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ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะในศตวรรษท่ี 21 (สมรรถนะทางวิชาชีพ ภาษาอังกฤษ/จีน ดิจิทัล) พัฒนาสื่อการเรียนรู้ (On-site, 
On-Air, Online, On-Demand) พัฒนาหลักสูตรให้มีความท้นสมัยและมุ่งตอบโจทย์ความต้องการของ
ประเทศ  ปรับเปลี่ยนระบบบริหารจัดการและน าระบบดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงาน  
รองรับแผนการศึกษาแห่งชาติ ยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน ดังนั้น ผู้วิจัยซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ มีแนวทาง
การปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุนนโยบายดังกล่าว โดยได้ศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีให้บริการแก่บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์
ไทยอนุสรณ์ จากการสังเกต สัมภาษณ์นักเรียน นักศึกษาและการใช้งานด้วยตนเองโดยตรง พบว่า 
สภาพปัจจุบันและสภาพที่คาดหวัง มีความแตกต่างกัน จึงได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับความต้องการจ าเป็นด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอน
และการให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิ เมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยมุ่งหวังในการ
พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในวิทยาลัย เพ่ือรองรับการใช้งานและความต้องการให้สามารถใช้ ICT 
ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความต้องการของสถานประกอบการต่อไป 

 
 
        นันทวัน  อุบลวัตร 
          ตุลาคม 2563 
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หัวข้อวิจัย การศึกษาความต้องการจ าเป็นด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือรองรับการจัดการ
เรียนการสอนและการให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์
ไทยอนุสรณ์ 

ผู้วิจัย นางนันทวัน  อุบลวัตร 
ที่ปรึกษางานวิจัย นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล   ดร.ธีรวัช  ใจห้าว   ดร.อโณทัย  ลาดเหลา    
 ผศ.ดร.มลฤดี  จันทรัตน์   นายวิศรุต  ไวโสภา 
ปีท่ีวิจัย 2563 

บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่องการศึกษาความต้องการจ าเป็นด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือรองรับการ

จัดการเรียนการสอนและการให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ 
มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาสภาพการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ 2) เพ่ือศึกษาความต้องการจ าเป็นด้านระบบเครือข่ายเพ่ือ
รองรับการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวง-   
ซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ 3) เพ่ือจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นด้านระบบเครือข่ายเพ่ือรองรับ
การจัดการเรียนการสอนและการให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทย
อนุสรณ์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนและนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์  ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  จ านวนทั้งสิ้น 345 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม
ความต้องการจ าเป็นด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนและการ
ให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สถิติทดสอบค่าทีแบบสองกลุ่มอิ สระกัน 
(Independent sample t-test) และดัชนีการจัดเรียงล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น 
(Modified Priority Needs Index : PNIModified) 

ผลการวิจัยพบว่า  
1. ผลการศึกษาสภาพการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์ เน็ตของนักเรียน นักศึกษา 

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 
69 อายุ 17-21 ปี ร้อยละ 83.5 ก าลังศึกษาในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ร้อยละ 53.9  
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ร้อยละ 75.1 ส่วนใหญ่ใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทุกวัน ร้อยละ 84.1 
เพ่ือสืบค้นข้อมูลเพ่ือการศึกษา ร้อยละ 65.5 เคยใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา 
ร้อยละ 92.8 ใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตของโทรศัพท์มือถือส่วนตัว ร้อยละ 58.8 ช่วงเวลา 08.31-12.30 น. 
มีการใช้งานมากที่สุด ร้อยละ 27.8  

2. ผลการศึกษาความต้องการจ าเป็นด้านระบบเครือข่ายเพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอน
และการให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ พบว่า  มีความ 
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ต้องการจ าเป็นทุกด้านจากค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา
ในสภาพปัจจุบันกับสภาพที่คาดหวังแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกด้าน  โดย

สภาพปัจจุบันมีค่าเฉลี่ย ( ̅=3.28, S.D.=0.34) ต่ ากว่าสภาพที่คาดหวัง ( ̅=4.02, S.D.=0.69)  
3. ผลการจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นด้านระบบเครือข่ายเพ่ือรองรับการ

จัดการเรียนการสอนและการให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทย -
อนุสรณ์ พบว่า ด้านพ้ืนที่ให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในวิทยาลัย (PNIModified=0.31) มีความ
ต้องการจ าเป็นมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งาน (PNIModified=0.25) 
และด้านลักษณะของการใช้งาน (PNIModified=0.22) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาประเด็นย่อยพบว่า ด้าน
พ้ืนที่ให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในวิทยาลัยประเด็นพ้ืนที่หอประชุมอดิเรกสารและโรงอาหาร
มีความต้องการจ าเป็นมากที่สุด (PNIModified=0.39) รองลงมาคือด้านระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้
งานประเด็นความปลอดภัยในการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของวิทยาลัย  (PNIModified=0.31) 
และด้านลักษณะของการใช้งานประเด็นใช้ประโยชน์เกี่ยวกับฐานข้อมูลอ่ืนๆ ผ่านทาง link หน้าเว็บไซต์
วิทยาลัย เช่น ดูผลการเรียน/เข้าระบบ V-cop/ศธ.02 online เป็นต้น (PNIModified=0.31) ตามล าดับ 
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Title  The study of internet network needs to support teaching and learning 
management and student service  at Thaluang Cementhaianusorn 
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Abstract 
Research on the study of Internet network needs to support teaching and learning 

management and students service at Thaluang Cementhai Anusorn Technical College. 
Objectives 1) To study the students in Thaluang Cementhai Anusorn Technical College 
use the internet network system 2) To study the needs of network to support teaching 
and learning management and student services of Thaluang Cementhai Anusorn Technical 
College. 3) To priority  the needs of network to support teaching and learning management 
and student services of Thaluang Cementhai Anusorn Technical College. The samples 
were the students at Thaluang Cementhai Anuson Technical College in First Semester 
2020, total 345 people. The instrument used in this research was questionnaire. The 
statistics used for analysis were percentage, mean, standard deviation. Independent 
sample t-test and Modified Priority Needs Index (PNIModified). 

The research results were found that  
1. Most of the respondents were male (69 percent), age 17-21 years old 83.5 

percent, They are studying at Vocational Certificate level (Vocational Certificate) 53.9 
percent in the industrial category 75.1 percent. Most of them use the internet network 
every day 84.1 percent. They use for search education data at college 65.5 percent was 
used the internet at the college 92.8 percent from personal mobile internet signal 58.8 
percent  between 08.31-12.30 pm. Are most used 27.8 percent  

2. The needs of network to support teaching and learning service to student. 
Student of Thaluang Cementhai-Anusorn Technical College, There was a statistically 
significant difference demand from the mean of internet network behavior in institutions 
at current condition to the expected condition at the .05 level, with the current condition 
( ̅=3.28, S.D.=0.34) being lower than the average of expected condition ( ̅=4.02, S.D.=0.69)  
in all aspects.  

3. In terms of service area, the college internet network service (PNIModified=0.31) 
was the most needed, followed by the security in use (PNIModified=0.25) and the nature of 
use (PNIModified=0.22) respectively, when considering the sub-issues, it was found that the 
area service at the college internet network, the issue of area, Adireksan auditorium and 
cafeteria were the most needed (PNIModified=0.39). The college internet security issue 
(PNIModified=0.31) and the quality of use respectively. Other database utilization issues via 
the college website link, for example, view grades / login. V-cop / STD 02 online etc. 
(PNIModified=0.31) 
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กิตติกรรมประกาศ 
การศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาความต้องการจ าเป็นด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือรองรับ

การจัดการเรียนการสอนและการให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทย -
อนุสรณ์ ครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนการด าเนินการวิจัยจาก นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อ านวยการ
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จนประสบความส าเร็จ ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ไว้ ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.มลฤดี  จันทรัตน์ ผู้อ านวยการศูนย์ที่ปรึกษาและพัฒนาอาชีพนักศึกษา 
คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  ดร.ธีรวัช ใจห้าว รองผู้อ านวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี  ดร.อโณทัย ลาดเหลา ครูวิทยาลัยเทคนิคแพร่  นายวิศรุต  ไวโสภา หัวหน้า
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ครูวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็น
ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบแบบสอบถามเพ่ือประกอบการท าวิจัย ตลอดจนให้ค าแนะน า ตรวจสอบ
ข้อมูลงานวิจัย จนส าเร็จลุล่วงด้วยดี   

ขอขอบพระคุณ นายเรวัช ศรีแสงอ่อน ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ที่ให้ความ
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ตอบแบบสอบถามด้วยความเต็มใจ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการท าวิจัย อันจะน าผลที่ได้ไปสู่การพัฒนา 
ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลั ย 
เทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ต่อไป  

คุณค่าและประโยชน์ใดๆ ที่เป็นผลจากการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยขอมอบแด่บิดา มารดา ตลอดจน
ครู อาจารย์และผู้มีพระคุณทุกท่านด้วยความเคารพยิ่ง 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวดที่ 4
แนวการจัดการศึกษา มาตรา 23 การจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ต้องจัดให้
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหมวดที่ 9 เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
มาตรา 66 ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในโอกาส
แรกที่ท าได้ เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่า
และเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทย  

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ 
ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเน้น 3Rs (ประกอบด้วย การอ่านออก-Reading การเขียนได้-Writing และการคิด
เลข-Arithmetic) และ 8Cs ซึ่งประกอบด้วยทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking and 
Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation)  ทักษะ
ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross-Cultural Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ 
การท างานเป็นทีมและภาวะผู้น า (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร 
สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy)  ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร (Computing and ICT Literacy)  ทักษะอาชีพและ
ทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
(Compassion) 

การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังแบบเน้น 3Rs และ 8Cs ที่ได้กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น จึงจ าเป็นต้องจัดระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนา
สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามวิสัยทัศน์ “คนไทยทุกคนได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21” 

เมื่อการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีความแตกต่างจากศตวรรษที่ 19 หรือ 20 อย่างเห็นได้
ชัดเจน เพราะโลกมีการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน ท าให้ค่านิยมในการจัดการการเรียนรู้ต่างไปจากเดิม 
แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม  และสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน สามารถเข้าถึงได้
โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ ท าให้ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษา
ที่มีคุณภาพ เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาส าหรับคนทุกวัย  ส่งผลให้
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สามารถผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีทักษะที่ส าคัญ จ าเป็นและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป 

สถานการณ์ปัจจุบัน มีโรคระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ Covid-19 แพร่กระจายทั่วโลก
อย่างรวดเร็ว  วิถีชีวิตที่ไม่อยู่นิ่งท าให้มีการเคลื่อนย้ายของประชากรมากขึ้น ไวรัสจึงแพร่กระจายได้
อย่างไร้พรมแดนเช่นกัน  เมื่อสถานการณ์เริ่มรุนแรง การรักษาระยะห่างทางสังคมถูกน ามาใช้มากขึ้น 
ภาครัฐยกระดับมาตรการควบคุมการติดเชื้อ ประกาศลดการเดินทางไปต่างประเทศ งดการประชุมและ
ชุมนุมสังสรรค์ ปิดสถานที่ท างาน สถานศึกษาและสถานบันเทิงหลายแห่ง ปรากฏการณ์ที่กระทบต่อวิถี
ชีวิตในวงกว้างเช่นนี้จะสร้าง New Normal หรือวิถีปกติใหม่ๆ ในรูปแบบต่างๆ ขึ้นมา ดังนั้น จึงปฏิเสธ
ไม่ได้ว่าเทคโนโลยีดิจิทัล หรือที่รู้จักกันในนามของอินเทอร์เน็ตเข้ามาตอบสนองกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป 
อินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟนสามารถย่อโลกทั้งใบให้อยู่ในมือเรา เราสามารถท างาน ท าธุระ หาความ
เพลิดเพลินเกือบทุกอย่างได้อย่างสะดวกสบายและประหยัดเวลามากกว่าที่เคย ทั้งยังช่วยรักษาระยะห่าง
ทางสังคม เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของโรคไปพร้อมๆ กันด้วย 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ก็มีนโยบายรองรับแผนการศึกษาชาติและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน โดยสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 สมรรถนะ
ทางวิชาชีพ ภาษาอังกฤษ/จีน ดิจิทัล พัฒนาสื่อการเรียนรู้ (On-site, On-Air, Online, On-Demand) 
พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและมุ่งตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ  ปรับเปลี่ยนระบบบริหาร
จัดการและน าระบบดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงาน  สนับสนุนให้มีการใช้ ICT เพ่ือการเรียน
การสอน สนับสนุนความพร้อมในด้าน Hardware สื่อการเรียนการสอน ส่งเสริมการประกวดสื่อ/สื่อ
ออนไลน์  และจัดตั้งวิทยาลัยต้นแบบการใช้ ICT เพ่ือการเรียนการสอน พัฒนาครู สร้างเครือข่ายครู 
Social Media และ Network สนับสนุนให้ครูท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ จัดหาสื่อ/หนังสือ วัสดุฝึก 
อุปกรณ์การเรียนการสอน ที่ทันสมัยและเพียงพอ  และด้านบริหารทั่วไป ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการได้แก่ Web Portal, E-office และ Data based รวมทั้งการปรับ
ภาพลักษณ์เชิงบวก      

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการด้านต่างๆ เพ่ือ
สนองนโยบายดังกล่าวของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและนโยบายรัฐบาล จัดให้มี ระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือใช้งานในวิทยาลัยโดยได้รับสัญญาณอินเทอร์เน็ตฟรีจากโครงการ UNINET 
และได้เช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากบริษัท บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) เพ่ือให้บริการ
อินเทอร์เน็ตกับบุคลากร และนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัย  โดยมีการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตภายในวิทยาลัยระหว่างอาคารทุกอาคารโดยใช้สายสัญญาณ Fiber Optic และสัญญาณ
เครือข่ายไร้สาย กระจายตามพ้ืนที่ต่าง ๆ ภายในวิทยาลัย ซ่ึงสามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนทั้ง
ในห้องเรียน การสอนออนไลน์และการให้บริการทางการศึกษาและบริการอ่ืนๆ  เพ่ือรองรับจ านวน
นักเรียน นักศึกษาที่เพ่ิมขึ้น นโยบายการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในยุค
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เทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์จากวิทยาลัยสู่ภายนอกวิทยาลัย และ
ออนไลน์ภายในวิทยาลัยเนื่องจากมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ท าให้ความต้องการใช้งานระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและพ้ืนที่ในการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาเพ่ิมข้ึนด้วยเช่นกัน 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับความต้องการจ าเป็นด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือ
รองรับการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์-
ไทยอนุสรณ์ ซึ่งผู้วิจัยเห็นความส าคัญของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการจัดการศึกษาในการน าผล 
การวิจัยไปพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในวิทยาลัย เพ่ือสนองนโยบายด้านการศึกษาที่
กล่าวมาข้างต้นและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษา อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
เศรษฐกิจ และประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.2.1 เพ่ือศึกษาสภาพการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนักเรียน นักศึกษา 

วทิยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ 
1.2.2 เพ่ือศึกษาความต้องการจ าเป็นด้านระบบเครือข่ายเพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนและ

การให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ 
1.2.3 เพ่ือจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นด้านระบบเครือข่ายเพ่ือรองรับการจัดการ

เรียนการสอนและการให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ 
 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
1.3.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รวมทั้งสิ้น 2,520 คน   
1.3.2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักศึกษา 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2563 มีจ านวนทั้งสิ้น 345 คน โดยขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้มาจากตารางของ Taro Yamane 
และสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)   

1.3.3  ตัวแปรที่ศึกษา 
1.3.3.1  ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป คือ เพศ อายุ ระดับชั้นที่ก าลังศึกษา ประเภทวิชา

ที่ก าลังศึกษา และสภาพการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
1.3.3.2  ตัวแปรตาม ได้แก่ ความต้องการจ าเป็นด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือรองรับ 

การจัดการเรียนการสอนและการให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ 
ใน 5 ด้าน คือ ด้านลักษณะของการใช้งาน  ด้านการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านระบบเครือข่ายแบบมีสาย
ของวิทยาลัย  ด้านการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านระบบเครือข่ายแบบไร้สายของวิทยาลัย  ด้านระบบรักษา
ความปลอดภัยในการใช้งาน  และด้านพ้ืนที่ให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของวิทยาลัย 
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1.4 สมมุติฐานในการวิจัย 
สมมติฐานหลัก  : พฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาของนักเรียน 

นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ในสภาพปัจจุบันและสภาพที่คาดหวัง ไม่แตกต่างกัน 
สมมติฐานรอง  : พฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาของนักเรียน 

นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ในสภาพปัจจุบันและสภาพที่คาดหวัง แตกต่างกัน 
 

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ให้นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการศึกษาวิจัยไว้เพ่ือให้เข้าใจตรงกัน 

และตรงตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย จึงได้นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัยดังนี้ 

1.5.1 ความต้องการ หมายถึง ความปรารถนา อยากได้ อยากเป็น อยากมีระบบเครือข่าย
อินเทอร์ เน็ต เ พ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการของนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ซึ่งแต่ละคนจะมีความต้องการในระดับที่แตกต่างกัน เมื่อ
ได้รับการตอบสนองความต้องการแล้วจะเกิดความสุข ความพึงพอใจ 

1.5.2 ความต้องการจ าเป็น หมายถึง สภาพที่ควรจะเป็นหรือจ าเป็นต้องมีของระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตในวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยศึกษาจากพฤติกรรมการใช้งานระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ 

1.5.3 ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หมายถึง ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบมีสาย และระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายของวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ที่จัดไว้ ส าหรับ
ให้บริการแกค่รู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ 

1.5.4 สภาพการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หมายถึง พฤติกรรมการใช้งานด้านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในชีวิตประจ าวันของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ 
ได้แก่ ปกติใช้งานอินเทอร์เน็ตบ่อยครั้งเพียงใด ใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือกิจกรรมใดบ้าง 
เคยใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาหรือไม่ ใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจาก
แหล่งใดในสถานศึกษา และช่วงเวลาใดท่ีใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา 

1.5.5 การศึกษาความต้องการจ าเป็นด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  หมายถึง การศึกษา
สภาพที่ควรจะเป็นหรือจ าเป็นต้องมีของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์
ไทยอนุสรณ์ โดยศึกษาจากพฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาของนักเรียน
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ในสภาพปัจจุบันและสภาพที่คาดหวัง แล้วน ามา
จัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น โดยจ าแนกความต้องการจ าเป็น ออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 

1.5.5.1 ด้านลักษณะของการใช้งาน  หมายถึง  ลักษณะการใช้งานระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ที่จ าเป็นต้องมีเพ่ือศึกษา
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ค้นคว้าหาข้อมูลทางวิชาการและสืบค้นข้อมูลความรู้ทั่วไป การติดต่อสื่อสาร ดูผลการเรียนหรือเพ่ือ
ความบันเทิงและนันทนาการ 

1.5.5.2 ด้านการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านระบบเครือข่ายแบบมีสายของวิทยาลัย 
หมายถึง การเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต เพ่ือสืบค้นข้อมูลต่างๆ ทางอินเทอร์เน็ต ผ่านระบบเครือข่ายของ
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ซึ่งเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โดยมีสายสัญญาณที่
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จ าเป็นต้องจัดไว้รองรับการจัดการเรียนการสอนและการ
ให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC) ตลอดจนคอมพิวเตอร์ Notebook 
ที่น ามาใช้ส่วนตัว 

1.5.5.3 ด้านการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านระบบเครือข่ายแบบไร้สายของวิทยาลัย 
หมายถึง การเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต เพ่ือสืบค้นข้อมูลต่างๆ ทางอินเทอร์เน็ต ผ่านระบบเครือข่ายของ
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ซึ่งเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โดยใช้สัญญาณ wifi 
ที่วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จ าเป็นต้องจัดไว้รองรับการจัดการเรียนการสอนและการ
ให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เชื่อมต่อกับอุปกรณ์สื่อสาร
ต่างๆ เช่น Smartphone, Tablet ตลอดจนคอมพิวเตอร์ Notebook ที่น ามาใช้งานส่วนตัว 

1.5.5.4 ด้านระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งาน  หมายถึง ระบบการรักษาความ
ปลอดภัยในการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ 
จ าเป็นต้องจัดไว้เพ่ือป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบเครือข่ายหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องในการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต เช่น Smartphone Tablet หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ 

1.5.5.5 ด้านพื้นที่ให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในวิทยาลัย หมายถึง บริเวณ 
พ้ืนที่ในวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ที่จ าเป็นต้องมีการจัดให้บริการระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตทั้งแบบมีสายและแบบไร้สาย เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนตไ์ทย- 
อนุสรณ์ สามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกและทั่วถึงทุกพ้ืนที่ใน
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ 

1.5.6 พฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   หมายถึง  นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์มีการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในด้านต่างๆ ที่
แตกต่างกันออกไปตามรายละเอียดของประเด็นย่อยในแต่ละด้านทั้ง 5 ด้าน 

1.5.7 สภาพปัจจุบัน  หมายถึง  สภาพการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในวิทยาลัยเทคนิค
ท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา
ของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์เป็นประจ าตามปกติในปัจจุบันตาม
รายละเอียดของประเด็นย่อยในแต่ละด้าน ทั้ง 5 ด้าน 

1.5.8 สภาพที่คาดหวัง   หมายถึ ง   สภาพการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์ เน็ ตใน
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ตามพฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใน
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สถานศึกษาของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ที่คาดหวังหรือต้องการให้
พัฒนาให้เกิดขึ้น ตามรายละเอียดของประเด็นย่อยในแต่ละด้านทั้ง 5 ด้าน 

1.5.9 พฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาในสภาพปัจจุบันและ
สภาพที่คาดหวังไม่แตกต่างกัน หมายถึง การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการใช้งานระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ในสภาพปัจจุบันและสภาพที่
คาดหวัง เพ่ือพิสูจน์สมมติฐานหลักที่ว่า พฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา
ในสภาพปัจจุบันและสภาพที่คาดหวังไม่แตกต่างกัน และสมมติฐานรองที่ว่า พฤติกรรมการใช้งานระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาในสภาพปัจจุบันและสภาพที่คาดหวังแตกต่างกัน  โดยพิจารณาค่า 
sig. หากมีค่าน้อยกว่า .05 จะปฏิเสธสมมติฐานหลักยอมรับสมมติฐานรอง คือ พฤติกรรมการใช้งาน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาในสภาพปัจจุบันและสภาพที่คาดหวังแตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ .05 โดยสภาพปัจจุบันมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าสภาพที่คาดหวัง 

1.5.10 พฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาในสภาพปัจจุบันและ
สภาพที่คาดหวังแตกต่างกัน หมายถึง การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการใช้งานระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ในสภาพปัจจุบันและสภาพที่
คาดหวัง เพ่ือพิสูจน์สมมติฐานหลักที่ว่า พฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา
ในสภาพปัจจุบันและสภาพที่คาดหวังไม่แตกต่างกัน และสมมติฐานรองที่ว่า พฤติกรรมการใช้งานระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาในสภาพปัจจุบันและสภาพที่คาดหวังแตกต่างกัน โดยพิจารณาค่า 
sig. หากมีค่ามากกว่า .05 จะยอมรับสมมติฐานหลักปฏิเสธสมมติฐานรอง คือ พฤติกรรมการใช้งาน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาในสภาพปัจจุบันและสภาพที่คาดหวังไม่แตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ .05 

1.5.11 การจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น หมายถึง การให้น้ าหนักความส าคัญ
ของความต้องการจ าเป็น โดยวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นโดยใช้วิธี Modified Priority Need Index 
(PNIModified) แต่ละประเด็น ซึ่งหากมีค่ามากแสดงว่า เป็นสภาพที่มีความต้องการจ าเป็นมากแล้วน ามา
จัดเรียงล าดับตั้งแต่ความส าคัญจากความจ าเป็นมากไปหาความจ าเป็นน้อย ตามล าดับ เพ่ือระบุความ
ต้องการจ าเป็นที่มีความส าคัญมากท่ีสุดและมีความเร่งด่วนที่ต้องได้รับการพัฒนาก่อน 

1.5.12 นักเรียน  หมายถึง ผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1-3  
ทุกสาขาวิชา ของวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ในปีการศึกษา 2563 

1.5.13 นักศึกษา  หมายถึง  ที่ก าลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1-2  
ทุกสาขาวิชา ของวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ในปีการศึกษา 2563 

1.5.14 วิทยาลัย  หมายถึง วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ต าบลบ้านครัว  อ าเภอ
บ้านหมอ  จังหวัดสระบุรี 
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1.5.15 สถานศึกษา หมายถึง วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ต าบลบ้านครัว  อ าเภอ
บ้านหมอ  จังหวัดสระบุรี 
 

1.6 กรอบแนวคิดการวิจัย 
  ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.7.1 ได้ทราบข้อมูลของพฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาของ

นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ในสภาพปัจจุบันและสภาพที่คาดหวัง 
1.7.2 สามารถน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนบริหารจัดการ เพ่ือพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ในวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ให้ดีขึ้นและสามารถสนองความต้องการของผู้ใช้งาน
ภายในวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ 

ข้อมูลทั่วไป  ได้แก่  

 เพศ  

 อายุ  

 ระดับชั้นที่ก าลังศึกษา   

 ประเภทวิชาที่ก าลังศึกษา  
 

ความต้องการจ าเป็นด้านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพ่ือรองรับการจัดการเรียนการ
สอนและการให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์  
ใน 5 ด้าน คือ  

 ด้านลักษณะของการใช้งาน   

 ด้านการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านระบบ
เครือข่ายแบบมีสายของวิทยาลัย   

 ด้านการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านระบบ
เครือข่ายแบบไร้สายของวิทยาลัย   

 ด้านระบบรักษาความปลอดภัยใน
การใช้งาน   

 ด้านพื้นที่ให้บริการระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตของวิทยาลัย 

สภาพการใช้งานระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ได้แก่ 

 ความถี่ในการใช้งานอินเทอร์เน็ต 

 กิจกรรมที่ใช้งานระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

 การใช้อินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา 

 แหล่งที่ใช้งานระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา 

 ช่วงเวลาใช้งานระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาความต้องการจ าเป็นด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือรองรับการจัดการเรียน

การสอนและการให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์นั้น ผู้วิจัยได้
ศึกษาค้นคว้าเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี รวมทั้งผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ ดังนี้ 

2.1  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 
2.2  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 
2.3  นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564 
2.4  ภารกิจและนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
2.5  นโยบายและจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
2.6  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความต้องการจ าเป็น 
2.7  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต 
2.8  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
2.9  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์  
2.10  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2545 

ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2)    
พ.ศ.2545 หมวด 5 การบริหารและจัดการศึกษา มาตรา 32 ก าหนดการจัดระเบียบบริหารราชการใน
กระทรวงให้มีองค์กรหลักที่เป็นคณะบุคคลในรูปสภาหรือในรูปคณะกรรมการ จ านวน 4 องค์กร ได้แก่
สภาการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  และได้ก าหนดหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละองค์กรไว้อย่างชัดเจน (มาตรา 34) ซึ่ง
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหน้าที่เสนอนโยบายแผนพัฒนามาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษา
ทุกระดับที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติเพ่ือผลิตและ
พัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยีรวมทั้งเป็นการยกระดับ
การศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

หมวด 9 เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ได้ก าหนดไว้ ในมาตรา 63 ถึง 69 ในแนวทางการส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ทั้งหน่วยงานองค์กร บุคลากร และผู้เรียนได้เข้า
มามีบทบาทและหน้าที่ด าเนินการร่วมกัน 
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มาตรา 63 รัฐต้องจัดสรรคลื่นความถี่ สื่อตัวน าและโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืน ที่จ าเป็นต่อการส่ง
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ วิทยุโทรคมนาคม และการสื่อสารในรูปอ่ืน เพ่ือใช้ประโยชน์ส าหรับ
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรมตามความจ าเป็น 

มาตรา 64 รัฐต้องส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการผลิตและพัฒนาแบบเรียน ต าราหนังสือทาง
วิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์อ่ืน วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอ่ืน โดยเร่งรัดพัฒนาขีดความสามารถ
ในการผลิต จัดให้มีเงินสนับสนุนการผลิต และมีการให้แรงจูงใจแก่ผู้ผลิต ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา ทั้งนี้โดยเปิดให้มีการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม 

มาตรา 65 ให้มีการพัฒนาบุคลากร ทั้งด้านผู้ผลิต และผู้ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้มี
ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพ 

มาตรา 66 ผู้เรียน มีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาใน
โอกาสแรกที่ท าได้เพ่ือให้ความรู้ และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

มาตรา 67 รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาการผลิต และการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษารวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้เกิดการ
ใช้ที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทย 

มาตรา 68 ให้มีการระดมทุน เพ่ือจัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาจากเงินอุดหนุน
ของรัฐ ค่าสัมปทาน และผลก าไร ที่ได้จากการด าเนินกิจการด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
และโทรคมนาคม จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรประชาชน รวมทั้งให้มีกา ร
ลดอัตราค่าบริการเป็นพิเศษในการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว เพ่ือการพัฒนาคน และสังคม หลักเกณฑ์ และ
วิธีการจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือการผลิต การวิจัย และการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 69 รัฐต้องจัดให้มีหน่วยงานกลาง ท าหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนส่งเสริม และ
ประสานการวิจัย การพัฒนา และการใช้ รวมทั้งการประเมินคุณภาพ และประสิทธิภาพของการผลิต 
และการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

จากดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุปได้ว่า ในการจัดการศึกษา รัฐจะต้องจัดเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา
ให้พร้อมส าหรับการศึกษาครอบคลุมทั้ง 3 ระบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย โดยให้มีการระดมทุนจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ประชาชน เพ่ือร่วมกันพัฒนาคนและสังคม ส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการจัดการเรียน
การสอน ผลิตสื่อหลากหลายรูปแบบให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา 
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2.2  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579  
จากการศึกษาบทสรุปส าหรับผู้บริหารเกี่ยวกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 สรุปได้

ว่า (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. 2560) 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2545 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2556 และกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ได้ก าหนดให้ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษามีหน้าที่ในการพิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม และการกีฬากับการศึกษาทุกระดับ และด้วยเหตุที่แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง 
(พ.ศ.2552–2559) จะสิ้นสุดในปี พ.ศ.2559  ดังนั้น ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้จัดท า
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560–2579 ซึ่งเป็นแผนระยะยาว 20 ปีเพ่ือเป็นแผนแม่บทส าหรับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 

ในการด าเนินการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน เพ่ือสร้างการรับรู้ความเข้าใจ การยอมรับ และเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผนฯ เพ่ือให้
สามารถขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ศึกษาสภาวการณ์และบริบท
แวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ทั้งด้านความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล
แบบก้าวกระโดดที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภูมิภาค และโลก การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรไปสู่สังคมสูงวัย และทักษะของประชากรในศตวรรษท่ี 21 ที่ทั่วโลกต่างต้องเผชิญกับ 
ความท้าทายและมุ่งพัฒนาประเทศไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมยุค 4.0  และน าผลการติดตามประเมิน 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552–2559 ซึ่งครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวกับบริบทการจัดการศึกษา  
โอกาสทางการศึกษา  คุณภาพการศึกษา ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน  การบริหารจัดการ
สถานศึกษา และการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งการพัฒนาการศึกษากับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ นอกจากนี้ยังได้ศึกษาปัญหาและความท้าทายของระบบการศึกษา ทั้งที่เกิดจากปัญหาของ
ระบบการศึกษา และจากสภาวการณ์ของโลกที่ประเทศต้องเผชิญ เพ่ือน ามาก าหนดแนวคิดของการจัด
การศึกษา  วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์  เป้าหมายการพัฒนาการศึกษา  บทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ยุทธศาสตร์  เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา รวมทั้งโครงการเร่งด่วนที่ส าคัญ และการ
ขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติโดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
 แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ตามแผนการศึกษาแห่งชาติยึดหลักส าคัญใน
การจัดการศึกษา  ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการจัดการ
ศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม (All for Education) อีก
ทั้งยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030)  ประเด็น
ภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนทุกช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร



11 
 

ของประเทศ ความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้และวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อม โดยน ายุทธศาสตร์ชาติ 
(National Strategy) มาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ 

2.2.1 วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ตัวช้ีวัดและยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ 
จากแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้จึงได้ก าหนด

วิสัยทัศน์ (Vision) ไว้ดังนี้ 
“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็น

สุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ 1) เพ่ือพัฒนาระบบและ

กระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 2) เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มี
คุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ  3) เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 4) เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้
ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายในประเทศลดลง 

เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษา
แห่งชาติได้วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ 

เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มี
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะ
ต่อไปนี้ 

3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได ้(Writing) และการคิดเลขเป็น 
(Arithmetics) 

8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical 
Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and 
Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ (Cross–cultural Understanding) 
ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration, Teamwork and 
Leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information 
and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing 
and ICT Literacy) ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความมี 
เมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) 

เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพ่ือการบรรลุ
เป้าหมาย 53 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ส าคัญ ดังนี้ 



12 
 

1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) มี
ตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ประชากรกลุ่มอายุ 6-14 ปีทุกคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนต้นหรือเทียบเท่าที่รัฐต้องจัดให้ฟรีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพ
หรือบริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น เป็นต้น 

2) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่าง
เท่าเทียม (Equity) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา 15 ปี เป็นต้น 

3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตาม
ศักยภาพ (Quality) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น 
พ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพ่ิมขึ้น และคะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student 
Assessment : PISA) ของนักเรียนอาย ุ15 ปีสูงขึ้น เป็นต้น 

4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่า
และบรรลุเป้าหมาย (Efficiency) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งมีกลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากร
เพ่ือการจัดการศึกษา เป็นต้น 

5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและ
บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น อันดับความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศด้านการศึกษาดีข้ึน สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา และจ านวน
สถาบันอุดมศึกษาท่ีติดอันดับ 200 อันดับแรกของโลกเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 

  ก าหนดช่วงเวลาในการด าเนินการในแต่ละเป้าหมายและตัวชี้วัด เป็น 5 ช่วง ดังนี้ ระยะเร่งด่วน  
ระยะ 5 ปีแรกของแผน ระยะ 5 ปีที่สองของแผน ระยะ 5 ปีที่สามของแผน และระยะ 5 ปีสุดท้ายของแผน 

2.2.2 ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด แผนการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาการศึกษาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์หลัก ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพ่ือให้แผนการศึกษา
แห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์และแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  มี
เป้าหมายดังนี้ 

1.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น การจัดกิจกรรมของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อนความรักและการธ ารงรักษาสถาบันหลักของชาติ
และการยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นต้น 
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1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่
พิเศษได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น นักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึน้ เป็นต้น 

1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิต
รูปแบบใหม่ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น สถานศึกษาที่จัดกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการ
ความขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธีเพ่ิมข้ึน ผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีคดีทะเลาะวิวาทลดลง เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้ 

2.1 ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น มีฐานข้อมูลความ
ต้องการก าลังคน (Demand) จ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างครบถ้วน สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา
สูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา เป็นต้น 

2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญ 
และเป็นเลิศเฉพาะด้าน มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น สัดส่วนการผลิตก าลังคนระดับกลางและระดับสูงจ าแนก
ตามระดับ/ประเภทการศึกษา ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา
ประเทศเพ่ิมขึ้น ร้อยละของสถาบันการศึกษาจัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา/หลักสูตร
โรงเรียนในโรงงานตามมาตรฐานที่ก าหนดเพ่ิมขึ้น จ านวนสถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่จัด
หลักสูตรส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษเพ่ิมขึ้น และมีภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน 
สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพและหน่วยงานที่จัดการศึกษาเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 

2.3  การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น สัดส่วนเงินลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนเมื่อ
เทียบกับภาครัฐเพ่ิมขึ้น สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศ (GDP) ของประเทศเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ มีเป้าหมาย ดังนี้ 

3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและ 
คุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เชน่ ผู้เรียนที่มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ 
ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ิมขึ้น ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมีวินัย และมี 
จิตสาธารณะเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 

3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น เด็ก
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แรกเกิด – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัยเพ่ิมขึ้น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพ่ิมขึ้น ผู้สูงวัยที่ได้รับบริการการศึกษา
เพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิตเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 

3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น สถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 เพ่ิมขึ้น และสถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 เพ่ิมข้ึน เป็นต้น 

3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น แหล่ง
เรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการศึกษา/จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น 
สื่อต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ และ
ได้รับการพัฒนา โดยการมีส่วนร่วมจากภาครัฐและเอกชนเพิ่มข้ึน เป็นต้น 

3.5  ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ มีตัวชี้วัด 
ที่ส าคัญ เช่น มีระบบและกลไกการทดสอบ การวัดและประเมินความรู้ทักษะ และสมรรถนะของผู้เรียน
ทุกระดับการศึกษา เป็นต้น 

3.6  ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับ
สากล มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น มีฐานข้อมูลความต้องการใช้ครูแผนการผลิตครูอาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษาในระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2560 – 2569) จ าแนกตามสาขาวิชา ขนาดสถานศึกษา และจังหวัด 
สัดส่วนของการบรรจุครูที่มาจากการผลิตครูในระบบปิดเพิ่มขึ้น เป็นต้น 

3.7  ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ 
ตามมาตรฐาน มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภท
การศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
มีเป้าหมาย ดังนี้ 

4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ดัชนีความเสมอภาคของอัตราการเข้าเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ตามฐานะทางเศรษฐกิจและพ้ืนที่ลดลง ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระหว่างพ้ืนที่/ภาคการศึกษา ในวิชาคณิตศาสตร์และ 
ภาษาอังกฤษลดลง เป็นต้น 

4.2  การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคน
ทุกช่วงวัย มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาที่ทันสมัยสนองตอบ
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ความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บริการอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และสถานศึกษาทุกแห่งมี
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและมีคุณภาพ เป็นต้น 

4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล มีตัวชี้วัด 
ที่ส าคัญ เช่น มีระบบฐานข้อมูลรายบุคคลที่อ้างอิงจากเลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน  13 หลักที่สามารถ 
เชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนฐานข้อมูล รวมทั้งใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและ
หน่วยงานอ่ืน และมีระบบสารสนเทศด้านการศึกษาและด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นระบบเดียวกันทั้ง
ประเทศ ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน สามารถอ้างอิงได้เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย ดังนี้ 

5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและน าแนวคิด 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ครู/บุคลากรทางการศึกษา 
ได้รับการอบรมพัฒนาในเรื่องการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น ผู้เรียนทุก
ระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในความส าคัญของการด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ความมีคุณธรรม จริยธรรม และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด าเนินชีวิตเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 

5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น สถานศึกษา/สถาบันการศึกษาจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเพ่ือ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
เพ่ิมข้ึน เป็นต้น 

5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น มีฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในสาขาต่างๆ เพ่ิมข้ึน เป็นต้น     

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมาย
ดังนี้ 

6.1  โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว
ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้  มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น มีการปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหาร
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และสถานศึกษาให้มีเอกภาพ สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่และการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เป็นต้น 
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6.2  ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษา มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น สถานศึกษาขนาดเล็ก/สถานศึกษาที่ต้องการความ
ช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง คะแนน
เฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของผู้เรียนที่เรียนในกลุ่มสถานศึกษาที่เข้าสู่
ระบบการบริหารจัดการแนวใหม่สูงขึ้น เป็นต้น 

6.3  ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทีต่อบสนองความต้องการ 
ของประชาชนและพื้นที่ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น จ านวนองค์กร สมาคม มูลนิธิหรือหน่วยงานอ่ืนที่เข้ามา
จัดการศึกษาหรือร่วมมือกับสถานศึกษา ทั้งของรัฐ เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น    
เป็นต้น 

6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ 
ที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษาและความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ 
เช่น มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ และระบบการจัดสรรเงินเพ่ือการศึกษาที่เอ้ือและสนองตอบคุณลักษณะที่
แตกต่างกันของผู้เรียน ความต้องการก าลังแรงงานและสภาพปัญหาที่แท้จริงของประเทศ มีรูปแบบ/
แนวทาง กลไกการจัดสรรงบประมาณผ่านด้านอุปสงค์และอุปทานในสัดส่วนที่เหมาะสม เป็นต้น 

6.5 บริหารงานบุคคลของครู อาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม 
สร้างขวัญก าลังใจและส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น สถานศึกษา 
ที่มีครูเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมขึ้น ครู/ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน/ผู้ประกอบการที่ปฏิบัติ 
งานสนับสนุนการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น  เป็นต้น 

2.2.3  การขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ 
ความส าเร็จของการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579  สู่การปฏิบัติ

ขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญหลายประการ ประกอบด้วย สาระของแผนการศึกษาแห่งชาติที่มีความชัดเจน 
ครบถ้วน และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกระดับการศึกษา การมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา
แผนการศึกษาแห่งชาติของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ตั้งแต่ระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และสาธารณชน การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แก่ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชนเพ่ือสร้างความตระหนักใน
ความส าคัญของแผนการศึกษาแห่งชาติการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการศึกษาแห่งชาติและ
การน าแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนแก่ผู้ปฏิบัติทุกระดับ เพ่ือให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาของชาติ 

 แนวทางการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 1) การสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความส าคัญและพร้อมเข้าร่วมในการผลักดันแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ สู่การปฏิบัติการสร้างความเข้าใจกับหน่วยงาน องค์กรและภาคีทุกภาคส่วน  ถึงวิสัยทัศน์
และเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ 2) การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2560-2579 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติ
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ราชการระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน โดยส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดท าและติดตามประเมินผลแผนดังกล่าว 3) การปรับปรุงกฎ ระเบียบ 
และกฎหมายต่างๆ ให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในระดับต่างๆ และ 4) การสร้าง
ช่องทางให้ประชาสังคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างกว้างขวาง ทั้ง
ระดับนโยบายและระดับพื้นท่ี 

2.2.4  การด าเนินการการขบัเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ได้เสนอรายละเอียดการด าเนินการขับเคลื่อน

สู่การปฏิบัติโดยได้ระบุบทบาทของหน่วยงานในระดับต่างๆ อาทิหน่วยงานส่วนกลางซึ่งประกอบด้วย
กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ เช่น ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา และหน่วยงานอ่ืนนอกกระทรวงศึกษาธิการที่รับผิดชอบจัดการศึกษา เป็น
ต้น ส่วนระดับภูมิภาค ประกอบด้วย ส านักงานศึกษาธิการภาค ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นต้น รวมทั้งระดับสถานศึกษาและระดับห้องเรียน โดยได้ก าหนดแนวทางในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในแต่ละระดับอย่างชัดเจน ซึ่ งจะท าให้การ
ด าเนินงานตามแผน เป็นไปอย่างสอดคล้อง รองรับในกรอบทิศทางเดียวกัน และการจัดการศึกษาเป็นไป
ตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงเวลาที่ก าหนด 

2.2.5  การติดตามประเมินผลแผนการศึกษาแห่งชาติ 
 แนวคิดและหลักการติดตามประเมินผล เป็นการติดตามประเมินผลที่เปิดโอกาสให้ ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมิน ทั้งการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์และ
ผลกระทบ โดยแต่ละหน่วยงานประเมินการด าเนินงานของตนควบคู่ไปกับการให้หน่วยงานกลาง
ประเมิน มีหลักเกณฑ์การติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดที่ชัดเจน โปร่งใส  มีมาตรฐาน และถูกต้องตาม
หลักวิชาการ 

 แนวทางการติดตามประเมินผลแผนการศึกษาแห่งชาติประกอบด้วย 1) การประเมิน
บริบทก่อนเริ่มโครงการ ประเมินระหว่างด าเนินงาน และประเมินหลังการด าเนินงานตามแผนเสร็จสิ้น 
2) วางระบบการประเมินระดับกระทรวง ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัด และเขตพ้ืนที่ เพ่ือเชื่อมโยง
แผนปฏิบัติการแต่ละระดับกับแผนการศึกษาแห่งชาติ 3) ส่งเสริมให้เกิดการประสานความร่วมมือ
ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา ด้านงบประมาณ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและในพ้ืนที่ เพ่ือให้การติดตามประเมินผลมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  4) จัดให้หน่วยงานหรือองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นกลางเป็นผู้ประเมิน 5) จัดเวที
สาธารณะเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงความคิดเห็น และ 6) น าเสนอผลการติดตามและประเมินผล
แผนการศึกษาแห่งชาติให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 
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2.3  นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564 
2.3.1  นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 จากการศึกษานโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
(ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2562, ออนไลน์) สรุปได้ว่า  

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบาย
และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2562 

 เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล 
โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนสู่ศตวรรษท่ี 21 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศนโยบายและจุดเน้น
ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้ 

2.3.1.1 หลักการ 
1. ให้ความส าคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผู้เรียน ครู 

และบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับ
ทุกประเภท และเป็นการศึกษาตลอดชีวิต 

2. บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์การมหาชนใน
ก ากับ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้มีความคล่องตัว รวมทั้ งหน่วยงานสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่ภูมิภาคให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ เพ่ือด าเนินการปฏิรูปการศึกษา
ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตามนโยบายประชารัฐ 

ระดับก่อนอนุบาล เน้นประสานงานกับส่วนราชการ และชุมชน ในการเตรียม
ความพร้อมผู้เรียนในด้านสุขภาพและโภชนาการ และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบ
โรงเรียนปกต ิ

ระดับอนุบาล เน้นสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน  เพ่ือ
ออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะที่ส าคัญด้านต่างๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจ า 
ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการรู้จักและประเมินตนเอง 

ระดับประถมศึกษา มุ่งค านึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลาย
ตามศักยภาพ ด้วยจุดเน้นดังนี้ 

1. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้องโดยใช้กระบวนการลูกเสือและ
ยุวกาชาด 

2. เรียนภาษาไทย เน้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน  
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3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพ้ืนถิ่น (ภาษาแม่) เน้นเพ่ือการสื่อสาร 
4. เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning  เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้

จากประสบ การณ์จริงหรือจากสถานการณ์จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกัน
ของผู้เรียนและครูด้วยการจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากข้ึน 

5. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
6. จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน 

(Coding) 
7. พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ 

(Coding) 
8. จัดให้มีโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อม

ทั้งภายในและภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
ระดับมัธยมศึกษา มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้นดังนี้ 
1. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ 

(STEM) และภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม) 
2. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้าง

อาชีพและการมีงานท า เช่น ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพ่ือเป็น
มัคคุเทศก์ 

ระดับอาชีวศึกษา มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท าและสร้างนวัตกรรมตาม
ความต้องการของพ้ืนที่ชุมชน ภูมิภาคหรือประเทศ รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการเอง ด้วยจุดเน้นดังนี้ 

1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน 

2. เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ 
3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าหรับหาช่องทางในการสร้างอาชีพ 
4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชน

ผู้เรียนที่ส าเร็จหลักสูตร สามารถมีงานท า ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
1. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าหรับหาช่องทางในการสร้างอาชีพ 
2. จัดท าหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 

2.3.1.2  การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 
1. ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติ

ราชการให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และวางแผนการใช้งบประมาณเป็นรายไตรมาส รวมทั้งใช้
จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
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2. จัดท าฐานข้อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง 
ทันสมัย 

3. ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานทั้งระบบ เน้นการ
เรียนรู้และการบริหารจัดการ 

4. ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดความคล่องตัว หาก
ติดขัดในเรื่องข้อกฎหมาย ให้ผู้บริหารระดับสูงร่วมหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน 

5. ให้หน่วยงานระดับกรมก าหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ 
อัตราก าลัง ตามความต้องการจ าเป็นให้แก่หน่วยงานในพื้นท่ีภูมิภาค 

6. ใช้กลไกกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการการ
ด าเนินงานร่วมกับหน่วยจัดการศึกษา 

7. เร่งทบทวน (ร่าง)พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 โดย
ปรับปรุงสาระส าคัญให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล 

8. ในระดับพ้ืนที่หากเกิดปัญหาข้อติดขัดการปฏิบัติงาน ต้องศึกษา ตรวจสอบ
ข้อมูล /ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เช่น จ านวนเด็กในพ้ืนที่น้อยลง ซึ่งจ าเป็นต้องมีการควบรวมโรงเรียน ให้
พิจารณาสื่อสารอธิบายท าความเข้าใจที่ชัดเจนกับชุมชน 

9. วางแผนการใช้อัตราก าลังครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาล และครูระดับ
อาชีวศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ และจัดท าแผนการประเมินครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งจัดท าหลักสูตรการ
พัฒนาครูให้มีองค์ความรู้และทักษะในด้านพหุปัญญาของผู้เรียน 

10. ให้ศึกษาธิการจังหวัดจัดท าแผนการจัดการศึกษาของแต่ละจังหวัด
น าเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

11. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาท
หน้าที่ตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

อนึ่ง ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติงานตามปกติ 
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ด าเนินการอยู่ก่อนนั้น 
หากรัฐบาลหรือกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส าคัญเ พ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
นอกเหนือจากที่ก าหนด หากมีความสอดคล้องกับหลักการในข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการ
หลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การด าเนินการเกิดผลส าเร็จ
และมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน 
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2.3.2  นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 จากการศึกษานโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

(ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2562, ออนไลน์) สรุปได้ว่า  
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2562 
 เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการ  จึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เพ่ือให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ยึดเป็นกรอบการด าเนินงานในการจัดท าแผนและ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมทั้งขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการศึกษาให้ 
มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ โดยใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เพ่ือมุ่งเป้าหมายคือผู้เรียนทุกช่วงวัย 
ดังนี้ 

2.3.2.1  หลักการ 
กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นด าเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561–2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 
12 การพัฒนาการเรียนรู้ และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่
ศตวรรษท่ี 21 

นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นอ่ืนๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2561–2564) นโยบายและแผน 
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562–2565) รวมทั้งนโยบายและแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย
คาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อม
ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สู่ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

ดังนั้น ในการเร่งรัดการท างานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพ่ือสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับสังคมและผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวง 
ศึกษาธิการจึงก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้ 

1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การ
เพ่ือหลอมรวมภารกิจและบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี 
ด้านกฎหมาย ฯลฯ ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ 



22 
 

รวมทั้งการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยทั้งการบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็น
รัฐบาลดิจิทัล 

2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูป
กระบวนการวางแผนงาน/โครงการแบบร่วมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็น
การพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งกระบวนการจัดท างบประมาณที่มีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผล
ให้ภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และนานาชาติ เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษามากยิ่งขึ้น 

3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งบริหารจัดการอัตราก าลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนา
สมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความ
เป็นรัฐบาลดิจิทัล 

4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้โดยมุ่งให้
ครอบคลุมถึงการจัด การศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

2.3.2.1 จุดเน้น 
1) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1.1) การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ 
- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ

รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาแห่งชาติ 

- ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตร
สถานศึกษา ตามความต้องการจ าเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่ 

- พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์
เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริง
หรือจากสถานการณ์จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น
เพ่ือเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น 

- พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
ด ารงชีวิตและสร้างอาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ 

1.2) การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
- จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและ

ยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ (English for All) 
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- ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ 
อาชีพที่เหมาะสมรองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย 
หลักสูตร BUDDY โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรการเรียนรู้
ออนไลน์ เพ่ือส่งเสริมประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์ระดับต าบล 

- ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานท า
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บ 
ชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชาย
ขอบ และแรงงานต่างด้าว) 

- พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้และความช านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ปัญญาประดิษฐ์และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบและมีเหตุผลเป็นขั้นตอน 

- พัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ  
(Hands–on Experience) เพ่ือให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับถาบันอุดมศึกษา 
ชั้นน าของประเทศจัดหลักสูตรการพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี 

- พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ 
ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนา
สมรรถนะบุคลากรระดับจังหวัดทั่วประเทศ 

2) การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
- พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมน า

ยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการด าเนินการ 
- เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะ

ภัยจากยาเสพติด อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ 
- ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทย เป็นสื่อจัดการเรียนการสอน

ในพ้ืนที่ที่ใช้ภาษาอย่างหลากหลาย เพ่ือวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมี
ทักษะการสื่อสารและใช้ภาษาท่ีสามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มี
ความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

3) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
- สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตก าลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตาม

ความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศท้ังในปัจจุบันและอนาคต 
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- สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และ
จัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมี
ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 

4) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
- พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
- ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
- ระดมสรรพก าลังเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรม

การศึกษาเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
พ.ศ.2562 

5) การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะ

และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 
- ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้

สามารถเป็นอาชีพ และสร้างรายได้ 
6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

- ปฏิรูปองค์การเพ่ือลดความทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ
ของหน่วยงาน ที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี  
ด้านกฎหมาย เป็นต้น 

- ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจ ากัดในการด าเนินงาน 
โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 

- สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ 

ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ 
- สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการศึกษาที่

มีคุณภาพได้อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
- จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพ่ือ

พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
- ส่งเสริมโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อม 

ทั้งภายในและภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
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2.3.2.2 การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 
1) ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ น านโยบายและจุดเน้น 

เป็นกรอบแนวทางในการวางแผนและจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดย
ค านึงถึงมาตรการ 4 ข้อตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้แนวทางในการบริหาร
งบประมาณไว้ ดังนี้ (1) งดดูงานต่างประเทศ 1 ปี ยกเว้นกรณีที่มีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อ
กระทรวงศึกษาธิการ (2) ลดการจัดอบรมสัมมนาที่มีขนาดใหญ่และใช้งบประมาณมาก (3) ยกเลิกการ
จัดงาน Event และ (4) ทบทวนงบประมาณที่มีความซ้ าซ้อน 

2) ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบาย
และจุดเน้นสู่การปฏิบัติระดับพ้ืนที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ส านักงาน
ศึกษาธิการภาคและส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ่ายเลขานุการและ
ผู้ช่วยเลขานุการตามล าดับ โดยมีบทบาทภารกิจในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับ
นโยบาย และจัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามล าดับ 

3) กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์
ข้อมูลและด าเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อม
ทั้งรายงานต่อคณะกรรมการติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการตามล าดับ 

อนึ่ง ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงาน
ในเชิงหน้าที่ (Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ด าเนินการ
อยู่ก่อน เมื่อรัฐบาลหรือกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส าคัญเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
นอกเหนือจากที่ก าหนด หากมีความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่
ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การด าเนินการ
เกิดผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน 

สรุปได้ว่า นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มุ่งเน้นจัดการศึกษาโดยความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค
ประชาชน พร้อมทั้งขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ โดยใช้
จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เพ่ือมุ่งเป้าหมาย คือ ผู้เรียนทุกช่วงวัย  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้  การ
พัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย และการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
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2.4  ภารกิจและนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 

การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ.2555-2569 คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้ 

1)  ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ ก าหนดเป้าหมายของการด าเนินงาน โดย 
1.1)  รักษาเป้าหมายผู้เรียนในระดับ ปวช. การเพิ่มปริมาณผู้เรียนในระดับ ปวส.  
1.2)  ลดปัญหาการออกกลางคัน  โดยวางเป้าหมายให้ลดลงร้อยละ 5 ด้วยการป้องกัน/ดูแล

รายบุคคล การวิจัยพัฒนา แก้ปัญหารายวิทยาลัย/รายสาขาวิชา การวิเคราะห์แก้ปัญหาเชิงระบบ 
กลุ่มเป้าหมายใน  50 วิทยาลยัที่มีปัญหาการออกกลางคันสูง 

1.3)  จัดการเรียนการสอนในระดับพื้นท่ีและภาพรวมตามความต้องการในแต่ละสาขา 
1.4)  เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าเรียนสายอาชีพด้วยระบบโควตา  
1.5)  เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนส าคัญต่อการเลือกเรียนอาชีวศึกษาในเชิงรุก ซึ่งได้แก่ 

นักเรียน และผู้ปกครอง  
2)  ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 

2.1)  จัดอาชีวศึกษาครอบคลุมทุกพ้ืนที่ สาขาอาชีพ การขยายกลุ่มเป้าหมาย 
2.2)  จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาในรูปแบบกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัดและกรุงเทพมหานคร 

รวม 19 สถาบัน และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคละ 1 แห่ง จ านวน 4 แห่ง  
2.3)  จัดตั้งสถานศึกษาอาชีวะอ าเภอในกลุ่มอ าเภอชั้นหนึ่ง 
2.4)  ส่งเสริมการจัดอาชีวะชายแดนใต้สู่สันติสุข ศูนย์ฝึกอบรมอาชีวะ อาชีวะสองระบบ และ

การจัดหลักสูตรอาชีวะท้องถิ่น และสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส 
2.5)  มุ่งผลิตและพัฒนาก าลังคนในสาขาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน สาขาที่เป็น

นโยบายรัฐบาล และการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการจัดอาชีวศึกษาเฉพาะ
ทาง อาทิ ปิโตรเคมี การสร้างเกษตรรุ่นใหม่  ครัวไทยสู่ครัวโลก  พลังงานทดแทน  โลจิสติกส์/รถไฟ
ความเร็วสูง  อัญมณี ยานยนต์  ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ท่องเที่ยว/โรงแรม ฯลฯ 

2.6)  ขยายกลุ่มเป้าหมายอาชีวะในโรงเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และอาชีวะเพ่ือคนพิการ 
อาชีวะวัยแรงงาน อาชีวะสูงวัย อาชีวะเพ่ือสตรี อบรมระยะสั้น/ตลาดนัดอาชีพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน  
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์  เพ่ือต่อยอดและพัฒนาทักษะทั้ง Upgrade Skills และ Re Skills 
ร่วมจัดอาชีวศึกษาในสถานพินิจ เรือนจ า ค่ายทหาร และ อปท. ฯลฯ 

2.7) สนับสนุนให้หน่วยงาน/องค์กร ร่วมจัดอาชีวศึกษาซึ่งได้แก่ สถานประกอบการ  อปท.   
และภาคเอกชนจากสาขาอาชีพต่างๆ ฯลฯ 

2.8) จัดอาชีวะทางเลือก อาชีวะทายาท วิทยาลัยอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์ อาชีวะอินเตอร์ 
และอาชีวะเทียบโอนประสบการณ์ 
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2.9)  เพ่ิมช่องทางการเรียนอาชีวศึกษาด้วย อาชีวะทางไกล และเครือข่ายวิทยุเพ่ือการศึกษา
และพัฒนาอาชีพ (R-radio network)  

3)  ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
3.1)  ระดับสถานศึกษา และระดับห้องเรียน ส่งเสริมคุณภาพและสร้างความเข้มแข็งในการ

พัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาโดย  
  - พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Constructionism, Project Based Learning 

Authentic Assessment, การเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์จากการเรียนในสถานที่จริง/สถานการณ์จริง 
อาทิ Fix It Center และกรณีภัยพิบัติ 

  - พัฒนาระบบนิเทศ การจัดการความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์จากครูรุ่นพ่ีสู่ครู    
รุ่นใหม่ (นิเทศภายใน) และการนิเทศทางไกล 

  - สร้างความเข้มแข็งการประกันคุณภาพภายใน สนับสนุนให้ทุกวิทยาลัยผ่านการ
ประเมินคุณภาพภายนอกระดับดีมาก และเตรียมพร้อมรับการประเมินระดับสากล  

  - ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งตาม
ความต้องการของพ้ืนที่ และการให้บริการกลุ่มเป้าหมายพิเศษ อาทิ คนพิการ,วัยท างาน,สูงวัย,สตรี ฯลฯ  

  - ใช้ ICTเพ่ือการเรียนการสอน สนับสนุนความพร้อมด้าน Hardware สื่อการเรียนการ
สอนส่งเสริมการประกวดสื่อ/สื่อออนไลน์และจัดตั้งวิทยาลัยต้นแบบการใช้ ICT เพ่ือการเรียนการสอน 

  - พัฒนาครู สร้างเครือข่ายครู Social Media และ Network สนับสนุนให้ครูท าวิจัย
เพ่ือพัฒนาคุณภาพ 

  - จัดหาสื่อ/หนังสือ วัสดุฝึก อุปกรณ์การเรียนการสอน ที่ทันสมัยและเพียงพอ 
3.2)  ระดับผู้เรียน ยกระดับความสามารถของผู้เรียนเพ่ือให้ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษามีขีดความ 

สามารถในการแข่งขันทั้งสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะการท างานตามต าแหน่ง
หน้าที่ (Function Competency)  โดยใช้ V-NET การประเมินด้านมาตรฐานวิชาชีพและการประเมิน
ระดับห้องเรียน สร้างเสริมทักษะอาชีพในอนาคตด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
วิถีประชาธิปไตย ความมีวินัย เสริมสร้างทักษะชีวิต ความสามารถด้านนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ การเป็น
ผู้ประกอบการ  พัฒนาทักษะการคิดบนพ้ืนฐาน Competency Based  Technology Based Green 
Technology  และ Creative economy รวมทั้งการแก้ปัญหาด้านพฤติกรรมและการใช้เวลาให้เกิด
ประโยชน์ อาทิ สุภาพบุรุษอาชีวะ  ลูกเสือ กีฬา และการป้องกัน/แก้ไขการทะเลาะวิวาท  

3.3)  เตรียมผู้เรียนสู่การเป็นประชาคม ASEAN โดยการเพ่ิมจ านวนสถานศึกษา English 
Program (EP) Mini English Program (MEP) ทุกจังหวัด  ใช้หลักสูตร/สื่อต่างประเทศ  สนับสนุนการ
ฝึกงานต่างประเทศ/บริษัทต่างประเทศและในประเทศ  ยกระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษในงานอาชีพ  
ส่งเสริม  การเรียนรู้ภาษาประเทศคู่ค้า จัดระบบ Sister School ทุกประเทศใน ASEAN  
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4)  ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
4.1)  ด้านบริหารทั่วไป ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการได้แก่ 

Web Portal, E-office และ Data based รวมทั้งการปรับภาพลักษณ์เชิงบวก 
4.2)  ด้านงบประมาณ ใช้แนวทาง Strategic Performance, Based Budgeting: SPBB 

และ Formula Funding โดยการจัดงบประมาณตามความจ าเป็นพ้ืนฐาน ความเสมอภาค และตาม
นโยบาย, การกระจายอ านาจจัดซื้อจัดจ้าง, จัดหางบประมาณค่าสาธารณูปโภคและค่าจ้างครูให้เพียงพอ  

4.3)  ด้านบริหารงานบุคคล สร้างเครือข่ายครู/สมาคมวิชาชีพ จัดหาลูกจ้าง พนักงานราชการ
ให้เพียงพอ รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของสถาบันการอาชีวศึกษา 

4.4)  ด้านการสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือพัฒนา การจัด
อาชีวศึกษา ดังนี้  

- องค์การ/สมาคมวิชาชีพ  สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า กระทรวงแรงงาน  
กระทรวงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ ในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การฝึกงาน ฯลฯ 

- ประเทศเพ่ือนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน  
- องค์การระหว่างประเทศ  ได้แก่  VOCTECH, CPSC/APACC, SEARCA  และ 

UNIVOC ฯลฯ  
- ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคของโลก ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน อิสลาเอล ญี่ปุ่น  

เดนมาร์ก เยอรมัน ฯลฯ 
 

2.5  นโยบายและจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
2.5.1 หลักการ 

1. มุ่งขับเคลื่อนอาชีวศึกษาตามกรอบนโยบาย 3 ป.ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
คือ ปลดล็อค (หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรค), ปรับเปลี่ยน (หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้
มีความทันสมัย) เปิดกว้าง (ให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนโดยผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ) 

2. พัฒนาคุณภาพอาชีวศึกษายกก าลังสองภายใต้ 5 กรอบ คือ 
2.1 สร้าง “อาชีพใหม”่ ให้กับประชาชน 
2.2 เปิดโอกาสให้ผู้เรียน เรียนสายอาชีพเพ่ิมขึ้นในทุกภูมิภาคด้วย “ห้องเรียนอาชีพใน 

สพฐ.” 
2.3 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็น “Excellent Center” 
2.4 พัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาให้มีความเข้มแข็ง 
2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาเอกชน 

3. จัดการอาชีวศึกษาเพ่ือการมีงานท า 100% 
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4. ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามหลักการด้วย “วงจรอาชีวศึกษาคุณภาพ (Vocational 
Quality Cycle)” 

2.5.2 นโยบายและจุดเน้น 
1. อาชีวศึกษายกก าลังสอง (Thailand Vocational Education Eco-System : TVE2S) 

- พัฒนาวิทยาลัยเพื่อวามเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญเฉพาะ 
- ยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศ (Re-Skills, Up-Skills, New-Skills) 
- ยกระดับความร่วมมือและเพ่ิมบทบาทในการจัดการศึกษากับภาคเอกชนอย่างเข้มข้น 
- พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและมุ่งตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ 
- พัฒนาสื่อการเรียนรู้ (On-Site, On-Air, Online, On-Demand) 
- พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 (สมรรถนะทางวิชาชีพ ภาษาอังกฤษ/จีนและ 

ดิจิทัล) 
2. พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา (Quality) 

- จัดตั้งและขับเคลื่อน “ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นส าหรับประชาชน” ในสถานศึกษา 
- พัฒนาและยกระดับ “ห้องเรียนอาชีพใน สพฐ.” และโครงการทวิศึกษา 
- พัฒนา “ศูนย์ความเป็นเลิศการอาชีวศึกษา (Excellent Center)” โดยความร่วมมือ

กับกับภาคเอกชนและสถานประกอบการชั้นน า 
- ยกระดับสถาบันการอาชีวศึกษา 23 แห่งทั่วประเทศในการจัดการศึกษาปริญญาตรี

สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
- พัฒนาระบบการจัดการอาชีวศึกษาเอกชนในทุกมิติ (ครู ผู้เรียน และการบริหาร

จัดการ) 
3. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย อาชีวศึกษายกก าลังสอง  

- ปลดล็อคเพ่ือปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาและการ
บริหารจัดการ 

- ปรับเปลี่ยนรูปแบบและเนื้อหาการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้ตอบโจทย์
อาชีวศึกษายกก าลังสอง และการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 

- ปรับเปลี่ยนระบบบริหารจัดการและน าระบบดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงาน 
- ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษา (Re-Branding) น าองค์กรด้วยปรัชญา  

“อาชีวศึกษายกก าลังสอง” และ “อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ” 
- เปิดกว้างการสรรหาครูและผู้เชี่ยวชาญที่มีศักยภาพจากทุกภาคส่วนเพ่ือให้ตอบโจทย์

การผลิตและพัฒนาก าลังคนสายอาชีพ 
- เปิดกว้างการมีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาของภาคเอกชน 
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สรุปได้ว่า นโยบายและจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มุ่งเน้นที่จะน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษา โดยความร่วมมือของทุก
ภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และ
สนองความต้องการของตลาดแรงงาน ในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป 
 

2.6 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความต้องการจ าเป็น 
2.6.1 ความหมายของความต้องการจ าเป็น 

ส าหรับแนวคิดเก่ียวกับความหมายของความต้องการจ าเป็น มีผู้ให้แนวคิดไว้ ดังนี้ (อ้างถึงใน 
โดมฤทธิ์ เอ้ือกิ่งเพชร, 2563 : 14-18) 

ก้องเกียรติ รักษ์ธรรม (2556, หน้า 100)  ได้สรุปความหมายของความต้องการจ าเป็นไว้ว่า 
หมายถึง ความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่เป็นอยู่จริงในปัจจุบัน ที่ต้องการได้รับการแก้ไข
ปรับปรุง เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคลหน่วยงาน ซึ่งวัดได้จากการเปรียบเทียบสภาพความแตกต่าง 
ระหว่างสภาพที่มุ่งหวังกับสภาพที่เป็นอยู่จริง  

ศิริพร อาจปักษา (2557, หน้า 14) ได้สรุปความหมายของความต้องการจ าเป็นว่า หมายถึง 
สภาพปัญหาที่ต้องการได้รับการแก้ไขปรับปรุง เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคล หน่วยงาน ซึ่งวัดได้จาก
การเปรียบเทียบสภาพที่เป็นจริงกับสภาพที่ควรจะเป็น  

ธัญชนก ศิริโสภิตกุล (2558, หน้า 3) กล่าวว่า ความต้องการจ าเป็น หมายถึง การระบุความ
แตกต่างด้านจริยธรรมในการใช้เฟซบุ๊คที่ครอบคลุมด้านความถูกต้อง ความเป็นส่วนตัว ความน่าเชื่อถือ 
ความเคารพ และความสร้างสรรค์ ระหว่างสภาพปัจจุบันและสภาพที่คาดหวัง  

จะเห็นได้ว่า การกล่าวถึงความต้องการจ าเป็น จ าเป็นต้องเรียนรู้ความหมายของความ
คาดหวังด้วย โดยที่ความหมายของความคาดหวังนั้นมีผู้กล่าวและสรุปไว้  หลากหลาย เช่น หมายถึง 
ความปรารถนา ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลนั้นๆ ที่คาดการณ์ไว้ โดยมีพ้ืนฐานของความรู้สึก ความ
เชื่อมั่นต่อระดับผลงานสิ่งใด สิ่งหนึ่งที่ก าหนดไว้ โดยความคาดหวังของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันจาก
ภูมิหลัง ประสบการณ์ ความรับผิดชอบ เพ่ือสนองความต้องการของตนเองกับการที่ได้ผลลัพธ์ตามที่
คาดหวังไว้ (ก้องเกียรติ รักษ์ธรรม, 2556, หน้า 99) และอีกความหมายคือ ความรู้สึก ความต้องการต่อ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีการคาดคะเนหรือคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ซึ่งระดับความคาดหวังขึ้นอยู่กับประสบการณ์
ของบุคคลต่อสิ่งนั้น (สัจจา โสภา, 2556, หน้า 11) โดยสรุปแล้ว ความคาดหวัง จึงหมายถึง สภาพที่
ปรารถนาให้ปรากฏต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยการคาดคะเน หรือคาดการณ์ไว้ ซึ่งระดับความคาดหวังขึ้นอยู่
กับประสบการณ์ของบุคคลต่อสิ่งนั้น  

ดังนั้น จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุปได้ว่า ความต้องการจ าเป็น หมายถึง ความ
แตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่เป็นอยู่จริงในปัจจุบันที่ต้องการได้รับการแก้ไข ปรับปรุง เพ่ือให้เกิด
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ประโยชน์ต่อบุคคล หน่วยงาน และสามารถตอบสนองต่อสิ่งนั้ นอย่างเพียงพอ ซึ่งวัดได้จากการ
เปรียบเทียบสภาพปัจจุบันกับสภาพที่คาดหวัง 

2.6.2 การจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น 
สุวิมล ว่องวาณิช (2548, หน้า 263-279) กล่าวว่า การจัดล าดับความส าคัญของความต้อง 

การจ าเป็น เป็นการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นแต่ละประเด็น จากนั้นน าความต้องการจ าเป็น
มาจัดเรียงล าดับ (Sort) ตั้งแต่ความส าคัญมากไปหาน้อย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือระบุความต้องการ
จ าเป็นที่มีความส าคัญมากท่ีสุดและมีความเร่งด่วน ที่ต้องได้รับการพัฒนาก่อน ภายใต้เงื่อนไขทรัพยากร
ที่มีจ ากัด การจัดเรียงล าดับ ความต้องการจ าเป็นที่มีพ้ืนฐานแนวคิดของการนิยามความต้องการจ าเป็น
ตามโมเดลความแตกต่าง (Discrepancy Model) เป็นวิธีที่นิยมใช้กันมาก ซึ่งมีการรวบรวมข้อมูลแบบ
การตอบสนองคู่จากมาตรวัดที่แสดงระดับความส าคัญ (I=Importance) ของข้อความนั้นเปรียบเสมือน 
ค่าที่บอกระดับของ “What Should Be” และมาตรวัดที่แสดงระดับที่ข้อ รายการนั้นได้รับการตอบ 
สนองหรือระดับสัมฤทธิ์ผล (D=Degree of Success) ที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เปรียบเสมือนค่าที่บอกระดับ
ของ “What Is” โดยสูตรในการค านวณระดับความต้องการจ าเป็นแต่ละวิธีมีรายละเอียด ดังนี้  

1. วิธี Mean Difference Method (MDF) ก าหนดโดยหาผลต่างของค่าเฉลี่ยของ I 
และค่าเฉลี่ยของ D บางคนเรียกวิธีนี้ว่า Rank Order of Difference Scores MDF = I – D  

2. วิธี Priority Needs Index (PNI) เป็นวิธีการเรียงล าดับของความต้องการจ าเป็น 
ซึ่งพัฒนาขึ้นมาโดยใช้ค่าสถิติในรูปดัชนีที่สามารถบอกค่าต่ าสุดและสูงสุดได้ PNI = (I – D) * I  

3. วิธี Priority Needs Index (PNI) แบบปรับปรุง เป็นสูตรที่ปรับปรุงจากสูตร PNI 
ดังเดิม โดย นงลักษณ์ วิรัชชัย และสุวิมล ว่องวาณิช เป็นวิธีการที่หาค่าผลต่างของ ( I - D) แล้วหารด้วย
ค่า D เพ่ือควบคุมขนาดของความต้องการจ าเป็นให้อยู่ในพิสัยที่ไม่มีช่วงกว้างมากเกินไป และให้
ความหมายเชิงเปรียบเทียบ เมื่อใช้ระดับของสภาพที่เป็นอยู่เป็นฐานในการค านวณค่าอัตราการพัฒนา
เข้าสู่สภาพที่คาดหวังของกลุ่ม PNImodified = (I – D)/ D  

4. การวิเคราะห์เมทริกซ์ (Matrix Analysis) เป็นวิธีการวิเคราะห์ที่เน้นการเสนอผล
การด าเนินงานของหน่วยงานในส่วนที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนที่ควรได้รับการพัฒนา โดยการแบ่งตาราง
เป็น 4 ช่อง แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสภาพที่มุ่งหวังและสภาพที่เกิดขึ้นจริง จุดที่ใช้แบ่งอาจ เป็น
ค่าเฉลี่ยของคะแนนสูงหรือต่ ากว่าที่ก าหนด หรือเกณฑ์ที่ผู้ประเมินเห็นว่าเหมาะสมที่จะเป็นจุดตัด   
(Cut off Score)  

ธัญชนก ศิริโสภิตกุล (2558, หน้า 3) กล่าวว่า การจัดเรียงล าดับความส าคัญของความต้อง 
การจ าเป็น หมายถึงการเปรียบเทียบน้ าหนักความส าคัญของความต้องการจ าเป็นและสรุปเป็นความต้อง 
การจ าเป็นที่มีความส าคัญลดหลั่นกันตามล าดับจากความส าคัญมากที่สุดถึงความส าคัญน้อยที่สุดของ
จริยธรรมในการใช้เฟสบุ๊ค ที่ครอบคลุม ด้านความถูกต้อง ความเป็นส่วนตัว ความน่าเชื่อถือ ความ
เคารพ และความสร้างสรรค์  
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ดังนั้น จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสรุปว่า การจัดเรียงล าดับความส าคัญของความ
ต้องการจ าเป็น หมายถึง การให้น้ าหนักความส าคัญของความต้องการจ าเป็น โดยวิเคราะห์ความ
ต้องการจ าเป็นแต่ละประเด็น แล้วน ามาจัดเรียงล าดับตั้งแต่ความส าคัญมากไปหาน้อย เพ่ือระบุความ
ต้องการจ าเป็นที่มีความส าคัญมากที่สุดและมีความเร่งด่วนที่ต้องได้รับการพัฒนาก่อน ผ่านการค านวณ
ระดับความต้องการจ าเป็นจากสูตร  ซ่ึงในการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธี Priority Needs Index (PNImodified) ซึ่ง
ให้ความหมายเชิงเปรียบเทียบ โดยระบุทักษะที่ต้องการให้เกิดว่ามีลักษณะเช่นใด ด้วยวิธีการหาค่าดัชนี 
PNImodified อันเป็นค่าที่ได้จากผลต่างของระดับมาตรวัดค่าสภาพที่คาดหวังและค่าสภาพปัจจุบัน แล้วจึง
เทียบกับระดับมาตรวัดค่าสภาพปัจจุบัน ค่าดัชนี PNImodified นั้นหากมีค่ามากแสดงว่า เป็นสภาพที่มี
ความต้องการจ าเป็นมาก 

 
2.7  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต 

2.7.1 ความหมายของอินเทอร์เน็ต 
อินเทอร์เน็ต เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน 

โดยมีนักวิชาการหลายท่าน ได้ให้ความหมายของอินเทอร์เน็ตไว้ดังนี้  
โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์ (2552, หน้า 405) ให้ความหมายว่า อินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นจากโครงการ 

เครือข่ายอาร์พาเน็ต ( Advanced Research Project Agency Network : ARPANET ) 15 ภายใต้
กระทรวงกลาโหมของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยอาร์พาเน็ตเป็นเครือข่ายในรูปแบบแพ็กเก็ตสวิตซ์ชิ่งที่มี
คอมพิวเตอร์ลิงก์เชื่อมโยงถึงกันแบบจุดต่อจุดบนสายสื่อสารความเร็วสูง  ส าหรับอาร์พาเน็ต เป็น
เครือข่ายที่ใช้เป็นตัวแทนด้านความมั่นคงในการปกป้องประเทศ  

บุญสืบ โพธิ์ศรี (2554, หน้า 11) ให้ความหมายว่า อินเทอร์เน็ตเป็นระบบเครือข่ายคอม 
พิวเตอร์ (Network) ที่เชื่อมโยงเครือข่ายมากมายหลายเครือข่ายทั่วโลกเข้าด้วยกัน ประกอบด้วย
เครือข่ายใหญ่และเครือข่ายย่อยที่มีความสลับซับซ้อนมากมายเชื่อมต่อกัน อินเทอร์เน็ตจึงกลายเป็น
แหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ มีข้อมูลมากมายในทุกๆ ด้าน ให้ผู้ที่สนใจเข้าไปค้นคว้าได้อย่างง่ายดายและยังใช้
ในการติดต่อสื่อสารซึ่งอยู่ในรูปของข้อความ รูปภาพ เสียงและอ่ืนๆ อินเทอร์เน็ตมีจุดเริ่มต้นมาจากเครือ 
ข่ายของกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกา ในช่วงปี ค.ศ.1960 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นเครือข่ายที่
ยังท างานได้อยู่แม้ว่าเครื่องบางส่วนจะถูกท าลายไป จึงได้ตั้งหน่วยงานวิจัยทางทหารขึ้น ชื่อว่า อาร์ปา 
(ARPA, Advanced Research Project Agency) ชื่อเครือข่ายในขณะนั้นจึงถูกเรียกว่า อาร์ปาเน็ต 
(ARPANET) 

ราชบัณฑิตยสถาน (2554) ได้กล่าวถึงความหมายของอินเทอร์เน็ตสรุปได้ว่า อินเทอร์เน็ต
มาจากค าภาษาอังกฤษว่า i-n-t-e-r-n-e-t หมายถึง ระบบเครือข่ายข้อมูลของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ระบบนี้
ท าหน้าที่เชื่อมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งโลกเข้าด้วยกัน เครือข่ายเหล่านี้ประกอบด้วยเครือข่ายภาครัฐ 
ภาคเอกชน สถาบันวิชาการ หน่วยงานสาธารณะ และหน่วยงานส่วนบุคคลนับเป็นล้านล้านเครือข่าย 
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เชื่อมต่อกันได้ทั้งแบบใช้สาย ซึ่งส่งสัญญาณมาทางสายสัญญาณ เช่น สายโทรศัพท์ หรือแบบไร้สายซึ่งส่ง
สัญญาณเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า บุคคลทั่วไปที่ต้องการติดต่อกับระบบนี้จะต้องจ่ายค่าบริการแก่ผู้ให้
บริการอินเทอร์เน็ต สิ่งที่อยู่ในอินเทอร์เน็ต คือ แหล่งข้อมูลสารสนเทศอันมหาศาล รวมทั้งการให้บริการ
ประเภทต่างๆ เช่น อีเมล (ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์) อีบิซิเนส (ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์) ค าว่า อินเทอร์เน็ต
มาจากค าเต็มว่า อินเทอร์เน็ตเวิร์ก (Internetwork) มักเรียกย่อๆ ว่า เน็ต 

Thai all.com (2557)  ได้กล่าวไว้ว่า อินเทอร์เน็ต (Internet) คือ เครือข่ายนานาชาติที่
เกิดจากเครือข่ายขนาดเล็กมากมายรวมเป็นเครือข่ายเดียวทั้งโลก หรือเครือข่ายสื่อสาร ซึ่งเชื่อมโยง
ระหว่างคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่ต้องการเข้ามาในเครือข่าย ส าหรับค าว่า internet หากแยกศัพท์จะได้มา 
2 ค า คือ ค าว่า Inter และค าว่า net ซึ่ง Inter หมายถึง ระหว่างหรือท่ามกลางและค าว่า Net มาจาก
ค าว่า Network หรือเครือข่าย เมื่อน าความหมายของทั้ง 2 ค ามารวมกันจึงแปลว่าการเชื่อมต่อกัน
ระหว่างเครือข่าย 

เว็บไซต์ ICT การจัดการกับธุรกิจด้วยระบบไอที (2558) ได้กล่าวไว้ว่า  อินเทอร์เน็ต
(Internet) คือ เครือข่ายเฉพาะส่วนขององค์การหรือหน่วยงาน ที่น าซอฟต์แวร์ หรือฮาร์ดแวร์แบบ
อินเทอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้ อินทราเน็ตจึงเป็นเครือข่ายเพ่ือระบบงานภายในโดยมุ่งเน้นข้อมูลและ
สารสนเทศเพ่ือบริการแก่บุคลากร เครือข่ายอินทราเน็ตจะต่อเชื่อมเข้าสู่อินเทอร์เน็ตด้วยหรือไม่นั้น 
ไม่ใช่สิ่งส าคัญ แต่แนวคิดหลักของอินทราเน็ต คือ การสร้างเครือข่ายในองค์การโดยมีคอมพิวเตอร์  ท า
หน้าที่เป็นอินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์เพ่ือให้บริการข้อมูลในรูปแบบเดียวกับที่ใช้งานในอินเทอร์เน็ต และ
ขยายเทอร์มินัลเครือข่ายไปยังทุกแผนก ให้บุคลากรสามารถค้นข้อมูลและสื่อสารถึงกันได้ เซิร์ฟเวอร์
หลักภายในอินเทอร์เน็ต คือ เว็บเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งใช้เป็นศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารระบบ WWW ให้บริการ
ข้อมูลได้ทั้งข้อความเสียง ภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหวผ่านทางโปรแกรม Browser ซึ่งเป็นเครื่องมือที่
ง่ายต่อการเรียนรู้และใช้งานโปรแกรม Browser ส่วนใหญ่ได้ผนวกบริการหลักของอินเทอร์เน็ตไว้ในตัว 
เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) การถ่ายโอนย้ายแฟ้ม(FTP) หรือกระดานข่าย(Use Net) เป็นต้น 

ประภาศรี ศรีชัย (2558, หน้า 5) กล่าวว่า โดยสรุป อินเทอร์เน็ต คือ การเชื่อมโยงเครือข่าย 
คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่สุดที่สามารถตอบสนองความต้องการและความสนใจของผู้ใช้ทุกกลุ่ม สามารถ
น าเสนอข้อมูลได้ทั้งข้อมูลในรูปแบบตัวอักษร ข้อความและภาพได้อย่างสะดวก สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในทุกวงการ ทุกสาขาอาชีพ ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผลให้อินเทอร์เน็ตเข้าไปมี
บทบาทส าคัญต่อวิถีการด ารงชีวิตของมนุษย์ เพ่ิมความสะดวกสบายและท าให้เข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ว  

จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ผู้วิจัยสรุปได้ว่า อินเทอร์เน็ต เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาด
ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าด้วยกันเป็นเครือข่าย โดยใช้มาตรฐานเดียวกัน ท า
ให้ทั่วโลกสามารถติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลถึงกันได้อย่างสะดวก รวดเร็ว รวมทั้งเป็นแหล่งความรู้
ขนาดใหญ่ให้ผู้ที่สนใจได้ใช้ในการค้นคว้าศึกษาวิจัย ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการในการค้นคว้า



34 
 

อย่างไร้ข้อจ ากัดในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ และยังมีบทบาทส าคัญต่อวิถีการด ารงชีวิตของมนุษย์ เพ่ิม
ความสะดวกสบายและท าให้เข้าถึงข้อมูลในทุกๆ ด้านได้อย่างรวดเร็ว 

2.7.2 ประวัติความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต 
ปัจจุบันอินเทอร์เน็ต ถูกน ามาใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกตั้งแต่ในอดีต มาจนถึงปัจจุบันนี้ 

โดยมปีระวัติความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต ดังนี้ (อ้างถึงใน นราภรณ์ บัวนุช, 2557 : 15-17)  
สุพิทย์ กาญจนพันธุ์ (2541, หน้า 134) กล่าวว่า อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่ง

เริ่มก่อตั้งโดยกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา อินเทอร์เน็ตในยุคแรกๆ ประมาณปี พ.ศ.2512 เป็นเพียง 
การน าคอมพิวเตอร์จ านวนไม่กี่เครื่องมาเชื่อมต่อกัน โดยสายส่งสัญญาณเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง  
เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้ชื่อว่า อาร์ปา (ARPA : Advanced Research Project Agency) ปี พ.ศ.2515 
หลังจากที่เครือข่ายทดลองอาร์ปาประสบความส าเร็จ ก็ได้มีการปรับปรุงหน่วยงานจากอาร์ปามาเป็น
ดาร์พา (Defence Communication Agency) ในปี พ.ศ.2526 อาร์ปาเน็ตได้แบ่งเป็น 2 เครือข่าย 
ด้านงานวิจัยใช้ชื่อว่าอาร์ปาเน็ตเหมือนเดิม  ส่วนเครือข่ายของกองทัพใช้มิลเน็ต (MILNET : Military 
Network) ซึ่งมีการเชื่อมต่อโดยใช้โปรโตคอล TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet 
Protocol) เป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ.2528 มูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติอเมริกา (NSF : National Science 
Foundation) ได้ให้เงินทุนในการสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ 6 แห่ง และใช้ชื่อว่า NSFNET และ
พอมาถึงในปี พ.ศ.2533 อาร์ปาเน็ตไม่สามารถที่จะรองรับภาระที่เป็นหลัก (Backbone) ของระบบได้ 
อาร์ปาเน็ตจึงได้ยุติลงและเปลี่ยนไปใช้ NSFNET และเครือข่ายอ่ืนๆ แทนมาจนเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ 
จนกระทั่งถึงทุกวันนี้โดยเรียกเครือข่ายว่า อินเทอร์เน็ต โดยเครือข่ายส่วนใหญ่จะอยู่ในอเมริกา และ
ปัจจุบันนี้มีเครือข่ายย่อยมากมายทั่วโลก  

อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2530  โดยการเชื่อมต่อมินิคอมพิวเตอร์  
(Mini computer) ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย  (AIT) ไปยัง
มหาวิทยาลัยเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลีย แต่ในครั้งนั้นยังเป็นการเชื่อมต่อโดยผ่านสายโทรศัพท์ ซึ่ง 
สามารถส่งข้อมูลได้ช้าและไม่เป็นการถาวร จนกระท่ังในปี พ.ศ.2535 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)  ไดท้ าการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับมหาวิทยาลัย 6 แห่ง  ได้แก่ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,  สถาบัน
เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เข้าด้วยกันเรียกว่า "เครือข่ายไทยสาร" เครือข่ายไทยสารเติบโตอย่างต่อเนื่อง  โดยมีมหาวิทยาลัยและ 
หน่วยงานราชการเข้ามาเชื่อมต่อกับเครือข่ายนี้เพิ่มขึ้นอีกจ านวนมาก จะเห็นได้ว่าอินเทอร์เน็ตในประเทศ 
ขณะนั้นยังจ ากัดอยู่ในวงการศึกษาและการวิจัยเท่านั้น ไม่ได้เป็นเครือข่ายที่ให้บริการในรูปของธุรกิจ แต่ 
ทางสถาบันนั้นๆ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ต่อมาในปี พ.ศ.2537 ความต้องการในการใช้อินเทอร์เน็ต 
จากภาคเอกชนมีมากขึ้น  การสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) จึงได้ร่วมมือกับบริษัทเอกชนเปิดบริการ
อินเทอร์เน็ตให้แก่บุคคลและผู้สนใจทั่วไปได้สมัครเป็นสมาชิก พร้อมตั้งขึ้นในรูปแบบของบริษัทผู้ให้บริการ 
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อินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์ เรียกว่า "ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต" หรือ ISP (Internet Service Provider)  จนใช้ 
กันมา อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน  

2.7.3 อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย  
ชัยมงคล เทพวงษ์ (2558)  ได้กล่าวว่า ปี พ.ศ.2529 อาจารย์กาญจนา กาญจนสุต จาก

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT) ร่วมกับอาจารย์โทโมโนริ คิมูระ จากสถาบันเดียวกันร่วมสร้าง
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยอาศัยโมเด็ม NEC ความเร็ว 2400 Baud  เครื่องคอมพิวเตอร์พีซี NEC สาย 
โทรศัพท์ทองแดง  โดยเครือข่ายที่ได้วิ่งด้วยความเร็ว 1200-2400 Baud และมีเสียงดังมาก จากนั้นได้
ปรับเปลี่ยนไปใช้บริการไทยแพคของการสื่อสารแห่งประเทศไทย ซึ่งใช้เทคโนโลยี X.25 ผ่านการหมุน
โทรศัพท์ไปยังศูนย์บริการของการสื่อสารแห่งประเทศไทย ท าการรับส่งอีเมล์กับมหาวิทยาลัยโตเกียว 
และมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น โดยใช้โปรแกรม UUCP ตลอดจนส่งอีเมล์ไปยังบริษัท UUNET ที่เวอร์จิเนีย 
สหรัฐอเมริกา และน ามาใช้กับงานของอาจารย์ และงานสอนนักศึกษาในเวลาต่อไป นับได้ว่า อาจารย์
กาญจนา กาญจนสุต เป็นบุคคลแรกท่ีเริ่มใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์รายแรกของประเทศไทย 

หลังจากนั้นได้มีความร่วมมือระหว่างรัฐบาลออสเตรเลีย ภายใต้โครงการ The  International 
Development Plan (IDP) ได้ให้ความช่วยเหลือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย พัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไทยขึ้นมา ในปี พ.ศ.2531 
โดยให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย มีหน้าที่เป็นศูนย์กลางของ
ประเทศไทยในการเชื่อมโยงไปที่เครื่องแม่ข่าย ของมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น และตั้งชื่อโครงการนี้ว่า 
TCSNet Thai Computer Science Network โดยมีการติดต่อผ่านเครือข่ายวันละ 2 ครั้ง จา่ยค่าใช้จ่าย 
ปีละ 4 หมื่นบาท และใช้ซอฟต์แวร์ SUNIII ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการ UNIX ประเภทหนึ่ง ที่แพร่หลายใน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของออสเตรเลีย (Australian Computer Science Network-ACSNet)  

ซอฟต์แวร์ SUNIII เป็นโปรแกรม UNIX ที่สามารถรับส่งข้อมูลไปกลับได้เลยในการติดต่อ
ครั้งเดียว ประกอบด้วยเครือข่ายการส่งข้อมูลระบบ Multiple Hops ท าให้แตกต่างจาก UUCP ตรงที่
ผู้ใช้ไม่ต้องใส่ค าสั่ง และบอกที่อยู่ของจุดหมายปลายทางผ่านระบบทางไกล เพราะเครือข่าย SUNIII 
สามารถหาที่อยู่ของปลายทาง และส่งข้อมูลได้เอง โปรแกรมนี้ท างานได้ดีทั้งกับสายเช่าแบบถาวร 
(Dedicated Line) สายโทรศัพท์ธรรมดาที่ติดต่อแบบ Dial-up และสายที่ใช้ X.25 

นอกจากนี้สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย ยังเป็นศูนย์เชื่อม (Gateway) ระหว่างประเทศ
ไทย กับ UUNET อันส่งผลให้นักวิชาไทยทั่วไป สามารถใช้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ได้อย่าง
กว้างขวาง 

ปี พ.ศ.2534 อาจารย์ทวีศักดิ์ กออนันตกูล อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ได้จัดตั้งศูนย์อีเมล์แห่งใหม่ โดยใช้โปรแกรม MHSNet และใช้โมเด็ม 14.4 Kbps (ซึ่งเร็ว
ที่สุดในประเทศไทยในขณะนั้น) และท าหน้าที่แลกเปลี่ยนข้อมูลกับเครื่อง Munnari ของออสเตรเลีย กับ
มหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศผ่านโปรแกรม UUCP เครือข่ายแห่งใหม่นี้ ประกอบด้วยมหาวิทยาลัย
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ต่างๆ ใน TCSNet และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ตลอดจนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และใช้ชื่อโครงการว่า "โครงการเชื่อมเครือข่ายไทยสารเข้ากับเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตต่างประเทศ"  หลังจากนั้น เนคเทค ก็ได้พัฒนาเครือข่ายอีกเครือข่ายขึ้นมา โดยใช้ X.25 
รวมกับ MHSNet และใช้โปรโตคอล TCP/IP เกิดเป็นเครือข่ายไทยสาร "Thai Social/Scientific 
Academic and Research Network - ThaiSarn" ในปี พ.ศ.2535 

ปลายปี 2535 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เช่าชื้อสายครึ่งวงจร 9.6 Kbps จากการสื่อสาร 
แห่งประเทศไทย  เพ่ือเชื่อมกับ UUNET สหรัฐอเมริกา ท าให้จุฬาฯ เป็นศูนย์กลางแห่งใหม่ส าหรับ
เครือข่ายภายใต้ชื่อ ThaiNet อันประกอบด้วย AIT, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
และให้สามาชิกไทยสารใช้สายเชื่อมนี้ได้โดยผ่านทางเนคเทคอีกด้วย ภายใต้ระเบียบการใช้อินเทอร์เน็ต 
(Appropriate Use Policy-AUP) ของ The National Science Foundation (NSF) 

และปี 2537 เนคเทค ได้เช่าซื้อสายเชื่อมสายที่สอง ที่มีขนาด 64 Kbps ต่อไปยังบริษัท 
UUNet ท าให้มีผู้ใช้เพ่ิมมากขึ้น จาก 200 คนในปี 2535 เป็น 5,000 คนในเดือนพฤษภาคม 2537 และ 
23,000 คนในเดือนมิถุนายน ของปี 2537 

AIT ท าหน้าที่เป็นตัวเชื่อมภายในประเทศระหว่าง ThaiNet กับ ThaiSarn ผ่านสายเช่า 
64 Kbps ของเครือข่ายไทยสาร 

ปี พ.ศ. 2538 รัฐบาลไทย เปิดบริการอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์ โดยมีบริษัทอินเทอร์เน็ต
แห่งประเทศไทย จ ากัด อันเป็นบริษัทถือหุ้นระหว่างการสื่อสารแห่งประเทศไทย องค์การโทรศัพท์แห่ง
ประเทศไทย และส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยใช้สายเช่าครึ่ง
วงจรขนาด 512 Kbps ไปยัง UUNet โดยถือว่าเป็นบริษัทผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตรายแรกของประเทศ
ไทย และได้เพ่ิมจ านวนจนเป็น 18 บริษัทในปัจจุบัน 

2.7.4 อินเทอร์เน็ตกับการศึกษา (อ้างถึงใน เพ็ญพักตร นภากุล, 2559 : 39) 
เป้าหมายของการศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ตประกอบด้วยวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ คือ 

(ไพโรจน์ เบาใจ, 2554 : 1) 
1. การสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้เหมาะสมกับระดับ

ผู้เรียน 
2. การเสริมทักษะและความรู้เพ่ือให้ครูสามารถด าเนินการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. การก าหนดเป้าหมายการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต 
ดังนั้น ในปัจจุบันจึงได้มีการน าระบบอินเทอร์เน็ตมาใช้ประโยชน์ทางการศึกษาอย่าง

กว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่มีระดับการพัฒนาสูงและมีเครือข่ายสาธารณูปโภคที่ทันสมัย 
ซึ่งประเทศไทยก็อยู่ในระหว่างการพัฒนาระบบโทรคมนาคมอย่างเต็มที่ภายใต้การก าหนดกรอบนโยบาย
ของรัฐบาลชุดปัจจุบัน 
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1. ใช้เป็นระบบสื่อสารส่วนบุคคล บนอินเทอร์เน็ตมีอิเล็กทรอนิกส์เมล์หรือเรียกย่อๆ ว่า 
อีเมล์ (e-mail) เป็นระบบที่ท าให้การสื่อสารระหว่างกันเกิดขึ้นได้ง่าย แต่ละบุคคลจะมีตู้จดหมายเป็น
ของตนเองสามารถส่งข้อความถึงกันผ่านในระบบนี้ โดยส่งไปยังตู้จดหมายของกันและกันนอกจากนี้ยัง
สามารถระยุกต์ไปใช้ในทางการศึกษาได้ 

2. ระบบข่าวสารบนอินเทอร์เน็ต มีลักษณะเหมือนกระดานข่าวที่เชื่อมโยงกันทั่วโลก ทุก
คนสามารถเปิดกระดานข่าวที่ตนเองสนใจหรือสามารถส่งข่าวสารผ่านกลุ่มข่าวบนกระดานนี้เพ่ือโต้ตอบ
ข่าวสารกันได้ 

3. การใช้เพ่ือสืบค้นข้อมูลข่าวสารต่างๆ บนอินเทอร์เน็ตมีแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ที่
เชื่อมโยงกัน และติดต่อกับห้องสมุดทั่วโลกท าให้การค้นหาข้อมูลข่าวสารต่างๆ ท าได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพหมายถึงสามารถค้นหาและได้มาซึ่งข้อมูลโดยใช้เวลาอันสั้นโดยเฉพาะบนอินเทอร์เน็ต จะมี
ค าหลัก (Index) ไว้ให้ส าหรับการสืบค้นที่รวดเร็ว 

4. ฐานข้อมูลเครือข่ายใยแมงมุม (World Wide Web) เป็นฐานข้อมูลแบบเอกสาร 
(Hypertext) และแบบมีรูปภาพ (Hypermedia) มาจนปัจจุบัน ฐานข้อมูลเหล่านี้ได้พัฒนาขึ้นจนเป็น
แบบมัลติมิเดีย (Multimedia) ซึ่งมีท้ังข้อความ รูปภาพ วีดิทัศน์และเสียง ผู้ใช้เครือข่ายนี้สามารถสืบค้น
กันได้จากที่ต่างๆ ทั่วโลก 

5. การพูดคุยแบบโต้ตอบหรือคุยเป็นกลุ่ม บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถเชื่อมต่อกัน
และพูดคุยกันได ้ผู้พูดสามารถพิมพ์ข้อความโต้ตอบกันได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดบนเครือข่าย 

6. การส่งถ่ายข้อมูลระหว่างกันแบบ FTP (Files Transfer Protocol) คือสามารถที่จะ
โอนย้ายถ่ายเทข้อมูลระหว่างกันเป็นจ านวนมากได้ โดยส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งสะดวกต่อ
การรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน โดยไม่ต้องเดินทางและข่าวสารถึงผู้รับได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น 

7. การใช้ทรัพยากรที่ห่างไกลกัน ผู้เรียนอาจเรียนอยู่ที่บ้านและเรียกใช้ข้อมูลที่เป็น
ทรัพยากรการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยได้ และยังสามารถขอใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ในต่าง
มหาวิทยาลัยได้ 

2.7.5 ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตต่อการศึกษา (อ้างถึงใน นราภรณ์ บัวนุช, 2557 : 15-17)   
ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2545, หน้า 30-40) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตต่อการ

จัดการศึกษานั้นถือเป็นโอกาสทางการศึกษาซึ่งมีความส าคัญต่อการศึกษาเป็นอย่างมาก สรุปได้ดังนี้  
1. เปิดโอกาสให้ครู อาจารย์ นักเรียนและนักศึกษา สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ที่หลากหลาย 

หรือเสมือนหนึ่งมี "ห้องสมุดโลก" (Library of the World) เพียงปลายนิ้วสัมผัส เช่น ครู และนักเรียน
สามารถค้นหาหรือสืบค้นข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่างๆ ได้ทั่วโลกโดยไม่มีข้อจ ากัด ทางด้านสถานที่ และ
เวลา (Anywhere & Anytime) ครู - อาจารย์และนักเรียนที่ด้อยโอกาสอันเนื่องมาจากความห่างไกล 
ทุรกันดาร ขาดแหล่งห้องสมุดที่ดีสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารและความรู้ได้อย่างเท่าเทียมกันมากยิ่งขึ้น 
เด็กนักเรียนเองสามารถร่วมกันผลิตข้อมูลในแขนงต่างๆ เช่น ข้อมูล เกี่ยวกับพันธุ์พืช ธรรมชาติ
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สิ่งแวดล้อม ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ชุมชน ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน เพ่ือเผยแพร่
แลกเปลี่ยนกับเด็กทั่วโลก ในขณะที่ครูสามารถน าเนื้อหาทางวิชาการที่มีประโยชน์ เช่น บทความทาง
วิชาการ เอกสารการสอนลงในเว็บไซต์ เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาและแลกเปลี่ยนภายในวงการการศึกษา
ซึ่งกันและกัน ตลอดจนสามารถค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ จากอินเทอร์เน็ตมาใช้ประกอบการเรียนการสอน
ได้อีกด้วย  

2. พัฒนาการสื่อสารระหว่างครูกับนักเรียน  ซึ่งมีผลสืบเนื่องมาจากการที่อินเทอร์เน็ต 
สามารถให้บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสะดวก รวดเร็ว แม่นย าและง่ายต่อการใช้ท าให้เกิด
การสื่อสารเพ่ิมมากขึ้นในระบบการศึกษา ทั้งที่เป็นการสื่อสารระหว่างครูกับครู ครูกับนักเรียน และ
ระหว่างนักเรียนกับนักเรียนเอง ซึ่งในปัจจุบันคณาจารย์จ านวนมากในหลายสถาบัน ทั้งระดับ
มัธยมศึกษา และอุดมศึกษาได้ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลางในการให้การบ้าน  รับการบ้านและ
ตรวจส่งคืนการบ้าน  ในขณะเดียวกันก็สามารถสื่อสารกันระหว่างนักเรียนสามารถช่วยส่งเสริมการ
ท างานกลุ่ม การปรึกษาหารือกับครูและเพ่ือนนักเรียนในเชิงวิชาการ  

3. เปลี่ยนบทบาทของครูและนักเรียน การใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการเรียนการสอนจะท าให้
บทบาทของครูปรับเปลี่ยนไปจากการเน้นความเป็น "ผู้สอน" มาเป็น "ผู้แนะน า" มากขึ้น ในขณะที่
กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนจะเป็นการเรียนรู้  "เชิงรุก" มากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากฐานข้อมูลใน
อินเทอร์เน็ตเป็นปัจจัยบวกที่ส าคัญที่จะเอ้ืออ านวยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และค้นคว้าด้วยตนเอง 
(independent learning) ได้สะดวกรวดเร็วและมากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตามก็มีความจ าเป็นที่จะต้อง
ตระหนักว่าบทบาทและรูปแบบที่จะปรับเปลี่ยนไปนี้จะต้องมีการเตรียมการที่ดีควบคู่ไปด้วย  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในส่วนของครูที่จะต้องวางแผนการ "ชี้แนะ" ให้รัดกุม เพ่ือให้การเรียนรู้ของเด็กมีประสิทธิผลดี
ขึ้น ปรับจากการเรียนตามครูสอน (passive learning) มาเป็นการเรียนรู้วิธีเรียน (learning how to 
learn) และเป็นการเรียนด้วยความอยากรู้ (active learning) อย่างมีทิศทาง  

4. เป็นช่องทางธุรกิจแนวใหม่ที่คุณสามารถสร้างธุรกิจของตนเองในการขายสินค้าผ่าน
อินเทอร์เน็ต โดยไม่จ าเป็นต้องเช่าสถานที่หรือว่าจ้างพนักงานขาย เหมาะส าหรับคนยุคใหม่ที่ต้องการมี
ธุรกิจเป็นของตนเองแต่มีเงินลงทุนไม่สูงมาก ต้องการท างานอยู่กับบ้านและมีเวลาให้กับคนในครอบครัว  

5. คือแหล่งความรู้ขนาดใหญ่ที่คุณสามารถเข้าไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลและน ามาใช้ได้ โดย
ข้อมูลเหล่านี้มีทั้งที่เป็นข้อความธรรมดาจนถึงข้อมูลที่มีทั้งภาพและเสียง รวมทั้งยังเป็นแหล่ง ข่าวสาร
และความบันเทิงที่คุณสามารถติดตามได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีบริการ WWW (World Wide Web) 
ซึ่งเป็นบริการข่าวสารผ่านหน้าเว็บเพจ มีรูปแบบเหมือนกับสื่อสิ่งพิมพ์ แต่มีข้อดีที่สามารถเชื่อมโยงไปยัง
เว็บเพจอ่ืนๆ ได้  ปัจจุบันมีผู้สร้างสรรค์เว็บไซต์ทั้งสาระและความบันเทิงจ านวนมากมายให้เราสามารถ
เลือกชมและค้นคว้าได้จากทั่วทุกมุมโลก ด้วยเหตุนี้นักเรียน นักศึกษายุคนี้ จึงมีแหล่งข้อมูลในการศึกษา
และค้นคว้าข้อมูลส าหรับการท ารายงานเพิ่มอีกทางหนึ่ง  
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6. เป็นที่รวมสารพัดโปรแกรมและเกมที่คุณสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ โดยบริการที่ว่านี้ 
คือ FTP ซึ่งย่อมาจาก File Transfer Protocol เป็นบริการถ่ายโอนข้อมูลหรือไฟล์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องหนึ่งไปอีกเครื่องหนึ่ง ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นบริการที่ได้รับความนิยมสูงมากในปัจจุบัน 
เนื่องจากผู้ผลิตซอฟต์แวร์หรือเกมสามารถลดต้นทุนการเผยแพร่โปรแกรม โดยไม่ต้องแจกโปรแกรมด้วย
แผ่นซีดีเช่นในอดีต แต่ให้ผู้ที่สนใจเข้ามาดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทแทน  ซึ่งการบริการออก
แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ ดาวน์โหลด (Download) เป็นการโอนย้ายข้อมูลจากคอมพิวเตอร์อ่ืนมายัง
เครื่องของเรา ส่วน FTP อีกประเภทคืออัพโหลด (Upload) ซึ่งเป็นการโอนย้ายข้อมูลในเครื่องของเรา
ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอ่ืน 

จากแนวคิดที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยสรุปได้ว่า อินเทอร์เน็ตเข้ามามีส่วนช่วยในด้าน
การศึกษาเป็นอย่างมาก เป็นแหล่งเรียนรู้ขนาดใหญ่ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้ามาหาข้อมูลในเรื่องที่ตน
สนใจ คร ูและผู้เรียนสามารถค้นหาหรือสืบค้นข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ได้ทั่วโลกโดยไม่มีข้อจ ากัด 
ได้ตลอดทุกที่ ทุกเวลา พัฒนาการสื่อสารให้สะดวกรวดเร็วขึ้น ครูสามารถส่งข้อมูลข่าวสารกับผู้เรียน 
ผู้ปกครอง พูดคุยแก้ไขปัญหาผู้เรียนร่วมกันได้อย่างทันท่วงที เปลี่ยนบทบาทครูจากผู้สอนมาเป็นผู้ให้
ค าแนะน า ทั้งยังเป็นสื่อการเรียนรู้และนันทนาการได้อีกด้วย 
 
2.8  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีผู้ให้ความหมายไว้ดังนี้  (อ้างถึงใน 
เทพศิรินทร์ ระถี, 2562 : 53-55) 

2.8.1 ความหมายของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
พรทิพย์  โล่ห์เลขา (2540) กล่าวว่า เครือข่ายอินเทอร์เน็ต คือ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

(Computer Network) ที่ใหญ่ที่สุดของโลก เป็นกระบวนการสื่อสารข้อมูลทางสาย (Online) ระหว่าง
คอมพิวเตอร์ต่างระบบและต่างชนิด ร่วมกับสายเคเบิลและผู้ใช้จ านวนมากอาศัยซอร์ฟแวร์ (Software) 
และเครื่องช่วยสื่อสารต่างๆ ในแง่ของวิชากา เครือข่ายอินเทอร์เน็ต คือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่สื่ อสาร
กันโดย Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) ซ่ึงหมายถึง กฎเกณฑ์ที่คอย
ควบคุมกระบวนการส่งข่าวสารไปมาระหว่างคอมพิวเตอร์หลายร้อยชนิดที่อยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
การม ีTCP/IP ใช้ร่วมกัน  ผู้ใช้สามารถเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ของตนกับเครือข่ายใดก็ได้ที่อยู่บนเครือข่าย 
อินเทอร์เน็ต เพ่ือติดต่อกับผู้อ่ืนหรือเพ่ือสื่อสารกับ Software ของแต่ละเครือข่ายบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

กิดานันท์  มลิทอง (2555) กล่าวว่า เครือข่ายอินเทอร์เน็ต คือ ระบบของการเชื่ อมโยง
ข่ายงานคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่มากครอบคลุมไปทั่วโลก เพ่ืออ านวยความสะดวกในการให้บริการการ
สื่อสารข้อมูล เช่น การบันทึกเข้าระยะไกล (Remote Login) การถ่ายโอนแฟ้มไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
และกลุ่มอภิปราย เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นวิธีการเชื่อมโยงข่ายงานคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ให้ขยายออกไป
อย่างกว้างขวางเพ่ือการเข้าถึงของแต่ละระบบที่มีส่วนร่วมอยู่ 
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จิตเกษม  พัฒนาสิริ (2556) กล่าวว่า เครือข่ายอินเทอร์เน็ต คือ ระบบเครือข่ายที่จัดได้ว่า
ใหญ่ที่สุดในโลกยุคโลกาภิวัตน์ เป็นสิ่งที่ได้ท าลายพรมแดนที่กั้นระหว่างประเทศ ข้อจ ากัดทางการศึกษา 
ขยายรูปแบบการศึกษา ธุรกิจและอ่ืนๆ อีกมากมาย อีกทั้งเป็นตัวเร่งให้เกิดปฏิกิริยาเป็นโลกที่มีคุณค่า
และก้าวไกลไร้พรมแดนขวางก้ันอย่างแท้จริง 

อธิปัตย์ คลี่สุนทร (2556) ได้ให้ความหมายของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตว่า เป็นเสมือนระบบ
เครือข่ายทางเดินข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งมีระบบเชื่อมโยงและมีระบบแจกจ่ายจากแต่ละจุดย่อยเล็กๆ ไปยัง
จุดใหญ่หรือจากจุดใหญ่ไปยังจุดย่อย  ซึ่งเปรียบเสมือนการรวมห้องสมุดของสรรพวิทยาและต าราต่างๆ 
มาไว้ใช้ด้วยกัน  ระบบนี้ยังถือเป็นการทดสอบความสามารถของมนุษย์ ในการพัฒนาระบบใหญ่มหาศาล
ที่เป็นระบบเปิดเพ่ือครอบคลุมผู้ใช้ทั่วโลก 

จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยสรุปได้ว่า ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต คือ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ (Computer Network) ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อโยงใยกันไปทั่วโลก โดยใช้มาตรฐานการรับ-ส่ง 
ข้อมูลเดียวกัน คือ TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) ซึ่งหมายถึง 
กฎเกณฑ์ที่คอยควบคุมกระบวนการส่งข่าวสารไปมาระหว่างคอมพิวเตอร์หลายร้อยชนิดที่อยู่บน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ผู้ใช้สามารถเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ของตนเองกับเครือข่ายใดก็ได้ที่อยู่บนเครือข่าย 
อินเทอร์เน็ตเพ่ือติดต่อกับผู้อ่ืนหรือเพ่ือสื่อสารกับ Software ของแต่ละเครือข่ายบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ท าให้ส่งข้อมูลข่าวสารทั้งตัวอักษร ภาพและเสียงจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างสะดวกรวดเร็วและง่ายดาย  
อีกท้ังยังสามารถใช้สืบค้นหาข้อมูลต่างๆ จากเครือข่ายย่อยที่มีอยู่ทุกมุมโลกได้อย่างไร้ขอบเขตจ ากัด 

2.8.2 ระบบอินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่ายในโรงเรียน 
ลักษณา เทพเทียน (2562) ได้สรุปเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่ายใน

โรงเรียน ไว้ดังนี้ 
1) อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบอินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่าย 

- โมเด็ม (Modem) เป็นอุปกรณ์ที่ท าหน้าที่ในการแปลงสัญญาณอนาล็อกให้เปลี่ยน 
เป็นสัญญาณดิจิตอล เพ่ือให้สามารถรองรับการส่งสัญญาณข้อมูลที่เป็นทั้งภาพและเสียงผ่าน
สายโทรศัพท์พ้ืนฐานทั่วไป กล่าวได้ว่า โมเด็มเป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณ เพ่ือให้เราสามารถเชื่อมต่อและ
ใช้งานอินเทอร์เน็ตจากสายโทรศัพท์ สายเคเบิ้ล หรือสัญญาณดาวเทียม (ในระบบ FTTx จะใช้เป็น
อุปกรณ์ ONU) อุปกรณ์ชนิดนี้จะเป็นตัวแรกท่ีเชื่อมจากสายอินเทอร์เน็ตจากภายนอก 

- เร้าเตอร์ (Router)  เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ท าหน้าที่หาเส้นทางและรับส่งข้อมูล
ระหว่างเครือข่ายปลายทางท่ีต้องการ เป็นตัวกลางในการส่งต่อข้อมูลไปยังเครือข่ายต่างๆ ให้ส่งข้อมูลหา
กันได้ สมัยก่อนมักจะใช้เร้าเตอร์ต่อพ่วงกับโมเด็มเพ่ือใช้งานอินเทอร์เน็ต แต่ในปัจจุบันได้รวมเอา     
เร้าเตอร์กับโมเด็มเข้าไว้เป็นอุปกรณ์ชิ้นเดียวกัน จึงเรียกโดยทั่วไปว่า Modem Router ซึ่งเป็นที่ใช้งาน
ในปัจจุบันรวมถึง Optical Network Unit (ONU) ของบริษัทอินเทอร์เน็ตต่างๆ ด้วย อุปกรณ์ชนิดนี้จะ
มีช่องสัญญาณเน็ตเข้า 1 ช่องและมีช่องเน็ตออกหลายช่อง 
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- ฮับ (Hub) และสวิตซ์ (Switch) ทั้งคู่ต่างเป็นอุปกรณ์ศูนย์กลางที่เชื่อมต่อเครื่อง
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์อ่ืนๆ ที่ใช้ระบบเครือข่ายเดียวกันเข้าด้วยกันเพ่ือให้สามารถรับส่ง
ข้อมูลไปยังอุปกรณ์ต่างๆ การเชื่อมต่อใช้สาย Lan และหัวต่อแบบ RJ-45 สวิตซ์มีความฉลาดมากกว่า
ฮับ และผลในส่วนนี้ท าให้สวิตซ์มีการรับส่งข้อมูลที่เร็วกว่าฮับ อุปกรณ์ชนิดนี้ต้องสังเกตที่ชื่อที่เขียนไว้
บนอุปกรณ ์

- แลนการ์ด (Lan Card หรือ Network Interface Cards) ส่วนใหญ่เรียกว่าการ์ด
แลนด์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับรับส่งข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ งหรือไป
ยังอุปกรณ์อ่ืนๆ ในระบบเครือข่าย ในปัจจุบันรองรับความเร็วตั้งแต่ 10 Mbps ไปจนถึง 10,000 Mbps 
ในรูปแบบที่ใช้สายและรองรับความเร็วตั้งแต่ 54 Mbps ไปจนถึง 1,300 Mbps ในรูปแบบที่ไร้สายหรือ 
Wi-Fi ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและราคาของอุปกรณ์นั้นๆ 

- แอคเซสพอยต์ (Access Point) หรือ WAP หรือเรียกสั้นๆว่า AP คือ อุปกรณ์เครือข่าย  
คอมพิวเตอร์ที่ช่วยให้อุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบไร้สายได้ ซึ่งที่เรานิยมเรียกว่า Wi-Fi ซึ่ง
รองรับความเร็วตั้งแต่ 54 Mbps ไปจนถึง 3,466 Mbps ในปัจจุบัน ซึ่งรองรับคลื่นความถี่ที่ 2.4 GHz 
และ 5GHz แอคเซสพอยต์จะมีอยู่ 2 ลักษณะที่พบได้ทั่วไปคือแบบเสาสัญญาณภายนอกและแบบเสา
สัญญาณภายใน บางรุ่นรองรับ PoE ข้อแตกต่างกับเร้าเตอร์ด้านอุปกรณ์คือ AP จะมีจ านวนช่องรับส่ง
สัญญาณเพียงช่องเดียว กระจายสัญญาณไร้สายเท่านั้น 

- สายสัญญาณ เป็นตัวกลางในการน าสัญญาณเชื่อมไปยังจุดต่างๆ ในระบบเครือข่าย 
ถ้าสายสัญญาณดี การน าสัญญาณก็ดี ท าให้การรับส่งข้อมูลมีความเสถียร ข้อมูลนิ่ง มีค่าความสูญเสีย 
(loss) น้อย ท าให้สัญญาณที่ได้นั้นมีคุณภาพดี มีประสิทธิภาพของสัญญาณ โดยสัญญาณที่เราพูดถึงใน
ที่นี้คือสัญญาณอินเทอร์เน็ต สายสัญญาณที่ใช้งานทั่วไปในโรงเรียนได้แก่ สายไฟเบอร์ออฟติค      
(Fiber Optic) และสายแลน (Lan) สายสัญญาณที่ส่งมาจากบริษัทจะเป็นสายไฟเบอร์ออฟติคหรือ
สายโทรศัพท์บ้านเท่านั้น ส่วนสาย LAN จะใช้เป็นสายสัญญาณบริเวณภายในอาคารสถานที่เท่านั้น 

- สายสัญญาณ LAN ชนิดของสาย Lan ที่พบทั่วไปตามโรงเรียนในปัจจุบัน 
UTP CAT5 คือสายที่มีความเร็วปานกลาง ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 100 Mbps ระยะ 

ทางท่ีรองรับ 100 เมตร 
UTP CAT5e คือสายที่มีความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 1Gbps ระยะทางท่ีรองรับ 100เมตร 
UTP CAT6 คือสายที่ความเร็วสูง ขนาดสายใหญ่กว่าแบบ CAT5e ความเร็วสูงสุดอยู่

ที่ 10Gbps ความกว้างของเส้นทางการส่งข้อมูลอยู่ท่ี 250MHz-350MHz ระยะทางท่ีรองรับ 100 เมตร 
การเลือกใช้งานให้ค านึงถึงระยะความยาวของสายและความเร็วของอุปกรณ์ที่มา

เชื่อมต่อเช่น สวิตซ์, การ์ดแลน, เร้าเตอร์, แอคเซสพอยต์ 
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2) ความรู้เกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ตทั่วไป  
ประเภทการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต  การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่นิยมใช้ตั้งแต่อดีตถึง

ปัจจุบันมี 6 ลักษณะด้วยกัน 
1. การเชื่อมต่อแบบ Dial Up เป็นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เคยได้รับความนิยมในยุค

แรกๆ โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์บุคคลกับสายโทรศัพท์บ้านที่เป็นสายตรงต่อเชื่อมเข้ากับโมเด็ม 
(Modem) ก็สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้แล้ว ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตต้องท าการติดต่อกับผู้ให้บริการ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านหมายเลขโทรศัพท์บ้าน 

2. การเชื่อมต่อแบบ ISDN (Internet Service Digital Network) เป็นการเชื่อมต่อที่
คล้ายกับแบบ Dial Up เพราะต้องใช้โทรศัพท์และโมเด็มในการเชื่อมต่อ ต่างกันตรงที่ระบบโทรศัพท์
เป็นระบบความเร็วสูงที่ใช้เทคโนโลยีระบบดิจิตอล (Digital) และต้องใช้โมเด็มแบบ ISDN Modem ใน
การเชื่อมต่อ 

3. การเชื่อมต่อแบบ DSL (Digital Subscriber Line) เป็นเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ 
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงโดยใช้สายโทรศัพท์ธรรมดาที่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตและพูดผ่านสายโทรศัพท์
ปกติได้ในเวลาเดียวกัน สิ่งที่ต้องค านึงถึงในการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตแบบ DSL ก็คือ ต้องตรวจสอบ
ว่าสถานที่ที่ติดตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ให้บริการระบบโทรศัพท์แบบ DSL หรือไม ่

4. การเชื่อมต่อแบบ Cable เป็นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยผ่านสายสื่อสารเดียวกับ 
Cable TV จึงท าให้เราสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไปพร้อมกับการดูทีวีได้ โดยต้องจัดหาอุปกรณ์
เพ่ิมเติม คือใช้ Cable Modem เพ่ือเชื่อมต่อ ต้องติดตั้ง Ethernet Adapter Card หรือ Lan Card ไว้
ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วย 

5. การเชื่อมต่อแบบดาวเทียม (Satellites) เป็นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่มีค่าใช้จ่าย
ค่อนข้างสูง ระบบที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันเรียกว่า Direct Broadcast Satellites หรือ DBS โดยผู้ใช้ต้องจัดหา 
อุปกรณ์เพ่ิมเติม คือ จานดาวเทียมขนาด 18-21 นิ้ว เพ่ือท าหน้าที่เป็นตัวรับสัญญาณจากดาวเทียม ใช้ 
Modem เพ่ือเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต ใช้ความถ่ีย่าน Ka/Ku Band 

6. การเชื่อมต่อแบบใยแก้วน าแสง (Fiber Optic) FTTx (Fiber-to-the-??) คือเทคโนโลยี  
ในการรับ-ส่ง ข้อมูล ภาพและเสียงเป็นสัญญาณแสงผ่านสายใยแก้ว Fiber Optic เทียบกับการรับ-ส่งข้อมูล 
เก่า ADSL ที่เป็นสัญญาณไฟฟ้าผ่านสายทองแดง เป็นเทคโนโลยีที่รองรับการรับ-ส่งข้อมูลความเร็วสูง 
รวมทั้งความสามารถในการอัพโหลดได้เร็วกว่าเทคโนโลยี ADSL หลายเท่า 

การตรวจสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตและอ่านค่าผลการทดสอบอย่างง่าย ในการดู
ความเร็วอินเทอร์เน็ต มีตัวเลขท่ีส าคัญอยู่ 2 ส่วนหลัก คือ 

- Bandwidth คือปริมาณในการรับส่งข้อมูลหรือที่คุ้นเคยกันในชื่อ Download กับ 
Upload ซึ่งถ้าใครเคยสังเกตตามโปรโมชั่นของ Internet ไม่ว่าค่ายไหน จะเห็นว่าจะเขียนในลักษณะ 
100/50 Mbps 
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- Latency หรืออีกชื่อก็คือ Ping คือค่าความหน่วงในการรับส่งข้อมูล มีหน่วยเป็น ms 
(millisecond) ยิ่งค่านี้น้อยยิ่งดี น้อยกว่า 30 ลงไปถือว่าดี ค่านี้จะไม่มีให้เห็นในใบโปรโมชั่น 

3) ระบบเครือข่ายในโรงเรียนและปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วไป 
รูปแบบการเชื่อมต่อส่วนใหญ่ในแต่ละโรงเรียน 
รูปแบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ในแต่ละโรงเรียนนั้น ค่อนข้างที่จะเหมือนกัน

ไม่ว่าโรงเรียนจะใช้อินเทอร์เน็ตแบบ ADSL, VDSL หรือ Fiber Optic นั่นก็คือ เป็นการเดินสายมาจาก
โหนดภายนอกเข้ามาที่ภายในโรงเรียน แล้วก็น าสายที่เดินมานั้นเชื่อมต่อกับโมเด็ม หรือ ONU เข้ากับ
อุปกรณ์ต่างๆ ในระบบ 

- มีสายที่เดินมาจากภายนอก ปกติจะเดินมาตามเสาไฟฟ้าหรืออาคาร 
- มีห้องหรือจุดที่สายภายนอกเข้ามาเชื่อมกับอุปกรณ์ที่เป็นโมเด็มหรือ ONU ตรงนี้ขอ

เรียกว่าโหนดภายใน 
- มีสายจากโมเด็ม หรือ  ONU อย่างน้อย 1 เส้นไปเชื่อมกับอุปกรณ์ที่เป็นสวิตซ์ 
- มีสายจากสวิตซ์ไปเชื่อมเข้ากับอุปกรณ์ต่างๆ ทั่วไปในโรงเรียน ซึ่งตรงนี้ควรต้องทราบ

ว่าช่องใดเชื่อมกับอุปกรณ์ใดบ้างในโรงเรียน 
- วิธีการที่พอท าได้คือเดินตามสายไปเรื่อยๆ จนพบจุดสิ้นสุดของสาย หรือลองถอดสาย

ออกดเูพ่ือดูไฟสถานะที่ข้ึนที่อุปกรณ์ 
เลขไอพี (IP Address) เลขไอพี IP Address ย่อมาจากค าเต็มว่า Internet Protocol 

Address  การอยู่ในระบบเครือข่าย อุปกรณ์ทั้งหลายจ าเป็นต้องมีหมายเลข IP ก าหนดไว้ให้กับตนเอง 
ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต 
สาเหตุที่ต้องการ IP ทั้งนี้เวลามีการโอนย้ายข้อมูลหรือสั่งการใดๆ ในระบบเครือข่าย จะท าให้สามารถ
ทราบต าแหน่งของเครื่องที่เราต้องการส่งข้อมูลไปและจะได้ไม่ผิดพลาดเวลาส่งข้อมูล กล่าวคือ เลขไอพี
เปรียบเสมือนบ้านเลขที่ที่ต้องก าหนดให้กับบ้านแต่ละหลังเพ่ือให้จดหมาย (ข้อมูลจริงคือสัญญาณไฟฟ้า) 
ส่งไปไม่ผิดบ้านนั่นเอง 

IP ประกอบด้วยตัวเลข 4 ชุด มีเครื่องหมายจุดขั้นระหว่างชุด โดยหมายเลข IP Address 
ของเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องหรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องจะมีเลขไม่ซ้ ากัน  ระบบตัวเลขไอพี
เวอร์ชั่น 4 (IPV4) สามารถระบุเลขไอพีได้ตั้งแต่ 0.0.0.0 ถึง 255.255.255.255 ในการใช้งานภายใน
โรงเรียนทั่วไปก็จะคุ้นเคยกับเลขไอพีที่เป็นแบบ 192.168.x.x เช่น 192.168.1.254 หรือ 192.168.0.1 
ไปจนถึง 192.168.0.254 

ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่ายในโรงเรียน 
1. สถานะเครือข่ายข้ึนเครื่องหมายตกใจ 

สาเหตุที่ 1 เกิดมาจากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของเราไม่ได้รับเลขไอพีจาก 
เร้าเตอร์ (Router) หรือ เลขไอพีบังเอิญไปซ้ ากับอุปกรณ์เครื่องอ่ืนภายในโรงเรียน 
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การแก้ไข 
- เบื้องต้นถ้าเป็นหลายๆ เครื่องพร้อมกันแสดงว่าเร้าเตอร์มีปัญหาให้ท าการปิด

แล้วเปิดเร้าเตอร์ใหม่ 
- ถ้าเป็นอุปกรณ์ท่ีไม่ใช่คอมพิวเตอร์ให้ท าการปิดและเปิดอุปกรณ์ใหม่ 
- ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ให้ Disable แล้ว Enable การเชื่อมต่อเครือข่ายใหม ่
สาเหตุที่ 2 เกิดขึ้นเฉพาะในคอมพิวเตอร์ ปัญหาเกิดมาจากเลขไอพีมีการ

ก าหนดเองโดยผู้ใช้คอมพิวเตอร์ แล้วท าให้เกิดปัญหาเลขไอพีซ้ ากันในระบบหรือเลขไอพีใส่ค่าไม่ถูกต้อง 
การแก้ไข 
- ท าการปรับแต่งการตั้งค่าเลขไอพีให้เป็นแบบอัตโนมัติ 
- หากท าตามขั้นตอนที่กล่าวมาทั้งหมดแล้ว ยังแก้ปัญหาไม่ได้ให้ติดต่อผู้ที่

ช านาญหรือบริษัทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยแก้ไข 
2. สถานะเครือข่ายข้ึนเครื่องหมายกากบาท 

สาเหตุที่ 1 เกิดกับกรณีใช้สาย เกิดมาจากสาย Lan หรือหัวของสาย Lan มีปัญหา 
เช่น หัว Lan หลุด หรือไม่แน่น สาย Lan ขาด 

การแก้ไข 
- ให้น าสาย Lan ที่ใช้งานกับเครื่องอ่ืน ๆ ได้ตามปกติ มาลองเปลี่ยน 
- ในกรณีทีม่ี่เครื่องมือให้ลองเข้าหัวสายLanใหม่ทั้ง 2 ข้าง หากไม่มีต้องแจ้งช่าง 
- หากมีตัวเช็คสัญญาณ ให้ใช้เครื่องมือเช็คสัญญาณในการทดสอบ 
สาเหตุที่ 2 กรณีใช้อุปกรณ์ Wi-Fi (ไร้สาย) และสาย Lan อาจเกิดจากไดร์ฟเวอร์ 

ของอุปกรณ์ในเครื่องไม่ได้ถูกติดตั้ง 
การแก้ไข 
- ติดตั้งไดร์ฟเวอร์ของระบบเครือข่ายในเครื่องให้เรียบร้อย 
สาเหตุที ่3 เกิดจากอุปกรณ์ระบบเครือข่ายที่ตัวเครื่องเสีย 
การแก้ไข 
- ซื้อ USB Wi-Fi ไร้สาย มาใช้งานแทน 
- หากท าตามขั้นตอนที่กล่าวมาทั้งหมดแล้ว ยังแก้ปัญหาไม่ได้ให้ติดต่อผู้ที่

ช านาญหรือบริษัทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยแก้ไข 
3. อินเทอร์เน็ตช้า 

ปัญหาที่เกิดจากกรณีแบบไร้สาย 
- จุดที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตอยู่ห่างจากอุปกรณ์กระจายสัญญาณ แก้ไขโดยขยับ

อุปกรณ์กระจายสัญญาณให้เข้ามาใกล้ยิ่งขึ้น หรือเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ที่มีก าลังส่งมากขึ้น 
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- อุปกรณ์กระจายสัญญาณมีต้นไม้หรืออาคารบัง แก้ไขโดยย้ายต าแหน่งที่ตั้ง
ของอุปกรณ์กระจายสัญญาณ หรือน าสิ่งกีดขวางบดบังออก 

- อุปกรณ์กระจายสัญญาณอยู่คนละห้องและถูกกั้นด้วยผนังปูน แก้ไขโดยย้าย
ต าแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์กระจายสัญญาณออกมาไว้นอกห้อง 

- กรณีอุปกรณ์กระจายสัญญาณมีตัวเดียว แก้ไขโดยเพ่ิมจ านวนอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ แล้วแบ่งให้อุปกรณ์ต่างๆ ไปเชื่อมที่ตัวอ่ืนเพ่ือแบ่งเบาการท างาน (โดยต้องมีการเดินสายตรง
จากตัวเร้าเตอร์) 

- ในบริเวณนั้นมีอุปกรณ์กระจายสัญญาณหลายตัวท าให้คลื่นสัญญาณกวนกัน 
แก้ไขโดยตั้งค่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณให้ใช้คลื่นความถี่ในช่องสัญญาณที่ไม่ไปซ้ าหรือชนกับอุปกรณ์
กระจายสัญญาณตัวอื่นๆ ในบริเวณนั้น 

- อุปกรณ์ใช้งานมานานเริ่มเสื่อมสภาพ แก้ไขโดยเปลี่ยนใหม่ 
ปัญหาที่เกิดจากกรณีแบบมีสาย 
- สายสัญญาณยาวเกินไป แก้ไขโดยการเพ่ิมสวิตซ์ความเร็ว 1Gbps เอาไว้เป็น

จุดเชื่อมในช่วงกลางๆ ของสายสัญญาณ 
- สายสัญญาณมีจุดเชื่อมต่อหลายจุดเกินไป แก้โดยเดินสายใหม่เป็นเส้นยาวเส้น

เดียว 
- สายสัญญาณไม่มีคุณภาพหรือเชื่อมต่อสายไม่ดี แก้ไขโดยการเดินสายสัญญาณ

ใหม ่
- เชื่อมต่อสายไม่ถูกต้อง แก้ไขโดยการถอดสายสัญญาณออกทุกเส้น แล้วต่อเข้า

ไปใหม่ทีละจุด พร้อมจดบันทึกต้นทางกับปลายทางของสายแต่ละเส้น 
- อุปกรณ์เป็นรุ่นเก่าไม่สามารถรองรับความเร็วสูง แก้ไขโดยเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์

ที่รองรับความเร็วสูงขึ้น 
- อุปกรณ์ใช้งานมานานเริ่มเสื่อมสภาพ แก้ไขโดยเปลี่ยนใหม่ 

4) ความปลอดภัยในระบบเครือข่ายเบื้องต้น 
การตั้งค่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย การตั้งชื่อสัญญาณและสร้างรหัสป้องกัน 
-  เชื่อมต่อกับอุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์แล้วตั้งค่าเลขไอพีของคอมพิวเตอร์ให้เป็นเลขเรียง

ต่อจากอุปกรณ ์
-  เปิดเว็บแล้วพิมพ์เลขไอพีของกล่องกระจายสัญญาณไร้สาย 
-  ใส่รหัสของอุปกรณ์ 
-  เข้าหน้าตั้งค่า 
-  เลือกเมนูตั้งชื่อสัญญาณ 
-  เลือกเมนูตั้งรหัสสัญญาณ 
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-  บันทึกแล้วปิด-เปิดอุปกรณ์ 1 รอบ 
จากแนวคิดที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยสรุปว่า ระบบอินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่ายใน

โรงเรียน มีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอยู่ด้วยกันหลายชนิด การเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้งานอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา สามารถน ามาพัฒนาระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาได้ ด้วยการตรวจสอบอุปกรณ์ จุดติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ 
ซึ่งในการแก้ปัญหาการใช้งาน ก็ต้องมาพิจารณาสาเหตุและความส าคัญของความต้องการจ าเป็นด้วย 
ส่วนการแก้ปัญหาของผู้ใช้งานเบื้องต้น สามารถท าได้โดยให้ความรู้แก่ผู้ ใช้งานระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

2.8.3 รูปแบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (อ้างถึงใน กิตติพศ ทูปิยะ, 2560 : 40) 
2.8.3.1 การเชื่อมต่อเข้าอินเทอร์เน็ตแบบใช้สาย (Wire internet) แบ่งได้ตามลักษณะ

ของผู้ใช้ได้ดังนี้ 
1. การเชื่อมต่อแบบองค์กร ในกรณีนี้ผู้ขอเชื่อมต่อเป็นองค์กรที่มีการจัดตั้งระบบ

เครือข่ายใช้งานภายในองค์กร (LAN) อยู่แล้ว การเชื่อมต่อสามารถเอาเครื่องแม่ข่าย (Server) ของ
เครือข่ายนั้นมาเชื่อมต่อได้เลย จะท าให้เครื่องอ่ืนๆ ในระบบทั้งหมดสามารถเข้าไปใช้งานในอินเทอร์เน็ต
ได้ การเชื่อมต่อแบบนี้อาจเชื่อมต่อผ่านทางสายโทรศัพท์ หรือคู่สายเช่า (Lease Line)  

2. การเชื่อมต่อสว่นบุคคล บุคคลทั่วไปสามารถขอเชื่อมต่อเข้าสู่อินเทอร์เน็ตโดย
ใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่เชื่อมต่อผ่านทางสายโทรศัพท์ผ่านอุปกรณ์ที่เรียกว่า Modem การเชื่อมต่อแบบนี้
เรียกว่า การเชื่อมต่อแบบ Dial-up โดยผู้ใช้ต้องสมัครเป็นสมาชิกของ ISP ก่อน องค์ประกอบของการใช้
อินเทอร์เน็ตส่วนบุคคล 

- Modem คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการแปลงสัญญาณดิจิทัล (Digital) ซึ่งเป็น
สัญญาณในคอมพิวเตอร์ให้เป็นสัญญาณอนาล็อก (Analog) เช่น สัญญาณเสียงเพ่ือส่งไปตาม
สายโทรศัพท์และแปลงกลับเป็นสัญญาณดิจิทัลอีกครั้งเมื่อสัญญาณถึงปลายทาง Modem แบ่งได้เป็น 3 
ประเภท ดังนี้ 

1. โมเด็มแบบติดตั้งภายนอก (External modem) เป็นโมเด็มที่ติดตั้งกับ
คอมพิวเตอร์ภายนอก สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก เพราะในปัจจุบันการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์จะ
ผ่าน USB พอร์ต (Universal serial bus) ซึ่งเป็นพอร์ตที่นิยมใช้กันมาก 

2. โมเด็มแบบติดตั้งภายใน (Internal modem) เป็นโมเด็มที่เป็นการ์ด
คอมพิวเตอร์ที่ต้องติดตั้งเข้าไปกับแผงวงจรหลักหรือเมนบอร์ด (Main board) ของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
โมเด็มประเภทนี้จะมีราคาถูกกว่าโมเด็มแบบติดตั้งภายนอก เวลาติดตั้งต้องอาศัยความช านาญในการ
เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งไปกับแผงวงจรหลัก 

3. โมเด็มส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (PCMCIA modem) 
 



47 
 

2.8.3.2 การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wireless internet) 
1. การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สายผ่านเครื่องโทรศัพท์บ้านเคลื่อนที่ PCT เป็น

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Note book) และคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Pocket 
PC) ผู้ใช้จะต้องมีโมเด็มชนิด PCMCIA ของ PCT ผู้ใช้สามารถใช้อินเทอร์เน็ตไร้สายในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑลได ้

2. การใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือโดยตรง (Mobile internet) 
2.1 WAP (Wireless Application Protocol) เป็นโปรโตคอลมาตรฐานของ

อุปกรณ์ไร้สายที่ใช้งานบนอินเทอร์เน็ต ใช้ภาษา WML (Wireless Markup Language) ในการพัฒนา 
ขึ้นมาแทนการใช้ภาษา HTML (Hypertext markup Language) ที่พบใน www โทรศัพท์มือถือปัจจุบัน
หลายๆ ยี่ห้อ จะสนับสนุนการใช้ WAP ท่องอินเทอร์เน็ตนั้น จะมีการคิดอัตราค่าบริการเป็นนาทีซึ่งยังมี
ราคาแพง 

2.2 GPRS (General packet radio service) เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น
เพ่ือให้โทรศัพท์มือถือสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตด้วยความเร็วสูง และสามารถส่งข้อมูลได้ใน
รูปแบบของมัลติมิเดีย ซึ่งประกอบด้วย ข้อความ ภาพกราฟิก เสียง และวิดีโอ ความเร็วในการรับส่ ง
ข้อมูลด้วยโทรศัพท์ที่สนับสนุน GPRS อยู่ที่ 40 kbps ซึ่งใกล้เคียงกับโมเด็มมาตรฐานซึ่งมีความเร็ว 56 
kbps อัตราค่าใช้บริการคิดตามปริมาณข้อมูลที่รับ-ส่งตามจริง ดังนั้น จึงท าให้ประหยัดกว่าการใช้ WAP 
และยังสื่อสารได้รวดเร็วขึ้นด้วย 

2.3 โทรศัพท์ระบบ CDMA (Code Division Multiple Access) ระบบ CDMA 
นั้น สามารถรองรับการสื่อสารไร้สายความเร็วสูงได้เป็นอย่างดี โดยสามารถท าการรับส่งข้อมูลได้สูงสุด 
153 kbps ซึ่งมากกว่าโมเด็มที่ใช้กับโทรศัพท์ตามบ้านที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เพียง 56 kbps 
นอกจากนี้ ระบบ CDMA ยังสนับสนุนการส่งข้อมูลระบบมัลติมิเดียได้ด้วย 

2.4 เทคโนโลยีบลูทูธ (Bluetooth technology) เทคโนโลยีบลูทูธ ถูกพัฒนาขึ้น 
มา เพ่ือใช้กับการสื่อสารแบบไร้สาย โดยใช้หลักการส่งคลื่นวิทยุที่อยู่ในย่านความถี่ระหว่าง 2.4-2.4 GHz 
ในปัจจุบันนี้ ได้มีการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้เทคโนโลยีไร้สายบลูทูธเพ่ือใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
หลายๆ ชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก คอมพิวเตอร์พ็อคเก็ตพีซี 

3. การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยโน้ตบุ๊ก (Note book) และเครื่องปาล์ม (Palm) 
ผ่านโทรศัพท์มือถือที่สนับสนุนระบบ GPRS โทรศัพท์มือถือที่สนับสนุน GPRS  จะท าหน้าที่เสมือนเป็น
โมเด็มให้กับอุปกรณ์ที่น ามาพ่วงต่อ ไม่ว่าจะเป็น Note Book หรือ Palm และในปัจจุบันบริษัทที่ให้ 
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้มีการผลิต SIM card ที่เป็น Internet SIM ส าหรับโทรศัพท์มือถือเพ่ือให้
สามารถติดต่อกับอินเทอร์เน็ตได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น 
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จากแนวคิดดังกล่าว ผู้วิจัยสรุปได้ว่า รูปแบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้งานกันในปัจจุบัน 
นี้  มีรปูแบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบใช้สาย (Wire Internet) และแบบไร้สาย (Wireless Internet)  
สามารถเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสม ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างหลากหลาย 

2.8.4 พฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ต (อ้างถึงใน กนกทิพย์ พัฒนโสภณ, 2561 : 22-23) 
สมชาย น าประเสริฐชัย (2543, หน้า 84-85) จ าแนกพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตได้เป็น       

3 ด้าน ดังนี้ 
1. ด้านการศึกษาค้นคว้า อินเทอร์เน็ตมีความส าคัญต่อการพัฒนาการศึกษาโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในการศึกษาทางไกล ในปัจจุบันมีการจัดท าเป็นหลักสูตรเพ่ือให้ผู้เรียนลงทะเบียน ช าระเงิน ส่ง
งาน ปรึกษากับผู้สอน การเรียนการสอนของสถานศึกษาในประเทศไทยมีการน าเทคโนโลยีมาร่วมใช้ 
เช่น การสร้างโฮมเพจรายวิชาเพ่ือนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาต่างๆ สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง 
เสริมจากการเรียนในห้องเรียน สวนการเรียนการสอนในต่างประเทศบางแห่งมีการเรียนการสอนด้วย
ห้องเรียนเสมือนจริง (Visual Classroom) และชั้นเรียนออนไลน์ (Online Class) การเรียนการสอน
ผ่านอินเทอร์เน็ต (Internet base instruction) นักเรียนไม่จ าเป็นต้องเข้าชั้นเรียนจริงแต่ใช้การประชุม
ทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตในการเรียนการสอนแทน สามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล
ทางวิชาการหรืออ่านต าราที่มีอยู่ในเว็บไซต์หรือดาวน์โหลดข้อมูลมาอ่านในภายหลัง 

2. ด้านการติดต่อสื่อสาร การติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตเป็นรูปแบบที่ได้รับความ
นิยมสูงสุดโดยใช้ข้อความที่เป็นตัวอักษร ได้แก่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เป็นการสื่อสารไร้
พรมแดนที่สะดวก รวดเร็ว โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากนัก ดังนั้นการใช้งานด้านอีเมลจึงเป็นที่นิยมมาก
ในการใช้งานอินเทอร์เน็ต ทั้งหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ใช้อีเมลเป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสาร รูปแบบที่
นิยมอีกอย่างหนึ่งคือห้องสนทนา (Chat room) เป็นการคุยโต้ตอบการในช่วงเวลานั้นๆ การสนทนา
แบบนี้มีข้อดีคือ ได้ความเพลิดเพลิน ส่วนการติดต่อด้วยภาพและเสียง ได้แก่ การโทรศัพท์ทางไกลด้วย
อินเทอร์เน็ตไม่ค่อยได้รับความนิยมมากนัก สถานศึกษาหลายแห่งได้มีการน ารูปแบบการสื่อสารแบบนี้
มาใช้ อาจารย์สามารถบรรยายพร้อมน าเสนอข้อมูลและภาพประกอบ รวมทั้งนักศึกษาสามารถอภิปราย
ตอบข้อซักถาม อนาคตการเรียนการสอนประเภทนี้จะเป็นที่นิยมสูงสุดเพราะท าให้เกิดความเท่าเทียม
ทางการศึกษามากยิ่งขึ้น 

3. ด้านความบันเทิง การใช้อินเทอร์เน็ตในการบันเทิงถือเป็นกิจกรรมที่นิยมทุกเพศทุก
วัย เช่น การเล่นเกมออนไลน์ การฟังวิทยุหรือดูถ่ายทอดสดผ่านอินเทอร์เน็ต เรียกใช้ข้อมูล (Download) 
เพลง ภาพยนตร์เพ่ือความบันเทิง รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความบันเทิงนั้นไปยังผู้ที่มีความสนใจ
ด้านความบันเทิงเหมือนกันซึ่งความบันเทิงจะท าให้ผู้ที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตสามารถเข้าใช้งานได้ง่ายและมี
ความสนใจในการใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่าการใช้งานด้านอ่ืนๆ 

ประภาศรี ศรีชัย (2558, หน้า 5) กล่าวว่า ความส าคัญของอินเทอร์เน็ตอาจจ าแนกได้ดังนี้  
1. ด้านการศึกษา  
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1) สามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าหาข้อมูล ทั้งข้อมูลที่เป็นวิชาการ ด้านการแพทย์ 
ด้านการเรียนการสอน หรือด้านอ่ืนๆ ตามความสนใจ  

2) ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท าหน้าที่เสมือนเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่ที่ผู้ใช้สามารถ 
ค้นหาข้อมูลมาศึกษาค้นคว้าประกอบการเรียนการสอนหรือการท าวิจัยได้ทั้งที่ข้อมูลที่ปรากฏมีทั้งข้อมูล
ที่เป็นข้อความ เสียง ภาพเคลื่อนไหวได้  

2. ด้านธุรกิจและการพาณิชย์  
 1) ช่วยในการค้นหาข้อมูลต่างๆ เพ่ือช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ  
 2) สามารถซื้อขายสินค้า ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
 3) บริษทัหรือองค์กรต่างๆ สามารถเพ่ิมเป็นช่องทางการตลาดเปิดให้บริการแนะน า 

สินค้าของตนรวมให้ขายสินค้าผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้  
3. ด้านการบันเทิง  

1) สามารถค้นหาข้อมูลในด้านการบันเทิง เช่น อ่านวารสารบันเทิง ข่าวสาร ต่างๆ 
เสมือนได้อ่านวารสารตัวเล่มจริงๆ  

2) สามารถฟังวิทยุผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างเพลิดเพลิน 
3) สามารถดึงข้อมูล (Download) ภาพยนตร์ตัวอย่างทั้งใหม่และเก่ามาดูได้  

จากแนวคิดที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น ผู้วิจัยสรุปว่า พฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เกี่ยวข้องกับด้านลักษณะของการใช้งาน ตลอดจนรูปแบบการเชื่อมต่อของระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ด้านการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านระบบเครือข่ายแบบมีสาย ด้านเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่าน
ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย ด้านระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งานและด้านพ้ืนที่ให้บริการระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เก่ียวข้องกับการใช้งานระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตที่ควรค านึงถึงเพ่ือให้เกิดความสะดวกและตอบสนองความต้องการในการใช้งานเพ่ือรองรับ
การจัดการเรียนการสอนและการให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาท้ังสิ้น 

2.8.5 บริการในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
บริการในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีอยู่ด้วยกันหลายประเภท สามารถเลือกใช้ได้ตามความ

ต้องการดังต่อไปนี้ (อ้างถึงในเทพศิรินทร์ ระถี, 2562 : 57) 
1. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Mail : E–mail) เป็นบริการที่ผู้ใช้บริการ

สามารถส่งจดหมายถึงบุคคลโดยผู้รับจะได้รับผ่านจอคอมพิวเตอร์หรือพิมพ์เป็นเอกสาร 
2. การเข้าใช้เครื่องระยะไกล (Remote Login) คือการที่ผู้ใช้สามารถติดต่อกับ

เครือ่งคอมพิวเตอร์ที่อยู่ห่างไกลได้ 
3. การถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล (File Transfer Protocol : FTP) เป็นบริการถ่ายโอน

แฟ้ม ข้อมูลหรือโปรแกรมท่ีผู้ใช้ต้องการจากเครื่องอ่ืนมาเก็บไว้ยังเครื่องของตน 



50 
 

4. กลุ่มข่าวที่น่าสนใจ (Usenet) เป็นบริการที่เสมือนเป็นกระดานประกาศขาย
สินค้าหรือแสดงความต้องการเพ่ือให้ผู้สนใจตรงกัน 

5. การสนทนาออนไลน์ (Talk) ผู้สนทนาสามารถคุยโต้ตอบกันผ่านหน้าจอเสมือน
กับการคุยโทรศัพท์กัน 

6. การสืบคน้ข้อมูลโดยการใช้อาร์ชี่ (Archie) ผู้ใช้สามารถค้นหารายชื่อโปรแกรมที่
ต้องการว่าเก็บอยู่ที่ใด เพ่ือจะสามารถถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลได้ 

7. การสืบค้นข้อมูลโดยการใช้โกเฟอร์ (Gopher) ผู้ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถ
ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ในเครือข่ายด้วยระบบเมนูโดยโกเฟอร์จะท าการค้นหามุ่งตรงไปยังแหล่งที่ให้ข้อมูล 

8. การสืบค้นข้อมูลโดยการใช้เวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web : WWW) 
9. บริการสืบค้นดัชนีหัวข้อ (Wide Area Information Service) หรือเวส์ (WAIS) 

เป็นเครื่องมือที่ช่วยค้นหาข้อมูลในรูปของแฟ้มเอกสารโดยจะรวมฐานข้อมูลไว้ด้วยกัน 
10. บริการข่าวสารบนเครือข่ายในลักษณะของการส่งข่าวหัวข้อต่างๆ เรียกว่า กลุ่ม

ข่าว (Newsgroup) ซึ่งผู้ใช้สามารถที่จะเข้าไปอ่านในเรื่องที่สนใจ 
11. จดหมายข่าวหรือจดหมายเวียน เป็นระบบบริการกระจายข่าวให้สมาชิก เมื่อมี

สมาชิกรายใดรายหนึ่งส่งข่าวมาท่ีศูนย์กลางบริการนี้ 
12. เกม (Games) เป็นการเล่นเกมบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจเล่นคน

เดียวหรือหลายคนพร้อมกันก็ได้ 
ศิวัช กาญจนชุม และ วิชาญ หงส์บิน (2542, หน้า 8-12) ได้แบ่งลักษณะการให้บริการ

อินเทอร์เน็ตไว้ 5 ด้าน ดังนี้ 
1. ด้านการศึกษา อินเทอร์เน็ตท าหน้าที่เหมือนห้องสมุดขนาดใหญ่ สามารถสืบค้น

ข้อมูล ศาสตร์ต่างๆ ทุกแขนง เช่น วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์และกฎหมายได้ในไม่กี่
วินาทีอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

2. ด้านการสื่อสาร ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตสามารถติดต่อสื่อสารรวมถึงรับข้อมูล
ข่าวสารผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กับคนอ่ืนๆ ทั่วโลกไดในเวลาอันรวดเร็ว โดยมีค่าใช้จ่ายต่ า 

3. ด้านธุรกิจการค้า ผู้สนใจสินค้าสามารถเลือกสินค้าผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
และสามารถสั่งซื้อและจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิตไดทันที 

4. ด้านการบันเทิง ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตสามารถเข้าไปเลือกอ่านหนังสือหรือ
วารสารต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ 

5. ด้านการค้นหาข้อมูล เป็นบริการที่แพรหลายและขยายตัวเร็วที่สุด สามารถดู
ข้อมูลต่างๆ ไดทั่วโลก ในเวลาอันรวดเร็ว และสามารถเชื่อมไปยังข้อมูลข่าวสารที่ต้องการไดโดยตรง 
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เวชยันต์ สังข์จุ้ย (2553, หน้า 25) ไดแ้บ่งลักษณะการใช้งานอินเทอร์เน็ตไว้ 3 ด้าน ดังนี้ 
1. ด้านธุรกิจ อินเทอร์เน็ตสามารถเป็นเครื่องมือทางธุรกิจไดเป็นอย่างดี ไมว่่าจะเป็น 

ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ด้านการประกอบธุรกิจทางอินเทอร์เน็ตหรือที่เรียกกันคุ้นหูว่า อีคอมเมิร์ซ 
นอกจากนี้ยังมีธุรกิจที่เกิดจากผลพวงอินเทอร์เน็ตอีกมากมาย 

2. ด้านสังคม อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในสังคมมากยิ่งข้ึน ดังจะเห็นได้จาก
เว็บไซต์ต่างๆ ที่มีคนเข้าไปร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการพบปะสังสรรค์ มีผู้คนมากมายที่มี
สังคมอีกสังคมหนึ่งบนอินเทอร์เน็ต 

3. ด้านความบันเทิง เป็นด้านที่เห็นไดช้ัดที่สุด ความบันเทิงในอินเทอร์เน็ตมีให้เลือก 
ใช้บริการมากมาย เช่น ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกม หาเพื่อนคุย สามารถหาได้จากอินเทอร์เน็ตทั้งสิ้น 

จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสรุปว่า กิจกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ในชีวิตประจ าวันมีหลายด้าน ทั้งด้านการศึกษา ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านธุรกิจ ด้านบันเทิง และด้านการ
ค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้แก่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) การสนทนา (Chat) ดูหนังฟังเพลง เล่นเกม 
ซ้ือ-ขายออนไลน์ และสืบค้นข้อมูลเพื่อการศึกษา 

2.8.6 ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต  
จากการศึกษาประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตพบว่า อินเทอร์เน็ตเป็นระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง ซึ่งมีการเชื่อมโยงติดต่อกันทั่วโลก โดยมีมาตรฐานการรับส่งข้อมูลเป็น
มาตรฐานเดียวกัน ดังนั้น อินเทอร์เน็ตจึงเป็นแหล่งเรียนรู้และค้นคว้าข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถค้นหา
ข้อมูลที่ต้องการได้ การประยุกต์ใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างกว้างขวาง และสามารถใช้
ประโยชน์ได้มากมาย เช่น ประโยชน์ด้านองค์กร ด้านการบันเทิง ด้านการศึกษา ด้านการรับส่งข่าวสาร
ด้านธุรกิจและการค้าด้านการเงิน การธนาคาร และด้านการสื่อสารและคมนาคม โดยมีรายละเอียด
ต่อไปนี้  (อ้างถึงใน เธียรัท พูลสุขโข และคณะ, 2559 : 26) 

1. ด้านองค์กร ผู้ใช้ที่เป็นบริษัทหรือองค์กรต่างๆ สามารถเชื่อมต่อไปยังระบบเครือข่าย
ทั่วโลกได้ เพ่ือเปิดกิจการและสนับสนุนลูกค้าของตนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ เช่น การให้
ค าแนะน า สอบถามปัญหาต่างๆ ให้แก่ลูกค้า เพือ่ลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า ลดค่าใช้จ่าย
ในการท าธุรกรรม และกระจ่ายข่าวสารความรู้ได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งสามารถเผยแพร่เอกสารที่ต้องการ
สื่อสารให้พนักงานทราบทางอินเทอร์เน็ตโดยน าไปใส่ในเว็บ ซึ่งพนักงานสามารถเปิดดูได้ ท าให้ประหยัด
กระดาษ และลดค่าใช้จ่ายได้มาก ลดช่องว่างในการประสานงานระหว่างพนักงาน และสามารถน าข้อมูล
ที่ต้องการให้ทีมงานออกความคิดเห็น รวบรวมการตอบสนองที่ได้มาประมวลผลได้ทันที และสามารถ
สื่อสารความคืบหน้าของงาน ตามงาน และนัดเวลาประชุมได้โดยผ่านอินเทอร์เน็ต สามารถเชื่อมต่อ
ระบบอินเทอร์เน็ต สามารถเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตกับฐานข้อมูล พนักงานสามารถค้นหาและ
สอบถามข้อมูลที่ต้องการได้ในทันที 
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2. ด้านการศึกษา ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพ่ือค้นคว้าหาข้อมูลได้ไม่ว่าจะเป็น
ข้อมูลทางวิชาการจากแหล่งต่างๆ ซึ่งในกรณีนี้ อินเทอร์เน็ตจะท าหน้าที่เหมือนห้องสมุดขนาดยักษ์ส่ง
ข้อมูลที่ต้องการมาให้ถึงบนจอคอมพิวเตอร์ในเวลาไม่กี่วินาที จากแหล่งข้อมูลทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นข้อมูล
ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม ศิลปกรรม สังคมศาสตร์ กฎหมายและอ่ืนๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยสามารถ
ติดต่อกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ เพ่ือค้นหาข้อมูลที่ก าลังศึกษาอยู่ได้ทั้งข้อมูลที่เป็นตัวอักษร ภาพ และเสียง
หรือแม้แต่มัลติมิเดียต่างๆ 

3. ด้านการบันเทิง ผู้ใช้สามารถต่อเข้าอินเทอร์เน็ต เพ่ือความสนุกสนานและการพักผ่อน
หย่อนใจ สันทนาการได้ เช่น การค้นคว้าวารสารต่างๆ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถเล่นเกม 
ฟังวิทยุ ฟังเพลง ชมภาพยนตร์ รายการทีวี ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ 

4. ด้านการรับส่งข่าวสาร ผู้ใช้ที่ติดต่อเข้าอินเทอร์เน็ตสามารถรับ-ส่งข้อมูล 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) กับผู้ใช้คนอื่นๆ ทั่วโลกในเวลาอันรวดเร็วได้โดยมีค่าใช้จ่ายต่ ามาก เมื่อ
เทียบกับการส่งจดหมายหรือส่งข้อมูลวิธีอ่ืนๆ นอกจากนั้นยังอาจส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ 
เช่น แฟ้ม ข้อมูลรูปภาพจนไปถึงข้อมูลที่เป็นภาพและเสียง 

5. ด้านธุรกิจและการค้า อินเทอร์เน็ตมีบริการในรูปแบบของการซื้อขายสินค้าผ่านคอมพิวเตอร์ 
สามารถเลือกดูสินค้าพร้อมทั้งคุณสมบัติต่างๆ ผ่านจอคอมพิวเตอร์แล้วสั่งซื้อและจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิต 
ได้ทันทีซึ่งนับว่าสะดวกและรวดเร็วมาก  นอกจากนี้ผู้ใช้ที่เป็นบริษัทหรือองค์กรต่างๆ ก็สามารถเปิดให้  
บริการ และสนับสนุนลูกค้าผ่านอินเทอร์เน็ตได้ เช่น การตอบค าถาม ให้ค าแนะน า รวมถึงการให้
ข่าวสารใหม่ๆ แก่ลูกคา้ได้ 

6. ด้านการเงิน การธนาคาร อินเทอร์เน็ตในด้านการเงิน การธนาคารสามารถใช้ในการ
เบิก ถอนเงินผ่านเครื่อง ATM การโอนเงินด้วยระบบอัตโนมัติโดยโอนเงินจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดย
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การดูข้อมูลตลาดหุ้น การท ากราฟแสดงยอดขาย  

7. ด้านการสื่อสารและคมนาคม ผู้ใช้สามารถต่อเข้าอินเทอร์เน็ต เพ่ือสื่อสารระหว่างกัน 
สื่อสารถ่ายทอดผ่านดาวเทียม การติดต่อสื่อสารผ่านโทรศัพท์ การคมนาคมทางเรือ เครื่องบินและ
รถไฟฟ้า 

จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยสรุปได้ว่า ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์ในการ
ด ารงชีวิตประจ าวันหลายด้าน เป็นแหล่งเรียนรู้และค้นคว้าข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งคนส่วนใหญ่สามารถ
ค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้  ดังนั้น การประยุกต์ใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จึงเป็นไปอย่าง
กว้างขวาง และสามารถใช้ประโยชน์ได้มากมาย 
 
2.9 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ 

ในการศึกษาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ผู้วิจัยได้สรุปเป็น     
2 ประเด็น ดังนี้ 
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2.9.1 ประวัติของวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ 
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 290 หมู่ 8 ต าบลบ้านครัว 

อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18270 
 เดิมวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์เป็นโรงเรียนสายสามัญ ใช้ชื่อว่า โรงเรียน 

ซิเมนต์ไทยอุปถัมภ์ท่าหลวง เปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 บริษัทปูนซิเมนต์ไทยเป็นเจ้าของ เปิดให้
บุตรธิดาของพนักงานได้ศึกษาเท่านั้น แต่เนื่องจากสภาวการณ์ต่างๆ ได้ เปลี่ยนแปลงไปบริเวณที่ตั้ง
โรงงานปูนซิเมนต์ท่าหลวง ได้ขยายตัวเป็นเขตชุมชนมีขนาดใหญ่ขึ้นมาก ดังนั้น ในวาระที่บริษัท ปูน-   
ซิเมนต์ไทย จ ากัด ได้ก่อตั้งมาครบรอบ 70 ปี บริษัทมีความประสงค์ที่จะท าประโยชน์ให้แก่สังคม จึงได้
มอบโรงเรียนซิเมนต์ไทยอุปถัมภ์ท่าหลวง มีเนื้อที่ 50 ไร่  2 งาน 7 ตารางวา ให้กับกรมอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งเป็นวิทยาลัยเทคนิค เพ่ือจัดการศึกษาในวิชาชีพสาขาต่างๆ เพ่ือผลิตช่าง
เทคนิคในงานอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพต่อไป 

ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2527 กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศจัดตั้งโรงเรียนที่ได้รับโอนนี้
เป็นวิทยาลัยเทคนิคสังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา ให้ชื่อว่า "วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวง-     
ซิเมนต์ไทยอนุสรณ์" และให้มีหน้าที่จัดการเรียนการสอน วันที่ 1 เมษายน 2527 เป็นต้นไป ผู้ลงนามใน
ประกาศนียบัตร คือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้นคือนายขุนทอง ภูผิวเดือน 

เพ่ือให้การบริหารงานของวิทยาลัยแห่งนี้บรรลุเป้าหมายตามของกระทรวงศึกษาธิการ 
บริษัทปูน ซิเมนต์ไทยจ ากัดได้มอบเงินจ านวน 8,000,000 บาท เพ่ือจัดตั้งเป็นมูลนิธิวิทยาลัยเทคนิค-  
ท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยให้ใช้ดอกผลอันเกิดจากทรัพย์สินและมูลนิธินี้ เป็นค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนา วิทยาลัยและสวัสดิการครู-นักศึกษา 

พิธีมอบนี้มีขึ้นในวันที่ 1 เมษายน 2527 ณ หอประชุมกระทรวงศึกษาธิการ และให้ถือว่าใน 
วันที่ 1 เมษายน 2527 เป็นวันสถาปนาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2527 กรมอาชีวศึกษาได้อนุมัติ ให้
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เปิดรับนักศึกษาในระยะเริ่มแรก 3 สาขาวิชาคือ 

ระดับ ปวท. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค) 
     - สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมการผลิต 
     - สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า 
ระดับ ปวส. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) 
     - สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
เปิดสอนระดับ ปวช.ครั้งแรกในปีการศึกษา 2547 สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง, สาขาวิชาช่าง

อิเล็กทรอนิกส์, สาขาวิชาช่างกลโรงงาน, สาขาวิชาการบัญชี, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สาขาวิชา
การขาย, สาขาวิชาโลหะการ 

และปัจจุบันมีการเปิดสอนในระดับ ปวส. และ ปวช. รวมทั้งสิ้นดังนี้ 
 ระดับ ปวช.    ระดับ ปวส. 
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- สาขาวิชาช่างยนต์ -  สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 
- สาขาวิชาช่างกลโรงงาน -  สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 
- สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ -  สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 
- สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง -  สาขาวิชาไฟฟ้า 
- สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ -  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
- สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ -  สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 
- สาขาวิชาช่างซ่อมบ ารุง -  สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 
- สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ - สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
- สาขาวิชาการบัญชี - สาขาวิชาการบัญชี 
- สาขาวิชาการตลาด  - สาขาวิชาการตลาด 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โดยมี 2 สาขาวิชาที่เข้าร่วมโครงการ Excellence Model School กับบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย 
จ ากัด (มหาชน) คือ สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมและสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 

2.9.2 ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์  
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์  ได้รับสัญญาณ

อินเทอร์เน็ตฟรีจากโครงการ UNINET ความเร็ว 100 Mbps 1 วงจร และวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวง-     
ซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ได้เช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากบริษัท บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 
ความเร็ว 500 Mbps จ านวน 2 วงจรเพ่ือให้บริการอินเทอร์เน็ตกับบุคลากรและนักเรียน นักศึกษาของ
วิทยาลัย โดยภายในวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ มีการเชื่อมต่อระบบเค รือข่าย
อินเทอร์เน็ตระหว่างอาคารทุกอาคารโดยใช้สายสัญญาณ Fiber Optic  แต่ละอาคารมีตู้สวิทช์ฮับ เพ่ือ
กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้กับหน่วยงานในฝ่ายต่างๆ ที่ต้องการใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต
ติดต่อสื่อสารกับภายนอกและครูในแต่ละห้องเรียนที่ต้องการใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตในการจัดการเรียน
การสอนหรือนักเรียน นักศึกษาสามารถใช้งานกับคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของตนเองได้  ส าหรับสัญญาณ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เลือกใช้อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Access Point) ที่มีชุดควบคุมการท างานจากส่วนกลาง และ
มีคุณสมบัติในการโรมมิ่งคือก าหนดชื่ออุปกรณ์เป็นชื่อเดียวกันทุกตัว  เมื่อมีการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์รับ
สัญญาณ เช่น โทรศัพท์มือถือ สัญญาณจะไม่ขาด โดยกระจายตามพ้ืนที่ต่าง ๆ ภายในวิทยาลัยจ านวน 
35 ตัว รองรับการใช้งานในการจัดการเรียนการสอน ติดต่อสื่อสารจากห้องเรียนสู่บริเวณนอกห้องเรียน
ในวงกว้าง หรือใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือประโยชน์ด้านอ่ืนๆ ซึ่งหากพ้ืนที่ใดที่ยังมีจุดอับสัญญาณจะยังคง
สามารถขยายจุดกระจายสัญญาณเพ่ิมเติมได้สูงสุด 64 ตัว 
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2.10   งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้มีผู้ศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งสอดคล้อง

ความต้องการจ าเป็นด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไว้หลายท่าน ดังนี้ 
นัยนา ช่ าชอง (2550)  ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักเรียนช่วงชั้นปีที่ 4 ใน

เขตพ้ืนที่ศึกษาชลบุรีเขต 1 พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตโดยรวมและด้านการ
แสวงหาความรู้บนอินเทอร์เน็ต ด้านการหาเพ่ือนและพดคุยผ่านอินเทอร์เน็ต ด้านการใช้อินเทอร์เน็ต
เพ่ือความบันเทิงและอ่ืนๆ อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระดับน้อย
และด้านจรรยาบรรณบนอินเทอร์เน็ต อยู่ในระดับมาก เมื่อเทียบพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตจ าแนก
ตามเพศ พบว่า นักศึกษาที่มีเพศต่างกันมีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในด้านต่างๆ โดยรวมและราย
ด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านเดียวคือ ด้านจรรยาบรรณบนอินเทอร์เน็ต แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p>.05) โดยเพศหญิงมีจรรยาบรรณสูงกว่าเพศชาย เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้
อินเทอร์เน็ตจ าแนกตามสถานที่ใช้เป็นส่วนใหญ่โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p<.05) เมื่อเปรียบเทียบการใช้อินเทอร์เน็ตจ าแนกค่าใช้จ่ายในการใช้อินเทอร์เน็ตรายเดือน 
โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<.05) ยกเว้นด้านจรรยาบรรณบน
อินเทอร์เน็ตไม่แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตจ าแนกตามระยะเวลาที่ใช้
อินเทอร์เน็ตต่อสัปดาห์โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<.05) ยกเว้นด้าน
จรรยาบรรณบนอินเทอร์เน็ตไม่แตกต่างกันเมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตจ าแนกตาม
ช่วงเวลาที่ใช้ในการเล่นอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนใหญ่โดยรวมและรายด้าน การหาเพ่ือนคุยทางอินเทอร์เน็ต 
ด้านการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ด้านจรรยาบรรณบนอินเทอร์เน็ตแตกต่างกันโดยมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<.05) ส่วนด้านการแสวงหาความรู้และด้านบันเทิงและอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกัน ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น 
อยู่ที่ความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลและอุปกรณ์การใช้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

สะอาด ไปล่โสภณ (2552) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษามี
พฤติกรรมการใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสืบค้นข้อมูล ศึกษาหาความรู้เลือกเข้าเว็บไซด์เกี่ยวกับความรู้
และการศึกษา ความรู้ทั่วไป สถานที่ที่ใช้อินเทอร์เน็ต คือมหาวิทยาลัย โดยเวลาที่ใช้อินเทอร์เน็ตมาก
ที่สุด คือ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ความถี่ในการใช้ 1-2 วันต่อสัปดาห์ มีประสบการณ์ใช้อินเทอร์เน็ต 1-2 ปี 
มีเหตุผลที่ใช้อินเทอร์เน็ตในการเข้าถึงเว็บไซต์ เนื่องจากมีการสอนใช้โปรแกรมค้นคว้าด้วยตนเอง มี
ความรู้ความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ตโดยเรียนรู้จากเพ่ือน  เรียนรู้จากสื่อ เหตุผลในการใช้
อินเทอร์เน็ตมากที่สุด เพ่ือความบันเทิง เพ่ือให้ดูเป็นคนทันสมัย และเพ่ือค้นหาข้อมูล น าความรู้ที่ได้ไป
ใช้ในชีวิตประจ าวัน ส่วนใหญ่รับข้อมูลมาจากจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อได้รับข้อมูลส่วนใหญ่
ลบทิ้ง 2) ปัญหาในการใช้งานอินเทอร์เน็ตในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เรียงตามล าดับ คือ ด้าน
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ระบบคอมพิวเตอร์ ด้านพ้ืนฐานความรู้และด้านการใช้บริการ 3) นักศึกษาที่ต่างชั้นปีและต่างคณะมี
ปัญหาในการใช้อินเทอร์เน็ตแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

วินัย เพ็งภิญโญ (2554) ได้ศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ต โดยผ่าน
ระบบเครือข่ายไร้สายของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ต โดยผ่านระบบเครือข่ายไร้สายของ
นักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และเปรียบเทียบสภาพ ปัญหาและความ
ต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ต โดยจ าแนกตามเพศและคณะวิชา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา จ านวน     

1,470 คน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์ความแปรปรวน ผลของการวิจัยในภาพรวมพบว่า สภาพทั่วไปของ
การใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษา ส่วนมากใช้บริการสืบค้นข้อมูล 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ แต่ละครั้งใช้เวลา 
1-2 ชั่วโมง ปัญหาการใช้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายของนักศึกษาในภาพรวม 5 ด้านอยู่ในระดับปาน
กลาง ค่าเฉลี่ย 2.87 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัญหาด้านที่พบมากที่สุดได้แก่ปัญหาด้านระบบ
เครือข่ายไร้สาย ค่าเฉลี่ย 2.93 รองลงมาได้แก่ ด้านการให้บริการอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย 
ค่าเฉลี่ย 2.89 และด้านที่มีปัญหาน้อยที่สุดได้แก่ด้านบุคลากร ค่าเฉลี่ย 2.79 และความต้องการด้านการ
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายของนักศึกษาในภาพรวม 5 ด้านอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.71 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความต้องการด้านที่พบมากที่สุด ได้แก่ ความต้องการด้านระบบเครือข่ายไร้
สาย ค่าเฉลี่ย 3.84 รองลงมาได้แก่ ด้านการให้บริการอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย ค่าเฉลี่ย 3.82  
และด้านที่มีความต้องการน้อยที่สุด ได้แก่ ความต้องการด้านบุคลากร ค่าเฉลี่ย 3.52 ส่วนผลการ
เปรียบเทียบปัญหาและความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ต โดยจ าแนกตามเพศและคณะวิชา เมื่อ
วิเคราะห์ความแปรปรวน พบว่าปัญหาและความต้องการใช้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์ เน็ตไร้สาย
ของนักศึกษาในแต่ละคณะไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

นุชจรีย์ ผาสบ (2557) ได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย โดยเฉพาะ
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า (1) ด้านพฤติกรรมทั่วไปในการใช้อินเทอร์เน็ต
พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีความคิดเห็นว่า อินเทอร์เน็ตมีความจ าเป็นโดยมีระยะเวลา
รวมที่ใช้อินเทอร์เน็ตในแต่ละวัน เป็นเวลามากกว่า 4 ชั่วโมง มีประสบการณการใช้อินเทอร์เน็ตมาแล้ว
มากกว่า 4 ปี อุปกรณ์ที่ใช้เล่นอินเทอร์เน็ต คือ โทรศัพท์มือถือประเภทสมาร์ทโฟน ชวงเวลาที่ใช้
อินเทอร์เน็ตคือ ช่วงเย็นหลังเลิกเรียน ในวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ นักเรียนอยู่ตามล าพัง
มากที่สุดในขณะใช้บริการอินเทอร์เน็ต โดยใช้งานที่บ้านซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการใช้อินเทอร์เน็ตต่อเดือน 
ประมาณ 600-899 บาท วัตถุประสงค์ในการใช้อินเทอร์เน็ต เพ่ือติดต่อข่าวสารกับผู้อ่ืนและเพ่ือความ
บันเทิง เช่น ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกมออนไลน์ ข้อมูลที่สืบค้นจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประเภทความรู้
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และการศึกษา คุณภาพของการใช้อินเทอร์เน็ตปกติ ประโยชน์ของการใช้อินเทอร์เน็ตคือ ความ
เพลิดเพลิน หลังจากใช้อินเทอร์เน็ตแล้วได้น าข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากอินเทอร์เน็ตไปสนทนา
แลกเปลี่ยนกับบุคคลอ่ืน และปัญหาหรืออุปสรรคในการใช้อินเทอร์เน็ตที่พบ ได้แก่ ความล่าช้าของการ
รับ-ส่งข้อมูลของอินเทอร์เน็ต (2) ด้านพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตด้านการศึกษาค้นคว้าข้อมูล  พบว่า 
นักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือค้นคว้าหาความรู้อ่ืนๆ ตามที่ตนเองสนใจ (3) ด้านพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต 
ด้านความบันเทิงและติดตามข่าวสารในชีวิตประจ าวัน พบว่า นักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือรับชมภาพยนตร์ 
และคลิปวีดิทัศน์ออนไลน์ และ (4) ด้านพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตด้านการติดต่อ สื่อสารสร้างเครือข่าย 
ออนไลน์ พบว่า นักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือสนทนากับผู้อ่ืนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่างๆ 

ส าเริง บุญมี (2557) ได้ศึกษาการใช้อินเทอร์เน็ตของครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบว่า (1) สภาพอินเทอร์เน็ตของครูและ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มี 
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ครูใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการศึกษาค้นคว้าวิจัยและนักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือศึกษา    
หาความรู้อยูใ่นระดับมาก (2) ปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
พบว่าอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูและนักเรียนมีปัญหา
ด้านความเร็วสัญญาณอินเทอร์เน็ตต่ าและการดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ ท าได้ช้า และ (3) ความต้องการใช้
อินเทอร์เน็ตของครูและนักเรียน ด้านผู้ใช้บริการ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ ข้อที่มี่ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ครูต้องการเข้าใช้ห้องเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนได้โดยเพ่ิม
วันเวลามากขึ้นอยู่ในระดับมาก ส่วนนักเรียนต้องการให้มีการจัดอบรมทักษะการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการ
เรียนการศึกษาอย่างเท่าทันโลกในปัจจุบัน อยู่ในระดับมาก และในด้านการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพ่ือ
การศึกษาในโรงเรียนพบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ครูและนักเรียนต้องการให้ปรับเปลี่ยนความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้สูงขึ้นอยู่ในระดับมาก 

ประภาศรี ศรีชัย (2558) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจ าแนกตามชั้นปีและสาขา โดยแยกเป็น  
3 ด้านคือด้านการศึกษา ด้านการติดต่อสื่อสารและด้านการบันเทิง กลุ่มตัวอย่าง คือนักศึกษาในปี 
การศึกษา 2556 จ านวน 286 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  มีค่าความ 
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.89 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ 
ความแปรปรวนทางเดียว และการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ผลการศึกษาสรุปได้ว่า 1) พฤติกรรม 

การใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.86, S.D.=0.97)  2) ปัญหาในการใช้

อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅=3.36, S.D.=1.06)  3) เมื่อเปรียบเทียบ
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พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาจ าแนกตามชั้นปี พบว่า แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ .05 
โดยในด้านการศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตสูงกว่านักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ
ชั้นปีที่ 2  4) เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาจ าแนกตามสาขา พบว่าแตกต่าง 
กันที่ระดับนัยส าคัญ .05 โดยในด้านการสื่อสาร นักศึกษาสาขาเทคโนโลยี สารสนเทศมีพฤติกรรมการใช้
อินเทอร์เน็ตสูงกว่าสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5) เมื่อเปรียบเทียบปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของ
นักศึกษาจ าแนกตามชั้นปีและจ าแนกตามสาขา พบว่า ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ .05 

เธียรัท พูลสุขโข และคณะ (2560) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการส ารวจและศึกษาความต้องการจุดกระจาย 
สัญญาณโครงข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ้ืนที ่
ศาลายา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความต้องการจุดกระจายสัญญาณโครงข่ายไร้สาย(Wi-Fi)ที่ครอบคลุม  
ทุกพ้ืนที่ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ เพ่ือประโยชน์ของผู้ใช้บริการ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต  
เพ่ือการค้นคว้าข้อมูล ใช้งานระบบ หรือเว็บไซต์ต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัย การใช้งานด้าน Social Network 
เป็นต้น ผลการศึกษาพบว่า การน าเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเข้ามาใช้ในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ้ืนที่ศาลายานั้น การกระจายช่องทางในการเชื่อมต่อเข้ากับ ระบบ
โครงข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) นั้น ท าได้ดีอยู่แล้ว โดยสามารถติดตั้งอุปกรณ์ Access Point (AP) 
ในการแพร่กระจายสัญญาณ เพ่ือให้บริการได้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในมหาวิทยาลัย จากผลลัพธ์นี้ท าให้
ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในการใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi)  แต่ผลจากการศึกษาก็ยังพบ
ปัญหาในบางส่วนซึ่งเกิดจากการติดตั้งอุปกรณ์ Access Point (AP) โดยช่องทางในการให้บริการ 
(Channel) ของระบบความถี่ เกิดการซ้อนทับกันของสัญญาณ ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อ
ลดลง เพื่อให้คุณภาพในการให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

กิตติพศ ทูปิยะ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตและสารสนเทศของนิสิต
มหาวิทยาลัยบูรพา มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตและสารสนเทศของนิสิต
มหาวิทยาลัยบูรพา และเพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมสารสนเทศของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา จ าแนกตาม 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ชั้นปี รายได้ต่อเดือน คณะ ค่าใช้จ่าย  สถานที่ และประสบการณ์การใช้
อินเทอร์เน็ต กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา จ านวน 255 คน เครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
Independent samples t-test, F-test รวมถึง Welch และ Brownforsythe ก าหนดระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 เปรียบเทียบรายคู่ ด้วยวิธี LSD (Least significant difference) และ Dunnett C 
ผลการวิจัยพบว่า นิสิตผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนิสิตเพศหญิง (ร้อยละ 67.84) อายุ 17-25 ปี 
(ร้อยละ 83.53) ศึกษาอยู่ในระดับชั้นปริญญาตรี (ร้อยละ 81.50) ชั้นปีที่ 4 (ร้อยละ 26.27) ศึกษาอยู่ใน
กลุ่มคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ร้อยละ 57.25) มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท (ร้อยละ 
61.57) ในด้านของพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต พบว่า นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ต
ตามสถานที่ต่างๆ ที่มีจุดบริการ Wifi บ่อยที่สุด (ร้อยละ 78.04) โดยมากจะใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ/ 
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Smartphone (ร้อยละ 90.98) ในช่วงเวลา 18.01-24.00 น. (ร้อยละ 45.31) เป็นประจ าทุกวัน (ร้อย
ละ 50) มีระยะเวลาการใช้งานมากกว่า 1 ชั่วโมง/ วัน (ร้อยละ 55.56)  เพ่ือใช้งาน Social network 
มากที่สุด แต่ส าหรับคอมพิวเตอร์ PC กับ Notebook/Macbook/Labtop จะใช้เพ่ือการศึกษามากที่สุด 
นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพามีพฤติกรรมสารสนเทศอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นิสิตที่
มีเพศและระดับการศึกษา ต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้สารสนเทศไม่ต่างกันและนิสิตที่มีอายุชั้นปี รายได้  
กลุ่มคณะ ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเทอร์เน็ต สถานที่ และประสบการณ์ต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้
สารสนเทศต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

พันธการ บุญยงค์ และคณะ (2560) ได้ศึกษาเรื่องเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง (Wi-Fi) ของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยมจีุดประสงค ์
เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาภาคปกติที่มีต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย
ความเร็วสูง (Wi-Fi) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจ าแนกตามเพศและอายุของนักศึกษาโดย
ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่ เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ภาคปกติ ที่ใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จ านวน 383 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล  โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย t-test และ F-test พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาหญิง มีอายุระหว่าง 21-22 ปี โดยศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 และศึกษาอยู่
คณะวิทยาการจัดการตามล าดับ ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง (Wi-Fi) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง (Wi-Fi) ของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏจันทรเกษม โดยภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจปานกลาง ( ̅=3.28, S.D.=0.834) โดยมีความพึงพอใจ

ต่อระบบล็อคอินเพ่ือตรวจสอบบัญชีผู้ใช้งานมากที่สุด ( ̅=3.67, S.D.=1.115) รองลงมาคือการก าหนด
สิทธิ์ (Username Account) ในการเข้าสู่ระบบเครือข่ายมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการใช้

งาน ( ̅=3.63, S.D.=1.090) ความเร็วของการใช้งานในระบบอินเทอร์เน็ตกับความสะดวกในการเข้าถึง

อินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยมีค่าเท่าๆกัน ( ̅=3.55, S.D.=1.077) ( ̅=3.55, S.D.=0.933) ระบบ

การให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง (Wi-Fi) มีประโยชน์กับผู้ใช้งานอย่างมาก ( ̅=3.53, 
S.D.=1.286) ตามล าดับ 

กนกทิพย์ พัฒนโสภณ (2561) ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการเรียนของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนมีนประสาทวิทยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนมีนประสาท
วิทยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
จ านวน 429 คน โรงเรียนมีนประสาทวิทยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
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ได้แก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยปรากฎว่าพฤติกรรมการใช้

อินเทอร์เน็ตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (µ=3.03, 𝜎=.46) และเมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทั้ง 4 ด้าน โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดแต่ละด้าน คือ (1) ด้าน
การศึกษาและค้นคว้าหาข้อมูล คือ มกีารค้นหาข้อมูลที่ให้บริการจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ ได้แก่ รูปภาพ เสียง 

ภาพเคลื่อนไหว มาใช้ในการเรียนหรือท ารายงาน (µ=3.70, 𝜎=.61)  (2) ด้านการติดต่อสื่อสาร คือ มี

การเข้าร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเครือข่ายสังคมประเภทยูทูบ (µ=4.35, 𝜎=1.17)  (3) ด้าน
ความบันเทิง คือ มีการเลือกอ่านหนังสือหรือวารสารต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตเพ่ือการศึกษา (µ=3.43, 

𝜎=.54) และ (4) ด้านปัญหาจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตคือ สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่นักเรียนใช้ ใน

โรงเรียนมีความไมเ่สถียร (µ=2.72, 𝜎=.38) 
กนกกาญจน์ ประทอง (2561) ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการเรียนของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพวิทยาลัยเทคนิคน่าน จังหวัดน่าน มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพวิทยาลัยเทคนิค 
น่าน จังหวัดน่าน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคน่านที่
ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 จ านวน 316 คน ซึ่งก าหนดขนาดตามสูตรการค านวณ
ของทาโร ยามาเน่ ที่ความเชื่อมั่นที่ระดับ 95% ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
คือแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการเรียนของนักเรียน สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัยปรากฎว่า 

พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการเรียนของนักเรียนโดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก ( ̅=3.97, 
S.D.=0.01) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในแต่ละด้านได้แก่ 
(1) พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตด้านการศึกษา คือ มีการดาวน์โหลดรายละเอียดของวิชาที่เรียนและ

โปรแกรมที่ใช้ในการศึกษาเรียนรู้ ( ̅=4.47, S.D.=1.06)  (2) พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตด้านการ

สื่อสารคือ เข้าใช้บริการสนทนาในเว็บไซต์เฟซบุ๊ก ( ̅=4.27, S.D.=1.01)  และ (3) พฤติกรรมการใช้

อินเทอร์เน็ตด้านการบันเทิง คือ ฟังเพลงออนไลน์ในการพักผ่อนหย่อนใจ ( ̅=4.73, S.D.=0.94) 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า ทุกงานวิจัยอินเทอร์เน็ตมีจ าเป็นมาก 

ทั้งในด้านการศึกษาและชีวิตประจ าวัน นักเรียน นักศึกษาใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลทั้งเพ่ือ
การศึกษา  การติดต่อสื่อสารผ่านแอปพลิเคชั่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ห้องสนทนา(Chat) 
และกระดานข่าว  และมีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือความบันเทิงโดยการ ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกม 
อ่านข่าวสารออนไลน์ โดยใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาและที่พักอาศัย จาก
โทรศัพท์มือถือส่วนตัว และจากคอมพิวเตอร์ PC Laptop Notebook ด้วยสัญญาณอินเทอร์เน็ตทั้ง
แบบมีสายและแบบไร้สาย ดังนั้น จากความต้องการใช้งานด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย 
จึงมีความจ าเป็นต้องศึกษาเกี่ยวกับการจัดการด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือให้รองรับการใช้งาน
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ทั้งการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการในสถานศึกษา เพ่ือสนองความต้องการให้เกิดการเรียนรู้
ตามอัธยาศัยได้ทุกที่ ทุกเวลา ผู้วิจัยจึงได้น ามาใช้เป็นประเด็นในการศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ 



บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง การศึกษาความต้องการจ าเป็นด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือรองรับการ

จัดการเรียนการสอนและการให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
นั้น เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ผู้วิจัยได้ออกแบบการวิจัยและการด าเนินการวิจัย ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.3  การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.6  สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 

3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.1.1  ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์

ไทยอนุสรณ์  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รวมทั้งสิ้น 2,520 คน  
3.1.2  กลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ 

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์  ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  จ านวน 345 คน  โดยขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้มาจากตารางของ Taro 
Yamane  ซึ่งค านวณตามสูตรดังนี้ 

 

  สูตร n  =  
 

      
 
เมื่อ    n   แทน   ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 N    แทน ขนาดของประชากร 
 e แทน ค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง  (0.05) 
 

ค านวณ n = 
    

                  
  

  n = 345  คน 
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ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ค านวณได้ จ านวน 345 คน  
การสุ่มตัวอย่าง 

การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) 
จ าแนกตามแผนกวิชา โดยการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 345  ชุด 

 
ตารางท่ี 3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามแผนกวิชา 

แผนกวิชา 
จ านวนประชากร จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

ปวช ปวส รวม ปวช ปวส รวม 
ช่างยนต์/เทคนิคเครื่องกล 134 70 204 19 10 29 
ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต 359 257 616 49 35 84 
ช่างเชื่อมโลหะ/เทคนิคโลหะ 44 37 81 6 5 11 
ช่างซ่อมบ ารุงฯ/เทคนิคอุตสาหกรรม 80 142 222 11 19 30 
ช่างไฟฟ้า/ไฟฟ้าก าลัง 272 229 501 38 31 69 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์ 47 37 84 6 5 11 
ช่างเมคคาทรอนิกส์/เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 59 60 119 8 8 16 
เทคนิคคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 38 30 68 5 4 9 
การบัญชี/การบัญชี 117 89 206 16 12 28 
การตลาด/การตลาด 64 73 137 9 10 19 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 111 104 215 15 14 29 
เทคโนโลยีสารสนเทศ/เทคโนโลยีสารสนเทศ 25 42 67 4 6 10 

รวม 1,350 1,170 2,520 186 159 345 
 
3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.2.1  ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการจ าเป็นด้าน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 4 ตอน คือ 

ตอนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกเป็นเพศ อายุ 
ระดับชั้นที่ก าลังศึกษา ประเภทวิชาที่ก าลังศึกษา โดยแบบสอบถามเป็นลักษณะเลือกตอบ จ านวน 4 ข้อ 

ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ าแนกเป็นท่านมีความถี่ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพียงใด  ใช้งานระบบเครือข่าย
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อินเทอร์เน็ตเพ่ือกิจกรรมใดบ้าง  เคยใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาหรือไม่  ใช้งาน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากแหล่งใดในสถานศึกษา  ช่วงเวลาใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใน
สถานศึกษา โดยแบบสอบถามเป็นลักษณะเลือกตอบ จ านวน 5 ข้อ 

ตอนที่ 3  แบบสอบถามความต้องการจ าเป็นด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากพฤติกรรม
การใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาในสภาพปัจจุบันและสภาพที่คาดหวังด้านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ ด้านลักษณะของการใช้งาน  
ด้านการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านระบบเครือข่ายแบบมีสายของวิทยาลัย  ด้านการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่าน
ระบบเครือข่ายแบบไร้สายของวิทยาลัย ด้านระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งาน ด้านพ้ืนทีใ่ห้บริการ 
ให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในวิทยาลัย โดยแบบสอบถามมีลักษณะให้เลือกตอบ จ านวน 33 ข้อ  
และเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวความคิดของ ลิเคิร์ท (Likert’s Scale) 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2556 : 82) คือ 

5  หมายถึง มีพฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาในสภาพ
ปัจจุบัน   อยู่ในระดับมากที่สุด 

   มีพฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาในสภาพที่
คาดหวัง  อยู่ในระดับมากที่สุด 

4  หมายถึง   มีพฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาในสภาพ
ปัจจุบัน   อยู่ในระดับมาก 

   มีพฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาในสภาพที่
คาดหวัง   อยู่ในระดับมาก 

3  หมายถึง   มีพฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาในสภาพ
ปัจจุบัน   อยู่ในระดับปานกลาง 

   มีพฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาในสภาพที่
คาดหวัง  อยู่ในระดับปานกลาง 

2  หมายถึง   มีพฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาในสภาพ
ปัจจุบัน   อยู่ในระดับน้อย 

   มีพฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาในสภาพที่
คาดหวัง  อยู่ในระดับน้อย 

1  หมายถึง   มีพฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาในสภาพ
ปัจจุบัน  อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

   มีพฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาในสภาพที่
คาดหวัง  อยู่ในระดับน้อยที่สุด  
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ตอนที่  4 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็น
แบบสอบถามปลายเปิดให้สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ  

(ดังรายละเอียดในภาคผนวก ฎ) 
 
3.3  การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามความ
ต้องการจ าเป็นด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการแก่
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีขั้นตอนในการสร้าง
และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย ดังนี้ 

1. ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าข้อมูลมาเป็นแนวทางในการก าหนด
กรอบโครงสร้างของแบบสอบถาม 

2. น าข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้อหา ก าหนดกรอบแนวคิดความต้องการจ าเป็นด้านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค- 
ท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ 

3. ด าเนินการสร้างแบบสอบถามตามตัวแปรที่จะศึกษา 
4. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ข)

ตรวจสอบคุณภาพ ความถูกต้อง ชัดเจนของการใช้ภาษา ให้มีความตรงเชิงเนื้อหาของค าถามในแต่ละข้อ
ว่าตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้หรือไม่ โดยให้ผู้ เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อ
ค าถาม (ดังรายละเอียดในภาคผนวก ค) ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนความคิดเห็นดังนี้ 

คะแนน +1   หมายถึง แน่ใจว่าขอ้ค าถามนั้นสอดคล้อง 
คะแนน   0   หมายถึง   ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้อง 
คะแนน  -1  หมายถึง  แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่สอดคล้อง 

5. หลังจากผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเสร็จแล้ว น าผลคะแนนทีผู่้เชี่ยวชาญให้แต่ละข้อ มาหาค่าดัชนี 
ความสอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย (Item Objective Congruence Index : IOC)  
โดยน าค่าที่ได้มาแทนในสูตร (สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์. 2546 : 44) 

 

IOC  =  
∑ 

 
       

 

เมื่อ  IOC  แทน   ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

∑   แทน   ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด 

    แทน จ านวนผู้ทรงคุณวุฒิ 
(ดังรายละเอียดในภาคผนวก ช) 
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เกณฑ์ในการพิจารณา 
ข้อค าถามใดมีค่า IOC มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 แสดงว่าข้อค าถามนั้นมีความตรงเชิง

เนื้อหา หรือมีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ข้อค าถามใดมีค่า IOC 
น้อยกว่า 0.5 จะต้องตัดทิ้งหรือปรับปรุงแก้ไขใหม่ (สุวิมล ติรกานันท์, 2555 : 148) 

6. พิจารณาข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ได้ค่า IOC ระหว่าง 0.6 ถึง 1   

7. น าแบบสอบถามมาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ แล้วน าไปทดลองใช้      
(Try Out) กับนักเรียน นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2563 จ านวน 30 คน เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือ โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha-coefficient) ของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได้ค่าความเชื่อม่ัน  0.96  
(ดังรายละเอียดในภาคผนวก ซ) 

 ซึ่งมีสูตรดังนี้ (ส าราญ ก าจัดภัย, 2560 : 270) 

rα = *
 

     
+ *  (

∑  
 

  
 )+    

 

เมื่อ rα แทน ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
   แทน จ านวนข้อในแบบสอบถาม 

   
  แทน ความแปรปรวนของแบบสอบถาม 

∑  
   แทน ผลรวมความแปรปรวนของแบบสอบถามแต่ละข้อ 

   
  แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมของแบบสอบถาม 

  การแปลความหมาย 
 ค่าความเชื่อมั่นที่ค านวณได้ควรมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 เท่านั้น กล่าวคือ ถ้าเครื่องมือ

การวัดหรือแบบสอบถามใดมีประสิทธิภาพ ผู้ตอบย่อมจะสามารถตอบค าตอบที่คงที่ คะแนนจากผลแต่
ละครั้งจะคงที่ ท าให้ค่าความเชื่อมั่นที่ค านวณได้จะใกล้เคียงกับ 1 หรือเท่ากับ 1 ในกรณีที่ไม่มีความ
คลาดเคลื่อนเลย และในทางตรงกันข้าม  แบบสอบถามใดที่ขาดความเที่ยง ค่าความเชื่อมั่นจะลดลงไป
เรื่อย ๆ จนเข้าใกล้ 0 และถ้าค่าความเชื่อมั่นเป็น 0 แล้ว ย่อมชี้ให้เห็นว่าแบบสอบถามนั้นไม่มีความ
เที่ยงเลย ดังนั้น แบบสอบถามที่ดีควรมีค่าความเชื่อม่ันอย่างน้อย 0.7 

8. น าแบบสอบถามไปจัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์ น าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยต่อไป 

 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
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1. บันทึกข้อความถึงผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เพ่ือขอ
อนุญาตเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 

2. เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ผู้วิจัยจึงน าแบบสอบถามส่งให้ผู้ตอบแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยเป็น
ผู้แจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง จ านวน 345 ฉบับ ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 
จ านวน  345  ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 

3. รวบรวมแบบสอบถาม ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลที่รวบรวมได้ แล้วน ามา
วิเคราะห์ข้อมูล  
 
3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
1. ตอนที่ 1  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่และหาค่า

ร้อยละ แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบค าอธิบาย 
2. ตอนที่ 2  วิเคราะห์สภาพการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผู้ตอบแบบสอบถาม

โดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบค าอธิบาย 
3. ตอนที่ 3  วิเคราะห์เกี่ยวกับความต้องการจ าเป็นด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือรองรับ 

การจัดการเรียนการสอนและการให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทย
อนุสรณ์ของผู้ตอบแบบสอบถามโดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของ
พฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาในสภาพปัจจุบัน และพฤติกรรมการใช้
งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาในสภาพที่คาดหวัง โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
โดยท าเป็นรายข้อ รายด้าน  และรวมทุกด้าน ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการใช้
งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาในสภาพปัจจุบันกับพฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่าย
อินเทอร์ เน็ตในสถานศึกษา ในสภาพที่คาดหวัง  โดยการทดสอบค่าทีแบบสองกลุ่มอิสระกัน 
(Independent sample t-test) แล้วน าเสนอในรูปแบบตารางพร้อมค าบรรยายประกอบโดยมีเกณฑ์
การวิเคราะห์ดังนี ้

เกณฑ์การแปลผลข้อมูล 
โดยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาใน

สภาพปัจจุบันและสภาพที่คาดหวัง แบ่งเป็น 5 ระดับ แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  5 ระดับ 
คือ 

5  หมายถึง มีพฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาในสภาพ
ปัจจุบัน  อยู่ในระดับมากที่สุด 

   มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาในสภาพที่คาดหวัง  
อยู่ในระดับมากที่สุด 
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4  หมายถึง   มีพฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาในสภาพ
ปัจจุบัน  อยู่ในระดับมาก 

   มีพฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาในสภาพที่
คาดหวัง  อยู่ในระดับมาก 

3  หมายถึง   มีพฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาในสภาพ
ปัจจุบัน  อยู่ในระดับปานกลาง 

   มีพฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาในสภาพที่
คาดหวัง  อยู่ในระดับปานกลาง 

2  หมายถึง   มีพฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาในสภาพ
ปัจจุบัน  อยู่ในระดับน้อย 

   มีพฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาในสภาพที่
คาดหวัง  อยู่ในระดับน้อย 

1  หมายถึง   มีพฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาในสภาพ
ปัจจุบัน   อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

   มีพฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาในสภาพที่
คาดหวัง  อยู่ในระดับน้อยที่สุด  

การแปลความหมายผลการศึกษา  โดยใช้ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักคะแนนแบ่งออกเป็น 5 ระดับ 
ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556 : 82) 

4.50 – 5.00 หมายถึง  มีพฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา
ในสภาพปัจจุบันอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

    มีพฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาใน
สภาพที่คาดหวังอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

3.50 – 4.49  หมายถึง   มีพฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาใน
สภาพปัจจุบันอยู่ในระดับมาก 

    มีพฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาใน
สภาพที่คาดหวังอยู่ในระดับมาก 

2.50 – 3.49 หมายถึง มีพฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาใน
สภาพปัจจุบันอยู่ในระดับปานกลาง 

    มีพฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาใน
สภาพที่คาดหวังอยู่ในระดับปานกลาง 

1.50 – 2.49  หมายถึง   มีพฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาใน
สภาพปัจจุบันอยู่ในระดับน้อย 
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    มีพฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาใน
สภาพที่คาดหวังอยู่ในระดับน้อย 

1.00 – 1.49 หมายถึง   มีพฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาใน
สภาพปัจจุบันอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

    มีพฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาใน
สภาพที่คาดหวังอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

4. จัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือรองรับ
การจัดการเรียนการสอน และการให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทย -
อนุสรณ์  โดยใช้วิธี Modified Priority Needs Index (PNIModified) ซึ่งค านวณมาจากดัชนี PNI โดยการ 
หารหาค่าผลต่างของ (I-D) ด้วยค่า D โดยใช้หลักการก าหนดความต้องการจ าเป็นจากระดับของพฤติกรรม 

การใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาในสภาพปัจจุบันกับพฤติกรรมการใช้งานระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาในสภาพที่คาดหวัง โดยเรียงล าดับค่าดัชนีจากมากไปหาน้อย และมี
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบตารางพร้อมค าบรรยายประกอบ 
 
3.6  สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติดังต่อไปนี้ 
1. หาสถิติพ้ืนฐานข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage)  

ค านวณจากสูตร (สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์, 2546 : 95) 

ค่าร้อยละ  = 
จ านวนข้อมูลที่มี

จ านวนข้อมูลทั้งหมด
   x  100 

  = 
 

 
   x  100 

เมื่อ   แทน  จ านวนข้อมูลที่มี 

  แทน  จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
 

2. หาค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean)  ค านวณจากสูตร  (บุญชม ศรีสะอาด, 2556 : 29)  
   

         ̅ =  
∑ 

 
     

 

เมื่อ  ̅ แทน  ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 
 ∑ แทน  ผลรวมของคะแนน 

   แทน  คะแนนแต่ละจ านวน 
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   แทน  จ านวนข้อมูล 
 ∑   แทน  ผลรวมของคะแนนแต่ละจ านวน 

 

3. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) ค านวณจากสูตร (ส าราญ ก าจัดภัย, 
2562 : 174) 

   S.D. = √
∑    ̅  

   
   

 

เมื่อ S.D.   แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   แทน  ข้อมูล (i=1,2,3 …N) 

 ̅ แทน  ค่าเฉลี่ย 

  แทน  จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
 

4. สถิติทดสอบค่าทีแบบสองกลุ่มอิสระกัน (Independent sample t-test) ซึ่งมีสูตรดังนี้ 
(ส าราญ ก าจัดภัย, 2562 : 306) 

 

t    =       
 ̅    ̅  

√[
        

          
 

       
]*

 

  
 

 

  
+

                

 

โดยที่  t แทน ค่าสถิติทดสอบ 

     ̅   และ  ̅     แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มที่ 2 

         
  และ   

  แทน ความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มที่ 2 

           และ     แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 และกลุ่มที่ 2 
 

5. ดัชนีการจัดเรียงล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น (Modified Priority Needs 
Index : PNIModified) ซึ่งมีสูตรดังนี้ (สุวิมล ว่องวาณิช, 2550 : 279) 

  

(Modified Priority Needs Index : PNIModified) = 
   

 
 

 
เมื่อ PNIModified หมายถึง  ดัชนีการจัดเรียงล าดับความส าคัญต้องการจ าเป็น 
  I  หมายถึง  ค่าเฉลี่ยของสภาพที่คาดหวัง 
  D  หมายถึง  ค่าเฉลี่ยของสภาพปัจจุบัน 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาความต้องการจ าเป็นด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือรองรับ

การจัดการเรียนการสอนและการให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทย -
อนุสรณ์ ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ กลุ่มประชากรที่ใช้ใน
การศึกษา จ านวน 2,520 คน  กลุ่มตัวอย่างจ านวน 345 คน ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จ านวน 345 ฉบับ  
คิดเป็นร้อยละ 100  ผู้วิจัยล าดับการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ออกเป็น 4 ตอน คือ 

4.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
4.2  ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผู้ตอบแบบสอบถาม 
4.3 ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการจ าเป็นด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือรองรับการจัดการ 

เรียนการสอนและการให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ 
4.4  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 

4.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนนี้จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งได้แก่ 

นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ทั้งหมด 345 คน โดยจ าแนกรายละเอียด
ของข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ ดังแสดงในตารางที่ 4.1-4.4 

 
ตารางท่ี 4.1 จ านวนร้อยละของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์  

จ าแนกตามเพศ  
เพศ จ านวน      ร้อยละ อันดับที่ 

1. ชาย 238 69.0 1 
2. หญิง 107 31.0 2 

รวม 345 100.0  
 

 จากตารางที่ 4.1 พบว่า นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ส่วนใหญ่
เป็นเพศชายมากที่สุด จ านวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 69 และเป็นเพศหญิงจ านวน 150 คน คิดเป็น
ร้อยละ 31 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.2 จ านวนร้อยละของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์  
จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ อันดับที่ 
1. น้อยกว่า 15 ปี 9 2.6 4 
2. 15 - 17 ปี 177 51.3 1 
3. 18 - 20 ปี 138 40.0 2 
4. มากกว่า 20 ป ี 21 6.1 3 

รวม 345 100.0  
 

 จากตารางที่ 4.2 พบว่า นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ 
ส่วนใหญ่อายุ 15-17 ปีมากที่สุด จ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 51.3 รองลงมาคือ อายุ 18-20 ปี 
จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 อายุมากกว่า 20 ปี จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 6.1 และอายุ
น้อยกว่า 15 ปี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.6 น้อยที่สุด ตามล าดับ 
 

ตารางท่ี 4.3 จ านวนร้อยละของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จ าแนก
ตามระดับชั้นที่ก าลังศึกษา 

ระดับชั้นที่ก าลังศึกษา จ านวน ร้อยละ อันดับที่ 
1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 186 53.9 1 
2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 159 46.1 2 

รวม 345     100.0  
 

 จากตารางที่ 4.3 พบว่า นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ส่วนใหญ่
ก าลังศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มากที่สุด จ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 53.9 
และก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 46.1 
ตามล าดับ 
 

ตารางท่ี 4.4 จ านวนร้อยละของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์  

จ าแนกตามประเภทวิชาที่ก าลังศึกษา 
ประเภทวิชาที่ก าลังศึกษา จ านวน ร้อยละ อันดับที่ 

1. อุตสาหกรรม 259 75.1 1 
2. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 76 22.0 2 
3. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 10 2.9 3 

รวม 345 100.0  
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 จากตารางที่ 4.4 พบว่า นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ส่วนใหญ่
เป็นนักเรียน นักศึกษาประเภทวิชาอุตสาหกรรมมากที่สุด จ านวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ 75.1  รองลงมา 
คือประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ  จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0  และประเภทวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร น้อยที่สุด จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.9 ตามล าดับ 
 
4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนนี้จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการใช้งานระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งได้แก่ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทย -
อนุสรณ์ ทั้งหมด 345 คน โดยจ าแนกรายละเอียดของข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ ดังแสดงในตาราง      
ที ่4.5-4.9 

 
ตารางท่ี 4.5 จ านวนร้อยละของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จ าแนก
ตามความถีใ่นการใช้งานอินเทอร์เน็ต  

ความถ่ี   า     า              จ านวน ร้อยละ อันดับที่ 
1. ทุกวัน 189 54.8 1 
2. สัปดาห์ละ 5 วัน โดยเฉลี่ย 79 22.9 2 
3. สัปดาห์ละ 3 วัน โดยเฉลี่ย 67 19.4 3 
4. เดือนละครั้ง โดยเฉลี่ย 5 1.4 4 
5. นาน ๆ ครั้ง 5 1.4 4 

รวม 345 100.0  
 

 จากตารางที่ 4.5 พบว่า นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ส่วนใหญ่
ใช้งานอินเทอร์เน็ตทุกวัน มากที่สุด  จ านวน 189 คน  คิดเป็นร้อยละ 54.8 รองลงมาคือ ใช้งาน
อินเทอร์เน็ตสัปดาห์ละ 5 วันโดยเฉลี่ย จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 22.9 ใช้งานอินเทอร์เน็ตสัปดาห์
ละ 3 วันโดยเฉลี่ย จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 19.4 ใช้งานอินเทอร์เน็ตเดือนละครั้งโดยเฉลี่ยและใช้
งานอินเทอร์เน็ตนานๆ ครั้ง เท่ากัน จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.4  ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.6 จ านวนร้อยละของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์  

จ าแนกตามกิจกรรมในการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
      ม   า     า      ค     า              จ านวน ร้อยละ อันดับที่ 

1. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 9 2.6 6 
2. การสนทนา (Chat) 98 28.4 2 
3. ดูหนังฟังเพลง 64 18.6 3 
4. ซื้อขายออนไลน์ 15 4.3 5 
5. เล่นเกม 58 16.8 4 
6. สืบค้นข้อมูลเพื่อการศึกษา 101 29.3 1 

รวม 345 100.0  
 

จากตารางที่ 4.6 พบว่า นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ส่วนใหญ่
ใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือการสืบค้นข้อมูลเพ่ือการศึกษามากที่สุด จ านวน 101 คน คิดเป็น
ร้อยละ 29.3  รองลงมาคือ ใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการสนทนา (Chat) จ านวน 98 คน  
คิดเป็นร้อยละ 28.4 ใช้งานอินเทอร์เน็ตเพ่ือการดูหนังฟังเพลง จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 18.6 ใช้งาน 
อินเทอร์เน็ตเพ่ือเล่นเกม จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 16.8 ใช้งานอินเทอร์เน็ตเพ่ือการซื้อขาย
ออนไลน์ จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 และใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
(E-mail) น้อยที่สุด จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.6 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4.7 จ านวนร้อยละของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์  

จ าแนกตามการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา  
การใช้งานระบบเครือข่าย            ของ  า     า จ านวน ร้อยละ อันดับที่ 
1. เคย 320 92.8 1 
2. ไม่เคย 25 7.2 2 

รวม 345 100.0  
 

จากตารางที่ 4.7 พบว่า นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ส่วนใหญ่
เคยใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา มากที่สุด จ านวน 320 คน คิดเป็นร้อยละ 92.8 
และไม่เคยใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 7.2 
ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.8 จ านวนร้อยละของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์  

จ าแนกตามแหล่งที่ใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา  
            า      ค     า                 า     า จ านวน ร้อยละ อันดับที่ 
1. สัญญาณ wifi ที่สถานศึกษาจัดให้บริการ 100 29.0 2 
2. สัญญาณอินเทอร์เน็ตของโทรศัพท์มือถือส่วนตัว 139 40.3 1 
3. ใช้บริการอินเทอร์เน็ตจากศูนย์วิทยบริการ 12 3.5 4 
4. ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 94 27.2 3 

รวม 345 100.0  
จากตารางที่ 4.8 พบว่า นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ส่วนใหญ่

ใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาจากสัญญาณอินเทอร์เน็ตของโทรศัพท์มือถือส่วนตัว
มากที่สุด จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 40.3 รองลงมาคือใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใน
สถานศึกษาจากสัญญาณ wifi ที่สถานศึกษาจัดให้บริการ จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 29.0 ใช้งาน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาจากห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 94 คน 
คิดเป็นร้อยละ 27.2 และใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาจากการใช้บริการอินเทอร์เน็ต
จากศูนย์วิทยบริการ น้อยที่สุด จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 ตามล าดับ 
 

ตารางท่ี 4.9 จ านวนร้อยละของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จ าแนก
ตามช่วงเวลาในการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

ช่วงเวลา   า     า      ค     า              จ านวน ร้อยละ อันดับที่ 
1. ช่วงเวลา 06.30 – 08.30 น. 13 3.8 5 
2. ช่วงเวลา 08.31 – 12.30 น. 96 27.8 1 
3. ช่วงเวลา 12.31 – 13.30 น. 94 27.2 2 
4. ช่วงเวลา 13.31 – 16.30 น. 73 21.2 3 
5. ช่วงเวลา 16.31 – 20.30 น. 69 20.0 4 

รวม 345 100.0  
จากตารางที่ 4.9 พบว่า นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ส่วนใหญ่

ใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตช่วงเวลา 08.31 – 12.30 น.มากที่สุด จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.8 รองลงมาคือใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตช่วงเวลา 12.31-13.30 น.จ านวน 94 คน คิดเป็น
ร้อยละ 27.2 ใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตช่วงเวลา 13.31-16.30 น. จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อย
ละ 21.2  ใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตช่วงเวลา 16.31-20.30 น. จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.0 และใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตช่วงเวลา 06.30-08.30 น. น้อยที่สุด จ านวน 13 คน  
คิดเป็นร้อยละ 3.8 ตามล าดับ 
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4.3  ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการจ าเป็นด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อรองรับการจัดการเรียน
การสอนและการให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ 

การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนนี้  จะเป็นการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นด้านระบบเครือข่าย       
อินเทอร์เน็ตเพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค-
ท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งได้แก่ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวง-
ซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ทั้งหมด 345 คน โดยวิเคราะห์จากความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของสภาพปัจจุบัน
กับสภาพที่คาดหวัง โดยจ าแนกรายละเอียดของข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ ดังแสดงในตารางที่ 4.10-4.15 

1. ความต้องการจ าเป็นวิเคราะห์จากความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของสภาพปัจจุบันกับ
สภาพที่คาดหวังในแต่ละด้าน ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านลักษณะของการใช้งาน ด้านการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
ผ่านระบบเครือข่ายแบบมีสายของวิทยาลัย  ด้านการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านระบบเครือข่ายแบบไร้สาย
ของวิทยาลัย  ด้านระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งาน และด้านพ้ืนที่ให้บริการระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตในวิทยาลัย ดังปรากฎในตารางที่ 4.10 

 

ตารางที่ 4.10 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและความต้องการจ าเป็นด้านระบบเครือข่าย
อินเทอร์ เน็ต เ พ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จ าแนกตามสภาพปัจจุบันและสภาพที่คาดหวัง ในภาพรวม 

พฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา 

สภาพปัจจุบัน สภาพที่คาดหวัง 
t-test Sig. 

 ̅ S.D. ระดับ  ̅ S.D. ระดับ 
1. ด้านลักษณะของการใช้งาน 3.51 0.48 มาก 4.28 0.67 มาก 22.86 0.000* 
2. ด้านการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่าน
ระบบเครือข่ายแบบมีสายของวิทยาลัย 

3.24 0.51 ปาน 
กลาง 

3.78 0.99 มาก 10.00 0.000* 

3. ด้านการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่าน
ระบบเครือข่ายแบบไร้สายของวิทยาลัย 

3.21 0.61 ปาน 
กลาง 

3.76 1.00 มาก 9.60 0.000* 

4. ด้านระบบรักษาความปลอดภัยใน
การใช้งาน 

3.25 0.61 ปาน 
กลาง 

4.07 0.81 มาก 16.87 0.000* 

5. ด้านพื้นที่ให้บริการระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตในวิทยาลัย 

3.20 0.54 ปาน 
กลาง 

4.19 0.77 มาก 22.07 0.000* 

รวม 3.28 0.34 
ปาน
กลาง 

4.02 0.69 มาก 20.39 0.000* 

* P≤0.05 
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จากตารางที่ 4.10 พบว่า โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาจ าแนกตามสภาพปัจจุบัน  อยู่ในระดับปานกลาง (  ̅=3.28, S.D.=0.34) 

และจ าแนกตามสภาพที่คาดหวังอยู่ในระดับมาก (  ̅=4.02, S.D.=0.69) ตามล าดับ 
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า การจ าแนกตามสภาพปัจจุบันมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้งานระบบ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาแต่ละด้านส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านลักษณะของการ

ใช้งานมีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก (  ̅=3.51, S.D.=0.48) รองลงมาคือด้านระบบรักษาความปลอดภัย

ในการใช้งาน อยู่ในระดับปานกลาง (  ̅=3.25, S.D.=0.61)  และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านพื้นที ่

ให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในวิทยาลัย อยู่ในระดับปานกลาง (  ̅=3.20, S.D.=0.54) 
ตามล าดับ   

ส่วนการจ าแนกตามสภาพที่คาดหวังมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ในสถานศึกษาแต่ละด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านลักษณะของการใช้งานมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

(  ̅=4.28, S.D.=0.67) รองลงมา คือ ด้านพ้ืนที่ให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในวิทยาลัย 

(  ̅=4.19, S.D.=0.77) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านระบบเครือข่าย

แบบไร้สายของวิทยาลัย (  ̅=3.76, S.D.=1.00) ตามล าดับ 
การทดสอบค่าที (T-test) ในแต่ละด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาจ าแนกตามสภาพปัจจุบันและสภาพที่คาดหวังโดยภาพรวม แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านก็พบว่ามีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันทุกด้าน  โดย
สภาพปัจจุบันมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าสภาพที่คาดหวัง และจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลยังพบอีกว่า ค่าเฉลี่ยของ
พฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาจ าแนกตามสภาพปัจจุบันมีค่าเฉลี่ยต่ า
กว่าสภาพที่คาดหวังทุกด้าน แสดงให้เห็นว่า นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทย-
อนุสรณ์ มีความต้องการจ าเป็นด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนและ
การให้บริการ ทุกด้าน  
 

2. ความต้องการจ าเป็นวิเคราะห์จากความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของสภาพปัจจุบันกับ
สภาพที่คาดหวังในแต่ละประเด็นย่อยของด้านลักษณะของการใช้งาน ดังปรากฎในตารางที่ 4.11 
 
ตารางท่ี 4.11 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและความต้องการจ าเป็นด้านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา 

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จ าแนกตามสภาพปัจจุบันและสภาพที่คาดหวัง  
ในด้านลักษณะของการใช้งาน 
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พฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา 

สภาพปัจจุบัน สภาพที่คาดหวัง 
t-test sig 

 ̅ S.D. ระดับ  ̅ S.D. ระดับ 

1. ใช้ส าหรับการเรียนออนไลน์ 3.33 1.06 ปาน
กลาง 

4.13 1.00 มาก 10.75 0.000* 

2. ใช้ค้นคว้าในระหว่างเรียนใน
ห้องเรียน 

3.38 1.13 ปาน
กลาง 

4.31 0.87 มาก 13.54 0.000* 

3.  ใช้ประโยชน์ด้านการเรียนนอก
ห้องเรียน 

4.13 0.92 มาก 4.23 0.86 มาก 4.16 0.000* 

4.  ใช้ประโยชน์เกี่ยวกับฐานข้อมูล
อ่ืนๆ ผ่านทาง link หน้าเว็บไซต์
วิทยาลัย เช่น ดูผลการเรียน/เข้า
ระบบ V-cop/ศธ.02 online เป็นต้น 

3.32 1.05 ปาน
กลาง 

4.35 0.78 มาก 15.01 0.000* 

5.  ใช้ติดต่อสื่อสารกับครูผู้สอนและ
ครูที่ปรึกษา 

3.34 1.14 ปาน
กลาง 

4.31 0.79 มาก 15.24 0.000* 

6.  ใช้ติดต่อสื่อสารกับเพื่อน 3.68 0.87 มาก 4.34 0.86 มาก 12.07 0.000* 
7. ใช้เพื่อความบันเทิงและนันทนาการ 3.43 0.93 ปาน

กลาง 
4.32 0.78 มาก 13.57 0.000* 

รวม 3.51 0.48 มาก 4.28 0.67 มาก 22.86 0.000* 

* P≤0.05 

 

จากตารางที่ 4.11 พบว่า โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ในสถานศึกษา ด้านลักษณะของการใช้งานจ าแนกตามสภาพปัจจุบัน อยู่ในระดับมาก (  ̅=3.51, S.D.=0.48)  

และจ าแนกตามสภาพที่คาดหวังอยู่ในระดับมาก (  ̅=4.28, S.D.=0.67) ตามล าดับ 
เมื่อพิจารณาประเด็นย่อยพบว่า การจ าแนกตามสภาพปัจจุบันมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้งาน

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้านลักษณะของการใช้งาน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง  โดยประเด็น

การใช้ประโยชน์ด้านการเรียนนอกห้องเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก (  ̅=4.13, S.D.=0.92) 

รองลงมาคือ ประเด็นการใช้ติดต่อสื่อสารกับเพ่ือน  อยู่ในระดับมาก (  ̅=3.68, S.D.=0.87)  และ
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ประเด็นการใช้ประโยชน์เกี่ยวกับฐานข้อมูลอ่ืนๆ  ผ่านทาง link หน้าเว็บไซต์ 

วิทยาลัย เช่น ดูผลการเรียน/เข้าระบบ V-cop/ศธ.02 online เป็นต้น อยู่ในระดับปานกลาง (  ̅=3.32, 
S.D.=1.05) ตามล าดับ   
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ส่วนการจ าแนกตามสภาพที่คาดหวังมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ในสถานศึกษา ด้านลักษณะของการใช้งาน อยู่ในระดับมากทุกประเด็นย่อย โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ประเด็นการใช้ประโยชน์เกี่ยวกับฐานข้อมูลอ่ืนๆ ผ่านทาง link หน้าเว็บไซต์วิทยาลัย เช่น ดู

ผลการเรียน/เข้าระบบ V-cop/ศธ.02 online เป็นต้น (  ̅=4.35, S.D.=0.78)  รองลงมา คือ ประเด็น

การใช้ติดต่อสื่อสารกับเพ่ือน (  ̅=4.19, S.D.=0.86)  และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ประเด็นการใช้

ส าหรับเรียนออนไลน์ (  ̅=4.13, S.D.=1.00) ตามล าดับ 
การทดสอบค่าที (T-test) ในด้านลักษณะการใช้งาน พบว่า ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการใช้งาน

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาจ าแนกตามสภาพปัจจุบันและสภาพที่คาดหวังโดยภาพรวม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาประเด็นย่อยพบว่ามีค่าเฉลี่ยแตกต่างกัน
ทุกประเด็น  โดยสภาพปัจจุบันมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าสภาพที่คาดหวัง และจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลยังพบ
อีกว่า ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาจ าแนกตามสภาพ
ปัจจุบันมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าสภาพที่คาดหวังทุกประเด็นย่อย แสดงให้เห็นว่า นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ มีความต้องการจ าเป็นด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือ
รองรับการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการ ด้านลักษณะของการใช้งาน ในทุกประเด็นย่อย 

 

3. ความต้องการจ าเป็นวิเคราะห์จากความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของสภาพปัจจุบันกับ
สภาพที่คาดหวังในแต่ละประเด็นย่อยของด้านการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านระบบเครือข่ายแบบมีสายของ
วิทยาลัย  ดังปรากฎในตารางที่ 4.12 
 

ตารางที่ 4.12 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและความต้องการจ าเป็นด้านระบบเครือข่าย         
อินเทอร์ เน็ต เ พ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จ าแนกตามสภาพปัจจุบันและสภาพที่คาดหวัง ในด้านการ
เข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านระบบเครือข่ายแบบมีสายของวิทยาลัย 
 

พฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา 

สภาพปัจจุบัน สภาพที่คาดหวัง 
t-test Sig. 

 ̅ S.D. ระดับ  ̅ S.D. ระดับ 

1. ความสะดวกในการเข้าใช้งาน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

3.05 0.87 ปาน
กลาง 

3.86 1.13 มาก 11.65 0.000* 

2. ความเร็วในการเชื่อมต่อ
สัญญาณอินเทอร์เน็ต 

3.57 1.01 มาก 3.69 1.18 มาก 1.65 0.101 

3. ความเร็วในการใช้งาน
อินเทอร์เน็ต 

3.04 0.98 ปาน
กลาง 

3.72 1.19 มาก 8.48 0.000* 
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(ต่อ) 

พฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา 

สภาพปัจจุบัน สภาพที่คาดหวัง 
t-test Sig. 

 ̅ S.D. ระดับ  ̅ S.D. ระดับ 

4. ความมีเสถียรภาพของระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถใช้งาน
อินเทอร์เน็ตไดอ้ย่างต่อเนื่อง 

3.48 1.03 ปาน
กลาง 

3.72 1.18 มาก 3.23 0.001* 

5. การเดินสายอินเทอร์เน็ตกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการ
ใช้งานในห้องเรียน 

3.21 0.99 ปาน
กลาง 

3.72 1.02 มาก 7.03 0.000* 

6. ความทันสมัยของโปรแกรมการ
เรียนรู้ที่ใช้ร่วมกับอินเทอร์เน็ต 

3.22 0.84 ปาน
กลาง 

3.97 0.95 มาก 10.95 0.000* 

7. การบริการและดูแลแก้ไขปัญหา 
ผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
มีความรวดเร็วและทันต่อการใช้งาน 

3.23 1.00 ปาน
กลาง 

3.87 1.03 มาก 8.95 0.000* 

รวม 3.24 0.51 
ปาน
กลาง 

3.78 0.99 มาก 10.00 0.000* 

* P≤0.05 

 

จากตารางที่ 4.12 พบว่า โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ในสถานศึกษา ด้านการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านระบบเครือข่ายแบบมีสายของวิทยาลัย จ าแนกตามสภาพ

ปัจจุบัน อยู่ในระดับปานกลาง (  ̅=3.24, S.D.=0.51) และจ าแนกตามสภาพที่คาดหวัง อยู่ในระดับมาก 

(  ̅=3.78, S.D.=0.99)  ตามล าดับ 
เมื่อพิจารณาประเด็นย่อยพบว่า การจ าแนกตามสภาพปัจจุบันค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้งานระบบ 

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้านการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านระบบเครือข่ายแบบมีสายของวิทยาลัยแต่ละประเด็น
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง โดยประเด็นความเร็วในการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

อยู่ในระดับมาก (  ̅=3.57, S.D.=1.01) รองลงมา คือ ประเด็นความมเีสถียรภาพของระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตไดอ้ย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับปานกลาง (  ̅=3.48, S.D.=1.03)  
และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ประเด็นความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ต อยู่ในระดับปานกลาง 

(  ̅=3.04, S.D.=0.98)  ตามล าดับ   
ส่วนการจ าแนกตามสภาพทีค่าดหวังมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ในสถานศึกษาด้านการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านระบบเครือข่ายแบบมีสายของวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก
ทุกประเด็นย่อย โดยประเด็นความทันสมัยของโปรแกรมการเรียนรู้ที่ใช้ร่วมกับอินเทอร์เน็ตมีค่าเฉลี่ย
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สูงสุด (  ̅=3.97, S.D.=0.95) รองลงมาคือประเด็นการบริการและดูแลแก้ไขปัญหาผู้ใช้งานระบบเครือ 

ข่ายอินเทอร์เน็ต มีความรวดเร็วและทันต่อการใช้งาน (  ̅=3.87, S.D.=1.03)  และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ย

ต่ าสุดคือประเด็นความเร็วในการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต (  ̅=3.69, S.D.=1.18) ตามล าดับ 
การทดสอบค่าที (T-test) ในด้านการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านระบบเครือข่ายแบบมีสายของ

วิทยาลัยพบว่า ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาจ าแนกตาม
สภาพปัจจุบันและสภาพที่คาดหวังโดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ
พิจารณาประเด็นย่อยพบว่ามีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันเกือบทุกประเด็น  ยกเว้นประเด็นความเร็วในการ
เชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใน
สถานศึกษาจ าแนกตามสภาพปัจจุบันและสภาพที่คาดหวัง ไม่แตกต่างกัน  โดยสภาพปัจจุบันมีค่าเฉลี่ย
ต่ ากว่าสภาพที่คาดหวัง และจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลยังพบอีกว่า ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการใช้งาน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาจ าแนกตามสภาพปัจจุบันมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าสภาพที่คาดหวังทุก
ประเด็นย่อย แสดงให้เห็นว่า นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ มีความ
ต้องการจ าเป็นด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการ 
ด้านการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านระบบเครือข่ายแบบมีสายของวิทยาลัย ในทุกประเด็นย่อย   

 

4. ความต้องการจ าเป็นวิเคราะห์จากความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของสภาพปัจจุบันกับ
สภาพที่คาดหวังในแต่ละประเด็นย่อยของด้านการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านระบบเครือข่ายแบบไร้สายของ
วิทยาลัย  ดังปรากฎในตารางที่ 4.13 
 

ตารางที่ 4.13 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและความต้องการจ าเป็นด้านระบบเครือข่าย
อินเทอร์ เน็ต เ พ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จ าแนกตามสภาพปัจจุบันและสภาพที่คาดหวัง ในด้านการ
เข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านระบบเครือข่ายแบบไร้สายของวิทยาลัย 
 

พฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา 

สภาพปัจจุบัน สภาพที่คาดหวัง 
t-test Sig. 

 ̅ S.D. ระดับ  ̅ S.D. ระดับ 

1. ความสะดวกในการเข้าใช้งานระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

3.26 0.95 ปาน
กลาง 

3.93 1.05 มาก 9.72 0.000* 

2. ความเร็วในการเชื่อมต่อสัญญาณ 
อินเทอร์เน็ต 

3.50 1.10 มาก 3.68 1.11 มาก 2.34 0.020* 

3. ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ต 3.41 0.99 ปาน
กลาง 

3.79 1.09 มาก 5.57 0.000* 
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(ต่อ) 

พฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา 

สภาพปัจจุบัน สภาพที่คาดหวัง 
t-test Sig. 

 ̅ S.D. ระดับ  ̅ S.D. ระดับ 

4. ความมเีสถียรภาพของระบบเครือ 
ข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถใช้งานอินเทอร์ 
เน็ตไดอ้ย่างต่อเนื่อง 

2.97 1.00 ปาน
กลาง 

3.70 1.16 มาก 9.31 0.000* 

5. ความรวดเร็วในการเรียกดูข้อมูล
รูปภาพ เสียง วิดีโอผ่านระบบเครือข่าย 
อินเทอร์เน็ต 

3.18 1.12 ปาน
กลาง 

3.66 1.14 มาก 5.89 
 
 

0.000* 

6. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย 
ครอบคลุมทั่วถึงพ้ืนที่วิทยาลัย 

3.34 1.13 ปาน
กลาง 

3.76 1.16 มาก 5.09 0.000* 

7. การบริการและดูแลแก้ไขปัญหา
ผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มี
ความรวดเร็วและทันต่อการใช้งาน 

2.84 0.92 ปาน
กลาง 

3.77 1.07 มาก 13.02 0.000* 

รวม 3.21 0.61 
ปาน
กลาง 

3.76 1.00 มาก 9.60 0.000* 

* P≤0.05 

 

จากตารางที่ 4.13 พบว่า โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ในสถานศึกษา ด้านการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านระบบเครือข่ายแบบไร้สายของวิทยาลัย จ าแนกตามสภาพ

ปัจจุบัน อยู่ในระดับปานกลาง (  ̅=3.21, S.D.=0.61) และจ าแนกตามสภาพที่คาดหวัง อยู่ในระดับมาก 

(  ̅=3.76, S.D.=1.00)  ตามล าดับ 
เมื่อพิจารณาประเด็นย่อยพบว่า การจ าแนกตามสภาพปัจจุบันมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้งาน

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้านการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านระบบเครือข่ายแบบไร้สายของวิทยาลัยแต่ละ
ประเด็นส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง โดยประเด็นความเร็วในการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต มี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก (  ̅=3.50, S.D.=1.11)  รองลงมา คือ ประเด็นความเร็วในการใช้งาน

อินเทอร์เน็ต อยู่ในระดับปานกลาง (  ̅=3.41, S.D.=1.09)  และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ประเด็น

การบริการและดูแลแก้ไขปัญหาผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อยู่ในระดับปานกลาง (  ̅=2.84, 
S.D.=1.07) ตามล าดับ   

ส่วนการจ าแนกตามสภาพที่คาดหวังมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ในสถานศึกษาด้านการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านระบบเครือข่ายแบบไร้สายของวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก
ทุกประเด็นย่อย โดยประเด็นความสะดวกในการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
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(  ̅=3.93, S.D.=1.05) รองลงมา คือ ประเด็นความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ต (  ̅=3.79, S.D.=1.09) 
และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ประเด็นความรวดเร็วในการเรียกดูข้อมูลรูปภาพ เสียง วิดีโอผ่าน

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (  ̅=3.66, S.D.=1.14) ตามล าดับ 
การทดสอบค่าที (T-test) ในด้านการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านระบบเครือข่ายแบบไร้สายของ

วิทยาลัยพบว่า ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาจ าแนกตาม
สภาพปัจจุบันและสภาพที่คาดหวังโดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ
พิจารณาประเด็นย่อยพบว่ามีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันทุกประเด็น  โดยสภาพปัจจุบันมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าสภาพ
ที่คาดหวัง และจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลยังพบอีกว่า ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาจ าแนกตามสภาพปัจจุบันมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าสภาพที่คาดหวังทุกประเด็นย่อย 
แสดงให้เห็นว่า นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ มีความต้องการจ าเป็ น
ด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการ ด้านการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตผ่านระบบเครือข่ายแบบไร้สายของวิทยาลัย ในทุกประเด็นย่อย 
 

5. ความต้องการจ าเป็นวิเคราะห์จากความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของสภาพปัจจุบันกับ
สภาพที่คาดหวังในแต่ละประเด็นย่อยของด้านระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งาน ดังปรากฎใน
ตารางที่ 4.14 
 
ตารางที่ 4.14 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและความต้องการจ าเป็นด้านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา 

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จ าแนกตามสภาพปัจจุบันและสภาพที่คาดหวัง  
ในด้านระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งาน 
 

พฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา 

สภาพปัจจุบัน สภาพที่คาดหวัง 
t-test Sig. 

 ̅ S.D. ระดับ  ̅ S.D. ระดับ 

1. ความปลอดภัยในการใช้งานระบบ 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของวิทยาลัย 

3.12 0.91 ปาน  
กลาง 

4.10 0.86 มาก 15.42 0.000* 

2. การก าหนดสิทธิ์ (Username 
Account) ในการเข้าใช้งานระบบ 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความปลอดภัย 
และเป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน 

3.60 0.91 มาก 4.15 0.85 มาก 9.14 0.000* 

 
 

(ต่อ) 
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พฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา 

สภาพปัจจุบัน สภาพที่คาดหวัง 
t-test Sig. 

 ̅ S.D. ระดับ  ̅ S.D. ระดับ 

3. ความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์
ทีท่่านใช้งานผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

3.20 0.94 ปาน  
กลาง 

4.02 0.98 มาก 13.02 0.000* 

4. โปรแกรมป้องกนัไวรัส (Antivirus) 
ที่วิทยาลัยจัดสรรไว้ให้  

3.10 0.84 ปาน  
กลาง 

4.01 0.99 มาก 13.80 0.000* 

รวม 3.25 0.61 
ปาน
กลาง 

4.07 0.81 มาก 16.87 0.000* 

* P≤0.05 

 

จากตารางที่ 4.14 พบว่า โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา ด้านระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งาน จ าแนกตามสภาพปัจจุบัน อยู่

ในระดับปานกลาง (  ̅=3.25, S.D.=0.61) และจ าแนกตามสภาพที่คาดหวังอยู่ในระดับมาก (  ̅=4.07, 
S.D.=0.81) ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาประเด็นย่อยพบว่า การจ าแนกตามสภาพปัจจุบันมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้งาน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้านระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งานแต่ละประเด็นส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยประเด็นการก าหนดสิทธิ์ (Username Account) ในการเข้าใช้งานระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตมีความปลอดภัยและเป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก 

(  ̅=3.60, S.D.=0.91)  รองลงมา คือ ประเด็นความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้งานผ่าน

ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต อยู่ในระดับปานกลาง (  ̅=3.20, S.D.=0.94)  และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุดคือ ประเด็นโปรแกรมป้องกันไวรัส (Antivirus) ที่วิทยาลัยจัดสรรไว้ให้  อยู่ในระดับปานกลาง 

(  ̅=3.10, S.D.=0.84) ตามล าดับ   
ส่วนการจ าแนกตามสภาพที่คาดหวังมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ในสถานศึกษาด้านระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งาน อยู่ในระดับมากทุกประเด็นย่อย โดยประเด็น 
การก าหนดสิทธิ์ (Username Account) ในการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความปลอดภัย

และเป็นประโยชน์ต่อการใชง้าน มีค่าเฉลี่ยสูงสดุ (  ̅=4.15, S.D.=0.85) รองลงมา คือ ประเด็นความปลอดภยั 

ในการใช้งานระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของวิทยาลัย (  ̅=4.10, S.D.=0.86) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ย

ต่ าสุด คอื ประเด็นโปรแกรมป้องกันไวรัส (Antivirus) ที่วิทยาลัยจัดสรรไว้ให้ (  ̅=4.01, S.D.=0.99) 
ตามล าดับ 

การทดสอบค่าที (T-test) ในด้านระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งาน พบว่า ค่าเฉลี่ยของ
พฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาจ าแนกตามสภาพปัจจุบันและสภาพที่
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คาดหวังโดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาประเด็นย่อยพบว่า
มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันทุกประเด็น  โดยสภาพปัจจุบันมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าสภาพที่คาดหวัง และจากผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลยังพบอีกว่า ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา
จ าแนกตามสภาพปัจจุบันมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าสภาพที่คาดหวังทุกประเด็นย่อย แสดงให้เห็นว่า นักเรียน 
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ มีความต้องการจ าเป็นด้านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการ ด้านระบบรักษาความปลอดภัยใน
การใช้งาน ในทุกประเด็นย่อย  

 

6. ความต้องการจ าเป็นวิเคราะห์จากความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของสภาพปัจจุบันกับ
สภาพที่คาดหวังในแต่ละประเด็นย่อยของด้านพ้ืนที่ให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในวิทยาลัย ดัง
ปรากฎในตารางที่ 4.15 

 

ตารางที่ 4.15 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและความต้องการจ าเป็นด้านระบบเครือข่าย
อินเทอร์ เน็ต เ พ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จ าแนกตามสภาพปัจจุบันและสภาพที่คาดหวัง ในด้านพ้ืนที่
ให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในวิทยาลัย 
 

พฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา 

สภาพปัจจุบัน สภาพที่คาดหวัง 
t-test Sig. 

 ̅ S.D. ระดับ  ̅ S.D. ระดับ 

1.อาคารเรียนของแต่ละสาขาวิชา 3.30 0.99 ปานกลาง 4.23 0.86 มาก 13.82 0.000* 

2.อาคารเรียนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 3.62 1.03 มาก 4.18 0.85 มาก 8.70 0.000* 

3.ซุ้มนั่งพักผ่อนบริเวณรอบๆ อาคารเรียน 3.24 0.82 ปานกลาง 4.20 0.88 มาก 16.07 0.000* 

4.อาคารวิทยบริการ 3.09 0.87 ปานกลาง 4.20 0.88 มาก 18.72 0.000* 

5.โดมอเนกประสงค์ 3.13 0.92 ปานกลาง 4.21 0.86 มาก 17.60 0.000* 

6.หอประชุมอดิเรกสารและโรงอาหาร 3.01 0.88 ปานกลาง 4.17 0.89 มาก 18.00 0.000* 

7.บริเวณลานจอดรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ 

3.00 1.25 ปานกลาง 4.14 0.94 มาก 13.81 0.000* 

รวม 3.20 0.54 ปานกลาง 4.19 0.77 มา  22.07 0.000* 

* P≤0.05 

จากตารางที่ 4.15 พบว่า โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา ด้านพ้ืนที่ให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในวิทยาลัย จ าแนกตาม

สภาพปัจจุบัน อยู่ในระดับปานกลาง (  ̅=3.20, S.D.=0.54) และจ าแนกตามสภาพที่คาดหวัง อยู่ใน

ระดับมาก (  ̅=4.19, S.D.=0.77)  ตามล าดับ 
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เมื่อพิจารณาประเด็นย่อยพบว่า การจ าแนกตามสภาพปัจจุบันมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้งาน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้านพ้ืนที่ให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในวิทยาลัย แต่ละประเด็น
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง โดยประเด็นพ้ืนที่อาคารเรียนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

อยู่ในระดับมาก (  ̅=3.62, S.D.=1.03)  รองลงมา คือ ประเด็นพ้ืนที่อาคารเรียนของแต่ละสาขาวิชา 

อยู่ในระดับปานกลาง (  ̅=3.30, S.D.=0.99)  และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ประเด็นพ้ืนที่บริเวณ

ลานจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ อยู่ในระดับปานกลาง (  ̅=3.00, S.D.=1.25) ตามล าดับ  
ส่วนการจ าแนกตามสภาพที่คาดหวังมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ในสถานศึกษาด้านพ้ืนที่ให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในวิทยาลัย อยู่ในระดับมากทุกประเด็นย่อย 

โดยประเด็นพ้ืนที่อาคารเรียนของแต่ละสาขาวิชา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (  ̅=4.23, S.D.=0.86) รองลงมา คือ 

ประเด็นพ้ืนที่บริเวณโดมอเนกประสงค์ (  ̅=4.21, S.D.=0.86) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 

ประเด็นพ้ืนที่บริเวณลานจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (  ̅=4.14, S.D.=0.94) ตามล าดับ 
การทดสอบค่าที (T-test) ในด้านพ้ืนที่ให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในวิทยาลัย พบว่า 

ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาจ าแนกตามสภาพปัจจุบัน
และสภาพที่คาดหวังโดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณา
ประเด็นย่อยพบว่ามีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันทุกประเด็น  โดยสภาพปัจจุบันมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าสภาพที่คาดหวัง 
และจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลยังพบอีกว่า ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ในสถานศึกษาในสภาพปัจจุบันมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าสภาพที่คาดหวังทุกประเด็นย่อย แสดงให้เห็นว่า 
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ มีความต้องการจ าเป็นด้าน ระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการ ด้านพ้ืนที่ให้บริการระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในวิทยาลัย ในทุกประเด็นย่อย  
 

 การจัดเรียงล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อ
รองรับการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวง -    
ซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ 

1. การจัดเรียงล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิ
เมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยวิธี Modified Priority Need Index (PNIModified) ซึ่งเป็นดัชนีเรียงล าดับ
ความส าคัญของความจ าเป็นที่ใช้หลักการประเมินความแตกต่างและปรับสูตรการค านวณมาจากค่าดัชนี 
PNI โดยการหาผลต่างระหว่างสภาพที่คาดหวัง (I) และค่าสภาพปัจจุบัน (D) แล้วหารด้วยค่าสภาพ
ปัจจุบัน (D) เพ่ือถ่วงน้ าหนักก่อนที่จะน ามาจัดเรียงล าดับความส าคัญ โดยมีสูตรในการค านวณ ดังนี้ 
 

(Modified Priority Needs Index : PNIModified) = 
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เมื่อ PNIModified หมายถึง  ดัชนีการจัดเรียงล าดับความส าคัญต้องการจ าเป็น 
  I  หมายถึง  ค่าเฉลี่ยของสภาพที่คาดหวัง 
  D  หมายถึง  ค่าเฉลี่ยของสภาพปัจจุบัน 

 

ตารางที่ 4.16 การจัดเรียงล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวง-   
ซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ในแต่ละด้าน 
 

พฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่าย 
อินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา 

I D 
   

 
 ล าดับที่ 

1. ด้านลักษณะของการใช้งาน 4.28 3.51 0.22 3 
2. ด้านการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านระบบเครือข่าย
แบบมีสายของวิทยาลัย 

3.78 3.24 0.17 4 

3. ด้านการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านระบบเครือข่ายแบบ
ไร้สายของวิทยาลัย 

3.76 3.21 0.17 4 

4. ด้านระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งาน 4.07 3.25 0.25 2 
5. ด้านพื้นที่ให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใน
วิทยาลัย 

4.19 3.20 0.31 1 

 

 จากตาราง 4.16 แสดงผลการจัดเรียงล าดับของความต้องการจ าเป็นด้านระบบเครือข่าย
อินเทอร์ เน็ตเ พ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ในทุกด้าน กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการจ าเป็นทุกรายการ 
โดยมีค่า PNIModified อยู่ระหว่าง 0.17 ถึง 0.31 ด้านที่พบว่ามีค่า PNIModified สูงสุด มีความส าคัญเป็น
ล าดับที่ 1 คือ ด้านพ้ืนที่ให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในวิทยาลัย (PNIModified=0.31) ล าดับที่ 2 
คือ ด้านระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งาน (PNIModified=0.25)  ล าดับที่ 3 คือ ด้านลักษณะของ
การใช้งาน (PNIModified=0.22)  ล าดับสุดท้าย คือ ด้านการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านระบบเครือข่ายแบบมี
สายของวิทยาลัย และด้านการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านระบบเครือข่ายแบบไร้สายของวิทยาลัย 
(PNIModified=0.17) 
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ตารางที่ 4.17 การจัดเรียงล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวง -   
ซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ในด้านลักษณะของการใช้งาน 
 

พฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่าย 
อินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา 

I D 
   

 
 ล าดับที่ 

ด้านลักษณะของการใช้งาน     
1. ใช้ส าหรับการเรียนออนไลน์ 4.13 3.33 0.24 5 
2. ใช้ค้นคว้าในระหว่างเรียนในห้องเรียน 4.31 3.38 0.28 3 
3.  ใช้ประโยชน์ด้านการเรียนนอกห้องเรียน 4.23 4.13 0.02 7 
4.  ใช้ประโยชน์เกี่ยวกับฐานข้อมูลอ่ืนๆ ผ่านทาง 
link หน้าเว็บไซต์วิทยาลัย เช่น ดูผลการเรียน/เข้า
ระบบ V-cop/ศธ.02 online เป็นต้น 

4.35 3.32 0.31 1 

5.  ใช้ติดต่อสื่อสารกับครูผู้สอนและครูที่ปรึกษา 4.31 3.34 0.29 2 
6.  ใช้ติดต่อสื่อสารกับเพ่ือน 4.34 3.68 0.18 6 
7. ใช้เพื่อความบันเทิงและนันทนาการ 4.32 3.43 0.26 4 
 

จากตาราง 4.17 แสดงผลการจัดเรียงล าดับของความต้องการจ าเป็นด้านระบบเครือข่าย
อินเทอร์ เน็ตเ พ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ในด้านลักษณะการใช้งาน กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการ
จ าเป็นทุกรายการ โดยมีค่า PNIModified อยู่ระหว่าง 0.02 ถึง 0.31 รายการความต้องการจ าเป็นที่พบว่ามี
ค่า PNIModified สูงสุด มีความส าคัญเป็นล าดับที่ 1 คือ ใช้ประโยชน์เกี่ยวกับฐานข้อมูลอ่ืนๆ ผ่านทาง link 
หน้าเว็บไซต์วิทยาลัย เช่น ดูผลการเรียน/เข้าระบบ V-cop/ศธ.02 online เป็นต้น (PNIModified=0.31) 
ล าดับที่ 2 คือ ใช้ติดต่อสื่อสารกับครูผู้สอนและครูที่ปรึกษา (PNIModified=0.29)  ล าดับที่ 3 คือ ใช้ค้นคว้า
ในระหว่างเรียนในห้องเรียน (PNIModified=0.28) ล าดับที่ 4 คือ ใช้เพ่ือความบันเทิงและนันทนาการ 
(PNIModified=0.26)  ล าดับที่ 5 คือ ใช้ส าหรับการเรียนออนไลน์ (PNIModified=0.24)  ล าดับที่ 6 คือ ใช้
ติดต่อสื่อสารกับเพ่ือน (PNIModified=0.18) และล าดับสุดท้าย คือ ใช้ประโยชน์ด้านการเรียนนอก
ห้องเรียน (PNIModified=0.02) 
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ตารางที่ 4.18 การจัดเรียงล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวง-   
ซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ในด้านการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านระบบเครือข่ายแบบมีสายของวิทยาลัย 
 

พฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่าย 
อินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา 

I D 
   

 
 ล าดับที่ 

ด้านการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านระบบเครือข่ายแบบมี
สายของวิทยาลัย 

    

1. ความสะดวกในการเข้าใช้งานระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

3.86 3.05 0.27 1 

2. ความเร็วในการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต 3.69 3.57 0.03 7 
3. ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ต 3.72 3.04 0.22 3 
4. ความมเีสถียรภาพของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตไดอ้ย่างต่อเนื่อง 

3.72 3.48 0.07 6 

5. ความรวดเร็วในการเรียกดูข้อมูลรูปภาพ เสียง 
วดีิโอ ผ่านระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

3.74 3.12 0.20 4 

6. การเดินสายอินเทอร์เน็ตกับเครื่องคอมพิวเตอร์
เพียงพอต่อการใช้งานในห้องเรียน 

3.72 3.21 0.16 5 

7. ความทันสมัยของโปรแกรมการเรียนรู้ที่ใช้ร่วมกับ
อินเทอร์เน็ต 

3.97 3.22 0.23 2 

8. การบริการและดูแลแก้ไขปัญหา ผู้ใช้งานระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีความรวดเร็วและทันต่อการ
ใช้งาน 

3.87 3.23 0.20 4 

 

จากตาราง 4.18 แสดงผลการจัดเรียงล าดับของความต้องการจ าเป็นด้านระบบเครือข่าย
อินเทอร์ เน็ต เ พ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ในด้านการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านระบบเครือข่ายแบบมี
สายของวิทยาลัย กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการจ าเป็นทุกรายการ โดยมีค่า PNIModified อยู่ระหว่าง 0.03 
ถึง 0.27 รายการความต้องการจ าเป็นที่พบว่ามีค่า PNIModified สูงสุด มีความส าคัญเป็นล าดับที่ 1 คือ 
ความสะดวกในการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (PNIModified=0.27)  ล าดับที่ 2 คือ ความ
ทันสมัยของโปรแกรมการเรียนรู้ที่ใช้ร่วมกับอินเทอร์เน็ต (PNIModified=0.23) ล าดับที่ 3 คือ ความเร็วใน
การใช้งานอินเทอร์เน็ต (PNIModified=0.22) ล าดับที่ 4 คือ การบริการและดูแลแก้ไขปัญหา ผู้ใช้งานระบบ 
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เครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีความรวดเร็วและทันต่อการใช้งาน (PNIModified=0.20)  ล าดับที่ 5 คือ การเดินสาย
อินเทอร์เน็ตกับเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการใช้งานในห้องเรียน (PNIModified=0.16)  ล าดับที่ 6 คือ 
ความมีเสถียรภาพของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตไดอ้ย่างต่อเนื่อง 
(PNIModified=0.07)  และล าดับสุดท้าย คือ ความเร็วในการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต 
(PNIModified=0.03) 

 
ตารางที่ 4.19 การจัดเรียงล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวง -   
ซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ในด้านการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านระบบเครือข่ายแบบไร้สายของวิทยาลัย 
 

พฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่าย 
อินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา 

I D 
   

 
 ล าดับที่ 

ด้านการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านระบบเครือข่ายแบบไร้
สายของวิทยาลัย 

    

1. ความสะดวกในการเข้าใช้งานระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

3.93 3.26 0.21 3 

2. ความเร็วในการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต 3.68 3.50 0.05 7 
3. ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ต 3.79 3.41 0.11 6 
4. ความมเีสถียรภาพของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างต่อเนื่อง 

3.70 2.97 0.25 2 

5. ความรวดเร็วในการเรียกดูข้อมูลรูปภาพ เสียง 
วีดิโอผ่านระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต 

3.66 3.18 0.15 4 

6. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายครอบคลุม
ทั่วถึงพ้ืนที่วิทยาลัย 

3.76 3.34 0.13 5 

7. การบริการและดูแลแก้ไขปัญหาผู้ใช้งานระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีความรวดเร็วและทันต่อการ
ใช้งาน 

3.77 2.84 0.33 1 

 

จากตาราง 4.19 แสดงผลการจัดเรียงล าดับของความต้องการจ าเป็นด้านระบบเครือข่าย
อินเทอร์ เน็ตเ พ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ในด้านการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านระบบเครือข่ายแบบไร้
สายของวิทยาลัย กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการจ าเป็นทุกรายการ โดยมีค่า PNIModified อยู่ระหว่าง 0.05 
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ถึง 0.33 รายการความต้องการจ าเป็นที่พบว่ามีค่า PNIModified สูงสุด มีความส าคัญเป็นล าดับที่ 1 คือ 
การบริการและดูแลแก้ไขปัญหาผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีความรวดเร็วและทันต่อการใช้
งาน (PNIModified=0.33)  ล าดับที่ 2 คือ ความมีเสถียรภาพของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถใช้
งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างต่อเนื่อง (PNIModified=0.25) ล าดับที่ 3 คือ ความสะดวกในการเข้าใช้งานระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (PNIModified=0.21) ล าดับที่ 4 คือ ความรวดเร็วในการเรียกดูข้อมูลรูปภาพ เสียง 
วดีิโอผ่านระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต (PNIModified=0.15) ล าดับที่ 5 คือ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้
สายครอบคลุมทั่วถึงพ้ืนที่วิทยาลัย (PNIModified=0.13) ล าดับที่ 6 คือ ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
(PNIModified=0.11)  และล าดับสุดท้าย คือ ความเร็วในการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต (PNIModified=0.05) 

 
ตารางที่ 4.20 การจัดเรียงล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวง -   
ซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ในด้านระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งาน 
 

พฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่าย 
อินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา 

I D 
   

 
 ล าดับที่ 

ด้านระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งาน     
1. ความปลอดภัยในการใช้งานระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตของวิทยาลัย 

4.10 3.12 0.31 1 

2. การก าหนดสิทธิ์ (Username Account) ในการ
เข้ า ใช้ งานระบบเครือข่ าย อินเทอร์ เน็ตมีความ
ปลอดภัย และเป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน 

4.15 3.60 0.15 4 

3. ความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้
งานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

4.02 3.20 0.26 3 

4. โปรแกรมป้องกันไวรัส (Antivirus) ที่วิทยาลัย
จัดสรรไว้ให้  

4.01 3.10 0.29 2 

 

จากตาราง 4.20 แสดงผลการจัดเรียงล าดับของความต้องการจ าเป็นด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
เพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวง- 
ซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ในด้านระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งาน กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการจ าเป็น
ทุกรายการ โดยมีค่า PNIModified อยู่ระหว่าง 0.15 ถึง 0.31  รายการความต้องการจ าเป็นที่พบว่ามีค่า 
PNIModified สูงสุด มีความส าคัญเป็นล าดับที่ 1 คือ ความปลอดภัยในการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ของวิทยาลัย (PNIModified=0.31)  ล าดับที่ 2 คือ โปรแกรมป้องกันไวรัส (Antivirus) ที่วิทยาลัยจัดสรรไว้
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ให้ (PNIModified=0.29)  ล าดับที่ 3 คือ ความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้งานผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (PNIModified=0.26)  และล าดับสุดท้าย คือ การก าหนดสิทธิ์  (Username Account) 
ในการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความปลอดภัย และเป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน 
(PNIModified=0.15) 

 
ตารางที่ 4.21 การจัดเรียงล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวง -   
ซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ในด้านพื้นท่ีให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในวิทยาลัย 
 

พฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่าย 
อินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา 

I D 
   

 
 ล าดับที่ 

ด้านพื้นที่ให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใน
วิทยาลัย 

    

1. อาคารเรียนของแต่ละสาขาวิชา 4.23 3.30 0.28 6 
2. อาคารเรียนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 4.18 3.62 0.15 7 
3. ซุ้มนั่งพักผ่อนบริเวณรอบๆ อาคารเรียน 4.20 3.24 0.30 5 
4. อาคารวิทยบริการ 4.20 3.09 0.36 3 
5. โดมอเนกประสงค์ 4.21 3.13 0.35 4 
6. หอประชุมอดิเรกสารและโรงอาหาร 4.17 3.01 0.39 1 
7. บริเวณลานจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 4.14 3.00 0.38 2 

 

จากตาราง 4.21 แสดงผลการจัดเรียงล าดับของความต้องการจ าเป็นด้านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค- 
ท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ในด้านพื้นที่ให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในวิทยาลัย กลุ่มตัวอย่าง 
มีความต้องการจ าเป็นทุกรายการ โดยมีค่า PNIModified อยู่ระหว่าง 0.15 ถึง 0.39  รายการความต้องการ
จ าเป็นที่พบว่ามีค่า PNIModified สูงสุด  มีความส าคัญเป็นล าดับที่ 1 คือ หอประชุมอดิเรกสารและ 
โรงอาหาร (PNIModified= 0.39)  ล าดับที่ 2 คือ บริเวณลานจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
(PNIModified=0.38)  ล าดับที่ 3 คือ อาคารวิทยบริการ (PNIModified=0.36)  ล าดับที่ 4 คือ โดมอเนกประสงค์ 
(PNIModified=0.35)  ล าดับที่ 5 คือ ซุ้มนั่งพักผ่อนบริเวณรอบๆ อาคารเรียน (PNIModified=0.30)   
ล าดับที่ 6 คือ อาคารเรียนของแต่ละสาขาวิชา (PNIModified=0.28) และล าดับสุดท้าย คือ อาคารเรียน
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (PNIModified=0.15) 
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4.4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
1. ความต้องการจ าเป็นด้านการเพ่ิมความเร็วของ wifi ให้เร็วขึ้นและเพ่ิมความมีเสถียรภาพของ

สัญญาณให้มากขึ้น เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการใช้งาน 
2. ความต้องการจ าเป็นด้านการควบคุมสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้สามารถเชื่อมต่อได้ง่าย 
3. ความต้องการจ าเป็นด้านการเพ่ิมความเร็วและคุณภาพของสัญญาณอินเทอร์เน็ต 
4. ความต้องการจ าเป็นด้านการเพ่ิมเวลาในการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่อง 

 



บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาความต้องการจ าเป็นด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือรองรับ

การจัดการเรียนการสอนและการให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ -     
ไทยอนุสรณ ์โดยมีขั้นตอนในการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 

 

5.1  สรุปผลการวิจัย 
5.1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ 

2. เพ่ือศึกษาความต้องการจ าเป็นด้านระบบเครือข่ายเพ่ือรองรับการจัดการเรียนการ
สอนและการให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ 

3. เพ่ือจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นด้านระบบเครือข่ายเพ่ือรองรับ
การจัดการเรียนการสอนและการให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์- 
ไทยอนุสรณ์ 

 

5.1.2 สมมุติฐานการวิจัย 
สมมติฐานหลัก : พฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาของนักเรียน 

นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ในสภาพปัจจุบันและสภาพที่คาดหวัง ไม่แตกต่าง
กัน 

สมมติฐานรอง : พฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาของนักเรียน 
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ในสภาพปัจจุบันและสภาพที่คาดหวัง แตกต่างกัน 

 

5.1.3 ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทย-

อนุสรณ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รวมทั้งสิ้น 2,520 คน   
 

5.1.4  กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ 
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์   
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  มีจ านวนทั้งสิ้น 345 คน  โดยขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้มาจากตาราง
ของ Taro Yamane และสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)  
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5.1.5  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการจ าเป็นด้านระบบ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 4 ตอน คือ 

ตอนที่ 1  สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยถามเกี่ยวกับเพศ 
อายุ ระดับชั้นที่ก าลังศึกษา  ประเภทวิชาที่ก าลังศึกษา   

ตอนที่ 2  สอบถามเกี่ยวกับสภาพการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผู้ตอบ
แบบสอบถาม โดยถามเกี่ยวกับท่านมีความถี่ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพียงใด  ใช้งานระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพ่ือกิจกรรมใดบ้าง  เคยใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาหรือไม่  ใช้งาน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากแหล่งใดในสถานศึกษา  ช่วงเวลาใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใน
สถานศึกษา  

ตอนที่ 3  สอบถามเกี่ยวกับความต้องการจ าเป็นด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือ
รองรับการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการของผู้ตอบแบบสอบถาม 5 ด้าน ได้แก่ ด้านลักษณะ
ของการใช้งาน  ด้านการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านระบบเครือข่ายแบบมีสายของวิทยาลัย  ด้านการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตผ่านระบบเครือข่ายแบบไร้สายของวิทยาลัย ด้านระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งาน  
ด้านพื้นที่ให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในวิทยาลัย  แบบสอบถามมีดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 
0.60 ถึง 1.00 ค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ 0.96 

ตอนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็น
แบบสอบถามปลายเปิดให้สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ 

 
5.1.6  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

1. บันทึกข้อความถึงผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เพ่ือขอ
อนุญาตเก็บข้อมูลเพือ่การวิจัย 

2. เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ผู้วิจัยจึงน าแบบสอบถามส่งให้ผู้ตอบแบบสอบถาม โดยผู้วิจัย
เป็นผู้แจกแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง จ านวน 345 ฉบับ ได้รับแบบสอบถาม
กลับคืนมา ครบทุกฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 

3. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลที่รวบรวมได้ แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูล  
 

5.1.7  การวิเคราะห์ข้อมูล 
ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
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1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่และหาค่า  
ร้อยละ แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบค าอธิบาย 

2. วิเคราะห์สภาพการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผู้ตอบแบบสอบถามโดย
การแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบค าอธิบาย 

3. วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือรองรับการจัดการ
เรียนการสอนและการให้บริการของผู้ตอบแบบสอบถามโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  โดยท าเป็นรายด้าน  รายข้อและภาพรวมทุกด้าน จ าแนกตามสภาพปัจจุบันและสภาพ
ที่คาดหวัง จากนั้นน าไปจัดเรียงล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น แล้วน าเสนอในรูปแบบ
ตารางพร้อมค าบรรยายประกอบ 

 
5.1.8  ผลการวิจัย 
จากการศึกษาความต้องการจ าเป็นด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือรองรับการจัดการเรียน

การสอนและการให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ สรุป
ผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค -   
ท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ กลุ่มตัวอย่างจ านวน 345 คน จากทั้งหมด 2,520 คน 

1.1 จ าแนกตามเพศ  เป็นเพศชายมากที่สุด จ านวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 69 
และเป็นเพศหญิงจ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 31 

1.2 จ าแนกตามอายุ  อายุ 15-17 ปีมากท่ีสุด จ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 51.3 
รองลงมาคือ อายุ 18-20ปี จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 อายุมากกว่า 20 ปี จ านวน 21 คน 
คิดเป็นร้อยละ 6.1 และอายุน้อยกว่า 15 ปี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.6 น้อยที่สุด  

1.3 จ าแนกตามระดับชั้นที่ก าลังศึกษา ส่วนใหญ่ก าลังศึกษาระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มากที่สุด จ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 53.9 และก าลังศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 46.1 

1.4 จ าแนกตามประเภทวิชาที่ก าลังศึกษา ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน นักศึกษาประเภท
วิชาอุตสาหกรรมมากที่สุด จ านวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ 75.1 รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ 
บริหารธุรกิจ จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 และประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
น้อยที่สุด จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.9 

2. สภาพการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นนักเรียน 
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ กลุ่มตัวอย่างจ านวน 345 คน 

2.1 จ าแนกตามความถ่ีในการใช้งานอินเทอร์เน็ต ส่วนใหญ่ใช้งานอินเทอร์เน็ตทุกวัน 
มากที่สุด จ านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 54.8 รองลงมาคือ ใช้งานอินเทอร์เน็ตสัปดาห์ละ 5 วันโดย
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เฉลี่ย จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 22.9 ใช้งานอินเทอร์เน็ตสัปดาห์ละ 3 วันโดยเฉลี่ย จ านวน  67 คน 
คิดเป็นร้อยละ 19.4 ใช้งานอินเทอร์เน็ตเดือนละครั้งโดยเฉลี่ยและใช้งานอินเทอร์เน็ตนานๆ ครั้ง เท่ากัน 
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.4 

2.2  จ าแนกตามกิจกรรมในการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส่วนใหญ่ใช้
งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือการสืบค้นข้อมูลเพ่ือการศึกษามากที่สุด จ านวน 101 คน คิดเป็น
ร้อยละ 29.3 รองลงมาคือ ใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือการสนทนา (Chat)  จ านวน 98 คน 
คิดเป็นร้อยละ 28.4 ใช้งานอินเทอร์เน็ตเพ่ือการดูหนังฟังเพลง จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 18.6 ใช้
งานอินเทอร์เน็ตเพ่ือเล่นเกม จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 16.8 ใช้งานอินเทอร์เน็ตเพ่ือการซื้อขาย
ออนไลน์ จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 และใช้งานอินเทอร์เน็ต เพ่ือใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์    
(E-mail) น้อยที่สุด จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.6 

2.3  จ าแนกตามการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา ส่วนใหญ่
เคยใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา มากที่สุด จ านวน 320 คน คิดเป็นร้อยละ 92.8 
และไม่เคยใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 7.2 

2.4 จ าแนกตามแหล่งที่ใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา  ส่วน
ใหญ่ใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาจากสัญญาณอินเทอร์เน็ตของโทรศัพท์มือถือ
ส่วนตัวมากที่สุด จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 40.3 รองลงมาคือใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ในสถานศึกษาจากสัญญาณ wifi ที่สถานศึกษาจัดให้บริการ จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 29.0 ใช้
งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาจากห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 94 คน 
คิดเป็นร้อยละ 27.2 และใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาจากการใช้บริการอินเทอร์เน็ต
จากศูนย์วิทยบริการ น้อยที่สุด จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5  

2.5 จ าแนกตามช่วงเวลาในการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส่วนใหญ่ใช้งาน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตช่วงเวลา 08.31–12.30 น. มากที่สุด  จ านวน 96 คน  คิดเป็นร้อยละ 27.8 
รองลงมาคือใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตช่วงเวลา 12.31-13.30 น.จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.2 ใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตช่วงเวลา 13.31-16.30 น. จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 21.2  
ใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตช่วงเวลา 16.31-20.30 น. จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 และ
ใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตช่วงเวลา 06.30-08.30 น. น้อยที่สุด จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8   

3. ความต้องการจ าเป็นด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อรองรับการจัดการเรียน
การสอนและการให้บริการของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวง-
ซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ กลุ่มตัวอย่างจ านวน 345 คน  

วิเคราะห์จากความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต    
ในสถานศึกษาในสภาพปัจจุบันกับสภาพที่คาดหวังในแต่ละด้าน ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านลักษณะของการใช้งาน  
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ด้านการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านระบบเครือข่ายแบบมีสายของวิทยาลัย ด้านการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่าน
ระบบเครือข่ายแบบไร้สายของวิทยาลัย  ด้านระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งาน และด้านพ้ืนที่
ให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในวิทยาลัย  

โดยภาพรวมนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์มีค่าเฉลี่ยของ
พฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาในสภาพปัจจุบัน อยู่ในระดับปานกลาง 
โดยด้านลักษณะของการใช้งานมีค่าเฉลี่ยในสภาพปัจจุบันสูงสุด รองลงมาคือ ด้านระบบรักษาความ
ปลอดภัยในการใช้งาน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านพ้ืนที่ให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใน
วิทยาลัย ตามล าดับ   

ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาในสภาพที่
คาดหวังอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านลักษณะของการใช้งานมีค่าเฉลี่ย ในสภาพที่คาดหวังสูงสุด 
รองลงมา คือ ด้านพ้ืนที่ให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในวิทยาลัย และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุ ดคือ 
ด้านการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านระบบเครือข่ายแบบไร้สายของวิทยาลัย ตามล าดับ 

การทดสอบค่าที (T-test) ในแต่ละด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการใช้งานระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาทั้งสภาพปัจจุบันและสภาพที่คาดหวังโดยภาพรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสภาพปัจจุบันมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าสภาพที่คาดหวังทุกด้าน แสดง
ให้เห็นว่า นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ มีความต้องการจ าเป็นด้าน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ลักษณะของการใช้งาน ด้านการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านระบบเครือข่ายแบบมีสายของวิทยาลัย  ด้านการ
เข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านระบบเครือข่ายแบบไร้สายของวิทยาลัย  ด้านระบบรักษาความปลอดภัยในการ
ใช้งาน และด้านพ้ืนที่ให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในวิทยาลัย สรุปได้ดังนี้ 
 

3.1 ด้านลักษณะของการใช้งาน พบว่า นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิค-      
ท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ มีค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใน
สถานศึกษา ในสภาพปัจจุบันโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาประเด็นย่อยพบว่า ค่าเฉลี่ย
พฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้านลักษณะของการใช้งานในสภาพปัจจุบันส่วนใหญ่
อยู่ในระดับปานกลาง โดยประเด็นการใช้ประโยชน์ด้านการเรียนนอกห้องเรียนมีค่าเฉลี่ย ในสภาพ
ปัจจุบันสูงสุด รองลงมาคือ ประเด็นการใช้ติดต่อสื่อสารกับเพ่ือน และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ 
ประเด็นการใช้ประโยชน์เกี่ยวกับฐานข้อมูลอ่ืนๆ ผ่านทาง link หน้าเว็บไซต์วิทยาลัย เช่น ดูผลการ
เรียน/เข้าระบบ V-cop/ศธ.02 online เป็นต้น ตามล าดับ 

ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา ด้าน
ลักษณะของการใช้งานในสภาพที่คาดหวังโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาประเด็นย่อย พบว่า
ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา ด้านลักษณะของการใช้งานทุก
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ประเด็นย่อย ในสภาพที่คาดหวังอยู่ในระดับมากทุกประเด็น โดยประเด็นการใช้ประโยชน์เกี่ยวกับ
ฐานข้อมูลอ่ืนๆ ผ่านทาง link หน้าเว็บไซต์วิทยาลัย เช่น ดูผลการเรียน/เข้าระบบ V-cop/ศธ.02 online 
เป็นต้น  มีค่าเฉลี่ยในสภาพที่คาดหวังสูงสุด รองลงมา คือ ประเด็นการใช้ติดต่อสื่อสารกับเพ่ือน และ
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือประเด็นการใช้ส าหรับเรียนออนไลน์ ตามล าดับ 

การทดสอบค่าที (T-test) ในด้านลักษณะการใช้งาน พบว่า ค่าเฉลี่ยของ
พฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาทั้งสภาพปัจจุบันและสภาพที่คาดหวังใน
ทุกประเด็นย่อย มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสภาพปัจจุบันมีค่าเฉลี่ยต่ า
กว่าสภาพที่คาดหวังทุกประเด็น  แสดงให้เห็นว่า นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทย-
อนุสรณ์ มีความต้องการจ าเป็นด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนและ
การให้บริการ ด้านลักษณะของการใช้งาน ในทุกประเด็นย่อย 

 

3.2 ด้านการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านระบบเครือข่ายแบบมีสายของวิทยาลัย  
พบว่า นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์มีค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการใช้งาน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา ในสภาพปัจจุบันโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาประเด็นย่อยพบว่า ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้านการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตผ่านระบบเครือข่ายแบบมีสายของวิทยาลัยในสภาพปัจจุบันส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง 
โดยประเด็นความเร็วในการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ยในสภาพปัจจุบันสูงสุด รองลงมา 
คือ ประเด็นความมีเสถียรภาพของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่าง
ต่อเนื่อง และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ประเด็นความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ต ตามล าดับ 

ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาด้านการ
เข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านระบบเครือข่ายแบบมีสายของวิทยาลัยในสภาพที่คาดหวัง โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาประเด็นย่อยพบว่า ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ด้านการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านระบบเครือข่ายแบบมีสายของวิทยาลัยทุกประเด็นย่อย ในสภาพที่
คาดหวังมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกประเด็น โดยประเด็นความทันสมัยของโปรแกรมการเรียนรู้ที่ใช้
ร่วมกับอินเทอร์เน็ตมีค่าเฉลี่ยในสภาพที่คาดหวังสูงสุด รองลงมา คือ ประเด็นการบริการและดูแลแก้ไข
ปัญหาผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีความรวดเร็วและทันต่อการใช้งาน และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด คือ ประเด็นความเร็วในการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต ตามล าดับ 

การทดสอบค่าที (T-test) ในด้านการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านระบบเครือข่าย
แบบมีสายของวิทยาลัยพบว่า ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใน
สถานศึกษาทั้งสภาพปัจจุบันและสภาพที่คาดหวังในทุกประเด็นย่อย มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสภาพปัจจุบันมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าสภาพที่คาดหวังทุกประเด็น  แสดงให้เห็นว่า 
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ มีความต้องการจ าเป็นด้านระบบ
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เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการ ด้านการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
ผ่านระบบเครือข่ายแบบมีสายของวิทยาลัย ในทุกประเด็นย่อย  ยกเว้นประเด็นความเร็วในการเชื่อมต่อ
สัญญาณอินเทอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา
จ าแนกตามสภาพปัจจุบันและสภาพที่คาดหวัง ไม่แตกต่างกัน 

 

3.3 ด้านการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านระบบเครือข่ายแบบไร้สายของวิทยาลัย 
พบว่า นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์มีค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการใช้งาน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา ในสภาพปัจจุบันโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อ
พิจารณาประเด็นย่อยพบว่า ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้านการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตผ่านระบบเครือข่ายแบบไร้สายของวิทยาลัยในสภาพปัจจุบันส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง 
โดยประเด็นความเร็วในการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ยในสภาพปัจจุบันสูงสุด รองลงมา 
คือ ประเด็นความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ต และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ประเด็นการบริการ
และดูแลแก้ไขปัญหาผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามล าดับ 

ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาด้านการ
เข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านระบบเครือข่ายแบบไร้สายของวิทยาลัยในสภาพที่คาดหวังในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาประเด็นย่อยพบว่า ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้านการ
เข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านระบบเครือข่ายแบบไร้สายของวิทยาลัยทุกประเด็นย่อยมีค่าเฉลี่ยในสภาพที่
คาดหวังอยู่ในระดับมากทุกประเด็น โดยประเด็นความสะดวกในการเข้าใช้งานระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตมีค่าเฉลี่ยในสภาพที่คาดหวังสูงสุด รองลงมา คือ ประเด็นความเร็วในการใช้งาน
อินเทอร์เน็ต และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ประเด็นความรวดเร็วในการเรียกดูข้อมูลรูปภาพ เสียง 
วดีิโอผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามล าดับ 

การทดสอบค่าที (T-test) ในด้านการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านระบบเครือข่าย
แบบไร้สายของวิทยาลัย พบว่า ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใน
สถานศึกษาทั้งสภาพปัจจุบันและสภาพที่คาดหวังในทุกประเด็นย่อย มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสภาพปัจจุบันมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าสภาพที่คาดหวังทุกประเด็น  แสดงให้เห็นว่า 
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ มีความต้องการจ าเป็นด้าน ระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการ ด้านการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
ผ่านระบบเครือข่ายแบบไร้สายของวิทยาลัย ในทุกประเด็นย่อย 
 

3.4 ด้านระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งาน  พบว่า นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์มีค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา ในสภาพปัจจุบันโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาประเด็น
ย่อยพบว่า ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้านระบบรักษาความปลอดภัยใน
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การใช้งานในสภาพปัจจุบันส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง โดยประเด็นการก าหนดสิทธิ์ (Username 
Account) ในการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความปลอดภัยและเป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน 
มีค่าเฉลี่ยในสภาพปัจจุบันสูงสุด รองลงมา คือ ประเด็นความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้งาน 
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ โปรแกรมป้องกันไวรัส (Antivirus)  
ที่วิทยาลัยจัดสรรไว้ให้ ตามล าดับ 

ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาด้าน
ระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งาน ในสภาพที่คาดหวัง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
ประเด็นย่อยพบว่า ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ด้านระบบรักษาความ
ปลอดภัยในการใช้งานทุกประเด็นย่อย มีค่าเฉลี่ยในสภาพที่คาดหวังอยู่ในระดับมากทุกประเด็น โดย
ประเด็นการก าหนดสิทธิ์ (Username Account) ในการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความ
ปลอดภัยและเป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยในสภาพที่คาดหวังสูงสุด รองลงมา คือ ประเด็น
ความปลอดภัยในการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของวิทยาลัย และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 
โปรแกรมป้องกันไวรัส (Antivirus) ที่วิทยาลัยจัดสรรไว้ให้  ตามล าดับ 

การทดสอบค่าที (T-test) ในด้านระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งาน 
พบว่า ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาทั้งสภาพปัจจุบันและ
สภาพที่คาดหวังโดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ประเด็นย่อยพบว่าแตกต่างกันทุกประเด็น โดยสภาพปัจจุบันมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าสภาพที่คาดหวังทุก
ประเด็น แสดงให้เห็นว่า นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ มีความต้องการ
จ าเป็นด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการ ด้านระบบ
รักษาความปลอดภัยในการใช้งาน ในทุกประเด็นย่อย  

 

3.5 ด้านพื้นที่ให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในวิทยาลัย พบว่า นักเรียน 
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์มีค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา ในสภาพปัจจุบันโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาประเด็น
ย่อยพบว่า ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้านพ้ืนที่ให้บริการระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตในวิทยาลัยในสภาพปัจจุบันส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง โดยประเด็นพ้ืนที่อาคารเรียน
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยในสภาพปัจจุบันสูงสุด รองลงมา คือ ประเด็นพ้ืนที่อาคารเรียนของ 
แต่ละสาขาวิชา และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ประเด็นพ้ืนที่บริเวณลานจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
ตามล าดับ 

ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา ด้าน
พ้ืนที่ให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในวิทยาลัยในสภาพที่คาดหวังโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาประเด็นย่อยพบว่า ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้านพ้ืนที่
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ให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในวิทยาลัยทุกประเด็นย่อยในสภาพที่คาดหวังอยู่ในระดับมากทุก
ประเด็น  โดยประเด็นพ้ืนที่อาคารเรียนของแต่ละสาขาวิชา มีค่าเฉลี่ยในสภาพที่คาดหวังสูงสุด รองลงมา 
คือ ประเด็นพ้ืนที่บริเวณโดมอเนกประสงค์ และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ประเด็นพ้ืนที่บริเวณลาน
จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ตามล าดับ 

การทดสอบค่าที (T-test) ในด้านพ้ืนที่ให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใน
วิทยาลัย พบว่า ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาทั้งสภาพ
ปัจจุบันและสภาพที่คาดหวังโดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายประเด็นย่อยพบว่าแตกต่างกันทุกประเด็น  โดยสภาพปัจจุบันมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าสภาพที่
คาดหวังทุกประเด็น แสดงให้เห็นว่า นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ มี
ความต้องการจ าเป็นด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนและการ
ให้บริการ ด้านพ้ืนที่ให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในวิทยาลัย ในทุกประเด็นย่อย  

 

3.6 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากแบบสอบถามปลายเปิด 
1. ความต้องการจ าเป็นด้านการเพ่ิมความเร็วของ wifi ให้เร็วขึ้นและเพ่ิมความ

มีเสถียรภาพของสัญญาณให้มากข้ึน เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการใช้งาน 
2. ความต้องการจ าเป็นด้านการควบคุมสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้สามารถ

เชื่อมต่อได้ง่าย 
3. ความต้องการจ าเป็นด้านการเพ่ิมความเร็วและคุณภาพของสัญญาณ

อินเทอร์เน็ต 
4. ความต้องการจ าเป็นด้านการเพ่ิมเวลาในการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต 

อย่างต่อเนื่อง 
 

4. ผลการจัดเรียงล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นด้านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์  

 การจัดเรียงล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นด้านระบบเครือข่าย
อินเทอร์ เน็ตเ พ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ วิเคราะห์โดยใช้วิธี Modified Priority Need Index 
(PNIModified) ผลการวิจัยพบว่า นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์มีความ
ต้องการจ าเป็นด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการแก่
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ด้านพ้ืนที่ให้บริการระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตในวิทยาลัยมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งาน   ด้าน
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ลักษณะของการใช้งาน  ด้านการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านระบบเครือข่ายแบบมีสายของวิทยาลัย และ
ด้านการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านระบบเครือข่ายแบบไร้สายของวิทยาลัย ตามล าดับ 

การจัดเรียงล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นด้านระบบเครือข่าย
อินเทอร์ เน็ตเ พ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็นย่อย ผลการวิจัยพบดังนี้ 

4.1 ด้านพื้นที่ให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในวิทยาลัย ปรากฏตามล าดับ
เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ (1) หอประชุมอดิเรกสารและโรงอาหาร (2) บริเวณลานจอดรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์  (3) อาคารวิทยบริการ (4) โดมอเนกประสงค์  (5) ซุ้มนั่งพักผ่อนบริเวณรอบๆ อาคาร
เรียน  (6) อาคารเรียนของแต่ละสาขาวิชา  และล าดับสุดท้ายคือ อาคารเรียนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

4.2 ด้านระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งาน ปรากฏตามล าดับเรียงจากมาก
ไปหาน้อย ดังนี้ (1) ความปลอดภัยในการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของวิทยาลัย (2) โปรแกรม
ป้องกันไวรัส (Antivirus) ที่วิทยาลัยจัดสรรไว้ให้  (3) ความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้
งานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และล าดับสุดท้ายคือ การก าหนดสิทธิ์ (Username Account)  
ในการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความปลอดภัยและเป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน  

4.3 ด้านลักษณะของการใช้งาน ปรากฏตามล าดับเรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้  
(1) การใช้ประโยชน์เกี่ยวกับฐานข้อมูลอื่นๆ ผ่านทาง link หน้าเว็บไซต์วิทยาลัย เช่น ดูผลการเรียน/เข้า
ระบบ V-cop/ศธ.02 online เป็นต้น  (2) การใช้ติดต่อสื่อสารกับครูผู้สอนและครูที่ปรึกษา  (3) การใช้
ค้นคว้าในระหว่างเรียนในห้องเรียน  (4) การใช้เพื่อความบันเทิงและนันทนาการ  (5) การใช้ส าหรับการ
เรียนออนไลน์  (6) การใช้ติดต่อสื่อสารกับเพ่ือน และล าดับสุดท้าย คือ การประโยชน์ด้านการเรียนนอก
ห้องเรียน 

4.4 ด้านการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านระบบเครือข่ายแบบมีสายของวิทยาลัย ปรากฎ  
ปรากฏตามล าดับเรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ (1) ความสะดวกในการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
(2) ความทันสมัยของโปรแกรมการเรียนรู้ที่ใช้ร่วมกับอินเทอร์เน็ต (3) ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ต   
(4) ความรวดเร็วในการเรียกดูข้อมูล รูปภาพ เสียง วิดีโอ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ (4) การ
บริการและดูแลแก้ไขปัญหาผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความรวดเร็วและทันต่อการใช้งาน  
(5) การเดินสายอินเทอร์เน็ตกับเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการใช้งานในห้องเรียน (6) ความมเีสถียรภาพ 
ของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตไดอ้ย่างต่อเนื่อง และล าดับสุดท้ายคือ 
ความเร็วในการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต 

4.5 ด้านการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านระบบเครือข่ายแบบไร้สายของวิทยาลัย  
ปรากฏตามล าดับเรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้  (1) การบริการและดูแลแก้ไขปัญหาผู้ใช้งานระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตมีความรวดเร็วและทันต่อการใช้งาน (2) ความมีเสถียรภาพของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างต่อเนื่อง  (3) ความสะดวกในการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   
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(4) ความรวดเร็วในการเรียกดูข้อมูลรูปภาพ เสียง วิดีโอผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  (5) ระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายครอบคลุมทั่วถึงพ้ืนที่วิทยาลัย  (6) ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ต  และ
ล าดับสุดท้ายคือ ความเร็วในการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต 

5. สาเหตุของความต้องการจ าเป็น และแนวทางการพัฒนาด้านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์  

สาเหตุของความต้องการจ าเป็น และแนวทางการพัฒนาด้านระบบเครือข่าย
อินเทอร์ เน็ตเ พ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จ าแนกตามความต้องการจ าเป็นสูงสุดตามล าดับของแต่ละ
ด้าน 3 ล าดับ ผลการวิจัยพบว่า 

5.1 ความต้องการจ าเป็นล าดับที่ 1 ด้านพื้นที่ให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ในวิทยาลัย เรื่องพ้ืนที่บริเวณหอประชุมอดิเรกสารและโรงอาหาร  เรื่องพ้ืนที่บริเวณลานจอดรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ และเรื่องพื้นที่บริเวณอาคารวิทยบริการ   

สาเหตุของความต้องการจ าเป็น  
1) มีการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ว่างเปล่าในวิทยาลัยฯ เพ่ือท ากิจกรรมต่างๆ มากขึ้น 

เช่น ขยายพ้ืนที่นั่งพักผ่อน ขยายบริเวณที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ขยายโรงฝึกงานและ
ห้องเรียนเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่ได้ขยายพ้ืนที่ให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

2) มีปริมาณการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษามากใน
ช่วงเวลาเดียวกันกระจายในทั่วบริเวณวิทยาลัย ทั้งใช้ในการเรียนการสอน สืบค้นข้อมูลและใช้สื่อสาร
ทั่วไป จึงต้องพัฒนาระบบให้รองรับการใช้งานในแต่ละพ้ืนที่อย่างเพียงพอ 

3) อุปกรณ์กระจายสัญญาณที่มีอยู่เดิม อาจเกิดการเสียหายไม่สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 

4) บริเวณอาคารวิทยบริการ มีนักเรียน นักศึกษาเข้าใช้งานห้องบริการ
อินเทอร์เน็ต ซึ่งมีท้ังเครื่องคอมพิวเตอร์และบริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบมีสายไว้พร้อมใช้งาน 
แต่มีนักเรียน นักศึกษาบางส่วนน าคอมพิวเตอร์โน้ตบุคส่วนตัวมาใช้ ปริมาณความต้องการทั้งระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบมีสายและไร้สาย จึงมีเพ่ิมข้ึน และไม่เพียงพอ 

แนวทางการพัฒนาด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อรองรับการจัดการ
เรียนการสอนและการให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์  

1) ตรวจสอบ ซ่อมแซม บ ารุงรักษาอุปกรณ์กระจายสัญญาณที่มีอยู่เดิมให้
สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ

2) เพ่ิมจุดกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพ่ือรองรับการใช้งานที่เพียงพอและ
ทั่วถึงทุกพ้ืนทีท่ั้งแบบมีสายและไร้สาย ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่และลักษณะของการใช้งาน 
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5.2 ความต้องการจ าเป็นล าดับที่ 2 ด้านระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งาน 
เรื่องความปลอดภัยในการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของวิทยาลัย  เรื่องโปรแกรมป้องกัน
ไวรัส (Antivirus) ที่วิทยาลัยจัดสรรไว้ให้ และเรื่องความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้
งานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

สาเหตุของความต้องการจ าเป็น  
1) ระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ

วิทยาลัยจะช่วยควบคุมความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้งานได้โดยตรงซึ่งมีผู้ใช้งานทั้งครูผู้สอนและนักเรียน 
นักศึกษา เช่น ป้องกันไวรัส ป้องกันข้อมูลส่วนตัว และอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
เป็นต้น 

แนวทางการพัฒนาด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อรองรับการจัดการ
เรียนการสอนและการให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์  

1) พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ให้รองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) จัดหาโปรแกรมป้องกันไวรัส (Antivirus) และปรับปรุงให้ทันสมัยกับการใช้
งานในรูปแบบต่างๆ เสมอ 

5.3 ความต้องการจ าเป็นล าดับที่ 3 ด้านลักษณะของการใช้งาน เรื่องการใช้
ประโยชน์ด้านการศึกษาอ่ืนๆ ผ่านทาง link หน้าเว็บไซต์วิทยาลัย เช่น ดูผลการเรียน/เข้าระบบ   
V-cop/ศธ02 online เป็นต้น  เรื่องการใช้ติดต่อสื่อสารกับครูผู้สอนและครูที่ปรึกษา และเรื่องการ
ใช้ศึกษาค้นคว้าในห้องเรียน 

 สาเหตุของความต้องการจ าเป็น 
1) มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการระบบต่างๆ ข้อมูลข่าวสาร

น าเสนอผ่านทางเว็บไซต์ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดเวลา ลดเอกสาร ลดขั้นตอนและทันสมัยมากขึ้น 
เพ่ือใหค้รูผู้สอนสามารถบันทึกผลการเรียน ติดตามผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษาที่ตนเองดูแล และ
นักเรียน นักศึกษาก็สามารถตรวจสอบข้อมูลผู้เรียน ผลการเรียน ตลอดจนบันทึกข้อมูลผู้ส าเร็จ
การศึกษาผ่านระบบ V-cop ด้วยตนเอง ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผลประโยชน์ต่อผู้เรียนทั้งสิ้น 

2) ในยุคของการสื่อสาร จ าเป็นต้องรู้ให้เท่าทันต่อสถานการณ์ต่างๆ เพ่ือ
สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว จึงต้องน าระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วย 

3) ในการจัดการเรียนการสอนปัจจุบันเป็นยุคแห่งเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือปลูกฝัง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน  มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัยและพร้อม
ใช้งาน การศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมนอกต าราเรียน ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ทั้งใน
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สถานการณ์ที่โรคโควิดระบาดและสถานการณ์ปกติ จึงจ าเป็นต้องมีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือ
รองรับการจัดการเรียนการสอนตามอัธยาศัย สามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลา 

แนวทางการพัฒนาด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อรองรับการจัดการ
เรียนการสอนและการให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ 

1) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งาน 
2) พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือรองรับการใช้งานของระบบข้อมูล

สารสนเทศต่างๆ เพ่ือตอบสนองการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
5.4 ความต้องการจ าเป็นล าดับที่ 4 ด้านการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านระบบ

เครือข่ายแบบมีสายของวิทยาลัย เรื่องความสะดวกในการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
เรื่องความทันสมัยของโปรแกรมการเรียนรู้ที่ใช้ร่วมกับอินเทอร์เน็ต และเรื่องความเร็วในการใช้งาน
อินเทอร์เน็ต 
 สาเหตุของความต้องการจ าเป็น 

1) การเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวก จะช่วยลดเวลาใน
การใช้งาน ได้ข้อมูลข่าวสารตามความต้องการอย่างรวดเร็ว และผู้ใช้งานเกิดความพึงพอใจ 

2) การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน ทั้งการสอนออนไลน์และการใช้สื่อการ
สอนที่หลากหลายรูปแบบ จ าเป็นต้องใช้โปรแกรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยรองรับการใช้งานใช้ร่วมกับ
อินเทอร์เน็ต จะท าให้สืบค้นข้อมูลได้อย่างหลากหลายรูปแบบและสามารถน าไปใช้งานได้อย่างครบถ้วน 
สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 

3) ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านระบบเครือข่ายแบบมีสายจะท าให้
สามารถสืบค้นข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีเสถียรภาพ ไม่หลุดบ่อยเหมือนกับแบบไร้สาย 

แนวทางการพัฒนาด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อรองรับการจัดการ
เรียนการสอนและการให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ 

1) พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบมีสายของวิทยาลัย ตามความ
เหมาะสมของการใช้งาน โดยการตรวจสอบ ซ่อมแซม บ ารุงรักษาอุปกรณ์ สายสัญญาณที่ใช้งานเดิม 
และเพ่ิมสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้สามารถใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ในวิทยาลัยให้มากที่สุด ทั้งใน
ส านักงานและห้องเรียน เป็นต้น 

 

5.5 ความต้องการจ าเป็นล าดับที่ 5 ด้านการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านระบบ
เครือข่ายแบบไร้สายของวิทยาลัย เรื่องการให้บริการและดูแลแก้ไขปัญหาผู้ใช้งานระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต มีความรวดเร็วและทันต่อการใช้งาน  เรื่องความมีเสถียรภาพของระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างต่อเนื่อง  และเรื่องความสะดวกในการเข้าใช้งาน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
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 สาเหตุของความต้องการจ าเป็น 
1) เมื่อเกิดปัญหาของการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านระบบเครือข่ายแบบไร้สาย 

เช่น ปัญหาไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าตก สัญญาณอินเทอร์เน็ตขาดหายไม่สามารถใช้งานได้ในบางพ้ืนที่ มักได้รับ
การแก้ปัญหาล่าช้า เนื่องจากผู้รับผิดชอบมีภาระงานสอน และผู้ใช้งานไม่มีความรู้ในแก้ปัญหาเบื้องต้น
ได ้

2) การใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีเสถียรภาพที่ไม่ดีท าให้ใช้งานได้ไม่
ต่อเนื่อง 

3) ถ้าสามารถเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายได้อย่างสะดวก 
จะช่วยลดขั้นตอนและลดเวลาให้สามารถใช้งานได้เร็วขึ้น 

แนวทางการพัฒนาด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อรองรับการจัดการ
เรียนการสอนและการให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ 

1) พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายในวิทยาลัย โดยการตรวจสอบ 
ซ่อมแซม บ ารุงรักษาอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สายที่ใช้งานเดิม และเพ่ิมจุดปล่อยสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย ให้สามารถใช้งานได้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทั้งในห้องเรียน อาคารเรียน และพ้ืนที่ใช้
งานทั่วไป 

2) ให้ความรู้แก่ผู้ใช้งาน ซึ่งประกอบด้วยครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาใน
การแก้ปัญหาการใช้งานให้สามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ในเบื้องต้น 

3) เพ่ิมระบบการตรวจสอบสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการภายนอก เพ่ือ
เป็นการดูแลและแก้ไขเม่ือเกิดปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อการใช้งาน 

 
5.2  อภิปรายผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ อภิปรายผลได้ดังนี้ 
1. ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 17-21 ปี ก าลังศึกษาใน

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมมากที่สุด ส่วนใหญ่ใช้งานระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตทุกวัน  เพ่ือสืบค้นข้อมูลเพ่ือการศึกษาในวิทยาลัยจากสัญญาณอินเทอร์เน็ตของ
โทรศัพท์มือถือส่วนตัว ในช่วงเวลา 08.31-12.30 น. มากที่สุด ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตที่มีใช้งานในวิทยาลัยไม่สามารถตอบสนองการใช้งานของนักเรียน นักศึกษาได้อย่างเพียงพอ 

2. ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาในสภาพ
ปัจจุบันและสภาพที่คาดหวังแตกต่างกัน เห็นได้จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการใช้งาน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ในสภาพปัจจุบันและสภาพที่
คาดหวัง เพ่ือพิสูจน์สมมติฐาน ผลปรากฏว่าค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใน
สถานศึกษาในสภาพปัจจุบันมีค่าต่ ากว่า พฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา
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ในสภาพปัจจุบันทุกด้าน แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา
ในสภาพปัจจุบันและสภาพที่คาดหวังแตกต่างกัน ทุกด้าน ทีร่ะดับนัยส าคัญทางสถิติ .05  

3. จากการศึกษาความต้องการจ าเป็นด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือรองรับการจัดการ
เรียนการสอนและการให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ พบว่า 
มีความต้องการจ าเป็นทุกด้าน เนื่องจากพฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนักเรียน 
นักศึกษาภายในวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์มีความต้องการใช้งานที่หลากหลาย และ
ค่าเฉลี่ยในสภาพปัจจุบันมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าสภาพที่คาดหวังทุกด้าน  สอดคล้องกับงานวิจัยของ           
นุชจรีย์ ผาสบ (2557) ได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนด ารงราษฎรเคราะห์ จังหวัดเชียงราย พบว่า พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนด ารงราษฎรเคราะห์ จังหวัดเชียงราย โดยเฉพาะภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ด้านพฤติกรรมทั่วไปในการใช้อินเทอร์เน็ต พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีความคิดเห็น
ว่า อินเทอร์เน็ตมีความจ าเป็น โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้อินเทอร์เน็ต เพ่ือติดต่อข่าวสารกับผู้อ่ืนและ
เพ่ือความบันเทิง เช่น ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกมออนไลน์ ข้อมูลที่สืบค้นจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ประเภทความรู้และการศึกษา และปัญหาหรืออุปสรรคในการใช้อินเทอร์เน็ตที่พบ ได้แก่ ความล่าช้าของ
การรับ-ส่งข้อมูลของอินเทอร์เน็ต และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกกาญจน์ ประทอง (2561) ได้
ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
วิทยาลัยเทคนิค  น่าน จังหวัดน่าน มีวัตถปุระสงค์ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการเรียน
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพวิทยาลัยเทคนิคน่าน จังหวัดน่าน พบว่า พฤติกรรมการใช้
อินเทอร์เน็ตเพ่ือการเรียนของนักเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา คือ มีการดาวน์โหลดรายละเอียดของวิชาที่เรียนและโปรแกรมที่
ใช้ในการศึกษาเรียนรู้ ด้านการสื่อสารคือ เข้าใช้บริการสนทนาในเว็บไซต์เฟซบุ๊ก และด้านการบันเทิง 
คือ ฟังเพลงออนไลน์ในการพักผ่อนหย่อนใจ สะท้อนให้เห็นว่า พฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตของนักเรียน นักศึกษาภายในวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ มีความต้องการ
ใช้งานที่หลากหลาย สภาพที่คาดหวังมีความมุ่งหวังสูงแต่สภาพปัจจุบันนั้น มีพฤติกรรมการใช้งานระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ จึงท าให้มีความแตกต่างกัน ดังนั้น พฤติกรรมการใช้งาน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาทุกด้าน จึงเป็นความต้องการจ าเป็นทั้งสิ้น  

4. การจัดเรียงล าดับความต้องการจ าเป็นด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือรองรับการ
จัดการเรียนการสอนและการให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ 
รายด้าน 5 ด้าน ตามล าดับความส าคัญ คือ ด้านพ้ืนที่ให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในวิทยาลัย  
ด้านระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งาน  ด้านลักษณะของการใช้งาน  ด้านการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
ผ่านระบบเครือข่ายแบบมีสายของวิทยาลัย และด้านการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านระบบเครือข่ายแบบไร้
สายของวิทยาลัย สะท้อนให้ทราบสภาพปัญหาที่เกิดจากพ้ืนที่ในการให้บริการระบบเครื อข่าย
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อินเทอร์เน็ตในวิทยาลัยไม่ครอบคลุมทั่วถึง เนื่องจากพ้ืนที่ในวิทยาลัยที่กว้างขวางและมีพ้ืนที่ว่างเปล่า
ไม่ได้ใช้งานถูกน ามาปรับใช้เพ่ือรองรับจ านวนนักเรียน นักศึกษาที่มีถึง 2,520 คน ด้วยการสร้างซุ้มนั่ง
พักผ่อน ลานกิจกรรม ลานจอดรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ในพ้ืนที่ว่างเปล่าที่ไม่เคยใช้งาน ตลอดจนมี
การย้ายห้องเรียนเพื่อปรับปรุงอาคารไปยังอาคารที่ไม่ได้ใช้งานเพ่ือใช้เป็นห้องเรียนเพ่ิมขึ้น ดังนั้น เมื่อมี
นักเรียน นักศึกษาเข้าไปใช้งานอินเทอร์เน็ตในพ้ืนที่ที่การบริการยังไม่ทั่วถึง จึงเป็นความต้องการจ าเป็น
ที่ต้องมีการขยายพ้ืนที่ให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้เพียงพอ เพ่ือครอบคลุมการใช้งานระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตทุกด้านและรองรับการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการแก่นักเรียน 
นักศึกษา  

5. ด้านพ้ืนที่ให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในวิทยาลัย จากสาเหตุของความต้องการ
จ าเป็น 3 ล าดับแรก ได้แก่  ประเด็นพ้ืนที่บริเวณหอประชุมอดิเรกสารและโรงอาหารเป็นความต้องการ
จ าเป็นมากที่สุด  รองลงมาคือ บริเวณลานจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์  และบริเวณอาคารวิทย
บริการ ตามล าดับ สะท้อนให้เห็นว่า พ้ืนที่ให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในวิทยาลัยแต่ละพ้ืนที่ 
สามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตทั้งแบบมีสายและไร้สายได้ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ ประกอบกับ
วิทยาลัยมีการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ในวิทยาลัยฯ เพ่ือท ากิจกรรมต่างๆ มากขึ้น เช่น ขยายพ้ืนที่นั่งพักผ่อน 
ขยายบริเวณที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ขยายโรงฝึกงานและห้องเรียนเพ่ิมขึ้น แต่ยังไม่ได้ขยาย
พ้ืนที่ให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  อีกทั้งมีปริมาณการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใน
สถานศึกษามากในช่วงเวลาเดียวกันกระจายในทั่วบริเวณวิทยาลัย จึงต้องพัฒนาระบบให้รองรับการใช้
งานในแต่ละพ้ืนที่อย่างเพียงพอ  ตลอดจนบริเวณอาคารวิทยบริการ มีนักเรียน นักศึกษาเข้าใช้งานห้อง
บริการอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และบริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบมีสายไว้
พร้อมใช้งานแต่มีนักเรียนนักศึกษาบางส่วนน าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ส่วนตัวมาใช้ ปริมาณความต้องการ
ใช้งานทั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบมีสายและไร้สาย จึงมีเพ่ิมขึ้น และอาจจะยังไม่เพียงพอ  จึงท า
ให้ต้องเพ่ิมจุดกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพ่ือรองรับการใช้งานที่เพียงพอและทั่วถึงทุกพ้ืนที่ทั้งแบบมี
สายและไร้สายตามความเหมาะสมของพ้ืนที่และการใช้งาน  ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ      
กิตติพศ ทูปิยะ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตและสารสนเทศของนิสิตมหาวิทยาลัย 
บูรพา พบว่า นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตตามสถานที่ต่างๆ ที่มีจุดบริการ Wifi บ่อย
ที่สุด  โดยมากจะใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ/Smartphone เพ่ือใช้งาน Social network มากที่สุด โดย
สามารถติดตั้งจุดกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายได้ในบริเวณพ้ืนที่ทั่วไปและใช้งานผ่าน
โทรศัพท์มือถือหรือ smartphone แต่ส าหรับคอมพิวเตอร์ PC กับ Notebook/Macbook/Labtop จะ
ใช้เพ่ือการศึกษามากที่สุด ซึ่งสามารถใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ทั้งแบบมีสายและไร้สาย นิสิ ต
มหาวิทยาลัยบูรพามีพฤติกรรมสารสนเทศอยู่ในระดับมาก  

6. ด้านระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งาน  จากสาเหตุของความต้องการจ าเป็น 3 ล าดับ
แรก ได้แก่  ประเด็นความปลอดภัยในการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของวิทยาลัย เป็น       
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ความต้องการจ าเป็นมากที่สุด รองลงมาคือ โปรแกรมป้องกันไวรัส (Antivirus) ที่วิทยาลัยจัดสรรไว้ให้ 
และความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้งานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามล าดับ  
สะท้อนให้เห็นว่า ระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของวิทยาลัยมี
ความจ าเป็นเพราะจะช่วยควบคุมความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้งานได้โดยตรง เช่น ป้องกันไวรัส ป้องกัน
ข้อมูลส่วนตัว และอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นต้น  จึงท าให้ต้องมีการพัฒนา
ระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น ระบบล็อคอินเพ่ือตรวจสอบ
บัญชีผู้ใช้งานและการก าหนดสิทธิ์ในการเข้าสู่ระบบเครือข่ายให้รองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และจัดหาโปรแกรมป้องกันไวรัส (Antivirus) และปรับปรุงให้ทันสมัยกับการใช้งานในรูปแบบต่างๆ 
เสมอ ท าให้ผู้ใช้งานเกิดความมั่นใจและความปลอดภัยในการใช้งาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
พันธการ บุญยงค์ และคณะ (2560) ได้ศึกษาเรื่องเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง (Wi-Fi) ของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง (Wi-Fi) ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจปานกลาง โดยมีความพึงพอใจต่อ
ระบบล็อคอินเพ่ือตรวจสอบบัญชีผู้ใช้งานมากที่สุด รองลงมาการก าหนดสิทธิ์ (Username Account) 
ในการเข้าสู่ระบบเครือข่ายมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน  

7. ด้านลักษณะของการใช้งาน  จากสาเหตุของความต้องการจ าเป็น 3 ล าดับแรก ได้แก่ 
ประเด็นการใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาอ่ืนๆ ผ่านทาง link หน้าเว็บไซต์วิทยาลัย เช่น ดูผลการเรียน/เข้า
ระบบ V-cop/ศธ02 online เป็นต้น เป็นความต้องการจ าเป็นมากที่สุด รองลงมาคือ การใช้ติดต่อสื่อสาร 
กับครูผู้สอนและครูที่ปรึกษา และการใช้ศึกษาค้นคว้าในห้องเรียน ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของสะอาด ไปล่โสภณ (2552) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า นักศึกษามี
พฤติกรรมการใช้โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสืบค้นข้อมูล ศึกษาหาความรู้ เลือกเข้าเว็บไซด์เกี่ยวกับความรู้
และการศึกษา และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ นัยนา ช่ าชอง (2550)  ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการใช้
อินเทอร์เน็ตของนักเรียนช่วงชั้นปีที่ 4 ในเขตพ้ืนที่ศึกษาชลบุรีเขต 1 พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรม
การใช้อินเทอร์เน็ตโดยรวมและด้านการแสวงหาความรู้บนอินเทอร์เน็ต ด้านการหาเพ่ือนและพูดคุยผ่าน
อินเทอร์เน็ต ด้านการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือความบันเทิงและอ่ืนๆ อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนการใช้
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระดับน้อย  สะท้อนให้เห็นว่า  มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร
จัดการระบบต่างๆ ข้อมูลข่าวสารถูกน าเสนอผ่านทางเว็บไซต์ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดเวลา ลด
เอกสาร ลดขั้นตอนและทันสมัยมากขึ้น เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลผู้เรียน ผล
การเรียน ตลอดจนบันทึกข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาผ่านระบบ V-cop ด้วยตนเอง ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็น
ผลประโยชน์ต่อผู้เรียนทั้งสิ้น อีกทั้งในยุคของการสื่อสาร จ าเป็นต้องรู้ให้เท่าทันต่อสถานการณ์ต่างๆ 
เพ่ือสามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว จึงต้องน าระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วย และในการ
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จัดการเรียนการสอนปัจจุบันเป็นยุคแห่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัย
และพร้อมใช้งาน การศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมนอกต าราเรียน ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ทั้งในสถานการณ์ที่โรคโควิดระบาดและสถานการณ์ปกติ  จึงจ าเป็นต้องมีระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนตามอัธยาศัย ทุกที่ทุกเวลา พัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งาน  และพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือรองรับการ
ใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ  

8. ด้านการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านระบบเครือข่ายแบบมีสายของวิทยาลัย จากสาเหตุของความ
ต้องการจ าเป็น 3 ล าดับแรก ได้แก่ ประเด็นความสะดวกในการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
เป็นความต้องการจ าเป็นมากที่สุด รองลงมาคือ ความทันสมัยของโปรแกรมการเรียนรู้ที่ใช้ร่วมกับ
อินเทอร์เน็ต และความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ต ตามล าดับ  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ       
ส าเริง บุญมี (2557) ได้ศึกษาการใช้อินเทอร์เน็ตของครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน
ธรรมโชติศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่าครูใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการศึกษาค้นคว้าวิจัยและนักเรียนใช้
อินเทอร์เน็ตเพ่ือศึกษาหาความรู้อยู่ในระดับมาก  ปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของครูและนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายพบว่า ครูและนักเรียนมีปัญหาด้านความเร็วสัญญาณอินเทอร์เน็ตต่ าและการ   
ดาวนโหลดข้อมูลต่างๆ ท าได้ช้าและความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตของครูและนักเรียนด้านผู้ใช้บริการ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และในด้านการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพ่ือการศึกษาในโรงเรียนพบว่าใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ครูและนักเรียนต้องการให้ปรับเปลี่ยนความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้สูง
ขึ้นอยู่ในระดับมาก  และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกทิพย์ พัฒนโสภณ (2561) ได้ศึกษาเรื่อง
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนมีนประสาทวิทยา 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร พบว่าพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โดยภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง ด้านการศึกษาและค้นคว้าหาข้อมูล คือ มีการค้นหาข้อมูลที่ให้บริการจากเว็บ
เซิร์ฟเวอร์ ไดแก รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว มาใช้ในการเรียนหรือท ารายงาน ด้านการติดต่อสื่อสาร 
คือ มีการเข้าร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเครือข่ายสังคมประเภทยูทูบ ด้านความบันเทิง คือ มี
การเลือกอ่านหนังสือหรือวารสารต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตเพ่ือการศึกษา ซึ่งจ าเป็นต้องมีความทันสมัย
ของโปรแกรมการเรียนรู้ที่ใช้ร่วมกับอินเทอร์เน็ตให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ สะท้อนให้เห็นว่า 
การเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวก จะช่วยลดเวลาในการใช้งาน ได้ข้อมูลข่าวสาร
ตามความต้องการอย่างรวดเร็ว และผู้ใช้งานเกิดความพึงพอใจ  อีกทั้งความทันสมัยของโปรแกรมการ
เรียนรู้ที่ใช้ร่วมกับอินเทอร์เน็ต จะท าให้สืบค้นข้อมูลได้อย่างหลากหลายรูปแบบและสามารถน าไปใช้งาน
ได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านระบบ
เครือข่ายแบบมีสายจะท าให้สามารถสืบค้นข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีเสถียรภาพ ไม่หลุดบ่อย
เหมือนกับแบบไร้สาย  จึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบมีสายของวิทยาลัย ตาม
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ความเหมาะสมของการใช้งาน โดยเพิ่มสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้สามารถใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์
ทุกเครื่องในวิทยาลัย ทั้งในส านักงานและห้องเรียน เป็นต้น   

9. ด้านการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านระบบเครือข่ายแบบไร้สายของวิทยาลัย จากสาเหตุของ
ความต้องการจ าเป็น 3 ล าดับแรก ได้แก่  ประเด็นการให้บริการและดูแลแก้ไขปัญหาผู้ใช้งานระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความรวดเร็วและทันต่อการใช้งานเป็นความต้องการจ าเป็นมากที่สุด รองลงมา
คือ ความมีเสถียรภาพของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างต่อเนื่อง  และ
ความสะดวกในการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามล าดับ สะท้อนให้เห็นว่า เมื่อเกิดปัญหา
ของการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านระบบเครือข่ายแบบไร้สาย เช่น ปัญหาไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าตก สัญญาณ
อินเทอร์เน็ตขาดหายไม่สามารถใช้งานได้ในบางพ้ืนที่ เป็นต้น มักได้รับการแก้ปัญหาไม่ทันต่อการใช้งาน 
เนื่องจากผู้รับผิดชอบมีภาระงานสอน และผู้ใช้งานไม่มีความรู้ในแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ อีกทั้งการใช้งาน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีเสถียรภาพที่ไม่ดที าให้ใช้งานได้ไมต่่อเนื่อง  ตลอดจนถ้าสามารถเข้าใช้งาน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายได้อย่างสะดวก จะช่วยลดขั้นตอนและลดเวลาให้สามารถใช้งาน
ได้เร็วขึ้น  จึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายในวิทยาลัย โดยเพ่ิมจุดปล่อย
สัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย ให้สามารถใช้งานได้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  มีการให้ความรู้แก่นักเรียน 
นักศึกษาให้สามารถแก้ปัญหาในเบื้องต้นได้ด้วยตนเองและเพ่ิมระบบการตรวจสอบสัญญาณอินเทอร์เน็ต
จากผู้ให้บริการภายนอก เพ่ือเป็นการดูแลและแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อการใช้งาน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เธียรัท พูลสุขโข และคณะ (2560) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการส ารวจและศึกษา
ความต้องการจุดกระจายสัญญาณโครงข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ้ืนที่ศาลายา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความต้องการจุดกระจายสัญญาณ
โครงข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ เพ่ือประโยชน์ของผู้ใช้บริการ 
ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต เพ่ือการค้นคว้าข้อมูล ใช้งานระบบ หรือเว็บไซต์ต่างๆ ของทาง
มหาวิทยาลัย การใช้งานด้าน Social Network เป็นต้น พบว่า การน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเข้ามาใช้ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายานั้น การกระจายช่องทาง
ในการเชื่อมต่อเข้ากับระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) นั้น ท าได้ดีอยู่แล้ว โดยสามารถติดตั้ง
อุปกรณ์ Access Point (AP) ในการแพร่กระจายสัญญาณ เพ่ือให้บริการได้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ใน
มหาวิทยาลัย จากผลลัพธ์นี้ท าให้ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในการใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย    
(Wi-Fi) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วินัย เพ็งภิญโญ (2554) ได้ศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการ
ใช้งานอินเทอร์เน็ต โดยผ่านระบบเครือข่ายไร้สายของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครปฐม พบว่า สภาพทั่วไปของการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษา ส่วนมากใช้บริการสืบค้นข้อมูล       
3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ แต่ละครั้งใช้เวลา 1-2 ชั่วโมง ปัญหาการใช้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายของนักศึกษา 
ด้านที่พบมากที่สุดได้แก่ปัญหาด้านระบบเครือข่ายไร้สาย รองลงมาได้แก่ ด้านการให้บริการอินเทอร์เน็ต
ภายในมหาวิทยาลัย และด้านที่มีปัญหาน้อยที่สุดได้แก่ด้านบุคลากร และความต้องการด้านการระบบ
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เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายของนักศึกษา ด้านที่พบมากที่สุด ได้แก่ ความต้องการด้านระบบเครือข่าย 
ไร้สาย รองลงมาได้แก่ ด้านการให้บริการอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย และด้านที่มีความต้องการ
น้อยที่สุด ได้แก่ ความต้องการด้านบุคลากร ซึ่งตรงกับความต้องการจ าเป็นในประเด็นการให้บริการและ
ดูแลแก้ไขปัญหาผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความรวดเร็วและทันต่อการใช้งาน ความมี
เสถียรภาพของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างต่อเนื่อง  และความ
สะดวกในการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   

 
5.3  ข้อเสนอแนะ 
  จากผลการศึกษาเรื่อง การศึกษาความต้องการจ าเป็นด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์ เน็ตเพ่ือ
รองรับการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์-
ไทยอนุสรณ์ ผู้วิจัยขอเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. ด้านพ้ืนที่ให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในวิทยาลัย ผลการวิจัยพบว่า ประเด็นพ้ืนที่

บริเวณหอประชุมอดิเรกสารและโรงอาหารเป็นความต้องการจ าเป็นมากที่สุด  รองลงมาคือบริเวณลาน
จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์  และบริเวณอาคารวิทยบริการ ตามล าดับ เนื่องจากในบริเวณดังกล่าว
เป็นพื้นที่ท่ีมีการขยายเพื่อการใช้งานเพิ่มเติม ซึ่งทางวิทยาลัยได้มีจุดกระจายสัญญาณเดิมอยู่แล้วทั้งแบบ
มีสายและไร้สายตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ แต่เนื่องจากมีปริมาณการใช้งานมากขึ้นกว่าเดิม และ
พ้ืนที่กว้างขึ้นกว่าเดิม ท าให้การกระจายสัญญาณไม่เพียงพอต่อการใช้งาน จึงควรท าการตรวจสอบ 
ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอุปกรณ์กระจายสัญญาณ และเพ่ิมจุดกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพ่ือรองรับ
การใช้งานที่เพียงพอและทั่วถึงทุกพ้ืนที่ทั้งแบบมีสายและไร้สายตามความเหมาะสมของพ้ืนที่และการใช้
งาน 

2. ด้านการรักษาความปลอดภัยในการใช้งาน ผลการวิจัยพบว่า ประเด็นความปลอดภัยในการ
ใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของวิทยาลัย เป็นความต้องการจ าเป็นมากที่สุด รองลงมาคือ  
โปรแกรมป้องกันไวรัส (Antivirus) ที่วิทยาลัยจัดสรรไว้ให้ และความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่
ท่านใช้งานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามล าดับ เนื่องจากวิทยาลัยมีการจัดระบบรักษาความ
ปลอดภัยในการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือช่วยควบคุมความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้งานได้
โดยตรง เช่น ป้องกันไวรัส ป้องกันข้อมูลส่วนตัว และอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
ระบบล็อคอินเพ่ือตรวจสอบบัญชีผู้ใช้งานและการก าหนดสิทธิ์ในการเข้าสู่ระบบเครือข่าย  เป็นต้น  แต่
นักเรียน นักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2563 ที่เพ่ิมขึ้น จึงท าให้ต้องมีการปรับปรุงฐานข้อมูลเพ่ิมเติมให้
เป็นปัจจุบัน สามารถรองรับการใช้งานของนักเรียนนักศึกษาได้ ตลอดจนจัดหาโปรแกรมป้องกันไวรัส 
(Antivirus) ให้ทันสมัยกับการใช้งานในรูปแบบต่างๆ ท าให้ผู้ใช้งานเกิดความมั่นใจและความปลอดภัยใน
การใช้งาน 
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3. ด้านลักษณะของการใช้งาน ผลการวิจัยพบว่า ประเด็นการใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาอ่ืนๆ 
ผ่านทาง link หน้าเว็บไซต์วิทยาลัย เช่น ดูผลการเรียน/เข้าระบบ V-cop/ศธ02 online เป็นต้น เป็น
ความต้องการจ าเป็นมากที่สุด รองลงมาคือ การใช้ติดต่อสื่อสารกับครูผู้สอนและครูที่ปรึกษา และการใช้
ศึกษาค้นคว้าในห้องเรียน ตามล าดับ เนื่องจากมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการระบบต่างๆ 
เช่น ระบบศธ02 ออนไลน์  V-Cop เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถบันทึกผลการเรียน ติดตามผลการเรียนของ
นักเรียน นักศึกษาที่ตนเองดูแล และนักเรียน นักศึกษาก็สามารถตรวจสอบข้อมูลผู้เรียน ผลการเรียน 
ตลอดจนบันทึกข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาผ่านระบบ V-cop ด้วยตนเอง ตลอดจนน ามาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน การสืบค้นข้อมูลในการเรียน การใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย การสอนออนไลน์ และใช้ใน
การติดต่อสื่อสารเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการประสานงานและแก้ไขปัญหาต่างๆ จึงจ าเป็นต้องพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งาน   และพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เพ่ือรองรับการใช้งานดังกล่าวอย่างเต็มประสิทธิภาพ ตลอดจนให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษาในการเข้า
ใช้งานระบบสารสนเทศดังกล่าว พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องเก่ียวกับกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

4. ด้านการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านระบบเครือข่ายแบบมีสายของวิทยาลัย ผลการวิจัยพบว่า 
ประเด็นความสะดวกในการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นความต้องการจ าเป็นมากที่สุด 
รองลงมาคือ ความทันสมัยของโปรแกรมการเรียนรู้ที่ใช้ร่วมกับอินเทอร์เน็ต และความเร็วในการใช้งาน
อินเทอร์เน็ต ตามล าดับ  จึงควรตรวจสอบ ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา อุปกรณ์ สายสัญญาณที่มีอยู่เดิมให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ และเพ่ิมสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้สามารถใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ใน
วิทยาลัยให้มากที่สุด ทั้งในห้องเรียนและส านักงาน พร้อมทั้งจัดหาโปรแกรมการเรียนรู้ที่ใช้ร่วมกับ
อินเทอร์เน็ตให้ทันสมัยจะท าให้สืบค้นข้อมูลได้อย่างหลากหลายรูปแบบ ตลอดจนปรับปรุงพัฒนา
ความเร็วและความเสถียรของอินเทอรเน็ตในวิทยาลัยให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

5. ด้านการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านระบบเครือข่ายแบบไร้สายของวิทยาลัย  ผลการวิจัยพบว่า 
ประเด็นการให้บริการและดูแลแก้ไขปัญหาผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความรวดเร็วและทันต่อ
การใช้งานเป็นความต้องการจ าเป็นมากที่สุด รองลงมาคือ ความมีเสถียรภาพของระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างต่อเนื่อง  และความสะดวกในการเข้าใช้งานระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามล าดับ จึงควรมีการให้ความรู้แก่ผู้ใช้งาน ทั้งครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา
ให้สามารถแก้ปัญหาในเบื้องต้นได้ด้วยตนเองและเพ่ิมระบบการตรวจสอบสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากผู้
ให้บริการภายนอก โดยแบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบและมอบหมายผู้รับผิดชอบ หรือใช้วิธีการบูรณาการให้
นักเรียน นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบเพ่ือเป็นการให้ความรู้และปลูกฝังให้มีจิตส านึก
รับผิดชอบต่อสังคมอีกทางหนึ่ง  เพ่ือเป็นการดูแลและแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาได้อย่างรวดเร็วทันต่อการใช้
งาน และพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายในวิทยาลัย โดยตรวจสอบ ซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษา Access Point (AP) ที่ใช้งานไม่ได้ ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ และเพ่ิมจุดปล่อยสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย ให้สามารถใช้งานได้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่     



115 
 

จากข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าผลการวิจัยไปใช้ในครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่า ควรจัดท า
โครงการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา จ านวน 1 โครงการ เพ่ือตอบสนองความต้องการจ าเป็นตามล าดับ
ความส าคญัล าดับแรก ได้แก่ 

1. โครงการปรับปรุง บ ารุงและรักษาระบบอินเทอร์เน็ตภายในวิทยาลัย เพ่ือท าการตรวจสอบ 
ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา อุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตทั้งแบบมีสายและแบบไร้สาย และ เพ่ิม
จุดกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต เพ่ือแก้ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในวิทยาลัย
ตามท่ีกล่าวมาข้างต้น 

และเพ่ิมเติมอีก 1 โครงการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน คือ 
2. โครงการให้ความรู้ในการใช้งานระบบศธ.02 ออนไลน์ และ V-Cop เพ่ือให้ความรู้แก่

นักเรียน นักศึกษาในการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศและติดตามผลการเรียนของตนเอง พร้อมทั้ง
สอดแทรกความรู้เรื่องการแก้ปัญหาการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในเบื้องต้น 
 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

ควรสนับสนุนการวิจัยเรื่อง ศึกษาความพึงพอใจในการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล 
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 รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 

 หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญ 
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วิทยฐานะ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
กศ.ม. สาขาอุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

2. ดร.ธีรวชั  ใจห้าว    รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 
วิทยฐานะ รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
ค.ด.การวิจัยและพัฒนาการศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

3. ผศ.ดร.มลฤดี  จันทรัตน์  ผู้อ านวยการศูนย์ที่ปรึกษาและพัฒนาอาชีพนักศึกษา  
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ปริญญาเอก สาขา Environmental Science and Engineering 
จาก Gwangju Institute of Science and Technology (GIST) 
 

4. นายวิศรุต  ไวโสภา    ครู วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ 
 หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 

วท.ม.การศึกษาวิทยาศาสตร์ เอก คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 

5. ดร.อโณทัย  ลาดเหลา   ครู วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 
 ปร.ด.วิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยบูรพา  
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หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
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ภาคผนวก ง 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ทดลองใชเ้ครื่องมือ (Try Out) 
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ภาคผนวก จ 
หนังสือขอบคุณผู้เชี่ยวชาญ 
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ภาคผนวก ฉ 
หนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 
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ภาคผนวก ช 
ค่าดัชนีความสอดคล้องความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ซ 
ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
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ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
 
 

Scale: ALL VARIABLES 
 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 30 100.0 

 

a. Listwise deletion based on all variables 

in the procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.961 .963 33 

 
 

Summary Item Statistics 

 Mean Minimum Maximum Range 

Maximum / 

Minimum Variance 

N of 

Items 

Item Means 4.283 3.367 4.700 1.333 1.396 .093 33 

Item Variances .570 .286 .990 .703 3.458 .043 33 
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ภาคผนวก ฌ 
รายงานผลการวิจัย 
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ภาคผนวก ญ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานวิชาการ 
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ภาคผนวก ฎ 
หนังสือตอบรับผลงานทางวิชาการ 
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ภาคผนวก ฏ 
แบบสอบถามการวิจัย 
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ประวัติผู้วิจัย 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ – ชื่อสกุล นางนันทวัน  อุบลวัตร 
วัน เดือน ปีเกิด 6 กุมภาพันธ์ 2516 
สถานที่เกิด อ าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน 262 หมู่ 8 ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18270 
สถานที่ท างาน วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 

18270 
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ 
ประวัติการศึกษา  
 พ.ศ.2531 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 
 พ.ศ.2534 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 
 พ.ศ.2538 การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา/ศิลปศึกษา  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
 พ.ศ.2558 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
ประวัติการท างาน  
 พ.ศ.2538 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม บริษัท ซันโย เซมีคอนดักเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 พ.ศ.2548 ครูพิเศษสอน วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ 
 พ.ศ.2551 พนักงานราชการ (ครู) วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์   
 พ.ศ.2554 ครูผู้ช่วย วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ 
 พ.ศ.2560 ครู ค.ศ.2 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ 
 พ.ศ.2561 รองผู้อ านวยการช านาญการ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี 
 พ.ศ.2563 รองผู้อ านวยการช านาญการ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ 

 
 
 
 
 


