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ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการใช้ ระบบเครือข่ ายไร้ สายของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหง
ในกรุ งเทพมหานคร
Factors Affecting the Use of Wireless Network System in Bangkok Metropolis by
Ramkhamhaeng University Students
พลธนธรณ์ กรยุทธพิพัฒน์



บทคัดย่อ
งานวิจยั ชิ้นนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาลักษณะประชากรนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหง ใน
กรุ งเทพมหานคร ต่อการเลือกใช้ระบบเครื อข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยรามคาแหง (2) ศึกษาสภาพการใช้
งานระบบเครื อข่ายไร้สายของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหง ในกรุ งเทพมหานคร (3) ศึกษาปั จจัยที่มีผล
ต่อการใช้ระบบเครื อข่ายไร้สายของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหงในกรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจยั ได้แก่ นัก ศึ ก ษามหาวิทยาลัยรามค าแหงในกรุ ง เทพมหานคร ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นประจาภาค
ฤดูร้อนปี การศึกษา 2556 จานวน 400 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษาใช้ประโยชน์ระบบเครื อข่ายไร้ สายเพื่อการศึ กษา และระบบเครื อข่าย
ไร้สายช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการใช้ระบบเครื อข่ายไร้สายนอกมหาวิทยาลัย
คาสาคัญ: เครื อข่ายไร้สาย, พฤติกรรมการใช้, ประโยชน์ที่ได้รับ, นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหง
Abstract
In this thesis, the researcher compares (1) the demographical characteristics of selected Ramkhamhaeng
University (RU) students in Bangkok Metropolis and their use of wireless network system at RU. The
researcher also studies (2) the situation for these students in utilizing wireless network system (3) factors
affecting the use of wireless network system by these students. The sample population consisted of 400
RU students in Bangkok Metropolis who had registered at the bachelor’s degree level in the academic
year 2013. Data were collected using a questionnaire.
Findings showed the students who educationally benefitted from the system exhibited a higher
level in the use of the system than those using it for entertainment and those using it outside of the
university to reduce costs.
Keyword: Wireless Network, Behaviors, Benefits, Ramkhamhaeng University Students
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1. บทนา
เทคโนโลยีไร้สาย Wireless LAN เป็ นเทคโนโลยีที่มีผใู้ ห้ความสนใจมาก เนื่ องจากสามารถนา
เทคโนโลยี Wireless LAN (WLAN) ประยุกต์ใช้กบั สถานศึกษารวมถึ ง หน่วยงานราชการ ทั้งนี้ เพื่อประหยัด
ค่าใช้จ่าย การติดตั้งระบบเครื อข่าย อีกทั้ง Wireless LAN มีความคล่องตัวสู งในการเคลื่ อนย้ายอุปกรณ์ ที่
เชื่ อมต่อกับระบบเครื อข่าย ในอดีต WLAN ไม่เป็ นที่นิยมเนื่ องจากอุปกรณ์ Wireless มีราคาสู งและมีความเร็ ว
ในการติดต่อสื่ อสารประมาณ 2 Mbps (สองล้านบิตในหนึ่งวินาที) เมื่อเปรี ยบเทียบกับความเร็ วของอุปกรณ์
เครื อข่ายแบบใช้สายซึ่ งมีความเร็ วประมาณ 100 Mbps หรื อ 50 เท่า ทาให้ประสิ ทธิ ภาพของการติดต่อสื่ อสาร
ที่ใช้ WLAN ไม่ดีเท่ากับระบบเดิมซึ่ งใช้สาย (สานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ, 2549,
หน้า 8)
ปั จจุบนั อุปกรณ์ เครื อข่าย Wireless มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นโดยมีความเร็ วประมาณ 11 Mbps ซึ่ ง
เพียงพอต่อการใช้งานแม้วา่ ยังมีความเร็ วน้อยกว่าแบบใช้สายถึง 10 เท่า แต่การใช้งานทัว่ ไป เช่น การส่ ง E-mail
การค้นหาข้อมูลใน Web Site หรื อการดูหนังโดยใช้อินเทอร์ เน็ต (IP TV) ความเร็ วขนาด 10 Mbps เพียงพอ
ต่อการใช้งาน ทาให้ WLAN ได้รับความนิ ยมมากขึ้น และเป็ นหนทางสาหรับบริ ษทั ที่ตอ้ งการระบบเครื อข่าย
ที่มีประสิ ทธิ ภาพ รองรับการทางานของอุปกรณ์ ที่มีการเคลื่ อนที่อยู่ตลอด เช่ น คอมพิวเตอร์ Notebook หรื อ
เครื่ อง Personal Digital Assistant (PDA) (อานาจ มีมงคล และอรรณพ ขันธิกุล, 2547, หน้า 6)
ความเป็ นมาของ Wireless LAN ระบบแลนไร้สายมีลกั ษณะเช่นเดียวกับระบบเซลลูลาร์ โฟน หรื อ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ แต่ระบบแลนไร้สายต้องการเซลขนาดเล็ก และเป็ นเซลเฉพาะกิจ เป็ นเซลส่ วนตัวที่เชื่ อม
กับเครื อข่ายได้ ดังนั้น จึงมีความพยายามที่พฒั นาเครื อข่ายแลน แบบไร้สาย เพื่อให้รองรับความต้องการของ
ผูใ้ ช้ กลุ่มผูใ้ ช้ที่มีความต้องการใช้แลนแบบ ไร้สายได้แก่ ร้านค้าปลีก คลังสิ นค้า โรงพยาบาล สถานศึกษา
ตลอดจน องค์กรภาคธุ รกิจต่าง ๆ ในปี ค.ศ. 1997 สถาบัน IEEE (Institute of Electrical and Electronics
Engineers) ได้กาหนดมาตรฐานแลนไร้สายแบบเดียวกับอินเทอร์ เน็ต และเป็ นชุ ดเดียวกับ 802 โดยให้ชื่อว่า
IEEE 802.11 มาตรฐานที่เกิดขึ้นในปี นั้นยังมี ข้อจากัดในทางเทคโนโลยี จึงกาหนดระบบการรับส่ งสัญญาณ
ด้วยขนาดความเร็ ว 2 เมกะบิ ตต่อวินาที ระบบแลนไร้ ส าย IEEE 802.11 จึ ง เป็ นที่ รู้จกั กันตั้ง แต่น้ ัน มา
(มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, ม.ป.ป., หน้า 1)
ค.ศ. 1999 สถาบัน IEEE ได้พฒั นามาตรฐานใหม่ของแลนระบบไร้สายและให้ชื่อ มาตรฐานที่ IEEE
802.11b โดยมีการพัฒนาให้ใช้ความเร็ วในการรับส่ งได้ถึง 11 เมกะบิตต่อวินาที และเป็ นแบบฟูลดูเพล็กซ์
คือ รับและส่ งแยกกันด้วยความเร็ ว 11 เมกะบิตต่อวินาที จากมาตรฐาน 802.11b ที่ประกาศออกไป ทาให้มี
ผูผ้ ลิตแลน ไร้สายเป็ นจานวนมาก โดยเฉพาะบริ ษทั ผูผ้ ลิ ตอุปกรณ์ เครื อข่ายขนาดใหญ่ต่างให้ความสนใจ
และเร่ งการพัฒนาปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาแลนไร้สาย มิได้หยุดอยูเ่ พียงแค่การทาให้เชื่ อมต่อถึงกัน
ได้เท่านั้น ระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยของ สัญญาณข้อมูลที่แพร่ กระจายในอากาศ มีการวางมาตรฐาน
ทางด้านเอ็นคริ ปชัน่ และการสร้างระบบดูแลรักษาความปลอดภัยการเข้าถึง มีการพัฒนาระบบการ เคลื่อนย้าย
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เข้าสู่ เครื อข่ายหนึ่ งไปอีกเครื อข่ายหนึ่ ง หรื อที่เรี ยกว่า โรมมิ่ง (Roaming) มีการแบ่งโหลดระหว่างเซล โดย
ตรวจสอบความแรงของสัญญาณเพื่อให้ขนาด ของพื้นที่ทบั ซ้อนกันได้ (สุ ขมุ เฉลยทรัพย์, 2551, หน้า 198)
มหาวิทยาลัยรามคาแหงเฉพาะหัวหมากได้นาเครื อข่ายไร้ สายเข้ามาให้บริ การในบริ เวณมหาวิทยาลัย
เช่ นกัน เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าใช้งานระบบเครื อข่าย สาหรับบุคลากรและนักศึกษาที่มีอุปกรณ์ สาหรับ
เชื่ อมต่อไร้ สายพร้ อมใช้งานอยู่แล้ว ทาให้นกั ศึ กษามีการใช้เครื อข่ายไร้ สายมากขึ้ น ไม่ว่าจะเป็ นการใช้ที่
เกี่ ย วกับ การศึ ก ษา หรื อค้นคว้า เรื่ องต่ า ง ๆ ที่ส นใจ เริ่ ม มี ผูใ้ ช้มากขึ้ นเรื่ อย ๆ โดยเฉพาะนัก ศึ ก ษาระดับ
ปริ ญญาโท ซึ่ งส่ วนใหญ่มกั จะใช้ประโยชน์จากเครื อข่ายไร้สาย เพื่อค้นคว้าข้อมูลในการเขียนรายงานการวิจยั
วิทยานิ พนธ์หรื อสารนิ พนธ์ แต่การเข้าใช้งานเครื อข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยรามคาแหงยังมีปัญหาต่าง ๆ
เช่น มีระบบการลงทะเบียนเข้าใช้งานที่ซบั ซ้อนเกินไป สัญญาณเครื อข่ายไร้สายหลุดอยูเ่ ป็ นประจา เป็ นต้น
2. วิธีดาเนินการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการวิจยั เชิงสารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือวิจยั เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการ
ใช้ระบบเครื อข่ายไร้สายของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหงในกรุ งเทพมหานคร มีวธิ ี ดาเนินการดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหงในกรุ งเทพมหานคร ที่
ลงทะเบียนเรี ยนประจาภาคฤดูร้อน ปี การศึกษา 2556 จานวน 83,924 คน (สานักบริ การทางวิชาการและ
ทดสอบประเมินผล, 2557)
กลุ่มตัวอย่างการวิจยั ครั้งนี้ กาหนดกลุ่มตัวอย่าง 400 คน การกาหนดจานวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจยั ครั้งนี้ ใช้สูตรของ Yamane (1973, pp. 886-887) โดยกาหนดค่าความน่าเชื่ อถือ (reliability) ร้อยละ 95
และความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 ดังนี้ สู ตรการคานวณกลุ่มตัวอย่างของ Yamane ผูว้ ิจยั ใช้ขนาดตัวอย่างที่
เหมาะสมเท่ากับ 400 ตัวอย่าง การวิจยั ครั้งนี้ ใช้การเลือกตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (multi stage sampling)
โดยมีลาดับขั้นตอนของการเลือกตัวอย่างดังนี้
ขั้นที่ 1 ใช้การเลือกแบบจับสลาก จากคณะทั้งหมด 9 คณะดังนี้
คณะนิติศาสตร์ คณะบริ หารธุ รกิจ คณะมนุ ษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะ
รัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสื่ อสารมวลชน คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ผลการจับสลากจานวน 5 คณะ ได้แก่ คณะมนุ ษยศาสตร์ คณะศึ กษาศาสตร์ คณะรั ฐศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ และคณะบริ หารธุ รกิจ
ขั้นที่ 2 ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบโควตา (quota) ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมเท่ากับ 400 คน
ผูว้ ิจยั กาหนดโควตา (quota) แต่ละคณะเท่ากับ 80 คน ซึ่ งจะเลื อกตัวอย่างเฉพาะผูท้ ี่ ใช้เครื อข่ายไร้ สาย
ระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2557 เท่านั้น
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เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการใช้ระบบเครื อข่ายไร้
สายของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหงในกรุ งเทพมหานครโดยใช้รูปแบบคาถาม 6 ตอน ได้แก่ คาถามที่
แสดงถึงระดับความคิดเห็นด้วย หรื อความชอบ คาถามปลายเปิ ด เพื่อเป็ นการศึกษาถึงพฤติกรรมปั จจัยที่มีผล
ต่อการใช้ระบบเครื อข่ายไร้ สายของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหงในกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งเป็ นคาถาม
แบบมาตราส่ วนประมาณค่า (rating scale) โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 6 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นคาถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรของนักศึกษาผูใ้ ช้ระบบเครื อข่ายไร้ สาย ได้แก่ เพศ
อายุ อาชีพ และรายได้
ตอนที่ 2 เป็ นคาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งานระบบเครื อข่ายไร้สาย
ตอนที่ 3 เป็ นคาถามเกี่ยวกับปั ญหาในการใช้งานระบบเครื อข่ายไร้สาย
ตอนที่ 4 เป็ นคาถามเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับในการใช้งานระบบเครื อข่ายไร้สาย
ตอนที่ 5 เป็ นคาถามเกี่ยวกับปั จจัยในการเลือกใช้งานระบบเครื อข่ายไร้สายของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคาแหงในกรุ งเทพมหานคร
ตอนที่ 6 เป็ นคาถามปลายเปิ ดสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการใช้งานระบบเครื อข่าย
ไร้สายภายในมหาวิทยาลัยรามคาแหง
การทดสอบเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การตรวจสอบความเที่ยงตรงได้แบ่งการดาเนิ นการเป็ น 2 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนแรกได้ให้ผทู ้ รง
คุณวุฒิและอาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบคาถามในแต่ละตอน เพื่อความสอดคล้องตรงตามวัตถุ ประสงค์ แล้ว
ให้กลุ่มนอกตัวอย่าง 30 คนทาแบบสอบถาม Pretest-Posttest เพื่อให้ผทู้ รงคุ ณวุฒิพิจารณาหาค่าความถูกต้อง
ของเนื้ อหา (Content validity) ของคาถามในแต่ละข้อ และความถู กต้องด้านโครงสร้ างของแบบสอบถาม
(Construct validity) หลังจากนั้นนามาแก้ไขปรับปรุ งเพื่อดาเนินการทดสอบค่าความเชื่อถือได้ในขั้นต่อไป
ความน่ าเชื่อถือ (Reliability)
ความน่าเชื่ อถื อโดยนาแบบสอบถามทดลองกับกลุ่มนอกตัวอย่างที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกับกลุ่มที่จะ
ทาการศึกษา 30 คน โดยวิธี pretest-posttest แล้วนามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่ อถือได้รายข้อ และหาค่าความ
เชื่อถือได้รวมโดยวิธีการหาความสัมพันธ์ภายในด้วยวิธี Cronbach’s Alpha เป็ นการวัดเพียงครั้งเดียว ซึ่ งการ
วิเคราะห์ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS (Statistical Package for the Social Science) for Windows version
12.0 ณ สถาบันคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ผลการวิเคราะห์ได้ค่าความเชื่ อถือ สู งกว่า 0.85 นับเป็ นระดับที่มีความน่าเชื่ อถือสู ง และเพื่อให้เกิ ด
ความเชื่ อถือ ยิ่งขึ้น (alpha [α] = 0.874) ผูว้ ิจยั ได้นาแบบสอบถามชุ ดนี้ ไปให้ผทู ้ รงคุณวุฒิตรวจสอบความ
ถูกต้องซ้ าอีกครั้งก่อนนาไปใช้เก็บข้อมูลจริ ง
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การประมวลผลข้ อมูล
การประมวลผลข้อมูล (data processing) ประกอบด้วยการวิเคราะห์ขอ้ มูลขั้นต้นด้วยสถิติพรรณนา
และการวิเคราะห์ข้ นั สู งด้วยสถิติอา้ งอิง โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS (Statistical Package for the Social
Science) for Windows version 12.0 ที่สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ดังนี้
1. การวิเคราะห์ดว้ ยสถิติพรรณนา (descriptive statistics) เพื่อสรุ ปลักษณะทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง
โดยการใช้ค่าสถิติขอ้ มูล 2 กลุ่ม ได้แก่
1.1 ข้อมูลเชิ งคุณภาพ หมายถึง สเกลแบ่งกลุ่ม (nominal scale) และสเกลอันดับ (ordinal scale)
สถิ ติที่ใช้ได้แก่ สถิ ติเชิ งพรรณนา (descriptive statistics) จานวนหรื อความถี่ (frequency) และค่าร้ อยละ
(percent)
1.2 ข้อมูลเชิ งปริ มาณ หมายถึง สเกลแบบช่วง (interval statistics) โดยใช้สถิติซ่ ึ งแสดงค่ากลาง
ได้แก่ค่าเฉลี่ ย (mean) สาหรับสถิติที่แสดงค่าการกระจายของข้อมูลได้แก่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน Standard
Deviation (SD), t test, F test, ANOVA, และ LSD
2. การทดสอบสมมติฐานของการวิจยั โดยใช้สถิติอา้ งอิง (inferential statistics) กล่าวคือ การวิเคราะห์
ข้อมูลกลุ่ มตัวอย่าง แล้วนาผลการวิเคราะห์ น้ นั อ้างอิ งถึ งลักษณะที่สาคัญของประชากร ด้วยการทดสอบ
สมมติฐานดังต่อไปนี้ (กัลยา วานิชย์บญั ชา, 2546, หน้า 63-65)
2.1 กาหนดสมมติฐาน การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการทดสอบสมมติฐานวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน
จาแนกทางเดียว (one-way analysis of variance--ANOVA) โดยการกาหนดระดับนัยสาคัญ (Significant
หรื อ Sig.) ด้วยค่าแอลฟ่ า (Alpha หรื อ α) ไม่เกิน 0.05
2.2 ทดสอบสมมติฐานใช้กรณี ทดสอบตัวแปรเชิ งกลุ่ม 2 กลุ่มย่อย ใช้สถิติ t test สาหรับตัวแปร
เชิ งกลุ่มที่มีมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป ใช้สถิติ ANOVA ถ้าพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยอย่างมีนยั สาคัญ จะทา
การทดสอบรายคู่ดว้ ยวิธี Least Square Difference (LSD)
3. ผลการวิจัย
ลักษณะประชากรของกลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 18-30 ปี ประกอบอาชี พ
นักศึกษา รายได้ส่วนใหญ่ต่ากว่า 10,000 บาท
พฤติ กรรมการใช้งานระบบเครื อข่ายไร้ สายส่ วนใหญ่ มักใช้งานเพื่อหาข้อมูลประกอบการเรี ยน
ระยะเวลาในการใช้งานมาแล้ว 2 ปี ใช้งานทุกวันหลังเลิกเรี ยน แหล่งการเรี ยนรู ้วิธีการใช้งานระบบเครื อข่าย
ไร้ สายมาจากการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง อุ ป กรณ์ สาหรั บการเชื่ อมต่อกับระบบเครื อข่า ยไร้ สายส่ วนใหญ่เป็ น
สมาร์ ทโฟน ช่ วงเวลาในการใช้งานระบบเครื อข่ายไร้ สายมากที่สุดเป็ นช่ วงเวลาระหว่าง 12.01-18.00 น.
ส่ วนใหญ่หลังจากการใช้งานระบบเครื อข่ายไร้สายเสร็ จจะทาการปิ ดสัญญาณเครื อข่ายไร้สายจากอุปกรณ์
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ปั ญหาในการใช้งานระบบเครื อข่ายไร้ สายส่ วนใหญ่ มีดงั นี้ (1) ปั ญหาในการเข้าถึ งระบบเครื อข่าย
ไร้สายเป็ นสัญญาณระบบเครื อข่ายไร้สายต่ า (2) ปั ญหาในการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบเครื อข่ายไร้ สายด้วย
การกรอกข้อมูลตามขั้นตอนแล้วยังไม่สามารถเข้าระบบได้ (3) ปั ญหาสัญญาณระบบเครื อข่ายไร้ สายหลุ ด
บ่อยทุกวัน (4) ปั ญหาการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบเครื อข่ายไร้สายควรให้นกั ศึกษาเป็ นคนลงทะเบียนเองเพียง
ครั้งเดี ยวจนจบการศึกษา (5) ปั ญหาระบบเครื อข่ายไร้ สายควรเพิ่มความเร็ วในการรับส่ งข้อมูลให้มากขึ้ น
สุ ดท้าย (6) การใช้งานระบบเครื อข่ายไร้สายสามารถใช้งานได้อยูใ่ นระดับความสะดวกปานกลาง
ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งานระบบเครื อข่ายไร้ สายส่ วนใหญ่ (1) ใช้เพื่อการศึกษาและความ
บันเทิง (2) ใช้ประโยชน์มากที่สุดด้าน Social Network (3) ใช้เพื่อช่วยในการค้นคว้าและลดภาระค่าใช้จ่าย
ในการใช้งานระบบเครื อข่ายไร้สายนอกมหาวิทยาลัย (4) ได้ประโยชน์ในภาพรวมด้านการทางานที่มีความ
สะดวกมากขึ้น โดยส่ วนใหญ่เห็นว่าระบบเครื อข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยรามคาแหงมีความเร็ วในการใช้
งานอินเทอร์ เน็ตต่ามาก สุ ดท้าย (5) ส่ วนใหญ่เห็นว่าระบบเครื อข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยรามคาแหงควร
เพิ่มจุดบริ การระบบเครื อข่ายไร้สายให้มากขึ้น เนื่ องจากระบบเครื อข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยรามคาแหง
แม้จะสามารถใช้งานได้จริ ง แต่ยงั ไม่สามารถรองรับความต้องการของนักศึกษาได้อย่างเพียงพอ และทัว่ ถึง
4. สรุ ปและอภิปรายผล
ลักษณะประชากรกับปั จจัยในการเลื อกใช้งานระบบเครื อข่ายไร้ สาย โดยภาพรวมพบว่า อายุกบั
อาชี พเป็ นไปตามสมมติ ฐานการวิจยั นั่นคื อ ลักษณะประชากรของนักศึ ก ษามหาวิทยาลัยรามคาแหงใน
กรุ งเทพมหานครต่างกัน มีผลต่อการเลื อกใช้งานระบบเครื อข่ายไร้ สายต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับ Fishbein
and Ajzen (1995, pp. 327-328) กล่าวถึงทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคลที่พฒั นามาจากแนวความคิดเรื่ อง
สิ่ งเร้าและการตอบสนอง (stimulus response) หรื อทฤษฎีเอส-อาร์ (S-R Theory) และได้นามาประยุกต์ให้
อธิ บายเกี่ยวกับการสื่ อสารว่า ผูร้ ับสารที่มีคุณลักษณะแตกต่างกันจะมีความสนใจต่อข่าวสารที่แตกต่างกัน
ซึ่ งแต่ละคนนั้นมี ความแตกต่างกันในด้าน บุ คลิ กภาพ ทัศนคติ และระดับสติ ปัญญา ดังนั้น จะเห็ นได้ว่า
บุคคลที่มีความแตกต่างในด้านบุคลิ กภาพและทางสภาพทางจิตวิทยา บุคคลมีความแตกต่างดังกล่าว เป็ น
เพราะมี การเรี ย นรู ้ จากสั งคมที่ แตกต่ า งกัน บุ ค คลที่ อยู่ต่า งสภาพแวดล้อมจะได้รับ การเรี ย นรู้ จากสภาพ
แวดล้อมที่แตกต่างกัน และการที่บุคคลเรี ยนรู ้จากสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันทาให้มีทศั นคติ ค่านิ ยม ความ
เชื่อและบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน
พฤติกรรมการใช้ง านระบบเครื อข่ายไร้ สายกับปั จจัยการเลื อกใช้งานระบบเครื อข่ายไร้ สาย โดย
ภาพรวม พบว่า ระยะเวลาในการใช้ระบบเครื อข่ายไร้สาย การเรี ยนรู ้วิธีการใช้ระบบเครื อข่ายไร้สาย ช่วงเวลา
ในการใช้งานระบบเครื อข่ายไร้ สาย และหลังการใช้งานระบบเครื อข่ายไร้ สาย เป็ นไปตามสมมติฐานการ
วิจยั คือ พฤติกรรมการใช้งานระบบเครื อข่ายไร้ สายต่างมีผลต่อการเลื อกใช้งานระบบเครื อข่ายไร้ สายของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหง สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ ชุ ติมา ชุ ณหกาญจน์ (2550) ที่ศึกษาเรื่ อง
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พฤติ กรรมการเลี ยนแบบวัฒนธรรมของวัยรุ่ นไทยจากสื่ อบันเทิ งเกาหลี จากผลงานวิจยั พบว่า วัยรุ่ นไทย
เปิ ดรับสื่ อบันเทิงเกาหลี ในระดับปานกลางโดยมีการเปิ ดรับเพลงเกาหลีมากที่สุด เปิ ดรับทุ กวันเป็ นเวลา
มากกว่า 2 ชัว่ โมง/วัน เหตุผลสาคัญคือชื่นชอบนักร้องนักแสดงเกาหลี รวมทั้งมีทศั นคติเป็ นกลางต่อวัฒนธรรม
เกาหลี วัยรุ่ นส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมการเลียนแบบวัฒนธรรมเกาหลีจากสื่ อบันเทิงเกาหลีในระดับต่า นักร้อง
และนักแสดงเกาหลีน้ นั มีผลต่อพฤติกรรมการเลียนแบบ สอดคล้องกับงานวิจยั ของผูว้ ิจยั ด้านพฤติกรรมการ
เปิ ดรับ ตามพฤติกรรมการใช้งานระบบเครื อข่ายไร้สายต่างกัน มีผลต่อการเลื อกใช้ระบบเครื อข่ายไร้สายที่
ต่างกัน
ปั ญหาในการใช้งานระบบเครื อข่ายไร้ สายกับปั จจัยในการเลื อกใช้งานระบบเครื อข่ายไร้ สาย โดย
ภาพรวมพบว่า ปั ญหาในการเข้าถึงระบบเครื อข่ายไร้ สาย ปั ญหาในการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบเครื อข่ายไร้
สาย ปั ญหาสัญญาณระบบเครื อข่ายไร้สายหลุดบ่อย ปั ญหาแนวทางการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบเครื อข่ายไร้
สาย ปั ญหาในการปรับปรุ งระบบเครื อข่ายไร้ สาย และปั ญหาความสะดวกในการเข้าใช้ระบบเครื อข่ายไร้
สาย เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั นัน่ คือ ปั ญหาการใช้งานระบบเครื อข่ายไร้สายต่างก็มีผลต่อเลือกใช้งาน
ระบบเครื อข่ายไร้สายของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหง สอดคล้องกับการวิจยั ของ พชรมน อนุวงค์ดารง
(2553) ศึกษาเรื่ อง ทัศนคติของผู้บริ โภคต่ อระบบการสื่ อสารแบบไร้ สายยุคที่ สามในอาเภอเมืองเชี ยงใหม่
พบว่า เหตุผลในการเลือกใช้เครื อข่าย คือ เลือกจากคุณภาพของสัญญาณ/เครื อข่าย และประเภทการชาระ
ค่าบริ การเป็ นแบบจ่ายรายเดือนมากที่สุด ด้านความรู ้ความเข้าใจต่อระบบการสื่ อสารแบบไร้สายยุคที่สาม
พบว่า ผูใ้ ช้บริ การทั้ง 3 ระบบ มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการสื่ อสารแบบไร้สายยุคที่สามในระดับดี
มากทุกเรื่ อง ด้านปั ญหาในการใช้ระบบการสื่ อสารแบบไร้สายยุคที่สาม พบว่า ปั ญหาที่ผใู้ ช้บริ การระบบ
การสื่ อสารแบบไร้สายยุคที่สามทั้ง 3 ระบบ ประสบมากที่สุด คือ สัญญาณไม่ครอบคลุม ไม่สามารถใช้ใน
ทุกที่ได้ ประโยชน์ที่ได้จากการใช้งานระบบเครื อข่ายไร้สายกับปั จจัยในการเลือกใช้งานระบบเครื อข่ายไร้
สาย โดยภาพรวมพบว่า ประโยชน์ที่ได้จากการใช้ระบบเครื อข่ายไร้สาย สิ่ งที่ได้ในการใช้ระบบเครื อข่ายไร้
สาย ภาพรวมที่ได้จากการใช้ระบบเครื อข่ายไร้สาย ประสิ ทธิ ภาพที่ได้จากระบบเครื อข่ายไร้ สาย และสิ่ งที่
ควรปรับปรุ งของระบบเครื อข่ายไร้สาย เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั นัน่ คือ ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้
งานระบบเครื อข่ายไร้ สายต่างก็มีผลต่อการเลื อกใช้งานระบบเครื อข่ายไร้ สายของนักศึ กษามหาวิทยาลัย
รามคาแหง สอดคล้องกับ วรสิ ทธิ์ วิมลประภาพร และกมลทิพย์ ชีวะวิชวาลกุล (2551) ศึกษาเรื่ อง ทัศนคติ
และการยอมรั บนวัตกรรม 3G บนโทรศัพท์ เคลื่อนที่ ของผู้บริ โภคที่ อาศัยในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งพบว่า
ปั จจัยที่มีผลต่อทัศนคติ และการยอมรับนวัตกรรม 3G บนโทรศัพท์เคลื่อนที่มากที่สุด คือ ประโยชน์ในการ
ใช้บริ การโดยรวม รองลงมาคือความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และระดับค่าบริ การที่ยอมรับได้

92 วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา

5. ข้ อเสนอแนะ
ผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ควรปรับปรุ งระบบเครื อข่ายไร้สายภายในมหาวิทยาลัยรามคาแหง เช่ น
เพิ่มจุดปล่อยสัญญาณให้ครอบคลุมพื้นที่ของมหาวิทยาลัย เพิ่มความเร็ วในการเข้าถึงอินเทอร์ เน็ต ปรับปรุ ง
เกี่ยวกับสัญญาณที่หลุดบ่อย และการสมัครเข้าระบบเพื่อใช้งาน เช่น การเข้าระบบควรใช้แค่รหัสนักศึกษา
อย่างเดียว
6. ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
เพื่อเป็ นการส่ ง เสริ ม และพัฒนาองค์ความรู ้ ใ หม่ ๆ ให้กบั การค้นคว้า ในด้านการศึ กษาประเด็น
ดังกล่ าว ผูว้ ิจยั เห็ นว่าควรมี ขอ้ เสนอแนะเบื้ องต้น อันจะนาไปเป็ นพื้นฐานอ้างอิ งการวิจยั ครั้งต่อไป ดังนี้
1. ควรศึกษาวิจยั โดยการทาโฟกัสกรุ๊ ปหรื อสัมภาษณ์กลุ่มควบคู่ไปด้วยเพื่อให้ได้รายละเอียดของ
ข้อมูลที่มากขึ้น อันเป็ นการวิจยั เชิงลึกเพื่อให้ได้มาซึ่ งองค์ความรู ้ใหม่ ๆ
2. ควรทาการศึกษาเปรี ยบเทียบผลการวิจยั ที่ ได้ในครั้งนี้ กบั การวิจยั ครั้งต่อไป โดยวิเคราะห์จุดเด่น
จุดด้อยของระบบเครื อข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยรามคาแหง เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่เที่ยงตรงมากยิง่ ขึ้น
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