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การวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพและปัญหาการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของนักเรียน นักศึกษา 
และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ในการวิจัยครั้งนี้ผู้ วิจัยได้ตั้งความมุ่งหมายไว้ดังนี้  
1) เพื่อศึกษาสภาพการใช้งานระบบอินเทอรเ์น็ตของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิค
ปราจีนบุรี   2) เพื่อศึกษาระดับปัญหาการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของนักเรียน นักศึกษา และ
บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และ
นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วย
ผู้บริหาร  จ านวน 5  คน  ครู จ านวน  153 คน  เจ้าหน้าที่ จ านวน   31 คน  นักเรียน นักศึกษา
จ านวน  362 คน  รวมทั้งสิ้น 551 คน ซึ่งได้มาโดย ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ โดยวิธีการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) นักเรียน นักศึกษา โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  (Simple 
random sampling)  จากการใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, Taro.1973. : 607-610) 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม เรื่อง “สภาพและปัญหาการใช้งาน
ระบบอินเทอร์เน็ตของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี”  ผลการศึกษา
พบว่า 
 1. สภาพการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิค
ปราจีนบุรี โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 3.87 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.24 อยู่ในระดับ มาก   
เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้าน พบว่า  
  ด้านที่ 1 สภาพการใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบบใช้สาย (LAN) มีค่าเฉลี่ย 4.45  มีค่า 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.32 อยู่ในระดับ มาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประสิทธิภาพของ
เครือข่ายในการรับ/ส่ง/สื่อสารข้อมูล ระบบเครือข่ายช่วยอ านวยความสะดวกต่อการท างานได้  อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ส่วนความเร็วในการใช้งานเครือข่าย และจ านวนจุดเช่ือมต่อระบบเครือข่ายที่
ให้บริการครอบคลุมทั่วถึง อยู่ในระดับมาก 
  ด้านที่ 2  สภาพการใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไม่ใช้สาย(LAN) มีค่าเฉลี่ย 2.55 มีค่า 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 อยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความเร็วในการ



ข 

 

ใช้งานเครือข่าย จ านวนจุดเช่ือมต่อระบบเครือข่ายที่ให้บริการครอบคลุมทั่วถึง และระบบเครือข่าย
ช่วยอ านวยความสะดวกต่อการท างานได้ อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนประสิทธิภาพของเครือข่ายใน
การรับ/ส่ง/สื่อสารข้อมูล อยู่ในระดับน้อย 
  ด้านที่ 3  สภาพการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.61 มีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.34 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การมีอัธยาศัยดี สุภาพ มีความ 
เอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการ ให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ ส่วนมีความรู้ 
ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า ช่วยแก้ปัญหาได้
อย่างถูกต้อง และประสานงานและติดตามข้อมูลที่ดี อยู่ในระดับมาก มากที่สุด 
  2. การศึกษาระดับปัญหาการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร 
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 2.80 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.20 อยู่ในระดับ 
ปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด้านที่มีปัญหาการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต ที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ความล่าช้าในการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  มีค่าเฉลี่ย 4.50 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50  อยู่ในระดับ มาก  รองลงมา คือ ระบบอินเทอร์เน็ตขัดข้อง ใช้งานไม่ได้  
มีค่าเฉลี่ย 4.48 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 อยู่ในระดับ มาก  และประสิทธิภาพของการให้บริการ
ต่ า เช่น เครื่องแม่ข่ายไม่สามารถให้บริการได้  มีค่าเฉลี่ย 4.36 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 อยู่ใน
ระดับ มาก     
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ประกาศคุณปูการ 
 
 การวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพและปัญหาการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของนักเรียน นักศึกษา 
และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  เนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน
ผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจผลงานและเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ 1) นายบุญลือ  ทองเกตุแก้ว    
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย  ดอนจอหอ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  3) ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์  ณัฎประเสริฐ  
ส านักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 4) ดร.พงค์สิลป์  รัตนอุดม ผู้อ านวยการ
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ  5) ดร.พีรพงษ์  พันธ์โสดา  ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยี
ฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) ที่ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ 
ด้วยความเอาใจใส่อย่างดีย่ิงเสมอมา และขอบคุณวิทยาลัยเทคนิคนครนายก ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการ
ทดลองใช้เครื่องมือ  

คุณค่าและประโยชน์ของผลงานวิชาการชุดนี้  ขอน้อมเป็นเครื่องบูชาพระคุณของบิดา มารดา 
และครูอาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ทุก ๆ ด้าน  แก่ผู้รายงานอันเป็นประโยชน์           
อย่างยิง่ต่อการพัฒนาวิชาชีพของผู้รายงานต่อไป  
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว” ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง”  
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ คือ 1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ข้อ 2 การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนา
นวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่ เข้มข้นเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการโดยมุ่ งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับ
ภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและ
การด าเนินธุรกิจที่ เปลี่ยนไป ข้อ 5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ข้อ 1 การพัฒนา
ศักยภาพคนในการใช้ดิจิทัลตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ  ข้อ 2 การ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง โดยการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อเพื่อการเรียนรู้ 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่า
เทียมกันทางสังคม ข้อ 5 การพัฒนาสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกสนับสนุน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบ  และพัฒนาภาคประชาชนให้มีความรู้เท่าทันสื่อโดยเฉพาะสื่อออนไลน์ 5. ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ข้อ 4 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ 
พัฒนาระบบตรวจสอบสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐพัฒนาไปสู่การเป็น 
Open Government โดยสร้างความโปร่งใสใน การด าเนินงานของภาครัฐ น าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาใช้ ลดเอกสารที่ไม่จ าเป็น มีช่องทาง การให้บริการที่สะดวก สามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการใช้ดุลยพินิจ ลดโอกาสการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ข้อ 6 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐฯ เป็นการพัฒนางานบริการของ
หน่วยงานภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการทั้งประชาชนและ  
นักธุรกิจเอกชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีการพัฒนาศูนย์กลางการให้บริการประชาชน  
แบบเบ็ดเสร็จ ไม่ต้องติดต่อหลายหน่วยงาน ด้วยระบบ Digital service อย่างเหมาะสม จัดท า
ฐานข้อมูลงานบริการให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ผู้รับบริการทุกคนสามารถเข้าถึงบริการ
ภาครัฐได้ง่าย สะดวก หลายรูปแบบ เช่น การให้บริการ ณ จุดให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 
ศูนย์บริการร่วม การจัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน การให้บริการออนไลน์ผ่าน
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ทางเว็บไซต์ การให้บริการผ่านโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น เปิดโอกาสให้ภาคเอกชน
เข้ามาช่วยสนับสนุนพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน ยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการของ
หน่วยงานภาครัฐให้สามารถบริการ เชิงรุกทั้งในเรื่องการให้ข้อมูล การให้บริการตลอดช่วงชีวิตเพื่อ
น าไปสู่การจัดท า Web Portal ของงานบริการภาครัฐที่เช่ือมโยงกับระบบ Digital service ของ
หน่วยงานต่างๆ ในอนาคต (ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. 2560 : ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 
20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)) 

ทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12  
(พ.ศ. 2560-2564) วิสัยทัศน์ : สู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 ให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่าน
ประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน 
สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ยุทธศาสตร์หลัก  ยุทธศาสตร์ ที่ 2.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านการขนส่ง ความมั่นคงและ
พลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการวิจัยและพัฒนา  (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2560 : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)) 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ได้วางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัด
การศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาค
ในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาก าลังคนให้มี
สมรรถนะในการท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา  4.2 การเพิ่ม
โอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับ คนทุกช่วงวัย มีตัวช้ีวัดที่ส าคัญ เช่น 
มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาที่ทันสมัย สนองตอบความต้องการของผู้เรียนและ
ผู้ใช้บริการอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และสถานศึกษา ทุกแห่งมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและมี
คุณภาพ เป็นต้น โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา คือ เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึง 
การศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย พัฒนา 
ฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เช่ือมโยงและเข้าถึงได้และมีแผนงานและโครงการส าคัญ  เช่น 
โครงการจัดท าฐานข้อมูลรายบุคคลทุกช่วงวัย ทั้งด้านสาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศ แรงงาน และ
การศึกษา  ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบก้าวกระโดด ที่ส่งผลต่อ
ระบบเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ ภูมิภาค และของโลก  การปฏิวัติดิจิทัล (Digital Revolution) 
ต่อการเปลี่ยนแปลงสู่การปฏิวัติ อุตสาหกรรม 4.0 (The Fourth Industrial Revolution)  

http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6422
http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6422
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การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ส่งผลให้ประเทศต่าง ๆ  ในโลก
ต้องเผชิญกับระบบเศรษฐกิจ โลกที่มีการแข่งขันอย่างเสรีและไร้พรมแดนอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 
ความท้าทายใหม่ในกระแส โลกาภิวัตน์รอบใหม่ของโลกคือ การก้าวเข้าสู่ยุคอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง 
(Internet of things) ซึ่งอุปกรณ์ต่าง ๆ มีโปรแกรมใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์ รวมถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
ซึ่งมนุษย์สามารถ พกพาติดตัวไปด้วยตลอดเวลา ส่งผลให้ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้นอย่าง
รวดเร็ว เห็นได้จากจ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 50 ของประเทศในแถบเอเชีย  
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2560 : แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579) 
 อย่างไรก็ตามแม้ว่าอินเทอร์เน็ตจะเป็นสื่อที่ได้รับการยอมรับ และถูกน ามาใช้ในการจัด
การศึกษาอย่างกว้างขวาง แต่ก็ยังพบปัญหาส าคัญของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของ
ไทยคือ การใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ได้ไม่เต็มที่ เนื่องจากอุปกรณ์
มัลติมีเดีย และซอฟต์แวร์มัลติมีเดียมีราคาค่อนข้างแพง ขาดการส่งเสริมการผลิตสื่อมัลติมีเดียทาง
การศึกษาและการฝึกอบรมอย่างจริงจัง ขาดบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์และสิ่งอ านวยความสะดวก
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่พร้อม ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา (ณัฐวดี  ศิลปศักดิ์ขจร. 2558 : บทคัดย่อ) นอกจากนี้ก็ยังพบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจาก
ตัวนักศึกษาเอง ซึ่งมีปัญหาที่ส าคัญ 4 ประการ คือ การขาดความรู้และทักษะพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ
อินเทอร์เน็ต การขาดทักษะในการสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต การขาดความคุ้นเคยกับเทคโนโลยี 
และประการสุดท้ าย คือ การขาดทักษะ ความรู้  ความสามารถทางด้าน ภาษาอั งกฤษ  
(ภัทริกา  วงศ์อนันต์นนท์. 2557 : 177) 
 การใช้อินเทอร์เน็ตในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย จากการศึกษาในภาพรวม
พบว่า ยังประสบปัญหาในเรื่องฮาร์ดแวร์ในส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารช ารุดท าให้เกิด
ปัญหาติดขัดในช่วงเวลาการให้บริการ (ชเนตตี  สยนานนท์. 2555 : บทคัดย่อ) ปัญหาขณะมี
ผู้ใช้บริการจ านวนมาก ความเร็วของอินเทอร์เน็ตจะลดลงท าให้เกดิความล่าช้าในการค้นหาแฟ้มข้อมูล
หรือไม่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ตนต้องการได้ (อัญชลี ทิพย์โยธิน. 2555 : บทคัดย่อ) ปัญหาความ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของซอฟต์แวร์ที่น ามาใช้ และปัญหาจ านวนบุคลากรในส่วนของการดูแล
รักษาและซ่อมบ ารุงฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์มีไม่เพียงพอ (อารีย์  มยังพงษ์. 2553 : บทคัดย่อ)  
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีภารกิจหลักและภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
และส่งเสริมการศึกษา ตามที่กฎหมายก าหนด และมีอ านาจหน้าที่ ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ   
แบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2546 ข้อ 1 (2.7) จัดระบบ ส่งเสริม 
และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ใน
การอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ และมีนโยบายบริหารจัดการอาชีวศึกษา ในมิติที่ 3 การสร้าง
ประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเช่ือมั่น มีเอกภาพ ใช้
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เทคโนโลยีสนับสนุน (2) น าระบบ ICT มาใช้เพื่อการบริหารจัดการ (ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา. 2561 : วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) 
            วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี สร้างเมื่อ พ.ศ. 2481 เดิมช่ือโรงเรียนช่างไม้ปราจีนบุรีและ
โรงเรียนช่างทอและเย็บเสื้อผ้าโดยเปิดสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รับนักเรียนที่จบจากช้ัน
ประถมศึกษา ปีที่ 4 และขยายเป็นระดับประโยคอาชีวศึกษาช้ันกลาง จนกระทั่ง ปี 2500 จึงได้
เปลี่ยนช่ือเป็นโรงเรียนการช่างปราจีนบุรีและโรงเรียนการช่างสตรีปราจีนบุรีตามล าดับ พ.ศ. 2510 
รวมเป็นโรงเรียนการช่างปราจนีบรุี กับการช่างสตรีปราจนีบรุี แล้วให้ช่ือว่า โรงเรียนการช่างปราจีนบุรี 
พ.ศ. 2520  เปลี่ยนจากโรงเรียนการช่างปราจีนบุรี เป็นโรงเรียนเทคนิคปราจีนบุรี พ.ศ. 2523  ยกฐานะ
ข้ึนเป็นวิทยาลัยให้ช่ือว่า วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ปัจจุบัน วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี จัดการเรียนการ
สอน 3 ดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) และ
ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ทล.บ.) รวมจ านวนนักเรียนนักศึกษา ทั้งสิ้น 
3,862  คน และ ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง คนงาน  ยาม รวม 215 คน  
             วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี   เป็นสถานศึกษาในอาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี  สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ท าการจัดการศึกษาสายวิชาชีพ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เทียบเท่า การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) เทียบเท่าการจัดการศึกษาในระดับอนุปริญญา ในระดับ 
อุดมศึกษา มีการจัดการศึกษา ในระบบปกติ และระบบทวิภาคี ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 4 ประเภทวิชา คือประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  คหกรรม และ การโรงแรม ส่วนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) เปิดสอน 4 ประเภทวิชาคือ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ และประเภท
วิชาคหกรรม และการโรงแรม  รวมจ านวนนักเรียนนักศึกษา ทั้งสิ้น 4,247 คน และบุคลากรครู 
เจ้าหน้าที่รวม 220 คน วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  ได้เล็งเห็นความส าคัญ และตระหนักในประโยชน์
ของอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  จึงได้ท าการส่งเสริมให้มีการพัฒนา
บุคลากรครูและผู้บริหาร ให้มีความรู้และมีทักษะในการใช้อินเทอร์เน็ตตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2544 เป็น
ต้นมา จากนั้นได้น าระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้ามาให้บริการแก่ครู และนักเรียนนักศึกษาภายใน
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  อย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มาใช้เพื่อการด าเนินงานต่างๆ ภายในวิทยาลัย เทคนิค
ปราจีนบุรี พบว่า  เป็นที่สนใจของครู นักเรียนนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสามารถใช้ส่งเสริม
กิจกรรมการเรียนการสอน ได้แก่ ระบบ EDR ระบบ ID PLAN  การติดต่อ สื่อสาร การประชาสัมพันธ์ 
แลกเปลี่ยน หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยได้อย่างดียิ่ง นอกจากนี้อินเทอร์เน็ตยังสามารถ



5 
 

ตอบสนองความต้องการ ด้านข้อมูลข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง และมีความหลากหลายอีกด้วย 
(วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี, ข้อมูลสถานศึกษา. 2553 : 15)  
 สภาพการใช้อินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่ง
เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในสายวิชาชีพ ในภาพรวมพบว่า ยังประสบปัญหาข้อขัดข้องหลาย
ประการ เช่น งบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ ขาดสถานที่ วัสดุอุปกรณ์และบุคลากรที่จะให้
ค าแนะน า (ไพรินทร์  ศรีปัจฉิม. 2555 : บทคัดย่อ) ปัญหาความไม่พร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อ
การให้บริการระบบแม่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ปัญหาช่วงเวลาที่ให้บริการใช้อินเทอร์เน็ตไม่เพียงพอกับ
ความต้องการของผู้ใช้ ปัญหาความจ ากัดของจ านวนเลขหมายโทรศัพท์ที่เรียกเข้าระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา(คนึงนิจ พรหมเนตร.2554 : บทคัดย่อ) ปัญหาจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์
ไม่เพียงพอกับจ านวนผู้ใช้บริการ ปัญหาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ให้บริการมีความล่าช้าในการ
เรียกใช้ข้อมูล และปัญหาเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตทีใ่ห้บริการเกิดข้อขัดข้องอยู่เปน็ประจ า (สุวิมล  ระวัง. 
2554 : บทคัดย่อ) ประกอบกับผู้วิจัย ท าหน้าที่รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ซึ่งมี
หน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการบริหารจัดการ ระบบการบริการอินเทอร์เน็ตภายในสถานศึกษา         
จึงได้รับแจ้งรวมถึงการลงไปสอบถามข้อมูลด้วยตนเอง จากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการ
อินเทอร์เน็ต ครู และนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  ถึงสภาพปัญหาการใช้
อินเทอร์เน็ตภายในสถานศึกษา ได้ข้อมูลโดยภาพรวมของสภาพและปัญหาหลายประการ เช่น ปัญหา
ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ด้านระบบเครือข่าย ปัญหาขาดแคลนคอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดแวร์และ
ซอฟแวร์) ปัญหาขาดวัสดุในการซ่อมบ ารุง  ปัญหาในด้านทักษะการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต 
รวมถึงปัญหาระบบเครือข่ายที่มีระบบสัญญาณล่าช้า ช ารุดไม่สามารถให้บริการได้เป็นเวลานาน  
 จากสภาพและปัญหาโดยรวมดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาสภาพและปัญหาการใช้
อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาของครูและนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ว่ามีสภาพและ
ปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตในปัจจุบันเป็นเช่นไร โดยข้อค้นพบนี้จะใช้เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการพัฒนา
ส่งเสริมการใช้อินเทอรเ์น็ต เพื่อการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
ประกอบกับสภาวการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในปัจจุบันมีพัฒนาการไปอย่าง
รวดเร็ว ดังนั้นรูปแบบการศึกษาจึงต้องปรับเปลี่ยนและพัฒนาให้ทันสมัยไปพร้อมๆ กับตัวแปรต่างๆ 
ที่เกิดข้ึน การวิจัยครั้งนี้จึงนับเป็นประเด็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งที่จะน ามาพิจารณาศึกษา และผู้ศึกษา
ค้นคว้าหวังว่าข้อค้นพบเหล่านี้จะสามารถน าไปเป็นสารสนเทศในการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี   และเป็นแนวทางแก่สถาบันการศึกษาอื่น ๆ ในการพัฒนา การใช้
อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาสภาพการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร 
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
  2. เพื่อศึกษาระดับปัญหาการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร 
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
 
ควำมส ำคัญของกำรวิจัย  
 ผลจากการวิจัยน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ในการพิจารณาน าไปเป็น
ข้อมูลส าหรับการพัฒนาปรับปรุง การจัดความพร้อมของอุปกรณ์ที่ให้บริการ การใช้งานระบบ
อินเทอร์เน็ตของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร  ตลอดจนเป็นแนวทางในการวางแผนและ
พัฒนาการให้บริการระบบอินเทอร์เน็ต งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต 
 
ขอบเขตของกำรวิจัย  
 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 1. ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ประจ าภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วย  

- ผู้บริหาร   จ านวน   5  คน 
- ครู     จ านวน         153  คน 
- เจ้าหน้าที ่   จ านวน           31  คน 
- นักเรียน นักศึกษา  จ านวน       3,787  คน 

รวมทั้งสิ้น  จ านวน       3,976  คน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่  และนักเรียนนักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วย  

- ผู้บริหาร   จ านวน   5  คน 
- ครู     จ านวน         153  คน 
- เจ้าหน้าที ่   จ านวน           31  คน 
- นักเรียน นักศึกษา  จ านวน          362  คน 

รวมทั้งสิ้น  จ านวน          551  คน 
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ซึ่งได้มาโดย ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่  โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) นักเรียน นักศึกษา โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  (Simple random sampling)   
จากการใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, Taro.1973. : 607-610) 

 
 ตัวแปรท่ีใช้ในกำรวิจัย 

1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 
   1.1 เพศ จ าแนกเป็น 

                              1.1.1 ชาย    
                              1.1.2 หญิง 
                         1.2 สถานภาพ 
                              1.2.1 นักเรียน นักศึกษา 

1.2.2 เจ้าหน้าที ่
1.2.3 ครู       
1.2.4 ผู้บริหาร 

             2. ตัวแปรตาม ได้แก่  
       2.1 สภาพการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร 
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ใน 3 ด้าน คือ ด้านสภาพการใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบบใช้สาย (LAN)   
ด้านสภาพการใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไม่ใช้สาย (LAN) และ ด้านสภาพการด าเนินการของ
เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ 
       2.2 ปัญหาการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร 
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 1. การศึกษา หมายถึง กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคล และสังคม
โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึกอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์ จรรโลง 
ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้ อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคมการเรียนรู้ 
และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

2. สภาพ หมายถึง ลักษณะความเป็นจริงในการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของนักเรียน 
นักศึกษา และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน ประกอบด้วย ด้านสภาพ
การใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบบใช้สาย (LAN) ด้านสภาพการใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไม่ใช้สาย 
(LAN) และ ด้านสภาพการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ 



8 
 

3. ปัญหา หมายถึง ความไม่สะดวกในการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตหรืออุปสรรค์ในการใช้
งาน รวมถึงสถานที่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิค
ปราจีนบุรีเห็นว่าต้องมีการปรับปรุงแก้ไข 

4. ระบบอินเทอร์เน็ต หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เช่ือมโยงกัน โดยการส่งสัญญาณผ่าน
ทางเส้นใยแก้วน าแสง สายโทรศัพท์ หรือสายน าสัญญาณอื่น ๆ เป็นสื่อในการส่งสัญญาณ ซึ่งช่วย
สนับสนุนการติดต่อสื่อสาร การร่วมมือ และการเข้าถึงสารสนเทศต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ในทุกรูปแบบ 
ไม่ว่าจะเป็น ข้อความ ภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว ได้อย่างไม่มีการจ ากัดเวลา 

5. นักเรียน นักศึกษา หมายถึง ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวช.และ ปวส. วิทยาลัยเทคนิค
ปราจีนบุรี 

6. บุคลากร หมายถึง ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
7. วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี หมายถึง สถานศึกษาที่เปิดสอนด้านการอาชีวศึกษา สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 
กรอบแนวคิดของกำรวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัยของสภาพและปญัหาการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต 

          ของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
 
 
 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. สถานภาพ 
   2.1 นักเรียน นักศึกษา 
   2.2 เจ้าหน้าที ่
   2.3 คร ู
   2.4 ผู้บรหิาร 
 
 

 

1. สภาพการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต 
   - ด้านสภาพการใช้บริการอินเทอร์เน็ต
แบบใช้สาย (LAN)  
   - ด้านสภาพการใช้บริการอินเทอร์เน็ต
แบบไม่ใช้สาย (LAN)  
   - ด้านสภาพการด า เนินการของ
เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ 
2. ปัญหาการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต 
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ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 1. ท าให้ทราบถึงสภาพการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร 
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
 2. ท าให้ทราบถึงระดับปัญหาการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของนักเรียน นักศึกษา และ
บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
 



 
 

บทท่ี  2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาสภาพและระดับปัญหาการการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของนักเรียน นักศึกษา 

และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  ผู้รายงานได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบ
อินเทอร์เน็ต  โดยมีสาระที่ส าคัญดังนี้ 
 1.  ความหมายของอินเทอร์เน็ต 
 2.  ความส าคัญของอินทอรเ์น็ต 
 3.  ความรู้เกี่ยวกบัอินเทอรเ์น็ต 
 4.  อินเทอรเ์น็ตเพื่อการศึกษา 
 5.  การประยกุต์ใช้อินเทอร์เน็ตในโรงเรียน 
 6.  ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตส าหรับการศึกษา 
  7.  ปัจจัยทีเ่กี่ยวข้องกบัการใช้อินเทอร์เน็ตในโรงเรียน 
 8.  งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
 
ความหมายของอินเทอร์เน็ต 
  ครรชิต มาลัยวงศ์ (2540 : 30-31) กล่าวไว้ว่า ได้อธิบายว่าอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่โตที่สุดของโลกปัจจุบันน้ี อินเทอร์เน็ตเช่ือมโยงไปยังคอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่
ทั่วโลกนับล้าน เครื่องเข้าด้วยกัน คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่เหล่านี้ยังเช่ือมโยงไปยังคอมพิวเตอร์ขนาด
เล็กอีกมากมาย   ท าให้มีผู้ที่เป็นสมาชิกเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอยู่ทั่วโลกหลายสิบล้านคน ความหมาย
ของอินเทอร์เน็ตเราอาจกลา่วได้ว่าเป็นระบบเครือข่ายของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่  ที่โยงใย
คอมพิวเตอร์ทั่วทุกมุมโลกเข้าด้วยกัน   ภายใต้มาตรฐานการเช่ือมโยงเดียวกันคือ  TCP/IP ท าให้ 
ผู้ที่ ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์สามารถสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและใช้บริการต่างๆ  
บนเครือข่ายได้ด้วยคอมพิวเตอร์ต่างชนิด ต่างระบบ หรือใช้อุปกรณ์และซอฟแวร์ต่างกัน  
  วาสนา สุขกระสานติ (2540 : 82) ให้ความหมายอินเทอร์เน็ต ว่าหมายถึง เครือข่ายซึ่งเป็นที่
รวมของเครือข่ายย่อยๆ หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นเครือข่ายของเครือขาย (Network of Network) ซึ่ง
สื่อสารกันได้โดยใช้โปโตคอลแบบ TCP/IP ซึ่งท าให้คอมพิวเตอร์ต่างชนิดกัน เมื่อน ามาใช้ในเครือข่าย
นีแ้ล้ว สามารถแลกเปลี่ยนเช่ือมโยงกันได้ 
  สุชาดา กีระนันท์ (2542 : 160) กล่าวว่า อินเทอร์เน็ต มาจากค าว่า Interconnected 
Network เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เช่ือมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์จ านวน 
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มากมายทั่วโลกเข้าด้วยัน ท าให้หน่วยงานต่างๆ สามารถสื่อสารข้อมูลภายในหน่วยงานและระหว่าง
หน่วยงานที่อยู่บนระบบเครือข่ายได้ 
  ไพบูลย์ เปานิล (2540 : 17) ได้ให้ความหมายของอินเทอร์เน็ตไว้ว่า เป็นเครือข่ายของ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เช่ือมโยงคอมพิวเตอร์ ทั้งที่อยู่ในองค์กรของรัฐและเอกชนทั่วทุกมุมโลกเข้า
ด้วยกัน โดยที่คอมพิวเตอร์ที่เช่ือมโยงอยู่นี้ อาจเป็นเครื่องคนละตระกูลกัน เช่น พีซี  แมคอินทอช  
ยูนิกซ์ หรือใช้อุปกรณ์ / ซอฟต์แวร์ ที่เกี่ยวกับการเช่ือมต่อเครือข่ายที่แตกต่างกันก็ตาม การ างานของ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้น ไม่มีใครหรือองค์กรกลางใดองค์กรหนึ่งที่เป็นเจ้าของ การเข้าเป็นส่วนหนึ่ง
ของเครือข่ายท าได้โดยการเช่ือมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายเข้ากับ
เครือข่ายดเครือข่ายหนึ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของอินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว นอกจากนี้ผู้ใช้หรือองค์กรเมื่อมี
เครื่องเช่ือมต่ออยู่กับเครือข่ายแล้วก็จะสามารถใช้บริการบนอินเทอร์เน็ตได้ และขณะเดียวกัน ก็จะมี
อ านาจอย่างเต็มที่ในการตัดสินใจอนุญาตให้ผู้อื่นเข้ามาสืบค้น หรือถ่ายโอนข้อมูลของตนหรือไม่ 
อย่างไร 
  จากทัศนะของนักวิชาการหลายท่าน ดังที่ได้กล่าวข้างต้น จึงอาจสรุปความหมายของ
อินเทอร์เน็ตได้ว่า อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีการเช่ือมต่อกันในระดับโลก 
ภยในเครือข่ายประกอบด้วยเครือข่ายย่อยๆ ต่อเช่ือมโยกัน โดยมาตรฐานในการติดต่อกันที่เรียกว่า 
Transmission Control Protoco / Inter Protocal (TCP/IP) ท าให้สามารถเช่ือมต่อระหว่าง
คอมพิวเตอร์ทุกระบบหรือทุกประเภทได้ และสามารถท าให้คนจ านวนมากสื่อสารข้อมูลทั้งในรูปแบบ
ตัวอักษร ข้อความ ภาพและเสียงได้อย่างรวดเร็ว ด้วยคอมพิวเตอร์ต่างระบบต่างชนิดกันได้ 
 
ความส าคัญของอินเทอร์เน็ต    
  ทรูปลูกปัญญา (2552) กล่าวไว้ว่า ในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตมีบทบาทและมีความส าคัญต่อ 
ชีวิตประจ าวันของคนเราเป็นอย่างมาก  เพราะท าให้วิถีชีวิตเราทันสมัยและทันเหตุการณ์อยู่เสมอ  
เนื่องจากอินเทอร์เน็ตจะมีการเสนอข้อมูลข่าวปัจจุบันและสิ่งต่าง ๆ ที่ เกิดข้ึนให้ผู้ใ ช้ทราบ 
เปลี่ยนแปลงไปทุกวัน  สารสนเทศที่เสนอในอินเทอร์เน็ตจะมีมากมายหลายรูปแบบเพื่อสนองความ 
สนใจและความต้องการของผู้ใช้ทุกกลุ่ม  อินเทอร์เน็ตจึงเป็นแหล่งสารสนเทศส าคัญส าหรับทุกคน 
เพราะสามารถค้นหาสิ่งที่ตนสนใจได้ในทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปค้นคว้าในห้องสมุด  หรือ 
แม้แต่การรับรู้ข่าวสารทั่วโลกก็สามารถอ่านได้ในอินเทอร์เน็ตจากเว็บไซต์ต่าง ๆ ของหนัง สือพิมพ์ 
การเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์จ านวนมากท าให้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีการแลกเปลี่ยน ข้อมูล ข่าวสารที่
เป็นประโยชน์อย่างมากมาย กิจกรรมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการศึกษา   
ถูกเช่ือมโยงให้เข้าถึงกันและกันอนิเตอร ์เน็ตเปน็แหลง่สารสนเทศทีส่ าคัญ มีเรื่องราวต่างๆมากมายทัง้ 
ความรู้ ความบันเทิงหลายรูปแบบเพื่อสนองความต้องการ ความสนใจส าหรับบุคคลทุกวงการและทุก 
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สาขาอาชีพ การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต ท าให้คนทั่วโลก ต่างเพศ ต่างวัย ต่างเช้ือชาติ ศาสนา สามารถ 
ติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันได้อย่างไม่มีข้อจ ากัด ดังนั้นอินเทอร์เน็ตจึงมีความส าคัญ
กับวิถีชีวิตของคนเราในปัจจุบันเป็นอย่างมากในทุกๆด้าน  ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่อยู่ในวงการธุรกิจ  
การศึกษา  ต่างก็ได้รับประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตด้วยกัน ทั้งนั้น  
  ด้านการศึกษา  
    1. สามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าหาข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางวิชาการ ข้อมูลด้าน 
การบันเทิง ด้าน การแพทย์ และอื่นๆ ที่น่าสนใจ  
    2. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จะท าหน้าที่เสมือนเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่  
    3. นักศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถใช้อินเทอร์เน็ต ติดต่อกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ  
เพื่อค้นหาข้อมูลที่ก าลัง ศึกษาอยู่ได้ ทั้งที่ข้อมูลที่เป็น ข้อความ เสียง ภาพเคลื่อนไหวต่างๆ เป็นต้น  
  ด้านธุรกิจและการพาณิชย์  
    1. ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ  
    2. สามารถซื้อขายสินค้า ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
    3. ผู้ใช้ที่เป็นบริษัท หรือองค์กรต่างๆ ก็สามารถเปิดให้บริการ และสนับสนุนลูกค้า
ของตน ผ่านระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ เช่น การให้ค่าแนะน า สอบถามปัญหาต่างๆ ให้แก่ลูกค้า 
แจกจ่ายตัวโปรแกรม ทดลองใช้ ( Shareware) หรือโปรแกรมแจกฟรี (Freeware) เป็นต้น  
  ด้านการบันเทิง  
    1. การพักผ่อนหย่อนใจ สั นทนาการ เช่น การค้นหาวารสารต่าง ๆ ผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ เรียกว่า Magazine Online รวมทั้งหนังสือพิมพ์และข่าวสารอื่นๆ โดยมี
ภาพประกอบ ที่จอคอมพิวเตอร์ เหมือนกับวารสาร ตามร้านหนังสือทั่วๆ ไป  
    2. สามารถฟังวิทยุผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้    
    3. สามารถดึงข้อมูล (Download) ภาพยนตร์ตัวอย่างทั้งภาพยนตร์ใหม่ และ 
เก่ามาดูได้ จากเหตุผลดังกล่าว  
  พอจะสรุปได้ว่า อินเทอร์เน็ต มีความส าคัญ ในรูปแบบ ดังนี้  
   1. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  
   2. การติดต่อสื่อสารที่สะดวก และรวดเร็ว  
   3.แหล่งรวบรวมข้อมูลแหล่งใหญ่ที่สุดของโลก  
     โดยสรุปอินเทอร์เน็ต ได้น ามาใช้เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นส าหรับงานไอที ท าให้เกิด
ช่องทางในการ เข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็ว ช่วยในการตัดสินใจ และบริหารงานทั้งระดับบุคคลและองค์กร  
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ความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต 
  ความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตคือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่ง
เกิดจากระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายย่อยๆ หลายๆ เครือข่ายรวมตัวกันเป็นระบบเครือข่าย 
ขนาดใหญ่ ซึ่งขยายความได้ดังนี้ คือการ ที่คอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องข้ึนไป สามารถติดต่อสื่อสารซึ่ง
กันและกันได้ โดยผ่านสาย Cable หรือ สายโทรศัพท์ ดาวเทียม ฯลฯ การติดต่อนั้นจะเป็นการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันหรือใช้อุปกรณ์ ร่วมกัน เช่น ใช้ Printer หรือ CD-Romร่วมกัน  
เราเรียกพฤติกรรมของคอมพิวเตอร์ลักษณะนี้ว่า เครือข่าย (Network) ซึ่งเมื่อมีจ านวนคอมพิวเตอร์
ในเครือข่ายมากขึ้นและมีการเช่ือมโยงกันไปทั่วโลก จนกลายเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ เราเรียกสิ่งนี้ว่า 
อินเทอร์เน็ต นั่นเอง การที่คอมพิวเตอร์สามารถ ติดต่อสื่อสารกันได้นั้นว่าไปแล้วก็เปรียบเหมือน
คนเราคือต้องมีภาษาพูดคุยกัน โดยเฉพาะคนไทยก็พูด ภาษาไทย คนอังกฤษก็ต้องพูดภาษาอังกฤษ 
และภาษาอังกฤษได้ถูกก าหนดเป็นภาษาสากลในการ  ติดต่อสื่อสารกันของทุกประเทศทั่วโลก  
ส าหรับคอมพิวเตอร์ในระบบอินเทอร์เน็ตนั้นก็มีภาษาที่ใช้คุย กันเหมือนกัน ซึ่งท าให้คอมพิวเตอร์
สามารถติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันได้พูดคุยกันรู้เรื่องนั่นเอง ซึ่ง เราเรียกว่าภาษาที่ใช้สื่อสารกัน
ระหว่างคอมพิวเตอร์ว่า โปรโตคอล (Protocol) 
   เครือข่ายคอมพิวเตอร ์
   เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือ คอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ก (computer network) คือ ระบบการ
สื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์จ านวนต้ังแต่สองเครื่องข้ึนไปการที่ระบบเครือข่ายมีบทบาทส าคัญมาก
ข้ึนในปัจจุบัน เพราะมีการใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างแพร่หลาย จึงเกิดความต้องการที่จะเช่ือมต่ อ
คอมพิวเตอร์ 8 เหล่านั้นถึงกัน เพื่อเพิ่มความสามารถของระบบให้สูงข้ึน และลดต้นทุนของระบบ
โดยรวมลงการโอนย้ายข้อมูลระหว่างกันในเครือข่าย ท าให้ระบบมีขีดความสามารถเพิ่มมากข้ึน  
การแบ่งการใช้ทรัพยากร เช่น หน่วยประมวลผล , หน่วยความจ า, หน่วยจัดเก็บข้อมูล, โปรแกรม
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีราคาแพงและไม่สามารถจัดหามาให้ทุกคนได้ เช่น เครื่องพิมพ์ 
เครื่องกราดภาพ(scanner) ท าให้ลดต้นทุนของระบบลงได้  เครือข่าย (Network) เป็นการเช่ือมต่อ
คอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องข้ึนไปเข้าด้วยกัน เพื่อสะดวกต่อการร่วมใช้ข้อมูล , โปรแกรม หรือ
เครื่องพิมพ์ และยังสามารถอ านวยความสะดวกในการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครื่องได้
ตลอดเวลา ระบบเครือข่ายจะถูกแบง่ออกตามขนาดของเครอืข่าย ซึ่งปัจจุบันเครอืข่ายที่รูจ้ักกันดีมีอยู่
3 แบบ ได้แก่ 
  ก.) เครือข่ายภายใน หรือแลน (Local Area Network: LAN) เป็นเครือข่ายที่ใช้ในการ
เช่ือมโยงกันในพื้นที่ใกล้เคียงกัน เช่นอยู่ในห้อง หรือภายในอาคารเดียวกัน 
  ข.) เครือข่ายวงกว้าง หรือ แวน (Wide Area Network: WAN) เป็นเครือข่ายที่ใช้ในการ
เช่ือมโยงกันในระยะทางที่ห่างไกลอาจจะเป็น กิโลเมตร หรือ หลาย ๆ กิโลเมตร 
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  ค.) เครือข่ายงานบริเวณนครหลวง หรือ แมน (Metropolitan area network : MAN) และ
ยังมีอีก 2 เครือข่ายที่ยังมีเพิ่มเติมข้ึนมาอีกด้วย คือ 
   ก.) เครือข่ายของการติดต่อระหว่างไมโครคอนโทรลเลอร์ หรือ แคน (Controller area 
network): CAN) เป็นเครือข่ายที่ใช้ติดต่อกันระหว่างไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller  
unit : MCU) 
   ข.) เครือข่ายส่วนบุคคล หรือแพน (Personal area network) : PAN) เป็นเครือข่ายไร้สาย 
    รูปแบบการส่งข้อมูลภายในเครือข่าย 
   Duplex หมายความถึง ความสามารถรับและส่งข้อมูลด้วยอุปกรณ์ช้ินเดียวกัน แบ่งย่อย  
ออกเป็น 2 ประเภท คือ 
  1. Half Duplex จะรับและส่งข้อมูลได้แต่ไม่สามารถท าพร้อมกันได้กล่าวคือถ้าฝ่ายหนึ่ง  
ส่งข้อมูล อีกฝ่ายหนึ่งจะต้องเปน็ฝ่ายรบั ไม่สามารถส่งได้จนกว่าอีกฝ่ายจะเลกิสง่ข้อมูล และเปลี่ยนมา 
เป็นฝ่ายรับ เหมือนการใช้วิทยุสื่อสารได้แก่Ethernet ประเภท 10BaseT (10Mbps) เป็นต้น 
   2. Full Duplex สามารถรับและส่งข้อมูลไปพร้อมๆ กันได้ เหมือนกันการพูดคุยผ่าน 
โทรศัพท์ได้แก่Fast Ethernet (100Mbps) หรือ Gigabit Ethernet (1000Mbps) เป็นต้น 
 
อินเทอร์เน็ตเพ่ือการศึกษา 
  ความส าคัญของการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการศึกษา 
   กลุ่มผู้มีฐานปานกลางและสูงในประเทศอุตสาหกรรมที่ใช้คอมพิวเตอร์ในบ้านมีมากยิ่งขึ้ ย่อม
ท าให้เด็กที่ใช้เทคโนโลยีน้ีอย่างคุ้นเคย ในทางกลับกันเด็กที่ครอบครัวไม่สามารถซื้อหาเทคโนโลยีมาใช้
ในบ้านได้ ก็จะมีโอกาสประสบผลส าเร็จในอนาคตได้ยาก ด้วยเหตุน้ีเองสถานศึกษาจึงมีบทบาทส าคัญ
ในการสร้างโอกาสที่เท่าเทียมกัน  การให้เด็กทุกคนได้มีโอกาสท างานกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
เข้าถึงทรัพยากรบนอินเทอร์เน็ต มีความส าคัญยิ่งในการสร้างหนทางสู่ อนาคตที่เท่าเทียมกัน  
เทคโนโลยียังช่วยให้สถานศึกษาได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งความรู้อันไร้พรมแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และให้โอกาสทางการศึกษาใหม่ๆ แก่เด็กที่ด้อยโอกาสและจากเหตุผลดังกล่าวท าให้ทราบถึง
ความส าคัญของการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา และประโยชน์ที่ครูแล ะนักเรียนจะได้รับ 
อินเทอร์เน็ตมีความส าคัญทางการศึกษา ดังนี้ (ไพโรจน์ เบาใจ. 2543 : 7-9) 

1. อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือด้านการสื่อสารที่สมบูรณ์ เพราะความสามารถในการสื่อสาร 
ด้วยเครื่องมือทางอินเทอร์เน็ต เช่น E – mail , Newsgroup , Mailing List และการประชุมทาง
เครือข่าย เป็นต้น ท าให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารทางไกลด้วยการซักถามโดยตรงกับผู้เช่ียวชาญเฉพาะ
เนื้อหาในเว็บไซต์ขณะที่ท าการทดลองในช่ัวโมงวิทยาศาสตร์หรือส่งค าถามไปยังกลุ่มข่าวและรับ
ค าตอบจากผู้เช่ียวชาญเฉพาะเนื้อหาจากทั่วโลก นอกจากนี้สถานศึกษายังสามารถใช้เว็บไซต์เพื่อการ
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สื่อสารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยน าเสนอกิจกรรมการเรียนรู้การสอน สั่งการบ้าน แจ้ง
วันหยุด นอกจากนี้ห้องสมุดยังสามารถใช้ข้อมูลที่อยู่ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างง่ายดายอีกด้วย 
  2. อินเทอรเ์น็ตท าให้การเรียนรู้แบบร่วมมือสะดวกสบายระหว่างบุคลากรทางการศึกษา 
ได้แก่    2.1 ครูและคร ู
   2.2 นักเรียนและนักเรียน 
   2.3 นักเรียนและคร ู
   2.4 นักเรียนหรือครูและผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา 
   2.5 ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาและผูเ้ช่ียวชาญด้านเนื้อหา 
   3. อินเทอรเ์น็ตเสนอข้อมลูจรงิในโลกปจัจบุันในรูปแบบของการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
  4. อินเทอรเ์น็ตเหมาะสมกับช้ันเรียน ซึ่งผู้เรียนมีความสามารถแตกต่างกัน 
  5. อินเทอรเ์น็ตลดปัญหาความแตกต่างของวัฒนธรรม เช้ือชาติ และเพศ 
   จากความส าคัญดงักล่าวนีเ้อง สง่ผลใหรู้ปแบบการเรียนในยุคสารสนเทศ มลีักษณะดังนี้ 
  1. มีความยืดหยุ่นทั้งเวลาและสถานที ่
  2. สร้างความร่วมมือระหว่างนกัเรียนและครู 
  3. นักเรียนมีความกระตือรือร้น ใฝ่รู้และค้นพบข้อมูลอันมีคา่ 
  4. แหล่งข้อมลูเสมอืนที่ไมจ่ ากัด 
  5. ครูจะกลายเป็นผู้ให้การศึกษา เพือ่น านักเรียนไปสู่การค้นพบข้อมลูความรู้ 
  6. การจัดกลุ่มนักเรียนไมม่ีรปูแบบตายตัว เพื่อท างานอสิระหรือเป็นกลุ่มเล็กๆ 
  7. โรงเรียนเสมือนประตูสู่โลกกว่า 
  8. การประเมินความสามารถจะเป็นไปอย่างต่อเนือ่ง โดยดูจากวัตถุประสงค์และการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของผูเ้รียนแตล่ะคน 
  ความส าคัญของการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตในศตวรรษหน้าจะมีส่วนช่วยให้ทุกสาขา
ของสังคมได้รับการพัฒนา เพราะสังคมในอนาคตจะเป็นสังคมผสมผสาน ดังนั้นผู้น าทางการศึกษาจึง
จ าเป็นต้องวางรากฐานให้คนรุ่นใหม่มีโอกาสที่จะใช้ประโยชน์จากเครือข่ายส่งเสริมให้มีการน า
ศักยภาพของแต่ละบุคคลออกมาเพื่อคุณภาพของสังคม ให้เป็นสังคมการเรียนรู้ที่ยั่งยืนต่อไป 
  การใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการศึกษา 
  การเช่ือมโยงข้อมูลถึงกันจากเครื่องคอมพิวเตอร์แห่งต่างๆ ทั่วโลกผ่านอินเทอร์เน็ตในรูปของ
เครือข่าย ท าให้อินเทอร์เน็ตเป็นถนนเส้นทางสายใหม่ของการศึกษาไปด้วย นอกจากจะเป็นถนนสาย
ส าคัญของข้อมูลข่าวสารทุกวงการวิชาชีพจะเป็นถนนหลักที่ใช้เป็นเส้นทางสู่ขุมทรัพย์ของปัญญา 
ใช้เป็นเส้นทางของการติดต่อเช่ือมโยงข้อมูลข่าวสารถึงกันโดยไม่มีระยะทางและเวลาเป็นอุปสรรคอีก
ต่อไป เป็นเครือข่ายที่เอื้อต่อการสื่อสารความคิดและสารสนเทศผ่านสื่อกลางที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์โดย
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จะเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ที่ก าหนดว่าเมื่อไร ที่ไหน อย่างไร ออกมาเป็นปรากฎการณ์หลากหลาย
รูปแบบ จะมีผลกระทบต่อทุกระดับและให้โอกาสแก่วงการศึกษาในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้  
ทุกแบบให้เพื่อปรับปรุงการเรียนรู้แบบเดิมๆ ให้ดีข้ึน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้สร้างหนทางมากมาย
หลายประการต่อการประยุกต์ใช้เพื่อทางการศึกษา ดังเช่น (บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์. 2540 : 26-27) 
  1. โลกแหง่ความเสมือนจริง ภาพเคลื่อนไหวเชิง 3 มิติ ท าใหผู้้เรียนเสมือนเข้าไปจบัต้อง
สัมผัส สร้างรูปแบบสถานการจ าลองผูเ้รียนสามารถใช้เม้าสค์ลิกพลกิวัตถุเสมือนจริง ดูรายละเอียดใน
ส่วนต่างๆ ของวัสดเุหมือนจริง 
  2. ห้องสมุดเสมือนจริง ผู้เรียนใช้ต าราเสมือนเข้าไปใช้ห้องสมุดนั้นๆ จริงๆ เป็นห้องสมุดที่มี
ขนาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก รวบรวมห้องสมุดและข้อมูลต่างๆ ที่มีอยู่ในโลกนี้เข้าไว้ด้วยกัน โดยเฉพาะใน
ส่วนของการค้นคว้าข้อมูลตามรายช่ือของหัวข้อเนื้อหา แบ่งแยกเป็นเนื้อหาวิชาการต่างๆ ให้สะดวก
ต่อการเช่ือมโยงไปถึงและเนื้อที่ศึกษาค้นคว้านั้นไม่เป็นเพียงอักขระที่น่าเบื่อหน่ายแต่เป็นข้อมูลที่มี
ชีวิตชีวา เช่น เข้าสู่ห้องสมุดคณิตศาสตร์จากการท่องไปในห้องสมุดนี้ 
  3. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การคลิกเปิดอ่านเอกสารในรูปแบบของเอกสารไฮเปอร์เท็กส์และ
ไฮเปอร์มีเดียได้ ท าให้ผู้เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวข้องเช่ือมโยงได้สะดวกรวดเร็วพรั่งพร้อมด้วยข้อมูล
มัลติมีเดียในรูปหนังสอือิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะเป็นสื่อน าการเรียนรู้ ที่มีผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตาม
เวลาและสถานที่ตนสะดวก 
  4. การศึกษาตามความประสงค์  ลักษณะทางการศึกษาตามความประสงค์นั้นมุ่งจัด 
ประสบการณ์เรยีนรู้ทีใ่ช้ในการเรยีนการสอน เก็บรวบรวมให้ผู้เรียนเลือกเรียนในเนื้อหาวิชาที่ต้องการ
ได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ใหบ้รกิารเทป วีดิทัศน์หรือวีดิโอ เซิร์ฟเวอร์ แผ่นคอมแพกดิสต์และบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยให้ผู้เรียนดูผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นการให้ความสะดวกแก่ผู้เรียน  
ในการทบทวนบทเรีนยนอกเวลาเรียนตามเวลาที่สะดวก 
  5. การศึกษาทางไกล การศึกษาทางไกลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์นี้ท าให้ผู้เรีนและผู้สอน
สามารถติดต่อสื่อสารกันได้เป็นการศึกษาทางไกลที่ไม่มีอุปสรรคทางด้านภูมิศาสตร์และเวลาผู้เรียน
สามารถเข้าสู่แหล่งการเรียนรู้ท   ่ก าหนดโดยสถานศึกษา ทั้งตัวสาระความรู้และผู้สอนเข้าถึงผู้เรียน 
เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการเรียน ได้สะดวกยิ่งข้ึน 
  6. แหล่งข้อมูลข่าวสาร การคลิกเช่ือมโยงถึงกันของข้อมูลข่าวสาร การเบี่ยงแหล่งข้อมูลตาม
โฮมเพจต่างๆ ได้ด้วยโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ ท าให้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นเสมือนศูนย์กลางของ
ข้อมูลสารสนเทศที่มีมากมายเป็นตลาดสินค้านานา 
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การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตในโรงเรียน 
  อินเทอร์เน็ตเป็นระบบเครือข่ายเปิดที่สามารถเช่ือมโยงกันได้ตลอดเวลา สมาชิกของ
เครือข่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ประกอบด้วยตัวเลข ข้อความ ภาพและเสียง ที่มีผู้น าเสนอไว้ให้
เรียกใช้ไตลอดเวล เมื่อโรงเรียนติดตั้งศูนย์บรกิารอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนทั้งครู ผู้บริหาร และนักเรียน
ก็สามารถใช้ประโยช์จากบริการต่างๆ บนเครือข่ายได้เต็มที่ แนวทงการใช้ประโยชน์จากการบริการ  
อินเทอร์เน็ต่ือการพัฒนาประสิทธิภาพการริหาและการเรียนการสอนในโรงเรียน ดังนี้  
(ไพศาล สุวรรณน้อย. 2541 : 40 – 46)   
  1. การบริหารจัดการ การประชาสัมพันธ์ในอดีต สถานศึกษาส่วนใหญ่ใช้เอกสารสิ่งพิมพ์เป็น
หลัก ซึ่งกระบวนการผลิตต้องใช้เวลาและเสียค่าใช้จ่ายสูง เมื่อมีการน า IT มาประยุกต์ใช้ในสถาบัน 
กันมากข้ึนจึงอาศัยการสร้าง Homepage บน  WWW เพื่อแนะน าหรือประชาสัมพันธ์หน่วยงานกัน
มากขึ้น การประชาสัมพันธ่โรงเรียนโดยการสรา้งโฮมเพจของโรงเรียนซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ 
ทั้งนักเรียนและบุคคลทั่วไป  ได้แก่ ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน หลักสูตรที่จัดการศึกษาและ  
การวัดผลประเมนิผล ข้อมูลบคุลากรและข้อมูลนักเรยีน บริการที่ให้กับนักเรยีน กิจกรรมของโรงเรียน 
ข่าวประจ าสัปดาห์  การเช่ือมต่อสู่แหล่งข้อมูลหรือโฮมเพจอื่นๆที่น่าสนใจ  การบริหารการจัดการใน
ด้านอื่นๆ ในโรงเรียน สามารถใช้ประโยชน์จากการสร้างโฮม เพจของโรงเรียนได้อีก เช่น ข้อมูล
ทะเบียน ประวัติบุคลากรและนักเรียน การแนะแนว การศึกษาและอาชีพ  การแจ้งผลการเรียน
รายบุคคล การใช้ประโยชน์จากการสื่อทางอินเทอร์เน็ตก็สามารถลดค่าช่ายในการบริหารจัดการโดย
ใช้อีเมล์ ส่งหนังสือราชการ หนังสือเชิญประชุม การแจ้งเวียนหนังสือราชการ 
  2. การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน เมื่อมีระบบเครือข่ายและติดตั้งระบบบริการใน
โรงเรียนและนอกจากให้ครู อาจารย์และนักเรียนในโรงเรียนแล้ว สามารถปรับกิจกรรมการเรียน  
การสอนที่เอาอินเทอร์เน็ตมาใช้เสริมกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งนักเรียนเป็นศูนย์กลางได้  ซึ่งมี
ตัวอย่างในหลายสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ใช้กิจกรรมดังกล่าวนี้ 
   2.1 การสืบค้นข้อมูลและความรู้ผ่านเครือข่าย ถ้าห้องสมุดโรงเรียนมีคอมพิวเตอร์ที่
เช่ือมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายได้ จะช่วยให้นักเรียนสามารถค้นเอกสารสั่งพิมพ์จากห้องสมุดของ
สถาบันการศึกษาอื่นที่เช่ือมต่อเข้ากับระบบอินเทอร์เน็ตได้หรือถ้านักเรียนสามารถเช่ือมต่อเข้า
อินเทอร์เน็ตที่บ้านก็สามารถสืบค้นบ้านได้ หมายความว่า ไม่จ ากัดเรื่องเวลา ที่นักเรียนจะค้นคว้า
เอกสารสั่งพิมพ์ ในห้องสมุดบริการอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการสืบค้น คือ TelNet  ซึ่งสามารถเรียกใช้ 
โปรแกร Opac ซึ่งเป็นโปรแกรมการสืบค้นในห้องสมุดที่ใช้กันเกือบทั่วโลก ถ้าจะเพิ่มความสะดวกให้
สมาชิกผู้บริการก็สามารถท าลิงค์ไว้ที่โฮมเพจของโรงเรียนได้ 
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   2.2 การผลิตและแลเปลี่ยนสื่อการสอนบนเครือข่าย ในปัจจุบันมีหลายสถาบันที่น า
สื่อการเรียนการสอนไว้บนเครือข่ายและท าลิงค์ไว้ที่โฮมเพจ เพื่อให้ผู้ใช้บริการเรียกใช้บทเรียน
เหล่านั้นได้  บทเรียนที่สามารถน ามาไว้บนเครือข่ายมีทั้งี่เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์  แฟ้มเอกสาร 
ค าสอน ที่อยู่ในรูปของ PDF  หรือแฟ้มของ PPZ ซึ่งสามารถดูตัวอย่างการใช้สื่อทั้งสองรูปแบบได้  
ซึ่งเป็นโฮมเพจรายวิชาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
   2.3 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนเครือข่าย การใช้ประโยชน์จากเครือข่าย 
ที่เริ่มใช้กันมากเพื่อเป็นการเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนในช้ันเรียนปกติ คือ การสร้างโฮมเพจ
รายวิชา (Subject Hompage) ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถศึกษารายละเอียดของลักษณะวิชา  
การวัดผลประเมินผล รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่ผู้สอนก าหนด ก่อนที่จะเข้ามาในช้ันเรียนปกติ เช่น  
การอ่านเอกสารเนื้อหาที่จัดไว้ให้ การสืบค้นข้อมูลที่ ผู้สอนท าลิงค์ไว้ให้ ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะ 
การเรียนรู้ด้วยตนเองและทักษะการใช้ IT ให้กับผู้เรียนไปพร้อมๆกัน เมื่อผู้เรียนเตรียมอ่านและท า
ความเข้าใจเนื้อหามาพร้อมล้ว การจัดกิจกรรมในช้ันเรียนปกติก็จะลดเวลาการถ่ายทอดเนื้อหาหรือ
การบอกเนื้อหาลงได้ ท าให้สามารถจัดกิจกรรมการอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น ตามประเด็น
ที่ร่วมกันศึกษา ซึ่งเป็นการพัฒนาการคิดอย่างวิเคราะห์ การแสดงออกซึ่งความคิดเห็นของตนเองและ
การร่วมท างานกับผู้อื่นได้ซึ่งการสอนในรูปแบบที่ยดการบรรยายไม่สามารถจะท ากิจกรรมส่วนนนี้ได้
เพราะเวลาไม่เพียงพอ 
   2.4 การสื่อสารระหว่างบุคคล การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในปัจจุบัน เมื่อน า
ระบบเครือข่ายมาใช้ จะช่วยให้การสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา โดยใช้
บริการอีเมลล์ หรือจะใช้ในการติดต่อสื่อสารกัน ได้ต้ังแต่การถามตอบในเนื้อหาวิชา การแสดงความ
คิดเห็นในประเด็นที่สนใจร่วมกัน การใช้อีเมลล์เพื่อการติดต่อสื่อสารนั้นสามารถใช้ได้ทั้งระหว่าง
นักเรียนกับนักเรียน   นักเรียนกับอาจารย์  อาจารย์กับอาจารย์  นักเรียนกับผู้เช่ียวชาญภายนอก 
และอาจารย์กับผู้เช่ียวชาญภายนอก เพื่อก้าวเข้าสู่สังคมการเรียนรู้และการจัดการศึกษาลักษณะ
สังคมปิด โรงเรียนเปิด นอกจากนี้ อีเมล์ยังสามารถใช้เพื่อให้ผู้เรียนส่งงาน การบ้าน หรือรายงาน  
ถึงผู้สอนได้ โดยใช้วิธีการงานที่พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะการใช้อีเมล์ส าหรับ
ผู้เรียนอีกวิธีหนึ่งด้วย  
   2.5 การเรียนทางไกล และการฝึกอบรมทางไกล ในโลกอินเทอร์เน็ตจะพบว่ามีหลาย
สถาบันในทุกระดับและบริษัทเอกชนที่ เปิดหลักสูตรฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ช าระ
ค่าธรรมเนียมผ่านเครือข่ายแล้วจะได้ Username และ Password ของหลักสูตรนั้นเพื่อเข้าศึกษา
ตามหลักสูตร มีทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท และหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นหลาย
หลักสูตร  แนวคิดเกี่ยวกับแนวการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรมทางไกลนี้ พัฒนามาจาก
การศึกษาทางไกล เดิมอาศัยสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก การใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อการเรียนการสอนเราะ
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สามารถน าเสนอเนื้อหาที่อยู่ในรูปข้อความ ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงได้สมบูรณ์ ผู้ที่อยากได้
ข้อมูลในเรื่องนี้สามารถใช้การหาใน WWW เพื่อดูว่ามีอยู่ที่บ้าง โฮมเพจที่จัดหลักสูตรลักณะดังกล่าวมี
อยู่มากมาย 
  การประยุกต์ใช้อินเทอรเ์น็ตเพื่อการศึกษา  มีสาเหตทุี่ส าคัญ 3 ประการ ดังนี้  
(ไพโรจน์  เบาใจ. 2543 : 7 – 9) 
  1. การสื่อสาร ทั้งนี้ เพราะอินเทอร์เน็ตคือเครือข่ายที่สามารถสื่อสารถึงกันได้ตลอดเวลา  
ซึ่งลดข้อจ ากัดของเวลาและสถานที่ 
  2. การเรียนแบบร่วมมือ  เพราะอินเทอร์เน็ตอ านวยความสะดวกต่อผู้เรียน ครู และผู้วิจัย
จากทั่วโลก ในการร่วมกันออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนได้ 
  3. การสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพราะเป็นแหล่งข้อมูลที่เปิดโอกาสให้สามารถเสนอความรู้ใหม่
ตลอดเวลา ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจึงจ าเป็นต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์ ประเมินที่ดีด้วย 
 
ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตส าหรบัการศึกษา 
  อินเทอร์เน็ตมีความส าคัญต่อวงการศึกษาเป็นอย่างมากในการน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล สืบค้นต ารา เอกสาร คู่มือครู เอกสารประกอบการเรียน การค้นคว้างาน วิเคราะห์ 
วิจัย การประชุม  การอภิปรายได้ตอบปัญหาทางการศึกษา การเรียนการสอนทางไกลและการ
ฝึกอบรมทางไกล ถึงแม้ว่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในยุคแรกๆ จะถูกพัฒนาข้ึนมาเพื่อวัตถุประสงค์ทาง
การทหารแต่ด้วยศักยภาพของการเป็นเครือข่ายที่โยงใยทั่วทุกมุมโลกและมีบริการที่เป็นประโยชน์
อย่างมากมาย ท าให้นักศึกษาสนใจที่จะน าอินเทอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้กับการศึกษา โดยเฉพาะระดับ
อนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (ถนอมพร เลาหจรัสแสง. 2540 : 55-56) ซึ่งพอจะสรุปประโยชน์
ของอินเทอร์เน็ตทางการศึกษาได้ ดังนี้ (สุกานดา ดีโพธ์ิกลาง. 2540 : 39) 
  1. ครู อาจารย์ผู้สอน สามารถพัฒนาคุณภาพบทเรียน หรือแนวคิดในสาขาวิชาที่สอน  
โดยการเรียกดูจากสถาบันการศึกษาอื่น ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาวิชาการ คู่มือครู แบบฝึกหัด ซึ่งบางเรื่อง
สามารถคัดลอกมาใช้ได้ทันที เนื่องจากผู้ผลิต ผู้คิดเดิมแจ้งความจ านงให้เป็นของสาธารณะชน 
น าไปใช้ได้ (Public Mode) ในทางกลับกัน ครู อาจารย์ ท่านใดมีแนวคิด วิธีสอน คู่มือสอนที่น่าสนใจ  
สร้างความเข้าใจได้ดีกว่าอผู้อื่นก็สามารถน าเรื่องดังกล่าวในเว็บไซต์ (Web Site) ของสถาบันของ
ตนเอง เพื่อให้ผู้อื่นศึกษาใช้งานได้ ส่วนหนึ่งของเรื่องดังกล่าวอาจจะเป็นโปรแกรมส าเร็จรูปหรืออยู่ใน
รูป CD – ROM (Compact Disk – Read Only Memory) ซึ่งโดยทั่วๆไปเรียกว่า คอมพิวเตอร์ช่วย
การเรียนการสอน (CAI) ซึ่งมีทั้งช่วยวิชาทั่วๆ ไปและช่วยสอนวิชาที่เกี่ยวกับวิทยาการด้าน
คอมพิวเตอร์โดยตรง 
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  2. นักเรียน นักศึกษา สามารถเข้าถึงการเรียนการสอนของครู อาจารย์ ต่างสถาบัน เนื้อหา
สาระที่ห้องสมุดตนเองยังไม่มี  รูปภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว  เช่น  การท างานของเครื่องจักร 
การศึกษาส่วนรายละเอียดของการท างานของร่างกาย  เสียงดนตรี เพลง วิธีการเล่นกีฬา การทดลอง
วิทยาศาสตร์  ภาพเขียนทางศิลปวัฒนธรรม สารคดีที่เกี่ยวข้องกับการเรียน ภูมิศาสตร์ วิธีการถนอม
อาหาร การเรียนด้วยตนเองผ่านบทเรียนส าเร็จรูป การท าอุปกรณ์บางอย่างด้วยตนเอง  
การแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนในสถาบันเดียวกันแต่คนละห้อง หรือต่างสถาบัน 
  3. ข้อมูลการบริหารการจดัการ ช่วยให้ผู้บริหารสามารถติดต่อถ่ายโอนและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ได้ เกี่ยวกับทะเบียน ประวัตินักเรียน การเลือกเรียน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การแนะแนวทาง
การศึกษาและอาชีพ  ข้อมูลผู้ปกครองด้านอาชีพ รายได้ต่อไป การย้ายถ่ินที่อยู่ ข้อมูลครู อาจารย์ 
เงินเดือน คุณวุฒิ การอบรม การลาศึกษา ความสามารถพิเศษ เป็นต้น หากมีข้อมูลดังกล่าวพร้อม
ภาพของนักเรียนและอาจารย์ จะช่วยให้อาจารย์ประจ าช้ัน ประจ าวิชา ฝ่ายบริหาร ได้ติดตาม
แลกเปลี่ยนถ่ายโอนตามความจ าเป็นเพื่อดูแลให้นักเรียน / อาจารย์สามารถพัฒนาตนเอง ได้สูงสุด
ตามศักยภาพของแต่ละคน ข้อมูลดังกล่าวรวมถึงเด็กผู้มีพรสวรรค์ เก่งเลิศ หรือเด็กและเยาวชนที่ยัง
ต้องการความช่วยเหลือเนื่องจากพิเการทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งต้องการชดเชยในบางเรื่องบางส่วน
เพื่อให้สามารถช่วยตนเองและครอบครัวได้ตามศักยภาพของตน ระบบข้อมูลเช่นนี้  เรียกว่า ข้อมูล
การบริหารจัดการ (Management  Information  System : MIS)  
  4. ใช้ในงานวิเคราะห์วิจัย เรื่องนี้ นักเรียนที่อยู่ในระดับมัธยม อาชีวศึกษาข้ึนไป และครู
อาจารย์สถาบันการศึกษาทุกระดับ สามารถ ค้นหาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความสนใจที่จะศึกษา
ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นวรรณคดีที่เกี่ยวข้อง (Review of Literature) เพื่อดู
ว่ามีผู้รู้ท่านใดบ้างศึกษาค้นคว้าเมื่อใด ผลเป็นประการใดเพื่อน ามาอ้างอิงหรือน ามาเป็นตัวแบบศึกษา
ค้นคว้าต่องานบางเรื่องอาจจะเสียค่าใช้จ่ายบ้าง ซึ่งสามารถจ่ายได้ผ่านบัตรเครดิ ต (Credit Card) 
เนื่องจากเป็นงานที่มีลิขสิทธ์ิทางปัญญา แต่เอกสารส่วนมากทั้งงานวิจัยและเอกสารทั่วไปที่ค้นคว้าได้
จะเป็นเรื่องที่เปิดเผยแก่สาธารณชนทั่วไปโดยไม่คิดมูลค่า 
  5. การประมวลผลหรือการท างานโดยใช้เครื่องอื่น บริการของอินเทอร์เน็ตรวมถึงการขอใช้
เครื่องมือที่มีศักยภาพสูงท างานบางงนให้เราได้ หากได้รับอนุญาตหรือเราเป็นสมาชิกอยู่ ดังนั้นงาน
ประมวลผลหรืองานค านวณที่ต้องการความรวดเร็วและมีความซับซ้อนสูง ก็สามารถใช้บริการนี้ได้ 
สถานศึกษาบางแห่งอาจมีเครื่องที่มีสมรรถนะไม่สูงพอที่จะท างานบางงาน ก็สามารถท างานที่เครื่อง
ของตนเองแต่ส่งงานข้ามเครื่องไปให้ศูนย์ใหญ่หรือศูนย์สาขาช่วยท างานให้และส่งผลงานนั้น กลับมา
ยังจอคอมพิวเตอร์ของเจ้าของงาน 
  6. การเล่นเกม เพื่อลับสมองและฝึกความคิดกับการท างานของมือในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
มีเกมเล่นทุกระดับ ส่วนหนึ่งของเกมดังกลา่วจะเปิดให้เลน่ โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งนักเรียน นิสิต นักศึกษา
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ทุกระดับอาจขอเข้าลองศึกษาวิธีการและลองเล่นเกมกับเพื่อนร่วมช้ัน หรือเล่นกับผู้ ต่างสถาบันได้
โดยสะดวก แต่อย่างไรก็ตามการเล่นเกมควรมีข้อพิจารณาว่าเล่นเพื่อฝึกฝนหรือเล่นเพื่อฝึกสมองหรือ
คลายความเครียดนั้น จะเป็นประโยชน์มากกว่าทุ่มเท  เสียเวลา  และเสียค่าใช้จ่าย เพื่อจะเอาชนะ
การเล่นในเกมเพียงอย่างเดียว 
 
ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้อินเทอร์เน็ตในโรงเรียน 
  บทบาทของนักเรียน นักศึกษาและครูอาจารย์กบัการใช้บริการอินเทอร์เน็ต 
  อินเทอร์เน็ตมีประโยชน์มากมายต่อการเรียนการสอนในปัจจุบนั แต่การที่จะใช้ประโยชน์จาก
อินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น นักเรียน นักศึกษาและครูอาจารย์จะต้องแสดงบทบาทที่
ส าคัญ ได้แก่ การเป็นผู้รับ  การเป็นผู้ให้ สารสนเทศ และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ส าหรับผู้อื่น 
นอกจากนี้จะต้องมีวิจารณญาณในการพิจารณาและคัดเลือกสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ตมาใช้
ประโยชน์ บทบาทของนักเรียน นักศึกษาและครูอาจารย์ที่จะต้องมีและแตกต่างจากผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
ทั่วไป สรุปได้ดังนี้ (ถนอมพร เลาหจรัสแสง. 2540 : 10-11) 
  1. บทบาทของนักเรียน นักศึกษา 
   1.1 นักเรียน  นักศึกษาจะต้องแสดงบทบาทของผู้แนะน าแหล่งความรู้และรู้จักจัด
ระเบียบและเผยแพร่ความรู้ทางอินเทอร์เน็ต 
   1.2 นักเรียน นักศึกษา จะต้องแสดงบทบาทส าคัญในการคิดสร้างสรรค์เพื่อให้ได้มา 
   1.3 นักเรียน นักศึกษา จะต้องแสดงบทบาทพี่เลีย้ง  ผู้ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการ
เรียนรู้ด้วยตนเองและรักที่จะค้นคว้าในสิ่งตนเองสนใจและที่ส าคัญคือให้ค าแนะน าแนวทางในการ
ค้นคว้าด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 
   1.4 นักเรียน นักศึกษา ควรแสดงบทบาทในการออกแบบหรือพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
  2. บทบาทของครูอาจารย์ 
   2.1 แนะน าให้นักศึกษาเลือกใช้และรู้จักประเมินคุณค่าของสารสนเทศอินเทอร์เน็ต
ก่อนที่จะน ามาใช้ประโยชน์ 
   2.2 เรียนรู้วิธีการใช้บริการต่างๆ จากอินเทอร์เน็ตและเลือกใช้ให้เหมาะสมเพื่อจะได้
ให้ค าแนะน ากับนักเรียน  นักศึกษาได้ 
   2.3 ประยุกต์ใช้บริการต่างๆ ของอินเทอร์เน็ตมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนใน
หลักสูตรละเสริมหลักสูตรที่ไม่สามารถท าได้ในช้ันเรียนปกติ เช่นการท่องเที่ยว การชมสถานที่ต่างๆ 
   2.4 ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งรวบรวมแนวความคิดทางการศึกษาด้านต่างๆ 
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   2.5 ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งสนับสนุนและจัดเตรียมทรัพยากรในการเรียนการสอน
การท าโครงงานต่างๆ การท าวิจัย ท าแผนการสอน เป็นต้น 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

1. งานวิจัยในประเทศ 
ศักดา  จันทร์ประเสริฐ  (2541 : บทคัดย่อ)  ศึกษาความคิดเห็น  ปัญหาและข้อเสนอแนะใน 

การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าถึงสารสนเทศของอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พบว่า  อาจารย์ส่วน
ใหญ่ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการติดต่อสื่อสารและใช้สารสนเทศอินเทอร์เน็ตประเภทไปรษณีย์ 
อิเล็กทรอนิกส์มากที่สุด  ความคิดเห็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต  การเรียนการสอน พบว่า 
อาจารย์เห็นว่ามีประโยชน์และควรน ามาใช้สนับสนุนการเรียนการสอน โดยรวมในระดับมาก ส าหรับ
ข้อเสนอแนะในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต พบว่า อาจารย์ส่วนใหญ่เห็นว่า ควรเพิ่มความเร็วของ
อินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยควรเพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดต่อเข้าอินเทอร์เน็ตในแต่ละคณะควร
รวบรวมแหล่งสารสนเทศของแต่ละสาขาวิชาเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยและควรจัดอบรม
การเข้าถึงสารสนเทศอินเทอร์เน็ต 
  พรสิงห์ ชุปวา  (2542 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ศึกษาปัญหาและสภาพการใช้
อินเทอร์เน็ตของนักเรียนโรงเรียนร้อยเอ็ดพาณิชยการเทคโนโลยี  จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยมีความมุ่ง
หมายของการวิจัยเพื่อศึกษาปัญหาและสภาพการใช้อินเทอร์เน็ตของนักเรียนโรงเรี ยนร้อยเอ็ด
พาณิชยการเทคโนโลยี  ผลการวิจัยพบว่า  สภาพการใช้อินเทอร์เน็ตของนักเรียนจะเรียนรู้การใช้
อินเทอร์เน็ตจากโรงเรียนมากที่สุด  มีความถ่ีในการใช้บริการสัปดาห์ละ 1-3 ครั้ง ปัญหาของนักเรียน
ต่อการใช้อินเทอร์เน็ต โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
  พรวิจิตร  ชาติอ านวย (2544 : บทคัดย่อ)  ศึกษาเรื่อง สภาพและปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ต
ของครูอาจารย์และนักเรียน  โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 11 ที่เข้า
ร่วมโครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย (SchoolNet Thailand)  โดยศึกษาสภาพการ
ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอนแบ่งเปน็ 4 ด้าน คือ ด้านลักษณะการใช้อินเทอร์เน็ต ด้านความถ่ี
การใช้อินเทอร์เน็ต ด้านสาเหตุที่เลือกใช้อินเทอร์เน็ตและด้านการติดต่อสื่อสารผ่านระบบเครือข่าย 
ปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตแบ่งเป็น 4 ด้าน คือ ด้านการบริการของศูนย์บริการและการเข้าสู่เครือข่าย 
ด้านวัสดุอุปรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้อินเทอร์เน็ต  ด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตและด้าน
สารสนเทศบนระบบเครือข่าย ผลการวิจัย ปรากฏว่า  
  1. ครูอาจารย์มีสภาพการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอนโดยรวมและเป็นรายด้าน  
2 ด้าน อยู่ในระดับน้อยมีปัญหาในการใช้อินเทอร์เน็ต โดยรวมและเป็นรายด้าน 2 ด้าน อยู่ในระดับ
ปานกลางและมีปัญหาอยู่ในระดับ มาก 2 ด้าน คือ ด้านวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตและ
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ด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต ครูอาจารย์หมวดวิชาต่างกัน มีสภาพและปัญหาการใช้
อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรยีนการสอนไม่แตกต่างกัน และครูอาจารย์ที่อยู่ในโรงเรียนขนาดต่างกันมีสภาพ
การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรีนการสอนไม่แตกต่างกัน แต่ครูอาจารย์ที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กมี
ปัญหาโดยรวมและรายด้านทั้ง 4 ด้าน มากกว่าครูอาจารย์ที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กมีปัญหาโดยรวม
และรายด้านทั้ง 4 ด้าน มากกว่าครูอาจารย์ที่อยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่ซึ่งมีปัญหาแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ.05 
  2. นักเรียนมีสภาพการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มี
ความคิดเห็นด้วยต่อสาเหตุที่เลือกใช้อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนอีก 3 ด้านมีการใช้อยู่ในระดับน้อย 
และมีปัญหาในการใช้อินเทอร์เน็ตโดยรวมและรายด้านทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง นักเรียนที่
แผนการเรียนต่างกันมีสภาพและปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอนไม่แตกต่างกัน  
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกันมีสภาพการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แต่มีปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนการ
สอนไม่แตกต่างกัน นักเรียนในโรงเรียนขนาดต่างกันมีสภาพและปัญหาการใช้แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางถสิติที่ระดับ 0.05 
 อภิศักดิ์  เข็มพิลา (2547 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง สภาพปัญหาและความต้องการใช้
อินเทอร์เน็ตของบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขโครงการแพทย์ทางไกลผ่านดาวเทียมในพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการปฏิบัติปรากฏดังนี้ 
  1. บุคลากรใช้อินเทอร์เน็ตที่ส านักงานมากที่สุด รองลงมาคือที่บ้าน แต่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่
บ้านยังไม่เพียงพอ ซึ่งคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ใช้ระบบปฏิบัติการ Window 98 หรือ Window ME 
และบุคลากรส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตประมาณ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ ครั้งละประมาณ 1-2 ช่ัวโมง 
ในช่วงเวลา 09.01 – 12.00 น.  และรูปแบบการใช้อินเทอร์เน็ตร้อยละ 100 คือ บริการสืบค้นข้อมูล
เวิลด์ ไวด์ เว็บ (World Wide Web) รองลงมาคือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ส่วนบริการที่ใช้
น้อยที่สุดคือการขอใช้เครื่องระยะไกล (Telent) 
  2. บุคลากรพบปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตที่เกิดจากสมรรถนะของเครือ่งคอมพิวเตอรม์ากทีส่ดุ  
รองลงมาคือปัญหาจากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในหน่วยงาน  ปัญหาการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษและปัญหาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอในการใช้
อินเทอร์เน็ต 
  3. บุคลากรต้องการผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์  การใช้อินเทอร์เน็ตระบบความเร็วสูง  
การรับส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต  ระบบข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานในอินเทอร์เน็ตต้องการเครื่อง
คอมพิวเตอร์เพิ่มมากขึ้น และต้องการเข้ารับการอบรมการใช้อินเทอร์เน็ต 
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  ชเนตติ สยนานนท์ (2555 : บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและปัญหาการใช้
อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผลการวิจัย
พบว่าพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาในด้านการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านการ
สื่อสารและด้านความบันเทิงโดยรวมอยู่ในระดับ มาก นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมีพฤติกรรม
การใช้อินเทอร์เน็ตโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน นักศึกษาต่างช้ันปี มีพฤติกรรมการใช้
อินเทอร์เน็ตในด้านการสื่อสารต่างกัน 
  บุษรา ประกอบธรรม (2555 : บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต
เพื่อการศึกษา การติดต่อสื่อสารและบันเทิง ที่มีผลต่อช่วงเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่ใช้งาน
อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  สถาบันการศึกษาของรัฐมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา
และด้านการสื่อสารมากที่สุด สถานที่ใช้งานนิยมใช้ที่บ้านหรือที่พักของตนเอง กลุ่มผู้ใช้งานด้าน
การศึกษาการการสื่อสารและบันเทิง ใช้งานประมาณ 2 – 3 ช่ัวโมง ในช่วงเวลา 20.01 – 24.00 น. 
    ประชัน  เรืองมนตรี (2555 : บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง  ปัญหาความต้องการใช้
อินเทอร์เน็ตโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรรีัมย์ เขต 3  ผลการวิจัยพบว่า  
  1. ปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตในโรงเรียนตามความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียนและครู 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านการบริหาร
จัดการและด้านบุคลากรมีปัญหาอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านงบประมาณ มีปัญหาในระดับปานกลาง 
เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ าสุด จะได้ดังนี้ ด้านวัสดุอุปกรณ์  ด้านการบริหารจัดการ  
ด้านบุคลากร และด้านงบประมาณ ตามล าดับ 
  2. ความต้องการต่อการใช้อินเทอร์เน็ตในโรงเรียนตามความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน
และครู โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ าสุด จะได้
ดังนี้ ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านบุคลากร ด้านการบริหารจัดการ และด้านงบประมาณ ตามล าดับ 
  3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  ระหว่างผู้อ านวยการโรงเรียนและครู พบว่าผู้อ านวยการโรงเรียน
และครู โดยภาพรวมและเป็นรายด้าน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
  4. การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ระหว่างผู้อ านวยการโรงเรียนและครู พบว่าผู้อ านวยการ
โรงเรียนและครู โดยภาพรวมและเป็นรายด้าน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
 5. การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตตามความคิดเห็นของ
ผู้อ านวยการโรงเรียนและครู โดยแบ่งตามขนาดของโรงเรียน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อทดสอบเป็นรายคู่ พบว่าปัญหาและความต้องการใช้อินเทอร์เน็ต
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ตามความคิดเห็นของผู้อ านวยการและครูในโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง ไม่แตกต่างกัน  
แต่ปัญหาและความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตตามความคิดเห็นของผู้อ านวยการและครูในโรงเรียนขนาด
เล็กและขนาดกลางมีความแตกต่างกันกับโรงเรียนขนาดใหญ่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   6. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการใช้อินเทอรเ์น็ตโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 คือ ต้องการให้มีการจัดสรรงบประมาณในการซื้ออุปกรณ์เสรมิต่างๆ ครู
ขาดทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ไม่มีงบประมาณในด้านค่าบริการ/ซื้อวัสดุอุปกรณ์ และต้องการให้มี
ครูที่มีความรู้ในการดูแลรรักษาวัสดุอุปกรณ์ ตามล าดับ 
  จันทนี  รุ่งเรืองธนาผล  (2558 : บทคัดย่อ)  ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มีพฤติกรรม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสืบค้นมากที่สุดคือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โปรแกรมที่ใช้
ในการสืบค้นมากที่สุดคือ  Chrome ความถ่ีในการใช้งานมากที่สุด 5 ครั้งต่อสัปดาห์ ช่วงเวลาที่ใช้
มากที่สุดคือ ตั้งแต่ 18.00 น. เป็นต้นไป และสถานที่ที่ใช้จากบ้าน/ที่พักมากที่สุด พฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ นักศึกษา
จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการลงทะเบียน และการดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด รองลงมาคือ การสืบค้นข้อมูลการใช้ข้อมูล ส่วนข้อที่เหลืออยู่ในระดับปานกลาง 
 พฤติกรรมด้านการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองของนักศึกษา
ส่วนใหญ่ได้เข้าใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 1 ครั้งต่อสัปดาห์ ใช้เวลา 1 ช่ัวโมงในการเรียนในแต่ละครั้ง มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อจะเห็นว่าการมีคู่มือประกอบการเรียนเป็นภาษาไทยท าให้นักศึกษาเข้าใช้งาน
เพิ่มข้ึน การจัดให้มีห้องเรียนที่เหมาะสม การที่นักศึกษาเข้าเรียนท าให้มีพัฒนาการดีข้ึน มีการอบรม
วิธีการเรียนก่อนการเรียนจากโปรแกรมส าเร็จรูป 
  ปัญหาที่พบจากการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัญหาที่มีผู้ตอบมากที่สุด คือ ความล่าช้า
ของระบบ รองลงมาคือความไม่สะดวกในการเช่ือมต่อไวไฟ การเช่ือมต่อระบบอินเทอร์เน็ตท าได้ยาก 
ปัญหาจากการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปการเรียนภาษาอังกฤษ ปัญหาที่นักศึกษาพบมากที่สุดคือ การเข้า
ใช้งานจากโปรแกรมที่เป็น Web Browser จะใช้ได้เฉพาะ Internet explorer รองลงมาอคือ 
ขาดอุปกรณ์ที่จะใช้ในการเรียนคือหูฟังพร้อมด้วยไมโครโฟน 
  เฉลิมพล  แข็งแรง (2559 : บทคัดย่อ) ศึกษาวิจัยการศึกษาสภาพการใช้อินเตอร์เน็ตของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิยการเชียงราย กลุ่มตัวอย่าง
คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาคอมพิวเตอร์ ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชย
การเชียงราย จ านวน 137 คน ได้จากการสุ่มแบบมช้ัีนภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใน
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การวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาร้อย  ละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาสภาพการใช้อินเตอร์เน็ต มีทั้งหมด 4 ปัจจัย คือปัจจัยด้านการ
จัดการเรียนการสอน ปัจจัยด้านสถานที่ ปัจจัยด้านความบันเทิง และปัจจัยด้านระบบ  อินเทอร์เน็ต 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (μ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( σ ) และค่าร้อยละ ผลการ
ศึกษาวิจัยการศึกษาสภาพการใช้อินเตอร์เน็ตของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิยการเชียงราย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61 
อยู่ในระดับ มาก 
  จากการศึกษางานวิจัยต่างๆข้างต้น เห็นว่าอินเทอร์เน็ต มีบทบาทส าคัญ และคุณประโยชน์
อย่างยิ่งในวงการการศึกษา จึงสมควรที่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนจะให้ความสนใจ และน า
อินเทอร์เน็ตไปประกอบการเรียนการสอนให้แพร่หลายมากข้ึน เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ทั้งในส่วน
ของครูผู้สอน และของนักเรียน เนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทย ได้มีการใช้อินเทอร์เน็ตกันมาก
พอสมควร มีการประยุกต์ใช้ เพื่อการเรียนการสอน และมีแนวโน้มที่จะเข้ามามีบทบาทส าคัญใน
วงการการศึกษาทั้งในปัจจุบันและอนาคตมากข้ึนตามล าดับ 



บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพและปญัหาการใช้งานระบบอนิเทอร์เน็ตของนกัเรียน นักศึกษา 
และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุร ีผู้วิจัยได้ด าเนินงานตามขั้นตอนดังนี ้
 

1. การก าหนดประชากรและเลือกกลุม่ตัวอย่าง 
2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
3. การเกบ็รวบรวมข้อมูลและการจัดกระท าข้อมูล 
4. การวิเคราะห์ข้อมลูและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

กำรก ำหนดประชำกรและเลือกกลุ่มตัวอย่ำง 
  ประชำกร  
 1. ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ประจ าภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วย  

- ผู้บริหาร   จ านวน   5  คน 
- ครู     จ านวน         153  คน 
- เจ้าหน้าที ่   จ านวน           31  คน 
- นักเรียน นักศึกษา  จ านวน       3,787  คน 

รวมทั้งสิ้น  จ านวน       3,976  คน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่  และนักเรียนนักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วย  

- ผู้บริหาร   จ านวน   5  คน 
- ครู     จ านวน         153  คน 
- เจ้าหน้าที ่   จ านวน           31  คน 
- นักเรียน นักศึกษา  จ านวน          362  คน 

รวมทั้งสิ้น  จ านวน          551  คน 
ซึ่งได้มาโดย ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่  โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

sampling) นักเรียน นักศึกษา โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  (Simple random sampling)   
จากการใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, Taro.1973. : 607-610) 



28 
 

กำรสรำ้งเครื่องมือท่ีใช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมลู  
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม เรื่อง “สภาพและปัญหา

การใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ”    
ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามล าดับข้ันตอน ดังนี้ 

1. ศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ เอกสาร ต ารา วารสาร และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน
ระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือ 
 2. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
ตามวิธีการของลเิคิร์ท (Likert) 

3. ศึกษางานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับสภาพและปัญหาการใช้งานระบบ อินเทอร์ เน็ตของ          
ชเนตตี สยนานนท์ (2555 : 70 - 81) และงานวิจัยของ อุศมาน  หลีสันมะหมัด (2560 : 77-87)     
เพื่อน ามาก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาและเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย 
 4. น าข้อมูลที่ได้จาก ข้อ 1,2 และ 3 มาสร้างเป็นแบบสอบถาม เรื่อง “สภาพและปัญหาการ
ใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี” ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 4 ตอน ได้แก่  
 ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) จ านวน 2 ข้อ เกี่ยวกับเพศ สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ นักเรียน 
นักศึกษา แบ่งเป็นแผนกวิชา  เจ้าหน้าที่ แบ่งเป็นฝ่าย ครู แบ่งเป็นแผนกวิชา ผู้บริหาร แบ่งเป็นฝ่าย 
  ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นในสภาพการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของ
นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านสภาพการใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบบ
ใช้สาย (LAN) ด้านสภาพการใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไม่ใช้สาย (LAN) และ ด้านสภาพการ
ด าเนินการของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ รวมจ านวน 12 ข้อ  

ผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์ในการให้คะแนนไว้ดังนี้ 
 5 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นในสภาพการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับ มากที่สุด 
  4 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นในสภาพการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับ มาก 
 3 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นในสภาพการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับ ปานกลาง 
 2 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นในสภาพการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับ น้อย 
 1 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นในสภาพการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
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ผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 
 4.51  -  5.00   หมายถึง สภาพการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับ  มากที่สุด 
 3.51  -  4.50   หมายถึง สภาพการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับ  มาก 
 2.51  -  3.50   หมายถึง สภาพการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับ  ปานกลาง 
 1.51  -  2.50   หมายถึง สภาพการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับ  น้อย  

 1.00  -  1.50   หมายถึง สภาพการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับ  น้อยที่สุด 
  ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นในระดับปัญหาการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของ
นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 25 ข้อ 

ผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์ในการให้คะแนนไว้ดังนี้ 
 5 หมายถึง มีระดับความคิดว่าประเด็นดังกล่าวเป็นปัญหาอยู่ในระดับ มากที่สุด 
  4 หมายถึง มีระดับความคิดว่าประเด็นดังกล่าวเป็นปัญหาอยู่ในระดับ มาก 
 3 หมายถึง มีระดับความคิดว่าประเด็นดังกล่าวเป็นปัญหาอยู่ในระดับ ปานกลาง 
 2 หมายถึง มีระดับความคิดว่าประเด็นดังกล่าวเป็นปัญหาอยู่ในระดับ น้อย 
 1 หมายถึง มีระดับความคิดว่าประเด็นดังกล่าวเป็นปัญหาอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 

ผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 
 4.51  -  5.00   หมายถึง ประเด็นดังกล่าวเป็นปัญหาอยู่ในระดับ มากที่สุด 
 3.51  -  4.50   หมายถึง ประเด็นดังกล่าวเป็นปัญหาอยู่ในระดับ มาก 
 2.51  -  3.50   หมายถึง ประเด็นดังกล่าวเป็นปัญหาอยู่ในระดับ ปานกลาง 
 1.51  -  2.50   หมายถึง ประเด็นดังกล่าวเป็นปัญหาอยู่ในระดับ น้อย  

 1.00  -  1.50   หมายถึง ประเด็นดังกล่าวเป็นปัญหาอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
 ตอนที่ 4 สอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะอื่นๆ ซึ่งเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น
แบบปลายเปิด (Open form) เกี่ยวกับสภาพและปัญหาการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของนักเรียน 
นักศึกษา และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
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 5. น าแบบสอบถามไปใหผู้้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรง ซึง่ผูเ้ช่ียวชาญ
ประกอบด้วย (ภาคผนวก ก) 
 1. นายบุญลือ  ทองเกตุแก้ว  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบรุ ี

2. ผศ.ดร.วีระชัย คอนจอหอ อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบรุ ี

3. ผศ.ดร.พสิิษฐ์  ณัฎประเสริฐ อาจารยส์ านักเทคโนโลยีการศึกษา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

4. ดร.พงค์สลิป์ รัตนอุดม    ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ 
5. ดร.พีรพงษ์   พันธ์โสดา  ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลย ี

ฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) 
จากนั้นน ามาปรับปรงุแก้ไขใหส้มบรูณ์ และน ามาหาค่า  IOC  ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง 

(IOC) ทั้งฉบบั  เท่ากับ 0.98   
 6. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างแต่มคุีณลักษณะ
ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 50 คน ที่วิทยาลัยเทคนิคนครนายก  แยกเป็นครู 10 คน เจ้าหน้าที่  
10 คน และนักเรียนนักศึกษา 30 คน แล้วน ามาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยหาค่า
สัมประสิทธ์ิ แอลฟ่า (Alpha-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ปรากฏว่ามีค่าความเช่ือมั่น
ทั้งฉบับเท่ากับ 0.95 และมีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.28 – 0.79 
 7. จัดพิมพ์ใช้เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพือ่น าไปใช้ในการเกบ็ข้อมลู 
 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและกำรจัดกระท ำข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมลู ดังนี้ 
 1. ท าหนังสือบันทึกข้อความถึงวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมลูงานวิจัย 
 2. น าส าเนาหนงัสือบันทึกข้อความที่ได้รับอนญุาตจากวิทยาลัยฯ แจ้ง  
     2.1 ผู้อ านวยการ รองผูอ้ านวยการทกุฝ่าย เพือ่เกบ็ข้อมลู 

    2.2 หัวหน้าแผนกวิชา ทุกแผนกวิชา เพื่อด าเนินการสอบถาม ครู และนักเรียน นักศึกษา
ในแผนกวิชา 

   2.3 ธุรการของแต่ละฝ่ายด าเนินการสอบถามเจ้าหน้าที่ในฝ่ายทุกคน 
 3. รวบรวมแบบสอบถามที่ได้กลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ ซึ่งผู้วิจัยได้เก็บรวบรวม
แบบสอบถามระหว่าง เดือนสิงหาคม–กันยายน 2561 และได้รับคืน 551 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
 4. น าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามค านวณหาค่าทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รปู 
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กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี ้
1. วิเคราะห์ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยการหาค่าความถ่ี (Frequency) และค่า

ร้อยละ (Percentage)  
2. ตามความมุ่งหมายของการวิจัย ข้อ 1 เพื่อศึกษาสภาพการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของ

นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี โดยรวมและเป็นรายด้าน 3 ด้าน คือ   
ด้านสภาพการใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบบใช้สาย (LAN) ด้านสภาพการใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไม่
ใช้สาย (LAN) และ ด้านสภาพการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ โดยการหาค่าเฉลี่ย และค่า
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3. ตามความมุ่งหมายของการวิจัย ข้อ 2 เพื่อศึกษาระดับปัญหาการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต
ของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี โดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
  สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 1. สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, Taro.1973. : 607-610) 

  n  =  
)Ne(1

N
2

 

   n = จ านวนกลุ่มตัวอย่าง  
   N = จ านวนประชากรทั้งหมด  
   e = ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้  
 

2. ค่าร้อยละ (Percentage) (ระวีวรรณ ชินะตระกูล, 2542 : 188) 
 

    PC     =    100
n

fx
  

 
เมื่อ   f    แทน ความถ่ีในการปรากฏผลของข้อมลู 
 x แทน ค่าของข้อมูลหรือคะแนน 
 n แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
 PC  แทน ค่าของร้อยละ 
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  3. ค่าเฉลี่ย  (Mean) ของแบบสอบถามการศึกษาปจัจัยที่สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีของสถานศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 

        X       = 
    n

X  

  เมื่อ X  แทน ค่าเฉลี่ย 
   X แทน คะแนน 
      n       แทน    จ านวนกลุม่ตัวอย่าง  

 
4. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ,  

2553 :  60 - 61) 

     S.D  =      
2

22

)(



           

   
  เมื่อ   S.D   แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

     x  แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

    
2x  แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก าลงัสอง 

     N แทน จ านวนประชากร 
 
 5. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ 
  5.1 หาดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence:IOC) 
  5.2 หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสมัประสิทธ์ิ

แอลฟา หรือ Alpha Coefficient  (  – Coefficient) โดยใช้สูตรของครอนบาค ดังนี้  
(บุญชม ศรสีะอาด, 2545) 
      

      
 

   
 [  

∑  
 

  
 ] 

 

   เมื่อ    แทน  ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่น 

       แทน  จ านวนข้อของแบบสอบถาม 
      ∑  

   แทน  ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละข้อ 
      

   แทน  ความแปรปรวนของคะแนนรวม 
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  5.3 หาค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามรายข้อ โดยการหาค่าสัมประสทิธ์ิ
สหสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item Total Correlation) โดยใช้สูตร 
Ferguson (Ferguson, 1981)  ดังนี ้

        
 ∑   ∑ ∑ 

√[∑    ∑  
 
][ ∑    ∑  

 
]

 

 

    เมื่อ    แทน  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ระหว่างรายข้อกับคะแนนรวม 

       แทน  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
      ∑   แทน  ผลรวมของคะแนนรายข้อ 
      ∑   แทน  ผลรวมของคะแนนรวมทุกข้อ 
      ∑    แทน  ผลรวมของผลคูณระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม 
      ทุกข้อของทกุคน 
      ∑   แทน  ผลรวมของคะแนนรายข้อแต่ละตัวยกก าลังสอง 
      ∑   แทน  ผลรวมของคะแนนรวมทุกข้อแตล่ะตัวยกก าลังสอง 
 
 



 

 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
  การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพและระดับปัญหาการการใช้งานระบบ
อินเทอร์เน็ตของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี จากการรวบรวมข้อมูล
จากแบบสอบถาม จ านวน 551 ฉบับ ได้รับคืนจ านวนทั้งสิ้น 551 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 และ
แบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ ผู้วิจัยได้น ามาวิเคราะห์และน าเสนอผลการวิเคราะห์ตามล าดับ ดังนี้ 

1. สัญลกัษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
2. ล าดับข้ันตอนการน าเสนอข้อมลู 
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมลู 

 
สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

n  แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
X   แทน ค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่าง 
S.D.  แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกลุ่มตัวอย่าง 

 %  แทน ค่าร้อยละ 

  𝜇   แทน ค่าเฉลี่ยประชากร 

 𝜎  แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานประชากร 
 
ล าดับขั้นตอนการน าเสนอข้อมูล 
 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู  ผู้วิจัยได้น ามาจัดล าดับให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย น าเสนอเป็นล าดับ ดังนี ้
 ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) จ านวน 2 ข้อ เกี่ยวกับเพศ สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา 
แบ่งเป็นแผนกวิชา  เจ้าหน้าที่ แบ่งเป็นฝ่าย ครู แบ่งเป็นแผนกวิชา ผู้บริหาร แบ่งเป็นฝ่าย วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการแจกแจงความถ่ี และ ค่าร้อยละ น าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย 

ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นในสภาพการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของนักเรียน 
นักศึกษา และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านสภาพการใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบบใช้สาย 
(LAN) ด้านสภาพการใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไม่ใช้สาย (LAN) และ ด้านสภาพการด าเนินการของ
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เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ รวมจ านวน 12 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และความเบี่ยงเบน
มาตรฐานเป็นรายข้อและรายด้าน น าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย 

ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นในระดับปัญหาการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของนักเรียน 
นักศึกษา และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 25 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และความเบี่ยงเบน
มาตรฐานเป็นรายข้อและรายด้าน น าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย 

ตอนที่ 4 สอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะอื่นๆ ซึ่งเป็นค าถามปลายเปิด น าเสนอในรูปแบบ  
การบรรยาย 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับเพศ สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ ครู ผู้บริหาร วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถ่ีและค่า     
ร้อยละ น าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย รายละเอียดดังตาราง 1 ถึงตาราง 2 
ตารางท่ี 1  แสดงจ านวนและค่าร้อยละข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม เพศ  
 

ข้อมูลท่ัวไป จ านวน  (คน) ร้อยละ 

  เพศ 
      ชาย 
      หญิง   

 
254 
297 

 
46.10 
53.90 

รวม 551 100 
 

จากตาราง 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 551 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็น    
เพศหญิง ร้อยละ 53.90 เป็นเพศชาย ร้อยละ 46.10  
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ตารางท่ี 2  แสดงจ านวนและค่าร้อยละข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม  สถานภาพ  

 
ข้อมูลท่ัวไป 

ชาย หญิง รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

สถานภาพ 
     นักเรียน นักศึกษา 
     เจ้าหน้าที่ 
     ครู 
     ผู้บริหาร 

 
172 
12 
65 
5 

 
31.22 
2.18 
11.80 
0.91 

 
190 
19 
88 
0 

 
34.48 
3.45 
15.97 
0.00 

 
362 
31 
153 
5 

 
65.70 
5.63 
27.77 
0.91 

รวม 254 46.10 297 53.90 551 100 
 
จากตาราง 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 551 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็น    

นักเรียน นักศึกษาร้อยละ 65.70 รองลงมาเป็นครูร้อยละ 27.77 เป็นเจ้าหน้าที่ร้อยละ 5.63 และ       
เป็นผู้บริหาร ร้อยละ 0.91 ตามล าดับ 
 

ตอนท่ี 2 สภาพการใช้งานระบบอินเทอร์ เน็ตของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร 
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี รายละเอียด ดังตาราง 3 ถึง ตาราง 7 
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ตารางท่ี 3  แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต
ของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  
 

รายการ 
สภาพการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต 

X  S.D. ระดับ 
1. ด้านสภาพการใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบบใชส้าย (LAN) 
1.1 ความเร็วในการใช้งานเครือข่าย 
1.2 ประสทิธิภาพของเครอืข่ายในการรับ/ส่ง/สื่อสารข้อมลู 
1.3 จ านวนจุดเช่ือมต่อระบบเครอืข่ายที่ใหบ้ริการครอบคลมุ  
     ทั่วถึง 
1.4 ระบบเครือข่ายช่วยอ านวยความสะดวกต่อการท างานได้ 

 
4.42 
4.53 
4.27 

 
4.56 

 
0.61 
0.50 
0.65 

 
0.50 

 
มาก 

มากที่สุด 
มาก 

 
มากที่สุด 

รวมด้านท่ี 1 4.45 0.31 มาก 
2. ด้านสภาพการใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไม่ใช้สาย
(LAN) 
2.1 ความเร็วในการใช้งานเครือข่าย 
2.2 ประสทิธิภาพของเครอืข่ายในการรับ/ส่ง/สื่อสารข้อมลู 
2.3 จ านวนจุดเช่ือมต่อระบบเครอืข่ายที่ใหบ้ริการครอบคลมุ 
     ทั่วถึง 
2.4 ระบบเครือข่ายช่วยอ านวยความสะดวกต่อการท างานได้ 

 
 

2.61 
2.53 
2.72 

 
2.57 

 
 

0.56 
0.64 
0.53 

 
0.54 

 
 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

รวมด้านท่ี 2 2.61 0.44 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 3  แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต
ของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  (ต่อ) 
 

รายการ 
สภาพการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต 

X  S.D. ระดับ 
3. ด้านสภาพการด าเนินการของเจ้าหนา้ท่ีท่ีให้บริการ 
3.1 มีอัธยาศัยดี สุภาพ 
3.2 มีความเอาใจใส่ กระตือรอืร้น และความพร้อมในการ  
     ให้บริการ 
3.3 มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถ 
     ตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า ช่วยแก้ปัญหา 
     ได้อย่างถูกต้อง 
3.4 ประสานงานและติดตามข้อมูลที่ด ี

 
4.62 
4.72 

 
4.58 

 
 

4.59 

 
0.53 
0.45 

 
0.56 

 
 

0.49 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 

 
 

มากที่สุด 
รวมด้านท่ี 3 4.63 0.34 มากท่ีสุด 
รวมทุกด้าน 3.90 0.23 มาก 

 
  จากตารางที่  3 พบว่าสภาพการใช้งานระบบอินเทอร์ เน็ตของนักเรียน นักศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 3.90 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.23  
อยู่ในระดับ มาก  เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีสภาพการใช้บริการอินเทอร์เน็ตของ
นักเรียน นักศึกษา  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านที่ 3 สภาพการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ   
มีค่าเฉลี่ย 4.63  มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.34 อยู่ในระดับมากที่สุด  รองลงมา คือ ด้านที่ 1 
สภาพการใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบบใช้สาย (LAN) มีค่าเฉลี่ย 4.45  มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.31 อยู่ในระดับมากและด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยทีสุ่ด คือ ด้านที่ 2 สภาพการใช้บริการอินเทอรเ์น็ตแบบ
ไม่ใช้สาย(LAN) มีค่าเฉลี่ย 2.61 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44 อยู่ในระดับ ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4  แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต
ของเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบรุ ี
 

รายการ 
สภาพการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต 

𝜇 𝜎 ระดับ 
1. ด้านสภาพการใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบบใชส้าย (LAN) 
1.1 ความเร็วในการใช้งานเครือข่าย 
1.2 ประสทิธิภาพของเครอืข่ายในการรับ/ส่ง/สื่อสารข้อมลู 
1.3 จ านวนจุดเช่ือมต่อระบบเครอืข่ายที่ใหบ้ริการครอบคลมุ  
     ทั่วถึง 
1.4 ระบบเครือข่ายช่วยอ านวยความสะดวกต่อการท างานได้ 

 
4.39 
4.52 
4.32 

 
4.61 

 
0.57 
0.50 
0.51 

 
0.43 

 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มากที่สุด 

รวมด้านท่ี 1 4.46 0.12 มาก 
2. ด้านสภาพการใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไม่ใช้สาย
(LAN) 
2.1 ความเร็วในการใช้งานเครือข่าย 
2.2 ประสทิธิภาพของเครอืข่ายในการรับ/ส่ง/สื่อสารข้อมลู 
2.3 จ านวนจุดเช่ือมต่อระบบเครอืข่ายที่ใหบ้ริการครอบคลมุ 
     ทั่วถึง 
2.4 ระบบเครือข่ายช่วยอ านวยความสะดวกต่อการท างานได้ 

 
 

2.68 
2.52 
2.55 

 
2.58 

 
 

0.57 
0.56 
0.49 

 
0.55 

 
 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

รวมด้านท่ี 2 2.58 0.07 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4  แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต
ของเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบรุี  (ต่อ) 

รายการ 
สภาพการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต 

𝜇 𝜎 ระดับ 
3. ด้านสภาพการด าเนินการของเจ้าหนา้ท่ีท่ีให้บริการ 
3.1 มีอัธยาศัยดี สุภาพ 
3.2 มีความเอาใจใส่ กระตือรอืร้น และความพร้อมในการ  
     ให้บริการ 
3.3 มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถ 
     ตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า ช่วยแก้ปัญหา 
     ได้อย่างถูกต้อง 
3.4 ประสานงานและติดตามข้อมูลที่ด ี

 
4.58 
4.61 

 
4.29 

 
 

4.39 

 
0.58 
0.43 

 
0.50 

 
 

0.51 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
มาก 

 
 

มาก 
รวมด้านท่ี 3 4.47 0.15 มาก 
รวมทุกด้าน 3.84 0.11 มาก 

 
  จากตารางที่ 4 พบว่าสภาพการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิค
ปราจีนบุรี โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 3.84 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.11 อยู่ในระดับ มาก   
เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีสภาพการใช้บริการอินเทอร์เน็ตของเจ้าหน้าที่ มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ด้านที่ 3 สภาพการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ  มีค่าเฉลี่ย 4.47  มีค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.15 อยู่ในระดับ มาก  รองลงมา คือ ด้านที่ 1 สภาพการใช้บริการอินเทอร์เน็ต
แบบใช้สาย (LAN) มีค่าเฉลี่ย 4.46  มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.12 อยู่ในระดับ มาก  และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านที่ 2 สภาพการใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไม่ใช้สาย(LAN) มีค่าเฉลี่ย 2.58  
มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.07 อยู่ในระดับ ปานกลาง 
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ตารางท่ี 5  แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต
ของครู วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  
 

รายการ 
สภาพการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต 

𝜇 𝜎 ระดับ 
1. ด้านสภาพการใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบบใชส้าย (LAN) 
1.1 ความเร็วในการใช้งานเครือข่าย 
1.2 ประสทิธิภาพของเครอืข่ายในการรับ/ส่ง/สื่อสารข้อมลู 
1.3 จ านวนจุดเช่ือมต่อระบบเครอืข่ายที่ใหบ้ริการครอบคลมุ  
     ทั่วถึง 
1.4 ระบบเครือข่ายช่วยอ านวยความสะดวกต่อการท างานได้ 

 
4.40 
4.53 
4.25 

 
4.56 

 
0.63 
0.50 
0.67 

 
0.50 

 
มาก 

มากที่สุด 
มาก 

 
มากที่สุด 

รวมด้านท่ี 1 4.44 0.32 มาก 
2. ด้านสภาพการใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไม่ใช้สาย
(LAN) 
2.1 ความเร็วในการใช้งานเครือข่าย 
2.2 ประสทิธิภาพของเครอืข่ายในการรับ/ส่ง/สื่อสารข้อมลู 
2.3 จ านวนจุดเช่ือมต่อระบบเครอืข่ายที่ใหบ้ริการครอบคลมุ 
     ทั่วถึง 
2.4 ระบบเครือข่ายช่วยอ านวยความสะดวกต่อการท างานได้ 

 
2.42 
2.33 
2.46 

 
2.39 

 
0.66 
0.77 
0.75 

 
0.67 

 
น้อย 
น้อย 
น้อย 

 
น้อย 

รวมด้านท่ี 2 2.40 0.51 น้อย 
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ตารางท่ี 5  แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต
ของครู วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  (ต่อ) 

รายการ 
สภาพการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต 

𝜇 𝜎 ระดับ 
3. ด้านสภาพการด าเนินการของเจ้าหนา้ท่ีท่ีให้บริการ 
3.1 มีอัธยาศัยดี สุภาพ 
3.2 มีความเอาใจใส่ กระตือรอืร้น และความพร้อมในการ  
     ให้บริการ 
3.3 มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถ 
     ตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า ช่วยแก้ปัญหา 
     ได้อย่างถูกต้อง 
3.4 ประสานงานและติดตามข้อมูลที่ด ี

 
4.61 
4.70 

 
4.54 

 
 

4.56 

 
0.53 
0.46 

 
0.57 

 
 

0.50 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 

 
 

มากที่สุด 
รวมด้านท่ี 3 4.60 0.34 มากท่ีสุด 
รวมทุกด้าน 3.81 0.26 ปานกลาง 

 
  จากตารางที่ 5 พบว่าสภาพการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของครู วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
โดยภาพรวมมี ค่าเฉลี่ย 3.81 มี ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.26 อยู่ในระดับ ปานกลาง   
เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีสภาพการใช้บริการอินเทอร์เน็ตของครู มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ด้านที่ 3 สภาพการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ  มีค่าเฉลี่ย 4.60  มีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.34 อยู่ในระดับ มากที่สุด  รองลงมา คือ ด้านที่ 1 สภาพการใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบบ
ใช้สาย (LAN) มีค่าเฉลี่ย 4.44  มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.32 อยู่ในระดับ มาก  และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านที่ 2 สภาพการใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไม่ใช้สาย(LAN) มีค่าเฉลี่ย 2.40  
มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 อยู่ในระดับ น้อย 
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ตารางท่ี 6  แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต
ของผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  
 

รายการ 
สภาพการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต 

𝜇 𝜎 ระดับ 
1. ด้านสภาพการใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบบใชส้าย (LAN) 
1.1 ความเร็วในการใช้งานเครือข่าย 
1.2 ประสทิธิภาพของเครอืข่ายในการรับ/ส่ง/สื่อสารข้อมลู 
1.3 จ านวนจุดเช่ือมต่อระบบเครอืข่ายที่ใหบ้ริการครอบคลมุ  
     ทั่วถึง 
1.4 ระบบเครือข่ายช่วยอ านวยความสะดวกต่อการท างานได้ 

 
4.60 
4.80 
4.40 

 
5.00 

 
0.55 
0.45 
0.89 

 
0.00 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

มาก 
 

มากที่สุด 
รวมด้านท่ี 1 4.70 0.41 มากท่ีสุด 

2. ด้านสภาพการใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไม่ใช้สาย
(LAN) 
2.1 ความเร็วในการใช้งานเครือข่าย 
2.2 ประสทิธิภาพของเครอืข่ายในการรับ/ส่ง/สื่อสารข้อมลู 
2.3 จ านวนจุดเช่ือมต่อระบบเครอืข่ายที่ใหบ้ริการครอบคลมุ 
     ทั่วถึง 
2.4 ระบบเครือข่ายช่วยอ านวยความสะดวกต่อการท างานได้ 

 
 

2.00 
2.40 
2.60 

 
2.20 

 
 

0.71 
0.89 
0.55 

 
0.84 

 
 

น้อย 
น้อย 

ปานกลาง 
 

น้อย 
รวมด้านท่ี 2 2.30 0.41 น้อย 
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ตารางท่ี 6  แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต
ของผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  (ต่อ) 
 

รายการ 
สภาพการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต 

𝜇 𝜎 ระดับ 
3. ด้านสภาพการด าเนินการของเจ้าหนา้ท่ีท่ีให้บริการ 
3.1 มีอัธยาศัยดี สุภาพ 
3.2 มีความเอาใจใส่ กระตือรอืร้น และความพร้อมในการ  
     ให้บริการ 
3.3 มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถ 
     ตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า ช่วยแก้ปัญหา 
     ได้อย่างถูกต้อง 
3.4 ประสานงานและติดตามข้อมูลที่ด ี

 
4.60 
4.80 

 
4.00 

 
 

4.20 

 
0.55 
0.45 

 
1.00 

 
 

0.84 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
มาก 

 
 

มาก 
รวมด้านท่ี 3 4.40 0.58 มาก 
รวมทุกด้าน 3.80 0.33 มาก 

 
   จากตารางที่  6 พบว่าสภาพการใช้งานระบบอินเทอร์ เน็ตของผู้บริหาร 
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 3.80 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.33 อยู่ในระดบั 
มาก  เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีสภาพการใช้บริการอินเทอร์เน็ตของผู้บริหาร  
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านที่ 1 สภาพการใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบบใช้สาย (LAN) มีค่าเฉลี่ย 4.70   
มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41 อยู่ในระดับ มากที่สุด  รองลงมา คือ ด้านที่ 3 สภาพการ
ด าเนินการของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ  มีค่าเฉลี่ย 4.40  มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 อยู่ในระดับ 
มาก  และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านที่ 2 สภาพการใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไมใ่ช้สาย(LAN) 
มีค่าเฉลี่ย 2.30 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41 อยู่ในระดับ น้อย 
 
 
 
 
 
 



45 
 

ตารางท่ี 7  แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต
ของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี โดยภาพรวม 
 

รายการ 
สภาพการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต 

𝜇 𝜎 ระดับ 
1. ด้านสภาพการใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบบใชส้าย (LAN) 
1.1 ความเร็วในการใช้งานเครือข่าย 
1.2 ประสทิธิภาพของเครอืข่ายในการรับ/ส่ง/สื่อสารข้อมลู 
1.3 จ านวนจุดเช่ือมต่อระบบเครอืข่ายที่ใหบ้ริการครอบคลมุ  
     ทั่วถึง 
1.4 ระบบเครือข่ายช่วยอ านวยความสะดวกต่อการท างานได้ 

 
4.41 
4.53 
4.27 

 
4.57 

 

 
0.61 
0.50 
0.65 

 
0.50 

 
มาก 

มากที่สุด 
มาก 

 
มากที่สุด 

รวมด้านท่ี 1 4.45 0.32 มาก 
2. ด้านสภาพการใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไม่ใช้สาย
(LAN) 
2.1 ความเร็วในการใช้งานเครือข่าย 
2.2 ประสทิธิภาพของเครอืข่ายในการรับ/ส่ง/สื่อสารข้อมลู 
2.3 จ านวนจุดเช่ือมต่อระบบเครอืข่ายที่ใหบ้ริการครอบคลมุ 
     ทั่วถึง 
2.4 ระบบเครือข่ายช่วยอ านวยความสะดวกต่อการท างานได้ 

 
 

2.55 
2.47 
2.64 

 
2.52 

 
 

0.59 
0.68 
0.61 

 
0.60 

 
 

ปานกลาง 
น้อย 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
รวมด้านท่ี 2 2.55 0.46 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 7  แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต
ของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี โดยภาพรวม  (ต่อ) 
 

รายการ 
สภาพการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต 

𝜇 𝜎 ระดับ 
3. ด้านสภาพการด าเนินการของเจ้าหนา้ท่ีท่ีให้บริการ 
3.1 มีอัธยาศัยดี สุภาพ 
3.2 มีความเอาใจใส่ กระตือรอืร้น และความพร้อมในการ  
     ให้บริการ 
3.3 มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถ 
     ตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า ช่วยแก้ปัญหา 
     ได้อย่างถูกต้อง 
3.4 ประสานงานและติดตามข้อมูลที่ด ี

 
4.61 
4.71 

 
4.54 

 
 

4.56 

 
0.52 
0.46 

 
0.57 

 
 

0.50 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 

 
 

มากที่สุด 
รวมด้านท่ี 3 4.61 0.34 มากท่ีสุด 
รวมทุกด้าน 3.87 0.24 มาก 

 
  จากตารางที่ 7 พบว่าสภาพการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร 
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 3.87 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.24 อยู่ในระดับ 
มาก  เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้าน พบว่า  
  ด้านที่ 1 สภาพการใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบบใช้สาย (LAN) มีค่าเฉลี่ย 4.45  มีค่า 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.32 อยู่ในระดับ มาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประสิทธิภาพของ
เครือข่ายในการรับ/ส่ง/สื่อสารข้อมูล ระบบเครือข่ายช่วยอ านวยความสะดวกต่อการท างานได้  อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ส่วนความเร็วในการใช้งานเครือข่าย และจ านวนจุดเช่ือมต่อระบบเครือข่ายที่
ให้บริการครอบคลุมทั่วถึง อยู่ในระดับมาก 
  ด้านที่ 2  สภาพการใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไม่ใช้สาย(LAN) มีค่าเฉลี่ย 2.55 มีค่า 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 อยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความเร็วในการ
ใช้งานเครือข่าย จ านวนจุดเช่ือมต่อระบบเครือข่ายที่ให้บริการครอบคลุมทั่วถึง และระบบเครือข่าย
ช่วยอ านวยความสะดวกต่อการท างานได้ อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนประสิทธิภาพของเครือข่ายใน
การรับ/ส่ง/สื่อสารข้อมูล อยู่ในระดับน้อย 
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  ด้านที่ 3  สภาพการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.61 มีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.34 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การมีอัธยาศัยดี สุภาพ มีความ 
เอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการ ให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ ส่วนมีความรู้ 
ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า ช่วยแก้ปัญหาได้
อย่างถูกต้อง และประสานงานและติดตามข้อมูลที่ดี อยู่ในระดับมาก มากที่สุด 
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ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นในระดับปัญหาการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของนักเรียน 
นักศึกษา และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 25 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และความเบี่ยงเบน
มาตรฐานเป็นรายข้อและรายด้าน น าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย 
 
ตารางท่ี 8 แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัญหาการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต
ของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  
 

รายการ 
ปัญหาการใช้งานระบบ

อินเทอร์เน็ต 

𝜇 𝜎 ระดับ 
1. ความล่าช้าในการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต  4.47 0.50 มาก 
2. ระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้อินเทอรเ์น็ต 2.25 0.43 น้อย 
3. เครื่องคอมพิวเตอรท์ี่ใช้ในการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตล้าสมยั 2.23 0.42 น้อย 

4. ภาษาอังกฤษที่ใช้เป็นสื่อในการติดต่อสือ่สารและการเข้าถึงข้อมูล 2.22 0.41 น้อย 

5. วิธีการสืบค้นข้อมลู 2.36 0.48 น้อย 

6. ระบบอินเทอรเ์น็ตขัดข้อง ใช้งานไม่ได้   4.48 0.54 มาก 
7. การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่เมื่อไปใช้บริการ 2.67 0.47 ปานกลาง 

8. ใช้เวลานานในการสบืค้นข้อมูล 2.44 0.50 น้อย 

9. ผลการสบืค้นไม่สอดคล้องตรงตามความต้องการ 2.35 0.48 น้อย 

10. ค าแนะน าการใช้ / คู่มืออธิบายการใช้บริการอินเทอรเ์นต็ 2.25 0.43 น้อย 

11. สถานที่ให้บริการอินเทอรเ์น็ต 2.30 0.46 น้อย 

12. ระเบียบในการขอใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา 2.37 0.48 น้อย 

13. จ านวนเครื่องคอมพิวเตอรท์ี่ใหบ้รกิาร 2.35 0.48 น้อย 

14. ความน่าเช่ือถือของข้อมูลทีป่รากฏบนอินเทอรเ์น็ต 2.28 0.45 น้อย 

15. ข้อจ ากัดเรื่องระยะเวลาในการใช้อินเทอรเ์น็ตแต่ละครั้ง 2.39 0.49 น้อย 

16. ข้อมูลที่ได้ไม่ทันสมัย 2.34 0.47 น้อย 

17. ขาดทักษะในการวางแผนการสบืค้น 2.33 0.47 น้อย 

18. ไม่มีผู้สอนหรอืผู้แนะน าในการใช้อินเทอรเ์น็ต 2.35 0.48 น้อย 

19. ขาดทักษะในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร ์ 2.55 0.50 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 8 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัญหาการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของ
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบรุี (ต่อ) 
 

รายการ 
ปัญหาการใช้งานระบบ

อินเทอร์เน็ต 

𝜇 𝜎 ระดับ 
20. ความต้องการในการดาวโหลดข้อมลู 2.96 0.20 ปานกลาง 
21. ประสทิธิภาพของการให้บริการต่ า เช่น เครื่องแม่ข่ายไมส่ามารถ   
     ให้บริการได ้ 

4.35 0.48 มาก 

22. การติดตั้งโปรแกรมที่ติดตั้งนั้นมีปญัหา  4.29 0.45 มาก 
23. ข้อมูลที่ได้มีปริมาณมากเกินไป 2.35 0.48 น้อย 
24. วันและเวลาที่เปิดให้ใช้บริการไม่สะดวก 2.33 0.47 น้อย 
25. พบไวรัสคอมพิวเตอร์ในขณะที่ใช้งาน 4.24 0.64 มาก 

รวม 2.78 0.20 ปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 8  พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับปัญหาการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของ
นักเรียนและนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 2.78 มีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.20 อยู่ในระดับ ปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด้านที่มีปัญหาการใช้งาน
ระบบอินเทอร์เน็ต ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ระบบอินเทอร์เน็ตขัดข้อง ใช้งานไม่ได้       
มีค่าเฉลี่ย4.48 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54  อยู่ในระดับ มาก  รองลงมา คือ ความล่าช้าในการ
เข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย 4.47 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 อยู่ในระดับ 
มาก  และประสิทธิภาพของการให้บริการต่ า เช่น เครื่องแม่ข่ายไม่สามารถให้บริการได้ มีค่าเฉลี่ย 
4.35 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 อยู่ในระดับ มาก   
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ตารางท่ี 9 แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัญหาการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต 
ของเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบรุี  
 

รายการ 
ปัญหาการใช้งานระบบ

อินเทอร์เน็ต 

𝜇 𝜎 ระดับ 
1. ความล่าช้าในการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต  4.58 0.50 มากที่สุด 
2. ระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้อินเทอรเ์น็ต 2.84 0.37 ปานกลาง 
3. เครื่องคอมพิวเตอรท์ี่ใช้ในการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตล้าสมยั 2.81 0.40 ปานกลาง 

4. ภาษาอังกฤษที่ใช้เป็นสื่อในการติดต่อสือ่สารและการเข้าถึงข้อมูล 2.87 0.34 ปานกลาง 

5. วิธีการสืบค้นข้อมลู 2.84 0.37 ปานกลาง 

6. ระบบอินเทอรเ์น็ตขัดข้อง ใช้งานไม่ได้   4.42 0.62 มาก 
7. การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่เมื่อไปใช้บริการ 2.87 0.34 ปานกลาง 

8. ใช้เวลานานในการสบืค้นข้อมูล 2.32 0.48 น้อย 

9. ผลการสบืค้นไม่สอดคล้องตรงตามความต้องการ 2.23 0.43 น้อย 

10. ค าแนะน าการใช้ / คู่มืออธิบายการใช้บริการอินเทอรเ์นต็ 2.23 0.43 น้อย 

11. สถานที่ให้บริการอินเทอรเ์น็ต 2.71 0.46 ปานกลาง 

12. ระเบียบในการขอใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา 2.58 0.50 ปานกลาง 

13. จ านวนเครื่องคอมพิวเตอรท์ี่ใหบ้รกิาร 2.55 0.51 ปานกลาง 

14. ความน่าเช่ือถือของข้อมูลทีป่รากฏบนอินเทอรเ์น็ต 2.35 0.49 น้อย 

15. ข้อจ ากัดเรื่องระยะเวลาในการใช้อินเทอรเ์น็ตแต่ละครั้ง 2.87 0.34 ปานกลาง 

16. ข้อมูลที่ได้ไม่ทันสมัย 2.35 0.49 น้อย 

17. ขาดทักษะในการวางแผนการสบืค้น 2.35 0.49 น้อย 

18. ไม่มีผู้สอนหรอืผู้แนะน าในการใช้อินเทอรเ์น็ต 2.35 0.49 น้อย 

19. ขาดทักษะในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร ์ 2.39 0.50 น้อย 
20. ความต้องการในการดาวโหลดข้อมลู 3.00 0.00 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 9 แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัญหาการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต
ของเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบรุี (ต่อ) 
 

รายการ 
ปัญหาการใช้งานระบบ

อินเทอร์เน็ต 

𝜇 𝜎 ระดับ 
21. ประสทิธิภาพของการให้บริการต่ า เช่น เครื่องแม่ข่ายไมส่ามารถ   
     ให้บริการได ้

4.10 0.30 มาก 

22. การติดตั้งโปรแกรมที่ติดตั้งนั้นมีปญัหา  4.06 0.25 มาก 
23. ข้อมูลที่ได้มีปริมาณมากเกินไป 2.35 0.49 น้อย 
24. วันและเวลาที่เปิดให้ใช้บริการไม่สะดวก 2.23 0.43 น้อย 
25. พบไวรัสคอมพิวเตอร์ในขณะที่ใช้งาน 4.32 0.60 มาก 

รวม 2.90 0.19 ปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 9  พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับปัญหาการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของ
เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 2.90 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.19 
อยู่ในระดับ ปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด้านที่มีปัญหาการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต  
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ความล่าช้าในการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   
มีค่าเฉลี่ย 4.58 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50  อยู่ในระดับ มากที่สุด  รองลงมา คือ ระบบ
อินเทอร์เน็ตขัดข้อง ใช้งานไม่ได้  มีค่าเฉลี่ย 4.42 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 อยู่ในระดับ มาก  
และพบไวรัสคอมพิวเตอร์ในขณะที่ใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 4.32 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 อยู่ใน
ระดับ มาก   
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ตารางท่ี 10  แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปญัหาการใช้งานระบบ
อินเทอร์เน็ตของครู วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  
 

รายการ 
ปัญหาการใช้งานระบบ

อินเทอร์เน็ต 

𝜇 𝜎 ระดับ 
1. ความล่าช้าในการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต  4.53 0.50 มากที่สุด 
2. ระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้อินเทอรเ์น็ต 2.15 0.36 น้อย 
3. เครื่องคอมพิวเตอรท์ี่ใช้ในการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตล้าสมยั 2.11 0.32 น้อย 

4. ภาษาอังกฤษที่ใช้เป็นสื่อในการติดต่อสือ่สารและการเข้าถึงข้อมูล 2.17 0.38 น้อย 

5. วิธีการสืบค้นข้อมลู 2.20 0.40 น้อย 

6. ระบบอินเทอรเ์น็ตขัดข้อง ใช้งานไม่ได้   4.50 0.59 มาก 
7. การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่เมื่อไปใช้บริการ 2.84 0.36 ปานกลาง 

8. ใช้เวลานานในการสบืค้นข้อมูล 2.45 0.50 น้อย 

9. ผลการสบืค้นไม่สอดคล้องตรงตามความต้องการ 2.39 0.49 น้อย 

10. ค าแนะน าการใช้ / คู่มืออธิบายการใช้บริการอินเทอรเ์นต็ 2.28 0.45 น้อย 

11. สถานที่ให้บริการอินเทอรเ์น็ต 2.32 0.47 น้อย 

12. ระเบียบในการขอใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา 2.48 0.50 น้อย 

13. จ านวนเครื่องคอมพิวเตอรท์ี่ใหบ้รกิาร 2.37 0.48 น้อย 

14. ความน่าเช่ือถือของข้อมูลทีป่รากฏบนอินเทอรเ์น็ต 2.33 0.47 น้อย 

15. ข้อจ ากัดเรื่องระยะเวลาในการใช้อินเทอรเ์น็ตแต่ละครั้ง 2.36 0.48 น้อย 

16. ข้อมูลที่ได้ไม่ทันสมัย 2.36 0.48 น้อย 

17. ขาดทักษะในการวางแผนการสบืค้น 2.43 0.50 น้อย 

18. ไม่มีผู้สอนหรอืผู้แนะน าในการใช้อินเทอรเ์น็ต 2.37 0.49 น้อย 

19. ขาดทักษะในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร ์ 2.70 0.46 ปานกลาง 
20. ความต้องการในการดาวโหลดข้อมลู 2.91 0.29 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 10 แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัญหาการใช้งานระบบ
อินเทอร์เน็ตของครู วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี (ต่อ) 
 

รายการ 
ปัญหาการใช้งานระบบ

อินเทอร์เน็ต 

𝜇 𝜎 ระดับ 
21. ประสทิธิภาพของการให้บริการต่ า เช่น เครื่องแม่ข่ายไมส่ามารถ   
     ให้บริการได ้

4.44 0.50 มาก 

22. การติดตั้งโปรแกรมที่ติดตั้งนั้นมีปญัหา  4.31 0.47 มาก 
23. ข้อมูลที่ได้มีปริมาณมากเกินไป 2.48 0.50 น้อย 
24. วันและเวลาที่เปิดให้ใช้บริการไม่สะดวก 2.35 0.48 น้อย 
25. พบไวรัสคอมพิวเตอร์ในขณะที่ใช้งาน 4.42 0.58 มาก 

รวม 2.81 0.19 ปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 10  พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับปัญหาการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของ
ครู วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 2.81 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.19 อยู่ใน
ระดับ ปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด้านที่มีปัญหาการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต           
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ความล่าช้าในการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต          
มีค่าเฉลี่ย 4.53 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50  อยู่ในระดับ มากที่สุด  รองลงมา คือ ระบบ
อินเทอร์เน็ตขัดข้อง ใช้งานไม่ได้  มีค่าเฉลี่ย 4.50 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 อยู่ในระดับ มาก  
และประสิทธิภาพของการให้บริการต่ า เช่น เครื่องแม่ข่ายไม่สามารถให้บริการได้  มีค่าเฉลี่ย 4.44 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 อยู่ในระดับ มาก   
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ตารางท่ี 11 แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัญหาการใช้งานระบบ
อินเทอร์เน็ต ของผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบรุี  
 

รายการ 
ปัญหาการใช้งานระบบ

อินเทอร์เน็ต 

𝜇 𝜎 ระดับ 
1. ความล่าช้าในการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต  4.60 0.55 มากที่สุด 
2. ระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้อินเทอรเ์น็ต 3.00 0.00 ปานกลาง 
3. เครื่องคอมพิวเตอรท์ี่ใช้ในการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตล้าสมยั 2.60 0.55 ปานกลาง 

4. ภาษาอังกฤษที่ใช้เป็นสื่อในการติดต่อสือ่สารและการเข้าถึงข้อมูล 3.00 0.00 ปานกลาง 

5. วิธีการสืบค้นข้อมลู 3.00 0.00 ปานกลาง 

6. ระบบอินเทอรเ์น็ตขัดข้อง ใช้งานไม่ได้   3.80 1.10 มาก 

7. การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่เมื่อไปใช้บริการ 2.80 0.45 ปานกลาง 

8. ใช้เวลานานในการสบืค้นข้อมูล 2.60 0.55 ปานกลาง 

9. ผลการสบืค้นไม่สอดคล้องตรงตามความต้องการ 2.20 0.45 น้อย 

10. ค าแนะน าการใช้ / คู่มืออธิบายการใช้บริการอินเทอรเ์นต็ 2.20 0.45 น้อย 

11. สถานที่ให้บริการอินเทอรเ์น็ต 2.40 0.55 น้อย 

12. ระเบียบในการขอใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา 2.60 0.55 ปานกลาง 

13. จ านวนเครื่องคอมพิวเตอรท์ี่ใหบ้รกิาร 2.40 0.55 น้อย 

14. ความน่าเช่ือถือของข้อมูลทีป่รากฏบนอินเทอรเ์น็ต 2.20 0.45 น้อย 

15. ข้อจ ากัดเรื่องระยะเวลาในการใช้อินเทอรเ์น็ตแต่ละครั้ง 2.40 0.55 น้อย 

16. ข้อมูลที่ได้ไม่ทันสมัย 2.40 0.55 น้อย 

17. ขาดทักษะในการวางแผนการสบืค้น 2.80 0.45 ปานกลาง 

18. ไม่มีผู้สอนหรอืผู้แนะน าในการใช้อินเทอรเ์น็ต 2.60 0.55 ปานกลาง 

19. ขาดทักษะในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร ์ 2.40 0.55 ปานกลาง 
20. ความต้องการในการดาวโหลดข้อมลู 3.00 0.00 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 11  แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปญัหาการใช้งานระบบ
อินเทอร์เน็ตของผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบรุี (ต่อ) 
 

รายการ 
ปัญหาการใช้งานระบบ

อินเทอร์เน็ต 

𝜇 𝜎 ระดับ 
21. ประสทิธิภาพของการให้บริการต่ า เช่น เครื่องแม่ข่ายไมส่ามารถ   
     ให้บริการได ้

4.40 0.55 มาก 

22. การติดตั้งโปรแกรมที่ติดตั้งนั้นมีปญัหา  4.20 0.84 มาก 
23. ข้อมูลที่ได้มีปริมาณมากเกินไป 2.40 0.55 น้อย 
24. วันและเวลาที่เปิดให้ใช้บริการไม่สะดวก 2.20 0.45 น้อย 
25. พบไวรัสคอมพิวเตอร์ในขณะที่ใช้งาน 3.80 1.10 มาก 

รวม 2.88 0.18 ปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 11  พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับปัญหาการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของ
ผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 2.88 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.18 
อยู่ในระดับ ปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด้านที่มีปัญหาการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต     
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ความล่าช้าในการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มี
ค่าเฉลี่ย 4.60 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55  อยู่ในระดับ มากที่สุด  รองลงมา คือ ประสิทธิภาพ
ของการให้บริการต่ า เช่น เครื่องแม่ข่ายไม่สามารถให้บริการได้  มีค่าเฉลี่ย 4.40 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.55 อยู่ในระดับ มาก  และการติดตั้งโปรแกรมที่ติดตั้งนั้นมีปัญหา มีค่าเฉลี่ย 4.20 และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84 อยู่ในระดับ มาก   
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ตารางท่ี 12 แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัญหาการใช้งานระบบ
อินเทอร์เน็ต ของนักเรียน นักศึกษา  และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี โดยภาพรวม 
 

รายการ 
ปัญหาการใช้งานระบบ

อินเทอร์เน็ต 

X  S.D. ระดับ 
1. ความล่าช้าในการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต  4.50 0.50 มาก 
2. ระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้อินเทอรเ์น็ต 2.26 0.44 น้อย 
3. เครื่องคอมพิวเตอรท์ี่ใช้ในการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตล้าสมยั 2.23 0.42 น้อย 

4. ภาษาอังกฤษที่ใช้เป็นสื่อในการติดต่อสือ่สารและการเข้าถึงข้อมูล 2.25 0.43 น้อย 

5. วิธีการสืบค้นข้อมลู 2.35 0.48 น้อย 

6. ระบบอินเทอรเ์น็ตขัดข้อง ใช้งานไม่ได้   4.48 0.56 มาก 

7. การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่เมื่อไปใช้บริการ 2.73 0.44 ปานกลาง 

8. ใช้เวลานานในการสบืค้นข้อมูล 2.44 0.50 น้อย 

9. ผลการสบืค้นไม่สอดคล้องตรงตามความต้องการ 2.35 0.48 น้อย 

10. ค าแนะน าการใช้ / คู่มืออธิบายการใช้บริการอินเทอรเ์นต็ 2.56 0.44 ปานกลาง 

11. สถานที่ให้บริการอินเทอรเ์น็ต 2.33 0.47 น้อย 

12. ระเบียบในการขอใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา 2.42 0.49 น้อย 

13. จ านวนเครื่องคอมพิวเตอรท์ี่ใหบ้รกิาร 2.37 0.48 น้อย 

14. ความน่าเช่ือถือของข้อมูลทีป่รากฏบนอินเทอรเ์น็ต 2.30 0.46 น้อย 

15. ข้อจ ากัดเรื่องระยะเวลาในการใช้อินเทอรเ์น็ตแต่ละครั้ง 2.41 0.49 น้อย 

16. ข้อมูลที่ได้ไม่ทันสมัย 2.34 0.48 น้อย 

17. ขาดทักษะในการวางแผนการสบืค้น 2.37 0.48 น้อย 

18. ไม่มีผู้สอนหรอืผู้แนะน าในการใช้อินเทอรเ์น็ต 2.36 0.48 น้อย 

19. ขาดทักษะในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร ์ 2.59 0.49 ปานกลาง 
20. ความต้องการในการดาวโหลดข้อมลู 2.95 0.22 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 12 แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัญหาการใช้งานระบบ
อินเทอร์เน็ต ของนักเรียน นักศึกษา  และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี โดยภาพรวม (ต่อ) 
 

รายการ 
ปัญหาการใช้งานระบบ

อินเทอร์เน็ต 

X  S.D. ระดับ 
21. ประสทิธิภาพของการให้บริการต่ า เช่น เครื่องแม่ข่ายไมส่ามารถ   
     ให้บริการได ้

4.36 0.48 มาก 

22. การติดตั้งโปรแกรมที่ติดตั้งนั้นมีปญัหา  4.28 0.45 มาก 
23. ข้อมูลที่ได้มีปริมาณมากเกินไป 2.39 0.49 น้อย 
24. วันและเวลาที่เปิดให้ใช้บริการไม่สะดวก 2.33 0.47 น้อย 
25. พบไวรัสคอมพิวเตอร์ในขณะที่ใช้งาน 4.29 0.63 มาก 

รวม 2.80 0.20 ปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 12  พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับปัญหาการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของ
ของนักเรียน นักศึกษา  และบุคลากร โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 2.80 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.20 อยู่ใน
ระดับ ปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด้านที่มีปัญหาการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต     
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ความล่าช้าในการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   
มีค่าเฉลี่ย 4.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50  อยู่ในระดับ มาก  รองลงมา คือ ระบบอินเทอร์เน็ต
ขัดข้อง ใช้งานไม่ได้  มีค่าเฉลี่ย 4.48 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 อยู่ในระดับ มาก  และ
ประสิทธิภาพของการให้บริการต่ า เช่น เครื่องแม่ข่ายไม่สามารถให้บริการได้   มีค่าเฉลี่ย 4.36  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 อยู่ในระดับ มาก   
 



บทที่  5 
 สรุปผล  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ   
  
  การศึกษาสภาพและระดบัปญัหาการการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของนักเรียน นักศึกษา 
และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ได้สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี ้
 
   1. ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 2. วิธีด าเนินการวิจัย 
  3. การวิเคราะห์ข้อมลู 
  4. สรุปผลการวิจัย 
  5. อภิปรายผล 
  6. ข้อเสนอแนะ 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร 
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
  2. เพื่อศึกษาระดับปัญหาการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร 
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     1.1  ประชากร  
               ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ประจ าภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วย ผู้บริหาร จ านวน 
5 คน   ครู จ านวน 153 คน   เจ้าหน้าที่ จ านวน 31 คน  นักเรียน นักศึกษา จ านวน 3,787 คน 
รวมทั้งสิ้น จ านวน 3,976  คน 
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     1.2  กลุ่มตัวอย่าง  
   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่  และนักเรียนนักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วย ผู้บริหาร จ านวน 
5 คน   ครู จ านวน 153 คน   เจ้าหน้าที่ จ านวน 31 คน  นักเรียน นักศึกษา จ านวน 362 คน 
รวมทั้งสิ้น จ านวน 551 คน 
    ซึ่งได้มาโดย ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) นักเรียน นักศึกษา โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  (Simple random sampling)   
จากการใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, Taro.1973. : 607-610) 
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
        เป็นแบบสอบถาม เรื่อง “สภาพและปัญหาการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของ
นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ตอน ได้แก่  
 ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist)  
  ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นในสภาพการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของ
นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ  
   ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นในระดับปัญหาการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของ
นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบรุลีกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 25 ข้อ 
   ตอนที่ 4 สอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะอื่นๆ ซึ่งเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นแบบ
ปลายเปิด (Open form) เกี่ยวกับสภาพและปัญหาการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของนักเรียน 
นักศึกษา และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. วิเคราะห์ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยการหาค่าความถ่ี (Frequency) และค่า
ร้อยละ (Percentage)  

2. ตามความมุ่งหมายของการวิจัย ข้อ 1 เพื่อศึกษาสภาพการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของ
นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี โดยรวมและเป็นรายด้าน 3 ด้าน คือ   
ด้านสภาพการใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบบใช้สาย (LAN) ด้านสภาพการใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบบ 
ไม่ใช้สาย (LAN) และ ด้านสภาพการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ โดยการหาค่าเฉลี่ย และ  
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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3. ตามความมุ่งหมายของการวิจัย ข้อ 2 เพื่อศึกษาระดับปัญหาการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต
ของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี โดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. สภาพการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิค
ปราจีนบุรี โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 3.87 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.24 อยู่ในระดับ มาก   
เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้าน พบว่า  
  ด้านที่ 1 สภาพการใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบบใช้สาย (LAN) มีค่าเฉลี่ย 4.45  มีค่า 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.32 อยู่ในระดับ มาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประสิทธิภาพของ
เครือข่ายในการรับ/ส่ง/สื่อสารข้อมูล ระบบเครือข่ายช่วยอ านวยความสะดวกต่อการท างานได้  อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ส่วนความเร็วในการใช้งานเครือข่าย และจ านวนจุดเช่ือมต่อระบบเครือข่ายที่
ให้บริการครอบคลุมทั่วถึง อยู่ในระดับมาก 
  ด้านที่ 2  สภาพการใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไม่ใช้สาย(LAN) มีค่าเฉลี่ย 2.55 มีค่า 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 อยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความเร็วในการ
ใช้งานเครือข่าย จ านวนจุดเช่ือมต่อระบบเครือข่ายที่ให้บริการครอบคลุมทั่วถึง และระบบเครือข่าย
ช่วยอ านวยความสะดวกต่อการท างานได้ อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนประสิทธิภาพของเครือข่ายใน
การรับ/ส่ง/สื่อสารข้อมูล อยู่ในระดับน้อย 
  ด้านที่ 3  สภาพการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.61 มีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.34 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การมีอัธยาศัยดี สุภาพ มีความ 
เอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการ ให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ ส่วนมีความรู้ 
ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า ช่วยแก้ปัญหาได้
อย่างถูกต้อง และประสานงานและติดตามข้อมูลที่ดี อยู่ในระดับมาก มากที่สุด 
  2. การศึกษาระดับปัญหาการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร 
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 2.80 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.20 อยู่ในระดับ 
ปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด้านที่มีปัญหาการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต ที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ความล่าช้าในการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  มีค่าเฉลี่ย 4.50 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50  อยู่ในระดับ มาก  รองลงมา คือ ระบบอินเทอร์เน็ตขัดข้อง ใช้งานไม่ได้  
มีค่าเฉลี่ย 4.48 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 อยู่ในระดับ มาก  และประสิทธิภาพของการให้บริการ
ต่ า เช่น เครื่องแม่ข่ายไม่สามารถให้บริการได้  มีค่าเฉลี่ย 4.36 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 อยู่ใน
ระดับ มาก     
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อภิปรายผล 
  การศึกษาสภาพและระดับปัญหาการการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของนักเรียน นักศึกษา 
และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  มีประเด็นอภิปรายผล ได้ดังนี้ 
   1. การใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิค
ปราจีนบุรี มีสภาพไม่แตกต่างกัน คือจะใช้ในด้านของการศึกษาเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะ
ช่วยให้อ านวยความสะดวกสบายแก่ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ 
ในด้านต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุษรา ประกอบธรรม (2555 : บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัย
เรื่อง พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา การติดต่อสื่อสารและบันเทิง ที่มีผลต่อช่วงเวลาใน
การใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัย
พบว่า นักศึกษาที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  สถาบันการศึกษาของรัฐมีการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาและด้านการสื่อสารมากที่สุด สถานที่ใช้งานนิยมใช้ที่บ้านหรือที่พักของ
ตนเอง กลุ่มผู้ใช้งานด้านการศึกษาการการสื่อสารและบันเทิง ใช้งานประมาณ 2 – 3 ช่ัวโมง ในช่วง
เวลา 20.01 – 24.00 น. นอกจากนี้การใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร 
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี จะใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ แบบใช้สาย (LAN) กับ
แบบไม่ใช้สาย (LAN)  ซึ่งจากการศึกษาสภาพใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของนักเรียน นักศึกษา และ
บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุร ีพบว่าการใช้บรกิารอินเทอร์เน็ตแบบใช้สาย (LAN)  มีความเร็วใน
การใช้งานเครือข่าย และจ านวนจุดเช่ือมต่อระบบเครือข่ายที่ให้บริการครอบคลุมทั่ วถึงอยู่ในระดับ 
มาก ส่วนประสิทธิภาพ ของเครือข่ายในการรับ/ส่ง/สื่อสารข้อมูล และระบบเครือข่ายช่วยอ านวย
ความสะดวกต่อการท างานได้ อยู่ในระดับ มากที่สุด ต่างจากการใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไม่ใช้สาย 
(LAN) ที่ความเร็วในการใช้งานเครือข่าย ประสิทธิภาพของเครือข่ายในการรับ/ส่ง/สื่อสารข้อมูล และ
ระบบเครือข่ายช่วยอ านวยความสะดวกต่อการท างานได้  อยู่ในระดับ น้อย และจุดเช่ือมต่อระบบ
เครือข่ายที่ให้บริการครอบคลุมทั่วถึง อยู่ในระดับ ปานกลาง  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศักดา  
จันทร์ประเสริฐ  (2541 : บทคัดย่อ)  ศึกษาความคิดเห็น ปัญหาและข้อเสนอแนะในการใช้อินเทอร์เน็ต
เพื่อเข้าถึงสารสนเทศของอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พบว่า  อาจารย์ส่วนใหญ่ใช้เครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพื่อการติดต่อสื่อสารและใช้สารสนเทศอินเทอร์เน็ตประเภทไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์มาก
ที่สุด  ความคิดเห็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต  การเรียนการสอน พบว่า อาจารย์เห็นว่ามีประโยชน์
และควรน ามาใช้สนับสนุนการเรียนการสอน โดยรวมในระดับมาก ส าหรับข้อเสนอแนะในการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ต พบว่า อาจารย์ส่วนใหญ่เห็นว่า ควรเพิ่มความเร็วของอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยควรเพิ่ม
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดต่อเข้าอินเทอร์เน็ตในแต่ละคณะควรรวบรวมแหล่งสารสนเทศของแต่ละ
สาขาวิชาเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยและควรจัดอบรมการเข้าถึงสารสนเทศอินเทอร์เน็ต  
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 2. จากการศึกษาระดับปัญหาการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของนักเรียน นักศึกษา และ
บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี พบว่ามีปัญหาเรื่องความล่าช้าในการเข้าใช้งานระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตมากที่สดุ รองลงมาคือเรื่องของระบบอินเทอร์เน็ตขัดข้อง ใช้งานไม่ได้  และประสิทธิภาพ
ของการให้บริการต่ า เช่น เครื่องแม่ข่ายไม่สามารถให้บริการได้   ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
จันทนี  รุ่งเรืองธนาผล  (2558 : บทคัดย่อ)  ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาที่พบจากการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัญหาที่มีผู้ตอบมากที่สุด คือ 
ความล่าช้าของระบบ รองลงมาคือความไม่สะดวกในการเช่ือมต่อไวไฟ การเช่ือมต่อระบบอินเทอรเ์นต็
ท าได้ยาก ปัญหาจากการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปการเรียนภาษาอังกฤษ ปัญหาที่นักศึกษาพบมากที่สุด
คือ การเข้าใช้งานจากโปรแกรมที่เป็น Web Browser จะใช้ได้เฉพาะ Internet explorer รองลงมา 
คือขาดอุปกรณ์ที่จะใช้ในการเรียนคือหูฟังพร้อมด้วยไมโครโฟน 
  
ข้อเสนอแนะ 
  1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

  1.1 ควร                                           
    1.2 ควรบริหารจัดการในการใช้อินเทอร์เน็ตให้เป็นระบบทั้งการใช้และการดูแล
รักษา  
   2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
   2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการประเมินผลการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียน 
การสอนของนักเรียนในโรงเรียนที่มีการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการน า
อินเทอร์เน็ตไปใช้ในโรงเรียนให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ 
   2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตของครู  
ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ อุปกรณ์ โปรแกรม หรือ
ความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
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ภาคผนวก  ข 
การหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

 
  - ผลการพจิารณาความสอดคล้องของรายการประเมิน (IOC) กับนิยามปฏิบัติการของ 
    แบบสอบถาม เรื่อง “สภาพและปญัหาการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของนกัเรียน นักศึกษา  
    และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบรุีโดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน 
  - การหาค่าความเช่ือมั่น และค่าอ านาจจ าแนก ของแบบสอบถามเรื่อง “สภาพและปัญหาการใช้งาน 
    ระบบอินเทอร์เน็ตของนกัเรียน นักศึกษา และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบรุี 
  - การวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรม SPSS 
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ตารางท่ี 13  แสดงค่าดัชนีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบสอบถามความคิดเห็นเรื่อง สภาพและปัญหาการใช้งาน
ระบบอินเทอรเ์น็ตของนกัเรียน นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
 

รายการ 
ผู้เชี่ยวชาญ ค่า 

สรุปผล 
คนท่ี
1 

คนท่ี
2 

คนท่ี
3 

คนท่ี
4 

คนท่ี
5 

IOC 

สภาพการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของนักเรยีน นักศึกษา และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
1. ด้านสภาพการใช้บริการอินเทอร์เน็ต 
แบบใช้สาย (LAN) 
1.1 ความเร็วในการใช้งานเครือข่าย 
1.2 ประสทิธิภาพของเครอืข่ายในการรับ/ส่ง/
สื่อสารข้อมลู 
1.3 จ านวนจุดเช่ือมต่อระบบเครอืข่ายที่ใหบ้ริการ
ครอบคลมุทัง่ถึง 
1.4 ระบบเครือข่ายช่วยอ านวยความสะดวกต่อการ
ท างานได ้
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สอดคล้อง 
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สอดคล้อง 
 

สอดคล้อง 
2. ด้านสภาพการใช้บริการอินเทอร์เน็ต 
แบบไม่ใชส้าย(LAN) 
2.1 ความเร็วในการใช้งานเครือข่าย 
2.2 ประสทิธิภาพของเครอืข่ายในการรับ/ส่ง/
สื่อสารข้อมลู 
2.3 จ านวนจุดเช่ือมต่อระบบเครอืข่ายที่ใหบ้ริการ
ครอบคลมุทัง่ถึง 
2.4 ระบบเครือข่ายช่วยอ านวยความสะดวกต่อการ
ท างานได ้
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ตารางท่ี 13 แสดงค่าดัชนีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบสอบถามความคิดเห็นเรื่อง สภาพและ ปัญหาการใช้งาน
ระบบอินเทอรเ์น็ตของนกัเรียนนักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบรุี(ต่อ) 

รายการ 
ผู้เชี่ยวชาญ ค่า 

สรุปผล 
คนท่ี
1 

คนท่ี
2 

คนท่ี
3 

คนท่ี
4 

คนท่ี
5 

IOC 

สภาพการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของนักเรยีน นักศึกษา และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
3. ด้านสภาพการด าเนินการของเจ้าหน้าที ่
ที่ให้บริการ 
3.1 มีอัธยาศัยดี สุภาพ 
3.2 มีความเอาใจใส่ กระตือรอืร้น และความพร้อม
ในการใหบ้ริการ 
3.3 มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น 
สามารถตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า 
ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
3.4 ประสานงานและติดตามข้อมูลที่ด ี
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ปัญหาการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
1. ความล่าช้าในการเข้าใช้งานระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 
2. ระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้อินเทอรเ์น็ต 
3. เครื่องคอมพิวเตอรท์ี่ใช้ในการเช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ตล้าสมัย 
4. ภาษาอังกฤษที่ใช้เป็นสื่อในการติดต่อสือ่สาร
และการเข้าถึงข้อมลู 
5. วิธีการสืบค้นข้อมลู 
6. ระบบอินเทอรเ์น็ตขัดข้อง ใช้งานไม่ได้ 
7. การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่เมื่อไปใช้
บริการ 
8. ใช้เวลานานในการสบืค้นข้อมูล 
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ตารางท่ี 13 แสดงค่าดัชนีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบสอบถามความคิดเห็นเรื่อง สภาพและ ปัญหาการใช้งาน
ระบบอินเทอรเ์น็ตของนกัเรียนนักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบรุี (ต่อ) 

รายการ 
ผู้เชี่ยวชาญ ค่า 

สรุปผล 
คนท่ี
1 

คนท่ี
2 

คนท่ี
3 

คนท่ี
4 

คนท่ี
5 

IOC 

ปัญหาการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
9. ผลการสบืค้นไม่สอดคล้องตรงตามความ
ต้องการ 
10. ค าแนะน าการใช้ / คู่มืออธิบายการใช้บริการ
อินเทอร์เน็ต 
11. สถานที่ให้บริการอินเทอรเ์น็ต 
12. ระเบียบในการขอใช้อินเทอร์เน็ตของ
สถานศึกษา 
13. จ านวนเครื่องคอมพิวเตอรท์ี่ใหบ้รกิาร 
14. ความน่าเช่ือถือของข้อมูลทีป่รากฏบน
อินเทอร์เน็ต 
15. ข้อจ ากัดเรื่องระยะเวลาในการใช้อินเทอรเ์น็ต
แต่ละครั้ง 
16. ข้อมูลที่ได้ไม่ทันสมัย 
17. ขาดทักษะในการวางแผนการสบืค้น 
18. ไม่มีผู้สอนหรอืผู้แนะน าในการใช้อินเทอรเ์น็ต 
19. ขาดทักษะในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร ์
20. ความต้องการในการดาวโหลดข้อมลู 
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สอดคล้อง 

ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ท้ังฉบับ เท่ากับ 0.98 
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ตารางท่ี 14  แสดงค่าความเช่ือมั่น และค่าอ านาจจ าแนก ของแบบสอบถามเรื่อง สภาพและปัญหาการใช้งาน 
ระบบอินเทอรเ์น็ตของนกัเรียน นักศึกษา และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุร ี 
 

ผลการ
วิเคราะห ์ ข้อ

ที่ 
1 

ข้อ
ที่ 

2 

ข้อ
ที่ 

3 

ข้อ
ที่ 

4 

ข้อ
ที่ 

5 

ข้อ
ที่ 

6 

ข้อ
ที่ 

7 

ข้อ
ที่ 

8 

ข้อ
ที่ 

9 

ข้อ
ที่ 

10
 

ข้อ
ที่ 

11
 

ข้อ
ที่ 

12
 

ข้อ
ที่ 

13
 

จ านวนคน 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

คะแนนรวม 190 180 180 182 186 186 195 184 180 185 187 187 191 

คะแนนต่ าสุด 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

คะแนนสูงสุด 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

ค่าเฉลี่ย 3.80 3.60 3.60 3.64 3.72 3.72 3.90 3.68 3.60 3.70 3.74 3.74 3.82 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

0.40 0.49 0.49 0.48 0.45 0.45 0.30 0.47 0.49 0.46 0.44 0.44 0.39 

C.V.(%) 10.63 13.75 13.75 13.32 12.19 12.19 7.77 12.80 13.75 12.51 11.85 11.85 10.16 

แปลผล   มาก   มาก   มาก   มาก   มาก   มาก  มาก   มาก   มาก   มาก   มาก   มาก   มาก 

              วิเคราะห์
คุณภาพ
เครื่องมือ 

ข้อ
ที่ 

1 

ข้อ
ที่ 

2 

ข้อ
ที่ 

3 

ข้อ
ที่ 

4 

ข้อ
ที่ 

5 

ข้อ
ที่ 

6 

ข้อ
ที่ 

7 

ข้อ
ที่ 

8 

ข้อ
ที่ 

9 

ข้อ
ที่ 

10
 

ข้อ
ที่ 

11
 

ข้อ
ที่ 

12
 

ข้อ
ที่ 

13
 

ค่าอ านาจ
จ าแนก 

0.32 0.75 0.75 0.78 0.67 0.70 0.63 0.70 0.65 0.72 0.70 0.70 0.58 

Sig 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

แปลผล yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes 
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ตารางท่ี 14  แสดงค่าความเช่ือมั่น และค่าอ านาจจ าแนก ของแบบสอบถามเรื่อง สภาพและปัญหาการใช้งาน 
ระบบอินเทอรเ์น็ตของนกัเรียน นักศึกษา และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี (ต่อ) 
 

ผลการ
วิเคราะห ์ ขอ้

ที่ 
14

 

ขอ้
ที่ 

15
 

ขอ้
ที่ 

16
 

ขอ้
ที่ 

17
 

ขอ้
ที่ 

18
 

ขอ้
ที่ 

19
 

ขอ้
ที่ 

20
 

ขอ้
ที่ 

21
 

ขอ้
ที่ 

22
 

ขอ้
ที่ 

23
 

ขอ้
ที่ 

24
 

ขอ้
ที่ 

25
 

ขอ้
ที่ 

26
 

จ านวนคน 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

คะแนนรวม 196 193 185 185 184 187 184 190 189 188 194 187 183 

คะแนนต่ าสุด 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

คะแนนสูงสุด 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

ค่าเฉลี่ย 3.92 3.86 3.70 3.70 3.68 3.74 3.68 3.80 3.78 3.76 3.88 3.74 3.66 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
0.27 0.35 0.46 0.46 0.47 0.44 0.47 0.40 0.42 0.43 0.33 0.44 0.48 

C.V.(%) 6.99 9.08 12.51 12.51 12.80 11.85 12.80 10.63 11.07 11.47 8.46 11.85 13.07 

แปลผล   มาก   มาก   มาก   มาก   มาก   มาก   มาก   มาก   มาก   มาก  มาก   มาก   มาก 

              วิเคราะห์
คุณภาพ
เครื่องมือ ขอ้

ที่ 
14

 

ขอ้
ที่ 

15
 

ขอ้
ที่ 

16
 

ขอ้
ที่ 

17
 

ขอ้
ที่ 

18
 

ขอ้
ที่ 

19
 

ขอ้
ที่ 

20
 

ขอ้
ที่ 

21
 

ขอ้
ที่ 

22
 

ขอ้
ที่ 

23
 

ขอ้
ที่ 

24
 

ขอ้
ที่ 

25
 

ขอ้
ที่ 

26
 

ค่าอ านาจ
จ าแนก 

0.59 0.63 0.76 0.65 0.70 0.48 0.53 0.51 0.61 0.53 0.49 0.40 0.39 

Sig 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 

แปลผล yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes 
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ตารางท่ี 14  แสดงค่าความเช่ือมั่น และค่าอ านาจจ าแนก ของแบบสอบถามเรื่อง สภาพและปัญหาการใช้งาน 
ระบบอินเทอรเ์น็ตของนกัเรียน นักศึกษา และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี (ต่อ) 
 

ผลการ
วิเคราะห ์ ขอ้

ที่ 
27

 

ขอ้
ที่ 

28
 

ขอ้
ที่ 

29
 

ขอ้
ที่ 

30
 

ขอ้
ที่ 

31
 

ขอ้
ที่ 

32
 

ขอ้
ที่ 

33
 

ขอ้
ที่ 

34
 

ขอ้
ที่ 

35
 

ขอ้
ที่ 

36
 

ขอ้
ที่ 

37
 

จ านวนคน 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

คะแนนรวม 182 186 188 184 187 188 189 186 181 191 193 

คะแนนต่ าสุด 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

คะแนนสูงสุด 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

ค่าเฉลี่ย 3.64 3.72 3.76 3.68 3.74 3.76 3.78 3.72 3.62 3.82 3.86 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
0.48 0.45 0.43 0.47 0.44 0.43 0.42 0.45 0.49 0.39 0.35 

C.V.(%) 13.32 12.19 11.47 12.80 11.85 11.47 11.07 12.19 13.54 10.16 9.08 

แปลผล   มาก   มาก   มาก   มาก   มาก   มาก   มาก   มาก   มาก   มาก   มาก 

 
           

วิเคราะห์
คุณภาพ
เครื่องมือ ขอ้

ที่ 
27

 

ขอ้
ที่ 

28
 

ขอ้
ที่ 

29
 

ขอ้
ที่ 

30
 

ขอ้
ที่ 

31
 

ขอ้
ที่ 

32
 

ขอ้
ที่ 

33
 

ขอ้
ที่ 

34
 

ขอ้
ที่ 

35
 

ขอ้
ที่ 

36
 

ขอ้
ที่ 

37
 

ค่าอ านาจ
จ าแนก 

0.79 0.66 0.68 0.61 0.46 0.56 0.33 0.38 0.49 0.28 0.32 

Sig 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01 0.00 0.05 0.02 

แปลผล yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes 
 

ค่าความเชื่อมั่น มีคา่เท่ากบั 0.95 
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การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS 

 
1. สภาพการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบรุี โดยรวมและเป็นรายด้าน   
 

 
Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

1.1 ความเร็วในการใชง้านเครือข่าย 362 4.4199 .61418 

1.2 ประสิทธิภาพของเครือข่ายในการรับ/

ส่ง/ส่ือสารขอ้มูล 

362 4.5276 .49993 

1.3 จ านวนจุดเช่ือมต่อระบบเครือข่ายท่ี
ใหบ้ริการครอบคลุมทัง่ถึง 

362 4.2735 .64873 

1.4 ระบบเครือข่ายช่วยอ านวยความสะดวก
ต่อการท างานได ้

362 4.5580 .49731 

Total_A 362 4.4448 .31588 

Valid N (listwise) 362   

 
 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

2.1 ความเร็วในการใชง้านเครือข่าย 362 2.6077 .55774 

2.2 ประสิทธิภาพของเครือข่ายในการรับ/

ส่ง/ส่ือสารขอ้มูล 

362 2.5304 .63631 

2.3 จ านวนจุดเช่ือมต่อระบบเครือข่ายท่ี
ใหบ้ริการครอบคลุมทัง่ถึง 

362 2.7182 .52436 

2.4 ระบบเครือข่ายช่วยอ านวยความสะดวก
ต่อการท างานได ้

362 2.5746 .54312 

Total_B 362 2.6077 .43932 

Valid N (listwise) 362   
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Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

3.1 มีอธัยาศยัดี สุภาพ 362 4.6160 .52533 

3.2 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และ
ความพร้อมในการใหบ้ริการ 

362 4.7155 .45181 

3.3 มีความรู้ ความสามารถในการใหบ้ริการ 362 4.5773 .55783 

3.4 ประสานงานและติดตามขอ้มูลท่ีดี 362 4.5884 .49280 

Total_C 362 4.6253 .33507 

Valid N (listwise) 362   

 
 
 

 
Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Total_A 362 4.4448 .31588 
Total_B 362 2.6077 .43932 
Total_C 362 4.6243 .33507 
Total 362 3.8923 .22650 

Valid N (listwise) 362   
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2. สภาพการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี โดยรวมและเป็นรายด้าน   

 
Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

1.1 ความเร็วในการใชง้านเครือข่าย 31 4.3871 .56842 

1.2 ประสิทธิภาพของเครือข่ายในการรับ/

ส่ง/ส่ือสารขอ้มูล 

31 4.5161 .50300 

1.3 จ านวนจุดเช่ือมต่อระบบเครือข่ายท่ี
ใหบ้ริการครอบคลุมทัง่ถึง 

31 4.3226 .51019 

1.4 ระบบเครือข่ายช่วยอ านวยความสะดวก
ต่อการท างานได ้

31 4.6129 .43214 

Total_A 31 4.4597 .12498 

Valid N (listwise) 31   

 
 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

2.1 ความเร็วในการใชง้านเครือข่าย 31 2.6774 .57081 

2.2 ประสิทธิภาพของเครือข่ายในการรับ/ส่ง/
ส่ือสารขอ้มูล 

31 2.5161 .56100 

2.3 จ านวนจุดเช่ือมต่อระบบเครือข่ายท่ี
ใหบ้ริการครอบคลุมทัง่ถึง 

31 2.5484 .49288 

2.4 ระบบเครือข่ายช่วยอ านวยความสะดวก
ต่อการท างานได ้

31 2.5806 .55416 

Total_B 31 2.5806 .07422 

Valid N (listwise) 31   
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Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

3.1 มีอธัยาศยัดี สุภาพ 31 4.5806 .58161 

3.2 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และ
ความพร้อมในการใหบ้ริการ 

31 4.6129 .43214 

3.3 มีความรู้ ความสามารถในการใหบ้ริการ 31 4.2903 .50141 

3.4 ประสานงานและติดตามขอ้มูลท่ีดี 31 4.3871 .51314 

Total_C 31 4.4677 .15011 

Valid N (listwise) 31   

 
 
 
 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Total_A 31 4.4597 .12498 
Total_B 31 2.5806 .07422 
Total_C 31 4.4677 .15011 
Total 31 3.8360 .11336 

Valid N (listwise) 31   
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3. สภาพการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของครู วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี โดยรวมและเป็นรายด้าน   

 
Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

1.1 ความเร็วในการใชง้านเครือข่าย 153 4.3987 .63183 

1.2 ประสิทธิภาพของเครือข่ายในการรับ/ส่ง/
ส่ือสารขอ้มูล 

153 4.5294 .50077 

1.3 จ านวนจุดเช่ือมต่อระบบเครือข่ายท่ี
ใหบ้ริการครอบคลุมทัง่ถึง 

153 4.2484 .67161 

1.4 ระบบเครือข่ายช่วยอ านวยความสะดวกต่อ
การท างานได ้

153 4.5621 .49776 

Total_A 153 4.4356 .32032 

Valid N (listwise) 153   

 
 
 
 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

2.1 ความเร็วในการใชง้านเครือข่าย 153 2.4183 .65509 

2.2 ประสิทธิภาพของเครือข่ายในการรับ/

ส่ง/ส่ือสารขอ้มูล 

153 2.3333 .76948 

2.3 จ านวนจุดเช่ือมต่อระบบเครือข่ายท่ี
ใหบ้ริการครอบคลุมทัง่ถึง 

153 2.4575 .75208 

2.4 ระบบเครือข่ายช่วยอ านวยความสะดวก
ต่อการท างานได ้

153 2.3856 .67008 

Total_B 153 2.3987 .51174 

Valid N (listwise) 153   
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Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

3.1 มีอธัยาศยัดี สุภาพ 153 4.6144 .52721 

3.2 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และ
ความพร้อมในการใหบ้ริการ 

153 4.6993 .46005 

3.3 มีความรู้ ความสามารถในการใหบ้ริการ 153 4.5359 .57384 

3.4 ประสานงานและติดตามขอ้มูลท่ีดี 153 4.5556 .49854 

Total_C 153 4.6013 .33741 

Valid N (listwise) 153   

 
 
 
 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Total_A 153 4.4346 .32032 
Total_B 153 2.3987 .51174 
Total_C 153 4.6013 .33741 
Total 153 3.8115 .26469 

Valid N (listwise) 153   
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4. สภาพการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี โดยรวมและเป็นรายด้าน   
 

 
Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

1.1 ความเร็วในการใชง้านเครือข่าย 5 4.6000 .54772 

1.2 ประสิทธิภาพของเครือข่ายในการรับ/

ส่ง/ส่ือสารขอ้มูล 

5 4.8000 .44721 

1.3 จ านวนจุดเช่ือมต่อระบบเครือข่ายท่ี
ใหบ้ริการครอบคลุมทัง่ถึง 

5 4.4000 .89443 

1.4 ระบบเครือข่ายช่วยอ านวยความ
สะดวกต่อการท างานได ้

5 5.0000 .00000 

Total_A 5 4.7000 .41079 

Valid N (listwise) 5   

 
 
 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

2.1 ความเร็วในการใชง้านเครือข่าย 5 2.0000 .70711 

2.2 ประสิทธิภาพของเครือข่ายในการรับ/

ส่ง/ส่ือสารขอ้มูล 

5 2.4000 .89443 

2.3 จ านวนจุดเช่ือมต่อระบบเครือข่ายท่ี
ใหบ้ริการครอบคลุมทัง่ถึง 

5 2.6000 .54772 

2.4 ระบบเครือข่ายช่วยอ านวยความ
สะดวกต่อการท างานได ้

5 2.2000 .83666 

Total_B 5 2.3000 .41079 

Valid N (listwise) 5   
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Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

3.1 มีอธัยาศยัดี สุภาพ 5 4.6000 .54772 

3.2 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และ
ความพร้อมในการใหบ้ริการ 

5 4.8000 .44721 

3.3 มีความรู้ ความสามารถในการ
ใหบ้ริการ 

5 4.0000 1.00000 

3.4 ประสานงานและติดตามขอ้มูลท่ีดี 5 4.2000 .83666 

Total_C 5 4.4000 .57554 

Valid N (listwise) 5   

 
 
 
 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Total_A 5 4.7000 .41079 
Total_B 5 2.3000 .41079 
Total_C 5 4.4000 .57554 
Total 5 3.8000 .32596 

Valid N (listwise) 5   
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5. สภาพการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของนักเรียน นักศึกษา  และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบรุี โดยภาพรวม 
 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

1.1 ความเร็วในการใชง้านเครือข่าย 551 4.4138 .61445 

1.2 ประสิทธิภาพของเครือข่ายในการรับ/ส่ง/ส่ือสารขอ้มูล 551 4.5299 .49956 

1.3 จ  านวนจุดเช่ือมต่อระบบเครือข่ายท่ีใหบ้ริการครอบคลุม
ทัว่ถึง 

551 4.2704 .64766 

1.4 ระบบเครือข่ายช่วยอ านวยความสะดวกต่อการท างานได ้ 551 4.5662 .49604 

Total_A 551 4.4451 .31523 

2.1 ความเร็วในการใชง้านเครือข่าย 551 2.5535 .59417 

2.2 ประสิทธิภาพของเครือข่ายในการรับ/ส่ง/ส่ือสารขอ้มูล 551 2.4737 .67604 

2.3 จ  านวนจุดเช่ือมต่อระบบเครือข่ายท่ีใหบ้ริการครอบคลุม
ทัว่ถึง 

551 2.6352 .60555 

2.4 ระบบเครือข่ายช่วยอ านวยความสะดวกต่อการท างานได ้ 551 2.5191 .59015 

Total_B 551 2.5454 .46244 

3.1 มีอธัยาศยัดี สุภาพ 551 4.6134 .52338 

3.2 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการ
ใหบ้ริการ 

551 4.7060 .45601 

3.3 มีความรู้ ความสามารถในการใหบ้ริการ 551 4.5445 .56675 

3.4 ประสานงานและติดตามขอ้มูลท่ีดี 551 4.5644 .49993 

Total_C 551 4.6071 .33590 

Total 551 3.8658 .23776 
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6. ปัญหาการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบรุี  
 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

1. ความล่าชา้ในการเขา้ใชง้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 362 4.4724 .49993 

2. ระบบรักษาความปลอดภยัในการใชอิ้นเทอร์เน็ต 362 2.2514 .43441 

3. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต
ลา้สมยั 

362 2.2265 .41916 

4. ภาษาองักฤษท่ีใชเ้ป็นส่ือในการติดต่อส่ือสารและการ
เขา้ถึงขอ้มูล 

362 2.2182 .41362 

5. วิธีการสืบคน้ขอ้มูล 362 2.3591 .48041 

6. ระบบอินเทอร์เน็ตขดัขอ้ง ใชง้านไม่ได ้ 362 4.4834 .53777 

7. การอ านวยความสะดวกของเจา้หนา้ท่ีเมื่อไปใชบ้ริการ 362 2.6713 .47040 

8. ใชเ้วลานานในการสืบคน้ขอ้มูล 362 2.4448 .50316 

9. ผลการสืบคน้ไม่สอดคลอ้งตรงตามความตอ้งการ 362 2.3508 .47789 

10. ค าแนะน าการใช ้/ คู่มืออธิบายการใชบ้ริการ
อินเทอร์เน็ต 

362 2.2514 .43441 

11. สถานท่ีใหบ้ริการอินเทอร์เน็ต 362 2.3039 .46056 

12. ระเบียบในการขอใชอิ้นเทอร์เน็ตของสถานศึกษา 362 2.3729 .48425 

13. จ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใหบ้ริการ 362 2.3536 .47875 

14. ความน่าเช่ือถือของขอ้มูลท่ีปรากฏบนอินเทอร์เน็ต 362 2.2845 .45181 

15. ขอ้จ ากดัเร่ืองระยะเวลาในการใชอิ้นเทอร์เน็ตแต่ละ
คร้ัง 

362 2.3923 .48893 

16. ขอ้มูลท่ีไดไ้ม่ทนัสมยั 362 2.3398 .47429 

17. ขาดทกัษะในการวางแผนการสืบคน้ 362 2.3343 .47238 

18. ไม่มีผูส้อนหรือผูแ้นะน าในการใชอิ้นเทอร์เน็ต 362 2.3536 .47875 

19. ขาดทกัษะในการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ 362 2.5580 .49731 
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Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

20. ความตอ้งการในการดาวโหลดขอ้มูล 

21. ประสิทธิภาพของการใหบ้ริการต ่า 

362 
362 

2.9586 
4.3536 

.19957 

.47875 

22. การติดตั้งโปรแกรมท่ีติดตั้งนั้นมีปัญหา 362 4.2901 .45442 

23. ขอ้มูลท่ีไดม้ีปริมาณมากเกินไป 362 2.3536 .47875 

24. วนัและเวลาท่ีเปิดใหใ้ชบ้ริการไม่สะดวก 362 2.3343 .47238 

25. พบไวรัสคอมพิวเตอร์ในขณะท่ีใชง้าน 362 4.2376 .64368 

Total 362 2.7820 .20069 

Valid N (listwise) 362   
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7. ปัญหาการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  
 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

1. ความล่าชา้ในการเขา้ใชง้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 31 4.5806 .50161 

2. ระบบรักษาความปลอดภยัในการใชอิ้นเทอร์เน็ต 31 2.8387 .37388 

3. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต
ลา้สมยั 

31 2.8065 .40161 

4. ภาษาองักฤษท่ีใชเ้ป็นส่ือในการติดต่อส่ือสารและการ
เขา้ถึงขอ้มูล 

31 2.8710 .34078 

5. วิธีการสืบคน้ขอ้มูล 31 2.8387 .37388 

6. ระบบอินเทอร์เน็ตขดัขอ้ง ใชง้านไม่ได ้ 31 4.4194 .62044 

7. การอ านวยความสะดวกของเจา้หนา้ท่ีเมื่อไปใชบ้ริการ 31 2.8710 .34078 

8. ใชเ้วลานานในการสืบคน้ขอ้มูล 31 2.3226 .47519 

9. ผลการสืบคน้ไม่สอดคลอ้งตรงตามความตอ้งการ 31 2.2258 .42502 

10. ค าแนะน าการใช ้/ คู่มืออธิบายการใชบ้ริการ
อินเทอร์เน็ต 

31 2.2258 .42502 

11. สถานท่ีใหบ้ริการอินเทอร์เน็ต 31 2.7097 .46141 

12. ระเบียบในการขอใชอิ้นเทอร์เน็ตของสถานศึกษา 31 2.5806 .50161 

13. จ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใหบ้ริการ 31 2.5484 .50588 

14. ความน่าเช่ือถือของขอ้มูลท่ีปรากฏบนอินเทอร์เน็ต 31 2.3548 .48637 

15. ขอ้จ ากดัเร่ืองระยะเวลาในการใชอิ้นเทอร์เน็ตแต่ละ
คร้ัง 

31 2.8710 .34078 

16. ขอ้มูลท่ีไดไ้ม่ทนัสมยั 31 2.3548 .48637 

17. ขาดทกัษะในการวางแผนการสืบคน้ 31 2.3548 .48637 

18. ไม่มีผูส้อนหรือผูแ้นะน าในการใชอิ้นเทอร์เน็ต 31 2.3548 .48637 

19. ขาดทกัษะในการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ 31 2.3871 .49514 
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Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

20. ความตอ้งการในการดาวโหลดขอ้มูล 

21. ประสิทธิภาพของการใหบ้ริการต ่า 

31 
31 

3.0000 
4.0968 

.00000 

.30054 

22. การติดตั้งโปรแกรมท่ีติดตั้งนั้นมีปัญหา 31 4.0645 .24973 

23. ขอ้มูลท่ีไดม้ีปริมาณมากเกินไป 31 2.3548 .48637 

24. วนัและเวลาท่ีเปิดใหใ้ชบ้ริการไม่สะดวก 31 2.2258 .42502 

25. พบไวรัสคอมพิวเตอร์ในขณะท่ีใชง้าน 31 4.3226 .59928 

Total 31 2.9032 .19288 

Valid N (listwise) 31   
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8. ปัญหาการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของครู วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  
 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

1. ความล่าชา้ในการเขา้ใชง้านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

153 4.5294 .50077 

2. ระบบรักษาความปลอดภยัในการใชอิ้นเทอร์เน็ต 153 2.1503 .35857 

3. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต
ลา้สมยั 

153 2.1111 .31530 

4. ภาษาองักฤษท่ีใชเ้ป็นส่ือในการติดต่อส่ือสารและการ
เขา้ถึงขอ้มูล 

153 2.1699 .37681 

5. วิธีการสืบคน้ขอ้มูล 153 2.1961 .39833 

6. ระบบอินเทอร์เน็ตขดัขอ้ง ใชง้านไม่ได ้ 153 4.4967 .58629 

7. การอ านวยความสะดวกของเจา้หนา้ท่ีเมื่อไปใชบ้ริการ 153 2.8431 .36487 

8. ใชเ้วลานานในการสืบคน้ขอ้มูล 153 2.4510 .49923 

9. ผลการสืบคน้ไม่สอดคลอ้งตรงตามความตอ้งการ 153 2.3856 .48834 

10. ค าแนะน าการใช ้/ คู่มืออธิบายการใชบ้ริการ
อินเทอร์เน็ต 

153 2.2810 .45099 

11. สถานท่ีใหบ้ริการอินเทอร์เน็ต 153 2.3203 .46811 

12. ระเบียบในการขอใชอิ้นเทอร์เน็ตของสถานศึกษา 153 2.4771 .50112 

13. จ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใหบ้ริการ 153 2.3660 .48330 

14. ความน่าเช่ือถือของขอ้มูลท่ีปรากฏบนอินเทอร์เน็ต 153 2.3268 .47058 

15. ขอ้จ ากดัเร่ืองระยะเวลาในการใชอิ้นเทอร์เน็ตแต่ละ
คร้ัง 

153 2.3595 .48142 

16. ขอ้มูลท่ีไดไ้ม่ทนัสมยั 153 2.3595 .48142 

17. ขาดทกัษะในการวางแผนการสืบคน้ 153 2.4314 .49689 

18. ไม่มีผูส้อนหรือผูแ้นะน าในการใชอิ้นเทอร์เน็ต 153 2.3725 .48507 

19. ขาดทกัษะในการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ 153 2.6993 .46005 
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Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

20. ความตอ้งการในการดาวโหลดขอ้มูล 

21. ประสิทธิภาพของการใหบ้ริการต ่า 

153 
153 

2.9085 
4.4379 

.28927 

.49776 

22. การติดตั้งโปรแกรมท่ีติดตั้งนั้นมีปัญหา 153 4.3137 .46553 

23. ขอ้มูลท่ีไดม้ีปริมาณมากเกินไป 153 2.4771 .50112 

24. วนัและเวลาท่ีเปิดใหใ้ชบ้ริการไม่สะดวก 153 2.3529 .47945 

25. พบไวรัสคอมพิวเตอร์ในขณะท่ีใชง้าน 153 4.4183 .58054 

Total 153 2.8094 .18933 

Valid N (listwise) 153   
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9. ปัญหาการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  
 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

1. ความล่าชา้ในการเขา้ใชง้านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

5 4.6000 .54772 

2. ระบบรักษาความปลอดภยัในการใชอิ้นเทอร์เน็ต 5 3.0000 .00000 

3. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต
ลา้สมยั 

5 2.6000 .54772 

4. ภาษาองักฤษท่ีใชเ้ป็นส่ือในการติดต่อส่ือสารและการ
เขา้ถึงขอ้มูล 

5 3.0000 .00000 

5. วิธีการสืบคน้ขอ้มูล 5 3.0000 .00000 

6. ระบบอินเทอร์เน็ตขดัขอ้ง ใชง้านไม่ได ้ 5 3.8000 1.09545 

7. การอ านวยความสะดวกของเจา้หนา้ท่ีเมื่อไปใชบ้ริการ 5 2.8000 .44721 

8. ใชเ้วลานานในการสืบคน้ขอ้มูล 5 2.6000 .54772 

9. ผลการสืบคน้ไม่สอดคลอ้งตรงตามความตอ้งการ 5 2.2000 .44721 

10. ค าแนะน าการใช ้/ คู่มืออธิบายการใชบ้ริการ
อินเทอร์เน็ต 

5 2.2000 .44721 

11. สถานท่ีใหบ้ริการอินเทอร์เน็ต 5 2.4000 .54772 

12. ระเบียบในการขอใชอิ้นเทอร์เน็ตของสถานศึกษา 5 2.6000 .54772 

13. จ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใหบ้ริการ 5 2.4000 .54772 

14. ความน่าเช่ือถือของขอ้มูลท่ีปรากฏบนอินเทอร์เน็ต 5 2.2000 .44721 

15. ขอ้จ ากดัเร่ืองระยะเวลาในการใชอิ้นเทอร์เน็ตแต่ละ
คร้ัง 

5 2.4000 .54772 

16. ขอ้มูลท่ีไดไ้ม่ทนัสมยั 5 2.4000 .54772 

17. ขาดทกัษะในการวางแผนการสืบคน้ 5 2.8000 .44721 

18. ไม่มีผูส้อนหรือผูแ้นะน าในการใชอิ้นเทอร์เน็ต 5 2.6000 .54772 

19. ขาดทกัษะในการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ 5 2.4000 .54772 
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Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

20. ความตอ้งการในการดาวโหลดขอ้มูล 

21. ประสิทธิภาพของการใหบ้ริการต ่า 

5 
5 

3.0000 
4.4000 

.00000 

.54772 

22. การติดตั้งโปรแกรมท่ีติดตั้งนั้นมีปัญหา 5 4.2000 .83666 

23. ขอ้มูลท่ีไดม้ีปริมาณมากเกินไป 5 2.4000 .54772 

24. วนัและเวลาท่ีเปิดใหใ้ชบ้ริการไม่สะดวก 5 2.2000 .44721 

25. พบไวรัสคอมพิวเตอร์ในขณะท่ีใชง้าน 5 3.8000 1.09545 

Total 5 2.8800 .17889 

Valid N (listwise) 5   
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10. ปัญหาการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี โดยภาพรวม 
 

 N Mean Std. Deviation 

1. ความล่าชา้ในการเขา้ใชง้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 551 4.4955 .50043 

2. ระบบรักษาความปลอดภยัในการใชอิ้นเทอร์เน็ต 551 2.2632 .44075 

3. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตลา้สมยั 551 2.2305 .42153 

4. ภาษาองักฤษท่ีใชเ้ป็นส่ือในการติดต่อส่ือสารและการเขา้ถึง
ขอ้มูล 

551 2.2486 .43262 

5. วิธีการสืบคน้ขอ้มูล 551 2.3466 .47633 

6. ระบบอินเทอร์เน็ตขดัขอ้ง ใชง้านไม่ได ้ 551 4.4773 .56483 

7. การอ านวยความสะดวกของเจา้หนา้ท่ีเมื่อไปใชบ้ริการ 551 2.7314 .44364 

8. ใชเ้วลานานในการสืบคน้ขอ้มูล 551 2.4410 .50061 

9. ผลการสืบคน้ไม่สอดคลอ้งตรงตามความตอ้งการ 551 2.3521 .47805 

10. ค าแนะน าการใช ้/ คู่มืออธิบายการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ต 551 2.2577 .43777 

11. สถานท่ีใหบ้ริการอินเทอร์เน็ต 551 2.3321 .47140 

12. ระเบียบในการขอใชอิ้นเทอร์เน็ตของสถานศึกษา 551 2.4156 .49327 

13. จ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใหบ้ริการ 551 2.3684 .48281 

14. ความน่าเช่ือถือของขอ้มูลท่ีปรากฏบนอินเทอร์เน็ต 551 2.2995 .45844 

15. ขอ้จ ากดัเร่ืองระยะเวลาในการใชอิ้นเทอร์เน็ตแต่ละคร้ัง 551 2.4102 .49231 

16. ขอ้มูลท่ีไดไ้ม่ทนัสมยั 551 2.3466 .47633 

17. ขาดทกัษะในการวางแผนการสืบคน้ 551 2.3666 .48232 

18. ไม่มีผูส้อนหรือผูแ้นะน าในการใชอิ้นเทอร์เน็ต 551 2.3612 .48077 

19. ขาดทกัษะในการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ 551 2.5862 .49296 

20. ความตอ้งการในการดาวโหลดขอ้มูล 551 2.9474 .22350 
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 N Mean Std. Deviation 

21. ประสิทธิภาพของการใหบ้ริการต ่า 551 4.3630 .48130 

22. การติดตั้งโปรแกรมท่ีติดตั้งนั้นมีปัญหา 551 4.2831 .45494 

23. ขอ้มูลท่ีไดม้ีปริมาณมากเกินไป 551 2.3884 .48783 

24. วนัและเวลาท่ีเปิดใหใ้ชบ้ริการไม่สะดวก 551 2.3321 .47140 

25. พบไวรัสคอมพิวเตอร์ในขณะท่ีใชง้าน 551 4.2886 .63406 

Total 551 2.7973 .19873 

Valid N (listwise) 551   

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการท าวิจัย 

 
  - แบบสอบถาม เรื่อง สภาพและปัญหาการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของนักเรียน  
    นักศึกษา และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง สภาพและปัญหาการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของนักเรียน นักศึกษา  

และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
**************************************************************************** 

 

ค าชี้แจง 
 แบบสอบถามนี้ เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรือ่ง “การศึกษาสภาพและปัญหาการใช้งานระบบ
อินเทอร์เน็ตของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี” 
 แบบสอบถามชุดน้ีแบ่งออกเป็น 4 ตอน  ได้แก่ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2 ความคิดเห็นในสภาพการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของนักเรียน นักศึกษา และ
บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
  ตอนที่ 3 ความคิดเห็นในระดับปัญหาการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของนักเรียน 
นักศึกษา และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
 ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง  ครบถ้วนทุก
ข้อเสนอแนะ  ความคิดเห็นเพิ่มเติม  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสภาพและปัญหาการใช้งานระบบ
อินเทอร์เน็ตของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ทั้งนี้ ข้อมูลค าตอบ 
ความคิดเห็นของท่านถือเป็นความลับ ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ในภาพรวมเท่านั้น 
 ผู้วิจัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านในการตอบข้อมูลอย่างครบถ้วน 
สมบูรณ์และขอขอบพระคุณอย่างสูงที่กรุณาตอบแบบสอบถาม ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
 

 
 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสงู 
นายกมล เรียงไธสง 

ผู้วิจัย 
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ตอนท่ี 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง    และ (   ) ตรงตาม ความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน 

1.  เพศ 
   (1)  ชาย    
   (2)  หญิง 

2.  สถานภาพผู้ตอบ 

   (1)  นักเรียน นักศึกษา 

  (2)  เจ้าหน้าที่ 

   (3)  ครู 

   (4)  ผู้บริหาร 
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ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นในสภาพการใช้งานระบบอินเทอรเ์นต็ของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร     
             วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุร ี
ค าชี้แจง   โปรดพิจารณา สภาพการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร 
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ในแต่ละข้อว่าท่าน มีความคิดเห็นระดับใด แล้วท าเครื่องหมาย  ลงใน
ช่องขวามือ ให้ตรงกับความเป็นจริง ดังนี้ 
   5 หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ มากที่สุด 
    4 หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก 
   3 หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปานกลาง 
   2 หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ น้อย 
   1 หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
1. ด้านสภาพการใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบบใชส้าย (LAN)       
1.1 ความเร็วในการใช้งานเครือข่าย      
1.2 ประสทิธิภาพของเครอืข่ายในการรับ/ส่ง/สื่อสารข้อมลู      
1.3 จ านวนจุดเช่ือมต่อระบบเครอืข่ายที่ใหบ้ริการครอบคลมุทั่งถึง      
1.4 ระบบเครือข่ายช่วยอ านวยความสะดวกต่อการท างานได้      
2. ด้านสภาพการใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไม่ใช้สาย(LAN)      
2.1 ความเร็วในการใช้งานเครือข่าย      
2.2 ประสทิธิภาพของเครอืข่ายในการรับ/ส่ง/สื่อสารข้อมลู      
2.3 จ านวนจุดเช่ือมต่อระบบเครอืข่ายที่ใหบ้ริการครอบคลมุทั่งถึง      
2.4 ระบบเครือข่ายช่วยอ านวยความสะดวกต่อการท างานได้      
3. ด้านสภาพการด าเนินการของเจ้าหนา้ท่ีท่ีให้บริการ      
3.1 มีอัธยาศัยดี สุภาพ      
3.2 มีความเอาใจใส่ กระตือรอืร้น และความพร้อมในการใหบ้ริการ      
3.3 มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบค าถาม   
     ช้ีแจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกตอ้ง 

     

3.4 ประสานงานและติดตามข้อมูลที่ด ี      
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ตอนท่ี 3  ความคิดเห็นในระดบัปญัหาการใช้งานระบบอินเทอรเ์น็ตของนักเรียน นักศึกษา และ
บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบรุ ี
ค าชี้แจง   โปรดพิจารณา ปัญหาการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร 
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ในแต่ละข้อว่าท่าน มีความคิดเห็นระดับใด แล้วท าเครื่องหมาย  ลงใน
ช่องขวามือ ให้ตรงกับความเป็นจริง ดังนี้ 
  5 หมายถึง  เห็นว่าประเด็นดังกล่าวเป็นปัญหาในระดับ มากที่สุด 
   4 หมายถึง  เห็นว่าประเด็นดังกล่าวเป็นปัญหาในระดับ มาก 
  3 หมายถึง  เห็นว่าประเด็นดังกล่าวเป็นปัญหาในระดับ ปานกลาง 
  2 หมายถึง  เห็นว่าประเด็นดังกล่าวเป็นปัญหาในระดับ น้อย 
  1 หมายถึง  เห็นว่าประเด็นดังกล่าวเป็นปัญหาในระดับ น้อยที่สุด 
 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
1. ความล่าช้าในการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต       
2. ระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้อินเทอรเ์น็ต      
3. เครื่องคอมพิวเตอรท์ี่ใช้ในการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตล้าสมยั      
4. ภาษาอังกฤษที่ใช้เป็นสื่อในการติดต่อสือ่สารและการเข้าถึงข้อมูล      
5. วิธีการสืบค้นข้อมลู      
6. ระบบอินเทอรเ์น็ตขัดข้อง ใช้งานไม่ได้        
7. การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่เมื่อไปใช้บริการ      
8. ใช้เวลานานในการสบืค้นข้อมูล      
9. ผลการสบืค้นไม่สอดคล้องตรงตามความต้องการ      
10. ค าแนะน าการใช้ / คู่มืออธิบายการใช้บริการอินเทอรเ์นต็      
11. สถานที่ให้บริการอินเทอรเ์น็ต      
12. ระเบียบในการขอใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา      
13. จ านวนเครื่องคอมพิวเตอรท์ี่ใหบ้รกิาร      
14. ความน่าเช่ือถือของข้อมูลทีป่รากฏบนอินเทอรเ์น็ต      
15. ข้อจ ากัดเรื่องระยะเวลาในการใช้อินเทอรเ์น็ตแต่ละครั้ง      
16. ข้อมูลที่ได้ไม่ทันสมัย      
17. ขาดทักษะในการวางแผนการสบืค้น      
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รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
18. ไม่มีผู้สอนหรอืผู้แนะน าในการใช้อินเทอรเ์น็ต      
19. ขาดทักษะในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร ์      
20. ความต้องการในการดาวโหลดข้อมลู      
21. ประสทิธิภาพของการให้บริการต่ า เช่น เครื่องแม่ข่ายไมส่ามารถ   
     ให้บริการได ้ 

     

22. การติดตั้งโปรแกรมที่ติดตั้งนั้นมีปญัหา       
23. ข้อมูลที่ได้มีปริมาณมากเกินไป      
24. วันและเวลาที่เปิดให้ใช้บริการไม่สะดวก      
25. พบไวรัสคอมพิวเตอร์ในขณะที่ใช้งาน      

 
ตอนท่ี 4  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
ค าชี้แจง   เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นแบบปลายเปิด (Open form) เพื่อสอบถามข้อเสนอแนะ
อื่นๆ เกี่ยวกับสภาพและปัญหาการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร 
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
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ขอขอบพระคณุเป็นอย่างสูง 
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ภาคผนวก  ง 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ทดลองใช้เคร่ืองมือ 

 
  - หนังสือขอความอนุเคราะห์ทดลองใช้ (Try out) แบบสอบถามงานวิจัย 
 - หนังสือตอบรับแบบสอบถามงานวิจัย 
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ภาคผนวก  จ 
หนังสือตอบรับการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
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ประวัติย่อผู้รายงาน 
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ประวัติย่อผู้รายงาน 
 
ช่ือสกุล   นายกมล  เรียงไธสง 
วันเดือนปีเกิด  12  ตุลาคม  2524 
สถานที่เกิด  จังหวัดนครราชสีมา 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน 908 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  
                               จังหวัดปราจีนบุรี  25000 
ต าแหน่ง   รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
สถานที่ท างาน  วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
ประวัติการศึกษา  2537 ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนประทาย ต.ประทาย  

อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 
2540 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนประทาย ต.ประทาย  

อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 
2542 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ช่างยนต์)  

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุบลราชธานี  
อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

2545 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (เทคนิคยานยนต์)  
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 

2547 ครุศาสตร์บัณฑิต (อุตสาหกรรมศิลป์)  
            มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 

   2551 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (เครื่องกล)  
                                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
   2552 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 
    มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
   2560 การศึกษาดุษฏีบัณฑิต (กศ.ด.) การบริหารและการจัดการการศึกษา 
    แขนงวิชาการบริหารการอาชีวศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 


