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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จําแนกตาม เพศ คณะ ช้ันป และเกรดเฉล่ียสะสม กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี จํานวน 385 คน โดยใชวิธีการสุมแบบแบงช้ัน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแกแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใน           

การวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ ทดสอบสมมติฐานโดยใชการทดสอบทีและ       

การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 

ผลการวิจัย มีดังน้ี  

1. ระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารโดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา นักศึกษามีระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมากท่ีสุดทุกดาน ไดแก ดานนิยาม ดานการเขาถึง ดาน

ประเมิน ดานการจัดการ ดานการบูรณาการ ดานการสรางสรรค และดานการส่ือสาร 

2. นักศึกษาท่ีเรียนคณะตางกันมีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแตกตางกันอยางมีนัยทางสถิติท่ี

ระดับ .05 

 

คําสําคัญ: การรูเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
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Abstract 
The purpose of this research was to study and compare information and communication technology 

literacy of undergraduate students at Suan Dusit University based on gender, faculty, year of study and 

grade point average. A sample group was 385 undergraduate students who enrolled in 2018 academic 

year, drawn by stratified random sampling method. The data collection tool was a questionnaire. The 

statistics used for analyzing data were percentage, mean, and standard deviation, whereas t-test and one-

way ANOVA were used for hypothetical testing.  

 The findings were as follows: 

 1. The level of information and communication technology literacy was at the highest level for 

overall attributes. When considering on each attribute, it showed that students had information and 

communication technology literacy at a high level in all attributes which included the definition, the 

access, the evaluation, the management, integration, the creation and the communication. 

 2. Students’ different faculty had significantly different levels of information and communication 

technology literacy at .05 statistical level. 

Keywords: Information technology literacy, communication, Information Technology for 

Education 

คําขอบคุณ: งานวิจัยน้ีไดรับการสนับสนุนจากหลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

บทนํา 
การเรียนรูสําหรับศตวรรษท่ี 21 เปนการกําหนดแนวทางยุทธศาสตรในการจัดการเรียนรู โดยรวมกันสรางรูปแบบ

และแนวปฏิบัติในการเสริมสรางประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 โดยเนนท่ีองคความรู ทักษะ ความ

เช่ียวชาญและสมรรถนะท่ีเกิดกับตัวผูเรียน เพ่ือใชดํารงชีวิตในสังคมแหงความเปล่ียนแปลงในปจจุบันซ่ึงทักษะการเรียนรู

สําหรับศตวรรษท่ี 21 เปนทักษะท่ีสําคัญของกระแสการปรับเปล่ียนทางสังคมท่ีเกิดข้ึนในศตวรรษท่ี 21 สงผลตอวิถีการดํารง

ชีพของสังคมอยางท่ัวถึง จึงตองมีความต่ืนตัวและเตรียมพรอมในการจัดการเรียนรูเพ่ือเตรียมความพรอมใหบุคคลในสังคมมี

ทักษะสําหรับการออกไปดํารงชีวิตในโลกของ ศตวรรษท่ี 21 ท่ีเปล่ียนไปจากศตวรรษท่ี 19 และ 20 โดยทักษะแหงศตวรรษท่ี 

21 ท่ีสําคัญท่ีสุด คือ การรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (วรพจน วงศกิจรุงเรือง. 2554: 9) ซ่ึงการรูเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารหมายถึง เทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับขาวสารขอมูลและการส่ือสาร นับต้ังแตการสราง การนํามา

วิเคราะหหรือประมวลผล การรับและสงขอมูล การจัดเก็บและการนําไปใชงานใหม เทคโนโลยีเหลาน้ีมักจะหมายถึง

คอมพิวเตอรซ่ึงประกอบดวยสวนอุปกรณ (hardware) สวนคําส่ัง (software) และสวนขอมูล (data) และระบบการส่ือสาร

ตาง  ๆไมวาจะเปนโทรศัพท ระบบส่ือสารขอมูล ดาวเทียมหรือเคร่ืองมือส่ือสารใด ๆ ท้ังมีสายและไรสาย (พลอยไพลิน พวง

ขํา,2561: ออนไลน) การรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารจะทําใหบุคคลในสังคมประสบความสําเร็จในการทํางาน และ

การใชชีวิต อีกท้ังในปจจุบันตลาดแรงงานตองการผูท่ีมีความรูความเขาใจงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอยาง

แทจริง ซ่ึงงานดานน้ีจะรวมถึง งานดานการออกแบบโปรแกรมตาง ๆ โปรแกรมใชงานบนเว็บ งานดานการเขียนโปรแกรม

ภาษาคอมพิวเตอร งานดานฐานขอมูล งานดานระบบเครือขายท้ังในและนอกองคกร รวมถึงการรักษาความม่ันคงปลอดภัยใน

ระบบคอมพิวเตอรบนเครือขาย ดังน้ันองคกรจึงมีความตองการบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถในการบริหารจัดการ และ

พัฒนาซอฟตแวร เพ่ือใชงานดานตาง  ๆขององคกรเพ่ิมมากย่ิงข้ึน  
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 โดยในปจจุบันประเทศไทยกําลังเขาสูยุคไทยแลนด 4.0 ซ่ึง เปนยุคของขอมูลขาวสารและยุคทางดวนขอมูลท่ี

กาวหนามาก เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีบทบาทท่ีสําคัญในดานการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน ผูท่ีมีขอมูลและ

สามารถหาขอมูลไดกอนผูอ่ืนจะมีความไดเปรียบในทุกดาน การสรางเครือขายคอมพิวเตอรขนาดใหญเช่ือมโยงกันท่ัวโลกหรือ

ท่ีเราเรียกวาอินเทอรเน็ต มีบทบาทท่ีสําคัญและทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงตอชีวิตประจําวันของเราหลายดาน จึงจําเปนอยาง

ย่ิงท่ีทุกคนในสังคมจะตองศึกษาและทําความเขาใจ เพ่ือจะไดนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในการศึกษาและอ่ืน ๆ ตอไปใน

อนาคตได เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารถูกนํามาพัฒนาตอยอดเพ่ือลดบทบาทของมนุษย และเพ่ิมศักยภาพของมนุษย

ในการใชความคิดเพ่ือขามขีดจํากัด สรางสรรคพัฒนาส่ิงใหมๆเพ่ิมมากย่ิงข้ึนโดยเทคโนโลยีลาสมัยเร็วและเคล่ือนท่ีไมมีหยุด 

นักศึกษาและคนในสังคมไทยจึงจําเปนตองปรับตัวใหทันตามกระแสเทคโนโลยี มีความรูเก่ียวกับเทคโนโลยี มีความระมัดระวัง

เรื่องความปลอดภัยในการใชส่ือ และใหความสําคัญกับการปองกัน ขอมูลสวนตัวเพ่ิมมากย่ิงข้ึน เน่ืองจากภัยคุกคามบน

อินเทอรเน็ตในปจจุบันน้ันถูกพบเห็นเปนขาวบอยข้ึนเร่ือย  ๆดังน้ันอุปกรณท่ีมีการเช่ือมตออินเทอรเน็ตจึงมีความเส่ียงท่ีจะถูก

โจรกรรมขอมูลโดยผูไมหวังดีมากข้ึนตามไปดวย เพราะหากระบบรักษาความปลอดภัยของอุปกรณและเครือขายอินเทอรเน็ต

ไมดีพอ จะทําใหผูไมประสงคดี เขามากระทําการท่ีไมพึงประสงคตออุปกรณขอมูลสารสนเทศ หรือความเปนสวนตัวของบุคคล

ได (สุชาติ พงศสุธนะ. 2559: ออนไลน) 

จากท่ีกลาวมาขางตน แสดงใหเห็นวาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีบทบาทท่ีสําคัญกับชีวิต ประจําวันของ

เราหลายดานแตในขณะเดียวกัน ผูใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารตองมีการปรับตัว และเรียนรูอยูเสมอเน่ืองจาก

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีความลาสมัยเร็ว จึงจําเปนท่ีจะตองมีการศึกษาเรียนรูอยูตลอดเวลา จึงเปนเร่ืองสําคัญท่ี

ควรนํามาวิจัยเพราะวา นักศึกษาบางสวนอาจไมตระหนัก ขาดความรู เทาทันหรือไมศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับการรูเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร สงผลตอการกระทําผิดกฎหมายทางอินเทอรเน็ต ตัวอยางเชน นักศึกษาไดดัดแปลงรถจักรยานยนต 

ลักษณะทอสงเสียงดัง ไมติดแผนปายทะเบียน เม่ือพบตํารวจจราจรออกตรวจจึงไดออกใบส่ัง ทําใหนักศึกษาเกิดความไมพอใจ

จึง นําเร่ืองราวดังกลาวไปโพสตลงในโซเชียล สําหรับเรื่องราวดังกลาวตํารวจสามารถดําเนินคดีเอาผิดในขอหาหม่ินประมาท 

และความผิด พ.ร.บ. คอมพิวเตอรจากการโพสตลงในโซเชียลของนักศึกษา (นักศึกษาหนุมโพสตดาตํารวจหลังถูกจับขอหาแตง

ซ่ิง,2561: ออนไลน) 

จากปญหาท่ีกลาวมาในขางตน จะเห็นไดวาการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเปนส่ิงสําคัญ  ท่ีใชใน

ชีวิตประจําวัน คณะผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษา เรื่อง การรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อันจะเปนประโยชนทําใหทราบถึงสภาวะการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนักศึกษา และ

นําผลวิจัยไปใชพัฒนารวมท้ังแกไขปญหาระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

จําแนกตาม เพศ คณะ ช้ันป และเกรดเฉล่ียสะสม 

วิธีวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปท่ี 1 ถึง 4 ปการศึกษา 2562 

ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จํานวน 8 คณะวิชา ไดแก คณะครุศาสตรคณะพยาบาลศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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โรงเรียนกฎหมายและการเมือง โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ โรงเรียนการเรือน คณะวิทยาการจัดการ              

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยประชากรมีจํานวนประชากรท้ังส้ิน 10,323 คน ทําการสุมตัวอยางโดยใชสูตรของทาโร 

ยามาเน (Taro Yamane) ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 385 คน ในการหาจํานวนประชากร ซ่ึงสวนใหญจะใชระดับความ

เช่ือม่ัน 95% และความคลาดเคล่ือนของการสุมตัวอยางท่ีระดับ .05 

2. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือท่ีใชในงานวิจัยไดออกแบบแบบสอบถามเพ่ือใชเก็บรวมรวมขอมูล                                  

โดยมีข้ันตอนและรายละเอียดการสรางเครื่องมือดังน้ี                                                                                  

 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ ช้ันป คณะ และเกรดเฉล่ียสะสม เพ่ือใชหาความถ่ีและรอย

ละของกลุมตัวอยาง ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบคําถามหลายตัวเลือก (Multiple choices question)                                                   

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนักศึกษาระดับปรญิญาตรี 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตตามมาตรฐานดานการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ ETS iSkills TM 7 มาตรฐาน ดังน้ี  

ดานนิยาม ดานเขาถึง ดานประเมิน ดานการจัดการ ดานการบูรณาการ ดานการสรางสรรค และดานการส่ือสาร มีเกณฑการ

วัดระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดังน้ี 

  ระดับ 5 หมายถึง มีระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมากท่ีสุด 

  ระดับ 4 หมายถึง มีระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาก 

  ระดับ 3 หมายถึง มีระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารปานกลาง 

  ระดับ 2 หมายถึง มีระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารนอย 

  ระดับ 1 หมายถึง มีระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารนอยท่ีสุด 

เกณฑการประเมินคาเฉล่ียจากการทําแบบสอบถาม ผูวิจัยใชวิธีการวิเคราะหประเภท Rating Scale การกําหนดเกณฑเชนน้ี

ยึดหลักวา ใหชวงหางหรือพิสัยของคะแนนทุกระดับเทากัน ซ่ึงเม่ือกําหนดนํ้าหนักคะแนนระดับมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย 

และ นอยท่ีสุด เปน 5 4 3 2 และ 1 ตามลําดับ   

  คาเฉล่ียระหวาง 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับการรูมากท่ีสุด 

  คาเฉล่ียระหวาง 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับการรูมาก 

  คาเฉล่ียระหวาง 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับการรูปานกลาง 

  คาเฉล่ียระหวาง 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับการรูเห็นนอย 

  คาเฉล่ียระหวาง 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับการรูนอยท่ีสุด 

 ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิตและนํามาวิเคราะหโดยการสังเคราะหความคิดเห็นเพ่ือหาความคิดเห็นท่ีคลายคลึงกัน

แลวนํามาหาความถ่ีเพ่ือนํามาประกอบการอภิปรายผล 

3. ข้ันตอนการสรางเครื่องมือ 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยใชแบบสอบถามในการทําวิจัยซ่ึงไดดําเนินการสรางดังน้ี

 3.1 ศึกษาขอมูล ลักษณะ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ แนวคิดทฤษฎี และวิธีการเขียนแบบสอบถาม 

 3.2 ศึกษารายละเอียดวัตถุประสงคของการวิจัย เพ่ือเปนแนวทางและขอบเขตในการสรางแบบสอบถามการวิจัย 

 3.3 ศึกษารูปแบบและวิธีการเขียนแบบสอบถามจากเอกสาร ตํารา งานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือรวบรวมเน้ือหา ขอมูล 

ปญหา และขอเสนอแนะตาง  ๆท่ีใชมาเปนแนวทางในงานวิจัย 

 3.4 นําแบบสอบถามปรึกษากับอาจารยท่ีปรึกษา 

 3.5 นําแบบสอบถามสงใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน ไดแก ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปริศนา มัชฌิมา  
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ผูชวยศาสตราจารย ดร. สายสุดา ปนตระกูล และ ผูชวยศาสตราจารย ดร. บุญญลักษม ตํานานจิตร ตรวจสอบความถูกตอง 

และไดปรับแกไขแบบสอบถามตามผูเช่ียวชาญแลว 

 3.6 นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนเสร็จแลวไปตรวจสอบคาความเช่ือม่ันของตัวแปร (Try - out) โดยผูวิจัยจะนํา

แบบสอบถามไปทดสอบกับผูท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 50 ราย ซ่ึงสถิติท่ีใชหาคุณภาพของแบบสอบถามเพ่ือนํามาคํานวณ

คาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม (Reliability of test) โดยใชวิธีสัมประสิทธ์ิของแอลฟา (α Coefficient) ของ ครอนบัค 

(Cronbach’s Alpha) 

4. การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

 4.1 ขอหนังสือแนะนําตัวจากทางมหาวิทยาลัยเพ่ือนําหนังสือท่ีไดไปทําการติดตอขอความรวมมือในการเก็บรวบรวม

ขอมูลของคณะผูวิจัย 

 4.2 ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลกับนักศึกษากลุมตัวอยางจํานวน 385 คน เก็บขอมูลโดยให 

นักศึกษากลุมตัวอยางทําแบบสอบถามโดยตรง ต้ังแตวันท่ี 1 มีนาคม ถึง 15 มีนาคม 2562 

 4.3 ผูวิจัยเก็บแบบสอบถามคืนจากนักศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยางเพ่ือนํามารวบรวม  

 4.4 วิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก การแจกแจงความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 4.5 วิเคราะหโดยใชสถิติเชิงอนุมาน ไดแก การทดสอบคาที และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  

ผลการวิจัย และอภิปรายผล 
สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง การรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

สามารถสรปุผลได ดังน้ี 

 1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม สามารถสรุปไดดังน้ี 

 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนนักศึกษาเพศหญิง เปนนักศึกษาช้ันปท่ี 1 – 3 คณะวิทยาการจัดการ เกรดเฉล่ีย

สะสม 3.01 – 3.50  

 2. นักศึกษาสวนใหญมีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายดาน

พบวานักศึกษามีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในระดับมากท่ีสุดทุกดาน  

 3. เปรียบเทียบการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

จําแนกตามตัวแปร ดังน้ี 

 3.1 เพศ ผลการวิจัย พบวา นักศึกษาท่ีมีเพศตางกัน มีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารโดยรวมและราย

ดานไมแตกตางกัน 

 3.2 คณะ ผลการวิจัย พบวา นักศึกษาท่ีเรียนคณะตางกัน มีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารโดยรวมและ

รายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา 

 ดานนิยาม พบวา เม่ือทดสอบคาเฉล่ียรายคูดวยวิธีการของ LSD พบวา นักศึกษาคณะครุศาสตรกับนักศึกษาคณะ

พยาบาลศาสตร นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นักศึกษาโรงเรียนกฎหมายและการเมือง นักศึกษาโรงเรียนการ

ทองเท่ียวและการบริการ นักศึกษาโรงเรียนการเรือน นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มีความสามารถดานการนิยามการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 

 นักศึกษาคณะพยาบาลกับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีความสามารถดานการนิยามการรู

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 นอกน้ันไมแตกตางกัน 

 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรกับนักศึกษาโรงเรียนกฎหมายและการเมือง นักศึกษาโรงเรียนการ

ทองเท่ียวและการบริการ นักศึกษาโรงเรียนการเรือน นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและ
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เทคโนโลยี มีความสามารถดานการนิยามการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 

นอกน้ันไมแตกตางกัน 

 ดานเขาถึง พบวา เม่ือทดสอบคาเฉล่ียรายคูดวยวิธีการของ LSD พบวา นักศึกษาคณะครุศาสตรกับนักศึกษาคณะ

พยาบาลศาสตร และนักศึกษาโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มีความสามารถดานการเขาถึงการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 นอกน้ันไมแตกตางกัน 

 นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรกับนักศึกษาโรงเรียนการเรือน มีความสามารถดานการเขาถึงการรูเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 นอกน้ันไมแตกตางกัน 

 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรกับนักศึกษาโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มีความสามารถดานการ

เขาถึงการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 นอกน้ันไมแตกตางกัน 

 นักศึกษาโรงเรียนกฎหมายและการเมืองกับนักศึกษาโรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ นักศึกษาโรงเรียนการ

เรือน นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความสามารถดานการเขาถึงการรู

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 นอกน้ันไมแตกตางกัน 

 ดานประเมิน เม่ือทดสอบคาเฉล่ียรายคูดวยวิธีการของ LSD พบวา นักศึกษาคณะครุศาสตรกับนักศึกษาคณะ

พยาบาลศาสตร นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นักศึกษาโรงเรียนกฎหมายและการเมือง นักศึกษาโรงเรียนการ

ทองเท่ียวและการบริการ นักศึกษาโรงเรียนการเรือน นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มีความสามารถดานการประเมินการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ี .05 

 นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรกับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และนักศึกษาโรงเรียนการทองเท่ียว

และการบริการ มีความสามารถดานการประเมินการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ี .05 นอกน้ันไมแตกตางกัน 

 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรกับนักศึกษาโรงเรียนกฎหมายและการเมือง นักศึกษาโรงเรียนการเรือน 

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความสามารถดานการประเมินการรู

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 นอกน้ันไมแตกตางกัน 

 นักศึกษาโรงเรียนกฎหมายและการเมืองกับนักศึกษาโรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ นักศึกษาโรงเรียนการ

เรือน นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความสามารถดานการประเมินการรู

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 นอกน้ันไมแตกตางกัน 

 ดานการจัดการ เม่ือทดสอบคาเฉล่ียรายคูดวยวิธีการของ LSD พบวา นักศึกษาคณะครุศาสตรกับนักศึกษาคณะ

พยาบาลศาสตร นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความสามารถดานการ

จัดการการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 นอกน้ันไมแตกตางกัน 

 นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรกับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และนักศึกษาโรงเรียนกฎหมายและ

การเมือง มีความสามารถดานการจัดการการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 

นอกน้ันไมแตกตางกัน 

 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรกับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มีความสามารถดานการจัดการการรู

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 นอกน้ันไมแตกตางกัน 

 ดานการบูรณาการ เม่ือทดสอบคาเฉล่ียรายคูดวยวิธีการของ LSD พบวา นักศึกษาคณะครุศาสตรกับนักศึกษาคณะ

พยาบาลศาสตร นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นักศึกษาโรงเรียนกฎหมายและการเมือง นักศึกษาโรงเรียนการ

ทองเท่ียวและการบริการ นักศึกษาโรงเรียนการเรือน นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและ
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เทคโนโลยี มีความสามารถดานการบูรณาการการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ี .05 

 นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรกับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นักศึกษาโรงเรียนการทองเท่ียวและ

การบริการ นักศึกษาโรงเรียนการเรือน นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มี

ความสามารถดานการบูรณาการการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 

นอกน้ันไมแตกตางกัน 

 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรกับนักศึกษาโรงเรียนกฎหมายและการเมือง นักศึกษาโรงเรียนการ

ทองเท่ียวและการบริการ นักศึกษาโรงเรียนการเรือน นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มีความสามารถดานการบูรณาการการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ี .05 นอกน้ันไมแตกตางกัน 

 นักศึกษาโรงเรียนกฎหมายและการเมืองกับนักศึกษาโรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ นักศึกษาโรงเรียนการ

เรือน และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มีความสามารถดานการบูรณาการการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 นอกน้ันไมแตกตางกัน 

 ดานการสรางสรรค เม่ือทดสอบคาเฉล่ียรายคูดวยวิธีการของ LSD พบวา นักศึกษาคณะครุศาสตรกับนักศึกษาคณะ

พยาบาลศาสตร นักศึกษาโรงเรียนกฎหมายและการเมือง นักศึกษาโรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ นักศึกษาโรงเรียน

การเรือน นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความสามารถดานการสรางสรรค

การรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 นอกน้ันไมแตกตางกัน 

 นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรกับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นักศึกษาโรงเรียนการทองเท่ียวและ

การบริการ และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มีความสามารถดานการสรางสรรคการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 นอกน้ันไมแตกตางกัน 

 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรกับนักศึกษาโรงเรียนกฎหมายและการเมือง นักศึกษาโรงเรียนการ

ทองเท่ียวและการบริการ นักศึกษาโรงเรียนการเรือน นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มีความสามารถดานการสรางสรรคการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ี .05 นอกน้ันไมแตกตางกัน 

 นักศึกษาโรงเรียนกฎหมายและการเมืองกับนักศึกษาโรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ และนักศึกษาคณะ

วิทยาการจัดการ มีความสามารถดานการสรางสรรคการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ี .05 นอกน้ันไมแตกตางกัน 

 ดานการส่ือสาร เม่ือทดสอบคาเฉล่ียรายคูดวยวิธีการของ LSD พบวา นักศึกษาคณะครุศาสตรกับนักศึกษาคณะ

พยาบาลศาสตร นักศึกษาโรงเรียนกฎหมายและการเมือง นักศึกษาโรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ นักศึกษาโรงเรียน

การเรือน นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความสามารถดานการส่ือสารการรู

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 นอกน้ันไมแตกตางกัน 

 นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรกับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และนักศึกษาโรงเรียนการทองเท่ียว

และการบริการ มีความสามารถดานการส่ือสารการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ี .05 นอกน้ันไมแตกตางกัน 

 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรกับนักศึกษาโรงเรียนกฎหมายและการเมือง นักศึกษาโรงเรียนการ

ทองเท่ียวและการบริการ นักศึกษาโรงเรียนการเรือน นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและ
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เทคโนโลยี มีความสามารถดานการส่ือสารการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ี .05 นอกน้ันไมแตกตางกัน 

 ดานรวม เม่ือทดสอบคาเฉล่ียรายคูดวยวิธีการของ LSD พบวา นักศึกษาคณะครุศาสตรกับนักศึกษาคณะพยาบาล

ศาสตร นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นักศึกษาโรงเรียนกฎหมายและการเมือง นักศึกษาโรงเรียนการทองเท่ียว

และการบริการ นักศึกษาโรงเรียนการเรือน นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มี

ความสามารถดานรวมการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 

 นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรกับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นักศึกษาโรงเรียนการทองเท่ียวและ

การบริการ นักศึกษาโรงเรียนการเรือน นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มี

ความสามารถดานรวมการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 นอกน้ันไม

แตกตางกัน 

 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรกับนักศึกษาโรงเรียนกฎหมายและการเมือง นักศึกษาโรงเรียนการ

ทองเท่ียวและการบริการ นักศึกษาโรงเรียนการเรือน นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มีความสามารถดานรวมการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 

นอกน้ันไมแตกตางกัน  

 นักศึกษาโรงเรียนกฎหมายและการเมืองกับนักศึกษาโรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ และนักศึกษาคณะ

วิทยาการจัดการ มีความสามารถดานรวมการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ี .05 นอกน้ันไมแตกตางกัน 

 3.3 ช้ันป ผลการวิจัย พบวา นักศึกษาท่ีเรียนช้ันปตางกัน มีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารโดยรวมและ

รายดานไมแตกตางกัน 

 3.4 เกรดเฉล่ียสะสม ผลการวิจัย พบวา นักศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสมตางกัน มีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

อภิปรายผล 

 การวิจัย เร่ือง การรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มี

ประเด็นสําคัญสําคัญท่ีไดพบจากผลการวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยจะไดนํามาอภิปรายเพ่ือสรุปเปนขอยุติใหทราบถึงขอเท็จจริงโดยมี

การนําเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของมาอางอิงสนับสนุนหรือขัดแยง ดังน้ี 

 วัตถุประสงคขอท่ี 1 ระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารโดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณา

เปนรายดาน พบวา นักศึกษามีระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมากท่ีสุดทุกดาน ไดแก ดานนิยาม ดานการ

เขาถึง ดานประเมิน ดานการจัดการ ดานการบูรณาการ ดานการสรางสรรค และดานการส่ือสาร เพราะวา โครงสรางหลักสูตร

ของทุกหลักสูตรบังคับใหมีการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีเก่ียวของกับคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวอยางเชน 

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และทุกคณะไดมีการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 ดาน

คอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สงผลใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจในเรื่องการรูเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารทุกดานในระดับมากท่ีสุด สอดคลองกับผลการวิจัยของกมลรัตน เทอรเนอร และคณะ (2558: 190) ศึกษาเร่ือง

ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาพยาบาลในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ไดศึกษาความสามารถดาน

คอมพิวเตอร เทคโนโลยีและการส่ือสารพบวา เปนความสามารถทางดานการใชเทคโนโลยี สารสนเทศและการใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรซ่ึงใน ปจจุบันนักศึกษาสามารถเขาถึงอุปกรณตางๆ ไดโดย สะดวก ท้ังในสวนท่ีวิทยาลัยจัดหาไวใหและในสวนท่ี 

นักศึกษามีเอง เชนอุปกรณคอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือ ระบบอินเตอรเน็ต และฐานขอมูลการศึกษาคนควา และ นักศึกษาใน

ยุคท่ีมีการเปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยีอยาง รวดเร็วประกอบกับการมีทักษะของการเรียนรูรวดเร็ว ดานการใชเทคโนโลยี ทําให
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นักศึกษาพยาบาลปจจุบันท่ีอยูในส่ิงแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูคอมพิวเตอรและ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จึงทํา

ใหกลุมตัวอยางนักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะดานน้ีไดดี 

    วัตถุประสงคขอท่ี 2 เพ่ือเปรียบเทียบการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จําแนกตาม เพศ คณะ ช้ันป และเกรดเฉล่ียสะสม พบวา 

    นักศึกษาท่ีมีเพศตางกันมีระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไมแตกตางกัน เพราะวา นักศึกษาเพศ

หญิงและเพศชาย มีความสนใจในเรื่อง การรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารใกลเคียงกัน หรือมีความชอบท่ีเหมือนกัน 

ซ่ึงการวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยไมสามารถอางอิงงานวิจัยท่ีสอดคลองกับ ETS iSkills TM 7 มาตรฐานของการรูเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารโดยตรงจึงหาผลการวิจัยท่ีใกลเคียงมากท่ีสุดมาใชในการอภิปรายสอดคลองกับผลการวิจัยของ ชาญ 

กล่ินซอน (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษาเจตคติและพฤติกรรมการใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศทาง การศึกษาเพ่ือการเรียนรูดวย

ตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยคริสเตียนพบวา ผลการเปรียบเทียบ เจตคติและพฤติกรรมการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษา เพ่ือการเรียนรูดวยตนเองระหวางเพศชายและเพศหญิงพบวาไมมีความแตกตางกัน อาจมองไดวา

เพศชายและเพศหญิงมีความสนใจส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาใกลเคียงกัน เพราะความกาวหนาทางเทคโนโลยี

ความแปลกใหม และการติดตอส่ือสารท่ีสะดวกรวดเร็วทาใหมีผูสนใจส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมมากข้ึนในระดับท่ีใกลเคียง

กัน 

นักศึกษาท่ีเรียนคณะตางกัน มีระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ .05 ใน

ดานนิยาม ดานเขาถึง ดานประเมิน ดานการจัดการ ดานการบูรณาการ ดานการสรางสรรค และดานการส่ือสาร เพราะวา 

นักศึกษาแตละคนใสใจเร่ือง การรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไมเทากันหรืออาจมีการเรียนเรื่องของการรูเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารในช้ันเรียนท่ีตางกัน ซ่ึงผลการวิเคราะหขอมูลท่ีกําหนดคณะเปนตัวแปรสอดคลองกับผลการวิจัย

ของ ภมร บุตรสีทัด และ รัชนีศิริ ประพิมพ (2559: บทคัดยอ) ไดศึกษาพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยพิชญบัณฑิต ศูนยอุดรธานี พบวา อาจเปนเพราะความคิด ทัศนคติ ชวงเวลา ส่ิงท่ีคาดหวัง ความ

สนใจในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงประสบการณความรูท่ีไดรับในช้ันเรียนของนักศึกษาแตกตางกัน เปนผลทําใหมี

พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน 

    นักศึกษาช้ันปตางกัน มีระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไมแตกตางกัน เพราะวาการโตมาในยุคท่ี

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเขามามีบทบาทตอการดํารงชีวิตในสังคมทําใหคนในทุกชนช้ันไดเรียนรูในส่ิงท่ีใกลเคียง

กันสอดคลองกับผลการวิจัยของ ปภาดา เจียวกก (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาการรูสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวา นักศึกษาในปจจุบัน เติบโตมาในสภาพแวดลอมท่ีเก่ียวของกับการศึกษาและการคนควา 

ท่ีไมแตกตางกันมากนัก ทําใหมีรูปแบบการคนควา หรือ การแสวงหาสารสนเทศท่ีไมแตกตางกัน หรืออาจเปนเพราะ นักศึกษา

ไมไดนําความรูจากการเรียนไปฝกฝน ไปคนควาเพ่ิมเติมดวยตนเอง เม่ือจบจากการเรียน ทาใหไมเกิดการพัฒนาทักษะการ

แสวงหาสารสนเทศแมจะเรียนในช้ันท่ีสูงข้ึนก็ตาม 

    นักศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสมตางกันมีระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไมแตกตางกัน เพราะวา 

นักศึกษาบางคนท่ีมีผลการเรียนตํ่าแตมีความสนใจเร่ืองการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในขณะท่ีศึกษาบางคนท่ีมีผล

การเรียนดีแตไมใหความสนใจในเร่ืองการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สอดคลองกับผลการวิจัยของภคพร อํามาตย

และมณี ชุมอินทรจักร (2558: บทคัดยอ) ไดศึกษาพฤติกรรมการรูสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย พบวา นักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง  มีพฤติกรรมการรูสารสนเทศมากกวา นักศึกษาท่ีมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่ากวาในบางดาน แตในภาพรวมไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 

 



263 
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิรน ปท่ี 16 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562 

UMT Poly Journal ISSN:2673-0618 

รายการอางอิง 
กมลรัตน เทอรเนอร และคณะ (2558). "ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาพยาบาลในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

ชลบุร"ี, วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข. ปท่ี 25 ฉบับท่ี 2, หนา 178 - 193.  

ชาญ กล่ินซอน. (2550). การศึกษาเจตคติและพฤติกรรมการใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศทาง การศึกษาเพ่ือการเรียนรูดวย

ตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยคริสเตียน. (วิทยานิพนธครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต). 

กรุงเทพมหานคร: สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ. 

นักศึกษาหนุมโพสตดาตํารวจ หลังถูกจับขอหาแตงซ่ิง. (18 กันยายน 2561). Line today. เขาถึงไดจาก 

 https://bit.ly/2HeY0iT 

ปภาดา เจียวกก. (2547). การรูสารสนเทศของนิสิตระดับปรญิญาตร ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.               

 ปริญญานิพนธ ศศม. (บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร).  กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย                 

 ศรีนครินทรวิโรฒ 

พลอยไพลิน พวงขํา. (2556). เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร. สืบคนเม่ือ 16 มีนาคม 2562, เขาถึงไดจาก 

 http://pornpailinmook.blogspot.com/2013/06/1.html 

ภคพร อํามาตย และมณี ชุมอินทรจักร. (2558). พฤติกรรมการรูสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย. (รายงานการวิจัย). กรุงเทพมหานคร : คณะศิลปะศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย. 

ภมร บุตรสีทัด และ รัชนีศิริ ประพิมพ. (2559). การศึกษาพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา ระดับ

 ปริญญาตรี วิทยาลัยพิชญบัณฑิต ศูนยอุดรธานี. (รายงานสืบเน่ืองการประชุมสัมมนาวิชาการ). อุดรธานี : 

 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 

วรพจน  วงศกิจรุงเรือง. (2554). การศึกษาเพ่ือศตวรรษท่ี 21. กรุงเทพมหานคร : Openworlds 

สุชาติ พงศสุธนะ. (2559). Internet of Threats: เม่ือ IOT เติบโตความปลอดภัยก็ขยายตัวตาม. สืบคนเม่ือ 16  

          มีนาคม 2562, เขาถึงไดจาก https://www.uih.co.th/th/knowledge/knowledge1-3 

Chan Klinsorn. A studyof Attitude and Behavior in Using Educational Information Technology or Self-     

Learning of Undergraduate Students of Christain University of Thailand. Bangkok : Technical 

Education Technology, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok. 2007.  

Kamolrat Turner.; et al.Twenty First Century Skills of Nursing Students of Boromarajonani College of 

Nursing, Chonburi.Nursing Journal of The Ministry of Public Health, v. 25, n. 2, p. 178-193, 31 ago. 

2015. 

Pakaporn, Ammatmanee&Chumintarajak. Information literacy behavior for research of  

undergraduate student of DhurakijPundi University. Bangkok : Faculty of Arts, 

DhurakijPundi University. 2015. 

PamornBudseetad, and RatchaneeSiriprapim. A Study of Information Technology Utilization Behaviors of  

Undergraduate Students, Pitchayabundit College, UdonThani Campus.UdonThani : 

 Pitchayabundit College. 2016. 

PhapadaJiaokok.Information Literacy of Undergraduate Student at Srinakharinwirot 

University. Master's Thesis. M.A. (Library and Information Science : Graduate School, 

Srinakharinwirot University.Bangkok :Srinakharinwirot University. 2004. 



264 
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิรน ปท่ี 16 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562 

UMT Poly Journal ISSN:2673-0618 

Pornpailin Puangkum. Information and communication technology. RetrievedMarch, 16, 2013, from 

http://pornpailinmook.blogspot.com/2013/06/1.html 

Young students post insults on online police mediaafter being arrested for car styling.Retrieved 

September, 18, 2018from https://bit.ly/2HeY0iT 

Surachart Pongsuthana. Internet of Threats: Safety is expandedwhen IOT is growing.  RetrievedMarch, 16,  

            2019from https://www.uih.co.th/th/knowledge/knowledge1-3  

Worapoj Wongkitrungruang. 21st Century Skills. Bangkok :Openworlds. 2011. 

 

 


