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บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาระดับ
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นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จําแนกตาม เพศ คณะ ชั้นป และเกรดเฉลี่ยสะสม          

กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 385 คน โดยใชวิธีการสุมแบบแบงชั้น เคร่ืองมือที่ใชในการ

วิจัยไดแกแบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และ ทดสอบสมมติฐานโดยใชการทดสอบทีและการวิเคราะหความแปรปรวน 
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นิยาม ดานการเขาถึง ดานประเมิน ดานการจัดการ ดานการบูรณาการ ดานการสรางสรรค และดานการ

สื่อสาร 

 2. นักศึกษาที่เรียนคณะตางกันมีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแตกตางกันอยางมีนัยทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 
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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 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 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ที่มาและความสําคัญของปญหา 

 การเรียนรูสําหรับศตวรรษท่ี 21 เปนการกําหนดแนวทางยุทธศาสตรในการจัดการเรียนรู โดยรวมกัน

สรางรูปแบบและแนวปฏิบัติในการเสริมสรางประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 โดยเนนที่

องคความรู ทักษะ ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะที่เกิดกับตัวผูเรียน เพื่อใชดํารงชีวิตในสังคมแหงความ

เปลี่ยนแปลงในปจจุบันซึ่งทักษะการเรียนรูสําหรับศตวรรษที่ 21 เปนทักษะที่สําคัญของกระแสการปรับเปลี่ยน

ทางสังคมที่เกิดข้ึนในศตวรรษที่ 21 สงผลตอวิถีการดํารงชีพของสังคมอยางทั่วถึง จึงตองมีความตื่นตัวและ

เตรียมพรอมในการจัดการเรียนรูเพ่ือเตรียมความพรอมใหบุคคลในสังคมมีทักษะสําหรับการออกไปดํารงชีวิต

ในโลกของ ศตวรรษท่ี 21 ที่เปลี่ยนไปจากศตวรรษที่ 19 และ 20 โดยทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ท่ีสําคัญที่สุด 

คือ การรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วรพจน วงศกิจรุงเรือง, 2554) ซึ่งการรูเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารหมายถึง เทคโนโลยีที่เก่ียวของกับขาวสารขอมูลและการสื่อสาร นับตั้งแตการสราง การนํามา

วิเคราะหหรือประมวลผล การรับและสงขอมูล การจัดเก็บและการนําไปใชงานใหม เทคโนโลยีเหลานี้มักจะ

หมายถึงคอมพิวเตอรซึ่งประกอบดวยสวนอุปกรณ (hardware) สวนคําสั่ง (software) และสวนขอมูล 

(data) และระบบการสื่อสารตาง ๆ ไมวาจะเปนโทรศัพท ระบบสื่อสารขอมูล ดาวเทียมหรือเครื่องมือสื่อสาร

ใด ๆ ทั้งมีสายและไรสาย (พลอยไพลิน พวงขํา, 2561: ออนไลน) การรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

จะทําใหบุคคลในสังคมประสบความสําเร็จในการทํางาน และการใชชีวิต อีกทั้งในปจจุบันตลาดแรงงาน

ตองการผูที่มีความรูความเขาใจงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางแทจริง ซึ่งงานดานนี้จะรวมถึง 

งานดานการออกแบบโปรแกรมตาง ๆ โปรแกรมใชงานบนเว็บ งานดานการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร 

งานดานฐานขอมูล งานดานระบบเครือขายท้ังในและนอกองคกร รวมถึงการรักษาความม่ันคงปลอดภัยใน

ระบบคอมพิวเตอรบนเครือขาย ดังน้ันองคกรจึงมีความตองการบุคลากรที่มีความรู ความสามารถในการ

บรหิารจัดการ และพัฒนาซอฟตแวร เพื่อใชงานดานตาง ๆ ขององคกรเพ่ิมมากยิ่งข้ึน  

 โดยในปจจุบันประเทศไทยกําลังเขาสูยุคไทยแลนด 4.0 ซึ่ง เปนยุคของขอมูลขาวสารและยุคทางดวน

ขอมูลที่กาวหนามาก เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีบทบาทท่ีสําคัญในดานการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ทํางาน ผูที่มีขอมูลและสามารถหาขอมูลไดกอนผู อ่ืนจะมีความไดเปรียบในทุกดาน การสรางเครือขาย

คอมพิวเตอรขนาดใหญเชื่อมโยงกันทั่วโลกหรือที่เราเรียกวาอินเทอรเน็ต มีบทบาทที่สําคัญและทําใหเกิดการ
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เปลี่ยนแปลงตอชีวิตประจําวันของเราหลายดาน จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีทุกคนในสังคมจะตองศึกษาและทําความ

เขาใจ เพ่ือจะไดนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในการศึกษาและอ่ืน ๆ ตอไปในอนาคตได เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารถูกนํามาพัฒนาตอยอดเพ่ือลดบทบาทของมนุษย และเพิ่มศักยภาพของมนุษยในการใช

ความคิดเพ่ือขามขีดจํากัด สรางสรรคพัฒนาสิ่งใหมๆเพ่ิมมากยิ่งขึ้นโดยเทคโนโลยีลาสมัยเร็วและเคลื่อนท่ีไมมี

หยุด นักศึกษาและคนในสังคมไทยจึงจําเปนตองปรับตัวใหทันตามกระแสเทคโนโลยี มีความรูเกี่ยวกับ

เทคโนโลยี มีความระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยในการใชสื่อ และใหความสําคัญกับการปองกัน ขอมูลสวนตัว

เพิ่มมากย่ิงขึ้น เนื่องจากภัยคุกคามบนอินเทอรเน็ตในปจจุบันนั้นถูกพบเห็นเปนขาวบอยขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้น

อุปกรณที่มีการเชื่อมตออินเทอรเน็ตจึงมีความเสี่ยงที่จะถูกโจรกรรมขอมูลโดยผูไมหวังดีมากขึ้นตามไปดวย 

เพราะหากระบบรักษาความปลอดภัยของอุปกรณและเครือขายอินเทอรเน็ตไมดีพอ จะทําใหผูไมประสงคดี 

เขามากระทําการที่ไม พึงประสงคตออุปกรณขอมูลสารสนเทศ หรือความเปนสวนตัวของบุคคลได                   

(สุชาติ พงศสุธนะ, 2559: online)  

จากที่กลาวมาขางตน แสดงใหเห็นวาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีบทบาทที่สําคัญกับชีวิต 

ประจําวันของเราหลายดานแตในขณะเดียวกัน ผูใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตองมีการปรับตัว 

และเรียนรูอยูเสมอเน่ืองจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความลาสมัยเร็ว จึงจําเปนที่จะตองมี

การศึกษาเรียนรูอยูตลอดเวลา จึงเปนเรื่องสําคัญท่ีควรนํามาวิจัยเพราะวา นักศึกษาบางสวนอาจไมตระหนัก 

ขาดความรู เทาทันหรือไมศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สงผลตอการ

กระทําผิดกฎหมายทางอินเทอรเน็ต ตัวอยางเชน นักศึกษาไดดัดแปลงรถจักรยานยนต ลักษณะทอสงเสียงดัง 

ไมติดแผนปายทะเบียน เมื่อพบตํารวจจราจรออกตรวจจึงไดออกใบสั่ง ทําใหนักศึกษาเกิดความไมพอใจจึง     

นําเรื่องราวดังกลาวไปโพสตลงในโซเชียล สําหรับเรื่องราวดังกลาวตํารวจสามารถดําเนินคดีเอาผิดในขอหา

หมิ่นประมาท และความผิด พ.ร.บ. คอมพิวเตอรจากการโพสตลงในโซเชียลของนักศึกษา (นักศึกษาหนุมโพสต

ดาตํารวจหลังถูกจับขอหาแตงซิ่ง, 2561: ออนไลน) 

จากปญหาท่ีกลาวมาในขางตน จะเห็นไดวาการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนสิ่งสําคัญ  

ที่ใชในชีวิตประจําวัน คณะผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา เรื่อง การรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อันจะเปนประโยชนทําใหทราบถึงสภาวะการรูเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษา และนําผลวิจัยไปใชพัฒนารวมทั้งแกไขปญหาระดับการรูเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการสื่อสารของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เ พ่ือศึกษาการรู เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของนักศึกษาระดับปริญญาตรี                

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จําแนกตาม เพศ คณะ ชั้นป และเกรดเฉลี่ยสะสม 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการการวิจัย 

 1. ทําใหทราบถึงสภาวะการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 2. ทําใหทราบถึงแนวทางในการพัฒนาและแกไขปญหาระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

ขอบเขตการวิจัย   

 การวิจัยนี้มุงศึกษา เรื่อง การรูเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตซึ่งไดกําหนดขอบเขตสาขาวิชาที่สังกัดอยูที่ศูนยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขต

กรงุเทพมหานคร มา 8 คณะ ไดแก คณะครุศาสตร คณะพยาบาลศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

โรงเรยีนกฎหมายและการเมือง โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ โรงเรียนการเรือน คณะวิทยาการจัดการ 

และ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต จํานวน 10,327 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางประเภทแบงชั้น โดยใชสูตรของยามาเน (Yamane) ไดกลุม

ตัวอยาง จํานวน 385 คน 

 

ตัวแปรในการวิจัย 

 ในการวิจัยคร้ังนี้ไดกําหนดตัวแปรตน และตัวแปรตาม ดังนี้ 

  1. ตัวแปรตน ไดแก 

 - เพศ 

 - คณะ 

 - ชั้นป 

 - เกรดเฉลี่ยสะสม 
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  2. ตัวแปรตาม ไดแก 

 การรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวน

ดุสิต แบงตามเกณฑมาตรฐานดานการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 มาตรฐานที่ 1 นิยาม คือ การทําความเขาใจขอบเขตของปญหาดานสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับ

หัวขอที่ศึกษาโดยใชเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสชวยอํานวยความสะดวกสําหรบัการสืบคนสารสนเทศ  

 มาตรฐานที่ 2 เขาถึง คือ การรวบรวมหรือคนคืนสารสนเทศจากสภาพแวดลอมดิจิทัล แหลง

สารสนเทศอาจจะเปน เว็บเพจ ฐานขอมูล กลุมสนทนา จดหมายอิเล็กทรอนิกส หรือสื่อสิ่งพิมพ

ออนไลน  

 มาตรฐานที่ 3 ประเมิน คือ การตัดสินไดวาสารสนเทศมีความสอดคลองกับปญหาท่ีกําลัง

ศึกษาโดยพิจารณาจาก ขอบเขต ความลําเอียง ชวงระยะเวลา ความสอดคลอง และวัสดุอ่ืน ๆ ที่

เกี่ยวของ  

 มาตรฐานที่ 4 การจัดการ คือ การจัดการสารสนเทศ จะชวยใหคนหาสารสนเทศไดงาย 

 มาตรฐานที่ 5 การบูรณาการ คือ การตีความและการนําเสนอสารสนเทศ เชน การใช

เครื่องมือดิจิตอลมาสังเคราะห สรุปผล เปรยีบเทียบ และพิจารณาความขัดแยง จากแหลงสารสนเทศ

ที่หลากหลาย  

 มาตรฐานที่  6 การสรางสรรค คือ การปรับ การประยุกตใช การออกแบบหรือสราง

สารสนเทศ  

 มาตรฐานที่  7 สื่อสาร คือ การกระจายสารสนเทศที่มีการปรับแตงไปยังผู รับอยางมี

ประสิทธิภาพ ในรูปแบบของดิจิตอล 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

    ตัวแปรตน               ตัวแปรตาม 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานการวิจัย 

1. นักศึกษาที่มีเพศตางกัน มีระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแตกตางกัน 

2. นักศึกษาที่เรยีนคณะตางกัน มีระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแตกตางกัน 

3. นักศึกษาที่เรยีนชั้นปตางกัน มีระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแตกตางกัน 

4. นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมตางกัน มีระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแตกตางกัน 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 การรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง การรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารของนักศึกษา ตามเกณฑมาตรฐานของ ETS iSkills TM 7 มาตรฐาน ไดแก  

  มาตรฐานที่ 1 นิยาม คือ การทําความเขาใจขอบเขตของปญหาดานสารสนเทศ              

ที่เก่ียวของกับหัวขอที่ศึกษาโดยใชเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสชวยอํานวยความสะดวกสําหรับการสืบคน

สารสนเทศ  

 
การรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
1. ดานนิยาม 
2. ดานเขาถึง 
3. ดานประเมิน 
4. ดานการจัดการ 
5. ดานการบูรณาการ 
6. ดานการสรางสรรค 
7. ดานการสื่อสาร 
 

 
1. เพศ 
2. คณะ 
3. ชั้นป 
4. เกรดเฉลี่ยสะสม 
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  มาตรฐานที่ 2 เขาถึง คือ การรวบรวมหรือคนคืนสารสนเทศจากสภาพแวดลอม

ดิจิทัล แหลงสารสนเทศอาจจะเปน เว็บเพจ ฐานขอมูล กลุมสนทนา จดหมายอิเล็กทรอนิกส หรือสื่อ

สิ่งพิมพออนไลน  

  มาตรฐานที่ 3 ประเมิน คือ การตัดสินไดวาสารสนเทศมีความสอดคลองกับปญหา               

ที่กําลังศึกษาโดยพิจารณาจาก ขอบเขต ความลําเอียง ชวงระยะเวลา ความสอดคลอง และวัสดุอื่น ๆ             

ที่เกี่ยวของ  

  มาตรฐานที่ 4 การจัดการ คือ การจัดการสารสนเทศ จะชวยใหคนหาสารสนเทศ         

ไดงาย 

  มาตรฐานที่ 5 การบูรณาการ คือ การตีความและการนําเสนอสารสนเทศ เชน           

การใชเครื่องมือดิจิตอลมาสังเคราะห สรุปผล เปรียบเทียบ และพิจารณาความขัดแยง จากแหลง

สารสนเทศ          ที่หลากหลาย  

  มาตรฐานที่ 6 การสรางสรรค คือ การปรับ การประยุกตใช การออกแบบหรือ                 

สรางสารสนเทศ  

  มาตรฐานที่ 7 สื่อสาร คือ การกระจายสารสนเทศที่มีการปรับแตงไปยังผูรับอยาง          

มีประสิทธิภาพ ในรูปแบบของดิจิตอล 

  

 นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจําปการศึกษา 2561 โดยศึกษา

อยูในคณะครุศาสตร คณะพยาบาลศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โรงเรียนกฎหมายและ

การเมืองโรงเรยีนการทองเท่ียว และการบริการโรงเรียนการเรือน คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี ซึ่งศึกษาอยูในชั้นปที่ 1 ชั้นปท่ี 2 และชั้นปที่ 3 สวนนักศึกษาชั้นปท่ี 4 มิไดทําการศึกษา

เนื่องจากนักศึกษาชั้นปท่ี 4 ไปฝกประสบการณวิชาชีพ ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561  

 



 
 

 
 

บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
 การศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร งานวิชาการ และงานวิจัยที่เก่ียวของกับการรูเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร โดยทําการศึกษาคนควาใหครอบคลุมเน้ือหาจากประเด็นสําคัญ ดังตอไปนี้ 

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  1. ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  2. เกณฑมาตรฐานการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  3. ความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  4. ประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  5. ขอเสียของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  6. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ปจจุบันนี้ เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทอยางกวางขวางในทุกวงการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลายเปนเครื่องมือสําคัญของการทํางานทุกดาน นับตั้งแตทางดานการศกึษา พาณิชยกรรม เกษตรกรรม 

อุตสาหกรรม สาธารณสุข การวิจัยและพัฒนา ตลอดจนดานการเมืองและราชการ อันที่จริงแลวจะเห็นวาไมมี

งานดานใดท่ีไมมีผูคิดประยุกตหรือนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขาไปชวยใหการทํางานนั้น ๆ มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลย่ิงขึ้น 

 1. ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  น้ําทิพย วิภาวิน (2552) ไดอธิบายความหมายของทักษะการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารวา หมายถึง ความสนใจ ทัศนคติ และความสามารถของแตละบุคคลในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลและ

เครื่องมือการสื่อสารในการเขาถึงสารสนเทศ การจัดการ การเชื่อมโยงการประเมิน การลําดับเนื้อหา และการ

สื่อสาร เพ่ือใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  Commission on Information and Communication Technology ( 2010, 1)                         

ใหความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วาหมายรวมถึงอุปกรณอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดที่ใชใน

การคัดเลือก จัดเก็บ ประมวลผล และแสดงขอมูลสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ของผูใช

ประกอบดวย กลุมตาง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร ระบบสํานักงานและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตลอดจน

โครงสรางเครือขายสารสนเทศ รวมถึงระบบโทรศัพท อินเทอรเน็ต โทรสาร และคอมพิวเตอร และการรู

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง ความสามารถที่เหนือกวาการใชคอมพิวเตอร มีความรูหรือ

ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับท่ีบุคคลมีความคุนเคยกับการใชคอมพิวเตอรและการ

ประยุกตใชงานระบบ 

  กิดานันท มลิทอง (2548) ไดอธิบายไววา การรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แปล

จากภาษาอังกฤษวา การรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง การที่บุคคลมีความรูมีทักษะดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลาวไดวา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนการใชเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรเพื่อการประมวลขอมูลใหเปนสารสนเทศ เพ่ือจัดเก็บอยางเปนระบบ สามารถเขาถึงและสืบคน

นํามาใชไดโดยสะดวก เปนส่ือกลางนําเสนอสารสนเทศ รวมถึงการรับสงสารสนเทศดวยเทคโนโลยีการสื่อสาร

ความเรว็สูงเพ่ือสงผานสารสนเทศไดอยางรวดเร็ว 

  ศลิษา เลี่ยมสุวรรณ (2555, 56) การรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง การที่

บุคคลมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลไดอยางเหมาะสม ครอบคลุมถึงการรับ สง แปลง จัดเก็บ

 ประมวลผล คนคืนสารสนเทศ การเขาถึงสารสนเทศ การจัดการ การเชื่อมโยงการประเมิน การลําดับเนื้อหา 

และการสื่อสาร เปนการนําความสามารถในการทํางานรวมกันของเทคโนโลยีตาง ๆ มาผสมผสานกัน โดยใช

เทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือ ไดแก เทคโนโลยีดานคอมพิวเตอร สื่อหลายมิติ และเทคโนโลยีการสื่อสาร

ขอมูล ในการเพ่ิมคุณภาพของงานดานตาง ๆ ในทุกสาขาอาชีพ และสามารถใชเคร่ืองมือสื่อสาร และใช

เครอืขายเพ่ือแกไขปญหาขอมูลสารสนเทศ เพ่ือสามารถทํางานในยุคสังคมสารสนเทศได นอกจากนี้สามารถใช
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เทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการวิจัย จัดการ สื่อสารสารสนเทศ และมีความเขาใจพื้นฐานประเด็นดานจริยธรรม

กฎหมายในการเขาถึงและใชสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาความรูความเขาใจ การเขาถึงและสืบคนสารสนเทศ เพื่อ

นํามาใชประโยชนไดอยางสะดวก พรอมนําเสนอสารสนเทศ และสื่อสารกับผูอ่ืนในการเขารวมในสังคม และ

สามารถรับสงสารสนเทศดวยเทคโนโลยีการสื่อสารความเร็วสูง เพื่อสงผานสารสนเทศไดอยางรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

  ดังนั้นสามารถสรุปไดวา การรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง ความสามารถ

ของแตละบุคคลในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลไดอยางเหมาะสม ครอบคลุมถึงการรับ สง แปลง จัดเก็บ 

ประมวลผล คนคืนสารสนเทศ การเขาถึงสารสนเทศ การจัดการ การเชื่อมโยงการประเมิน การลําดับเนื้อหา 

และการสื่อสารเพ่ือนํามาใชประโยชนไดอยางสะดวก พรอมนําเสนอสารสนเทศ และสื่อสารกับผูอื่นในการเขา

รวมในสังคม และสามารถรับสงสารสนเทศดวยเทคโนโลยีการสื่อสารความเร็วสูง เพื่อสงผานสารสนเทศได

อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 2. มาตรฐานการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ETS iSkills TM 7 มาตรฐาน 

          มาตรฐานการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ETS iSkills TM 7 มาตรฐานดังนี้ 
  มาตรฐานที่ 1 นิยาม คือ การทําความเขาใจขอบเขตของปญหาดานสารสนเทศท่ีเก่ียวของ 

กับหัวขอที่ศึกษาโดยใชเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสชวยอํานวยความสะดวกสําหรบัการสืบคนสารสนเทศ เชน 

    - สามารถแยกแยะคําถามที่ตองการศึกษาใหชัดเจน กระชับ และเฉพาะเจาะจง เพ่ือคัดแยก

คําถามที่ไมดีออกจากกรอบที่ตองการศึกษา เชน คําถามที่กวางเกินไป หรือคําถามที่จะทําใหไดสารสนเทศท่ี 

ไมตรงกับความตองการ 

    - สามารถถามคําถามกับ “อาจารยหรือผูสอน” เพ่ือชวยใหเขาใจหัวขอที่ศึกษาอยางชัดเจน 

    - การสืบคนสารสนเทศที่เก่ียวของเพ่ือชวยในการวางกรอบใหกับหัวขอที่ศึกษาคือหลักการ

เบื้องตนของการดําเนินการที่มปีระสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ 2 เขาถึง คือ การรวบรวมหรือคนคืนสารสนเทศจากสภาพแวดลอมดิจิทัล            

แหลงสารสนเทศอาจจะเปน เว็บเพจ ฐานขอมูล กลุมสนทนา จดหมายอิเล็กทรอนิกส หรือสื่อสิ่งพิมพออนไลน 

รายละเอียดตาง ๆ เหลานี้ประกอบดวย  

  - สามารถสรางและผสมผสานคําคน (คําสําคัญ) ไดอยางนาพึงพอใจสอดคลองกับความ

ตองการโดยคําคนเหลานี้เก่ียวของกับหัวขอที่ศึกษา
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    - สามารถเรียกดูขอมูลจากแหลงขอมูลที่ตรงกับหัวขอที่ศึกษาไดหนึ่งแหลงหรือมากกวาหนึ่ง

แหลงไดอยางมีประสิทธิภาพ 

    - สามารถตัดสินใจไดวาประเภทของแหลงสารสนเทศที่มี สามารถนํามาใชประโยชนไดมาก

ที่สุด และตรงตามความตองการ 

มาตรฐานที่ 3 ประเมิน คือ การตัดสินไดวาสารสนเทศมีความสอดคลองกับปญหาท่ีกําลัง

ศึกษาโดยพิจารณาจาก ขอบเขต ความลําเอียง ชวงระยะเวลา ความสอดคลอง และวัสดุอื่น ๆ ที่เก่ียวของ 

รายละเอียดตาง ๆ เหลานี้ประกอบดวย  

    - สามารถตัดสินไดจากความสัมพันธกับหัวขอที่ศึกษาที่สามารถนําไปใชประโยชนท่ีมีการ

จัดเตรยีมไวบนเว็บเพจและจากบทความในวารสารออนไลน 

    - สามารถประเมินไดวาฐานขอมูลมีสารสนเทศที่เปนปจจุบันอยางเหมาะสมและเปน

สารสนเทศที่ตรงกับหัวขอที่ศึกษา 

    - สามารถตัดสินใจเลือกแหลงทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีขอบเขตครอบคลุมหัวขอที่ศึกษา 

มาตรฐานที่ 4 การจัดการ คือ การจัดการสารสนเทศ จะชวยใหคนหาสารสนเทศไดงาย เชน

      - การจัดหมวดหมูจดหมายอิเล็กทรอนิกส จัดเก็บในแฟมบันทึกขอมูลที่เหมาะสม เพื่อใช

เปนพ้ืนฐานในการพิจารณาเน้ือหาในจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

    - การจัดเรียงสารสนเทศของบุคลากรในลักษณะโครงสรางองคกร 

    - การจัดเรียงไฟลงานตาง ๆ จดหมายอิ เล็กทรอนิกส สามารถดึงสารสนเทศที่ มี

ความสัมพันธกันจากฐานขอมูลได 

มาตรฐานที่ 5 การบูรณาการ คือ การตีความและการนําเสนอสารสนเทศ เชน การใช

เคร่ืองมือดิจิตอลมาสังเคราะห สรุปผล เปรียบเทียบ และพิจารณาความขัดแยง จากแหลงสารสนเทศที่

หลากหลาย เชน 

   - เปรียบเทียบโฆษณา จดหมายอิเล็กทรอนิกส หรือเว็บไซต จากผูขายที่เปนคูแขง โดย

สรปุผลขอมูลลงในตาราง 

- สรปุและสังเคราะหสารสนเทศ จากหลายประเภทของแหลงที่มาตามเกณฑเฉพาะ เพ่ือใช

ในการเปรียบเทียบสารสนเทศ และใชในการตัดสินใจ 

   - การนําเสนอผลลัพธทางวิชาการ สามารถนํามาจัดในตารางคํานวณ เพื่อที่จะทําใหขอมูลมี

ความชัดเจนมากขึ้นและนําไปใชในการตัดสินใจ     

  มาตรฐานที่  6 การสรางสรรค คือ การปรับ การประยุกตใช การออกแบบหรือสราง

สารสนเทศ เชน
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    - การแกไขและสามารถจัดรูปแบบเอกสารตามท่ีกําหนดได 

    - การสรางสไลดนําเสนอเพ่ือสนับสนุนหัวขอที่เปนลักษณะขอโตแยง 

    - การสรางสไลดที่แสดงผลขอมูลใหเห็นความชัดเจนของความสัมพันธระหวางตัวแปร 

  มาตรฐานที่  7 สื่อสาร คือ การกระจายสารสนเทศที่มีการปรับแตงไปยังผู รับอยางมี

ประสิทธิภาพ ในรูปแบบของดิจิตอล เชน 

    - การจัดรูปแบบของเอกสารเพื่อใหเปนประโยชนแกกลุมผูใช 

    - การปรับเปลี่ยนขอมูลในจดหมายอิเล็กทรอนิกส เพื่อการนําเสนอโดยยอไปยังกลุมผูใช  

     - การคดัเลือก และจัดการสไลดที่ใชในการนําเสนอ ใหชัดเจนสําหรบักลุมผูใชท่ีแตกตางกัน 

    - ออกแบบใบปลิวที่จะสื่อสารไปยังกลุมของผูใชท่ีแตกตางกัน   

 3. ความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  การรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความสําคัญมากในปจจุบัน และในอนาคต 

เพราะเทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการดําเนินงานสารสนเทศตั้งแตการผลิต การจัดเก็บ การประมวลผล การ

เรียกใช การแลกเปลี่ยนและใชทรัพยากรสารสนเทศรวมกันใหเกิดประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ ชวยในการ

จัดระบบอัตโนมัติ ชวยในการสื่อสารระหวางกันไดอยางสะดวก รวดเร็ว ลดอุปสรรคเกี่ยวกับเวลาและ

ระยะทาง โดยใชระบบโทรศัพท อินเตอรเน็ต และอื่น ๆ เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําคัญตอการพัฒนา

ประเทศในดานตาง ๆ เปนอยางมาก เชน ดานการศึกษา การทองเที่ยว ธุรกิจ อุตสาหกรรม สาธารณสุข เปน

ตน (เอมมิกา โยงรัมย, 2561) 

  รวมท้ังมีความสําคัญตอการจัดการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งการปฏิรูปการศึกษาท่ีเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเขามามีบทบาทสําคัญทั้งในดานการปฏิรูปการบริหารจัดการ ที่มีการนําเทคโนโลยี

มาใชเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิรูปการเรียนรู ที่ตองจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาปญญา ไมใชการเรียนรูเพ่ือจํา

ขอมูล การจํามีความจําเปนในสวนที่เปนพื้นฐานสําคัญ สวนขอมูลควรจะอยูในแหลงเรียนรูใด ๆ และสามารถ

เรียกใชไดทันทวงทีเมื่อจําเปน และสามารถแสวงหาขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

ทักษะทางดาน ICT จึงเปนเคร่ืองมือสําคัญในการขยายขีดความสามารถในการเรียนรูตอไป 
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 4. ประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีสวนทําใหชีวิตความเปนอยูของคนในปจจุบันมีความ

สะดวกสบายมากขึ้น ทําใหคนในสังคมมีการติดตอสื่อสารถึงกันไดงายและรวดเร็ว มีการทํากิจกรรมหลายสิ่ง

หลายอยางรวมกันงายขึ้น การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกอใหเกิดประโยชนในดานตาง ๆ เชน 

  4.1 ดานการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกนํามาใชเพ่ืออํานวยความสะดวก

ในการบริหารดานการศึกษา เชน ระบบการลงทะเบียน และระบบการจัดตารางสอน นอกจากนี้ยังใชเปน

เครื่องมือในการเพ่ิมโอกาสทางดานการศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน 

  ตัวอยางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในดานการศึกษา 

    1. การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ทําใหผูที่อยูหางไกลหรือไมสะดวกในการเดินทาง

สามารถไดรบัการศึกษาเชนเดยีวกับผูท่ีอยูในเมอืง 

    2. บทเรียนอิเล็กทรอนิกสยังชวยเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนในวิชาตาง ๆ เชน 

ฟสิกส เคมี ชีวะ ภาษาตางประเทศ ทําใหบทเรียนมีความนาสนใจมากข้ึน และเกิดความเขาใจไดงายข้ึน เชน 

การแสดงสถานการณจําลอง แบบจําลอง ภาพเคลื่อนไหว แสงสีและเสียงประกอบ นักเรียนสามารถเตรียมตัว

กอนเรียน หรือทบทวนบทเรียนดวยตนเองเม่ือใดก็ไดที่มีเวลาวาง 

    3. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส เพิ่มโอกาสในการเรียนรู ให กับผูพิการทางสายตาหรือหู 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีบทบาทตอการถายทอดขอมูลขาวสารทางดานการศึกษาไดเปนอยางดี 

ทั้งในและนอกสถานศึกษา หนวยงานตาง ๆ ใชบทเรียนออนไลนในการฝกอบรมพนักงานเพ่ือใหความรูเพิ่มเติม 

นอกจากนี้อินเทอรเน็ตยังเปนแหลงขอมูลที่สําคัญที่ทั้งครูและนักเรียนหรือบุคคลท่ัวไป ใชสําหรับคนหาขอมูล

เรื่องตาง ๆ ในการทํารายงาน หรือเพ่ือศึกษาหาความรู เว็บไซตสําหรับคนหาขอมูลที่ใชกันมากในปจจุบัน เชน 

google.com, ask.com, dogpile.com และ wikipedia.org ตัวอยางการคนหาขอมูลจากหลักฐานขอมูลบน

อินเทอรเน็ต 

  4.2 ดานการแพทยและสาธารณสุข เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกนํามาใชเริ่ม

ตั้งแตการทําทะเบียนคนไข การรักษาพยาบาลทั่วไป ตลอดจนการวินิจฉัยและรักษาโรคตาง ๆ ไดอยารวดเร็ว

และแมนยํา นอกจากน้ียังใชในหองทดลอง การศึกษาและการวิจัยทางการแพทย รักษาคนไขดวยระบบการ

รักษาทางไกลตลอดเวลาผานเครือขายการสื่อสาร เคร่ืองเอ็กซเรยคอมพิวเตอรที่เรียกวา อีเอ็มไอสแกนเนอร    

( EMI scanner ) ถูกนํามาใชถายภาพสมองมนุษยเพ่ือตรวจหาความผิดปกติในสมอง เชน ดูเนื้องอกพยาธิ

เลื อดออกในสมอง  และต อมา ไดพัฒนา ให ถ า ยภาพหน าตั ด ได ทั่ ว ร า งกาย  เ รียกชื่ อว า  ซี เอ ที                                        
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(  CAT-Computerized Axial Tomography scanner:  CAT scanner )  ใช วิ ธี ฉ า ยแส ง เ ป น จั ง ห ว ะ                  

ไปรอบ ๆ รางกายของมนุษย ถายเอ็กซเรยและเคร่ืองรับแสงเอกซเรยที่อยูตรงขามจะเปลี่ยนแสงเอ็กซเรยให

เปนสัญญาณไฟฟาเก็บไวในจานแมเหล็ก จากน้ันจะนําสัญญาณไฟฟาเหลานี้เขาไปวิเคราะหในเครื่อง

คอมพิวเตอร และแสดงผลลัพธเปนภาพทางจอโทรทัศนหรือพิมพภาพออกมาทางเคร่ืองพิมพ ตัวอยาง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมนดานการแพทยและสาธารณสุข  

  4.3 ดานการเกษตรและอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกนํามาใช

ประโยชนในดานเกษตรกรรม เชน การจัดทําระบบขอมูลเพ่ือการเกษตรและพยากรณผลผลิตดานการเกษตร 

นอกจากนี้ ยังชวยพัฒนาความกาวหนาทางดานอุตสาหกรรม การประดิษฐหุนยนตเพื่อใชทํางานบาน                   

และหุนยนตเพื่องานอุตสาหกรรมท่ีตองเสี่ยงภัยและเปนอันตรายตอสุขภาพ เชน โรงงาน สารเคมี โรงผลิตและ

ควบคุมการจายไฟฟา รวมถึงงานท่ีตองทําซ้ํา ๆ เชน โรงงานประกอบรถยนต และโรงงานแบตเตอรี่ ปจจุบัน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขามามีบทบาทอยางมากในการผลิตและควบคุมคุณภาพสินคา                   

การสงสินคาตามใบสางสินคา การควบคุมวัสดุคงคลัง และการคิดราคาตนทุนสินคา ตัวอยางเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารในดานอุตสาหกรรม 

  4.4 ดานการเ งินการธนาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกนํามาใช                       

ในดานการเงินและธนาคาร โดยใชชวยงานดนบัญชี การฝากถอนเงิน โอนเงิน บริการสินเชื่อ แลกเปลี่ยน

เงินตรา บริการขาวสารการธนาคาร การใชคอมพิวเตอรดานการเงินการธนาคารที่รู จักและนิยมใชกัน                

ทั่วไป เชน บริการฝากถอนเงิน การโอนเงินแบบอิเล็กทรอนิกสทําใหเกิดความสะดวกรวดเร็วตอการ                  

ดําเนินธุรกิจตาง ๆ 

  4.5 ดานความม่ันคง มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกันอยางแพรหลาย เชน 

ใชในการควบคุมประสานงานวงจรสื่อสารทหาร การแปลรหัสลับในงานจารกรรมระหวางประเทศ การสงดาวที

ยมและการคํานวณวิถีการโคจรของจรวดไปสูอวกาศ สํานักงานตํารวจแหงชาติของประเทศไทยมีศูนยประมวล

ขาวสาร มีระบบมีระบบจัดทําระเบียนปน ทะเบียนประวัติอาชญากร ทําใหเกิดความสะดวกและรวดเร็วในการ

สืบคนขอมูลเพื่อการสืบสวนคดตีาง ๆ ตัวอยางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดานความมั่นคง 

  4.6 ดานการคมนาคม มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสวนที่เกี่ยวกับการ

เดินทาง เชน การเดินทางโดยรถไฟ มีกรเชื่อมโยงขอมูลการจองที่นั่งไปยังทุกสถานี ทําใหสะดวกตอผูโดยสาร 

การเช็คอินของสายการบิน ไดจัดทําเครื่องมือที่สะดวกตอลูกคา ในรูปแบบของการเช็คอินดวยตนเอง  
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  4.7 ดานวิศวกรรมและสถาปตยกรรม มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ

ออกแบบ หรือจําลองสภาวการณตาง ๆ เชน การรับแรงสั่นสะเทือนของอาคารเมื่อเกิดแผนดินไหว โดยการ

คํานวณและแสดงภาพสถานการณใกลเคียงความจริง ตัวอยางซอฟตแวรการเกิดแผนดินไหว  

  4.8 ดานการพาณิชย องคกรในภาคธุรกิจใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารในการบริหารจัดการ เพ่ือชวยเพ่ิมความยืดหยุนใหกับองคกรในการทํางาน ทําใหการประสานงานหรือ

การทํากิจกรรมตาง ๆ ของแตละหนวยงานในองคกร หรือระหวางองคกรเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

นอกจากนี้ยังสามารถนํามาใชปรับปรุงการใหบริการกับลูกคาซึ่งเปนการสรางภาพพจนที่ดีขององคกรตอลูกคา

ทั่วไป สิ่งเหลานี้นับเปนการสรางโอกาสความไดเปรียบแชงขันใหกับองคกร ตัวอยางของการนําเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารมาใชในดานการพาณิชย เชน การใหบริการชําระคาสินคาบริการ การสั่งซื้อสินคา

ทางอินเทอรเน็ต และการตรวจสอบราคาสินคาผานเครื่องอานราคาสินคา (ยงยุทธ ชมไชย, 2554) 

 5. ขอเสียของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีสวนเก่ียวของสัมพันธกับมนุษยเปนอยางมาก ดังนั้น

เมื่อนําเทคโนโลยีมาใช ยอมเกิดผลกระทบทั้งในแงบวกและแงลบ โดยแงบวกจะมองเห็นไดงายจาก

สภาพแวดลอมทั่วไป เชน ทํางานตาง ๆ ไดอยางสะดวกรวดเร็ว สวนดานลบคือทําใหเกิดมลพิษตาง ๆ มากมาย 

หรือถา เทคโนโลยีเหลานั้นทํางานผิดพลาดในระบบสําคัญ ๆ อาจเปนอันตรายกับชีวิตมนุษยได ผลกระทบน้ี

ยอมกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการดําเนินชีวิตและการทํางานของมนุษยหลาย ๆ ดาน และตอสถาบัน          

ที่ใหบรกิารสารสนเทศ ดังนี้ 

  1. กอใหเกิดความเครยีดข้ึนในสังคม เน่ืองจากมนุษยไมชอบการเปลี่ยนแปลง เคยทําอะไรอยู

ก็มักจะชอบทําอยางนั้นไมชอบการเปลี่ยนแปลง แตเทคโนโลยีสารสนเทศเขาไปเปลี่ยนแปลงโครงสรางองคกร 

บุคคลวิถีการดําเนินชีวิตและการทํางาน ผูท่ีรับตอการเปลี่ยนแปลงไมไดจึงเกิดความวิตกกังกลขึ้นจนกลายเปน

ความ เครียด กลัววา เคร่ืองจักรกลคอมพิวเตอรทําใหคนตกงาน การนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาแทน

มนุษยในโรงงานอุตสาหกรรมก็เพ่ือลดตน ทุนการผลิต และผลิตภัณฑมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน จึงเปนเหตุผลที่มี

การเปลี่ยนแปลงการทํางานความ เปลี่ยนแปลงกอใหเกิดความเครียด เกิดความทุกขและความเดือดรอนแก

ครอบครัวติดตามมา การดําเนินธุรกิจในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ กอใหเกิดสภาวะการแขงขันที่รุนแรง      

การทํางานตองรวดเร็ว เรงรีบเพ่ือชนะคูแขง ตองตัดสินใจอยางรวดเร็วและถูกตอง หากทําไมไดก็จะทําให

หนวยงานหรือองคกรตองยุบเลิกไป เมื่อชีวิตของคนในสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศตองแขงขัน ก็ยอมกอใหเกิด

ความเครียดสูงข้ึน 
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  2. กอใหเกิดการรับวัฒนธรรม หรือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของคนในสังคมโลก การแพรของ

วัฒนธรรมจากสังคมหนึ่งไปสูงสังคมอีกสังคมหนึ่งเปนการสรางคา นิยมใหมใหกับสังคมที่รับวัฒนธรรมนั้น ซึ่ง

อาจกอใหเกิด คานิยมที่ไมพ่ึงประสงคข้ึนในสังคมนั้น เชน พฤติกรรมท่ีแสดงออกทางคานิยมของเยาวชนดาน

การแตงกายและการบริโภค การมอมเมาเยาวชนในรูปของเกมสอิเล็กทรอนิกส สงผลกระทบตอการพัฒนา

อารมณและจิตใจของเยาวชน เกิดการกลืนวัฒนธรรมดังเดิมซึ่งแสดงถึงเอกลักษณของสังคมนั้น ๆ 

  3. กอใหเกิดผลดานศีลธรรม การติดตอสื่อสารที่รวดเร็วในระบบเครือขายกอใหเกิดโลกไร

พรมแดน แตเมื่อพิจารณาศีลธรรมของแตละประเทศ พบวามีความแตกตางกัน ประเทศตาง ๆผูคนอยูรวมกัน

ไดดวยจารีตประเพณี และศีลธรรมดีงามของประเทศ  การแพรภาพหรือขอมูลขาวสารท่ีไมดีไปยังประเทศ   

ตาง ๆ มีผลกระทบตอความรูสึกของคนในประเทศนั้น ๆ ท่ีนับถือศาสนาแตกตางกัน และมีคานิยมแตกตางกัน 

ทําใหเยาวชนรุนใหมสับสนตอคานิยมที่ดีงามดั่งเดิม เกิดการลอกเลียนแบบ อยากรูอยากเห็นสิ่งใหมๆ ที่ผิด

ศีลธรรม จนกลายเปนสิ่งที่ถูกตองในกลุมเยาวชน เมื่อเยาวชนปฏิบัติตอ ๆ กันมาก็จะทําใหศีลธรรมของ

ประเทศนั้น ๆ เสื่อมสลายลง 

  4. การมีสวนรมของคนในสังคมลดนอยลง การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหเกิดความ

สะดวก รวดเร็วในการสื่อสาร และการทํางาน แตในอีกดานหนึ่งการมีสวนรวมของกิจกรรมทางสังคมท่ีมีการ

พบปะสังสรรคกันจะ มีนอยลง สังคมเริ่มหางเหินจากกัน การใชเทคโนโลยีสื่อสารทางไกลทําใหทํางานอยูที่

บานหรือเกิดการศึกษาทางไกล โดยไมตองเดินทางมีผลตอความสัมพันธระหวางหัวหนากับลูกนอง ระหวางครู

กับนักเรียน ระหวางกลุมคนตอกลุมคนในสังคมกอใหเกิดชองวางทางสังคมข้ึน 

  5. การละเมิดสิทธิเสรีภาพสวนบุคคล การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางไมมีขีดจํากัดยอม

สงผลตอการละเมิดสิทธิสวน บุคคล การนําเอาขอมูลบางอยางท่ีเก่ียวกับบุคคลออกเผยแพรตอสาธารณชน          

ซึ่งขอมูลบางอยางอาจไมเปนจริงหรือยังไมไดพิสูจนความถูกตองออกสู สาธารณชน กอใหเกิดความเสียหายตอ

บุคคลโดยไมสามารถปองกันตนเองได การละเมิดสิทธิสวนบุคคล เชนนี้ตองมีกฎหมายออกมาใหความคุมครอง

เพื่อใหนําขอมูลตาง ๆ มาใชในทางที่ถูกตอง 

  6. เกิดชองวางทางสังคม การใชเทคโนโลยีสารสนเทศจะเกี่ยวชองกับการลงทุน ผูใชจึงเปน

ชนชั้นในอีกระดับหนึ่งของสังคม ในขณะที่ชนชั้นระดับรองลงมามีอยูจํานวนมากกลับไมมีโอกาสใช และผูที่

ยากจนก็ไมมีโอกาสรูจักกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไมกระจายตัวเทาที่ควร 

กอใหเกิดชองวางทางสังคมระหวางชนชั้นหนึ่งกับอีกชนชั้นหนึ่งมากย่ิงขึ้น 

  7. เกิดการตอตานเทคโนโลยี เมื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีบทบาทตอการทํางานมากข้ึน 

ระบบการทํางานตาง ๆ ก็เปลี่ยนแปลงไป มีการนําเอาคอมพิวเตอรเขามาใชกันอยางแพรหลายในดานตาง ๆ 
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เชน ดานการศกึษา การ สาธารณสุข เศรษฐกิจการคา และธุรกิจอุตสาหกรรม รวมถึงกิจกรรมการดําเนินชีวิต

ดานตาง ๆ โดยที่ประชาชนของประเทศสวนมากยังขาดความรูใจเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือขายและ

คอมพิวเตอรจึงเปนเรื่องนาเปนหวงอยางมาก โดยเฉพาะในดานการทํางาน คนที่ทํางานดวยวิธีเกาๆ ก็เกิดการ

ตอตานการนําเทคโนโลยีเขามาใช เกิดความรูสึกหวาดระแวงและวิตกกังวล เกรงกลัววาตนเองดอย

ประสิทธิภาพ จึงเกิดสภาวะของความรูสึกตอตาน กลัวสูญเสียคุณคาของชีวิตการทํางาน สังคมรุนใหมจะ

ยอมรับในเรื่องของความรูความสามารถมากกวายอมรับวัยวุฒิ และประสบการณในการทํางานเหมืนเชนเดมิ 

  8. อาชญากรรมบนเครือขาย ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศกอใหเกิดปญหาใหมๆ 

ขึ้น เชน ปญหาอาชญากรรม ตัวอยางเชน อาชญากรรมในรูปของการขโมยความลับ การขโมยขอมูล

สารสนเทศ การใหบริการ สารสนเทศท่ีมีการหลอกลวง รวมถึงการบอนทําลายขอมูลท่ีมีอยู ในเครื่อง

คอมพิวเตอรตาง ๆ ในระบบเครือขาย เชน ไวรัสเครือขายการแพรขอมูลที่เปนเท็จ กอใหเกิดการหลอกลวง 

และมีผลเสียติดตามมาลักษณะของอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากฝมือมนุษยท่ีรูจักกันดี ไดแก แฮกเกอร(Hacker) 

และแครกเกอร (Cracker) โดยเฉพาะแฮกเกอร คือ ผูที่มีความรูทางคอมพิวเตอรและเครือขายสามารถเขาถึง

ขอมูลของหนวยงานสําคัญ ๆ โดยเจาะผานระบบรักษาความปลอดภัย แตไมทําลายขอมูลหรือหาประโยชน

จากการบุกรุกคอมพิวเตอรของผูอ่ืน แตก็ถือไดวาเปนอาชญากรรมประเภทหนึ่งที่ไมพึงประสงค สวนแครก

เกอร คือ ผูซึ่งกระทําการถอดรหัสผานขอมูลตาง ๆ เพ่ือใหสามารถนําเอาโปรแกรมหรือขอมูลตาง ๆ มาใชใหม

ได เปนการกระทําละเมิดลขิสิทธ์ิ เปนการลักลอกหรือเปนอาชญากรรมประเภทหน่ึง 

  9. กอใหเกิดปญหาดานสุขภาพ นับตั้งแตคอมพิวเตอรเขามามีบทบาทในการทํางาน 

การศึกษา บันเทิง ฯลฯ การจองมองคอมพิวเตอรเปนเวลานาน ๆ มีผลเสียตอสายตาซึ่งทําใหสายตาผิดปกติ   

มีอาการแสบตา เวียนศีรษะ นอกจากนั้นยังมีผลตอสุขภาพจิต เกิดโรคทางจิตประสาท เชน โรคคลั่ง

อินเตอรเน็ต เปนโรคที่เกิดขึ้นในคนรุนใหมลักษณะ คือ แยกตัวออกจากสังคมและมีโลกสวนตัว ไมสนใจ

สภาพแวดลอมกอใหเกิดอาการปวยทางจิตคลุมคลั่งสลับซึมเศรา อีกโรคหนึ่ง คือ โรคคลั่งชอปปงทาง

อินเตอรเน็ต โดยเฉพาะการเสนอสินคาทางหนาจอคอมพิวเตอรผานอินเตอรเน็ตที่เรียกวา พาณิชย

อิเล็กทรอนิกส มีลูกคาสนใจเขาไปชอปปงดูสินคาตาง ๆ ทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึนจนเปนที่สนใจของจิตแพทย 

นอกจากนั้นการใชคอมพิวเตอรเปนเวลานาน ๆ กอใหเกิดโรคอารเอสไอ (Repetitive Strain Injury : RSI) ซึ่ง

มีอาการบาดเจ็บเนื่องจากการใชแปนพิมพเปนเวลานาน ๆ ทําใหเสนประสาทรับความรูสึกท่ีมือ และนิ้วเกิด

บาดเจ็บข้ึนเมื่อใชอวัยวะนั้นบอยคร้ัง เสนประสาทรับความรูสึกเกิดเสียหายไมรับความรูสึกหรือรับนอยลง     

(พีระพัฒน บุบพันธ, 2561) 
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 6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวามีผูวิจัยเกี่ยวกับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารไว ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

     ศลิษา เลี่ยมสุวรรณ ไดศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบการรูสารสนเทศและการรูเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัย: กรณีศึกษานักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ซึ่งการวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบการรู

สารสนเทศและการรู เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานีใน 6 ระดับ ไดแก ออนมาก ออน พอใช ดี ดีมาก และดีเยี่ยม 

และเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการรูสารสนเทศกับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ

นักศึกษากับผลสัมฤท ธ์ิทางการเรียน กลุมตัวอยา ง เปนนักศึกษาชั้นปที่  2 ถึงนักศึกษาชั้นป ท่ี  4 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ในปการศึกษา 2554 จํานวน 362 คน ใชแบบทดสอบการรู

สารสนเทศที่พัฒนาขึ้นอิงตามมาตรฐานการรูสารสนเทศ ACRL จํานวน 5 มาตรฐาน ไดแก 1) การกําหนดชนิด

และขอบเขต 2) การเขาถึง 3) การประเมิน 4) การใช และ 5) การใชอยางถูกตองตามหลักจริยธรรมและ

กฎหมาย สวนแบบทดสอบการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอิงมาตรฐาน The iSkills จํานวน 7 

มาตรฐาน ไดแก 1) การกําหนดขอบเขต 2) การเขาถึง 3) การจัดการ 4) การบูรณาการ 5) การประเมิน 6) 

การสรางสรรค และ 7) การสื่อสาร โดยผลจากการวิจัยพบวา นักศกึษามีการรูสารสนเทศและการรูเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร โดยรวม อยูที่ระดับปานกลาง( = 2.58) ระดับการรูสารสนเทศและการรูเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 

และเปรียบเทียบการรูสารสนเทศและการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยรวม การรูสารสนเทศ

โดยรวม และการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยรวม กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบวา มีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 สอดคลองกับสมมุติฐานที่ต้ังไววานักศึกษาชั้นปที่ 2 ถึงชั้น

ปที่ 4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานีที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีแตกตางกันจะมีระดับ          

การรูสารสนเทศและการรู เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแตกตางกัน และการทดสอบรายคู               

แตละมาตรฐานดานการรูสารสนเทศและการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พบวานักศึกษาที่มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับสูง จะมีระดับการรูสารสนเทศและการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สูงกวา นักศึกษาที่มี   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนที่ระดับต่ํา ในทุกมาตรฐานที่พบความแตกตางรายคู 

     ชาญ กลิ่นซอน ไดศึกษาเร่ือง การศึกษาเจตคติและพฤติกรรมการใชสื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษา เพื่อการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยคริสเตียน ซึ่ง

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเจตคติและพฤติกรรมการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางการศกึษาเพ่ือ
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การเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยคริสเตียน และ เปรียบเทียบเจตคติและ

พฤติกรรมการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรูดวย ตนเองของนักศึกษาที่มีเพศ ชั้นป 

และคณะวิชาแตกตางกัน กลุมตัวอยางคือนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี จํานวน 400 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดย

ใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ เชิงพรรณนา การทดสอบคาที การวิเคราะหความแปรปรวนทาง

เดียว ผลการวิจัยพบวาเจตคติตอการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการเรียนรูดวย ตนเองของ

นักศึกษาอยูในระดับมาก พฤติกรรมการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อ การเรียนรูดวยตนเอง

อยูในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบเจตคติตอการใชสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู

ดวยตนเอง โดยจําแนกตามขอมูลเก่ียวกับสถานภาพสวน บุคคล พบวานักศึกษาที่มีเพศ คณะวิชาแตกตางกันมี

เจตคติตอการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทาง การศึกษาเพ่ือการเรยีนรูดวยตนเองไมแตกตางกัน นักศึกษาที่อยู

ระดับชั้นป ตางกันมีเจตคติตอการ ใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรูดวยตนเองแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทาง สถิติที่ระดับ.05 เม่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

การศึกษาเพื่อการ เรียนรูดวยตนเองโดยจําแนกตามขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคล พบวานักศึกษาที่มี

เพศตางกัน มีพฤติกรรมการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการเรียนรูดวยตนเองไมแตกตางกัน 

นักศกึษาที่อยูระดับชั้นป แตกตางกันมีพฤติกรรมการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือ การเรียนรู

ดวยตนเองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สําหรับนักศึกษาที่ศึกษาใน คณะวิชาตางกันมี

พฤติกรรมการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรูดวยตนเอง ตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 

     ภมร บุตรสีทัด และ รชันีศิริ ประพิมพ ไดศกึษาเร่ือง การศกึษาพฤติกรรมการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยพิชญบัณฑิต ศูนยอุดรธานี ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค

เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ

นักศกึษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยพิชญบัณฑิต ศูนยอุดรธานีจําแนกตาม เพศ และสาขาวิชาประชากรในการ

ศึกษาวิจัยครั้งนี้คือนักศึกษาระดับปริญญาตรีในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต ศูนย

อุดรธานี ทั้งหมดจานวน 219 คนเครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ประกอบดวย4 ดาน 

คือ ดานวิชาการ ดานความบันเทิง ดานการใชสื่อสังคมออนไลน และดานการประชาสัมพันธ มีคาความเชื่อถือ

ไดเทากับ 0.96 ทําการวิเคราะหขอมูลโดยหาคา เฉลี่ ย สวนเบี่ยงเบน มาตรฐาน การทดสอบคา                        

t-test Independent sample และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว One-way ANOVA 

ผลการวิจัยพบวา 1) นักศึกษามีพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเปนรายดานพบวา พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศดานวิชาการมีคาเฉลี่ยมากเปนอันดับหนึ่ง 

รองลงมาคือดานการใชสื่อสังคมออนไลน ดานประชาสัมพันธและดานความบันเทิง ตามลําดับ 2) ผลการ
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เปรียบเทียบพฤติกรรมพบวา นักศึกษาที่มีเพศตางกันมีพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศภาพรวมไม

แตกตางกัน แตเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา นักศึกษาที่มีเพศตางกันมีพฤติกรรมการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในดานวิชาการและดานความบันเทิงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 0.053) นักศึกษาที่มีสาขาวิชา

ตางกันมีพฤติกรรมการ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกันอยางมีนัยสําคญั 0.05 ในทุกดาน 

       ปภาดา เจียวกก ไดศึกษาเร่ือง การรูสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย                

ศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งงานวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการรูสารสนเทศ และเปรียบเทียบระดับการรู

สารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตร ีมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ จําแนกตามเพศ ชั้นป กลุมสาขาวิชา และ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมตัวอยางเปนนิสิตระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2545 จํานวน 465 คน 

โดยใชวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบทดสอบ วิเคราะหขอมูล

โดยใชโปรแกรม SPSS for Windows (Version11) คํานวณหาคารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

และทดสอบสมมุติฐานโดยใชคาโดยใชคา t-test และคา F-test 

   ผลการวิจัย มีดังนี้ 

   1. นิสิตสวนใหญมีการรูสารสนเทศโดยรวม อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปน

รายดานพบวา นิสิตมีความสามารถในการใชสารสนเทศอยูในระดับสูง รองลงมาคือ ความสามารถในการเขาถึง

สารสนเทศ และความสามารถในการประเมินสารสนเทศ ซึ่งอยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ 

   2. นิสิตที่มีเพศตางกัน มีการรูสารสนเทศโดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน 

   3. นิสิตที่ศึกษาในชั้นปที่ตางกัน มีการรูสารสนเทศโดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความสามารถแตกตางกันในดานการประเมินสารสนเทศ และความสามารถใน

การใชสารสนเทศ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อทดสอบความแตกตางเปนรายคู พบวา ดานการ

ประเมินสารสนเทศ ไมแตกตางกัน สวนดานการใชสารสนเทศ พบวา นิสิตชั้นปที่ 4 มีความสามารถในการใช

สารสนเทศสูงกวานิสิตชั้นปที่ 2 

   4. นิสิตที่ศึกษาในกลุมสาขาตางกัน มีการรูสารสนเทศโดยรวมแตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เมื่อทดสอบความแตกตางเปนรายคู พบวา นิสิตกลุมสาขาวิทยาศาสตร

การแพทยมีการรูสารสนเทศโดยรวมทุกดานสูงกวานิสิตกลุมสาขาศึกษาศาสตร มนุษยศาสตร สังคมศาสตร 

และวิทยาศาสตรธรรมชาติ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นิสิตที่ศึกษาในกลุมสาขาตางกัน มีความสามารถ

ในการเขาถึงสารสนเทศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความสามารถในการใชสารสนเทศ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนความสามารถในการประเมินสารสนเทศไมพบความ

แตกตาง เมื่อทดสอบความแตกตางเปนรายคู พบวา นิสิตกลุมวิทยาศาสตรการแพทย มีความสามารถในการ
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เขาถึงสารสนเทศสูงกวานิสิตทั้ง 4 กลุมสาขา ในขณะเดียวกันนิสิตกลุมสาขาวิทยาศาสตรธรรมชาติ มี

ความสามารถในการเขาถึงสารสนเทศสูงกวานิสิตกลุมสาขาวิชาศึกษาศาสตรดวย สวนความสามารถในการใช

สารสนเทศเมื่อนํามาทดสอบความแตกตางเปนรายคูไมพบความแตกตาง 

   5. นิสิตที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตางกัน มีการรูสารสนเทศโดยรวมแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อทดสอบความแตกตางเปนรายคู พบวา นิสิตที่มีผลการเรียนดีมาก

และ     ผลการเรียนดี มีการรูสารสนเทศโดยรวมสูงกวานิสิตท่ีมีผลการเรียนพอใช เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกดาน ดานการเขาถึงสารสนเทศ นิสิตท่ีมีผลการเรียน

ดีมาก มีความสามารถในการเขาถึงสารสนเทศสูงกวานิสิตที่มีผลการเรียนดี ดานการประเมินสารสนเทศ นิสิตที่

มีผลการเรียนดีมากมีความสามารถในการประเมินสารสนเทศสูงกวานิสิตที่มีผลการเรียนพอใช ดานการใช

สารสนเทศ นิสิตที่มีผลการเรยีนดี มีความสามารถในการใชสารสนเทศสูงกวานิสิตที่มีผลการเรียนพอใช 

     ภคพร อํามาตยมณี ชุมอินทรจักร ไดศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการรูสารสนเทศเพ่ือการศึกษา

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ซึ่งงานวิจัยมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาและ

เปรียบเทียบพฤติกรรมการรู สารสนเทศเพื่อการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย จําแนกตาม เพศ ชั้นป กลุมสาขาวิชา และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมตัวอยางไดแก นักศึกษาระดับ

ปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย ในปการศกึษา 2558 จํานวน 396 คน 

ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการรูสารสนเทศคาเฉลี่ยในภาพรวมอยูในระดับสูง ดานท่ีมีระดับสูงที่สุดคือ

นักศึกษามีการกําหนดหัวขอและขอบเขตกอนการสืบคน ดานที่มีระดับต่ําที่สุดคือ การใชแหลงสารสนเทศท่ี

หลากหลาย ไมพบความแตกตางกันระหวางเพศ ชั้นป กลุมวิชา และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กับพฤติกรรมการ

รูสารสนเทศ อยางไรก็ตาม นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีพฤติกรรมการรูสารสนเทศมากกวา

นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํากวา ในบางดาน อุปสรรค คือ ความยากในการเร่ิมตนทํางานตามที่

อาจารยมอบหมายมากที่สุด และขอมูลไมตรงตามความตองการ



 

 
 

บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงคเพ่ือ การรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จําแนกตาม เพศ คณะ ชั้นป และเกรดเฉลี่ยสะสม ผูวิจัยใชวิธีการวิจัยเชิง

สํารวจที่มุงคนควาขอเท็จจริง เพ่ือหาขอสรุปและนําเสนอวิธีการดําเนินการวิจัยตามลําดับ ดังน้ี 

การวิจัยในคร้ังนี้เปนการวิจัย เร่ือง การรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาระดับ

ปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 

   1. ประชากรที่ใชในการวิจัย 

   2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

   3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

   4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

   5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

ประชากรที่ใชในการวิจัย 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยมีจํานวนรวมทั้งสิ้น 10,327 คน ไดแก นักศึกษาชั้นปที่ 1 ถึง 4  มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต ปการศกึษา 2562 จํานวน 8 คณะ ดังนี้ 

   1. คณะครุศาสตร 

   2. คณะพยาบาลศาสตร 

   3. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

   4. โรงเรยีนกฎหมายและการเมือง 

   5. โรงเรยีนการทองเท่ียวและการบริการ 

   6. โรงเรยีนการเรือน 

   7. คณะวิทยาการจัดการ 

   8. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นกัศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 ถึง 4 ปการศกึษา 2562 

ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ใชสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 385 คน ดังนี้ 

 

n =
N

1 + N(e)
 

 

เมื่อ N = ขนาดของประชากร 

 n = ขนาดของกลุมตัวอยาง 

 e = ความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยาง ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัย

  กําหนดใหมีระดับความคลาดเคลื่อนในการสุมเปนรอยละ 0.05 

n =   
,

, (. )
   

    

=   
,
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     =   
,

.
 

 

     =   
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     =   385.07 

    n ≈   385 คน 
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และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น โดยผูวิจัยไดแบงสัดสวนตามคณะวิชา 8 คณะวิชา และตามชั้นปที่ศกึษา 

ตามลําดับ ปรากฏดังตารางตอไปนี้ 
 

ตารางที่ 3.1 : ประชากรและกลุมตัวอยางในการทําแบบสอบถามการวิจัย 

 

ตารางที่ 3.2 : ประชากรและกลุมตัวอยางโดยแบงตามระดับชั้นปการศกึษา 

คณะ 

 
จํานวนกลุม

ตัวอยาง 

 
ช้ันปที 1 

 
ชั้นปที 2 

 
ชั้นปที 3 

คณะครศุาสตร 33 11 11 11 
คณะพยาบาลศาสตร 12 4 4 4 
คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 52 17 17 18 
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 28 9 9 10 
โรงเรียนการทองเที่ยวและการ
บรกิาร 

51 17 17 17 

โรงเรียนการเรือน 51 17 17 17 
คณะวิทยาการจัดการ 103 34 34 35 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 55 18 18 19 

รวม 385 127 127 131 
 

 

คณะ จํานวนประชากร (คน) จํานวนกลุมตัวอยาง (คน) 

คณะครศุาสตร 874 33 

คณะพยาบาลศาสตร 332 12 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1,405 52 

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 760 28 

โรงเรียนการทองเที่ยวและการ
บริการ 

1,367 51 

โรงเรียนการเรือน 1,368 51 

คณะวิทยาการจัดการ 2,756 103 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1,461 55 

รวม 10,323 385 
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เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 1. ผูวิจัยใชแบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง

ที่กําหนดไวมีขั้นตอนดังนี้ 

    1.1 ศึกษาวรรณกรรมที่เก่ียวของกับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จากหนังสือ 

วารสารเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวของ 

    1.2 ศึกษาวิธีการสรางเครื่องมือ และเทคนิคในการรวบรวมขอมูล โดยการวิจัยครั้งนี้ใชเครื่องมือ

เปนแบบสอบถาม ซึ่งแบบสอบถาม แบงเปน 2 ตอน ดังนี้ 

     1.2.1 รายละเอียดของเคร่ืองมือ 

  ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ ชั้นป คณะ และเกรดเฉลี่ยสะสม 

เพื่อใชหาความถี่และรอยละของกลุมตัวอยาง ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบคําถามหลายตัวเลือก 

  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามมาตรฐานดานการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ 

ETS iSkills TM 7 มาตรฐาน 

  เกณฑมาตรฐานดานการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

     มาตรฐานท่ี 1 นิยาม คือ การทาํความเขาใจขอบเขตของปญหาดานสารสนเทศที่เกี่ยวของ

กับหัวขอที่ศึกษาโดยใชเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสชวยอํานวยความสะดวกสําหรบัการสืบคนสารสนเทศ เชน 

       - สามารถแยกแยะคําถามที่ตองการศึกษาใหชัดเจน กระชับ และเฉพาะเจาะจง เพ่ือคัด

แยกคําถามที่ไมดีออกจากกรอบท่ีตองการศึกษา เชน คําถามที่กวางเกินไป หรอืคําถามที่จะทําใหไดสารสนเทศ

ที่ไมตรงกับความตองการ 

       - สามารถถามคําถามกับ “อาจารยหรือผูสอน” เพื่อชวยใหเขาใจหัวขอท่ีศึกษาอยาง

ชัดเจน 

       - การสืบคนสารสนเทศที่เก่ียวของเพ่ือชวยในการวางกรอบใหกับหัวขอที่ศึกษาคือ

หลักการเบื้องตนของการดําเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ 2 เขาถึง คือ การรวบรวมหรือคนคืนสารสนเทศจากสภาพแวดลอมดิจิทัล แหลง

สารสนเทศอาจจะเปน เว็บเพจ ฐานขอมูล กลุมสนทนา จดหมายอิเล็กทรอนิกส หรือสื่อสิ่งพิมพออนไลน 

รายละเอียดตาง ๆ เหลานี้ประกอบดวย  

     - สามารถสรางและผสมผสานคําคน (คําสําคัญ) ไดอยางนาพึงพอใจสอดคลองกับความ

ตองการโดยคําคนเหลานี้เก่ียวของกับหัวขอท่ีศึกษา 
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       - สามารถเรียกดูขอมูลจากแหลงขอมูลที่ตรงกับหัวขอที่ศึกษาไดหนึ่งแหลงหรือมากกวา

หนึ่งแหลงไดอยางมีประสิทธิภาพ 

       - สามารถตัดสินใจไดวาประเภทของแหลงสารสนเทศท่ีมี สามารถนํามาใชประโยชนได

มากที่สุด และตรงตามความตองการ 

มาตรฐานที่ 3 ประเมิน คือ การตัดสินไดวาสารสนเทศมีความสอดคลองกับปญหาท่ีกําลัง

ศึกษาโดยพิจารณาจาก ขอบเขต ความลําเอียง ชวงระยะเวลา ความสอดคลอง และวัสดุอื่น ๆ ที่เก่ียวของ 

รายละเอียดตาง ๆ เหลานี้ประกอบดวย  

       - สามารถตัดสินไดจากความสัมพันธกับหัวขอที่ศึกษาท่ีสามารถนําไปใชประโยชนท่ีมีการ

จัดเตรยีมไวบนเว็บเพจและจากบทความในวารสารออนไลน 

       - สามารถประเมินไดวาฐานขอมูลมีสารสนเทศที่เปนปจจุบันอยางเหมาะสมและเปน

สารสนเทศที่ตรงกับหัวขอที่ศึกษา 

       - สามารถตัดสินใจเลือกแหลงทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีขอบเขตครอบคลุมหัวขอที่ศึกษา 

มาตรฐานที่ 4 การจัดการ คือ การจัดการสารสนเทศ จะชวยใหคนหาสารสนเทศไดงาย เชน

         - การจัดหมวดหมูจดหมายอิเล็กทรอนิกส จัดเก็บในแฟมบันทึกขอมูลที่เหมาะสม เพื่อใช

เปนพ้ืนฐานในการพิจารณาเน้ือหาในจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

       - การจัดเรียงสารสนเทศของบุคลากรในลักษณะโครงสรางองคกร 

       - การจัดเรียงไฟลงานตาง ๆ จดหมายอิเล็กทรอนิกส สามารถดึงสารสนเทศที่ มี

ความสัมพันธกันจากฐานขอมูลได 

มาตรฐานที่ 5 การบูรณาการ คือ การตีความและการนําเสนอสารสนเทศ เชน การใช

เคร่ืองมือดิจิตอลมาสังเคราะห สรุปผล เปรียบเทียบ และพิจารณาความขัดแยง จากแหลงสารสนเทศที่

หลากหลาย เชน 

      - เปรียบเทียบโฆษณา จดหมายอิเล็กทรอนิกส หรือเว็บไซต จากผูขายที่เปนคูแขง โดย

สรปุผลขอมูลลงในตาราง 

      - สรุปและสังเคราะหสารสนเทศ จากหลายประเภทของแหลงที่มาตามเกณฑเฉพาะ เพ่ือ

ใชในการเปรยีบเทียบสารสนเทศ และใชในการตัดสินใจ 

      - การนําเสนอผลลัพธทางวิชาการ สามารถนํามาจัดในตารางคํานวณ เพื่อที่จะทําให

ขอมูลมีความชัดเจนมากขึ้นและนําไปใชในการตัดสินใจ     
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  มาตรฐานที่  6 การสรางสรรค คือ การปรับ การประยุกตใช การออกแบบหรือสราง

สารสนเทศ เชน 

       - การแกไขและสามารถจัดรูปแบบเอกสารตามที่กําหนดได 

       - การสรางสไลดนําเสนอเพ่ือสนับสนุนหัวขอที่เปนลักษณะขอโตแยง 

       - การสรางสไลดที่แสดงผลขอมูลใหเห็นความชัดเจนของความสัมพันธระหวางตัวแปร 

  มาตรฐานที่  7 สื่อสาร คือ การกระจายสารสนเทศที่มีการปรับแตงไปยังผูรับอยางมี

ประสิทธิภาพ ในรูปแบบของดิจิตอล เชน 

       - การจัดรูปแบบของเอกสารเพื่อใหเปนประโยชนแกกลุมผูใช 

       - การปรับเปลี่ยนขอมูลในจดหมายอิเลก็ทรอนิกส เพ่ือการนําเสนอโดยยอไปยังกลุมผูใช  

        - การคัดเลือก และจัดการสไลดที่ใชในการนําเสนอ ใหชัดเจนสําหรับกลุมผู ใชที่            

แตกตางกัน 

       - ออกแบบใบปลิวที่จะสื่อสารไปยังกลุมของผูใชที่แตกตางกัน   

 

  ผู วิจัยแบงแบบสอบถามการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ออกเปน 7 เกณฑ

มาตรฐาน มีขอคําถามท้ังหมด 66 ขอ แบงตามเกณฑดังนี้ 

     เกณฑการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานนิยาม    จํานวน 9 ขอ 

     เกณฑการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานเขาถึง    จํานวน 9 ขอ 

     เกณฑการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานประเมิน    จํานวน 9 ขอ 

     เกณฑการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานการจัดการ    จํานวน 9 ขอ 

     เกณฑการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานการบูรณาการ   จํานวน 9 ขอ 

     เกณฑการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานการสรางสรรค   จํานวน 9 ขอ 

     เกณฑการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานการสื่อสาร    จํานวน 12 ขอ                          

  และนอกจากคําถามในแบบสอบถามแลว ยังมีสวนของความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม

เก่ียวกับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ

นํามาวิเคราะหโดยการสังเคราะหความคิดเห็นเพ่ือหาความคิดเห็นท่ีคลายคลึงกันแลวนํามาหาความถี่เพื่อ

นํามาประกอบการอภิปรายผล 
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  1.3 เกณฑการวัดระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  ระดับ 5 หมายถึง มีระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมากที่สุด 

  ระดับ 4 หมายถึง มีระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาก 

  ระดับ 3 หมายถึง มีระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปานกลาง 

  ระดับ 2 หมายถึง มีระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนอย 

  ระดับ 1 หมายถึง มีระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนอยที่สุด 

 

1.4 เกณฑการประเมินคาเฉลี่ยจากการทําแบบสอบถาม ผูวิจัยใชวิธีการวิเคราะหประเภท Rating Scale การ

กําหนดเกณฑเชนนี้ยึดหลักวา ใหชวงหางหรือพิสัยของคะแนนทุกระดับเทากัน ซึ่งเม่ือกําหนดน้ําหนักคะแนน

ระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และ นอยที่สุด เปน 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามลําดับ   

 

ความกวางของอันตรภาคชั้น =     
คาสูงสุด − คาต่ําสุด

จํานวนชั้น
 

                    =     

          =  0.8 

  คาเฉลี่ยระหวาง 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับการรูมากที่สุด 

  คาเฉลี่ยระหวาง 3.41 – 4.20 หมายถึง  ระดับการรูมาก 

  คาเฉลี่ยระหวาง 2.61 – 3.40 หมายถึง  ระดับการรูปานกลาง 

  คาเฉลี่ยระหวาง 1.81 – 2.60 หมายถึง  ระดับการรูเห็นนอย 

  คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 – 1.80 หมายถึง  ระดับการรูนอยที่สุด 

 

 2. นําแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นใหอาจารยท่ีปรึกษางานวิจัยตรวจสอบแกไขใหถูกตองเหมาะสม และ

ตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัย 
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 3. ทดสอบความนาเชื่อถือของเคร่ืองมือ 

    3.1 นําแบบสอบถามปรึกษาผูเชี่ยวชาญในสาขาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรจํานวน 3 

ทาน ไดแก ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปริศนา มัชฌิมา ผูชวยศาสตราจารย ดร. สายสุดา ปนตระกูล และ ผูชวย

ศาสตราจารย ดร. บุญญลักษม  ตํานานจิตร เพ่ือตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสมของเน้ือหาใหตรง

ตามวัตถุประสงคของการวิจัย และนํามาแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

    3.2 คํานวณคาความสอดคลองของวัตถุประสงคกับขอคําถาม (IOC : Index of Item Objective 

Congruency) เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา จํานวนคําถามทั้งหมด 66 ขอ ผลการพิจารณาจาก

ผูเชี่ยวชาญในสาขาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรเห็นสมควรใหผานทุกขอ โดยมีขอเสนอแนะให

ตัดคําชี้นําในขอคําถามออก เชน คําวา “ได” “หรือไม”  และปรับรายละเอียดคําถามในบางขอใหมีความ

ชัดเจนยิ่งข้ึน ซึ่งมีเกณฑในการพิจารณาคา IOC ดังนี้ 

  ขอคําถามท่ีมีคา IOC ตั้งแต 0.5-1.00 คดัเลือกไวใชได 

  ขอคําถามท่ีมีคา IOC ต่ํากวา 0.5 ควรพิจารณาปรับปรุงหรือตัดทิ้ง 

    สูตร IOC =  

    IOC  แทน คาดัชนีความสอดคลอง 

    R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

    N  แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

 

 โดยมีการกําหนดเกณฑคุณสมบัติของผูเชี่ยวชาญ คือ เปนผูที่มีคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญในสาขา

บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 

    3.3 นําแบบสอบที่ไดมาปรับปรุงและทดลองใชกับนักศึกษาระดับปริญญาตร ีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 50 คน เพื่อตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของแบบสอบถาม ความ

เหมาะสมของขอคําถาม ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการตอบแบบสอบถาม 

    3.4 หาคาความเชื่อม่ันโดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Cronbach’s alpha coefficient ; α ) ซึ่ง

การประเมินความเท่ียงสัมประสิทธิ์แอลฟาไดมีการพิจารณาจากเกณฑการประเมินความเที่ยงสัมประสิทธ์ิ

แอลฟาของครอนบาค ดังนี้  
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  คาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α) การแปลความหมายระดับความเท่ียงธรรม 

  มากกวา .9   ดีมาก 

  มากกวา .8   ดี 

  มากกวา .7   พอใช 

  มากกวา .6   คอนขางพอใช 

  มากกวา .5   ต่ํา 

  นอยกวา หรือเทากับ 5  ไมสามารถรับได 

 
ตารางที่ 3.3 : แสดงคาทดสอบความเชื่อมั่นของตัวแปร โดยการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ                
 

รายการ จํานวนขอคําถาม คา Cronbach’s Alpha 

1. การรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ดานนิยาม 

9 ขอ 0.853 

2. การรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ดานเขาถึง 

9 ขอ 0.891 

3. การรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ดานประเมิน 

9 ขอ 0.886 

4. การรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ดานการจัดการ 

9 ขอ 0.909 

5. การรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ดานการบูรณาการ 

9 ขอ 0.918 

6. การรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ดานการสรางสรรค 

9 ขอ 0.925 

7. การรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ดานการสื่อสาร 
12 ขอ 0.910 

รวมการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 66 ขอ 0.976 
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จากตารางที่ 3.3 จะเห็นไดวาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (Cronbach’s Alpha) โดยรวมมีคา 0.976 
และคาของทุกกลุมตัวแปรมีคามากกวา 0.75 ขึ้นไป แสดงวาสามารถนําขอมูลเหลานี้ไปทดสอบสมมติฐานและ
นําไปใชในกระบวนการวิจัยตอไปได 

 
    3.5 จัดพิมพแบบสอบถามจํานวน 385 ชุด ตามจํานวนกลุมตัวอยาง เพื่อใชในการเก็บรวบรวม

ขอมูล ซึ่งผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง  

   

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 1. ขอหนังสือแนะนําตัวจากทางมหาวิทยาลัยเพ่ือนําหนังสือที่ไดไปทําการติดตอขอความรวมมือใน

การเก็บรวบรวมขอมูลของคณะผูวิจัย 

 2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลกับนักศึกษากลุมตัวอยางจํานวน 385 คน เก็บขอมูลโดยให 

นักศกึษากลุมตัวอยางทําแบบสอบถามโดยตรง ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม ถึง 15 มีนาคม 2562 

 3. ผูวิจัยเก็บแบบสอบถามคืนจากนักศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยางเพ่ือนํามารวบรวม และทําการ 

วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร (SPSS : Statistic Package for 

Social Sciences) 

 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 นําแบบสอบถามท่ีเก็บขอมูลแลวไปวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทาง

สังคมศาสตร (SPSS : Statistic Package for Social Sciences) เพ่ือการวิเคราะหเชิงพรรณนาและทดสอบ

สมมติฐาน ซึ่งแยกการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 

    1. วิเคราะหโดยใชสถิติพรรณนา 

  1.1 วิเคราะหสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบทดสอบ ไดแก เพศ ชั้นป คณะ เกรดเฉลี่ยสะสม 

วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถี่และคารอยละ 

  1.2 วิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของตัวแปรโดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

(Cronbach’s alpha) 

 1.3 วิเคราะหขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม โดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 
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2. วิเคราะหโดยใชสถิติอนุมานใชวิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

 2.1. การวิเคราะหโดยใชคาสถิติ t - test (Independent t - test) เพ่ือทดสอบความ

แตกตางของคาเฉลี่ย 2 กลุม ที่เปนอิสระตอกัน 

 2. 2.  ก า ร วิ เ ค ร า ะห ค ว า ม แป รป ร วน ทา ง เดี ย ว  One way analysis of variance                   

(One – way ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยที่มากกวา 2 กลุม  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 จากการศึกษาการการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 ทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการแจกแบบสอบถามแกประชากรกลุมเปาหมายจํานวน 385 ชุด โดย

ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล ในรูปแบบตาราง เรียงลําดับดังนี้ 

    สวนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

    สวนท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาระดับ

ปรญิญาตรี  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

    สวนท่ี 3 ผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือทําการทดสอบสมมติฐาน 

 

สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 แบบสอบถามตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ ชั้นป คณะ เกรดเฉลี่ยสะสม 
วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถ่ีและคารอยละ และนําเสนอผลการวิเคราะหในรูปแบบตารางประกอบคํา
บรรยาย 
 

ตารางที่ 4.1 : แสดงจํานวนคาความถี่และคารอยละของขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบทดสอบดานเพศ 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย 101 26.20 

หญิง 284 73.80 

รวม 385 100.00 

 

 จากตารางที่ 4.1 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 284 คน คิดเปนรอยละ 
73.80 สวนที่เหลือเปนเพศชาย จํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 26.20 
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ตารางที่ 4.2 : แสดงจํานวนคาความถี่และคารอยละของขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบทดสอบดานชั้นป 

ช้ันป จํานวน รอยละ 

ชั้นปที่ 1 127 33.00 

ชั้นปที่ 2 127 33.00 

ชั้นปท่ี 3 131 34.00 

รวม 385 100.00 

 

 จากตารางที่ 4.2 พบวาผูตอบแบบสอบถามเปนนักศึกษาชั้นปที่ 1 จํานวน 127 คน คิดเปนรอยละ 
33.00 ชั้นปท่ี 2 จํานวน 127 คน คดิเปนรอยละ 33.00 และชั้นปที่ 3 จํานวน 131 คน คิดเปนรอยละ 34.00  
 
 
ตารางที่ 4.3 : แสดงจํานวนคาความถี่และคารอยละของขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบทดสอบดานคณะ    
  

คณะ จํานวน รอยละ 

คณะครศุาสตร 33 8.60 

คณะพยาบาลศาสตร 12 3.10 

คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 52 13.50 

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 28 7.30 

โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ 51 13.20 

โรงเรียนการเรือน 51 13.20 

คณะวิทยาการจัดการ 103 26.80 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 55 14.30 

รวม 385 100.00 
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 จากตารางที่ 4.3 พบวาผูตอบแบบสอบถามเปนนักศึกษาคณะครุศาสตร จํานวน 33 คน คิดเปนรอย

ละ 8.60 คณะพยาบาลศาสตร จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 3.10 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 13.50 โรงเรียนกฎหมายและการเมือง จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 7.30 

โรงเรยีนการทองเที่ยวและการบริการ จํานวน 51 คน คดิเปนรอยละ 13.20 โรงเรียนการเรือน จํานวน 51 คน 

คิดเปนรอยละ 13.20 คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 26.80 และคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 14.30 

 
ตารางที่ 4.4 : แสดงจํานวนคาความถี่และคารอยละของขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบทดสอบดานเกรด

เฉลี่ยสะสม 

เกรดเฉล่ียสะสม จํานวน รอยละ 

ต่ํากวา 2.00 3 8.00 

2.01 - 2.50 55 14.30 

2.51 – 3.00 134 34.80 

3.01 – 3.50 151 39.20 

3.51 – 4.00 42 10.90 

รวม 385 100.00 

 

 จากตารางที่ 4.4 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีเกรดเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.00 จํานวน 3 คน คิดเปนรอย

ละ 8.00 เกรดเฉลี่ยสะสม 2.01 - 2.50 จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 14.30 เกรดเฉลี่ยสะสม 2.51 – 3.00 

จํานวน 134 คน คิดเปนรอยละ 34.80 เกรดเฉลี่ยสะสม 3.01 – 3.50 จํานวน 151 คน คิดเปนรอยละ 39.20 

และเกรดเฉลี่ยสะสม 3.51 – 4.00 จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 10.90  
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สวนท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ตารางที่ 4.5 : แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร           

ดานนิยาม 

ขอ 

 

รายการ ความคิดเห็น 

X S.D. ระดับการรู 

เกณฑการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดานนิยาม 

1 สามารถกําหนดขอบเขตของคําถามใหมีความ

ชัดเจน 

4.14 0.632 มาก 

2 สามารถกําหนดคําถามใหอยู ในกรอบท่ีตองการ

ศึกษา 

4.17 0.650 มาก 

3 สามารถตีกรอบของคําถามใหมีความชัดเจนและงาย

ตอการศึกษา 

4.15 0.673 มาก 

4  กรณีที่คําถามมีความคลุมเครือนักศึกษาสามารถ

สอบถามจากอาจารยผูสอน 

4.36 0.623 มากที่สุด 

5 อาจารยผูสอนสามารถอธิบายคําถามที่นักศึกษา

สงสัยไดอยางชัดเจน 

4.44 0.605 มากที่สุด 

6 สามารถตั้งคําถามใหเขาใจงายและมีความชัดเจน 4.43 0.630 มากที่สุด 

7 รูวิธีการที่จะสืบคนสารสนเทศที่มีความเกี่ยวของกัน

มากกวาหน่ึงแหลงไดอยางรวดเร็วและตรงประเด็น 

4.31 0.617 มากที่สุด 

8 สามารถสืบคนสารสนเทศไดตรงกับหัวขอท่ีกําลัง

ศึกษา 

4.31 0.582 มากที่สุด 

9 สามารถสืบคนสารสนเทศไดจากแหลงขอมูล ท่ี

น า เชื่ อถือบนอิน เทอร เน็ต เ พ่ือให ไดข อมูลที่ มี

ประสิทธิภาพ 

4.44 0.556 มากที่สุด 

รวม 4.32 0.376 มากท่ีสุด 
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 จากตารางที่ 4.5 พบวานักศึกษามีระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานนิยาม โดย
ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 4.32 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมเทากับ 
0.376 และเม่ือพิจารณาแตละขอคําถามพบวาขอที่มีระดับการรูมากที่สุดคือ สามารถสืบคนสารสนเทศไดจาก
แหลงขอมูลที่นาเชื่อถือบนอินเทอรเน็ตเพ่ือใหไดขอมูลที่มีประสิทธิภาพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.44 และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.556 รองลงมาลําดับที่สองคือ อาจารยผูสอนสามารถอธิบายคําถามที่นักศึกษา
สงสัยไดอยางชัดเจน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.44 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.605 รองลงมาลําดับที่สาม
คือ สามารถตั้งคําถามใหเขาใจงายและมีความชัดเจน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.43 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.630 และลําดับสุดทายคือ สามารถกําหนดขอบเขตของคําถามใหมีความชัดเจน มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.14 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.632 

 

ตารางที่ 4.6 : แสดงคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร         

ดานเขาถึง 

ขอ 

 

รายการ ความคิดเห็น 

X S.D. ระดับการรู 

เกณฑการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดานเขาถึง 

1 สามารถผสมผสานคําคน เพ่ือคนหาสารสนเทศท่ี

ตรงตอความตองการ 

4.34 0.586 มากที่สุด 

2 รูความแตกตางในการใชตรรกะบูลีน เชน การใชคํา

วา  "AND"  "OR" "NOT"   

4.32 0.629 มากที่สุด 

3 รูวิธีการคนหาดวยวลีที่ตรงกับสิ่งท่ีตองการสืบคน 

และวิธีการใชคําคนทางเลือก เชน ภาษาอังกฤษ คํา

พองความหมาย  

4.25 0.652 มากที่สุด 

4 รูวิธีการที่จะเปดโปรแกรมมากกวาหนึ่งโปรแกรมใน

เวลาเดียวกันและสลับเปลี่ยนการใชงานระหวาง

โปรแกรมไดอยางรวดเร็ว 

4.46 0.567 มากที่สุด 
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ตารางที่ 4.6 (ตอ) 

ขอ 

 

รายการ ความคิดเห็น 

X S.D. ระดับการรู 

5 สามารถสืบคนขอมูลไดจากหลายแหลงที่มาเพ่ือ
นํามาเปรียบเทียบความนาเชื่อถือของขอมูล 

4.46 0.581 มากที่สุด 

6 สามารถนําขอมูลจากหลายแหลงขอมูลที่ตรงกับ
หัวขอที่กําลังศึกษามาใชเพ่ือใหงานมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

4.46 0.563 มากที่สุด 

7 รูวาสารสนเทศที่ตองการมาจากแหลงสารสนเทศ
ใดบาง และสามารถนํามาใช ไดตรงตามความ
ตองการอยางเหมาะสม 

4.48 0.555 มากที่สุด 

8 สามารถตัดสินใจไดวาประเภทของแหลงสารสนเทศ
ที่มี สามารถนํามาใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ 

4.45 0.533 มากที่สุด 

9 สามารถนําสารสนเทศท่ีมีมาใชงานตรงตามความ
ตองการ 

4.54 0.540 มากที่สุด 

รวม 4.42 0.272 มากท่ีสุด 

 

 จากตารางที่ 4.6 พบวานักศึกษามีระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานเขาถึง โดย

ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 4.42 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยรวมเทากับ 

0.272 และเม่ือพิจารณาแตละขอคําถามพบวาขอท่ีมีระดับการรูมากที่สุดคือ สามารถนําสารสนเทศที่มีมาใช

งานตรงตามความตองการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.54และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.540 รองลงมาลําดับที่

สองคือ รูวาสารสนเทศที่ตองการมาจากแหลงสารสนเทศใดบาง และสามารถนํามาใชไดตรงตามความตองการ

อยางเหมาะสม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.48 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.555 รองลงมาลําดับท่ีสามคือ 

สามารถนําขอมูลจากหลายแหลงขอมูลที่ตรงกับหัวขอที่กําลังศึกษามาใชเพ่ือใหงานมีประสิทธิภาพสูงสุด มี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.46 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.563 และลําดับสุดทายคือ รูวิธีการคนหาดวยวลีท่ี
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ตรงกับสิ่งที่ตองการสืบคน และวิธีการใชคําคนทางเลือก เชน ภาษาอังกฤษ คําพองความหมาย มีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.25 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.652 

 

ตารางที่ 4.7 : แสดงคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร         

ดานประเมิน 
 

ขอ 

 

รายการ ความคิดเห็น 

X S.D. ระดับการรู 

เกณฑการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานประเมิน 

1 รู วิ ธีการพิจารณาสารสนเทศอยางถูกตอง และ

เหมาะสม 

4.43 0.600 มากที่สุด 

2 ส า ม า ร ถ พิ จ า ร ณ า ไ ด ว า ส า ร ส น เ ท ศ ที่ ไ ด มี

ความสัมพันธกันหรือสอดคลองกับหัวขอที่ศึกษา 

มากนอยเพียงใด 

4.34 0.619 มากที่สุด 

3 สามารถพิจารณาไดวาสารสนเทศที่ตองการสามารถ

นําไปใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ 

4.33 0.590 มากที่สุด 

4 สามารถประเมินไดวาฐานขอมูลมีความนาเชื่อถือ 4.38 0.614 มากที่สุด 

5 สามารถประเมินไดวาฐานขอมูลมีสารสนเทศที่เปน

ปจจุบันมากนอยเพียงใด 

4.37 0.636 มากที่สุด 

6 สามารถพิจารณาเลือกฐานขอมูลท่ีมีสารสนเทศตรง

กับความตองการ 

4.32 0.680 มากที่สุด 

7 สามารถเลือกสารสนเทศจากแหลงสารสนเทศที่มี

ความนาเชื่อถือ 

4.32 0.661 มากที่สุด 
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ตารางที่ 4.7 (ตอ) 

ขอ 

 

รายการ ความคิดเห็น 

X S.D. ระดับการรู 

8 สามารถพิจารณาไดวาแหลงสารสนเทศใดบางที่ตรง

กับหัวขอที่กําลังศึกษา 

4.27 0.621 มากที่สุด 

9 กรณีที่แหลงสารสนเทศมีความนาเชื่อถือหลายแหลง

ผูใชสามารถตัดสินใจเลือกเพียงแหลงเดียวเพ่ือให

ตรงกับหัวขอท่ีศึกษา 

4.28 0.591 มากที่สุด 

รวม 4.34 0.383 มากท่ีสุด 

 

 จากตารางที่ 4.7 พบวานักศึกษามีระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานประเมิน โดย
ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 4.34 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมเทากับ 
0.383 และเมื่อพิจารณาแตละขอคําถามพบวาขอที่มีระดับการรูมากที่สุดคือ รูวิธีการพิจารณาสารสนเทศอยาง
ถูกตอง และเหมาะสม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.43 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.600 รองลงมาลําดับท่ีสอง
คือ สามารถประเมินไดวาฐานขอมูลมีความนาเชื่อถือ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.38 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.614 รองลงมาลําดับที่สามคือ สามารถประเมินไดวาฐานขอมูลมีสารสนเทศที่เปนปจจุบันมากนอย
เพียงใด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.37 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.636 และลําดับสุดทายคือ สามารถ
พิจารณาไดวาแหลงสารสนเทศใดบางที่ตรงกับหัวขอที่กําลังศึกษา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.27 และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.621 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

 
 

ตารางที่ 4.8 : แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร                 

ดานการจัดการ 
 

ขอ 

 

รายการ ความคิดเห็น 

X S.D. ระดับการรู 

เกณฑการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานการจัดการ 

1 ส า ม า ร ถ แ ย ก ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง ข อ ง จ ด ห ม า ย

อิเล็กทรอนิกสไดวาเปนประเภทใด เชน จดหมาย

สวนตัว จดหมายธุรกิจ จดหมายกิจธุระ หรือ 

จดหมายราชการ 

4.29 0.624 มากท่ีสุด 

2 รูวิธีการตั้งคาจดหมายอิเล็กทรอนิกส ที่เก่ียวกับการ

จัดสง การจัดรูปแบบ การจัดขอความและการ

จัดการไฟล 

4.26 0.646 มากท่ีสุด 

3 สามารถจัดเก็บจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail 

Address) ใหมีความสะดวกตอการใชงาน 

4.30 0.619 มากท่ีสุด 

4 สามารถสรางรายชื่อบุคลากรในรูปแบบโครงสราง

องคกร 

4.19 0.650 มาก 

5 สามารถจัดการระเบียบตาง ๆ ตามประเภทของ

หนวยงานเพ่ือใหสอดคลองและเปนระบบตาม

โครงสรางองคกร 

4.20 0.602 มาก 

6 สามารถจัดเรียงสารสนเทศของบุคลากรในองคกร

อยางเปนระบบ 

4.20 0.607 มาก 

7 รูวิธีการจัดเรียงไฟลงานตาง ๆ เพ่ือชวยในการดึง

สารสนเทศจากฐานขอมูลในองคกรไดงาย 

4.38 0.613 มากท่ีสุด 
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ตารางที่ 4.8 (ตอ) 

ขอ 

 

รายการ ความคิดเห็น 

X S.D. ระดับการรู 

8 สามารถจัดเรียงไฟลงานตามประเภทของงานได

อยางเหมาะสม 

4.44 0.618 มากท่ีสุด 

9 สามารถดึงสารสนเทศที่มีความสัมพันธกัน จาก

จดหมายอิเลก็ทรอนิกส 

4.31 0.563 มากท่ีสุด 

รวม 4.28 0.372 มากท่ีสุด 

 

 จากตารางที่ 4.8 พบวานักศึกษามีระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานการจัดการ 

โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 4.28 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมเทากับ 

0.372 และเมื่อพิจารณาแตละขอคําถามพบวาขอที่มีระดับการรูมากที่สุดคือ สามารถจัดเรียงไฟลงานตาม

ประเภทของงานไดอยางเหมาะสม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.44 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.618 รองลงมา

ลําดับท่ีสองคือ รูวิธีการจัดเรียงไฟลงานตาง ๆ เพื่อชวยในการดึงสารสนเทศจากฐานขอมูลในองคกรไดงาย มี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.38 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.613 รองลงมาลําดับที่สามคือ สามารถดึง

สารสนเทศที่มีความสัมพันธกัน จากจดหมายอิเล็กทรอนิกส มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.31 และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเทากับ 0.563 และลําดับสุดทายคือ สามารถสรางรายชื่อบุคลากรในรูปแบบโครงสรางองคกร มี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.19 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.650 
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ตารางที่ 4.9 : แสดงคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ดานการบูรณาการ 
 

ขอ 

 

รายการ ความคิดเห็น 

X S.D. ระดับการรู 

เกณฑการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานการบูรณาการ 

1 สามารถนําขอมูลมากกวาหนึ่งแหลงมาใชในการ

เปรยีบเทียบอยางเหมาะสม 

4.39 0.599 มากที่สุด 

2 สามารถวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการเปรียบเทียบ

อยางเหมาะสม 

4.25 0.656 มากที่สุด 

3 สามารถทําตารางสรุปผล เพ่ือใชในการเปรียบเทียบ

ขอมูลอยางชัดเจน 

4.30 0.670 มากที่สุด 

4 สามารถวิเคราะหสารสนเทศตามเกณฑที่กําหนด 4.23 0.656 มากท่ีสุด 

5 สามารถสรุปและสังเคราะหสารสนเทศ เพื่อใชใน

การเปรยีบเทียบ และตัดสินใจ 

4.18 0.654 มาก 

6 สามารถสรุปและสังเคราะหสารสนเทศจากหลาย

แหลงที่มาอยางเหมาะสม 

4.19 0.626 มาก 

7 รูวิธีการนําเสนอสารสนเทศใหงายตอการเขาใจและ

เหมาะสม 

4.37 0.652 มากที่สุด 

8 สามารถนําขอมูลมาจัดทําตาราง เพ่ือทําใหขอมูลมี

ความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

4.34 0.638 มากที่สุด 

9 สามารถนําเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบของ

ตารางอยางชัดเจน 

4.35 0.641 มากที่สุด 

รวม 4.29 0.400 มากที่สุด 

 

 จากตารางที่ 4.9 พบวานักศึกษามีระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานการบูรณา

การ โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 4.29 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวม
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เทากับ 0.400 และเมื่อพิจารณาแตละขอคําถามพบวาขอที่มีระดับการรูมากที่สุดคือ สามารถนําขอมูลมากกวา

หนึ่งแหลงมาใชในการเปรยีบเทียบอยางเหมาะสม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.39 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 

0.599 รองลงมาลําดับที่สองคือ รูวิธีการนําเสนอสารสนเทศใหงายตอการเขาใจและเหมาะสม มีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.37 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.652 รองลงมาลําดับที่สามคือ สามารถนําเสนอผลงานทางวิชาการ

ในรูปแบบของตารางอยางชัดเจน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.35 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.641 และลําดับ

สุดทายคือ สามารถสรุปและสังเคราะหสารสนเทศ เพ่ือใชในการเปรียบเทียบ และตัดสินใจ มีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.18 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.654 

 

ตารางที่ 4.10 :  แสดงคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ดานการสรางสรรค 
 

ขอ 

 

รายการ ความคิดเห็น 

X S.D. ระดับการรู 

เกณฑการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานการสรางสรรค 

1 รูวิธีการจัดรูปแบบเอกสารโดยการแทรกกราฟกและ

ไฟลอ่ืน (ตารางคํานวณ เอกสารอื่น ๆ )  

4.55 0.652 มากท่ีสุด 

2 รู วิ ธีการ “บันทึกเปน” เพื่อเปลี่ยนรูปแบบของ

เอกสาร เชน จากไฟล .Word เปน .PDF 

4.57 0.613 มากท่ีสุด 

3 รูวิธีการแกไขและจัดรูปแบบเอกสารใหตรงตาม

เกณฑที่ถูกกําหนดขึ้นมาโดยผูใช 

4.48 0.621 มากท่ีสุด 

4 มีความสามารถใชโปรแกรมนําเสนอเพื่อสรางสไลด

นําเสนองานอยางเหมาะสม 

4.55 0.589 มากท่ีสุด 
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ตารางที่ 4.10 (ตอ) 

ขอ 

 

รายการ ความคิดเห็น 

X S.D. ระดับการรู 

5 สามารถใชโปรแกรมนําเสนอเพ่ืออธิบายคําถามหรือ

ขอโตแยงอยางเหมาะสม 

4.17 0.667 มาก 

6 สามารถใชโปรแกรมนําเสนอสรุปประเด็นที่ใชในการ

นําเสนออยางเหมาะสม 

4.28 0.659 มากท่ีสุด 

7 สามารถสรางสไลดเพื่อแสดงผลขอมูลอยางถูกตอง 4.36 0.658 มากที่สุด 

8 สามารถสรางสไลดแสดงผลขอมูล ใหมีความชัดเจน 

และงายตอการเขาใจ 

4.39 0.669 มากท่ีสุด 

9 สามารถสรางสไลดนําเสนอขอมูลที่มีความสัมพันธ

ระหวางตัวแปรไดอยางชัดเจน 

4.25 0.681 มากท่ีสุด 

รวม 4.40 0.417 มากท่ีสุด 

 

 จากตารางที่ 4.10 พบวานักศึกษามีระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานการ

สรางสรรคโดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 4.40 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

โดยรวมเทากับ 0.417 และเม่ือพิจารณาแตละขอคําถามพบวาขอที่มีระดับการรูมากท่ีสุดคือ รูวิธีการ “บันทึก

เปน” เพ่ือเปลี่ยนรูปแบบของเอกสาร เชน จากไฟล .Word เปน .PDF มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.57 และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.613 รองลงมาลําดับที่สองคือ มีความสามารถใชโปรแกรมนําเสนอเพื่อสรางสไลด

นําเสนองานอยางเหมาะสม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.55 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.589 รองลงมาลําดับ

ที่สามคือ รูวิธีการจัดรูปแบบเอกสารโดยการแทรกกราฟกและไฟลอ่ืน (ตารางคํานวณ เอกสารอ่ืน ๆ ) มี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.45 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.652 และลําดับสุดทายคือ สามารถใชโปรแกรม

นําเสนอเพื่ออธิบายคําถามหรือขอโตแยงอยางเหมาะสม  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เทากับ 0.667 
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ตารางที่ 4.11 : แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร            

ดานการสื่อสาร 
 

ขอ 

 

รายการ ความคิดเห็น 

X S.D. ระดับการรู 

เกณฑการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานการสื่อสาร 

1 รู วิธีการแทรกกราฟกและไฟล อ่ืน ๆ ในเอกสาร

เพื่อใหเปนประโยชนแกผูใช 

4.47 0.665 มากที่สุด 

2 สามารถจัดรูปแบบของเอกสาร โดยการจัดเรียงหนา 

ใสเลขหนา ปรับเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร รวมทั้ง

สรางแผนภูมิและตาราง ใหงายตอการเขาใจแกผูใช 

4.39 0.669 มากที่สุด 

3 สามารถจัดรูปแบบเอกสารเพ่ือใหมีความนาสนใจ 

และเขาใจงายสะดวกตอการใชงานของผูใช 

4.33 0.678 มากที่สุด 

4 รูวิธีการปรับเปลี่ยนขอมูลเพ่ือสรางงานนําเสนอโดย

ใชตัวชวย แมแบบการออกแบบหรือแบบรางเปลา 

4.24 0.641 มากที่สุด 

5 สามารถนําขอมูลจากจดหมายอิเล็กทรอนิกสมา

ปรับเปลี่ยนเปนงานนําเสนอเพื่อใชในการสื่อสารไป

ยังกลุมผูใช 

4.26 0.658 มากที่สุด 

6 สามารถนําขอมูลจากจดหมายอิเล็กทรอนิกสมาสรุป

ใหผูใชมีความเขาใจงายสะดวกตอการนําไปใช 

4.30 0.664 มากที่สุด 

7 สามารถคัดเลือกสารสนเทศที่ใชในการนําเสนอได

อยางเหมาะสมกับประเภทของกลุมผูรับขอมูล 

4.31 0.667 มากที่สุด 

8 รูวิธีการจัดการสไลดที่ใชในการนําเสนอ ใหมีความ

นาสนใจ ดึงดูดตอกลุมรับขอมูลที่แตกตางกัน 

4.38 0.690 มากที่สุด 
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ตารางที่ 4.11 (ตอ) 

ขอ 

 

รายการ ความคิดเห็น 

X S.D. ระดับการรู 

9 สามารถจัดรูปแบบสไลด โดยการเพิ่มวัตถุ (เชน 

คลิปอารท รูปภาพ คลิปวีดีโอ เสียง) ในการนําเสนอ

แกกลุมผูใชท่ีแตกตางกัน 

4.41 0.664 มากที่สุด 

10 สามารถออกแบบสื่อสิ่งพิมพนําเสนอขอมูลตาง ๆ 

ใหเหมาะสมกับประเภทของผูรับขอมูล 

4.38 0.671 มากที่สุด 

11 สามารถนําความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ออกแบบสื่อสิ่งพิมพใหมีความนาสนใจ 

4.44 0.643 มากที่สุด 

12 สามารถนําความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ออกแบบสื่อสิ่งพิมพใหมีความเหมาะสมกับชนิดของ

งานนั้น ๆ  

4.43 0.655 มากที่สุด 

รวม 4.36 0.440 มากท่ีสุด 

 

 จากตารางที่ 4.11 พบวานักศึกษามีระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานการสื่อสาร 

โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 4.36 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมเทากับ 

0.440 และเมื่อพิจารณาแตละขอคําถามพบวาขอที่มีระดับการรูมากที่สุดคือ การรูวิธีการแทรกกราฟกและไฟล

อ่ืน ๆ ในเอกสารเพ่ือใหเปนประโยชนแกผูใช มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.47 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.665 

รองลงมาลําดับที่สองคือ สามารถนําความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศมาออกแบบสื่อสิ่งพิมพใหมีความนาสนใจ 

มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.44 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.643 รองลงมาลําดับที่สามคือ สามารถนําความรู

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศมาออกแบบสื่อสิ่งพิมพใหมีความเหมาะสมกับชนิดของงานนั้น ๆ มีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.43 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.655 และลําดับสุดทายคือ รูวิธีการปรับเปลี่ยนขอมูลเพื่อสรางงาน

นําเสนอโดยใชตัวชวย แมแบบการออกแบบหรือแบบรางเปลา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.24 และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 0.661 
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สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อทําการทดสอบสมมติฐาน 

 ในสวนนี้เปนการทดลองสมมติฐานตาง ๆ ที่ไดกําหนดไว เพ่ือทราบถึงผลการทดสอบวาสมมติฐาน ตาง 

ๆ นั้นมีผลอยางไร สมมติฐานที่กําหนดไวมีดังน้ี 

 1. นักศึกษาที่มีเพศตางกัน มรีะดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแตกตางกัน 

 2. นักศึกษาที่คณะตางกันมีระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแตกตางกัน 

 3. ศึกษาที่เรียนชั้นปตางกัน มีระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแตกตางกัน 

 4. นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมตางกัน มีระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแตกตางกัน 

 

 สมมติฐานที่ 1 : นักศึกษาที่มีเพศตางกัน มีระดบัการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแตกตางกัน 

 H0: นักศึกษาที่มีเพศตางกัน มีระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไมแตกตางกัน 

 H1: นักศึกษาที่มีเพศตางกัน มีระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแตกตางกัน 

 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหจะใชการทดสอบคาโดยใชกลุมตัวอยางทั้งสองกลุมเปนอิสระตอกัน 

(Independent t-test) ใชระดับความเชื่อมั่นที่ 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อ 2 - tail Sig. (P) 

มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตารางตอไปนี้ 

ตารางที่ 4.12 : แสดงการเปรียบเทียบระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จําแนกตามเพศ 

การรูเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 

เพศชาย เพศหญิง 
t P 

X S.D. X S.D. 

ดานนิยาม 4.31 0.329 4.33 0.391 -0.386 0.700 

ดานเขาถึง 4.40 0.275 4.42 0.272 -0.605 0.454 

ดานประเมิน 4.48 0.316 4.33 0.404 1.22 0.222 

ดานจัดการ 4.33 0.393 4.27 0.363 1.42 0.155 

ดานการบูรณาการ 4.33 0.388 4.28 0.405 1.13 0.256 

ดานการสรางสรรค 4.44 0.439 4.39 0.408 1.04 0.296 

ดานการสื่อสาร 4.41 0.461 4.35 0.431 1.31 0.191 

ดานรวม 4.37 0.260 4.34 0.278 1.14 0.254 

*มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตารางที่ 4.12 แสดงการเปรียบเทียบระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จําแนกตาม

เพศโดยใชสถิติทดสอบคาที (t-test) มีระดับความเชื่อมั่น 95% ในการทดสอบพบวาในแตละดานมีคา               

(2 – tailed) มากกวา 0.05 น่ันคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 แสดงวา นักศึกษาที่มี

เพศตางกัน มีระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดานนิยาม ดานเขาถึง ดานประเมิน ดานจัดการ 

ดานการบูรณาการ ดานการสรางสรรค และดานการสื่อสาร ไมแตกตางกัน 

 

สมมติฐานท่ี 2 : นักศึกษาที่เรียนคณะตางกัน มีระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแตกตางกัน 

 H0 : นักศึกษาที่เรียนคณะตางกัน มีระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไมแตกตางกัน 

 H1  : นักศึกษาที่เรียนคณะตางกัน มีระดบัการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแตกตางกัน 

 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหจะใชการทดสอบดวยการวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว        

(One - way Analysis of Variance : One - way ANOVA) ใชระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐาน

หลัก (H0) ก็ตอเมื่อคา F-sig มีคานอยกวา 0.05 และถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ  

สมมติฐานรอง (H1) ท่ีมีคาเฉลี่ยอยางนอย 1 คู ที่แตกตางกันจะนําไปทดสอบความแตกตางเปนรายคู ดวย

วิธีการของ LSD เพื่อหาวาคาเฉล่ียคูใดบางแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการทดสอบ

สมมติฐานแสดงดังตารางตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

 
 

ตารางที่ 4.13 : แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเก่ียวกับระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      
ดานนิยาม จําแนกตามคณะ 

ระดับการรูเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

แหลงความ
แปรปรวน 

DF SS MS F P 

ดานนิยาม 
ระหวางกลุม 7 7.588 1.084 8.746 0.000* 

ภายในกลุม 377 46.726 0.124   

 รวม 384 54.314    

*มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  

 จากตารางที่ 4.13 พบวาผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคณะกับความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of 
Variance : One – way ANOVA) ในการทดสอบพบวาความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารดานนิยาม มีคา F-Prob. นอยกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H1) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
แสดงวานักศึกษาที่เรียนคณะตางกัน มีระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในดานนิยามแตกตาง
กัน จึงตองทดสอบความแตกตางเปนรายคู 
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ตารางที่ 4.14 : แสดงการเปรยีบเทียบความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดาน
นิยามเปนรายคูดวยวิธี LSD จําแนกตามคณะ 

คณะ 
X 

ดาน
นิยาม 

คร
ุศา

สต
ร 

พ
ยา

บา
ลศ

าส
ตร

 

มนุ
ษย

ศา
สต

รฯ
 

กฎ
หม

าย
แล

ะ
กา

รเ
มือ

ง 

กา
รท

อง
เท

ี่ยว
แล

ะก
าร

บร
กิา

ร 

กา
รเ

รือ
น 

วิท
ยา

กา
รจ

ัดก
าร

 

วิท
ยา

ศา
สต

รฯ
 

3.95 4.56 4.18 4.42 4.34 4.40 4.39 4.37 

ครุศาสตร 3.95  0.61* 0.23* 0.47* 0.40* 0.45* 0.44* 0.42* 

พยาบาล
ศาสตร 4.56   0.38* 0.14 1.22 0.16 0.17 0.19 

มนุษยศาสตร
และ
สังคมศาสตร 

4.18    0.24* 0.16* 0.22* 0.20* 0.19* 

กฎหมายและ
การเมือง 4.42     0.08 0.02 0.03 0.05 

การทองเที่ยว
และการบริการ 4.34      0.06 0.05 0.03 

การเรือน 4.40       0.01 0.03 

วิทยาการ
จัดการ 4.39        0.02 

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 4.37         
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จากตารางที่ 4.14  แสดงใหเห็นวานักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะครุศาสตรและคณะพยาบาลศาสตร มี

ความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานนิยาม มีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะพยาบาลศาสตร มีความคิดเห็นตอระดับการรู

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานนิยามมากกวานักศึกษาคณะครุศาสตร โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยที่มี

ความคดิเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.61 

นักศกึษาที่ศึกษาอยูในคณะครศุาสตรและคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีความคิดเห็นตอระดับ

การรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานนิยาม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 โดยนักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ดานนิยามมากกวานักศึกษาคณะครุศาสตร โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยที่มีความ

คิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.23 

นักศกึษาที่ศึกษาอยูในคณะครุศาสตรและโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มีความคิดเห็นตอระดับการ

รูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานนิยาม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

โดยนักศึกษาที่ศึกษาอยูในโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ดานนิยามมากกวานักศึกษาคณะครุศาสตร โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยที่มีความคิดเห็นตอระดับ

การรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.47 

นักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะครุศาสตรและโรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการมีความคิดเห็นตอ

ระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานนิยาม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   

ที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่ศึกษาอยูในโรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการมีความคิดเห็นตอระดับการรู

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานนิยามมากกวานักศึกษาคณะครุศาสตร โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยที่มี

ความคดิเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.40 

นักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะครุศาสตรและโรงเรียนการเรือน มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ในดานนิยาม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย

นักศึกษาที่ศึกษาอยูในโรงเรียนการเรือน มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ดานนิยามมากกวานักศึกษาคณะครุศาสตร โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยที่มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 0.45 

นักศึกษาท่ีศึกษาอยูในคณะครุศาสตรและคณะวิทยาการจัดการ มีความคิดเห็นตอระดับการรู

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานนิยาม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

โดยนักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะวิทยาการจัดการ มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ดานนิยามมากกวานักศึกษาคณะครุศาสตร โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยท่ีมีความคิดเห็นตอระดับการรู

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.44 
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นักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะครุศาสตรและคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความคิดเห็นตอระดับ

การรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานนิยาม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 โดยนักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ดานนิยามมากกวานักศึกษาคณะครุศาสตร โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยที่มีความ

คิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.42 

นักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะพยาบาลศาสตรและคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีความคิดเห็น

ตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานนิยาม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะพยาบาลศาสตร มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ดานนิยามมากกวานักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยมีผลตางของ

คาเฉลี่ยที่มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.38 

นักศกึษาที่ศึกษาอยูในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและโรงเรยีนกฎหมายและการเมือง มีความ

คิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานนิยาม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาท่ีศึกษาอยูในโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มีความคิดเห็นตอระดับการรู

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานนิยามมากกวานักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยมี

ผลตางของคาเฉลี่ยที่มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.24 

นักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและโรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ     

มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานนิยาม มีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาท่ีศึกษาอยูในโรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ มีความ

คิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานนิยามมากกวานักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยที่มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

0.16 

นักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและโรงเรียนการเรือน มีความคิดเห็นตอ

ระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานนิยาม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาท่ีศึกษาอยูในโรงเรียนการเรือน มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ดานนิยามมากกวานักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยที่มี

ความคดิเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.22 

นักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและคณะวิทยาการจัดการ มีความคิดเห็น

ตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานนิยาม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาท่ีศึกษาอยูในคณะวิทยาการจัดการ มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ดานนิยามมากกวานักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยมีผลตางของ

คาเฉลี่ยที่มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.20 
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นักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มี

ความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานนิยาม มีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศกึษาที่ศกึษาอยูในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความคิดเห็นตอ

ระดับการรู เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานนิยามมากกวานักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยที่มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

0.19 

 

ตารางที่ 4.15 : แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเก่ียวกับระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     
ดานเขาถึง จําแนกตามคณะ 

ระดับการรูเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

แหลงความ
แปรปรวน 

DF SS MS F P 

ดานเขาถึง 
ระหวางกลุม 7 1.536 0.219 3.069 0.004* 

ภายในกลุม 377 26.958 0.072   

 รวม 384 28.495    

*มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 4.15 พบวาผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคณะกับความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of 
Variance : One – way ANOVA) ในการทดสอบพบวาความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ดานเขาถึง มีคา F-Prob. นอยกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H1) ท่ีระดับนัยสําคัญ 
0.05 แสดงวา นักศึกษาท่ีเรียนคณะตางกัน มีระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในดานเขาถึง
แตกตางกัน จึงตองทดสอบความแตกตางเปนรายคู 
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ตาราง 4.16 : แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดาน
เขาถึง  เปนรายคูดวยวิธี LSD จําแนกตามคณะ 

คณะ 
X 

ดาน
เขาถึง 

คร
ุศา

สต
ร 

พ
ยา

บา
ลศ

าส
ตร

 

มนุ
ษย

ศา
สต

รฯ
 

กฎ
หม

าย
แล

ะ
กา

รเ
มือ

ง 

กา
รท

อง
เท

ี่ยว
แล

ะก
าร

บร
กิา

ร 

กา
รเ

รือ
น 

วิท
ยา

กา
รจ

ัดก
าร

 

วิท
ยา

ศา
สต

รฯ
 

4.35 4.55 4.39 4.61 4.41 4.37 4.42 4.39 

ครุศาสตร 4.35  0.20* 0.04 0.26* 0.06 0.02 0.07 0.04 

พยาบาล
ศาสตร 4.55   0.16 0.06 0.14 0.18* 0.13 0.16 

มนุษยศาสตร
และ
สังคมศาสตร 

4.39    0.22* 0.02 0.02 0.03 0.00 

กฎหมายและ
การเมือง 4.61     0.20* 0.24* 0.19* 0.22* 

การทองเที่ยว
และการบริการ 4.41      0.04 0.01 0.02 

การเรือน 4.47       0.05 0.08 

วิทยาการ
จัดการ 4.42        0.03 

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 4.39         
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 จากตารางที่ 4.16  แสดงใหเห็นวานักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะครุศาสตรและคณะพยาบาลศาสตร มี

ความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานเขาถึง มีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะพยาบาลศาสตร มีความคิดเห็นตอระดับการรู

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานเขาถึง มากกวานักศึกษาคณะครุศาสตร โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยที่มี

ความคดิเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.20 

 นักศกึษาที่ศึกษาอยูในคณะครุศาสตรและโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มีความคิดเห็นตอระดับการ

รูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานเขาถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

โดยนักศึกษาที่ศึกษาอยูในโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ดานเขาถึง มากกวานักศึกษาคณะครศุาสตร โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยท่ีมีความคิดเห็นตอระดับ

การรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.26 

 นักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะพยาบาลศาสตรและโรงเรียนการเรือน มีความคิดเห็นตอระดับการรู

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานเขาถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

โดยนักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะพยาบาลศาสตร มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ดานเขาถึง มากกวานักศึกษาโรงเรยีนการเรือน โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยที่มีความคิดเห็นตอระดับการรู

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.18 

 นักศกึษาที่ศึกษาอยูในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มีความ

คิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานเขาถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาท่ีศึกษาอยูในโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มีความคิดเห็นตอระดับการรู

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานเขาถึง มากกวานักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยมี

ผลตางของคาเฉลี่ยที่มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.22 

 นักศึกษาที่ศึกษาอยูในโรงเรียนกฎหมายและการเมืองและโรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ มี

ความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานเขาถึง มีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่ศึกษาอยูในโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มีความคิดเห็นตอ

ระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานเขาถึง มากกวานักศึกษาโรงเรียนการทองเที่ยวและการ

บรกิาร โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยที่มคีวามคดิเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.20 

 นักศึกษาที่ศึกษาอยูในโรงเรียนกฎหมายและการเมืองและโรงเรียนการเรือน มีความคิดเห็นตอระดับ

การรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานเขาถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 โดยนักศึกษาที่ศึกษาอยูในโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ดานเขาถึง มากกวานักศึกษาโรงเรียนการเรือน โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยที่มีความ

คิดเห็นตอระดับการ รูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.24 
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 นักศึกษาที่ศึกษาอยูในโรงเรียนกฎหมายและการเมืองและคณะวิทยาการจัดการ มีความคิดเห็นตอ

ระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานเขาถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ       

ที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่ศึกษาอยูในโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มีความคิดเห็นตอระดับการรู

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานเขาถึง มากกวานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ โดยมีผลตางของ

คาเฉลี่ยที่มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.19 

 นักศึกษาที่ศึกษาอยูในโรงเรียนกฎหมายและการเมืองและคณะวิทยาศาตสรและเทคโนโลยี มีความ

คิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานเขาถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาท่ีศึกษาอยูในโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มีความคิดเห็นตอระดับการรู

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานเขาถึง มากกวานักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมี

ผลตางของคาเฉลี่ยที่มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.22 

 

ตารางที่ 4.17 : แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเก่ียวกับระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร         
ดานประเมิน จําแนกตามคณะ 

ระดับการรูเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

แหลงความ
แปรปรวน 

DF SS MS F P 

ดานประเมิน 
ระหวางกลุม 7 10.388 1.477 12.111 0.000* 

ภายในกลุม 377 45.975 0.122   

 รวม 384 56.313    

*มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 4.17 พบวาผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคณะกับความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร โดยใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of 

Variance : One – way ANOVA) ในการทดสอบพบวาความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารดานประเมิน มีคา F-Prob. นอยกวา 0.05 น่ันคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H1) ที่ระดับนัยสําคัญ 

0.05 แสดงวานักศึกษาที่เรียนคณะตางกัน มีระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในดานประเมิน

แตกตางกัน จึงตองทดสอบความแตกตางเปนรายคู 
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ตารางที่ 4.18 : แสดงการเปรยีบเทียบความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดาน
ประเมินเปนรายคูดวยวิธี LSD จําแนกตามคณะ 

คณะ 
X 

ดาน
ประเมิน 

คร
ุศา

สต
ร 

พ
ยา

บา
ลศ

าส
ตร

 

มนุ
ษย

ศา
สต

รฯ
 

กฎ
หม

าย
แล

ะ
กา

รเ
มือ

ง 

กา
รท

อง
เท

ี่ยว
แล

ะก
าร

บร
กิา

ร 

กา
รเ

รือ
น 

วิท
ยา

กา
รจ

ัดก
าร

 

วิท
ยา

ศา
สต

รฯ
 

3.90 4.56 4.20 4.54 4.33 4.38 4.40 4.46 

ครุศาสตร 3.90  0.66* 0.30* 0.64* 0.43* 0.48* 0.50* 0.56* 

พยาบาล
ศาสตร 4.56   0.36* 0.02 0.23* 0.18 0.16 0.10 

มนุษยศาสตร
และ
สังคมศาสตร 

4.20    0.34* 0.13 0.18* 0.20* 0.26* 

กฎหมายและ
การเมือง 4.54     0.21* 0.16* 0.15* 0.08 

การทองเที่ยว
และการบริการ 4.33      0.05 0.07 0.13 

การเรือน 4.38       0.02 0.80 

วิทยาการ
จัดการ 4.40        0.06 

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 4.46         
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จากตารางที่ 4.18  แสดงใหเห็นวานักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะครุศาสตรและคณพยาบาลศาสตร มี

ความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานประเมิน มีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะพยาบาลศาสตร มีความคิดเห็นตอระดับการรู

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานประเมิน มากกวานักศึกษาคณะครุศาสตร โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย

ที่มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.66 

นักศกึษาที่ศึกษาอยูในคณะครศุาสตรและคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีความคิดเห็นตอระดับ

การรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานประเมิน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีความคิดเห็นตอระดับการรู

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานประเมิน มากกวานักศึกษาคณะครุศาสตร โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย

ที่มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.30 

นักศกึษาที่ศึกษาอยูในคณะครุศาสตรและโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มีความคิดเห็นตอระดับการ

รูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานประเมิน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 โดยนักศึกษาที่ศึกษาอยูในโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ดานประเมิน มากกวานักศึกษาคณะครุศาสตร โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยที่มีความ

คิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.64 

นักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะครุศาสตรและโรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ มีความคิดเห็นตอ

ระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานประเมิน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่ศึกษาอยูในโรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ มีความคิดเห็นตอระดับการรู

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานประเมิน มากกวานักศึกษาคณะครุศาสตร โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย

ที่มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.43 

นักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะครุศาสตรและโรงเรียนการเรือนมีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ในดานประเมิน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดย

นักศึกษาที่ศึกษาอยูในโรงเรียนการเรือน มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ดานประเมิน มากกวานักศึกษาคณะครุศาสตร โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยท่ีมีความคิดเห็นตอระดับการรู

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.48 

นักศึกษาท่ีศึกษาอยูในคณะครุศาสตรและคณะวิทยาการจัดการ มีความคิดเห็นตอระดับการรู

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานประเมิน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 โดยนักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะวิทยาการจัดการ มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร ดานประเมิน มากกวานักศึกษาคณะครุศาสตร โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยที่มีความคิดเห็นตอระดับ

การรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.50 
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นักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะครุศาสตรและคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความคิดเห็นตอระดับ

การรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานประเมิน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาท่ีศึกษาอยูในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความคิดเห็นตอระดับการรู

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานประเมิน มากกวานักศึกษาคณะครุศาสตร โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย

ที่มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.56  

นักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะพยาบาลศาสตรและคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีความคิดเห็น

ตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานประเมิน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะพยาบาลศาสตร มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ดานประเมิน มากกวานักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยมีผลตาง

ของคาเฉลี่ยที่มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.36 

นักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะพยาบาลศาสตรและโรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ มีความคิดเห็น

ตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานประเมิน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะพยาบาลศาสตร มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ดานประเมิน มากกวานักศึกษาโรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ โดยมีผลตาง

ของคาเฉลี่ยที่มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.23 

นักศกึษาที่ศึกษาอยูในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและโรงเรยีนกฎหมายและการเมือง มีความ

คิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานประเมิน มคีวามแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาท่ีศึกษาอยูในโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มีความคิดเห็นตอระดับการรู

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานประเมิน มากกวานักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดย

มีผลตางของคาเฉลี่ยที่มีความคดิเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.34 

นักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและโรงเรียนการเรือน มีความคิดเห็นตอ

ระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานประเมิน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่ศึกษาอยูในโรงเรียนการเรือน มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ดานประเมิน มากกวานักศกึษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยท่ี

มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.18 

นักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและคณะวิทยาการจัดการ มีความคิดเห็น

ตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานประเมิน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะวิทยาการจัดการ มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ดานประเมิน มากกวานักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยมีผลตาง

ของคาเฉลี่ยที่มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.20 
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นักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มี

ความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานประเมิน มีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศกึษาที่ศกึษาอยูในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความคิดเห็นตอ

ระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานประเมิน มากกวานักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยที่มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

0.26 

นักศึกษาที่ศึกษาอยูในโรงเรียนกฎหมายและการเมืองและโรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ มี

ความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานประเมิน มีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่ศกึษาอยูในในโรงเรยีนกฎหมายและการเมือง มีความคิดเห็นตอ

ระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานประเมิน มากกวานักศึกษาโรงเรียนการทองเที่ยวและ

การบรกิาร โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยที่มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.21 

นักศึกษาที่ศึกษาอยูในโรงเรียนกฎหมายและการเมืองและโรงเรียนการเรือน มีความคิดเห็นตอระดับ

การรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานประเมิน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่ศึกษาอยูในในโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มีความคิดเห็นตอระดับการรู

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานประเมิน มากกวานักศึกษาโรงเรียนการเรือน โดยมีผลตางของ

คาเฉลี่ยที่มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.16 

นักศึกษาที่ศึกษาอยูในโรงเรียนกฎหมายและการเมืองและคณะวิทยาการจัดการ มีความคิดเห็นตอ

ระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานประเมิน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่ศึกษาอยูในในโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มีความคิดเห็นตอระดับการรู

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานประเมิน มากกวานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ โดยมีผลตางของ

คาเฉลี่ยที่มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.15 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 4.19 : แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเก่ียวกับระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ดานการจัดการ จําแนกตามคณะ 
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ระดับการรูเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

แหลงความ
แปรปรวน 

DF SS MS F P 

ดานการจัดการ 
ระหวางกลุม 7 2.221 0.317 2.351 0.023* 

ภายในกลุม 377 50.874 0.135   

 รวม 384 53.095    

*มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 4.19 พบวาผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคณะกับความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร โดยใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of 

Variance : One – way ANOVA) ในการทดสอบพบวาความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารดานการจัดการ มีคา F-Prob. นอยกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H1) ที่ระดับนัยสําคัญ 

0.05 แสดงวานักศึกษาท่ีเรียนคณะตางกัน มีระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในดานการ

จัดการ แตกตางกัน จึงตองทดสอบความแตกตางเปนรายคู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 4.20 : แสดงการเปรยีบเทียบความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดาน
การจัดการ เปนรายคูดวยวิธี LSD จําแนกตามคณะ 
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 คณะ 
X 

ดานการ
จัดการ 

ครุ
ศา

สต
ร 

พ
ยา

บา
ลศ

าส
ตร

 

มนุ
ษย

ศา
สต

รฯ
 

กฎ
หม

าย
แล

ะ
กา

รเ
มือ

ง 

กา
รท

อง
เที่

ยว
แล

ะก
าร

บริ
กา

ร 

กา
รเ

รือ
น 

วิท
ยา

กา
รจ

ัดก
าร

 

วิท
ยา

ศา
สต

รฯ
 

4.13 4.51 4.22 4.24 4.25 4.29 4.35 4.31 

ครุศาสตร 4.13  0.38* 0.09 0.11 0.12 0.16 0.22* 0.18* 

พยาบาล
ศาสตร 4.51   0.29* 0.27* 0.26 0.22 0.16 0.20 

มนุษยศาสตร
และ
สังคมศาสตร 

4.22    0.02 0.03 0.07 0.13* 0.09 

กฎหมายและ
การเมือง 4.24     0.01 0.05 0.11 0.07 

การทองเที่ยว
และการบริการ 4.25      0.04 0.10 0.06 

การเรือน 4.29       0.06 0.02 

วิทยาการ
จัดการ 4.35        0.04 

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 4.31         

 

 

 

จากตารางที่ 4.20  แสดงใหเห็นวานักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะครุศาสตรและคณะพยาบาลศาสตร มี

ความคดิเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานการจัดการ มีความแตกตางกันอยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะพยาบาลศาสตร มีความคิดเห็นตอระดับการรู

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานการจัดการ มากกวานักศึกษาคณะครุศาสตร โดยมีผลตางของ

คาเฉลี่ยที่มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.38 

นักศึกษาท่ีศึกษาอยูในคณะครุศาสตรและคณะวิทยาการจัดการ มีความคิดเห็นตอระดับการรู

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานการจัดการ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 โดยนักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะวิทยาการจัดการ มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร ดานการจัดการ มากกวานักศึกษาคณะครุศาสตร โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยที่มีความคิดเห็นตอ

ระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.22 

นักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะครุศาสตรและคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความคิดเห็นตอระดับ

การรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานการจัดการ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาท่ีศึกษาอยูในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความคิดเห็นตอระดับการรู

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานการจัดการ มากกวานักศึกษาคณะครุศาสตร โดยมีผลตางของ

คาเฉลี่ยที่มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.18 

นักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะพยาบาลศาสตรและคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีความคิดเห็น

ตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานการจัดการ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะพยาบาลศาสตร มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ดานการจัดการ มากกวานักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสารสนเทศศาสตร โดยมี

ผลตางของคาเฉลี่ยที่มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.29 

นักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะพยาบาลศาสตรและโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มีความคิดเห็นตอ

ระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานการจัดการ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะพยาบาลศาสตร มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ดานการจัดการ มากกวานักศึกษาโรงเรียนกฎหมายและการเมือง โดยมีผลตางของ

คาเฉลี่ยที่มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.27 

นักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและคณะวิทยาการจัดการ มีความคิดเห็น

ตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานการจัดการ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะวิทยาการจัดการ มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ดานการจัดการ มากกวานักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยมีผลตาง

ของคาเฉลี่ยที่มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.13 

ตารางที่ 4.21 : แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเก่ียวกับระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ดานการบูรณาการ จําแนกตามคณะ 
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ระดับการรูเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

แหลงความ
แปรปรวน 

DF SS MS F P 

ดานการบูรณาการ 
ระหวางกลุม 7 11.003 1.576 11.755 0.000* 

ภายในกลุม 377 50.552 0.134   

 รวม 384 61.585    

*มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 4.21 พบวาผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคณะกับระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร โดยใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of Variance :                 
One – way ANOVA) ในการทดสอบพบวาความระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดานการบูร
ณาการ มีคา F-Prob. นอยกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H1) ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 แสดงวา
นักศึกษาที่เรียนคณะตางกัน มีระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในดานการบูรณาการแตกตาง
กัน จึงตองทดสอบความแตกตางเปนรายคู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 4.22 : แสดงการเปรยีบเทียบความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดาน
การบูรณาการ เปนรายคูดวยวิธี LSD จําแนกตามคณะ 
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คณะ 

X 
ดานการ 
บูรณา
การ 

ครุ
ศา

สต
ร 

พ
ยา

บา
ลศ

าส
ตร

 

มนุ
ษย

ศา
สต

รฯ
 

กฎ
หม

าย
แล

ะ
กา

รเ
มือ

ง 

กา
รท

อง
เที่

ยว
แล

ะก
าร

บริ
กา

ร 

กา
รเ

รือ
น 

วิท
ยา

กา
รจ

ัดก
าร

 

วิท
ยา

ศา
สต

รฯ
 

3.88 4.60 4.10 4.53 4.30 4.31 4.35 4.38 

ครุศาสตร 3.88  0.72* 0.22* 0.65* 0.42* 0.43* 0.47* 0.50* 

พยาบาล
ศาสตร 4.60   0.50* 0.07 0.30* 0.29* 0.25* 0.22 

มนุษยศาสตร
และ
สังคมศาสตร 

4.10    0.43* 0.20* 0.21* 0.25* 0.28* 

กฎหมายและ
การเมือง 4.53     0.23* 0.21* 0.18* 0.15 

การทองเที่ยว
และการบริการ 4.30      0.01 0.05 0.08 

การเรือน 4.31       0.04 0.07 

วิทยาการ
จัดการ 4.35        0.03 

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 4.38         

 

 

 

จากตารางที่ 4.22  แสดงใหเห็นวานักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะครุศาสตรและคณะพยาบาลศาสตร มี

ความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานการบูรณาการ มีความแตกตางกัน
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อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะพยาบาลศาสตร มีความคดิเห็นตอระดับ

การรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานการบูรณาการ มากกวานักศึกษาคณะครุศาสตร โดยมีผลตาง

ของคาเฉลี่ยที่มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.72 

นักศกึษาที่ศึกษาอยูในคณะครศุาสตรและคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีความคิดเห็นตอระดับ

การรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานการบูรณาการ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีความคิดเห็นตอระดับการรู

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานการบูรณาการ มากกวานักศึกษาคณะครุศาสตร โดยมีผลตางของ

คาเฉลี่ยที่มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.22 

นักศกึษาที่ศึกษาอยูในคณะครุศาสตรและโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มีความคิดเห็นตอระดับการ

รูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานการบูรณาการ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาท่ีศึกษาอยูในโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร ดานการบูรณาการ มากกวานักศึกษาคณะครุศาสตร โดยมีผลตางของคาเฉล่ียที่มี

ความคดิเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.65 

นักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะครุศาสตรและโรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ มีความคิดเห็นตอ

ระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานการบูรณาการ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่ศึกษาอยูในโรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ มีความคิดเห็นตอระดับ

การรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานการบูรณาการ มากกวานักศึกษาคณะครุศาสตร โดยมีผลตาง

ของคาเฉลี่ยที่มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.42 

นักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะครุศาสตรและโรงเรียนการเรือน มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ในดานการบูรณาการ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

โดยนักศึกษาที่ศึกษาอยูในโรงเรียนการเรือน มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ดานการบูรณาการ มากกวานักศึกษาคณะครุศาสตร โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยที่มีความคดิเห็นตอระดับ

การรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.43 

นักศึกษาท่ีศึกษาอยูในคณะครุศาสตรและคณะวิทยาการจัดการ มีความคิดเห็นตอระดับการรู

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานการบูรณาการ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาท่ีศึกษาอยูในคณะวิทยาการจัดการ มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร ดานการบูรณาการ มากกวานักศึกษาคณะครุศาสตร โดยมีผลตางของคาเฉล่ียที่มี

ความคดิเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.47 

นักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะครุศาสตรและคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความคิดเห็นตอระดับ

การรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานการบูรณาการ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาท่ีศึกษาอยูในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความคิดเห็นตอระดับการรู
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานการบูรณาการ มากกวานักศึกษาคณะครุศาสตร โดยมีผลตางของ

คาเฉลี่ยที่มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.50 

นักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะพยาบาลศาสตรและคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีความคิดเห็น

ตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานการบูรณาการ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะพยาบาลศาสตร มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ดานการบูรณาการ มากกวานักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยมี

ผลตางของคาเฉลี่ยที่มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.50 

นักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะพยาบาลศาสตรและโรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ มีความคิดเห็น

ตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานการบูรณาการ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะพยาบาลศาสตร มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ดานการบูรณาการ มากกวานักศึกษาโรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ โดยมี

ผลตางของคาเฉลี่ยที่มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.30 

นักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะพยาบาลศาสตรและโรงเรียนการเรือน มีความคิดเห็นตอระดับการรู

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานการบูรณาการ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาท่ีศึกษาอยูในคณะพยาบาลศาสตร มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ดานการบูรณาการ มากกวานักศึกษาโรงเรียนการเรือน โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยที่

มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.29 

นักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะพยาบาลศาสตรและคณะวิทยาการจัดการ มีความคิดเห็นตอระดับการรู

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานการบูรณาการ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาท่ีศึกษาอยูในคณะพยาบาลศาสตร มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ดานการบูรณาการ มากกวานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ โดยมีผลตางของ

คาเฉลี่ยที่มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.25 

นักศกึษาที่ศึกษาอยูในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มีความ

คิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานการบูรณาการ มีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่ศึกษาอยูในโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มีความคิดเห็นตอ

ระดับการรู เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานการบูรณาการ มากกวาคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยที่มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

0.43 

นักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและโรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ     

มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานการบูรณาการ มีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาท่ีศึกษาอยูในโรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ มี
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ความคิดเห็นตอระดับการรู เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานการบูรณาการ มากกวาคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยที่มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 0.20 

นักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและโรงเรียนการเรือน มีความคิดเห็นตอ

ระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานการบูรณาการ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่ศึกษาอยูในโรงเรียนการเรือน มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ดานการบูรณาการ มากกวาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยมีผลตางของ

คาเฉลี่ยที่มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.21 

นักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและคณะวิทยาการจัดการ มีความคิดเห็น

ตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานการบูรณาการ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะวิทยาการจัดการ มีความคิดเห็นตอระดับการรู

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานการบูรณาการ มากกวาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยมี

ผลตางของคาเฉลี่ยที่มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.25 

นักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มี

ความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานการบูรณาการ มีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาท่ีศึกษาอยูในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความ

คิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานการบูรณาการ มากกวาคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยที่มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

0.28 

นักศึกษาที่ศึกษาอยูในโรงเรียนกฎหมายและการเมืองและโรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ       

มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานการบูรณาการ มีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่ศึกษาอยูในโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มีความ

คิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานการบูรณาการ มากกวาโรงเรียนการทองเท่ียว

และการบริการ โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยที่มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

0.23 

นักศึกษาที่ศึกษาอยูในโรงเรียนกฎหมายและการเมืองและโรงเรียนการเรือน มีความคิดเห็นตอระดับ

การรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานการบูรณาการ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่ศึกษาอยูในโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มีความคิดเห็นตอระดับการรู

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานการบูรณาการ มากกวาโรงเรียนการเรือน โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย

ที่มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.21 
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นักศึกษาที่ศึกษาอยูในโรงเรียนกฎหมายและการเมืองและคณะวิทยาการจัดการ มีความคิดเห็นตอ

ระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานการบูรณาการ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่ศึกษาอยูในโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มีความคิดเห็นตอระดับการรู

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานการบูรณาการ มากกวาคณะวิทยาการจัดการ โดยมีผลตางของ

คาเฉลี่ยที่มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.18 

 

ตารางที่ 4.23 : แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเก่ียวกับระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร           
ดานการสรางสรรค จําแนกตามคณะ 

ระดับการรูเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

แหลงความ
แปรปรวน 

DF SS MS F P 

ดานการสรางสรรค 
ระหวางกลุม 7 12.064 1.723 11.910 0.000* 

ภายในกลุม 377 54.553 0.145   

 รวม 384 66.617    

*มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 4.23 พบวาผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคณะกับระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร โดยใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of Variance : One – 

way ANOVA) ในการทดสอบพบวาความระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดานการสรางสรรค 

มีคา F-Prob. นอยกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H1) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 แสดงวานักศึกษาที่

เรียนคณะตางกัน มีระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในดานการสรางสรรคแตกตางกัน จึงตอง

ทดสอบความแตกตางเปนรายคู 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 4.24 : แสดงการเปรยีบเทียบความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดาน
การสรางสรรค เปนรายคูดวยวิธี LSD จําแนกตามคณะ 
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คณะวิชา 

X 
ดานการ
สราง 
สรรค 

ครุ
ศา

สต
ร 

พ
ยา

บา
ลศ

าส
ตร

 

มนุ
ษย

ศา
สต

รฯ
 

กฎ
หม

าย
แล

ะ
กา

รเ
มือ

ง 

กา
รท

อง
เที่

ยว
แล

ะก
าร

บริ
กา

ร 

กา
รเ

รือ
น 

วิท
ยา

กา
รจ

ัดก
าร

 

วิท
ยา

ศา
สต

รฯ
 

4.01 4.71 4.15 4.61 4.42 4.53 4.43 4.49 

ครุศาสตร 4.01  0.70* 0.14 0.60* 0.41* 0.52* 0.42* 0.48* 

พยาบาล
ศาสตร 4.71   0.56* 0.10 0.29* 0.18 0.28* 0.22 

มนุษยศาสตร
และ
สังคมศาสตร 

4.15    0.46* 0.27* 0.38* 0.28* 0.33* 

กฎหมายและ
การเมือง 4.61     0.19* 0.08 0.18* 0.12 

การทองเที่ยว
และการบริการ 4.42      0.11 0.01 0.07 

การเรือน 4.53       0.10 0.04 

วิทยาการ
จัดการ 4.43        0.06 

วิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี 4.49         

 

 

 

จากตารางที่ 4.24  แสดงใหเห็นวานักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะครุศาสตรและคณะพยาบาลศาสตร มี

ความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานการสรางสรรค มีความแตกตางกัน
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อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะพยาบาลศาสตร มีความคดิเห็นตอระดับ

การรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานการสรางสรรค มากกวานักศึกษาคณะครุศาสตร โดยมีผลตาง

ของคาเฉลี่ยที่มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.70 

นักศกึษาที่ศึกษาอยูในคณะครุศาสตรและโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มีความคิดเห็นตอระดับการ

รูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานการสรางสรรค มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาท่ีศึกษาอยูในโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ดานการสรางสรรค มากกวานักศึกษาคณะครุศาสตร โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยที่มี

ความคดิเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.60 

นักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะครุศาสตรและโรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ มีความคิดเห็นตอ

ระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานการสรางสรรค มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่ศึกษาอยูในโรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ มีความคิดเห็นตอ

ระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานการสรางสรรค มากกวานักศึกษาคณะครุศาสตร โดยมี

ผลตางของคาเฉลี่ยที่มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.41 

นักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะครุศาสตรและโรงเรียนการเรือน มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ในดานการสรางสรรค มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

โดยนักศึกษาที่ศึกษาอยูในโรงเรียนการเรือน มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ดานการสรางสรรค มากกวานักศึกษาคณะครุศาสตร โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยที่มีความคิดเห็นตอ

ระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.52 

นักศึกษาท่ีศึกษาอยูในคณะครุศาสตรและคณะวิทยาการจัดการ มีความคิดเห็นตอระดับการรู

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานการสรางสรรค มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาท่ีศึกษาอยูในคณะวิทยาการจัดการ มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ดานการสรางสรรค มากกวานักศึกษาคณะครุศาสตร โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยที่มี

ความคดิเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.42 

นักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะครุศาสตรและคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความคิดเห็นตอระดับ

การรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ในดานการสรางสรรค มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาท่ีศึกษาอยูในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความคิดเห็นตอระดับการรู

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานการสรางสรรค มากกวานักศึกษาคณะครุศาสตร โดยมีผลตางของ

คาเฉลี่ยที่มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.48 

นักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะพยาบาลศาสตรและคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีความคิดเห็น

ตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานการสรางสรรค มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะพยาบาลศาสตร มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยี
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สารสนเทศและการสื่อสาร ดานการสรางสรรค มากกวาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยมีผลตางของ

คาเฉลี่ยที่มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.56 

นักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะพยาบาลศาสตรและโรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ มีความคิดเห็น

ตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานการสรางสรรค มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะพยาบาลศาสตร มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ดานการสรางสรรค มากกวาโรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ โดยมีผลตาง

ของคาเฉลี่ยที่มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.29 

นักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะพยาบาลศาสตรและคณะวิทยาการจัดการ มีความคิดเห็นตอระดับการรู

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานการสรางสรรค มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาท่ีศึกษาอยูในคณะพยาบาลศาสตร มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ดานการสรางสรรค มากกวาคณะวิทยาการจัดการ โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยที่มี

ความคดิเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.28 

นักศกึษาที่ศึกษาอยูในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและโรงเรยีนกฎหมายและการเมือง มีความ

คิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ในดานการสรางสรรค มีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่ศึกษาอยูในโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มีความคิดเห็นตอ

ระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานการสรางสรรค มากกวาคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยที่มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

0.46 

นักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและโรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ      

มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานการสรางสรรค มีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาท่ีศึกษาอยูในโรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ มี

ความคิดเห็นตอระดับการรู เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานการสรางสรรค มากกวาคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยที่มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 0.27 

นักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและโรงเรียนการเรือน มีความคิดเห็นตอ

ระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานการสรางสรรค มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่ศึกษาอยูในโรงเรียนการเรือน มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ดานการสรางสรรค มากกวาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยมีผลตางของ

คาเฉลี่ยที่มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.38 

นักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและคณะวิทยาการจัดการ มีความคิดเห็น

ตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานการสรางสรรค มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
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ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะวิทยาการจัดการ มีความคิดเห็นตอระดับการรู

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานการสรางสรรค มากกวาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยมี

ผลตางของคาเฉลี่ยที่มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.28 

นักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มี

ความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานการสรางสรรค มีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาท่ีศึกษาอยูในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความ

คิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานการสรางสรรค มากกวาคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยที่มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

0.33 

นักศึกษาที่ศึกษาอยูในโรงเรียนกฎหมายและการเมืองและโรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ มี

ความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานการสรางสรรค มีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่ศึกษาอยูในในโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มีความ

คดิเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานการสรางสรรค มากกวาโรงเรียนการทองเที่ยว

และการบริการ โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยที่มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

0.19 

นักศึกษาที่ศึกษาอยูในโรงเรียนกฎหมายและการเมืองและคณะวิทยาการจัดการ มีความคิดเห็นตอ

ระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานการสรางสรรค มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่ศึกษาอยูในในโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มีความคิดเห็นตอระดับ

การรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานการสรางสรรค มากกวาคณะวิทยาการจัดการ โดยมีผลตาง

ของคาเฉลี่ยที่มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.18 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 4.25 : แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเก่ียวกับระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร           
ดานการสื่อสาร จําแนกตามคณะ 

ระดับการรูเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

แหลงความ
แปรปรวน 

DF SS MS F P 
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ดานการสื่อสาร 
ระหวางกลุม 7 11.541 1.649 9.921 0.000* 

ภายในกลุม 377 62.651 0.166   

 รวม 384 74.192    

*มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 4.25 พบวาผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคณะกับความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร โดยใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of 

Variance : One – way ANOVA) ในการทดสอบพบวา ความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารดานการสื่อสาร มีคา F-Prob. นอยกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H1) ที่ระดับนัยสําคัญ 

0.05 แสดงวานักศึกษาท่ีเรียนคณะตางกัน มีระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในดานการ

สื่อสารแตกตางกัน จึงตองทดสอบความแตกตางเปนรายคู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 4.26 : แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร         
ในดานการสื่อสาร เปนรายคูดวยวิธี LSD จําแนกตามคณะ 
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พ
ยา

บา
ลศ

าส
ตร

 

มนุ
ษย

ศา
สต

รฯ
 

โร
งเ

รีย
นก

ฎห
มา

ย
แล

ะก
าร

เมื
อง

 

กา
รท

อง
เที่

ยว
แล

ะ
กา

รบ
ริก

าร
 

กา
รเ

รือ
น 

วิท
ยา

กา
รจ

ดัก
าร

 

วทิ
ยา

ศา
สต

รฯ
 

4.01 4.64 4.09 4.53 4.36 4.48 4.42 4.48 

ครุศาสตร 4.01  0.63* 0.08 0.52* 0.35* 0.47* 0.41* 0.47* 

พยาบาลศาสตร 4.64   0.55* 0.11 0.27* 0.16 0.22 0.16 

มนุษยศาสตร
และ
สังคมศาสตร 

4.09    0.44* 0.27* 0.39* 0.33* 0.39* 

 โรงเรียน
กฎหมายและ
การเมือง 

4.53     0.17 0.05 0.11 0.05 

โรงเรียนการ
ทองเท่ียวฯ 4.36      0.12 0.06 0.12 

โรงเรียนการ
เรือน 4.48       0.06 0.00 

วิทยาการ
จัดการ 4.42        0.06 

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 4.48         

 

 

 

จากตารางที่ 4.26  แสดงใหเห็นวานักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะครุศาสตรและคณะพยาบาลศาสตร มี

ความคดิเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานการสื่อสาร มีความแตกตางกันอยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะพยาบาลศาสตร มีความคิดเห็นตอระดับการรู

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานการสื่อสาร มากกวานักศึกษาคณะครุศาสตร โดยมีผลตางของ

คาเฉลี่ยที่มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.63 

นักศกึษาที่ศึกษาอยูในคณะครุศาสตรและโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มีความคิดเห็นตอระดับการ

รูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานการสื่อสาร มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 โดยนักศึกษาที่ศึกษาอยูในโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ดานการสื่อสาร มากกวานักศกึษาคณะครศุาสตร โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยที่มีความ

คิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.52 

นักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะครุศาสตรและโรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ มีความคิดเห็นตอ

ระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานการสื่อสาร มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่ศึกษาอยูในโรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ มีความคิดเห็นตอระดับ

การรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานการสื่อสาร มากกวานักศึกษาคณะครุศาสตร โดยมีผลตางของ

คาเฉลี่ยที่มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.35 

นักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะครุศาสตรและโรงเรียนการเรือน มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ในดานการสื่อสาร มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย

นักศึกษาที่ศึกษาอยูในโรงเรียนการเรือน มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ดานการสื่อสาร มากกวานักศึกษาคณะครุศาสตร โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยที่มีความคิดเห็นตอระดับการรู

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.47 

นักศึกษาท่ีศึกษาอยูในคณะครุศาสตรและคณะวิทยาการจัดการ มีความคิดเห็นตอระดับการรู

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานการสื่อสาร มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 โดยนักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะวิทยาการจัดการ มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร ดานการสื่อสาร มากกวานักศึกษาคณะครุศาสตร โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยที่มีความคิดเห็นตอ

ระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.41 

นักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะครุศาสตรและคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความคิดเห็นตอระดับ

การรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานการสื่อสาร มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาท่ีศึกษาอยูในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความคิดเห็นตอระดับการรู

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานการสื่อสาร มากกวานักศึกษาคณะครุศาสตร โดยมีผลตางของ

คาเฉลี่ยที่มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.47 

นักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะพยาบาลศาสตรและคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีความคิดเห็น

ตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานการสื่อสาร มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะพยาบาลศาสตร มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยี
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สารสนเทศและการสื่อสาร ดานการสื่อสาร มากกวานักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยมีผลตาง

ของคาเฉลี่ยที่มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.55 

นักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะพยาบาลศาสตรและโรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการมีความคิดเห็น

ตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานการสื่อสาร มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะพยาบาลศาสตร มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ดานการสื่อสาร มากกวานักศึกษาโรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ โดยมี

ผลตางของคาเฉลี่ยที่มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.27 

นักศกึษาที่ศึกษาอยูในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มีความ

คิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานการสื่อสาร มีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่ศึกษาอยูในโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มีความคิดเห็นตอ

ระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานการสื่อสาร มากกวานักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยที่มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

0.44 

นักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและโรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ     

มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานการสื่อสาร มีความแตกตางกันอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาท่ีศึกษาอยูในโรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ มีความ

คิดเห็นตอระดับการรู เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานการสื่อสาร มากกวานักศึกษาคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยที่มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 0.27 

นักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและโรงเรียนการเรือน มีความคิดเห็นตอ

ระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานการสื่อสาร มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่ศึกษาอยูในโรงเรียนการเรือน มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ดานการสื่อสาร มากกวานักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยมีผลตาง

ของคาเฉลี่ยที่มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.39 

นักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและคณะวิทยาการจัดการ มีความคิดเห็น

ตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานการสื่อสาร มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะวิทยาการจัดการ มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ดานการสื่อสาร มากกวานักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยมีผลตาง

ของคาเฉลี่ยที่มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.33 

นักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มี

ความคดิเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานการสื่อสาร มีความแตกตางกันอยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศกึษาที่ศกึษาอยูในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความคิดเห็นตอ

ระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานการสื่อสาร มากกวานักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยที่มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

0.39 

 

ตารางที่ 4.27 : แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเก่ียวกับระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร           
ดานรวม จําแนกตามคณะ 

ระดับการรูเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

แหลงความ
แปรปรวน 

DF SS MS F P 

ดานรวม 
ระหวางกลุม 7 6.624 0.946 16.068 0.000* 

ภายในกลุม 377 22.202 0.059   

 รวม 384 28.826    

 

 จากตารางที่ 4.27 พบวาผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคณะกับความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of 
Variance : One – way ANOVA) ในการทดสอบพบวา ความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารดานการสื่อสาร มีคา F-Prob. นอยกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H1) ที่ระดับนัยสําคัญ 
0.05 แสดงวานักศึกษาที่เรียนคณะตางกัน มีระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในดานรวม
แตกตางกัน จึงตองทดสอบความแตกตางเปนรายคู 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 4.28 : แสดงการเปรยีบเทียบความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดาน
รวม เปนรายคูดวยวิธี LSD จําแนกตามคณะ 
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กา
รจ

ดัก
าร

 

วทิ
ยา

ศา
สต

รฯ
 

4.03 4.59 4.19 4.50 4.34 4.40 4.40 4.41 

ครุศาสตร 4.03  0.56* 0.15* 0.47* 0.31* 0.37* 0.37* 0.38* 

พยาบาลศาสตร 4.59   0.40* 0.09 0.25* 0.19* 0.19* 0.18* 

มนุษยศาสตร
และ
สังคมศาสตร 

4.19    0.31* 0.15* 0.21* 0.21* 0.22* 

 โรงเรียน
กฎหมายและ
การเมือง 

4.50     0.15* 0.10 0.10* 0.08 

โรงเรียนการ
ทองเท่ียวฯ 4.35      0.05 0.05 0.06 

โรงเรียนการ
เรือน 4.40       0.00 0.01 

วิทยาการ
จัดการ 4.40        0.01 

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 4.41         

 

 

 

จากตารางที่ 4.28  แสดงใหเห็นวานักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะครุศาสตรและคณะพยาบาลศาสตร มี

ความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานรวม มีความแตกตางกันอยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะพยาบาลศาสตร มีความคิดเห็นตอระดับการรู

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานรวม มากกวานักศึกษาคณะครุศาสตร โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยที่มี

ความคดิเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.56 

นักศกึษาที่ศึกษาอยูในคณะครศุาสตรและคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีความคิดเห็นตอระดับ

การรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานรวม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 โดยนักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ดานรวม มากกวานักศึกษาคณะครุศาสตร โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยท่ีมีความ

คิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.15 

นักศกึษาที่ศึกษาอยูในคณะครุศาสตรและโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มีความคิดเห็นตอระดับการ

รูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานรวม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

โดยนักศึกษาที่ศึกษาอยูในโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ดานรวม มากกวานักศึกษาคณะครุศาสตร โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยที่มีความคิดเห็นตอระดับ

การรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.47 

นักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะครุศาสตรและโรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ มีความคิดเห็นตอ

ระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานรวม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่ศึกษาอยูในโรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ มีความคิดเห็นตอระดับการรู

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานรวม มากกวานักศึกษาคณะครุศาสตร โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยที่มี

ความคดิเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.31 

นักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะครุศาสตรและโรงเรียนการเรือน มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ในดานรวม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษา

ที่ศึกษาอยูในโรงเรียนการเรือน มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานรวม 

มากกวานักศึกษาคณะครุศาสตร โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยที่มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 0.37 

นักศึกษาท่ีศึกษาอยูในคณะครุศาสตรและคณะวิทยาการจัดการ มีความคิดเห็นตอระดับการรู

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานรวม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

โดยนักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะวิทยาการจัดการ มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ดานรวม มากกวานักศึกษาคณะครุศาสตร โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยที่มีความคิดเห็นตอระดับการรู

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.37 

นักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะครุศาสตรและคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีความคิดเห็นตอระดับ

การรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานรวม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
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0.05 โดยนักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ดานรวม มากกวานักศึกษาคณะครุศาสตร โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยท่ีมีความ

คิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.38 

นักศกึษาที่ศึกษาอยูในคณะพยาบาลศาสตรและคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีความคิดเห็นตอ

ระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานรวม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาท่ีศึกษาอยูในคณะพยาบาลศาสตร มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ดานรวม มากกวานักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยมีผลตางของ

คาเฉลี่ยที่มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.40 

นักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะพยาบาลศาสตรและโรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการมีความคิดเห็น

ตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานรวม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาท่ีศึกษาอยูในคณะพยาบาลศาสตร มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ดานรวม มากกวานักศึกษาโรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ โดยมีผลตางของ

คาเฉลี่ยที่มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.25 

นักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะพยาบาลศาสตรและโรงเรียนการเรือนมีความคิดเห็นตอระดับการรู

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานรวม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

โดยนักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะพยาบาลศาสตร มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ดานรวม มากกวานักศึกษาโรงเรียนการเรือน โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยที่มีความคิดเห็นตอระดับการรู

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.19 

นักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะพยาบาลศาสตรและคณะวิทยาการจัดการมีความคิดเห็นตอระดับการรู

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานรวม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

โดยนักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะพยาบาลศาสตร มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ดานรวม มากกวานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยท่ีมีความคิดเห็นตอระดับ

การรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.19 

นักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะพยาบาลศาสตรและคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีความคิดเห็นตอ

ระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานรวม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาท่ีศึกษาอยูในคณะพยาบาลศาสตร มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ดานรวม มากกวานักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมีผลตางของ

คาเฉลี่ยที่มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.18 

นักศกึษาที่ศึกษาอยูในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและโรงเรียนกฎหมายและการเมืองมีความ

คิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานรวม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่ศึกษาอยูในโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มีความคิดเห็นตอระดับการรู



83 
 

 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานรวม มากกวานักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยมี

ผลตางของคาเฉลี่ยที่มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.31 

นักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและโรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ     

มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานรวม มีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาท่ีศึกษาอยูในโรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ มีความ

คิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานรวม มากกวานักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยที่มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

0.15 

นักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและโรงเรียนการเรือน มีความคิดเห็นตอ

ระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานรวม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาท่ีศึกษาอยูในโรงเรียนการเรือน มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ดานรวม มากกวานักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยที่มี

ความคดิเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.21 

นักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและคณะวิทยาการจัดการ มีความคิดเห็น

ตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานรวม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาท่ีศึกษาอยูในคณะวิทยาการจัดการ มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ดานรวม มากกวานักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยมีผลตางของ

คาเฉลี่ยที่มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.21 

นักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มี

ความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานรวม มีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศกึษาที่ศกึษาอยูในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความคิดเห็นตอ

ระดับการรู เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานรวม มากกวานักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยที่มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

0.22 

นักศึกษาที่ศึกษาอยูในโรงเรียนกฎหมายและการเมืองและโรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการมี

ความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานรวม มีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่ศึกษาอยูในโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มีความคิดเห็นตอ

ระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานรวม มากกวานักศึกษาโรงเรียนการทองเท่ียวและการ

บรกิาร โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยที่มคีวามคดิเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.15 

นักศึกษาที่ศึกษาอยูในโรงเรียนกฎหมายและการเมืองและคณะวิทยาการจัดการมีความคิดเห็นตอ

ระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานรวม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
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ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาท่ีศึกษาอยูในโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มีความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ดานรวม มากกวานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยที่มีความ

คิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.10 

 

สมมติฐานท่ี 3 : นักศึกษาที่เรียนชั้นปตางกัน มีระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแตกตางกัน 

 H0 : นักศึกษาที่เรียนชั้นปตางกัน มีระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไมแตกตางกัน                     

 H1 : นักศึกษาที่เรียนชั้นปตางกัน มีระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแตกตางกัน 

 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหจะใชการทดสอบดวยการวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว        

(One - way Analysis of Variance : One - way ANOVA) ใชระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐาน

หลัก (H0) ก็ตอเมื่อคา F-sig มีคานอยกวา 0.05 และถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ 

สมมิฐานรอง (H1) ที่มีคาเฉลี่ยอยางนอย 1 คู ที่แตกตางกันจะนําไปทดสอบความแตกตางเปนรายคู ดวยวิธีการ

ของ LSD เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการทดสอบ

สมมติฐานแสดงดังตารางตอไปนี้ 

ตารางที่ 4.29 : แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเก่ียวกับระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร           
ดานนิยาม จําแนกตามชั้นป 

ระดับการรูเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

แหลงความ
แปรปรวน 

DF SS MS F P 

ดานนิยาม 
ระหวางกลุม 2 0.002 0.001 0.006 0.994 

ภายในกลุม 382 54.312 0.142   

 รวม 384 54.314    

*มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 

จากตารางที่ 4.29 พบวาผลการวิเคราะหเปรียบเทียบชั้นปกับความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of 
Variance : One – way ANOVA) ในการทดสอบพบวา ความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ดานนิยาม มีคา F-Prob. มากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
แสดงวา นักศึกษาที่มีชั้นปที่ตางกัน มีระดบัการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในดานนิยามไมแตกตาง
กัน 
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ตารางที่ 4.30 : แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเก่ียวกับระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร           
ดานเขาถึง จําแนกตามชั้นป 

ระดับการรูเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

แหลงความ
แปรปรวน 

DF SS MS F P 

ดานเขาถึง 
ระหวางกลุม 2 0.019 0.010 0.129 0.879 

ภายในกลุม 382 28.475 0.075   

 รวม 384 28.495    

*มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 4.30 พบวาผลการวิเคราะหเปรียบเทียบชั้นปที่กับความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of 
Variance : One – way ANOVA) ในการทดสอบพบวา ความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารดานเขาถึง มีคา F-Prob. มากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
แสดงวา นักศึกษาท่ีมีชั้นปตางกัน มีระดับการรู เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในดานเขาถึง               
ไมแตกตางกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 4.31 : แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเก่ียวกับระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร           
ดานประเมิน จําแนกตามชั้นป 
 

ระดับการรูเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

แหลงความ
แปรปรวน 

DF SS MS F P 
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ดานประเมิน 
ระหวางกลุม 2 0.308 0.154 1.052 0.350 

ภายในกลุม 382 56.005 0.147   

 รวม 384 56.313    

*มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 4.31 พบวาผลการวิเคราะหเปรียบเทียบชั้นปกับความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร โดยใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of 

Variance : One – way ANOVA) ในการทดสอบพบวา ความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารดานประเมิน มีคา F-Prob. มากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ที่ระดับนัยสําคัญ 

0.05 แสดงวา นักศึกษาที่มีชั้นปตางกัน มีระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในดานประเมิน ไม

แตกตางกัน 

 

ตารางที่ 4.32 : แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเก่ียวกับระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร           
ดานการจัดการ จําแนกตามชั้นป 

ระดับการรูเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

แหลงความ
แปรปรวน 

DF SS MS F P 

ดานการจัดการ 
ระหวางกลุม 2 0.337 0.168 1.220 0.297 

ภายในกลุม 382 52.758 0.138   

 รวม 384 53.095    

*มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 4.32 พบวาผลการวิเคราะหเปรียบเทียบชั้นปที่กับความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร โดยใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of 

Variance : One – way ANOVA) ในการทดสอบพบวา ความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารดานการจัดการ มีคา F-Prob. มากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ที่ระดับนัยสําคัญ 

0.05 แสดงวา นักศึกษาชั้นปตางกัน มีระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในดานการจัดการ        

ไมแตกตางกัน 
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ตารางที่ 4.33 : แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเก่ียวกับระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร           
ดานการบูรณาการ จําแนกตามชั้นป 

ระดับการรูเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

แหลงความ
แปรปรวน 

DF SS MS F P 

ดานการบูรณาการ 
ระหวางกลุม 2 0.147 0.074 0.457 0.633 

ภายในกลุม 382 61.438 0.161   

 รวม 384 61.585    

*มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 4.33 พบวาผลการวิเคราะหเปรียบเทียบชั้นปกับความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร โดยใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of 

Variance : One – way ANOVA) ในการทดสอบพบวา ความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารดานการบูรณาการ มีคา F-Prob. มากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ที่ระดับ

นัยสําคัญ 0.05 แสดงวา นักศึกษาชั้นปตางกัน มีระดับการรู เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน          

ดานการบูรณาการไมแตกตางกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 4.34 : แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเก่ียวกับระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร           
ดานการสรางสรรค จําแนกตามชั้นป 

ระดับการรูเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร 

แหลงความ

แปรปรวน 
DF SS MS F P 
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ดานการสรางสรรค 
ระหวางกลุม 2 0.089 0.045 0.256 0.774 

ภายในกลุม 382 66.528 0.174   

 รวม 384 66.617    

*มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 4.34 พบวาผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับชั้นปที่ศึกษากับความคิดเห็นตอระดับการ

รูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – way 

Analysis of Variance : One – way ANOVA) ในการทดสอบพบวา ความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารดานการสรางสรรค มีคา F-Prob. มากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) 

ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 แสดงวา นักศึกษาที่มีชั้นปตางกัน มีระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน

ดานการสรางสรรค ไมแตกตางกัน 

 

ตารางที่ 4.35 : แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเก่ียวกับระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร           
ดานการสื่อสาร จําแนกตามชั้นป 

ระดับการรูเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร 

แหลงความ

แปรปรวน 
DF SS MS F P 

ดานการสื่อสาร 
ระหวางกลุม 2 0.170 0.085 0.439 0.645 

ภายในกลุม 382 74.022 0.194   

 รวม 384 74.192    

*มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 4.35 พบวาผลการวิเคราะหเปรียบเทียบชั้นปกับความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร โดยใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of 

Variance : One – way ANOVA) ในการทดสอบพบวา ความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศ      

และการสื่อสารดานการสื่ อสารมีคา  F-Prob. มากกวา  0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0)                              

ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 แสดงวา นักศึกษาที่มีชั้นปตางกัน มีระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน

ดาน การสื่อสารไมแตกตางกัน 
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ตารางที่ 4.36 : แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเก่ียวกับระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร           
ดานรวม จําแนกตามชั้นป 

ระดับการรูเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร 

แหลงความ

แปรปรวน 
DF SS MS F P 

ดานรวม 
ระหวางกลุม 2 0.062 0.031 0.409 0.665 

ภายในกลุม 382 28.764 0.075   

 รวม 384 28.826    

 

 จากตารางที่ 4.36 พบวาผลการวิเคราะหเปรียบเทียบชั้นปกับความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร โดยใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of 

Variance : One – way ANOVA) ในการทดสอบพบวา ความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารดานการสื่อสารมีคา F-Prob. มากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ที่ระดับนัยสําคัญ 

0.05 แสดงวา นักศึกษาที่มีชั้นปตางกัน มีระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในดานรวมไม

แตกตางกัน 

 

สมมติฐานท่ี 4 : นักศึกษาท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสมตางกัน มีระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร        
  แตกตางกัน 

 H0 : นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมตางกัน มีระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไม

แตกตางกัน 

 H1 : นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมตางกัน มีระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร            

แตกตางกัน 

 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหจะใชการทดสอบดวยการวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว        

(One - way Analysis of Variance : One - way ANOVA) ใชระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐาน

หลัก (H0) ก็ตอเมื่อคา F-sig มีคานอยกวา 0.05 และถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ

สมมิฐานรอง (H1) ที่มีคาเฉลี่ยอยางนอย 1 คู ที่แตกตางกันจะนําไปทดสอบความแตกตางเปนรายคู ดวยวิธีการ

ของ LSD เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผลการทดสอบ

สมมติฐานแสดงดังตารางตอไปนี้ 
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ตารางที่ 4.37 : แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเก่ียวกับระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร           
ดานนิยาม จําแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสม 

ระดับการรูเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

แหลงความ
แปรปรวน 

DF SS MS F P 

ดานนิยาม 
ระหวางกลุม 4 0.579 0.145 1.023 0.395 

ภายในกลุม 380 53.735 0.141   

 รวม 384 54.314    

*มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 4.37 พบวาผลการวิเคราะหเปรียบเทียบเกรดเฉลี่ยสะสมกับความคิดเห็นตอระดับการรู

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – way 

Analysis of Variance : One – way ANOVA) ในการทดสอบพบวา ความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารดานนิยาม มีคา F-Prob. มากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ที่ระดับ

นัยสําคัญ 0.05 แสดงวา นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมตางกันมีระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ในดานนิยามไมแตกตางกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 4.38 : แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเก่ียวกับระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร           
ดานเขาถึง จําแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสม 
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ระดับการรูเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร 

แหลงความ

แปรปรวน 
DF SS MS F P 

ดานเขาถึง 
ระหวางกลุม 4 0.177 0.044 0.592 0.668 

ภายในกลุม 380 28.318 0.075   

 รวม 384 28.495    

*มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 4.38 พบวาผลการวิเคราะหเปรียบเทียบเกรดเฉลี่ยสะสมกับความคิดเห็นตอระดับการรู

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – way 

Analysis of Variance : One – way ANOVA) ในการทดสอบพบวา ความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารดานเขาถึง มีคา F-Prob. มากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) ท่ีระดับ

นัยสําคัญ 0.05 แสดงวา นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมตางกันมีระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ในดานเขาถึงไมแตกตางกัน 

 

ตารางที่ 4.39 : แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเก่ียวกับระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร           
ดานประเมิน จําแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสม 

ระดับการรูเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร 

แหลงความ

แปรปรวน 
DF SS MS F P 

ดานประเมิน 
ระหวางกลุม 4 0.893 0.223 1.531 0.193 

ภายในกลุม 380 55.420 0.146   

 รวม 384 56.313    

*มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 4.39 พบวาผลการวิเคราะหเปรียบเทียบเกรดเฉลี่ยสะสมกับความคิดเห็นตอระดับการรู

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – way 

Analysis of Variance : One – way ANOVA) ในการทดสอบพบวา ความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารดานประเมิน มีคา F-Prob. มากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ที่

ระดับนัยสําคัญ 0.05 แสดงวา นักศึกษาท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสมตางกันมีระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารในดานประเมิน   ไมแตกตางกัน 
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ตารางที่ 4.40 : แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเก่ียวกับระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร           
ดานการจัดการ จําแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสม 

ระดับการรูเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

แหลงความ
แปรปรวน 

DF SS MS F P 

ดานการจัดการ 
ระหวางกลุม 4 0.841 0.210 1.530 0.193 

ภายในกลุม 380 52.254 0.138   

 รวม 384 53.095    

*มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 4.40 พบวาผลการวิเคราะหเปรียบเทียบเกรดเฉลี่ยสะสมกับความคิดเห็นตอระดับการรู
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – way 
Analysis of Variance : One – way ANOVA) ในการทดสอบพบวา ความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารดานการจัดการ มีคา F-Prob. มากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ที่
ระดับนัยสําคัญ 0.05 แสดงวา นักศึกษาท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสมตางกันมีระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในดานการจัดการ ไมแตกตางกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 4.41 : แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเก่ียวกับระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร           
ดานการบูรณาการ จําแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสม 
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ระดับการรูเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

แหลงความ
แปรปรวน 

DF SS MS F P 

ดานการบูรณาการ 
ระหวางกลุม 4 0.679 0.170 1.059 0.376 

ภายในกลุม 380 60.906 0.160   

 รวม 384 61.585    

*มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 4.41 พบวาผลการวิเคราะหเปรียบเทียบเกรดเฉลี่ยสะสมกับความคิดเห็นตอระดับการรู

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – way 

Analysis of Variance : One – way ANOVA) ในการทดสอบพบวา ความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารดานการบูรณาการ มีคา F-Prob. มากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) 

ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 แสดงวา นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมตางกันมีระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารในดาน การบูรณาการ ไมแตกตางกัน 

 

ตารางที่ 4.42 : แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเก่ียวกับระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร           
ดานการสรางสรรค จําแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสม 

ระดับการรูเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

แหลงความ
แปรปรวน 

DF SS MS F P 

ดานการสรางสรรค 
ระหวางกลุม 4 0.640 0.160 0.921 0.452 

ภายในกลุม 380 65.978 0.174   

 รวม 384 66.617    

*มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 4.42 พบวาผลการวิเคราะหเปรียบเทียบเกรดเฉลี่ยสะสมกับความคิดเห็นตอระดับการรู

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – way 

Analysis of Variance : One – way ANOVA) ในการทดสอบพบวา ความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารดานการสรางสรรค มีคา F-Prob. มากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) 

ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 แสดงวา นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมตางกันมีระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารในดาน    การสรางสรรค ไมแตกตางกัน 

ตารางที่ 4.43 : แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเก่ียวกับระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร           
ดานการสื่อสาร จําแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสม 
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ระดับการรูเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

แหลงความ
แปรปรวน 

DF SS MS F P 

ดานการสื่อสาร 
ระหวางกลุม 4 0.578 0.145 0.746 0.561 

ภายในกลุม 380 73.614 0.194   

 รวม 384 74.192    

*มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 4.43 พบวาผลการวิเคราะหเปรียบเทียบเกรดเฉลี่ยสะสมกับความคิดเห็นตอระดับการรู

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – way 

Analysis of Variance : One – way ANOVA) ในการทดสอบพบวา ความคิดเห็นตอระดับการรูเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารดานการสื่อสาร มีคา F-Prob. มากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ที่

ระดับนัยสําคัญ 0.05 แสดงวา นักศึกษาท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสมตางกันมีระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารในดาน การส่ือสาร ไมแตกตางกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 4.44 : แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเก่ียวกับระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร           
ดานรวม จําแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสม 
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ระดับการรูเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

แหลงความ
แปรปรวน 

DF SS MS F P 

ดานรวม 
ระหวางกลุม 4 0.257 0.064 0.854 0.491 

ภายในกลุม 380 28.569 0.075   

 รวม 384 28.826    

*มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 4.44 พบวาผลการวิเคราะหเปรียบเทียบเกรดเฉลี่ยสะสมกับความคิดเห็นตอระดับการรู
เ ทค โน โลยี ส า รส น เทศและก ารสื่ อ ส าร  โดย ใช ส ถิ ติ ก า ร วิ เ ค ร าะห คว ามแปรปรวนทาง เดี ย ว                                 
(One – way Analysis of Variance : One – way ANOVA) ในการทดสอบพบวา ความคิดเห็นตอระดับการ
รูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดานการสื่อสาร มีคา F-Prob. มากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน
หลัก (H0) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 แสดงวา นักศึกษาที่มีเกรดเฉล่ียสะสมตางกันมีระดับการรู เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในดานรวม ไมแตกตางกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

 การวิจัยเรื่อง การรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของนกัศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต สามารถสรุปผลไดตามลําดับดังตอไปนี้ 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย        

สวนดุสิต 

2. เพื่อเปรยีบเทียบการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยจําแนกตาม เพศ คณะวิชา ชั้นป และเกรดเฉลี่ยสะสม 

 

สมมติฐานการวิจัย 

1. นักศกึษาที่มีเพศตางกัน มีระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแตกตางกัน 

2. นักศกึษาที่เรียนคณะวิชาตางกัน มีระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแตกตางกัน 

3. นักศกึษาที่เรียนชั้นปตางกัน มีระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแตกตางกัน 

4. นักศกึษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมตางกัน มีระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแตกตาง

กัน 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 1. ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จํานวน 10,323 

คน ใชวิธีการสุมตัวอยางประเภทแบงชั้น โดยใชสูตรของยามาเน (Yamane) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 385 คน 

 2. เคร่ืองมือการวิจัย 

     2.1 แบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี 

     ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ ระดับชั้นปที่กําลังศึกษา คณะวิชา            

ที่ศึกษาและเกรดเฉลี่ยสะสม  เพื่อใชหาความถี่และรอยละของกลุมตัวอยาง ลักษณะของแบบสอบถามเปน

แบบคําถามหลายตัวเลือก
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    ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามมาตรฐานดานการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ETS 

iSkills TM 7 มาตรฐาน 

 

     เกณฑมาตรฐานดานการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  มาตรฐานที่ 1 นิยาม คือ การทําความเขาใจขอบเขตของปญหาดานสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับ

หัวขอที่ศึกษาโดยใชเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสชวยอํานวยความสะดวกสําหรบัการสืบคนสารสนเทศ  

  มาตรฐานที่ 2 เขาถึง คือ การรวบรวมหรือคนคืนสารสนเทศจากสภาพแวดลอมดิจิทัล แหลง

สารสนเทศอาจจะเปน เว็บเพจ ฐานขอมูล กลุมสนทนา จดหมายอิเล็กทรอนิกส หรือสื่อสิ่งพิมพออนไลน  

  มาตรฐานที่ 3 ประเมิน คือ การตัดสินไดวาสารสนเทศมีความสอดคลองกับปญหาท่ีกําลัง

ศึกษาโดยพิจารณาจาก ขอบเขต ความลําเอียง ชวงระยะเวลา ความสอดคลอง และวัสดุอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ  

  มาตรฐานที่ 4 การจัดการ คือ การจัดการสารสนเทศ จะชวยใหคนหาสารสนเทศไดงาย 

  มาตรฐานที่ 5 การบูรณาการ คือ การตีความและการนําเสนอสารสนเทศ เชน การใช

เคร่ืองมือดิจิตอลมาสังเคราะห สรุปผล เปรียบเทียบ และพิจารณาความขัดแยง จากแหลงสารสนเทศที่

หลากหลาย  

  มาตรฐานที่  6 การสรางสรรค คือ การปรับ การประยุกตใช การออกแบบหรือสราง

สารสนเทศ  

  มาตรฐานที่  7 สื่อสาร คือ การกระจายสารสนเทศที่มีการปรับแตงไปยังผู รับอยางมี

ประสิทธิภาพ ในรูปแบบของดิจิตอล  

  ผู วิจัยแบงแบบสอบถามการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ออกเปน 7 เกณฑ

มาตรฐาน มีขอคําถามท้ังหมด 66 ขอ แบงตามเกณฑดังนี้ 

       เกณฑการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานนิยาม    จํานวน 9 ขอ 

     เกณฑการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานเขาถึง    จํานวน 9 ขอ 

     เกณฑการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานประเมิน    จํานวน 9 ขอ 

     เกณฑการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานการจัดการ    จํานวน 9 ขอ 

     เกณฑการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานการบูรณาการ   จํานวน 9 ขอ 

     เกณฑการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานการสรางสรรค   จํานวน 9 ขอ 
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     เกณฑการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานการสื่อสาร     จํานวน 12 ขอ 

 และนอกจากคําถามในแบบสอบถามแลว ยังมีสวนของความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับ

การรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

 

 3. การวิเคราะหขอมูล 

  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวย คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) คาสถิติ t – test (Independent t – test) คาความ

แปรปรวนทางเดียว One Way Analysis of Variance (One – way ANOVA) 

สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยเร่ือง การรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต สามารถสรุปผลได ดังนี้ 

   1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม สามารถสรุปไดดังนี้ 

       ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนนักศึกษาเพศหญิง เปนนักศึกษาชั้นปที่ 1 – 3 คณะวิทยาการ

จัดการ เกรดเฉลี่ยสะสม 3.01 – 3.50  

   2. นักศึกษาสวนใหญมีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา

เปนรายดานพบวานักศึกษามีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับมากที่สุดทุกดาน  

   3. เปรยีบเทียบการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จําแนกตามตัวแปร ดังนี้ 

    3.1 เพศ ผลการวิจัย พบวา นักศึกษาที่มีเพศตางกัน มีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

    3.2 คณะ ผลการวิจัย พบวา นักศึกษาที่เรียนคณะตางกัน มีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 

  ดานนิยาม พบวา นักศึกษาที่เรียนคณะตางกันมีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร        

ดานนิยามแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 เม่ือเปรียบเทียบเปนรายคู พบวา นักศึกษาคณะ

พยาบาลศาสตรมีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานนิยามสูงกวานักศึกษาคณะครุศาสตร 
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นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรมีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานนิยามสูงกวานักศึกษาคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นักศึกษาโรงเรียนกฎหมายและการเมืองมีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารดานนิยามสูงกวานักศึกษาคณะครุศาสตร นักศึกษาโรงเรียนกฎหมายและการเมืองมีการรูเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารดานนิยามสูงกวานักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นักศึกษาโรงเรียน

การทองเที่ยวและการบริการมีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานนิยามสูงกวานักศึกษา               

คณะครุศาสตร นักศึกษาโรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการมีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ดานนิยามสูงกวานักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นักศึกษาโรงเรียนการเรือนมีการรูเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร ดานนิยามสูงกวานักศึกษาคณะครุศาสตร นักศึกษาโรงเรียนการเรือนมีการรู

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานนิยามสูงกวานักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการมีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานนิยามสูงกวานักศึกษาคณะครุศาสตร 

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานนิยามสูงกวานักศึกษา               

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ดานนิยามสูงกวานักศึกษาคณะครุศาสตร นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมี           

การรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานนิยามสูงกวานักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  ดานเขาถึง พบวา นักศึกษาท่ีเรียนคณะตางกันมีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร        

ดานเขาถึงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 เมื่อเปรียบเทียบเปนรายคู พบวา นักศึกษาคณะ

พยาบาลศาสตรมีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดานเขาถึงสูงกวานักศึกษาคณะครุศาสตร  

นักศึกษาโรงเรียนกฎหมายและการเมืองมีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานเขาถึงสูงกวา

นักศึกษาคณะครุศาสตร นักศึกษาโรงเรียนกฎหมายและการเมืองมีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ดานเขาถึงสูงกวานักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นักศึกษาโรงเรียนกฎหมายและการเมืองมีการรู

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานเขาถึงสูงกวานักศึกษาโรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ 

นักศึกษาโรงเรียนกฎหมายและการเมืองมีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานเขาถึงสูงกวา

นักศึกษาโรงเรียนการเรือน นักศึกษาโรงเรียนกฎหมายและการเมืองมีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ดานเขาถึงสูงกวานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และ นักศึกษาโรงเรียนกฎหมายและการเมืองมีการรู

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานเขาถึงสูงกวานักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

  ดานประเมิน พบวา นักศึกษาที่เรียนคณะตางกันมีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร        

ดานประเมินแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 เมื่อเปรียบเทียบเปนรายคู พบวา นักศึกษา        

คณะพยาบาลศาสตรมีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานประเมินสูงกวานักศึกษาคณะครุศาสตร  

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานประเมินสูงกวา

นักศึกษาคณะครุศาสตร  นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรมีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร         
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ดานประเมินสูงกวานักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นักศึกษาโรงเรียนกฎหมายและการเมือง      

มีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานประเมินสูงกวานักศึกษาคณะครุศาสตร นักศึกษาโรงเรียน

กฎหมายและการเมืองมีการรู เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานประเมินสูงกวานักศึกษา              

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นักศึกษาโรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการมีการรูเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ดานประเมินสูงกวานักศึกษาคณะครุศาสตร นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรมีการรู

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานประเมินสูงกวานักศึกษาโรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ 

นักศึกษาโรงเรียนกฎหมายและการเมืองมีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานประเมินสูงกวา

นักศึกษาโรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ นักศึกษาโรงเรียนการเรือนมีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร ดานประเมินสูงกวานักศึกษาคณะครุศาสตร นักศึกษาโรงเรียนการเรือนมีการรู เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ดานประเมินสูงกวานักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นักศึกษาโรงเรียน

กฎหมายและการเมืองมีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานประเมินสูงกวานักศึกษาโรงเรียนการ

เรือน นักศึกษาโรงเรียนกฎหมายและการเมืองมีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานประเมนิสูงกวา

นักศึกษาโรงเรียนการเรือน นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร             

ดานประเมินสูงกวานักศึกษาคณะครุศาสตร นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร ดานประเมินสูงกวานักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นักศึกษาโรงเรียนกฎหมายและ

การเมืองมีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานประเมินสูงกวานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานประเมินสูงกวา

นักศึกษาคณะครุศาสตร  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ดานประเมินสูงกวานักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  ดานการจัดการ พบวา นักศึกษาที่เรียนคณะตางกันมีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและ            

การสื่อสาร ดานการจัดการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 เมื่อเปรียบเทียบเปนรายคู พบวา 

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรมีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานการจัดการสูงกวานักศึกษา

คณะครุศาสตร นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรมีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานการจัดการสูง

กวานักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรมีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ดานการจัดการสูงกวานักศึกษาโรงเรยีนกฎหมายและการเมือง นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

มีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานการจัดการสูงกวานักศึกษาคณะครุศาสตร  นักศึกษาคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานการจัดการสูงกวานักศึกษาคณะ

ครุศาสตร 

  ดานการบูรณาการ พบวา นักศึกษาที่เรียนคณะตางกันมีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารดานการบูรณาการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 เมื่อเปรียบเทียบเปนรายคู พบวา 
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นักศกึษาคณะพยาบาลศาสตรมีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานการบูรณาการสูงกวานักศึกษา

คณะครุศาสตร นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     

ดานการ  บูรณาการสูงกวานักศึกษาคณะครุศาสตร นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรมีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ดานการบูรณาการสูงกวานักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นักศึกษาโรงเรียน

กฎหมายและการเมืองมีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานการบูรณาการสูงกวานักศึกษา         

คณะครุศาสตร  นักศึกษาโรงเรียนกฎหมายและการเมืองมีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร          

ดานการบูรณาการสูงกวานักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นักศึกษาโรงเรียนการทองเที่ยวและ

การบริการมีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานการบูรณาการสูงกวานักศึกษาคณะครุศาสตร 

นักศกึษาคณะพยาบาลศาสตรมีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานการบูรณาการสูงกวานักศึกษา

โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ นักศึกษาโรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการมีการรูเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ดานการบูรณาการสูงกวานักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นักศึกษา

โรงเรยีนกฎหมายและการเมืองมีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานการบูรณาการสูงกวานักศึกษา

โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ นักศึกษาโรงเรียนการเรือนมีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ดานการบูรณาการสูงกวานักศึกษาคณะ ครุศาสตร นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรมีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ดานการบูรณาการสูงกวานักศึกษาโรงเรียนการเรือน นักศึกษาโรงเรียนการเรือนมีการรู

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานการบูรณาการสูงกวานักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

นักศกึษาโรงเรียนกฎหมายและการเมืองมีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดานการบูรณาการสูงกวา

นักศึกษาโรงเรียนการเรือน นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดาน

การบูรณาการสูงกวานักศึกษาคณะครุศาสตร นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรมีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร ดานการบูรณาการสูงกวานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  นักศึกษาโรงเรียนกฎหมายและการเมือง

มีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานการบูรณาการสูงกวานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานการบูรณาการสูง

กวานักศึกษาคณะครุศาสตร นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ดานการบูรณาการสูงกวานักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  ดานการสรางสรรค พบวา นักศึกษาที่เรียนคณะตางกันมีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารดานการสรางสรรคแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 เมื่อเปรียบเทียบเปนรายคู พบวา 

นักศกึษาคณะพยาบาลศาสตรมีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานการสรางสรรคสูงกวานักศึกษา

คณะครุศาสตร นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรมีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานการสรางสรรค

สูงกวานักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นักศึกษาโรงเรียนกฎหมายและการเมืองมีการรูเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ดานการสรางสรรคสูงกวานักศึกษาคณะครุศาสตร  นักศึกษาโรงเรยีนกฎหมายและ

การเมืองมีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานการสรางสรรคสูงกวานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร
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และสังคมศาสตร  นักศึกษาโรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการมีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร       

ดานการสรางสรรคสูงกวานักศึกษาคณะครุศาสตร นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรมีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ดานการสรางสรรคสูงกวานักศึกษาโรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ นักศึกษาโรงเรียน

การทองเที่ยวและการบริการมีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานการสรางสรรคสูงกวานักศึกษา

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นักศึกษาโรงเรยีนกฎหมายและการเมืองมีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร ดานการสรางสรรคสูงกวานักศึกษาโรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ  นักศึกษาโรงเรียนการ

เรือนมีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานการสรางสรรคสูงกวานักศึกษาคณะครุศาสตร  นักศึกษา

โรงเรียนการเรือนมีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานการสรางสรรคสูงกวานักศึกษาคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ดานการสรางสรรคสูงกวานักศึกษาคณะครุศาสตร นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรมีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ดานการสรางสรรคสูงกวานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมี

การรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานการสรางสรรคสูงกวานักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร  นักศึกษาโรงเรียนกฎหมายและการเมืองมีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานการ

สรางสรรคสูงกวานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีการรูเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ดานการสรางสรรคสูงกวานักศึกษาคณะครศุาสตร  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีมีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานการสรางสรรคสูงกวานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 

  ดานการสื่อสาร พบวา นักศึกษาที่เรียนคณะตางกันมีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารดานการสื่อสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 เม่ือเปรียบเทียบเปนรายคู พบวา นักศึกษา            

คณะพยาบาลศาสตรมีการรู เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานการสื่อสารสูงกวานักศึกษา            

คณะครุศาสตร  นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรมีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานการสื่อสารสูง

กวานักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นักศึกษาโรงเรียนกฎหมายและการเมืองมีการรูเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ดานการสื่อสารสูงกวานักศึกษาคณะครุศาสตร นักศึกษาโรงเรียนกฎหมายและ

การเมืองมีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานการสื่อสารสูงกวานักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร นักศึกษาโรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการมีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร         

ดานการสื่อสารสูงกวานักศึกษาคณะครุศาสตร  นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรมีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ดานการสื่อสารสูงกวานักศึกษานักศึกษาโรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ  นักศึกษา

โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการมีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานการสื่อสารสูงกวา

นักศกึษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นักศึกษาโรงเรียนการเรือนมีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ดานการสื่อสารสูงกวานักศึกษาคณะครุศาสตร  นักศึกษาโรงเรียนการเรือนมีการรู เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ดานการสื่อสารสูงกวานักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นักศึกษา        
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คณะวิทยาการจัดการมีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานการสื่อสารสูงกวานักศึกษาคณะ       

ครุศาสตร  นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานการสื่อสารสูงกวา

นักศกึษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานการสื่อสารสูงกวา

นักศึกษาคณะครุศาสตร  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ดานการสื่อสารสูงกวานักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

    3.3 ชั้นป ผลการวิจัย พบวา นักศึกษาท่ีเรียนชั้นปตางกัน มีการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

    3.4 เกรดเฉลี่ยสะสม ผลการวิจัย พบวา นักศึกษาท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสมตางกัน มีการรูเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารไมแตกตางกัน 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 การวิจัย เรื่อง การรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต มีประเด็นสําคัญสําคัญที่ไดพบจากผลการวิจัยในคร้ังนี้ ผูวิจัยจะไดนํามาอภิปรายเพ่ือสรุปเปนขอยุติ

ใหทราบถึงขอเท็จจริงโดยมีการนําเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของมาอางอิงสนับสนุนหรือขัดแยง ดังนี้ 

    วัตถุประสงคขอที่ 1 ระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยภาพรวมอยูในระดับมาก

ที่สุด เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักศึกษามีระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมากที่สุดทุก

ดาน ไดแก ดานนิยาม ดานการเขาถึง ดานประเมิน ดานการจัดการ ดานการบูรณาการ ดานการสรางสรรค 

และดานการส่ือสาร เพราะวา โครงสรางหลักสูตรของทุกหลักสูตรบังคับใหมีการเรียนการสอนในรายวิชาที่มี

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนพ้ืนฐาน ตัวอยางเชน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหนักศึกษามีความเขาใจ

ใน เร่ืองการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทุกดานในระดับมากที่สุด 

    วัตถุประสงคขอที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จําแนกตาม เพศ คณะ ชั้นป และเกรดเฉลี่ยสะสม พบวา 

  นักศึกษาที่มีเพศตางกันมีระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไมแตกตางกัน 

เพราะวา นักศึกษาเพศหญิงและเพศชาย มีความสนใจในเร่ือง การรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ใกลเคียงกัน หรือมีความชอบที่เหมือนกัน ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไมสามารถอางอิงงานวิจัยที่สอดคลองกับ 
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ETS iSkills TM 7 มาตรฐานของการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยตรงจึงหาผลการวิจัยที่ใกลเคียง

มากท่ีสุดมาใชในการอภิปราย ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูลที่กําหนดเพศเปนตัวแปรสอดคลองกับงานวิจัยของ 

ชาญ กลิ่นซอน (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษาพบวา ผลการเปรียบเทียบเจตคติและพฤติกรรมการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษา เพื่อการเรียนรูดวยตนเองระหวางเพศชายและเพศหญิงพบวาไมมีความแตกตางกัน 

อาจมองไดวาเพศชายและเพศหญิงมีความสนใจสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาใกลเคียงกัน เพราะ

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีความแปลกใหม และการติดตอสื่อสารที่สะดวกรวดเร็วทาใหมีผูสนใจสื่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมากขึ้นในระดับที่ใกลเคียงกัน 

  นักศึกษาที่เรียนคณะตางกัน มีระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญ 0.05 ในดานนิยาม ดานเขาถึง ดานประเมิน ดานการจัดการ ดานการบูรณาการ ดานการ

สรางสรรค และดานการสื่อสาร เพราะวา นักศึกษาแตละคนใสใจเร่ือง การรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารไมเทากันหรืออาจมีการเรียนเรื่องของการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในชั้นเรียนท่ีตางกัน ซึ่ง

ผลการวิเคราะหขอมูลท่ีกําหนดคณะเปนตัวแปรสอดคลองกับงานวิจัยของ ภมร บุตรสีทัด และ รัชนีศิริ ประ

พิมพ (2559: บทคัดยอ) ไดศึกษาพบวา อาจเปนเพราะความคิด ทัศนคติ ชวงเวลา สิ่งที่คาดหวัง ความสนใจใน

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงประสบการณความรูที่ไดรับในชั้นเรียนของนักศึกษาแตกตางกัน เปนผลทํา

ใหมีพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน 

  นักศึกษาชั้นปตางกัน มีระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไมแตกตางกัน 

เพราะวาการโตมาในยุคที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขามามีบทบาทตอการดํารงชีวิตในสังคมทําให

คนในทุกชนชั้นไดเรียนรูในสิ่งท่ีใกลเคียงกัน ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูลท่ีกําหนดชั้นปเปนตัวแปรสอดคลองกับ

งานวิจัยของ   ปภาดา เจียวกก (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาพบวา นักศึกษาในปจจุบัน เติบโตมาใน

สภาพแวดลอมที่เก่ียวของกับการศึกษาและการคนควา ที่ไมแตกตางกันมากนัก ทําใหมีรูปแบบการคนควา 

หรือ การแสวงหาสารสนเทศที่ไมแตกตางกัน หรืออาจเปนเพราะ นักศึกษาไมไดนําความรูจากการเรียนไป

ฝกฝน ไปคนควาเพิ่มเติมดวยตนเอง เมื่อจบจากการเรียน ทาใหไมเกิดการพัฒนาทักษะการแสวงหาสารสนเทศ

แมจะเรียนในชั้นที่สูงข้ึนก็ตาม 

  นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมตางกันมีระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร        

ไมแตกตางกัน เพราะวา นักศึกษาบางคนท่ีมีผลการเรียนตํ่าแตมีความสนใจเรื่อง การรูเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารในขณะท่ีศึกษาบางคนท่ีมีผลการเรียนดีแตไมใหความสนใจในเร่ือง การรูเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูลที่กําหนดเกรดเฉลี่ยเปนตัวแปรสอดคลองกับงานวิจัยของ                 

ภคพร อํามาตยมณี ชุมอินทรจักร (2558: บทคัดยอ) ไดศึกษาพบวา นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง  

มีพฤติกรรมการรูสารสนเทศมากกวา นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํากวาในบางดาน แตในภาพรวมไม

มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช 

   จากผลการวิจัย เรื่อง การรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

    1. เนื่องจากงานวิจัยนี้เปนการสอบถามความคิดเห็นการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร             

แตไมไดวัดทักษะความรู และทักษะการปฏิบัติ เปนไปไดวาเมื่อมีการวัดทักษะความรู และทักษะการปฏิบัติผล

ที่ไดอาจจะไมสอดคลองกับความคิดเห็น ดังน้ันทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิตควรจัดโครงการอบรมทักษะการรู

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหแกนักศึกษาทุกชั้นปเปนประจําทุกภาคการศึกษา 

    2. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศควรจัดกิจกรรมเสริมทักษะการรูเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารใหนักศึกษาเห็นถึงความสําคัญ และประโยชนของทักษะการรูเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

       3. มหาวิทยาลัยสวนดุสิตควรสนับสนุนระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานดานเทคโนโลยีที่เพียงพอ ทั้งตอ

การศึกษา และการใชงานในรั้วมหาวิทยาลัย 

 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

    1. ควรมีการศึกษาโดยใชวิธีอ่ืน เชน การใชแบบทดสอบในการวัดทักษะการรูเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร  

 2. ควรมีการวัดทักษะการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระหวางเรียน และทักษะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารที่จัดสอบโดยกรมแรงงาน   
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        และสารสนเทศศาสตร 
        คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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        และสารสนเทศศาสตร 
        คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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แบบประเมินความสอดคลอง IOC การรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

คําชี้แจง    โปรดทําเครื่องหมาย  ( )  ลงในชองความคิดเห็นของทานพรอมเขียนขอเสนอแนะที่เปน

ประโยชนในการนําไปพิจารณาปรบัปรุงตอไป 

 

เกณฑการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ

ETS iSkills TM7  

ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ  

ขอเสนอแนะ 

เห็นดวย 

1 

ไมแนใจ 

0 

ไมเห็นดวย 

-1 

1. นิยาม คือ การทําความเขาใจขอบเขตของปญหาดานสารสนเทศที่เกี่ยวของกับหัวขอที่ศึกษาโดยใชเคร่ืองมือ

อิเล็กทรอนิกสชวยอํานวยความสะดวกสําหรับการสืบคนสารสนเทศ 

1.1 สามารถแยกแยะคําถามท่ีตองการศกึษาใหชัดเจน กระชับ และเฉพาะเจาะจง เพื่อคัดแยกคําถามที่ไมดีออกจากกรอบ

ที่ตองการศกึษา เชน คําถามที่กวางเกินไป หรือคําถามที่จะทําใหไดสารสนเทศท่ีไมตรงกับความตองการ 

1.1.1. ฉันสามารถกําหนดขอบเขตของคําถามใหมีความ

ชัดเจน 

    

1.1.2. ฉันสามารถกําหนดคําถามใหอยู ในกรอบที่

ตองการศึกษาได 

    

1.1.3. ฉันสามารถตีกรอบของคําถามใหมีความชัดเจน 

งายตอการศึกษา 

    

1.2 สามารถถามคําถามกับ “อาจารยหรือผูสอน” เพื่อชวยใหเขาใจหัวขอที่ศกึษาอยางชัดเจน 
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เกณฑการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ

ETS iSkills TM7  

ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ  

ขอเสนอแนะ 

เห็นดวย 

1 

ไมแนใจ 

0 

ไมเห็นดวย 

-1 

1.2.1. กรณีท่ีคําถามมีความคลุมเครือฉันสามารถ

สอบถามจากอาจารยผูสอนได 

    

1.2.2. อาจารยผูสอนสามารถอธิบายคําถามที่ฉันสงสัย

ไดอยางชดัเจน 

    

1.2.3. ฉันสามารถตั้งคําถามใหเขาใจงายและมีความ

ชัดเจน 

    

1.3 การสืบคนสารสนเทศที่เกี่ยวของเพื่อชวยในการวางกรอบใหกับหัวขอท่ีศึกษาคือหลักการเบื้องตนของการดําเนินการ

ที่มีประสิทธิภาพ 

1.3.1 ฉันรู วิ ธีการที่ จะสืบคนสารสนเทศที่มี ความ

เก่ียวของกันมากกวาหนึ่งแหลงไดอยางรวดเร็วและตรง

ประเดน็ 

    

1.3.2 ฉันสามารถสืบคนสารสนเทศไดตรงกับหัวขอที่ฉัน

กําลังศึกษา 

    

1.3.3 ฉันสามารถสืบคนสารสนเทศไดจากแหลงขอมูลที่

น า เ ชื่ อ ถื อบน อิ น เท อ ร เน็ ต เ พ่ื อ ใ ห ไ ด ข อ มู ล ที่ มี

ประสิทธิภาพ 
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เกณฑการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ

ETS iSkills TM7  

ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ  

ขอเสนอแนะ 

เห็นดวย 

1 

ไมแนใจ 

0 

ไมเห็นดวย 

-1 

2. เขาถึง คือ การรวบรวมหรือคนคืนสารสนเทศจากสภาพแวดลอมดิจิทัล แหลงสารสนเทศอาจจะเปน เว็บเพจ 

ฐานขอมูล กลุมสนทนา จดหมายอิเล็กทรอนิกส หรือส่ือสิ่งพิมพออนไลน 

2.1 สามารถสรางและผสมผสานคําคน (คําสําคัญ) ไดอยางนาพึงพอใจสอดคลองกับความตองการโดยคําคนเหลาน้ี

เกี่ยวของกับหัวขอที่ศกึษา 

2.1.1 ฉันสามารถผสมผสานคําคน เพ่ือคนหาสารสนเทศ

ที่ตรงตอความตองการได 

    

2.1.2 ฉันรูสิ่งแตกตางในการใชตรรกบูลลีน เชน การใช

คําวา "AND" "OR" "NOT"   

    

2.1.3. ฉันรูวิธีการคนหาดวยวลีที่ตรงกับสิ่งที่ตองการ

สืบคน และวิธีการใชคําคนทางเลือก เชน ภาษาอังกฤษ 

คําพองความหมาย  

    

2.2 สามารถเรียกดูขอมูลจากแหลงขอมูลท่ีตรงกับหัวขอท่ีศึกษาไดหนึ่งแหลงหรือมากกวาหน่ึงแหลงไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2.2.1 ฉันรูวิ ธีการที่ จะเปดโปรแกรมมากกวาหนึ่ ง

โปรแกรมในเวลาเดียวกันและสลับเปลี่ยนการใชงาน

ระหวางโปรแกรมไดอยางรวดเร็ว 
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เกณฑการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ

ETS iSkills TM7  

ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ  

ขอเสนอแนะ 

เห็นดวย 

1 

ไมแนใจ 

0 

ไมเห็นดวย 

-1 

2.2.2 ฉันสามารถสืบคนขอมูลไดจากหลายแหลงท่ีมา

เพื่อนํามาเปรียบเทียบความนาเชื่อถือของขอมูล 

    

2.2.3 ฉันสามารถนําขอมูลจากหลายแหลงขอมูลที่ตรง

กับหัวขอที่กําลังศึกษามาใชเพ่ือใหงานมีประสิทธิภาพ

สูงสุด 

    

2.3 สามารถตัดสินใจไดวาประเภทของแหลงสารสนเทศที่มี สามารถนํามาใชประโยชนไดมากที่สุด และตรงตามความ

ตองการ 

2.3.1 ฉัน รู ว าสารสนเทศ ท่ีต องการมาจากแหล ง

สารสนเทศใดบาง และสามารถนํามาใชไดตรงตามความ

ตองการอยางเหมาะสม 

    

2.3.2 ฉันสามารถตัดสินใจไดวาประเภทของแหลง

สารสนเทศที่มี สามารถนํามาใชประโยชนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

    

2.3.3. ฉันสามารถนําสารสนเทศที่มีมาใชงานไดตรงตาม

ความตองการ 
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เกณฑการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ

ETS iSkills TM7  

ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ  

ขอเสนอแนะ 

เห็นดวย 

1 

ไมแนใจ 

0 

ไมเห็นดวย 

-1 

3. ประเมิน คือ การตัดสินไดวาสารสนเทศมีความสอดคลองกับปญหาที่กําลังศึกษาโดยพิจารณาจาก ขอบเขต ความ

ลําเอียง ชวงระยะเวลา ความสอดคลอง และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

3.1. สามารถตัดสินไดจากความสัมพันธกับหัวขอที่ศึกษาที่สามารถนําไปใชประโยชนที่มีการจัดเตรียมไวบนเว็บเพจและ

จากบทความในวารสารออนไลน 

3.1.1 ฉันรูวิธีการพิจารณาสารสนเทศอยางถูกตอง และ

เหมาะสม 

    

3.1.2 ฉันสามารถพิจารณาไดวาสารสนเทศที่ ไดมี

ความสัมพันธกันหรือสอดคลองกับหัวขอที่ศึกษา มาก

นอยเพียงใด 

    

3.1.3 ฉันสามารถพิจารณาไดวาสารสนเทศท่ีตองการ

สามารถนําไปใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

    

3.2 สามารถประเมินไดวาฐานขอมูลมีสารสนเทศที่เปนปจจุบันอยางเหมาะสมและเปนสารสนเทศท่ีตรงกับหัวขอที่ศึกษา 

3.2.1 ฉันสามารถประเมินไดวาฐานขอมูลมีความ

นาเชื่อถือหรือไม 
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ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ  

ขอเสนอแนะ 

เห็นดวย 

1 

ไมแนใจ 

0 

ไมเห็นดวย 

-1 

3.2.2. ฉันสามารถประเมินไดวาฐานขอมูลมีสารสนเทศ

ที่เปนปจจุบันมากนอยเพียงใด 

    

3.2.3.  ฉันสามารถพิ จ ารณา เลื อกฐานข อมู ลที่ มี

สารสนเทศตรงกับความตองการได 

    

3.3 สามารถตัดสินใจเลือกแหลงทรัพยากรสารสนเทศที่มีขอบเขตครอบคลุมหัวขอท่ีศกึษา 

3.3.1 ฉันสามารถเลือกสารสนเทศจากแหลงสารสนเทศ

ที่มีความนาเช่ือถือได 

    

3.3.2 ฉันสามารถพิจารณาไดวาแหลงสารสนเทศใดบาง

ที่ตรงกับหัวขอที่กําลังศึกษา 

    

3.3.3 กรณีที่แหลงสารสนเทศมีความนาเชื่อถือหลาย

แหลงฉันสามารถตัดสินใจเลือกเพียงแหลงเดียวเพ่ือให

ตรงกับหัวขอท่ีฉันศึกษา 

    

4. การจัดการ คือ การจัดการสารสนเทศ จะชวยใหคนหาสารสนเทศไดงาย  
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ขอเสนอแนะ 

เห็นดวย 

1 

ไมแนใจ 

0 

ไมเห็นดวย 

-1 

4.1 การจัดหมวดหมูจดหมายอิเล็กทรอนิกส จัดเก็บในแฟมบันทึกขอมูลที่เหมาะสม เพื่อใชเปนพื้นฐานในการพิจารณา

เนื้อหาในจดหมายอเิล็กทรอนิกส 

4.1.1 ฉันสามารถแยกประเภทของของจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสไดวาเปนประเภทใด เชน จดหมายสวนตัว 

จดหมายธุรกิจ จดหมายกิจธุระ หรือ จดหมายราชการ 

    

4.1.2 ฉันรูวิธีการตั้ งคาจดหมายอิเล็กทรอนิกส  ที่

เก่ียวกับการจัดสง การจัดรูปแบบ การจัดขอความและ

การจัดการไฟล 

    

4.1.3 ฉันสามารถจัดเก็บจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-

Mail Address) ใหมีความสะดวกตอการใชงาน 

    

4.2. การจัดเรียงสารสนเทศของบุคลากรในลักษณะโครงสรางองคกร 

4.2.1 ฉันสามารถสรางรายชื่อบุคลากรในรูปแบบ

โครงสรางองคกรได 

    

4.2.2 ฉันสามารถจัดการระเบียบตาง ๆ ตามประเภท

ของหนวยงานเพื่อใหสอดคลองและเปนระบบตาม

โครงสรางองคกร 

    

4.2.3 ฉันสามารถจัดเรียงสารสนเทศของบุคลากรใน

องคกรไดอยางเปนระบบ 
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ขอเสนอแนะ 

เห็นดวย 

1 

ไมแนใจ 

0 

ไมเห็นดวย 

-1 

4.3. การจัดเรียงไฟลงานตาง ๆ จดหมายอิเล็กทรอนิกส สามารถดึงสารสนเทศที่มีความสัมพันธกันจากฐานขอมูลของ

องคกรได 

4.3.1 ฉันรูวิธีการจัดเรียงไฟลงานตาง ๆ เพื่อชวยในการ

ดึงสารสนเทศจากฐานขอมูลในองคกรไดงาย 

    

4.3.2 ฉันสามารถจัดเรียงไฟลงานตามประเภทของงาน

ไดอยางเหมาะสม 

    

4.3.3 ฉันสามารถดึงสารสนเทศท่ีมีความสัมพันธกัน จาก

จดหมายอิเลก็ทรอนิกสได 

    

5. การบูรณาการ คือ การตีความและการนําเสนอสารสนเทศ เชน การใชเครื่องมือดิจิตอลมาสังเคราะห สรุปผล 

เปรียบเทียบ และพิจารณาความขัดแยง จากแหลงสารสนเทศที่หลากหลาย 

5.1 เปรียบเทียบโฆษณา จดหมายอิเล็กทรอนิกส หรือเว็บไซต จากผูขายที่เปนคูแขง โดยสรุปผลขอมูลลงในตาราง 

5.1.1 ฉันสามารถนําขอมูลมากกวาหนึ่งแหลงมาใชใน

การเปรยีบเทียบไดอยางเหมาะสม 

    

5.1.2 ฉันสามารถ วิ เค ร าะห ข อมู ลที่ ไ ด จ า กกา ร

เปรยีบเทียบไดอยางเหมาะสม 

    



124 
 

 
 

 

เกณฑการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ

ETS iSkills TM7  
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ขอเสนอแนะ 

เห็นดวย 

1 

ไมแนใจ 

0 

ไมเห็นดวย 

-1 

5.1.3 ฉันสามารถทําตารางส รุปผล เพื่อใช ในการ
เปรยีบเทียบขอมูลไดอยางชัดเจน 

    

5.2 สรุปและสังเคราะหสารสนเทศ จากหลายประเภทของแหลงที่มาตามเกณฑเฉพาะ เพ่ือใชในการเปรียบเทียบ

สารสนเทศ และใชในการตัดสินใจ 

5.2.1 ฉันสามารถวิเคราะหสารสนเทศตามเกณฑที่

กําหนดไวได 

    

5.2.2 ฉันสามารถสรุปและสังเคราะหสารสนเทศ เพ่ือใช

ในการเปรียบเทียบ และตัดสินใจ 

    

5.2.3 ฉันสามารถสรุปและสังเคราะหสารสนเทศจาก
หลายแหลงที่มาไดอยางเหมาะสม 

    

5.3 การนําเสนอผลลัพธทางวิชาการ สามารถนํามาจัดในตารางคํานวณ เพื่อที่จะทําใหขอมูลมีความชัดเจนมากข้ึนและ

นําไปใชในการตัดสินใจ 

5.3.1 ฉันรูวิธีการนาํเสนอสารสนเทศใหงายตอการเขาใจ

และเหมาะสม 
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ขอเสนอแนะ 

เห็นดวย 

1 

ไมแนใจ 

0 

ไมเห็นดวย 

-1 

5.3.2 ฉันสามารนําขอมูลมาจัดทําตาราง เพ่ือทําให

ขอมูลมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

    

5.3.3 ฉันสามารถนําเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบ
ของตารางไดอยางชัดเจน 

    

6. การสรางสรรค คือ การปรับ การประยุกตใช การออกแบบหรือสรางสารสนเทศ 

6.1. การแกไขและสามารถจัดรูปแบบเอกสารตามที่กําหนดได 

6.1.1 ฉันรู วิธีการจัดรูปแบบเอกสารโดยการแทรก

กราฟกและไฟลอื่น (ตารางคาํนวณ เอกสารอื่นๆ)  

    

6.1.2 ฉันรูวิธีการ “บันทึกเปน” เพ่ือที่เปลี่ยนรูแบบของ

เอกสารจากประเภทของโปรแกรมไมโครซอฟตเวิรดไป

เปนเอกสาร HTML 

    

6.1.3 ฉันรูวิธีการแกไขและจัดรูปแบบเอกสารใหตรง

ตามเกณฑที่ถูกกําหนดข้ึนมาโดยผูใช 

    

6.2 การสรางสไลดนําเสนอเพื่อสนับสนุนหัวขอที่เปนลักษณะขอโตแยง 
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ขอเสนอแนะ 

เห็นดวย 

1 

ไมแนใจ 

0 

ไมเห็นดวย 

-1 

6.2.1 ฉันมีความสามารถใชโปรแกรมนําเสนอเพื่อสราง

สไลดนําเสนองานไดอยางเหมาะสม 

    

6.2.2 ฉันสามารถใชโปรแกรมนําเสนอเพื่ออธิบาย

คําถามหรือขอโตแยงไดอยางเหมาะสม 

    

6.2.3 ฉันสามารถใชโปรแกรมนําเสนอสรุปประเด็นท่ีใช
ในการนําเสนอไดอยางเหมาะสม 

    

6.3 การสรางสไลดท่ีแสดงผลขอมูลใหเห็นความชัดเจนของความสัมพันธระหวางตัวแปร 

6.3.1 ฉันสามารถสรางสไลดเพื่อแสดงผลขอมูลไดอยาง

ถูกตอง 

    

6.3.2 ฉันสามารถสรางสไลดแสดงผลขอมูล ใหมีความ

ชัดเจน และงายตอการเขาใจ 

    

6.3.3 ฉั นสามารถสร า งส ไลด นํ า เสนอข อมู ลที่ มี

ความสัมพันธระหวางตัวแปรไดอยางชัดเจน 

    

7. สื่อสาร คือ การกระจายสารสนเทศท่ีมีการปรับแตงไปยังผูรับอยางมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบของดิจิตอล 

7.1 การจัดรูปแบบของเอกสารเพ่ือใหเปนประโยชนแกกลุมผูใช 
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ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ  

ขอเสนอแนะ 

เห็นดวย 

1 

ไมแนใจ 

0 

ไมเห็นดวย 

-1 

7.1.1 ฉันรูวิธีการแทรกกราฟกและไฟลอื่น ๆ ในเอกสาร

เพื่อใหเปนประโยชนแกผูใช 

    

7.1.2 ฉันสามารถจัดรูปแบบของเอกสาร โดยการ
จัดเรียงหนา ใสเลขหนา ปรับเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร 
รวมท้ังสรางแผนภูมิและตาราง ใหงายตอการเขาใจแกผู
ใชได 

    

7.1.3 ฉันสามารถจัดรูปแบบเอกสารเพ่ือใหมีความ
นาสนใจ และเขาใจงายสะดวกตอการใชงานของผูใช 

    

7.2. การปรับเปลี่ยนขอมูลในจดหมายอิเล็กทรอนิกส เพ่ือการนําเสนอโดยยอไปยังกลุมผูใช  

7.2.1 ฉันรูวิ ธีการปรับเปลี่ ยนขอมูลเ พ่ือสรางงาน

นําเสนอโดยใชตัวชวย แมแบบการออกแบบหรือแบบ

รางเปลา 

    

7.2.2 ฉันสามารถนําขอมูลจากจดหมายอิเล็กทรอนิกส
มาปรับเปลี่ยนเปนงานนําเสนอเพื่อใชในการสื่อสารไปยัง
กลุมผูใช 

    

7.2.3 ฉันสามารถนําขอมูลจากจดหมายอิเล็กทรอนิกส
มาสรุปใหมีความเขาใจงายสะดวกตอการนําไปใชของ
ผูใช 
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ขอเสนอแนะ 

เห็นดวย 

1 

ไมแนใจ 

0 

ไมเห็นดวย 

-1 

7.3. การคัดเลือก และจัดการสไลดที่ใชในการนําเสนอ ใหชัดเจนสําหรับกลุมผูใชที่แตกตางกัน 

7.3.1 ฉันสามารถคัดเลือกสารสนเทศที่ใชในการนําเสนอ
ไดอยางเหมาะสมกับประเภทของกลุมผูรับขอมูล 

    

7.3.2 ฉันรูวิธีการจัดการสไลดที่ใชในการนําเสนอ ใหมี
ความนาสนใจ ดงึดูดตอกลุมรับขอมูลที่แตกตางกันได 

    

7.3.3 ฉันสามารถจัดรูปแบบสไลด โดยการเพิ่มวัตถุ 

(เชน คลิปอารท รูปภาพ คลิปวีดีโอ เสียง) ในการ

นําเสนอแกกลุมผูใชท่ีแตกตางกันได 

    

7.4. ออกแบบสื่อส่ิงพิมพท่ีจะสื่อสารไปยังกลุมของผูใชที่แตกตางกัน 

7.4.1 ฉันสามารถออกแบบสื่อสิ่งพิมพนําเสนอขอมูลตาง 
ๆ ใหเหมาะสมกับประเภทของผูรับขอมูล 

    

7.4.2 ฉันสามารถนําความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาออกแบบสื่อสิ่งพิมพใหมีความนาสนใจ 

    

7.4.3 ฉันสามารถนําความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาออกแบบสื่อสิ่งพิมพใหมีความเหมาะสมกับชนิดของ
งานนั้น ๆ  
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เร่ือง การรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

คําชี้แจงสําหรับผูตอบแบบสอบถาม   

แบบสอบถามชุดนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยผลที่ไดจากแบบสอบถามชุดนี้จะเปนแนวทางในการศึกษาและ

นําไปพัฒนาเร่ืองการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาตอไป 

 แบบสอบถามฉบับนี้มี 2 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่ 2 การรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย  
สวนดุสิต 

 

ตอนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คําช้ีแจง กรุณาทําเคร่ืองหมาย   ลงใน   ที่ตรงกับขอมูลของทานมากท่ีสุด 

 1. เพศ  
    ชาย       หญิง 
 2. ระดับชั้นปที่กําลังศึกษา 
    ชั้นปที่ 1      ชั้นปที่ 2 
    ชั้นปที่ 3     
 3. คณะวิชาที่ศึกษา 
    คณะครุศาสตร     คณะพยาบาลศาสตร 

    คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 

    โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ   โรงเรียนการเรือน 

    คณะวิทยาการจัดการ     คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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4. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) 

    ต่ํากวา 2.00      2.01 – 2.50 

    2.51 – 3.00      3.01 – 3.50 

    3.51 – 4.00 

 

ตอนที่ 2 การรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาระดับปริญญาตร ีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

คําช้ีแจง กรุณาทําเคร่ืองหมาย   ลงในชองท่ีตรงตามความคิดเห็นของทานมากที่สุด 

เกณฑการประเมิน ระดับ 5   หมายถึง   มากที่สุด 
   ระดับ 4   หมายถึง   มาก 
   ระดับ 3   หมายถึง   ปานกลาง 
   ระดับ 2   หมายถึง   นอย 

    ระดับ 1   หมายถึง   นอยที่สุด 
 
 

ขอ รายการ ระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศ      

และการสื่อสาร 

5 4 3 2 1 

เกณฑการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานนิยาม 

1 สามารถกําหนดขอบเขตของคําถามใหมีความชัดเจน      

2 สามารถกําหนดคําถามใหอยูในกรอบที่ตองการศึกษา      

3 สามารถตีกรอบของคําถามใหมีความชัดเจนและงายตอการศึกษา      

4  กรณีที่คําถามมีความคลุมเครือนักศึกษาสามารถสอบถามจากอาจารย
ผูสอน 

     

5 อาจารยผูสอนสามารถอธิบายคําถามที่นักศึกษาสงสัยไดอยางชัดเจน      
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ขอ รายการ ระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศ        
และการสื่อสาร 

5 4 3 2 1 

6 สามารถตั้งคําถามใหเขาใจงายและมีความชัดเจน      

7 รูวิธีการที่จะสืบคนสารสนเทศที่มีความเกี่ยวของกันมากกวาหนึ่งแหลงได
อยางรวดเร็วและตรงประเด็น 

     

8 สามารถสืบคนสารสนเทศไดตรงกับหัวขอที่กําลังศึกษา      

9 สามารถสืบคนสารสนเทศไดจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือบนอินเทอรเน็ต
เพ่ือใหไดขอมูลที่มีประสิทธิภาพ 

     

เกณฑการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานเขาถึง 

10 สามารถผสมผสานคาํคน เพ่ือคนหาสารสนเทศที่ตรงตอความตองการ      

11 รูความแตกตางในการใชตรรกะบูลีน เชน การใชคําวา  "AND"  "OR" 
"NOT"   

     

12 รูวิธีการคนหาดวยวลีท่ีตรงกับสิ่งท่ีตองการสืบคน และวิธีการใชคําคน
ทางเลือก เชน ภาษาอังกฤษ คําพองความหมาย  

     

13 รูวิธีการท่ีจะเปดโปรแกรมมากกวาหน่ึงโปรแกรมในเวลาเดียวกันและสลับ
เปลี่ยนการใชงานระหวางโปรแกรมไดอยางรวดเร็ว 

     

14 สามารถสืบคนขอมูลไดจากหลายแหลงที่มาเพ่ือนํามาเปรียบเทียบความ
นาเชื่อถือของขอมูล 

     

15 สามารถนําขอมูลจากหลายแหลงขอมูลท่ีตรงกับหัวขอที่กําลังศึกษามาใช
เพ่ือใหงานมีประสิทธิภาพสูงสุด 

     

16 รูวาสารสนเทศที่ตองการมาจากแหลงสารสนเทศใดบาง และสามารถ

นํามาใชไดตรงตามความตองการอยางเหมาะสม 

     

17 สามารถตัดสินใจไดวาประเภทของแหลงสารสนเทศที่มี สามารถนํามาใช

ประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ 

     

18 สามารถนําสารสนเทศที่มีมาใชงานตรงตามความตองการ      

เกณฑการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานประเมิน 

19 รูวิธีการพิจารณาสารสนเทศอยางถูกตอง และเหมาะสม      
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ขอ รายการ ระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศ         

และการสื่อสาร 

5 4 3 2 1 

20 สามารถพิจารณาไดวาสารสนเทศที่ไดมีความสัมพันธกันหรือสอดคลองกับ

หัวขอที่ศึกษา มากนอยเพียงใด 

     

21 สามารถพิจารณาไดวาสารสนเทศที่ตองการสามารถนําไปใชประโยชน

อยางมีประสิทธิภาพ 

     

22 สามารถประเมินไดวาฐานขอมูลมีความนาเชื่อถือ      

23 สามารถประเมินไดวาฐานขอมูลมีสารสนเทศที่เปนปจจุบันมากนอย

เพียงใด 

     

24 สามารถพิจารณาเลือกฐานขอมูลที่มีสารสนเทศตรงกับความตองการ      

25 สามารถเลือกสารสนเทศจากแหลงสารสนเทศที่มีความนาเชื่อถือ      

26 สามารถพิจารณาไดวาแหลงสารสนเทศใดบางที่ตรงกับหัวขอที่กําลังศึกษา      

27 กรณีท่ีแหลงสารสนเทศมีความนาเชื่อถือหลายแหลงผูใชสามารถตัดสินใจ

เลือกเพียงแหลงเดียวเพ่ือใหตรงกับหัวขอที่ศึกษา 

     

เกณฑการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานการจัดการ 

28 สามารถแยกประเภทของของจดหมายอิเล็กทรอนิกสไดวาเปนประเภทใด 

เชน จดหมายสวนตัว จดหมายธุรกิจ จดหมายกิจธุระ หรือ จดหมาย

ราชการ 

     

29 รูวิธีการตั้งคาจดหมายอิเล็กทรอนิกส ที่เก่ียวกับการจัดสง การจัดรูปแบบ 

การจัดขอความและการจัดการไฟล 

     

30 สามารถจัดเก็บจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail Address) ใหมีความ

สะดวกตอการใชงาน 

     

31 สามารถสรางรายชื่อบุคลากรในรูปแบบโครงสรางองคกร      

32 สามารถจัดการระเบียบตาง ๆ ตามประเภทของหนวยงานเพ่ือให

สอดคลองและเปนระบบตามโครงสรางองคกร 

     

33 สามารถจัดเรียงสารสนเทศของบุคลากรในองคกรอยางเปนระบบ      
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ขอ รายการ ระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศ         

และการสื่อสาร 

5 4 3 2 1 

34 รูวิธีการจัดเรียงไฟลงานตาง ๆ เพ่ือชวยในการดึงสารสนเทศจาก

ฐานขอมูลในองคกรไดงาย 

     

35 สามารถจัดเรียงไฟลงานตามประเภทของงานไดอยางเหมาะสม      

36 สามารถดึงสารสนเทศที่มีความสัมพันธกัน จากจดหมายอิเล็กทรอนิกส      

เกณฑการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานการบูรณาการ 

37 สามารถนําขอมูลมากกวาหนึ่งแหลงมาใชในการเปรียบเทียบอยาง

เหมาะสม 

     

38 สามารถวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการเปรียบเทียบอยางเหมาะสม      

39 สามารถทําตารางสรุปผล เพื่อใชในการเปรียบเทียบขอมูลอยางชัดเจน      

40 สามารถวิเคราะหสารสนเทศตามเกณฑที่กําหนด      

41 สามารถสรุปและสังเคราะหสารสนเทศ เพื่อใชในการเปรยีบเทียบ และ

ตัดสินใจ 

     

42 สามารถสรุปและสังเคราะหสารสนเทศจากหลายแหลงที่มาอยาง

เหมาะสม 

     

43 รูวิธีการนําเสนอสารสนเทศใหงายตอการเขาใจและเหมาะสม      

44 สามารถนําขอมูลมาจัดทําตาราง เพื่อทําใหขอมูลมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน      

45 สามารถนําเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบของตารางอยางชัดเจน      

เกณฑการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานการสรางสรรค 

46 รู วิ ธี ก าร จัด รูปแบบ เอกสาร โดยกา รแทรกกราฟ กแล ะไฟล อื่ น           

(ตารางคํานวณ เอกสารอื่น ๆ )  

     

47 รูวิธีการ “บันทึกเปน” เพ่ือเปลี่ยนรูปแบบของเอกสาร เชน จากไฟล 

.Word เปน .PDF 

     

48 รูวิธีการแกไขและจัดรูปแบบเอกสารใหตรงตามเกณฑที่ถูกกําหนดข้ึนมา

โดยผูใช 
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ขอ รายการ ระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศ         

และการสื่อสาร 

5 4 3 2 1 

49 มีความสามารถใชโปรแกรมนําเสนอเพ่ือสรางสไลดนําเสนองานอยาง

เหมาะสม 

     

50 สามารถใชโปรแกรมนําเสนอเพื่ออธิบายคําถามหรือขอโตแยงอยาง

เหมาะสม 

     

51 สามารถใชโปรแกรมนําเสนอสรปุประเด็นที่ใชในการนําเสนออยาง

เหมาะสม 

     

52 สามารถสรางสไลดเพ่ือแสดงผลขอมูลอยางถูกตอง      

53 สามารถสรางสไลดแสดงผลขอมูล ใหมีความชัดเจน และงายตอการเขาใจ      

54 สามารถสรางสไลดนําเสนอขอมูลท่ีมีความสัมพันธระหวางตัวแปรไดอยาง

ชัดเจน 

     

เกณฑการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานการสื่อสาร  

55 รูวิธีการแทรกกราฟกและไฟลอื่น ๆ ในเอกสารเพ่ือใหเปนประโยชนแก

ผูใช 

     

56 สามารถจัดรูปแบบของเอกสาร โดยการจัดเรียงหนา ใสเลขหนา 

ปรับเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร รวมทั้งสรางแผนภูมิและตาราง ใหงายตอ

การเขาใจแกผูใช 

     

57 สามารถจัดรูปแบบเอกสารเพื่อใหมีความนาสนใจ และเขาใจงายสะดวก

ตอการใชงานของผูใช 

     

58 รูวิธีการปรับเปลี่ยนขอมูลเพ่ือสรางงานนําเสนอโดยใชตัวชวย แมแบบการ

ออกแบบหรือแบบรางเปลา 

     

59 สามารถนําขอมูลจากจดหมายอิเล็กทรอนิกสมาปรับเปลี่ยนเปนงาน

นําเสนอเพ่ือใชในการสื่อสารไปยังกลุมผูใช 

     

60 สามารถนําขอมูลจากจดหมายอิเล็กทรอนิกสมาสรปุใหผูใชมีความเขาใจ

งายสะดวกตอการนําไปใช 
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ขอ รายการ ระดับการรูเทคโนโลยีสารสนเทศ         

และการสื่อสาร 

5 4 3 2 1 

61 สามารถคัดเลือกสารสนเทศท่ีใชในการนําเสนอไดอยางเหมาะสมกับ
ประเภทของกลุมผูรบัขอมูล 

     

62 รูวิธีการจัดการสไลดที่ใชในการนําเสนอ ใหมีความนาสนใจ ดึงดูดตอกลุม
รับขอมูลที่แตกตางกัน 

     

63 สามารถจัดรูปแบบสไลด โดยการเพิ่มวัตถุ (เชน คลิปอารท รูปภาพ คลิป
วีดีโอ เสียง) ในการนําเสนอแกกลุมผูใชท่ีแตกตางกัน 

     

64 สามารถออกแบบสื่อสิ่งพิมพนําเสนอขอมูลตาง ๆ ใหเหมาะสมกับ
ประเภทของผูรับขอมูล 

     

65 สามารถนําความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศมาออกแบบสื่อสิ่งพิมพใหมี
ความนาสนใจ 

     

66 สามารถนําความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศมาออกแบบสื่อสิ่งพิมพใหมี
ความเหมาะสมกับชนิดของงานนั้น ๆ  

     

 

 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ขอขอบพระคุณที่กรุณาใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 

     คณะผูวิจัย



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

คุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
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คาดัชนคีวามสอดคลอง IOC การรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

ขอคําถาม ผลการพิจารณา รวม IOC สรุปผล 

คนท่ี 1 คนที่ 2 คนท่ี 3 

1. นิยาม คือ การทําความเขาใจขอบเขตของปญหาดานสารสนเทศที่เกี่ยวของกับหัวขอที่ศึกษาโดยใชเคร่ืองมือ

อิเล็กทรอนิกสชวยอํานวยความสะดวกสําหรับการสืบคนสารสนเทศ 

1.1 สามารถแยกแยะคําถามท่ีตองการศึกษาใหชัดเจน กระชับ และเฉพาะเจาะจง เพื่อคัดแยกคําถามที่ไมดีออกจากกรอบ

ที่ตองการศึกษา เชน คําถามที่กวางเกินไป หรือคําถามที่จะทําใหไดสารสนเทศที่ไมตรงกับความตองการ 

1.1.1 สามารถกําหนดขอบเขตของคําถามใหมีความ

ชัดเจน 

1 1 1 3 1 สอดคลอง 

1.1.2 สามารถกําหนดคําถามใหอยูในกรอบที่ตองการ

ศึกษา 

1 0 1 2 0.66 สอดคลอง 

1.1.3 สามารถตีกรอบของคําถามใหมีความชัดเจนและ

งายตอการศึกษา 

1 1 1 3 1 สอดคลอง 

1.2 สามารถถามคําถามกับ “อาจารยหรือผูสอน” เพื่อชวยใหเขาใจหัวขอที่ศึกษาอยางชัดเจน 
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ขอคําถาม ผลการพิจารณา รวม IOC สรุปผล 

คนท่ี 1 คนที่ 2 คนท่ี 3 

1.2.1 กรณีที่คําถามมีความคลุมเครอืนักศึกษาสามารถ

สอบถามจากอาจารยผูสอน 

1 0 1 2 0.66 สอดคลอง 

1.2.2 อาจารยผูสอนสามารถอธิบายคําถามที่นักศึกษา

สงสัยไดอยางชัดเจน 

1 0 1 2 0.66 สอดคลอง 

1.2.3 สามารถตั้งคําถามใหเขาใจงายและมีความชัดเจน 1 1 1 3 1 สอดคลอง 

1.3 การสืบคนสารสนเทศที่เกี่ยวของเพ่ือชวยในการวางกรอบใหกับหัวขอที่ศกึษาคือหลักการเบื้องตนของการดําเนินการ

ที่มีประสิทธิภาพ 

1.3.1 รูวิธีการที่จะสืบคนสารสนเทศท่ีมีความเกี่ยวของ

กันมากกวาหนึ่งแหลงไดอยางรวดเร็วและตรงประเด็น 

1 1 1 3 1 สอดคลอง 

1.3.2 สามารถสืบคนสารสนเทศไดตรงกับหัวขอที่กําลัง

ศึกษา 

1 1 1 3 1 สอดคลอง 

1.3.3 สามารถสืบคนสารสนเทศไดจากแหลงขอมูลที่

น า เ ชื่ อ ถื อบน อิ น เท อ ร เน็ ต เ พ่ื อ ใ ห ไ ด ข อ มู ล ที่ มี

ประสิทธิภาพ 

1 1 1 3 1 สอดคลอง 



139 
 

 
 

ขอคําถาม ผลการพิจารณา รวม IOC สรุปผล 

คนท่ี 1 คนที่ 2 คนท่ี 3 

2. เขาถึง คือ การรวบรวมหรือคนคืนสารสนเทศจากสภาพแวดลอมดิจิทัล แหลงสารสนเทศอาจจะเปน เว็บเพจ 

ฐานขอมูล กลุมสนทนา จดหมายอิเล็กทรอนิกส หรือสื่อสิ่งพิมพออนไลน 

2.1 สามารถสรางและผสมผสานคําคน (คําสําคัญ) ไดอยางนาพงึพอใจสอดคลองกับความตองการโดยคําคนเหลานี้

เกี่ยวของกับหัวขอท่ีศึกษา 

2.1.1 สามารถผสมผสานคําคน เพ่ือคนหาสารสนเทศที่

ตรงตอความตองการ 

1 0 1 2 0.66 สอดคลอง 

2.1.2 รูความแตกตางในการใชตรรกะบูลลีน เชน การใช

คําวา "AND" "OR" "NOT"   

1 1 1 3 1 สอดคลอง 

2.1.3 รูวิธีการคนหาดวยวลีที่ตรงกับสิ่งที่ตองการสืบคน 

และวิธีการใชคําคนทางเลือก เชน ภาษาอังกฤษ คําพอง

ความหมาย  

1 1 1 3 1 สอดคลอง 

2.2 สามารถเรียกดูขอมูลจากแหลงขอมูลที่ตรงกับหัวขอที่ศึกษาไดหนึ่งแหลงหรือมากกวาหนึ่งแหลงไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
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ขอคําถาม ผลการพิจารณา รวม IOC สรุปผล 

คนท่ี 1 คนที่ 2 คนท่ี 3 

2.2.1 รูวิธีการท่ีจะเปดโปรแกรมมากกวาหนึ่งโปรแกรม

ในเวลาเดียวกันและสลับเปลี่ยนการใชงานระหวาง

โปรแกรมไดอยางรวดเร็ว 

1 1 1 3 1 สอดคลอง 

2.2.2 สามารถสืบคนขอมูลไดจากหลายแหลงที่มาเพ่ือ

นํามาเปรียบเทียบความนาเชื่อถือของขอมูล 

1 1 1 3 1 สอดคลอง 

2.2.3 สามารถนําขอมูลจากหลายแหลงขอมูลท่ีตรงกับ

หัวขอที่กําลังศึกษามาใชเพ่ือใหงานมีประสิทธิภาพสูงสุด 

1 1 1 3 1 สอดคลอง 

2.3 สามารถตัดสินใจไดวาประเภทของแหลงสารสนเทศที่มี สามารถนํามาใชประโยชนไดมากที่สุด และตรงตามความ

ตองการ 

2.3.1 รูวาสารสนเทศท่ีตองการมาจากแหลงสารสนเทศ

ใดบาง และสามารถนํามาใชไดตรงตามความตองการ

อยางเหมาะสม 

1 1 1 3 1 สอดคลอง 
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ขอคําถาม ผลการพิจารณา รวม IOC สรุปผล 

คนท่ี 1 คนที่ 2 คนท่ี 3 

2.3.2 สามารถตั ดสิน ใจได ว าประเภทของแหล ง

สารสนเทศท่ีมี  สามารถนํามาใชประโยชนอยางมี

ประสิทธิภาพ 

1 1 1 3 1 สอดคลอง 

2.3.3 สามารถนําสารสนเทศที่มีมาใชงานตรงตามความ

ตองการ 

1 1 1 3 1 สอดคลอง 

3. ประเมิน คือ การตัดสินไดวาสารสนเทศมีความสอดคลองกับปญหาที่กําลังศกึษาโดยพจิารณาจาก ขอบเขต ความ

ลําเอียง ชวงระยะเวลา ความสอดคลอง และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

3.1. สามารถตัดสินไดจากความสัมพันธกับหัวขอท่ีศึกษาท่ีสามารถนําไปใชประโยชนที่มีการจัดเตรียมไวบนเว็บเพจและ

จากบทความในวารสารออนไลน 

3.1.1 รูวิธีการพิจารณาสารสนเทศอยางถูกตอง และ

เหมาะสม 

1 0 1 2 0.66 สอดคลอง 

3.1.2 สามารถ พิจารณา ได ว าส ารส น เทศที่ ไ ด มี

ความสัมพันธกันหรือสอดคลองกับหัวขอที่ศึกษา มาก

นอยเพียงใด 

1 1 1 3 1 สอดคลอง 
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ขอคําถาม ผลการพิจารณา รวม IOC สรุปผล 

คนท่ี 1 คนที่ 2 คนท่ี 3 

3.1.3 สามารถพิจารณาไดวาสารสนเทศที่ตองการ

สามารถนําไปใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ 

1 1 1 3 1 สอดคลอง 

3.2 สามารถประเมินไดวาฐานขอมูลมีสารสนเทศท่ีเปนปจจุบันอยางเหมาะสมและเปนสารสนเทศท่ีตรงกับหัวขอที่ศึกษา 

3.2.1 สามารถประเมินไดวาฐานขอมูลมีความนาเชื่อถือ 1 1 1 3 1 สอดคลอง 

3.2.2 สามารถประเมินไดวาฐานขอมูลมีสารสนเทศที่

เปนปจจุบันมากนอยเพียงใด 

1 1 1 3 1 สอดคลอง 

3.2.3 สามารถพิจารณาเลือกฐานขอมูลท่ีมีสารสนเทศ

ตรงกับความตองการ 

1 1 1 3 1 สอดคลอง 

3.3 สามารถตัดสินใจเลือกแหลงทรัพยากรสารสนเทศที่มีขอบเขตครอบคลุมหัวขอท่ีศึกษา 

3.3.1 สามารถเลือกสารสนเทศจากแหลงสารสนเทศท่ีมี

ความนาเชื่อถือได 

1 1 1 3 1 สอดคลอง 
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ขอคําถาม ผลการพิจารณา รวม IOC สรุปผล 

คนท่ี 1 คนที่ 2 คนท่ี 3 

3.3.2 สามารถพิจารณาไดวาแหลงสารสนเทศใดบางที่

ตรงกับหัวขอท่ีกําลังศกึษา 

1 1 1 3 1 สอดคลอง 

3.3.3 กรณีที่แหลงสารสนเทศมีความนาเชื่อถือหลาย

แหลงผูใชสามารถตัดสินใจเลือกเพียงแหลงเดียวเพื่อให

ตรงกับหัวขอท่ีฉันศึกษา 

1 1 1 3 1 สอดคลอง 

4. การจัดการ คือ การจัดการสารสนเทศ จะชวยใหคนหาสารสนเทศไดงาย 

4.1 การจัดหมวดหมูจดหมายอิเล็กทรอนิกส จัดเก็บในแฟมบันทึกขอมูลท่ีเหมาะสม เพ่ือใชเปนพ้ืนฐานในการพิจารณา

เนื้อหาในจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

4. 1. 1 ส ามา รถแยกป ระ เภทขอ งข อง จด หมา ย

อิเล็กทรอนิกสไดวาเปนประเภทใด เชน จดหมายสวนตัว 

จดหมายธุรกิจ จดหมายกิจธุระ หรือ จดหมายราชการ 

1 1 1 3 1 สอดคลอง 

4.1.2 รูวิธีการตั้งคาจดหมายอิเล็กทรอนิกส ที่เกี่ยวกับ

การจัดสง การจัดรูปแบบ การจัดขอความและการ

จัดการไฟล 

1 1 1 3 1 สอดคลอง 



144 
 

 
 

ขอคําถาม ผลการพิจารณา รวม IOC สรุปผล 

คนท่ี 1 คนที่ 2 คนท่ี 3 

4.1.3 สามารถจัดเก็บจดหมายอิเล็กทรอนิกส             (E-

Mail Address) ใหมีความสะดวกตอการใชงาน 

1 1 1 3 1 สอดคลอง 

4.2. การจัดเรียงสารสนเทศของบุคลากรในลักษณะโครงสรางองคกร 

4.2.1 สามารถสรางรายชื่อบุคลากรในรูปแบบโครงสราง

องคกร 

1 1 1 3 1 สอดคลอง 

4.2.2 สามารถจัดการระเบียบตาง ๆ ตามประเภทของ

หนวยงานเพ่ือใหสอดคลองและเปนระบบตามโครงสราง

องคกร 

1 1 1 3 1 สอดคลอง 

4.2.3 สามารถจัดเรียงสารสนเทศของบุคลากรในองคกร

อยางเปนระบบ 

1 1 1 3 1 สอดคลอง 

4.3. การจัดเรียงไฟลงานตาง ๆ จดหมายอิเล็กทรอนิกส สามารถดึงสารสนเทศที่มีความสัมพันธกันจากฐานขอมูลของ

องคกรได 
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ขอคําถาม ผลการพิจารณา รวม IOC สรุปผล 

คนท่ี 1 คนที่ 2 คนท่ี 3 

4.3.1 รูวิธีการจัดเรียงไฟลงานตาง ๆ เพื่อชวยในการดึง

สารสนเทศจากฐานขอมูลในองคกรไดงาย 

1 1 1 3 1 สอดคลอง 

4.3.2 สามารถจัดเรียงไฟลงานตามประเภทของงานได

อยางเหมาะสม 

1 1 1 3 1 สอดคลอง 

4.3.3 สามารถดึงสารสนเทศท่ีมีความสัมพันธกัน จาก

จดหมายอิเลก็ทรอนิกส 

1 1 1 3 1 สอดคลอง 

5. การบูรณาการ คือ การตีความและการนําเสนอสารสนเทศ เชน การใชเคร่ืองมือดิจิตอลมาสังเคราะห สรุปผล 

เปรียบเทียบ และพิจารณาความขัดแยง จากแหลงสารสนเทศท่ีหลากหลาย 

5.1 เปรียบเทียบโฆษณา จดหมายอิเล็กทรอนิกส หรือเว็บไซต จากผูขายท่ีเปนคูแขง โดยสรุปผลขอมูลลงในตาราง 

5.1.1 สามารถนําขอมูลมากกวาหนึ่งแหลงมาใชในการ

เปรยีบเทียบอยางเหมาะสม 

1 1 1 3 1 สอดคลอง 

5.1.2 สามารถวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการเปรียบเทียบ

อยางเหมาะสม 

1 1 1 3 1 สอดคลอง 
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ขอคําถาม ผลการพิจารณา รวม IOC สรุปผล 

คนท่ี 1 คนที่ 2 คนท่ี 3 

5.1.3 สามารถทํ าต ารา งส รุปผล  เ พ่ื อ ใช ในกา ร

เปรยีบเทียบขอมูลอยางชัดเจน 

1 1 1 3 1 สอดคลอง 

5.2 สรุปและสังเคราะหสารสนเทศ จากหลายประเภทของแหลงที่มาตามเกณฑเฉพาะ เพ่ือใชในการเปรียบเทียบ

สารสนเทศ และใชในการตัดสินใจ 

5.2.1 สามารถวิเคราะหสารสนเทศตามเกณฑที่กําหนด 1 1 1 3 1 สอดคลอง 

5.2.2 สามารถสรุปและสังเคราะหสารสนเทศ เพ่ือใชใน

การเปรยีบเทียบ และตัดสินใจ 

1 1 1 3 1 สอดคลอง 

5.2.3 สามารถสรุปและสังเคราะหสารสนเทศจากหลาย

แหลงที่มาอยางเหมาะสม 

1 1 1 3 1 สอดคลอง 

5.3 การนําเสนอผลลัพธทางวิชาการ สามารถนํามาจัดในตารางคํานวณ เพื่อที่จะทําใหขอมูลมีความชัดเจนมากขึ้นและ

นําไปใชในการตัดสินใจ 

5.3.1 รูวิธีการนําเสนอสารสนเทศใหงายตอการเขาใจ

และเหมาะสม 

1 1 1 3 1 สอดคลอง 
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ขอคําถาม ผลการพิจารณา รวม IOC สรุปผล 

คนท่ี 1 คนที่ 2 คนท่ี 3 

5.3.2 สามารถนําขอมูลมาจัดทําตาราง เพ่ือทําใหขอมูล

มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

1 1 1 3 1 สอดคลอง 

5.3.3 สามารถนําเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบ

ของตารางอยางชัดเจน 

1 1 1 3 1 สอดคลอง 

6. การสรางสรรค คือ การปรับ การประยุกตใช การออกแบบหรือสรางสารสนเทศ 

6.1. การแกไขและสามารถจัดรูปแบบเอกสารตามที่กําหนดได 

6.1.1 รูวิธีการจัดรูปแบบเอกสารโดยการแทรกกราฟก

และไฟลอ่ืน (ตารางคํานวณ เอกสารอื่น ๆ )  

1 1 1 3 1 สอดคลอง 

6.1.2 รูวิธีการ “บันทึกเปน” เพ่ือท่ีเปลี่ยนรูปแบบของ

เอกสาร เชน จากไฟล .Word เปน .PDF 

1 1 1 3 1 สอดคลอง 

6.1.3 รูวิธีการแกไขและจัดรูปแบบเอกสารใหตรงตาม

เกณฑที่ถูกกําหนดขึ้นมาโดยผูใช 

1 1 1 3 1 สอดคลอง 

6.2 การสรางสไลดนําเสนอเพื่อสนับสนุนหัวขอท่ีเปนลักษณะขอโตแยง 
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ขอคําถาม ผลการพิจารณา รวม IOC สรุปผล 

คนท่ี 1 คนที่ 2 คนท่ี 3 

6.2.1 มีความสามารถใชโปรแกรมนําเสนอเพ่ือสราง

สไลดนําเสนองานอยางเหมาะสม 

1 1 1 3 1 สอดคลอง 

6.2.2 สามารถใชโปรแกรมนําเสนอเพ่ืออธิบายคําถาม

หรอืขอโตแยงไดอยางเหมาะสม 

1 1 1 3 1 สอดคลอง 

6.2.3 สามารถใชโปรแกรมนําเสนอสรุปประเด็นที่ใชใน

การนําเสนอไดอยางเหมาะสม 

1 1 1 3 1 สอดคลอง 

6.3 การสรางสไลดท่ีแสดงผลขอมูลใหเห็นความชัดเจนของความสัมพันธระหวางตัวแปร 

6.3.1 สามารถสรางสไลดเพื่อแสดงผลขอมูลอยาง

ถูกตอง 

1 1 1 3 1 สอดคลอง 

6.3.2 สามารถสรางสไลดแสดงผลขอมูล ใหมีความ

ชัดเจน และงายตอการเขาใจ 

1 1 1 3 1 สอดคลอง 

6.3.3 สามารถสรางสไลดนําเสนอขอมูลที่มีความสัมพันธ

ระหวางตัวแปรไดอยางชัดเจน 

1 1 1 3 1 สอดคลอง 

7. สื่อสาร คือ การกระจายสารสนเทศท่ีมีการปรับแตงไปยังผูรับอยางมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบของดิจิตอล 
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ขอคําถาม ผลการพิจารณา รวม IOC สรุปผล 

คนท่ี 1 คนที่ 2 คนท่ี 3 

7.1 การจัดรูปแบบของเอกสารเพื่อใหเปนประโยชนแกกลุมผูใช 

7.1.1 รูวิธีการแทรกกราฟกและไฟลอื่น ๆ ในเอกสาร

เพื่อใหเปนประโยชนแกผูใช 

1 1 1 3 1 สอดคลอง 

7.1.2 สามารถจัดรูปแบบของเอกสาร โดยการจัดเรียง

หนา ใสเลขหนา ปรับเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร รวมทั้ง

สรางแผนภูมิและตาราง ใหงายตอการเขาใจแกผูใช 

1 1 1 3 1 สอดคลอง 

7.1.3 สามารถจัดรูปแบบเอกสารเพ่ือใหมีความนาสนใจ 

และเขาใจงายสะดวกตอการใชงานของผูใช 

1 1 1 3 1 สอดคลอง 

7.2. การปรับเปลี่ยนขอมูลในจดหมายอเิล็กทรอนิกส เพื่อการนําเสนอโดยยอไปยังกลุมผูใช 

7.2.1 รูวิธีการปรับเปลี่ยนขอมูลเพ่ือสรางงานนําเสนอ

โดยใชตัวชวย แมแบบการออกแบบหรือแบบรางเปลา 

1 1 1 3 1 สอดคลอง 

7.2.2 สามารถนําขอมูลจากจดหมายอิเล็กทรอนิกสมา

ปรับเปลี่ยนเปนงานนําเสนอเพ่ือใชในการสื่อสารไปยัง

กลุมผูใช 

1 1 1 3 1 สอดคลอง 

7.2.3 สามารถนําขอมูลจากจดหมายอิเล็กทรอนิกสมา

สรปุใหผูใชมีความเขาใจงายสะดวกตอการนําไปใช 

1 0 1 2 0.66 สอดคลอง 

7.3. การคัดเลือก และจัดการสไลดที่ใชในการนําเสนอ ใหชัดเจนสําหรับกลุมผูใชที่แตกตางกัน 
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ขอคําถาม ผลการพิจารณา รวม IOC สรุปผล 

คนท่ี 1 คนที่ 2 คนท่ี 3 

7.3.1 สามารถคัดเลือกสารสนเทศที่ใชในการนําเสนอได

อยางเหมาะสมกับประเภทของกลุมผูรับขอมูล 

1 1 1 3 1 สอดคลอง 

7.3.2 รูวิธีการจัดการสไลดท่ีใชในการนําเสนอ ใหมีความ

นาสนใจ ดึงดูดตอกลุมรับขอมูลที่แตกตางกัน 

1 1 1 3 1 สอดคลอง 

7.3.3 สามารถจัดรูปแบบสไลด โดยการเพิ่มวัตถุ (เชน 

คลิปอารท รูปภาพ คลิปวีดีโอ เสียง) ในการนําเสนอแก

กลุมผูใชท่ีแตกตางกัน 

1 1 1 3 1 สอดคลอง 

7.4. ออกแบบสื่อสิ่งพิมพท่ีจะสื่อสารไปยังกลุมของผูใชที่แตกตางกัน 

7.4.1 สามารถออกแบบสื่อสิ่งพิมพนําเสนอขอมูลตาง ๆ 

ใหเหมาะสมกับประเภทของผูรับขอมูล 

1 1 1 3 1 สอดคลอง 

7.4.2 สามารถนําความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ออกแบบสื่อสิ่งพิมพใหมีความนาสนใจ 

1 1 1 3 1 สอดคลอง 

7.4.3 สามารถนําความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ออกแบบสื่อสิ่งพิมพใหมีความเหมาะสมกับชนิดของงาน

นั้น ๆ  

1 1 1 3 1 สอดคลอง 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติผูวิจัย 
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ประวัติยอของผูวิจัย 

 

ผูวิจัยคนท่ี 1 

ชื่อ-นามสกุล   นางสาวพิมพชนก   สิงหโต 

วัน เดือน ปเกิด   วันที่ 22 พฤษภาคม 2541 

ที่อยู    209/391 หมู 1 ตําบลบางรกัพัฒนา  อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 

 

ประวัติการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี 

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

   สาขาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



153 
 

 
 

ประวัติยอของผูวิจัย 

 

ผูวิจัยคนท่ี 2   

ชื่อ-นามสกุล   นางสาวญาณิศา   มากแจง 

วัน เดือน ปเกิด   วันที่ 6 สิงหาคม 2539 

ที่อยู    101 หมู 3 ตําบลไรโคก อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150 

 

ประวัติการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนบานลาดวิทยา 

   ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

   สาขาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
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ประวัติยอของผูวิจัย 

 

ผูวิจัยคนท่ี 3 

ชื่อ-นามสกุล   นางสาวชลชินี ศรีสุข 

วัน เดือน ปเกิด   วันที่ 27 กันยายน 2539 

ที่อยู    303/14 หมู 3 ตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 21130 

 

ประวัติการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 

   ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

   สาขาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 


