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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  2. เพื่อ
ศึกษาปัญหาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษาของ นักศึกษามหาวิทยาลัย
สวนดุสิต โดยจ าแนกตามสถานภาพ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญา ภาคปกติภายใน
มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1,383 คน เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับ
การศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสารทางการศึกษาของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปค านวณค่าสถิติ คือ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาเพศหญิง ระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่มาจาก
หลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยส่วนใหญ่มีคอมพิวเตอร์เป็นของตนเองท้ังคอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุ๊คและ
แบบต้ังโต๊ะ และสามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได้ท่ีบ้าน 
 2. นักศึกษามีพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ก่อนเข้ารับการศึกษา ส่วนใหญ่ ใช้
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตท่ีบ้านตนเอง นักศึกษาท่ีไม่มีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวจะใช้คอมพิวเตอร์ท่ี 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ใช้
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาเฉล่ีย 6 - 10 ครั้ง/สัปดาห์ 
 3. พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และใช้ส่ือมัลติมีเดียต่าง ๆท่ี
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปริมาณการใช้โดยรวมของ
นักศึกษาพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีปริมาณการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
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โปรแกรมท่ีมีการใช้มากท่ีสุด คือโปรแกรมค้นหาข้อมูล  นักศึกษามีการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  นักศึกษามีวัตถุประสงค์ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารประเภทต่าง ๆ โดยรวมอยู่ในระดับปานปลาง โดยใช้เพื่อติดต่อส่ือสาร
ระหว่างกัน มากท่ีสุด  รองลงมาคือ ใช้ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ จากอินเทอร์เน็ต 
 4. นักศึกษาส่วนใหญ่มีปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง  คือ ความไม่สะดวกในการใช้บริการ Intranet/Internet ปล๊ักให้บริการต่อกับ
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คมีจ านวนไม่เพียงพอ และจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีให้บริการไม่เพียงพอ ปัญหา
เรื่องการไม่เสถียร ของอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WIFI) และส่ือเพื่อการเรียนรู้มีให้บริการน้อย 
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ABSTRACT 
 

This research is a survey research. The objectives were 1. To study the 
behavior of using information and communication technology for education of Suan 
Dusit Rajabhat University 2. To study problems in using information and 
communication technology for education of Suan Dusit University students the total 
number of sample students was 1,383. They are the bachelor degree students 
studying in the university’s normal sector of 2018. The research tool was the 
questionnaire used to enquire information about the behavior of using information 
and communication technology for educational purposes of Suan Dusit University 
students. The data was analyzed using statistical package analysis system to find out 
the percentage, average number, and standard deviation.  

The results were as follows: 
1.  The sample was mostly undergraduate female students. Most students 

come from English major. Most of them have their own desktop computers or laptops. 
Students could have access to the internet while they were at home.  

2.  Students gained basic computer skills before entering into the university. 
The sample students mostly used computers and connected to the internet while 
they were at home. In case of having no personal computers, they mostly used 
computers at the Office of Academic Resources and Information Technology. The 
majority of the students used computers for educational purposes 6-10 times per 
week. 
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3.  Regarding the behavior of using information and communication 
technology, it was found that most students used software packages to search for 
information from database, internet network, and used a variety of multimedia 
products at Office of Academic Resources and Information Technology. Students 
used computers at the medium level. Students used software packages at high level. 
The most highly used program is searching program. Students learn how to use 
information and communication technology at medium level. First, purpose use of 
communication technology at medium level for communicate with each other the 
most. Second, for searching the information form the internet 

4.  Most of students have problems of using information and communication 
technology at medium level. The problem was inconvenience use of 
intranet/internet, insufficient number of plugs to connect laptop and number of 
computers are not enough for students. The problem of unable to connect to 
wireless connection, and inadequate amount of information and communication 
technology. 
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 งานวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อ
การศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นงานวิจัยท่ีศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต  อันเป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาของเทศไทย 
 ขอบคุณพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญลักษม์ ต านานจิตร ท่ีกรุณาเป็นท่ีปรึกษา
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บทที่ 1 

บทน ำ 
 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ  
 ปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทในการด าเนินชีวิต และการท างานในชีวิตประจ าวันของเราท้ังทาง ตรง 
และทางอ้อม สภาวะสังคม เศรษฐกิจ และสถานการณ์ท่ีมีความเจริญก้าวหน้า มีการเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ตลอดเวลา ท าให้เกิดสภาวะของการแข่งขันกันในเรื่องข้อมูลข่าวสารท่ีต้องการความถูกต้อง รวดเร็ว 
น่าเช่ือถือ ทันต่อเหตุการณ์ในยุคสมัย เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมากท่ีสุด การน าเอาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานและองค์กร สามารถพัฒนา
หน่วยงานหรือ องค์กร และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนให้ทันต่อเหตุการณ์ มีข้อมูล มีความรู้ มีความสามารถ
ในการพัฒนาตนเอง สามารถพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด ทันต่อสังคมโลกในยุค
ปัจจุบัน การศึกษาในยุคปัจจุบันจ าเป็นต้องมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ โดยสามารถน ามาประยุกต์ใช้
ในส่วนท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอน มีการสืบค้นข้อมูล ติดต่อส่ือสารข้อมูลกับหน่วยงานอื่นท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องมีระบบข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ สามารถน าข้อมูลมาใช้
ประกอบในการตัดสินใจ อีกท้ังเป็นการพัฒนางาน พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ มีความเข้าใจในการจัดหา 
จัดเก็บ สืบค้นข้อมูล ข่าวสาร สามารถติดต่อกับมหาวิทยาลัยอื่น หรือหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภายใน และ
ภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ การได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารท่ีมีความน่าเช่ือถือ ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อ
เหตุการณ์ในยุคปัจจุบันถือเป็นการเรียนรู้ ตลอดชีวิตท้ังในและภายนอกห้องเรียนได้อย่างต่อเนื่อง และเพื่อ
สนองต่อการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา ตามแนวทางของพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวด 9 ซึ่งระบุให้มีการพัฒนา บุคลากรท้ังด้านผู้ผลิต ผู้ใช้
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ระบุให้ผู้เรียนมีสิทธิ์รับการพัฒนาขีดความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาเท่าท่ีจะท าได้ ประเทศไทยได้มีการก าหนดนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกิดจากกระแสความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนา
ประเทศไปสู่เศรษฐกิจสังคมแห่งภูมิปัญญาการเรียนรู้ และสะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญของเทคโนโลยีมาก
ขึ้น การน าเอาเทคโนโลยีมาใช้เป็นการยกระดับความรู้ ความสามารถของคนในประเทศ และเพื่อให้ทันต่อ
สังคมโลก การก าหนดกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2544 – 2554) หรือท่ีเรียกว่า 
นโยบาย IT 2010 ท่ีจัดท าขึ้นในปัจจุบัน เป็นการแก้ปัญหายกระดับเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย 
พัฒนาประเทศให้เข้าสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้ เน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สามารถใช้เป็นแนวทางในการก าหนดทิศทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในมหาวิทยาลัย หน่วยงาน
และองค์กรต่อไป (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 2555)  

นอกจากนี้โครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ของอุดมศึกษาครอบคลุมท้ังโครงสร้างเชิงเนื้อหาสาระและ
โครงสร้างทางกายภาพท่ีส าคัญ คือ สังคมสารสนเทศ สังคมฐานความรู้ ทรัพยากรการเรียนรู้ ระบบการ
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เรียนรู้ตลอดชีวิตจะเป็นกลไกส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อุดมศึกษาต้องเข้าใจนัยส าคัญของ
เป้าหมายและวิธีการ ส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการปฏิสัมพันธ์และการเรียนรู้ ผลจากโลกาภิวัตน์และเทคโนโลยี
ก้าวหน้าท่ีจะท าให้วิถีชีวิต และวิถีการงานของบัณฑิอตในอนาคตเปล่ียนไป การเรียรู้ศาสตร์เฉพาะทางท้ัง
วิชาชีพและวิชาการดังท่ีด าเนินอยู่ในปัจจุบัน อาจไม่เพียงพอต่อความอยู่รอดและการแข่งขันของแรงงาน
ในอนาคต  เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเป็นเครื่องมือส าคัญในการเคล่ือนย้ายยุคอุตสาหกรรม
ไปสู่สังคมสารสนเทศ ซ่งมีคุณลัษณะหลายด้าน ภายในระยะเวลาไม่กี่ทศวรรษ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารได้ท าการปฏิวัติวิถีชีวิต วิถีการท างาน และพฤติกรรมของผู้คนในสังคมโลก เป็นเครื่องมือช้ิน
ส าคัญท่ีท าให้โลกาภิวัตน์เป็นไปได้และมีอิทธิพลต่อกันและกัน และครอบง ากันในบางกรณี โดยเป็นท้ัง
โอกาสและการคุกคาม ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม การเมือง ฯลฯ จะเห็นได้ว่าเยาวชนมีทักษะ
การใช้เทคโนโลยีประเภทนี้เหนือผู้ใหญ่ (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2562: 43-44 )  

การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเน้นการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน รวมท้ังการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยมีวิสัยทัศน์ คือ 
“ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นคลังสารสนเทศช้ันน าของสถาบันอุดมศึกษาท่ีรองรับการ
ให้บริการหลากหลาย” ภายในปี พ.ศ.2559 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะเป็นแหล่ง
รวบรวม จัดเก็บ บริการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเน้นการให้บริการท่ีเป็นเลิศ 
โดยเทียบเคียงกับสถาบันอุดมศึกษาช้ันน าของประเทศ” (ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. 
2562) ปัจจุบันส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีบริการเครื่อง
คอมพิวเตอร์กว่า 100 เครื่อง ส าหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตและสืบค้นสารสนเทศ ให้บริการแก่นักศึกษา
และบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยสามารถใช้บริการได้ท่ีอาคารส านักวิทยบริการฯ ช้ัน 1 และช้ัน 2 มีการ
บริการคอมพิวเตอร์มีโปรแกรม Microsoft Office พร้อมการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต ท่ีบริเวณช้ัน 1, 2 
ส าหรับนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าท่ี ไว้ท างานโดยมีการลงช่ือเข้าใช้ โดยใช้รหัสชุดเดียวกับ 
username และ password ท่ีได้รับจากส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย 
สามารถใช้บริการปริ๊นเอกสารและถ่ายเอกสาร ได้บริเวณช้ัน 1 และบริการสืบค้นข้อมูล ในทุกช้ันของ
อาคารส านักงานเพื่อการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด ให้บริการ Notebook เพิ่มเติมจ านวน
กว่า 20 เครื่อง เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับนักศึกษาและบุคลากร โดยขอรับบริการได้ท่ี Front desk 
ช้ัน 1 ฝ่ัง Virtual Library โดยใช้ภายในอาคารส านักวิทยบริการฯ เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีบริการหูฟัง 
(Headphone) ส าหรับบริการให้สมาชิกยืมใช้ในห้องสมุด สามารถยืมได้ท่ีเคาน์เตอร์ ช้ัน 1 ส่วนบริการ
คีย์บอร์ด และ เมาส์(Keyboard and Mouse) ส าหรับบริการให้สมาชิกยืมใช้ในห้องสมุด สามารถยืมได้ท่ี
เคาน์เตอร์ ช้ัน 1 โดยมีการให้บริการเพื่อการเช่ือมต่อในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Dusit-Secure ส าหรับบริการ นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต Dusit-Guest 
ส าหรับบุคคลภายนอก สามารถขอรับ account ซึ่งก าหนดระเบียบการเข้าใช้และสร้างโดยส านักวิทย-
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยบุคคลภายนอกสามารถขอรับ account ได้จากหน่วยงานนั้น ๆ 
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(อาจมีค่าใช้จ่ายในการขอใช้บริการ) ส่วนพื้นท่ีให้บริการเครือข่ายไร้สาย ได้แก่ ภายในมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต ศูนย์วิทยาศาสตร์ สิรินธร วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ังหัวหิน ศูนย์การศึกษานอก
ท่ีต้ังตรัง ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ังนครนายก ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ังล าปาง บัณฑิตวิทยาลัย และหอพัก
ชวนชม (ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. 2562) 

ด้วยการพัฒนาการลงทุนด้าน ICT เป็นไปอย่างรวดเร็ว จากการสังเกตพฤติกรรมการใช้
คอมพิวเตอร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตท่ีผ่านมา พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
เพื่อสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และใช้ส่ือมัลติมีเดียต่างๆท่ีบ้าน/ท่ีพักอาศัยของ
ตนเอง ปริมาณการใช้โดยรวมของนักศึกษาพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีปริมาณการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปโดยรวมอยู่ในระดับมาก โปรแกรมท่ีมีการใช้มากท่ีสุด คือโปรแกรมประมวลผลค า  นักศึกษามี
การเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  นักศึกษามี
วัตถุประสงค์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารประเภทต่างๆ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยใช้
เพื่อท ารายงาน/การบ้านมากท่ีสุด  รองลงมาคือ ใช้ค้นหาข้อมูลต่างๆ จากอินเทอร์เน็ต  (บุญญลักษม์ 
ต านานจิตร และณัฐวุฒิ สังข์ทอง. 2552) 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความจ าเป็นต้องศึกษาพฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษาของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาวางแผนปรับปรุงระบบบริหารงาน ก าหนด
แนวทางการแก้ไขปัญหา รวมท้ังเพื่อใช้จัดท าข้อเสนอแนะและมาตรการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการใช้ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานทางด้าน 
ICT แก่มหาวิทยาลัยต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษาของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 2. เพื่อศึกษาปัญหาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษาของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

ขอบเขตกำรวิจัย 
 การวิจัยโครงการนี้มุ่งศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื ่อ
การศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต  โดยครอบคลุมสาระตามประเด็นต่อไปนี้ 

1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
             1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระดับปริญญาตรี ภาคปกติภายในมหาวิทยาลัย ช้ันปีท่ี 1 – 4 ภาคเรียนท่ี 2 
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ประจ าปีการศึกษา 2561 ทุกหลักสูตร จ านวนท้ังส้ิน 1,383 คน (ส านักทะเบียนและประมวลผล 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 2562)                
                    1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระดับปริญญาตรี ภาคปกติภายในมหาวิทยาลัย ช้ันปีท่ี 1 – 4 ภาคเรียนท่ี 2 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ทุกสาขาวิชา จ านวนท้ังส้ิน 310 คน ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักการของ ทาโร 
ยามาเน (Taro Yamane) ท่ีระดับความคลาดเคล่ือน ร้อยละ 5  โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน 
(Stratified Sampling) (ศิริชัย กาญจนวาสี และคณะ. 2554: 27) ซึ่งใช้สาขาวิชาเป็นหน่วยในการแบ่งช้ัน  
 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา  มุ่งศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อ
การศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต  โดยแบ่งเป็นด้านต่างๆ ดังนี้ 1)  
     2.1 ตัวแปรต้น  คือ  เพศ  คณะ  สาขาวิชา  
         2.2 ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษา
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ในเรื ่องของสถานที่ใช้ ปริมาณการใช้ วัตถุประสงค์ในการใช้            
การเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
      3. ขอบเขตด้านระยะเวลา ศึกษาเฉพาะในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์ - เมษายน 2562  
 

ประโยชน์ท่ีได้รับ 
 1. ทราบถึงพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษาของ นักศึกษา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
 2. เพื่อให้นักเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรณารักษ์ ตลอดจนผู้ท่ีเกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลส าหรับการ
บริหารจัดการ ปรับปรุงและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารเพื่อการศึกษา 
 3. สามารถใช้เป็นข้อเสนอแนะและมาตรการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษา 
 

นิยำมศัพท์ 
      พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ลักษณะการกระท า การประพฤติ ปฏิบัติหรือ
การแสดงออกถึงระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษาในด้านของสถานท่ีใช้ 
ประเภทท่ีใช้ วัตถุประสงค์ในการใช้ และการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษา หมายถึง การน าเครื่องมือ ฮาร์ดแวร์ 
อุปกรณ์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ส านักงาน อุปกรณ์โทรคมนาคมต่างๆ รวมท้ังซอฟต์แวร์มาใช้ใน
กระบวนการรวบรวม จัดเก็บ ประมวลผล เพื่อให้แสดงผลลัพธ์หรือสารสนเทศท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ผ่าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รวมทั้งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
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     นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต หมายถึง นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระดับปริญญาตรี ภาคปกติภายในมหาวิทยาลัย ช้ันปีท่ี 1 – 4 ภาคเรียนท่ี 2 ประจ าปี
การศึกษา 2561 ทุกหลักสูตร 



บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎ ีเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

 ในการวิจัย เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษาของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และได้น าเสนอตาม
หัวข้อต่อไปนี้  
 1. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   
 2. เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
 3. เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีนักศึกษาสามารถใช้เพื่อการศึกษา 
 4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
  

1. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 1.1 แนวคิดด้านการรับรู้ของบุคคล 
       การรับรู้ (Perception)  เป็นตัวแปรหนึ่งท่ีท าให้เกิดพฤติกรรมการรับรู้ของมนุษย์จะ
เป็นอย่างไรนั้นย่อมขึ้นอยู่กับประสบการณ์ท่ีผ่านมา การรับรู้ท่ีแตกต่างกันจะส่งผลให้บุคคลแสดง
พฤติกรรมท่ีแตกต่างกันด้วย มีนักวิชาการหลายท่านให้ความหมายของการรับรู้ไว้ดังนี้ 

เรียม ศรีทอง (2542 : 168) กล่าวว่า การรับรู้เป็นกระบวนการตีความเกี่ยวกับวัตถุ
และปรากฏการณ์ของความรู้สึกออกเป็นส่ิงท่ีมีความหมาย การรับรู้ขึ้นอยู่กับบูรณาการระหว่างความรู้
ในอดีตกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน 

บรรยง โตจินดา (2542 : 287) กล่าวว่า การรับรู้ หมายถึง การท่ีบุคคลได้รับรู้ ตีความ 
และตอบสนองต่อส่ิงท่ีเกิดขึ้น การรับรู้มีความส าคัญมาก เนื่องจากบุคคลมีความสัมพันธ์กับคนอื่น 
พฤติกรรมหรือความเข้าใจต่างๆ ขึ้นอยู่กับการรับรู้ของแต่ละคนมากกว่าขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริง หรือความ
จริงท่ีแต่ละคนมีความสัมพันธ์กันอยู่ในขณะนั้น 

นิระชา สืบสายอ าไพ (2546 : 48) กล่าวว่า การรับรู้เป็นส่ิงส าคัญยิ่ง ความแตกต่างกัน
ด้านประสบการณ์และภูมิหลังจะมีผลต่อพฤติกรรมแตกต่างกัน ถึงแม้ว่าการรับรู้จะได้รับอิทธิพลจาก
การรับรู้ข้อเท็จจริง แต่บุคคลอาจมองส่ิงเดียวกัน แต่มีการรับรู้ท่ีแตกต่างกันได้ เพราะว่าพฤติกรรมท่ีเกิด
จากการรับรู้ของบุคคลมีความส าคัญมากกว่าข้อเท็จจริง 

สรุปได้ว่าการรับรู้เป็นกระบวนการตีความเกี่ยวกับบุคคล วัตถุ จากประสบการณ์ ท่ี
สามารถบูรณาการระหว่างความรู้เดิมในอดีตกับเหตุการณ์ปัจจุบันเข้าด้วยกัน ส่งผลให้บุคคลมี
พฤติกรรมท่ีแตกต่างกัน 

 องค์ประกอบของการรับรู้  เกิดจากองค์ประกอบดังนี้  
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 ก) อาการสัมผัส หมายถึง ส่ิงเร้าท่ีผ่านเข้ามากระทบกับอวัยวะรับ 
สัมผัส เพื่อให้คนเรารับรู้สภาวะแวดล้อมรอบตัวคนเราเมื่อได้รับสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมักจัด
จ าแนกอาการสัมผัสนั้นๆ ตามประสบการณ์ท่ีมีอยู่เกือบทุกครั้ง และเรามักจะเคยชินกับส่ิงท่ีสัมผัส
มากกว่าท่ีจะนึกถึงอาการสัมผัสนั้น 
 ข) การแปลความหมายจากอาการสัมผัส การแปลความหมายนี้ขึ้นอยู่กับความชัดเจน
ในการด ารงชีวิต สามารถรู้ได้จากอาการสัมผัส โดยดูจากกริยาท่าทาง ลักษณะค าพูดนั้น การแปล
ความหมายจากอาการสัมผัสต้องอาศัยเชาว์ปัญญา การสังเกต ความสนใจหรือความต้ังใจ และสภาพ
ของจิตใจขณะรับรู้          
  ค) ความรู้เดิมหรือประสบการณ์ ได้แก่ ความรู้ความสามารถเดิม รวมท้ังการกระท าท่ี
เคยท าในอดีต มีความส าคัญมากส าหรับการแปลความหมายของอาการสัมผัสได้แจ่มชัด ความรู้เดิมและ
ประสบการณ์เดิมช่วยในการแปลความหมายได้ดีต้องมีคุณสมบัติ คือ เป็นความรู้ท่ีแน่นอน ถูกต้อง
ชัดเจน และมีปริมาณมาก รู้หลายอย่าง ช่วยแปลความหมายต่างๆ ได้สะดวกถูกต้องดี การรับรู้จึงเป็น
กระบวนการท่ีคนเรารับรู้ส่ิงต่างๆ โดยผ่านการสัมผัส การใช้ประสบการณ์เดิมช่วยการแปลความหมาย
ของส่ิงนั้นออกมาเป็นความรู้ความเข้าใจ 
  การรับรู้มีกิจกรรม 2 อย่าง (บรรยง โตจินดา. 2542 : 288-299) ดังนี้ 

ก) การรับรู้ข้อมูล 
ข) การแปลข้อมูลให้เป็นข้อความตามความเข้าใจ  ซึ่งอาจแปลข้อมูลผิดข้อเท็จจริงก็ได้ 

การรับรู้มีความส าคัญมาก ปกติบุคคลอาจได้รับข้อมูลหรือข่าวสารมาแล้วอาจไม่เข้าใจข่าวสารได้รับ
มาแล้วแปลข้อมูลตามท่ีเข้าใจ ซึ่งอาจไม่ถูกต้องก็ได้และอาจตอบสนองไปอย่างผิดๆ ได้ ท าให้เกิดผลเสีย
ต่องาน ดังนั้นปัจจัยท่ีท าให้การรับรู้ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงมีหลายอย่างท่ีจะต้องค านึงถึง ได้แก่ ความรู้ 
ประสบการณ์ และความสนใจข้อมูลข่าวสารท่ีอยู่ในความสนใจ 

องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของบุคคล องค์ประกอบท่ีส าคัญซึ่งมีอิทธิพลต่อ
การรับรู้ของบุคคลและท าให้การรับรู้ของบุคคลแต่ละคนแตกต่างกัน (บรรยง โตจินดา. 2542 : 288) 
ดังนี้ 

ก) คุณลักษณะส่วนตัวของบุคคล  (Personal Characteristics of  
the Individual) มีผลจากการศึกษาเป็นจ านวนมากท่ีแสดงให้เห็นว่า เพศหญิงมีคุณลักษณะบาง
ประการซึ่งแตกต่างไปจากเพศชาย และท าให้การรับรู้ของเพศชายและเพศหญิงแตกต่างกัน กล่าวคือ 
เพศหญิงจะมีการหยั่งรู้ในเรื่องต่างๆ หรือส่ิงต่างๆ ได้มากกว่าเพศชาย มีความเช่ือในส่ิงท่ีปรากฏแก่
สายตามากกว่าเพศชาย และจะแสวงหาข้อมูลท่ีต้องการทราบมากกว่าเพศชาย ส าหรับประสบการณ์ก็
เป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการรับรู้ของบุคคลในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพราะประสบการณ์จะช่วยสร้าง
ความพร้อมให้แก่บุคคลในการรับรู้ส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ดังนั้นการท่ีบุคคลซึ่งมีประสบการณ์แตกต่างกัน แต่เมื่อ
พบกับสถานการณ์ใหม่จึงมักจะเห็นหรือตีความตามประสบการณ์เดิมของตน  
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ข) ต าแหน่งหน้าท่ีของบุคคล ต าแหน่งหน้าท่ีของบุคคลท่ีแตกต่างกันย่อมมีอิทธิพลต่อ
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารท่ีแตกต่างกัน เนื่องจากหน้าท่ีการงานท่ีแตกต่างกันจึงท าให้ต้องการข้อมูลข่าวสาร 
และสารสนเทศท่ีไม่เหมือนกัน 

ค) หน่วยงานท่ีสังกัดของบุคคล ในส่วนท่ีเป็นคุณลักษณะส่วนตัวของแต่ละคนนั้น มี
ปัจจัยหลายประการท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ เช่น เพศ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ ความสนใจ 
ความคาดหวัง และอุปนิสัย เป็นต้น (นิระชา สืบสายอ าไพ. 2546 : 50-51) 
 สรุปได้ว่าการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งต่อการก าหนดพฤติกรรมของคนใน
องค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิถีชีวิตและสังคมในปัจจุบันท่ีเปล่ียนแปลงไป ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารได้ก่อให้เกิดให้เกิดโอกาสและการเปล่ียนแปลงในการติดต่อส่ือสาร การ
เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ อันเป็นผลมาจากเทคโนโลยี ดังนั้นการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาท่ีดีส าหรับ
องค์กรจะสามารถใช้เทคโนโลยีในการศึกษาหาความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นการรับรู้และท า
ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นส่ิงจ าเป็น และหลีกเล่ียงไม่ได้นั่นเอง 
 
 1.2 แนวคิดและทฤษฎีด้านพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

พฤติกรรม (Behavior) หมายถึง การกระท าหรือการแสดงออกของบุคคลผู้นั้นโดยมี
พื้นฐานมาจากความรู้และทัศนคติของตนเอง  ซึ่งการท่ีบุคคลมีพฤติกรรมต่างกันอาจเนื่องมาจากมี
ความรู้และทัศนคติต่างกัน ซึ่งความแตกต่างอาจเกิดจากการเปิดรับส่ือ และการแปลความหมายของส่ือ 
ส่ิงเหล่านี้ท าให้เกิดประสบการณ์ส่ังสมท่ีแตกต่างกัน ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคลมากท่ีสุด 

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Behavior using 
Information and Communication Technology) จึงหมายถึง การกระท า การประพฤติ ปฏิบัติ
หรือกิจกรรมท่ีนักศึกษาหรืออาจารย์แสดงออกก่อนและหลังการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ในชีวิตประจ าวัน 

อัมบราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow. 2550) ได้แบ่งพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ
สารสนเทศออกเป็น 3 ประเภท โดยแบ่งตามทักษะในการใช้บริการสารสนเทศ ดังนี้ 

1. ผู้ใช้ท่ีมีพฤติกรรมการค้นคืนสารสนเทศโดยตรงด้วยตนเอง ผู้ใช้กลุ่มนี้มีความรู้
เกี่ยวกับสารสนเทศท่ีตนต้องการเป็นอย่างดี มีพฤติกรรมในการค้นคืนสารสนเทศได้ตรงกับความ
ต้องการและประเมินค่าสารสนเทศได้ 

2. ผู้ใช้ท่ีมีพฤติกรรมการค้นคืนสารสนเทศให้ผู้อื่น ผู้ใช้กลุ่มนี้มีความรู้ความช านาญ
เกี่ยวกับการค้นคืนสารสนเทศ ประเภทของสารสนเทศ ผู้ใช้จะท าหน้าท่ีเป็นตัวกลางระหว่างผู้ท่ีต้องการ
สารสนเทศกับระบบสารสนเทศ ผู้ใช้กลุ่มนี้ส่วนมากเป็นบรรณารักษ์หรือผู้เช่ียวชาญด้านสารสนเทศท่ี
รับรู้พฤติกรรมความต้องการสารสนเทศ โดยน ามาตีความวิเคราะห์ความต้องการและก าหนดแผนการ
ค้นคืน  
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3. ผู้ใช้ท่ีขาดประสบการณ์ในการค้นคืนสารสนเทศ ผู้ใช้กลุ่มนี้จะไม่มีความรู้ลึกซึ้ง ท้ัง
ในด้านเนื้อหาวิชาการและการใช้ระบบค้นคืนสารสนเทศ แต่เป็นผู้ท่ีมีความต้องการใช้งานสารสนเทศ 
พฤติกรรมของผู้ใช้สารสนเทศหลายๆ กลุ่ม มีผลมาจากสภาพแวดล้อมของผู้ใช้  โดยปัจจัยหลักท่ี
ก่อให้เกิดความต้องการสารสนเทศ คือ กลุ่มวิชาชีพของผู้ใช้ การศึกษากลุ่มท่ีผู้ใช้เป็นสมาชิกอยู่ โดย
ศึกษาจากกิจกรรมของงานท่ีปฏิบัติจะท าให้ทราบความต้องการของผู้ใช้ และน าผลท่ีได้จากการศึกษาไป
ออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้เฉพาะกลุ่มได้ ผู้ใช้สารสนเทศในแต่ละ
กลุ่มมีความต้องการสารสนเทศท่ีแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการแสวงหา
สารสนเทศของผู้ใช้ 

อดุลย์ จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2546 : 11-14) ได้กล่าวถึงปัจจัยส าคัญท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสารสนเทศ ซึ่งสามารถจัดกลุ่มได้ดังนี้ 

1. ปัจจัยด้านวัฒนธรรม เป็นสัญลักษณ์และส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้นโดยเป็นท่ียอมรับจาก
คนรุ่นหนึ่งจนถึงอีกรุ่นหนึ่ง จะเรียนรู้วัฒนธรรมของตนเองภายใต้กระบวนการทางสังคม วัฒนธรรมเป็น
ส่ิงก าหนดความต้องการและพฤติกรรมของแต่ละบุคคล ซึ่งสามารถจ าแนกออกได้ดังนี้ 

    1.1 วัฒนธรรมพื้นฐาน มีลักษณะพื้นฐานท่ีสุดในการก าหนดความต้องการและ
พฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งจะเรียนรู้ถึงส่ิงต่างๆ ในเรื่องค่านิยมการรับรู้ ความพึงพอใจ และพฤติกรรมผ่าน
ทางสถาบันครอบครัว และสถาบันหลักอื่นๆ  

   1.2 วัฒนธรรมย่อย หมายถึง วัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มท่ีมีลักษณะเฉพาะด้านเช้ือ
ชาติ ศาสนา สีผิว พื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ท่ีแตกต่างกัน ท าให้วัฒนธรรมย่อยแต่ละกลุ่มจะมีพฤติกรรมการ
ใช้บริการแตกต่างกัน และในกลุ่มเดียวกันจะมีพฤติกรรมท่ีคล้ายกัน 

   1.3 ช้ันของสังคม หมายถึง การจัดล าดับบุคคลในสังคมออกเป็นกลุ่ม ท่ีมีลักษณะ
คล้ายคลึงกันจากสูงไปต่ า ส่ิงท่ีน ามาแบ่งช้ันของสังคม เช่น อาชีพ รายได้ ฐานะ ตระกูล ต าแหน่ง หน้าท่ี
การงาน  เป็นต้น 
                       2. ปัจจัยด้านสังคม คือ ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน และมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซื้อ แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
     2.1 กลุ่มอ้างอิง เป็นกลุ่มท่ีบุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย กลุ่มนี้จะมีอิทธิพลต่อทัศนคติ 
ความคิดเห็น และค่านิยมของบุคคลท้ังทางตรงและทางอ้อม กลุ่มอ้างอิงแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มปฐมภูมิ เช่น ครอบครัว เพื่อนสนิท เพื่อนบ้าน และกลุ่มทุติยภูมิ เช่น กลุ่มบุคคลช้ันน าในสังคม 
เพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมสถาบัน บุคคลกลุ่มต่างๆ ในสังคม 
                           2.2 ครอบครัว มีบทบาทส าคัญมากท่ีสุดต่อทัศนคติ ความคิดเห็น และค่านิยม
ของบุคคล ครอบครัวเป็นกลุ่มอ้างอิงแบบปฐมภูมิท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด โดยสามารถจ าแนกความแตกต่าง
ระหว่างสองครอบครัวที่อยู่ในชีวิตของบุคคล 
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      2.3 บทบาทและสถานะ บุคคลจะเกี่ยวข้องกับหลายกลุ่มตลอดช่ัวชีวิตของเขา เช่น 
ครอบครัว ชมรม องค์กร และสถาบันต่างๆ โดยบุคคลจะมีบทบาทและสถานะท่ีแตกต่างกันในแต่ละ
กลุ่ม 
            3. ปัจจัยส่วนบุคคล การตัดสินใจของผู้ซื้อจะได้รับอิทธิพลจากลักษณะส่วนบุคคลของ
คนทางด้านต่างๆ ดังนี้ 
     3.1 อายุและวัฏจักรชีวิตครอบครัว มนุษย์แต่ละคนจะซื้อสินค้าและบริการแตกต่าง
กันไปตลอดช่วงชีวิตของตน การมีครอบครัวและอายุท่ีแตกต่างกันย่อมส่งผลต่อลักษณะการด าเนินชีวิต 
ความจ าเป็น ความต้องการ รวมถึงรสนิยมท่ีแตกต่างกัน 
                           3.2 อาชีพการงาน อาชีพการงานของแต่ละบุคคลจะน าไปสู่ความจ าเป็น และ
ความต้องการสินค้าและบริการท่ีแตกต่างกัน 
                           3.3 โอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสทางเศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบต่อสินค้าและ
บริการท่ีเขาตัดสินใจซื้อ โอกาสเหล่านี้ประกอบไปด้วยรายได้ การออมทรัพย์ อ านาจการซื้อ และ
ทัศนคติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน ซึ่งผู้ผลิตหรอืผู้ขายต้องสนใจแนวโน้มรายได้ของบุคคลและเศรษฐกิจ 
     3.4 การศึกษา ผู้ท่ีมีการศึกษาสูงมักมีแนวโน้มจะบริโภคสินค้าและบริการท่ีมี
คุณภาพดีมากกว่าผู้ท่ีมีการศึกษาต่ า 
      3.5 รูปแบบการด ารงชีวิต รูปแบบการด าเนินชีวิตของแต่ละบุคคลมักแสดงออกมา
ในรูปของกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นของบุคคลนั้นๆ โดยรูปแบบการด าเนินชีวิตจะ
แสดงออกถึงตัวบุคคลนั้นท่ีมีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมของบุคคล   
  4. ปัจจัยทางจิตวิทยา การตัดสินใจซื้อของบุคคลได้รับอิทธิพลจากปัจจัยด้านจิตวิทยา 
ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยภายในตัวผู้บริโภค ได้แก่ การจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความเช่ือ ทัศนคติ 
บุคลิกภาพ แนวความคิดของตนเอง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
      4.1 การจูงใจเป็นแรงขับท่ีใช้กระตุ้นบุคคลเพื่อชักน าพฤติกรรมของเขาให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ การจูงใจนั้นจะเกิดเพื่อชักน าพฤติกรรมของเขาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ การจูงใจ
นั้นจะเกิดภายในตัวบุคคล แต่อาจถูกกระทบจากปัจจัยภายนอก เช่น วัฒนธรรม ช้ันทางสังคม ฯลฯ 
     4.2 การรับรู้ เป็นกระบวนการท่ีบุคคลได้เลือกสรร จัดระเบียบ และตีความหมาย
ข้อมูลท่ีได้รับจากประสาทสัมผัสท้ัง 5 ได้แก่ การมองเห็น การได้ยิน การได้กล่ิน การได้รสชาติ และการ
ได้สัมผัส เพื่อท่ีจะสร้างภาพท่ีมีความหมาย หรืออาจหมายถึงกระบวนการของความเข้าใจของบุคคลท่ีมี
ต่อโลกท่ีเขาอาศัยอยู่  แต่ละคนจะเกิดการรับรู้ ท่ีแตกต่างกัน ซึ่ งขึ้นอยู่กับปัจจัยภายใน เช่น 
ประสบการณ์ ความเช่ือ ความต้องการ และอารมณ์ และยังขึ้นกับส่ิงแวดล้อม ปัจจัยภายนอกต่างๆ 
     4.3 การเรียนรู้ เป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม หรือความโน้มเอียงของพฤติกรรม
จากประสบการณ์ท่ีผ่านมา การเรียนรู้ของบุคคลเกิดขึ้นเมื่อบุคคลได้รับส่ิงกระตุ้น และจะเกิดการ
ตอบสนอง 
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     4.4 ความเช่ือ เป็นความคิดท่ีบุคคลยึดถือเกี่ยวกับส่ิงใดส่ิงหนึ่ ง ซึ่งเป็นผลมาจาก
ประสบการณ์ในอดีต พฤติกรรมการใช้บริการของบุคคลส่วนหนึ่งเกิดจากความเช่ือ 
     4.5 ทัศนคติ เป็นความรู้สึกนึกคิดของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใด ส่ิงหนึ่ง หรืออาจหมายถึง
ความโน้มเอียงท่ีเกิดจากการเรียนรู้ในการตอบสนองต่อส่ิงกระตุ้นไปในทิศทางท่ีสม่ าเสมอ ทัศนคติเป็น
ส่ิงท่ีมีบทบาทต่อความเช่ือ 
     4.6 บุคลิกภาพ เป็นรูปแบบลักษณะของบุคคลท่ีจะเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมการ
ตอบสนอง หรืออาจหมายถึงลักษณะด้านจิตวิทยาท่ีมีลักษณะแตกต่างกันของบุคคล อันน าไปสู่การ
ตอบสนองท่ีสม่ าเสมอและมีปฏิกิริยาต่อส่ิงกระตุ้น 
     4.7 แนวคิดของตนเอง เป็นความรู้สึกนึกคิดท่ีบุคคลมีต่อตัวเอง หรือความคิดท่ี
บุคคลคิดว่าบุคคลอื่นมีความคิดเห็นต่อตนอย่างไร   
 
 1.3 แนวคิดด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 ปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร หรือไอซีที  ( Information and 
Communications Technology - ICT) เป็นไปอย่างกว้างขวางในทุกสาขาอาชีพ ยุคนี้จึงไม่มีใครไม่
เคยไม่ได้ยินค าว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร” กันแล้ว และการรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารต้องรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (digital technology) 
ประกอบด้วย ส าหรับความหมายของค าว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร” ท่ีส าคัญและ
น่าสนใจ ดังนี้ 
             ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (2545) ระบุว่า แผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทย พ.ศ. 2545-2549 ได้ก าหนดความหมายของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารว่า เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับข่าวสาร ข้อมูล และการส่ือสาร 
นับต้ังแต่การสร้าง การน ามาวิเคราะห์หรือประมวลผล การรับและการส่งข้อมูล การจัดเก็บ และการ
น าไปใช้งานใหม่ เทคโนโลยีเหล่านี้มักจะหมายถึง คอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วยส่วนอุปกรณ์ 
(hardware) ส่วนค าส่ัง (software) และส่วนข้อมูล (data) และระบบส่ือสารข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
โทรศัพท์ ระบบส่ือสารข้อมูล ดาวเทียม หรือเครื่องมือส่ือสารใดๆ ท้ังมีสายและไร้สาย 
  ครรชิต  มาลัยวงศ์ (2546) กล่าวว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร หมายถึง 
เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสาร และได้ผนวกเอาเทคโนโลยีสองสาขาไว้ด้วยกัน คือ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีส่ือสารคมนาคม และอาจรวมถึงระบบอัตโนมัติ ระบบงานพิมพ์ และระบบ
โทรทัศน์ท่ีมีแนวโน้มจะผนวกเข้ากันด้วย  
  สุขุม เฉลยทรัพย์ และคณะ (2550 : 2) ได้ให้ความหมายว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เป็นค าท่ีใช้ทดแทนกันได้ ซึ่งหมายถึงเทคโนโลยีสองสาขาหลักท่ี
ประกอบด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีส่ือสารโทรคมนาคมท่ีผนวกเข้าด้วยกัน เพื่อใช้ใน
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กระบวนการสร้างสรรค์ จัดหา จัดเก็บ ค้นคืน จัดการ ถ่ายทอดและเผยแพร่ข้อมูลในรูปดิจิทัล (digital 
data) ไม่ว่าจะเป็นเสียง ภาพ ภาพเคล่ือนไหว ข้อความหรือตัวอักษร และตัวเลข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ความถูกต้อง ความแม่นย า และความรวดเร็วให้ทันต่อการน าไปใช้ประโยชน์  
            ไพรัช ธัชยพงษ์ (2543) อธิบายว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวกับ
การติดต่อเช่ือมโยง การจัดหา จัดเก็บ จัดการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร หรือท่ีเรียกว่าสารสนเทศให้
เกิดประโยชน์ในรูปของส่ือต่าง ๆ ด้วยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิกส์ ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศจะ
ประกอบด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การส่ือสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
น าข้อมูลข่าวสารมาใช้” 
            ค าว่า ICT เริ่มน ามาใช้โดยคณะกรรมาธิการการศึกษาของรัฐสภาอังกฤษ เนื่องจาก
เห็นว่าการใช้ค าว่า IT หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ ยังขาดความชัดเจน ควรเพิ่มค าว่า Communication 
เข้าไปด้วย ต่อจากนั้นมาทางองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ
ยู เนสโก (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - UNESCO) จึง
เริ่มใช้ตามและแพร่หลายไปท่ัวโลก แต่ความหมายของค าว่า ICT และ IT ไม่มีความแตกต่างกันแต่
ประการใด (ครรชิต มาลัยวงศ์, 2548) 
            จากความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศ” และ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร” เป็นค า
ท่ีใช้ทดแทนกันได้ ซึ่งหมายถึง เทคโนโลยีสองสาขาหลักท่ีประกอบด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีส่ือสารโทรคมนาคมท่ีผนวกเข้าด้วยกัน เพื่อใช้ในกระบวนการสร้างสรรค์ จัดหา จัดเก็บ ค้น
คืน  จัดการ ถ่ายทอดและเผยแพร่ข้อมู ลในรูปดิ จิ ทัล (digital data) ไม่ ว่าจะ เป็น เสียง ภาพ 
ภาพเคล่ือนไหว ข้อความหรือตัวอักษร และตัวเลข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความถูกต้อง ความแม่นย า 
และความรวดเร็วให้ทันต่อการน าไปใช้ประโยชน์ 
  ประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร พบว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารในสังคมปัจจุบันท่ีเรียกว่าเป็นสังคมไร้พรมแดน หรือสังคมโลกาภิวัตน์ (globalization) มี
มากมาย เช่น ไซเบอร์สเปซ (cyberspace) อินเทอร์เน็ต (Internet) ทางด่วนข้อมูล (information 
superhighway) ระบบวีดิโอตามความต้องการ (video on demand) การประชุมผ่านทางจอภาพ 
(video conference) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ระบบการเรียนทางไกล (distance 
learning) โทรเวช (telemedicine) ไปรษณีอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ไปรษณีย์ภาพ (video mail) 
ไปรษณีย์เสียง (voice mail) โทรทัศน์แบบมีการโต้ตอบ (interactive TV) ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-
library) ห้องสมุดเสมือน (virtual library) เป็นต้น (รอม หิรัญพฤกษ์. 2544 : 254-256) ซึ่งหากจ าแนก
เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับ ICT ตามลักษณะการใช้งานจะมี 6 รูปแบบ ดังนี้ 

1. เทคโนโลยี ท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล เช่น ดาวเทียมถ่ายภาพทางอากาศ กล้อง    
ดิจิทัล กล้องถ่ายวีดิทัศน์ เครื่องเอกซเรย์ เป็นต้น 
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2. เทคโนโลยีท่ีใช้ในการบันทึกข้อมูล เช่น เทปแม่เหล็ก จานแม่เหล็ก จานแสงหรือ
จานเลเซอร์ บัตรเอทีเอ็ม เป็นต้น 

3. เทคโนโลยี ท่ีใช้ในการประมวลผลข้อมูล ได้แก่ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ท้ัง
ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ 

4. เทคโนโลยีท่ีใช้ในการแสดงผลข้อมูล เช่น เครื่องพิมพ์ จอภาพ พล๊อตเตอร์ เป็นต้น 
5. เทคโนโลยีท่ีใช้ในการจัดท าส าเนาเอกสาร เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องถ่าย

ไมโครฟิล์ม เป็นต้น 
6. เทคโนโลยีส าหรับถ่ายทอดหรือส่ือสารข้อมูล เช่น ระบบโทรคมนาคมต่างๆ เช่น 

โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง โทรเลข เทเล็กซ์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท้ังระยะใกล้และไกล เป็น
ต้น 

แนวคิดด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมีผู้ศึกษาไว้ดังนี้ 
วสันต์ เช่ือมทอง (2543 : 22) กล่าวว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนั้น ในปัจจุบันทุก

หน่วยงานท้ังภาคเอกชนหรือราชการต่างให้ความสนใจ และน ามาใช้งานอย่างแพร่หลาย อาทิ การใช้
งานทางด้านประมวลผลทางสถิติท่ีซับซ้อนและท าซ้ าๆ เป็นจ านวนมาก การจัดท ารายงานและเอกสาร
ต่างๆ ในส านักงาน การออกแบบผลิตภัณฑ์ การจัดท าค าส่ังเป็นชุดเพื่อให้ควบคุมระบบสัญญาณ เช่น 
หุ่นยนต์ในโรงงานอุตสาหกรรม ระบบการควบคุมสัญญาณจราจร เป็นต้น ท้ังยังสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้งานด้านธุรกิจ การศึกษา การแพทย์ การทหาร การคมนาคมและการส่ือสาร 

วิเชียร ภู่สวรรณ (2544 : 25-27)  กล่าวว่า การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ใกล้ชิดกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ และเห็นว่าไม่ใช่เรื่องยาก และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
สามารถคิดท่ีจะใช้สร้างโปรแกรมใหม่ๆ ซึ่งจะเป็นการบ่งช้ีว่านโยบายการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีความก้าวหน้าและประสบความส าเร็จจริง                                                        

ส าหรับการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใช้กับการเรียนการสอน จะ
เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน 3 ลักษณะ ได้แก่  การเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี (learning about 
technology)  การเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี (learning by technology)  และการเรียนรู้กับเทคโนโลยี 
(learning with technology)  เพื่อให้สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางการศึกษา 

ปัจจุบันท่ัวโลกให้ความส าคัญกับการลงทุนทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
เพื่อน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม  และการศึกษา จนเกิดภาพ
ความแตกต่างระหว่างประเทศท่ีมีความพร้อมทาง ICT กับประเทศท่ีขาดแคลนท่ีเรียกว่า ความเหล่ือม
ล้ าในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้ (digital divide) (วิเชียร ภู่สวรรณ. 2544 : 25)   

ในยุคของการปฏิรูปการศึกษา เราเร่งพัฒนาการศึกษาให้การศึกษาไปพัฒนาคุณภาพ
ของคน เพื่อให้คนไปช่วยพัฒนาประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) จึงเป็นเครื่องมือท่ี
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มีพลานุภาพสูงในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา เช่น ช่วยน าการศึกษาให้เข้าถึง
ประชาชน (access) ส่งเสริมการเรียนรู้ต่อเนื่องนอกระบบโรงเรียนและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย  ช่วย
จัดท าข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการ ช่วยเพิ่มความรวดเร็วและแม่นย าในการจัดท าข้อมูล
และการวิเคราะห์ข้อมูล การเก็บรักษา และการเรียกใช้ในกิจกรรมต่างๆ ในงานจัดการศึกษา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยการเรียนการสอน 

การเพิ่มคุณค่าของเทคโนโลยีช่วยการเรียนรู้เป็นการใช้เทคโนโลยีพัฒนากระบวนการทาง
ปัญญา กระบวนการทางปัญญา (intellectual skills) คือกระบวนการท่ีมีองค์ประกอบส าคัญ ได้แก่ 
การรับรู้ส่ิงเร้า (stimulus) การจ าแนกส่ิงเร้าจัดกลุ่มเป็นความคิดรวบยอด (concept) การเช่ือมโยง
ความคิดรวบยอดเป็นกฎเกณฑ์ หลักการ (rule) ด้วยวิธีอุปนัย (inductive) การน ากฎเกณฑ์ หลักการไป
ประยุกต์ใช้ด้วยวิธีนิรนัย (deductive) และการสรุปเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆ (generalization) 

การใช้เทคโนโลยีพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน เป็น
ศูนย์กลางหรือถือว่าผู้เรียนส าคัญท่ีสุดนั้น เราสามารถออกแบบแผนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีโอกาสท า
โครงงานแสวงหาความรู้ตามหลักสูตร หาความรู้ในเรื่องท่ีผู้เรียนสนใจ หรือเพื่อแก้ปัญหา (Problem-
Based Learning) การเรียนรู้ลักษณะนี้จะเริ่มต้นด้วยการก าหนดประเด็นเรื่อง (theme) ตามมาด้วยการ
วางแผนก าหนดข้อมูลหรือสาระท่ีต้องการ ผู้สอนอาจจัดบัญชีแสดงแหล่งข้อมูล (sources) ท้ังจาก
เอกสารส่ิงพิมพ์และจาก electronic sources เช่น ช่ือของ web ต่างๆ ให้ ผู้เรียนแสวงหาข้อมูล 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ เป็นค าตอบ สร้างเป็นองค์ความรู้ต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือช่วย และครู
ช่วยก ากับผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพท่ีต้องการ ท้ังนี้ครูจะมีบทบาทส าคัญในการช่วย
ช้ีแนะทิศทางของการแสวงหาความรู้หรือแนะน าผู้เรียนให้พัฒนาความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นให้
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพผลการเรียนรู้ท่ีควรจะเป็น 

 การจัดปัจจัยสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีช่วยการเรียนรู้ปัจจัยพื้นฐานคือการสร้าง
ความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ให้มีสมรรถนะและจ านวนเพียงต่อการใช้งานของผู้เรียน รวมถึง
การอ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีได้ตลอดเวลาจะเป็นปัจจัยเบื้องต้นของการ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ส่ิงท่ีควรเป็นปัจจัยเพิ่มเติม (วิเชียร ภู่สวรรณ. 2544 : 26) ดังนี้ 

 1. ครูสร้างโอกาสในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  ปัจจัยท่ีจะผลักดันให้มีการใช้
เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า คือการท่ีครูออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการท ากิจกรรมประกอบการ
เรียนรู้ เป็นกิจกรรมท่ีต้องใช้กระบวนการแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ท้ังจากการสังเกตใน
สถานการณ์จริง การทดลอง การค้นคว้าจากส่ือส่ิงพิมพ์และจากส่ือ electronic เช่น จาก web sites 
เป็นกิจกรรมท่ีต้องมีการท าโครงงานอิสระสนองความสนใจ เป็นกิจกรรมท่ีต้องฝึกปฏิบัติจาก software 
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ส าเร็จรูป เป็นกิจกรรมท่ีต้องมีการบันทึก วิเคราะห์ข้อมูล และการน าเสนอรายงานด้วยคอมพิวเตอร์ 
เป็นต้น 

 2. ครูและผู้เรียนจัดท าระบบแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  ปัจจัยด้าน
แหล่งข้อมูลสารสนเทศ (information sources) เป็นตัวเสริมท่ีส าคัญท่ีช่วยเพิ่มคุณค่าของระบบ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ครูและผู้เรียนควรช่วยกันแสวงหาแหล่งข้อมูลสารสนเทศท่ีมีเนื้อหาสาระ
ตรงกับหลักสูตรหรือสนองความสนใจของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรวบรวมแหล่งข้อมูลสารสนเทศ
ท่ีเป็น software ช่ือของ web sites รวมถึงการลงทุนจัดซื้อ software จากแหล่งจ าหน่าย การจ้างให้
ผู้เช่ียวชาญจัดท า หรือจัดท าพัฒนาขึ้นมาเองโดยครูและนักเรียน 

 3. สถานศึกษาจัดศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู้ (learning resources center) เป็นตัวชี้วัดส าคัญประการหนึ่งของศักยภาพของสถานศึกษาท่ีจะ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ของครูและผู้เรียน ปกติมักนิยมจัดไว้เป็นส่วนหนึ่งของห้องสมุด 
จนเกิดค าศัพท์ว่าห้องสมุดเสมือน  (virtual library) หรือ  e-library จะมี คุณประโยชน์ในการมี
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าในวิทยาการสาขาต่างๆ ท้ังในลักษณะสื่อส าเร็จ เช่น 
ซอฟต์แวร์ แถบบันทึกวีดิทัศน์ รวมถึง CD – ROM และ CAI หรือชื่อเว็บไซต์ต่างๆ  ซึ่งควรจัดท า
ระบบการจัดหมู ่และดัชนี ให้สะดวกต่อการสืบค้น 

 4. การบริการของกรมหรือหน่วยงานกลางทางเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  กรมต้น
สังกัดหรือหน่วยงานกลางด้านเทคโนโลยีควรส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีของสถานศึกษาด้วยการบริการ
ด้านข้อมูลสารสนเทศ เช่น จัดท าเอกสารรายเดือนรายงาน ซอฟต์แวร์ในท้องตลาด แจ้งช่ือเว็บไซต์ใหม่ๆ 
พร้อมสาระเนื้อหาโดยย่อ จัดท าคลังข้อมูลความรู้  เพื่อการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
หรือส่ือทางไกลผ่านดาวเทียมเผยแพร่สนองความต้องการและความสนใจของผู้เรียนเป็นประจ า  
นอกจากนี้การรวบรวมผลงานของครูและนักเรียนในการจัดกระบวนการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี ท่ี
เรียกว่า best practices จะเป็นตัวอย่างท่ีดีส าหรับครูและนักเรียนท่ัวไปท่ีจะใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยการ
เรียนการสอน (รัฐพงศ์ สีแสด, 2550) 

 1.4 แนวคิดด้านความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
             เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท าให้การกระจายข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว ในลักษณะการกระจายแบบทุกทิศทาง มีระบบตอบสนองอย่างรวดเร็ว สามารถส่ือสารแบบ
สองทิศทาง และในระยะเวลาท่ีผู้ใช้ต้องการหรือเป็นผู้ก าหนด ท าให้เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมเกิด
การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถอธิบายความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ี
มีผลต่อพฤติกรรมของผู้คนในสังคมได้ดังต่อไปนี้ (จอห์น ไนซ์บิตต์ อ้างถึงใน ยืน  ภู่วรวรรณ. 2547) 
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            ประการที่หนึ่ง เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ท าให้สังคมเปล่ียนจากสังคม
อุตสาหกรรมมาเป็นสังคมสารสนเทศ (information society) ซึ่งสังคมโลกเคยเปล่ียนแปลงมาแล้วสอง
ครั้ง จากสังคมแบบเร่ร่อนมาเป็นสังคมเกษตรท่ีรู้จักกับการเพาะปลูก และสร้างผลิตผลทางการเกษตร 
ท าให้มีการสร้างบ้านเรือนเป็นหลักแหล่ง ต่อมามีความจ าเป็นต้องผลิตสินค้าให้ได้ปริมาณมากและ
ต้นทุนถูก จึงต้องหันมาผลิตแบบอุตสาหกรรมเป็นฐาน ท าให้สภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์เปล่ียนแปลง
มาเป็นสังคมเมืองหรือสังคมอุตสาหกรรม ปัจจุบันโลกก้าวสู่ยุคสังคมสารสนเทศ และตามมาด้วยสังคม
ฐานความรู้ (Knowledge-base society) การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ต้องอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารเป็นเครื่องมือสนับสนุน 
       ประการที่สอง เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท าให้ระบบเศรษฐกิจเปล่ียนจาก
ระบบแห่งชาติไปเป็นเศรษฐกิจโลก ท่ีท าให้ระบบเศรษฐกิจของโลกผูกพันกับทุกประเทศ ความเช่ือมโยง
ของเครือข่ายสารสนเทศท าให้เกิดสังคมโลกาภิวัตน์ ระบบเศรษฐกิจซึ่งแต่เดิมมีขอบเขตจ ากัด
ภายในประเทศได้กระจายเป็นเศรษฐกิจโลก เกิดการหมุนเวียนแลกเปล่ียนสินค้าและบริการอย่าง
รวดเร็ว ซึ่งเครื่องมือส าคัญท่ีเอื้ออ านวยให้การด าเนินการดังกล่าวมีขอบเขตกว้างขวาง และเช่ือมโยงกัน
มากขึ้นคือ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

ประการที่สาม เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท าให้องค์กรมีลักษณะผูกพันกัน 
หน่วยงานภายในเป็นแบบเครือข่าย (network) เพราะการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กรท าให้
เกิดการท างานเป็นกลุ่ม โครงสร้างขององค์กรเปล่ียนแปลงไปจากองค์กรท่ีมีล าดับขั้นสายบังคับบัญชา 
กลายเป็นองค์กรเครือข่ายท่ีลักษณะการบังคับบัญชาเป็นแนวราบมากขึ้น  หน่วยธุรกิจมีขนาดเล็กลง 
และเช่ือมโยงกันกับหน่วยธุรกิจอื่นเป็นเครือข่าย สถานะภาพขององค์กรเกิดการปรับเปล่ียนไปตาม
กระแสของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร การด าเนินธุรกิจจึงลดความส าคัญในเรื่องของขนาด 
แต่แข่งขันกันความเร็ว (economy of speed) โดยอาศัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการส่ือสาร
โทรคมนาคมเป็นตัวสนับสนุน 
 ประการที่สี่  เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเป็นเทคโนโลยีแบบสุนทรีย-สัมผัส 
สามารถตอบสนองความต้องการการใช้เทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ ท่ีเลือกได้ เช่น หากเราต้องการชม
ภาพยนตร์ หรือโทรทัศน์ เราต้องเปิดเครื่องรับโทรทัศน์ และไม่สามารถเลือกตามความต้องการได้ ถ้า
สถานีส่งสัญญาณใดมาก็จะต้องชมตามนั้น หรือเมื่อต้องการฟังรายการวิทยุ ก็เปิดวิทยุจะมีเสียงดังขึ้น
ทันที หากไม่พอใจก็ท าได้เพียงเลือกสถานีใหม่ แต่ปัจจุบันเกิดการเปล่ียนแปลงในลักษณะ “ตามท่ี
ต้องการ” หรือ “on demand” มากขึ้น ๆ เช่น เมื่อต้องการชมภาพยนตร์หรือฟังเพลงก็สามารถเลือก
ชมและดูตามความสนใจ (TV/Radio on demand) หรือหากต้องการศึกษาหาความรู้ก็มีบทเรียน
ออนไลน์ (e-learning) ท่ีผู้เรียนสามารถเลือกบทเรียนได้ตามอัธยาศัย  
 ประการที่ห้า เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท าให้เกิดสภาพทางการท างาน
แบบทุกสถานท่ีและทุกเวลา (anywhere and anytime) เมื่อการส่ือสารแบบสองทางก้าวหน้าและ
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แพร่หลายขึ้น ท าให้การโต้ตอบผ่านเครือข่ายท าให้เสมือนมีปฏิสัมพันธ์ได้จริง เช่น การประชุมทางไกล
ผ่านจอภาพ (video conference) การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (tele education) พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ฯลฯ ซึ่งการด าเนินกิจกรรมลักษณะเช่นนี้ท าให้การท างาน  ขยาย
ขอบเขตไปทุกหนทุกแห่ง และสามารถด าเนินการได้ 
 ประการที่หก เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท าให้เกิดการวางแผนการ
ด าเนินการระยะยาว และมีวิถีการตัดสินใจหรือทางเลือกได้ละเอียดขึ้น ในอดีตการตัดสินปัญหาอาจมี
หนทางให้เลือกน้อย เช่น มีค าตอบเดียว ใช่ และ ไม่ใช่ แต่ด้วยข้อมูลข่าวสารท่ีสนับสนุนการตัดสินใจ 
ท าให้กระบวนการคิดในการตัดสินปัญหาเปล่ียนไป  ผู้ตัดสินใจมีทางเลือกมากขึ้น  และมีความ
ละเอียดอ่อนในการตัดสินปัญหาดีขึ้น  

จากความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีส่งผลให้พฤติกรรมของผู้คน
ในสังคมต้องเปล่ียนแปลงไปจากอดีต จะเห็นว่าการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใช้งานมี
อัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นการรับส่งอีเมล์ (e-mail) 
การจัดท าเว็บไซต์ (website) การท าธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (e-business) เช่น การให้บริการของธนาคาร
ผ่านทางอินเทอร์เน็ต (internet banking) การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction) การจัดซื้อ
จัดหาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-procurement) และระบบการช าระภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ตของ
กรมสรรพากร (e-revenue) เป็นต้น 

 
 1.5 ขอบข่ายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
           ขอบข่ายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารประกอบขึ้นจากเทคโนโลยีสอง
สาขาหลักคือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีส่ือสารโทรคมนาคม ตามท่ีได้กล่าวแล้ว ส าหรับ
รายละเอียดพอสังเขปของแต่ละเทคโนโลยีมีดังต่อไปนี้  
              1.5.1 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในส่วนท่ีเกี่ยวกับงานด้านสารสนเทศประกอบด้วย 
ฮาร์ดแวร์ (hardware), ซอฟต์แวร์ (software) และฐานข้อมูล (database) (ครรชิต มาลัยวงศ์, 2548) 
              1.5.2 ฮาร์ดแวร์ (hardware) หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ี
ต่อเช่ือมกัน และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นี้จะต้องท างานร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือท่ีเรียกกันว่า 
ซอฟต์แวร์ (software) (ชาญชัย เนาว์เย็นผล. 2546 : 4) 
                       ฮาร์ดแวร์  มีส่วนประกอบหลัก 4 ส่วน คือ  
                       ก) อุปกรณ์น าเข้าข้อมูล (input devices) เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ สแกนเนอร์ 
จอภาพแบบสัมผัส ปากกาแสง ไมโครโฟน กล้องดิจิทัล เป็นต้น 
                       ข) ส่วนระบบคอมพิวเตอร์ (system unit) ประกอบด้วยส่วนประกอบ
ภายใน เช่น แผงวงจรหลัก หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจ าหลัก บัส การ์ดต่าง ๆ เป็น ต้น และ
ส่วนประกอบภายนอก เช่น เพาเวอร์คอร์ด พอร์ตต่าง ๆ จุดเช่ือมต่อโทรศัพท์ เป็นต้น 
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                      ค) อุปกรณ์แสดงผลข้อมูล (output devices) เช่น จอภาพ ล าโพง เครื่องพิมพ์ 
อุปกรณ์ฉายภาพ เป็นต้น 

                      ง) ส่ือจัดเก็บข้อมูล (storage devices) เช่น ฮาร์ดดิสก์ เทปแบ็คอัพ  
ซีดี-รอม ซีดีอาร์   การ์ดหน่วยความจ า ยูเอสบีแฟลสเมมโมรี บลูเรย์ดิสก์ เป็นต้น 
  1.5.3 ซอฟต์แวร์ (software) คือชุดค าส่ังหรือโปรแกรมเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญและ
จ าเป็นมากในการควบคุมการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 
ประเภท คือ  
            ก) ซอฟต์แวร์ระบบ (system software) มีหน้าท่ีควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ภายในระบบคอมพิวเตอร์ และเป็นตัวกลางระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ระบบ
แบ่งเป็น 3 ชนิดใหญ่ๆ คือ  
                (1)  โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Operating System - OS) ใช้ควบคุม
การท างานของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พ่วงต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมระบบปฏิบัติการท่ีใช้
กันในปัจจุบัน เช่น DOS, UNIX, Linux, Windows XP, Window Vista ฯลฯ 
                 (2)  โปรแกรมอรรถประโยชน์ (Utility Programs หรือ Service Programs) 
ใช้ช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในระหว่างการประมวลผลข้อมูลหรือในระหว่างท่ีใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างโปรแกรม เช่น PCtools, KZIP PKUNZIP, Norton, NODD 32 
                (3)  โปรแกรมแปลภาษา (translator program) ใช้ในการแปลความหมาย
ของค าส่ังท่ีเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ ให้อยู่ในรูปของภาษาเครื่อง เพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าใจและท างาน
ตามท่ีผู้ใช้ต้องการ ตัวอย่างโปรแกรม เช่น Assembler 
 ข) ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (application software) เป็นโปรแกรมท่ีเขียนขึ้นเพื่อ
ท างานเฉพาะด้านตามความต้องการ ซึ่งซอฟต์แวร์ประยุกต์นี้สามารถแบ่งเป็น 3 ชนิด คือ  
               (1) ซอฟต์แวร์ประยุกต์เพื่องานท่ัวไป เป็นซอฟต์แวร์ท่ีสร้างขึ้นเพื่อใช้งาน
ท่ัวไปไม่ เจาะจงประเภทของธุรกิจ ตัวอย่าง เช่น word processing, spreadsheet, database, 
graphic ฯลฯ 
               (2) ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน เป็นซอฟต์แวร์ท่ีสร้างขึ้นเพื่อใช้ในธุรกิจ
เฉพาะตามแต่วัตถุประสงค์ของการน าไปใช้ 
               (3) ซอฟต์แวร์ประยุกต์อื่น ๆ เป็นซอฟต์แวร์ท่ีเขียนขึ้นเพื่อความบันเทิง
และอื ่น ๆ  นอกเหน ือจากซอฟต ์แวร ์ประย ุกต ์สองชน ิดข ้างต ้น  เช ่น  hypertext, personal 
information management และซอฟต์แวร์เกมต่างๆ  
 1.5.4 ฐานข้อมูล (database)  คือท่ีรวมของข้อมูลท่ีจัดเก็บตามหมวดหมู่ในส่ือบันทึก
ของคอมพิวเตอร์ เช่น จานแม่เหล็ก และในการจัดเก็บข้อมูลต้องอาศัยโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 
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(Database Management System - DBMS) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การเข้าใช้ข้อมูล 
การส ารองข้อมูลและการกู้ระบบ 
                     เทคโนโลยีส่ือสารโทรคมนาคม ใช้ในการติดต่อส่ือสารรับ/ส่งข้อมูลจากท่ี
ไกลๆ เป็นการส่งของข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือท่ีอยู่ห่างไกลกัน ซึ่งจะช่วยให้การเผยแพร่
ข้อมูลหรือสารสนเทศไปยังผู้ใช้ในแหล่งต่างๆ เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน และทัน
การณ์  ซึ่งรูปแบบของข้อมูลท่ีรับ/ส่งอาจเป็นตัวเลข (numeric data) ตัวอักษร (text) ภาพ (image) 
ภาพเคล่ือนไหว (animation) และเสียง (voice) ตัวอย่าง เช่น การส่งข้อมูลต่างๆ ของยานอวกาศท่ีอยู่
นอกโลกมายังเครื่องคอมพิวเตอร์บนโลก เพื่อท าการค านวณและประมวลผล ท าให้ทราบปรากฏการณ์
ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว 
  เทคโนโลยีท่ีใช้ในการส่ือสารหรือเผยแพร่สารสนเทศ ได้แก่ เทคโนโลยีท่ีใช้ในระบบ
โทรคมนาคมท้ังชนิดมีสายและไร้สาย เช่น ระบบโทรศัพท์ โมเด็ม แฟกซ์ โทรเลข วิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ สายใยแก้วน าแสง คล่ืนไมโครเวฟ และดาวเทียม เป็นต้น  
  ส าหรับกลไกหลักของการส่ือสารโทรคมนาคมมีองค์ประกอบพื้นฐาน 3 ส่วน ได้แก่ 
ต้นแหล่งของข้อความ (source/sender) ส่ือกลางส าหรับการรับ/ส่งข้อความ (medium) และส่วนรับ
ข้อความ (sink/decoder) (แผนภาพท่ี 2) 
 

 
 

    ภาพท่ี 2.1 กลไกหลักของการส่ือสารโทรคมนาคม 
 
  จากแผนภาพข้างต้นท าให้ต้นแหล่งของข้อความหรือผู้ส่งสารจะเป็นผู้ส่งข้อมูลผ่าน
ส่ือกลาง ซึ่งเป็นส่ือกลางท้ังแบบมีสายสัญญาณและไร้สายสัญญาณ เพื่อท าหน้า ท่ีส่งข้อมูลไปยังจุดรับ
ข้อความหรือผู้รับสาร 
 

2. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นสถาบันการศึกษาท่ีมีความส าคัญในะดับอุดมศึกษามีหน้าท่ีในการ
วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ และน าองค์ความรู้ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม
และประเทศชาติ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี ต้องมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ์

ต้นแหล่งของข้อความ 
ผู้ส่ง 

จุดรับข้อความ 
ผู้รับ 

ส่ือกลาง
ข้อมูล 
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อิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ในการบริการทางการศึกษาด้วยระบบบริหารการศึกษา  
      2.1 งานบริการด้านเครือข่าย บริการด้านเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้บริการด้านการ
เรยีนการสอน และการบริหารจัดการมีดังนี้ 
                         2.1.1 บริการระบบเครือข่ายหลัก ด้านเครือข่ายใยแก้วน าแสง (fiber optic) เช่ือม
ระหว่างอาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยด้วย ATM Switch และ Gigabit Switch 
           2.1.2 บริการเครือข่ายไร้สาย (wireless LAN) ส าหรับให้บริการนักศึกษาและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยท่ีมีเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (notebook computer) และคอมพิวเตอร์มือถือ 
เพื่อเป็นเครือข่ายเสริมเช่ือมต่อเข้าสู่ระบบเครือข่ายหลักและสามารถใช้ทรัพยากรต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยได้ โดยมี Access Point 22 จุด ให้บริการครอบคลุมทุกพื้นท่ีในมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
   2.1.3 บริการอินเทอร์เน็ต บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสามารถเข้าใช้บริการ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย ท้ังในมหาวิทยาลัยและศูนย์การศึกษา 
นอกจากนี้ยังมีบริการให้สามารถเข้าใช้บริการผ่านโมเด็ม (modem) จากท่ีบ้านได้ 150 ช.ม./1 ภาคเรียน 
ผ่านเบอร์โทร 0-2340-0900 และ 0-2340-0905 เพื่อใช้บริการต่างๆ ดังนี้ 
                                   2.1.3.1 บริการสืบค้นข้อมูลผ่านเว็บบราวเซอร์ (web browser) 
                                   2.1.3.2 บริการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)  
                                   2.1.3.3 บริการสร้างโฮมเพจ (home page) และเก็บข้อมูลส่วนตัว 
ส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
                      2.1.4 ระบบเช่ือมโยงกับเครือข่ายสาธารณะ  
    2.1.5 เช่ือมต่อกับระบบโครงข่ายโทรศัพท์ขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ชนิด
ดิจิทัลท่ีความเร็ว 56 Kbps จ านวน 600 คู่สาย 
                                  2.1.5.1 มหาวิทยาลัยมีการเช่ือมสัญญาณระบบ 1222 ของบริษัท 
ทศท.คอปอร์เรช่ัน (มหาชน) จ ากัด เพื่อให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีอยู่ต่างจังหวัดสามารถเช่ือมต่อเข้าใช้
ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยผ่านทางระบบเครือข่ายขององค์การโทรศัพท์ โดยไม่ต้องเสียค่าโทรศัพท์
ทางไกล นักศึกษาจึงเสียค่าใช้จ่ายในการหมุนโมเด็ม เข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตของทางมหาวิทยาลัย 
ครั้งละ 3 บาท เช่นเดียวกับนักศึกษาท่ีอยู่กรุงเทพฯ 
         2.1.5.2 การเชื่อมต่อเครือข่ายส าหรับศูนย์การศึกษา  มีการเชื่อมต่อ
เครือข่ายวงจรความเร็วสูงส าหรับส่งข้อมูลผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์ (video conference) 16 ศูนย์ 
โดยใช้ช่องทางเช่ือมต่อส าหรับส่งข้อมูล ด้วยความเร็วศูนย์ละ 768 Kbps และมีการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต 
และอินทราเน็ตท่ีความเร็วศูนย์ละ 2 Mbps 

2.2 งานบริการห้องปฏิบั ติการคอมพิวเตอร์และการอบรมสัมมนาด้านคอมพิวเตอร์  และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมีการบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอน การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ท้ังแก่บุคลากร นักศึกษา และบุคคล ภายนอกดังนี้    
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          2.2.1 บริการห้องปฏิบัติการเพื่อจัดการเรียนการสอน มีห้องปฏิบัติการ PC 
จ านวน 7 ห้อง ห้องละ 40-60 เครื่อง และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Macintosh 1 ห้อง จ านวน 52 เครื่อง 
                 2.2.2 นักศึกษาท่ีต้องการใช้ห้องปฏิบัติการนอกเวลาเรียน สามารถตรวจสอบ
ตารางใช้ห้องปฏิบัติการ และติดต่อขอใช้บริการได้ท่ี ช้ัน 3 อาคารสมเด็จพระนางเจ้าฯ (ตึก 11) 
โทรศัพท์ 0-2244-5220  
         2.3 บริการอบรม สัมมนาความรู้เกี่ยวกับทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
สารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศให้กับนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ เน้นฝึกปฏิบัติกับ
คอมพิวเตอร์ 1 คนต่อ 1 เครื่อง เมื่อผู้เข้าอบรมเข้ารับการอบรมไม่ต่ ากว่า 80% ของช่ัวโมงการฝึกอบรม 
และผู้ท่ีผ่านการทดสอบหรือวัดผลตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดจะได้รับวุฒิบัตรจากส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ส าหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีผ่านการวัดผล สามารถน า
ผลการอบรมไปเทียบโอนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 
  2.4 บริการเช่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ส าหรับหน่วยงานท้ังภาครัฐ และเอกชน โดย
คิดอัตราค่าบริการ  
             นอกจากนี้มหาวิทาลัยสวนดุสิตยังจัดหาคอมพิวเตอร์แบบพกพา (notebook 
computer) เพื่อให้นักศึกษาสามารถจัดระบบความคิด และใช้ประโยชน์ประกอบการเรียนอย่างสูงสุด 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนอีกประเภทหนึ่งของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต คือ 
การให้บริการถ่ายทอดการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบ วีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์ (video conference) 
โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางด้วยการใช้ส่ือประเภทต่างๆ เช่ือมโยงไปยังศูนย์การศึกษา ผู้เรียน และ
ผู้สอนสามารถโต้ตอบกันได้ทันที ในท่ีนี้ขอเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์ดังนี้ 
   2.5 ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์ (video conference) เป็นระบบรูปแบบการส่ือสารสอง
ทางในระยะไกลผ่านทางเครือข่ายความเร็วสูง ซึ่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ดังกล่าวมาพัฒนาในเกิดรูปแบบการเรียนการสอนสมัยใหม่ โดยให้อาจารย์สามารถบรรยายเนื้อหาได้จาก
แม่ข่ายและกระจายสัญญาณไปยังเครื่องลูกข่ายต่างๆ ได้รับชมพร้อมกัน ประกอบกับเครื่องลูกข่ายท่ีอยู่ตาม
ศูนย์การศึกษาต่างๆ นักศึกษาก็สามารถท าการโต้ตอบพูดคุยกับอาจารย์ผู้สอนได้ทันที เสมือนว่านั่งเรียน
อยูภ่ายในห้องเรียนเดียวกัน โดยมหาวิทยาลัยได้กระจายระบบดังกล่าวออกไปตามแต่ละภาคท่ัวประเทศ 
เป็นการกระจายการศึกษาสู่ชุมชน ให้คนในชุมชนสามารถเข้าใช้เทคโนโลยีดังกล่าวได้ท่ัวถึง (คณาจารย์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 2547 : 222-223) 
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ภาพท่ี 2.2 ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ ์
 
       โดยภาพรวมระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์เป็นการให้บริการถ่ายทอดการเรียนการสอน
ทางไกลผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์ โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางด้วยการใช้ส่ือประเภทต่างๆ 
เช่ือมโยงไปยังศูนย์การศึกษา ผู้เรียนและผู้สอนสามารถโต้ตอบกันได้ทันที ภายในมหาวิทยาลัยมีบริการ
ห้องวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์ ท่ีช้ัน 4 อาคารสมเด็จพระนางเจ้าฯ (ตึก 11) และอาคาร 2 ช้ัน 5 ห้อง 254 
ส าหรับการจัดประชุมสัมมนาผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์ โดยสามารถติดต่อใช้บริการห้องวีดิโอ
คอนเฟอร์เรนซ์ได้ท่ีช้ัน 4 อาคารสมเด็จพระนางเจ้าฯ (ตึก 11) โทรศัพท์   0-2244-5228 
     2.6  สวนดุสิตอินเทอร์เน็ตบรอดแคสต้ิง  เทคโนโลยีท่ีก้าวไกลของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้มี
การพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ท าให้มีการจัดการศึกษาและกิจกรรมทางวิชาการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่ง
เป็นช่องทางส่ือสารท่ีมหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานมายาวนาน เผยแพร่
สาระความรู้ผ ่านอ ิน เทอร ์เน ็ต (Suan Dusit Internet Broadcasting - SDIB) ขึ ้น เพื ่อ เป ็นการ
เผยแพร่องค ์ความรู ้ของมหาว ิทยาลัยสู ่ส ังคมและการด าเน ินการจัดการเร ียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย และเป็นการต่อยอดของห้องเรียนเสมือนและหอ้งสมุดเสมือน (virtual libraly) ซึ่งควรท า
ความรู้จักกับเทคโนโลยีชนิดนี้ให้เข้าใจซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

             ความหมายของอินเทอร์เน็ตบรอดแคสต้ิง (Internet Broadcasting) หมายถึง 
เทคโนโลยีการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง ผ่านเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ต  หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็น
เทคโนโลยีท่ีสามารถโยกย้ายข้อมูลจ านวนมากของภาพและเสียงจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งระหว่าง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยการบีบอัดสัญญาณ ในสมัยก่อนการท่ีจะส่งข้อมูลภาพและเสียงเพื่อมาแสดงผล
จะต้องท าการขนย้ายข้อมูลนั้นมาท้ังหมดก่อน จึงจะสามารถท าการดูภาพและเสียงได้ ท าให้การแสดงผล
นั้นช้า  ไม่ทันใจผู้ท่ีรอข้อมูลทางปลายทาง  ซึ่งสวนดุสิตอินเทอร์เน็ต บรอดแคสต้ิงมีช่ือเรียกอื่นๆ ในความหมาย
เดียวกัน ได้แก่ ไซเบอร์แคสต้ิง (cybercasting),  เน็ตแคสต้ิง (netcasting) , เว็บแคสต้ิง (webcasting),  ยู
นิแคสต้ิง (unicasting)  และ สตรีมมิ่ง มีเดีย (streaming media)  
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            ระบบการส่งข้อมูลของอินเทอร์เน็ตบรอดแคสต้ิง  มี 2 ระบบ ดังนี้ 
                              - ไลฟ์บรอดแคสต้ิง (live broadcasting) เป็นการส่งข้อมูลในเวลาจริงๆ 
ขณะนั้น โดยแหล่งข้อมูลมีการถ่ายทอดสดภาพและเสียงอย่างไรท่ีปลายทางก็มีข้อมูลเกี่ยวกับภาพและ
เสียงเหมือนกันไม่ผิดเพี้ยน  หรือกล่าวได้ว่าเป็นการถ่ายทอดสดทางอินเทอร์เน็ต 
                              - ออนดีมานด์ บรอดแคสต้ิง (On-Demand  Broadcasting)  การส่งข้อมูลใน
รูปแบบนี้ ไม่ได้เป็นการส่งข้อมูลในเวลาจริง  แต่จะเป็นการส่งข้อมูลภาพ และเสียงเก็บไว้ในแหล่งข้อมูล
หนึ่งก่อน  พอมีคนเข้าสู่ระบบ (log in) เข้ามาก็จะส่งข้อมูลเหล่านี้ไปแสดงผลยังเครื่องปลายทาง  การส่งข้อมูล
ลักษณะนี้มักเป็นข้อมูลท่ีเกี่ยวกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือแสดงรายละเอียดตัวอย่างของแต่ละ
สถานีหรือแต่ละแหล่งท่ีเป็นต้นก าเนิดของการแพร่ภาพและเสียง 

          รูปแบบและรายละเอียดของรายการที่จะน าเสนอ เนื่องจากมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิตมีกลุ่มเป้าหมายท่ีแตกต่างกัน    ดังนั้นเพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายจึงมีการแบ่งช่องในการ
แพร่ภาพออกอากาศเป็น 3 ช่อง  โดยมีรูปแบบและการน าเสนอของราการดังต่อไปนี้ 

 ช่อง 1 มีจุดมุ่งหมายส าคัญ คือ เพื่อให้นักศึกษาได้รับชมภาพบรรยากาศของการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมประจ าวันของเด็ก  และสามารถน ารูปแบบไปใช้ในการปฏิบัติการจริง 
น าเสนอศักยภาพด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยในการเช่ือมโยงแนวความคิดไปสู่การปฏิบัติการจริง และ
เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถดูการพัฒนาทางวิชาการ และการจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันได้  
ซึ่งเป็นการน าเสนอด้านวิชาการและกิจกรรมของเด็กปฐมวัย  น าเสนอโดยการน าภาพการจัดการเรียน
การสอน และกิจกรรมประจ าวันของเด็กปฐมวัย (Live) และน าเสนอเทปรายการสาระความรู้เกี่ยวกับ
การดูแลเด็ก 

     ช่อง 2 มีจุดมุ่งหมายส าคัญ คือ การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบการประชุม
ทางไกลผ่านจอภาพ หรือวีดิโอคอนเฟอเรนท์  เพื่อถ่ายทอดการเรียนการสอนไปยังศูนย์การศึกษาต่าง ๆ 
มีการน าสัญญาณภาพและเสียงของการเรียนการสอนผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพมาท า
การสตรีมมิ่งและแพร่ภาพผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   นอกจากยังมีการน าเทปการเรียนการสอนมา
จัดเก็บไว้ในเครื่องแม่ข่าย เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับนักศึกษาในการทบทวนการเรียนย้อนหลังได้  

     ช่อง 3  มีจุดมุ่งหมายส าคัญ คือ เพื่อน าเสนอเกี่ยวกับกิจกรรมและภาพบรรยากาศ
ของกิจกรรม เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจน
บุคคลภายนอก ได้รับทราบว่าในวันหนึ่งๆ มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมอะไรบ้าง และมีหน่วยงานใดมาเยี่ยม
ชมมหาวิทยาลัย  เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯเกิดความภาคภูมิใจ และ
รับทราบข่าวการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความเคล่ือนไหวของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย มี
ความยาวประมาณ 15-20 นาที  เสนอเป็นภาพข่าว และมีเสียงบรรยายประกอบรายการ  หรือจากการ
บันทึกรายการท่ีเป็นประโยชน์ทางวิชาการน าเสนอเป็นช่วงๆ ตามความสนใจ  รวมท้ังนานาทรรศนะ  
การไขข้อข้องใจ และสาระความบันเทิงรูปแบบต่าง ๆ  
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ภาพที่ 2.3 สวนดุสิตอินเทอร์เน็ตบรอดแคสต้ิง 
 
         2.7 ระบบบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต   การน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมาใช้  มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้จัดเตรียมระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพเข้ามาช่วยสนับสนุนการด าเนินงานและการเรียนการสอนโดยแบ่งลักษณะ
การใช้งานออกเป็น 3 ประเภท คือ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information 
Systems - MIS) ซึ่งประกอบด้วย ระบบบุคลากร ระบบงบประมาณ ระบบการเงิน ระบบพัสดุครุภัณฑ์ 
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management - EM) เช่น ระบบทะเบียน
ประกอบด้วย การจัดหลักสูตร การจัดตารางสอน การลงทะเบียน การช าระเงิน การตรวจสอบผลการ
เรียนผ่านเว็บ เป็นต้น และเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการศึกษา (Information Technology for 
Education - ITE) เช่น การใช้ระบบวีดิโอ คอนเฟอร์เรนซ์ (video conference) การจัดท าฐานข้อมูล
ออนไลน์ บทเรียนออนไลน์และการใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นคว้าหาความรู้  ซึ่งสามารถจ าแนกออกได้
ดังนี้ 

  2.7.1 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  (Management Information System - 
MIS) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารเป็นระบบสารสนเทศท่ีสร้างขึ้นเพื่อช่วยผู้บริหารใช้ในการ
ตัดสินใจ สารสนเทศท่ีใช้ส่วนใหญ่มักจะเป็นรายงานสรุปซึ่งได้จากสารสนเทศรวมจากหลายระบบงาน 
ได้แก่ ระบบบัญชี รับ-จ่าย ระบบเงินเดือน ระบบบุคลากรของมหาวิทยาลัย ระบบการบริหารงาน
งบประมาณ ระบบงานบริหารอาคารสถานท่ี ระบบงานฐานข้อมูลบุคลากรและระบบพัสดุครุภัณฑ์ เป็นต้น 

   2.7.2 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management - 
EM) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา ได้แก่ ระบบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบทะเบียน
นักศึกษา ระบบการจัดตารางสอน ตารางสอบ การลงทะเบียนเรียน การช าระเงิน และการตรวจสอบ
การช าระเงิน การขอส าเร็จการศึกษา และระบบศิษย์เก่า เป็นต้น 
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          ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (ด าเนินการเรียบร้อย) 
2.7.2.1 ระบบรับสมัครนักศึกษา 
2.7.2.2 ระบบจัดตารางเรียนตารางสอบ 
2.7.2.3 ระบบลงทะเบียนนักศึกษา 
2.7.2.4 ระบบการเงินทะเบียน 
2.7.2.5 ระบบตัดเกรดนักศึกษา-ส าหรับการใช้งานของอาจารย์ 
2.7.2.6 ระบบขอส าเร็จการศึกษา 
2.7.2.7 ระบบเงินกู้มหาวิทยาลัย,เงินกู้รัฐบาล 
2.7.2.8 ระบบการคิดเงินค่าสอนส าหรับอาจารย์ 

                    ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (ก าลังพัฒนาระบบย่อยเพิ่มเติม) 
                 2.7.2.9 ระบบบริหารหลักสูตร 

    2.7.2.10 ระบบเทียบโอน 
    2.7.2.11 ระบบริการนักศึกษา 

                     ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา นักศึกษาสามารถเข้าไปใช้บริการ
ได้จากเว็บไซต์ http://regis.dusit.ac.th หรือ https://academic.dusit.ac.th นอกจากบริการทาง
เว็บไซต์แล้วมหาวิทยาลัยได้มีบริการให้นักศึกษาสามารถเรียกดูรายละเอียดการเงินของนักศึกษา 
รายวิชาท่ีจอง พิมพ์ใบแจ้งหนี้และพิมพ์ผลการเรียนได้จากตู้ E-ASM ซึ่งเป็นตู้ท่ีใช้ระบบสัมผัส (touch 
screen) มีบริการติดต้ังอยู่ทุกศูนย์การศึกษา 

ส าหรับการเข้าใช้งานทะเบียนออนไลน์ มีข้ันตอนดังต่อไปนี ้
1. เข้าเว็บไซต์   www.dusit.ac.th 
2.  เลือกงานทะเบียนออนไลน์ ท่ีแถบเมนูทางด้านซ้าย 

 
 

แผนภาพที่ 2.4 งานทะเบียนออนไลน ์

http://www.dusit.ac.th/
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หรืออาจจะเข้าเว็บไซต์ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนโดยตรง คือ   
                                         http://regis.dusit.ac.th/home/ 

กรอกรหัสประจ าตัวนักศึกษา ท่ีช่อง  รหัสประจ าตัว (username) 
กรอกรหัสผ่าน ท่ีช่อง      รหัสผ่าน (password) 
คลิกปุ่ม ”ตกลง” 
 

 
ภาพที่ 2.5 ระบบบริหารการศึกษา 

 
            ก็จะเข้าสู่หน้าจอหลักนักศึกษา โดยจะมีแถบเมนูต่าง ๆ ดังนี้ 

1. เปล่ียนรหัสผ่าน/ลืมรหัสผ่าน  5.   บริการตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน 
2. ตรวจสอบข้อมูลหลักสูตร   6.   ช่ือผู้ใช้งาน, รหัสผ่าน 
3. การส ารวจความพึงพอใจด้านการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษา  
4. ตารางเรียน/ตารางสอบ   7.   แจ้งข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ 

 
       2.8 การสืบค้นฐานข้อมูลที่มีให้บริการในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต    ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
สวนดุสิตเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทุกสาขาวิชา และเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารท่ีทันสมัย 
เพื่อให้บริการสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ มีท้ังบรรณานุกรม บทคัดย่อ และบทความเต็มของวารสาร 
(Index, Abstract and Full text) ซึ่ งสามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลต่าง ๆ โดยการ คลิกไปท่ี 
Database ในหน้าจอหลักของส านักวิทยบริการ  จะพบกับฐานข้อมูลต่าง ๆ ท่ีมีให้บริการ อาทิ  ACM 
Digital Library (ThaiLIS), DCM (ThaiLis), Dissertation Full Text (ThaiLIS), Eric, Emerald Insight, 
H.W.Wilson (ThaiLIS), IEEE Computer, Springer 
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             เมื่อต้องการท่ีจะเข้าไปสืบค้นหาข้อมูลท่ีต้องการ สามารถคลิกท่ีภาพของ
เพื่อท าการสืบค้นข้อมูลต่อไป 

            ในการสืบค้น e-journal สามารถคลิกไปท่ีรูปแว่นขยายเพื่อท าการสืบค้น   
เมื่อเข้าสู่หน้าหลักของการสืบค้นแล้วก็สามารถใส่ค าค้นตามต้องการได้ ดังภาพตัวอย่าง 
 

 
 

ภาพที่ 2.6  การเข้าสืบค้นฐานข้อมูลe-Journal 
(ท่ีมา: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 2561) 

 
ภาพที่ 2.7  เข้าหน้าหลักสืบค้นฐานข้อมูลe-Journal 

(ท่ีมา: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 2561) 
 
Ebrary : e-Books เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีรวบรวมหนังสือมากกว่า 20,000 เล่ม

จากส านักพิมพ์ช้ันน ากว่า 150 ส านักพิมพ์ เช่น The McGraw-Hill Companies, Random House, 
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Taylor & Fracis, Springer Verlag, MIT Press, Harvard, Cambridge University Press เป็ น ต้น 
โดยหนังสือส่วนใหญ่จะเริ่มต้ังแต่ปี ค.ศ. 2000 และจะมีเพิ่มขึ้นทุกเดือน 

 

 
ภาพที่ 2.8 หน้าจอการเข้าสืบค้น e-Books 

(ท่ีมา: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 2561) 
 
Kluwer Online eBooks  ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Kluwer Online eBooks 

เป็นฐานข้อมูลท่ีผลิตโดย Kluwer Academic Publisher ภายใต้ช่ือสัญลักษณ์ SpringerLink ( the 
language of Science) ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ของหนังสือไม่น้อยกว่า 1,500 ช่ือเรื่อง 
ต้ังแต่ปี ค.ศ. 1994 – ปัจจุบัน ครอบคลุมเนื้อหาสาขาวิชา วิทยาศาสตร์ (scientific) การแพทย์ (medical) 
ชีววิทยา ส่ิงแวดล้อม พืชศาสตร์ ฟิสิกส์ วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ รวมท้ังสาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

       เมื่อนักศึกษาได้ท าการศึกษาและท าฝึกปฏิบัติการสืบค้นของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตแล้วก็สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการสืบค้นข้อมูล
สถาบันการศึกษาอื่นได้ต่อไป 

 
3. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่นักศึกษาสามารถใช้เพ่ือการศึกษา 
 เทคโนโลยีสารสนเทศนั้นประกอบไปด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการส่ือสาร 
หรือเทคโนโลยีอื่นๆ เมื่อน ามาประยุกต์รวมกันแล้วเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถเป็นเครื่องมือท่ีเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางการศึกษาต้ังแต่ระดับโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย จนถึงการศึกษาระดับชาติได้
เป็นอย่างดี ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสามารถน ามาใช้ประโยชน์ทางการศึกษาของนักศึกษานั้นมีหลาย
ประเภทและหลายรูปแบบ เช่น การศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต บรอดแคสต้ิง การสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน (Computer-Aided Instruction) ซีดีรอม  (CD-ROM) อินเทอร์เน็ต ฯลฯ ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ 
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ผู้วิจัยเลือกท่ีจะศึกษาครอบคลุมในเรื่องของการใช้โปรแกรมประยุกต์ ฐานข้อมูล เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
และส่ือประสมต่างๆ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของ
นกัศึกษา โดยจะน าเสนอรายละเอียดของเทคโนโลยีสารสนเทศแต่ละชนิดท่ีกล่าวมาข้างต้น ดังนี้ 
 
 3.1 โปรแกรมประยุกต์ (Application software) 
         โปรแกรมประยุกต์เป็นโปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้นเพื่อให้คอมพิวเตอร์ท างานด้านต่างๆ ตาม
ความต้องการของผู้ใช้ ไม่ว่าจะเป็นด้านเอกสาร บัญชี การจัดเก็บข้อมูลข่าวสาร สามารถจ าแนกได้ 2 
ประเภท (เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ , 2542 : 33-35; ศรีไพร ศักด์ิรุ่งพงศากุล, 2544)  มี
ความหมายดังนี้ 
        3.1.1 โปรแกรมส าหรับงานเฉพาะด้าน (special purpose software) เป็นโปรแกรมท่ี
พัฒนาขึ้นให้มีความเหมาะสมกับงานเฉพาะด้าน เช่น โปรแกรมการท าบัญชีจ่ายเงินเดือน โปรแกรม
ระบบเช่าซื้อ โปรแกรมการฝากถอนเงิน เป็นต้น  โปรแกรมส าหรับงานเฉพาะด้านส่วนมากจะไม่มีการ
จ าหน่ายอยู่ท่ัวไป องค์กรท่ีมีความต้องการใช้งานมักจะต้องพัฒนาตนเอง หรือว่าจ้างบริษัทพัฒนาให้
โดยเฉพาะ เพื่อให้เหมาะกับหน่วยงานของตน 
        3.1.2 โปรแกรมส าหรับงานท่ัวไป (general purpose software) เป็นโปรแกรมท่ี
ออกแบบมาส าหรับงานท่ัวๆ ไป ผู้ใช้สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับงานต่างๆ ได้เอง โปรแกรมประเภทนี้มี
จ านวนมากและเป็นท่ีนิยมใช้ท่ัวไป ได้แก่ 
                3.1.2.1 โปรแกรมประมวลผลค า (word processing software) เป็นโปรแกรม
ด้านการจัดท าเอกสารในรูปแบบต่างๆ เช่น รายงาน จดหมาย บันทึกข้อความ หนังสือ และส่ิงพิมพ์ท่ัวๆ 
ไป โปรแกรมประมวลผลค าในปัจจุบันมีความสามารถในการใส่รูปภาพ ตาราง อักษรศิลป์ต่างๆ รวมท้ัง
ยังมีเครื่องมือช่วยในการท างานได้อย่างสะดวก เช่น ระบบตรวจตัวสะกดและไวยากรณ์ เป็นต้น  
โปรแกรมประมวลผลค าท่ีนิยมใช้ในปัจจุบันท่ัวไป ได้แก่ Microsoft Word, WordPerfect และ Lotus 
Word Pro เป็นต้น 
                3.1.2.2 โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล (Data Base Management Software - 
DBMS) เป็นโปรแกรมท่ีใช้ในการสร้างฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บและจัดการข้อมูลท่ีมีอยู่ให้เป็นหมวดหมู่ 
สามารถเรียกใช้หรือค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลท่ีนิยมใช้ในปัจจุบัน 
ได้แก่ Microsoft Access, FoxPro, Clipper เป็นต้น 
           3.1.2.3 โปรแกรมตารางวิ เคราะห์อิเล็กทรอนิกส์ (electronic spreadsheet 
software) เป็นโปรแกรมท่ีมีลักษณะตารางท าการ (worksheet) เหมาะส าหรับงานการค านวณตัวเลข
ในรูปแบบต่างๆ  ตารางท าการประกอบไปด้วยช่องตารางหรือเซลล์ (cell) ท่ีเรียงเป็นแถวและคอลัมน์ 
สามารถป้อนข้อมูล ตัวเลข และสูตรการค านวณได้ นอกจากนี้ยังสามารถใส่รูปภาพและจัดท ากราฟิก
สถิติได้อย่างสวยงาม ลักษณะงานท่ีใช้โปรแกรมประเภทนี้ เช่น การท าบัญชีงบก าไร -ขาดทัน รายงาน
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การขาย การบันทึกคะแนนของนักศึกษา ตัวอย่างโปรแกรมด้านการค านวณ ได้แก่ Microsoft Excel, 
Lotus1-2-3 เป็นต้น 
          3.1.2.4 โปรแกรมการพิมพ์แบบต้ังโต๊ะ (desktop publishing) เป็นโปรแกรมท่ี
ใช้จัดท าส่ิงพิมพ์ต่างๆ เช่น แผ่นพับ หนังสือ นามบัตร สามารถออกแบบงานหรือเอกสารให้เป็นท่ี
น่าสนใจได้ และโปรแกรมสามารถน ารูปภาพเข้ามาเป็นส่วนประกอบของงานได้ โปรแกรมท่ีใช้ส าหรับ
งานพิมพ์ในปัจจุบัน เช่น Adube PageMaker 
         3.1.2.5 โปรแกรมน าเสนอ (Presentation software) เป็นโปรแกรมท่ีช่วยงาน
ด้านการน าเสนอข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยสามารถสร้างเอกสารการน าเสนอท่ีประกอบด้วยอักษร 
รูปภาพ แผนผัง รายงาน ตลอดจนภาพเคล่ือนไหวต่างๆ เป็นต้น นิยมใช้ในการเรียนการสอน หรือการ
ประชุมสัมมนา เพื่อน าเสนอข้อมูลให้การบรรยายนั้นน่าสนใจยิ่งขึ้น โปรแกรมน าเสนอข้อมูลท่ีนิยมใช้ใน
ปัจจุบัน ได้แก่ Microsoft PowerPoint, Freelance Graphics  เป็นต้น      
         3.1.2.6 โปรแกรมกราฟิก (Graphic software) เป็นโปรแกรมส าหรับสร้าง
ภาพกราฟิกต่างๆ สามารถจ าแนกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
                ก) โปรแกรมส าหรับตกแต่งภาพ เป็นโปรแกรมช่วยในการวาดภาพ
และตกแต่งภาพให้สวยงาม โดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ตกแต่งภาพท่ีเลียนแบบของจริง โปรแกรม
ตกแต่งภาพท่ีนิยมใช้ เช่น Adobe PhotoShop, Microsoft Paint, CorellDraw เป็นต้น 
                             ข) โปรแกรมช่วยออกแบบ เป็นโปรแกรมท่ีใช้ช่วยในการออกแบบ
งานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม โปรแกรมช่วยออกแบบท่ีนิยมใช้ เช่น AutoCAD สามารถใช้
ออกแบบงานต่างๆ เช่น บ้าน รถยนต์ ระบบไฟฟ้า แผงวงจร เป็นต้น 
         3.1.2.7 โปรแกรมส่ือสารโทรคมนาคม (Telecommunication software) เป็น
โปรแกรมท่ีใช้ในการติดต่อส่ือสารกับผู้อื่นได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 
โปรแกรมประเภทนี้ ได้แก่ โปรแกรมไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail) โปรแกรมใช้สนทนา
พูดคุยโต้ตอบกัน เช่น Line, WhatsApp, Facebook เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันเป็นท่ีนิยมอย่างแพร่หลาย 
          3.1.2.8 โปรแกรมค้นหาข้อมูล (Resource discovery software) เป็น
โปรแกรมท่ีใช้ส าหรับค้นหาข้อมูลท่ีต้องการจากแหล่งข้อมูลต่างๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ช่วยให้
สามารถเรียกค้นข้อมูลท่ีต้องการได้จากท่ัวโลก ตัวอย่างโปรแกรมประเภทนี้ เช่น เวิลด์ไวด์เว็บ WWW 
(World Wide Web)  
 
 2. ฐานข้อมูล (Database) 
  ฐานข้อมูลเป็นแหล่งอ้างอิงทางด้านบรรณานุกรมท่ีได้รับการจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ 
พร้อมระบบค้นคืนท่ีจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
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ฐานข้อมูลส่วนใหญ่จะรวบรวมบรรณานุกรมเฉพาะสาขาวิชา ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี ธุรกิจและอุตสาหกรรม สังคมศาสตร์ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

2.1 ฐานข้อมูลอ้างอิง (reference database) เป็นฐานข้อมูลท่ีจะช่วยช้ีแนะแหล่ง
สารสนเทศ เช่น แหล่งสารสนเทศท่ีเป็นตัวบุคคล หน่วยงาน หรือเอกสารส่ิงพิมพ์ หรือเอกสารส่ิงพิมพ์ 
เพื่ออ านวยความสะดวกในการเข้าถึงรายละเอียดท่ีสมบูรณ์ท่ีต้องการ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

                           2.1.1 ฐานข้อมูลบรรณานุกรม (bibliographic database) เป็นฐานข้อมูลท่ีให้
รายละเอียดทางบรรณานุกรมหนังสือ บทความวารสาร เอกสารการวิจัย รายงานการประชุม เป็นต้น ซึ่ง
อาจจะมีหรือไม่มีสาระสังเขปก็ได้ ฐานข้อมูลบรรณานุกรมเป็นฐานข้อมูลท่ีมีการผลิตมากท่ีสุด 
            2.1.2 ฐานข้อมูลแนะแหล่งสารสนเทศ (referral database) เป็นฐานข้อมูลท่ีให้
รายละเอียดของแหล่งท่ีจะให้ข้อมูล หรือข้อมูลท่ีต้องการอาจจะมีสาระสังเขปหรือเนื้อหาย่อยๆ ท่ี
นอกเหนือจากส่ิงพิมพ์ เช่น องค์กร หน่วยงาน ตัวบุคคล หรือส่ือโสตทัศนวัสดุ เป็นต้น 

2.2 ฐานข้อมูลต้นแหล่ง (source database) หรือฐานข้อมูลข้อเท็จจริง (Factual 
database) เป็นฐานข้อมูลท่ีให้ข้อเท็จจริงท่ีมีเนื้อหาตรงตามเอกสารต้นฉบับ โดยผู้ใช้สามารถน าความรู้
หรือข้อมูลไปใช้ได้เลย ฐานข้อมูลตัวแหล่งสามารถแบ่งออกได้ 4 ประเภท ดังนี้ 

2.2.1 ฐานข้อมูลตัวเลข (numeric database) เป็นฐานข้อมูลท่ีให้ข้อมูลเฉพาะตัว
เลข หรือสถิติ ส่วนใหญ่บันทึกจากแหล่งปฐมภูมิ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร ราคาผลผลิต รายได้
ประชาชาติ 

2.2.2 ฐาน ข้ อมู ล เนื้ อ ห าและ ตั ว เลข  (textual database) เป็ น ข้ อ มู ล ท่ี ให้
รายละเอียดของเนื้อหาสาระสังเขปของสารสนเทศตรงตามต้นฉบับ ท้ังข้อมูลชนิดท่ีเป็นอักษรและ
ตัวเลขตรงตามฉบับ 

    2 .2 .3  ฐานข้อมู ล คุณ สมบั ติ  (properties database) เป็ น ฐาน ข้อมู ล ท่ี ให้
รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติทางเคมี ฟิสิกส์ วิศวกรรม และค าศัพท์ต่างๆ 

       2.2.4  ฐานข้อมูลเนื้อหาสมบูรณ์ (Full-text database) เป็นฐานข้อมูลท่ีให้
รายละเอียดครบถ้วนตามเอกสารต้นฉบับ เช่น ข้อมูลทางด้านกฎหมาย สิทธิบัตร เป็นต้น 

 
 3. อินเทอร์เน็ต (Internet) 
  ครรชิต  มาลัยวงษ์ (2540 : 17) อธิบายว่าอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาด
ใหญ่ท่ีสุดของโลก ในปัจจุบันนี้อินเทอร์เน็ตเช่ือมโยงคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ท่ัวโลกนับล้านเครื่องเข้า
ด้วยกัน ท าให้มีผู้ท่ีเป็นสมาชิกเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอยู่ท่ัวโลกหลายสิบล้านคน 
  อินเทอร์เน็ตมีประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างใหญ่หลวง ท าให้มหาวิทยาลัยหลายแห่งต่ืนตัว
ต่อการใช้งาน มีการเช่ือมโยงกันระหว่างมหาวิทยาลัย และมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วจนครอบคลุม
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หน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ยืน ภู่วรวรรณ (2538 : 30) ได้กล่าวถึงบทบาทส าคัญของ
อินเทอร์เน็ตต่อการศึกษา ดังนี้ 

3.1 การใช้เป็นระบบส่ือสารส่วนบุคคล  โดยการใช้อิเล็กทรอนิกส์เมล์หรือท่ีเรียกว่าอีเมล์ 
(e-mail) ท าให้การส่ือสารระหว่างกันเกิดขึ้นได้ง่าย แต่ละบุคคลจะมีตู้จดหมายประจ า สามารถส่ง
ข้อความถึงกัน ซึ่งในระบบนี้สามารถน ามาประยุกต์ใช้ทางการศึกษาได้มาก เช่น การแจ้งผลสอบกับ
นักศึกษา การส่งการบ้าน การโต้ตอบบทเรียนเรื่องต่างๆ ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา 

3.2 ระบบข่าวสาร  บนอินเทอร์เน็ตมีระบบข่าวสารในลักษณะเหมือนกระดานข่าวท่ี
เช่ือมโยงถึงกันท่ัวโลก ทุกคนสามารถเปิดกระดานข่าวท่ีตนสนใจ และสามารถส่งข่าวสารผ่านกลุ่มข่าว
และโต้ตอบข่าวสารต่างๆ ได้ เช่น กลุ่มผู้สนใจงานวิจัยทางคณิตศาสตร์ก็มีกระดานข่าวไว้อภิปรายปัญหา
รว่มกัน 

3.3 การใช้ค้นหาข้อมูล  บนอินเทอร์เน็ตมีแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ท่ีเช่ือมโยงกันและ
ติดต่อกับห้องสมุดอื่นท่ัวโลก ท าให้การค้นหาข้อมูลข่าวสารต่างๆ ท าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
สามารถค้นหาตามค าหลักท่ีต้องการได้ 

3.4 ฐานข้อมูลเครือข่ายใยแมงมุม (World Wide Web) เป็นฐานข้อมูลแบบเอกสารและ
รูปภาพ (Hypertext) ท่ีมีข้อความและรูปภาพแบบส่ือประสมท่ีสามารถหาได้จากแหล่งต่างๆ ท่ัวโลก 

3.5 การพูดคุยแบบโต้ตอบหรือคุยเป็นกลุ่ม บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถเช่ือมต่อ
กันและพูดคุยกันได้ด้วยเวลาจริง โดยการพิมพ์ข้อความโต้ตอบกั น ไม่ว่าจะอยู่ ท่ีใดบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต แม้ฝ่ายหนึ่งอาจจะอยู่ในต่างประเทศท่ีห่างไกลก็พูดคุยกันได้และยังสามารถพูดคุยกันเป็น
กลุ่มได้ด้วย 

3.6 การแลกเปล่ียนข้อมูลแบบ FTP (File Transfer Protocol) กล่าวคือ เป็นการ
โอนย้ายข้อมูลระหว่างกันเป็นจ านวนมาก เป็นการส่งข้อมูลบนเครือข่าย 

3.7 การใช้ทรัพยากรท่ีห่างไกล ผู้เรียนอาจอยู่ท่ีบ้านสามารถเรียกใช้คอมพิวเตอร์และ
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยได้ และยังสามารถขอใช้ทรัพยากรในต่างมหาวิทยาลัยได้เช่นกัน ท าให้มีการ
ใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประโยชน์และคุ้มค่าเป็นอย่างยิ่ง 

ถนอมพร  ตันติพิพัฒน์ (2539 : 4-9) ได้สรุปรูปแบบการน าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใช้
ในการศึกษา ดังนี้ 

1. ใช้เพื่อการติดต่อส่ือสาร อภิปราย ถกเถียง แลกเปล่ียน และสอบถามข้อมูลข่าวสาร 
ความคิดเห็น ท้ังกับผู้ท่ีสนใจศึกษาในเรื่องเดียวกัน หรือกับผู้เช่ียวชาญในสาขาต่างๆ โดยการใช้บริการ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic mail หรือ e-mail) หรือกลุ่มสนทนา (News group 

2. ใช้เพื่อการค้นหาข้อมูลในการเรียนรู้ด้วยตนเอง นักการศึกษาสามารถใช้บริการทาง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล ศึกษา ค้นคว้างานวิจัยได้หลายวิธีด้วยกัน วิธีท่ีนิยมมากท่ีสุด
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ในปัจจุบัน คือ การค้นโดยใช้เวิลด์ไวด์เว็บ (WWW) เพราะมีการน าเสนอข้อมูลได้น่าสนใจและเช่ือมโยง
ข้อมูลท่ีเกี่ยวเนื่องกันให้เราได้ศึกษาอย่างสะดวกสบาย 

3. ใช้ในหลักสูตรการศึกษา การใช้อินเทอร์เน็ตในหลักสูตรการศึกษา สามารถแบ่งได้เป็น 
3 ลักษณะ ดังนี้ 

 การประยุกต์อินเทอร์เน็ตในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของหลักสูตรท่ีมีอยู่เดิม 
จากการส ารวจของวิทยาลัยครูแบงค์สตรีต (Bank Street College of Education) ในพ.ศ.2536 
พบว่านักการศึกษาในสหรัฐอเมริกาได้ใช้อินเทอร์เน็ตในหลักสูตรกิจกรรมการสอนแตกต่างกันไป โดย
กิจกรรมการสอนท่ีได้ประโยชน์มากท่ีสุด และได้รับความนิยมมากท่ีสุด คือ การใช้อินเทอร์เน็ตใน
หลักสูตรกิจกรรมการสอนในโครงการร่วมระหว่างห้องเรียนจาก 2 โรงเรียนขึ้นไป (Classroom 
exchange projects) เพื่อการแลกเปล่ียนข้อมูลในวิชาทางวิทยาศาสตร์ท่ีเกี่ยวกับการรับรู้ทางสังคม 
และท่ีมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นต่างๆ  ท้ังนี้ก็เพราะโครงการต่างๆ เหล่านี้ได้รวมเอากิจกรรมการ
เรียนอื่นๆ เอาไว้ เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ การค้นคว้าวิจัย การสอบถาม ปรึกษา
ผู้เช่ียวชาญ การรับรู้ทางสังคม การแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรมท้ังระดับประเทศและระดับนานาชาติ และ
การเขียนรายการ 

 การศึกษาทางไกล เป็นรูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ซึ่งผู้เรียนและ
ผู้สอนไม่จ าเป็นต้องอยู่ในสถานท่ีเดียวกัน เป็นการช่วยขจัดปัญหาทางด้านการขาดแคลนผู้เช่ียวชาญ 
ข้อจ ากัดในด้านเวลาและสถานท่ีของผู้เรียนและผู้สอน การจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 

ในลักษณะท่ีผู้เรียนและผู้สอนนัดหมายเวลากันแน่ชัด ในการเรียนการสอน
ลักษณะนี้ แม้ผู้เรียนและผู้สอนจะอยู่ห่างไกลกันแต่ก็สามารถเห็นภาพและโต้ตอบกันได้ โดยผ่าน
อุปกรณ์ส่งสัญญาณภาพและเสียง 

ในลักษณะท่ีผู้เรียนและผู้สอนไม่จ าเป็นต้องนัดหมายเวลาท่ีแน่ชัด แต่ผู้สอนต้อง 
เตรียมเอกสารการสอนไว้ล่วงหน้าและเก็บข้อมูลไว้บนเครือข่าย เมื่อผู้เรียนต้องการเรียนก็เข้ามาท่ี
เครือข่ายท่ีผู้สอนได้จัดเตรียมการสอนไว้ เอกสารการสอนท่ีนิยม คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบน
เว็บ (CAI on the Web)  

การเรียนการสอนเกี่ยวกับกับอินเทอร์เน็ต การจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับ
อินเทอร์เน็ตเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นผ่านส่ือในลักษณะท่ีแตกต่างไป
จากเดิม เช่น การอภิปรายผ่านทางอีเมล์ การเสนอความคิดเห็นในกลุ่มสนทนา เป็นต้น 

 
 4. สื่อประสม (Multimedia) 
  ส่ือประสมเป็นระบบท่ีใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลและแสดงผลได้ท้ังข้อความ เสียง 
ภาพกราฟิก และภาพเคล่ือนไหวได้พร้อมกัน เพื่อให้สามารถส่ือสารข้อมูลข่าวสารท่ีต้องการแสดงออก
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ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้งานข้อมูลท่ีเป็นแบบส่ือประสม ท าให้เราสามารถเข้าใจถึงเนื้อหาท่ี
กล่าวถึงได้เป็นอย่างดี น่าต่ืนเต้น เรียนรู้ได้ง่าย ท าให้การเรียนรู้สมบูรณ์มากขึ้น ปัจจุบันได้มีการ
ประยุกต์ระบบส่ือประสมในงานด้านต่างๆ มากมาย ท้ังในงานประชาสัมพันธ์ งานนันทนาการ และงาน
การศึกษา ส าหรับในด้านการศึกษานั้นระบบส่ือประสมช่วยให้การจัดท าโปรแกรมบทเรียนน่าสนุกขึ้น 
ใช้ได้เพลิดเพลินมากขึ้น ส่ือประสมจึงประยุกต์เข้าระบบการศึกษาได้อย่างเต็มท่ี เพราะสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้กับการสร้างบทเรียน สร้างเนื้อหาวิชาการเพื่อการเรียนการสอน ตลอดจนใช้เป็นส่ือส าหรับ
การเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ ได้มาก ส่ือประสมจะเข้ามามีบทบาทต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก เพราะ
สามารถเก็บข้อมูลข่าวสารได้มากกว่าการเก็บแบบหนังสือ หรือเอกสาร อีกท้ังผู้อ่านหนังสือจะรับรู้ทาง
ประสาทตาเท่านั้น แต่หากใช้ส่ือประสมจะได้รับการได้ยิน มีการมองเห็นภาพเคล่ือนไหว และยัง
สามารถโต้ตอบทางประสาทสัมผัสได้อีกด้วย 
  ส่ื อป ระสม นั้ น ส่ วน ให ญ่ จะ เป็ น โป รแก รม เพื่ อ ก าร เรี ยน รู้  เช่ น  สารานุ ก รม 
(Encyclopedias) เพื่อใช้อ้างอิง แสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ท่ีต้องการ เพื่อให้เข้าใจถึงเนื้อหาในเรื่องนั้น
อย่างละเอียด โดยการใช้ระบบส่ือประสมในการแสดงข้อความบรรยาย รูปภาพประกอบ หรือเสียงต่างๆ 
เพื่อท าให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นกว่าการแสดงข้อมูลท่ีเป็นข้อความอย่างเดียวแบบแต่ก่อน เนื่องจาก
การแสดงส่ือแบบส่ือประสมนั้นต้องอาศัยเนื้อท่ีในการเก็บมากกว่าข้อมูลท่ีเป็นข้อความแบบธรรมดา  
ส่ือประเภทนี้จึงมักอยู่ในรูปแบบของแผ่นจานแสง (Optical Disc) แบบต่างๆ เช่น ซีดี (Compact Disc 
: CD) หรือส่ือแบบใหม่ท่ีเรียกว่า ดีวีดี (Digital Video Disc : DVD) เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลส่ือประสมท่ี
มีขนาดใหญ่นั้นเอาไว้ (ครรชิต มาลัยวงษ์. 2538 : 6; ยืน ภู่วรวรรณ. 2538 : 15-16; รุจโรจน์ แก้วอุไร. 
2540 : 10; คณาจารย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 2544 : 55-56)  
 

4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
การน าเสนอสาระในตอนนี้ ผู้วิจัยน าเสนองานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในประเทศ 7 เรื่อง และ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องต่างประเทศ 7 เรื่อง ซึ่งมีรายละเอียดมีดังนี้ 
4.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในประเทศ 
      พจนพร ถนอมวุฒิศักด์ิ (2543) ได้ท าการวิจัย เรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของ

นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏสวนดุสิต ในการน าเทคโนโลยีระบบ
สารสนเทศมาใช้ในการให้บริการของส านักวิทยบริการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการให้บริการของส านักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต เพื่อพิจารณาท่ีสภาพ
ของการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการของส านักวิทยบริการในปัจจุบัน และความพึง
พอใจของนักศึกษาท่ีน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานของส านักวิทยบริการ  พบว่า นักศึกษาท่ีมีเพศ
แตกต่างกันจะมีความพึงพอใจในการน าเทคโนโลยีระบบสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการไม่แตกต่างกัน
ในระหว่างเพศ นักศึกษาท่ีเรียนโปรแกรมวิชาแตกต่างกันจะมีความพึงพอใจในการน าเทคโนโลยีระบบ
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สารสนเทศมาใช้ในการให้บริการแตกต่างกันในระหว่างโปรแกรมวิชา นักศึกษาท่ีมีอายุแตกต่างกันจะมี
ความพึงพอใจในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการไม่แตกต่างกันในระหว่างอายุ  และ
นักศึกษาท่ีเรียนช้ันปีท่ีแตกต่างกันจะมีความพึงพอใจในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     วสันต์  เช่ือมทอง (2543) ได้ท าการวิจัย เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ
นายทหารนักเรียนหลักสูตรหลักประจ าชุดท่ี 73 – 74 และ 75 ท่ีส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการ
ทหารบก พบว่า ผู้ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบกมีอายุระหว่าง 33-43 ปี มีการศึกษา
ทางสายวิทยาศาสตร์ธรรมชาติมากกว่าสายวิทยาศาสตร์สังคม มีสายการปฏิบัติงานเหล่าก าลังรบ
มากกว่าเหล่าช่วยรบรวมท้ังเหล่าสนับสนุนการรบ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าไม่เป็นไปตาม
สมมุติฐานท้ัง 3 ด้าน ส่วนประสบการณ์ในการศึกษาพบว่าผู้มีประสบการณ์น้อยมากกว่าผู้มี
ประสบการณ์มาก ผลการศึกษาพบว่าประสบการณ์ในการศึกษามีความสัมพันธ์กับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ปัญหาส่วนใหญ่ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า 1. ด้านตัวเครื่องคอมพิวเตอร์มี
ปัญหามากท่ีสุด คือ เครื่องคอมพิวเตอร์มีจ านวนไม่เพียงพอ 2. ปัญหาด้านโปรแกรมมากท่ีสุด คือ 
โปรแกรมท่ีใช้อยู่ยังมิได้รับการพัฒนาให้ใช้งานโดยเฉพาะตามสายงานของแต่ละแผนก  3. ปัญหาด้าน
บุคลากรมากท่ีสุด คือ ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ในการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และขาดบุคลากรท่ีมี
ความรู้ในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ข้อเสนอแนะท่ีเกี่ยวข้อง คือ 1. ด้านการส่ือสารควรส่งเสริม
ให้มีการใช้คอมพิวเตอร์ให้มาก 2. ด้านการใช้ในการท างานควรน าคอมพิวเตอร์ใช้งานด้านอื่นด้วย  3. 
ด้านการเผยแพร่ควรส่งเสริมให้ผู้ท่ีมีความสนใจให้ได้รับความรู้ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 

     ทนงเกียรติ อุปันโนและคณะ (2543) ได้ท าการวิจัย เรื่อง การรับรู้ ประสบการณ์และ
ความคาดหวังของบุคลากรและนักศึกษาต่อการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศของส านักบริการ
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า ผู้เคยใช้บริการสารสนเทศมีการรับรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีดีกว่า ขณะท่ีการท าประชาสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มบุคลากรและนักศึกษาจะต้องอาศัยส่ือท่ี
ต่างกัน ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยสามารถสร้างอรรถประโยชน์ให้แก่ท้ังสองกลุ่มมากท่ีสุด โดย
บริการจากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะบริการจากเวิร์ลไวด์เว็บและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
เป็นบริการท่ีนิยมใช้มากท่ีสุด เวลาท่ีผู้ใช้บริการส่วนใหญ่จะเข้าใช้คือในช่วงเวลา 12.00 ถึง 17.00 น. 
ผู้ใช้ส่วนใหญ่มากใช้บริการต่อครั้งนานกว่า 1 ช่ัวโมง และโดยเฉล่ียร้อยละ 66 มีความพอใจในบริการท่ี
ได้รับ 

     กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังในระดับมากในทุกหัวข้อบริการโดยเฉพาะการท าหน้าท่ี
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยอย่างสม่ าเสมอ และเสนอแนะให้มีการใช้ส่ือ
หลายส่ือ อาทิ ผ่านส่ือวิทยุคล่ืน FM100 ป้ายประกาศและหนังสือเวียนในการท าประชาสัมพันธ์ บริการ
หรือข่าวสารต่างๆ โดยหนังสือเวียนยังเป็นส่ือท่ีเสนอแนะโดยกลุ่มบุคลากรและป้ายประกาศเป็นส่ือท่ี
นักศึกษาแนะน า การจัดอบรมเป็นหัวข้อบริการท่ีควรเพิ่มโดยส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการจัดอบรมในทุก
ระดับและเลือกการอบรมระดับพื้นฐานและระดับกลางเป็นล าดับรองลงมา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
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บริการนั้น ส่วนใหญ่ เห็นว่าจ านวนเครื่องท่ี ให้บริการยังไม่ เพียงพอต่อความต้องการและการ
ประชาสัมพันธ์ของส านักยังไม่ท่ัวถึง ท าให้บางส่วนไม่ทราบว่าจะเข้าใช้บริการได้จากสถานท่ีใด 

     วรรณรัตน์ พิภพภิญโญ (2545) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การส่ือสารเพื่อการศึกษาทางไกล
เครือข่ายสถาบันราชภัฏสวนดุสิต ความคิดเห็นของผู้ให้บริการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ”            
ผลวิจัยพบว่า ปัญหาของการส่ือสารทางไกลของเครือข่ายสถาบันราชภัฏสวนดุสิตในส่วนน าเข้า (input) 
ได้แก่ ข้อมูล Text Presentation ความพร้อมด้านการสอน และความไม่ คุ้นเคยของอาจารย์ต่อ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส่วนประมวลผล (processes) ได้แก่ ความคล่องตัวในการใช้ระบบการประชุม
ทางไกล และด้วยผลรวมจ านวนเวลาเรียนระบบทางไกลมีจ ากัด ท าให้ภาพท่ีน าเสนอส่วนใหญ่จึงเป็น
เนื้อหาบนจอคอมพิวเตอร์มากกว่าท่ีจะเป็นภาพการปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และผู้เรียนเครือข่าย
การศึกษา นอกจากนี้ เวลานักศึกษาส่วนใหญ่ส่งงานให้อาจารย์อาจส่งไม่ถึงผู้รับ และส่วนผลลัพธ์ 
(output) ได้แก่ การโต้ตอบระหว่างผู้เรียนและผู้สอน เนื่องจากความไม่ คุ้นเคยกับการเรียนในระบบ
ทางไกล ตามทัศนะจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี ต่างเห็นตรงกันว่านักศึกษายัง
ขาดการพูดคุยซักถามเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาระบบนี้ 
และเมื่อพิจารณาความส าคัญของปัญหาระหว่างเทคโนโลยี ผู้ใช้บริการ และผู้ให้บริการ พบว่าปัญหา
ของผู้ใช้บริการมีความส าคัญมากท่ีสุด เนื่องจากความไม่คุ้นเคยในการเรียนระบบทางไกลของผู้ใช้บริการ 
ท าให้การโต้ตอบระหว่างผู้เรียนและผู้สอนมีน้อย รองลงมาคือปัญหาของผู้ให้บริการ ด้านความพร้อม
ของการเรียนการสอน และวิธีสอนของอาจารย์ในการเตรียมการเรียนการสอนเพื่อจูงใจผู้เรียน  รวมท้ัง
ด้านการส่ือสารระหว่างศูนย์การศึกษากับสถาบัน และการติดต่อส่ือสารระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาท่ี
อยู่ต่างท่ีกัน ท าให้เกิดความล่าช้าหรือขาดหายของข้อมูลข่าวสาร ขณะท่ีปัญหาด้านเทคโนโลยีจาก
ผลการวิจัยพบว่ามีน้อยท่ีสุด 

     ลัดดาวรรณ มีอนันต์ (2546) ได้พัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์ส าหรับช่วยการ
จัดการเรียนการสอนของนักศึกษา โดยระบบแบ่งผู้ใช้ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ นักศึกษา สามารถดูข้อมูลใน
เรื่องกฎระเบียบต่างๆ ท่ีต้องปฏิบัติในขณะท่ีก าลังศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ลงทะเบียน สามารถตรวจสอบผลการเรียน และรายงานผลการเรียนของนักศึกษาในแต่ละภาค
การศึกษา ส่งอีเมล์หาอาจารย์ท่ีปรึกษา อาจารย์ท่ีปรึกษาสามารถค้นหารายช่ือและประวัติของนักศึกษา 
ผลการเรียนของนักศึกษา ส่งอีเมล์ถึงนักศึกษา อาจารย์ผู้สอน สามารถค้นหาและแสดงรายงานสรปุผล
การเรียนในแต่ละวิชาท่ีท าการสอน ค้นหาและแสดงรายงานผลการเรียนของนักศึกษาท่ีท าการสอนใน
แต่ละช้ันเรียน ส่งอีเมล์ถึงนักศึกษาท่ีท าการสอน ผู้ดูแลระบบสามารถค้นหา และแสดงข้อมูลกฎระเบียบ
ข้อบังคับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และขั้นตอนต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัย ค้นหาข้อมูลผลการเรียนและ
รายงานสรุปผลการเรียนของนักศึกษา ค้นหาและแสดงรายช่ืออาจารย์ผู้สอนและผลการสอน แจ้ง
ข่าวสารต่างๆ ผ่านระบบอีเมล์ให้กับผู้ใช้ระบบท้ังหมด โดยมีมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรีเป็น
กรณี ศึกษา การประเมินประสิทธิภาพของระบบ ท้ังหมด 3 ด้าน  อันได้แก่  Usability Test, 
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Performance Test และ Functional Test โดยพบว่ามีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ 4.59, 4.70 และ 4.65 
ตามล าดับ เมื่อน าคะแนนเฉล่ียของแต่ละหัวข้อมาผ่านระเบียบวิธีการทางสถิติ เพื่อหาค่าเฉล่ียจะพบว่า
ค่าเฉล่ียท่ีได้อยู่ในระดับ 4.65 ซึ่งถือว่าระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีและสามารถน าไปช่วยเหลือใน
การแนะน า และให้ค าปรึกษานักศึกษาได้เป็นอย่างดี 

     อุทัย สติมั่นและคณะ (2547) ได้ท าการวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพปัญหาและความ
ต้องการของนักศึกษาท่ีเรียนผ่านระบบ Video Conference ของสถาบันราชภัฏสวนดุสิต เกิดขึ้นจาก
ความร่วมมือของอาจารย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งศึกษาให้ทราบถึงสภาพการจัดการเรียนการสอนใน
ลักษณะของกลุ่มเรียนขนาดใหญ่ผ่านระบบ Video Conference ในด้านต่างๆ ได้แก่ 1. สภาพแวดล้อม
และองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องกับระบบ Video Conference 2. สภาพปัญหาและอุปสรรคในการเรียน
การสอน 3. ความต้องการของนักศึกษาท่ีเรียนผ่านระบบ Video Conference ส าหรับกลุ่มตัวอย่างใน
การวิจัยครั้งนี้จ าแนกได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1. ผู้เรียน ได้แก่ นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรีท่ีเรียน
ผ่ าน ระบ บ  Video Conference โดยท าก าร เลื อก จาก ศูน ย์ ก าร ศึกษ าน อกสถาบั น ใน เข ต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 5 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์จรัลสนิทวงศ์ ศูนย์พาณิชยการสยาม ศูนย์ระนอง 2 ศูนย์
ดุสิตพาณิชยการ และศูนย์พาณิชยการสันติราษฎร์  2. ผู้สอน ได้แก่ อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาหมวดวิชา
การศึกษาท่ัวไปผ่านระบบ Video Conference จ านวน 1-2 คน ในแต่ละกลุ่มวิชา โดยท าการเลือก
กลุ่มตัวอย่างมาเป็นตัวแทนเพื่อจัดท า Focus Group ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 

     1. ด้านสภาพปัญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอนผ่านระบบ Video Conference 
พบว่า ปัญหาด้านความเพียงพอและคุณภาพของอุปกรณ์ จ านวนอุปกรณ์ท่ีใช้ยังไม่เพียงพอ คุณภาพ
ของอุปกรณ์มีปัญหาในเรื่องเสียงไม่ค่อยได้ยิน หรือไมโครโฟนไม่มีเสียง ปัญหาด้านหลักสูตร ความ
เหมาะสมของเนื้อหาวิชาและส่ือท่ีใช้ พบว่าเนื้อหาของรายวิชาท่ีน ามาสอนผ่านระบบ Video 
Conference นั้นยังไม่เหมาะสมเท่าท่ีควร  นอกจากนั้นปัญหาหลักด้านส่ือ พบว่า ส่ือท่ีใช้ประกอบการ
เรียนการสอนผ่านระบบ Video Conference ในบางรายวิชายังไม่สอดคล้องกันเท่าท่ีควร และมีเนื้อหา
มากเกินไป  

     2. ความต้องการของนักศึกษาท่ีเรียนผ่านระบบ Video Conference  พบว่า ความ
ต้องการทางด้านกายภาพและเทคโนโลยี ผู้เรียนต้องการให้มีการพัฒนาระบบในรูปแบบท่ีโต้ตอบกันได้
ทันทีมากยิ่งขึ้นและต้องการอุปกรณ์ในการส่ือสารเพิ่ม อาทิเช่น ให้มีการวางไมโครโฟนหลายๆ ตัวไว้ใน
ต าแหน่งต่างๆ และต้องการให้มีการหมุนเวียนเรียนระหว่างห้องเรียนใหญ่ท่ีมีอุปกรณ์การส่ือสารครบกับ
ห้องเรียนเล็กท่ีการส่ือสารเป็นไปในลักษณะทิศทางเดียว ด้านส่ือท่ีใช้ แบบฝึกหัด และผู้สอน จาก
งานวิจัยพบว่าส่ือท่ีใช้สอน เช่น PowerPoint ผู้เรียนต้องการเนื้อหาท่ีกระชับ และเกี่ยวข้องกับวิชาเรียน
และเสนอให้มีการเก็บบทเรียนไว้ในฐานข้อมูลออนไลน์ท่ีสามารถเข้าไปดูทบทวนเมื่อไรก็ได้  

    เชาวน์ดิศ อัศวกุล (2547) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การศึกษาสภาพปัญหาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา 
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และแนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในปีการศึกษา 2547 โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างท้ังส้ินจ านวน 370 คน คิดเป็นร้อย
ละ 60 ของประชากร เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมีค่าความเช่ือมั่น 0.91 การวิเคราะห์
ข้อมูลท าโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 

     1. สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทุกด้านท่ีส ารวจ ได้แก่ ด้านนโยบายในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานด้านงบประมาณสนับสนุน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคน ตลอดจน
ด้านโครงการต่างๆ เช่น ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่ามี
ไม่เพียงพอหรือไม่ดีพอ ท้ังนี้โครงการส าคัญท่ีผู้บริหารและคณาจารย์เห็นว่ามีความจ าเป็นและยังไม่มี
การน ามาใช้ในทางปฏิบัติอย่างเพียงพอ ได้แก่ การให้บริการฐานข้อมูลนิสิตส าหรับอาจารย์ท่ีปรึกษา 
ฐานข้อมูลเอกสารการสอน ต ารา และหนังสือ ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีคอมพิวเตอร์ส าหรับผู้สอน มี
อุปกรณ์แสดงผลจากคอมพิวเตอร์ รวมถึงห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ดีผู้บริหาร คณาจารย์ และ
บุคลากรสายสนับสนุนมีความเห็นตรงกันว่าอินเทอร์เน็ต เครื่องคอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะ ซอฟต์แวร์
ระบบปฏิบัติการ Windows, MS-Office รวมถึงเครื่องใช้ส านักงานอัตโนมัติมีการให้บริการอย่าง
เพียงพอแล้ว 

     2. ปัญหาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ปัญหาในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้งานในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านบุคลากร ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
ด้านอาคารสถานท่ี และด้านงบประมาณ  ผลการส ารวจพบว่า ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสาย
สนับสนุนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมว่าปัญหามีอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านท่ีเป็นปัญหามากท่ีสุดคือ
ด้านงบประมาณ ซึ่งยังไม่เพียงพอและมีการจัดสรรท่ีไม่ท่ัวถึงในแต่ละหน่วยงาน ประกอบกับเทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาเร็วมากและมีราคาแพง 

     3. แนวทางในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีท าการส ารวจ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อินเทอร์เน็ต ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ และ
เครื่องใช้ส านักงานอัตโนมัติอื่นๆ ผลการส ารวจพบว่า ทุกฝ่ายตระหนักถึงความส าคัญและมีความเห็น
ด้วยอยู่ในระดับมาก ในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในหน่วยงาน ท้ังนี้ผู้บริหารและคณาจารย์มี
ความคิดเห็นตรงกันในแนวทาง 3 อันดับแรก ท่ีควรให้ความส าคัญ มากท่ีสุด ได้แก่ ห้องเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต โดยในขั้นต่ าห้องเรียนควรมีอุปกรณ์แสดงผลจาก
คอมพิวเตอร์ เช่น LCD Projector และควรมีการปรับปรุงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของคณะให้มี
เสถียรภาพมากกว่าในปัจจุบัน ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนมีความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าแนวทาง 3 อันดับ
แรก ซึ่งนอกจากคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ควรจะรวมถึงการจัดหาเครื่องใช้ส านักงานอัตโนมัติให้
เพียงพอกับการใช้งานอีกด้วย 

4.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องต่างประเทศ 
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      Savolainen (1998 : 332-351)  ได้ท าการศึกษาโดยปริทัศน์งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์  โดยน าเสนอในรูปของตารางแสดงความสัมพันธ์ของการใช้
เครือข่ายและความแตกต่างของแต่ละกลุ่ม ซึ่งลักษณะของการน าไปใช้มี 2 ลักษณะ คือ มีการน าเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์ไปใช้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และน าไปใช้เพื่อกิจกรรมอื่นๆ ท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน ส าหรับตัวแปรกลุ่มแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม คือ กลุ่ม A (Global level)  B (National/Regional 
level)  C (Organizational  level)  D (Group level)  E (Indevidual level) และ F (Individual level) 
ซึ่งการศึกษาทุกชนิดจะเน้นในการส ารวจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากเครือข่าย และการวิจัยส่วนมากจะ
ท าในลักษณะเชิงคุณภาพ และข้อมูลท่ีได้จะน ามาพัฒนาการใช้เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ จากการปริทัศน์
งานวิจัยครั้งนี้ พบว่าโดยภาพรวมมีปริมาณของการใช้บริการเครือข่ายเพิ่มข้ึนและเครือข่ายมีการพัฒนาขึ้น
เรื่อยๆ จ านวนเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้มีเพิ่มขึ้นและความถี่ในการใช้มีมากขึ้น การใช้ประโยชน์จากเครือข่ายเพื่อ
ใช้ในการปฏิบัติงาน และเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ยังมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และส่งผลให้มุมมอง หรือทัศนคติของ
คนเกี่ยวกับการท างาน การด าเนินชีวิต การท ากิจกรรมเวลาว่างเปล่ียนไปตามตามใช้เครือข่าย สังคม
เปล่ียนไปเป็นสังคมเครือข่าย และเครือข่ายก็จัดเป็นส่ือส าคัญของโลกท่ีมีการใช้บริการต่อไป ส าหรับการ
สรุปท่ีแสดงความสัมพันธ์ของ 2 ตัวแปร มีดังนี้ กลุ่ม A และกลุ่ม B มีการน าเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้
ท้ัง 2 ลักษณะ กลุ่ม C และกลุ่ม D มีการน าเครือข่ายไปใช้เพื่อการปฏิบัติงาน ส่วนกลุ่ม E และกลุ่ม F มี
การน าเครือข่ายไปใช้เพื่อกิจกรรมอื่นๆ  

     Becker (1999 : ED429564) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับใช้อินเทอร์เน็ต ของอาจารย์ในงาน
ท่ัวไป กับการแนะน าให้เด็กใช้อินเทอร์เน็ต โดยท าการส ารวจข้อมูลอาจารย์ และนักเรียนเกรด 4-12 ท่ัว
ประเทศโดยท้ังโรงเรียนรัฐบาล และเอกชน โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง มากกว่าจ านวน 2000คน ผลการวิจัย
พบว่า การใช้อินเทอร์เน็ตของอาจารย์ขึ้นอยู่กับทัศนคติ ความรับผิดชอบในการสอนการสนับสนุนของ
โรงเรียน ประสบการณ์ และความช านาญ และความแตกต่างระหว่างการใช้  และการไม่เคยใช้
อินเทอร์เน็ต และการเข้าถึงข้อมูลในอินเทอร์เน็ตท่ีแตกต่างกัน และทัศนคติของนักเรียนก็มีผลต่อการใช้
อินเทอร์เน็ตเช่นเดียวกัน 
      Stover (2000) ศึกษาบรรณารักษ์งานบริการสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการใช้อินเทอร์เน็ตและความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างในการใช้
อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือช่วยค้นในงานบริการสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
มีความพึงพอใจต่อการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการปฏิบัติงานและการติดต่อส่ือสารกับผู้ใช้บริการ โดยบริการ
บนอินเทอร์เน็ตท่ีได้ ได้แก่ โปรแกรมค้นหา จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ อาร์ชี กลุ่มสนทนา และข่าวสาร 
      Tenopir และ Read (2000) ได้ท าการศึกษาเรื่องการใช้ฐานข้อมูล ในห้องสมุด
มหาวิทยาลัยท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา ซึ่งเป็นรูปแบบการใช้ฐานข้อมูลและปัจจัยท่ี
มีอิทธิพลต่อการใช้ฐานข้อมูลในห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิเคราะห์การใช้ฐานข้อมูล โดยการสุ่มตัวอย่าง
จากห้องสมุดมหาวิทยาลัยในอเมริกาและแคนาดา ท าการส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับเหตุผลและอิทธิพล
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ทางส่ิงแวดล้อมท่ีมีต่อการใช้ระบบออนไลน์ไปยังห้องสมุดท่ีท าการศึกษา ผลปรากฎว่าผู้ใช้บริการ
ห้องสมุดมักจะใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ท่ีภาคธุรกิจจัดท าขึ้น  โดยเฉพาะจะใช้ในช่วงต้นสัปดาห์เวลา
กลางวันและในช่วงเดือนท่ีต้องส่งรายงาน การใช้ฐานข้อมูลส่วนใหญ่เป็นช่วงเวลาท่ีมาใช้บริการห้องสมุด 
      Pajarillo (2001)  ได้ศึกษาการใช้ประเมินผลการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ กลุ่ม
ประชากรท่ีท าการศึกษา คือ กลุ่มพยาบาล 3 กลุ่ม และท าการสืบค้นกับฐานข้อมูลจ านวน 3 ฐาน ผล
การศึกษาพบว่าความพึงพอใจในการใช้และผลการสืบค้นฐานข้อมูลขึ้นอยูก่ับประสบการณ์ในการสืบค้น
และการได้รับค าแนะน าเกี่ยวกับการใช้ฐานข้อมูลก่อนการสืบค้น ผู้ใช้ส่วนใหญ่ทราบการประชาสัมพันธ์
การใช้ข้อมูลจากเพื่อนร่วมวิชาชีพและผลการสืบค้นท่ีผู้ใช้ต้องการมากท่ีสุด คือ เอกสารฉบับเต็ม โดย
ผู้ใช้นิยมอ่านผลจากการค้นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ 
      Louise (2001) ศึกษาเว็บไซต์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในด้านการออกแบบ ซึ่งการ
วิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินเว็บไซต์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาใน
ด้านการออกแบบการใช้ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างในการทดลอง คือ นักศึกษา จ านวน 19 คน และพนักงาน 
จ านวน 14 คน ซึ่งผลปรากฏว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้คอมพิวเตอร์และเว็บไซต์ทุกวัน ใช้เว็บไซต์ของ
ห้องสมุดอย่างน้อยกี่ครั้งต่อสัปดาห์ ส าหรับการใช้งานต่างๆ ในเว็บไซต์ห้องสมุดนั้น ปรากฏว่ากลุ่ม
ตัวอย่างใช้เวลา 2 นาที ในแต่ละงาน ประกอบไปด้วยการค้นหาหนังสือ การค้นหาหนังสือ การค้นหา
บทความ การถามบรรณารักษ์ การค้นหาความช่วยเหลือ 
 จากการวิเคราะห์ผลการวิจัยของงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท้ังภายในและภายนอกประเทศ พบว่ามี
การศึกษาถึงตัวแปรท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่  เพศ สถานภาพ อายุ 
ประสบการณ์ โดยส่วนใหญ่ พบว่า เพศไม่มีผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในองค์กร
หรือหน่วยงาน แต่สถานภาพ อายุ ประสบการณ์ มีผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
และแต่ละองค์กรหรือหน่วยงานมักพบปัญหาเกี่ยวกับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ ความไม่เพียงพอของ
อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ขาดซอฟต์แวร์ท่ีใช้ประกอบในการเรียนการสอน การ
ท างาน และสนับสนุนการบริหารจัดการ  จึงท าให้ ผู้วิจัยสนใจศึกษาพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลใน
การพิจารณาวางแผนปรับปรุงระบบบริหารงาน ก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา รวมท้ังเพื่อใช้จัดท า
ข้อเสนอแนะและมาตรการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานทางด้าน ICT ของมหาวิทยาลัย อันจะน าไปสู่การ
พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษาขององค์กรท้ังภาครัฐและภาคเอกชน
ของประเทศต่อไป 
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กรอบแนวคิด  
จากการศึกษาทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ ผู้วิจัยก าหนดตัวแปรท่ีส่งผล

ต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวน
ดุสิตออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ เพศ คณะ และระดับการศึกษา ซึ่งอาจส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารด้านสถานท่ีใช้ ปริมาณการใช้ วัตถุประสงค์ในการใช้ และการเรียนรู้การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
แผนภาพที่ 2.9 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

สถานภาพส่วนบุคคล 
- เพศ 
- คณะ 
- หลักสูตร 

     พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารเพื่อการศึกษาของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
     - สถานท่ีใช้  
     - ปริมาณการใช้ 
    - วัตถุประสงค์ในการใช้ 
    - การเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
 



บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจยั 

 

 ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) มุ่งศึกษาสถานภาพปัจจุบันของ
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีข้ันตอนการ
ด าเนินการดังนี้ 
  

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระดับปริญญาตรี 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติภายในมหาวิทยาลัย ช้ันปีท่ี 1 – 4 ประจ าปีการศึกษา 
2561 ทุกหลักสูตร จ านวนทั้งสิ ้น 1,383 คน (ส าน ักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัย         
สวนดุสิต. 2561)  โดยการสุ่มตัวอย่างใช้หลักการของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ท่ีระดับความ
คลาดเคล่ือน ร้อยละ 5 โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน  (Stratified Sampling) (ศิริ ชัย           
กาญจนวาสี และคณะ. 2544 : 27) ซึ่งใช้คณะเป็นหน่วยในการแบ่งช้ัน ได้กลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 310 คน   
 
ตำรำงที่ 3.1  จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

สาขาวิชา จ านวนนักศึกษา
ท้ังหมด 

จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

- หลักสูตรจิตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
- หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
- หลักสูตรภาษาและการส่ือสาร 
- หลักสูตรภาษาไทย 
- หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
- หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ  
- หลักสูตรศิลปศึกษา 
- หลักสูตรภาษาจีน 

275 
140 
72 
137 
365 
255 
68 
71 

62 
31 
16 
31 
82 
57 
15 
16 

 1,383 310 
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เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 
 เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารทางการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้น
ตามล าดับข้ันตอนดังนี้ 
            1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
          2. ก าหนดขอบเขตเนื้อหาของแบบสอบถามและสร้างข้อค าถามจากข้อมูลท่ีได้ท าการศึกษามา
ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 3. สร้างแบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

    ส่วนท่ี 1 สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะค าถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) 
    ส่วนท่ี 2 ลักษณะการใช้คอมพิวเตอร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติใน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 
ระดับ 

    ส่วนท่ี 3 พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารทางการศึกษาในด้าน            
ต่าง ๆ ของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลักษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 

    ส่วนท่ี 4 ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ลักษณะแบบสอบถามเป็น
แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และแบบสอบถามชนิดปลายเปิด (open-
ended form question) ให้ข้อเสนอแนะ 
 4. น าแบบสอบถามท่ีสร้างเสนอให้ท่ีปรึกษางานวิจัย 3 ท่าน ตรวจพิจารณาความถูกต้องและ
ความชัดเจนของข้อค าถาม ความเหมาะสมในการใช้ถ้อยค าและความถูกต้องของเนื้อหา (Content 
Validity) เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไข 
  5. น าแบบสอบถามมาแก้ไขตามข้อเสนอแนะของท่ีปรึกษางานวิจัย และน าเสนอต่อ
ผู้เช่ียวชาญเพื่อพิจารณาความถูกต้อง ความเท่ียงตรงตามเนื้อหา และความเท่ียงตรงตามโครงสร้าง  

6. น าแบบสอบถามมาแก้ไขปรับปรุงตามท่ีผู้เช่ียวชาญเสนอแนะไปทดลองใช้ (Try out) กับ
นักศึกษา จ านวน 30 คน แล้วหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม  โดยใช้วิธี
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ซึ่งได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับเท่ากับ .962 
           7. น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจคุณภาพด้านความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา และความเช่ือมั่น
ไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างท่ีก าหนด    
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กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยมีวิธีการดังนี้ 

1.  ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลหลังจากได้รับอนุมัติให้ด าเนินการวิจัย  โดยบันทึกข้อความขอ
ความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่องานวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนาไปขอความอนุเคราะห์ไปยัง
ประธานหลักสูตร 

2.  ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ส่วนหนึ่งผู้วิจัยไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และบางส่วนให้
ผู้ช่วยวิจัยท่ีได้ผ่านการอบรมแล้วไปช่วยเก็บรวบรวม โดยการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างซึ่ง
เป็นนักศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 

3.  ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมมาได้ท้ังหมดนั้น ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
ได้จ านวนท้ังส้ิน 310 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.0 เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปค านวณค่าสถิติของข้อมูลที่ได้จาก
แบบสอบถาม โดยมีวิธีการดังนี้ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนท่ี 1 เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวและพื้นฐานด้าน
คอมพิวเตอร์ และพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ของนักศึกษา ซึ่งเป็นค าถามแบบให้เลือกตอบ ใช้
วิธีการค านวณหาค่าร้อยละ (Percentage) ก าหนดค่าน้ าหนักในการตอบแต่ละข้อ ดังนี้ 

5 แทน ระดับการเข้าใช้งานประจ าทุกวัน 
4 แทน ระดับการเข้าใช้งานบ่อย สัปดาห์ละ 4-6 ครั้ง 
3 แทน ระดับการเข้าใช้งานนานๆ ครั้ง สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง 
2 แทน ระดับการไม่ค่อยได้ใช้งาน สัปดาห์ละครั้ง 
1 แทน ระดับการไม่ได้ใช้งาน/บริการ  

2. ข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนที่ 2 ลักษณะการใช้คอมพิวเตอร์ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ภาคปกติในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 3 เกี ่ยวก ับ
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษาในด้านต่าง ๆ ของนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และส่วนที่ 4 ปัญหาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เป็นค าถามแบบมาตราประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหา 
ค่าเฉล่ีย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   

3. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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กำรแปลควำมหมำยของค่ำเฉลี่ย ( x )  
 ในการแปลความหมายของค่าเฉล่ีย ( x ) ใช้เกณฑ์ดังนี้ 
  ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง  มีการใช้/ระดับมากท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง  มีการใช้มาก 
  ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49  หมายถึง  มีการใช้ปานกลาง 
  ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง  มีการใช้น้อย 
  ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง  ไม่มีการใช้/น้อยท่ีสุด 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 

การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตามล าดับ ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1  สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2  ลักษณะการใช้คอมพิวเตอร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติในมหาวิทยาลัย

สวนดุสิต 
ส่วนท่ี 3  พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารทางการศึกษาในด้านต่าง ๆ ของ

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรม์หาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ส่วนท่ี 4 ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 
ส่วนที่ 1      สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ปรากฏผลดังตารางท่ี 1 

      ตารางที่ 4.1 แสดงลักษณะของนักศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตาม เพศ คณะ และหลักสูตร 

สถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
     ชาย 
     หญิง 

   
53 
257 

17.1 

82.9 

2. หลักสูตร/สาขาวิชา 
     หลักสูตรจิตรจิตวิทยอุตสาหกรรมและองค์การ 
     หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
     หลักสูตรภาษาและการส่ือสาร 
     หลักสูตรภาษาไทย 
     หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
     หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 
     หลักสูตรศิลปศึกษา 
     หลักสูตรภาษาจีน 

 
62 
31 
16 
31 
82 
57 
15 
16 

 
20.0 
10.0 
5.2 
10.0 
26.5 
18.4 
4.8 
5.2 

รวม 310 100.0 

จากตารางท่ี 4.1  พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 82.9) โดยส่วนใหญ่สังกัด
อยู่ในหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ร้อยละ 26.5) 
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ส่วนที่ 2      ลักษณะการใช้คอมพิวเตอร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปรากฏผลดังตารางท่ี 4.2 – 4.3  
 
ตารางที่ 4.2  แสดงลักษณะการใช้คอมพิวเตอร์ของนักศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

คอมพิวเตอร์ จ านวน ร้อยละ 
3. การใช้คอมพิวเตอร์ขณะศึกษาในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (N=310) 
    3.1 เคยใช้คอมพิวเตอร์ 
    3.2 ไม่เคยใช้คอมพิวเตอร์ 

 
310 
0 

 
100.0 

0 
รวม 310 100.0 

4. การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา  (N=310) 
    4.1 น้อยกว่า 1 ครั้ง/สัปดาห์ 
    4.2  1 - 2 ครั้ง/สัปดาห์ 
    4.3  3 - 5 ครั้ง/สัปดาห์ 
    4.4  6 - 10 ครั้ง/สัปดาห์ 
    4.5  มากกว่า 10 ครั้ง/สัปดาห์  

 
16 
20 
78 
132 
65 

 
5.2 
6.5 
25.2 
42.3 
21.0 

รวม 310 100.0 
5. การมีคอมพิวเตอร์ใช้เป็นการส่วนตัวของนักศึกษา  (N=310) 
    5.1 มี 
    5.2 ไม่มี 

 
293 
17 

 
94.5 
5.5 

รวม 310 100.0 
6. ลักษณะคอมพิวเตอร์ท่ีนักศึกษามีใช้ (*มีนักศึกษาท่ีไม่มีคอมพิวเตอร์
ท้ังหมด 17 คน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    6.1 เป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบต้ังโต๊ะ 
    6.2 เป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบโน้ตบุ๊ก 

 
 

64 
229 

 
 

20.6 
73.9 

รวม 293 94.5 

จากตารางท่ี 4.2 พบว่าขณะศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนักศึกษาส่วนใหญ่เคยใช้
คอมพิวเตอร์ (ร้อยละ 100.0) นักศึกษามีการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาเฉล่ีย 6 - 10 ครั้ง/สัปดาห์ 
(ร้อยละ 42.3) นักศึกษาท่ีเคยใช้คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่มีคอมพิวเตอร์ใช้เป็นการส่วนตัว (ร้อยละ 94.5) 
ลักษณะของคอมพิวเตอร์ท่ีนักศึกษามีใช้เป็นคอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุ๊ก (ร้อยละ 73.9)  
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ตารางที่ 4.3   แสดงการใช้คอมพิวเตอร์จากแหล่งอื่น ๆ ของนักศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง (N=310) 

แหล่งท่ีใช้ จ านวน ร้อยละ 
1. บ้านญาติ 
2. บ้านเพื่อน/คนรู้จัก 
3. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
4. ร้านอินเทอร์เน็ตท่ัวไป 
5. แหล่งอื่น ๆ  

12 
32 
194 
72 
0 

3.9 
10.3 
62.2 
23.2 

0 
รวม 310 100.0 

จากตารางท่ี 4.3 พบว่า สถานท่ีใช้คอมพิวเตอร์ของนักศึกษา ส่วนใหญ่ใช้ท่ีมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต/ส านักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ร้อยละ 62.2) รองลงมาคือร้านอินเทอร์เน็ตท่ัวไป (ร้อยละ 
23.2) บ้านเพื่อน/คนรู้จัก (ร้อยละ 3.9) 
 
ส่วนที่ 3     พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารทางการศึกษาในด้านต่าง ๆ ของ 

นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปรากฏดังตารางท่ี 4 – 11 
 
ตารางที่ 4.4   แสดงสถานท่ีใช้ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เช่น Word, Excel, Access, PowerPoint 

สถานท่ี X S.D. แปลผล 
1 บ้าน/ท่ีพักอาศัยของตนเอง 
2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต/ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
3 ร้านอินเทอร์เน็ตท่ัวไป 
4 แหล่งอื่น ๆ  

4.59 
4.11 

 
3.68 
3.40 

.549 

.747 
 

.786 
1.130 

มากท่ีสุด 
มาก 

 
มาก 

ปานกลาง 

จากตารางท่ี 4.4 พบว่า สถานท่ีท่ีนักศึกษาใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ได้แก่ บ้าน/ท่ีพักอาศัยของ
ตนเองในระดับมากท่ีสุด ( x  = 4.59)  นอกนั้นพบว่าใช้ท่ีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต/ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับมาก  ( x  = 4.11) และร้านอินเทอร์เน็ตท่ัวไป ( x  = 3.68) ส่วนสถานท่ีใช้
อยู่ในระดับปานกลาง คือแหล่งอื่น ๆ ( x  = 3.40)   
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ตารางที่ 4.5  แสดงสถานท่ีใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล 

สถานท่ี X S.D. แปลผล 
1 บ้าน/ท่ีพักอาศัยของตนเอง 
2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต/ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3 ร้านอินเทอร์เน็ตท่ัวไป 
4 แหล่งอื่น ๆ  

2.55 
3.91 
1.65 
3.47 

0.993 
0.822 
0.717 
1.162 

ปานกลาง 
มากท่ีสุด 

น้อย 
มาก 

จากตารางท่ี 4.5 พบว่า สถานท่ีท่ีนักศึกษาใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลใน
ระดับมากท่ีสุด ได้แก่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต/ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ( x  = 3.91)  
และในระดับมากใช้ท่ีแหล่งอื่น ๆ ( x  = 3.47) ส่วนสถานท่ีใช้ในระดับปานกลาง ได้แก่ บ้าน/ท่ีพักอาศัย
ของตนเอง ( x  = 2.55) และร้านอินเทอร์เน็ตท่ัวไปในระดับน้อย ( x  = 1.65)  
 
ตารางที่ 4.6  แสดงสถานท่ีใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

สถานท่ี X S.D. แปลผล 
1 บ้าน/ท่ีพักอาศัยของตนเอง 
2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต/ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3 ร้านอินเทอร์เน็ตท่ัวไป 
4 แหล่งอื่น ๆ  

4.55 
3.33 
3.72 
3.37 

.583 

.726 

.972 
1.199 

มากท่ีสุด 
ปานกลาง 

มาก 
ปานกลาง 

จากตารางท่ี 4.6 พบว่า สถานท่ีท่ีนักศึกษาใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในระดับมากท่ีสุดมีดังนี้ บ้าน/
ท่ีพักอาศัยของตนเอง ( x  = 4.55)  ท่ีร้านอินเทอร์เน็ตท่ัวไปอยู่ระดับมาก ( x  = 3.72) ใช้อยูใ่นระดับปาน
กลาง ท่ีแหล่งอื่น ๆ ( x  = 3.37)  และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต/ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
( x  = 3.33)   
 
ตารางที่ 4.7  แสดงสถานท่ีใช้ส่ือมัลติมีเดียต่าง ๆ  

สถานท่ี X S.D. แปลผล 
1 บ้าน/ท่ีพักอาศัยของตนเอง 
2 มหาวิทยาลัย/ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3 ร้านอินเทอร์เน็ตท่ัวไป 
4 แหล่งอื่น ๆ  

4.52 
3.96 
3.08 
3.39 

.595 

.795 
1.083 
1.155 

มากท่ีสุด 
มาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

จากตารางท่ี 4.7 พบว่า สถานท่ีนักศึกษาใช้ส่ือมัลติมีเดียต่าง ๆ ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ บ้าน/ท่ี
พักอาศัยของตนเอง ( x  = 4.52) ใช้อยู่ในระดับมาก ได้แก่ มหาวิทยาลัย/ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
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สารสนเทศ ( x  = 3.96) ใช้อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ร้านอินเทอร์เน็ตท่ัวไป ( x  = 3.08) และ แหล่ง
อื่น ๆ ( x  = 3.39) 

 
ตารางที่ 4.8  แสดงสถานท่ีใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารภายในมหาวิทยาลัย 

สถานท่ี X S.D. แปลผล 

1. ห้องคอมพิวเตอร์ของหลักสูตร 
2. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. แหล่งอื่น ๆ 

1.35 
4.58 
3.50 

.575 

.497 
1.176 

น้อยท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

มาก 

จากตารางท่ี 4.8 พบว่า สถานท่ีใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารภายในมหาวิทยาลัยท่ี
นักศึกษาใช้ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ/ลานเอนกประสงค์
ภายในมหาวิทยาลัย ( x  = 4.58) ใช้อยู่ในระดับมากได้แก่ แหล่งอื่น ๆ ( x  = 3.50) ส่วนห้องคอมพิวเตอร์
ของหลักสูตรอยู่ในระดับน้อยที่สุด ( x  = 1.35) 
 
ตารางที่ 4.9  แสดงระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารต่าง ๆ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร X S.D. แปลผล 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

1. โปรแกรมประมวลผลค า เช่น Microsoft Word 
2. โปรแกรมด้านการค านวณ เช่น Microsoft Excel 
3. โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล เช่น Microsoft Access, FoxPro 
4. โปรแกรมน าเสนอผลงาน เช่น Microsoft PowerPoint 
5. โปรแกรมประเภทกราฟิก เช่น Adobe Photoshop, Adobe 

illustrator 
6. โปรแกรมการพิมพ์แบบต้ังโต๊ะ เช่น Adobe PageMaker 
7. โปรแกรมส่ือสารโทรคมนาคม เช่น E-mail, Line, WhatsApp, 

Facebook, Twitter  
8. โปรแกรมค้นหาข้อมูล เช่น WWW, Google, Yahoo 

 
4.50 
3.25 
1.39 
4.46 
2.54 

 
1.90 
4.84 

 
4.85 

 
.584 
.864 
.538 
.589 
1.087 

 
.810 
.371 

 
.359 

 
มากท่ีสุด 
ปานกลาง 
น้อยท่ีสุด 

มาก 
ปานกลาง 

 
น้อย 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 

รวม 3.46 .260 มาก 
ฐานข้อมูล,ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 

9. ฐานข้อมูล ABI/Inform Full Text 
10. ฐานข้อมูล ACM Daigital Library (ThaiLIS) 
11. ฐานข้อมูล TDC (ThaiLIS) 

 
1.50 
1.74 
2.62 

 
.606 
.978 
1.184 

 
น้อย 
น้อย 

ปานกลาง 
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12. ฐานข้อมูล Eric 
13. ฐานข้อมูล EBSCO Host 
14. ฐานข้อมูล Emerald Insight 
15. ฐานข้อมูล H.W.Wilson (ThaiLIS) 
16. ฐานข้อมูล IEEE Computer 
17. ฐานข้อมูล IEEE / IEE (ThaiLIS) 
18. ฐานข้อมูล ISI Web of Knowledge (ThaiLIS) 
19. ฐานข้อมูล LexisNexis (ThaiLIS) 
20. ฐานข้อมูล ProQuest PQDT (ThaiLIS) 
21. ฐานข้อมูล Springer Link 
22. ฐานข้อมูล ISI Web of Knowledge (ThaiLIS) 

1.32 
1.30 
1.56 
2.02 
1.26 
2.39 
1.55 
2.03 
1.49 
1.47 
1.41 

.518 

.536 

.619 

.690 

.469 
1.198 
.734 
1.179 
.662 
.636 
.635 

น้อยท่ีสุด 
น้อยท่ีสุด 

น้อย 
น้อย 

น้อยท่ีสุด 
น้อย 
น้อย 
น้อย 

น้อยท่ีสุด 
น้อยท่ีสุด 
น้อยท่ีสุด 

รวม 1.69 .324 น้อย 

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
23. ฐานข้อมูล Ebrary : e-Book 
24. ฐานข้อมูล Kluwer Online eBook 
25. ฐานข้อมูล Net Library (ThaiLIS) 

 
3.36 
2.30 
1.80 

 
.964 
1.197 
.672 

 
ปานกลาง 

น้อย 

รวม 2.48 .718 น้อย 
อินเทอร์เน็ต 

26. โปรแกรมไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail) 
27. โปรแกรมถ่ายโอนข้อมูล (FTP) 
28. บริการสืบค้นข้อมูล เช่น WWW (World Wide Web) 
29. สนทนาออนไลน์ เช่น Line, WhatsApp, Facebook 

 
4.72 
1.53 
4.70 
4.73 

 
.452 
.676 
.519 
.579 

 
มากท่ีสุด 

น้อย 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

รวม 3.92 .261 มาก 
ส่ือมัลติมีเดีย 

30. ส่ือมัลติมีเดียประเภทสอนการใช้โปรแกรมต่าง ๆ 
31. ส่ือมัลติมีเดียประเภทให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
32. ส่ือมัลติมีเดียประเภทสอนภาษาต่างประเภท 
33. ส่ือมัลติมีเดียประเภทภาพยนตร์สารคดีต่าง ๆ 
34. ส่ือมัลติมีเดียเกี่ยวกับการเรียนการสอน 

 
4.34 
4.20 
3.75 
4.67 
3.93 

 
0.713 
0.686 
0.723 
0.669 
0.657 

 
มาก 
มาก 
มาก 

มากท่ีสุด 
มาก 

รวม 4.18 .307 มาก 
รวมทั้งสิ้น 3.15 .231 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 4.9 พบว่า พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนักศึกษาใน
ด้านปริมาณการใช้โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ( x  = 3.15) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักศึกษา
มีการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปโดยรวมอยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.46) โดยโปรแกรมท่ีมีการใช้มากท่ีสุด 3 
รายการ คือ โปรแกรมค้นหาข้อมูล เช่น WWW, Google, Yahoo ( x  = 4.85) โปรแกรมส่ือสาร
โทรคมนาคม เช่น E-mail, Line, WhatsApp, Facebook, Twitter ( x  = 4.84) และโปรแกรมประมวลผล

ค า เช่น Microsoft Word ( x  = 4.50) และมีโปรแกรมท่ีมีการใช้มากมี 1 รายการ คือ โปรแกรมน าเสนอ
ผลงาน เช่น Microsoft PowerPoint  ( x  = 4.46) 

นักศึกษามีการใช้ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์โดยรวมอยู่ในระดับน้อย ( x  = 1.69) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับน้อยและน้อยท่ีสุด  นักศึกษามีการใช้ฐานข้อมูลหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์โดยรวมอยู่ในระดับน้อย ( x  = 2.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง
และน้อย  นักศึกษามีการใช้อินเทอร์เน็ตโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 3.92) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า บริการอินเทอร์เน็ตมีการใช้ในระดับมากท่ีสุดมี 3 รายการ คือ สนทนาออนไลน์ เช่น Line, 
WhatsApp, Facebook ( x  = 4.73)  โปรแกรมไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail) ( x  = 4.72)  
และ บริการสืบค้นข้อมูล เช่น WWW (World Wide Web) ( x  = 4.70)  นักศึกษามีการใช้ส่ือมัลติมีเดีย
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.18) แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าส่ือมัลติมีเดียท่ีมีปริมาณการใช้
มากท่ีสุด 1 รายการ ได้แก่ ส่ือมัลติมีเดียประเภทภาพยนตร์สารคดีต่าง ๆ ( x  = 4.67) นอกนั้นอยู่ในระดับ
มาก 

 
ตารางที่ 4.10  แสดงการศึกษาและเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

วิธีการศึกษาและเรียนรู้ X S.D. แปลผล 
1. ด้านการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
     1.1 ศึกษาจากช้ันเรียนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
     1.2 ศึกษาจากการอบรมระยะส้ันตามท่ีหน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น 
     1.3 ศึกษาจากการอบรมตามหลักสูตรของสถาบันสอน 
คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ 
     1.4 ศึกษาด้วยตนเองจากหนังสือ/คู่มือ 
     1.5 ศึกษาด้วยตนเองจากอินเทอร์เน็ต 
     1.6 ศึกษาการใช้โดยการสอบถามจากเพื่อน/ญาติ/คนรู้จัก 

 
3.22 
2.84 
2.40 

 
3.54 
4.50 
2.15 

 
1.065 
.844 
.664 

 
.731 
.601 
.902 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

น้อย 
 

มาก 
มากท่ีสุด 

น้อย 
รวม 3.10 .333 ปานกลาง 

2. ด้านการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล 
     2.1 ศึกษาจากช้ันเรียนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

 
2.54 

 
1.181 

 
ปานกลาง 
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     2.2 ศึกษาจากการอบรมระยะส้ันตามท่ีหน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น 
     2.3 ศึกษาจากการอบรมตามหลักสูตรของสถาบันสอน 
คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ 
     2.4 ศึกษาด้วยตนเองจากหนังสือ/คู่มือ 
     2.5 ศึกษาด้วยตนเองจากอินเทอร์เน็ต 
     2.6 ศึกษาการใช้โดยการสอบถามจากเพื่อน/ญาติ/คนรู้จัก 

2.59 
2.67 

 
2.40 
3.99 
2.58 

.947 
1.012 

 
.863 
.989 
.972 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
น้อย 
มาก 

ปานกลาง 
รวม 2.79 .384 ปานกลาง 

3. ด้านการใช้อินเทอร์เน็ต 
     3.1 ศึกษาจากช้ันเรียนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
     3.2 ศึกษาจากการอบรมระยะส้ันตามท่ีหน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น 
     3.3 ศึกษาจากการอบรมตามหลักสูตรของสถาบันสอน 
คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ 
     3.4 ศึกษาด้วยตนเองจากหนังสือ/คู่มือ 
     3.5 ศึกษาด้วยตนเองจากอินเทอร์เน็ต 
     3.6 ศึกษาการใช้โดยการสอบถามจากเพื่อน/ญาติ/คนรู้จัก 

 
4.14 
2.42 
2.69 

 
3.36 
4.69 
3.51 

 
.830 
.728 
.931 

 
.992 
.552 
.771 

 
มาก 
น้อย 

ปานกลาง 
 

มาก 
มากท่ีสุด 

มาก 
รวม 3.46 .321 ปานกลาง 

4. ด้านการใช้ส่ือมัลติมีเดียต่าง ๆ 
     4.1 ศึกษาจากช้ันเรียนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
     4.2 ศึกษาจากการอบรมระยะส้ันตามท่ีหน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น 
     4.3 ศึกษาจากการอบรมตามหลักสูตรของสถาบันสอน 
คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ 
     4.4 ศึกษาด้วยตนเองจากหนังสือ/คู่มือ 
     4.5 ศึกษาด้วยตนเองจากอินเทอร์เน็ต 
     4.6 ศึกษาการใช้โดยการสอบถามจากเพื่อน/ญาติ/คนรู้จัก 

 
3.85 
3.02 
2.30 

 
3.54 
4.48 
2.09 

 
.710 
.845 
.971 

 
1.041 
.745 
.768 

 
มาก 

ปานกลาง 
น้อย 

 
มาก 
มาก 
น้อย 

รวม 3.22 1.275 ปานกลาง 
รวมทั้งสิ้น 3.21 .496 ปานกลาง 

 จากตารางท่ี 4.10 พบว่า พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารด้านการศึกษา
และเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ( x  = 3.21)  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านมีการเรียนรู้ในระดับปานกลาง  แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเฉพาะใน
แต่ละด้าน พบว่า นักศึกษามีการเรียนรู้การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปโดยวิธีศึกษาด้วยตนเองจากอินเทอร์เน็ต
อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x  = 4.50) และโดยศึกษาด้วยตนเองจากหนังสือ/คู่มืออยู่ในระดับมาก ( x  = 3.54)  
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นักศึกษามีการเรียนรู้การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลโดยวิธีศึกษาด้วยตนเองจากอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับ
มาก ( x  = 3.99) และในระดับปานกลางมี 3 รายการ คือ  ศึกษาจากการอบรมระยะส้ันตามท่ีหน่วยงาน
ต่าง ๆ จัดขึ้น ( x  = 2.59) ศึกษาจากการอบรมตามหลักสูตรของสถาบันสอนคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ             
( x  = 2.67) และศึกษาจากช้ันเรียนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ( x = 2.54)   นักศึกษามีการเรียนรู้
การใช้ส่ือมัลติมีเดียโดยศึกษาด้วยตนเองจากอินเทอร์เน็ต ( x  = 4.48) และศึกษาด้วยตนเองจากหนังสือ/
คู่มืออยู่ในระดับมาก 
 
ตารางที่ 4.11  แสดงวัตถุประสงค์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

วัตถุประสงค์ในการใช้ X S.D. แปลผล 
1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
     1.1 ท ารายงาน/การบ้าน 
     1.2 เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม 
     1.3 หาความรู้เพิ่มเติมให้กับตัวเอง 
     1.4 จัดท าเอกสาร/ส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ โบรชัวร์ 
     1.5 ใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ในการน าเสนองาน 
     1.6 ใช้วาดรูป/ตกแต่งหรือออกแบบงานต่าง ๆ 
     1.7 สร้างเว็บเพจ  
     1.8 ใช้วิเคราะห์ตัวเลข เช่น Excel 
     1.9 จัดท าสถิติต่าง ๆ 
     1.10 ใช้ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ จากอินเทอร์เน็ต เช่น WWW, 
Google 
     1.11 ใช้ติดต่อส่ือสารระหว่างกัน เช่น E-mail, Line, 
WhatsAPP  

 
4.56 
3.96 
4.23 
3.95 
4.61 
3.85 
2.55 
4.06 
3.84 
4.85 

 
4.93 

 
.569 
.674 
.727 
.827 
.673 
.819 
1.107 
.853 
.704 
.382 

 
.263 

 
มากท่ีสุด 

มาก 
มาก 
มาก 

มากท่ีสุด 
มาก 

ปานกลาง 
มาก 

ปานกลาง 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

รวม 4.12 .272 มาก 
2. ฐานข้อมูล 
     2.1 ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมจากท่ีเรียน 
     2.2 ค้นคว้าหาข้อมูลประกอบการศึกษา/ท ารายงาน 
     2.3 ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเพิ่มพูนความรู้ 

 
3.25 
4.27 
4.41 

 
1.293 
.819 
.680 

 
ปานกลาง 

มาก 
มาก 

รวม 3.97 .710 มาก 
3. อินเทอร์เน็ต 
     3.1 ค้นคว้าหาข้อมูลประกอบการศึกษา/ท ารายงาน 

 
4.69 

 
.546 

 
มากท่ีสุด 
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     3.2 ค้นหาข้อมูลความรู้ท่ัวไป เพิ่มเพิ่มพูนความรู้ 
     3.3 ค้นหาข้อมูลเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ 
     3.4 ติดตามก าหนดการและข่าวสารของสถานศึกษา 
     3.5 พูดคุย/แลกเปล่ียนความคิดเห็นทางวิชาการ 
     3.6 ถ่ายโอนข้อมูล/ข่าวสารความรู้ทางการศึกษา 
     3.7 สืบค้นข้อมูลรายการหนังสือ/วารสารจากห้องสมุด
มหาวิทยาลัยหรือองค์การต่าง ๆ 

4.67 
3.17 
4.65 
2.90 
3.14 
3.56 

 

.554 

.971 

.515 

.759 
1.021 
.979 

 

มากท่ีสุด 
ปานกลาง 
มากท่ีสุด 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

มาก 
 

3. อินเทอร์เน็ต  
      3.8 สืบค้นสารสนเทศระบบออนไลน์ภายในประเทศ 
      3.9 สืบค้นสารสนเทศระบบออนไลน์จากต่างประเทศ 
      3.10 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
      3.11 ใช้ระบบบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 
4.26 
2.40 
3.51 
4.94 

 
.702 
.698 
1.007 
.246 

 
มาก 
น้อย 
มาก 

มากท่ีสุด 
รวม 3.80 .306 มาก 

รวมทั้งสิ้น 3.97 .359 ปานกลาง 

จากตารางท่ี 4.11 พบว่า นักศึกษามีวัตถุประสงค์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ประเภทต่าง ๆ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.70)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษามี
วัตถุประสงค์ในการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 3.67) แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า นักศึกษามีวัตถุประสงค์ในระดับมากท่ีสุดเพื่อท ารายงาน/การบ้าน ( x  = 4.44) และใช้ค้นหาข้อมูล
ต่าง ๆ จากอินเทอร์เน็ต เช่น WWW, Gopher ( x  = 4.21)  นักศึกษามีวัตถุประสงค์ในการใช้ฐานข้อมูล
โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.89) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก  นักศึกษามี
วัตถุประสงค์ในการใช้อินเทอร์เน็ตโดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ใช้ ค้นคว้าหา
ข้อมูลประกอบการศึกษา/ท ารายงานมากท่ีสุด  ( x  = 4.29) และพบว่ามีวัตถุประสงค์ในการใช้
อินเทอร์เน็ตในระดับมาก ได้แก่ เพื่อค้นหาข้อมูลความรู้ท่ัวไป เพิ่มเพิ่มพูนความรู้ ( x  = 4.07)  ติดตาม
ก าหนดการและข่าวสารของสถานศึกษา ( x  = 3.75) สืบค้นสารสนเทศระบบออนไลน์ภายในประเทศ         
( x  = 3.50) ใช้ระบบบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัย ( x  = 3.48) และสืบค้นข้อมูลรายการหนังสือ/
วารสารจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยหรือองค์การต่าง ๆ ( x  = 3.45)  
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ส่วนที่ 4      ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ปรากฏดังตารางท่ี 4.12 

 

ตารางที่ 4.12   แสดงปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร X S.D. แปลผล 
1. จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีให้บริการไม่เพียงพอ 
2. ความไม่สะดวกในการใช้บริการ Intranet/Internet 
3. อินเทอร์เน็ตไร้สาย (WIFI) 
4. ส่ือเพื่อการเรียนรู้มีให้บริการน้อย 
5. วัสดุอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีมีให้บริการไม่มี
ประสิทธิภาพ 
6. เจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ท่ี
ให้บริการไม่เพียงพอ 
7. เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัสคอมพิวเตอร์ 
8. เอกสารให้ค าแนะน าการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศมีจ านวนไม่
เพียงพอ และมีข้อมูลไม่ละเอียด 
9. เจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คมีจ านวนไม่
เพียงพอ 
10. ปล๊ักให้บริการต่อกับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คมีจ านวนไม่เพียงพอ 

3.87 
4.19 
3.79 
2.74 
3.64 

 
2.23 

 
2.10 
2.30 

 
2.10 
3.87 

.615 

.885 
1.075 
.607 
.895 

 
.894 

 
.811 
.728 

 
.445 
.615 

มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
มาก 

 
น้อย 

 
น้อย 
น้อย 

 
น้อย 
มาก 

 
รวมทั้งส้ิน 2.99 .257 ปานกลาง 

จากตารางท่ี 4.12 พบว่า นักศึกษามีปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง  ( x  = 2.99)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษามีปัญหาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารในระดับมากเนื่องจากสาเหตุ คือ ความไม่สะดวกในการใช้บริการ 
Intranet/Internet ( x  = 4.19)  ปล๊ักให้บริการต่อกับคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊คมีจ านวนไม่ เพียงพอ                
( x  = 3.87) และจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีให้บริการไม่เพียงพอ ( x  = 3.87) ปัญหาเรื่องการไม่เสถียร
ของอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WIFI) ( x  = 3.79) และส่ือเพื่อการเรียนรู้มีให้บริการน้อย อยู่ในระดับปานกลาง
ในระดับปานกลาง ( x  = 2.74) 
 
 



บทที่ 5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อ

การศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
2) เพื่อศึกษาปัญหาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษาของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยจ าแนกตามเพศ คณะ และหลักสูตร  ท้ังนี้ข้อมูลท่ีน ามาศึกษาเป็นการ
เลือกตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน (Stratified Sampling) ซึ่งใช้คณะเป็นหน่วยในการแบ่งช้ัน ได้กลุ่มตัวอย่าง
ท้ังหมด 310 คน  ส าหรับเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารทางการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต และใน
การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปค านวณค่าสถิติดังนี้   ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉล่ีย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 82.9 ส่วนใหญ่มาจากหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 26.5 หลักสูตรจิตวิทยอุตสาหกรรมและองค์การ คิดเป็นร้อยละ 20.0 
หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 18.4 หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
คิดเป็นร้อยละ 10.0 หลักสูตรภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ 10.0 หลักสูตรภาษาและการส่ือสาร คิดเป็น
ร้อยละ 5.2 หลักสูตรภาษาจีน คิดเป็นร้อยละ 5.2 และหลักสูตรศิลปศึกษา คิดเป็นร้อยละ 4.8 

จากข้อมูล พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีคอมพิวเตอร์ใช้เป็นการส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 94.5 
โดยลักษณะของคอมพิวเตอร์ท่ีนักศึกษามีใช้เป็นคอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุ๊ก คิดเป็นร้อยละ 73.9 เป็น
คอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะ คิดเป็นร้อยละ 20.6  
 
ส่วนที่ 2  ลักษณะการใช้คอมพิวเตอร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติในมหาวิทยาลัย

สวนดุสิต 
 ลักษณะการใช้คอมพิวเตอร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
ภาคปกติในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในภาพรวม จากกลุ่มตัวอย่างพบว่า ขณะศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย
นักศึกษาเคยใช้คอมพิวเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 100.0  โดยนักศึกษาส่วนใหญ่มีการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อ
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การศึกษาเฉล่ีย 6 - 10 ครั้ง/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 42.3 รองลงมาใช้ 3 - 5 ครั้ง/สัปดาห์ คิดเป็น
ร้อยละ 25.2 ใช้มากกว่า 10 ครั้ง/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 21.0 1 - 2 ครั้ง/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 
6.5 และใช้น้อยกว่า 1 ครั้ง/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 5.2  
 กรณีท่ีนักศึกษาไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้ส่วนตัว พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้คอมพิวเตอร์ ท่ี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) คิดเป็นร้อยละ 62.2 รองลงมาคือ 
ร้านอินเทอร์เน็ตท่ัวไป คิดเป็นร้อยละ 23.2 ท่ีบ้านเพื่อน/คนรู้จัก คิดเป็นร้อยละ 10.3 และบ้านญาติ คิด
เป็นร้อยละ 3.9  
 
ส่วนที่ 3  พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษาในด้านต่างๆ ของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 3.1 พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารจ าแนกตามสถานท่ี 
        3.1.1 ด้านสถานท่ีท่ีนักศึกษาส่วนใหญ่ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ได้แก่ บ้าน/ท่ีพักอาศัย
ของตนเอง รองลงมา คือ ใช้ท่ีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต/ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และแหล่งอื่น ๆ และร้านอินเทอร์เน็ตท่ัวไป 
 3.1.2 ด้านสถานท่ีท่ีนักศึกษาส่วนใหญ่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล
ได้แก่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต/ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  รองลงมาคือแหล่งอื่น ๆ 
และบ้าน/ท่ีพักอาศัยของตนเอง 
 3.1.3 ด้านสถานท่ีท่ีนักศึกษาส่วนใหญ่ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้แก่ ใช้ท่ีบ้าน/ท่ีพัก
อาศัยของตนเอง รองลงมา คือ ท่ีร้านอินเทอร์เน็ตท่ัวไป และแหล่งอื่น ๆ  
 3.1.4 ด้านสถานท่ีท่ีนักศึกษาส่วนใหญ่ใช้ส่ือมัลติมีเดียต่างๆ ได้แก่ บ้าน/ท่ีพักอาศัยของ
ตนเอง รองลงมา คือ มหาวิทยาลัย/ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และร้านอินเทอร์เน็ต
ท่ัวไป 
 3.1.5 ด้านสถานท่ีท่ีนักศึกษาส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารภายใน
มหาวิทยาลัย ได้แก่ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รองลงมา คือ แหล่งอื่น ๆ และห้อง
คอมพิวเตอร์ของหลักสูตร 

3.2 ปริมาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนักศึกษาในด้านปริมาณการใช้

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
3.2.1 เมื่อพิจารณาด้านปริมาณการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปโดยรวมอยู่ในระดับมาก  โดย

โปรแกรมท่ีมีการใช้มากท่ีสุด 3 รายการ คือ โปรแกรมส่ือสารโทรคมนาคม เช่น E-mail, Line, 
WhatsApp, Facebook, Twitter โปรแกรม ค้นหาข้อมู ล  เช่น  WWW, Google, Yahoo และ
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โปรแกรมประมวลผลค า เช่น Microsoft Word โปรแกรมท่ีมีการใช้มากมี 1 รายการ คือ โปรแกรม
น าเสนอผลงาน เช่น Microsoft PowerPoint 

     3.2.2 ด้านปริมาณการใช้ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์โดยรวมอยู่ในระดับน้อย  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ฐานข้อมูลท่ีอยู่ในระดับปานกลาง มี 1 รายการ คือฐานข้อมูล TDC 
(ThaiLIS) 

     3.2.3 ด้านปริมาณการใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ฐานข้อมูลท่ีอยู่ในระดับปานกลาง มี 1 รายการ คือฐานข้อมูล Ebrary : e-
Book 

     3.2.4 ด้านปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่าบริการอินเทอร์เน็ตมีการใช้ในระดับมากท่ีสุดมี 3 รายการ คือ โปรแกรมไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Mail) บริการสืบค้นข้อมูล เช่น WWW (World Wide Web) และสนทนาออนไลน์ เช่น 
Line, WhatsApp, Facebook  

     3.2.5 ด้านปริมาณการใช้ส่ือมัลติมีเดียโดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่ามี 1 รายการท่ีอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ ส่ือมัลติมเีดียประเภทภาพยนตร์สารคดีต่าง ๆ 

3.3 พฤติกรรมการศึกษาและเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารด้านการศึกษาและเรียนรู้การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยรวม
พบว่าทุกด้านมีการเรียนรู้ในระดับปานกลาง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

       3.3.1 ด้านการเรียนรู้การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป นักศึกษาส่วนใหญ่เรียนรู้โดยวิธี ศึกษา
ด้วยตนเองจากอินเทอร์เน็ต รองลงมาคือ ศึกษาด้วยตนเองจากหนังสือ/คู่มือในระดับมาก 

 3.3.2 ด้านการเรียนรู้การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้วิธีศึกษาด้วย
ตนเองจากอินเทอร์เน็ต  รองลงมา คือ ศึกษาจากการอบรมตามหลักสูตรของสถาบันสอนคอมพิวเตอร์ต่าง 
ๆในระดับปานกลาง 

 3.3.3 ด้านการเรียนรู้การใช้อินเทอร์เน็ต นักศึกษาส่วนใหญ่เรียนรู้โดยวิธี ศึกษาด้วย
ตนเองจากอินเทอร์เนต็  รองลงมา คือ ศึกษาจากช้ันเรียนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในระดับมาก 

 3.3.4 ด้านการเรียนรู้การใช้ส่ือมัลติมีเดียนักศึกษาส่วนใหญ่เรียนรู้โดยวิธีศึกษาด้วย
ตนเองจากอินเทอร์เน็ต รองลงมา คือ ศึกษาจากช้ันเรียนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

3.4 วัตถุประสงค์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารประเภทต่างๆ 
นักศึกษามีวัตถุประสงค์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารประเภทต่างๆ โดยรวม

อยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สรุปได้ดังนี้ 
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       3.4.1 นักศึกษาส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักศึกษามีวัตถุประสงค์ในระดับมากท่ีสุดเพื่อใช้ติดต่อส่ือสาร
ระหว่างกัน เช่น E-mail, Line, WhatsAPP ใช้ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ จากอินเทอร์เน็ต เช่น WWW, 
Google ใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ในการน าเสนองาน  และท ารายงาน/การบ้าน 
รองลงมาคือ หาความรู้เพิ่มเติมให้กับตัวเอง ใช้วิเคราะห์ตัวเลข เช่น Excel เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม 
และ ใช้วาดรูป/ตกแต่งหรือออกแบบงานต่าง ๆ ในระดับมาก 
 3.4.2 นักศึกษาส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการใช้ฐานข้อมูลโดยรวมอยู่ในระดับมาก  แต่
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักศึกษามีวัตถุประสงค์ในระดับมาก คือ ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเพิ่มพูน
ความรู้ ค้นคว้าหาข้อมูลประกอบการศึกษา/ท ารายงาน รองลงมาคือ ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมจากท่ี
เรียนในระดับปานกลาง 
 3.4.3 นักศึกษาส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการใช้อินเทอร์เน็ตโดยรวมอยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าใช้ระบบบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัย ค้นคว้าหาข้อมูลประกอบ
การศึกษา/ท ารายงาน ค้นหาข้อมูลความรู้ท่ัวไป เพิ่มเพิ่มพูนความรู้ และติดตามก าหนดการและ
ข่าวสารของสถานศึกษาในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ สืบค้นสารสนเทศระบบออนไลน์
ภายในประเทศ สืบค้นข้อมูลรายการหนังสือ/วารสารจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยหรือองค์การต่าง ๆ 
และเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ในระดับมาก 
 
ส่วนที่ 4  ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 นักศึกษาส่วนใหญ่มีปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง   โดยนักศึกษามีปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเนื่องจากสาเหตุ คือ 
จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีให้บริการไม่เพียงพอ ความไม่สะดวกในการใช้บริการ Intranet/Internet 
อินเทอร์เน็ตไร้สาย (WIFI) วัสดุอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีมีให้บริการไม่มีประสิทธิภาพ 
และปล๊ักให้บริการต่อกับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คมีจ านวนไม่เพียงพอ 
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การอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นท่ีควรน ามาอภิปรายผลดังต่อไปนี้ 

พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารทางการศึกษาด้านสถาน ท่ี        
นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล ใช้เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ใช้ส่ือมัลติมีเดียต่างๆ พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะสะดวก อยู่ใกล้ท่ีเรียน 
มีความเร็วของอินเทอร์เน็ตสูง มีเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นจ านวนมาก มีอุปกรณ์ทันสมัย และประหยัด
ค่าใช้จ่าย โดยนักศึกษาต้องการให้มีจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ ท่ีเพียงพอกับความต้องการของ
นักศึกษา  ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ช ารุด/ไม่พร้อมใช้งาน แก้ปัญหาในการใช้รหัสเข้าใช้บริการ/
สัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย และช่วยก าจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ โดยควรจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีดูแลให้
ค าปรึกษาในระหว่างการใช้งาน รองลงมาคือใช้ท่ีบ้าน/ท่ีพักอาศัยของตนเอง เพราะความ
สะดวกสบายและเป็นส่วนตัว สามารถใช้ได้นานไม่จ ากัดเวลา เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารในด้านปริมาณการใช้โดยรวมของนักศึกษาพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง โดย
มีปริมาณการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปโดยรวมอยู่ในระดับมาก โปรแกรมท่ีมีการใช้มากท่ีสุด 3 รายการ 
คือ โปรแกรมค้นหาข้อมูล เช่น WWW, Google, Yahoo โปรแกรมประมวลผลค า เช่น Microsoft 
Word และโปรแกรมส่ือสารโทรคมนาคม เช่น E-mail, Line, WhatsApp, Facebook, Twitter  มี
โปรแกรมท่ีมีการใช้มาก คือ โปรแกรมน าเสนอผลงาน เช่น Microsoft PowerPoint ซึ่งนักศึกษาใช้
ประกอบการท ารายงานและสืบค้นข้อมูลประกอบการเรียนเป็นหลัก นอกจากนี้พบว่านักศึกษามี
ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตโดยรวมอยู่ ในระดับมาก ท่ีมีการใช้มากท่ีสุด 3 รายการ คือ โปรแกรม
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mailบริการสืบค้นข้อมูล เช่น WWW (World Wide Web) 
และสนทนาออนไลน์  เช่น Line, WhatsApp, Facebook ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิเชียร             
ภู่สวรรณ (2544 : 25-27)  ท่ีระบุว่า การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ใกล้ชิดกับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
และเห็นว่าไม่ใช่เรื่องยาก และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองสามารถคิดท่ีจะใช้สร้าง
โปรแกรมใหม่ๆ ซึ่งจะเป็นการบ่งช้ีว่านโยบายการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ มีความก้าวหน้าและประสบความส าเร็จจริง เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการเรียนรู้การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนักศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ท่ีมีการใช้มากท่ีสุด 
คือ ศึกษาด้วยตนเองจากอินเทอร์เน็ต และศึกษาด้วยตนเองจากหนังสือ/คู่มือในระดับมาก ด้านการ
สืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้วิธีศึกษาด้วยตนเองจากอินเตอร์เน็ตในระดับมากท่ีสุด 
รองลงมา คือ ศึกษาด้วยตนเองจากหนังสือ/คู่มือ ในระดับมาก ด้านการเรียนรู้การใช้อินเตอร์เน็ต 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยศึกษาด้วยตนเองจากอินเตอร์เน็ตในระดับมากท่ีสุด และด้านการ



62 

 

เรียนรู้การใช้ส่ือมัลติมีเดียของนักศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนใหญ่เรียนรู้โดยศึกษาด้วย
ตนเองจากอินเทอร์เน็ตในระดับมาก เมื่อพิจารณาวัตถุประสงค์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารประเภทต่างๆ นักศึกษามีวัตถุประสงค์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารประเภท
ต่างๆ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และมีวัตถุประสงค์ในการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปโดยรวมอยู่ในระดับมาก  
แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษามีวัตถุประสงค์ในระดับมากท่ีสุด 4 รายการ คือ เพื่อท า
รายงาน/การบ้าน ใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ในการน าเสนองาน ใช้ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ 
จากอิน เทอร์ เน็ ต เช่น WWW, Google และใช้ ติดต่อส่ือสารระหว่างกัน  เช่น E-mail, Line, 
WhatsAPP รองลงมา คือ มีวัตถุประสงค์ในการใช้อินเทอร์เน็ตในระดับมาก ได้แก่ เรียนรู้การใช้งาน
โปรแกรมหาความรู้เพิ่มเติมให้กับตัวเอง จัดท าเอกสาร/ส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ ใช้วาดรูป/ตกแต่งหรือออกแบบ
งานต่าง ๆ และใช้วิเคราะห์ตัวเลข เช่น Excel สอดคล้องกับงานวิจัยของ Louise (2001) ท่ีท าวิจัย 
เรื่อง เว็บไซต์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในด้านการออกแบบ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้
คอมพิวเตอร์และเว็บไซต์ทุกวัน ใช้เว็บไซต์ของห้องสมุดอย่างน้อยกี่ครั้งต่อสัปดาห์ ส าหรับการใช้งาน
ต่างๆ ในเว็บไซต์ห้องสมุดนั้น ปรากฏว่ากลุ่มตัวอย่างใช้เวลา 2 นาที ในแต่ละงาน ประกอบไปด้วยการ
ค้นหาหนังสือ การค้นหาหนังสือ การค้นหาบทความ การถามบรรณารักษ์ การค้นหาความช่วยเหลือ 
นักศึกษาส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการใช้ฐานข้อมูลโดยรวมอยู่ในระดับมาก และยังพบว่านักศึกษา
ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการใช้อินเทอร์เน็ตโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
นักศึกษามีวัตถุประสงค์ในระดับมากท่ีสุด 3 รายการ ใช้ค้นคว้าหาข้อมูลประกอบการศึกษา/ท า
รายงาน ค้นหาข้อมูลความรู้ท่ัวไป และติดตามก าหนดการและข่าวสารของสถานศึกษา รองลงมาคือมี
วัตถุประสงค์ในการใช้อินเทอร์เน็ตในระดับมาก คือ สืบค้นข้อมูลรายการหนังสือ/วารสารจากห้องสมุด
มหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทนงเกียรติ อุปันโนและคณะ (2561) ท่ีระบุว่า ผู้เคยใช้
บริการสารสนเทศมีการรับรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี ดีกว่า จะต้องอาศัยส่ือท่ีต่างกัน ระบบ
เครือข่ายของมหาวิทยาลัยสามารถสร้างอรรถประโยชน์มากท่ีสุด โดยบริการจากระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะบริการจากเวิร์ลไวด์เว็บและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นบริการท่ีนิยมใช้มาก
ท่ีสุด 

4. ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
     นักศึกษาส่วนใหญ่มีปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยนักศึกษามีปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเนื่องจากสาเหตุ คือ 
จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีให้บริการไม่เพียงพอ ความไม่สะดวกในการใช้บริการ Intranet/Internet 
อินเทอร์เน็ตไร้สาย (WIFI) วัสดุอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีมีให้บริการไม่มีประสิทธิภาพ 
ปล๊ักให้บริการต่อกับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คมีจ านวนไม่เพียงพอ  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วสันต์  
เช่ือมทอง (2561) ท่ีระบุว่า ปัญหาส่วนใหญ่ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า 1) ด้านตัวเครื่อง
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คอมพิวเตอร์มีปัญหามากท่ีสุด คือ เครื่องคอมพิวเตอร์มีจ านวนไม่เพียงพอ 2) ปัญหาด้านโปรแกรม
มากท่ีสุด คือ โปรแกรมท่ีใช้อยู่ยังมิได้รับการพัฒนาให้ใช้งานโดยเฉพาะตามสายงานของแต่ละแผนก 
3) ปัญหาด้านบุคลากรมากท่ีสุด คือ ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ในการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 
ข้อเสนอแนะ 
 เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา 
และส่งผลดีต่อมหาวิทยาลัยและในการท าวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

1) การท่ีมหาวิทยาลัยให้ความส าคัญต่อการให้คอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุ๊คแก่นักศึกษาเป็น
ส่ิงท่ีดี  เนื่องจากเป็นการปลูกฝังลักษณะนิสัยความเป็นคนใฝ่รู้ และนักศึกษาสามารถใช้ค้นคว้าหา
ความรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลา  แต่มหาวิทยาลัยควรเพิ่มสถานท่ีนั่งและจ านวนปล๊ักไฟส าหรับเช่ือมต่อ
คอมพิวเตอร์ตามสถานท่ีต่างๆ ท่ีนักศึกษาใช้ในการเรียนรู้ ได้แก่ ส านักวิทยบริ การและเทคโนโลยี
สารสนเทศ บริเวณลานเอนกประสงค์ท้ังภายในและภายนอกอาคารเรียน บริเวณศูนย์การศึกษานอก
สถาบัน 

2) แม้ว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการใช้คอมพิ วเตอร์ก่อนเข้าศึกษาท่ี
มหาวิทยาลัย แต่ควรให้การศึกษาด้านการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปท่ีจ าเป็น และวิธีการในการบ ารุงรกัษา
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค เนื่องจากนักศึกษาบางส่วนยังขาดความรู้ความช านาญในการใช้ และอาจ
ท าให้ไม่สามารถใช้งานได้เต็มศักยภาพ โดยควรจัดหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นแก่
นักศึกษากลุ่มนี้ 

3) มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญต่อปัญหาไวรัสคอมพิวเตอร์ซึ่งระบาดในคอมพิวเตอร์ท่ี
ใช้ประกอบการเรียนการสอน ท้ังในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนย์การศึกษา
นอกสถาบัน รวมทั้งห้องท่ีใช้ในการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัย 

4) ควรแก้ปัญหาด้านความเสถียรของสัญญาณ wifi อาจจัดศูนย์บริการเคล่ือนท่ีหาก
นักศึกษามีปัญหาสามารถให้ค าปรึกษาเบ้ืองต้น หรือแนะน าวิธีแก้ไขเบื้องต้นได้ทันท่วงที 

5) ควรให้ความส าคัญต่อการจัดต้ังชมรม/กิจกรรม/นิทรรศการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอย่างสม่ าเสมอ เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันของนักศึกษา 
โดยเฉพาะนักศึกษาท่ีศึกษาสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง เช่น วิทยากรคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
นักศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพื่อให้เกิดการกระตุ้น พัฒนา และส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน ซึ่งมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
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และเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของอาจารย์ท่ีปรึกษาและนักศึกษา  และเพื่อเป็นการใช้เวลาว่างในการใช้
เทคโนโลยีอย่างเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมส่วนรวม 

 
2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป 

 ผู้วิจัยมีข้อแนะน าผู้ท่ีสนใจและมีความประสงค์ท่ีจะท าการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษาให้ละเอียดและกว้างขวางยิ่งขึ้นตามแนวทาง
ต่อไปนี้ 

1) การศึกษาปัจจัยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนักศึกษา 
2) การศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
3) การศึกษาพฤติกรรมการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ของนักเรียน/นักศึกษา 
4) การศึกษาสภาพปัญหาการน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
5) ความต้องการจ าเป็นในการน าคอมพิวเตอร์แบบพกพามาใช้ในการเรียนการสอน 
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รายช่ือท่ีปรึกษาและผู้เช่ียวชาญ 

 

• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญลักษม์ ต านานจิตร 
ท่ีปรึกษาและผู้เชียวชาญด้านการรู้สารสนเทศ 
 

• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล 
          ผู้เชียวชาญด้านการรู้สารสนเทศ 

 

• ดร.นันทวัน เรืองอร่าม 
ผู้เช่ียวชาญด้านทรัพยากรสารสนเทศ 
 

• ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ 
ผู้เช่ียวชาญด้านเครื่องมือวิจัย 
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แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
การศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เพื่อการศึกษาของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
****************************************************** 

ค าช้ีแจงส าหรับผู้ตอบแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามชุดนี้มีจุดมุ่งหมายท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อน าผลท่ีได้มาเป็น
แนวทางให้มหาวิทยาลัยน าไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิด
ประโยชน์ทางการศึกษา และจัดให้บริการตรงตามความต้องการของนักศึกษามากท่ีสุด   

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น  3  ตอน ดังนี้ 
ตอนท่ี 1  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2  พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษาของนักศึกษา 
ตอนท่ี 3  ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและข้อเสนอแนะ 
 

 ค าอธิบายศัพท์ที่ใช้ในแบบสอบถาม 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  หมายถึง การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาในด้านต่าง  ๆ  
ดังต่อไปนี้ 
1. การใช้โปรแกรมประยุกต์ เช่น โปรแกรมประมวลผลค า (Word Processor) โปรแกรม 

น าเสนอผลงาน (Presentation) โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล (Database) โปรแกรมด้านการค านวณ 
(Spreadsheet) โปรแกรมประเภทกราฟิก (Graphics) เป็นต้น 

2. การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลต่าง ๆ ท้ังในรูปของฐานข้อมูลออนไลน์และฐานข้อมูลซีดีรอม 
3. การใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้แก่ การใช้บริการต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในอินเทอร์เน็ต 
4. การใช้ส่ือมัลติมีเดียต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้หรือเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับตนเอง 
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  หมายถึง การกระท าหรือวิธีการปฏิบัติ 

ของนักศึกษาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในข้อ 1-4 ท้ังจากแหล่งภายในมหาวิทยาลัยหรือจากแหล่ง
ภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา โดยครอบคลุมเรื่องของ สถานท่ี ประเภทของบริการท่ีใช้ 
วัตถุประสงค์ในการใช้ และการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ตอนที่  1  แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง  กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความท่ีตรงกับสภาพความเป็นจริงของท่าน 
 

1. เพศ 
  ชาย     หญิง 
 
2. หลักสูตร/สาขาวิชาท่ีก าลังศึกษา 
  หลักสูตรจิตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
  หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  

 หลักสูตรภาษาและการส่ือสาร 
 หลักสูตรภาษาไทย 
 หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
 หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ  
 หลักสูตรศิลปศึกษา 
 หลักสูตรภาษาจีน 
 

3. ในช่วงท่ีท่านเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตจนถึงขณะนี้ ท่านเคยใช้คอมพิวเตอร์บ้างหรือไม่ 
 เคย (ถ้าเคยใช้กรุณาตอบแบบสอบถามข้อต่อไปจนครบทุกข้อ) 
 ไม่เคย (ถ้าไม่เคยใช้ไม่ต้องตอบแบบสอบถามข้อต่อไป กรุณาส่งแบบสอบถามคืนผู้วิจัย) 
 

4. ท่านใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาบ่อยแค่ไหน 
 น้อยกว่า 1 ครั้ง ต่อ สัปดาห์   6 – 10 ครั้ง ต่อ สัปดาห์ 
 1 – 2 ครั้ง ต่อ สัปดาห์   มากกว่า 10 ครั้ง ต่อ สัปดาห์ 
 3 – 5 ครั้ง ต่อ สัปดาห์    
 

5. ท่านมีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวหรือไม่ 
 มี      ไม่มี (ถ้าไม่มีโปรดข้ามไปตอบข้อ 7) 
 

6. ถ้ามีเป็นคอมพิวเตอร์ลักษณะใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 คอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะ   คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
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 อื่น ๆ (โปรดระบุ)................................................................. 
 

7. กรณีท่ีท่านไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้ส่วนตัวท่ีบ้าน ในการท างานแต่ละครั้งท่านใช้คอมพิวเตอร์จากท่ีใด หรือท่านมี
คอมพิวเตอร์ใช้เป็นการส่วนตัวแล้ว ท่านยังเคยใช้คอมพิวเตอร์จากท่ีใดอีก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 บ้านญาติ     ร้านอินเทอร์เน็ตท่ัวไป  
 บ้านเพื่อน/คนรู้จัก    แหล่งอื่น ๆ (โปรดระบุ)........................................... 
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต/ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ตอนที่  2  พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของนักศึกษา 
ค าช้ีแจง  ในช่วงท่ีท่านเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ท่านได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตามข้อต่าง ๆ ต่อไปนี้
ในระดับใด โปรดเขียนเครื่องหมาย ลงในช่องท่ีตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 1. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร หมายถึง ตนเป็นผู้ใช้ หรือส่ังการให้ผู้อื่นใช้ปฏิบัติงาน
ในค าส่ังของตนด้วย  

2.  ความหมายของระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
- ใช้ประจ า หมายถึง ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนและในชีวิตประจ าวันทุกวัน 
- ใช้บ่อย หมายถึง ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนและในชีวิตประจ าวันสัปดาห์ละ 4-6 ครั้ง 
- นาน ๆ คร้ัง หมายถึง ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนและในชีวิตประจ าวันสัปดาห์ละ 2-
3 ครั้ง 
- ไม่ค่อยได้ใช ้หมายถึง ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนและในชีวิตประจ าวันสัปดาห์ละ 1 
ครั้ง 
- ไม่ได้ใช้เลย หมายถึง ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนและในชีวิตประจ าวัน 
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รายการ 

ระดับการใช้ 
ใช้

ประจ า
(5) 

ใช้บ่อย 
 

(4) 

นานๆ 
ครั้ง 
(3) 

ไม่ค่อย      
ได้ใช้ 
(2) 

ไม่ได้ใช้
เลย 
(1) 

1. สถานที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    1.1 ท่านใช้โปรแกรมส าเร็จรูป (เช่น Word, Excel, Access, PowerPoint ฯลฯ) จากสถานที่ต่อไปนี้ในระดับใด 
       1.1.1 บ้านหรือท่ีพักอาศัยของตนเอง      
       1.1.2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต/ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

     

       1.1.3 ร้านอินเทอร์เน็ต      
       1.1.4 อื่น ๆ (โปรดระบุ).............................................      
    1.2 ท่านใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นฐานข้อมูลจากสถานที่ต่อไปนี้ในระดับใด 
       1.2.1 บ้านหรือท่ีพักอาศัยของตนเอง      
       1.2.2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต/ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

     

       1.2.3 ร้านอินเทอร์เน็ต      
       1.2.4 อื่น ๆ (โปรดระบุ).............................................      
    1.3 ท่านใช้คอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จากสถานที่ต่อไปนี้ในระดับใด 
       1.3.1 บ้านหรือท่ีพักอาศัยของตนเอง      
       1.3.2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต/ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

     

       1.3.3 ร้านอินเทอร์เน็ต      
       1.3.4 อื่น ๆ (โปรดระบุ).............................................      
    1.4 ท่านใช้สื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ จากสถานที่ต่อไปนี้ในระดับใด 
       1.4.1 บ้านหรือท่ีพักอาศัยของตนเอง      
       1.4.2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต/ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

     

       1.4.3 ร้านอินเทอร์เน็ต      
       1.4.4 อื่น ๆ (โปรดระบุ).............................................      
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รายการ 

ระดับการใช้ 
ใช้

ประจ า
(5) 

ใช้บ่อย 
 

(4) 

นานๆ 
ครั้ง 
(3) 

ไม่ค่อย      
ได้ใช้ 
(2) 

ไม่ได้
ใช้เลย 
(1) 

    1.5 ท่านใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตจากสถานที่ต่อไปนี้ในระดับใด 
       1.5.1 ห้องคอมพิวเตอร์ของหลักสูตร      
       1.5.2 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ      
       1.5.3 อื่น ๆ (โปรดระบุ).............................................      
2. ระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ  
    2.1 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
       2.1.1 โปรแกรมประมวลผลค า เช่น Microsoft Word      
       2.1.2 โปรแกรมด้านการค านวณ เช่น Microsoft Excel      
        2.1.3 โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล เช่น Microsoft Access, FoxPro      
       2.1.4 โปรแกรมน าเสนอผลงาน เช่น Microsoft PowerPoint      
       2.1.5 โปรแกรมประเภทกราฟิก เช่น Adobe Photoshop, Adobe 
illustrator 

     

        2.1.6 โปรแกรมการพิมพ์แบบต้ังโต๊ะ เช่น Adobe PageMaker      
       2.1.7 โปรแกรมส่ือสารโทรคมนาคม เช่น E-mail, Line, WhatsApp, 
Facebook, Twitter 

     

       2.1.8 โปรแกรมค้นหาข้อมูล เช่น WWW, Google, Yahoo      
    2.2 ฐานข้อมูล, ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
       2.2.1 ฐานข้อมูล ABI/Inform Full Text        
       2.2.2 ฐานข้อมูล ACM Digital Library (ThaiLIS)      
       2.2.3 ฐานข้อมูล TDC (ThaiLIS)       
       2.2.4 ฐานข้อมูล Eric       
       2.2.5 ฐานข้อมูล EBSCO Host       
       2.2.6 ฐานข้อมูล Emerald Insight       
       2.2.7  ฐานข้อมูล H.W.Wilson (ThaiLIS)      
       2.2.8  ฐานข้อมูล IEEE Computer        
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รายการ 

ระดับการใช้ 
ใช้

ประจ า
(5) 

ใช้บ่อย 
 

(4) 

นานๆ 
ครั้ง 
(3) 

ไม่ค่อย      
ได้ใช้ 
(2) 

ไม่ได้
ใช้เลย 
(1) 

        2.2.9  ฐานข้อมูล IEEE / IEE (ThaiLIS)       
       2.2.10 ฐานข้อมูล ISI Web of Knowledge (ThaiLIS)       
       2.2.11 ฐานข้อมูล LexisNexis (ThaiLIS)       
       2.2.12 ฐานข้อมูล ProQuest PQDT (ThaiLIS)       
       2.2.13 ฐานข้อมูล Springer Link      
       2.2.14 ฐานข้อมูล ISI Web of Knowledge (ThaiLIS)      
    2.3 ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
       2.3.1 ฐานข้อมูล Ebrary: e-Book      
       2.3.2 ฐานข้อมูล Kluwer Online eBook       
       2.3.3 ฐานข้อมูล Net Library (ThaiLIS)       
    2.4 อินเทอร์เน็ต 
       2.4.1 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail)      
       2.4.2 โปรแกรมถ่ายโอนข้อมูล (FTP)      
      2.4.3 บริการสืบค้นข้อมูล เช่น WWW (World Wide Web)      
       2.4.4 สนทนาออนไลน์ เช่น Line, WhatsApp, Facebook      
    2.5 สื่อมัลติมีเดีย 
       2.5.1 ส่ือมัลติมีเดียประเภทสอนการใช้โปรแกรมต่าง ๆ      
       2.5.2 ส่ือมัลติมีเดียประเภทให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ      
       2.5.3 ส่ือมัลติมีเดียประเภทสอนภาษาต่างประเทศ      
       2.5.4 ส่ือมัลติมีเดียประเภทภาพยนตร์สารคดีต่าง ๆ      
       2.5.5 ส่ือมัลติมีเดียเกี่ยวกับการเรียนการสอน      
3. วิธีการศึกษาและเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    3.1 ด้านการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
      3.1.1 ศึกษาในช้ันเรียนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย      
        3.1.2 ศึกษาจากการอบรมระยะส้ันตามท่ีหน่วยงานต่าง ๆ  จัดขึ้น      
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รายการ 

ระดับการใช้ 
ใช้

ประจ า
(5) 

ใช้บ่อย 
 

(4) 

นานๆ 
ครั้ง 
(3) 

ไม่ค่อย      
ได้ใช้ 
(2) 

ไม่ได้
ใช้เลย 
(1) 

      3.1.3 ศึกษาจากการอบรมตามหลักสูตรของสถาบันสอนคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ      
       3.1.4 ศึกษาด้วยตนเองจากหนังสือ/คู่มือ      
       3.1.5 ศึกษาด้วยตนเองจากอินเทอร์เน็ต      
       3.1.6 ศึกษาการใช้โดยการสอบถามจากเพื่อน/ญาติ/คนรู้จัก      
    3.2 ด้านการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล 
      3.2.1 ศึกษาจากช้ันเรียนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย      
        3.2.2 ศึกษาจากการอบรมระยะส้ันตามท่ีหน่วยงานต่าง ๆ  จัดขึ้น      
      3.2.3 ศึกษาจากการอบรมตามหลักสูตรของสถาบันสอนคอมพิวเตอร์
ต่าง ๆ 

     

      3.2.4 ศึกษาด้วยตนเองจากหนังสือ/คู่มือ      
      3.2.5 ศึกษาด้วยตนเองจากอินเทอร์เน็ต      
      3.2.6 ศึกษาการใช้โดยการสอบถามจากเพื่อน/ญาติ/คนรู้จัก      
    3.3 ด้านการใช้อินเทอร์เน็ต 
      3.3.1 ศึกษาจากช้ันเรียนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย      
        3.3.2 ศึกษาจากการอบรมระยะส้ันตามท่ีหน่วยงานต่าง ๆ  จัดขึ้น      
      3.3.3 ศึกษาจากการอบรมตามหลักสูตรของสถาบันสอนคอมพิวเตอร์
ต่าง ๆ 

     

      3.3.4 ศึกษาด้วยตนเองจากหนังสือ/คู่มือ      
      3.3.5 ศึกษาด้วยตนเองจากอินเทอร์เน็ต      
      3.3.6 ศึกษาการใช้โดยการสอบถามจากเพื่อน/ญาติ/คนรู้จัก      
    3.4 ด้านการใช้สื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ 
      3.4.1 ศึกษาในช้ันเรียนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย      
        3.4.2 ศึกษาจากการอบรมระยะส้ันตามท่ีหน่วยงานต่าง ๆ  จัดขึ้น      
      3.4.3 ศึกษาจากการอบรมตามหลักสูตรของสถาบันสอนคอมพิวเตอร์
ต่าง ๆ 
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รายการ 

ระดับการใช้ 
ใช้

ประจ า
(5) 

ใช้บ่อย 
 

(4) 

นานๆ 
ครั้ง 
(3) 

ไม่ค่อย      
ได้ใช้ 
(2) 

ไม่ได้
ใช้เลย 
(1) 

      3.4.4 ศึกษาด้วยตนเองจากหนังสือ/คู่มือ      
      3.4.5 ศึกษาด้วยตนเองจากอินเทอร์เน็ต      
      3.4.6 ศึกษาการใช้โดยการสอบถามจากเพื่อน/ญาติ/คนรู้จัก      
4. วัตถุประสงค์ในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    4.1 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
       4.1.1 ท ารายงาน/การบ้าน      
       4.1.2 เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม      
       4.1.3 หาความรู้เพิ่มเติมให้กับตนเอง      
        4.1.4 จัดท าเอกสาร/ส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ โบรชัวร์      
        4.1.5 ใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ในการน าเสนองาน      
       4.1.6 ใช้วาดรูป/ตกแต่งหรือออกแบบงานต่าง ๆ      
       4.1.7 สร้างเว็บเพจ      
        4.1.8 ใช้วิเคราะห์ตัวเลข เช่น Excel      
        4.1.9 จัดท าสถิติต่าง ๆ       
         4.1.10 ใช้ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ  จากอินเทอร์เน็ต เช่น WWW, Google      
        4.1.11 ใช้ติดต่อส่ือสารระหว่างกัน เช่น E-mail, Line, WhatsApp      
     4.2 ฐานข้อมูล 
        4.2.1 ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมจากท่ีเรียน      
       4.2.2 ค้นคว้าหาข้อมูลประกอบการศึกษา/ท ารายงาน      
       4.2.3 ศึกษาค้นคว้าเพื่อเพิ่มพูนความรู้      
     4.3 อินเทอร์เน็ต 
        4.3.1 ค้นหาข้อมูลประกอบการศึกษา/ท ารายงาน      
        4.3.2 ค้นหาข้อมูลความรู้ท่ัวไป เพื่อเพิ่มพูนความรู้      
       4.3.3 ค้นหาข้อมูลเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ      
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รายการ 

ระดับการใช้ 
ใช้

ประจ า
(5) 

ใช้บ่อย 
 

(4) 

นานๆ 
ครั้ง  
(3) 

ไม่ค่อย      
ได้ใช้ 
 (2) 

ไม่ได้
ใช้เลย 
(1) 

       4.3.4 ติดตามก าหนดการและข่าวสารของสถานศึกษา      
       4.3.5 พูดคุย/แลกเปล่ียนความคิดเห็นทางวิชาการ      
       4.3.6 ถ่ายโอนข้อมูล/ข่าวสารความรู้ทางการศึกษา      
       4.3.7 สืบค้นข้อมูลรายการหนังสือ/วารสารจากห้องสมุดมหาวิทยาลัย
หรือองค์กรต่าง ๆ 

     

       4.3.8 สืบค้นสารสนเทศระบบออนไลน์ภายในประเทศ      
       4.3.9 สืบค้นสารสนเทศระบบออนไลน์จากต่างประเทศ      
       4.3.10 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ      
       4.3.11 ใช้ระบบบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัย      
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ตอนที่  3  ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและข้อเสนอแนะ 
ค าช้ีแจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย ลงในช่องท่ีตรงกับความเป็นจริงของท่าน 

11. นอกเหนือจากปัญหาดังกล่าวข้างต้นท่านประสบปัญหาอื่น ๆ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอะไรอีกบ้าง
(ถ้ามี) 
    1. .............................................................................................................................................................. 
    2. .............................................................................................................................................................. 
    3. .............................................................................................................................................................. 
12. ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ปัญหา(ถ้ามี) 
    1. .............................................................................................................................................................. 
    2. .............................................................................................................................................................. 
    3. .............................................................................................................................................................. 
 

รายการ 

ระดับปัญหา 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ท่ีสุด 
(1) 

1. จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีให้บริการไม่เพียงพอ      
2. ความไม่สะดวกในการใช้บริการ Internet      
3. อินเทอร์เน็ตไร้สาย (WIFI)      
4. ส่ือเพื่อการเรียนรู้มีให้บริการน้อย      
5. วัสดุอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีมีให้บริการไม่มี
ประสิทธิภาพ 

     

6. เจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ท่ีให้บริการไม่
เพียงพอ  

     

7. เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัสคอมพิวเตอร์      
8. เอกสารให้ค าแนะน าการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศมีจ านวนไม่
เพียงพอ และมีข้อมูลไม่ละเอียด 

     

9. เจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คมีจ านวนไม่เพียงพอ      

10. ปล๊ักให้บริการต่อกับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมีจ านวนไม่เพียงพอ      
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ประวัติผู้วิจัย 
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ประวัตยิ่อของผู้วิจัย 
 

ผู้วิจัยคนที่ 1 
ชื่อ-นามสกุล  นางสาวชัญญาพัทธ์ ภาพัฒน์หงส์  
วัน เดือน ปีเกิด   วันท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ.2538 
ที่อยู่    23/1 หมู่ท่ี 8 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140  
ประวัติการศึกษา          ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
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ประวัตยิ่อของผู้วิจัย 
 

ผู้วิจัยคนที่ 2 
ชื่อ-นามสกุล  นางสาวปิยะธิดา มะลิคง  
วัน เดือน ปีเกิด   วันท่ี 23 มีนาคม พ.ศ.2540  
ที่อยู่    180 หมู่ 4 ต าบลปัว อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 55120  
ประวัติการศึกษา           ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนปัว  

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


