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บทคัดย่อ
การวิจัย ครั้งนี้ เป็ นการวิจัย เชิง ส ารวจ มี วัต ถุป ระสงค์ 1. เพื่ อศึ กษาพฤติก รรมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อการศึกษาของนั กศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2. เพื่ อ
ศึกษาปัญหาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของ นักศึกษามหาวิทยาลัย
สวนดุ สิ ต โดยจาแนกตามสถานภาพ กลุ่ มตั วอย่ างเป็ น นั ก ศึ กษาระดั บ ปริญ ญา ภาคปกติ ภ ายใน
มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 จานวน 1,383 คน เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับ
การศึ ก ษาพฤติ ก รรมการใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อ สารทางการศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิ ท ยาลัย สวนดุสิ ต วิเคราะห์ ข้ อมู ล โดยใช้ โปรแกรมส าเร็ จรูป ค านวณค่ าสถิติ คือ ค่ าร้ อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. กลุ่ มตั วอย่ างส่ว นใหญ่ เป็ น นัก ศึ กษาเพศหญิ ง ระดั บ ปริญ ญาตรี ส่ วนใหญ่ ม าจาก
หลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยส่วนใหญ่มีคอมพิวเตอร์เป็นของตนเองทั้งคอมพิวเตอร์แบบโน้ ตบุ๊คและ
แบบตั้งโต๊ะ และสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ที่บ้าน
2. นั ก ศึ ก ษามี พื้ น ฐานการใช้ ง านคอมพิ ว เตอร์ ก่ อ นเข้ า รั บ การศึ ก ษา ส่ ว นใหญ่ ใ ช้
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตที่บ้านตนเอง นักศึกษาที่ไม่มีคอมพิวเตอร์ส่วนตัว จะใช้คอมพิวเตอร์ที่
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ ใช้
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาเฉลี่ย 6 - 10 ครั้ง/สัปดาห์
3. พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และใช้สื่อมัลติมีเดียต่าง ๆที่
สานั กวิ ท ยบริก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ยสวนดุสิ ต ปริม าณการใช้ โดยรวมของ
นักศึกษาพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีปริมาณการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปโดยรวมอยู่ในระดับมาก
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โปรแกรมที่ มี ก ารใช้ม ากที่ สุ ด คื อ โปรแกรมค้ น หาข้ อมู ล นั กศึ ก ษามี ก ารเรียนรู้ ก ารใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง นักศึกษามีวัตถุประสงค์ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารประเภทต่าง ๆ โดยรวมอยู่ในระดั บปานปลาง โดยใช้เพื่อ ติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกัน มากที่สุด รองลงมาคือ ใช้ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ จากอินเทอร์เน็ต
4. นักศึกษาส่วนใหญ่มีปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยรวมอยู่ใน
ระดั บ ปานกลาง คื อ ความไม่ ส ะดวกในการใช้ บ ริ ก าร Intranet/Internet ปลั๊ ก ให้ บ ริ ก ารต่ อ กั บ
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คมีจานวนไม่เพียงพอ และจานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการไม่เพียงพอ ปัญหา
เรื่องการไม่เสถียร ของอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WIFI) และสื่อเพื่อการเรียนรู้มีให้บริการน้อย
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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.

ง

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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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ
ปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทในการดาเนินชีวิต และการทางานในชีวิตประจาวันของเราทั้งทาง ตรง
และทางอ้อม สภาวะสังคม เศรษฐกิ จ และสถานการณ์ ที่ มีความเจริญ ก้ าวหน้า มี การเปลี่ยนแปลงอย่ าง
รวดเร็ว ตลอดเวลา ทาให้เกิดสภาวะของการแข่งขันกันในเรื่องข้อมูลข่าวสารที่ต้องการความถูกต้อง รวดเร็ว
น่าเชื่อถือ ทันต่อเหตุการณ์ในยุคสมัย เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมากที่สุด การนาเอาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานและองค์กร สามารถพัฒนา
หน่วยงานหรือ องค์กร และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนให้ทันต่อเหตุการณ์ มีข้อมูล มีความรู้ มีความสามารถ
ในการพัฒนาตนเอง สามารถพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด ทันต่อสังคมโลกในยุค
ปัจจุบัน การศึกษาในยุคปัจจุบันจาเป็นต้องมีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ โดยสามารถนามาประยุกต์ใช้
ในส่วนที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน มีการสืบค้นข้อมูล ติดต่อสื่อสารข้อมูลกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องมีระบบข้อมูลที่เชื่อถือได้ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ สามารถนาข้อมูลมาใช้
ประกอบในการตัดสินใจ อีกทั้งเป็นการพัฒนางาน พัฒนาบุคลากรให้ มีความรู้ มีความเข้าใจในการจัดหา
จัดเก็ บ สืบค้นข้อมูล ข่าวสาร สามารถติ ดต่อกับมหาวิทยาลั ยอื่น หรือหน่ วยงานต่าง ๆ ทั้ งภายใน และ
ภายนอกได้อย่ างมีประสิ ทธิ ภาพ การได้ มาซึ่ งข้อมู ลข่ าวสารที่ มีความน่ าเชื่ อถื อ ถู กต้ อง รวดเร็ว ทันต่ อ
เหตุการณ์ในยุคปัจจุบันถือเป็นการเรียนรู้ ตลอดชีวิตทั้งในและภายนอกห้องเรียนได้อย่างต่อเนื่อง และเพื่อ
สนองต่อการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา ตามแนวทางของพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 9 ซึ่ งระบุ ให้ มีการพั ฒนา บุ คลากรทั้ งด้ านผู้ผลิ ต ผู้ใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ระบุให้ผู้เรียนมีสิทธิ์รับการพัฒนาขีดความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อการศึกษาเท่าที่จะทาได้ ประเทศไทยได้มีการกาหนดนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกิดจากกระแสความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ที่ มุ่งเน้นการพัฒนา
ประเทศไปสู่เศรษฐกิจสังคมแห่งภูมิปัญญาการเรียนรู้ และสะท้อนให้เห็นถึงความสาคัญของเทคโนโลยีมาก
ขึ้น การนาเอาเทคโนโลยีมาใช้เป็นการยกระดับความรู้ ความสามารถของคนในประเทศ และเพื่อให้ทันต่อ
สังคมโลก การกาหนดกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2544 – 2554) หรือที่เรียกว่า
นโยบาย IT 2010 ที่จัดทาขึ้นในปัจจุบัน เป็นการแก้ปัญหายกระดับเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย
พัฒนาประเทศให้เข้าสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้ เน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สามารถใช้เป็นแนวทางในการกาหนดทิศทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในมหาวิทยาลัย หน่วยงาน
และองค์กรต่อไป (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 2555)
นอกจากนี้โครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ของอุดมศึกษาครอบคลุมทั้งโครงสร้างเชิงเนื้อหาสาระและ
โครงสร้างทางกายภาพที่สาคัญ คือ สังคมสารสนเทศ สังคมฐานความรู้ ทรัพยากรการเรียนรู้ ระบบการ
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เรียนรู้ตลอดชีวิตจะเป็นกลไกสาคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อุดมศึกษาต้องเข้าใจนัยสาคัญ ของ
เป้าหมายและวิธีการ สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิสัมพันธ์และการเรียนรู้ ผลจากโลกาภิวัตน์และเทคโนโลยี
ก้าวหน้าที่จะทาให้วิถีชีวิต และวิถีการงานของบัณฑิ อตในอนาคตเปลี่ยนไป การเรียรู้ศาสตร์เฉพาะทางทั้ง
วิชาชีพและวิชาการดังที่ดาเนินอยู่ในปัจจุบัน อาจไม่เพียงพอต่อความอยู่รอดและการแข่งขันของแรงงาน
ในอนาคต เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือสาคัญ ในการเคลื่อนย้ายยุคอุตสาหกรรม
ไปสู่สังคมสารสนเทศ ซ่งมีคุณลัษณะหลายด้าน ภายในระยะเวลาไม่กี่ทศวรรษ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารได้ทาการปฏิวัติวิถีชีวิต วิถีการทางาน และพฤติกรรมของผู้คนในสังคมโลก เป็นเครื่องมือชิ้น
สาคัญ ที่ทาให้โลกาภิวัตน์เป็นไปได้และมีอิทธิพลต่อกันและกัน และครอบงากันในบางกรณี โดยเป็นทั้ง
โอกาสและการคุกคาม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การเมือง ฯลฯ จะเห็นได้ว่าเยาวชนมีทักษะ
การใช้เทคโนโลยีประเภทนี้เหนือผู้ใหญ่ (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2562: 43-44 )
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเน้นการนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน รวมทั้งการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยมีวิสัยทัศน์ คือ
“สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นคลังสารสนเทศชั้นนาของสถาบันอุดมศึกษาที่รองรับการ
ให้บริการหลากหลาย” ภายในปี พ.ศ.2559 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะเป็ นแหล่ง
รวบรวม จัดเก็บ บริการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเน้นการให้บริการที่เป็นเลิศ
โดยเทียบเคียงกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนาของประเทศ” (สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.
2562) ปั จ จุ บั น ส านั ก วิท ยบริก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย สวนดุ สิ ต มี บ ริก ารเครื่อ ง
คอมพิวเตอร์กว่า 100 เครื่อง สาหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตและสืบค้นสารสนเทศ ให้บริการแก่นักศึกษา
และบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยสามารถใช้บริการได้ที่อาคารสานักวิทยบริการฯ ชั้น 1 และชั้น 2 มีการ
บริก ารคอมพิ วเตอร์มีโปรแกรม Microsoft Office พร้อมการเชื่ อมต่ออิ น เทอร์เน็ ต ที่ บ ริเวณชั้น 1, 2
ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษา อาจารย์ แ ละเจ้ า หน้ า ที่ ไว้ ท างานโดยมี ก ารลงชื่ อ เข้ า ใช้ โดยใช้ ร หั ส ชุ ด เดี ย วกั บ
username และ password ที่ได้รับจากสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย
สามารถใช้บริการปริ๊นเอกสารและถ่ายเอกสาร ได้บริเวณชั้น 1 และบริการสื บค้นข้อมูล ในทุกชั้นของ
อาคารสานักงานเพื่อการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด ให้บริการ Notebook เพิ่มเติมจานวน
กว่า 20 เครื่อง เพื่ออานวยความสะดวกให้กับนักศึกษาและบุคลากร โดยขอรับบริการได้ที่ Front desk
ชั้น 1 ฝั่ง Virtual Library โดยใช้ภายในอาคารสานัก วิท ยบริการฯ เท่ านั้ น นอกจากนี้ ยังมี บ ริการหูฟั ง
(Headphone) สาหรับบริการให้สมาชิกยืมใช้ในห้องสมุด สามารถยืมได้ที่เคาน์เตอร์ ชั้น 1 ส่วนบริการ
คีย์บอร์ด และ เมาส์(Keyboard and Mouse) สาหรับบริการให้สมาชิกยืมใช้ในห้องสมุด สามารถยืมได้ที่
เคาน์ เตอร์ ชั้น 1 โดยมี การให้บ ริการเพื่ อ การเชื่ อมต่อในส านัก วิท ยบริ การและเทคโนโลยีส ารสนเทศ
Dusit-Secure สาหรับบริการ นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต Dusit-Guest
สาหรับบุคคลภายนอก สามารถขอรับ account ซึ่งกาหนดระเบียบการเข้าใช้และสร้างโดยสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยบุ คคลภายนอกสามารถขอรับ account ได้จากหน่วยงานนั้น ๆ
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(อาจมีค่าใช้จ่ายในการขอใช้บริการ) ส่วนพื้นที่ให้บริการเครือข่ายไร้สาย ได้แก่ ภายในมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต ศูนย์วิทยาศาสตร์ สิรินธร วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน ศูนย์การศึกษานอก
ที่ตั้งตรัง ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลาปาง บัณฑิตวิทยาลัย และหอพัก
ชวนชม (สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. 2562)
ด้วยการพั ฒ นาการลงทุน ด้าน ICT เป็น ไปอย่างรวดเร็ว จากการสัง เกตพฤติกรรมการใช้
คอมพิวเตอร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย สวนดุสิตที่ผ่านมา พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
เพื่อสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และใช้สื่อมัลติมีเดียต่างๆที่บ้าน/ที่พักอาศัยของ
ตนเอง ปริมาณการใช้โดยรวมของนักศึกษาพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีปริมาณการใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปโดยรวมอยู่ในระดับมาก โปรแกรมที่มีการใช้มากที่สุด คือโปรแกรมประมวลผลคา นักศึกษามี
การเรี ย นรู้ก ารใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารโดยรวมอยู่ ในระดั บ ปานกลาง นั ก ศึ ก ษามี
วัตถุประสงค์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประเภทต่างๆ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยใช้
เพื่อทารายงาน/การบ้านมากที่ สุด รองลงมาคือ ใช้ค้นหาข้อมูลต่างๆ จากอินเทอร์เน็ต (บุญ ญลักษม์
ตานานจิตร และณัฐวุฒิ สังข์ทอง. 2552)
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัย ได้ตระหนั กถึงความจาเป็น ต้องศึกษาพฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสัง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อนามาใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาวางแผนปรับปรุงระบบบริหารงาน กาหนด
แนวทางการแก้ไขปัญหา รวมทั้งเพื่อใช้จัดทาข้อเสนอแนะและมาตรการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ก่อให้เ กิดประสิทธิภาพในการบริหารงานทางด้าน
ICT แก่มหาวิทยาลัยต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2. เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หาในการใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารเพื่ อ การศึ ก ษาของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ขอบเขตกำรวิจัย
การวิ จั ย โครงการนี้ มุ่ ง ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร เพื ่อ
การศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยครอบคลุมสาระตามประเด็น ต่อไปนี้
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ ใช้ใ นการวิจัยครั้ง นี้ไ ด้แก่นั กศึกษาคณะมนุ ษยศาสตร์และสัง คมศาสตร์
มหาวิท ยาลั ยสวนดุสิ ต ระดับ ปริญ ญาตรี ภาคปกติภ ายในมหาวิท ยาลัย ชั้ น ปี ที่ 1 – 4 ภาคเรียนที่ 2
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ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2561 ทุ ก หลั ก สู ต ร จ านวนทั้ งสิ้ น 1,383 คน (ส านั ก ทะเบี ย นและประมวลผล
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 2562)
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิท ยาลัย สวนดุ สิต ระดั บปริญ ญาตรี ภาคปกติ ภ ายในมหาวิ ทยาลั ย ชั้ น ปี ที่ 1 – 4 ภาคเรียนที่ 2
ประจาปีการศึกษา 2561 ทุกสาขาวิชา จานวนทั้งสิ้น 310 คน กาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักการของ ทาโร
ยามาเน (Taro Yamane) ที่ระดับความคลาดเคลื่อน ร้อยละ 5 โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบแบ่งชั้น
(Stratified Sampling) (ศิริชัย กาญจนวาสี และคณะ. 2554: 27) ซึ่งใช้สาขาวิชาเป็นหน่วยในการแบ่งชั้น
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา มุ่งศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยแบ่งเป็นด้านต่างๆ ดังนี้ 1)
2.1 ตัวแปรต้น คือ เพศ คณะ สาขาวิชา
2.2 ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ อการศึกษา
ของนัก ศึก ษามหาวิท ยาลัย สวนดุสิต ในเรื่อ งของสถานที ่ใ ช้ ปริม าณการใช้ วัต ถุป ระสงค์ในการใช้
การเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ขอบเขตด้านระยะเวลา ศึกษาเฉพาะในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์ - เมษายน 2562

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ทราบถึงพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของ นักศึกษา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2. เพื่อให้นักเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรณารักษ์ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลสาหรับการ
บริหารจัดการ ปรับปรุงและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการศึกษา
3. สามารถใช้ เ ป็ น ข้ อ เสนอแนะและมาตรการเพื่ อ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

นิยำมศัพท์
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ลักษณะการกระทา การประพฤติ ปฏิบัติหรือ
การแสดงออกถึงระดับ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ อการศึกษาในด้ านของสถานที่ใช้
ประเภทที่ใช้ วัตถุประสงค์ในการใช้ และการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารเพื่ อการศึ กษา หมายถึ ง การน าเครื่ อ งมื อ ฮาร์ ด แวร์
อุปกรณ์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้สานักงาน อุปกรณ์โทรคมนาคมต่างๆ รวมทั้งซอฟต์แวร์มาใช้ใน
กระบวนการรวบรวม จัดเก็บ ประมวลผล เพื่อให้แสดงผลลัพธ์หรือสารสนเทศที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ผ่าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รวมทั้งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
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นั กศึ กษามหาวิ ทยาลั ยสวนดุ สิ ต หมายถึ ง นั กศึ กษาคณะมนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระดับปริญญาตรี ภาคปกติภายในมหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 1 – 4 ภาคเรียนที่ 2 ประจาปี
การศึกษา 2561 ทุกหลักสูตร

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจัย เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของ
นักศึกษามหาวิท ยาลัยสวนดุสิต ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง และได้น าเสนอตาม
หัวข้อต่อไปนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
3. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่นักศึกษาสามารถใช้เพื่อการศึกษา
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.1 แนวคิดด้านการรับรู้ของบุคคล
การรับรู้ (Perception) เป็นตัวแปรหนึ่งที่ทาให้เกิดพฤติกรรมการรับรู้ของมนุษย์จะ
เป็น อย่ างไรนั้น ย่อ มขึ้น อยู่ กับ ประสบการณ์ ที่ ผ่านมา การรับ รู้ที่ แตกต่างกัน จะส่ง ผลให้ บุค คลแสดง
พฤติกรรมที่แตกต่างกันด้วย มีนักวิชาการหลายท่านให้ความหมายของการรับรู้ไว้ดังนี้
เรียม ศรีทอง (2542 : 168) กล่าวว่า การรับรู้เป็นกระบวนการตีความเกี่ยวกับวัตถุ
และปรากฏการณ์ของความรู้สึกออกเป็นสิ่งที่มีความหมาย การรับรู้ขึ้นอยู่กับบูรณาการระหว่างความรู้
ในอดีตกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน
บรรยง โตจินดา (2542 : 287) กล่าวว่า การรับรู้ หมายถึง การที่บุคคลได้รับรู้ ตีความ
และตอบสนองต่อสิ่งที่ เกิดขึ้ น การรับ รู้มีความสาคั ญ มาก เนื่ องจากบุ คคลมี ความสัม พัน ธ์กับคนอื่ น
พฤติกรรมหรือความเข้าใจต่างๆ ขึ้นอยู่กับการรับรู้ของแต่ละคนมากกว่าขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริง หรือความ
จริงที่แต่ละคนมีความสัมพันธ์กันอยู่ในขณะนั้น
นิระชา สืบสายอาไพ (2546 : 48) กล่าวว่า การรับรู้เป็นสิ่งสาคัญยิ่ง ความแตกต่างกัน
ด้านประสบการณ์และภูมิหลังจะมีผลต่อพฤติกรรมแตกต่างกัน ถึงแม้ว่าการรับรู้จะได้รับอิทธิพลจาก
การรับรู้ข้อเท็จจริง แต่บุคคลอาจมองสิ่งเดียวกัน แต่มีการรับรู้ที่แตกต่างกันได้ เพราะว่าพฤติกรรมที่เกิด
จากการรับรู้ของบุคคลมีความสาคัญมากกว่าข้อเท็จจริง
สรุปได้ว่าการรับรู้เป็นกระบวนการตีความเกี่ยวกับบุคคล วัตถุ จากประสบการณ์ ที่
สามารถบู ร ณาการระหว่ า งความรู้ เดิ ม ในอดี ต กั บ เหตุ ก ารณ์ ปั จ จุ บั น เข้ า ด้ ว ยกั น ส่ ง ผลให้ บุ ค คลมี
พฤติกรรมที่แตกต่างกัน
องค์ประกอบของการรับรู้ เกิดจากองค์ประกอบดังนี้
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ก) อาการสัมผัส หมายถึง สิ่งเร้าที่ผ่านเข้ามากระทบกับอวัยวะรับ
สัมผัส เพื่ อให้ คนเรารับรู้สภาวะแวดล้อมรอบตัวคนเราเมื่อ ได้รับสัม ผัสอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วมักจั ด
จาแนกอาการสัมผัสนั้ นๆ ตามประสบการณ์ ที่มี อยู่เกือบทุ กครั้ง และเรามักจะเคยชินกับสิ่ง ที่สัมผั ส
มากกว่าที่จะนึกถึงอาการสัมผัสนั้น
ข) การแปลความหมายจากอาการสัมผัส การแปลความหมายนี้ขึ้นอยู่กับความชัดเจน
ในการดารงชีวิต สามารถรู้ได้ จากอาการสัมผั ส โดยดู จากกริย าท่าทาง ลักษณะคาพู ดนั้น การแปล
ความหมายจากอาการสัมผัสต้องอาศัยเชาว์ปัญ ญา การสังเกต ความสนใจหรือความตั้งใจ และสภาพ
ของจิตใจขณะรับรู้
ค) ความรู้เดิมหรือประสบการณ์ ได้แก่ ความรู้ความสามารถเดิม รวมทั้งการกระทาที่
เคยทาในอดีต มีความสาคัญมากสาหรับการแปลความหมายของอาการสัมผัสได้แจ่มชัด ความรู้เดิมและ
ประสบการณ์ เดิมช่วยในการแปลความหมายได้ดีต้องมีคุณสมบั ติ คือ เป็นความรู้ที่แน่นอน ถูกต้อ ง
ชัดเจน และมีปริมาณมาก รู้หลายอย่าง ช่วยแปลความหมายต่างๆ ได้สะดวกถูกต้องดี การรับรู้จึงเป็น
กระบวนการที่คนเรารับรู้สิ่งต่างๆ โดยผ่านการสัมผัส การใช้ประสบการณ์เดิมช่วยการแปลความหมาย
ของสิ่งนั้นออกมาเป็นความรู้ความเข้าใจ
การรับรู้มีกิจกรรม 2 อย่าง (บรรยง โตจินดา. 2542 : 288-299) ดังนี้
ก) การรับรู้ข้อมูล
ข) การแปลข้อมูลให้เป็นข้อความตามความเข้าใจ ซึ่งอาจแปลข้อมูลผิดข้อเท็จจริงก็ได้
การรับรู้มีความสาคัญ มาก ปกติบุคคลอาจได้รับข้อมูลหรือข่าวสารมาแล้วอาจไม่เข้าใจข่าวสารได้รับ
มาแล้วแปลข้อมูลตามที่เข้าใจ ซึ่งอาจไม่ถูกต้องก็ได้และอาจตอบสนองไปอย่างผิดๆ ได้ ทาให้เกิดผลเสีย
ต่องาน ดังนั้นปั จจัยที่ทาให้การรับรู้ไม่ตรงกับข้ อเท็จจริงมีหลายอย่างที่จะต้องคานึงถึง ได้แก่ ความรู้
ประสบการณ์ และความสนใจข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความสนใจ
องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของบุคคล องค์ประกอบที่สาคัญซึ่งมีอิทธิพลต่อ
การรับรู้ของบุคคลและทาให้การรับรู้ของบุคคลแต่ละคนแตกต่างกัน (บรรยง โตจินดา. 2542 : 288)
ดังนี้
ก) คุณลักษณะส่วนตัวของบุคคล (Personal Characteristics of
the Individual) มี ผ ลจากการศึ ก ษาเป็ น จ านวนมากที่ แ สดงให้ เห็ น ว่า เพศหญิ ง มี คุ ณ ลั ก ษณะบาง
ประการซึ่งแตกต่างไปจากเพศชาย และทาให้การรับรู้ของเพศชายและเพศหญิงแตกต่างกัน กล่าวคือ
เพศหญิ งจะมีการหยั่งรู้ในเรื่องต่างๆ หรือสิ่ง ต่างๆ ได้มากกว่าเพศชาย มีความเชื่อในสิ่งที่ปรากฏแก่
สายตามากกว่าเพศชาย และจะแสวงหาข้อมูลที่ต้องการทราบมากกว่าเพศชาย สาหรับประสบการณ์ก็
เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการรับรู้ของบุคคลในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพราะประสบการณ์จะช่ วยสร้าง
ความพร้อมให้แก่บุคคลในการรับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ดังนั้นการที่บุคคลซึ่งมีประสบการณ์แตกต่างกัน แต่เมื่อ
พบกับสถานการณ์ใหม่จึงมักจะเห็นหรือตีความตามประสบการณ์เดิมของตน
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ข) ตาแหน่งหน้าที่ของบุคคล ตาแหน่งหน้าที่ของบุคคลที่แตกต่างกันย่อมมีอิทธิพลต่อ
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่แตกต่างกัน เนื่องจากหน้าที่การงานที่แตกต่างกันจึงทาให้ต้องการข้อมูลข่าวสาร
และสารสนเทศที่ไม่เหมือนกัน
ค) หน่วยงานที่สังกัดของบุคคล ในส่วนที่เป็นคุณลักษณะส่วนตัวของแต่ละคนนั้น มี
ปัจจัยหลายประการที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ เช่น เพศ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ ความสนใจ
ความคาดหวัง และอุปนิสัย เป็นต้น (นิระชา สืบสายอาไพ. 2546 : 50-51)
สรุปได้ว่าการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเป็นปัจจัยสาคัญยิ่งต่อการกาหนดพฤติกรรมของคนใน
องค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิถีชีวิตและสังคมในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อ สารได้ก่อให้ เกิดให้เกิดโอกาสและการเปลี่ ยนแปลงในการติดต่อสื่ อสาร การ
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อันเป็นผลมาจากเทคโนโลยี ดังนั้นการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาที่ดีสาหรับ
องค์กรจะสามารถใช้เทคโนโลยีในการศึกษาหาความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการรับรู้และทา
ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นสิ่งจาเป็น และหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นเอง
1.2 แนวคิดและทฤษฎีด้านพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พฤติกรรม (Behavior) หมายถึง การกระทาหรือการแสดงออกของบุคคลผู้นั้นโดยมี
พื้นฐานมาจากความรู้และทั ศนคติของตนเอง ซึ่ง การที่บุคคลมีพ ฤติกรรมต่างกันอาจเนื่องมาจากมี
ความรู้และทัศนคติต่างกัน ซึ่งความแตกต่างอาจเกิดจากการเปิดรับสื่อ และการแปลความหมายของสื่อ
สิ่งเหล่านี้ทาให้เกิดประสบการณ์สั่งสมที่แตกต่างกัน ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคลมากที่สุด
ดั ง นั้ น จึ ง สรุ ป ได้ ว่ า พฤติ ก รรมการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Behavior using
Information and Communication Technology) จึงหมายถึง การกระทา การประพฤติ ปฏิบัติ
หรือกิจกรรมที่นักศึกษาหรืออาจารย์แสดงออกก่อนและหลังการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในชีวิตประจาวัน
อัมบราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow. 2550) ได้แบ่ ง พฤติก รรมของผู้ใช้ บริก าร
สารสนเทศออกเป็น 3 ประเภท โดยแบ่งตามทักษะในการใช้บริการสารสนเทศ ดังนี้
1. ผู้ใช้ที่ มีพ ฤติก รรมการค้น คื นสารสนเทศโดยตรงด้ วยตนเอง ผู้ ใช้ กลุ่ มนี้ มีค วามรู้
เกี่ ยวกับ สารสนเทศที่ ต นต้ องการเป็ น อย่ างดี มี พ ฤติก รรมในการค้ น คื น สารสนเทศได้ต รงกั บ ความ
ต้องการและประเมินค่าสารสนเทศได้
2. ผู้ใช้ที่มีพฤติกรรมการค้นคืนสารสนเทศให้ผู้อื่น ผู้ใช้กลุ่มนี้มีความรู้ความชานาญ
เกี่ยวกับการค้นคืนสารสนเทศ ประเภทของสารสนเทศ ผู้ใช้จะทาหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้ที่ต้องการ
สารสนเทศกับระบบสารสนเทศ ผู้ใช้กลุ่ มนี้ส่วนมากเป็นบรรณารักษ์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศที่
รับรู้พฤติกรรมความต้องการสารสนเทศ โดยนามาตีความวิเคราะห์ความต้องการและกาหนดแผนการ
ค้นคืน

9

3. ผู้ใช้ที่ขาดประสบการณ์ในการค้นคืนสารสนเทศ ผู้ใช้กลุ่มนี้จะไม่มีความรู้ลึกซึ้ง ทั้ง
ในด้านเนื้อหาวิชาการและการใช้ระบบค้นคืนสารสนเทศ แต่เป็นผู้ที่มีความต้องการใช้งานสารสนเทศ
พฤติ ก รรมของผู้ ใช้ ส ารสนเทศหลายๆ กลุ่ ม มี ผ ลมาจากสภาพแวดล้ อมของผู้ ใช้ โดยปั จ จัย หลั ก ที่
ก่อให้เกิดความต้องการสารสนเทศ คือ กลุ่มวิชาชีพของผู้ใช้ การศึกษากลุ่มที่ผู้ใช้เป็นสมาชิกอยู่ โดย
ศึกษาจากกิจกรรมของงานที่ปฏิบัติจะทาให้ทราบความต้องการของผู้ใช้ และนาผลที่ได้จากการศึกษาไป
ออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้เฉพาะกลุ่มได้ ผู้ใช้สารสนเทศในแต่ละ
กลุ่มมีความต้องการสารสนเทศที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ ปัจจัยที่ มีอิทธิพ ลต่อพฤติกรรมการแสวงหา
สารสนเทศของผู้ใช้
อดุลย์ จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2546 : 11-14) ได้กล่าวถึงปัจจัยสาคัญ ที่ มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสารสนเทศ ซึ่งสามารถจัดกลุ่มได้ดังนี้
1. ปัจจัยด้านวัฒนธรรม เป็นสัญลักษณ์และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยเป็นที่ยอมรับจาก
คนรุ่นหนึ่งจนถึงอีกรุ่นหนึ่ง จะเรียนรู้วัฒนธรรมของตนเองภายใต้กระบวนการทางสังคม วัฒนธรรมเป็น
สิ่งกาหนดความต้องการและพฤติกรรมของแต่ละบุคคล ซึ่งสามารถจาแนกออกได้ดังนี้
1.1 วัฒ นธรรมพื้นฐาน มีลักษณะพื้ นฐานที่สุ ดในการกาหนดความต้องการและ
พฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งจะเรียนรู้ถึงสิ่งต่างๆ ในเรื่องค่านิยมการรับรู้ ความพึงพอใจ และพฤติกรรมผ่าน
ทางสถาบันครอบครัว และสถาบันหลักอื่นๆ
1.2 วัฒนธรรมย่อย หมายถึง วัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มที่มีลักษณะเฉพาะด้านเชื้อ
ชาติ ศาสนา สีผิว พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน ทาให้วัฒนธรรมย่อยแต่ละกลุ่มจะมีพฤติกรรมการ
ใช้บริการแตกต่างกัน และในกลุ่มเดียวกันจะมีพฤติกรรมที่คล้ายกัน
1.3 ชั้นของสังคม หมายถึง การจัดลาดับบุคคลในสังคมออกเป็นกลุ่ม ที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกันจากสูงไปต่า สิ่งที่นามาแบ่งชั้นของสังคม เช่น อาชีพ รายได้ ฐานะ ตระกูล ตาแหน่ง หน้าที่
การงาน เป็นต้น
2. ปั จ จั ย ด้ า นสั ง คม คื อ ปั จ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ชี วิ ต ประจ าวั น และมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมการซื้อ แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
2.1 กลุ่มอ้างอิง เป็นกลุ่มที่บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย กลุ่มนี้จะมีอิทธิพลต่อทัศนคติ
ความคิดเห็น และค่านิยมของบุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อม กลุ่มอ้างอิงแบ่ง ออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มปฐมภูมิ เช่น ครอบครัว เพื่อนสนิท เพื่อนบ้าน และกลุ่มทุติยภูมิ เช่น กลุ่มบุคคลชั้นนาในสังคม
เพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมสถาบัน บุคคลกลุ่มต่างๆ ในสังคม
2.2 ครอบครัว มีบทบาทสาคัญ มากที่สุดต่อทัศนคติ ความคิดเห็น และค่านิยม
ของบุคคล ครอบครัวเป็นกลุ่มอ้างอิงแบบปฐมภูมิที่มีอิทธิพลมากที่สุด โดยสามารถจาแนกความแตกต่าง
ระหว่างสองครอบครัวที่อยู่ในชีวิตของบุคคล
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2.3 บทบาทและสถานะ บุคคลจะเกี่ยวข้องกับหลายกลุ่มตลอดชั่วชีวิตของเขา เช่น
ครอบครัว ชมรม องค์กร และสถาบันต่างๆ โดยบุคคลจะมีบทบาทและสถานะที่แตกต่างกันในแต่ละ
กลุ่ม
3. ปัจจัยส่วนบุคคล การตัดสินใจของผู้ซื้อจะได้รับอิทธิพลจากลักษณะส่วนบุคคลของ
คนทางด้านต่างๆ ดังนี้
3.1 อายุและวัฏจักรชีวิตครอบครัว มนุษย์แต่ละคนจะซื้อสินค้าและบริการแตกต่าง
กันไปตลอดช่วงชีวิตของตน การมีครอบครัวและอายุที่แตกต่างกันย่อมส่งผลต่อลักษณะการดาเนินชีวิต
ความจาเป็น ความต้องการ รวมถึงรสนิยมที่แตกต่างกัน
3.2 อาชีพการงาน อาชีพการงานของแต่ละบุคคลจะนาไปสู่ความจาเป็น และ
ความต้องการสินค้าและบริการที่แตกต่างกัน
3.3 โอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสทางเศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบต่อสินค้าและ
บริก ารที่ เขาตั ดสิ น ใจซื้ อ โอกาสเหล่านี้ ป ระกอบไปด้ วยรายได้ การออมทรัพ ย์ อ านาจการซื้ อ และ
ทัศนคติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน ซึ่งผู้ผลิตหรือผู้ขายต้องสนใจแนวโน้มรายได้ของบุคคลและเศรษฐกิจ
3.4 การศึ ก ษา ผู้ ที่ มี ก ารศึ ก ษาสู ง มั ก มี แ นวโน้ ม จะบริ โภคสิ น ค้ า และบริ ก ารที่ มี
คุณภาพดีมากกว่าผู้ที่มีการศึกษาต่า
3.5 รูปแบบการดารงชีวิต รูปแบบการดาเนินชีวิตของแต่ละบุคคลมักแสดงออกมา
ในรู ป ของกิ จ กรรม ความสนใจ และความคิ ด เห็ น ของบุ ค คลนั้ น ๆ โดยรู ป แบบการด าเนิ น ชี วิ ต จะ
แสดงออกถึงตัวบุคคลนั้นที่มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมของบุคคล
4. ปัจจัยทางจิตวิทยา การตัดสินใจซื้อของบุคคลได้รับอิทธิพลจากปัจจัยด้านจิตวิทยา
ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น ปั จ จั ย ภายในตั ว ผู้ บ ริ โภค ได้ แ ก่ การจู ง ใจ การรั บ รู้ การเรี ย นรู้ ความเชื่ อ ทั ศ นคติ
บุคลิกภาพ แนวความคิดของตนเอง โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1 การจูงใจเป็นแรงขับที่ใช้กระตุ้นบุคคลเพื่อชักนาพฤติกรรมของเขาให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ การจูงใจนั้นจะเกิดเพื่อชักนาพฤติกรรมของเขาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ การจูงใจ
นั้นจะเกิดภายในตัวบุคคล แต่อาจถูกกระทบจากปัจจัยภายนอก เช่น วัฒนธรรม ชั้นทางสังคม ฯลฯ
4.2 การรับรู้ เป็นกระบวนการที่บุคคลได้เลือกสรร จัดระเบียบ และตีความหมาย
ข้อมูลที่ได้รับจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ การมองเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การได้รสชาติ และการ
ได้สัมผัส เพื่อที่จะสร้างภาพที่มีความหมาย หรืออาจหมายถึงกระบวนการของความเข้าใจของบุคคลที่มี
ต่ อ โลกที่ เ ขาอาศั ย อยู่ แต่ ล ะคนจะเกิ ด การรั บ รู้ ที่ แ ตกต่ า งกั น ซึ่ ง ขึ้ น อยู่ กั บ ปั จ จั ย ภายใน เช่ น
ประสบการณ์ ความเชื่อ ความต้องการ และอารมณ์ และยังขึ้นกับสิ่งแวดล้อม ปัจจัยภายนอกต่างๆ
4.3 การเรียนรู้ เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือความโน้มเอียงของพฤติกรรม
จากประสบการณ์ ที่ ผ่านมา การเรียนรู้ข องบุค คลเกิดขึ้ นเมื่ อบุ คคลได้ รับสิ่ งกระตุ้น และจะเกิดการ
ตอบสนอง
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4.4 ความเชื่อ เป็นความคิดที่บุคคลยึดถือเกี่ยวกับสิ่ง ใดสิ่งหนึ่ ง ซึ่งเป็นผลมาจาก
ประสบการณ์ในอดีต พฤติกรรมการใช้บริการของบุคคลส่วนหนึ่งเกิดจากความเชื่อ
4.5 ทัศนคติ เป็นความรู้สึกนึกคิดของบุคคลที่มีต่อสิ่งใด สิ่งหนึ่ง หรืออาจหมายถึง
ความโน้มเอียงที่เกิดจากการเรียนรู้ในการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นไปในทิศทางที่สม่าเสมอ ทัศนคติเป็น
สิ่งที่มีบทบาทต่อความเชื่อ
4.6 บุคลิกภาพ เป็นรูปแบบลักษณะของบุคคลที่จะเป็นตัวกาหนดพฤติกรรมการ
ตอบสนอง หรืออาจหมายถึงลักษณะด้านจิตวิทยาที่มีลักษณะแตกต่างกันของบุคคล อันนาไปสู่การ
ตอบสนองที่สม่าเสมอและมีปฏิกิริยาต่อสิ่งกระตุ้น
4.7 แนวคิด ของตนเอง เป็ นความรู้สึ กนึ กคิ ดที่ บุค คลมี ต่อ ตัวเอง หรือ ความคิด ที่
บุคคลคิดว่าบุคคลอื่นมีความคิดเห็นต่อตนอย่างไร
1.3 แนวคิดด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที (Information and
Communications Technology - ICT) เป็นไปอย่างกว้างขวางในทุกสาขาอาชีพ ยุคนี้จึงไม่มีใครไม่
เคยไม่ ได้ ยิ น ค าว่า “เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร” กั น แล้ ว และการรู้แ ละเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อ สารต้ อ งรู้ เกี่ ย วกั บ การใช้ เทคโนโลยีดิ จิ ทั ล (digital technology)
ประกอบด้ว ย ส าหรับ ความหมายของค าว่า “เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สาร” ที่ สาคัญ และ
น่าสนใจ ดังนี้
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (2545) ระบุว่า แผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2545-2549 ได้กาหนดความหมายของ
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อ สารว่า เทคโนโลยี ที่ เกี่ ยวข้อ งกั บ ข่าวสาร ข้ อมู ล และการสื่อ สาร
นับตั้งแต่การสร้าง การนามาวิเคราะห์หรือประมวลผล การรับและการส่งข้อมูล การจัดเก็บ และการ
น าไปใช้ ง านใหม่ เทคโนโลยี เหล่ า นี้ มั ก จะหมายถึ ง คอมพิ ว เตอร์ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยส่ ว นอุ ป กรณ์
(hardware) ส่วนคาสั่ง (software) และส่วนข้อมูล (data) และระบบสื่อสารข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
โทรศัพท์ ระบบสื่อสารข้อมูล ดาวเทียม หรือเครื่องมือสื่อสารใดๆ ทั้งมีสายและไร้สาย
ครรชิต มาลัยวงศ์ (2546) กล่าวว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสาร และได้ผนวกเอาเทคโนโลยีสองสาขาไว้ด้วยกัน คือ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสื่อสารคมนาคม และอาจรวมถึงระบบอัตโนมัติ ระบบงานพิมพ์ และระบบ
โทรทัศน์ที่มีแนวโน้มจะผนวกเข้ากันด้วย
สุขุม เฉลยทรัพย์ และคณะ (2550 : 2) ได้ให้ความหมายว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นคาที่ใช้ทดแทนกันได้ ซึ่งหมายถึงเทคโนโลยีสองสาขาหลักที่
ประกอบด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมที่ผนวกเข้าด้วยกัน เพื่อใช้ใน
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กระบวนการสร้างสรรค์ จัดหา จัดเก็บ ค้นคืน จัดการ ถ่ายทอดและเผยแพร่ข้อมูลในรูปดิจิทัล (digital
data) ไม่ว่าจะเป็นเสียง ภาพ ภาพเคลื่อนไหว ข้อความหรือตัวอักษร และตัวเลข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ความถูกต้อง ความแม่นยา และความรวดเร็วให้ทันต่อการนาไปใช้ประโยชน์
ไพรัช ธัชยพงษ์ (2543) อธิบายว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ
การติดต่อเชื่อมโยง การจัดหา จัดเก็บ จัดการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร หรือที่เรียกว่าสารสนเทศให้
เกิ ด ประโยชน์ ใ นรู ป ของสื่ อ ต่ า ง ๆ ด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซึ่ ง เทคโนโลยี ส ารสนเทศจะ
ประกอบด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
นาข้อมูลข่าวสารมาใช้”
คาว่า ICT เริ่มนามาใช้โดยคณะกรรมาธิการการศึกษาของรัฐสภาอังกฤษ เนื่องจาก
เห็นว่าการใช้คาว่า IT หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ ยังขาดความชัดเจน ควรเพิ่มคาว่า Communication
เข้าไปด้วย ต่ อจากนั้ น มาทางองค์ก ารศึ กษา วิ ทยาศาสตร์ และวั ฒ นธรรมแห่ ง สหประชาชาติ หรื อ
ยู เ นสโก (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - UNESCO) จึ ง
เริ่มใช้ ตามและแพร่หลายไปทั่วโลก แต่ความหมายของคาว่า ICT และ IT ไม่ มีความแตกต่ างกั นแต่
ประการใด (ครรชิต มาลัยวงศ์, 2548)
จากความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศ” และ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” เป็นคา
ที่ใช้ทดแทนกันได้ ซึ่งหมายถึง เทคโนโลยีสองสาขาหลักที่ประกอบด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมที่ผนวกเข้าด้วยกัน เพื่อใช้ในกระบวนการสร้างสรรค์ จัดหา จัดเก็บ ค้น
คื น จั ด การ ถ่ า ยทอดและเผยแพร่ ข้ อ มู ล ในรู ป ดิ จิ ทั ล (digital data) ไม่ ว่ า จะเป็ น เสี ย ง ภาพ
ภาพเคลื่อนไหว ข้อความหรือตัวอักษร และตัวเลข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความถูกต้อ ง ความแม่นยา
และความรวดเร็วให้ทันต่อการนาไปใช้ประโยชน์
ประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พบว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในสังคมปัจจุบันที่เรียกว่าเป็นสังคมไร้พรมแดน หรือสังคมโลกาภิวัตน์ (globalization) มี
มากมาย เช่ น ไซเบอร์ส เปซ (cyberspace) อิ น เทอร์เน็ ต (Internet) ทางด่ วนข้ อ มู ล (information
superhighway) ระบบวี ดิโอตามความต้ อ งการ (video on demand) การประชุม ผ่ านทางจอภาพ
(video conference) พาณิ ช ย์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-commerce) ระบบการเรีย นทางไกล (distance
learning) โทรเวช (telemedicine) ไปรษณี อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-mail) ไปรษณี ย์ ภ าพ (video mail)
ไปรษณีย์เสียง (voice mail) โทรทัศน์แบบมีการโต้ตอบ (interactive TV) ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (elibrary) ห้องสมุดเสมือน (virtual library) เป็นต้น (รอม หิรัญพฤกษ์. 2544 : 254-256) ซึ่งหากจาแนก
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ ICT ตามลักษณะการใช้งานจะมี 6 รูปแบบ ดังนี้
1. เทคโนโลยี ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ ข้ อ มู ล เช่ น ดาวเที ย มถ่ า ยภาพทางอากาศ กล้ อ ง
ดิจิทัล กล้องถ่ายวีดิทัศน์ เครื่องเอกซเรย์ เป็นต้น
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2. เทคโนโลยีที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล เช่น เทปแม่เหล็ก จานแม่เหล็ก จานแสงหรือ
จานเลเซอร์ บัตรเอทีเอ็ม เป็นต้น
3. เทคโนโลยี ที่ ใ ช้ ในการประมวลผลข้ อ มู ล ได้ แ ก่ เทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ ทั้ ง
ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์
4. เทคโนโลยีที่ใช้ในการแสดงผลข้อมูล เช่น เครื่องพิมพ์ จอภาพ พล๊อตเตอร์ เป็นต้น
5. เทคโนโลยี ที่ใช้ในการจัด ทาสาเนาเอกสาร เช่ น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่อ งถ่ าย
ไมโครฟิล์ม เป็นต้น
6. เทคโนโลยีสาหรับถ่ายทอดหรือสื่อสารข้อมูล เช่น ระบบโทรคมนาคมต่างๆ เช่น
โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง โทรเลข เทเล็กซ์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งระยะใกล้และไกล เป็น
ต้น
แนวคิดด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมีผู้ศึกษาไว้ดังนี้
วสันต์ เชื่อมทอง (2543 : 22) กล่าวว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนั้น ในปัจจุบันทุก
หน่วยงานทั้งภาคเอกชนหรือราชการต่างให้ความสนใจ และนามาใช้งานอย่างแพร่หลาย อาทิ การใช้
งานทางด้านประมวลผลทางสถิติที่ซับซ้อนและทาซ้าๆ เป็นจานวนมาก การจัดทารายงานและเอกสาร
ต่างๆ ในสานักงาน การออกแบบผลิตภัณฑ์ การจัดทาคาสั่งเป็นชุดเพื่อให้ควบคุมระบบสัญญาณ เช่น
หุ่ น ยนต์ ในโรงงานอุ ต สาหกรรม ระบบการควบคุ ม สั ญ ญาณจราจร เป็ น ต้ น ทั้ ง ยั ง สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้งานด้านธุรกิจ การศึกษา การแพทย์ การทหาร การคมนาคมและการสื่อสาร
วิเชียร ภู่สวรรณ (2544 : 25-27) กล่าวว่า การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ใกล้ชิดกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ และเห็นว่าไม่ใช่เรื่องยาก และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
สามารถคิดที่ จะใช้สร้างโปรแกรมใหม่ ๆ ซึ่งจะเป็นการบ่งชี้ว่านโยบายการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่ อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีความก้าวหน้าและประสบความสาเร็จจริง
สาหรับการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้กับการเรียนการสอน จะ
เกี่ย วข้อ งกับ การเรียนการสอน 3 ลัก ษณะ ได้ แก่ การเรียนรู้เกี่ ยวกั บเทคโนโลยี (learning about
technology) การเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี (learning by technology) และการเรียนรู้กับเทคโนโลยี
(learning with technology) เพื่อให้สามารถนามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางการศึกษา
ปัจจุบันทั่วโลกให้ความสาคัญ กับการลงทุนทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่ อนามาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศทั้ง ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา จนเกิดภาพ
ความแตกต่างระหว่างประเทศที่มีความพร้อมทาง ICT กับประเทศที่ขาดแคลนที่เรียกว่า ความเหลื่อม
ล้าในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้ (digital divide) (วิเชียร ภู่สวรรณ. 2544 : 25)
ในยุคของการปฏิรูปการศึกษา เราเร่งพัฒนาการศึกษาให้การศึกษาไปพัฒนาคุณภาพ
ของคน เพื่อให้คนไปช่วยพัฒนาประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) จึงเป็นเครื่องมือที่
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มีพ ลานุภ าพสู งในการช่ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพของการจัด การศึ กษา เช่ น ช่ว ยน าการศึก ษาให้ เข้ าถึ ง
ประชาชน (access) ส่งเสริมการเรียนรู้ต่อเนื่องนอกระบบโรงเรียนและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ช่วย
จัดทาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการ ช่วยเพิ่มความรวดเร็วและแม่นยาในการจัดทาข้อมูล
และการวิเคราะห์ข้อมูล การเก็บรักษา และการเรียกใช้ในกิจกรรมต่างๆ ในงานจัดการศึกษา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยการเรียนการสอน
การเพิ่มคุณค่าของเทคโนโลยีช่วยการเรียนรู้เป็นการใช้เทคโนโลยีพัฒนากระบวนการทาง
ปัญ ญา กระบวนการทางปัญญา (intellectual skills) คือกระบวนการที่มีองค์ประกอบสาคัญ ได้แก่
การรับรู้สิ่งเร้า (stimulus) การจาแนกสิ่งเร้าจัดกลุ่มเป็นความคิดรวบยอด (concept) การเชื่อมโยง
ความคิดรวบยอดเป็นกฎเกณฑ์ หลักการ (rule) ด้วยวิธีอุปนัย (inductive) การนากฎเกณฑ์ หลักการไป
ประยุกต์ใช้ด้วยวิธีนิรนัย (deductive) และการสรุปเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆ (generalization)
การใช้เทคโนโลยีพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญ หาการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางหรือถือว่าผู้เรียนสาคัญที่สุดนั้น เราสามารถออกแบบแผนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีโอกาสทา
โครงงานแสวงหาความรู้ตามหลักสู ตร หาความรู้ในเรื่องที่ผู้เรียนสนใจ หรือเพื่อแก้ปัญ หา (ProblemBased Learning) การเรียนรู้ลักษณะนี้จะเริ่มต้นด้วยการกาหนดประเด็นเรื่อง (theme) ตามมาด้วยการ
วางแผนก าหนดข้อมู ลหรือสาระที่ ต้องการ ผู้สอนอาจจั ดบัญ ชีแสดงแหล่ งข้ อมูล (sources) ทั้ งจาก
เอกสารสิ่ ง พิ ม พ์ แ ละจาก electronic sources เช่ น ชื่ อ ของ web ต่ า งๆ ให้ ผู้ เรี ย นแสวงหาข้ อ มู ล
วิเคราะห์ สังเคราะห์ เป็นคาตอบ สร้างเป็นองค์ความรู้ต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือช่วย และครู
ช่วยกากับผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพที่ต้องการ ทั้งนี้ครูจะมีบทบาทสาคัญ ในการช่วย
ชี้แ นะทิ ศ ทางของการแสวงหาความรู้ ห รือ แนะน าผู้ เรี ยนให้ พั ฒ นาความรู้ค วามสามารถเพิ่ ม ขึ้ น ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพผลการเรียนรู้ที่ควรจะเป็น
การจัดปั จจัยสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีช่วยการเรียนรู้ปัจจัยพื้ นฐานคือการสร้าง
ความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ให้มีสมรรถนะและจานวนเพียงต่อการใช้งานของผู้เรียน รวมถึง
การอานวยความสะดวกให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีได้ตลอดเวลาจะเป็นปั จจัยเบื้อ งต้น ของการ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ สิ่งที่ควรเป็นปัจจัยเพิ่มเติม (วิเชียร ภู่สวรรณ. 2544 : 26) ดังนี้
1. ครูสร้างโอกาสในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ปัจจัยที่จะผลักดันให้มีการใช้
เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า คือการที่ครูออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการทากิจกรรมประกอบการ
เรียนรู้ เป็นกิจกรรมที่ต้องใช้กระบวนการแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งจากการสังเกตใน
สถานการณ์จริง การทดลอง การค้นคว้าจากสื่อสิ่งพิมพ์และจากสื่อ electronic เช่น จาก web sites
เป็นกิจกรรมที่ต้องมีการทาโครงงานอิสระสนองความสนใจ เป็นกิจกรรมที่ต้องฝึกปฏิบัติจาก software
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สาเร็จรูป เป็นกิจกรรมที่ต้องมีการบันทึก วิเคราะห์ข้อมูล และการนาเสนอรายงานด้วยคอมพิว เตอร์
เป็นต้น
2. ครู แ ละผู้ เรี ย นจั ด ท าระบบแหล่ ง ข้ อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ การเรี ย นรู้ ปั จ จั ย ด้ า น
แหล่ ง ข้ อ มู ล สารสนเทศ (information sources) เป็ น ตั ว เสริ ม ที่ ส าคั ญ ที่ ช่ ว ยเพิ่ ม คุ ณ ค่ า ของระบบ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ครูและผู้เรียนควรช่วยกันแสวงหาแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่มีเนื้อหาสาระ
ตรงกับหลักสูตรหรือสนองความสนใจของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรวบรวมแหล่งข้อมูลสารสนเทศ
ที่เป็น software ชื่อของ web sites รวมถึงการลงทุนจัดซื้อ software จากแหล่งจาหน่ าย การจ้างให้
ผู้เชี่ยวชาญจัดทา หรือจัดทาพัฒนาขึ้นมาเองโดยครูและนักเรียน
3. สถานศึกษาจัดศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู้ (learning resources center) เป็ นตั วชี้ วั ดส าคั ญ ประการหนึ่ งของศั กยภาพของสถานศึ กษาที่ จ ะ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ของครูและผู้เรียน ปกติมักนิยมจัดไว้เป็นส่วนหนึ่งของห้องสมุด
จนเกิ ด ค าศั พ ท์ ว่ า ห้ อ งสมุ ด เสมื อ น (virtual library) หรื อ e-library จะมี คุ ณ ประโยชน์ ใ นการมี
แหล่ ง ข้อมู ลสารสนเทศเพื่ อการศึกษาค้น คว้าในวิทยาการสาขาต่างๆ ทั้ง ในลัก ษณะสื่อ ส าเร็จ เช่น
ซอฟต์แ วร์ แถบบัน ทึก วีด ิทัศ น์ รวมถึง CD – ROM และ CAI หรือ ชื่อ เว็บ ไซต์ต่างๆ ซึ่ง ควรจัดท า
ระบบการจัดหมู่ และดัชนี ให้สะดวกต่อการสืบค้น
4. การบริการของกรมหรือหน่วยงานกลางทางเทคโนโลยีเพื่ อการเรียนรู้ กรมต้ น
สังกัดหรือหน่วยงานกลางด้านเทคโนโลยีควรส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีของสถานศึกษาด้วยการบริการ
ด้านข้อมูลสารสนเทศ เช่น จัดทาเอกสารรายเดือนรายงาน ซอฟต์แวร์ในท้องตลาด แจ้งชื่อเว็บไซต์ใหม่ๆ
พร้อมสาระเนื้อหาโดยย่อ จัดทาคลังข้อมูลความรู้ เพื่อการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
หรือ สื่ อ ทางไกลผ่ า นดาวเที ย มเผยแพร่ส นองความต้ อ งการและความสนใจของผู้เรี ย นเป็ น ประจ า
นอกจากนี้การรวบรวมผลงานของครูและนักเรียนในการจัดกระบวนการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี ที่
เรียกว่า best practices จะเป็นตัวอย่างที่ดีสาหรับครูและนักเรียนทั่วไปที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยการ
เรียนการสอน (รัฐพงศ์ สีแสด, 2550)
1.4 แนวคิดด้านความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทาให้การกระจายข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว ในลักษณะการกระจายแบบทุกทิศทาง มีระบบตอบสนองอย่างรวดเร็ว สามารถสื่อสารแบบ
สองทิศทาง และในระยะเวลาที่ผู้ใช้ต้องการหรือเป็นผู้กาหนด ทาให้เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมเกิด
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถอธิบายความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
มีผลต่อพฤติกรรมของผู้คนในสังคมได้ดังต่อไปนี้ (จอห์น ไนซ์บิตต์ อ้างถึงใน ยืน ภู่วรวรรณ. 2547)
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ประการที่หนึ่ง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทาให้สังคมเปลี่ยนจากสังคม
อุตสาหกรรมมาเป็นสังคมสารสนเทศ (information society) ซึ่งสังคมโลกเคยเปลี่ยนแปลงมาแล้วสอง
ครั้ง จากสังคมแบบเร่ร่อนมาเป็นสังคมเกษตรที่รู้จักกับการเพาะปลูก และสร้างผลิตผลทางการเกษตร
ทาให้มีการสร้างบ้านเรือนเป็นหลักแหล่ง ต่อมามีความจาเป็นต้อ งผลิตสิน ค้าให้ได้ ปริมาณมากและ
ต้นทุนถูก จึงต้องหันมาผลิตแบบอุตสาหกรรมเป็นฐาน ทาให้สภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์เปลี่ยนแปลง
มาเป็นสังคมเมืองหรือสังคมอุตสาหกรรม ปัจจุบันโลกก้าวสู่ยุคสังคมสารสนเทศ และตามมาด้วยสังคม
ฐานความรู้ (Knowledge-base society) การดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ต้องอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือสนับสนุน
ประการที่สอง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทาให้ระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนจาก
ระบบแห่งชาติไปเป็นเศรษฐกิจโลก ที่ทาให้ระบบเศรษฐกิจของโลกผูกพันกับทุกประเทศ ความเชื่อมโยง
ของเครื อ ข่ า ยสารสนเทศท าให้ เกิ ด สั ง คมโลกาภิ วั ต น์ ระบบเศรษฐกิ จ ซึ่ ง แต่ เดิ ม มี ข อบเขตจ ากั ด
ภายในประเทศได้กระจายเป็ นเศรษฐกิจโลก เกิดการหมุ นเวียนแลกเปลี่ย นสิ นค้ าและบริการอย่ าง
รวดเร็ว ซึ่งเครื่องมือสาคัญที่เอื้ออานวยให้การดาเนินการดังกล่าวมีขอบเขตกว้างขวาง และเชื่อมโยงกัน
มากขึ้นคือ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประการที่สาม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทาให้องค์กรมีลักษณะผูกพันกัน
หน่วยงานภายในเป็นแบบเครือข่าย (network) เพราะการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กรทาให้
เกิดการทางานเป็นกลุ่ม โครงสร้างขององค์กรเปลี่ยนแปลงไปจากองค์กรที่มีลาดับขั้นสายบังคั บบัญ ชา
กลายเป็น องค์กรเครือข่ายที่ลักษณะการบังคับบัญ ชาเป็นแนวราบมากขึ้น หน่วยธุรกิจมีขนาดเล็กลง
และเชื่อมโยงกันกับหน่วยธุรกิจอื่นเป็นเครือข่าย สถานะภาพขององค์กรเกิดการปรับเปลี่ยนไปตาม
กระแสของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การดาเนินธุรกิจจึงลดความสาคัญ ในเรื่ องของขนาด
แต่แข่งขันกันความเร็ว (economy of speed) โดยอาศัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร
โทรคมนาคมเป็นตัวสนับสนุน
ประการที่สี่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเทคโนโลยีแบบสุนทรีย -สัมผัส
สามารถตอบสนองความต้องการการใช้เทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ ที่เลือกได้ เช่น หากเราต้องการชม
ภาพยนตร์ หรือโทรทัศน์ เราต้องเปิดเครื่องรับโทรทัศน์ และไม่สามารถเลือกตามความต้องการได้ ถ้า
สถานีส่งสัญญาณใดมาก็จะต้องชมตามนั้น หรือเมื่อต้องการฟังรายการวิทยุ ก็เปิดวิทยุจะมีเสียงดังขึ้น
ทันที หากไม่พอใจก็ทาได้เพีย งเลื อกสถานีใ หม่ แต่ปัจจุบั นเกิดการเปลี่ยนแปลงในลัก ษณะ “ตามที่
ต้องการ” หรือ “on demand” มากขึ้น ๆ เช่น เมื่อต้องการชมภาพยนตร์หรือฟังเพลงก็สามารถเลือก
ชมและดู ต ามความสนใจ (TV/Radio on demand) หรือ หากต้อ งการศึก ษาหาความรู้ก็ มี บ ทเรี ย น
ออนไลน์ (e-learning) ที่ผู้เรียนสามารถเลือกบทเรียนได้ตามอัธยาศัย
ประการที่ห้า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทาให้เกิดสภาพทางการทางาน
แบบทุก สถานที่และทุกเวลา (anywhere and anytime) เมื่อการสื่อสารแบบสองทางก้ าวหน้ าและ
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แพร่หลายขึ้น ทาให้การโต้ตอบผ่านเครือข่ายทาให้เสมือนมีปฏิสัมพันธ์ได้จริง เช่น การประชุมทางไกล
ผ่ า นจอภาพ (video conference) การศึ ก ษาทางไกลผ่ า นดาวเที ย ม (tele education) พาณิ ช ย์
อิเล็ก ทรอนิ กส์ (e-commerce) ฯลฯ ซึ่ ง การด าเนิ น กิ จ กรรมลั ก ษณะเช่ น นี้ ท าให้ ก ารท างาน ขยาย
ขอบเขตไปทุกหนทุกแห่ง และสามารถดาเนินการได้
ประการที่ ห ก เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารท าให้ เกิ ด การวางแผนการ
ดาเนินการระยะยาว และมีวิถีการตัดสินใจหรือทางเลือกได้ละเอียดขึ้น ในอดีตการตัดสินปัญหาอาจมี
หนทางให้เลือกน้อย เช่น มีคาตอบเดียว ใช่ และ ไม่ใช่ แต่ด้วยข้อมูลข่าวสารที่สนับสนุนการตัดสินใจ
ท าให้ ก ระบวนการคิ ด ในการตั ด สิ น ปั ญ หาเปลี่ ย นไป ผู้ ตั ด สิ น ใจมี ท างเลื อ กมากขึ้ น และมี ค วาม
ละเอียดอ่อนในการตัดสินปัญหาดีขึ้น
จากความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้คน
ในสังคมต้องเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต จะเห็นว่าการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้งานมี
อัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นการรับส่งอีเมล์ (e-mail)
การจัดทาเว็บไซต์ (website) การทาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (e-business) เช่น การให้บริการของธนาคาร
ผ่านทางอินเทอร์เน็ต (internet banking) การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction) การจัดซื้อ
จัดหาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-procurement) และระบบการชาระภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ตของ
กรมสรรพากร (e-revenue) เป็นต้น
1.5 ขอบข่ายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ขอบข่ายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประกอบขึ้นจากเทคโนโลยีสอง
สาขาหลักคือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม ตามที่ได้กล่าวแล้ว สาหรับ
รายละเอียดพอสังเขปของแต่ละเทคโนโลยีมีดังต่อไปนี้
1.5.1 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในส่วนที่เกี่ยวกับงานด้านสารสนเทศประกอบด้วย
ฮาร์ดแวร์ (hardware), ซอฟต์แวร์ (software) และฐานข้อมูล (database) (ครรชิต มาลัยวงศ์, 2548)
1.5.2 ฮาร์ดแวร์ (hardware) หมายถึง เครื่องคอมพิ วเตอร์และอุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่
ต่อเชื่อ มกัน และอุป กรณ์ ฮาร์ดแวร์นี้ จะต้อ งท างานร่วมกับ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือ ที่เรียกกัน ว่า
ซอฟต์แวร์ (software) (ชาญชัย เนาว์เย็นผล. 2546 : 4)
ฮาร์ดแวร์ มีส่วนประกอบหลัก 4 ส่วน คือ
ก) อุปกรณ์นาเข้าข้อมูล (input devices) เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ สแกนเนอร์
จอภาพแบบสัมผัส ปากกาแสง ไมโครโฟน กล้องดิจิทัล เป็นต้น
ข) ส่ ว นระบบคอมพิ ว เตอร์ (system unit) ประกอบด้ ว ยส่ ว นประกอบ
ภายใน เช่น แผงวงจรหลัก หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจาหลัก บัส การ์ดต่าง ๆ เป็น ต้น และ
ส่วนประกอบภายนอก เช่น เพาเวอร์คอร์ด พอร์ตต่าง ๆ จุดเชื่อมต่อโทรศัพท์ เป็นต้น
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ค) อุปกรณ์แสดงผลข้อมูล (output devices) เช่น จอภาพ ลาโพง เครื่องพิมพ์
อุปกรณ์ฉายภาพ เป็นต้น
ง) สื่อจัดเก็บข้อมูล (storage devices) เช่น ฮาร์ดดิสก์ เทปแบ็คอัพ
ซีด-ี รอม ซีดีอาร์ การ์ดหน่วยความจา ยูเอสบีแฟลสเมมโมรี บลูเรย์ดิสก์ เป็นต้น
1.5.3 ซอฟต์แวร์ (software) คือชุดคาสั่งหรือโปรแกรมเป็นองค์ประกอบที่สาคัญและ
จาเป็น มากในการควบคุม การทางานของเครื่อ งคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แ วร์สามารถแบ่ง ออ กได้เป็ น 2
ประเภท คือ
ก) ซอฟต์ แ วร์ ร ะบบ (system software) มี ห น้ า ที่ ค วบคุ ม อุ ป กรณ์ ต่ า ง ๆ
ภายในระบบคอมพิวเตอร์ และเป็นตัวกลางระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ระบบ
แบ่งเป็น 3 ชนิดใหญ่ๆ คือ
(1) โปรแกรมระบบปฏิ บั ติ ก าร (Operating System - OS) ใช้ ค วบคุ ม
การทางานของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พ่วงต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมระบบปฏิบัติการที่ใช้
กันในปัจจุบัน เช่น DOS, UNIX, Linux, Windows XP, Window Vista ฯลฯ
(2) โปรแกรมอรรถประโยชน์ (Utility Programs หรือ Service Programs)
ใช้ช่วยอานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในระหว่างการประมวลผลข้อมูลหรือในระหว่างที่ใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างโปรแกรม เช่น PCtools, KZIP PKUNZIP, Norton, NODD 32
(3) โปรแกรมแปลภาษา (translator program) ใช้ในการแปลความหมาย
ของคาสั่งที่เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ ให้อยู่ในรูปของภาษาเครื่อง เพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าใจและทางาน
ตามที่ผู้ใช้ต้องการ ตัวอย่างโปรแกรม เช่น Assembler
ข) ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (application software) เป็นโปรแกรมที่เขียนขึ้นเพื่อ
ทางานเฉพาะด้านตามความต้องการ ซึ่งซอฟต์แวร์ประยุกต์นี้สามารถแบ่งเป็น 3 ชนิด คือ
(1) ซอฟต์แวร์ประยุกต์เพื่องานทั่วไป เป็นซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้งาน
ทั่ ว ไปไม่ เจาะจงประเภทของธุ ร กิ จ ตั ว อย่ า ง เช่ น word processing, spreadsheet, database,
graphic ฯลฯ
(2) ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน เป็นซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในธุรกิจ
เฉพาะตามแต่วัตถุประสงค์ของการนาไปใช้
(3) ซอฟต์แวร์ประยุกต์อื่น ๆ เป็นซอฟต์แวร์ที่ เขียนขึ้นเพื่ อความบันเทิ ง
และอื ่น ๆ น อกเหนือ จากซอฟ ต์แ วร์ป ระยุก ต์ส องชนิด ข้า งต้น เช่น hypertext, personal
information management และซอฟต์แวร์เกมต่างๆ
1.5.4 ฐานข้อมูล (database) คือที่รวมของข้อมูลที่จัดเก็บตามหมวดหมู่ในสื่อบันทึก
ของคอมพิวเตอร์ เช่น จานแม่เหล็ก และในการจัดเก็บ ข้อมู ลต้องอาศัย โปรแกรมจัดการฐานข้อมู ล
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(Database Management System - DBMS) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การเข้าใช้ข้อมูล
การสารองข้อมูลและการกู้ระบบ
เทคโนโลยี สื่อ สารโทรคมนาคม ใช้ในการติ ดต่ อสื่ อสารรับ/ส่ ง ข้อ มูล จากที่
ไกลๆ เป็นการส่งของข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือที่อยู่ห่างไกลกัน ซึ่งจะช่วยให้การเผยแพร่
ข้อมูลหรือสารสนเทศไปยังผู้ใช้ในแหล่งต่างๆ เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน และทัน
การณ์ ซึ่งรูปแบบของข้อมูลที่รับ/ส่งอาจเป็นตัวเลข (numeric data) ตัวอักษร (text) ภาพ (image)
ภาพเคลื่อนไหว (animation) และเสียง (voice) ตัวอย่าง เช่น การส่งข้อมูลต่างๆ ของยานอวกาศที่อยู่
นอกโลกมายังเครื่องคอมพิวเตอร์บนโลก เพื่อทาการคานวณและประมวลผล ทาให้ทราบปรากฏการณ์
ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
เทคโนโลยีที่ใช้ในการสื่อสารหรือเผยแพร่สารสนเทศ ได้แก่ เทคโนโลยีที่ใช้ในระบบ
โทรคมนาคมทั้งชนิดมีสายและไร้สาย เช่น ระบบโทรศัพท์ โมเด็ม แฟกซ์ โทรเลข วิ ทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ สายใยแก้วนาแสง คลื่นไมโครเวฟ และดาวเทียม เป็นต้น
สาหรับกลไกหลักของการสื่อสารโทรคมนาคมมีองค์ประกอบพื้นฐาน 3 ส่วน ได้แก่
ต้นแหล่งของข้อความ (source/sender) สื่อกลางสาหรับการรับ/ส่งข้อความ (medium) และส่วนรับ
ข้อความ (sink/decoder) (แผนภาพที่ 2)

ต้ นแหล่ งของข้ อความ
ผู้ส่ง

สื่อกลาง
ข้ อมูล

จุดรับข้ อความ
ผู้รับ

ภาพที่ 2.1 กลไกหลักของการสื่อสารโทรคมนาคม
จากแผนภาพข้างต้นทาให้ต้นแหล่ง ของข้อความหรือผู้ส่งสารจะเป็นผู้ส่งข้อมูลผ่าน
สื่อกลาง ซึ่งเป็นสื่อกลางทั้งแบบมีสายสัญ ญาณและไร้สายสัญญาณ เพื่อทาหน้า ที่ส่งข้อมูลไปยังจุดรับ
ข้อความหรือผู้รับสาร

2. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความสาคัญในะดับอุดมศึกษามี หน้าที่ในการ
วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ และนาองค์ความรู้ ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม
และประเทศชาติ จึ ง มี ค วามจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ต้ อ งมี ก ารน าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และอุ ป กรณ์
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อิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ในการบริการทางการศึกษาด้วยระบบบริหารการศึกษา
2.1 งานบริการด้านเครือข่าย บริการด้านเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้บริการด้านการ
เรียนการสอน และการบริหารจัดการมีดังนี้
2.1.1 บริการระบบเครือข่ายหลัก ด้านเครือข่ายใยแก้วนาแสง (fiber optic) เชื่อม
ระหว่างอาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยด้วย ATM Switch และ Gigabit Switch
2.1.2 บริ ก ารเครื อ ข่ า ยไร้ ส าย (wireless LAN) ส าหรั บ ให้ บ ริ ก ารนั ก ศึ ก ษาและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (notebook computer) และคอมพิวเตอร์มือถือ
เพื่ อ เป็ น เครื อ ข่ า ยเสริ ม เชื่ อ มต่ อ เข้ า สู่ ร ะบบเครื อ ข่ า ยหลั ก และสามารถใช้ ท รั พ ยากรต่ า งๆ ของ
มหาวิทยาลัยได้ โดยมี Access Point 22 จุด ให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ในมหาวิทยาลัย ดังนี้
2.1.3 บริการอินเทอร์เน็ต บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสามารถเข้าใช้บริการ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย ทั้งในมหาวิทยาลัยและศูนย์การศึกษา
นอกจากนี้ยังมีบริการให้สามารถเข้าใช้บริการผ่านโมเด็ม (modem) จากที่บ้านได้ 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
สาหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
2.1.4 ระบบเชื่อมโยงกับเครือข่ายสาธารณะ
2.1.5 เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายโทรศัพท์ขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ชนิด
ดิจิทัลที่ความเร็ว 56 Kbps จานวน 600 คู่สาย
2.1.5.1 มหาวิทยาลัยมีการเชื่อมสัญญาณระบบ 1222 ของบริษัท
ทศท.คอปอร์เรชั่น (มหาชน) จากัด เพื่อให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถเชื่อมต่อเข้าใช้
ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยผ่านทางระบบเครือข่ายขององค์การโทรศัพท์ โดยไม่ต้องเสียค่าโทรศัพท์
ทางไกล นักศึกษาจึงเสียค่าใช้จ่ายในการหมุนโมเด็ม เข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตของทางมหาวิทยาลัย
ครั้งละ 3 บาท เช่นเดียวกับนักศึกษาที่อยู่กรุงเทพฯ
2.1.5.2 การเชื่อ มต่อ เครือ ข่ายสาหรับ ศูน ย์ก ารศึก ษา มีก ารเชื่อ มต่อ
เครือข่ายวงจรความเร็วสูงสาหรับส่งข้อมูลผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์ (video conference) 16 ศูนย์
โดยใช้ช่องทางเชื่อมต่อสาหรับส่งข้อมูล ด้วยความเร็วศูนย์ละ 768 Kbps และมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
และอินทราเน็ตที่ความเร็วศูนย์ละ 2 Mbps
2.2 งานบริ การห้ องปฏิ บั ติ การคอมพิ วเตอร์ และการอบรมสั มมนาด้ านคอมพิ วเตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมีการบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอน การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งแก่บุคลากร นักศึกษา และบุคคล ภายนอกดังนี้
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2.2.1 บริก ารห้ องปฏิ บั ติก ารเพื่ อ จั ดการเรีย นการสอน มี ห้ อ งปฏิ บั ติ การ PC
จานวน 7 ห้อง ห้องละ 40-60 เครื่อง และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Macintosh 1 ห้อง จานวน 52 เครื่อง
2.2.2 นักศึกษาที่ ต้องการใช้ห้องปฏิบัติการนอกเวลาเรียน สามารถตรวจสอบ
ตารางใช้ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร และติ ด ต่ อ ขอใช้ บ ริก ารได้ ที่ ชั้ น 3 อาคารสมเด็ จพระนางเจ้ า ฯ (ตึ ก 11)
โทรศัพท์ 0-2244-5220
2.3 บริการอบรม สั มมนาความรู้ เกี่ ยวกั บทั กษะทางด้ านคอมพิ วเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยมี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อเพิ่ ม พู นความรู้ และทั กษะทางด้ านคอมพิ วเตอร์ แ ละเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ กั บ นั ก ศึ ก ษา บุ ค ลากรของมหาวิท ยาลั ย และบุ ค คลทั่ ว ไปที่ ส นใจ เน้ น ฝึ ก ปฏิ บั ติ กั บ
คอมพิ วเตอร์ 1 คนต่อ 1 เครื่อง เมื่อผู้เข้าอบรมเข้ารับการอบรมไม่ต่ากว่า 80% ของชั่วโมงการฝึกอบรม
และผู้ที่ผ่านการทดสอบหรือวัดผลตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดจะได้รับวุฒิ บัตรจากสานัก วิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สาหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ผ่านการวัดผล สามารถนา
ผลการอบรมไปเทียบโอนเป็นวิชาเลือกเสรีได้
2.4 บริการเช่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สาหรับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน โดย
คิดอัตราค่าบริการ
นอกจากนี้ ม หาวิ ท าลั ย สวนดุ สิ ต ยั ง จั ด หาคอมพิ ว เตอร์แ บบพกพา (notebook
computer) เพื่อให้นักศึกษาสามารถจัดระบบความคิด และใช้ประโยชน์ประกอบการเรียนอย่างสูงสุด
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนอีกประเภทหนึ่งของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต คือ
การให้บริการถ่ายทอดการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบ วีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์ (video conference)
โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางด้วยการใช้สื่อประเภทต่างๆ เชื่อมโยงไปยังศูนย์การศึกษา ผู้เรียน และ
ผู้สอนสามารถโต้ตอบกันได้ทันที ในที่นี้ขอเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์ดังนี้
2.5 ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์ (video conference) เป็นระบบรูปแบบการสื่อสารสอง
ทางในระยะไกลผ่านทางเครือข่ายความเร็วสูง ซึ่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ดังกล่าวมาพัฒนาในเกิดรูปแบบการเรียนการสอนสมัยใหม่ โดยให้อาจารย์สามารถบรรยายเนื้อหาได้จาก
แม่ข่ายและกระจายสัญญาณไปยังเครื่องลูกข่ายต่างๆ ได้รับชมพร้อมกัน ประกอบกับเครื่องลูกข่ายที่อยู่ตาม
ศูนย์การศึกษาต่างๆ นักศึกษาก็สามารถทาการโต้ตอบพูดคุยกับอาจารย์ผู้สอนได้ทันที เสมือนว่านั่งเรียน
อยูภ่ ายในห้องเรียนเดียวกัน โดยมหาวิทยาลัยได้กระจายระบบดังกล่าวออกไปตามแต่ละภาคทั่วประเทศ
เป็นการกระจายการศึกษาสู่ชุมชน ให้คนในชุมชนสามารถเข้าใช้เทคโนโลยีดังกล่าวได้ ทั่วถึง (คณาจารย์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 2547 : 222-223)
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ภาพที่ 2.2 ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์
โดยภาพรวมระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์เป็นการให้บริการถ่ายทอดการเรียนการสอน
ทางไกลผ่ านระบบวีดิ โอคอนเฟอร์เรนซ์ โดยเน้ น ผู้เรีย นเป็น ศู นย์ กลางด้ วยการใช้ สื่อประเภทต่ างๆ
เชื่อมโยงไปยังศูนย์การศึกษา ผู้เรียนและผู้สอนสามารถโต้ตอบกันได้ทันที ภายในมหาวิทยาลัยมีบริการ
ห้องวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์ ที่ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระนางเจ้าฯ (ตึก 11) และอาคาร 2 ชั้น 5 ห้อง 254
สาหรับ การจั ดประชุมสั มมนาผ่านระบบวีดิ โอคอนเฟอร์เรนซ์ โดยสามารถติ ดต่ อใช้ บริ การห้ องวีดิ โอ
คอนเฟอร์เรนซ์ได้ที่ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระนางเจ้าฯ (ตึก 11) โทรศัพท์ 0-2244-5228
2.6 สวนดุสิตอินเทอร์เน็ตบรอดแคสติ้ง เทคโนโลยีที่ก้าวไกลของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้มี
การพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ทาให้มีการจัดการศึกษาและกิจกรรมทางวิชาการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่ง
เป็นช่องทางสื่อสารที่มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานมายาวนาน เผยแพร่
สาระความรู้ ผ ่า นอิน เทอร์เ น็ต (Suan Dusit Internet Broadcasting - SDIB) ขึ ้น เพื ่อ เป็น การ
เผยแพร่อ งค์ค วามรู ้ข องมหาวิท ยาลัย สู ่ส ัง คมและการด าเนิน การจัด การเรีย นการสอนของ
มหาวิทยาลัย และเป็นการต่อยอดของห้องเรียนเสมือนและห้องสมุดเสมือน (virtual libraly) ซึ่งควรทา
ความรู้จักกับเทคโนโลยีชนิดนี้ให้เข้าใจซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ความหมายของอินเทอร์เน็ตบรอดแคสติ้ง (Internet Broadcasting) หมายถึง
เทคโนโลยีการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง ผ่านเครือข่ายทางอินเทอร์ เน็ต หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็น
เทคโนโลยีที่สามารถโยกย้ายข้อมูลจานวนมากของภาพและเสียงจากจุดหนึ่งไปยัง อีกจุดหนึ่งระหว่าง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยการบีบอัดสัญญาณ ในสมัยก่อนการที่จะส่งข้อมูลภาพและเสียงเพื่อมาแสดงผล
จะต้องทาการขนย้ายข้อมูลนั้นมาทั้งหมดก่อน จึงจะสามารถทาการดูภาพและเสียงได้ ทาให้การแสดงผล
นั้นช้า ไม่ทันใจผู้ที่รอข้อมูลทางปลายทาง ซึ่งสวนดุสิตอินเทอร์เน็ต บรอดแคสติ้งมีชื่อเรียกอื่นๆ ในความหมาย
เดียวกัน ได้แก่ ไซเบอร์แคสติ้ง (cybercasting), เน็ตแคสติ้ง (netcasting) , เว็บแคสติ้ง (webcasting), ยู
นิแคสติ้ง (unicasting) และ สตรีมมิ่ง มีเดีย (streaming media)
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ระบบการส่งข้อมูลของอินเทอร์เน็ตบรอดแคสติ้ง มี 2 ระบบ ดังนี้
- ไลฟ์ บ รอดแคสติ้ ง (live broadcasting) เป็ น การส่ ง ข้ อ มู ล ในเวลาจริ ง ๆ
ขณะนั้น โดยแหล่งข้อมูลมีการถ่ายทอดสดภาพและเสียงอย่างไรที่ปลายทางก็มีข้อมูลเกี่ยวกับภาพและ
เสียงเหมือนกันไม่ผิดเพี้ยน หรือกล่าวได้ว่าเป็นการถ่ายทอดสดทางอินเทอร์เน็ต
- ออนดีมานด์ บรอดแคสติ้ง (On-Demand Broadcasting) การส่งข้อมูลใน
รูปแบบนี้ ไม่ได้เป็นการส่งข้อมูลในเวลาจริง แต่จะเป็นการส่งข้อมูลภาพ และเสียงเก็บไว้ในแหล่งข้อมูล
หนึ่งก่อน พอมีคนเข้าสู่ระบบ (log in) เข้ามาก็จะส่งข้อมูลเหล่านี้ไปแสดงผลยังเครื่องปลายทาง การส่งข้อมูล
ลักษณะนี้มักเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับการโฆษณาประชาสัมพั นธ์หรือแสดงรายละเอี ยดตัวอย่างของแต่ละ
สถานีหรือแต่ละแหล่งที่เป็นต้นกาเนิดของการแพร่ภาพและเสียง
รูป แบบและรายละเอีย ดของรายการที่จะนาเสนอ เนื่องจากมหาวิท ยาลัย สวน
ดุสิตมีกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน ดังนั้นเพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายจึง มีการแบ่งช่องในการ
แพร่ภาพออกอากาศเป็น 3 ช่อง โดยมีรูปแบบและการนาเสนอของราการดังต่อไปนี้
ช่อง 1 มี จุดมุ่งหมายสาคัญ คือ เพื่อ ให้ นักศึ กษาได้รับ ชมภาพบรรยากาศของการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมประจาวันของเด็ก และสามารถนารูปแบบไปใช้ในการปฏิบัติการจริง
นาเสนอศักยภาพด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยในการเชื่อมโยงแนวความคิดไปสู่การปฏิบัติการจริง และ
เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถดูการพัฒนาทางวิชาการ และการจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันได้
ซึ่งเป็นการนาเสนอด้านวิชาการและกิจกรรมของเด็กปฐมวัย นาเสนอโดยการนาภาพการจัดการเรี ยน
การสอน และกิจกรรมประจาวันของเด็กปฐมวัย (Live) และนาเสนอเทปรายการสาระความรู้เกี่ยวกับ
การดูแลเด็ก
ช่อง 2 มีจุดมุ่งหมายสาคัญ คือ การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบการประชุม
ทางไกลผ่านจอภาพ หรือวีดิโอคอนเฟอเรนท์ เพื่อถ่ายทอดการเรียนการสอนไปยังศูนย์การศึกษาต่าง ๆ
มีการนาสัญญาณภาพและเสียงของการเรียนการสอนผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพมาทา
การสตรีมมิ่งและแพร่ภาพผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นอกจากยังมีการนาเทปการเรียนการสอนมา
จัดเก็บไว้ในเครื่องแม่ข่าย เพื่ออานวยความสะดวกให้กับนักศึกษาในการทบทวนการเรียนย้อนหลังได้
ช่อง 3 มีจุดมุ่งหมายสาคัญ คือ เพื่อนาเสนอเกี่ยวกับกิจกรรมและภาพบรรยากาศ
ของกิ จ กรรม เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ให้ นั ก ศึ ก ษา คณาจารย์ บุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย ฯ ตลอดจน
บุคคลภายนอก ได้รับทราบว่าในวันหนึ่งๆ มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมอะไรบ้าง และมีหน่วยงานใดมาเยี่ยม
ชมมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯเกิดความภาคภูมิใจ และ
รับทราบข่าวการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย มี
ความยาวประมาณ 15-20 นาที เสนอเป็นภาพข่าว และมีเสียงบรรยายประกอบรายการ หรือจากการ
บันทึกรายการที่เป็นประโยชน์ทางวิชาการนาเสนอเป็น ช่วงๆ ตามความสนใจ รวมทั้งนานาทรรศนะ
การไขข้อข้องใจ และสาระความบันเทิงรูปแบบต่าง ๆ
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ภาพที่ 2.3 สวนดุสิตอินเทอร์เน็ตบรอดแคสติ้ง
2.7 ระบบบริ ห ารการศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย สวนดุ สิ ต การน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของมหาวิ ท ยาลั ย สวนดุ สิ ต มาใช้ มหาวิ ท ยาลั ย สวนดุ สิ ต ได้ จั ด เตรีย มระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเข้ามาช่วยสนับสนุนการดาเนินงานและการเรียนการสอนโดยแบ่งลักษณะ
การใช้งานออกเป็น 3 ประเภท คือ ระบบสารสนเทศเพื่อ การบริห าร (Management Information
Systems - MIS) ซึ่งประกอบด้วย ระบบบุคลากร ระบบงบประมาณ ระบบการเงิน ระบบพัสดุครุภัณฑ์
ระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริห ารการศึ กษา (Education Management - EM) เช่น ระบบทะเบี ย น
ประกอบด้วย การจัดหลักสูตร การจัดตารางสอน การลงทะเบียน การชาระเงิน การตรวจสอบผลการ
เรียนผ่านเว็บ เป็นต้น และเทคโนโลยี สารสนเทศสาหรับ การศึก ษา (Information Technology for
Education - ITE) เช่น การใช้ระบบวีดิโอ คอนเฟอร์เรนซ์ (video conference) การจัดทาฐานข้อมูล
ออนไลน์ บทเรียนออนไลน์และการใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นคว้าหาความรู้ ซึ่งสามารถจาแนกออกได้
ดังนี้
2.7.1 ระบบสารสนเทศเพื่ อการบริหาร (Management Information System MIS) ระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริห ารเป็ น ระบบสารสนเทศที่ ส ร้า งขึ้ น เพื่ อ ช่ ว ยผู้ บ ริห ารใช้ ในการ
ตัดสินใจ สารสนเทศที่ใช้ส่วนใหญ่มักจะเป็นรายงานสรุปซึ่งได้จากสารสนเทศรวมจากหลายระบบงาน
ได้แก่ ระบบบัญ ชี รับ -จ่าย ระบบเงินเดื อ น ระบบบุ คลากรของมหาวิทยาลัย ระบบการบริหารงาน
งบประมาณ ระบบงานบริหารอาคารสถานที่ ระบบงานฐานข้อมูลบุคลากรและระบบพัสดุครุภัณฑ์ เป็นต้น
2.7.2 ระบบสารสนเทศเพื่ อการบริห ารการศึก ษา (Education Management EM) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา ได้แก่ ระบบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบทะเบียน
นักศึกษา ระบบการจัดตารางสอน ตารางสอบ การลงทะเบียนเรียน การชาระเงิน และการตรวจสอบ
การชาระเงิน การขอสาเร็จการศึกษา และระบบศิษย์เก่า เป็นต้น
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ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (ดาเนินการเรียบร้อย)
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-สาหรับการใช้งานของอาจารย์
2.7.2.6 ระบบขอสาเร็จการศึกษา
2.7.2.7 ระบบเงินกู้มหาวิทยาลัย,เงินกู้รัฐบาล
2.7.2.8 ระบบการคิดเงินค่าสอนสาหรับอาจารย์
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (กาลังพัฒนาระบบย่อยเพิ่มเติม)
2.7.2.9 ระบบบริหารหลักสูตร
2.7.2.10 ระบบเทียบโอน
2.7.2.11 ระบบริการนักศึกษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา นักศึกษาสามารถเข้าไปใช้บริการ
ได้ จากเว็บ ไซต์ http://regis.dusit.ac.th หรือ https://academic.dusit.ac.th นอกจากบริก ารทาง
เว็บ ไซต์ แ ล้วมหาวิท ยาลั ยได้มี บ ริก ารให้ นั กศึ กษาสามารถเรีย กดูรายละเอี ย ดการเงิน ของนั กศึ ก ษา
รายวิชาที่จอง พิมพ์ใบแจ้งหนี้และพิมพ์ผลการเรียนได้จากตู้ E-ASM ซึ่งเป็นตู้ที่ใช้ระบบสัมผัส (touch
screen) มีบริการติดตัง้ อยู่ทุกศูนย์การศึกษา
สาหรับการเข้าใช้งานทะเบียนออนไลน์ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. เข้าเว็บไซต์ www.dusit.ac.th
2. เลือกงานทะเบียนออนไลน์ ที่แถบเมนูทางด้านซ้าย

แผนภาพที่ 2.4 งานทะเบียนออนไลน์
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หรืออาจจะเข้าเว็บไซต์ของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนโดยตรง คือ
http://regis.dusit.ac.th/home/
กรอกรหัสประจาตัวนักศึกษา ที่ช่อง รหัสประจาตัว (username)
กรอกรหัสผ่าน ที่ช่อง
รหัสผ่าน (password)
คลิกปุ่ม ”ตกลง”

ภาพที่ 2.5 ระบบบริหารการศึกษา

1.
2.
3.
4.

ก็จะเข้าสู่หน้าจอหลักนักศึกษา โดยจะมีแถบเมนูต่าง ๆ ดังนี้
เปลี่ยนรหัสผ่าน/ลืมรหัสผ่าน
5. บริการตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน
ตรวจสอบข้อมูลหลักสูตร
6. ชื่อผู้ใช้งาน, รหัสผ่าน
การสารวจความพึงพอใจด้านการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษา
ตารางเรียน/ตารางสอบ
7. แจ้งข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

2.8 การสืบ ค้น ฐานข้อ มูลที่มี ให้บริการในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
สวนดุสิตเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทุกสาขาวิชา และเป็นแหล่งข้อมูลข่า วสารที่ทันสมัย
เพื่อให้บริการสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ มีทั้งบรรณานุกรม บทคัดย่อ และบทความเต็มของวารสาร
(Index, Abstract and Full text) ซึ่ ง สามารถสื บ ค้ น ได้ จ ากฐานข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ โดยการ คลิ ก ไปที่
Database ในหน้าจอหลักของสานักวิทยบริการ จะพบกับฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่มี ให้บริการ 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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เมื่อต้องการที่จะเข้าไปสืบค้นหาข้อมูลที่ต้ องการ สามารถคลิกที่ภาพของ
เพื่อทาการสืบค้นข้อมูลต่อไป
ในการสืบค้น e-journal สามารถคลิกไปที่รูปแว่นขยายเพื่อทาการสืบ ค้น
เมื่อเข้าสู่หน้าหลักของการสืบค้นแล้วก็สามารถใส่คาค้นตามต้องการได้ ดังภาพตัวอย่าง

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

ภาพที่ 2.7 เข้าหน้าหลักสืบค้นฐานข้อมูลe-Journal
(ที่มา: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 2561)
Ebrary : e-Books เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่รวบรวมหนังสือมากกว่า 20,000 เล่ม
จากสานักพิมพ์ชั้นนากว่า 150 สานักพิ มพ์ เช่น The McGraw-Hill Companies, Random House,
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Taylor & Fracis, Springer Verlag, MIT Press, Harvard, Cambridge University Press เป็ น ต้ น
โดยหนังสือส่วนใหญ่จะเริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 และจะมีเพิ่มขึ้นทุกเดือน

ภาพที่ 2.8 หน้าจอการเข้าสืบค้น e-Books
(ที่มา: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 2561)
Kluwer Online eBooks ฐานข้อมูลหนั งสืออิเล็กทรอนิกส์ Kluwer Online eBooks
เป็ น ฐานข้อ มู ล ที่ ผลิ ต โดย Kluwer Academic Publisher ภายใต้ ชื่อ สั ญ ลั ก ษณ์ SpringerLink ( the
language of Science) ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ของหนังสือไม่น้อยกว่า 1,500 ชื่อเรื่อง
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1994 – ปัจจุบัน ครอบคลุมเนื้อหาสาขาวิชา วิทยาศาสตร์ (scientific) การแพทย์ (medical)
ชีววิทยา สิ่งแวดล้อม พืชศาสตร์ ฟิสิกส์ วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ รวมทั้งสาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
เมื่อนักศึกษาได้ทาการศึกษาและทาฝึกปฏิบัติ การสืบค้นของสานักวิทยบริก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต แล้วก็สามารถนาไปประยุก ต์ใช้ในการสืบค้นข้อมู ล
สถาบันการศึกษาอื่นได้ต่อไป

3. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่นักศึกษาสามารถใช้เพื่อการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศนั้นประกอบไปด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อ สาร
หรือเทคโนโลยีอื่นๆ เมื่อนามาประยุกต์รวมกันแล้วเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถเป็นเครื่องมือที่เพิ่ม
ประสิทธิภาพทางการศึกษาตั้งแต่ระดับโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย จนถึงการศึกษาระดับชาติได้
เป็นอย่างดี ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถนามาใช้ประโยชน์ทางการศึกษาของนั กศึกษานั้นมีหลาย
ประเภทและหลายรูปแบบ เช่น การศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต บรอดแคสติ้ง การสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน (Computer-Aided Instruction) ซี ดี รอม (CD-ROM) อิ น เทอร์ เน็ ต ฯลฯ ส าหรับ การวิจั ยครั้ง นี้
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ผู้วิจัยเลือกที่จะศึกษาครอบคลุมในเรื่องของการใช้โปรแกรมประยุกต์ ฐานข้อมูล เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
และสื่อ ประสมต่างๆ ซึ่ งเป็ น เทคโนโลยี สารสนเทศที่ เกี่ย วข้อ งหรือเป็ นประโยชน์ ต่ อการศึ กษาของ
นักศึกษา โดยจะนาเสนอรายละเอียดของเทคโนโลยีสารสนเทศแต่ละชนิดที่กล่าวมาข้างต้น ดังนี้
3.1 โปรแกรมประยุกต์ (Application software)
โปรแกรมประยุกต์เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทางานด้านต่างๆ ตาม
ความต้องการของผู้ใช้ ไม่ว่าจะเป็นด้านเอกสาร บั ญ ชี การจัดเก็บข้อมูลข่าวสาร สามารถจาแนกได้ 2
ประเภท (เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่ อการเรี ยนรู้ , 2542 : 33-35; ศรี ไพร ศั กดิ์ รุ่งพงศากุ ล, 2544) มี
ความหมายดังนี้
3.1.1 โปรแกรมสาหรับงานเฉพาะด้าน (special purpose software) เป็นโปรแกรมที่
พัฒ นาขึ้นให้มีความเหมาะสมกับงานเฉพาะด้าน เช่น โปรแกรมการทาบัญ ชีจ่ายเงินเดือน โปรแกรม
ระบบเช่าซื้อ โปรแกรมการฝากถอนเงิน เป็นต้น โปรแกรมสาหรับงานเฉพาะด้านส่วนมากจะไม่มีการ
จาหน่ายอยู่ทั่วไป องค์กรที่มีความต้องการใช้งานมักจะต้องพัฒนาตนเอง หรือว่าจ้างบริษัทพัฒนาให้
โดยเฉพาะ เพื่อให้เหมาะกับหน่วยงานของตน
3.1.2 โปรแกรมส าหรั บ งานทั่ ว ไป (general purpose software) เป็ น โปรแกรมที่
ออกแบบมาสาหรับงานทั่วๆ ไป ผู้ใช้สามารถนามาประยุกต์ใช้กับงานต่างๆ ได้เอง โปรแกรมประเภทนี้มี
จานวนมากและเป็นที่นิยมใช้ทั่วไป ได้แก่
3.1.2.1 โปรแกรมประมวลผลคา (word processing software) เป็นโปรแกรม
ด้านการจัดทาเอกสารในรูปแบบต่างๆ เช่น รายงาน จดหมาย บันทึกข้อความ หนังสือ และสิ่งพิ มพ์ทั่วๆ
ไป โปรแกรมประมวลผลคาในปัจจุบันมีความสามารถในการใส่รูปภาพ ตาราง อักษรศิลป์ต่างๆ รวมทั้ง
ยัง มี เครื่ อ งมื อ ช่ ว ยในการท างานได้ อ ย่ า งสะดวก เช่น ระบบตรวจตั ว สะกดและไวยากรณ์ เป็ น ต้ น
โปรแกรมประมวลผลคาที่นิยมใช้ในปัจจุบันทั่วไป ได้แก่ Microsoft Word, WordPerfect และ Lotus
Word Pro เป็นต้น
3.1.2.2 โปรแกรมจั ดการฐานข้อมู ล (Data Base Management Software DBMS) เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บและจัดการข้อมูลที่มีอยู่ให้เป็นหมวดหมู่
สามารถเรียกใช้หรือค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลที่นิยมใช้ในปัจจุบัน
ได้แก่ Microsoft Access, FoxPro, Clipper เป็นต้น
3.1.2.3 โปรแกรมตารางวิ เคราะห์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (electronic spreadsheet
software) เป็นโปรแกรมที่มีลักษณะตารางทาการ (worksheet) เหมาะสาหรับงานการคานวณตัวเลข
ในรูปแบบต่างๆ ตารางทาการประกอบไปด้วยช่องตารางหรือเซลล์ (cell) ที่เรียงเป็นแถวและคอลัมน์
สามารถป้อนข้อมูล ตัวเลข และสูตรการคานวณได้ นอกจากนี้ยังสามารถใส่รูปภาพและจัดทากราฟิก
สถิติได้อย่างสวยงาม ลักษณะงานที่ใช้โปรแกรมประเภทนี้ เช่น การทาบัญชีงบกาไร-ขาดทัน รายงาน
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การขาย การบันทึกคะแนนของนักศึกษา ตัวอย่างโปรแกรมด้านการคานวณ ได้แก่ Microsoft Excel,
Lotus1-2-3 เป็นต้น
3.1.2.4 โปรแกรมการพิมพ์แบบตั้งโต๊ะ (desktop publishing) เป็นโปรแกรมที่
ใช้จั ดท าสิ่งพิ ม พ์ ต่างๆ เช่ น แผ่ นพั บ หนั ง สือ นามบั ต ร สามารถออกแบบงานหรือ เอ กสารให้ เป็ น ที่
น่าสนใจได้ และโปรแกรมสามารถนารูปภาพเข้ามาเป็นส่วนประกอบของงานได้ โปรแกรมที่ใช้สาหรับ
งานพิมพ์ในปัจจุบัน เช่น Adube PageMaker
3.1.2.5 โปรแกรมนาเสนอ (Presentation software) เป็นโปรแกรมที่ช่วยงาน
ด้านการนาเสนอข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยสามารถสร้างเอกสารการนาเสนอที่ประกอบด้วยอักษร
รูปภาพ แผนผัง รายงาน ตลอดจนภาพเคลื่อนไหวต่างๆ เป็นต้น นิยมใช้ในการเรียนการสอน หรื อการ
ประชุมสัมมนา เพื่อนาเสนอข้อมูลให้การบรรยายนั้นน่าสนใจยิ่งขึ้น โปรแกรมนาเสนอข้อมูลที่นิยมใช้ใน
ปัจจุบัน ได้แก่ Microsoft PowerPoint, Freelance Graphics เป็นต้น
3.1.2.6 โปรแกรมกราฟิ ก (Graphic software) เป็ น โปรแกรมส าหรั บ สร้ า ง
ภาพกราฟิกต่างๆ สามารถจาแนกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้
ก) โปรแกรมสาหรับตกแต่งภาพ เป็นโปรแกรมช่วยในการวาดภาพ
และตกแต่งภาพให้สวยงาม โดยใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ ตกแต่งภาพที่เลียนแบบของจริง โปรแกรม
ตกแต่งภาพที่นิยมใช้ เช่น Adobe PhotoShop, Microsoft Paint, CorellDraw เป็นต้น
ข) โปรแกรมช่วยออกแบบ เป็นโปรแกรมที่ใช้ช่วยในการออกแบบ
งานด้านสถาปัต ยกรรมและวิศ วกรรม โปรแกรมช่ วยออกแบบที่ นิย มใช้ เช่น AutoCAD สามารถใช้
ออกแบบงานต่างๆ เช่น บ้าน รถยนต์ ระบบไฟฟ้า แผงวงจร เป็นต้น
3.1.2.7 โปรแกรมสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication software) เป็น
โปรแกรมที่ ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ช่วยประหยัดเวลาและค่า ใช้จ่า ย
โปรแกรมประเภทนี้ ได้แก่ โปรแกรมไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail) โปรแกรมใช้สนทนา
พูดคุยโต้ตอบกัน เช่น Line, WhatsApp, Facebook เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย
3.1.2.8 โปรแกรมค้ น หาข้ อ มู ล (Resource discovery software) เป็ น
โปรแกรมที่ ใช้สาหรับ ค้นหาข้อมูลที่ ต้องการจากแหล่งข้อมูลต่างๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ช่วยให้
สามารถเรียกค้นข้อมูลที่ต้องการได้ จากทั่วโลก ตัวอย่างโปรแกรมประเภทนี้ เช่น เวิลด์ไวด์เว็บ WWW
(World Wide Web)
2. ฐานข้อมูล (Database)
ฐานข้อมูลเป็นแหล่งอ้างอิงทางด้านบรรณานุกรมที่ไ ด้รับการจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์
พร้อมระบบค้นคืนที่จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างสะดวก รวดเร็ ว และมีประสิทธิภาพ
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ฐานข้ อ มู ลส่ ว นใหญ่ จ ะรวบรวมบรรณานุ ก รมเฉพาะสาขาวิช า ส่ว นใหญ่ เกี่ ยวข้ องกั บ วิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี ธุรกิจและอุตสาหกรรม สังคมศาสตร์ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้
2.1 ฐานข้ อ มู ล อ้ างอิ ง (reference database) เป็ น ฐานข้ อ มู ล ที่ จ ะช่ ว ยชี้ แ นะแหล่ ง
สารสนเทศ เช่น แหล่งสารสนเทศที่เป็นตัวบุคคล หน่วยงาน หรือเอกสารสิ่งพิมพ์ หรือเอกสารสิ่งพิมพ์
เพื่ออานวยความสะดวกในการเข้าถึงรายละเอียดที่สมบูรณ์ที่ต้องการ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้
2.1.1 ฐานข้อมูลบรรณานุกรม (bibliographic database) เป็นฐานข้อมูลที่ให้
รายละเอียดทางบรรณานุกรมหนังสือ บทความวารสาร เอกสารการวิจัย รายงานการประชุม เป็นต้น ซึ่ง
อาจจะมีหรือไม่มีสาระสังเขปก็ได้ ฐานข้อมูลบรรณานุกรมเป็นฐานข้อมูลที่มีการผลิตมากที่สุด
2.1.2 ฐานข้อมูลแนะแหล่งสารสนเทศ (referral database) เป็นฐานข้อมูลที่ให้
รายละเอีย ดของแหล่งที่จ ะให้ ข้อมู ล หรือข้อมู ลที่ต้ องการอาจจะมีสาระสัง เขปหรือ เนื้อ หาย่อ ยๆ ที่
นอกเหนือจากสิ่งพิมพ์ เช่น องค์กร หน่วยงาน ตัวบุคคล หรือสื่อโสตทัศนวัสดุ เป็นต้น
2.2 ฐานข้ อ มู ล ต้ น แหล่ ง (source database) หรื อ ฐานข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง (Factual
database) เป็นฐานข้อมูลที่ให้ข้อเท็จจริงที่มีเนื้อหาตรงตามเอกสารต้นฉบับ โดยผู้ ใช้สามารถนาความรู้
หรือข้อมูลไปใช้ได้เลย ฐานข้อมูลตัวแหล่งสามารถแบ่งออกได้ 4 ประเภท ดังนี้
2.2.1 ฐานข้อมูลตัวเลข (numeric database) เป็นฐานข้อมูลที่ให้ข้อมูลเฉพาะตัว
เลข หรือ สถิติ ส่ ว นใหญ่ บัน ทึ กจากแหล่ง ปฐมภูมิ เช่น ข้ อมู ลเกี่ย วกับ ประชากร ราคาผลผลิต รายได้
ประชาชาติ
2.2.2 ฐาน ข้ อ มู ลเนื้ อ ห าและ ตั ว เลข (textual database) เป็ น ข้ อ มู ล ที่ ให้
รายละเอี ย ดของเนื้อ หาสาระสังเขปของสารสนเทศตรงตามต้ นฉบับ ทั้ง ข้อมู ลชนิดที่ เป็น อักษรและ
ตัวเลขตรงตามฉบับ
2.2.3 ฐาน ข้ อ มู ล คุ ณ สมบั ติ (properties database) เป็ น ฐาน ข้ อ มู ล ที่ ใ ห้
รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติทางเคมี ฟิสิกส์ วิศวกรรม และคาศัพท์ต่างๆ
2.2.4 ฐานข้ อ มู ล เนื้ อ หาสมบู ร ณ์ (Full-text database) เป็ น ฐานข้ อ มู ล ที่ ใ ห้
รายละเอียดครบถ้วนตามเอกสารต้นฉบับ เช่น ข้อมูลทางด้านกฎหมาย สิทธิบัตร เป็นต้น
3. อินเทอร์เน็ต (Internet)
ครรชิต มาลัยวงษ์ (2540 : 17) อธิบายว่าอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ข นาด
ใหญ่ที่สุดของโลก ในปัจจุบันนี้อินเทอร์เน็ตเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ทั่วโลกนับล้านเครื่องเข้า
ด้วยกัน ทาให้มีผู้ที่เป็นสมาชิกเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอยู่ทั่วโลกหลายสิบล้านคน
อินเทอร์เน็ตมีประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างใหญ่หลวง ทาให้มหาวิทยาลัยหลายแห่งตื่นตัว
ต่อการใช้งาน มีการเชื่อมโยงกันระหว่างมหาวิทยาลัย และมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วจนครอบคลุม
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หน่ วยงานต่ างๆ ทั้ งภาครัฐ และเอกชน ยื น ภู่ ว รวรรณ (2538 : 30) ได้ ก ล่ าวถึ ง บทบาทสาคั ญ ของ
อินเทอร์เน็ตต่อการศึกษา ดังนี้
3.1 การใช้เป็นระบบสื่อสารส่วนบุคคล โดยการใช้อิเล็กทรอนิกส์เมล์หรือที่เรียกว่าอีเมล์
(e-mail) ท าให้ การสื่อ สารระหว่างกั นเกิดขึ้ นได้ง่าย แต่ละบุคคลจะมีตู้จ ดหมายประจา สามารถส่ ง
ข้อความถึงกัน ซึ่งในระบบนี้สามารถนามาประยุกต์ใช้ทางการศึกษาได้มาก เช่น การแจ้ง ผลสอบกับ
นักศึกษา การส่งการบ้าน การโต้ตอบบทเรียนเรื่องต่างๆ ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา
3.2 ระบบข่าวสาร บนอินเทอร์เน็ตมีระบบข่าวสารในลักษณะเหมือนกระดานข่าวที่
เชื่อมโยงถึงกันทั่วโลก ทุกคนสามารถเปิดกระดานข่าวที่ตนสนใจ และสามารถส่งข่าวสารผ่านกลุ่มข่าว
และโต้ตอบข่าวสารต่างๆ ได้ เช่น กลุ่มผู้สนใจงานวิจัยทางคณิตศาสตร์ก็มีกระดานข่ าวไว้อภิปรายปัญหา
ร่วมกัน
3.3 การใช้ค้น หาข้อ มูล บนอิน เทอร์เน็ต มีแ หล่ ง ข้อมู ลขนาดใหญ่ ที่ เชื่ อมโยงกัน และ
ติดต่อกับห้องสมุดอื่นทั่วโลก ทาให้การค้นหาข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
สามารถค้นหาตามคาหลักที่ต้องการได้
3.4 ฐานข้อมูลเครือข่ายใยแมงมุม (World Wide Web) เป็นฐานข้อมูลแบบเอกสารและ
รูปภาพ (Hypertext) ที่มีข้อความและรูปภาพแบบสื่อประสมที่สามารถหาได้จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลก
3.5 การพูดคุยแบบโต้ตอบหรือคุยเป็นกลุ่ม บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถเชื่อมต่อ
กั น และพู ด คุ ย กั น ได้ ด้ ว ยเวลาจริง โดยการพิ ม พ์ ข้ อ ความโต้ ต อบกั น ไม่ ว่ าจะอยู่ ที่ ใ ดบนเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ต แม้ฝ่ายหนึ่งอาจจะอยู่ในต่างประเทศที่ห่างไกลก็พูดคุยกันได้และยังสามารถพูดคุยกันเป็ น
กลุ่มได้ด้วย
3.6 การแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล แบบ FTP (File Transfer Protocol) กล่ า วคื อ เป็ น การ
โอนย้ายข้อมูลระหว่างกันเป็นจานวนมาก เป็นการส่งข้อมูลบนเครือข่าย
3.7 การใช้ทรัพยากรที่ห่างไกล ผู้เรียนอาจอยู่ที่บ้านสามารถเรียกใช้คอมพิวเตอร์และ
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยได้ และยังสามารถขอใช้ทรัพยากรในต่างมหาวิทยาลัยได้เช่นกัน ทาให้มีการ
ใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประโยชน์และคุ้มค่าเป็นอย่างยิ่ง
ถนอมพร ตันติพิพัฒน์ (2539 : 4-9) ได้สรุปรูปแบบการนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใช้
ในการศึกษา ดังนี้
1. ใช้เพื่อการติดต่อสื่อสาร อภิปราย ถกเถียง แลกเปลี่ยน และสอบถามข้อมูลข่าวสาร
ความคิดเห็น ทั้งกับผู้ที่สนใจศึกษาในเรื่องเดียวกัน หรือกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ โดยการใช้บริการ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic mail หรือ e-mail) หรือกลุ่มสนทนา (News group
2. ใช้เพื่อการค้นหาข้อมูลในการเรียนรู้ด้วยตนเอง นักการศึกษาสามารถใช้บริการทาง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล ศึกษา ค้นคว้างานวิจัยได้หลายวิธีด้วยกัน วิธีที่นิยมมากที่สุด
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ในปัจจุบัน คือ การค้นโดยใช้เวิลด์ไวด์เว็บ (WWW) เพราะมีการนาเสนอข้อมูลได้น่าสนใจและเชื่อมโยง
ข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกันให้เราได้ศึกษาอย่างสะดวกสบาย
3. ใช้ในหลักสูตรการศึกษา การใช้อินเทอร์เน็ตในหลักสูตรการศึกษา สามารถแบ่งได้เป็น
3 ลักษณะ ดังนี้
การประยุกต์อินเทอร์เน็ตในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของหลักสูตรที่มีอยู่เดิม
จากการส ารวจของวิ ท ยาลั ย ครู แ บงค์ ส ตรี ต (Bank Street College of Education) ในพ.ศ.2536
พบว่านักการศึกษาในสหรัฐอเมริกาได้ใช้อินเทอร์เน็ตในหลักสูตรกิจกรรมการสอนแตกต่างกันไป โดย
กิจกรรมการสอนที่ได้ป ระโยชน์ม ากที่ สุ ด และได้ รับความนิ ย มมากที่ สุ ด คื อ การใช้ อิน เทอร์ เน็ ตใน
หลั ก สู ต รกิ จ กรรมการสอนในโครงการร่ ว มระหว่ า งห้ อ งเรี ย นจาก 2 โรงเรีย นขึ้ น ไป (Classroom
exchange projects) เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลในวิชาทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการรับรู้ทางสังคม
และที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ ทั้งนี้ก็เพราะโครงการต่างๆ เหล่านี้ได้รวมเอากิจกรรมการ
เรียนอื่นๆ เอาไว้ เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ การค้นคว้า วิจัย การสอบถาม ปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญ การรับรู้ทางสังคม การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ และ
การเขียนรายการ
การศึกษาทางไกล เป็น รูปแบบการเรียนการสอนรูป แบบใหม่ ซึ่งผู้เรียนและ
ผู้สอนไม่จาเป็นต้องอยู่ในสถานที่เดียวกัน เป็นการช่วยขจัดปัญหาทางด้านการขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญ
ข้อ จ ากั ด ในด้ านเวลาและสถานที่ ข องผู้ เรีย นและผู้ ส อน การจั ด การศึ ก ษาทางไกลโดยใช้ เครือ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ต แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
ในลั กษณะที่ผู้ เรียนและผู้ส อนนั ดหมายเวลากันแน่ชัด ในการเรียนการสอน
ลัก ษณะนี้ แม้ ผู้เรียนและผู้ สอนจะอยู่ ห่ างไกลกั น แต่ ก็ส ามารถเห็ น ภาพและโต้ต อบกั น ได้ โดยผ่า น
อุปกรณ์ส่งสัญญาณภาพและเสียง
ในลักษณะที่ผู้เรียนและผู้สอนไม่จาเป็นต้องนัดหมายเวลาที่แน่ชัด แต่ผู้สอนต้อง
เตรียมเอกสารการสอนไว้ล่ วงหน้ าและเก็บ ข้อมูลไว้บ นเครือข่าย เมื่อผู้เรียนต้องการเรียนก็เข้ามาที่
เครือข่ายที่ผู้สอนได้จัดเตรียมการสอนไว้ เอกสารการสอนที่นิยม คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบน
เว็บ (CAI on the Web)
การเรียนการสอนเกี่ยวกับกับอินเทอร์เน็ต การจัดการเรี ยนการสอนเกี่ยวกับ
อินเทอร์เน็ตเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อในลักษณะที่แตกต่างไป
จากเดิม เช่น การอภิปรายผ่านทางอีเมล์ การเสนอความคิดเห็นในกลุ่มสนทนา เป็นต้น
4. สื่อประสม (Multimedia)
สื่อ ประสมเป็ น ระบบที่ ใช้ ค อมพิ วเตอร์ ป ระมวลผลและแสดงผลได้ ทั้ ง ข้ อ ความ เสี ย ง
ภาพกราฟิก และภาพเคลื่อนไหวได้พร้อมกัน เพื่อให้สามารถสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่ ต้องการแสดงออก
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ได้ อย่ างมีป ระสิท ธิภ าพ การใช้งานข้ อมู ลที่ เป็ น แบบสื่ อประสม ท าให้ เราสามารถเข้า ใจถึ ง เนื้ อ หาที่
กล่ าวถึง ได้ เป็ น อย่า งดี น่ า ตื่ น เต้ น เรีย นรู้ไ ด้ ง่าย ท าให้ ก ารเรีย นรู้ส มบู รณ์ ม ากขึ้ น ปั จ จุ บั น ได้ มีก าร
ประยุกต์ระบบสื่อประสมในงานด้านต่างๆ มากมาย ทั้งในงานประชาสัมพันธ์ งานนันทนาการ และงาน
การศึกษา สาหรับในด้านการศึกษานั้นระบบสื่อประสมช่วยให้การจัดทาโปรแกรมบทเรียนน่าสนุกขึ้น
ใช้ได้เพลิดเพลินมากขึ้น สื่อประสมจึงประยุกต์เข้าระบบการศึกษาได้อย่างเต็มที่ เพราะสามารถนามา
ประยุกต์ใช้กับการสร้างบทเรียน สร้างเนื้อหาวิชาการเพื่อการเรียนการสอน ตลอดจนใช้เป็นสื่อสาหรับ
การเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ ได้มาก สื่อประสมจะเข้ามามีบทบาทต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก เพราะ
สามารถเก็บข้อมูลข่าวสารได้มากกว่าการเก็บแบบหนังสือ หรือเอกสาร อีกทั้งผู้อ่านหนังสือจะรับรู้ทาง
ประสาทตาเท่ านั้ น แต่ ห ากใช้ สื่ อ ประสมจะได้รับ การได้ ยิ น มี ก ารมองเห็ น ภาพเคลื่ อ นไหว และยั ง
สามารถโต้ตอบทางประสาทสัมผัสได้อีกด้วย
สื่ อ ป ระ สม นั้ น ส่ ว น ให ญ่ จะ เป็ น โป รแก รมเพื่ อ ก ารเรี ย น รู้ เช่ น สารานุ ก รม
(Encyclopedias) เพื่อใช้อ้างอิง แสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ต้องการ เพื่อให้เข้าใจถึงเนื้อหาในเรื่องนั้น
อย่างละเอียด โดยการใช้ระบบสื่อประสมในการแสดงข้อความบรรยาย รูปภาพประกอบ หรือเสียงต่างๆ
เพื่อทาให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นกว่ าการแสดงข้อมูลที่เป็ นข้อความอย่างเดียวแบบแต่ก่อน เนื่องจาก
การแสดงสื่อแบบสื่อประสมนั้นต้องอาศัยเนื้อที่ในการเก็บมากกว่าข้อมูลที่ เป็นข้อความแบบธรรมดา
สื่อประเภทนี้จึงมักอยู่ในรูปแบบของแผ่นจานแสง (Optical Disc) แบบต่างๆ เช่น ซีดี (Compact Disc
: CD) หรือสื่อแบบใหม่ที่เรียกว่า ดีวีดี (Digital Video Disc : DVD) เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลสื่อประสมที่
มีขนาดใหญ่นั้นเอาไว้ (ครรชิต มาลัยวงษ์. 2538 : 6; ยืน ภู่วรวรรณ. 2538 : 15-16; รุจโรจน์ แก้วอุไร.
2540 : 10; คณาจารย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 2544 : 55-56)

4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การน าเสนอสาระในตอนนี้ ผู้ วิจัย นาเสนองานวิ จัยที่ เกี่ย วข้อ งในประเทศ 7 เรื่อง และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างประเทศ 7 เรื่อง ซึ่งมีรายละเอียดมีดังนี้
4.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศ
พจนพร ถนอมวุฒิ ศักดิ์ (2543) ได้ทาการวิจัย เรื่อง การศึกษาความพึ งพอใจของ
นั ก ศึ ก ษา คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี สถาบั น ราชภั ฏ สวนดุ สิ ต ในการน าเทคโนโลยี ร ะบบ
สารสนเทศมาใช้ในการให้บริการของสานักวิท ยบริการ โดยมีจุดมุ่ง หมายเพื่อศึกษาการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการให้บริการของสานักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต เพื่อพิจารณาที่สภาพ
ของการนาเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ในการให้บริการของสานักวิทยบริการในปัจจุบัน และความพึง
พอใจของนักศึกษาที่นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานของสานักวิทยบริการ พบว่า นักศึกษาที่มีเพศ
แตกต่างกันจะมีความพึงพอใจในการนาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการไม่แตกต่างกัน
ในระหว่างเพศ นักศึกษาที่เรียนโปรแกรมวิชาแตกต่างกันจะมีความพึงพอใจในการนาเทคโนโลยีระบบ
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สารสนเทศมาใช้ในการให้บริการแตกต่างกันในระหว่างโปรแกรมวิชา นักศึกษาที่มีอายุแตกต่างกันจะมี
ความพึงพอใจในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการไม่แตกต่างกันในระหว่างอายุ และ
นักศึกษาที่เรียนชั้นปีที่แตกต่างกันจะมีความพึงพอใจในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วสั น ต์ เชื่ อ มทอง (2543) ได้ ท าการวิ จั ย เรื่อ ง การใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศของ
นายทหารนั กเรียนหลักสูตรหลักประจาชุดที่ 73 – 74 และ 75 ที่ สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการ
ทหารบก พบว่า ผู้สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบกมีอายุระหว่าง 33-43 ปี มีการศึกษา
ทางสายวิท ยาศาสตร์ธรรมชาติม ากกว่าสายวิท ยาศาสตร์สั ง คม มี สายการปฏิ บั ติง านเหล่าก าลัง รบ
มากกว่า เหล่ า ช่ วยรบรวมทั้ งเหล่ าสนั บ สนุ น การรบ ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่ าไม่ เป็ น ไปตาม
สมมุ ติ ฐ านทั้ ง 3 ด้ า น ส่ ว นประสบการณ์ ใ นการศึ ก ษาพบว่ า ผู้ มี ป ระสบการณ์ น้ อ ยมากกว่ า ผู้ มี
ประสบการณ์ มาก ผลการศึกษาพบว่าประสบการณ์ ในการศึกษามีความสั มพันธ์กับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ปัญหาส่วนใหญ่ ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า 1. ด้านตัวเครื่องคอมพิวเตอร์มี
ปัญ หามากที่สุ ด คื อ เครื่ อ งคอมพิว เตอร์มีจานวนไม่ เพี ยงพอ 2. ปั ญ หาด้ านโปรแกรมมากที่ สุด คื อ
โปรแกรมที่ใช้อยู่ยังมิได้รับการพัฒนาให้ใช้งานโดยเฉพาะตามสายงานของแต่ละแผนก 3. ปัญหาด้าน
บุคลากรมากที่สุด คือ ขาดบุคลากรที่มีความรู้ในการซ่อมบารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และขาดบุคลากรที่มี
ความรู้ในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง คือ 1. ด้านการสื่อสารควรส่งเสริม
ให้มีการใช้คอมพิวเตอร์ให้มาก 2. ด้านการใช้ ในการทางานควรนาคอมพิวเตอร์ใช้งานด้านอื่นด้วย 3.
ด้านการเผยแพร่ควรส่งเสริมให้ผู้ที่มีความสนใจให้ได้รับความรู้ในการใช้งานคอมพิวเตอร์
ทนงเกียรติ อุปันโนและคณะ (2543) ได้ทาการวิจัย เรื่อง การรับรู้ ประสบการณ์และ
ความคาดหวังของบุคลากรและนักศึกษาต่อการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศของสานักบริการ
คอมพิ ว เตอร์ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ พบว่ า ผู้ เคยใช้ บ ริ ก ารสารสนเทศมี ก ารรั บ รู้ด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ดีกว่า ขณะที่การทาประชาสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มบุคลากรและนักศึกษาจะต้องอาศัยสื่อที่
ต่างกัน ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยสามารถสร้ างอรรถประโยชน์ให้แก่ทั้งสองกลุ่มมากที่สุด โดย
บริการจากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะบริการจากเวิร์ลไวด์เว็บและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
เป็นบริการที่นิ ยมใช้มากที่สุด เวลาที่ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่จะเข้าใช้คือในช่วงเวลา 12.00 ถึง 17.00 น.
ผู้ใช้ส่วนใหญ่มากใช้บริการต่อครั้งนานกว่า 1 ชั่วโมง และโดยเฉลี่ยร้อยละ 66 มีความพอใจในบริการที่
ได้รับ
กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังในระดับมากในทุกหัวข้ อบริการโดยเฉพาะการทาหน้าที่
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยอย่างสม่าเสมอ และเสนอแนะให้มีการใช้สื่อ
หลายสื่อ อาทิ ผ่านสื่อวิทยุคลื่น FM100 ป้ายประกาศและหนังสือเวียนในการทาประชาสัมพันธ์ บริการ
หรือข่าวสารต่างๆ โดยหนังสือเวียนยังเป็นสื่อที่เสนอแนะโดยกลุ่มบุคลากรและป้ายประกาศเป็นสื่อที่
นักศึกษาแนะนา การจัดอบรมเป็นหัวข้อบริการที่ควรเพิ่มโดยส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการจัดอบรมในทุก
ระดับและเลือกการอบรมระดับพื้นฐานและระดับกลางเป็นลาดับรองลงมา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
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บริ ก ารนั้ น ส่ ว นใหญ่ เ ห็ น ว่ า จ านวนเครื่ อ งที่ ใ ห้ บ ริ ก ารยั ง ไม่ เ พี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการและการ
ประชาสัมพันธ์ของสานักยังไม่ทั่วถึง ทาให้บางส่วนไม่ทราบว่าจะเข้าใช้บริการได้จากสถานที่ใด
วรรณรัตน์ พิภพภิญโญ (2545) ได้ทาการวิจัยเรื่อง “การสื่อสารเพื่อการศึกษาทางไกล
เครือข่ายสถาบัน ราชภัฏ สวนดุ สิต ความคิดเห็ นของผู้ให้ บริการและความพึ ง พอใจของผู้ใช้บ ริก าร”
ผลวิจัยพบว่า ปัญหาของการสื่อสารทางไกลของเครือข่ายสถาบันราชภัฏสวนดุสิตในส่วนนาเข้า (input)
ได้ แ ก่ ข้ อ มู ล Text Presentation ความพร้ อ มด้ า นการสอน และความไม่ คุ้ น เคยของอาจารย์ ต่ อ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส่วนประมวลผล (processes) ได้แก่ ความคล่องตัวในการใช้ระบบการประชุม
ทางไกล และด้วยผลรวมจานวนเวลาเรียนระบบทางไกลมีจากัด ทาให้ภาพที่นาเสนอส่ วนใหญ่จึงเป็น
เนื้อหาบนจอคอมพิวเตอร์มากกว่าที่จะเป็นภาพการปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และผู้เรียนเครือข่าย
การศึ กษา นอกจากนี้ เวลานั ก ศึ ก ษาส่ วนใหญ่ ส่ง งานให้ อาจารย์ อาจส่ ง ไม่ ถึง ผู้รั บ และส่ วนผลลัพ ธ์
(output) ได้แก่ การโต้ตอบระหว่างผู้เรียนและผู้สอน เนื่องจากความไม่ คุ้นเคยกับการเรียนในระบบ
ทางไกล ตามทัศนะจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ต่างเห็นตรงกันว่านักศึกษายัง
ขาดการพูดคุยซักถามเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาระบบนี้
และเมื่อพิจารณาความสาคัญของปัญ หาระหว่างเทคโนโลยี ผู้ ใช้บริการ และผู้ให้บริการ พบว่าปัญ หา
ของผู้ใช้บริการมีความสาคัญมากที่สุด เนื่องจากความไม่คุ้นเคยในการเรียนระบบทางไกลของผู้ใช้บริการ
ทาให้การโต้ตอบระหว่างผู้เรียนและผู้สอนมีน้อย รองลงมาคือปัญ หาของผู้ให้บริการ ด้านความพร้อม
ของการเรียนการสอน และวิธีสอนของอาจารย์ในการเตรียมการเรียนการสอนเพื่อจูงใจผู้เรียน รวมทั้ง
ด้านการสื่อสารระหว่างศูนย์การศึกษากับสถาบัน และการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์กั บนักศึกษาที่
อยู่ต่างที่ กัน ท าให้เกิดความล่าช้าหรือขาดหายของข้อมู ลข่าวสาร ขณะที่ ปัญ หาด้านเทคโนโลยีจาก
ผลการวิจัยพบว่ามีน้อยที่สุด
ลัดดาวรรณ มี อนั น ต์ (2546) ได้พั ฒ นาระบบสารสนเทศออนไลน์ สาหรับ ช่วยการ
จัดการเรียนการสอนของนักศึกษา โดยระบบแบ่งผู้ใช้ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ นักศึกษา สามารถดูข้อมูลใน
เรื่องกฎระเบียบต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติในขณะที่กาลังศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร ข้อมูลเกี่ย วกับการ
ลงทะเบี ย น สามารถตรวจสอบผลการเรี ย น และรายงานผลการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาในแต่ ล ะภาค
การศึกษา ส่งอีเมล์หาอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถค้นหารายชื่อและประวัติของนักศึกษา
ผลการเรียนของนักศึกษา ส่งอีเมล์ถึงนักศึกษา อาจารย์ผู้สอน สามารถค้นหาและแสดงรายงานสรุปผล
การเรียนในแต่ละวิชาที่ทาการสอน ค้นหาและแสดงรายงานผลการเรียนของนักศึกษาที่ทาการสอนใน
แต่ละชั้นเรียน ส่งอีเมล์ถึงนักศึกษาที่ทาการสอน ผู้ดูแลระบบสามารถค้นหา และแสดงข้อมูลกฎระเบียบ
ข้อบังคับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และขั้นตอนต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัย ค้นหาข้อมูลผลการเรียนและ
รายงานสรุป ผลการเรีย นของนั กศึกษา ค้น หาและแสดงรายชื่ออาจารย์ผู้ส อนและผลการสอน แจ้ ง
ข่าวสารต่างๆ ผ่านระบบอีเมล์ให้กับผู้ใช้ระบบทั้งหมด โดยมีมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรีเป็น
กรณี ศึ ก ษา การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบทั้ ง หมด 3 ด้ า น อั น ได้ แ ก่ Usability Test,

37

Performance Test และ Functional Test โดยพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.59, 4.70 และ 4.65
ตามลาดับ เมื่อนาคะแนนเฉลี่ยของแต่ละหัวข้อมาผ่านระเบียบวิธีการทางสถิติ เพื่อหาค่าเฉลี่ยจะพบว่า
ค่าเฉลี่ยที่ได้อยู่ในระดับ 4.65 ซึ่งถือว่าระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีและสามารถนาไปช่วยเหลือใน
การแนะนา และให้คาปรึกษานักศึกษาได้เป็นอย่างดี
อุทัย สติมั่นและคณะ (2547) ได้ทาการวิจัย เรื่อง การศึก ษาสภาพปัญ หาและความ
ต้องการของนักศึกษาที่เรียนผ่านระบบ Video Conference ของสถาบันราชภัฏสวนดุสิต เกิดขึ้นจาก
ความร่วมมือของอาจารย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งศึกษาให้ทราบถึงสภาพการจัดการเรียนการสอนใน
ลักษณะของกลุ่มเรียนขนาดใหญ่ผ่านระบบ Video Conference ในด้านต่างๆ ได้แก่ 1. สภาพแวดล้อม
และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับระบบ Video Conference 2. สภาพปัญ หาและอุปสรรคในการเรียน
การสอน 3. ความต้องการของนักศึกษาที่เรียนผ่านระบบ Video Conference สาหรับกลุ่มตัวอย่างใน
การวิจัยครั้งนี้จาแนกได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1. ผู้เรียน ได้แก่ นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรีที่เรียน
ผ่ า น ระ บ บ Video Conference โดยท าก ารเลื อ ก จาก ศู น ย์ ก ารศึ ก ษ าน อ ก สถาบั น ใน เข ต
กรุงเทพมหานคร จานวน 5 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์จรัลสนิทวงศ์ ศูนย์พาณิชยการสยาม ศูนย์ระนอง 2 ศูนย์
ดุสิตพาณิชยการ และศูนย์พาณิชยการสันติราษฎร์ 2. ผู้สอน ได้แก่ อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาหมวดวิชา
การศึกษาทั่วไปผ่านระบบ Video Conference จานวน 1-2 คน ในแต่ละกลุ่มวิชา โดยทาการเลือก
กลุ่มตัวอย่างมาเป็นตัวแทนเพื่อจัดทา Focus Group ผลการวิจัยสรุปได้ว่า
1. ด้านสภาพปัญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอนผ่านระบบ Video Conference
พบว่า ปัญหาด้านความเพียงพอและคุณภาพของอุปกรณ์ จานวนอุปกรณ์ที่ใช้ยังไม่เพียงพอ คุณภาพ
ของอุปกรณ์ มีปัญ หาในเรื่องเสียงไม่ค่อยได้ยิน หรือไมโครโฟนไม่มีเสียง ปัญ หาด้านหลักสูตร ความ
เหมาะสมของเนื้ อ หาวิ ช าและสื่ อ ที่ ใช้ พบว่ า เนื้ อ หาของรายวิ ช าที่ น ามาสอนผ่ า นระบบ Video
Conference นั้นยังไม่เหมาะสมเท่าที่ควร นอกจากนั้นปัญหาหลักด้านสื่อ พบว่า สื่อที่ใช้ประกอบการ
เรียนการสอนผ่านระบบ Video Conference ในบางรายวิชายังไม่สอดคล้องกันเท่าที่ควร และมีเนื้อหา
มากเกินไป
2. ความต้องการของนักศึกษาที่เรียนผ่านระบบ Video Conference พบว่า ความ
ต้องการทางด้านกายภาพและเทคโนโลยี ผู้เรียนต้องการให้มีการพัฒนาระบบในรูปแบบที่โต้ตอบกันได้
ทันทีมากยิ่งขึ้นและต้องการอุปกรณ์ในการสื่อสารเพิ่ม อาทิเช่น ให้มีการวางไมโครโฟนหลายๆ ตัวไว้ใน
ตาแหน่งต่างๆ และต้องการให้มีการหมุนเวียนเรียนระหว่างห้องเรียนใหญ่ที่มีอุปกรณ์การสื่อสารครบกับ
ห้อ งเรียนเล็ กที่ การสื่ อสารเป็ นไปในลัก ษณะทิ ศทางเดี ยว ด้านสื่อ ที่ใช้ แบบฝึ กหั ด และผู้ส อน จาก
งานวิจัยพบว่าสื่อที่ใช้สอน เช่น PowerPoint ผู้เรียนต้องการเนื้อหาที่กระชับ และเกี่ยวข้องกับวิชาเรียน
และเสนอให้มีการเก็บบทเรียนไว้ในฐานข้อมูลออนไลน์ที่สามารถเข้าไปดูทบทวนเมื่อไรก็ได้
เชาวน์ดิศ อัศวกุล (2547) ได้ทาการวิจัยเรื่อง “การศึกษาสภาพปัญหาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ” มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา
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และแนวทางการใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศของบุ ค ลากรในคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุ น
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในปีการศึกษา 2547 โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจานวน 370 คน คิดเป็นร้อย
ละ 60 ของประชากร เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จัยเป็นแบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่น 0.91 การวิเคราะห์
ข้อมูลทาโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้
1. สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทุกด้านที่สารวจ ได้แก่ ด้านนโยบายในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานด้านงบประมาณสนับสนุน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคน ตลอดจน
ด้านโครงการต่างๆ เช่น ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่า มี
ไม่เพียงพอหรือไม่ดีพอ ทั้งนี้โครงการสาคัญ ที่ผู้บริหารและคณาจารย์เห็นว่ามีความจาเป็นและยังไม่มี
การนามาใช้ในทางปฏิบัติอย่างเพียงพอ ได้แก่ การให้บริการฐานข้อมูลนิสิตสาหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
ฐานข้อมูลเอกสารการสอน ตารา และหนังสือ ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีคอมพิวเตอร์สาหรับผู้สอน มี
อุปกรณ์แสดงผลจากคอมพิวเตอร์ รวมถึงห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ดีผู้บริหาร คณาจารย์ และ
บุคลากรสายสนับสนุน มีความเห็นตรงกันว่าอินเทอร์เน็ต เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ซอฟต์แวร์
ระบบปฏิ บั ติ ก าร Windows, MS-Office รวมถึ ง เครื่ อ งใช้ ส านั ก งานอั ต โนมั ติ มี ก ารให้ บ ริ ก ารอย่ า ง
เพียงพอแล้ว
2. ปัญหาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ปัญหาในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้งานในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านบุคลากร ด้านวัสดุอุปกรณ์
ด้านอาคารสถานที่ และด้านงบประมาณ ผลการสารวจพบว่า ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสาย
สนับสนุนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมว่าปัญหามีอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านที่เป็นปัญหามากที่สุดคือ
ด้านงบประมาณ ซึ่งยังไม่เพียงพอและมีการจัดสรรที่ไม่ทั่วถึงในแต่ละหน่วยงาน ประกอบกับเทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาเร็วมากและมีราคาแพง
3. แนวทางในการใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ท าการส ารวจ ได้ แ ก่ คอมพิ ว เตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อินเทอร์เน็ต ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ห้ องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ และ
เครื่องใช้สานักงานอัตโนมัติอื่นๆ ผลการสารวจพบว่า ทุกฝ่ายตระหนักถึงความสาคัญและมีความเห็น
ด้วยอยู่ในระดับมาก ในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในหน่วยงาน ทั้งนี้ผู้บริหารและคณาจารย์มี
ความคิ ด เห็ น ตรงกั น ในแนวทาง 3 อั น ดั บ แรก ที่ ค วรให้ ค วามส าคั ญ มากที่ สุ ด ได้ แ ก่ ห้ อ งเรี ย น
อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ คอมพิ วเตอร์ และอิ น เทอร์เน็ ต โดยในขั้ น ต่ าห้ อ งเรีย นควรมี อุ ป กรณ์ แสดงผลจาก
คอมพิ ว เตอร์ เช่ น LCD Projector และควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง เครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เน็ ต ของคณะให้ มี
เสถียรภาพมากกว่าในปัจจุบัน สาหรับบุคลากรสายสนับสนุนมีความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าแนวทาง 3 อันดับ
แรก ซึ่งนอกจากคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ควรจะรวมถึงการจัดหาเครื่องใช้สานักงานอัตโนมัติให้
เพียงพอกับการใช้งานอีกด้วย
4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างประเทศ
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Savolainen (1998 : 332-351) ได้ทาการศึกษาโดยปริทัศน์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ โดยนาเสนอในรูปของตารางแสดงความสัมพั นธ์ของการใช้
เครือข่ายและความแตกต่างของแต่ละกลุ่ม ซึ่งลักษณะของการนาไปใช้มี 2 ลักษณะ คือ มีการนาเครือข่าย
อิเล็ กทรอนิ กส์ไปใช้เกี่ยวข้องกั บการปฏิ บั ติงาน และน าไปใช้เพื่ อกิจกรรมอื่นๆ ที่ ไม่ เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน สาหรับตัวแปรกลุ่มแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม คือ กลุ่ม A (Global level) B (National/Regional
level) C (Organizational level) D (Group level) E (Indevidual level) และ F (Individual level)
ซึ่งการศึกษาทุกชนิดจะเน้นในการสารวจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากเครือข่าย และการวิจัยส่วนมากจะ
ทาในลักษณะเชิงคุณภาพ และข้อมูลที่ได้จะนามาพัฒนาการใช้เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ จากการปริทัศน์
งานวิจัยครั้งนี้ พบว่าโดยภาพรวมมีปริมาณของการใช้บริการเครือข่ายเพิ่มขึ้นและเครือข่ายมีการพัฒนาขึ้น
เรื่อยๆ จานวนเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้มีเพิ่มขึ้นและความถี่ในการใช้มีมากขึ้น การใช้ประโยชน์จากเครือข่ายเพื่อ
ใช้ในการปฏิบัติงาน และเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ยังมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และส่งผลให้มุมมอง หรือทัศนคติของ
คนเกี่ยวกั บการทางาน การดาเนินชีวิต การทากิจกรรมเวลาว่างเปลี่ยนไปตามตามใช้เครือข่าย สั งคม
เปลี่ยนไปเป็นสังคมเครือข่าย และเครือข่ายก็จัดเป็นสื่อสาคัญของโลกที่มีการใช้บริการต่อไป สาหรับการ
สรุปที่แสดงความสัมพันธ์ของ 2 ตัวแปร มีดังนี้ กลุ่ม A และกลุ่ม B มีการนาเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้
ทั้ง 2 ลักษณะ กลุ่ม C และกลุ่ม D มีการนาเครือข่ายไปใช้เพื่อการปฏิบัติงาน ส่วนกลุ่ม E และกลุ่ม F มี
การนาเครือข่ายไปใช้เพื่อกิจกรรมอื่นๆ
Becker (1999 : ED429564) ได้ทาการวิจัยเกี่ยวกับใช้อินเทอร์เน็ต ของอาจารย์ ในงาน
ทั่วไป กับการแนะนาให้เด็กใช้อินเทอร์เน็ต โดยทาการสารวจข้อมูลอาจารย์ และนักเรียนเกรด 4-12 ทั่ว
ประเทศโดยทั้งโรงเรียนรัฐบาล และเอกชน โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง มากกว่าจานวน 2000คน ผลการวิจัย
พบว่า การใช้อินเทอร์เน็ตของอาจารย์ขึ้นอยู่กับทัศนคติ ความรับผิดชอบในการสอนการสนับสนุนของ
โรงเรี ย น ประสบการณ์ และความช านาญ และความแตกต่ า งระหว่ า งการใช้ และการไม่ เคยใช้
อินเทอร์เน็ต และการเข้าถึงข้อมูลในอินเทอร์เน็ตที่แตกต่างกัน และทัศนคติของนักเรียนก็มีผลต่อการใช้
อินเทอร์เน็ตเช่นเดียวกัน
Stover (2000) ศึ ก ษาบรรณารั ก ษ์ ง านบริ ก ารสารสนเทศบนอิ น เทอร์ เน็ ต โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพการใช้ อิ น เทอร์ เน็ ต และความพึ ง พอใจของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งในการใช้
อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือช่วยค้นในงานบริการสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ว นใหญ่
มีความพึงพอใจต่อการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการปฏิบัติงานและการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการ โดยบริการ
บนอินเทอร์เน็ตที่ได้ ได้แก่ โปรแกรมค้นหา จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ อาร์ชี กลุ่มสนทนา และข่าวสาร
Tenopir และ Read (2000) ได้ ท าการศึ ก ษาเรื่ อ งการใช้ ฐ านข้ อ มู ล ในห้ อ งสมุ ด
มหาวิทยาลัยที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา ซึ่งเป็นรูปแบบการใช้ฐานข้อมูลและปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อการใช้ฐานข้อมูลในห้องสมุดมหาวิทยาลัย วิเคราะห์การใช้ฐานข้อมูล โดยการสุ่มตัวอย่าง
จากห้องสมุดมหาวิทยาลัยในอเมริกาและแคนาดา ทาการส่งแบบสอบถามเกี่ยวกั บเหตุผลและอิทธิพล
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ทางสิ่งแวดล้ อมที่มี ต่อ การใช้ระบบออนไลน์ ไปยัง ห้ อ งสมุด ที่ท าการศึกษา ผลปรากฎว่าผู้ใช้บ ริก าร
ห้อ งสมุด มัก จะใช้ฐานข้อมู ลออนไลน์ ที่ ภาคธุรกิจจั ดท าขึ้น โดยเฉพาะจะใช้ในช่วงต้น สัป ดาห์ เวลา
กลางวันและในช่วงเดือนที่ต้องส่งรายงาน การใช้ฐานข้อมูลส่วนใหญ่เป็นช่วงเวลาที่มาใช้บริการห้องสมุด
Pajarillo (2001) ได้ ศึ ก ษาการใช้ ป ระเมิ น ผลการสื บ ค้ น ฐานข้ อ มู ล ออนไลน์ กลุ่ ม
ประชากรที่ทาการศึกษา คือ กลุ่มพยาบาล 3 กลุ่ม และทาการสืบค้นกับฐานข้อมูลจานวน 3 ฐาน ผล
การศึกษาพบว่าความพึงพอใจในการใช้และผลการสืบค้นฐานข้อมูลขึ้น อยูก่ ับประสบการณ์ในการสืบค้น
และการได้รับคาแนะนาเกี่ยวกับการใช้ฐานข้อมูลก่อนการสืบค้น ผู้ใช้ส่วนใหญ่ทราบการประชาสัมพันธ์
การใช้ข้อมูลจากเพื่อนร่วมวิชาชีพและผลการสืบค้นที่ผู้ใช้ต้องการมากที่สุด คือ เอกสารฉบับเต็ม โดย
ผู้ใช้นิยมอ่านผลจากการค้นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์
Louise (2001) ศึกษาเว็บไซต์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในด้านการออกแบบ ซึ่งการ
วิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินเว็บไซต์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาใน
ด้านการออกแบบการใช้ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างในการทดลอง คือ นักศึกษา จานวน 19 คน และพนักงาน
จานวน 14 คน ซึ่งผลปรากฏว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้คอมพิวเตอร์และเว็บไซต์ทุกวัน ใช้เว็บไซต์ของ
ห้องสมุดอย่างน้อยกี่ครั้งต่อสัปดาห์ สาหรับการใช้ง านต่างๆ ในเว็บ ไซต์ห้องสมุดนั้น ปรากฏว่ากลุ่ม
ตัวอย่างใช้เวลา 2 นาที ในแต่ละงาน ประกอบไปด้วยการค้นหาหนังสือ การค้นหาหนังสือ การค้นหา
บทความ การถามบรรณารักษ์ การค้นหาความช่วยเหลือ
จากการวิเคราะห์ผลการวิจัยของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกประเทศ พบว่ามี
การศึ ก ษาถึ ง ตั ว แปรที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได้ แ ก่ เพศ สถานภาพ อายุ
ประสบการณ์ โดยส่วนใหญ่ พบว่า เพศไม่มีผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในองค์กร
หรือหน่วยงาน แต่สถานภาพ อายุ ประสบการณ์ มีผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และแต่ล ะองค์กรหรือหน่ วยงานมั กพบปัญ หาเกี่ยวกั บตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ ความไม่เพียงพอของ
อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขาดซอฟต์แวร์ที่ใช้ประกอบในการเรียนการสอน การ
ท างาน และสนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การ จึ ง ท าให้ ผู้ วิ จั ย สนใจศึ ก ษาพฤติ ก รรมการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อนามาใช้เป็นข้อมูลใน
การพิจารณาวางแผนปรับปรุงระบบบริหารงาน กาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา รวมทั้งเพื่อใช้จัดทา
ข้อเสนอแนะและมาตรการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานทางด้าน ICT ของมหาวิทยาลัย อันจะนาไปสู่การ
พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาขององค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ของประเทศต่อไป
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กรอบแนวคิด
จากการศึกษาทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ ยวข้องต่าง ๆ ผู้วิจัยกาหนดตัวแปรที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวน
ดุสติ ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ เพศ คณะ และระดับการศึกษา ซึ่งอาจส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารด้านสถานที่ใช้ ปริมาณการใช้ วัตถุประสงค์ในการใช้ และการเรียนรู้การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตัวแปรอิสระ
สถานภาพส่วนบุคคล
- เพศ
- คณะ
- หลักสูตร

ตัวแปรตาม
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการศึกษาของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
- สถานที่ใช้
- ปริมาณการใช้
- วัตถุประสงค์ในการใช้
- การเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพที่ 2.9 กรอบแนวคิดการวิจัย

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจยั
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) มุ่งศึกษาสถานภาพปัจจุบันของ
พฤติ ก รรมการใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารเพื่ อ การศึ ก ษา ระดั บ ปริ ญ ญาตรี คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีขั้นตอนการ
ดาเนินการดังนี้

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระดับปริญญาตรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติภายในมหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 1 – 4 ประจาปีการศึกษา
2561 ทุก หลัก สูต ร จ านวนทั ้ง สิ ้น 1,383 คน (ส านัก ทะเบีย นและประมวลผล มหาวิ ท ยาลั ย
สวนดุสิต. 2561) โดยการสุ่มตัวอย่างใช้หลักการของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ที่ระดับความ
คลาดเคลื่ อ น ร้ อ ยละ 5 โดยใช้ วิ ธี ก ารเลื อ กตั วอย่ า งแบบแบ่ ง ชั้ น (Stratified Sampling) (ศิ ริ ชั ย
กาญจนวาสี และคณะ. 2544 : 27) ซึ่งใช้คณะเป็นหน่วยในการแบ่งชั้น ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 310 คน
ตำรำงที่ 3.1 จานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
สาขาวิชา
- หลักสูตรจิตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
- หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
- หลักสูตรภาษาและการสื่อสาร
- หลักสูตรภาษาไทย
- หลักสูตรภาษาอังกฤษ
- หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ
- หลักสูตรศิลปศึกษา
- หลักสูตรภาษาจีน

จานวนนักศึกษา
ทั้งหมด
275
140
72
137
365
255
68
71
1,383

จานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง
62
31
16
31
82
57
15
16
310
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เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้น
ตามลาดับขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2. กาหนดขอบเขตเนื้อหาของแบบสอบถามและสร้างข้อคาถามจากข้อมูลที่ได้ทาการศึกษามา
ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
3. สร้างแบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่ ว นที่ 1 สถานภาพส่ ว นบุ ค คลของผู้ ต อบแบบสอบถาม ลั ก ษณะค าถามเป็ น แบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist)
ส่ ว นที่ 2 ลั ก ษณะการใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ข องนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ภาคปกติ ใ น
มหาวิ ท ยาลั ย สวนดุ สิ ต ลัก ษณะแบบสอบถามเป็ น แบบมาตราส่ วนประเมิ น ค่า (Rating Scale) 5
ระดับ
ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สารทางการศึก ษาในด้าน
ต่าง ๆ ของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลักษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
ส่วนที่ 4 ปัญหาการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร ลักษณะแบบสอบถามเป็น
แบบมาตราส่ ว นประเมิ น ค่ า (Rating Scale) 5 ระดั บ และแบบสอบถามชนิ ด ปลายเปิ ด (openended form question) ให้ข้อเสนอแนะ
4. นาแบบสอบถามที่สร้างเสนอให้ที่ปรึกษางานวิจัย 3 ท่าน ตรวจพิจารณาความถูกต้องและ
ความชัดเจนของข้อคาถาม ความเหมาะสมในการใช้ถ้อยคาและความถูกต้องของเนื้อหา (Content
Validity) เพื่อนามาปรับปรุงแก้ไข
5. น าแบบสอบถามมาแก้ ไ ขตามข้ อ เสนอแนะของที่ ป รึ ก ษางานวิ จั ย และน าเสนอต่ อ
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาความถูกต้อง ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา และความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง
6. นาแบบสอบถามมาแก้ไขปรับปรุงตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะไปทดลองใช้ (Try out) กับ
นั ก ศึ ก ษา จ านวน 30 คน แล้ ว หาค่ า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้ วิ ธี
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .962
7. นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และความเชื่อมั่น
ไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างที่กาหนด
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กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยมีวิธีการดังนี้
1. ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลหลังจากได้รับอนุมัติให้ดาเนินการวิจัย โดยบันทึกข้อความขอ
ความอนุ เคราะห์ เก็บ ข้ อ มู ลเพื่ องานวิจั ย จากสถาบั น วิจั ยและพั ฒ นาไปขอความอนุ เคราะห์ ไ ปยั ง
ประธานหลักสูตร
2. ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ส่วนหนึ่งผู้วิจัยไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และบางส่วนให้
ผู้ช่วยวิจัยที่ได้ผ่านการอบรมแล้วไปช่วยเก็บรวบรวม โดยการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่ม ตัวอย่างซึ่ง
เป็นนักศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่กาลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561
3. ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ทั้งหมดนั้น ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
ได้จานวนทั้งสิ้น 310 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.0 เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ในการวิเ คราะห์ข ้อ มูล ผู ้วิจัย ใช้โ ปรแกรมส าเร็จ รูป คานวณค่า สถิต ิข องข้อ มูล ที ่ไ ด้จ าก
แบบสอบถาม โดยมีวิธีการดังนี้
1. การวิเคราะห์ ข้อมู ลจากแบบสอบถามส่วนที่ 1 เกี่ยวกับข้อมู ลส่วนตัวและพื้นฐานด้าน
คอมพิวเตอร์ และพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ของนักศึกษา ซึ่งเป็นคาถามแบบให้เลือกตอบ ใช้
วิธีการคานวณหาค่าร้อยละ (Percentage) กาหนดค่าน้าหนักในการตอบแต่ละข้อ ดังนี้
5
แทน ระดับการเข้าใช้งานประจาทุกวัน
4
แทน ระดับการเข้าใช้งานบ่อย สัปดาห์ละ 4-6 ครั้ง
3
แทน ระดับการเข้าใช้งานนานๆ ครั้ง สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง
2
แทน ระดับการไม่ค่อยได้ใช้งาน สัปดาห์ละครั้ง
1
แทน ระดับการไม่ได้ใช้งาน/บริการ
2. ข้อ มูล จากแบบสอบถามส่ว นที ่ 2 ลัก ษณะการใช้ค อมพิว เตอร์ข องนัก ศึก ษาระดับ
ปริญ ญาตรี ภาคปกติใ นมหาวิท ยาลัย สวนดุส ิต ข้อ มูล จากแบบสอบถามตอนที ่ 3 เกี ่ย วกับ
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษาในด้านต่าง ๆ ของนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และส่วนที่ 4 ปัญ หาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อ สาร เป็น คาถามแบบมาตราประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อ มูล โดยหา
ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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กำรแปลควำมหมำยของค่ำเฉลี่ย ( x )
ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ( x ) ใช้เกณฑ์ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีการใช้/ระดับมากที่สุด
มีการใช้มาก
มีการใช้ปานกลาง
มีการใช้น้อย
ไม่มีการใช้/น้อยที่สุด
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตามลาดับ ดังนี้
ส่วนที่ 1 สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ลักษณะการใช้คอมพิวเตอร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติในมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต
ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษาในด้านต่าง ๆ ของ
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ส่วนที่ 4 ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ส่วนที่ 1 สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ปรากฏผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 4.1 แสดงลักษณะของนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตาม เพศ คณะ และหลักสูตร
สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จานวน
ร้อยละ
1. เพศ
ชาย
53
17.1
หญิง
257
82.9
2. หลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรจิตรจิตวิทยอุตสาหกรรมและองค์การ
62
20.0
หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
31
10.0
หลักสูตรภาษาและการสื่อสาร
16
5.2
หลักสูตรภาษาไทย
31
10.0
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
82
26.5
หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ
57
18.4
หลักสูตรศิลปศึกษา
15
4.8
หลักสูตรภาษาจีน
16
5.2
รวม
310
100.0
จากตารางที่ 4.1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 82.9) โดยส่วนใหญ่สังกัด
อยู่ในหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ร้อยละ 26.5)
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ส่วนที่ 2 ลักษณะการใช้คอมพิวเตอร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปรากฏผลดังตารางที่ 4.2 – 4.3
ตารางที่ 4.2 แสดงลักษณะการใช้คอมพิวเตอร์ของนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
คอมพิวเตอร์
จานวน
ร้อยละ
3. การใช้คอมพิวเตอร์ขณะศึกษาในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (N=310)
3.1 เคยใช้คอมพิวเตอร์
310
100.0
3.2 ไม่เคยใช้คอมพิวเตอร์
0
0
รวม
310
100.0
4. การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา (N=310)
4.1 น้อยกว่า 1 ครั้ง/สัปดาห์
16
5.2
4.2 1 - 2 ครั้ง/สัปดาห์
20
6.5
4.3 3 - 5 ครั้ง/สัปดาห์
78
25.2
4.4 6 - 10 ครั้ง/สัปดาห์
132
42.3
4.5 มากกว่า 10 ครั้ง/สัปดาห์
65
21.0
รวม
310
100.0
5. การมีคอมพิวเตอร์ใช้เป็นการส่วนตัวของนักศึกษา (N=310)
5.1 มี
293
94.5
5.2 ไม่มี
17
5.5
รวม
310
100.0
6. ลักษณะคอมพิวเตอร์ที่นักศึกษามีใช้ (*มีนักศึกษาที่ไม่มีคอมพิวเตอร์
ทั้งหมด 17 คน)
6.1 เป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบตั้งโต๊ะ
64
20.6
6.2 เป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบโน้ตบุ๊ก
229
73.9
รวม
293
94.5
จากตารางที่ 4.2 พบว่ า ขณะศึ ก ษาอยู่ ใ นมหาวิ ท ยาลั ย สวนดุ สิ ต นั ก ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ เ คยใช้
คอมพิวเตอร์ (ร้อยละ 100.0) นักศึกษามีการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาเฉลี่ย 6 - 10 ครั้ง/สัปดาห์
(ร้อยละ 42.3) นักศึกษาที่เคยใช้คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่มีคอมพิวเตอร์ใช้เป็นการส่วนตัว (ร้อยละ 94.5)
ลักษณะของคอมพิวเตอร์ที่นักศึกษามีใช้เป็นคอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุ๊ก (ร้อยละ 73.9)
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ตารางที่ 4.3 แสดงการใช้คอมพิวเตอร์จากแหล่งอื่น ๆ ของนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง (N=310)
แหล่งที่ใช้
จานวน
ร้อยละ
1. บ้านญาติ
12
3.9
2. บ้านเพื่อน/คนรู้จัก
32
10.3
3. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
194
62.2
4. ร้านอินเทอร์เน็ตทั่วไป
72
23.2
5. แหล่งอื่น ๆ
0
0
รวม
310
100.0
จากตารางที่ 4.3 พบว่า สถานที่ใช้คอมพิวเตอร์ของนักศึกษา ส่วนใหญ่ใช้ที่มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต/สานักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ร้อยละ 62.2) รองลงมาคือร้านอินเทอร์เน็ตทั่วไป (ร้อยละ
23.2) บ้านเพื่อน/คนรู้จัก (ร้อยละ 3.9)
ส่วนที่ 3

พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษาในด้านต่าง ๆ ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปรากฏดังตารางที่ 4 – 11

ตารางที่ 4.4 แสดงสถานที่ใช้ใช้โปรแกรมสาเร็จรูป เช่น Word, Excel, Access, PowerPoint
สถานที่
X
S.D.
แปลผล
1 บ้าน/ที่พักอาศัยของตนเอง
4.59 .549 มากที่สุด
2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต/สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
4.11 .747
มาก
สารสนเทศ
3 ร้านอินเทอร์เน็ตทั่วไป
3.68 .786
มาก
4 แหล่งอื่น ๆ
3.40 1.130 ปานกลาง
จากตารางที่ 4.4 พบว่า สถานที่ที่นักศึกษาใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ได้แก่ บ้าน/ที่พักอาศัยของ
ตนเองในระดับมากที่สุด ( x = 4.59) นอกนั้นพบว่าใช้ที่มหาวิทยาลัย สวนดุสิต/สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับมาก ( x = 4.11) และร้านอินเทอร์เน็ตทั่วไป ( x = 3.68) ส่วนสถานที่ใช้
อยู่ในระดับปานกลาง คือแหล่งอื่น ๆ ( x = 3.40)
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ตารางที่ 4.5 แสดงสถานที่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล
สถานที่
1 บ้าน/ที่พักอาศัยของตนเอง
2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต/สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 ร้านอินเทอร์เน็ตทั่วไป
4 แหล่งอื่น ๆ

X
2.55
3.91
1.65
3.47

S.D.
0.993
0.822
0.717
1.162

แปลผล
ปานกลาง
มากที่สุด
น้อย
มาก

จากตารางที่ 4.5 พบว่า สถานที่ที่นักศึกษาใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลใน
ระดับมากที่สุด ได้แก่ มหาวิทยาลัย สวนดุสิต/สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ( x = 3.91)
และในระดับมากใช้ที่แหล่งอื่น ๆ ( x = 3.47) ส่วนสถานที่ใช้ในระดับปานกลาง ได้แก่ บ้าน/ที่พักอาศัย
ของตนเอง ( x = 2.55) และร้านอินเทอร์เน็ตทั่วไปในระดับน้อย ( x = 1.65)
ตารางที่ 4.6 แสดงสถานที่ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
สถานที่
1 บ้าน/ที่พักอาศัยของตนเอง
2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต/สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 ร้านอินเทอร์เน็ตทั่วไป
4 แหล่งอื่น ๆ

X
4.55
3.33
3.72
3.37

S.D.
.583
.726
.972
1.199

แปลผล
มากที่สุด
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

จากตารางที่ 4.6 พบว่า สถานที่ที่นักศึกษาใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในระดับมากที่สุดมีดังนี้ บ้าน/
ที่พักอาศัยของตนเอง ( x = 4.55) ที่ร้านอินเทอร์เน็ตทั่วไปอยู่ระดับมาก ( x = 3.72) ใช้อยูใ่ นระดับปาน
กลาง ที่แหล่งอื่น ๆ ( x = 3.37) และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต/สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
( x = 3.33)
ตารางที่ 4.7 แสดงสถานที่ใช้สื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ
สถานที่
1 บ้าน/ที่พักอาศัยของตนเอง
2 มหาวิทยาลัย/สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 ร้านอินเทอร์เน็ตทั่วไป
4 แหล่งอื่น ๆ

X
4.52
3.96
3.08
3.39

S.D.
.595
.795
1.083
1.155

แปลผล
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 4.7 พบว่า สถานที่นักศึกษาใช้สื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ ในระดับมากที่สุด ได้แก่ บ้าน/ที่
พักอาศัยของตนเอง ( x = 4.52) ใช้อยู่ในระดับมาก ได้แก่ มหาวิทยาลัย/สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
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สารสนเทศ ( x = 3.96) ใช้อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ร้านอินเทอร์เน็ตทั่วไป ( x = 3.08) และ แหล่ง
อื่น ๆ ( x = 3.39)
ตารางที่ 4.8 แสดงสถานที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัย
สถานที่
X
S.D.
1. ห้องคอมพิวเตอร์ของหลักสูตร
1.35
.575
2. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.58
.497
3. แหล่งอื่น ๆ
3.50 1.176

แปลผล
น้อยที่สุด
มากที่สุด
มาก

จากตารางที่ 4.8 พบว่า สถานที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัย ที่
นักศึกษาใช้ในระดับมากที่สุด ได้แก่ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ/ลานเอนกประสงค์
ภายในมหาวิทยาลัย ( x = 4.58) ใช้อยู่ในระดับมากได้แก่ แหล่งอื่น ๆ ( x = 3.50) ส่วนห้องคอมพิวเตอร์
ของหลักสูตรอยู่ในระดับน้อยที่สุด ( x = 1.35)
ตารางที่ 4.9 แสดงระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่าง ๆ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
1. โปรแกรมประมวลผลคา เช่น Microsoft Word
2. โปรแกรมด้านการคานวณ เช่น Microsoft Excel
3. โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล เช่น Microsoft Access, FoxPro
4. โปรแกรมนาเสนอผลงาน เช่น Microsoft PowerPoint
5. โปรแกรมประเภทกราฟิก เช่น Adobe Photoshop, Adobe
illustrator
6. โปรแกรมการพิมพ์แบบตั้งโต๊ะ เช่น Adobe PageMaker
7. โปรแกรมสื่อสารโทรคมนาคม เช่น E-mail, Line, WhatsApp,
Facebook, Twitter
8. โปรแกรมค้นหาข้อมูล เช่น WWW, Google, Yahoo
รวม
ฐานข้อมูล,ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์
9. ฐานข้อมูล ABI/Inform Full Text
10. ฐานข้อมูล ACM Daigital Library (ThaiLIS)
11. ฐานข้อมูล TDC (ThaiLIS)

X

S.D.

แปลผล

4.50
3.25
1.39
4.46
2.54

.584
.864
.538
.589
1.087

มากที่สุด
ปานกลาง
น้อยที่สุด
มาก
ปานกลาง

1.90
4.84

.810
.371

น้อย
มากที่สุด

4.85

.359

มากที่สุด

3.46

.260

มาก

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)
รวม

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
23. ฐานข้อมูล Ebrary : e-Book
24. ฐานข้อมูล Kluwer Online eBook
25. ฐานข้อมูล Net Library (ThaiLIS)
รวม
อินเทอร์เน็ต
26. โปรแกรมไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail)
27. โปรแกรมถ่ายโอนข้อมูล (FTP)
28. บริการสืบค้นข้อมูล เช่น WWW (World Wide Web)
29. สนทนาออนไลน์ เช่น Line, WhatsApp, Facebook
รวม
สื่อมัลติมีเดีย
30. สื่อมัลติมีเดียประเภทสอนการใช้โปรแกรมต่าง ๆ
31. สื่อมัลติมีเดียประเภทให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
32. สื่อมัลติมีเดียประเภทสอนภาษาต่างประเภท
33. สื่อมัลติมีเดียประเภทภาพยนตร์สารคดีต่าง ๆ
34. สื่อมัลติมีเดียเกี่ยวกับการเรียนการสอน
รวม
รวมทั้งสิ้น

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

น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อย
น้อย
น้อยที่สุด
น้อย
น้อย
น้อย
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด

1.69

.324

น้อย

3.36
2.30
1.80
2.48

.964
1.197
.672
.718

ปานกลาง
น้อย

4.72
1.53
4.70
4.73
3.92

.452
.676
.519
.579
.261

มากที่สุด
น้อย
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

4.34
4.20
3.75
4.67
3.93
4.18
3.15

0.713
0.686
0.723
0.669
0.657
.307
.231

มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
ปานกลาง

น้อย
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จากตารางที่ 4.9 พบว่า พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาใน
ด้านปริมาณการใช้โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.15) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักศึกษา
มีการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.46) โดยโปรแกรมที่มีการใช้มากที่สุด 3
รายการ คือ โปรแกรมค้นหาข้อมูล เช่น WWW, Google, Yahoo ( x = 4.85) โปรแกรมสื่อสาร
โทรคมนาคม เช่น E-mail, Line, WhatsApp, Facebook, Twitter ( x = 4.84) และโปรแกรมประมวลผล
คา เช่น Microsoft Word ( x = 4.50) และมีโปรแกรมที่มีการใช้มากมี 1 รายการ คือ โปรแกรมนาเสนอ
ผลงาน เช่น Microsoft PowerPoint ( x = 4.46)
นักศึกษามีการใช้ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์โดยรวมอยู่ในระดับ น้อย ( x = 1.69) เมื่อ
พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า อยู่ ใ นระดั บ น้ อ ยและน้ อ ยที่ สุ ด นั ก ศึ ก ษามี ก ารใช้ ฐ านข้ อ มู ล หนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์โดยรวมอยู่ในระดับน้อย ( x = 2.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง
และน้อย นักศึกษามีการใช้อินเทอร์เน็ตโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.92) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่ า บริ ก ารอิ น เทอร์เ น็ต มี ก ารใช้ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด มี 3 รายการ คื อ สนทนาออนไลน์ เช่ น Line,
WhatsApp, Facebook ( x = 4.73) โปรแกรมไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail) ( x = 4.72)
และ บริการสืบค้นข้อมูล เช่น WWW (World Wide Web) ( x = 4.70) นักศึกษามีการใช้สื่อมัลติมีเดีย
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.18) แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สื่อมัลติมีเดียที่มีปริมาณการใช้
มากที่สุด 1 รายการ ได้แก่ สื่อมัลติมีเดียประเภทภาพยนตร์สารคดีต่าง ๆ ( x = 4.67) นอกนั้นอยู่ในระดับ
มาก
ตารางที่ 4.10 แสดงการศึกษาและเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิธีการศึกษาและเรียนรู้
X
S.D.
1. ด้านการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
1.1 ศึกษาจากชั้นเรียนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
3.22 1.065
1.2 ศึกษาจากการอบรมระยะสั้นตามที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น
2.84 .844
1.3 ศึกษาจากการอบรมตามหลักสูตรของสถาบันสอน
2.40 .664
คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ
1.4 ศึกษาด้วยตนเองจากหนังสือ/คู่มือ
3.54 .731
1.5 ศึกษาด้วยตนเองจากอินเทอร์เน็ต
4.50 .601
1.6 ศึกษาการใช้โดยการสอบถามจากเพื่อน/ญาติ/คนรู้จัก
2.15 .902
รวม
3.10 .333
2. ด้านการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล
2.1 ศึกษาจากชั้นเรียนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
2.54 1.181

แปลผล
ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย
มาก
มากที่สุด
น้อย
ปานกลาง
ปานกลาง
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2.2 ศึกษาจากการอบรมระยะสั้นตามที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น
2.59 .947 ปานกลาง
2.3 ศึกษาจากการอบรมตามหลักสูตรของสถาบันสอน
2.67 1.012 ปานกลาง
คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ
2.4 ศึกษาด้วยตนเองจากหนังสือ/คู่มือ
2.40 .863
น้อย
2.5 ศึกษาด้วยตนเองจากอินเทอร์เน็ต
3.99 .989
มาก
2.6 ศึกษาการใช้โดยการสอบถามจากเพื่อน/ญาติ/คนรู้จัก
2.58 .972 ปานกลาง
รวม
2.79 .384 ปานกลาง
3. ด้านการใช้อินเทอร์เน็ต
3.1 ศึกษาจากชั้นเรียนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
4.14 .830
มาก
3.2 ศึกษาจากการอบรมระยะสั้นตามที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น
2.42 .728
น้อย
3.3 ศึกษาจากการอบรมตามหลักสูตรของสถาบันสอน
2.69 .931 ปานกลาง
คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ
3.4 ศึกษาด้วยตนเองจากหนังสือ/คู่มือ
3.36 .992
มาก
3.5 ศึกษาด้วยตนเองจากอินเทอร์เน็ต
4.69 .552 มากที่สุด
3.6 ศึกษาการใช้โดยการสอบถามจากเพื่อน/ญาติ/คนรู้จัก
3.51 .771
มาก
รวม
3.46 .321 ปานกลาง
4. ด้านการใช้สื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ
4.1 ศึกษาจากชั้นเรียนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
3.85 .710
มาก
4.2 ศึกษาจากการอบรมระยะสั้นตามที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น
3.02 .845 ปานกลาง
4.3 ศึกษาจากการอบรมตามหลักสูตรของสถาบันสอน
2.30 .971
น้อย
คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ
4.4 ศึกษาด้วยตนเองจากหนังสือ/คู่มือ
3.54 1.041
มาก
4.5 ศึกษาด้วยตนเองจากอินเทอร์เน็ต
4.48 .745
มาก
4.6 ศึกษาการใช้โดยการสอบถามจากเพื่อน/ญาติ/คนรู้จัก
2.09 .768
น้อย
รวม
3.22 1.275 ปานกลาง
รวมทั้งสิ้น
3.21 .496 ปานกลาง
จากตารางที่ 4.10 พบว่า พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการศึกษา
และเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.21) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านมีการเรียนรู้ในระดับปานกลาง แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเฉพาะใน
แต่ละด้าน พบว่า นักศึกษามีการเรียนรู้การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปโดยวิธี ศึกษาด้วยตนเองจากอินเทอร์เน็ต
อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.50) และโดยศึกษาด้วยตนเองจากหนังสือ/คู่มืออยู่ในระดับมาก ( x = 3.54)
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นักศึกษามีการเรียนรู้การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลโดยวิธี ศึกษาด้วยตนเองจากอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับ
มาก ( x = 3.99) และในระดับปานกลางมี 3 รายการ คือ ศึกษาจากการอบรมระยะสั้นตามที่หน่วยงาน
ต่ า ง ๆ จั ด ขึ้ น ( x = 2.59) ศึ ก ษาจากการอบรมตามหลั ก สู ต รของสถาบั น สอนคอมพิ ว เตอร์ ต่ า ง ๆ
( x = 2.67) และศึกษาจากชั้นเรียนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ( x = 2.54) นักศึกษามีการเรียนรู้
การใช้สื่อมัลติมีเดียโดยศึกษาด้วยตนเองจากอินเทอร์เน็ต ( x = 4.48) และศึกษาด้วยตนเองจากหนังสือ/
คู่มืออยู่ในระดับมาก
ตารางที่ 4.11 แสดงวัตถุประสงค์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วัตถุประสงค์ในการใช้
X
1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
1.1 ทารายงาน/การบ้าน
4.56
1.2 เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม
3.96
1.3 หาความรู้เพิ่มเติมให้กับตัวเอง
4.23
1.4 จัดทาเอกสาร/สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ โบรชัวร์
3.95
1.5 ใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ในการนาเสนองาน 4.61
1.6 ใช้วาดรูป/ตกแต่งหรือออกแบบงานต่าง ๆ
3.85
1.7 สร้างเว็บเพจ
2.55
1.8 ใช้วิเคราะห์ตัวเลข เช่น Excel
4.06
1.9 จัดทาสถิติต่าง ๆ
3.84
1.10 ใช้ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ จากอินเทอร์เน็ต เช่น WWW,
4.85
Google
1.11 ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน เช่น E-mail, Line,
4.93
WhatsAPP
รวม
4.12
2. ฐานข้อมูล
2.1 ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมจากที่เรียน
3.25
2.2 ค้นคว้าหาข้อมูลประกอบการศึกษา/ทารายงาน
4.27
2.3 ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเพิ่มพูนความรู้
4.41
รวม
3.97
3. อินเทอร์เน็ต
3.1 ค้นคว้าหาข้อมูลประกอบการศึกษา/ทารายงาน
4.69

S.D.

แปลผล

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

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มากที่สุด

.263

มากที่สุด

.272

มาก

1.293
.819
.680
.710

ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

.546

มากที่สุด
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3.2 ค้นหาข้อมูลความรู้ทั่วไป เพิ่มเพิ่มพูนความรู้
4.67
.554
มากที่สุด
3.3 ค้นหาข้อมูลเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ
3.17
.971
ปานกลาง
3.4 ติดตามกาหนดการและข่าวสารของสถานศึกษา
4.65
.515
มากที่สุด
3.5 พูดคุย/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ
2.90
.759
ปานกลาง
3.6 ถ่ายโอนข้อมูล/ข่าวสารความรู้ทางการศึกษา
3.14 1.021
ปานกลาง
3.7 สืบค้นข้อมูลรายการหนังสือ/วารสารจากห้องสมุด
3.56
.979
มาก
มหาวิทยาลัยหรือองค์การต่าง ๆ
3. อินเทอร์เน็ต
3.8 สืบค้นสารสนเทศระบบออนไลน์ภายในประเทศ
4.26
.702
มาก
3.9 สืบค้นสารสนเทศระบบออนไลน์จากต่างประเทศ
2.40
.698
น้อย
3.10 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
3.51 1.007
มาก
3.11 ใช้ระบบบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัย
4.94
.246
มากที่สุด
รวม
3.80
.306
มาก
รวมทั้งสิ้น
3.97
.359
ปานกลาง
จากตารางที่ 4.11 พบว่า นักศึกษามีวัตถุประสงค์การใช้เ ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประเภทต่าง ๆ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.70) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษามี
วัตถุประสงค์ในการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.67) แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า นักศึกษามีวัตถุประสงค์ในระดับมากที่สุดเพื่อทารายงาน/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
ข้ อ มู ล ประกอบการศึ ก ษา/ท ารายงานมากที่ สุ ด ( x = 4.29) และพบว่ า มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการใช้
อินเทอร์เน็ตในระดับมาก ได้แก่ เพื่อค้นหาข้อมูลความรู้ทั่วไป เพิ่ มเพิ่มพูนความรู้ ( x = 4.07) ติดตาม
กาหนดการและข่าวสารของสถานศึกษา ( x = 3.75) สืบค้นสารสนเทศระบบออนไลน์ภายในประเทศ
( x = 3.50) ใช้ระบบบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัย ( x = 3.48) และสืบค้นข้อมูลรายการหนังสือ/
วารสารจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยหรือองค์การต่าง ๆ ( x = 3.45)
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ส่วนที่ 4

ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปรากฏดังตารางที่ 4.12

ตารางที่ 4.12 แสดงปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
X
S.D.
แปลผล
1. จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการไม่เพียงพอ
3.87
.615
มาก
2. ความไม่สะดวกในการใช้บริการ Intranet/Internet
4.19
.885
มาก
3. อินเทอร์เน็ตไร้สาย (WIFI)
3.79 1.075
มาก
4. สื่อเพื่อการเรียนรู้มีให้บริการน้อย
2.74
.607 ปานกลาง
5. วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีให้บริการไม่มี
3.64
.895
มาก
ประสิทธิภาพ
6. เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ที่
2.23
.894
น้อย
ให้บริการไม่เพียงพอ
7. เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัสคอมพิวเตอร์
2.10
.811
น้อย
8. เอกสารให้คาแนะนาการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศมีจานวนไม่
2.30
.728
น้อย
เพียงพอ และมีข้อมูลไม่ละเอียด
9. เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คมีจานวนไม่
2.10
.445
น้อย
เพียงพอ
3.87
.615
มาก
10. ปลั๊กให้บริการต่อกับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คมีจานวนไม่เพียงพอ
รวมทั้งสิ้น
2.99
.257 ปานกลาง
จากตารางที่ 4.12 พบว่า นักศึกษามีปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง ( x = 2.99) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษามีปัญหาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารในระดั บ มากเนื่ อ งจากสาเหตุ คื อ ความไม่ ส ะดวกในการใช้ บ ริ ก าร
Intranet/Internet ( x = 4.19) ปลั๊ ก ให้ บ ริ ก ารต่ อ กั บ คอมพิ ว เตอร์ โ น้ ต บุ๊ ค มี จ านวนไม่ เ พี ย งพอ
( x = 3.87) และจานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการไม่เพียงพอ ( x = 3.87) ปัญหาเรื่องการไม่เสถียร
ของอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WIFI) ( x = 3.79) และสื่อเพื่อการเรียนรู้มีให้บริการน้อย อยู่ในระดับปานกลาง
ในระดับปานกลาง ( x = 2.74)

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัย ครั้งนี้ เป็ น การศึ ก ษาพฤติ ก รรมการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อ สารเพื่ อ
การศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2) เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หาในการใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารเพื่ อ การศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยจาแนกตามเพศ คณะ และหลักสูตร ทั้ง นี้ข้อมูลที่นามาศึกษาเป็นการ
เลือกตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Sampling) ซึ่งใช้คณะเป็นหน่วยในการแบ่งชั้น ได้กลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด 310 คน สาหรับเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต และใน
การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ผู้ วิ จั ย ใช้ โปรแกรมส าเร็ จ รู ป ค านวณค่ า สถิ ติ ดั ง นี้ ค่า ร้อ ยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย ( 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 หลักสูตรภาษาและการสื่อสาร คิดเป็น
ร้อยละ 5.2 หลักสูตรภาษาจีน คิดเป็นร้อยละ 5.2 และหลักสูตรศิลปศึกษา คิดเป็นร้อยละ 4.8
จากข้อมูล พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ มีคอมพิวเตอร์ใช้เป็นการส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 94.5
โดยลักษณะของคอมพิวเตอร์ที่นักศึกษามีใช้เป็นคอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุ๊ก คิดเป็นร้อยละ 73.9 เป็น
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ คิดเป็นร้อยละ 20.6
ส่วนที่ 2 ลักษณะการใช้คอมพิวเตอร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติในมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต
ลักษณะการใช้คอมพิวเตอร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาคปกติในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในภาพรวม จากกลุ่มตัวอย่างพบว่า ขณะศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย
นักศึกษาเคยใช้คอมพิวเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 100.0 โดยนักศึกษาส่วนใหญ่มีการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อ

58

การศึกษาเฉลี่ย 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
กรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาไม่ มี คอมพิ วเตอร์ใช้ ส่ว นตั ว พบว่า นั กศึ ก ษาส่ วนใหญ่ ใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ที่
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) คิดเป็นร้อยละ 62.2 รองลงมาคือ
ร้านอินเทอร์เน็ตทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 23.2 ทีบ่ ้านเพื่อน/คนรู้จัก คิดเป็นร้อยละ 10.3 และบ้านญาติ คิด
เป็นร้อยละ 3.9
ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษาในด้านต่ างๆ ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต
3.1 พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจาแนกตามสถานที่
3.1.1 ด้านสถานที่ที่นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ได้แก่ บ้าน/ที่พักอาศัย
ของตนเอง รองลงมา คือ ใช้ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต/สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ
และแหล่งอื่น ๆ และร้านอินเทอร์เน็ตทั่วไป
3.1.2 ด้านสถานที่ที่นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล
ได้แก่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต/สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รองลงมาคือ แหล่งอื่น ๆ
และบ้าน/ที่พักอาศัยของตนเอง
3.1.3 ด้านสถานที่ที่นักศึกษาส่วนใหญ่ ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้แก่ ใช้ที่บ้าน/ที่พัก
อาศัยของตนเอง รองลงมา คือ ที่ร้านอินเทอร์เน็ตทั่วไป และแหล่งอื่น ๆ
3.1.4 ด้านสถานที่ที่นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้สื่อมัลติมีเดียต่างๆ ได้แก่ บ้าน/ที่พักอาศัยของ
ตนเอง รองลงมา คือ มหาวิทยาลัย/สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และร้านอินเทอร์เน็ต
ทั่วไป
3.1.5 ด้านสถานที่ที่นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใน
มหาวิทยาลัย ได้แก่ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รองลงมา คือ แหล่งอื่น ๆ และห้อง
คอมพิวเตอร์ของหลักสูตร
3.2 ปริมาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาในด้านปริมาณการใช้
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
3.2.1 เมื่อพิจารณาด้านปริมาณการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดย
โปรแกรมที่ มี ก ารใช้ ม ากที่ สุ ด 3 รายการ คื อ โปรแกรมสื่ อ สารโทรคมนาคม เช่ น E-mail, Line,
WhatsApp, Facebook, Twitter โปรแกรมค้ น หาข้ อ มู ล เช่ น WWW, Google, Yahoo และ
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โปรแกรมประมวลผลคา เช่น Microsoft Word โปรแกรมที่มีการใช้มากมี 1 รายการ คือ โปรแกรม
นาเสนอผลงาน เช่น Microsoft PowerPoint
3.2.2 ด้านปริมาณการใช้ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์โดยรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อ
พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่า ฐานข้ อ มู ล ที่ อ ยู่ ในระดั บ ปานกลาง มี 1 รายการ คื อ ฐานข้ อ มู ล TDC
(ThaiLIS)
3.2.3 ด้านปริมาณการใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ฐานข้อมูลที่อยู่ในระดับปานกลาง มี 1 รายการ คือฐานข้อมูล Ebrary : eBook
3.2.4 ด้านปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าบริการอินเทอร์เน็ตมีการใช้ในระดับมากที่สุดมี 3 รายการ คือ โปรแกรมไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Mail) บริการสืบค้นข้อมูล เช่น WWW (World Wide Web) และสนทนาออนไลน์ เช่น
Line, WhatsApp, Facebook
3.2.5 ด้านปริมาณการใช้สื่อมัลติมีเดียโดยรวมอยู่ในระดับ มาก แต่เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่ามี 1 รายการที่อยู่ในระดับมากที่สุด คือ สื่อมัลติมเี ดียประเภทภาพยนตร์สารคดีต่าง ๆ
3.3 พฤติกรรมการศึกษาและเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พฤติก รรมการใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารด้ านการศึ ก ษาและเรีย นรู้ก ารใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยรวม
พบว่าทุกด้านมีการเรียนรู้ในระดับปานกลาง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
3.3.1 ด้านการเรียนรู้การใช้โปรแกรมสาเร็จรูป นักศึกษาส่วนใหญ่เรียนรู้โดยวิธี ศึกษา
ด้วยตนเองจากอินเทอร์เน็ต รองลงมาคือ ศึกษาด้วยตนเองจากหนังสือ/คู่มือในระดับมาก
3.3.2 ด้านการเรียนรู้การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้วิธีศึกษาด้วย
ตนเองจากอินเทอร์เน็ต รองลงมา คือ ศึกษาจากการอบรมตามหลักสูตรของสถาบันสอนคอมพิวเตอร์ต่าง
ๆในระดับปานกลาง
3.3.3 ด้านการเรียนรู้การใช้ อินเทอร์เน็ ต นักศึ กษาส่วนใหญ่ เรีย นรู้โดยวิธี ศึก ษาด้ว ย
ตนเองจากอินเทอร์เน็ต รองลงมา คือ ศึกษาจากชั้นเรียนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในระดับมาก
3.3.4 ด้านการเรียนรู้การใช้สื่อ มัล ติมี เดีย นั กศึก ษาส่วนใหญ่ เรียนรู้ โดยวิธี ศึ กษาด้ว ย
ตนเองจากอินเทอร์เน็ต รองลงมา คือ ศึกษาจากชั้นเรียนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
3.4 วัตถุประสงค์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประเภทต่างๆ
นักศึกษามีวัตถุประสงค์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประเภทต่างๆ โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สรุปได้ดังนี้
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3.4.1 นักศึกษาส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปโดยรวมอยู่ในระดั บ
มาก แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักศึกษามีวัตถุประสงค์ในระดับมากที่สุดเพื่อ ใช้ติดต่อสื่อสาร
ระหว่า งกั น เช่ น E-mail, Line, WhatsAPP ใช้ ค้ น หาข้ อ มู ล ต่ าง ๆ จากอิ น เทอร์เน็ ต เช่ น WWW,
Google ใช้ โ ปรแกรม Microsoft PowerPoint ในการน าเสนองาน และท ารายงาน/การบ้ า น
รองลงมาคือ หาความรู้เพิ่มเติมให้กับตัวเอง ใช้วิเคราะห์ตัวเลข เช่น Excel เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม
และ ใช้วาดรูป/ตกแต่งหรือออกแบบงานต่าง ๆ ในระดับมาก
3.4.2 นักศึกษาส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการใช้ฐานข้อมูลโดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นั กศึกษามีวั ตถุประสงค์ในระดับมาก คือ ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเพิ่มพูน
ความรู้ ค้นคว้าหาข้อมูลประกอบการศึกษา/ทารายงาน รองลงมาคือ ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมจากที่
เรียนในระดับปานกลาง
3.4.3 นักศึกษาส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการใช้อินเทอร์เน็ตโดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าใช้ระบบบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัย ค้นคว้าหาข้อมูลประกอบ
การศึกษา/ทารายงาน ค้นหาข้ อมูลความรู้ทั่ วไป เพิ่ มเพิ่ มพูนความรู้ และติดตามกาหนดการและ
ข่ า วสารของสถานศึ ก ษาในระดั บ มากที่ สุ ด รองลงมาคื อ สื บ ค้ น สารสนเทศระบบออนไลน์
ภายในประเทศ สืบค้นข้อมูลรายการหนังสือ/วารสารจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยหรือองค์การต่าง ๆ
และเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ในระดับมาก
ส่วนที่ 4 ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นักศึกษาส่วนใหญ่มีปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยนักศึ กษามีปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเนื่องจากสาเหตุ คือ
จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการไม่เพียงพอ ความไม่สะดวกในการใช้บริการ Intranet/Internet
อินเทอร์เน็ตไร้สาย (WIFI) วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีให้บริการไม่มีประสิทธิภาพ
และปลั๊กให้บริการต่อกับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คมีจานวนไม่เพียงพอ
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การอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นที่ควรนามาอภิปรายผลดังต่อไปนี้
พฤติ ก รรมการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารทางการศึ ก ษาด้ า นสถานที่
นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล ใช้เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ใช้สื่อมัลติมีเดียต่างๆ พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะสะดวก อยู่ใกล้ที่เรียน
มีความเร็วของอินเทอร์เน็ตสูง มีเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นจานวนมาก มีอุปกรณ์ทันสมัย และประหยัด
ค่า ใช้ จ่ าย โดยนั ก ศึ ก ษาต้ อ งการให้ มี จ านวนเครื่ อ งคอมพิ วเตอร์ ที่ เพี ยงพอกั บ ความต้ อ งการของ
นักศึกษา ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ชารุด/ไม่พร้อมใช้งาน แก้ปัญ หาในการใช้รหัสเข้าใช้บริการ/
สัญ ญาณอิ น เทอร์ เน็ ต ไร้ส าย และช่ วยก าจั ดไวรัส คอมพิ วเตอร์ โดยควรจั ด ให้ มีเจ้ าหน้ าที่ ดู แ ลให้
ค าปรึ ก ษาในระหว่ า งการใช้ ง าน รองลงมาคื อ ใช้ ที่ บ้ า น/ที่ พั ก อาศั ย ของตนเอง เพราะความ
สะดวกสบายและเป็นส่วนตัว สามารถใช้ได้นานไม่จากัดเวลา เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในด้านปริมาณการใช้โดยรวมของนักศึกษาพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง โดย
มีปริมาณการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปโดยรวมอยู่ในระดับมาก โปรแกรมที่มีการใช้มากที่สุด 3 รายการ
คือ โปรแกรมค้นหาข้อมูล เช่น WWW, Google, Yahoo โปรแกรมประมวลผลคา เช่น Microsoft
Word และโปรแกรมสื่อสารโทรคมนาคม เช่น E-mail, Line, WhatsApp, Facebook, Twitter มี
โปรแกรมที่มีการใช้มาก คือ โปรแกรมนาเสนอผลงาน เช่น Microsoft PowerPoint ซึ่งนักศึกษาใช้
ประกอบการทารายงานและสืบค้นข้อมูลประกอบการเรียนเป็น หลัก นอกจากนี้พบว่านักศึกษามี
ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตโดยรวมอยู่ ในระดับมาก ที่มี การใช้มากที่ สุด 3 รายการ คือ โปรแกรม
ไปรษณี ย์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic Mailบริ ก ารสื บ ค้ น ข้ อ มู ล เช่ น WWW (World Wide Web)
และสนทนาออนไลน์ เช่ น Line, WhatsApp, Facebook ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ วิ เชี ย ร
ภู่สวรรณ (2544 : 25-27) ที่ระบุว่า การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ใกล้ ชิดกับเครื่องคอมพิวเตอร์
และเห็นว่าไม่ใช่เรื่องยาก และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองสามารถคิดที่จะใช้สร้าง
โปรแกรมใหม่ๆ ซึ่งจะเป็นการบ่งชี้ว่านโยบายการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ มีความก้าวหน้าและประสบความสาเร็จจริง เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการเรียนรู้การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ที่มีการใช้มากที่สุด
คือ ศึกษาด้วยตนเองจากอินเทอร์เน็ต และศึกษาด้วยตนเองจากหนังสือ/คู่มือ ในระดับมาก ด้านการ
สืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล นั กศึกษาส่วนใหญ่ใช้วิธีศึกษาด้วยตนเองจากอินเตอร์เน็ตในระดับมากที่สุด
รองลงมา คือ ศึกษาด้วยตนเองจากหนังสือ/คู่มือ ในระดับมาก ด้านการเรียนรู้การใช้อินเตอร์เน็ต
โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง โดยศึกษาด้วยตนเองจากอินเตอร์เน็ตในระดับมากที่สุด และด้านการ
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เรียนรู้การใช้สื่อมัลติมีเดียของนักศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนใหญ่เรียนรู้โดยศึกษาด้วย
ตนเองจากอินเทอร์เน็ตในระดับมาก เมื่อพิจารณาวัตถุประสงค์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารประเภทต่างๆ นักศึกษามีวัตถุประสงค์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประเภท
ต่างๆ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และมีวัตถุประสงค์ในการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปโดยรวมอยู่ในระดับมาก
แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ า นักศึกษามีวัตถุประสงค์ในระดับมากที่สุด 4 รายการ คือ เพื่อทา
รายงาน/การบ้าน ใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ในการนาเสนองาน ใช้ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ
จากอิ น เทอร์ เน็ ต เช่ น WWW, Google และใช้ ติ ด ต่ อ สื่ อ สารระหว่ า งกั น เช่ น E-mail, Line,
WhatsAPP รองลงมา คือ มีวัตถุประสงค์ในการใช้อินเทอร์เน็ตในระดับมาก ได้แก่ เรียนรู้การใช้งาน
โปรแกรมหาความรู้เพิ่มเติมให้กับตัวเอง จัดทาเอกสาร/สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ใช้วาดรูป/ตกแต่งหรือออกแบบ
งานต่าง ๆ และใช้วิเคราะห์ตัวเลข เช่น Excel สอดคล้องกับงานวิจัยของ Louise (2001) ที่ทาวิจัย
เรื่ อ ง เว็ บ ไซต์ ห้ อ งสมุ ด สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในด้ านการออกแบบ พบว่ า กลุ่ ม ตั วอย่ า งส่ ว นใหญ่ ใช้
คอมพิวเตอร์และเว็บไซต์ทุกวัน ใช้เว็บไซต์ของห้องสมุดอย่างน้อยกี่ครั้งต่อสัปดาห์ สาหรับการใช้งาน
ต่างๆ ในเว็บไซต์ห้องสมุดนั้น ปรากฏว่ากลุ่มตัวอย่างใช้เวลา 2 นาที ในแต่ละงาน ประกอบไปด้วยการ
ค้นหาหนังสือ การค้นหาหนังสือ การค้นหาบทความ การถามบรรณารักษ์ การค้นหาความช่วยเหลือ
นักศึกษาส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการใช้ ฐานข้อมูลโดยรวมอยู่ในระดั บมาก และยังพบว่านักศึกษา
ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการใช้อินเทอร์เน็ตโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
นัก ศึกษามี วัตถุป ระสงค์ ในระดั บมากที่ สุด 3 รายการ ใช้ค้ นคว้าหาข้ อมู ลประกอบการศึกษา/ท า
รายงาน ค้นหาข้อมูลความรู้ทั่วไป และติดตามกาหนดการและข่าวสารของสถานศึกษา รองลงมาคือมี
วัตถุประสงค์ในการใช้อินเทอร์เน็ตในระดับมาก คือ สืบค้นข้อมูลรายการหนังสือ/วารสารจากห้องสมุด
มหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทนงเกียรติ อุปันโนและคณะ (2561) ที่ระบุว่า ผู้เคยใช้
บริก ารสารสนเทศมี ก ารรั บ รู้ด้ า นเทคโนโลยี สารสนเทศที่ ดี ก ว่า จะต้ อ งอาศัย สื่ อ ที่ ต่ างกัน ระบบ
เครือข่ ายของมหาวิทยาลัยสามารถสร้างอรรถประโยชน์ม ากที่ สุด โดยบริการจากระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะบริการจากเวิร์ลไวด์เว็บและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นบริการที่นิยมใช้มาก
ที่สุด
4. ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นักศึกษาส่วนใหญ่ มีปัญ หาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยนักศึกษามีปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเนื่องจากสาเหตุ คือ
จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการไม่เพียงพอ ความไม่สะดวกในการใช้บริการ Intranet/Internet
อินเทอร์เน็ตไร้สาย (WIFI) วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีให้บริการไม่มีประสิทธิภาพ
ปลั๊กให้บริการต่อกับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คมีจานวนไม่เพียงพอ ซึ่ง สอดคล้องกับงานวิจัยของ วสันต์
เชื่อมทอง (2561) ที่ระบุว่า ปัญหาส่วนใหญ่ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า 1) ด้านตัวเครื่อง
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คอมพิวเตอร์มีปัญหามากที่สุด คือ เครื่องคอมพิวเตอร์มีจานวนไม่เพียงพอ 2) ปัญ หาด้านโปรแกรม
มากที่สุด คือ โปรแกรมที่ใช้อยู่ยังมิได้รับการพัฒนาให้ใช้งานโดยเฉพาะตามสายงานของแต่ละแผนก
3) ปัญหาด้านบุคลากรมากที่สุด คือ ขาดบุคลากรที่มีความรู้ในการซ่อมบารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
ขาดบุคลากรที่มีความรู้ในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา
และส่งผลดีต่อมหาวิทยาลัยและในการทาวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1) การที่มหาวิทยาลัยให้ความสาคัญต่อการให้คอมพิวเตอร์แบบโน้ ตบุ๊คแก่นักศึกษาเป็น
สิ่งที่ดี เนื่องจากเป็นการปลูกฝังลักษณะนิสัยความเป็นคนใฝ่รู้ และนักศึกษาสามารถใช้ค้นคว้าหา
ความรู้ ได้ ทุ ก ที่ ทุ กเวลา แต่ ม หาวิท ยาลั ย ควรเพิ่ ม สถานที่ นั่ ง และจ านวนปลั๊ ก ไฟส าหรับ เชื่ อ มต่ อ
คอมพิวเตอร์ตามสถานที่ต่างๆ ที่นักศึกษาใช้ในการเรียนรู้ ได้แก่ สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยี
สารสนเทศ บริเวณลานเอนกประสงค์ทั้งภายในและภายนอกอาคารเรียน บริเวณศูนย์การศึกษานอก
สถาบัน
2) แม้ ว่ า นั ก ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ มี ป ระสบการณ์ ในการใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ก่ อ นเข้ า ศึ ก ษาที่
มหาวิทยาลัย แต่ควรให้การศึกษาด้านการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปที่จาเป็น และวิธีการในการบารุงรักษา
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค เนื่องจากนักศึกษาบางส่วนยังขาดความรู้ความชานาญในการใช้ และอาจ
ทาให้ไม่สามารถใช้งานได้เต็มศักยภาพ โดยควรจัดหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิ วเตอร์เบื้ องต้น แก่
นักศึกษากลุ่มนี้
3) มหาวิทยาลัยควรให้ความสาคัญต่อปัญหาไวรัสคอมพิวเตอร์ซึ่งระบาดในคอมพิวเตอร์ที่
ใช้ประกอบการเรียนการสอน ทั้งในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนย์การศึกษา
นอกสถาบัน รวมทั้งห้องที่ใช้ในการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัย
4) ควรแก้ ปัญ หาด้านความเสถีย รของสัญ ญาณ wifi อาจจัด ศูนย์ บริก ารเคลื่อ นที่ ห าก
นักศึกษามีปัญหาสามารถให้คาปรึกษาเบื้องต้น หรือแนะนาวิธีแก้ไขเบื้องต้นได้ทันท่วงที
5) ควรให้ความสาคัญต่อการจัดตั้งชมรม/กิจกรรม/นิทรรศการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างสม่าเสมอ เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันของนักศึกษา
โดยเฉพาะนักศึกษาที่ศึกษาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น วิทยากรคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
นักศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพื่อให้เกิดการกระตุ้น พัฒนา และส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
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และเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา และเพื่อเป็นการใช้เวลาว่างในการใช้
เทคโนโลยีอย่างเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมส่วนรวม
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยต่อไป
ผู้วิจัยมีข้อแนะนาผู้ที่สนใจและมีความประสงค์ที่จะทาการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ การศึก ษาให้ละเอียดและกว้างขวางยิ่ง ขึ้น ตามแนวทาง
ต่อไปนี้
1) การศึกษาปัจจัยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษา
2) การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3) การศึกษาพฤติกรรมการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ของนักเรียน/นักศึกษา
4) การศึกษาสภาพปัญหาการนาเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
5) ความต้องการจาเป็นในการนาคอมพิวเตอร์แบบพกพามาใช้ในการเรียนการสอน
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รายชื่อที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ
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รายชื่อที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญลักษม์ ตานานจิตร
ที่ปรึกษาและผู้เชียวชาญด้านการรู้สารสนเทศ
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุดา ปั้นตระกูล
ผู้เชียวชาญด้านการรู้สารสนเทศ
• ดร.นันทวัน เรืองอร่าม
ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรสารสนเทศ
• ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือวิจัย
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แบบสอบถามเพือ่ การวิจัย
การศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการศึกษาของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
******************************************************
คาชี้แจงสาหรับผู้ตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามชุดนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อนาผลที่ได้มาเป็น
แนวทางให้มหาวิทยาลัยนาไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศให้เกิด
ประโยชน์ทางการศึกษา และจัดให้บริการตรงตามความต้องการของนักศึกษามากที่สุด
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของนักศึกษา
ตอนที่ 3 ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและข้อเสนอแนะ
คาอธิบายศัพท์ที่ใช้ในแบบสอบถาม
เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาในด้านต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้
1. การใช้โปรแกรมประยุกต์ เช่น โปรแกรมประมวลผลคา (Word Processor) โปรแกรม
น าเสนอผลงาน (Presentation) โปรแกรมจั ด การฐานข้ อ มู ล (Database) โปรแกรมด้ า นการค านวณ
(Spreadsheet) โปรแกรมประเภทกราฟิก (Graphics) เป็นต้น
2. การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลต่าง ๆ ทั้งในรูปของฐานข้อมูลออนไลน์และฐานข้อมูลซีดีรอม
3. การใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้แก่ การใช้บริการต่าง ๆ ที่มีอยู่ในอินเทอร์เน็ต
4. การใช้สื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้หรือเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับตนเอง
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา หมายถึง การกระทาหรือวิธีการปฏิบัติ
ของนักศึกษาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในข้อ 1-4 ทั้ง จากแหล่ง ภายในมหาวิทยาลัยหรือจากแหล่ ง
ภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา โดยครอบคลุมเรื่องของ สถานที่ ประเภทของบริการที่ใช้
วัตถุประสงค์ในการใช้ และการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง กรุณาทาเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงของท่าน
1. เพศ
 ชาย

 หญิง

2. หลักสูตร/สาขาวิชาที่กาลังศึกษา
 หลักสูตรจิตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
 หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
 หลักสูตรภาษาและการสื่อสาร
 หลักสูตรภาษาไทย
 หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ
 หลักสูตรศิลปศึกษา
 หลักสูตรภาษาจีน
3. ในช่วงที่ท่านเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตจนถึงขณะนี้ 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)
 คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
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 อื่น ๆ (โปรดระบุ).................................................................
7. กรณีที่ท่านไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้ส่วนตัวที่บ้าน ในการทางานแต่ละครั้งท่านใช้คอมพิวเตอร์จากที่ใด หรือท่านมี
คอมพิวเตอร์ใช้เป็นการส่วนตัวแล้ว ท่านยังเคยใช้คอมพิวเตอร์จากที่ใดอีก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 บ้านญาติ
 ร้านอินเทอร์เน็ตทั่วไป
 บ้านเพื่อน/คนรู้จัก
 แหล่งอื่น ๆ (โปรดระบุ)...........................................
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต/สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของนักศึกษา
คาชี้แจง ในช่วงที่ท่านเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ท่านได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตามข้อต่าง ๆ ต่อไปนี้
ในระดับใด โปรดเขียนเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
1. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง ตนเป็นผู้ใช้ หรือสั่งการให้ผู้อื่นใช้ปฏิบัติง าน
ในคาสั่งของตนด้วย
2. ความหมายของระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ใช้ประจา หมายถึง ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนและในชีวิตประจาวันทุกวัน
- ใช้บ่อย หมายถึง ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนและในชีวิตประจาวันสัปดาห์ละ 4-6 ครั้ง
- นาน ๆ ครั้ง หมายถึง ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนและในชีวิตประจาวันสัปดาห์ละ 23 ครั้ง
- ไม่ค่อยได้ใช้ หมายถึง ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนและในชีวิตประจาวันสัปดาห์ละ 1
ครั้ง
- ไม่ได้ใช้เลย หมายถึง ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนและในชีวิตประจาวัน
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รายการ

ระดับการใช้
ใช้
ใช้บ่อย นานๆ ไม่ค่อย ไม่ได้ใช้
ประจา
ครั้ง
ได้ใช้
เลย
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)

1. สถานที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.1 ท่านใช้โปรแกรมสาเร็จรูป (เช่น Word, Excel, Access, PowerPoint ฯลฯ) จากสถานที่ต่อไปนี้ในระดับใด
1.1.1 บ้านหรือที่พักอาศัยของตนเอง
1.1.2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต/สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1.3 ร้านอินเทอร์เน็ต
1.1.4 อื่น ๆ (โปรดระบุ).............................................
1.2 ท่านใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นฐานข้อมูลจากสถานที่ต่อไปนี้ในระดับใด
1.2.1 บ้านหรือที่พักอาศัยของตนเอง
1.2.2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต/สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.2.3 ร้านอินเทอร์เน็ต
1.2.4 อื่น ๆ (โปรดระบุ).............................................
1.3 ท่านใช้คอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จากสถานที่ต่อไปนี้ในระดับใด
1.3.1 บ้านหรือที่พักอาศัยของตนเอง
1.3.2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต/สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.3.3 ร้านอินเทอร์เน็ต
1.3.4 อื่น ๆ (โปรดระบุ).............................................
1.4 ท่านใช้สื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ จากสถานที่ต่อไปนี้ในระดับใด
1.4.1 บ้านหรือที่พักอาศัยของตนเอง
1.4.2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต/สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.4.3 ร้านอินเทอร์เน็ต
1.4.4 อื่น ๆ (โปรดระบุ).............................................
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ระดับการใช้
ใช้
ใช้บ่อย นานๆ ไม่ค่อย ไม่ได้
รายการ
ประจา
ครั้ง ได้ใช้ ใช้เลย
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
1.5 ท่านใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตจากสถานที่ต่อไปนี้ในระดับใด
1.5.1 ห้องคอมพิวเตอร์ของหลักสูตร
1.5.2 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.5.3 อื่น ๆ (โปรดระบุ).............................................
2. ระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ
2.1 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
2.1.1 โปรแกรมประมวลผลคา เช่น Microsoft Word
2.1.2 โปรแกรมด้านการคานวณ เช่น Microsoft Excel
2.1.3 โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล เช่น Microsoft Access, FoxPro
2.1.4 โปรแกรมนาเสนอผลงาน เช่น Microsoft PowerPoint
2.1.5 โปรแกรมประเภทกราฟิก เช่น Adobe Photoshop, Adobe
illustrator
2.1.6 โปรแกรมการพิมพ์แบบตั้งโต๊ะ เช่น Adobe PageMaker
2.1.7 โปรแกรมสื่อสารโทรคมนาคม 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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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 สื่อมัลติมีเดียประเภทสอนการใช้โปรแกรมต่าง ๆ
2.5.2 สื่อมัลติมีเดียประเภทให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
2.5.3 สื่อมัลติมีเดียประเภทสอนภาษาต่างประเทศ
2.5.4 สื่อมัลติมีเดียประเภทภาพยนตร์สารคดีต่าง ๆ
2.5.5 สื่อมัลติมีเดียเกี่ยวกับการเรียนการสอน
3. วิธีการศึกษาและเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3.1 ด้านการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
3.1.1 ศึกษาในชั้นเรียนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
3.1.2 ศึกษาจากการอบรมระยะสั้นตามที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น

ระดับการใช้
ใช้
ใช้บ่อย นานๆ ไม่ค่อย ไม่ได้
ประจา
ครั้ง ได้ใช้ ใช้เลย
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
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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 ศึกษาจากชั้นเรียนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
3.2.2 ศึกษาจากการอบรมระยะสั้นตามที่หน่วยงานต่าง 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 ศึกษาจากชั้นเรียนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
3.3.2 ศึกษาจากการอบรมระยะสั้นตามที่หน่วยงานต่าง 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 ศึกษาในชั้นเรียนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
3.4.2 ศึกษาจากการอบรมระยะสั้นตามที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น
3.4.3 ศึกษาจากการอบรมตามหลักสูตรของสถาบันสอนคอมพิวเตอร์
ต่าง ๆ

ระดับการใช้
ใช้
ใช้บ่อย นานๆ ไม่ค่อย ไม่ได้
ประจา
ครั้ง ได้ใช้ ใช้เลย
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
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3.4.4 ศึกษาด้วยตนเองจากหนังสือ/คู่มือ
3.4.5 ศึกษาด้วยตนเองจากอินเทอร์เน็ต
3.4.6 ศึกษาการใช้โดยการสอบถามจากเพื่อน/ญาติ/คนรู้จัก
4. วัตถุประสงค์ในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4.1 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
4.1.1 ทารายงาน/การบ้าน
4.1.2 เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม
4.1.3 หาความรู้เพิ่มเติมให้กับตนเอง
4.1.4 จัดทาเอกสาร/สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ โบรชัวร์
4.1.5 ใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ในการนาเสนองาน
4.1.6 ใช้วาดรูป/ตกแต่งหรือออกแบบงานต่าง ๆ
4.1.7 สร้างเว็บเพจ
4.1.8 ใช้วิเคราะห์ตัวเลข เช่น Excel
4.1.9 จัดทาสถิติต่าง ๆ
4.1.10 ใช้ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ จากอินเทอร์เน็ต เช่น WWW, Google
4.1.11 ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน เช่น E-mail, Line, WhatsApp
4.2 ฐานข้อมูล
4.2.1 ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมจากที่เรียน
4.2.2 ค้นคว้าหาข้อมูลประกอบการศึกษา/ทารายงาน
4.2.3 ศึกษาค้นคว้าเพื่อเพิ่มพูนความรู้
4.3 อินเทอร์เน็ต
4.3.1 ค้นหาข้อมูลประกอบการศึกษา/ทารายงาน
4.3.2 ค้นหาข้อมูลความรู้ทั่วไป เพื่อเพิ่มพูนความรู้
4.3.3 ค้นหาข้อมูลเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ

ระดับการใช้
ใช้
ใช้บ่อย นานๆ ไม่ค่อย ไม่ได้
ประจา
ครั้ง ได้ใช้ ใช้เลย
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
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4.3.4 ติดตามกาหนดการและข่าวสารของสถานศึกษา
4.3.5 พูดคุย/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ
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

ระดับการใช้
ใช้
ใช้บ่อย นานๆ ไม่ค่อย ไม่ได้
ประจา
ครั้ง ได้ใช้ ใช้เลย
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
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ตอนที่ 3 ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและข้อเสนอแนะ
คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
รายการ

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับปัญหา
มาก
ปาน น้อย
กลาง
(4)
(3)
(2)

1. จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการไม่เพียงพอ
2. ความไม่สะดวกในการใช้บริการ Internet
3. อินเทอร์เน็ตไร้สาย (WIFI)
4. สื่อเพื่อการเรียนรู้มีให้บริการน้อย
5. วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีให้บริการไม่มี
ประสิทธิภาพ
6. เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ที่ให้บริการไม่
เพียงพอ
7. เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัสคอมพิวเตอร์
8. เอกสารให้คาแนะนาการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศมีจานวนไม่
เพียงพอ และมีข้อมูลไม่ละเอียด
9. เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คมีจานวนไม่เพียงพอ
10. ปลั๊กให้บริการต่อกับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมีจานวนไม่เพียงพอ
11. นอกเหนือจากปัญหาดังกล่าวข้างต้นท่านประสบปัญหาอื่น ๆ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอะไรอีกบ้าง
(ถ้ามี)
1. ..............................................................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................................................
3. ..............................................................................................................................................................
12. ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ปัญหา(ถ้ามี)
1. ..............................................................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................................................
3. ..............................................................................................................................................................

น้อย
ที่สุด
(1)
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