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บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เจต
คติตอการนําสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษามาใชสําหรับการเรียนรูดวยตนเอง ความ
ตองการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาสําหรับการเรียนรูดวยตนเอง และศกึษาปญหาและ
อุปสรรคในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 

กลุมตัวอยางทีใ่ชในการศึกษาไดแก นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สถาบัน
ราชภัฏสวนดสิุต 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น ประกอบดวย 
แบบสอบถามแบบตรวจรายการ  แบบมาตราสวนประมาณคา และแบบสอบถามแบบปลายเปด  

การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS For Window Version 10.0 
คํานวณหาคารอยละ คาเฉลีย่เลขคณิต ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซ่ึงผลการศึกษา
พบวา 

1.  สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการเรียนรูของนักศึกษา โดย
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีวัตถุประสงคการใชเพื่อการคนควาหาความรูเพิ่มเติมมากที่สุด 
สําหรับสื่อประเภทสื่อโสตทัศนูปกรณที่มีระดับการใชมากที่สุดคือ คอมพิวเตอร สวนสื่อประเภท
ส่ือโสตทัศนวัสดุที่มีการใชในระดับมากที่สุดคือ อินเทอรเน็ต 



2.  เจตคติตอการใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษามาใชเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง
โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และพบวานักศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ที่ส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชนตอการเรียน และ ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศอํานวยความสะดวก
ในการเรียนรูโดยไมจํากัดดานเวลาและสถานที่ 

3.  ความตองการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการเรียนรูดวยตนเองโดยภาพ
รวมอยูในระดับมาก โดยประเด็นที่มีความตองการมากที่สุดคือความตองการสิ่งอํานวยความสะดวก
ในการสนับสนุน/สงเสริมการใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเชน มี ส่ือที่หลากหลายที่
เหมาะสมกับผูเรียน และมีคูมือแนะนําการใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศทุกชนิดอยางชัดเจน 

4.  ปญหาและอุปสรรคในการใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาโดยภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง โดยมีปญหามากที่สุดในเรื่อง เครื่องคอมพิวเตอรมีไมเพียงพอตอการใหบริการ 
วัสดุ-อุปกรณที่เกี่ยวของกับการใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศมีไมเพียงพอ 
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Abstract 
 
 This research was done to study the using of educational information technology for the 
faculty of Humanities and Social Science’s students. This study was done to study the self- 
learning attitude, the requirement of educational information technology for self-learning and the 
problem and the obstruction when using the educational information technology. 

The research tool for data gathering is the questionnaire that constructed by researcher. 
This questionnaire was consisted of the structure question and the open-end question.  

Software for data analysis is SPSS version 10.0 for calculating the percentage (%), mean 
( X ) and the standard deviation (S.D).  

The results of this study are the following: 
1. The overview of using the educational information technology was medium 

satisfaction. Most of students use computer for self-learning by surfing the Internet.   
2. The overview of student’s attitude when using the educational information 

technology for self-learning was medium satisfaction. Most of students believe that the 
information technology was benefit for their study. Anywhere and anytime they can use this 
technology. 



3. The requirement of educational information technology for self-learning was more. 
They need the convenient for using that technology. They also need the supporting such as the 
providing of the appropriate technology, manual and instruction for using the educational 
information technology. 

4. The overview of the problems and the obstruction when using the educational 
information technology was medium satisfaction. The outstanding problem is the lack of 
computer and also the relevant tools.  
 


