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 การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู
ดวยตนเองของนักศึกษาในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สถาบันราชภัฏสวนดุสิต ซึ่งมี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เจตคติตอการนําสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษามาใชสําหรับการเรียนรูดวยตนเอง ความตองการสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาสําหรับการเรียนรูดวยตนเอง และศึกษาปญหาและอุปสรรคในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สถาบันราช
ภัฏสวนดุสิต 

ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ นักศกึษาคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร สถาบันราช
ภัฏสวนดสุิต ซึ่งไดแก นกัศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกจิ ภาษา
ฝร่ังเศสธุรกิจ นติิศาสตร รัฐประศาสนศาสตร จิตวิทยา และบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศ
ศาสตร ปการศึกษา 2546 ทกุชัน้ป จาํนวน 5,526 คน คิดเปนกลุมตัวอยางประมาณ 373 คน จากสูตร
ของ Yamane 

เครื่องมอืที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึน้ ประกอบดวย 
แบบสอบถามแบบตรวจรายการ  แบบมาตราสวนประมาณคา และแบบสอบถามแบบปลายเปด  
 
สรุปผลการวิจัย 
 

จากการวิเคราะหขอมลูใชโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ SPSS คาํนวณหาคารอยละ คาเฉลี่ย
เลขคณิต ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวา 

1. สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการเรียนรูของนักศึกษา โดย
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีวัตถุประสงคในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีคาเฉลี่ยจาก
มากไปนอย คือ เพ่ือการคนควาหาความรูเพ่ิมเติม เพื่อการเรียนรูดวยตนเอง เพื่อการสงงาน ขอมูล 
ขาวสาร เพื่อการวัดผลการเรียน และเพื่อติดตอสื่อสารกับครูผูสอน  
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สําหรับประเภทของสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ที่เปนสื่อโสตทศันปูกรณ

นักศึกษาใชสื่อดังกลาวเรียงจากมากไปหานอย  คือ  คอมพิวเตอร  โทรทัศน  ระบบวิดีโอ
คอนเฟอรเรนซ  เครื่องเลนวีดิทัศน เครื่องเลนวิทยุ และเครื่องเลนเทปเสียง สวนการใชสื่อ
โสตทัศนวัสดุ เรียงจากมากไปหานอย คือ อินเทอรเน็ต สื่อวีดิทัศน/มัลติมีเดียในระบบวิดีโอ
คอนเฟอรเรนซ รายการโทรทัศน ฐานขอมูลออนไลน บทเรียนออนไลน มัลติมีเดีย บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน รายการวีดิทัศนตามอัธยาศัย เทปวีดิทัศน รายการวิทยุกระจายเสียง หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส และเทปบันทึกเสียง 

สรุปตารางที่ 4.4   
2. เจตคติตอการนําสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษามาใชเพ่ือการเรียนรูดวยตนเอง

โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ซึ่งหัวขอที่มีเจตคติอยูในระดับมากโดยมีคาเฉลี่ยเรียงจากมากไป
หานอยคือ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชนตอการเรียน การนําสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช
ควรอํานวยความสะดวกในเรื่องอาคารสถานที่ สภาพแวดลอม สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอํานวย
ความสะดวกในการเรียนรูโดยไมจํากัดดานเวลาและสถานที่ การนําสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช
ควรอํานวยความสะดวกในเรื่องวัสดุ-อุปกรณสิ่งอํานวยความสะดวก การเรียนโดยใชสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรูดวยตนเองเปนสิ่งที่นาสนใจ  การนําสื่อเทคโนโลยีมาใชควรมีคูมือการใช
เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเรียนรูดวยตนเอง และสุดทายคือ นักศึกษาสามารถเรียนรูดวยตนเอง
โดยใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศได สําหรับหัวขอที่มีเจตคติอยูในระดับปานกลางโดยมคีาเฉลีย่เรยีง
จากมากไปหานอยคือ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียน การนําสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชสามารถแกปญหาความแออัดของหองเรียนได การนําสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชสามารถแกปญหาการเรียนแบบกลุมใหญได การใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทํา
ใหมีความกระตือรือรนในการเรียน การนําสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชสามารถลดการเขาชั้น
เรียนได สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหเสียเวลามากในการทําความเขาใจดวยตนเอง สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศเปนสิ่งฟุมเฟอย และสุดทายคือ เทคโนโลยีสารสนเทศเปนเรื่องที่เรียนรูยาก 

สรุปตารางที่ 4.6 
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3. ความตองการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการเรียนรูดวยตนเองโดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก  โดยประเภทของสื่อโสตทัศนูปกรณเรียงจากมากไปหานอยคือ 
คอมพิวเตอร โทรทัศน ระบบวิดีโอคอนเฟอรเรนซ เคร่ืองเลนวีดิทัศน เคร่ืองเลนเทปเสียง และ
เครื่องเลนวิทยุ สําหรับสื่อโสตทัศนวัสดุเรียงจากมากไปหานอย คือ อินเทอรเน็ต ฐานขอมูล
ออนไลน สื่อวีดิทัศน/มัลติมีเดียในระบบวิดีโอคอนเฟอรเรนซ มัลติมีเดีย บทเรียนออนไลน 
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  รายการโทรทัศน  รายการวีดิทัศนตามอัธยาศัย  หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส เทปวีดิทัศน รายการวิทยุกระจายเสียง และเทปบันทึกเสียง นอกจากนั้นนักศึกษายัง
ตองการสิ่งอํานวยความสะดวกในการสนับสนุน/สงเสริมการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา เรียงจากมากไปหานอย คือ ตองการสื่อที่หลากหลายที่เหมาะสมกับผูเรียน มีคูมือแนะนํา
การใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทุกชนิดอยางชัดเจน ฝกทักษะการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ห ล า ก ห ล า ย เ ห ม า ะ ส ม กั บ ผู เ รี ย น  มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง พั ฒ น า สื่ อ อ ย า ง ต อ เ นื่ อ ง  มี
การสงเสริมกิจกรรมดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางตอเนื่อง  สนับสนุนวัสดุ-
อุปกรณมาใชเพ่ือรองรับการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง  มีสถานที่ที่
เอื้ออํานวยตอการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา
แตละประเภทอยางเหมาะสม และสุดทายคือ การประเมินผลการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สรุปตารางที่ 4.8 
4. ปญหาและอุปสรรคในการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาโดยภาพรวมอยู

ในระดับปานกลาง โดยหัวขอที่มีปญหาเรียงจากมากไปหานอยคือ เครื่องคอมพิวเตอรมีไมเพียงพอ
ตอการใหบริการ วัสดุ-อุปกรณที่เกี่ยวของกับการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมีไมเพียงพอ   อาคาร
สถานที่สําหรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมีจํากัด เครื่องคอมพิวเตอรมีประสิทธิภาพตํ่า วัสดุ-
อุปกรณที่เกี่ยวของกับการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมีคุณภาพต่ํา ไมมีการติดตามและประเมินผล
การนําสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช ขาดการฝกอบรมและมีบุคลากรใหคําแนะนําในการใชสื่อ 
สื่อที่ใชไมนาสนใจ ขาดความรูความชํานาญในการใชสื่อ และสื่อที่ใชเขาใจยากเกินไปที่จะเรียนรู
ดวยตนเอง 

สรุปตารางที่ 4.10 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 

1. สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรูของนักศึกษา โดย
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีวัตถุประสงคการใชเพ่ือการคนควาหาความรูเพ่ิมเติมมากที่สุด 
สําหรับสื่อประเภทสื่อโสตทัศนูปกรณที่มีระดับการใชมากที่สุดคือ คอมพิวเตอร ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2544) ซึ่งศึกษาสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่พบวา สื่อที่นํามาใชมากที่สุดคือ 
คอมพิวเตอร โดยทุกโรงเรียนมีการใชคอมพิวเตอรเพ่ือจัดการเรียนการสอนและประเมินผล และ
สอดคลองกับแนวความคิดของกิดานันท มลิทอง (2543) ที่วา อุปกรณที่เปนเทคโนโลยีระดับสูง
อยางหนึ่งที่นับวามีบทบาทสําคัญย่ิงในชีวิตประจําวันของคนเรา ไดแก คอมพิวเตอร ซึ่งใชกันอยาง
แพรหลายในทุกวงการ โดยเฉพาะในวงการการศึกษาที่ไดนําคอมพิวเตอรมาใชทั้งในดานการ
บริหาร  การจัดการสอน  และใชในการสอนโดยใชคอมพิวเตอรชวย สวนสื่อประเภทสื่อ
โสตทัศนวัสดุที่มีการใชในระดับมากที่สุดคือ อินเทอรเน็ต ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ มนัส  
นามวงศ (2543) จากการศึกษาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศดานอินเทอรเน็ตของนักศึกษา สถาบัน
ราชภัฏสวนดุสิต ที่พบวา นักศึกษาสวนใหญจะมีการใชอินเทอรเน็ตในระดับมากเพื่อการศึกษา
ขอมูลทางวิชาการ และเพื่อการติดตอพูดคุยกับเพื่อนทั้งในและตางสถาบัน 

2. เจตคติตอการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษามาใชเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง
โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และพบวานักศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่ สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชนตอการเรียน และ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอํานวยความสะดวก
ในการเรียนรูโดยไมจํากัดดานเวลาและสถานที่ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ (2544) ดานเจตคติของนักเรียนที่มีตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
พบวา นักเรียนมีทัศนคติมากตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาโดยเห็นวา เทคโนโลยี
สารสนเทศมีประโยชนตอการเรียนและเปนแนวทางในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาไป
พัฒนาคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวความคิดของฉลองชัย  สุรวัฒนบูรณ (อาง
ถึงใน เทคโนโลยีการศึกษา , http://edtech.edu.ku.ac.th) ที่กลาววา เทคโนโลยีสารสนเทศมี
ผลกระทบตอระบบการศึกษาและมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นอันเนื่องมากจากพัฒนาการของเทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหมที่ไดพัฒนาในเรื่องความสะดวก ใชงาย ราคาไมแพง และระบบการเรียนดวย
สื่อรูปแบบตางๆ ทําใหการจัดการศึกษาเพื่อเยาวชนมีจํานวนมากขึ้นควบคูกับการพัฒนาเพื่อ
เอื้ออํานวยตอการเรียนการสอนและคุณภาพการศึกษา 

คําอธิบาย: ยังไมไดอาน 
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3. ความตองการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการเรียนรูดวยตนเองโดยภาพ
รวมอยูในระดับมาก โดยประเด็นที่มีความตองการมากที่สุดคือความตองการสิง่อาํนวยความสะดวก
ในการสนับสนุน/สงเสริมการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเชน มี สื่อที่หลากหลายที่
เหมาะสมกับผูเรียน และมีคูมือแนะนําการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทุกชนิดอยางชัดเจน ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของวันชัย  ทองสุขโข (2537) ที่ศึกษาสภาพปญหา ความตองการ การใชสื่อ
และเทคโนโลยีการศึกษาของครู-อาจารยและนักศึกษาในวิทยาลัยเทคนิค เขตการศึกษา 9 ที่พบวา 
นักศึกษาตองการใหครู-อาจารยใหความสนใจในการใชสื่อประกอบการเรียนการสอนและตองการ
มีสวนรวมในการใชสื่อนั้นๆ ดวย นอกจากนี้ยังตองการใหวิทยาลัยปรับปรุง การบริการเกี่ยวกับสื่อ
การสอน เอกสารที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนที่สามารถศึกษาคนควาดวยตนเองได 

4. ปญหาและอุปสรรคในการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาโดยภาพรวมอยู
ในระดับปานกลาง โดยมีปญหามากที่สุดในเรื่อง เครื่องคอมพิวเตอรมีไมเพียงพอตอการใหบริการ 
วัสดุ-อุปกรณที่เกี่ยวของกับการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมีไมเพียงพอ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของชีวิต  ออนละออ (2543) ที่ไดทําการศึกษาปญหาและความตองการของอาจารยและนักศึกษาใน
การเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงวิทยาลัย 
อาชีวศึกษา เขตการศึกษา 9 พบวา ปญหาเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในการเรียนอยูในระดับมาก และ
ปญหาดานอุปกรณและสภาพแวดลอมอยูในระดับปานกลาง 
 
ขอเสนอแนะ 
 

1. ขอเสนอแนะในทางปฏิบัติ 
1.1  ขอเสนอแนะสําหรับสถาบันราชภัฏสวนดุสิต 

1)  ควรกําหนดแผนงาน โครงการ ตลอดจนกิจกรรมตางๆ ที่สามารถสนับสนุน
การผลิตสื่อที่มีคุณภาพ จัดใหมีการอบรม สัมมนาใหความรูแกอาจารย เจาหนาที่ ในการผลิตสื่อที่
เหมาะสมกับผูเรียน 

2)  ผูบริหารตองสรางแรงจูงใจใหอาจารยเกิดความรูสึกวาการทําวิจัยในชั้นเรียน
โดยเฉพาะการสรางนวัตกรรม หรือสื่อการเรียนการสอน เปนของอาจารยปกติ โดยจัดใหมีการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มเติมใหกับอาจารย เกี่ยวกับเทคนิค การทําวิจัยปฏิบัติการ จนมีความมั่นใจวา
มีความรู ความเขาใจ เกิดทักษะ และสามารถทําวิจัยปฏิบัติการในสถาบันการศึกษาไดจริง 

3)  จัดสรรงบประมาณ สื่อ วัสดุ-อุปกรณ ใหเพียงพอกับความตองการของ
นักศึกษา เพ่ือประโยชนตอการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 
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1.2  ขอเสนอแนะสําหรับคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 
1)  สงเสริมการใชสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละโปรแกรม

วิชา 
2)  ใหความชวยเหลือสนับสนุนทางดานทรัพยากรบุคคล การฝกอบรม การผลิต

สื่อ การผลิตเอกสารคูมือ ใหการสนับสนุน ติดตาม ประเมินผลในเร่ืองตางๆ เพ่ือนาํไปสูการประกนั
คุณภาพการศึกษา 

1.3  ขอเสนอแนะฝายมัลติมีเดีย สํานักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 
1)  จัดสรรสื่อใหมีความหลากหลาย เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา และมีการประเมินผล

การใชสื่อ  
2)  ประชาสัมพันธดานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เชิญชวน สงเสริมใหมีการใชสื่อ 

เพ่ือใหคุมคาการลงทุน 
2.  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป 

1)  ควรมีการศึกษาการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการเรียนรูดวย
ตนเองของนักศึกษา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต เพ่ือใหเห็นภาพรวมของนักศึกษาทั้งสถาบัน 

2) มีการศึกษาความเปนไปไดเกี่ยวกับการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
เพื่อการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา ในความคิดเห็นของอาจารย สถาบันราชภัฏสวนดุสิต เพื่อ
เตรียมความพรอมดานศักยภาพการผลิต การนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด และประเมินผล 
 
 


