
 

 
บทที ่6 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 
6.1  สรุปผลการวจัิย 
 

การวิเคราะห์สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะความสามารถด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศของนกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  แบ่งออกเป็น 3  ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี  1  สถานภาพการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของนกัศึกษา 
ตอนท่ี  2  ทกัษะความสามารถดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของนกัศึกษา 
ตอนท่ี  3  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของนกัศึกษา 

 
ตอนที ่ 1  สถานภาพการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศของนักศึกษา 

1.  การมีและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของนกัศึกษา 
นกัศึกษาใช้เทคโนโลยีท่ีส ารวจทุกชนิด   เทคโนโลยีท่ีใชม้ากท่ีสุด คือ โทรศพัทมื์อถือ  

ซ่ึงนกัศึกษาประมาณ  ร้อยละ 90 ข้ึนไป  มีไวใ้ชเ้ป็นของตนเอง  คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC)  เป็น
เทคโนโลยท่ีีนกัศึกษาส่วนใหญ่ (81% ข้ึนไป)  ใชร้องลงมาจากโทรศพัทมื์อถือ  และส่วนใหญ่มีใช้
เป็นของตนเอง (ภาคปกติ 45.8%  ภาคพิเศษ 60.2%  และบณัฑิตศึกษา 66.1%)  ส่วนคอมพิวเตอร์
ชนิดพกพามีผูใ้ช้น้อยลง  นักศึกษาภาคปกติ  ประมาณร้อยละ 20  ภาคพิเศษประมาณ 30 และ
บณัฑิตศึกษา  ประมาณร้อยละ 43  ไดใ้ช้คอมพิวเตอร์ชนิดน้ี โดยประมาณคร่ึงหน่ึงใชข้องตนเอง  
นอกนั้นใชข้องมหาวิทยาลยัและแหล่งอ่ืน ๆ  การใชค้อมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลยั  นกัศึกษาภาค
ปกติน้อยกวา่ 1 ใน 3  ท่ีใชค้อมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลยั  นกัศึกษาภาคพิเศษ และนกัศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษาไม่เกิน 15%  เท่านั้นท่ีใชค้อมพิวเตอร์ท่ีมหาวิทยาลยัจดัหาให้ใช ้ มีนกัศึกษาประมาณ
ร้อยละ 5 ถึง 10  คอมพิวเตอร์มือถือ  ประมาณ ร้อยละ 9-15  มีเคร่ืองรับสัญญาณไร้สายไม่ใช่เป็น
ของตนเอง 

2.  การใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของนกัศึกษา 
กิจกรรมท่ีนกัศึกษาใช้ IT  และเวลาท่ีใช้ส าหรับกิจกรรมต่าง ๆ ซ่ึงสรุปวา่นกัศึกษา

ใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่อกิจกรรมต่าง ๆ หลายกิจกรรมท่ีส าคญัคือ            การใช้เพื่อ
การศึกษา  ไดแ้ก่  การคน้ควา้หาความรู้  การจดัท าเอกสารส าหรับการเรียนต่าง ๆ  การใชไ้ปรษณีย์
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อิเล็กทรอนิกส์  การสร้างงานน าเสนอ  โดยใชเ้วลาประมาณ  สัปดาห์ละ 1-2 ชัว่โมง  เป็นส่วนใหญ่
ส าหรับในแต่ละกิจกรรม  อยา่งไรก็ตามกิจกรรมเหล่าน้ีมีนกัศึกษาประมาณ ร้อยละ 5-20  รายงาน
ว่าไม่ไดท้  ากิจกรรมแต่ละอย่าง ในขณะท่ีมีนักศึกษาประมาณร้อยละ 5-10  ท่ีใช้เวลามากกว่า 10 
ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

การใช้อีเมล์เพื่อติดต่อเช่ือมโยงกับผูอ่ื้นมีผูใ้ช้ประมาณร้อยละ 80  โดยนักศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษาใชม้ากกวา่นกัศึกษากลุ่มอ่ืน ๆ  กิจกรรมท่ีนกัศึกษาไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 กระท า
ไดแ้ก่  การท่องอินเทอร์เน็ตเพื่อการคน้ควา้หาความรู้  การท่องอินเทอร์เน็ตเพื่อการพกัผอ่นหยอ่น
ใจ  การใชท้รัพยากรหอ้งสมุด  การจดัท าเอกสารส าหรับการเรียนรายวิชาต่าง ๆ  การสร้าง การอ่าน
และการส่งข่าวสารด่วน  การดาวน์โหลดขอ้มูลหรือเพลและการสร้างงานน าเสนอ   การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะสาขาวิชามีการใช้พอสมควร  โดยนักศึกษาร้อยละ 37  รายงานว่า
ไม่ไดใ้ชห้รือประมาณ ร้อยละ 63 ท่ีไดมี้โอกาสใชโ้ดยใชป้ระมาณสัปดาห์ละ 1-2 ชัว่โมงมากท่ีสุด  
รองลงมาคือ  3-4  ชัว่โมง    การใชร้ะบบการจดัการเน้ือหา (CMS)  ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบับทเรียน E-
learning มีนกัศึกษาประมาณร้อยละ 57  ท่ีมีโอกาสไดใ้ช้  ส่วนการสร้างเวบ็เพ็จมีนกัศึกษาเพียง
ประมาณร้อยละ 35  เท่านั้นท่ีไดท้  ากิจกรรมน้ี 

3.  การใชโ้ปรแกรมประยกุตแ์ละเหตุผลของการใช้ 
ผลการวิเคราะห์จากตารางแสดงว่า  โปรแกรมประยุกต์ท่ีนกัศึกษาทุกประเภทใช้มาก

ท่ีสุด คือ โปรแกรมน าเสนองานซ่ึงหมายถึงโปรแกรม MS Power Point โดยนกัศึกษาภาคปกติ 
บณัฑิตศึกษา  และภาคพิเศษ  ใช้ในสัดส่วนอตัราใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 83.5 , 79.9 และ 76.3 
ตามล าดบั)  โปรแกรมประเภทตารางค านวณ  ซ่ึงเป็นโปรแกรมประยุกตท่ี์ใช้กนัอยา่งกวา้งขวาง  
คือ Excel  มีนกัศึกษาประมาณร้อยละ 60.6  ท่ีใชโ้ปรแกรมเหล่าน้ี  โปรแกรมสร้างเวบ็เพจ็นกัศึกษา
ประมาณ  ร้อยละ 50-60  รายงานวา่ไดใ้ช ้ส่วนโปรแกรมอ่ืน ๆ มีผูใ้ชน้อ้ยลง  เหตุผลส าคญัของการ
ใชแ้ต่ละโปรแกรมมกัจะเก่ียวขอ้งกบัการท างานหรือการหางานท า  และเป็นความสนใจส่วนตวั  มี
จ  านวนน้อยท่ีระบุว่า  เป็นคุณสมบัติเฉพาะท่ีก าหนดให้ใช้ในสาขาวิชา หรือในวิชาท่ีเรียน 
(ประมาณร้อยละ 10-20) 

 

4.  ปัญหาและความวติกกงัวลของนกัศึกษาเม่ือใช ้IT 
นกัศึกษาส่วนใหญ่ทุกประเภทมีความวิตกกงัวลสูงถึงสูงมาก  เม่ือใช ้ IT  โดยปัญหาท่ี

ส าคญั 4 ประการแรก  ไดแ้ก่  ปัญหาเก่ียวกบัไวรัส  ความเร็วในการต่อเช่ือมกบัระบบหรือเครือข่าย  
ซอฟท์แวร์ในสาขามีไม่เพียงพอ  และระดบัความสามารถของตนในรับมือกบัปัญหาคอมพิวเตอร์  
นอกนั้นเป็นปัญหารองลงมา  ไดแ้ก่  ความเก่าและลา้สมยัของฮาร์ดแวร์  การบริการให้ค  าปรึกษา
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ทางวชิาการ  และการบริการดา้นการพิมพผ์ลงาน  นกัศึกษาประมาณร้อยละ 50 ท่ีมีความกงัวลใจใน
ล าดบัสูงถึงสูงมากกบัปัญหาเหล่าน้ี 

 
ตอนที ่ 2  ทกัษะความสามารถด้านเทคโนโลยสีารสนเทศของนักศึกษา 

ในการศึกษาทกัษะความสามารถดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของนกัศึกษาในการวิจยัน้ี
ศึกษาจากการประเมินตนเองของนักศึกษา  โดยประเมินตนเองเทียบกับนักศึกษาส่วนใหญ่  
ประเมินระดบัความช านาญของตนเอง  และประเมินทกัษะดา้น IT  ระดบัต่าง ๆ ตามมาตรวดัทกัษะ
ความสามารถดา้น IT 

 
 1.  ความสามารถดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของนกัศึกษาเม่ือเทียบกบันกัศึกษาส่วนใหญ่ 
ผลการประเมินตนเองของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  นักศึกษาภาคปกติ  และ

นกัศึกษาภาคพิเศษ  นกัศึกษาเกินร้อยละ 50  ประเมินทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศของตนใน
ระดบัพอ ๆ กบันักศึกษาส่วนใหญ่  ส าหรับโปรแกรมประยุกต์พื้นฐาน  แต่มีจ านวนน้อยลงเพื่อ
พิจารณาโปรแกรมประยุกต์ท่ียากข้ึน หรือมีความเฉพาะเจาะจงกบังานบางประเภท  มีนักศึกษา
ประมาณ ร้อยละ 5-13  ท่ีประเมินตนเองว่ามีความสามารถดีกว่านักศึกษาส่วนใหญ่  ข้อสรุป
ดั ง ก ล่ า ว น้ี ส อ ด ค ล้ อ ง กั น ส า ห รั บ นั ก ศึ ก ษ า ทุ ก ป ร ะ เ ภ ท    
การประเมินตนเองวา่มีความสามารถดอ้ยกวา่นกัศึกษาส่วนใหญ่  หรือการไม่ตอบแสดงถึงกลุ่มท่ียงั
มีความรู้และทักษะเหล่าน้ีน้อยหรือขาดทักษะ  ซ่ึงมีสัดส่วนมากพอควร  ในทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์พื้นฐานเช่น การใช้โปรแกรมประมวลผลค า (เพื่อการสร้างงานหรือการพิมพ์)   มี
สัดส่วนรวมประมาณ 1 ใน 4 ของนกัศึกษา  ซ่ึงเป็นสัดส่วนท่ีต ่าท่ีสุด  การใช้ทรัพยากรห้องสมุด
ออนไลน์  ก็เช่นเดียวกนัท่ียงัมีผูท่ี้มีความสามารถนอ้ยกวา่กลุ่มเพื่อนประมาณ 1 ใน 4 ของนกัศึกษา 
 

2.  ระดบัความช านาญในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของนกัศึกษา   
การประเมินระดบัความช านาญในการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ 12  รายการท่ีส ารวจผล

จากการวเิคราะห์แสดงวา่  นกัศึกษาส่วนใหญ่สามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อกิจกรรมเหล่าน้ี
ได้  ซ่ึงในกลุ่มน้ีส่วนใหญ่ระบุว่าตนเองยงัไม่มีความช านาญ  มีอยู่ประมาณไม่เกินร้อยละ 15 ท่ี
ประเมินตนเองวา่ช านาญมาก 
โปรแกรมท่ีมีนกัศึกษาประมาณร้อยละ 10-15  ใชไ้ม่เป็น  ไดแ้ก่  โปรแกรมประมวลค า  การพิมพ์
ระบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  และโปรแกรมน าเสนองาน  นกัศึกษาประมาณร้อยละ 20 ไม่สามารถ
ใชท้รัพยากรหอ้งสมุดออนไลน์ได ้ สัดส่วนผูท่ี้ใชไ้ม่เป็นสูงข้ึนเม่ือพิจารณาโปรแกรมท่ีตอ้งการ
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ความสามารถสูงข้ึน   เม่ือพิจารณาสัดส่วนของนกัศึกษาท่ีมีความสามารถใชโ้ปรแกรมหรือสามารถ
ใช ้IT  ในการท างานเหล่าน้ี  จะเห็นวา่นกัศึกษาทุกระดบั  มีจ  านวนผูท่ี้ช านาญมากรวมกนัประมาณ              
ร้อยละ 30-50 ส าหรับโปรแกรมพื้นฐาน  และประมาณร้อยละ 10-30  ส าหรับโปรแกรมท่ีมีระดบั
ความซบัซอ้นในการท างานสูงข้ึน 

3.  ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของนกัศึกษา 
3.1  ความสามารถในการใช ้IT  เม่ือพิจารณาระดบัความยากง่ายของทกัษะ 
ความยากง่ายของทกัษะความสามารถดา้น IT  ในท่ีน้ีแบ่งออกเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่  

ระดบัพื้นฐาน (Basic)  ระดบักลาง (Intermediate)  ระดบักลางค่อนขา้งสูง (Upper Intermediate)  
และระดบัสูง (Advance)   ความสามารถในการใช ้IT  ในภาพรวมพิจารณาจากค่าเฉล่ีย  นกัศึกษามี
ทกัษะด้าน IT  ระดับพื้นฐานในขั้นช านาญ  ทักษะระดับกลาง  และกลางค่อนข้างสูง  มี
ความสามารถปานกลางส่วนทกัษะระดบัสูง มีความสามารถน้อย  อย่างไรก็ตามในแต่ละระดบั
ความยากง่ายของทกัษะ  นักศึกษามีความสามารถแตกต่างกนัมากเม่ือพิจารณาจากค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานซ่ึงมีค่ามากกวา่ 1 ใน 5 ของค่าเฉล่ีย 
 

3.2   ความสามารถในการใช้ IT  เม่ือพิจารณาจากความสามารถในการใช้โปรแกรม
ประยกุต ์

โปรแกรมประยุกต์ท่ีพิจารณามี 9 โปรแกรมแต่ละโปรแกรมแบ่งออกเป็น  3  ระดบั  
คือ  ระดบัตน้  ระดบักลาง  และระดบัสูง  ค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนความสามารถ
ของนกัศึกษา 
จากตารางช้ีให้เห็นว่าโปรแกรมประยุกต์ท่ีนักศึกษาสามารถใช้ได้อย่างช านาญทุกระดบั  ได้แก่  
โปรแกรมเพื่อการพิมพแ์ละสร้างงาน Microsoft Word และ  Microsoft Power Point ความสามารถ
ในการใช้ระบบปฏิบติัการระดบัตน้  และระดบักลางอยูใ่นระดบัช านาญ  ยกเวน้  ระบบปฏิบติัการ
ระดบัสูง  ความสามารถในการใช้โปรแกรม Excel  ทุกระดบัอยู่ในระดบัปานกลาง  ในด้าน 
การใชอิ้นเทอร์เน็ตนกัศึกษามีความช านาญในการใชอิ้นเทอร์เน็ตระดบัตน้  นอกนั้นมีความสามารถ
ปานกลางหรือน้อย   โปรแกรมประยุกต์ดา้นกราฟิกในระดบัตน้นกัศึกษามีความสามารถในขั้น
ช านาญ  และความสามารถลดลงเม่ือระดบัความซบัซ้อนเพิ่มข้ึน   โปรแกรมประยุกตท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
การสร้างและการใชเ้ครือข่าย  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  การสร้างเวบ็  และการวิเคราะห์
ระบบ  ในภาพรวมนกัศึกษามีความสามารถนอ้ยถึงต ่ามากหรือขาดความสามารถ 
 

4.  ความสามารถในการใช ้IT  ของนกัศึกษาเม่ือพิจารณาชั้นปี คณะ และกลุ่มวชิาท่ีสังกดั 
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ตามความสามารถของนักศึกษาเม่ือพิจารณาแยกตามชั้นปี  คณะ  และกลุ่มสาขาวิชาท่ี
สังกดัแสดงรายละเอียดไว ้ ผลการวเิคราะห์ดงักล่าวสรุปได ้ดงัน้ี 

1)  ทกัษะการใช ้IT  เป็นขั้นพื้นฐานนกัศึกษาทุกชั้นปีสามารถใชไ้ดอ้ยา่งช านาญ  ทกัษะ
ระดบักลาง  นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 เท่านั้นท่ีมีความช านาญ  นอกนั้นมีความช านาญปานกลาง  ทกัษะ
ระดบักลางค่อนขา้งสูงทุกชั้นปีมีความสามารถในการใช้ปานกลาง  ส่วนทกัษะระดบัสูงชั้นปีท่ี 1 
และปีท่ี 2  มีความสามารถท่ีต ่ามาก  นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3  และ 4  มีความสามารถสูงกว่าแต่ยงัอยูใ่น
ระดบันอ้ย 

2)  ทกัษะการใชโ้ปรแกรมประยกุตข์องนกัศึกษาทุกชั้นปี  อยูใ่นระดบัช านาญส าหรับ
โปรแกรมประยุกต์พื้นฐาน เช่น Microsoft Window ระดับต้น และระดับกลาง  โปรแกรม 
Microsoft Word  ระดบัตน้และระดบักลาง  Microsoft Power Point  ระดบัตน้และระดบักลาง  และ
อินเทอร์เน็ตระดับต้น  โปรแกรมเหล่าน้ีท่ีมีความซับซ้อนหรือยากข้ึนมีเพียง ชั้นปีท่ี 3 หรือ 4 
เท่านั้นท่ีสามารถใชไ้ดอ้ยา่งช านาญ 

ส าหรับอินเทอร์เน็ตระดบักลางและสูง  โดยเฉล่ียนักศึกษาทุกชั้นปีมีความสามารถ 
ในการใช้ระดบัปานกลางและน้อยตามล าดบั  ส่วนโปรแกรมประยุกต์อ่ืน ๆ นกัศึกษาทุกชั้นปีมี
ความสามารถต ่ากว่าปานกลาง  ยกเวน้การโปรแกรม (Programming)  และ การสร้างเว็บ (Web 
development) ท่ีนกัศึกษาทุกชั้นปีมีความสามารถระดบัปานกลาง 

3)  ความสามารถในการใชโ้ปรแกรมประยุกตข์องนกัศึกษากลุ่มสาขาวิชาต่าง ๆ สรุป ได้
ดงัน้ี 

โปรแกรมประยุกต ์Microsoft Word ระดบัตน้  โดยเฉล่ียมีความช านาญซ่ึงกลุ่มสาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยมีีความช านาญมากส่วน Microsoft Word ระดบักลางและสูง  โดยเฉล่ีย
มีความช านาญแต่บางกลุ่มสาขาวชิาอยูใ่นระดบัปานกลาง 

โปรแกรมประยุกต ์Microsoft Excel ระดบัตน้ ทุกกลุ่มสาขาวิชามีความช านาญอยูใ่น
ระดบัปานกลาง ยกเวน้กลุ่มสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีและครุศาสตร์(การสอน) มีความ
ช านาญในการใชง้าน ส่วน Microsoft Excel ระดบักลางทุกสาขาวิชามีความช านาญอยูใ่นระดบั 
ปานกลาง  ส่วนกลุ่มสาขาครุศาสตร์ (เทคนิคการศึกษา)  มีความช านาญระดบันอ้ย  และกลุ่มสาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยมีีความช านาญในการใชง้าน 

โปรแกรมประยุกต์ Microsoft Power Point ระดบัตน้ทุกสาขาวิชามีความช านาญ  
ส่วนในระดับกลางและสูง  บางกลุ่มสาขา  เช่น  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ยงัอยู่ในระดับ           
ปานกลาง 



102 
 

โปรแกรมประยุกต์ Graphic/Photo shop ระดับต้นทุกสาขาวิชายงัมีความช านาญ
ระดบัปานกลางและนอ้ย 

โปรแกรมประยุกต ์Internet ระดบัตน้โดยเฉล่ียทุกสาขาวิชามีความช านาญ  ส่วนใน
ระดบักลางและสูงพบวา่นกัศึกษามีความช านาญระดบัปานกลางและนอ้ยตามล าดบั 

โปรแกรมประยุกต์ Network ระดบัตน้ถึงระดบัสูงโดยเฉล่ียทุกกลุ่มสาขาวิชามีความ
ช านาญนอ้ยและบางสาขาขาดความสามารถในการใชง้าน 

โปรแกรมประยุกต์ Programming/Web development ระดบัตน้  นักศึกษาทุกกลุ่ม
สาขาวิชามีความช านาญปานกลาง  กลุ่มสาขาครุศาสตร์(เทคนิคการศึกษา)มีความช านาญน้อย          
ส่วนในระดบักลางและสูงยงัมีความช านาญในระดบันอ้ย 

ส าหรับ System Analysis นักศึกษากลุ่มสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีมีความ
ช านาญในระดบันอ้ยส่วนสาขาวชิาอ่ืนๆ ไม่มีความสามารถทางดา้นน้ี 

4) ทกัษะความสามารถในการใช ้IT  ของนกัศึกษาประเภทต่าง ๆ  
เม่ือพิจารณาความสามารถของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  ภาคปกติ  และภาคพิเศษ  

โดยใช้ค่าเฉล่ียดังรายละเอียดในตารางท่ี 5.17  สามารถสรุปได้ว่านักศึกษาทุกประเภทมี
ความสามารถในระดบัช านาญในการใช ้ IT  ระดบัพื้นฐาน  มีความสามารถปานกลางในการใช ้IT  
ระดบักลาง  ความสามารถของนักศึกษาเร่ิมแตกต่างกนั  เม่ือความความยากง่ายของทกัษะอยู่ใน
ระดบักลางค่อนขา้งสูง  และระดบัสูง 

กล่าวคือส าหรับการใช้ IT  ระดบักลางค่อนขา้งสูง  นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามี
ความสามารถระดบัน้อย ในขณะท่ีนกัศึกษาภาคปกติ  และภาคพิเศษอยู่ในระดบัปานกลาง  และ
ส าหรับการใช ้IT  ระดบัสูง  นกัศึกษาภาคพิเศษมีความสามารถระดบันอ้ย  นอกนั้นมีความสามารถ
ต ่ากวา่หรือขาดความสามารถ  นอกจากน้ียงัพบวา่ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานทุกกรณีมีค่ามาก เม่ือเทียบ
กบัค่าเฉล่ีย  แสดงวา่นกัศึกษาภายในกลุ่มมีความแตกต่างกนัมากในความสามารถดา้น IT 
  

5.  สัดส่วนของนกัศึกษาท่ีมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศระดบัสูงถึงสูง
มาก 

นกัศึกษาท่ีมีทกัษะความสามารถดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัสูง และสูงมาก  จะเห็น
ได้ว่าเม่ือความยากของทกัษะเพิ่มข้ึน  จ  านวนผูมี้ความสามารถสูงลดลงเป็นแบบแผนเดียวกัน  
ส าหรับนกัศึกษาทุกประเภท  ประมาณ 3 ใน 4  ของนกัศึกษาแต่ละกลุ่ม  มีความสามารถสูงถึงสูง
มากส าหรับทกัษะ IT  ระดบัพื้นฐาน  ประมาณไม่เกินคร่ึงหน่ึงของนกัศึกษามีความสามารถสูงถึง
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สูงมากส าหรับทกัษะ IT  ระดบักลาง  ประมาณ 1 ใน 4  ส าหรับระดบักลางค่อนขา้งสูงและ
ประมาณ 1 ใน 10  เท่านั้นท่ีมีความสามารถสูงถึงสูงมาก  เม่ือความยากง่ายของทกัษะอยูใ่นระดบัสูง  

 
6.  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศระหวา่งนกัศึกษา

ภาคปกติ  คณะต่างกนั 
เพื่ อตรวจสอบว่ านั ก ศึ กษาภาคปก ติ ท่ี สั งกั ดคณะ ต่ างกันและชั้ น ปี ต่ า งกัน   

มีความสามารถ  ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างกนัหรือไม่  จึงท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว (ANOVA)  และตรวจสอบความแตกต่างรายคู่โดยใช้สถิติ Sheffe’s test  ทั้งน้ีการวดั  
ความสามารถดา้น IT  ใชค้ะแนนรวมของทกัษะระดบัพื้นฐาน  ระดบักลาง  และระดบักลางค่อนขา้งสูง 
ยกเวน้ระดบัสูง  ซ่ึงนกัศึกษาทุกระดบัต่างมีความสามารถน้อยหรือขาดความสามารถ  ค่าสถิติ F  มี
นยัส าคญัท่ีระดบัความมีนยัส าคญัน้อยกว่า 0.05  แสดงว่าโดยภาพรวมนักศึกษาต่างคณะกนัมี
ความสามารถดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ   ผลการเปรียบเทียบ 
สรุปได้ว่า  นักศึกษาคณะครุศาสตร์มีความสามารถแตกต่างจากนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  เทคโนโลยีการเกษตร  และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  โดย
นกัศึกษาคณะครุศาสตร์ไดค้ะแนนเฉล่ียสูงกวา่คณะอ่ืน ๆ ดงักล่าว  นอกจากน้ียงัพบความแตกต่างอยา่ง
มีนัยส าคญัระหว่างนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร  โดยนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการมีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี และคณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
 

7.  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างนกัศึกษา
ภาคปกติต่างชั้นปี 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งชั้นปีโดยใชค้ะแนนรวมทุกระดบัความยากง่าย
ของทกัษะแสดงในตารางท่ี 5.22  ซ่ึงผลดงักล่าว  แสดงวา่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
(p< .05)  ระหวา่งชั้นปี  แต่เม่ือวิเคราะห์แยกระดบัความยากง่ายของทกัษะดา้น IT  ปรากฏผล   ดงั
ตารางท่ี 5.23  ซ่ึงมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั (p< .05)  ระหวา่งชั้นปีในความสามารถดา้น IT  
ระดบัพื้นฐานและระดบักลาง  ส่วนระดบักลางค่อนขา้งสูงไม่พบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ 
 

ผลการทดสอบความแตกต่างระหวา่งชั้นปีเป็นรายคู่  แสดงในตารางท่ี 5.23  สรุปไดว้่า  
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 และปีท่ี 4  มีความสามารถดา้น IT  แตกต่างกบัชั้นปีท่ี 1-2  อยา่งมีนยัส าคญั ทาง
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สถิติ โดยชั้นปีท่ี 3 และชั้นปีท่ี 4  มีความสามารถโดยเฉล่ียสูงกวา่ชั้นปีท่ี 1-2  แต่ชั้นปีท่ี 4  และปีท่ี 3 
มีความสามารถไม่แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ   ในทกัษะดา้น IT  ระดบัพื้นฐาน พบความ
แ ต ก ต่ า ง อ ย่ า ง มี นั ย ส า คั ญ ท า ง ส ถิ ติ   3   คู่   คื อ  
ชั้นปีท่ี 3 และชั้นปีท่ี 1-2  ชั้ นปีท่ี 4 และชั้นปีท่ี 1-2  ชั้ นปีท่ี 3 และชั้นปีท่ี 4 โดยชั้นปีท่ีสูงกว่า มี
ความสามารถโดยเฉล่ียสูงกวา่ชั้นปีท่ีต ่ากวา่     ส าหรับทกัษะดา้น IT  ระดบักลาง  พบความแตกต่าง
ระหวา่งชั้นปีท่ี 4 และชั้นปีท่ี 2  เพียง            คู่เดียว  โดยชั้นปีท่ี 4  มีความสามารถโดยเฉล่ียสูงกวา่ชั้นปี
ท่ี 1-2 
 
ตอนที ่3  ความต้องการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศของนักศึกษา 

1.  ความตอ้งการใชเ้ทคโนโลยเีฉพาะสาขา 
จากการสอบถามนักศึกษาตวัอย่างเก่ียวกบัการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียน          

การสอนเฉพาะสาขาวิชา  พบวา่  นกัศึกษาร้อยละ 52.7  มีการใชส่ื้อประเภทน้ีเพื่อการประมวลผล
หรือเพื่อการเรียนรู้  ความช านาญเฉพาะสาขา  ซ่ึงหมายความวา่มีนกัศึกษาในสัดส่วนเกือบคร่ึงหน่ึง
ไม่ไดใ้ชข้อ้คน้พบน้ี  แสดงวา่มีความตอ้งการจ าเป็น (needs)  ท่ีจะตอ้งพฒันาอาจารยข์องสาขาวิชา
ใหห้นัมาสนใจใชป้ระโยชน์จากส่ือ IT  ในการเรียนการสอนมากข้ึนโดยเฉพาะส่ือ  เฉพาะสาขาวิชา
ต่าง ๆ ซ่ึงมีอย่างมากมายในปัจจุบัน  เพื่อให้โอกาสนักศึกษาในการแสวงหาความรู้  พฒันา
ความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิตดว้ยตนเองผา่นการเรียนการสอนในส่ิงแวดลอ้มท่ีมี IT เป็น
ส่ือส าคญั 

นักศึกษาได้ระบุโปรแกรมประยุกต์ท่ีใช้ในสาขามาหลากหลายโปรแกรมท่ีไม่ซ ้ ากัน     
ซ่ึงรวมถึงโปรแกรมพื้นฐานท่ีรู้จกักนัทัว่ไป  และโปรแกรมเฉพาะทางอีกจ านวนมาก 

2.  ความตอ้งการอบรมทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
นกัศึกษาเพียงร้อยละ 35.4  เท่านั้นท่ีระบุว่าตอ้งการอบรมเพิ่มเติมทางดา้น IT  โดยระบุ

โปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ  จ  านวนมาก  โดยโปรแกรมประยุกต์ท่ีนกัศึกษาทุกระดบัตอ้งการอบรม
มากท่ีสุด  ไดแ้ก่  Microsoft Excel  ซ่ึงโปรแกรมประยกุตท่ี์นกัศึกษายงัมีความสามารถในระดบัปาน
กลางเท่านั้นส าหรับทกัษะระดบักลางและระดบักลางค่อนขา้งสูง  

เป็นท่ีน่าสังเกตว่านกัศึกษาอีกประมาณร้อยละ 64.6  ไม่ตอ้งการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม
ประยกุต ์

3.  ความคิดเห็นต่อการพฒันามหาวทิยาลยัดา้น IT 
นกัศึกษาแสดงความตอ้งการให้มหาวิทยาลยัพฒันาดา้น IT  โดยระบุความตอ้งการมาก

ท่ีสุด  ผลการวิเคราะห์จากผูท่ี้ตอบแบบสอบถามประเด็นน้ี  สรุปไดว้า่ความตอ้งการของนกัศึกษา   
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3  ล าดบัแรก  ไดแ้ก่  ใหม้หาวทิยาลยัจดัหาคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อการใชง้านเพิ่มความเร็วของระบบ
อินเทอร์เน็ต  และจดัอบรมโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ให้นักศึกษา  ความตอ้งการพฒันาเทคโนโลยี
สารสนเทศภายในมหาวิทยาลยั 
 
6.2  ปัญหาและอุปสรรค 
 1. การประสานงานระหวา่งหน่วยงานท่ีรับผิดชอบมีอุปสรรคเน่ืองจากตอ้งประสานงาน
ระหวา่งส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  เพื่อใหน้กัศึกษาตอ้งไดก้รอกขอ้มูลในช่วงเวลาท่ี
เหมาะสมมากท่ีสุด ซ่ึงส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนตอ้งใชเ้วลาในการปรับปรุงระบบ
เพื่อใหน้กัศึกษาตอบแบบสอบถามในระบบสารสนเทศของนกัศึกษา 
 2.   การกรอกขอ้มูลของนกัศึกษาบางคนไม่กรอกขอ้มูลใหเ้รียบร้อย ท าใหต้อ้งเวลาในการ
จดัแยกและลบขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้ง 
 
6.3 ข้อเสนอแนะ 
 1. เน่ืองจากนกัศึกษาไม่ไดก้รอกขอ้มูลครบทุกคน ดงันั้นควรมีนโยบายชดัเจรเพื่อให้
นกัศึกษาทุกชั้นปี  ทุกคน ไดก้รอกขอ้มูลใหค้รบถว้น  และด าเนินการทุกภาคเรียนเพื่อเห็นความ
เปล่ียนแปลงของนกัศึกษา 
 2. ในขอ้ค าถามบางขอ้อาจจะปรับใหส้อดคลอ้งกบัสภาพของนกัศึกษา และสถานการณ์ท่ีมี
ความแตกต่างกนั 




