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บทคัดยอ
งานวิ จั ยนี้ ไ ด นํ า เสนอสภาพและความต องการการใช
เทคโนโลยี ส ารสนเทศของนั ก ศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาใน
มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏพระนคร โดยพิ จารณานั กศึ กษาภาค
ปกติ และภาคพิ เศษ ที่ กํา ลั ง ศึ กษาอยู ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เครื่ องมือที่ใชในการวิจัยเปน
แบบสอบถามที่ ดั ด แปลงมาจากเครื่ องมื อในการประเมิ น
คุณภาพดานบริการที่ เรียกวา Servqual ของ Valarie A.
Zeithaml, Parasuraman & Leonard L. Berry โดยไดทําการ
ประเมิ น ระดั บ คุ ณ ภาพการบริ ก ารด า นฮาร ด แวร ด า น
ซอฟตแวร ดานบุคลากรคอมพิวเตอร ดานการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และดานการเรี ยนเชิ งอิเล็กทรอนิกส
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ผลการวิจัยพบวานักศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิงที่มีอายุ
ระหวาง 18 – 23 ป และเปนนักศึกษาภาคปกติที่กําลังศึกษา
อยูภ ายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นักศึกษามีสภาพการ
ใช เทคโนโลยี ส ารสนเทศอยู ในระดั บปานกลาง ในขณะที่
นั ก ศึ กษามี ค วามต องการในการใช เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
อยูในระดับมาก นักศึกษาภาคปกติกบั ภาคพิเศษมีสภาพและ
ความต องการการใช เทคโนโลยี สารสนเทศไม แตกต างกั น
หากแตนกั ศึกษาภาคพิเศษมีสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
มากกว า ภาคปกติ นั ก ศึ ก ษาที่ กํ า ลั ง ศึ ก ษาอยู ภ ายในกั บ
นักศึกษาทีก่ าํ ลังศึกษาอยูภ ายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มีสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน โดยทีน่ กั ศึกษา
ที่กําลังศึกษาอยูภายในมีสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
มากกวานักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูภายนอก

1. บทนํา
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพระนคร เป น หน ว ยงานในสั งกั ด
กระทรวงศึกษาธิการ โดยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนา
ทองถิ่น มีภารกิจในการจัดการศึกษา คนควาวิจัย ใหบริการ
ทางวิ ชาการ ปรั บปรุ งพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีใหแก
คนในทองถิ่ น ทั้ งภายในและภายนอกสถาบั นการศึกษา มี
นักศึกษาทัง้ ภาคปกติและภาคพิเศษ ดวยเหตุนที้ างมหาวิทยาลัย
จึงมีความจําเปนตองจัดตั้งและขยายศูนยสารสนเทศภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เพือ่ รองรับจํานวน
ผูเ รียนทีเ่ พิม่ มากขึน้ ขยายจํานวนคอมพิวเตอรบริการมากขึน้
เพื่อตอบสนองการทํางานดานตางๆ ไดแก งานพิมพเอกสาร
การเก็บขอมูล การคนควาขอมู ล โปรแกรมเฉพาะทางและ
การสอน การขยายศูนยสารสนเทศไดดําเนินงานตามกรอบ
ของแผนแม บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศของมหาวิ ท ยาลั ย
ราชภั ฏ พระนคร เพื่ อให ก ารดํ า เนิ น งานได ส อดคล องกั บ
แผนแมบทดังกลาวทางมหาวิทยาลัย จึงควรทราบสภาพและ
ความต องการการใช เ ทคโนโลยี สารสนเทศของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครวาเปนอยางไร
เทคโนโลยี สารสนเทศในป จจุ บั นมี พั ฒนาการที่ เร็ วมาก
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการศึกษาตองคํานึงถึง
ความพร อมในการปรั บเปลี่ ยนพฤติ กรรมของนั กศึ กษาให
สมดุลกับความทันสมัยของเทคโนโลยี หากนักศึกษาสวนใหญ
ยั งประสบป ญหาขาดทั กษะในการใช เทคโนโลยี สารสนเทศ
ย อมทํา ให เ กิ ดป ญหาและเป นอุ ปสรรคสํา คั ญ ในการพั ฒนา
ตนเอง ดวยเหตุผลดังกลาวทําใหผวู จิ ยั ตองการดําเนินการวิจยั
สภาพและความต องการการใช เทคโนโลยี สารสนเทศของ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เพื่ อเปนแนวทาง
คําสําคัญ: สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ความตองการ ในการแกไขปญหา พัฒนา ปรับปรุงสภาพ และความตองการ
การใชเทคโนโลยี
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหบรรลุเปาหมาย และสามารถ
* สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
** สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทส มหาวิทยาลัยศรีปทุม
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ดําเนินการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาสภาพและความตองการการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2.2 เพื่ อเปรี ยบเที ยบสภาพและความต องการการใช
เทคโนโลยี สารสนเทศของนักศึกษาภาคปกติกั บภาคพิเศษ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2.3 เพื่ อเปรี ยบเที ยบสภาพและความต องการการใช
เทคโนโลยี ส ารสนเทศของนั ก ศึ ก ษาภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2.4 เพื่ อเปรี ยบเที ยบสภาพและความต องการการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา เมื่อแยกตามขอมูลทั่วไป
ของนักศึกษา
3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษภายในมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ พระนคร มี ส ภาพการใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
แตกตางกัน
3.2 นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร มีความตองการการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
แตกตางกัน
3.3 นั กศึ กษาภายในและภายนอกมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พระนคร มีสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน
3.4 นั กศึ กษาภายในและภายนอกมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครมีความตองการการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน
3.5 นักศึกษาที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาตางกัน
มีสภาพการใชและความตองการการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
แตกตางกัน

เปนการศึกษาดานวิจยั ของ โชติการ [4] เรือ่ ง สภาพปญหา
และความตองการในการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่ อสารของนั ก ศึ กษาสถาบั น เทคโนโลยี น านาชาติ สิ ริ นธร
มหาวิ ท ยาลั ยธรรมศาสตร ผลการวิ จั ย พบว า นั ก ศึ ก ษา
สวนใหญใชคอมพิวเตอรที่บานและใชอินเทอรเน็ตที่หองสมุด
ของสถาบันฯ โดยใชบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกสมากที่สุด
ใชอุปกรณที่มีใหบริการในสถาบันฯ คือ เครื่องพิมพเลเซอร
เว็บบราวเซอร อินเทอรเน็ต เอ็กโพรเลอร (Internet Explorer)
ใช ฐานข อมู ลห องสมุ ด สถาบั นเทคโนโลยี น านาชาติ สิ ริ นธร
ค นหาหนั งสื อ วารสาร และบริ การจากบุ คลากรในการให
คําแนะนํา/ปรึกษาในการสืบคนฐานขอมูล ปญหาของนักศึกษา
ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่พบมากทีส่ ุด
คือ จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรไมพอเพียง โปรแกรมที่ติดตั้ง
ประจํ า แต ล ะเครื่ องไม มี ค วามหลากหลาย นั ก ศึ ก ษาขาด
ความรู ความเข า ใจในการใช ป ระโยชน จากฐานข อ มู ล
เจาหนาทีข่ าดความรู ความสามารถใน การแกปญ
 หาทีเ่ กิดขึน้
กับผู ใช และการดาวนโหลดข อมูลจากระบบเครือข ายลาชา
และนักศึกษาตองการใหสถาบันฯ จัดหาเครื่องพิมพเลเซอรสี
โปรแกรมการออกแบบกราฟ กฐานข อมู ล Science Index
Expanded ผู ดูแลระบบเครือข าย และบริ การระบบสื่ อสาร
แบบออนไลน
5. วิธีดําเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้ งนี้ผูวิจัยไดใช ประชากร คือ นักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร จากจํานวน
นักศึกษาทั้งสิน้ 22,109 คน โดยทําการสุมมาเพียง 377 คน
ดวยการใชตารางสัดสวนของเครจซี่ และมอรแกน (Krejcie
and Morgan) [15] และสุมตัวอยาง โดยใชวิธีการแบบแบงชั้น
(Stratified Random Sampling) และสามารถจําแนกขอมูล
ตามประเภทของนักศึกษา ไดดังตารางที่ 1

4. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ตารางที่ 1 จํ า นวนประชากรและกลุ มตั วอย า งการจํ า แนก
ครรชิต [2] กลาววา เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวย
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เทคโนโลยี สํ า คั ญ สองสาขา คื อ เทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร
ภายใน
ภายนอก
รวม
และเทคโนโลยีสื่อสารคมนาคม โดยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ประเภท
จํานวน (คน)
จํานวน (คน)
จํานวน (คน)
จะช วยให ส ามารถจั ดเก็ บบั น ทึ ก และประมวลผลข อมู ลได นักศึกษา
กลุม
กลุม
กลุม
ประชากร ตัวอยาง ประชากร ตัวอยาง ประชากร ตัวอยาง
อยางรวดเร็วและถูกตอง สวนเทคโนโลยีสอื่ สาร โทรคมนาคม
ภาคปกติ 11,331
193
11,331
193
ชวยใหสามารถสงผลลัพธของการใช งานคอมพิ วเตอร ไปให -- ภาคพิ
เศษ 8,848
151
1,930
33
10,778
184
ผูใชที่อยูหางไกลไดอยางรวดเร็วและสะดวก
รวม
20,179
344
1,930
33
22,109
377
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จากตารางที่ 1 ผู วิ จั ยทํา การสุ มตั วอย างประชากรจาก
นั ก ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ พระนคร โดยมี ขั้ น ตอน
การสุมตัวอยางดังนี้
ขั้ นที่ 1 กํา หนดขนาดของกลุ มตั วอย าง โดยใช ตาราง
สั ดส วนของเครจซี่ และมอร แกน (Krejcie and Morgan)
ไดขนาดของกลุมตัวอยางที่ใช 377 คน
ขั้ นที่ 2 สุ ม ตั ว อย า งนั ก ศึ ก ษาจํ า แนกตามสถานภาพ
นั กศึ ก ษาภาคปกติ และภาคพิ เ ศษที่ สุ ม ได ให มี ขนาดเป น
สั ด ส ว นกั บ ประชากรโดยใช วิ ธี ก ารสุ ม อย า งง า ย ได ก ลุ ม
ตัวอยางจํานวน 193 คน และ 184 คน ตามลําดับ
ขัน้ ที่ 3 สุม ตัวอยางนักศึกษาจําแนกตามประเภทนักศึกษา
ภายใน และภายนอกทีส่ มุ ไดใหมขี นาดเปนสัดสวนกับประชากร
โดยใชวธิ กี ารสุม อยางงาย ไดกลุม ตัวอยางจํานวน 344 คน และ
33 คน ตามลําดับ
อยางไรก็ดีผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยเพื่ อ
หาคําตอบของโจทยดังกลาวดังภาพที่ 1
ตัวแปรอิสระ
สถานภาพของผูต อบแบบสอบถาม
1. สถานภาพของนักศึกษา
- ภาคปกติ
- ภาคพิเศษ
2. ประเภทของนักศึกษา
- ภายในสถาบัน
- ภายนอกสถาบัน
3. ขอมูลทัว่ ไปของนักศึกษา
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา

ตัวแปรตาม

è

1. สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ดานฮารดแวร(Hardware)
- ดานซอฟตแวร(Software)
- ดานบุคลากรคอมพิวเตอร
(Peopleware)
- ดานการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ดานการเรียนเชิง
อิเล็กทรอนิกส
2. ความตองการการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ดานฮารดแวร(Hardware)
- ดานซอฟตแวร(Software)
- ดานบุคลากรคอมพิวเตอร
(Peopleware)
- ดานการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ดานการเรียนเชิง
อิเล็กทรอนิกส

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
6. การวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 ขอมูลสถานภาพของผูต อบแบบสอบถาม วิเคราะห
โดยหาคาความถี่ และหาคารอยละ
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับสภาพและความตองการการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศของนั กศึ กษาในมหาวิ ทยาลัยราชภัฏ
พระนคร เปนคําถามแบบประเมินคาวิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย
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และค าเบี่ ยงเบนมาตรฐานของคะแนนระดั บ สภาพการใช
และความตองการ แปลงมาตราสวนประเมินคา เปนน้ําหนัก
คะแนน ซึ่งกําหนดไวดงั นี้
นอยทีส่ ุด
เทากับ
1
นอย
เทากับ
2
ปานกลาง
เทากับ
3
มาก
เทากับ
4
มากทีส่ ุด
เทากับ
5
หลังจากนั้นไดนําคาน้ําหนักมาหาคาเฉลี่ย เพื่อจัดอันดับ
ของระดั บสภาพและความต องการการใช และไดแปลความ
หมายใน การประเมินคาคะแนนเฉลี่ ยของแต ละข อว าอยู ใน
ระดับใด โดยใชหลักเกณฑประเมินคาความคิดเห็นดังนี้
คาเฉลี่ยระหวาง 1.00-1.50 หมายถึง มีสภาพและความ
ตองการการใชนอยที่สุด
คาเฉลี่ยระหวาง 1.51-2.50 หมายถึง มีสภาพและความ
ตองการการใชนอย
คาเฉลี่ยระหวาง 2.51-3.50 หมายถึง มีสภาพและความ
ตองการการใชปานกลาง
คาเฉลี่ยระหวาง 3.51-4.50 หมายถึง มีสภาพและความ
ตองการการใชมาก
คาเฉลี่ยระหวาง 4.51-5.00 หมายถึง มีสภาพและความ
ตองการการใชมากที่สุด
ตอนที่ 3 เปรี ยบเที ยบสภาพและความต องการการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศของนั กศึ กษาในมหาวิ ทยาลัยราชภัฏ
พระนคร ดังนี้
1) เปรียบเทียบสภาพและความตองการการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศของนั กศึ กษาในมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพระนคร
จําแนกตามสถานภาพนักศึกษา ประเภทนักศึกษา และเพศ
โดยการหาคาที (t – test)
2) เปรียบเทียบสภาพและความตองการ การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศของนั กศึ กษาในมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพระนคร
จําแนกตามอายุ ระดับการศึกษา ที่มีสภาพการใชและความ
ต อ งการด า นฮาร ด แวร ด า นซอฟต แ วร ด า นบุ ค ลากร
คอมพิ วเตอร ด านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดานการเรียนเชิงอิเล็กทรอนิกสตางกัน โดยการวิเคราะห
ความแปรปรวน (One Way Analysis of Variance)
เมื่ อพบความแตกต า งอย างมี นั ยสํ า คั ญทางสถิ ติ ในการ
วิเคราะหความแปรปรวน (One Way Analysis of Variance)
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ทํ า การทดสอบความแตกต างรายคู โดยการใช การทดสอบ
คะแนนเฉลี่ยเปนรายคูของเชฟเฟ (Scheffe)
ตอนที่ 4 ข อมู ล ที่ ไ ด จ ากคํ า ถามปลายเป ด ใช วิ ธี การ
วิเคราะหเนือ้ หา (Content Analysis) ดวยคาความถี่ คารอยละ
และจัดลําดับที่

อายุสวนมากอยูระหวาง 18-23 ป (รอยละ 77.5) และสวนมาก
เป น นั กศึ ก ษาระดั บปริ ญญาตรี (ร อยละ 81.2) นั กศึ ก ษา
ภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษมีจาํ นวนใกลเคียงกัน
ตารางที่ 3 แสดงสภาพและความตองการการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศของนักศึกษา จากผลการวิจัยพบวานักศึกษาของ
มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ พระนคร มี ส ภาพการใช เ ทคโนโลยี
7. ผลการวิจัย
สารสนเทศอยู ในระดั บปานกลาง ( x = 3.42) แต มี ความ
ผลจาการวิจัยในภาพรวมที่อธิบายถึงขอมูลของนักศึกษา ตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับมาก ( x = 4.09)
ได แสดงไว ในตารางที่ 2
ตารางที่ 3 สภาพและความต องการการใช เ ทคโนโลยี
ตารางที่ 2 จํ า นวนและค า ร อยละ จํา แนกตามข อมู ลทั่ วไป สารสนเทศของนักศึกษา
ของนักศึกษา
สถานภาพ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ
อายุระหวาง 18-23 ป
อายุระหวาง 24-29 ป
อายุระหวาง 30-35 ป
อายุมากกวา 35 ป
รวม
ระดับการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี

จํานวน

รอยละ

146
231

38.7
61.3

377

100.0

292
62
11
12

77.5
16.4
2.9
3.2

377

100.0

สภาพและความ
ตองการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สภาพการใช

ความตองการ

x

S.D.

แปลผล

x

S.D.

แปลผล

1. ดานฮารดแวร

3.41

1.09

ปานกลาง

3.93

1.03

มาก

2. ดานซอฟตแวร

3.70

1.05

มาก

4.24

0.89

มาก

3. ดานบุคลากร
คอมพิวเตอร

3.30

1.08

ปานกลาง

4.06

0.96

มาก

4. ดานการบริหาร
จัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ

3.33

1.08

ปานกลาง

4.11

0.94

มาก

5. ดานการเรียนเชิง
อิเล็กทรอนิกส

3.34

1.16

ปานกลาง

4.14

0.92

มาก

รวม

3.42

1.09 ปานกลาง 4.09

0.95

มาก

สภาพและความตองการการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในภาพรวมสภาพ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับปานกลาง แตมีความ
รวม
377
100.0
ตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับมาก และเมือ่ พิจารณา
สถานภาพของนักศึกษา
เป น รายด า น พบว า สภาพการใช ด า นฮาร ดแวร ในระดั บ
ภาคปกติ
193
51.2
ปานกลาง ( x = 3.41) มีความตองการดานฮารดแวรในระดับ
ภาคพิ เศษ
184
48.8
มาก ( x = 3.93) สภาพการใชดานซอฟตแวรในระดับมาก
รวม
377
100.0
( x = 3.70) มี ค วามต องการด า นซอฟต แวร ในระดั บ มาก
ประเภทของนักศึกษา
( x = 4.24) สภาพการใชดานบุคลากรคอมพิวเตอรในระดับ
ภายในมหาวิทยาลัย
344
91.3
ปานกลาง ( x = 3.30) มีความตองการดานบุคลากรคอมพิวเตอร
ภายนอกมหาวิทยาลัย
33
8.7
(ไดแก ศูนยแฟชัน่ ไอสแลนด
ในระดับมาก ( x = 4.06) สภาพการใชดานการบริหารจัดการ
ศูนยรามสแควร)
เทคโนโลยี ส ารสนเทศในระดั บ ปานกลาง ( x = 3.33)
รวม
377
100.0
มีความตองการดานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในระดับมาก ( x = 4.11) และสภาพการใชดานการเรียนเชิง
ตารางที่ 2 แสดงจํานวนและคารอยละ จําแนกตามขอมูล อิเล็กทรอนิกสในระดับปานกลาง ( x = 3.34) มีความตองการ
ทัว่ ไปของนักศึกษา นักศึกษาสวนใหญเปนผูห ญิง (รอยละ 61.3) ดานการเรียนเชิงอิเล็กทรอนิกสในระดับมาก ( x = 4.14)
40
306
31
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10.6
81.2
8.2
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นั กศึ กษาภาคปกติ และภาคพิ เศษภายในมหาวิ ทยาลั ย
ราชภัฏพระนคร มีสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งโดย
ภาพรวม และรายดานไมแตกตางกันสวนนักศึกษาภาคปกติ
และภาคพิเศษภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีความ
ตองการการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งโดยภาพรวม และ
รายดานไมแตกตางกัน
นักศึกษาภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มีสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยภาพรวมแตกตางกัน
และรายดานไมแตกตางกัน ยกเวนดานบุคลากรคอมพิวเตอร
สวนนักศึกษาภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มีความตองการ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทัง้ โดยภาพรวม
และรายดานไมแตกตางกัน ยกเวนดานซอฟตแวร
นักศึกษาเพศชายและเพศหญิงมีสภาพการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ ภาพรวมและรายดานแตกตางกั น ยกเว นด าน
ฮารดแวร และดานบุคลากรคอมพิวเตอรสวนนักศึกษาเพศ
ชายและเพศหญิงมีความตองการการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่มีอายุตางกัน
มีสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทัง้ โดยภาพรวมแตกตางกัน
เมื่ อพิ จารณาเป นรายด าน พบว า สภาพการใช เทคโนโลยี
สารสนเทศ ดานบุคลากรคอมพิวเตอรและดานการเรียนเชิง
อิเล็กทรอนิกสแตกตางกัน ยกเวนดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร
และดานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศไมแตกตาง
กัน ส วนนั กศึ กษาในมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพระนครที่ มี อายุ
ตางกัน มีความตองการการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งโดย
ภาพรวมไม แตกต างกั น เมื่ อพิ จารณาเป นรายด าน พบว า
ความตองการการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานซอฟต แวร
แตกตางกัน ยกเวน ดานฮารดแวร ดานบุคลากรคอมพิวเตอร
ด านการบริ หารจั ดการเทคโนโลยี สารสนเทศ และดานการ
เรียนเชิงอิเล็กทรอนิกสไมแตกตางกัน
นั กศึ กษาในมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพระนครที่ มี ระดั บการ
ศึ กษาตางกั น มี สภาพการใช เทคโนโลยี สารสนเทศทั้ งโดย
ภาพรวมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา สภาพ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานซอฟต แวร และด านการ
บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน ยกเวนดาน
ฮารดแวร ดานบุคลากรคอมพิวเตอร และดานการเรียนเชิง
อิเล็กทรอนิกสไมแตกตางกัน สวนนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความตองการ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศทั้ งโดยภาพรวมไมแตกต างกัน
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เมื่ อพิ จ ารณาเป น รายด า น พบว า ความต อ งการการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดานบุคลากรคอมพิ วเตอร และดาน
การเรียน เชิงอิเล็กทรอนิกสแตกตางกัน ยกเวน ดานฮารดแวร
ด า นซอฟต แวร และด า นการบริ ห ารจั ด การเทคโนโลยี
สารสนเทศไมแตกตางกัน
นั กศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ พระนครแสดงความ
คิ ด เห็ นและข อเสนอแนะเพิ่ มเติ ม เพื่ อปรั บปรุ งและพั ฒนา
เกี่ ยวกั บ การใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศของนั ก ศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อันดับที่ 1 คือ การใชอนิ เทอรเน็ต
ยาก เชน ความเร็วของอินเทอรเน็ตและหาที่ใชยาก เนื่องจาก
ทางมหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏพระนครมี กฎระเบี ยบการใช ง าน
เครื่องคอมพิวเตอร รอยละ 26.0 อันดับที่ 2 คือ ควรปรับปรุง
มารยาทการใหบริการของบุคลากร รวมทัง้ การประชาสัมพันธ
และปรับปรุงเว็บไซตตางๆ เชน เว็บไซต การเรียนการสอน
เชิงอิเล็กทรอนิกส (e–Leaning) รอยละ 23.4 และอันดับที่ 3
คื อ คอมพิ วเตอร เพี ยงพอให บริ การ รวมทั้ งขาดโปรแกรม
Photo Shop และขาดอุปกรณอํานวยความสะดวกไมเพียงพอ
รอยละ 20.8
นอกจากนั้ น สมมติ ฐานของการวิ จั ยสามารถสรุ ปได ดั ง
ตอไปนี้
สมมติฐานที่ 1 นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษภายใน
มหาวิ ย าลั ย ราชภั ฏ พระนครที่ มี ส ภาพการใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศแตกต า งกั น พบว า สภาพการใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศของนั กศึ กษามหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพระนครที่ มี
สถานภาพของนั กศึ กษาต างกัน มี สภาพการใช เทคโนโลยี
สารสนเทศทั้ ง โดยภาพรวม และรายด า นไม แตกต า งกั น
สอดคล องกั บที่ รุ ง โรจน [9] ได ทํ า การศึ ก ษาวิ จั ยการใช
เทคโนโลยี ส ารสนเทศของนั ก ศึ ก ษาคณะเกษตรศาสตร
พบว า มี ส ภาพการใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศทุ ก ด า นไม
แตกตางกัน
สมมติฐานที่ 2 นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษภายใน
มหาวิยาลัยราชภัฏพระนคร ที่มีความตองการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศแตกตางกัน พบวา ความตองการการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศของนั กศึ กษามหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพระนครที่ มี
สถานภาพของนั ก ศึ ก ษาต า งกั น มี ค วามต องการการใช
เทคโนโลยี ส ารสนเทศทั้ งโดยภาพรวม และรายด า นไม
แตกต า งกั น สอดคล องกั บ ที่ ภ าสกร [7] ได ทํ า การศึ กษา
ความต องการใช เทคโนโลยี สารสนเทศของนั กศึ กษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีความตองการ
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การใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศของนั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต
ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ดานฮารดแวร ซอฟตแวร
และบุ ค ลากร เมื่ อแบ ง ตาม เพศ อายุ หลั ก สู ตรที่ ศึ ก ษา
และอาชีพ เพศไมมีความแตกตางกัน
สมมติฐานที่ 3 นักศึกษาภายในและภายนอกมหาวิยาลัย
ราชภั ฏ พระนครที่ มี ส ภาพการใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
แตกตางกัน พบวา สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครทีม่ ปี ระเภทของนักศึกษา
ของนักศึกษาตางกัน มีสภาพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยภาพรวมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ทุ กด า นไม แตกต า งกั น ยกเว น ด านบุ คลากรคอมพิ วเตอร
สอดคล องกั บ ที่ ลั ด ดา [10] ได ศึ ก ษาวิ จั ยสภาพการใช
เทคโนโลยี ส ารสนเทศในการศึ ก ษาตามความคิ ด เห็ น ของ
นั กศึ กษาสถาบั นราชภั ฏกลุ มรั ตนโกสิ นทร พบว า
นักศึกษามีสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไมแตกตางกัน
สมมติฐานที่ 4 นักศึกษาภายในและภายนอกมหาวิยาลัย
ราชภั ฏพระนครที่ มี ความต องการใช เทคโนโลยี สารสนเทศ
แตกตางกัน พบวา ความตองการการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของนั กศึ กษามหาวิทยาลั ยราชภัฏพระนครที่ มีประเภทของ
นักศึกษาตางกัน มีความตองการการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้ งโดยภาพรวม และรายด า นไม แตกต างกั น ยกเว นด าน
ซอฟต แวร สอดคล องกับที่ ภูริทั ต [8] ไดทํา การศึ กษาวิจั ย
สภาพและความตองการในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสถานศึ กษาขั้นพื้ นฐานจังหวัดพิษณุโลก พบวา มีความ
ต องการในบริ หารเทคโนโลยี สารสนเทศโดยภาพรวมไม
แตกตางกัน
สมมติฐานที่ 5 นั กศึกษามหาวิทยาลั ยราชภั ฏพระนคร
ที่มี เพศ อายุ และระดับการศึกษาตางกัน มีสภาพการใชและ
ความตองการการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน พบวา
นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ พระนครที่ มี เ พศต า งกั น
มี ส ภาพการใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ โดยภาพรวมและ
รายดานแตกตางกัน ยกเวนดานฮารดแวร และดานบุคลากร
คอมพิ วเตอร ไม แตกต างกั น มี ความต องการการใช
เทคโนโลยี สารสนเทศ โดยภาพรวม และรายด านไม
แตกตางกัน ยกเวนดานซอฟตแวร นักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏพระนครที่ มี อายุ ต างกั น มี สภาพการใช เทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยภาพรวมแตกตางกัน และมีความตองการ
การใช เ ทคโนโลยี สารสนเทศ โดยภาพรวมไม แตกต างกั น
ส ว นนั ก ศึ ก ษามหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ พระนครที่ มี ระดั บ การ
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ศึกษาตางกัน มีสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศโดยภาพ
รวมแตกต า งกั น และมี ค วามต อ งการการใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศโดยภาพรวมไม แตกต า งกั น สอดคล องกั น ที่
ภาสกร [7] ไดทําการศึกษาความตองการการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศของนักศึ กษาระดับบั ณฑิตศึ กษา มหาวิ ทยาลั ย
ราชภั ฏพระนคร ด านฮาร ดแวร ซอฟต แวร และบุ คลากร
เมื่ อแบ ง ตามเพศ อายุ หลั กสู ตรที่ ศึ ก ษา และอาชี พ ไม มี
ความแตกตางกัน
8. อภิปรายผล
8.1 ดานฮารดแวร
ดานฮารดแวร (Hardware) พบวา นักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร มีสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศดานนี้
โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่ อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีสภาพการ
ใช เทคโนโลยี ส ารสนเทศในระดั บ ปานกลางทุ กข อ ยกเว น
สภาพการใชกลองถายทอดวิดีโอดิจิทัล (Webcam) ชุดหูฟง
พรอมไมโครโฟน คอมพิ วเตอรในงานดานลงทะเบียน และ
คอมพิวเตอรในการพิมพเอกสารอยูในระดับมาก โดยมีสภาพ
การใชชุดหูฟงพรอมไมโครโฟนมากที่สุด และมีสภาพการใช
เมาทไรสายนอยที่ สุด สอดคลองกับที่ โชติการ [4] ไดวิจัย
เกี่ยวกับสภาพปญหา และความตองการในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่ อสารของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโดยใช อุปกรณ
ที่ มี ให บริ การในสถาบั นฯ คือ เครื่ องพิ มพ เลเซอร จํา นวน
เครือ่ งคอมพิวเตอรไมพอเพียง และนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร มีความตองการการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดานนี้ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา นักศึกษามีความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยู
ในระดับมากทุกขอ โดยมีความตองการการใชชุดหูฟงพรอม
ไมโครโฟนมากที่สุด และมีตองการการใชเครื่องพิมพ Inkjet
นอยที่สุด สอดคลองกับที่ภาสกร [7] ไดทําการศึกษาความ
ตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาระดับบัณฑิต
ศึ กษา มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพระนคร มี ความต องการด าน
ฮารดแวร
8.2 ดานซอฟแวร
ดานซอฟตแวร (Software) พบวา นักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร มีสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศดานนี้
โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
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พบวา นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีสภาพการ
ใชเทคโนโลยี สารสนเทศในระดับมากทุ กขอ ยกเวน มีคู มือ
การใช ที่ สามารถอ านแล วเข าใจได เพียงพอกั บการใชอยู ใน
ระดั บปานกลาง โดยมีสภาพการใชโปรแกรมสํา เร็ จรูปดาน
Microsoft Word มากที่สุด และมีคูมือการใชที่สามารถอาน
แล วเข าใจได เ พี ยงพอกั บการใช น อยที่ สุ ด สอดคล องกั บ ที่
วั สกา [13] ได ศึ กษาวิ จั ย การใช เทคโนโลยี สารสนเทศใน
วิ ทยาลั ยเกษตรและเทคโนโลยี สั งกั ดกรมอาชี วศึ กษา โดย
หัวหนางานมีความสามารถระดับชํานาญในการใชโปรแกรม
Microsoft Word โปรแกรมเดี ยว ส ว นครู ผู ส อนมี ค วาม
สามารถระดับชํานาญในการใชโปรแกรมในกลุ ม Microsoft
Offices หั ว หน า งาน และครู ผู สอนมี ป ญ หาในการใช
เทคโนโลยี ส ารสนเทศในการปฏิ บั ติ งานในระดั บปานกลาง
แต มี ค วามต องการในการใช เ ทคโนโลยี สารสนเทศในการ
ปฏิ บั ติ ง านในระดั บ มากที่ สุ ด และมากตามลํ า ดั บ และ
นั กศึกษาในมหาวิทยาลั ยราชภั ฏพระนคร มี ความตองการ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศดานนี้ โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก เมือ่ พิจารณาเปนรายขอ พบวา นักศึกษามีความตองการ
ใช เ ทคโนโลยี สารสนเทศในระดั บ มากทุ กข อ โดยมี ค วาม
ต องการการใช งานด านอิ นเทอร เน็ ตมากที่ สุ ด และมี ความ
ต องการการใช โปรแกรมสํ า เร็ จ รู ปด า น Microsoft Excel
น อยที่ สุ ด สอดคล องกั บที่ วี ระชาติ [14] ได ทํา การศึ กษา
เรื่ องสภาพป ญ หา และความต องการในการพั ฒนาระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อการศึ ก ษาของผู บริ หาร และ
อาจารยในสถานศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพ
มหานคร และปริมณฑล เกีย่ วกับดานซอฟตแวร มีสภาพการ
ใชงานโปรแกรมระบบปฏิบัติการวินโดว 98SE หรือต่ํากวา
มีการใชงานโปรแกรมไมโครซอฟตเวิรด มีอยูในระดับมาก
และมี ก ารออกแบบโปรแกรมด า นอิ น เทอร เ น็ ต/เว็ บ เพจ
มีอยูในระดับปานกลาง ผูบริหารและอาจารยเห็นวามีปญหา
ขาดแคลนและมีความตองการโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนในรายวิชาที่สอน มีอยูในระดับมาก
8.3 ดานบุคลากรคอมพิวเตอร
ดานบุคลากรคอมพิวเตอร (Peopleware) พบวา นักศึกษา
ในมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพระนครมี สภาพการใช เทคโนโลยี
สารสนเทศด านนี้ โดยภาพรวมอยู ในระดั บปานกลาง เมื่ อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครมีสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับปานกลาง
ทุกขอ โดยมีเจาหนาที่มีความรูความสามารถดานเทคโนโลยี
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สารสนเทศเพียงพอมากทีส่ ดุ และมีเจาหนาทีม่ ที ศั นคติไมดตี อ
การใชคอมพิวเตอรนอยที่สุด สอดคลองกับที่ ถาวร [5] ไดทํา
การศึ กษาวิ จั ยการใช เทคโนโลยี สารสนเทศในสถานศึ กษา
สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดขอนแกน ซึ่งสภาพปญหาในการใช
เทคโนโลยี สารสนเทศในสถานศึ กษาอยู ในระดั บปานกลาง
โดยมี ป ญหาเกี่ ยวกั บบุ คลากรที่ ปฏิ บั ติ งานด า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการใช เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร
และวรรณดี [11] ไดทําการศึกษาสภาพการใชคอมพิวเตอร
เพือ่ การบริหารการศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
เอกชนและรัฐบาลในเขตกรุเทพมหานคร โดยมีสภาพปญหา
ของสถาบันการศึ กษาของรั ฐบาล ป ญหาทางด านบุ คลากร
คอมพิวเตอร ดานฮารดแวร และดานซอฟตแวร ตามลําดับ
และนั ก ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร มี ค วาม
ต องการการใช เทคโนโลยี สารสนเทศด านนี้ โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวานักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีความตองการการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในระดับมากทุกขอ โดยมีความตองการการดูแล
รักษาและซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอรและอื่นๆ เปนประจํา
มากทีส่ ดุ และมีเจาหนาทีม่ ที ศั นคติไมดีตอ การใชคอมพิวเตอร
นอยที่สุด สอดคลองกับที่ถาวร [5] ซึ่งพบวาความตองการใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึ ก ษาอยู ในระดั บมาก
และมี ความต องการมากด านบุคลากรที่ ปฏิบั ติงานเกี่ ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาฐานข อมูลสารสนเทศและ
การใชโปรแกรมระบบงานดานการบริ หารจัดการ ซึ่ งพบวา
เกิ ดจากความต องการพั ฒนาบุคลากรด านการใช เครื่ องมื อ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และต องการเข า รั บ การฝ ก อบรม
เพื่ อเพิ่ ม ทั ก ษะและความรู ให ทั นต อการเปลี่ ยนแปลงของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
8.4 ดานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด า นการบริ หารจั ด การเทคโนโลยี ส ารสนเทศ พบว า
นั กศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏพระนครมี ส ภาพการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศดานนี้ โดยภาพรวมอยูใ นระดับปานกลาง
เมื่ อพิ จารณาเป นรายข อ พบว า นั กศึ กษามี สภาพการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับปานกลางทุกขอโดยมีการจัด
อบรมใหความรูแ กนกั ศึกษาเกีย่ วกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
มากที่ สุด และมีการสงเสริมและจัดใหมีการแขงขันประกวด
ผลงานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศนอยที่สุด สอดคลองกับ
ที่ พิ ฑูรย [6] ได ทํา การศึ กษาวิ จั ย สภาพและความพร อม
ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร เพือ่ การบริหาร
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การจัดการงาน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน
โดยการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชภายในหนวยงาน
มีการจัดเตรียม วางแผน บริหารการจัดการงานอยางเปนระบบ
นําทฤษฎีใหมๆ มาประยุกตใชในงาน มีการเชือ่ มโยงเครือขาย
สื่อสารกับหนวยงานอื่นๆ ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ
เครือขายสารสนเทศที่มีอยูเดิมแลว ใหมีประสิทธิภาพสูงมาก
ยิ่ ง ขึ้ น มี ก ารพั ฒนาบุ ค ลากรสายบริ หาร สายปฏิ บั ติ ก าร
สายสนับสนุน ไดเพิม่ พูนความรู ความสามารถในการใชเครือ่ ง
คอมพิวเตอรรวมถึงระบบเครือขาย สวนสภาพปญหาอุปสรรค
ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร เพือ่ การบริหาร
การจัดการงาน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน
พบวา ดานบริหารการจัดการงาน อยูในระดับมาก ดังนั้น
จะตองจัดหางบประมาณเพิม่ เติมในเรือ่ งของวัสดุ – อุปกรณใน
การบริหารการจัดการงานใหอยางชัดเจนมีแบบแผนอยางเปน
ระบบ มี ก ารตรวจสอบและประเมิ นผลในการใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถอยาง
ต อเนื่ องสามารประยุ กต ใช กั บการปฏิ บั ติงานได เป นอยางดี
และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีความตองการ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศดานนี้ โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก เมือ่ พิจารณาเปนรายขอ พบวา นักศึกษามีความตองการ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยูใ นระดับมากทุกขอ โดยมีความ
ต องการ จั ดระยะการใช ง านทางเทคโนโลยี สารสนเทศให
เพี ยงพอกั บ ผู ใช บริ การ และมี วั สดุ อุป กรณ เพี ยงพอและมี
ความพร อมสํา หรั บการใชงานมากที่ สุดและมีความตองการ
เนนใหผูใชเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรับผิดชอบตอตนเอง
และสังคม พัฒนาบุคลากรคอมพิวเตอรใหมีความรูและทักษะ
อยูเสมอนอยที่สุด สอดคลองกับภูริทัต [8] ซึ่งไดทําการศึกษา
วิจยั สภาพและความตองการในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสถานศึกษาขั้ นพื้ นฐานจังหวั ดพิษณุโลก พบว ามีความ
ตองการในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
8.5 ดานการเรียนเชิงอิเล็กทรอนิกส
ด านการเรี ยนเชิ ง อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส พบว า นั ก ศึ ก ษาใน
มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ พระนคร มี ส ภาพการใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศด า นนี้ โดยภาพรวมอยู ในระดั บ ปานกลาง
เมื่ อพิ จารณาเป น รายข อ พบว า นั กศึ ก ษามี สภาพการใช
เทคโนโลยี ส ารสนเทศด า นการเรี ยนเชิ ง อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
ปานกลางทุกขอ โดยมีสภาพการใชดูระบบการจัดการเรียน
การสอน (ปฏิทินวิชาการ รายวิชาที่เปดสอน ฯลฯ) มากที่สุด
และการเรี ย นการสอนเชิ ง อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (e–Learning)
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ยืม–คืน หนังสือทางอินเทอรเน็ตนอยที่ สุด สอดคลองกับที่
โชติการ [4] พบวานักศึกษาใชบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส
มากที่ สุ ด โดยใช ฐ านข อมู ล ห องสมุ ด สถาบั น เทคโนโลยี
นานาชาติสิ รินธรคนหาหนังสือ วารสาร และนั กศึ กษาขาด
ความรู ความเข า ใจในการใช ป ระโยชน จากฐานข อ มู ล
และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีความตองการ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศดานนี้ โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก เมือ่ พิจารณาเปนรายขอ พบวา นักศึกษามีความตองการ
การใช เทคโนโลยี สารสนเทศอยู ในระดั บมากทุ กข อ โดยมี
ความตองการการใชดูผลการเรียนผานอินเทอรเน็ตมากที่สุด
และมีความตองการการใชระบบการเรียนการสอนแบบ CAI
เพื่อศึกษาดวยตนเองนอยที่สุด สอดคลองกับที่ โชติการ [4]
ซึ่ ง พบว า นั ก ศึ กษาต องการให ส ถาบั นฯจั ด หาเครื่ องพิ มพ
เลเซอรสี
9. ขอเสนอแนะ
9.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช จากผลการ
วิ จั ยสภาพและความต องการการใช เทคโนโลยี สารสนเทศ
ของนั ก ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร ผู วิ จั ย มี
ข อ เสนอแนะสํ า หรั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชั ฏพระนคร และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ดังนี้
9.1.1 ด า นฮาร ด แวร เป นอุ ปกรณ ค อมพิ วเตอร ที่
สํ า คั ญ มาก ฉะนั้ นควรมี ก ารเพิ่ มเครื่ องพิ ม พ เ ลเซอร สี
คอมพิ วเตอร ในงานด า นลงทะเบี ยน และคอมพิ ว เตอร ใน
การเก็ บ ข อมู ล ทางสถิ ติ เพื่ อให เ พี ยงพอกั บ ศู น ย บ ริ ก าร
เทคโนโลยีสารสนเทศ สวนกลองวิดีโอดิจิทัล (Digital Video)
กล องถ า ยทอดวิ ดี โ อดิ จิ ทั ล (Webcam) มี ส ภาพการใช
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ แต จั ด ว า เป น อุ ป กรณ สิ้ นเปลื อ ง
จึงไมจําเปนที่จะตองจัดสรรงบประมาณในการติดตั้งอุปกรณ
ดังกลาว
9.1.2 ดานซอฟตแวร ควรมีการจัดทําคูมือการใชที่
สามารถอานแลวเขาใจได เพียงพอกับการใช ทางมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ พระนครควรมี ก ารวางแผนนโยบายให งบประมาณ
ในการสนั บสนุ นในสร างเว็ บไซต ที่ มี ประโยชน ในการใช ตอ
การเรียนการสอน
9.1.3 ดานบุคลากรคอมพิวเตอร ควรจะเพิม่ เจาหนาที่
พั ฒนาโปรแกรมอิ นเทอร เ น็ ต ผู ดู แลระบบเว็ บ ไซต และ
บุคลากรที่มีความรู ความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมขึ้น
ใช เอง ภายในมหาวิ ทยาลั ย และควรมี การดู แลรั กษาและ
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ซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอรและอื่นๆ เปนประจํา
9.1.4 ดานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครควรจัดระยะเวลาในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอใหกับผูใชบริการ จัดอบรมให
ความรูแกนักศึกษาเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
9.1.5 ดานการเรียนเชิงอิเล็กทรอนิกส ทางมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ พระนคร ควรส ง เสริ ม จั ด สรรงบประมาณให กั บ
โครงการฯ เกี่ ยวกั บ การจั ด ทํ า ระบบดู ผลการเรี ยน ผ าน
อินเทอรเน็ต และ คนขอมูลทะเบียนนักศึกษา ตองการใหมี
การสนั บ สนุ น การจั ด การเรี ยนการสอนเชิ งอิ เ ล็ กทรอนิ กส
(e–Learning) เนื่องจากเว็บไซต เกี่ ยวกับการเรียนการสอน
เชิงอิเล็กทรอนิกสในดานรายวิชาตางๆ มีนอย
9.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
9.2.1 ควรศึกษาสภาพปญหา และความตองการใน
การใช เทคโนโลยี สารสนเทศของนั กศึ กษาในมหาวิ ทยาลั ย
ราชภัฏพระนคร เพื่ อพัฒนาแนวทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหสอดคลองกับความตองการของนักศึกษาและความตองการ
ของตลาด และเพื่ อเป น แนวทางในการทํ า แผนแม บ ท
เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
9.2.2 ควรศึกษาการใชมาตรฐาน ITIL(Information
Technology Infrastructure Library) กั บ ISO 20000
และเครื่ อ งมื อการประเมิ น คุ ณ ภาพการบริ ก ารที่ เรี ยกว า
Servqual ของ Valarie A. Zeithaml , Parasuraman & Leonard
L. Berry เพื่อเปนแนวทางในการบริหารจัดการและเลือกใช
เทคโนโลยี ส ารสนเทศของศู น ย ฝ กอบรมคอมพิ ว เตอร และ
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครให
สอดคลองกับงานบริการอยางสมดุล
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