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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ ไดนําเสนอสภาพและความตองการการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยพิจารณานักศึกษาภาค
ปกติและภาคพิเศษ ที่กําลังศึกษาอยูภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปน
แบบสอบถามที่ ดัดแปลงมาจากเคร่ืองมือในการประเมิน
คุณภาพดานบริการที่เรียกวา Servqual  ของ Valarie A.
Zeithaml, Parasuraman & Leonard L. Berry โดยไดทําการ
ประเมิ นระดับคุณภาพการบริการด านฮารดแวร  ด าน
ซอฟตแวร ดานบุคลากรคอมพิวเตอร  ดานการบริหารจดัการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และดานการเรียนเชิงอิเล็กทรอนิกส
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ผลการวิจัยพบวานักศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิงที่มีอายุ
ระหวาง 18 – 23 ป และเปนนักศึกษาภาคปกติที่กําลังศึกษา
อยูภายในมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร นกัศกึษามสีภาพการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยู ในระดับปานกลาง ในขณะที่
นักศึกษามีความตองการในการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ
อยูในระดับมาก นักศกึษาภาคปกติกบัภาคพเิศษมสีภาพและ
ความตองการการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไมแตกตางกัน
หากแตนกัศกึษาภาคพเิศษมสีภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
มากกวาภาคปกติ นักศึกษาที่ กําลังศึกษาอยู ภายในกับ
นกัศกึษาทีก่าํลงัศกึษาอยูภายนอกมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร
มสีภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกนั โดยทีน่กัศกึษา
ที่กําลังศึกษาอยูภายในมีสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
มากกวานักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูภายนอก

คําสําคัญ: สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ความตองการ
การใชเทคโนโลยี

1. บทนํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปนหนวยงานในสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ โดยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนา
ทองถ่ิน มีภารกิจในการจัดการศึกษา คนควาวิจัย ใหบริการ
ทางวิชาการ ปรับปรุงพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีใหแก
คนในทองถ่ิน ทั้งภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา มี
นกัศกึษาทัง้ภาคปกติและภาคพเิศษ ดวยเหตุนีท้างมหาวทิยาลยั
จึงมีความจําเปนตองจัดต้ังและขยายศูนยสารสนเทศภายใน
และภายนอกมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร เพือ่รองรับจาํนวน
ผูเรียนทีเ่พิม่มากข้ึน  ขยายจาํนวนคอมพวิเตอรบริการมากข้ึน
เพื่อตอบสนองการทํางานดานตางๆ ไดแก งานพิมพเอกสาร
การเก็บขอมูล การคนควาขอมูล โปรแกรมเฉพาะทางและ
การสอน การขยายศูนยสารสนเทศไดดําเนินงานตามกรอบ
ของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร เพื่ อใหการดําเนินงานไดสอดคลองกับ
แผนแมบทดังกลาวทางมหาวิทยาลัย จึงควรทราบสภาพและ
ความตองการการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครวาเปนอยางไร

เทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันมีพัฒนาการที่เร็วมาก
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการศึกษาตองคํานึงถึง
ความพรอมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักศึกษาให
สมดุลกบัความทนัสมยัของเทคโนโลยี  หากนกัศกึษาสวนใหญ
ยังประสบปญหาขาดทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยอมทําใหเกิดปญหาและเปนอุปสรรคสําคัญในการพัฒนา
ตนเอง ดวยเหตุผลดังกลาวทําใหผูวจิยัตองการดําเนนิการวจิยั
สภาพและความตองการการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เพื่อเปนแนวทาง
ในการแกไขปญหา พัฒนา ปรับปรุงสภาพ และความตองการ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหบรรลุเปาหมาย และสามารถ
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ตารางที่  1 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางการจําแนก
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ประเภท
นกัศกึษา

จํานวน (คน)

- ภาคปกติ
- ภาคพเิศษ

ภายใน

ประชากร

ภายนอก รวม
จํานวน (คน) จํานวน (คน)

กลุม
ตวัอยาง

กลุม
ตวัอยาง

กลุม
ตวัอยางประชากร ประชากร

11,331
8,848

193
151

-
1,930

-
33

11,331
10,778

193
184

รวม 20,179 344 1,930 33 22,109 377

ดําเนินการทาํงานไดอยางมปีระสิทธิภาพสงูสดุ

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาสภาพและความตองการการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2.2 เพื่ อเปรียบเทียบสภาพและความตองการการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาภาคปกติกับภาคพิเศษ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

2.3 เพื่ อเปรียบเทียบสภาพและความตองการการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

2.4 เพื่ อเปรียบเทียบสภาพและความตองการการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา เมื่อแยกตามขอมูลทั่วไป
ของนกัศกึษา

3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 นกัศกึษาภาคปกติและภาคพเิศษภายในมหาวทิยาลยั

ราชภัฏพระนคร มีสภาพการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ
แตกตางกัน

3.2 นกัศกึษาภาคปกติและภาคพเิศษภายในมหาวทิยาลยั
ราชภฏัพระนคร  มคีวามตองการการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
แตกตางกัน

3.3 นักศึกษาภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร มีสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน

3.4 นักศึกษาภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครมคีวามตองการการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกนั

3.5 นักศึกษาที่มีเพศ  อายุ  และระดับการศึกษาตางกัน
มีสภาพการใชและความตองการการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
แตกตางกัน

4. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ
ครรชิต [2] กลาววา เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวย

เทคโนโลยีสําคัญสองสาขา คือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีสื่อสารคมนาคม โดยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
จะชวยใหสามารถจัดเก็บบันทึก และประมวลผลขอมูลได
อยางรวดเร็วและถูกตอง  สวนเทคโนโลยีสือ่สาร โทรคมนาคม
ชวยใหสามารถสงผลลัพธของการใชงานคอมพิวเตอรไปให
ผูใชที่อยูหางไกลไดอยางรวดเร็วและสะดวก

เปนการศกึษาดานวจิยัของ โชติการ [4] เร่ือง สภาพปญหา
และความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่ อสารของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ผลการวิจัย พบวานักศึกษา
สวนใหญใชคอมพิวเตอรที่บานและใชอินเทอรเน็ตที่หองสมุด
ของสถาบันฯ โดยใชบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกสมากที่สุด
ใชอุปกรณที่มีใหบริการในสถาบันฯ  คือ  เคร่ืองพิมพเลเซอร
เวบ็บราวเซอร  อินเทอรเนต็ เอ็กโพรเลอร (Internet Explorer)
ใชฐานขอมูลหองสมุดสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
คนหาหนังสือ วารสาร และบริการจากบุคลากรในการให
คําแนะนํา/ปรึกษาในการสบืคนฐานขอมลู ปญหาของนกัศกึษา
ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่พบมากทีสุ่ด
คือ จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรไมพอเพียง โปรแกรมที่ติดต้ัง
ประจําแตละเคร่ื องไมมีความหลากหลาย นักศึกษาขาด
ความรู ความเข าใจในการใช ประโยชน จากฐานข อมู ล
เจาหนาทีข่าดความรู  ความสามารถใน การแกปญหาทีเ่กดิข้ึน
กับผูใช และการดาวนโหลดขอมูลจากระบบเครือขายลาชา
และนกัศกึษาตองการใหสถาบนัฯ  จดัหาเคร่ืองพมิพเลเซอรสี
โปรแกรมการออกแบบกราฟกฐานขอมูล Science Index
Expanded ผู ดูแลระบบเครือขาย และบริการระบบสื่อสาร
แบบออนไลน

5. วิธีดําเนินการวิจัย
ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดใช ประชากร คือ นักศึกษาใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  กรุงเทพมหานคร  จากจํานวน
นักศกึษาทั้งสิน้  22,109  คน  โดยทําการสุมมาเพียง 377 คน
ดวยการใชตารางสัดสวนของเครจซี่ และมอรแกน (Krejcie
and Morgan) [15] และสุมตัวอยาง โดยใชวิธีการแบบแบงชั้น
(Stratified Random Sampling) และสามารถจําแนกขอมูล
ตามประเภทของนักศึกษา ไดดังตารางที ่1
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จากตารางที่ 1 ผูวิจัยทําการสุมตัวอยางประชากรจาก
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยมี ข้ันตอน
การสุมตัวอยางดังนี้

ข้ันที่ 1 กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชตาราง
สัดสวนของเครจซี่ และมอรแกน (Krejcie and Morgan)
ไดขนาดของกลุมตัวอยางที่ใช  377 คน

ข้ันที่  2 สุ มตัวอยางนักศึกษาจําแนกตามสถานภาพ
นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษที่สุมไดใหมีขนาดเปน
สัดสวนกับประชากรโดยใชวิ ธีการสุ มอยางงาย ไดกลุ ม
ตัวอยางจํานวน  193 คน และ 184  คน ตามลําดับ

ข้ันที ่3  สุมตัวอยางนกัศกึษาจาํแนกตามประเภทนกัศกึษา
ภายใน และภายนอกทีสุ่มไดใหมขีนาดเปนสดัสวนกบัประชากร
โดยใชวธีิการสุมอยางงาย ไดกลุมตัวอยางจาํนวน  344 คน และ
33  คน ตามลําดับ

อยางไรก็ดีผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยเพื่อ
หาคําตอบของโจทยดังกลาวดังภาพที่ 1

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
1. สถานภาพของนกัศกึษา

- ภาคปกติ
- ภาคพเิศษ

2. ประเภทของนกัศกึษา
- ภายในสถาบนั
- ภายนอกสถาบนั

3. ขอมูลท่ัวไปของนกัศกึษา
- เพศ
- อายุ
- ระดบัการศกึษา

1. สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ดานฮารดแวร(Hardware)
- ดานซอฟตแวร(Software)
- ดานบคุลากรคอมพวิเตอร
 (Peopleware)
- ดานการบรหิารจดัการ
  เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ดานการเรยีนเชิง
   อิเล็กทรอนกิส

2. ความตองการการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ดานฮารดแวร(Hardware)
- ดานซอฟตแวร(Software)
- ดานบคุลากรคอมพวิเตอร
 (Peopleware)
- ดานการบรหิารจดัการ
  เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ดานการเรยีนเชิง
   อิเล็กทรอนกิส

è

ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตาม

ภาพที ่1  กรอบแนวคิดการวิจัย

6. การวิเคราะหขอมูล
ตอนที ่1 ขอมลูสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วเิคราะห

โดยหาคาความถ่ี และหาคารอยละ
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับสภาพและความตองการการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร เปนคําถามแบบประเมินคาวิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย

และคาเบี่ ยงเบนมาตรฐานของคะแนนระดับสภาพการใช
และความตองการ แปลงมาตราสวนประเมินคา เปนน้ําหนัก
คะแนน ซึ่งกาํหนดไวดังนี้

นอยทีสุ่ด เทากบั 1
นอย เทากบั 2
ปานกลาง เทากบั 3
มาก เทากบั 4
มากทีสุ่ด เทากบั 5

หลังจากนั้นไดนําคาน้ําหนักมาหาคาเฉลี่ย เพื่อจัดอันดับ
ของระดับสภาพและความตองการการใช และไดแปลความ
หมายใน การประเมินคาคะแนนเฉลี่ยของแตละขอวาอยูใน
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 เปรียบเทียบสภาพและความตองการการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร ดังนี้

1) เปรียบเทยีบสภาพและความตองการการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
จําแนกตามสถานภาพนักศึกษา ประเภทนักศึกษา และเพศ
โดยการหาคาท ี(t – test)

2) เปรียบเทยีบสภาพและความตองการ การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
จําแนกตามอายุ ระดับการศึกษา ที่มีสภาพการใชและความ
ต องการด านฮาร ดแวร  ดานซอฟต แวร  ด านบุ คลากร
คอมพิวเตอร ดานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดานการเรียนเชิงอิเล็กทรอนิกสตางกัน โดยการวิเคราะห
ความแปรปรวน (One Way Analysis of Variance)

เมื่อพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในการ
วิเคราะหความแปรปรวน (One Way Analysis of Variance)
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ตารางที่  3  สภาพและความตองการการใช เทคโนโลยี
สารสนเทศของนักศึกษา

สภาพและความตองการการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในภาพรวมสภาพ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับปานกลาง แตมีความ
ตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับมาก และเมือ่พจิารณา
เปนรายดาน พบวา สภาพการใชดานฮารดแวรในระดับ
ปานกลาง ( x = 3.41) มีความตองการดานฮารดแวรในระดับ
มาก ( x = 3.93) สภาพการใชดานซอฟตแวรในระดับมาก
( x = 3.70) มีความตองการดานซอฟตแวรในระดับมาก
( x = 4.24) สภาพการใชดานบุคลากรคอมพิวเตอรในระดับ
ปานกลาง ( x = 3.30) มคีวามตองการดานบคุลากรคอมพวิเตอร
ในระดับมาก ( x = 4.06) สภาพการใชดานการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับปานกลาง ( x = 3.33)
มีความตองการดานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในระดับมาก ( x = 4.11) และสภาพการใชดานการเรียนเชิง
อิเล็กทรอนิกสในระดับปานกลาง ( x = 3.34) มีความตองการ
ดานการเรียนเชิงอิเล็กทรอนิกสในระดับมาก ( x = 4.14)

สภาพและความ
ตองการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ

1. ดานฮารดแวร

2. ดานซอฟตแวร

สภาพการใช ความตองการ

แปลผล แปลผลS.D. S.D.

ปานกลาง1.093.41 มาก1.033.93

มาก1.053.70 มาก0.894.24

3. ดานบคุลากร
คอมพวิเตอร ปานกลาง1.083.30 มาก0.964.06

4. ดานการบรหิาร
จดัการเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ปานกลาง1.083.33 มาก0.944.11

5. ดานการเรยีนเชิง
อเิล็กทรอนกิส ปานกลาง1.163.34 มาก0.924.14

รวม ปานกลาง1.093.42 มาก0.954.09

x x

ตารางที่  2 จํานวนและคารอยละ จําแนกตามขอมูลทั่วไป
ของนกัศกึษา

สถานภาพ จํานวน รอยละ
เพศ

ชาย
หญิง

146
231

38.7
61.3

รวม 377 100.0
อายุ

อายุระหวาง 18-23 ป
อายุระหวาง 24-29 ป
อายุระหวาง 30-35 ป
อายุมากกวา 35 ป

292
62
11
12

77.5
16.4
2.9
3.2

รวม 377 100.0
ระดับการศึกษา

ตํ่ากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี

40
306
31

10.6
81.2
8.2

รวม 377 100.0
สถานภาพของนักศึกษา

ภาคปกติ
ภาคพิเศษ

193
184

51.2
48.8

รวม 377 100.0
ประเภทของนักศึกษา

ภายในมหาวิทยาลัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย
(ไดแก ศนูยแฟชัน่ไอสแลนด
ศูนยรามสแควร)

344
33

91.3
8.7

รวม 377 100.0

ทําการทดสอบความแตกตางรายคู โดยการใชการทดสอบ
คะแนนเฉลี่ยเปนรายคูของเชฟเฟ (Scheffe)

ตอนที่  4 ขอมูลที่ ไดจากคําถามปลายเปด ใชวิ ธีการ
วเิคราะหเนือ้หา (Content Analysis) ดวยคาความถ่ี  คารอยละ
และจัดลําดับที่

7. ผลการวิจัย
ผลจาการวิจัยในภาพรวมที่อธิบายถึงขอมูลของนักศึกษา

ไดแสดงไวในตารางที่ 2

ตารางที ่2 แสดงจํานวนและคารอยละ จําแนกตามขอมูล
ทัว่ไปของนกัศกึษา นกัศกึษาสวนใหญเปนผูหญงิ (รอยละ 61.3)

อายุสวนมากอยูระหวาง 18-23 ป (รอยละ 77.5) และสวนมาก
เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี (รอยละ 81.2) นักศึกษา
ภาคปกติและนกัศกึษาภาคพเิศษมจีาํนวนใกลเคยีงกนั

ตารางที ่3 แสดงสภาพและความตองการการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศของนักศึกษา จากผลการวิจัยพบวานักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีสภาพการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศอยูในระดับปานกลาง ( x = 3.42) แตมีความ
ตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับมาก ( x = 4.09)
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นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษภายในมหาวิทยาลัย
ราชภฏัพระนคร มสีภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทั้งโดย
ภาพรวม และรายดานไมแตกตางกันสวนนักศึกษาภาคปกติ
และภาคพิเศษภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีความ
ตองการการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งโดยภาพรวม และ
รายดานไมแตกตางกัน

นกัศกึษาภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร
มสีภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยภาพรวมแตกตางกนั
และรายดานไมแตกตางกัน ยกเวนดานบุคลากรคอมพิวเตอร
สวนนกัศกึษาภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร
มีความตองการ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทัง้โดยภาพรวม
และรายดานไมแตกตางกัน ยกเวนดานซอฟตแวร

นักศึกษาเพศชายและเพศหญิงมีสภาพการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ ภาพรวมและรายดานแตกตางกัน ยกเวนดาน
ฮารดแวร และดานบุคลากรคอมพิวเตอรสวนนักศึกษาเพศ
ชายและเพศหญงิมคีวามตองการการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน

นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่มีอายุตางกัน
มสีภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทัง้โดยภาพรวมแตกตางกนั
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา สภาพการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ ดานบุคลากรคอมพิวเตอรและดานการเรียนเชิง
อิเลก็ทรอนกิสแตกตางกนั ยกเวนดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร
และดานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศไมแตกตาง
กัน สวนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่มีอายุ
ตางกัน มีความตองการการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งโดย
ภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ความตองการการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานซอฟตแวร
แตกตางกัน ยกเวน ดานฮารดแวร ดานบุคลากรคอมพิวเตอร
ดานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานการ
เรียนเชิงอิเล็กทรอนิกสไมแตกตางกัน

นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่มีระดับการ
ศึกษาตางกัน มีสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งโดย
ภาพรวมแตกตางกนั เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา สภาพ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานซอฟตแวร และดานการ
บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน ยกเวนดาน
ฮารดแวร ดานบุคลากรคอมพิวเตอร และดานการเรียนเชิง
อิเล็กทรอนิกสไมแตกตางกัน สวนนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความตองการ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งโดยภาพรวมไมแตกตางกัน

เมื่ อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความตองการการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดานบุคลากรคอมพิวเตอร และดาน
การเรียน  เชงิอิเลก็ทรอนกิสแตกตางกนั  ยกเวน ดานฮารดแวร
ด านซอฟต แวร  และด านการบริหารจั ดการเทคโนโลยี
สารสนเทศไมแตกตางกัน

นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครแสดงความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
เกี่ ยวกั บการใช เทคโนโลยีสารสนเทศของนั กศึกษาใน
มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร อันดับที ่1 คอื การใชอินเทอรเนต็
ยาก เชน ความเร็วของอินเทอรเน็ตและหาที่ใชยาก เนื่องจาก
ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีกฎระเบียบการใชงาน
เคร่ืองคอมพิวเตอร รอยละ 26.0 อันดับที ่2 คือ ควรปรับปรุง
มารยาทการใหบริการของบคุลากร รวมทัง้การประชาสมัพันธ
และปรับปรุงเว็บไซตตางๆ เชน เว็บไซต การเรียนการสอน
เชิงอิเล็กทรอนิกส (e–Leaning)  รอยละ 23.4  และอันดับที ่3
คือ คอมพิวเตอรเพียงพอใหบริการ รวมทั้ งขาดโปรแกรม
Photo Shop และขาดอุปกรณอํานวยความสะดวกไมเพียงพอ
รอยละ 20.8

นอกจากนั้น สมมติฐานของการวิจัยสามารถสรุปไดดัง
ตอไปนี้

สมมติฐานที่ 1 นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษภายใน
มหาวิยาลัยราชภัฏพระนครที่ มีสภาพการใช เทคโนโลยี
สารสนเทศแตกตางกัน พบวา สภาพการใช เทคโนโลยี
สารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่มี
สถานภาพของนักศึกษาตางกัน มีสภาพการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศทั้ งโดยภาพรวม และรายดานไมแตกตางกัน
สอดคลองกับที่  รุ งโรจน [9] ไดทําการศึกษาวิจัยการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร
พบว า มีสภาพการใช เทคโนโลยีสารสนเทศทุกดานไม
แตกตางกัน

สมมติฐานที่  2 นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษภายใน
มหาวิยาลัยราชภัฏพระนคร ที่มีความตองการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศแตกตางกนั พบวา ความตองการการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่มี
สถานภาพของนักศึกษาตางกัน มีความตองการการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศทั้ งโดยภาพรวม และรายด านไม
แตกตางกัน สอดคลองกับที่ภาสกร [7] ไดทําการศึกษา
ความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีความตองการ



55ÇÒÃÊÒÃà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È»Õ·Õè 4 ©ºÑº·Õè 8 ¡Ã¡®Ò¤Á - ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á 2551

º·¤ÇÒÁÇÔ Ñ̈Â : ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËìàªÔ§Ê¶ÔµÔÊÓËÃÑºÊÀÒ¾áÅÐ¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ¡ÒÃãªŒà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È
¢Í§¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯¾ÃÐ¹¤Ã

การใช เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาระดับบัณฑิต
ศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร  ดานฮารดแวร ซอฟตแวร
และบุคลากร เมื่ อแบงตาม เพศ อายุ หลักสูตรที่ ศึกษา
และอาชีพ  เพศไมมีความแตกตางกัน

สมมติฐานที่ 3 นักศึกษาภายในและภายนอกมหาวิยาลัย
ราชภัฏพระนครที่ มี สภาพการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ
แตกตางกัน พบวา สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ
นกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครทีม่ปีระเภทของนกัศกึษา
ของนักศึกษาตางกัน มีสภาพ  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยภาพรวมแตกตางกัน  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ทุกดานไมแตกตางกัน ยกเวนดานบุคลากรคอมพิวเตอร
สอดคล องกับที่ ลัดดา [10] ไดศึ กษาวิ จัยสภาพการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาตามความคิดเห็นของ
นั กศึ กษาสถาบั นราชภั ฏกลุ มรั ตนโกสิ นทร  พบว า
นักศึกษามีสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไมแตกตางกัน

สมมติฐานที่ 4 นักศึกษาภายในและภายนอกมหาวิยาลัย
ราชภัฏพระนครที่มีความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
แตกตางกนั พบวา ความตองการการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่มีประเภทของ
นักศึกษาตางกนั มคีวามตองการการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งโดยภาพรวม และรายดานไมแตกตางกัน ยกเวนดาน
ซอฟตแวร สอดคลองกับที่ภูริทัต [8] ไดทําการศึกษาวิจัย
สภาพและความตองการในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานจังหวัดพษิณโุลก พบวา มคีวาม
ตองการในบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศโดยภาพรวมไม
แตกตางกัน

สมมติฐานที่ 5 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ที่มี เพศ อายุ และระดับการศึกษาตางกัน มีสภาพการใชและ
ความตองการการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกนั  พบวา
นักศึกษามหาวิทยาลั ยราชภัฏพระนครที่ มี เพศต างกัน
มีสภาพการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยภาพรวมและ
รายดานแตกตางกัน ยกเวนดานฮารดแวร  และดานบุคลากร
คอมพิ วเตอร ไม แตกต างกั น มี ความต องการการใช
เทคโนโลยี สารสนเทศ โดยภาพรวม และรายด านไม
แตกตางกนั ยกเวนดานซอฟตแวร  นกัศกึษาในมหาวทิยาลยั
ราชภัฏพระนครที่มีอายุตางกัน มีสภาพการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ  โดยภาพรวมแตกตางกัน และมีความตองการ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยภาพรวมไมแตกตางกัน
สวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่ มีระดับการ

ศึกษาตางกัน มีสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศโดยภาพ
รวมแตกตางกัน และมีความตองการการใช เทคโนโลยี
สารสนเทศโดยภาพรวมไมแตกตางกัน สอดคลองกันที่
ภาสกร [7] ไดทําการศึกษาความตองการการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร ดานฮารดแวร ซอฟตแวร และบุคลากร
เมื่อแบงตามเพศ อายุ หลักสูตรที่ศึกษา และอาชีพไมมี
ความแตกตางกัน

8. อภิปรายผล
8.1 ดานฮารดแวร
ดานฮารดแวร (Hardware) พบวา นกัศกึษาในมหาวทิยาลยั

ราชภฏัพระนคร มีสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศดานนี้
โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีสภาพการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับปานกลางทุกขอ ยกเวน
สภาพการใชกลองถายทอดวิดีโอดิจิทัล (Webcam) ชุดหูฟง
พรอมไมโครโฟน คอมพิวเตอรในงานดานลงทะเบียน และ
คอมพิวเตอรในการพมิพเอกสารอยูในระดับมาก  โดยมีสภาพ
การใชชุดหูฟงพรอมไมโครโฟนมากที่สุด และมีสภาพการใช
เมาทไรสายนอยที่สุด สอดคลองกับที่ โชติการ [4] ไดวิจัย
เกี่ยวกับสภาพปญหา และความตองการในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโดยใชอุปกรณ
ที่มีใหบริการในสถาบันฯ คือ เคร่ืองพิมพเลเซอร จํานวน
เคร่ืองคอมพวิเตอรไมพอเพียง  และนกัศกึษาในมหาวทิยาลยั
ราชภัฏพระนคร มีความตองการการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดานนี้ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา นักศึกษามีความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยู
ในระดับมากทุกขอ โดยมีความตองการการใชชุดหูฟงพรอม
ไมโครโฟนมากที่สุด และมีตองการการใชเคร่ืองพิมพ Inkjet
นอยที่สุด สอดคลองกับที่ภาสกร [7] ไดทําการศึกษาความ
ตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีความตองการดาน
ฮารดแวร

8.2 ดานซอฟแวร
ดานซอฟตแวร (Software) พบวา นกัศกึษาในมหาวทิยาลยั

ราชภฏัพระนคร มีสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศดานนี้
โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
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พบวา นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีสภาพการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับมากทุกขอ ยกเวน มีคูมือ
การใชที่สามารถอานแลวเขาใจไดเพียงพอกับการใชอยูใน
ระดับปานกลาง โดยมีสภาพการใชโปรแกรมสําเร็จรูปดาน
Microsoft Word มากที่สุด และมีคูมือการใชที่สามารถอาน
แลวเขาใจไดเพียงพอกับการใชนอยที่สุด สอดคลองกับที่
วัสกา [13] ไดศึกษาวิจัย การใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสังกัดกรมอาชีวศึกษา โดย
หัวหนางานมีความสามารถระดับชํานาญในการใชโปรแกรม
Microsoft Word โปรแกรมเดียว สวนครูผู สอนมีความ
สามารถระดับชํานาญในการใชโปรแกรมในกลุม Microsoft
Offices หั วหน างาน และครู ผู สอนมี ปญหาในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง
แตมีความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ปฏิบั ติงานในระดับมากที่ สุ ด และมากตามลําดับ และ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีความตองการ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศดานนี ้ โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก เมือ่พจิารณาเปนรายขอ พบวา นกัศกึษามคีวามตองการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับมากทุกขอ โดยมีความ
ตองการการใชงานดานอินเทอรเน็ตมากที่สุด และมีความ
ตองการการใชโปรแกรมสําเร็จรูปดาน Microsoft Excel
นอยที่สุด สอดคลองกับที่ วีระชาติ [14] ไดทําการศึกษา
เร่ืองสภาพปญหา และความตองการในการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อการศึกษาของผู บริหาร และ
อาจารยในสถานศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพ
มหานคร และปริมณฑล  เกีย่วกบัดานซอฟตแวร  มีสภาพการ
ใชงานโปรแกรมระบบปฏิบัติการวินโดว 98SE หรือตํ่ากวา
มีการใชงานโปรแกรมไมโครซอฟตเวิรด  มีอยูในระดับมาก
และมีการออกแบบโปรแกรมด านอินเทอร เน็ต/เว็บเพจ
มีอยูในระดับปานกลาง ผูบริหารและอาจารยเห็นวามีปญหา
ขาดแคลนและมคีวามตองการโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนในรายวิชาที่สอน มีอยูในระดับมาก

8.3 ดานบุคลากรคอมพิวเตอร
ดานบคุลากรคอมพวิเตอร (Peopleware) พบวา นกัศกึษา

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีสภาพการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศดานนี้ โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครมสีภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับปานกลาง
ทุกขอ โดยมีเจาหนาที่มีความรูความสามารถดานเทคโนโลยี

สารสนเทศเพยีงพอมากทีส่ดุ และมเีจาหนาทีม่ทีศันคติไมดีตอ
การใชคอมพิวเตอรนอยที่สุด สอดคลองกับที ่ถาวร  [5] ไดทํา
การศึกษาวิจัยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดขอนแกน ซึ่งสภาพปญหาในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาอยูในระดับปานกลาง
โดยมีปญหาเกี่ยวกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร
และวรรณดี [11] ไดทําการศึกษาสภาพการใชคอมพิวเตอร
เพือ่การบริหารการศกึษาในสถาบนัการศกึษาระดับอาชวีศกึษา
เอกชนและรัฐบาลในเขตกรุเทพมหานคร โดยมีสภาพปญหา
ของสถาบันการศึกษาของรัฐบาล ปญหาทางดานบุคลากร
คอมพิวเตอร  ดานฮารดแวร และดานซอฟตแวร ตามลําดับ
และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีความ
ตองการการใชเทคโนโลยีสารสนเทศดานนี้ โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวานักศึกษาใน
มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครมคีวามตองการการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในระดับมากทุกขอ โดยมีความตองการการดูแล
รักษาและซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอรและอ่ืนๆ เปนประจํา
มากทีส่ดุ  และมเีจาหนาทีม่ทีศันคติไมดีตอการใชคอมพวิเตอร
นอยที่สุด สอดคลองกับที่ถาวร [5] ซึ่งพบวาความตองการใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาอยู ในระดับมาก
และมีความตองการมากดานบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศและ
การใชโปรแกรมระบบงานดานการบริหารจัดการ ซึ่งพบวา
เกิดจากความตองการพัฒนาบุคลากรดานการใชเคร่ืองมือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และตองการเข ารับการฝกอบรม
เพื่ อเพิ่ มทักษะและความรู ใหทันตอการเปลี่ ยนแปลงของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

8.4 ดานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา

นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีสภาพการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศดานนี ้โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
เมื่ อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักศึกษามีสภาพการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับปานกลางทุกขอโดยมีการจัด
อบรมใหความรูแกนกัศกึษาเกีย่วกบัการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
มากที่สุด และมีการสงเสริมและจัดใหมีการแขงขันประกวด
ผลงานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศนอยที่สุด สอดคลองกับ
ที่พิฑูรย [6] ไดทําการศึกษาวิจัย สภาพและความพรอม
ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร เพือ่การบริหาร
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การจัดการงาน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน
โดยการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชภายในหนวยงาน
มกีารจดัเตรียม วางแผน บริหารการจดัการงานอยางเปนระบบ
นําทฤษฎใีหมๆ  มาประยุกตใชในงาน มกีารเชือ่มโยงเครือขาย
สื่อสารกับหนวยงานอ่ืนๆ ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ
เครือขายสารสนเทศที่มีอยูเดิมแลว ใหมีประสิทธิภาพสูงมาก
ย่ิงข้ึน มีการพัฒนาบุคลากรสายบริหาร สายปฏิบั ติการ
สายสนบัสนนุ ไดเพิม่พนูความรู ความสามารถในการใชเคร่ือง
คอมพวิเตอรรวมถึงระบบเครือขาย สวนสภาพปญหาอุปสรรค
ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร เพือ่การบริหาร
การจัดการงาน  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยขอนแกน
พบวา  ดานบริหารการจัดการงาน อยูในระดับมาก  ดังนั้น
จะตองจดัหางบประมาณเพิม่เติมในเร่ืองของวสัดุ – อุปกรณใน
การบริหารการจดัการงานใหอยางชดัเจนมแีบบแผนอยางเปน
ระบบ มีการตรวจสอบและประเมินผลในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถอยาง
ตอเนื่องสามารประยุกตใชกับการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี
และนกัศกึษาในมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร มคีวามตองการ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศดานนี ้ โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก เมือ่พจิารณาเปนรายขอ พบวา นกัศึกษามคีวามตองการ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับมากทกุขอ โดยมคีวาม
ตองการ จัดระยะการใชงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศให
เพียงพอกับผู ใชบริการ และมีวัสดุอุปกรณเพียงพอและมี
ความพรอมสําหรับการใชงานมากที่สุดและมีความตองการ
เนนใหผูใชเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรับผิดชอบตอตนเอง
และสังคม พัฒนาบุคลากรคอมพิวเตอรใหมีความรูและทักษะ
อยูเสมอนอยที่สุด สอดคลองกับภูริทัต [8] ซึ่งไดทําการศึกษา
วจิยัสภาพและความตองการในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานจังหวัดพิษณุโลก พบวามีความ
ตองการในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

8.5 ดานการเรียนเชงิอิเลก็ทรอนกิส
ดานการเรียนเชิงอิเล็กทรอนิกส พบวา นักศึกษาใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีสภาพการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศด านนี้  โดยภาพรวมอยู ในระดับปานกลาง
เมื่ อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักศึกษามีสภาพการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศดานการเรียนเชิ งอิ เล็กทรอนิกส
ปานกลางทุกขอ โดยมีสภาพการใชดูระบบการจัดการเรียน
การสอน (ปฏิทินวิชาการ รายวิชาที่เปดสอน ฯลฯ) มากที่สุด
และการเรียนการสอนเชิงอิเล็กทรอนิกส (e–Learning)

ยืม–คืน หนังสือทางอินเทอรเน็ตนอยที่สุด สอดคลองกับที่
โชติการ [4] พบวานักศึกษาใชบริการจดหมายอิเลก็ทรอนกิส
มากที่ สุด โดยใชฐานขอมูลหองสมุดสถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธรคนหาหนังสือ วารสาร และนักศึกษาขาด
ความรู ความเข าใจในการใช ประโยชน จากฐานข อมู ล
และนกัศกึษาในมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร มคีวามตองการ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศดานนี ้ โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก เมือ่พจิารณาเปนรายขอ พบวา นกัศกึษามคีวามตองการ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยู ในระดับมากทุกขอ โดยมี
ความตองการการใชดูผลการเรียนผานอินเทอรเน็ตมากที่สุด
และมีความตองการการใชระบบการเรียนการสอนแบบ CAI
เพื่อศึกษาดวยตนเองนอยที่สุด สอดคลองกับที ่ โชติการ [4]
ซึ่ งพบวานักศึกษาตองการใหสถาบันฯจัดหาเคร่ืองพิมพ
เลเซอรสี

9. ขอเสนอแนะ
9.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช จากผลการ

วิจัยสภาพและความตองการการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ผู วิ จัยมี
ข อเสนอแนะสําหรับมหาวิทยาลั ยราชั ฏพระนคร และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ดังนี้

9.1.1 ดานฮารดแวร เปนอุปกรณคอมพิวเตอรที่
สําคัญมาก ฉะนั้ นควรมีการเพิ่ มเคร่ื องพิ มพ เลเซอรสี
คอมพิวเตอรในงานดานลงทะเบียน และคอมพิวเตอรใน
การเก็บขอมูลทางสถิติ เพื่ อให เพียงพอกับศูนยบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สวนกลองวิดีโอดิจิทัล (Digital Video)
กลองถ ายทอดวิ ดี โอดิจิทัล (Webcam) มีสภาพการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ แตจัดว าเปนอุปกรณสิ้ นเปลือง
จึงไมจําเปนที่จะตองจัดสรรงบประมาณในการติดต้ังอุปกรณ
ดังกลาว

9.1.2 ดานซอฟตแวร  ควรมีการจัดทําคูมือการใชที่
สามารถอานแลวเขาใจได เพยีงพอกบัการใช  ทางมหาวทิยาลยั
ราชภัฏพระนครควรมีการวางแผนนโยบายใหงบประมาณ
ในการสนับสนุนในสรางเว็บไซตที่มีประโยชนในการใชตอ
การเรียนการสอน

9.1.3 ดานบคุลากรคอมพวิเตอร  ควรจะเพิม่เจาหนาที่
พัฒนาโปรแกรมอินเทอร เน็ต ผู ดูแลระบบเว็บไซต และ
บุคลากรที่มีความรู  ความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมข้ึน
ใชเอง ภายในมหาวิทยาลัย  และควรมีการดูแลรักษาและ
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ซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอรและอ่ืนๆ เปนประจํา
9.1.4 ดานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครควรจัดระยะเวลาในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอใหกับผูใชบริการ จัดอบรมให
ความรูแกนักศึกษาเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

9.1.5 ดานการเรียนเชงิอิเลก็ทรอนกิส ทางมหาวทิยาลยั
ราชภัฏพระนคร ควรส งเสริมจัดสรรงบประมาณให กับ
โครงการฯ  เกี่ ยวกับการจัดทําระบบดูผลการเรียน ผาน
อินเทอรเน็ต และ คนขอมูลทะเบียนนักศึกษา  ตองการใหมี
การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเชิงอิเล็กทรอนิกส
(e–Learning) เนื่องจากเว็บไซตเกี่ยวกับการเรียนการสอน
เชิงอิเล็กทรอนิกสในดานรายวิชาตางๆ มีนอย

9.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป
9.2.1 ควรศึกษาสภาพปญหา และความตองการใน

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร เพื่อพัฒนาแนวทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหสอดคลองกบัความตองการของนกัศกึษาและความตองการ
ของตลาด และเพื่ อเปนแนวทางในการทํา  แผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

9.2.2 ควรศึกษาการใชมาตรฐาน ITIL(Information
Technology Infrastructure Library)  กับ ISO 20000
และเคร่ืองมือการประเมินคุณภาพการบริการที่ เรียกวา
Servqual ของ Valarie A. Zeithaml , Parasuraman & Leonard
L. Berry  เพื่อเปนแนวทางในการบริหารจัดการและเลือกใช
เทคโนโลยีสารสนเทศของศูนยฝกอบรมคอมพิวเตอรและ
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครให
สอดคลองกับงานบริการอยางสมดุล
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