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บทคัดยอ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความคิดเห็นของอาจารยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
ตอการใชและความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร 
ดานระบบเครือขายและดานอปุกรณโสตทศันูปกรณ และศกึษาเปรียบเทยีบความแตกตางของความคิดเหน็
และความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน จําแนกตามอายุ ประสบการณการสอน 
และคณะหรือหนวยงานที่สังกัด 
 วิธีการวิจยัที่ใชเปนแบบวิจยัเชิงสํารวจ ประชากรเปนอาจารยผูสอนในมหาวทิยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย จํานวน 421 คน มีขนาดกลุมตัวอยางที่ไดมาจากการสุม จํานวน 202 คน เครื่องมือที่
ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามและเก็บขอมูลโดยตนเอง ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา
จํานวน 202 คน คิดเปน 100% สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติทดสอบสมมติฐานคือF-test และการทดสอบความแตกตางรายคูใชวิธีของ Scheffe 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. ความคิดเห็นตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนของอาจารย 
โดยภาพรวมเห็นดวยตอการใชฮารดแวร ซอฟตแวร ระบบเครือขายและอุปกรณโสตทัศนูปกรณ วา
มีความคิดเหน็ตอการใชอยูในระดับมาก  
 2. ความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรยีนการสอน ของอาจารยตอสัปดาห
โดยภาพรวมอยูในระดับใชปานกลาง พบวามีความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียน
การสอน ดานระบบเครือขายอยูในระดับใชมาก สวนดานฮารดแวร ดานซอฟตแวรและดานอุปกรณ
โสตทัศนูปกรณมีความถี่ในการใชตอสัปดาหอยูในระดับใชปานกลาง 
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 3. อาจารยที่สังกดัคณะหรือหนวยงานตางกัน มีความคิดเห็นตอการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ดานฮารดแวรแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนยัสําคัญ 
.05 พบวาอาจารยที่สังกัดคณะนิเทศศาสตร มีความคิดเห็นแตกตางกับอาจารยที่สังกัดคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ นอกนั้นไมพบความแตกตาง 
 4. ความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรยีนการสอนตอสัปดาหโดยรวม ของ
อาจารยมหาวทิยาลัยธุรกิจบณัฑิตย ระหวางชวงอาย ุ ประสบการณการสอน และคณะหรือ
หนวยงานที่สังกัด พบความแตกตางของความถี่ในการใชตอสัปดาห ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร 
ดานระบบเครอืขาย แตไมพบความแตกตางความถีใ่นการใชตอสัปดาหดานอปุกรณโสตทัศนูปกรณ 
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ABSTRACT 
 

 This research aimed to study The opinions of Dhurakij Pundit University’s instructors 
towards the use and frequency of the information technology pertaining to hardware, software, 
network system as well as audio-visual aids and to make a comparison of the use and frequency 
of information technology for teaching and learning classified as age, teaching experience and 
faculty or department concerned. 
 The methodology used was a survey. The population studied were 421 instructors of 
Dhurakij Pundit University(DPU). The research sample consisted of 202 DPU instructors.       
The instrument used for collecting the data was a questionnaire and the data ware collected by  
the researcher. The number of the questionnaires returned was 202, accounting for 100%.        
The statistics used for analyzing the data were percentage, mean score ( X ), standard deviation 
(S.D.), F-test and Scheffe’s matched-pair testing. 
 The research findings were as follows: 
 1.  The opinions of Dhurakij Pundit University’s instructors towards the use of 
information technology for teaching and learning, as a whole, at the high level in all four aspects : 
hardware, software, network system and audio-visual aids. 
 2. The frequency of using the information technology for teaching and learning per 
week of the instructors, as a whole, was at the moderate level. It was found that the frequency of 
using the information technology  for teaching and learning in the aspect of network system was 
at the high level. The frequency of using information technology per week in the aspects of 
software and audio-visual aids was also at the moderate level. 
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 3. Instructors in different faculties or different departments had significant different 
points of view towards using information technology for teaching and learning in the aspect of 
hardware with the .05 level of significance. 
 4. The frequency of using the information technology for teaching and learning per 
week of DPU instructors classified as age, teaching experience and faculty/department was 
different in terms of frequency of use per week, hardware, software and network system but      
the difference of the frequency of use per week in the aspect of audio-visual aids was not found. DPU



 
บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ปจจุบันโลกเขาสูยุคแหงขอมูลขาวสาร เทคโนโลยีและการติดตอส่ือสาร หรือท่ีเรียกวา 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication  Technology : ICT) จาก
เดิมซึ่งเปนยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่เนนถึงการใชคอมพิวเตอรและซอฟตแวร ซ่ึง
คอมพิวเตอรสามารถเชื่อมโยงกันภายในขอบเขตที่จํากัด แตในปจจุบันสามารถเชื่อมโยงเครือขาย
คอมพิวเตอรระหวางกันทั่วโลก โดยมีเทคโนโลยีการสื่อสารเขามารวมดวย เชน อินเตอรเน็ต ทําให 
IT เปลี่ยนบทบาทเปน ICT เปนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) และ
เทคโนโลยีการสื่อสาร (Communication Technology : CT) มารวมกัน  (คณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ, 2544) โดยมีองคประกอบที่สําคัญคือ การสื่อสาร คอมพิวเตอร ฮารดแวร และซอฟตแวร  
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดเขามามีบทบาทในงานดานตางๆ ทั้งดานพาณิชย             
อุตสาหกรรม การทํางานของภาครัฐบาลและของเอกชน การพัฒนาสังคม รวมทั้งดานการศึกษา มี
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใชในการศึกษาอยางกวางขวาง เพื่อลดปญหาตางๆ 
เชน ความเสมอภาคทางการศึกษา การขาดแคลนครู อาจารย ที่มีความสามารถ เนื่องจากเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเปนเครื่องมือที่ไดรับการยอมรับวามีศักยภาพสูงกวาเครื่องมือเพื่อการสอน
อ่ืนๆ  โดยเราสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนรูและ
มาตรฐานทางการศึกษาของผูเรียนไดในหลายประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร 
ออสเตรเลีย      ฮองกงและสิงคโปร  โดยไดดําเนินการพัฒนาหลักสูตร อบรมนักศึกษาครู รวมทั้ง
ครูประจําการใหมีความสามารถในการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขากับการ
เรียนการสอนวิชาตางๆ (ทวีศักดิ์  กออนันตกูล, 2545) 
 การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหสามารถทํางานดานตางๆ เชน เพื่อสนับสนุน
การวิจัยและพัฒนา ดัดแปลง ปรับปรุงและการตอยอดเทคโนโลยีที่มีอยู ใชเปนเครื่องมือในการ
สรางสมรรถนะการแขงขัน ในสวนของสถาบันการศึกษาแลว นอกเหนือจากใชในการเรียนการ
สอนแลว ยังนํามาใชดานการสนับสนุนการเรียนการสอนใหมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  เปน
การใชเพื่อจัดการเรียนการสอน ซ่ึงผูสอนใชรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผูเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผูเรียน 
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 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนมีการใชมานาน  แต
ยังเปนลักษณะรูปแบบเดิม ซ่ึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดครอบคลุมถึงการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และการใชการสื่อสารทุกชนิดในการเรียนการสอน (พูนศักดิ์           
สักกทัตติยกุล, 2545) เชน การใชคอมพิวเตอรในการจัดเก็บขอมูล เชน การสอนทางไกลผาน Web 
ตอมามีการนําเทคโนโลยีการสื่อสารมาใชรวมกับเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีการผลิตอุปกรณตางๆ 
เพื่อใหสามารถทํางานรวมกันได เชน ดาวเทียมสื่อสาร ใยแกวนําแสง คอมพิวเตอร ซีดี-รอม 
มัลติมีเดีย อินเทอรเน็ต (เอกสารทางวิชาการเทคโนฯ-ทับแกว : 2545) นอกจากนี้ สนั่น มาสกลาง 
(2544 : 66) ยังเสนอคุณคาของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารวา ทําใหการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูตางๆ ในโรงเรียนไดเปล่ียนจากที่ครูเคยเปนศูนยกลางมาสูนักเรียนเปนศูนยกลาง ซ่ึงมีความ
สอดคลองกับงานวิจัยของ Penny(1998) ที่พบวา การนําเครือขายอินเตอรเน็ตการศึกษามาใชในการ
เรียนการสอน สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีสอนจากครูเปนศูนยกลางในหองเรียนมาเปนนักเรียนเปน
ศูนยกลาง สามารถจัดสภาพแวดลอมการเรียนใหเปนการเรียนแบบรวมมือ และการเรียนการสอน
แบบโครงการไดอีกดวย ซ่ึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางหรือยึด         
ผูเรียนเปนสําคัญ จะทําใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูอยางมีความหมายและมีความสุข ซ่ึงมีความ     
สอดคลองกับแนวคิดในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในลักษณะของการบูรณาการ
และการจัดการเรียนการสอน โดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
จึงเปนสื่อการเรียนการสอนที่ชวยเสริมสรางและกระตุนใหผูเรียนมีความสนใจในบทเรียนมากขึ้น  
รูจักคิดวิเคราะห และมีทัศนคติที่ดีตอการเรียน 

 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทยฉบับแรก ประกาศใชใน พ.ศ. 2539 
โดยวางพื้นฐานใหกับประเทศในชวงที่สังคมไทยยังไมคุนเคยกับเทคโนโลยีและการประยุกตใช  
ตอมาไดมีการกําหนดนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับที่ 2 ชวง 10 ปคือ พ.ศ. 2544-2553  เปน
การสานนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศฉบับแรก เพื่อใหเศรษฐกิจมีความยั่งยืนสามารถแขงขันได
ในเวทีสากล  ใหประชาชนในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดี นโยบายดังกลาวมีองคประกอบสําคัญคือ 
การลงทุนเสริมสรางทรัพยากรมนุษยที่มีความรูเปนพื้นฐานสําคัญ สงเสริมใหมีนวัตกรรม มีการ
ลงทุนในโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศและสงเสริมอุตสาหกรรมสารสนเทศ กําหนดแผนแมบทชวง 5 
ป  ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาประเทศและแผนพัฒนาอุดมศึกษา (ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
และคอมพิวเตอรแหงชาติ, 2545) มีการกําหนดไว 5 ยุทธศาสตรคือ การพัฒนาภาครัฐ                          
(e-Government) ดานพาณิชย (e-Commerce) ดานอุตสาหกรรม (e-Industry) ดานการศึกษา           
(e-Education) และดานสังคม (e-Society) การสงเสริมและสนับสนุนยุทธศาสตรทั้ง 5 ใหมี
ประสิทธิภาพดําเนินตามนโยบายหลัก เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมสารสนเทศคือ ความรวมมือของ
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ภาครัฐ สถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม (ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แหงชาติ, 2545) 
 แผนแมบทการพัฒนากิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2540 กําหนดใหมีการสงเสริมวิชาการ
ดานโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศในทุกสถาบันการศึกษา และจัดตั้งกองทุนวิจัยเพื่อ
พัฒนาเทคโนโลยี  ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสาขาโทรคมนาคม  สารสนเทศ 
คอมพิวเตอร รวมทั้งการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตางๆ ใหทันตอการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นํามาใชประยุกตเพื่อการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 9 วาดวยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
มาตรา 65 ใหมีการพัฒนาบุคลากรทั้งดานผูผลิต  ผูใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อใหมีความรู 
ความสามารถและทักษะในการผลิต  รวมท้ังการใชเทคโนโลยีที่ เหมาะสม  มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 
 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ก็เปนมหาวิทยาลัยหนึ่งที่สนับสนุนการใชเทคโนโลยีอยาง
จริงจัง โดยมีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพดานการบริหารและจัดการในการนําเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร เพื่อสนับสนุนในเรื่องการบริหารจัดการดานตางๆโดยเฉพาะกลยุทธพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานดานการศึกษาใหสมบูรณแบบและทันสมัย และดําเนินการปรับปรุงหองเรียนใหมี
เทคโนโลยีที่อาจารยสามารถใชเปนส่ือการสอนที่ทันสมัย สรางแผนแมบทดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อยกระดับเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณคอมพิวเตอร และอุปกรณการเรียนการ
สอนใหมีความทันสมัยในระดับแนวหนาของสถาบันอุดมศึกษา (แผนพัฒนามหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย : 10)  แตก็ยังไมเคยมีการสํารวจความคิดเห็นและความถี่ในการใชของผูใชโดยเฉพาะ
อาจารยที่ใชเทคโนโลยีทําการสอนในหองเรียนและทํางานตางๆ ภายในสํานักงานที่ตนเองสังกัดอยู 
ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นตอการใชและความถี่ในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนของอาจารย โดยแยกศึกษาตามตัวแปรลักษณะสวน
บุคคลซึ่งไดแก อายุ ประสบการณการสอนและคณะวิชา  ซ่ึงขอมูลที่ไดจากการศึกษา จะเปน
ประโยชนตอการใชเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนาการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศของ
หนวยงานที่เกี่ยวของตอไป 
 
1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.2.1  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของอาจารยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ตอการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร ดานระบบเครือขาย และดาน
อุปกรณโสตทัศนูปกรณ จําแนกตาม อายุ  ประสบการณการสอน คณะหรือหนวยงานที่สังกัด 
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 1.2.2  เพื่อศึกษาความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนของอาจารย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร ดานระบบเครือขาย และดานอุปกรณ
โสตทัศนูปกรณ จําแนกตาม อายุ  ประสบการณการสอน คณะหรือหนวยงานที่สังกัด 
 1.2.3  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการใชและความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อการเรียนการสอน ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร ดานระบบเครือขาย และดานอุปกรณ
โสตทัศนูปกรณของอาจารยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  จําแนกตามอายุ  ประสบการณการสอนและ
คณะหรือหนวยงานที่สังกัด 
 

1.3  สมมติฐานการวิจัย 
 13.1  อาจารยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยที่มี  อายุ  ประสบการณการสอนและสังกัด
คณะหรือหนวยงานที่ตางกัน มีความคิดเห็นตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน 
ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร ดานระบบเครือขาย และดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณแตกตางกัน 
 1.3.2  อาจารยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยที่มี  อายุ  ประสบการณการสอนและสังกัด
คณะหรือหนวยงานที่ตางกัน มีความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ดาน
ฮารดแวร ดานซอฟตแวร ดานระบบเครือขาย และดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณแตกตางกัน 
 
1.4  ขอบเขตดานเนื้อหา 
 เนื้อหาที่ใชในการศึกษาเพื่อการวิจัยในครั้งนี้คือ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชเพื่อการ
เรียนการสอนดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร ดานระบบเครือขาย และดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ  
 
1.5  ขอบเขตดานประชากร 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแก อาจารยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ที่ทําหนาที่
สอน ภาคเรียนที่ 2 ในปการศึกษา 2549 
 
1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.6.1  ทําใหไดขอมูลดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของ
อาจารยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 1.6.2  เพื่อนําขอมูลที่ได รับ ใชเปนแนวทางในการจัดการพัฒนาการใหบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยตอไป 
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1.7  นิยามศัพทเชิงปฏิบัติการ 
 ความคิดเห็น หมายถึง ความรูสึก ความคิด ความเชื่อ ความพึงพอใจ ไมพอใจ เห็นดวย
และไมเห็นดวยของอาจารยที่มีตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน 
 อาจารย หมายถึง บุคลากรของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ทําหนาที่สอนและใหความรู
ภาคเรียนที่ 2 ในปการศึกษา 2549  
 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการ
สอนของอาจารยในเรื่อง ฮารดแวร ซอฟตแวร ระบบเครือขาย และอุปกรณโสตทัศนูปกรณ  
  ฮารดแวร  หมายถึง อุปกรณตาง ๆ ที่ประกอบเขาเปนตัวเครื่องคอมพิวเตอร ซ่ึง
แบงตามลักษณะการทํางานได 4 หนวยคือ หนวยรับโปรแกรมและขอมูล หนวยประมวลผลกลาง 
หนวยความจํา และหนวยแสดงผล 
  ซอฟตแวร หมายถึง โปรแกรมที่เขียนขึ้นเพื่อกําหนดใหฮารดแวรของระบบ
คอมพิวเตอรทํางานตามที่ตองการ 
  ระบบเครือขาย หมายถึง ระบบการเชื่อมโยงเครือขายคอมพิวเตอรภายในองคกร 
และการเชื่อมโยงเครือขายขนาดใหญ ที่ครอบคลุมไปทั่วโลก เพื่ออํานวยความสะดวกในการ
ใหบริการสื่อสารขอมูล 
  อุปกรณโสตทัศนูปกรณ หมายถึง อุปกรณประกอบการสอนเพื่อใชเปนสื่อกลางใน
การสื่อความหมายที่ผูสอนประสงคจะสง หรือถายทอดไปยังผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ในที่นี้
เชน เครื่องวิชวลพรีเซนเตอร  เครื่องฉายภาพขามศีรษะ  เครื่องฉาย LCD 
 ความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดานฮารดแวร ซอฟตแวร ระบบเครือขาย และอุปกรณโสตทัศนูปกรณ วัดโดยการประเมินคา 5 
ระดับคือ ใชมากที่สุด ใชมาก ใชปานกลาง ใชนอย และใชนอยที่สุด 

 คุณลักษณะสวนบุคคล หมายถึง คุณลักษณะที่ติดตัวมาตั้งแตเกิดและไดจากการกระทํา
ในภายหลัง ประกอบดวยอายุ ประสบการณการสอน  
 อายุ หมายถึง การจัดแบงชวงอายุของอาจารยออกเปน 4 ชวงไดแก นอยกวา 30 ป,      
31-40,  40-50  และ 51 ปขึ้นไป  
 ประสบการณการสอน  หมายถึง  ระยะเวลาที่อาจารยปฏิบัติหนาที่สอนภายใน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย แบงออกเปน 4 ชวงคือ นอยกวา 5 ป, 6-10 ป, 11-15 ป และ 16 ปขึ้นไป
 คณะหรือหนวยงานที่สังกัด หมายถึง หนวยงานที่มีอาจารยสังกัดอยู ไดแก คณะ
บริหารธุรกิจ คณะการบัญชี  คณะเศรษฐศาสตร คณะนิติศาสตร  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
คณะนิเทศศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศิลปกรรมศาสตร สถาบัน
ภาษา (เปนหนวยงานหนึ่งเทียบเทาคณะ)  
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บทที่  2 

เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 การวิจัยในครั้งนี้ศึกษาความคิดเห็นตอการใชและความถี่ในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนของอาจารยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ศึกษาในเรื่องตอไปนี้ 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็น 
2.2 ความหมาย ความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.3 ความสําคัญของระบบสารสนเทศในการบริหาร 
2.4 ความหมายของการศึกษาผูใชและทักษะการใช 
2.5 ความหมายของการจัดการและทฤษฎีองคการและการเปลี่ยนแปลง 
2.6 การจัดการเทคโนโลยี 
2.7 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
2.1  แนวคิดเก่ียวกับความคิดเห็น 
 ทรงกรด  ภูทอง (2545 : 6) กลาววา ความคิดเห็นหมายถึง ความรูสึกของมนุษยที่มตีอ
ส่ิงใดสิ่งหนึ่ง หรือการแสดงออกซึ่งวจิารณญาณที่มตีอเรื่องหนึง่ เปนเรือ่งของจิตใจและเปลี่ยนแปลง
ไปตามขอเท็จจริง ความคิดเห็นคลายกับทศันคติ แตเปนความรูสึกที่ผิวเผินหรือหยาบกวาทัศนคต ิ
 ทะนงเกียรติ  เจริญวงคเพ็ชร (2545 : 9) กลาววาความคดิเห็น หมายถงึ ความรูสึกและ
ความเชื่อมที่มตีอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง แสดงออกดวยวาจาหรือการเขียน ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิหลังทางสังคม 
ความรู ประสบการณ และสิ่งแวดลอมของบุคคลนั้น ซ่ึงบุคคลอื่นอาจไมเห็นดวย 
 พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542 : 246) ไดใหความหมาย
ของความคิดเห็นวา  เปนขอพิจารณาเห็นวาเปนจริงจากการใชปญญาความคิดประกอบถึงแมจะ
ไมไดอาศัยหลักฐานพิสูจนยืนยันไดเสมอไป 
 Shaw และ Wright (1976 : 320) ใหความหมายวา ความคิดเห็นเปนการแสดงออกซึ่ง
เปนการตัดสินใจจากการประเมินคา (Evaluation judgement) หรือทัศนะ (Point of view) เกี่ยวกับ
เร่ืองใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ และความคิดเห็นยอมไดรับอิทธิพลของทัศนคติ 
 Best (1977 : 169) กลาววา ความคิดเห็นเปนการแสดงทางดานความเชื่อ และความรูสึก
ของแตละบุคคลโดยการพูด 
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 Issak (1981 : 203) กลาววาความคิดเห็นเปนการแสดงออกทางคําพูด หรือคําตอบที่
บุคคลไดแสดงออกตอสถานการณใดสถานการณหนึ่งโดยเฉพาะจากคําถามที่ไดรับ 
 Feldman (1982 : 28) กลาววา  การสํารวจความคิดเห็นเปนการศึกษาความรูสึกของ
บุคคล กลุมคนที่มีตอส่ิงหนึ่งสิ่งใด   แตละคนจะแสดงความเชื่อ  ความรูสึกใดออกมาโดยการพูด 
การเขียน เปนตน  การสํารวจความคิดเห็นจะเปนประโยชนตอการวางแผนนโยบายตางๆ การ
เปลี่ยนแปลงนโยบายหรือการเปลี่ยนแปลงระบบงาน  รวมทั้งฝกหัดการทํางาน  เพราะจะทําใหการ
ดําเนินการตางๆ  เปนไปดวยความเรียบรอยและเปนไปตามความพอใจของผูรวมงาน 
  
 ความสําคัญของความคิดเห็น 
 การสํารวจความคิดเห็น เปนการศึกษาความรูสึกของบุคลที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง แตละคน
จะแสดงความเชื่อและความรูสึกใดๆ  ออกมาโดยการพูด หรือการเขียน  การสํารวจความคิดเห็นจะ
เปนประโยชนตอการกําหนดนโยบายตางๆ เพราะจะทําใหการดําเนินงานตางๆ เปนไปดวยความ
เรียบรอย โครงการพัฒนาใดๆ ก็ตาม ถาจะใหสําเร็จและบรรลุเปาหมายอยางแทจริงแลวก็ควร
จะตองทําใหเกิดการมีสวนรวม การเผยแพรโครงการ และการรับฟงความคิดเห็นจะทําใหเกิดผลดี
ในการทํางาน เพราะเกิดความสอดคลองเปนไปตามความตองการของสังคม ซ่ึงทําใหไมเกิดการ
ตอตาน และเกิดความสํานึกในความเปนเจาของในการที่จะปรับปรุงเปล่ียนแปลงและรักษาไว ซ่ึง
จะเปนประโยชนตอการกําหนดนโยบายหรือการเปลี่ยนแปลงระบบงาน รวมทั้งการฝกหัดการ
ทํางานดวย (Feldname, 1971 : 53) 
 
 การวัดความคิดเห็น 
 Best (1977 : 171)  ไดเสนอแนะวา  วิธีที่งายที่สุดในการที่จะบอกถึงความคิดเห็นก็คือ  
การแสดงใหเห็นถึงจํานวนรอยละของคําตอบในแตละขอความเพราะจะทําใหเห็นวาความคิดเห็น
จะออกมาในลักษณะเชนไร 
 การวัดความรูสึกหรือความคิดเห็นตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง โดยทั่วไปใชวิธีการวัดโดยการ      
รายงานผลดวยตนเอง  ซ่ึงวิธีนี้ผูถูกวัดจะรายงานความคิดเห็น  ความรูสึกตางๆ ของตนเองที่มีตอ
วัตถุ ส่ิงของ บุคคล แนวคิดหรือสภาพการทํางานในดานบวกและดานลบ  การวัดโดยการรายงาน
ผลดวยตนเองนี้ใชแพรหลายมีอยู 3 วิธีคือ วิธีของเทอรสโตน (Thurstone’s Method) วิธีของลิเกิรต 
(Likert) และวิธีการวัดโดยความหมายของภาษาอของออสกูด (Osgood)(ลวน สายยศ และอังคณา  
สายยศ, 2538 : 179-187) 
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 สําหรับการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยเลือกใชวิธีการวัดระดับความคิดเห็นแบบของลิเกิรต (Likert 
scale) โดยกําหนดคําถามในลักษณะการสอบถามความคิดเห็นในเรื่องที่กําหนดขึ้นวา ผูตอบคําถาม
เห็นดวยหรือไมเห็นดวยในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ประวัติศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา 

ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย เปนหนวยงานที่สนับสนุน
ดานวิชาการใหกับอาจารย และบุคลากรภายในมหาวทิยาลัยธุรกิจบณัฑิตย รวมทั้งใหบริการดาน
วิชาการแกบุคคลภายนอกทัง้หนวยงานในเครือขายของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป ในปจจุบนั
ไดมีการพัฒนาสายงานทั้งดานการบริการสื่อโสตทัศนูปกรณ การผลติส่ือ และบริการดานวีดีทัศน 
บริการการเรียนการสอนผานเครือขายอิเล็กโทรนิกส หรือเรียกวา e-Learning บริการดานการผลิต
ส่ือมัลติมีเดีย รวมทั้งดานการบริการและฝกอบรมสื่อการศึกษา  
 

โครงสรางการบริหารงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ที่มา : จากมหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย (2549) 

 
รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

ผูอํานวยการ 

ผูชวยผูอํานวยการ 

แผนกสื่อโสตทัศนูปกรณ 
(Audio Visual Media 

Department) 

แผนกผลิตสือ่มัลตมิีเดีย 
(Digital Multimedia  

Production Department) 

แผนกการเรียนการสอน 
ผานเครือขาย
อิเล็กทรอนิกส 

Web-based 
Instruction Department 

แผนกบริการและฝกอบรม 
สื่อการศึกษา 

Educational Media 
Services and Training 

Department 

หนวยธุรการ/เลขานุการ 
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หนาท่ีความรบัผิดชอบ 
 1. ใหบริการและอํานวยความสะดวก แกอาจารยผูสอนในดานการผลิตส่ือประเภทตางๆ 
ดวยคอมพิวเตอร 
 2. ใหบริการในการใชโสตทัศนูปกรณในหองเรียนและกิจกรรมตางๆ ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
 3. สนับสนุนการผลิตและพัฒนาสื่อใหมีประสิทธิภาพ เพื่อใชในการเรียนการสอนและ
กิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัย 
 4. ใหคําแนะนําปรึกษาแกอาจารยและผูบริหาร รวมทั้งหนวยงานตางๆ ในดานการใช
ส่ือและเทคโนโลยีในการเรยีนการสอน 
 5. ศึกษาคนควาและเผยแพรความรูดานสื่อและนวัตกรรมเพื่อนํามาปรับปรุง พัฒนาการใช
ส่ือของมหาวทิยาลัย 
 6. ดําเนินการจัดอบรมการผลิตสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา ใหกับอาจารยภายใน 
และบุคคลภายนอก 

7. ดําเนินการการเรียนการสอนผานระบบเครือขาย หรือที่เรียกวาระบบ e-Learning 
 8. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีความรูความสามารถและมีทักษะในการปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  
 

ภาระงาน 
 1. ควบคุม ดูแล เก็บรักษา และใหบริการสื่อโสตทัศนูปกรณและโสตทัศนวัสดุ สําหรับ
การเรียนการสอน 
 2. ผลิตวีดิทัศน และบันทกึวีดิทัศน รวมทั้งการสําเนาเทปวีดิทัศน CD และเทป
บันทึกเสียงทีใ่ชประกอบการเรียนการสอนและกิจกรรมตางๆ ของมหาวทิยาลัย 
 3. บันทึกวดีิทัศน การประชุมสัมมนาหรือกิจกรรมตางๆ และเผยแพรสัญญาณวีดิทัศน
วงจรปดบนเครือขายคอมพิวเตอร 
 4. จัดฝกอบรม/สัมมนา เพื่อเผยแพรความรูดานการใชส่ือและเทคโนโลยทีางการศกึษา 

5. ผลิต/ออกแบบ ใหคําปรกึษาเกี่ยวกับส่ือที่เปนนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ทันสมยั  
6. ควบคุม ดูแลระบบ ใหคําปรกึษาการจดัทําสื่อการเรียนการสอนผานเครือขาย 

 7. สนับสนุนและสงเสริมใหบคุลากรมีโอกาสศึกษา อบรม ดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ในดานตาง ๆ ตามความ สามารถ 

ในสวนของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร อุปกรณโสตทัศนูปกรณ เชน 
เครื่องวิชวลพรีเซ็นเตอร เครื่อง LCD เครื่องฉายภาพขามศีรษะ  สนับสนุนงานดานการเรียนการ
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สอนของมหาวิทยาลัยนั้น ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา ไดดําเนนิการพฒันาและปรับปรุง
เทคโนโลยีสารสนเทศภายในหองเรียน โดยไดปรับปรุงหองเรียนใหเปนหองเรียนมาตรฐาน ซ่ึง
สอดคลองกับนโยบายมหาวทิยาลัย ที่ตองการใหอาจารยไดใชส่ือการสอนที่หลากหลาย อันจะ
นําไปสูการเรียนการสอนที่มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ปจจุบนัภายในหองเรยีนจะมี
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ติดตั้งภายในหองเรียน 3 รูปแบบ และแผนอนาคตจะจัดรูปแบบใหเหลือ
เพียงรูปแบบที ่2  เทานั้น 

รูปแบบที่ 1 ประกอบดวย เครื่องคอมพิวเตอร เครื่อง LCD เครื่องฉายภาพขามศีรษะ 
รูปแบบที่ 2 ประกอบดวย เครื่องคอมพิวเตอร เครื่อง LCD เครื่องวิชวลพรีเซ็นเตอร 
รูปแบบที่ 3 ประกอบดวย เครื่องวิชวลพรีเซ็นเตอร และเครื่อง LCD 

 

จํานวนอุปกรณแผนกสื่อโสตทัศนูปกรณ ปการศึกษา 2548 

 รายการ จํานวน  

 อุปกรณประเภทเคร่ืองรับโทรทัศนและวีดิทัศน  

 กลองบันทึกเทปโทรทัศน 11  

 ขาตั้งกลอง 13  

 ลอเล่ือนขาตั้งกลอง 8  

 ไฟสองสําหรับการบันทึกวดีิทัศน 10  

 ขาตั้งไฟ 7  

 เครื่องผสมสัญญาณวีดิทัศน 5  

 เครื่องตัดตอเทปโทรทัศน 2  

 เครื่องเลนเทปวีดิทัศน 32  

 มอนิเตอร 7  

 เครื่องรับโทรทัศน 132  

 เครื่องเลน VCD 1  

 เครื่องเลน DVD 17  

 เครื่องสําเนา CD 2  

 เครื่องสําเนา DVD 2  
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 อุปกรณประเภทเคร่ืองเสียง  

 เครื่องบันทึกและเลนเทปใบ 2  

 เครื่องเลนเทปประกอบสไลด 2  

 เครื่องขยายเสยีง 204  

 เครื่องปรับแตงสัญญาณเสียง 10  

 เครื่องลบเทปเสียง 1  

 เครื่องสําเนาเทปเสียง 1  

 ไมโครโฟน 203  

 ไมลลอย 5  

 อุปกรณประเภทโสตทัศนปูกรณ  

 เครื่องฉายสไลด 5  

 เครื่องวิชวลพรีเซ็นเตอร 46  

 เครื่อง LCD 181  

 กลองถายภาพนิ่ง 1  

 เครื่องฉายภาพขามศีรษะ 161  

 อุปกรณประเภทคอมพิวเตอร  

 Notebook 8  
ที่มา : จากมหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย (2548) 
 
 การดําเนินการติดตั้งคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง อุปกรณโสตทัศนูปกรณที่ทนัสมัย 
ภายในหองเรียนมาตรฐาน ไดดําเนนิการเสร็จสิ้นไปแลว จํานวน 151 หองเรียน นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยไดใหการสนับสนนุเครื่องคอมพวิเตอรใหกับอาจารยไดผลิตสื่อตาง  ๆ และจดัพิมพขอสอบ 
การเรียนการสอนผานเครือขายอิเล็กทรอนกิส (E-Learning) ในทกุๆ วชิา ไมวาจะเปนการติดตอสง
การบานทาง internet และการ Load ส่ือการสอนตางๆ ผานทาง internet เพื่ออํานวยความสะดวกใน
การใชคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยไดจัดสรรคอมพิวเตอรใหอาจารยในสัดสวน 2 คนตอ 1 เครื่อง 
ทั้งนี้ในสาขาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร เชน สาขาในคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร สาขาคอมพิวเตอรและสถิติ ใหอาจารยประจําทุกคนคนละ 1 เครื่อง  
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ผูใชบริการศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 นอกจากการใหบริการแกอาจารย ในการสนับสนุนงานดานการเรียนการสอนแลวศนูย
เทคโนโลยีทางการศึกษา ยังใหบริการแกผูบริหาร บุคลากรภายใน และบุคลากรภายนอก 
 
2.2  ความหมาย  ความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 เทคโนโลยีการศึกษา (Educational Technology) เปนการประยุกตเอาเทคนิค วิธีการ
แนวความคิด อุปกรณ และเครื่องมือใหมๆ  มาใช เพื่อชวยแกปญหาของการศึกษา ทั้งในการขยาย
งานและดานการปรับปรุงคุณภาพของการเรียนการสอนตามนัยนี้เทคโนโลยีการศึกษาจึงครอบคลุม
เร่ืองตางๆ 3 ดาน คือ การนําเอาเครื่องมือใหมๆ มาใชในการเรียนการสอน การผลิตวัสดุการสอน
แนวใหม และการใชเทคนิควิธีการใหมๆ (วิจิตร ศรีสะอาน, 2517 : 120-121)  
 เทคโนโลยีการศึกษา จึงมีความหมายกวางกวาโสตทัศนศึกษา ซ่ึงเนนเพียงการใชส่ือ     
แตละชนิด ที่เกี่ยวของกับประสาทการรับรูเปนสําคัญ มิไดคํานึงถึงระบบ วิธีการที่ดี การนําวัสดุ 
อุปกรณหรือเครื่องมือตางๆ มาใช แตขาดวิธีการที่เหมาะสม พฤติกรรมของผูเรียนอาจจะไม
เปลี่ยนแปลงไปตามจุดประสงคที่ตองการได จะเห็นไดวา ระบบและวิธีการที่ดีจึงเปนหัวใจสําคัญ
ของเทคโนโลยี (เรืองวิทย นนทภา และคณะ, 2543 : 23) 
 พิเชษฐ  ดุรงคเวโรจน และคณะ (2543 : 4) ไดใหความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาไววา เปนการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงประกอบดวยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
และเครือขายโทรคมนาคมมาเชื่อมตอกัน สําหรับใชในการสงและรับขอมูล และมัลติมีเดียเกี่ยวกับ
ความรู โดยผานกระบวนการประมวลหรือจัดทําใหอยูในรูปแบบที่มีความหมายและความสะดวก
มาใชประโยชนสําหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให
คนไทยสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  
 เมื่อพิจารณาถึงความหมายของเทคโนโลยีการศึกษา ก็หมายถึง การประยุกตเอาวัสดุ 
อุปกรณและเทคนิควิธีการตางๆ มาผสมผสานกันในเชิงระบบ มาพัฒนาใชการศึกษาใหไปสู    
เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
เทคโนโลยีการศึกษากับการแกปญหาทางการศึกษา 
 การนําเทคโนโลยีมาใชในวงการศึกษานั้น เนื่องมาจากสาเหตุดังตอไปนี้  
 1. จํานวนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดปญหาขาดแคลนอาคารและสถานที่เรียน 
ขาดแคลนครู ขาดแคลนอุปกรณการสอน ขาดตําราเรียน เปนตน ทําใหการจัดการศึกษาเปนไปไม
ทั่วถึง และเกิดปญหาจํานวนนักเรียนลนชั้น ผลการเรียนรูของนักเรียนจึงเปนไปในทางที่ดอย    
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผล กลาวคือ นักเรียนสอบตกเปนจํานวนมากนักเรียนอานหนังสือไม
ออก เปนตน ปญหานี้จึงตองอาศัยเทคโนโลยีมาชวยแกปญหา การที่จะสรางอาคารหรือสถานที่
เรียนเพิ่มขึ้น พรอมทั้งผลิตและสงครูไปทําการสอนในโรงเรียนตางๆ อยางทั่วถึงนั้น ออกจะเปนสิ่ง
ที่ทําไดยากและตองอาศัยงบประมาณเปนจํานวนมาก ซ่ึงเปนการแกปญหาที่ไมถูกตองและรัดกุมดงัที่
รายงานการศึกษาของยูเนสโก กลาววา การเพิ่มปริมาณโรงเรียน ครู และส่ิงอ่ืนๆ จนเปนการเพียงพอ
นั้นเปนการสิ้นเปลืองสูง จนคิดวาประเทศที่กําลังพัฒนาอาจทําไมสําเร็จเราจึงเสนอแนะใหมอง
หาทางเลือกอื่น ซ่ึงมีอยูและที่มีทางเปนไปไดตั้งแตกลับไดรับความสนใจนอย ทางเลือกก็คือ การ
นําเอาเทคโนโลยีมาใชในวงการศึกษา 
 ดังนั้น เทคโนโลยีจึงจําเปนตองเขามามีบทบาทในการแกปญหานี้ เปรื่อง กุมุท ไดเสนอ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีทางเปนไปไดในการนํามาเปนสวนเสริมคุณภาพของการศึกษา คือ      
โทรทัศนการสอน (Instructional T.V.) การใชบทเรียนสําเร็จรูป (Programmed Textbook) ชุดการ
เรียนการสอน (Instructional Packages) เปนตน 
 2. ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจรวดเร็วมาก จึงตองปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงการศึกษาใหทันกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ เพื่อใหผูที่ไดรับการศึกษา
สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุขและกาวหนา นอกจากนั้นผูที่เรียนจบการศึกษาไปแลวมักจะ
ไมไดใชความรูที่ตนเรียนไป ทําใหความรูนั้นไมตอเนื่องจากการศึกษานั้น เปนส่ิงผูกพันกับคน
ตั้งแตเกิดจนตลอดชีวิต ดังนั้นจึงตองจัดการศึกษาตลอดชีพ (Life Long Education) ใหแกประชาชน 
ซ่ึงอาจจะจัดอยูในรูปของการศึกษานอกระบบ (Informal Education) หรือการใชส่ือมวลชน (Mass 
Media) เชน วิทยุ โทรทัศน การเรียนทางไปรษณีย มหาวิทยาลัยเปด (Open University) เปนตน            
ส่ิงที่นํามาแกปญหานี้ก็คือเทคโนโลยีนั่นเอง 
 3. ความกาวหนาทางวิทยาการใหมๆ เชน ทางวิทยาศาสตร จิตวิทยาสังคมศาสตร 
เปนตน เปนผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ทั้งในดานเนื้อหาวิชา วิธีการและเทคนิค
การสอน การวัดผล ซ่ึงตองอาศัยเทคโนโลยีมาใชในการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษานี้ ตัวอยางเชน 
การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนในสาขาวิทยาศาสตร ซ่ึงแตเดิมนิยมการสอนใหเรียนผลิตผลของ
ความรูที่ผูอ่ืนคนควาไวแลว (Product Learning) ทําใหการเรียนการสอนเนนหนักไปทางทองจํา
ปจจุบันเห็นวา ควรจะสอนใหรูจักคิดโดยเนนขบวนการ (Process Learning) ดังนั้น จึงใชนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเขามาในรูปของการสอนแบบสืบสวนสอบสวน (Inquiry method) เปนตน 
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บทบาทของนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  
 เทคโนโลยีการศึกษามีบทบาทสําคัญตอการศึกษามากเพราะ 
 1. เทคโนโลยีสงเสริม (Individualized Instruction) กลาวคือ เราคํานึงถึงหลักที่วาคน
ทุกคนยอมไมเหมือนกัน แตละคนก็มีแบบการเรียนของตนเอง เทคโนโลยีสามารถทําใหการเรียน
ของนักเรียนแตละคนเรียนไดตามความตองการ และความสามารถของเขา 
 2.  เทคโนโลยีชวยใหไมตองทําการสาธิตจริงๆ เชน ใชภาพยนตร เทปโทรทัศนหรือ
การเลียนแบบดวยคอมพิวเตอรแทน 
 3. เทคโนโลยีจะชวยทวีคูณความรูใหแกนักเรียนมากยิ่งขึ้น เชน ใชวิทยุศึกษาและ     
โทรทัศนวงจรปด และคอมพิวเตอร เปนตน  
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดใหความสําคัญแกการศึกษา
เปนอันมาก ดังไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา 81  
 มาตรา 81 รัฐตองจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษา อบรม ใหเกดิ
ความรูคูคุณธรรม จัดใหมีพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ ปรับปรุงการศึกษาให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สรางเสริมความรูและปลูกฝงจิตสํานึกอัน
ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขสนับสนุนการคนควาวิจัยในวิทยาการตางๆ เรงรัดพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อ
การพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครู และสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปและวัฒนธรรมของชาติ 
 จากความในมาตรา 81 นี้ จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542     
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 นับเปนพระมหากรุณาธิคุณยิ่งแกประชาชนชาวไทยทั้งชาติ ถือเปนกฎหมายแมแบบทาง
การศึกษาฉบับแรกของประเทศไทย อันจะนําไปสูการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนคน
ดี เกง และมีความสุข 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2542 และมีผลบังคับใชตั้งแตวันศุกรที่ 20 สิงหาคม 2542 เปนตนไป โดยมี
สาระสําคัญ 9 หมวด 1 บทเฉพาะกาล 78 มาตรา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ไดใหความสําคัญอยางยิ่งแกการนํา
เทคโนโลยีมาประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติ ไดบัญญัติไว 1 หมวดคือหมวด 9 
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ใหใชคําเรียก 
เทคโนโลยีการศึกษา ใหมเปน “ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ” และกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการดังนี้ 
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 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เปนระบบการประยุกตผลิตผลทางวิทยาศาสตร และ
วิศวกรรมศาสตร ผสมผสานกับหลักการทางสังคมวิทยา และมานุษยวิทยา มาใชในการศึกษาเพื่อ
การเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตโดยครอบคลุมการจัดและออกแบบระบบ พฤติกรรม เทคนิคและ
วิธีการการสื่อสาร การจัดสภาพแวดลอม การจัดการเรียนการสอน และการประเมิน  
 เมื่อพิจารณาถึงความหมายของเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ก็นาจะหมายถึงการประยุกต
เอาวัสดุอุปกรณและเทคนิควิธีการตางๆ อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางผสมผสานกันในเชิง
ระบบ มาผลิตใชและพัฒนาการศึกษาในรูปแบบสื่อสารมวลชน (ไดแก ส่ือส่ิงพิมพ วิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน) เทคโนโลยีสารสนเทศ (คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต มัลติมีเดีย) และโทรคมนาคม 
(โทรทัศน เครือขายโทรคมนาคม การสื่อสารอื่นๆ) เพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรูไดตามความ
ตองการของผูเรียนไดทุกเวลาและทุกสถานที่ 
 สรุปแลวความหมายของเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา หมายถึง การนําเทคโนโลยีดาน    
ตางๆ เขามาประยุกตใชเพื่อประโยชนในการจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอน เพื่อใหการเรียน
การสอนมีคุณภาพ และประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
ประโยชนของนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ถือวานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
เปนสิ่งสําคัญมาก รัฐบาลตองใหความสําคัญเปนอันดับแรก เพราะนวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษาชวยแกปญหาการจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

1. ประโยชนตอระบบการศึกษา 
1.1 ชวยใหระบบการศึกษาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่พัฒนาขึ้น 
1.2 ชวยแกปญหาการขาดแคลนครู 
1.3 ชวยใหระบบการศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 2. ประโยชนตอคุณภาพทางการเรียนการสอน ทําใหการจัดการศึกษาตั้งอยูบนรากฐาน
ของวิธีการทางวิทยาศาสตร เกิดความเสมอภาคทางการศึกษา 

3. ประโยชนตอตัวนักเรียน 
  3.1 ชวยใหผูเรียนมีประสบการณกวางขวางขึ้น 

3.2 สงเสริมใหผูเรียนรูจักคิดแกปญหา 
3.3 ผูเรียนสามารถศึกษาหาความรูไดดวยตนเอง 
3.4 ชวยเหลือผูเรียนที่เรียนชาใหเรียนทันเพื่อน 
3.5 สนองความตองการสวนบุคคลในดานการศึกษา 
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3.6 เปดโอกาสใหผูเรียนเลือกเรียนไดตามความสามารถ 
 4. ประโยชนตอตัวครู 

4.1 ชวยใหครูบรรยายนอยลง 
4.2 ใชครูนอยลง 
4.3 ชวยใหครูพัฒนาการสอนใหเปนระบบดีขึ้น 

 

กฤษมันต  วัฒนาณรงค (2546) ไดกลาววา การบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
(Integrated Technologies for Education) เปนการใชเทคโนโลยีดานตางๆ เพื่อประโยชนของการจัด
การศึกษาในแบบแผนของการบูรณาการที่นําเทคโนโลยี 4 ดานคือ เทคโนโลยีการศึกษา (Education 
Technology) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (Computing Technology) เทคโนโลยีฐานขอมูล (Data-based 
Technology) เทคโนโลยีการสื่อสาร (Telecommunication Technology) เปนการบูรณาการในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนในการจัดการเรียนการสอนทําใหเกิด
ประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล Effectiveness) นําไปสูคุณภาพ (Quality) ของผูจบ
การศึกษาและคุณภาพของระบบการบริหารและการจัดเรียนการสอน 

การริเร่ิมเพื่อนําเอาเทคโนโลยีไมวาจะเปนดานใดก็ตามมาใช ควรจะตองพิจารณาถึง
ความพรอมของบุคคลเสียกอน หมายถึงความพรอมที่จะรับเทคโนโลยีเหลานั้น และพรอมที่จะ
ปฏิบัติตามอยางมีหลักเกณฑและแบบแผน โดยจะตองปรับเปลี่ยนตัวบุคคลใหถึงแกนแท ปรับปรุง
ลักษณะนิสัยและแมแตวัฒนธรรมที่ซึมลึกอยูภายใน ส่ิงนั้นคือการสรางระบบขึ้นในตัวบุคคล 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศที่นํามาใชในการศึกษา 
1.  เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม คือ เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการสื่อสารทางไกล โดย

ผานระบบการสื่อสารคมนาคมตางๆ  ไดแก โทรศัพท โทรเลข การสื่อสารผานระบบไมโครเวฟ 
การสื่อสารผานเสนใยนําแสง การสื่อสารผานดาวเทียม วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ก็เปน
เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีส่ือสารโทรคมนาคมนี้ จะทําใหเกิดเครือขายคอมพิวเตอร ทําให
คอมพิวเตอรเชื่อมโยงกัน ทําใหสามารถทํางานรวมกัน แลกเปลี่ยนขอมูลรวมทั้งการสงขอมูลจากที่
หนึ่งไปสูที่หนึ่งไดโดยรวดเร็ว  

 วิทยุกระจายเสียง หรือระบบวิทยุโรงเรียนที่มีการออกอากาศในปจจุบัน โดย
กระทรวงศึกษาธิการ มีจุดประสงคเพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนทั้งในระบบและนอกระบบไดรับ
การศึกษาไดอยางทั่วถึง เนื่องจากวิทยุเปนเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกสที่สามารถแพรกระจาย
ขาวสารวิชาการหรือสาระนารูตางๆ ไดอยางรวดเร็วและเขาถึงไดมากที่สุด ไกลที่สุด  
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 โทรทัศนเพื่อการศึกษา ในขณะการสื่อสารเจริญกาวหนาอยางมาก ระบบโทรทัศน
ก็ไดเขามามีบทบาทแทนที่ระบบวิทยุและครอบคลุมเกือบทั้งประเทศ ประกอบกับมีผูชมสนใจและ
มีความตองการมากกวาเนื่องจากมีทั้งภาพและเสียง รัฐบาลมองเห็นความสําคัญในการพัฒนา
เทคโนโลยีดานนี้มากจึงจัดใหชอง 11 เปนชองเพื่อการศึกษาและสารคดี และมีแนวโนมที่จะเพิ่ม  
ในชอง UHF อีกดวย นั่นยอมแสดงใหเห็นวาควรสงเสริมระบบโทรทัศนทางการศึกษาใหมากขึ้น 
มหาวิทยาลัยเปด เชน มหาวิทยาลัยรามคําแหง หรือ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ก็ใชระบบ
โทรทัศนเพื่อการศึกษา และใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในระบบการเรียนการสอน คือการศึกษา
นอกโรงเรียน (กศน.) ที่ใชดาวเทียมไทยคมสงภาพจากศูนยกลางไปยังหนวยการศึกษาตางๆ        
ทั่วประเทศของ กศน. เพื่อใหการเรียนการสอนสมบูรณในรูปแบบสื่อประสม ซ่ึงนับไดวาการนํา
ระบบนี้มาใชจะชวยใหการศึกษาเขาถึงประชาชนไดอยางรวดเร็วและทั่วถึงมากขึ้น 

2. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรคือชุดเครื่องมือและอุปกรณที่ถูกสรางขึ้นให  
ทําหนาที่ในการรับขอมูล ประมวลผลขอมูลและนําเสนอขอมูลตามที่ผูใชตองการ โดยทั่วไป
คอมพิวเตอรมีคุณสมบัติหลัก 5 ประการ คือ 

1. รับส่ังเขาและสงผลออก  
2. คํานวณ  
3. เปรียบเทียบ  
4. มีหนวยความจํามากสามารถดึงขอมูลไดทั้งหมดหรือบางสวนมาใชได  
5. มีความรวดเร็วมาก  

 3.  เทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอร โดยอาศัยความกาวหนาทางเทคโนโลยี ส่ือสาร
โทรคมนาคม ทําใหสามารถเชื่อมโยงการทํางานของคอมพิวเตอรรวมกันได ระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร แบงเปนประเภทใหญๆ ไดแก 
  3.1 เครือขายเฉพาะที่ หรือเครือขายทองถ่ิน หรือเครือขายระยะไกล (Local Area 
Network – LAN) เปนระบบเครือขายคอมพิวเตอรขนาดเล็กที่เชื่อมตอคอมพิวเตอรกับอุปกรณไม
มากนัก มักอยูในอาคารหลังเดียวหรืออาคารละแวกเดียวกันเทานั้น 
  3.2 เครือขายบริเวณกวาง (Wide Area Network – WAN) เปนเครือขายที่มี
คอมพิวเตอรกระจายกวางขวางทั่วประเทศหรืออาจขามประเทศ ระบบนี้จะชวยใหสํานักงานใน
จังหวัดติดตอส่ือสาร และทํางานรวมกับสํานักงานใหญที่อยูในเมืองหลวงได ระบบนี้เปนที่นิยม 
ไดแก ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 
 4. ระบบสํานักงานอัตโนมัติ เปนแนวคิดที่นําระบบเครือขายมาใชเชื่อมโยงคอมพิวเตอร
กับอุปกรณสํานักงาน เชนระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E- Mail) ระบบประชุมทางไกล 
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1.  เทคโนโลยีสารสนเทศ เปนระบบประมวลผลขอมูลในลักษณะตางๆ เพื่อชวยใน
การจัดการและบริหารงาน 
 2.  ระบบมัลติมีเดีย เปนเทคโนโลยีที่ผสมผสานภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง และ      
ขอความเขาดวยกัน โดยใชระบบคอมพิวเตอรชวยในการแสดงผล นําไปประยุกตใชในการสอน 
เชน คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) 

 กิจกรรมเพื่อการศึกษาที่เทคโนโลยีเขามาชวยในปจจุบันขณะนี้ ไดแก 
วิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา วิทยุโรงเรียน โทรทัศนเพื่อการศึกษา การสอนทางไกลผาน
ดาวเทียม ระบบประชุมทางไกล ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เชน เครือขายอินเทอรเน็ต 

 คณะกรรมการเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ ไดสงเสริมให
เกิดการใชระบบเครือขายคอมพิวเตอรในการจัดการศึกษาและการเรียนรูไดดําเนินโครงการ คือ
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียน อันประกอบดวยโครงการยอย 3 โครงการ ไดแก 

1. โครงการอินเทอรเน็ตมัธยม 
2. โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท 
3. โครงการจัดตั้งตูหนังสือ 

 

ความหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 Harrod (1990 : 353) หมายถึง กระบวนการจัดหา  ประมวลผล จัดเก็บและแจกจาย       
ขอมูลทั้งในรูปแบบของ อักขระ ตัวเลข ภาพ และเสียงโดยการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการ
ส่ือสารรวมกัน ซ่ึงครอบคลุมการดําเนินการดานสารสนเทศในทุกวงการ โดยมิไดจํากัดเฉพาะใน
สาขาวิชาชีพบรรณารักษศาสตร 
 Behan and Homles (1990 : 2) ไดใหความหมายเทคโนโลยีสารสนเทศวา หมายถึง
เทคโนโลยีที่ชวยในการบันทึกขอมูล จัดเก็บขอมูล คนคืนขอมูล สงขอมูลและรับขอมูล 
 Keenan (1996 : 94) ไดใหความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศวา หมายถึง 
กระบวนการจัดหา การประมวลผล การจัดเก็บและการเผยแพรของเสียง รูปภาพ ตัวอักษร โดยผาน
คอมพิวเตอร และโทรคมนาคมการสื่อสาร 
 Stokes (1986 : 127) ใหความหมายของคําวาเทคโนโลยีสารสนเทศ จากคําจํากัดความ
ขององค ก ารยู เนสโก  (UNESCO) ว า เปนห ลักการทางด านวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร และกลยุทธในการบริหารเพื่อใชในการสื่อสารสนเทศและประมวลผล 
เทคโนโลยีดังกลาวจะมีคอมพิวเตอร และการเชื่อมโยงกิจกรรมระหวาง เครื่องจักรกับมนุษย สังคม 
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม 
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 Longley and Shain (1989 : 262) ใหความหมายของคําเทคโนโลยีสารสนเทศวา หมายถึง 
การจัดหา ประมวลผล จัดเก็บ และแพรกระจายสารสนเทศในรูปของเสียง รูปภาพ ขอความและ
ตัวเลข  โดยอาศัยการเชื่อมโยงกันดวยเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส  ซ่ึงประกอบดวย 
คอมพิวเตอร โทรคมนาคม และวีดิทัศน เทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดขึ้นมาจากการผสมผสานกันของ
คอมพิวเตอร และโทรคมนาคม เพื่อใชเปนสื่อสําหรับติดตอส่ือสารกัน โดยมีวีดิทัศน แสดงภาพ 
ตางๆ ที่มีคุณภาพสูง 
 Sinclair (1991 : 205) ใหนิยามวา เทคโนโลยีสารสนเทศ เปนคํากวางๆ  ที่รวมทุกดาน
ของคอมพิวเตอร การจัดเก็บขอมูล โทรทัศน วีดิทัศน และการสื่อสาร 
 สุกัญญา  สุดบรรทัด (2539 : 3) กลาวถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 
หมายถึง การใชอุปกรณรวมถึงเครื่องมือในการจัดการขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ หรือหมายถึง 
ระบบเครื่องมือ เครื่องใชทางการสื่อสารหรืออุปกรณที่ใชในการจัดเก็บ ประมวลผล  คนคืนและ
เผยแพรสารสนเทศ  ไดแก คอมพิวเตอร ระบบสื่อสารขอมูลและโทรคมนาคม  รวมทั้งการ
ประยุกตใชเครื่องมือหรืออุปกรณสารสนเทศเหลานั้นในงานสารสนเทศหรืองานบริการดานอื่นๆ 
ซ่ึงแบงออกได 3 ประเภทคือ 
 1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (Computer Technology) หมายถึง เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการ
ใชคอมพิวเตอร มินิคอมพิวเตอร และเวิรคสเตชั่น ในการรับขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูล การ
บันทึกขอมูลจากภายนอก และมีการแปลงเปนสารสนเทศโดยผาน Input Device ตางๆ ไดแก 
แปนพิมพ ดิจิไวเซอร สแกนเนอร กลองถายภาพดิจิตอล เครื่องถายสไลดดิจิตอล ผานเครื่องพิมพ
ระบบตางๆ  หรือจอภาพ (LCD) หรือ HDTV เปนตน 
 2. เทคโนโลยีทางดานการสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication Technology) 
ไดแก เครื่องมือหรือการสื่อสารโทรคมนาคมตางๆ ไดแก โทรศัพทเคลื่อนที่ดิจิตอล วิทยุโทรศัพท 
วิทยุติดตามตัว เครื่องโทรสาร เครื่องโทรพิมพ เทเล็กซ เครื่องโทรภาพ 
 3. เทคโนโลยีระบบสื่อสาร (Communication System Technology) หมายถึง ระบบการ
ส่ือสารและหรือเครือขายที่เปนสวนเชื่อมในการแลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบขอมูล
ดิจิตอล เชน เครือขายโทรศัพทดิจิตอล ระบบสื่อสารเคเบิลใยแกว แฟกซ โมเด็ม เครือขาย
คอมพิวเตอร ระบบแลน (LAN และ WAN) เชน เครือขายอินเตอรเน็ต อินทราเน็ต  
 ครรชิต  มาลัยวงศ (2540 : 77) ไดใหความหมายคําวา เทคโนโลยีสารสนเทศวาเปนเรื่อง
ที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บ  ประมวลผลและเผยแพรสารสนเทศ  ซ่ึงรวมแลวก็คือเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร  เทคโนโลยีส่ือสารโทรคมนาคมหรือ Computer and Communication หรือท่ีนิยมเรียก
กันยอๆ วา C & C อยางไรก็ตามมีแนวโนมที่จะนับเทคโนโลยีอ่ืนๆ ที่เปนองคประกอบของ           
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C & C และที่เกี่ยวเนื่องเขามาเปนเทคโนโลยีสารสนเทศดวย เชน เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 
เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีสํานักงานอัตโนมัติ  มิติเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 ชุน  เทียมทินกฤต (2540 : 6-8) ไดอธิบายไววา เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยท่ัวไป
หมายถึง เทคโนโลยีที่ใชสําหรับการสราง การจัดการ การประมวลผลขอมูลใหเปนขอสนเทศ การเก็บ
บันทึกขอมูลเปนฐานขอมูล และสงผานสารสนเทศจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ตลอดจนเทคโนโลยี
ทั้งหลายที่เกี่ยวเนื่องกับการแสดงสารสนเทศโดยใชระบบดิจิตอล 
 วิภาวดี  ดิษฐสุธรรม (2540 : 10) กลาววา เทคโนโลยีสารสนเทศ เปนการติดตอส่ือสาร
ขอมูลขาวสารทุกรูปแบบไมวาจะเปนขอความ ตัวเลข เสียง ภาพ ผานสื่อตางๆ 
 สุเมธ  วงศพานิชเลิศ (2542 : 11) ไดใหความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง 
เทคโนโลยีที่ใชในการเสาะแสวงหาและรวบรวมขอมูลขาวสาร เพื่อการประมวลวิเคราะหเพื่อการ
จัดเก็บสะสม เพื่อการสงแพรกระจาย และเพื่อการนําสารสนเทศในรูปแบบตางๆ ทั้งขอความ เสียง 
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวไปใชใหเกิดประโยชนดวยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยี
สารสนเทศไดแก การรวมตัวของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีโทรคมนาคม เปนหลัก 
รวมถึงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสที่ สําคัญอื่นๆ เชน โทรศัพท  โทรภาพ โทรสาร ดาวเทียม 
คอมพิวเตอร เคเบิลใยแกวนําแสง เปนตน 
 สรุปไดวา  เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
และเทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคมเพื่อการจัดหา   การจัดเก็บและประมวลผลขอมูลอยาง
มีระบบ  สามารถเรียกขอมูลและแจกจายขอมูลไดอยางถูกตองและรวดเร็ว 
 ในสวนขององคประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่สําคัญจึงมี 5 สวนคือ ฮารดแวร 
(hardware) ซอฟตแวร (software) เครือขาย (network) ฐานขอมูล (database) และบุคลากร 
(peopleware) ในสวนของซอฟตแวรนั้นเปนสวนสําคัญที่ทําใหเทคโนโลยีสามารถตอบสนอง
วัตถุประสงคของผูใชงานได ซอฟตแวรมักมีรูปแบบหลากหลายและมีความเปนสื่อประสม หรือ
มัลติมีเดีย (multimedia)(รางแผนแมบท มัลติมีเดียเพื่อการศึกษา, 2546) 
 ไพรัช ธัชยพงษ และคณะ (2541) กลาววาในสวนประกอบทั้งส่ีดังกลาว ยังสามารถ
จําแนกรายละเอียดออกเปนประเภทตางๆ ดังนี้ 
 -   ฮารดแวรคอมพิวเตอรและอุปกรณขางเคียง (Peripherals)  
 -   ฮารดแวรโทรคมนาคมซึ่งสามารถจัดหมวดหมูเปนประเภทมีสาย (Wireline) และ  
ไรสาย (Wireless) รวมทั้งฮารดแวรประเภทเครือขายซ่ึงสามารถจัดประเภทเปนเครอืขาย ทองถ่ิน 
(Local Area Network : LAN) และเครือขายระหวางพืน้ที ่(Wide Area Network : WAN)  
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 - ฐานขอมูลในรปูแบบตางๆ เชน Management Information System (MIS), 
Executive Information System (EIS) รวมทั้งการสรางฐานขอมูลจากโปรแกรมสําเร็จรูป (Canned 
Program) เชน Dbase, EXCEL เปนตน  
 - อุปกรณสํานักงานอัตโนมัต ิ (Office Automation : OA) ซ่ึงเปนเครื่องมือเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางานและการเรียนการสอน รวมถึงเครื่องโทรศัพท, โทรสาร, scanner, bar-
code, VDO และ Tele-Conferencing และการสื่อสารในระบบไปรษณยีอิเล็กทรอนิกส (E-mail) 
เปนตน 
 

2.3  การประยกุตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

ปจจุบันประเทศตางๆ รวมทั้งประเทศไทยไดมีการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช
ประโยชนใน วงการศึกษาเพิ่มมากขึ้น อันเนื่องมาจาก การแพรกระจายอยางรวดเร็ว ของอุปกรณ
และ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทตางๆ อาทิเชน  ดาวเทียมสื่อสาร  ใยแกวนําแสง 
คอมพิวเตอร  ซีดี-รอม  มัลติมี เดีย  อินเทอร เน็ต  ทั้งนี้กอให เกิดระบบเชน  Computer-Aided-
Instruction (CAI) และ Computer-Aided-Learning (CAL) ทั้งในระดับทองถ่ินและทางไกล 

โดยภาพรวมแลว เราสามารถจําแนกคุณลักษณะการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อ
การศึกษา ในมิติที่สําคัญๆ  ดังนี้ 

-  เทคโนโลยีสารสนเทศลดความเหลื่อมลํ้าของโอกาสทางการศึกษา ซ่ึงเปนเงื่อนไข
สําคัญในการตอบสนองนโยบายการศึกษาที่เปน “การศึกษาเพื่อประชาชนทุกคน” (Education for 
All) อันจะเปนการสรางความเทาเทียมทางสังคม (Social Equity) โดยเฉพาะอยางยิ่งความเทาเทียม
ทางดานการศึกษา ตัวอยางที่สําคัญคือ ผลของการติดตั้งจานดาวเทียมที่มีตอโรงเรียนหางไกลใน
ชนบท ที่ดอยโอกาสใหมี “โอกาส” เทาเทียมกับโรงเรียนในทองถ่ินที่เจริญกวาอยางนอยในรูปแบบ
ที่เปน ไปไดในเชิงกายภาพ รวมทั้งผลของการที่นักเรียนในชนบทมีโอกาสเขาถึงแหลงขอมูลของ 
โลกหรืออีกนัยหนึ่ง “หองสมุดโลก” ผานทางเครือขายอินเทอรเน็ตหรือการที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
เปน เครื่องมือที่ชวยใหคนพิการ สามารถมีโอกาสรับการศึกษาในสิ่งแวดลอมของคนปกติ และยัง
เปดโอกาสใหคนพิการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูและ เพื่อการประกอบอาชีพอีกดวย  

- เทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ไดใน
รูปแบบตางๆ เชน การที่นักเรียนที่เรียนรูไดชา สามารถใชเวลาเพิ่มเติมกับบทเรียนดวยส่ือซีดีรอม
เพื่อตามใหทัน เพื่อนนักเรียน ในขณะที่นักเรียนที่รับขอมูลไดปกติ สามารถเพิ่มศักยภาพในการ 
“เรียนรูดวยตนเอง” (independent learning) ไดมากขึ้นจากความหลากหลายของเนื้อหาในสื่อ
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อิเล็กทรอนิกส นอกจากนี้ผลจากเทคโนโลยีสารสนเทศยังกอใหเกิดนวัตกรรมทาง การศึกษาใหมๆ 
เชน วิธีการ “Constructionism” ของศาสตราจารย Seymour Papert ที่ใชหลักการที่วาการเรียนรู
เกิดขึ้นไดโดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเด็กๆ มีความใสใจ (engagement) กับการสรางสิ่งที่มีความหมาย อัน
เปนที่มาของโปรแกรมคอมพิวเตอร LEGO Logo ซ่ึงผสมผสานความนาสนใจในของเด็กเลนกับ
โปรแกรมคอมพิวเตอร สงเสริมใหเด็กสราง (build) และควบคุม (control) ส่ิงกอสรางนั้นซึ่งเปนผล
ใหเกิด “ความรู” ในตัวของเด็กได ทั้งนี้โดยการจัดส่ิงแวดลอมที่ดีที่คํานึงถึงโอกาสของเด็กในการ
เลือก (choice) ความหลากหลาย (diversity) และความเปนมิตร (congeniality) นอกจากนี้ฐานขอมูล
อิเล็กทรอนิกส ทั้งในระดับทองถ่ินหรือระดับโลก อยางระบบ World Wide Web ในอินเทอรเน็ตยัง
เปดโอกาสใหนักเรียน นักศึกษา สามารถพัฒนาคุณภาพของการเรียนรูจากฐานขอมูลที่หลากหลาย 
และกวางขวางอยางที่ระบบ ฐานขอมูลหรือหองสมุดเดิมไมสามารถรองรับได 

อีกประการหนึ่ง วิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศยังทําใหส่ือทางเสียง(audio) สื่อ
ขอความ (text) ส่ือทางภาพ (graphic and video) สามารถผนวกเขาหากันและนําเสนอ (presentation) 
ไดอยางมีความนาสนใจและไมนาเบื่อไมวาจะดึงขอมูลจากสื่อที่เก็บขอมูล เชน ฮารดดิสก ซีดีรอม 
หรือจากเครือขาย ซ่ึงปจจุบันมีเทคโนโลยีดิจิทอลและการบีบอัดสัญญาณที่กาวหนา จนทําใหกระทํา
ไดอยางรวดเร็วและ สมบูรณขึ้นตลอดเวลา ในขณะเดียวกันขอมูลท่ีมีประโยชน ยังสามารถเก็บ
บันทึกและเรียกใชรวมกันไดจาก “คลังดิจิทอล” (Digital Archive) ในรูปแบบตางๆ นอกจากนี้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรประเภท “ความจริงเสมือน” (Virtual Reality) ยังสามารถประยุกตใชเปน
ประโยชนทางการศึกษาและฝกอบรมไดเปนอยางดี อาทิเชน การฝกสอนภาคปฏิบัติทางการแพทย
แกนักศึกษาแพทย หรือการฝกนักบินในสภาพจําลอง (Flight Simulation) เปนตน 

- เทคโนโลยีสารสนเทศชวยในการจัดการและบริหารการศึกษาไดอย างมี 
ประสิทธิภาพหากใช อยางถูกตองเปนระบบและมีความตอเนื่องไมวาจะเปนการจัดทําระบบ MIS, 
EIS, Decision Support System (DSS) เขามาชวยจัดระบบฐานขอมูลการศึกษา หรือการจัดใหมี
เครือขายบริหาร    on-line ที่ทําใหมีระบบการปรับปรุง (update) ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสที่นอกจาก
จะชวยลดงานกระดาษแลว ยังทําใหสามารถวิเคราะหขอมูลเพื่อประโยชนในการวางแผนและ
จัดการ ทางการศึกษาอีกดวย นอกจากนี้ยังสามารถใชเทคโนโลยีประเภทอื่นๆ เชน อินเทอรเน็ตเพื่อ
ประโยชนในงานดานประชาสัมพันธของสถาบันการศึกษา การสื่อสารระหวาง ผูบริหารและ
บุคลากรในสวนตางๆ ขององคกรและภายนอกองคกร 

- นอกจากการใชเพื่อการศึกษาแลว เทคโนโลยีสารสนเทศยังมีบทบาทสําคัญใน      
กิจกรรมฝกอบรมอีกดวย ทั้งในและนอกระบบ ในปค.ศ. 1994 บริษัทที่มีคนงานมากกวา 100 คน 
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ในสหรัฐอเมริกาลงทุนกวา 50 ลานเหรียญในการฝกอบรม (industrial training) ในจํานวนนี้เปน
คาใชจายอุปกรณ วิทยากร และการซื้อจากผูใหบริการฝกอบรม บริษัทสวนใหญใชเทปวีดิทัศน การ
บรรยายโดยวิทยากร และการฝกอบรมในสถานที่ทํางาน (on-the-job training)  

อยางไรก็ตามการใชประโยชนจากการฝกอบรมโดยใช Audio tapes, คอมพิวเตอรเปน
หลัก (Computer-based training : CBT), วีดิทัศนปฏิสัมพันธ, Teleconference, Multimedia, CD-
ROM มีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้น เปนที่นาสังเกตวาการฝกอบรมครูและใหมีทักษะในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศนั้น อาจใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการฝกอบรมทางไกล  (Tele-
training) ประกอบกับการฝกอบรมในรูปแบบปกติได 

การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูทางดานเทคโนโลยีนั้น ควรคํานึงถึงระดับ
การสรางทักษะพื้นฐาน (Literacy) และการสรางครู ที่เปนพอไกแมไกที่เปนมืออาชีพ ทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Professionals) เพื่อใหเกิดความชัดเจนในกระบวนการและเปาหมายการ
พัฒนาบุคลากร ทั้งในแงรูปแบบและเนื้อหา อาทิเชน การระบุขอแตกตางของกระบวนการพัฒนาครู
คอมพิวเตอรกับครูในสาขาอื่นๆ  ที่จะใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบการเรียนการสอน ในขณะ
ที่ครูในประเภทหลัง มีความตองการเรียนรูในระดับหนึ่งที่เพียงพอ ตอการประยุกตใช เทคโนโลยี
ในการสรางบทเรียน CAI ในวิชาที่ตนเองรับผิดชอบอยูนั้น ครูคอมพิวเตอรจําตองมีความรูในแนว
ลึกเพื่อสอนครูและนักเรียนโดยใช โปรแกรมสําเร็จรูป เปนหลักในวิทยากรคอมพิวเตอร เพื่อใหเกิด
การพัฒนาทางวิชาการในเด็กนักเรียนและเปนตัวเรง (catalyst) ในการฝก  อบรมเพื่อใหเกิดตัวคูณ
ในระดับ Literacy ตอไป 

พื้นฐานทางดานการศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอรในระบบการศึกษาเปนจุดสําคัญอีก
ดานหนึ่ง ซ่ึงจะปูพื้นความรูที่ยั่งยืน ใหกับเด็กนักเรียนที่จะตองอยูในสังคมสารสนเทศ ดังนั้น การ
วางแผนแนวทางในการสรางและพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร และระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ
อ่ืนๆ จึงเปนปจจัยสําคัญในระบบการศึกษาขั้นประถม  มัธยม รวมทั้งหลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศในภาคอุดมศึกษาซึ่งตอบสนอง ตอความตองการ ของตลาดแรงงานในอนาคต  
 เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศมีคุณสมบัติเฉพาะตัวหลายประการ ดังนั้นนโยบายการ
นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อการศึกษาจึงตองคํานึงถึงปจจัยตางๆ ที่สําคัญตอการวางแผนที่ดี 
อาทิเชน การจัดการกับปญหาคอมพิวเตอรที่เปลี่ยนแปลงทุกป การจัดลําดับความเรงดวนและ
ความสําคัญ (priority) ของการฝกอบรม และการลงทุนในอุปกรณ ความคุมทุน การพัฒนา
ซอฟตแวรเฉพาะดาน เปนตน 
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 จิตติมา  เทียมบุญประเสริฐ (2542 : 76) กลาววา การจัดระบบสารสนเทศใหมี
ประสิทธิภาพ ผูบริหารจะตองยอมลงทุนทั้งในดานฮารดแวร (Hardware) ซอฟตแวร (Software) 
และพีเพิลแวร (Peopleware) เพื่อใหไดสารสนเทศที่สามารถนําไปใชประโยชนไดอยางมหาศาล 
หรืออาจกลาวไดวา การสรางระบบสารสนเทศใหกับองคกรก็คือ การสรางอนาคตใหกับองคกร
นั่นเอง      องคกรตางๆ  ไดมีการนําระบบสารสนเทศมาใชเพื่อใหอยูในสถานะที่ไดเปรียบในการ
แขงขันและนําไปสูการพัฒนาองคกร 
 ดังนั้น ผูบริหารจึงจําเปนจะตองรวมรูโครงสรางในระบบสารสนเทศของตน เขาใจ
เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร ทั้งทางดานฮารดแวร (Hardware) และซอฟตแวร (Software) สามารถ
ส่ือความหมายไดตรงกับที่ตองการและตัดสินใจอยูบนหลักการและเหตุผล กอใหเกิดความไวใจ 
ความศรัทธาและความรูสึกเปนที่พึ่งของบุคคลทั่วไปไดครอบคลุมเรื่องที่ตองการ สอดคลองกับ
งานวิจัยของงามนิตย (2541 : 22) ที่กลาวถึงความสําคัญของระบบสารสนเทศตอการบริหาร
การศึกษาดังนี้ 
 1. ชวยใหผูบริหารการศึกษาเขาใจสภาพปจจุบันและความตองการของหนวยงานได
อยางถูกตอง ชัดเจน 
 2. ชวยใหผูบริหารการศึกษาสามารถวินิจฉัยและเลือกตัดสินใจในการดําเนินงานได
อยางเหมาะสม 
 3. ชวยใหผูบริหารการศึกษา มีความกระจางชัดในหนวยงานของตนเอง  และ
หนวยงานที่เกี่ยวของเปนอยางดี 
 4. ชวยใหผูบริหารการศึกษารูเทาทันความเปลี่ยนแปลงของโลกอยูเสมอ 
 5. ชวยใหเกิดความคลองตัวและรวดเร็วในการติดตอประสานงานทั้งภายในและ
ภายนอกหนวยงาน 
 
2.4  ความสําคญัของระบบสารสนเทศในการบริหาร 
 การบริหารในปจจุบันมีความยุงยากขึ้นกวาในอดีต เพราะขนาดขององคการใหญและ
ซับซอน การเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีและการกระจายขาวสารและขอมูลเปนไปอยางรวดเรว็
และกวางขวาง มีการทํางานอยางเปนระบบ ระบบสารสนเทศจึงเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหองคการ
สามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธภิาพเพราะนอกจากจะใชระบบสารสนเทศในการวางแผนการควบคมุ
การทํางานและประกอบการตดัสินใจอยางถูกตองแลว ยังนาํไปสูความเปลี่ยนแปลงทางแนวความคดิ
และสรางทางเลือกใหมๆ โดยเฉพาะอยางยิง่ในสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปนอยูในปจจุบัน ทําให
เกิดการแขงขันอยางมาก การจัดระบบสารสนเทศที่ดีจะชวยใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขัน
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และชวยใหการบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพชวยใหผูบริหารมีความรูที่ถูกตองทันสมัย 
ตรงกับวัตถุประสงคและเรียกใชไดสะดวก (วีระ  สุภากิจ, 2539 : 4) 
 
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มีผูใหความหมายไวหลายทาน เชน ปทีป  เมธาคุณวุฒิ 
(2538 : 6) กลาววา ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารคือ ระบบที่จัดหาสารสนเทศใหแกผูบริหารตาม
ความตองการในแตละองคกรเพื่อใชในการตัดสินใจ วางแผนและควบคุมงาน ตามขอบเขตหนาที่
ความรับผิดชอบ  ในทัศนะของชุมพล  ศฤงคารศิริ (2538 : 2) ใหความเห็นวาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ (management information system) เปนระบบที่รวม (integrate) ผูใชและเครื่อง (user-
machine) เขาไวดวยกัน โดยมีจุดมุงหมายในการจัดหาสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน 
(operation) การจัดการ (management) และการตัดสินใจ (decision-making) ในองคกร 
 ซ่ึงสอดคลองกับความคิดเห็นของธีราวุธ  ปทมวิบูลย และคณะ (2545 : 97) ที่กลาววา 
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ บางครั้งเรียกวาระบบรายงานผลขอมูล ซ่ึงถือเปนระบบสารสนเทศ  ที่
เปนการจัดเตรียมขอมูลเพื่อใชในการจัดการระดับกลาง โดยขอมูลจะอยูในลักษณะรายงานสรุปผล 
การปฏิบัติงานหรือมีการจัดหมวดหมูขอมูลที่ไดมาจากฐานขอมูลทั้งหมดที่มีอยูในองคกร โดยมี
วัตถุประสงคในการจัดการและบอกถึงสถานะปจจุบันขององคกร เพื่อใชในการตรวจสอบและ
ควบคุมการทํางานตางๆ  ประกอบกับการชวยในการตัดสินใจเชิงกลยุทธขององคกร คุณลักษณะ
ของรายงานจะอยูในรูปของกราฟ แผนภูมิ และสื่อตางๆ  เพื่อแสดงสถานะของการปฏิบัติงานเปน
ชวงระยะเวลา เชน รายสัปดาห รายเดือน รายไตรมาส รายป  นอกจากนี้ เลาดอน, เคนเนท.; เลาดอน, 
จีนส (2545 : 24) กลาวถึงระบบสารสนเทศ ที่ใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเปนหลักคือการเก็บ 
รวบรวม และกระจายขาวสารจากสิ่งแวดลอมขององคกรและกระบวนการทํางานภายใน เพื่อ
สนับสนุนการทํางาน การตัดสินใจ การสื่อสาร การรวมมือ การควบคุม การวิเคราะห และการ
พัฒนาวิสัยทัศน ระบบสารสนเทศชวยในการเปลี่ยนรูปแบบของขอมูลใหกลายเปนขาวสารที่มี
ประโยชนในสามขั้นตอนคือ การนําขอมูลเขา การประมวลผล และการนําเสนอขอมูล ในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศที่ดีขึ้นมาใชงานจําเปนตองมีความเขาใจในลักษณะโครงสรางขอมูล
ขาวสารที่องคกรนํามาใชงานตามการบริหารงานดานตางๆ รวมทั้งเขาใจเทคนิคการใชงานขอมูลใน
ระบบคอมพิวเตอร ซ่ึงเกี่ยวพันกับการผสมผสานงานดานเทคนิคและพฤติกรรมของคนในองคกร
เขาดวยกัน  ปจจุบันองคกรกาวเขาสูยุคโลกาภิวัตน ทําใหระบบสารสนเทศทวีความสําคัญมากยิ่งขึน้
และมีผลโดยตรงตอประสิทธิภาพโดยรวมขององคกร ระบบสารสนเทศกลายเปนสวนสําคัญทั้งใน
การกําหนดนโยบายและแผนปฏิบัติงานประจําวัน ความสามารถของระบบคอมพิวเตอรคือ 
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ฮารดแวร ซอฟตแวร ระบบเครือขาย และระบบอินเตอรเน็ต ชวยใหองคกรมีความคลองตัวในการ
ดําเนินงาน ชวยลดระดับชั้นการบริหารงาน แยกงานที่ทําหรือความรับผิดชอบออกจากสถานที่
ทํางาน และปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางาน ทําใหพนักงานตั้งแตระดับลางขึ้นไปจนถึงระดับบนมี
อํานาจในการตัดสินใจเพิ่มมากขึ้น ระบบสารสนเทศยังชวยผูบริหารในการวางแผนการใช
ทรัพยากรทั้งหมดขององคกร ชวยในการคาดการณ และชวยตรวจสอบการปฏิบัติงานในสวนหลัก
ขององคกรใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น การจะทําใหระบบสารสนเทศเกิดประโยชนสูงสุดจําเปนตอง
มีการวางโครงสรางของระบบ เปนอยางดี 
 จึงอาจกลาวไดวา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เปนการรวบรวมกระบวนการ
ฐานขอมูลและเครื่องมือที่ชวยใหผูบริหารไดจัดการและตัดสินใจดวยสารสนเทศที่สมบูรณ ถูกตอง 
ทันเวลา และตรงตามความตองการ ชวยใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร โดยใหผูบริหารควบคุมและ
วางแผนจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (ทิพาวรรณ  ศิลวัฒนานุสานติ์, 2542 : 42) 
 คุณสมบัติของสารสนเทศ อํารุง  จันทวานิช และคณะ (อางถึงในดุสิต  ขาวเหลือง, 2546 : 
20)  ไดกลาวถึงคุณสมบัติของสารสนเทศวา สารสนเทศที่ดีสําหรับใชประกอบการดําเนินการ
วางแผนและการบริหารควรจะมีคุณสมบัติที่สําคัญ 3 ประการคือ 
 1. ทันตอเวลา สารสนเทศที่ดีตองไดรับทันตอการใชประโยชน กลาวคือ ไมชาจนไม
สามารถจะบอกถึงสภาพการณ หรือแนวโนมการเกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งได ควรที่จะรวม
ขอมูลเปนงวดๆ และทํารายงานประจํางวด ชวงเวลาที่เหมาะสมของการจัดทําสารสนเทศ และการ
รายงานสารสนเทศจึงเปนสิ่งที่ควรพิจารณาใหดีในแตละองคการ 
 2 ตรงตอความตองการ สารสนเทศที่ดีตองมีคุณสมบัติในการสื่อความหมาย ความรู
และความเขาใจใหเกิดการปฏิบัติที่ถูกตอง เชน รายงานตางๆ  ซ่ึงมีคาตอการบริหารงาน แตปจจุบัน
ไมเปนสารสนเทศที่ตรงตอความตองการของผูบริหารแลวก็ไมควรที่จะนํามาใชงานอีกตอไป 
 3. ถูกตอง คุณสมบัติขอนี้แสดงถึงคุณคาและคุณประโยชนของสารสนเทศ ซ่ึงนับวา
สําคัญมาก เพราะสารสนเทศนั้นจะตองถูกตองตรงความตองการและผลิตไดทันตอเวลา แตวาขาด
ความถูกตองแลวจะหาประโยชนไมไดเลยกลับจะนําไปสูการตัดสินใจที่ผิดพลาดและเกิดผลเสียตอ
องคการได ซ่ึงสอดคลองกับที่ ปทีป  เมธาคุณวุฒิ (2538 : 3) ไดกําหนดคุณสมบัติของสารสนเทศ 
สรุปไดดังนี้ 
 1. ทันตอเวลา คือ ทันตอการใชประโยชน 
 2. ตรงตอความตองการคือ สามารถใชในการสื่อความหมาย ความรู และความเขาใจ
เพื่อใหเกิดการปฏิบัติที่ถูกตองได 
 3. ถูกตอง คือ ตองไมผิดพลาด และเชื่อถือได 
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 4. สมบูรณ คือ เก็บรวบรวมสารสนเทศที่เกี่ยวของไดครอบคลุมทุกเรื่องที่ผูบริหารจะ
ใชในการตัดสินใจ 
 5. เหมาะสม หมายถึง สารสนเทศที่สัมพันธกับความตองการของผูใช ผูใชสามารถ
จัดทําไดอยางดีตามตองการ 
 6. กะทัดรัด หมายถึง สารสนเทศที่ส้ันงาย สะดวกตอการอาน สรุปประเด็นได
ใจความ 
 7. ยุติธรรม หมายถึง สารสนเทศที่ไมมีการปรับเปลี่ยนเพื่อใหผูใชเกิดความคิดโนม
เองไปในทางที่ไมตรงกับขอเท็จจริง  
 8. สะดวก หมายถึง ความงายและรวดเร็วในการที่จะจัดทําและนําสารสนเทศมาใช
โดยไมมีกระบวนการที่ยุงยากซับซอน 
 9. ชัดเจน หมายถึง สารสนเทศที่สามารถทําใหผูใชสรุปประเด็นไดอยางรวดเร็วและ
ถูกตอง 
 10. เปนตัวเลขหรือภาพ หมายถึง การที่จัดทําสารสนเทศในลักษณะที่เปนตัวเลขหรือ
เปนกราฟจะชวยใหผูใชเขาใจไดดีขึ้น 
 ชุมพล  ศฤงคารศิริ (2538 : 59) กลาวสนับสนุนอีกวา สารสนเทศที่มีคุณภาพจะตองมี
คุณสมบัติดังนี้ 
 1. ความเที่ยงตรง (accuracy) คือสารสนเทศจะตองไมทําใหเกิดความเขาใจผิด 
(mistake) และมีขอผิดพลาด (error) มีความชัดเจน (clear) และเที่ยงตรง 
 2. การทันตอเวลา (timeliness) สารสนเทศที่ผูรับตองการในชวงเวลาที่กําหนดก็เปน
ลักษณะหนึ่งของสารสนเทศที่มีคุณภาพ 
 3. ตรงตามความตองการ (relevancy) สารสนเทศนั้นสามารถจะตอบคําถามตามที่
ผูรับเจาะจง เชน อะไร ทําไม ที่ไหน เมื่อไร ใคร และอยางไร ไดตรงประเด็นหรือไม 
 ดังนั้น คุณสมบัติที่ดีของระบบสารสนเทศควรจะมีลักษณะเปนสารสนเทศที่มีความ
ถูกตอง สมบูรณ ตรงตอความตองการของผูใช และทันตอเวลา 
 
 ฮารดแวร หมายถึง สวนที่ประกอบเปนเครื่องคอมพิวเตอร รวมอุปกรณตอพวงตางๆ ที่
เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรที่สามารถมองเห็นและสัมผัสได เชน ตัวเครื่อง จอภาพ คียบอรด และเมาส 
เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลโดยทั่วไปจะมีฮารดแวรหลักๆ  ประกอบดวย  
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 ตัวเครื่อง (Case) ทําหนาที่ในสวนของการประมวลผลขอมูลที่ไดรับมาจากอุปกรณ
นําเขาตางๆ  ภายในตัวเครื่องจะมีอุปกรณหลัก ไดแก แผงวงจรหลัก หมอแปลงไฟฟา ซีพียู 
ฮารดดิสก หนวยความจํา การดแสดงผล การดเสียง   
 จอภาพ (Monitor) ทําหนาที่แสดงผลขอความ รูปภาพ  
 ดิสกไดรฟ (Disk drive) เปนอุปกรณอาน-เขียนขอมูลบนดิสกเก็ต  
 คียบอรด (Keyboard) ทําหนาที่ปอนขอมูลเขาเครื่องคอมพิวเตอร  
 เมาส (Mouse) เปนสวนที่ใชส่ังงานดวยการชี้และเลือกสิ่งตางๆ ที่แสดงอยูบนจอภาพ  
 ลําโพง (Speaker) เปนสวนที่ใชแสดงผลที่เปนเสียง  
 สวนประกอบของคอมพิวเตอร จําแนกหนาที่ของฮารดแวรตางๆ สามารถแบงเปนสวน
สําคัญ 5 สวน คือ  
 1. หนวยรับขอมูล (Input Unit) ทําหนาที่รับโปรแกรมคําสั่ง และขอมูลเขาสูเครื่อง
คอมพิวเตอร  
 2. หนวยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit - CPU) ทําหนาที่เกี่ยวกับการ
คํานวณทั้งทางตรรกะและคณิตศาสตร รวมทั้งการประมวลขอมูลตามคําส่ังที่ไดรับ  
 3.  หนวยความจํา (Memory Unit) ทําหนาที่เก็บขอมูลหรือคําสั่งที่สงมาจากหนวยรับ  
ขอมูล เพื่อเตรียมสงไปประมวลผลยังหนวยประมวลผลกลาง และเก็บผลลัพธที่ไดมาจากการ
ประมวลผลแลวเพื่อเตรียมสงไปยังหนวยแสดงผล  
 4.  หนวยแสดงผล (Output Unit) ทําหนาที่แสดงผลขอมูลที่คอมพิวเตอรทําการ
ประมวลผลหรือผานการคํานวณแลว  
 5. อุปกรณตอพวงอื่นๆ (Peripheral Equipment) เปนอุปกรณที่นํามาตอพวงเขากับ
คอมพิวเตอร เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานใหมากยิ่งขึ้น เชน โมเด็ม แผงวงจรเชื่อมตอ
เครือขาย  
 หนวยรับขอมูล (Input Unit) ฮารดแวรที่ทําหนาที่เปนหนวยรับขอมูลมีหลากหลาย
อุปกรณ ไดแก 1) คียบอรด (Keyboard) อุปกรณรับขอมูลจากการกดแปนแลวทาํการเปลี่ยนเปน
รหัส เพื่อบอกใหคอมพวิเตอรรูวามีการกดตัวอักษรอะไร แผงแปนอักขระสวนใหญเปนไปตาม
มาตรฐานของเครื่องพิมพดีด ซ่ึงระบบรับรหัสตัวอักขระที่ใชในทางคอมพิวเตอรเปนรหัส 7 หรือ 8 
บิต (Operator) 2) เมาส (Mouse) อุปกรณนําเขาขอมูลโดยการเลื่อนเมาสเพื่อบังคับตัวช้ีไปยัง
ตําแหนงตางๆ บนหนาจอ เมาสที่นิยมใชมีดวยกัน 3 ประเภท ไดแก แบบทางกล (Mechanical) ใช
ลูกกลิ้งกลม แบบใชแสง (Optical mouse) แบบไรสาย (Wireless Mouse) 3) OCR (Optical 
Character Reader) อุปกรณนําเขาขอมูล โดยใชวิธีการอานขอมูลดวยลําแสงในลักษณะพาดขวาง
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บนเอกสารที่มีขอมูลอยู แลวแปลงรหัสเปนสัญญาณไฟฟาเขาไปเก็บในเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณ
โอซีอารที่เราสามารถพบเห็นไดในชีวิตประจําวนั ไดแก เครื่องอานรหัสแทง (Barcode reader)             
4) OMR (Optical Mark Reader) อุปกรณนําเขาที่ทํางานโดยการอานขอมูลจากการทําเครื่องหมาย
ดวยดินสอและปากกาลงบนกระดาษคําตอบ (Answer sheet) ซ่ึงถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ 5) เคร่ือง
อานพิกัด (Digitizer) เปนอุปกรณรับขอมูล มีลักษณะเปนแผนกระดานสี่เหล่ียม มสีายไฟฟาและ
อุปกรณคลายแวนขยายที่มเีครื่องหมายกากบาทตรงกลาง พรอมกับปุมสําหรับกด โดยปกติมักใช
ในการอานจุดพิกัดของแผนที่ หรือตําแหนงของภาพกราฟกตางๆ  6) สแกนเนอร (Scanner) เปน
อุปกรณนําเขาขอมูลที่เปนเอกสาร รูปภาพ หรือ รูปถาย สแกนเนอรสามารถแบงออกได 3 ประเภท 
คือ แบบเลื่อนกระดาษ (Sheet-Fed Scanner) สแกนเนอรแบบนี้จะรับกระดาษแลวคอยๆ เล่ือน
หนากระดาษใหผานหวัสแกนซึ่งอยูกับที่ แบบแทนนอน (Flatbed scanner) สแกนเนอรแบบนี้จะมี
กลไกคลายกับเครื่องถายเอกสาร เหมาะสําหรับใชกับเอกสารทั้งที่เปนแผนเดยีวและเอกสารที่เปน
เลมแบบมือถือ (Hand-held Scanner) สแกนเนอรแบบมอืถือไดรวมเอาขอดีของสแกนเนอร ทั้งสอง
แบบเขาไวดวยกัน 7) ปากกาแสง (Light Pen) เปนอุปกรณทํางานคลายกับเมาสในการติดตอกับ
คอมพิวเตอร เปนอุปกรณที่เหมาะสําหรับงานวาดภาพ 8) จอยสติก (Joy Sticks) เปนอุปกรณที่
ใชในการควบคุมทิศทางของวัตถุบนหนาจอคอมพิวเตอร สวนใหญจะใชในการเลนเกมคอมพิวเตอร มี
ทั้งที่เปนแบบแบน แบบคันโยก หรือ แบบพวงมาลัย 9) จอสัมผัส (Touch Screen) เปนจอภาพชนดิ
พิเศษที่ใชระบบสัมผัสแทนการใชคียบอรดและเมาส 10) เคร่ืองเทอรมินัล (Point of Sale 
Terminal) เปนอุปกรณรับขอมูลอีกอยางหนึ่งที่นยิมใชในรานคา เครือ่งเทอรมินัลนี้จะมีแปนพิมพ
สําหรับกรอกขอมูล มีจอภาพเล็กๆ เพื่อใชแสดงผลตางๆ และมเีครื่องพมิพสําหรับพิมพรายการ ทั้งนี้
สามารถนําเครื่องอานรหัสบารโคดเขามาชวยในการรับขอมูลได ซ่ึงชวยลดความผิดพลาดอันอาจเกดิ
จากการกรอกขอมูลที่มีจํานวนมาก 11) แผนสัมผัส (Touch Pads) เปนอุปกรณรับขอมูลโดยการใช
นิ้วสัมผัสลงบนแผนสัมผัส น้ําหนกัที่กดสงไปจะถูกเปลีย่นเปนสัญญาณไฟฟา มักเห็นอยูในเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุค 12) กลองดิจิทัล (Digital Camera) เปนอุปกรณรับขอมูลเขาสูเครื่อง
คอมพิวเตอร ที่สามารถแปลงขอมูลภาพเปนสัญญาณดิจิทัล มลัีกษณะการใชงานเหมือนกลอง
ถายภาพทัว่ไป แตตางกนัตรงที่ไมตองใชฟลมในการบันทึกขอมูล ขอมูลภาพที่ไดสามารถถายลงสู
เครื่องคอมพิวเตอรและสามารถเรียกดูไดทนัที หรือจะใชโปรแกรมชวยตกแตงภาพใหดูสวยงามขึน้
ก็ได 13) อุปกรณรับขอมูลเสียง (Voice Input Devices) หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา ไมโครโฟน เปน
อุปกรณรับขอมูลในรูปแบบเสียง โดยจะทาํการแปลงสัญญาณเสียงเปนสัญญาณดิจิทลัแลวจึงสงไป
ยังคอมพิวเตอร  
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 หนวยความจํา (Memory Unit) เปนหนวยจัดเก็บขอมูลที่ทํางานไดรวดเร็วที่สุด ซ่ึง
สามารถจําแนกตามลักษณะการใชงานได 2 ประเภท คอื 1) หนวยความจําหลัก (Main Memory) 
หรือเรียกวา หนวยความจําภายใน (Internal Memory) สามารถแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก รอม 
(Read Only Memory - ROM) เปนหนวยความจําที่มโีปรแกรมหรอืขอมูลอยูแลว สามารถเรียก
ออกมาใชงานไดแตจะไมสามารถเขียนเพิม่เติมได และแมวาจะไมมกีระแสไฟฟาไปเลี้ยง ระบบ
ขอมูลก็ไมสูญหายไป แรม (Random Access Memory) เปนหนวยความจําที่สามารถเก็บขอมูลได
เมื่อมีกระแสไฟฟาหลอเล้ียงเทานั้น เมื่อใดไมมีกระแสไฟฟามาเลี้ยง ขอมูลที่อยูในหนวยความจํา
ชนิดนี้จะหายไปทันที 2) หนวยความจํารอง (Second Memory) หรือหนวยความจําภายนอก 
(External Memory) เปนหนวยความจําที่ตองอาศัยส่ือบันทึกขอมูลและอุปกรณรับ-สงขอมูลชนิด
ตางๆ ไดแก  ฮารดดิสก (Hard Disk) เปนฮารดแวรที่ทําหนาที่เก็บขอมูลในเครื่องคอมพิวเตอร ทัง้
โปรแกรมใชงานตางๆ ไฟลเอกสาร รวมทั้งเปนที่เก็บระบบปฏิบัติการที่เปนโปรแกรมควบคุมการ
ทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร  ฟล็อบปดิสก (Floppy Disk) เปนอุปกรณบันทึกขอมลูที่มีขนาด 3.5 
นิ้ว มีลักษณะเปนแผนกลมบางทําจากไมลาร (Mylar) สามารถบรรจุขอมูลไดเพียง 1.44 เมกะไบต 
เทานั้นซีดี (Compact Disk - CD) เปนอุปกรณบันทกึขอมูลแบบดิจทิัล เปนสื่อที่มีขนาดความจสูุง 
เหมาะสําหรับบันทึกขอมูลแบบมัลติมีเดีย ซีดีรอมทํามาจากแผนพลาสติกกลมบางที่เคลือบดวยสาร
โพลีคารบอเนต (Poly Carbonate) ทําใหผิวหนาเปนมันสะทอนแสง โดยมีการบันทกึขอมูลเปนสาย
เดียว (Single Track) มีขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 120 มิลลิเมตร ปจจุบันมีซีดอียูหลายประเภท       
ไดแก ซีดเีพลง (Audio CD) วีซีดี (Video CD - VCD) ซีดี-อาร (CD Recordable - CD-R) ซีดี-อาร
ดับบลิว (CD-Rewritable - CD-RW) และ ดีวีดี (Digital Video Disk - DVD)  3) รีมูฟเอเบิลไดรฟ 
(Removable Drive) เปนอุปกรณเก็บขอมูลที่ไมตองมีตัวขับเคลื่อน (Drive) สามารถพกพาไปไหน
ไดโดยตอเขากับเครื่องคอมพิวเตอรดวย Port USB ปจจุบันความจุของรีมูฟเอเบิลไดรฟมีตั้งแต 8 , 
16 , 32 , 64 , 128 จนถึง 1024 เมกะไบต ทั้งนี้ยังมีไดรฟลักษณะเดยีวกัน เรียกในชือ่อ่ืนๆ ไดแก Pen 
Drive , Thump Drive , Flash Drive 4) ซิบไดรฟ (Zip Drive) เปนสื่อบันทึกขอมูลที่จะมาแทน
แผนฟล็อปปดสิก มีขนาดความจุ 100 เมกะไบต ซ่ึงการใชงานซิปไดรฟจะตองใชงานกับซิปดิสก 
(Zip Disk) ความสามารถในการเก็บขอมูลของซิปดิสกจะเก็บขอมูลไดมากกวาฟล็อปปดิสก    
5) Magnetic optical Disk Drive เปนสื่อเก็บขอมูลขนาด 3.5 นิ้ว ซ่ึงมีขนาดพอๆ กับฟล็อบปดสิก 
แตขนาดความจุมากกวา เพราะวา MO Disk drive 1 แผนสามารถบนัทกึขัอมูลไดตัง้แต 128 เมกะไบต 
จนถึงระดับ 5.2 กกิะไบต 6) เทปแบ็คอัพ (Tape Backup) เปนอุปกรณสําหรับการสํารองขอมูล ซ่ึง
เหมาะกับการสํารองขอมูลขนาดใหญมากๆ ขนาดระดับ 10-100 กิกะไบต7) การดเมมโมรี 

DPU



 31 

(Memory Card) เปนอุปกรณบันทึกขอมูลที่มีขนาดเล็ก พัฒนาขึ้นเพื่อนําไปใชกับอุปกรณเทคโนโลยี
แบบตางๆ เชน กลองดิจิทัล คอมพิวเตอรมือถือ (Personal Data Assistant - PDA) โทรศัพทมือถือ   
 หนวยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit - CPU) หนวยประมวลผลกลาง
หรือซีพียู เรียกอีกชื่อหนึ่งวา โปรเซสเซอร (Processor) หรือ ชิป (chip) นับเปนอุปกรณทีม่ี
ความสําคัญมากที่สุดของฮารดแวร เพราะมีหนาที่ในการประมวลผลขอมูลที่ผูใชปอนเขามาทางอุปกรณ
นําเขาขอมูลตามชุดคําสั่งหรือโปรแกรมที่ผูใชตองการใชงาน หนวยประมวลผลกลางประกอบดวยสวน
สําคัญ 3 สวน คือ 1) หนวยคาํนวณและตรรกะ (Arithmetic & Logical Unit : ALU) หนวยคํานวณ
ตรรกะ ทําหนาที่เหมือนกบัเครื่องคํานวณอยูในเครื่องคอมพิวเตอร โดยทํางานเกี่ยวกับการคํานวณ
ทางคณิตศาสตร เชน บวก ลบ คูณ หาร อีกทั้งยังมีความสามารถอีกอยางหนึ่งที่เครื่องคํานวณ
ธรรมดาไมมี คือ ความสามารถในเชิงตรรกะศาสตร หมายถึง ความสามารถในการเปรียบเทียบตาม
เงื่อนไข และกฎเกณฑทางคณิตศาสตร เพื่อใหไดคําตอบออกมาวาเงื่อนไข นั้นเปน จริง หรือ เท็จ 
ได 2) หนวยควบคุม (Control Unit) หนวยควบคุม ทําหนาที่ควบคุมลําดับขั้นตอนการประมวลผล 
รวมไปถึงการประสานงานกบัอุปกรณนําเขาขอมูล อุปกรณแสดงผล และหนวยความจําสํารองดวย 
ซีพียูที่มีจําหนายในทองตลาด ไดแก Pentium III , Pentium 4 , Pentium M (Centrino),  Celeron , 
Dulon , Athlon หนวยแสดงผล (Output Unit) เปนอุปกรณสงออก (Output device) ทําหนาที่
แสดงผลลัพธเมื่อซีพียูทําการประมวลผล 1) จอภาพ (Monitor) เปนอุปกรณแสดงผลลัพธที่เปน
ภาพ ปจจุบนัแบงออกเปน 2 ชนิด คือ จอภาพแบบ CRT (Cathode Ray Tube) และจอภาพแบบ 
LCD (Liquid Crystal Display)  2) เคร่ืองพิมพ (Printer) เปนอุปกรณที่ทําหนาทีแ่สดงผลลัพธใน
รูปของอักขระหรือรูปภาพทีจ่ะไปปรากฏอยูบนกระดาษ แบงออกเปน 4 ประเภท ไดแก เครื่องพิมพ
ดอตเมตทริกซ (Dot Matrix Printer) เครื่องพิมพแบบพนหมึก (Ink-Jet Printer) เครื่องพิมพแบบ
เลเซอร (Laser Printer) และ พล็อตเตอร (Plotter) 3) ลําโพง (Speaker) เปนอุปกรณแสดงผลลัพธที่
อยูในรูปของเสียง สามารถเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรผานแผงวงจรเกี่ยวกับเสียง (Sound card) ซ่ึงมี
หนาที่แปลงขอมูลดิจิทัลไปเปนเสียง ขั้นตอนที่ 3 : Execute Instruction ALU ปฏิบัติงานตามคําส่ังที่
ตีความได ไมวาจะเปนการคํานวณทางคณิตศาสตรหรือการเปรียบเทยีบ  
 อุปกรณตอพวงอื่นๆ 1) โมเด็ม (Modem) มาจากคําวา (modulate/demodulate) เปน
อุปกรณที่ชวยใหติดตอกับโลกภายนอกไดอยางงายดาย ปจจุบันโมเด็มมีทั้งแบบติดตัง้ภายในเครื่อง
คอมพิวเตอร เรียกวา Internal Modem และแบบภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร ซ่ึงเรียกวา External 
Modem 2) แผงวงจรเชื่อมตอเครือขาย (LAN card) เปนอุปกรณทีท่ําหนาที่ในการรับ-สงขอมูล
ระหวางเครื่องคอมพิวเตอรหรือเวิรคสเตชั้น (Workstation) และเครือ่งใหบริการขอมูล (Server)      
ดงันั้นเครื่องคอมพิวเตอรที่ตองการเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอรอ่ืนๆ จําเปนตองติดตั้งแลนการด 
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เหตุผลท่ีนําคอมพิวเตอรมาใชงาน  
1. สามารถบันทึกขอมูลตางๆ ไดรวดเร็ว เชน การใชเครื่องอานรหัสแทง (Bar-code) 

อานเวลาเขา-ออก ของพนักงาน และคิดราคาสินคา ในหางสรรพสินคา  
  2. สามารถเก็บขอมูลจํานวนมากๆ ไวในฐานขอมูล (Database) เพื่อใชงานไดทันที  
 3. สามารถนําขอมูลที่เก็บไวมาคํานวณทางสถิติ แยกประเภท จัดกลุม ทํารายงาน
ลักษณะตางๆ ได โดยระบบประมวลผลขอมูล (Data Processing)  
 4. สามารถสงขอมูลจากที่หนึ่ง ไปยังอีกที่หนึ่งไดอยางรวดเร็ว โดยอาศัยเทคโนโลยี
ส่ือสารขอมูล (Data Communication)  
 5. สามารถจัดทําเอกสารตางๆ ไดอยางรวดเร็ว ดวยระบบประมวลผลคํา (Word 
Processing) ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของ ระบบสํานักงานอัตโนมัติ (Office Automation)  
 6. การนํามาใชงานทั้งดานการศึกษา การวิจัย  
 7. การใชงานธุรกิจ งานการเงิน ธนาคาร และงานของภาครัฐตางๆ เชน การนํา
คอมพิวเตอรมาใชกับงานบัญชี งานบริหารสํานักงาน งานเอกสาร งานการเงิน การจองตั๋วเครื่องบิน 
รถไฟ  
 8. การควบคุมระบบอัตโนมัติตางๆ  เชน ระบบจราจร, ระบบเปด/ปดน้ําของเขื่อน  
 9. การใชเพื่องานวิเคราะหตางๆ  เชน การวิเคราะหสภาวะดินฟาอากาศ สภาพของดิน 
น้ํา เพื่อการเกษตร  
 10. การใชคอมพิวเตอรเพื่อจําลองรูปแบบ เชน การจําลองในงานวิทยาศาสตร จําลอง
โมเลกุล จําลองรูปแบบการฝกขับเครื่องบิน  
 11. การใชคอมพิวเตอรนันทนาการ เชน การเลนเกม การดูหนัง ฟงเพลง  

12. การใชคอมพิวเตอรรวมกับเทคโนโลยีลํ้าสมัยอ่ีนๆ เทคโนโลยีส่ือสารขอมูล เกิด
เครือขายอินเทอรเน็ต 

 
ซอฟตแวร (software) หมายถึง ชุดคําส่ังหรือโปรแกรม ที่ใชส่ังงานใหคอมพิวเตอร

ทํางาน ซอฟตแวรจึงหมายถึง ลําดับขั้นตอนการทํางาน ที่เขียนขึ้นดวยคําสั่งของคอมพิวเตอร คําสั่ง
เหลานี้เรียงกันเปน โปรแกรมคอมพิวเตอร จากที่ทราบมาแลววา คอมพิวเตอรทํางานตามคําสั่ง การ
ทํางานพื้นฐาน เปนเพียงการกระทํากับขอมูล ที่เปนตัวเลขฐานสอง ซ่ึงใชแทนขอมูลที่เปนตัวเลข 
ตัวอักษร รูปภาพ หรือแมแตเปนเสียงพูดก็ได  

โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชส่ังงานคอมพิวเตอร จึงเปนซอฟตแวร เพราะเปนลําดับ
ขั้นตอนการทํางานของคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรเครื่องหนึ่ง ทํางานแตกตางกันไดมากมาย ดวย
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ซอฟตแวรที่แตกตางกัน ซอฟตแวร จึงหมายรวมถึง โปรแกรมคอมพิวเตอรทุกประเภท ที่ทําให
คอมพิวเตอรทํางานได  

การที่คอมพิวเตอรทํางานไดมากมาย เพราะวามีผูพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร มาใชใน
การสั่งงานคอมพิวเตอร รานคาอาจใชคอมพิวเตอรทําบัญชีที่ยุงยากซับซอน บริษัทขายตั๋วใช
คอมพิวเตอรชวยในระบบการจองตั๋ว คอมพิวเตอรชวยในเรื่องกิจการงานธนาคาร ที่มีขอมูลตางๆ 
มากมาย คอมพิวเตอรชวยงานพิมพเอกสารใหสวยงาม  การที่คอมพิวเตอรดําเนินการใหประโยชน
ไดมากมายมหาศาลขึ้นกับซอฟตแวร ซอฟตแวรจึงเปนสวนสําคัญของระบบคอมพิวเตอร หากขาด
ซอฟตแวร คอมพิวเตอรก็ไมสามารถทํางานได ซอฟตแวรจึงเปนสิ่งที่จําเปน และมีความสําคัญมาก 
ที่ทําใหระบบสารสนเทศเปนไปไดตามที่ตองการ  

ซอฟตแวรหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร จึงเปนสวนสําคัญที่ควบคุม การทํางานของ
คอมพิวเตอร ใหดําเนินการตามแนวความคิดที่ไดกําหนดไวลวงหนาแลว คอมพิวเตอรตองทํางาน 
ตามโปรแกรมเทานั้น ไมสามารถทํางานที่นอกเหนือจากที่กําหนดไวในโปรแกรม  
 
ประเภทของซอฟตแวร  

ซอฟตแวรหรือโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีผูพัฒนาขึ้นเพื่อใชงานกับคอมพิวเตอรมี
มากมาย ซอฟตแวรเหลานี้อาจไดรับการพัฒนาโดยผูใชงานเอง หรือผูพัฒนาระบบ หรือผูผลิต
จําหนาย หากแบงชนิดของซอฟตแวรตามสภาพการทํางาน สามารถแบงไดเปนสองประเภท คือ 
ซอฟตแวรระบบ (system software) และซอฟตแวรประยุกต (application software)  
 
ซอฟตแวรระบบ  

คือซอฟตแวรที่บริษัทผูผลิตสรางขึ้นมาเพื่อใชจัดการกับระบบ หนาที่การทํางานของ
ซอฟตแวรระบบ คือดําเนินงานพื้นฐานตางๆ ของระบบคอมพิวเตอร เชน รับขอมูลจากแผงแปน
อักขระแลวแปลความหมายใหคอมพิวเตอรเขาใจ นําขอมูลไปแสดงผลบนจอภาพหรือนําออกไปยัง
เครื่องพิมพ จัดการขอมูลในระบบแฟมขอมูลบนหนวยความจํารอง เมื่อเปดเครื่องคอมพิวเตอร      
ทันทีที่มีการจายกระแสไฟฟาใหกับคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรจะทํางานตามโปรแกรมทันที 
โปรแกรมแรกที่ส่ังคอมพิวเตอรทํางานนี้เปนซอฟตแวรระบบ ซอฟตแวรระบบอาจเก็บไวในรอม 
หรือในแผนจานแมเหล็ก หากไมมีซอฟตแวรระบบ คอมพิวเตอรจะทํางานไมได ซอฟตแวรระบบ
ยังใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาซอฟตแวรอ่ืนๆ และยังรวมไปถึงซอฟตแวรที่ใชในการแปลภาษา
ตางๆ  
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ซอฟตแวรประยุกต  
 การที่ เทคโนโลยีคอมพิวเตอรไดพัฒนากาวหนาอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะการที่มี
คอมพิวเตอรขนาดเล็ก ทําใหมีการใชงานคลองตัวข้ึน จนในปจจุบันสามารถนําคอมพิวเตอรขนาด
เล็ก ติดตัวไปใชงานในที่ตางๆ ไดสะดวก การใชงานคอมพิวเตอรตองมีซอฟตแวรประยุกต ซ่ึงอาจ
เปนซอฟตแวรสําเร็จที่มีผูพัฒนาเพื่อใชงานทั่วไปทําใหทํางานไดสะดวกขึ้น หรืออาจเปนซอฟตแวร
ใชงานเฉพาะ ซ่ึงผูใชเปนผูพัฒนาขึ้นเองเพื่อใหเหมาะสมกับสภาพการทํางานของตน  
 ซอฟตแวรประยุกตที่มีใชกันทั่วไป ซอฟตแวรสําเร็จ (package) เปนซอฟตแวรที่มีความ
นิยมใชกันสูงมาก ซอฟตแวรสําเร็จเปนซอฟตแวรที่บริษัทพัฒนาขึ้น แลวนําออกมาจําหนาย เพื่อให
ผูใชงานซื้อไปใชไดโดยตรง ไมตองเสียเวลาในการพัฒนาซอฟตแวรอีก ซอฟตแวรสําเร็จที่มี
จําหนายในทองตลาดทั่วไป และเปนที่นิยมของผูใชมี 5 กลุมใหญ ไดแก ซอฟตแวรประมวลคํา 
(word processing software) ซอฟตแวรตารางทํางาน (spread sheet software) ซอฟตแวรจัดการ
ฐานขอมูล (data base management software) ซอฟตแวรนําเสนอ (presentation software) และ
ซอฟตแวรส่ือสารขอมูล (data communication software)  
 1. ซอฟตแวรประมวลคํา  เปนซอฟตแวรประยุกตใชสําหรับการพิมพเอกสาร 
สามารถแกไข เพิ่ม แทรก ลบ และจัดรูปแบบเอกสารไดอยางดี เอกสารที่พิมพไวจัดเปนแฟมขอมูล 
เรียกมาพิมพหรือแกไขใหมได การพิมพออกทางเครื่องพิมพก็มีรูปแบบตัวอักษรใหเลือกหลาย
รูปแบบ เอกสารจึงดูเรียบรอยสวยงาม ปจจุบันมีการเพิ่มขีดความสามารถของซอฟตแวรประมวลคํา
อีกมากมาย ซอฟตแวรประมวลคําที่นิยมอยูในปจจุบัน เชน MS Word, AmiPro  
 2. ซอฟตแวรตารางทํางาน เปนซอฟตแวรที่ชวยในการคิดคํานวณ การทํางานของ
ซอฟตแวรตารางทํางาน มีหลักการเสมือนมีโตะทํางานที่มีกระดาษขนาดใหญวางไว มีเครื่องมือ
คลายปากกา ยางลบ และเครื่องคํานวณเตรียมไวใหเสร็จ บนกระดาษมีชองใหใสตัวเลข ขอความ
หรือสูตร สามารถสั่งใหคํานวณตามสูตรหรือเงื่อนไขที่กําหนด ผูใชซอฟตแวรตารางทํางานสามารถ
ประยุกตใชงานประมวลผลตัวเลขอื่นๆ ไดกวางขวาง ซอฟตแวรตารางทํางานที่นิยมใช เชน MS 
Excel, Lotus 1-2-3  
 3. ซอฟตแวรจดัการฐานขอมูล หมายถึงซอฟตแวรที่ชวยในการเก็บ การเรยีกคนมาใช
งาน การทํารายงาน การสรุปผลจากขอมูล ซอฟตแวรจดัการฐานขอมลูที่นิยมใช เชน MS Access, 
dBASE, FoxBase, FoxPro  
 4. ซอฟตแวรนําเสนอ เปนซอฟตแวรที่ใชสําหรับนําเสนอขอมูล การแสดงผลตอง
สามารถดึงดูดความสนใจ ซอฟตแวรเหลานี้เปนซอฟตแวรที่นอกจากสามารถแสดงขอความใน
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ลักษณะที่จะสื่อความหมายไดงายแลวจะตองสรางแผนภูมิ กราฟ และรูปภาพได ตัวอยางของ
ซอฟตแวรนําเสนอ เชน MS PowerPoint, Impress  
 5. ซอฟตแวรส่ือสารขอมูล ซอฟตแวรส่ือสารขอมูลนี้หมายถึงซอฟตแวรที่จะชวยให
ไมโครคอมพิวเตอรติดตอส่ือสารกับเครื่องคอมพิวเตอรอ่ืนในที่หางไกล โดยผานทางสายโทรศัพท 
ซอฟตแวรส่ือสารใชเชื่อมโยงตอเขากับระบบเครือขายคอมพิวเตอร เชน อินเทอรเน็ต ทําให
สามารถใชบริการอื่นๆ เพิ่มเติมได สามารถใชรับสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  ใชโอนยายแฟมขอมูล 
ใชแลกเปล่ียนขอมูล อานขาวสาร นอกจากนี้ยังใชในการเชื่อมเขาหามินิคอมพิวเตอรหรือเมนเฟรม 
เพื่อเรียกใชงานจากเครื่องเหลานั้นได ซอฟตแวรส่ือสารขอมูลท่ีนิยมมีมากมายหลายซอฟตแวร เชน 
ProCOMM  
 
การเลือกใชซอฟตแวรสําหรับองคกร 
 เลาดอน เคนเนท และเลาวดอน จีนส (2545 : 163) กลาวถึงการเลือกใชซอฟตแวรวา 
ผูบริหารไมจําเปนตองเปนผู เชี่ยวชาญการเขียนโปรแกรม แตก็ควรที่จะทราบแนวทางหรือ
ขอพิจารณาที่ชัดเจนเมื่อมีความจําเปนจะตองเลือกซอตแวรมาใชงานในองคกร ซ่ึงมีขอพิจารณาที่
สําคัญดังนี้ 
 1. ความเหมาะสม (Appropriateness) กับงาน 
 2. ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
  3. ความเขากันได (compatible) 

4. การสนับสนุน (support) 
 
ระบบปฏิบัติการ 
 ระบบปฏิบัติการ หรือที่เรียกยอ ๆ วา โอเอส (Operating System : OS) เปนซอฟตแวร
ใชในการดูแลระบบคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่องจะตองมีซอฟตแวรระบบปฏิบัติการ
นี้ ระบบปฏิบัติการที่นิยมใชกันมากและเปนที่รูจักกันดีเชนดอส (Disk Operating System : DOS) 
วินโดวส (Windows) โอเอสทู (OS/2) ยูนิกซ (UNIX)  
 DOS เปนซอฟตแวรจัดระบบงานที่พัฒนามานานแลว การใชงานจึงใชคําส่ังเปน
ตัวอักษร ดอสเปนซอฟตแวรที่รูจักกันดีในหมูผูใชไมโครคอมพิวเตอร  
 Windows ระบบปฏิบัติการที่พัฒนาตอจากดอส เพื่อเนนการใชงานที่งายขึ้น สามารถ
ทํางานหลายงานพรอมกันได โดยงานแตละงานจะอยูในกรอบชองหนาตางที่แสดงผลบนจอภาพ 
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การใชงานเนนรูปแบบกราฟก ผูใชงานสามารถใชเมาสเล่ือนตัวช้ีตําแหนงเพื่อเลือกตําแหนงที่
ปรากฏบนจอภาพ ทําใหใชงานคอมพิวเตอรไดงาย วินโดวสจึงไดรับความนิยมในปจจุบัน  
 OS/2 เปนระบบปฏิบัติการแบบเดียวกับวินโดวส แตบริษัทผูพัฒนาคือ บริษัทไอบีเอ็ม 
เปนระบบปฏิบัติการที่ใหผูใชสามารถใชทํางานไดหลายงานพรอมกัน และการใชงานก็เปนแบบ
กราฟกเชนเดียวกับวินโดวส ปจจุบันไมมีการใชงานกันแลว  
 Unix ระบบปฏิบัติการที่พัฒนามาตั้งแตคร้ังใชกับเครื่องมินิคอมพิวเตอร ระบบปฎิบัติการ
ยูนิกซเปนระบบปฏิบัติการที่สามารถใชงานไดหลายงานพรอมกัน และทํางานไดหลายๆ งานใน
เวลาเดียวกัน ยูนิกซจึงใชไดกับเครื่องที่เชื่อมโยงและตอกับเครื่องปลายทางไดหลายเครื่องพรอมกัน  
 ระบบปฏิบัติการยังมีอีกมาก โดยเฉพาะระบบปฏิบัติการที่ใชในเครือขายคอมพิวเตอร 
เพื่อใหคอมพิวเตอรทํางานรวมกันเปนระบบ เชน Windows NT, Windows 2000  
 
 ระบบเครือขาย 
 ปเตอร นอรตัน (2002 : 238) กลาวถึงความหมายของการติดตอส่ือสาร (Communication)  
วา เปนวิธีการที่บุคคลตางๆ ใชในการติดตอกับเพื่อนและติดตอธุรกิจตางๆ  ในทางคอมพิวเตอร 
การติดตอส่ือสารคือ วิธีการที่เชื่อมตอคอมพิวเตอรเขาดวยกัน ทําใหเครื่องคอมพิวเตอรแตละเครื่อง
สามารถติดตอส่ือสารระหวางกันได สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลและทรัพยากรตางๆ ที่มีอยูรวมกัน
ได 
 วาสนา  สุขกระสานติ (2545 : 7-1) กลาววา การสื่อสารขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส คือ 
การแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางตนทางและปลายทาง โดยใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ทําการเชื่อมตอ
กันอยูดวยส่ือกลางชนิดใดชนิดหนึ่ง ระบบเครือขายคอมพิวเตอรก็คือ ระบบการเชื่อมโยงระหวาง 
 มีการจัดประเภทของเครือขายตามขนาดทางภูมิศาสตรที่ระบบเครือขายนั้นครอบคลุม
อยู ซ่ึงสามารถแบงไดเปน 3 ระบบ ดังนี้ 
 1.  ระบบเครือขายคอมพิวเตอรระยะใกล (Local Area Network หรือ LAN ) เปน
ระบบเครือขายระดับทองถ่ิน มีขนาดเล็ก ครอบคลุมพื้นที่จํากัด เชื่อมโยงกันในรัศมีใกลๆ ในเขต
พื้นที่เดียวกัน เชน ในอาคารเดียวกัน หองเดียวกัน ภายในตึกเดียวกันหรือหลายๆ ตึกใกลกนั เปนตน 
โดยไมตองเชื่อมการติดตอกับองคการโทรศัพทหรือการสื่อสารแหงประเทศไทย ระบบแลนมี
ประโยชนคือ สามารถทําใหเครื่องคอมพิวเตอรหลายๆ เครื่องที่เชื่อมตอกัน สามารถสงขอมูล
แลกเปลี่ยนกันไดอยางสะดวก รวดเร็ว และยังสามารถใชทรัพยากรรวมกันไดอีกดวย ระบบ
เครือขาย LAN จะเปนระบบเครือขายที่มีการใชงานในองคกรตางๆ มากที่สุด 
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 2. ระบบเครือขายคอมพิวเตอรระดับเมือง (Metropolitan Area Network หรือ MAN) 
เปนระบบเครือขายระดับเมือง คือมีการเชื่อมโยงกันในพื้นที่ ที่กวางไกลกวาในระบบ LAN อาจจะ
เชื่อมโยงกันภายในจังหวัด โดยมีลักษณะการเชื่อมโยงคอมพิวเตอรที่มีระยะหางไกลกันในชวง   5-40 
กิโลเมตร ผานสายสื่อสารประเภทตางๆ เชน เสนใยแกวนําแสง สายเคเบิลหรือสายโคแอก เชียล 
 3.  ระบบเครือขายระยะไกล (Wide Area Network หรือ WAN) เปนระบบเครือขาย
ระดับไกล คือ จะเปนเครือขายที่เช่ือมคอมพิวเตอรหรืออุปกรณที่อยูหางไกลกันเขาดวยกัน อาจจะ
ตองเปนการติดตอส่ือสารกันในระดับประเทศ ขามทวีปหรือทั่วโลกก็ได ตัวอยางเชน อินเทอรเน็ต
ถือวาเปนเครือขาย WAN ประเภทหนึ่ง แตเปนเครือขายสาธารณะ ที่ไมมีใครเปนเจาของทั้งหมด 
 ลักษณะของการเชื่อมโยงสายสื่อสารเขากับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ ภายใน
เครือขายมีลักษณะดังตอไปนี้ 
 1.  โทโปโลยีแบบดาว (Star) มีหลักการสงและรับขอมูล เหมือนกับระบบโทรศัพท 
การควบคุมจะทําโดยสถานีศูนยกลาง ทําหนาที่เปนตัวสวิตชิ่ง ขอมูลท้ังหมดในระบบเครือขาย
จะตองผานเครื่องคอมพิวเตอรศูนยกลาง (Center Computer) ลักษณะการเชื่อมโยงการติดตอส่ือสาร
ที่มีลักษณะคลายกับรูปดาว (STAR) หลายแฉก โดยมีศูนยกลางของดาว หรือฮับเปนจุดผานการ       
ติดตอกันระหวางทุกโหนดในเครือขาย ศูนยกลางจึงมีหนาที่เปนศูนยควบคุมเสนทางการสื่อสาร 
ทั้งหมดทั้งภายใน นอกจากนี้ศูนยกลางยังทําหนาที่เปนศูนยกลางขอมูลอีกดวย การสื่อสารภายใน
เครือขายแบบ STAR จะเปนแบบ 2 ทิศทางโดยจะอนุญาตใหมีเพียงโหนดเดียวเทานั้นที่สามารถสง
ขอมูลเขาสูเครือขายได จึงไมมีโอกาสที่หลายๆ โหนดจะสงขอมูลเขาสูเครือขายในเวลาเดียวกัน เพื่อ
ปองกันการชนกันของสัญญาณขอมูล 
 2.  โทโปโลยีแบบบัส (Bus) ในระบบเครือขาย LAN โทโปโลยีแบบ BUS นับวาเปน
แบบโทโปโลยีที่ไดรับความนิยมใชกันมากที่สุดมา ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เหตุผลอยางหนึ่งก็คือ
สามารถติดตั้งระบบ ดูแลรักษา และติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติมไดงาย ไมตองใชเทคนิคที่ยุงยากซับซอน 
ลักษณะการทํางานของเครือขายโทโปโลยีแบบ BUS คืออุปกรณทุกชิ้นหรือโหนดทุกโหนด ใน
เครือขายจะตองเชื่อมโยงเขากับสายสื่อสารหลักที่เรียกวา "บัส" (BUS) เมื่อโหนดหนึ่งตองการจะสง
ขอมูลไปใหยังอีกโหนดหนึ่งภายในเครือขาย ขอมูลจากโหนดผูสงจะถูกสงเขาสูสายบัสในรูปของ
แพ็กเกจ ซ่ึงแตละแพ็กเกจจะประกอบดวยตําแหนงของ ผูสงและผูรับ และขอมูล การสื่อสารภายใน
สายบัสจะเปนแบบ 2 ทิศทางแยกไปยังปลายทั้ง 2 ดานของบัส โดยตรงปลายทั้ง 2 ดานของบัสจะมี
เทอรมิเนเตอร (Terminator) ทําหนาที่ดูดกลืนสัญญาณ เพื่อปองกันไมใหสัญญาณขอมูลนั้นสะทอน
กลับ เขามายังบัสอีก เปนการปองกันการชนกันของสัญญาณขอมูลอ่ืนๆ ที่เดินทางอยูบนบัส 
สัญญาณขอมูลจากโหนดผูสงเมื่อเขาสูบัสจะไหลผานไปยังปลายทั้ง 2 ขางของบัส แตละโหนดที่
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เชื่อมตอเขากับ บัสจะคอยตรวจดูวาตําแหนงปลายทางที่มากับแพ็กเกจขอมูลนั้นตรงกับตําแหนง
ของตนหรือไม ถาใชก็จะรับขอมูลนั้นเขามาสูโหนดตน แตถาไมใชก็จะปลอยใหสัญญาณขอมูลนั้น
ผานไป จะเห็นวาทุกๆ โหนดภายในเครือขายแบบ BUS นั้นสามารถรับรูสัญญาณขอมูลได แตจะมี
เพียงโหนดปลายทางเพียงโหนดเดียวเทานั้นที่จะรับขอมูลนั้นไปได 
 3.  โทโปโลยีแบบวงแหวน (Ring) เครือขายแบบ RING เปนการสงขอมูลขาวสารผาน
ไปในเครือขาย โดยที่ขอมูลขาวสารจะไหลวนอยูในเครือขายในทิศทางเดียวเหมือนวงแหวน หรือ 
RING นั่นเอง โดยไมมีจุดปลายหรือเทอรมิเนเตอรเชนเดียวกับเครือขายแบบ BUS ในแตละโหนด
หรือสเตชั่นจะมีรีพีตเตอรประจําโหนด 1 เครื่อง ซ่ึงจะทําหนาที่เพิ่มเติมขาวสารที่จําเปนตอการ      
ส่ือสาร ในสวนหัวของแพ็กเกจ ขอมูลสําหรับการสงขอมูลออกจากโหนด และมีหนาที่รับแพ็กเกจ
ขอมูลที่ไหลผานมาจากสายสื่อสาร เพื่อตรวจสอบวาเปนขอมูลท่ีสงมาใหโหนดตนหรือไม ถาใชก็
จะคัดลอกขอมูลทั้งหมดนั้นสงตอไปใหกับโหนดของตน แตถาไมใชก็จะปลอยขอมูลนั้นไปยัง        
รีพีตเตอรของโหนดถัดไป 
 ประโยชนที่องคกรไดรับจากอินเตอรเน็ต อินทราเน็ต และเอ็กทราเน็ต ถูกนํามาใชเปน
เทคโนโลยีพื้นฐานสําหรับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การทําธุรกิจอิเล็กทรอนิกส และองคกร
ดิจิตอลสมัยใหม เนื่องจากเทคโนโลยีเหลานี้ใหประโยชนตอองคกรมาก ระบบอินเตอรเน็ตมีการใช
งานแพรหลายไปทั่วโลก ใชงานงาย มีคาใชจายต่ํา และมีความสามารถในการนําเทคโนโลยี
มัลติมีเดียมาสรางโปรแกรมประยุกตที่มีระบบโตตอบ รวมทั้งการใหบริการตางๆ แกผูใช ซ่ึงชวย
ลดคาใชจายในการสื่อสาร การทําธุรกรรม ชวยเพิ่มความสามารถในการทํางานรวมกัน และชวย
ใหการแพรขาวสารความรูภายในองคกรไดอยางรวดเร็ว (เลาดอน,เคนเนท ซี, 2545 : 224) 
 คณาจารยภาควิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
(2539 : 37) กลาววา การนําเอาสื่อการสอนหลายๆ อยางมาสัมพันธกันที่เรียกวา ส่ือประสมนั้น มี
คุณคาสงเสริมซ่ึงกันและกันคือ การสอนอยางหนึ่งอาจใชเพื่อเราความสนใจ ในขณะที่อีกอยางหนึ่ง
ใชเพื่ออธิบายขอเท็จจริงของเนื้อหา การใชส่ือประสม ชวยใหผูเรียนมีประสบการณจากประสาท
สัมผัสที่ผสมผสานกัน ทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ส่ือประสมเปนแนวคิดใหมในการ
จัดการเรียนการสอน แตเดิมมีแนวคิดที่สนใจสื่อเฉพาะอยาง แตจากการศึกษาวิจัยพบวา สื่อแตละ
อยางนั้นมีคุณประโยชนแตกตางกัน แตสามารถนํามาใชผสมผสานกันเพื่อประโยชนทางการศึกษา
ได 
 กฤษมันต  วัฒนาณรงค (2536 : 58-61) กลาววา ส่ือประเภทอุปกรณ เปนตัวผานใหสาร
หรือความรูที่อยูทั้งภายในวัสดุและอยูในรูปของจริงหรือสถานการณจริงไดถายทอดออกมาให
ผูเรียนไดเรียนรู ซ่ึงประโยชนที่จะไดรับจากการใชส่ือทางการศึกษามีดังนี้ 
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 1. สื่อชวยใหผูเรียนเรียนรูไดอยางถูกตองและรวดเร็ว แมจะเปนเนื้อหาวิชาที่
ซับซอน  
 2. ส่ือชวยเราความสนใจไมเฉพาะในชั้นเด็กเล็ก แตสามารถใชเปนเครื่องกระตุน
ความสนใจไดดีในผูใหญอีกดวย 
 3. ส่ือชวยสรางความเขาใจตรงกัน ขจัดความสับสนในผูเรียนที่มีภูมิหลังตางกัน 
 4. ส่ือประเภทกิจกรรมจะสงเสริมมนุษยสัมพันธระหวางนักเรียนกับครู และนักเรียน
กับนักเรียน 
 5. ส่ือสามารถสงเสริมใหแตละบุคคลสามารถเรียนรูตามความสนใจ ความสามารถ
และความตองการของตนเอง 
 6. เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถคนควาหรือศึกษาในสิ่งที่ตองการ ทําใหความคิด
สรางสรรค 
 7. ส่ือที่ไดมีการทดสอบแลวสามารถใชแทนการสอนของครูไดอยางมีประสิทธิภาพ
ซ่ึงเปนการลดกิจกรรมดานการสอนของครูลง ทําใหครูมีเวลาจัดประสบการณดานอื่นๆ 
 8. ส่ือสรางความมั่นใจใหผูสอน ทําใหทั้งผูสอนและผูเรียนมีบรรยากาศในการเรียนที่
นาสนใจ 
 9. ส่ือทําใหการสอนทันสมัยอยูเสมอ การใชเทคโนโลยีตลอดจนการผลิตสื่อใหมๆ 
ทําใหการเรียนการสอนนาสนใจยิ่งขึ้น 
 
คุณคาของสื่อการเรียนการสอน 
 คุณคาของสื่อการเรียนการสอนในทศันะของคณาจารยภาควิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการศึกษา สถาบันราชภัฎสวนดุสิต (2539 : 43) กลาวถึงคุณคาของสื่อการเรียนการสอนดังนี้ 
 1. ชวยใหผูเรียนเรียนรูไดดีขึน้จากประสบการณที่มีความหมายในรูปแบบตางๆ  
 2. ชวยใหผูเรียนเรียนรูไดมากขึ้น โดยใชเวลานอยลง 
 3. ชวยใหผูเรียนมีความสนใจในการเรียน และมีสวนรวมในการเรียน 
 4. ชวยใหผูเรียนเกิดความประทับใจ มั่นใจ และจดจําไดนาน 
 5. ชวยสงเสริมการคิดและการแกปญหาในการเรียนรู 
 6. ชวยใหสามารถเอาชนะขอจาํกัดตางๆ ในการเรียนรู 

6.1 ทําส่ิงที่ซับซอนใหงายข้ึน 
6.2 ทําส่ิงที่เปนนามธรรมใหเปนรูปธรรมมากขึ้น 
6.3 ทําส่ิงที่เคล่ือนไหวเร็วใหดูชาลง 
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6.4 ทําส่ิงที่เคล่ือนไหวหรือเปลี่ยนแปลงชาใหดูเร็วขึ้น 
6.5 ทําส่ิงที่ใหญมากใหเล็กเหมาะแกการศึกษา 
6.6 ทําส่ิงที่เล็กมากใหมองเห็นไดชัดเจนขึ้น 
6.7 นําส่ิงที่เกิดในอดีตมาศึกษาในปจจุบัน 
6.8 นําส่ิงที่อยูไกลมาศึกษาในหองเรียนได 

7. ชวยลดการบรรยายของผูสอนลง แตชวยใหผูเรียนเขาใจไดงายขึ้น 
 8. ชวยลดการสูญเปลาทางการศึกษาลง เพราะชวยใหการเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ผูเรียนสอบตกนอยลง 
 การจําแนกสื่อการเรียนการสอนสามารถแบงส่ือการเรียนการสอนออกเปน 3 ประเภท
ใหญๆ คือ 
 1. ส่ือประเภทโสตทัศนวัสดุ (Audio Visual Materials) 
 2. ส่ือประเภทโสตทัศนอุปกรณ (Audio Visual Equipment) 
 3. ส่ือประเภทเทคนิควิธีการ (Techniques) 
 ส่ือประเภทโสตทัศนวัสดุ แบงออกเปน 6 จําพวกไดแก 

1. รูปภาพ ไดแก ภาพเขยีน ภาพถาย ภาพพิมพ 
 2. วัสดุลายเสน ไดแก แผนภูมิ แผนสถิติ แผนภาพ ภาพโฆษณา การตูน แผนที่ ลูกโลก 
 3. วัสดุสามมิติ ไดแก ของจริง หุนจําลอง ของตัวอยาง ของลอแบบ หุนมอื 
 4. วัสดุประกอบแผนปาย ไดแก ตัวแสดงที่ใชกับแผนปายนิเทศ แผนปายผาสําลี แผน
ปายแมเหล็ก แผนปายไฟฟา แผนปายกระเปาผนัง 
 5. วัสดุส่ิงพิมพ ไดแก หนังสือ ตํารา และเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
 6. วัดสุประกอบการทดลอง ไดแก ตวัยาและสื่อราคาเยาทีใ่ชในการทดลอง 
 ส่ือประเภทโสตทัศนอุปกรณ แบงออกเปน 2 จําพวก ไดแก เครื่องฉายและเครื่องเสียง 
ประกอบดวยตัวเครื่อง (Hardware) ไดแก เครื่องฉายภาพยนต เครื่องฉายฟลมลูฟ เครื่องฉายสไลด 
เครื่องฉายฟลมสตริฟ เครื่องฉายภาพทึบแสง เครื่องภาพขามศีรษะ เครื่องฉายภาพจุลทัศน เครื่อง
เลนแผนเสียง เครื่องเทปบันทึกเสียง เครื่องเทปบันทึกภาพ เครื่องขยายเสียง เครื่องรับวิทย ุเครื่องรับ
โทรทัศน  สวนจําพวกวสัดุที่ใชกับเครือ่ง (Software) ไดแก ฟลมภาพยนต ฟลมลูฟ สไลด         
ฟลมสตริฟ ภาพทึบแสง แผนโปรงใส กระจกสไลด แผนเสียง เสนเทปบันทึกเสียง เสนเทป
บันทึกภาพ ขอความที่พูด รายการวิทยุ รายการโทรทัศน 
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 ส่ือประเภทเทคนิควิธีการ แบงเปน 2 จําพวกไดแก 
 1. จําพวกกิจกรรม ไดแก การทดลอง การละเลน การแสดงบทบาท การทศันาจร การ
สาธิต นิทรรศการ และกจิกรรมในรูปแบบอื่นๆ 
 2. จําพวกบทเรียนแบบโปรแกรม ไดแก บทเรียนสําเร็จรปู เครื่องชวยสอน ชุดการ
สอน และโปรแกรมการสอนรูปแบบอื่นๆ 
 
2.5  ความหมายของการศึกษาผูใช 
 Exon (1978 : 352) (อางถึงใน วันทนา  หลงประดิษฐ :14-15) ไดใหความหมายของ
การศึกษาผูใชจากคําจํากัดความของศูนยวิจัยการศึกษาผูใช (Centre for Research on User Studies. 
CRUS) วา เปนสหสาขาวิชา ความรูเกี่ยวของกับการศึกษาพฤติกรรมของผูใชและผูไมใช การศึกษา 
ผูใชแตละเรื่องอาจตางประเภทกัน มีวัตถุประสงคตางกัน แตมีเปาหมายเดียวกันคือ การจัดสรร
เทคโนโลยีสารสนเทศใหตรงกับความตองการของผูใชไดถูกตองมากที่สุด 
 วิลสัน (Wilson, 1981 : 7) ใหความหมายของการศึกษาผูใชวา เปนการศึกษาถึง
พฤติกรรมของผูใช เพื่อใหเขาใจพฤติกรรมของผูใชไดมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการศึกษาผูใชจึงเปน
การศึกษาถึงพฤติกรรมการใชและความตองการของผูใชนั่นเอง 
 บัลเลอรและแกรทช (Butler and Gratch, 1982 : 322) กลาววา วัตถุประสงคของ
การศึกษาผูใชคลายกับการวิจัยตลาดในทางธุรกิจ เปนความพยายามที่จะคนรูปแบบการใชและ
ระดับความตองการของผูใช เพื่อนําไปตัดสินใจวาไดรับผลสําเร็จหรือไมและเพื่อตรวจสอบวามี   
ส่ิงใดบางที่ตองวางแผนปรับปรุงใหม 
 สรุปวัตถุประสงคของการศึกษาผูใช เพื่อรวบรวมขอมูลตางๆ เกี่ยวกับผูใช ซ่ึงจะชวยให
เขาใจผูใชมากขึ้น อันจะนําไปสูการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดตรงตามความตองการของผูใชมาก
ที่สุด คุณคาขององคกรจะเห็นไดจากความพอใจในความตองการของผูใชที่ไดรับสนองตอบ 
นอกจากนี้ (จันทรเพ็ญ  สิงหนุต, 2544) ใหความสนใจกับการศึกษาพฤติกรรรมของบุคคล เพื่อนํา
ความเขาใจถึงสาเหตุและปจจัยอะไรบางที่มีผลตอพฤติกรรมหรือการกระทําของแตละบุคคล และ
นําไปปรับองคประกอบตางๆ ใหสอดคลองกับองคประกอบของบุคคลในการสรางแผนการ
ดําเนินงาน ตลอดจนการปฏิบัติงานตางๆ  ขององคการในการศึกษาพฤติกรรมของบุคคลตองเขาใจ
ถึงองคประกอบของบุคคลภายนอก ไดแก ส่ิงแวดลอมซึ่งอาจเปนบุคคล ส่ิงของ เหตุการณ     ตาง ๆ 
องคประกอบภายใน  ไดแก กระบวนการทางจิตวิทยา ซ่ึงองคประกอบทั้งสองจะมีผลตอการกระทํา
หรือพฤติกรรมของบุคคล 
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ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศจะประสบผลสําเร็จหรือไม ขึ้นอยูกับทักษะของผูใชสวน
หนึ่ง ซ่ึงมีงานวิจัยของถาวร  อินทะแสง (2547 : 70) ศึกษาเรื่อง การใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดขอนแกน การวิจัยพบวา ความตองการในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในสถานศึกษาในภาพรวมอยูในระดับ “มาก” เรียงตามลําดับคือ ดานบุคลากรที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศและการใช
โปรแกรมระบบงาน ดานการบริหารจัดการ โดยเฉพาะในดานบุคลากรดานการใชเครื่องมือ
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางตอเนื่อง จัดบุคลากรที่รับผิดชอบดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยตรงและจัด   อบรมใหความรูดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงผลการศึกษา สอดคลองกับ
การวิจัยของ Yilmaz ari (2543) ที่พบวา ความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร มี
ความตองการในระดับ “มาก” ทั้งดานการสงเสริมพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ ทักษะ
และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดใหมีบุคลากรรับผิดชอบประจําหองปฏิบัติการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงทั้งนี้การพัฒนาระบบสารสนเทศตองเกี่ยวของกับองคกรที่รับผิดชอบ 
รวมทั้งบุคลากรขององคกร ดังนั้นบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมวาจะเปน
การจัดระบบ การพัฒนาระบบจะตองมีบุคลากรที่มีความรูในดานนี้โดยตรงเขามาดูแลรับผิดชอบและ
จะตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อใหทันตอความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สอดคลองกับงานวิจัยของ กรกนก  งามพริ้ง (2546) ศึกษาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตลําปาง พบวาปญหาและขอจํากัดในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารงานวิทยาเขต ปญหาหลักคือ บุคลากรไมไดรับการอบรม และพัฒนา
ทักษะความรูในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และขอจํากัดดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนการสอน ปญหาที่พบมากที่สุดคือ บุคลากรไมไดรับการอบรม และพัฒนาทักษะความรู
ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคลองกับคมเดช  ราชเหนือ (2545 : 68) ที่ศึกษา การบริหาร
การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาดานทักษะการใชเทคโนโลยีเพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษา : 
กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุม 7 จังหวัดขอนแกน พบวา บุคลากรทางการศึกษาที่มีระดับ
การศึกษาแตกตางกัน มีความตองการการพัฒนาบุคลากรดานการใชเทคโนโลยีโดยภาพรวม
แตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดานพบวา บุคลากรทางการศึกษาที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมี
ความตองการพัฒนาบุคลากรทางดานนโยบาย ดานความรูความสามารถและดานการพัฒนา
บุคลากรแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานสภาพแวดลอมเทคโนโลยี ไมมี
ความแตกตางกัน ผลการศึกษายังพบวา ความตองการของบุคลากรเทคโนโลยีทางการศึกษาในการ
พัฒนาตนเองทางดานการใชเทคโนโลยีทางการศึกษา ดานความรูความสามารถ บุคลากรทางการ
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ศึกษา มีความตองการในการพัฒนาบุคลากรทางดานการใชอยูในระดับ “มากที่สุด” โดยเฉพาะเรื่อง 
การจัดใหบุคลากรไดรับความรูในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร การจัดใหบุคลากรไดมี
ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เพื่อสรางนวัตกรรมทางการศึกษา การจัดใหบุคลากรไดมีความ
สามาถในการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน และการจัดใหบุคลากรไดมีความสามารถในการ
ใชเทคโนโลยีเพื่อการเตรียมการสอน เชนเดียวกับงานวิจัยของเสถียร แสงแถวทิม (2542) ศึกษาถึง
ความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศของคณาจารย คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซ่ึงพบวา
อาจารยบางทานไมมีความรูและทักษะการใชซอฟตแวรบางชนิด  
 
กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรมทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 เปนกระบวนการหรือการกระทําที่มิไดเกิดขึ้นในทันทีทันใด หากแตเปนกระบวนการที่
เกิดขึ้นติดตอกันในชวงระยะเวลาที่นานพอสมควร ลําดับขั้นตอนของกระบวนการตัดสนิใจเกีย่วกบั
สารสนเทศนี้คณะกรรมการนักสังคมวิทยาชนบทของสหรัฐอเมริกา ไดสรุปไววามีอยู 5 ขั้นตอนคือ 
 1. ขั้นรับทราบหรือรับรู (Awareness Stage) หมายถึง ระยะเริ่มแรกที่บุคคลไดทราบ
ขาวสารความรูเกี่ยวกับสารสนเทศ แตยังขาดรายละเอียดของนวัตกรรมนั้นๆ 
 2. ขั้นสนใจ (Interest Stage) หมายถึง ระยะที่บุคคลเกิดความสนใจนวัตกรรมและเริ่ม
แสวงหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนวัตกรรมมากยิ่งขึ้น 
 3. ขั้นประเมินผล (Evaluation Stage) เมื่อบุคคลใดไดรายละเอียดของนวัตกรรม
เพิ่มเติมแลวก็จะมีการประเมินคุณคาของนวัตกรรมนั้นโดยคํานึงถึงประโยชน ผลไดผลเสียของการ
ยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรมนั้น 
 4. ขั้นทดลอง (Trial Stage) เปนการนํานวัตกรรมไปใชในปริมาณที่จํากัดในขั้นนี้
บุคคลจะประยุกตแนวความคิดโดยนําไปทดลองปฏิบัติเพื่อประกอบการตัดสินใจ 
 5. ขั้นการยอมรับ (Adoption Stage) หมายถึง บุคคลยอมรับโดยนํานวัตกรรมมาใช
อยางเต็มที่และสม่ําเสมอ 
 ตอมา Rogers (1983 : 42) (อางถึงใน ดนัย  หวังบุญชัย : 38) เห็นวา กระบวนการ
ตัดสินใจในการยอมรับนวัตกรรมมี 5 ขั้นตอน มีขอบกพรองหลายประการ จึงไดเปลี่ยนขั้นตอน
ของกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรมใหมเปน 5 ขั้นตอนดังนี้ 
 1. ขั้นความรู (Knowledge) คือข้ันที่บุคคลไดรูจักกับนวัตกรรมเปนครั้งแรกและได
แสวงหาความรูความเขาใจเกี่ยวกับนวัตกรรมนั้น ซ่ึงจะกระทําไดมากนอยแคไหนจะขึ้นอยูกับตัว
แปรทางระบบสังคมดวย ซ่ึงประกอบไปดวยคานยิมในระบบสังคมนั้นขีดขั้นที่คนจะยอมรับไดเมื่อ
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เบี่ยงเบนไปจากคานิยมบูรณาการทางทางการสื่อสาร เปนตน ความรูเกี่ยวกับนวัตกรรมในขั้นนี้แบง
ออกเปน 3 ลักษณะคือ 
  1.1 ความรูและความตระหนักวานวัตกรรมนั้นมีอยู 
  1.2 ความรูวาจะใชนวัตกรรมอยางไรจึงจะเหมาะสมในกรณีนี้ปริมาณของความรู
จะตองมากขึ้นตามลําดับ ความซับซอนของนวัตกรรม ความรูดานนี้ไดจากการติดตอกับการ
ส่ือสารมวลชน การทองเที่ยวในที่ตางๆ 
  1.3 ความรู เกี่ยวกับนวัตกรรมนั้นๆ   เชน  เทคโนโลยีสารสนเทศเปนการ
ผสมผสานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีโทรคมนาคมในการทํางาน ใหเกิดความคลองตัว 
สะดวก รวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพ 
 2. ขั้นการจูงใจ (Persuasion) เปนขั้นที่บุคคลเกิดความรูสึกชอบหรือไมชอบ
นวัตกรรมนั้นคือ บุคคลมีทัศนคติที่ดี ไมดีตอนวัตกรรมนั้นเอง บุคคลจะแสวงหาขอมูลเกี่ยวกับ
นวัตกรรมอยางกระตือรือรนและตีความหมายขอมูลที่ไมพิจารณารวมกับสภาพการณสวนตัวของ
เขาทั้งในปจจุบันและอนาคตวาการที่เขารับนวัตกรรมนั้นมาใช จะกอใหเกิดผลดีหรือผลเสียอยางไร
ทั้งในปจจุบันและอนาคตวาการที่เขารับนวัตกรรมนั้นมาใชจะกอใหเกิดผลดีหรือผลเสียอยางไรทั้ง
ในปจจุบันและอนาคต บุคคลจะรับรูวานวัตกรรมทุกอยางมีลักษณะของการเสี่ยงรวมกันอยูดวย เขา
จึงตองการแรงเสริม (Reinforcement) ของทัศนคติของเขาที่มีตอนวัตกรรมนั้น ซ่ึงบุคคลจะแสวงหา
แรงเสริมไดจากการติดตอกันระหวางบุคคล 
 3. ขั้นการตัดสินใจ (Decision) เกิดขึ้นเมื่อบุคคลกระทํากิจกรรม ซ่ึงนําไปสูการ
ตัดสินใจวายอมรับหรือไมยอมรับนวัตกรรม การตัดสินใจอาจกระทําไดหลายครั้ง จะเหมือนหรือ
แตกตางกับครั้งแรกก็ไดในขั้นนี้บุคคลหรือเพื่อนที่เคยมีประสบการณของตัวเขาเอง เพื่อดูวามี
ประโยชนพอที่จะยอมรับหรือไม 
 4. ขั้นการนําไปปฏิบัติ (Implementation) เกิดขึ้นเมื่อบุคคลปฏิบัติหรือนวัตกรรมนั้น
ไปใช ซ่ึงจะเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายนอก เมื่อความคิดใหมๆ ไดรับการนําไป
ปฏิบัติอยางจริงจังจะมีการคนหาขอมูลในขั้นของการนําไปปฏิบัติโดยสวนใหญแลวบทบาทของ 
เจาหนาที่สงเสริม จะใหความชวยเหลือดานเทคนิคกับกลุมเปาหมายที่เพิ่งจะเริ่มใชนวัตกรรม 
 5. ขั้นการยืนยัน (Confirmation) บุคคลจะแสวงหาขาวสารเพิ่มเติมหรือแรงเสริมเพื่อ
สนับสนุนหรือยืนยันการตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรมที่กระทําไปแลว แตบุคคลอาจจะเปลี่ยนการ
ตัดสินใจเปนตรงกันขามไดถาเขาไดรับขอมูลที่ขัดแยงกับขอมูลที่เขาไดรับมา ขั้นการยืนยันนี้จะ
เกิดขึ้นหลังจากการตัดสินใจระยะเวลาหนึ่ง การแสวงหาความรูเกี่ยวกับนวัตกรรมตลอดจน
คําแนะนําจากเพื่อน บุคคลใกลชิดจะมีบทบาทมากในขั้นนี้ 
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แนวคิดเก่ียวกับการรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 การรับรู (Perception) เปนตัวแปรหนึ่งที่ทําใหเกิดพฤติกรรมการรับรูของคนเราจะเปน
อยางไรนั้นยอมขึ้นอยูกับประสบการณที่ผานมา การรับรูที่แตกตางกันจะสงผลใหบุคคลแสดง          
พฤติกรรมที่แตกตางกันดวย มีนักวิชาการหลายทานใหความหมายการรับรู (Perception) ไวดังนี้ 
 กัลยา สุวรรณแสง (2536 : 34) กลาววา การรับรู (Perception) เปนกระบวนการซึ่ง
บุคคลจัดระเบียบและตีความรูสึกประทับใจของตนเอง เพื่อใหความหมายเกี่ยวกับสภาพแวดลอม
การรับรูที่แตกตางกันของบุคคลเกิดจาก ผูรับรู (Perceiver) ความมุงหมายหรือเปาหมาย (Target) ที่
รับรู ลักษณะสถานการณ (Situation) 
 เรียม  ศรีทอง (2542 : 168) กลาววา การรับรู เปนกระบวนการตีความเกี่ยวกับวัตถุและ
ปรากฏการณของความรูสึกออกเปนส่ิงที่มีความหมาย การรับรูขึ้นอยูกับบูรณาการระหวางความรู
ในอดีตกับเหตุการณปจจุบัน 
 บรรยง  โตจินดา (2542 : 287) กลาววา การรับรู (Perception) หมายถึง การที่บุคคล
ไดรับรู ตีความและตอบสนองตอส่ิงที่ เกิดขึ้น การรับรูมีความสําคัญมาก เนื่องจากบุคคลมี
ความสัมพันธกับคนอื่น พฤติกรรมหรือความเขาใจตางๆ ขึ้นอยูกับการรับรูของแตละคนมากกวา
ขึ้นอยูกับขอเท็จจริงหรือความจริงที่แตละคนมีความสัมพันธกันอยูในขณะนั้น 
 สรุปไดวา การรับรูเปนส่ิงสําคัญยิ่ง ความแตกตางกันดานประสบการณและภูมิหลัง จะ
มีผลตอพฤติกรรมแตกตางกัน ถึงแมวาการรับรูจะไดรับอิทธิพลจากการรับรูขอเท็จจริง แตบุคคล
อาจมองสิ่งเดียวกันแตมีการรับรูที่แตกตางกันได เพราะวาพฤติกรรมที่เกิดจากการรับรูของบุคคลมี
ความสําคัญมากกวาขอเท็จจริง 
 
องคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอการรับรูของบุคคล 
 องคประกอบที่สําคัญ ซ่ึงมีอิทธิพลตอการรับรูของบุคคลและทําใหการรับรูของบุคคล
แตละคนแตกตางกัน (โสภณ  มีเจริญ, 2530 : 40) คือ  

1. คุณลักษณะสวนตัวบุคคล 
2. ตําแหนงหนาที่ของบุคคล 

 3.  หนวยงานที่สังกัดของบุคคล ในสวนที่เปนคุณลักษณะสวนตัวของแตละคนนั้น มี
ปจจัยหลายประการที่มีอิทธิพลตอการรับรู เชน เพศ ประสบการณ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ ความสนใจ 
ความคาดหวังและอุปนิสัย เปนตน 
 ประสบการณทําใหบุคคลสรางความคาดหวังตางๆ นาๆ ตามที่บุคคลเคยมีประสบการณ
มากอนและความคาดหวังดังกลาว ก็จะสงผลถึงการรับรูของบุคคลในสถานการณใหม จึงเปนเรือ่ง
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ที่นาแปลกในการที่บุคคลซึ่งมีประสบการณที่แตกตางกนัจะมกีารรับรูในสิ่งเดยีวกันหรือเหตุการณ
เดียวกันแตกตางกันได (โสภณ, 2530 : 43) 
 
2.6  ความหมายของการจัดการ 
 การจัดการ ตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา Management ความหมายเหมือนกับคําวา 
Administration ดังนั้นคํา 2 คํา จึงใชสับเปลี่ยนแทนที่กันได 
 คําวา “การจัดการ” หรือ “การบริหาร” มีผูใหนิยามไวหลายอยางในที่นี้หมายถึง 
กระบวนการที่ผูจัดการใชศิลปะและกลยุทธตาง ๆ ดําเนินกิจการตามขั้นตอนตางๆ โดยอาศัยความ
รวมแรงรวมใจของสมาชิกในองคการ การตระหนักถึงความสามารถ ความถนัด ความตองการ และ
ความมุงหวังดานความเจริญกาวหนาในการปฏิบัติงานของสมาชิกในองคการควบคูไปดวย องคการ
จึงจะสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายที่กําหนด 
 ความหมายของการจัดการในปจจุบัน จะเนนเรื่องประสิทธิผล (Effectiveness) และ   
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ดังนั้นความหมายของการจัดการในแนวความคิดนี้ เปนกระบวนการใน
การบริหาร และการประสานทรัพยากรอยางมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุความสําเร็จ
ตามเปาหมายขององคการ ดังภาพประกอบ 
 

ประสิทธิภาพ (Efficiency)     ประสิทธิผล (Effectiveness) 
               Means                        Ends 

 
 
 

 

ใชทรัพยากรมาก  ใชทรัพยากรนอย บรรลุเปาหมายสูง บรรลุเปาหมายต่ํา 
   (High waste)      (Low waste)              (High Attainment) (Low Attainment) 
 

 
 
 

ภาพที่ 2.1 ภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการ 
ที่มา : พะยอม  วงศสารศรี และคณะ (2545 : 24-26) 
 

การจัดการมุงเปาเพื่อ 
ใชทรัพยากรต่าํ (ประสิทธิภาพสูง) 
บรรลุเปาหมายสูง (ประสิทธิภาพสูง) 

การใชทรัพยากร 
(Resource Usage) 

การบรรลุเปาหมาย 
(Goal Attainment) 

DPU



 47 

 หากมองการจดัการธุรกิจในเชิงกระบวนการตามแนวความคิดการจัดการแลว กลาวได
วากระบวนการในการจัดการธุรกิจนั้นจะประกอบไปดวย 5 ขั้นตอน ซ่ึงเปนหนาที่งานที่จําเปนที่     
ผูบริหารทุกคนตองปฏิบัติ เพื่อใหภาระกจิหรืองานทั้งหลายที่คนในสวนงานตางๆ ขององคการทํา
อยูประสบผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีดังตอไปนี้ (ธงชัย  สันติวงษ, 2539 : 86) 
 1.  การวางแผน (Planning)  หมายถึง การกําหนดแผนงานหรือวิธีการปฏิบัติงานไว
ลวงหนา เพือ่ประสบผลสําเร็จตามที่ตองการ การวางแผนจะเกีย่วกบัการใชดุลยพินิจพิจารณาถึง
ผลสําเร็จที่ตองการ และหนทางที่จะทําใหไดผลตามเปาหมายที่ตองการนั้น การวางแผนจะชวยให      
ผูบริหารเกิดความรอบคอบในการทํางานใหกาวไปในอนาคต และพรอมที่จะเผชิญกับความไม
แนนอนตางๆ ที่จะเกดิขึ้น ซ่ึงเทากับวาชวยใหเกิดการปองกันปญหาซึ่งจะดีกวาคอยแกปญหาทีจ่ะ
เกิดขึ้น 
 2. การจัดองคการ (Organizing) คือ การพัฒนาระบบการทํางานเพื่อใหงานตางๆ 
สามารถดําเนินไปไดโดยมีการประสานงานกันอยางด ี การจัดองคการนั้นเปนการจัดโครงการของ
งานที่ประกอบไปดวยการกาํหนดตําแหนงงาน การจดักลุมงานเปนหนวยงานยอย การมอบหมาย
อํานาจหนาทีท่ี่จําเปนสําหรบัการปฏิบัติงาน ซ่ึงการจัดองคการทีด่ีจะชวยใหบุคคลในฝายตางๆ 
ทราบถึงความสัมพันธระหวางตําแหนงตางๆ ในองคการ อํานาจหนาที่ ตลอดจนทรัพยากรการ
จัดการที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังชวยลดปญหาการทํางานที่ซํ้าซอนชวยใหการ
ประสานงานของฝายตางๆ ในองคการมีประสิทธิภาพ 
 3. การจัดคนเขาทํางาน (Staffing) หมายถึง ภารกิจทางการจัดการที่เกีย่วกับการจัดการ
ทรัพยากรมนษุยขององคการ โดยมีจดุมุงหมายทีจ่ะทําใหองคการธุรกิจมีกําลังที่มีประสิทธิภาพ 
พรอมในทุกตาํแหนง หลักของการจัดการเกี่ยวกับบุคคลที่ใชยึดถือปฏิบัติกันมาคือ การจัดคนทีม่ี
ความรูความสามารถลงในตําแหนงทีเ่หมาะสมหรือ (Put the Right Man on the Right Job) 
 4. การอํานวยหรอืการสั่งการ (Directing) หมายถึง กิจกรรมทางการจัดการที่ผูนําหรือ    
ผูบริหารทํางานบังคับบัญชาใหการทํางานตางๆ ภายในโครงสรางองคการดําเนินไปอยางราบรื่น มี
การประสานงานรวมแรงรวมใจกันทาํงาน ซ่ึงผูบริหารตองใชทักษะใหเปนผูนําทีม่ีปะสิทธิภาพ 
สามารถโนมนาวและชกัจูงผูใตบังคับบัญชาทุมเทการทาํงานให ซ่ึงจดุนี้ทักษะในการติดตอส่ือสาร
นับวาเปนสิ่งจาํเปนและสําคญั รวมทั้งการมีความเขาใจในพฤตกิรรมมนุษยจะเปนพืน้ฐานทีเ่หมาะสม
กับสถานการณได 
 5. การควบคุม (Controlling) เปนกิจกรรมตางๆ ที่จัดทําขึ้นเพื่อใหเกดิความแนใจวาการ
ทํางานตางๆ จะสําเร็จผลตามแผนที่กําหนดไว ซ่ึงขั้นตอนการควบคุมที่สําคัญนั้นจะตองมีการวัดผล
งานที่ทาํไดเปรียบเทียบกบัผลงานที่ตัง้เปาหมายไวในแผน จากทีก่ลาวมานีจ้ะเปนไปไดวาการควบคุม
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จะตองมีการพจิารณาและกําหนดใหชัดเจนวาจะวดัผลงานอะไร  ดวยวิธีการอยางไรและจะใชอะไร
เปนเกณฑการวัด 
 ในทศันะของธงชัย สันตวิงษ (2546) กลาววา ทามกลางกระแสคลื่นแหงการเปลีย่นแปลง
ในโลกยุคใหมที่กาวเขาสูยุคสารสนเทศนั้น นวัตกรรมใหมๆ โดยเฉพาะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หรือไอที ไดกอผลกระทบรนุแรง ทําใหเงือ่นไขสภาพแวดลอมและวิธีการทําธุรกจิเปลี่ยนไปจากเดิม  
การบริหารจัดการ กลายเปนเครื่องมือปรับตัวทางยุทธศาสตร และใชสรางประสิทธิภาพการทํางาน 
กับความสําเรจ็ใหกับองคกร ทําใหนักบรหิารสมัยใหมจําตองมีความรูใหมๆ และความเขาใจมาก
ขึ้น เพื่อใหไดมุมมองในการคิดเชิงกลยุทธ และมีมิติการประยกุตการจดัการทาง  ยุทธศาสตรมากขึน้
กวาเดิม สามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงใหสําเร็จผลไดอยางเปนรูปธรรม พรอมกับนําองคกรให
เติบโตตอไปอยางยั่งยืน ในโลกยุคใหมทีม่ีส่ิงทาทายที่เปนโอกาสมากขึ้น ควบคูกับการมีเงื่อนไข
ขอจํากัดที่รุนแรงยิ่งขึ้นกวาเดิม และจะทาํอยางไรใหการบริหารจัดการ สามารถบริหารองคกรได
อยางสอดคลองกับปจจยัและเงื่อนไขของโลกยุคใหมทีเ่กดิขึ้น 
 Peter F. Drucker นักคิดปรมาจารย ทางบริหารจัดการของโลก แนะนาํไวคือ เปนแบบ 
Outside-in หรือก็คือ การจดัการภายนอกสูภายใน ที่ผูบริหารจําตองมี “วิสัยทัศน” (Vision) ในการ
วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงใหเห็นถึงความเปนจริงที่เกดิขึ้น แลวตามดวยการสามารถนํามาแปลง
แนวคดิไปสูการปฏิบัติ (Action) ดวยการสราง “ระบบการปฏิบัติงาน การดําเนินงานและการ
ใหบริการ” (Operating Processing, Servicing) ที่ทันสมัย สําหรับการแขงขัน ใชรองรับและเพื่อการ
ปฏิบัติการเชิงรุกแบบ Inside-out เพื่อใหสามารถนําไปใชสูทานกับกระแสการเปลีย่นแปลงทีแ่ปลก
และเกดิขึ้นใหมอยางรวดเรว็ และรุกคืบหนาไปไดตลอดเวลา 
 จากการเปลี่ยนแปลงดาน ไอที มาโดยตลอดแบบไมตายตวั ไมนิ่งและมีทิศทางไม
แนนอน หรือเรียกสั้นๆ วาเปน “ยุคล่ืนไหล” มีลักษณะการบริหารจัดการ 3 ประการคือ 
 1. สภาพ “ไรรูปแบบ” คือ รูปแบบสินคา รูปแบบการทํางาน รวมไปถึงรูปแบบของ
ส่ิงของ สินคาและบริการจะเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเรว็ และมักเกิดรูปแบบใหมไมเหมือนกับรูป
แบบเดิม ทั้งนีรู้ปแบบของสิ่งเหลานั้นที่เคยคงที่และเปลีย่นแปลงไปชาๆ จะหมดหายไป และหากมี
ส่ิงที่ไมอาจปรับตัวเขากับเงื่อนไขใหมได ก็จะเกดิการลมสลาย หายไปจากความสนใจและการ
ติดตามของสังคมไดเสมอ 
 2. คูแขง “แอบถึงตัว” คือ คุณลักษณะของสิ่งที่ตามมากับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทั้งการผลิต การติดตอส่ือสารทางไกลกับการทําธุรกรรมดวยวิธีใหมๆ ทําใหการขยายตัวของธุรกิจ
การคาขยายขามพรมแดนของประเทศกวางไปจนถึงขยายตัวไปทัว่ทั้งโลกในทุกแหงที่มีโอกาสและ
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นี่คือเปนปฐมเหตุแหงการเกดิ “นโยบายการคาเสรี” ขึ้นมาในโลกเพื่อการพัฒนาความอยูดี กนิดี ให
แพรกระจายไปใหเปนประโยชนแกมนษุยชาติในทุกแหงหนในโลก 
 3. ทั่วทุกอาณาเขต คือ ความตองการมนษุยชาตหิรือทุกประเทศ ตองพึ่งพากันและ
ตองการสรางความอยูดกีินดีใหกับประชาชนของตน จงึทําใหสภาพดงักลาวเปลี่ยนไป การขยายตัว
ลามไปทั่ว ดวย “แรงดัน” คือการจูงใจดานทํากําไรจากการเขาไปตอบสนองตลาดที่มีความตองการ
ที่ขยายไดกับ “แรงดึง” อันเกิดจากความตองการลูกคาที่ตองการสิ่งใหมที่ดีๆ และมากขึ้น สภาพการ
แขงขันทําธุรกิจแบบไรพรมแดน จึงเกิดขึน้ทั่วไปในทุกอาณาเขตของโลก 
 สวนเฮนรี่  ฟาโยล (อางถึงใน ทิพวรรณ  หลอสุวรรณรัตน, 2546 : 34) เสนอวา การ
จัดการเปนกิจกรรมที่มีลักษณะเหมือนกัน  ไมวาจะเปนการจัดการที่บาน องคการธุรกิจหรือรัฐบาล 
สามารถใชหลักสากลทั่วไป ซ่ึงเนนการจดักิจกรรมขององคการที่มีเหตุผล โดยกิจกรรมการจัดการ
รวมถึง การวางแผน (Planning) การจัดองคการ (Organizing) การบังคบับัญชา (Commanding) การ
ประสานงาน (Coordinating) และการควบคุม (Controlling) หรือเรียกยอๆ วา POCCC 
 
2.7  ทฤษฎีเก่ียวกับองคการและการเปล่ียนแปลง 
 ในดานวิชาการการบริหารและองคการ ยอมรับความจริงขอหนึ่งวา การเปลี่ยนแปลง
เปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได มีลักษณะเปนปรากฏการณที่เกดิขึ้นตลอดเวลา องคการที่มีประสิทธิผลจึง
เป ็นองคการทีส่ามารถปรับตัวใหมีความสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใหอยู
รอดและเจริญเติบโต และสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว ดังนัน้การตัดสินใจเปลี่ยนแปลง
องคการจึงเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับผูบริหารทุกระดับ 
 ความหมายการเปลี่ยนแปลงในแงขององคการ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงจากสถานภาพ
หนึ่งที่เปนอยูในปจจุบันในแงของโครงสราง กระบวนการ ปจจัยนําเขา และผลิต ไปสูอีกสถานภาพ
หนึ่งในอนาคตที่กําหนดไว เพื่อใหองคการสามารถดําเนินงานบรรลุวตัถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยทั่วไปแลวการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ในองคการสามารถจําแนกได 3 แบบคือ 
 แบบที่หนึ่ง การเปลี่ยนแปลงโดยวิธีปฏิบัติ 
 แบบที่สอง การเปลี่ยนแปลงโดยวิธีววิัฒนาการ 
 แบบที่สาม การเปลี่ยนแปลงโดยการวางแผนไวลวงหนา ซ่ึงเปนแนวคิดที่สําคัญของ
การพัฒนาองคการ 
 สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้น ไมวาจะเกิดชาๆ หรือฉับพลัน ลวนมีสาเหตุมา
จาก 2 ประการคือ 
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 1. แรงผลกัจากภายนอกองคการ หมายถึงปจจยัตางๆ ที่องคการไมสามารถเขาไปควบคุม
ได หรือควบคมุไดนอย แรงผลักดันจากภายนอกองคการที่กอใหเกดิการเปลีย่นแปลงมีดังนี ้ (สุนันทา  
เลาหนันท, 2541 : 34-38) 
  1.1 ปจจัยทางดานการตลาดหรือบริหาร หมายถึง สินคาและบริการตางๆ ที่องคการ
ผลิต ประเภทของลูกคา ขนาดและความซับซอนของตลาด รวมถึงองคการคูแขง 
  1.2 ความกาวหนาดานวิทยาการเทคโนโลยี หมายถึง เครื่องมือและความรูตางๆ ที่
ใชในกระบวนการผลิต ซ่ึงในปจจุบันไดมคีวามกาวหนาอยางรวดเรว็ 
  1.3 ปจจัยดานสังคม หมายถึง คานิยม ทัศนคติ วัฒนธรรม และความคาดหวังของ
สังคมที่เปลี่ยนไป 
  1.4 ปจจัยดานเศรษฐกิจ หมายถึง ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา ภาวะเงินเฟอ และปญหา
ดานทรัพยากร 
  1.5 นโยบายและบทบาทของรัฐบาล หมายถึง การออกกฎหมายตางๆ การกําหนด
ระเบียบวิธีการปฏิบัติ การกําหนดอัตราดอกเบี้ย ส่ิงตางๆ เหลานี้ลวนมผีลกระทบตอการดําเนินงาน
ขององคการ 
 2. แรงผลักดันภายในองคการ หมายถึง ปจจยัตางๆ ภายในองคการที่เปนผลสืบเนื่อง
จากกระบวนการตางๆ ภายในองคการและพฤติกรรมของบุคคลในองคการ ปจจัยตางๆ ที่กอใหเกดิ
การเปลี่ยนแปลงไดแก 
  2.1 การกําหนดวัตถุประสงค  แตละครั้งที่มีการกําหนดหรือปรับวัตถุประสงคใหม
ก็อาจจําเปนตองมีการปรับโครงสรางขององคการใหม 
  2.2 การปรับนโยบาย เมื่อมกีารปรับนโยบายองคการจําเปนตองเปลีย่นแปลงกลยุทธ
ในการดําเนินงาน 
  2.3 การใชเทคโนโลยี องคการตองนําเทคโนโลยีใหมๆ มาใชในการผลิต จึงอาจ
จําเปนตองเปลีย่นแปลงกระบวนการในการผลิต 
  2.4 กิจกรรมของพนักงาน ความพอใจและความไมพอใจ มผีลกระทบตอพฤติกรรม   
การทํางานของบุคคลในองคการ 
 

โครงสรางการเปลี่ยนแปลง 
 ภายในองคการประกอบดวยระบบยอยตางๆ ไดแก ดานเปาหมายขององคการ ดาน
โครงสราง ดานเทคโนโลย ี ดานคนหรือพฤติกรรม และดานงาน ระบบยอยตางๆ เหลานี้ลวนมี
ความสัมพันธตอกัน ดังนัน้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระบบใดระบบหนึ่ง ยอมกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในระบบอื่นๆ ขององคการ ซ่ึงสามารถอธิบายโครงสรางการเปลี่ยนแปลงไดดังนี ้
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 สภาพแวดลอม     โครงสราง     สภาพแวดลอม 
 
 
 
    งาน            เทคโนโลย ี
 
 
 
 สภาพแวดลอม         บุคคล     สภาพแวดลอม 

 
ภาพที่ 2.2  โครงสรางการเปลี่ยนแปลง 

ที่มา : จากสุนนัทา  เลาหนันท (2541 : 36) 
 
 การเปลี่ยนแปลงระบบตางๆ สามารถอธิบายไดดงันี ้
 1. การเปลีย่นแปลงดานโครงสราง  โครงสรางขององคการถูกนํามาใชเพือ่ใหการปฏิบตัิ
บรรลุเปาหมายขององคการ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ทางดานโครงสรางจะสงผลกระทบตองานและ
ความสัมพันธทางดานอํานาจหนาที่ จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเนื้อหาและขอบเขตของงาน 
ตลอดจนการจดัแผนกงาน (Departmentation) เสียใหม การเปลี่ยนแปลงในเรื่องขนาดของการ
ควบคุม (Span of control) และการจัดเจาหนาที่ฝายใหคําแนะนําปรึกษา หรือฝายชวยอํานวยการ 
(Staff) การเปลี่ยนแปลงลักษณะของงาน หลักเกณฑการจัดแผนกงาน และความสัมพันธระหวาง 
เจาหนาที่ฝายปฏิบัติงานกับเจาหนาที่ฝายใหคําแนะนําปรึกษา เปนตน 
 2. การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี ปจจุบันวิทยาการและเทคโนโลยีเจริญกาวหนา
อยางรวดเรว็ องคการที่ปรารถนาความกาวหนา จึงพยายามแนะแนวทางใหมๆ  มาใชใหเกิด
ประโยชนในการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรตางๆ ใหออกมาในรูปของผลผลิตและบริการ ทั้งนี้เพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพการดําเนินงานขององคการ เมื่อวิทยาการหรือเทคโนโลยนีําไปใชในองคการจะสามารถ
วัดไดวาการลงทุนนั้นคุมคาหรือไม อยางไรก็ตามประเดน็ที่สําคัญควรใหความสนใจคือ  ผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงทางดานนี้ที่มีตอองคประกอบตางๆ ในองคการ เชน การเปลี่ยนแปลงในเรื่อง
การแบงงานกนัทําตามความถนัดและเนื้อหาของงาน การเปลีย่นแปลงทางดานสังคมระหวางคนงาน 
การปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางาน เปนตน ส่ิงเหลานี้จะมีการเปลี่ยนแปลงมากนอยแคไหน
ยอมขึ้นอยูกับขนาดของการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น 
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 3. การเปลี่ยนแปลงทางดานคนหรือพฤติกรรม ในที่นีห้มายถึง การเปลี่ยนแปลงในเรือ่ง
ของทัศนคต ิ ทักษะ หรือพฤติกรรมของบุคคลในองคการเปาหมายที่สําคัญของการเปลี่ยนแปลงคือ 
ตองการพัฒนาสมรรถภาพของตัวบุคคล ในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายรวมกบับุคคลอื่นใหดี
ยิ่งขึ้น เทคนิคที่นํามาใชในการเปลี่ยนแปลงดานนี้ เชน การพัฒนาทักษะและทัศนคติการฝกอบรม
ในขณะที่ทํางาน การฝกอบรมนอกเวลาปฏิบัติงาน การสับเปลี่ยนงาน การวิเคราะหบทบาท เปนตน 
 4. การเปลี่ยนแปลงลักษณะของงาน ในทีน่ีห้มายถึงงานตางๆ ในองคการที่จะตองทํา
ใหเสร็จซึ่งอาจเปนงานใหญหรืองานเล็ก งานยากหรืองานงาย และยังรวมเอาปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น
ในองคการซึ่งจะตองหาวิธีแกไขไวดวย ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานจึงเปนการเปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงในสิ่งดังกลาว 
 
2.8  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ครรชิต  มาลัยวงศ (2548,15 กุมภาพันธ)  กลาววา หนวยงานตางๆ ลวนใชเทคโนโลยี
ดานตางๆ ในการดําเนินงาน เทคโนโลยีที่ใชมากก็คือ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
เทคโนโลยีเหลานี้เปนทรัพยากรที่สําคัญและจําเปนตองไดรับการจัดการอยางถูกตองและเหมาะสม 
มิฉะนั้นแทนที่เทคโนโลยีจะเปนประโยชนกลับจะเปนภาระหรือตัวถวงทําใหหนวยงานไมสามารถ
ปฏิบัติงานตามพันธกิจได  ควรใชหลักการที่สําคัญคือ 
 1. มีนโยบายในการจัดการเทคโนโลยี หนวยงานจําเปนตองประกาศนโยบายดานการ
จัดการเทคโนโลยีใหชัดเจน การประกาศนโยบายนั้นหมายถึงการเขียนนโยบายขึ้นเปนลายลักษณ
อักษร การแจงใหผูบริหาร พนักงานและผูเกี่ยวของทราบและนํานโยบายนั้นไปปฏิบัติจริง 
 2. มีผูรับผิดชอบในการจัดการเทคโนโลยี การปฏิบัติงานใดๆ จะบรรลุเปาหมายได
ตอเมื่อมีการมอบหมายความรับผิดชอบแกผูที่มีความสามารถ นอกจากนั้นบุคคลผูนั้นควรเปนผูที่มี
ความรูและทักษะอยางแทจริง ถาหากไมมีความรูและทักษะ ก็จําเปนตองสงบุคคลผูนั้นไปฝกอบรม
ทางดานนี้ 
 3. มีการวางแผนงาน การปฏิบัติงานใด ๆ สมควรมีการวางแผนไวลวงหนา เพื่อใชเปน
แนวทางใหผูบริหารระดับสูง และผูปฏิบัติงานทราบวางานนั้น ๆ จะตองทําอะไรบาง ใชทรัพยากร
มากนอยเพียงใด และคาดหวังไดวาจะเกิดอะไรขึ้น 
 4. มีการจัดสรรทรัพยากรสําหรับการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานใดๆ ลวนตองใช
ทรัพยากรมากบาง นอยบาง ยกตัวอยางเชน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล เครื่องมือตางๆ ผูบริหาร
ระดับสูงจะตองสนับสนุนใหไดรับทรัพยากรอยางเพียงพอ 
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 5. มีการจัดฝกอบรมผูปฏิบัติงาน การฝกอบรมนั้นตองตรงกับความตองการของบริษัท 
และตองทําใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานตาง ๆ ของบริษัทไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 6. มีการกําหนดผูมีสวนไดสวนเสีย เปนการพิจารณาวาการดําเนินงานนั้นมีผูใด
เกี่ยวของหรือมีสวนไดสวนเสียบาง การกําหนดนี้ก็เพื่อใหทุกคนที่เกี่ยวของไดเขามารวมในการ
ดําเนินงานตั้งแตตนและเพื่อใหแนใจวาการดําเนินการนั้นจะไดผลดีที่สุด 
 7. มีการดําเนินงานตามกิจกรรมที่กําหนดไวในแผนงานอยางเหมาะสม แผนงานที่
จัดทําขึ้นนั้นระบุกิจกรรมตางๆ เอาไว กิจกรรมที่อยูในแผนตองเหมาะสมกับสภาพการณ ไมมี
กิจกรรม     ที่มากเกินไป หรือนอยเกินไป และการดําเนินงานตามกิจกรรมนั้นจะตองไดรับการ
ควบคุมใหทําไปอยางถูกตองดวย 
 8. มีการวัดผลการดําเนินงานตามกิจกรรม การดําเนินงานกิจกรรมตางๆ ตองมีการ
วัดผลตามแนวทางที่กําหนดไวเพื่อใหแนใจวา ผลการดําเนินงาน (ทั้งสวนที่เปน Output และ 
Outcome) ไดผลดี 
 9. มีการจัดเก็บบันทึกรายละเอียดการดําเนินงานเอาไวอยางครบถวน โดยจัดทําดัชนี
สําหรับใหคนเรื่องที่ตองการไดอยางถูกตอง 
 10. มีการรายงานผลตอผูบริหารระดับสูง การรายงานผลเปนเครื่องมือใหผูบริหาร    
รับทราบผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน และเพื่อใหผูบริหารระดับสูงสามารถเสนอแนะแนว
ทางการดําเนินงานไดหากเกิดปญหาใดๆ ขึ้นระหวางการดําเนินงานตามแผน 
 เมื่อมีการจัดการเทคโนโลยีแลว ส่ิงที่คาดวาจะไดรับก็คือ หนวยงานจะสามารถจัดหา
และใชงานเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม สามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยีที่จัดหาไดตามที่ตั้งใจ
ไว และสามารถกําหนดการที่จะเปลี่ยนเทคโนโลยีที่ลาสมัยใหทันสมัยยิ่งขึ้นได 
 การเขาใจธรรมชาติของเทคโนโลยีและอุปกรณตางๆ  ตามแนวที่อธิบายมานี้มี
ความสําคัญมาก เพราะชวยใหเราสามารถตัดสินใจไดวา เราควรตอบสนองตอเทคโนโลยีและ
อุปกรณอยางไร 
 วิธีหนึ่งที่หนวยงานควรปฏิบัติก็คือ การจัดตั้งแผนกสําหรับติดตามความกาวหนา
ทางดานเทคโนโลยีที่หนวยงานจะตองใช ตรวจสอบขอกําหนดคุณสมบัติและความสามารถของ
อุปกรณที่มีผูพัฒนาออกสูตลาด พิจารณาแนวโนมที่จะตองปรับเปล่ียนเทคโนโลยีหรืออุปกรณใน
อนาคต และวางแผนการที่จะปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับชวงเวลาที่เทคโนโลยีนั้นเขาสูตลาด 
 ในการจัดซื้อจัดหาอุปกรณก็เชนกัน หนวยงานควรพิจารณาวา อุปกรณที่ตองการซื้อนั้น
อยู ณ ชวงใดของ S-Curve หากเปนเทคโนโลยีสําคัญที่เพิ่งนําออกสูตลาดใหมๆ หนวยงานจะตอง
พิจารณาองคประกอบหลายประการดวยกันวาสมควรจะซื้ออุปกรณนั้นหรือไม เชน พิจารณาความ
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จําเปนของเทคโนโลยีนั้น ความเสี่ยงในการนําเทคโนโลยีนั้นมาใชงาน โอกาสที่อุตสาหกรรม
เดียวกันจะยอมใชเทคโนโลยีนั้น โอกาสหรือขอไดเปรียบหากนําอุปกรณหรือเทคโนโลยีใหมนั้น
มาใชกอนคูแขง  
 กิตติมา เจริญหิรัญ กลาววา การวางแผนผูใชซ่ึงมีสวนเกี่ยวของโดยตรง  การแกปญหา
การตอตานของผูใชตอเทคโนโลยีสารสนเทศใหม คือ การใหความรูและการฝกอบรมที่เหมาะสม 
ส่ิงที่สําคัญยิ่งกวานัน้ คือ การมีสวนเกี่ยวของของผูใชในการเปลี่ยนแปลงขององคกรและในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศใหม  ผูใชที่มีสวนรวมโดยตรงในโครงการพฒันาระบบกอนการนําระบบ
มาใชใหบังเกดิผลมีความสําคัญมากโดยเฉพาะอยางยิ่งในการลดการตอตานของผูใชที่อาจเกิดขึ้นได 
ส่ิงที่เกี่ยวของนี้ชวยใหแนใจไดวาผูใชยอมรับความเปนเจาของระบบซึ่งออกแบบมาเพื่อบรรลุความ
ตองการของเขา ระบบที่มีแนวโนมไปในทางที่ไมสะดวกหรือทําใหผูใชเกิดความทอแทไมสามารถ
เปนระบบที่มปีระสิทธิภาพได ไมวาจะเปนระบบที่มีความสามารถทางเทคนิคหรือมปีระสิทธิภาพใน
การประมวลผลขอมูลก็ตาม 
 
การใชระบบสารสนเทศที่ไมสมบูรณ (Poor Information System Performance) 
 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศไมใชงานที่งาย การใชระบบสารสนเทศยังมีปญหาใน
หลายๆ องคกร จากการศึกษาโดยกลุมที่ปรึกษา กลุมผูใชคอมพิวเตอร และผูวิจยัของมหาวิทยาลัย ที่
มีขอมูลของผูบริหารธุรกิจกวา 500 บริษัทที่ไมประสบความสําเร็จ พบวาเปนเพราะเทคโนโลยี
สารสนเทศขององคกรไมไดถูกนําไปใชอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธผิล หรือประหยัด 
 - เทคโนโลยีสารสนเทศไมไดถูกใชอยางมีประสิทธิภาพ (Effectively) เปนเพียงการ
ใชกระบวนการปฏิบัติงานใหไดผล โดยไมไดใชเพื่อการตัดสินใจหรือการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการ
ทํางานหรือการผลิตที่จะสรางความไดเปรียบเหนือคูแขงขัน  
 - เทคโนโลยีสารสนเทศไมไดถูกใชอยางมีประสิทธิผล (Efficiently) โดยกลุมบริหาร
ขอมูล (Information Service Group) ที่ไมดูแลเรื่องเวลาตอบกลับที่ลาชา (Poor Response Time) 
มักจะเกิดการหยุดทํางาน (Downtimes) ของเครื่องอยูบอยๆ มีระบบที่ไมสามารถเขากันได ขอมูลที่
กระจัดกระจาย หรือการพัฒนาโปรแกรมที่คั่งคางอยู  
 - เทคโนโลยีสารสนเทศไมไดถูกใชอยางประหยัด (Economically) ตนทุนเทคโนโลยี
สารสนเทศมีการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วมากกวาตนทุนอื่นของธุรกิจ ทั้งที่ตนทุนของการทํางานของ
ขอมูลในแตละสวนจะไดลดลงตามราคาของเทคโนโลยีฮารดแวรและซอฟตแวรที่ถูกลง 
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องคกรและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Organizations and Information Technology) 
 ทางหนึ่งที่จะทําใหเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีตอองคกร คือ ใหมอง
องคกรเปนระบบเทคนิคสังคม (Sociotechnial System) ในเนื้อหาขององคประกอบพืน้ฐานขององคกร
คือ คน งาน เทคโนโลยี วฒันธรรม และโครงสรางของบุคคล งาน เทคโนโลยี วัฒนธรรม และ
โครงสรางและความสัมพันธกันในองคกร (กิตติมา  เจรญิหิรัญ, 2549, เมษายน) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.3  องคกรในมุมมองของระบบเทคนิคสังคม 
 แสดงใหเห็นถึงแนวความคิดของกรอบงานที่เนนการพัฒนาการปฏิบัติงานขององคกร 
โดยผูบริหารจะตอง 1 ) ทําการปรับเปลี่ยนองคประกอบ และ 2) พิจารณาความสัมพันธของ
องคประกอบที่เปนอิสระ ซ่ึงเปนสวนสําคัญสําหรับการเตรียมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เนื่องจากในอดีตที่ผานมา มีการนําระบบสารสนเทศไปใชในการทํางานขององคกรอยางอัตโนมัติ
โดยไมมีการพิจารณาถึงกลยุทธที่จะมีผลกระทบในองคกร ดังนั้นการจัดการครั้งใหญของ
เทคโนโลยีสารสนเทศจะเปนการพัฒนาระบบสารสนเทศที่จะสงเสริมกลยุทธการพัฒนาองคกร ที่
จะสามารถสนับสนุน คน งาน เทคโนโลยี วัฒนธรรม และโครงสรางได  
 คน (People) ผูบริหารและพนักงานที่มีความรู (Knowledge Workers) มีความตองการ
ของขอมูลที่หลากหลาย และการแบงแยกความแตกตางของประสิทธิภาพในการใชขอมูลที่มีของ
พวกเขา ระบบสารสนเทศตองมีการปรับใหตรงกับความตองการของผูใช เชน ระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ ระบบการสนบัสนุนการตัดสินใจ และระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร 
 งานหรือทาซค (Tasks) ในหลายองคกร ทาซคกลายมาเปนสิ่งยุงยากและสิ้นเปลืองเวลา 
ในหลายบรษิทันําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชเพื่อทํางานในสิ่งเดิมๆ แตใหรวดเร็วข้ึน เทคโนโลยี
สารสนเทศมีบทบาทสําคัญในการตอสูกบัความซับซอนในองคกรและสนับสนุนการปรับปรุง
ระบบใหม (Reengineering) เชน การแลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Electronic Data 
Interchange) ที่ชวยลดภาระงานในการจัดเตรียม การลงนาม การตรวจสอบ และการสงรายงาน

เทคโนโลยี วัฒนธรรม 

โครงสราง งาน 
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เอกสารธุรกิจ ลดการทํางานดวยมือ (Manual) เพิ่มการติดตอส่ือสารและกลยทุธในการทํางาน
รวมกันระหวางองคกร 
 เทคโนโลยี (Technology) เทคโนโลยีระบบสารสนเทศมีการเติบโตที่ตอเนื่องอยาง   
ทันสมัยและมคีวามสามารถมากขึ้น อยางไรก็ตาม เทคโนโลยีจะตองไมบังคับความตองการดาน
สารสนเทศของผูใชในการปฏิบัติงาน ควรเปนไปตามวฒันธรรมและโครงสรางของในแตละองคกร 
 วัฒนธรรม (Culture) องคกรและหนวยงานยอยจะมวีัฒนธรรมที่เกิดจากการมีสวนรวม
ของผูบริหารและพนักงาน อันจักสรางรปูแบบพิเศษขององคกรที่มีคุณคา ซ่ึงผูบริหารในบางองคกร
อาจมีความเปนกันเอง มีการทํางานรวมกนั และยอมรับการเสี่ยง แตผูบริหารในบางองคกรอาจสราง
ความกดดัน เชน “ ทําตามคําส่ัง” (go through the chain of command) หรือ ” อยาเสีย่งกับเงนิของผู
ถือหุน” (don’t risk the stockholder’s money) โดยตามธรรมชาติของการออกแบบระบบสารสนเทศ
นั้นจะตองทํางานรวมกนับนความแตกตางอยูแลว ผูบริหารอาจตองสรางวัฒนธรรมที่สงเสริมให
ยอมรับความเสี่ยงและความรวมมือใหเกิดการทํางานที่รวดเรว็แกการแขงขันและลูกคา 
 โครงสราง (Structure) โครงสรางในองคกรจะประกอบไปดวยการจดัการ พนักงาน 
และงานที่รับผิดชอบภายในหนวยยอยขององคกร อยางไรก็ตามเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถ
รองรับขั้นตอนการทํางานทีอ่อกแบบใหมขององคกร ดังนั้นการทํางานของระบบสารสนเทศตอง
ไมทําการคาดการณลวงหนานานเกนิไป เกี่ยวกับลําดับชั้นในการทํางาน (Hierarchical) การรวม
ศูนยโครงสรางองคกร และการพัฒนาระบบภายในการทํางานรวมกนัของสํานักงานใหญ ประเภท
ของโครงสรางนี้จะมุงเนนในการจัดเก็บขอมูลภายในศนูยรวมฐานขอมูลและการสรางรายงานเพื่อ
การประชุมในการบริหารของขอมูลท่ีตองการและการปฏิบัติงาน 
 
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ (Information Resource Management : IRM)  
  ในการบริหารและปฏิบัติงานขององคกร จะตองจัดการกับทรัพยากรหลักสามสิ่ง คือ 
คน (People) เงิน (Money) และเครื่องจักร (Machine) เทคโนโลยีสารสนเทศไดกลายเปนทรัพยากรที่
สําคัญอันดับที่ส่ี และทุกวันนี้กวา 50% ของการใชจายในสหรัฐอเมริกาจะเกี่ยวของกับสินคา
เทคโนโลยีสารสนเทศ’  
 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ คือ การจัดการระบบสารสนเทศในแนวความคิดของการ
จัดการองคกรและการใชระบบสารสนเทศในการทํางานใน 5 มิติ คือ  
 การจัดการกลยุทธ (Strategic Management) เทคโนโลยีสารสนเทศ ตองไดรับการจัดการ
ในกลยุทธสําคัญเพื่อใหมีความไดเปรียบเหนือคูแขงขัน ไมใชเพียงแคการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
หรือสามารถชวยสนับสนุนการตัดสินใจ  
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 การจัดการการปฏิบัติงาน (Operation Management) เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
สารสนเทศ สามารถจัดการการปฏิบัติงานและขั้นตอนการทํางานตามโครงสรางขององคกรและตาม
เทคนิคการทํางานรวมกันขององคกร  
 การจัดการทรัพยากร (Resource Management) ขอมูลและสารสนเทศ ฮารดแวรและ
ซอฟตแวร เครือขายโทรคมนาคมและพนักงานระบบสารสนเทศ เปนทรัพยากรที่สําคัญ ซ่ึงตอง
ไดรับการดูแลเชนเดียวกับสินทรัพยอ่ืนขององคกร  
 การจัดการเทคโนโลยี (Technology Management) เทคโนโลยีทั้งหมดไดแก กระบวนการ
ทํางาน การจัดเก็บ และการสื่อสารดวยขอมูลและสารสนเทศในองคกรจะตองไดรับการจัดการใน
การรวบรวมเปนทรัพยากรขององคกร  
 การจัดการแบบกระจาย (Distributed Management) การจัดการการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและทรัพยากรระบบสารสนเทศในหนวยงานหรือกลุมงาน โดยใหเปนความรับผิดชอบ
หลักของผูจัดการ 
 สวนสมสรวง  พฤติกุล (2545, กันยายน) กลาววา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในองคการ
ทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยที่ควรทราบ มีดังนี้ 
 1. ใชในการนําเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา การคนคืนขอมูลและขาวสารจากฐานขอมูลมติ
คณะรัฐมนตรี  และฐานขอมูลสําคัญอื่นๆ  รวมทั้งเชื่อมตอกับระบบอินเทอร เน็ต  เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการประชุม และเพื่อลดปริมาณกระดาษที่เพิ่มขึ้น 
 2.  ใชในระบบฝากถอนเงินเปนแบบอัตโนมัติ หรือระบบเอทีเอ็ม  เพื่อใหบริการแก   
ลูกคาได 24 ช่ัวโมงโดยไมมีวันหยุด  มีธนาคารโทรศัพท (phone banking) และ ธนาคารสํานักงาน 
(office banking) บริการใหลูกคาสามารถสอบถามยอดเงินในบัญชี และโอนเงินไดโดยไมตอง
เดินทางมาธนาคาร  
 3. ใชในการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาในสถาบันการศึกษาบางแหง โดยใช
โทรศัพทผานธนาคารที่ใหบริการการลงทะเบียนเรียน 
 4. ใชอานรหัสแทงบนสินคาเพื่อคิดราคา และขอมูลการขายจะสงไปตัดบัญชีสินคาคง
คลังและทําบัญชี  
 5. ใชในการจัดทําใบสั่งซ้ือสินคาและเอกสารประกอบตางๆ เพื่อสงผานเขาสูระบบ      
อีดีไอ (Electronic Data Interchange - EDI) ทําใหการตรวจสอบและอนุมัติเอกสารรวดเร็วขึ้น   
 6. ใชในการจัดทําระบบสินคาคงคลังและบันทึกขอมูลตางๆ    
 7. ใชในสถาบันการศึกษาทั้งทางดานธุรการ การบริหาร และการจัดการเรียนการสอน 
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 ปญหาและอุปสรรคจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มีตัวอยางดังนี้ 
 1.  มีผลกระทบตอการทํางาน เชน หากระบบคอมพิวเตอรเสียหายหรือระบบขอมูลถูก
ทําลาย  อาจเปนเหตุใหหนวยงานไมสามารถปฏิบัติงานหรือผูบริหารไมอาจทําหนาที่ตอไปได   
 2. ปญหาการจัดซ้ือหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา
รวดเร็วมากทั้งทางดานฮารดแวรและซอฟตแวร หากมีวิธีการจัดซื้อที่ลาชาจะประสบปญหามาก อาจ
ไดอุปกรณที่ลาสมัยไมเปนประโยชนเทาที่ควร หรือจัดซ้ืออาจเกิดปญหาการถูกรองเรียนวาการ
คัดเลือกไมเปนธรรม ทําใหยืดเยื้อและสรางความเสียหายแกหนวยงานและผูเกี่ยวของ 
 3. ปญหาดานบุคลากร จําเปนตองมีผูที่มีความรูในการใชอุปกรณหรือซอฟตแวรเปน
อยางดีจึงจะใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ตองจัดฝกอบรมบุคลากรใหสามารถใชงานไดกอน ใน
หลายกรณีที่ซอฟตแวรที่จัดหามานั้นมีความซับซอนมาก แมจัดฝกอบรมพนักงานแลวก็ยังไม
สามารถใชซอฟตแวรนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหหนวยงานไมสามารถใชซอฟตแวรนั้นได
อยางคุมคา 
 4. การยอมรับของบุคลากรที่ตองทํางานเกี่ยวของกับอุปกรณเหลานี้ บางคนกลัววา
คอมพิวเตอรจะแยงงาน บางคนเห็นวาคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือที่เขาใจและเรียนรูไดยากจึงกลัวที่
จะศึกษาและหัดใชงาน และบางคนกลัววาเมื่อมีคอมพิวเตอรแลว ผูบริหารสามารถคนหาขอมูล      
ตางๆ ไดดวยตัวเอง  ทําใหความสําคัญของตนลดลง  
 5. ปญหาการบริหารงานการจัดซ้ืออุปกรณวาควรจัดซื้อที่สวนกลางหรือใหแตละ
หนวยงานยอยจัดซื้อเอง และอาจประสบปญหาการจัดฝกอบรมบุคลากรใหรูจักและเขาใจการใช
อุปกรณและระบบงานที่จัดทําขึ้นดวย 
 
 หลักการที่ใชในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในองคการ มีดังนี้ 
 1. ใชหลักการบริหารจัดการทั่วไป  อันประกอบ การวางแผน   อาทิ แผนแมบท 
แผนปฏิบัติการ   การจัดองคการและกําลังคน   การควบคุมการดําเนินงาน   เพื่อใหงานเหลานี้สําเร็จ
ตามกําหนด การประกันคุณภาพ เพื่อตรวจสอบผลการดําเนินงานวาเปนไปตามแผนงาน และ               
วัตถุประสงคที่กําหนดไว   การรายงานผลการดําเนินงาน  การจัดทํางบประมาณ  
 2. ใชหลักการจัดการตามเนื้อหาของการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวย  
  เทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดซื้อจัดหาอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศใหมๆ ตอง
พิจารณาใหไดอุปกรณที่ เหมาะสม ไมลาสมัย และเปนประโยชนตอการดําเนินงานจริง  แตไม
จําเปนตองเปลี่ยนแปลงอุปกรณที่มีอยูใหทันกับสมัยตลอดเวลา ใหพิจารณาความคุมทั้งดานการ
ลงทุน และการใชประโยชน  
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  บุคลากร  มีกลวิธีที่เหมาะสมในการจัดหา พัฒนา และดึงดูดใจใหบุคลากรเหลานั้น
ทํางานกับหนวยงานไดนานที่สุด  
  งบประมาณ ผูบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศตองเขาใจรายการคาใชจายตางๆ 
และติดตามการใชงบประมาณดานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการอยางตอเนื่องและถ่ีถวน เพื่อ
จะไดนํารายละเอียดมาปรับปรุงการกําหนดงบประมาณใหเหมาะสมยิ่งขึ้น  
  ผูใช  ตองพยายามจัดการใหผูใชทั้งหมดในองคการตระหนักถึงและมีความเต็มใจที่จะ
เรียนรูและสรางทักษะในการใชงาน จนสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  
 นอกจากนี้ยังมีประเด็นตองพิจารณาเพิ่มเติมดังนี้ 
 1. การวางแผนการดําเนินงาน  หมายถึงการวางแผนที่หนวยงานวางแผนเทคโนโลยี
สารสนเทศดําเนินการใหหนวยงานตางๆ ในสังกัด  
 2. การกําหนดงบประมาณ  หมายถึงลักษณะการกําหนด จัดสรร และการใช
งบประมาณที่จะใชใหหนวยงานหลักรับผิดชอบทั้งหมด หรือใหหนวยงานยอยกําหนดงบประมาณ
เองและใชงบประมาณไดโดยอิสระ 
 3. การจัดซ้ืออุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟตแวร  หมายถึงลักษณะการที่
หนวยงานหลักดําเนินการจัดซ้ืออุปกรณและซอฟตแวรทั้งหมดเองแลวจัดสงไปใหหนวยงานยอย 
หรือจะใหหนวยงานยอยเปนผูจัดซื้อเอง 
 4. การพัฒนาซอฟตแวรประยุกต  หมายถึง   ลักษณะการที่หนวยงานหลักเปน
ผูดําเนินการพัฒนาซอฟตแวรประยุกตที่ตองใชแกหนวยงานทั้งหมด แลวสงใหหนวยงานยอยใช
งาน หรือจะใหหนวยงานยอยพัฒนาซอฟตแวรประยุกตเพื่อใชงานเอง 
 5. การจัดหาและจัดการบุคลากร  หมายถึงการที่หนวยงานหลักดําเนินการจัดหาและ
ดูแลบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานทั้งหมด  หรือจะใหหนวยงานยอยจัดหาและ
มีบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศเอง รวมถึงประเมินผลการทํางานของบุคลากรเองดวย 
 การเลือกรูปแบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีปจจัยอ่ืนๆ ที่ตองคํานึงถึงเพิ่มเติม  
เชน นโยบายการบริหาร วัฒนธรรมการทํางานและตัดสินใจขององคการ จํานวนและความสามารถ
ของบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน  งบประมาณดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาน
ที่ตั้งและสิ่งแวดลอมของหนวยงานทั้งสวนกลางและหนวยงานยอย ตัวอยางการเลือกรูปแบบการ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน  
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 1. หนวยงานขนาดเล็กที่ไมมีสาขายอย หรือมีแตจํานวนไมมากนั้น ควรใชการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศแบบควบคุมจากสวนกลาง หรืออาจวาจางหนวยงานภายนอกจัดทําระบบให 
แลวหนวยงานดําเนินการเอง หรือวาจางหนวยงานภายนอกดําเนินการ ใหทั้งหมด 
 2. หนวยงานขนาดกลางและขนาดใหญที่มีสาขายอยหลายแหงอาจใชวิธีการจดัการแบบ
ควบคุมจากสวนกลางถาหากตองการใหการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด  เชน ธนาคาร
ที่ตองควบคุมการรับฝากและถอนเงินของผูใชจากทุกสาขาทั่วประเทศ  หรือบริษัทสายการบินที่
จะตองควบคุมการจัดซื้อบัตรโดยสารและการออกเลขที่นั่งในเครื่องบินแตละเที่ยวจากทั่วโลก หรือ
อาจวาจางบริษัทภายนอกดําเนินการใหก็ไดผลไมแตกตางกัน  
 3. หนวยงานขนาดใหญมากหรือหนวยงานที่เปนบริษัทขามชาติที่มีสาขากระจายอยูใน
ประเทศตางๆ ควรเลือกแบบใหแตละสาขาเปนอิสระในการดําเนินการ  โดยอาจยกเวนบางเรื่อง  
เชน การกําหนดรหัสมาตรฐานเดียวกัน การกําหนดรูปแบบของรายงานใหเปนแบบเดียวกัน หรือ
การใชซอฟตแวรบางประเภทเหมือนกัน 
 การวาจางหนวยงานภายนอกดําเนินการหรือมาใหบริการมีแนวโนมจะไดรับความนิยม
มากขึ้น ดวยเหตุผล ดังนี้ 
 1. หนวยงานหรือบริษัทสามารถทุมเทความสนใจใหกับงานที่ตนเองถนัดไดมากขึ้น  
ไมจําเปนตองเสียเวลาจัดการกับงานที่ตนเองไมเชี่ยวชาญ 
 2. หนวยงานหรือบริษัทไมตองกังวลเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยี 
และของอุปกรณคอมพิวเตอร ในการวาจางบริการนั้นหนวยงานหรือบริษัทจําเปนจะตองระบุ
ลักษณะของงานและระดับของบริการที่ตองการเทานั้น หากผูใหบริการไมสามารถตอบสนองได 
อาจถูกบอกเลิกสัญญา 
 3. หนวยงานหรือบริษัทไมตองเปนกังวลเรื่องการขาดแคลนบุคลากรเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้งความยุงยากในการจัดการและการพัฒนาบุคลากรเหลานี้ดวย 
 4. หนวยงานหรือบริษัทอาจกําหนดระดับบริการที่กาวหนาและทันสมัยใหสามารถ
แขงขันกับหนวยงานหรือบริษัทอ่ืนได  หากหนวยงานหรือบริษัทตองพัฒนาเองอาจไมมีความรู
ความสามารถเพียงพอ 
 การเลือกใชวิธีการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบใดแบบหนึ่งหรือจะใชวิธีการ
ผสมผสานระหวางทั้ง 4 แบบก็ได  เชน หนวยงานอาจเลือกใชวิธีการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบควบคุมจากสวนกลาง แตขณะเดียวกันก็เลือกใชวิธีการวาจางบริษัทภายนอกมาดําเนินการ
เทคโนโลยีสารสนเทศบางอยางใหหนวยงานยอยเพื่อหนวยงานยอยไมตองปฏิบัติเอง  การเลือกวาจะ
ใชวิ ธีการแบบใดนั้น  ผูบริหารจะตองพิจารณาความเหมาะสมโดยคํานึงถึงลักษณะและ         
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วัฒนธรรมการทํางานของหนวยงาน ความพรอมของบุคลากร  งบประมาณ และความสนใจ
สนับสนุนของผูบริหาร 

 ในสวนของการบริหารภายใตยุคไอที (ธงชัย  สันติวงษ, 2546 : 111) กลาววา โลกธุรกิจ
หรือโลกขององคการธุรกิจตางๆ ตางมีจุดมุงในการคิดคนและนําเอาเทคโนโลยีมาใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุด โดยการตอบสนองลูกคาและตลาดดวยสินคาและบริการที่ดีตามระบบการคาเสรี 
จําตองตามทันการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อใหสามารถมีฐานะเหนือในการแขงขันและมี     
ขอไดเปรียบในการเขาไปสนองตอบตอโอกาสใหมๆ ที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา      
แนวคิดการบริหารเชิงระบบ (System Approach)  และการรับรูสภาพเงื่อนไขใหมภายใตยุค “โลกาภิวัตน” 
จึงเปนสิ่งจําเปนยิ่งสําหรับการอยูรอดและเติบโตของธุรกิจในปจจุบัน 
 นอกจากนี้การแพรกระจายของนวัตกรรมในโลกของเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงโรเจอรส 
(Rogers, 1983 อางถึงใน ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน, 2546 : 284-286) กลาววา เมื่อบุคคลหรือ       
องคการใดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับประสิทธิภาพของนวัตกรรม โดยผานชองทางการสื่อสาร
คมนาคม บุคคลหรือองคการนั้นจะรับเอานวัตกรรมไปใช ดังนั้นที่มาของการเปลี่ยนแปลงจึงอยูที่
การประเมินผลตอบแทนที่ไดรับจากนวัตกรรมเปนสําคัญ 
 กระบวนการตัดสินใจในการรับนวัตกรรมมี 5 ขั้นตอนคือ 
 1.  ความรู (Knowledge) เกิดจากเมื่อหนวยรับนวัตกรรม (อาจเปนระดับองคการหรือ
บุคคล) เรียนรูวามีนวัตกรรมนี้และมีความเขาใจการทํางานของนวัตกรรม 
 2. การชักชวน (Persuasion) เมื่อหนวยรับนวัตกรรมมีทัศนคติตอนวัตกรรมไมวาจะ
เปนทัศนคติในเชิงบวกหรือลบก็ตาม 
 3. การตัดสินใจ (Decision) คือ กิจกรรมที่นําไปสูการยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรม 
 4. การนําไปติดตั้ง (Implementation) เมื่อนวัตกรรมนั้นไดรับการนําไปใช 
 5. การยืนยัน (Confirmation) คือ มีการยืนยันความถูกตองการตัดสินใจที่ไดทําการ
กอนหนานี้แตอยางไรก็ตามหากการตัดสินใจที่ผานมามีความขัดแยงกับขอมูลเกี่ยวกับนวัตกรรม 
หนวยรับนวัตกรรมอาจจะเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจอีกครั้งก็ไดและในกรณีที่นวัตกรรมที่มีการ
นําไปใชแลวไมเปนไปตามที่คาดหวัง อาจมีการยกเลิกรับนวัตกรรมนั้นก็ได (Discontinuance) 
 อัตราการรับนวัตกรรม (Rate of Innovation Adoption) หมายถึง ความเร็วที่นวัตกรรม
ไดรับการนําไปติดตั้ง โดยสมาชิกของสังคม ซ่ึงวัดจากจํานวนคนหรือหนวยงานที่รับนวัตกรรมไป
ใชในชวงเวลาหนึ่งๆ เชน แตละปมีผูใชคอมพิวเตอรขนาดฝามือ (Palm) ไปใชกี่คน หรือหนวยงาน
ที่นําระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานมาใชแลวในป 2546 มีจํานวนเทาไร เปนตน 
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 อัตราการรับนวัตกรรมนี้ขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ หลายตัวคือ ลักษณะของนวัตกรรม 
ลักษณะของผูรับ การตัดสินใจ ชองทางการติดตอส่ือสาร ธรรมชาติของระบบสังคมและผูนําการ
เปลี่ยนแปลง 
 1. ลักษณะของนวัตกรรม ทฤษฎีนี้ไดอธิบายวาลักษณะของนวัตกรรมขึ้นอยูกับการ
รับรูของผูรับนวัตกรรม ดังนี้ 
  1.1  ประโยชนในเชิงเปรียบเทียบ (Relative Advantage) คือ อคการหรือบุคคลรับรู
วานวัตกรรมเปนสิ่งที่ดีกวาสิ่งที่มีอยูเดิม หรือมีประโยชนมากกวาสิ่งที่มีอยูเดิม โดยอาจเปน
ประโยชนในเชิงเปรียบเทียบดานเศรษฐศาสตรคือ ความคุมคาหรือประสิทธิภาพในการทํางาน หรือ
อาจเปนประโยชนเชิงเปรียบเทียบ ดานสังคม ความสะดวกหรือความพึงพอใจ ยิ่งเห็นประโยชนจาก
นวัตกรรมมากเทาไร อัตราการรับนวัตกรรมยิ่งมากขึ้นเทานั้น 
  1.2  ความเขากันได (Compatability) คือ ระดับที่นวัตกรรมไดรับการมองวา
สอดคลองกับเทคโนโลยีหรือการทํางานแบบเดิม สอดคลองกับคานิยม ความตองการและ
ประสบการณของผูรับนวัตกรรม การรับนวัตกรรมซึ่งไมสอดคลองหรือเขากันไมไดกับคานิยมจะ
เปนกระบวนการที่ชามากเพราะผูรับนวัตกรรมจะตองเปลี่ยนแปลงคานิยมของตนเองเสียกอนจึงจะ
ทําใหการรับนวัตกรรมประสบความสําเร็จ 
  1.3  ความซับซอน (Complexity) คือระดับที่นวัตกรรมไดรับการมองวายากตอการ
ใชหรือยากตอความเขาใจ ยิ่งมีความซับซอนมากเทาไร การรับนวัตกรรมก็จะเปนไปอยางชามาก 
  1.4  ความสามารถในการนําไปทดลองใช (Trialability) คือ ระดับนวัตกรรมซึ่ง
สามารถทดลองในการรับไปใช นวัตกรรมที่สามารถนําไปทดลองใชและเห็นผล ยอมทําใหอัตรา
การรับนวัตกรรมสูงดวย 
  1.5  การสังเกตได (Observability) คือ ระดับของผลที่เกิดจากนวัตกรรมที่สามารถ
มองเห็นไดโดยผูอ่ืน ยิ่งถาผลทางนวัตกรรมสามารถเห็นชัดเจนยิ่งทําใหการรับนวัตกรรมมีมากขึ้น 
 2. ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของผูรับ ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้ง
อายุ การศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ และทัศนะตอการเปลี่ยนแปลงมีผลตอการรับนวัตกรรม จาก
การศ ึกษาพบวาผูที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ ฐานะทางสังคมที่การศึกษาดีและทัศนะทางบวกตอการ

เปลี่ยนแปลงมีผลทําใหอัตราการรับนวัตกรรมมีสูงขึ้น สวนอายุนั้นผลการการศึกษาไมแนนอน  
 3. ประเภทการตัดสินใจรับนวัตกรรม ปจจัยท่ีมีผลตออัตราการรับนวัตกรรมคือ 
ประเภทของการตัดสินใจ ซ่ึงมี 3 ประเภทคือ 
  3.1  การตัดสินใจโดยบุคคลเดียว (Optional innovation-decisions) การตัดสินใจจะ
รับหรือปฏิเสธกระทําโดยบุคคลเดียว และเปนอิสระจากบุคคลอื่นๆ ในระบบ 

DPU



 63 

  3.2  การตัดสินใจโดยมติเอกฉันท (Collective innovation-decisions) ทุกหนวยใน
ระบบตองยอมรับการตัดสินใจที่เกิดจากมติเอกฉันทของสมาชิกในระบบ 
  3.3  การตัดสินใจโดยผูมีอํานาจ (Authority innovation-decisions) การตัดสินใจ
โดยบุคคลเดียวจะมีผลทําใหอัตรารับนวัตกรรมเร็วกวาการตัดสินใจแบบเอกฉันท สวนการตัดสินใจ
โดยผูมีอํานาจ ทําใหอัตราการรับนวัตกรรมเร็วกวาการตัดสินใจโดยบุคคลเดียว การตัดสินใจขึ้นอยู
กับผูซ่ึงมีอํานาจ สถานะ หรือมีความเชี่ยวชาญดานเทคนิค 
 4. ชองทางและพฤติกรรมการติดตอส่ือสาร  
  การติดตอส่ือสารคือ กระบวนการสรางและใชสารสนเทศรวมกันกับผูอ่ืน เพื่อจะ
ทําใหเกิดความเขาใจรวมกัน สวนชองทางการติดตอส่ือสารคือ วิธีการที่ขอมูลขาวสารจะผานจาก
คนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง ธรรมชาติของการสื่อสารนี้ทําใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรมมี
โอกาสแพรหลายมากขึ้น 
  ชองทางสื่อสารที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพคือ ส่ือสารมวลชน เชน โทรทัศน 
วิทยุ หนังสือพิมพ นอกจากนี้ชองทางผานความสัมพันธสวนตัวก็เปนอีกชองทางหนึ่ง ซ่ึงมี          
ประสิทธิภาพในการชักชวนใหคนยอมรับแนวคิดใหมๆ ไดดี โดยเฉพาะหากบุคคลนั้นมีสถานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมในระดับเดียวกัน หรือการเขารวมกับกิจกรรมทางสังคมตาง ๆ อาทิ การสัมมนา 
การประชุม ยอมทําใหมีโอกาสรับทราบขอมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมมากขึ้น 
 5. ธรรมชาติของระบบสังคม 
  5.1  ธรรมชาติของระบบสังคม รวมถึงโครงสรางและคานิยมของระบบสังคมซึ่ง
อาจเอื้อหรือเปนอุปสรรคตอการรับนวัตกรรมเปนการพิจารณาความสัมพันธของหนวยตาง ๆ มี
ลักษณะเปนอยางไร เชน คนในสังคมรวมกันแกปญหาเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคเดียวกัน หรือ
สมาชิกของระบบสังคมมีลักษณะเปนปจเจกบุคคล 
  5.2  ธรรมเนียมปฏิบัติคือ รูปแบบของพฤติกรรมที่สรางขึ้นใหเปนมาตรฐาน
สําหรับสมาชิกในระบบปฏิบัติตาม ธรรมเนียมปฏิบัติอาจเปนอุปสรรคของการเปลี่ยนแปลงได เชน 
ชุมชนชาวเปรูไมนิยมดื่นน้ําที่ตมแลว หรือชาวอินเดียไมนิยมบริโภคเนื้อวัวเพราะถือวาวัวเปนสัตว
ศักดิ์สิทธิ์ 
 6. การสนับสนุนจากผูนําการเปลี่ยนแปลง (Change Agents) คือ บุคคลซึ่งมีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจในการรับนวัตกรรมของผูอ่ืนในทิศทางที่ผูนําการเปลี่ยนแปลงตองการ โดยปกติ     
ผูนําการเปลี่ยนแปลงมักเปนนักวิชาการที่มีความรูหรือความเชี่ยวชาญในสาขาของนวัตกรรมนั้น ๆ 
รวมทั้ง ครู บริษัทที่ปรึกษา ผูปฏิบัติงานดานการพัฒนาหรือแมแตพนักงานขาย บทบาทที่สําคัญของ 
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ผูนําการเปลี่ยนแปลงคือ การสนับสนุนใหบุคคลที่ตนเกี่ยวของรับนวัตกรรม ทั้งนี้โดยนวัตกรรมนั้น
ควรเลือกใหสอดคลองกับความตองการของผูรับ 
 ประเวศน  มหารัตนสกุล (2547 : 154-155) กลาววา ปจจัยทางการบริหารจัดการที่มี
อิทธิพลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงคนในองคการตางยอมรับวา การเปลี่ยนแปลงเปนภาวะปกติวิสัย 
เพื่อใหองคกรอยูรอด จึงตองมีการจัดทําแผนกลยุทธ หรือแผนปฏิบัติงาน มิใชปลอยใหการ
บริหารงานเปนไปตามยถากรรม หรือยอมรับเทคนิคการบริหารใหม ๆ มาประยุกตใชในการบริหาร
จัดการ  องคกร และเนื่องจากความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ องคกรตองการนํามา
ประยุกตใชในกระบวนการบริหารภายในองคกร เพื่อปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานในดานตางๆ 
ใหเกิดความคลองตัว รวดเร็วและลดขอผิดพลาด 
  
2.9  ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 สุทรรศิกา  คูรัตน (2534) ทําการศึกษาถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยศึกษาเรื่อง 
“ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาองคกรศึกษาเฉพาะ
กรณีบริษัท เงินทุนหลักทรัพยธนชาติ จํากัด” เพื่อทราบถึงลักษณะการใชเทคโนโลยีส่ือสาร 
ความสัมพันธระหวางสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของบุคลากรกับการยอมรับนวัตกรรม
เทคโนโลยีการสื่อสาร ประสิทธิภาพในการใชเทคโนโลยีการสื่อสาร ประสิทธิผลที่เกิดจากการใช
เทคโนโลยีการสื่อสารและความคาดหวังประโยชนจากการใชเทคโนโลยีการสื่อสารและเพื่อศึกษา
ความสัมพันธระหวางการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารของบุคลากรกับประสิทธิภาพใน
การใชเทคโนโลยีการสื่อสาร ประสิทธิผลที่เกิดจากการใชเทคโนโลยีการสื่อสาร 
 จากการวิจัยพบวา คอมพิวเตอร เปนเครื่องใชสํานักงานที่กลุมตัวอยางสวนใหญมีความ
ตองการเพิ่ม ขึ้นมากที่สุด และสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของบุคลากรไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อายุการทํางาน ตําแหนงงาน หนวยงาน จํานวนผูใตบังคับบัญชาและประสบการณการ
ฝกอบรมไมมีความสัมพันธกับการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร 
 สุวรรณ  มาศเมฆ (2540) ศึกษาเรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจในการใชบริการ
ระบบเครือขายอินเตอรเน็ตของอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ตอการ
ดําเนินภารกิจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เปนการวิจัยเชิงสํารวจโดยใชแบบสอบถาม
และแบบสัมภาษณเปนเครื่องมือ ประชากรที่ศึกษาคือ อาจารยในสถาบันอุดมศึกษาสังกัด
ทบวงมหาวิทยาลัย จํานวน  18 แหง ผลการวิจัยพบวา อาจารยในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
ทบวงมหาวิทยาลัย มีความคาดหวังตอประโยชนที่ไดรับจากการใชระบบเครือขายอินเตอรเน็ตและ
บริการที่ใหในระดับสูง และมีความพึงพอใจจากการใชบริการในระดับสูง นอกจากนี้ยังมีความ
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คาดหวังตอประโยชนที่ไดรับจากการใชบริการระบบเครือขายอินเตอรเน็ตในดานการบริหาร การ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย การใหบริการทางวิชาการ และการเผยแพรในระดับสูง โดยความ
คาดหวังตอประโยชนที่ไดรับ มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการใชบริการระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ตของอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย 
 ผลการวิจัย พบวา สถาบันอุดมศึกษาทุกแหงใหความสําคัญในการนําระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ตมาใช เพื่อสนับสนุนการดําเนินภารกิจของสถาบัน โดยไดกําหนดเปนนโยบายอยาง
ชัดเจน ทั้งในลักษณะของการพัฒนาบุคลากรรองรับ การจัดหาเครื่องมืออุปกรณใหเพียงพอ และ
สามารถนํามาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ในอนาคตคาดวาจะมีการนําระบบเครือขายอินเตอรเน็ตมา
ใชอยางกวางขวางในทุกดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการเรียนการสอนในระดับสูงที่เปน  
หลักสูตรนานาชาติ 
 หรรษา  วงศธรรมกูล (2541) ศึกษาเรื่อง การใชประโยชนและความพึงพอใจตอ
เทคโนโลยีสารสนเทศระบบเครือขายอินเทอรเน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนการ
วิจัยเชิงสํารวจ โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ประชากรที่ศึกษา ไดแก 
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรทุกคณะที่เปดสอนไมนอยกวา 4 ป 
จํานวน  12 คณะ ผลการวิจัยพบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีการใชประโยบนจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศบริการระบบเครือขายอินเทอรเน็ตทั่วไปในระดับไมสูง แตมีความพึงพอใจ
จากการใชในระดับสูง โดยการใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศบริการระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในเชิงบวกคือ 
นักศึกษาที่มีการใชประโยชนมากก็จะมีความพึงพอใจมาก และนักศึกษาที่มีการใชประโยชนนอยก็
จะมีความพึงพอใจนอย 
 เสถียร  แสงแถวทิม (2542) ศึกษางานวิจัยเร่ือง ความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการสอนของคณาจารยคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายงานวิจัยพบวา ปจจัย
ทางประชากร เชน อายุ ประสบการณการสอนดานความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณาจารยมี
ความตองการฮารดแวร ซอฟตแวร สารสนเทศ เพื่อประโยชนทางดานการเรียนการสอนมากที่สุด 
 กรกนก  งามพริ้ง (2546) รายงานการวิจัยเร่ือง การใชเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขต ลําปาง ผลงานวิจัยพบวา อาจารยมีความตองการใช
เทคโนโลยีทางดานฮารดแวรและซอฟตแวรที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งตองการความดูแลเอาใจใส
จากเจาหนาที่ศูนยคอมพิวเตอรเปนอยางมาก เพื่อสนับสนุนใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น  
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 สุดาพร  ปญญาพฤกษ (2546) รายงานวิจัยเร่ือง สภาพและปญหาในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนของครูสังกัดในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เขารวม
โครงการเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อโรงเรียนไทย สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร พบวา 
อาจารยมีความตองการใชอินเทอรเน็ตในการเรียนการสอนมากที่สุด เพื่อเพิ่มความเร็ว 
 สุวรรณา  แซตั้ง (2547) ทําการศึกษาศักยภาพการแขงขันดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช กอใหเกิดประโยชนในการ
ลดตนทุน และความรวดเร็วแมนยําในเรื่องของระบบขอมูล ขาวสาร ซ่ึงทําใหการวางแผนกลยุทธ
ไดเหมาะสม กอใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงานขององคกร การใชกลยุทธรวมกับการนํา
เทคโนโลยีมาใช มีความสําคัญมากในยุคโลกาภิวัตน ที่ตองพบกับการแขงขันจากการเปดการคาเสรี 
เพื่อใหเกิดศักยภาพที่สูงเพียงพอตอการแขงขัน เปนการรักษาสวนแบงทางการตลาดภายในประเทศ
เอาไว 
 บุษรา  ประกอบธรรม และระวีวรรณ โปฟา (2548) ผลการวิจัยความสัมพันธระหวาง
เจตคติกับปริมาณและประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการสอน คณาจารย
ในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ พบวา อาจารยอายุเฉลี่ย 36 ป มีประสบการณการสอน 9 ป โดยจะสงผลถึง
ความสัมพันธกับปริมาณการใช เจตคติ และทักษะการใชงานมีความสัมพันธตรงกันในทิศทาง
ตรงกันขาม แตกลุมตัวอยางของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีอายุและประสบการณการทํางานไมแตกตาง
กัน และไมสูงมากนัก ทําใหขนาดความสัมพันธของตัวแปรตางๆ จึงใหคาความสัมพันธไมมากแต
สามารถบอกทิศทางถึงความสัมพันธของขอมูลไดอยางชัดเจน และมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศของคณาจารยสรุปไดดังนี้คือ ควรยกระดับฮารดแวรและซอฟทแวรใหมี
ความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ จัดอบรมการใชซอฟตแวรและเทคโนโลยีใหม ๆ แกคณาจารย
และแกปญหาเรื่องเครือขายเกี่ยวกับการเชื่อมโยงเขาสูระบบของมหาวิทยาลัยจากสถานที่อ่ืน 
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บทที่  3 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
 

 การวิจยัคร้ังนี้เปนการวจิัยแบบเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยการใชแบบสอบถาม 
(Questionnaires) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมลู เพื่อศึกษาความคิดเห็นและความถี่ตอการ
ใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ใน 4 ดาน ซ่ึงประกอบดวย ดานฮารดแวร ดาน
ซอฟตแวร ดานระบบเครือขาย และดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ โดยมีกรอบแนวความคิดในการ
วิจัยดังนี ้
 
ตารางที่ 3.1  กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)   ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณลักษณะสวนบุคคล 
- อายุ 
- ประสบการณการสอน 

ความคิดเห็นตอการใช 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

- ฮารดแวร 
- ซอฟตแวร 
- ระบบเครือขาย 
- อุปกรณโสตทัศนูปกรณ 

 

ความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

- ฮารดแวร 
- ซอฟตแวร 
- ระบบเครือขาย 
- อุปกรณโสตทัศนูปกรณ 

คณะหรือหนวยงานที่สังกัด 
 

- คณะบริหารธรุกิจ 
- คณะการบัญช ี
- คณะเศรษฐศาสตร 
- คณะนิติศาสตร 
- คณะศิลปศาสตรและ

วิทยาศาสตร 
- คณะนเิทศศาสตร 
- คณะวิศวกรรมศาสตร 
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- คณะศิลปกรรมศาสตร 
- สถาบันภาษา 
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                   จํานวน 
ลําดับ                   หนวยงาน 
                ประชากร          กลุมตัวอยาง 
 

1 คณะบริหารธรุกิจ  62 46 
 2 คณะการบัญช ี 33 14 
 3 คณะเศรษฐศาสตร 14 6 
 4 คณะนิติศาสตร 31 9 
 5 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 80 41 
 6 คณะนเิทศศาสตร 39 14 
 7 คณะวิศวกรรมศาสตร 31 16 
 8 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 38 27 
 9 คณะศิลปกรรมศาสตร 12 4 
 10 สถาบันภาษา 81 25 
   รวม 421 202 

3.2  ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยางในการวจิัยครั้งนี้คือ อาจารยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ที่
สังกัดคณะวิชาหรือหนวยงาน ประกอบดวยคณะบริหารธุรกิจ คณะการบัญชี คณะเศรษฐศาสตร 
คณะนิติศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร คณะนิเทศศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศิลปกรรมศาสตร และสถาบนัภาษา ที่ทาํหนาที่สอนในปการศกึษา 2549 
จํานวน 421 คน  ผูวิจยัไดสุมตัวอยางจากตาราง (Krejcic and Margan อางถึงใน นภาภรณ จนัทรศพัท
และคณะ, 2546 : 106) ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 202 คน หลังจากนั้นจึงนําไปสุมตามคณะ โดย
การเทียบสัดสวนไดกลุมตัวอยางตามตารางที่ 3.2  
 
ตารางที่ 3.2  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 

 

 

69 

3.3  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือทีใ่ชสําหรับการวิจยัครั้งนี้ เปนแบบสอบถามความคิดเหน็ตอการใชและความถี่
ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การเรียนการสอนของอาจารยมหาวทิยาลัยธุรกจิบณัฑติย ผูวจิยั
เลือกใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ โดยสรางขอคําถามตามนิยามปฏบิัติการ 
 สวนที่ 1 เปนขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับคณุลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ประกอบดวยอายุ ประสบการณการสอน คณะหรือหนวยงานที่สังกัด ซ่ึงลักษณะของแบบสํารวจเปน
แบบตรวจรายการ (Check List) 
 สวนที่ 2 เปนขอคําถามเกี่ยวกับความคดิเห็นตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ
อาจารยมหาวทิยาลัยธุรกิจบณัฑิตย สอบถามดานฮารดแวร  ดานซอฟตแวร  ดานระบบเครือขาย 
และดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ โดยกําหนดคําตอบ 5 ระดับมีเกณฑการใหคะแนนดังนี ้
 ระดับความคดิเห็นตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ คาคะแนน 
   เห็นดวยมากทีสุ่ด 5 
   เห็นดวยมาก    4 
   เห็นดวยปานกลาง 3 
   เห็นดวยนอย      2 
   เห็นดวยนอยที่สุด        1 
 สวนที่ 3 เปนขอคําถามเกี่ยวกับความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ วัดระดับความถ่ี
ในการใช สอบถามดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร  ดานระบบเครือขาย  ดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ 
โดยกําหนดคําตอบ 5 ระดับมีเกณฑการใหคะแนนดังนี ้
  ระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ   คาคะแนน 
   ใชมากที่สุด 5 
   ใชมาก             4 
   ใชปานกลาง 3 
   ใชนอย       2 
   ใชนอยที่สุด  1 
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3.4  การวิเคราะหขอมูลและการแปลผล 
 1. ขอมูลแบบสํารวจที่เก็บรวบรวมได  นําไปวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป SPSS 
for window โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 2. ขอมูลสวนที่  1  วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) 
 3. ขอมูลสวนที่ 2 วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) แปลผลคาเฉลีย่ของระดบัความคดิเห็น โดยผูวจิยัไดกาํหนดเกณฑในการแปลความหมายตาม
วิธีการของ (Best, 1978 : 174 อางถึงใน บุษรา  ประกอบธรรม และคณะ, 2548) การแปลความหมาย
คาเฉลี่ยดังนี ้
    คาเฉล่ีย  ระดับความคดิเห็น 
  1.00-1.50  หมายถึง อาจารยมีความคิดเห็นอยูในระดับเหน็ดวยนอยที่สุด 
  1.51-2.50  หมายถึง  อาจารยมีความคิดเห็นอยูในระดับเหน็ดวยนอย 
  2.51-3.50  หมายถึง  อาจารยมีความคิดเห็นอยูในระดับเหน็ดวยปานกลาง 
  3.51-4.50  หมายถึง  อาจารยมีความคิดเห็นอยูในระดับเหน็ดวยมาก 
  4.51-5.00  หมายถึง  อาจารยมีความคิดเห็นอยูในระดับเหน็ดวยมากที่สุด 
 4. ขอมูลสวนที่ 3 วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) แปลผลคาเฉลี่ยของความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการแปล
ความหมายตามวิธีการของ (Best, 1978 : 174 อางถึงใน บุษรา  ประกอบธรรม และคณะ, 2548) การ
แปลความหมายคาเฉลี่ยดังนี ้
    คาเฉล่ีย                                               ระดับการใช 
  1.00-1.50   หมายถึง อาจารยมีความถี่ในการใชอยูในระดับใชนอยที่สุด 
  1.51-2.50    หมายถึง อาจารยมีความถี่ในการใชอยูในระดับใชนอย 
  2.51-3.50   หมายถึง  อาจารยมีความถี่ในการใชอยูในระดับใชปานกลาง 

  3.51-4.50   หมายถึง  อาจารยมีความถี่ในการใชอยูในระดับใชมาก 
  4.51-5.00   หมายถึง  อาจารยมีความถี่ในการใชอยูในระดับใชมากที่สุด 
  

 ขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม 
 1. ศึกษารายละเอยีดจากเอกสาร ตํารา วิทยานิพนธ และผลงานวิจยัที่เกีย่วของกับกับ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2. สรางแบบสอบถาม ใหตรงกับกรอบแนวคิดของการวิจยั 
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 3. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอขอคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และ       
ผูเชี่ยวชาญคือ ดร.พิมพใจ  ภิบาลสุข ผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมการเรียนการสอน ตรวจสอบ
เนื้อหาและถอยคําใหรัดกุมเหมาะสมครอบคลุมและตรงกับวัตถุประสงคที่ตองการศึกษา กอนนํา
ฉบับสมบูรณไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
 4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) กับอาจารยที่ปฏิบัติหนาที่สอนใน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย ซ่ึงไมใชกลุมตัวอยางจริงในการแจกแบบสอบถาม  จํานวน 30 ชุด เพื่อ
ตรวจสอบ ความยากงายและความเขาใจในขอคําถามใหไดความเชื่อมัน่มากที่สุด ไดคาอัลฟาของ
แบบสอบถาม = .8594 และ .8220 
 
3.5  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจยั ซ่ึงมีขั้นตอนดงันี้ 
 1. การสงแบบสอบถาม ผูวิจัยใชวิธีสงผานสํานักงานเลขานุการคณะ และสถาบัน เพือ่
ขอความรวมมอืในการตอบแบบสอบถามจากอาจารยในสังกัด ในวันที ่1 พฤศจิกายน 2549 
 2. การเก็บแบบสอบถามคืน ผูวิจัยขอความรวมมือใหผูตอบแบบสอบถามสงคืน
มายังผูวิจัย โดยผานสํานักงานเลขานุการคณะ และสถาบัน และผูวจิัยจะไปรับแบบสอบถามคืน
ดวยตนเอง ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2549 
 
 สถิติที่ใชในการวิจัย 
 ในการวจิัยคร้ังนี้ใชการวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยเครื่องคอมพวิเตอร โดยใชโปรแกรม 
SPSS โดยการใชคาทางสถิติตอไปนี ้
 1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ คุณลักษณะสวนบุคคล ใชสถิติคารอย
ละ (Percentage)  
 2. ขอมูลความคิดเห็นตอการใชและความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศดาน
ฮารดแวร ซอฟตแวร ระบบเครือขายและอปุกรณโสตทศันูปกรณ ใชสถิติการหาคาเฉลี่ย ( X ) และ
การหาคาเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 3. แสดงผลการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเหน็ตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ จําแนก
ตามอายุ ประสบการณการสอน คณะหรอืหนวยงานทีสั่งกัด โดยการใชสถิติการหาคาเฉลี่ย ( X ) 
และการหาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 4. ทดสอบสมมตฐิานระหวางคาเฉลี่ยของความคิดเห็น และความถี่ในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศของอาจารยมหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตยของกลุมตัวอยาง จาํแนกตามอาย ุ ประสบการณ
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การสอน คณะหรือหนวยงานที่สังกัด ตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ดานไดแก ดานฮารดแวร 
ดานซอฟตแวร ดานระบบเครือขาย และดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ โดยใชการทดสอบความ
แปรปรวน (ANOVA)  กับตัวแปรที่แบงเปน 3 กลุมขึ้นไป เมื่อพบวามีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติก็จะทดสอบความแตกตางเปนรายคู โดยใชวิธีของ Scheffe 
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บทที่ 4 

ผลการศึกษา 
 

การวิจัยเร่ือง “ความคิดเห็นตอการใชและความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การเรียนการสอนของอาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย” ผูวิจัยไดทําการเก็บรวมรวมขอมูลจาก
แบบสอบถาม และทําการวิเคราะหขอมูลและทดสอบสมมติฐานเพื่อที่จะตอบคําถามในการวิจัยวา
ผลการวิจัยเปนไปตามสมมติฐานหรือไม สามารถสรุปการรวมรวมขอมูลและเสนอผลการวิเคราะห
ขอมูล ดังนี้ 

 
ผลการเก็บรวมรวมขอมูล 

การวิจัยเร่ือง “ความคิดเห็นตอการใชและความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การเรียนการสอนของอาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย” เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดรับแบบสอบถามตอบกลับคืนมา จํานวน 
202 ชุด ผูวิจัยจึงนํามาวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม SPSS for Window ซ่ึงจะนําเสนอออกเปน            
4 ตอน ดังนี้คือ 

4.1  ขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะสวนบุคคล ไดแก  อาย ุ  ประสบการณการสอน และคณะ
หรือหนวยงานที่สังกัด 

4.2 ขอมูลความคิดเห็นตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรยีนการสอน ของอาจารยใน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร ดานระบบเครือขาย และดานอุปกรณ
โสตทัศนูปกรณ  โดยรวมและจําแนกตามอายุ ประสบการณการสอน และคณะหรือหนวยงานที่
สังกัด 

4.3  ขอมูลความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนของอาจารยใน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร ดานระบบเครือขาย และดานอุปกรณ
โสตทัศนูปกรณ โดยรวมและจําแนกตามอายุ ประสบการณการสอน และคณะหรือหนวยงานที่
สังกัด 

4.4 การทดสอบสมมติฐาน 
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4.1  ขอมูลเก่ียวกับคุณลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเปนอาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย โดยใชสถิติเชิงพรรณาหาความถีแ่ละหาคารอยละ โดยนําเสนอตั้งแตตารางที่ 4.1 ถึงตาราง
ที่ 4.3 ดังตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.1 จํานวนและรอยละของกลุมตวัอยางผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย 
 ธุรกิจบัณฑิตย จําแนกตามอาย ุ
 

อายุ จํานวน รอยละ 
     นอยกวา 30 ป 68 33.70 
     31- 40 ป 81 40.10 
     41-50 ป  32 15.80 
     51 ปขึ้นไป 21 10.40 

รวม 202 100.00 
 
 จากตารางที่ 4.1 กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามซึ่งเปนอาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย มีอายุระหวาง 31-40 ป มากที่สุดคือ จาํนวน 81 คน คิดเปนรอยละ 40.10 รองลงมาคือ มีอายุ
นอยกวา 30 ป มีจํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 33.70 มีอายุระหวาง 41-50 ป มีจํานวน 32 คน        
คิดเปนรอยละ 15.80 และมีอายุ 51 ปขึ้นไป มีจํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 10.40 
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ตารางที่ 4.2 จํานวนและรอยละของกลุมตวัอยางผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย 
 ธุรกิจบัณฑิตย  จําแนกตามประสบการณการสอน 
     

ประสบการณการสอน จํานวน รอยละ 
     นอยกวา 5 ป 111 55.00 
     6-10 ป 38 18.80 
     11-15 ป 
     16 ปขึ้นไป 

21 
32 

10.40 
15.80 

รวม 202 100.00 
 
 จากตารางที่ 4.2 กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเปนอาจารยมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตยมีประสบการณการนอยกวา 5 ป  มีจํานวนมากทีสุ่ดคือ จํานวน 111 คน คิดเปนรอยละ 55    
รองลงมาคือ มีประสบการณการสอนระหวาง   6-10 ป มีจํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 18.80 มี
ประสบการณการสอนตั้งแต 16 ปขึ้นไป มีจํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 15.80 และมปีระสบการณ
การสอนระหวาง 11-15 ป มีจํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 10.40 
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ตารางที่ 4.3 จํานวนและรอยละของกลุมตวัอยางผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย 
 ธุรกิจบัณฑิตย  จําแนกตามคณะหรือหนวยงานที่สังกัด 
 

คณะหรือหนวยงานที่สังกัด จํานวน รอยละ 
     คณะบริหารธุรกิจ 46 22.8 
     คณะการบญัชี 
     คณะเศรษฐศาสตร 
     คณะนิติศาสตร 
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
     คณะนเิทศศาสตร 
     คณะวิศวกรรมศาสตร 
     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     คณะศิลปกรรมศาสตร 
     สถาบันภาษา 

14 
6 
9 

41 
14 
16 
27 
4 

25 

6.90 
3.00 
4.50 

20.30 
6.90 
7.90 

13.40 
2.00 

12.40 

รวม 202 100 
 
 จากตารางที่ 4.3 กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเปนอาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย สังกัดคณะบรหิารธุรกิจ  มีจํานวนมากที่สุด   คือ จํานวน 46 คน คดิเปนรอยละ 22.8 
รองลงมาคือ สังกัดคณะศิลปศาสตรและวทิยาศาสตร มจีํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 20.30 สังกัด
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 13.40 สังกัดสถาบันภาษา มีจํานวน 25 
คน คิดเปนรอยละ 12.40  สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร มีจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 7.9 สังกัด
คณะการบัญชแีละสังกัดคณะนิเทศศาสตร มีจํานวน 14 คนเทากัน คดิเปนรอยละ 6.9 สังกัดคณะ
นิติศาสตร มีจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 4.5 สังกัดคณะเศรษฐศาสตร มีจํานวน 6 คน คิดเปน
รอยละ 3 และสังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร มีจํานวนนอยสุด 4 คน คิดเปนรอยละ 2 
 
 
 
 
 
 

DPU



 

 

77 

4.2 ขอมูลความคิดเห็นของอาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการเรียนการสอน  ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร ดานระบบเครือขาย และดานอุปกรณ
โสตทัศนูปกรณ โดยภาพรวม  และจําแนกตามอายุ ประสบการณการสอน  และคณะหรือหนวยงาน
ท่ีสังกัด 

 
ตารางที่ 4.4  คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นของอาจารยในมหาวิทยาลัย 

       ธุรกิจบัณฑิตยตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ดานฮารดแวร  
       ดานซอฟตแวร ดานระบบเครือขาย และดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ โดยภาพรวม 

 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ Χ  SD ระดับความคดิเห็น 
   ดานฮารดแวร 3.77 0.570 เห็นดวยมาก 
   ดานซอฟตแวร 4.07 0.593 เห็นดวยมาก 
   ดานระบบเครือขาย 4.43 1.578 เห็นดวยมาก 
   ดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ 3.71 0.678 เห็นดวยมาก 

รวม 3.88 0.513 เห็นดวยมาก 
  

จากตารางที่ 4.4 อาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มีความคิดเห็นวาการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร ดานระบบเครือขายและ
ดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก (Χ  = 3.88)  และเมื่อพิจารณาเปน
รายดานทั้ง 4 ดาน ก็อยูในระดับเห็นดวยมาก โดยอาจารยมีความคิดเห็นวาดานระบบเครือขาย มี
คาเฉลี่ยของความคิดเห็นสูงที่สุด (Χ  = 4.43) รองลงมาคือ ดานซอฟตแวร (Χ  = 4.07) ดาน
ฮารดแวร (Χ  = 3.77) และดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ  (Χ  = 3.71)  
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ตารางที่ 4.5  คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารยในมหาวิทยาลัย 
       ธุรกิจบัณฑิตยตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ดานฮารดแวร  
       จําแนกเปนรายขอ 

 

ความคิดเห็นตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ Χ  SD ระดับความคดิเห็น 
ดานฮารดแวร    

1.   คอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงมีสวนชวยประหยัดเวลา
 ในการเตรยีมการสอน 

4.33 0.782 เห็นดวยมาก 

2. คอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงมีสวนชวยในการนําเสนอ
เนื้อหาไดมาก 

4.40 0.656 เห็นดวยมาก 

3. การใชคอมพวิเตอรในการสอนสามารถจดักจิกรรมการสอน
ไดหลากหลายวิธี 

4.22 0.748 เห็นดวยมาก 

4. การนําเสนอเนื้อหาดวยคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง  
 มีสวนชวยดึงดูดความสนใจใหกับผูเรียนมากขึ้น 

4.34 0.673 เห็นดวยมาก 

5. จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณตอพวง มีจํานวน
 เพียงพอในการผลิตส่ือและผลิตเอกสารประกอบการสอน 

3.52 1.098 เห็นดวยมาก 

6. ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรและอปุกรณตอพวง 
 ภายในหนวยงานของทานอยูในสภาพพรอมใชงาน 

3.37 1.086 เห็นดวยปานกลาง 

7. ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรภายในหองเรยีนอยูใน
 สภาพพรอมใชงาน 

3.50 1.009 เห็นดวยปานกลาง 

8. การประมวลผลขอมูลของเครื่องคอมพิวเตอรในคณะ/
 สถาบันมีความรวดเร็ว 

3.17 1.037 เห็นดวยปานกลาง 

9. การประมวลผลขอมูลของเครื่องคอมพิวเตอรในหองเรียน 
มีความรวดเรว็ 

4.17 0.627 เห็นดวยมาก 

รวมดานฮารดแวร 3.77 0.570 เห็นดวยมาก 
 
 จากตารางที่ 4.5 เมื่อพิจารณาเปนรายขอดานฮารดแวร อาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑติย มีความคิดเหน็วาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรยีนการสอน ดานฮารดแวรอยูใน
ระดบัเหน็ดวยมากคอื คอมพวิเตอรและอุปกรณตอพวงมีสวนชวยประหยดัเวลาในการเตรียมการ
สอน คอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงมีสวนชวยในการนําเสนอเนื้อหาไดมาก การใชคอมพวิเตอรใน
การสอนสามารถจัดกิจกรรมการสอนไดหลากหลายวิธี การนําเสนอเนื้อหาดวยคอมพิวเตอรและ
อุปกรณตอพวงมีสวนชวยดึงดูดความสนใจใหกับผูเรียนมากขึ้น จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร และ
อุปกรณตอพวง มีจํานวนเพยีงพอในการผลิตส่ือและผลิตเอกสารประกอบการสอน การประมวลผล
ขอมูลของเครื่องคอมพิวเตอรในหองเรยีนมีความรวดเรว็ สําหรับขออ่ืน ๆ มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นอยู
ในระดับเห็นดวยปานกลาง 
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ตารางที่ 4.6  คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นของอาจารยในมหาวิทยาลัย 
       ธุรกิจบัณฑิตยตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ดานซอฟตแวร  
       จําแนกเปนรายขอ 

 
ความคิดเห็นตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ Χ  SD ระดับความคดิเห็น 

ดานซอฟตแวร    
1. ซอฟตแวรที่ใชในการผลิตส่ือการสอน การนําเสนอ มีสวน
 ชวยใหรูปแบบมีความนาสนใจมากขึน้ 

4.17 0.627 เห็นดวยมาก 

2. ซอฟตแวรที่ใชในการติดตอส่ือสาร ทําใหผูสอนและผูเรียน
 สามารถติดตอกันไดงายขึ้น 

4.01 0.695 เห็นดวยมาก 

3. ซอฟตแวรที่ใชในเฉพาะสาขาวิชาทําใหผูเรียนมีความเขาใจ 
ในบทเรียนมากขึ้น 

4.04 0.704 เห็นดวยมาก 

                                                                           รวมดานซอฟตแวร 4.07 0.593 เห็นดวยมาก 
 
 จากตารางที่ 4.6  เมื่อพิจารณาเปนรายขอดานซอฟตแวร อาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย มีความคิดเห็นวาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ดานซอฟตแวรอยูใน
ระดับเหน็ดวยมากทุกขอคือ ซอฟตแวรทีใ่ชในการผลิตส่ือการสอน การนําเสนอ มีสวนชวยให
รูปแบบมีความนาสนใจมากขึ้น ซอฟตแวรที่ใชในการติดตอส่ือสาร ทําใหผูสอนและผูเรียน
สามารถติดตอกันไดงายขึ้น ซอฟตแวรที่ใชในเฉพาะสาขาวิชาทําใหผูเรียนมีความเขาใจในบทเรียน
มากขึ้น 
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ตารางที่ 4.7  คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นของอาจารยในมหาวิทยาลัย 
                    ธุรกิจบัณฑติยตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ดานระบบ 
                     เครือขาย จําแนกเปนรายขอ 
 

ความคิดเห็นตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ Χ  SD ระดับความคดิเห็น 

ดานระบบเครอืขาย    
1. การสืบคนขอมูลทาง Internet มีสวนชวยใหเกิดความ
 สะดวกรวดเร็วในการเตรียมการสอน 

4.74 2.912 เห็นดวยมากทีสุ่ด 

2. การติดตอส่ือสารผานระบบเครือขาย ทําใหผูเรียนผูสอน 
ติดตอกันงายขึน้ 

4.12 0.783 เห็นดวยมาก 

รวมดานระบบเครือขาย 4.43 1.578 เห็นดวยมาก 
   

 จากตารางที่ 4.7  เมื่อพิจารณาเปนรายขอดานระบบเครือขาย อาจารยในมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย มีความคิดเห็นวาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศดานระบบเครือขายอยูในระดับเห็น
ดวยมากที่สุดคือ การสืบคนขอมูลทาง Internet มีสวนชวยใหเกิดความสะดวกรวดเรว็ในการ
เตรียมการสอน นอกนัน้มีความคิดเห็นวาอยูในระดับเหน็ดวยมาก 
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ตารางที่ 4.8  คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นของอาจารยในมหาวิทยาลัย 
       ธุรกิจบัณฑิตยตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนดานอุปกรณ 
       โสตทัศนูปกรณ  จําแนกเปนรายขอ 

 
ความคิดเห็นตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ Χ  SD ระดับความคดิเห็น 

ดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ    
 1. การนําเสนอดวยเครื่องวิชวลพรีเซนเตอร และเครื่อง LCD 
  ทําใหผูเรียนเกดิความสนใจ 

3.99 0.726 เห็นดวยมาก 

2. วิธีการใชงานเครื่องวิชวลพรีเซนเตอร และเครื่อง LCD  
งายและสะดวกตอการใชงาน 

3.80 0.883 เห็นดวยมาก 

3. การนําเสนอดวยเครื่องวิชวลพรีเซนเตอร และเครื่อง LCD 
 มีความชัดเจน 

3.62 0.951 เห็นดวยมาก 

4. เครื่องฉายภาพขามศีรษะ ใชงานงาย และการเตรียมส่ือ 
 ไมยุงยาก 

3.47 1.008 เห็นดวยนอย 

รวมดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ 3.71 0.678 เห็นดวยมาก 
 
 จากตารางที่ 4.8 เมื่อพิจารณาเปนรายขอดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ อาจารยในมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบณัฑติย มีความคิดเห็นวาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ดานอปุกรณ
โสตทัศนปูกรณ อยูในระดับเห็นดวยนอยคอื เครื่องฉายภาพขามศีรษะ ใชงานงายและการเตรยีมสื่อไม
ยุงยาก สําหรับขออ่ืน ๆ มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นอยูในระดบัเห็นดวยมาก 
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4.2.1  ขอมูลความคิดเห็นของอาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
              เพื่อการเรียนการสอน ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร ดานระบบเครือขาย และดานอุปกรณ 
             โสตทัศนูปกรณ  จําแนกตามชวงอายุ 
 
ตารางที่ 4.9  คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นของอาจารยในมหาวิทยาลัย 

       ธุรกิจบัณฑิตยตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ดานฮารดแวร  
       ดานซอฟตแวร ดานระบบเครือขาย และดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ ที่มีอายนุอยกวา  
       30 ป 

 

ความคิดเห็นตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ Χ  SD ระดับความคดิเห็น 
   ดานฮารดแวร 3.87 0.54 เห็นดวยมาก 
   ดานซอฟตแวร 4.16 0.59 เห็นดวยมาก 
   ดานระบบเครือขาย 4.37 0.67 เห็นดวยมาก 
   ดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ 3.77 0.68 เห็นดวยมาก 

รวม 3.95 0.44 เห็นดวยมาก 
  

จากตารางที่ 4.9 อาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ที่มีอายุนอยกวา 30 ป มีความ
คิดเห็นตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร ดาน
ระบบเครือขายและดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ  โดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก (Χ  = 3.95)  
และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน อาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มีความคิดเห็นวามีการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนอยูในระดับเห็นดวยมากทั้ง 4 ดาน  
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ตารางที่ 4.10  คาเฉลี่ย และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นของอาจารยในมหาวิทยาลัย 
         ธุรกิจบัณฑิตยตอการใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ดานฮารดแวร  
         ดานซอฟตแวร ดานระบบเครือขาย และดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ ที่มีชวงอายุ  
         31-40 ป 

 

ความคิดเห็นตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ Χ  SD ระดับความคดิเห็น 
   ดานฮารดแวร 3.73 0.62 เห็นดวยมาก 
   ดานซอฟตแวร 4.08 0.59 เห็นดวยมาก 
   ดานระบบเครือขาย 4.66 2.35 เห็นดวยมากทีสุ่ด 
   ดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ 3.73 0.70 เห็นดวยมาก 

รวม 3.89 0.60 เห็นดวยมาก 
 
 จากตารางที่ 4.10  อาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ที่มีอายุระหวาง 31-40 ป มี
ความคิดเหน็วาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร 
ดานระบบเครอืขายและดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ โดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก (Χ  = 3.89)  
และเมื่อพจิารณาเปนรายดานอาจารยในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑติยมีความคิดเหน็วาการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่การเรยีนการสอน ดานระบบเครือขาย มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด (Χ  = 4.66) อยูในระดับเห็น
ดวยมากที่สุด รองลงมาคือ ดานซอฟตแวร (Χ  = 4.08) และดานฮารดแวร ดานอุปกรณ
โสตทัศนูปกรณ (Χ  = 3.73) มีความคิดเหน็อยูในระดับเห็นดวยมาก 
 

ตารางที่ 4.11  คาเฉลี่ย และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นของอาจารยในมหาวิทยาลัย 
         ธุรกิจบัณฑิตยตอการใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ดานฮารดแวร  
         ดานซอฟตแวร ดานระบบเครือขาย และดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ ที่มีชวงอายุ  
         41-50 ป 

 
ความคิดเห็นตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ Χ  SD ระดับความคดิเห็น 

   ดานฮารดแวร 3.75 0.44 เห็นดวยมาก 
   ดานซอฟตแวร 3.94 0.60 เห็นดวยมาก 
   ดานระบบเครือขาย 4.14 0.58 เห็นดวยมาก 
   ดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ 3.60 0.56 เห็นดวยมาก 

รวม 3.79 0.36 เห็นดวยมาก 
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 จากตารางที่ 4.11 อาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ที่มีอายุระหวาง  41-50 ป มี
ความคิดเหน็วาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร 
ดานระบบเครอืขายและดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ โดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก (Χ  = 3.79)  
และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน อาจารยในมหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑิตย มีความคิดเห็นวาการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนอยูในระดับเห็นดวยมากทัง้ 4 ดาน โดยมีความคิดเหน็วา
มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ดานระบบเครือขาย มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นเหน็
ดวยมากที่สุด (Χ  = 4.14)  รองลงมาคือ ดานซอฟตแวร (Χ  = 3.94) และดานฮารดแวร (Χ  = 3.73) 
สวนความคิดเห็นดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นเห็นดวยต่ําสุด  (Χ  = 3.60) 
 
ตารางที่ 4.12  คาเฉลี่ย และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นของอาจารยในมหาวิทยาลัย 

         ธุรกิจบัณฑิตยตอการใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ดานฮารดแวร  
         ดานซอฟตแวร ดานระบบเครือขาย และดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ ที่มีชวงอายุ  
         51 ปขึ้นไป 

 

ความคิดเห็นตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ Χ  SD ระดับความคดิเห็น 
   ดานฮารดแวร 3.68 0.58 เห็นดวยมาก 
   ดานซอฟตแวร 3.95 0.55 เห็นดวยมาก 
   ดานระบบเครือขาย 4.14 0.63 เห็นดวยมาก 
   ดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ 3.64 0.75 เห็นดวยมาก 

รวม 3.76 0.54 เห็นดวยมาก 
 
 จากตารางที่ 4.12 อาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ที่มีอายุ 51 ปขึ้นไป มีความ
คิดเห็นวาการใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร ดาน
ระบบเครือขายและดานอุปกรณโสตทัศนปูกรณ โดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก (Χ  = 3.76)  
และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน อาจารยในมหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย มีความคิดเห็นวาการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ดานระบบเครือขาย มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นเห็นดวย
มากที่สุด     (Χ  = 4.14)  รองลงมาคือ ดานซอฟตแวร (Χ  = 3.95) และดานฮารดแวร (Χ  = 3.68) 
สวนความคิดเห็นดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นเห็นดวยต่ําสุด  (Χ  = 3.64) 
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4.2.2  ขอมูลความคิดเห็นของอาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ   
              เพื่อการเรียนการสอน   ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร ดานระบบเครือขาย และดานอุปกรณ 
              โสตทัศนูปกรณ  จําแนกตามชวงประสบการณการสอน 
 
ตารางที่ 4.13  คาเฉลี่ย และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นของอาจารยในมหาวิทยาลัย 

         ธุรกิจบัณฑิตยตอการใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ดานฮารดแวร  
         ดานซอฟตแวร ดานระบบเครือขาย และดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ ที่ม ี
         ประสบการณการสอนนอยกวา 5 ป 

 

ความคิดเห็นตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ Χ  SD ระดับความคดิเห็น 
   ดานฮารดแวร 3.81 0.59 เห็นดวยมาก 
   ดานซอฟตแวร 4.12 0.59 เห็นดวยมาก 
   ดานระบบเครือขาย 4.61 2.03 เห็นดวยมากทีสุ่ด 
   ดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ 3.78 0.71 เห็นดวยมาก 

รวม 3.94 0.55 เห็นดวยมาก 
 
 จากตารางที่ 4.13 อาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยที่มีประสบการณการสอนนอย
กวา 5 ป มีความคิดเห็นวาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ดานฮารดแวร ดาน
ซอฟตแวร ดานระบบเครือขายและดานอปุกรณโสตทัศนูปกรณ โดยรวมอยูในระดบัความคิดเหน็
เห็นดวยมาก  (Χ  = 3.94)  และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน อาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตยที่มี
ประสบการณการสอนนอยกวา  5 ป มีความคิดเหน็วาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียน
การสอน ดานระบบเครือขาย อยูในระดับเห็นดวยมากทีสุ่ด (Χ  = 4.61)  สวนดานซอฟตแวร (Χ  = 
4.12) ดานฮารดแวร (Χ  = 3.81) และดานอุปกรณโสตทศันูปกรณ (Χ  = 3.78) มีความคิดเหน็วามีการ
ใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนอยูในระดับเห็นดวยมาก 
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ตารางที่ 4.14  คาเฉลี่ย และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นของอาจารยในมหาวิทยาลัย 
         ธุรกิจบัณฑิตยตอการใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ดานฮารดแวร  
         ดานซอฟตแวร ดานระบบเครือขาย และดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ ที่มีชวง 
         ประสบการณการสอน 6-10 ป       
 

ความคิดเห็นตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ Χ  SD ระดับความคดิเห็น 
   ดานฮารดแวร 3.75 0.54 เห็นดวยมาก 
   ดานซอฟตแวร 4.01 0.60 เห็นดวยมาก 
   ดานระบบเครือขาย 4.22 0.70 เห็นดวยมาก 
   ดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ 3.71 0.54 เห็นดวยมาก 

รวม 3.84 0.43 เห็นดวยมาก 
 

 จากตารางที ่4.14 อาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑติยทีม่ีประสบการณการสอนระหวาง 
6-10 ป มีความคิดเห็นวาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การเรียนการสอน ดานฮารดแวร ดาน
ซอฟตแวร ดานระบบเครือขายและดานอุปกรณโสตทัศนปูกรณ โดยรวมอยูในระดับความคิดเห็นเหน็
ดวยมาก (Χ  = 3.84)  และเมือ่พจิารณาเปนรายดาน อาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตยที่มี
ประสบการณการสอนระหวาง 6-10 ป มีความคิดเหน็วาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียน
การสอนอยูในระดับเหน็ดวยมากทั้ง 4 ดาน โดยความคิดเห็นดานระบบเครือขาย มีคาเฉลี่ยเห็นดวย
สูงที่สุด (Χ  = 4.22)  รองลงมาคือ ดานซอฟตแวร (Χ  = 4.01) ดานฮารดแวร (Χ  = 3.75) สวน
ความคิดเหน็ดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นต่ําสุด  (Χ  = 3.71) 
 

ตารางที่ 4.15  คาเฉลี่ย และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นของอาจารยในมหาวิทยาลัย 
         ธุรกิจบัณฑิตยตอการใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ดานฮารดแวร  
          ดานซอฟตแวร ดานระบบเครือขาย และดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ ที่มีชวง 
          ประสบการณการสอน 11-15 ป 

 

ความคิดเห็นตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ Χ  SD ระดับความคดิเห็น 
   ดานฮารดแวร 3.65 0.56 เห็นดวยมาก 
   ดานซอฟตแวร 3.95 0.60 เห็นดวยมาก 
   ดานระบบเครือขาย 4.35 0.59 เห็นดวยมาก 
   ดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ 3.50 0.53 เห็นดวยนอย 

รวม 3.74 0.40 เห็นดวยมาก 
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 จากตารางที ่4.15 อาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑติยทีม่ีประสบการณการสอนระหวาง 
11-15 ป มีความคิดเห็นวาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ดานฮารดแวร ดาน
ซอฟตแวร ดานระบบเครือขายและดานอปุกรณโสตทัศนูปกรณ โดยรวมอยูในระดบัเห็นดวยมาก 
(Χ  = 3.74)  และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน อาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตยที่มีประสบการณ
การสอนระหวาง 11-15 ป มีความคิดเหน็วาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การเรียนการสอน ดาน
อุปกรณโสตทศันูปกรณ อยูในระดับเห็นดวยนอย (Χ  = 3.50) สวนดานระบบเครือขาย (Χ  = 4.35) 
ดานซอฟตแวร (Χ  = 3.95)  ดานฮารดแวร (Χ  = 3.65) มีความคิดเหน็วามีการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนอยูในระดับเห็นดวยมาก 
 
ตารางที่ 4.16  คาเฉลี่ย และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นของอาจารยในมหาวิทยาลัย 

         ธุรกิจบัณฑิตยตอการใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ดานฮารดแวร  
         ดานซอฟตแวร ดานระบบเครือขาย และดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ ที่ม ี
         ประสบการณการสอน 16 ปขึ้นไป 

 

ความคิดเห็นตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ Χ  SD ระดับความคดิเห็น 
   ดานฮารดแวร 3.76 0.51 เห็นดวยมาก 
   ดานซอฟตแวร 4.06 0.57 เห็นดวยมาก 
   ดานระบบเครือขาย 4.09 0.65 เห็นดวยมาก 
   ดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ 3.63 0.76 เห็นดวยมาก 

รวม 3.82 0.50 เห็นดวยมาก 
 
 จากตารางที่ 4.16 อาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑติยทีม่ีประสบการณการสอน 16 ป
ขึ้นไป มีความคิดเห็นวาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ดานฮารดแวร ดาน
ซอฟตแวร ดานระบบเครอืขายและดานอุปกรณโสตทศันูปกรณ โดยรวมอยูในระดบัเหน็ดวยมาก 
(Χ  = 3.82)  และเมื่อพจิารณาเปนรายดาน อาจารยในมหาวิทยาลยัธุรกจิบณัฑิตยที่มปีระสบการณการ
สอน 16 ปขึน้ไป มีความคิดเห็นวาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนอยูในระดบั
เห็นดวยมากทัง้ 4 ดาน โดยความคิดเหน็ดานระบบเครือขาย มีคาเฉลี่ยความคิดเหน็สูงที่สุด (Χ  = 
4.09)  รองลงมาคือ ดานซอฟตแวร (Χ  = 4.06) และดานฮารดแวร (Χ  = 3.76) สวนความคิดเห็น
ดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นต่ําสุด  (Χ  = 3.63) 
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4.2.3  ขอมูลความคิดเห็นของอาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ   
              เพื่อการเรียนการสอน ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร ดานระบบเครือขาย และดานอุปกรณ 
              โสตทัศนูปกรณ  จําแนกตามคณะหรือหนวยงานที่สังกัด 
 
ตารางที่ 4.17  คาเฉลี่ย และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นของอาจารยในมหาวิทยาลัย 

         ธุรกิจบัณฑิตยตอการใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ดานฮารดแวร  
         ดานซอฟตแวร ดานระบบเครือขาย และดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ สังกัดคณะ 
         บริหารธุรกิจ 
 

ความคิดเห็นตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ Χ  SD ระดับความคดิเห็น 
   ดานฮารดแวร 3.64 0.50 เห็นดวยมาก 
   ดานซอฟตแวร 4.05 0.61 เห็นดวยมาก 
   ดานระบบเครือขาย 4.33 0.53 เห็นดวยมาก 
   ดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ 3.62 0.71 เห็นดวยมาก 

รวม 3.78 0.39 เห็นดวยมาก 
 
 จากตารางที่ 4.17 อาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย สังกัดคณะบริหารธุรกิจ มีความ
คิดเห็นวาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร ดาน
ระบบเครือขายและดานอุปกรณโสตทัศนปูกรณ โดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก (Χ  = 3.78)  
และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน อาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑติย สังกัดคณะบรหิารธุรกจิ มีความ
คิดเห็นวาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับเห็นดวยมากทั้ง 4 ดาน โดยความคิดเหน็ดาน
ระบบเครอืขาย มีคาเฉลีย่ความคิดเหน็สูงทีสุ่ด (Χ  = 4.33)  รองลงมาคือ ดานซอฟตแวร (Χ  = 4.05) 
และดานฮารดแวร (Χ  = 3.64) สวนความคิดเห็นดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ มคีาเฉลี่ยความ
คิดเห็นต่ําสุด  (Χ  = 3.62) 
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ตารางที่ 4.18  คาเฉลี่ย และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นของอาจารยในมหาวิทยาลัย 
         ธุรกิจบัณฑิตยตอการใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ดานฮารดแวร  
         ดานซอฟตแวร ดานระบบเครือขายและดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ สังกัดคณะการบัญชี 

 

ความคิดเห็นตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ Χ  SD ระดับความคดิเห็น 
   ดานฮารดแวร 3.57 0.72 เห็นดวยมาก 
   ดานซอฟตแวร 3.97 0.56 เห็นดวยมาก 
   ดานระบบเครือขาย 4.17 0.72 เห็นดวยมาก 
   ดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ 3.64 0.62 เห็นดวยมาก 

รวม 3.72 0.55 เห็นดวยมาก 
 
 จากตารางที่ 4.18 อาจารยในมหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย สังกัดคณะการบัญชี มีความ
คิดเห็นวาการใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร ดาน
ระบบเครือขายและดานอุปกรณโสตทัศนปูกรณ โดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก (Χ  = 3.72)  
และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน  อาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย สังกัดคณะการบัญชี มีความ
คิดเห็นวาการใชเทคโนโลยสีารสนเทศอยูในระดับเห็นดวยมากทั้ง 4 ดาน โดยความคดิเห็นดานระบบ
เครือขาย มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นสูงที่สุด (Χ  = 4.17)  รองลงมาคือ ดานซอฟตแวร (Χ  = 3.97) และ
ดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ (Χ  = 3.64) สวนความคดิเห็นดานฮารดแวร มีคาเฉลี่ยความคิดเหน็
ต่ําสุด  (Χ  = 3.57) 
 

ตารางที่ 4.19  คาเฉลี่ย และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นของอาจารยในมหาวิทยาลัย 
         ธุรกิจบัณฑิตยตอการใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ดานฮารดแวร  
         ดานซอฟตแวร ดานระบบเครือขาย และดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ สังกัดคณะ 
         เศรษฐศาสตร 

 

ความคิดเห็นตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ Χ  SD ระดับความคดิเห็น 
   ดานฮารดแวร 3.85 0.48 เห็นดวยมาก 
   ดานซอฟตแวร 4.22 0.34 เห็นดวยมาก 
   ดานระบบเครือขาย 4.41 0.37 เห็นดวยมาก 
   ดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ 3.50 0.85 เห็นดวยปานกลาง 

รวม 3.89 0.43 เห็นดวยมาก 
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 จากตารางที ่ 4.19 อาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย สังกดัคณะเศรษฐศาสตร              
มีความคิดเหน็วาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร 
ดานระบบเครอืขายและดานอุปกรณโสตทศันูปกรณ โดยรวมอยูในระดับเหน็ดวยมาก (Χ  = 3.89)  
และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน อาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย สังกัดคณะเศรษฐศาสตร  มี
ความคิดเหน็วาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรยีนการสอน ดานอุปกรณโสตทศันูปกรณ อยู
ในระดับเห็นดวยปานกลาง (Χ  = 3.50) สวนดานระบบเครอืขาย (Χ  = 4.41)  ดานซอฟตแวร (Χ  = 
4.22) และดานฮารดแวร (Χ  = 3.85) มีความคิดเห็นวามีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับ
เห็นดวยมาก 
 
ตารางที่ 4.20  คาเฉลี่ย และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นของอาจารยในมหาวิทยาลัย 

         ธุรกิจบัณฑิตยตอการใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ดานฮารดแวร  
         ดานซอฟตแวร ดานระบบเครือขาย และดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ สังกัดคณะ 
         นิติศาสตร 

 

ความคิดเห็นตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ Χ  SD ระดับความคดิเห็น 
   ดานฮารดแวร 3.72 0.65 เห็นดวยมาก 
   ดานซอฟตแวร 3.85 0.55 เห็นดวยมาก 
   ดานระบบเครือขาย 4.22 0.56 เห็นดวยมาก 
   ดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ 3.80 0.78 เห็นดวยมาก 

รวม 3.82 0.51 เห็นดวยมาก 
 
 จากตารางที่ 4.20 อาจารยในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑติย สังกดัคณะนติิศาสตร มีความ
คิดเห็นวาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร ดาน
ระบบเครือขายและดานอุปกรณโสตทัศนปูกรณ โดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก (Χ  = 3.82) และ
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน อาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย สังกัดคณะนิติศาสตร มีความ
คิดเห็นวาการใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การเรยีนการสอนอยูในระดบัเห็นดวยมากทั้ง 4 ดาน โดย
ความคิดเหน็ดานระบบเครอืขาย มีคาเฉลี่ยความคิดเหน็สูงที่สุด (Χ  = 4.22)  รองลงมาคือ ดาน
ซอฟตแวร (Χ  = 3.85) และดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ   (Χ  = 3.80) สวนความคิดเห็นดาน
ฮารดแวร มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นต่ําสุด  (Χ  = 3.72) 
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ตารางที่ 4.21  คาเฉลี่ย และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นของอาจารยในมหาวิทยาลัย 
         ธุรกิจบัณฑิตยตอการใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ดานฮารดแวร  
         ดานซอฟตแวร ดานระบบเครือขาย และดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ สังกัดคณะ 
         ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

 

ความคิดเห็นตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ Χ  SD ระดับความคดิเห็น 
   ดานฮารดแวร 3.85 0.51 เห็นดวยมาก 
   ดานซอฟตแวร 4.11 0.63 เห็นดวยมาก 
   ดานระบบเครือขาย 4.36 0.64 เห็นดวยมาก 
   ดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ 3.84 0.67 เห็นดวยมาก 

รวม 3.94 0.45 เห็นดวยมาก 
 

 จากตารางที่ 4.21 อาจารยในมหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย สังกัดคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร มีความคิดเหน็วาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การเรียนการสอน ดานฮารดแวร ดาน
ซอฟตแวร ดานระบบเครือขายและดานอปุกรณโสตทัศนปูกรณ โดยรวมอยูในระดับมาก (Χ  = 3.94)  
และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน อาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย สังกัดคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับเหน็ดวยมากทัง้ 4 
ดาน โดยความคิดเหน็ดานระบบเครือขาย มีคาเฉลีย่ความคิดเห็นสูงที่สุด (Χ  = 4.36) รองลงมาคือ 
ดานซอฟตแวร (Χ  = 4.11) และดานฮารดแวร (Χ  = 3.85) สวนความคิดเหน็ดานอุปกรณ
โสตทัศนปูกรณ มีคาเฉลี่ยความคิดเหน็ต่ําสดุ  (Χ  = 3.84) 
 

ตารางที่ 4.22  คาเฉลี่ย และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นของอาจารยในมหาวิทยาลัย 
         ธุรกิจบัณฑิตยตอการใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ดานฮารดแวร  
         ดานซอฟตแวร ดานระบบเครือขาย และดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ สังกัดคณะ 
         นิเทศศาสตร 

 

ความคิดเห็นตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ Χ  SD ระดับความคดิเห็น 
   ดานฮารดแวร 3.37 0.57 เห็นดวยปานกลาง 
   ดานซอฟตแวร 3.85 0.46 เห็นดวยมาก 
   ดานระบบเครือขาย 4.17 0.72 เห็นดวยมาก 
   ดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ 3.25 0.47 เห็นดวยปานกลาง 

รวม 3.51 0.37 เห็นดวยมาก 
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 จากตารางที่ 4.22  อาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย สังกัดคณะนิเทศศาสตร มี
ความคิดเหน็วาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร 
ดานระบบเครอืขายและดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ โดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก (Χ  = 3.51)  
และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย สังกัดคณะนเิทศศาสตร 
มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นวาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ดานระบบเครือขาย 
อยูในระดับเหน็ดวยมาก มีคาเฉลี่ยความคดิเห็นสูงที่สุด (Χ  = 4.17)  รองลงมาคือ ดานซอฟตแวร 
(Χ  = 3.85) สวนดานฮารดแวร (Χ  = 3.37) และดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ(Χ  = 3.25) มีคาเฉลีย่
ความคิดเหน็อยูในระดับเห็นดวยปานกลาง   
 
ตารางที่ 4.23  คาเฉลี่ย และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นของอาจารยในมหาวิทยาลัย 

         ธุรกิจบัณฑิตยตอการใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนการกสอน ดานฮารดแวร  
         ดานซอฟตแวร ดานระบบเครือขาย และดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ สังกัดคณะ 
         วิศวกรรมศาสตร 

 

ความคิดเห็นตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ Χ  SD ระดับความคดิเห็น 
   ดานฮารดแวร 3.88 0.53 เห็นดวยมาก 
   ดานซอฟตแวร 4.14 0.58 เห็นดวยมาก 
   ดานระบบเครือขาย 4.31 0.60 เห็นดวยมาก 
   ดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ 3.76 0.54 เห็นดวยมาก 

รวม 3.95 0.45 เห็นดวยมาก 
 

 จากตารางที่ 4.23 อาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย สังกัดคณะวศิวกรรมศาสตร มี
ความคิดเหน็วาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร 
ดานระบบเครอืขายและดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ โดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก (Χ  = 3.95)  
และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน อาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร มี
คาเฉลี่ยความคิดเห็นวาการใชเทคโนโลยสีารสนเทศอยูในระดับเห็นดวยมากทั้ง 4 ดาน โดยความ
คิดเห็นดานระบบเครือขาย มคีาเฉลี่ยความคิดเห็นสูงที่สุด (Χ  = 4.31) รองลงมาคือ ดานซอฟตแวร 
(Χ  = 4.14) และดานฮารดแวร (Χ  = 3.88) สวนความคดิเห็นดานอุปกรณโสตทัศนปูกรณ มี
คาเฉลี่ยความคิดเห็นต่ําสุด  (Χ  = 3.76) 
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ตารางที่ 4.24  คาเฉลี่ย และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นของอาจารยในมหาวิทยาลัย 
         ธุรกิจบัณฑิตยตอการใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ดานฮารดแวร  
         ดานซอฟตแวร ดานระบบเครือขาย และดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ สังกัดคณะ 
         เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ความคิดเห็นตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ Χ  SD ระดับความคดิเห็น 
   ดานฮารดแวร 4.16 0.54 เห็นดวยมาก 
   ดานซอฟตแวร 4.24 0.63 เห็นดวยมาก 
   ดานระบบเครือขาย 5.20 4.00 เห็นดวยมากทีสุ่ด 
   ดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ 3.79 0.74 เห็นดวยมาก 

รวม 4.20 0.73 เห็นดวยมาก 
 
 จากตารางที ่ 4.24 อาจารยในมหาวทิยาลัยธุรกิจบณัฑิตย สังกัดคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีความคิดเหน็วาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ดานฮารดแวร ดาน
ซอฟตแวร ดานระบบเครอืขายและดานอุปกรณโสตทศันูปกรณ โดยรวมอยูในระดบัเหน็ดวยมาก 
(Χ  = 4.20) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน อาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย สังกัดคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นวาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ดาน
ระบบเครือขาย มีความคิดเห็นอยูในระดับมเห็นดวยากที่สุด มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นสูงที่สุด (Χ  
= 5.20) สวนดานซอฟตแวร (Χ  = 4.24) ดานฮารดแวร (Χ  = 4.16) และดานอุปกรณ
โสตทัศนูปกรณ (Χ  = 3.79) มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นอยูในระดับมาก   
 
ตารางที่ 4.25  คาเฉลี่ย และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นของอาจารยในมหาวิทยาลัย 

         ธุรกิจบัณฑิตยตอการใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ดานฮารดแวร  
         ดานซอฟตแวร ดานระบบเครือขาย และดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ สังกัดคณะ 
         ศิลปกรรมศาสตร 

 
ความคิดเห็นตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ Χ  SD ระดับความคดิเห็น 

   ดานฮารดแวร 4.05 0.46 เห็นดวยมาก 
   ดานซอฟตแวร 4.08 0.16 เห็นดวยมาก 
   ดานระบบเครือขาย 4.37 0.47 เห็นดวยมาก 
   ดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ 4.43 0.42 เห็นดวยมาก 

รวม 4.18 0.38 เห็นดวยมาก 
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 จากตารางที่ 4.25 อาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑติย สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร มี
ความคิดเหน็วาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร 
ดานระบบเครอืขายและดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ โดยรวมเห็นดวยมาก (Χ  = 4.18)  และเมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน อาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร มีคาเฉลี่ย
ความคิดเหน็วาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรยีนการสอน อยูในระดับเห็นดวยมากทั้ง 4 ดาน 
โดยความคิดเห็นดานอปุกรณโสตทัศนูปกรณ มีคาเฉลี่ยความคิดเหน็สูงที่สุด (Χ  = 4.43) รองลงมา
คือ ดานระบบเครือขาย (Χ  = 4.37) และดานซอฟตแวร (Χ  = 4.08) สวนความคดิเห็นดาน
ฮารดแวร มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นต่ําสุด  (Χ  = 4.05) 
 
ตารางที่ 4.26  คาเฉลี่ย และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นของอาจารยในมหาวิทยาลัย 

         ธุรกิจบัณฑิตยตอการใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ดานฮารดแวร  
         ดานซอฟตแวร ดานระบบเครือขาย และดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ สังกัดตาม 
         สถาบันภาษา 

 

ความคิดเห็นตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ Χ  SD ระดับความคดิเห็น 
   ดานฮารดแวร 3.73 0.51 เห็นดวยมาก 
   ดานซอฟตแวร 4.05 0.63 เห็นดวยมาก 
   ดานระบบเครือขาย 4.32 0.70 เห็นดวยมาก 
   ดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ 3.79 0.59 เห็นดวยมาก 

รวม 3.86 0.44 เห็นดวยมาก 
 
 จากตารางที่ 4.26 พบวา อาจารยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย สังกัดสถาบันภาษา มีความ
คิดเห็นวาการใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร ดาน
ระบบเครือขายและดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ โดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก ( Χ  = 3.86) 
และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน  อาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑติย สังกัดสถาบนัภาษา มีคาเฉลีย่
ความคิดเหน็วาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนอยูในระดับเหน็ดวยมากทั้ง 4 ดาน 
โดยความคิดเหน็ดานระบบเครือขาย มีคาเฉลี่ยความคิดเหน็สูงที่สุด (Χ  = 4.32) รองลงมาคือ ดาน
ซอฟตแวร (Χ  = 4.05) และดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ (Χ  = 3.79) สวนความคดิเห็นดาน
ฮารดแวร มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นต่ําสุด  (Χ  = 3.73) 
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4.3  ขอมูลความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ของอาจารยในมหาวิทยาลัย  
        ธุรกิจบัณฑิตย  ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร ดานระบบเครือขาย และดานอุปกรณ 
        โสตทัศนูปกรณโดยภาพรวม  จําแนกตามอายุ ประสบการณการสอน และคณะหรือหนวยงานที่ 
        สังกัด 
 
ตารางที่ 4.27  คาเฉลี่ย และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ 
                       เรียนการสอนของอาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร  
                          ดานระบบเครอืขาย  และดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ โดยรวม 
 

ความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ Χ  SD ระดับการใช/สัปดาห 
   ดานฮารดแวร 3.36 0.661 ใชปานกลาง 
   ดานซอฟตแวร 2.96 0.635 ใชปานกลาง 
   ดานระบบเครือขาย 3.87 0.894 ใชมาก 
   ดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ 3.06 0.862 ใชปานกลาง 

รวม 3.24 0.541 ใชปานกลาง 
  

จากตารางที่ 4.27  อาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มีความถี่ในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร ดานระบบเครือขายและดาน
อุปกรณโสตทัศนูปกรณ โดยรวมอยูในระดับการใชปานกลาง (Χ  = 3.24)  และเมื่อพิจารณาเปน
รายดาน มีคาเฉลี่ยความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน  ดานระบบ
เครือขาย มีความถี่ในการใชอยูในระดับการใชมาก มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด (Χ  = 3.87) สวนดาน
ฮารดแวร (Χ  = 3.36) ดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ (Χ  = 3.06) และดานซอฟตแวร (Χ  = 2.96) มี
ระดับความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนอยูในระดับการใชปานกลาง  
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ตารางที่ 4.28  คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความถีใ่นการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ 
         การเรียนการสอน ของอาจารยมหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย ดานฮารดแวร จําแนกเปน 
         รายขอ 

  
ความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ Χ  SD ระดับการใช/ 

สัปดาห 

ดานฮารดแวร 
1.  คอมพิวเตอรในหองเรยีนสําหรับการเรียนการสอน 

 
4.44 

 
0.919 

 
ใชมาก 

2.  คอมพิวเตอรภายในคณะ/สถาบัน 4.44 0.951 ใชมาก 
3.  โนตบุค สําหรับการเรียนการสอน 2.42 1.461 ใชนอย 
4.  คอมพิวเตอร กับเครื่องปริ้นเตอร 4.13 1.040 ใชมาก 
5.  คอมพิวเตอร กับเครื่องสแกนเนอร 2.24 1.054 ใชนอย 
6.  ซีดีรอม สําหรับนําเสนอเพื่อประกอบการเรียนการสอน 2.54 1.266 ใชปานกลาง 

รวมดานฮารดแวร 3.36 0.661 ใชปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 4.28  อาจารยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มีความถี่ในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน  ดานฮารดแวร จําแนกเปนรายขอ โดยรวมอยูในระดับการใชปานกลาง 
(Χ  = 3.36) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ อาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มีความถี่ในการใชอยูใน
ระดับการใชมากคือ คอมพิวเตอรในหองเรียนสําหรับการเรียนการสอน คอมพิวเตอรภายในคณะ/
สถาบัน คอมพิวเตอร กับเครื่องปร้ินเตอร สวนความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับ 
การใชปานกลางคือ ซีดีรอม สําหรับนําเสนอเพื่อประกอบการเรียนการสอน และความถี่ในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับการใชนอยคือ โนตบุค สําหรับการเรียนการสอน คอมพิวเตอร 
กับเครื่องสแกนเนอร  
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ตารางที่ 4.29  คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความถีใ่นการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ 
                       เรียนการสอน ของอาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย ดานซอฟตแวร จําแนกเปน 
                       รายขอ 
 

ความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ Χ  SD ระดับการใช/
สัปดาห 

ดานซอฟตแวร 
1. ซอฟตแวรที่ใชผลิตส่ือการสอน เชน ไมโครซอฟตเวอรด 

ไมโครซอฟตเอ็กซเซล 

 
4.12 

 
1.150 

 
ใชมาก 

2. ซอฟตแวรสําหรับการวิเคราะหขอมูล เชน SPSS, Score 
Manager เพื่อตัดเกรดและวเิคราะหผล 

 
2.20 

 
0.773 

 
ใชนอย 

3. ซอฟตแวรสําหรับการนําเสนอ เชน ไมโครซอฟต- 
เพาเวอรพอยท 

 
4.34 

 
0.990 

 
ใชมาก 

4. ซอฟตแวรสําหรับการผลิตบทเรียนและการนําเสนองาน 
       เชน แมคโครมีเดียออโตแวร 

 
1.65 

 
0.966 

 
ใชนอย 

5. ซอฟตแวรเฉพาะดานสําหรับการสอนในแตละสาขาวิชา 2.51 1.401 ใชปานกลาง 
รวมดานซอฟตแวร 2.96 0.635 ใชปานกลาง 

 
 จากตารางที่ 4.29 อาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มีความถี่ในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ดานซอฟตแวร จําแนกเปนรายขอ โดยรวมอยูในระดับการใช
ปานกลาง (Χ  = 2.96) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ อาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย มีความถี่ใน
การใชอยูในระดับการใชมากคือ ซอฟตแวรที่ใชผลิตสื่อการสอน เชน ไมโครซอฟตเวอรด
ไมโครซอฟตเอ็กซเซล ซอฟตแวรสําหรบัการนําเสนอ เชน ไมโครซอฟตเพาเวอรพอยท สวน
ความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับการใชปานกลางคือ ซอฟตแวรเฉพาะดานสําหรับ
การสอนในแตละสาขาวิชา และความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การเรียนการสอนอยูใน
ระดบัการใชนอยคือ ซอฟตแวรสําหรับการวิเคราะหขอมลู เชน SPSS, Score Manager เพื่อตัดเกรด
และวิเคราะหผล ซอฟตแวรสําหรับการผลิตบทเรียนและการนําเสนองาน  
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ตารางที่ 4.30  คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความถีใ่นการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ 
                       เรียนการสอน ของอาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย ดานระบบเครือขาย จําแนก 
                       เปนรายขอ 
 

ความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ Χ  SD ระดับการใช/
สัปดาห 

ดานระบบเครอืขาย 
1. การใชงานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต เชน การคนหา 

ขอมูล, ดาวนโหลดขอมูล 

 
 

4.35 

 
 

0.931 

 
 

ใชมาก 

2. การใชงานระบบเครือขายอินทราเน็ต  
       (เครือขายภายในมหาวิทยาลัย) 

 
3.40 

 
1.267 

 
ใชปานกลาง 

รวมดานระบบเครือขาย 3.87 0.894 ใชมาก 
 

 จากตารางที่ 4.30 อาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มีความถี่ในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ดานระบบเครือขาย จําแนกเปนรายขอ โดยรวมอยูในระดับการใช
มาก (Χ  = 3.87) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ อาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มีความถี่ในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน อยูในระดับการใชมากคือ การใชงานระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ต เชน การคนหาขอมูล, ดาวนโหลดขอมูล   สวนความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยูในระดับการใชปานกลางคือ  การใชงานระบบเครือขายอินทราเน็ต  ( เครือขายภายใน
มหาวิทยาลัย)  
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ตารางที่ 4.31  คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความถีใ่นการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ 
                       เรียนการสอน ของอาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย ดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ  
                      จําแนกเปนรายขอ 
 

ความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ Χ  SD ระดับการใช/
สัปดาห 

ดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ 
1.  เครื่องวิชวลพรีเซนเตอร 

 
2.87 

 
1.398 

 
ใชปานกลาง 

2.  เครื่องฉาย LCD 4.04 1.215 ใชมาก 
3.  เครื่องฉายภาพขามศีรษะ 2.28 1.256 ใชนอย 

รวมดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ 3.06 0.862 ใชปานกลาง 
  
 จากตารางที่ 4.31 อาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มีความถี่ในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน  ดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ จําแนกเปนรายขอ โดยรวมอยูใน
ระดับการใชปานกลาง (Χ  = 3.06) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ อาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มี
ความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน อยูในระดับการใชนอยคือ เครื่องฉาย
ภาพขามศีรษะ สวนความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนอยูในระดับการใช
ปานกลางคือ เครื่องวิชวลพรีเซนเตอร และความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการ
สอนอยูในระดับการใชมากคือ เครื่องฉาย LCD  
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4.3.1  ขอมูลความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ของอาจารยใน 
           มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร ดานระบบเครือขาย และดาน 
           อุปกรณโสตทัศนูปกรณ  จําแนกตามชวงอายุ  
 
ตารางที่ 4.32  คาเฉลี่ย และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ 
                       เรียนการสอนของอาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร  
                         ดานระบบเครอืขาย และดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ ที่มอีายุนอยกวา 30 ป 
 

ความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ Χ  SD ระดับการใช/สปัดาห 
   ดานฮารดแวร 3.56 0.57 ใชมาก 
   ดานซอฟตแวร 3.13 0.60 ใชปานกลาง 
   ดานระบบเครือขาย 4.20 0.68 ใชมาก 
   ดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ 3.11 0.88 ใชปานกลาง 

รวม 3.42 0.45 ใชปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 4.32 อาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย ที่มีอายุนอยกวา 30 ป มีความถี่
ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร ดานระบบ
เครือขายและดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ โดยรวมอยูในระดับการใชปานกลาง (Χ  = 3.42) และ
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน อาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย มีความถี่ในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศอยูในระดับการใชมากคือ ดานระบบเครือขาย มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด (Χ  = 4.20) รองลงมา
คือ ดานฮารดแวร (Χ  = 3.56) สวนความถีใ่นการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับการใชปานกลาง
คือ ดานซอฟตแวร ( Χ  = 3.13) และดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ ( Χ  = 3.11) 
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ตารางที่ 4.33  คาเฉลี่ย และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ 
                       เรียนการสอนของอาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร  

          ดานระบบเครือขาย และดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ ที่มีชวงอายุ 31-40 ป 
 

ความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ Χ  SD ระดับการใช/สปัดาห 
   ดานฮารดแวร 3.44 0.61 ใชปานกลาง 
   ดานซอฟตแวร 3.00 0.59 ใชปานกลาง 
   ดานระบบเครือขาย 3.83 0.93 ใชมาก 
   ดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ 3.13 0.86 ใชปานกลาง 

รวม 3.30 0.52 ใชปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 4.33 อาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย ที่มีชวงอายุ 31- 40 ป มีความถี่
ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร ดานระบบ
เครือขายและดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ โดยรวมอยูในระดับการใชปานกลาง (Χ  = 3.30) และ
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน อาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย มีความถี่ในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศอยูในระดับการใชมากคือ ดานระบบเครือขาย มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด (Χ  = 3.83) นอกนัน้มี
ความถี่ในการใชเทคโนโลยสีารสนเทศอยูในระดับการใชปานกลางคือ ดานฮารดแวร (Χ  = 3.44) 
ดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ  (Χ  = 3.13) และดานซอฟตแวร (Χ  = 3.00) 
 
ตารางที่ 4.34  คาเฉลี่ย และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ 
                       เรียนการสอนของอาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร  
                          ดานระบบเครอืขาย และดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ ที่มชีวงอายุ 41-50 ป 
 

ความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ Χ  SD ระดับการใช/สปัดาห 
   ดานฮารดแวร 3.17 0.66 ใชปานกลาง 
   ดานซอฟตแวร 2.80 0.59 ใชปานกลาง 
   ดานระบบเครือขาย 3.60 0.88 ใชมาก 
   ดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ 2.83 0.78 ใชปานกลาง 

รวม 3.04 0.50 ใชปานกลาง 
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 จากตารางที่ 4.34 อาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ที่มีชวงอายุ 41-50 ป มีความถี่
ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร ดานระบบ
เครือขายและดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ โดยรวมอยูในระดับการใชปานกลาง (Χ  = 3.04) และ
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน อาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย มีความถี่ในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศอยูในระดับการใชมากคือ ดานระบบเครือขาย (Χ  = 3.60) นอกนั้นอาจารยมีความถี่ใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับการใชปานกลางคือ ดานฮารดแวร (Χ  = 3.17) ดาน
อุปกรณโสตทัศนูปกรณ  (Χ  = 2.83) และดานซอฟตแวร (Χ  = 2.80) 
 
ตารางที่ 4.35  คาเฉลี่ย และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ 
                       การเรียนการสอนของอาจารยในมหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย ดานฮารดแวร ดาน 
                          ซอฟตแวร ดานระบบเครือขาย และดานอปุกรณโสตทัศนูปกรณ ที่มีอายุ 51 ปขึ้นไป 
 

ความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ Χ  SD ระดับการใช/สปัดาห 
   ดานฮารดแวร 2.71 0.63 ใชปานกลาง 
   ดานซอฟตแวร 2.49 0.68 ใชนอย 
   ดานระบบเครือขาย 3.35 1.01 ใชปานกลาง 
   ดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ 2.98 0.88 ใชปานกลาง 

รวม 2.77 0.56 ใชปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 4.35 อาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย ที่มีอายุ 51 ปขึน้ไป มีความถี่ใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร ดานระบบ
เครือขายและดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ โดยรวมอยูในระดับการใชปานกลาง (Χ  = 2.77) และ
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน อาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย มีความถี่ในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศอยูในระดับการใชนอยคือ ดานซอฟตแวร (Χ  = 2.49) นอกนัน้อาจารยมคีวามถี่ในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดบัการใชปานกลางคือ ดานระบบเครือขาย (Χ  = 3.35) ดานอุปกรณ
โสตทัศนูปกรณ (Χ  = 2.98) ดานฮารดแวร  (Χ  = 2.71)  
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4.3.2  ขอมูลความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนของอาจารยใน 
           มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร ดานระบบเครือขาย และดาน 
           อุปกรณโสตทัศนูปกรณ จําแนกตามชวงประสบการณการสอน  
 
ตารางที่ 4.36  คาเฉลี่ย และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ 
                       เรียนการสอนของอาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร  
                          ดานระบบเครอืขาย และดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ ที่มปีระสบการณการสอนนอย 
                       กวา 5 ป 
 

ความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ Χ  SD ระดับการใช/สปัดาห 
   ดานฮารดแวร 3.55 0.60 ใชมาก 
   ดานซอฟตแวร 3.10 0.58 ใชปานกลาง 
   ดานระบบเครือขาย 4.16 0.72 ใชมาก 
   ดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ 3.14 0.92 ใชปานกลาง 

รวม 3.41 0.48 ใชปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 4.36 อาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ที่มีประสบการณการสอนนอย
กวา 5 ป มีความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ดานฮารดแวร ดาน
ซอฟตแวร ดานระบบเครือขายและดานอุปกรณโสตทัศนปูกรณ โดยรวมอยูในระดับการใชปานกลาง 
(Χ  = 3.41) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน  อาจารยในมหาวทิยาลัยธุรกิจบณัฑิตย มีความถี่ในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับการใชมากคือ ดานระบบเครือขาย (Χ  = 4.16) ดานฮารดแวร 
(Χ  = 3.55) สวนความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับการใชปานกลางคือ ดานอุปกรณ
โสตทัศนูปกรณ (Χ  = 3.14) และดานซอฟตแวร (Χ  = 3.10) 
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ตารางที่ 4.37  คาเฉลี่ย และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ 
                       เรียนการสอนของอาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร  
                         ดานระบบเครอืขาย และดานอุปกรณโสตทศันูปกรณ ที่มปีระสบการณการสอน 6-10 ป 
 

ความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ Χ  SD ระดับการใช/สปัดาห 
   ดานฮารดแวร 3.36 0.64 ใชปานกลาง 
   ดานซอฟตแวร 2.82 0.63 ใชปานกลาง 
   ดานระบบเครือขาย 3.72 0.79 ใชมาก 
   ดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ 2.94 0.69 ใชปานกลาง 

รวม 3.16 0.51 ใชปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 4.37 อาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑติย ที่มีประสบการณการสอน6-10 ป 
มีความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร ดาน
ระบบเครือขายและดานอุปกรณโสตทัศนปูกรณ โดยรวมอยูในระดับการใชปานกลาง (Χ  = 3.16) 
และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน อาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย มีความถี่ในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศอยูในระดับการใชมากคือ ดานระบบเครือขาย (Χ  = 3.72) สวนความถี่ในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดบัการใชปานกลางคอื ดานฮารดแวร (Χ  = 3.36) ดานอปุกรณ
โสตทัศนปูกรณ (Χ  = 2.94) ดานซอฟตแวร  (Χ  = 2.82) 
 
ตารางที่ 4.38  คาเฉลี่ย และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ 
                       เรียนการสอนของอาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร  
                         ดานระบบเครอืขาย และดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ ที่มปีระสบการณการสอน 11-15 ป 
 

ความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ Χ  SD ระดับการใช/สปัดาห 
   ดานฮารดแวร 3.18 0.49 ใชปานกลาง 
   ดานซอฟตแวร 2.93 0.55 ใชปานกลาง 
   ดานระบบเครือขาย 3.50 0.96 ใชปานกลาง 
   ดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ 2.93 0.80 ใชปานกลาง 

รวม 3.09 0.48 ใชปานกลาง 
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 จากตารางที่ 4.38 อาจารยในมหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย ที่มีประสบการณการสอน     
11-15 ป มีความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ดานฮารดแวร ดาน
ซอฟตแวร ดานระบบเครือขายและดานอปุกรณโสตทัศนปูกรณ โดยรวมอยูในระดับการใชปานกลาง 
(Χ  = 3.09) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน อาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย มีความถี่ในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับการใชปานกลางทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานระบบเครือขาย มีคาเฉลี่ย
สูงที่สุด (Χ  = 43.50) รองลงมาคือ ดานฮารดแวร (Χ  = 3.18) สวนความถี่ในการใชดานซอฟตแวร
และดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ    มีคาเฉลี่ยต่ําสุดอยูในระดับความถี่ (Χ  = 2.93) เชนเดียวกัน  
 
ตารางที่ 4.39  คาเฉลี่ย และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ 
                       เรียนการสอนของอาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร  
                         ดานระบบเครอืขาย และดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ ที่มปีระสบการณการสอน 16 ป 
                      ขึ้นไป 
 

ความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ Χ  SD ระดับการใช/สปัดาห 
   ดานฮารดแวร 2.84 0.66 ใชปานกลาง 
   ดานซอฟตแวร 2.65 0.72 ใชปานกลาง 
   ดานระบบเครือขาย 3.29 1.09 ใชปานกลาง 
   ดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ 3.03 0.87 ใชปานกลาง 

รวม 2.87 0.57 ใชปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 4.39 อาจารยมหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย ที่มีประสบการณการสอน16 ปขึ้นไป 
มีความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร ดาน
ระบบเครือขายและดานอุปกรณโสตทัศนปูกรณ โดยรวมอยูในระดับการใชปานกลาง (Χ  = 2.87) 
และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน อาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑติย มีความถีใ่นการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศอยูในระดับการใชปานกลางทั้ง 4 ดานไดแก ดานระบบเครอืขาย มีคาเฉลีย่สูงทีสุ่ด (Χ  = 3.29) 
รองลงมาคือ ดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ  (Χ  = 3.03) และความถี่ในการใชดานฮารดแวร (Χ  = 2.84) 
สวนความถี่ในการใชดานซอฟตแวร มีคาเฉลี่ยความถี่ในการใชต่ําที่สุด (Χ  = 2.65) 
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4.3.3  ขอมูลความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ของอาจารยใน 
            มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร ดานระบบเครือขาย และดาน 
            อุปกรณโสตทัศนูปกรณ  จําแนกตามคณะหรือหนวยงานที่สังกัด  
 
ตารางที่ 4.40  คาเฉลี่ย และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ 
                       เรียนการสอนของอาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร  
                         ดานระบบเครอืขาย และดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ ที่สังกัดคณะบริหารธุรกิจ 
 

ความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ Χ  SD ระดับการใช/สปัดาห 
   ดานฮารดแวร 3.35 0.65 ใชปานกลาง 
   ดานซอฟตแวร 2.93 0.60 ใชปานกลาง 
   ดานระบบเครือขาย 3.86 1.01 ใชมาก 
   ดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ 3.15 0.91 ใชปานกลาง 

รวม 3.24 0.57 ใชปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 4.40 อาจารยในมหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย ที่สังกัดคณะบริหารธุรกิจ มี
ความถี่ในการใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร ดาน
ระบบเครือขายและดานอุปกรณโสตทัศนปูกรณ โดยรวมอยูในระดับการใชปานกลาง (Χ  = 3.24) 
และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน  อาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย มีความถี่ในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศอยูในระดับการใชมากคือดานระบบเครือขาย (Χ  = 3.86) นอกนั้นอาจารยมีความถี่ในการ
ใชเทคโนโลยสีารสนเทศอยูในระดับการใชปานกลางคือ ดานฮารดแวร (Χ  = 3.35) ดานอุปกรณ
โสตทัศนูปกรณ (Χ  = 3.15) ดานซอฟตแวร (Χ  = 2.93) 
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ตารางที่ 4.41  คาเฉลี่ย และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ 
                       เรียนการสอนของในอาจารยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร  
                          ดานระบบเครอืขาย และดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ ที่สังกัดคณะการบัญชี 
 

ความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ Χ  SD ระดับการใช/สัปดาห 
   ดานฮารดแวร 3.40 0.63 ใชปานกลาง 
   ดานซอฟตแวร 3.34 0.55 ใชปานกลาง 
   ดานระบบเครือขาย 4.10 0.85 ใชมาก 
   ดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ 3.23 0.56 ใชปานกลาง 

รวม 3.44 0.44 ใชปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 4.41 อาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย ที่สังกัดคณะการบัญชี มีความถี่
ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร ดานระบบ
เครือขายและดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ โดยรวมอยูในระดับการใชปานกลาง (Χ  = 3.44) และ
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน อาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย มีความถี่ในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศอยูในระดับการใชมากคือ ดานระบบเครือขาย (Χ  = 4.10) นอกนั้นอาจารยมีความถี่ใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับการใชปานกลางคือ  ดานฮารดแวร (Χ  = 3.40) ดานซอฟตแวร 
(Χ  = 3.34) ดานอปุกรณโสตทัศนูปกรณ  (Χ  = 3.23) 
 
ตารางที่ 4.42  คาเฉลี่ย และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ 
                       เรียนการสอนของอาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร  
                          ดานระบบเครอืขาย และดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ ที่สังกัดคณะเศรษฐศาสตร 
 

ความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ Χ  SD ระดับการใช/สปัดาห 
   ดานฮารดแวร 3.11 0.46 ใชปานกลาง 
   ดานซอฟตแวร 2.96 0.48 ใชปานกลาง 
   ดานระบบเครือขาย 2.83 0.51 ใชปานกลาง 
   ดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ 2.88 0.62 ใชปานกลาง 

รวม 2.98 0.33 ใชปานกลาง 
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 จากตารางที่ 4.42 อาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ที่สังกัดคณะเศรษฐศาสตร มี
ความถี่ในการใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร ดาน
ระบบเครือขายและดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ โดยรวมอยูในระดับการใชปานกลาง (Χ  = 2.98) 
และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน  อาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย มีความถี่ในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานฮารดแวร  มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด (Χ  = 3.11) รองลงมาคือความถี่ในการ
ใชดานซอฟตแวร (Χ  = 2.96) และดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ (Χ  = 2.88) สวนความถี่ในการใช
ดานระบบเครอืขาย มีคาเฉลี่ยความถี่ในการใชต่ําที่สุด (Χ  = 2.83) 
 
ตารางที่ 4.43  คาเฉลี่ย และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ 
                       เรียนการสอนของอาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร  
                          ดานระบบเครอืขาย และดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ ที่สังกัดคณะนิติศาสตร 
 

ความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ Χ  SD ระดับการใช/สปัดาห 
   ดานฮารดแวร 3.12 0.74 ใชปานกลาง 
   ดานซอฟตแวร 2.64 0.58 ใชปานกลาง 
   ดานระบบเครือขาย 3.55 0.98 ใชมาก 
   ดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ 2.81 1.11 ใชปานกลาง 

รวม 2.97 0.68 ใชปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 4.43 อาจารยในมหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย ที่สังกัดคณะนติิศาสตร มี
ความถี่ในการใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร ดาน
ระบบเครือขายและดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ  โดยรวมอยูในระดับการใชปานกลาง (Χ  = 2.97) 
และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน อาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย มีความถี่ในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศอยูในระดับการใชมากคือ ดานระบบดานระบบเครือขาย (Χ  = 3.55) นอกนั้นอาจารยมี
ความถี่ในการใชเทคโนโลยสีารสนเทศอยูในระดับการใชปานกลางคือ ดานฮารดแวร (Χ  = 3.12) 
ดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ (Χ  = 2.81) และดานซอฟตแวร (Χ  = 2.64) 
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ตารางที่ 4.44  คาเฉลี่ย และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ 
                       เรียนการสอนของอาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร  
                          ดานระบบเครอืขาย และดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ ที่สังกัดคณะศิลปศาสตรและ 
                       วิทยาศาสตร 
 

ความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ Χ  SD ระดับการใช/สปัดาห 
   ดานฮารดแวร 3.15 0.76 ใชปานกลาง 
   ดานซอฟตแวร 2.68 0.70 ใชปานกลาง 
   ดานระบบเครือขาย 3.69 0.98 ใชมาก 
   ดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ 3.06 1.03 ใชปานกลาง 

รวม 3.05 0.60 ใชปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 4.44 อาจารยในมหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย ที่สังกัดคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร มีความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร ดานระบบ
เครือขายและดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ โดยรวมอยูในระดับการใชปานกลาง (Χ  = 3.05) และเมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน อาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย มีความถี่ในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศอยูในระดับการใชมากคือ ดานระบบเครือขาย (Χ  = 3.69)    นอกนัน้อาจารยมีความถี่
ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับใชปานกลางคือ ดานฮารดแวร (Χ  = 3.15) ดานอุปกรณ
โสตทัศนูปกรณ (Χ  = 3.06) และดานซอฟตแวร (Χ  = 2.68) 
 
ตารางที่ 4.45  คาเฉลี่ย และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ 
                       เรียนการสอนของอาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร  

          ดานระบบเครือขาย และดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ ที่สังกัดคณะนิเทศศาสตร 
 

ความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ Χ  SD ระดับการใช/สปัดาห 
   ดานฮารดแวร 3.23 0.50 ใชปานกลาง 
   ดานซอฟตแวร 2.58 0.35 ใชปานกลาง 
   ดานระบบเครือขาย 3.42 0.43 ใชปานกลาง 
   ดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ 2.80 0.51 ใชปานกลาง 

รวม 2.97 0.31 ใชปานกลาง 
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 จากตารางที่ 4.45 อาจารยในมหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย ที่สังกัดคณะนิเทศศาสตร มี
ความถี่ในการใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร ดาน
ระบบเครือขายและดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ โดยรวมอยูในระดับการใชปานกลาง (Χ  = 2.97) 
และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน  อาจารยในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑติย มีความถีใ่นการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศอยูในระดับการใชปานกลางทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานระบบเครือขาย  มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด    
(Χ  = 3.42) รองลงมาคือความถี่ในการใชดานฮารดแวร (Χ  = 3.23) และดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ 
(Χ  = 2.80) สวนความถี่ในการใชดานซอฟตแวร มีคาเฉลี่ยความถี่ในการใชต่ําที่สุด (Χ  = 2.58) 
 
ตารางที่ 4.46  คาเฉลี่ย และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ 
                       เรียนการสอนของอาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร  

           ดานระบบเครือขาย และดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ ที่สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร 
 

ความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ Χ  SD ระดับการใช/สปัดาห 
   ดานฮารดแวร 3.48 0.62 ใชปานกลาง 
   ดานซอฟตแวร 3.12 0.64 ใชปานกลาง 
   ดานระบบเครือขาย 4.18 0.77 ใชมาก 
   ดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ 2.77 0.64 ใชปานกลาง 

รวม 3.32 0.41 ใชปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 4.46 อาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ที่สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร 
มีความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร ดาน
ระบบเครือขายและดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ  โดยรวมอยูในระดับการใชปานกลาง   (Χ  = 3.32) 
และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน  อาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย มีความถี่ในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศอยูในระดับการใชมากคือ ดานระบบเครือขาย (Χ  = 4.18)  นอกนั้นอาจารยมีความถี่ใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับปานกลางคือ ดานฮารดแวร (Χ  = 3.48) ดานซอฟตแวร  
(Χ  = 3.12) ดานอปุกรณโสตทัศนูปกรณ (Χ  = 2.77) 
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ตารางที่ 4.47  คาเฉลี่ย และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ 
                       เรียนการสอนของอาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร  

          ดานระบบเครือขาย และดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ ที่สังกัดคณะเทคโนโลย-ี 
         สารสนเทศ 

 
ความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ Χ  SD ระดับการใช/สปัดาห 

   ดานฮารดแวร 3.71 0.51 ใชมาก 
   ดานซอฟตแวร 3.37 0.52 ใชปานกลาง 
   ดานระบบเครือขาย 4.27 0.64 ใชมาก 
   ดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ 3.04 0.86 ใชปานกลาง 

รวม 3.55 0.36 ใชมาก 
 
 จากตารางที่ 4.47 อาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ทีสั่งกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร ดานระบบ
เครือขายและดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ โดยรวมอยูในระดับการใชมาก  (Χ  = 3.55) และเมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน อาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑติย มีความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยูในระดับการใชปานกลางคือ ดานซอฟตแวร (Χ  = 3.37) ดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ (Χ  = 3.04) 
สวนอาจารยมคีวามถี่ในการใชเทคโนโลยสีารสนเทศอยูในระดับการใชมากคือ ดานระบบเครือขาย 
(Χ  = 4.27) และดานฮารดแวร (Χ  = 3.71)  
 
ตารางที่ 4.48  คาเฉลี่ย และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ 
                       เรียนการสอนของอาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร  

          ดานระบบเครือขาย และดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ ที่สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร 
 

ความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ Χ  SD ระดับการใช/สปัดาห 
   ดานฮารดแวร 3.79 0.43 ใชมาก 
   ดานซอฟตแวร 3.05 0.30 ใชปานกลาง 
   ดานระบบเครือขาย 3.75 0.50 ใชมาก 
   ดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ 3.41 1.28 ใชปานกลาง 

รวม 3.48 0.41 ใชปานกลาง 
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 จากตารางที่ 4.48 อาจารยในมหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย ที่สังกัดศิลปกรรมศาสตร มี
ความถี่ในการใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร ดาน
ระบบเครือขายและดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ โดยรวมอยูในระดับการใชปานกลาง (Χ  = 3.48) และ
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน อาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มีความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยูในระดับการใชมากคือ ดานระบบเครือขาย (Χ  = 3.75) และดานฮารดแวร (Χ  = 3.79) สวนอาจารย
มีความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับการใชปานกลางคือ ดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ  
(Χ  = 3.41) และดานซอฟตแวร (Χ  = 3.05) 
 
ตารางที่ 4.49  คาเฉลี่ย และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ 
                       เรียนการสอนของอาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร  

          ดานระบบเครือขาย และดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ ที่สังกัดสถาบันภาษา 
 

ความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ Χ  SD ระดับการใช/สปัดาห 
   ดานฮารดแวร 3.43 0.66 ใชปานกลาง 
   ดานซอฟตแวร 3.03 0.59 ใชปานกลาง 
   ดานระบบเครือขาย 4.06 0.79 ใชมาก 
   ดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ 3.24 0.75 ใชปานกลาง 

รวม 3.35 0.54 ใชปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 4.49 อาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ที่สังกัดสถาบันภาษา มีความถี่
ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร ดานระบบ
เครือขายและดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ โดยรวมอยูในระดับการใชปานกลาง (Χ  = 3.35) และเมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน อาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย มีความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อยูในระดับการใชมากคือ ดานระบบเครอืขาย (Χ  = 4.06) นอกนัน้อาจารยมีความถี่ในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับการใชปานกลางคือ ดานฮารดแวร (Χ  = 3.43) ดานอุปกรณ
โสตทัศนูปกรณ (Χ  = 3.24) ดานซอฟตแวร (Χ  = 3.03) 
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ตารางที่ 4.50  คาเฉลี่ย และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ 
         เรียนการสอนของอาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย โดยรวมจําแนกตามคณะหรือ 
          หนวยงานที่สังกัด 

 
หนวยงาน Χ  SD ระดับการใช/สปัดาห 

    คณะบริหารธุรกิจ 3.24 0.57 ใชปานกลาง 
   คณะการบัญชี 3.44 0.44 ใชปานกลาง 
   คณะเศรษฐศาสตร 2.98 0.33 ใชปานกลาง 
   คณะนิติศาสตร 2.97 0.68 ใชปานกลาง 
   คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 3.05 0.60 ใชปานกลาง 
   คณะนเิทศศาสตร 2.97 0.31 ใชปานกลาง 
   คณะวิศวกรรมศาสตร 3.32 0.41 ใชปานกลาง 
   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.55 0.36 ใชมาก 
   คณะศิลปกรรมศาสตร 3.48 0.41 ใชปานกลาง 
   สถาบันภาษา 3.35 0.54 ใชปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 4.50 อาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ที่สังกัดคณะหรือหนวยงาน มี
ระดับความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนทั้ง 4 ดาน พบวา อาจารยที่สังกดั
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระดับการใชอยูในระดับการใชมากคือ (Χ  = 3.55)  รองลงมาคือ
อาจารยสังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร (Χ  = 3.48)   ลําดับที่ 3 คืออาจารยที่สังกัดคณะการบัญชีมี
ระดับความถี่ในการใช (Χ  = 3.44)  
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4.4  การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่  1  อาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยที่มีอายุ ประสบการณการสอน

และสังกัดหนวยงานที่ตางกนั มีความคิดเห็นตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานฮารดแวร ดาน
ซอฟตแวร ดานระบบเครือขาย และดานอปุกรณโสตทัศนูปกรณ แตกตางกัน  
 
ตารางที่ 4.51  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหวางชวงอายุของ 
                       อาจารย 

ระดับความคดิเห็น คาสถิต ิ

Χ  
(SD) 

 
 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ นอยกวา 

30 ป 
31-40 
ป 

41-50 
ป 

51 ปขึ้น
ไป 

 
F 

 
P-Value 

 
 

แปลคา 

ดานฮารดแวร 3.87 
(0.54) 

3.73 
(0.62) 

3.75 
(0.44) 

3.68 
(0.58) 

.94 .419 ไมแตกตาง 

ดานซอฟตแวร 4.16 
(0.59) 

4.08 
(0.59) 

3.94 
(0.60) 

3.95 
(0.55) 

1.33 .263 ไมแตกตาง 

ดานระบบ 
เครือขาย 

4.37 
(0.67) 

4.66 
(2.35) 

4.14 
(0.58) 

4.14 
(0.63) 

1.22 .301 ไมแตกตาง 

ดานอุปกรณ- 
โสตทัศนูปกรณ 

3.77 
(0.68) 

3.73 
(0.70) 

3.60 
(0.56) 

3.64 
(0.75) 

.522 .668 ไมแตกตาง 

รวม 3.95 
(0.44) 

3.89 
(0.60) 

3.79 
(0.36) 

3.76 
(0.54) 

1.11 .346 ไมแตกตาง 

*ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 

 
จากตารางที่ 4.51  เมื่อใชสถิติ F-test ทดสอบสมมตฐิานความคิดเหน็ตอการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร ดานระบบเครือขายและดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ กบั
ชวงอายขุองอาจารยมหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑติย ไมพบความแตกตางโดยรวมและรายดานในทกุชวง
อายุ ที่ระดับนยัสําคัญทางสถิติ .05 
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ตารางที่ 4.52  ผลการเปรียบเทียบและทดสอบความคิดเห็นตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ 
                 อาจารยระหวางประสบการณการสอน 
 

ระดับความคดิเห็น คาสถิต ิ

Χ 
(SD) 

ความคิดเห็น 
ตอการใช 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

นอยกวา 
5 ป 

6-10  
ป 

11-15 
ป 

16 ป 
ขึ้นไป 

 
F 

 
P-Value 

 
 
แปลคา 

ดานฮารดแวร 3.31 
(0.59) 

3.75 
(0.54) 

3.65 
(0.56) 

3.76 
(0.51) 

.519 .670 ไมแตกตาง 

ดานซอฟตแวร 4.12 
(0.59) 

4.01 
(0.60) 

3.95 
(0.60) 

4.06 
(0.57) 

.662 .577 ไมแตกตาง 

ดานระบบ 
เครือขาย 

4.61 
(2.03) 

4.22 
(0.70) 

4.35 
(0.59) 

4.09 
(0.65) 

1.214 .306 ไมแตกตาง 

ดานอุปกรณ- 
โสตทัศนูปกรณ 

3.78 
(0.71) 

3.71 
(0.54) 

3.50 
(0.53) 

3.63 
(0.76) 

1.268 .286 ไมแตกตาง 

รวม 3.94 
(0.55) 

3.84 
(0.43) 

3.74 
(0.40) 

3.82 
(0.50) 

1.319 .269 ไมแตกตาง 

*ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 

 
จากตารางที่ 4.52  เมื่อใชสถิติ F-test ทดสอบสมมติฐานความคิดเห็นตอการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร ดานระบบเครือขายและดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ กับ
ชวงประสบการณการสอนของอาจารยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ไมพบความแตกตางโดยรวมและ
รายดานในทุกชวงประสบการณการสอน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
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ตารางที่ 4.53  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหวางคณะหรือหนวยงานที่สังกดั 
 

ระดับความคิดเห็นตอการใช คาสถิติ 

ดาน 
บริหาร การบัญชี เศรษฐ 

ศาสตร 
นิติ 

ศาสตร 
ศิลปศาสตร

และ
วิทยาศาสตร 

นิเทศ 
ศาสตร 

วิศวกรรม 
ศาสตร 

เทคโนโลยี 

สาร 
สนเทศ 

ศิลป 
กรรม 

สถาบัน

ภาษา 
F P-Value 

แปลคา 

ฮารดแวร 3.64 
(0.50) 

3.57 
(0.72) 

3.85 
(0.48) 

3.72 
(0.65) 

3.85 
(0.51) 

3.37 
(0.57) 

3.88 
(0.53) 

4.16 
(0.54) 

4.05 
(0.46) 

3.73 
(0.51) 

3.198 
 

.001* แตกตาง 

ซอฟตแวร 4.05 
(0.61) 

3.97 
(0.56) 

4.22 
(0.34) 

3.85 
(0.55) 

4.11 
(0.63) 

3.85 
(0.46) 

4.14 
(0.58) 

4.24 
(0.63) 

4.08 
(0.16) 

4.05 
(0.63) 

.735 .677 ไม 
แตกตาง 

ระบบ 
เครือขาย 

4.33 
(0.53) 

4.17 
(0.72) 

4.41 
(0.37) 

4.22 
(0.56) 

4.36 
(0.64) 

4.17 
(0.72) 

4.31 
(0.60) 

5.20 
(4.00) 

4.37 
(0.47) 

4.32 
(0.70) 

.860 .562 ไม 
แตกตาง 

อุปกรณโสต- 
ทัศนูปกรณ 

3.62 
(0.71) 

3.64 
(0.62) 

3.50 
(0.85) 

3.80 
(0.78) 

3.84 
(0.67) 

3.25 
(0.47) 

3.76 
(0.54) 

3.79 
(0.74) 

4.43 
(0.42) 

3.79 
(0.59) 

1.726 .085 ไม 
แตกตาง 

รวม 
3.78 

(0.39) 
3.72 

(0.55) 
3.89 

(0.43) 
3.82 

(0.51) 
3.94 

(0.45) 
3.51 

(0.37) 
3.95 

(0.45) 
4.20 

(0.73) 
4.18 

(0.38) 
3.86 

(0.44) 
2.844 .004* แตกตาง 

*
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
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 จากตารางที่ 4.53  เมื่อใชสถิติ F-test ทดสอบสมมตฐิานความคิดเหน็ตอการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร ดานระบบเครือขายและดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ ของ
อาจารยที่สังกดัคณะหรือหนวยงานที่สังกัด พบความแตกตางโดยรวม   และเมื่อทดสอบรายดาน 
พบความแตกตางความคิดเหน็ตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศดานฮารดแวร ที่ระดับนยัสําคัญทาง
สถิติ .05 นอกนั้นไมพบความแตกตาง 
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ตารางที่ 4.54  ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางความคิดเห็นตอการใชเทคโนโลยสีารสนเทศของอาจารย ดานฮารดแวร รายคูหนวยงานทีส่ังกัด 
 

ผลตางความคิดเห็นตอเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวม 
หนวยงาน X บริหาร การบัญชี เศรษฐศาสตร นิติศาสตร ศิลปศาสตรและ

วิทยาศาสตร 
นิเทศศาสตร วิศวกรรม 

ศาสตร 
เทคโน 

โลยีสารสนเทศ 
ศิลปกรรม สถาบันภาษา 

 

บริหาร 
 

3.64 - - - - - - - - - - 
 

การบัญชี 
 

3.57  - - - - - - - - - 
 

เศรษฐศาสตร 
 

3.85   - - - - - - - - 
 

นิติศาสตร 
 

3.72    - - - - - - - 
 

ศิลปศาสตรและ 
วิทยาศาสตร 
 

3.85     - - - - - - 

 

นิเทศศาสตร 
 

3.37      - - * - - 
 

วิศวกรรมศาสตร 
 

3.88       - - - - 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

4.16        - - - 
 

ศิลปกรรม 
 

4.05         - - 
 

สถาบันภาษา 
 

3.73          - 

*
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
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 จากตารางที่ 4.54 เมื่อใชสถิติ Scheffe tests วเิคราะหความแตกตางระหวางความคิดเห็น
ตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศดานฮารดแวร พบความแตกตางรายคูของคณะนเิทศศาสตร กับคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทีร่ะดับนยัสําคัญทางสถิติ .05 นอกนัน้ไมพบความแตกตาง 
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 สมมติฐานที่ 2  อาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย ที่มีอายุ ประสบการณการสอน
และสังกัดคณะหรือหนวยงานตางกัน มีความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ แตกตางกัน 
 
ตารางที่ 4.55   ผลการเปรียบเทียบความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหวางชวงอายุของ 
                        อาจารย 
 

ระดับความถี ่ คาสถิต ิ

Χ 
(SD) 

 
ความถี่ในการใช 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ นอยกวา 

30 ป 
31-40 
ป 

41-50 
ป 

51 ป
ขึ้นไป 

 
F 

 
P-Value 

 
 
แปลคา 

ดานฮารดแวร 3.56 
(0.57) 

3.44 
(0.61) 

3.17 
(0.66) 

2.71 
(0.63) 

11.91 .000* แตกตาง 

ดานซอฟตแวร 3.13 
(0.60) 

3.00 
(0.59) 

2.80 
(0.59) 

2.48 
(0.68) 

6.84 .000* แตกตาง 

ดานระบบ 
เครือขาย 

4.20 
(0.68) 

3.83 
(0.93) 

3.60 
(0.88) 

3.35 
(1.01) 

7.00 .000* แตกตาง 

ดานอุปกรณ- 
โสตทัศนูปกรณ 

3.11 
(0.88) 

3.13 
(0.86) 

2.83 
(0.78) 

2.98 
(0.88) 

1.099 .351 ไมแตกตาง 

รวม 3.42 
(0.45) 

3.30 
(0.52) 

3.04 
(0.50) 

2.77 
(0.56) 

10.98 .000* แตกตาง 

*ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
 

จากตารางที่ 4.55  เมื่อใชสถิติ F-test ทดสอบสมมติฐานความถี่ในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร ดานระบบเครือขายและดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ กับ
ชวงอายุของอาจารยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย พบความแตกตางโดยรวมและเมื่อพิจารณารายดาน
ความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบความแตกตางดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร ดานระบบ
เครือขาย ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 สวนดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ ไมพบความแตกตาง 
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ตารางที่ 4.56 ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ 
 อาจารย ดานฮารดแวร รายคูชวงอายุ  
 

ผลตางความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวม 
อายุ (ป) X นอยกวา 30 ป 31-40 ป 41-50 ป 51 ปขึ้นไป 

นอยกวา 30 ป 3.56 - - * * 
31-40 ป 3.44  - - * 
41-50 ป 3.17   - - 

51 ปขึ้นไป 2.71    - 
*ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
 

จากตารางที่ 4.56  เมื่อใชสถิติ Scheffe tests วิเคราะหความแตกตางระหวางความถี่ใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศดานฮารดแวร กับชวงอายุ พบความแตกตางระหวางความถี่ในการใช
ของอาจารยที่มีอายุนอยกวา 30 ป กับอาจารยที่มีอายุระหวาง 41-50 ป และอาจารยที่มีอายุ 51 ปขึ้น
ไป และพบความแตกตางของอาจารยที่มีอายุระหวาง 31-40 ป กับอาจารยที่มีอายุ 51 ปขึ้นไป ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 นอกนั้นไมพบความแตกตาง 
 

ตารางที่ 4.57 ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ 
 อาจารย ดานซอฟตแวร รายคูชวงอายุ  
 

ผลตางความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวม 
อายุ (ป) X นอยกวา 30 ป 31-40 ป 41-50 ป 51 ปขึ้นไป 

นอยกวา 30 ป 3.13 - - - * 
31-40 ป 3.00  - - * 
41-50 ป 2.80   - - 

51 ปขึ้นไป 2.48    - 
*ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 

 

จากตารางที่ 4.57  เมื่อใชสถิติ Scheffe tests วิเคราะหความแตกตางระหวางความถี่ใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศดานซอฟตแวร กับชวงอายุ พบความแตกตางระหวางความถี่ในการใช
ของอาจารยที่มีอายุนอยกวา 30 ป กับอาจารยที่มีอายุ 51 ปขึ้นไป และพบความแตกตางของอาจารย
ที่มีอายุระหวาง 31-40 ป กับอาจารยที่มีอายุ 51 ปขึ้นไป ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 นอกนั้นไม
พบความแตกตาง 
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ตารางที่ 4.58  ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ 
                       อาจารย ดานระบบเครือขาย รายคูชวงอายุ  
 

ผลตางความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวม 
อายุ (ป) X นอยกวา 30 ป 31-40 ป 41-50 ป 51 ปขึ้นไป 

นอยกวา 30 ป 4.20 - - * * 
31-40 ป 3.83  - - - 
41-50 ป 3.60   - - 

51 ปขึ้นไป 3.35    - 
*ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
 

จากตารางที่ 4.58  เมื่อใชสถิติ Scheffe tests วิเคราะหความแตกตางระหวางความถี่ใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศดานระบบเครือขาย กับชวงอายุ พบความแตกตางระหวางความถี่ใน
การใชของอาจารยที่มีอายุนอยกวา 30 ป กับอาจารยที่มีอายุระหวาง 41-50 ป และอาจารยที่มีอายุ 51 
ปขึ้นไป ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 นอกนั้นไมพบความแตกตาง 
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ตารางที่ 4.59  ผลการเปรียบเทียบและทดสอบความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ 
                 อาจารยระหวางประสบการณการสอน 
 

ระดับความถี ่ คาสถิต ิ

Χ 
(SD) 

ความถี่ในการใช 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ นอยกวา 

5 ป 
6-10  
ป 

11-15 
ป 

16 ป 
ขึ้นไป 

 
F 

 
P-Value 

 
 
แปลคา 

ดานฮารดแวร 3.55 
(0.60) 

3.36 
(0.64) 

3.18 
(0.48) 

2.84 
(0.66) 

11.689 .000* แตกตาง 

ดานซอฟตแวร 3.10 
(0.58) 

2.82 
(0.63) 

2.93 
(0.55) 

2.65 
(0.72) 

5.285 .002* แตกตาง 

ดานระบบ 
เครือขาย 

4.16 
(0.72) 

3.72 
(0.79) 

3.50 
(0.96) 

3.29 
(1.09) 

11.548 .000* แตกตาง 

ดานอุปกรณ- 
โสตทัศนูปกรณ 

3.14 
(0.92) 

2.94 
(0.69) 

2.93 
(0.80) 

3.03 
(0.87) 

.692 .558 ไมแตกตาง 

รวม 3.41 
(0.48) 

3.16 
(0.51) 

3.09 
(0.48) 

2.87 
(0.57) 

10.624 .000* แตกตาง 

*ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
 

จากตารางที่ 4.59  เมื่อใชสถิติ F-test ทดสอบสมมติฐานความถี่ในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร ดานระบบเครือขายและดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ กับ
ชวงประสบการณการสอนของอาจารยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย พบความแตกตางโดยรวมและ
เมื่อพิจารณารายดานความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบความแตกตางดานฮารดแวร ดาน
ซอฟตแวร ดานระบบเครือขาย ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 สวนดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ ไม
พบความแตกตาง 
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ตารางที่ 4.60 ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาน 
 ฮารดแวร รายคูประสบการณการสอน  
 

ผลตางความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวม ประสบการณ
การสอน (ป) X นอยกวา 5 ป 6-10 ป 11-15 ป 16 ปขึ้นไป 
นอยกวา 5 ป 3.55 - - - * 

6-10 ป 3.36  - - * 
11-15 ป 3.18   - - 

16 ปขึ้นไป 2.84    - 
*ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
 

จากตารางที่ 4.60  เมื่อใชสถิติ Scheffe tests วิเคราะหความแตกตางระหวางความถี่ใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศดานฮารดแวรกับชวงประสบการณการสอน พบความแตกตางระหวาง
ความถี่ในการใชของอาจารยที่มีประสบการณการสอนนอยกวา 5 ป กับอาจารยที่มีประสบการณ
การสอน 16 ปขึ้นไป และอาจารยที่มีประสบการณการสอนระหวาง 6-10 ป กับอาจารยที่มี
ประสบการณการสอน 16 ปขึ้นไป ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 นอกนั้นไมพบความแตกตาง 
 

ตารางที่ 4.61 ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาน 
 ซอฟตแวร รายคูประสบการณการสอน  
 

ผลตางความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวม ประสบการณ
การสอน (ป) X นอยกวา 5 ป 6-10 ป 11-15 ป 16 ปขึ้นไป 
นอยกวา 5 ป 3.10 - - - * 

6-10 ป 2.82  - - - 
11-15 ป 2.93   - - 

16 ปขึ้นไป 2.65    - 
*ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
 

จากตารางที่ 4.61  เมื่อใชสถิติ Scheffe tests วิเคราะหความแตกตางระหวางความถี่ใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศดานซอฟตแวรกับชวงประสบการณการสอน พบความแตกตาง
ระหวางความถี่ในการใชของอาจารยที่มีประสบการณการสอนนอยกวา 5 ป กับอาจารยที่มี
ประสบการณการสอน 16 ปขึ้นไป ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 นอกนั้นไมพบความแตกตาง 
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ตารางที่ 4.62 ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาน 
 ระบบเครือขาย รายคูประสบการณการสอน  
 

ผลตางความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวม ประสบการณ
การสอน (ป) X นอยกวา 5 ป 6-10 ป 11-15 ป 16 ปขึ้นไป 
นอยกวา 5 ป 4.16 - * * * 

6-10 ป 3.72  - - - 
11-15 ป 3.50   - - 

16 ปขึ้นไป 3.29    - 
*ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
 

จากตารางที่ 4.62  เมื่อใชสถิติ Scheffe tests วิเคราะหความแตกตางระหวางความถี่ใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศดานระบบเครอืขาย กับชวงประสบการณการสอน พบความแตกตาง
ระหวางความถี่ในการใชของอาจารยที่มีประสบการณการสอนนอยกวา 5 ป กับอาจารยที่มี
ประสบการณการสอนระหวาง 6-10 ป ประสบการณการสอนระหวาง 11-15 ป และอาจารยที่มี
ประสบการณการสอน 16  ปขึ้นไป ที่ระดบันัยสําคัญทางสถิติ .05 นอกนั้นไมพบความแตกตาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



ตารางที่ 4.63  ผลการเปรียบเทียบความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหวางคณะหรือหนวยงานที่อาจารยสังกัด 
 

ระดับความถี่ในการใช คาสถิติ 

ดาน 
บริหาร การบัญชี เศรษฐ- 

ศาสตร 
นิติ 

ศาสตร 
ศิลปศาสตร

และ

วิทยาศาสตร 

นิเทศ 
ศาสตร 

วิศวกรรม

ศาสตร 
เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
ศิลป 
กรรม 

สถาบัน

ภาษา 
F P-Value 

แปลคา 

ฮารดแวร 3.35 
(0.65) 

3.40 
(0.63) 

3.11 
(0.46) 

3.12 
(0.74) 

3.15 
(0.76) 

3.23 
(0.50) 

3.48 
(0.62) 

3.71 
(0.51) 

3.79 
(0.43) 

3.43 
(0.66) 

1.951 
 

.047* แตกตาง 

ซอฟตแวร 2.93 
(0.60) 

3.34 
(0.55) 

2.96 
(0.48) 

2.64 
(0.58) 

2.68 
(0.70) 

2.58 
(0.35) 

3.12 
(0.64) 

3.37 
(0.52) 

3.05 
(0.30) 

3.03 
(0.59) 

4.215 .000* แตกตาง 

ระบบ 
เครือขาย 

3.86 
(1.01) 

4.10 
(0.85) 

2.83 
(0.51) 

3.55 
(0.98) 

3.69 
(0.98) 

3.42 
(0.43) 

4.18 
(0.77) 

4.27 
(0.64) 

3.37 
(0.50) 

4.06 
(0.79) 

2.884 .003* แตกตาง 

อุปกรณโสต- 
ทัศนูปกรณ 

3.15 
(0.91) 

3.23 
(0.56) 

2.88 
(0.62) 

2.81 
(1.11) 

3.06 
(1.03) 

2.80 
(0.51) 

2.77 
(0.64) 

3.04 
(0.86) 

3.41 
(1.28) 

3.24 
(0.75) 

.751 .662 ไม 
แตกตาง 

รวม 
3.24 

(0.57) 
3.44 

(0.44) 
2.98 

(0.33) 
2.97 

(0.68) 
3.05 

(0.60) 
2.97 

(0.31) 
3.32 

(0.41) 
3.55 

(0.36) 
3.48 

(0.41) 
3.35 

(0.54) 
3.000 .002* แตกตาง 

*
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
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จากตารางที่ 4.63  เมื่อใชสถิติ F-test ทดสอบสมมติฐานความถี่ในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร ดานระบบเครือขายและดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ กับ
คณะหรือหนวยงานที่อาจารยสังกัด พบความแตกตางโดยรวมและเมื่อพิจารณารายไดนความถี่ใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบความแตกตางดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร ดานระบบเครือขาย ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 สวนดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ ไมพบความแตกตาง 
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ตารางที่ 4.64 ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของอาจารย ดานฮารดแวร รายคูคณะหรือหนวยงานที่สังกัด 
 

ผลตางความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวม 
หนวยงาน X 

บริหาร การบัญชี เศรษฐศาสตร นิติ 
ศาสตร 

ศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร 

นิเทศศาสตร วิศวกรรม 
ศาสตร 

เทคโน 
โลยี

สารสนเทศ 

ศิลปกรรม สถาบันภาษา 

บริหาร 3.35 - - - - - - - * - - 

การบัญชี 3.40  - - - - - - - - - 

เศรษฐศาสตร 3.11   - - - - - * - - 

นิติศาสตร 3.12    - - - - * - - 
ศิลปศาสตรและ 
วิทยาศาสตร 3.15     - - - * - - 

นิเทศศาสตร 3.23      - - * - - 

วิศวกรรมศาสตร 3.48       - - - - 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.71        - - - 

ศิลปกรรม 3.79         - - 

สถาบันภาษา 3.43          - 
*
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
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จากตารางที่ 4.64  เมื่อใชสถิติ Scheffe tests วิเคราะหความแตกตางระหวางความถี่ใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศดานฮารดแวร  กับคณะหรือหนวยงานที่อาจารยสังกัด พบความแตกตาง
ระหวางความถี ่ในการใชของอาจารยที ่ส ังกัดคณะบริหารธุรกิจ  คณะเศรษฐศาสตร คณะ
นิติศาสตร คณะศิลปะศาสตรและวิทยาศาสตร คณะนิเทศศาสตร กับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 นอกนั้นไมพบความแตกตาง 
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ตารางที่ 4.65  ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของอาจารย ดานซอฟตแวร รายคูคณะหรือหนวยงานที่สงักัด 
 

ผลตางความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวม 

หนวยงาน X 
บริหาร การบัญชี เศรษฐศาสตร นิติ 

ศาสตร 
ศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร 

นิเทศศาสตร วิศวกรรม 
ศาสตร 

เทคโน 
โลยี

สารสนเทศ 

ศิลปกรรม สถาบันภาษา 

 

บริหาร 
 

2.93 - * - - - - - * - - 
 

การบัญชี 
 

3.34  - - * * * - - - - 
 

เศรษฐศาสตร 
 

2.96   - - - - - - - - 
 

นิติศาสตร 
 

2.64    - - - - * - - 
 

ศิลปศาสตรและ 
วิทยาศาสตร 
 

2.68     - - * * - * 
 

นิเทศศาสตร 
 

2.58      - * * - * 
 

วิศวกรรมศาสตร 
 

3.12       - - - - 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

3.37        - - * 
 

ศิลปกรรม 
 

3.05         - - 
 

สถาบันภาษา 
 

3.03          - 

*
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
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จากตารางที่ 4.65  เมื่อใชสถิติ Scheffe tests วิเคราะหความแตกตางระหวางความถี่ใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศดานซอฟตแวร  กับคณะหรือหนวยงานที่อาจารยสังกัด พบความแตกตาง
ระหวางความถี่ในการใชของอาจารยที่สังกัดคณะบริหารธุรกิจ กับอาจารยที่สังกัดคณะการบัญชี 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารยที่สังกัดคณะการบัญชี กับอาจารยที่สังกัดคณะนิติศาสตร 
คณะศิลปะศาสตรและวิทยาศาสตร คณะนิเทศศาสตร อาจารยที ่สังกัดคณะนิติศาสตร กับ
อาจารยที่สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารยที่สังกัดคณะศิลปะศาสตรและวิทยาศาสตร 
กับอาจารยที่สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันภาษา อาจารยที่
สังกัดคณะนิเทศศาสตร กับอาจารยที่สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สถาบันภาษา อาจารยที่สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กับอาจารยที่สังกัดสถาบันภาษา  ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 นอกนั้นไมพบความแตกตาง 
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ตารางที่ 4.66  ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของอาจารย ดานระบบเครือขาย รายคูคณะหรือหนวยงานที่สังกดั 
 

*
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 

ผลตางความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวม 
หนวยงาน X บริหาร การบัญชี เศรษฐศาสตร นิติศาสตร ศิลปศาสตรและ

วิทยาศาสตร 
นิเทศศาสตร วิศวกรรม 

ศาสตร 
เทคโน 

โลยีสารสนเทศ 
ศิลปกรรม สถาบันภาษา 

 

บริหาร 
 

3.86 - - * - - - - - - - 
 

การบัญชี 
 

4.10  - * - - * - - - - 
 

เศรษฐศาสตร 
 

2.83   - - * - * * - * 
 

นิติศาสตร 
 

3.55    - - - - * - - 
 

ศิลปศาสตรและ 
วิทยาศาสตร 
 

3.69     - - - * - - 

 

นิเทศศาสตร 
 

3.42      - * - - * 
 

วิศวกรรมศาสตร 
 

4.18       - - - - 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

4.27        - - - 
 

ศิลปกรรม 
 

3.75         - - 
 

สถาบันภาษา 
 

4.06          - 

DPU
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จากตารางที่ 4.66  เมื่อใชสถิติ Scheffe tests วิเคราะหความแตกตางระหวางความถี่ใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศดานระบบเครือขาย  กับคณะหรือหนวยงานที่อาจารยสังกัด พบความ
แตกตางระหวางความถี่ในการใชของอาจารยที่สังกัดคณะบริหารธุรกิจ กับอาจารยที่สังกัดคณะ
เศรษฐศาสตร  อาจารยที่สังกัดคณะการบัญชี กับอาจารยที่สังกัดคณะเศรษฐศาสตร คณะนิเทศศาสตร  
อาจารยที่สังกัดคณะเศรษฐศาสตร กับอาจารยที่สังกัดคณะศิลปะศาสตรและวิทยาศาสตร คณะ
วิศวกรรมศาสตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันภาษา  อาจารยที่สังกัดคณะนิติศาสตร กับ
อาจารยที่สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  อาจารยที่สังกัดคณะศิลปะศาสตรและวิทยาศาสตร 
กับอาจารยที่สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  อาจารยที่สังกัดคณะนิเทศศาสตร กับอาจารยที่
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันภาษา  ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 นอกนั้นไมพบความ
แตกตาง 
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บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษา 

 
 การวิจยัคร้ังนีผู้วิจัยมุงศกึษาเกี่ยวกับเรื่อง “ความคดิเห็นตอการใชและความถี่ในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ของอาจารยมหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑติย” มีวัตถุประสงค
ดังนี ้
 1.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ของอาจารย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร ดานระบบเครือขายและดานอุปกรณ
โสตทัศนูปกรณ จําแนกตามอายุ ประสบการณการสอน คณะหรือหนวยงานที่สังกัด 
 2. เพื่อศึกษาความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ของอาจารย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร ดานระบบเครือขายและดานอุปกรณ
โสตทัศนูปกรณ จําแนกตามอายุ ประสบการณการสอน คณะหรือหนวยงานที่สังกัด 
 3. เพื่อเปรียบเทยีบความคิดเหน็ตอการใช และความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการเรียนการสอน ของอาจารยมหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร ดาน
ระบบเครือขายและดานอุปกรณโสตทัศนปูกรณ จําแนกตามอายุ ประสบการณการสอน คณะหรอื
หนวยงานที่สังกัด 
 โดยมีสมมติฐานดงันี ้
 1. อาจารยมหาวทิยาลัยธุรกิจบณัฑิตยที่มีอาย ุ ประสบการณการสอน และสังกัดคณะ
หรือหนวยงานที่ตางกนั มีความคิดเหน็ตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรยีนการสอน ดาน
ฮารดแวร ดานซอฟตแวร ดานระบบเครือขายและดานอุปกรณโสตทัศนปูกรณ แตกตางกัน 
 2. อาจารยมหาวทิยาลัยธุรกิจบณัฑิตยที่มีอาย ุ ประสบการณการสอน และสังกัดคณะ
หรือหนวยงานที่ตางกนั มคีวามถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ดานฮารดแวร 
ดานซอฟตแวร ดานระบบเครอืขายและดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ แตกตางกัน 
 วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคือ อาจารยมหาวทิยาลัยธุรกิจบณัฑิตย โดยใชจํานวนตัวอยาง 
202 คน 
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 เครื่องมือที่ใชในการวจิัยคือ แบบสอบถาม (Questionnaires) ซ่ึงผูวิจัยไดสรางขึ้นเองมี
ทั้งหมด 3 ตอนดังนี ้
 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับคณุลักษณะสวนบุคคล ไดแก อายุ ประสบการณ
การสอน และคณะหรือหนวยงานที่สังกัด 
 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การเรียนการสอนของอาจารยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร ดานระบบ
เครือขายและดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ  
 ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียน
การสอนของอาจารยมหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร ดานระบบเครือขาย
และดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ  
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจยันําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบจากอาจารยทีป่รึกษาและผูเชีย่วชาญ โดยเก็บ
รวบรวมขอมลูระหวางวันที ่ 1 พฤศจิกายน – 25 พฤศจิกายน 2549 ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา
จํานวน 202 คน 
 การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows สถิติที่ใชในการวจิัย
คือ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบสมมติฐาน ทดสอบความแตกตางระหวาง
ประชากรตั้งแต 3 กลุมขึ้นไปใช F-test สําหรับการทดสอบความแตกตางรายคูของ F-test ใชวิธี 
Scheffe  
  
5.1  สรุปผลการศึกษา  
 5.1.1 อาจารยมหาวทิยาลัยธุรกจิบณัฑติย มีความคิดเหน็ตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการเรียนการสอนโดยภาพรวมวามกีารใชเทคโนโลยสีารสนเทศดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร 
ดานระบบเครอืขายและดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายดาน ก็มี
ความคิดเหน็วามีการใชอยูในระดับเห็นดวยมากทั้ง 4 ดาน คือ ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร ดาน
ระบบเครือขายและดานอุปกรณโสตทัศนปูกรณ 
 5.1.2 อาจารยมหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตยมีคาเฉลี่ยความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการเรียนการสอนตอสัปดาหโดยภาพรวมอยูในระดับการใชปานกลาง และเมื่อพิจารณารายดาน 
พบวามีความถีใ่นการใชตอสัปดาหดานระบบเครือขายอยูในระดับการใชมาก สวนอีก 3 ดานคือ
ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวรและดานอุปกรณโสตทัศนปูกรณ มีความถี่ในการใชตอสัปดาหอยูใน
ระดับการใชปานกลาง  
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 5.1.3 พบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยความคิดเห็นตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการเรียนการสอน ดานฮารดแวร ของอาจารยที่สังกดัคณะตางกันที่ระดับนยัสําคัญทางสถิติ .05 
คือคาเฉลี่ยความคิดเห็นของอาจารยที่สังกดัคณะนิเทศศาสตร กับคาเฉลี่ยความคิดเหน็ของอาจารยที่
สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกนั้นไมพบความแตกตาง 
 5.14 พบความแตกตางของคาเฉลี่ยความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียน
การสอนตอสัปดาหโดยรวม ของอาจารยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยระหวางชวงอายุ ประสบการณการ
สอน และคณะหรือหนวยงานที่สังกัด ที่ระดบันัยสําคัญทางสถิติ .05 เมื่อพิจารณารายตวัแปร 
  5.1.4.1  อายุ พบความแตกตางคาเฉลี่ยความถี่ในการใชตอสัปดาห ดานฮารดแวร ดาน
ซอฟตแวรและดานระบบเครอืขาย ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 แตไมพบความแตกตางดานอุปกรณ
โสตทัศนูปกรณ 
  5.1.4.2  ประสบการณการสอน พบความแตกตางคาเฉลี่ยความถี่ในการใชตอสัปดาห 
ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร และดานระบบเครือขาย ที่ระดับนยัสําคัญทางสถิติ .05  แตไมพบความ
แตกตางดานอปุกรณโสตทัศนูปกรณ 
  5.14.3  คณะหรือหนวยงานที่สังกัด พบความแตกตางคาเฉลี่ยความถี่ในการใชตอ
สัปดาห ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวรและดานระบบเครือขาย ที่ระดับนยัสําคัญทางสถิติ .05  แตไมพบ
ความแตกตางดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ  
 
5.2  อภิปรายผล 
 5.2.1  พบวาอาจารยมหาวิทยาลัยธุรกจิบณัฑิตยมีคาเฉล่ียความคิดเหน็ตอการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนโดยภาพรวม วามีความคิดเห็นตอการใชอยูในระดับมาก ( X  = 3.88) 
และเมื่อพิจารณารายดาน กม็ีความคิดเหน็ตอการใชมากทั้ง 4 ดานคือ ดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร 
ดานระบบเครอืขาย และดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ เหตุผลที่เปนเชนนี้เนื่องจากอาจารยเห็น
ความสําคัญของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใหเกิดประโยชนตอการเรียนการสอนมากขึ้น
สอดคลองกับคํากลาวของนายแพทยสุรพงษ  สืบวงศลี (2548 : 22) ที่กลาววา “รัฐบาลคิดอยางไร 
เรื่องเกี่ยวกับการสงเสริมการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอุดมศกึษา 
ผมตองเรียนวาเปนเรื่องสําคัญมาก ถาเราเห็นประสบการณจากประเทศอื่น เราคงบอกไดเลยวา ถา
เราไมพยายามสงเสริมเรื่องการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในระบบอุดมศึกษา เราจะลาหลัง
ลงไปเรื่อยๆ  ถาเราไมมีการพัฒนาการเรยีนการสอนและระบบการศกึษาในมหาวทิยาลัย ส่ิงที่เรา
ตองเผชิญในอนาคตก็คือ ความลาหลังและการกาวไมทนัประเทศอื่นๆ” และสอดคลองกับงานวจิัย
ของ ทิพาพร  พิมพิสุทธิ์ (2548 : 85) พบวา หลายสถาบันในประเทศไทยนาํเทคโนโลยีสารสนเทศใน
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ระดบัต่ําและระดบัสูงไปใชพัฒนาคณุภาพและประสิทธิภาพในการจดัการศึกษา เพื่อสรางโอกาส
และความเทาเทียมทางการศกึษา ระหวางเมืองและชนบท นําไปสูการแกปญหาความยากจนและ
พัฒนาแบบยั่งยืน ที่สําคัญทําใหเกดิการพฒันาการศกึษาในระดับใหมไรพรมแดน มีทั้งมิติโลกาภวิัตน 
ทองถ่ินและปจเจกบุคคล ซ่ึงมีความสําคัญตอการเรียนรูตลอดชีวิต สรางสังคมขอมูลขาวสารและ
ความกาวหนาทางสังคม เศรษฐกจิและสังคมที่ยกยองในคุณคาของอิสรภาพ ความเสมอภาค ความ
สามัคคี ความรับผิดชอบและความยั่งยืนในอนาคต นอกจากนีย้ังสอดคลองกับงานวิจัยของบษุรา 
ประกอบธรรมกับระววีรรณ  โปฟา (2548 : 101) พบวา คณาจารยในแตละคณะมเีจตคติตอการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในดานบวกทั้งดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร  และดานระบบเครือขาย  มเีจตคติ
ตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทั้ง 3 ดาน ไมแตกตางกนั และเมื่อพิจารณารายขอของดานฮารดแวร 
พบวา อาจารยมีความคิดเหน็เห็นดวยมาก ( X  = 4.40) คือ คอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงมีสวน
ชวยในการนําเสนอเนื้อหาไดมาก รองลงมาคือ ( X  = 4.34) การนําเสนอเนื้อหาดวยคอมพิวเตอร
และอุปกรณตอพวงมีสวนชวยดึงดูดความสนใจใหกับผูเรียนมากขึ้น และคอมพิวเตอรและอุปกรณ
ตอพวงมีสวนชวยประหยัดเวลาในการเตรียมการสอน ( X  = 4.33) เมือ่พิจารณารายขอของความ
คิดเห็นดานซอฟตแวร พบวา อาจารยมีความคิดเห็นเห็นดวยมาก ( X  = 4.17) คือ ซอฟตแวรที่ใชใน
การผลิตสื่อการสอน การนําเสนอมีสวนชวยใหรูปแบบมีความนาสนใจมากขึ้น รองลงมาคือ ( X  = 4.04) 
คือ ซอฟตแวรที่ใชเฉพาะสาขาวชิาทาํใหผูเรียนมีความเขาใจในบทเรยีนมากขึน้ และซอฟตแวรที่ใช
ในการติดตอส่ือสาร ทําใหผูสอนและผูเรียนสามารถตดิตอกันไดงายขึ้น( X  = 4.01) สวนความคิดเหน็
ตอการใชดานระบบเครือขาย พบวา อาจารยมีความคิดเห็นเห็นดวยมากทีสุ่ด ( X  = 4.74) คือ การสืบคน
ขอมูลของ Internet มีสวนชวยใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการเตรียมการสอน และความคิดเหน็
เห็นดวยมาก ( X  = 4.12) คือ การติดตอส่ือสารผานระบบเครือขาย ทําใหผูเรียนผูสอนติดตอกันงาย
ขึ้น ผลการศึกษายังพบอีกวา อาจารยที่มีอายุระหวาง 31-40 ป ความคิดเห็นตอการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนดานระบบเครือขายอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด ( X  = 4.66)  
สวนประสบการณการสอนของอาจารยพบวา อาจารยที่มีประสบการณการสอนนอยกวา 5 ป มี
ความคิดเหน็ตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ดานระบบเครือขายอยูในระดบั
เห็นดวยมากทีสุ่ด ( X  = 4.61) และพบวา อาจารยที่สังกัดคณะเทคโนโลยสีารสนเทศมีความคิดเห็น
ตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ดานระบบเครือขาย เห็นดวยมากที่สุด ( X  = 5.20) 
สวนความคิดเห็นตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ       
ผลการศึกษาพบวา อาจารยมีความคิดเห็นเห็นดวยมาก ( X  = 3.99) คือ การนําเสนอดวยเครื่อง
วิชวลพรีเซ็นเตอรและเครื่อง LCD ทําใหผูเรียนเกดิความสนใจ รองลงมา ( X  = 3.80) คือ วิธีการใช
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งานเครื่องวิชวลพรีเซ็นเตอรและเครื่อง LCD งายและสะดวกตอการใชงาน และการนําเสนอดวย
เครื่องวิชวลพรีเซ็นเตอรและเครื่อง LCD มีความชัดเจน ( X  = 3.62) 
 5.2 .2 อาจารยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยมีคาเฉลี่ยความถี่ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการเรียนการสอนตอสัปดาหโดยภาพรวมอยูในระดับใชปานกลาง และเมื่อพจิารณารายดาน 
พบวามีความถี่ในการใชตอสัปดาหดานระบบเครือขายอยูในระดับใชมาก โดยพบวา อาจารยมีระดบั
ความถี่ในการใชมาก ( X  = 4.35) คือ การใชงานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต เชน การคนหาขอมูล 
ดาวนโหลดขอมูล และการใชงานระบบเครือขายอินทราเน็ต (เครือขายภายในมหาวิทยาลยั) ( X  = 3.40) 
สวนอีก 3 ดานคือดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร และดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ มคีวามถี่ในการ
ใชตอสัปดาหอยูในระดับใชปานกลาง สอดคลองกับคํากลาวของมนตชัย เทียนทอง กลาววา 
“วิวัฒนาการและความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอร โดยเฉพาะพัฒนาการ
ของเครือขายอินเตอรเน็ต ที่สงผลตอวงจรชีวิตการทํางานของสังคมมนุษยใหเปลีย่นไปในทางทีด่ี
ขึ้น จะเห็นไดวามีการใชประโยชนจากเครือขายอินเตอรเน็ตอยางมากมาก ทั้งทางดานธุรกิจ ดาน
อุตสาหกรรม ดานการแพทย ดานการทหาร ดานการปกครองและดานอืน่ๆ โดยเฉพาะดาน
การศกึษา ซ่ึงถือวาเปนรากฐานของการพฒันาดานตางๆ ในการนําองคความรูที่ไดจากการศกึษาผาน
เครือขายอนิเตอรเน็ตไปประยุกตใชกบังานใหเกดิประโยชน” และสอดคลองกับวนัทนา หลงประดษิฐ 
(2540 : บทคัดยอ) พบวา ผูปฏิบัติงานสวนใหญมีความตองการใชระบบ LAN มากที่สุด รองลงมา
ไดแก ไมโครคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต ฐานขอมูลวิชาการภายในกฟผ. โทรสาร ไปรษณยีอิเลก
ทรอนิกสและฐานขอมูลสําเร็จรูปซีดีรอม 
 5.2.3  พบความแตกตางระหวาง คาเฉลี่ยความคดิเห็นตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการเรียนการสอน ดานฮารดแวร ของอาจารยที่สังกดัคณะตางกันที่ระดับนยัสําคัญทางสถิติ .05 
คือคาเฉลี่ยความคิดเห็นของอาจารยที่สังกดัคณะนิเทศศาสตร กับคาเฉลี่ยความคิดเหน็ของอาจารยที่
สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกนัน้ไมพบความแตกตาง สอดคลองกับนิพล  ผิวแกว (2548 : 
บทคัดยอ) พบวา ผูบริหารและครูผูสอนเห็นวา สภาพปจจุบันและปญหาการใชคอมพวิเตอรเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง ผูบริหารและครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัสภาพปจจุบนั
และปญหาการใชคอมพวิเตอรเพื่อจดัการเรียนการสอนไมแตกตางกนั ขาราชการครูทีม่ีประสบการณ
การทํางานแตกตางกัน มคีวามคิดเหน็ตอสภาพปจจุบนัและปญหาการใชคอมพิวเตอรเพื่อจัดการ
เรียนการสอนไมแตกตางกัน และขาราชการครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรยีนขนาดเล็กและขนาดกลางมี
ความคิดเหน็ตอสภาพปจจุบนั และปญหาการใชคอมพิวเตอรเพื่อจัดการเรียนการสอนแตกตางกนั
อยางมนียัสําคญัที่ระดับ .05 และสอดคลองกับพรเพ็ญ  ทัศนิจ (2543 : บทคัดยอ) พบวา อาจารยมี
เจตคติตอคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ จําแนกตามเพศ อายุ ประสบการณการสอนใน
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สถาบันอุดมศึกษาและสถาบันอยูในระดับดี อาจารยที่มวีุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี มีเจตคติตอ
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับปานกลาง สวนอาจารยที่มีวุฒกิารศึกษาระดบั
ปริญญาโทและระดับปริญญาเอก มีเจตคติคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับดี      
ผลการเปรียบเทียบเจตคติตอคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศของอาจารย จาํแนกตามเพศ
และประสบการณการสอนในระดับอดุมศกึษา พบวา อาจารยมเีจตคตติอคอมพวิเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศไมแตกตางกนั เมือ่พิจารณาตามอาย ุวุฒการศกึษา และสถาบัน พบวาอาจารยมีเจตคติตอ
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 5.2.4  พบความแตกตางของคาเฉล่ียความถ่ีในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
เรียนการสอนตอสัปดาหโดยรวมของอาจารยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยระหวางชวงอายุประสบการณ
การสอน และคณะหรือหนวยงานที่สังกัด ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของบุษรา 
ประกอบธรรมและระวีวรรณ  โปฟา (2548 : 100) พบวา ปริมาณการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร และดานระบบเครือขายของอาจารยมีการใชงานประมาณ 4 วันตอ
สัปดาห นั่นคอื คณาจารยมกีารใชเทคโนโลยีสารสนเทศเกือบทุกวันของการทํางาน โดยใชเพื่อการ
เตรียมการสอน ประกอบการสอนและคนควาหาความรูเพิ่มเติมสําหรบัการเรียนการสอน 
 

5.3  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 จากผลการวิจยัพบวา อาจารยมีความคดิเห็นตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาน
ฮารดแวร ในระดับความคดิเห็นอยูในระดบัปานกลาง ในเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 
 5.3.1 ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรภายในหองเรียน มีคาเฉลี่ย ( X  = 3.50)  ผูวิจยั
มีขอเสนอแนะวา ควรปรบัเปลีย่นคอมพิวเตอรและอปุกรณตอพวงในหองเรียนบางหอง เพื่อให
สามารถรองรบัการทํางานของซอฟตแวรใหม ๆ ได 
 5.3.2 ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรและอปุกรณตอพวงภายในหนวยงาน มีคาเฉลี่ย 
( X  = 3.37) และการประมวลผลขอมูลของเครื่องคอมพิวเตอรในคณะ/สถาบัน มีคาเฉลี่ย ( X  = 3.17) 
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะวา ควรปรับเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับการใชงานของอาจารยใหมีประสิทธิภาพ
การทํางานที่สูงขึ้น เชน หนวยความจํา ความเร็วในการประมวลผล ซ่ึงการที่ประสิทธิภาพการ
ทํางานของเครือ่งคอมพวิเตอรมีประสิทธิภาพการทํางานต่าํ จะเปนขอจํากดัในการรองรับการทํางาน
ของฮารดแวรหรือซอฟตแวรใหม ๆ ได 
 นอกจากนีก้ารสงเสริมใหอาจารยไดรับความรูในการใชงานดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร 
อยางตอเนื่อง จะเปนประโยชนตอการเพิ่มประสิทธิภาพในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

DPU



 

 

140 

5.4  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป 
 5.4.1 การศึกษาการนําเทคโนโลยสีารสนเทศ ไปใชประโยชนในการบริหารงานของ
สถาบัน การศึกษาและการใชสารสนเทศของบุคลากรตาง ๆ ในงานดานการศึกษา 
 5.4.2 ศึกษาปญหาและขอจํากัดจากการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน มา
ใชภายในสถาบันการศึกษาทั้งดานบุคลากรและดานนโยบายการบริหารงานในสถาบันการศึกษา 
 5.4.3 ศึกษาปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ในเชงิลึกของ
คณะวิชาตางๆ 
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