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การวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้

ประกอบการ ศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์

พณิชยการจ านวน 112 คน และเลือกใช้การสุ่มตัวอย่างแบบโดยใช้ความสะดวกเพื่อการเก็บ

รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ได้จัดเตรียมไว้ น าไปเก็บข้อมูลพื้นที่ที่ก าหนด คือ วิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ แบบสอบถามสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ จ านวนร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลวิจัยพบว่า 

1.ด้านเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขั้นเป็นปัจจุบัน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
ค่าเฉลี่ยรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ใช้งานสารสนเทศประกอบการท ารายงานรองลงมา ใช้
งานสารสนเทศเสริมการเรียนอยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ใช้งานสารสนเทศในการ
เพิ่มพูนความรู้ให้กับตนเองอยู่ในระดับมาก  
     2. ด้านการเรียนเนื้อหาแบบออนไลน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย
รายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ใช้งานสารสนเทศด้วยระบบสืบค้นเพื่อการศึกษา เช่น Google 
yahoo  รองลงมา ใช้งานสารสนเทศวีดีโอออนไลน์เพื่อการศึกษา เช่น YOUTUBE และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ใช้งานสารสนเทศสื่อ CD  เพื่อการศึกษา  

3.ด้านการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยราย

ข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ท่านใช้งานสารสนเทศเพื่อการท างานกลุ่มเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพขึ้นรองลงมา ท่านใช้งานสารสนเทศเพื่อส่ง/การกระจายข่าวสารภายในกลุ่ม และข้อที่

มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ท่านใช้งานสารสนเทศเพื่อการแบ่งปันหรือแชร์ไฟล์กับบุคคลอ่ืน  
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4.ด้านวัสดุประกอบการอ้างอิง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายข้อ

พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ดาวโหลดเอกสารไฟล์ PDF เพื่อการศึกษา รองลงมา สืบคนเว็บไซต์

เพื่อการศึกษา และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ โปรแกรมช่วยสอน 
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งานวิจัยฉบับนี้ส า เ ร็จได้ด้วยความกรุณาของอาจารย์ที่ป รึกษา อาจารย์กันตชาติ              

เมธาโชติมณีกุล ที่กรุณาให้ค าปรึกษาและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆตลอดเวลาของการด าเนินงาน 

ขอบคุณคณะผู้ตอบแบบสอบถามนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ ที่ให้ข้อมูลเพื่อ

น าข้อมูลมาศึกษาวิจัย ที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจนท าให้การวิจัยส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความช่วยเหลือในเร่ืองต่างๆและ          

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งานสารสนเทศเพื่อการศึกษาที่มีผลต่อ

ความส าเร็จในการเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 
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บทที ่1 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ปัจจุบันโลกเราก้าวล้ าเทคโนโลยีไปอย่างรวดเร็วท าให้การพัฒนาด้านการศึกษารุดหน้าก้าว

ไกลตามเทคโนโลยีด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นแหล่งรวบรวมขุมทรัพย์ทางปัญญาอย่างมากมาย

มหาศาลในลักษณะที่สื่อประเภทอ่ืนไม่สามารถกระท าได้ ผู้เรียนจะมีความสะดวกต่อการค้นหา

ข้อมูลในลักษณะใดก็ได้ เช่น การค้นหาหนังสือ หรืออ่านบทคัดย่อ จากห้องสมุดออนไลน์ การเข้า

ไปอ่าน  หนังสือนิตยสารต่าง ๆ วรรณกรรม    ต ารา วารสาร หรือเอกสารทางวิชาการบน

เครือข่าย   ไม่ว่าจะอยู่สถานที่ใดก็ตาม จะเป็นโรงเรียนต่างจังหวัด โรงเรียนในเมือง  หรือโรงเรียน

ในต่างประเทศ ก็สามารถเข้าไปใช้ เครือข่ายได้อย่างเท่าเทียมกันโดยผ่าน (E-learning)  เกิดทักษะ

การคิดอย่างมีระบบ โดยเฉพาะทักษะการวิเคราะห์ แบบสืบค้น การคิดเชิงวิเคราะห์ การวิเคราะห์

ข้อมูล  การแก้ปัญหา และการคิดอย่างอิสระ  ทั้งนี้เทคโนโลยีท าให้ย่อโลกอยู่ในมือคุณ เพียงแค่คลิก 

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (Technology in Education) หมายถึง การน าเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ 

เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้การศึกษาการ

สอนการเรียนมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการศึกษาได้แก่เทคโนโลยีต่าง 

ๆ ดังนี้ 1. เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม คือ เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการสื่อสารทางไกลโดยผ่าน

ระบบการสื่อสารคมนาคมต่าง ๆ 2. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ซึ่งใช้คอมพิวเตอร์ในการรับข้อมูล

ประมวลผลข้อมูลและน าเสนอข้อมูลตามที่ผู้ใช้ต้องการ  3. เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่ง

แบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ เครือข่ายเฉพาะที่ (Local Area Network-LAN) เป็นระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ต่อเชื่อมคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ไม่มากนักมักอยู่ในอาคารหลังเดียว 

เครือข่ายบริเวณกว้าง (Wide Area Network-WAN)เป็นระบบเครือข่ายที่มีคอมพิวเตอร์กระจายอย่าง

กว้างขวางทั่วประเทศช่วยให้ส านักงานในจังหวัดติดต่อสื่อสารและท างานร่วมกับส านักงานใหญ่ที่

อยู่ในเมืองหลวงได้ 4. ระบบส านักงานอัตโนมัติเป็นแนวคิดที่น าระบบเครือข่ายมาใช้เชื่อมโยง

คอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ส านักงาน เช่น ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบประชุมทางไกล  5. 

เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ เป็นการประมวลผลข้อมูลในลักษณะต่าง ๆ เพื่อช่วยในการจัดการและ

บริหารงาน 6. ระบบมัลติมีเดีย เป็นเทคโนโลยีที่ผสมผสานภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียงและข้อความ

เข้าด้วยกันโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการแสดงผลน าไปประยุกต์ใช้ในการสอน เช่น 
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คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) กิจกรรมเพื่อการศึกษาที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ในปัจจุบันนี้ได้แก่ 

วิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา วิทยุโรงเรียน โทรทัศน์เพื่อการศึกษา การสอนทางไกลผ่าน

ดาวเทียมระบบประชุมทางไกล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในบทความ

ผู้เขียนได้กล่าวถึงความส าคัญของเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่มีในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

พุทธศักราช 2542 และประวัติการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษาของไทยไว้ด้วย 

ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542  หมวด 3 ระบบการศึกษา 

มาตรา 15 การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  และ

การศึกษาตามอัธยาศัย  (1)  การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาที่ก าหนดจุดมุ่ งหมาย วิธี

การศึกษา หลักสูตรระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล  ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จ

การศึกษาที่แน่นอน  (2) การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการก าหนด

จุดมุ่งหมายรูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล  ซึ่งเป็น

เงื่อนไขส าคัญของการส าเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้อง

กับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม (3) การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่

ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม  และโอกาส โดยศึกษาจาก

บุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อมสื่อหรือแหล่งความรู้อ่ืน ๆ สถานศึกษาอาจจัดการศึกษา

ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบก็ได้ ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนที่ผู้เรียนสะสมไว้

ในระหว่างรูปแบบเดียวกันหรือต่างรูปแบบได้ไม่ว่าจะเป็นผลการเรียนจากสถานศึกษา  เดียวกัน

หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งจาก การเรียนรู้นอกระบบ ตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์

การท างาน 

การศึกษา มีการน าระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มาเร่ิมใช้

ประโยชน์ส าหรับเด็กและเยาวชนให้เรียนรู้และเกิดความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีนี้ (ศรีศักดิ์ จามรมาน

, 2524) และต่อมา ในช่วงหลังของแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ระยะที่ 6 (พ.ศ. 2530 -2535) เป็น

ต้นมากระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรด้าน

คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ จัดซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ติดตั้งที่ศูนย์สารสนเทศ 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และมีการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสถานศึกษาส่วนภูมิภาค

ไปยังส านักงานการศึกษาของจังหวัด และส่วนราชการในส่วนกลางในกรุงเทพมหานคร ใน
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ขณะเดียวกันสถานศึกษาของเอกชนก็ได้มีการพัฒนาบุคลากร จัดซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จัดท า

ระบบสารสนเทศ และมีการเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อใช้ในกิจการของสถานศึกษา 

จากความส าคัญดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้งานสารสนเทศของ

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ ว่าสามารถท าให้ประสบความส าเร็จในการเรียน

ได้จริงหรือไม่ และมากแค่ไหน เพื่อเล็งเห็นถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศในด้าน

การศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพื่อประกอบการท ารายงานที่ได้รับมอบหมายต่างๆ และประชาสัมพันธ์

ให้นักศึกษาใช้อย่างถูกวิธีเพื่อผลส าเร็จในการศึกษา 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานสารสนเทศเพื่อการศึกษาว่ามีผลต่อการส าเร็จการศึกษา 

ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 

2. เพื่อน าผลการศึกษาพฤติกรรมไปเสนอแนะให้น าไปใช้ควบคู่การเรียนการสอน 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตของเนื้อหา 

การศึกษาคร้ังนี้มุ่งศึกษาพฤติกรรมการใช้งานสารสนเทศของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี

อรรถวิทย์พณิชยการ โดยจ าแนกเป็น 4 ด้าน ด้านเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขั้นเป็นปัจจุบัน 

ด้านการเรียนเนื้อหาแบบออนไลน์ ด้านการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และด้านวัสดุประกอบการ

อ้างอิง ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และสาขาที่ศึกษา 

2. ขอบเขตประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้คือนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ

จ านวน 2,824 คน 

ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้คือนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์

พณิชยการจ านวน 100 คน 

3. ขอบเขตสถานที่ 

สถานที่ที่ใช้เก็บข้อมูลในการศึกษาครั้งน้ี วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 
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4. ขอบเขตเวลา 

การศึกษาคร้ังนี้ผู้ศึกษาได้ท าการแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือน

พฤษภาคม 2562 – เดือน มิถุนายน 2563 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การศึกษาคร้ังนี้  ค าศัพท์นิยามเฉพาะที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษาพฤติกรรมการใช้งาน

สารสนเทศเพื่อการศึกษาว่ามีผลต่อการส าเร็จในการเรียน ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถ

วิทย์พนิชยการ มีดังนี้ 

 นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาอรรถวิทย์พณิชยการ 

 วิทยาลัยฯ หมายถึง เทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 

 เทคโนโลยีสารสนเทศ  หมายถึง ข้อมูลต่างๆ ที่ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงหรือมีการ

ประมวลผลหรือวิเคราะห์สรุปผลด้วยวิธีการต่าง ๆแล้วเก็บรวบรวมไว้ เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ตาม

ต้องการการประมวล เป็นการน าข้อมูลจากแหล่งต่างๆที่เก็บรวบรวมไว้มาผ่านกระบวนการต่างๆ

เพื่อแปรสภาพข้อมูลให้เป็นระบบและอยู่ในรูปแบบที่ต้องการ 

 พฤติกรรม  หมายถึง การแสดงและกิริยาท่าทางซึ่งสิ่งมีชีวิต ระบบหรืออัตลักษณ์

ประดิษฐ์ ที่ เกิดร่วมกันกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมระบบอ่ืนหรือสิ่งมีชีวิตโดยรวมเช่นเดียวกับ

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ พฤติกรรมเป็นการตอบสนองของระบบหรือสิ่งมีชีวิตต่อสิ่งเร้าหรือการ

รับเข้าทั้งหลาย 

 อายุ  หมายถึง เวลาที่ด ารงชีวิตอยู่, เวลาชั่วชีวิต, ช่วงเวลานับตั้งแต่เกิดหรือมีมาจนถึงเวลาที่

กล่าวถึง 

 ส าเร็จ  หมายถึง เสร็จ เช่น ส าเร็จการศึกษา, ถึง, บรรลุ, เช่น ส าเร็จ 

 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ท าให้ทราบถึงพฤติกรรมการใช้สารสนเทศเพื่อการศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัย
เทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 
 2. ได้แนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถ

วิทย์พณิชยการ 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C
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บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

ผู้วิจัยได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้งานสารสนเทศเพื่อการศึกษาที่มีผลต่อความส าเร็จในการ
เรียนของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการได้จ าแนกประเภทของเอกสารและ
งานวิจัยออกเป็นหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ความหมายของเทคโนโลยีการศึกษา 
2. องค์ประกอบของเทคโนโลยีการศึกษา 
3. บทบาทของเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
4. เทคโนโลยีกับการจัดการเรียนการสอน 
5. ประเภทของสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
 

1. ความหมายของเทคโนโลยีการศึกษา 
ความหมายของเทคโนโลยีการศึกษา มีผู้อธิบายไว้หลายท่าน ดังนี้ 
กิดานันท์ มลิทอง (2535) ได้สรุปว่าเทคโนโลยีการศึกษาเป็นการประยุกต์เอาเทคนิควิธีการ 

และแนวคิด วัสดุอุปกรณ์และสิ่งต่าง ๆ อันสืบเนื่องมาจากเทคโนโลยีนั้นมาใช้ในวงการศึกษา 
ชม ภูมิภาค (2539) ได้ให้ความหมายของเทคโนโลยีการศึกษาไว้ว่า เป็นการน าเอาความรู้ 

แนวคิด ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ มาใช้ร่วมกันอย่างมีระบบ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการศึกษา
ให้ก้าวหน้าต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2533) ได้ให้ความหมายเทคโนโลยีการศึกษาว่าเป็นวิธีปฏิบัติอย่างมี
ระบบเพื่อแก้ปัญหาการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้ของมนุษย์ให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยการใช้ทรัพยากรการเรียนและการจัดการที่เหมาะสม เทคโนโลยีการศึกษา มิได้หมายถึง เฉพาะ
ของการใช้เคร่ืองมือ (Hardware) และวัสดุ (Software) เท่านั้น แต่เทคโนโลยียังหมายความรวมไป
ถึง วิธีการผสมผสานองค์ประกอบต่าง ๆ ทั้งหลายที่จะเกื้อหนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นขอบข่ายโครงสร้างและองค์ประกอบของเทคโนโลยีการศึกษา จึงกล่าวได้ว่า
ครอบคลุมการจัดด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษาทั้งหมด 

วารินทร์ รัศมีพรหม (2531) กล่าวถึงความหมายของเทคโนโลยีการศึกษาว่าเทคโนโลยี
การศึกษานั้นมีความหมายกว้างขวางพอกับความหมายค าว่า “การศึกษา” เทคโนโลยีการศึกษานั้น 
เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การประเมินผลของหลักสูตร และประสบการณ์ด้านการเรียนรู้ ตลอดจน
ปัญหาในการน าสิ่งเหล่านี้ไปใช้ เทคโนโลยีการศึกษาเป็นการแก้ปัญหาการศึกษาอย่างมีหลักการ
และเหตุผล เป็นแนวคิดที่มีระบบเกี่ยวกับการเรียนการสอนเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน และบูรณา
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การเข้าด้วยกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคล กรรมวิธี ความคิด เคร่ืองมือ และการจัดการเพื่อน าไปใช้ใน
การวิเคราะห์ปัญหา โดยวิธีการทางเทคโนโลยีการศึกษานั้นจะรวมเอาแหล่งการเรียนรู้ทั้งหลายที่
ออกแบบ เลือก หรือน ามาใช้เพื่อมุ่งไปสู่จุดหมายที่ผู้เรียนประสบผลส าเร็จตามความต้องการ 

Davies (1978) ได้เสนอความหมายของเทคโนโลยีการศึกษาไว้ว่า เป็นการรวม
แนวความคิดเกี่ยวกับเคร่ืองมือ และวัสดุแล้วผนวกเอาทฤษฎีและแนวปฏิบัติด้านการศึกษามา
เชื่อมโยงเข้าด้วยกันในลักษณะของ “ศาสตร์ และศิลปะของการสอนด้วยเทคโนโลยีของตัวมันเอง” 

Good (1973) ได้ให้ความหมายเทคโนโลยีการศึกษาไว้ว่า เป็นการน า เอาหลักการทาง
วิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อการออกแบบ และส่งเสริมระบบการเรียนการสอนโดยเน้นที่
วัตถุประสงค์ทางการศึกษาที่สามารถวัดได้อย่างถูกต้อง แน่นอน มีการยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
มากกว่ายึดเนื้อหาวิชา มีการใช้การศึกษาเชิงปฏิบัติโดยผ่านการวิเคราะห์ และการใช้ เคร่ืองมือ
โสตทัศนูปกรณ์ รวมถึงเทคนิคการสอนโดยใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ สื่อการสอน
ต่าง ๆ และการศึกษาด้วยตนเอง 

Markert (1989) ได้ให้ความหมายของเทคโนโลยีการศึกษาไว้ในที่นี้เป็น 2 แนวคิดตาม
พัฒนาการของสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ได้แก่ แนวคิดทางด้านกายภาพและแนวคิดทางด้าน
พฤติกรรม 

1. แนวคิดทางกายภาพ หมายถึง การประยุกต์ของวิทยาศาสตร์กายภาพ และเทคโนโลยี
วิศวกรรม ได้แก่ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เคร่ืองฉายภาพยนตร์ เคร่ืองบันทึกเสียงโทรทัศน์ 
วิทยุ เป็นต้น แนวคิดนี้จะมองสื่อการสอนต่าง ๆ เป็นสื่อช่วยในการสอนและเน้นทางด้านผลหรือ
ประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ และวิธีการมากกว่าลักษณะของผู้เรียนเองหรือลักษณะของเน้ือหาวิชา 

2. แนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์ เป็นการศึกษาพฤติกรรมของคน โดยเน้นทางด้าน
มานุษยวิทยา สังคมวิทยา และจิตวิทยา ซึ่งเรียกรวมกันว่า พฤติกรรมศาสตร์ การประยุกต์แนวคิด
ทางพฤติกรรมศาสตร์ในการเรียนการสอนเป็นลักษณะพื้นฐานของเทคโนโลยีการสอน 
(Instructional technology) การศึกษาควรจะเน้นกระบวนการ หรือวิธีการทางวิทยาศาสตร์โดยอาศัย
ความรู้ทางจิตวิทยา มานุษยวิทยา และสังคมวิทยารวมถึงการประยุกต์ความรู้ทางวิศวกรรม
เศรษฐศาสตร์ และตรรกวิทยา 

Pea (2000) ได้แสดงความหมายที่น่าสนใจของเทคโนโลยีการศึกษาไว้ว่า เทคโนโลยี
การศึกษาเป็นการปฏิวัติรูปแบบทางการศึกษาที่เป็นวัตถุ สิ่งของ หรือกิจกรรมเข้าเป็นรูปสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษาที่ดีได้ เช่น สไลด์ เคร่ืองฉายภาพข้ามศีรษะ วิทยุ โทรทัศน์ และ
อินเทอร์เน็ตเพื่อถ่ายทอดข้อมูลทางการศึกษาผ่านสื่อเหล่านี้เข้าไปยังห้องเรียนหรือที่อยู่อาศัยของ
ผู้เรียนที่ห่างไกลในรูปของบทเรียนส าเร็จรูป บทเรียนออนไลน์ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และ
การเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยสรุปเทคโนโลยีการศึกษาไม่ได้หมายความแต่เพียงเคร่ืองมือ
วัสดุอุปกรณ์เท่านั้นแต่เป็นระบบที่ท าให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายของการศึกษาตามปรัชญา นโยบาย
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และแผนการศึกษาชาติด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัดที่สุด เทคโนโลยีการศึกษายัง
เกี่ยวข้องกับระบบการศึกษาทั้งระบบซึ่งประกอบด้วยระบบย่อยที่แตกต่างกันเป็น 2 รูปแบบ คือ 
เทคโนโลยีการศึกษาในแนวตั้งเราหมายความถึงเทคโนโลยีปฐมวัยศึกษา เทคโนโลยีประถมศึกษา 
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีอุดมศึกษาการแบ่งเทคโนโลยีการศึกษาตามแนวนอนจะ
แบ่งได้ 3 ระบบ คือ 

1. เทคโนโลยีการบริหารการศึกษา 
2. เทคโนโลยีการบริการการศึกษา 
3. เทคโนโลยีการเรียนการสอน 

1. เทคโนโลยีการบริหารการศึกษา หมายถึง การบริหารที่ท าให้ระบบการศึกษาบรรลุเป้าหมายอย่าง
มีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด ระบบบริหารการศึกษาดังกล่ าวอาจจะ
ประกอบด้วยระบบย่อยต่าง ๆ 
2. เทคโนโลยีการบริการการศึกษา หมายถึง การบริการที่ท าให้ระบบการศึกษาบรรลุเป้าหมายอย่าง
ประสิทธิภาพด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด ซึ่งอาจจะประกอบด้วยระบบสารนิเทศการศึกษา 
ระบบสื่อการศึกษา ระบบสิ่งอ านวยความสะดวกในการศึกษา ระบบให้ค าปรึกษาแนะแนว ศูนย์
วิชาการโรงเรียนและสถาบันการศึกษา 
3. เทคโนโลยีการเรียนการสอน หมายถึง การเรียนการสอนที่ท าให้ระบบการศึกษาบรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนอย่างประหยัด (นิพนธ์ สุขปรีดี, ม.ป.ป.) 

สรุปได้ว่า ความหมายของเทคโนโลยีการศึกษา หมายถึง กระบวนการที่ด าเนินการโดยวิธี
ระบบมาจัดการเกี่ยวกับ วัสดุ เคร่ืองมือ บุคลากร รวมทั้งเทคนิควิธีการ และแนวคิดต่าง ๆเพื่อ
น ามาใช้ในการแก้ปัญหาในระบบการเรียนการสอน และสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 
2. องค์ประกอบของเทคโนโลยีการศึกษา 

เน่ืองจากความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงท าให้เทคโนโลยีการศึกษา
เกิดขึ้น นักเทคโนโลยีการศึกษาจึงได้จัดต้ังองค์ประกอบของเทคโนโลยีการศึกษาไว้ดังนี้ 
ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2533) กล่าวไว้ว่าทรัพยากรการเรียนเป็นองค์ประกอบประการหนึ่งของ
เทคโนโลยีการศึกษา ทรัพยากรการเรียนจะเป็นสิ่งกระตุ้นและเกื้อหนุนให้ผู้เรียนอยากเรียนและ
เรียนได ้
ทรัพยากรการเรียน แบ่งออกเป็น 6 ประเภท คือ 

1. วัสดุ (Materials) 
2. เคร่ืองมือ (Devices) 
3. เทคนิค (Techniques) 
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4. การติดต้ังหรืออาคารสถานที่ (Setting) 
5. เน้ือหาวิชา (Content) 
6. บุคคล (People) 

จากความหมาย และองค์ประกอบของเทคโนโลยีการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ศึกษา 
ค้นคว้าจึงสรุปได้ว่า เทคโนโลยีการศึกษามีองค์ประกอบส าคัญ 4 ประเภท ได้แก่ 

1. วัสดุ (Software) 
2. เคร่ืองมือ (Hardware) 
3. บุคลากร (Peopleware) 
4. เทคนิค/วิธีการ (Techniques/Methods) 

วัสดุ (Software) ได้แก่ สื่อเทคโนโลยีการศึกษาประเภทสิ้นเปลืองทั้งหลาย ที่จะเกื้อหนุนให้การ
เรียนการสอนหรือกระบวนการถ่ายทอด ตลอดจนการจัดนิทรรศการความรู้ต่าง ๆในระบบการเรียน
การสอนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น รูปภาพ แผนที่ และแผนภูมิ เป็นต้นทั้งนี้ รวมถึง ม้วน
เทป บัตรรายการคอมพิวเตอร์ เทปโทรทัศน์ ฟิล์มถ่ายรูป ภาพยนตร์ หนังสือสิ่งพิมพ์ และของจริง
ต่าง ๆ ด้วย  

(ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2533) สื่อเทคโนโลยีการศึกษาประเภทวัสดุแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
ใหญ่ ๆ คือ วัสดุที่บันทึกรายการหรือโปรแกรมเนื้อหาการเรียนไว้แล้ว (Recorded Materials) และ
วัสดุหรืออุปกรณ์ประกอบ (Supplies) 
1. วัสดุบันทึกรายการ หมายถึง วัสดุที่มีรายการหรือเนื้อหาสาระพร้อมที่จะน าไปใช้ได้เลย ซึ่งเรา
รู้จักกันดีในลักษณะของวัสดุที่เป็นสื่อการเรียนการสอนทั้งหลาย วัสดุบันทึกรายการ 
ประกอบด้วย 
1.1 วัสดุบันทึกเสียง เช่น แผ่นเสียง ม้วนเทปบันทึกเสียง เป็นต้น 
1.2 วัสดุบันทึกเสียงและภาพ เช่น ม้วนเทปโทรทัศน์ เป็นต้น 
1.3 วัสดุฉาย เช่น ไมโครฟอร์ม (Microform) ฟิล์มสตริป สไลด์ ภาพโปร่งใส และภาพยนตร์ เป็น
ต้น 
1.4 วัสดุกราฟิก (Graphic Materials) เช่น แผนที่ แผนภูมิ แผนสถิติ ภาพโฆษณาและการ์ตูน เป็นต้น 
1.5 รูปภาพสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ วารสาร และนิตยสาร เป็นต้น 
1.6 วัสดุสามมิติ เช่น ลูกโลก ของจริง ของตัวอย่าง หุ่นจ าลอง ของเล่นทางการศึกษาและชุดการ
สอน เป็นต้น 
1.7 วัสดุส าหรับคอมพิวเตอร์ เช่น บัตรคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์แผ่นดิสก์ ม้วนเทป
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
2. อุปกรณ์ประกอบ (Supplies) หมายถึง วัสดุที่ยังไม่ได้บันทึกรายการ หรือโปรแกรมต่าง ๆ ทาง
การศึกษาและการสอน เช่น เทปบันทึกเสียง เทปโทรทัศน์ ฟิล์มและกระดาษอัดรูปสี และอ่ืน ๆ 
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เคร่ืองมือ (Hardware) หมายถึง สิ่งที่จะเกื้อหนุน หรืออ านวยความสะดวกต่อการใช้การ
ผลิตและถ่ายทอดเนื้อหาเร่ืองราว รวมทั้งการจัดนิทรรศการ (สื่อ) ต่าง ๆ ในการเรียนการสอนเช่น 
เคร่ืองฉายภาพข้ามศีรษะ เคร่ืองขยายเสียง เคร่ืองเล่นเทปบันทึกเสียง เป็นต้น นอกจากนั้นเคร่ืองมือ
ในที่นี้ยังความหมายรวมไปถึงอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ด้วย เช่น คอนโซนควบคุมเสียงสายสัญญาณ
ต่าง ๆ เคร่ืองฉายท าภาพโปร่งใส กล้องถ่ายโทรทัศน์ เคร่ืองวัดแสง และอ่ืน ๆ ด้วย 
(ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2533) 

บุคลากร (Peopleware)  หมายถึง  คนที่ เกี่ ยวข้องกับองค์ประกอบระบบการสอน
(Instructional System Components : ISC) หรือทรัพยากรการเรียนดังนั้น บุคลากรจึงได้แก่ 

1. บุคคลที่จัดการเกี่ยวกับระบบการสอน ที่เกี่ยวกับการถ่ายทอดสารให้แก่ผู้เรียนโดยตรง 
ซึ่งบุคคลในที่นี้ก็คือ ผู้สอนหรือครูในห้องเรียน 

2. บุคคลที่เป็นทรัพยากรการเรียน เช่น นักการศึกษา นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ 
3. ทรัพยากรบุคคลอ่ืน ๆบุคคลมีส่วนช่วยให้การจัดการเรียนการสอนด าเนินไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ จะต้องค านึงถึงระบบการศึกษา สภาพการณ์ และความเหมาะสมด้วย เช่น 
นอกจากจะมีครูในห้องเรียนแล้วในระบบการศึกษาและการเรียนการสอน ควรจะมีครูแนะแนว ครู
วัดผล ครูบรรณารักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน ผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุและอุปกรณ์ ครู
สื่อการสอนหรือโสตทัศนศึกษา และบุคคลอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นด้วย 

เทคนิค/วิธีการ (Techniques/Methods) เป็นวิธีการเฉพาะที่ใช้ในกระบวนการเรียนการสอน 
เทคนิคอาจจะสอดแทรกไว้ในรูปของสื่อวัสดุโดยตรง หรืออาจจะใช้ร่วมกับการใช้สื่อวัสดุในการ
เรียนการสอนก็ได้ เช่น การสาธิตการจัดการเรียนแบบเปิด การใช้แบบเรียนโปรแกรม เป็นต้น
เทคนิคที่ผ่านการทดสอบและเป็นที่รู้จักกันดีว่าจ าเป็นและมีผลดีต่อการเรียนการสอนมีดังนี้ (ไชย
ยศ เรืองสุวรรณ, 2533) 

1. เทคนิคทั่วไป (General Techniques) ได้แก่ การสาธิต การสังเกต การอภิปรายนาฏการ 
การทดลอง การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ การแก้ปัญหา การสอนแบบโปรแกรม การสอนแบบ
โครงการ การจัดสถานการณ์จ าลอง และเกม เป็นต้น 

2. เทคนิคการใช้ทรัพยากร (Resource-based Techniques) ได้แก่ เทคนิคการจัดห้องเรียน
แบบตา่ง ๆ การจัดศึกษานอกสถานที่ เป็นต้น 

3. เทคนิคการใช้เคร่ืองมือ และวัสดุ (Materials Device-based Techniques) ได้แก่การน า
เคร่ืองมือและวัสดุเข้ามาใช้ในการศึกษาและการเรียนการสอน เช่น การใช้วิทยุโทรทัศน์บทเรียน
ด้วยตัวเอง เคร่ืองฉายและเคร่ืองเสียง เป็นต้น 

4. เทคนิคการใช้บุคคล (People-based Techniques) ได้แก่ การสอนเป็นคณะการสัมมนา 
กลุ่มสัมพันธ์ การสอนเป็นรายบุคคล เป็นต้นการจะด าเนินการให้งานด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 
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ต้องค านึงถึงองค์ประกอบส าคัญ เช่น งบประมาณ การบริหารจัดการ การบริการ การจัดสรรพื้นที่ที่
ส าคัญคือ วัสดุอุปกรณ์โสตทัศน์ที่มีความจ าเป็นไม่น้อยไปกว่าองค์ประกอบอ่ืน 

ศิริพงษ์ พะยอมแย้ม (2533) ได้แยกประเภทของสื่อทางการศึกษา ไว้ดังนี้ 
1. ประเภทวัสดุหรือสื่อประเภทวัสดุ (Audio-Visual Materials) ได้แก่ พวกสื่อที่ท าหน้าที่

เก็บความรู้ในลักษณะภาพ เสียง อักษร ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ผู้ เ รียนสามารถใช้ เป็นแหล่ง
ประสบการณ์ หรือศึกษาได้อย่างแท้จริงและกว้างขวาง โดยจัดแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 

1.1 วัสดุที่เสนอความรู้ได้จากตัวเอง เช่น หนังสือเรียน ต ารา ของจริง หุ่นจ าลองรูปภาพ 
แผนที่ ป้ายนิเทศ เป็นต้น 

1.2 วัสดุที่ต้องอาศัยสื่อประเภทเคร่ืองกลไกเป็นตัวน าเสนอความรู้ เช่น ฟิล์มภาพยนตร์ 
แผ่นสไลด์ ฟิล์มสตริป เทปบันทึกเสียง เทปบันทึกภาพ 

2.  ป ระ เภท อุปกรณ์ห รือสื่ อป ระ เภท เค ร่ือ งมื อห รือโสตทั ศนูปกรณ์  ( Audio-
VisualEquipment) เป็น Hardware หรือ Devices ได้แก่ สื่อที่เป็นตัวกลางหรือทางผ่านของความรู้ที่
ถ่ายทอดจากผู้สอนไปยังผู้เรียน ตัวของสื่อประเภทนี้แทบจะไม่มีประโยชน์ต่อการสื่อความหมาย
เลยหากไม่มีความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็น Software มาป้อนผ่านสื่อประเภทนี้ ได้แก่ เคร่ือง
คอมพิวเตอร์เคร่ืองฉายหรือเคร่ืองรับต่าง ๆ เช่น เคร่ืองฉายภาพยนตร์ เคร่ืองฉายสไลด์ เคร่ืองเล่น
แผ่นเสียงเคร่ืองรับวิทยุ เคร่ืองรับโทรทัศน์ เป็นต้น 

3. ประเภทกิจกรรมหรือสื่อประเภทเทคนิคหรือวิธีการต่าง ๆ เป็นเทคนิคหรือเป็นตัวกลาง
ในกระบวนการเรียนการสอน โดยไม่จ าเป็นต้องใช้วัสดุหรือเคร่ืองมือเท่านั้น แต่ต้องอาศัยเทคนิค
หรือกลวิธีต่าง ๆ ควบคู่กันไป เพื่อช่วยให้การเรียนการสอนบรรลุถึงเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
เช่น ประสบการณ์ต่าง ๆ การสาธิต การแสดงบทบาท การแสดงละคร การแสดงหุ่นการศึกษานอก
สถานที่ การจัดนิทรรศการ ตลอดจนเทคนิคในการเสนอบทเรียนด้วยสื่อประเภทวัสดุและเคร่ืองมือ 
เป็นต้น 

กิดานันท์ มลิทอง (2543) ได้จ าแนกสื่อการสอนเป็น 3 ประเภท คือ 
1. สื่อประเภทวัสดุ (Software) หมายถึง สื่อที่เก็บความรู้อยู่ในตัวเอง ซึ่งจ าแนกย่อยได้เป็น 

2 ลักษณะ คือ 
1.1 วัสดุประเภทที่สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ด้วยตัวเองโดยไม่จ าเป็นต้องอาศัยอุปกรณ์อ่ืน

ช่วย เช่น แผนที่ ลูกโลก รูปภาพ หุ่นจ าลอง ของจริง เป็นต้น 
1.2 วัสดุประเภทที่ไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ด้วยตัวเอง จ าเป็นต้องอาศัยอุปกรณ์อ่ืน

ช่วย เช่น แผ่นซีดี วีดิทัศน์ ฟิล์มภาพยนตร์ สไลด์ สื่อมัลติมีเดีย เป็นต้น 
2. สื่อประเภทอุปกรณ์ (Hardware) หมายถึง สื่อที่เป็นตัวกลางหรือตัวผ่านท าให้ข้อมูลหรือ

ความรู้ที่บันทึกในวัสดุสามารถถ่ายทอดออกมาให้เห็นหรือได้ยิน เช่น เคร่ืองฉายภาพแผ่นโปร่งใส
เคร่ืองฉายภาพยนตร์ คอมพิวเตอร์ เคร่ืองเล่นแผ่นซีดี เป็นต้น 
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3. สื่อประเภทเทคนิคและวิธีการ (Techniques and Materials) หมายถึง สื่อที่มีลักษณะเป็น
แนวความคิดหรือรูปแบบขั้นตอนในการเรียนการสอน โดยสามารถน าสื่อวัสดุและอุปกรณ์มาช่วย
ในการสอนได้ เช่น เกมและการจ าลอง การสาธิต รูปแบบการสอนต่าง ๆ การจัดนิทรรศการ 
การศึกษานอกสถานที่ เป็นต้น 
วสันต์ อติศัพท์ (2545) ได้กล่าวถึงการจ าแนกสื่อการเรียนการสอนตามแนวคิดเทคโนโลยีการศึกษา
ไว้ 3 ประเภท ดังนี้ 

1. สื่อประเภทวัสดุ หมายถึง สื่อที่เก็บความรู้อยู่ในตัวเอง ซึ่งอาจจะสามารถถ่ายทอดความรู้
ได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์อ่ืนเข้าช่วย เช่น รูปภาพ แผนที่ ลูกโลก แผนภูมิ แผนสถิติ
หุ่นจ าลอง เป็นต้น และอีกประเภทหนึ่งที่ต้องอาศัยอุปกรณ์อ่ืนเข้าช่วย เช่น แผ่นใส สไลด์ แผ่นซีดี
แผ่นวีซีดี คอร์สแวร์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

2. สื่อประเภทอุปกรณ์ หมายถึง สื่อประเภทเคร่ืองมือที่เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดเนื้อหา
จากสื่อประเภทวัสดุ ได้แก่ เคร่ืองฉายภาพข้ามศีรษะ เคร่ืองฉายสไลด์ เคร่ืองเล่นวีซีด ี
คอมพิวเตอร์ เคร่ืองฉายแอลซีดี เคร่ืองวิชวลไลเซอร์ เป็นต้น 

3. สื่อประเภทเทคนิคและวิธีการ หมายถึง สื่อที่เน้นกิจกรรม กระบวนการ ซึ่งอาจจะต้อง
อาศัยวัสดุอุปกรณ์หรือไม่ต้องอาศัยก็ได้ เช่น เกม สถานการณ์จ าลอง การสาธิต กระบวนการกลุ่ม
การเรียนตามเอกัตภาพ เป็นต้นนอกจากนี้ ยังอาจแบ่งสื่อในรูปแบบอ่ืน ๆ ได้อีก เช่น 

1. สื่อประสม (Multimedia) เป็นการรวมสื่อหลายอย่างมาใช้อย่างประสมประสานกัน
เพื่อให้ผู้ เรียนสามารถรับรู้ได้ทางประสาทสัมผัสหลายทางที่จะท าให้เรียนรู้ได้มากขึ้นด้วย
ประสบการณ์ที่หลากหลาย เสริมซึ่งกันและกัน เช่น สไลด์เทป ที่น าเสนอทั้งภาพและเสียง และใน
ภาพนั้นอาจจะเป็นภาพของจริง ภาพกราฟิก สื่อประเภทนี้น าไปสู่การพัฒนาเป็นบทเรียนแบบ
โปรแกรม ชุดการสอน 

2. สื่อปฏิสัมพันธ์ (Interactive media) เป็นสื่อที่ผู้เรียนสามารถโต้ตอบได้ ช่วยให้ผู้เรียน
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งต้องอาศัยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้าช่วย เช่น Computer-assistedInstruction 
Interactive Video, Web-based Instruction เป็นต้น ซึ่งสื่อประเภทนี้น าไปสู่การจัดการเรียนการสอน
แบบห้องเรียนเสมือน หรือ Virtual Classroomสื่อการสอนในปัจจุบันมีความส าคัญต่อหลักสูตรมาก 
จนมีการพัฒนาเป็นวิชาใหม่ ที่เรียกว่าเทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับวัตถุที่ใช้
สนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและช่วยการสอนของครูให้ด าเนินไปได้สะดวกขึ้นประเภทของ
สื่อการสอน จ าแนกได้ 3 ประเภท คือ 

1. สื่อประเภทวัสดุ (Software) บางคร้ังเรียกว่า (Small Media) เป็นสื่อที่ท าหน้าที่ 
เกบ็ความรู้ในลักษณะของภาพ เสียง และ  

2. สื่อประเภทเคร่ืองมือ หรือโสตทัศนูปกรณ์ (Hardware) บางคร้ังเรียกว่า (Big Media) ซึ่ง
เป็นตัวกลาง หรือทางผ่านของความรู้ที่จะถ่ายทอดไปยังครูและนักเรียนต้องอาศัยวัสดุมาใส่ในตัว
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ของมัน สื่อประเภทนี้ ได้แก่ เคร่ืองฉายภาพยนตร์ เคร่ืองบันทึกเสียง เคร่ืองฉายข้ามศีรษะเคร่ืองรับ
วิทยุ เคร่ืองรับโทรทัศน์ โทรทัศน์วงจรปิด เคร่ืองเล่นแผ่นเสียง เคร่ืองฉายสไลด์เคร่ืองฉายฟิล์ม
สตริป เคร่ืองรับวิทยุและเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
สื่อประเภทนี้ส่วนใหญ่เป็นตัวกลาง ซึ่งเป็นที่อาศัยหรือทางผ่านของความรู้ที่จะถ่ายทอดไปยัง
ผู้เรียน โดยตัวของมันเองแล้วแทบไม่มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้เลย ถ้าไม่มีความรู้ในแบบต่าง ๆมา
ป้อนผ่านสื่อเหล่านี้ไปยังผู้เรียน เช่น เคร่ืองฉายภาพยนตร์ ต้องมีฟิล์มภาพยนตร์ เคร่ืองรับวิทยุและ
โทรทัศน์ต้องการรายการ เคร่ืองช่วยสอนต้องการบทเรียนส าเร็จรูป เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามเราก็
ถือว่าสื่อประเภทเคร่ืองมือนี้มีความส าคัญมากเช่นกัน 

3. สื่อประเภทเทคนิค หรือวิธีการ (Technique or Method) หมายถึง กิจกรรมทุกอย่างที่ครู
หรือนักเรียนจัดขึ้นทั้งในและนอกห้องเรียน ในบางคร้ังการเรียนการสอนต้องอาศัยเทคนิคบาง
ประการเข้าช่วย จึงท าให้การเรียนได้ผลดีจะใช้เพียงวัสดุหรือเคร่ืองมืออย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง 2 
อย่างก็ยังไม่เพียงพอ 
กระบวนการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีลักษณะต่างไปจากหลักสูตรที่ผ่านมา ที่สถานศึกษาจะต้อง
จัดท าสาระของหลักสูตรสถานศึกษาเอง บทบาทในการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ตามหลักสูตร
ของสถานศึกษาจึงเป็นภารกิจที่ครูผู้สอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้จะต้องด าเนินการเพราะสื่อ
การเรียนรู้ที่มีอยู่เดิม หรือมีจ าหน่ายอยู่ในท้องตลาดคงมิอาจจะสนองผลการเรียนรู้รายปี/รายภาค 
ตามหลักสูตรกลุ่มสาระต่าง ๆ ของสถานศึกษาได้อย่างครบถ้วน การผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้
ให้สอดรับผลการเรียนรู้รายปี/รายภาค อาจด าเนินการได้ใน 2 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ 

1. การผลิต/จัดท าสื่อการเรียนรู้ขึ้นใหม่ 
2. การจัดแปลง/ปรับปรุงสื่อการเรียนรู้ที่จัดท า/สร้างไว้แล้ว การผลิต/จัดท าสื่อการเรียนรู้ขึ้น

ใหม่สามารถท าได้หลายรูปแบบ เช่น 
1. หนังสือเรียน เป็นสื่อการเรียนรู้พื้นฐานส าหรับการเรียนการสอนในชั้นเรียนซึ่งมีเนื้อหา/

สาระครอบคลุมขอบข่ายสาระการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร หนังสือเรียนที่ดีไม่เพียงแต่

น าเสนอข้อเท็จจริงหรือความรู้ต่าง ๆ เท่านั้น แต่จะต้องให้แนวทางแก่ผู้เรียนในการศึกษาความรู้

เพิ่มเติมพัฒนาความคิด  

2. คู่มือครู/คู่มือการสอน/คู่มือการจัดการเรียนรู้เป็นสื่อที่ให้แนวทางกับครูผู้สอนในการจัด

กระบวนการเรียนรู้ในแต่ละสาระการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามจุดประสงค์หรือมาตรฐานการเรียนรู้

ของหลักสูตร โดยทั่วไปจะประกอบไปด้วยจุดประสงค์ของบทเรียน เนื้อหา/สาระการเรียนรู้

กิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้สื่อการเรียนรู้การวัดผลและประเมินผล 
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3. ชุดการเรียนการสอน ประกอบด้วย สื่อหลาย ๆ ชนิด จัดรวมไว้เป็นชุด เช่นคู่มือแนะน า

การใช้ชุดการเรียนการสอน หนังสือเรียน หนังสืออ้างอิง ใบงาน แบบฝึกหัด/แบบฝึกกิจกรรม 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สไลด์วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 

4. บทเรียนส าเร็จรูป เป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับให้ผู้เรียนใช้เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ประกอบด้วย สาระการเรียนรู้ที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และประเมินผล          

การเรียนได้ด้วยตนเอง ซึ่งอาจจัดท าในรูปของสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือและสื่อเทคโนโลยี เช่น 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) 

5. แบบฝึกหัด/แบบฝึกทักษะ/แบบฝึกกิจกรรม เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ครูควรเป็นผู้จัดท าขึ้นเอง 

เพราะครูเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน จึงย่อมจะทราบดีว่าสาระส่วนใดควรจะมีแบบฝึก

ที่จะช่วยเสริมทักษะให้กับผู้เรียน 

6. สื่อเสริมการเรียนรู้อ่ืน ๆ เป็นสื่อที่มีสาระลึกซึ้งในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งที่ (Theme) เช่นเร่ือง

ดิน จักรวาล ประเทศเพื่อนบ้าน หรืออาจมีสาระรวมหลาย ๆ เร่ือง เพื่อการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมอาจ

จัดท าในรูปของหนังสือ แถบบันทึกภาพพร้อมเสียง แถบบันทึกเสียง สไลด์ซีดีรอม อินเทอร์เน็ต 

(กรมวิชาการ, 2544)จากองค์ประกอบของเทคโนโลยีการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า 

ทรัพยากรการเรียนรู้เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่จะช่วยเกื้อหนุนให้ผู้เรียนอยากเรียน ซึ่งเป็นผล

น าไปพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งประกอบด้วย 

วัสดุ/อุปกรณ์ บุคลากร และเทคนิค/วิธีการบทบาทของเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาบทบาทของ

เทคโนโลยี 
 

3. บทบาทของเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

บทบาทของเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สามารถแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ดังนี ้

1. เทคโนโลยีการศึกษากับงานด้านการบริหารจัดการ 

1.1 การพิมพ์เอกสาร รายงาน ที่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดท าเอกสารรายงานต่าง  ๆ 

ด้วยความสะดวกและรวดเร็ว ง่ายต่อการจัดเก็บ แก้ไข หรือท าซ้ าได้ในโอกาสต่อไป 

1.2 การค านวณ ซึ่งสามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปต่าง ๆ เช่น โปรแกรมตารางท างาน (Spread 

Sheet) หรือโปรแกรมเฉพาะด้านต่าง ๆ ในการบันทึก การค านวณ ค่าใช้จ่าย หรืองบประมาณต่างๆ

ได้ 
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1.3 การจัดท าฐานข้อมูล เช่น การจัดท าทะเบียนบุคคลหรือสิ่งของ หรือระเบียนข้อมูลที่

จ าเป็นและมีจ านวนมาก ๆ ซึ่งท าให้ง่ายต่อการป้อนข้อมูล ค้นหาและจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวโดยใช้

โปรแกรมส าเร็จรูปด้านฐานข้อมูล 

1.4 การติดต่อสื่อสาร ซึ่งได้แก่ การสืบค้นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การใช้ไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์ การประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย 

2. เทคโนโลยีการศึกษากับงานด้านการเรียนการสอน 

2.1 การจัดการเรียนการสอนโดยตรง เช่น การเตรียมการสอน การติดต่อระหว่างครูกับผู้เรียน

โดยตรงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อการเรียน

การสอน การน าเร่ืองดังกล่าวมาเป็นเนื้อหาในหลักสูตรการเรียนการสอน 

2.2 การเรียนการสอนทางไกล เป็นการเรียนการสอนในรูปแบบห้องเรียนเสมือนเป็นการ

สอน โดยน าเทคโนโลยีของการประชุมทางไกลมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 

2.3 ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ได้มากขึ้น ข้อมูลความรู้ที่อยู่

ในรูปของหนังสือ วารสาร บทความต่าง ๆ สามารถสืบค้นได้จากห้องสมุดเหล่านี้โดยไม่ต้อง

เดินทางไปยังห้องสมุดจริง ซึ่งปัจจุบันก าลังเป็นที่นิยมแพร่หลาย 

สมาน งามสนิท (2537) กล่าวถึงบทบาทของเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีต่อการศึกษาในยุค

ปัจจุบันพอที่จะประมวลมาได้ดังนี้ คือ 

1. ช่วยในการสอนให้เห็นภาพพจน์แทนของจริง เช่น ภาพยนตร์ เทปโทรทัศน ์สไลด์เป็นต้น 

2. ช่วยในการส่งเสริมการเรียนการสอนด้านความแตกต่างของนักเรียนแต่ละ  บุคคล

(Individual difference) ให้สามารถเข้าใจและเรียนรู้จากบทเรียนได้มากยิ่งขึ้น 

3. ช่วยในการแลกเปลี่ยนทัศนะความคิดต่าง ๆ ในระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเป็นไปอย่างน่าสนใจและสนุกกับบทเรียนนั้น 

ความหมายของเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตามนัยของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 

หมวดที ่9 ก าหนดไว้ดังนี้ 

เทคโนโลยี (Technology) เป็นค าที่มาจากภาษากรีก “Techne” หมายถึง ศิลปวิทยาศาสตร์

หรือทักษะ (Art,Science,orSkill) และมาจากภาษาละติน “Texere” หมายถึง การสานหรือการสร้าง 

(to Weave or to Construct)พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายของค า

ว่า “เทคโนโลยี”ไว้ดังนี้ “เทคโนโลยี” หมายถึง วิทยาการที่เกี่ยวกับศิลปะในการน าเอาวิทยาศาสตร์
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มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติและอุตสาหกรรม  ลักษณะของเทคโนโลยีสามารถ

จ าแนกออกได้เป็น3 ลักษณะ คือ 

1. เทคโนโลยีในลักษณะของกระบวนการ (Process) เป็นการใช้อย่างเป็นระบบของวิธีการ

ทางวิทยาศาสตร์หรือความรู้ต่าง ๆ ที่รวบรวมไว้เพื่อน าไปสู่ผลในทางปฏิบัติโดยเชื่อว่าเป็น

กระบวนการที่เชื่อถือได้และน าไปสู่การแก้ปัญหาต่าง ๆ 

2. เทคโนโลยีในลักษณะของผลผลิต (Product) หมายถึง วัสดุและอุปกรณ์ที่เป็นผลมาจาก

การใช้กระบวนการทางเทคโนโลยี 

3. เทคโนโลยีในลักษณะผสมของกระบวนการและผลผลิต  (Process and Product) เช่น 

ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีการท างานเป็นปฏิสัมพันธ์กันระหว่างตัวเคร่ืองกับโปรแกรม เป็นต้น 
 

4. เทคโนโลยีกับการจัดการเรียนการสอน 

ส าหรับเทคโนโลยีการเรียนการสอนเป็นการใช้เทคโนโลยีในทุกด้านของวงการศึกษาแต่

ถ้าน าเทคโนโลยีมาใช้เฉพาะในด้านการเรียนการสอน จะเรียกว่าเทคโนโลยีการเรียนการสอน ทั้งนี้

เพราะการเรียนการสอนเป็นองค์ประกอบย่อยส่วนหนึ่งของการศึกษา เทคโนโลยีการเรียนการสอน

จึงเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีการศึกษาด้วย ซึ่ง กิดานันท์ มลิทอง (2548) กล่าวว่า เทคโนโลยี

การศึกษาเป็นการรวมถึงทรัพยากรและกระบวนการใด ๆ เพื่อเอ้ือต่อการเรียนรู้ ครูผู้สอนสามารถ

ใช้เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพการสอนและช่วยให้การสื่อสารกับผู้เรียนกระจ่างแจ้งยิ่งขึ้น

โดยอาจใช้กระบวนการเฉพาะหรือเทคโนโลยีพิเศษเพื่อการสอนให้เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรู้

ของผู้เรียนแต่ละคน หรือผู้เรียนเอง อาจเป็นผู้เลือกสรรกระบวนการหรือเทคโนโลยีเพื่อให้เหมาะ

กับความต้องการและเอ้ืออ านวยความสะดวกในการเรียนของตนหนูม้วน  ร่มแก้ว (2547) กล่าวว่า 

เทคโนโลยีการเรียนการสอน หมายถึง การน าเอาวัสดุอุปกรณ์ วิธีการต่าง ๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ

หลายอย่างผสมผสานกันในเชิงระบบ รวมทั้งทฤษฎีการเรียนรู้และการสื่อความหมาย มาพัฒนาการ

เรียนการสอนให้สูงขึ้น การวางแผนของครูเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่งในการน าผู้เรียนไปสู่

จุดหมายปลายทางที่ก าหนด สภาพท้องถิ่นความพร้อมของโรงเรียน และความแตกต่างของผู้เรียน

จะเป็นตัวก าหนดว่าครูควรจะใช้กระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมแบบใดจึงจะสามารถท าให้

ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ของหลักสูตรสอดคล้องกับวุฒิชัย  ประสารสอย (2545) กล่าว

ว่า เทคโนโลยีการสอนเป็นส่วนประกอบย่อยของเทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีทางการสอนเป็น

กระบวนการที่ซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับบุคคล กรรมวิธี ความคิดและเคร่ืองมือหรือวัสดุ อุปกรณ์
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ต่าง ๆ การวิเคราะห์และคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหา การน าวิธีการแก้ไขปัญหามาใช้ การประเมินผล 

การแก้ไขปัญหาและการควบคุมหรือขจัดปัญหาเกี่ยวกับการสอนในสถานการณ์ที่จะช่วยให้

กระบวนการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีระบบและสามารถก ากับให้กระบวนการต่างๆบรรลุผลหรือ

เป้าหมายที่ก าหนดเอาไว้ได้ 
 

4.1 ประโยชน์ของเทคโนโลยีการเรียนการสอน 

วิวรรธน์ จันทร์เทพย์ (2542) กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนเป็นระบบงานย่อยที่ส าคัญ 

ระบบหนึ่งในทางการศึกษา ซึ่งส่งผลโดยตรงกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กล่าวคือ การจัดการ

เรียนการสอนเกี่ยวข้องกับกระบวนการถ่ายทอดความรู้หรือประสบการณ์ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ

เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เทคโนโลยีการเรียนการสอนจึงมีความส าคัญและบทบาทต่อ

การจัดการเรียนการสอน ดังนี ้

1. ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้กว้างขวางมากขึ้น ได้เห็นหรือได้สัมผัสกับสิ่งที่เรียนและเข้าใจได้

อย่างสมบูรณ์ และยังท าให้ผู้สอนมีเวลาให้แก่ผู้เรียนมากขึ้น 

2. สามารถสนองเร่ืองความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้เรียนมีอิสระในการแสวงหาความรู้ มี

ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมมากขึ้น ผู้เรียนได้เรียนตามความสามารถตามความสนใจและ

ความต้องการของแต่ละบุคคล 

3. ช่วยให้การจัดการศึกษาดีขึ้น มีการค้นคว้า วิจัย ทดลอง ค้นพบวิธีการใหม่ ๆตามสภาพ

ความเปลี่ยนแปลง 

4. มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาสื่อการสอน ให้มีคุณค่าและสะดวกต่อการใช้มากขึ้น 

5. ท าให้การเรียนรู้ไม่เน้นเฉพาะด้านความรู้เพียงอย่างเดียว  แต่เน้นทัศนะหรือเจตคติและ

ทักษะแก่ผู้เรียนด้วย 

6. ช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของผู้เรียนให้มากขึ้น เช่น การจัดการศึกษานอกระบบ การ

จัดการศึกษาพิเศษ การจัดการศึกษาซ่อมเสริมผ่านทางระบบการสอนต่าง  ๆ เช่นการเรียนผ่าน

สื่อมวลชน ชุดการสอน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นต้น 

ส าหรับกิดานันท์ มลิทอง (2546) กล่าวถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีการเรียนการสอน  ไว้

ดังนี ้

1. เพิ่มสมรรถนะการสอน ช่วยในการผลิตบทเรียนและสื่อการสอนตามหลักการและ

ทฤษฎีการเรียนรู้ที่น่าเรียนและใช้ง่ายในลักษณะ “Student Friendly” ช่วยน าเสนอและส่งบทเรียน
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ไปยังผู้เรียนให้เป็นมาตรฐานดีขึ้น เปลี่ยนบทบาทจากผู้สอนเป็นผู้ให้ค าแนะน าและร่วมเรียนรู้เพื่อ

การเรียนรู้ร่วมกัน ช่วยให้ผู้สอนติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนได้โดยสะดวก ผู้สอนสามารถ

สร้างความร่วมมือระหว่างกันในเครือข่ายผู้สอน 

2. เพิ่มคุณภาพการสอนสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพจะช่วยเสริมการสอนได้เป็นอย่างดี  
การใช้สื่อที่เหมาะกับการเรียนรู้ของผู้เรียนจะช่วยลดเวลาและภาระในการสอนเพื่อช่วยให้ผู้สอนมี
เวลาในการเตรียมการสอนและพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มคุณภาพการสอนให้มีคุณค่ามากขึ้น 

3. สนับสนุนวิธีการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ การบูรณาการทรัพยากรทางเทคโนโลยีท า
ให้มีรูปแบบการเรียนรู้ใหม่เปลี่ยนจากเดิม เช่น การเรียนรู้ร่วมกันบน Internetการใช้ Software ช่วย
ในการแก้ปัญหาด้วยทักษะการคิดขั้นสูง การแบ่งปันทางปัญญา เป็นต้น 

4. การเรียนอย่างกระฉับกระเฉงและความตั้งใจในการเรียน  ผู้เรียนจะมีความตั้งใจ ไม่เบื่อ
หน่ายในการเรียนด้วยการเรียนอย่างกระฉับกระเฉง มีความตื่นตัวกระตือรือร้นและตั้งใจในการ
แสวงหาความรู้เพื่อบรรลุจุดประสงค์ในการเรียน มีการเรียนเชิงรุก และอยากส ารวจเพื่อเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ ๆ ช่วยให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้แบบใหม่ 

5. เพิ่มสมรรถนะการเรียนรู้ ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาบทเรียนได้ง่ายยิ่งขึ้น  มี
ทางเลือกในการรับบทเรียนได้สะดวกหลายช่องทาง มีสื่อหลายประเภทให้เลือกใช้เพื่อเหมาะสมกับ
รูปแบบการเรียนรู้ของแต่ละคน เพื่อเพิ่มคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนเชื่อมโยงกับ
แหล่งสารสนเทศภายนอก รวมถึงบรรลุถึงช่องทางการแก้ปัญหาในการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม 

6. การสร้างองค์ความรู้ใหม่ ผู้เรียนสามารถประมวลความรู้ใหม่เข้ากับความรู้เดิมเพื่อการ
เรียนรู้อย่างมีความหมาย 

7. เคร่ืองมือในการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีและ Software ต่าง ๆและงาน 
Graphic 

8. การเรียนรู้ร่วมกัน ผู้เรียนในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วโลก สามารถเรียนรู้และร่วมมือ
กันในการท างาน โดยสร้างเป็นสังคมการเรียนรู ้พึ่งพาทักษะความช านาญระหว่างกันและช่วยเหลือ
สนับสนุนกันและกันในเชิงสังคม 

9. บริบทการเรียนรู้ การเรียนรู้อาจจัดขึ้นได้ทั้งในสถานการณ์ของโลกจริงหรือการจ าลอง
โดยใช้กรณีศึกษาและการแก้ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมของการเรียน 

10. ความสะดวกในการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีช่วยเอ้ือความสะดวกให้ผู้สอนและ
ผู้เรียนสามารถมีการเรียนการสอนได้ในทุกที่ในโลกและทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง 

11. การติดต่อสื่อสาร ช่วยในการสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ระหว่างผู้เรียนด้วย
กันเอง และระหว่างผู้สอนและผู้ปกครอง ในทุกรูปแบบทั้งข้อความ ภาพและเสียง ทั้งแบบประสาน
เวลาและไม่ประสานเวลา 
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12. การสร้างเครือข่าย สถาบันการศึกษาสามารถสร้างเครือข่ายเพื่อการติดต่อกับภายนอก  

เช่น เครือข่ายผู้ปกครอง เครือข่ายการเรียนรู้และสร้าง Website ของสถาบันเพื่อเป็นการเชื่อมโยง

และการจัดการความรู้ (portal) 

13. การบริหารจัดการ ช่วยในการบริหารจัดการสถาบันการศึกษาอย่างมีระบบเช่น  การท า

ฐานข้อมูลครูและนักเรียน การจัดท างบประมาณของสถาบัน เป็นต้น14. การร่วมในสังคม การ

เรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกระบวนการทางสังคมด้วยการเรียนรู้

รูปแบบต่าง ๆ และสังสรรค์กับผู้อ่ืนทั่วโลก เพื่อให้ผู้เรียนได้ประโยชน์จากการมีส่วนร่วมในสังคม

แห่งความรู้ทั้งในและนอกสถาบันการศึกษา 
 

5. ประเภทของสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

การจ าแนกสื่อการเรียนรู้ ตามทรัพยากรการเรียนรู้ (Learning Resources) โดยการแบ่งสื่อ

การเรียนรู้ที่ออกแบบขึ้นเพื่อจุดมุ่งหมายทางการศึกษา และสื่อทั่วไป น ามาประยุกต์ใช้สร้าง

ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ ดังนี ้

1. สื่อสิ่งพิมพ์ : หนังสือพิมพ์ รายงาน นิตยสาร หนังสือเรียน การ์ตูน เอกสารประกอบ 
การสอน บทเรียนต่าง ๆ 

2. สื่อเทคโนโลยี : สื่อการเรียนรู้ที่ได้ผลิตขึ้นเพื่อใช้ควบคู่กับเคร่ืองมือ โสตทัศนวัสดุหรือ
เคร่ืองมือที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ ๆ สื่อการเรียนรู้ดังกล่าว เช่น แถบบันทึกภาพ พร้อมเสียง(วีดิทัศน์) 
แถบบันทึกเสียง สไลด์ สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นอกจากนี้สื่อเทคโนโลยียังรวมถึงกระบวนการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน เช่น การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการ
เรียนการสอน การศึกษาผ่านดาวเทียม การสื่อสารทางไกล 
3. สื่อบุคคลรวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3.1 คน บุคคลที่มีความรู้ ความช านาญในแต่ละสาขา ทั้งนักการศึกษาและศิลปิน
นักการเมือง นักธุรกิจ ช่างซ่อม ฯลฯ 

3.2 กิจกรรม เป็นเทคนิควิธีการ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เช่น เกม สถานการณ์จ าลอง 
ทัศนะศึกษา การท าโครงงาน บทบาทสมมติ ฯลฯ 

3.3 แหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อม สถานที่ส าคัญในการศึกษา เช่น อินเทอร์เน็ตห้องสมุด 
ศูนย์การเรียนรู ้โรงงาน สถานที่ทางประวัติศาสตร์ วัด พิพิธภัณฑ์ สถานประกอบการชุมชน 

3.4 วัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ฯลฯ 
4. สื่อประสม เป็นการน าสื่อหลายประเภทมาใช้ร่วมกันในการเรียนการสอน เช่น การน าวีดิทัศน์มา
ใช้ประกอบการบรรยายของผู้เรียน โดยมีสื่อสิ่งพิมพ์ประกอบด้วย หรือ เป็นสื่อประสมที่ใช้
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คอมพิวเตอร์เป็นฐานในการเสนอสารสนเทศ การผลิตเพื่อเสนอข้อมูลประเภทต่าง ๆ เช่นภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว โดยที่ผู้ใช้มีการโต้ตอบกับสื่อโดยตรง 
5. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ มีหลายรูปแบบ ดังนี ้

5.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บ เป็นสื่อที่พัฒนาด้วยโปรแกรมประเภท Authoringเช่น 
Toolbook, Director และ Authorware น ามาใช้บนเว็บโดยผ่านกระบวนการบีบอัดหรือการกระจาย
ให้เป็นแฟ้มขนาดเล็กหลายแฟ้ม 

5.2 สไลด์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นสื่อที่พัฒนาด้วยโปรแกรมบนวินโดว์ และให้เรียกดูผ่านเว็บ 
หรือแปลงเป็นแฟ้มที่ดูได้บนเว็บ นิยมใช้โปรแกรม Microsoft Power Point ในการพัฒนาสื่อ
ลักษณะนี้ 
 
6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

ส าหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  ทางผู้วิจัยได้ท าการ
รวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งของในประเทศและต่างประเทศ ดังนี ้

อมรรัตน์ เหล็กกล้า (2553) ได้ท าการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการพัฒนาเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมทางการศึกษา และข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นครูผู้สอนในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลาจ านวน 237 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ 
ร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าไคสแควร์ ผลการศึกษา พบว่า สภาพปัญหาการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาด้านวิธีการใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
พบปัญหามากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.70 นอกจากนี ้ความต้องการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

วไลลักษณ์ นามวงค์ (2555) ได้ท าการวิจัยสภาพการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ
จัดการเรียนรู้ของครู โรงเรียนกลุ่มดอกค าใต้ 1 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 1 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สภาพปัญหาข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้ของครู โรงเรียนกลุ่มดอกค าใต้ 1 สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โดยประชากรเป็นครูกลุ่มดอกค าใต้ 1 จ านวนทั้งสิ้น155 
คน ปีการศึกษา 2555 ผลการวิจัยพบว่า สภาพการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้
ของครูกลุ่มโรงเรียนดอกค าใต้ 1 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต 1
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในการจัดการเรียนการ
สอนของครูมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนด้านการใช้สื่อสื่อวีดีทัศน์ในการจัดการเรียนการสอนของครูมี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด ปัญหาการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ รายด้านโดยภาพรวม
สรุปได้ดังนี้คือ ครูไม่ค่อยมีความรู้เร่ืองการสร้างสื่อด้านเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้
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คอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอระบบคอมพิวเตอร์มีคุณภาพต่ า ขาดงบประมาณในการสนับสนุนในการ
จัดซื้อสื่อเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน  ข้อเสนอแนะการใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนรู้รายด้านโดยภาพรวมมีดังนี้ ควรจัดการอบรมเกี่ยวกับการใช้และ
ผลิตสื่อเทคโนโลยีสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพ  สนับสนุนสื่อ
เทคโนโลยี (สื่อ ICT) เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนให้มีจ านวนที่เพียงพอ 
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บทที ่3 

   วธิีการด าเนินการวิจัย 
 

งานวิจัยเร่ือง “พฤติกรรมการใช้งานสารสนเทศเพื่อการศึกษาที่มีผลต่อความส าเร็จในการ
เรียนของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ” โดยผู้วิจัยมีขั้นตอนในการวิจัย คือ 
ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์
ข้อมูล 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ
เป็นประชากรที่นับจ านวน 2,824 คน 
 ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้  คือ กลุ่มนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี           
อรรถวิทย์พณิชยการโดยงานวิจัยฉบับนี้ได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 100 คน  
   

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การสร้างเคร่ืองมือในการวิจัยคร้ังนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมาเพื่อศึกษา
พฤติกรรมการใช้งานสารสนเทศเพื่อการศึกษาที่มีผลต่อความส าเร็จในการเรียน ของนักศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการโดยแบ่งเป็น 3 ตอนดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป คือ เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  แผนก/สาขา ที่
เรียน เกรดเฉลี่ย 

ตอนท่ี 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งานสารสนเทศเพื่อการศึกษาที่มีผลต่อ
ความส าเร็จในการเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า ( Rating scale) โดยการให้คะแนนระดับความคิดเห็นในแบบสอบถามแต่ละข้อใช้
เกณฑ์ดังนี ้
   5 หมายความว่า เห็นด้วย/พึงพอใจมากที่สุด 
   4 หมายความว่า เห็นด้วย/พึงพอใจมาก 
   3 หมายความว่า เห็นด้วย/พึงพอใจปานกลาง 
   2 หมายความว่า เห็นด้วย/พึงพอใจน้อย 
   1 หมายความว่า เห็นด้วย/พึงพอใจน้อยที่สุด 
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ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
 1. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งานสารสนเทศของนักศึกษาวิทยาลัย
เทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 

2. สร้างค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งานสารสนเทศของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี
อรรถวิทย์พณิชยการให้สอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะ 
 3. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปขอค าแนะน าจากอาจารย์รายวิชาการวิจัยตลาดและ
คณะกรรมการพิจารณาการสอบวิจัย แล้วน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง 
 4.จัดท าแบบสอบถามที่สมบูรณ์  เพื่อน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และน า
แบบสอบถามไปแจกในกลุ่มตัวอย่าง 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการส ารวจพฤติกรรมการใช้งานสารสนเทศของนักศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการคณะผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีล าดับ
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 1. ก่อนแจกแบบสอบถาม  ผู้วิจัยชี้แจงให้กลุ่มตัวอย่างทราบถึงจุดประสงค์ของการวิจัย  
ชี้แจงวธิีการตอบแบบสอบถามแก่ประชาชน 
 2. ขณะที่กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามผู้วิจัยเปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามถึงปัญหา
ในข้อค าถามได้ตลอดเวลา 
 3. ตรวจแบบสอบถามว่ามีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
การวิเคราะห์ข้อมูลคร้ังนี้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการค านวณค่าสถิติ โดยหาค่าสถิต

ต่าง ๆดังนี้  
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  หาค่าร้อยละ 

 ตอนที่ 2 พฤติกรรมการใช้งานสารสนเทศเพื่อการศึกษาที่มีผลต่อความส าเร็จในการเรียน 

ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการที่เป็นข้อมูลจากข้อค าถามที่เป็น Rating scale 
หาค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ( x   ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD .) โดยมีการแปลผลค่าเฉลี่ยของระดับ
ความคิดเห็นต่อไปนี้ (ตามเกณฑ์ John W.Best) 
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คะแนน 4.50 – 5.00 คือ เห็นด้วย/พึงพอใจมากที่สุด 
   คะแนน 3.50 – 4.49 คือ เห็นด้วย/พึงพอใจมาก 
   คะแนน 2.50 – 3.49 คือ เห็นด้วย/พึงพอใจปานกลาง 
   คะแนน 1.50 – 2.49  คือ  เห็นด้วย/พึงพอใจน้อย 
   คะแนน 1.00 – 1.49  คือ เห็นด้วย/พึงพอใจน้อยที่สุด 
 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1.  การตอบวัตถุประสงค์การวิจัยนั้นผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเกณฑ์สถิติ
พื้นฐาน  ค่าร้อยละ,  ค่าเฉลี่ย,  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ดังนี้ 

   ค่าร้อยละ  โดยใช้สูตร 
 

 ̅  
 

 
 

 
 เมื่อ      ̅   แทน ค่าร้อยละ  
                 แทน ความถี่ที่ต้องการแปลงให้เป็นค่าร้อยละ  
                แทน จ านวนความถี่ทั้งหมด  
  
 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต โดยใช้สูตร 
 

 ̅  
∑ 

 
 

 
  เมื่อ            ̅        แทนค่าคะแนนเฉลี่ย 
                 ∑      แทนผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
                            แทนจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
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 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้สูตร 

   =   
1)n(n

fX)(fXn 22



 
 

   เมื่อ     S.D.      แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
     f           แทน  ความถี่ของข้อมูลแต่ละชั้น 
     X         แทน คะแนนแต่ละตัว 
     n           แทน  จ านวนคะแนนในกลุ่ม 
              แทน  ผลรวม  
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บทที ่4 

ผลการวิจัย 
 

การวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการใช้งานสารสนเทศเพื่อการศึกษาที่มีผลต่อความส าเร็จใน            
การเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ การวิจัยได้ใช้แบบสอบถามใน              
การเก็บรวบรวมซึ่งได้แจกแบบสอบถามให้แต่ละกลุ่มตัวอย่างจ านวน 112 คน และในการน าเสนอ
การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์ดังนี้ 

-- 
X แทน ค่าเฉลี่ย 
SD แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป คือ เพศ  ค่าใช้จ่ายที่ได้รับต่อวัน  สาขาที่เรียน  
ระดับชั้นปี 

ส่วนที่ 2 เป็นค าถามข้อมูลเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  
ส่วนที่ 3 ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานสารสนเทศ 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สารสนเทศเพื่อการศึกษา 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
ตารางที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับเพศ 

เพศ ความถี่ ร้อยละ 

1.ชาย 60 53.6 

2.หญิง 52 46.4 

รวม 112 100.0 

จากตารางท่ี 1 พบว่า เพศชายคิดเป็นร้อยละ 53.6 และเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 46.4 
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ตารางที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่ได้รับต่อวัน 

ค่าใช้จ่ายท่ีได้รับต่อวัน ความถี่ ร้อยละ 

1.ต่ ากว่า 201 บาท 39 34.8 

2.มากกว่า 200 บาท 73 65.2 

รวม 112 100.0 

จากตารางท่ี 2 พบว่า มากกว่า 200 บาทคิดเป็นร้อยละ 65.2 และต่ ากว่า 201 บาทคิดเป็นร้อยละ 34.8  
 
ตารางที่ 3  ข้อมูลเกี่ยวกับที่พักอาศัย 

ท่ีพักอาศัย ความถี่ ร้อยละ 

1.บ้าน 70 63.5 

2.หอพัก 42 37.5 

รวม 112 100.0 

จากตารางท่ี 3 พบว่า พักอาศัยที่บ้านคิดเป็นร้อยละ 63.5 และพักอาศัยที่หอพักคิดเป็นร้อยละ 37.5 
 
ตารางที่ 4  ข้อมูลเกี่ยวกับแผนก/สาขา ที่เรียน 

แผนก/สาขา ที่เรียน ความถี่ ร้อยละ 

1.การตลาด 29 25.9 

2.คอมพิวเตอร์ 20 17.9 

3.บัญชี 20 17.9 

4.โลจิสติกส์ 20 17.9 

5.เทคโนโลยี 23 20.5 

6.คอมพิวเตอร์กราฟิก 0 0 

7.ภาษาต่างประเทศ 0 0 

รวม 112 100.0 

จากตารางท่ี 4 พบว่า สาขาการตลาดคิดเป็นร้อยละ 25.9 และสาขาคอมพิวเตอร์คิดเป็นร้อยละ 17.9  
ตารางที่ 5  ข้อมูลเกี่ยวกับระดับชั้นปีการศึกษา 
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ระดับชั้นปี ความถี่ ร้อยละ 

1.ปวช. 29 25.9 

2.ปวส.  83 74.1 

รวม 112 100.0 

จากตารางท่ี 5 พบว่า ระดับชั้นปวส.คิดเป็นร้อยละ 74.1 และระดับชั้นปวช.คิดเป็นร้อยละ 25.9 
 

ส่วนที่ 2 เป็นค าถามข้อมูลเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  
ตารางที่ 2.1  ข้อมูลเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ความถี่ ร้อยละ 

1ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 2.00 19 17.0 

2.ตั้งแต่ 2.10 – 3.00 30 26.8 

3.ตั้งแต่ 3.01 ขึ้นไป 63 56.3 

รวม 112 100.0 

จากตารางท่ี 2.1 พบว่า ตั้งแต่ 3.01 ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 56.3 ตั้งแต่ 2.10 – 3.00 คิดเป็นร้อยละ 26.8 
และต่ ากว่าหรือเท่ากับ 2.00 คิดเป็นร้อยละ 17.0 
 

ส่วนท่ี 3 ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานสารสนเทศ 
ตารางที่ 3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ใช้งานระบบเครือข่ายผ่านทางใดมากที่สุด 

สถานท่ีใช้งานระบบเครือข่าย ความถี่ ร้อยละ 

1.เคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่สถานศึกษา 14 12.5 

2.เคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่พักอาศัย 15 13.4 

3.เคร่ืองคอมพิวเตอร์ในร้านอินเตอร์เน็ต 16 14.3 

4.โทรศัพท์ และเคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพา 67 59.8 

5.อื่นๆ ... 0 0 

รวม 112 100.0 

จากตารางท่ี 3.1 พบว่า ใช้โทรศัพท์ และเคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพาคิดเป็นร้อยละ 59.8 ใช้เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ในร้านอินเตอร์เน็ตคิดเป็นร้อยละ 14.3 และใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่พักอาศัยคิดเป็น
ร้อยละ 13.4 
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ตารางที่ 3.2  ข้อมูลเกี่ยวกับช่วงเวลาในการใช้ระบบเครือข่าย 

ช่วงเวลาในการใช้ระบบเครือข่าย ความถี่ ร้อยละ 

1.08.00 – 12.00 19 17.0 

2.12.01 – 17.00 20 17.9 

3.17.01 – 22.00 31 27.7 

4.22.01 – 04.00 10 8.9 

5.04.01 – 08.00 0 0 

6.ไม่แน่นอน 32 28.6 

รวม 112 100.0 

จากตารางท่ี 3.2 พบว่าเวลาไม่แน่นอนคิดเป็นร้อยละ 28.6 และเวลา 17.01 – 22.00 คิดเป็นร้อยละ 
27.27 
 
ตารางที่ 3.3  ข้อมูลเกี่ยวกับความถี่ของการใช้งาน 

ความถี่ของการใช้งาน ความถี่ ร้อยละ 

1.วันละหลายคร้ัง 112 100.0 

2.วันละคร้ัง 0 0 

3.3 – 5 วันต่อสัปดาห์ 0 0 

4.1 – 2 วันต่อสัปดาห์ 0 0 

5.น้อยกว่า 1 – 2 วันต่อสัปดาห์ 0 0 

รวม 112 100.0 

จากตารางท่ี 3.3 พบว่าความถี่ของการใช้งานวันละหลายคร้ังคิดเป็นร้อยละ 100 โดยความถี่แบบอ่ืน
เป็น 0 
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ตารางที่ 3.4  ข้อมูลเกี่ยวกับชั่วโมงในการใช้งานเครือข่ายต่อสัปดาห์ 

ชั่วโมงในการใช้งานเครือข่ายต่อสัปดาห์ ความถี่ ร้อยละ 

1.1 – 5 ชั่วโมง 0 0 

2.6 – 10 ชั่วโมง 60 53.6 

3.มากกว่า 10 ชั่วโมง 52 46.4 

รวม 112 100.0 

จากตารางท่ี 3.4 พบว่าใช้งาน 6 – 10 ชั่วโมงคิดเป็นร้อยละ 53.6 และใช้งานมากกว่า 10 ชั่วโมง          
คิดเป็นร้อยละ 46.4 
 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สารสนเทศเพื่อการศึกษา 
ตารางที่ 4 แสดงค่าพฤติกรรมการใช้งานสารสนเทศเพื่อการศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี
อรรถวิทย์พณิชยการ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 
 

 ระดับความพึงพอใจ 

รายการประเมินผล 5 
มาก
ท่ีสุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ท่ีสุด 

-- 
X 

SD ระดับ
ความ
พึง
พอใจ 

1.ด้านเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ท่ีเกิดขั้นเป็นปัจจุบัน  

1.1 ใช้งานสารสนเทศเสริม
การเรียน 

60 
(53.6%) 

53 
(46.4%) 

- - - 4.54 0.50 มาก
ท่ีสุด 

1.2 ใช้งานสารสนเทศ
ประกอบการท ารายงาน 

69 
(61.6%) 

43 
(38.4%) 

- - - 4.62 0.50 มาก
ท่ีสุด 

1.3 ใช้งานสารสนเทศใน
การเตรียมตัวในการสอบ 

60 
(53.6%) 

30 
(26.8%) 

22 
(19.6%) 

- - 4.34 0.79 มาก
ท่ีสุด 

1.4 ใช้งานสารสนเทศใน
การเพิ่มพูนความรู้ให้กับ
ตนเอง 

50 
(44.6%) 

40 
(35.7%) 

22 
(19.6%) 

- - 4.23 0.77 มาก 

รวม 4.44 0.64 มาก 
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2.ด้านการเรียนเนื้อหาแบบออนไลน์  

2.1 ใช้งานสารสนเทศเรียน
ออนไลน์เพื่อการศึกษา 

40 
(35.7%) 

30 
(26.8%) 

42 
(37.5%) 

- - 3.98 0.86 มาก 

2.2 ใช้งานสารสนเทศด้วย
ระบบสืบค้นเพื่อการศึกษา 
เช่น Google yahoo 

90 
(80.4%) 

22 
(19.6%) 

- - - 4.80 0.40 มาก
ท่ีสุด 

2.3 ใช้งานสารสนเทศวีดีโอ
ออนไลน์เพื่อการศึกษา เช่น 
YOUTUBE 

50 
(44.6%) 

62 
(55.4%) 

- - - 4.45 0.50 มาก 

2.4 ใช้งานสารสนเทศสื่อ 
CD เพื่อการศึกษา 

30 
(26.8%) 

40 
(35.7%) 

42 
(37.5%) 

- - 3.89 0.80 มาก 

         

รวม 4.28 0.58 มาก 

3. ด้านการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้  
3.1 ท่านใช้งานสารสนเทศ
เพื่อการท างานกลุ่มเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น 

70 
(63.5%) 

42 
(37.5%) 

- - - 4.62 0.49 มาก
ท่ีสุด 

3.2 ท่านใช้งานสารสนเทศ
เพื่อร่วมกลุ่มในสังคม
ออนไลน์เพื่อแชร์ความรู้
และประสบการณ์ 

40 
(35.7%) 

40 
(35.7%) 

32 
(28.6%) 

- - 4.07 0.80 มาก 

3.3 ท่านใช้งานสารสนเทศ
เพื่อส่ง/การกระจายข่าวสาร
ภายในกลุ่ม 

50 
(44.6%) 

30 
(26.8%) 

32 
(28.6%) 

- - 4.16 0.84 มาก 

3.4 ท่านใช้งานสารสนเทศ
เพื่อการแบ่งปันหรือแชร์
ไฟล์กับบุคคลอ่ืน 

40 
(35.7%) 

30 
(26.8%) 

42 
(37.5%) 

- - 3.98 0.86 มาก 

รวม 4.21 0.72 มาก 
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4. ด้านวัสดุประกอบการอ้างอิง  

4.1 สืบคนเว็บไซต์เพื่อ
การศึกษา 

60 
(53.6%) 

52 
(46.4%) 

- - - 4.54 0.50 มาก
ท่ีสุด 

4.2 ดาวโหลดเอกสารไฟล์ 
PDF เพื่อการศึกษา 

70 
(62.5%) 

42 
(37.5%) 

- - - 4.63 0.49 มาก
ท่ีสุด 

4.3 โหลดไฟล์ประเภทวีดีโอ
มัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 

50 
(44.6%) 

62 
(55.4%) 

- - - 4.45 0.50 มาก 

4.4 โปรแกรมช่วยสอน 30 
(26.8%) 

30 
(26.8%) 

52 
(46.4%) 

- - 3.80 0.84 มาก 

รวม 4.35 0.54 มาก 

โดยภาพรวม 4.32 0.65 มาก 

 
จากตารางท่ี 4 พบว่า 

ความพึงพอใจโดยภาพรวม (  = 4.32 , SD=0.65) อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย               
ราย ด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขั้นเป็นปัจจุบัน อยู่
ในระดับมาก (  ==4.44,SD=0.60 )  รองลงมาด้านวัสดุประกอบการอ้างอิง (  ==4.35,SD=0.54 ) 
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ (  ==4.21,SD=0.72) 
เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า 

1.ด้านเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ที่ เกิดขั้นเป็นปัจจุบัน  อยู่ในระดับมาก (  ==4.44, 
SD=0.60 ) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ใช้งานสารสนเทศประกอบการ
ท ารายงาน(  ==4.62,SD=0.50 ) รองลงมา ใช้งานสารสนเทศเสริมการเรียนอยู่ในระดับมาก 
(  ==4.54, SD=0.50  ) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ใช้งานสารสนเทศในการเพิ่มพูนความรู้ให้กับ
ตนเองอยู่ในระดับมาก (  ==4.23,SD=0.77) 
     2. ด้านการเรียนเนื้อหาแบบออนไลน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =4.28, SD=0.58 ) 
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ใช้งานสารสนเทศด้วยระบบสืบค้นเพื่อ
การศึกษา เช่น Google yahoo  (  ==4.48,SD=0.40  ) รองลงมา ใช้งานสารสนเทศวีดีโอออนไลน์
เพื่อการศึกษา เช่น YOUTUBE (  =4.45,SD=0.50) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ใช้งานสารสนเทศ
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สื่อ CD  เพื่อการศึกษา (  =3.89,SD=0.86) 
3.ด้านการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =4.21,SD=0.72 ) เมื่อ

พิจารณาค่าเฉลี่ยรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ท่านใช้งานสารสนเทศเพื่อการท างานกลุ่ม

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพขึ้น(  =4.62,SD=0.49  ) รองลงมา ท่านใช้งานสารสนเทศเพื่อส่ง/การ

กระจายข่าวสารภายในกลุ่ม (  =4.16,SD=0.84) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ท่านใช้งานสารสนเทศ

เพื่อการแบ่งปันหรือแชร์ไฟล์กับบุคคลอ่ืน (  =3.98,SD=0.86) 

4.ด้านวัสดุประกอบการอ้างอิง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =4.35,SD=0.54 ) เมื่อ

พิจารณาค่าเฉลี่ยรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ดาวโหลดเอกสารไฟล์ PDF เพื่อการศึกษา 

(  =4.63,SD=0.49 ) รองลงมา สืบคนเว็บไซต์เพื่อการศึกษา (  =4.54,SD=0.50) และข้อที่มีค่าเฉลี่ย

ต่ าสุดคือ โปรแกรมช่วยสอน (  =3.80,SD=0.84) 
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บทที ่5 

สรุปผลการวิจัยอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

วิจัยเร่ืองพฤติกรรมการใช้งานสารสนเทศเพื่อการศึกษาที่มีผลต่อความส าเร็จในการเรียน
ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้
งานสารสนเทศเพื่อการศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ กลุ่มตัวอย่าง         
ที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการจ านวน 112 คน 
เคร่ืองมือในการวิจัยคร้ังนี้เป็นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลคร้ังนี้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน
การค านวณค่าสถิติ โดยหาค่าร้อยละ หาค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ( x   ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD .) 
สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

สรุปผลการวิจัย 
พฤติกรรมการใช้งานสารสนเทศเพื่อการศึกษาที่มีผลต่อความส าเร็จในการเรียนของ

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ มีความพึงพอใจโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ที่เกิด
ขั้นเป็นปัจจุบัน อยู่ในระดับมาก รองลงมาด้านวัสดุประกอบการอ้างอิง และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด
คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้  

เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า 
1.ด้านเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขั้นเป็นปัจจุบัน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา

ค่าเฉลี่ยรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ใช้งานสารสนเทศประกอบการท ารายงานรองลงมา ใช้
งานสารสนเทศเสริมการเรียนอยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ใช้งานสารสนเทศในการ
เพิ่มพูนความรู้ให้กับตนเองอยู่ในระดับมาก  
     2. ด้านการเรียนเนื้อหาแบบออนไลน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย
รายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ใช้งานสารสนเทศด้วยระบบสืบค้นเพื่อการศึกษา เช่น Google 
yahoo  รองลงมา ใช้งานสารสนเทศวีดีโอออนไลน์เพื่อการศึกษา เช่น YOUTUBE และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ใช้งานสารสนเทศสื่อ CD  เพื่อการศึกษา  

3.ด้านการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยราย

ข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ท่านใช้งานสารสนเทศเพื่อการท างานกลุ่มเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพขึ้นรองลงมา ท่านใช้งานสารสนเทศเพื่อส่ง/การกระจายข่าวสารภายในกลุ่ม และข้อที่

มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ท่านใช้งานสารสนเทศเพื่อการแบ่งปันหรือแชร์ไฟล์กับบุคคลอ่ืน  
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4.ด้านวัสดุประกอบการอ้างอิง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายข้อ

พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ดาวโหลดเอกสารไฟล์ PDF เพื่อการศึกษา รองลงมา สืบคนเว็บไซต์

เพื่อการศึกษา และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ โปรแกรมช่วยสอน 

อภิปรายผล 
พฤติกรรมการใช้งานสารสนเทศเพื่อการศึกษาที่มีผลต่อความส าเร็จในการเรียนของ

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ มีความพึงพอใจโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ที่เกิด
ขั้นเป็นปัจจุบัน อยู่ในระดับมาก รองลงมาด้านวัสดุประกอบการอ้างอิง และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด
คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนางสาวนันทพร แก้วศรี (2562) 
ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองพฤติกรรมการใช้งานสารสนเทศเพื่อการศึกษาที่มีผลต่อความส าเร็จในการ เรียน
ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ โดยพฤติกรรมส่วนใหญ่ใช้เทคโนยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษากันอย่างมากโดยมากสุดคือการทีรายงาน และการบันทึกเป็นไฟล์ PDF 
โดยนักศึกษาส่วนใหญ่มีเกรดมากกว่า 3.00 และใช้เวลากันมากกว่า 10 ชั่วโมงในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

ผู้ที่เกี่ยวข้องสามรถน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการใช้งานสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
ในการเรียนเรียนรู้ของนักศึกษาทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน ตอบสนองความต้องการของ
นักศึกษาเพื่อการเรียนรู้ที่ดีขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1.ควรศึกษาพฤติกรรมการใช้สารสนเทศเพื่อการศึกษา จากกลุ่มตัวอย่างอ่ืนที่เหมาะสมตาม
ความต้องการ เพื่อน าผลการศึกษาไปเปรียบเทียบ รวมทั้งเป็นแนวทางในการวางแผนต่อยอด 
 2.ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการใช้วิธีสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มี
ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
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ภาคผนวก 

ก ตัวอย่างแบบสอบถาม 
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แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้งานสารสนเทศเพื่อการศึกษาท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการเรียน 

ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พนิชยการ 

________________________________________________________________________________________________________ 

ค าชี้แจง แบบสอบถามชุดนี้จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการท ารายงานการวิจัยเร่ืองการใช้งาน
สารสนเทศต่อการศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พนิชยการ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1..เพศ 
  (  )     1.ชาย               (  )     2. หญิง 
2. นักเรียนได้รับค่าใช้จ่ายต่อวัน 
 (  )  1. ต่ ากว่า 201 บาท  (  )     2. มากกว่า 200 บาท 
3. นักเรียนมีที่พักอาศัยอยู่ 
 (  )   1. บ้าน    (  )     2. หอพัก 
 4. แผนก/สาขา ที่เรียน 
 (  )   1. การตลาด   (  )     2. คอมพิวเตอร์ 
 (  )   3. การบัญชี    (  )     4. โลจิสติกส์ 

(  )   5. เทคโนโลยี  (  )     6. คอมพิวเตอร์กราฟิก 
(  )   7. ภาษาต่างประเทศ     

5. ระดับชั้นปี 
(  )     1. ปวช.   (  )     2. ปวส. 

ส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
 6. เกรดเฉลี่ย 

(  )   1. ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 2.00  
(  )   2.ตั้งแต่ 2.10 – 3.00  
(  )   3. ตั้งแต่ 3.01 ขึ้นไป 
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ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการใช้งานสารสนเทศ 
 7. สถานที่ใช้งานระบบเครือข่ายผ่านทางใดมากที่สุด 

(  )        1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่สถานศึกษา  
(  )        2. เคร่ีองคอมพิวเตอร์ที่พักอาศัย  
(  )        3. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ในร้านอินเตอร์เน็ต  
(  )        4. โทรศัพท์ และเคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพา  
(  )       5. อื่นๆระบุ................................... 

8. ช่วงเวลาในการใช้ระบบเครือข่าย 
  (  )     1. 08.00 – 12.00 

(  )        2. 12.01 – 17.00 
(  )        3. 17.01 -22.00 
(  )        4. 22.01 – 04.00 
(  )        5. 04.01 - 08.00 
(  )        6. ไม่แน่นอน 

9. ความถี่ของการใช้งาน  
(  )        1. วันละหลายคร้ัง 
(  )        2. วันละคร้ัง 
(  )        3. 3 – 5 วันต่อสัปดาห์ 
(  )        4. 1 – 2 วันต่อสัปดาห์ 
(  )        5. น้อยกว่า 1 – 2 วันตอ่สัปดาห์ 

10.จ านวนชั่วโมงในการใช้งานเครือข่ายต่อสัปดาห์ 
(  )        1. 1 – 5 ชั่วโมง 
(  )        2. 6 – 10 ชั่วโมง 
(  )        3. มากกว่า 10 ชั่วโมง 
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ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด โดยให้คะแนน 
5 = มากที่สุด   4 = มาก   3 = ปานกลาง   2 = น้อย   1 = น้อยที่สุด 
 ระดับการใช้งานสารสนเทศ 

การใช้งานสารสนเทศเพื่อการศึกษา 5 4 3 2 1 

1.ด้านเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ท่ีเกิดขั้นเป็นปัจจุบัน  

1.1 ใช้งานสารสนเทศเสริมการเรียน      
1.2 ใช้งานสารสนเทศประกอบการท ารายงาน      
1.3 ใช้งานสารสนเทศในการเตรียมตัวในการสอบ      
1.4 ใช้งานสารสนเทศในการเพิ่มพูนความรู้ให้กับตนเอง      
2.ด้านการเรียนเนื้อหาแบบออนไลน์  

2.1 ใช้งานสารสนเทศเรียนออนไลน์เพื่อการศึกษา      
2.2 ใช้งานสารสนเทศด้วยระบบสืบค้นเพื่อการศึกษา เช่น 
Google yahoo 

     

2.3 ใช้งานสารสนเทศวีดีโอออนไลน์เพื่อการศึกษา เช่น 
YOUTUBE 

     

2.4 ใช้งานสารสนเทศสื่อ CD เพื่อการศึกษา      

3. ด้านการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้  
3.1 ท่านใช้งานสารสนเทศเพื่อการท างานกลุ่มเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น 

     

3.2 ท่านใช้งานสารสนเทศเพื่อร่วมกลุ่มในสังคมออนไลน์
เพื่อแชร์ความรู้และประสบการณ์ 

     

3.3 ท่านใช้งานสารสนเทศเพื่อส่ง/การกระจายข่าวสาร
ภายในกลุ่ม 

     

3.4 ท่านใช้งานสารสนเทศเพื่อการแบ่งปันหรือแชร์ไฟล์
กับบุคคลอ่ืน 

     

 
 



39 
 

 ระดับการใช้งานสารสนเทศ 

การใช้งานสารสนเทศเพื่อการศึกษา 5 4 3 2 1 

4. ด้านวัสดุประกอบการอ้างอิง  

4.1 สืบคนเว็บไซต์เพื่อการศึกษา      
4.2 ดาวโหลดเอกสารไฟล์ PDF เพื่อการศึกษา      
4.3 โหลดไฟล์ประเภทวีดีโอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา      
4.4 โปรแกรมช่วยสอน      
 
ข้อเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
 

ขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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ประวัติผู้วิจัย 

ชื่อสกุล  นางสาวชญาพร เชาว์ทอง 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
การงานปัจจุบัน บุคลากรทางการศึกษา ส านักประชาสัมพันธ์ 
  ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 

 

 

 

 

 

 


