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บทที ่5 
 

สรุปการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค  เพ่ือ ศึกษา พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา  และพัฒนาพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะห
ขอมูลออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 
 ขัน้ตอนท่ี 1 ศึกษาพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษา

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 ขัน้ตอนท่ี 2 พัฒนาพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษา

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
สรุปผลการวิจัย 
 
 ขัน้ตอนท่ี 1 ศึกษาพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษา

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
  1. ขอมูลพ้ืนฐานผูตอบแบบสอบถาม  
     จํานวนสูงสุดของผูตอบแบบสอบถาม มีดังนี้ สาขาวิชาท่ีเรียนมีการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษาลักษณะเรียนแทนบทเรียนปกติ e-learning คิดเปนรอยละ 54.10  
มหาวิทยาลัยเปนสถานท่ีใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา   คิดเปนรอยละ 54.10  ชนิดของ
อุปกรณท่ีใชงาน เปน  Notebook คิดเปนรอยละ 45.90 และจํานวนชั่วโมงในการใชงานเครือขาย     
6-10 ชั่วโมง  

2. พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ภาพรวม อยูในระดับมาก ( = 4.19) เม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ระดับพฤติกรรมสูงสุด ไดแก ดานการใชสื่อสังคมออนไลน อยูในระดับ
มาก  ( = 4.33) รองลงมา ดานการสืบคนขอมูล อยูในระดับมาก  ( = 4.23) และดานการนําเสนอ
ขอมูลสารสนเทศ อยูในระดับมาก ( = 4.20) สวนระดับพฤติกรรม นอยท่ีสุด ไดแก ดานดิจิตอลเพ่ือ
การเรียนรู อยูในระดับมาก  ( = 4.00) 
 2.1 พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ดานการสืบคนขอมูล  ภาพรวม   
อยูในระดับมาก ( = 4.23) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ระดับพฤติกรรมสูงสุด ไดแก โหลด
เอกสารไฟล PDF เพ่ือการศึกษา  อยูในระดับมาก ( = 4.41) รองลงมา สืบคนขอมูลรายการ
หนังสือ/วารสารจากหองสมุด อยูในระดับมาก  ( = 4.41) และคนหาเว็บไซดเพ่ือการศึกษา อยูใน
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ระดับมาก ( = 4.38) สวนระดับพฤติกรรม นอยท่ีสุด ไดแก ขอมูลการศึกษาจากอินเทอรเน็ต เชน 
ตารางเรียน อยูในระดับมาก  ( = 4.07) 

2.2 พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ดานดิจิตอลเพ่ือการเรียนรู  ภาพรวม อยูใน
ระดับมาก ( = 4.00) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ระดับพฤติกรรมสูงสุด ไดแก การใช บทเรียน
ออนไลนเพ่ือการศึกษา อยูในระดับมาก  ( = 4.10) รองลงมา การใชงานโปรแกรมชวยสอน  อยูใน
ระดับมาก ( = 4.08) และการออกแบบบทเรียน ออนไลนแบบตางๆ อยูในระดับมาก  ( = 4.05) 
สวนระดับพฤติกรรม นอยท่ีสุด ไดแก การใชเว็บบล็อกเพ่ือการเรียนการสอน  อยูในระดับมาก           
( = 4.00) 

2.3 พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ดานการใชสื่อสังคมออนไลน   ภาพรวม     
อยูในระดับมาก ( = 4.33)  

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ระดับพฤติกรรมสูงสุด ไดแก การใชอีเมล  เฟสบุค เว็บไซด  
อยูในระดับมากท่ีสุด  ( = 4.54) รองลงมา สนทนาพูดคุยทางไลน อยูในระดับมากท่ีสุด  ( = 4.54) 
และดูหนัง ฟงเพลง เพ่ือความบันเทิง อยูในระดับมากท่ีสุด ( = 4.05) สวนระดับพฤติกรรม นอย
ท่ีสุด ไดแก การประชุมดวยวิดีโอ อยูในระดับมาก ( = 3.93) 
 2.4  พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดานการนําเสนอขอมูลสารสนเทศ   ภาพรวม 
อยูในระดับมาก ( = 4.20) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ระดับพฤติกรรมสูงสุด ไดแก การ
นําเสนองาน โดยใช Microsoft PowerPoint อยูในระดับมากท่ีสุด  ( = 4.54) รองลงมา การสง
รายงานแบบไฟล word และ PDF อยูในระดับมากท่ีสุด  ( = 4.34)  และการเรียนรูการใชงาน
โปรแกรม  อยูในระดับมากท่ีสุด ( = 4.33) สวนระดับพฤติกรรม นอยท่ีสุด ไดแก การนําเสนองาน  
โดยใชโปรแกรม Flip Album อยูในระดับมาก ( = 3.90) 
 

 ขัน้ตอนท่ี 2 พัฒนาพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษา

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 แนวทาง การพัฒนาพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

 1.ดานการสืบคนขอมูล  
 1. มีการใชระบบฐานขอมูล  เชน ระบบบริการการศึกษาเทคโนโลยีจัดเก็บขอมูล
สารสนเทศ เชน  การบันทึก  ตรวจสอบผลการเรียนประวัติของนักศึกษาภายในคณะฯ  และ
มหาวิทยาลัย 
 2.  การจัดเตรียมโอกาสทางเรียนรูจริงแกผูเรียน  โดยอาศัยเครื่องมือทางเทคโนโลยีเขา
มามีสวนชวย  
 3. การวางตัวของผูสอนในบทบาทผูชวยอํานวยความสะดวก  (Facilitator) และผูเรียนรู
รวม (Co-learner)  



 
40 

 

 4. การเนนฝกอบรมผูสอนเก่ียวกับการใชเทคโนโลยีเพ่ือปรับปรุงการเรียนรูใหดีข้ึนและ
เพ่ือตอบสนองหลักสูตรการเรียน  

  5. การสรางนโยบายท่ีเหมาะสมในโรงเรียนท่ีซ่ึงผูสอนสามารถชวยผูเรียนไดดียิ่งข้ึนใน 
การพัฒนาและการฝกฝนการตัดสินใจ 

 2. ดานดิจิตอลเพ่ือการเรียนรู  
 1. ควรสงเสริมใหมีการใชเครื่องคอมพิวเตอรใชบทเรียนออนไลน  มีการแชรทรัพยากร 

รวมกัน เชน เครื่องพิมพเอกสาร  เครื่องถายเอกสาร  และใชระบบสนับสนุนการทํางาน  เชน Google 
App for Education 

 2. การสรางนวัตกรรมควรสอดคลอง กับบทเรียน เลือกนวัตกรรมใหเขากับวัยและ 
สามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนไดดี โดยผูเรียนสามารถมีสวนรวมใช นวัตกรรมนั้น ๆ 
 3. หาขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาใหม  ๆ 

 4. ผลิตนวัตกรรมประเภทตาง ๆ ท้ังสื่อ ประเภทหนังสือ สิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส  
ดวยการใชอุปกรณอยางงาย ราคาไมแพง  

  5. นําเทคโนโลยี  อินเทอรเน็ต และสื่อสังคมออนไลนในการจัดการเรียนการสอน 
 3. ดานการใชสื่อสังคมออนไลน  
 1. ควรสงเสริมใหมีการสื่อสารผาน  Social Networkและสื่อออนไลน การใชอีเมล  ใช
โซเซียลมีเดีย เชน เฟซบุค  WebBoard, Blog เปนตน 

 2. ควรมีการใชระบบสื่อสารแบบไรสาย  และใชอินเทอรเน็ตสนับสนุนการทํางานและ
การจัดการความรู  
 3. สนับสนุนการทํางานระหวางบุคลากร  และเพ่ือติดตอสื่อสารท้ังภายในและภายนอก
คณะฯ 
 4. มีความรูเก่ียวกับกฎ  กติกามารยาทในการใชอินเทอรเน็ต  และมีความรับผิดชอบใน
การเผยแพรขอมูลสารสนเทศ 
  5. สรางความตระหนักและรูเทาทันสื่อสังคมออนไลน 
 4. ดานการนําเสนอขอมูลสารสนเทศ 
 1. ควรสงเสริมใหมีการใชโปรแกรมไมโครซอฟทออฟฟศ  เชนMicrosoft Word, 
Microsoft Excel เปนตน และใชฮารดดิสก/แฮนดี้ไดรฟ 
 2. ควรสงเสริมใหทําความเขาใจกับงานท่ีตองการนําเสนอ 
 3. สรางความรูความเขาใจในการเลือกระบบสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับการนําเสนองาน
นั้น 
 4. ใหความรูความเขาใจ อุปกรณดิจิทัลท่ีสามารถถายทอดภาพและเสียงในงานนําเสนอ
เพ่ือใหงานนําเสนอมีคุณภาพ 
  5.สื่อนําเสนอผูออกแบบจะตองทราบกลุมเปาหมาย เนื้อหาสาระท่ีตองการนําเสนอ 
สถานท่ี และเวลาท่ีตองการนําเสนอเพ่ือประกอบการออกแบบสื่อ 
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อภิปรายผล 
 

พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  สวนใหญใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือทบทวน
บทเรียน อุปกรณท่ีใชในการเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศสวนใหญคือ Notebook  และสถานท่ีท่ีใชใน
การเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศสวนใหญ  คือ  มหาวิทยาลัย  นักศึกษาสวนใหญใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษาทุกวัน ระยะเวลาท่ีใชในการเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ 6 – 10 ชั่วโมง
ตอวัน ไดวาแหลงการศึกษาคนควาเพ่ือการศึกษา จึงมิไดจํากัดอยูแตเพียงเฉพาะในหองสมุดเทานั้น 
แหลงสารสนเทศจากคอมพิวเตอรนั้น ไดกลายมาเปนแหลงการเรียนรูท่ีไดรับการยอมรับอยาง
กวางขวาง เนื่องจากรวดเร็ว ทันเหตุการณ สามารถเขาถึงไดอยางรวดเร็วและสะดวกยิ่งข้ึน แหลง
สารสนเทศจากคอมพิวเตอรจึงกลายมาเปนแหลงสารสนเทศท่ีมีบทบาทตอการศึกษาเปนอยางมาก 
 การสืบคนสารสนเทศทางอินเทอรเน็ตใหประสบความสําเร็จ ข้ึนอยูกับองคประกอบตาง ๆ 
อาทิเชน อุปกรณดานฮารดแวร ดานซอฟตแวร ดานบุคลากรผูใหบริการ ตลอดจนความรูและทักษะ
ของผูใชเอง ไมวาจะเปนทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกท้ังทักษะในการใชคอมพิวเตอร 
ตลอดจนการใชทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารระหวางเครื่องคอมพิวเตอร 
รวมท้ังทักษะในการใชอินเทอรเน็ต เนื่องมาจากอินเทอรเน็ตมีเครือขายและฐานขอมูลตาง ๆ เชื่อมตอ
ท่ีสลับซับซอนและเพ่ิมจํานวนข้ึนอยูตลอดเวลา จึงทําใหปริมาณของสารสนเทศเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆการ
สืบคนขอมูลสารสนเทศใหตรงกับความตองการจึงมีความยุงยากและซับซอนเชนกัน แมจะมีเว็บไซตท่ี
ใหบริการท่ีสามารถคนหาสารสนเทศ แตสารสนเทศท่ีไดรับมีปริมาณท่ีเกินความสามารถท่ีจะคัดเลือก
สารสนเทศใหตรงกับความตองการ และในปริมาณท่ีเพียงพอ องคประกอบตาง ๆ เหลานี้จึงสะทอนให
เห็นถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนกับผูใชอินเทอรเน็ต  (ฐาปนีย สีเฉลียว , 2544) ทางดานการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัยนั้น การใชบริการทางดานการสืบคนขอมูลตาง ๆ ในการศึกษา การทําวิจัยและการ
ใหบริการทางวิชาการนั้นไดมีบทบาทตอนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารยเปนอยางมาก ดังนั้น นักเรียน 
นักศึกษา ครูอาจารยจึงตองพัฒนาทักษะทางดานคอมพิวเตอร การใชอินเทอรเน็ตอยูตลอดเวลา 
เพ่ือใหทันตอความกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีมีการพัฒนาประสิทธิภาพอยูอยางสมํ่าเสมอ ดานตัว
นักเรียน นักศึกษาจําเปนตองศึกษาคนควาจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ดวยตนเองมากข้ึน เพ่ือการพัฒนา
ตนเองใหมีความรูความสามารถ จึงจําเปนท่ีจะตองเรียนรูวิธีการแสวงหาสารสนเทศท่ีเหมาะสมและ
พัฒนาทักษะ ความสามารถท่ีตรงกับความตองการมากท่ีสุด และสามารถเรียนรูดวยตนเองอยาง
ตอเนื่อง จนกลายมาเปนสังคมการเรียนรูท่ียั่งยืน (สุกานดา ดีโพธิ์กลาง, 2540) 

พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ระดับพฤติกรรมสูงสุด ไดแก ดานการใชสื่อ
สังคมออนไลน รองลงมา ดานการสืบคนขอมูล  และดานการนําเสนอขอมูลสารสนเทศ สวนระดับ
พฤติกรรม นอยท่ีสุด ไดแก ดานดิจิตอลเพ่ือการเรียนรู  จะเห็นไดวา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษาของนักศึกษา จะเนนดานการใชสื่อสังคมออนไลน  ซ่ึงถือวายังเปนเรื่องของการใชประโยชน
เพ่ือการศึกษานอย  และอาจเปนสาเหตุท่ีทําใหนักศึกษายังกาวไมทันตอการเปลี่ยนแปลง 
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นักศึกษามีพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเท ศทางการศึกษาอยูในระดับมาก สอดคลอง
กับ เมทณี ระดาบุตร และคณะ (2554) ศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมและสมรรถนะการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล  สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  และสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ผลการวิจัยพบวา  นักศึกษามีพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสืบคนขอมูล  
และการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส  ระยะเวลาในการใชอินเทอรเน็ตของนักศึกษา  3-4 ชั่วโมงตอวัน 
สมรรถนะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา  พบวา นักศึกษา  มีความสามารถในการใช
โปรแกรมสําเร็จรูป  Microsoft Windows, Microsoft Word และ Microsoft Power Point ใน
ระดับมากนักศึกษามีความสามารถในการใชโปรแกรมสําเร็จรูป  Microsoft Excel และ Microsoft 
Access ระดับปานกลาง  ความสามารถในการใชงานอินเทอรเน็ตระดับมาก  และเจตคติดานการ
ยอมรับประโยชนตอคอมพิวเตอรอยูในระดับดีมาก 

กิตติยา ขุมทอง (2546) พบวาพฤติกรรมการใช  เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ไดแก ทํารายงานการบาน  เรียนรูการใชงานโปรแกรม  
คนหารายระเอียดเพ่ิมเติมจากท่ีเรียน  ศึกษาคนควาเพ่ิมพูนความรู  สืบคนขอมูลรายการหนังสือ
วารสารจากหองสมุด  สืบคนสารสนเทศระบบออนไลนภายในประเทศ  สืบคนสารสนเทศระบบ
ออนไลนจากตางประเทศ  เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ  ติดตามขาวสารและเหตุการณตางๆ  
ติดตามกําหนดการและขาวสารของสถานศึกษาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการและถาย
โอนขอมูลขาวสารความรูทางการศึกษา สิ่งสําคัญท่ีจะกระตุนใหนักศึกษามีพฤติกรรมการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาคือการ  จัดสรรสื่อตางๆ  ใหเพียงพอตอความตองการของนักศึกษา  การ
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยจึงจาเปนอยางยิ่งท่ีจะสงเสริมใหนักศึกษามี
พฤติกรรมการใชสื่อสารสนเทศเพ่ิมมากข้ึน จากการวิจัยของ ฐิติยา เนตรวงษ (2547) พบวา นักศึกษา
สถาบันราชภัฏสวนดุสิตใชประเภทของสื่อสารสนเทศทางการศึกษามากท่ีสุดไดแก อินเตอรเน็ต ดังนั้น
การสนับสนุนวัสดุอุปกรณมาใชเพ่ือรองรับการใชสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรูดวย
ตนเอง  มีสถานท่ีท่ีเอ้ืออานวยตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตละประเภทอยางเหมาะสม  การ
ฝกอบรมทักษะการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีหลากหลาย  มีการปรับปรุงพัฒนาสื่ออยางตอเนื่อง  มี
กิจกรรมสงเสริมดานการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาอยางตอเนื่อง  จึงจะเปนสิ่งท่ีชวยให
นักศึกษามีพฤติกรรมการใชสื่อสารสนเทศทางการศึกษาและเรียนรูไดดวยตนเองมากยิ่งข้ึน 

นอกจากนี้ยัง มีความสอดคลองใกลเคียงกับผลการวิจัยของ Patricia Insúa Cerretani 
(2016) ศึกษาเก่ียวกับการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
เรียนรู และลดความเครียดของนักศึกษามหาวิทยาลัยในประเทศสเปนกลุมตัวอยาง 4,799 คน เก็บ
ขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา นักศึกษามีพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารสําหรับการเรียนการสอนมากกวา 4 ชั่วโมงตอวัน และใชในเรื่องของความบันเทิงมากกวา 
5 ชั่วโมงตอวัน นักศึกษาท่ีเรียนระดับสูงจะใชระบบเทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสารมากกวา
นักศึกษาท่ีเรียนระดับต่ํากวามีความสอดคลองใกลเคียงกับผลการวิจัยของ Isidora Miloševic, et al 
(2015) ศึกษาเก่ียวกับผลของพฤติกรรมความตั้งใจในการใช M-learning โดยใชสมารทโฟนของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยในเบลเกรด ( University in Belgrade) ประเทศเซอรเบียร ( Serbia) กลุม
ตัวอยาง 280 คน เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยในเบลเกรด
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มีพฤติกรรมการใช M-learning เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรูเพ่ิมความสะดวกกับการเรียน เพ่ิม
ความเขาใจในเนื้อหาการสอนของอาจารย และมีความตองการคุณภาพในการใหบริการ  M-learning 
นวัตกรรมใหมๆ ของสมารทโฟน ท่ีจะทําใหเกิดความใสใจในการเรียน  
 
ขอเสนอแนะ 

 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช  
1. ผลการวิจัยมาใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบาย  หรือวางแผนแนวทางในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน หรือจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
2. ครูผูสอนสามารถนําผลการศึกษาวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช

การวางแผนและออกแบบการจัดการเรียนรูใหเหมาะสมตอไป  
3. การจัดมีใหมีความหลากหลายของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความเพียงพอตอการ

ใชของนักศึกษาจะทําใหนักศึกษามีพฤติกรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศตนเองมากยิ่งข้ึน 
4. ควรสงเสริมใหนักศึกษาใชประโยชนจากการเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา

อยางตอเนื่อง 
 
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  
1. ควรมีการศึกษาผลกระทบของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไมถูกวิธีท่ีสงผลตอผลการเรียน  

และการดําเนินชีวิตอยางมีประสิทธิภาพ  
2. ควรมีการศึกษาแนวทางพฤติกรรมเพ่ือเปรียบเทียบกับทฤษฎีหรือรูปแบบการเรียนรูควบคู

กันไปดวย  
3. ควรมีการวิจัยและติดตามพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาอยาง

ตอเนื่องเพ่ือนําผลการวิจัยท่ีไดรับไปประชาสัมพันธใหเห็นถึงประโยชนและโทษของเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

4. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใชวิธีการวิจัยเปนการวิจัยเชิง
คุณภาพ 

5. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยปรับปรุงแกไขตัวแปรให
เหมาะสมกับบริบทของแตละคณะหรือแตละมหาวิทยาลัย  

 


