
 
 

Proceedings   

2300 

การรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาท่ีเรียนวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

The computer self-efficacy of students enrolled in information technology for 

life course of Chiang Mai Rajabhat University 

สารุ่ง ตันตระกูล1* ประธาน ค าจินะ1 วาสนา สันตธิีรากุล1 และอรนุช พันโท1 

Sarung Tantragul1*, Prathan Comejina1, Wasana Santiteerakul1 and Oranuch Pantho1 
 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยเร่ืองการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาท่ีเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการรับรู้ความสามารถของตนเองด้าน

คอมพิวเตอร์ ท่ีมีความแตกต่างตามลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ เกรดเฉลี่ย ชั้นปี และคณะท่ีสังกัด ประชากรท่ีศึกษา

ได้แก่ นักศกึษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศเพี่อชีวติ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2559 จ านวน 487 คน 

เก็บรวมรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์เกี่ยวกับการวัดการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่ง

ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และด้านอินเทอร์เน็ต น าผลการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์หา

ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test และ One Way ANOVA ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ มีระดับการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐานอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 

3.68 (S.D.= .658) และการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.64 (S.D. = .705) 

2) นักศึกษาท่ีมีเพศต่างกันมีการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ไม่แตกต่างกัน 3) นักศึกษาท่ีมเีกรดเฉลี่ย

แตกต่างกันมีการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ไม่แตกต่างกัน 4) นักศึกษาท่ีมีชั้นปีต่างกันมีการรับรู้

ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ต่างกัน และ 5) นักศึกษาท่ีสังกัดคณะที่ต่างกันมีการรับรู้ความสามารถของ

ตนเองด้านคอมพวิเตอร์ต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ.05  
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Abstract  
The objective of the research on the computer self-efficacy of students enrolled in Information 

Technology for Life course of Chiang Mai Rajabhat University is to study and compare the computer self-efficacy 

which has differences in terms of personal characteristics, such as gender, year of study, GPA, and faculty. The 

population consisted of 487 students enrolled in Information Technology for Life course in the second semester of 

the academic year 2013. Data were collected using online questionnaire of the computer self-efficacy 

measurement. The questionnaire consists of 2 parts: basic computer and Internet. The results of the 

questionnaire were analyzed for frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and ANOVA. The 

findings were as follows: 1) the level of the computer self-efficacy on basic computer of the students of Chiang 

Mai Rajabhat University is high with the average of 3.68 (S.D. = .658), and the level of the computer self-

efficacy on Internet is also high with the mean of 3.64 (S.D.= .705)  2) students with different gender had no 

differences in the computer self-efficacy, 3) students with different GPA had no differences in the computer 

self-efficacy, 4) students with different year of study had different level of the computer self-efficacy, and 5) 

students at different faculties had different perceptions of their own computer skills with the statistical significance 

level of .05.  
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บทน า 

กรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วย 3 ทักษะการเรียนรู้  คือ 1) ทักษะในการเรียนรู้

และนวัตกรรม 2) ทักษะในด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 3) ทักษะชีวิตและการท างาน [1] มีเป้าหมาย

ให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ในสาระหลักไปบูรณาการกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพื่อการด ารงชวีิตในศตวรรษท่ี 21 ได้

อย่างมีความสุข ซึ่งทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ งในยุคโลกข้อมูล

ข่าวสาร คนไทยเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นพลเมอืงบนโลกดิจิทัล ต้องใชแ้ละพึ่งพาเทคโนโลยท่ีีมกีารเปลี่ยนแปลงอยา่ง

รวดเร็วอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ท้ังการเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีในการท างาน การด าเนินชีวิตประจ าวันอย่างรู้เท่าทัน รวมถึง

การสร้างและพัฒนาทักษะความคิดเชิง สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมขึ้นมา และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลใน

สังคมออนไลน ์(Social Media)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของทักษะในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อและ

เทคโนโลยี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการท างานของบัณฑิตท่ีจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และได้

ก าหนดให้รายวิชา GSCI1102 รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต เป็นรายวิชาหนึ่งในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  กลุ่ม

วชิาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จากการท่ีผู้เรียนในรายวชิาข้างต้นมาจากหลากหลายคณะวิชาท่ีสังกัด  

จึงมพีื้นฐานทางการใชง้านคอมพิวเตอร์ ท่ีแตกต่างกัน ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอน หากผู้สอนทราบถึงการรับรู้

ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา ก็จะสามารถจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมและ  

มีประสิทธิภาพ ซึ่งการรับรู้ความสามารถของตนเอง คือ การคาดคะเนตนเองของบุคคลจากสิ่งท่ีตนเองได้รับรู้และ

สรุปออกมาจากการกระท าซ้ า ๆ โดยใช้ความคิดของตนเองอ้างอิงซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการกระท าของบุคคล  

ในโครงสร้างด้านจิตวิทยา การรับรู้ความสามารถของตนเองคือ ความเชื่อในการแสดงบทบาทในภาวะฉุกเฉิน  
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โดยอาศัยแรงจูงใจในตนเอง โดยเฉพาะอย่างเมื่อบุคคลนั้นมีแรงจูงใจให้รู้สึกว่าแน่ใจว่าจะท ากิจกรรมนั้นได้ส าเร็จ 

แมว้า่งานนั้นบุคคลนั้นจะไมเ่คยท ามาก่อน [2] 

จากแนวคิดข้างต้นผู้วิจัย จึงมีความสนใจในการศึกษาการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ 

ของนักศึกษาท่ีเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม่ ซึ่งการศึกษาการรับรู้

ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ดังกล่าววจะเป็นแนวทางส าคัญท่ีจะท าให้ผู้สอนเข้าใจลักษณะของนักศึกษา น าไปสู่

การพัฒนา เสริมสร้างและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับนักศึกษาท่ีเรียนวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อชีวิตตอ่ไป 
 

วัตถุประสงค์ในการวจิัย 

1. เพื่อศึกษาการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาท่ีเรียนวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อชีวิต มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่  

 2. เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาท่ีเรียนวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อชีวิต มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ จ าแนกตามลักษณะสว่นบุคคล 
 

สมมุติฐานการวจิัย 

ลักษณะส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาท่ี

เรียนวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวิต มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
 การศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชยีงใหม่ในคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชงิพรรณนามขีั้นตอนการท างานดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

1.1 ประชากรคือ นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต มหาวิทยาลั ย 

ราชภัฏเชยีงใหม่ จ านวน 1,399 คน  

1.2 กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิตในภาคเรียนท่ี 2 

ปีการศกึษา 2559 ผู้วจิัยเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศกึษาจากคณะครุศาสตร์ จ านวน 113 คน คณะมนุษยศ์าสตร์และ

สังคมศาสตร์จ านวน 40 คน คณะวิทยาการจัดการจ านวน 94 คน และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจ านวน  

240 คน โดยคัดเลอืกกลุ่มตัวอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) รวมเป็นจ านวน 487 คน 

2. เครื่องมือการวจิัย ส าหรับเครื่องมือการท าวิจัยในคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม ท่ีแบ่งออกเป็น 2 ตอนได้แก่  

2.1 แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไป เป็นแบบสอบถามแบบตรวจรายการ (Check list) ได้แก่ เพศ เกรดเฉลี่ย  

ชัน้ปี และคณะท่ีสังกัด โดยให้นักศกึษาเลอืกตอบให้ตรงกับความเป็นจริงของตนเอง 

2.2 แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตนเองทางด้านคอมพวิเตอร์ เป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยได้ท า

การดัดแปลงมาจากแบบสอบถามของ  Torzadeh et al. [2] Rex Karsten et al. [3] และแบบสอบถามของ 

เสรี ชัดแช้ม [4] ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ คือ ระดับความมั่นใจมากท่ีสุด มาก  

ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด โดยในงานวิจัยนี้ได้แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ด้านคือ 1) ด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

เป็นความสามารถของนักศกึษาท่ีใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้แก่ สามารถจัดเก็บไฟล์หรือข้อมูลลงในอุปกรณ์ส ารอง

ข้อมูล สามารถติดตั้งโปรแกรมต่าง ๆ ลงในคอมพิวเตอร์ สามารถเรียกใช้งานโปรแกรมท่ีต้องการ สามารถออกจาก
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โปรแกรมหรือซอฟท์แวร์ได้เมื่อเลิกใช้งาน สามารถใช้ เคร่ืองพิมพ์งาน สามารถใช้ค าสั่งค้นหาและแทนท่ีข้อความ 

สามารถเรียกคืนไฟล์ท่ีถูกลบกลับคืนมา และเข้าใจหลักการท างานด้าน Input  Process Output ได้ ซึ่งมีท้ังสิ้นจ านวน 

14 ข้อ 2) ด้านอินเทอร์เน็ต เป็นความสามารถของนักศึกษาท่ีสามารถเข้าใจความหมายท่ีเกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต 

สามารถบอกความส าคัญของชื่อโดเมน สามารถเปิดอ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สามารถแนบไฟล์เอกสารหรือ

จัดการกับเอกสารท่ีแนบมากับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ท่ีต้องการจากอินเทอร์เน็ต 

สามารถสนทนาผ่านเครือข่าย และสามารถพิมพ์ข้อมูลจากเว็บไซต์ผ่านทางเคร่ืองพิมพ์ได้ มีจ านวนท้ังสิ้น 11 ข้อ  

รวมข้อค าถามเกี่ยวกับการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์มีท้ังสิน้ 25 ข้อ ซึ่งได้หาค่าความเชื่อม่ันของ

แบบสอบถาม (Reliability) โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้

คา่ความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.943 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล การเตรียมแบบสอบถามผ่านทางระบบออนไลน์และขอความร่วมมืออาจารย์

ผู้สอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวติในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2559 จากนั้นตรวจสอบความสมบูรณ์ของ

ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามเพ่ือน าไปวเิคราะห์ดว้ยวธีิการทางสถิตติอ่ไป 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ จะเป็นสถิติพื้นฐานน ามาใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน นอกจากนั้นจะใช้ Independent t-test เพื่อทดสอบความแตกต่างของเพศกับ

ความสามารถในการรับรู้ตนเองด้านคอมพิวเตอร์ และใช้ One-Way ANOVA ส าหรับทดสอบความแตกต่างของ

ความสามารถในการรับรู้ตนเองด้านคอมพิวเตอร์จ าแนกตามชั้นปี เกรดเฉลี่ย และคณะที่สังกัด ส าหรับเกณฑ์การให้

คะแนนแบ่งระดับของการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพวิเตอร์ดังน้ี 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50  หมายถึง นักศึกษามีการรับรู้ความสามารถของตนเองในระดับน้อยท่ีสุด 

คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50  หมายถงึ นักศึกษามีการรับรู้ความสามารถของตนเองในระดับน้อย 

คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถงึ นักศึกษามีการรับรู้ความสามารถของตนเองในระดับปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง นักศกึษามกีารรับรู้ความสามารถของตนเองในระดับมาก 

คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00  หมายถงึ นักศึกษามีการรับรู้ความสามารถของตนเองในระดับมากที่สุด 

 

ผลการศึกษา 
ผลการวจิัยการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพวิเตอร์ของนักศึกษาท่ีเรียนวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ

เพื่อชีวิต มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ มดีังนี้ 

1. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ัวไปดว้ยสถิตพิื้นฐาน จ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคลที่ศกึษาได้แก่ เพศ เกรดเฉลี่ย 

ชัน้ปี และคณะท่ีสังกัด แสดงดังตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาท่ีเรียนวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อชีวิต มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ จ าแนกตามลักษณะสว่นบุคคล 

ลักษณะสว่นบุคคล จ านวน ร้อยละ 

เพศ   

      ชาย   223 45.79 

      หญิง 264 54.21 

รวม 487 100 

เกรดเฉลี่ย   

      ต่ ากว่า 2.00 29 5.95 

      2.00 – 2.49 120 24.64 

      2.50 – 2.99 159 32.65 

      3.00 – 3.49 131 26.90 

      3.50 – 4.00 48 9.86 

รวม 487 100 

ชัน้ปี   

      ชัน้ปีท่ี 1 154 31.62 

      ชัน้ปีท่ี 2 148 30.39 

      ชัน้ปีท่ี 3 114 23.41 

      ชัน้ปีท่ี 4 71 14.58 

รวม 487 100 

คณะที่สังกัด   

      ครุศาสตร์ 113 23.20 

      มนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์ 40 8.22 

      วทิยาการจดัการ 94 19.30 

      วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 240 49.28 

รวม 487 100 

  

จากตารางท่ี 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีจ านวนท้ังสิ้น 487 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 264 คน คิดเป็นร้อย

ละ 54.21 เพศชาย จ านวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 45.79 เกรดเฉลี่ย ส่วนใหญ่อยู่ระหวา่ง 2.50 - 2.99 มีจ านวน 159 คน 

คิดเป็นร้อยละ 32.65 รองลงมาเกรดเฉลี่ยอยูร่ะหวา่ง 3.00 - 3.49 มีจ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 26.90 นักศึกษาส่วน

ใหญ่เรียนอยู่ชั้นปีท่ี 1 จ านวน 154 คิดเป็นร้อยละ 31.62 รองลงมาเป็นช้ันปีท่ี 2 จ านวน 148 คิดเป็นร้อยละ 30.39 และ

ส่วนใหญ่สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากท่ีสุด จ านวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 49.28 รองลงมาคือคณะ 

ครุศาสตร์ จ านวน 113 คิดเป็นร้อยละ 23.20 

2. ผลการวิเคราะห์การรับรู้ความความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาท่ีเรียนวิชา

เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวิต มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ 
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การรับรู้ความความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาท่ีเรียนวิชา

เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวิต มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ 

การรับรู้ความสามารถของตนเองดา้นคอมพิวเตอร ์ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปลผล 

ด้านคอมพวิเตอร์พืน้ฐาน    

1. ฉันรู้สกึมั่นใจวา่สามารถจัดเก็บไฟล์หรือข้อมูลลงฮารด์ิสก์หรือ

อุปกรณส์ ารองข้อมูลได้ (เชน่ DVD, Handy Drive)ได้ 

4.01 .888 มาก 

2. ฉันรู้สกึมั่นใจในการตดิตัง้โปรแกรมตา่ง ๆ ลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 3.61 .936 มาก 

3. ฉันรู้สกึมั่นใจวา่สามารถเรียกใชง้านโปรแกรมท่ีต้องการได้อยา่ง

ถูกต้อง 

3.82 .876 มาก 

4. ฉันรู้สกึมั่นใจวา่สามารถออกจากโปรแกรมหรือซอฟท์แวร์ต่าง ๆ ได้

เมื่อเลิกใช้งาน 

4.00 .897 มาก 

5. ฉันรู้สกึมั่นใจในใชเ้ครื่องพิมพ์ (Printer) เพื่อสั่งพมิพง์าน 4.03 .822 มาก 

6. ฉันรู้สกึมั่นใจในการใชค้ าสั่งค้นหาและแทนท่ีขอ้ความได ้ 3.77 .860 มาก 

7. ฉันรู้สกึมั่นใจในการใช้คูม่อืการใชง้านคอมพิวเตอร์ได้เมื่อต้องการ

ความชว่ยเหลอื 

3.56 .853 มาก 

8. ฉันรู้สกึมั่นใจในการเรียกไฟลข์้อมูลขึ้นมาแสดงบนหน้า

จอคอมพิวเตอร์ได้ 

3.85 .872 มาก 

9. ฉันรู้สกึมั่นใจในการจัดระเบียบและจัดการไฟลไ์ด้ 3.81 .849 มาก 

10. ฉันรู้สกึมั่นใจวา่สามารถใชค้อมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลตัวเลข

หรือสถิตเิบือ้งต้นได้ 

3.36 .905 ปานกลาง 

11. ฉันรู้สกึมั่นใจวา่สามารถเรียกคือไฟล์ท่ีลบท้ิงไปแลว้กลับคืนมาได ้ 3.36 1.005 ปานกลาง 

 

12. ฉันรู้สกึมั่นใจวา่เขา้ใจค าหรือความหมายท่ีเกี่ยวข้องกับซอฟท์แวร์

คอมพิวเตอร์ได้ 

3.36 .891 ปานกลาง 

13. ฉันรู้สกึมั่นใจวา่เขา้ใจค าหรือความหมายท่ีเกี่ยวข้องกับฮารด์แวร์

คอมพิวเตอร์ได้ 

3.35 .892 ปานกลาง 

14. ฉันรู้สกึมั่นใจวา่เขา้ใจเกี่ยวกบัหลักการท างาน 3 ขั้นตอนของ

คอมพิวเตอร์ ได้แก ่Input,  Processing,  Output 

3.57 .886 มาก 

15. ภาพรวมดา้นคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 3.68 .658 มาก 
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การรับรู้ความความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาท่ีเ รียนวิชา

เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวิต มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ (ตอ่) 

การรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพวิเตอร์ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

แปลผล 

ด้านอินเทอร์เน็ต    

1. ฉันรู้สกึมั่นใจวา่สามารถอธิบายค าหรอืเข้าใจความหมายของค าที่

เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตได้ 

3.46 .795 ปานกลาง 

2. ฉันรู้สกึมั่นใจวา่สามารถอธิบายความหมายและบอกความส าคัญ

ของช่ือโดเมนได้ 

3.19 .840 ปานกลาง 

3. ฉันรู้สกึมั่นใจวา่สามารถเปิดอ่านจดหมายอเิล็กทรอนิกสไ์ด ้ 3.72 .910 มาก 

4. ฉันรู้สกึมั่นใจวา่สามารถแนบไฟลเ์อกสาร (Attach File) และจดัการ

กับเอกสารท่ีแนบทางจดหมายอเิล็กทรอนิกสไ์ด้ 

3.56 .949 มาก 

5. ฉันรู้สกึมั่นใจวา่สามารถดาวนโ์หลด (Download) โปรแกรมหรือ

ซอฟท์แวร์ท่ีต้องการจากระบบอนิเทอร์เน็ตได้ 

3.79 .936 มาก 

 

6. ฉันรู้สกึมั่นใจวา่สามารถอัพโหลด (Upload) โปรแกรมหรือเอกสาร

เข้าสูร่ะบบอนิเทอร์เน็ตได้ 

3.72 .934 มาก 

7. ฉันรู้สกึมั่นใจในการใช้เครื่องมือสบืค้นขอ้มูลบนอินเทอร์เน็ต (เชน่ 

Google, Yahoo) 

4.10 .886 มาก 

8. ฉันรู้สกึมั่นใจวา่สามารถใชโ้ปรแกรมตดิตอ่สื่อสารสนทนากับคนอื่น

ในระบบเครอืขา่ยได้ (เชน่Skype, Chat Room, web board) 

3.85 .962 มาก 

9. ฉันรู้สึกมั่นใจว่าสามารถคัดลอกข้อมูลจากเว็บไซด์ท่ีปิดกั้นขอ้มูลและ

วางลงบน Word ได้ 

3.69 .963 มาก 

 

10. ฉันรู้สกึมั่นใจวา่สามารถสร้างเว็บไซด์หรือบล็อกเกอร์ (Blogger)    

ซึ่งประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพ และ การเชื่อมโยง (Link) ไปยังเว็บ

ไซด์อื่น ๆ ได ้

3.37 .955 ปานกลาง 

11. ฉันรู้สกึมั่นใจวา่สามารถพมิพข์้อมูลจากเว็บไซดผ์่านทางเคร่ืองพิมพ์

ได ้

3.59 .938 มาก 

 

12. ภาพรวมดา้นอนิเทอร์เน็ต 3.64 .705 มาก 

 

 จากตารางท่ี 2 วิเคราะห์การรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาท่ีเรียนวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน พบว่า 

นักศึกษามีความรู้สึกมั่นใจในการเคร่ืองพิมพ์เพื่อสั่งพิมพ์งานมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.03 (S.D.= .822) รองลงมาเป็น

นักศึกษามีความรู้สึกมั่นใจว่าสามารถจัดเก็บไฟล์หรือข้อมูลลงฮาร์ดิสก์หรืออุปกรณ์ส ารองข้อมูลได้ ค่าเฉลี่ย 4.01 

(S.D.=.888) นักศกึษามคีวามรู้สึกมั่นใจว่าสามารถออกจากโปรแกรมหรือซอฟตแ์วร์ต่าง ๆ ได้เมื่อเลิกใช้งาน ค่าเฉลี่ย 

4.00 (S.D. = .897) และภาพรวมด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐานอยูใ่นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.68 (S.D. = .658) ส าหรับด้าน
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อนิเทอร์เน็ต พบว่า นักศึกษามีความรู้สึกมั่นใจในการใช้เคร่ืองมือสืบค้นข้อมูลบนอนิเทอร์เน็ตมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.10 

(S.D. = .886)รองลงมาคือนักศึกษามีความรู้สึกมั่นใจว่าสามารถใช้โปรแกรมติดต่อสื่อสารสนทนากับคนอื่นในระบบ

เครือข่ายได้ ค่าเฉลี่ย 3.85 (S.D. = .962) นักศึกษารู้สึกมั่นใจว่าสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมหรือซอฟท์แวร์ท่ี

ต้องการจากระบบอินเทอร์เน็ตได้ ค่าเฉลี่ย 3.79 (S.D. = .936) และภาพรวมด้านอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย 3.64 (S.D. = .705) 

3. ผลการเปรียบเทียบการรับรู้ความความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาท่ีเรียนวิชา

เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวิต มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ จ าแนกตามลักษณะสว่นบุคคล มดีังตอ่ไปน้ี 
 

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพวิเตอร์ของนักศึกษาที่เรียนวชิาเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ จ าแนกตามเพศ 

การรับรู้ความสามารถของตนเอง เพศ S.D. t p 

ด้านคอมพวิเตอร์พืน้ฐาน ชาย .658 6.511* 0.000 

หญิง .607 

ด้านอินเทอร์เน็ต ชาย .683 5.029 0.000 

หญิง .693 

ภาพรวมดา้นคอมพิวเตอร์ ชาย .632 6.144 0.000 

หญิง .607 

*นัยส าคัญทางสถิตท่ีิ .05 
  

จากตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศกับการรับรู้ความสามารถของตนเองด้าน

คอมพิวเตอร์ ด้วยการทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติ t-test พบวา่นักศกึษาที่ตอบแบบสอบถามการรับรู้ความสามารถ

ของตนเองด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐานมีความแตกตา่งกัน แต่ส าหรับด้านอินเทอร์เน็ตมกีารรับรู้ความสามารถของตนเอง

ไมแ่ตกตา่งกัน และในภาพรวมมีการรับรู้ความสามารถตนเองไม่แตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ.05 
 

ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพวิเตอร์ของนักศึกษาที่เรียนวชิาเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ จ าแนกตามเกรดเฉลี่ย 

การรับรู้ความสามารถของตนเอง แหลง่ความแปรปรวน SS df MS F p 

ด้านคอมพวิเตอร์พืน้ฐาน ระหว่างกลุ่ม 2.480 4 .620 1.438 .220 

ภายในกลุ่ม 207.782 482 .431 

รวม 210.263 486  

ด้านอินเทอร์เน็ต ระหว่างกลุ่ม 2.864 4 .716 1.444 .218 

ภายในกลุ่ม 238.966 482 .496 

รวม 241.830 486  

ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 2.571 4 .643 1.570 .181 

ภายในกลุ่ม 197.308 482 .409 

รวม 199.878 486  

*นัยส าคัญทางสถิตท่ีิ .05 
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 จากตารางท่ี 4 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเกรดเฉลี่ยกับการรับรู้ความสามารถของตนเอง

ด้านคอมพิวเตอร์ โดยใช้การวิเคราะห์ด้วย One Way ANOVA พบว่า นักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีเกรดเฉลี่ย

แตกต่างกันมีการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และด้านอินเทอร์เน็ตไม่แตกต่างกัน และ

ภาพรวมของการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพวิเตอร์ไมแ่ตกตา่งกัน ท่ีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิ .05 
 

ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพวิเตอร์ของนักศึกษาที่เรียนวชิาเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ จ าแนกตามชัน้ปี โดยใชส้ถิต ิOne Way ANOVA 

การรับรู้ความสามารถของตนเอง แหลง่ความแปรปรวน SS df MS F p 

ด้านคอมพวิเตอร์พืน้ฐาน ระหว่างกลุ่ม 18.556 3 6.185 15.584* .000 

ภายในกลุ่ม 191.707 483 .397 

รวม 210.263 486  

ด้านอินเทอร์เน็ต ระหว่างกลุ่ม 18.573 3 6.191 13.394* .000 

ภายในกลุ่ม 223.257 483 .462 

รวม 241.830 486  

ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 18.193 3 6.064 16.122* .000 

ภายในกลุ่ม 181.685 483 .376 

รวม 199.878 486  

*นัยส าคัญทางสถิตท่ีิ .05 

  

จากตารางท่ี 5 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ของนักศกึษาท่ี

เรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จ าแนกตามชั้นปี  ในด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 

พบว่า มี Probability (p) เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 แสดงว่านักศึกษาท่ีมีชั้นปีต่างกันมีการรับรู้ความสามารถของ

ตนเองด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐานแตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ส าหรับในด้านอินเทอร์เน็ต พบว่าม ี

Probability (p) เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกวา่ .05 แสดงวา่นักศึกษาท่ีมีช้ันปีต่างกันมกีารรับรู้ความสามารถของตนเองด้าน

อนิเทอร์เน็ตแตกตา่งกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 และโดยภาพรวมนักศึกษามีการรับรู้ความสามารถของตนเอง

ด้านคอมพิวเตอร์ท่ีแตกต่างกัน ท่ีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 และเพื่อให้ทราบว่าชั้นปีคู่ใดมคีวามแตกต่างกันบ้าง จึงท า

การเปรียบเทียบเชงิซ้อน (Multiple Comparisons) ด้วยวธีิเชฟเฟ (Scheffe) ดังตารางท่ี 7 
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ตารางที่ 6 ผลการเปรียบเทียบการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพวิเตอร์ของนักศกึษาท่ีเรียนวชิาเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ จ าแนกตามคณะที่สังกัด โดยใชส้ถิต ิOne Way ANOVA 

การรับรู้ความสามารถของตนเอง แหลง่ความแปรปรวน SS df MS F p 

ด้านคอมพวิเตอร์พืน้ฐาน ระหว่างกลุ่ม 27.237 3 9.079 23.959* .000 

ภายในกลุ่ม 183.026 483 .379 

รวม 210.263 486  

ด้านอินเทอร์เน็ต ระหว่างกลุ่ม 23.599 3 7.866 17.410* .000 

ภายในกลุ่ม 218.231 483 .452 

รวม 241.830 486  

ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 25.181 3 8.394 23.206* .000 

ภายในกลุ่ม 174.698 483 .362 

รวม 199.878 486  

*นัยส าคัญทางสถิตท่ีิ .05 
 

 จากตารางท่ี 6 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา 

ท่ีเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จ าแนกตามคณะท่ีสังกัด  ในด้านคอมพิวเตอร์

พื้นฐาน พบว่า มี Probability (p) เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 แสดงว่านักศึกษาท่ีสังกัดคณะต่างกันมีการรับรู้

ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐานแตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ส าหรับในด้านอินเทอร์เน็ต 

พบว่ามี Probability (p) เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 แสดงว่านักศึกษาท่ีสังกัดคณะต่างกันมีการรับรู้ความสามารถของ

ตนเองด้านอินเทอร์เน็ตแตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ.05 และโดยภาพรวมนักศกึษามกีารรับรู้ความสามารถของ

ตนเองด้านคอมพิวเตอร์ท่ีแตกต่างกัน ท่ีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 และเพื่อให้ทราบว่าคณะท่ีสังกัดคู่ใดมีความแตกต่างกัน

บ้าง จึงท าการเปรียบเทียบเชงิซ้อน (Multiple Comparisons) ด้วยวธีิเชฟเฟ (Scheffe) ดังตารางท่ี 8 

 หลังจากการทดสอบด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวนแล้ว พบว่า โดยภาพรวมแล้วนักศึกษาท่ีอยู่ 

ชั้นปีและคณะท่ีสังกัด ท่ีต่างกัน มีการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติ  ดั งนั้ นผู้ วิจัยจึ งท าการเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparisons) ด้ วยวิ ธี เชฟเฟ (Scheffe) ผลปรากฏ 

ดังตารางท่ี 7-8 
 

ตารางที่ 7  ผลการวเิคราะหผ์ลตา่งระหวา่งค่าเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพวิเตอร์ของนักศึกษา

จ าแนกตามช้ันปี 

ชัน้ปี x̄  ชัน้ปีท่ี 1 ชัน้ปีท่ี 2 ชัน้ปีท่ี 3 ชัน้ปีท่ี 4 

3.40 3.67 3.85 3.88 

ชัน้ปีท่ี 1 3.40 - -.27724* -.45307* -.48170* 

ชัน้ปีท่ี 2 3.67  - -.17583 -.20446 

ชัน้ปีท่ี 3 3.85   - -.02863 

ชัน้ปีท่ี 4 3.88    - 

*นัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 
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 จากตารางท่ี 7 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเชงิซ้อนด้วยวิธีเชฟเฟ ผลปรากฏวา่นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 มีการรับรู้

ความสามารถของตนเองด้านคอมพวิเตอร์แตกต่างจากนักศกึษาชัน้ปีท่ี 2 ชัน้ปีท่ี 3 และชัน้ปีท่ี 4 อย่างมนีัยส าคัญทาง

สถิตท่ีิระดับ .05 ตามล าดับ โดยเฉลี่ยนักศกึษาชัน้ปีท่ี 1 มคี่าเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์

ต่ ากว่านักศึกษาชั้นปีอื่น ๆ ในขณะเดียวกันนักศึกษาชั้นปีท่ี 2 กับชั้นปีท่ี 3 และชั้นปีท่ี 4 มีค่าเฉลี่ยการรับรู้

ความสามารถของตนเองด้านคอมพวิเตอร์ต่างกันอยา่งไมม่นีัยส าคัญทางสถิติ 

 

ตารางที่ 8  ผลการวเิคราะห์ผลตา่งระหวา่งค่าเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพวิเตอร์ของนักศกึษา 

จ าแนกตามคณะท่ีสังกัด 

คณะที่สังกัด x̄  (1) (2) (3) (4) 

3.67 3.22 3.34 3.85 

ครุศาสตร์ (1) 3.67 - .45050* .33120* -.16954 

มนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์ (2) 3.22  - -.11929 -.62004* 

วทิยาการจัดการ (3) 3.34   - -.50074* 

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(4) 3.85    - 

*นัยส าคัญทางสถิตท่ีิ .05 
 

 จากตารางท่ี 8 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเชิงซ้อนด้วยวิธีเชฟเฟ ผลปรากฏว่านักศึกษาสังกัดคณะครุ

ศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์แตกต่างจากนักศึกษาสังกัดคณะมนุษย์ศาสตร์

และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ อย่างมนีัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 นักศกึษาสังกัดคณะมนุษยศ์าสตร์

และสังคมศาสตร์มีค่าเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์แตกต่างจากนักศึกษาสังกัดคณะ

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและนักศกึษาสังกัดคณะวิทยาการจัดการมคี่าเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถของตนเองด้าน

คอมพิวเตอร์แตกต่างจากนักศึกษาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ในขณะท่ีนักศึกษาสังกัดคณะครุศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถของ

ตนเองแตกต่างกันอยา่งไมม่นีัยส าคัญทางสถิติ 
 

วิจารณ์และสรุปผล 

จากผลการวิจัยเกี่ยวกับการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน

รายวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ จ านวนท้ังสิ้น 487 คน 

จ าแนกตามเพศเป็นนักศกึษาเพศหญิง จ านวน 264 คน (54.2%) นักศกึษาเพศชาย จ านวน 223 คน (45.8%) จ าแนก

ตามชั้นปีจะเป็นนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 จ านวน 154 คน (31.6%) ชั้นปีท่ี 2 จ านวน 148 คน (30.4%) ชั้นปีท่ี 3 จ านวน  

114 คน (23.4%) และชั้นปีท่ี 4 จ านวน 71 คน (14.6%) จ าแนกตามเกรดเฉลี่ย พบว่า เกรดเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  

2.50-2.99 จ านวน 159 คน (32.6%) เกรดเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.00-3.49 จ านวน 131 คน (26.9%) เกรดเฉลี่ยอยู่

ระหว่าง 2.00-2.49 จ านวน 120 คน (24.6%) เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป จ านวน 48 คน (9.9%) และเกรดเฉลี่ย 

ต่ ากว่า 2.00 จ านวน 29 คน (6.0%) และเมื่อจ าแนกตามคณะท่ีนักศึกษาสังกัด พบว่า คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ีจ านวน 240 คน (49.3%) คณะครุศาสตร์ จ านวน 113 คน (23.2%) คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 94 คน 

(19.3%) และคณะมนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 40 คน (8.2%)  
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ผลการวิเคราะห์การรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาท่ีเรียนวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยแบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน พบว่า

นักศึกษามีการรับรู้ความสามารถของตนเองอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.68 (S.D. = .658) และด้านอินเทอร์เน็ต 

พบวา่ นักศกึษามกีารรับรู้ความสามารถของตนเองอยูใ่นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.64 (S.D. = .705)  

 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศกับการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์  

ซึ่งประกอบด้วย 2 ด้าน คือ ด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และด้านอินเทอร์เน็ต โดยภาพรวมแล้วนักศึกษาเพศชายและ

เพศหญิ งมีการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ไม่ต่างกัน ท้ังนี้อาจเนื่องจากการเรียนใน

ระดับอุดมศึกษานักศึกษาท้ังเพศชายและเพศหญิงจะต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง จึงท าให้นักศึกษา ท้ังเพศชายและ 

เพศหญิงจะตอ้งใช้คอมพวิเตอร์เพื่อบันทึกข้อมูล พิมพง์าน รวมถึงการสบืค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต การสนทนากับคน

อื่นในระบบเครอืข่าย และการดาวน์โหลดโปรแกรมหรือซอฟท์แวร์จากระบบอินเทอร์เน็ตไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ อภิญญา อิงอาจ [5] ท่ีพบว่าการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านการเรียนของนักศึกษาเพศชายและ 

เพศหญิง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพไม่แตกต่างกัน และงานวิจัยของ วันเพ็ญ วิโรจน์

เจรญิวงศ์ และคณะ [6] พบวา่เพศท่ีแตกตา่งกันไม่มีผลต่อการรับรู้ความสามารถทางด้านอนิเทอร์เน็ต ส าหรับผลการ

เปรียบเทียบการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพวิเตอร์ของนักศึกษา จ าแนกตามเกรดเฉลี่ย พบวา่นักศกึษาท่ี

มเีกรดเฉลี่ยแตกต่างกันมกีารรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ไม่แตกต่างกัน ท่ีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิ .05 

ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก การศกึษาวิจัยในคร้ังน้ี เป็นการศึกษากับนักศกึษาหลายคณะ ซึ่งมีศาสตร์ในการเรียนท่ียากง่าย

แตกต่างกันไป นักศึกษาท่ีมีเกรดเฉลี่ยท่ีสูงอาจจะได้เรียนในสาขาท่ีตนเองถนัด สอดคล้องกับงานวิจัยของ  

เบญจวรรณ ขุนฤทธ์ิ [7] ท่ีพบว่านักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจมีการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านการ

เรียนไม่มีความสัมพันธ์กับผลการเรียน ผลการเปรียบเทียบการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ของ

นักศกึษา จ าแนกตามชัน้ปี โดยภาพรวม นักศกึษามีการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ท่ีแตกต่างกันท่ี

ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ซึ่งนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 จะมีการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์แตกต่าง

จากนักศกึษาช้ันปีอื่น ๆ เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของนักศกึษาแตล่ะชัน้ปีพบวา่ ค่าเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถของตนเอง

ด้านคอมพวิเตอร์มีแนวโนม้สูงขึ้นตามช้ันปีการศึกษาท่ีสูงขึ้น ทัง้นี้อาจเป็นเพราะนักศึกษาที่ใกล้จะส าเร็จการศึกษาได้มี

การศึกษาค้นคว้างานต่าง ๆ โดยใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมากขึ้น และผลการเปรียบเทียบการรับรู้

ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา จ าแนกตามคณะท่ีสังกัด โดยภาพรวมนักศึกษาท่ีสังกัดต่าง

คณะ มีการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ท่ีแตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ท้ังนี้อาจ

เนื่องมาจากนักศึกษาท่ีเรียนต่างคณะมีพื้นความรู้ความสามารถและความถนัดท่ีแตกต่างกัน อาจท าให้นักศึกษามี

ความสนใจด้านคอมพิวเตอร์ท่ีแตกต่างกันไป ซึ่งเมื่อดูจากค่าเฉลี่ยพบว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมกีารรับรู้

ความสามารถของตนเองด้านคอมพวิเตอร์สูงกวา่คณะอื่น ๆ ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ.05 จากผลการศึกษาเกี่ยวกับ

การรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในคร้ังนี้ท าให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ความสามารถของนักศึกษาทางด้าน

คอมพิวเตอร์ ท่ีมีลักษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกัน ซึ่งจะมีประโยชน์กับผู้สอนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีจะ

น าไปปรับแผนการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมตอ่ไป 
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