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ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) ได้ระบุถึงการ
ขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบติัและการติดตามประเมินผล ว่าควรมีการพฒันาระบบติดตาม
ประเมินผลและสร้างดชันีช้ีวดัความส าเร็จของการพฒันาทุกระดบั การติดตามประเมินผลส าเร็จการ
พฒันาตามแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 10 และแผนการบริหารราชการแผน่ดิน โดยใชด้ชันีช้ีวดัผลกระทบ
การพฒันา และการพฒันาระบบขอ้มูลและระบบบริหารจดัการสถิติเพื่อการวางแผนและติดตาม
ประเมินผลในทุกกระทรวง ทบวง กรม 

ประเทศไทยได้รองรับการประยุกต์ใช้  ICT ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม โดยมี
นโยบายในการบริหารจดัการ การวดัผล และกลไกการประเมินผล ตลอดจนก าหนดเป้าหมายและ
ดชันีช้ีวดัความส าเร็จของแผนแม่บทและส าหรับแต่ละยทุธศาสตร์ (NECTEC, 2003) โดยระบุไวใ้น
กรอบของนโยบาย  IT  2010  ซ่ึงผา่นความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 2002-2006 

มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่เป็นสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีวสิัยทศัน์ดงัน้ี “มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงใหม่ เป็นสถาบนัอุดมศึกษาเพื่อทอ้งถ่ิน มุ่งผลิตบณัฑิตให้ถึงพร้อมดว้ยปัญญาและคุณธรรม มี
ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างองคค์วามรู้สู่การพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคม เนน้
ความเป็นเลิศด้านวิชาการ วิชาชีพครู ภาษา ศิลปวฒันธรรม และส่ิงแวดล้อม” ทั้งได้ก าหนด
ยทุธศาสตร์ในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนและบริหารงาน (กอง
นโยบายและแผน, 2551)  

แผนยุทธศาสตร์ต่างๆ ของมหาวิทยาลยัได้สอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์ในระดับชาติ
โดยเฉพาะทางดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และมีวสิัยทศัน์ท่ีจะผลิตบณัฑิตให้มีความสามารถ
ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ รวมทั้งมหาวทิยาลยัไดต้อบสนองยทุธศาสตร์ชาติในการประเมินผลการ
ปฏิบติังาน ดงัจะเห็นไดจ้ากสภามหาวทิยาลยัไดมี้ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลยัเพื่อการด าเนินการประเมินผลการปฏิบติังาน โดยเม่ือปี 2550 ท่ี
ผา่นมานั้นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลยัไดก้ าหนดให้ท า
วิจัยสถาบันเพื่อว ัดสมรรถนะและความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร
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มหาวิทยาลยัวา่อยูใ่นระดบัใด(กลัยา ธรรมพงษาและคณะ, 2550) ซ่ึงงานวิจยัน้ีไดมี้ขอ้เสนอเกณฑ์
มาตรฐานความสามารถดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศไวอ้ยา่งชดัเจน 

ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ไดต้ระหนกัถึง
ขอ้เสนอแนะทั้งจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลยัและจาก
ผลการวิจยัสถาบนั ซ่ึงขอ้เสนอแนะดงักล่าวมีประโยชน์ในการน าไปใชป้ระกอบการตดัสินใจเพื่อ
ปรับปรุงพฒันาสมรรถนะของมหาวทิยาลยัดา้น ICT ใหเ้หมาะสม และมีทิศทางท่ีชดัเจนในการ  น า
เทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการขบัเคล่ือนการปฏิรูปการเรียนรู้  การสอน  และการบริหารจดัการ
ในมหาวทิยาลยั 

สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ไดใ้ห้ความส าคญัต่อการน าการวิจยั
สถาบนัมาใช้เพื่อการบริหารงานในมหาวิทยาลยั จึงไดมี้โครงการจดัการความรู้(KM: Knowledge 
Management) โดยมุ่งใหบุ้คลากรในหน่วยงานไดด้ าเนินการวจิยัสถาบนัร่วมกนัและถ่ายทอดความรู้
ประสบการณ์การด าเนินการวิจัย ทั้ ง น้ีเพื่อปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน 

คณะผูว้ิจยัไดต้ระหนกัถึงนโยบายของหน่วยงานทั้งในระดบัชาติ ระดบัมหาวิทยาลยัและ
ระดบัหน่วยงานย่อยในมหาวิทยาลยัจึงไดจ้ดัท างานวิจยัช้ินน้ีข้ึน และเพื่อให้สอดรับกบันโยบาย
ดงักล่าวมาแลว้นั้น คณะผูว้ิจยัจึงเสนอให้มีการท าการพฒันาระบบแบบสอบถามและการวิเคราะห์
ออนไลน์เพื่อวิเคราะห์และประเมินสถานภาพและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของนักศึกษาโดยมีวตัถุประสงค์ 2 ขอ้คือ (1)พฒันาระบบแบบสอบถามออนไลน์และ(2) ศึกษา
ระดบัความสามารถดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ งานวิจยัน้ีจะเป็นประโยชน์อยา่งมากทั้งในดา้นการ
น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้แทนวิธีการแบบดั้ งเดิม กล่าวคือระบบแบบสอบถามออนไลน์
สามารถใช้แทนการเก็บรวมรวมข้อมูลแบบดั้ งเดิมท่ีใช้แบบสอบถามในรูปแบบกระดาษ ซ่ึงมี
ขอ้จ ากดัในเร่ืองของปริมาณการเก็บขอ้มูล ขั้นตอนการประมวลผลขอ้มูลและการบรรณาธิกรขอ้มูล 
โดยระบบแบบสอบถามออนไลน์จะลดขอ้จ ากดัดงักล่าวมาแลว้นั้น (วิฑูร สนธิปักษ ์ และบณัฑิต 
ทรัพยป์ระมวล, 2547) 

 งานวิจยัน้ีได้เลือกท่ีจะน าระบบแบบสอบถามออนไลน์มาใช้วิเคราะห์สถานภาพและ
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของนกัศึกษาซ่ึงจะเกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลยัการ
วางแผน และก าหนดกลยทุธ์เพื่อพฒันาพฒันาดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจะ
เอ้ือต่อการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาท่ีพึงประสงค ์รวมทั้งมหาวิทยาลยัจะไดมี้ระบบประเมิน
สถานภาพและความสามารถการใช้เทคโนโลยีของนักศึกษาท่ีสามารถใช้ได้อย่างต่อเน่ืองทุกปี
การศึกษาซ่ึงเป็นตวัช้ีวดัการพฒันาไดเ้ป็นอยา่งดี 
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วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย     
1. เพื่อพฒันาระบบแบบสอบถามออนไลน์ส าหรับเก็บรวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์

สถานภาพและความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของนกัศึกษา  
2. เพื่อศึกษาระดบัความสามารถดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของนกัศึกษามหาวทิยาลยัราช

ภฏัเชียงใหม่ 
 
ขอบเขตของกำรวจัิย 

1.  ประชากรเป้าหมาย   
  นกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ประกอบดว้ยนกัศึกษาทุกชั้นปี ทั้งภาคปกติ

และภาคพิเศษ                 
 

2.  เน้ือหาและตวัแปรท่ีศึกษา ประกอบดว้ย  
ความสามารถดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นความสามารถตามการรับรู้ของตนเอง

ทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ   ซ่ึงในการวิจยัน้ีจ  าแนกความสามารถตามความยากง่ายหรือความ
ซับซ้อนของทกัษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และลักษณะความต้องการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศดงัน้ี   

2.1  ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจ าแนกตามความยากง่ายหรือความ
ซบัซอ้นของทกัษะ แบ่งเป็น 4 ระดบั  ไดแ้ก่ 

ระดบัท่ี 1  ทกัษะความสามารถขั้นพื้นฐาน  ประกอบดว้ย 
-  การใช้งานได้โดยคอมพิวเตอร์รวมถึงการใช้งานอุปกรณ์ท่ี
เก่ียวขอ้ง และระบบปฏิบติัการวนิโดวส์  

-  การใช้งานโปรแกรมส าหรับการพิมพ์ (Word Processing)  
ระดบัตน้ 

-  การใชง้านโปรแกรมน าเสนองาน 
-  การใชง้านระบบอินเตอร์เน็ต และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  

ระดบัท่ี 2  ทกัษะความสามารถระดบักลาง  ประกอบดว้ย 
-  การใชง้านโปรแกรมส าหรับการพิมพข์ั้นสูง 
-  การผลิตช้ินงานส่ือประสม (Multi Media) ขั้นตน้  
-  การใชง้านโปรแกรมน าเสนองานขั้นสูง 
-  การออกแบบเวบ็ 
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-  การประยกุตใ์ชอิ้นเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต 
-  การใชง้านโปรแกรมตารางค านวณ (Spread sheet เช่น Excel) 
-  การใชง้านฐานขอ้มูลเบ้ืองตน้  

ระดบัท่ี 3  ทกัษะความสามารถระดบักลางค่อนขา้งสูง 
-  การใชง้านระบบเครือข่ายในชีวติประจ าวนั 
-  การผลิตช้ินงานส่ือประสมขั้นสูง 
-  การออกแบบเวบ็เพจขั้นสูง 
-  การใช้การโปรแกรมตารางค านวณ Spread sheet) ในการ
ค านวณและสร้างกราฟท่ีซบัซอ้น 

-  การพฒันาฐานขอ้มูล  
ระดบัท่ี 4  ทกัษะความสามารถระดบัสูง 

-  ความสามารถดา้นการบริหารโครงข่าย (Network Administration)  
-  ความสามารถดา้นการบริหารเวบ็ (Web Administration)  
-  ความสามารถดา้นการสร้างระบบการเรียนการสอน                          

E-Learning 
-  ความสามารถในการวิเคราะห์ระบบ  (system Analysis) และ
สร้างระบบการจดัการสารสนเทศ (MIS)  

-  ความสามารถในการสร้างส่ือประสมและการออกแบบงาน
กราฟิก   

2.2 การใชด้า้นเทคโนโลยสีารสนเทศ จ าแนกตามดงัน้ี 
2.2.1 ลกัษณะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

เป็นการส ารวจเทคโนโลยท่ีีใชก้ารเป็นเจา้ของเทคโนโลยี กิจกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ เวลาท่ีใชเ้หตุผลของการใช ้  เทคโนโลยสีารสนเทศ ความ
ช านาญในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเฉพาะดา้น ปัญหาและความวติกกงัวลเม่ือใช ้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2.2.2 ความตอ้งการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
  เป็นความตอ้งการการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการเรยีนการสอน การ
วจิยั การบรกิารวชิาการแก่ชุมชน 
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 3. การสร้างแบบสอบถามและสถิติท่ีใช ้
3.1 สร้างแบบสอบถามออนไลน์ค าถามแบบปลายเปิด แบบเลือกตอบ แบบตรวจ 

รายการ แบบเลือกตอบตามล าดบั และแบบประมาณค่า 
3.2 ใชเ้ก็บขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถามออนไลน์ผา่นทางเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต 
3.3 ประมวลผลค่าสถิติเบ้ืองตน้ ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และกราฟ 
3.4 สามารถน าขอ้มูลไปเขา้โปรแกรมวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติได ้ 

 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 แบบสอบถามออนไลน์ หมายถึงระบบท่ีมีลักษณะการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะ
แบบสอบถามส าหรับการวิจยั ประมวลผลข้อมูลและแสดงผลในรูปแบบของคอมพิวเตอร์และ
สามารถท างานผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ความสามารถดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ หมายถึงความรู้ความเขา้ใจเทคโนโลยีสารสนเทศ
และมีความสามารถใชอุ้ปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศและประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศกบังาน
เพื่อก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในงาน  
 องค์ประกอบด้านฮาร์ดแวร์  หมายถึงปริมาณของเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ประกอบระบบ คือ เคร่ืองถ่ายทอดสัญญาณคอมพิวเตอร์ออกทางจอภาพ และอ่ืน ๆ ท่ี สาขาวิชา 
คณะ หรือมหาวทิยาลยัท่ีใชเ้พื่อการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ และหอ้งปฏิบติัการ  
 องค์ประกอบดา้นซอฟท์แวร์  หมายถึง ประเภท ความเพียงพอ และประโยชน์การใช้
งานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือในการเรียนการสอน รวมทั้งโปรแกรมบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประกอบการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอน และการคน้ควา้ท่ีผูส้อนได้จดัเตรียมไวใ้ห้
นกัศึกษาเรียกใช้ไดอ้ย่างสะดวก หรือโปรแกรมการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต (Web- based 
instruction) 
 IT หมายถึง เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใช้บริหารจัดการในการเรียนการสอนของ
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

นักศึกษา  หมายถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ              
ท่ีก าลงัศึกษาระดบัปริญญาตรี   
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ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรวจัิย  
 ผลการวิจัยน้ีจะท าให้ได้ระบบแบบสอบถามออนไลน์ส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูล
สถานภาพและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนกัศึกษา และทราบสภาพการณ์
ปัจจุบนัดา้นความรู้ความสามารถของนกัศึกษา และความคิดเห็นท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงสารสนเทศเหล่าน้ีจะ
เป็นประโยชน์ต่อมหาวทิยาลยัในการวางแผน และก าหนดกลยุทธ์เพื่อพฒันาพฒันาดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจะเอ้ือต่อการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาท่ีพึงประสงค ์
รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะได้มีระบบประเมินสถานภาพและความสามารถการใช้เทคโนโลยีของ
นกัศึกษาท่ีสามารถใชไ้ดอ้ยา่งต่อเน่ืองทุกปีการศึกษา และสามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บังานวิจยัท่ีใช้
การส ารวจผา่นทางระบบอินเทอร์เน็ต 

 




