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วธิีด ำเนินกำรวจิัย 
 

ในการศึกษาสถานภาพปัจจุบนัเก่ียวกบัการใช ้ IT  ในกระบวนการจดัการศึกษาของ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ผูว้จิยัใชร้ะเบียบวธีิการวจิยัเชิงส ารวจโดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดย
ใชร้ะบบอินเทอร์เน็ต  ท าการศึกษาตวัอยา่งนกัศึกษาในมหาวิทยาลยัทุกกลุ่ม  เพื่อให้ไดผ้ลสรุปตาม
วตัถุประสงค ์ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
วธีิกำรและเคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
 คณะผูว้จิยัจะพฒันาระบบแบบสอบถามออนไลน์ส าหรับเก็บรวบรวมขอ้มูลสถานภาพ
และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา ซ่ึงมีลกัษณะการจดัเก็บขอ้มูล 
ประมวลผลข้อมูลและแสดงผลในรูปแบบของคอมพิวเตอร์และสามารถท างานผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต กระบวนการวจิยัแบ่งเป็น 8 ขั้นตอน ดงัน้ี  

1. การศึกษาปัญหาเบ้ืองตน้  
2. ก าหนดความตอ้งการของระบบ  
3. การวเิคราะห์ระบบ  
4. การออกแบบระบบ  
5. การพฒันาโปรแกรม  
6. การทดสอบระบบ  
7. การติดตั้งและประเมินผลการใชง้านระบบ 
8. น าระบบไปใชง้านตามวตัถุประสงค ์ 

 
กำรศึกษำปัญหำเบือ้งต้น 

ปัญหาการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ สามารถสรุปเบ้ืองตน้ไดด้งัน้ี 
1. การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามโดยใชก้ระดาษแบบดั้งเดิม เป็นส่ิงท่ีไม่เหมาะ

กบักลุ่มตวัอยา่งประเภทผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ตอยูแ่ลว้และถือเป็นการส้ินเปลืองในการใช้
แบบสอบถามท่ีเป็นกระดาษ 
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2. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามโดยทัว่ไปเม่ือตอ้งน าไปประมวลผลดว้ยโปรแกรม
วเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ ตอ้งผา่นกระบวนการป้อนขอ้มูลเขา้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซ่ึงตอ้งใชเ้วลา
และอาจเกิดความผิดพลาดจากผูน้ าเขา้ได ้
ก ำหนดควำมต้องกำรของระบบ 

ผูว้จิยัจะศึกษารูปแบบของค าถามในแบบสอบถามท่ีใชใ้นเคร่ืองมือการวิจยั “IT กบั
นกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่” (กลัยา ธรรมพงษา, 2550) ซ่ึงประกอบดว้ย 5 ตอน (1) 
ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม (2) ทกัษะความสามารถในการใช ้IT (3) ทกัษะ
ความสามารถดา้น IT ระดบัสูง (4) ลกัษณะการใช ้IT (5) ความตอ้งการใช ้IT และขอ้เสนอแนะ 
และน ามาแจกแจงรายละเอียดของขอ้ค าถามแต่ละรูปแบบ 

 
กำรวเิครำะห์ระบบ 

จากความตอ้งการของระบบแบบสอบถามออนไลน์ น าไปเขียนเป็นแผนผงัแสดงการไหล
ของขอ้มูล (Data Flow Diagram)  

 
กำรออกแบบระบบ 

1. การออกแบบส่วนน าขอ้มูลเขา้ ในระบบแบบสอบถามออนไลน์ในส่วนของการน า
ขอ้มูลเขา้และบนัทึกขอ้มูลการตอบแบบสอบถามออนไลน์ 

2. การออกแบบส่วนแสดงผล ในระบบแบบสอบถามออนไลน์เช่น แจง้สถิติการ 
ตอบแบบสอบถามแบบอตัโนมติั แสดงผลขอ้มูลทางจอภาพสร้างแฟ้มขอ้มูลการตอบแบบสอบถาม
ออนไลน์ แสดงรายงานผลการวเิคราะห์สถิติเบ้ืองตน้ 

 
กำรพฒันำโปรแกรม  

1. ติดตั้ง Server Linux เพื่อใชพ้ฒันาและทดสอบการท างานของระบบ โดย 
Server ตอ้งรองรับการท างานของ Web Server, PHP, และโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล (สุรเชษฐ์ 
สุทธิรัตนพร,  2548) 

2. พฒันาระบบโดยเขียนโปรแกรมภาษา PHP ร่วมกบัเคร่ืองมือท่ีจ าเป็นส าหรับการ
ออกแบบหนา้เวบ็เพจ็ 

3. การทดสอบโปรแกรมยอ่ยในขั้นการพฒันา ท าการทดสอบและแกไ้ขขอ้ผดิพลาด
จนกระทัง่โปรแกรมยอ่ยจะท างานสมบรูณ์ตามท่ีไดอ้อกแบบไว ้

4. จดัท าคู่มือประกอบการใชร้ะบบ 
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กำรทดสอบระบบ 
ขั้นตอนการทดสอบมีดงัน้ี 
1. ผูว้จิยัทดสอบระบบดว้ยตนเองในดา้นความถูกตอ้งของขอ้มูลจากการใชร้ะบบ

แบบสอบถามออนไลน์ และดา้นความสะดวกในการใชง้านระบบแบบสอบถามออนไลน์ 
2. ทดสอบการท างานของระบบโดยกรรมการผูท้รงคุณวุฒิและผูใ้ชท่ี้มีประสบการณ์การ

สร้างแบบสอบถามและแสดงความคิดเห็นลงในแบบประเมินความคิดเห็นการใชง้านระบบ 
 

กำรติดตั้งและประเมินผลกำรใช้งำนระบบ 
เม่ือระบบแบบสอบถามออนไลน์ผา่นการทดสอบและปรับปรุงแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ จึง

ด าเนินการติดตั้งระบบโดยติดตั้งระบบบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ ส านกั
วทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  เพื่อท าการประเมินผลการใช้
งานระบบในขั้นตอนสุดทา้ย  

 
กำรน ำระบบไปใช้งำนตำมวตัถุประสงค์ 
 น าระบบแบบสอบถามออนไลน์ท่ีไดพ้ฒันาข้ึนไปใชก้บัประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง
ส าหรับการวจิยัเพื่อศึกษาระดบัความสามารถดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของนกัศึกษามหาวิทยาลยั
ราชภฏัเชียงใหม่  ซ่ึงประกอบดว้ย นกัศึกษาภาคปกติ นกัศึกษาภาคพิเศษ เรียนจนัทร์-ศุกร์  และ
นกัศึกษาภาคพิเศษ เรียนเสาร์-อาทิตย ์
 
กำรเกบ็ข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากทุกกลุ่มตวัอย่างใช้ระบบแบบสอบถามออนไลน์โดยการ
ก าหนดช่วงเวลาในการเขา้ใช้งานระบบแบบสอบถามออนไลน์ของนักศึกษา ทั้งน้ีจะตอ้งมีการ
ประสานใหผู้บ้ริหารของมหาวทิยาลยัมีเอกสารขอความร่วมมือไปยงักลุ่มตวัอยา่งท่ีก าหนดทุกกลุ่ม 
โดยใหถื้อเป็นหนา้ท่ีของนกัศึกษาทุกคนในการใหค้วามร่วมมือ 
 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชากรในการวิจยัเป็นนกัศึกษาทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ จนัทร์-ศุกร์ ภาคพิเศษ เสาร์
อาทิตย ์ ดงัไดร้ะบุไวใ้นขอบเขตการวจิยั  กลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษา ใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ
โดยใชค้ณะต่าง ๆ เป็นชั้นภูมิ   แลว้ค านวณหาขนาดของตวัอยา่งของแต่ละชั้นภูมิโดยใชค้วาม
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คลาดเคล่ือนของสัดส่วน 5 เปอร์เซ็นตแ์ละระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นตไ์ดต้วัอยา่งนกัศึกษา
รวมทุกคณะ 1,013 คน     เพื่อใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากทุกกลุ่มตัวอย่างใช้แบบสอบถามเป็นหลัก  และการสุ่ม
สัมภาษณ์เพิ่มเติมภายหลังการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม  เคร่ืองมือประกอบด้วย
แบบสอบถาม   IT  กบันกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
 

ลกัษณะของแบบสอบถำม 
1.  แบบสอบถำม IT  กบันักศึกษา  แบ่งเป็น 5 ตอน  ไดแ้ก่ 
ตอนท่ี 1  ลกัษณะพื้นฐานของนกัศึกษา  ประกอบดว้ยตวัแปร  เพศ  อายุ  ชั้นปี  สาขาวิชาเอก  

คณะท่ีสังกดั 
ตอนท่ี 2  มาตรวดัทกัษะความสามารถในการใช ้IT  เป็นมาตรวดัท่ีคณะผูว้ิจยัพฒันาข้ึน  

โดยปรับปรุงจากแบบประเมินตนเองด้านสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษา 
(Information Technology Compefency in Education-ITCE)  ของ The Hongkong Institute of 
Education (2005)  แบ่งระดบัทกัษะความสามารถหรือสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกเป็น     
3 ระดบั  ไดแ้ก่ 

1.  ระดบัพื้นฐาน (Basic level)  จ านวน  19  ขอ้ 
2.  ระดบักลาง (Intermediat level)  จำ านวน  18  ขอ้ 
3.  ระดบักลางค่อนขา้งสูง (Upper Intermediat level)  จ านวน  18  ขอ้ 
ความสามารถระดบัต่าง ๆ ทั้ง 3 ระดบั  ไดอ้ธิบายไวใ้นขอบเขตของการวจิยัแลว้ 

  
มาตรวดัแบ่งออกเป็น 10 จุด  (10-point scale)  ให้นกัศึกษาประเมินตนเองโดยให้

คะแนนแต่ละทักษะจาก 0 ถึง 10 คะแนน โดย 0  หมายถึง  ไม่มีทักษะหรือมีน้อยท่ีสุด  และ                 
10  หมายถึง  มีทกัษะอย่างสมบูรณ์ (100 %)  ให้นักศึกษาตอบทุกรายการในระดบัพื้นฐาน  
ระดบักลาง  และระดบักลางค่อนขา้งสูง  ส่วนระดบัสูงนั้นไม่จ  าเป็นตอ้งประเมินตามรายการต่างๆ 
แต่เม่ือพิจารณาแลว้ว่าตนเองมีความรู้ความสามารถเหล่านั้น  จึงท าการประเมินตนเองตามรายการ
เหล่านั้น 

การก าหนดค่าหรือคะแนนให้แก่ทกัษะความสามารถในมาตรวดัทกัษะแต่ละด้านใช้
คะแนนเฉล่ีย  และก าหนดความหมาย  ดงัน้ี 
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0.00-1.99   คะแนน หมายถึง มีทกัษะต ่ามากหรือขาดทกัษะนั้น 
2.00-3.99   คะแนน หมายถึง มีทกัษะนอ้ย 
4.00-5.99   คะแนน หมายถึง มีทกัษะปานกลาง 
6.00-7.99   คะแนน หมายถึง มีทกัษะระดบัช านาญ 
8.00-10.99 คะแนน หมายถึง มีทกัษะระดบัช านาญมาก 
ตอนท่ี 3  ทักษะความสามารถด้าน IT ระดับสูง (Advance level) ข้อความวดั

ความสามารถดา้น  IT  ระดบัสูงมีทั้งส้ิน  32  ขอ้ความ  นกัศึกษาไม่จ  าเป็นตอ้งประเมินตนเอง 
ทุกประเด็น  ใหป้ระเมินเฉพาะขอ้ท่ีพิจารณาแลว้วา่มีความสามารถตามทกัษะเหล่านั้น 

ตอนท่ี 4  สถานภาพการใช ้IT  ประกอบดว้ยชุดค าถามเก่ียวกบัเทคโนโลยีท่ีนกัศึกษาใช้
และการเป็นเจา้ของเทคโนโลยีเหล่านั้น  กิจกรรมท่ีใช ้ IT  และจ านวนชัว่โมงท่ีใชเ้ฉล่ียต่อสัปดาห์  
โปรแกรมประยุกต์เฉพาะทางใช้และเหตุผลในการใช้  ทักษะความช านาญในการใช้  IT  
เม่ือประเมินตนเองเทียบกบัผูอ่ื้น ปัญหาและความวติกกงัวลเม่ือใชง้าน IT 

ตอนท่ี 5  ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อเสนอแนะ  เป็นค าถาม
ปลายเปิด  ประกอบดว้ย  ค  าถามเก่ียวกบัความตอ้งการใชโ้ปรแกรมประยุกต์เฉพาะทางเพื่อความ
ช านาญตามสาขาวิชาท่ีศึกษา  ความตอ้งการอบรมดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  ความตอ้งการให้
มหาวทิยาลยัพฒันาดา้น IT และขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ  เพื่อการพฒันาดา้น IT  ของมหาวทิยาลยั 




