
การประเมนิโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับนักศึกษา 
ของมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริญญานิพนธ 
ของ 

สุภาวดี  บาล ี

 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอตอบัณฑติวิทยาลัย มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเปนสวนหนึ่งของการศึกษา 
ตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาการการประเมิน 

มิถุนายน 2555 
 



 

การประเมนิโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับนักศึกษา 
ของมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริญญานิพนธ 
ของ 

สุภาวดี  บาล ี

 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอตอบัณฑติวิทยาลัย มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเปนสวนหนึ่งของการศึกษา 
ตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาการการประเมิน 

มิถุนายน 2555 
ลิขสิทธิ์เปนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 



 

การประเมนิโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับนักศึกษา 
ของมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทคัดยอ 
ของ 

สุภาวดี  บาล ี

 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอตอบัณฑติวิทยาลัย มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเปนสวนหนึ่งของการศึกษา 
ตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาการการประเมิน 

มิถุนายน 2555 
 



 

สุภาวดี  บาลี. (2555). การประเมินโครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับนักศึกษา ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. ปริญญานิพนธ วท.ม. (วิทยาการการประเมิน). กรุงเทพฯ: 
บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะกรรมการควบคุม: รองศาสตราจารย  

                ดร.สุทธิวรรณ  พรีศักด์ิโสภณ, ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรชยั  มชีาญ. 
 

 การวิจยัคร้ังนีม้ีความมุงหมายเพื่อประเมินโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับ
นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยใชรูปแบบการประเมินแบบซิปปปรับปรุงใหมป 2003 
ของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam.2003) ขนาดกลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้คือ ผูบริหารโครงการและ
เจาหนาที่ในโครงการจํานวน 18 คน นักศึกษาที่ไดรับคอมพิวเตอรพกพาจากโครงการจํานวน 402 คน 
และผูปกครองจํานวน 402 คน เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสัมภาษณผูบริหาร 
แบบสอบถามความคิดเหน็ แบบวัดเจตคติ แบบประเมนิพฤติกรรมของนักศึกษา และแบบวัดความพงึ
พอใจของผูปกครอง สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาความถี่ คารอยละ คาเฉลีย่และคาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน จากผลการวจิัยพบวา  
 1.  การประเมนิบริบท พบวา โครงการมวีัตถุประสงคเพื่อจัดหาคอมพิวเตอรใหนักศึกษา
สามารถใชงานไดอยางเพยีงพอ เพื่อเปนอุปกรณสนับสนุนการเรียนการสอนสามารถเรียนรูดวยตนเอง 
ซึ่งสอดคลองกับบริบทของสังคมในยุคปจจุบันเนื่องจากในปจจุบนัคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศเขามามีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวนัและในดานการศึกษาเปนอยางมาก และสอดคลอง
กับหลักนโยบายการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยตามปรัชญา “เทคโนโลยีกาวไกล อยูที่ไหนก็เรียนได 
ภายใตมาตรฐานเดียวกนั” 
 2.  การประเมนิปจจัยนาํเขา เกีย่วกับระบบเครือขายไรสาย ศูนยรับบริการหลังการใชงาน 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผานส่ือการเรียนรู มีความพรอมและความเหมาะสมอยูในระดับมาก
ซึ่งเปนไปตามเกณฑการประเมินที่ต้ังไว เหมาะสมในการดําเนนิโครงการอยางตอเนื่อง  
 3.  การประเมนิดานกระบวนการดําเนินงาน เกี่ยวกับกระบวนการ ข้ันตอนในการแจก
คอมพิวเตอรแบบพกพาและเกณฑการแจกคอมพิวเตอรแบบพกพา พบวากระบวนการดําเนนิงานมี
ความเหมาะสม  เปนมาตรฐาน อยูในระดับมาก ซึ่งเปนไปตามเกณฑการประเมนิทีต้ั่งไว ควรดําเนิน
โครงการตอไป 
 4.  การประเมนิดานผลกระทบ พบวา นกัศึกษามีเจตคติตอคอมพิวเตอรแบบพกพาและ
เทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับมาก เปนไปตามเกณฑการประเมนิทีต้ั่งไวและผูปกครองมีความพึง
พอใจตอโครงการ 
 5.  การประเมนิดานประสิทธิผล พบวานักศึกษามีพฤติกรรมการใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเภทอินเทอรเน็ตมากที่สุด รองลงมาคือหนงัสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) และฐานขอมูลออนไลน ซึ่ง



 

นักศึกษามีวัตถุประสงคการใชงานคอมพวิเตอรแบบพกพาเพื่อติดตอส่ือสารมากทีสุ่ด รองลงมาคือ 
เพื่อทาํรายงานทําการบาน และเพื่อความบันเทงิ ทางมหาวิทยาลัยและทางโครงการควรสงเสริมและ
สนับสนนุใหนกัศึกษาใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศใหมากขึ้น เพื่อใหเกิดประสิทธิผลมากที่สุด 
 6.  การประเมนิดานความยั่งยนื พบวา นโยบายและแผนยุทธศาสตรของมหาวทิยาลัยใน
ดานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสอดคลองกับการดําเนนิโครงการ ควรดําเนินการอยางตอเนื่อง
ตอไป 
 7. การประเมนิดานความสามารถในการขยายผล พบวา จุดเดนของโครงการทีเ่ปน
ความสําเร็จและเปนแบบอยางที่ดีคือ มหาวิทยาลัยสามารถนาํเทคโนโลยีซึง่เปนส่ิงที่จาํเปนและมี
ประโยชน ใหนักศึกษาสามารถนาํไปใชงานดานตาง ๆ ทั้งการเรียนและในชีวิตประจําวนัได นกัศึกษา
ทุกคนมีโอกาสในการใชคอมพิวเตอรพกพาและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มหาวทิยาลัยจัดทําข้ึนอยางเทา
เทยีมกัน ผูบริหารกลาคิด กลาทาํและใหการสนับสนุนในส่ิงที่ยงัไมเคยมีใครทํา สามารถบริหารจดัการ
เทคโนโลยีแบบใหม ซึง่จะทาํใหสามารถตอยอดไปยังโครงการอ่ืน ๆ ได และโครงการมีสวนทําให
นักศึกษาเกิดการเรียนรูดวยตนเองนอกช้ันเรียนมากข้ึนและเพ่ิมทักษะดานคอมพิวเตอร ซึ่งจะสงผลตอ
การแขงขันเม่ือนักศึกษาเขาสูตลาดแรงงาน ควรดําเนนิการอยางตอเนื่องตอไป 
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 The purpose of this research was to evaluate the purchasing a portable computer 
for Suan Dusit Rajabhat University student project in 2003 using modified CIPP model of 
Stufflebeam. Research sample group were 18 project administrators and officers, 402 
students receiving portable computer already, and 402 parents. The evaluation forms 
included administrator interviewing, opinion questionnaire, attitude test, student’s behavior 
evaluation, and parent’s satisfaction. The statistical analysis tools were comprised with 
frequency, percentage, mean and standard deviation. 
The results revealed that: 
 1.  Context evaluation: this project objective was to provide a portable computer for 
student as a tool to support self-learning that consistent to present society context. As a 
result that nowadays computer and information technology has an influence on everyday life 
and education very much. Furthermore, it was also consistent to the educational policy and 
philosophy, “Technological advancement, anywhere learning under the same 
standardization”, of Suan Dusit Rajabhat University. 
 2.  Input evaluation:  as for a wireless system, service center, and e-Learning, there 
were a high level of readiness and appropriateness pertaining to the establishment of 
criteria and suitable to operation this project continual. 
 3.  Process evaluation: as for the process and criteria of portable computer 
offering, there was a high level of appropriateness pertaining to the establishment of criteria  
and suitable to operation this project continual. 
 4.  Impact evaluation:  pertaining to the establishment of criteria, student’s attitude 
on portable computer and information technology was high. The parent was also satisfied 
with the project.    



 

 5.  Effectiveness evaluation: the highest usage of information technology of student 
was the Internet and the followings were e-Book and online database respectively. The 
objectives of information technology usage were communicating, doing report and 
assignment, and entertaining respectively, and the university should be support student to 
technological media using more and more for the effectiveness of this project. 
 6.  Sustainability evaluation:  the university policy and strategic plan on information 
technology development was consistent to the project  and suitable to operation this project 
continual. 
 7.  Transportability evaluation: the outstanding and good practices of the project 
were offering technology need and advantage to the students both in studying and daily life, 
providing student equality in technology use, the first initiative project of the university 
supporting by university administrator and leading to other state of art technological 
projects, promoting student self-learning and computer skill outside the classroom and 
enhancing graduate employability in labor market also and suitable to operation this project 
continual. 
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 ปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดเนื่องดวยความกรุณาอยางยิง่จากรองศาสตราจารย  
ดร.สุทธิวรรณ  พีรศักด์ิโสภณ ประธานควบคุมปริญญานิพนธและผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรชัย  มี
ชาญ กรรมการควบคุมปริญญานพินธ ที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีคาเพือ่ใหคําปรึกษา แนะนําแนวทาง 
ใหความรูในการทําวิจัย ตลอดจนแกไขปรับปรุงขอบกพรองตาง ๆ เพือ่ใหปริญญานิพนธฉบับนี้สมบูรณ
ยิ่งข้ึน และขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพฑูรย  โพธิสาร และ รองศาสตราจารย ดร.สมสรร  
วงษอยูนอย ซึง่เปนประธานกรรมการสอบปากเปลา ผูวจิัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี ้ 
 ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย ดร.เชดิศักด์ิ  โฆวาสินธุ อาจารย ดร.อุไร จักษตรีมงคล 
อาจารยสมกิจ กิจพนูวงศ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรรณี  สวนเพลง และอาจารย ดร.วิชชา  ฉิมพล ี 
ที่ไดกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือและปรับปรุงแกไขเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนอยางดี 
อีกทั้งขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุกทานในสาขาวิทยาการการประเมินที่ไดประสิทธิ์ประสาทวชิา
ความรูและประสบการณที่ดีและมีคุณคายิง่แกผูวิจยัจนทําใหประสบความสาํเร็จ ขอขอบพระคุณ
เจาหนาที่สํานกัทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาทุกทานที่ใหความชวยเหลือและอํานวยความ
สะดวกในดานตาง ๆ  
 ขอขอบคุณเพื่อนรวมงาน และพี่ ๆ นอง ๆ วทิยาการการประเมินทุกคน ที่คอยชวยเหลือและ
เปนกาํลังใจใหผูวิจยัเสมอมา ทําใหผูวิจัยสามารถทําปริญญานิพนธสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี  
 สุดทายนี้ผูวิจยัขอกราบขอบพระคุณครอบครัวของผูวิจยั ที่คอยใหกาํลังใจ กาํลังทรัพยและ
สนับสนนุ สงเสริมการศึกษาของผูวิจัยอยางดีตลอดมา จนสามารถเอาชนะอุปสรรคตาง ๆ และ
เปรียบเสมือนแรงผลักดันใหผูวิจัยสําเร็จการศึกษา ขอขอบพระคุณครอบครัวทักษิณทุกทานที่คอย
สอบถาม ชวยเหลือและใหกาํลังใจกับผูวิจยัมาตลอด 
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บิดา มารดา ครู อาจารย ที่ไดใหความรู ในการอบรมสัง่สอน ตลอดจนใหการสนับสนุนและสงเสริม
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บทที่  1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 ปจจุบันเทคโนโลยีคอมพวิเตอรเขามามีบทบาทตอการดําเนนิชีวิตในสังคมเปนอยางมาก 
คอมพิวเตอรเปนส่ิงที่จําเปนในดานตาง ๆ ทั้งในเชิงธุรกิจ การบริหารจดัการทัง้ภาครัฐและเอกชน ดาน
ความบันเทงิ และดานการศึกษา  ตลอดจนเปนแหลงทรัพยากรการเรียนรูที่สําคัญ ในดานการศึกษา
คอมพิวเตอรถกูนํามาใชในการจัดการศึกษา ชวยพฒันาการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนรูใน
สถานศึกษา เปนส่ือการเรียนการสอน หรือเปนส่ือที่ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง ดังนัน้การที่จะ
ใหนักศึกษาไดเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร จึงจําเปนจะตองมีส่ือหรือเคร่ืองมือ
อุปกรณอยางเพียงพอและทั่วถึง 
 สถาบันอุดมศึกษาจะตองพยายามพัฒนาใหคอมพวิเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสวน
หนึง่ของวฒันธรรมองคกร โดยพัฒนาส่ิงแวดลอมใหนิสิต นักศึกษา อาจารยและนักวิชาการ สามารถ
ใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางสะดวกและรวดเร็ว เชน การติดตอส่ือสาร การจัดทํา
บทเรียน การสืบคนขอมูล ฯลฯ (ประจักษ พุมวิเศษ. 2541:6) เพราะสภาพการเรียนการสอนในปจจุบัน
ไมไดจํากัดอยูที่ตําราเลมใดเลมหนึง่ แตเปนการเรียนรูแบบแสวงหา คนหาและสามารถเรียกหาแหลง
ความรูไดทั่วโลก ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจะตองนาํเทคโนโลยีใหม ๆ ใหแกนิสิตนักศึกษา เพื่อพวกเขา
เหลานั้นจะไดนําความรู ความคิดและประสบการณไปปรับปรุงวิถีชวีติและการทาํงาน เพื่อสรางคุณคา
และสรางประโยชนใหกับสังคมและประเทศชาติ ซึ่งแนวโนมของตลาดแรงงานในอนาคตก็ให
ความสําคัญตอคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตไดตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยให 
กาวสู “มหาวิทยาลัยช้ันนาํในภูมิภาคเอเชีย” ดวยปรัชญาที่วา “เทคโนโลยีกาวไกล อยูที่ไหนก็เรียนได 
ภายใตมาตรฐานเดียวกัน” ทําใหมีการลงทุนทางดานโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัย การมีหองสมุดเสมือน (Virtual Library)แหงแรกของประเทศไทย การมีนวัตกรรมการใชตู          
e- ASM ในการตรวจสอบการลงทะเบียนของนักศึกษา และการมีระบบ Wireless LAN ที่ติดต้ังรอบ
มหาวิทยาลัย กลายเปน Wireless Campus แหงแรกของประเทศไทย และมีการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลผานดาวเทียม (Video Conference) มหาวิทยาลัยยังไมไดหยุดในเร่ืองของการพัฒนา 
ทางดาน ICT เพียงเทานี้ มีหลายโครงที่สําคัญในการที่จะนาํเทคโนโลยีมาชวยทาํให การเรียนการสอน
มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และไมนาเบ่ือเชน การมีบทเรียนออนไลนหรือระบบ e-Learning ซึ่งไดทําการ
พัฒนาศึกษาวิจัยมากมายถึงคุณประโยชนที่มี เปนการเรียนการสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตที่
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มีการออกแบบทางสถาปตยกรรมและรูปแบบการเรียนรูเฉพาะของระบบ e-Learning สามารถรองรับ
การเขาเรียนที่ไหนก็ได เวลาใดก็ได ตามอัธยาศัยโดยผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองหรือเรียนเปน
กลุม ดวยเคร่ืองมือตางๆ เชน Student Tools, การทาํขอสอบหรือแบบฝกหัดดวยตนเอง การ 
Download ขอมูลตางๆ จากระบบทาํใหผูเรียนสามารถทบทวนเนื้อหา ทํากิจกรรมตาง ๆ ไดโดยไม
จํากัดเวลาและสถานท่ี องคประกอบตางๆ เหลานี้เปนปจจัยที่สําคัญที่กอใหเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งจํานวนคร้ังที่ผูเรียนเขาเรียนออนไลนจะมคีวามสัมพันธตอผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนดวยและกอเกดิประสบการณการเรียนดวยตนเองที่ดี และมีเจตคติทีดี่ตอการเรียนแบบ
ออนไลน จึงทาํใหหลายมหาวทิยาลัยไดพยายามใชระบบอิเล็กทรอนกิสตางๆ มากยิง่ข้ึน  
 สืบเนื่องจากที่รัฐบาลไดมีมติคณะรัฐมนตรี มอบหมายให กระทรวงศึกษาธิการ และ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร รวมกันจัดทาํโครงการจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบ
พกพา ราคาประหยัดเพื่อใหนักเรียนทุกคนไดใชคอมพิวเตอรในการศึกษาเรียนรูและสามารถ เขาถึง
แหลงความรูไดโดยไมจาํกัดเวลาและสถานท่ี ดังเห็นไดจากโครงการของรัฐบาลไดแก  
 1. โครงการ One Laptop per Child ซึ่งรัฐบาลระบุที่จะดําเนินโครงการดังกลาวในป 2550   
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 เพื่อใหนักเรียนใชตํารา หนังสือเรียนในรูปแบบของ    e-Book   
 2. โครงการจัดหาคอมพิวเตอรชนิดพกพาสําหรับนักศึกษา และบุคลากรใน
สถาบันการศึกษา  เปนการทําขอตกลงความรวมมือในโครงการสินเช่ือซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพา
ระหวางธนาคารออมสินกับ คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยผูกูไดแก นิสิต นักศึกษา ผูปกครองของ
นิสิต นักศึกษา บุคลากรของสถาบันการศึกษา   
 จากนโยบายของรัฐบาลดังกลาวประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
ที่มุงเนนใหนักศึกษาเกิดพฤติกรรมการเรียนรูดวยตนเองตามอัตวิสัยเปนการเพิ่มศักยภาพในการ
แขงขันใหกับประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจึงไดริเร่ิม “โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอรแบบ
พกพาสําหรับนักศึกษา”เปนมหาวิทยาลัยแรกในประเทศไทย ในป พ.ศ. 2549 ซึ่งมีลักษณะการ
ดําเนินงานคลายคลึงกับโครงการจัดหาคอมพิวเตอรชนิดพกพาของคณะกรรมการการอุดมศึกษาแต
มหาวิทยาลัย เปนผูดําเนินการขอสินเช่ือจากสถาบันการเงินแทนนักศึกษา โดยทางมหาวิทยาลัยได 
คิดคํานวณคาใชจายในสวนของการจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพาสาํหรับนักศึกษาเปนคา
อุปกรณการ เรียนรวมอยูในคาเลาเรียนของนักศึกษา ตามนโนบายของรัฐบาลที่ กาํหนดใหป
การศึกษา 2549 เปนปที่เร่ิมใชระบบกองทุนใหกูยืมที่ผูกกับรายไดอนาคต (Income Contingent 
Loan: ICL)   โครงการนี้จึงเปนโครงการนาํรองที่ทําใหนักศึกษาไดรับประโยชนสูงสุดจากการที่ไดมี
เคร่ืองคอมพิวเตอรชนิดพกพา  เปนอุปกรณการเรียนโดยท่ีนักศึกษาไมตองรับภาระผอนชําระคา
เคร่ืองคอมพิวเตอรเพิ่มข้ึน และมหาวิทยาลัยไมตองใชงบประมาณของมหาวิทยาลัยในการลงทุนซ้ือ
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรเพื่อใหบริการทั้งนี้ในการซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอรจํานวนมากประกอบกับการที่
ทางมหาวิทยาลัยจะรับดําเนินการติดตอ กับทางธนาคารและบริษัทคอมพิวเตอร  ทําใหเกิดความ
มั่นใจไดวาจะไดรับอุปกรณที่มีคุณภาพและเพิ่มอํานาจในการตอรองกับบริษัทคอมพิวเตอรในเร่ือง
ของราคาเคร่ือง คุณลักษณะของตัวเคร่ือง บริการหลังการขาย รวมทั้งมหาวิทยาลัยสามารถกําหนด
เงื่อนไขใหทางบริษัทคอมพิวเตอรขยายเครือขายไรสาย ไปตามศูนยการศึกษา เพื่อรองรับการใชงาน
ในอนาคต  โดยไดการแจกเคร่ืองคอมพิวเตอรใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2549 เปน
ตนมาทั้งศูนยการศึกษาในสถาบันและนอกสถาบัน โดยไดทําการช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับ สิทธิ์ของ
นักศึกษาที่จะไดรับ การดูแลรักษาและการซอมบํารุง และไดตอบขอสงสัยตาง ๆ ใหแกผูปกครองที่มา
รวมงานปฐมนิเทศไดรับทราบขอมูลที่ถูกตอง และไดมีการแจกจายตัวเคร่ือง พรอมกับอธิบายการใช
งานเบ้ืองตนใหแกนักศึกษาไดรับทราบ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังไดจัดใหมีการสอนการใชเคร่ือง
คอมพิวเตอรโนตบุคในวิชา “เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต” อีกดวย พรอมกับมีเว็บไซดที่ใหขอมูลใน
เร่ืองการใชงาน นักศึกษาสามารถ Download โปรแกรม Utility ตางๆ เพื่อเปน ประโยชนตอการใชงาน 
หรือสามารถต้ังกระทูถาม หรือ ทาํ Blog ใน เร่ืองที่ตนเองสนใจไดดวยที่www.dusit.ac.th/notebook   
โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ไดเร่ิม
ดําเนินงานต้ังแตปการศึกษา 2549 จนถึงปจจุบันไดดําเนินการแจกคอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับ
นักศึกษาจํานวน 5 รุน แตยังไมมีการประเมินโครงการ และการติดตามผลของโครงการอยางชัดเจน
ครอบคลุมทั้งระบบ ถาหากมีการประเมนิที่ชัดเจน ครอบคลุมทั้งระบบจะทาํใหไดสารสนเทศที่มี
ประโยชนตอการนํามาพัฒนาหรือกาํหนดทิศทางการดําเนินโครงการในระยะตอ ๆ ไป ผูวิจัยจึงได
ทําการศึกษาวจิัยประเมนิโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับนักศึกษา ของมหาวทิยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต คร้ังนี้ ผูวิจยัเลือกใชรูปแบบการประเมินแบบซิปปโมเดล 2003 (CIPP Model: 2003) 
ของแดเนียล สตัฟเฟลบีม (Daniel L. Stufflebeam) เพื่อนําผลการประเมินที่ไดไปใชเปนประโยชนและ
แนวทางใหกับผูมีสวนเกี่ยวของกับโครงการโดยเฉพาะผูบริหารโครงการ จะไดนาํขอคนพบจากการวิจัย
ไปพัฒนาการดําเนนิโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับนักศึกษา และปรับปรุงในสวนที่
เกี่ยวของใหมปีระสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
 
ความมุงหมายของการวิจัย  
 การประเมนิโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนดุสิต มีความมุงหมายดังนี ้
 1. เพื่อประเมินบริบทของโครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับนักศึกษาของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต  
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 2. เพื่อประเมินความพรอมและความเหมาะสมของปจจัยนําเขาของโครงการจัดซื้อ
คอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต  
 3. เพื่อประเมินกระบวนการดําเนินงานของโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับ 
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต  
 4. เพื่อประเมินผลกระทบจากโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับนักศึกษาของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต  
 5. เพื่อประเมินประสิทธิผลของโครงการจัดซือ้คอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับนักศึกษาของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต  
 6. เพื่อประเมินความย่ังยนืของการดําเนินโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับ 
นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต  
 7. เพื่อประเมินความสามารถในการขยายผลของโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพา
สําหรับนักศึกษาของมหาวทิยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 
 
ความสําคัญของการวิจัย 
 การวิจยัในคร้ังนีท้ําใหไดขอมูลการดําเนนิงานของโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพา
สําหรับนักศึกษาของมหาวทิยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานและผลการ
ดําเนนิงานของโครงการทัง้ระบบ คือ 
 1. ทําใหไดผลของโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับนักศึกษา ของมหาวทิยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิตดานบริบท ดานปจจัยนาํเขา ดานกระบวนการ ดานผลกระทบ ดานประสิทธิผล ดาน
ความยัง่ยนื และความสามารถในการขยายผล  
 2. เปนขอมูลซ่ึงจะเปนประโยชนแกผูบริหารโครงการ ผูปฏิบัติงานโครงการ ตลอดจนผูที่มี
สวนเกี่ยวของ นําไปใชวางแผนและตรวจสอบความตอเนือ่งของโครงการ ปรับปรุงและพัฒนา เพื่อ
ดําเนนิโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจยัคร้ังนีเ้ปนการประเมินโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ผูวิจัยไดใชรูปแบบการประเมินซิปปโมเดล 2003 (CIPP Model: 2003) 
เปนแนวทางในการประเมิน โดยมีขอบเขตการวิจยัดังนี ้
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 การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยัคร้ังนี ้แบงเปน 
 
 ประชากรท่ีใชในการวิจยั 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี ้คือ ผูมีสวนเกีย่วของกับโครงการจัดซือ้คอมพิวเตอรแบบ
พกพาสําหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ต้ังแตเร่ิมดําเนนิการปการศึกษา 2549 มี
รายละเอียดดังนี ้
 1. ผูบริหารโครงการ ไดแก ผูอํานวยการสํานกัวิทยบริการ จํานวน 1 คน รองผูอํานวยการ
สํานักวทิยบริการ จาํนวน 2 คน และเจาหนาที่ปฏิบัติงานโครงการ จาํนวน 15 คน 

 2. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที ่1 ปการศึกษา 2549 – ปการศึกษา 2553 ที่ไดรับเคร่ือง
คอมพิวเตอรแบบพกพาจากโครงการจํานวน 20,631 คน  
 3. ผูปกครองของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที ่1 ปการศึกษา 2549 – ปการศึกษา 2553 
ที่ไดรับเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพาจากโครงการ จาํนวน 20,631 คน  
 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวจิัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยัคร้ังนี้ มีดังนี้  
 1. ผูบริหารโครงการ ไดแก ผูอํานวยการสํานกัวิทยบริการ จํานวน 1 คน รองผูอํานวยการ
สํานักวทิยบริการ จาํนวน 2 คน และเจาหนาที่ปฏิบัติงานโครงการ จาํนวน 15 คน โดยศึกษากับ
ประชากรทัง้หมด 

 2. นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที ่1 ปการศึกษา 2549 – ปการศึกษา 2553 ที่ไดรับเคร่ือง
คอมพิวเตอรแบบพกพาจากโครงการจํานวน 402 คน ไดจากการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใช
ตารางกําหนดขนาดตัวอยาง ของ เครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 
เปอรเซ็นต ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูม ิ(Stratified Random Sampling) จากนัน้ใชวิธสุีมอยาง
งาย (Simple Random Sampling)  
 3. ผูปกครองเปนผูปกครองของนักศึกษากลุมตัวอยางระดับปริญญาตรี ชั้นปที ่1 ปการศึกษา 
2549 – ปการศึกษา 2553 ที่ไดรับเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพาจากโครงการ จาํนวน 402 คน  
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ประเด็นการประเมิน 
 กําหนดตามรูปแบบการประเมินแบบซิปปโมเดล 2003 (CIPP Model: 2003) ดังนี ้
 การประเมนิบริบท (Context Evaluation) วัตถุประสงคของโครงการ ความตองการจําเปน
ของโครงการ ความสอดคลองกับนโยบายทางการศึกษา ความสอดคลองกับความตองการของ
สถานศึกษาในปจจุบนั 
 การประเมนิปจจัยนาํเขา (Input Evaluation) ความพรอมของระบบเครือขายไรสาย (Wireless) 
ศูนยบริการอาํนวยความสะดวก และการจัดการเรียนการสอนผานส่ือการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 การประเมนิกระบวนการดําเนินงาน (Process Evaluation) กระบวนการข้ันตอนในการ 
แจกเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพา และเกณฑการแจกเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพาของโครงการ 
การประเมนิประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) ดานประโยชนตอนักศึกษาประเด็น 
การเขาถงึระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มหาวิทยาลัยพฒันาข้ึนและพฤติกรรมการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศของนักศึกษา ดานประโยชนตอมหาวิทยาลัย   
 การประเมนิผลกระทบ (Impact Evaluation) เจตคติของนกัศึกษาตอคอมพิวเตอรและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และความพึงพอใจของผูปกครองตอโครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา
สําหรับนักศึกษาของมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 การประเมนิความย่ังยนื (Sustainability Evaluation) การศึกษานโยบาย แผนยุทธศาสตร 
ของมหาวทิยาลัยในอนาคตดานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 การประเมนิความสามารถในการขยายผล (Transportability Evaluation) จุดเดนหรือขอ 
คนพบของการเปนแบบอยางที่ดีของโครงการ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การประเมนิโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
ดุสิต คร้ังนี้ ผูวจิัยไดใชกรอบแนวคิดรูปแบบการประเมินแบบซิปปโมเดล 2003 (CIPP Model: 2003) 
ของสตัฟเฟล บีม (Stufflebeam. 2003) เปนแนวทางในการประเมนิ โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจยัดังนี ้
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

การประเมิน
บริบท 
(Context  
Evaluation) 
 

1. วัตถุประสงคของโครงการ 
2. ความตองการจําเปนของโครงการ 
3. ความสอดคลองกับนโยบายทางการศึกษา 
4. ความสอดคลองกับความตองการของ
สถานศึกษาในปจจุบัน 

โครงการจดัซื้อคอมพิวเตอร 
แบบพกพาสําหรับนักศึกษา 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนดุสิต 
1. วัตถุประสงคของโครงการ 
2. นําเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัย 
3. ดําเนินการตามกระบวนการ
จัดซ้ือจัดจาง 
4. ทําสัญญาโดยผูปกครองของ
นักศึกษาเปนผูคํ้าประกัน 
5. นักศึกษารับเครื่องคอมพิวเตอร
แบบพกพาจากโครงการ 
6. จัดอบรมการใชงาน
คอมพิวเตอรเบ้ืองตนใหกับ
นักศึกษา 

การประเมิน
ปจจัยนําเขา 
(Input 
Evaluation) 

1. ความพรอมของระบบเครือขายไรสาย 
(Wireless) 
2. ศูนยบริการอํานวยความสะดวก 
3. การจัดเรียนการสอนผานส่ือการเรียนรูโดย
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การประเมิน 
กระบวนการ
ดําเนินงาน 
(Process 
Evaluation) 

1. กระบวนการข้ันตอนในการแจกเคร่ือง
คอมพิวเตอรแบบพกพา 
2. เกณฑการแจกเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบ
พกพา 
 

การประเมิน
ประสิทธิผล 
(Effectiveness 
Evaluation)  

1. ประโยชนตอนักศึกษา 
1.1 พฤติกรรมการใชคอมพิวเตอรและการ
เขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ประโยชนตอมหาวิทยาลัย 

การประเมิน 
ผลกระทบ 
(Impact 
Evaluation)          

1. เจตคติของนักศึกษาตอคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ความพึงพอใจของผูปกครองตอโครงการ 

การประเมิน 
ความย่ังยืน 
(Sustainability 
Evaluation) 

การศึกษานโยบาย แผนยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยดานการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การประเมิน
ความสามารถใน
การขยายผล 
(Transportability 
Evaluation) 

จุดเดนหรือขอคนพบของการเปน
แบบอยางที่ดีของโครงการ 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 การประเมิน หมายถึง กระบวนการดําเนนิงานเพื่อไดมาซึ่งสารสนเทศเพ่ือใชในการ
พิจารณาปรับปรุงและพัฒนาโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย  
ราชภัฏสวนดุสิต โดยการศึกษาปจจัยและบริบทสําคัญตาง ๆ ที่สงผลตอความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการ ใชวธิีการประเมนิแบบซิปปโมเดล 2003 (CIPP Model: 2003) ของ สตัลเฟลบีม 
(Stufflebeam. 2003) ประกอบดวย ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดานประสิทธผิล 
ดานผลกระทบ ดานความยัง่ยนืและดานความสามารถในการขยายผล อธิบายไดดังนี ้
 1. การประเมนิดานบริบท หมายถึง การศึกษาเพื่อใหไดมาซึ่งเหตุผล ความสัมพันธที ่
เกี่ยวของกับสภาพแวดลอม เงื่อนไขปญหาซึ่งนาํมาเปนตัวกําหนดทิศทางการดําเนินโครงการ ในการ
วิจัยคร้ังนี้ประกอบดวย  
  1.1 วัตถุประสงคของโครงการ หมายถงึ เปาหมายของโครงการหรือส่ิงที่ตองการให
เกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความสําเร็จของโครงการทัง้ใน ระยะส้ันและระยะ
ยาวโดยการสัมภาษณผูบริหารโครงการและเจาหนาที่ปฏิบัติงานโครงการ 
  1.2 ความตองการจําเปนของโครงการ  หมายถึง การศึกษาบริบทของโครงการ  ปญหา 
ความสําคัญของปญหาและความตองการแกไขปญหาซ่ึงนาํไปสูความจําเปนในการดําเนนิโครงการ 
โดยการสัมภาษณผูบริหารโครงการและเจาหนาที่ปฏิบัติงานโครงการ 
  1.3 ความสอดคลองกับนโยบายทางการศึกษา หมายถึง ความเชื่อมโยงเพือ่ใชเปน
แนวทางในการกําหนดทิศทางและเปาหมาย เพื่อการพฒันาการศึกษา และนํามาเปนกรอบชี้นาํการ
ปฏิบัติ (course of action) ใหการดําเนนิงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค 
โดยการสัมภาษณผูบริหารโครงการและเจาหนาที่ปฏิบัติงานโครงการ 
  1.4 ความสอดคลองกับความตองการของสถานศึกษาในปจจุบัน  หมายถึง ความ
เชื่อมโยง เกี่ยวเนื่องกนัซึ่งนาํไปสูความจาํเปนในการดําเนินโครงการ และช้ีใหเห็นถึงความสําเร็จของ
โครงการทั้งในระยะส้ันและระยะยาว โดยการสัมภาษณผูบริหารโครงการและเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
โครงการ 
 2. การประเมนิดานปจจัยนาํเขา หมายถงึ การศึกษาความพรอมและความเหมาะสมของ
ปจจัยสําคัญในการดําเนนิโครงการและสงผลตอความสําเร็จของโครงการ ประเด็นระบบเครือขายไร
สาย ศูนยบริการอํานวยความสะดวก และการจัดการเรียนการสอนผานส่ือการเรียนรูโดยใชเทคโลยี
สารสนเทศ โดยพิจารณาจากความพรอมและความเหมาะสม ทาํการประเมินดวยวธิีสอบถามจาก
นักศึกษา 
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  2.1 ระบบเครือขายไรสาย (Wireless LAN) หมายถงึ เทคโนโลยีที่ชวยใหการติดตอ 
ส่ือสารระหวางเคร่ืองคอมพวิเตอร 2 เคร่ือง หรือกลุมของเคร่ืองคอมพวิเตอรสามารถส่ือสารกันได รวม
ถึงการติดตอส่ือสารระหวางเคร่ืองคอมพิวเตอรกับอุปกรณเครือขายคอมพิวเตอรดวยเชนกัน โดย
ปราศจากการใชสายสัญญาณในการเช่ือมตอ ไมจําเปนตองเดินสายเคเบ้ิล เหมาะสําหรับการติดต้ังใน
สถานทีท่ี่ไมสะดวกในการเดินสาย แตจะใชคล่ืนวิทยุเปนชองทางการส่ือสารแทน การรับสงขอมูล
ระหวางกันจะผานอากาศ ทาํใหไมตองเดินสายสัญญาณ และติดต้ังใชงานไดสะดวกข้ึน 
  2.2 ศูนยบริการอาํนวยความสะดวก หมายถงึ หนวยใหบริการเกี่ยวกับการใชงาน
คอมพิวเตอรแบบพกพาของโครงการจัดซือ้คอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต จัดต้ังข้ึนเพื่อใหบริการหลังการใชงานเมื่อไดรับเคร่ืองคอมพวิเตอรแบบพกพาแลว 
โดยจะใหบริการในเร่ือง การดูแลรักษา ซอมบํารุง ลงโปรแกรมตาง  ๆ อัพเกรดเคร่ือง ฯลฯ ภายใตการ
กํากับดูแลของสํานักวทิยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   
  2.3 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผานส่ือการเรียนรูโดยใชระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ หมายถงึ การนาํเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมมาใชจัดการเรียนการสอน มีรูปแบบ
หลากหลายข้ึนอยูกับความเหมาะสมในการนํามาใช เชน การสืบคนดวยตนเองผานระบบเครือขาย 
คอมพิวเตอรชวยสอน  อิเล็กทรอนิกสบุค วดีิโอคอนเฟอเรนซ ระบบวิดีโอออนดีมานด(Video on 
Demand) การสืบคนขอมูลผานระบบอินเทอรเน็ต เปนตน โดยนักศึกษาสามารถเขาใชงานพรอมกันได
ในเวลาเดียวกนั ซึง่ชวยเปดโอกาสการใหนกัศึกษาเขาถงึแหลงการเรียนรูและสืบคนขอมูลไดอยางไม
จํากัด 
 3. การประเมนิดานกระบวนการ หมายถงึ การประเมินเกีย่วความเหมาะสมของการ 
ดําเนนิโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จําแนก
เปนความเหมาะสมของกระบวนการข้ันตอนในการแจกเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพา  และเกณฑการ
แจกเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพา 
  3.1 กระบวนการข้ันตอนในการแจกเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพา หมายถึง การจัดการ
การดําเนินงานของโครงการใหเปนระบบ มีข้ันตอนที่ชัดเจน เพื่อการปฏิบัติซึ่งทาํใหการบริหารโครงการ
ประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมาย วัดไดจากสอบถามความคิดเหน็ของผูมีสวนเกีย่วของตอความ
เหมาะสมของกระบวนการดําเนนิงาน 
  3.2 เกณฑการแจกเคร่ืองคอมพวิเตอรแบบพกพา หมายถึง ขอกําหนดที่ใชในการแจก
เคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพาของโครงการ 
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 4. การประเมนิดานประสิทธิผล หมายถึง ผลที่ไดรับซ่ึงสอดคลองกับวัตถุประสงคของ 
โครงการจัดซือ้คอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยการประเมิน
ความสําเร็จของโครงการ พจิารณาจากประโยชน จากการดําเนนิโครงการ ไดแก 
  4.1 ประโยชนตอนกัศึกษา หมายถึง ขอดีทีน่ักศึกษาไดรับจากโครงการ คือ ไดรับเคร่ือง
คอมพิวเตอรแบบพกพาไปใชทั้งในการเรียนและใชในชีวติประจําวนั ทาํการประเมินโดยการสอบถาม
จากนักศึกษา 
  4.2  การใชคอมพวิเตอรและการเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ ทีม่หาวทิยาลัย
พัฒนาข้ึน หมายถงึ พฤติกรรมการใชและการเขาถงึคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศที่
มหาวิทยาลัยจัดเตรียมไวใหของนกัศึกษา เชน การฝกทักษะการใชงานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการเรียนรูดวยตนเองผานส่ือจากเคร่ืองคอมพวิเตอรของโครงการ ทําการประเมนิโดย
การสอบถามจากนักศึกษา 
  4.3  ประโยชนตอมหาวิทยาลัย หมายถงึ ขอดีทีม่หาวิทยาลัยไดรับจากโครงการ เมื่อ
โครงการไดดําเนินไปแลว ทัง้ทางตรงและทางออม ซึ่งทําการประเมินโดยการตรวจสอบเอกสารรายงาน
การดําเนินโครงการ และ การสัมภาษณจากผูเกี่ยวของกบัโครงการ 
 5. การประเมนิดานผลกระทบ หมายถงึ การเปล่ียนแปลงทางบวกหรือทางลบของระดับเจต
คติของนักศึกษาทีเ่ขารวมโครงการ รวมกบัการ ประเมนิความพงึพอใจของผูปกครองตอโครงการจัดซื้อ
คอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
  5.1  เจตคติของนักศึกษาตอเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ทาท ีความรูสึก ความคิดเหน็
ที่มีตอเทคโนโลยีสารสนเทศ ทัง้ในทางบวกและทางลบ 
  5.2  ความพึงพอใจของผูปกครอง หมายถึง พฤติกรรมของผูปกครองที่มีตอการสื่อสารกับ
นักศึกษาที่ปฏิบัติตอกันหลังจากไดรับเคร่ืองคอมพวิเตอรแบบพกพา โดยใชคอมพิวเตอรเปนชองทาง
ในการสื่อสารกับนักศึกษาผานเครือขาย Internet ฝกทกัษะคอมพิวเตอรรวมกบันกัศึกษา หรือใชเปน
ชองทางเพื่อทาํกิจกรรมรวมกันในครอบครัว  
 6. การประเมนิดานความยั่งยนื หมายถงึ การศึกษาเกี่ยวกับความตอเนือ่งของ การดําเนิน
โครงการและความคงอยูของผลที่ไดรับภายหลังจากที่ไดเขารวมโครงการ โดยศึกษาจากนโยบาย แผน
ยุทธศาสตรของมหาวทิยาลัยในดานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวธิีการศึกษาเอกสาร
นโยบาย แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยรวมกับการสัมภาษณผูบริหารโครงการ 
 7. การประเมนิดานความสามารถในการขยายผล หมายถงึ การนาํแนวคิดที่เปนจุดเดนและ
ส่ิงที่ปรากฏชดัเจนและเปนบวก อันเปนผลมาจากการดําเนนิโครงการ โดยทาํการสัมภาษณผูบริหาร
โครงการ 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 ในการศึกษาเอกสารงานวิจยัที่เกี่ยวของ เพื่อใชเปนแนวทางการประเมินโครงการจัดซื้อ
คอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร แนวคิด 
หลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่วของ ดังนี ้
 1. การประเมนิ 
  1.1  ความหมายของการประเมิน 
  1.2  ประเภทของการประเมนิ 
  1.3  ประโยชนของการประเมิน 
  1.4  รูปแบบของการประเมนิ 
 2. โครงการจัดซือ้คอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 

 3. คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา 
 4. บทบาทเทคโนโลยีสารสนเทศตอการศึกษา 
 5. เจตคติตอเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  6. ความพึงพอใจ 
  6.1 ความหมายของความพงึพอใจ 
  6.2 ความสําคัญของความพงึพอใจ 
 7. งานวิจยัที่เกี่ยวของ 
  7.1 งานวิจัยในประเทศ 
  7.2 งานวิจัยตางประเทศ 
 
1. การประเมิน 
 1.1 ความหมายของการประเมิน 
 ความหมายของการประเมิน ไดมีผูพยายามใหคํานิยามของคําวา “การประเมิน” ไวมากมาย
หลายทาน และความหมายที่ใหไวก็แตกตางกนัไป จนทาํใหเกิดความสับสนไมแนใจวาจะยึดตามคํา
นิยามของใคร เชน การใหนยิามของคําวา “การประเมินผลโครงการ” เชนเดียวกับนยิามของ “การวิจัย
ประเมินผล” (Evaluation  Research)  “การวิเคราะหระบบ” (System  Analysis)  “การวิจยันโยบาย” 
(Policy  Research) “การวิจยัปฏิบัติการ” (Operational  Research) ทั้งนี้เนื่องจากการประเมินมี
ลักษณะเปนสหวทิยาการ (Interdisciplinary) ทัง้ในแงแนวความคิดและวิธีการซึ่งการประเมินไดถูก
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นําไปใชอยางกวางขวางในกลุมอาชีพ เชน นักเศรษฐศาสตร  นักจิตวทิยา วิศวกร นกัสังคมวทิยา ผู
ตรวจสอบและอ่ืน ๆ  
 นิยามของการประเมินที่ไดรับการยอมรับโดยทั่วไป คือ  
 รัตนะ  บวัสนธ (2540: 9-10) ไดใหคําจํากัดความของการประเมินผลวาเปนกระบวนการใน
การพิจารณากําหนดคุณคาหรือระดับความสําเร็จในการบรรลุถึงวัตถุประสงคที่กาํหนดไวแตตน อยาง
นอยประกอบดวยข้ันตอนตอไปนี้ 
 1. การกําหนดวัตถุประสงค 
 2. ระบุเกณฑมาตรฐานสําหรับวัดความสําเร็จ 
 3. พิจารณาและอธิบายถึงระดับความสําเร็จ 
 4. เสนอแนะสําหรับโครงการตอไป 
 ฟุง  เหลาชัย (2548: 41) ไดใหความหมายเปนแนวคิดไววา การประเมินโครงการเปนการ
ประเมินเพื่อหาแนวทางในการตัดสินใจอยางใดอยางหน่ึง ไมใชประเมนิเพื่อคนหาหรือสะสมความรู
อยางการวจิัย แตการประเมนิโครงการเปนกระบวนการ ที่ตัดสินคุณคาของกจิกรรมในโครงการทีอ่าศัย
วิธีการวิจัย ทีเ่ปนระบบแบบแผนในการรวบรวมขอมูล หลักฐาน และเหตุผลประกอบการพิจารณาวาดี
หรือไมดี เหมาะสมหรือไมเหมาะสม ซึ่งจะนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนาทุกดาน (Evaluation is no 
prove, but to improve) 
 สมพร  แสงชัย (2539: 42) ไดใหความหมายของการประเมินไววา การประเมินผลเปนการ
เปรียบเทยีบผลการปฏิบัติงานกับแผนงานท่ีต้ังไว การควบคุมและเรงรัดการปฏิบัติงาน ใหเปนไปตาม
แผน การศึกษาในแนวทางปฏิบัติ เพื่อแกไขแผนใหสมบูรณยิ่งข้ึน การศึกษาแผนที่ไดดําเนินการไปแลว 
เพื่อใหไดทราบวาการดําเนนิงานไดตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาที่มีอยูอยางไร การศึกษา
ดูผลกระทบทางตรงและทางออมของการดําเนนิงานโครงการ ซึง่จะเปนขอมูลชวยในการตัดสินใจของ
ฝายบริหาร 
 นิศา  ชูโต (2542: 9) ไดใหความหมายของการประเมินไววา การประเมนิผลโครงการ
หมายถงึ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห ความหมายขอเท็จจริงเกีย่วกับความตองการ การหา
แนวทาง วธิีการปรับปรุง วธิกีารจัดการเกีย่วกับโครงการ และหาผลทีแ่นใจวา เกิดจากโครงการเพือ่เปน
การเพิม่คุณภาพและประสิทธิภาพของโครงการใหดียิง่ข้ึน 
 ประชุม  รอดประเสริฐ (2542: 73) ไดใหความหมายของการประเมินไววา การประเมิน
โครงการ หมายถึง กระบวนการในการเก็บรวบรวม และวิเคราะหขอมูลของการดําเนินโครงการและ
พิจารณาบงชีใ้หทราบถึงจุดเดนหรือจุดดอยของโครงการนั้นอยางเปนระบบ แลวตัดสินใจวาจะ
ปรับปรุงแกไขโครงการนั้นเพื่อดําเนินงานตอไปหรือจะยติุการดําเนนิโครงการนัน้เสีย 
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 สมคิด  พรมจุย (2542: 29) ไดใหความหมายของการประเมินไววา การประเมินเปน
กระบวนการทีก่อใหเกิดสารสนเทศ เพื่อชวยใหผูบริหารตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนการ
ตรวจสอบความกาวหนาของโครงการหรือแผนงาน ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธ์ิของโครงการหรือ
แผนงานนั้นวามีมากนอยเพียงใด 
 สุวิมล ติรกานนัท (2543: 2) ไดความหมายการประเมินผลวา เปนกระบวนการทีเ่กิดข้ึน 
ทุกข้ันตอนของการทํางานเพื่อใหไดสารสนเทศที่สามารถใชในการพิจารณาการดําเนนิงาน ซึ่งจะทํา 
ใหการดําเนนิงานเปนไปไดอยางทนัทวงท ี
 สมหวงั  พธิิยานวุัฒน (2544: 117) ไดใหความหมายของการประเมินโครงการไววา การ
ประเมินโครงการ หมายถงึ  กระบวนการที่กอใหเกิดสารสนเทศในการปรับปรุงโครงการและสารนเิทศ
ในการตัดสินผลสัมฤทธิ์โครงการ 
 ครอนบาค (Cronbach. 1974: 73) ใหความหมายของการประเมนิไววาเปนกระบวนการ 
เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อนาํไปสูการตัดสินใจ 
 สเตก (Stake. 1967: 523-525) ใหความหมายของการประเมินผล ไววาเปนกระบวนการที่
เกี่ยวกับการตัดสินคุณคาของส่ิงใดสิ่งหนึ่งอันประกอบดวยองคประกอบพื้นฐาน 4 อยาง คือ  
 1. การกําหนดสภาพที่ตองการ 
 2. การรวยรวมขอมูลเกี่ยวกับสภาพท่ีตองการ 
 3. การเปรียบเทยีบสภาพที่เปนจริงกับสภาพที่ตองการ 
 4. การตัดสินใจจากการเปรียบเทียบ 
 ไพรวัส (Provus. 1971: 20) ใหคําจํากัดความของการประเมินผล หมายถงึ กระบวนการที่
เกี่ยวกับการหาขอมูลและสารสนเทศเพ่ือใชในการพิจารณาวาสภาพนั้นสอดคลองกับเกณฑ มาตรฐาน
หรือไม 
 สตัฟเฟลบีม (Stufflebeam.  1971: 129)  ไดใหความหมายของการประเมินผลไววา เปน
กระบวนการของการวิเคราะห เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่เปนประโยชนในการตัดสินใจในทางเลือกตางๆที่
มีอยู  
 ร็อบบินส (Robbins. 1999: 187) กลาววา การประเมินผล หมายถึง กระบวนการดูแล 
ติดตาม เพื่อทีจ่ะรูวาองคการหรือหนวยงานไดรับและใชทรัพยากร เพือ่ดําเนนิการใหบรรลุวัตถุประสงค
ของโครงการอยางมีประสิทธภิาพและประสิทธิผลเพียงใด ถาไมไดผลตามแนวทางดังกลาว การ
ปรับปรุงแกไขจะตองมีข้ึนอนัเปนหนาที่ของผูบริหารที่จะตองคอยปองกนัไมใหเกิดปญหา 
จากแนวคิด ดังกลาว สรุปเปนความหมายไดวา การประเมินโครงการ หมายถงึกระบวนการ 
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รวบรวมและวิเคราะหขอมูล การศึกษาเปรียบเทยีบผลการปฏิบัติงานของโครงการกบัวัตถุประสงคหรือ
เปาหมายของโครงการที่กําหนดไว โดยตองมีการรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมลูอยางเปนระบบ 
ตลอดจนการตรวจสอบเพื่อใหไดสารสนเทศที่มีคุณภาพสามารถนํามาเปนเคร่ืองมือประกอบการ
ตัดสินใจ  ตัดสินคุณคาของการดําเนินงานในโครงการดานตาง ๆ เพือ่ช้ีใหเหน็จุดเดน จุดดอยของ
โครงการ แผน การดําเนนิงานและกระบวนการดําเนนิงานตลอดจนผลสัมฤทธิ์โครงการ รวมทัง้
ผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนจากการดําเนินงานโครงการนั้น 
 
 ความมุงหมายและความสาํคัญของการประเมินโครงการ 
 การประเมนิโครงการมีความมุงหมายและความสําคัญตามความคิดเห็นของนักวิชาการใน
หลายแงมุมดังตอไปนี ้
 น็อกซ (Knox.  1972: 199) กลาววา การประเมินโครงการมีความมุงหมายเฉพาะ ดังนี ้
 1.  เพื่อแสดงใหเหน็ถงึเหตุผลที่ชัดเจนของโครงการ อันเปนพืน้ฐานที่สําคัญของการตัดสินใจ
วาลักษณะใดของโครงการมีความสําคัญมากที่สุด ซึง่จะตองทาํการประเมินเพื่อหาประสิทธิผล และ
ขอมูลชนิดใดที่จะตองเก็บรวบรวมไวเพื่อการวิเคราะห 
 2.  เพื่อรวบรวมขอมูลหลักฐานความเปนจริงและขอมูลทีจ่ําเปนเพื่อนําไปสูการพิจารณาถึง
ประสิทธิผลโครงการ 
 3.  เพื่อการวิเคราะหขอมูลและขอเท็จจริงตางๆ เพื่อนาํไปสูการสรุปผลโครงการ 
 4.  เพื่อการตัดสินใจวาขอมลูหรือขอเท็จจริงใดที่สามารถนําไปใชได 
 5.  เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการพัฒนาปรับปรุงโครงการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 มอรซูน (Moursund. 1973: 9) กลาววา การประเมินโครงการมีความมุงหมายเฉพาะ ดังนี ้
 1.  เพื่อที่จะทราบวาการปฏิบัติงานตามโครงการ บรรลุเปาหมายที่กาํหนดไวหรือไม 
 2.  เพื่อที่จะทราบวาเปาหมายทีก่ําหนดไวเปนเปาหมายที่ปฏิบัติไดจริงหรือไม และเปน
เปาหมายที่มคีวามเหมาะสมมากนอยเพยีงใด 
 มิตเซล  (Mitzel. 1982: 594 - 595) กลาววา การประเมนิโครงการมีความมุงหมายที่สําคัญ 
3ประการ ดังนี ้
 1.  เพื่อแสดงผลการพิจารณาถึงคุณคาของโครงการ 
 2.  เพื่อชวยใหผูตัดสินใจมีการตัดสินใจที่ถกูตองยิง่ข้ึน 
 3.  เพื่อการบริการขอมูลแกฝายการเมืองเพือ่ใชในการกาํหนดนโยบาย 
 รอซซีและฟรีแมน (Rossi; & Freeman. 1982: 15) กลาววา การประเมินโครงการมีความมุง
หมายตามเหตุผล ดังตอไปนี ้
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 1.  เพื่อพิจารณาถึงคุณคาและการคาดคะเนคุณประโยชนของโครงการ 
 2. เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารโครงการ 
 3.  เพื่อเปนการตรวจสอบและปรับปรุงแกไขการดําเนนิโครงการ 
 4.  เพื่อเปนการวิเคราะหขอดีและขอเสียหรือขอจํากัดของโครงการ เพือ่การตัดสินใจในการ
สนับสนนุโครงการ 
 5.  เพื่อการตรวจสอบวาการดําเนนิโครงการบรรลุถึงเปาหมายมากนอยเพียงใด 
 สรุปไดวา ความมุงหมายและความสําคัญของการประเมินโครงการเพื่อแสดงใหเหน็ถงึ
เหตุผลที่ชัดเจนของโครงการ และปรับปรุงแกไขการดําเนินโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
โครงการอันเปนพืน้ฐานที่สําคัญของการตัดสินใจวาลักษณะใดของโครงการมีความสําคัญมากทีสุ่ด 
 

 1.2 ประเภทของการประเมิน 
 การประเมนิแบงไดหลายประเภทตามแตวาจะใชเกณฑใดเปนหลักในการแบง  
 สมหวงั  พธิิยานวุัฒน (2544: 114 – 115) ไดแบงประเภทของการประเมินไวดังนี ้
  1.  แบงตามจุดมุงหมายของการประเมิน  แบงการประเมินออกเปน 2 ประเภทคือ 
  1.1  การประเมินความกาวหนา (Formative Evaluation) เพื่อปรับปรุงพัฒนา  
  1.2  การประเมินตัดสินผล (Summative Evaluation) เปนการประเมินผลเพื่อบงชี้ระดับ
สัมฤทธิ์ผลของโครงการ หลังจากส้ินสุดโครงการแลว 
    2. แบงตามหลักยึดในการประเมิน แบงเปน 2 ประเภท คือ   
  2.1  การประเมินทีย่ึดเปาหมายของโครงการ ซึง่เรียกวา Goal Based Evaluation นําผล
การวัดมาเปรียบเทยีบกับเปาหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของโครงการ   
  2.2  การประเมินที่อิสระจากเปาหมาย (Goal-Free Evaluation) การประเมินผลทั้งหมด 
ที่เกิดข้ึนทั้งผลโดยตรงและผลโดยออมของโครงการตลอดจนการประเมินผลกระทบทั้งในทางบวกและ
ทางลบของโครงการ 
   3. แบงตามลําดับเวลาที่ประเมินโดยแบงการประเมินออกเปน 3 ระยะ   
  3.1  การประเมินกอนนาํโครงการไปปฏิบัติ (Intrinsic Evaluation) เรียกวา วิเคราะห
โครงการ (Project Appraisal or Analysis)   
  3.2  ระยะเวลาที ่2 คือ  การประเมินขณะดําเนนิงานหรือโครงการเพื่อพิจารณา
ความกาวหนาของโครงการผลประเมินในระยะน้ีจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงการดําเนินงาน   
  3.3  ระยะสุดทายคือ  การประเมินเม่ือเสร็จส้ินโครงการ (Pay-of Evaluation) เปนการ
ประเมินผลลพัธทีเ่กิดข้ึนทั้งหมด เมื่อส้ินสุดโครงการไประยะหน่ึงกระบวนการประเมนิหลังจากโครงการ
ส้ินสุดไประยะหนึง่ เรียกวา กระบวนการติดตามผล (Follow - up Study หรือTracer Study)   
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 4. แบงตามจุดมุงหมายของการประเมิน  แบงไดดังนี ้
    4.1  การประเมินเพื่อนาํผลที่ไดมาปรับปรุงการดําเนนิงานตามโครงการใหดียิ่งข้ึน 
เปนการประเมินเปนระยะๆ ในระหวางการดําเนินงาน  การประเมนิผลประเภทน้ีเรียกวา  การประเมิน
ตามรูปแบบ (Formative Evaluation) 
    4.2  การประเมินเพื่อนาํผลมาเปนพืน้ฐานการพิจารณาตัดสินวาจะดําเนนิโครงการตอไป  
หรือขยายวงใหกวางขวางมากข้ึน  หรือจะยกเลิกโครงการ  เปนการประเมินผลรวมภายหลังส้ินสุด
โครงการแลว  การประเมนิผลประเภทน้ีเรียกวา การประเมินผลรวม (Summative Evaluation) 
 5. แบงตามสิ่งทีถู่กประเมนิ เปนการประเมินสิ่งที่เกี่ยวของกับโครงการ เพื่อใหการดําเนิน
โครงการดําเนนิการเปนไปไดและผลจากการดําเนินงาน คือ 
  5.1  การประเมินสภาพแวดลอม หรือการประเมินบริบท (Context Evaluation) 
  5.2  การประเมินปจจัยหรือตัวปอน (Input Evaluation) 
  5.3  การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) 
  5.4  การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) 
 6. แบงตามโมเดลการประเมินเปนหลัก คือ 
  6.1  การประเมินทีมุ่งตรวจสอบการบรรลุวัตถุประสงค 
  6.2  การประเมินทีมุ่งเปรียบเทียบกับเกณฑการประเมิน 
  6.3  การประเมินทีมุ่งนําผลไปใชในการตดัสินใจ 
 7.  แบงตามความแทจริงของการประเมิน 
  7.1  การประเมินเทียม (Pseudo Evaluation) ซึ่งแบงยอยเปนการประเมินประเภททีถู่ก
ควบคุมโดยการเมืองกบัประเภททีเ่กี่ยวกบัการเมือง 
  7.2  การประเมินกึง่เทียม (Quasi Evaluation) ซึ่งมุงการประเมินคุณคาของส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 
ไมอาจวัดคุณคาที่แทจริงของส่ิงอ่ืนได 
  7.3  การประเมินแทจริง (True Evaluation) เปนการประเมินคุณคาของส่ิงหนึง่ส่ิงใดๆ 
ไดถูกตอง ซึง่มักเปนการประเมินเกี่ยวกับการรับรองวทิยฐานะ หรือรับรองคุณวุฒิ การประเมนิโดย
ผูทรงคุณวุฒ ิการประเมนิความตองการจาํเปน และการประเมินเพื่อวางนโยบาย 
 การจัดกลุมหรือประเภทของการประเมินนัน้ พิจารณาจากเกณฑหลายๆประการ ในที่นี ้
จะเปนการจัดประเภทของการประเมินโดยอาศัยลักษณะ พฤติกรรมการประเมินเปนหลัก ซึง่แบงได 3 
กลุม (จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย.  2544: 1 – 2) 
 1. รูปแบบที่ยึดจดุมุงหมายเปนหลัก (Goal Attainment Model) แบบจําลองนี้เนน
จุดมุงหมาย เปาหมายหรือวัตถุประสงคเปนหลัก รูปแบบที่อยูในกลุมนี้ไดแก รูปแบบของไทเลอร 
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(Tyler’s Model) การประเมนิตามรูปแบบนี้มีลักษณะเปนการประเมินในระบบปด กลาวคือ สนใจผล
หรือสวนประกอบเฉพาะ ที่จะใชเพื่อประเมินจุดมุงหมายเทานั้น ไมคํานงึถึงผลอยางอ่ืน ลักษณะสําคัญ
อีกประการหนึง่ คือการประเมินผลสรุปรวม (Summative Evaluation) ที่เนนผลสุดทาย มีประโยชนตอ
การปรับปรุงโครงการนอยมาก รูปแบบการประเมินของไทเลอร เปนการวัดพฤติกรรมกอนและหลังการ
เรียนหรือการอบรม หลักการประเมินโดยยึดวัตถุประสงคเปนหลัก มีดังนี ้
  1.1  กาํหนดจดุมุงหมายเชิงพฤติกรรมการสอนหรือโครงการ 
  1.2  เขียนวัตถุประสงคการสอนในรูปพฤติกรรมนักเรียน 
  1.3  กาํหนดวตัถุประสงคการสอน โดยพิจารณาถงึความรู ความสามารถของนักเรียน 
กอนสอนวัฒนธรรมของสังคมและเร่ืองอ่ืนๆที่เกี่ยวของในการประเมนิวาบรรลุวัตถปุระสงคหรือไม
จําเปนตองมีการกําหนดเกณฑ ในการบรรลุผล สามารถตรวจสอบ ความสอดคลองระหวางการปฏิบัติ
และวัตถุประสงค ซึ่งกําหนดไวอยางชัดเจน แตมีขอจํากดั คือ เนนวัตถปุระสงคโดยตรง และมองแคบ
เกินไป อีกทัง้เกณฑในการตัดสินการบรรลวุัตถุประสงคยงัเปนอัตนัยมาก 
 2. รูปแบบการตัดสินคุณคา(Judgmental Model) เปนรูปแบบที่ตองอาศัยคุณวุฒหิรือ
ผูเชี่ยวชาญในการตัดสินคุณคา โดยอาศัยเกณฑภายในและเกณฑภายนอก เกณฑภายในไดแก
กระบวนการตางๆ ที่จะชวยใหวัตถุประสงคบรรลุผล สวนเกณฑภายนอก ไดแก ผลของการบรรลุ
วัตถุประสงค ดังนัน้ ถาเปนการประเมนิกระบวนการหรือวิธีการก็จัดวาเปนแบบจาํลองประเมินโดยใช
เกณฑภายใน ถาเปนการประเมินผลผลิตก็จัดวาเปนแบบจําลองการประเมินภายนอก รูปแบบที่ใชใน
การตัดสินโดยยึดเกณฑเปนหลัก ไดแก แบบจําลองของสเต็ก (Stake’s Model)และแบบจําลองของ
โพรวัส (Provus’s Model) 
  สเต็ก (ขนิษฐา วทิยาอนุมาศและณัฐฏา สรรพศรี. 2544: 194; อางอิงจาก Stake. 1986: 
178) ไดใหความหมายของการประเมนิไววา เปนการบรรยายและตัดสินคุณคาโปรแกรมการศึกษาที่
เนนเร่ืองการบรรยายส่ิงที่ถกูประเมิน โดยอาศัย ผูทรงคุณวุฒิ หรือผูเชี่ยวชาญ ในการตัดสินคุณคา
แบบจําลองในการประเมนิของสเต็กนี ้มีชือ่อีกอยางหนึ่งวา แบบจาํลองการสนับสนนุ (Countenance 
Model) 
 3. รูปแบบที่ชวยในการตัดสินใจ (Decision Model) เปนแบบที่สรางข้ึนเพื่อชวยในการ
ตัดสินใจ รูปแบบประเภทนี ้ไดแก แบบจําลองซิปป (CIPP Model) ของสตัฟเฟลบีมและคนอ่ืนๆ 
(Stufflebeam and Others.1971: 128 – 138) ไดเสนอแบบจําลองซปิป ซึ่งเปนแบบจําลองที่
ประกอบดวยการประเมิน 4 ชนิด ไดแก 
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  3.1  การประเมนิสภาพแวดลอม (Context Evaluation) เปนการประเมินความตองการ 
ความจาํเปนเพื่อจัดทาํโครงการ หรือจัดลําดับความสําคัญของการ และกําหนดจุดมุงหมายของ
โครงการตางๆ การประเมินสภาพแวดลอม ทําไดโดยการศึกษาอิทธิพลหรือแรงกดดันตางๆ 
ของส่ิงภายนอกโครงการวามีตอโครงการหรือไมอยางไร หรืออาจจะประเมินโครงการ โดยการ
เปรียบเทยีบวตัถุประสงคหรือจุดมุงหมายของโครงการวาสอดคลองกบัความจาํเปน นโยบายหรือ
ปรัชญาของสถาบันหรือไม 
    3.2  การประเมนิปจจัยเบื้องตน (Input Evaluation) เปนการประเมินที่มีจุดมุงหมายใน
การนาํเสนอสารสนเทศ กาํหนดวิธีการนาํไปใชทรัพยากรเพื่อใหผลการประเมินบรรลุวัตถุประสงคที่
กําหนดไว คือ ความรับผิดชอบของหนวยงาน ยทุธวิธีเพือ่ใหบรรลุจุดมุงหมายของการประเมิน การ
ประเมินปจจัยเบ้ืองตนชวยใหไดสารสนเทศที่เปนประโยชนในการตัดสินใจดานการวางแผนงาน 
    3.3 การประเมนิกระบวนการ (Process Evaluation) เปนการประเมินเพื่อกํากับ 
ติดตามการประเมิน หาจุดดี จุดดอย ผลการประเมินจะเปนสารสนเทศใหผูบริหารใชในการปรับปรุง
ประเมินใหสามารถดําเนนิการตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ มีบทบาทสําคัญในการใหสารสนเทศเปน
ระยะๆ  เพื่อเปนการตรวจสอบการประเมินสารสนเทศทีไ่ดจากการประเมินกระบวนการที่จะนาํไป
วิเคราะหอยางถี่ถวน  ในการประเมินกระบวนการจะทําใหไดสารสนเทศในการตัดสินใจแกผูบริหารใน
การปรับเปล่ียนแผนงานดําเนินการไดอยางเหมาะสม (Implementing)   
    3.4  การประเมนิผลผลิต  (Product Evaluation) เปนการประเมินที่มีจุดมุงหมายเพื่อการ
พิจารณาการตัดสินใจ หรือการแสวงความคิดเห็นตอความสาํเร็จของโครงการ ทัง้ที่ขณะโครงการ
ดําเนนิอยูแลว โครงการสิ้นสุดลง การประเมินผลผลิตจะไดขอมูลที่นํามาชวยในการตัดสินใจวามี
กิจกรรมใดบางที่ควรทําตอไป และกิจกรรมใดบางที่ควรเลิกทาํ หรือนาํมาปรับปรุงใหม (Recycling) 
   รูปแบบของการประเมินแบบซิปป (CIPP Model) แบบจําลองประเภทนี ้ไมเพยีงแตประเมิน
วาบรรลุวัตถุประสงคหรือไมเทานั้นแตยงัเปนการประเมินเพื่อใหรายละเอียดตางๆ เพือ่ชวยในการ
ตัดสินใจอีกดวย โดยเฉพาะการประเมินผลโครงการประชุม แบบจําลองซิปปจะประเมินในดานตางๆ 
ดังนี ้
   1.  การประเมนิสภาวะแวดลอม (Context Evaluation) ซึ่งจะชวยในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การวางแผนในการกําหนดวัตถุประสงค 
   2.  การประเมนิปจจัยเบื้องตน (Input Evaluation) เปนการตัดสินใจเกี่ยวกบัโครงสรางเพือ่
กําหนดรูปแบบของโครงการ 
   3.  การประเมนิกระบวนการ (Process Evaluation) เปนการตัดสินใจ เกี่ยวกับการ
ประยุกตใชเพือ่ควบคุมการดําเนนิการของโครงการ 
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   4.  การประเมนิผลผลิต (Product Evaluation) จะชวยในการตัดสินใจเพื่อตัดสินและดู
ผลสําเร็จของโครงการ 
 
 1.3 ประโยชนของการประเมินผลโครงการ 
 การประเมนิเปนกิจกรรมทีสํ่าคัญในวงจรการวางแผนและบริหารงานโครงการ เพราะการ
ประเมินมีประโยชนอยางยิง่ตอการวางแผน และบริหารโครงการ สมคิด พรมจุย(2542: 30) สรุปไวดังนี ้
    1.  การประเมนิชวยทาํใหการกาํหนดวัตถุประสงคและมาตรฐานของการดําเนนิงานมีความ
ชัดเจนข้ึนกลาวคือกอนที่โครงการจะไดรับการสนับสนุนใหนาํไปใชยอมจะไดรับการตรวจสอบจาก
ผูบริหารและผูประเมิน สวนใดที่ไมชัดเจน เชน วัตถุประสงคหรือมาตรฐานในการดําเนินงาน หากขาด
ความแนนอนจะตองไดรับการปรับปรุงแกไขใหมีความถกูตองชัดเจนเสียกอน ฉะนั้นจึงกลาวไดวาการ
ประเมินโครงการมีสวนชวยทําใหโครงการชัดเจนและสามารถทีจ่ะนาํไปปฏิบัติอยางไดผล มากกวา
โครงการที่ไมไดรับการประเมิน 
    2.  การประเมนิโครงการชวยใหการใชทรัพยากรเปนไปอยางคุมคาหรือเกิดประโยชนเต็มที่ 
ทั้งนี้เพราะการประเมินโครงการจะตองวิเคราะหขอมูลทุกสวนของโครงการ ขอมูลใดหรือปจจัยใดที่เปน
ปญหาจะไดรับการปรับปรุงแกไขเพื่อใหสามารถปฏิบัติงาน หรือใชในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม
คุมคา ทรัพยากรทุกชนิดจะไดรับการจัดสรรใหอยูในจาํนวนหรือปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอแกการ
ดําเนนิงาน ทรัพยากรที่ไมจาํเปน หรือมีมากเกนิไปจะไดรับการตัดทอน และทรัพยากรใดที่ขาดก็จะ
ไดรับการจัดหาเพิ่มเติม ฉะนั้น การประเมินโครงการจึงมีสวนทีท่ําใหการใชทรัพยากรของโครงการ
เปนไปอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ 
    3.  การประเมนิโครงการชวยใหแผนงานบรรลุเปาประสงค ดังที่ไดกลาววาโครงการเปนสวน
หนึง่ของแผน ดังนัน้เม่ือโครงการไดรับการตรวจสอบวิเคราะหปรับปรุงแกไขใหดําเนนิการไปดวยดี
ยอมจะทําใหแผนงานดําเนนิไปดวยดีและบรรลุถึงวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว หากโครงการใดโครงการ
หนึง่มีปญหาในการปฏิบัติยอมกระทบกระเทือนตอแผนงานโดยสวนรวม ฉะนั้น จึงอาจกลาวได
เชนเดียวกนัวาหากการประเมิน  โครงการมีสวนชวยใหโครงการดําเนนิไปอยางมีประสิทธิภาพ 
หมายถงึ การประเมินโครงการมีสวนชวยใหแผนงานบรรลุถึงวัตถุประสงคและดําเนนิงานไดดวยดี
เชนเดียวกนั       
 4. การประเมนิโครงการมีสวนชวยในการแกปญหาอันเกิดจากผลกระทบ (Impact) ของ 
โครงการและทําใหโครงการมีขอที่ทาํใหเกดิความเสียหายลดนอยลงดัง ตัวอยางเชน โครงการเข่ือนน้าํ
โจน ซึ่งในการสรางถนนเพื่อไปสูสถานที่สรางเข่ือนนัน้ตองผานปาไมธรรมชาติ ทาํใหเกิดการลักลอบตัด
ไมทําลายปาและสัตวปาหลายชนิดอาจตองสูญพนัธุ การประเมินโครงการจะชวยใหเกิดโครงการ
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ปองกนัรักษาปาและโครงการอนุรักษและอพยพสัตวปาข้ึน  เพื่อใหเกดิการแกปญหา เปนตน ดวย
ตัวอยางและเหตุผลดังกลาวจึงถือไดวาการประเมินโครงการมีสวนชวยในการแกปญหาได 
   5.  การประเมนิโครงการมีสวนชวยอยางสําคัญในการควบคุมคุณภาพของงานดังที่ไดกลาว 
แลววาการประเมินโครงการเปนการตรวจสอบและควบคุมชนิดหนึ่ง ซึง่ดําเนินงานอยางมีระบบและมี
ความเปนวทิยาศาสตรอยางมาก ทกุสวนของโครงการและปจจัยทุกชนดิจะไดรับการวิเคราะหอยาง
ละเอียด กลาวคือ ทัง้ขอมูลนําเขา (Inputs) กระบวนการ (Process) และผลงาน (Outputs) จะไดรับ
การตรวจสอบประเมินผลทุกข้ันตอน สวนใดที่มีปญหาหรือไมมีคุณภาพจะไดรับการพิจารณายอนกลับ 
(Feedback) เพื่อใหมกีารดําเนินงานใหมจนกวาจะเปนไปตามมาตรฐานหรือเปาหมายที่ตองการ 
ดังนัน้ จงึถือไดวาการประเมินผลเปนการควบคุมคุณภาพของโครงการ 
   6.  การประเมนิโครงการมีสวนในการสรางขวัญกําลังใจใหผูปฏิบัติงานตามโครงการเพราะ
การประเมนิโครงการมิใชการควบคุมบังคับบัญชาหรือส่ังการ แตเปนการศึกษาวิเคราะหเพื่อปรับปรุง
แกไขและเสนอแนะวิธกีารใหม ๆ เพื่อปฏิบัติโครงการ อันยอมจะนาํมาซ่ึงผลงานที่ดีเปนทีย่อมรับของ
ผูเกี่ยวของทัง้ปวง โดยลักษณะเชนนี้ยอมทําใหผูปฏิบัติมีกําลังใจ มีความพึงพอใจและมีความต้ังใจ
กระตือรือรนทีจ่ะปฏิบัติงานตอไปและมากขึ้น ฉะนั้นจงึกลาวไดวาการประเมินโครงการมีสวนสําคัญ
อยางยิ่งในการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
   7.  การประเมนิโครงการชวยในการตัดสินใจในการบริหารโครงการกลาวคือการประเมิน
โครงการจะทาํใหผูบริหารไดทราบถงึอุปสรรคปญหา ขอดี ขอเสีย ความเปนไปไดและแนวทางในการ
ปรับปรุงแกไขการดําเนินโครงการ โดยขอมลูดังกลาวแลวจะชวยทําใหผูบริหารตัดสินใจวาจะดําเนิน
โครงการนั้นตอไป หรือยุติโครงการนัน้เสีย นอกจากนัน้ผลของการประเมินโครงการอาจเปนขอมูลอยาง
สําคัญในการวางแผนหรือกาํหนดนโยบายของผูบริหารและฝายการเมือง 
 นอกจากนีก้ารประเมินผลยงัชวยในดานจิตวิทยา หรือสังคมและการเมืองในหลายกรณี 
จะพบวา การประเมินผลไมใชจะทําหนาทีเ่พียงแตเปนการตัดสินใจปรับปรุงในขณะที่โครงการกําลัง
ดําเนนิอยู หรือตัดสินใจผลรวบยอดเพื่อการเลือกที่จะดําเนินการตอไป ปรับปรุง หรือยกเลิกโครงการ
เทานัน้ แตยังอาจทาํหนาที่เปนส่ิงกระตุนใหผูดําเนินงานโครงการ มีความกระตือรือรน เอาใจใส 
ระมัดระวังและมีความต่ืนตัวในการดําเนนิงานอยูเสมอ ซึ่งกเ็ปนสวนหนึง่ทีจ่ะทาํใหโครงการสามารถ
ดําเนนิการไปไดอยางมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จไดดียิ่งข้ึนและนับไดวาการประเมินผล  ไดทํา
หนาทีท่างดานจิตวทิยาอีกทางหนึ่งดวย จึงไมนามองขามหนาที่ของการประเมินผลหนาทีน่ี้ไป (สุขุม  
มูลเมือง.  2530: 7) 
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 1.4 รูปแบบของการประเมิน 
 ไดมีผูเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับรูปแบบในการประเมินไวมากมายหลายรูปแบบ แตละแบบ
มีแนวคิด ทฤษฎี เหตุผล และวิธีการประเมินทีม่ีผูนยิมสนับสนนุ นําไปใชเปนแบบอยางในการประเมิน
สภาพการณของปญหาท่ีจะประเมินตางกนัไป ในเชิงปฏิบัติจะดัดแปลง ปรับปรุงแนวคิดและวิธีการให
สอดคลองกับความเหมาะสม และสภาพของการประเมนิแตละโครงการ(นิศา  ชูโต.  2542: 16) 
 สมคิด  พรมจุย (2542:42) กลาววา รูปแบบการประเมินเปนกรอบหรือแนวคิดที่สําคัญแสดง
ใหเหน็ถงึกระบวนการหรือรายการประเมิน ซึง่มีความแตกตางกนัข้ึนอยูกับขอตกลงเบ้ืองตน 
   

 รูปแบบการประเมินของสตัฟเฟมบีม (Daneil  L.  Stufflebeam)   
 สตัฟเฟมบีม (Stufflebeam. 1971) ไดเสนอรูปแบบประเมิน CIPP (Context-Input-
Process-Product Model) เปนการประเมินทีเ่ปนกระบวนการตอเนือ่ง ซึง่ไมเพยีงแตประเมินวาบรรลุ
วัตถุประสงคหรือไมเทานัน้แตยังเปนการประเมินเพื่อใหรายละเอียดตาง ๆ เพื่อชวยในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการเลือกเปาหมาย/จุดมุงหมาย การดําเนินงาน การกําหนดยุทธวิธ ีแผนงาน รวมทั้งการ
ปรับเปล่ียนใหมีความเหมาะสม และการตัดสินใจเกี่ยวกบัการปรับเปล่ียน คง-ขยาย/ยุบ-เลิกโครงการ 
โดยจะประเมินในดานตาง ๆ ดังนี ้
 1.  การประเมนิสภาวะแวดลอม (Context Evaluation) จะชวยใหการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
วางแผนในการกําหนดวัตถปุระสงค โดยจะเนนในดานความสัมพันธที่เกีย่วกับสภาพแวดลอม ความ
ตองการและความจําเปน กระแสทิศทางของสังคมและการเมือง สภาพเศรษฐกิจและปญหาของชมุชน 
ตลอดจนนโยบายของหนวยงานระดับบนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ชวยวนิิจฉัยปญหาเพื่อใหไดขอมูล
พื้นฐานที่จะเปนประโยชนตอการตัดสินใจ การบรรยายและการวิเคราะหสภาวะแวดลอม ยงัชวยให
ทราบถงึตัวแปรที่เกี่ยวของและมีความสําคัญสําหรับการบรรลุเปาหมาย ทําใหไดมาซึ่งการเปล่ียนแปลง
วัตถุประสงคโดยอาศัยการวนิิจฉัยและการจัดเรียงลําดับปญหาใหสอดคลองกับความตองการ  
  วิธีการประเมินสภาวะแวดลอม มี 2 วิธ ี
  1.1  Contingency Mode เปนการประเมินสภาวะแวดลอมเพื่อหาโอกาสและแรงผลักดัน
จากภายนอกระบบ เพื่อใหไดขอมูลมาใชพัฒนาสงเสริมโครงการใหดีข้ึน โดยใชการสํารวจปญหา
ภายในขอบเขตที่กําหนดอยางกวาง ๆ จะทําใหคาดการณเกี่ยวกับอนาคตซึ่งมีประโยชนในการวางแผน
โครงการตอไป คําถามที่ใชในการประเมนิคือ คําถาม “ถา…แลว” เปนการตรวจสอบความถกูตองของ
วัตถุประสงค 
  1.2  Congruence Mode เปนการประเมินโดยการเปรียบเทียบระหวางการปฏิบัติจริงกับ
วัตถุประสงคทีว่างไว ทําใหทราบวาวัตถุประสงคใดบางทีไ่มสามารถบรรลุเปาหมายได เปนไปเพื่อการ
ปรับปรุง 
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 2. การประเมนิปจจัยเบ้ืองตน (Input Evaluation) เปนการตรวจสอบความพรอมของปจจัย
นําเขาของโครงการ หมายถงึ การประเมินทรัพยากรทีจ่ําเปนสําหรับการนํามาใชในการดําเนนิโครงการ 
เพื่อวิเคราะหหาทางเลือกทีเ่หมาะสมที่สุดกับทรัพยากรที่มีอยูและเปนทางเลือกทีม่โีอกาสทําใหบรรลุ
วัตถุประสงคโครงการไดมากที่สุด ซึง่มักประเมินในดานตาง ๆ คือ 
  2.1  ความสามารถของหนวยงานหรือตัวแทนในการจัดโครงการ 
  2.2  ยทุธวธิทีีใ่ชในการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ 
 3.  การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) 
 
 เมื่อแผนดําเนนิการไดรับการอนุมัติและลงมือทํา การประเมินกระบวนการจําเปนตองไดรับ
การเตรียมการเพื่อใหขอมูลยอนกลับแกผูรับผิดชอบและผูดําเนนิการทุกลําดับข้ันเพื่อที่จะไดสามารถ
ปรับปรุงแกไขไดทันทวงที  ซึง่มีวัตถปุระสงค 3 ประการ  คือ 
 1.  เพื่อหาและทํานายขอบกพรองของกระบวนการ หรือการดําเนินการตามข้ันตอนทีว่างไว 
ประเมินเกี่ยวกับวิธกีารจัดกจิกรรมของโครงการ การนาํปจจัยนาํเขามาใชเหมาะสมมากนอยเพียงใด 
เปนไปตามลําดับข้ันตอนหรือไม กิจกรรมที่จัดข้ึนจะกอใหเกิดการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการหรือมี
อุปสรรคใด ๆ เกิดข้ึน  
 2.  เพื่อรวบรวมสารนิเทศสําหรับผูตัดสินใจวางแผนงาน นาํผลการประเมินมาปรับปรุง
กระบวนการดําเนนิงานใหรัดกุมมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 3.  เพื่อเปนรายงานสะสมถึงการปฏิบัติตาง ๆ ที่เกิดข้ึน 
 4.  การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) มีจุดมุงหมายเพื่อวัดและแปลความหมาย
ของความสําเร็จ เปนการประเมินเกี่ยวกับผลที่ไดรับทั้งหมดจากการดําเนินงานวาไดผลมากนอย
เพียงไรเปนไปตามวัตถุประสงคที่กาํหนดไวหรือไม โดยนําผลที่วัดไดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ
มาตรฐานที่กาํหนดไว และแปลความหมายถึงเหตุของส่ิงที่เกิดข้ึน โดยอาศัยรายงานจากการประเมิน
สภาวะแวดลอม ปจจัยและกระบวนการรวมดวย เพื่อการตัดสินใจปรับปรุงขยายโครงการ นาํไปใช
ตอเนื่องตอไป และเพื่อลมเลิกโครงการ 
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ภาพประกอบ 2 ความสัมพนัธระหวางการประเมินกบัการตัดสินใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 3  รูปแบบการประเมิน CIPP 

 

ประเภทของการประเมนิ 

การประเมินปจจัยเบื้องตน 

การประเมินกระบวนการ 

การประเมินผลผลิต 

การประเมินสภาวะแวดลอม การตัดสินใจเลือกวัตถุประสงค 

เลือกแบบการจัดแผนงานท่ีเหมาะสมท่ีสุด

การนําแผนงานท่ีวางไวไปปฏิบัติการ 
ปรับปรุงอะไรบาง 

ควรปรับปรุงขยายแผนงานหรือควรลมเลิก

ประเภทของการตัดสนิใจ 
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 ลาสุดในป 2003 มีรายงานจากการประชุม Oregon Program Evaluator Network (OPEN) 
วาสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam. 2003: 41-45) ไดเสนอใหมีการปรับเพิม่รูปแบบการ ประเมินแบบซปิป
ปรับปรุงใหมป 2003 จากเดิมที่ประเมนิเพียง 4 อยาง (Context-Input-Process- Product) เปน
ประเมิน 7 อยางโดยแยกการประเมินในสวนของผลผลิต (Product) ออกเปนอีก 4 ดาน ยอยคือ  
 1.  การประเมนิดานประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation)  
 2.  การประเมนิดานผลกระทบ (Impact Evaluation)  
 3.  การประเมนิดานความยั่งยนื (Sustainability Evaluation)  
 4.  การประเมินดานความสามารถในการขยายผล (Transportability Evaluation)  
 

 รูปแบบการประเมินแบบซิปปเปนรูปแบบการประเมินทีน่ับไดวาเปนตนแบบของการ ประเมนิ
อยางมีระบบ ดังพิจารณาไดจากรูปแบบการประเมินทีแ่สดงถึงการดําเนนิการอยางตอเนื่อง และมีการ
ปรับปรุงตัดสินใจทกุข้ันตอนซึ่งเปนกระบวนการประเมินที่จัดไดวามีรูปแบบการประเมินแบบ ซิปป ใน
การประเมนิและปรับปรุงระบบดังภาพประกอบ 4 
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ภาพประกอบ 4  รูปแบบการประเมินแบบซปิปในการประเมินและปรับปรุงระบบ 
 

 รูปแบบการประเมินแบบซิปปที่ปรับปรุงใหมป 2003 มีวธิีการและเทคนิคหลากหลายที ่ใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูลในการประเมินซึง่ สตัฟเฟลบีม ไดนําเสนอไวในการประชุม Oregon Program 
valuator Network (OPEN) เมื่อป 2003 (Stufflebeam. 2003: 16) โดยแยกเปนการ ประเมนิ 7 ดาน 
ดังตาราง  
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ตาราง 1 วธิีการที่หลากหลายในการเก็บขอมูลการประเมินตามรูปแบบการประเมินแบบซิปปที่ปรับปรุง
ใหมป 2003  

 

วิธีการ บริ
บท

 

ปจ
จัย

 เบื้
อง
ตน

 

กร
ะบ
วน

 ก
าร

 

ปร
ะสิ
ทธ
ิผล

 

ผล
กร
ะท
บ 

คว
าม

 ยั่
งยื
น 

คว
าม
สา
มา
รถ

 ใน
กา
รข
ยา
ยผ
ล 

การสํารวจ √ - √ √ √ √ - 

ทบทวนวรรณกรรม √ √ - - - - - 

ตรวจสอบเอกสาร √ √ √ √ √ - - 

เยี่ยมชม/ดูงาน โครงการที่เกี่ยวของ - √ - √ √ - √ 
ขอสรุปจากทมีวางแผน - √ - - - - - 

Delphi เทคนคิ √ √ - - - - - 

ฐานขอมูล /รูปแบบโปรแกรม - √ √ - √ √ - 

สังเกตในสถานที่จริง - - √ √ √ √ - 

กรณีศึกษา - - √ √ √ √ - 

การศึกษาวิชาการออกแบบทดลอง - √ - - - √ - 

สัมภาษณผูมสีวนไดสวนเสีย √ - √ √ √ √ √ 
Focus group √ √ √ √ √ √ √ 
การฟง √ √ √ √ - - - 

วิเคราะหตนทนุ - √ √ √ - - √ 
วิเคราะหเอกสารทุติยภูม ิ √ - - - - - - 

การประเมนิไมยึดวัตถุประสงค - - √ √ √ √ √ 
การบันทึกภาพถาย √ - √ √ √ √ √ 
การประชุมรับฟงขอคิดเหน็ /
รายงาน ความกาวหนา 

√ √ √ √ √ √ √ 

การสังเคราะห /รายงานฉบับสมบูรณ √ √ √ √ √ √ √ 
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 รูปแบบการประเมินแบบซิปป มีลักษณะเปนการใหขอมลูยอนกลับในกระบวนการ ตาง ๆ 
ตอเนื่องกนัเปนวัฏจักรที่ครบวงจร ซึ่งเปนแนวคิดริเร่ิมแหงการประเมนิที่ตอเนื่องและการนําผล การ
ประเมินมาปรับแผน และการดําเนินงาน การประเมินนี้เปนตนแบบของการประเมินอยางตอเนื่อง มา
จนปจจุบนันี ้ผลของการประเมินมีประโยชนตอผูมีหนาทีตัดสินใจ และยังสามารถใชเพื่อตรวจสอบ 
การตัดสินใจคร้ังกอน ๆ ไดอีกดวย เชน ขอมูลที่ไดจาการประเมินกระบวนการอาจชวยใหผูมหีนาที ่
ตัดสินใจไดทบทวนโครงสรางที่ไดตัดสินใจไปแลววาเหมาะสมหรือไม และยังไดทบทวนปจจัยเบ้ืองตน 
อีกคร้ังหนึ่ง ขอคิดในการประเมินดังกลาวนี้ไดชี้ใหเหน็ถงึความสัมพนัธระหวางการจัดการกับการ 
ตัดสินใจนอกจากนี้ธรรมชาติของการประเมินแบบนี้ไดชี้ใหเหน็ถงึองคประกอบจากสภาวะแวดลอมที่ม ี
อิทธิพลหรือสงผลกระทบตอการประเมินอยางมาก 
 
2. โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ 
   สวนดุสิต 
 
 2.1 ขอมูลเกีย่วกับตัวโครงการ 
 ความเปนมาของโครงการ 
 สืบเนื่องจากทีรั่ฐบาลไดมีมติคณะรัฐมนตรี มอบหมายใหกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง ICT 
และกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมกนัจัดทาํโครงการ จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพาราคา
ประหยัด เพื่อใหนักเรียนทุกคนไดมี โอกาสไดใชคอมพิวเตอรในการศึกษาเรียนรูและสามารถเขาถึงแหลง
ความรูได โดยไมจํากัดเวลาและสถานที ่ดังเหน็ไดจากโครงการของรัฐบาล ไดแก โครงการ One Laptop 
per Child ซึ่งรัฐบาลระบุที่จะดําเนนิโครงการดังกลาว ในป 2550 สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่1 
เพื่อใหนักเรียนใชตําราหนงัสือ เรียนในรูปแบบของ e-Book โครงการจัดหาคอมพิวเตอรชนิดพกพาสําหรับ
นิสิต นกัศึกษา และบุคลากรใน สถาบันการศึกษา  เปนการทาํขอตกลงความรวมมือในโครงการสินเช่ือ
เพื่อซ้ือ คอมพวิเตอรแบบพกพา ระหวางธนาคารออมสินกับคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวนัที่ 6 
สิงหาคม 2547 โดยผูกูไดแก นิสิต นักศึกษา ผูปกครองของนิสิต นักศึกษา บุคลากรของสถาบนั 
การศึกษา สําหรับหลักเกณฑ เงื่อนไขการให สินเช่ือ คือ จํานวนเงนิใหกูจายจริงไมเกนิ 40,000 บาท 
ระยะเวลาชําระเงนิกูไม เกิน 3 ป การชําระเงินกูทาง สถาบันการศึกษาจะทาํหนาที่รวบรวบเงนิของผูกูนํา 
สงชําระหนี้ใหธนาคารเปนรายเดือน โดยที่ทางธนาคารจะมีการมอบเงินพิเศษ ใหแกสถาบันการศึกษา ใน
อัตรารอยละ 0.50 ของเงนิตนที่สงชําระหนี้ครบถวน ในแตละเดือนเพือ่ใชเปนเงนิสวนกลางของ
สถาบันการศึกษาและนํามาชําระหนี ้ใหแกธนาคารแทนผูกูกรณีผูกูผิดนัดไมชําระหนี้บางงวด จาก
นโยบายของรัฐบาลดังกลาวประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่มุงเนนให
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นักศึกษาเกิดพฤติกรรมการเรียนรูดวยตนเองตามอัตวิสัย เปนการเพิ่มการแขงขันใหกับประเทศไดในอีก
แนวทางหนึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจึงไดริเร่ิมโครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา สําหรับ
นักศึกษา ซึ่งมลัีกษณะการดําเนนิงานคลายคลึงกับโครงการจัดหาคอมพิวเตอรชนิดพกพา ของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแตมหาวทิยาลัยเปนผู ดําเนนิการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงนิแทน
นักศึกษา โดยทางมหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนดุสิตไดคิดคํานวณคาใชจายในสวนการจัดซื้อเคร่ือง
คอมพิวเตอร แบบพกพาสําหรับนักศึกษา เปนคาอุปกรณการเรียนรวมอยูใน Unit Cost คาเลา เรียนของ
นักศึกษาช้ันปที่ 1 ปการศึกษา 2549 ตามนโยบายของรัฐบาลที่กาํหนด ใหในปการศึกษา 2549 เปนปที่
เร่ิม ใชระบบกองทนุเงนิใหกูยืมที่ผูกกับรายไดใน อนาคต   ( Income Contigent Loan: ICL ) โครงการนี้
จึงเปนโครงการที่ทําให นกัศึกษาไดรับประโยชนสูงสุดจากการที่ไดมีเคร่ืองคอมพิวเตอรชนิดพกพาเปน 
อุปกรณการเรียนโดยทีน่ักศึกษาไมตองรับภาระผอนชําระคาเคร่ืองคอมพิวเตอร เพิม่ข้ึนและมหาวิทยาลัย
ไมตองใชงบประมาณของมหาวิทยาลัยในการลงทุนซื้อ ครุภัณฑคอมพิวเตอรเพื่อใหบริการ ทัง้นีใ้นการซื้อ
เคร่ืองคอมพิวเตอรจํานวนมาก ประกอบกบัการทีท่างมหาวิทยาลัยจะรับดําเนนิการติดตอกับทางธนาคาร
และ บริษัทคอมพิวเตอร ทําใหเกิดความมัน่ใจวาจะไดอุปกรณที่มีคุณภาพและเพ่ิม อํานาจในการตอรอง
กับบริษัทคอมพิวเตอรในเร่ืองของ ราคาเคร่ือง คุณลักษณะ ของตัวเคร่ือง บริการหลังการขาย รวมทั้ง
มหาวิทยาลัยสามารถกําหนดเงื่อนไข ใหทางบริษัทคอมพิวเตอรขยายระบบเครือขายไรสายไปยงัศูนย
การศึกษาที่มนีักศึกษาช้ันปที่ 1 เพื่อรองรับการใชงานอีกดวย ทัง้นี้ภายหลังจากมีการสงมอบคอมพิวเตอร
ใหแกนกัศึกษามหาวทิยาลัยราชภัฏ สวนดุสิตไดมีการเตรียมแผนการลงทนุในการปรับปรุงโครงสราง
พื้นฐานสาํหรับ การใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ การจัดการเรียนการสอนผานระบบเครือขาย การใช
งานระบบบริหารการศึกษาและการสืบคนขอมูลผานเครือขายอินเตอรเน็ต เพื่อรองรับการใชงานทีเ่พิ่มข้ึน
ตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  พ.ศ.  2547 -2549 เพื่อใหนกัศึกษา
สามารถใชทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยูอยางเกิดประโยชน 
 
 วัตถุประสงค 
 1. เพื่อจัดหาอุปกรณคอมพิวเตอรแบบพกพา สําหรับสนับสนุนการเรียนการสอน และการ
เรียนรูดวยตนเองใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา   
 2. เพื่อใชเปนเคร่ืองลูกขายในการเขาถงึสารสนเทศทางการศึกษา และเพือ่เขาใชบริการตาง ๆ  
บนระบบสารสนเทศของมหาวทิยาลัย 
 3. เพื่อเปนเคร่ืองมือสําหรับนักศึกษาในการฝกทักษะการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศใน
รูปแบบตางๆ และการเรียนรูดวยตนเองผานส่ือการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส 
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 เปาหมาย  
 เปาหมายเชิงคุณภาพ 
 นักศึกษามีความสามารถในการเขาถงึเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวทิยาลัยทัง้ระบบบริหาร
การศึกษา หองสมุดเสมือน การสืบคนขอมูลผานอินเตอรเน็ต รวมทั้งการใชโปรแกรมเพื่อจัดทาํรายงาน 
 
 กิจกรรมดําเนินการ   
 กระบวนการดาํเนนิงานการจดัหาคอมพวิเตอรชนิดพกพา ประกอบดวยผูมีสวนเกี่ยวของ 4  สวน 
คือ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต บริษัทผูยืน่ประมูลงาน ธนาคาร และ นักศึกษา โดยทั้ง 4 สวนมีข้ันตอน
การดําเนินงานรวมกนัดังแผนภาพตอไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 5 กระบวนการดําเนนิงานการจัดหาคอมพิวเตอรชนิดพกพา 

 
 
 
 
 
 

สํารวจความเปนไปไดของโครงการ ประมาณการจํานวน
นักศึกษา กําหนดคุณลักษณะของเคร่ือง สํารวจราคากลาง 
และ จัดทําโครงการ  ในชวงเดือน ตุลาคม 2549 

นําเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย   
 มีนาคม 2550 

 จัดซื้อ-จัดจางตามระเบียบพัสด ุ
ภายในเดือน มีนาคม 2550 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 คณะกรรมการตรวจรับเคร่ือง
คอมพิวเตอรแบบพกพา 

 สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนเบิก-จายเคร่ือง

คอมพิวเตอร ใหกับนักศึกษา 

ทําสัญญา โดยผูปกครองของ
นักศึกษาเปนผูค้ําประกัน 

  ดําเนินการตามขั้นตอนการขอ
สินเชื่อจากธนาคารท่ีไดรับ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

อนุมัติ/ทําสัญญา 

 จายเงินกูโดยส่ังจายในนาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

สงผลการพิจารณา 

ดําเนินการตามกระบวนการ 

 มหาวิทยาลัยชําระหน้ีโดยใช
เงินบํารุงการศึกษา ชําระ
ธนาคารเปนรายเดือน 

 สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนทําสญัญากับนักศึกษา  

ธนาคารรับชําระหน้ี 

นักศึกษา บริษัท 

นักศึกษารับเคร่ืองคอมพิวเตอร
แบบพกพา 

พิจารณาสินเช่ือ 

ธนาคาร 
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 กระบวนการซื้อจาง  ประมาณระยะเวลาดําเนินการทัง้ส้ิน 3 เดือน 
 

 
ภาพประกอบ 6 กระบวนการซื้อจาง 

 
 โครงการจัดซือ้เคร่ืองคอมพวิเตอรแบบพกพาสําหรับนักศึกษา เปนโครงการทีมุ่งเนนให
นักศึกษาเกิดรูปแบบการเรียนรูแบบใหม  การเปลี่ยนแปลงนี้จะสงผลใหมหาวทิยาลัยกาวไปสู Cyber 
University โดยการบริหารจดัการรูปแบบการเรียนรูของนักศึกษาจะเนนการเรียนรูดวยตนเองมากข้ึน 
บนโครงสรางพื้นฐานที่ไดรับการสนับสนนุจากมหาวิทยาลัย ไดแก 

นําเสนอโครงการในท่ีประชุมเพื่อขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย   

ดําเนินการตามกระบวนการจัดซื้อ-จัดจาง 

ดําเนินการทําสัญญากับบริษัทที่ผานการพิจารณา 

บริษัทจัดสงเครื่อง 

คณะกรรมการตรวจรับ ตรวจรับเครื่อง 

สงมอบเครื่องใหกับนักศึกษาที่ชําระคาลงทะเบียนและได
ทําสัญญากับทางมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว 

ดําเนินกระบวนการต้ังเรื่องเบิกจายใหกับทางบริษัท 

จัดอบรมการใชงานคอมพิวเตอรเบื้องตนใหกับนักศึกษา 

พัสดุดําเนินการเชิญบริษัทเขามาย่ืนซอง   

ประกาศผลการประมูล 
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 1.  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรไรสาย มหาวิทยาลัยสามารถลดตนทนุในการจัดหาเคร่ือง
คอมพิวเตอรสําหรับใหบริการในหองปฏิบติัการ โดยที่หองเรียนทุกหอง  พืน้ทีว่างในโรงอาหาร  พืน้ทีน่ั่ง 
พักผอน ตลอดจนระเบียงทางเดินของมหาวทิยาลัย สามารถใชเปนหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรได โดย
ทางมหาวทิยาลัยจัดเตรียมทีจ่ะขยายโครงสรางพืน้ฐานในเร่ืองของเครือขายไรสาย (Wireless LAN) 
ใหครอบคลุมทั้งในมหาวทิยาลัยและศูนยการศึกษา เนือ่งจากเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพาใน
โครงการนี้มีอุปกรณเครือขายไรสาย แบบ 802.11b/g  ( WIFI ) ที่ติดต้ังมาในตัวเคร่ืองทุกเคร่ืองจงึ
สามารถใชงานไดครอบคลุมพื้นที่ของมหาวทิยาลัย 
   2.  รูปแบบการเรียนรูจากทรัพยากรสารสนเทศท่ีหลากหลาย นักศึกษาสามารถเขาถึง
สารสนเทศท่ีหลากหลายโดยการสนับสนุนเนื้อหาวิชาจากคณะและแหลงความรูตางๆทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยผานระบบเครือขาย จึงไดเรียนรูทัง้เนื้อหา สาระ และฝกทกัษะการใชงาน ICT 
ดวยตนเองโดยไมจํากัดสถานท่ี และเวลา นอกจากนีน้ักศึกษายังสามารถเกิดการเรียนรูรวมกันเปน
กลุมและเกิดการบูรณาการความรูผานเครือขายภายในองคกร (Suan Dusit Intranet)   
 3.  การบูรณาการระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีสามารถเขาถึงไดทุก
ที่ทุกเวลา ในปจจุบันมหาวทิยาลัยมีการสงเสริมใหนักศึกษาเรียนรูจากบทเรียนออนไลน  ส่ือการ
เรียนรูแบบส่ือผสม(Multimedia) รวมถงึเอกสาร ตําราประกอบการสอนท่ีอยูในรูปของส่ือ
อิเล็กทรอนกิส (e-Book, Video on Demand, e-Research)  ทีน่ักศึกษาสามารถเขาใชงานพรอมกัน
ไดในเวลาเดียวกัน  ซึง่ชวยเปดโอกาสการเขาถึงแหลงการเรียนรู  การมีแหลงขอมูลที่เปนสากลให
นักศึกษาสืบคนไดอยางไมจาํกัด  ชวยใหลดตนทุนในการผลิตส่ือการเรียนการสอน  และเปนเคร่ืองมือ
ของอาจารยในการแลกเปล่ียนกับนักศึกษาไดอีกชองทางหนึ่ง  
 

 แผนการติดต้ัง และระบบการบํารุงรกัษา   
 

 การสงมอบเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาใหกับนักศึกษา 
  ทางมหาวทิยาลัยจะทาํการสงมอบเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพา ผานทางสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน  นกัศึกษาจะไดรับมอบเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพาภายหลังจากที่
นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2550 และ ทาํสัญญายืมเคร่ืองคอมพิวเตอร
แบบพกพากับทางมหาวทิยาลัยเรียบรอยแลว 
   ระบบการบํารุงรักษา   
   มหาวิทยาลัยกําหนดใหบริษัทที่เขารวมโครงการจะตองมีศูนยบริการที่จะใหการบริการเปน
ของตนเอง  ไมนอยกวา 12 แหงทั่วประเทศโดยยอมรับภาระการบริการตามสัญญา ผูที่ไดรับการ
คัดเลือกจะตองสงเจาหนาทีม่าประจําที่มหาวิทยาลัยไมนอยกวา 2 คน ต้ังเปนศูนยรับบริการ (Service 
Center) ตลอดเวลาทําการ (วันจนัทร – ศุกร เวลา 8.30 น. - 17.00 น.) นอกจากนี้บริษัทที่เขารวม
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โครงการจะตองรับผิดชอบตอความชํารุดเสียหายซ่ึงเกดิข้ึนจากการใชงานปกติในระยะเวลาไมนอย
กวา 3 ป (ยกเวนแบตเตอรร่ี รับประกัน 1 ป) แบบ On Site Service ทั้งคาแรงและคาอะไหล และหาก
ใชเวลาแกไขเกินกวา 3 วันทําการ บริษทัที่เขารวมโครงการจะตองนําเคร่ืองที่มีคุณลักษณะเทียบเทา
หรือสูงกวา มาใหนักศึกษาใชทดแทนจนกวาจะดําเนนิการซอมแลวเสร็จ 

 

 แผนพัฒนานักศึกษา 
   ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรูของนักศึกษารวมทั้งพฤติกรรมการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือรับบริการตางๆ ของมหาวทิยาลัยทัง้การลงทะเบียน การดูผลการเรียน รวมถึงการ
ติดตอส่ือสารกับหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ ดังนัน้นักศึกษาช้ันปที่ 1 ป เมื่อไดรับเคร่ืองคอมพิวเตอร
แบบพกพาแลว นักศึกษาควรที่จะไดมีการเรียนรูเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
เพื่อใหเขาใจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวทิยาลัย ผานกระบวนการตาง ๆ ดังนี ้
  1.  กระบวนการเรียนการสอน ในรายวิชา 4000108 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู 
3(2-2) (Information Technology for Learning) ในภาคเรียนที ่1 ซึ่งเปนการเรียนรูเทคโนโลยี
สารสนเทศพ้ืนฐานที่จําเปนในการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ซึ่งคอมพิวเตอรแบบพกพาถือเปน
เคร่ืองมือในการจัดการเรียนการสอน ที่ชวยฝกทกัษะใหแกนักศึกษาไดเปนอยางดี 
 2.  กระบวนการฝกอบรม การใชงานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศรวมกับศูนยขอมูลกลางและสํานกัสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดเตรียม
หลักสูตรอบรมสําหรับนักศึกษาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 2 หลักสูตร ดังนี ้ 
   หลักสูตรท่ี  1 หลักสูตรการใชระบบบริหารการศึกษา  
   หลักสูตรท่ี  2 หลักสูตรการใชระบบสืบคนของหองสมดุ 
  3.  การอบรมการใชงานและการดูแลคอมพิวเตอรเบือ้งตน โดยเปนการอบรมถึงวิธีการ
ต้ังคาการใชงานคอมพิวเตอรเบ้ืองตน การใชงานซอฟตแวรระบบปฏิบัติการ และการดูแลรักษาเคร่ือง
อยางถูกตอง โดยบริษัทที่ประมูลงานไดเปนผูจัดฝกอบรมใหกับนักศึกษาใหมทุกคน ตามเงื่อนไขใน 
TOR 
   4.  การจัดทําสื่อมัลติมีเดีย สนับสนุนการเรียนรูผาน Web-Based Learning 
มหาวิทยาลัยไดมีการจัดทาํคูมือประกอบการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในแตละระบบไวบน
เครือขายของมหาวิทยาลัย ดังนัน้ นักศึกษาสามารถทบทวนหรือเรียนรูการใชระบบงานตางๆ ผานทาง 
Web base Learning อีกชองทางหนึง่ 
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 งบประมาณ 
   แหลงที่มาของเงินทนุ มหาวทิยาลัยจะขอสนับสนนุสินเช่ือจากธนาคารพาณิชยโดยพิจารณา
จากขอเสนอของธนาคารที่ใหประโยชนสูงสุด (อัตราดอกเบ้ีย  MLR -1%) เพื่อชําระใหกับบริษทัที่
ดําเนนิการจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพา ราคาเคร่ืองละ 30,000 บาท  จาํนวน 4,500 เคร่ือง  
เปนเงินโดยประมาณ  135,000,000 บาท (ยังไมรวมดอกเบ้ีย)  ทางมหาวทิยาลัยจะทําการผอนชาํระ
คาคอมพิวเตอรแบบพกพากับธนาคารเปนรายเดือนดวยเงินงบประมาณบํารุงการศึกษาที่หกัออกจาก
คาลงทะเบียนของนักศึกษาเปนระยะเวลา 3 ปการศึกษา (6 ภาคเรียน)  
 
 ผูรับผิดชอบ 
 ผูชวยอธกิารบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 ความคุมคาในการลงทุน การจัดหาคอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับ จะทาํใหทาง
มหาวิทยาลัยลดคาใชจายในการลงทนุทางดานการจัดเตรียมหองปฏิบัติการคอมพวิเตอร  การจดัเชา
เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอรเพือ่ใหบริการนกัศึกษา รวมทัง้การติดต้ังและเดินสายระบบเครือขายใน
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ดังตาราง 2 
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ตาราง 2 แสดงคาใชจายในการลงทุนเพื่อจัดเตรียมหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษา 
จํานวน 4,500 คน  ดังนี ้

 

รายการ คาใชจาย 
ระยะเวลา
การใชงาน คาใชจายตอป 

คาปรับปรุง/จดัทําหองปฏิบติัการสําหรับนกัศึกษา 
500,000  บาทตอหอง โดยมหาวิทยาลัยมี
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรจํานวน 40 หอง 

20,000,000 5 ป 4,000,000 

เงินเดือน คาจางบุคลากร 30 คน ดูแลหองปฏิบัติการ 
40 หอง  

10,800,000 3 ป 3,600,000 

คาเชาเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร4,500 เคร่ือง  เคร่ือง
ละ 48,000 บาท 

216,000,000 3 ป  72,000,000  

คาติดต้ังและเดินสายระบบเครือขายในหองปฏิบัติการ 
จํานวน 2,000 จุด  จุดละ 2,000 บาท 

4,000,0000 5 ป 800,000 

รวมเปนเงินท้ังสิ้น 286,800,000  80,400,000  

 
 นั่นคือ มหาวทิยาลัยมีคาใชจายในการลงทนุหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรปละ 80.4 ลานบาท 
 - คาใชจายในการลงทุนหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 3 ป ประมาณ   286,800,000 บาท 
 - มหาวทิยาลัยลงทุนดําเนนิการจัดหาเคร่ืองคอมพวิเตอรแบบพกพาสําหรับนักศึกษา 
    ยังไมรวมดอกเบ้ียธนาคาร ระยะเวลา  3 ปโดยประมาณ      135,000,000 บาท 
 - ลดตนทุนคาใชจายไดเปนเงิน      151,800,000 บาท 
 
ขอปฏิบัติของนักศกึษาเกีย่วกับการรับเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา  

เกณฑการใหเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา 
 นักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี (4ป)  
 ชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาครบทั้ง 2 ภาคเรียน  
 ผลการเรียนเฉล่ียสะสมภาคเรียนที่ 1 ไมต่ํากวา 1.6  
ในกรณีที่ผลการเรียนเฉล่ียสะสมต่ํากวา 1.6 นักศึกษา 
จะตองมีผูค้ําประกันซึ่งเปนขาราชการระดับ 5 ขึ้นไปหรือ
เทียบเทา  
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 ในการรับ Notebook นักศึกษาตองทําสัญญากับมหาวิทยาลัยจาํนวน 2 ฉบับ คือ (เซ็น
สัญญาตอหนาบุคลากรที่ไดรับมอบหมาย จากมหาวิทยาลัยในวันแจก Notebook เทานัน้) 
 

 

 สัญญาการใหเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา นักศึกษา
เปนผูเซ็นทําสัญญากับมหาวิทยาลัย โดยมีผูปกครองเซ็นเปน
พยาน  
 สัญญาคํ้าประกัน ผูคําประกันของนักศึกษา  
o ผูค้ําประกัน 1 คน สามารถค้าํประกันนักศึกษาได 1 คน 
เทานั้น  
o เปนบิดา มารดา หรือญาติรวมสายเลือดกับนักศึกษา 
(สามารถตรวจสอบได) อายุตัง้แต 25 ปขึ้นไป ตองเปนผูมีรายไดที่
แนนอน มีที่อยูชัดเจน และไมเปนบุคคลตองหามตามกฎหมาย 
หรือขาราชการระดับ 5 ขึ้นไป หรือเทียบเทาเทานั้น  

 
 กระบวนการแจกเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา 
 อาจารยที่ปรึกษารวบรวมเอกสาร สงที่สํานักวทิยบริการฯ นกัศึกษาและผูปกครองเซ็น
สัญญาตอหนาที่ในวนัรับ Notebook  
 ข้ันตอนการเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการรับเคร่ืองคอมพวิเตอรแบบพกพา 
(ระยะเวลา 3 สัปดาห) 
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นักศึกษากรอกขอมูล ชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพท ของนักศึกษา ผูปกครอง 
และผูคํ้าประกัน ที่ Website ของมหาวิทยาลัย หรือ Webregis และส่ังพิมพ

เอกสารสัญญาจากระบบ 

นักศึกษาเตรียมเอกสารหลักฐาน โดยเอกสารทั้งหมดตองเซ็นตอหนาพยาน ณ 
วันที่มารับเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพา ตามที่ระบุในใบ Checklist  

(ยกเวนกรณีคูสมรสของผูคํ้าประกัน หรือคูสมรสของผูปกครองมาในวันรับไมได 
สามารถเซ็นลวงหนาได) 

นักศึกษาสงสัญญาใหเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพา สัญญาคํ้าประกัน และ
เอกสารหลักฐานใหอาจารยที่ปรึกษา 

อาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบเอกสารหลักฐานวาครบถวนหรือไม ตาม Checklist 
จากนั้นเซ็นรับรองเอกสาร 

กรณีศูนยการศึกษา : ศูนยการศึกษารวบรวมเอกสาร 
กรณีคณะตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย : สํานักงานคณะรวบรวมเอกสาร 

สงสํานักวิทยบริการฯ 
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 ข้ันตอนการตรวจสอบเอกสารและการประกาศรายช่ือผูมสิีทธิ์รับเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบ
พกพา หรือผูที่เอกสารไมเรียบรอย (ระยะเวลา 2 สัปดาห) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร  
พรอมลงนามกํากับ 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รับและแจงใหผูที่เอกสารไมเรียบรอย 
ติดตอเพื่อแกไขเอกสารใหถูกตอง ทาง Website  
และสงบันทึกแจงไปยังศูนยการศึกษาและคณะ 

นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อผาน Website หรือประกาศจากศูนยการศึกษา 
หรือคณะ และตรวจสอบกําหนดการรับเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพา  

ตามวันและเวลาที่กําหนด 
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 ข้ันตอนการแจกเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพา (ระยะเวลา 3 สัปดาห) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดบริการที่ 1 

นักศึกษาเขาตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิ์รับเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพา 

ที่บอรดประชาสัมพันธหนาสถานที่แจก กรณีที่มีปญหาใหติดตอจุดบริการที่ 3 

จุดบริการที่ 2 

นักศึกษามีสิทธิ์รับ ใหผูปกครองและผูคํ้าประกันเซ็นรับรองเอกสาร ตอหนา
พยาน เจาหนาที่ทําการตรวจสอบรายละเอียดของผูทําสัญญา (ตรวจสอบ
รูปพรรณวาตรงกับบัตรและบัตรประชาชนตองไมหมดอายุ) และพยานเซ็น

รับรอง (จํานวน 10 โตะ) 

จุดบริการที่ 4 
นักศึกษารับเอกสาร Checklist รายการอุปกรณและคุณลักษณะเคร่ือง

คอมพิวเตอรแบบพกา เขียนรหัสนักศึกษาและช่ือนักศึกษาลงในแบบฟอรม 
(จัดเตรียมจุดกรอกเอกสารใหกับนักศึกษา จํานวน 2 โตะ) 

จุดบริการที่ 3 

นักศึกษามีปญหาในกรณีตาง ๆ 

1. ไมมีผูปกครอง หรือ ผูคํ้าประกัน 

2. หลักฐานไมครบ หรือ ไมสามารถหาเอกสารได และ อื่น ๆ 

(จํานวน 3 โตะ) 

จุดบริการที่ 5 
จุดรับเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพา แสดงบัตรนักศึกษาและบัตรประชาชน 
เจาหนาที่นําเคร่ืองและอุปกรณมาใหนักศึกษาตรวจสอบคุณลักษณะของ
เคร่ือง จากนั้นเซ็นชื่อรับเคร่ือง เจาหนาที่บันทึกขอมูล Barcode S/N ของ
เคร่ืองลงในฐานขอมูลของนักศึกษาเพื่อทําทะเบียนครุภัณฑ จากนั้นติด 

Barcode ที่เอกสาร Checklist ของนักศึกษา (จํานวน 10 โตะ) 
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3. คอมพิวเตอรเพ่ือการศึกษา  
 ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งถือวาเปนยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดการเปล่ียนแปลงของโลกใน 
หลายๆดานทัง้ดานเศรษฐกจิและสังคมอันนาํไปสูการ ปรับตัวเพื่อใหเกิดความสามารถในการแขงขัน
ทามกลางกระแสโลกาภิวัฒนทกุ ประเทศทั่วโลกกาํลังมุงสูกระแสใหมของการเปล่ียนแปลงที่เรียกวา 
สังคมความรู (Knowledge Society) และระบบเศรษฐกจิฐานความรู (Knowledge-Based Economy) ที่
จะตองใหความสําคัญตอการใชความรูและนวัตกรรม (Innovation) เปนปจจัยในการพัฒนาและการผลิต
มากกวาการใชเงินทนุและแรงงาน 
 ความกาวหนาของเทคโนโลยีทําให ขอมูลขาวสารและความรู ซึ่งประกอบกันเปน  "สารสนเทศ" 
นั้น สามารถล่ืนไหลไดสะดวก รวดเร็ว จนสามารถประยกุตใชไดอยางกวางขวาง ต้ังแตระดับบุคคลข้ึนไป
ถึงระดับองคกรอุตสาหกรรม ภาคสังคม ตลอดจนในระดับประเทศและระหวางประเทศ จนกระทัง่ภาวะ 
"ไรพรหมแดน" อันเนื่องมาจากอิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศดังกลาว ไดเกิดข้ึนในกิจกรรมและวงการ
ตางๆ และนับเปนความกลมกลืนสอดคลองกันอยางยิง่ ที่การพัฒนาบุคลากรในสังคมอันประกอบดวย
ภาคการศึกษา และการฝกอบรมเปนเร่ืองราวของการเรียนรูสารสนเทศในรูปแบบตางๆ ทั้งที่เปนขอมูล 
(Data) ขาวสาร (Information) ก็ตาม ดังนัน้เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเปนเคร่ืองมือทีส่ามารถนําประโยชน
มาสูวงการ ศึกษา ไดอยางเหมาะสมหากรูจักใชใหเปนประโยชนและคุมคาตอการลงทนุ (ไพรัช ธัชยพงษ;
และพิเชษ ดุรงคเวโรจน .2541) 
 เมื่อกลาวถงึเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณที่เปนเทคโนโลยีระดับสูงอยางหนึ่งที่นับวาม ี
บทบาทอยางยิ่งไดแก "คอมพิวเตอร"(Computer) ซึ่งใชกันอยางแพรหลายในทุกวงการ โดยเฉพาะวงการ
ศึกษาไดนาํคอมพิวเตอรมาใชประโยชนไมวาจะเปนในดานการบริ หาร การบริการ และการใช
คอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอน เปนตน 
 พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติยสถาน พุทธศักราช 2525 ไดใหความหมายของ "คอมพิวเตอร" ไว
วา"เคร่ืองอิเล็กทรอนกิสแบบอัตโนมัติ ทําหนาทีเ่สมือนสมองกล ใชสําหรับแกปญหาตางๆที่งายและ
ซับซอนโดยวิธทีางคณิตศาสตร"คอมพิวเตอร จึงเปนเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสที่ถูกสรางข้ึนเพื่อใชงานแทน
มนุษยในดาน การคํานวณและสามารถจําขอมูลทั้งตัวเลขและตัวอักษรได เพื่อการเรียกใชงานคร้ังตอไป 
รวมทัง้สามารถจัดการกับสัญลักษณ (Symbol) ไดดวยความเร็วสูงโดยปฏิบัติตามข้ันตอนของโปรแกรม 
นอกจากนีย้ังมีความสามารถในดานตางๆ เชน การรับสงขอมูล การจดัเก็บขอมูลไวในตัวเคร่ืองและ
สามารถประมวลผลจากขอมูลตางๆ ได (ตวงแสง ณ นคร.  2542) 
 คอมพิวเตอรทีน่ํามาใชในวงการ ศึกษา หรืออาจเรียกวาคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา(Computer- 
Based Education, Instructional Computer: IC, Computer-Based Instruction: CBI) มีความหมาย
เหมือนกนัคือ การนาํคอมพวิเตอร มาใชประโยชนในดานการศึกษา ไมวาจะ เปนการจัดการเรียนการสอน 
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การลงทะเบียน การจัดทาํบัตรนักศึกษา การจัดทําผลการเรียนการสอนรวมไป จนถงึการออกใบรับรอง
การจบหลักสูตร  
 Robert Taylor นักเทคโนโลยีการศึกษา ไดแบงการใชคอมพิวเตอรเพือ่การศึกษา ไวใน 
หนงัสือ the Computer in the School: Tutor, Tutee โดยไดแบงการนําคอมพิวเตอรเขามาใชในโรงเรียน
ออกเปน 3 ลักษณะคือ การใชคอมพิวเตอรในลักษณะของติวเตอร การใชคอมพิวเตอรในลักษณะของ
อุปกรณ การเรียนการสอนและการใชคอมพิวเตอรในลักษณะของผูเรียน (ดิเรก ธีระภูธร .2545) 
 แตกระบวนการในการจัดการศึกษาใน ภาพรวม ไมไดหมายถงึสถานศึกษาหรือสถาบัน 
การศึกษาเพยีงอยางเดียวเทานัน้ ทั้งนี้ยงัมหีนวยงานทางการศึกษาและองคกรอ่ืนที่ทาํหนาที่เกีย่วของกับ
การ บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษาดวย ฉะนัน้บทบาทของคอมพิวเตอรที่จําเปนตองนํามาใชใน
การศึกษา จงึแบงเปน 3 ประเภทใหญ ๆ คือ 
 1.  คอมพิวเตอรเพื่อการบริหาร (computer Applications into Administration) 
  การบริหารการศึกษานับเปนปจจัยสําคัญในการกาํหนดทิศทาง นโยบาย อันนาํไปสูแนวทาง
ปฏิบัติในการจัดการศึกษา ทั้งในระดับประเทศและระดับทองถิ่น ส่ิงสําคัญในการทีจ่ะชวยใหบริหาร
เปนไปอยางมปีระสิทธิภาพก็คือความพรอม ของขอมูลในการบริหารจัดการเพื่อการตัดสินใจและกําหนด
นโยบายการศึกษา คอมพิวเตอรจึงเขามามีบทบาทในการบริหารการศึกษามากข้ึน ซึ่งชวยใหการ
ดําเนนิงานต้ังอยูบนฐานขอมูลที่ชัดเจนถกูตองและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สรุปไดดังนี ้
  1.1 การบริหารงานทัว่ไป เปนการนําคอมพิวเตอรชวยในการบริหารงานบุคคล งานธุรการ  
การเงนิและบัญชีการประชาสัมพนัธ รวมถึงการจัดทาํระบบฐานขอมลู (Management Information 
System: MIS) เพื่อประโยชนในการวางแผนและบริหารการศึกษาไดอยางมีประสิทธภิาพ เปนตน 
  1.2 งานบริหารการเรียนการสอน เปนการนาํคอมพิวเตอรชวยในการบริหารของครูผูสอน 
นอกเหนือจากงานดานการสอน ปกติ เชน งานทะเบียน งานดานเอกสาร การจัดตารางสอน ตารางสอบ 
การตรวจและการเก็บรวบรวมคะแนน การสราง-วิเคราะหขอสอบ การวัดและประเมินผลการเรียน เปนตน 
 2.  คอมพิวเตอรเพื่อการจัดการเรียนการสอน (Computer -Managed Instruction) 
  การใชคอมพวิเตอรชวยจัดการเรียนการสอน เพื่อชวยใหครูผูสอนไมตองเสียเวลากับการงาน
บริหาร ครูผูสอนจะไดมีเวลาไปปรับปรุงบทเรียนใหทันสมัยและมีเวลาใหกับนักเรียน มากข้ึน เชน การจัด
เลือกขอสอบ การตรวจและใหคะแนนและวิเคราะหขอสอบ การเก็บประวัตินกัเรียนเฉพาะวิชาทีส่อนเพื่อดู
พัฒนาการดานการเรียนและการ ใหคําปรึกษา และชวยในการจัดทําเอกสารเกี่ยวกบัการเรียนการสอน
ของวิชาที่สอน รวมถงึการนําคอมพิวเตอรมาชวยในการจดัการเรียนการสอนจะทาํใหครูผูสอนสามารถ 
วิเคราะหผูเรียนเพื่อออกแบบและพัฒนาระบบการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ ตรงกับวัตถุประสงคและ
ความตองการของผูเรียน  
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 3.  คอมพิวเตอรชวยสอน (Computer -Assisted Instruction: CAI) 
  คอมพิวเตอรชวยสอนเปนกระบวนการเรียนการสอน โดยใชส่ือคอมพวิเตอร ในการนําเสนอ
เนื้อหาเร่ืองราวตางๆ มีลักษณะเปนการเรียนโดยตรง และเปนการเรียน แบบมีปฏิสัมพันธ (Interactive) 
คือสามารถ โตตอบระหวางผูเรียนกับคอมพิวเตอรได เชนเดียวกับการสอนระหวางครูกับนักเรียนทีอ่ยูใน
หองตามปกติ คอมพิวเตอรชวยสอนมีหลายประเภทตามวัตถุประสงคทีจ่ะใหนกัเรียนไดเรียน กลาวคือ 
ประเภทติวเตอร ประเภทแบบฝกหัด ประเภทการจาํลอง ประเภทเกม ประเภทแบบทดสอบซึ่งในแตละ
ประเภทก็มีจุดมุงหมายในการใหความรูแกผูเรียน แตวิธีการที่แตกตางกนัไป ขอดีของการใชคอมพวิเตอร
ชวยสอนคือชวยลดความแตกตางระหวางผูเรียน เชนผูที่มีผลการเรียนตํ่า ก็สามารถชดเชยโดยการเรียน
จากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนได และสําหรับผูมีผลการเรียนสูงกส็ามารถเรียนเสริมบทเรียนหรือเรียน
ลวงหนา กอนที่ผูสอนจะทาํการสอนก็ได 
  แนวโนมในการนําคอมพวิเตอรมาใช ในการศึกษาในปจจุบันและอนาคตจะเปนรูปแบบ 
ของการเรียนการสอน โดยนําเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร มาผสมผสานกบัเทคโนโลยีอินเทอรเนต็ 
เนื่องจากเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตมีลักษณะเฉพาะ คือ มีความสามารถในการนําเสนอขอมูลผานระบบ 
World Wide Web ในการใชเพื่อการจัดการเรียนการสอนผานเว็บ (Web-Based Instruction: WBI) หรือ 
E-learning ซึ่งวงการศึกษาคงจะหลีกเล่ียงไดยากยิ่ง 
 

4. บทบาทคอมพิวเตอรที่มีตอการศึกษา 
 1.  งานบริหาร (Administrative Application) ไดแก การใชคอมพิวเตอรเกี่ยวกับการบริหาร
องคการ เชน งานการเงนิ บัญชี พัสดุ ทะเบียน และสารบรรณ  
 2.  งานหลักสูตร (Curriculum Application) ไดแก การใชคอมพิวเตอรเกบ็ขอมูลตาง ๆ เพื่อ
นํามาปรับปรุงหลักสูตร เชน ผลการเรียน อัตราสวนระหวางผูเรียนตอครู  
 3.  งานหองสมุด (Library Application) ไดแก การใชคอมพวิเตอรชวยเพิม่ประสิทธภิาพในการ
บริการหองสมดุ เชน การคนหนงัสือแทนการใชบัตรรายการ เปนตน  
 4.  งานพัฒนาวิชาชีพ (Professional development Application) คือ การใหความรูเกีย่วกับ
คอมพิวเตอรแกครูเพื่อนาํมาปรับปรุงการเรียนการสอน  
  5.  งานวิจยั (Research application) ไดแก การใชคอมพวิเตอรชวยในการเก็บผลการ
วิเคราะห   
 6.  งานแนะแนวและบริการพิเศษ (Guidance and Special Service Application) ไดแก การ
ใชคอมพิวเตอรเพื่อชวย ในการเก็บรายงาน ผลการเรียนและพฤติกรรมผูเรียน เปนตน  
 7.  งานทดสอบ (Testing Application) ไดแก การใชคอมพวิเตอรชวยสรางขอสอบ วิเคราะห
และประเมินผลการเรียน  
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 8.  ส่ือการสอน (Instructional Aids Application) ไดแก การใชคอมพิวเตอรเปนส่ือในการเรียน
การสอน  
 9.  คอมพิวเตอรชวยสอน (Computer-Assisted Instruction) ไดแก การใชคอมพิวเตอรในการ
สอน การฝกหดั การแกปญหาโจทยวิชาตาง ๆ  
 
5. เจตคติตอเทคโนโลยี 
 5.1 เจตคติ 
 กูด (Good. 1973: 49) กลาววา เจตคติ หมายถึง ความรูสึกของคนเราที่มีความคิดเห็นตอส่ิง
ตาง ๆ รอบตัวในดานความรูสึกชอบหรือไมชอบ เห็นดวยหรือไมเหน็ดวยตอส่ิงตาง ๆ  
 วิลคินสัน (Wilkinson. 1997: 262) กลาววา เจตคติ หมายถึง ความรูสึกของคนที่แสดงออกใน
ทางบวกหรือทางลบตอส่ิงตาง ๆ โดยเฉพาะเหตุการณหรือเปนความคิดที่เปนนามธรรม เปนปญหาที่
โตเถียงกันในสังคม  
 องคประกอบของเจตคติ (ศักด์ิ สุนทรเสณี. 2531: 4-5; อางอิงจาก Freeman) และ โรเซ็นเบิรก 
และโฮพแลนด (Rosenberg; & Hovland. 1960) มีอยู 3 ประการ คือ 
 1.  องคประกอบดานความรู  (Cognitive Component) เปนเร่ืองของการรูของบุคคลในเร่ืองใด
เร่ืองหนึ่ง อาจเปนการรับรูเกี่ยวกับวัตถุ ส่ิงของ บุคคล หรือเหตุการณตาง ๆ วารูไดอยางไร รูในทางท่ีดี
หรือไมดี ซึ่งกอใหเกิดเจตคติข้ึน 
 2.  องคประกอบดานความรูสึก (Affective Component) เปนองคประกอบทางดานอารมณ  
ความรูสึก ซึ่งถูกเราข้ึนจากการรู เมื่อเกิดการรูส่ิงใดสิ่งหนึง่แลวจะทาํใหเกิดความรูสึกในทางดีหรือไมดี ก็
จะชอบหรือไมชอบส่ิงนัน้ 
 3. องคประกอบทางดานแนวโนมในเชิงพฤติกรรมหรือการกระทาํ (Behavioral Component)  
เปนแนวโนมของการกระทาํหรือจะแสดงพฤติกรรมตอเปาเจตคติ  ยงัไมแสดงออกมาเปนความพรอมที่จะ
ตอบสนองตอส่ิงนัน้ ๆ ในทางใดทางหนึง่ 
 เจตคติเกิดการเรียนรูและประสบการณของบุคคล ตามเงื่อนไข 4 ประการ คือ (ศักด์ิ  
สุนทรเสณี. 2531: 4; อางอิงจาก Allport. n.d.)  
 1.  กระบวนการเรียนรูที่ไดจากการเพิ่มพนูและบูรณาการของการตอบสนองแนวความคิดตาง ๆ  
เชน เจตคติจากครอบครัว โรงเรียน ครู การเรียนการสอน เปนตน 
 2.  ประสบการณสวนตัวข้ึนอยูกับความแตกตางของบุคคลซ่ึงมีประสบการณที่แตกตางกนัไป  
ดังนัน้  เจตคติบางอยางจึงเปนเร่ืองเฉพาะของบุคคลแตละคน 



 44 

 3.  การเลียนแบบ  การถายทอดเจตคติของบางคนไดมาจากการเลียนแบบเจตคติของคนอ่ืน ๆ 
ที่ตนพอใจ เชน พอแม พี่นอง ครู เปนตน 
 4.  อิทธพิลของกลุมสังคม  คนยอมมีเจตคติคลอยตามกลุมสังคมที่ตนอาศัยอยูตาม
สภาพแวดลอม เชน เจตคติตอศาสนา เจตคติตอสถาบันตาง ๆ เปนตน 
 ประโยชนของเจตคติ สรุปได ดังนี ้(ประภาเพ็ญ  สุวรรณ. 2520: 4; ลวน  สายยศ; และอังคณา  
สายยศ. 2543: 54-55)  
 1.  เจตคติเปนคํายอที่สามารถอธิบายความรูสึกยาว ๆ ที่ครอบคลุมพฤติกรรมตาง ๆ ไดมาก 
 2.  เจตคติชวยในการพิจารณาเหตุผลของพฤติกรรมบุคคลที่มีตอส่ิงใดส่ิงหนึง่หรือที่มีตอเปา
เจตคติของบุคคลนั้นได  ซึง่ชวยใหมีการรับรูตนเอง  ทาํใหสามารถสงเสริมหรือยับยัง้ส่ิงที่จะแสดงออกมา
ได 
 3.  เจตคติชวยในการปรับตัวและเขาใจสิ่งแวดลอมรอบ ๆ ตัว 
 4.  เจตคติชวยสะทอนใหเหน็โลกทัศนของบุคคลนั้น ชวยใหแสดงออกถึงคานิยมของตนเอง 
แสดงวาเจตคตินั้นนําความพอใจมาใหบคุคลนั้น 
 5.  เจตคติชวยใหบุคคลสามารถคาดคะเนลวงหนาไดวาจะเกิดอะไรข้ึน 
 สรุปไดวา เจตคติ หมายถงึ ความรูสึก ความเช่ือ ความคิดเห็น ของคนท่ีมีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง โดย
ทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา 2 ลักษณะ คือ ทัง้ในทางบวกและทางลบ  
 

 5.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ มหีลายทานไดใหความหมายไว ดังนี ้
 ชัยพจน  รักงาม (2540: 42) กลาววา เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การนาํคอมพวิเตอรมาใช
ในการประมวลผลขอมูล และสามารถติดตอส่ือสารกับเครือขายในการแลกเปล่ียนขอมูลระหวางกนั 
ครรชิต  มาลัยวงศ (2540: 17) กลาววา เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ เทคโนโลยทีี่เกี่ยวของ 
กับการจัดเกบ็ ประมวลผล และเผยแพรสารสนเทศ ซึง่รวมกนัแลวก็คือเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีส่ือสารโทรคมนาคม (computer and communication) 
 รัตนา  ณ ลําพูน (2541: 61) กลาววา เทคโนโลยีสารสนเทศ เปนวทิยาการที่เกี่ยวกับการจัดหา 
จัดการ ประมวลผล เรียกใช แลกเปล่ียนและเผยแพรสารสนเทศดวยเทคโนโลยีคอมพิวเตอรทัง้ ฮารดแวร 
ซอฟทแวร เทคโนโลยีโทรคมนาคม ระบบส่ือสารมวลชน ทั้งที่ผานสายและไรสาย รวมทัง้เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนกิสตาง ๆ ดวย 
 สรุปไดวา เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การนาํคอมพวิเตอรมาใชในการจดัเก็บขอมูล ประมวลผล 
เผยแพรสารสนเทศ โดยสามารถติดตอส่ือสาร แลกเปลี่ยนขอมูลโดยผานเครือขายทัง้ที่ผานสายและ 
ไรสาย  
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6. แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 
 ความหมายของความพึงพอใจ 
 คําวา ความพงึพอใจ ไดมนีกัวิชาการหลายทานไดใหความหมายเฉพาะของความพงึพอใจซ่ึง
สรุปได ดังนี ้
   วรูม (Vroom. 1964: 328) กลาววา ทัศนคติและความพงึพอใจในส่ิงหนึ่งสามารถใชแทนกันได 
เพราะทั้งสองคํานี ้หมายถึง ผลที่ไดจากการที่บุคคลเขาไปมีสวนรวมในส่ิงนั้น ทัศนคติดานบวกจะแสดง
ใหเหน็สภาพความพึงพอใจในส่ิงนั้น และทัศนคติดานลบจะแสดงใหเห็นสภาพความไมพึงพอใจ 
 กูด (Good. 1973: 384) กลาววา ความพงึพอใจ เปนคุณภาพ สภาพหรือระดับของความพึง
พอใจซ่ึงเปนผลมาจากความสนใจและเจตคติของบุคคลที่มีตองานของเขา 
   พอตเตอร และลอวเลอร (Porter; & Lawler. 1975) ไดใหความหมายของความพงึพอใจวา 
หมายถึง แนวคิดหรือทัศนคติอยางหนึ่ง เปนภาวะรับรูภายในซ่ึงเกิดจากความคาดหวังในส่ิงตาง ๆ  
 วูลแมน (Wolmam. 1973: 287) กลาววา ความพงึพอใจหมายถงึความรูสึกที่มีสุขเมือ่ไดรับ
ผลสําเร็จตามความมุงหมายของความตองการหรือแจงจูงใจ 
 จรัส โพธิ์จนัทร (2527: 17) กลาววา ความพึงพอใจ เปนความรูสึกของบุคคลในแตละหนวยงาน
ซึ่งอาจเปนความรูสึกทางบวก เปนกลางหรือทางลบ ความรูสึกเหลานีม้ีผลตอประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
หนาที ่กลาวคือ หากความรูสึกโนมเอียงไปในทางลบ การปฏิบัติหนาที่จะมีประสิทธิภาพตํ่า 
    พจนานกุรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. 2542 (ราชบัณฑิตสถาน. 2546: 793) ไดให
ความหมายคําวา “พึงพอใจ” คือ รัก ชอบใจ สวน “ความพอใจ” ตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา 
“Satisfaction” ซึ่งมีความหมายโดยทั่ว ๆ ไปวาระดับความรูสึก ในทางบวกของบุคคลตอส่ิงหนึง่ส่ิงใด 
    วัฒนา  เพชรวงศ (2542: 18) กลาววา ความพงึพอใจ เปนความรูสึกหรือทัศนคติทางดานบวก
ของบุคคลที่มตีอส่ิงหนึ่งส่ิงใด ซึ่งจะเกิดข้ึนก็ตอเมื่อส่ิงนัน้สามารถตอบสนองความตองการใหแกบุคคลนั้น
ได แตทั้งนี้ความพงึพอใจของแตละบุคคลยอมมีความแตกตางกนัได ข้ึนกับคานิยมและประสบการณที่
ไดรับ  
   จากความหมายของความพงึพอใจที่ไดกลาวมานัน้ สรุปไดวา ความพงึพอใจหมายถึง 
ความรูสึกทางบวกตอส่ิงหนึง่ส่ิงใด ซึ่งจะเกิดข้ึนจากการไดรับการตอบสนองความตองการ หรือเปนไป
ตามความคาดหวัง อาจเกิดจากการไดรับตามความคาดหวัง มากกวาที่คาดหวงั หรือนอยกวาทีค่าดหวงั
และสามารถเปล่ียนแปลงไดเสมอโดยข้ึนอยูกับระยะเวลา สถานการณ สภาพแวดลอม คานิยม หรือ
ประสบการณของตัวบุคคล 
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 ความสําคัญของความพงึพอใจ สรุปไดดังนี ้
 จิตตินันท  เดชะคุปต (2543: 39, 41 – 42) ไดแบงระดับของความพงึพอใจ และสรุป
ความสําคัญของความพงึพอใจตอผูรับบริการ ไวดังนี ้
 ระดับของความพึงพอใจ แบงไดออกเปน 2 ระดับ คือ 
 1.  ความพึงพอใจที่ตรงกับความคาดหวงั เปนการแสดงความรูสึกยนิดี มคีวามสุขของ
ผูรับบริการเมือ่ไดรับบริการที่ตรงกับความคาดหวงัที่มอียู 
 2.  ความพึงพอใจที่เกนิความคาดหวัง เปนการแสดงความรูสึกปลาบปลื้มใจหรือประทับใจของ
ผูรับบริการ เมือ่ไดรับบริการที่เกนิความคาดหวังที่มีอยู 
 สําหรับความไมพึงพอใจเปนการแสดงความรูสึกขุนของใจ อารมณไมดี เนื่องจากไมไดรับ
บริการตรงกับความคาดหวงัในการบริการนั้น ๆ   
 ความพึงพอใจมีความสําคัญกับผูรับบริการใน 2 ประเด็น ไดแก 
 1.  ความพึงพอใจของลูกคาเปนตัวผลักดันคุณภาพชีวิตทีดี่ เมื่อองคกรตระหนักถึงความสําคัญ
ของความพึงพอใจของลูกคาหรือผูรับบริการ ก็จะพยายามคนหาปจจัยที่กาํหนดความพงึพอใจของลูกคา
สําหรับนําเสนอบริการที่เหมาะสม ผูรับบริการยอมไดรับการบริการที่มคุีณภาพและตอบสนองความ
ตองการที่ตนคาดหวงัไวได 
 2.  ความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานบริการชวยพัฒนาคุณภาพของงานบริการและอาชีพบริการ 
เปนทีย่อมรับวาความพงึพอใจในงานมีผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในแตละ
องคกร เมื่อองคกรใหความสําคัญกับการสรางความพงึพอใจในงานใหกับผูปฏิบัติงานบริการ พนักงาน
บริการยอมทุมเทความพยายามในการเพิม่คุณภาพมาตรฐานของงานบริการใหกาวหนายิ่ง ๆ ข้ึนไป   
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2539: 21-22) ไดสรุปความสําคัญของความพึงพอใจ ไว
ดังนี ้
 ความพึงพอใจเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ชวยใหงานประสบความสําเร็จโดยเฉพาะอยางยิง่
งานที่เกี่ยวกับการบริการยอมมีความสําคัญตอผูใหและผูรับบริการ และมีความสําคัญในการบริการ ดังนี ้
 ความสําคัญตอผูใหบริการ 
 1.  ความพึงพอใจของลูกคาเปนตัวกําหนดคุณลักษณะของบริการ 
 2.  ความพึงพอใจของลูกคาเปนตัวแปรสําคัญในการประเมินคุณภาพของการบริการ
 ความสําคัญตอผูรับบริการ 
 3.  ความพึงพอใจของลูกคาเปนตัวผลักดันคุณภาพชีวิตทีดี่ 
 4.  ความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานเปนบริการชวยพัฒนาคุณภาพงานบริการและอาชีพบริการ   
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 นอกจากนัน้ยงัมีความพงึพอใจที่เกี่ยวของกับปจจัยอ่ืนๆ อีกมาก เชน  
 ความพึงพอใจที่มีตอสภาพแวดลอมทางกายภาพตามธรรมชาติอันหมายถึง พฤติกรรมหรือการ 
แสดงความรูสึกที่ดี หรือเจตคติที่ดีรวมถึงอารมณความรูสึกที่ดีใด ๆ ของมนษุย ที่มตีอสภาพแวดลอมทาง
กายภาพตามธรรมชาติ ไดแก สภาพของน้าํ ทราย อากาศ พืชพนัธุไม  ภูมิประเทศ 
 ความพึงพอใจที่มีตอสภาพแวดลอมทางกายภาพที่มนุษยสรางข้ึนอันหมายถงึพฤติกรรมหรือ
การแสดงความรูสึกที่ดีหรือเจตคติที่ดี รวมถึงอารมณความรูสึกที่ดีใดๆ ของมนุษยทีม่ีตอสภาพแวดลอม
ทางกายภาพที่มนษุยเปนผูกระทาํใหเกิดข้ึน ไดแก สาธารณูปโภคอาคาร ส่ิงปลูกสราง จํานวนผูคน 
ประเพณี วัฒนธรรม และรวมถึงบริการเพือ่การทองเทีย่ว เปนตน 
 จากความสําคัญของความพึงพอใจดังกลาวขางตน สรุปไดวา ความพึงพอใจเปนความรูสึกของ
บุคคลที่มีตอส่ิงตาง ๆ และนาํไปสูพฤติกรรมหรือการแสดงออกของบุคคลในการตอบสนองความพงึพอใจ  
เนื่องจากความพึงพอใจเปนเร่ืองของความรูสึก ความนกึคิด ความเชื่อ ความรูความเขาใจของบุคคลกับ
ส่ิงใดสิ่งหนึง่ และมีความสัมพันธกับพฤติกรรมอยางมีเหตุมีผลทาํใหเกิดความสมดุลระหวางความ
ตองการของบุคคลกับการไดการตอบสนอง 
 
7. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 สุปราณี เวชประสิทธิ ์(2550: บทคัดยอ) ไดทํา การประเมินโครงการศูนยศึกษาพระพุทธ -
ศาสนาวนัอาทิตย จังหวัดสมุทรปราการโดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินในภาพรวมตาม รูปแบบการ
ประเมินแบบซปิป และประยุกตใชวิธีการของรูปแบบการประเมินของโพรวัส (Provus Model) เพื่อ
ประเมินกระบวนการดําเนินงาน และรูปแบบวิธีการประเมินของครอนบาค (Cronbach Moel) เพื่อ
ประเมินผลผลติเชิงคุณภาพ ผลการประเมินศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาอาทิตยที่เปดสอน ในระดับช้ันตน
ต้ังแตปการศึกษา 2548 จํานวน 3 ศูนยผลการประเมินสรุปไดวา ในดานที ่1 การศึกษา บริบทโครงการ
ดานความตองการจําเปน (Need Assessment) พบวาโครงการยงัมคีวามจาํเปนอยาง ยิ่งสําหรับสังคม
ในปจจุบัน แตความมุงหมาย (Destination and Goal) และจุดประสงค (Objective) ของโครงการไมได
ปรับเปล่ียนใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของสังคม ดานที ่2 ดานปจจัยนาํเขา พบวามีความพรอม
และเหมาะสมอยูในระดับตํ่ากวาเกณฑ ดานที ่3 การประเมินกระบวนการ ดําเนินงานพบวาไมสอดคลอง
กับเกณฑมาตรฐาน และในสวนดานที ่4 การประเมนิผลผลิตของ โครงการพบวาลักษณะทาง
พระพทุธศาสนาดานผลสัมฤทธิท์างการเรียน เกี่ยวกับดานเบญจศีล เบญจ ธรรม และเจตคติตอ
พระพทุธศาสนา ของนักเรียนที่เรียนในศูนยศึกษาพระพทุธศาสนาวันอาทิตยและ นักเรียนที่ไมไดเรียนไม
แตกตางกนั กบัทั้งความสามารถและการปฏิบัติทางพุทธศาสนาของนกัเรียนใน ศูนยการศึกษา
พระพทุธศาสนาวันอาทิตยอยูในระดับปานกลาง ตํ่ากวาเกณฑ ซึ่งในภาพรวมของการ ประเมินทกุดาน 
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ทําใหสามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมไดวา การดําเนนิโครงการศูนยศึกษา พระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย จังหวดัสมุทรปราการ มีประสิทธิภาพตํ่า 
 พรรณี  สวนเพลง (2554: บทคัดยอ) ศึกษาเกีย่วกับ นวัตกรรมการใชเคร่ืองคอมพวิเตอรแบบ
พกพาเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ระยะที ่1
ผลการวิจยัพบวา สภาพการใชงานเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพา นักศึกษารอยละ 96.51 ใชเคร่ือง 
คอมพิวเตอรแบบพกพา และโดยเฉล่ียใชคร้ังละ 3-4 ชั่วโมง ซึ่งมวีัตถปุระสงคการใชเพื่อการศึกษา เพื่อทาํ
การบาน และรายงาน เพื่อการศึกษาคนควาดวยตนเองนอกชัน้เรียน เพื่อความบันเทิง เพื่อ ติดตอส่ือสาร 
เพื่อติดตามขาวสาร และอ่ืนๆ  ปญหาและอุปสรรคการใชงานเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพา พบวา 
ปญหาและ อุปสรรคที่สําคัญในการใชงานเคร่ืองคอมพวิเตอร คือ ปญหาที่ตัวนักศึกษาที่ยงัขาดความรูใน
การงาน เคร่ืองคอมพวิเตอรอยางถูกตอง เจตคติตอการใชงานเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพา พบวา
นักศึกษามีความพงึพอใจใน ระดับพอใจมาก รอยละ 68.96 ความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษาสําหรับการเรียนรูดวยตนเอง พบวานกัศึกษา ใชงานเว็บไซต อ่ืนๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย รอย
ละ 21 และใชงานเว็บไซต ขอสํานัก สงเสริมวิชาการและ งานทะเบียนรอยละ 19.03 ใชงานเว็บไซต หลัก
ของมหาวทิยาลัยรอยละ 18.95 ใชบริการอื่นๆ บนเว็บไซตนอกมหาวิทยาลัย รอยละ 18.70 ใชงาน
เว็บไซตของสํานักวทิยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ รอยละ 12  
 โรมมนัส มณีอนันตทรัพย (2554: บทคัดยอ) ศึกษาเกี่ยวกับ พฤติกรรมการเลือกซื้อเคร่ือง
คอมพิวเตอรสวนบุคคลแบบตั้งโตะของนิสิตนักศึกษามหาวทิยาลัยใน กรุงเทพมหานคร จากการศึกษา
พบวา นักศึกษาใชคอมพวิเตอรในรานอินเทอรเน็ต มหาวิทยาลัยและ ที่พกัอาศัย จุดประสงคเพื่อจัดทํา
รายงานและเพื่อความบันเทิง การเลนอินเทอรเน็ต โดยนักศึกษาสวน ใหญมีประสบการณในการใช
คอมพิวเตอรและมองเห็นคุณคาและประโยชนที่ไดรับจากการใช คอมพิวเตอร โดยนักศึกษาเลือกซื้อ
คอมพิวเตอรแบบประกอบเอง รองลงมาคือแบบคอมพิวเตอร ประกอบในประเทศ และแบบคอมพิวเตอร
ยี่หอตางประเทศ ปจจัยทีน่กัศึกษานํามาใชในการตัดสินใจ ซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร พิจารณาจากคุณภาพ
ของเคร่ือง บริการหลังการขาย และการรับประกัน ตามลําดับ ทั้งนี้แบบของคอมพิวเตอรสวนบุคคลที่ซื้อ 
และสถานที่ซือ้คอมพิวเตอรสวนบุคคลแบบต้ังโตะ มีความสัมพันธกับคุณลักษณะสวนบุคคลในดานเพศ 
สวนราคาคอมพิวเตอรที่ใชอยูลักษณะการ ชําระเงินและรูปแบบของการสิ่งเสริมการขายที่ชอบที่สุด มี
ความสัมพันธกับคุณลักษณะสวนบุคคลใน ดานอาย ุและสถานที่ซื้อคอมพิวเตอรสวนบุคคลแบบตั้งโตะ 
ความคิดเหน็เกี่ยวกับราคาคอมพิวเตอรที ่ใชงาน และรูปแบบของการสงเสริมการขายที่ชอบที่สุด มี
ความสัมพันธกับคุณลักษณะสวนบุคคลในดานช้ันปที่กาํลังศึกษา 
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 7.2 งานวิจัยในตางประเทศ 
 ฮารเดสตี, ลัฟวิช และแมนนอน (Hardesty, Lovirch; & Mannon, 1997: 309-317) ไดศึกษา
เร่ืองการประเมินผลการใช / การสอนการใชหองสมุดในมหาวิทยาลัย โดยม ีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อ
ศึกษาการสอนวิชาการใชหองสมุดมีผลตอการเรียนรูทกัษะการใชหองสมุด มากกวากลุมที่ไมไดเรียนการ
ใชหองสมุด ผลการวิจยัพบวา ผลการทดลองการสอนการใชหองสมุดม ีผลตอการเรียนรูดานทักษะ 
ปรากฏวานักศึกษากลุมทดลองที่ไดรับการสอนการใชหองสมุดมีการ พัฒนาทักษะการใชหองสมดุ
มากกวากลุมที่ไมไดรับการสอนการใชหองสมุดเลย แสดงวานักศึกษาทุก ระดับสติปญญาเม่ือไดเรียนรู
การใชหองสมดุแลว มีการพฒันาทักษะในการใชหองสมดุดีข้ึน ไมใชผล จากสถิติปญญาการสอนในการ
ใชหองสมุด สามารถทําใหนกัศึกษาช้ันปที ่1 พัฒนาทกัษะการใช หองสมุดมีสมรรถภาพในระดับเดียวกบั
นักศึกษาช้ันปที ่4 ที่มีประสบการณการใชหองสมุด 4 ป ภายในภาคเรียนเดียวกนัที่ใชเวลาเรียนวิชาการ
ใชหองสมุด 3 คาบเรียน นักศึกษาจะมีความรู ความ เขาใจไมตางกัน 
 จากรูปแบบการประเมินผลโครงการ มีหลากหลายรูปแบบตามจุดมุงหมายของการใช ในการ
ประเมินที่ตางกัน ลวนมีจุดเดนจุดดอยและขอจํากัดในการนําไปใชไมเหมือนกัน ดังนั้นการประเมนิ
โครงการหนึง่ๆ จึงไมควรยดึติดในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเพียงอยางเดียว แตจะตองพจิารณาถึง
สภาพแวดลอมและวัตถุประสงคของโครงการรวมทัง้องคประกอบอ่ืนๆ ทีเ่อ้ือตอการใชรูปแบบนั้นๆ และ
ประโยชนที่จะไดรับจากการใชเปนส่ิงสําคัญ การประเมนิโครงการที่ดีจะตองเปนกระบวนการที่เปนระบบ
และมีการบูรณาการทุกรูปแบบเขาดวยกนั เพื่อใหเปนการประเมนิผลโครงการที่สมบูรณ  
(ประชุม  รอดประเสริฐ.  2542: 95) 
 ประเมินโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎ    
สวนดุสิต ผูวิจยัไดใชรูปแบบการประเมนิแบบซิปป (CIPP Model) ของสตัฟเฟลบีม มาใชในการประเมิน 
เพราะผูวิจัยมคีวามมุงหมายของการประเมิน เพื่อนําผลการประเมนิไปปรับปรุงและพัฒนาโครงการ
ประกอบกับรูปแบบการประเมินมีการประเมินอยางเปนระบบมีขอดีอยูหลายประการ อาทิ แนวคิดตาม
การประเมนิแบบซิปป (CIPP Model) ประเมินผลโครงการได 3 ลักษณะ คือโครงการใหมซึง่ยังไมไดริเร่ิม
ทํามากอน โครงการทีม่ีอยูแตยังไมไดลงมอืดําเนนิการ และโครงการทีอ่ยูระหวางดําเนินการ เปนกจิกรรม
ที่มีลักษณะเปนกระบวนการ คือมีความตอเนื่องกันในการดําเนินงานอยางครบวงจร การประเมนิแบบ
ซิปป (CIPP Model) ไมเพียงแตประเมนิวา บรรลุวัตถปุระสงคหรือไมเทานัน้ แตยงัเปนการประเมินเพื่อให
ไดรายละเอียดตางๆ เพื่อชวยในการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการอีกดวย จากขอดีของการประเมินแบบซิปป 
(CIPP Model) จึงทําใหผูวิจยัเลือกรูปแบบดังกลาวมาใชในการดําเนนิการ ประเมินโครงการจัดซื้อ
คอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ในคร้ังนี ้
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจยัคร้ังนี ้มีความมุงหมายเพื่อประเมินโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ผูวิจัยไดดําเนนิการตามข้ันตอนดังนี ้
 1.  การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 2.  กรอบการประเมิน 
 3.  เคร่ืองมือทีใ่ชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 4.  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 5.  การวิเคราะหขอมูล 
 6.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  
 
1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยัคร้ังนี ้แบงเปน 
 ประชากรท่ีใชในการวิจยั 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี ้คือ ผูมีสวนเกีย่วของกับโครงการจัดซือ้คอมพิวเตอรแบบ
พกพาสําหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ต้ังแตเร่ิมดําเนนิการปการศึกษา 2549 มี
รายละเอียดดังนี ้
 1. ผูบริหารโครงการ ไดแก ผูอํานวยการสํานกัวิทยบริการ จํานวน 1 คน รองผูอํานวยการ
สํานักวทิยบริการ จาํนวน 2 คน และเจาหนาที่ปฏิบัติงานโครงการ จาํนวน 15 คน 

 2. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที ่1 ปการศึกษา 2549 – ปการศึกษา 2553 ที่ไดรับเคร่ือง 
คอมพิวเตอรแบบพกพาจากโครงการจํานวน 20,631 คน  
 3. ผูปกครองของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที ่1 ปการศึกษา 2549 – ปการศึกษา 2553 
ที่ไดรับเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพาจากโครงการ จาํนวน 20,631 คน  
 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวจิัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยัคร้ังนี้ มีดังนี้  
 1. ผูบริหารโครงการ ไดแก ผูอํานวยการสํานกัวิทยบริการ จํานวน 1 คน รองผูอํานวยการ
สํานักวทิยบริการ จาํนวน 2 คน และเจาหนาที่ปฏิบัติงานโครงการ จาํนวน 15 คน โดยศึกษากับ
ประชากรทัง้หมด 
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 2. นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที ่1 ปการศึกษา 2549 – ปการศึกษา 2553 ที่ไดรับเคร่ือง 
คอมพิวเตอรแบบพกพาจากโครงการจํานวน 402 คน ไดจากการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใช
ตารางกําหนดขนาดตัวอยาง ของ เครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 
เปอรเซ็นต ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูม ิ(Stratified Random Sampling) จากนัน้ใชวิธีสุม
อยางงาย (Simple Random Sampling)  
 3. ผูปกครองเปนผูปกครองของนักศึกษากลุมตัวอยางระดับปริญญาตรี ชั้นปที ่1 ป
การศึกษา  2549 – ปการศึกษา 2553 ที่ไดรับเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพาจากโครงการ จํานวน   
402  คน  

 จากจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางดังกลาวสามารถสรุปไดดังตาราง ตอไปนี้ 
 
ตาราง 3 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
ลําดับ
ที่ 

ประชากร จํานวนประชากร กลุมตัวอยาง 

1 ผูบริหารโครงการ 3 3 
2 เจาหนาที่ปฏิบัติงานโครงการ 15 15 
3 นักศึกษาที่ไดรับเคร่ืองคอมพิวเตอร 20,631 402 
4 ผูปกครอง 20,631 402 
 รวม 41,280 822 

 
ตาราง 4 จํานวนนักศึกษาทีไ่ดรับเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพาจากโครงการจําแนกตามปการศึกษา 
 

ปการศึกษา 
จํานวนนักศกึษาทีไ่ดรับเครื่องคอมพิวเตอร 

แบบพกพาจากโครงการ (คน) 
2549 5,786 
2550 3,930 
2551 4,000 
2552 3,702 
2553 3,213 
รวม 20,631 
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2. กระบวนการของการประเมิน 
 กรอบการประเมิน 
 การประเมนิโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนดุสิต คร้ังนี้มีรายละเอียดของวัตถุประสงค วธิีการประเมิน เกณฑ เคร่ืองมือ แหลงขอมูล และการ
วิเคราะหขอมลูตามกรอบการประเมิน ดังนี ้
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ตาราง 5 กรอบการประเมนิ 
 
วัตถุประสงคของ
การประเมิน 

ประเด็นการประเมิน ตัวชี้วัด เครื่องมือ แหลงขอมูล เกณฑการตัดสิน 

1.ดานบริบท 
(Context) 
 

เพื่อประเมินบริบทของโครงการ
เกี่ยวกับ 
1.วัตถุประสงคของโครงการ 
2. ความตองการจําเปนของ
โครงการ 
3. ความสอดคลองกับนโยบาย
ทางการศึกษา 
4. ความสอดคลองกับความ
ตองการของสถานศึกษาใน
ปจจุบัน 

ผูบริหารโครงการและ
เจาหนาที่ปฏิบัติงาน
โครงการมีความคิดเหน็
สอดคลองกับ
วัตถุประสงคของ
โครงการและผลของ
ประเด็นอื่น 

แบบสัมภาษณ 1. ผูบริหารโครงการ 
2. เจาหนาที่ปฏิบัติงาน
โครงการ 
 

1. สรุปความถีแ่ละ
วิเคราะหเนื้อหาแบบ
สัมภาษณและนําไป
พิจารณารวมกับผลการ
ประเมินดานอื่น ๆ วามี
ความสอดคลองกันกับ
วัตถุประสงคทีต่ั้งไวของ
โครงการหรือไม อยางไร 
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ตาราง 5  (ตอ) 
 
วัตถุประสงคของ
การประเมิน 

ประเด็นการประเมิน ตัวชี้วัด เครื่องมือ แหลงขอมูล เกณฑการตัดสิน 

2. ดานปจจัยนําเขา 
(Input) 
 

เพื่อประเมินความพรอมและ
ความเหมาะสมของปจจัย
นําเขา  
1.ความพรอมของระบบ
เครือขาย (wireless) 
2.ศูนยบริการอํานวยความ
สะดวกทั้งในมหาวิทยาลัยและ
ศูนยการศึกษา 
3.การจัดการเรียนการสอนผาน
สื่อการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.  ระดับความคิดเห็น
ของนักศึกษาตอปจจัย
นําเขาของโครงการ 
 

1. แบบสอบถามความ
คิดเห็นตอปจจัยนาํเขา
ของโครงการ 

1. นกัศึกษา คาเฉลี่ยความคิดเห็น
ของผูเกี่ยวของตอความ
พรอมและความ
เหมาะสมของปจจัย
นําเขาอยูในระดับมาก
ขึ้นไป (มีคาเฉลี่ยตั้งแต 
3.51 จาก 5 สเกล) 
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ตาราง 5  (ตอ) 
 
วัตถุประสงคของ
การประเมิน 

ประเด็นการประเมิน ตัวชี้วัด เครื่องมือ แหลงขอมูล เกณฑการตัดสิน 

3. ดานกระบวนการ 
(Process) 
 
 
 

เพื่อประเมินความเหมาะสม
ของกระบวนการ 
1.กระบวนการ ขั้นตอนในการ
แจกคอมพิวเตอรแบบพกพา
ของโครงการ 
2.เกณฑการแจกคอมพวิเตอร
แบบพกพาของโครงการ 

1.  ระดับความคิดเห็น
ของนักศึกษาตอ
กระบวนการของ
โครงการ 
 

1. แบบสอบถามความ
คิดเห็นตอกระบวนการ
ของโครงการ 

1. นักศึกษา คาเฉลี่ยความคิดเห็น
ของผูเกี่ยวของตอความ
เหมาะสมของ
กระบวนการอยูในระดับ
มากขึ้นไป (มคีาเฉลี่ย
ตั้งแต 3.51 จาก 5 
สเกล) 
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ตาราง 5  (ตอ) 
 
วัตถุประสงคของ
การประเมิน 

ประเด็นการประเมิน ตัวชี้วัด เครื่องมือ แหลงขอมูล เกณฑการตัดสิน 

เพื่อประเมินผลกระทบโดย
พิจารณาจาก 
1.เจตคติของนักศึกษาตอ
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

1.  ระดับเจตคติของ
นักศึกษาตอ
คอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

1.แบบวัดเจตคติของ
นักศึกษาตอ
คอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

1.นักศึกษา 1.นักศึกษามีเจตคติตอ
คอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในระดับมากขึ้นไป (มี
คาเฉลี่ยตั้งแต 3.51 
จาก 5 สเกล) 

4. ดานผลกระทบ 
(Impact) 
 
 
 

2.ความพึงพอใจของผูปกครอง
ตอโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร
แบบพกพาสําหรับนักศึกษา
ของมหาวทิยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต 

1.  ระดับความพึงพอใจ
ของผูปกครองตอ 
โครงการจัดซือ้
คอมพิวเตอรแบบพกพา
สําหรับนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต 

1. แบบสอบถามความ
พึงพอใจของผูปกครอง 

1.ผูปกครอง 
 

1. คาเฉลี่ยไมต่ํากวา
รอยละ 70 (ผูปกครองมี
ความพึงพอใจในระดับ
ดี) 
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ตาราง 5  (ตอ) 
 
วัตถุประสงคของ
การประเมิน 

ประเด็นการประเมิน ตัวชี้วัด เครื่องมือ แหลงขอมูล เกณฑการตัดสิน 

เพื่อประเมินประสิทธิผลของ
โครงการ 
1. ประโยชนของโครงการตอ
นักศึกษา 
- พฤติกรรมการใชคอมพิวเตอร
และการเขาถงึระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.  ระดับพฤติกรรมของ
นักศึกษาตอการใช
คอมพิวเตอรและการ
เขาถึงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. แบบประเมนิ
พฤติกรรมการใช
คอมพิวเตอรและการ
เขาถึงเทคโนโลยีของ
นักศึกษา 

1. นกัศึกษา 
 

1. คาเฉลี่ยไมต่ํากวา
รอยละ 70 (นักศึกษามี
การใชและการเขาถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับมาก) 

5.ดานประสิทธิผล 
(Effectiveness) 
 
 
 
 

2. ประโยชนของโครงการตอ
มหาวิทยาลัย 

1. ความคิดเหน็ของ
ผูบริหารโครงการและ
เจาหนาที่ปฏิบัติงาน
โครงการประเด็น
ประโยชนของโครงการ
ตอมหาวิทยาลัย 
 

1. แบบสัมภาษณดาน
ประสิทธิผล และ
ประโยชนของโครงการ
ตอมหาวิทยาลัย 

1. ผูบริหารโครงการ 
2. เจาหนาที่ปฏิบัติงาน
โครงการ 
 

1.นําขอมูลที่ไดมา
สรุปผลการอภิปราย 
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ตาราง 5  (ตอ) 
 
วัตถุประสงคของ
การประเมิน 

ประเด็นการประเมิน ตัวชี้วัด เครื่องมือ แหลงขอมูล เกณฑการตัดสิน 

6.ดานความยัง่ยนื 
(Sustainability) 

เพื่อการประเมินเกีย่วกับความ
ตอเนื่องของการดําเนนิ
โครงการ โดย 
1.ศึกษาจากนโยบาย แผน
ยุทธศาสตรของมหาวทิยาลัย
ในดานการพฒันาเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

มีนโยบายแผน
ยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยในดานการ
พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
 

1. แบบสัมภาษณ 1. ผูบริหารโครงการ 
2. เจาหนาที่ปฏิบัติงาน
โครงการ 
 

1. มนีโยบายแผน
ยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยในดาน
การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
 

7. ดาน
ความสามารถใน
การขยายผล 
(Transportability 
Evaluation)  

เพื่อประเมินความสามารถใน 
การขยายผลโดยพิจารณาจาก 
1. จุดเดนหรือขอคนพบของ
การเปนแบบอยางที่ดีของ
โครงการ 

จุดเดนของโครงการ ที่
สามารถเปนแบบอยางที่
ดี 

1. แบบสัมภาษณ 
 

1. ผูบริหารโครงการ 
2. เจาหนาที่ปฏิบัติงาน
โครงการ 

1.มีจุดเดนของโครงการ 
ที่สามารถเปน
แบบอยางที่ดีได 
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3.  เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 
 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อประเมินโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพา 
สําหรับนักศึกษาของมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คร้ังนี ้มีทัง้หมด 5 ฉบับ (แสดงในภาคผนวก ค)   
 1. แบบสัมภาษณ เปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview) ทีม่ ี
การกําหนดขอคําถามไวลวงหนาเพื่อเปนแนวทางในการสัมภาษณ  มวีัตถุประสงคเพื่อใชสัมภาษณ 
ผูบริหารโครงการ เจาหนาทีป่ฏิบติังานโครงการ แบบสัมภาษณแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี ้
  ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลสวนตัวผูใหสัมภาษณ / ผูใหสัมภาษณมีความเกี่ยวของใน
สวนใด 
  ตอนที่ 2 ประเด็นในการสัมภาษณ แบงเปน 4 ดาน ดังนี ้
 2. ดานบริบท เปนการสัมภาษณเกี่ยวกับ ความมุงหมายและวัตถุประสงคของโครงการ  
ความตองการจําเปนของโครงการ ความสอดคลองกับนโยบายทางการศึกษา และความสอดคลองกับ
ความตองการของสถานศึกษาในปจจุบัน จํานวน 7 ขอ 
 3. ดานประสิทธผิล เปนการสัมภาษณเกีย่วกับ ประโยชนที่นกัศึกษาไดรับจากโครงการและ
ประโยชนที่มหาวิทยาลัยไดรับจากโครงการ จํานวน 5 ขอ  
 4. ดานความยัง่ยืน เปนการสัมภาษณเกีย่วกับ ความตอเนื่องของการดําเนนิโครงการ 
จํานวน  3 ขอ  
 5. ดานความสามารถในการขยายผล เปนการสัมภาษณเกี่ยวกับ จุดเดนและความสําเร็จ
ของโครงการ จํานวน  2 ขอ  
 6. แบบสอบถามมีวัตถุประสงคเพื่อสอบถามความคิดเหน็เกีย่วกับความเหมาะสม/ 
ความพรอมของดานปจจัยนําเขา และดานกระบวนการตอโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพา
สําหรับนักศึกษาของมหาวทิยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ผูใหขอมูลคือ นกัศึกษา แบบสอบถามแบงออกเปน 
3 ตอน ดังนี ้
  ตอนที่ 1 สอบถามขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบสํารวจรายการ 
(Check list) โดยสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2 ขอคําถามเกี่ยวกับความเหมาะสม / ความพรอมดานปจจัยนาํเขา และ 
ดานกระบวนการดําเนินงานของโครงการ จํานวน 8 ขอ โดยแบงเปน ขอคําถามดานปจจัยนาํเขา
จํานวน 6 ขอ และขอคําถามดานกระบวนการจาํนวน 2 ขอ มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา
(Rating Scale) 5 ระดับแบงเปน มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด   
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  โดยมีเกณฑการใหคะแนนจากการตอบแบบสอบถามดังนี ้
  เกณฑการใหคะแนน 
  ระดับความพรอม / ความเหมาะสม  มากที่สุด  5  คะแนน 
  ระดับความพรอม / ความเหมาะสม   มาก   4  คะแนน 
  ระดับความพรอม / ความเหมาะสม  ปานกลาง  3  คะแนน 
  ระดับความพรอม / ความเหมาะสม   นอย   2  คะแนน 
  ระดับความพรอม / ความเหมาะสม  นอยที่สุด  1  คะแนน 
 
  นําผลที่ไดมาหาคาเฉล่ียและแปลความหมายโดยเทยีบกับเกณฑดังนี ้
  4.51 – 5.00 แปลวา มีความพรอม / ความเหมาะสม ในระดับ มากที่สุด 
  3.51 – 4.50 แปลวา มีความพรอม / ความเหมาะสม ในระดับ มาก 
  2.51 – 3.50 แปลวา มีความพรอม / ความเหมาะสม ในระดับ ปานกลาง 
  1.51 – 2.50 แปลวา มีความพรอม / ความเหมาะสม ในระดับ นอย 
  1.00 – 1.50 แปลวา มีความพรอม / ความเหมาะสม ในระดับ นอยที่สุด 
 
 ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด โดยใหเขียนแสดงความคิดเหน็เกี่ยวกับขอเสนอแนะ
เพิ่มเติมอ่ืนๆ เกี่ยวกับโครงการ 
 1. แบบวัดเจตคติของนักศึกษาที่มีตอคอมพวิเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย 
ผูใหขอมูล คือ นักศึกษาที่ไดรับเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพาจากโครงการ แบบวัดเจตคติแบงเปน 3 
ตอน ดังนี ้
  ตอนที่ 1 สอบถามขอมูลพื้นฐานของนักศึกษา เปนแบบสํารวจรายการ (Check list) โดย
สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ โปรแกรมวิชา คณะระดับช้ันป  ศูนย
การศึกษา  
  ตอนที่ 2 ขอความวัดเจตคติของนักศึกษาที่มีตอการใชงานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จาํนวน 28 ขอ มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ไดแก 

เห็นดวยอยางยิ่ง เหน็ดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย และไมเหน็ดวยอยางยิง่  
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  โดยมีเกณฑการใหคะแนนจากการตอบแบบวัดเจตคติดังนี ้
  ขอคําถามประเภทนิมาน 
  เห็นดวยอยางยิ่ง  5  คะแนน 
  เห็นดวย    4  คะแนน 
  ไมแนใจ    3  คะแนน 
  ไมเห็นดวย   2  คะแนน 
  ไมเห็นดวยอยางยิง่  1  คะแนน 
 
  ขอคําถามประเภทนิเสธ 
  ไมเห็นดวยอยางยิง่  5  คะแนน 
  ไมเห็นดวย   4  คะแนน 
  ไมแนใจ    3  คะแนน 
  เห็นดวย    2  คะแนน 
  เห็นดวยอยางยิ่ง  1  คะแนน 
 
  นําผลที่ไดมาหาคาเฉล่ียและแปลความหมายโดยเทยีบกับเกณฑดังนี ้
  4.51 – 5.00 แปลวา มีเจตคติตอคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ มากที่สุด 
  3.51 – 4.50 แปลวา มีเจตคติตอคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ มาก 
  2.51 – 3.50 แปลวา มีเจตคติตอคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ ปานกลาง 
  1.51 – 2.50 แปลวา มีเจตคติตอคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ นอย 
  1.00 – 1.50 แปลวา มีเจตคติตอคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ นอยที่สุด 
    
  ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมตอโครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับนักศึกษา
ของมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
  3.1 แบบประเมินพฤติกรรมการใชคอมพิวเตอรและการเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของนักศึกษา โดยประเมินจากพฤติกรรมการใชคอมพวิเตอรและการเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศของ
นักศึกษา ผูใหขอมูลคือ นักศึกษา แบงเปน 3 ตอน ดังนี ้
   ตอนที่ 1 สอบถามขอมูลพื้นฐานของนักศึกษา เปนแบบสํารวจรายการ (Check list) 
โดยสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ โปรแกรมวิชา คณะระดับช้ันป  ศูนย
การศึกษา  
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   ตอนที ่2 พฤติกรรมการใชคอมพิวเตอรและการเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ 
นักศึกษา จํานวน 20 ขอ แบงเปน ขอคําถามเกีย่วกบัประเภทการใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 9 
ขอ และวัตถุประสงคในการใชงานคอมพวิเตอรแบบพกพา จาํนวน 11 ขอ โดยมีลักษณะเปนแบบ
เลือกตอบ 2 ตัวเลือก ใชหรือไมใช โดยเมื่อนักศึกษามีการใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศแตละชนิดให
นักศึกษาประมาณเวลาการใชเฉล่ียตอวัน  
โดยมีเกณฑการใหคะแนนจากการตอบแบบประเมินพฤติกรรมดงนี ้
   เกณฑการใหคะแนน 
   นักศึกษาใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ   ให  1  คะแนน 
     นักศึกษาไมใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศ     ให  0  คะแนน 
 
   นําผลที่ไดมาหาคาเฉล่ียและแปลความหมายโดยเทยีบกับเกณฑดังนี ้
   รอยละ 70 ข้ึนไป   แปลวา  นักศึกษามีการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อยูในระดับมาก 
   รอยละ 50 - 69   แปลวา นกัศึกษามีการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อยูในระดับปานกลาง 
   นอยกวาหรือเทากบัรอยละ 49  แปลวา นักศึกษามีการใชคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อยูในระดับนอย 
   ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมตอโครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับ 
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

  3.2 แบบสอบถามความพึงพอใจตอโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับ 
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต มีวัตถุประสงคเพื่อสอบถามความคิดเห็นของผูปกครอง
เกี่ยวกับความพึงพอใจของการดําเนนิงานโครงการ โดยขอคําถามมีลักษณะเปนแบบแสดงความ
คิดเห็น  แบงเปน 3 ตอน ดังนี ้
   ตอนที ่1 สอบถามขอมูลพื้นฐานของผูปกครองเปนแบบสํารวจรายการ (Check list) 
โดยสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม 
   ตอนที ่2 ขอความแสดงความพึงพอใจของผูปกครองตอการดําเนินงานโครงการ 
 จํานวน 14 ขอ  
 
 
 



 

 

63 

   โดยมีเกณฑการใหคะแนนจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจดังนี ้
   เกณฑการใหคะแนน 
   ผูปกครองเหน็ดวยกับขอคําถามความพึงพอใจ    ให  1  คะแนน 
     ผูปกครองไมเห็นดวยกับขอคําถามความพึงพอใจ     ให  0  คะแนน 
    
   นําผลที่ไดมาหาคาเฉล่ียและแปลความหมายโดยเทยีบกับเกณฑดังนี ้
   รอยละ 70 ข้ึนไป  แปลวา  ผูปกครองมีความพึงพอใจ อยูใน ระดับมาก 
   รอยละ 50 - 69  แปลวา ผูปกครองมีความพงึพอใจ อยูใน ระดับปานกลาง 
   นอยกวาหรือเทากบัรอยละ 49 แปลวา  ผูปกครองมีความพึงพอใจ อยูในระดับนอย 
    
   ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะตอการดําเนินโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
 การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจยั 
 จากกรอบแนวคิดการประเมนิสามารถสรางเคร่ืองมือที่ใชในการในการประเมินไดดังนี ้
 1.  แบบสัมภาษณ เร่ืองการประเมินโครงการจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับ 
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางแบบปลายเปด มี
วัตถุประสงคเพื่อใชสัมภาษณ ผูบริหารโครงการ เจาหนาที่ปฏิบัติงานโครงการ 
  ข้ันตอนในการสรางแบบสัมภาษณ 
  1.1  ศึกษารายละเอียดของโครงการ เอกสารแนวทางดําเนินงานตามโครงการและ
งานวิจยัที่เกี่ยวของกับโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับนักศึกษา เพื่อกําหนดประเด็นการ
ต้ังคําถาม 
                    1.2 ศึกษาการเขียนขอคําถาม และการสรางแบบสัมภาษณจากเอกสารและหนังสือที่
เกี่ยวของ 
  1.3 สรางคําถามใหครอบคลุมเนื้อหาการประเมินที่เกีย่วของกับโครงการ ใน 4 ดาน 
ไดแก ดานบริบท ดานประสิทธิผล ดานความยัง่ยนื และดานความสามารถในการขยายผล ตามนยิาม
ของการประเมิน โดยแบบสัมภาษณที่สรางข้ึนเปนแบบมีโครงสราง (Structured Interview) ทีม่ ี
การกําหนดขอคําถามไวลวงหนาเพื่อเปนแนวทางในการสัมภาษณ 
  1.4 นําแบบสัมภาษณเสนอตอคณะกรรมการควบคุมปริญญานพินธ เพือ่ตรวจสอบและ
แกไขใหไดขอคําถามที่ครอบคลุมปจจัยพืน้ฐานดานสภาวะแวดลอมของโครงการ ความเที่ยงตรงของ
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เนื้อหา (Content Validity) และภาษาที่ใช แลวนาํไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน (รายช่ือแสดงใน
ภาคผนวก ก) เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) และความชัดเจนในการสื่อ
ความโดยใชคาดัชนีความสอดคลอง IOC ของแบบสัมภาษณไดคา 0.80 – 1.00 
  1.5 จัดพิมพแบบสัมภาษณฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปใชในการเก็บขอมูลสัมภาษณผู 
ที่เกีย่วของ โดยผูวิจัยเปนผูสัมภาษณ 
 2.  แบบสอบถามมีวัตถุประสงคเพื่อสอบถามความคิดเหน็เกีย่วกับความเหมาะสม/ความ 
พรอมของดานปจจัยนําเขา และดานกระบวนการตอโครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต  
  ข้ันตอนในการสรางแบบสอบถาม 
  2.1 ศึกษารายละเอียดของโครงการ เอกสารแนวทางดําเนินงานตามโครงการงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับนักศึกษา เพื่อกําหนดประเด็นการต้ังคําถาม 
  2.2 ศึกษาการเขียนขอคําถาม และแบงเปนสองสวนหลัก สวนแรกสอบถามถึงความ
พรอมความเหมาะสมของปจจัยนาํเขา สวนที่สองสอบถาม ความเหมาะสมในการดาํเนนิโครงการ  
  2.3 สรางขอคําถามใหครอบคลุมทั้งสองสวน โดยแบบสอบถามทั้งสองสวนนี้สรางข้ึนเปน
แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอย
ที่สุด 
  2.4 นําแบบสอบถามเสนอตอคณะกรรมการควบคุมปริญญานพินธเพื่อตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) และภาษาที่ใช แลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญดานการประเมิน 3 คน 
และดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 คน รวม 5 คน (รายช่ือแสดงในภาคผนวก ก) 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) และความชัดเจนในการสื่อความโดยใชคา
ดัชนีความสอดคลอง IOC ของแบบสอบถามไดคา 0.80 – 1.00 
  2.5 จัดพิมพแบบสอบถามเพื่อนาํไปทดลองใช (Try out) กับนักศึกษาจํานวน 100 คน 
เพื่อวิเคราะหหาคาอํานาจจาํแนกของขอคําถาม  
  2.6 หาคาความเช่ือมั่นทัง้ฉบับ (Reliability) ของแบบสอบถามโดยวิธีการหาสัมประสิทธิ์
ของแอลฟาของครอนบาค (α-Coefficient) พบวาแบบสอบถามมีคาความเชื่อม่ันเทากบั 0.922 
  2.7 จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปใชในการเกบ็ขอมูลกับผูทีเ่กี่ยวของ 
 3.  แบบวัดเจตคติของนักศึกษาตอการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไดรับ 
เคร่ืองคอมพิวเตอรจากโครงการ  
  ข้ันตอนในการสรางแบบวัดเจตคติ 
  3.1 ผูวิจัยไดปรับปรุงจากแบบวดัเจตคติทีมีตอเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ 
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ชาญ  กล่ินซอน (2550) ซึ่งมลัีกษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ไดแก 
เห็นดวยอยางยิ่ง เหน็ดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย และไมเหน็ดวยอยางยิง่ 
  3.2 ทําการปรับปรุงขอคําถามใหเหมาะสมกับบริบทของกลุมตัวอยางในการ 
ประเมินคร้ังนีแ้ละเขียนขอคําถามเพิม่เติมโดยขอคําถามในแบบวัดเจตคติประกอบดวยขอความนิเสธ
และขอความนิมาน 
  3.3 นําเสนอแบบวดัเจตคติที่ปรับปรุงแลวตอคณะกรรมการควบคุมปริญญานพินธ 
เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) และภาษาที่ใชรวมทัง้ความครอบคลุม 
และความสอดคลองตามนยิามศัพทเฉพาะ จากนั้นปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมตามคําแนะนําของคณะ
กรรม การควบคุมปริญญานิพนธ แลวนําแบบวัดเจตคติที่สรางข้ึนไปใหผูเชี่ยวชาญดานการประเมิน 3 
คน และดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 คน รวม 5 คน (รายช่ือแสดงในภาคผนวก ก) 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) และความชัดเจนในการสื่อความโดยใชคา
ดัชนีความสอดคลอง IOC ของแบบสอบถามไดคา 0.80 – 1.00 
  3.4 จัดพิมพแบบวดัเจตคติ และนําไปทดลองใช (Try out) นกัศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยาง 
จํานวน 100 คน เพื่อวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกของแบบวัดเจตคติ 
  3.5 หาคาความเช่ือมั่นทัง้ฉบับ (Reliability) ของแบบวัดเจตคติโดยวิธีการหาสัมประสิทธิ์
แอลฟาของคอนบาค (α-Coefficient) พบวาแบบวัดเจตคติมีคาความเชื่อมั่นเทากบั 0.949 
  3.6 จัดพิมพเปนแบบวัดเจตคติฉบับสมบูรณ เพื่อนาํไปใชในการเก็บขอมลูกับกลุมตัวอยาง 
 4.  แบบประเมินพฤติกรรมการใชคอมพิวเตอรและการเขาถงึเทคโนโลยีสารสนเทศของ 
นักศึกษา  
  ข้ันตอนในการสรางแบบประเมินตนเอง 
  4.1 ศึกษารายละเอียดของโครงการ เอกสารแนวทางดําเนินงานตามโครงการงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับโครงการ และการประเมินตนเอง เพื่อกาํหนดประเด็นการเขียนขอคําถาม 
  4.2 ศึกษาการเขียนขอคําถาม และการสรางแบบประเมินตนเองจากเอกสารและหนังสือ
ที่เกีย่วของ 
  4.3 สรางคําถามใหครอบคลุมเนื้อหาการประเมินที่เกีย่วของกับโครงการจัดซื้อเคร่ือง
คอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับนักศึกษา  
  4.4 นําเสนอแบบประเมินตนเองที่ปรับปรุงแลว ตอคณะกรรมการควบคุมปริญญา 
นิพนธเพื่อตรวจสอบความเทีย่งตรงของเนือ้หา (Content Validity) และภาษาที่ใชรวมทั้งความ
ครอบคลุมและความสอดคลองตามนิยามศัพทเฉพาะ จากนั้นปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมตาม
คําแนะนําของคณะ กรรมการควบคุมปริญญานพินธ แลวจึงนําไปใหผูเช่ียวชาญดานการประเมิน 3 
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คน และดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 คน รวม 5 คน (รายช่ือแสดงในภาคผนวก ก) 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) และความชัดเจนในการสื่อความโดยใชคา
ดัชนีความสอดคลอง IOC ของแบบประเมินตนเอง ไดคา 0.80 – 1.00 
  4.5 นําแบบประเมนิตนเองไปทดลองใช (Try out) กับนักศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยาง 
จํานวน 100 คน เพื่อวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกของขอคําถาม 
  4.6 หาคาความเช่ือมั่นทัง้ฉบับ (Reliability) ของแบบสอบถามโดยวิธีการหาสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (α-Coefficient) พบวาแบบประเมินตนเองมีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.985   
  4.7 จัดพิมพเปนฉบับสมบูรณ เพื่อนาํไปใชในการเก็บขอมูลกับนักศึกษากลุมตัวอยาง 
 5.  แบบสอบถามความพึงพอใจตอโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับ 
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต สอบถามผูปกครองเกี่ยวกับความพึงพอใจของการดําเนนิงาน
ของโครงการ  
  ข้ันตอนการสรางแบบสอบถาม  
  5.1 ศึกษารายละเอียดของโครงการ เอกสารแนวทางดําเนินงานตามโครงการงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับโครงการฝกอบรมและงานวิจยัที่เกี่ยวของกบัความพึงพอใจเพื่อกําหนดประเด็นการเขียน
ขอคําถาม 
  5.2 ศึกษาการเขียนขอคําถาม และการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจจากเอกสาร
และหนงัสือทีเ่กี่ยวของ 
  5.3 สรางขอคําถามใหครอบคลุมเนื้อหาการสอบถามความพึงพอใจที่เกี่ยวของกับ 
โครงการจัดซือ้คอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับนักศึกษา ประเด็นความพึงพอใจของผูปกครอง  
  5.4 นําเสนอแบบสอบถามเสนอตอคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธเพื่อตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) และภาษาที่ใชรวมทัง้ความครอบคลุมและความ
สอดคลองตามนิยามศัพทเฉพาะ จากนัน้ปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมตามคําแนะนาํของคณะกรรมการ
ควบคุมปริญญานพินธ แลวนาํไปใหผูเชีย่วชาญดานการประเมิน 3 คน และดานคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 คน รวม 5 คน (รายช่ือแสดงในภาคผนวก ก) ตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เนื้อหา (Content Validity) และความชัดเจนในการสื่อความ โดยใชคาดัชนีความสอดคลอง IOC ของ
แบบสอบถามความพึงพอใจ ไดคา 0.80 – 1.00  
  5.5 จัดพิมพแบบสอบถามเพื่อนาํไปทดลองใช (Try out) กับผูปกครอง ที่ไมใชกลุม
ตัวอยาง จาํนวน 100 คน หาคาความเชื่อมั่นทัง้ฉบับ (Reliability) ของแบบสอบถามความพึงพอใจโดย
วิธีการหาสัมประสิทธิ์ของแอลฟาของคอนบาค (α-Coefficient) พบวาแบบสอบถามความพึงพอใจมี
คาความเชื่อมัน่เทากับ 0.919 
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  5.6 จัดพิมพเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพื่อนาํไปใชในการเก็บขอมูลกับ 
ผูปกครอง กลุมตัวอยาง 
 
4. วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
 เมื่อกําหนดประเด็นการประเมิน เพื่อดําเนนิการประเมินตามวัตถุประสงคของการประเมิน
แลว ผูวิจยัไดทําการศึกษาเอกสารเกี่ยวกบัการประเมนิโครงการทั้งที่เปนเอกสาร ตํารา บทความ และ
งานวิจยั เพื่อกําหนดวธิีการในการเก็บรวบรวมขอมูลในแตละประเด็น โดยเก็บขอมูลระหวางเดือน 
มกราคม – มนีาคม 2555 มีรายละเอียดดังนี้ ดังนี ้ 
 
ตาราง 5 วธิีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

ประเด็น วิธีการเก็บขอมูล แหลงขอมูล เครื่องมือที่ใช 

1.การศึกษาบริบท  
(Context Evaluation) 
 

1. การสัมภาษณ 1. ผูบริหารโครงการ 3 
คน 
2. เจาหนาที่ปฏิบัติงาน
โครงการ 15 คน 

1. แบบสัมภาษณ 
 

2. การประเมนิปจจัยนําเขา  
(Input Evaluation) 

1. การสอบถามความ
คิดเห็น 

1. นกัศึกษา 402 คน 1. แบบสอบถามความ
คิดเห็น 

3.การประเมนิกระบวนการ
ดําเนนิงาน  
(Process Evaluation) 

1. การสอบถามความ
คิดเห็น 
 

1. นกัศึกษา 402 คน 1. แบบสอบถามความ
คิดเห็น 

1. การวัดเจตคติของ
นักศึกษา 

1.นักศึกษา 402 คน 
 

1. แบบวัดเจตคติของ
นักศึกษา 

4.การประเมนิผลกระทบ 
(Impact Evaluation) 
 2. การสอบถามความ

พึงพอใจของผูปกครอง 
1. ผูปกครอง 402 คน 1. แบบสอบถามความ

พึงพอใจของ
ผูปกครอง 
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ตาราง 5 (ตอ) 
 

ประเด็น วิธีการเก็บขอมูล แหลงขอมูล เครื่องมือที่ใช 

1. การสอบถาม
พฤติกรรมการใช
คอมพิวเตอรและการ
เขาถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศของ
นักศึกษา 

1. นกัศึกษา 402 คน 1. แบบประเมนิ
พฤติกรรมตนเองของ
นักศึกษา 

5.การประเมนิประสิทธิผล 
(Effectiveness Evaluation) 

2. การสัมภาษณ 1. ผูบริหารโครงการ 3 
คน 
2. เจาหนาที่ปฏิบัติงาน
โครงการ 15 คน 

1. แบบสัมภาษณ 
 

6.การประเมนิความยัง่ยนื 
(Sustainability Evaluation)  
 

1.การวิเคราะหเอกสาร 
2.การสัมภาษณ 

1. ผูบริหารโครงการ 3 
คน 
2. เจาหนาที่ปฏิบัติงาน
โครงการ 15 คน 

1. แบบสัมภาษณ 

7.การประเมนิความสามารถ
ในการขยายผล 
(Transportability 
Evaluation) 

1.การสัมภาษณ 
 

1. ผูบริหารโครงการ 3 
คน 
2. เจาหนาที่ปฏิบัติงาน
โครงการ 15 คน 

1.แบบสัมภาษณ 
 

 
5.  การวิเคราะหขอมูล 
 5.1 การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 การจัดกระทําขอมูลคร้ังนี้ผูวจิัยมีการดําเนนิการวิเคราะหขอมูล ดังนี ้
 1.  ใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) สําหรับขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจากการ
สัมภาษณ 
 2.  ใชวิธีการหาคาความถี่ (Frequency) หาคารอยละ (Percentage) หาคาเฉลี่ย  (Mean) 
และหาคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สําหรับขอมูลเชิงปริมาณที่ไดจาก
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แบบสอบถาม แบบวัดเจตคติของนักศึกษา แบบประเมนิพฤติกรรมของนักศึกษา และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผูปกครอง 
 3.  รวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปด มาจัดกลุมตามความถี่ของคําตอบ แลว
นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเชิงบรรยาย 
 4.  สรุปผลและเปรียบเทียบกับเกณฑการประเมินในแตละดาน ดังนี ้
  4.1  ดานบริบท นาํขอมูลที่ไดมาสรุปผลการอภิปราย และนาํไปพิจารณารวมกับผลการ
ประเมินดานอ่ืน ๆ วามีความสอดคลองกนักับวัตถุประสงคที่ต้ังไวของโครงการหรือไม อยางไร 
  4.2  ดานปจจัยนาํเขา หาคาเฉลีย่และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็น
เปรียบเทยีบกบัเกณฑ โดยคาเฉลี่ยความคิดเห็นของผูเกีย่วของตอความพรอมและความเหมาะสมของ
ปจจัยนาํเขาโดยรวมอยูในระดับมากกวาหรือเทากับ 3.51 หมายถงึ ปจจัยนาํเขาของโครงการจัดซื้อ
คอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับนักศึกษา ของมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีความพรอมและความ
เหมาะสมอยูในระดับมาก 
  4.3  ดานกระบวนการ หาคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็น
เปรียบเทยีบกบัเกณฑ โดยคาเฉลี่ยความคิดเห็นของผูเกีย่วของตอความเหมาะสมของกระบวนการใน
ภาพรวมอยูในระดับมากกวาหรือเทากับ 3.51 หมายถงึ กระบวนการของโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร
แบบพกพาสําหรับนักศึกษา ของมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 
  4.4  ดานผลกระทบ  
   4.4.1  หาคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นจากแบบวัดเจตคติของ
นักศึกษาตอคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคาเฉลี่ยเจตคติของนักศึกษาตอคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวมอยูในระดับมากกวาหรือเทากับ 3.51 หมายถงึ นักศึกษามีเจตคติ
ตอคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับมาก 
   4.4.2  หาคาเฉล่ียรอยละความพงึพอใจของผูปกครอง โดยคาเฉลี่ยความพงึพอใจ
ของผูปกครองไมตํ่ากวารอยละ 70 หมายถึง ผูปกครองมีความพึงพอใจตอโครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอร
แบบพกพาสําหรับนักศึกษา ของมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิตในระดับดี 
  4.5  ดานประสิทธผิล  
   4.5.1  หาคาเฉล่ียรอยละของพฤติกรรมการใชคอมพิวเตอรและการเขาถึงเทคโนโลยี
ของนักศึกษาโดยคาเฉลี่ยในภาพรวมไมตํ่ากวารอยละ 70 หมายถงึ นกัศึกษามีการใชและการเขาถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับมาก 
   4.5.2  หาความถ่ีและสรุปวิเคราะหเนื้อหาจากแบบสัมภาษณ 
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  4.6  ดานความยัง่ยืน มีนโยบายแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยในดานการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และหาความถ่ีและสรุปวิเคราะหเนือ้หาจากแบบสัมภาษณ 
  4.7  ดานความสามารถในการขยายผล มีจุดเดนของโครงการ ที่สามารถเปนแบบอยางที่
ดี และหาความถ่ีและสรุปวิเคราะหเนื้อหาจากแบบสัมภาษณ 
 
6.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  
 6.1 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1.  สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
  1.1  ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชงิพินิจ (Face Validity) ของเคร่ืองมือโดยพิจารณาหาคา
ดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congluence: IOC) ตามวิธโีรวิเนลลีและแฮมเบิลตัน 
(Rovinelli; & Hambleton) (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ.  2536: 168) 
 

    IOC    =   
N

R  

   
   เมื่อ  IOC  แทน  ดัชนีความสอดคลองมีคาอยูระหวาง + 1 ถึง – 1 
    R  แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทัง้หมด  
    N  แทน  จํานวนผูเชี่ยวชาญทัง้หมด 
    
  1.2  หาคาความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ โดยวิธกีารหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coeffcient) 
ใชสูตรของครอนบาค (Cronbach) (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ.  2536: 171) 
     

    













 

2

2

1
1 t

i

S

S

n

n  

 
   เมื่อ     แทน  คาสัมประสิทธของความเช่ือมัน่ 
    2

iS  แทน  คะแนนความแปรปรวนเปนขอความ 
    2

tS  แทน  คะแนนความแปรปรวนของเคร่ืองมอืทั้งฉบับ 
    n   แทน  เปนจํานวนขอของเคร่ืองมือวัด 
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 2.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  2.1  คาความถี่ (Frequency) 
  2.2  คารอยละ (Percentage) 
  2.3  คาเฉลี่ย (Mean) 
  2.4  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

  
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  การวิเคราะหขอมูลและการแปลความหมายของการวิเคราะหขอมูล เพือ่ใหเกิดความ
เขาใจตรงกันจึงไดกําหนดสัญลักษณในการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี ้
  n แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 
   แทน คาเฉลี่ย 
  SD แทน คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 
การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 การวิจยัเร่ืองการประเมินโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับนักศึกษา ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ขอเสนอการวิเคราะหตามลําดับดังนี ้
 ตอน ที ่1 การประเมินบริบท (Context Evaluation) ไดแก ผลการสัมภาษณผูเกีย่วของกับ
โครงการเกีย่วกับวัตถุประสงคของโครงการ ความตองการจําเปน ความสอดคลองของบริบทของสังคม
กับนโยบายทางการศึกษา ความสอดคลองของบริบทของสังคมกับความตองการของสถานศึกษาใน
ปจจุบัน 
 ตอนที่ 2 การประเมินปจจัยนําเขา (Input Evaluation) ไดแก ผลการประเมินความพรอมและ
ความเหมาะสมของระบบเครือขายไรสาย (wireless) ศูนยบริการอํานวยความสะดวก และการจัดการ
เรียนการสอนผานส่ือการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ตอนที่ 3 การประเมินกระบวนการดําเนินงาน (Process Evaluation) ไดแก ผลการประเมิน
ความเหมาะสมของกระบวนการดําเนินงานโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับนักศึกษา
ของมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 ตอนที่ 4 การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) ไดแก ผลการวัดเจตคติของนักศึกษา
ตอคอมพิวเตอรแบบพกพาและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผลการประเมินความพึงพอใจของผูปกครอง
ตอโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 ตอนที่ 5 การประเมินประสทิธิผล (Effectiveness Evaluation) ไดแก ผลการศึกษาระดับ
พฤติกรรมการใชคอมพิวเตอรและการเขาถงึเทคโนโลยีสารสนเทศของนกัศึกษา และผลการสัมภาษณ
ผูมีสวนเกี่ยวของกับโครงการดานประสิทธิผลของโครงการ 
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 ตอนที่ 6 การประเมินความย่ังยนื (Sustainability Evaluation) ไดแก ผลการประเมินเกีย่วกับ
ความตอเนื่องของโครงการจากการสัมภาษณผูมีสวนเกีย่วของกับโครงการ 
 ตอนที่ 7 การประเมินความสามารถในการขยายผล (Transportability Evaluation) ไดแกผล
การประเมนิความสามารถในการขยายผลโดยพิจารณาจากจุดเดนหรือขอคนพบของการเปน
แบบอยางที่ดีของโครงการจากการสัมภาษณผูมีสวนเกีย่วของกับโครงการ 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนท่ี 1 การประเมินบรบิท 
 การประเมนิบริบทของโครงการโดยการสัมภาษณผูเกีย่วของกับโครงการโดยตรง จาํนวน 18 
คน ไดผลการสัมภาษณสรุปตามตาราง 7 
  
ตาราง 7 ความถี่จากการสัมภาษณผูเกีย่วของกับโครงการ 
 

ความคิดเห็น ความถ่ี 

1. ความตองการจาํเปนของโครงการ  
1.1 ในปจจุบนั เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเขามามีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวนั 18 
1.2 เพื่อเปนอุปกรณสนับสนุนการเรียนการสอนทัง้อาจารยและนกัศึกษา 18 
1.3 มีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาชวยในดานการศึกษามากข้ึน 15 
1.4 เปนพื้นฐานสําคัญของนกัศึกษา ที่ตองแขงขันในตลาดแรงงาน 10 

2. วัตถุประสงคของโครงการ  
2.1 เพื่อเปนอุปกรณสนับสนุนการเรียนการสอนสามารถเรียนรูดวยตนเอง และ

เขาใชบริการตาง ๆ บนระบบสารสนเทศของมหาวทิยาลัย เชน สืบคนขอมูล
ไดสะดวก ทกุที่ ทุกเวลา ตามความตองการใชงานของนักศึกษา 

18 

2.2 เพื่อจัดหาคอมพิวเตอรใหนกัศึกษาสามารถใชงานไดอยางเพียงพอ  18 
2.3 เพื่อลดตนทุนของมหาวิทยาลัยในการจัดทําหองปฏิบัติการคอมพวิเตอร และ

การบํารุงรักษา 
12 

2.4 เพื่อเปนเคร่ืองมือสําหรับนักศึกษาฝกทักษะการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในรูปแบบตาง ๆ และมีความสามารถพืน้ฐานในดาน เทคโนโลย ี

10 
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ตาราง 7 (ตอ) 
 

ความคิดเห็น ความถ่ี 

3. ความสอดคลองกับนโยบายทางการศึกษา  
3.1 สอดคลองกับหลักนโยบายการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยตามปรัชญา 

“เทคโนโลยีกาวไกล อยูที่ไหนก็เรียนได ภายใตมาตรฐานเดียวกนั”  
18 

3.2 สอดคลองกับนโยบายของมหาวทิยาลัย โดยตองการพัฒนาใหเปนสังคมแหง
การเรียนรู โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

3.3 สอดคลองกับหลักนโยบายการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศเปนส่ิงสําคัญในสังคมปจจุบัน 

15 
 

15 

4. ความสอดคลองกับความตองการของสถานศึกษาในปจจุบัน  
4.1 ในสังคมปจจุบัน เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเขามามีบทบาทสําคัญใน

ชีวิตประจําวันและทางดานการศึกษา 
18 

4.2 สถานศึกษาในปจจุบันตองการพฒันาใหเปนสังคมแหงการเรียนรู โดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 

10 

4.3 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเปนพืน้ฐานสําคัญของนักศึกษา เพื่อใชในการแขงขัน
ในตลาดแรงงาน 

8 

 
 จากตาราง  7 ผลการสัมภาษณผูเกี่ยวของกับโครงการดานบริบทของโครงการประเด็นความ
ตองการจําเปน พบวา บริบทและสภาพสงัคมทีน่ําไปสูความจาํเปนในการดําเนนิโครงการ คือ 
เนื่องจากในปจจุบัน เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเขามามีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวัน มีความถี่สูงสุด  
รองลงมาคือเพื่อเปนอุปกรณสนับสนนุการเรียนการสอนทัง้อาจารยและนักศึกษาและมีการนํา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาชวยในดานการศึกษามากข้ึน  
 สวนประเด็นวตัถุประสงคของโครงการ  ผูเกี่ยวของกับโครงการมีความเห็นวาการดําเนิน
โครงการเพื่อเปนอุปกรณสนับสนนุการเรียนการสอนสามารถเรียนรูดวยตนเอง และเขาใชบริการตาง ๆ 
บนระบบสารสนเทศของมหาวทิยาลัย เชน สืบคนขอมูลไดสะดวก ทกุที่ ทุกเวลา ตามความตองการใช
งานของนกัศึกษา เพื่อจัดหาคอมพิวเตอรใหนกัศึกษาสามารถใชงานไดอยางเพียงพอ เพื่อลดตนทนุ
ของมหาวทิยาลัยในการจัดทาํหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร และเพื่อเปนเคร่ืองมือสําหรับนักศึกษาฝก
ทักษะการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ และมีความสามารถพืน้ฐานในดานเทคโนโลยี 
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 ประเด็นความสอดคลองกับนโยบายทางการศึกษา พบวา การดําเนินโครงการมีความ
สอดคลองกับหลักนโยบายการจัดการศึกษาของมหาวทิยาลัยตามปรัชญา “เทคโนโลยีกาวไกล อยูที่
ไหนก็เรียนได ภายใตมาตรฐานเดียวกนั” โดยตองการพฒันาใหเปนสังคมแหงการเรียนรู โดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญและเนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศเปนส่ิงสําคัญในสังคมปจจุบนั 
 ประเด็นความสอดคลองกับความตองการของสถานศึกษาในปจจุบัน ผูมีสวนเกี่ยวของกับ
โครงการมีความคิดเหน็วา ในสังคมปจจุบนั เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเขามามีบทบาทสําคัญใน
ชีวิตประจําวันและทางดานการศึกษามากข้ึน สถานศึกษาในปจจุบันตองการพฒันาใหเปนสังคมแหง
การเรียนรู โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
 จากการประเมินบริบทของโครงการดานความตองการจําเปนพบวามคีวามสอดคลองกับ
หลักการและเหตุผล ทีม่าและความสาํคัญของโครงการทีต้ั่งไว สวนดานวัตถุประสงคของโครงการ
พบวาผูเกี่ยวของกับโครงการมีความคิดเหน็ในประเด็นทีส่อดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการทีต้ั่งไว  
 เมื่อพิจารณาขอมูลที่เกี่ยวของ พบวา การดําเนนิโครงการในปจจุบนัสามารถตอบสนอง
ความตองการจําเปน เนื่องจากบริบทและสภาพสังคมในปจจุบนัมีความเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเขามามีบทบาทสาํคัญในการดําเนนิชีวิตซึง่ตรงกับประโยชนที่ไดรับจาก
โครงการจัดซือ้คอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับนักศึกษา ของมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิตสงผลใหควร
ดําเนนิโครงการอยางตอเนือ่งตอไป 
 
 ตอนท่ี 2 การประเมินความพรอมและความเหมาะสมดานปจจัยนําเขา 
 การประเมนิความพรอมและความเหมาะสมดานปจจัยนําเขา โดยการสอบถามความคิดเห็น
ของนักศึกษา ดานความพรอมและความเหมาะสมของระบบเครือขายไรสาย (Wireless)  ศูนยรับ
บริการหลังการใชงาน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือการเรียนรูผานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไดผลดังตาราง 8 
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ตาราง 8 คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และความคิดเหน็การประเมินดานความพรอมและความ
เหมาะสมดานปจจัยนาํเขา 

 

ระดับ 
ความคิดเห็น รายการ 

 SD 

 
ความพรอม 

ความเหมาะสม 

ระบบเครือขายไรสาย    
1. ระบบเครือขายไรสาย(Wireless) มีความพรอม ครอบคลุม
พ้ืนที่การใชงานทั้งในมหาวิทยาลัยและศูนยการศึกษา 3.56 1.19 มาก 

2. ระบบเครือขายไรสาย (Wireless) มีความเร็วเหมาะสมกับ
การใชงานของนักศึกษา 3.83 1.05 มาก 

รวม 3.70 1.08 มาก 
ศูนยบรกิารอํานวยความสะดวก    
3. ศูนยใหบริการอํานวยความสะดวกหลังการใชงานมีความ
พรอม ตอการใหบริการซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอรแบบ
พกพา 3.72 1.08 มาก 

4. เจาหนาทีศ่นูยใหบริการมีความรูความสามารถในการให
คําแนะนาํ และซอมบํารุงเครือ่งคอมพิวเตอรแบบพกพา 3.47 1.07 ปานกลาง 

5. เจาหนาทีศ่นูยใหบริการมีความกระตอืรอืรนเต็มใจใหบริการ 3.60 1.06 มาก 
รวม 3.60 0.97 มาก 

การจัดการเรยีนการสอนผานสื่อการเรียนรูโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ    
6. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมีความพรอม
และความเหมาะสมตอการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 3.40 1.04 ปานกลาง 

7. ส่ือการเรียนรูที่มหาวิทยาลัยจัดทําข้ึนเพ่ือนักศึกษามีความ
เหมาะสม 3.45 1.04 ปานกลาง 

8. อาจารยผูสอนใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการสอน 3.44 1.04 ปานกลาง 

รวม 3.43 1.04 ปานกลาง 
เฉลี่ยรวมทั้งหมด 3.58 0.93 มาก 
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 จากตาราง 8 พบวานกัศึกษามีความคิดเหน็ตอความพรอมและความเหมาะสมดานปจจัย
นําเขาในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียสูงกวาเกณฑที่ต้ังไว เมื่อพิจารณาดานระบบเครือขายไร
สายและศูนยบริการอํานวยความสะดวกมีความพรอมและความเหมาะสมอยูในระดับมาก แตดานการ
จัดการเรียนการสอนผานส่ือการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศมีความพรอมและความเหมาะสม
อยูในระดับปานกลาง  และเมื่อพิจารณาเปนรายขอของดานระบบเครือขายไรสายพบวา ผลการ
ประเมินทุกขอมีความพรอมและเหมาะสมมาก  สวนการประเมินความพรอมและความเหมาะสมดาน
ศูนยบริการอาํนวยความสะดวกพบวาอยูในระดับมากทุกขอเชนเดียวกัน มีเพียงประเด็นเจาหนาที่ศูนย
ใหบริการมีความรูความสามารถในการใหคําแนะนําและซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพามี
ความพรอมและความเหมาะสมปานกลางและเมื่อพจิารณารายขอของดานการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนและส่ือการเรียนรูพบวาทุกขอมีความพรอมและความเหมาะสมอยูในระดับปานกลางทัง้หมด 
นอกจากนีน้ักศึกษาไดใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความพรอมและความเหมาะสมของปจจัย
นําเขาวา เว็บไซตของมหาวทิยาลัยควรมีแหลงขอมูลและแหลงการเรียนรูมากกวานี ้เพื่อประโยชนใน
การใชงานอยางเต็มที่ ควรเพิ่มคุณสมบัติของเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพาเพื่อประสิทธิภาพในการใช
งาน ควรเพิ่มสัญญาณเครือขายไรสาย (wireless)ที่จุดตาง ๆ ทัง้ในมหาวิทยาลัยและศูนยการศึกษา
อยางทั่วถึงและเพิ่มปลัก๊เสียบตามจุดตาง ๆ ใหเพยีงพอตอความตองการของนักศึกษา 
สรุปผลการประเมินดานปจจัยนําเขาพบวาระบบเครือขายไรสาย ศูนยบริการอํานวยความสะดวก และ
การจัดการเรียนการสอนผานส่ือการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศมีความพรอมและความ
เหมาะสมของปจจัยนาํเขาในระดับมากซ่ึงเปนไปตามเกณฑการประเมินที่ต้ังไว สงผลใหโครงการ
จัดซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตดานปจจัยนําเขามี
ความพรอมและความเหมาะสมในการดําเนินโครงการ 
 
 ตอนท่ี 3 การประเมินกระบวนการดําเนินงาน(Process Evaluation) 
 การประเมนิความเหมาะสมของกระบวนการดําเนนิงานโดยนักศึกษาเกี่ยวกับความ
เหมาะสมของกระบวนการดําเนนิงาน ข้ันตอนในการแจกคอมพิวเตอรแบบพกพา และเกณฑการแจก
คอมพิวเตอรแบบพกพาไดผลการประเมินดังตาราง 9 
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ตาราง 9 คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการประเมินความเหมาะสมดานกระบวนการ
ดําเนนิงาน 

 

ระดับ 
ความคิดเห็น รายการ 

 SD 
ความเหมาะสม 

กระบวนการดําเนินงาน    
1. กระบวนการ ขั้นตอนในการแจกเครื่องคอมพิวเตอรแบบ
พกพามีความเหมาะสม ไมยุงยาก ซับซอน 3.49 1.08 ปานกลาง 

2. เกณฑการแจกเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา มีความ
เหมาะสม 3.56 1.19 มาก 

รวม 3.52 0.98 มาก 

 
 จากตาราง 9 พบวานกัศึกษามีความคิดเหน็ตอความเหมาะสมดานกระบวนการในภาพรวม
อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียสูงกวาเกณฑทีต้ั่งไว เมื่อพิจารณารายขอพบวาผลการประเมินกระบวนการ 
ข้ันตอนในการแจกคอมพิวเตอรแบบพกพามีความเหมาะสมปานกลาง และเกณฑการแจกเคร่ือง
คอมพิวเตอรแบบพกพามีความเหมาะสมมาก  
 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกบัความเหมาะสมของกระบวนการดําเนนิงานดังนี ้ควร
ดําเนนิการแจกเคร่ืองคอมพวิเตอรแบบพกพากับนักศึกษาตามกาํหนดเวลา ไมควรลาชาควรลด
ข้ันตอนในการรับเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพา และควรมีระบบตรวจเอกสารที่รวดเร็ว ไมยุงยาก ใช
เวลานอย  
สรุปผลการประเมินดานกระบวนการดําเนนิงานพบวาโครงการมีรูปแบบการดําเนินงานที่เหมาะสม 
เปนมาตรฐาน ทาํใหกระบวนการดําเนนิงานของโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับ
นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมีความเหมาะสม ควรดําเนนิการตอไป 
 
 ตอนท่ี 4 การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
 การประเมนิผลกระทบ เปนการประเมนิจากการวัดเจตคติของนักศึกษาตอคอมพวิเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสอบถามความพึงพอใจจากผูปกครองทีม่ีตอโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร
แบบพกพาสําหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ไดผลการประเมินดังตาราง 10 
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ตาราง 10 คาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับเจตคติตอคอมพิวเตอรแบบพกพาของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

ขอความ  SD ระดับเจตคติ 

1. ทานสามารถใชคอมพิวเตอรและส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไดอยางเต็มที ่ 3.49 1.11 ปานกลาง 

2. มหาวิทยาลัยเปดโอกาสใหทานใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตางๆไดอยางอิสระ 3.47 1.18 ปานกลาง 

3. ทานมีความจําเปนในการใชเทคโนโลยสีารสนเทศในการ
เรียนระดับอุดมศึกษา 4.14 0.97 มาก 

4. การใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศชวยใหทานคนควาหา
ความรูเพิม่เติมไดมากข้ึน 3.09 1.06 ปานกลาง 

5. การใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศชวยใหทานเกิดการเรียนรู
ดวยตนเอง 3.97 1.03 มาก 

6. ทานใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูสงงานสืบคน
ขอมูลและขาวสารไดสะดวก 4.00 1.05 มาก 

7. การใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหทานมีความเขาใจ
บทเรียนในหองเรียนมากข้ึน  3.77 1.03 มาก 

8. การเรียนโดยใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศเปนส่ิงทีน่าสนใจ 3.84 1.00 มาก 
9. การเรียนโดยใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหลดเวลาใน
การทาํความเขาใจบทเรียนดวยตนเอง 3.52 1.01 มาก 

10. การเรียนโดยใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถลดการ
เขาช้ันเรียนได 3.73 0.98 มาก 

11.ทานคิดวาสามารถเรียนรูการใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศได
ดวยตนเอง 3.73 1.01 มาก 

12.การใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหการเรียนการสอน
สนุกสนานไมนาเบ่ือ 3.77 1.05 มาก 

13.ทานคิดวาส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศสามารถเรียนรูไดไม
จํากัดเวลาและสถานที ่ 3.64 1.01 มาก 
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ตาราง 10  (ตอ) 
 

ขอความ  SD ระดับเจตคติ 

14.การเรียนโดยใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถแกปญหา
การเรียนแบบกลุมใหญได 3.81 1.00 มาก 

15.การเรียนโดยใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศทาํใหทานมีความ
กระตือรือรนตอการเรียนมากข้ึน 3.72 1.19 มาก 

16.การเรียนโดยใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศมีสวนทาํใหทานมี
ผลการเรียนดีข้ึน 3.60 1.02 มาก 

17.การเรียนโดยใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศทาํใหทานได
ขอมูลขาวสารตามความตองการทันโลกทนัเหตุการณ 3.55 0.93 มาก 

18.การเรียนโดยใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศมีความจําเปน
อยางยิ่งตอการเรียนการสอนในปจจุบนั 4.14 0.80 มาก 

19.การเรียนโดยใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศเปนส่ิงทีเ่รียนรูได
งาย 3.98 0.84 มาก 

20.ทานคิดวาการเรียนโดยใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เปนส่ิงทีฟุ่มเฟอย 3.98 0.80 มาก 
21.การเรียนโดยใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศทาํใหทานรูสึกวา

กลาคิดกลาทาํมากข้ึน 3.25 1.16 ปานกลาง 
22.การเรียนโดยใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศทาํใหทานมีทักษะ

ภาษาอังกฤษมากข้ึน 3.72 0.91 มาก 
24.การเรียนโดยใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศทาํใหทานมี

ความรูความเขาใจในบทเรียนเพิ่มมากข้ึน 3.92 0.86 มาก 
25.ทานใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศในการทบทวนบทเรียน 3.65 0.98 มาก 
26.มหาวทิยาลัยมีส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอตอความ

ตองการของนกัศึกษา 3.54 1.01 มาก 
27.มหาวทิยาลัยมีความพรอมดานสถานที่ใหบริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศกับนกัศึกษา 3.19 1.14 ปานกลาง 
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ตาราง 10  (ตอ) 
 

ขอความ  SD ระดับเจตคติ 

28.มหาวทิยาลัยควรจัดฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกบัการใชส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศใหมากขึ้นกวาเดิม 3.73 1.06 มาก 

รวม 3.72 0.67 มาก 

 
 จากตาราง 10 พบวาระดับเจตคติของนักศึกษาตอคอมพิวเตอรแบบพกพาในภาพรวมมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมากสูงกวาเกณฑที่ต้ังไว เมื่อพิจารณาเปนรายขอ มีบางขอไดแก สามารถใช
คอมพิวเตอรและส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเต็มที่ มหาวิทยาลัยเปดโอกาสใหใชส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศไดอยางอิสระ การใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศชวยใหทานคนควาหาความรูเพิ่มเติมไดมาก
ข้ึน การเรียนโดยใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศทาํใหรูสึกวากลาคิด กลาทํามากข้ึนและมหาวทิยาลัยมี
ความพรอมดานสถานที่ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศกับนักศึกษา มีระดับเจตคติอยูในระดับปาน
กลาง นอกจากน้ันมีระดับเจตคติอยูในระดับมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 82 

ตาราง 11 คาความถี ่และคารอยละของความคิดเห็นที่แสดงถึงความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอ
โครงการจัดซือ้คอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับนักศึกษา ของมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

 
 
 

ผูปกครอง 
ขอความ 

ความถ่ี รอยละ 
1.มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมดานเทคโนโลยีและคอมพิวเตอรใหกับนักศึกษา   

เห็นดวย 402 100.00 
ไมเห็นดวย - - 

2.นักศึกษาสามารถเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่มหาวิทยาลัย 
จัดเตรียมไว ไดอยางอิสระ 

  

เห็นดวย 402 100.00 
ไมเห็นดวย - - 

3.นักศึกษาสามารถใชคอมพิวเตอรแบบพกพาเปนอุปกรณการเรียน   
เห็นดวย 402 100.00 
ไมเห็นดวย - - 

4.คอมพิวเตอรแบบพกพาทําใหนักศึกษามีพ้ืนฐานที่ดีในดานเทคโนโลยี   
เห็นดวย 385 95.80 
ไมเห็นดวย 17 4.20 

5.คอมพิวเตอรแบบพกพาทําใหนักศึกษามีความสนใจเรียนมากขึ้น   
เห็นดวย 385 95.80 
ไมเห็นดวย 17 4.20 

6.นักศึกษาสามารถใชคอมพิวเตอรแบบพกพาเพ่ือฝกทักษะดานการพิมพ   
เห็นดวย 402 100.00 
ไมเห็นดวย - - 

7.นักศึกษาสามารถใชคอมพิวเตอรแบบพกพาหารายไดระหวางเรียน เชน
รับจางพิมพงาน , รับจางผลิต Homepage ฯลฯ 

  

เห็นดวย 402 100.00 
ไมเห็นดวย - - 
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ตาราง 11  (ตอ) 
 

 
 จากตาราง 11 พบวาผูปกครองสวนใหญเหน็ดวยกับขอคําถามโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร
แบบพกพาสําหรับนักศึกษา ของมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ซึ่งแสดงถึงผูปกครองมีความพึงพอใจ
ตอโครงการแตมีบางประเด็นที่ผูปกครองบางสวนยังไมเห็นดวยไดแก คอมพิวเตอรแบบพกพาทาํให
นักศึกษามีพื้นฐานที่ดีในดานเทคโนโลยี คอมพิวเตอรแบบพกพาทําใหนักศึกษามีความสนใจเรียนมาก
ข้ึน และนกัศึกษาสามารถใชคอมพิวเตอรแบบพกพาเปนชองทางในการส่ือสารกับผูปกครองผานทาง
เครือขาย Internet (MSN, e-Mail, Face book) 
 จากการพิจารณาขอมูลการประเมินดานผลกระทบทั้งจากการวัดเจตคติของนักศึกษา และ
การสอบถามความพึงพอใจของผูปกครอง พบวามีความสอดคลองกัน  สรุปไดวาการประเมินดาน
ผลกระทบของโครงการเปนไปในทางบวก เปนไปตามเกณฑการประเมินที่ต้ังไว   
 
 ตอนท่ี 5 การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) 
 การประเมนิประสิทธิผลเปนการประเมนิพฤติกรรมตนเองของนกัศึกษาเกี่ยวกับการใช
คอมพิวเตอรแบบพกพาและการเขาถงึระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มหาวิทยาลัยพฒันาข้ึนและการ
สัมภาษณผูบริหารโครงการ เจาหนาที่ปฏิบัติงานโครงการ ไดผลดังตาราง 12 
 
 
 
 
 
 
 

ผูปกครอง 
ขอความ 

ความถ่ี รอยละ 
8.นักศึกษาสามารถใชคอมพิวเตอรแบบพกพาเปนชองทางในการส่ือสารกับ
ผูปกครองผานทางเครือขาย Internet (MSN , e-Mail , Face book) 

  

เห็นดวย 378 94.00 
ไมเห็นดวย 24 6.00 
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ตาราง 12 คาความถี ่คารอยละและระดับการประเมนิตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชและการเขาถึง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา 

 
พฤติกรรม 

ขอความ 
ความถ่ี รอยละ 

เวลาในการใช
เฉลี่ยตอวัน 

ประเภทการใชสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศ    
1.อินเทอรเน็ต     

ใช 401 99.80 มากกวา 8 ชัว่โมง 
ไมใช 1 0.20  

2.บริการ E-learning    
ใช 207 51.50 3 – 4 ชั่วโมง 
ไมใช 195 48.50  

3.หนงัสืออิเล็กทรอนกิส (e-book)    
ใช 240 59.70 3 – 4 ชั่วโมง 
ไมใช 162 40.30  

4.ฐานขอมูลออนไลน    
ใช 234 58.20 1 – 2 ชั่วโมง 
ไมใช 168 41.80  

5.บทเรียนผานเว็บ    
ใช 183 45.50 1 – 2 ชั่วโมง 
ไมใช 219 54.5  

6.บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน    
ใช 122 30.30 1 – 2 ชั่วโมง 
ไมใช 280 69.70  

7.ระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ (Video Conference)    
ใช 115 28.60 3 – 4  ชัว่โมง 
ไมใช 287 71.40  

8.รายการโทรทัศนเพื่อการศึกษา    
ใช 149 37.10 นอยกวา 1 ชัว่โมง 
ไมใช 253 62.90  
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ตาราง 12 (ตอ) 
 

 

 จากตาราง 12 พบวา นักศึกษามีพฤติกรรมการใชส่ือเทคโนโลยีประเภทส่ืออินเทอรเน็ตมาก
ที่สุด รองลงมาคือ หนังสืออิเล็กทรอนกิส (e-book) และฐานขอมูลออนไลน  
 เมื่อพิจารณารอยละคาเฉลี่ยพฤติกรรมการใชและการเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
นักศึกษารายขอของประเภทการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา นักศึกษาใชส่ืออินเทอรเน็ตมาก
ที่สุด นอกจากน้ันส่ือประเภทอ่ืนนกัศึกษามพีฤติกรรมการใชและการเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตํ่ากวาเกณฑที่ต้ังไว (เกณฑที่ต้ังไวตองมรีอยละคาเฉลีย่ไมกวา 70) โดยส่ือประเภทระบบวีดีโอคอน
เฟอเรนซ  (Video Conference) มีรอยละคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด 
 
ตาราง 13 คาความถี ่คารอยละและระดับการประเมนิตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชและ

วัตถุประสงคการใชงานคอมพิวเตอรแบบพกพา 
 

พฤติกรรม 
ขอความ 

ความถ่ี รอยละ 
เวลาในการใช
เฉลี่ยตอวัน 

9.แผนวีซีดี / แผนดีวีดี    
ใช 243 39.60 นอยกวา 1 ชัว่โมง 
ไมใช 159 60.40  

พฤติกรรม 
ขอความ 

ความถ่ี รอยละ 
เวลาในการใช
เฉลี่ยตอวัน 

วัตถุประสงคในการใชงานคอมพิวเตอรแบบพกพา    
1.เพื่อประกอบการเรียนการสอน (ในเวลาเรียน)    

ใช 355 88.30 5 – 6 ชั่วโมง 
ไมใช 47 11.70  

2.เพื่อทํารายงาน ทาํการบาน    
ใช 389 96.80 มากกวา 8 ชัว่โมง 
ไมใช 13 3.20  

3.เพื่อคนหาขอมูล หาความรูเพิ่มเติม    
ใช 382 95.00 5 – 6 ชั่วโมง 
ไมใช 20 5.00  
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ตาราง 13 (ตอ)  
 

 
 จากตาราง 13  พบวา นักศึกษามีวัตถุประสงคเพื่อติดตอส่ือสารมากที่สุด รองลงมาคือ เพื่อ
ทํารายงาน เพือ่ทําการบาน และเพื่อความบันเทงิ ทุกวัตถุประสงคเปนไปตามเกณฑการประเมนิทีต้ั่งไว 

พฤติกรรม 
ขอความ 

ความถ่ี รอยละ 
เวลาในการใช
เฉลี่ยตอวัน 

4.เพื่อติดตามกําหนดการและขาวสารของมหาวทิยาลัย      
ใช 368 91.50 1 – 2 ชั่วโมง 
ไมใช 34 8.50  

5.เพื่อลงทะเบียนวชิาเรียน / ตรวจสอบผลการเรียน    
ใช 402 100.00 นอยกวา 1 ชัว่โมง 
ไมใช - -  

6.เพื่อติดตามขาวสารและเหตุการณตาง ๆ    
ใช 357 88.80 มากกวา 8 ชัว่โมง 
ไมใช 45 11.20  

7.เพื่อติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยีใหม ๆ    
ใช 358 89.10 5 – 6 ชั่วโมง 
ไมใช 44 10.90  

8.เพื่อความบันเทงิ เชน ดูหนัง ฟงเพลง เลนเกมส ฯลฯ    
ใช 389 96.80 มากกวา 8 ชัว่โมง 
ไมใช 13 3.20  

9.เพื่อติดตอส่ือสาร เชน แชท , เฟสบุค , ทวิตเตอร ,     
     รับ – สง E-mail ฯลฯ 

  
 

ใช 393 97.80 มากกวา 8 ชัว่โมง 
ไมใช 9 2.20  

10.เพื่อหารายไดพิเศษ เชน รับจางพิมพงาน  เขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ 

  
 

ใช 174 43.30 นอยกวา 1 ชัว่โมง 
ไมใช 228 56.70  
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มีเพียงหารายไดพิเศษ เชน รับจางพิมพงาน  เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ เทานัน้ที่มีรอยละ
คาเฉลี่ยตํ่ากวาเกณฑการประเมิน 
 ดานเวลาในการใชเฉล่ียตอวันพบวานกัศึกษามีวัตถุประสงคการใชคอมพิวเตอรแบบพกพา
เพื่อทาํการบาน ทํารายงาน เพื่อความบันเทิง และเพื่อติดตอส่ือสารมากที่สุดโดยเฉลี่ย มากกวา 8 
ชั่วโมงตอวัน ซึ่งบางวัตถุประสงคการใชงานสามารถทาํไดในเวลาเดียวกัน เชน นักศึกษาทํารายงาน ทํา
การบาน ก็จะสามารถออนไลนอินเทอรเนต็เพื่อความบันเทงิหรือติดตอส่ือสารไดในเวลาเดียวกนั   
 จากการพิจารณาผลการประเมินทั้ง 2 สวนพบวาการประเมินดานประสิทธิผลไมเปนไปตาม
เกณฑการประเมินที่ต้ังไว เนื่องจากการประเมินประสิทธิผลตองมีผลการประเมินเปนไปตามเกณฑ
ที่ต้ังไวทั้ง 2 สวน คือพฤติกรรมการใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและวัตถุประสงคในการใชงาน
คอมพวิเตอรแบบพกพา แตจากผลการประเมินที่ได พบวาเปนไปตามเกณฑเพียงขอเดียวคือ 
วัตถุประสงคในการใชงานคอมพิวเตอรแบบพกพาซ่ึงสอดคลองกับเกณฑการประเมินที่ต้ังไว  สวนรอย
ละของพฤติกรรมการใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาตํ่ากวาเกณฑที่ต้ังไว (เกณฑที่ต้ังไวตองมี
รอยละคาเฉลีย่ไมกวา 70) 
 จึงสรุปไดวาผลการประเมินในภาพรวมดานประสิทธิผลของโครงการไมเปนไปตามเกณฑ
ที่ต้ังไว ทางมหาวิทยาลัยและทางโครงการควรสงเสริมและสนับสนนุใหนักศึกษาใชส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศใหมากข้ึน เพื่อใหเกิดประสิทธผิล 
 
 ตอนท่ี 6 การประเมินความย่ังยนื (Sustainability Evaluation) 
 ผลการสัมภาษณผูบริหารโครงการและเจาหนาที่ปฏิบัติงานโครงการเกี่ยวกับดานความ
ยั่งยนืของโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
สามารถสรุปผลไดดังตอไปนี้ 
 ความตอเนื่องของการดําเนินโครงการและปญหา อุปสรรค 
 การแจกเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพามีการดําเนินการอยางตอเนื่องทกุปการศึกษาโดยเร่ิม
ต้ังแตปการศึกษา 2549 จนถึงปจจุบนัโดยไดรับการสนบัสนุนจากอธกิารบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต เนื่องจากเล็งเห็นความสําคัญของเทคโนโลยีเพื่อนํามาใชทางการศึกษา สวนปญหาและอุปสรรค
ที่พบมากที่สุดคือ การกาํหนดคุณลักษณะของเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพา เนื่องจากเทคโนโลยมีีการ
ปรับปรุงและเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วอยูตลอดเวลาตางจากระบบการดําเนินการจัดซื้อจัดจางของ
ทางราชการและการเทียบความเหมาะสมระหวางคุณสมบัติกับราคาของแตละบริษัท 
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 นโยบายและแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยในดานการพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 นโยบายและแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยในดานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สอดคลองกับการดําเนินโครงการ เนื่องจากมหาวทิยาลัยมีปรัชญาที่วา “เทคโนโลยกีาวไกล อยูที่ไหนก็
เรียนได ภายใตมาตรฐานเดียวกนั” และ สอดคลองกับนโยบายของมหาวทิยาลัย โดยตองการพัฒนา
ใหเปนสังคมแหงการเรียนรู เนนผูเรียนเปนสําคัญเนื่องจากเทคโนโลยสีารสนเทศเปนส่ิงสําคัญในสังคม
ปจจุบัน 
 จากการพิจารณาขอมูลทั้งหมดพบวาผลการประเมินความยัง่ยนืของโครงการมีความ
สอดคลองกับนโยบายและแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ควรดําเนนิการอยางตอเนื่องตอไป 
 

 ตอนท่ี 7 การประเมินดานความสามารถในการขยายผล(Transportability Evaluation) 
ผลการสัมภาษณผูบริหารโครงการและเจาหนาที่ปฏิบัติงานโครงการในดานความสามารถในการขยาย
ผลของโครงการ สามารถสรุปประเด็นจุดเดนของโครงการซึ่งถือวาเปนความสําเร็จและเปนแบบอยางที่
ดี ไดดังตอไปนี ้
 จุดเดนของโครงการและการเปนแบบอยางที่ดี 
 จากการสัมภาษณผูมีสวนเกีย่วของกับโครงการดานความสามารถในการขยายผลพบวา
โครงการมีการดําเนนิการอยางตอเนื่องทุกปการศึกษาโดยเร่ิมต้ังแตปการศึกษา 2549 จนถงึปจจุบนั 
โครงการมีจุดเดนซึ่งถอืวาเปนความสําเร็จและเปนแบบอยางที่ดีคือ มหาวิทยาลัยสามารถนําเทคโนโลยี
ซึ่งเปนส่ิงที่จําเปนและมีประโยชน ใหนักศึกษาสามารถนําไปใชงานดานตาง ๆ ทัง้การเรียนและใน
ชีวิตประจําวันไดโดยนักศึกษาทกุคนมีโอกาสในการใชคอมพิวเตอรแบบพกพาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่มหาวทิยาลัยจัดทําข้ึนอยางเทาเทียมกนัสวนหนึ่งเกิดจากความคิดทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของผูบริหารมคีวามกลาคิด กลาทาํในส่ิงทีย่ังไมเคยมีใครทํา สามารถบริหารจัดการเทคโนโลยีแบบใหม 
ซึ่งจะทําใหสามารถตอยอดไปยังโครงการอ่ืน ๆ ได การดําเนนิโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพา
สําหรับนักศึกษามีสวนชวยทําใหนกัศึกษาเกิดการเรียนรูดวยตนเองนอกช้ันเรียนมากข้ึนและเพิม่ทักษะ
ดานคอมพวิเตอร ซึ่งจะสงผลตอการแขงขันเม่ือนกัศึกษาเขาสูตลาดแรงงานในอนาคต รวมถงึโครงการมี
การจัดอบรมดานการผลิตส่ือใหกับอาจารยผูสอนเพื่อนาํไปผลิตส่ือใชในการเรียนการสอนแตละวิชาทาํให
อาจารยผูสอนไดมีการปรับกระบวนการสอนใหสัมพนัธกบัการใชงานเคร่ืองคอมพิวเตอรของนักศึกษา
มากข้ึนโดยมกีารสรางส่ือบทเรียนออนไลนอยางตอเนื่องและมีการขยายผลไปสูโครงการอืน่ เชน มีการ
ริเร่ิมโครงการใหนกัศึกษาที่มคีวามสามารถดานการผลิตส่ือ ไดมีสวนรวมในการผลิตและพัฒนาส่ือการ
เรียนการสอนเพิ่มเติมอีกดวย 

 สรุปการประเมินดานความสามารถในการขยายผลเปนไปตามเกณฑที่ต้ังไว ควรดําเนิน
โครงการอยางตอเนื่องตอไป 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
 การวิจยัคร้ังนีเ้ปนการประเมินโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับนักศึกษา ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ซึ่งโครงการนี้ไดเร่ิมดําเนนิโครงการต้ังแตป 2549 และยังคงดําเนนิ
โครงการจนถึงปจจุบนั 
 การเสนอผลสรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 1. ความมุงหมายของการวิจัย 
 2. วิธีดําเนินการวิจัย 
 3. การวิเคราะหขอมูล 
 4. สรุปผลการศึกษาวิจยั 
 5. อภิปรายผล 
 6. ขอเสนอแนะ 
 
1. ความมุงหมายของการวิจัย 
 การประเมนิโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนดุสิต ไดกาํหนดความมุงหมายไวดังนี ้
 1. เพื่อประเมินบริบทของโครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับนักศึกษาของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ไดแก ความตองการจาํเปน วัตถุประสงคของโครงการ ความสอดคลอง
กับนโยบายทางการศึกษา และความสอดคลองกับความตองการของสถานศึกษาในปจจุบนั 
 2. เพื่อประเมินความพรอมและความเหมาะสมของปจจัยนําเขาของโครงการจัดซื้อ
คอมพิวเตอรพกพาสําหรับนกัศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ไดแก ความพรอมของระบบ
เครือขายไรสาย(Wireless) ศูนยบริการอาํนวยความสะดวก และการจัดการเรียนการสอนผานส่ือการ
เรียนรู 
 3. เพื่อประเมินความเหมาะสมของกระบวนการดําเนนิงานของโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร 
พกพาสําหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ไดแก กระบวนการข้ันตอนในการแจก
คอมพิวเตอรแบบพกพาและเกณฑการแจกคอมพิวเตอรแบบพกพา  
 4. เพื่อประเมินผลผลกระทบจากโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับนักศึกษา
ของมหาวทิยาลัยราชภัฎสวนดุสิต โดยพิจารณาจากเจตคติของนักศึกษาและความพึงพอใจของ
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ผูปกครองที่มตีอโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
ดุสิต 
 5. เพื่อประเมินประสิทธิผลของโครงการจัดซือ้คอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับนักศึกษาของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ไดแก ประโยชนตอนักศึกษาและประโยชนตอมหาวทิยาลัย 
 6. เพื่อประเมินความย่ังยนื โดยศึกษาจากความตอเนื่องของการดําเนนิโครงการจัดซื้อ 
คอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต  
 7. เพื่อประเมินความสามารถในการขยายผล โดยพจิารณาจากจุดเดนหรือขอคนพบของการ
เปนแบบอยางที่ดีของโครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนดุสิต 
 
2. วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากร  กลุมเปาหมายที่ศึกษาในคร้ังนี้ไดแก  
ประชากรกลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยคร้ังนี ้คือ ผูมีสวนเกีย่วของกับโครงการจัดซือ้คอมพิวเตอรแบบ
พกพาสําหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ต้ังแตเร่ิมดําเนนิการปการศึกษา 2549 มี
รายละเอียดดังนี ้
 1. ผูบริหารโครงการ ไดแก ผูอํานวยการสํานกัวิทยบริการ จํานวน 1 คน รองผูอํานวยการ
สํานักวทิยบริการ จาํนวน 2 คน และเจาหนาที่ปฏิบัติงานโครงการ จาํนวน 15 คน 

 2. กลุมตัวอยางนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที ่1 ปการศึกษา 2549 – ปการศึกษา 2553 
ที่ไดรับเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพาจากโครงการจํานวน 402 คน  ไดมาจากการเปดตารางกําหนด
ขนาดตัวอยาง ของ เครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอรเซ็นต ใช
วิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูม ิ(Stratified Random Sampling) จากนัน้ใชวิธีสุมอยางงาย (Simple 
Random Sampling) ตามสัดสวนของประชากร 
 3. ผูปกครองเปนผูปกครองของนักศึกษากลุมตัวอยางระดับปริญญาตรี ชั้นปที ่1 ปการศึกษา 
2549 – ปการศึกษา 2553 ที่ไดรับเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพาจากโครงการ จาํนวน  402  คน  

 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ม ี5 ฉบับ ประกอบดวย แบบสัมภาษณ แบบสอบถาม 

ความคิดเหน็ แบบวัดเจตคติของนักศึกษา แบบประเมนิพฤติกรรมการใชคอมพิวเตอรและการเขาถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา และแบบวัดความพงึพอใจของผูปกครองตอโครงการจัดซ้ือ
คอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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 การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนนิการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป เพื่อใหเปนไปตาม
จุดมุงหมายของการวิจัย ดังนี้  
 1. ใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา (Content  Analysis) วิเคราะหความถี่ (Frequency) สําหรับ
ขอมูลที่ไดจากแบบสัมภาษณ 
 2. ใชวิธีการหาคาความถี่  (Frequency)หาคาเฉลี่ย ( ) และหาคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) สําหรับขอมูลเชิงปริมาณที่ไดจากการสอบถาม การวัดเจตคติ และการหาคารอย
ละ (Percentage) การประเมินพฤติกรรมตนเอง ความพึงพอใจของผูปกครอง จากนั้นนําคาเฉลี่ย หรือคา
รอยละที่ไดไปเปรียบเทยีบกบัเกณฑที่ต้ังไว 
 3. รวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปด มาจัดกลุมตามความถี่ของคําตอบ แลวนําเสนอ
ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงบรรยาย 
 4. สรุปผลและเปรียบเทียบกับเกณฑการประเมินในแตละดาน ดังนี ้
  4.1  ดานบริบท นาํขอมูลที่ไดมาสรุปผลการอภิปราย และนาํไปพิจารณารวมกับผลการ
ประเมินดานอ่ืน ๆ วามีความสอดคลองกนักับวัตถุประสงคที่ต้ังไวของโครงการหรือไม อยางไร 
  4.2  ดานปจจัยนาํเขา หาคาเฉลีย่และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเปรียบเทยีบ
กับเกณฑ โดยคาเฉลี่ยความคิดเห็นของผูเกี่ยวของตอความพรอมและความเหมาะสมของปจจัยนาํเขา
โดยรวมอยูในระดับมากกวาหรือเทากับ 3.51 หมายถงึ ปจจัยนาํเขาของโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรแบบ
พกพาสําหรับนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีความพรอมและความเหมาะสมอยูในระดับ
มาก 
  4.3  ดานกระบวนการ หาคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเปรียบเทยีบ
กับเกณฑ โดยคาเฉลี่ยความคิดเห็นของผูเกี่ยวของตอความเหมาะสมของกระบวนการในภาพรวมอยูใน
ระดับมากกวาหรือเทากับ 3.51 หมายถงึ กระบวนการของโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับ
นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 
  4.4  ดานผลกระทบ  
   หาคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นจากแบบวัดเจตคติของนักศึกษาตอ
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยคาเฉลี่ยเจตคติของนักศึกษาตอคอมพวิเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศในภาพรวมอยูในระดับมากกวาหรือเทากับ 3.51 หมายถงึ นักศึกษามีเจตคติตอคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับมาก 
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   หาคาเฉล่ียรอยละความพงึพอใจของผูปกครอง โดยคาเฉลี่ยความพงึพอใจของ
ผูปกครองไมตํ่ากวารอยละ 70 หมายถงึ ผูปกครองมีความพึงพอใจตอโครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอรแบบ
พกพาสําหรับนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตในระดับดี 
  4.5  ดานประสิทธผิล  
   หาคาเฉล่ียรอยละของพฤติกรรมการใชคอมพิวเตอรและการเขาถึงเทคโนโลยีของ
นักศึกษาโดยคาเฉลี่ยในภาพรวมไมตํ่ากวารอยละ 70 หมายถงึ นักศึกษามีการใชและการเขาถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับมาก 
   หาความถ่ีและสรุปวิเคราะหเนื้อหาจากแบบสัมภาษณ 
  4.6  ดานความยัง่ยืน มีนโยบายแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยในดานการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และหาความถ่ีและสรุปวิเคราะหเนือ้หาจากแบบสัมภาษณ 
  4.7  ดานความสามารถในการขยายผล มีจุดเดนของโครงการ ที่สามารถเปนแบบอยางที่ดี 
และหาความถี่และสรุปวิเคราะหเนื้อหาจากแบบสัมภาษณ 
 
3. สรุปผลการศึกษาวิจัย 
 การวิจยัคร้ังนีเ้ปนการประเมินโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับนักศึกษา ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยใชรูปแบบการประเมินแบบซิปป (CIPP MODEL) ของสตัฟเฟลบีม 
(Stufflebeam.2003) สรุปไดดังนี ้
 
 การประเมินบริบท 
 การประเมนิบริบทของโครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนดุสิตในดานความตองการจาํเปนของโครงการ พบวา ในปจจุบัน เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเขา
มามีบทบาทสาํคัญในชีวิตประจําวนัมีการนําเทคโนโลยคีอมพิวเตอรมาชวยในดานการศึกษามากข้ึนเพื่อ
เปนอุปกรณสนับสนนุการเรียนการสอนทัง้อาจารยและนักศึกษาและเปนพืน้ฐานสําคัญของนักศึกษาที่
ตองแขงขันในตลาดแรงงานเพื่อเปนขอไดเปรียบ ความมุงหมายและวัตถุประสงคของโครงการพบวา
ผูเกี่ยวของกับโครงการมีความคิดเหน็ในประเด็นที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ   ประเด็นความ
สอดคลองกับนโยบายทางการศึกษา พบวา การดําเนินโครงการมีความสอดคลองกบัหลักนโยบายการจัด
การศึกษาของมหาวิทยาลัยตามปรัชญา “เทคโนโลยีกาวไกล อยูที่ไหนก็เรียนได ภายใตมาตรฐาน
เดียวกนั” โดยตองการพฒันาใหเปนสังคมแหงการเรียนรู โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญและเนื่องจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศเปนส่ิงสําคัญในสังคมปจจุบัน สวนประเด็นความสอดคลองกบัความตองการของ
สถานศึกษาในปจจุบนั   ผูมีสวนเกี่ยวของกับโครงการมีความคิดเหน็วา ในสังคมปจจุบัน เทคโนโลยี
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คอมพิวเตอรเขามามีบทบาทสําคัญในชีวติประจําวนัและทางดานการศึกษามากข้ึน สถานศึกษาใน
ปจจุบันตองการพัฒนาใหเปนสังคมแหงการเรียนรู โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
 สรุปผลการประเมินบริบทของโครงการดานความตองการจําเปนพบวามีความสอดคลองกับ
หลักการและเหตุผล ทีม่าและความสาํคัญของโครงการทีต้ั่งไว สวนดานวัตถุประสงคของโครงการพบวา
ผูเกี่ยวของกับโครงการมีความคิดเหน็ในประเด็นที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการที่ต้ังไว การ
ดําเนนิโครงการในปจจุบนัสามารถตอบสนองความตองการจาํเปน เนื่องจากบริบทและสภาพสงัคมใน
ปจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเขามามีบทบาทสําคัญในการดําเนนิ
ชีวิตซึ่งตรงกับประโยชนที่ไดรับจากโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับนักศึกษา ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตสงผลใหควรดําเนินโครงการอยางตอเนือ่งตอไป 
 
 การประเมินดานความพรอมและความเหมาะสมของปจจัยนาํเขา 
 ความพรอมและความเหมาะสมของปจจัยนําเขามีคาเฉล่ียรวมทกุประเด็นอยูในระดับมากโดย
มีคาเฉลี่ยสูงกวาเกณฑที่ต้ังไว นอกจากนีย้งัมีความคิดเหน็ของนกัศึกษาในประเด็นตาง ๆ สรุปไดดังนี ้
 1.  ประเด็นระบบเครือขายไรสาย มหาวิทยาลัยควรเพิ่มสัญญาณเครือขายไรสาย(wireless) 
ตามจุดตาง ๆ ทั้งในมหาวทิยาลัยและศูนยการศึกษาอยางทัว่ถงึและเพิม่ปลั๊กเสียบตามจุดตาง ๆ ให
เพียงพอตอความตองการของนักศึกษา 
 2.  ศูนยรับบริการ ดานเจาหนาที่ควรดําเนินการแกไข ปรับปรุงเคร่ืองใหรวดเร็วกวานี้ ควรมีการ
ลงโปรแกรมอัพเดทใหม ๆ ใหกับนักศึกษาอยูเสมอ 
 3.  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือการเรียนรูการการเรียนการสอนควรนาํเคร่ือง
คอมพิวเตอรแบบพกพาไปใชในวิชาเรียนใหมากข้ึน อาจารยผูสอนควรมีการผลิตส่ือเพิ่มเติม รวมถงึเวบ
ไซตของมหาวทิยาลัยควรมีแหลงขอมูลและแหลงการเรียนรูมากกวานี ้เพื่อประโยชนในการใชงานอยาง
เต็มที ่
 สรุปผลการประเมินดานปจจัยนําเขาพบวาระบบเครือขายไรสาย ศูนยบริการอํานวยความ
สะดวก และการจัดการเรียนการสอนผานส่ือการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศมีความพรอมและ
ความเหมาะสมของปจจัยนาํเขาในระดับมากซึง่เปนไปตามเกณฑการประเมินที่ต้ังไว สงผลใหโครงการ
จัดซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตดานปจจัยนําเขามี
ความพรอมและความเหมาะสมในการดําเนินโครงการ 
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 การประเมินดานกระบวนการดําเนินงาน 
 จากการประเมินความเหมาะสมดานกระบวนการดําเนนิงานในภาพรวมอยูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ยสูงกวาเกณฑที่ต้ังไว เมื่อพิจารณารายขอพบวาผลการประเมนิกระบวนการ ข้ันตอนในการแจก
คอมพิวเตอรแบบพกพามีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง และเกณฑการแจกเคร่ืองคอมพิวเตอร
แบบพกพามีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 
 สรุปผลการประเมินดานกระบวนการดําเนนิงานพบวาโครงการมีรูปแบบการดําเนินงานที่
เหมาะสม เปนมาตรฐาน ทาํใหกระบวนการดําเนนิงานของโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับ
นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมีความเหมาะสม ควรดําเนนิการตอไป 
 
 การประเมินดานผลกระทบ 
 การประเมนิดานผลกระทบพบวาเจตคติของนักศึกษาตอคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีคาเฉลี่ยในภาพรวมสูงกวาเกณฑที่ต้ังไว นอกจากการวดัระดับเจตคติของนักศึกษาตอคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาแลวยังมีการพจิารณารวมกับความพึงพอใจของผูปกครองตอโครงการ 
พบวาผูปกครองมีความพงึพอใจตอโครงการ เมื่อพิจารณารายขอพบวาผูปกครองเห็นดวยกับโครงการ
มากวารอยละ 70 ทุกขอ แสดงถึงผูปกครองมีความพงึพอใจตอโครงการ 
 สรุปผลการประเมินดานผลกระทบทัง้จากการวัดเจตคติของนักศึกษา และการสอบถามความ
พึงพอใจของผูปกครอง พบวามีความสอดคลองกัน  สรุปไดวาการประเมินดานผลกระทบของโครงการ
เปนไปในทางบวก เปนไปตามเกณฑการประเมินที่ต้ังไว   
 
 การประเมินดานประสทิธิผล 
 จากผลการประเมินพฤติกรรมตนเองของนกัศึกษาเกี่ยวกบัการใชคอมพิวเตอรแบบพกพาและ
การเขาถงึเทคโนโลยีสารสนเทศพบวาการเมินดานประสิทธิผลเปนไมไปตามเกณฑทีต้ั่งไว ซึง่จากผลการ
ประเมินประเด็นประเภทการใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ มีเพยีงการใชส่ืออินเทอรเนต็มีคารอยละ 99.80 
ซึ่งสูงกวาเกณฑการประเมินที่ต้ังไวคือสูงกวารอยละ 70 และเม่ือพิจารณาประเด็นวตัถุประสงคในการใช
งานคอมพวิเตอรแบบพกพาพบวาทกุขอมคีารอยละสูงกวารอยละ 70 มีเพียงวัตถุประสงคเพื่อหารายได
พิเศษมีคาเฉล่ียรอยละ 43.30 ซึ่งพบวาตํ่ากวาเกณฑการประเมินที่ต้ังไวคือตํ่ากวารอยละ 70 ดานเวลาใน
การใชเฉล่ียตอวันพบวานกัศึกษามีวัตถุประสงคการใชคอมพิวเตอรแบบพกพาเพื่อทําการบาน ทาํรายงาน 
เพื่อความบันเทิง และเพื่อติดตอส่ือสารมากที่สุดโดยเฉลี่ย มากกวา 8 ชั่วโมงตอวนั ซึ่งบางวัตถุประสงค
การใชงานสามารถทาํไดในเวลาเดียวกนั เชน นักศึกษาทํารายงาน ทาํการบาน ก็จะสามารถออนไลน
อินเทอรเน็ตเพื่อความบันเทิงหรือติดตอส่ือสารไดในเวลาเดียวกนั   
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 สรุปการประเมินดานประสิทธิผลของโครงการไมเปนไปตามเกณฑที่ต้ังไว จากการพจิารณาผล
การประเมนิทัง้ 2 สวนพบวาการประเมินดานประสิทธิผลไมเปนไปตามเกณฑการประเมินที่ต้ังไว 
เนื่องจากการประเมินประสิทธิผลตองมีผลการประเมินเปนไปตามเกณฑที่ต้ังไวทัง้ 2 สวน คือพฤติกรรม
การใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและวัตถุประสงคในการใชงานคอมพวิเตอรแบบพกพา แตจากผลการ
ประเมินที่ได พบวาเปนไปตามเกณฑเพียงขอเดียวคือ วตัถุประสงคในการใชงานคอมพิวเตอรแบบพกพา
ซึ่งสอดคลองกับเกณฑการประเมินที่ต้ังไว  สวนรอยละของพฤติกรรมการใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศของ
นักศึกษาตํ่ากวาเกณฑที่ต้ังไว (เกณฑที่ต้ังไวตองมีรอยละคาเฉลี่ยไมกวา 70) 
 
 การประเมินดานความยั่งยืน      
 จากการสัมภาษณผูมีสวนเกีย่วของกับโครงการดานความยั่งยืนพบวามีการดําเนนิการอยาง
ตอเนื่องทุกปการศึกษาโดยเริ่มต้ังแตปการศึกษา 2549 จนถงึปจจุบนัโดยไดรับการสนับสนนุจาก
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เนื่องจากเล็งเหน็ความสําคัญของเทคโนโลยีเพื่อนํามาใชทาง
การศึกษารวมถึงนโยบายและแผนยุทธศาสตรของมหาวทิยาลัยในดานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สอดคลองกับการดําเนินโครงการ เนื่องจากมหาวทิยาลัยมีสโลแกนทีว่า “เทคโนโลยีกาวไกล อยูที่ไหนก็
เรียนได ภายใตมาตรฐานเดียวกนั” และ สอดคลองกับนโยบายของมหาวทิยาลัย โดยตองการพัฒนาให
เปนสังคมแหงการเรียนรู เนนผูเรียนเปนสําคัญเนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสิ่งสําคัญในสังคม
ปจจุบัน 
 สรุปการประเมินดานความยั่งยนืเปนไปตามเกณฑที่ต้ังไว เนื่องจากผลการประเมนิความยัง่ยนื
ของการประเมินโครงการมีความสอดคลองกับนโยบายและแผนยุทธศาสตรของมหาวทิยาลัย ควรดําเนิน
โครงการอยางตอเนื่องตอไป 
 
 การประเมินดานความสามารถในการขยายผล 
 จากการสัมภาษณผูมีสวนเกีย่วของกับโครงการดานความสามารถในการขยายผลพบวา
โครงการมีการดําเนนิการอยางตอเนื่องทุกปการศึกษาโดยเร่ิมต้ังแตปการศึกษา 2549 จนถงึปจจุบนั 
โครงการมีจุดเดนซึ่งถือวาเปนความสําเร็จและเปนแบบอยางที่ดีคือ มหาวิทยาลัยสามารถนําเทคโนโลยี
ซึ่งเปนส่ิงที่จําเปนและมีประโยชน ใหนักศึกษาสามารถนําไปใชงานดานตาง ๆ ทัง้การเรียนและใน
ชีวิตประจําวันไดโดยนักศึกษาทกุคนมีโอกาสในการใชคอมพิวเตอรแบบพกพาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่มหาวทิยาลัยจัดทําข้ึนอยางเทาเทียมกนัสวนหนึ่งเกิดจากความคิดทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของผูบริหารมคีวามกลาคิด กลาทาํในส่ิงทีย่ังไมเคยมีใครทํา สามารถบริหารจัดการเทคโนโลยีแบบใหม 
ซึ่งจะทําใหสามารถตอยอดไปยังโครงการอ่ืน ๆ ได การดําเนนิโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพา
สําหรับนักศึกษามีสวนชวยทําใหนกัศึกษาเกิดการเรียนรูดวยตนเองนอกช้ันเรียนมากข้ึนและเพิม่ทักษะ
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ดานคอมพวิเตอร ซึ่งจะสงผลตอการแขงขันเม่ือนกัศึกษาเขาสูตลาดแรงงานในอนาคต รวมถงึโครงการมี
การจัดอบรมดานการผลิตส่ือใหกับอาจารยผูสอนเพื่อนาํไปผลิตส่ือใชในการเรียนการสอนแตละวิชาทาํให
อาจารยผูสอนไดมีการปรับกระบวนการสอนใหสัมพนัธกบัการใชงานเคร่ืองคอมพิวเตอรของนักศึกษา
มากข้ึนโดยมกีารสรางส่ือบทเรียนออนไลนอยางตอเนื่องและมีการขยายผลไปสูโครงการอืน่ เชน มีการ
ริเร่ิมโครงการใหนกัศึกษาที่มคีวามสามารถดานการผลิตส่ือ ไดมีสวนรวมในการผลิตและพัฒนาส่ือการ
เรียนการสอนเพิ่มเติมอีกดวย 

 สรุปการประเมินดานความสามารถในการขยายผลเปนไปตามเกณฑที่ต้ังไว ควรดําเนิน
โครงการอยางตอเนื่องตอไป 
 
อภิปรายผล 
 การวิจยัคร้ังนีเ้ปนการประเมินโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับนักศึกษา ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยใชรูปแบบการประเมินแบบซิปป (CIPP MODEL) ของสตัฟเฟลบีม 
(Stufflebeam.2003) อภิปรายผลไดดังนี ้
 1.  ดานบริบท 
  การประเมนิบริบทของโครงการพบวาการดําเนนิโครงการในลักษณะเชนเดียวกับโครงการ
จัดซื้อคอมพิวเตอรพกพกสําหรับนักศึกษา ของมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีความจําเปนในสภาพ
สังคมในปจจุบันซึ่งเปนยคุที่คอมพวิเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีบทบาทสําคัญใน
ชีวิตประจําวันและมีการนาํเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาชวยในดานการศึกษามากข้ึน ซึง่สอดคลองกบั
งานวิจยัของบัณฑิต  รอดรังสี (2548: 62) ที่รายงานวานกัศึกษามีคอมพิวเตอรเปนของตัวเองเนื่องจาก
คอมพิวเตอรไดเขามามีบทบาทมากมายในชีวิตประจาํวันทั้งทางดานการศึกษา ทางธุรกิจ ขาวสารและ
ความบันเทงิซึง่เปนขอมูลทั้งในอดีตและปจจุบัน ในดานการเรียนการสอน คอมพิวเตอรมีความสําคัญและ
จําเปนตอนักศึกษาเพราะนกัศึกษาสวนใหญจะตองใชคอมพิวเตอรชวยในการพมิพรายงาน และเปน
เคร่ืองมือที่ใชในการเขาสูระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเพือ่ใชคนหาขอมูลขาวสารประกอบการศึกษา ซึง่
นักศึกษาไดเหน็ประโยชนจากการใชงานเครื่องคอมพิวเตอร สวนดานวตัถุประสงคของโครงการเพื่อเปน
อุปกรณสนับสนุนการเรียนการสอนสามารถเรียนรูดวยตนเอง และเขาใชบริการตาง ๆ บนระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย เชน สืบคนขอมูลไดสะดวก ทกุที ่ทกุเวลา ตามความตองการใชงานของ
นักศึกษา เพื่อจัดหาคอมพิวเตอรใหนักศึกษาสามารถใชงานไดอยางเพียงพอและสอดคลองกับหลัก
นโยบายการจดัการศึกษาของมหาวิทยาลัยตามปรัชญา “เทคโนโลยกีาวไกล อยูที่ไหนก็เรียนได ภายใต
มาตรฐานเดียวกัน”และการพัฒนาใหเปนสังคมแหงการเรียนรู โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
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 2.  ดานปจจัยนาํเขา 
  จากผลการประเมินความพรอมและความเหมาะสมของดานปจจัยนาํเขาประเด็นระบบ
เครือขายไรสาย ศูนยรับบริการ และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือการเรียนรู พบวาในภาพรวม
ของโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมีความ
พรอมและความเหมาะสมในระดับมาก เมื่อพิจารณาประเด็นระบบเครือขายไรสาย พบวามหาวทิยาลัยมี
ระบบเครือขายไรสายคลอบคลุมพื้นที่การใชงานในมหาวิทยาลัยและศูนยการศึกษา รวมถึงระบบ
เครือขายไรสายมีความเร็วเหมาะสมกับการใชงานของนักศึกษา สวนประเด็นศูนยรับบริการหลังการใช
งานพบวา ศูนยใหบริการอาํนวยความสะดวกหลังการใชงานมีความพรอมตอการใหบริการซอมบํารุง
เคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพา เจาหนาทีม่ีความกระตือรือรนในการใหบริการซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร
แบบพกพา สอดคลองกับงานวิจัยของ พรรณี  สวนเพลง (2554: 73) พบวา ดานศูนยบริการซอม
คอมพิวเตอร มีเจาหนาทีพ่ดูจาและมีการใหบริการดวยความ สุภาพ สวนประเด็นเจาหนาที่ศูนยใหบริการ
มีความรูความสามารถในการใหคําแนะนําและซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพาอยูในระดับปาน
กลาง ซึ่งสอดคลองกับงานวจิัยของอนวุงศ ประเสริฐศรี (2547: 94) ทําการศึกษาเร่ือง การใชคอมพิวเตอร
ในการบริหารงานโรงเรียนทีสั่งกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ พบวาปญหาสวนใหญทีพ่บคือ เคร่ือง
คอมพิวเตอรและวัสดุอุปกรณไมเพียงพอ ขาดเจาหนาทีท่ี่มีความรูความสามารถ ทั้งในดานการใช และ
การซอมบํารุงรักษา งบประมาณมีไมเพียงพอ และปญหาที่ไมสามารถพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรให
ทันสมยั เพราะวิทยาการในวงการอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว และประเด็นการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือการเรียนรูพบวาทกุขอมีความพรอมและความเหมาะสมอยูในระดับ
ปานกลางทัง้หมด 
 3.  ดานกระบวนการ 
  จากการประเมินดานกระบวนการประเด็นกระบวนการ ข้ันตอนในการแจกคอมพิวเตอรแบบ
พกพาและเกณฑการแจกคอมพิวเตอรแบบพกพาของโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับ
นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พบวาในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก ซึ่งเปนไป
ตามเกณฑการประเมินที่ต้ังไว เมื่อพจิารณาในรายประเด็นพบวากระบวนการ ข้ันตอนในการแจกเคร่ือง
คอมพิวเตอรแบบพกพามีความยุงยาก ซับซอนอยูบาง เนื่องจากตองมกีารตรวจเช็คความถกูตองของ
ขอมูลเอกสารเพื่อไมใหเกิดความผิดพลาด 
 4.  ดานผลกระทบ  
  จากการประเมินพบวาคาเฉล่ียเจตคติของนักศึกษาตอคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศในภาพรวมอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยสูงกวาเกณฑที่ต้ังไว เพราะนกัศึกษาเช่ือมัน่วาการมี
ความรูดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชนตอการเรียนและการทํางานในอนาคต 
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สอดคลองกับ พนิต ศรีประดิษฐ (2540: 103) พบวานกัเรียนมีความเชื่อมั่นตอคอมพวิเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศอยูในระดับมาก และผูปกครองมีความพึงพอใจตอโครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอรสําหรับ
นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ซึ่งสอดคลองกับงานวิจยัของสมพร นาดี (2541: 122-126) ที่
ไดศึกษาพบวาผูปกครองรอยละ 100.00 เห็นดวยที่บุตรหลานไดเรียนคอมพิวเตอรเพราะคอมพิวเตอรมี
ประโยชนในการพัฒนาองคกรและความคิดของมนุษย 
 5.  ดานประสิทธผิล 
  จากการประเมินประสิทธิผลพบวานกัศึกษามีพฤติกรรมการใชส่ืออินเทอรเน็ตมากที่สุดซึ่ง  
มีวัตถุประสงคเพื่อ ติดตอส่ือสาร ทาํรายงาน ทาํการบาน แลเพื่อความบันเทิง สอดคลองกับณรงคชัย     
สุธีประเสริฐ (2546: 5) มีความมุงหมายเพือ่ศึกษา พฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคล
แบบต้ังโตะ ของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครพบวา นักศึกษาจะใชคอมพิวเตอรในราน
อินเทอรเน็ต มหาวิทยาลัย และที่พกัอาศัย จุดประสงคก็เพื่อจัดทาํรายงานและเพื่อความบันเทงิ การเลน
อินเตอรเน็ต และสวนใหญมปีระสบการณในการใชคอมพิวเตอรและมองเหน็คุณคาและประโยชนที่ไดรับ
จากการใชคอมพิวเตอร  
  ประเด็นประโยชนตอมหาวทิยาลัยพบวามหาวิทยาลัยไดรับประโยชนจากโครงการคือ เพื่อ
เปนอุปกรณสนับสนนุการเรียนการสอน แลการเขาใชบริการตาง ๆ ของระบบสารสนเทศของมหาวทิยาลัย 
เชน การสืบคนขอมูลไดสะดวก ทุกที่ ทุกเวลาตามความตองการของนักศึกษา และสามารถจัดหา
คอมพิวเตอรใหนกัศึกษาใชงานไดอยางเพียงพอ ชวยลดตนทุนในการจัดทําหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
อีกทั้งยังดําเนนิการสอดคลองกับหลักนโยบายการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยตามปรัชญา“เทคโนโลยี
กาวไกล อยูที่ไหนก็เรียนได ภายใตมาตรฐานเดียวกนั” ในปจจุบนัมหาวิทยาลัยตองการพัฒนาใหเปน
สังคมแหงการเรียนรู โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ สอดคลองกับไชยยศ เรืองสุวรรณ (2534: 7) กลาววา
คอมพิวเตอร ไดถูกนาํเขามาใชในการเรียนการสอนมากข้ึนในหลายลักษณะ ซึ่งชวยใหนกัเรียนมีความรู 
ความเขาใจมากข้ึนและเมื่อมีโครงการทางมหาวิทยาลัยสามารถลดตนทนุของมหาวทิยาลัยในการจัดทํา
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร และการบํารุงรักษา  
 6.  ดานความยัง่ยืน 
  จากการประเมินความยัง่ยนืพบวาการแจกเคร่ืองคอมพวิเตอรแบบพกพามีการดําเนนิการ
อยางตอเนื่องทุกปการศึกษาโดยเร่ิมต้ังแตปการศึกษา 2549 จนถึงปจจุบันโดยไดรับการสนับสนนุจาก
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เนื่องจากเล็งเหน็ความสําคัญของเทคโนโลยีเพื่อนํามาใชทาง
การศึกษา สอดคลองกับ นงลักษณ ไหวพรหม (2543: 18 – 19) กลาววา การนําคอมพิวเตอรมาใชในดาน
การเรียนการสอน เปนทีย่อมรับในการศึกษา และถือวา คอมพวิเตอรชวยสอนเปนส่ือที่มีคุณสมบัติเดน
หลายประการและเปนส่ือที่ไดรับความนยิมมากที่สุดชนดิหนึง่มีประโยชนตอนักเรียนและครูผูสอนหลาย
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ประการ สวนปญหาและอุปสรรคที่พบมากที่สุดคือ การกําหนดคุณลกัษณะของเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบ
พกพา เนื่องจากเทคโนโลยมีีการปรับปรุงและเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วอยูตลอดเวลาตางจากระบบการ
ดําเนนิการจัดซื้อจัดจางของทางราชการและการเทียบความเหมาะสมระหวางคุณสมบัติกับราคาของแต
ละบริษัท สวนในประเด็นนโยบายและแผนยุทธศาสตรของมหาวทิยาลัยในดานการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศสอดคลองกับการดําเนินโครงการ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมสีโลแกนที่วา “เทคโนโลยีกาวไกล 
อยูที่ไหนก็เรียนได ภายใตมาตรฐานเดียวกัน” และ สอดคลองกับนโยบายของมหาวทิยาลัย โดยตองการ
พัฒนาใหเปนสังคมแหงการเรียนรู เนนผูเรียนเปนสําคัญเนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศเปนส่ิงสําคัญใน
สังคมปจจุบนั สอดคลองกับกิดานนัท มลิทอง (2543: 253 – 254) และฝายสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี
การศึกษา(พงศกร พรหมเจริญ. 2547: 15; อางอิงจาก ฝายสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยกีารศึกษา. 
2537: 71 – 73) ไดกลาวถงึประโยชนของการประยุกตใชบทเรียนคอมพิวเตอรสําหรับนักเรียนในการเลือก
เรียนบทเรียน ทบทวนเนื้อหาที่เรียนผานไปแลว ชวยใหนักเรียนสามารถแกปญหาทีส่ลับซับซอนไดดีกวา
การเรียนการสอนปกต ิ
 7.  ดานความสามารถในการขยายผล 
  จากการประเมินความสามารถในการขยายผลของโครงการ ประเด็นจุดเดนของโครงการซึง่
ถือวาเปนความสําเร็จและเปนแบบอยางที่ดี คือมหาวทิยาลัยสามารถนําเทคโนโลยซีึ่งเปนส่ิงที่จําเปนและ
มีประโยชน ใหนกัศึกษาสามารถนาํไปใชงานดานตาง ๆ ทั้งการเรียนและในชีวิตประจําวนัได นักศึกษาทุก
คนมีโอกาสในการใชคอมพวิเตอรแบบพกพาและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มหาวทิยาลัยจัดทําข้ึนอยางเทา
เทียมกัน ผูบริหารกลาคิด กลาทาํในส่ิงทีย่งัไมเคยมีใครทํา สามารถบริหารจัดการเทคโนโลยีแบบใหม ซึง่
จะทาํใหสามารถตอยอดไปยังโครงการอ่ืน ๆ ได โครงการมีสวนทําใหนกัศึกษาเกิดการเรียนรูดวยตนเอง
นอกช้ันเรียนมากข้ึนและเพิ่มทักษะดานคอมพิวเตอร ซึง่จะสงผลตอการแขงขันเม่ือนกัศึกษาเขาสู
ตลาดแรงงาน อาจารยผูสอนไดมีการปรับกระบวนการสอนใหสัมพันธกับการใชงานเคร่ืองคอมพิวเตอร
ของนักศึกษามากข้ึนโดยมีการสรางส่ือบทเรียนออนไลนอยางตอเนื่อง มกีารขยายผลไปสูโครงการอื่นให
นักศึกษาที่มีความสามารถดานการผลิตส่ือ ไดมีสวนรวมในการพัฒนาส่ือเพิ่มเติมและมีการอบรมดาน
การผลิตส่ือใหกับอาจารยเพือ่นําไปผลิตส่ือใชในการเรียนการสอนแตละวิชา 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากผลการประเมินโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต  ผูประเมนิมีขอเสนอแนะ ดังนี ้
 1. จากผลการประเมินดานบริบท สะทอนใหเห็นวา ความตองการจาํเปนของสังคมใน 
ปจจุบันดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศเปนส่ิงสําคัญในชีวิตประวันในยคุสมัยนี้ จึงจาํเปนตอง 
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ยังคงดําเนนิโครงการใหตอเนื่องตอไป ดังนั้น โครงการตองปรับเปล่ียนใหเหมาะสมกับบริบทของสังคมใน
ปจจุบันที่มีการเปล่ียน แปลงอยางรวดเร็ว ส่ิงสําคัญที่จะตองคํานงึถงึเพื่อใหการดําเนินโครงการมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ คือ การกําหนดวัตถุประสงคของการจดัโครงการใหชดัเจน ตองมี
วัตถุประสงคหลักเพื่อใหผูมีสวนเกี่ยวของไดรับประโยชนจากโครงการอยางสูงสุด 
 2.  จากผลการประเมินดานปจจัยนําเขา ควรปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนผานส่ือ
การเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู ใหมากข้ึน และอาจารยผูสอนควรผลิตส่ือเพื่อใช
ในการประกอบเรียนการสอนใหมากข้ึน 
 3.  จากผลการประเมินดานกระบวนการ โครงการควรปรับกระบวนการและข้ันตอนในการแจก
เคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพาใหมีความเหมาะสม ไมยุงยากซับซอน  
 4.  จากผลการประเมินดานประสิทธิผล ควรเนนใหนกัศึกษาใชเทคโนโลยสีารสนเทศใหมากข้ึน 
เชน การใช E-Learning หนงัสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) ฐานขอมูลออนไลน เปนตน 
 6. ในการทําวิจัยคร้ังตอไปควรเพิ่มการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัศึกษาหลังจากไดรับ
คอมพิวเตอรแบบพกพาจากโครงการแลว 
 7.  ควรติดตามประเมินผลการดําเนนิโครงการ  โดยการเกบ็ขอมูลหลายมิติจากบุคคลหลาย
กลุมที่เกี่ยวของ เชน  สวนของอาจารยผูสอน ซึง่มีสวนเกีย่วของและชวยสนับสนุนใหการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ใหดําเนินไปตามวัตถุประสงคและจุดมุงหมายของโครงการ เนื่องจากบริบทของสังคมมีการ
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว และตองปรับปรุงโครงการใหมคีวามเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพสังคมใน
ปจจุบัน   
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    วุฒกิารศึกษา  กศ.ด. (การทดสอบและวัดผลการศึกษา) มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
    ตําแหนง    รองผูอํานวยการฝายประเมนิผลและรับนสิิต  
    สังกัด    สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
3. ชื่อ – สกุล   อาจารยสมกิจ  กิจพนูวงศ  
    วุฒกิารศึกษา  กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
    ตําแหนง    รองผูอํานวยการฝายเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
    สังกัด    สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
ผูเชี่ยวชาญดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลย ี
1. ชื่อ – สกุล   ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรรณี  สวนเพลง 
    วุฒิการศึกษา  Doctor of Technology in Science (DTech) University of Technology,  
    Sydney, Australia 
    ตําแหนง              กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
    สังกัด    คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
2. ชื่อ – สกุล   ดร.วิชชา  ฉิมพล ี  
    วุฒกิารศึกษา  Ph.D.(Computer Science)  
    ตําแหนง   รองคณบดีฝายวิชาการ  
    สังกัด    คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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แบบสัมภาษณ 
ผูบริหารโครงการและเจาหนาที่ 
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แบบสัมภาษณ 
เรื่อง การประเมินโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับนักศึกษา 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
 
ขอมูลเบื้องตน 
สถานภาพผูใหขอมูล  .............................. 
 
ประเด็นคําถาม 
1. ดานบริบท – ความเหมาะสมและความสอดคลอง 
 1,1 ปญหาและบริบทของสังคมที่นาํไปสูความจําเปนในการดําเนินโครงการคืออะไร 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 1.2 ทานคิดวาความมุงหมายและวัตถุประสงคของโครงการคืออะไร เพราะเหตุใด 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 1.3  โครงการจัดซือ้เคร่ืองคอมพวิเตอรแบบพกพาสําหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนดุสิต มีความจําเปนอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 1.4 ทานคิดวาแนวทางการดําเนินโครงการใหประสบความสําเร็จตามวตัถุประสงคของโครงการ
ควรเปนอยางไร เพราะเหตุใด 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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 1.5 วัตถุประสงคของโครงการมีความสอดคลองกับนโยบายทางการศึกษามากนอยเพียงใด 
เพราะเหตุใด 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 1.6 นโยบายทางการศึกษามีความสอดคลองกบับริบทของสังคมมากนอยเพียงใด เพราะเหตุใด 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 1.7 ความตองการของสถานศึกษาในปจจุบันมีความสอดคลองกับบริบทของสังคมมากนอย
เพียงใด เพราะเหตุใด 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
ดานประสทิธิผล  
 2.1 ประโยชนที่นกัศึกษาไดรับจากโครงการ คือ 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 2.2  ประโยชนที่มหาวิทยาลัยไดรับจากโครงการ คือ 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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 2.3 ประโยชนที่ผูปกครองไดรับจากโครงการ คือ 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 2.4 ความคุมคาในการลงทนุ คือ 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 2.5 โครงการควรไดรับการสนับสนุนในเร่ืองใดอีกบาง   
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
3.  ความยั่งยืน 
 3.1 การดําเนินโครงการมีความตอเนื่อง หรือไม มีอุปสรรคในเรื่องใดบาง และควรแกไขอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 3.2 นโยบายและแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยในดานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สอดคลองกับโครงการหรือไม อยางไร 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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 3.3 ทานคิดวาโครงการสามารถดําเนนิตอไปไดหรือไม และถาตองการใหโครงการประสบ
ความสําเร็จ สามารถดําเนนิตอไดในระยะยาว ควรดําเนนิการอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. ความสามารถในการขยายผล  
 4.1 โครงการมีจุดเดน หรือความสําเร็จในดานใดบางที่เปนแบบอยางที่ดีใหกับโครงการ อ่ืน ๆ 
หรือขยายผลไปสูการดําเนินโครงการนี้ในระยะยาวตอไป 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………… 
 4.2 มหาวิทยาลัยมีการสรางหรือพัฒนาส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนกัศึกษาเพื่อใชใน
โครงการหรือไม อยางไร 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
บันทึกเพิม่เติมสําหรับผูสมัภาษณ 
 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสอบถามความคิดเห็นนักศึกษา 
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แบบสอบถามความคิดเห็น 
ที่มีตอโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ

สวนดุสิต 
 
คําชี้แจง 
 1. แบบสอบถามความความคิดเห็นที่มีตอโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ม ี3 ตอน  
  ตอนที ่1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม 
  ตอนท ี2 ขอความที่แสดงถงึความพรอมและความเหมาะสมดานปจจัยนําเขาและ 
ดานกระบวนการของโครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับนักศึกษา 
  ตอนที่ 3 สอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิม่เติม 
 2. โปรดอานและพิจารณาขอความ แลวทําเคร่ืองหมาย   ในชองที่ตรงกับระดับความ
คิดเห็นของทานมากที่สุด 
  ระดับความพรอม / ความเหมาะสม  มากที่สุด 5  คะแนน 
      ระดับความพรอม / ความเหมาะสม มาก            4 คะแนน 
  ระดับความพรอม / ความเหมาะสม  ปานกลาง 3 คะแนน 
  ระดับความพรอม / ความเหมาะสม  นอย  2 คะแนน 
  ระดับความพรอม / ความเหมาะสม  นอยที่สุด 1 คะแนน 
 
 

นางสาวสุภาวดี  บาล ี
นิสิตปริญญาโท สาขาวทิยาการการประเมนิ 

สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบ 
1. เพศ    ชาย    หญิง  
2. โปรแกรมวิชา .................................... 
3. คณะ .................................................... 
4. ชั้นป   ป 1  ป 2    ป 3    ป 4 
5. ศูนยการศึกษา  ..................................... 

 

ตอนที ่2  ขอความแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับความพรอมและความเหมาะสมของโครงการจัดซื้อ
คอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ดานปจจัยนําเขา และ
ดานกระบวนการ 

ระดับความพรอม/ระดับความเหมาะสม 
ขอความ มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

ดานปจจัยนําเขา      

1. ระบบเครือขาย (Wireless) มีความพรอม ครอบคลุมพื้นท่ี
การใชงานท้ังในมหาวิทยาลัยและศูนยการศึกษา 

     

2.ระบบเครือขาย (Wireless) มีความเร็วเหมาะสมกับการใช
งานของนักศึกษา 

     

3. ศูนยใหบริการอํานวยความสะดวกหลังการใชงานมีความ
พรอม ตอการใหบริการซอมบาํรุงเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบ
พกพา 

     

4. เจาหนาท่ีศูนยใหบริการมคีวามรูความสามารถในการให
คําแนะนํา และซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพา 

     

5. เจาหนาท่ีศูนยใหบริการมคีวามกระตือรือรนเต็มใจ
ใหบริการ 

     

6. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความพรอมและความ
เหมาะสมตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

     

ดานกระบวนการ      
7. กระบวนการ ขั้นตอนในการแจกเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบ
พกพามีความเหมาะสม ไมยุงยาก ซบัซอน 

     

8. เกณฑการแจกเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพา มีความ
เหมาะสม 
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ตอนท่ี 3 สอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ตอโครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เกี่ยวกับความพรอมและความเหมาะสมของดานปจจัยนาํเขา และดาน
กระบวนการ 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
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แบบวัดเจตคติของนักศึกษา 
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แบบวัดเจตคติของนักศึกษาตอการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 
คําชี้แจง 
 1. แบบวัดเจตคติของนักศึกษาตอการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมี 3 ตอน  
  ตอนที ่1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบ 
  ตอนท ี2 ขอความที่แสดงถงึความรูสึกของนักศึกษาตอการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
  ตอนที่ 3 สอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิม่เติม 
 2. โปรดอานและพิจารณาขอความ แลวทําเคร่ืองหมาย   ในชองที่ตรงกับระดับความ
คิดเห็น 
  ระดับความคิดเห็นตอการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  เห็นดวยอยางยิ่ง หมายถงึ นักศึกษามีความคิดเหน็ตรงกับขอความนัน้มากที่สุด 
  เห็นดวย   หมายถงึ นักศึกษามีความคิดเหน็ตรงกับขอความนัน้มาก 
  ไมแนใจ    หมายถงึ นักศึกษาไมแนใจกับขอความนั้น 
  ไมเห็นดวย   หมายถงึ นักศึกษามีความคิดเหน็ไมตรงกับขอความนั้นมาก 
  ไมเห็นดวยอยางยิง่ หมายถงึ นักศึกษามีความคิดเหน็ไมตรงกับขอความนั้นมากที่สุด 
 
 

 
นางสาวสุภาวดี  บาล ี

นิสิตปริญญาโท สาขาวทิยาการการประเมนิ 
สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตอนที่ 1 ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบ 
1. เพศ   ชาย    หญิง  
2. โปรแกรมวิชา .................................... 
3. คณะ .................................................... 
4. ชั้นป   ป 1   ป 2    ป 3    ป 4 
5. ศูนยการศึกษา  ..................................... 

 
ตอนที่ 2 ขอความแสดงความรูสึกของนักศึกษาตอการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ระดับความคิดเห็น 

ขอความ เห็นดวย
อยางย่ิง 

เห็น
ดวย 

ไมแนใจ 
ไมเห็น
ดวย 

ไม 
เห็นดวย
อยางย่ิง 

1.ทานสามารถใชคอมพิวเตอรและส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศไดอยางเต็มที ่

     

2.มหาวิทยาลัยเปดโอกาสใหทานใชคอมพิวเตอร
และส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆไดอยาง
อิสระ 

     

3.ทานมีความจําเปนในการใชคอมพิวเตอรและส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียน
ระดับอุดมศึกษา 

     

4.การใชคอมพิวเตอรและส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชวยใหทานคนควาหาความรูเพ่ิมเติมไดมากข้ึน 

     

5.การใชคอมพิวเตอรและส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชวยใหทานเกิดการเรียนรูดวยตนเอง 

     

6.ทานใชคอมพิวเตอรและส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู สงงาน สืบคนขอมูล
และขาวสารไดสะดวก 

     

7.การใชคอมพิวเตอรและส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทําใหทานมีความเขาใจบทเรยีนในหองเรียน
มากขึ้น  
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ระดับความคิดเห็น 

ขอความ เห็นดวย
อยางย่ิง 

เห็น
ดวย 

ไมแนใจ 
ไมเห็น
ดวย 

ไม 
เห็นดวย
อยางย่ิง 

8. การเรียนโดยใชคอมพิวเตอรและส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศเปนส่ิงที่นาสนใจ 

     

9. การเรียนโดยใชคอมพิวเตอรและส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศทําใหลดเวลาในการทําความเขาใจ
บทเรียนดวยตนเอง 

     

10.การเรียนโดยใชคอมพิวเตอรและส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศสามารถลดการเขาชั้นเรียนได 

     

11.ทานคิดวาสามารถเรียนรูการใชคอมพิวเตอร
และส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศไดดวยตนเอง 

     

12.การใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหการเรียน
การสอนสนุกสนาน ไมนาเบื่อ 

     

13.ทานคิดวาส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถ
เรียนรูไดไมจํากัดเวลาและสถานที่ 

     

14.การเรียนโดยใชคอมพิวเตอรและส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศสามารถแกปญหาการเรียนแบบ
กลุมใหญได 

     

15.การเรียนโดยใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศทําให
ทานมีความกระตือรือรนตอการเรียนมากขึ้น 

     

16.การเรียนโดยใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศมีสวน
ทําใหทานมีผลการเรียนดีขึ้น 

     

17.การเรียนโดยใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศทําให
ทานไดขอมูลขาวสารตามความตองการ ทนั
โลก ทันเหตุการณ 

     

18.การเรียนโดยใชคอมพิวเตอรและส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศมีความจําเปนอยางย่ิงตอการเรยีน
การสอนในปจจุบัน 
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ระดับความคิดเห็น 

ขอความ เห็นดวย
อยางย่ิง 

เห็น
ดวย 

ไมแนใจ 
ไมเห็น
ดวย 

ไม 
เห็นดวย
อยางย่ิง 

19.การเรียนโดยใชคอมพิวเตอรและส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศเปนส่ิงที่เรียนรูไดงาย 

     

20.ทานคิดวาการเรียนโดยใชคอมพิวเตอรและส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศเปนส่ิงที่ฟุมเฟอย 

     

21.การเรียนโดยใชคอมพิวเตอรและส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศทําใหทานรูสึกวากลา
คิด กลาทํามากข้ึน 

     

22.การเรียนโดยใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศทาํ
ใหทานมีทักษะภาษาอังกฤษมากข้ึน 

     

23.การเรียนโดยใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศทาํ
ใหเกิดความคิดสรางสรรคมากข้ึน 

     

24.การเรียนโดยใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศทาํ
ใหทานมีความรูความเขาใจในบทเรียนเพิ่ม
มากข้ึน 

     

25.ทานใชคอมพิวเตอรในการทบทวนบทเรียน      
26.ทานคิดวามหาวิทยาลัยมีส่ือเทคโนโลยี

สารสนเทศเพียงพอตอความตองการของ
นักศึกษา 

     

27.ทานคิดวามหาวิทยาลัยมีความพรอมดาน
สถานที่ใหบริการคอมพวิเตอรและส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศกับนกัศึกษา 

     

28.ทานคิดวามหาวิทยาลัยควรจัดฝกอบรมให
ความรูเกีย่วกบัการใชส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศใหมากข้ึนกวาเดิม 
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ตอนท่ี 3 สอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ตอตอโครงการจัดซือ้คอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินพฤติกรรมนักศึกษา 
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แบบประเมินพฤติกรรม 
การใชคอมพิวเตอรและการเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
คําชี้แจง 
 1. แบบประเมินพฤติกรรมการใชคอมพิวเตอรและการเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตนี้ม ี3 ตอน  
  ตอนที ่1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบประเมิน 
  ตอนท ี2 ขอความที่แสดงถงึพฤติกรรมการใชคอมพิวเตอรและการเขาถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศของนักศึกษา  
  ตอนที่ 3 สอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิม่เติม 
 2. โปรดอานและพิจารณาขอความ แลวทําเคร่ืองหมาย   ในชองที่ตรงกับระดับพฤติกรรม
การใชคอมพวิเตอรและการเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 

นางสาวสุภาวดี  บาลี 
นิสิตปริญญาโท สาขาวทิยาการการประเมนิ 

สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบประเมิน 
1. เพศ    ชาย  หญิง  
2. โปรแกรมวิชา .................................... 
3. คณะ  .................................... 
4. ชั้นป   ป 1  ป 2    ป 3    ป 4 
5. ศูนยการศึกษา  ..................................... 

 
ตอนท่ี 2 แบบประเมินพฤติกรรมการใชคอมพิวเตอรและการเขาถึงเทคโนโลยสีารสนเทศของ

นักศกึษา 
 
1. กอนไดรับเคร่ืองคอมพวิเตอรพกพา(Notebook) ทานมีเคร่ืองคอมพิวเตอรหรือไม 
    ม ี      ไมมี 
 
2. ความถี่ในการใชเคร่ืองคอมพิวเตอรพกพาโดยเฉล่ียกีว่ันตอสัปดาห 
   สัปดาหละ 1 วนั   2 – 3 วัน / สัปดาห    
   4 – 6 วัน / สัปดาห   ทกุวนั  
 
3. ระยะเวลาในการใชโดยเฉล่ียตอวัน 
   นอยกวา 1 ชั่วโมง / วัน  1 – 5 ชั่วโมง  / วัน 
   6 – 10 ชั่วโมง / วัน   มากกวา 10 ชั่วโมง / วนั 
 
4. ในปจจุบันเคร่ืองคอมพวิเตอรพกพาของทานไดมีการอัพเกรดอุปกรณหรือไม 
   ม ี      ไมมี 
 
5. อุปกรณที่ทานอัพเกรดคือ …………………………………. 
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ระดับพฤติกรรมการใช 

ขอความ 
ไมใช ใช 

ระยะเวลาใชโดยเฉล่ียตอวัน
(นาที หรือ ช่ัวโมง) 

(ตอบเฉพาะผูที่ใชส่ือ) 

ประเภทการใชสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศ   

1.อินเทอรเน็ต    

 

2.บริการ E-learning    

3.หนงัสืออิเล็กทรอนกิส (e-book)    

4.ฐานขอมูลออนไลน    

5.บทเรียนผานเว็บ    

6.บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน     

7.ระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ (Video Conference)    

8.รายการโทรทัศนเพื่อการศึกษา    

9.แผนวีซีดี / แผนดีวีดี    

วัตถุประสงคในการใชงานคอมพิวเตอรพกพา    

10.เพื่อประกอบการเรียนการสอน(ในเวลาเรียน)    

11.เพื่อทาํรายงาน ทําการบาน    

12.เพื่อคนหาขอมูล หาความรูเพิ่มเติม    

13.เพื่อสืบคนรายการหนงัสือ / วารสารหองสมุด    

14.เพื่อติดตามกําหนดการและขาวสารของ
มหาวิทยาลัย   

   

15.เพื่อลงทะเบียนวิชาเรียน / ตรวจสอบผลการเรียน    

16.เพื่อติดตามขาวสารและเหตุการณตาง ๆ    

17.เพื่อติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยีใหม ๆ     

18.เพื่อความบันเทงิ เชน ดูหนงั ฟงเพลง เลนเกมส ฯลฯ    

19.เพื่อติดตอส่ือสาร เชน แชท , เฟสบุค , ทวิตเตอร , 
รับ – สง E-mail ฯลฯ 

   

20.เพื่อหารายไดพิเศษ เชน รับจางพิมพงาน  เขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร เปดรานขายของออนไลน 
ฯลฯ 
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ตอนท่ี 3 สอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมตอโครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอรพกพาสําหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
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แบบสอบถามความพงึพอใจของผูปกครอง 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร 
แบบพกพาสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 

 
คําชี้แจง 
 1. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรแบบพกพา
สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ม ี3 ตอน  
  ตอนที ่1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม 
  ตอนท ี2 ขอความที่แสดงถงึความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอโครงการจัดซื้อ
คอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 
  ตอนที่ 3 สอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิม่เติม 
 2. โปรดอานและพิจารณาขอความ แลวทําเคร่ืองหมาย   ในชองที่ตรงกับระดับความ
คิดเห็นของทานมากที่สุด 
 
 

นางสาวสุภาวดี  บาล ี
นิสิตปริญญาโท สาขาวทิยาการการประเมนิ 

สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตอนที่ 1 ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบ 
1. เพศ   ชาย    หญิง  
2. อายุ .................................... 
3. อาชีพ  .................................................... 

 
ตอนที่ 2 ขอความแสดงความคิดเห็นของผูปกครองที่มีตอโครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอรแบบ

พกพาสําหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

ความคิดเห็น 
ขอความ 

เห็นดวย ไมเห็นดวย 
1. มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมดานเทคโนโลยีและคอมพิวเตอรใหกับ
นักศึกษา 

  

2. นักศึกษาสามารถเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว 
ไดอยางอิสระ 

  

3. นักศึกษาสามารถใชคอมพวิเตอรพกพาเปนอุปกรณการเรียน   

4. คอมพิวเตอรพกพาทําใหนักศึกษามีพื้นฐานท่ีดีในดานเทคโนโลยี   

5. คอมพิวเตอรพกพาทําใหนักศึกษามีความสนใจเรียนมากขึ้น   

6. นักศึกษาสามารถใชคอมพวิเตอรพกพาเพื่อฝกทักษะดานการพิมพ   

7. นักศึกษาสามารถใชคอมพวิเตอรพกพาหารายไดระหวางเรียน เชน 
รับจางพมิพงาน , รับจางผลิต Homepage ฯลฯ 

  

8. นักศึกษาสามารถใชคอมพวิเตอรพกพาเปนชองทางในการส่ือสารกับ
ผูปกครองผานทางเครือขาย Internet (MSN , e-Mail , Facebook) 

  

9. นักศึกษาสามารถคนควาหาความรูเพิ่มเติมจาก Internet ผานเคร่ือง
คอมพิวเตอรพกพา 

  

10.นักศึกษาสามารถใชคอมพิวเตอรพกพาฝกทักษะทางดานภาษาอังกฤษ 
ท้ังฟง พูด อาน เขียน (ผานบทเรียนภาษาอังกฤษ online)ได 

  

11.นักศึกษาสามารถใชคอมพิวเตอรพกพาเปนชองทางเพือ่ทํากิจกรรม
รวมกันในครอบครัว เชน ดูหนัง เลนอินเทอรเน็ต ฯลฯ 

  

12.นักศึกษาสามารถใชคอมพิวเตอรพกพาติดตาม ขาวสารประจําวันและ
ความบันเทิงไดจากอินเทอรเน็ต 

  

13. กระบวนการขั้นตอนในการแจกเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพาสะดวก  
ไมยุงยาก ซับซอน 

  

14.เกณฑการแจกเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพามีความเหมาะสม    
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ตอนท่ี 3 สอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ตอตอโครงการจัดซือ้คอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 
ชื่อ ชื่อสกุล    นางสาวสุภาวดี  บาลี 
วันเดือนปเกิด   6 มิถุนายน 2526 
สถานที่เกิด    กรุงเทพมหานคร 
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