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การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อพัฒนาตัวบ่งชีร้ วมความสาเร็ จในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยน
มัธยมศึกษาและเพื่อตรวจสอบความสอดคล้ องของโมเดลการวัดที่พฒ
ั นาขึ ้นกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ผู้ให้ ข้อมูล
ประกอบด้ วย กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 11 คน และ กลุ่มผู้บริ หารและครู ผ้ ูสอนในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
จานวน 541 คน และ นักเรี ยนในระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 จานวน 2,199 คน จาก 55 โรงเรี ยน กระจายใน 4
ภูมิภาคทัว่ ประเทศ เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรม SPSS
ในการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ลพื น้ ฐาน และการใช้ โปรแกรม LISREL 8.7 ในการวิ เ คราะห์ อ งค์ เ ชิ ง ยื น ยัน และ
องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง
ผลการวิจยั พบว่า
1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า ตัวบ่งชีเ้ ดี่ยวทังหมด
้
43 ตัวบ่งชี ้ เป็ นตัวบ่งชี ้
ความสาเร็ จในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของนักเรี ยนมัธยมศึกษา มีนยั สาคัญที่ระดับ .01 ตัวบ่งชี ้รวมครอบคลุม
องค์ประกอบหลัก 4 ด้ าน ประกอบด้ วยตัวบ่งชีด้ ้ านบริ บท จานวน 10 ตัว ตัวบ่งชีด้ ้ านปั จจัยนาเข้ า จานวน
13 ตัว ตัวบ่งชี ้ด้ านกระบวนการ จานวน 15 ตัว และตัวบ่งชี ้ด้ านผลลัพธ์ จานวน 5 ตัว
2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองเพื่อตรวจสอบความตรงโมเดลตัวบ่งชี ้รวม
ความสาเร็ จการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สารของนัก เรี ย นมัธ ยมศึก ษา แสดงว่า โมเดลมีค วามสอดคล้ อ งกับ
ข้ อ มูล เชิ ง ประจัก ษ์ (2 = 22.45, df=21, p=.373, GFI=.992, AGFI=.976, RMR=.005) น ้าหนัก
องค์ประกอบของตัวบ่งชี ้เดี่ยวทัง้ 11 ตัว มีค่าเป็ นบวก มีขนาดตังแต่
้ .605 - .897 องค์ประกอบย่อยที่มีค่า
น ้าหนักองค์ประกอบมากที่สดุ คือ ความสามารถของนักเรี ยนในการสร้ างสรรค์ชิ ้นงานด้ วยการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร ส่วนน ้าหนักองค์ประกอบขององค์ประกอบย่อย 4 องค์ประกอบมีคา่ เป็ นบวก และ
มีขนาดตังแต่
้ .727 – 1.111 เรี ยงลาดับความสาคัญจากมากไปน้ อย ได้ แก่ ด้ านปั จจัยนาเข้ า (1.111) ด้ าน
กระบวนการ (1.006) ด้ านบริ บท (0.847) และด้ านผลผลิต (0.727) ตามลาดับ
ภาควิชา
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The purposes of this research were to develop the composite indicators of success in
ICT use in teaching and learning for promoting ICT literacy skills of secondary school students
and to test the goodness of fit between the developed measurement model and the empirical
data. The informants comprised 11 highly qualified experts, 541 administrators and teachers in
secondary schools, and 2,199 grade 9 students from 55 schools in 4 regions areas the country.
The research tools were the questionnaires. Data were analyzed by SPSS for basic data analysis
and LISREL 8.7 for confirmatory factor analysis and secondary order confirmatory factor
analyses.
The research results were as follows:
1) The confirmatory factor analysis results indicated that all 43 single indicators are
indicators of success in ICT use in teaching and learning for promoting ICT literacy skills of
secondary school students having significant factor loading at .01 level. The composites
indicators consisted of 4 factors each of which were 10 indicators of context factor, 13 indicators
of input factor, 15 indicators of process factor and 5 indicators of outcome factor.
2) The results of second order confirmatory factor analysis to validate the composite
indicator model for the success of ICT use in teaching and learning for promoting ICT literacy
skills of secondary school students were revealed that the model was fit to the empirical data
(2=22.45, df=21, p=.373, GFI=.992, AGFI=.976, RMR=.005). The factor loadings of 11 single
indicators were positive, ranging in size from .605 - .897. The highest factor loading indicators
was the student's ability to work creatively with the use of information technology and
communications. The factor loadings of the 4 factors were positive, ranging in size from .727 –
1.111 arranging in consecutive order as input (1.111) process (1.006) context (0.847) and
outcome (0.727) respectively.
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ุ ค่าอย่างยิ่ง
ขอขอบพระคุณผู้บริหาร ครู และนักเรี ยนที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่างในการให้ ข้อมูลสาหรับการวิเคราะห์ ใน
ครัง้ นี ้
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จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ให้ โอกาสในการศึกษาและเรี ยนรู้ ขอขอบพระคุณพี่ทวีพร บุญวานิชที่
ให้ ความกรุ ณา และเมตตาเป็ นอย่างสูง รวมถึงกาลังใจและคาปรึกษาอันเป็ นประโยชน์ในการทา
วิจยั ครัง้ นี ้ ขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานทุกท่านที่ได้ มีส่วนช่วยเหลือเกื ้อหนุนเพื่อการศึกษาของผู้วิจยั
มาโดยตลอด รวมถึงเพื่อนๆ น้ องๆ ร่ วมรุ่ นสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และสาขาวิจัย
การศึกษา ที่ได้ ร่วมชีวิตการเรี ยน การทางาน เป็ นกัลยาณมิตร ร่วมทุกข์ร่วมสุข คอยช่วยเหลือ อีก
ทังความมี
้
น ้าใจ ความอาทร ให้ กาลังใจตลอดระยะเวลาการศึกษาเป็ นอย่างดียิ่ง
สุดท้ ายนี ้ขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งสาหรับพระคุณบิดามารดา ขอขอบคุณพี่สาวทัง้
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สามีและลูกชายสุดที่รัก ที่คอยช่วยเหลือให้ กาลังใจอยู่เคียงข้ างผู้วิจยั ตลอดเวลาที่เข้ ามาศึกษาใน
ครัง้ นี ้
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
ในยุคเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร (information and communication
technology) เรี ยกโดยย่อว่า ไอซีที (ICT) ซึง่ วัสดุและอุปกรณ์ด้านดิจิทลั กลายเป็ นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ใน
ชีวิตประจาวัน ไม่ว่าจะเป็ นการเรี ยนรู้ การทางาน แม้ กระทัง่ ความบันเทิง ก่อให้ เกิดผลกระทบของ
การเปลี่ยนผ่านจากการสื่อสารทางเดียวเป็ นหลายมิติ ผู้ใช้ กลายมาเป็ นผู้มีส่วนร่วมในการสื่อสาร
ข้ อมูล เป็ นผู้ส่งสารมากกว่าจะเป็ นเพียงผู้รับสารเท่านัน้ ในโลกยุคดิจิทลั ภารกิจหนึ่งที่สาคัญของ
หน่วยงานหลักด้ านการศึกษาของชาติ คือ การปรับปรุ งความสามารถด้ านการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน
ผ่านวิธีการใช้ สื่อดิจิทลั (Hsiang-jen Meng, 2011) เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
พัฒนามาถึงขันที
้ ่มีความซับซ้ อนและหลากหลาย จนกระทัง่ เป็ นเครื่ องมือที่สาคัญของโลก เป็ น
องค์ประกอบสาคัญ ที่ ทาให้ ความเป็ นโลกาภิ วัฒ น์ และสัง คมเศรษฐกิ จ ฐานความรู้ ในมิติต่างๆ
เกิดขึ ้นได้ ประเทศที่ประสบความสาเร็ จในการพัฒนาเศรษฐกิจนันได้
้ รักษาอัตราการเจริ ญเติบโต
ทางเศรษฐกิจบนพื ้นฐานของ “เศรษฐกิจฐานความรู้ ” (knowledge based economy) โดยได้
กาหนดนโยบายเกี่ยวกับแรงงานของแต่ละประเทศ เพื่อสร้ างและรักษาแรงงานในประเทศของตน
ส าหรั บ ประเทศไทยได้ มี ก ารเตรี ย มพร้ อมเข้ า สู่ศ ตวรรษที่ 21 โดยมี ก ารประยุก ต์ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมอื่นๆ ให้ สอดคล้ องกับความต้ องการในการพัฒนา โดยเฉพาะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่มีผลต่อภาคธุรกิจ สังคม และการศึกษา ซึ่งเน้ นความสะดวกในด้ าน
การบริหารและการจัดการ ทาให้ เกิดความคล่องตัวในการพัฒนาในทิศทางที่สอดคล้ องกัน
แนวทางการพัฒ นาประเทศไทยในปั จ จุบัน ได้ มี ค วามพยายามที่ จ ะน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเข้ ามาเป็ นเครื่ องมือสนับสนุ นที่สาคัญ ดังจะเห็นได้ จาก 1) กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอันเป็ นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลการจัดทานโยบายด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับชาติ ได้ จดั ทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ.2552-2556 และ 2) กระทรวงศึกษาธิ การอันเป็ น
หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบดูแ ลด้ า นการศึ ก ษาได้ จัด ท าแผนแม่ บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศของ
กระทรวงศึกษาธิ การ (พ.ศ.2550-2554) กาหนดวิสัยทัศน์ ให้ นักเรี ยน ผู้สอน บุคลากรทางการ
ศึกษา และประชาชนใช้ ประโยชน์จากไอซีทีในการเข้ าถึงบริ การทางการศึกษาได้ เต็มศักยภาพ
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อย่ า งมี จ ริ ย ธรรม มี ส มรรถนะทางไอซี ที ต ามมาตรฐานสากล ตามอุ ด มการณ์ ส าคัญ ของ
พระราชบัญ ญั ติ ก ารศึก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2545
สาระสาคัญประกอบด้ วย 1) การจัดให้ มีการศึกษาตลอดชีวิตและการสร้ างสังคมไทยให้ เป็ นสังคม
แห่งการเรี ยนรู้ มี 3 รู ปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย โดยทุกฝ่ ายในสังคมมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเป็ นเครื่ องมือในการให้ การศึกษาอย่างต่อเนื่องและทัว่ ถึงทุกพื ้นที่ ตามสาระบัญญัติระบุไว้
ในหมวด 9 ว่าด้ วยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 2) แนวทางในการปฏิรูปการศึกษาไทยเพื่อรองรับ
กระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกทังด้
้ านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ให้ ความสาคัญสูงสุดใน
กระบวนการการปฏิ รู ป การเรี ย นรู้ ที่ ยึดนัก เรี ยนเป็ นศูน ย์ ก ลาง เพื่ อ ให้ นัก เรี ยนได้ พัฒ นาเต็ม
ศักยภาพ สามารถเรี ยนรู้ได้ ด้วยตนเอง และรู้จกั แสวงหาความรู้ได้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต การจัด
กระบวนการเรี ยนรู้ ต้ องสอดคล้ องกับความสนใจและความถนัดของนักเรี ยน โดยคานึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ประกอบด้ วยการฝึ กทักษะกระบวนการคิด การจัดการให้ นกั เรี ยนได้ เรี ยนรู้
จากประสบการณ์ จ ริ ง เพื่ อให้ คิดเป็ น ทาเป็ น ปลูกฝั ง คุณธรรมในทุกวิ ช า โดยมี เป้าหมายให้
นักเรี ยนเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็ นคนดี คนเก่ง และมีความสุขอย่างแท้ จริง และ 3) การส่งเสริ มและ
สร้ างกลไกเพื่อให้ คนไทยทุกคนมีโอกาสและทางเลือกที่จะเข้ าถึงปั จจัยและเรี ยนรู้ อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชี วิตด้ วยรู ปแบบและวิธี การที่ หลากหลาย โดยใช้ การเรี ยนรู้ ความรู้ นวัตกรรม สื่ อ และ
เทคโนโลยี เป็ นปั จจัยสาคัญของการพัฒนาสังคมไทยสูส่ งั คมแห่งความรู้
การขับเคลื่อนประเทศไปสูส่ งั คมแห่งการเรี ยนรู้นนั ้ ต้ องอาศัยหน่วยย่อยสาคัญที่สดุ ของ
สังคมแห่งการเรี ยนรู้ คือ บุคคลแห่งการเรี ยนรู้ (learning people) แต่การเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู้
นัน้ มิ ไ ด้ เ กิ ด ขึ น้ เองโดยอัต โนมัติ หากแต่ มี ปั จ จัย หลายประการที่ ท าให้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
คุณลักษณะของบุคคลตามแบบอย่างที่เคยเป็ นให้ กลายเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู้ การสร้ างบุคคล
แห่งการเรี ยนรู้ นัน้ ถือเป็ นหน้ าที่หนึ่งขององค์ก รทางการศึกษาที่ต้องพัฒนานักเรี ยนให้ มีทกั ษะใน
เรื่ องใดบ้ าง ซึ่ง Holdford & Nicholls (2001) ได้ สารวจข้ อมูลจากหลายประเทศในประชาคมยุโรป
พบว่า 1) นักเรี ยนทุกคนต้ องมีความรู้ พื ้นฐานด้ านคณิตศาสตร์ และภาษา 2) นักเรี ยนต้ องพัฒนา
ทักษะในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 3) นักเรี ยนทุกคนจะต้ องพัฒนาทักษะการวิเคราะห์และการ
คิด โดยเน้ น ความส าคัญ ของกระบวนการมากกว่ า เนื อ้ หาวิ ช าการ 4) สถานศึก ษาควรเน้ น
ความสาคัญของการฝึ กให้ นกั เรี ยนได้ มีทกั ษะการทางานกลุ่ม และทักษะระหว่างบุคคล และ 5)
สถานศึกษาควรเน้ นความส าคัญของการวางรู ปแบบการเรี ยนการสอน และการประเมิ นผลที่
ส่งเสริ มให้ นักเรี ยนมีความรู้ และทักษะที่ตรงกับความต้ องการใช้ ในโลกชีวิตจริ ง เพื่อให้ นักเรี ยน
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สามารถพัฒนาทักษะที่จาเป็ นในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) อาทิ ทักษะการสื่อสาร
ความคิดสร้ างสรรค์และความใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยน การคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดอย่างเป็ นระบบ
ทักษะการใช้ ข้อมูลสารสนเทศและสื่อ ทักษะระหว่างบุคคลและทักษะการทางานร่วมกัน การระบุ
กาหนด และแก้ ปัญหา การกากับตนเอง และความรับผิดชอบต่อ สังคม เป็ นต้ น ซึ่งสิ่ง เหล่านี ม้ ี
ความจาเป็ นต่อนักเรี ยนเป็ นอย่างยิ่ง เพื่อให้ นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในสังคมได้ อย่างเต็มที่ สามารถ
ปรับตัวเข้ ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยีได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ กล่าวได้ ว่า ทักษะ
การใช้ เทคโนโลยีเป็ นคุณสมบัตสิ าคัญประการหนึง่ ที่บคุ คลแห่งการเรี ยนรู้จาเป็ นต้ องมี
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิ ภาพจาเป็ นต้ องอาศัยทักษะ
ต่างๆ เป็ นเครื่ องมือช่วยให้ นกั เรี ยนสามารถเรี ยนรู้ได้ ด้วยตนเอง และมีศกั ยภาพในการเรี ยนรู้ตลอด
ชีวิต เนื่ องจากสารสนเทศมีการเพิ่มปริ มาณและแพร่ กระจายอย่างรวดเร็ ว ความก้ าวหน้ าของ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็ นเครื่ องมือในการจัดเก็บ และค้ นคืนสารสนเทศมีความสะดวกรวดเร็ ว
ยิ่งขึ ้น ดังนันผู
้ ้ ร้ ูสารสนเทศจึงต้ องตระหนักว่าเมื่อใดจาเป็ นต้ องใช้ สารสนเทศ ค้ นหา ประเมินและ
ใช้ สื่อสารสนเทศที่ ต้องการเพื่ อแก้ ปัญหาหรื อเพื่ อการตัดสิน เนื่ อ งจากความเปลี่ ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีและสารสนเทศมีอยู่ตลอดเวลา ซึ่งสารสนเทศที่เข้ ามาสู่บคุ คลในรู ปแบบต่างๆ นันเป็
้ น
สารสนเทศที่ผา่ นการกลัน่ กรองและไม่ได้ กลัน่ กรอง จึงทาให้ นกั เรี ยนต้ องพิจารณาเลือกสารสนเทศ
ให้ เหมาะสมกับความต้ องการของตนเอง
กล่าวโดยสรุป เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็ นเครื่ องมือที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง
ต่อการเรี ยนรู้ และเป็ นองค์ประกอบที่ สาคัญในการก้ าวไปสู่การศึกษาที่ยืดหยุ่นมากยิ่งขึน้ และ
ระบบที่มีนกั เรี ยนเป็ นศูนย์กลาง เนื่องจากการศึกษาโดยใช้ เทคโนโลยีเหล่านี ้จะมีประสิทธิผลมาก
ขึ ้น ส่งเสริมให้ เกิดความยุตธิ รรมในสังคม และมีสว่ นช่วยในการเรี ยนรู้เพื่อทางานและการดารงชีวิต
ในสังคมแห่งความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศยังสามารถใช้ ในการสนับสนุนการเรี ยนการสอนและการ
บริ ห ารในโรงเรี ย นและช่ว ยปฏิ รู ป การศึก ษา หากวัต ถุป ระสงค์ ห ลัก ของการใช้ เ ทคโนโลยี ใ น
การศึกษา คือ การพัฒนาทักษะเฉพาะตามหลักสูตร และที่สาคัญ คือ การเตรี ยมนักเรี ยนให้ พร้ อม
และสามารถใช้ โอกาสในยุคสารสนเทศได้ อย่างเต็มที่ จึงมีความจาเป็ นที่ต้องก้ าวไปให้ ไกลกว่านัน้
คือ การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในหลักสูตรการศึกษาอย่างกว้ างขวางซึ่งจะเปลี่ยนแปลงทังเนื
้ ้อหา
และกระบวนการในการเรี ย นการสอน การใช้ เ ทคโนโลยี ใ นกิ จ กรรมต่า งๆ ในโรงเรี ย น และ
เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรี ยนและชุมชน ซึ่งเยาวชนของเราเติบโตในสังคมโลกที่
กาลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วด้ วยเทคโนโลยี และสติปัญญาของมนุษย์ เมื่อคานึงถึงอัตราการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ วและองค์ความรู้ มหาศาลที่กาลังถูกสร้ างขึ ้น นักเรี ยนจาเป็ นต้ องมีทักษะที่
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จาเป็ น เพื่อเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงและใช้ ชีวิตอย่างมีคณ
ุ ค่า ซึ่งหลายประเทศทัว่ โลกได้ ตื่นตัว
และให้ ความสาคัญกับการกาหนดให้ ทกั ษะด้ านเทคโนโลยีเป็ นพื ้นฐานของการเรี ยนรู้ ไปสู่ความ
เป็ นเลิศในศตวรรษที่ 21
องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization) หรื อ ยูเนสโก (UNESCO) ได้ ให้
ความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรี ยนการสอนในระดับโลก โดย
มี ก ารสร้ างเครื อข่ายในหลายประเทศร่ ว มกันพัฒ นาตัว บ่ง ชี ้ เพื่ อ ศึก ษาสภาพการดาเนิ นงาน
ทางด้ านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจั ดการศึกษาในประเทศของตนเอง
และมีการวางโครงการหลายอย่าง เช่น โครงการโรงเรี ยนนาร่องการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในการจัดการเรี ยนการสอน ประเทศไทย โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสาร ได้ ใ ห้ ความส าคัญ กับการติดตามประเมิ นผลนโยบายด้ านไอซี ที และได้ มี การกาหนด
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาตัวบ่งชี ก้ ารใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อปรับปรุงระบบ
ฐานข้ อมูลตัวบ่งชี ส้ ถานภาพการพัฒนาไอซีทีของประเทศ เพื่ อสนับสนุนการติดตามประเมินผล
การพัฒนาไอซีทีของประเทศ โดย 1) จัดทาฐานข้ อมูลรายการตัวบ่งชี ้หลักของการพัฒนาไอซีทีของ
ประเทศ (ICT core indicators) โดยกาหนดให้ หน่วยงานที่ รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี ้ปรับปรุงข้ อมูล
ให้ ทัน สมัย ตลอดเวลา และเชื่ อ มโยงข้ อ มูล ไปยัง หน่ ว ยงานกลางเพื่ อ เผยแพร่ ใ ห้ ห น่ ว ยงาน/
ประชาชนรั บ ทราบทั่ ว ไป รวมทัง้ ให้ มี ก ารศึก ษาติด ตามการพัฒ นาตัว บ่ง ชี ด้ ัง กล่ า วในระดับ
นานาชาติอย่างต่อเนื่ อง เพื่อปรับปรุ งตัวบ่งชี ้ของประเทศไทยให้ เหมาะสมตามกาลเวลา และ 2)
จัดทาระบบรายงานผลความก้ าวหน้ าของการดาเนินงานตามแผนแม่บทฯ ผ่านสื่ อออนไลน์ โดย
เน้ นตัวบ่งชี ้ที่กาหนดในแผนฯ เพื่อให้ หน่วยงาน/ประชาชนรับทราบความก้ าวหน้ า
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ เห็นความจาเป็ นใน
การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลที่มี ประสิทธิ ภ าพ เนื่องจากระบบการติดตามและ
ประเมินผลเป็ นกลไกที่ สาคัญ ที่ สุดประการหนึ่งในการบริ หารจัดการและมีความส าคัญในการ
ดาเนินงานทุกองค์กร เพื่อใช้ เป็ นเครื่ องมือที่จะใช้ วดั ความสาเร็ จหรื อความล้ มเหลวของแผนพัฒนา
ประเทศ ดังจะเห็นได้ จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ซึ่ง
ให้ ความสาคัญกับการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผล และการสร้ างเครื่ องชี ้วัดการพัฒนาให้
เป็ นเครื่ องมือสาคัญในการติดตามประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกาหนดแนวทางที่สาคัญ
คือ การพัฒนาระบบติดตามประเมินผล และการสร้ างตัวบ่งชี ้ความสาเร็ จของการพัฒนาในทุก
ระดับ เพื่อใช้ กากับ ติดตามการนานโยบายสู่การปฏิบตั ิ
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การดาเนินการตามนโยบายไปสู่การปฏิบตั ิจริ งนัน้ การติดตามประเมินผลเป็ นเครื่ องมือ
ที่จะใช้ วดั ความสาเร็ จ หรื อความล้ มเหลวของแผนพัฒนาประเทศ ดังนันจึ
้ งจาเป็ นต้ องมีระบบการ
ประเมิ น ผลที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ และเป็ นระบบที่ จ ะวัด ผลการพัฒ นาได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ยุทธศาสตร์ สาคัญประการหนึ่ง คือ การพัฒนาระบบและกลไกการกากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล โดยควรกาหนดตัวบ่งชี ้การดาเนินงานให้ เป็ นมาตรฐานเดียวกัน และเชื่อมโยงกันเป็ น
เครื อข่าย และสามารถนาผลจากการกากับติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล มาเป็ นสารสนเทศ
ในการปรับปรุ ง หรื อปรับเปลี่ยนวิธีการดาเนินงานตามแผนให้ สอดคล้ องกับปั ญหาที่เกิ ดขึน้ ได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ ว ในการดาเนินนโยบายด้ านไอซีทีของกระทรวงศึกษาธิ การนัน้ ผลการ
ประเมินจะสามารถทาให้ เกิดการพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินงานการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่ อการศึกษาได้ อย่างมี ประสิทธิ ภ าพ รวมทั ง้ สามารถประเมินได้ ว่าสิ่งที่ กาลัง
ดาเนินการอยูส่ อดคล้ องกับเป้าหมายและนโยบายการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การศึกษาได้ ม ากน้ อยเพี ยงใด จากการศึกษาเอกสารที่ เกี่ ยวข้ อง พบว่า ที่ผ่านมาหน่วยงานที่
รั บผิ ดชอบในการดาเนินงานติดตามและประเมิ นผลการจัด การศึกษาในวาระต่างๆ นัน้ มี ทัง้
หน่วยงานในระดับกระทรวง ระดับสานักงาน ระดับเขตพื ้นที่การศึกษา และระดับสถานศึกษา และ
ลักษณะการดาเนินงานเป็ นเอกเทศ ขาดการบริหารจัดการเชิงนโยบายในการติดตามประเมิน ขาด
การประสานงาน ทาให้ การดาเนินงานไม่เป็ นมาตรฐานเดียวกัน ไม่มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ข้ อมูลเพื่อให้ ประโยชน์ร่วมกัน และยังไม่มีตวั บ่งชี ้ด้ านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการศึกษาที่เป็ นมาตรฐานเดียวกัน
งานวิจยั เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนี ้เกี่ยวข้ องกับคา 3 คา ได้ แก่ ไอซี
ที การใช้ ไอซีที และการรู้ไอซีที ระหว่างการรู้ไอซีทีและการใช้ ไอซีทีนนั ้ การใช้ ไอซทีทีน่าจะเป็ นสิ่งที่
สาคัญ เพราะบางคนอาจจะใช้ โดยไม่ร้ ู ก็ได้ จึงทาให้ การใช้ ไอซีทีมีความสาคัญมาก เพราะการใช้
น่าจะทาให้ เกิดการรู้ และได้ มีการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไว้
อย่างกว้ างขวางและหลากหลาย ดังนันเมื
้ ่อต้ องการรู้ผลของการใช้ ไอซีทีว่ามีผลอย่างไร จึงทาให้
ต้ องมีการวัดการใช้ ไอซีที ซึ่ง การวัดการใช้ นนมี
ั ้ สิ่งที่ต้องคานึงถึง คือ ตัวบ่งชี ้การใช้ และเครื่ องมือ
วัด แต่ง านวิจัยในประเทศไทยยัง ไม่มี การพัฒ นาตัวบ่ง ชี ก้ ารใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศและการ
สื่ อสาร ผู้วิ จัยจึง สนใจที่ จ ะศึกษาในประเด็นนี ้ เพื่ อประโยชน์ ใ นการเปรี ยบเที ยบและรายงาน
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเพื่อให้ สอดคล้ องกับแนวทางการดาเนินงานของ
นานาประเทศ ผู้วิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาและพัฒนาตัวบ่งชี ก้ ารใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการศึกษาในบริบทที่เหมาะสมสาหรับประเทศไทย ตามหลักวิชาแนวทางการพัฒนาตัว
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บ่งชี ม้ ีการดาเนิงานที่สาคัญ 3 ชัน้ ตอน คือ 1) กาหนดกรอบแนวคิดการพัฒนาตัวบ่งชีจ้ ากการ
สังเคราะห์องค์ประกอบและตัวแปรการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการ
สอนเพื่อ เสริ มสร้ างทักษะการรู้ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยน จากเอกสาร
วรรณกรรม งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง และความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริ หารหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 2) สร้ างตัวบ่งชี ้รวมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อ เสริ มสร้ างทักษะการรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยน โดยการกาหนดวิธีการรวมตัวแปรที่เกี่ยวข้ องจานวนหนึ่ง
เข้ าด้ วยกัน แล้ วทาการถ่วงน ้าหนัก และคานวณหาค่าตัวบ่งชี ้รวมออกมา เพื่อให้ สามารถอธิบาย
ลัก ษณะหรื อ สถานการณ์ ข องการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารเพื่ อ การศึก ษาที่ มี
ประสิทธิภาพได้ ดีกว่าการใช้ ตวั แปรเพียงตัวเดียว (Johnstone, 1981; นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2545)
ซึ่ง อธิ บ ายเพี ย งบางส่วนของสภาพการใช้ เ ทคโนโลยี เ ท่านัน้ และ 3) ตรวจสอบความตรงเชิ ง
โครงสร้ างของโมเดลการวัดของตัวบ่งชี ้โดยการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยน
การสอนเพื่ อ เสริ ม สร้ างทักษะการรู้ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารของนักเรี ยนโดยการ
ตรวจสอบความสอดคล้ อ งของโมเดลกับ ข้ อมูลเชิ ง ประจักษ์ ผลของการศึกษาคาดว่ าจะเป็ น
ประโยชน์ ต่อ สถาบัน การศึก ษาในการน าตัว บ่ง ชี ร้ วมนี ไ้ ปใช้ บ่ง บอกถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาว่าเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหรื อไม่ ควร
ปรับปรุง/พัฒนาด้ านใด และสามารถนาตัวบ่งชี ้ดังกล่าวไปใช้ เพื่อการกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์
การวางแผนการบริหารงานและติดตามผลการดาเนินงานของการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการศึกษาที่มีประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี ร้ วมความสาเร็ จการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
เรี ย นการสอนเพื่ อ เสริ ม สร้ างทัก ษะการรู้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของนัก เรี ย น
มัธยมศึกษา
2. เพื่ อ ตรวจสอบความสอดคล้ อ งของโมเดลการวัด ความส าเร็ จ การใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อเสริมสร้ างทักษะการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของนักเรี ยนมัธยมศึกษากับข้ อมูลเชิงประจักษ์
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คาถามวิจัย
1. ตัวบ่งชีค้ วามสาเร็ จการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอน
เพื่ อ เสริ ม สร้ างทักษะการรู้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของนัก เรี ย นมัธ ยมศึก ษามี
อะไรบ้ าง
2. โมเดลตัวการวัดความสาเร็จการใช้ ไอซีทีในการเรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยนมัธยมศึกษามีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิง
ประจักษ์หรื อไม่ อย่างไร
สมมติฐานการวิจัย
โมเดลความสาเร็ จการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อ
เสริ มสร้ างทักษะการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยนมัธยมศึกษาที่พฒ
ั นาขึ ้นมี
ความตรงเชิงโครงสร้ างและสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
ขอบเขตการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี ้รวมความสาเร็ จการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อเสริมสร้ างทักษะการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของนักเรี ยนมัธยมศึกษา โดยผู้วิจยั กาหนดขอบเขตการวิจยั ดังนี ้
1. ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ นักเรี ยนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐานที่
เปิ ดสอนในระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 กระจายใน 4 ภูมิภาคทัว่ ประเทศ จานวน 11,358 โรงเรี ยน
2. การวิ จัย ครั ง้ นี ้ ผู้วิ จัย ศึก ษาเฉพาะสถานศึก ษาในสัง กัด ส านัก งานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน สานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน และกรมการปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น จานวน 55 โรงเรี ยน โดยผู้ให้ ข้อมูลในการเก็บข้ อมูลเชิงประจักษ์ คือ ผู้บริ หาร ครู นักเรี ยน
จากสถานศึกษาระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐานที่เปิ ดสอนระดับมัธยมศึกษา
3. การพัฒนาตัวบ่งชี ้รวมสาหรับการวิจยั ครัง้ นี ้ ใช้ แนวคิดและหลักการของ Johnstone
(1981) และนงลักษณ์ วิรัชชัย (2545) เป็ นหลัก ทังนี
้ ้โดยยึดแนวทางการแบ่งประเภทของตัวบ่งชี ้
ตามทฤษฎีระบบซึ่งแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ดังนี ้คือ 1) ตัวบ่งชี ้ด้ านปั จจัยนาเข้ า 2) ตัวบ่งชี ้ด้ าน
กระบวนการ และ 3) ตัวบ่งชี ้ด้ านผลผลิต
4. โมเดลการวัดความสาเร็ จการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการ
สอนเพื่ อ เสริ มสร้ างทักษะการรู้ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารของนักเรี ยนมัธ ยมศึกษา
ประกอบด้ วยองค์ประกอบย่อย 4 องค์ประกอบ ดังนี ้ องค์ ประกอบย่อยที ่ 1 ด้ านบริ บท (context) ที่
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เกี่ยวข้ องกับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการ
รู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยนมัธยมศึกษา องค์ ประกอบย่อยที ่ 2 ปั จจัยนาเข้ า
(input) การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยน องค์ประกอบย่อยที ่ 3 กระบวนการ (process) ใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารในการเรี ยนการสอนเพื่ อ เสริ มสร้ างทักษะการรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยน และองค์ ประกอบย่อยที ่ 4 ผลลัพธ์ (outcome) ของการใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารในการเรี ยนการสอนเพื่ อ เสริ มสร้ างทักษะการรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยน
คาจากัดความที่ใช้ ในการวิจัย
1.ทักษะการรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง ความสามารถของ
นักเรี ยนระดับมัธ ยมศึกษาในการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล เครื่ องมือสื่อสาร และ/หรื อเครื อข่ายเพื่ อ
เข้ าถึง จัดการ ผสมผสาน ประเมิน และสร้ างสรรค์สารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู้ในสังคมความรู้
2.ตัวบ่ งชี ้ หมายถึง ตัวแปรประกอบหรื อองค์ประกอบที่มีคา่ แสดงถึงลักษณะหรื อปริ มาณ
ของสภาพที่ ต้องการศึกษา ณ จุดเวลาหรื อช่วงเวลาหนึ่ง ค่าของตัวบ่งชี แ้ สดง/ระบุ/บ่งบอกถึง
สภาพที่ ต้ อ งการศึก ษาเป็ นองค์ ร วมอย่ า งกว้ างๆ แต่ มี ค วามชัด เจนเพี ย งพอที่ จ ะใช้ ในการ
เปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดไว้ เพื่อประเมินสภาพที่ต้องการศึกษาได้ และใช้ ในการเปรี ยบเทียบ
ระหว่างจุดเวลา/ช่วงเวลาที่ตา่ งกันเพื่อให้ ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพที่ต้องการศึกษาได้
(นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2545)
3.ตัวบ่ งชีร้ วม หมายถึง ผลการรวมตัวแปรที่ต้องการศึกษาจานวนหนึ่งเข้ าด้ วยกัน ที่
เกี่ยวข้ องสัมพันธ์กนั ซึ่งสามารถอธิบายลักษณะหรื อสถานการณ์ของสถานการณ์ที่ศกึ ษาได้ ดีกว่า
การใช้ ตวั แปรเพียงตัวเดียว (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2545)
4.ตัวบ่ งชีก้ ารใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอน หมายถึง
กลุ่มของตัวบ่งชี ท้ ี่ใช้ บ่งบอกถึงการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ อการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งเกิดจากการรวมตัวแปรย่อยเกี่ยวกับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การศึกษาอย่ างมีประสิทธิ ภาพหลายตัวเข้ าด้ วยกัน โดยใช้ วิธีการหาผลรวมแบบบวกและกาหนด
น ้าหนักความสาคัญของตัวแปรด้ วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน องค์ประกอบย่อยที่บ่งบอก
ถึงการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ในการวิจยั ครัง้ นี ้มี 4
องค์ประกอบ ดังนี ้ คือ 1) องค์ประกอบย่อยด้ านบริ บท 2) องค์ประกอบย่อยด้ านปั จจัยนาเข้ า 3)
องค์ประกอบย่อยด้ านกระบวนการ และ 4) องค์ประกอบย่อยด้ านผลผลิต
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5. ตัวบ่ งชีค้ วามสาเร็ จการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการ
สอนเพื่ อ เสริ ม สร้ างทั ก ษะการรู้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารของนั ก เรี ย น
มัธยมศึกษา หมายถึง ตัวบ่งชี ้ที่บอกความสาเร็ จของการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
การเรี ยนการสอน ที่ครอบคลุมองค์ประกอบหลัก 4 ด้ าน คือ 1) ด้ านบริ บท ประกอบด้ วยนโยบาย
และแผนด้ านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอน สมรรถนะของผู้บริ หาร
และการสนับสนุนการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอน 2) ด้ านปั จจัย
นาเข้ า ประกอบด้ วยโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านระบบการให้ บริ การเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
การเรี ยนการสอน โครงสร้ างพื ้นฐานด้ านระบบการบริ หารการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในโรงเรี ยน และหลักสูตรที่บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3) ด้ านกระบวนการ
ประกอบด้ วย การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริ หาร การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของครู ผ้ ูสอน และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยน และ 4) ด้ าน
ผลลัพธ์ ประกอบด้ วย สมรรถนะของนักเรี ยนในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
ความสามารถในการสร้ างสรรค์ชิ ้นงานด้ วยการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับ
1. ได้ ตวั บ่งชี ้รวมที่บ่งบอกถึงประสิทธิภาพการใช้ ไอซี ทีในการเรี ยนการสอน ซึ่งถือเป็ น
เครื่ อ งมื อ หรื อ มาตรวัด การใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารเพื่ อ การศึก ษาอย่ า งมี
ประสิทธิภาพของการติดตามประเมินผลการศึกษา
2. สามารถนาตัวบ่งชีร้ วมที่ได้ ไปใช้ เพื่อการติดตามและประเมินผล ซึ่งจะนาไปสู่การ
กาหนดนโยบายการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของประเทศได้
3. สามารถน าตัว บ่ง ชี ไ้ ปใช้ เ ป็ นเครื่ อ งมื อ ส าหรั บ วัด หรื อ ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของ
สถานศึกษา

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการศึกษาเรื่ อง “การพัฒนาตัวบ่งชี ้รวมความสาเร็จการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่ อส่ง เสริ มทักษะการรู้ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารของ
นักเรี ยนมัธยมศึกษา” ในครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่ประมวลได้ โดยแบ่ง
ออกเป็ น 3 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 แนวคิดและทฤษฎีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ แก่
1. ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
3. รูปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็ นฐาน
4. นโยบายและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
5. ตัวบ่งชี ้การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการศึกษา
6. มาตรฐานการใช้ เทคโนโลยีการศึกษาสาหรับผู้เรี ยน
ตอนที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีด้านการรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ แก่
1. ความหมายของการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Literacy)
2. องค์ประกอบของการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับโรงเรี ยน
ตอนที่ 3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตัวบ่ งชี ้ ได้ แก่
1. ความหมายของตัวบ่งชี ้
2. ลักษณะสาคัญของตัวบ่งชี ้
3. ประเภทของตัวบ่งชี ้
4. ประโยชน์ของตัวบ่งชี ้การศึกษา
5. การพัฒนาตัวบ่งชี ้ทางการศึกษา
6. การตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชี ้
7. การวิเคราะห์องค์ประกอบ
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ตอนที่ 1 แนวคิดด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในอดี ต ที่ ผ่ า นมี ก ารให้ ค าจ ากัด ความของค าว่ า เทคโนโลยี ก ารศึก ษาไว้ ม ากมาย
เนื่องจากแนวคิดของเทคโนโลยีการศึกษาได้ รับการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ขอบเขตข้ อมูลยังคงมี
วิวฒ
ั นาการ ช่วงเวลาปั จจุบนั นี ้ คาว่า เทคโนโลยีการศึกษาสามารถกาหนดเป็ นแนวคิดนามธรรม
หรื อเป็ นเขตของการปฏิบตั ิ ว่าหมายถึง การศึกษาและการฝึ กปฏิบตั ิอย่างมีจริ ยธรรม การอานวย
ความสะดวกในการเรี ยนรู้ และปรับปรุ งสมรรถนะ โดยการสร้ างสรรค์ การใช้ กระบวนการและ
ทรัพยากร รวมถึงการจัดการเทคโนโลยีที่เหมาะสม (AECT, 2004)
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร (Information and Communication
Technology) หรื อคาย่อที่ร้ ูจกั ทัว่ ไปว่า ไอซีที (ICT) เป็ นเทคโนโลยีที่มีผลกระทบอย่างมากทังใน
้
ด้ านการดารงชีวิต การศึกษา สังคม เศรษฐกิจ และอื่นๆ ทังก่
้ อให้ เกิ ดการเปลี่ยนแปลงในสังคม
การทางาน ผลผลิตเพิ่มขึ ้น การปฏิบตั ิงานมีความรวดเร็ ว ถูกต้ อง ประสิทธิภาพในการทางานดีขึ ้น
คอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารช่วยทาให้ เกิดระบบอัตโนมัติ ทาให้ การทางานและบริ หารจัดการมี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น ทาให้ รูปแบบการบริการมีความรวดเร็วสะดวกสบายมากขึ ้น ทุกคนมีโอกาส
เข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารอย่างทัว่ ถึงและทัดเทียม เป็ นการสร้ างโอกาสทางการศึกษาและสังคม สร้ าง
ภาพพจน์ขององค์กรแนวหน้ าที่ก้าวหน้ าทันสมัย ซึ่งมีความเกี่ยวข้ องกับ 1) เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology) หมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้ ในการจัดการกับข้ อมูลสารสนเทศ ตังแต่
้ การ
เข้ า ถึ ง ข้ อ มูล การจัด เก็ บ รวบรวมข้ อ มูล การจัด กระท ากับ ข้ อ มูล การแปลความหมายและ
ประมวลผลข้ อมูล การแสดงผลข้ อมูล การประเมินผลข้ อมูล จนกระทัง่ การสร้ างข้ อมูลขึ ้นมาใหม่
จึงเป็ นเทคโนโลยีที่ผสมผสานกันระหว่างเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ (Electronic
and Computer Technology) และ 2) เทคโนโลยีการสื่อสาร (Communication Technology)
หมายถึ ง เทคโนโลยี ที่ ใ ช้ ในการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร รวมถึ ง การเชื่ อ มโยงกั น เป็ นเครื อ ข่ า ย เช่ น
โทรคมนาคม เครื อข่ายสื่ อสาร เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เป็ นต้ น (ETS,
2002)
ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information Communication
Technology : ICT) มีความหมายกว้ างครอบคลุมไปถึงสิ่งที่เป็ นรูปธรรมและนามธรรม แล้ วแต่มิติ
และรู ป แบบการน าไปใช้ หรื อ จัด การ ผู้วิ จัย สรุ ป ได้ ว่ า เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
หมายถึ ง เทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยี สื่ อ สารคมนาคมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจัด ท า
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สารสนเทศส าหรั บการใช้ งาน นับตังแต่
้ การแสวงหาการวิเคราะห์ การประมวลผล การจัดเก็ บ
ข้ อมูล การเรี ยกใช้ การแลกเปลี่ยน และการเผยแพร่ สารสนเทศ ด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง
การใช้ เครื อข่ายสื่ อสารข้ อมูล อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมที่สามารถเชื่อมต่อสารสนเทศถึงกันได้
อย่างรวดเร็ วในรูปของภาพ เสียง ตัวอักษร ภาพเคลื่อนไหว ที่มีความถูกต้ อง แม่นยา และรวดเร็ วทัน
ต่อการนามาใช้ ประโยชน์
2. การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

ในอดีตที่ผ่านมาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีแนวคิดมาจาก เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื่อสาร และเครื อข่ายข้ อมูลดิจิทัลซึ่งเป็ นระยะของการพัฒนา
ใหม่ ล่าสุด แต่ยังมี โทรทัศน์ ผ่านดาวเทียม โทรศัพท์ และอื่นๆ เนื่องจากแนวโน้ มของการ
ผสมผสานกัน ของเทคโนโลยี ยังไม่ ห ยุด แต่ในการวิ จัย ครั ง้ นี เ้ ป็ นงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ อ งกับ
คอมพิวเตอร์ การใช้ อินเทอร์ เน็ตในโรงเรี ยนรวมถึงการใช้ ของผู้บริ หาร ครู และนักเรี ยน
ในปั จจุบนั มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ ในการปฏิรูปการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญ และมีการเปลี่ยนบทบาทของผู้เรี ยนจากการเป็ นผู้รับเพียงฝ่ ายเดียวมาเป็ นผู้เรี ยนที่มี
ความกระตือรื อร้ นในการสืบค้ นสารสนเทศ สนใจในการสารวจ ค้ นหา และแสวงหาแนวทาง
แก้ ปัญหาในการเรี ยนรู้ รวมถึงการมีส่วนร่ วมในการเรี ยนขณะเดียวกันผู้สอนก็มีการบทบาท
จากการเป็ นศูนย์กลางในการเรี ยนการสอน มาเป็ นผู้คอยชีแ้ นะผู้สนับสนุ นให้ ความร่ วมมือ
และบางครัง้ จะเป็ นผู้เรี ยนรู้ร่วมไปกับผู้เรี ยนด้ วย ซึง่ ได้ มีนกั วิชาการหลายท่านได้ กล่าวถึงการ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา ดังนี ้
Plomp, Pelgrum and Law (2006) ได้ เสนอกรอบแนวคิดในเรื่ องของการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารในการเรี ยนการสอนว่ามี ปัจ จัยที่ เกี่ ย วข้ องอยู่ 4 ประการ ได้ แก่ 1)
วิสยั ทัศน์ของการศึกษาหรื อ กระบวนการเรี ยนการสอน 2) ความรู้และทักษะของผู้สอน 3) ความ
พร้ อมของซอฟต์แวร์ เนื ้อหา และ 4) โครงสร้ างพื ้นฐาน ซึ่งการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการเรี ยนการสอนยังมีปัจจัยภายนอกที่สง่ ผล คือ นโยบาย ชุมชน และผู้ปกครอง
Pelgrum and Voogt (2009) ได้ เสนอปั จจัยที่ส่งผลต่อการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในการเรี ยนการสอนว่ามีอยู่ 5 ด้ าน ได้ แก่ 1) การสื่อสารที่มีประสิทธิ ภาพภายใน
โรงเรี ยน 2) การพัฒนาความเป็ นผู้นาของโรงเรี ยน 3) กระบวนการประเมินผล 4) การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริ หารเพื่อสื่อสารและบริ หารจัดการ และ 5) แรงจูงใจในการ
เปลี่ยนแปลง
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กิดานันท์ มลิทอง (2548) ได้ กล่าวถึงรูปแบบของการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการจัดการเรี ยนการสอนว่า ประกอบไปด้ วย การเข้ าถึงข้ อมูล การเตรี ยมการสอน การให้
การบ้ าน การติดต่อสื่อสาร การประมวลผลข้ อมูล การพัฒนาตนเอง และบูรณาการในกระบวนการ
เรี ยนการสอน
บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ (2546) กล่าวถึง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารว่ามีศกั ยภาพ
ครอบคลุมการใช้ งานเพื่อการศึกษาที่สาคัญใน 3 ด้ าน คือ
1. เป็ นเครื่ องมือติดต่อสื่อสาร การพูดคุยสนทนา และการติดต่อสื่อสารในหลากหลาย
รู ปแบบบนเว็บทาให้ อินเทอร์ เน็ตกลายเป็ นสิ่งดึงดูดใจของวัยรุ่ นในการมีเพื่อนพูดคุยในเนือ้ หา
สาระที่สนใจตรงกัน ศักยภาพในด้ านนี ้จึงควรได้ รับการพิจารณานามาประยุกต์เพื่อการเรี ยนการ
สอนในสถานศึกษาได้ เป็ นอย่างดี โดยอาจใช้ เป็ นเครื่ องมือในการสนทนา อภิปรายแลกเปลี่ยน
ข้ อคิดเห็น แล้ วบันทึกเก็ บเป็ นแฟ้ มงาน เพื่ อสะท้ อนให้ เพื่ อนและครู อาจารย์ ไ ด้ ข้อมูลจากการ
สนทนาโต้ ตอบกันในลักษณะทันที หรื อการอภิปรายในประเด็นต่างๆ ตามหัวข้ อกระทู้ที่กาหนดขึ ้น
2. เป็ นเครื่ องมือค้ นคว้ าและเข้ าถึงแหล่งสารสนเทศ ซึ่งเป็ นศักยภาพสาคัญที่คนส่วน
ใหญ่ ม องเห็ นว่า อินเทอร์ เ น็ตมี ประโยชน์ ในการใช้ เ พื่ อการค้ น คว้ าข้ อมูล และการเข้ าถึง แหล่ง
สารสนเทศขนาดใหญ่และสื่อการเรี ยนรู้ หลากหลายรู ปแบบ ศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการเป็ นแหล่งข้ อมูลขนาดใหญ่ที่ต้องอาศัยการสืบค้ นผ่านโปรแกรมค้ นหา จึง
เป็ นเรื่ องสาคัญประการหนึ่งของการใช้ เทคโนโลยีให้ เกิดประโยชน์ แต่มักจะได้ รับการมองว่ามี
ข้ อจากัดในเนื ้อหาภาษาไทยที่มีสาระประโยชน์วา่ มีน้อย และเป็ นสิ่งจาเป็ นสาหรับเด็กไทย มุมมอง
ในด้ า นนี ม้ ี ค วามถู ก ต้ อ งส่ ว นหนึ่ ง แต่ อี ก ส่ ว นหนึ่ ง ควรพิ จ ารณาว่ า การเข้ าถึ ง ข้ อมู ล ที่ เ ป็ น
ภาษาต่างประเทศที่ใช้ เป็ นภาษาที่เรี ยนอยู่ในโรงเรี ยนนัน้ จะเกิดการเรี ยนรู้ อย่างเป็ นธรรมชาติ
อย่ า งค่อ ยเป็ นค่อ ยไปบางครั ง้ การเรี ย นรู้ จากรู ป ภาพ และการลองผิ ด ลองผิ ด ก็ ส ามารถสื่ อ
ความหมายที่นาไปสูก่ ารเรี ยนรู้ได้
3. เป็ นเครื่ องมือสร้ างสรรค์โครงงาน ซึ่งเป็ นศักยภาพที่สาคัญยิ่งต่อกระบวนการเรี ยนรู้
โดยจะเห็นได้ วา่ ปั จจุบนั เทคโนโลยีในการสร้ างสรรค์เว็บเพจเพื่อจัดทาเป็ นเนื ้อหาสาระหลากหลาย
รูปแบบ ได้ พฒ
ั นาจนเป็ นเครื่ องมือที่เหมาะสมต่อการนามาใช้ และเรี ยนรู้ได้ ไม่ยาก อีกทังการเลื
้
อก
หาข้ อมูลและสารสนเทศบนเว็บ เพื่อนามาจัดทาเป็ นโครงงานที่สร้ างสรรค์ด้วยเว็บด้ วยวิธีการ
เรี ยนรู้ ร่วมกันอย่างมีปฏิสมั พันธ์ ช่วยส่งเสริ มการใช้ เว็บอย่างมีคณ
ุ ค่า และช่วยเชื่อมโยงความรู้
ใหม่ให้ เข้ ากับความรู้ที่มีอยูเ่ ดิม ผลงานที่สร้ างสรรค์จะนาไปสู่วิธีการเรี ยนรู้ถึง วิธีการเรี ยน และการ
ที่ผ้ ูเรี ยนประสบความสาเร็ จในสิ่งที่ทาจะเป็ นกาลังใจในการเรี ยนรู้ ในสิ่งที่ยากขึน้ ด้ วยตนเองใน
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ขณะที่ครูอาจารย์ก็จะมีบทบาทชัดเจนในการเป็ นผู้แนะนาดูแลและช่วยเหลือนักเรี ยนที่กาลังสร้ าง
สิ่งที่สนใจ และมีความหมายกับตนเองภายใต้ การปรึ กษาหารื อ วางแผน และเรี ยนรู้ ร่วมกันกับ
เพื่อน และครูอาจารย์
กล่าวโดยสรุป คือ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีบทบาทต่อการจัดการศึกษา
เป็ นอย่างมาก ไม่วา่ จะเป็ นด้ านการบริหารการศึกษาหรื อการจัดการเรี ยนการสอน ซึ่งจะมีส่วนช่วย
ให้ ครู จัดกิจกรรมได้ หลากหลาย นักเรี ยน เรี ยนรู้ ได้ รวดเร็ วและทันเหตุการณ์ ครู ผ้ ูสอนจาเป็ นที่
จะต้ องอาศัยเครื่ องมือและระบบการสื่อสารเพื่อช่วยในการเรี ยนรู้ และรับส่งข้ อมูลข่าวสาร ทาให้
สามารถจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง แนวคิ ด การน าเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ( เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร) มาประยุกต์ใช้ ให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การจัดการศึกษา ในระดับโรงเรี ยน
สามารถแบ่งลักษณะการใช้ ออกเป็ น 3 ด้ าน ได้ แก่ การบริ หาร การจัดการเรี ยนการสอนและ การ
พัฒนาการเรี ยนรู้ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545)
1. การบริ ห ารจั ด การ การน าเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารมาใช้ ใ นการ
บริ หารงานโรงเรี ยน ปั จจุบนั มีการใช้ กันอย่างแพร่ หลาย ผู้บริ หารและบุคลากร มีความจาเป็ นที่
จะต้ องใช้ ข้อมูลสารสนเทศสาหรับการบริ หารตลอดเวลา จึงต้ องนาระบบคอมพิวเตอร์ มาใช้ แต่ละ
งานต้ องมีโปรแกรม Management Information System (MIS) มาช่วยในการปฏิบตั ิงาน
โปรแกรมนี จ้ ะเกี่ ยวข้ องกับฐานข้ อมูลต่างๆ ในโรงเรี ยน ได้ แก่ ครู อาจารย์ นักเรี ยน บุคลากร
สนับสนุนการสอนรวมทังระเบี
้
ยบ ปฏิบตั ิงาน แบบฟอร์ มต่างๆ เพื่อให้ เกิดความสะดวก รวดเร็ ว
ถูกต้ อง ทันเวลา
คอมพิ ว เตอร์ ได้ ถู ก น ามาใช้ ในวงการศึ ก ษา โ ดยน ามาใช้ ในการบริ หาร
(administrative use) แยกได้ เป็ น 2 ส่วน คือ ส่วนของผู้บริ หารสถานศึกษา จะใช้ คอมพิวเตอร์ ใน
การบริ หารงานต่างๆ เช่น การจัดเก็บ บันทึกข้ อมูล การจัดทาฐานข้ อมูล การคิดคะแนน จัดทา
ทะเบียนบุคลากร ทะเบียนวัสดุ ครุ ภัณฑ์ จัดทาบัญชีเงินเดือน จัดทาตารางสอน การเก็บบันทึก
ข้ อมูล เพื่ อใช้ ในงานปกครองนักเรี ยน ฯลฯ และ ส่วนของครู ผ้ ูสอน ได้ แก่ การรวบรวมข้ อมูล
เกี่ ยวกับผู้เรี ยน การเขียนรายงาน โดยใช้ โปรแกรมประมวลคา (Word Processing) การคิด
คานวณ เช่น การตรวจและการรวบรวมคะแนน อาจใช้ โ ปรแกรมประเภทตารางค านวณ
(Spreadsheet) การใช้ คอมพิวเตอร์ ในการจัดการ (Computer Managed Instruction : CMI)
วิเคราะห์ความแตกต่างของผู้เรี ยนแต่ละบุคคล หรื ออาจใช้ คอมพิวเตอร์ ร่วมกับสื่อประเภทอื่น ๆ
เพื่อจัดการเรี ยนรู้ให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตงไว้
ั ้ (กิดานันท์ มลิทอง, 2543)
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ในการนาคอมพิวเตอร์ ไปใช้ ในการบริหารงานให้ ครอบคลุมงานด้ านต่างๆ ในโรงเรี ยน
สามารถจาแนกได้ 5 งาน ได้ แก่ 1) งานบุคลากร 2) งานวิชาการ 3) งานปกครอง 4) งานธุรการ
และการเงินและ 5) งานสัมพันธ์ชมุ ชน (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545)
1) การบริ หารงานบุคลากร เนื่องจากโรงเรี ยนมีบุคลากรจานวนมาก มีรายละเอียด
ต่างๆ ของข้ อมูลเกี่ยวกับตัวบุคลากรที่จะต้ องนามาใช้ งานและต้ องปรับปรุ งอยู่ตลอดเวลา จึงมี
ความจาเป็ น ต้ องใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ ช่วยการบริ หาร
ได้ แก่ การบริ หารระบบบุคลากร (Personnel System Administration) การทาทะเบียนประวัติ
อัตรากาลัง ความดีความชอบ เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ การลาประเภทต่างๆ การบริ หารเงินเดือน
บุคลากรในโรงเรี ยน โดยควบคุมการจ่ายเงินเดือนและเบี ้ยเลี ้ยงแก่บุคลากรให้ เป็ นไปโดยรวดเร็ ว
และถูกต้ อง การพัฒนาบุคลากร ประกาศข่าว ระเบียบ ข้ อบังคับ แก้ ไขปรับปรุงประวัติบคุ ลากรให้
ทันสมัยและเป็ นข้ อมูลปั จจุบนั เพื่อการมอบหมายงานให้ เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของ
บุคลากรแต่ละคน การบันทึกข้ อมูล ผลงานของบุคลากรและค้ นหาข้ อมูลต่างๆ เกี่ยวกับบุคลากรได้
รวดเร็ ว ซึ่งผู้บริ หารและผู้รับผิดชอบ จาเป็ นต้ องดาเนินการด้ า นนี ้ให้ เป็ นระบบเชื่อมโยงเป็ นระบบ
เครื อข่ายสามารถใช้ งานในหน่วยงานย่อยต่างๆ ของโรงเรี ยนได้
2) การบริ หารงานด้ านวิชาการ สามารถนาคอมพิวเตอร์ มาใช้ ในการบริ หารจัดการ
เรี ยนการสอนและกิจกรรมนักเรี ยน ได้ แก่ การวางแผนงานโครงการ งานข้ อมูลสารสนเทศ งาน
นิเ ทศติด ตาม งานสื่ อ การสอน งานหลักสูต ร การจัดท าทะเบีย นหนัง สื อ ในห้ อ งสมุดโรงเรี ย น
ตลอดจนการให้ บริ การยืม คืน หนังสือและสื่อการเรี ยนรู้ ตา่ งๆ การคัดเลือกผู้เข้ าเรี ยนในโรงเรี ยน
นับตังแต่
้ การเตรี ยมระเบียบการ ใบสมัคร การจาหน่ายใบสมัครและการส่งข่าวแจกจ่ายข้ อมูล
ระเบียบการสอบคัดเลือก การรับสมัคร การสอบข้ อเขียน การตรวจและวิเคราะห์ผลการสอบ การ
ประกาศผลการสอบ การใช้ คอมพิวเตอร์ จัดตารางสอน การลงทะเบียนของนักเรี ยน การจัดทา
ทะเบียนและผลการเรี ยนของนักเรี ยนแต่ละคน การใช้ โปรแกรมสาเร็ จรู ป จัดทาแฟ้มข้ อมูล การ
ลงทะเบียนการเรี ยน คานวณค่าเฉลี่ยผลการเรี ยน โดยที่ ผ้ ูบริ หารจะสามารถเรี ยกข้ อมูลผลการ
เรี ยนของแต่ล ะคนเพื่อติดตามผลการเรี ยนเป็ นระยะๆ หรื อเพื่ อตรวจผลการศึกษาของผู้ส าเร็ จ
การศึกษาได้ อย่างรวดเร็วและถูกต้ อง (กิดานันท์ มลิทอง, 2543)
3) การบริหารงานปกครองนักเรี ยน จะใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ เป็ นเครื่ องมือช่วยในการ
บันทึกพฤติกรรมของนักเรี ยน เช่น การทาความดี พฤติกรรมที่ผิดระเบียบ การขาดเรี ยน เพื่อ
ประโยชน์ตอ่ การให้ ความช่วยเหลือแก้ ปัญหาและอานวยความสะดวก การจัดทาแผนที่ ที่พกั อาศัย
ของนักเรี ยน ชุมชน เขตพื ้นที่ แหล่งเสื่อมโทรมในเขตพื ้นที่ ใช้ เป็ นข้ อมูลในการวางแผนป้องกันและ
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แก้ ไขปั ญหายาเสพติดในโรงเรี ยน ใช้ เป็ นเครื่ องมือช่วยในการทาบัตรประจาตัวนักเรี ยน ซึ่งสามารถ
ออกแบบและกาหนดรายละเอียดข้ อความบนบัตรได้ ตามความต้ องการสามารถจัดทาแถบรหัส
บาร์ โค้ ด เพื่ อ ความสะดวกส าหรั บ หรื อ ครู สามารถเข้ า ใช้ แ ละน าข้ อ มูลนัก เรี ย นที่ บัน ทึกไว้ ใ น
ฐานข้ อมูลกลาง
4) การบริ หารงานธุรการและการเงิน ก็สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ ช่วยใช้ ในการจัดทา
เอกสาร จัดเก็บข้ อมูลงานของธุรการ การบริ หารการเงินด้ านต่างๆ ได้ แก่ การวางแผนงบประมาณ
การใช้ จา่ ยเงินของโรงเรี ยน การวางแผนการใช้ จา่ ยงบประมาณล่วงหน้ าระยะสันเป็
้ นรายเดือนหรื อ
ระยะยาวเป็ นรายปี สามารถกระทาได้ ด้วยการนาข้ อมูลต่างๆ ป้อนไว้ ในคอมพิวเตอร์ และให้ เครื่ อง
คานวณผลการพยากรณ์งบประมาณในอนาคต การบริ หารระบบอาคารสถานที่ การบริ หารงาน
พัสดุ ตังแต่
้ การจัดซื ้ออุปกรณ์ การเบิกจ่าย พัสดุโรงเรี ยน ผู้บริ หารสามารถควบคุมยอดการจัดซื ้อ
เบิกจ่ายได้ ถกู ต้ อง และบริ หารการซ่อมบารุ งวัสดุอุปกรณ์ของโรงเรี ยน เพื่อตัดสินใจดาเนินการให้
เกิดความประหยัด โดยที่ไม่ให้ งานที่กระทาต้ องหยุดชะงักได้ (ครรชิต มาลัยวงศ์, 2543)
5) การบริหารงานด้ านความสัมพันธ์ชมุ ชน เป็ นการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อสร้ างความสัมพันธ์ อันดีและให้ บริ การชุมชนในด้ านต่างๆ ได้ แก่ การบริ การวิชาการ
ชุมชนนอกโรงเรี ยน เช่น การจัดนิทรรศการทางวิชาการเคลื่อนที่ การจัดประชุมสัมมนาฝึ กอบรม
เพื่ อพัฒ นาการศึกษาของประชากรในชุม ชนของโรงเรี ยน การจัดบริ การวิช าการทางด้ านวัสดุ
อุปกรณ์ การใช้ คอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน เพื่อเก็บและเผยแพร่
ข้ อมูลทางด้ านวัตถุโบราณ โบราณสถาน การอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมท้ องถิ่น และผู้เชี่ยวชาญด้ าน
ศิลปวัฒนธรรมต่างๆ เช่น นักกลอน นักรา นักร้ อง นักดนตรี ช่างศิลป์ท้ องถิ่นและประชาสัมพันธ์
โรงเรี ยนในรู ปแบบต่างๆ เช่น การนาเสนอเหตุการณ์ที่น่าสนใจประจาวันการจัดทาจดหมายข่าว
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์
จากแนวคิดข้ างต้ น สรุ ปได้ ว่าการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ ในการ
บริ หารในโรงเรี ยนในยุคปั จจุบนั ควรจัดทาหรื อจัดหาระบบสารสนเทศมาใช้ งาน เพราะจะทาให้
ผู้บริ หารมีข้อมูลและสารสนเทศ ที่เป็ นปั จจุบนั และถูกต้ อ ง จะช่วยให้ นาข้ อมูลที่จัดเก็บในระบบ
คอมพิวเตอร์ มาจัดทาเป็ นรายงานสารสนเทศ ตามที่ผ้ บู ริ หารต้ องการ เพื่อนาไปใช้ ในการตัดสินใจ
โดยสามารถนามาใช้ บริ หารงานในโรงเรี ยน ด้ านต่างๆ 5 ด้ าน ได้ แก่ งานบุคลากร งานวิชาการ
งานปกครองนักเรี ยน งานธุรการการเงินและงานความสัมพันธ์ชมุ ชน
2. การจัดการเรี ยนการสอน ในการจัดการศึกษา หากนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมาใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนอย่างเหมาะสม จะก่อให้ เกิดประโยชน์อย่างมากมาย
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ซึ่งผู้บริ หารจะต้ องสนับสนุนอย่างจริ งจัง การนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเฉพาะ
คอมพิวเตอร์ มาใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนสามารถทาได้ หลายรูปแบบตามวัตถุประสงค์การใช้
เริ่ มตังแต่
้ การใช้ ในการเตรี ยมการสอน การใช้ เป็ นเครื่ องมือทางการสอน การใช้ เป็ นสื่อเสริ มการ
สอน การใช้ คอมพิวเตอร์ ช่วยการจัดการเรี ยนการสอนบนระบบเครื อข่าย สร้ างและการใช้ แหล่ง
เรี ยนรู้อิเล็กทรอนิกส์ภายในโรงเรี ยนและที่มีอยู่บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต (สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2545)
การเตรี ยมการสอน เป็ นการจัดสร้ างเอกสารและสื่อต่างๆ เพื่อใช้ สาหรับจัดการเรี ยนการ
สอน เช่น การจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้ การจัดเตรี ยมเอกสารประกอบการสอนได้ แก่ การสร้ าง
ใบงาน ใบความรู้ แบบทดสอบ การสร้ างสื่ออิเล็คทรอนิคส์ ด้ วยโปรแกรมประเภทการนาเสนอ
(Presentation) หรื อ นาเสนอบทเรี ยนบนอินเทอร์ เน็ตในรู ปแบบเว็บเพจการสร้ างเทคโนโลยี
สื่อผสม (Multimedia) ที่มีการแสดงข้ อมูล ข้ อความ ภาพ ภาพเคลื่อนไหวและเสียง ซึ่งสามารถ
โต้ ตอบกับผู้ใช้ งานได้
ในกรณี ที่ ข าดแคลนครู ผ้ ูส อนหรื อ ผู้เ ชี่ ย วชาญในแต่ล ะวิ ช า สามารถใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เป็ นสื่อสอนแทนครู ซึ่งอาจใช้ วิธีการถ่ายทอดการสอนผ่านโทรทัศน์
วงจรปิ ดไปยังห้ องเรี ยนต่างๆ หรื อบันทึกการสอนในแถบบันทึกภาพเพื่อนาไปให้ นกั เรี ยนได้ เรี ยนรู้
เพิ่มเติม นอกจากนี ้ยังสามารถจัดเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ โดยครูรวบรวมสื่อการเรี ยนการสอน หรื อ บันทึก
รายการโทรทัศน์ บทเรี ยนต่างๆ ไว้ ใน แถบบันทึกภาพ วี ซีดี หรื อ ดีวีดี เพื่อให้ นักเรี ยนยืมนาไป
ศึกษาหรื อทบทวน เสริมความรู้ นอกเหนือจากเวลาเรี ยน (กิดานันท์ มลิทอง, 2543)
ในการจัดการเรี ยนการสอน อุปกรณ์ หรื อเครื่ องมือทางการสอน นับว่ามีความสาคัญ
เพราะจะช่วยให้ ครูถ่ายทอดความรู้ได้ ดี นักเรี ยนสามารถเรี ยนรู้ได้ ง่ายและมากขึ ้นโดยครูวางแผน
นาอุปกรณ์มาร่วมในกระบวนการเรี ยนการสอน เช่น การใช้ เครื่ องโทรทัศน์ร่วมกับสื่ออื่น ๆ ในการ
สอน การใช้ รายการโทรทัศน์ ที่ตรงกับเนื ้อหาบทเรี ยน การใช้ คอมพิวเตอร์ ในการนาเสนอบทเรี ยน
ในรูปแบบต่างๆ การใช้ กล้ องโทรทัศน์ถ่ายภาพจากกล้ องจุลทรรศน์ เพื่อขยายภาพที่มีขนาดเล็กทา
ให้ เห็นภาพได้ ชดั เจนมากขึ ้นในห้ องปฏิบตั กิ าร (ณรงค์ สมพงษ์ , 2546)
การใช้ คอมพิวเตอร์ ช่วยหรื อคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction :
CAI) เป็ นการนาคาอธิ บายบทเรี ยนมาบรรจุไว้ ในคอมพิวเตอร์ แล้ วนาบทเรี ยนนัน้ มาแสดงแก่
ผู้เรี ยน เมื่อผู้เรี ยนอ่านคาอธิบายนัน้ แล้ วคอมพิวเตอร์ จะทดสอบความเข้ าใจว่าถูกต้ องหรื อไม่ หาก
ไม่ถกู ต้ องก็จะมีวิธีการอธิบายเนื ้อหาเพิ่มเติมให้ เข้ าใจมากขึ ้น ในปั จจุบนั คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนได้
พัฒนาให้ ใช้ สื่อผสม ภาพเคลื่อนไหวและใช้ เทคนิคต่างๆ ทาให้ น่าสนใจผู้เรี ยนสามารถโต้ ตอบกับ
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เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ เช่นเดี ยวกับ การเรี ย นการสอนของครู และนัก เรี ย นที่ อยู่ใ นห้ องเรี ย นปกติ
คอมพิวเตอร์ สามารถในการตอบสนองข้ อมูลที่นกั เรี ยนป้อนเข้ าไปได้ ทนั ทีซงึ่ เป็ นการเสริ มแรงให้ กบั
ผู้เรี ยนด้ วย (ครรชิต มาลัยวงศ์, 2543)
การจัดทาระบบอินทราเน็ต (Intranet) เพื่อใช้ งานบนระบบเครื อข่ายภายใน (Local
Area Network) ทาให้ สามารถใช้ ข้อมูล ภาพ เสียง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์และทรัพยากรร่วมกัน
ทาให้ เกิดแนวคิดในการนาอินทราเน็ตไปใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอน โดยครูต้องเตรี ยมสื่อต่างๆ
เช่น ใบความรู้ ใบงาน แบบทดสอบ ให้ ผ้ เู รี ยนได้ รับการเรี ยนรู้ จัดสิ่งแวดล้ อมทางการสื่อสารที่ทา
ให้ ส ามารถเชื่ อ มโยงถึ ง กัน ผู้เ รี ย นใช้ ข้ อ มูล ความรู้ ที่ เ ป็ นทัง้ ภาพและตัว อัก ษรและส่ง ข้ อ มูล
ย้ อนกลับไปถึงครูผ้ สู อน (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, 2546)
วิ ธี ก ารที่ จ ะพัฒ นากระบวนการเรี ย นรู้ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพิ่ ม ขึ น้ จะต้ อ งน าระบบ
เครื อข่ายภายในไปเชื่อมต่อกับเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ทาให้ ครู และนักเรี ยนมีโอกาสใช้ เครื อข่าย
เสาะแสวงหาความรู้ และใช้ บริ การต่างๆ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ได้ แก่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
การถ่ายโอนแฟ้มข้ อมูล บริการแลกเปลี่ยนข้ อมูลและความคิดเห็นหรื อกระดานข่าว การสนทนาใน
ข่า ยงาน บริ การค้ นหาและแสดงข้ อ มูล ผ่า นเครื อ ข่า ยใยแมงมุม ซึ่ง จะท าให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่อ
การศึกษามากขึ ้น (สานักงานบริหารเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษา, 2543)
การที่จะใช้ อินเทอร์ เน็ต ให้ ประสบผลสาเร็จในโรงเรี ยนได้ นนั ้ กลุ่มครูและนักเรี ยนจะเป็ น
กลุ่มสาคัญในการผลักดันให้ มีการใช้ อินเทอร์ เน็ตอย่างจริ งจังในการเรี ยนการสอน โดยการทา
กิจกรรมต่างๆ เกี่ ยวกับอินเทอร์ เน็ตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ การมี ใช้ อินเทอร์ เน็ตในโรงเรี ยนอย่าง
แพร่หลายและมีประสิทธิภาพ รูปแบบการใช้ อินเทอร์ เน็ตในการจัดการเรี ยนการสอน มีดงั นี ้
1) การค้ นคว้ าบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ซึ่งรวมข่ายงานต่างๆ มากมายเข้ าไว้ ด้วยกัน จึง
ทาให้ สามารถสืบค้ นข้ อมูลจากแหล่งต่างๆ ในเรื่ องที่สนใจทุกสาขาวิชาเพื่อนามาใช้ ในการเรี ยนการ
สอนและการวิจัย โดยใช้ โปรแกรมในการช่วยค้ นหาในเวิลด์ไวด์เว็บค้ นหาข้ อมูลที่อยู่ในแม่ข่าย
ต่างๆ ทัว่ โลกตามต้ องการ นอกจากนี ้ยังสามารถติดต่อเข้ าสู่แม่ข่ายของห้ องสมุดต่างๆ เพื่อค้ นหา
รายชื่อและขอยืมหนังสือที่ต้องการได้
2) ผู้สอนและผู้เรี ยนสามารถใช้ อินเทอร์ เน็ตในการเรี ยนและติดต่อสื่อสารกันได้ โดยที่
ผู้สอนจะเสนอเนื ้อหาบทเรี ยนโดยใช้ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรื อการเสนอบทเรี ยนในลักษณะของ
คอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอน (CAI) ไว้ ในเวิลด์ไวด์เว็บ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถใช้ การเชื่อมโยงในการเรี ยนรู้
ในลักษณะสื่อหลายมิติได้ เมื่ออ่านบทเรี ยนแล้ วผู้เรี ยนจะถาม คาถามที่ตนยังข้ องใจและทางาน
ตามที่กาหนดไว้ แล้ วส่งกลับไปยังผู้สอนได้ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์นอกจากนี ้ กลุ่มผู้เรี ยนด้ วย
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กันเองสามารถติดต่อสื่อสารกันเพื่อทบทวนบทเรี ยน หรื ออภิปรายเนื ้อหาเรื่ องราวที่เรี ยนไปแล้ วได้
โดยผ่านทางกลุ่มสนทนา กลุ่มอภิปราย และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรื อการติดต่อกับผู้เรี ยนใน
สถาบันอื่น โดยผ่านทางกระดานข่าว
3) การศึกษาทางไกลบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต อาจทาได้ หลายรู ปแบบ เช่น ห้ องเรี ยน
เสมือน โดยบรรจุเนื ้อหาบทเรี ยนที่ใช้ สอนลงในเว็บไซต์ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนหรื อผู้ ใช้ อินเทอร์ เน็ตทัว่ ไป
สามารถเรี ยนรู้ได้ ด้วยตนเองเสมือนเป็ นการเรี ยนอยูใ่ นห้ องเรี ยน และอีกลักษณะหนึ่งจะเป็ นการส่ง
การสอนจากห้ อ งเรี ย นหรื อ ห้ อ งส่ ง ในสถาบัน การศึก ษาหนึ่ ง ไปยัง ห้ อ งเรี ย นอื่ น ๆ ทัง้ ภายใน
สถานศึกษาเดียวกันหรื อในสถานศึกษาต่างๆ เพื่อให้ สามารถเรี ยนได้ พร้ อมกั น ผู้สอนจะทาการ
สอนสดด้ วยคอมพิวเตอร์ ผ่านระบบอินทราเน็ตหรื ออินเทอร์ เน็ต ทาให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนจากผู้สอนคน
เดียวกันเสมือนนัง่ เรี ยนอยูใ่ นห้ องเรี ยนจริง การสอนในลักษณะนี ้ต้ องมีการนัดหมายผู้เรี ยนทังหมด
้
ไว้ ลว่ งหน้ าเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนลงบันทึกเปิ ดเข้ าเรี ยนได้ พร้ อมกันทัง้ หมด
4) การเรี ยนรู้ อินเทอร์ เน็ต เป็ นการฝึ กอบรมให้ ผ้ ูใช้ คอมพิวเตอร์ สามารถใช้ โปรแกรม
ต่างๆ เช่น การใช้ เทลเน็ต การค้ นหาแฟ้มข้ อมูล การใช้ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ในการสืบค้ นข้ อมูล
เพื่อทารายงานและวิจยั รวมถึงการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
5) การประยุกต์ใช้ อินเทอร์ เน็ต ในกิจกรรมการเรี ยนการสอนในระดับโรงเรี ยนเช่น การ
จัดตังโครงการร่
้
วมระหว่างโรงเรี ยนเพื่อแลกเปลี่ยนข้ อมูลหรื อการสอนในวิชาต่างๆ ร่วมกัน หรื อการ
ที่โรงเรี ยนต่างๆ สร้ างเว็บไซต์ของตนขึ ้นมาเพื่อเสนอสารสนเทศ แก่ผ้ สู อนและผู้เรี ยนในโรงเรี ยนนัน้
หรื อโรงเรี ยนอื่ นๆ ซึ่งโรงเรี ยนจะต้ องบริ การให้ คาปรึ กษา เช่น ข้ อมูลเพิ่มเติมทางเทคนิคในการ
เชื่อมต่อ การสร้ างโฮมเพจ และการโอนแฟ้มข้ อมูล ฯลฯ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2546)
จากแนวคิดข้ างต้ น สามารถสรุ ปแนวทางการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาใช้ ในการเรี ยนการสอน โดยสามารถใช้ ในการเตรี ยมการสอน ได้ แก่ การเตรี ยมเอกสารการสอน
การเตรี ยมสื่อการสอน ในกรณีที่ครูขาดแคลน สามารถใช้ เป็ นสื่อสอนแทนครู โดยบันทึกการสอน
บนแถบวีดิทศั น์หรื อถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิ ดเพื่ อใช้ เป็ นสื่อสอนแทนครู ใช้ เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ที่เกิด
จากการบันทึกรายการโทรทัศน์ รวบรวมหรื อผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ใช้ เป็ นเครื่ องมือทางการสอน
ได้ แก่ การนาคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ มาใช้ เป็ นสื่อการสอน และใช้ เป็ นอุปกรณ์ในห้ องปฏิบตั ิการ ซึ่ง
จะช่วยทาให้ การสอนง่ายขึน้ ใช้ คอมพิวเตอร์ ช่วย เพื่ อให้ ผ้ ูเรี ยนเรี ยนรู้ หรื อทบทวนบทเรี ยน ใช้
เครื อ ข่า ยคอมพิ ว เตอร์ จัด การเรี ย นการสอน ซึ่ง สามารถท าได้ ทัง้ ระบบอิน ทราเน็ ต และระบบ
อินเทอร์ เน็ต โดยให้ ผ้ เู รี ยนรู้จกั เรี ยนรู้การใช้ งานอินเทอร์ เน็ต ค้ นคว้ าหาความรู้ ติดต่อสื่อสาร เพื่อ
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การเรี ยนรู้ จัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ บนอินเทอร์ เน็ต จัดการเรี ยนการสอนทางไกล และประยุกต์ใช้
เว็บไซต์ ทาโฮมเพจรายวิชา เพื่อการเรี ยนการสอนทังในและนอกสถานศึ
้
กษา
3. การพัฒนาการเรี ยนรู้ ในยุคของการปฏิรูปการศึกษา จะต้ องเร่งพัฒนาการศึกษา
ให้ ไ ปพัฒ นาคุณ ภาพของคน เพื่ อให้ คนไปช่วยพัฒ นาประเทศ เทคโนโลยี สารสนเทศและการ
สื่อสาร เป็ นเครื่ องมือที่มีพลานุภาพสูงในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา ในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรในโรงเรี ยน จาเป็ นที่จะต้ องพัฒนาความรู้ของตนเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้
การจัดการเรี ยนการสอนมี ประสิทธิ ภาพ ทันยุค ทันเหตุการณ์ และทันต่ อการเปลี่ยนแปลงของ
ข้ อมูลข่าวสาร โดยครูจะเรี ยนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี ว่าเทคโนโลยีมีอะไรบ้ างแต่ละอย่างใช้ ประโยชน์
อะไรได้ บ้าง ใช้ อย่างไร จะใช้ เทคโนโลยีในการเรี ยนรู้ความรู้ใหม่ได้ อย่างไร
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะเกี่ยวข้ องกับการพัฒนาการเรี ยนรู้อยู่
3 ประการ คือ 1) การเรี ยนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี (Learning about Technology) 2) การเรี ยนรู้โดย
ใช้ เทคโนโลยี (Learning by Technology) และ 3) การเรี ยนรู้กับเทคโนโลยี (Learning with
Technology) (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546)
1) การเรี ยนรู้ เกี่ยวกับเทคโนโลยี (Learning about Technology) เป็ นการเรี ยนรู้
ระบบการทางานของคอมพิวเตอร์ ได้ แก่ การเรี ยนรู้การใช้ ระบบปฏิบตั ิการของเครื่ องคอมพิวเตอร์
เรี ยนรู้ โปรแกรมสาเร็ จรู ปต่างๆ เช่น การใช้ โปรกรมจัดทาเอกสาร (Document) โปรแกรมการ
คานวณ (spreadsheet) โปรแกรมการนาเสนอ (Presentation) โปรแกรมจัดทาฐานข้ อมูล
(Database) จนสามารถใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ ทาระบบข้ อมูลสารสนเทศได้ เรี ยนรู้การใช้ ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และอินเทอร์ เน็ต จนสามารถ รับ ส่ง ข้ อมูล และติดต่อสื่อสารได้
2) การเรี ยนรู้ โดยใช้ เทคโนโลยี (Learning by Technology) เป็ นการเรี ยนรู้ความรู้
ใหม่ๆ และฝึ กความสามารถ ทักษะ โดยใช้ สื่อเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน (CAI)เรี ยนรู้
ทักษะใหม่ๆ ทางโทรทัศน์ที่ส่งผ่านดาวเทียม การค้ นคว้ าเรื่ องที่สนใจผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต (กิ
ดานันท์ มลิทอง. 2543) การติดต่อสื่อสารนับว่ามีความสาคัญมากต่อ การเรี ยนรู้ในปั จจุบนั เพราะ
ทาให้ สะดวก สบาย รวดเร็ ว เช่น ครูติดต่อสื่อสารกับครู หรื อบุคคลอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้โดย
ใช้ เครื่ องมือสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ (Telephones) โดยเฉพาะโทรศัพท์ไร้ สาย ซึ่งปั จจุบนั มีขนาดเล็ก
สะดวกที่จะพกพาติดตัวไปในที่ต่างๆ ทาให้ สามารถติดต่อกันได้ รวดเร็ ว (จุมพจน์ วนิชกุล , 2544)
การติด ต่อ สื่ อ สารทางจดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ สามารถส่ ง ข้ อ ความ ภาพ ตลอดจนเสี ย ง ส่ ง
แบบสอบถาม ทาได้ อย่างรวดเร็ วและประหยัด การใช้ บริ การกระดานข่าว เป็ นการรวมกลุ่มของ
ผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตที่มีความสนใจในเรื่ องเดียวกัน แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
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เช่น ครูที่มีความสนใจอยากรู้ ในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งก็จะเข้ าไปตังค
้ าถาม ผู้ร้ ู หรื อผู้ที่สนใจก็จะเข้ ามา
ตอบคาถามหรื อแสดงความคิดเห็น (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, 2546)
นอกจากจะใช้ การติดต่อสื่อสารในการพัฒนาการเรี ยนรู้ แล้ ว ยังสามารถใช้ บริ การ
บนอินเทอร์ เน็ตพัฒนาการเรี ยนรู้ เช่น เรี ยนรู้จากเว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ที่มีอยู่มากมาย
ครู ส ามารถใช้ เ ทคโนโลยี ก ารค้ น หาข้ อ มูล ในระบบ เวิล ด์ ไวด์ เว็ บ ในเครื อ ข่า ยอิ นเทอร์ เ น็ต มี
แฟ้มข้ อมูลจานวนมากและสามารถค้ นหาได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว (สานักงานบริ หารเทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาการศึกษา, 2543)
3) การเรี ยนรู้ กับเทคโนโลยี (Learning with Technology) เป็ นการเรี ยนรู้ ด้วย
ระบบการสื่อสาร 2 ทาง (interactive) กับเทคโนโลยี เช่น การฝึ กทักษะภาษากับโปรแกรมที่ให้
ข้ อมูลย้ อนกลับถึงความถูกต้ อง (Feedback) จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน (CAI) ที่มีการ
สื่อสาร 2 ทาง การฝึ กแก้ ปัญหากับสถานการณ์จาลอง (Simulation) กับระบบ E-Learning การ
สนทนาแบบเชื่อมตรง (Chat) ซึ่งกาลังเป็ นที่นิยมใช้ กนั มาก เนื่องจากสามารถเป็ นการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นพูดคุยกันได้ ทนั ทีในเวลาจริ ง ครู อาจารย์สามารถแลกเปลี่ยนความรู้หรื อปั ญ หาการ
เรี ยนการสอนผ่านบริการนี ้ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี , 2546)
3. รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็ นฐาน
การจัด การเรี ย นการสอนโดยการน าเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารมา
ประยุกต์ใช้ นนั ้ มีหลากหลายรู ปแบบ ขึ ้นอยู่กับการออกแบบการเรี ยนการสอนของผู้สอนที่จะ
สามารถนาศักยภาพของเทคโนโลยีตา่ งๆ มาใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ โดยทัว่ ไป มี 2 รูปแบบคือ
1. การเรี ยนแบบประสานเวลา (Synchronous Learning) เป็ นการจัดกิจกรรมที่
ผู้เรี ยนและผู้สอนมีปฏิสมั พันธ์กนั ในเวลาเดียวกัน โดยใช้ เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เป็ นเครื่ องมือในการ
เข้ าถึงแหล่งข้ อมูล และจัดกิจกรรมการเรี ยนที่เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนได้ พฒ
ั นาการคิด วิเคราะห์ และพัฒนา
ทักษะทางสังคม ซึ่งขันตอนในการจั
้
ดกิจกรรมการเรี ยนการสอน มีดงั นี ้ 1) การนิยามหรื อวิเคราะห์
ปั ญหา โดยการทีผ้ สู อนกาหนดปั ญหาหรื อสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนค้ นหาวิธีการแก้ ไข
ปั ญหานันๆ
้ 2) การวางแผนเพื่อแก้ ปัญหา ผู้เรี ยนใช้ กระบวนการกลุ่มเพื่อวางแผนแก้ ปัญหา 3)
การสืบเสาะและอภิปรายเพื่อหาคาตอบ ผู้เรี ยนสืบเสาะความรู้ตา่ งๆ บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตที่
ผู้สอนพัฒนาขึ ้น และเชื่อมโยงไปสูแ่ หล่งการเรี ยนรู้ตา่ งๆ และร่วมอภิปรายในกลุ่มเพื่อหาคาตอบที่
ดีที่สดุ 4) การเสนอคาตอบ โดยผู้เรี ยนเป็ นผู้เสนอคาตอบ และร่วมอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างผู้เรี ยนและผู้สอน 5) การประเมินผลการเรี ยน ผู้สอนประเมินผลการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน จาก
ผลการปฏิบตั งิ านผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต รวมทังผู
้ ้ เรี ยนประเมินผลการเรี ยนด้ วยตนเอง
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2. การเรี ยนแบบไม่ ประสานเวลา (Asynchronous Learning) เป็ นการจัด
กิ จ กรรมการเรี ยนที่ ผ้ ูเ รี ย นและผู้ส อนไม่มี ปฏิ สัม พัน ธ์ กัน ในเวลาเดี ย วกัน โดยใช้ เ ครื อ ข่า ย
อินเทอร์ เน็ตเป็ นเครื่ องมือสาหรับการสื่อสารและการเข้ าถึงแหล่งความรู้ตา่ งๆ ซึ่งสามารถทาได้ ดงั นี ้
1) เลือกโครงงานที่ต้องการศึกษา ผู้เรี ยนเลือกหัวข้ อหรื อเรื่ องที่สนใจเพื่อทาโครงงาน 2) จัดทา
โครงงาน ผู้เรี ยนทาโครงงานด้ วยตนเอง โดยศึกษาจากแหล่งการเรี ยนรู้ตา่ งๆ ที่ผ้ สู อนเตรี ยมไว้ ให้
และปรึ กษาการทาโครงงานกับผู้สอนหรื อผู้เชี่ยวชาญผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต 3) นาเสนอ
โครงงาน ผู้เรี ยนส่งโครงงานผ่านเครื อข่าย ซึ่งผู้สอนจะตรวจโครงงานและให้ ข้อเสนอแนะผ่าน
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต 4) ประเมินผลโครงงาน ผู้เรี ยนและผู้สอนร่วมกันประเมินโครงงานซึ่งการ
จัดการเรี ยนการสอนแบบนี ้ จะพบว่าผู้เรี ยนได้ ใช้ เวลาในการเรี ยนรู้สาระต่างๆ ได้ มากขึ ้น เนื่องจาก
ไม่ยึดติดกับตารางสอน ผู้เรี ยนสามารถเข้ าถึงแหล่งการเรี ยนรู้ได้ ตลอดเวลา หากมีปัญหาใดๆ ก็
สามารถอาศัยช่องทางการสื่อสารบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตกับเพื่อน ผู้สอน หรื อผู้เชี่ยวชาญได้
จากการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรี ยนการสอนนันสามารถสรุ
้
ป
ได้ ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็ นเครื่ องมือที่ทาให้ การจัดการเรี ยนการสอนของครู
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยครูไม่ใช่ผ้ สู อนหรื อป้อนความรู้ให้ ผ้ เู รี ยนเท่านัน้ แต่จะเป็ นผู้คอยให้ คา
ชี ้แนะแนวทางให้ ผ้ เู รี ยน ส่วนผู้เรี ยนก็ต้องเปลี่ยนบทบาทของตนเองจากเป็ นผู้ที่คอยรับความรู้จาก
ครู ผ้ ูสอนเพียงเดียว เป็ นผู้เรี ยนที่มีการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง ใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยนซึ่งจากการ
เปลี่ยนแปลงบทบาททังของผู
้
้ เรี ยนและผู้สอนดังกล่าว จะมีผลทาให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเลือกเรี ยนได้
ตามความต้ องการหรื อความสนใจของตนเองมากยิ่ ง ขึน้ ซึ่ง จะช่ว ยท าให้ ผ้ ูเ รี ย นเกิ ด ความ
กระตือรื อร้ นในการแสวงหาความรู้ อยู่ตลอดเวลา โดยการศึกษาด้ วยตนเองหรื อศึกษาจากแหล่ง
การเรี ยนรู้ ที่มีอยู่บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ภายใต้ สถานการณ์ที่ผ้ สู อนเตรี ยมไว้ โดยเน้ นการ
พัฒนาการคิด การวางแผน การแก้ ปัญหา การพัฒนาทักษะทางสังคม อีกทังท
้ าให้ ผ้ เู รี ยนสามารถ
เรี ยนรู้ได้ ทกุ ที่ทกุ เวลา แต่อย่างไรก็ตาม การนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ ในการ
เรี ยนการสอนนัน้ จะประสบความสาเร็ จมากน้ อยเพียงใด ขึ ้นอยู่กบั การที่ผ้ สู อนให้ ความสาคัญกับ
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ ในการเรี ยนการสอนเพียงใด โดยผู้สอนจะต้ องหา
กลยุทธ์หรื อเทคนิควิธีการในการสอน เพื่อให้ สามารถตอบสนองความแตกต่างของผู้เรี ยนแต่ละคน
ซึง่ จะส่งผลให้ การจัดการเรี ยนการสอนบรรลุเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ ได้
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4. นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
การนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ ามาช่วยในการดาเนินการจัดการในหน่วยงานเป็ นสิ่ง
สาคัญสาหรับการพัฒนาทัง้ ด้ านคุณภาพและปริ มาณเพื่อการสนองต่อเป้าหมายของหน่วยงาน
เนื่ อ งจากเทคโนโลยี ส ารสนเทศมี ความหลากหลายและเปลี่ ยนแปลงรวดเร็ วตามกระแสของ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร ดังนันการวางแผนการด
้
าเนินงานด้ านระบบสารสนเทศ
จาเป็ นต้ องมี แผนการหรื อนโยบายดาเนินการต่างๆ ซึ่ง จะเห็นได้ จ ากนโยบายด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศทัง้ ของต่างประเทศและประเทศไทยที่ให้ ความส าคัญกับการจัดทาแผนแม่บทด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพราะการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยให้ มี
ภาพรวมของระบบสารสนเทศที่สนับสนุนและสอดคล้ องกับการดาเนินงานตามภารกิจหลักของ
หน่วยงาน และเป็ นกรอบหรื อแนวทางในการดาเนินการ รวมถึงการพิจารณาต้ นทุนการดาเนินการ
ของหน่วยงานต่างๆ ด้ วย ซึ่งปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ (2555) ได้ กล่าวถึงสาระสาคัญของแผน
แม่บทด้ านไอซีทีเพื่อการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา และเกาหลีใต้ ไว้ โดยสังเขป ดังนี ้
สหรั ฐอเมริ ก า ในปี พ.ศ. 2537 ยุคสมัยของรั ฐ บาลประธานาธิ บดี บิล คลิ นตัน ได้
ประกาศใช้ พระราชบัญญัติการศึกษา เรี ยกว่า Goal2000: Educate America Act เป็ นกฎหมายที่
พัฒนาปรับปรุงการศึกษา การเรี ยนการสอน ได้ กรอบการปฏิบตั ิระดับชาติ เพื่อให้ แต่ละรัฐได้ นาไป
ปฏิบตั ิเป็ นแนวทางเดียวกัน และสาหรับเทคโนโลยีการศึกษา ได้ จดั ให้ อยู่ใน Part C ภายใต้ ชื่อว่า
Leadership in Educational Technology ประกอบด้ วยมาตรา 231-235 มีวตั ถุประสงค์การใช้
เทคโนโลยีการศึกษา มีสาระเกี่ยวข้ องกับภาวะความเป็ นผู้นาของประเทศ
รัฐบาลของประธานาธิบดีบิลล์ คลินตัน และรองประธานาธิบดีอลั กอร์ ได้ ประกาศให้ มี
การเชื่อมต่อห้ องเรี ยนทุกห้ องในสหรัฐอเมริ กาเข้ ากับทางด่วนสารสนเทศ ในปี พ.ศ. 2539 และมี
การประกาศจุดม่งหมายของเทคโนโลยี 4 ประการ คือ 1) ครู ทุกคนในประเทศจะต้ องได้ รับการ
อบรมและสนับ สนุน ตามความต้ อ งการเพื่ อ ช่ว ยนัก เรี ย นในการใช้ ค อมพิ ว เตอร์ แ ละทางด่ว น
สารสนเทศ 2) ครูและนักเรี ยนทุกคนจะต้ องมีคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียใช้ ในห้ องเรี ยน 3) ห้ องเรี ยน
ทุกห้ องเรี ยนจะเชื่อมต่อกับทางด่วนสารสนเทศ และ 4) ซอฟต์แวร์ ที่มีประสิทธิภาพและทรัพยากร
การเรี ยนรู้ออนไลน์จะรวมเข้ าเป็ นส่วนหนึ่งของหลักสูตรในทุกโรงเรี ยน จากการริ เริ่ มดังกล่าวมีการ
จัดตังส
้ านักงานเทคโนโลยีการศึกษาเป็ นหน่วยงานรับผิดชอบงานโดยตรง การระดมเงินทุนและ
การใช้ จา่ ย ความร่วมมือของหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่ของรัฐ และต่อมาได้ มีการประกาศแผนเทคโนโลยี
การศึกษาระดับชาติในปี ค.ศ.1996, 2000, 2004 และ 2010 ตามลาดับ
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พัฒนาการของจุดมุ่งหมายของแผนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริ กา
มีดงั นี ้
1) แผน Getting America’s Students Ready for the 21st Century (1996) มี
ความสาคัญโดยย่อ คือ เน้ นการเตรี ยมความพร้ อม ได้ แก่ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
โครงสร้ างพืน้ ฐานสารสนเทศ การบูรณาการเทคโนโลยีกับหลักสูตร ความเสมอภาคการเข้ าถึง
เทคโนโลยีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน ชุมชนและบุคคลต่างๆ
2) แผน e-Learning: Putting a World Class Education at the Fingertips of All
Children (2000) เน้ นความเท่าเทียมในการเข้ าถึงเทคโนโลยี การบูรณาการเทคโนโลยีส่หู ้ องเรี ยน
หลัก สูต รและการประเมิ น การวิ จัย และพัฒ นาสื่ อ ดิจิ ทัล เพื่ อ พัฒ นาสัม ฤทธิ ผ ลทางการเรี ย น
ส่งเสริมการพัฒนาการรู้เท่าทันเทคโนโลยี การรู้สารสนเทศ
3) แผน Toward a New Golden Age in American Education: How the Internet,
the Law and Today's Students are Revolutionizing Expectation (2004) เน้ นการบูรณาการ
เทคโนโลยีในหลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ และแสดงผลการใช้ เทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตที่ส่งผล
ต่อคุณภาพของผู้เรี ยน
4) แผน Transforming American Education: Learning Powered by Technology
(2010) เน้ นการใช้ เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสัมฤทธิ ผลการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน โดยใช้ เทคโนโลยีเป็ น
เครื่ องมือในการเรี ยนรู้ การรวบรวมข้ อมูลเพื่อการประเมินผลการเรี ยนรู้ เน้ นคุณภาพของโครงสร้ าง
สารสนเทศและการเข้ าใช้ และพัฒนาคุณภาพจากการทบทวนการปฏิบัติต่างๆ และสร้ างการ
เปลี่ยนแปลง
เกาหลีใต้ มีการจัดทาแผนการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานสารสนเทศ ระยะ 3 ปี นับตังแต่
้
ปี พ.ศ.2540 และดาเนิ นการจัดตัง้ เครื อ ข่า ย EDUNET เมื่ อเดือ นสิง หาคม พ.ศ. 2539 เพื่ อ
ให้ บริ การแก่ครู นักเรี ยน ผู้ปกครอง เยาวชนที่มีความบกพร่ องทางร่ างกาย และมีการปรับเป็ น
แผนพัฒ นาการศึกษา ระยะ 5 ปี ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2542 ต่อมาเมื่อมีการจัดตังสถาบั
้
นมัลติมี เดีย
แห่งชาติขึ ้น เครื อข่าย EDUNET จึงได้ รวมเข้ าเป็ นส่วนหนึ่งของสถาบัน แผนพัฒนาโครงสร้ าง
พื ้นฐานสารสนเทศที่ได้ ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องนัน้ มีความสาคัญและจุดมุ่งหมายหลักคือการ
ลดช่องว่างทางดิจิทลั ในการเข้ าถึงและใช้ สารสนเทศของบุคลากรทางการศึกษาและกลุ่มเยาวชน
ซึง่ เป็ นนักเรี ยนและนักศึกษาที่อยูห่ า่ งไกลจากเมืองหลวง
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ระยะแรกของการพัฒนาระยะแรก พ.ศ. 2540 – 2543 และระยะที่สอง พ.ศ. 2544 –
2548 มุ่ ง เน้ นโครงการ 3 โครงการหลัก ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การศึ ก ษาระดับ ประถมศึ ก ษา และ
มัธยมศึกษา คือ 1) โครงการสนับสนุนการพัฒนาความรู้ด้านไอซีที ซึ่งเน้ นการพัฒนาความรู้ด้าน
ไอซีทีแก่ประชาชน และพัฒนาเกณฑ์การประเมินความรู้ด้านไอซี ทีและพัฒนาหลักสูตรสาหรับครู
นักเรี ยน และบุคคลทั่วไป 2) โครงการปฏิรูปวิธีการเรี ยนการสอนในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาด้ วยการใช้ ไอซีที โครงการนี ้เน้ นการฝึ กอบรมครูให้ สามารถบูรณาการเทคโนโลยีในการ
เรี ยนการสอนได้ และพัฒนาสื่อมัลติมีเดียทางการศึกษา 3) โครงสร้ างพื ้นฐานด้ านไอซีที เน้ นการ
เชื่อมต่อเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตโรงเรี ยน และระดับอุดมศึกษา และปรับปรุงโครงสร้ างพื ้นฐานต่างๆ
ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานสากล ในการพัฒนาระยะที่สองมีการพัฒนาศูนย์การเรี ยนการสอน และ
ห้ องสมุดทังในระดั
้
บรัฐ ท้ องถิ่น และโรงเรี ยน และมีแผนระดั บชาติเพื่อลดจานวนการเรี ยนพิเศษ
หลังเรี ยนของนักเรี ยน ด้ วยระบบออกอากาศทางการศึกษา เรี ยกว่า Master plan for reducing
private tutoring with Educational Broadcasting System (EBS) เพื่อพัฒนาไอซีทีเพื่อ
การศึกษาอย่างยั่งยื น ต่อมาระยะที่สาม ช่วงปี พ.ศ. 2549 เป็ นต้ น มาถึง ปั จจุบนั มี จุดเน้ นเพื่ อ
พัฒนาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง และเป็ นผู้กาหนดทิศทางการเรี ยนรู้ของตนเอง รวมถึง
การใช้ เทคโนโลยีขนสู
ั ้ งขึ ้นนอกเหนือจาก e-Learning ที่เน้ นการจัดการเรี ยนการสอน เรี ยกว่า uLearning (ubiquitous learning) โดยกาหนดวิสยั ทัศน์ที่ต้องการให้ บคุ คลใดๆ สามารถจะเรี ยนรู้
ได้ จากทุกที่และทุกเวลาตามแต่ความต้ องการในการเรี ยนรู้
ตัวอย่างโครงการพัฒนาไอซีทีเพื่อการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตาม
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศเกาหลีใต้
1) การพัฒนาระบบการเรี ยนรู้ไซเบอร์ โฮม Cyber Home Learning System (CHLS)
ก่ อ ตัง้ ขึ น้ ในปี พ.ศ. 2547 และเริ่ ม ด าเนิ น การเผยแพร่ ใ นระดับ ชาติ สู่โ รงเรี ย น นัก เรี ย น และ
ผู้ปกครอง ทัว่ ประเทศในปี พ.ศ. 2548 ทังนี
้ ้ในปั จจุบนั ครอบคลุมกลุ่มนักเรี ยนเป้าหมายในระดับ
ประถมศึกษาปี ที่ 3 ถึง ชันปี
้ ที่ 1 ของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (เทียบเท่ากับมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ของไทย) สถิติจานวนนักเรี ยนที่เข้ าสู่ระบบ CHLS ในปี 2552 สูงถึง 3,119,924 คน และสามารถ
ช่วยลดค่าใช้ จา่ ยค่าเรี ยนพิเศษของกลุม่ ผู้ปกครองที่มีรายได้ น้อยได้
2) การพั ฒ นาต าราเรี ยนแบบดิ จิ ทั ล (Digital-Textbooks)
ในปี พ.ศ. 2550
กระทรวงศึกษาธิการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศเกาหลีใต้ ได้ ประกาศแผนการ
พัฒนาโรงเรี ยนจานวน 100 โรงเรี ยนเพื่อการทดลองใช้ ตาราเรี ยนแบบดิจิทลั สาหรับตาราเรี ยน
แบบดิจิ ทัล ที่ ไ ด้ รับการพัฒ นาตามโครงการนี น้ อกจากหมายถึง หนัง สื อเรี ยน ยัง รวมถึง หนัง สื อ
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อ้ างอิง แบบฝึ กหัด หนังสือรวมคาศัพท์ มีลักษณะเป็ นมัลติมีเดีย เช่น วิดีโอคลิปดิจิทลั ภาพแอนิ
เมชัน่ เทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสมือน ซึ่งช่วยสร้ างฟั งก์ชนั่ การทางานแบบโต้ ตอบสาหรับนักเรี ยน
เพื่อศึกษาตามลักษณะส่วนบุคคลและระดับการศึกษา
ประเทศไทยได้ ให้ ความสาคัญต่อเทคโนโลยีสารสนเทศโดยประกาศให้ ปี พ.ศ. 2538
เป็ นปี แห่ง เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และมี โ ครงการพัฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศขัน้ พื น้ ฐานมา
ตามลาดับ และในปี พ.ศ. 2359 ประเทศไทยได้ ประกาศกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT
2000) มีภารกิจหลัก 3 ประการคือ การลงทุนในโครงสร้ างสารสนเทศแห่งชาติ การลงทุนในด้ าน
การศึกษาที่ดีของพลเมือง และทรัพยากรบุคลด้ านสารสนเทศ และการลงทุนในการบริ หารประเทศ
และบริการประชาชนที่ดี และต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ได้ มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ ต่อมาได้ มีกาหนดกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT 2010) และ (IT 2020)
ตามลาดับ (ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ, 2555) ซึ่งผู้วิจัยขอสรุ ปสาระสาคัญของนโยบายด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา ดังนี ้
1) พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่ งชาติ
สาระบัญญัตทิ ี่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตามมาตราต่างๆ ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2545 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 โดยระบุ
อย่างชัดเจนในหมวด 9 เทคโนโลยีการศึกษาดังนี ้ (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2545.)
มาตรา 63 รัฐต้ องจัดสรรคลื่นความถี่ สื่อตัวนา และโครงสร้ างพื ้นฐานอื่นที่จาเป็ นต่อ
การส่งคลื่นวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ วิทยุโทรคมนาคม และการสื่อสารในรูปแบบอื่นเพื่อใช้
เป็ นประโยชน์สาหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การทานุ
บารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมตามความจาเป็ น
มาตรา 64 รัฐต้ องส่งเสริ มสนับสนุนให้ มีการผลิต และการพัฒนาแบบเรี ยน ตารา
หนังสือทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์อื่น วัสดุอปุ กรณ์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่น โดยเร่งพัฒนาขีด
ความสามารถในการผลิต จัดให้ มีเงินสนับสนุนการผลิต และให้ มีแรงจูงใจแก่ผ้ ผู ลิตและพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทังนี
้ ้โดยเปิ ดให้ มีการแข่งขันโดยเสรี อย่างเป็ นธรรม
มาตรา 65 ให้ มีการพัฒนาบุคลากรทังด้
้ านผู้ผลิตและผู้ใช้ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
เพื่อให้ มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการผลิตรวม ทังการใช้
้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ
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มาตรา 66 ผู้ เรี ย นได้ รั บ การพั ฒ นาขี ด ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี เ พื่ อ
การศึกษาในโอกาสแรกที่ทาได้ เพื่อให้ มีความรู้ทกั ษะเพียงพอที่จะใช้ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ใน
การแสวงหาความรู้เพื่อการศึกษาได้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
มาตรา 67 รัฐต้ องส่งเสริ มให้ มีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและพัฒนาเทคโนโลยี
การศึกษารวมทังการติ
้
ดตามตรวจสอบ และประเมินผลการใช้ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้ เกิด
การใช้ ที่ค้ มุ ค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรี ยนรู้ของคนไทย
มาตรา 68 ให้ มีการระดมทุน เพื่อจัดตังกองทุ
้
นพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจาก
เงิ น อุด หนุน ของรั ฐ ค่า สัม ปทาน และผลก าไรที่ ไ ด้ จ ากการด าเนิ น กิ จ การด้ า นสื่ อ สารมวลชน
เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม จากทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องทังภาครั
้
ฐและเอกชน และองค์กร
ประชาชนรวมทัง้ ให้ มีการลดอัตราค่าบริ การ เป็ นพิเศษในการใช้ เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาคนและ
สังคม
มาตรา 69 รั ฐ ต้ อ งจัดให้ มี ห น่วยงานกลางท าหน้ าที่ พิ จ ารณาเสนอนโยบายแผน
ส่งเสริมและประสานการวิจยั การพัฒนาและการใช้ รวมทังประเมิ
้
นคุณภาพและประสิทธิภาพของ
การผลิตและการใช้ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2) กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ พ.ศ.2554-2563 ของ ประเทศ
ไทย(IT2020) : เทคโนโลยีสารสนเทศด้ านการศึกษา (e-Education) มีหลักการและประเด็นที่
สาคัญของแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 2 คือ 1) มีเป้าหมายในเชิงการพัฒนาสู่สงั คมแห่งภูมิปัญญาและ
การเรี ยนรู้ ที่สอดคล้ องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามที่กาหนดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ซึง่ ถือเป็ นแผนพัฒนาฯ หลักของประเทศ 2) สานความต่อเนื่องทางนโยบายจาก IT
2010 และ “แผนแม่บทเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ 1) พ.ศ.
2545-2549” โดยยัง ให้ ความส าคัญกับการพัฒ นาและประยุกต์ใช้ ICT ในด้ านการค้ า (eCommerce) และอุตสาหกรรม (e-Industry) ด้ านการศึกษาและการพัฒนาคนและสังคม (eEducation and e-Society) และในการดาเนินงานของภาครัฐ เพื่อสนับสนุนการสร้ างธรรมาภิบาล
ในการบริ หารและการบริ การนอกจากนี ้ ได้ ให้ ความสาคัญกับการพัฒนาต่อยอดจากที่ได้ ดาเนิน
มาแล้ วในช่วงแผนฯ ฉบับที่ 1 แต่ยงั ไม่บรรลุเป้าหมาย เพื่อให้ เกิดผลที่เป็ นรู ปธรรมโดยเร็ ว 3)
มุ่งเน้ นการแก้ ไขสิ่งที่เป็ นจุดอ่อนที่สาคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ประเทศไทย 2 ประการเป็ นลาดับแรก ได้ แก่ 1) การพัฒนาคนให้ มีความเฉลียวฉลาด (Smart) และ
รอบรู้สารสนเทศ (Information Literacy) และ 2) การบริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารระดับชาติ ให้ ยดึ หลักธรรมาภิบาล นอกจากนี ้ ยังให้ ความสาคัญกับการเร่งพัฒนาโครงข่าย
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ความเร็ วสูงให้ มีการกระจายอย่างทั่ว ถึงและราคาเป็ นธรรมเนื่องจากเป็ นโครงสร้ างพื ้นฐานที่
สาคัญ ส าหรั บการพัฒ นาในสัง คมและเศรษฐกิ จ ฐานความรู้ และนวัตกรรมที่ อาศัย เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเป็ นพลังขับเคลื่อนหลัก และเป็ นสิ่งที่ประเทศไทยยังมีระดับการพัฒนาที่
ด้ อยกว่าหลายๆ ประเทศ 4) การพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานสารสนเทศและ การสร้ างโอกาสในการ
เข้ าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประชาชนภายใน พ.ศ 2558 (ค.ศ. 2015) เพื่อสร้ าง
สังคมสารสนเทศ และเป้าหมายในการเข้ าถึงบริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงอย่างทัว่ ถึงและเท่า
เทียม (Universal Access to Broadband) ภายในปี 2015 5) ให้ ความสาคัญกับการพัฒนาที่
มุ่งเน้ นให้ เกิดธรรมาภิบาล ทังในส่
้ วนของการบริ หารจัดการ และการใช้ ICT ในภาครัฐ เพื่อช่วย
สนับสนุนให้ เกิดธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ 6) ใช้ แนวปฏิบตั ิที่สอดคล้ องกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้ นให้ เกิดการพัฒนาที่สมดุลด้ วยการสร้ างความเข้ มแข็งจากภายใน 7) ให้
ความสาคัญกับการพัฒนาและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเสริ มสร้ างความ
เข้ มแข็งและความได้ เปรี ยบในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริ การที่ไทยมีศกั ยภาพ โดยเฉพาะ
ในภาคการเกษตร การท่องเที่ ยว และการบริ การด้ านสุขภาพ โดยใช้ ประโยชน์ จากภูมิปญัญา
ท้ องถิ่น วัฒนธรรมไทย และเอกลักษณ์ของไทย เพื่อนารายได้ เข้ าประเทศ
3) แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย
พ.ศ. 2552-2556 มีสาระสาคัญประกอบด้ วย ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนากาลังคนด้ าน ICT และ
บุคคลทัว่ ไปให้ มีความสามารถในการสร้ างสรรค์ ผลิต และใช้ สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและ
รู้เท่าทัน ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การบริหารจัดการระบบ ICT ระดับชาติอย่างมีธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร์ ที่
3 การพัฒ นาโครงสร้ างพื น้ ฐานเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการสร้ าง ธรรมาภิบาลในการบริ หารและการ
บริ การภาครัฐ ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ยกขีดระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม ICT เพื่อ
สร้ างมูลค่าทางเศรษฐกิจและรายได้ เข้ าประเทศ ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การใช้ ICT เพื่อสนับสนุนการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยัง่ ยืน
4) แผนแม่ บทเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารเพื่ อ การศึ ก ษา ส านั ก
ปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556 มียุทธศาสตร์ ที่สาคัญ คือ ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อสนับสนุนการบริ หารจัดการละบริ การทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสร้ างนวัตกรรมการเรี ยนรู้ เพื่อสนับสนุ น
การเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษา ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการบูรณาการสารสนเทศด้ านการศึกษาของ
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กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ ที่ 4 พัฒนากาลังคนให้ มีศกั ยภาพในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร อย่างสร้ างสรรค์ มีธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม วิจารณญาณ และรู้เท่าทัน
จากความส าคัญ ของแผนแม่ บ ทที่ ก ล่ า วถึ ง ข้ างต้ น ชี ใ้ ห้ เห็ น ว่ า สิ่ ง ที่ โ รงเรี ย นควร
ดาเนินการเป็ นอันดับแรก คือ การวางแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้
โรงเรี ย นมี แ ผนที่ ชัด เจนว่า จะต้ อ งจัด ซื อ้ จัด หาอุป กรณ์ แ บบใดมาใช้ บ้ า ง จะต้ อ งมี เ ครื อ ข่า ย
คอมพิวเตอร์ เชื่อมโยงกันอย่างไร จะต้ องมีฐานข้ อมูลลักษณะใด ใครเป็ นผู้ใช้ จะใช้ ระบบแบบใด
และจะป้องกันรักษาระบบและอุปกรณ์ให้ ทางานอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่เกิดปั ญหาได้ อย่างไร
แผนแม่บทที่ดีจะช่วยให้ โรงเรี ยนเห็นทิศทางในการที่จะใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารสนับสนุนการปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิผล บุคคลสาคัญที่จะทาให้
การวางแผนและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรี ยนประสบความสาเร็ จ ก็
คือผู้บริหารโรงเรี ยน ดังนันผู
้ ้ บริหารโรงเรี ยนที่เข้ าใจและเห็นความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร จะกาหนดให้ ผ้ ทู ี่รับผิดชอบจัดทาแผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ขึ ้นสาหรับกากับทิศทางการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรี ยน
ครรชิต มาลัยวงศ์ (2546) ได้ กล่าวถึงการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในโรงเรี ยน โดยทัว่ ไป ประกอบด้ วย
1. วิสยั ทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรี ยน หมายถึง ภาพการมี
และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของโรงเรี ยนในอนาคต ภาพนี ้จะต้ องสอดคล้ อง
กับ วิ สัย ทัศ น์ ข องโรงเรี ย นวิ สัย ทัศ น์ จ ะเป็ นตัว ก าหนดว่า โรงเรี ย นจะพัฒ นาและใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารอย่างไร
2. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการมีและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของโรงเรี ยน
3. สถานภาพการมีการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรี ยน ส่วนนี ้เป็ น
การสรุปผลการสารวจตรวจสอบว่า โรงเรี ยนได้ ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างไรบ้ าง
มีอุปกรณ์ อะไรบ้ าง มี ระบบเครื อข่ายกว้ างขวางมากน้ อยเพียงใด มี ซอฟต์แวร์ อะไรบ้ าง และที่
สาคัญโรงเรี ยนมีปัญหาอะไรในด้ านที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบ้ าง
4. ภาพรวมของสถาปั ตยกรรมของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และระบบ
สารสนเทศที่ โ รงเรี ย นควรจัด ทาหรื อพัฒ นาขึน้ โดยแยกเป็ นสถาปั ตยกรรมระบบสารสนเทศ
สถาปั ตยกรรมระบบฐานข้ อมู ล สถาปั ตยกรรมเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ และระบบสื่ อ สาร
โทรคมนาคม
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5. ล าดับความส าคัญ ของระบบสารสนเทศทัง้ หมดที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ ในสถาปั ต ยกรรม
พร้ อมกับกาหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะพัฒนาระบบขึ ้นใช้ งานให้ ครบตามต้ องการ
6. นโยบายในการจัด หาไอที และการพัฒ นาระบบสารสนเทศ เป็ นส่วนที่ อธิ บายว่า
โรงเรี ยนจะดาเนินการอย่างไรในการจัดหาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศมาใช้ เช่น จะพัฒนาขึ ้น
เอง หรื อจะจัดซื ้อระบบสาเร็จมาใช้
7. บุคลากรด้ าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีอยู่ในหน่วยงาน ตาแหน่งและ
หน้ าที่ที่จาเป็ นจะต้ องมีเพื่อให้ การพัฒนาและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและกล่าวถึงแนวทางการจัดหาและพัฒนาบุคลากรด้ านนี ้ให้ เพียงพอตามแผน
ด้ วย
8. งบประมาณ ที่จะต้ องใช้ ดาเนินการตามแผนแม่บทเป็ นการสรุ ปค่าใช้ จ่ายทังหมดที
้
่
จะต้ องลงทุนในการปฏิบตั กิ ารให้ เป็ นไปตามแผน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545) ได้ กล่าวถึง แนวทางการดาเนินการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ควรเริ่มตังแต่
้ การกาหนดวิสยั ทัศน์ และกาหนดเป็ นนโยบาย
ให้ บุค ลากรในโรงเรี ย นใช้ สถานศึก ษาจะต้ อ งก าหนดโครงสร้ างการบริ ห ารงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยกาหนดตาแหน่งและจานวนบุคลากรให้ เหมาะสมกับงาน สรรหา
บุคลากรที่มีความสามารถมาปฏิบตั ิงานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อย่างเพียงพอ
และพัฒนาให้ มีความรู้ ความสามารถสูงขึ ้นในการบริ หารเครื อข่าย ซ่อมบารุ ง และแก้ ไขปั ญหาที่
เกิดขึ ้นในโรงเรี ยน จัดการอบรมครูให้ มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เห็นประโยชน์และนามาใช้ ในการเรี ยนการสอนได้ โดยจัดกิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบตั ิการ จัดพาครู และบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษาดูงานในสถาบันการศึกษาต่างๆ สถาน
ประกอบการอื่นๆ รวมทังสถาบั
้
นอุดมศึกษา
ในการปฏิ บัติง านในหน่วยงานจะต้ องจัดหาฮาร์ ดแวร์ แ ละซอฟต์แวร์ มารองรั บการ
ปฏิบตั ิงาน ซึ่งสามารถทาได้ หลายวิธีแล้ วแต่ความสามารถและกลวิธีของแต่ละโรงเรี ยน เช่น จาก
งบประมาณของกรมต้ นสังกัด การระดมทรัพยากรจากชุมชน จัดกิจกรรมหารายได้ การเช่าซื ้อ เป็ น
ต้ น การนาฮาร์ ดแวร์ มาใช้ งานต้ องคานึงถึงลักษณะงานที่ต้องการและวัตถุประสงค์ของงานส่วน
ซอฟต์แวร์ ควรมีการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ ให้ เหมาะสมแต่ละงานในหน่วยงาน
การจัดการฐานข้ อมูล ของโรงเรี ยน ก็ เป็ นสิ่ง ส าคัญ โรงเรี ย นต้ อ งวิเ คราะห์ ว่า จะใช้
สารสนเทศอะไร แล้ วดาเนินการสร้ างฐานข้ อมูล โดยออกแบบให้ มีความสะดวกในการเข้ าถึงข้ อมูล
ง่าย รวดเร็ ว มีความปลอดภัยของข้ อมูลสูง มีการปรับปรุ งข้ อมูลและจัดหาข้ อมูลมาเพิ่มเติมให้
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ทันสมัย โดยมีเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ในโรงเรี ยนเข้ ามารองรับ โดยอาจจะจัดทาระบบเครื อข่าย
ท้ องถิ่น (LAN) จัดทาระบบอินทราเน็ต ดาเนินการเชื่อมต่อกับเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตให้ สามารถ
ติดต่อสื่อสาร รับ ส่งข้ อมูลสารสนเทศ
การให้ บริการเป็ นเรื่ องสาคัญอีกเรื่ องหนึ่งที่ควรคานึงถึง โดยจัดให้ มีความสะดวกในการ
ใช้ ในส่วนของฮาร์ ดแวร์ นอกจากจะจัดไว้ ที่ห้องคอมพิวเตอร์ แล้ วควรขยายไปที่ห้องสมุด ศูนย์วิทย
บริการ หรื อสถานที่ที่เหมาะสมอื่นๆ ควรจัดทาแหล่งข้ อมูลสารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู้ หรื อ ห้ องสมุด
เสมือน (Virtual Library) เพื่อให้ บริ การสื่อความรู้ จัดสร้ างเว็บไซต์ (Website) เพื่อการเผยแพร่
สารสนเทศของโรงเรี ย น จัดให้ มี หน่ว ยงานกลางทางเทคโนโลยี เ พื่ อส่ง เสริ ม สนับสนุ น การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และจัดทาเอกสาร รายงานให้ เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงและ
ความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ตัวบ่ งชีก้ ารใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการศึกษา
ตังแต่
้ มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เข้ ามาใช้ และบูรณาการเข้ า
กับการศึกษา เป็ นเรื่ องที่อยู่ในความกังวลของผู้กาหนดนโยบายด้ านไอซีที ดังนันจึ
้ งมีความจาเป็ น
ที่ต้องติดตามผลการพัมนาการศึกษา โดยมีตวั บ่งชี ้ที่เที่ยงตรงเชื่อถือได้ เมื่อตัวบ่งชี ้เหล่านี ้สามารถ
ทาให้ เป็ นมาตรฐานเดียวกันทุกประเทศ ผู้วางนโยบายสามารถติดตามความก้ าวหน้ าด้ านไอซีที
เพื่อการศึกษาของประเทศ ตามที่กาหนดไว้ ในนโยบายการศึกษาของชาติ หรื อเปรี ยบเทียบกับ
นานาประเทศได้
การนาไอซีทีมาใช้ ในการศึกษาสามารถเพิ่มโอกาสในการเข้ าถึงการเรี ยน นอกจากนี ้ยัง
ช่วยเพิ่มพูนคุณภาพของการศึกษาด้ วยวิธีสอนที่ก้าวหน้ า ปรับปรุ งผลการเรี ยน และปฏิรูประบบ
การเรี ยนรู้ ได้ ดีขึ ้น จากรายงานการศึกษาของ World Bank’s Information for Development
Programme (InfoDev) แสดงให้ เห็นว่า แม้ วา่ จะมีการลงทุนอย่างมากด้ านไอซีทีเพื่อประโยชน์ทาง
การศึกษาในกลุ่ม ประเทศ OECD และมี การใช้ ไ อซี ทีเพิ่ม มากขึ น้ ในกลุ่ม ประเทศกาลัง พัฒ นา
ข้ อมูลสนับสนุนประโยชน์ที่ได้ รับจากไอซีทีมีอยู่คอ่ นข้ างจากัด หลักฐานในเรื่ องผลกระทบของไอซี
ทีตอ่ การศึกษาก็ไม่มีความชัดเจนและยังคงเป็ นที่ถกเถียงกัน ซึ่ง UNESCO ได้ คานึงถึงปั ญหานี ้ จึง
ได้ ชี ้ให้ เห็นถึงความต้ องการ มาตรฐานวิธีการวัด และตัวชี ้วัดที่เปรี ยบเทียบในระดับนานาชาติเพื่อ
การวัดผลประโยชน์ที่ได้ รับอย่างแท้ จริ งจากการบูรณาการไอซีทีในการศึกษา การขาดข้ อมูลที่มี
คุณภาพและเชื่อถือได้ ตลอดจนการขาดแนวทางที่เป็ นมาตรฐานในการเปรี ยบเทียบตัวบ่งชี ้ อาจ
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นาไปสู่การตัดสินใจที่ไม่ถกู ต้ องของผู้บริ หาร หรื อผู้บริ หารไม่ให้ ความสาคัญกับการบูรณาการไอซี
ทีในระบบการศึกษาของประเทศ (UNESCO, 2009)
ในการวัดการเรี ยนโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา โดย
EURO และ UNESCO ได้ ศกึ ษาตัวบ่งชี ้การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ได้ แก่ ด้ านโครงสร้ างพื น้ ฐาน ด้ านการดาเนินงาน ด้ านการพัฒนาบุคลากร ด้ านหลักสูตร ด้ าน
นโยบายเพื่อใช้ บง่ ชี ้การพัฒนาการศึกษาด้ วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Yang Jingying และ Wang Quang (2004) ได้ ทาการศึกษา เรื่ อง Measurement
Appraisement of China Information and Communication Technology (ICT) Application
Level พบว่า ตัวบ่งชี ้ที่ใช้ วดั ระบบการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมี 6 ตัว ได้ แก่ ด้ าน
โครงสร้ างพื น้ ฐาน ด้ า นความสามารถที่ จ ะซื อ้ ได้ ด้ า นความรู้ ด้ า นคุณ ภาพ ด้ า นผู้ใ ช้ ด้ า น
สิ่งแวดล้ อมและผลกระทบ
ตัวบ่งชีท้ ี่ได้ จากการสารวจนีม้ ีลักษณะคล้ ายกับดัชนีวัดการเข้ าถึงสารสนเทศและ
ความรู้ (DAI) เพียงแต่มีตวั บ่งชี ้ด้ านสิ่งแวดล้ อมและผลกระทบเพิ่มขึ ้นมา
ERO (2002) เสนอรายงานการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรี ยน
ในประเทศนิวซี แลนด์และการบูรณาการในหลักสูตร พบว่า ตัวบ่งชี ท้ างด้ านการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการศึกษามีหลายด้ านด้ วยกันคือ ด้ านโครงสร้ างพื ้นฐาน ด้ าน
การดาเนินงาน ด้ านการพัฒนาบุคลากร ด้ านหลักสูตร ด้ านนโยบายและการใช้ ในโรงเรี ยน
องค์การ UNESCO (2004) เสนอโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาตัวบ่งชี ้ของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ใช้ ในการศึกษาและสรุ ปถึงตัวบ่งชีท้ ี่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาได้ หลาย
ด้ าน ได้ แก่ ด้ านนโยบาย ด้ านโครงสร้ างพื ้นฐานและการเข้ าถึง ด้ านหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้ านการสอนและส่วนสนับสนุนการสอน ด้ านกระบวนการเรี ยนรู้ และผลผลิตทางการเรี ยนรู้ ตัว
บ่งชี ้เหล่านี ้ใช้ วดั ความสาเร็จในการดาเนินงาน และพบว่าหลายประเทศมีตวั บ่งชี ้ที่คล้ ายกัน แสดง
ว่ากรอบการพัฒนาประเทศด้ วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนัน้ มีทิศทางเดียวกัน คือ
จัดระบบการสร้ างกาลังสาคัญ ในการพัฒนาประเทศ แต่รายละเอียดการดาเนินงานของแต่ละ
ประเทศมีความแตกต่างกัน ความแตกต่างนีเ้ ป็ นตัวกาหนดความส าเร็ จ ของการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของแต่ละประเทศเอง
สหรัฐอเมริ กา (UNESCO, 2004) วัดระดับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อ สารเพื่ อ การศึ ก ษา โดยแบ่ ง เป็ น 5 ด้ าน คื อ การใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต ของครู จ านวนเครื่ อ ง
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คอมพิ วเตอร์ ใ นโรงเรี ยนครู และการให้ นัก เรี ยนใช้ คอมพิ วเตอร์ และซอฟต์แ วร์ การสนับสนุน
เทคโนโลยี โครงสร้ างด้ านเทคโนโลยีของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี ้การจัดการเรี ยนการสอนด้ วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่กล่าวมา
นัน้ สามารถนามาปรับใช้ ในประเทศไทยได้ เป็ นอย่างดี และเมื่ อทราบผลจากการวัดแล้ วว่าเกิ ด
ความเหลื่อมล ้าในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สิ่งสาคัญที่ต้องทาต่อไปคือ จะต้ อง
หาทางแก้ ปัญหาความเหลื่อมล ้าที่เกิดขึ ้นภายในประเทศว่า โรงเรี ยนหรื อหน่วยงานใดที่ต้องได้ รับ
การดูแ ลช่ ว ยเหลื อ ในด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารมากที่ สุด โดยเรี ย งล าดับ
ความสาคัญในการพัฒนาและช่วยเหลือสถานศึกษาแต่ละแห่งอย่างเหมาะสม
องค์การ UNESCO ได้ เสนอกรอบการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
จัดการศึกษาว่าประกอบด้ วย
1. โครงสร้ างการบริ ห าร - กรอบทางด้ า นโครงสร้ างการบริ ห ารเป็ นการก าหนด
นโยบายในการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารเพื่ อ การศึก ษาในด้ า นต่า งๆ เพื่ อ ให้
สอดคล้ องกับความต้ องการทางด้ านการศึกษา
2. นโยบายและการกาหนดมาตรฐาน - นโยบายละการกาหนดมาตรฐานเน้ นการนา
นโยบายและยุทธศาสตร์ ที่กาหนดขึน้ ไปสู่การปฏิ บัติที่เ ป็ นรู ปธรรม โดยคานึง ถึ ง สิ่ ง ต่า งๆ ที่ มี
ผลกระทบต่อการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อในการจัดการศึกษา
3. การดาเนินงานและงบประมาณ – มุ่งเน้ นการประสานงานกันระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาให้ ไปสู่เป้าหมาย โดยเน้ น
วิธีการหาความช่วยเหลือและสนับสนุนจากแหล่งทรัพยากรต่างๆ
4. นโยบาย มุม มอง ยุทธศาสตร์ ของสถานศึกษา - ประเด็นนี น้ โยบายเริ่ ม มี ความ
ชัดเจนและเห็น เป็ นรู ปธรรมมากยิ่ง ขึน้ นโยบายที่ ชัดเจนนี เ้ น้ น การวางแผนว่าหน่ว ยงานหรื อ
สถานศึกษาจะวางแผนการปฏิบตั ิงานในด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างไร จะหา
ผู้สนับสนุนด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการศึกษาได้ อย่างไร จะดาเนินงาน
ไปสูจ่ ดุ มุง่ หมายได้ อย่างไร
5. โครงสร้ างพื น้ ฐานและการเชื่อมโยงเครื อข่าย - กรอบนีเ้ น้ นทรัพยากรพืน้ ฐานที่
จาเป็ นในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา โดยทรัพยากรที่สนับสนุนการ
จัดการศึกษาจะต้ องครบทุกด้ าน โดยเฉพาะการจัดการเรี ยนการสอน จะวางระบบทรั พ ยากร
พื ้นฐานอย่างไร ใช้ กบั การศึกษาในระบบใดบ้ าง
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6. หลักสูตรการเรี ยนการสอนและการพัฒนาเนื ้อหา - กรอบนี ้จะเน้ นการบูรณาการ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารในหลักสูตร เนื อ้ หาและการประเมิ นผล เน้ นการพัฒ นา
นวัตกรรม วางแผนและออกแบบรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการสอน
รวมถึงเน้ นเรื่ องจริยธรรมในการพัฒนาและการใช้ นวัตกรรมเหล่านี ้ด้ วย
7. การพัฒ นาบุค ลากรด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ - นโยบายนี เ้ น้ นการสร้ างและ
พัฒนาบุคลากรทางด้ านเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา ให้ มีความรู้ ความ
เข้ าใจ และทักษะในการใช้ งาน ให้ สามารถบริ การและถ่ายทอดความรู้ ไปสู่ผ้ รู ับบริ การได้ โดยมี
ระบบการประกันคุณภาพของบุคลากรเหล่านี ้พร้ อมกับระบบสนับสนุนการปฏิบตั งิ านไปด้ วย
8. การวัด และการประเมิ น ผล - มุ่ง เน้ น การวัด และประเมิ น ผลการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่ อการศึกษาโดยระบุถึง ลักษณะ วิธีการ ตัวบ่งชี ้ และปั จจัยสนับสนุนการวัดและ
ประเมินผล
6. มาตรฐานการใช้ เทคโนโลยีการศึกษาสาหรั บผู้เรี ยน
The International Society for Technology in Education (ISTE) หรื อสมาคม
ระหว่างประเทศเพื่อการเทคโนโลยีในการศึกษา ซึ่งเป็ นสมาคมที่สาคัญสาหรับนักการศึกษาและ
ผู้นาการศึกษามีสว่ นร่วมในการปรับปรุงการเรี ยนรู้และการเรี ยนการสอนตามความก้ าวหน้ าการใช้
งานที่มีประสิทธิ ภาพของเทคโนโลยีในการศึกษาของครู ได้ เสนอมาตรฐานการใช้ เทคโนโลยี
การศึกษาสาหรับผู้เรี ยน
1. งานสร้ างสรรค์ แ ละนวัต กรรม - ผู้ เรี ย นแสดงให้ เห็ น ถึ ง การคิ ด อย่ า งมี ก าร
สร้ างสรรค์ สร้ างความรู้ พัฒนานวัตกรรมและการใช้ เทคโนโลยี โดย
1.1 ใช้ ความรู้ในการแสดงความคิด สร้ างผลงานหรื อดาเนินงาน
1.2 สร้ างงานของตนเองหรื อของกลุม่
1.3 ใช้ แม่แบบแสดงการทางานของระบบ
1.4 บอกแนวโน้ มความเป็ นไปได้
2. สื่อสารและร่วมมือ – ผู้เรี ยนใช้ สื่อและสิ่งแวดล้ อมพูดคุย และทางานร่วมกัน โดย
2.1 พูดคุยร่วมมือกันทางานกับเพื่อและผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ โดยใช้ สื่อ
2.2 สื่อสารข้ อมูลความคิดโดยใช้ สื่อต่างๆ
2.3 สร้ างความเข้ าใจในวัฒนธรรมอื่นๆ
2.4 สนับสนุนการทางานโครงการเป็ นทีมเพื่อผลิตงานต้ นแบบของตนเอง
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3. ความเชี่ยวชาญด้ านวิจยั และสารสนเทศ – ผู้เรี ยนประยุกต์ใช้ เครื่ องดิจิทลั เพื่อ
จัดเก็บ ประเมินผล และใช้ สารสนเทศ โดย
3.1 วางแผนและกาหนดปั ญหา
3.2 วิเคราะห์ ประเมิน และใช้ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ
3.3 ประเมินและเลือกข้ อมูลตามความเหมาะสม
3.4 เรี ยบเรี ยงข้ อมูลและรายงานผล
4. คิดอย่างมีระบบ แก้ ปัญหาและตัดสินใจ – ผู้เรี ยนใช้ ทกั ษะการคิดวิเคราะห์เพื่อ
วางแผนในการทางาน โดยใช้ สื่อและทรัพยากรดิจิทลั โดย
4.1 กาหนดปั ญหาและคาถามเพื่อสืบค้ น
4.2 วางแผนและจัดการกิจกรรมเพื่อปรับปรุงวิธีแก้ ไขปั ญหา
4.3 รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาวิธีแก้ ปัญหา
4.4 ใช้ กระบวนการที่หลากหลายในการหาวิธีการแก้ ปัญหา
5. ความเป็ นพลเมืองดิจิทลั – ผู้เรี ยนมีความเข้ าใจในเพื่อนมนุษย์ วัฒนธรรม สังคม
ในเรื่ องที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี กระบวนการทางกฎหมาย และจริยธรรม โดย
5.1 สนับสนุนและใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและรับผิดชอบ
5.2 ส่งเสริมความร่วมมือ/การเรี ยนรู้ และการผลิต
5.3 แสดงความรับผิดชอบต่อการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
5.4 แสดงความเป็ นผู้นาพลเมืองยุคดิจิทลั
6. การใช้ เทคโนโลยีและแนวคิด – ผู้เรี ยนแสดงความเข้ าใจในแนวคิดด้ านเทคโนโลยี
ระบบและการทางาน โดย
6.1 เข้ าใจและใช้ ระบบเทคโนโลยีได้
6.2 เลือกและใช้ อปุ กรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
6.3 แก้ ปัญหาระบบและอุปกรณ์ได้
6.4 ถ่ายโอนความรู้สกู่ ารเรี ยนรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการปั จจัยที่ส่งผลต่อการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอน สามารถแบ่งปั จจัยที่เกี่ ยวข้ องออกเป็ น 4 ด้ าน
ได้ แก่ 1) ด้ านนักเรี ยน 2) ด้ านครู ผ้ สู อน 3) ด้ านผู้บริ หาร 4) ด้ านสถานศึกษา ซึ่งในแต่ละปั จจัยมี
องค์ประกอบหลัก คือ ด้ านนักเรี ยน มีองค์ประกอบที่สาคัญ คือ ภูมิหลังของนักเรี ยน ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย น และเจตคติที่ มี ต่อ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ปั จ จัยด้ า นครู ผ้ ูส อนมี
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องค์ประกอบหลัก คือ หลักสูตรการเรี ยนการสอน เทคนิควิธีสอน วิธีการประเมินผล ความสามารถ
ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจตคติที่มีต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปั จจัยด้ านผู้บริ หารมีองค์ประกอบหลัก คื อ การบริ หารจัดการ การพัฒนาบุคลากร ความสามารถ
ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจตคติที่มีต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปั จจัยด้ านสถานศึกษา มีองค์ประกอบหลัก คือ โครงสร้ างพื ้นฐาน การมีส่วนร่วมของชุมชน และ
ยุทธศาสตร์ ของสถานศึก ษา เมื่ อดูจ ากตารางด้ า นบน จะสัง เกตได้ ว่า ปั จ จัยด้ านสถานศึกษา
องค์ประกอบด้ านโครงสร้ างพื ้นฐานของสถานศึกษาส่งผลต่อการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อ สารในสถานศึก ษามากที่ สุด รองลงมา คื อ ยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาวิ ช าชี พ /บุค ลากร และ
หลักสูตร/กระบวนการเรี ยนการสอน ซึ่งตัวแปรที่ส่งผลต่อการใช้ เทคโนโลยีส ารสนเทศและการ
สื่อสารในการเรี ยนการสอนที่มีความสาคัญอันดับต่อมาได้ แก่ ลักษณะของครู ลักษณะของผู้เรี ยน
และทักษะพื ้นฐานในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การเทียบเคียงตัวบ่งชี ้ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ของ UNESCO,
OECD, EU และประเทศไทย ซึ่งประเทศไทยมีนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ด้านไอซีทีในด้ าน
การศึกษาที่ใช้ เป็ นแนวทางสาหรับผู้วางนโยบายระดับประเทศ อย่างไรก็ตามเนื่องจากประเทศไทย
เป็ นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติที่ยอมรับข้ อตกลง MDGs, WSIS และ EFA ซึ่งมีตวั บ่งชี ้ใน
ระดับสากล ดังนันการเที
้
ยบเคียงตัวบ่งชี ้ไอซีทีด้านการศึกษาของประเทศไทยกับตัวบ่งชี ้สากล จะ
ช่วยชี ้ให้ เห็นว่า ประเทศไทยยังขาดตัวบ่งชี ้ใด และสามารถเก็บข้ อมูลตามตัวบ่งชี ้ได้ หรื อไม่ ผู้วิจยั
ได้ สงั เคราะห์เปรี บบเทียบรายการตัวบ่งชี ้ที่น่าสนใจที่สอดคล้ องกับบริ บทของประเทศไทยไว้ ดงั
ตาราง 2.1
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ตาราง 2.1 ผลการสัง เคราะห์ องค์ประกอบความสาเร็ จการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการเรี ยนการสอนจากทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาทักษะ
การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยนมัธยมศึกษา
ปั จจัย/องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชี ้
ด้ านบริบท
1. นโยบายและแผนด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอน
1.1 มีแผนการพัฒนาการศึกษาด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.2 มีแผนปฏิบตั ิการด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.3 มีแผนการติดตามและประเมินความสาเร็จจากการดาเนินการตามแผน/นโยบาย
1.4 มีการนาผลการประเมินไปใช้ ในการจัดทาและปรับปรุงแผนปี ตอ่ ไป
2. สมรรถนะและวิสัยทัศน์ ของผู้บริหาร
2.1 มีการกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาและภารกิจหลัก
เพื่อให้ การดาเนินการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 มีความมุง่ มัน่ ในการส่งเสริมทักษะการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. การสนับสนุนด้ านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการ
สอน
3.1 สัดส่วนของงบประมาณที่จดั สรรสาหรับการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมา
ใช้ ในการเรียนการสอนต่องบทังหมด
้
3.2 สถานศึกษาใช้ งบประมาณที่ได้ รับจากภาครัฐสนับสนุนการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ในการเรียนการสอน
3.3 สถานศึกษาใช้ งบประมาณที่ได้ รับจากแหล่งอื่นๆ มาสนับสนุนการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ในการเรียนการสอน
3.4 ส่งเสริมให้ ครูและนักเรียนมีสมรรถนะด้ าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ด้ านปั จจัยนาเข้ า
4. โครงสร้ างพืน้ ฐานด้ านระบบการให้ บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
การเรียนการสอน
4.1 มีอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูงใช้ ในการจัดการเรียนการสอน
4.2 มีเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ บริการในการสืบค้ นข้ อมูลจากอินเทอร์ เน็ตสาหรับครู อย่างเพียงพอ
4.3 มีเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ บริการในการสืบค้ นข้ อมูลจากอินเทอร์ เน็ตสาหรับนักเรียนอย่าง
เพียงพอ
4.4 มีซอฟต์แวร์ ที่ใช้ ในการเรี ยนการสอนที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
5. โครงสร้ างพืน้ ฐานด้ านระบบการบริ หารการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการเรียนการสอน
5.1 มีการแต่งตังหรื
้ อมอบหมายผู้รับผิดชอบด้ าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ของ
สถานศึกษา
5.2 มีการแต่งตังหรื
้ อมอบหมายผู้รับผิดชอบด้ าน e-learning ของสถานศึกษา
5.3 มีระบบการจัดการ เพื่อรวบรวมสื่อความรู้ตา่ งๆ และให้ บริการครูนาไปใช้ สอน หรือ
นักเรียนยืมเรียน
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ตาราง 2.1 ผลการสัง เคราะห์ องค์ประกอบความสาเร็ จการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการเรี ยนการสอนจากทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาทักษะ
การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยนมัธยมศึกษา (ต่ อ)
ปั จจัย/องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชี ้
5.4 มีแผนการบารุงรักษาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษา
5.5 มีแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษา
6. หลักสูตรที่บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอน
6.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่บรู ณาการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
6.2 สถานศึกษาประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางทีส่ อดคล้ องกับบริบทของสถานศึกษา
6.3 มีการรวมกลุม่ ของครูภายในสถานศึกษาเพื่อบูรณาการหลักสูตรด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ เู รียน
6.4 มีการรวมกลุม่ สถานศึกษาในเขตพื ้นที่/กลุม่ จังหวัดเพื่อบูรณาการหลักสูตรด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ เู รียน
ด้ านการบวนการ
7. การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริ หาร
7.1 ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารช่วยในการบริหารจัดการสถานศึกษา รวมถึงการ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในชีวิตประจาวัน และการพัฒนาตนเอง
8. การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู
8.1 มีการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่บรู ณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
การเรียนการสอน
8.2 ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางที่
สอดคล้ องกับบริบทของสถานศึกษา
8.3 ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็ นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้ กบั ผู้เรียนได้
8.4 พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้ วยตนเอง
8.5 จัดบรรยากาศในห้ องเรียนที่กระตุ้นให้ ผ้ เู รียนเห็นความสาคัญของการแสวงหาความรู้
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
8.6 ครูแนะนา/สาธิตวิธีการสืบค้ นข้ อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์ เน็ต
8.7 มอบหมายงาน/การบ้ านที่กระตุ้นให้ ผ้ เู รียนได้ ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เป็ นเครื่องมือในการทาชิ ้นงาน
8.8 ประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้ องกับการเรียนการสอนที่บรู ณาการ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
8.9 ปริมาณการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของครูในการเรียนการสอน
เพิ่มขึ ้นในแต่ละปี การศึกษา
8.10 คุณภาพการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของครูในการเรียนการสอนดีขึ ้น
ในแต่ละปี การศึกษา
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ตาราง 2.1 ผลการสัง เคราะห์ องค์ประกอบความสาเร็ จการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการเรี ยนการสอนจากทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาทักษะ
การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยนมัธยมศึกษา (ต่ อ)
ปั จจัย/องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชี ้
9. การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียน
9.1 มีการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นเพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดหรือทารายงานร่วมกัน
9.2 มีการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการสืบค้ นหาความรู้ ข้ อมูลข่าวสาร
สารสนเทศต่างๆ
9.3 นักเรียนได้ เรียนรู้และฝึ กทักษะการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อย่าง
หลากหลาย
9.4 นักเรียนได้ เข้ าร่วมกิจกรรมด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่าง ๆ ตามความ
สนใจของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
ด้ านผลลัพธ์
10. สมรรถนะ
10.1 มีการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นเพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดหรือทารายงานร่วมกัน
10.2 มีความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมอันพึงประสงค์จากการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร นามาปรับใช้ ในการแก้ ปัญหาในสถานการณ์ในชีวิตประจาวันได้
10.3 มีวิจารณญาณในการคัดกรองสารสนเทศที่ได้ จากการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
10.4 นักเรียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมอันพึงประสงค์ในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
11. ความคิดสร้ างสรรค์
11.1 ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด จินตนาการ
และผลงานด้ าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของตนให้ กบั ผู้อื่นผ่าน
11.2 นักเรียนสามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสร้ างสรรค์ผลงานจาก
การเรียนรู้ในสาระต่าง ๆ และนาเสนอผลงานการเรียนรู้ด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
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ตอนที่ 2 แนวคิดการรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. ความหมายของการรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT literacy)
คาจ ากัดความและความหมายของการรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร มี ดัง นี ้
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2542)
การรู้ คือ การอ่านออก เขียนได้ และการคิดคานวณแต่การเพิ่มบทบาทของเทคโนโลยีใน
ชีวิตประจาวันทาให้ คนเราจาเป็ นต้ องขยายขีด ความสามารถในความรู้ คือ “การรู้ เฉพาะทาง”
เพื่อให้ บคุ คลมีความต่อเนื่องในการเรี ยนรู้และเติบโตในสังคมแห่งความรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คือ การนาเสนอทางอิเล็กทรอนิกส์ การประมวล
การจัดเก็บ และการค้ นคืนสารสนเทศแต่ไม่จาเป็ นต้ องรวมถึงการส่งผ่านสื่อสารสนเทศนันด้
้ วย
UNESCO ได้ จดั ทาตัวบ่งชี ้ที่สามารถใช้ ประเมิน Information Literacy โดยรวบรวมกลุ่ม
ตัวบ่งชี ้ (indicators) ทีช่วยบ่งชีก้ ารมี Information Literacy โดยใช้ ฐานของกลุ่มตัว บ่งชี ้จาก
แนวคิดและเป้าหมายที มี ก ารตกลงกัน ในระดับ นาชาติที่ ส าคัญอย่าง Education for All,
Millennium Development Goals, World Summit on the Information Society เป็ นพื ้นฐานของ
การจัดกลุม่ ตัวบ่งชี ้เบื ้องต้ น โดยสามารถสรุปได้ โดยสังเขปดังนี ้
1. อุปทานของสารสนเทศที่ มีผ่านสื่อต่างๆ ทัง้ สื่อสิ่งพิมพ์ เทคโนโลยีแพร่ภาพกระจาย
เสียง และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และโทรคมนาคม เช่น สัดส่วนของหนังสือพิมพ์ ช่องโทรทัศน์ หรื อ
หนังสือพิมพ์ออนไลน์ ต่อจานวนประชากร (ส่วนใหญ่วดั ที่ตอ่ 1 ล้ านคน) หรื อสัดส่วนของสารสนเทศ
ที่ อยู่ในรู ปของข่ าวสาร ความรู้ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งความรู้ ทางด้ านวิ ทยาศาสตร์ เมื อเที ยบกับ
สารสนเทศทังหมด
้
2. การแพร่ กระจายของสื่ อในการเข้ าถึงสารสนเทศ เช่น สัดส่วนของครัวเรื อนที่ สามารถ
เข้ าถึ ง วิ ทยุ โทรทัศน์ คอมพิ วเตอร์ และอิ นเทอร์ เน็ ต สัดส่ วนของโรงเรี ยนที่ เชื่ อมต่อเครื อข่ าย
อินเทอร์ เน็ต เป็ นต้ น
3. การรั บ /ใช้ ประโยชน์ จ ากสารสนเทศ เช่ น จ านวนประชากร/ครั ว เรื อ นที่ อ่ า น
หนังสือพิมพ์ ทังสื
้ ่อสิ่งพิมพ์และสื่อรูปแบบอื่นๆ เช่น อ่านหนังสือพิมพ์บนอินเทอร์ เน็ต
4. ทักษะพื ้นฐานที่สาคัญและจาเป็ นต่อการใช้ สารสนเทศ เช่น ความสามารถในการอ่าน
ออกเขียนได้ (literacy rate) ทักษะในการใช้ ICT ครูและการใช้ ประโยชน์จาก ICT ในการเรี ยนการ
สอน
Wijaya and Surendro (2006) ให้ ความหมายของการรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารไว้ ว่า ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีดิจิทลั เครื่ องมือการสื่อสาร และ/หรื อเครื อข่ายที่
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เหมาะสมเพื่อการเรี ยนรู้หรื อการทางานในสังคมแห่งความรู้ ซึ่งหมายรวมถึงความสามารถในการ
ใช้ เทคโนโลยีเป็ นเครื่ องมือในการทาวิจยั การจัดการ การประเมินผล และการสื่อสารสารสนเทศ
ด้ วยความเข้ าใจและมีจริ ยธรรม ซึ่งการรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความเกี่ยวพันกัน
ใน 3 มิติ ได้ แก่ ทักษะทางเทคนิค (technical) ทักษะทางความคิด (cognitive) และความเข้ าใจ
ในสังคมหรื อจริยธรรม (ethical) ดังแผนภาพ 2.1
การนิยาม
การเข้ าถึง

การรู้
เทคโนโลยี

การจัดการ

กระบวนการคิด

การบูรณาการ

จริ ยธรรม

การประเมิน

เทคนิค

การสร้ างสรรค์
การสือ่ สาร

แผนภาพ 2.1 ความเกี่ยวพันของการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน 3 มิติ
การใช้ สารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิ ภาพและการรู้ สารสนเทศยังจาเป็ นต้ อง
อาศัยทักษะต่างๆ การรู้ สารสนเทศเป็ นเครื่ องมือช่วยให้ ผ้ เู รี ยนรู้ ได้ ด้วยตนเอง และมีศกั ยภาพใน
การเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต เนื่องจากสารสนเทศมีการเพิ่มปริ มาณและแพร่ กระจายอย่างรวดเร็ ว และ
ความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็ นเครื่ องมือในการจัดเก็บ และค้ นหาสารสนเทศซึ่งมี
ความสะดวกรวดเร็ ว ดังนันผู
้ ้ ร้ ูสารสนเทศ จึงต้ องตระหนักว่าเมื่อใดจาเป็ นต้ องใช้ สารสนเทศ และ
สามารถค้ นหาประเมิน ใช้ และสื่อสารสารสนเทศที่ต้องการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒ นธรรม แห่ง สหประชาชาติ (UNESCO) ได้ เสนอ
กรอบความรู้ ความสามารถพื น้ ฐานด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT literacy
framework)ความรู้ ความสามารถพื น้ ฐานด้ านเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารที่ จ าเป็ น
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สาหรับการศึกษา การเรี ยนรู้ การทางาน และการดารงชีวิตในยุ คแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ หรื อ
สังคมแห่งความรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้ วยทักษะความชานาญที่สาคัญ 3 ด้ าน ดังนี ้
1. ความชานาญด้ านการรู้คดิ ได้ แก่ ทักษะพื ้นฐานที่ใช้ อยูใ่ นชีวิตประจาวัน ได้ แก่ ทักษะ
ในการอ่าน การคานวณ การคิดวิเคราะห์ และการแก้ ปัญหา
2. ความช านาญด้ านเทคนิ ค หมายถึ ง องค์ ประกอบพื น้ ฐานและองค์ ประกอบต่างๆ
เกี่ ยวกับเทคโนโลยี ดิจิ ทัล รวมถึงความรู้ เบือ้ งต้ นด้ านฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบเครื อข่าย และ
ระบบสื่อสารต่างๆ
3. ความชานาญด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็ นทักษะที่บรู ณาการทักษะ
พื ้นฐานด้ านการรู้คดิ ที่ใช้ ในชีวิตประจาวันกับทักษะทางด้ านเทคนิค และสามารถนาทักษะที่บรู ณา
การนี ้มาประยุกต์ใช้ กบั งานต่างๆ ได้ อย่างเหมาะสม มีประสบการณ์ และมีประสิทธิภาพ ทังกั
้ บงาน
ที่ง่ายๆ ไปจนถึงงานที่มีความสลับซับซ้ อนมากขึ ้น กล่าวคือ ความชานาญด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเป็ นความชานาญในการใช้ เทคโนโลยีดจิ ิทลั และเทคโนโลยีการสื่อสาร
เพื่อ
- การเข้ าถึงข้ อมูล เป็ นความชานาญในการเข้ าถึงข้ อมูลสารสนเทศ และรู้วา่ จะเก็บและ
สืบค้ นข้ อมูลได้ อย่างไร
- การจัดกระทากับข้ อมูล เป็ นความชานาญในการจัดการ จาแนก และจัดกลุม่ ข้ อมูล
- การวิเคราะห์และแสดงผลข้ อมูล (integrate) เป็ นความชานาญในการแปล
ความหมายข้ อมูลเปรี ยบเทียบ วิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ของข้ อมูล สรุปและ
แสดงผลข้ อมูลได้
- การประเมินผลข้ อมูล เป็ นความชานาญในการประเมินผลคุณภาพ ประโยชน์ใช้ สอย
หรื อประสิทธิภาพของข้ อมูล
- การสร้ างข้ อมูลขึ ้นมาใหม่ เป็ นความชานาญในการสร้ างข้ อมูลขึ ้นใหม่ โดยอาศัยการ
ดัดแปลง การประยุกต์ใช้ การออกแบบใหม่ การประดิษฐ์ คดิ ค้ น หรื อการสร้ างข้ อมูล
ขึ ้นมาใหม่
ความรู้ ความสามารถพืน้ ฐานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะช่วยให้ เรา
สามารถใช้ เทคโนโลยี ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และจะท าให้ เกิ ด นวัต กรรมใหม่ ๆ เกิ ด การ
เปลี่ ย นแปลงในปั จ เจกบุค คล และท้ า ยที่ สุด ก็ คื อ ท าให้ สัง คมเปลี่ ย นแปลงไป การมี ค วามรู้
ความสามารถพื ้นฐานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงเป็ นสิ่งจาเป็ นและสาคัญที่เรา
ทุก คนควรต้ อ งมี ก ารเรี ย นรู้ และเพิ่ ม พูน ความรู้ ความสามารถในการใช้ ง านด้ า นเทคโนโลยี
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สารสนเทศและการสื่อสารอยูเ่ สมอ เพื่อให้ การดารงชีวิตมีมาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และมี
ความเป็ นอยูท่ ี่ดีในสังคมแห่งความรู้หรื อสังคมแห่งยุคเทคโนโลยีสารสนเทศนี ้
Education Testing Service หรื อ ETS (2007) ซึ่งเป็ นสานักทดสอบทางการศึกษาได้
เสนอองค์ประกอบของการรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไว้ ดงั นี ้คือ การกาหนดขอบเขต
การเข้ าสู่แหล่งสารสนเทศ การจัดการ การบูรณาการ การประเมิน ความคิดสร้ างสรรค์ และการ
สื่อสาร
การศึกษาให้ ประชาชนมีการรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อใช้ สารสนเทศ
อย่างมีประสิทธิพล ต้ องใช้ อดุ มการณ์และการปฏิบตั ิ 4 ประการเพื่อให้ สมั ฤทธิ์ผล ได้ แก่
1. การลงทุนการศึกษา ในการลงทุนด้ านการศึกษาในขณะนี ้ประเทศต่างๆทัว่ โลกก็ตา่ ง
ลงทุนในโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื ้อ
คอมพิวเตอร์ และการเข้ าถึงอินเตอร์ เน็ตให้ แก่โรงเรี ยน ห้ องสมุด และศูนย์เทคโนโลยีชมุ ชน รวมถึง
มุง่ เน้ นในการฝึ กอบรมสร้ างหลักสูตรใหม่เพื่อประสิทธิผลในด้ านนี ้
2. ความริ เริ่ มในการรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การที่จะใช้ การรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อขับไล่ความเหลื่อมล ้าด้ านดิจิทลั ได้ นนจ
ั ้ าเป็ นต้ องใช้ ความพยายาม
ใน การปูพื น้ ในการศึกษาด้ านเทคโนโลยี แก่ประชากรในประเทศ ร่ วมไปกับความพยายามใน
การบูณาการทักษะด้ านเทคโนโลยีควบคูไ่ ปกับทักษะความรู้ความเข้ าใจ
3. ความสาคัญของความรู้ ความเข้ าใจ เนื่องจากการใช้ เทคโนโลยีมีอยู่ทวั่ ไปทุกหนทุก
แห่งเป็ นของธรรมดา ดังนัน้ จึงเป็ นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งที่จะต้ องให้ การศึกษาและฝึ กบรมแก่ บุคคล
เพื่อให้ มีทกั ษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จาเป็ นเพื่อการปฏิบตั ิงานในเศรษฐกิจโลกที่
พึง่ พาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้ วยเหตุนี ้ ความเหลื่ อมล ้าด้ านดิจิทลั จึงไม่ควรระบุอยู่
เพียงเฉพาะความจากัดในการเข้ าถึงฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเครื อข่ายเท่านัน้ แต่ควรครอบคลุม
ไปถึง ความจ ากัดในเรื่ องระดับการรู้ หนัง สื อและการขาดทักษะความรู้ ความเข้ าใจ (cognitive
skills) ที่จาเป็ น เพื่อให้ การใช้ เทคโนโลยีเหล่านันสั
้ มฤทธิ์ผล
4. การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในหลักสูตรการศึกษา ถ้ าการรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็ นสิ่งที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็ นอยู่ของบุคคล
การรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงควรจะเป็ นเครื่ องมือที่ต้องบูรณาการเข้ ากับบริ บท
โดยรวมการสอนให้ ประยุกต์ใช้ และมีความสามารถด้ านเทคโนโลยีแต่เพียงอย่างเดียวจะไม่ทาให้
ผู้เรี ยนเกิดความเข้ าใจในเรื่ องนี ้ได้ อย่างถ่องแท้ ทังนี
้ เ้ พราะการเรี ยนในโรงเรี ยน การทางานในที่
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ทางาน และการใช้ ชีวิตประจาวันของคนเราจาเป็ นต้ องอาศัยความเข้ าใจและการประยุกต์ใช้ ทกั ษะ
ด้ านเทคโนโลยี การรู้หนังสือ และความรู้ความเข้ าใจบูรณาการร่วมกัน
SUNY Council of Library Directors Information Literacy Initiative (2003) ได้ เสนอ
คุณลักษณะและความสามารถในการรู้สารสนเทศของบุคคลดังนี ้คือ (1) ตระหนักถึงความจาเป็ น
ของสารสนเทศ (2) สามารถกาหนดขอบเขตของสารสนเทศที่จาเป็ น (3) เข้ าถึงสารสนเทศได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ (4) ประเมินสารสนเทศ และแหล่งสารสนเทศได้ (5) นาสารสนเทศที่คดั สรรแล้ วสู่
พื ้นความรู้ เดิมได้ (6) มีประสิทธิภาพในการใช้ สารสนเทศได้ ตรงตามวัตถุประสงค์ (7) เข้ าใจ
ประเด็นทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และกฎหมายในหารใช้ สารสนเทศ (8) เข้ าถึงและใช้
สารสนเทศได้ อย่างมีจริยธรรมและถูกกฎหมาย (9) แบ่งประเภท จัดเก็บ และสร้ างความเหมาะสม
ให้ กบั สารสนเทศที่รวบรวมไว้ (10) ตระหนักว่าการรู้สารสนเทศช่วยให้ เกิดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
Eisenberg and Johnson (2002) ได้ เสนอทักษะของการรู้สารสนเทศเพื่อการแก้ ปัญหา
ที่ผ้ ูเรี ยนควรรู้ ซึ่งสามารถแบ่งได้ 6 ทักษะ คือ (1) การกาหนดความต้ องการสารสนเทศ (Task
definition) เป็ นการระบุปัญ หา หรื อก าหนดขอบเขตของสารสนเทศที่ ต้องการใช้ และกาหนด
วัตถุประสงค์เพื่อการค้ นหาสารสนเทศ (2) การใช้ กลยุทธ์ ในการแสวงหาสารสนเทศ (Information
seeking strategies) เป็ นการกาหนดว่าแหล่งสารสนเทศใดมีสารสนเทศที่ต้องการ และประเมินว่า
แหล่งสารสนเทศใดเหมาะสมกับปั ญหาหรื อให้ สารสนเทศตรงกับความต้ องการมากที่สดุ (3) การ
กาหนดแหล่งสารสนเทศและการเข้ าถึงแหล่งสารสนเทศ (Location and access) เป็ นการระบุแหล่งที่
อยู่ของสารสนเทศและค้ นหาสารสนเทศจากแหล่ง สารสนเทศที่ ไ ด้ กาหนดไว้ นัน้ (4) การใช้
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ (Use of information) เป็ นการอ่านหรื อพิจารณาสารสนเทศที่
ต้ องการ และคัดเลือกข้ อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้ องออกมาใช้ ได้ ตรงกับที่ต้องการ (5) การสังเคราะห์
สารสนเทศ (Synthesizing) เป็ นการจัดกระทากับสารสนเทศที่ค้นหามาได้ และนาเสนอสารสนเทศ
ที่ ค้น ได้ ม าจ าแนก พร้ อมทัง้ เตรี ย มการวางแผนเพื่ อนาเสนอสารสนเทศที่ ไ ด้ (6) การประเมิ น
สารสนเทศ (Evaluation) เป็ นการประเมินผลงานที่ได้ ทาขึ ้น รวมทังการประเมิ
้
นกระบวนการแก้ ไข
ปั ญหาสารสนเทศด้ วย
กิดานันท์ มลิทอง (2548) ได้ เสนอองค์ประกอบสาคัญ 5 ประการซึ่งเป็ นกลุ่มของความรู้
และทักษะที่ จ าเป็ นในการน าไปใช้ ในเชิ ง ปฏิ บัติในสัง คมฐานความรู้ ซึ่ง องค์ป ระกอบดัง กล่า ว
ประกอบด้ วย การเข้ าถึง การจัดการ บูรณาการ การประเมิน การสร้ างสรรค์ สามารถขยายแบบ
แผนนี ้ให้ แสดงถึงความซับซ้ อนเชิงลึกของการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ มากยิ่งขึ ้น
โดยแบ่งออกเป็ นประสิทธิภาพด้ านความรู้ความเข้ าใจ (cognitive proficiency) เป็ นทักษะพื ้นฐาน
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อันพึงมีในชีวิตประจาวันไม่ว่าจะอยู่ในโรงเรี ยน ที่บ้าน และที่ทางาน ความเชี่ยวชาญเหล่ านี ้ได้ แก่
การอ่านออกเขียนได้ การคานวณ การแก้ ปัญหา การรู้ทางทัศนะ (visual literacy) และด้ านเทคนิค
(technical proficiency) เป็ นองค์ประกอบพื ้นฐานของการรู้ดิจิทลั (digital literacy) ซึ่งรวมถึง
ความรู้ พื น้ ฐานเกี่ ยวกับฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ โปรแกรม เครื อข่าย และส่ว นประกอบต่าง ๆ ของ
เทคโนโลยีดจิ ิทลั
จากองค์ประกอบการรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้ างต้ นที่นกั วิชาการแต่ละ
ท่านได้ นาเสนอไว้ ประกอบไปด้ วย การวางแผน การเข้ าถึง การจัดการ การบูรณาการ การประเมิน
ความคิดสร้ างสรรค์ การสื่อสาร การร่วมมือร่ วมพลัง การตัดสินใจ การกาหนดขอบเขต คุณธรรม
จริยธรรม ความตระหนัก การนาไปใช้ และการสังเคราะห์
ความรู้ที่เป็ นพื ้นฐานหนุนการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้ วย 1)
ความเชี่ยวชาญด้ านความรู้ความเข้ าใจ (Cognitive Proficiency) เป็ นทักษะพื ้นฐานอันพึงมีใน
ชีวิตประจาวัน ความเชี่ยวชาญเหล่านี ้ ได้ แก่ การอ่านออกเขียนได้ การแก้ ปัญหา การคานวณ และ
การรู้ทางทัศนะ 2) ความเชี่ยวชาญด้ านเทคนิค (Technical Proficiency) เป็ นองค์ประกอบ
พื ้นฐานของการรู้ดจิ ิทลั (digital literacy) ซึง่ รวมถึงความรู้พื ้นฐานเกี่ยวกับฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์
โปรแกรม เครื อข่าย และส่วนประกอบต่างๆ ของเทคโนโลยีดจิ ิทลั 3)ความเชี่ยวชาญด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Proficiency) เป็ นการบูรณาการและประยุกต์ใช้ ทกั ษะ
ความรู้ความเข้ าใจและเทคนิค ความเชี่ยวชาญด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนี ้จะทา
ให้ บคุ คลเพิ่มความสามารถด้ านเทคโนโลยีได้ มากที่สดุ ซึ่งในระดับสูงสุดของความเชี่ยวชาญด้ านนี ้
จะมีผลลัพธ์ไปถึงการสร้ างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคลและสังคม
ด้ วย
ความแตกต่างระหว่างการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับการรู้ส ารสนเทศคือ
การรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็ นการใช้ เทคโนโลยีโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ เข้ ามามี
ส่วนร่วมในการเข้ าถึง การจัดการ การบูรณาการ การประเมิน การกาหนดขอบเขต ความตระหนัก
คุณธรรมจริ ยธรรม และการสื่อสาร เพื่อนามาใช้ ในทางปฎิบตั ิในสังคมแห่งการเรี ยนรู้ แต่การรู้
สารสนเทศไม่มีการระบุถึงวิธีการเข้ าถึงแหล่งข้ อมูล เมื่อได้ รับสารสนเทศแล้ วไม่มีการเผยแพร่
สารสนเทศนันๆ
้ ไปยังผู้อื่นที่มีความสนใจในประเด็นเดียวกัน
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2. องค์ ประกอบของการรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
California Emerging Technology Fund (2008) ได้ ให้ คาจากัดความ องค์ประกอบ และระบุ
ความสามารถ ดังแสดงในตาราง 2.2
ตาราง 2.2 องค์ประกอบหลักของการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
องค์ประกอบ
เข้ าถึง
จัดการ
บูรณาการ

ประเมิน
สร้ างสรรค์

สื่อสาร

องค์ประกอบหลักของการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คาจากัดความ
ความสามารถ
มีความรู้และสามารถค้ นคืนสารสนเทศ
ค้ นหา ค้ นพบ ค้ นคืนสารสนเทศในบริบทของดิจิทลั
ประยุกต์ โครงสร้ างการด าเนิ น งานที่มีอยู่ หรื อ จัดการข้ อมูลเบื ้องต้ นเพื่อเข้ าถึงและสามารถค้ นคืนและใช้
แยกประเภทงาน
โปรแกรมในอนาคต
ตีความ นาเสนอ สรุป เปรียบเทียบ และเสนอข้ อ ตี ค วามและน าเสนอสารสนเทศโดยใช้ เทคโนโลยี
โต้ แย้ ง
สารสนเทศและการสื่อ สารเพื่อการสัง เคราะห์ สรุ ป ผล
เปรี ย บเที ย บ และเสนอข้ อโต้ แ ย้ งจากแหล่ ง ข้ อมูล ที่
หลากหลาย
ตัดสินเกี่ยวกับคุณภาพ ความเชื่อมโยง การใช้ ตัด สิ น ความถูก ต้ อง เหมาะสม จากแหล่ ง ข้ อมูล เพื่ อ
ประโยชน์ ประสิทธิภาพของสารสนเทศ
จุดมุง่ หมายเฉพาะ
สร้ า งสารสนเทศโดยการปรั บเปลี่ยน ประยุกต์ ปรับเปลี่ยน ประยุกต์ ออกแบบ หรื อประดิษฐ์ สารสนเทศ
ออกแบบ ประดิษฐ์
ด้ วยสิ่งแวดล้ อมด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่ออธิบายเหตุการณ์ แสดงความคิดเห็น หรือแสดงจุดยืน
สื่อ สารสารสนเทศเพื่ อโน้ ม น้ า วที่ ป ระชุม ตาม สื่อสาร ปรับเปลี่ยน และนาเสนอสารสนเทศในบริ บทของ
ความเหมาะสม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ ผ้ อู ื่นรับรู้

องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ เสนอแนวคิด
เกี่ยวกับมิตขิ องการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งประกอบด้ วยแนวคิดหลัก คาอธิบาย
และสมรรถนะหลัก ดังตาราง 2.3
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ตาราง 2.3 มิตขิ องการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร: แนวคิดหลัก คาอธิบาย และสมรรถนะ
หลัก
มิติ/แนวคิดหลัก
คาอธิบาย
สมรรถนะหลัก
ความรู้
ตระหนั ก ถึ ง เทคโนโลยี แ ละให้ - ใช้ อปุ กรณ์การสื่อสาร คอมพิวเตอร์ อินเทอร์ เน็ต หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
(knowledge) ความสนใจในส่วนที่เกี่ยวข้ อง
และการสื่อสารอื่นๆ ได้
ความรู้เบื ้องต้ น
- ระบุรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- รู้จกั หน้ าที่และศักยภาพในการทางานของเทคโนโลยีตา่ งๆในชีวิตประจาวัน
- เข้ าใจคุณลักษณะพื ้นฐานและสามารถใช้ เป็ น เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ การส่ง
ข้ อความ การฝากเสียงในระบบโทรศัพท์ การใช้ โปรแกรมสาเร็จรูป การรับส่ง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
- แยกแยะระหว่างโลกเสมือนและโลกจริง
- ตระหนักถึงความจาเป็ นในกฎเกณฑ์การใช้ ภาษาเฉพาะทางด้ านอินเทอร์ เน็ต
ทักษะ (skill)
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ - ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่
ทักษะด้ าน
การสื่อสาร ซึง่ หมายรวมถึง
กล้ องวีดิทศั น์ เครื่องบันทึกเสียง วิทยุ โปรแกรมสาเร็จรูปต่างๆ รวมถึงการใช้
เทคนิค
ทักษะหรือความสามารถในการ บริการอินเทอร์ เน็ต
การเข้ าถึง การค้ นคืน การจัดเก็บ - เข้ าถึงและสืบค้ นข้ อมูล
การจัดการ การบูรณาการ การ
- ใช้ บริการอื่นๆ ผ่านอินเทอร์ เน็ต
สร้ างสรรค์และสื่อสารสารสนเทศ - รวบรวมและประมวลข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์
และความรู้ ตลอดจนการมีสว่ น - แปลข้ อมูลไปสูก่ ารนาเสนอและรูปแบบอื่นๆ
ร่วมในเครือข่ายต่างๆ ทาง
- ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในหลายรูปแบบเพื่อสนับสนุนการคิด
อินเทอร์ เน็ต
วิเคราะห์ สร้ างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการศึกษา การทางานหรือกิจกรรมยามว่าง
- แยกแยะความน่าเชื่อถือ
เจตคติ
มี ค วามเข้ าใจว่ า การได้ ม าและ - ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการทางานส่วนตัวหรือเป็ นทีม
(attitude)
ทั ก ษ ะ ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การให้ ความช่วยเหลือกันและกันในการ
ทักษะการ
สารสนเทศมี ผ ลกระทบต่อ การ แก้ ปัญหา
ประเมิน
พัฒ นาตัว บุค คลและสัง คม ซึ่ ง - ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีเหตุผล โดยระมัดระวังในการ
หมายถึ ง มุม มองที่ มี ต่อ ค่ า นิ ย ม ใช้ อย่างปลอดภัยและรับผิดชอบ
ความรั บ ผิ ด ชอบ การฝึ กฝน - มีเจตคติที่มงุ่ มันและมีความรอบคอบเมื่อต้ องมีการประเมินข้ อมูล โดย
ทักษะการสื่อสารและพฤติกรรม สามารถตัดสินใจได้ วา่ โฆษณาเหล่านันมี
้ ความจริงเท็จอย่างไร
อื่ น ๆ และความสามารถทาง - สนใจในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขยายแนวคิดมุมองโดย
สังคม และคุณธรรมจริ ยธรรม ที่ เข้ าไปมีสว่ นร่วมในชุมชนและเครือข่ายในหลากหลายสาเหตุ
ได้ รับ การพัฒนา ซึ่งเป็ นผลของ - เข้ าใจผลลัพธ์จากการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ โดย
การประเมิ น และการสะท้ อน สามารถเข้ าใจว่าการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีผลกระทบต่อการ
มุมมองอย่างเป็ นระบบ
สร้ างค่านิยมและความรับผิดชอบต่อการสื่อสาร
- ประเมินผลการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่กระทบต่อค่านิยม
ที่มา: Strategy framework for promoting ICT literacy in the Asia-Pacific region. UNESCO Bangkok, 2008.

48

3. การรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับโรงเรียน
มาตรฐานการแสดงออกของกระบวนการเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อ สาร (ICT
Literacy) ได้ แก่ สืบค้ นข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลที่หลากหลาย คัดเลือกข้ อมูลที่มีคณ
ุ ภาพและจัดการ
ข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลต่างๆ เลือกใช้ วิธีการเข้ าถึงข้ อมูลได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสมกับแหล่งข้ อมูล
สรุ ปใจความส าคัญ ของข้ อมูล ที่ ไ ด้ จ ากการสื บค้ น สัง เคราะห์ ข้ อมูล เพื่ อ สร้ างความคิดใหม่
เปรี ยบเทียบความรู้ เดิมกับความรู้ ใหม่เพื่อตัดสินใจเลือกใช้ ข้อมูล ประยุกต์ใช้ ความรู้เดิมเข้ ากับ
ความรู้ใหม่เพื่อวางแผนและสร้ างสรรค์ผลงาน แลกเปลี่ยนข้ อมูลกับผู้อื่นด้ วยวิธีการที่ห ลากหลาย
เพื่อตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูล นาเสนอผลงานที่ภาคภูมิใจต่อผู้อื่น และมีจริ ยธรรมในการ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งจงรัก เทศนา (2549) ได้ เสนอยุทธศาสตร์ การเรี ยนรู้ ไว้
ดังนี ้ คือ 1) จัดให้ ผ้ เู รี ยนเรี ยนรู้ตามสภาพจริ ง ด้ วยการปฏิบตั ิจริ ง (authentic learning) 2) จัดให้ มี
การเรี ยนรู้ ตามความสนใจเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีความกระตือรื อร้ น (active learning) 3) จัดให้ ผ้ เู รี ยน
เรี ยนรู้ และร่ วมมือช่วยเหลือกัน (collabolative learning) มีการจัดการความรู้ โดย แลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้ซงึ่ กันและกันด้ วยวิธีการที่หลากหลาย และ 4) ประเมินผลตามสภาพจริ งจากการปฏิบตั ิงาน
ของผู้เรี ยน (authentic assessment) ซึ่ง Wijaya and Surendro (2006) ได้ กาหนดตัวอย่างการ
ทดสอบทักษะการรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสารวจความพร้ อมของบุคลากรใน
e-Government ดังตาราง 2.4
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ตาราง 2.4 การทดสอบทักษะการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระบวนการ
ทักษะเบื ้องต้ น
การเข้ าถึง

การจัดการ
การบูรณาการ
ประเมินผล
สร้ างสรรค์
สือ่ สาร

ตัวอย่ างการทดสอบ
- ลาก (drag) วาง บันทึก คัดลอก การเลือ่ นเมาส์ การใช้ เมนูลสิ
- เลือกและเปิ ดข้ อความในกล่องจดหมาย
- อ่านข้ อความจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
- รับ-ส่งข้ อความอิเล็กทรอนิกส์
- ใช้ บริ การโปรแกรมค้ นหา (search engine)
- จัดกลุม่ email address
- จัดแฟ้ มข้ อมูลที่มีความหลากหลาย
- แสดงสารสนเทศจากโปรแกรมการค้ นหา
- เสนอข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลที่หลากหลาย
- เปรี ยบเทียบและตัดสินสารสนเทศจากโปรแกรมการค้ นหาในหัวข้ อที่เกี่ยวข้ อง
- สร้ างสารสนเทศหรื อความรู้ตา่ งๆ โดยการใช้ ซอฟต์แวร์ ประยุกต์ตา่ งๆ
- ตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ตัวบ่ งชีต้ ามมาตรฐานของ NET-S ในการดาเนินงานของนักเรียน
สมาคมระหว่างประเทศเพื่อการเทคโนโลยีในการศึกษา (ISTE) ได้ จดั ทามาตรฐานการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการเรี นยรู้ โดยองค์ประกอบหลักของโครงการนี ้ คือ พัฒนาชุดข้ อมูลนักเรี ยนระดับ
ก่อนเข้ าศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่สามารถใช้ เทคโนโลยีได้ ในระดับที่พฒ
ั นาแล้ วข้ อมูลนี ้จะเน้ นให้
เห็ น ว่า นักเรี ย นควรได้ รั บ การพัฒ นาทักษะทางเทคโนโลยี ที่ ส่ง เสริ ม การเรี ยนรู้ การผลิ ต การ
ตัดสินใจ และในชีวิตประจาวัน ข้ อมูลแต่ละมาตรฐานนี ้กาหนดกรอบการเตรี ยมพร้ อมนักเรี ยนให้
เป็ นผู้เรี ยนที่ใช้ เทคโนโลยีการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้
ตัวบ่งชี ้เหล่านี ้จะระบุตามความสามารถการใช้ เทคโนโลยีของผู้เรี ยนตามระดับชันตั
้ งแต่
้
ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชุดข้ อมูลนี ้จะเป็ นตัวบ่งชี ้ความสาเร็ จของนักเรี ยนทุก
ระดับชัน้ โดยได้ ระบุว่า ควรพัฒนาทักษะโดยใช้ กิจรรมส่งเสริ มการเรี ยนรู้นนั ้ ได้ แก่ การศึกษาของ
ผู้เรี ยนมาตรฐานตัวบ่งชีก้ ารดาเนินงานขึน้ อยู่กับผลผลิตและความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้ าน
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ่อแม่ ครู และผู้เชี่ยวชาญด้ านหลักสูตร
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คุณลักษณะที่ผ้ ูเรี ยนสามารถใช้ เทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อธิบายและแสดงแนวคิดหรื อกระบวนการในการใช้ แม่แบบหรื อแผนที่ความคิด
2. สร้ างภาพเคลื่อนไหวหรื อวีดทิ ศั น์สารคดีเกี่ยวกับเหตุการณ์ในโรงเรี ยน ประชาคม หรื อ
ท้ องถิ่น
3. รวบรวมข้ อมูล ตรวจสอบแบบ และใช้ ข้อมูลในการตัดสินใจ โดยใช้ เครื่ องมือดิจิทลั
4. เข้ าร่วมโครงการการเรี ยนแบบร่วมมือกันในชุมชนการเรี ยนรู้ออนไลน์
5. ประเมิ น โดยใช้ ท รั พ ยากรดิจิ ทัล เพื่ อ ก าหนดความน่า เชื่ อ ถื อ ของเจ้ า หน้ า ที่ แ ละผู้
จัดพิมพ์ รวมทังก
้ าหนดความทันสมัยและความถูกต้ องของเนื ้อหาสาระ
6. ใช้ เครื่ องมือเก็บข้ อมูล วิเคราะห์และรายงานผลเพื่อกาหนดปั ญหาที่มาจากเนือ้ หา
สาระต่างๆ
7. เลือกและใช้ อปุ กรณ์และทรัพยากรดิจิทลั เพื่อทาให้ งานสาเร็จและแก้ ไขปั ญหา
8. ใช้ อุป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ พื่ อ ตรวจสอบหลัก สูต รจากมุม มองที่ ห ลากหลายทาง
วัฒนธรรมร่วมกับผู้เรี ยนอื่นๆ
9. รวมไฟล์ประเภทต่างๆ เพื่อสร้ างและนาเสนอเอกสารหรื องานนาเสนอ
10. พัฒนาและใช้ ยทุ ธศาสตร์ กาหนดและแก้ ปัญหาที่เกิดจากฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ใน
ชีวิตประจาวัน
คุณลักษณะที่ผ้ ูเรี ยนสามารถใช้ เทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ออกแบบ พัฒนาและทดสอบเกมการเรี ยนรู้ แบบดิจิทลั เพื่อแสดงความรู้และทักษะที่
เรี ยนจากหลักสูตร
2. สร้ างและเผยแพร่ชดุ แสดงศิลปะที่แสดงถึงความเข้ าใจด้ านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
และความรู้เกี่ยวกับประเทศต่างๆ
3. เลื อ กอุ ป กรณ์ แ ละทรั พ ยากรดิ จิ ทัล เพื่ อ ใช้ ท างานได้ จริ ง และเลื อ กอุ ป กรณ์ ที่ มี
ประสิทธิภาพ
4. ใช้ รูปแบบหลักสูตรเฉพาะด้ านสาหรับกระบวนการคิดวิเคราะห์
5. ระบุประเด็นเกี่ยวกับโลกเพื่อวิจยั และพัฒนาแผนการตรวจสอบและนาเสนอวิธีการ
แก้ ปัญหาที่เป็ นนวัตกรรมและยัง่ ยืน
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6. วิเคราะห์ศกั ยภาพและข้ อจากัดของทรัพยากรเทคโนโลยีที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั และประเมิน
ศักยภาพเพื่อระบุถึงความต้ องการส่วนบุคคลของสังคมของการเรี ยนรู้และของการทางาน
7. ออกแบบเว็บไซต์ที่คนสามารถเข้ าถึงได้
8. วางแบบพฤติกรรมที่ ถูกต้ องตามกฎหมายและตามหลักจริ ยธรรมโดยการเลื อกใช้
ทรัพยากร
9. สร้ างงานนาเสนอที่ใช้ สื่อหลากหลายโดยใช้ อปุ กรณ์ดจิ ิทลั ที่เหมาะสมและถูกต้ องตาม
หลักจริยธรรม
10. ออกแบบและแก้ ไ ขปั ญหาฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครื อข่ายเพื่ อใช้ ในการ
เรี ยนรู้และผลิตอย่างเหมาะสม
สาหรับประเทศไทยโดยกระทรวงศึกษาธิการได้ มีการจัดทามาตรฐานหลักสูตรกลุ่มสาระ
การงานอาชี พ และเทคโนโลยีของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา ซึ่ง กระทรวงศึกษาธิ การได้ จัดทา
หลักสูตรสาหรับรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศพื ้นฐานสาหรับนักเรี ยนมัธยมศึกษาโดยจาแนกผล
การเรี ยนรู้ที่คาดหวังตามระดับชันดั
้ งนี ้
1) นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 1
ผลการเรี ยนรู้ ที่คาดหวังรายปี สาระเทคโนโลยีสารสนเทศ นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 1
มุง่ เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจ ความหมาย บทบาท ความสาคัญ ผลกระทบ ลักษณะสาคัญ องค์ประกอบ
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักการทางานของระบบคอมพิวเตอร์ บทบาทและประโยชน์ของ
ระบบคอมพิวเตอร์ โดยให้ ผ้ ูเ รี ยนศึกษาข้ อมูล สารสนเทศ องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ การ
ประมวลผล ผลกระทบของเทคโนโลยี-สารสนเทศ การใช้ โปรแกรมพื ้นฐาน ซอฟต์แวร์ สาเร็ จรูป การ
ประมวลคา โปรแกรมกราฟิ กอย่างง่าย เพื่อให้ สามารถใช้ คาสัง่ พื ้นฐานของระบบปฏิบตั กิ าร
1. อธิบายองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
2. อธิบายหลักการทางาน และบทบาทของระบบ คอมพิวเตอร์
3. บอกวิวฒ
ั นาการของคอมพิวเตอร์
4. บอกความหมายบทบาทความสาคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. อธิบายเกี่ยวกับข้ อมูลและประมวลผลข้ อมูลให้ เป็ นสารสนเทศ
6. อธิบายลักษณะสาคัญและองค์ประกอบของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. ใช้ เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์ เน็ตในการสืบค้ นข้ อมูลและติดต่อสื่อสารได้
8. ใช้ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในการติดต่อสื่อสารได้
9. มีจริยธรรมและคุณธรรมในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
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2) นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 2

ผลการเรี ยนรู้ ที่คาดหวังรายปี สาระเทคโนโลยีสารสนเทศ นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 2
มุ่ง เน้ น ให้ ผ้ ูเ รี ย นเข้ า ใจ และเห็ น คุณ ค่าการสื่ อ สารข้ อ มูล ประเภทและอุป กรณ์ ข องเครื อ ข่า ย
คอมพิวเตอร์ หลักการเบื ้องต้ น และการใช้ อินเทอร์ เน็ต การติดต่อสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์ หรื อ
ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ การค้ นหาข้ อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ หรื อระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
หรื อคอมพิวเตอร์ ระบบมัลติมีเดีย การใช้ โปรแกรมนาเสนอในรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อให้ เกิดทักษะ
ในการสื่อสาร และสืบค้ นข้ อมูลอย่างมีจิตสานึก และใช้ พลังงานอย่างคุ้มค่า
1. บอกองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
2. บอกความหมายของระบบเครื อข่าย คอมพิวเตอร์
3. บอกชนิดของระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
4. บอกประเภทและอุปกรณ์ของเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
5. บอกประโยชน์ของระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
6. อธิบายโครงสร้ างข้ อมูลได้
7. อธิบายหลักการสื่อ สารข้ อมูลได้
8. ติดต่อสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์ หรื อระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ได้
9. อธิบายหลักการค้ นหาข้ อมูลและความรู้ผา่ นคอมพิวเตอร์ และเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ตได้
10. ค้ นหาความรู้ หรื อข้ อมูลที่ต้องการผ่านเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตได้
11. มีคณ
ุ ธรรมในการใช้ คอมพิวเตอร์ โดยการเคารพสิทธิไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นไม่วา่
จะเป็ นด้ วยวิธีการใดๆทังสิ
้ ้น
12. ใช้ อินเทอร์ เน็ตเพื่อการสื่อสารข้ อมูลได้
13. ใช้ คอมพิวเตอร์ ระบบมัลติมีเดียได้
14. ใช้ โปรแกรมนาเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม
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3) นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 3

ผลการเรี ยนรู้ ที่คาดหวังรายปี สาระเทคโนโลยีสารสนเทศ นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 3
มุ่งเน้ นให้ ผ้ ูเรี ยนเข้ าใจ หลักการและวิธีการแก้ ปัญหา กระบวนการวางแผนการแก้ ปัญหา การ
จาลองความคิดเป็ นแผนภาพ และข้ อความ การใช้ กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ
แก้ ปัญหา หลักการและวิธีการทาโครงงาน กระบวนการวางแผน และวิธีการทาโครงงานที่มีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรู้ เบื ้องต้ นทางลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปั ญญาและสามารถใช้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สร้ างงานอย่างมีจริยธรรมและใช้ พลังงานอย่างคุ้มค่า
1. อธิบายหลักการและวิธีการแก้ ปัญหา
2. วางแผนการแก้ ปัญหา
3. จาลองความคิดเป็ นแผนภาพและข้ อความ
4. ใช้ กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ ปัญหา
5. อธิบายหลักการและวิธีการทาโครงงาน
6. วางแผนการทาโครงงาน
7. อธิบายขันตอนวิ
้
ธีการทาโครงงานที่มีการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
8. มีความรู้เบื ้องต้ นทางกฎหมายลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปั ญญา
9. มีจริยธรรมในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้ างงาน
10. สามารถใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สร้ างงานจากจินตนาการหรื องานที่ทาใน
ชีวิตประจาวัน
Information Technologies Group ได้ นาเสนอกรอบแนวคิดดัชนีความพร้ อมการใช้
เครื อข่า ย โดยสามารถวัดได้ จ ากการใช้ เครื อ ข่าย และปั จ จัย ที่ มี ผลกระทบ ได้ แก่ ด้ า นการใช้
เครื อข่าย โดยวัดจากโครงสร้ างพืน้ ฐานด้ านข้ อมูลข่าวสาร ด้ านนโยบายเครื อข่ายวัดจากการมี
นโยบายด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้ านสังคมเครื อข่ายวัดจาก การเรี ยนรู้ ผ่าน
เครื อข่าย โอกาสด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้ านเศรษฐกิจเครื อข่าย วัดจากการ
บริการของภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังแสดงในแผนภาพ 2.2
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ดัชนี

ดัชนีรวม

การใช้
เครื อข่าย

ดัชนียอ่ ย
นิยามจาก 5 ตัวแปรที่เกี่ยวข้ องกับปริมาณและคุณภาพ
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร

การใช้
เครือข่าย

ดัชนีความ
พร้ อมการ
ใช้ เครื อข่าย

นโยบายด้ าน
เครือข่าย

ปั จจัยที่มี
ผลกระทบ

โครงสร้ างพื ้นฐานด้ านข้ อมูล
ข่าวสาร
ฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และการ
สนับสนุน
นโยบายด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
สิ่งแวดล้ อมด้ านธุรกิจและ
เศรษฐกิจ

สังคมเครือข่าย

เศรษฐกิจ
เครือข่าย

การเรียนรู้ผ่านเครือข่าย
โอกาสด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ต้ นทุนทางสังคม
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
การบริการภาครัฐบาลผ่าน
อิเล็กทรอนิกส์
โครงสร้ างพื ้นฐานทัว่ ไป

ที่มา : Global Information Technology Report 2001-2002, Information Technologies Group, Center for International
Development at Harvard University

แผนภาพ 2.2 แนวคิดดัชนีความพร้ อมการใช้ เครื อข่าย
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ตอนที่ 3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตัวบ่ งชี ้
1. ความหมายของตัวบ่ งชี ้
ตัวบ่ง ชี ้ ตรงกับ ภาษาอัง กฤษว่า indicator ซึ่ง dictionary ให้ ค วามหมาย ตัว บ่ง ชี ้
(indicator) หมายถึง เครื่ องมือ
Longman Dictionary of Contemporary English (1995:724) ได้ ให้ ความหมายของ
ตัวบ่งชี ้ว่า ตัวบ่งชี ้เป็ นสิ่งที่ ถูกกาหนดให้ เป็ นสัญลักษณ์ที่บอกถึงสถานการณ์ที่กาลังเปลี่ยนแปลง
(something that can be regarded as a sign which shows you in what way a situation is
changing) หรื อเครื่ องชี ้บอก เช่น อุณหภูมิ ความดัน
Webster’s Dictionary (1983:930) ได้ ให้ ความหมายของตัวบ่งชี ้ไว้ ว่า ตัวบ่งชี ้เป็ นสิ่งที่
ชี ้บอกหรื อชี ้ให้ เห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ได้ คอ่ นข้ างแม่นยาไม่มากก็น้อย (something which points out
or points to with more or less exactness)
Davies (1972) ให้ ความหมายว่า ตัวบ่งชี ้ หมายถึง ข้ อความที่บ่งบอก หรื อเครื่ องมือที่
ใช้ ในการติดตามการดาเนินงานหรื อสภาวะของระบบ
Johnstone (1981) กล่าวว่า ตัวบ่งชี ้ หมายถึง สารสนเทศที่บง่ บอกปริ มาณเชิงสัมพันธ์
หรื อสภาวะของสิ่งที่มงุ่ วัดในเวลาใดเวลาหนึง่ ซึง่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในอนาคต
Burstein, Oakes และ Guiton (1992) ได้ ให้ ความหมายของตัวบ่งชี ้ ไว้ ว่า เป็ นค่าสถิติที่
ให้ สารสนเทศเกี่ ยวกับสถานะ คุณภาพ หรื อผลการปฏิบตั ิงานของระบบการศึกษา ซึ่งอาจเป็ น
ค่า สถิ ติเ ฉพาะเรื่ อ งหรื อ ค่า สถิ ติร วมก็ ไ ด้ โดยจะต้ อ งมี เ กณฑ์ ม าตรฐานส าหรั บ การตัด สิ น ใจ
นอกจากนี ้ยังต้ องให้ สารสนเทศที่สอดคล้ องกับคุณลักษณะที่ต้องการจะวัดด้ วย
เจือจันทร์ จงสถิตอยู่ และแสวง ปิ่ นมณี (2529) กล่าวว่า ตัวบ่งชี ้เป็ นสารสนเทศอย่าง
หนึง่ ที่ได้ มาจากการประมวลผลข้ อมูล โดยใช้ มาตรการทางสถิตคิ านวณขึ ้น เพื่อใช้ ประโยชน์ในการ
กาหนดนโยบาย การวางแผนและการบริ หารงาน การติดตามผลการดาเนินงานและการจัดลาดับ
การพัฒนา
อารุง จันทวานิช (2533) ให้ ความหมายตัวบ่งชี ้ว่า คือ สารสนเทศที่ช่วยในการวินิจฉัย
และชี ้สภาวะ ตลอดจนปั ญหาอุปสรรคของการดาเนินงานทางการศึกษาในช่วงเวลาใดเวลาหนึง่
ศิริชัย กาญจนวาสี (2537) กล่าวว่า ตัวบ่ง ชี ้ หมายถึง ตัวประกอบ ตัวแปร หรื อค่าที่
สังเกตได้ ซงึ่ ใช้ บง่ บอกสถานภาพหรื อลักษณะการดาเนินงานหรื อผลการดาเนินงาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2530) ให้ ความหมายว่า ตัวบ่งชี ้ เป็ นสิ่งที่
แสดงสภาวะ หรื อชี ้สถานการณ์ที่เกิดขึ ้นหรื อเปลี่ยนแปลงไปโดยอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด
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ซึ่งตัวบ่งชี ้สามารถวินิจฉัย แลช่วยชี ้บทบาทหน้ าที่ รวมทังปั
้ ญหาอุปสรรคของการดาเนินงานของ
องค์ประกอบต่างๆ ของการจัดการศึกษาในช่วงเวลาและระดับที่ต้องการวัดหรื อตรวจสอบ
สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสิทธุ์ (2539) ให้ ความหมายว่า ตัวบ่งชี ้ เป็ นมาตรวัดที่ใช้ วดั ระดับของ
ผลการปฏิบตั งิ าน หรื อการดาเนินงานของหน่วยงาน ซึง่ หน่วยงานนันอาจเป็
้
นตัวบุคคล กลุ่มบุคคล
องค์กรที่เป็ นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรื อธุรกิจเอกชนไม่ว่าจะอยู่ในระดับใด และมีวตั ถุประสงค์
ของการดาเนินงานหรื อปฏิบตั งิ านเป็ นอย่างไร
เมธี ครองแก้ ว (2540) ให้ ความหมายว่า ตัวบ่งชี ้ เป็ นเครื่ องมือบอกทิศทางว่าการพัฒนา
หรื อ การด าเนิ น กิ จ กรรมที่ เ ป็ นนโยบายสาธารณะของรั ฐ ในแต่ล ะเรื่ อ งได้ ไ ปถึ ง จุด ใด บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายแค่ไหน ซึ่งเป็ นเรื่ องของการดูสมั ฤทธิผลของงานหรื อระบุผลสาเร็ จของ
งาน
นงลักษณ์ วิรัชชัย (2545) กล่าวว่า ตัวบ่งชี ้ หมายถึง ตัวแปรประกอบหรื อองค์ประกอบที่
มีคา่ แสดงถึงลักษณะหรื อปริมาณของสภาพที่ต้องการศึกษา ณ จุดเวลา หรื อช่วงเวลาหนึ่ง ค่าของ
ตัวบ่งชี ้ แสดง/ระบุ/บ่งบอก ถึงสภาพที่ต้องการศึกษาเป็ นองค์รวมอย่างกว้ างๆ แต่มีความชัดเจน
เพียงพอที่ จะใช้ ในการเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดไว้ เพื่อประเมินสภาพที่ต้องการศึกษาได้
และใช้ ในการเปรี ยบเทียบระหว่างจุดเวลา/ช่วงเวลาที่ต่างกัน เพื่อให้ ทราบถึงความเปลี่ยนแปลง
ของสภาพที่ต้องการศึกษาได้
ตัวบ่งชี ้ (indicators) เป็ นสารสนเทศที่มีความสาคัญอย่างยิ่งในการนาไปใช้ ประโยชน์ใน
การวางแผนและการกาหนดนโยบาย ซึ่งจะช่วยให้ มองเห็นภาพของผลผลิตที่จะเกิดขึ ้นจากการ
ดาเนินนโยบายและแผนงานนันได้
้ อย่างชัดเจน นอกจากนันตั
้ วบ่งชี ้ยังสามารถใช้ เพื่อการติดตาม
สภาวะหรื อความเคลื่อนไหวต่างๆ ของระบบ โดยตัวบ่งชี ้จะเป็ นสิ่งที่แสดงสัญญาณเตือ นให้ ร้ ู ถึง
สาเหตุของปั ญหาในการบริ หารงานว่ามาจากส่วนใด ซึ่งตัวบ่งชี ้จะช่วยให้ ผ้ ูกาหนดนโยบาย นัก
วางแผน รวมถึ ง นัก บริ ห ารสามารถตรวจสอบ ก ากั บ ติ ด ตามผลการด าเนิ น งานได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภ าพ อี กทัง้ ตัวบ่ง ชี ย้ ัง สามารถใช้ เพื่ อเปรี ยบเที ยบการดาเนินงานระหว่างองค์กรหรื อ
หน่วยงาน โดยจะชี ้ให้ เห็นถึงจุดที่เป็ นปั ญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ ไข อันจะเป็ นประโยชน์ตอ่ การจัดสรร
ทรัพยากรต่างๆ ให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สดุ
จากความหมายของตัว บ่ง ชี ด้ ัง กล่า วข้ า งต้ น สามารถสรุ ป ได้ ว่า ตัว บ่ง ชี ้ หมายถึ ง
สารสนเทศที่แสดงถึงสภาพ หรื อสภาวะอย่างใดอย่างหนึ่ง ในเชิงปริ มาณ หรื อเชิงคุณภาพซึ่งอยู่ใน
รูปของค่าที่สงั เกตได้ อาจจะเป็ นตัวเลข ตัวแปร องค์ประกอบที่เกิดขึ ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เกิด
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จากการน าตัวแปรหรื อ ข้ อ เท็ จ จริ ง ต่างๆมาสัม พัน ธ์ กัน เพื่ อให้ เกิ ดคุณค่า ซึ่ง จะสะท้ อ นให้ เ ห็ น
สภาพการณ์ที่ต้องการศึกษาโดยรวม
2. ลักษณะสาคัขของตัวบ่ งชี ้
Johnstone (1981 อ้ างถึงใน นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2545) ได้ สรุปลักษณะของตัวบ่งชี ้ที่
สาคัญมี 5 ประการดังนี ้
1) ตัวบ่ งชีต้ ้ องระบุสารสนเทศเกี่ยวกับสิ่งหรือสภาพที่ศึกษาอย่ างกว้ างๆ
ตัวบ่งชี ้ต้ องให้ สารสนเทศที่ถกู ต้ องแม่นยาไม่มากก็น้อย แต่ไม่จาเป็ นต้ อ งถูกต้ องแม่นยา
แน่นอนอย่างละเอียดถี่ถ้วน ซึ่งตามความหมายนี ้ ตัวบ่งชี ้มีความหมายเทียบเคียงได้ กบั “กระดาษ
ลิทมัส” ซึ่งเป็ นอินดิเคเตอร์ บง่ ชี ้สภาพความเป็ นกรด/ด่าง ในวิชาเคมี นักเคมีสามารถตรวจสอบ
สภาวะความเป็ นกรด/ด่าง โดยใช้ กระดาษลิทมัส โดยไม่จาเป็ นต้ องใช้ กระบวนการทดสอบความ
เป็ นกรด/ด่างทางเคมีด้วยวิธีการที่ซบั ซ้ อน ซึง่ ให้ ผลการวัดอย่างละเอียด ถูกต้ องแน่นอน
2) ตัวบ่ งชีแ้ ตกต่ างจากตัวแปร
ถึงแม้ วา่ ตัวบ่งชี ้จะให้ สารสนเทศแสดงคุณลักษณะเกี่ยวกับสิ่ง หรื อสภาพที่ศกึ ษาเหมือน
ตัวแปร ซึ่งให้ ค่าที่แสดงถึงปริ มาณ/ลักษณะของสิ่งหรื อปรากฏการณ์ที่นกั วิจยั สนใจศึกษา แต่ตวั
บ่งชี ้ก็ไม่เหมือนตัวแปร เพราะตัวแปรจะให้ สารสนเทศของสิ่งหรื อสภาพที่ต้องการศึกษาเฉพาะ
เพียงด้ านเดียว ไม่สามารถสรุปภาพโดยรวมทุกด้ านได้ แต่ตวั บ่งชี ้เป็ นการรวมตัวแปรที่เกี่ยวข้ องกัน
นาเสนอเป็ นภาพรวมกว้ างๆ ของสิ่งหรื อสภาพที่ต้องการศึกษา โดยความหมายนี ้ตัวบ่งชี ้จึงเป็ นตัว
แปรประกอบ (composite variable) หรื อองค์ประกอบ (factor) ก็ได้ ซงึ่ ไม่จาเป็ นต้ องมีตวั เดียว
3) ค่ าของตัวบ่ งชี ้ (indicator value) แสดงถึงปริมาณ (quantity)
ตัวบ่งชี ้ ต้ องแสดงสภาพที่ศกึ ษาเป็ นค่าตัวเลข หรื อเป็ นปริ มาณเท่านัน้ ไม่ว่าสิ่งที่ศกึ ษา
จะเป็ นสภาพเชิงปริมาณหรื อคุณภาพ และการแปลความหมายค่าของตัวบ่งชี ้ต้ องแปลความหมาย
เปรี ยบเทียบกับเกณฑ์หรื อมาตรฐานที่กาหนดไว้ แล้ วในตอนสร้ างตัวบ่งชี ้ ดังนันการสร้
้
างตัวบ่
้ งชี ้จึง
ต้ องมีการกาหนดความหมายและเกณฑ์เกี่ยวกับตัวบ่งชี ้อย่างชัดเจน ดังนัน้ ความหมายของตัวบ่งชี ้
ในประเด็นนี ้ จึงสามารถแยกความแตกต่างระหว่างตัวแปรและตัวบ่งชี ้ออกจากกันได้ ชดั เจนขึ ้น นัน่
คือ การวัดตัวแปรต้ องได้ ค่าที่มีความหมายโดยไม่ต้องมีเกณฑ์ในการแปลความหมาย แต่ตวั บ่งชี ้
ต้ องมีการกาหนดเกณฑ์หรื อมาตรฐานควบคูก่ นั กับการแปลความหมาย
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4) ค่ าของตัวบ่ งชีแ้ สดงสารสนเทศ ณ จุดเวลา หรื อช่ วงเวลา (time point/time
period)
ตัวบ่งชี ้ แสดงค่าของสิ่งหรื อสภาพที่ต้องการศึกษาเฉพาะจุดหรื อช่วงเวลาที่กาหนด ตัว
บ่งชี ้บางตัวอาจให้ สารสนเทศเฉพาะปี ใดปี หนึ่งหรื อเดือนใดเดือนหนึ่งและตัวบ่งชี ้บางตัวอาจให้
สารสนเทศเกี่ ย วกับ สภาพการพัฒ นาหรื อ การด าเนิ น งานในช่ ว งเลา 5 เดื อ น หรื อ 3 ปี ก็ ไ ด้
นอกจากนี ้ตัวบ่งชี ้อาจให้ สารสนเทศประกอบด้ วยค่าหลายค่าเป็ นอนุกรมเวลาก็ได้ เมื่อนาตัวบ่งชี ้ที่
ได้ จากจุดเวลาหรื อช่วงเลาที่ต่างกันมาเปรี ยบเทียบกัน ก็จะแสดงถึงสภาพความเปลี่ยนแปลของ
สภาพที่ต้องการศึกษานัน้
5) ตัวบ่ งชีเ้ ป็ นหน่ วยพืน้ ฐาน (basic units) สาหรับการพัฒนาทฤษฎี
การวิจัยเพื่อพัฒนาทฤษฎีใหม่ มีการดาเนินงานที่สาคัญเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้ องกับตัว
แปร 4 ขันตอนดั
้
งนี ้ 1) การบรรยายสภาพปรากฏการณ์ที่ศึกษาวิจัย 2) การนิยามสังกัปหรื อ
แนวคิดของปรากฏการณ์ที่ศึกษาวิ จัย หรื อการให้ นิยามเชิงทฤษฎีเป็ นภาพกว้ างๆ การให้ นิยาม
แบบกว้ างกๆ นี ้เหมือนกับการให้ นิยามของตัวบ่งชี ้ซึ่งแตกต่า งจากการให้ นิยามของตัวแปร 3) การ
กาหนดนิยามเชิงปฏิบตั กิ ารของปรากฏการณ์ ซึ่งในขันตอนนี
้
้นักวิจยั จะต้ องกาหนดนิยามที่ชดั เจน
ว่าปรากฏการณ์นนวั
ั ้ ดได้ จากตัวแปรอะไร และ 5) การวางแผน การเก็บรวบรวมข้ อมูล และการ
สร้ างตัวแปรปรากฏการณ์ที่ศกึ ษาวิจยั
ในการดาเนินงานทัง้ 4 ขันตอนนี
้
้ การกาหนดนิยามเชิงทฤษฎี และการกาหนดนิยามเชิง
ปฏิบตั ิการควรสอดคล้ องและตรงกัน แต่ในความเป็ นจริ งมีความแตกต่างระหว่างนิยามทังสอง
้
แบบ นิ ย ามเชิ ง ทฤษฎี บ อกความหมายของสั ง กัป อย่ า งกว้ า งๆ แต่นิ ย ามเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารบอก
ความหมายที่ชดั เจนของตัวแปร เมื่อนักวิจยั วิเคราะห์ขอั มูลโดยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
และพบความสัมพันธ์ นักวิจยั มักจะอนุมานความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเป็ นความสัมพันธ์ระหว่าง
สัง กัป หรื อตัวบ่ง ชีใ้ นกลุ่ม ประชากร ถ้ าตัวบ่งชี แ้ ละตัวแปรในการวิจัยมี ความแตกต่างกัน การ
อนุม านความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งตัว แปรเป็ นความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งตัว บ่ง ชี จ้ ึ ง ไม่ ถูก ต้ อ ง ดัง นัน้
Johnstone (1981) จึงได้ เสนอแนะให้ นกั วิจยั เก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็ นตัวบ่งชี ้ โดยใช้
ตัวบ่งชี ้เป็ นหน่วยพื ้นฐานสาหรับการวิจยั เพื่อสร้ างทฤษฎี
รุ้งรังษี วิบลู ชัย (2544) ได้ สรุปลักษณะที่สาคัญของตัวบ่งชี ้ไว้ 3 ประการดังนี ้
1. ต้ องกาหนดเป็ นปริ มาณ หรื อคิดเป็ นตัวเลขได้ มิใช่เป็ นการบรรยายข้ อความเพียง
อย่างเดียว และในการตีความค่าตัวเลขของตัวบ่งชี ้แต่ละตัว จะต้ องนามาเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ที่
จัดทาไว้ มิฉะนันจะไม่
้
สามารถบอกได้ วา่ ค่าตัวเลขที่ได้ นนสู
ั ้ งหรื อต่าได้ มาตรฐานหรื อไม่เพียงใด
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2. ค่าหรื อคุณลักษณะที่ได้ จากตัวบ่งชี ้มีความหมายภายใต้ เงื่อนไข 2 ประการ คือ
- เงื่อนไขของเวลากากับ กล่าวคือ ตัวบ่งชี ้จะบ่งบอกเฉพาะในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
ทัง้ นีข้ ึน้ อยู่กับตัวแปรหรื อข้ อมูล ว่าจัดเก็ บในช่วงใด ตัวบ่ง ชี อ้ าจมีค่า 1 สัปดาห์ 3 เดือน รอบปี
การศึกษา หรื อช่วง 5 ปี ก็ได้ ขึ ้นอยู่กับระยะเวลาที่จะนาข้ อมูลมาใช้ และการตีค่า เช่ น อัตราส่วน
จานวนอาจารย์ที่วฒ
ุ ิการศึกษาสูงกว่าระดับปริ ญญาตรี ต่อจานวนอาจารย์ทงหมดในปี
ั้
การศึกษา
2539 เป็ นต้ น
- เงื่อนไขของสถานที่กากับ กล่าวคือ ตัวบ่งชี ้จะบอกความหมายเฉพาะในเขตพื ้นที่
หรื อบริ เวณ หรื อส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบหรื อหน่วยงานที่ต้องการตรวจสอบ เช่น ตัวบ่ งชี ้ด้ าน
คุณภาพทางการศึกษาของประเทศ จังหวัด อาเภอ ตาบล ด้ านปั จจัย กระบวนการ หรื อผลลัพธ์
เป็ นต้ น ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั ข้ อมูลหรื อตัวแปรที่จดั เก็บนัน่ เอง
3. บอกถึงการดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน หรื อองค์กร สภาพการดาเนินงาน
เป็ นอย่างไร บรรลุวตั ถุประสงค์ที่วางไว้ หรื อไม่
ส่วน สุชาติ ประสิทธ์รัฐสินธุ์ (2539) ได้ สรุปลักษณะที่ดีของตัวบ่งชี ้ไว้ 6 ประการ ดังนี ้
1. มีความเป็ นกลาง (neutrality) หมายถึง ความไม่ลาเอียงของตัวบ่งชี ้ ยกตัวอย่างเช่น
ตัวบ่งชี ้ผลิตภาพของแรงงาน (labor productivity) ซึง่ วัดด้ วยอัตราส่วนระหว่างรายได้ ตอ่ ค่าใช้ จ่ าย
แรงงาน เมื่อนาตัวบ่งชี ้ไปใช้ ในหน่วยงานประเภทบริ การนันต้
้ องใช้ บุคลากรจานวนมาก ส่วนการ
ปฏิบตั งิ านประเภทการผลิตใช้ เครื่ องจักรกลมากกว่าแรงงาน
2. มีความเป็ นวัตถุวิสยั (objectivity) หมายถึง การตัดสินเกี่ยวกับค่าของตัวบ่งชี ้ไม่ได้
เกิดจากการคิดเอาเองของผู้วิจยั แต่ขึ ้นอยูก่ บั สภาวะที่เป็ นอยูห่ รื อที่เป็ นรูปธรรม
3. มีความไวต่อความแตกต่าง (sensitivity) หมายถึง ความสามารถของตัวบ่งชี ้ที่จะวัด
ความแตกต่างระหว่างหน่วยวิเคราะห์ได้ อย่างถูกต้ อง
4. ค่าของมาตรวัดหรื อตัวบ่งชี ้ที่ได้ ควรมีความหมายหรื อตีความได้ อย่างสะดวก กล่าวคือ
ค่าของมาตรวัดควรมีจดุ สูงสุดและต่าสุดที่ง่ายต่อความเข้ าใจ เช่น มีคา่ อยู่ระหว่าง 0 ถึง 10 หรื อ
ระหว่าง 0 ถึง 100 ค่าของตัวบ่งชี ้ที่ได้ จากการวัด หากอยู่ที่ 60 จะตีความได้ ว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ย (50)
เพียงเล็กน้ อย แต่หากค่าของมาตรวัดและตัวบ่งชีไ้ ม่มี ค่าสูงสุด (หรื อต่าสุด) ที่แน่นอน เช่น วัด
ออกมาแล้ วได้ 50 หรื อ 120 ก็ไม่ทราบว่า 50 หรื อ 120 นันจะตี
้ ความได้ อย่างไร
5. ความถูกต้ องในเนื ้อหาของตัวบ่งชี ้ที่นามาใช้ (content validity) ในการศึกษาหรื อ
พัฒนาตัวบ่งชี ้จะต้ องศึกษาให้ แน่ชดั ว่าเนื ้อหาในเรื่ องที่ศกึ ษานันๆ
้ คืออะไร ตัวบ่งชี ้ที่ดีต้ องมีความ
ถูกต้ องในเนื ้อหาที่ต้องการวัด
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6. ความถูกต้ องในการพัฒนาตัวบ่งชี ้ (development validity) การพัฒนาตัวบ่งชี ้ คือ
การนาเอาตัวแปรหลายๆ ตัวมารวมกัน ไม่ว่าจะนามาบวกกันหรื อคูณกัน ความถูกต้ องในการ
พัฒนาจึงขึ ้นอยูก่ บั ความสามารถพิสจู น์ได้ ในเชิงทฤษฎีสอดคล้ องกับเชิงประจักษ์ตามที่ปรากฏ
บุญใจ ศรี สถิตย์นรากูร. 2543 อ้ างอิงจาก Ashworth & Harvey. 1994; Cowman.
1996 สรุปลักษณะของตัวบ่งชี ้ทางการศึกษาที่ดี มีดงั นี ้
1. มีความสอดคล้ องกับพันธกิจของสถาบัน ครอบคลุมบทบาทหลักของสถาบันรวมทัง้
ครอบคลุมองค์ประกอบคุณภาพการจัดการศึกษา ทังในด้
้ านปั จจัยนาเข้ า กระบวนการและผลผลิต
2. สามารถนามาใช้ ควบคุมและประเมินการจัดการศึกษาของสถาบัน หรื อเป็ นการ
3. ประเมินตนเอง (Self Evaluation) เพื่อนาผลการประเมินที่ได้ มาพิจารณาปรับปรุ ง
และพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาบัน รวมทังน
้ ามาใช้ ในการวางแผน และการตัดสินใจ เพื่อการ
จัดการศึกษาของสถาบัน
4. มีความตรง (Validity) มีความเชื่อมัน่ (Reliability) และเป็ นที่ยอมรับของบุคลากรที่
เกี่ยวข้ องในสถาบัน
5. มี ค วามชั ด เจนไม่ ค ลุ ม เครื อ (Unambiguous)
และไม่ แ ปรผั น ง่ า ยนัก (Not
Susceptibility)
นภดล เจนอักษร (2546) ได้ กล่าวว่า ลักษณะที่สาคัญของตัวบ่งชี ้ต้ องประกอบด้ วย
รายละเอียด ดังนี ้
1. ต้ องมีนยั เชิงปริ มาณ โดยอาจจะไม่จาเป็ นที่จะต้ องระบุเป็ นตัวเลขหรื อสถิติข้อมูลใดๆ ก็
ได้
2. ต้ องเสนอข้ อมูลที่พงึ ประสงค์ทงหมดให้
ั้
ปรากฏชัดเจน
3. ต้ องให้ ความกระจ่างและข้ อเท็จจริงทังหมดแก่
้
ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ อง
4. ต้ องมีลกั ษณะเป็ นเครื่ องมือที่สามารถจาแนกแยกแยะ ประเมินผล หรื อเสนอวิสยั ทัศน์
ตลอดจนความมุง่ หมายใหม่ๆ ได้
สาหรับ ฮาร์ ท (2000) กล่าวว่า ตัวบ่งชี ้ที่มีประสิทธิภาพ (Effective Indicators) มี
ลักษณะดังนี ้
1. ต้ องตรงประเด็น (Relevant) ตัวบ่งชีต้ ้ องแสดงให้ เห็นถึงระบบต่างๆ ของสิ่งที่เรา
ต้ องการศึกษา
2. ต้ องเข้ าใจง่าย (Easy to Understand) โดยเฉพาะกับบุคคลที่ไม่มีความรู้ในขอบข่าย
ที่ศกึ ษา
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3. เชื่อถือได้ (Reliable) สามารถเชื่อถือในข้ อมูลที่ตวั บ่งชี ้นันก
้ าหนดให้
4. นาไปสูข่ ้ อมูล (Accessible Data) ตัวบ่งชี ้นี ้สามารถเก็บรวบรวมข้ อมูลได้
อีกทัง้ ศิริชัย กาญจนวาสี (2545) ได้ กล่าวถึง คุณสมบัติของตัวบ่ง ชี ท้ ี่ดี ซึ่งจะต้ อง
ประกอบด้ วยคุณสมบัตทิ ี่สาคัญดังต่อไปนี ้
1. ความตรง (Validity) เป็ นความสามารถของตัวบ่งชี ้ที่ชี ้วัดคุณลักษณะที่ต้องการวัดได้
อย่างถูกต้ อง แม่นยา โดยจะต้ องมีความตรงประเด็น (Relevant) เป็ นความเชื่อมโยงสัมพันธ์ หรื อ
เกี่ ยวข้ องโดยตรงกับคุณลักษณะที่มุ่งวัด และความเป็ นตัวแทน (Representative) มีมุมมองที่
ครอบคลุมองค์ประกอบสาคัญของคุณลักษณะที่มงุ่ วัดได้ อย่างครบถ้ วน
2. ความเที่ยง (Reliability) เป็ นความสามารถที่ ชี ว้ ัดคุณลักษณะที่มุ่ง วัดได้ อย่าง
น่าเชื่อถือ คงเส้ นคงวา หรื อบ่งชี ้ได้ คงที่เมื่อทาการวัดซา้ ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยจะต้ องมีความ
เป็ นปรนัย (Objectivity) และความคลาดเคลื่อนต่า (Minimum Error)
3. ความเป็ นกลาง (Neutrality) จะต้ องปราศจากความลาเอียง (Bias)
3. ประเภทของตัวบ่ งชี ้
ตัวบ่งชี ้มีหลายประเภท ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั เกณฑ์ที่ใช้ ในการจาแนก หากจาแนกตามแนวคิด
ของ Johnstone (1981) สามารถจาแนกประเภทของตัวบ่งชี ้ตามเกณฑ์ตา่ งๆ ได้ เป็ น 6 วิธี ดังนี ้
1) จ าแนกตามตัว แปรที่ เ ข้ า มามี ส่ว นร่ ว มในการสร้ างตัว บ่ง ชี ้ ได้ แ ก่ ตัว บ่ง ชี ต้ ัว แทน
(representative indicators) ตัวบ่งชีเ้ ดี่ยว (disaggregative indicators) และตัวบ่งชีร้ วม
(composite indicators)
2) จาแนกตามวิธีการแปลผล ได้ แก่ การแปลผลแบบอิงกลุ่ม (norm referenced) การ
แปลผลแบบอิงเกณฑ์ (criterion referenced) และการแปลผลแบบอิงตนเอง (self referenced)
3) จ า แน กต าม ลั ก ษณ ะ/ สเ กล กา รวั ด ไ ด้ แก่ วั ด เ ป็ น ค่ า สั ม บู ร ณ์ ( absolute
measurement) และวัดเป็ นค่าสัมพันธ์ (relative measurement)
4) จาแนกตามช่วงเวลา ได้ แก่ ตัวบ่งชี ้ที่แสดงค่าในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง (measurement
of stocks) แลตัวบ่งชี ้ที่แสดงการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเลา (measurement of flows)
5) จาแนกตามระดับในการวัด ได้ แก่ วัดลักษณะสภาพรวมๆ ทุกระดับ (measurement
of overall level) และวัดลักษณะการแจกแจงหรื อการกระจาย (measurement of distribution)
6) จาแนกตามตัวบ่งชี ้ระบบ ได้ แก่ ตัวบ่งชี ้สภาพทรัพยากร (input indicators) ตัวบ่งชี ้
กระบวนการ (process indicators) แลตัวบ่งชี ้ผลผลิต (output indicators)
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หากจ าแนกประเภทตัว บ่ง ชี ต้ ามทัศ นะของนัก วางแผนและนัก กาหนดตัวบ่ง ชี ้ โดย
คานึง ถึง ที่ ม าและประโยชน์ใช้ ส อยเป็ นสาคัญแล้ ว สามารถจ าแนกได้ ดัง นี ้ คือ ตัวบ่ง ชี ท้ ี่ แสดง
ลักษณะเฉพาะเรื่ อง (single indicator) ตัว บ่ง ชี ท้ ี่ แสดงลัก ษณะกลุ่ม เฉพาะ (compound
indicator) และตัวบ่งชี ้รวม (composite indicator) (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ,
2530)
วรรณี แกมเกตุ (2540) ได้ กล่าวถึงตัวบ่งชี ้ที่จาแนกประเภทตามตัวแปรที่เข้ ามามีส่วน
ร่วมในการสร้ างตัวบ่งชี ้ มี 3 ประเภท คือ
1) ตัวบ่งชี ต้ วั แทน (representative indicators) เป็ นตัวบ่ง ชีท้ ี่เป็ นตัวแปรเดี่ยว ซึ่ง
นามาใช้ บง่ บอกสภาวะของสิ่งที่มงุ่ ศึกษา นิยมใช้ กนั มากในงานวิจยั งานบริหารและงานวางแผน
2) ตัวบ่งชี ้เดี่ยว (disaggregative indicators) เป็ นตัวบ่งชี ้ที่นาข้ อมูลมาแยกเป็ นส่วนๆ
แทนที่ จะใช้ ตวั แปรใดตัวแปรหนึ่งอธิ บายคุณลักษณะหรื อมโนทัศน์หนึ่ง ตัวบ่งชี ป้ ระเภทนีต้ ้ อง
อาศัยคานิยามของแต่ละตัวแปรเพื่ออธิบายแต่ละส่วน หรื อแต่ละองค์ประกอบของระบบ ซึ่งถ้ า
นาไปใช้ อธิบายเพียงบางส่วนก็เกิดปั ญหาความไม่ถกู ต้ อง ดังนันลั
้ กษณะของตัวบ่งชี ้ประเภทนี ้จึง
ไม่ชว่ ยอธิบายคุณลักษะหรื อระบบที่ต้องการศึกษาได้ ถกู ต้ อง
3) ตัวบ่งชี ้รวม (composite indicators) เป็ นตัวบ่งชี ้ที่เกิดจากการรวมตัวแปรที่เกี่ยวข้ อง
กับสิ่งที่ม่งุ ศึกษาจานวนหนึ่งเข้ าด้ วยกันด้ วยวิธีการทางคณิตศาสตร์ เพื่อบ่งบ่อกสภาวะของสิ่งนัน้
ตัวบ่งชี ้ประเภทนี ้สามารถอธิบายสภาวะ หรื อคุณลักษณะของสิ่งที่ม่งุ ศึกษาได้ ดีกว่าการใช้ ตวั แปร
เดี่ยว
นอกจากนี ้แล้ วยังมีการแยกประเภทตามสาขาวิชา เช่น ตัวบ่งชี ้การศึกษา ตัวบ่งชี ้สังคม
ตัวบ่งชี ้คุณภาพชีวิต ตัวบ่งชี ้การศึกษาระดับประถมศึกษา ตัวบ่งชี ้การศึกษานอกระบบ ในการแยก
ประเภทนี ้ขึ ้นอยูก่ บั ความสนใจและความมุง่ หมายในการพัฒนาตัวบ่งชี ้
4. ประโยชน์ ของตัวบ่ งชี ้
การใช้ ประโยชน์จากตัวบ่งชี ้ทางการศึกษามีหลายด้ าน ดังนี ้ (ชินภัทร ภูมิรัตน, 2539)
1. ใช้ ในการกาหนดเป้าหมายของนโยบายทางการศึกษา ซึ่ง จะช่วยให้ เห็นภาพของ
ผลผลิตที่เกิดจากนโยบายนันตลอดจนสามารถก
้
ากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานได้
2. ใช้ ประโยชน์ในการติดตามสภาวะทางการศึกษา ในการค้ นหาความผิดพลาดของการ
จัดการศึกษา ซึง่ จะช่วยให้ ผ้ บู ริหารมีความตื่นตัวต่อปั ญหาต่อตลอดเวลา
3. ใช้ เ ป็ นตัว แทนของตัว แปรอิ ส ระหลายๆ ตัว เช่ น การใช้ ตัว บ่ง ชี ร้ วม(Composite
Indicator) เพื่อช่วยให้ เห็นภาพที่กว้ างขึ ้น และลดความซับซ้ อนของข้ อมูลให้ น้อยลง
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4. การใช้ ตวั บ่งชี ้ทางการศึกษา เพื่อเปรี ยบเทียบระหว่างองค์การ (สังกัด) และระหว่าง
ภูมิภาค ซึง่ จะช่วยชี ้ให้ เห็นถึงแหล่งของปั ญหาที่ต้องการแก้ ไขอย่างเร่งด่วน
นอกจากนี ้ เอมอร จัง ศิริ พ รปกรณ์ (2540) และ จอห์ น สโตน (Johnstone.1981)
กล่าวถึงประโยชน์ของตัวบ่งชี ้ไว้ ดงั นี ้
1. เป็ นข้ อ ความกาหนดนโยบาย ปั ญหาส่วนใหญ่ ที่พ บในการวางแผนคือขาดความ
ชัดเจนในการกาหนดวัตถุประสงค์และนโยบาย มักจะระบุในลักษณะที่กว้ างมากเกินไปการนาตัว
บ่งชี ม้ าใช้ ในข้ อความกาหนดนโยบายจะช่วยให้ ทราบสิ่ งที่ ต้องการให้ บรรลุผลตามนโยบายได้
ชัดเจนขึ ้น
2. ติด ตามผลในระบบการศึกษาการใช้ ตัว บ่ง ชี ท้ างการศึก ษาในการติดตามผลการ
เปลี่ยนแปลงมีความสาคัญมาก เพราะช่วยตรวจสอบว่าการเปลี่ยนแปลงนันเป็
้ นไปในทิศทางที่
ต้ องการ หรื อพึงประสงค์หรื อไม่ ซึ่งจะต้ องมีการใช้ วดั อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่องจึงจะสามารถใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาได้
2. พัฒนาการวิจยั เกี่ยวกับระบบการศึกษาตัวบ่งชี ้มีประโยชน์ตอ่ การพัฒนาการวิจยั โดย
เฉพาะตัวบ่งชี ้รวมสามารถใช้ แทนลักษณะของระบบการศึกษาในงานวิจยั โดยนาไปใช้ วิเคราะห์
เพื่อศึกษาวิจยั ในแง่มมุ ต่างๆ ตามต้ องการได้ ถกู ต้ องและน่าเชื่อถือดีกว่าการใช้ ตวั แปรเดียวหรื อตัว
แปรย่อยแต่ละตัว ซึง่ ถือว่าเป็ นพื ้นฐานของการวิเคราะห์เท่านัน้
3. จัดกลุ่มระบบการศึกษา ตัวบ่งชี ้ช่วยทาให้ การจัดแบ่งกลุ่มในระบบการศึกษามีความ
เที่ยวตรงและความเชื่อมั่น ทาให้ ประเทศที่มีระบบการศึกษาในกลุ่ม เดียวกันสามารถใช้ ข้อมูล
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ นอกจากนี ้การจัดแบ่งกลุ่มยังช่วยชีใ้ ห้ เห็นถึงลักษณะที่
เหมือนหรื อแตกต่างกันในการศึกษาใช้ ในการเปรี ยบเทียบการศึกษาระหว่างจังหวัดภายในประเทศ
หรื อระหว่างประเทศได้ ซึ่งดีกว่าการใช้ ตวั แปรใดตัวแปรหนึ่งหรื อใช้ ตวั แปรแต่ละชนิ ดหลายๆ ตัว
การสร้ างตัวบ่งชี ้รวมจะช่วยลดความผิดพลาดลงได้
4. มีลกั ษณะเป็ นกลาง ตัวบ่งชี ้ที่ใช้ มีลกั ษณะของความเป็ นกลางทาให้ สามารถกาหนด
ปทัสถานในการตัดสินได้ โดยที่ตวั บ่งชี ้มิได้ มีลกั ษณะเอนเอียงไปทางใดทางหนึง่
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การใช้ ตวั บ่งชีก้ ารศึกษามีจุดมุ่งหมายที่สาคัญรวม 3 ประการดังนี ้ (นงลักษณ์ วิรัชชัย ,
2545)
1. ตัวบ่งชี ้การศึกษาใช้ บรรยายสภาพ และลักษณะของระบบการศึกษาได้ อย่างแม่นยา
เพียงพอที่จะทาให้ เข้ าใจการทางานของระบบการศึกษาได้ อย่างเป็ นอย่างดี เปรี ยบเสมือนการฉาย
ภาพระบบการศึกษา ณ จุดเวลาจุดใดจุดหนึง่
2. ตัวบ่งชี ้การศึกษาประเภทตัวบ่งชี ้ค่าสมบูรณ์ หรื อตัวบ่งชี ้อิงตน ใช้ ศกึ ษาลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงหรื อแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษาในช่วงเวลา ช่วงใดช่วงหนึ่งได้ อย่าง
ถูกต้ องแม่นยา การใช้ ประโยชนในลักษณะนี ้เปรี ยบเหมือนการศึกษาระยะยาว
3. ตัวบ่งชีก้ ารศึกษาประเภทอิงเกณฑ์หรื อตัวบ่งชีส้ ัมพัทธ์ ใช้ ศึกษาเปรี ยบเทียบระบบ
การศึกษาได้ ทงที
ั ้ ่เป็ นการเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ หรื อการเปรี ยบเทียบระหว่างระบบการศึกษาของ
ประเทศต่างๆ หรื อการเปรี ยบเทียบสภาพระหว่างภูมิภาคในประเทศใดประเทศหนึง่
ตัวบ่งชี ้การศึกษาที่พฒ
ั นาขึ ้น เพื่อสนองความต้ องการใช้ งานทัง้ 3 ประการ Johnstone
(1981) สรุ ปว่า นักการศึกษาสามารถนาตัวบ่งชี ้การศึกษาไปใช้ ประโยชน์ได้ 4 ด้ าน คือ ด้ านการ
กาหนดนโยบายและวัตถุประสงค์การศึกษา ด้ านการกากับและการประเมินระบบการศึกษา ด้ าน
การจัด ล าดับ /ระดับ /ประเภทระบบการศึก ษา และด้ า นการวิ จัย เพื่ อ พัฒ นาระบบการศึก ษา
Burstein, Oakes และ Guiton (1992) ได้ เพิ่มเติมการใช้ ประโยชน์ด้านที่ 5 คือ ด้ านการประกัน
คุ ณ ภาพ (quality
assurance) และด้ านการแสดงความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ภาระหน้ าที่
(accountability) Windham (1988) Resnick, Nolan และ Resnick (1995) ได้ เพิ่มการใช้
ประโยชน์ ตั ว บ่ ง ชี ก้ ารศึ ก ษาด้ านที่ 6
คื อ ด้ านการก าหนดเป้ าหมายที่ ต รวจสอบได้
(benchmarking) แต่ละด้ านมีรายละเอียดดังนี ้
1. การกาหนดนโยบาย และวัตถุประสงค์การศึกษา
2. การกากับ และการประเมินระบบการศึกษา
3. การจัดลาดับ และการจาแนกประเภทของระบบการศึกษา
4. การวิจยั เพื่อพัฒนาระบบการศึกษา
5. การแสดงความรับผิดชอบต่อภาระหน้ าที่ และการประกันคุณภาพ
6. การกาหนดเป้าหมายที่ตรวจสอบได้
กล่าวโดยสรุป ตัวบ่งชี ้การศึกษามีประโยชน์มากต่อการบริ หารและการวิจยั ในด้ านการ
บริหาร ตัวบ่งชี ้การศึกษาใช้ ในการกาหนดนโยบายละวัตถุประสงค์ในการวางแผนการศึกษา ใช้ ใน
การกากับ ติดตามและตรวจสอบการดาเนินงานและการประเมินผลการดาเนินงาน ทังในเรื
้ ่ องการ
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ประกันคุณภาพ การแสดงความรับผิดชอบต่อภาระหน้ าที่ และการกาหนดเป้าหมายที่ตรวจสอบ
ได้ ตลอดจนการจัดลาดับและจัดประเภทระบบการศึกษาเพื่อประโยชน์ในการดาเนินงานพัฒนา
ในด้ านการวิจยั ตัวบ่งชี ้การศึกษาช่วยให้ ได้ ผลการวิจยั มีความตรงสูงกว่าการใช้ เพียงตัวแปรเดียว
หรื อการใช้ ชุดตัวแปรและให้ แนวทางการตังสมมุ
้
ติฐานวิจยั สาหรับศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ระหว่างตัวบ่งชี ้การศึกษาต่อไป
5. การพัฒนาตัวบ่ งชีท้ างการศึกษา
ในการพัฒนาตัวบ่งชี ้ทางการศึกษานัน้ จอห์นสโตน (Johnstone. 1981) กล่าวถึงวิธีการ
ทัว่ ไปที่ใช้ ในการสร้ างตัวบ่งชี ้ ซึง่ ประกอบด้ วยข้ อพิจารณา 4 ประการดังนี ้
1. ควรใช้ วิธีใดในการนิยามตัวบ่งชี ้ โดยจอห์นสโตน กล่าวว่า วิธีการกว้ างๆ ที่นิยมใช้
ในการนิยามตัวบ่งชี ้ ได้ แก่
1.1 การนิยามเชิงปฏิบตั ิการ (Pragmatic Reduction) การพัฒนาตัวบ่ง ชีท้ าง
การศึกษาโดยแนวทางนี ้ สามารถทาได้ 2 วิธีด้วยกันคือ วิธีที่ 1 โดยการคัดเลือกตัวแปรที่ผ้ พู ฒ
ั นา
พิจารณาแล้ วว่ามีความเหมาะสมมาจานวนหนึง่ นามาใช้ กาหนดเป็ นตัวบ่งชี ้ ซึ่งการพัฒนาตัวบ่งชี ้
โดยวิธีนี ้จะได้ ตวั บ่งชี ้โดยวิธีนี ้จะได้ ตวั บ่งชี ้ที่เป็ นตัวแทน (Representative Indicator) วิธีที่ 2 โดย
การคัดเลือกตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กนั มาทาการรวมเข้ าด้ วยกัน (Combination) เพื่อลดจานวน
ตัวแปรลงซึ่งการพัฒนาตัวบ่งชีโ้ ดยวิธีนี ้ จะได้ ตวั บ่งชี ้ที่มีความชัดเจนในการบ่งชีถ้ ึงคุณลักษณะ
ของสถานการณ์นนั ้ ๆ
จุดอ่อนของการพัฒนาตัวบ่งชี ้ด้ วยวิธีนี ้ คือ การเลือกตัวแปรโดยอาศัยดุลยพินิจของ
ผู้คดั เลือกหรื อผู้พฒ
ั นาตัวบ่งชี ้เอง อาจเกิดความลาเอียงในการคัดเลือกตัวแปรได้ วิธีการพัฒนาตัว
บ่งชี ้ วิธีนี ้จึงไม่ได้ รับการยอมรับมากนัก
1.2 การนิยามเชิงทฤษฎี (Theoretical Definition) เป็ นวิธีการนาตัวแปรจานวนหนึ่ง
ที่ได้ มาจากการคัดเลือกตามหลักทฤษฎี มาพิจารณากาหนดน ้าหนักตามความสาคัญของตัวแปร
จากนันน
้ ามาคานวณค่าตัวบ่งชี ้รวม ด้ วยวิธีการทางคณิตศาสตร์
1.3 การนิยามเชิงประจักษ์ (Empirical Definition) เป็ นวิธีการพัฒนาตัวบ่งชี ้ที่มี
ความใกล้ เคียงกับการพัฒนาตัวบ่งชี ้โดยยึดหลักทฤษฎี ต่างกันแต่เพียงการกาหนดน ้าหนักของตัว
แปร กล่าวคือ การกาหนดน ้าหนักของตัวแปรตามวิธีการพัฒนาตัวบ่งชี ้โดยยึดหลักทฤษฎี เป็ นการ
กาหนดนา้ หนักตามความส าคัญ ของตัวแปร ซึ่งอาจใช้ ความคิดเห็นของผู้เชี่ ยวชาญ ส่วนการ
กาหนดน ้าหนักของตัวแปรตามวิธีการพัฒนาตัวบ่งชี ้โดยวิธีเชิงประจักษ์ นนั ้ เป็ นการใช้ วิธีการทาง
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สถิ ติ ได้ แก่ การวิเ คราะห์ องค์ประกอบ (Factor Analysis) การวิเคราะห์ จัดกลุ่ม (Cluster
Analysis) เป็ นต้ น
ปั ญหาที่อาจพบได้ จากการพัฒนาตัวบ่งชี ้โดยวิธีเชิงประจักษ์ ก็คือ ปั ญหาเกี่ยวกับ
การขาดความชัดเจนของข้ อมูลที่นามาใช้ กาหนดคุณลักษณะของตัวบ่งชี ้ และปั ญหาความลาเอียง
ในการคัด เลื อ กตัว แปรองค์ ป ระกอบ นอกจากนี แ้ ล้ ว การวิ เ คราะห์ ด้ ว ยเทคนิ ค การวิ เ คราะห์
องค์ ป ระกอบอาจพบปั ญ หาเกี่ ย วกับ ความไม่เ พี ย งพอของขนาดกลุ่ม ตัว อย่า งที่ น ามาศึก ษา
โดยเฉพาะในกรณีที่ตวั แปรที่นามาศึกษามีจานวนมาก เนื่องจากต้ องการกลุ่มตัว อย่างที่มีจานวน
อย่างน้ อย 10 เท่าของจานวนตัวแปร
2. ควรใช้ ตวั แปรใดในการสร้ างตัวบ่งชี ้
การคัด เลื อกตัว แปรที่ เป็ นองค์ ประกอบของสิ่ ง ที่ มุ่ง ศึก ษานัน้ จะต้ องนาตัว แปร
สาคัญที่เกี่ยวข้ องกับสิ่งที่ต้องการศึกษาทังหมดมารวมกั
้
นเพื่อสร้ างเป็ นตัวบ่งชี ้ ในขันตอนนี
้
้จะต้ อง
มีการศึกษาทฤษฎี เอกสารที่เกี่ยวข้ องหรื อการลงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอย่างละเอียด เพื่อให้
สามารถระบุคณ
ุ ลักษณะของสิ่งที่ม่งุ ศึกษาได้ อย่างชัดเจน ซึ่งควรหลีกเลี่ยงการใช้ ตวั แปรจานวน
มาก เพราะอาจทาให้ มโนทัศน์ของสิ่งที่ม่งุ ศึกษามีความซับซ้ อน และแปลความหมายได้ ยาก ควร
กลัน่ กรองตัวแปรที่เกี่ยวข้ องให้ เหลือพียงตัวแปรที่สาคัญเท่านัน้ และในกรณีที่มีตวั แปรตังแต่
้ 2 ตัว
ขึน้ ไปมี ค วามสัม พัน ธ์ กันสูง จะไม่นิ ย มใช้ ตัว แปรเหล่า นัน้ ทัง้ หมดเพราะผลที่ ไ ด้ จ ะเกิ ด ความ
คลาดเคลื่อนและไม่เป็ นการประหยัด ควรคัดเลือกเฉพาะตัวแปรที่ สมบูรณ์ที่สดุ คือเป็ นตัวแปรที่ไม่
มีปัญหาเรื่ องความคลาดเคลื่อนในการวัดและหาตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ภายในต่า แต่มีแนวโน้ ม
ว่าสามารถอธิบายสิ่งที่ต้องการศึกษาได้ ในระดับสูง
3. ควรใช้ วิธีการใดในการรวมตัวแปร
วิธีการรวมตัวแปรองค์ประกอบเข้ าด้ วยกัน โดยทัว่ ไปมักจะใช้ กันอยู่ 2 วิธี คือ การ
รวมทางพี ชคณิ ต (additive) และการรวมแบบทวีคูณ (multiplicative) ทัง้ สองวิธี มี แนวคิด
หลักการแตกต่างกันมาก ดังนี ้
3.1 การรวมทางพีชคณิต (additive) มีแนวคิดว่าตัวแปรแต่ละตัวสามารถทดแทน
หรื อชดเชยได้ ด้วยตัวแปรอีกตัวหนึง่ ซึง่ ทาให้ ตวั บ่งชี ้มีคา่ ไม่เปลี่ยนแปลง ดังสมการ
I = V1 + V2
เมื่อ I คือ ตัวบ่งชี ้
V1 คือ ค่าของตัวแปรที่ 1
V2 คือ ค่าของตัวแปรที่ 2
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การรวมตัวแปรองค์ประกอบด้ วยวิธีการทางพีชคณิตนี ้ มักจะมีวัตถุประสงค์เพื่ อ
เปรี ยบเทียบระบบตังแต่
้ 2 ระบบขึ ้นไปว่ามีความแตกต่างกันกี่หน่วยในเรื่ องที่มงุ่ ศึกษา
3.2 การรวมแบบทวีคูณ (multiplicative) มีแนวคิดตรงกันข้ ามกับการรวมทาง
พีชคณิต กล่าวคือ การเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรตัวหนึ่งตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานของตัวแปรอีกตัวหนึ่งที่
ไม่ส ามารถทดแทนหรื อชดเชยกันได้ กล่าวคือ ตัวบ่ง ชี ท้ ี่ พัฒ นาขึน้ จะมี ค่าสูง ได้ ต่ อเมื่ อตัวแปร
องค์ประกอบทุกตัวมีคา่ สูงทังหมด
้
และตัวแปรองค์ประกอบแต่ละตัวจะต้ องเสริ มซึ่งกันและกันจึง
จะส่งผลต่อค่าของตัวบ่งชี ้ สมการการรวมแบบทวีคณ
ู ของตัวแปร V1 และ V2 เป็ นดังนี ้
I = V1 . V2
การรวมตัวแปรแบบทวีคณ
ู มักจะใช้ เมื่อต้ องการเปรี ยบเทียบระบบตังแต่
้ 2 ระบบขึ ้น
ไปว่าระบบหนึง่ มีคา่ ตัวบ่งชี ้สูงกว่าอีกระบบหนึง่ อยูก่ ี่เท่า หรื อคิดเป็ นร้ อยละเท่าไร
4. น ้าหนักของตัวแปรควรเป็ นเท่าใด
นงลักษณ์ วิรัชชัย (2541) ได้ กล่าวว่า กระบวนการพัฒนาตัวบ่งชี ้การศึกษามีขนตอน
ั้
คล้ ายกับขันตอนในกระบวนการวั
้
ดตัวแปร แต่มีขนตอนเพิ
ั้
่มมากขึ ้นในส่วนที่เกี่ยวกับการรวมตัว
แปรเข้ าเป็ นตัวบ่งชี ้การศึกษา และการตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชี ้การศึกษาที่พฒ
ั นาขึ ้น และได้
สรุปเป็ นขันตอนที
้
่สาคัญในการพัฒนาตัวบ่งชี ้การศึกษา รวม 6 ขันตอนดั
้
งนี ้
1. การกาหนดวัตถุประสงค์ (Statement of Purpose) คือ การกาหนดวัตถุประสงค์
ของการพัฒนาตัวบ่งชีก้ ารศึกษา นักวิจัยต้ องกาหนดล่วงหน้ าว่าจะนาตัวบ่งชีท้ ี่พัฒนาขึน้ ไปใช้
ประโยชน์ในเรื่ องอะไร และอย่างไร วัตถุประสงค์สาคัญในการพัฒนาตัวบ่งชี ้การศึกษา คือ เพื่อ
พัฒนาและตรวจสอบคุณภาพตัวบ่งชี ้ที่พฒ
ั นาขึ ้นให้ ได้ ตวั บ่งชี ้ที่จะนามาใช้ ประโยชน์ โดยตัวบ่งชี ้
การศึกษาที่พฒ
ั นาขึ ้นเพื่อใช้ ประโยชน์ตา่ งกัน มีลกั ษณะแตกต่างกัน การพัฒนาตัวบ่งชี ้การศึกษา
จึงต้ องกาหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนาตัวบ่งชี ้ให้ ชัดเจนว่า จะพัฒนาตัวบ่งชีก้ ารศึกษาไปใช้
ประโยชน์ทาอะไรและเป็ นประโยชน์ในการดาเนินงานอย่างไร การกาหนดวัตถุประสงค์การพัฒนา
ตัวบ่งชี ้การศึกษาที่ชดั เจนย่อมส่งผลให้ ได้ ตวั บ่งชี ้การศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพสูง และเป็ นประโยชน์สม
ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
2. การนิยาม (Definition) ตัวบ่งชี ้การศึกษา สิ่งสาคัญในกระบวนการพัฒนาตัวบ่งชี ้
การศึกษา คือการกาหนดนิยามตัวบ่งชี ้การศึกษา เพราะนิยามตัวบ่งชี ้การศึกษาที่กาหนดขึ ้นนันจะ
้
เป็ นตัวชี ้นาวิธีการที่จะต้ องใช้ ในกระบวนการพัฒนาตัวบ่งชี ้ เนื่องจากตัวบ่งชี ้การศึกษา หมายถึง
องค์ประกอบที่ประกอบด้ วยตัวแปรย่อยๆรวมกัน เพื่อแสดงสารสนเทศของระบบการศึกษา หรื อ
คุณลักษณะที่ต้องการชี ้ ดังนันในขั
้ นตอนการนิ
้
ยามตัวบ่งชี ้การศึกษานี ้ นอกจากจะเป็ นการกาหนด
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นิย ามแบบเดีย วกับการนิย ามตัว แปรทั่วไปแล้ ว นัก วิจัยต้ องกาหนดด้ วยว่า ตัว บ่ง ชี ก้ ารศึก ษา
ประกอบด้ วยตัวแปรย่อยอะไร และรวมตัวแปรย่อยเป็ นตัวบ่งชี ้อย่างไร Burstein, Oakes และ
Guiton (1992) แยกการนิยามตัวบ่งชี ้การศึกษาเป็ น 2 ส่วน คือ
1) การกาหนดกรอบความคิด หรื อการสร้ างสังกัป (conceptualization) การนิยาม
ในส่วนนี ้เป็ นการให้ ความหมายคุณลักษณะของสิ่งที่ต้องการจะบ่งชี ้ในรู ปแบบของโมเดลแนวคิด
(conceptual model) ของสิ่งที่ต้องการบ่งชี ้ก่อนว่ามีส่วนประกอบแยกย่อยเป็ นกี่มิติ (dimension)
และแต่ละมิตปิ ระกอบด้ วยสังกัปอะไรบ้ าง
2) การพัฒนาตัวแปรส่วนประกอบ หรื อตัวแปรย่อย (development of component
measures) และการสร้ างและกาหนดมาตร (construction and scaling) การนิยามในส่วนนี ้ เป็ น
การกาหนดนิยามปฏิบตั ิการตัวแปรย่อยตามโมเดลแนวคิดและการกาหนดวิธีการรวมตัวแปรเข้ า
เป็ นตัวบ่งชี ้
การศึกษาการนิยามตัวบ่งชี ้การศึกษา จะได้ รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้ าง (Structural
relationship model) ของตัวบ่ง ชีก้ ารศึกษา ซึ่ง เป็ นโครงสร้ างที่อธิ บายว่าตัวบ่งชี ก้ ารศึกษา
ประกอบด้ วยตัวแปรย่อยอะไร ตัวแปรย่อยมีความสัมพันธ์กบั ตัวบ่งชี ้การศึกษาอย่างไร และตัวแปร
ย่อยแต่ละตัวมีน ้าหนักความสาคัญต่อตัวบ่งชี ้การศึกษาต่างกันอย่างไร ดังนันการก
้
าหนดนิยามตัว
บ่งชี ้การศึกษาจึงประกอบด้ วยการกาหนดรายละเอียด 3 ประการ (Burstein, Oakes และ Guiton,
1982; Johnstone, 1981) คือ
1) การคัดเลือกองค์ประกอบตัวแปรหรื อกลุ่มตัวแปร ในการกาหนดตัวแปรย่อยของตัว
บ่งชี ้การศึกษานัน้ ต้ องอาศัยความรู้จากทฤษฎีและประสบการณ์การศึกษาตัวแปรย่อยที่เกี่ยวข้ อง
สัมพันธ์ (relate) และตรง (relevant) กับตัวบ่งชีก้ ารศึกษา แล้ วตัดสินใจคัดเลือกตัวแปรย่อย
เหล่านันว่
้ าจะใช้ ตวั แปรย่อยจานวนเท่าใด ซึง่ การคัดเลือกกลุม่ ตัวแปรเพื่อสังเคราะห์ขึ ้นเป็ นตัวบ่งชี ้
เริ่ มจากการระบุหรื ออธิ บายคุณลักษณะของตัวบ่งชี ้อย่างชัดเจน โดยอาศัยเอกสารข้ อเสนอเชิง
ทฤษฎี หรื อความเห็ นจากผู้เ ชี่ ยวชาญ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ตัวแปรหลักที่ ส าคัญ การคัดเลื อกตัวแปรที่ มี
ความสัมพันธ์ สงู กับคุณลัก ษณะของสิ่งที่ศกึ ษา จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ ตวั แปรจานวนมากที่ม่งุ วัด
คุณลักษณะเดียวกันและมีความสัมพันธ์สงู โดยทัว่ ไปถ้ าตัวแปรสองตัวขึ ้นไปมีความสัมพันธ์กนั สูง
จะไม่นิยมใช้ ตวั แปรเหล่านันทั
้ งหมด
้
ควรเลือกใช้ ตวั ใดตัวหนึ่ง เพราะถ้ าใช้ ตวั แปรเหล่านันทั
้ งหมด
้
จะทาให้ เกิดความยุง่ ยากในการนาไปใช้ ภายหลัง
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2) กาหนดวิธีการรวมตัวแปรย่อย วิธีการรวมตัวแปรเข้ าด้ วยกัน โดยทัว่ ไปทาได้ 2 แบบ
คื อ การรวมตัว แปรย่ อ ยด้ ว ยการบวกทางพี ช คณิ ต (addition) และการรวมแบบทวี คูณ
(multiplication) ซึง่ มีข้อแตกต่างกันดังนี ้
2.1) การบวกทางพีชคณิต (additive) มีข้อตกลงเบื ้องต้ น คือความสาคัญของแต่ละ
ตัวแปรสามารถทดแทนหรื อชดเชยกันได้ กล่าวคือ ถ้ าตัวแปร V1 มีคา่ ต่าก็สามารถทดแทนได้ ด้วย
ค่า V2 ที่สงู ทาให้ คา่ ตัวบ่งชี ้ (I) ไม่เปลี่ยนแปลง ดังสมการ
I
=
V1 + V2
เมื่อ I คือ ตัวบ่งชี ้
V1 คือ ตัวแปรที่ 1
V2 คือ ตัวแปรที่ 2
การรวมตัวแปรองค์ประกอบด้ วยวิธีนี ้มักมีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบระบบตังแต่
้
2 ระบบขึ ้นไปว่ามีความแตกต่างกันกี่หน่วยในเรื่ องที่ศกึ ษา
2.2) การรวมแบบทวีคณ
ู (multiplicative) มีข้อตกลงเบื ้องต้ น คือการเปลี่ยนแปลง
ค่าของตัวแปรหนึง่ ตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานของอีกตัวแปรหนึง่ ไม่อาจทดแทนหรื อชดเชยกันได้ ดังสมการ
I
=
V1 x V2
เมื่อ I คือ ตัวบ่งชี ้
V1 คือ ตัวแปรที่ 1
V2 คือ ตัวแปรที่ 2
เงื่ อ นไขของวิ ธี ก ารนี ้ คื อ ตั ว บ่ ง ชี ท้ ี่ พั ฒ นาขึ น้ จะมี ค่ า สู ง ได้ ก็ ต่ อ เมื่ อ ตั ว แปร
องค์ประกอบทุกตัวมีค่าสูงทังหมด
้
การรวมแบบทวีคณ
ู นี ้ มักจะใช้ เมื่อต้ องการเปรี ยบเทียบระบบ
ตังแต่
้ 2 ระบบขึ ้นไปว่าระบบหนึง่ มีคา่ ตัวบ่งชี ้สูงกว่าระบบหนึง่ อยู่กี่เท่า
ดัง นัน้ ในการพัฒ นาตัวบ่ง ชี ส้ ามารถเขี ยนสมการต่างๆ โดยจ าแนกตามวิธี การ
รวมตัวแปร คือ 1) การพัฒนาตัวบ่งชี ้ด้ วยการหาค่าตัวบ่งชี ้ในรูปของค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic
mean) ของตัวแปร 2) การพัฒ นาตัว บ่ง ชี ้ด้ ว ยการหาค่า ตัว บ่ง ชี ้ในรู ปค่า เฉลี่ย เรขาคณิต
(Geometric mean)ของตัวแปร และ 3)การพัฒนาตัวบ่งชี ้โดยอาศัยข้ อมูลเชิงประจักษ์ แล้ วนามา
จัดกลุม่ ตัวแปร โดยใช้ วิธีการทางสถิติ เช่น วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) โดยใช้
แนวคิดการรวมตัวแปรทางพีชคณิต
3) การกาหนดน ้าหนักของตัวแปรย่อย การรวมตัวแปรย่อยเข้ าเป็ นตัวบ่งชี ้การศึกษานั น้
จะต้ องกาหนดน ้าหนักความสาคัญของตัวแปรย่อยแต่ละตัว โดยการกาหนดน ้าหนักของตัวแปรแต่
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ละตัว สามารถทาได้ โดยให้ น ้าหนักของตัวแปรเท่ากันทุกตัว หรื อให้ มีความแตกต่างกันในแต่ละตัว
โดยมีวิธีการหลัก 3 วิธี คือ
3.1) วิธีการตัดสินโดยผู้เชี่ยวชาญ (Expert judgment) เป็ นการพิ จารณาลง
ความเห็นในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในเรื่ องนันๆ
้ ซึ่งอาจเป็ นนักวิจยั หรื อนักวางแผนโดยให้ สมาชิกแต่ละ
คนเสนอค่าน ้าหนักของตัวแปรแล้ วจึงพิจารณาหาข้ อยุติด้วยการหาค่าเฉลี่ย หรื อการอภิปรายลง
ความเห็น หรื ออาจใช้ แบบสอบถามเพื่อตรวจสอบดูคา่ ร้ อยละของผู้ตอบที่เห็นด้ วยกับความสาคัญ
ของตัวแปรนัน้ นอกจากนีย้ ัง มีวิธี ที่เป็ นระบบมากขึน้ เช่นใช้ เทคนิคเดลฟาย เพื่ อส ารวจความ
คิดเห็นจากกลุ่มคนที่ ได้ รับคัดเลื อกเป็ นพิเศษ โดยการสัม ภาษณ์ หรื อตอบแบบสอบถามความ
คิดเห็นจนได้ คาตอบที่ชดั เจนแล้ ว จึงนาข้ อมูลดังกล่าวมาใช้ หาค่าน ้าหนักของตัวแปร
3.2) วิธีการวัดจากความพยายามของการได้ มาของตัวแปร (Measure effort
required) โดยพิจารณาจากเวลาที่ใช้ หรื อค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับตัวแปร ถ้ าตัวแปรใดมีการใช้
เวลาหรื อค่าใช้ จ่ายสูง หรื อมีการใช้ ความพยายามมากกว่าตัวแปรอี กตัวหนึ่ง ตัวแปรนัน้ ควรมี
น ้าหนักมากกว่า (หรื อน้ อยกว่า) อีกตัวแปรหนึง่ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั บริบทของสิ่งที่ต้องการศึกษา
3.3) วิธีการใช้ ข้อมูลเชิงประจักษ์ (Empirical data) เป็ นการใช้ วิธีสถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ ได้ น ้าหนักของแต่ละตัวแปรโดยอาจใช้ หลักการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู การ
วิเคราะห์องค์ประกอบ การวิเคราะห์จาแนก หรื อการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล
นงลักษณ์ วิรัชชัย (2541) กล่าวว่า วิธีการกาหนดนิยามตัวบ่งชีก้ ารศึกษาทัง้ 3 วิธีที่
กล่าวข้ างต้ นนัน้ วิธีการนิยามเชิงประจักษ์ เป็ นวิธีที่นิยมใช้ กนั มากที่สดุ (Johnstone, 1981) การ
กาหนดนิยามเชิงประจักษ์ ซึ่งมีการกาหนดน ้าหนักตัวแปรย่อยโดยใช้ ข้อมูลเชิงประจักษ์ นนั ้ เมื่อ
เปรี ยบเทียบวิธีการนิยามเชิงประจักษ์ ซึ่งต้ องใช้ การวิจยั ในการนิยาม กับการวิจยั ที่มีการวิเคราะห์
โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้ างเชิงเส้ น (linear Structural relationship Model: LISREL Model)
จะเห็นได้ วา่ มีวิธีการสอดคล้ องกัน เนื่องจากการกาหนดนิยามเชิงประจักษ์ ของตัวบ่งชี ้การศึกษามี
ส่วนสาคัญสองส่วน ส่วนแรก เป็ นการกาหนดโมเดลโครงสร้ างความสัมพันธ์ ว่าตัวบ่งชี ้การศึกษา
ประกอบด้ วยแปรย่อยอะไรและอย่างไร โดยมีทฤษฎี เป็ นพื ้นฐานรองรับ โมเดลที่ไ ด้ เป็ นโมเดลลิ
สเรลแบบโมเดลการวัด (measurement model) ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรย่อยซึ่งเป็ น
ตัว แปรสัง เกตได้ (observed variables) กับ ตัว บ่ง ชี ก้ ารศึกษาซึ่ง เป็ นตัวแปรแฝง (latent
variables) นัน่ เอง ส่วนที่สอง คือการกาหนดน ้าหนักความสาคัญของตัวแปรย่อยจากข้ อมู ลเชิง
ประจักษ์ โดยการวิจยั เป็ นการวิเคราะห์โมเดลลิ สเรลนัน่ เอง กล่าวคือ นักวิจยั ต้ องรวบรวมข้ อมูล
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ได้ แก่ตวั แปรย่อยทังหลายตามโมเดลที
้
่ พฒ
ั นาขึ ้น แล้ วนามาวิเคราะห์ให้ ได้ คา่ น ้าหนักตัวแปรย่อยที่
จะใช้ ในการสร้ างตัวบ่งชี ้การศึกษา
วิธีการวิเคราะห์ที่นิยมใช้ กนั มากที่สดุ คือการวิเคราะห์องค์ประกอบ (factor analysis)
การวิเคราะห์องค์ประกอบตามหลักสถิติทาได้ สองแบบ แบบแรกคือ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
สารวจ (exploratory factor analysis) ใช้ เมื่อนักวิจยั มีทฤษฎีรองรับโมเดลแบบหลวมๆ ส่วนแบบที่
สอง คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis) ใช้ เมื่อนักวิจยั มี
ทฤษฎีรองรับโมเดลแบบหนักแน่นและสามารถตรวจสอบความตรงของโมเดลโดยพิจารณาความ
สอดคล้ องระหว่างโมเดลตามทฤษฎี กับข้ อมูล เมื่อพบว่าโมเดลมีความตรง จึงนาสมการแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและค่าน ้าหนักความสาคัญของตัวแปรย่อยมาสร้ างตัวแปรแฝงต่อไป
6. การตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่ งชี ้
การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Check) ตัวบ่งชี ้การศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการ
ตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชี ้การศึกษาที่พฒ
ั นาขึ ้นครอบคลุมถึงการตรวจสอบคุณภาพของตัว
แปรย่อยและตัวบ่งชี ก้ ารศึกษาด้ วย โดยการตรวจสอบทั ง้ ความเที่ ยง (reliability) ความตรง
(validity) ความเป็ นไปได้ (feasibility) ความเป็ นประโยชน์ (utility) ความเหมาะสม
(appropriateness) และความเชื่อถือได้ (credibility) (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2541)
การตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชี ้ ประกอบด้ วยหลักการสาคัญ 2 ประการ คือ ประการ
แรก การตรวจสอบของคุณภาพของตัวบ่งชี ้ภายใต้ กรอบทฤษฎี ประการที ่สอง การตรวจสอบด้ วย
วิธีการทางสถิติ สาหรับขันตอนในการตรวจสอบคุ
้
ณภาพของตัวบ่งชี ้ มีดงั นี ้
1) ตรวจสอบคุณภาพของตัวแปรและการคัดเลือกตัวแปร โดยจะต้ องมีกรอบแนวคิด
ทฤษฎีที่ชดั เจน มีความครอบคลุมในการวัดตัวแปรและความเป็ นตัวแทนของตัวแปร มีนิยามเชิง
ปฏิบตั กิ ารที่ถกู ต้ องสอดคล้ องกับเป้าหมายในการนาตัวบ่งชี ้ไปใช้ ประโยชน์
2) ศึกษาและพิจารณาวิธีการรวบรวมตัวแปรแต่ละวิธี แต่ละเงื่อนไขและความเหมาะสม
ในการนาไปใช้ ประโยชน์แตกต่างกัน เพื่อให้ ได้ ตวั บ่งชี ้ที่มีคณ
ุ ภาพสอดคล้ องกับเป้าหมายในการ
นาไปใช้ มากขึ ้น
3) การกาหนดน ้าหนักของตัวแปรควรเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับธรรมชาติของตัวแปร
และเป้าหมายในการนาไปใช้ ประโยชน์
ในการตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชี ้ที่พฒ
ั นาจากทฤษฎี สิ่งที่สาคัญที่จะตรวจสอบว่า
โมเดลตัวบ่งชี ้ที่พฒ
ั นาขึ ้นมีคณ
ุ ภาพหรื อไม่ ต้ องดูที่ความตรงเชิงโครงสร้ าง เพราะเป็ นความตรงที่
เชื่อมโยงการวัดในทางปฏิบตั ิกบั การวัดในทางทฤษฎี ดังนันการตรวจสอบความตรงเชิ
้
งโครงสร้ าง
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จึงเป็ นวิธีการยา้ ข้ อมูลเชิงประจักษ์ มาสนับสนุนสมมติฐานหรื อโครงสร้ างตามทฤษฎี ที่ต้องการ
ทดสอบ
การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้ างของตัวบ่งชี ้ (Construct Validity) ในการพัฒนา
ตัวบ่งชีบ้ างครัง้ ข้ อมูลหรื อสารสนเทศที่ได้ อาจจะไม่ถูกต้ อง เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการ
เตรี ยมข้ อมูล การคานวณค่าของข้ อมูลหรื ออาจจะเกิดจากกรอบแนวคิดในการพัฒนาตัวบ่งชี ้ไม่
สอดคล้ องกับแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ต้องการศึกษา ดังนันการตรวจสอบความตรงเชิ
้
งโครงสร้ างจึงเป็ น
วิธี การที่ ผ้ ูศึก ษานาเอาข้ อ มูล เชิ ง ประจักษ์ ม าสนับสนุนสมมติฐ านหรื อโครงสร้ างตามทฤษฎี ที่
ต้ องการทดสอบ ซึ่งจาเป็ นต้ องนิยามคุณลักษณะที่ต้องการศึกษาตามแนวคิดเชิงทฤษฎีให้ อยู่ใน
รู ปของตัวบ่ง ชีห้ รื อ พฤติกรรมที่ สามารถวัดได้ แล้ วจึงนาผลการวัดเชิ งประจักษ์ มาตรวจสอบว่า
สอดคล้ องตามคุณลักษณะที่กาหนดไว้ หรื อไม่
สาหรับวิธีการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้ างนัน้ สามารถกระทาได้ หลายวิธี ดังเช่น
ใช้ วิธีเชิงทดลอง ใช้ หลักการวิเคราะห์เชิงตรรกะ วิธีการศึกษาหาความสัมพันธ์ วิธีการวิเคราะห์ด้วย
ทฤษฎี วิธีการเปรี ยบเทียบกับกลุ่มที่มีหลักฐานอยู่แล้ ว วิธีเมทริ กซ์ลักษณะหลากหลายวิธี การ
วิเคราะห์องค์ประกอบ และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้ าง โดยแนวทางในการทดสอบตัว
บ่งชีแ้ ต่ละตัวสามารถจัดทาได้ โดยการพิจารณาตัวบ่งชีแ้ ต่ละตัวโดยการเปรี ยบเทียบกั บเกณฑ์
ต่างๆ แล้ วให้ คะแนนคุณภาพของตัวบ่งชี ้แต่ละตัวภายใต้ กฎเกณฑ์นนๆ
ั ้ เกณฑ์ที่มกั นิยมใช้ ในการ
ทดสอบคุณภาพของตัวบ่งชี ้ ได้ แก่
1. ความพร้ อมของข้ อมูล (Data Availability) โดยประเมินว่าภายใต้ ตวั ชี ้วัดแต่ละตัวมี
ข้ อมูลเพียงพอหรื อไม่
2. ความถูกต้ องของข้ อมูล (Data Accuracy) เป็ นการประเมินว่าข้ อมูลที่มีอยู่ของตัว
บ่งชี ้แต่ละตัวมีความถูกต้ องและแม่นยาเพียงใด
3. ความทันสมัยของข้ อมูล (Timeliness of Data) เป็ นการประเมินว่าข้ อมูลที่มีอยู่ของ
ตัวบ่งชี ้แต่ละตัวมีความทันสมัยหรื อไม่ ทังนี
้ ้เนื่องจากบางครัง้ ข้ อมูลที่มีอยู่มีพร้ อมและถูกต้ อง แต่
ปรากฏว่าเป็ นข้ อมูลของ 2 ปี ที่แล้ ว
4. ต้ นทุนในการจัดหาข้ อมูล (Cost of Data Collection) เป็ นการประเมินว่าถ้ า
ต้ องการข้ อมูลมาสาหรับตัวบ่งชี ้แต่ละตัวต้ นทุนในการจัดหามากหรื อน้ อยเพียงใดและมีความคุ้ม
หรื อไม่ที่จะหาข้ อมูลมาเพื่อตัวบ่งชี ้นันๆ
้
5. ความชัดเจนของตัวบ่งชี ้ (Clarity) เป็ นการประเมินว่า ตัวบ่งชี ้นันๆ
้ มีความชัดเจน
เป็ นที่เข้ าใจร่วมกันของทุกๆ ฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องหรื อไม่
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6. ตัวบ่งชี ้นันสะท้
้
อนให้ เห็นถึงผลการดาเนินงานที่แท้ จริ งหรื อไม่ (Validity) หรื อแสดง
ให้ เห็นถึงสิ่งที่ต้องการที่จะวัดจริงหรื อไม่
7. ตัวบ่งชีน้ ัน้ สามารถนาไปใช้ ในการเปรี ยบเทียบผลการดาเนินงานกับองค์กร หรื อ
หน่วยงานอื่น หรื อกับผลการดาเนินงานในอดีตได้ หรื อไม่ (Comparability)
8. ตัวบ่งชี ้นันมี
้ ความสัมพันธ์กบั ตัวบ่งชี ้อื่นในเชิงเหตุผลและผลหรื อไม่ (Relationships
with other)
7. การวิเคราะห์ องค์ ประกอบ
การพัฒนาตัวบ่งชี ้นันผู
้ ้ วิจยั สามารถสังเคราะห์ตวั แปรได้ โดยอาศัยข้ อมูลเชิงประจักษ์
แล้ วนามาจัดกลุม่ ตัวแปร โดยใช้ หลักการทางสถิติ คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบ
การวิเคราะห์องค์ประกอบเป็ นความหลากหลายของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ซึ่งถูก
ออกแบบมาเพื่อใช้ ตรวจสอบความสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวแปรต่างๆ ที่สงั เกตหรื อวัดได้
Daniel (1988) การวิเคราะห์องค์ประกอบถูกออกแบบมาเพื่อใช้ ตรวจสอบโครงสร้ าง
ของชุดตัวแปรและเพื่อใช้ อธิบายความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรในรู ปของจานวนที่น้อยที่สดุ ของตัว
แปรแฝงที่สงั เกตไม่ได้ ซึง่ ตัวแปรแฝงที่สงั เกตไม่ได้ เหล่านี ้จะถูกเรี ยกว่า “องค์ประกอบ”
Joreskog และ Sorbom (1989) อธิ บายว่า แนวคิดที่สาคัญภายใต้ รูปแบบของการ
วิเคราะห์องค์ประกอบ คือ มีตวั แปรบางตัวที่ไม่สามารถสังเกตหรื อวัดได้ โดยตรง หรื ออาจเรี ยกได้ ว่า
เป็ นตัวแปรแฝงหรื อองค์ประกอบ ตัวแปรที่ไม่สามารถสังเกตหรื อวัดได้ โดยตรงนัน้ สามารถอ้ างอิงได้
ทางอ้ อมจากข้ อมูลของตัวแปรที่ สังเกตได้ การวิเคราะห์ องค์ประกอบเป็ นกระบวนการทางสถิ ติ
สาหรับเปิ ดเผยตัวแปรแฝงที่อยู่โดยศึกษาผ่านความแปรปรวนระหว่างชุดของตัวแปรที่สงั เกตได้
Lerlinger (1986) ได้ กล่าวถึงประโยชน์ของการวิเคราะห์องค์ประกอบว่า เป็ นเครื่ องมือ
อย่างหนึง่ ที่มีประโยชน์มาก ถูกสร้ างขึ ้นมาเพื่อใช้ ศกึ ษาปั ญหาที่ซบั ซ้ อนในศาสตร์ ทางพฤติกรรม
จุดมุง่ หมายในการวิเคราะห์องค์ประกอบมี 2 ประการ คือ
1) เพื่อสารวจหรื อค้ นคว้ าตัวแปรแฝงที่ซ่อนอยู่ภายใต้ ตวั แปรที่สงั เกตหรื อวัดได้ เรี ยกว่า
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบช่วยให้ นกั วิจยั ลดจานวนตัวแปร
ลงและได้ อ งค์ ป ระกอบที่ จ ะท าให้ เข้ าใจลัก ษณะของข้ อ มู ล ได้ ง่ า ยและสะดวกในการแปล
ความหมาย รวมทังได้
้ ทราบแบบแผนและโครงสร้ างความสัมพันธ์ของข้ อมูลด้ วย
2) เพื่ อ พิ สู จ น์ ตรวจสอบ หรื อ ยื น ยั น ทฤษฎี ที่ ผ้ ู อื่ น ค้ น พบ เรี ย กว่ า การวิ เ คราะห์
องค์ประกอบเชิ ง ยื นยัน ในกรณี นีน้ ักวิจัยต้ องมี สมมุติฐ านอยู่ก่อนแล้ ว และใช้ การวิเคราะห์
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องค์ประกอบเพื่อตรวจสอบว่า ข้ อมูลเชิงประจักษ์มีความสอดคล้ องกลมกลืนกับสมมุติฐานเพียงใด
จากวัตถุประสงค์ของการวิเ คราะห์ องค์ประกอบนัน้ นาไปสู่เป้าหมายของการใช้ การวิเคราะห์
องค์ประกอบในฐานที่เป็ นเครื่ องมือที่สาคัญสาหรับการวิจยั
นงลักษณ์ วิรัชชัย (2542) อธิบายไว้ ว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบ หมายถึง เทคนิคทาง
สถิตทิ ี่ใช้ ในการลดปริมาณข้ อมูลให้ น้อยลงเพื่อให้ ง่ายต่อความเข้ าใจ และทาให้ ทราบถึงโครงสร้ าง
และแบบแผน กล่าวคือ เมื่อผู้วิจยั มีจานวนตัวแปรหลายตัวและมีความไม่สะดวกในการที่จะใช้ ตวั
แปรจ านวนมากดัง กล่าวมาวิเ คราะห์ เทคนิคการวิเคราะห์ อ งค์ประกอบจะลดจ านวนตัวแปร
เหล่านัน้ ให้ เ หลือน้ อยลงและสามารถเลื อกเอาเฉพาะบางตัวไปอธิ บายสิ่ง ต่างๆ ได้ โดยอาศัย
โครงสร้ างและแบบแผนของความสัมพันธ์ที่มีอยู่ในข้ อมูลหรื อระหว่างตัวแปรซึ่งทาให้ ง่ายต่อการ
เข้ าใจ
แนวคิดพืน้ ฐานของการวิเคราะห์ องค์ ประกอบ
การวิจัยทางสัง คมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ นักวิจัยต้ องการศึกษาคุณลักษณะ
ภายในตัวบุคคลที่เป็ นตัวแปรแฝงซึ่งไม่สามารถสังเกตได้ โดยตรง และต้ องการศึกษาคุณลักษณะ
ดังกล่าวนันจากพฤติ
้
กรรมการแสดงออกของบุคคล โดยการวัดหรื อการสังเกตพฤติกรรมเหล่านัน้
แทนคุณลักษณะที่ต้องการศึกษา ในทางปฏิบตั นิ กั วิจยั จะเก็บรวบรวมข้ อมูลที่เป็ นตัวแปรสังเกตได้
หลายตัว และใช้ การวิ เ คราะห์ องค์ป ระกอบมาวิ เคราะห์ ข้ อมูล เพื่ อให้ ไ ด้ องค์ ประกอบอันเป็ น
คุณลักษณะของบุคคลที่นกั วิจยั ต้ องการศึกษา กล่าวโดยสรุป คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบเป็ น
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่ช่วยให้ นกั วิจยั สามารถสร้ างองค์ประกอบจากตัวแปรหลายๆ ตัว
แปร โดยรวมกลุ่มตัวแปรที่เกี่ยวข้ องสัมพันธ์ กนั เป็ นองค์ประกอบเดียวกันและแต่ละองค์ประกอบ
คือ ตัวแปรแฝงอันเป็ นคุณลักษณะที่นกั วิจยั ต้ องการศึกษา
1. การวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงสารวจ (exploratory factor analysis: EFA)
การวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ส ารวจจะใช้ ในการส ารวจข้ อมู ล ก าหนดจ านวน
องค์ประกอบ อธิบายความแปรปรวนระหว่างตัวแปรเมื่อผู้วิจยั ไม่มีหลักฐานอ้ างอิงเพียงพอสาหรับ
เป็ นกอบของสมมติฐานเกี่ยวกับจานวนขององค์ประกอบภายใต้ ข้อมูลที่สอบวัดได้
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจสามารถใช้ ในการตอบคาถามที่เกี่ยวกับความตรง
เชิงโครงสร้ าง เช่น แบบทดสอบที่นาไปสอบเก็บคะแนนมาวัดอะไรบ้ าง
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แผนภาพ 2.3 การวิเคราะห์เชิงสารวจ

แผนภาพแสดงรูปแบบการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ ตัวแปรในสี่เหลี่ยม คือ
ตัวแปรที่สงั เกตได้ และตัวแปรในวงกลมคือตัวแปรแฝงหรื อองค์ประกอบ ลูกศรตรงชีต้ วั แปร
แฝงไปยังตัวแปรที่สงั เกตได้ แสดงให้ เห็นความเป็ นสาเหตุของตัวแปรแฝงที่ส่งผลตัวแปรที่
สังเกตได้ เส้ นโค้ งระหว่างตัวแปรแฝง 2 ตัว แสดงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง
วงกลมด้ านบนในแผนภาพด้ านบน แสดงตัวแปรแฝง 1 2 และ 3 ( อ่านว่า ไซด์xi) เส้ นโค้ งระหว่างตัวแปรแฝงแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรแฝงแต่ละตัว ตัวแปรแฝงแต่ละ
ตัวเป็ นสาเหตุที่สง่ ผลไปยังตัวแปรที่สงั เกตได้ แต่ละตัว ซึง่ อยูใ่ นกล่องสี่เหลี่ยมมีชื่อว่า X1 ถึง X7 เป็ น
ลูกศรชี ้จาก  ถึง X ตัวแปรแฝงหรื อองค์ประกอบ  เรี ยกว่า common factors จากรูป common
factors จะมีผลโดยตรงต่อตัวแปรที่สงั เกตได้ มากกว่า 1 ตัว วงกลมด้ านล่างของรูปมีชื่อว่า 1 ถึง
7 นัน้ เรี ยกว่า unique factors หรื อตัวแปรความคลาดเคลื่อน unique factors 1 ตัวจะมี
ผลกระทบต่อตัวแปรที่สงั เกตได้ เพียงตัวเดียว ในรู ปแบบการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจจะ
สมมติ unique factors ว่าไม่มีความสัมพันธ์ ระหว่างกัน และไม่มีความสัมพันธ์ กับ common
factors ดังจะเห็นได้ ว่า ไม่มีเส้ น โค้ งระหว่าง unique factors ด้ วยกัน และไม่มีเส้ นโค้ งระหว่าง
unique factors กับ common factors ดังแผนภาพ
กระบวนการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ส ารวจ มี ขัน้ ตอนการวิ เ คราะห์ แ ละแปล
ความหมาย แบ่งได้ 5 ขันตอน
้
คือ
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1. เก็ บ ข้ อมู ล และสร้ างเมตริ ก สหสัม พัน ธ์ อัน ดับ แรกในขัน้ ตอนของการวิ เ คราะห์
องค์ประกอบ คือ การเก็บรวบรวมข้ อมูลและนาข้ อมูลที่ได้ มาหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ
ที่ต้องการวิเคราะห์และนาเสนอในรูปของเมตริ กสหสัมพันธ์
2. การสกัดองค์ประกอบ ขัน้ ตอนที่ สองในการวิเคราะห์ องค์ประกอบ คือ การค้ นหา
จานวนองค์ประกอบที่มีความสามารถเพียงพอในการอธิบายความสัมพันธ์ระว่างตัวแปรที่สงั เกตได้
ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์องค์ประกอบจะให้ ข้อมูลที่หลากหลาย ผลลัพธ์ที่ได้ จากการ
วิเคราะห์องค์ประกอบจะช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับจานวนขององค์ประกอบเพื่อเก็บไว้ สาหรับใช้
ในการวิ เ คราะห์ ต่ อ ไปในอนาคต กฎที่ ดี ที่ สุ ด ส าหรั บ การก าหนดจ านวนองค์ ป ระกอบ คื อ
eigenvalue >1 ซึ่ง ค่า Eigenvalue เป็ นค่าที่ บ่ง บอกถึง ความสามารถขององค์ประกอบว่าจะ
อธิบายความแปรปรวนของกลุ่มตัวแปรได้ มากน้ อยเพียงใด โดยปกติ ถ้าองค์ประกอบนัน้ อธิบาย
ความแปรปรวนของกลุ่ม ตัว อย่า งได้ น้ อ ยกว่า 1 eigenvalue แล้ ว ก็ ไ ม่มี ป ระโยชน์ ที่ จ ะน า
องค์ประกอบนันมาใช้
้
หากตัวแปรที่นามาวิเคราะห์มีจานวนน้ อย การวิเคราะห์อาจจะให้ มีผลเป็ น
องค์ประกอบแค่ 2-3 องค์ประกอบเท่านัน้ ถ้ าหากตัวแปรที่นามาวิเคราะห์มีจานวนมากอาจจะได้
จานวนองค์ประกอบมาก แต่เราอาจจะกาหนดเกณฑ์อื่นๆ สาหรับเลือกจานวนองค์ประกอบได้
eigenvalue > 1 นี ้ เป็ นเกณฑ์ที่ถกู กาหนดไว้ ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทกุ โปรแกรม
3. เลือกวิธีการหมุนแกน ความยากลาบากในการแปลความหมายขององค์ประกอบ
ก่อนหมุนแกน ในกรณีที่ตวั แปรทังหมดจะมี
้
ค่านา้ หนักองค์ประกอบสูงมาก วิธีการที่จะสามารถ
แปลผลได้ นนั่ คือ จะต้ องดาเนินการหมุนแกน (rotate) ซึง่ มี 2 วิธีคือ
(1) วิธี orthogonal ใช้ ในกรณีที่แต่ละองค์ประกอบเป็ นอิสระจากกัน ซึ่งการหมุน
แกนวิธีนี ้มีให้ เลือก 3 แบบ คือ varimax, equamax และ quartimax
(2) วิธี oblique แบบ oblimin ใช้ ในกรณีที่อนุโลมให้ แต่ละองค์ประกอบสัมพันธ์กนั
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส่วนมากจะเลือกการหมุนแกนด้ วยวิธี orthogonal แบบ varimax ทังที
้ ่ใน
ความเป็ นจริงยังมีเทคนิควิธีการหมุนแกนแบบอื่นๆ ให้ เลือกใช้
4. เลือกค่า loading เพื่อจะได้ ทราบว่าตัวแปรใดบรรจุอยู่ในองค์ประกอบใดให้ พิจารณา
ที่คา่ loading โดยปกติในงานวิจยั ส่วนใหญ่จะใช้ เกณฑ์ที่ .3-.4 เพราะในงานวิจยั นันมั
้ กจะใช้ กลุ่ม
ตัวอย่างมีจานวนมาก Hair (1995: 385) ได้ เสนอตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า loading ที่
มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ต่อจานวนกลุม่ ตัวอย่าง
5. ตังชื
้ ่อองค์ประกอบ เมื่อเรารู้ ความหมายของ loading แล้ ว ถัดมาคือตังชื
้ ่อให้ แต่ละ
องค์ประกอบมีกฎในการตังชื
้ ่อดังนี ้ คือชื่อขององค์ประกอบควรจะสัน้ อาจตังชื
้ ่อเพียง 1-2 คา และ
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มีความหมายสอดคล้ องกับโครงสร้ างขององค์ประกอบ โดยพิจารณาความคล้ ายคลึงกันระหว่าง
ตัวแปรที่อยู่ในองค์ประกอบ ถ้ าผู้วิจยั ค้ นคว้ ามาตามโครงสร้ างของทฤษฎี ผู้วิจยั อาจจะต้ องการใช้
ชื่อองค์ประกอบตามทฤษฎีที่ได้ ค้นคว้ ามาหรื อผู้วิจยั อาจจะตังชื
้ ่อใหม่ที่สอดคล้ องกับแนวความคิด
ของผู้วิจยั เอง
2. การวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis: CFA)
การวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยัน จะเริ่ ม ต้ น ที่ ส มมติ ฐ านในการวิ เ คราะห์ เ ป็ น
การศึกษาตัวแปรที่ ถูก นาไปสัม พันธ์ กับ องค์ ประกอบและองค์ประกอบและองค์ป ระกอบก็ ถูก
สัม พันธ์ กันเอง สมมติฐ านที่ ตงั ้ จะต้ องอยู่บนพื น้ ฐานของทฤษฎี ความชัดเจนระหว่า งรู ปแบบ
องค์ประกอบเชิงยืนยันและเชิง สารวจสามารถเห็นได้ โดยเปรี ยบเทียบรูปแบบเชิงสารวจ common
factors 1 และ 2 ถูกสมมติว่าไม่สมั พันธ์กนั ในรูปแบบเชิงสารวจ common factors ทังหมด
้
จาเป็ นจะต้ องสมมติให้ สมั พันธ์ กนั ทุกตัว ในรู ปแบบองค์ประกอบเชิงยืนยันตัวแปรที่สงั เกตได้ เป็ น
ผลโดยตรงจาก common factors บางตัว (เช่น X1 ไม่มีผลโดยตรงจาก2 และ 3 ) ในรูปแบบเชิง
สารวจตัวแปรที่สงั เกตได้ ทงหมดเป็
ั้
นผลโดยตรงจาก common factors ทังหมด
้
ในตัวอย่างรูปแบบ
องค์ประกอบเชิงยืนยันมี unique factors 2 ตัวที่ถกู สมมติให้ สมั พันธ์ (2 และ3) สัมพันธ์กนั โดย
มี เ ส้ น โค้ ง เชื่ อ มกัน และมี ตัว แปรที่ สัง เกตได้ 1 ตัว ที่ ไ ม่มี ค วามคลาดเคลื่ อ น (X6 ไม่มี unique
factors) ซึ่งในรู ปแบบเชิงสารวจนัน้ unique factors ทุกตัวไม่มีความสัมพันธ์ กัน และ unique
factors มีความสัมพันธ์ กับตัวแปรที่สงั เกตได้ แต่ละตัว นอกจากนีก้ ารวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันยังเป็ นวิธีการหนึง่ ที่ผ้ วู ิจยั ใช้ ดาเนินการในการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้ าง
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กระบวนการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยัน ในขัน้ ตอนแรกของการวิ เ คราะห์
องค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยัน ต้ อ งเริ่ ม ต้ น ที่ เ มตริ ก สหสัม พัน ธ์ หรื อ เมตริ ก ความแปรปรวนและความ
แปรปรวนร่วมหรื อเมตริกอื่นๆ ที่มีลกั ษณะคล้ ายกัน ผู้วิจยั กาหนดจุดประสงค์ในการทดสอบโมเดล
ซึง่ จะต้ องตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานของทฤษฎีหรื อข้ อมูลที่มีอยู่ สมมติฐานจะต้ องตังให้
้ เหมาะสมกับข้ อมูล
โมเดลจะต้ องกาหนดระดับของความสัมพันธ์ระหว่างคูข่ องตัวแปรแต่ละตัวกับองค์ประกอบ
ความแตกต่างของพารามิเตอร์ คงที่ และอิสระ เช่น สัมประสิทธิ์ นา้ หนักองค์ประกอบ
สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งองค์ ป ระกอบ ความแปรปรวนและความแปรปรวนร่ ว มของ
ความคลาดเคลื่อนที่ได้ จากการวัด เป็ นต้ น ค่าพารามิเตอร์ เหล่านี ้จะกาหนดขึ ้นตามความคาดหวัง
ในทฤษฎี ที่ผ้ ูวิจัยค้ นคว้ ามา Gillaspy (1996) ได้ ให้ คาจ ากัดความของพารามิ เตอร์ คงที่ และ
พารามิเตอร์ อิสระไว้ ว่า “การคงที่ของพารามิเตอร์ จะเกี่ยวข้ องกับการตังค่
้ าพารามิเตอร์ ตามทฤษฎี
ที่ได้ คาดหวังว้ า ดังนันการคงที
้
่ของพารามิเตอร์ ซึ่งจะต้ องไม่ยอมให้ พารามิเตอร์ นนแปรเปลี
ั้
่ยนไป
ขณะที่ ทาการวิเ คราะห์ แ ละการเป็ นอิส ระของพารามิ เ ตอร์ จ ะเกี่ ยวข้ องกับการที่ ผ้ ูวิ จัยยอมให้
พารามิเตอร์ ถูกประมาณค่าในขณะที่กาลังทาการวิเคราะห์ ” การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
สามารถกระทาได้ โดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่หลากหลาย เช่น LISREL8, LISREL for
Windows, Amos เป็ นต้ น
จากการศึกษาเกี่ ยวกับการวิเคราะห์องค์ประกอบ ทัง้ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ ง
สารวจ และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน Stevens (1996) ได้ สรุปด้ วยตารางเปรี ยบเทีย บ
ความแตกต่างระหว่างการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจกับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ดังตารางด้ านล่าง
ตาราง 2.5 เปรี ยบเที ยบความแตกต่างระหว่างการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิ ง ส ารวจกับการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
1.
2.
3.
4.

การวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงสารวจ
อยูบ่ นพื ้นฐานของจุดอ่อนในการค้ นคว้ าเอกสาร
ใช้ ตดั สินเกี่ยวกับจานวนขององค์ประกอบ
ใช้ ตดั สินเกี่ยวกับความสัมพันธ์หรื อความไม่สมั พันธ์
ขององค์ประกอบ
ตัวแปรจะถูกบรรจุอย่างอิสระในทุกองค์ประกอบ

การวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยัน
1. อยูบ่ นพื ้นฐานของทฤษฎีที่มีผ้ วู ิจยั ไว้ แล้ ว
2. จานวนองค์ประกอบถูกกาหนดไว้ แล้ ว
3. องค์ประกอบถูกกาหนดให้ สมั พันธ์กนั หรื อไม่
สัมพันธ์กนั
4. ตัวแปรถูกกาหนดให้ สมั พันธ์ในองค์ประกอบใน
องค์ประกอบหนึง่
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งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาตัวบ่ งชี ้
ในการศึกษางานวิจัยและวิทยานิพ นธ์ ที่มี สาระเกี่ ยวข้ องกับการพัฒ นาตัวบ่ง ชี ้ การ
ตรวจสอบคุณภาพตัวบ่งชี ้โดยการทดสอบความตรง และการกาหนดน ้าหนักความสาคัญของตัว
บ่งชี ้จานวน 20 เรื่ อง ผู้วิจยั ได้ สรุปประเด็นศึกษาไว้ ดังตารางที่ 2.7
ตาราง 2.6 สรุปงานวิจยั ที่ศกึ ษาเกี่ยวกับการพัฒนาตัวบ่งชี ้
1. วัตถุประสงค์
สร้ าง/พัฒนาตัวบ่งชี ้
วิเคราะห์/ประเมินตัวบ่งชี ้
ตรวจสอบความตรงของตัวบ่งชี ้
กาหนดน ้าหนักความสาคัญของตัวบ่งชี ้
2. กลุ่มตัวอย่ าง
ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้บริหาร
ครู/ข้ าราชการ
ประชาชนทัว่ ไป
นักเรียน/นักศึกษา
เอกสาร
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การสัมภาษณ์
การวิเคราะห์เอกสาร
แบบสอบถาม/แบบวัด
ฐานข้ อมูล
4. เทคนิควิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
ค่าสถิติพื ้นฐาน
สถิติสรุปอ้ างอิงต่างๆ
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงลดหลัน่
การวิเคราะห์/สังเคราะห์เนื ้อหา
การตีความเพื่อสรุป
การวิเคราะห์ข้อมูลหาฉันทามติ/เทคนิคเดลฟาย

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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ตาราง 2.6 (ต่ อ) สรุปงานวิจยั ที่ศกึ ษาเกี่ยวกับการพัฒนาตัวบ่งชี ้
11
5. วัตถุประสงค์
สร้ าง/พัฒนาตัวบ่งชี ้
วิเคราะห์/ประเมินตัวบ่งชี ้
ตรวจสอบความตรงของตัวบ่งชี ้
กาหนดน ้าหนักความสาคัญของตัวบ่งชี ้
6. กลุ่มตัวอย่ าง
ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้บริหาร
ครู/ข้ าราชการ
ประชาชนทัว่ ไป
นักเรียน/นักศึกษา
เอกสาร
7. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การสัมภาษณ์
การวิเคราะห์เอกสาร
แบบสอบถาม/แบบวัด
ฐานข้ อมูล
8. เทคนิควิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
ค่าสถิติพื ้นฐาน
สถิติสรุปอ้ างอิงต่างๆ
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงลดหลัน่
การวิเคราะห์/สังเคราะห์เนื ้อหา
การตีความเพื่อสรุป
การวิเคราะห์ข้อมูลหาฉันทามติ/เทคนิคเดลฟาย

12

13




14

15

16

17






















18

19

20

รวม
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7
11
14
5
2
3
5
11
16
1
17
2
4
10
1
5
5
2

หมายเหตุ
1) การพัฒนาตัวบ่งชี ้รวมสาหรับเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษา (สมเกียรติ ทานอก, 2539)
2) การพัฒนาตัวบ่งชี ้คุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัดร้ อยเอ็ด (จารุพร นิติพจน์ , 2539)
3) การพัฒนาตัวบ่งชี ้ประสิทธิภาพการใช้ ครู : การประยุกต์ใช้ โมเดล สมการโครงสร้ างกลุม่ พหุและโมเดลเอ็มทีเอ็มเอ็ม
(วรรณี แกมเกตุ, 2540)
4) การพัฒนาตัวบ่งชี ้รวมคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร์ ในสถาบันราชภัฏ (ศักดิ์ชาย เพชรช่วย, 2541)
5) การพัฒนาตัวบ่งชี ้สถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมของครอบครัวนักเรียน โรงเรี ยนมัธยมศึกษาของรัฐในกรุงเทพมหานคร
ในกรุงเทพมหานคร (เอมอร จังศิริพรปกรณ์, 2541)
6) การพัฒนาตัวบ่งชี ้รวมค่านิยมความมีอาวุโสของข้ าราชการไทย (เกียรติศกั ดิ์ วจีศิริ, 2542)
7) การวิจยั และพัฒนาระบบการประเมินผลภายในของสถานศึกษา (สุวิมล ว่องวาณิช, 2543)
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8) การพัฒนาตัวบ่งชี ้ของความสาเร็จในการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมของโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ (จุฬาลักษณ์ ขันธบุตร, 2544)
9) การพัฒนาตัวบ่งชี ้มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (นุชสิริ
โค้ นหล่อ, 2545)
10) การพัฒนาตัวบ่งชี ้รวมการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญในโรงเรียนประถมศึกษา (รัชดาภรณ์ สุราเลิศ,
2545)
11) การพัฒนาตัวบ่งชี ้สาหรับการประเมินคุณภาพการบริหารและการจัดการเขตพื ้นที่การศึกษา (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2545)
12) การประเมินตัวบ่งชี ้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน: การประยุกต์ใช้ เทคนิคการวิเคราะห์เชิงกระบวนเชิง
กระบวนการลาดับลดหลัน่ (มนัสวีร์ โนนหัวรอ, 2545)
13) การประเมินมาตรฐานและตัวบ่งชี ้การประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา: กรณีศกึ ษาสถาบันอุดมศึกษา 4 แห่ง
นาร่อง (เอื ้อมทิพย์ ศรีทอง, 2546)
14) การพัฒนาดัชนีบง่ ชี ้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการศึกษา (พรเทพ เมืองแมน, 2546)
15) การพัฒนาตัวบ่งชี ้รวมการเสริมสร้ างพลังอานาจครู ในโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน (ปิ
ยะธิดา วรญาโณปกรณ์, 2546)
16) การพัฒนาตัวบ่งชี ้สถานภาพทางการศึกษาในระดับหมูบ่ ้ าน ตาบล อาเภอ และจังหวัด (นายวีระยุทธ ชาตะกาญจน์,
2546)
17) การพัฒนาตัวบ่งชี ้รวมความเป็ นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ในจังหวัดภาคใต้ (สุรพงศ์ เอื ้อศิริพร
ฤทธิ์, 2547)
18) การตรวจสอบความตรงและน ้าหนักความสาคัญของตัวบ่งชี ้ตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
ระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน (จอมทัพ ขวัญราช, 2548)
19) การพัฒนาตัวบ่งชี ้บทบาทความเป็ นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้ องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (กาญจนา
บุญส่ง, 2551)
20) การพัฒนาตัวบ่งชี ้การจัดการศึกษาตามแนวพระราชดาริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (ไพรัช
มณีโชติ, 2551)

แนวคิดเกี่ยวกับตัวบ่ งชีก้ ารศึกษา
1. ตัวบ่ งชีค้ ุณภาพการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต
การศึกษามีความสาคัญในลาดับที่สูงมากในสังคมแห่งการเรี ยนรู้ การมีความรู้ ทักษะ
และสมรรถภาพในระดับสูงเป็ นสิ่งที่จาเป็ นสาหรับการพัฒนาส่วนบุคคลของพลเมืองทุกคน การ
เรี ยนรู้ตลอดชีวิตได้ กลายเป็ นยุทธศาสตร์ ที่สาคัญในการทาให้ พลเมืองสามารถเผชิญกับความท้ า
ทายใหม่ๆ ได้ ในอนาคต ซึ่งสังคมที่มีเศรษฐกิจฐานความรู้ จะมีความเป็ นพลวัตและการแข่งขันกัน
เป็ นอย่างมาก โดยสามารถที่จะมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจได้ อย่างยัง่ ยืน มีงานที่ดีให้ ผ้ คู นทามาก
ขึ ้น ซึ่งเป็ นบทบาทหน้ าที่ที่สาคัญของกการศึกษาและการฝึ กอบรมในการตอบสนองวัตถุประสงค์
ดังกล่าว
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การเรี ย นรู้ ตลอดชี วิ ต เป็ นยุท ธศาสตร์ ส าคัญ ของความร่ ว มมื อ ในการศึก ษา แล ะเป็ น
ยุทธศาสตร์ เชิงนโยบายที่สาคัญในการพัฒนาความเป็ นพลเมืองดี การมีส่วนร่ วมในสังคม การ
ประกอบอาชีพ และการตอบสนองความต้ องการของแต่ละบุคคล
การเรี ยนรู้ตลอดชีวิต หมายถึง กิจกรรมการเรี ยนรู้ทงหลายทั
ั้
งปวงที
้
่ดาเนินการตลอดชีวิต
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุ งความรู้ ทักษะ และสมรรถภาพ ทัง้ ในด้ านส่วนตัว ส่วนรวม สังคม
และ/หรื อการทางาน
รายงานตัวบ่งชี ้คุณภาพการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตของสหภาพยุโรป แบ่งตัวบ่งชี ้ออกเป็ น 4
ด้ าน ประกอบด้ วย 15 ตัวบ่งชี ้ ดังนี ้
1. การรู้ หนังสือ การรู้หนังสือเป็ นกุญแจสาคัญสาหรับการพัฒนาความสามารถใน
การเรี ยนรู้อื่นๆ รวมทังการน
้
าไปใช้ ในการทางานด้ วย การพัฒนาทักษะเหล่านี ้เป็ นสิ่งจาเป็ นสาหรับ
การศึกษาทุกระบบ การเรี ยนรู้ ในทุกขันตอนของชี
้
วิตอาศัยทักษะในการอ่าน ตัวบ่งชี ้คุณภาพที่
สาคัญสาหรับการรู้ หนังสือ คือ ค่าร้ อยละของนักเรี ยนในแต่ละประเทศที่มีความสามารถในการ
อ่านที่ระดับที่ 1 หรื อต่ากว่าตามมาตราวัดความสามารถในการอ่านของ PISA
2. การคิดเลขเป็ น ความสามารถในการดาเนินการเกี่ยวกับข้ อมูลที่เป็ นตัวเลขก็มี
ความสาคัญพอๆ กันในชีวิตประจาวันและในการทางาน ซึ่งรายงานเกี่ยวกับ คุณภาพการศึกษาใน
โรงเรี ยนของยุโรป สรุปว่า การวางพื ้นฐานที่แข็งแกร่งทางคณิตศาสตร์ เป็ นส่วนสาคัญของหลักสูตร
การศึกษา มี ก ารส่ง เสริ ม ทักษะการวิ เคราะห์ ทัก ษะเชิ ง ตรรก และเหตุผ ล โดยการศึกษาวิ ช า
คณิตศาสตร์ การทาให้ พ ลเมืองทุกคนมีความสามารถในการคิดเลขในระดับที่ใช้ ง านได้ เ ป็ นสิ่ง
สาคัญ ส าหรั บ คุณ ภาพของการเรี ยนรู้ ดัง นัน้ การศึก ษาภาคบัง คับในวิช าคณิ ตศาสตร์ จึง เป็ น
ข้ อกาหนดที่สาคัญสาหรับการมีส่วนร่วมในสังคมและมีส่วนอย่างสาคัญต่อความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศและต่อการเป็ นสังคมความรู้
3. ทักษะใหม่ ๆ ในสังคมแห่ งการเรี ยนรู้ สังคมแห่งการเรี ยนรู้ในปั จจุบนั ต้ องการ
พลเมืองที่มีทกั ษะและสมรรถภาพที่สาคัญหลายอย่าง เพื่อตอบสนองโอกาสในการเรี ยนรู้ ตลอด
ชีวิต ได้ แก่ ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรื อทักษะด้ าน IT ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ และ
ทักษะทางภาษาต่างประเทศ
4. ทักษะในการเรี ยนรู้ วิธีเรี ยน ทักษะในการเรี ยนรู้มีความสาคัญในการมีส่วนร่วม
ทางสังคมทุกด้ านตลอดชีวิต การรู้ จักวิธีการเรี ยนรู้ การปรับตัวให้ เข้ ากับการเปลี่ยนแปลง และ
ความสามารถที่ จ ะเข้ าใจข้ อมูล ข่า วสารต่างๆ ที่ เปลี่ ย นแปลงอย่างรวดเร็ วเป็ นทักษะทั่วไปใน
ปั จ จุบัน ที่ ทุ ก ๆ คนควรจะมี ผู้ จ้ างงานในปั จ จุ บัน มี ค วามต้ อ งการคุ ณ สมบัติ ข องลูก จ้ างที่ มี
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ความสามารถในการเรี ยนรู้และการได้ มาซึ่งทักษะใหม่ๆ อย่างรวดเร็ วรวมทังความสามารถในการ
้
ปรับตัวให้ เข้ ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงใหม่ๆ
5. ความเป็ นพลเมื องที่ ก ระตื อรื อร้ น ทัก ษะทางวั ฒนธรรมและสั งคม การ
ส่งเสริ มความเป็ นพลเมืองที่กระตือรื อร้ นเป็ นส่ วนหนึ่งของกระบนการเรี ยนรู้ ในการเป็ นพลเมืองที่
กระตือรื อร้ นนัน้ จุดเน้ นอยูท่ ี่พลเมืองมีสว่ นร่วมในทุกๆ ด้ านของชีวิตทางสังคมและเศรษฐกิจ
6. การเข้ า ถึ ง การเรี ย นรู้ ตลอดชี วิ ต การเข้ า ถึ ง การเรี ย นรู้ ตลอดชี วิ ต เป็ นแก่ น
ยุทธศาสตร์ การเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต ซึ่งนโยบายที่น่าสนใจ คือ การสร้ างบรรยากาศของการเรี ยนรู้
ตลอดชีวิตที่เปิ ดโอกาสให้ ประชากรจานวนมากที่สดุ เท่าที่จะทาได้ การเข้ าถึงโอกาสในการเรี ยนรู้
ถูกจากัดด้ วยปั จจัยหลายประการ ทังการศึ
้
กษาในระบบและนอกระบบต้ องประสบกับข้ อจากัดใน
การเข้ าถึง และผู้เรี ยนมีทกั ษะที่ไม่เพียงพอ
7. การมี ส่ ว นร่ วมในการเรี ย นรู้ ตลอดชี วิ ต การมี ส่ ว นร่ ว มในการศึก ษาและ
ฝึ กอบรมของประชากรในวัยทางาน ซึ่งอัตราการมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต เป็ นตัวบ่งชี ้ที่
สาคัญในการพัฒนาคุณภาพการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต การมีส่วนร่ วมในการศึกษาและฝึ กอบรมของ
ผู้ใหญ่ที่ไ ด้ ผลขึน้ อยู่กับความส าเร็ จ ของการมีส่วนร่ วมในการศึกษาเบือ้ งต้ น การมีส่วนร่ วมใน
การศึกษาส่ง ผลกระทบในทางบวกต่อ อัตราการจ้ างงาน ดัง นัน้ เพื่ อป้องกันและแก้ ปัญหาการ
ว่างงาน ตลอดจนการถูกกีดกันจากสังคม ควรจะเริ่ มด้ วยการเพิ่มคุณภาพของการศึกษาและการ
จัดฝึ กอบรม รวมทังการเรี
้
ยนรู้ในสถานที่ทางานด้ วย
8. การลงทุนในการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต การลงทุนในการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต แบ่งเป็ น
3 ประเภท คือ 1) การลงทุนในส่วนของรัฐ 2) การลงทุนของบริ ษัทต่างๆ และ 3) การลงทุนของ
เอกชน
9. นั ก การศึ ก ษาและการเรี ย นรู้ ร้ อยละของครู ผ้ ูส อน อาจารย์ นัก ฝึ กอบรม
บุคลากรทางการศึกษา ที่ได้ รับการศึกษาและฝึ กอบรมในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผา่ นมา
10. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารในการเรี ยนรู้ เป็ นการนาการเรี ยนรู้
ไปสู่บ้านเพื่อเปิ ดโอกาสในการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตให้ แก่ผ้ เู รี ยนในชุมชน ซึ่งรายละเอียดตั วบ่งชี ้ด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในฐานะเป็ นแหล่งของการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต เช่น
- ร้ อยละของครัวเรื อนที่มีคอมพิวเตอร์ อย่างน้ อย 1 เครื่ อง
- ร้ อยละของครัวเรื อนที่มีโทรศัทพ์อย่างน้ อยหนึง่ เลขหมาย
- ร้ อยละของครัวเรื อนที่สามารถเข้ าถึงอินเทอร์ เน็ตได้
- ร้ อยละของครัวเรื อนที่มีศกั ยภาพในการเข้ าถึงอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูงได้
- ร้ อยละของห้ องเรี ยนที่มีอปุ กรณ์เกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ตัวบ่งชี ้เพียงตัวเดียวไม่สามารถบรรยายการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในฐานะเป็ นทรัพยากรสาหรับการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตที่มีคณ
ุ ภาพสูงในประเทศต่างๆ ได้ ซึง่ นโยบาย
ของประเทศสิงคโปร์ เกี่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มุง่ ที่อตั ราส่วนของการมีเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ที่เข้ าถึงอินเทอร์ เน็ตได้ 1 เครื่ อง ต่อพลเมือง 2 คน ซึง่ ยุทธศาสตร์ ที่สาคัญ คือ จัด
คอมพิวเตอร์ เหล่านี ้ไว้ ในห้ องสมุดและศูนย์ชมุ ชนต่างๆ
11. ยุทธศาสตร์ การเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต ยุทธศาสตร์ ทางการเมืองในระดับท้ องถิ่น
ระดับภูมิภาค และระดับชาติมีเป้าหมายที่ความมีประสิทธิภาพของการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งจะเป็ น
ตัวกาหนดสาคัญของการความสาเร็ จอย่างยัง่ ยืนของการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต การนาแผนยุทธศาสตร์
ไปดาเนินงานอย่างได้ ผ ล ซึ่ง จะต้ องอาศัยความร่ วมมื อและประสานงานอย่างมี ประสิทธิ ภ าพ
ระหว่ า งหน่ ว ยงานต่า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ซึ่ง ครอบคลุม ผู้จัด บริ ก ารการเรี ย นรู้ ตลอดชี วิ ต ทัง้ หมด
นับตังแต่
้ การศึกษาในระบบโรงเรี ยนจนถึงการศึกษาผู้ใหญ่ การฝึ กอบรมอาชีพ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย
12. ความต่ อเนื่ องของการจัดโอกาสในการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิต ความต่อเนื่อง
ของการจัดโอกาสในการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตมี 3 ด้ านที่ต้องพิจารณา คือ 1) ความต่อเนื่องของโอกาส
ในการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต ที่เกี่ยวข้ องกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ที่ระบุไว้ ในแผนภูมิภาค/ระดับชาติ/
ระดับยุโ รป 2) ความต่อ เนื่ อ งของโอกาสในการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิ ตที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ ผู้จัด บริ ก ารใน
ระดับ ชาติ/ ภูมิ ภ าคและระดับ ท้ อ งถิ่ น 3) ความต่อ เนื่ อ งของโอกาสในการเรี ย นรู้ ตลอดชี วิ ต ที่
เกี่ยวข้ องกับความต้ องการ
13. การแนะแนวและการให้ คาปรึกษา การดาเนินการในเรื่ องกระบวนการเรี ยนรู้
ตลอดชีวิตที่ประสบความสาเร็ จจะต้ องมีการแนะแนวและการให้ คาปรึ กษาแก่พลเมืองทุกระดับ
อายุเ ป็ นอย่ า งมาก ผู้เ รี ย นที่ มี ศัก ยภาพจะต้ อ งได้ รั บ การบอกล่ า วทัง้ “อะไร” และ “อย่า งไร”
นอกจากนี ้ การสนับสนุนและโครงสร้ างของการสอนสาหรับผู้เรี ยนที่กระตือรื อร้ นเป็ นเครื่ องมือที่ดี
มากในการเร่งกระบวนการเรี ยนรู้ ให้ เร็ วขึ ้น ดังนันการแนะแนวและให้
้
คาปรึกษาจะช่วยสนับสนุน
พลเมือง เพื่อเข้ าถึงโอกาสในการเรี ยนรู้ กระตุ้นความสนใจที่จะเรี ยนรู้ พัฒนาเส้ นทางชีวิตของแต่
ละบุคคล ท าให้ การเชื่ อมโยงระหว่า งการศกึ ษา การฝึ กอบรม และระบบการจ้ างงานประสบ
ความส าเร็ จ ในเรื่ องของการแนะแนวและให้ คาปรึ กษา ควรพิจารณาตัวบ่ ง ชีด้ ังต่อไปนี ้ ความ
ครอบคลุมของกลุ่มเป้าหมายในเรื่ องของการแนะแนวและให้ คาปรึกษา ผลที่จะได้ รับจากการแนะ
แนวและให้ คาปรึ กษาในเชิงสังคม เศรษฐกิจ และการเรี ยนรู้ คุณสมบัติของผู้ปฏิบตั ิงานแนะแนว
และให้ คาปรึกษา ความถี่ของการฝึ กอบรมผู้ปฏิบตั งิ านในระหว่างประจาการ
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14. การให้ ความเชื่อถือและการรั บรอง เรื่ องที่มีความสาคัญที่สดุ ของการเรี ยนรู้
ตลอดชีวิต คือ ประเด็นของการรับรองมาตรฐานและการรับรองความรู้ การทาให้ การเรี ยนรู้ เป็ นที่
ประจักษ์ และได้ รับการยอมรับเป็ นส่วนประกอบอย่างหนึ่งของคุณภาพการบริ หารที่จดั โดยระบบ
การศึกษาและฝึ กอบรมและเป็ นส่วนประกอบหลักของกระบวนการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิตที่ ประสบ
ผลสาเร็ จ นอกเหนือจากการแสดงถึงแรงจูงใจของผู้เรี ยนแล้ ว ระบบการรับรองมาตรฐานและการ
รับรองความรู้ที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพยังเป็ นสิ่งที่สาคัญอย่างยิ่งสาหรับการวางแผนทางการ
บริหารระดับสูง
15. การประกันคุณภาพ การประกันคุณภาพเป็ นส่วนสาคัญของระบบการศึกษา
และฝึ กอบรมที่มีประสิทธิภาพ วิธีการในการวัดคุณภาพ ซึ่งการนาวิธีการประกันคุณภาพมาใช้
จาเป็ นต้ องมีการลงทุนในการฝึ กอบรมผู้ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อเพิ่มคุณภาพทังในด้
้ านบริ หารการศึกษา
และฝึ กอบรม และคุณ ภาพของประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ที่ จัดขึน้ ระบบการประกันคุณภาพที่ มี
ประสิทธิภาพควรเชื่อมโยงอย่างใกล้ ชิดกับระบบการรับรองมาตรฐาน การรับรองความรู้ และระบบ
การยอมรับอย่างเป็ นทางการ
รายงานเกี่ยวกับคุณภาพของการศึกษาในโรงเรี ยนครอบคลุม 4 ด้ าน คือ 1) ระดับของ
สัมฤทธิผลทางการเรี ยน 2) ความสาเร็ จและการศึกษาต่อ 3) การติดตามผลการจัดการศึกษา และ
4) ทรัพยากรและโครงสร้ าง ซึ่งประเทศต่างๆ ในยุโรปมีทงความเหมื
ั้
อนและแตกต่างกันจึงทาให้
สามารถเรี ยนรู้จากกันและกันโดยการเปรี ยบเทียบได้ ซึ่งจุดมุ่งหมายของการมีตวั บ่งชี ้ไม่ได้ เป็ นการ
กาหนดมาตรฐานหรื อเป้าหมาย แต่เป็ นการช่วยในการกาหนดนโยบายทางการศึกษามากกว่า
รวมทังช่
้ วยกาหนดประเด็นในการสืบเสาะค้ นคว้ า และช่วยเสนะแนะทางเลือกสาหรับเป้าหมาย
ทางนโยบายต่อไป
การเลือกตัวบ่งชีแ้ ละมาตรฐานเทียบเคียงจึงจาเป็ นต้ องเลือกสิ่งที่จะกระตุ้นในเกิดการ
อภิปรายในเชิงนโยบายอย่างกว้ างขวาง และสิ่งที่จะนาไปสู่การสืบเสาะแสวงหาต่อไปในอนาคต
ข้ อมูลต่างๆ มีลกั ษณะเป็ นการเสนอแนะมากกว่าการกาหนดตายตัว ทังนี
้ ้ควรถือว่าตัวบ่งชี ้ต่างๆ
เป็ นเพียงจุดเริ่มต้ นสาหรับการปรับปรุงมาตรฐานของทุกประเทศ
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การมีนโยบาย/ลักษณะ
ผู้บริหาร
1. มีนโยบายด้ านการใช้
ICT ในการเรียนการสอน
ของสถานศึกษา
2.สมรรถนะ/วิสยั ทัศน์ของ
ผู้บริ หารด้ านการใช้ ICT ใน
การเรี ยนการสอน
3.การสนับสนุนของผู้บริ หาร
ด้ านการใช้ ICT ในการเรี ยน
การสอน

ความสาเร็จการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
การเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้ างทักษะการรู้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษา

ปั จจัยที่สง่ ผลต่อผลลัพธ์
(enabling factors)

ปั จจัย
ด้ านตัวป้อน

โครงสร้ าง
พื ้นฐานด้ าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

หลักสูตรที่
บูรณาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

ปั จจัยด้ าน
กระบวนการ

การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของผู้บริหาร
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของครู
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของนักเรียน

ปั จจัยด้ านผลลัพธ์ที่เกิดกับ
นักเรี ยน

สมรรถนะของ
นักเรียนในการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่
ประกอบด้ วย
ความพร้ อม,
ผลการเข้ าถึง,
ผลของการใช้
ประโยชน์

ความสามารถในการ
สร้ างสรรค์ชิ ้นงาน
ด้ วยการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร
ผลการสร้ างงาน
ผลกระทบที่มีตอ่
เพื่อนนักเรียนและ
การเรียนการสอน

โมเดลการวัดความสาเร็จการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้ างทักษะการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของนักเรียนมัธยมศึกษา
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แผนภาพ 2.5 กรอบแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาตัวบ่ งชีค้ วามสาเร็จการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้ างทักษะ
การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษา

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ใช้ ระเบียบวิธีวิจยั เชิงบรรยาย (descriptive research) โดยวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาโมเดลตัวบ่งชี ้ความสาเร็ จการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการ
สอนเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยนมัธยมศึกษา และ
เพื่อตรวจสอบความสอดคล้ องของโมเดลตัวบ่งชี ้ความสาเร็ จการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
นักเรี ยนมัธยมศึกษาที่ผ้ วู ิจยั พัฒนาขึ ้นกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยครอบคลุมองค์ประกอบหลัก 4
ด้ าน คือ ด้ านบริ บท (context) ด้ านปั จ จัยนาเข้ า (input) ด้ านกระบวนการ (process) และด้ าน
ผลลัพธ์ (outcome)
ผู้วิจยั นากรอบแนวคิดในการวิจยั ที่ได้ นาเสนอไว้ ในบทที่ 2 มาเป็ นกรอบในการพัฒนาตัว
บ่งชี ้ความสาเร็ จการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้ าง
ทักษะการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยนมัธยมศึกษา ซึ่งตัวบ่งชี ้ในเบื ้องต้ นนัน้
ผู้วิจยั ได้ ทาการศึกษาและสังเคราะห์จากเอกสารทางวิชาการและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องโดยได้ ตวั บ่งชี ้
จานวนทังสิ
้ ้น 65 ตัวบ่งชี ้ จากนัน้ จึงนากรอบแนวคิดที่ได้ ในเบื ้องต้ นมาเป็ นกรอบในการพิจารณา
คัด เลื อ กความเหมาะสมของตัว บ่ง ชี โ้ ดยผู้ท รงคุณ วุฒิ ซึ่ง พบว่ า มี ตัว บ่ง ชี ท้ ี่ ผ่า นเกณฑ์ ใ นการ
พิจารณาและการปรับปรุงแก้ ไขทังสิ
้ ้น 43 ตัวบ่งชี ้ จากนันผู
้ ้ วิจยั นาตัวบ่งชี ้ที่ผ่านการคัดเลือกความ
เหมาะสมดังกล่าวไปสร้ างแบบสอบถามสาหรับผู้บริ การ ครูผ้ สู อน และนักเรี ยน เพื่อพัฒนาโมเดล
ตัวบ่งชี ้ความสาเร็จการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้ าง
ทักษะการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยนมัธยมศึกษา ซึ่งผู้วิจยั สรุปขันตอนใน
้
การดาเนินการวิจยั โดยแสดงไว้ ในแผนภาพที่ 3.1 ดังต่อไปนี ้
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ขัน้ ตอนของการปฏิบตั ิ

ผลที่เกิดจากการปฏิบตั ิ

ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับ
การใช้ เทคโนโลยีฯ ในการเรียนการสอน/
ทักษะการรู้ไอซีที

กรอบแนวคิดในการวิจยั

วิเคราะห์สงั เคราะห์

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินความ

ได้ ตวั บ่งชี ้ที่เหมาะสมเบื ้องต้ น
เพื่อสร้ างแบบสอบถามสาหรับ
ผู้บริ หาร ครูผ้ สู อน และผู้เรี ยน

สร้ างแบบสอบถามสาหรับผู้บริ หาร
ครูผ้ สู อน และผู้เรี ยน

ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ
แบบสอบถาม

ได้ แบบสอบถามและนาไป
ปรับปรุงแก้ ไข

ปรับปรุงแก้ ไขแบบสอบถาม

ทดลองใช้

แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์

เก็บรวบรวมข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่าง

เก็บข้ อมูลภาคสนาม
และทางไปรษณีย์

สร้ างแบบสอบถามสาหรับผู้ทรงคุณวุฒิ

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
อันดับที่สอง

ใช้ โปรแกรม
LISREL

ใช้ โปรแกรม
LISREL

ได้ ข้อมูลตามทีต่ ้ องการ
สร้ างสเกลองค์ประกอบย่อย
ความสาเร็จการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สารใน
การเรี ยนการสอน
ได้ ตวั บ่งชี ้ความสาเร็ จการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่ สารในการเรี ยนการสอนเพื่อ
เสริ มสร้ างทักษะการรู้ไอซีทีของ
นักเรี ยนมัธยมศึกษา

แผนภาพ 3.1 ขันตอนการด
้
าเนินงานวิจยั
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จากขันตอนการด
้
าเนินงานวิจยั โดยสรุปดังกล่าวข้ างต้ น ผู้วิจยั ขอนาเสนอรายละเอี ยดใน
การดาเนินการวิจัยในเรื่ องการกาหนดกรอบประชากรและการสุ่มตัวอย่าง เครื่ องมือที่ใช้ ในการ
วิจยั การสร้ างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ การเก็บรวบรวมข้ อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและ
การนาเสนอข้ อมูลต่อไปนี ้
กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
การวิจัยครัง้ นีเ้ ป็ นการพัฒนาตัวบ่งชีค้ วามสาเร็ จการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
นักเรี ยนมัธ ยมศึกษา และเพื่ อให้ ไ ด้ ตัวบ่ง ชี ท้ ี่ มี ความเหมาะสม และเชื่ อถื อได้ ผู้วิจัยจึง ทาการ
คัดเลือกตัวบ่งชี ้ในเบื ้องต้ น โดยการใช้ แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ หลังจากนันจึ
้ ง
นาตัวบ่งชี ้ที่ได้ รับการคัดเลือกมาสร้ างเครื่ องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้ อมูลเกี่ ยวกับระดับสภาพการ
ดาเนินงานจริ งในสถานศึกษาระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐานตามตัวบ่งชี ้นันๆ
้ จากการกลุ่มตัวอย่างที่
เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิหน้ าที่ทงในระดั
ั้
บนโยบายและระดับปฏิบตั ิของการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อเสริมสร้ างทักษะการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของนักเรี ยนมัธยมศึกษา
กลุ่มประชากร
กลุ่มประชากรที่ใช้ ในการวิจัยครัง้ นี ้ คือ โรงเรี ยนระดับการศึกษาขันพื
้ น้ ฐานที่เปิ ดสอน
ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 จานวน 11,358 โรงเรี ยน กระจายใน 4 ภูมิภาคทัว่ ประเทศ (สานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2553)
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั มี 2 กลุม่ คือ กลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลที่เป็ นผู้บริ หาร ครู และนักเรี ยน
และกลุม่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ โดยมีรายละเอียด แต่ละกลุม่ ดังนี ้
1. กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่เป็ นผู้บริ หาร ครู ผ้ ูสอน และนักเรี ยน โดยมีกระบวนการเลือก
กลุม่ ตัวอย่างมี 3 ขันตอน
้
ดังนี ้
1.1 แบ่งโรงเรี ยนตามภาคภูมิศาสตร์ ผู้วิจยั เลือกจังหวัด 3 – 4 จังหวัดจากแต่
ละภาค ใช้ การสุ่มแบบง่าย กรณีจงั หวัดที่มีโรงเรี ยนน้ อยจะเก็บเพิ่มเป็ น 5 จังหวัดในแต่ละภูมิภาค
รวม 18 จังหวัด
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1.2 จากจังหวัดที่เลือกไว้ ผู้วิจยั สุ่มโรงเรี ยน แยกตามประเภท/สังกัด 4 สังกัด
คือ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สานักงานคณะกรรมการส่งเสริ ม การศึกษา
เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น และโรงเรี ยนขยายโอกาส กลุ่มละ 1 – 2 โรงเรี ยน กรณีโรงเรี ยน
ขนาดเล็กใช้ 2 โรงเรี ยน รวมโรงเรี ยนที่เลือกเป็ นกลุม่ ตัวอย่าง 60 โรงเรี ยน
1.3 จากโรงเรี ย นที่ เ ป็ นกลุ่ ม ตัว อย่ า ง ก) เลื อ กนัก เรี ย นในโรงเรี ย นที่ เ รี ย น
ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 จานวน 30-50 คน ตามขนาดของโรงเรี ยน โดยใช้ การเลือกนักเรี ยนทัง้
ห้ องเรี ยน ข) เลือกครูที่สอนในระดับชันที
้ ่เลือก ค) เลือกผู้บริหารตังแต่
้ ระดับหัวหน้ ากลุม่ สาระ
ผลจากการดาเนินการ 3 ขัน้ ตอน ได้ กลุ่ม ตัวอย่างที่เป็ นผู้บริ หาร ครู ผ้ ูสอน และ
นักเรี ยน รวมจานวนทังสิ
้ ้น 2,741 คน
2. กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี ้ทาหน้ าที่คดั เลือกตัวบ่งชี ้ความสาเร็ จการ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยนมัธยมศึกษา ผู้วิจยั พิจารณาเลือกกลุม่ ตัวอย่างผู้ทรงคุณวุฒิ
จานวน 11 คน โดยมีเกณฑ์ดงั นี ้
2.1 มีประสบการณ์ในการทาวิจยั และ
2.2 ต้ องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั ต่อไปนี ้อย่างน้ อย 1 ข้ อ
- เป็ นนักวิชาการหรื อบุคลากรผู้มีประสบการณ์ ในการดูแล และปฏิบตั ิงาน
ด้ านการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอน
- เป็ นอดีต/ปั จจุบนั เป็ นผู้บริ หารระดับนโยบาย หรื อผู้ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการ
จัดการเรี ยนการสอน
- เป็ นบุคลากรผู้มีประสบการณ์ ในการคัดเลือก และตรวจสอบมาตรฐานตัว
บ่งชี ้ทางการศึกษา
ตาราง 3.1 จานวนประชากรและกลุม่ ตัวอย่างจาแนกรายภาค
ประชากรทุกสังกัดทุกประเภท
จานวนโรงเรียน

ภาคกลางและ กทม
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้
รวม

2,921
2,346
4,796
1,295
11,359

จานวนนักเรียน

267,508
146,804
300,028
103,326
817,666

กลุม่ ตัวอย่าง (สพฐ/สช/อปท)
จานวนโรงเรียน

24
7
16
8
55

จานวนนักเรียน

1,199
377
790
375
2,741
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การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่ าง
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ป้องกันข้ อมูลสูญหายและเนื่องจากการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจยั
ครัง้ นี ้ใช้ สถิตขิ นสู
ั ้ งในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน โดยการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมลิสเรลจึง
จาเป็ นต้ องใช้ ขนาดกลุ่มตัวอย่างให้ เหมาะสม ซึ่งการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างคือ 10 หน่วยต่อ 1 ตัวแปร และขนาดกลุ่มตัวอย่างรวมต้ องมีอย่างน้ อย 100 คน (สุวิมล
ว่องวานิช และนงลักษณ์ วิรัชชัย, 2546) นอกจากนี ้ Hair (1995 อ้ างถึงใน นงลักษณ์ วิรัชชัย,
2542) เสนอวิธีการกาหนดขนาดของกลุม่ ตัวอย่างในการวิเคราะห์องค์ประกอบว่าให้ พิจารณาจาก
จานวนตัวแปรในการวิจยั โดยใช้ 5 เท่าหรื อ 10 เท่าของตัวแปร ซึ่งในการวิจยั ครัง้ นี ้ประกอบไปด้ วย
ตัวแปรซึ่งเป็ นตัวบ่งชี ้ความสาเร็ จการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอน
เพื่อเสริมสร้ างทักษะการรู้ของนักเรี ยนมัธยมศึกษา จานวน 43 ตัวบ่งชี ้ เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อตกลง
เบื ้องต้ นและป้องกันการสูญหายของข้ อมูลในระหว่างการเก็บรวบรวมข้ อมูล ผู้วิจยั จึงกาหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างสถานศึกษาละ 30 - 50 คน โดยแบ่งเป็ นผู้บริ หาร 1 คน ครู 5 – 10 คน นักเรี ยน
ประมาณ 30 – 50 คน ต่อ 1 โรงเรี ยน รวม 50 โรงเรี ยน ผู้วิจยั ประมาณค่าขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โรงเรี ยนเพิ่มเติม 60 โรงเรี ยน เพื่อชดเชยกรณีข้อมูลขาดหาย รวมผู้ให้ ข้อมูลจานวนทังหมด
้
2,778 คน
ผลการรวบรวมข้ อมูล พบว่า ได้ ข้อมูลจากโรงเรี ยนครบทัง้ 60 โรงเรี ยน แต่มีโรงเรี ยน 5
โรงเรี ยนที่มีข้อมูลกลับมาน้ อยกว่าร้ อยละ 50 ผู้วิจยั จึงคัดออกตามข้ อเสนอของ Hair ที่ระบุว่า ถ้ า
ข้ อมูลขาดร้ อยละ 50 ห้ ามใช้ วิธีการ estimate missing (Hair, 2010) จึงจาเป็ นต้ องคัดออก การ
ขาดหายครั ง้ นี ไ้ ม่มี ผลกระทบแต่อย่างใด เพราะกลุ่มตัวอย่างขัน้ ต่าที่ต้องการ คื อ 50 โรงเรี ยน
รายละเอียด จานวนข้ อมูล จานวนแบบสอบถามที่ได้ กลับและอัตราการตอบกลับของข้ อมูลที่ผ้ วู ิจยั
ได้ ส่งแบบสอบถามไปยังสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน จานวน 55 แห่ง จานวน 2,778 ฉบับ ผู้วิจยั ได้ รับ
แบบสอบถามตอบกลับมาจานวน 2,741 ฉบับ คิดเป็ นอัตราตอบกลับร้ อยละ 95.17 มีรายละเอียด
ดังตาราง 3.2
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ตาราง 3.2 จานวนกลุม่ ตัวอย่างที่สง่ แบบสอบถาม อัตราการตอบกลับของข้ อมูล และจานวน
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั
รายชื่อสถานศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

โรงเรี ยนศึกษานารี วิทยา
โรงเรี ยนวัดหนองทองทราย
โรงเรี ยนเทศบาล 4 (เชาวนปรี ชาอุทศิ )
โรงเรี ยน พิชญศึกษา
โรงเรี ยนประจันตราษฎร์ บารุง
โรงเรี ยนวัดพรหมประสิทธิ์
โรงเรี ยนบางตะบูนวิทยา
โรงเรี ยนคงคาราม
โรงเรี ยนปริ ยตั ริ ังสรรค์
โรงเรี ยนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก
โรงเรี ยนเขาย้ อยพิทยาคม
โรงเรี ยนเบญจมเทพอุทศิ
โรงเรี ยนวชิรธรรมโสภิส
โรงเรี ยนบ้ านคลองขนุน
โรงเรี ยนระยองวิทยาคม
โรงเรี ยนระยองวิทยาคม ปากน ้า
โรงเรี ยนนครระยองวิทยาคม
โรงเรี ยนเทศบาลวัดป้อมแก้ ว
โรงเรี ยนศรัทธาสมุทร
โรงเรี ยนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส
โรงเรี ยนเทศบาล 3 (วัดชัยมงคล)
โรงเรี ยนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
โรงเรี ยนราชสถิตย์วิทยา
โรงเรี ยนวัดหลักแก้ ว
โรงเรี ยนบ้ านโคกยาง
โรงเรี ยนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์ )
โรงเรี ยนเทศบาล ๖ (วัดตันตยาภิรม)
โรงเรี ยนประชาวิทยา
โรงเรี ยนจรัสพิชากร
โรงเรี ยนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
โรงเรี ยนวัดพรหมโลก
โรงเรี ยนบ้ านนาสาร
โรงเรี ยนเทศบาลเพชรวิทย์
โรงเรี ยนเขาทรายทับคล้ อ
โรงเรี ยนวัดธรรมจักร
โรงเรี ยนวัดพันปี
โรงเรี ยนพุทธชินราช
โรงเรี ยนจ่านกร้ อง

จังหวัด
กรุ งเทพฯ
นครนายก
นครปฐม
นนทบุรี
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
สมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
อ่างทอง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
นครศรี ธรรมราช
นครศรี ธรรมราช
นครศรี ธรรมราช

สุราษฎร์ ธานี
ตาก
พิจิตร
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก

กลุม่ ตัวอย่างที่สง่ แบบสอบถาม

อัตราการตอบกลับ

นักเรี ยน ครู /ผู้บริ หาร ร้ อยละ นักเรี ยน ครู /ผู้บริ หาร ร้ อยละ
60
11
2.56
60
10
98.59
20
11
1.12
18
11
93.55
40
11
1.84
40
11
100.00
50
11
2.20
49
11
98.36
41
11
1.87
41
11
100.00
30
11
1.48
22
10
78.05
30
11
1.48
29
10
95.12
40
11
1.84
40
11
100.00
40
11
1.84
40
11
100.00
40
11
1.84
40
10
98.04
40
11
1.84
35
10
88.24
40
11
1.84
40
11
100.00
41
11
1.87
41
11
100.00
40
11
1.84
38
11
96.08
50
11
2.20
49
10
96.72
40
11
1.84
38
10
94.12
40
11
1.84
38
10
94.12
40
11
1.84
38
11
96.08
40
11
1.84
39
11
98.04
40
11
1.84
40
11
100.00
51
11
2.23
51
11
100.00
40
11
1.84
38
8
90.20
50
11
2.20
50
11
100.00
40
11
1.84
33
10
84.31
40
11
1.84
38
11
96.08
40
11
1.84
40
7
92.16
30
11
1.48
23
10
80.49
40
11
1.84
36
10
90.20
50
11
2.20
50
9
96.72
50
11
2.20
49
10
96.72
30
11
1.48
24
10
82.93
42
11
1.91
42
6
90.57
40
11
1.84
40
10
98.04
50
11
2.20
50
7
93.44
50
11
2.20
49
6
90.16
50
11
2.20
44
9
86.89
40
11
1.84
40
10
98.04
50
11
2.20
49
8
93.44
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ตาราง 3.2 จานวนกลุม่ ตัวอย่างที่สง่ แบบสอบถาม อัตราการตอบกลับของข้ อมูล และจานวนกลุม่
ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั (ต่ อ)
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

รายชื่อสถานศึกษา

จังหวัด

โรงเรี ยนท่าทองพิทยาคม
โรงเรี ยนบ้ านน ้าใสม่วงวิทยา
โรงเรี ยนกันทรวิชยั
โรงเรี ยนมัธยมชาญวิทยา
โรงเรี ยนผดุงนารี
โรงเรี ยนสตรี สริ ิ เกศ
โรงเรี ยนเทศบาล 2 "รัชมังคลานุสรณ์"
โรงเรี ยนเทศบาล 1
โรงเรี ยนวัดหลวงวิทยาตัวบ่งชี ้เดี่ยว
โรงเรี ยนบ้ านหนองหมีหวั ดง (ประชาวิทยาคาร)
โรงเรี ยนบ้ านเกาะกระโพธิ์
โรงเรี ยนเทศบาล 1
โรงเรี ยนสกลนครพัฒนศึกษา
โรงเรี ยนพังโคนวิทยาคม
โรงเรี ยนเทศบาล 3 "ยุตธิ รรมวิทยา"
โรงเรี ยนเทศบาล 1 "เชิงชุมประชานุกลู "
โรงเรี ยนสกลราชวิทยานุกลุ
รวม

พิษณุโลก
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
ศรี สะเกษ
ศรี สะเกษ
ศรี สะเกษ
ศรี สะเกษ
ศรี สะเกษ
ศรี สะเกษ
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร

กลุม่ ตัวอย่างที่สง่ แบบสอบถาม

อัตราการตอบกลับ

นักเรี ยน ครู /ผู้บริ หาร ร้ อยละ นักเรี ยน ครู /ผู้บริ หาร ร้ อยละ
50
11
2.20
45
10
90.16
40
11
1.84
40
10
98.04
40
11
1.84
35
10
88.24
40
11
1.84
40
11
100.00
40
11
1.84
40
11
100.00
40
11
1.84
40
10
98.04
40
11
1.84
40
7
92.16
40
11
1.84
40
7
92.16
40
11
1.84
40
8
94.12
40
11
1.84
40
9
96.08
40
11
1.84
40
8
94.12
40
11
1.84
40
11
100.00
40
11
1.84
40
11
100.00
40
11
1.84
40
11
100.00
40
11
1.84
40
10
98.04
40
11
1.84
40
11
100.00
40
11
1.84
39
11
98.04
2,275
583
100.00 2,200
541
95.17

เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ในการวิ จัย ในครั ง้ นี ้ ประกอบด้ วย แบบสอบถามส าหรั บผู้ทรงคุณวุฒิ
แบบสอบถามสาหรับผู้บริ หารและครู ผ้ สู อน และแบบสอบถามสาหรับนักเรี ยน ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี ้
1. แบบถามสาหรั บผู้ทรงคุณวุฒิ
แบบสอบถามเพื่ อ ใช้ ในการคัด เลื อ กตัว บ่ ง ชี ค้ วามส าเร็ จ ในการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อเสริมสร้ างทักษะการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของนักเรี ยนมัธยมศึกษา โดยผู้วิจัยนากรอบตัวบ่งชีจ้ ากการสังเคราะห์เอกสารและ
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องมาสร้ างเป็ นแบบสอบถาม ซึ่งลักษณะของแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3
ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 คาอธิบายองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้เดี่ยว และสิ่งที่ต้องการวัด โดยมีปลายเปิ ด
เพื่อให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิเติมข้ อคิดเห็นหรื อข้ อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
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ส่วนที่ 2 แบบตรวจสอบรายการ เพื่อประเมินความเหมาะสม สอดคล้ อง และความ
ตรงของเนื ้อหา ในการนาไปใช้ ประเมินความสาเร็ จการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
การเรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของนักเรี ยน
มัธยมศึกษา โดยใช้ ดชั นี IOC ในการให้ คะแนน คือ 1, 0, -1 โดยมีความหมายของการให้ คะแนน
ดังนี ้
1 คะแนน หมายถึง มีความเห็นว่า ตัวบ่งชี ้ตรงตามวัตถุประสงค์
0 คะแนน หมายถึง ไม่แน่ใจว่า ตัวบ่งชี ้ตรงตามวัตถุประสงค์
-1 คะแนน หมายถึง มีความเห็นว่า ตัวบ่งชี ้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
ส่วนที่ 3 แบบตรวจสอบรายการเพื่อกาหนดค่าน ้าหนักความสาคัญของตัวบ่งชี ้ในการ
ประเมินความสาเร็จการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้ าง
ทักษะการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยนมัธยมศึกษา โดยใช้ มาตรประมาณค่า
แต่ละระดับ ดังนี ้
5 คะแนน หมายถึง ตัวบ่งชี ้นี ้ มีความสาคัญมากที่สดุ
4 คะแนน หมายถึง ตัวบ่งชี ้นี ้ มีความสาคัญมาก
3 คะแนน หมายถึง ตัวบ่งชี ้นี ้ มีความสาคัญปานกลาง
2 คะแนน หมายถึง ตัวบ่งชี ้นี ้ มีความสาคัญน้ อย
1 คะแนน หมายถึง ตัวบ่งชี ้นี ้ มีความสาคัญน้ อยที่สดุ
2. แบบสอบถามสาหรั บผู้บริหาร ครู ผ้ ูสอน
แบบสอบถามสาหรับผู้บริ หาร และครูผ้ สู อนใช้ ในการเก็บข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยเก็บ
ข้ อ มูล จากโรงเรี ย นระดับการศึกษาขัน้ พื น้ ฐาน ที่ เ ปิ ดสอนถึ ง ระดับ ชัน้ มัธ ยมศึกษาปี ที่ 3 แบ่ง
ออกเป็ น 2 ตอน ซึง่ รายละเอียดดังนี ้
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ต อบ เป็ นแบบตรวจสอบรายการ (check list) มี
วัตถุประสงค์เพื่อสารวจข้ อมูลพื ้นฐาน ได้ แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตาแหน่ง ประสบการณ์การ
สอน และการฝึ กอบรม
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามซึ่ง มี ลัก ษณะเป็ นมาตรประมาณค่า 4 ระดับ (rating
scale) เกี่ยวกับสภาพการดาเนินงานด้ านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยน
การสอน และความเป็ นไปได้ ในการปฏิบตั ิตามตัวบ่งชี ้ โดยมีเนื ้อหาครอบคลุมองค์ประกอบหลัก 4
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ด้ าน ได้ แก่ ด้ านบริ บท (context) ด้ านปั จจัยนาเข้ า (input) ด้ านกระบวนการ (process) และด้ าน
ผลลัพธ์ (outcome) ดังนี ้
1. ด้ านบริ บท (context) มีตวั บ่งชี ้เดี่ยวจานวน 3 ตัว ได้ แก่ นโยบายและแผน สมรรถนะ
และวิสยั ทัศน์ของผู้บริหาร และ การสนับสนุนของผู้บริหาร
2. ด้ านปั จจัยนาเข้ า (input) มีตวั บ่งชี ้เดี่ยวจานวน 3 ตัว ได้ แก่ ระบบการให้ บริ การด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรี ยน ระบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในการเรี ยนการสอน หลักสูตรที่บรู ณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
เรี ยนการสอน
3. ด้ านกระบวนการ (process) มี ตวั บ่งชี ้เดี่ยวจานวน 3 ตัว ได้ แก่ การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริ หาร การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู และ
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยน
4. ด้ านผลลัพธ์ (outcome) มีตวั บ่งชี ้เดี่ยว 2 ตัว ได้ แก่ สมรรถนะของนักเรี ยนในการใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร และความสามารถในการสร้ างสรรค์ชิ น้ งานด้ วยการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โดยข้ อคาถามเพื่อพัฒนาตัวบ่งชีค้ วามสาเร็ จการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
นักเรี ยนมัธยมศึกษา แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็ นความคิดเห็นในด้ านความเป็ นไปได้ ใน
การนาตัวบ่งชีไ้ ปปฏิบตั ิ และส่วนที่ 2 เป็ นความคิดเห็นในด้ าการปฏิบตั ที่เป็ นอยู่ในปั จจุบนั โดย
ความหมายของมาตรประมาณค่า แต่ละระดับ มีดงั นี ้
4 = ตัวบ่งชี ้มีความเป็ นไปได้ ในการนาไปปฏิบตั ใิ นระดับมากที่สุด/ ตัวบ่งชี ้นี ้มีการ
ปฏิบตั จิ ริงหรื อพฤติกรรมเกิดขึน้ เป็ นประจา คิดเป็ นร้ อยละ 76 - 100 ใน 1 ภาคเรี ยน หรื อท่านได้
ปฏิบตั ติ ามข้ อรายการนันแล้
้ วการปฏิบตั บิ รรลุผลสาเร็จ ดีมาก
2 = ตัวบ่งชี ้มีความเป็ นไปได้ ในการนาไปปฏิบตั ิในระดับ มาก/ ตัวบ่งชี ้นีม้ ีการ
ปฏิบตั จิ ริงหรื อพฤติกรรมเกิดขึน้ บ่ อยๆ คิดเป็ นร้ อยละ 51 - 75 ใน 1 ภาคเรี ยน หรื อท่านได้ ปฏิบตั ิ
ตามข้ อรายการนันแล้
้ วการปฏิบตั บิ รรลุผลสาเร็จ ดี
2 = ตัวบ่งชีม้ ีความเป็ นไปได้ ในการนาไปปฏิบตั ิในระดับ น้ อย/ ตัวบ่งชีน้ ีม้ ีการ
ปฏิบตั ิจริ งหรื อพฤติกรรมเกิดขึน้ บางครั ง้ คิดเป็ นร้ อยละ 26 - 50 ใน 1 ภาคเรี ยน หรื อท่านได้
ปฏิบตั ติ ามข้ อรายการนันแล้
้ วการปฏิบตั บิ รรลุผลสาเร็จ น้ อย
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1 = ตัวบ่งชี ้มีความเป็ นไปได้ ในการนาไปปฏิบตั ิในระดับ น้ อยที่สุด/ ตัวบ่งชี ้นีม้ ี
การปฏิบตั จิ ริงหรื อพฤติกรรมเกิดขึน้ น้ อยที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ 1 - 25 ใน 1 ภาคเรี ยน หรื อท่านได้
ปฏิบตั ติ ามข้ อรายการนันแล้
้ วการปฏิบตั บิ รรลุผลสาเร็จ น้ อยที่สุด
3. แบบสอบถามสาหรับนักเรียน
แบบสอบถามสาหรับนักเรี ยนเป็ นแบบประเมินด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของนักเรี ยน แบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบ เป็ นแบบตรวจสอบรายการ (check list) มีวตั ถุประสงค์
เพื่อสารวจข้ อมูลพื ้นฐาน ได้ แก่ เพศ อายุ การใช้ คอมพิวเตอร์
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามซึ่ง มี ลัก ษณะเป็ นมาตรประมาณค่า 4 ระดับ (rating
scale) เกี่ยวกับสภาพการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนโดยความหมายของ
มาตรประมาณค่า แต่ละระดับ มีดงั นี ้
4 = นักเรี ยนมีสมรรถนะ/ทักษะด้ านนี ้ระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ 76 - 100
3 = นักเรี ยนมีสมรรถนะ/ทักษะด้ านนี ้ระดับมาก คิดเป็ นร้ อยละ 51 - 75
2 = นักเรี ยนมีสมรรถนะ/ทักษะด้ านนี ้ระดับน้ อย คิดเป็ นร้ อยละ 26 - 50
1 = นักเรี ยนมีสมรรถนะ/ทักษะด้ านนี ้ระดับน้ อยที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ 1 - 25
การสร้ างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
การสร้ างเครื่ องมื อและการตรวจสอบคุณ ภาพของเครื่ องมื อในการวิจัยครั ง้ นี ้ ผู้วิจัย
เริ่ มต้ นจากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่อกาหนดกรอบเนื ้อหาในการเก็บข้ อมูลการวิจยั ตามกรอบแนวคิดของการวิจยั โดยมีการ
สร้ างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ ดังนี ้
แบบสอบถามสาหรับผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของตัวบ่งชี ้ในเบื ้องต้ น มี
ขันตอนในการสร้
้
างและตรวจสอบคุณภาพ ดังนี ้
1. ผู้วิจัยนากรอบแนวคิดที่ได้ มาจากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี มาสร้ างเป็ น
แบบสอบถาม เสนอให้ ผ้ ูทรงคุณ วุฒิพิจ ารณาว่าตัวบ่ง ชี ใ้ นแต่ละองค์ประกอบหลัก 4 ด้ าน ซึ่ง
ประกอบด้ วยตัวบ่งชี ้เดี่ยว จานวน 11 ตัวแปร มีความเหมาะสมของตัวบ่งชี ้ พร้ อมทังเสนอแนะใน
้
การแก้ ไขเพิ่มเติม เพื่อให้ ตวั บ่งชี ้มีความสมบูรณ์ และเหมาะสม
2. ผู้วิจยั นาแบบสอบถาม และกรอบแนวคิดที่ใช้ ในการวิจยั เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อตรวจสอบความครอบคลุมของตัวบ่งชีเ้ ดี่ยวทัง้ 11 ตัวแปร ความถูกต้ องเหมาะสมในการใช้

97

ภาษา รวมทังรู
้ ปแบบของแบบสอบถาม พร้ อมทังขอค
้ าแนะนา ข้ อเสนอแนเพื่อไปปรับปรุ งแก้ ไข
แบบสอบถาม
แบบสอบถามส าหรั บ ผู้บ ริ ห ารและครู ผ้ ูส อนเพื่ อ ใช้ ใ นการเก็ บ ข้ อ มูล เชิ ง ประจัก ษ์ มี
ขันตอนในการสร้
้
างและตรวจสอบคุณภาพ ดังนี ้
1. น าตัว บ่ง ชี ท้ ี่ ผ่ า นการคัด เลื อ กจากผู้ ทรงคุณ วุ ฒิ พ ร้ อมทัง้ ข้ อ เสนอแนะที่ ไ ด้ จ าก
ผู้ทรงคุณ วุฒิ ในแบบสอบถามชุดที่ 1 มาปรั บปรุ ง และพัฒ นาเป็ นเครื่ องมื อที่ ใช้ เก็ บข้ อมูลจาก
ผู้บริ หาร ครู ผ้ ูสอน และผู้เรี ยน โดยมีเกณฑ์ในการเลือกตัวบ่งชีโ้ ดยการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยเลข
คณิต (mean) ของตัวบ่งชี ้แต่ละตัว ซึ่งต้ องมีค่าเฉลี่ยตังแต่
้ 3.00 (X ≥ 3.00 ) และมีค่า
สัมประสิทธิ์ของการกระจาย (coefficient of variation) มีคา่ น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 20% (C.V. ≤
20%) โดยพิจารณาจากการตอบแบบสอบถามของผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งตัวบ่งชี ้ที่ผ่านเกณฑ์ และ
ปรับปรุงแก้ ไขตัวบ่งชี ้เพิ่มเติมตามข้ อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิทงหมด
ั้
จานวน 43 ตัว
2. สร้ างแบบสอบถามเพื่อเก็บรวมรวมข้ อมูลและนาแบบสอบถามให้ อาจารย์ที่ปรึกษา
และผู้ทรงคุณ วุฒิ จ านวน 4 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด ความครอบคลุม ของคาถาม
ความเหมาะสม และความชัด เจนของการใช้ ภ าษา พร้ อมทัง้ ให้ ข้อ เสนอแนะเพิ่ ม เติม ในการ
ตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้ ดชั นี IOC ในการให้ คะแนน คือ 1, 0, -1 โดยแต่ละระดับมี
ความหมาย ดังนี ้
1 คะแนน หมายถึง ข้ อคาถามมีความสอดคล้ องกับนิยามที่ต้องการวัด
0 คะแนน หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้ อคาถามมีความสอดคล้ องกับนิยามที่ต้องการวัด
-1 คะแนน หมายถึง ข้ อคาถามไม่สอดคล้ องกับนิยามที่ต้องการวัด
การให้ ผ้ ูท รงคุณ วุฒิ ต รวจสอบความเหมาะสม ความสอดคล้ อ งและความตรงของ
องค์ประกอบและตัวบ่งชีม้ ีเกณฑ์การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ คือ อาจารย์ในระดับอุดมศึกษาที่มี
ความเชี่ ย วชาญด้ า นการวิ จัย และพัฒ นาตัว บ่ง ชี ้ และมี ป ระสบการณ์ ใ นการปฏิ บัติ ง านทาง
การศึกษา หรื อ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มี ความเชี่ยวชาญด้ านการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
จานวน 3 ท่าน
ผลการตรวจสอบคุณ ภาพของแบบวัด ในด้ า นความตรงเชิ ง เนื อ้ หา (validity) ความ
ครอบคลุมของคาถาม ความเหมาะสมและความชัดเจนของการใช้ ภาษาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ ค่า
ดัชนี IOC ดังแสดงตามตารางในภาคผนวก
ผลการตรวจสอบความตรง คือ ค่าดัชนี IOC ของแบบสอบถามทังฉบั
้ บมีค่าดัชนี IOC อยู่
ระหว่าง 0.80 – 1.00 ซึ่ง ศิริชยั กาญจนวาสี (2524) กาหนดว่าเกณฑ์ที่ใช้ ในการตัดสินความตรงเชิง
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เนื ้อหา ค่าที่คานวณได้ ต้องมากกว่า 0.50 (IOC  0.50) จึงถือว่าข้ อคาถามนัน้ สอดคล้ องกับ
ข้ อความที่จะวัด ดังนัน้ แบบสอบถามการพัฒนาตัวบ่งชี ้ความสาเร็ จการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อเสริมสร้ างทักษะการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของนักเรี ยนมัธยมศึกษา ตามแนวคิดผู้ทรงคุณวุฒิ มีความตรงและเหมาะสมที่จะนาไปใช้ เก็บ
รวบรวมข้ อมูล
1. ปรับปรุงข้ อคาถามที่อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะจนได้ แบบสอบถามที่
สมบูรณ์ ซึง่ มีรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้ างของแบบสอบถามทังฉบั
้ บ ดังแสดงในตาราง 3.3
ตาราง 3.3 โครงสร้ างและจานวนข้ อของแบบสอบถามการพัฒนาตัวบ่งชี ้ความสาเร็จการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อเสริมสร้ างทักษะการรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยนมัธยมศึกษา
ตอนที่
1

2

ประเด็นหลัก
สถานภาพทัว่ ไปของผู้ตอบ

ความเหมาะสมของตัวบ่งชี ้การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการเรียนการสอนเพื่อ
เสริมสร้ างทักษะการรู้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ
นักเรียนมัธยมศึกษา

จานวนข้ อ
12

62

ประเด็นย่อย
1.1 เพศ
1.2 อายุ
1.3 ประสบการณ์
1.4 การใช้ คอมพิวเตอร์
1. ด้ านบริบท
1) นโยบายและแผน
2) สมรรถนะ/วิสยั ทัศน์
3) การสนับสนุน
2. ด้ านปั จจัยนาเข้ า
1) โครงสร้ างพื ้นฐานการบริการ
2) โครงสร้ างพื ้นฐานการบริหาร
3) หลักสูตร
3. ด้ านกระบวนการ
1) การใช้ ไอซีทีของผู้บริหาร
2) การใช้ ไอซีทีของครูผ้ สู อน
3) การใช้ ไอซีทีของนักเรียน
4. ด้ านผลลัพธ์
1) สมรรถนะของนักเรียน
2) ความคิดสร้ างสรรค์ของ
นักเรียน

จานวนข้ อ
1
1
3
7
12
5
2
5
13
4
5
4
19
3
10
6
18
12
6

ข้ อที่
1
2
3-6
7-12
1-12
1-5
6-7
8-12
13-25
13-16
17-21
22-25
16-44
16-28
29-38
39-44
45-62
45-56
57-62

น าแบบสอบถามที่ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไ ขไปทดลองใช้ (try out) กับผู้บ ริ หาร ครู ผ้ ูส อน ใน
สถานศึกษาที่ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่างผู้ให้ ข้อมูลที่เป็ นครูและผู้บริ หารจานวน 18 คน และนักเรี ยนจานวน
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50 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ โดยนาผลที่ได้ มาวิเคราะห์หาค่าความเที่ยง ( reliability)
ได้ ค่าความเที่ยงของแต่ละองค์ประกอบและค่าความเที่ยงทัง้ ฉบับ โดยใช้ สูตรสัมประสิทธิ์ ความ
เที่ยงของครอนบาค (cronbach’s alpha coefficient) พบว่า ตัวบ่งชีค้ วามสาเร็ จการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของนักเรี ยนมัธยมศึกษา ในแต่ละตัวบ่งชีเ้ ดี่ยว มีค่าอยู่ระหว่าง .743 -.990 และมีค่า
ความเที่ ยงทัง้ ฉบับเท่ากับ .979 แสดงว่าแบบสอบถามที่ ผ้ ูวิจัยพัฒนาขึน้ มีค่าความเที่ ยงอยู่ใน
ระดับสูง ซึง่ มีความเหมาะสมที่จะนาไปใช้ เก็บข้ อมูล รายละเอียดดังแสดงในตาราง 3.4
ตาราง 3.4 ค่าความเที่ยงของแบบสอบถามผู้บริ หารและครูผ้ สู อน
องค์ประกอบหลัก
ด้ านบริบท

ตัวบ่งชี ้เดี่ยวทีศ่ กึ ษา
นโยบายและแผน
สมรรถนะและวิสยั ทัศน์ของผู้บริ หาร
การสนับสนุนของผู้บริ หาร

ด้ านปั จจัยนาเข้ า
ระบบการให้ บริ การด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารใน
โรงเรี ยน
การบริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารในการเรี ยน
การสอน
หลักสูตรที่บรู ณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารในการ
เรี ยนการสอน
ด้ านกระบวนการ
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของผู้บริ หาร
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของครู
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของนักเรี ยน
ด้ านผลลัพธ์
สมรรถนะของนักเรี ยนในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ความสามารถในการสร้ างสรรค์ชิ ้นงานด้ วยการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร

ค่าความเที่ยง
.912
.901
.743
.871
.956
.857
.927
.990
.955
.957
.975
.861
.964
.956
.908
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แบบสอบถามส าหรับ นักเรี ยนเพื่ อใช้ ในการเก็บข้ อมูลเชิง ประจักษ์ ด้านทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยน มีขนตอนในการสร้
ั้
างและตรวจสอบคุณภาพ
ดังนี ้
1. ศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การประเมิ น ทั ก ษะด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื ้นฐาน แบบแบบประเมิน
ตนเองด้ านทักษะการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของต่างประเทศ
2. สร้ างแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยมีโครงสร้ างของแบบสอบถามแบ่งเป็ น
แบบประเมินสมรรถนะด้ านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และแบบประเมินทักษะ
การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้ แนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรี ยนยุคใหม่เพื่อ
รองรับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองด้ วยการบูรณาการไอซีทีในการจัดการเรี ยนรู้ ของ
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ
3. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแก้ ไขไปทดลองใช้ (try out) นักเรี ยนในโรงเรี ยนที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ ข้อมูลจานวน 51 คน เพื่ อตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ โดยนาผลที่ ได้ ม า
วิ เ คราะห์ ห าค่ า ความเที่ ย ง (reliability) โดยใช้ สู ต รสั ม ประสิ ท ธิ์ ค วามเที่ ย งของครอนบาค
(cronbach’s alpha coefficient) พบว่า ค่าความเที่ยงของแต่ละองค์ประกอบและค่าความเที่ยง
ทังฉบั
้ บของแบบสอบถามนักเรี ยน พบว่า ข้ อคาถามในแต่ละตัวบ่งชี ้เดี่ยวมีคา่ อยู่ระหว่าง .788 ถึง
.964 และมีคา่ ความเที่ยงทังฉบั
้ บเท่ากับ .968 แสดงว่าแบบสอบถามที่ผ้ วู ิจยั พัฒนาขึ ้น มีคา่ ความ
เที่ยงอยูใ่ นระดับที่มีความเหมาะสมที่จะนาไปใช้ เก็บข้ อมูลรายละเอียดดังแสดงในตาราง
ตาราง 3.5 ค่าความเที่ยงของแบบสอบถามนักเรี ยน
องค์ประกอบหลัก
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
สมรรถนะของนักเรี ยน
ความสามารถในการสร้ างสรรค์ชิ ้นงาน
ทักษะการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร

ค่าความเที่ยง
.788
.880
.890
.964
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลเป็ น 2 ระยะ ดังต่อไปนี ้ คือ
ระยะที่ 1 การเก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่อคัดเลือกตัวบ่งชี ้ในเบื ้องต้ นจากผู้ทรงคุณวุฒิ
1) ผู้วิจยั ประสานขอความร่วมมือผู้ทรงคุณวุฒิทงั ้ 11 ท่าน ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ ข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลแบบสอบถามสาหรับผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการไปติดต่อขอความร่วมมือด้ วย
ตนเอง และพบด้ วยตนเอง อธิบายวัตถุประสงค์ของการวิจยั วิธีดาเนินการวิจยั และระยะเวลาที่ใช้
ในการเก็บข้ อมูล
2) เก็ บรวบรวมข้ อมูล ขัน้ แรกโดยการเก็ บแบบสอบถามจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยผู้วิจัย
ติดต่อขอความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อขออนุญาตนาแบบสอบถามไปส่งให้ และอธิบาย
วัตถุประสงค์ของการทาวิจัยในครั ง้ นี ้ โดยแจ้ ง ระยะเวลาในการส่ง แบบสอบถามคืนภายใน 2
สัปดาห์ โดยจะมาขอรับด้ วยตนเอง เพื่อขอข้ อคิดเห็น เพิ่มเติม ในการนาไปปรับปรุ งตัวบ่งชีใ้ ห้ มี
ความเหมาะสมมากยิ่งขึ ้น กรณีที่ผ้ ทู รงคุณวุฒิไม่สามารถตอบแบบสอบถามกลับตามระยะเวลาที่
กาหนด ผู้วิจยั ใช้ วิธีการติดตามด้ วยตนเอง ติดตามทางโทรศัพท์ เพื่อขอความกรุ ณาในการตอบ
แบบสอบถามโดยเว้ นระยะการติดตามห่างจากการส่งแบบสอบถาม 3 สัปดาห์
ระยะที่ 2 การเก็บรวบรวมข้ อมูลจากผู้บริหาร ครูผ้ สู อน และนักเรี ยนเพื่อพัฒนาโมเดลตัว
บ่งชี ้ความสาเร็ จการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้ าง
ทักษะการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยนมัธยมศึกษา
1) ส ารวจรายชื่ อ สถานศึ ก ษาระดับ การศึ ก ษาขั น้ พื น้ ฐานที่ เ ปิ ดสอนในระดับ ชั น้
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 จากฐานข้ อมูลสถานศึกษาของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2) ผู้วิจยั ประสานขอความร่วมมือในการเก็บข้ อมูลไปยังผู้บริ หารสถานศึกษาที่เป็ นกลุ่ม
ตัว อย่า งในการให้ ข้ อ มูล เพื่ อ เข้ า ไปเก็ บ ข้ อ มูล ด้ ว ยตนเอง และขอรายชื่ อ ผู้ป ระสานงา นของ
สถานศึกษาเพื่อการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ไปให้ กลุ่มตัวอย่างเพื่อเก็บรวบรวมข้ อมูล โดย
กาหนดระยะเวลาในการตอบกลับ คือ ภายในเดือนกันยายน 2554
3) ในกรณีที่กลุ่มตัวอย่างไม่ส่งแบบสอบถามกลับคืนในระยะเวลาที่กาหนด ผู้วิจัยใช้
วิ ธี ก ารติ ด ตามทางโทรศัพ ท์ เ พื่ อ ขอความร่ ว มมื อ ในการตอบแบบสอบถาม โดยผู้วิ จัย ได้ รั บ
แบบสอบถามกลับ คื น ทัง้ หมด 2,741 ฉบับ จาก 55 แห่ ง คิ ด เป็ นร้ อยละ 95.41 ของจ านวน
แบบสอบถามที่ส่งไปทังหมด
้
2,778 ฉบับ (ระยะเวลาในการเก็บข้ อมูลตังแต่
้ วนั ที่ 1 - 30 กันยายน
2554)
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4) นาแบบสอบถามที่ มี ค วามสมบูร ณ์ ข องข้ อ มูลมาท าการลงรหัส (coding) เพื่ อ ใช้
สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในการตอบคาถามตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั กาหนดแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล และสถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ ดังนี ้
1. การวิเ คราะห์ ข้ อ มูล ส าหรั บการพิ จ ารณาเพื่ อคัด เลื อ กตัว บ่ง ชี ค้ วามส าเร็ จ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยนมัธยมศึกษา โดยใช้ เกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัวบ่งชี ้
คือ ค่าเฉลี่ย (mean) ของตัวบ่งชี ้แต่ละตัว ซึ่งต้ องมีค่าตังแต่
้ 3.00 ( X ≥ 3.00 ) และมีค่า
สัมประสิทธิ์ของการกระจาย (coefficient of variation) มีคา่ น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 20% (C.V. ≤
20%)โดยผู้วิจยั นาข้ อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงแก้ ไขจนได้ ตวั บ่งชี ้ที่ผ่านการพิจารณา
จากผู้ทรงคุณ วุฒิ จากนัน้ นามาพัฒนาเป็ นเครื่ องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้ อมูลกั บกลุ่มตัวอย่างใน
สถานศึกษาขันพื
้ ้นฐานที่มีการเรี ยนการสอนในระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ต่อไป
2. การวิเ คราะห์ เ พื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ซึ่ง ทาการวิเคราะห์ หาค่า
ความเที่ยงด้ วยวิธีประมาณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (cronbach’s alpha coefficient)
3. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื ้องต้ น โดยการวิเคราะห์จานวน และร้ อยละของกลุ่มตัวอย่าง
ได้ แก่ ผู้บริ หาร ครู ผ้ ูสอน และนักเรี ยน เพื่อศึกษาสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และ
วิเ คราะห์ ค่า สถิ ติเ บื อ้ งต้ น ของตัว แปรที่ ใช้ ใ นการพัฒ นาตัวบ่ง ชี ค้ วามส าเร็ จ การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อเสริมสร้ างทักษะการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของนักเรี ยนมัธยมศึกษา ซึ่งใช้ ค่าสถิติพื ้นฐาน ได้ แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (mean) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าสัมประสิทธิ์ การกระจาย (C.V.) ค่าความเบ้ (skewness) และค่า
ความโด่ง (kurtosis)
4. การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรในโมเดลตัวบ่งชี ้ความสาเร็ จ
การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารในการเรี ย นการสอนเพื่ อ เสริ ม สร้ างทัก ษะการรู้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของนัก เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา เพื่ อ ให้ ทราบถึ ง ลัก ษณะ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรสาหรับพิจารณาความเหมาะสมของเมทริ กซ์สหสัมพันธ์ของตัวบ่งชี ้ และ
เป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ นในการวิเคราะห์เพื่อตอบคาถามวิจยั ในขันตอนต่
้
อไป
5. การวิเคราะห์เพื่อตอบคาถามการวิจยั โดยใช้ โปรแกรมสาเร็ จรูปลิสเรล (LISREL) เพื่อ
ตรวจสอบความตรงตามทฤษฎี หรื อ ความสอดคล้ อ งของโมเดลตัว บ่ง ชี ค้ วามส าเร็ จการใช้
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยนมัธยมศึกษาในการวิเคราะห์ดงั นี ้
1) ใช้ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis) เพื่อสร้ างสเกล
ตัวบ่งชี ้เดี่ยวจานวน 11 องค์ประกอบ จากตัวบ่งชี ้ทังหมดจ
้
านวน 43 ตัวบ่งชี ้
2) วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง (second order confirmatory factor
analysis) โดยนาสเกลองค์ประกอบย่อย หรื อตัวบ่งชี ้ใหม่ทงั ้ 43 ตัว ที่ได้ จากข้ อที่ 1) มาวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันอีกครัง้ จากนั น้ นามาสร้ างสเกลองค์ประกอบตัวบ่งชีค้ วามสาเร็ จการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยนมัธยมศึกษา
ส าหรั บผลการวิเ คราะห์ ข้อ มูล ด้ ว ยโปรแกรมลิ สเรลในทุก โมเดลในการวิ จัย ครั ง้ นี ้
ค่าสถิ ติที่ใช้ ในการตรวจสอบความสอดคล้ องของโมเดลกับข้ อมูลเชิง ประจักษ์ คือ ค่าสถิ ติไ คสแควร์ (Chi-square statistics) ค่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน (goodness of fit index = GFI)
และค่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้ แล้ ว (adjusted goodness of fit index = AGFI)
ดัชนีรากของกาลังสองเฉลี่ยของเศษ (root mean square residual = RMR)
การตรวจสอบความสอดคล้ องของโมเดลการวัด
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้ วยโปรแกรมลิสเรลในส่วนนี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ตรวจสอบความสอดคล้ องของโมเดลการวัดในแต่ละโมเดลย่อย และเพื่อสร้ างสเกลองค์ประกอบ
ย่อยความสาเร็จในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้ าง
ทักษะการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยนมัธยมศึกษา จากตัวบ่งชี ้ทังหมด
้
43
ตัวบ่งชี ้ สาหรับสัญลักษณ์แทนค่าสถิติที่ใช้ ในตารางรายงานผลการวิเคราะห์ ได้ แก่ b(SE) แทน
น ้าหนักองค์ประกอบ และ B แทนน ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน ซึ่งผู้วิจยั จัดตัวบ่งชี ้เข้ าวิเคราะห์
ตามกรอบทฤษฎี 4 โมเดลย่อย ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
1) โมเดลการวัดตัวบ่ งชีด้ ้ านบริบท
ผลการวิเคราะห์คา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่างตัวบ่งชี ้ในโมเดลความสาเร็ จในการใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยนมัธยมศึกษาขององค์ประกอบด้ านบริ บท จานวน 45 คู่ เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมของเมทริ กซ์ สหสัมพันธ์ ที่จะนาไปใช้ ในการวิเคราะห์ องค์ประกอบนัน้
พบว่ า ตัว บ่ง ชี ท้ ุ ก ตัว มี ค วามสัม พัน ธ์ กัน อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสิ ถิ ติ (p<.01) ทุก ค่า และมี ค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ตงแต่
ั ้ .327 - .747 โดยคูท่ ี่มีความสัมพันธ์กันมากที่สดุ คือ คู่ตวั บ่งชี ้การใช้
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เงินงบประมาณที่ได้ รับจัดสรรมาสนับสนุนการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยน
การสอน (SUPPOR1) และการใช้ เงินนอกงบประมาณที่ได้ รับจัดสรรมาสนับสนุนการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอน (SUPPOR2) มีคา่ เท่ากับ .747 รองลงมาคือ คู่ตวั
บ่งชี ้การกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาเพื่อให้ การดาเนินงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(VISION1) และมีความมุ่งมั่นในการส่งเสริ มทักษะการรู้ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
(VISION2) มีค่าเท่ากับ .739 ส่วนคู่ตวั บ่งชี ้ที่มีความสัมพันธ์ กันน้ อยที่สุด คื อ คู่ตวั บ่งชี ้การจัดทา
แผนปฏิบตั ิการด้ าน ICT ประจาปี ที่ได้ กาหนดกิจกรรม/โครงการในปี นัน้ และเป็ นส่วนหนึ่งของ
แผนปฏิบตั ิการประจาปี ของโรงเรี ยน (POLICY2) และสัดส่วนของงบประมาณที่ใช้ ในการสนับสนุน
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอน (SUPPOR3) มีคา่ เท่ากับ .327 ค่า
Bartlett’s test of sphericity มีคา่ เท่ากับ 3200.245 (p<.000) แสดงว่าเมทริ กซ์สหสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวบ่งชี แ้ ตกต่างจากเมทริ กซ์ เอกลักษณ์ อย่างมีนัยส าคัญ ส่วนค่าดัชนี ไกเซอร์ -เมเยอร์ -ออลคิน
(Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy มี ค่าเท่ากั บ .898 แสดงว่าตัวบ่ง ชี ม้ ี
ความสัมพันธ์กนั มากพอที่จะนามาวิเคราะห์องค์ประกอบได้ รายละเอียดดังแสดงตามตาราง 3.6
ตาราง 3.6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สนั ของ
องค์ประกอบด้ านบริ บท
POLI1 POLI2 POLI3 POLI4 VISI1
POLICY1 1.000
POLICY2 .681** 1.000
POLICY3 .654** .679** 1.000
POLICY4 .617** .608** .682** 1.000
VISION1 .602** .476** .511** .535** 1.000
VISION2 .510** .416** .466** .487** .739**
SUPPOR1 .528** .392** .462** .451** .516**
SUPPOR2 .489** .429** .455** .460** .484**
SUPPOR3 .407** .327** .367** .362** .383**
SUPPOR4 .538** .432** .411** .430** .615**
Mean
2.697 2.580 2.486 2.558 2.834
S.D.
.561
.593
.622
.677
.651
Bartlett’s Test of Sphericity = 3200.245
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = .898

VISI2

1.000
.553**
.477**
.344**
.594**
2.713
.705

หมายเหตุ ตัวบ่งชี ้ทุกตัวมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญ (P<.01) ทุกค่า

SUPP1

1.000
.747**
.487**
.502**
2.664
.659
P = .000
N = 541

SUPP2

1.000
.552**
.465**
2.580
.683

SUPP3

1.000
.450**
2.331
.688

SUPP4

1.000
2.706
.599
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โมเดลการวัดตัวบ่งชีด้ ้ านบริ บท มีตวั แปรแฝงทัง้ หมด 3 ตัว และตัวแปรสังเกตได้
ทังหมด
้
10 ตัว ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดตัวบ่งชี ้ด้ านบริ บท พบว่า
โมเดลมี ความสอดคล้ องกลมกลื นกับข้ อมูลเชิ ง ประจักษ์ โดยพิจ ารณาจากค่าไคสแควร์ (chisquare) มีคา่ เท่ากับ 20.95 ซึ่งมีคา่ ความน่าจะเป็ นเท่ากับ .400 ที่องศาอิสระเท่ากับ 20 (df = 20)
นัน่ คือ ค่าไค-สแควร์ แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยสาคัญ แสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลักที่ว่า
โมเดลการวัดมีความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยค่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน
(GFI) เท่ากับ 0.992 และค่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้ แล้ ว (AGFI) เท่ากับ 0.979 และ
ค่าดัชนีรากของกาลังสองเฉลี่ยของเศษ (RMR) เท่ากับ .0069 รายละเอียดผลการวิเคราะห์ดงั
แสดงในตาราง 3.7 และแผนภาพ 3.2
เมื่อพิจารณาค่าน ้าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี ้เดี่ยวด้ านบริ บท พบว่า มีตวั แปรที่
เป็ นตัวบ่งชี ้เดี่ยวที่เป็ นตัวบ่งชี ้ความสาเร็ จการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยน
การสอนเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยนมัธยมศึกษา
ได้ อย่างมีนัยสาคัญที่ทางสถิติที่ (p<.01) ทุกตัว จานวน 10 ตัวแปร โดยตัวแปรดังกล่าว มีค่า
น ้าหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานเป็ นบวกอยู่ระหว่าง .60 ถึง .93 ตัวแปรที่มีคา่ น ้าหนัก
องค์ประกอบในรู ปคะแนนมาตรฐานความส าคัญมากที่ สุด 3 อันดับแรก ได้ แก่ 1) มีการจัดทา
แผนการพัฒนาด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรี ยนในระยะเวลา 3 - 5 ปี
(POLICY1) 2) มีการกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (VISION1) และ 3) การใช้ เงิน
นอกงบประมาณมาสนับสนุนการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอน
(SUPPOR2)
เมื่ อ พิจ ารณาตัว บ่ง ชี เ้ ดี่ ยวด้ า นนโยบายและแผนเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่อสารในการเรี ยนการสอน (POLICY) มีตวั แปรที่มีน ้าหนักองค์ประกอบในรู ปคะแนนมาตรฐาน
ความสาคัญในการบ่งชี ้ความสาเร็ จการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการ
สอนเพื่อเสริมสร้ างทักษะการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยนมัธยมศึกษา ด้ าน
บริ บททังหมด
้
4 ตัว เรี ยงลาดับความสาคัญจากมากไปน้ อย ได้ แก่ 1) การจัดทาแผนการพัฒนา
ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรี ยนในระยะเวลา 3 - 5 ปี (POLICY1) 2)
การศึกษาปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดขึน้ จากการดาเนินการตามนโยบาย (POLICY4) 3) การ
ติดตามและประเมินความสาเร็ จจากการดาเนินงานตามแผน/นโยบาย (POLICY3) และ 4) การ
จัดทาแผนปฏิบตั ิการด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจาปี (POLICY2) โดยมีค่า
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น ้าหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานเท่ากับ 0.93 0.83 0.81 และ 0.72 ตามลาดับ และมี
ค่าความผันแปรร่ วมกับองค์ประกอบด้ านบริ บทร้ อยละ 88 ร้ อยละ 70 ร้ อยละ 66 และ ร้ อยละ 53
ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาตัวบ่งชี ้เดี่ยวสมรรถนะ/วิสยั ทัศน์ของผู้บริ หาร (VISION) มีตวั แปรที่มี
น ้าหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานความสาคัญในการบ่งชี ้ความสาเร็ จการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อเสริมสร้ างทักษะการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของนักเรี ยนมัธยมศึกษา ด้ านบริ บททังหมด
้
2 ตัว เรี ยงลาดับความสาคัญจากมากไป
น้ อ ย ได้ แ ก่ 1) การก าหนดประเด็น ยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาและแนวทางการพัฒ นาเพื่ อ การ
ดาเนินงานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (VISION1) และ
2) มีความมุง่ มัน่ ในการส่งเสริ มทักษะการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (VISION2) โดยมี
ค่าน ้าหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานเท่ากับ 0.90 และ 0.82 ตามลาดับ และมีคา่ ความ
ผันแปรร่วมกับองค์ปรกอบด้ านบริ บทร้ อยละ 81 ร้ อยละ 66 ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาตัวบ่งชี ้เดี่ยวการสนับสนุนการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
การเรี ยนการสอน (SUPPORT) มีตวั แปรที่มีน ้าหนักองค์ประกอบในรู ปคะแนนมาตรฐานความสาคัญ
ในการบ่งชี ้ความสาเร็ จการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้ าง
ทักษะการรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยนมัธยมศึกษา ด้ านบริ บททัง้ หมด 4 ตัว
เรี ยงล าดับความสาคัญจากมากไปน้ อย ได้ แก่ 1) โรงเรี ยนใช้ เงินนอกงบประมาณสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอน (SUPPOR2) 2) โรงเรี ยนใช้ เงินงบประมาณ
สนับสนุนการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอน (SUPPOR1) 3) ส่งเสริ มให้
ครูและนักเรี ยนมีสมรรถนะด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (SUPPOR4) และ 4) สัดส่วนของ
งบประมาณที่ ใช้ ในการสนับสนุนการใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารในการเรี ยนการสอน
(SUPPOR3) โดยมีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานเท่ากับ 0.88 0.83 0.77 และ 0.60
ตามลาดับ และมีคา่ ความผันแปรร่วมกับองค์ประกอบด้ านบริ บทร้ อยละ 80 ร้ อยละ 70 ร้ อยละ 60 และ
ร้ อยละ 36 ตามลาดับ
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ตาราง 3.7 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดตัวบ่งชี ้ด้ านบริบท
ตัวบ่งชี ้

น ้าหนักองค์ประกอบ
b
(SE)
(B)

นโยบายและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการเรียนการสอน (POLICY)
POLICY1
POLICY2
POLICY3
POLICY4
สมรรถนะและวิสยั ทัศน์ของผู้บริหาร (VISION)
VISION1
VISION2
การสนับสนุนด้ านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในการเรียนการสอน (SUPPORT)
SUPPORT1
SUPPORT2
SUPPORT3
SUPPORT4
Chi-square = 20.95 df = 20
P= .400

1.000
0.823
0.964
1.078
1.000
0.981

0.048
0.051
0.051

0.937
0.727
0.811
0.833

0.052

0.902
0.816

VISION1

0.17

VISION2

0.13
0.10
0.30
0.14

SUPPORT1

0.90
0.81

สปส.คะแนน
องค์ประกอบ

17.278
18.935
19.694

0.878
0.528
0.658
0.695

0.590
-0.042
0.165
0.251

18.961

0.814
0.665

0.540
0.276

0.88

SUPPORT3

0.60

0.229
0.403
0.005
0.400

POLICY

0.22

VISION

0.19
0.22

0.83

SUPPORT2

SUPPORT4

R2

1.000
0.838
0.703
1.097 0.052 0.888 21.178 0.789
0.746 0.050 0.600 14.853 0.360
0.838 0.056 0.776 15.017 0.602
GFI = .992
AGFI = 0.979 RMR = .0069

หมายเหตุ: องค์ประกอบทุกตัวมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญ (p<.01)
0.04
POLICY1
0.93
0.17
0.72
POLICY2
0.13
0.81
POLICY3
0.83
0.14
POLICY4
0.08

t

SUPPORT

0.77

แผนภาพ 3.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดตัวบ่งชี ้ด้ านบริ บท
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2) โมเดลการวัดตัวบ่ งชีด้ ้ านปั จจัยนาเข้ า
การวิเคราะห์คา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี ้ในโมเดลความสาเร็ จในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยนมัธยมศึกษาขององค์ประกอบด้ านปั จจัยนาเข้ าจานวน 78
คู่ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเมทริ กซ์สหสัมพันธ์ ที่จะนาไปใช้ ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ
นัน้ พบว่า ตัว บ่ง ชี ส้ ่ว นใหญ่ มี ความสัม พัน ธ์ กัน อย่า งมี นัย ส าคัญทางสิ ถิติ ( p<.01) และมี ค่า
สัม ประสิ ทธิ์ ส หสัม พันธ์ ตงั ้ แต่ .203 - .816 โดยคู่ที่มี ความสัม พันธ์ กันมากที่สุด คือ คู่ตัวบ่ง ชี ม้ ี
แผนการบารุ ง รั กษาเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารของโรงเรี ยน (ITADMIN4) และ มี
แผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรี ยน (ITADMIN5) มีค่าเท่ากับ
.816 รองลงมาคือ คูต่ วั บ่งชี ้มีการแต่งตังหรื
้ อมอบหมายผู้รับผิดชอบด้ าน e-learning ของโรงเรี ยน
(ITADMIN2) และ มีระบบการจัดการเพื่อรวบรวมสื่อความรู้ตา่ งๆ และให้ บริ การครู/นักเรี ยนในการ
ยืมไปใช้ ประโยชน์ (ITADMIN3) มีคา่ เท่ากับ .795 ส่วนคูต่ วั บ่งชี ้ที่มีความสัมพันธ์กนั น้ อยที่สดุ คือ
คูต่ วั บ่งชี ้มีการแต่งตังหรื
้ อมอบหมายผู้รับผิดชอบด้ าน e-learning ของโรงเรี ยน (ITADMIN2) และ
มีอินเทอร์ เ น็ตความเร็ วสูง ใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอน (ITSERV1) มีค่าเท่ากับ .203 ค่า
Bartlett’s test of sphericity มีคา่ เท่ากับ 3938.923 (p<.000) แสดงว่าเมทริ กซ์สหสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวบ่งชี ้แตกต่างจากเมทริ กซ์เอกลักษณ์อย่างมีนยั สาคัญ ค่าดัชนีไกเซอร์ -เมเยอร์ -ออลคิน (KaiserMeyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy มี ค่าเท่ากับ .864 แสดงว่า ตัวบ่งชี ม้ ี
ความสัมพันธ์กนั มากพอที่จะนามาวิเคราะห์องค์ประกอบได้ รายละเอียดดังแสดงตามตาราง 3.8
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ตาราง 3.8 ค่าเฉลี่ ย ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และสัม ประสิ ทธิ์ ส หสัม พันธ์ แ บบเพี ย ร์ สันของ
องค์ประกอบด้ านปั จจัยนาเข้ า
ITSE1 ITSE2 ITSE3 ITSE4 ITAD1 ITAD2
ITSERV1 1.000
ITSERV2 .568** 1.000
ITSERV3 .461** .742** 1.000
ITSERV4 .289** .357** .429** 1.000
ITADMI1 .284** .279** .324** .397** 1.000
ITADMI2 .203** .204** .252** .270** .702** 1.000
ITADMI3 .280** .287** .322** .325** .661** .795**
ITADMI4 .383** .440** .452** .310** .465** .510**
ITADMI5 .362** .465** .451** .295** .449** .477**
CURRI1 .370** .386** .366** .230** .353** .354**
CURRI2 .276** .337** .393** .296** .293** .298**
CURRI3 .254** .336** .384** .246** .244** .250**
CURRI4 .254** .358** .343** .211** .210** .234**
Mean 2.754 2.543 2.514 2.820 3.006 2.929
S.D.
.777 .798 .787 .843 .744 .759
Bartlett’s Test of Sphericity = 3938.923
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = .864

ITAD3 ITAD4 ITAD5 CURI1 CURI2 CURI3 CURI4

1.000
.597**
.539**
.407**
.340**
.322**
.296**
2.883
.762

1.000
.816**
.489**
.385**
.393**
.396**
2.632
.759

1.000
.582**
.422**
.496**
.397**
2.606
.721
P = .000
N = 541

1.000
.594**
.589**
.484**
2.610
.670

1.000
.652**
.463**
2.578
.648

1.000
.504**
2.489
.664

1.000
2.319
.678

หมายเหตุ ** ตัวบ่งชี ้ทุกตัวมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญ (P<.01) ทุกค่า

โมเดลการวัด ตัว บ่ง ชี ้ด้ า นปั จ จัย นาเข้ า มีต วั แปรแฝงทั ้งหมด 3 ตัว และตัว แปร
สังเกตได้ ทั ้งหมด 13 ตัว ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดตัวบ่ง ชี ้ด้ าน
ปั จจัยนาเข้ า พบว่า โมเดลมีความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่า
ไคสแควร์ (chi-square) มีค า่ เท่า กับ 47.74 ซึ่ง มีค า่ ความน่า จะเป็ นเท่า กับ .09 ที่อ งศาอิส ระ
เท่ากับ 36 (df = 36) นัน่ คือ ค่าไค-สแควร์ แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนยั สาคัญ แสดงว่ายอมรับ
สมมติฐานหลักที่วา่ โมเดลการวัดมีความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยค่าดัชนีวดั
ระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ .987 และค่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้ แล้ ว (AGFI)
เท่ากับ .966 และค่าดัชนีรากของกาลังสองเฉลี่ยของเศษ (RMR) เท่ากับ .013 รายละเอียดผลการ
วิเคราะห์ดงั แสดงในตาราง 3.10
เมื่อพิจารณาค่าน ้าหนักองค์ประกอบตัวบ่งชี ้ด้ านปั จจัยนาเข้ า พบว่า มีตวั แปรที่เป็ น
ตัวบ่งชี ้ความสาเร็จการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้ าง
ทักษะการรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยนมัธยมศึกษา ได้ อย่างมีนยั สาคัญที่
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ทางสถิตทิ ี่ (p<.01) จานวน 13 ตัวแปร โดยตัวแปรดังกล่าว มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบในรูปคะแนน
มาตรฐานเป็ นบวกอยู่ร ะหว่ า ง .52 ถึ ง .87 ตัว แปรที่ มี ค่า น า้ หนัก องค์ ป ระกอบในรู ป คะแนน
มาตรฐานความสาคัญมากที่สดุ 3 อันดับแรก ได้ แก่ 1) มีเครื่ องคอมพิวเตอร์ ให้ บริ การในการสืบค้ น
ข้ อ มูล จากอิ น เทอร์ เ น็ ต รส าหรั บ นัก เรี ย นอย่ า งเพี ย งพอ (ITSERV3) 3) มี เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์
ให้ บริ การในการสืบค้ นข้ อมูล จากอินเทอร์ เน็ตสาหรับครู อย่างเพียงพอ (ITSERV2) และ 3) มี
แผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรี ยน (ITADMIN5)
เมื่อพิจารณาตัวบ่งชี ้เดี่ยวด้ านโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านระบบการให้ บริ การ (ITSERV)
มีตวั แปรที่มีน ้าหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานความสาคัญในการบ่งชี ้ความสาเร็ จการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยนมัธยมศึกษา ด้ านโครงสร้ างพื ้นฐานระบบการให้ บริ การ
ทังหมด
้
4 ตัว เรี ยงลาดับความสาคัญจากมากไปน้ อย ได้ แก่ 1) มีเครื่ องคอมพิวเตอร์ ให้ บริ การใน
การสื บ ค้ น ข้ อมูล จากอิ น เทอร์ เ น็ต ส าหรั บ นักเรี ยนอย่า งเพี ยงพอ (ITSERV3) 2) มี เ ครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ ให้ บริ การในการสืบค้ นข้ อมูลจากอินเทอร์ เน็ตสาหรับครูอย่างเพียงพอ (ITSERV2) 3)
มีอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงใช้ ในการเรี ยนการสอน (ITSERV1) และ 4) มีซอฟต์แวร์ ที่ใช้ ในการเรี ยน
การสอนที่ ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ (ITSERV4) โดยมีค่านา้ หนักองค์ประกอบในรู ปคะแนนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.87 0.85 0.64 และ 0.48 ตามลาดับ และมีคา่ ความผันแปรร่วมกับองค์ประกอบด้ าน
ปั จจัยนาเข้ าร้ อยละ 76 ร้ อยละ 71 ร้ อยละ 42 และร้ อยละ 23 ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาตัวบ่งชี ้เดี่ยวด้ านโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านระบบการบริ หาร (ITADMIN) มี
ตัวแปรที่มีน ้าหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานความสาคัญในการบ่งชี ้ความสาเร็ จการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้ างทั กษะการรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารของนักเรี ยนมัธ ยมศึก ษา ด้ านโครงสร้ างพื น้ ฐานระบบการบริ หาร
ทังหมด
้
5 ตัว เรี ยงลาดับความสาคัญจากมากไปน้ อย ได้ แก่ 1) มีแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารของโรงเรี ยน (ITADMIN5) 2) มี แผนการบารุ งรั กษาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรี ยน (ITADMIN4) 3) มีระบบการจัดการเพื่อรวบรวมสื่อความรู้
ต่างๆ และให้ บริ การครู /นักเรี ยนในการยืมไปใช้ ประโยชน์ (ITADMIN3) 4) มีการแต่งตังหรื
้ อ
มอบหมายผู้รับผิดชอบด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรี ยน (ITADMIN1) และ
5) มีการแต่งตังหรื
้ อมอบหมายผู้รับผิดชอบด้ าน e-learning ของโรงเรี ยน (ITADMIN2) โดยมีค่า
น ้าหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานเท่ากับ 0.84 0.83 0.64 0.54 และ 0.52 ตามลาดับ
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และมีคา่ ความผันแปรร่วมกับองค์ประกอบด้ านปั จจัยนาเข้ าร้ อยละ 70 ร้ อยละ 68 ร้ อยละ 41 ร้ อย
ละ29 และร้ อยละ 27 ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาตัวบ่งชี ้เดี่ยวด้ านหลักสูตรที่บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการเรี ยนการสอน (CURRI) มีตวั แปรที่มีน ้าหนักองค์ประกอบในรู ปคะแนนมาตรฐาน
ความสาคัญในการบ่งชี ้ความสาเร็ จการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการ
สอนเพื่อเสริมสร้ างทักษะการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยนมัธยมศึกษา ด้ าน
หลักสูตรที่บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทังหมด
้
4 ตัว เรี ยงลาดับความสาคัญ
จากมากไปน้ อย ได้ แก่ 1) มีหลักสูตรสถานศึกษาที่บรู ณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในการเรี ยนการสอน (CURRI1) 2) มีการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
เรี ยนการสอน (CURRI2) และ มีการรวมกลุ่มของครูภายในโรงเรี ยนเพื่อบูรณาการหลักสูตรให้ เกิด
ประโยชน์แก่ผ้ เู รี ยน (CURRI3) และ3) มีการรวมกลุ่มของครูภายในเขตพื ้นที่/จังหวัด เพื่อบูรณา
การหลักสูตรให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ เู รี ยน (CURRI4) โดยมีค่านา้ หนักองค์ประกอบในรู ปคะแนน
มาตรฐานเท่ากับ 0.83
0.71 0.71 และ 0.66 ตามล าดับ และมีค่าความผันแปรร่ วมกับ
องค์ประกอบด้ านปั จจัยนาเข้ า ร้ อยละ 68 ร้ อยละ 50 และร้ อยละ 43 ตามลาดับ

112

ตาราง 3.9 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดตัวบ่งชี ้ด้ านปั จจัยนาเข้ า
น ้าหนักองค์ประกอบ

t

R2

ตัวบ่งชี ้
b

(SE)

สปส.คะแนน
องค์ประกอบ

(B)

โครงสร้ างพื ้นฐานด้ านระบบการให้ บริการ (ITSERV)
ITSERV1
1.000
0.645
0.416
ITSERV2
1.342 0.113 0.845 11.839 0.715
ITSERV3
1.369 0.124 0.873 11.042 0.762
ITSERV4
0.801 0.099 0.480 8.103
0.230
โครงสร้ างพื ้นฐานด้ านระบบการบริหาร (ITADMIN)
ITADMIN1
1.000
0.541
0.293
ITADMIN2
0.987 0.080 0.521 12.325 0.272
ITADMIN3
1.211 0.085 0.639 14.164 0.409
ITADMIN4
1.572 0.146 0.826 10.735 0.683
ITADMIN5
1.510 0.139 0.836 10.871 0.699
หลักสูตรทีบ่ รู ณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการเรียนการสอน (CURRI)
CURRI1
1.000
0.828
0.685
CURRI2
0.829 0.060 0.713 13.885 0.508
CURRI3
0.832 0.061 0.713 13.601 0.508
CURRI4
0.833 0.063 0.660 13.282 0.435
Chi-square = 47.74 df = 36
P= .091 GFI = .987
AGFI = 0.966 RMR = .013
หมายเหตุ: องค์ประกอบทุกตัวมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญ (p<.01)

0.121
0.202
0.297
0.052
0.065
0.054
0.094
0.152
0.201

0.385
0.145
0.146
0.167
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0.58
0.29

ITSERV1
0.64
ITSERV2

0.24

ITSERV3

0.77

ITSERV4

0.85

ITSERV

0.87
0.48
0.65

0.71

ITADMIN1

0.73

ITADMIN2

0.54

0.59

ITADMIN3

0.32

ITADMIN4

0.30

ITADMIN5

0.31

CURRI1

0.49
0.49
0.56

0.52

0.56

ITADMIN

0.64
0.83
0.70

0.84

0.83
CURRI2
CURRI3
CURRI4

0.71

CURRI

0.71
0.66

แผนภาพ 3.3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดตัวบ่งชี ้ด้ านปั จจัยนาเข้ า
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3) โมเดลการวัดตัวบ่ งชีด้ ้ านกระบวนการ
การวิเคราะห์ ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ ระหว่างตัวบ่งชี ใ้ นโมเดลความสาเร็ จในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยนมัธยมศึกษาขององค์ประกอบด้ านกระบวนการ จานวน 105
คู่ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเมทริ กซ์สหสัมพันธ์ ที่จะนาไปใช้ ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ
นัน้ พบว่า ตัวบ่งชีท้ ุกตัวมีความสัมพันธ์ กันอย่างมี นัยสาคัญทางสิถิติ (p<.01) ทุกค่า และมีค่า
สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พันธ์ ตัง้ แต่ .268 - .816 โดยคู่ที่ มี ค วามสัม พัน ธ์ กัน มากที่ สุด คื อ คู่ตัว บ่ง ชี ้
ปริ ม าณการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารในการเรี ยนการสอนของครู เพิ่ม ขึน้ ทุก ปี
(TEACHER9) และคุณภาพการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอนของครู
เพิ่มขึ ้นทุกปี (TEACHER10)มีคา่ เท่ากับ .816 รองลงมาคือ คูต่ วั บ่งชี ้การนักเรี ยนได้ เรี ยนรู้ และฝึ ก
ทักษะการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างหลากหลาย (STUDENT3) และนักเรี ยน
เข้ าร่ ว มกิ จ กรรมด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารตามความสนใจอย่ า งต่อ เนื่ อ ง
(STUDENT4) มีค่าเท่ากับ .782 ส่วนคู่ตวั บ่งชี ้ที่มีความสัมพันธ์ กันน้ อยที่สุด คือ คู่ตวั บ่งชีค้ รู ใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน
(TEACHER3)และนักเรี ยนได้ เรี ยนรู้และฝึ กทักษะการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่าง
หลากหลาย (STUDENT3) มีค่าเท่ากับ .268 ค่า Bartlett’s test of sphericity มีค่าเท่ากับ
5577.712(p<.000) แสดงว่าเมทริ กซ์สหสัมพันธ์ ระหว่างตัวบ่งชี ้แตกต่างจากเมทริ กซ์เอกลักษณ์
อย่างมีนัยส าคัญ ส่วนค่าดัช นี ไ กเซอร์ -เมเยอร์ -ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of
Sampling Adequacy มีค่าเท่ากับ .918 แสดงว่าตัวบ่งชี ้มีความสัมพันธ์ กันมากพอที่จะนามา
วิเคราะห์องค์ประกอบได้ รายละเอียดดังแสดงตามตาราง 3.10
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ตาราง 3.10 ค่า เฉลี่ ย ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และสัม ประสิ ทธิ์ ส หสัม พันธ์ แ บบเพี ยร์ สันของ
องค์ประกอบด้ านกระบวนการ
ADMIN1 TEAC1 TEAC2 TEAC3 TEAC4 TEAC5 TEAC6 TEAC7 TEAC8
ADMIN1
1.000
TEACHER1
.592** 1.000
TEACHER2
.557** .748** 1.000
TEACHER3
.533** .668** .682** 1.000
TEACHER4
.510** .528** .594** .678** 1.000
TEACHER5
.519** .593** .567** .606** .593** 1.000
TEACHER6
.366** .462** .493** .500** .422** .556** 1.000
TEACHER7
.431** .477** .493** .524** .478** .502** .659** 1.000
TEACHER8
.536** .563** .569** .573** .516** .540** .571** .700** 1.000
TEACHER9
.452** .500** .542** .572** .531** .468** .569** .625** .667**
TEACHER10
.426** .439** .480** .535** .485** .475** .505** .580** .647**
STUDENT1
.343** .296** .329** .280** .261** .254** .391** .451** .340**
STUDENT2
.330** .306** .348** .341** .312** .263** .326** .406** .321**
STUDENT3
.392** .277** .329** .268** .286** .281** .388** .388** .327**
STUDENT4
.498** .399** .418** .406** .383** .399** .429** .460** .451**
Mean
2.603 2.501 2.582 2.538 2.410 2.423 2.719 2.629 2.518
S.D.
.651 .679 .649 .642 .700 .723 .679 .689
.657
Bartlett’s Test of Sphericity = 5577.712
P = .000
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = .918
N = 541

ตาราง 3.10 ค่า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และสัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ แ บบเพี ย ร์ สัน ของ

องค์ประกอบด้ านกระบวนการ (ต่อ)
TEAC9 TEAC10 STD1 STD2 STD3 STD4
TEACHER9
1.000
TEACHER10
.816** 1.000
STUDENT1
.395** .408** 1.000
STUDENT2
.354** .303** .581** 1.000
STUDENT3
.382** .399** .646** .690** 1.000
STUDENT4
.451** .453** .552** .637** .782** 1.000
Mean
2.676 2.693 2.989 2.968 3.068 2.906
S.D.
.636
.622 .672 .753 .663 .645
หมายเหตุ ตัวบ่งชี ้ทุกตัวมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญ (P<.01) ทุกค่า
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โมเดลการวัดตัวบ่งชี ้ด้ านกระบวนการมีตวั แปรแฝงทังหมด
้
3 ตัว และตัวแปรสังเกตได้
ทังหมด
้
15 ตัว ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดตัวบ่งชี ้ด้ านกระบวน พบว่า
โมเดลมีความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าไคสแควร์ (chi-square) มี
ค่าเท่ากับ 70.54 ซึ่งมีค่าความน่าจะเป็ นเท่ากับ .064 ที่องศาอิสระเท่ากับ 54 (df = 54) นัน่ คือ ค่าไคสแควร์ แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนยั สาคัญ แสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลักที่ว่า โมเดลการวัดมี
ความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยค่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ
.983 และค่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้ แล้ ว (AGFI) เท่ากับ .962 และค่าดัชนีรากของกาลัง
สองเฉลี่ยของเศษ (RMR) เท่ากับ .0092 รายละเอียดผลการวิเคราะห์ดงั แสดงในตาราง 3.12
เมื่อพิจารณาค่าน ้าหนักองค์ประกอบตัวบ่งชี ้ด้ านกระบวนการ พบว่า มีตวั แปรที่เป็ นตัว
บ่งชี ้ความสาเร็จการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้ างทักษะ
การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยนมัธยมศึกษา ได้ อย่างมีนยั สาคัญที่ทางสถิติที่
(p<.01) จานวน 15 ตัวแปร โดยตัวแปรดังกล่าว มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานเป็ น
บวกอยู่ระหว่าง .66 ถึง .91 ตัวแปรที่มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบในรู ปคะแนนมาตรฐานความสาคัญ
มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้ แก่ 1) นักเรี ยนได้ เรี ยนรู้และฝึ กทักษะการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารอย่างหลากหลาย (STUDENT3) 2) การประเมินผลการเรี ยนรู้ที่สอดคล้ องกับการเรี ยนการสอน
ที่บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (TEACHER8) และ 3) ผู้บริ หารใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารโรงเรี ยนและใช้ ในชีวิตประจาวัน (ADMIN1)
เมื่ อพิจารณาตัวบ่งชี เ้ ดี่ยวด้ านการใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารของครู
(TEACHER) มี ตัวแปรที่ มี นา้ หนักองค์ประกอบในรู ปคะแนนมาตรฐานความส าคัญในการบ่งชี ้
ความสาเร็ จการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการ
รู้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของนัก เรี ย นมัธ ยมศึ ก ษาทัง้ หมด 10 ตัว เรี ย งล าดับ
ความสาคัญจากมากไปน้ อย 3 ลาดับแรก ได้ แก่ 1) การประเมินผลการเรี ยนรู้ ที่สอดคล้ องกับการ
เรี ยนการสอนที่บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (TEACHER8) 2) ปริ มาณการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอนของครูเพิ่มขึ ้นทุกปี (TEACHER9) และ 3)
การมอบหมายงานที่กระตุ้นให้ ผ้ ูเรี ยนได้ ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสร้ างสรรค์
ชิ ้นงาน (TEACHER7) โดยมีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานเท่ากับ 0.88 0.80 และ
0.76 ตามลาดับ และมีคา่ ความผันแปรร่วมกับองค์ประกอบด้ านกระบวนการร้ อยละ 70 ร้ อยละ 65
และร้ อยละ 58 ตามลาดับ
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เมื่อพิจารณาตัวบ่งชี ้เดี่ยวด้ านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยน
(STUDENT) มี ตัวแปรที่ มี นา้ หนักองค์ประกอบในรู ปคะแนนมาตรฐานความส าคัญในการบ่งชี ้
ความสาเร็ จการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการ
รู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยนมัธยมศึกษาทังหมด
้
4 ตัว เรี ยงลาดับความสาคัญ
จากมากไปน้ อย ได้ แก่ 1) นักเรี ยนได้ เรี ยนรู้และฝึ กทักษะการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อย่างหลากหลาย (STUDENT3) 2) ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็ นเครื่ องมือในการหา
ความรู้ ข้ อมูลข่าวสาร (STUDENT2) 3) เข้ าร่ วมกิจกรรมด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อย่างหลากหลาย (STUDENT4) และ 4) ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดหรื อทางานร่ วมกัน (STUDENT1) โดยมีค่านา้ หนักองค์ประกอบในรู ปคะแนนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.91 0.76 0.75 และ 0.66 และมีคา่ ความผันแปรร่วมกับองค์ประกอบด้ านกระบวนการร้ อย
ละ 82 ร้ อยละ 75 ร้ อยละ 58 และร้ อยละ 52 ตามลาดับ
ตาราง 3.11 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดตัวบ่งชี ้ด้ านกระบวนการ
ตัวบ่งชี ้

R2

สปส.คะแนน
องค์ประกอบ

0.837

0.701

0.427

0.716
0.687
0.694
0.642
0.657
0.711
0.763
0.886
0.805
0.688

0.485
0.472
0.482
0.413
0.432
0.506
0.582
0.691
0.648
0.542

0.275
0.031
0.020
0.012
0.016
0.111
0.080
0.138
0.173
0.019

0.660
0.526
0.763 13.601 0.582
0.910 14.510 0.828
0.746 13.199 0.752
AGFI = 0.962 RMR = .009

0.111
0.097
0.305
0.206

น ้าหนักองค์ประกอบ
b

(SE)

การใช้ เทคโนโลยีฯ ของผู้บริหาร (ADMIN)
ADMIN1
1.000
การใช้ เทคโนโลยีฯ ของครู (TEACHER)
TEACHER1
1.000
TEACHER2
0.893 0.085
TEACHER3
0.944 0.050
TEACHER4
1.009 0.060
TEACHER5
1.064 0.066
TEACHER6
1.083 0.072
TEACHER7
1.174 0.075
TEACHER8
1.304 0.085
TEACHER9
1.147 0.068
TEACHER10
0.963 0.072
การใช้ เทคโนโลยีฯ ของนักเรียน (STUDENT)
STUDENT1
1.000
STUDENT2
1.297 0.095
STUDENT3
1.365 0.094
STUDENT4
1.089 0.082
Chi-square = 70.54 df = 54
P = .064 GFI = .983
หมายเหตุ: องค์ประกอบทุกตัวมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญ (p<.01)

t

(B)

10.465
19.802
16.763
16.240
15.023
15.752
15.356
16.764
13.394
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0.29

0.51
0.53

0.52

ADMIN1

0.83

ADMIN

TEACHER1
TEACHER2
TEACHER3

0.71
0.94

0.68
0.69

0.59
0.57
0.49

TEACHER4
TEACHER5
TEACHER6

0.64

TEACHER

0.65

0.52

0.71
0.76

0.42

0.31
0.35
0.46
0.47
0.42

0.17
0.25

TEACHER7

0.88

TEACHER8

0.80

TEACHER9

0.54

0.68

TEACHER10
STUDENT1
0.66
STUDENT2

0.76

STUDENT3

0.91

STUDENT

0.74
STUDENT4

แผนภาพ 3.4 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดตัวบ่งชี ้ด้ านกระบวนการ
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4) โมเดลการวัดตัวบ่ งชีด้ ้ านผลลัพธ์
การวิเคราะห์ ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ ระหว่างตัวบ่งชี ใ้ นโมเดลความสาเร็ จในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยนมัธยมศึกษาขององค์ประกอบด้ านผลลัพธ์ จานวน 10 คู่
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเมทริ กซ์สหสัมพันธ์ที่จะนาไปใช้ ในการวิเคราะห์องค์ประกอบนัน้
พบว่ า ตัว บ่ง ชี ท้ ุก ตัว มี ค วามสัม พัน ธ์ กัน อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสิ ถิ ติ (p<.01) ทุก ค่า และมี ค่า
สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พันธ์ ตัง้ แต่ .544 - .817 โดยคู่ที่ มี ค วามสัม พัน ธ์ กัน มากที่ สุด คื อ คู่ตัว บ่ง ชี ้
นักเรี ยนมีวิจารณญาณในการคัดกรองสารสนเทศที่ได้ จากการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสาร (PROFIC2) และ นักเรี ย นมี คุณธรรม จริ ยธรรมอัน พึง ประสงค์ในการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (PROFIC3) มีคา่ เท่ากับ .817คู่ตวั บ่งชี ้ที่มีความสัมพันธ์ กันน้ อยที่สุด
คือ คู่ตวั บ่งชี น้ กั เรี ยนมีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรมอันพึงประสงค์ในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (PROFIC3) และนักเรี ยนใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสร้ างสรรค์ผลงาน
จากการเรี ยนรู้ และนาเสนอผลงานด้ วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CREATE2) มีค่า
เท่ากับ .544 ค่า Bartlett’s test of sphericity มีคา่ เท่ากับ 1923.671 (p<.000) แสดงว่าเมทริ กซ์
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี ้แตกต่างจากเมทริ กซ์เอกลักษณ์อย่างมีนยั สาคัญ ส่วนค่าดัชนีไกเซอร์ -เม
เยอร์ -ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy มีคา่ เท่ากับ .813 แสดง
ว่าตัวบ่งชี ้มีความสัมพันธ์กนั มากพอที่จะนามาวิเคราะห์องค์ประกอบได้ รายละเอียดดังแสดงตาม
ตาราง 3.12
ตาราง 3.12 ค่า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และสัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ แ บบเพี ย ร์ สัน ของ
องค์ประกอบด้ านผลลัพธ์
PROFIC1
PROFIC2
PROFIC3
PROFIC1
1.000
PROFIC2
.716**
1.000
**
PROFIC3
.619
.817**
1
**
**
CREATE1
.666
.636
.635**
CREATE2
.644**
.561**
.544**
Mean
2.844
2.746
2.714
S.D.
.589
.622
.641
Bartlett’s Test of Sphericity = 1923.671
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = .813
หมายเหตุ ตัวบ่งชี ้ทุกตัวมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญ (P<.01) ทุกค่า

CREATE1

1.000
.778**
2.678
.616
P = .000
N = 541

CREATE2

1.000
2.719
.692
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โมเดลการวัดตัวบ่งชี ้ด้ านผลลัพธ์ มีตวั แปรแฝงทังหมด
้
2 ตัว และตัวแปรสังเกตได้
ทังหมด
้
5 ตัว ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดตัวบ่งชี ้ด้ านบริ บท พบว่า
โมเดลมี ความสอดคล้ องกลมกลื นกับข้ อมูลเชิ ง ประจักษ์ โดยพิจ ารณาจากค่าไคสแควร์ (chisquare) มีคา่ เท่ากับ 0.75 ซึ่งมีคา่ ความน่าจะเป็ นเท่ากับ .386 ที่องศาอิสระเท่ากับ 1 (df = 1) นัน่
คือ ค่าไค-สแควร์ แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนยั สาคัญ แสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลักที่ว่า โมเดล
การวัดมีความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยค่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน (GFI)
เท่ากับ 0.999 และค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ ปรับแก้ แล้ ว (AGFI) เท่ากับ 0.992 และค่า
ดัชนีรากของกาลังสองเฉลี่ยของเศษ (RMR) เท่ากับ .001
เมื่อพิจารณาค่าน ้าหนักองค์ประกอบตัวบ่งชี ้ด้ านผลลัพธ์ พบว่า มีตวั แปรที่เป็ นตัว
บ่งชี ้ความสาเร็ จการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้ าง
ทักษะการรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยนมัธยมศึกษา ได้ อย่างมีนยั สาคัญที่
ทางสถิติที่ (p<.01) จานวน 5 ตัวแปร โดยตัวแปรดังกล่าว มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบในรูปคะแนน
มาตรฐานเป็ นบวกอยู่ระหว่าง .82 ถึง .95 ตัวแปรที่ มี ค่านา้ หนักองค์ประกอบในรู ปคะแนน
มาตรฐานความสาคัญมากที่สดุ 3 อันดับแรก ได้ แก่ 1) ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
การถ่ายทอดความรู้ ความคิด จินตนาการผ่านผลงานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(CREATE1) 2) มีความรู้ ทักษะและพฤติกรรมอันพึงประสงค์จากการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสารสามารถนามาปรับใช้ ในการแก้ ปัญหาในชี วิตประจาวันได้ (PROFIC1) และ 3) มี
วิจ ารณญาณในการคัดกรองสารสนเทศที่ ไ ด้ จ ากการใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร
(PROFIC2)
เมื่อพิจารณาตัวบ่งชี ้เดี่ยวด้ านสมรรถนะของนักเรี ยนในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (PROFIC) มีตวั แปรที่มีน ้าหนักองค์ประกอบในรู ปคะแนนมาตรฐานความสาคัญ
ในการบ่ง ชี ค้ วามส าเร็ จ การใช้ เ ทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อ สารในการเรี ยนการสอนเพื่ อ
เสริ ม สร้ างทัก ษะการรู้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของนัก เรี ย นมัธ ยมศึก ษา ด้ า น
กระบวนการทังหมด
้
3 ตัว เรี ยงลาดับความสาคัญจากมากไปน้ อย ได้ แก่ 1) มีความรู้ ทักษะ และ
พฤติกรรมอันพึงประสงค์จากการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสามารถนามาปรับใช้ ใน
ชี วิตประจ าวันได้ (PROFIC1) 2) มี วิจ ารณญาณในการคัดกรองสารสนเทศที่ ไ ด้ จ ากการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (PROFIC2) และ 3) นักเรี ยนมีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรมอันพึง
ประสงค์ในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สาร (PROFIC3) โดยมีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบ
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ในรู ปคะแนนมาตรฐานเท่ากับ 0.86 0.83 และ 0.82 ตามล าดับ และมีค่าความผันแปรร่ วมกับ
องค์ประกอบด้ านผลลัพธ์ร้อยละ 75 ร้ อยละ 68 และ ร้ อยละ 67 ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาตัวบ่งชีเ้ ดี่ยวด้ านความสามารถในการสร้ างสรรค์ชิน้ งานด้ วยการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีตวั แปรที่มีน ้าหนักองค์ประกอบในรู ปคะแนนมาตรฐาน
ความสาคัญในการบ่งชี ้ความสาเร็ จการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการ
สอนเพื่อเสริมสร้ างทักษะการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของนักเรี ยนมัธยมศึกษา ด้ าน
กระบวนการทัง้ หมด 2 ตัว เรี ย งล าดับ ความส าคัญ จากมากไปน้ อ ย ได้ แ ก่ 1) ใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการถ่ายทอดความรู้ความคิด จินตนาการผ่านผลงานด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (CREATE1) และ 2) ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารในการ
สร้ างสรรค์ผลงานจากการเรี ยนรู้ในกลุ่มสาระต่างๆ และนาเสนอผลงานด้ วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (CREATE2) โดยมีค่าน ้าหนักองค์ประกอบในรู ปคะแนนมาตรฐานเท่ากับ 0.95
และ 0.82 ตามลาดับ และมีคา่ ความผันแปรร่วมกับองค์ประกอบด้ านผลลัพ ธ์ร้อยละ 90 และ
ร้ อยละ 68 ตามลาดับ
ตาราง 3.13 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดตัวบ่งชี ้ด้ านผลลัพธ์
ตัวบ่งชี ้

น ้าหนักองค์ประกอบ
b
(SE)
(B)

t

สมรรถนะของนักเรียนในการใช้ เทคโนโลยีฯ (PROFIC)
PROFIC 1
1.000
0.865
PROFIC 2
1.008 0.050 0.827 20.042
PROFIC 3
1.030 0.059 0.820 17.352
ความสามารถในการสร้ างสรรค์ชิ ้นงานด้ วยการใช้
เทคโนโลยีฯ (CREATE)
CREATE 1
1.000
0.946
CREATE 2
0.982 0.046 0.824 21.301
Chi-square = 0.750 df = 1
P= .386 GFI = .999
AGFI = 0.992 RMR = .001
หมายเหตุ: องค์ประกอบทุกตัวมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญ (p<.01)

R2

สปส.คะแนน
องค์ประกอบ

0.749
0.683
0.672

0.399
0.096
0.256

0.894
0.680

0.663
0.161
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0.25
0.32
0.33

PROFIC1
0.86
PROFIC2
PROFIC3

0.83

PROFIC

0.82
0.82

0.11
0.32

CREATE1
CREATE2

0.95

CREATE

0.82

แผนภาพ 3.5 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดตัวบ่งชี ้ด้ านผลลัพธ์

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิ จัย ครั ง้ นี ม้ ี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ พัฒ นาตัว บ่ง ชี ร้ วมความส าเร็ จ การใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่ อเสริ มสร้ างทักษะการรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อ สารของนัก เรี ย นมัธ ยมศึก ษา และเพื่ อ ตรวจสอบความสอดคล้ องของโมเดลที่
ผู้วิจยั พัฒนาขึ ้นกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งผู้วิจยั ได้ แบ่งการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อตอบ
วัตถุประสงค์ ได้ แก่ 1) ผลการพัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ 2) ผลการตรวจสอบความตรงของ
โมเดลการวัดตัวบ่งชี ้ความสาเร็ จ การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอน
เพื่อเสริ มสร้ างทักษะการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยนมัธยมศึกษา และ 3)
การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้ อมูลรายโรง
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาองค์ ประกอบและตัวบ่ งชี ้
จากร่ างตัวบ่งชี ้ความสาเร็ จการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการ
สอนเพื่ อเสริ ม สร้ างทักษะการรู้ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารของนักเรี ยนมัธยมศึกษา
จานวนทังสิ
้ ้น 65 ตัวบ่งชี ้ ได้ ส่งให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ 11 ท่าน ตรวจสอบความตรง ความสอดคล้ องและ
ความครอบคลุมในเนือ้ หา ตลอดจนความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ ในการนาตัวบ่งชีไ้ ปใช้
ผู้วิจยั ได้ นาข้ อมูลมาหาค่าเฉลี่ย และค่าดัชนี IOC โดยค่าเฉลี่ยที่ได้ อยู่ระหว่าง 3.52 – 5.00 และมี
ค่า IOC อยู่ระหว่าง .82 – 1.00 โดยคัดเลือกข้ อที่มีคา่ IOC มากกว่า .80 ไว้ ซึ่งครอบคลุม 4
องค์ประกอบ 11 ตัวบ่งชี ้เดี่ยว และ 43 ตัวบ่งชี ้ย่อย คือ 1) องค์ประกอบหลักด้ านบริ บท มี 3 ตัว
บ่งชี ้เดี่ยว และ 10 ตัวบ่งชี ้ย่อย 2) องค์ประกอบหลักด้ านปั จจัยนาเข้ า มี 3 ตัวบ่งชี ้เดี่ยว และ 13
ตัวบ่งชี ้ย่อย 3) องค์ประกอบหลักด้ านกระบวนการ มี 3 ตัวบ่งชี ้เดี่ยว และ 15 ตัวบ่งชี ้ย่อย 4)
องค์ ป ระกอบหลัก ด้ า นผลลัพ ธ์ มี 2 ตัว บ่ง ชี เ้ ดี่ ย ว และ 5 ตัว บ่ง ชี ย้ ่อ ย โดยมี ร ายละเอี ย ดของ
องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ ดังนี ้
1. ด้ านบริ บท ประกอบด้ วย 3 ตัวบ่งชี ้เดี่ยว ได้ แก่ 1) นโยบายและแผนด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มีตวั บ่งชี ้ย่อย 4 ตัว 2) สมรรถนะของผู้บริ หาร มีตวั บ่งชี ้ย่อย 2 ตัว และ
3) การสนับสนุนด้ านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอน มีตวั บ่งชี ้
ย่อย 4 ตัว
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2. ด้ านปั จจัยนาเข้ า ประกอบด้ วย 3 ตัวบ่งชี ้เดี่ยว ได้ แก่ 1) โครงสร้ างพื ้นฐานด้ านระบบ
การให้ บริ การ มีตวั บ่งชี ้ย่อย 4 ตัว 2) โครงสร้ างพื ้นฐานด้ านระบบการบริ หาร มีตวั บ่งชี ้ย่อย 5 ตัว
และ 3) หลักสูตรที่บรู ณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีตวั บ่งชี ้ย่อย 4 ตัว
3. ด้ านกระบวนการ ประกอบด้ วย 3 ตัวบ่งชี ้เดี่ยว ได้ แก่ 1) การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของผู้บริ หาร มีตวั บ่งชี ้ย่อย 1 ตัว 2) การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของครู มีตวั บ่งชี ้ย่อย 10 ตัว และ 3) การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยน มีตวั
บ่งชี ้ย่อย 4 ตัว
4. ด้ านผลลัพธ์ ประกอบด้ วย 2 ตัวบ่งชี ้เดี่ยว ได้ แก่ 1) สมรรถนะของนักเรี ยนในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีตวั บ่งชี ้ย่อย 3 ตัว และ 2) ความสามารถในการสร้ างสรรค์
ชิ ้นงานด้ วยการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีตวั บ่งชี ้ย่อย 2 ตัว
รายละเอียดองค์ประกอบและตัวบ่งชี ้นาเสนอดังตาราง 4.1
ตาราง 4.1 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้
องค์ประกอบ

ตัวบ่งชี ้

องค์ประกอบหลักด้ านบริบท
1. นโยบายและแผนด้ านเทคโนโลยี 1.1 มีการจัดทาแผนการพัฒนาด้ านเทคโนโลยีฯ ของโรงเรียน
สารสนเทศและการสื่อสาร
ตาม ในระยะ เวลา 3 – 5 ปี ที่กาหนดขันตอนและ
้
กิจกรรมการพัฒนา
1.2 มีการจัดทาแผนปฏิบตั ิการด้ านเทคโนโลยีฯ ประจาปี ที่ได้
กาหนดกิจกรรม โครงการในปี นัน้ และเป็ นส่วนหนึ่งของ
แผนปฏิบตั ิการประจาปี ของโรงเรียน
1.3 มีการติดตามและประเมินความสาเร็จจากการดาเนินการ
ตามแผน/นโยบาย
1.4 มีการศึกษาปั ญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ ้นจากการดาเนินการ
ตามนโยบาย
2. สมรรถนะ/วิสยั ทัศน์ของผู้บริหาร 2.1 มีการกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาและภารกิจหลักเพื่อให้ การดาเนินการใช้
เทคโนโลยีฯ ในการเรียนการสอนเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.2 มีความมุง่ มัน่ ในการส่งเสริมทักษะการรู้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

ค่าดัชนี
IOC

ค่าน ้าหนัก
ความสาคัญ

0.91

4.64

1.00

4.73

1.00

4.82

1.00

4.82

0.91

4.64

0.91

4.36
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ตาราง 4.1 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ (ต่ อ)
องค์ประกอบ
3. การสนับสนุนด้ านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการเรียนการสอน

ตัวบ่งชี ้
3.1 โรงเรียนใช้ เงินงบประมาณที่ได้ รับจัดสรรมาสนับสนุนการ
ใช้ เทคโนโลยีฯ ในการเรียนการสอน
3.2 โรงเรียนใช้ เงินนอกงบประมาณมาสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอน
3.3 สัดส่วนของงบประมาณที่ใช้ ในการสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอน
3.4 ส่งเสริมให้ ครูและนักเรียนมีสมรรถนะด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

องค์ประกอบหลักด้ านปั จจัยนาเข้ า
4. โครงสร้ างพื ้นฐานด้ านระบบการ 4.1 มีอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูงใช้ ในการจัดการเรียนการสอน
ให้ บริการ
4.2 มีเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ บริการในการสืบค้ นข้ อมูลจาก
อินเทอร์ เน็ตสาหรับครูอย่างเพียงพอ
4.3 มีเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ บริการในการสืบค้ นข้ อมูลจาก
อินเทอร์ เน็ตสาหรับนักเรียนอย่างเพียงพอ
4.4 มีซอฟต์แวร์ ที่ใช้ ในการเรี ยนการสอนที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
5. โครงสร้ างพื ้นฐานด้ านระบบการ 5.1 มีการแต่งตังหรื
้ อมอบหมายผู้รับผิดชอบด้ านเทคโนโลยี
บริหาร
สารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียน
5.2 มีการแต่งตังหรื
้ อมอบหมายผู้รับผิดชอบด้ าน e-learning
ของโรงเรียน
5.3 มีระบบการจัดการเพื่อรวบรวมสื่อความรู้ตา่ งๆ และ
ให้ บริการครู/นักเรียนในการยืมไปใช้ ประโยชน์
5.4 มีแผนการบารุงรักษาเทคโนโลยีฯ ในสถานศึกษา
5.5 มีแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีฯ ในสถานศึกษา
6. หลักสูตรทีบ่ รู ณาการเทคโนโลยี 6.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่บรู ณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศและการสื่อสาร
และการสื่อสาร
6.2 สถานศึกษาประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีฯ ในการจัดการเรียนรู้
ตามแนวทางทีส่ อดคล้ องกับบริบทของสถานศึกษา
6.3 มีการรวมกลุม่ ของครูภายในสถานศึกษาเพื่อบูรณาการ
หลักสูตรด้ านเทคโนโลยีฯ เพื่อให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ เู รียน
6.4 มีการรวมกลุม่ สถานศึกษาในเขตพื ้นที่/กลุม่ จังหวัดเพื่อ
บูรณาการหลักสูตรด้ านเทคโนโลยีฯ เพื่อให้ เกิดประโยชน์
แก่ผ้ เู รียน

ค่าดัชนี
IOC
0.82

ค่าน ้าหนัก
ความสาคัญ
4.55

0.91

4.55

0.91

4.45

0.82

4.09

1.00
1.00

5
5

1.00

4.91

1.00
1.00

4.73
4.73

1.00

4.55

1.00

4.45

1.00
1.00
0.91

4.36
4.45
4.64

1.00

4.55

1.00

4.18

0.82

3.82
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ตาราง 4.1 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ (ต่ อ)
องค์ประกอบ

ตัวบ่งชี ้

องค์ประกอบหลักด้ านกระบวนการ
7. การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ 7.1 ใช้ เทคโนโลยีฯ ช่วยในการบริหารจัดการสถานศึกษา
การสื่อสารของผู้บริหาร
รวมถึงการใช้ ในชีวิตประจาวัน และการพัฒนาตนเอง
8. การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ 8.1 จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่บรู ณาการเทคโนโลยี
การสื่อสารของครู
สารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอน
8.2 ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีฯ ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง
ที่สอดคล้ องกับบริบทของสถานศึกษา
8.3 ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็ นเครื่องมือใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ กบั ผู้เรียนได้
8.4 พัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้ วยตนเอง
8.5 จัดบรรยากาศในห้ องเรียนที่กระตุ้นให้ ผ้ เู รียนเห็น
ความสาคัญของการแสวงหาความรู้ผา่ นเทคโนโลยีฯ
8.6 ครูแนะนา/สาธิตวิธีการสืบค้ นข้ อมูลผ่านเครือข่าย
อินเทอร์ เน็ต
8.7 มอบหมายงาน/การบ้ านที่กระตุ้นให้ ผ้ เู รียนได้ ใช้ เทคโนโลยี
ฯ เป็ นเครื่องมือในการทาชิ ้นงาน
8.8 ประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้ องกับการเรียนการสอนที่
บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
8.9 ปริมาณการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ครูในการเรียนการสอนเพิ่มขึ ้นในแต่ละปี การศึกษา
8.10 คุณภาพการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ครูในการเรียนการสอนดีขึ ้นในแต่ละปี การศึกษา
9. การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ 9.1 มีการใช้ เทคโนโลยีฯ ในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นเพื่อ
การสื่อสารของนักเรียน
แลกเปลี่ยนความคิดหรือทารายงานร่วมกัน
9.2 มีการใช้ เทคโนโลยีฯ ในการสืบค้ นหาความรู้ ข้ อมูล
ข่าวสาร
9.3 นักเรียนได้ เรียนรู้และฝึ กทักษะการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารอย่างหลากหลาย
9.4 นักเรียนได้ เข้ าร่วมกิจกรรมด้ านเทคโนโลยีฯ ต่างๆ ตาม
ความสนใจของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

ค่าดัชนี
IOC

ค่าน ้าหนัก
ความสาคัญ

0.82

4.55

1.00

4.55

1.00

4.64

0.82

4.55

0.82
1.00

4.55
4.45

0.82

4.80

0.82

4.70

0.91

4.70

0.82

4.27

0.82

4.55

0.91

4.50

1.00

4.82

0.82

4.50

0.91

4.55
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ตาราง 4.1 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ (ต่ อ)
องค์ประกอบ
องค์ประกอบหลักด้ านผลลัพธ์
10. สมรรถนะของนักเรียนในการ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

11. ความสามารถในการ
สร้ างสรรค์ชิ ้นงานด้ วยการใช้
เทคโนโลยีฯ

ตัวบ่งชี ้

ค่าดัชนี
IOC

ค่าน ้าหนัก
ความสาคัญ

10.1 มีความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมอันพึงประสงค์จากการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนามาปรับใช้ ในการ
แก้ ปัญหาในสถานการณ์ในชีวติ ประจาวันได้
10.2 มีวิจารณญาณในการคัดกรองสารสนเทศที่ได้ จากการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
10.3 นักเรียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมอันพึงประสงค์ในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
11.1 ใช้ เทคโนโลยีฯ สารสนเทศและการสื่อสารในการถ่ายทอด
ความรู้ ความคิด จินตนาการและผลงานของตนให้ กบั
ผู้อื่นผ่าน
11.2 นักเรียนสามารถใช้ เทคโนโลยีฯ ในการสร้ างสรรค์ผลงาน
จากการเรียนรู้ในสาระต่างๆ และนาเสนอผลงานการ
เรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

0.91

4.82

0.91

4.45

0.91

4.45

0.91

4.27

0.91

4.64

เมื่อได้ รายการองค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้เดี่ยว และตัวบ่งชี ้ย่อยความสาเร็ จการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของนักเรี ยนมัธยมศึกษา ผู้วิจยั ได้ จดั ตัวบ่งชี ้เพื่อวิเคราะห์ตามกรอบทฤษฎีจานวน
4 โมเดล คือ 1) ด้ านบริ บท มีองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ และตัวบ่งชี ้เดี่ยว 10 ตัว 2) ด้ าน
ปั จจัยนาเข้ า มีองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ และตัวบ่งชี ้เดี่ยว 13 ตัว 3) ด้ านกระบวนการมี
องค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ และตัวบ่งชี ้เดี่ยว 15 ตัว และ 4) ด้ านผลลัพธ์มีองค์ประกอบย่อย
2 องค์ประกอบ และตัวบ่งชี ้เดี่ยว 5 ตัว ลักษณะของโมเดลดังกล่าว ผู้วิจยั ได้ นาเสนอในรูปโมเดล
ลิสเรล หรื อโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้ างเชิงเส้ น ดังแสดงในภาพ 4.2 – 4.5
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มีการจัดทาแผนการพัฒนาด้ าน ICT ของโรงเรี ยนตาม
เป้าหมายโครงการฯ ในระยะ เวลา 3 – 5 ปี ที่กาหนด
ขันตอนและกิ
้
จกรรมการพัฒนา (POLICY1)
มีการจัดทาแผนปฏิบตั ิการด้ าน ICT ประจาปี ที่ได้ กาหนด
กิจกรรม โครงการในปี นัน้ และเป็ นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบตั ิ
การประจาปี ของโรงเรี ยน (POLICY2)

นโยบายและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในการเรียนการสอน

มีการติดตามและประเมินความสาเร็ จจากการดาเนินการ
ตามแผน/นโยบาย (POLICY3)

มีการศึกษาปั ญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ ้นจากการดาเนินการ
ตามนโยบาย (POLICY4)
มีการกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาและภารกิจหลักเพื่อให้ การดาเนินการใช้
ICT เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (VISION1)

สมรรถนะ/วิสยั ทัศน์ของผู้บริหาร
มีความมุง่ มัน่ ในการส่งเสริ มทักษะการรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (VISION2)

โรงเรี ยนใช้ เงินงบประมาณที่ได้ รับจัดสรรมาสนับสนุนการ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการ
สอน (SUPPOR1)
โรงเรี ยนใช้ เงินนอกงบประมาณมาสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียน
การสอน (SUPPOR2)
สัดส่วนของงบประมาณที่ใช้ ในการสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอน
(SUPPOR3)

การสนับสนุนด้ านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการเรียนการสอน

ส่งเสริ มให้ ครูและนักเรี ยนมีสมรรถนะด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (SUPPOR4)

แผนภาพ 4.1 โมเดลลิสเรลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลด้ านบริบท
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มีอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูงใช้ ในการจัดการเรี ยนการ
สอน (ITSERV1)
มีเครื่ องคอมพิวเตอร์ ให้ บริ การในการสืบค้ นข้ อมูลจาก
อินเทอร์ เน็ตสาหรับครู อย่างเพียงพอ (ITSERV2)
โครงสร้ างพื ้นฐานด้ านระบบการให้ บริ การ
มีเครื่ องคอมพิวเตอร์ ให้ บริ การในการสืบค้ นข้ อมูลจาก
อินเทอร์ เน็ตสาหรับนักเรี ยนอย่างเพียงพอ (ITSERV3)
มีซอฟต์แวร์ ที่ใช้ ในการเรี ยนการสอนที่ไม่ละเมิด
ลิขสิทธิ์ (ITSERV4)
มีการแต่งตังหรื
้ อมอบหมายผู้รับผิดชอบด้ าน
เทคโนโลยีนสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรี ยน
(ITADMI1)
มีการแต่งตังหรื
้ อมอบหมายผู้รับผิดชอบด้ าน elearning ของโรงเรี ยน (ITADMI2)
มีระบบการจัดการเพื่อรวบรวมสื่อความรู้ตา่ งๆ และ
ให้ บริ การครู /นักเรี ยนในการยืมไปใช้ ประโยชน์
(ITADMIN3)

โครงสร้ างพื ้นฐานด้ านระบบการบริหาร

มีแผนการบารุ งรักษาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของโรงเรี ยน (ITADMIN4)
มีแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของโรงเรี ยน (ITADMIN5)

มีหลักสูตรสถานศึกษาที่บรู ณาการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรี ยน (CURRI1)
มีการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในการเรี ยนการสอน (CURRI2)
มีการรวมกลุม่ ของครู ภายในโรงเรี ยนเพื่อบูรณาการ
หลักสูตรให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ เู รี ยน (CURRI3)

หลักสูตรที่บรู ณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในการเรี ยนการสอน

มีการรวมกลุม่ ของครู ภายในเขตพื ้นที่/จังหวัดเพื่อ
บูรณาการหลักสูตรให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ เู รี ยน
(CURRI4)

แผนภาพ 4.2 โมเดลลิสเรลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลด้ านปั จจัยนาเข้ า
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ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารช่วยในการบริ หาร
โรงเรี ยนและใช้ ในชีวิตประจานวน และการพัฒนาตนเอง
(ADMIN1)

การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของผู้บริ หาร

จัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่บรู ณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการเรี ยนการสอน (TEACHER1)
ประยุกต์ใช้ เเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยน
การสอนที่สอดคล้ องกับบริ บทของโรงเรี ยน (TEACHER2)

ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็ นเครื่ องมือในการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน (TEACHER3)
ประยุกต์ใช้ เเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยน
การสอนที่สอดคล้ องกับบริ บทของโรงเรี ยน (TEACHER4)
จัดบรรยากาศในห้ องเรี ยนที่กระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนเห็นความสาคัญ
ของการแสวงหาความรู้ ผ่านไอซีที (TEACHER5)
แนะนาและสาธิตวิธีการสืบค้ นข้ อมูลผ่านเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ต (TEACHER6)

การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของครู ผ้ สู อน

มอบหมายงาน/การบ้ านที่กระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนได้ ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการสร้ างชิ ้นงาน (TEACHER7)
ประเมินผลการเรี ยนรู้ ที่สอดคล้ องกับการเรี ยนการสอนที่บรู ณา
การเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (TEACHER8)
ปริ มาณการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
เรี ยนการสอนของครูเพิ่มขึ ้นทุกปี (TEACHER9)
คุณภาพการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
เรี ยนการสอนของครูเพิ่มขึ ้นทุกปี (TEACHER10)
นักเรี ยนใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเพื่อ
แลกเปลีย่ นความคิดหรื อทางานร่ วมกัน (STUDENT1)
มีการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็ นเครื่ องมือ
ในการหาความรู้ ข้ อมูลข่าวสาร (STUDENT2)
นักเรี ยนได้ เรี ยนรู้และฝึ กทักษะการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารอย่างหลากหลาย (STUDENT3)
นักเรี ยนเข้ าร่ วมกิจกรรมด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารตามความสนใจอย่างต่อเนื่อง (STUDENT4)

การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของนักเรี ยน

แผนภาพ 4.3 โมเดลลิสเรลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลด้ านกระบวนการ
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มีความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมอันพึงประสงค์จากการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนามาปรับใช้ ในการ
แก้ ปัญหาในสถานการณ์ในชีวิตประจาวันได้ (PROFIC1)
มีวิจารณญาณในการคัดกรองสารสนเทศที่ได้ จากการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (PROFIC2)

สมรรถนะของนักเรี ยนในการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

นักเรี ยนมีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรมอันพึงประสงค์ในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (PROFIC3)

ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการถ่ายทอด
ความรู้ ความคิด จินตนาการผ่านผลด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (CREATE1)

ความสามารถในการสร้ างสรรค์ชิ ้นงานด้ วย
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสร้ างสรรค์
ผลงานจากการเรี ยนรู้ ในกลุม่ สาระต่างๆ และนาเสนอผลงาน
ด้ วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CREATE2)

แผนภาพ 4.4 โมเดลลิสเรลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลด้ านผลลัพธ์
จากกรอบทฤษฎีทงั ้ 4 โมเดลที่นาเสนอไปข้ างต้ น ผู้วิจยั ได้ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรในโมเดลทัง้ 7 โดยการใช้ การวิ เ คราะห์ ค่าสัม ประสิ ทธิ์ ส หสัม พันธ์ รายละเอี ยดผลการ
วิเคราะห์คา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในโมเดล นาเสนอไว้ ในบทที่ 3
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ตอนที่ 2 ผลการตรวจสอบความสอดคล้ องของโมเดลกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
การวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล ในตอนนี ม้ ี วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ รายงานผลการตรวจสอบความ
สอดคล้ องของโมเดลการวัดที่ผ้ วู ิจยั พัฒนาขึ ้นกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
1.1 ข้ อมูลเบื ้องต้ นของกลุม่ ตัวอย่าง
การวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล เบื อ้ งต้ น ใช้ การวิ เ คราะห์ จ านวนและร้ อยละของผู้ ตอบ
แบบสอบถามในการวิจยั เพื่อศึกษาสถานภาพโดยทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามการ
พัฒนาตัวบ่ง ชีก้ ารใช้ เ ทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้ าง
ทักษะการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยนมัธยมศึกษา แยกตามประเภทกลุ่ม
ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล ออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้ แ ก่ ผู้บ ริ ห าร ครู ผ้ ูส อน และนัก เรี ย น โดยกลุ่ม ผู้บ ริ ห ารที่ ต อบ
แบบสอบถามมี จ านวน 48 คน เป็ นเพศชาย 33 คน เป็ นเพศหญิ ง 14 คน ครู ผ้ ูส อนที่ ต อบ
แบบสอบถามมีจานวน 493 คน เป็ นเพศชาย 125 คน เป็ นเพศหญิง 368 คน และจานวนนักเรี ยน
ที่ตอบแบบสอบถามมีจานวน 2,200 คน เป็ นเพศหญิง 1,748 คน และเป็ นเพศชาย 991 คน เมื่อ
คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบเป็ นเพศหญิง (ร้ อยละ 63.8)มากกว่า
เพศชาย (ร้ อยละ 36.2) เมื่อวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามตามกลุ่มอายุ การศึกษา
และประสบการณ์ของผู้บริ หารและครูผ้ สู อน ซึ่งผู้ตอบถามในครัง้ นี ้มีกลุ่มอายุอยู่ในช่ว ง 31 - 40 ปี
มากที่สดุ จานวน 157 คน และรองลงมา คือ กลุ่มอายุในช่วง 41 - 50 ปี จานวน 140 คน ซึ่ง
ผู้ บริ ห ารส่ ว นใหญ่ จ บการศึ ก ษาในระดับ ปริ ญ ญาโท (ร้ อยละ 76.09) โดยครู ผ้ ู สอนที่ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี รายละเอียด ดังตาราง 4.2
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ตาราง 4.2 ความถี่และร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างผู้ให้ ข้อมูลที่ใช้ ในการวิจยั จาแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ
1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
1.3 ไม่ระบุ
รวม
2. อายุ
2.1 11 - 20 ปี
2.2 21 - 30 ปี
2.3 31 - 41 ปี
2.4 41 – 50 ปี
2.5 51 – 60 ปี
2.6 ไม่ระบุ
รวม
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด
3.1 ต่ากว่าปริญญาตรี
3.2 ปริญญาตรี
3.3 ปริญญาโท
3.4 ปริญญาเอก
3.5 ไม่ระบุ
รวม

ผู้บริหาร

ครูผ้ สู อน

นักเรียน

จานวนรวม

ร้ อยละ

33
14
1
48

125
368
493

833
1,366
1
2,200

991
1,748
2
2,741

36.20
63.80
0.00
100.00

10
7
29
2
48

97
147
133
106
10
493

2,199
1
2,200

2,199
97
157
140
135
13
2,741

80.23
3.54
5.73
5.11
4.93
0.47
100.00

9
35
2
2
48

386
97
10
493

2,199
1
22

2,199
395
132
2
13
2,741

80.23
14.41
4.82
0.07
0.47
80.23

เมื่ อ วิเ คราะห์ การใช้ เ ทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารของกลุ่ม ผู้ใ ห้ ข้ อมูลที่ เป็ น
ผู้บริ หารและครู ผ้ ูส อน พบว่า ผู้บริ หารและครู ผ้ ูสอนส่วนใหญ่ มีคอมพิวเตอร์ ส่วนตัวถึง ร้ อยละ
97.91 และ 93.50 ตามลาดับ โดยผู้บริหารและครูผ้ สู อนส่วนใหญ่ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อ สารในการบริ ห าร/ในการเรี ย นการสอนถึ ง ร้ อยละ 95.8 และ 92.1 โดยผู้บ ริ ห ารได้ รั บ การ
ฝึ กอบรมด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก่อนมาเป็ นครู ประจาการร้ อยละ 60.4 ส่วน
ครู ผ้ สู อนได้ รับการฝึ กอบรมด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก่อนมาเป็ นครู ประจาการ
เพียงร้ อยละ 58.8 เมื่อสอบถามถึงการอบรมด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในรอบ 3 ปี
ที่ผา่ นมา พบว่า ผู้บริหารและครูผ้ สู อนได้ รับการอบรมร้ อยละ 70 ส่วนการมีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(e-mail address) นัน้ พบว่า ทังครู
้ และผู้บริ หารมีการใช้ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงร้ อยละ 80 ขึ ้นไป
รายละเอียดดังตาราง 4.3
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ตาราง 4.3 ความถี่และร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างผู้ให้ ข้อมูลที่ใช้ ในการวิจยั จาแนกตามสภาพการ
ใช้ คอมพิวเตอร์
1.

2.

3.

4.

5.

ตัวแปร
ผู้บริหาร
ร้ อยละ
มีคอมพิวเตอร์ สว่ นตัว
1.1 มี
47
97.91
1.2 ไม่มี
1
2.09
1.3 ไม่ระบุ
รวม
48
100.00
มี email address
2.1 มี
40
83.30
2.2 ไม่มี
8
16.70
รวม
48
100.00
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอน/บริหาร
3.1 ใช้
46
95.80
3.2 ไม่ใช้
2
4.20
รวม
48
100.00
ฝึ กอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก่อนมาเป็ นครูประจาการ
4.1 ใช่
29
60.40
4.2 ไม่ใช่
19
39.60
รวม
48
100.00
ฝึ กอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใน 3 ปี ที่ผ่านมา
5.1 ใช่
35
72.9
5.2 ไม่ใช่
13
27.10
รวม
48
100.00

ครูผ้ สู อน

ร้ อยละ

461
22
10
493

93.50
4.50
2.00
100.00

437
56
493

88.60
11.40
100.00

454
39
493

92.10
7.90
100.00

290
203
493

58.80
41.20
100.00

347
146
493

70.40
29.60
100.00

เมื่อวิเคราะห์การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยน พบว่า มีนกั เรี ยน
เพียงร้ อยละ 60 ที่มีคอมพิวเตอร์ ส่วนตัว โดยนักเรี ยนส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการคอมพิวเตอร์
5 ปี ขึ ้น คือ ร้ อยละ 48.5 รองลงมา คือ 3 – 4 ปี คือ ร้ อยละ 24.3 เมื่อสอบถามถึงวิธีการเรี ยนรู้การ
ใช้ คอมพิวเตอร์ วา่ นักเรี ยนได้ ความรู้มาจากที่ใด โดยให้ นกั เรี ยนตอบได้ หลายข้ อ ซึ่งพบว่า นักเรี ยน
ส่วนใหญ่ตอบว่าเรี ยนรู้จากคุณครูมาเป็ นอันดับแรก รองลงมา คือ ศึกษาด้ วยตนเอง และเรี ยนจาก
เพื่อน คิดเป็ นร้ อยละ 84.4 71.1 และ 44.3 ตามลาดับ โดยกลุ่มสาระวิชาที่มีโอกาสใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมากที่สดุ 3 ลาดับแรก คือ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ร้ อยละ 44.3)
วิทยาศาสตร์ ( ร้ อยละ 43.8) และภาษาต่างประเทศ (ร้ อยละ42.4) ส่วนกลุ่มสาระที่มีอกาสใช้ น้อย
ที่สุด คือ ศิลปะ คิดเป็ นร้ อยละ 22.9 ส่วนกิจกรรมที่นักเรี ยนใช้ เวลากับคอมพิวเตอร์ มากที่สุด 5
อัน ดับ แรก คื อ ใช้ สื บ ค้ น ข้ อ มูล ท ารายงาน ดาวน์ โ หลดเพลง/โปรแกรม เล่ น เกม และท่ อ ง
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อินเทอร์ เน็ต เมื่อสอบถามนักเรี ยนถึงสถานที่ที่มีโอกาสใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
โรงเรี ยน พบว่า นักเรี ยนส่วนใหญ่ใช้ ในห้ องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ รองลงมา คือ ห้ องสมุด และใน
ห้ องเรี ยน ส่วนการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนอกโรงเรี ยนนัน้ นักเรี ยนส่วนใหญ่จะใช้
ที่ร้านให้ บริการอินเทอร์ เน็ต รองลงมา คือ ที่บ้านตนเอง และที่บ้านเพื่อน รายละเอียดดังตาราง 4.4
ตาราง 4.4 ความถี่และร้ อยละของนักเรี ยนผู้ให้ ข้อมูลที่ใช้ ในการวิจยั จาแนกตามสภาพการใช้
คอมพิวเตอร์
1.

2.

3.

4.

ข้ อมูลการใช้ คอมพิวเตอร์
มีคอมพิวเตอร์ สว่ นตัว
1.1 มี
1.2 ไม่มี
1.3 ไม่ระบุ
รวม
ประสบการณ์ในการใช้ คอมพิวเตอร์
2.1 น้ อยกว่า 1 ปี
2.2 1 – 2 ปี
2.3 3 – 4 ปี
2.4 5 ปี ขึ ้นไป
2.5 ไม่ระบุ
รวม
วิธีการหาความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ (เลือกตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
3.1 ครูสอน
3.2 ศึกษาด้ วยตนเอง
3.3 เพื่อนสอน
3.4 ผู้ปกครองสอน
3.5 เรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์
3.6 สถาบันสอนคอมพิวเตอร์
ใช้ คอมพิวเตอร์ ในวิชาใด (เลือกตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
4.1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
4.2 วิทยาศาสตร์
4.3 ภาษาต่างประเทศ
4.4 คณิตศาสตร์
4.5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4.6 ภาษาไทย
4.7 สุขศึกษาและพลศึกษา
4.8 ศิลปะ

จานวน

ร้ อยละ

1,319
880
2,199

60.00
40.00
100.00

225
354
534
1,066
20
2,199

10.20
16.10
24.30
48.50
0.90
100.00

1,856
1,565
975
442
431
127

84.40
71.17
44.34
20.10
19.60
5.78

1,439
965
933
755
723
702
513
505

65.44
43.88
42.43
34.33
32.88
31.92
23.33
22.96
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ตาราง 4.4 ความถี่และร้ อยละของนักเรี ยนผู้ให้ ข้อมูลที่ใช้ ในการวิจยั จาแนกตามสภาพการใช้
คอมพิวเตอร์ (ต่อ)
ข้ อมูลการใช้ คอมพิวเตอร์
จานวน
5. กิจกรรม (เลือกตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
5.1 ค้ นหาข้ อมูล
1,923
5.2 ทารายงาน
1,675
5.3 ดาวน์โหลดเพลง/โปรแกรม
1,485
5.4 เล่นเกม
1,171
5.5 ท่องอินเทอร์ เน็ต
1,142
5.6 ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
967
5.7 ทางานนาเสนอ
964
5.8 พูดคุยสนทนาผ่านโปรแกรม chat
838
5.9 ใช้ โปรแกรมด้ านการศึกษา
788
5.10 ทางานศิลปะ
332
5.11 เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
243
6. นักเรียนใช้ คอมพิวเตอร์ ในโรงเรียน (เลือกตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
1,887
6.1 ห้ องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
6.2 ในห้ องสมุด
1,103
6.3 ในชันเรี
้ ยน
377
6.4 ไม่ได้ ใช้ ในโรงเรียน
102
7. นักเรียนใช้ คอมพิวเตอร์ นอกโรงเรียน (เลือกตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
1,618
7.1 ร้ านให้ บริการอินเทอร์ เน็ต
7.2 บ้ าน
1,320
7.3 บ้ านเพื่อน
629
7.4 ห้ องสมุดประชาชน
287

ร้ อยละ
87.45
76.17
67.53
53.25
51.93
43.97
43.84
38.11
35.83
15.10
11.05
85.77
50.14
17.14
4.64
73.55
60.00
28.59
13.05
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1.2 การวิเคราะห์คา่ สถิตเิ บื ้องต้ นของตัวแปรที่ใช้ ในการพัฒนาตัวบ่งชี ้ความสาเร็จการ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเสริมสร้ างทักษะการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของนักเรี ยนมัธยมศึกษา
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตอนนี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อดูลกั ษณะการกระจายและการแจก
แจงของตัวแปรที่ใช้ ในการพัฒนาตัวบ่งชี ้ความสาเร็ จการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อเสริ มสร้ างทักษะการรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยนมัธยมศึกษา โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
ด้ านบริ บท (CONTENT) พบว่า ค่าเฉลี่ยของตัวแปรมีคา่ เท่ากับ 2.60 ถึง 2.77 ตัวแปร
ทัง้ หมดด้ านบริ บท มีลักษณะการแจกแจงของข้ อมูลใกล้ เคียงกับโค้ งปกติ (ค่าความเบ้ เข้ าใกล้
ศูนย์) มีคา่ อยูร่ ะหว่าง -0.23 ถึง -0.06 เมื่อพิจารณาค่าความโด่ง พบว่า ข้ อมูลส่วนใหญ่มีคา่ ความ
โด่งเป็ นบวก แสดงว่าข้ อมูลมีการแจกแจงสูงกว่าโค้ งปกติ (0.23 ถึง 0.46) ซึ่งตัวบ่งชีเ้ ดี่ยวที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สดุ คือ ตัวบ่งชี ้สมรรนะ/วิสยั ทัศน์ของผู้บริหาร (2.77)
ด้ านปั จจัยนาเข้ า (INPUT) พบว่า ค่าเฉลี่ยของตัวแปรมีคา่ เท่ากับ 2.50 ถึง 2.81 ตัวแปร
ทังหมดด้
้
านปั จจัยนาเข้ า มีลกั ษณะการแจกแจงของข้ อมูลใกล้ เคียงกับโค้ งปกติ (ค่าความเบ้ เข้ า
ใกล้ ศนู ย์) มีค่าอยู่ระหว่าง -0.24 ถึง 0.12 เมื่อพิจารณาค่าความโด่ง พบว่า ข้ อมูลส่วนใหญ่มีค่า
ความโด่งเป็ นลบ แสดงว่าข้ อมูลมีการแจกแจงต่ากว่าโค้ งปกติ (-0.04 ถึง 0.23) ซึ่งตัวบ่งชี ้เดี่ยวที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สดุ คือ ตัวบ่งชี ้ด้ านโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านระบบการบริการ (2.81)
ด้ านกระบวนการ (PROCESS) พบว่า ค่าเฉลี่ยของตัวแปรมีคา่ เท่ากับ 2.57 ถึง 2.98 ตัว
แปรทังหมดด้
้
านกระบวนการ มีลกั ษณะการแจกแจงของข้ อมูลใกล้ เคียงกับโค้ งปกติ (ค่าความเบ้
เข้ าใกล้ ศนู ย์) มีคา่ อยู่ระหว่าง -0.19 ถึง -0.06 เมื่อพิจารณาค่าความโด่ง พบว่า ข้ อมูลส่วนใหญ่มี
ค่าความโด่งเป็ นลบ แสดงว่าข้ อมูลมีการแจกแจงต่ากว่าโค้ งปกติ (-0.22 ถึง 0.12) ซึ่งตัวบ่งชี ้เดี่ยว
ที่มีคา่ เฉลี่ยสูงที่สดุ คือ ตัวบ่งชี ้การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยน (2.98)
ด้ านผลลัพธ์ (OUTCOME) พบว่า ค่าเฉลี่ยของตัวแปรมีคา่ เท่ากับ 2.69 ถึง 2.79 ตัวแปร
ทังหมดด้
้
านผลลัพธ์ มีลกั ษณะการแจกแจงของข้ อมูลใกล้ เคียงกับโค้ งปกติ (ค่าความเบ้ เข้ าใกล้
ศูนย์) มีคา่ อยู่ระหว่าง 0.07 ถึง 0.11 เมื่อพิจารณาค่าความโด่ง พบว่า ข้ อมูลส่วนใหญ่มีค่าความ
โด่งเป็ นลบ แสดงว่าข้ อมูลมีการแจกแจงต่ากว่าโค้ งปกติเพียงเล็กน้ อย (-0.22 ถึง -0.09) ซึ่งตัวบ่งชี ้
เดี่ยวที่มีคา่ เฉลี่ยสูงที่สดุ คือ ตัวบ่งชี ้สมรรถนะของนักเรี ยนในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (2.79) โดยรายละเอียดค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง และ
สัมประสิทธิ์การการะจายของตัวแปรทัง้ 4 ด้ าน ดังตาราง 4.5
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ตาราง 4.5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง และสัมประสิทธิ์การ
กระจายของตัวแปรทัง้ 4 ด้ าน
ตัวแปร
ด้ านบริบท (CONTENT)
นโยบายและแผนไอซีที (POLICY)
สมรรถนะ/วิสยั ทัศน์ของผู้บริหาร (VISION)
การสนับสนุนด้ านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการเรียนการสอน (SUPPOR)
ด้ านปั จจัยนาเข้ า (INPUT)
โครงสร้ างพื ้นฐานด้ านระบบการให้ บริการ (ITSERV)
โครงสร้ างพื ้นฐานด้ านระบบการบริหาร (ITADMI)
หลักสูตรทีบ่ รู ณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(CURRI)
ด้ านกระบวนการ (PROCESS)
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของผู้บริหาร
(ADMIN)
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของครู
(TEACHER)
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของนักเรียน
(STUDENT)
ด้ านผลลัพธ์ (OUTCOME)
สมรรถนะของนักเรียนในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (PROFIC)
ความสามารถในการสร้ างสรรค์ชิ ้นงานด้ วยการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (CREATE)


2.66
2.60
2.77
2.60

S.D.
0.49
0.52
0.63
0.52

Sk
-0.30
-0.23
-0.25
-0.06

Ku
0.46
0.41
0.23
0.23

Min
1.00
1.00
1.00
1.00

Max
4.00
4.00
4.00
4.00

C.V.%
18.40
19.99
22.80
19.99

2.66
2.66
2.81
2.50

0.49
0.62
0.62
0.54

-0.14
-0.08
-0.24
0.12

0.21
0.04
0.23
-0.04

1.00
1.00
1.00
1.00

4.00
4.00
4.00
4.00

18.40
23.43
22.01
21.64

2.72
2.60

0.49
0.65

-0.08
-0.10

-0.22
-0.16

1.00
1.00

4.00
4.00

17.97
24.99

2.57

0.52

-0.06

0.12

1.00

4.00

20.21

2.98

0.59

-0.19

-0.07

1.00

4.00

19.70

2.74
2.79

0.54
0.55

0.07
0.11

-0.22
-0.13

1.00
1.17

4.00
4.00

19.69
19.71

2.69

0.61

0.09

-0.09

1.00

4.00

22.56

เมื่อนาข้ อมูลดังกล่าวมาจัดทาเป็ นข้ อมูลรายโรง (aggregate) เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย
(mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระหว่างข้ อมูลรายบุคคลและข้ อมูลรายโรง พบว่า ค่าเฉลี่ย
ทังรายบุ
้
คคลและรายโรงไม่แตกต่างกัน รายละเอียดตารางค่าเฉลี่ยรายโรงนาเสนอในภาคผนวก
เมื่อนาข้ อมูลจากค่าเฉลี่ยมาวิเคราะห์ตามประเภทและสังกัดของโรงเรี ยน ซึ่งนาเสนอเป็ น
แผนภูมิแบบเส้ นตามตัวบ่งชี ้เดี่ยว 11 ด้ าน (แผนภาพ 4.5) พบว่า โรงเรี ยนแต่ละโรงมีคา่ เฉลี่ยใกล้ เคียง
กันคือ อยู่ในเกณฑ์ 2.40 – 3.06 โดยโรงเรี ยนเอกชนจะมีคา่ เฉลี่ยสูงกว่าโรงเรี ยนในสังกัดอื่นทุกด้ าน
และเมื่อวิเคราะห์ตามตัวบ่งชี ้จะเห็นได้ ว่า ตัวบ่งชี ้ที่ 9 การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
นักเรี ยน อยูใ่ นระดับที่สงู กว่าตัวบ่งชี ้อื่นในทุกสังกัด/ประเภทโรงเรี ยน และตัวบ่งชี ้ที่ 6 หลักสูตรที่บรู ณา
การเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อยูใ่ นระดับต่ากว่าตัวบ่งชี ้อื่นในทุกสังกัด/ทุกประเภท
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3.50

3.00

2.50

2.00
ตัวบ่งชี ้ 1 ตัวบ่งชี ้ 2 ตัวบ่งชี ้ 3 ตัวบ่งชี ้ 4 ตัวบ่งชี ้ 5 ตัวบ่งชี ้ 6 ตัวบ่งชี ้ 7 ตัวบ่งชี ้ 8 ตัวบ่งชี ้ 9 ตัวบ่งชี ้ 10 ตัวบ่งชี ้ 11
สพฐ

ขยายโอกาส

อปท

เอกชน

แผนภาพ 4.5 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยตามตัวบ่งชี ้จาแนกตามสังกัด
จากแผนภาพด้ านบนองค์ประกอบด้ านบริ บท (ตัวบ่งชี ้ที่ 1-3) องค์ประกอบด้ านปั จยั นาเข้ า
(ตัวบ่งชี ้ที่ 4-6 ) องค์ประกอบด้ านกระบวนการ (ตัวบ่งชี ้ที่ 7-9) องค์ประกอบด้ านผลลัพธ์ (ตัวบ่งชี ้ 1011) จะเห็นได้ ว่าโรงเรี ยนเอกชนจะมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าโรงเรี ยนที่อยู่ในสังกัดอื่น รองลงมา คือ โรงเรี ยนที่
อยู่ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื ้นฐาน (สพฐ) ส่วนโรงเรี ยนที่อยู่ในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นจะมีค่าเฉลี่ยต่ากว่าสังกัดอื่นในด้ านบริ บท และตัวบ่งชี ้ที่มีคะแนนน้ อยที่สุดใน
กลุ่มคือ ตัวบ่งชี ้ 6 หลักสูตรที่บรู ณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอน และ
มีคะแนนตัวบ่งชี ้ในด้ านผลลัพธ์ใกล้ เคียงกับโรงเรี ยนในสังกัดอื่นๆ
เมื่อวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวบ่งชี ใ้ นแต่ละด้ าน
ประกอบด้ วย ตัวบ่งชี ้ด้ านบริ บท ตัวบ่งชี ้ด้ านปั จจัยนาเข้ า ตัวบ่งชี ้ด้ านกระบวนการ และตัวบ่งชี ้ด้ าน
ผลลัพธ์ ผู้วิจยั ได้ จดั แผนภาพการกระจาย (scatter diagram) เป็ นภาพแสดงคูล่ าดับของตัวแปรสองตัว
คือ ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อเปรี ยบเทียบคุณภาพการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอนของแต่ละโรงเรี ยนในมิติประสิทธิภาพ โอกาสและความ
เท่าเทียม โดยผู้วิจยั จัดประเภทโรงเรี ยนตามค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นาเสนอในแผนภาพ
ที่ 4.6 และกาหนดเกณฑ์การจัดทากลุม่ โรงเรี ยน ดังนี ้
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ค่า S.D.

ค่า S.D.
กลุม่ ที่ 2

กลุม่ ที่ 4

กลุม่ ที่ 3

กลุม่ ที่ 2

กลุม่ ที่ 4

กลุม่ ที่ 1

กลุม่ ที่ 3

กลุม่ ที่ 1

ค่าเฉลี่ย
ค่า S.D.

ด้ านบริบท

ค่า S.D.
กลุม่ ที่ 2

กลุม่ ที่ 4

กลุม่ ที่ 3

กลุม่ ที่ 1

ด้ านกระบวนการ

ด้ านปั จจัยนาเข้ า
กลุม่ ที่ 2

กลุม่ ที่ 4

ค่าเฉลี่ย

กลุม่ ที่ 3

กลุม่ ที่ 1

ด้ านผลลัพธ์

แผนภาพ 4.6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรายองค์ประกอบ
กลุ่มที่ 1 คะแนนเฉลี่ยมีค่ามากกว่า 2.60 ขึน้ ไป และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่ากว่า 0.5
หมายถึง กลุ่มโรงเรี ยนที่มีการปฏิบตั ิตามตัวบ่งชี ้อยู่ในระดับดี และมีความเสมอภาคและประสิทธิภาพ
ในการส่งเสริ มการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอนไม่แตกต่างกันภายใน
โรงเรี ยน
กลุ่มที่ 2 คะแนนเฉลี่ยมีค่ามากกว่า 2.60 ขึน้ ไป และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงกว่า 0.5
หมายถึง กลุ่มโรงเรี ยนที่มีการปฏิบตั ิตามตัวบ่งชี ้อยู่ในระดับดี แต่มีความเสมอภาคและประสิทธิภาพ
ในการส่งเสริ มการใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารในการเรี ยนการสอนแตกต่างกันภายใน
โรงเรี ยน
กลุ่ม ที่ 3 คะแนนเฉลี่ ยมี ค่าน้ อยกว่ า 2.60 และมี ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานต่ ากว่ า 0.5
หมายถึง กลุ่มโรงเรี ยนที่ มีการปฏิบัติตามตัวบ่งชีอ้ ยู่ในระดับปานกลาง และมี ความเสมอภาคและ
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ประสิทธิภาพในการส่งเสริมการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอนไม่แตกต่าง
กันภายในโรงเรี ยน
กลุม่ ที่ 4 คะแนนเฉลี่ยมีคา่ น้ อยกว่า 2.60 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงกว่า 0.5 หมายถึง
กลุ่มโรงเรี ยนที่มีการปฏิบตั ิตามตัวบ่งชี ้อยู่ในระดับปานกลาง และมีความเสมอภาคและประสิทธิภาพ
ในการส่งเสริ มการใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารในการเรี ยนการสอนแตกต่างกันภายใน
โรงเรี ยน
เมื่ อเปรี ย บเที ยบค่ าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานในแต่ ล ะกลุ่ ม โรงเรี ยน โดยมี
รายละเอียดดังตาราง 4.6
ตาราง 4.6 จานวนโรงเรี ยนจาแนกตามกลุม่ โรงเรี ยน
กลุม่ โรงเรี ยน
กลุม่ ที่ 1 (mean ≥ 2.6, S.D. ≤.5)
กลุม่ ที่ 2 (mean ≥ 2.6, S.D. ≥.5)
กลุม่ ที่ 3 (mean ≤ 2.6, S.D. ≤.5)
กลุม่ ที่ 4 (mean ≤ 2.6, S.D. ≥.5)
จานวนโรง

ด้ านบริ บท
23
8
14
10
55

ด้ านปั จจัยนาเข้ า
23
10
13
9
55

ด้ านกระบวนการ
26
14
12
3
55

ด้ านผลลัพธ์
19
16
10
10
55

จากค่าเฉลี่ ยและสัมประสิ ทธิ์ การกระจายในแต่ละด้ านของตัวบ่งชี ้ จะเห็ นได้ ว่ ามี กลุ่ม
โรงเรี ยนที่น่าสนใจอยู่ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มโรงเรี ยนที่มีคะแนนด้ านผลลัพธ์ อยู่ในเกณฑ์ดี แต่คะแนนด้ าน
บริ บท ปั จจัยนาเข้ า และกระบวนการไม่สูงนัก (จานวน 2 โรง) ซึ่งมีโรงเรี ยนที่ น่าสนใจ และกลุ่ม
โรงเรี ยนที่มีคะแนนด้ านบริ บท ปั จจัยนาเข้ า ด้ านกระบวนการดี แต่คะแนนผลลัพธ์น้อย (จานวน 3 โรง)
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2.1 การตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดตัวบ่ งชี ้
จากรายการตัวบ่งชี ท้ งั ้ 43 ตัวบ่ง ชี ้ ผู้วิจัยได้ จัดตัวบ่ง ชีเ้ พื่อวิเคราะห์ ตามกรอบทฤษฎี
จานวน 4 โมเดล คือ 1) ด้ านบริ บท มีองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ 2) ด้ านปั จจัยนาเข้ า มี
องค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ 3) ด้ านกระบวนการมีองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ และ 4)
ด้ านผลลัพธ์มีองค์ประกอบ 2 องค์ประกอบ ซึ่งผลการวิเคราะห์คา่ สัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวบ่งชีใ้ นโมเดลย่อยนาเสนอไว้ ใน บทที่ 3 โดยทุกโมเดลย่อยมีค่าความสอดคล้ องของโมเดล
(goodness of fit index) เป็ นไปตามเกณฑ์ (Hair, 2010) คือ ค่า GFI > .95 รายละเอียดดัง
ตาราง 4.7
ตาราง 4.7 ค่าดัชนี IOC ค่าความเที่ยง ค่าความสอดคล้ องของโมเดลย่อย
องค์ประกอบ
องค์ประกอบหลักด้ านบริบท
1. นโยบายและแผนด้ านเทคโนโลยีฯ
2. สมรรถนะ/วิสยั ทัศน์ของผู้บริหาร
3. การสนับสนุนด้ านการใช้ เทคโนโลยีฯ ในการเรียน
การสอน
องค์ประกอบหลักด้ านปั จจัยนาเข้ า
4. โครงสร้ างพื ้นฐานด้ านระบบการให้ บริการ
5. โครงสร้ างพื ้นฐานด้ านระบบการบริหาร
6. หลักสูตรทีบ่ รู ณาการเทคโนโลยีฯ
องค์ประกอบหลักด้ านกระบวนการ
7. การใช้ เทคโนโลยีฯ ของผู้บริหาร
8. การใช้ เทคโนโลยีฯ ของครู
9. การใช้ เทคโนโลยีฯ ของนักเรียน
องค์ประกอบหลักด้ านผลลัพธ์
10. สมรรถนะของนักเรียนในการใช้ เทคโนโลยีฯ
11. ความสามารถในการสร้ างสรรค์ชิ ้นงานด้ วยการใช้
เทคโนโลยีฯ

ค่าดัชนี
IOC
0.97
0.91
0.86

1.00
1.00
0.93
0.82
0.88
0.91
0.91
0.91

ค่า
น ้าหนัก
4.75
4.60
4.41

4.91
4.50
4.29
4.55
4.58
4.59
4.57
4.46

ค่า
ความเที่ยง
.912
.901
.743
.871
.956
.857
.927
.990
.955
.957
.975
.861
.964
.956
.908

2

df

P

GFI

20.95

20

.400

.992

47.74

36

.091

.987

70.54

54

.064

.983

0.75

1

.386

.999
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การวิเคราะห์ ข้อมูล และการแปลความหมายผลการวิเคราะห์ ข้อมูลในการวิจัยครั ง้ นี ้
เพื่อให้ การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีความสะดวกและมีความเข้ าใจตรงกันเกี่ยวกับผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยั จึงกาหนดสัญลักษณ์และความหมายที่ใช้ แทนตัวแปรต่างๆ ดังนี ้
สัญลักษณ์ที่ใช้ แทนค่าสถิติ
X, Mean
S.D.
C.V.
Sk
Ku

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ค่าเฉลี่ย
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าสัมประสิทธิ์ของการกระจาย
ค่าความเบ้
ค่าความโด่ง

2
GFI
AGFI

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

R2
df
P
RMR

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดัชนีตรวจสอบความกลมกลืนประเภทค่าสถิตไิ ค-สแควร์
ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน (goodness of fit index)
ดั ช นี วั ด ระดั บ ความกลมกลื น ที่ ป รั บ แก้ แล้ ว ( adjusted
goodness of fit index)
สัมประสิทธิ์การทานาย
ชันแห่
้ งความอิสระ
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
ดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกาลังสองของส่วนที่เหลือ (root mean
square residual)

สัญลักษณ์โมเดล
หมายถึง
หมายถึง

ตัวแปรสังเกตได้
ตัวแปรแฝง
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สัญลักษณ์ที่ใช้ แทนตัวแปรแฝง
SUCCESS
CONTEXT
POLICY
VISION
SUPPOR
INPUT
ITSERV
ITADMI
CURRI
PROCESS
ADMIN
TEACHER
STUDENT
OUTCOME
PROFIC
CREATE

หมายถึง ความสาเร็จในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารในการเรี ยนการสอนที่
เสริ มสร้ างทักษะการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
หมายถึง องค์ประกอบหลักด้ านบริ บท
หมายถึง องค์ประกอบย่อยที่ 1 นโยบายและแผนด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
หมายถึง องค์ประกอบย่อยที่ 2 สมรรถนะ/วิสยั ทัศน์ของผู้บริ หาร
หมายถึง องค์ประกอบย่อยที่ 3 การสนับสนุนด้ านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่ สารในการเรี ยนการสอน
หมายถึง องค์ประกอบหลักด้ านปั จจัยนาเข้ า
หมายถึง องค์ประกอบย่อยที่ 4 โครงสร้ างพื ้นฐานด้ านระบบการให้ บริ การ
หมายถึง องค์ประกอบย่อยที่ 5 โครงสร้ างพื ้นฐานด้ านระบบการบริ หาร
หมายถึง องค์ประกอบย่อยที่ 6 หลักสูตรที่บรู ณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
หมายถึง องค์ประกอบหลักด้ านกระบวนการ
หมายถึง องค์ประกอบย่อยที่ 7 การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของผู้บริ หาร
หมายถึง องค์ประกอบย่อยที่ 8 การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของครู
หมายถึง องค์ประกอบย่อยที่ 9 การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของนักเรียน
หมายถึง องค์ประกอบหลักด้ านผลลัพธ์
หมายถึง องค์ประกอบย่อยที่ 10 สมรรถนะของนักเรี ยนในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร
หมายถึง องค์ประกอบย่อยที่ 11 ความสามารถในการสร้ างสรรค์ชิ ้นงานด้ วยการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร

สัญลักษณ์ที่ใช้ แทนตัวแปรสังเกตได้
องค์ ประกอบย่ อยนโยบายและแผนด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (POLICY)
POLICY1
ตัวบ่งชี ้ที่ 1 มีการจัดทาแผนการพัฒนาด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของ
โรงเรี ยนตาม ในระยะ เวลา 3 – 5 ปี ที่กาหนดขันตอนและกิ
้
จกรรมการพัฒนา
POLICY2
ตัวบ่งชี ้ที่ 2 มีการจัดทาแผนปฏิบตั ิการด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารประจาปี
ที่ได้ กาหนดกิจกรรม โครงการในปี นัน้ และเป็ นส่วนหนึง่ ของแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี ของโรงเรี ยน
POLICY3
ตัวบ่งชี ้ที่ 3 มีการติดตามและประเมินความสาเร็ จจากการดาเนินการตามแผน/นโยบาย
POLICY4
ตัวบ่งชี ้ที่ 4 มีการศึกษาปั ญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ ้นจากการดาเนินการตามนโยบาย
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องค์ ประกอบย่ อยสมรรถนะ/วิสัยทัศน์ ของผู้บริหาร (VISION)
VISION1
ตัวบ่งชี ้ที่ 5 มีก ารกาหนดประเด็น ยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาและแนวทางการพัฒนาและ
ภารกิจหลักเพื่อให้ การดาเนินการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
การเรี ยนการสอนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
VISION2
ตัวบ่งชี ้ที่ 6 มีความมุง่ มัน่ ในการส่งเสริ มทักษะการรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
องค์ ประกอบย่ อยการสนับสนุนด้ านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอน
(SUPPOR)
SUPPOR1
ตัวบ่งชี ้ที่ 7 โรงเรี ยนใช้ เงินงบประมาณที่ได้ รับจัดสรรมาสนับสนุนการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สารในการเรี ยนการสอน
SUPPOR2
ตัวบ่งชี ้ที่ 8 โรงเรี ยนใช้ เงินนอกงบประมาณมาสนับสนุนการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สารในการเรียนการสอน
SUPPOR3
ตัวบ่งชี ้ที่ 9 สัดส่วนของงบประมาณทีใ่ ช้ ในการสนับสนุนการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สารในการเรียนการสอน
SUPPOR4
ตัวบ่งชี ้ที่ 10 ส่งเสริ มให้ ครูและนักเรี ยนมีสมรรถนะด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่ สาร
องค์ ประกอบย่ อยโครงสร้ างพืน้ ฐานด้ านระบบการให้ บริการ (ITSERV)
ITSERV1
ตัวบ่งชี ้ที่ 11 มีอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงใช้ ในการจัดการเรียนการสอน
ITSERV2
ตัวบ่งชี ้ที่ 12 มีเครื่ องคอมพิวเตอร์ ให้ บริ การในการสืบค้ นข้ อมูลจากอินเทอร์ เน็ตสาหรับครู
อย่างเพียงพอ
ITSERV3
ตัวบ่งชี ้ที่ 13 มีเครื่ องคอมพิวเตอร์ ให้ บริ การในการสืบค้ นข้ อมูลจากอินเทอร์ เน็ตสาหรับ
นักเรี ยนอย่างเพียงพอ
ITSERV4
ตัวบ่งชี ้ที่ 14 มีซอฟต์แวร์ ที่ใช้ ในการเรียนการสอนที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
องค์ ประกอบย่ อยโครงสร้ างพืน้ ฐานด้ านระบบการบริหาร (ITADMI)
ITADMI1
ตัวบ่งชี ้ที่ 15 มีการแต่งตังหรื
้ อมอบหมายผู้รับผิดชอบด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่ สารของโรงเรี ยน
ITADMI2
ตัวบ่งชี ้ที่ 16 มีการแต่งตังหรื
้ อมอบหมายผู้รับผิดชอบด้ าน e-learning ของโรงเรี ยน
ITADMI3
ตัวบ่งชี ้ที่ 17 มีระบบการจัดการเพื่อรวบรวมสือ่ ความรู้ตา่ งๆ และให้ บริการครู /นักเรี ยนใน
การยืมไปใช้ ประโยชน์
ITADMI4
ตัวบ่งชี ้ที่ 18 มีแผนการบารุงรักษาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารในสถานศึกษา
ITADMI5
ตัวบ่งชี ้ที่ 19 มีแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารในสถานศึกษา
องค์ ประกอบย่ อยหลักสูตรที่บรู ณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CURRI)
CURRI1
ตัวบ่งชี ้ที่ 20 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่บรู ณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
CURRI2
ตัวบ่งชี ้ที่ 21 สถานศึกษาประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารในการจัดการ
เรี ยนรู้ตามแนวทางที่สอดคล้ องกับบริ บทของสถานศึกษา
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CURRI3

ตัวบ่งชี ้ที่ 22 มีการรวมกลุม่ ของครูภายในสถานศึกษาเพื่อบูรณาการหลักสูตรด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเพื่อให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ เู รี ยน
CURRI4
ตัวบ่งชี ้ที่ 23 มีการรวมกลุม่ สถานศึกษาในเขตพื ้นที่/กลุม่ จังหวัดเพื่อบูรณาการหลักสูตร
ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเพื่อให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ เู รี ยน
องค์ ประกอบย่ อยการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหาร (ADMIN)
ADMIN1
ตัวบ่งชี ้ที่ 24 ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารช่วยในการบริ หารจัดการสถานศึกษา
รวมถึงการใช้ ไอซีทใี นชีวิตประจาวัน และการพัฒนาตนเอง
องค์ ประกอบย่ อยการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู (TEACHER)
TEACHER1 ตัวบ่งชี ้ที่ 25 จัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่บรู ณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ในการเรี ยนการสอน
TEACHER2 ตัวบ่งชี ้ที่ 26 ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารในการจัดการเรี ยนรู้ตาม
แนวทางที่สอดคล้ องกับบริ บทของสถานศึกษา
TEACHER3 ตัวบ่งชี ้ที่ 27 ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเป็ นเครื่ องมือในการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ให้ กบั ผู้เรียนได้
TEACHER4 ตัวบ่งชี ้ที่ 28 พัฒนาสือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารด้ วยตนเอง
TEACHER5 ตัวบ่งชี ้ที่ 29 จัดบรรยากาศในห้ องเรี ยนที่กระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนเห็นความสาคัญของการแสวงหา
ความรู้ผา่ นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
TEACHER6 ตัวบ่งชี ้ที่ 30 ครูแนะนา/สาธิตวิธีการสืบค้ นข้ อมูลผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
TEACHER7

ตัวบ่งชี ้ที่ 31 มอบหมายงาน/การบ้ านทีก่ ระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนได้ ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่ สารเป็ นเครื่ องมือในการทาชิ ้นงาน
TEACHER8 ตัวบ่งชี ้ที่ 32 ประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้ องกับการเรี ยนการสอนที่บรู ณาการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร
TEACHER9 ตัวบ่งชี ้ที่ 33 ปริ มาณการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของครูในการเรี ยนการ
สอนเพิ่มขึ ้นในแต่ละปี การศึกษา
TEACHER10 ตัวบ่งชี ้ที่ 34 คุณภาพการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของครูในการเรี ยนการ
สอนดีขึ ้นในแต่ละปี การศึกษา
องค์ ประกอบย่ อยการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียน (STUDENT)
STUDENT1 ตัวบ่งชี ้ที่ 35 มีการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารในการติดต่อสือ่ สารกับผู้อื่นเพื่อ
แลกเปลีย่ นความคิดหรื อทารายงานร่วมกัน
STUDENT2 ตัวบ่งชี ้ที่ 36 มีการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารในการสืบค้ นหาความรู้ ข้ อมูล
ข่าวสาร
STUDENT3 ตัวบ่งชี ้ที่ 37 นักเรี ยนได้ เรียนรู้และฝึ กทักษะการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
อย่างหลากหลาย
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STUDENT4

ตัวบ่งชี ้ที่ 38 นักเรี ยนได้ เข้ าร่วมกิจกรรมด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารต่างๆ
ตามความสนใจของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
องค์ ประกอบหลักด้ านผลลัพธ์
องค์ ประกอบย่ อยสมรรถนะของนักเรียนในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (PROFIC)
PROFIC1
ตัวบ่งชี ้ที่ 39 มีความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมอันพึงประสงค์จากการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สารนามาปรับใช้ ในการแก้ ปัญหาในสถานการณ์ในชีวติ ประจาวัน
ได้
PROFIC2
ตัวบ่งชี ้ที่ 40 มีวิจารณญาณในการคัดกรองสารสนเทศที่ได้ จากการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร
PROFIC3
ตัวบ่งชี ้ที่ 41 นักเรี ยนมีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรมอันพึงประสงค์ในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร
องค์ ประกอบย่ อยความสามารถในการสร้ างสรรค์ ชิน้ งานด้ วยการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (CREATE)
CREATE1
ตัวบ่งชี ้ที่ 42 ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด
จินตนาการและผลงานด้ าน ไอซีทีของตนให้ กบั ผู้อื่นผ่าน
CREATE2
ตัวบ่งชี ้ที่ 43 นักเรี ยนสามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารในการสร้ างสรรค์
ผลงานจากการเรี ยนรู้ในสาระต่างๆ และนาเสนอผลงานการเรี ยนรู้ด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร

การวิเคราะห์โมเดลตัวบ่งชี ้รวมความสาเร็ จการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในการเรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยน
มัธยมศึกษา ใช้ เทคนิกคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis) โดย
ใช้ โปรแกรมลิ ส เรลในการวิเ คราะห์ ผู้วิ จัยเลื อกการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิ ง ยื นยันแทนการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (exploratory factor analysis) ด้ วยเหตุผล 3 ประการ ดังนี ้ 1)
การวิเคราะห์องค์ประกอบในครัง้ นี ้มีโมเดลทางทฤษฎีที่ต้องการตรวจสอบว่าโมเดลข้ อมูลมีความ
สอดคล้ องเพียงใด ซึ่งการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงสารวจเหมาะสาหรับการศึกษาคุณลักษณะที่
ยังไม่มีทฤษฎีหรื อโมเดลการวัด 2) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันมีการผ่อนคลายข้ อตกลง
เบื ้องต้ นให้ สอดคล้ องกับข้ อมูลตามสภาพที่เป็ นจริ งมากกว่า ทาให้ ผลการวิเคราะห์มีความถูกต้ อง
มากขึ ้น แตกต่างจากการวิเคราะห์เชิงสารวจที่มีข้อตกเบื ้องต้ นเข้ มงวด และไม่ตรงตามสภาพความ
เป็ นจริง เช่น ความคลาดเคลื่อนที่ต้องเป็ นอิสระต่อกัน และ 3) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
แปลความหมายได้ ง่าย และมีความถูกต้ องมากกว่าเพราะมีคา่ สถิติที่ใช้ ตรวจสอบความสอดคล้ อง
กลมกลืนระหว่างโมเดลกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ รวมทังมี
้ การทดสอบนัยสาคัญทางสถิติของน ้าหนัก
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องค์ประกอบทุกค่า ส่วนการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจจะให้ คา่ น ้าหนักองค์ประกอบของตัว
แปรสังเกตได้ ทกุ ตัว เมื่อนาไปใช้ ต้องกาหนดจานวนองค์ประกอบตามผลการวิเคราะห์ เช่น การใช้
องค์ประกอบต้ งมีคา่ ไอเกน (eigen value) สูงกว่า 1 และเลือกใช้ น ้าหนักองค์ประกอบตัวแปรที่มี
ค่าสูงกว่า 0.30 วิธีการดังกล่าวทาให้ เกิดความคลาดเคลื่อนในการแปลผลการวิเคราะห์ เพราะ
ไม่ได้ นาค่าน ้าหนักองค์ประกอบที่ต่ากว่า 0.30 มาใช้ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542)
การพัฒนาตัวบ่งชี ้ความสาเร็ จการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยน
การสอนเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยนมัธยมศึกษา
ในครัง้ นี ้ต้ องใช้ วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สาม เนื่องจากในโมเดลลิสเรลมีตวั
แปรแฝงที่ต้องใช้ วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สาม ซึ่งได้ แก่ องค์ประกอบด้ าน
บริบท มีองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ และตัวบ่งชี ้เดี่ยว 10 ตัว องค์ประกอบด้ านปั จจัยนาเข้ า
มี องค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ และตัวบ่งชี เ้ ดี่ยว 13 ตัว องค์ประกอบด้ านกระบวนการมี
องค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ และตัวบ่ง ชี เ้ ดี่ยว 15 ตัว และ องค์ ประกอบด้ า นผลลัพ ธ์ มี
องค์ประกอบย่อย 4 องค์ประกอบ และตัวบ่งชี ้เดี่ยว 5 ตัว แต่เนื่องจากโปรแกรมลิสเรล สามารถ
วิเคราะห์องค์ประกอบได้ อนั ดับที่หนึ่งและสองเท่านัน้ ดังนัน้ จึงต้ องแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็ น 2
ตอน คือ
1. วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพื่อสร้ างสเกลองค์ประกอบย่อยขึน้ ก่อนโดยจัดตัว
บ่งชี ้เดี่ยวเข้ าวิเคราะห์ตามกรอบทฤษฎี 4 โมเดล ดังนี ้ 1) โมเดลด้ านบริ บท (CONTEXT) ใช้ ตวั บ่งชี ้
เดี่ยว 10 ตัว เพื่อสร้ างสเกลองค์ประกอบย่อย จานวน 3 องค์ประกอบ 2) โมเดลด้ านปั จจัยนาเข้ า
(INPUT) ใช้ ตวั บ่งชี ้เดี่ยว 13 ตัว เพื่อสร้ างสเกลองค์ประกอบย่อย จานวน 3 องค์ประกอบ 3)โมเดล
ด้ านกระบวนการ (PROCESS) ใช้ ตวั บ่งชี ้เดี่ยว 15 ตัว เพื่อสร้ างสเกลองค์ประกอบย่อย จานวน 3
องค์ประกอบ และ 4) โมเดลด้ านผลลัพธ์ (OUTCOME) ใช้ ตวั บ่งชี ้เดี่ยว 5 ตัว เพื่อสร้ างสเกล
องค์ประกอบย่อย จานวน 2 องค์ประกอบ รายละเอียดแสดงไว้ ในบทที่ 3
2. วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน อันดับที่สองเพื่อพัฒนาตัวบ่งชี ้รวมความสาเร็ จการ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารของนักเรี ยนมัธ ยมศึกษาโดยการน าสเกลองค์ ประกอบย่อยทัง้ 11
องค์ประกอบที่ได้ ทาการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่หนึ่ง ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันอันดับที่สองนี ้ตามหลักสถิติแล้ วมีความใกล้ เคียงกับการวิเคราะห์องค์ประกอบอันดับที่สาม
(Bollen, K.A., 1989; Joreskong, K.G. and Sorbom, D., 1989, 1993; Long, J.S., 1983 อ้ างถึงใน
รัชดาภรณ์ สุราเลิศ, 2545)
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การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันในขันตอนนี
้
้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความตรง
ของโมเดลการวัดตัวบ่งชีค้ วามสาเร็ จในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยน
การสอนเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยนมัธยมศึกษา
ด้ านบริ บท ด้ านปั จจัยนาเข้ า ด้ านกระบวนการ และด้ านผลลัพธ์ ตามที่ผ้ วู ิจยั พัฒนาขึ ้นกับข้ อมูล
เชิ ง ประจักษ์ เพื่ อสร้ างสเกลองค์ป ระกอบส าหรั บน าไปพัฒ นาตัว บ่ง ชี ร้ วมความส าเร็ จ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยนมัธยมศึกษาในภาพรวมต่อไป
เมื่ อ ได้ โมเดลย่อ ยทัง้ 4 โมเดลที่ ประกอบด้ วย ด้ านบริ บท ด้ า นปั จ จัยนาเข้ า ด้ า น
กระบวนการ และด้ านผลลัพธ์ แล้ วผู้วิจยั ขอเสนอโมเดลลิสเรลเพื่อการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน
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POLICY1
POLICY2
POLICY3
POLICY4

นโยบายด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (POLICY)

VISION1

สมรรถนะและวิสยั ทัศน์ของผู้บริ หาร

VISION2

(VISION)

ด้ านบริ บท

SUPPOR 1
SUPPOR 2
SUPPOR 3
SUPPOR 4

การสนับสนุนเเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารในการเรี ยน (SUPPOR)

ITSERV1
ITSERV 2
ITSERV 3
ITSERV 4
ITADMI 1
ITADMI 2
ITADMI 3
ITADMI 4

โครงสร้ างพื ้นฐานด้ านการบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ITSERV)
โครงสร้ างพื ้นฐานด้ านการบริ หาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ด้ านปั จจัยนาเข้ า

(ITADMIN)

ITADMI 5
CURRI 1
CURRI 2

หลักสูตรที่บรู ณาการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (CURRI)

CURRI 3

ความสาเร็ จการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารใน
การเรี ยนการสอน

CURRI 4
ADMIN1
TEACHER 1
TEACHER 2
TEACHER 3
TEACHER 4
TEACHER 5
TEACHER 6
TEACHER 7
TEACHER 8
TEACHER 9
TEACHER 10
STUDENT 1
STUDENT 2
STUDENT 3
STUDENT 4
PROFIC 1
PROFIC 2
PROFIC 3
CREATE 1
CREATE 2

การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของผู้บริ หาร (ADMIN)

การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ด้ านกระบวนการ

สื่อสารของครู (TEACHER)
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของนักเรี ยน (STUDENT)
สมรรนะของนักเรี ยนด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร(PROFIC)

ความคิดสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนจากการใช้

ด้ านผลลัพธ์

เทคโนโลยีสารสนเทศ (CREATE)

แผนภาพ 4.7 โมเดลลิสเรลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
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2.1 ผลการวิเคราะห์ ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ ระหว่ างโมเดลการวัดตัวบ่ งชี ้
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้ วยโปรแกรมลิสเรลในส่วนนี ้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ตรวจสอบความตรงตามทฤษฎี ห รื อ ความสอดคล้ อ งของโมเดลตัว บ่ง ชี ค้ วามส าเร็ จ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารของนักเรี ยนมัธ ยมศึกษา ซึ่ง ผู้วิจัยสนใจศึกษาเปรี ย บเที ยบโมการ
วิเคราะห์ข้อมูล 2 รูปแบบ คือ 1) วิเคราะห์ผลโดยใช้ ข้อมูลรายบุคคล และ 2) วิเคราะห์ผลโดยใช้
ข้ อมูลรายโรงเรี ยน เพื่อเปรี ยบเทียบรู ปแบบของโมเดลว่ามีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
และโมเดลรูปแบบใดที่เหมาะสมในการนาไปพัฒนาตัวบ่งชี ้ในภาพรวมต่อไป
สาหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันในตอนนี ้ ผู้วิจยั นาสเกลองค์ประกอบย่อยทัง้
11 องค์ประกอบ ซึง่ ได้ แก่ สเกลองค์ประกอบ นโยบายและแผนด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (POLICY) สมรรถนะ/วิสยั ทัศน์ของผู้บริ หาร (VISION) การสนับสนุนด้ านการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารในการเรี ยนการสอน (SUPPOR) โครงสร้ างพื น้ ฐานด้ านระบบการ
ให้ บริ การ (ITSERVE) โครงสร้ างพื ้นฐานด้ านระบบการบริ หาร (ITADMIN) หลักสูตรที่บูรณาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอน (CURRI) การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของผู้บริ หาร (ADMIN) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู (TEACHER)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยน (STUDENT) สมรรถนะของนักเรี ยนในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (PROFIC) ความสามารถในการสร้ างสรรค์ชิ ้นงานด้ วยการ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CREATE) มาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่
สอง
เนื่ องจากโมเดลการวิเ คราะห์ องค์ป ระกอบเชิ ง ยื นยัน อันดับที่ สองสามารถประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ ในเมทริกซ์ตา่ งๆ ได้ มากกว่าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่หนึ่ง อีกทัง้
ยังเป็ นวิธีที่สะดวกกว่าเพราะสามารถทาการวิเคราะห์ได้ ในครัง้ เดียว และโมเดลของผู้วิจยั มีขนาด
เหมาะสมพอกับการวิเคราะห์ในโปรแกรมลิสเรล ผู้วิจยั ได้ นาเสนอในรูปโมเดลลิสเรลการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันอับดับที่สองของตัวบ่งชี ้ความสาเร็ จการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
นักเรี ยนมัธยมศึกษา ดังแสดงในแผนภาพ 4.8
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POLICY
VISION

CONTEXT

SUPPOR
ITSERV
ITADMIN

INPUT

CURRI

SUCCESS

ADMIN
TEACHER

PROCESS

STUDENT
PROFIC

OUTCOME

CREATE

แผนภาพ 4.8 โมเดลลิ ส เรลการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิ ง ยื น ยันอันดับ ที่ สองของตัว บ่ง ชี ้
ความสาเร็ จการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่ อ
เสริมสร้ างทักษะการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยนมัธยมศึกษา
ก่อนที่จะทาการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันผู้วิ จยั ได้ ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างตัว
บ่งชี ้ต่างๆ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเมตริ กสหสัมพันธ์ที่จะนาไปใช้ วิเคราะห์องค์ประกอบ
หรื อเพื่อพิจารณาตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี ้ที่จะนาไปวิเคราะห์องค์ประกอบว่ามีค่า
สัม ประสิ ทธิ์ ส หสัม พันธ์ แ ตกต่างจากศูนย์ หรื อไม่ ถ้ าตัวแปรไม่มี ความสัม พันธ์ กันแสดงว่าไม่มี
องค์ประกอบร่ วมและไม่มีประโยชน์ที่จะนาเมทริ กซ์นนไปวิ
ั ้ เคราะห์ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2539) สาหรับ
ค่าสถิตทิ ี่ใช้ พิจารณานัน้ ได้ แก่ ค่าสถิติของ Bartlett ซึ่งเป็ นค่าสถิติที่ใช้ ทดสอบสมมติฐานว่า เมทริ กซ์
สหสัมพันธ์ นนเป็
ั ้ นเมทริ กซ์ เอกลักษณ์ (identity matrix) หรื อไม่โดยพิจารณาจากค่า Bartlett’s
test of shpericity และค่าความน่าจะเป็ น นอกจากนี ้แล้ วยังพิจารณาได้ จากดัชนี ไกเซอร์ -เมเยอร์ ออลคิน (Kaiser-Meyer_olkin Measures of Sampling = MSA) ซึ่งเป็ นดัชนีบอกความแตกต่าง
ระหว่างเมทริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ กับเมทริ กซ์สหสัมพันธ์แอนติอิเมจ ซึ่งเป็ นเมทริ กซ์
ของสหสัมพันธ์ พาร์ เชียลระหว่างตัวแปรแต่ละคู่ เมื่อขจัดความแปรปรวนของตัวแปรอื่นๆ ออกไป
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แล้ ว ค่าดัชนีไกเซอร์ -ไมเยอร์ -ออลคินควรจะมีค่าเข้ าใกล้ หนึ่ง ถ้ ามีค่าน้ อยแสดงว่าความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรมีน้อย ไม่เหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบ (นงลักษณ์ วิรชชัย, 2542)
ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างสเกลองค์ประกอบย่อยทัง้ 11 ตัว ขององค์ประกอบ
หลักทัง้ 4 ด้ าน จานวน 55 คู่เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเมทริ กซ์สหสัมพันธ์ ที่จะนาไปใช้ ใน
การวิเคราะห์องค์ประกอบ ผลการพิจารณาความสัมพันธ์ ของสเกลองค์ประกอบย่อยทัง้ 11 ตัว
พบว่า องค์ประกอบย่อยหรื อตัวบ่งชี ้ใหม่ทกุ ตัวมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญ (p<.01) ทุกค่า
มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ตงแต่
ั ้ .342 ถึง .739 โดยคูต่ วั บ่งชี ้ที่มีความสัมพันธ์กนั มากที่สดุ คือ
สมรรถนะการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยน (PROFIC) และความสามารถ
ในการสร้ างสรรค์ชิ ้นงานด้ วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยน (CREATE) มีค่า
Bartlett’s test of Sphericity มีค่าเท่ากับ 3535.507 (p<.000) แสดงว่า เมทริ กซ์สหสัมพันธ์
ระหว่างตัวบ่งชี ้แตกต่างจากเมทริ กซ์เอกลักษณ์อย่างมีนยั สาคัญ ค่าดัชนีไกเซอร์ -ไมเยอร์ -ออลคิน
(Kaiser-Meyer-Olkin Measures of Sampling Adequacy) มีคา่ เท่ากับ .923 แสดงว่าตัวบ่งชี ้มี
ความสัมพันธ์กนั มากพอที่จะนามาวิเคราะห์องค์ประกอบได้ รายละเอียดดังแสดงตามตาราง 4.8
ตาราง 4.8 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สนั ของตัวบ่งชี ้
ความสาเร็ จการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อ
เสริมสร้ างทักษะการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยนมัธยมศึกษา
policy vision support itserv itadmi curri admin teacher student
policy
1.000
vision
.632** 1.000
support
.643** .683**
1.000
**
**
itsevi
.490 .431
.552**
1.000
**
**
**
itadmi
.455 .463
.509
.512** 1.000
curri
.583** .566**
.597**
.498** .532** 1.000
admin
.524** .594**
.604**
.491** .507** .655** 1.000
teacher
.624** .544**
.569**
.455** .468** .679** .633** 1.000
student
.350** .399**
.438**
.432** .465** .403** .466**
.533** 1.000
profic
.342** .392**
.424**
.422** .398** .448** .495**
.563**
.644**
create
.394** .446**
.471**
.467** .439** .531** .526**
.584**
.586**
Mean
2.603 2.773
2.597
2.658 2.811 2.499 2.603 2.568 2.984
Std. Deviation .5205 .6324
.5191
.6226 .6187 .5408 .6506 .5192 .5878
Bartlett’s Test of Sphericity = 3535.507
P = .000
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = .923
N = 541
หมายเหตุ ตัวบ่งชี ้ทุกตัวมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญ (P<.01) ทุกค่า

profic create

1.000
.739**
2.787
.5493

1.000
2.694
.6079
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สาหรับผลการวิเคราะห์โมเดลตัวบ่งชี ้ความสาเร็ จการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
นัก เรี ย นมัธ ยมศึก ษา ซึ่ ง มี ตัว แปรแฝงภายใน 4 ตัว คื อ ด้ า นบริ บ ท ด้ า นปั จ จัย น าเข้ า ด้ า น
กระบวนการ และด้ านผลผลิต และมีตวั บ่งชีท้ งั ้ หมด 11 ตัว พบว่า โมเดลมีความสอดคล้ องกับ
ข้ อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (Chi-square) มีค่าเท่ากับ 22.45 ซึ่งมีค่าความ
น่าจะเป็ นเท่ากับ .373 ที่องศาอิสระเท่ากับ 21 (df = 21) นัน่ คือ ค่าไคสแควร์ แตกต่างจากศูนย์
อย่า งไม่มี นัย ส าคัญ แสดงว่ า ยอมรั บ สมมติฐ านหลัก ที่ ว่า โมเดลการวิ จัย มี ค วามสอดคล้ อ ง
กลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยค่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.99 และค่า
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้ แกล้ ว (AGFI) เท่ากับ .98 และค่าดัชนีรากของกาลังสอง
เฉลี่ยของเศษ (RMR) เท่ากับ .0051 ซึง่ มีคา่ เข้ าใกล้ ศนู ย์ แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนกับข้ อมูล
เชิงประจักษ์รายละเอียดผลการวิเคราะห์ดงั แสดงในตารางที่ 4.11 และแผนภาพที่ 4.10
เมื่ อ พิ จ ารณาผลการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น อั น ดั บ ที่ ห นึ่ ง ค่ า น า้ หนั ก
องค์ประกอบในรู ปคะแนนมาตรฐานของตัวบ่งชี ้ทัง้ 11 ตัว พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเป็ นบวก โดยมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกตัว และมีขนาดตังแต่
้ 0.60 ถึง 0.90 แสดงว่าตัวบ่งชี ้ทัง้ 11 ตัว
เป็ นตัวบ่ง ชี ค้ วามส าเร็ จ การใช้ เ ทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารในการเรี ยนการสอนเพื่ อ
เสริ มสร้ างทักษะการรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยนมัธยมศึกษา และเมื่ อ
พิจารณารายละเอียดของตัวบ่งชี ้ในแต่ละองค์ประกอบ ปรากฏผลดังนี ้
1. ตัวแปรที่มีน ้าหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานในการบ่งชี ้ความสาเร็ จการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยนมัธ ยมศึกษา ด้ านบริ บท เรี ยงลาดับจากมากไปหาน้ อย
ได้ แก่ การสนับสนุนการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอน (SUPPOR)
สมรรถนะ/วิสยั ทัศน์ของผู้บริ หาร (VISION) และนโยบายและแผนด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในการเรี ยนการสอน (POLICY) ตามลาดับ
2. ตัวแปรที่มีน ้าหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานในการบ่งชี ้ความสาเร็ จการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยนมัธยมศึกษา ด้ านปั จจัยนาเข้ า เรี ยงลาดับจากมากไปหา
น้ อ ย ได้ แ ก่ หลัก สูต รที่ บูร ณาการเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารในการเรี ย นการสอน
(CURRI) โครงสร้ างพื ้นฐานด้ านระบบการให้ บริ การ (ITSERV) และโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านการ
บริหาร (ITADMIN) ตามลาดับ
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3. ตัวแปรที่มีน ้าหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานในการบ่งชี ้ความสาเร็ จการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยนมัธยมศึกษา ด้ านกระบวนการ เรี ยงลาดับจากมากไปหา
น้ อย ได้ แก่ การใช้ เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารของครู (TEACHER) การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหาร (ADMIN) และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของนักเรี ยน (STUDENT) ตามลาดับ
4. ตัวแปรที่มีน ้าหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานในการบ่งชี ้ความสาเร็ จการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยนมัธยมศึกษาด้ านผลลัพธ์ เรี ยงลาดับจากมากไปหาน้ อย
ได้ แก่ ความสามารถในการสร้ างสรรค์ ชิน้ งานด้ วยการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(CREATE) และสมรรถนะของนักเรี ยนในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (PROFIC)
สาหรับผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง พบว่า องค์ประกอบหลักทัง้
4 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านบริ บท (CONTEXT) ด้ านปั จจัยนาเข้ า (INPUT) ด้ านกระบวนการ (PROCESS)
และด้ านผลผลิต (OUTPUT) มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบในรู ปคะแนนมาตรฐานมีค่าส่วนใหญ่เป็ น
บวก โดยมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกด้ าน และมีขนาดสูงตังแต่
้ 0.73 ถึง 1.11 แสดงว่า
องค์ประกอบทัง้ 4 ด้ านนี ้ เป็ นตัวบ่งชี ้ความสาเร็ จการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
การเรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยน
มัธยมศึกษาได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยองค์ประกอบที่มีน ้าหนักความสาคัญมากที่สดุ ได้ แก่
ปั จจัยนาเข้ า (INPUT) รองลงมาคือ ด้ านกระบวนการ (PROCESS) ด้ านบริ บท (CONTEXT) และ
ด้ านผลผลิต (OUTCOME) องค์ประกอบในแต่ละด้ านดังกล่าว มีค่านา้ หนักองค์ประกอบในรู ป
คะแนนมาตรฐานเท่ากับ 1.11 1.01 0.85 และ 0.73 ตามลาดับ ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยื นยัน อันดับ ที่ ส องได้ น าเทอมความคลาดเคลื่ อนเข้ ามาวิเคราะห์ ด้วย พร้ อมทัง้ ยอมให้ ความ
คลาดเคลื่อนสัมพันธ์กนั ซึง่ เทอมความคลาดเคลื่อนดังกล่าวเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี ้
อื่นๆ ในโมเดลซึ่งเป็ นการผ่อนคลายข้ อตกลงเบื ้องต้ นที่เข้ มงวดของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
สารวจ
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ตาราง 4.9 ผลการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิ ง ยืนยันของตัวบ่ง ชี ค้ วามส าเร็ จการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการรู้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยนมัธยมศึกษา
ตัวบ่งชี ้ความสาเร็ จการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อเสริมสร้ างทักษะการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษา
ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบดันดับที่หนึ่ง
องค์ ประกอบด้ านบริบท (CONTEXT)
นโยบายและแผนเทคโนโลยีฯ ในการเรียนการสอน
(POLICY)
สมรรถนะ/วิสยั ทัศน์ของผู้บริหาร (ADMIVISI)
การสนับสนุนด้ านการใช้ เทคโนโลยีฯ ในการเรียนการสอน
(ADMISUP)
องค์ ประกอบด้ านปั จจัยนาเข้ า (INPUT)

น.น.องค์ประกอบ

b

1.00
1.27
1.10

โครงสร้ างพื ้นฐานด้ านระบบการให้ บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอน (ITSERV)
โครงสร้ างพื ้นฐานด้ านระบบการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอน (ITADMIN)
หลักสูตรทีบ่ รู ณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในการเรียนการสอน (CURRI)
องค์ ประกอบด้ านกระบวนการ (PROCESS)

1.00

การใช้ เทคโนโลยีฯ ของผู้บริหาร (ADMIN)

1.00
0.82
0.72

การใช้ เทคโนโลยีฯ ของครู (TEACHER)
การใช้ เทคโนโลยีฯ ของนักเรียน (STUDENT)

(SE)

t

สปส.คะแนน
องค์ประกอบ

0.59

0.15

0.65
0.72

0.18
0.26

0.44

0.07

()

0.77
0.07
0.06

R2

0.81
0.85

18.85
20.00

0.66

0.91

0.06

0.60

14.16

0.37

-0.02

0.98

0.06

0.75

15.55

0.56

-0.06

0.04
0.05

0.79
0.81
0.63

19.87
14.48

0.62
0.65
0.40

0.13
0.25
0.10

0.07

0.82
0.90

18.15

0.68
0.80

0.37
0.45

องค์ ประกอบด้ านผลลัพธ์ (OUTCOME)
สมรรถนะของนักเรียนในการใช้ เทคโนโลยีฯ (PROFIC)
ความสามารถในการสร้ างสรรค์ชิ ้นงานด้ วยการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CREATE)
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบอันดับทีส่ อง

1.00
1.21

1.00
ด้ านปั จจัยนาเข้ า (INPUT)
1.35 0.10
ด้ านกระบวนการ (PROCESS)
1.52 0.10
ด้ านผลลัพธ์ (OUTPUT)
0.97 0.08
Chi-square = 22.45 df = 21 P = 0.373 GFI = 0.99 AGFI = 0.98
ด้ านบริบท (CONTEXT)

0.85
1.11 13.63
1.01 15.73
0.73 12.54
RMR = 0.0051

0.71
1.23
1.01
0.52
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0.11
0.14
0.07
0.22
0.24
0.13
0.16
0.09
0.21

0.10
0.07

0.28
POLICY
VISION

SUPPOR
ITSERV
ITADMIN
CURRI
ADMIN
TEACHER
STUDENT

0.77
0.81

CONTEXT

0.85
-0.24

0.85

0.66
0.60

INPUT

0.75

1.11
SUCCESS

-0.01
1.01

0.79
0.81
0.63

PROFIC

0.82

CREATE

0.90

PROCESS
0.47

0.73

OUTCOME

แผนภาพ 4.9 โมเดลลิ ส เรลการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยัน อัน ดับ ที่ ส องของตัว บ่ง ชี ้
ความสาเร็ จการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อ
เสริ ม สร้ างทัก ษะการรู้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของนัก เรี ย น
มัธยมศึกษา
ผลการพัฒนาตัวบ่งชีค้ วามสาเร็ จการใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารในการ
เรี ย นการสอนเพื่ อ เสริ ม สร้ างทัก ษะการรู้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของนัก เรี ย น
มัธ ยมศึ ก ษา จากผลการวิ เ คราะห์ โ มเดลลิ ส เรลการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยัน และ
องค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น อั น ดับ ที่ ส อง ได้ สเกลองค์ ป ระกอบด้ า นบริ บ ท ปั จจั ย น าเข้ า ด้ าน
กระบวนการ และด้ านผลผลิต และสเกลตัวบ่งชี ้ความสาเร็ จการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
นักเรี ยนมัธยมศึกษา ซึง่ เขียนอยูใ่ นรูปสมการได้ ดงั นี ้
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สมการสร้ างสเกลองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้ความสาเร็ จการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
นักเรี ยนมัธยมศึกษา
ด้ านบริบท
CONTEXT
= 0.15**(POLICY) + 0.18**(ADMIVISI) + 0.26**(ADMISUP)
ด้ านปั จจัยนาเข้ า
INPUT
= 0.07**(ITSERV) - 0.02**(ITADMI) - 0.06**(CURRI)
ด้ านกระบวนการ
PROCESS
= 0.13**(ADMIN) + 0.25**(TEACHER) + 0.10**(STUDENT)
ด้ านผลลัพธ์
OUTCOME
= 0.37**(PROFIC) + 0.45**(CREATE)
สเกลองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้ความสาเร็ จการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
การเรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยน
มัธยมศึกษาโดยรวม
SUCCESS
= 0.15**(POLICY) + 0.18**(ADMIVISI) + 0.26**(ADMISUP) +
0.07**(ITSERV) - 0.02**(ITADMI) - 0.06**(CURRI) +
0.13**(ADMIN) + 0.25**(TEACHER) + 0.10**(STUDENT) +
0.37**(PROFIC) + 0.45**(CREATE)
หมายเหตุ : ** p < .01
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบข้ อมูลรายโรง และเปรี ยบเทียบความแตกต่ าง
ระหว่ างความเป็ นไปได้ ในการปฏิบัตกิ ับการปฏิบัตจิ ริง
ก่อนทาการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองโดยใช้ ข้อมูลรายโรงเรี ยน ผู้วิจยั
นาข้ อมูลที่ได้ จากการตอบแบบสอบถามรายบุคคลจานวน 541 คน มาทาการ aggregate data
ให้ เป็ นข้ อมู ล รายโรงเรี ย น จ านวน 55 โรงเรี ย น และน ามาหาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งสเกล
องค์ประกอบย่อยทัง้ 11 ตัว ขององค์ประกอบหลักทัง้ 4 ด้ าน จ านวน 55 คู่เพื่อพิจ ารณาความ
เหมาะสมของเมทริ กซ์สหสัมพันธ์ ที่จะนาไปใช้ ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ ผลการพิจารณา
ความสัมพันธ์ของสเกลองค์ประกอบย่อยทัง้ 11 ตัว พบว่า องค์ประกอบย่อยหรื อตัวบ่งชี ้ใหม่ส่วน
ใหญ่มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .01 มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตงแต่
ั ้ .184 ถึง
.859 โดยคู่ตวั บ่งชี ้ที่มีความสัมพันธ์กนั มากที่สดุ คือ สมรรถนะการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของนักเรี ยน (PROFIC) และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยน
(STUDENT) มีคา่ Bartlett’s test of Sphericity มีคา่ เท่ากับ 540.776 (p<.000) แสดงว่า เมทริ กซ์
สหสัมพันธ์ ระหว่างตัวบ่งชีแ้ ตกต่างจากเมทริ กซ์เอกลักษณ์ อย่างมีนยั สาคัญ ค่าดัชนีไกเซอร์ -ไม
เยอร์ -ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin Measures of Sampling Adequacy) มีค่าเท่ากับ .895
แสดงว่าตัวบ่งชี ม้ ีความสัมพันธ์ กันมากพอที่จะนามาวิเคราะห์องค์ ประกอบได้ รายละเอี ยดดัง
แสดงตามตาราง 4.10
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ตาราง 4.10 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สนั ของตัวบ่งชี ้
ความสาเร็ จการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อ
เสริมสร้ างทักษะการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยนมัธยมศึกษา
policy vision support itserv
itadmi
policy
1.000
vision
.705** 1.000
support
.698** .810** 1.000
itsevi
.484** .556** .653** 1.000
itadmi
.506** .537** .684** .592** 1.000
curri
.628** .717** .759** .592** 604**
admin
.534** .725** .787** .643** 626**
teacher
.711** .668** .702** .520** 588**
student
0.229 .503** .594** .580** .640**
profic
0.184 .431** .563** .533** .607**
create
.298* .434** .536** .613** .566**
Mean
2.588 2.759 2.585
2.646 2.796
Std. Deviation 0.229 0.287 0.227
0.283 0.254
Bartlett’s Test of Sphericity = 540.776
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = .895
หมายเหตุ * ตัวบ่งชี ้มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05
** ตัวบ่งชี ้มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .01

curri

1.000
.744**
.765**
.540**
.583**
.585**
2.485
0.224

admin

1.000
.635**
.599**
.681**
.557**
2.582
0.319
P = .000
N = 55

teacher student profic create

1.000
.551**
.564**
.582**
2.551
0.249

1.000
.859**
.836**
2.976
0.299

1.000
.818** 1.000
2.781 2.691
0.266 0.288

ผลการวิเคราะห์โมเดลตัวบ่งชี ้ความสาเร็จการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
การเรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยน
มัธยมศึกษา ซึง่ มีตวั แปรแฝงภายใน 4 ตัว คือ ด้ านบริ บท ด้ านปั จจัยนาเข้ า ด้ านกระบวนการ และ
ด้ านผลผลิต และมีตวั บ่งชีท้ งหมด
ั้
11 ตัว พบว่า โมเดลมีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
พิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (Chi-square) มีคา่ เท่ากับ 31.71 ซึ่งมีคา่ ความน่าจะเป็ นเท่ากับ .481
ที่องศาอิสระเท่ากับ 32 (df = 32) นัน่ คือ ค่าไคสแควร์ แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนยั สาคัญ แสดง
ว่ายอมรับสมมติฐานหลักที่ว่า โมเดลการวิจยั มีความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
โดยค่าดัชนี วัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.90 และค่าดัชนี วัดระดับความกลมกลื นที่
ปรั บแก้ แกล้ ว (AGFI) เท่ากับ .80 และค่าดัช นี รากของกาลัง สองเฉลี่ ยของเศษ (RMR) เท่ากับ
.0036 ซึ่งมีคา่ เข้ าใกล้ ศนู ย์ แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ รายละเอียดผล
การวิเคราะห์ดงั แดสงในตารางที่ 4.11
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ตาราง 4.11 ผลการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิ ง ยืนยันของตัวบ่ง ชี ค้ วามส าเร็ จ การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการรู้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยนมัธยมศึกษา
ตัวบ่งชีค้ วามสาเร็ จการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
น.น.องค์ประกอบ
สื่อสารเพื่อเสริมสร้ างทักษะการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
b
(SE)
()
การสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษา
ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบดันดับที่หนึ่ง
องค์ ประกอบด้ านบริบท (CONTEXT)
นโยบายและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
1.00
0.74
การเรียนการสอน (POLICY)
สมรรถนะ/วิสยั ทัศน์ของผู้บริหาร (ADMIVISI)
1.49 0.22 0.87
การสนับสนุนด้ านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
1.26 0.17 0.93
สื่อสารในการเรียนการสอน (ADMISUP)
องค์ ประกอบด้ านปั จจัยนาเข้ า (INPUT)
โครงสร้ างพื ้นฐานด้ านระบบการให้ บริการเทคโนโลยี
0.20
0.71
สารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอน (ITSERV)
โครงสร้ างพื ้นฐานด้ านระบบการบริหารเทคโนโลยี
0.18 0.04 0.74
สารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอน (ITADMIN)
หลักสูตรทีบ่ รู ณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.19 0.03 0.86
ในการเรียนการสอน (CURRI)
องค์ ประกอบด้ านกระบวนการ (PROCESS)
การใช้ เทคโนโลยีฯ ของผู้บริหาร (ADMIN)
0.26
0.83
การใช้ เทคโนโลยีฯ ของครู (TEACHER)
0.19 0.02 0.77
การใช้ เทคโนโลยีฯ ของนักเรียน (STUDENT)
0.21 0.03 0.76
องค์ ประกอบด้ านผลลัพธ์ (OUTCOME)
สมรรถนะของนักเรียนในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
0.23
0.93
การสื่อสาร (PROFIC)
ความสามารถในการสร้ างสรรค์ชิ ้นงานด้ วยการใช้
0.24 0.03 0.84
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CREATE)
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบอันดับทีส่ อง
ด้ านบริบท (CONTEXT)
0.15 0.02
.92
ด้ านปั จจัยนาเข้ า (INPUT)
1.01 0.17 1.01
ด้ านกระบวนการ (PROCESS)
1.06 0.13 1.06
ด้ านผลลัพธ์ (OUTPUT)
0.80 0.12 0.80
Chi-square = 33.06 df = 31 P = 0.415 GFI = 0.904 AGFI = 0.801 RMR = 0.0036

R2

สปส.คะแนน
องค์ประกอบ

0.55

0.16

0.76
0.86

0.13
0.26

0.50

0.16

5.38

0.54

0.04

6.23

0.73

0.78

7.05
6.43

0.69
0.59
0.55

-0.61
-0.84
-0.64

0.87

5.40

7.61

0.70

2.10

5.87
6.01
8.21
6.38

0.85
1.02
1.13
0.64

t

6.75
7.18
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เมื่ อ พิ จ ารณาผลการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น อั น ดั บ ที่ ห นึ่ ง ค่ า น า้ หนั ก
องค์ประกอบในรู ปคะแนนมาตรฐานของตัวบ่งชี ้ทัง้ 11 ตัว พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเป็ นบวก โดยมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกตัว และมีขนาดตังแต่
้ 0.71 ถึง 0.93 แสดงว่าตัวบ่งชี ้ทัง้ 11 ตัว
เป็ นตัวบ่ง ชี ค้ วามส าเร็ จ การใช้ เ ทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารในการเรี ยนการสอนเพื่ อ
เสริ มสร้ างทักษะการรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยนมัธยมศึกษา และเมื่ อ
พิจารณารายละเอียดของตัวบ่งชี ้ในแต่ละองค์ประกอบ ปรากฏผลดังนี ้
1. ตัวแปรที่มีน ้าหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานในการบ่งชี ้ความสาเร็ จการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยนมัธ ยมศึกษา ด้ านบริ บท เรี ยงลาดับจากมากไปหาน้ อย
ได้ แก่ การสนับสนุนการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอน (SUPPOR)
สมรรถนะ/วิสยั ทัศน์ของผู้บริ หาร (VISION) และนโยบายและแผนด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในการเรี ยนการสอน (POLICY) ตามลาดับ
2. ตัวแปรที่มีน ้าหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานในการบ่งชี ้ความสาเร็ จการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยนมัธยมศึกษา ด้ านปั จจัยนาเข้ า เรี ยงลาดับจากมากไปหา
น้ อ ย ได้ แ ก่ หลัก สูต รที่ บูร ณาการเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารในการเรี ย นการสอน
(CURRI) โครงสร้ างพืน้ ฐานด้ านการบริ หาร (ITADMIN) และโครงสร้ างพืน้ ฐานด้ านระบบการ
ให้ บริการ (ITSERV) ตามลาดับ
3. ตัวแปรที่มีน ้าหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานในการบ่งชี ้ความสาเร็ จการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยนมัธยมศึกษา ด้ านกระบวนการ เรี ยงลาดับจากมากไปหา
น้ อย ได้ แก่ การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริ หาร (ADMIN) การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของครู (TEACHER) และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของนักเรี ยน (STUDENT) ตามลาดับ
4. ตัวแปรที่มีน ้าหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานในการบ่งชี ้ความสาเร็ จการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยนมัธยมศึกษาด้ านผลลัพธ์ เรี ยงลาดับจากมากไปหาน้ อย
ได้ แก่ สมรรถนะของนักเรี ยนในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สาร (PROFIC) และ
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ความสามารถในการสร้ างสรรค์ ชิ น้ งานด้ ว ยการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
(CREATE)
สาหรับผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง พบว่า องค์ประกอบหลักทัง้
4 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านบริ บท (CONTEXT) ด้ านปั จจัยนาเข้ า (INPUT) ด้ านกระบวนการ (PROCESS)
และด้ านผลผลิต (OUTPUT) มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบในรู ปคะแนนมาตรฐานมีค่าส่วนใหญ่เป็ น
บวก โดยมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกด้ าน และมีขนาดสูงตังแต่
้ 0.80 ถึง 1.07 แสดงว่า
องค์ประกอบทัง้ 4 ด้ านนี ้ เป็ นตัวบ่งชี ้ความสาเร็ จการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
การเรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยน
มัธยมศึกษาได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยองค์ประกอบที่มีน ้าหนักความสาคัญมากที่สดุ ได้ แก่
ด้ านกระบวนการ (PROCESS) รองลงมาคือ ปั จจัยนาเข้ า (INPUT) ด้ านบริ บท (CONTEXT) และ
ด้ านผลผลิต (OUTCOME) องค์ประกอบในแต่ละด้ านดังกล่าว มีค่านา้ หนักองค์ประกอบในรู ป
คะแนนมาตรฐานเท่ากับ 1.07 1.01 0.92 และ 0.80 ตามลาดับ
ผลการพัฒนาตัวบ่งชีค้ วามสาเร็ จการใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารในการ
เรี ย นการสอนเพื่ อ เสริ ม สร้ างทัก ษะการรู้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของนัก เรี ย น
มัธ ยมศึ ก ษา จากผลการวิ เ คราะห์ โ มเดลลิ ส เรลการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยัน และ
องค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น อั น ดับ ที่ ส อง ได้ สเกลองค์ ป ระกอบด้ า นบริ บ ท ปั จจั ย น าเข้ า ด้ าน
กระบวนการ และด้ านผลผลิต และสเกลตัวบ่งชี ้ความสาเร็ จการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
นักเรี ยนมัธยมศึกษา ซึง่ เขียนอยูใ่ นรูปสมการได้ ดงั นี ้
สมการสร้ างสเกลองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้ความสาเร็ จการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
นักเรี ยนมัธยมศึกษา
ด้ านบริบท
CONTEXT
= 0.16**(POLICY) + 0.13**(ADMIVISI) + 0.26**(ADMISUP)
ด้ านปั จจัยนาเข้ า
INPUT
= 0.16**(ITSERV) + 0.44**(ITADMI) + 0.78**(CURRI)
ด้ านกระบวนการ
PROCESS
= -.61**(ADMIN) -.84**(TEACHER) -.64**(STUDENT)
ด้ านผลลัพธ์
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OUTCOME
= 5.40**(PROFIC) + 2.10**(CREATE)
สเกลองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้ความสาเร็ จการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
การเรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยน
มัธยมศึกษาโดยรวม
SUCCESS
= 0.16**(POLICY) + 0.13**(ADMIVISI) + 0.26**(ADMISUP) +
0.16**(ITSERV) + 0.04**(ITADMI) + 0.78**(CURRI) –
0.61**(ADMIN) – 0.84**(TEACHER) – 0.64**(STUDENT) +
5.39**(PROFIC) + 2.10**(CREATE)

0.41
0.23
0.14
0.50
0.46
0.27
0.31
0.41
0.47
0.13
0.30

0.28
POLICY
VISION
SUPPOR
ITSERV
ITADMIN
CURRI
ADMIN
TEACHER

STUDENT

0.75
0.87

CONTEXT

0.93
-0.24
0.71
0.74

INPUT

0.86

0.92

1.01
SUCCESS

-0.01
1.07

0.83
0.77
0.72

PROFIC

0.93

CREATE

0.84

PROCESS

0.47

0.80

OUTCOME

แผนภาพ 4.10 โมเดลลิ ส เรลการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยัน อัน ดับ ที่ ส องของตัว บ่ง ชี ้
ความสาเร็ จการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อ
เสริ ม สร้ างทัก ษะการรู้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของนัก เรี ย น
มัธยมศึกษา (ข้ อมูลรายโรง)
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ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่า งระดับที่ต้องการกับผลการปฏิบตั ิงานจริ ง โดยใช้
ค่าสถิติ t-test มาวิเคราะห์หาความแตกต่างรายตัวบ่งชี ้จากความคิดเห็นของผู้บริ หารและครูผ้ สู อน
ผู้วิจยั ขอสรุปเป็ นรายองค์ประกอบ
1. องค์ประกอบด้ านบริ บท ตัวบ่งชี ้ที่มีความแตกต่างระหว่างระดับที่ต้องการกับระดับที่
เป็ นจริ งมากที่สุด 3 ลาดับแรก ได้ แก่ วิสยั ทัศน์ของผู้บริ หารด้ านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในการเรี ยนการสอน (VISION1) ความมุ่งมั่นในการส่งเสริ มทักษะการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอน (VISION2) และการส่งเสริ มให้ ครู และนักเรี ยนมี
สมรรถนะด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (SUPPOR4)
2. องค์ประกอบด้ านปั จจัยนาเข้ า ตัวบ่งชี ้ที่มีความแตกต่างระหว่างระดับที่ต้องการกับ
ระดับที่เป็ นจริ งมากที่สุด 3 ลาดับแรก ได้ แก่ มีระบบการจัดการเพื่อรวบรวมสื่อความรู้ ต่างๆ และ
ให้ บริ การในการยืม ไปใช้ ประโยชน์ (ITADMIN3) มีการแต่งตังมอบหมายผู
้
้ รับผิดชอบด้ าน elearning ของโรงเรี ยน (ITADMIN2) และ มี การแต่งตังมอบหมายผู
้
้ รับผิดชอบด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรยีน (ITAMIN1)
3. องค์ประกอบด้ านกระบวนการ ตัวบ่งชี ้ที่มีความแตกต่างระหว่ างระดับที่ต้องการกับ
ระดับที่เป็ นจริ งมากที่สดุ 3 ลาดับแรก ได้ แก่ การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในการเรี ยนการสอนที่ส อดคล้ องกับบริ บทของโรงเรี ยน (TEACHER4) การจัดบรรยากาศใน
ห้ องเรี ยนที่กระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนเห็นความสาคัญของการแสวงหาความรู้ผ่านเทคโนโลยี สารสนเทศและ
การสื่อสารของนักเรี ยน (TEACHER5) และการประเมินผลการเรี ยนรู้ที่สอดคล้ องกับการเรี ยนการ
สอนที่บรู ณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (TEACHER8)
4. องค์ประกอบด้ านผลลัพธ์ ตัวบ่งชี ้ที่มีความแตกต่างระหว่างระดับที่ต้องการกับระดับ
ที่เป็ นจริ งมากที่สุด 3 ลาดับแรก ได้ แก่ ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อในการถ่ายทอดความรู้
ความคิด จิ นตนาการผ่านผลงานด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร (CREATE1) ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสร้ างสรรค์ผลงานและนาเสนอผลงานจากการเรี ยนรู้ใน
กลุม่ สาระต่างๆ (CREATE2) และนักเรี ยนมีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรมอันพึงประสงค์ในการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (PROFIC3)
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ตาราง 4.12 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างความเป็ นไปได้ ในทางปฏิบตั กิ บั ระดับ
การปฏิบตั จิ ริง
ตัวบ่งชี ้
ด้ านบริ บท
POLICY1
POLICY2
POLICY3
POLICY4
VISION1
VISION2
SUPPORT1
SUPPORT2
SUPPORT3
SUPPORT4
ด้ านปั จจัยนาเข้ า
ITSERV1
ITSERV2
ITSERV3
ITSERV4
ITAMIN1
ITAMIN2
ITAMIN3
ITAMIN4
ITAMIN5
CURRI1
CURRI2
CURRI3
CURRI4
ด้ านกระบวนการ
ADMIN1
TEACH1
TEACH2

ความเป็ นไปได้
ในทางปฏิบตั ิ

ระดับการ
ปฏิบตั ิจริ ง

ความ
แตกต่าง

t

sd

se

2.905
2.810
2.702
2.784
3.105
2.978
2.845
2.732
2.484
2.910

2.697
2.580
2.486
2.558
2.834
2.714
2.664
2.580
2.331
2.706

0.208
0.229
0.216
0.226
0.272
0.264
0.181
0.152
0.153
0.204

9.882
9.349
8.921
8.831
10.975
10.123
7.504
5.659
6.318
9.988

0.489
0.570
0.564
0.594
0.576
0.607
0.561
0.623
0.565
0.476

0.021
0.025
0.024
0.026
0.025
0.026
0.024
0.027
0.024
0.020

2.967
2.752
2.739
2.987
3.412
3.368
3.349
2.985
2.922
2.826
2.793
2.723
2.584

2.754
2.543
2.514
2.821
3.006
2.930
2.884
2.632
2.606
2.610
2.579
2.490
2.320

0.213
0.209
0.226
0.166
0.407
0.438
0.466
0.353
0.316
0.216
0.214
0.233
0.264

8.237
7.765
8.172
6.076
12.126
12.599
13.642
11.292
10.379
8.672
8.172
8.800
9.694

0.600
0.626
0.642
0.637
0.780
0.809
0.794
0.727
0.708
0.580
0.610
0.616
0.634

0.026
0.027
0.028
0.027
0.034
0.035
0.034
0.031
0.030
0.025
0.026
0.026
0.027

2.782
2.708
2.767

2.603
2.501
2.582

0.179
0.207
0.185

8.490
7.896
7.109

0.490
0.610
0.605

0.021
0.026
0.026
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ตาราง 4.12 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างความเป็ นไปได้ ในทางปฏิบตั กิ บั ระดับ
การปฏิบตั จิ ริง (ต่อ)
ตัวบ่งชี ้
TEACH3
TEACH4
TEACH5
TEACH6
TEACH7
TEACH8
TEACH9
TEACH10
STUDENT1
STUDENT2
STUDENT3
STUDENT4
ด้ านผลลัพธ์
PROFIC1
PROFIC2
PROFIC3
CREATE1
CREATE2

ความเป็ นไปได้
ในทางปฏิบตั ิ
2.732
2.675
2.673
2.887
2.824
2.741
2.874
2.865
3.124
3.203
3.189
2.980

ระดับการ
ปฏิบตั ิจริ ง
2.538
2.410
2.423
2.719
2.629
2.518
2.677
2.693
2.989
2.969
3.068
2.906

ความ
แตกต่าง
0.194
0.264
0.250
0.168
0.196
0.224
0.198
0.172
0.135
0.235
0.120
0.074

t

sd

se

7.559
9.356
8.755
6.106
7.658
8.593
7.639
7.064
5.449
8.345
4.648
2.777

0.597
0.657
0.663
0.641
0.595
0.605
0.602
0.566
0.576
0.654
0.601
0.619

0.026
0.028
0.029
0.028
0.026
0.026
0.026
0.024
0.025
0.028
0.026
0.027

3.018
2.945
2.929
2.909
2.944

2.844
2.747
2.714
2.678
2.719

0.174
0.198
0.214
0.231
0.225

8.867
8.628
8.888
10.894
10.188

0.456
0.535
0.561
0.493
0.513

0.020
0.023
0.024
0.021
0.022

การกาหนดค่ านา้ หนักตัวบ่ งชีแ้ ละเกณฑ์ การให้ คะแนน
จากรายการตัวบ่งชี ้ องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย ผู้วิจยั ได้ จดั ทาเกณฑ์การ
ประเมินความสาเร็ จ ในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอน เพื่อให้
โรงเรี ย นได้ น าไปใช้ ป ระเมิ น ตนเอง เพื่ อ ใช้ ในการวางแผนและพัฒ นาการเรี ย นการสอนให้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากขึ น้ โดยการก าหนดค่า น า้ หนัก ตัว บ่ ง ชี ใ้ นการประเมิ น การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสารของนักเรี ยนมัธยมศึกษา โดยใช้ คะแนนจากค่า loading factor มาใช้ ในการ
กาหนดเกณฑ์การประเมิน โดยมีรายละเอียดดังตาราง 4.13
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ตาราง 4.13 การกาหนดค่าคะแนนตัวบ่งชี ้
กลุ่มตัวบ่ งชี ้
ชื่อตัวบ่ งชี ้
คะแนนเต็ม
ด้ านบริ บท 1. นโยบายและแผนเทคโนโลยีฯ ในการเรี ยนการสอน
4
2. สมรรถนะ/วิสยั ทัศน์ของผู้บริ หาร
2
3. การสนับสนุนด้ านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
4
สือ่ สารในการเรี ยนการสอน
รวมคะแนน/ค่าน ้าหนัก
10
ปั จจัยนาเข้ า 4. โครงสร้ างพื ้นฐานด้ านระบบการให้ บริ การเทคโนโลยี
4
สารสนเทศและการสือ่ สารในการเรี ยนการสอน
5. โครงสร้ างพื ้นฐานด้ านระบบการบริ หารเทคโนโลยี
5
สารสนเทศและการสือ่ สารในการเรี ยนการสอน
6. หลักสูตรที่บรู ณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
4
ในการเรี ยนการสอน
รวมคะแนน/ค่าน ้าหนัก
13
ด้ าน
7. การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของผู้บริ หาร
1
กระบวนการ 8. การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของครู
10
9. การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของนักเรี ยน
4
รวมคะแนน/ค่าน ้าหนัก
15
ด้ านผลลัพธ์ 10.สมรรถนะของนักเรี ยนในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
3
การสือ่ สาร
11.ความสามารถในการสร้ างสรรค์ชิ ้นงานด้ วยการใช้
2
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
รวมคะแนน/ค่าน ้าหนัก
5
รวมทัง้ 11 ตัวบ่ งชี ้
43

ค่ านา้ หนัก
8
10
10
28
8
8
10
26
9
9
9
27
10
9
19
100
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กลุ่มตัวบ่ งชีด้ ้ านบริบท
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 1 นโยบายและแผนเทคโนโลยีฯ ในการเรี ยนการสอน
คาอธิบาย สถานศึกษาจัดทาแผนพัฒนาด้ าน ICT และแผนปฏิบตั ิการประจาปี
เกณฑ์การพิจารณาเชิงคุณภาพ
1. มีการจัดทาแผนการพัฒนาด้ านเทคโนโลยีฯ ของโรงเรี ยนในระยะ เวลา 3-5ปี ที่กาหนด
ขันตอนและกิ
้
จกรรมการพัฒนา
2. มีการจัดทาแผนปฏิบตั ิการด้ านเทคโนโลยีฯ ประจาปี ที่ได้ กาหนดกิจกรรม โครงการในปี นัน้
และเป็ นส่วนหนึง่ ของแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี ของโรงเรี ยน
3. มีการติดตามและประเมินความสาเร็จจากการดาเนินการตามแผน/นโยบาย
4. มีการศึกษาปั ญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ ้นจากการดาเนินการตามนโยบาย
เกณฑ์การให้ คะแนน
1 คะแนน
ปฏิบตั ิได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ
1 ข้ อ

2 คะแนน
ปฏิบตั ิได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ
2 ข้ อ

3 คะแนน
ปฏิบตั ิได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ
3 ข้ อ

4 คะแนน
ปฏิบตั ิได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ
4 ข้ อ

ข้ อมูลประกอบการพิจารณา
1. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้ เห็นการกาหนดจุดเน้ น หรื อจุดเด่นของสถานศึกษา
2. แผนการปฏิบตั งิ านประจาปี รวมทังแผนพั
้
ฒนาคุณภาพสถานศึกษาที่สอดคล้ องกับจุด เน้ น
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 2 สมรรถนะ/วิสยั ทัศน์ของผู้บริ หาร คะแนนเต็ม 2 คะแนน
คาอธิบาย คุณลักษณะด้ านบุคลิกภาพ ความเป็ นผู้นา ความรู้ทางวิชาการ และความสามารถ
ในการบริหาร ที่เป็ นตัวส่งเสริมให้ การใช้ ICT ประสบความสาเร็จ
เกณฑ์การพิจารณาเชิงคุณภาพ
1. มีการกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาและภารกิจหลักเพื่อให้
การดาเนินการใช้ เทคโนโลยีฯ ในการเรี ยนการสอนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีความมุง่ มัน่ ในการส่งเสริมทักษะการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เกณฑ์การให้ คะแนน
1 คะแนน
ปฏิบตั ิได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ
1 ข้ อ

2 คะแนน
ปฏิบตั ิได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ
2 ข้ อ
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ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 3 การสนับสนุนด้ านการใช้ เทคโนโลยีฯ ในการเรี ยนการสอน
คาอธิบาย ผู้บริหารจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในการเรี ยนการสอน
เกณฑ์การพิจารณาเชิงคุณภาพ
1. โรงเรี ยนใช้ เงินงบประมาณที่ได้ รับจัดสรรมาสนับสนุนการใช้ เทคโนโลยีฯ ในการเรี ยนการสอน
2. โรงเรี ยนใช้ เงินนอกงบประมาณมาสนับสนุนการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
การเรี ยนการสอน
3. สัดส่วนของงบประมาณที่ใช้ ในการสนับสนุนการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
การเรี ยนการสอน
4. ส่งเสริมให้ ครูและนักเรี ยนมีสมรรถนะด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เกณฑ์การให้ คะแนน
1 คะแนน
ปฏิบตั ิได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ
1 ข้ อ

2 คะแนน
ปฏิบตั ิได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ
2 ข้ อ

3 คะแนน
ปฏิบตั ิได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ
3 ข้ อ

4 คะแนน
ปฏิบตั ิได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ
4 ข้ อ

การคิดคะแนน
คะแนนที่ได้

คะแนนเต็มรายตัวบ่งชี ้

X 100

= ร้ อยละของคะแนนที่ได้
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กลุ่มตัวบ่ งชีด้ ้ านปั จจัยนาเข้ า (INPUT)
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 4 โครงสร้ างพื ้นฐานด้ านระบบการให้ บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
การเรี ยนการสอน
คาอธิบาย โรงเรี ยนมีระบบการให้ บริ การเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการ
สอน ได้ แก่ มีอินเทอร์ เน็ตที่ใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนตามศักยภาพของโรงเรี ยน
มีเครื่ องคอมพิวเตอร์ ให้ บริการอย่างเพียงพอ และมีซอฟต์แวร์ ที่จาเป็ นสาหรับใช้ ใน
โรงเรี ยนที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
เกณฑ์การพิจารณาเชิงคุณภาพ
1. มีอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูงใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอน
2. มีเครื่ องคอมพิวเตอร์ ให้ บริการในการสืบค้ นข้ อมูลจากอินเทอร์ เน็ตสาหรับครูอย่างเพียงพอ
3. มีเครื่ องคอมพิวเตอร์ ให้ บริการในการสืบค้ นข้ อมูลจากอินเทอร์ เน็ตสาหรับนักเรี ยนอย่าง
เพียงพอ
4. มีซอฟต์แวร์ ที่ใช้ ในการเรี ยนการสอนที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
เกณฑ์การให้ คะแนน
1 คะแนน
ปฏิบตั ิได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ
1 ข้ อ

2 คะแนน
ปฏิบตั ิได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ
2 ข้ อ

3 คะแนน
ปฏิบตั ิได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ
3 ข้ อ

4 คะแนน
ปฏิบตั ิได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ
4 ข้ อ

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 5 โครงสร้ างพื ้นฐานด้ านระบบการบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
เรี ยนการสอน น ้าหนัก 5 คะแนน
คาอธิบาย โรงเรี ยนมีระบบบริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในกาเรี ยนการ
สอน โดยมีการรวบรวมสื่อ องค์ความรู้ /ผลงาน ทังสื
้ ่อวัสดุ เอกสาร สิ่งพิมพ์ และสื่อ
บุคคล ด้ าน ICT ไว้ บริ การแก่ครู และนักเรี ยนที่ใช้ ในการเรี ยนการสอนผ่านระบบ
ออนไลน์ มีระบบการบารุ งรักษาโครงสร้ างพื ้นฐาน และมีเจ้ าหน้ าที่รับผิดชอบที่มี
ความรู้ความชานาญ
เกณฑ์การพิจารณาเชิงคุณภาพ
1. มีการแต่งตังหรื
้ อมอบหมายผู้รับผิดชอบด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรี ยน
2. มีการแต่งตังหรื
้ อมอบหมายผู้รับผิดชอบด้ าน e-learning ของโรงเรี ยน
3. มีระบบการจัดการเพื่อรวบรวมสื่อความรู้ตา่ งๆ และให้ บริ การครู/นักเรี ยนในการยืมไปใช้
ประโยชน์
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4. มีแผนการบารุงรักษาเทคโนโลยีฯ ในสถานศึกษา
5. มีแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีฯ ในสถานศึกษา
เกณฑ์การให้ คะแนน
1 คะแนน
ปฏิบตั ิได้ อย่างมี
คุณภาพ 1 ข้ อ

2 คะแนน
ปฏิบตั ิได้ อย่างมี
คุณภาพ 2 ข้ อ

3 คะแนน
ปฏิบตั ิได้ อย่างมี
คุณภาพ 3 ข้ อ

4 คะแนน
ปฏิบตั ิได้ อย่างมี
คุณภาพ 4 ข้ อ

5 คะแนน
ปฏิบตั ิได้ อย่างมี
คุณภาพ 5 ข้ อ

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 6 หลักสูตรที่บรู ณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอน
คาอธิบาย มีหลักฐานการใช้ ICT ระบุในหลักสูตร และมีหลักสูตรสถานศึกษาระบุข้อกาหนด
เกี่ยวกับการใช้ ICT และเป้าหมายอย่างชัดเจน
เกณฑ์การพิจารณาเชิงคุณภาพ
1. มีหลักสูตรสถานศึกษาที่บรู ณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. สถานศึกษาประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีฯ ในการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวทางที่สอดคล้ องกับบริบท
ของสถานศึกษา
3. มีการรวมกลุม่ ของครูภายในสถานศึกษาเพื่อบูรณาการหลักสูตรด้ านเทคโนโลยีฯ เพื่อให้ เกิด
ประโยชน์แก่ผ้ เู รี ยน
4. มีการรวมกลุม่ สถานศึกษาในเขตพื ้นที่/กลุ่มจังหวัดเพื่อบูรณาการหลักสูตรด้ านเทคโนโลยีฯ
เพื่อให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ เู รี ยน
เกณฑ์การให้ คะแนน
1 คะแนน
ปฏิบตั ิได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ
1 ข้ อ

2 คะแนน
ปฏิบตั ิได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ
2 ข้ อ

3 คะแนน
ปฏิบตั ิได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ
3 ข้ อ

4 คะแนน
ปฏิบตั ิได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ
4 ข้ อ

การคิดคะแนน
คะแนนที่ได้
คะแนนเต็มรายตัวบ่งชี ้

X 100

= ร้ อยละของคะแนนที่ได้
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ตัวบ่ งชีด้ ้ านกระบวนการ (PROCESS)
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 7 การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหาร
คาอธิบาย ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารช่วยในการบริหารจัดการสถานศึกษา รวมถึง
การใช้ ในชีวิตประจาวัน และการพัฒนาตนเอง
เกณฑ์การพิจารณาเชิงคุณภาพ
12. ผู้บริหารใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารช่วยในการบริหารจัดการสถานศึกษา
13. ผู้บริหารใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นอยูเ่ ป็ นประจา
เช่น ใช้ social network หรื อ การเขียน blog
14. ผู้บริหารใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการหาข้ อมูลข่าวสารหรื อศึกษาด้ วยตนเอง
เกณฑ์การให้ คะแนน
เกณฑ์การให้ คะแนน
1 คะแนน
ปฏิบตั ิได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ
1 ข้ อ

2 คะแนน
ปฏิบตั ิได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ
2 ข้ อ

3 คะแนน
ปฏิบตั ิได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ
3 ข้ อ

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 8 การใช้ เทคโนโลยีเทคโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู น ้าหนัก 10 คะแนน
คาอธิบาย ครูใช้ ICT เป็ นเครื่ องมือในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ให้ กบั ผู้เรี ยนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 2) การใช้ ICT ของครูในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนมี
ปริมาณและคุณภาพเพิ่มขึ ้น
เกณฑ์การพิจารณาเชิงคุณภาพ
1. จัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่บรู ณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอน
2. ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีฯ ในการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวทางที่สอดคล้ องกับบริบทของสถานศึกษา
3. ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็ นเครื่ องมือในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ให้ กบั ผู้เรี ยนได้
4. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้ วยตนเอง
5. จัดบรรยากาศในห้ องเรี ยนที่กระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนเห็นความสาคัญของการแสวงหาความรู้ผา่ นเทคโนโลยีฯ
6. ครูแนะนา/สาธิตวิธีการสืบค้ นข้ อมูลผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
7. มอบหมายงาน/การบ้ านที่กระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนได้ ใช้ เทคโนโลยีฯ เป็ นเครื่ องมือในการทาชิ ้นงาน
8. ประเมินผลการเรี ยนรู้ที่สอดคล้ องกับการเรี ยนการสอนที่บรู ณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
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9. ปริมาณการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูในการเรี ยนการสอนเพิ่มขึ ้นในแต่ละปี
การศึกษา
10. คุณภาพการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูในการเรี ยนการสอนดีขึ ้นในแต่ละปี
การศึกษา
เกณฑ์การให้ คะแนน
1 คะแนน
ปฏิบตั ิได้ อย่างมี
คุณภาพ 1 ข้ อ
6 คะแนน
ปฏิบตั ิได้ อย่างมี
คุณภาพ 6 ข้ อ

2 คะแนน
ปฏิบตั ิได้ อย่างมี
คุณภาพ 2 ข้ อ
7 คะแนน
ปฏิบตั ิได้ อย่างมี
คุณภาพ 7 ข้ อ

3 คะแนน
ปฏิบตั ิได้ อย่างมี
คุณภาพ 3 ข้ อ
8 คะแนน
ปฏิบตั ิได้ อย่างมี
คุณภาพ 8 ข้ อ

4 คะแนน
ปฏิบตั ิได้ อย่างมี
คุณภาพ 4 ข้ อ
9 คะแนน
ปฏิบตั ิได้ อย่างมี
คุณภาพ 9 ข้ อ

5 คะแนน
ปฏิบตั ิได้ อย่างมี
คุณภาพ 5 ข้ อ
10 คะแนน
ปฏิบตั ิได้ อย่างมี
คุณภาพ 10 ข้ อ

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 9 การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยน
คาอธิบาย นักเรี ยนใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนรู้ การติดต่อสื่อสาร
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่น ได้ เข้ าร่วมกิจกรรมด้ านเทคโนโลยีฯ ตามความสนใจ
ของผู้เรี ยนอย่างต่อเนื่อง
เกณฑ์การพิจารณาเชิงคุณภาพ
1. มีการใช้ เทคโนโลยีฯ ในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดหรื อทารายงาน
ร่วมกัน
2. มีการใช้ เทคโนโลยีฯ ในการสืบค้ นหาความรู้ ข้ อมูลข่าวสาร
3. นักเรี ยนได้ เรี ยนรู้และฝึ กทักษะการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างหลากหลาย
4. นักเรี ยนได้ เข้ าร่วมกิจกรรมด้ านเทคโนโลยีฯ ต่างๆ ตามความสนใจของผู้เรี ยนอย่างต่อเนื่อง
เกณฑ์การให้ คะแนน
1 คะแนน
ปฏิบตั ิได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ
1 ข้ อ

2 คะแนน
ปฏิบตั ิได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ
2 ข้ อ

3 คะแนน
ปฏิบตั ิได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ
3 ข้ อ

4 คะแนน
ปฏิบตั ิได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ
4 ข้ อ

การคิดคะแนน
คะแนนที่ได้
คะแนนเต็มรายตัวบ่งชี ้

X 100

= ร้ อยละของคะแนนที่ได้
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ตัวบ่ งชีด้ ้ านผลลัพธ์ (OUTCOME)
ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 10 สมรรถนะของนักเรี ยนในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คาอธิบาย นักเรี ยนได้ เ รี ยนรู้ จากการใช้ เทคโนโลยี ฯ เป็ นเครื่ องมื อ ในการเรี ยนรู้ ในรู ปแบบที่
หลากหลาย ได้ ทากิจกรรมโดยใช้ เทคโนโลยีฯ ที่ตรงตามความสนใจของนักเรี ยน และ
นักเรี ยนมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน จากการใช้
เทคโนโลยีฯ ในการเรี ยนรู้
เกณฑ์การพิจารณาเชิงคุณภาพ
1. นักเรี ยนมีความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมอันพึงประสงค์จากการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารนามาปรับใช้ ในการแก้ ปัญหาในสถานการณ์ในชีวิตประจาวันได้
2. นักเรี ยนมีวิจารณญาณในการคัดกรองสารสนเทศที่ได้ จากการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
3. นักเรี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรมอันพึงประสงค์ในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เกณฑ์การให้ คะแนน
เกณฑ์การให้ คะแนน
1 คะแนน
ปฏิบตั ิได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ
1 ข้ อ

2 คะแนน
ปฏิบตั ิได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ
2 ข้ อ

3 คะแนน
ปฏิบตั ิได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ
3 ข้ อ

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี 11 ความสามารถในการสร้ างสรรค์ชิ ้นงานด้ วยการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
คาอธิบาย ผู้เรี ยนสามารถสร้ างสรรค์ชิ ้นงานโดยใช้ การประยุกต์ใช้ สื่อไอซีทีและเผยแพร่ผลงาน
ของตนในเครื อข่ายสังคม หรื อช่องทางการสื่อสารอื่น
เกณฑ์การพิจารณาเชิงคุณภาพ
1. ใช้ เทคโนโลยีฯ สารสนเทศและการสื่อสารในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด จินตนาการและ
ผลงานของตนให้ กบั ผู้อื่นผ่าน
2. นักเรี ยนสามารถใช้ เทคโนโลยีฯ ในการสร้ างสรรค์ผลงานจากการเรี ยนรู้ในสาระต่างๆ และ
นาเสนอผลงานการเรี ยนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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เกณฑ์การให้ คะแนน
1 คะแนน
ปฏิบตั ิได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ
1 ข้ อ

2 คะแนน
ปฏิบตั ิได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ
2 ข้ อ

การคิดคะแนน
คะแนนที่ได้
คะแนนเต็มรายตัวบ่งชี ้

X 100

= ร้ อยละของคะแนนที่ได้

ระดับความสาเร็จของสถานศึกษา เป็ นการนาผลรวมของคะแนนทุกตัวบ่งชี ้มาเปรี ยบเทียบเพื่อ
พิจารณาระดับคุณภาพในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑ์ในการตัดสินผลการ
ประเมิน ดังรายละเอียดตามเกณฑ์ด้านล่างนี ้
ช่วงคะแนน (เต็ม 100 คะแนน)
0.00 – 49.99
50.00 – 59.99
60.00 – 74.99
75.00 – 89.99
90.00 – 100.00

ระดับคุณภาพ
ต้ องปรับปรุงเร่งด่วน
ต้ องปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก

หมายเหตุ ใช้ เกณฑ์การคิดคะแนนแบบเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพการศึกษาตามสานักรับรองมาตรฐานการและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ครัง้ นี ้ใช้ ระเบียบวิธีวิจยั เชิงบรรยาย (descriptive research) โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี ้ความสาเร็จการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่ อ
เสริ มสร้ างทักษะการรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของนักเรี ยนมัธ ยมศึกษา และเพื่ อ
ตรวจสอบความสอดคล้ องของโมเดลที่ผ้ วู ิจยั พัฒนาขึ ้นกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ โรงเรี ยนที่เปิ ดสอนระดับมัธยมศึกษาทัว่ ประเทศ ปี
การศึกษา 2554 จานวน 11,358 โรงเรี ยน (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553)
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และ
ประสบการณ์เกี่ ยวกับการเรี ยนการสอนโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จานวน 11
คน และกลุ่มผู้บริ หาร ครู ผ้ สู อน และนักเรี ยนในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพื
้ ้นฐาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น และสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษา
เอกชน จ านวน 2,741 คน จากโรงเรี ยนที่ เป็ นกลุ่ม ตัวอย่า งจ านวน 55 โรงเรี ยน กระจายใน 4
ภูมิภาคทัว่ ประเทศ
การเก็บรวบรวมข้ อมูลแบ่งออกเป็ น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เป็ นการเก็บรวบรวมข้ อมูลจาก
กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อคัดเลือกตัวบ่งชี เ้ ดี่ยวความสาเร็ จในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่ อเสริ มสร้ างทักษะการรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
นักเรี ยนมัธยมศึกษา โดยใช้ แบบสอบถาม ระยะที่ 2 เป็ นการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ผู้บริ หาร ครู ผ้ ูสอน และนักเรี ยนระดับชัน้ มั ธ ยมศึกษาปี ที่ 3 เพื่ อประเมินความสาเร็ จ ในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่ อเสริ มสร้ างทักษะการรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยนมัธยมศึกษา ตามตัวบ่งชี ้ที่ผา่ นการพิจารณามาแล้ วในระยะ
ที่ 1 เพื่อนาผลที่ได้ มาพัฒนาตัวบ่งชี ้รวมความสาเร็จการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
การเรี ยนการสอนเพื่ อเสริ มสร้ างทักษะการรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยน
มัธยมศึกษาต่อไป การเก็บรวบรวมข้ อมูลใช้ แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี ้ ตอนที่ 1
เป็ นข้ อ ค าถามเกี่ ย วกับ ข้ อ มูล พื น้ ฐานของผู้ต อบแบบสอบถาม เป็ นแบบตรวจสอบรายการ
(checklist) ตอนที่ 2 เป็ นข้ อคาถามเกี่ยวกับความสาเร็ จในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่ อเสริ มสร้ างทักษะการรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
นักเรี ยนมัธยมศึกษา มีลกั ษณะเป็ นมาตรประมาณค่า (rating scale) 4 ระดับ จานวน 62 ข้ อ ซึ่ง
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แบบสอบถามนี ้ได้ ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื ้อหา (content validity) ความเหมาะสมและ
ความชัดเจนของการใช้ ภาษาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 4 ท่าน มีค่าความเที่ยงทัง้ ฉบับเท่ากับ
.979
การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี ้ ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื ้องต้ น
แบ่งออกเป็ น 2 ตอน คือ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื ้องต้ นของกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ ข้อมูลที่ใช้ ในการวิจยั
และผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเบื ้องต้ นของตัวแปรที่ใช้ ในการพัฒนาตัวบ่งชี ้รวมความสาเร็ จการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่ อเสริ มสร้ างทักษะการรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยนมัธยมศึกษา ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน (confirmatory factor analysis) เพื่อตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดตัวบ่งชีร้ วม
ความสาเร็ จการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่ อเสริ มสร้ างทักษะ
การรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยนมัธยมศึกษา ด้ านบริ บท ด้ านปั จจัยนาเข้ า
ด้ านกระบวนการ และด้ านผลลัพ ธ์ แบ่ง ออกเป็ น 2 ตอน คื อ ผลการวิ เ คราะห์ ค่าสัม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรในโมเดลการวัดตัวบ่งชี ้ และผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้ าง
ของโมเดลการวัด ตัว บ่ง ชี ้ และตอนที่ 3 ผลการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยัน อัน ดับ ที่ ส อง
(second order confirmatory factor analysis) เพื่อตรวจสอบความตรงตามทฤษฎี หรื อความ
สอดคล้ องของโมเดลตัวบ่งชีร้ วมความสาเร็ จการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
เรี ย นการสอนเพื่ อ เสริ ม สร้ างทัก ษะการรู้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของนัก เรี ย น
มัธยมศึกษากับข้ อมูลเชิงประจักษ์
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื ้องต้ น แบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี ้
1.1 ผลการพิจารณาความเหมาะสมของตัวบ่งชี ้จากผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวบ่งชี ้ที่ผา่ นเกณฑ์ในการพิจารณาและผ่านการแก้ ไขปรับปรุงรวมทังสิ
้ ้น 43 ตัว
ครอบคลุมองค์ประกอบหลัก 4 ด้ าน คือ ด้ านบริ บท (context) ด้ านปั จจัยนาเข้ า (input) ด้ าน
กระบวนการ (process) ด้ านผลลั พ ธ์ (outcome) โดยองค์ ป ระกอบหลั ก ในแต่ ล ะด้ านมี
องค์ประกอบย่อย ดังนี ้
- ด้ านบริ บท มีองค์ประกอบย่อย จานวน 3 องค์ประกอบ ได้ แก่ นโยบายและ
แผนด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สมรรถนะ/วิสยั ทัศน์ของผู้บริ หาร และการสนับสนุน
ด้ านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอน
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- ด้ านปั จจัยนาเข้ า มีองค์ประกอบย่อย จานวน 3 องค์ประกอบ ได้ แก่ โครงสร้ าง
พื ้นฐานด้ านระบบการให้ บริ การ โครงสร้ างพื ้นฐานด้ านระบบการบริ หาร และหลักสูตรที่บรู ณาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ด้ านกระบวนการ มีองค์ประกอบย่อย จานวน 3 องค์ประกอบ ได้ แก่ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหาร การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ครู และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยน
- ด้ านผลลัพธ์ มีองค์ประกอบย่อย จานวน 2 องค์ประกอบ ได้ แก่ สมรรถนะของ
นักเรี ยนในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และความสามารถในการสร้ างสรรค์ชิ ้นงาน
ด้ วยการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จากองค์ประกอบหลักในแต่ละด้ านมีองค์ประกอบย่อย 11 องค์ประกอบ และ 43 ตัว
บ่งชี ้ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1) ด้ านบริบท (context) มีองค์ประกอบย่อย จานวน 3 องค์ประกอบ 10 ตัวบ่งชี ้
2) ด้ านปั จจัยนาเข้ า (input) มีองค์ประกอบย่อย จานวน 3 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี ้
3) ด้ านกระบวนการ (process) มีองค์ประกอบย่อย จานวน 3 องค์ประกอบ 15 ตัวบ่งชี ้
4) ด้ านผลลัพธ์ (outcome) มีองค์ประกอบย่อย จานวน 2 องค์ประกอบ 5 ตัวบ่งชี ้
1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื ้องต้ นของกลุม่ ตัวอย่างผู้ให้ ข้อมูลที่ใช้ ในการวิจยั
- กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่เป็ นผู้บริ หารและครู ผ้ สู อน พบว่า กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลส่วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง จานวน 382 คน คิดเป็ นร้ อยละ 70.60 ของกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลทังหมด
้
แต่ผ้ บู ริ หารส่วน
ใหญ่ ที่ ต อบแบบสอบถามในครั ง้ นี เ้ ป็ นเพศชาย จ านวน 33 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 68.75 เมื่ อ
เปรี ยบเทียบในกลุ่มเดียวกัน ซึ่งผู้บริ หารส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริ ญญาโท ส่วนครูผ้ สู อน
ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นครู และผู้บริ หารอยู่
ในช่วงอายุ 31-40 ปี มากที่สุด จานวน 157 คน คิดเป็ นร้ อยละ 29.02 เมื่อวิเคราะห์ สภาพการใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารของกลุ่ม ผู้ใ ห้ ข้ อ มูลที่ เ ป็ นผู้บ ริ หารและครู ผ้ ูส อน พบว่า
ผู้บริ หารและครู ผ้ สู อนส่วนใหญ่มีคอมพิวเตอร์ ส่วนตัวถึงร้ อยละ 97.91 และ 93.5 ตามลาดับ โดย
ผู้บริ หารและครู ผ้ สู อนส่วนใหญ่ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริ หาร/ในการเรี ยน
การสอนถึงร้ อยละ 95.8 และ 92.1 โดยผู้บริ หารได้ รับการฝึ กอบรมด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารก่อนมาเป็ นครูประจาการร้ อยละ 60.4 ส่วนครูผ้ สู อนได้ รับการฝึ กอบรมด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารก่อนมาเป็ นครูประจาการเพียงร้ อยละ 58.8 เมื่อสอบถามถึงการอบรม
ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา พบว่า ผู้บริ หารและครูผ้ สู อนได้ รับ
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การอบรมร้ อยละ 70 ส่วนการมีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) นัน้ พบว่า ทังครู
้ และ
ผู้บริหารมีการใช้ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงร้ อยละ 80 ขึ ้นไป
- กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลที่เป็ นนักเรี ยน พบว่า กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง
จานวน 1,748 คน คิดเป็ นร้ อยละ 63.77 ของกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลที่เป็ นนักเรี ยน
1.3 ผลการวิ เ คราะห์ ค่า สถิ ติเ บื อ้ งต้ น ของตัว แปรที่ ใ ช้ ใ นการพัฒ นาตัว บ่ง ชี ร้ วม
ความสาเร็ จการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้ างทักษะ
การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยนมัธยมศึกษา
ผลการวิ เ คราะห์ ค่า สถิ ติเ บื อ้ งต้ น ของตัว แปรที่ ใ ช้ ใ นการพัฒ นาตัว บ่ง ชี ร้ วม
ความสาเร็ จการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้ างทักษะ
การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยนมัธยมศึกษา พบว่า ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของ
ตัวแปรมีคา่ อยูร่ ะหว่าง 2.50-2.98 โดยตัวแปรด้ านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
นักเรี ยน (STUDENT) มีค่าสูง สุดเท่ากับ 2.98 รองลงมาคือ ตัวแปรด้ านโครงสร้ างพื น้ ฐานด้ าน
ระบบการบริ หาร (ITADMI) ตัวแปรด้ านสมรรถนะของนักเรี ยนในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (PROFIC) และตัวแปรด้ านสมรรถนะ/วิสยั ทัศน์ของผู้บริ หาร (VISION) มีค่าเท่ากับ
2.81 2.79 2.77 ตามลาดับ เมื่อพิจารณาค่าความเบ้ พบว่า ตัวแปรส่วนใหญ่มีลกั ษณะการแจก
แจงของข้ อมูลใกล้ เคียงกับโค้ งปกติ (ค่าความเบ้ เข้ าใกล้ ศนู ย์)
2. ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดตัวบ่งชี ้ความสาเร็ จการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของนักเรี ยนมัธยมศึกษา
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน เพื่อตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัด
ตัวบ่งชี ้ความสาเร็จการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้ าง
ทักษะการรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยนมัธยมศึกษา ด้ านบริ บท ด้ านปั จจัย
นาเข้ า ด้ านกระบวนการ และด้ านผลผลิต แบ่งออกเป็ น 2 ตอน คือ
2.1 ผลการวิเคราะห์คา่ สัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในโมเดลการวัดตัวบ่งชี ้
ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรในโมเดลการพัฒนา
ตัวบ่งชี ้ความสาเร็จการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้ าง
ทักษะการรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยนมัธยมศึกษา ขององค์ประกอบหลัก
ทัง้ 4 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านบริ บท (CONTEXT) ด้ านปั จจัยนาเข้ า (INPUT) ด้ านกระบวนการ (PROCESS)
ด้ านผลลัพธ์ (OUTCOME) มีรายละเอียด ดังนี ้
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ผลการพิจารณาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบด้ านบริ บท (CONTEXT) พบว่า
ตัวบ่ง ชีท้ ุกตัวมี ความสัม พันธ์ กันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติ (p<.01) ทุกค่า ค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพันธ์ มีค่าตังแต่
้ .327 ถึง .747 โดยคู่ที่มีความสัมพันธ์ กันมากที่สุด คือ คู่ตวั บ่งชี ้การใช้ เงิน
งบประมาณที่ได้ รับจัดสรรมาสนับสนุนการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการ
สอน (SUPPOR1) และการใช้ เงินนอกงบประมาณที่ได้ รับจัดสรรมาสนับสนุนการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอน (SUPPOR2) มีคา่ เท่ากับ .747
ผลการพิ จ ารณาความสัม พัน ธ์ ขององค์ป ระกอบด้ านปั จ จัย น าเข้ า (INPUT)
พบว่า ตัวบ่งชี ้ทุกตัวมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญ ทางสถิติ (p<.01) ทุกค่า มีคา่ สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ตงแต่
ั ้ .203-.816 โดยคูท่ ี่มีความสัมพันธ์กนั มากที่สดุ คือ คูต่ วั บ่งชี ้มีแผนการบารุงรักษา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรี ยน (ITADMIN4) และ มีแผนการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรี ยน (ITADMIN5) มีคา่ เท่ากับ .816
ผลการพิจารณาความสัมพันธ์ ขององค์ประกอบด้ านกระบวนการ (PROCESS)
พบว่า ตัวบ่งชี ้ทุกตัวมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<.01) ทุกค่า มีคา่ สัมประสิทธิ์
สหสัม พัน ธ์ ตัง้ แต่ .268-.816 โดยคู่ที่ มี ความสัม พัน ธ์ กัน มากที่ สุด คือ คู่ตั ว บ่ง ชี ป้ ริ ม าณการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอนของครูเพิ่มขึ ้นทุกปี (TEACHER9) และ
คุณ ภาพการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารในการเรี ยนการสอนของครู เพิ่ม ขึน้ ทุก ปี
(TEACHER10)มีคา่ เท่ากับ .816
ผลการพิจ ารณาความสัม พัน ธ์ ข ององค์ ประกอบด้ า นผลลัพ ธ์ (OUTCOME)
พบว่า ตัวบ่งชี ้ทุกตัวมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<.01) ทุกค่า มีคา่ สัมประสิทธิ์
สหสัม พัน ธ์ ตัง้ แต่ .544 ถึ ง .817 โดยคู่ที่ มี ค วามสัม พัน ธ์ กัน มากที่ สุด คื อ คู่ตัว บ่ง ชี น้ ัก เรี ย นมี
วิจ ารณญาณในการคัดกรองสารสนเทศที่ ไ ด้ จ ากการใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร
(PROFIC2) และ นักเรี ยนมีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรมอันพึงประสงค์ในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (PROFIC3) มีคา่ เท่ากับ .817
ค่า Bartlett’s Test of Sphericity ขององค์ประกอบหลักทัง้ 4 ด้ าน ได้ แก่ ด้ าน
บริ บท (3200.245) ด้ านปั จจัยนาเข้ า (3938.923) ด้ านกระบวนการ (5577.712) และด้ านผลลัพธ์
(1923.671) ซึ่งทุกองค์ประกอบหลักมีค่าความน่าจะเป็ นน้ อยกว่า .000 (P<.000) แสดงว่า เมทริ กซ์
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี ้แตกต่างจากเมทริ กซ์เอกลักษณ์อย่างมีนยั สาคัญ และค่าดัชนีไกเซอร์ เมเยอร์ -ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin Measures of Sampling Adequacy) มีคา่ เท่ากับ .898 .864
.913 และ .813 แสดงว่าตัวบ่งชี ้มีความสัมพันธ์กนั มากพอที่จะนามาวิเคราะห์องค์ประกอบได้
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2.2 ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดตัวบ่งชี ้
ผู้วิจัยจัดตัวบ่ง ชี เ้ ข้ าวิเคราะห์ ตามกรอบทฤษฎี 4 โมเดล ซึ่ง ผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันของแต่ละโมเดล มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
2.2.1 โมเดลการวัดตัวบ่งชี ้ด้ านบริบท
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลด้ านบริ บท จากตัวแปร
สัง เกตได้ ทัง้ หมด 10 ตัว พบว่า โมเดลมี ความสอดคล้ องกลมกลื น กับข้ อมูลเชิ ง ประจักษ์ โดย
พิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (Chi-square) มีค่าเท่ากับ 20.95 ซึ่งมีค่าความน่าจะเป็ นเท่ากับ .400
ที่องศาอิสระเท่ากับ 20 (df = 20) นั่นคือ ค่าไค-สแควร์ แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยสาคัญ
แสดงว่า ยอมรั บ สมมติ ฐ านหลัก ที่ ว่า โมเดลการวัด มี ค วามสอดคล้ อ งกลมกลื น กับ ข้ อ มูล เชิ ง
ประจักษ์ โดยค่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.992 และค่าดัชนีวดั ระดับความ
กลมกลืนที่ปรับแก้ แล้ ว (AGFI) เท่ากับ 0.979 และค่าดัชนีรากของกาลังสองเฉลี่ยของเศษ (RMR)
เท่ากับ .0069
เมื่อพิจารณาค่าน ้าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี ้เดี่ยวด้ านบริ บท พบว่า มีตวั แปรที่
เป็ นตัวบ่งชี ้เดี่ยวที่เป็ นตัวบ่งชี ้ความสาเร็ จการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยน
การสอนเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยนมัธยมศึกษา
ได้ อย่างมีนัยสาคัญที่ทางสถิติที่ (p<.01) ทุกตัว จานวน 10 ตัวแปร โดยตัวแปรดังกล่าว มีค่า
นา้ หนักองค์ประกอบในรู ปคะแนนมาตรฐานเป็ นบวกอยู่ระหว่าง .60-.93 ตัวแปรที่มีค่านา้ หนัก
องค์ประกอบในรู ปคะแนนมาตรฐานความส าคัญมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้ แก่ 1) มีการจัดทา
แผนการพัฒ นาด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของโรงเรี ย นในระยะเวลา 3-5 ปี
(POLICY1) 2) มีการกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (VISION1) และ 3) การใช้ เงิน
นอกงบประมาณมาสนับสนุนการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอน
(SUPPOR2)
การสร้ างสเกลองค์ประกอบย่อยของโมเดลด้ านบริ บท ใช้ ตวั บ่งชี ้เดี่ยวจานวน 10 ตัว
จากองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ สาหรับนาไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง
ซึง่ เขียนในรูปสมการ ได้ ดงั นี ้
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POLICY = 0.590**(POLI1) - 0.042**(POLI2) + 0.165**(POLI3) + 0.251**(POLI4)
VISION = 0.540**(VISI1) + 0.276**(VISI2)
SUPPORT = 0.229**(SUPPO1) + 0.403**(SUPPO2) + 0.005**(SUPPO3) +
0.400**(SUPPO4)
หมายเหตุ: **p < .01
2.2.2 โมเดลการวัดตัวบ่งชี ้ด้ านปั จจัยนาเข้ า
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลด้ านปั จจัยนาเข้ า จาก
ตัวแปรสังเกตได้ ทงั ้ หมด 13 ตัว พบว่า โมเดลมีความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
โดยพิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (Chi-square) มีค่าเท่ากับ 47.74 ซึ่งมีค่าความน่าจะเป็ นเท่ากับ
.09 ที่องศาอิสระเท่ากับ 36 (df = 36) นัน่ คือ ค่าไค-สแควร์ แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนยั สาคัญ
แสดงว่า ยอมรั บ สมมติ ฐ านหลัก ที่ ว่า โมเดลการวัด มี ค วามสอดคล้ อ งกลมกลื น กับ ข้ อ มูล เชิ ง
ประจักษ์ โดยค่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.987 และค่าดัชนีวดั ระดับความ
กลมกลืนที่ปรับแก้ แล้ ว (AGFI) เท่ากับ 0.966 และค่าดัชนีรากของกาลังสองเฉลี่ยของเศษ (RMR)
เท่ากับ .013
เมื่อพิจารณาค่าน ้าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี ้เดี่ยวด้ านปั จจัยนาเข้ า
พบว่า มีตวั แปรที่เป็ นตัวบ่งชี ้เดี่ยวที่เป็ นตัวบ่งชี ้ความสาเร็ จการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
นักเรี ยนมัธยมศึกษา ได้ อย่างมีนยั สาคัญที่ทางสถิติที่ (p<.01) ทุกตัว จานวน 13 ตัวแปร โดยตัว
แปรดังกล่าว มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานเป็ นบวกอยู่ระหว่าง .52 ถึง .87 ตัว
แปรที่มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบในรู ปคะแนนมาตรฐานความสาคัญมากที่สดุ 3 อันดับแรก ได้ แก่
1) มีเครื่ องคอมพิวเตอร์ ให้ บริการในการสืบค้ นข้ อมูลจากอินเทอร์ เน็ตสาหรับนักเรี ยนอย่างเพียงพอ
(ITSERV3) 3) มีเครื่ องคอมพิวเตอร์ ให้ บริ การในการสืบค้ นข้ อมูลจากอินเทอร์ เน็ตสาหรับครู อย่าง
เพียงพอ (ITSERV2) และ 3) มีแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
โรงเรี ยน (ITADMIN5)
การสร้ างสเกลองค์ประกอบย่อยของโมเดลด้ านปั จจัยนาเข้ า ใช้ ตวั บ่งชี ้
เดี่ยวจานวน 13 ตัว จากองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ สาหรับนาไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันอันดับที่สอง ซึง่ เขียนในรูปสมการ ได้ ดงั นี ้
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ITSERVE = 0.121**(ITSE1) + 0.202**(ITSE2) + 0.297** (ITSE3) +0.052**(ITSE4)
ITADMIN = 0.065**(ITAD1) + 0.054**(ITAD2) + 0.094**(ITAD3) +
0.152**(ITAD4) +0.201**(ITAD5)
CURRI
= 0.385**(CURR1) + 0.145**(CURR2) + 0.146**(CURR3) + 0.167**(CURR4)
หมายเหตุ: **p < .01
2.2.3 โมเดลการวัดตัวบ่งชี ้ด้ านกระบวนการ
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลด้ านกระบวนการ จาก
ตัวแปรสังเกตได้ ทงั ้ หมด 15 ตัว พบว่า โมเดลมีความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
โดยพิจารณาจากค่าไคสแควร์ (chi-square) มีค่าเท่ากับ 70.54 ซึ่ง มีค่าความน่าจะเป็ นเท่ากับ
.064 ที่องศาอิสระเท่ากับ 54 (df = 54) นัน่ คือ ค่าไค-สแควร์ แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนยั สาคัญ
แสดงว่า ยอมรั บ สมมติ ฐ านหลัก ที่ ว่า โมเดลการวัด มี ค วามสอดคล้ อ งกลมกลื น กับ ข้ อ มูล เชิ ง
ประจักษ์ โดยค่าดัชนี วัดระดับความกลมกลื น (GFI) เท่ากับ .983 และค่าดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืนที่ปรับแก้ แล้ ว (AGFI) เท่ากับ .962 และค่าดัชนีรากของกาลังสองเฉลี่ยของเศษ (RMR)
เท่ากับ .0092
เมื่อพิจารณาค่าน ้าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี ้เดี่ยวด้ านกระบวนการ
พบว่า มีตวั แปรที่เป็ นตัวบ่งชี ้เดี่ยวที่เป็ นตัวบ่งชี ้ความสาเร็ จการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
นักเรี ยนมัธยมศึกษา ได้ อย่างมีนยั สาคัญที่ทางสถิติที่ (p<.01) ทุกตัว จานวน 15 ตัวแปร โดยตัว
แปรดังกล่าว มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานเป็ นบวกอยู่ระหว่าง .66 ถึง .91 ตัว
แปรที่มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบในรู ปคะแนนมาตรฐานความสาคัญมากที่สดุ 3 อันดับแรก ได้ แก่
1) นักเรี ยนได้ เรี ยนรู้ และฝึ กทักษะการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างหลากหลาย
(STUDENT3) 2) การประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ที่ ส อดคล้ อ งกับ การเรี ย นการสอนที่ บูร ณาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (TEACHER8) และ 3) ผู้บริ หารใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในการบริหารโรงเรี ยนและใช้ ในชีวิตประจาวัน (ADMIN1)
การสร้ างสเกลองค์ประกอบย่อยของโมเดลด้ านกระบวนการ ใช้ ตวั บ่งชี ้
เดี่ยวจานวน 15 ตัว จากองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ สาหรับนาไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันอันดับที่สอง ซึง่ เขียนในรูปสมการ ได้ ดงั นี ้
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ADMIN = 0.427**(ADMIN1)
TEACHER = 0.275**(TEACH1) + 0.031**(TEACH2) + 0.020**(TEACH3) +
0.012**(TEACH4) + 0.016**(TEACH5) + 0.111**(TEACH6) +
0.080**(TEACH7) + 0.138**(TEACH8) + 0.173**(TEACH9) +
0.019**(TEACH10)
STUDENT = 0.111**(STUD1) + 0.0097**(STUD2) + 0.305**(STUD3) + 0.206**(STUD4)
หมายเหตุ: **p < .01
2.2.4 โมเดลการวัดตัวบ่งชี ้ด้ านผลลัพธ์
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลด้ านผลลัพธ จากตัว
แปรสังเกตได้ ทงั ้ หมด 5 ตัว พบว่า โมเดลมีความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดย
พิจารณาจากค่าไคสแควร์ (chi-square) มีคา่ เท่ากับ 0.75 ซึ่งมีค่าความน่าจะเป็ นเท่ากับ .386 ที่
องศาอิสระเท่ากับ 1 (df = 1) นัน่ คือ ค่าไค-สแควร์ แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนยั สาคัญ แสดงว่า
ยอมรับสมมติฐานหลักที่วา่ โมเดลการวัดมีความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยค่า
ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.999 และค่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้
แล้ ว (AGFI) เท่ากับ 0.992 และค่าดัชนีรากของกาลังสองเฉลี่ยของเศษ (RMR) เท่ากับ .001
เมื่อพิจารณาค่าน ้าหนักองค์ประกอบตัวบ่งชี ้ด้ านผลลัพธ์ พบว่า มีตวั แปร
ที่เป็ นตัวบ่งชีค้ วามส าเร็ จการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่ อ
เสริ มสร้ างทักษะการรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยนมัธยมศึกษา ได้ อย่างมี
นัยสาคัญที่ทางสถิตทิ ี่ (p<.01) จานวน 5 ตัวแปร โดยตัวแปรดังกล่าว มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบใน
รู ปคะแนนมาตรฐานเป็ นบวกอยู่ระหว่าง .82 ถึง .95 ตัวแปรที่มีค่านา้ หนักองค์ประกอบในรู ป
คะแนนมาตรฐานความสาคัญมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้ แก่ 1) ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการถ่ายทอดความรู้ความคิด จินตนาการผ่านผลงานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (CREATE1) 2) มี ความรู้ ทักษะและพฤติกรรมอันพึง ประสงค์จ ากการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารสามารถนามาปรับใช้ ในการแก้ ปัญหาในชีวิตประจาวันได้ (PROFIC1)
และ 3) มีวิจารณญาณในการคัดกรองสารสนเทศที่ได้ จากการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (PROFIC2)
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การสร้ างสเกลองค์ประกอบย่อยของโมเดลด้ านกระบวนการ ใช้ ตวั บ่งชี ้
เดี่ยวจานวน 5 ตัว จากองค์ประกอบย่อย 2 องค์ประกอบ สาหรับนาไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันอันดับที่สอง ซึง่ เขียนในรูปสมการ ได้ ดงั นี ้
PROFIC = 0.399**(PROFI1) + 0.096**(PROFI2) + 0.256**(PROFI3)
CREATE = 0.663**(CREAT1) + 0.161**(CREAT2)
หมายเหตุ: **p < .01
ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโดยภาพรวม พบว่า ตัวบ่งชี ้เดี่ยวทังหมดเป็
้
น
ตัวบ่งชี ้ความสาเร็จการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้ าง
ทักษะการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยนมัธยมศึกษา
3. ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดตัวบ่งชี ้รวมความสาเร็ จการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้ างทั กษะการรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของนักเรี ยนมัธยมศึกษา
ผลการพิ จ ารณาความสั ม พั น ธ์ ข องสเกลองค์ ป ระกอบย่ อ ยทั ง้ 11 ตั ว พบว่ า
องค์ประกอบย่อยหรื อตัวบ่งชี ้ใหม่ทุกตัวมีความสัมพันธ์ กันอย่างมีนยั สาคัญ (p<.01) ทุกค่า มีค่า
สัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ ตงแต่
ั้
.342 ถึง .739 โดยคู่ตวั บ่งชี ้ที่มีความสัมพันธ์ กันมากที่สุด คือ
สมรรถนะการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยน (PROFIC) และความสามารถ
ในการสร้ างสรรค์ชิ ้นงานด้ วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยน (CREATE) มีค่า
Bartlett’s test of Sphericity มีค่าเท่ากับ 3535.507 (p<.000) แสดงว่า เมทริ กซ์สหสัมพันธ์
ระหว่างตัวบ่งชี ้แตกต่างจากเมทริ กซ์เอกลักษณ์อย่างมีนยั สาคัญ ค่าดัชนีไกเซอร์ -ไมเยอร์ -ออลคิน
(Kaiser-Meyer-Olkin Measures of Sampling Adequacy) มีคา่ เท่ากับ .923 แสดงว่าตัวบ่งชี ้มี
ความสัมพันธ์กนั มากพอที่จะนามาวิเคราะห์องค์ประกอบได้
ผลการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความตรงของตัวบ่งชี ้รวมความสาเร็ จการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของนักเรี ยนมัธยมศึกษา พบว่า โมเดลมีความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (Chir-square) มีค่าเท่ากับ 22.45 ซึ่งมีค่าความน่าจะ
เป็ นเท่ากับ .373 ที่องศาอิสระเท่ากับ 21 (df = 21) นัค่ ือ ค่าไคสแควร์ แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มี
นัยสาคัญ แสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลักที่วา่ โมเดลการวิจยั มีความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมู ล
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เชิงประจักษ์ โดยค่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.99 และค่าดัชนีวดั ระดับความ
กลมกลืนที่ปรับแก้ แกล้ ว (AGFI) เท่ากับ .98 และค่าดัชนีรากของกาลังสองเฉลี่ยของเศษ (RMR)
เท่ากับ .0051 ซึง่ มีคา่ เข้ าใกล้ ศนู ย์ แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
เมื่ อ พิ จ ารณาผลการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยัน อัน ดับ ที่ ห นึ่ ง ค่า น า้ หนัก
องค์ประกอบของตัวบ่งชี ้ทัง้ 11 ตัว มีคา่ เป็ นบวก โดยมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกตัว และ
มีขนาตตังแต่
้ 0.60 ถึง 0.90 แสดงว่าตัวบ่งชี ้ทัง้ 11 ตัว เป็ นตัวบ่งชี ้ความสาเร็ จการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของนักเรี ยนมัธยมศึกษา เรี ยงลาดับจากค่าน ้าหนักองค์ประกอบมากไปน้ อย ได้ แก่
ความสามารถในการสร้ างสรรค์ ชิ น้ งานด้ ว ยการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
(CREATE) สมรรถนะของนักเรี ยนในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (PROFIC) การ
สนับสนุนด้ านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอน (ADMISUP) การ
ใช้ เ ทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารของครู (TEACHER) สมรรถนะ/วิสัยทัศน์ของผู้บ ริ หาร
(VISION) นโยบายและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอน (POLICY)
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริ หาร (ADMIN) การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของนักเรี ยน (STUDENT) โครงสร้ างพืน้ ฐานด้ านระบบการให้ บริ การเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอน (ITSERV) โครงสร้ างพื ้นฐานด้ านระบบการบริ หาร
ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหลักสูตรที่บรู ณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการเรี ยนการสอน (CURRI)
ส าหรั บ ผลการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยัน อัน ดับ ที่ ส อง พบว่ า ค่า น า้ หนัก
องค์ประกอบของตัวบ่งชี ้รวมความสาเร็ จการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยน
การสอนเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยนมัธยมศึกษา
ทัง้ 4 ด้ าน มีค่าเป็ นบวกมีขนาดตังแต่
้ 0.727 ถึง 1.111 และมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุก
ด้ าน เรี ยงลาดับจากค่าน ้าหนักองค์ประกอบมากไปน้ อย ได้ แก่ ด้ านปั จจัยนาเข้ า ด้ านกระบวนการ
ด้ านบริ บท และด้ านผลลัพธ์ มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบ 1.111 1.006 0.847 และ 0.727
ตามลาดับ จากน ้าหนักดังกล่าวแสดงว่าตัวบ่งชี ้รวมความสาเร็ จการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อเสริมสร้ างทักษะการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
นักเรี ยนมัธยมศึกษา เกิดจากองค์ประกอบด้ านปั จจัยนาเข้ า ด้ านกระบวนการ ด้ านบริ บท และด้ าน
ผลลัพธ์ ซึ่ง องค์ประกอบในแต่ล ะองค์ประกอบมีความแปรผันร่ วมกับองค์ประกอบตัวบ่งชี ร้ วม
ความสาเร็ จการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้ างทักษะ
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การรู้ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารของนักเรี ยนมัธ ยมศึกษา ร้ อยละ 123.50 ร้ อยละ
101.10 ร้ อยละ 71.80 และร้ อยละ 52.80 สามารถเขียนสเกลองค์ประกอบตัวบ่งชี ้รวมความสาเร็ จ
การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารในการเรี ย นการสอนเพื่ อ เสริ ม สร้ างทัก ษะการรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยนมัธยมศึกษา ดังสมการ
SUCCESS = 0.15**(POLICY) + 0.18**(ADMIVISI) + 0.26**(ADMISUP) +
0.07**(ITSERV) - 0.02**(ITADMI) - 0.06**(CURRI) + 0.13**(ADMIN) +
0.25**(TEACHER) + 0.10**(STUDENT) + 0.37**(PROFIC) +
0.45**(CREATE)
หมายเหตุ: **p < .01
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยที่เสนอมาข้ างต้ น เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมผลการวิจัยครัง้ นีม้ ีความ
สอดคล้ องกับกรอบแนวคิดการในการวิจัย ซึ่งโมเดลตัวบ่ง ชี ร้ วมความส าเร็ จ การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของนักเรี ยน จากแผนภาพ 4.7 เป็ นการจาลองโมเดลจากการศึกษาเอกสารและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ที่ครอบคลุมองค์ประกอบหลักทัง้ 4 ด้ าน จากโมเดลจาลองนี ้ผู้วิจยั ได้ นาไป
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื ้อหา และโครงสร้ างของโมเดล โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญอีกครัง้
หนึง่ ซึง่ นาไปสูก่ ารสร้ างเครื่ องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่อจะนามาวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไป
ส่วนโมเดลตามแผนภาพ 4.9 เป็ นโมเดลที่ผ่านการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโดย
ใช้ ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันครัง้ นี ้ พบว่า โมเดลที่จาลองขึ ้นตาม
กรอบแนวคิดทฤษฎีมีความตรงและสอดคล้ องกับโมเดลลิสเรลที่ผ่านการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน ซึ่งโมเดลนีส้ ามารถนาไปใช้ ประโยชน์ในการประเมินความสาเร็ จฯ ได้ ต่อไป โดยผู้วิจัยมี
ประเด็นที่นา่ สนใจดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1. ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดตัวบ่งชี ้ความสาเร็ จการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของนักเรี ยนมัธยมศึกษา โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน มีประเด็นที่
น่าสนใจ ดังนี ้
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ด้ านบริ บท พบว่า ตัวบ่งชีเ้ ดี่ยวจานวน 10 ตัว เป็ นตัวบ่งชี ้ความสาเร็ จในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยนมัธยมศึกษา ได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < .01) แสดง
ว่าตัวบ่งชี ้เหล่านี ้เป็ นตัวบ่งชี ้ที่สาคัญพอที่จะบ่งบอกถึงความสาเร็ จในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อเสริมสร้ างทักษะการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของนักเรี ยนมัธยมศึกษาได้ โดยตัวบ่ง ชีเ้ ดี่ยวที่มีค่านา้ หนักความสาคัญมากที่สุด 3 อันดับแรก
ได้ แก่ การจัดทาแผนการพัฒนาด้ านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการ
เรี ยนการสอนในระยะเวลา 3-5 ปี (POLI1) รองลงมา คือ การกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาเพื่อให้ การดาเนินงานด้ านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการเรี ยน
การสอนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (VISION1) และ การใช้ เงินนอกงบประมาณมาสนับสนุนการ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการเรี ยนการสอน (SUPPOR3) ตามลาดับ
ข้ อค้ นพบดังกล่าวข้ างต้ น สะท้ อนให้ เห็นว่าการจัดทาแผนด้ านการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารในการเรี ย นการเรี ย นการสอนสามารถบ่ง ชี ค้ วามส าเร็ จ ในการใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารในการเรี ยนการเรี ยนการสอนเพื่ อเสริ ม สร้ างทักษะการรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยนมากที่สุด ที่เ ป็ นเช่นนี ้อาจเป็ นเพราะการจัดทา
แผนการดาเนินงานจะทาให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องใช้ เป็ นแนวทางในการดาเนินงานซึ่งสอดคล้ องกับตัวบ่งชี ้
ของ UNESCO ที่ให้ นา้ หนักความสาคัญกับตัวบ่งชี ้ด้ านการจัดทานโยบายและแผนของโรงเรี ยน
และปั จจัยที่จะส่งผลต่อความสาเร็ จในการส่งเสริ มให้ เกิดการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการเรี ยนการสอนที่สาคัญอีกประการหนึ่ง คือ ปั จจัยที่เกี่ ยวข้ องกับวิสัยทั ศน์และการ
สนับสนุนของผู้บริ หาร ซึ่งจะเห็นได้ จากค่านา้ หนักความส าคัญขององค์ประกอบ และจากการ
สารวจข้ อมูลเชิงประจักษ์ ที่เปรี ยบเทียบความเป็ นไปได้ ในการปฏิ บตั ิกับการปฏิ บตั ิจริ งนัน้ มีค่า
ความแตกต่างมากที่สุด ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้ องควรให้ ความสาคัญในการที่จะพัฒนาตัวบ่งชี ด้ ้ านนี ้ให้ มี
ความใกล้ เคียงกัน เพราะถึงแม้ ว่าตัวบ่งชีน้ ีม้ ีความสาคัญแต่ในระดับการปฏิบตั ิจริ งยังมีการให้
ความสาคัญด้ านนี ้น้ อย
ด้ านปั จจัยนาเข้ า พบว่า ตัวบ่งชี ้เดี่ยวจานวน 13 ตัว เป็ นตัวบ่งชี ้ความสาเร็ จในการ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยนมัธยมศึกษา ได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < .01) แสดง
ว่าตัวบ่งชี ้เหล่านี ้เป็ นตัวบ่งชี ้ที่สาคัญพอที่จะบ่งบอกถึงความสาเร็ จในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อเสริมสร้ างทักษะการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ของนักเรี ยนมัธยมศึกษาได้ โดยตัวบ่งชี ้เดี่ยวที่มีค่าน ้าหนักความสาคัญมากที่สุด 3 อันดับแรก
ได้ แก่ มี เครื่ องคอมพิวเตอร์ ให้ บริ การในการสืบค้ นข้ อ มูลจากอินเทอร์ เน็ตสาหรับนักเรี ยนอย่าง
เพี ย งพอ (ITSERV3) รองลงมาคื อ มี เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ใ ห้ บ ริ ก ารในการสื บ ค้ น ข้ อ มูล จาก
อินเทอร์ เน็ตสาหรับครูอย่างเพียงพอ (ITSERV2) และมีแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของโรงเรี ยน (ITADMIN5) ตามลาดับ
ข้ อค้ นพบดังกล่าวข้ างต้ น สะท้ อนให้ เห็นว่าสิ่งที่จะส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนเกิดทักษะการรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ นนั ้ โครงสร้ างพื ้นฐานด้ านการให้ บริ การเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการเรี ยนการสอนมีความสาคัญ และสามารถบ่งชีค้ วามสาเร็ จได้ เป็ นอย่างดี ซึ่ง
สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การที่ มุ่งพัฒนาการศึกษา
ภายใต้ กรอบแนวคิดหลักคุณภาพและความเท่าเทียม โดยนาเทคโนโลยีมาใช้ ให้ เกิดประโยชน์สูงสุด
และสนับสนุนครู ให้ นาสื่อดิจิทลั มาใช้ เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลางเพิ่มขึ ้น
อีกทัง้ ยังช่วยพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา กระตุ้นให้ นักเรี ยนสืบค้ นข้ อมูลและแสวงหาความรู้
เสริมสร้ างความสนใจ ตลอดจนช่วยให้ ผลการเรี ยนดีขึ ้นด้ วย ปั จจัยด้ านโครงสร้ างพื ้นฐานเป็ นตัวบ่งชี ้ที่
มีความสาคัญมาก ดังจะเห็นได้ จากแผนด้ านไอซีทีของประเทศสหรัฐอเมริ กา และประเทศเกาหลีใต้ ซึ่ง
ให้ ความสาคัญกับการดาเนินงานด้ านโครงสร้ างพื ้นฐานก่อนในช่วงต้ นของแผนการดาเนินงาน เพราะ
การเปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนเข้ าถึงเทคโนโลยี และมีทกั ษะทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้อย่างไม่มีที่สิ ้นสุด จะทาให้ ตระหนักถึงศักยภาพของตนเองเพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่า
ซึง่ จะเป็ นการสร้ างภูมิค้ มุ กันให้ กบั บุคคลเหล่านี ้ไม่ให้ ตกเป็ นเหยื่อของการถูกล่อลวง
ด้ านกระบวนการ พบว่า ตัวบ่งชี ้เดี่ยวจานวน 15 ตัว เป็ นตัวบ่งชี ้ความสาเร็ จในการ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยนมัธยมศึกษา ได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < .01) แสดงว่า
ตัวบ่งชีเ้ หล่านี ้เป็ นตัวบ่งชีท้ ี่สาคัญพอที่จะบ่งบอกถึงความสาเร็ จในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อเสริมสร้ างทักษะการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของนักเรี ยนมัธยมศึกษาได้ โดยตัวบ่งชี ้เดี่ยวที่มีค่าน ้าหนักความสาคัญมากที่สุด 3 อันดับแรก
ได้ แก่ นักเรี ยนได้ เรี ยนรู้และฝึ กทักษะการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างหลากหลาย
(STUDENT3) รองลงมา คือ การประเมินผลการเรี ยนรู้ที่สอดคล้ องกับการเรี ยนการสอนที่บรู ณา
การเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (TEACHER8) และผู้บริ หารใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารช่วยในการบริหารและใช้ ในชีวิตประจาวัน
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ข้ อ ค้ น พบดั ง กล่ า วข้ า งต้ น สะท้ อนให้ เ ห็ น ว่ า ตัว บ่ ง ชี ท้ ี่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยนสามารถบ่งชี ้ความสาเร็ จด้ านกระบวนการในการ
ใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารในการเรี ย นการสอน ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับ ตัว บ่ง ชี ด้ ้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของยูเนสโก (UNESCO) และประเทศในแถบยุโรป (EU) ที่ให้
ความส าคัญ กับ การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารของนักเรี ย น เช่น ตัว บ่ง ชี ก้ ารใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรี ยนและนอกโรงเรี ยน รวมถึงกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้
นักเรี ยนเกิดทักษะด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงการประเมินผลการเรี ยนรู้ ที่
สอดคล้ องกับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอน
ด้ านผลลัพธ์ พบว่า ตัวบ่งชี ้เดี่ยวจานวน 5 ตัว เป็ นตัวบ่งชี ้ความสาเร็ จในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยนมัธยมศึกษา ได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < .01) แสดง
ว่าตัวบ่งชี ้เหล่านี ้เป็ นตัวบ่งชี ้ที่สาคัญพอที่จะบ่งบอกถึงความสาเร็ จในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อเสริมสร้ างทักษะการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของนักเรี ยนมัธยมศึกษาได้ โดยตัวบ่งชี ้เดี่ยวที่มีคา่ น ้าหนักความสาคัญมากที่สดุ 3 ได้ แก่ นักเรี ยน
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการถ่ายทอดความรู้ความคิด จินตนาการผ่านผลงาน
ด้ านเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร (CREATE1) รองลงมา คือ มี ความรู้ ทักษะและ
พฤติกรรมอันพึงประสงค์จากการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสามารถนามาปรับใช้ ใน
ชีวิตประจาวันได้ (PROFIC1) และนักเรี ยนมีวิจารณญาณในการคัดกรองสารสนเทศที่ได้ จากการ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (PROFIC2)
ข้ อค้ นพบดังกล่าว แสดงให้ เห็นว่า ตัวบ่ง ชี ด้ ้ านที่ เกี่ ยวข้ องกับการสร้ างสรรค์
ชิ ้นงานของนักเรี ยนสามารถบ่งชี ้ความสาเร็ จด้ านผลลัพธ์ได้ สงู กว่าตัวบ่งชี ้อื่นๆ แต่คา่ น ้าหนักของ
ตัวบ่งชี ้เดี่ยวในองค์ประกอบย่อยด้ านผลลัพธ์มีความใกล้ เคียงกันมาก อยู่ในระดับ .80 ขึ ้นไป ซึ่งตัว
บ่งชี ้ด้ านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอนที่เกี่ยวข้ องกับตัวผู้เรี ยน
นันจะสอดคล้
้
องกับตัวบ่งชี ้ของประเทศในแถบยุโรปที่ให้ ความสาคัญกับตัวนักเรี ยนเป็ นหลัก เช่น
ตัวบ่ง ชี ด้ ้ านโอกาสในการเข้ าถึงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารของผู้เรี ยน ตัวบ่ง ชี ด้ ้ าน
สมรรถนะและเจตคติของผู้เรี ยนเกี่ยวกับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยตัวบ่งชี ้
ดังกล่าวได้ กาหนดสมรรถนะหลักของผู้เรี ยนในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
เรี ยนรู้และการสื่อสารกับผู้อื่น และผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างความเป็ นไปได้ ในการ
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ปฏิบตั แิ ละระดับการปฏิบตั ิจริ ง พบว่า ตัวบ่งชี ้ด้ านความสามารถในการสร้ างสรรค์ชิ ้นงานควรการ
ส่งเสริมมากขึ ้นเพราะยังมีการปฏิบตั นิ ้ อยกว่าตัวบ่งชี ้อื่นๆ ในด้ านเดียวกัน
ประกอบกับในปั จจุบนั การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอน
เป็ นแนวคิดที่สาคัญที่นานาประเทศให้ การยอมรับ และมีเป้าหมายในการส่งเสริ มให้ เกิดขึ ้นอย่าง
จริ งจังในประเทศ เพื่อทาให้ ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันในโลกยุคดิจิทลั ประเทศไทยก็
เช่นกัน ได้ มีการกาหนดหลักการไว้ ทงในพระราชบั
ั้
ญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และฉบับ
แก้ ไขเพิ่มเติม (พ.ศ.2545) ในหมวด 9 และกาหนดเป็ นยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาการศึกษาของ
ประเทศ เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็ นเครื่ องมือที่นักเรี ยนสามารถใช้ การ
พั ฒ นาตนเอง ซึ่ ง ข้ อค้ นพบจากค่ า น า้ หนั ก องค์ ป ระกอบในแต่ ล ะตัว บ่ ง ชี แ้ สดงให้ เห็ น ว่ า
สถาบันการศึกษาต้ องมีบทบาทในการส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนเกิดทักษะการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร โดยตัวบ่งชี ้ที่สาคัญที่จะบ่งบอกถึงความสาเร็ จเหล่านันมี
้ ความสาคัญเรี ยงตามลาดับ
ทังหมด
้
4 องค์ประกอบ ดังนี ้
ลาดับที่ 1 คือ องค์ประกอบที่ 2 ด้ านปั จจัยนาเข้ า ประกอบด้ วยตัวบ่งชี ้ 3 องค์ประกอบ
ได้ แก่ 1) โครงสร้ างพื ้นฐานด้ านการบริ การ 2) โครงสร้ างพื ้นฐานด้ านการบริ หาร และ 3)หลักสูตรที่
บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอน ซึ่งหลักสูตรที่บูรณาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอนเป็ นตัวบ่งชี ้สาคัญที่จะทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิด
ทักษะการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งสอดคล้ องกับตัวบ่งชี ้ของ UNESCO และ EU
ที่ให้ ความสาคัญในด้ านการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งในปั จจุบนั นี ้สถานศึกษาของประเทศไทยยังไม่มี
การพัฒนาหลักสูตรที่สง่ เสริมด้ านนี ้อย่างจริงจัง
ลาดับที่ 2 คือ องค์ประกอบที่ 3 ด้ านกระบวนการ ประกอบด้ วยตัวบ่งชี ้ 3 องค์ประกอบ
ได้ แก่ 1) การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริ หาร 2) การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของครู และ 3) การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยน โดยตัวบ่งชี ้
ที่สาคัญและมีน ้าหนักมากที่สุด คือ การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู เนื่องจาก
ครูที่การใช้ และส่งเสริมให้ นกั เรี ยนมีโอกาสได้ ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะทานักเรี ยน
เกิดทักษะด้ านนี เ้ พิ่ม ขึน้ แต่ในทางปฏิบตั ิพบว่า ครู ยังขาดความสามารถในการพัฒนาสื่ อด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้ วยตนเอง และการจัดบรรยากาศในห้ องเรี ยนที่กระตุ้นให้
ผู้เรี ยนเห็นความสาคัญของการแสวงหาความรู้ผา่ นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยังมีน้อย
ลาดับที่ 3 คือ องค์ประกอบที่ 1 ด้ านบริ บท ประกอบด้ วยตัวบ่งชี ้ 3 องค์ประกอบ ได้ แก่
1) นโยบายและแผนด้ านการใช้ เ ทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารในการเรี ยนการสอน 2)
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สมรรถนะและวิสยั ทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอน และ 3) การ
สนับสนุนให้ ครู และนักเรี ยนมีทักษะด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งตัวบ่งชี ้ที่มีค่า
น ้าหนักมากที่สุด คือการสนับสนุนให้ ครู และนักเรี ยนมีทกั ษะด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการเรี ยนการสอน แต่สิ่งที่ควรส่งเสริ มและพัฒนาในด้ านนี ้คือ สมรรถนะและวิสยั ทัศน์
ของผู้บริ หาร เนื่องจากผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความเป็ นไปได้ กับการปฏิบตั ิจริ ง ยังมีความ
แตกต่างกันมาก
ลาดับที่ 4 คือ องค์ประกอบที่ 4 ด้ านผลลัพธ์ ประกอบด้ วยตัวบ่งชี ้ 2 องค์ประกอบ ได้ แก่
1) สมรรถนะของนั ก เรี ยนในด้ านการใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร และ 2)
ความสามารถในการสร้ างสรรค์ชิ ้นงานของนักเรี ยน ซึ่งตัวบ่งชี ้ด้ านความสามารถในการสร้ างสรรค์
ชิ ้นงานนันมี
้ คา่ น ้านักสูงที่สดุ เมื่อเปรี ยบเทียบในองค์ประกอบย่อย จึงเป็ นตัวบ่งชี ้สาคัญที่ควรได้ รับ
การส่ง เสริ ม ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับ การให้ ค่า น า้ หนัก ของตัว บ่ง ชี ข้ อง UNESCO และ EU ที่ ใ ห้
ความสาคัญกับด้ านผู้เรี ยนมากที่สดุ
2. เมื่อพิจารณาผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดตัวบ่งชี ้รวมความสาเร็ จใน
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการรู้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยนมัธยมศึกษาของตัวบ่งชี ้เดี่ยวในแต่ละองค์ประกอบ โดยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง พบว่า ค่าน ้าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี ้มีคา่ เป็ นบวก
มีขนาดค่อนข้ างสูงและใกล้ เคียงกัน โดยองค์ประกอบด้ านปั จจัยนาเข้ า ถือว่ามีน ้าหนักองค์ประกอบ
สูงสุด ที่เป็ นเช่นนี ้ เนื่องจากตัวบ่งชีอ้ ยู่ในองค์ประกอบนีป้ ระกอบด้ วยตัวบ่งชีท้ ี่เกี่ยวกับโครงสร้ าง
พื ้นฐานทังด้
้ านระบบบริ การและระบบบริ หาร รวมถึงหลักสูตรที่บรู ณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในการเรี ยนการสอน เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญที่สุดในการขับเคลื่อนการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอน ซึ่งการจัดทาตัวบ่งชี ้ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของนานาประเทศจะให้ ความสาคัญในด้ านโครงสร้ างพื ้นฐาน
ส่วนองค์ประกอบด้ านกระบวนการ มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบรองลงมา ซึ่งองค์ประกอบ
ด้ านนี ้เกี่ยวข้ องกับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริ หาร ครู และนักเรี ยน ซึ่งค่า
น า้ หนัก องค์ ป ระกอบย่อ ยในด้ า นกระบวนการที่ มี ค่า น า้ หนัก มากที่ สุด คื อ การใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของครู ซึง่ ตัวบ่งชี ้เดี่ยวในองค์ประกอบนี ้สามารถบ่งชี ้ความสาเร็ จในการ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอนได้ เนื่องจากเป็ นตัวบ่งชี ้ที่เกี่ยวข้ องกับ
กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนของครู โดยใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร เช่น ครู
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จะต้ องสร้ างกิจกรรมและสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ ที่เหมาะสมเพื่อให้ นักเรี ยนเห็นว่า เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารสามารถช่วยให้ นกั เรี ยนทางานได้ ดีขึ ้น สิ่งที่เรี ยนน่าสนใจมากขึ ้น และ
เปิ ดกว้ างให้ นกั เรี ยนได้ ใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ในการแสดงออกได้ ดีขึ ้น ซึ่งจะส่งผลให้ นกั เรี ยนเห็น
คุณค่าและมีความกระตือรื อร้ นในการเรี ยนรู้มากขึ ้น และต้ องมีการประเมินผลที่สอดคล้ องกับการ
เรี ยนการสอนที่บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนตัวบ่งชี ้เดี่ยวในด้ านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยนที่มีคา่ น ้าหนักมากที่สุด คือ นักเรี ยนได้ เรี ยนรู้และ
ฝึ กทักษะการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างหลากหลาย ซึ่งคอมพิวเตอร์ มีเครื่ องมือ
ในการสร้ างสรรค์ชิ ้นงานจานวนมากและมีความยืนหยุ่นสูงจึงทาให้ นกั เรี ยนสามารถสร้ างผลงาน
ตามแนวทางของตนเองได้ ดี ครู สามารถเปลี่ยนบทบาทของตนโดยลดการยืน สอนหน้ าชัน้ และ
เปลี่ยนไปเป็ นการช่วยชีน้ านักเรี ยนในการทาโครงงานได้ มากขึน้ อีกทัง้ ความสามารถในการ
ติดต่อสื่อสารผ่านระบบเครื อข่ายทาให้ นักเรี ยนค้ นหาความรู้ ได้ ด้วยตนเอง สามารถแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับเพื่อนนักเรี ยนด้ วยกันไม่ว่าจะอยู่ใกล้ หรื ออยู่ไกล ดังนันการเรี
้
ยนรู้จึงเกิดขึ ้นได้ ใน
หลายมิ ติทงั ้ จากการค้ นพบด้ วยตนเองจากการลงมื อทา หรื อคาแนะนาจากครู และการรั บฟั ง
ความคิดจากเพื่อนนักเรี ยนด้ วยกันเอง
ส่วนองค์ประกอบที่คา่ น ้าหนักรองลงมา คือ ด้ านบริบท ประกอบด้ วยองค์ประกอบย่อย 3
องค์ประกอบ คือ นโยบายและแผนด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร สมรรถนะและ
วิสยั ทัศน์ของผู้บริ หาร และการสนับสนุนให้ มีการใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารในการ
เรี ยนการสอน ซึง่ ตัวบ่งชี ้เดี่ยวในองค์ประกอบนี ้มีคา่ น ้าหนักความสาคัญใกล้ เคียงกัน และสามารถ
บ่งชี ้ความสาเร็ จได้ ทงั ้ 10 ตัวบ่งชี ้ แต่สิ่งที่ควรเร่งดาเนินการในลาดับแรก คือ การกาหนดนโยบาย
และแผนด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ย นการสอนระยะ 3-5 ปี เพื่อใช้ เป็ น
แนวทางในการดาเนินงานของโรงเรี ยน ซึง่ ผู้บริหารเป็ นผู้กาหนดนโยบายในสถานศึกษา ดังนันควร
้
มี ก ารพัฒ นาความรู้ และทัก ษะในด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารให้ แ ก่ ผ้ ูบ ริ ห าร
สถานศึกษา เพื่อให้ เห็นถึงความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งจะส่งผลในด้ านการสนับสนุน
การใช้ ไอซีทีในการศึกษามากยิ่งขึ ้น
ส่วนองค์ประกอบหลักที่มีคา่ น ้าหนักน้ อยที่สดุ ได้ แก่ ด้ านผลลัพธ์ แต่ เป็ นที่น่าสังเกตว่า
องค์ประกอบในด้ านที่เกี่ยวข้ องกับด้ านผลลัพธ์ คือ สมรรถนะของนักเรี ยนด้ านการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และด้ านการสร้ างสรรค์ชิ ้นงานของนักเรี ยน มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบ
น้ อยอยูใ่ นลาดับสุดท้ าย แต่เมื่อพิจารณาจากค่าน ้าหนักองค์ประกอบย่อย ตัวบ่งชี ้เดี่ยวในด้ านนี ้จะ
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มีค่านา้ หนักสูงกว่าตัวบ่งชี ใ้ นด้ านอื่นๆ ดัง นัน้ จึงควรเปิ ดโอกาสให้ นักเรี ยนสามารถเข้ าถึงและ
สร้ างสรรค์ชิ ้นงานด้ วยการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จากข้ อ ค้ น พบดัง กล่า ว จะเห็ นได้ ว่า องค์ ป ระกอบหลัก ด้ า นปั จ จัย นาเข้ า มี ค วามค่า
น ้าหนักความสาคัญมากที่สุด ซึ่งสอดคล้ องกับกรอบการดาเนินงานตามแผนการศึกษาแห่งชาติ
ฉบับ ปรั บ ปรุ ง (พ.ศ.2552-2559) ที่ จ ะเร่ ง รั ด พัฒ นาเครื อ ข่ า ยและเชื่ อ มโยงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอน ที่เข้ าถึงง่าย ประหยัด และสะดวกต่อการใช้ สาหรับ
ผู้เ รี ย นและประชาชนทั่ว ไป รวมถึ ง การส่ ง เสริ ม สนับ สนุน อย่ า งจริ ง จัง ในการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพการสอน
ของครู โดยพัฒนาครู ให้ มีความรู้ ความสามารถในการผลิตและใช้ สื่อเทคโนโลยีในการเรี ยนการ
สอน และถึงแม้ ว่าน ้าหนักความสาคัญของแต่ละองค์ประกอบแต่ละด้ านจะไม่เท่ากัน แต่น ้าหนัก
องค์ประกอบก็มีความใกล้ เคียงกัน และแตกต่างกันไม่มากนัก แสดงให้ เห็นว่า องค์ประกอบต่างๆ
มีความสาคัญร่วมกันในการบ่งชี ้ความสาเร็ จในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
เรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยนร่วมกัน
ดังนันควรให้
้
ความสาคัญกับองค์ประกอบทุกด้ าน ไม่ควรให้ ความสาคัญด้ านใดด้ านหนึ่ง แต่การ
น าตัว บ่ง ชี ด้ ัง กล่ า วมาใช้ ทัง้ 43 ตัว บ่ง ชี ้ อาจจะเป็ นเรื่ อ งที่ ท าได้ ย ากและอาจจะไม่ ป ระสบ
ความสาเร็จ จึงควรเลือกตัวบ่งชี ้ที่มีคา่ น ้าหนักสูงในแต่ละองค์ประกอบมาดาเนินการ โดยแบ่งการ
ดาเนินงานออกเป็ น 3 ระยะ คือ ระยะที่หนึ่ง ดาเนินการเกี่ยวกับตัวบ่งชี ้ที่เกี่ยวข้ องกับโครงสร้ าง
พื ้นฐานการให้ บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอน กาหนดให้ โรงเรี ยน
จัดทาแผนด้ านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอน พร้ อมรายละเอียด
โครงการและกิจกรรม และจัดทาหลักสูตรแกนกลางที่บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการเรี ยนการสอน ระยะที่สอง ดาเนินงานด้ านตัวบ่งชี ้ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนา ได้ แก่
สร้ างความตระหนักให้ ครูและผู้บริ หารเห็นความสาคัญของการนาเทคโนโลยีมาใช้ ในการเรี ยนการ
สอน สร้ างเครื อข่ายความร่ วมมือภายในกลุ่ม โรงเรี ยนหรื อกลุ่มจังหวัดเพื่อจัดทาหลักสูตรที่บูรณา
การเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอน พัฒนาครู ให้ สามารถสร้ างและ
พัฒ นาเนื อ้ หาสื่ อดิจิ ทัล ปรับบทบาทของครู จ ากผู้สอนมาเป็ นผู้แนะนาและกระตุ้นให้ นั กเรี ยน
สามารถเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ระยะที่สาม คือ เปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนมีส่วนร่วมในการ
กาหนดเนื ้อหา หรื อพัฒนาสื่อการเรี ยนรู้ร่วมกับครู พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลที่สอดคล้ อง
กับกระบวนการเรี ยนการสอนที่บรู ณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัฒนาผู้เรี ยนให้
สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสารในการเรี ยนรู้อย่างมีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรม
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3. จากข้ อมูลเชิงประจักษ์ ที่เก็บรวบรวมได้ และนามาวิเคราะห์รายตัวบ่งชี ้ มีข้อสังเกต
ดังนี ้
3.1 เมื่ อพิจ ารณาจากค่า เฉลี่ ยของตัว บ่ง ชี เ้ ดี่ยวในแต่ละองค์ ประกอบ พบว่า ไม่
แตกต่างกันมากนัก โดยตัวบ่งชี ้เดี่ยวมีคา่ อยู่ระหว่าง 2.50-2.98 โดยตัวบ่งชี ้ด้ านการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยน (STUDENT) มีคา่ สูงสุดเท่ากับ 2.98 รองลงมา คือ ตัวบ่งชี ้
ด้ านโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านระบบการบริหาร (ITADMI) ตัวบ่งชี ้ด้ านสมรรถนะของนักเรี ยนในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (PROFIC) และตัวบ่งชี ้ด้ านสมรรถนะ/วิสยั ทัศน์ของผู้บริ หาร
(VISION) ตามล าดับ ที่เ ป็ นเช่นนี เ้ นื่ องจากการขับเคลื่ อนการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรี ยนนันมี
้ จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนา
ผู้เรี ยนให้ เกิดทักษะที่จาเป็ นในการเรี ยนรู้ หรื อความสามารถในการเรี ยนรู้วิธีเรี ยน (learning how
to learn) การรู้ จักวิธีการเรี ยนรู้ การปรับตัวให้ เข้ ากับการเปลี่ยนแปลง และความสามารถที่จะ
เข้ าใจข้ อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วเป็ นทักษะทัว่ ไปในปั จจุบนั ที่ทกุ ๆ คนควรจะ
มี ด้ วยเหตุนี ้อาจจะเป็ นสาเหตุทาให้ ตวั แปรด้ านที่เกี่ยวข้ องกับตัวนักเรี ยนมีคา่ เฉลี่ยเลขคณิตสูง แต่
โดยภาพรวมแล้ วถือว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของตัวแปรที่ใช้ ในการพัฒนาความสาเร็ จการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอนในทุกด้ านมีคา่ ใกล้ เคียงกันมาก นัน่ แสดงให้ เห็นว่า
องค์ประกอบทุกด้ านมีความสาคัญใกล้ เคียงกัน
3.2 จากแผนภาพการแสดงค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี ้เดี่ยวจาแนกรายสังกัด พบว่า ตัวบ่งชี ้ที่
9 การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยน อยู่ในระดับที่สงู กว่าตัวบ่งชี ้อื่นในทุกสังกัด/
ประเภทโรงเรี ยน และตัวบ่งชี ้ที่ 6 หลักสูตรที่บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อยู่ใน
ระดับต่ากว่าตัวบ่งชี อ้ ื่ นในทุกสังกัด/ทุกประเภท อาจเนื่องมาจากนักเรี ยนสามาถเข้ าถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้ ง่าย หน่วยงานต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชนให้ ความสาคัญในการนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ ามาใช้ ในประเทศไทย ทังในระดั
้
บโรงเรี ยนและระดับสังคม
แต่ตวั บ่งชี ้ที่ 6 มีคะแนนที่ต่ากว่าตัวบ่งชี ้อื่น อาจเป็ นเพราะสถานศึกษายังขาดการบูรณาการไอซีที
เข้ าไปเป็ นเนื ้อหาสาระของหลักสูตร
3.3 เมื่อนาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมาจัดทา scatter diagram เพื่อใช้ ใน
การจัดกลุ่มโรงเรี ยน เพื่อดูประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและความเท่าเทียมด้ านการใช้ ไอซีทีใน
โรงเรี ยน จาแนกตาม 4 องค์ประกอบ ดังแผนภาพ 4.6 โดยพิจารณาจากจุดตัดของคะแนนเฉลี่ย (X
= 2.6) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.5) โดยใช้ ภาพรวมโรงเรี ยน (N =55) ซึ่งสามารถจาแนก
ได้ เป็ น 4 ประเภท คือ 1) กลุ่มโรงเรี ยนที่มีประสิทธิภาพในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
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สื่อสารในการเรี ยนการสอนอยู่ในระดับดี (X  2.6) และมีความเท่าเทียมภายในโรงเรี ยนใกล้ เคียง
กัน (S.D. ˂ 0.5) 2) กลุม่ โรงเรี ยนที่มีประสิทธิภาพในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
การเรี ยนการสอนอยู่ในระดับดี (X  2.6) และมีความเท่าเทียมภายในโรงเรี ยนแตกต่างกัน (S.D.
 0.5) 3) กลุ่มโรงเรี ยนที่มีประสิทธิภาพในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยน
การสอนอยู่ในระดับพอใจ (X ˂ 2.6)และมีความเท่าเทียมภายในโรงเรี ยนใกล้ เคียงกัน (S.D. ˂
0.5) 4) กลุ่มโรงเรี ยนที่มีประสิทธิภาพในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยน
การสอนอยู่ในระดับพอใจ (X < 2.6) และมีความเท่าเทียมภายในโรงเรี ยนแตกต่างกัน (S.D. >
0.5)
จากแนวคิดของการแบ่งกลุม่ โรงเรี ยนนี ้ สามารถนามาใช้ ประโยชน์ในการจัดกิจกรรม
หรื อจัดทานโยบายเพื่อส่งเสริ ม ศักยภาพให้ โรงเรี ยนสามารถดาเนินการในแต่ละองค์ประกอบ ให้
สอดคล้ องกับบริ บทของโรงเรี ยนที่มีอยู่ เช่น โรงเรี ยนที่อยู่ในกลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยสูงใน
องค์ประกอบหลักด้ านบริบท แต่เมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบด้ านอื่น อาจถูกจัดให้ อยู่ในกลุ่มที่ 2
กลุม่ ที่ 3 หรื อกลุม่ ที่ 4 ขึ ้นอยูก่ บั การปฏิบตั ติ ามตัวบ่งชี ้ของแต่ละโรงเรี ยน
ดังนันในการส่
้
งเสริ มและสนับสนุนให้ โรงเรี ยนแต่ละโรงเรี ยนมีความเสมอภาคและ
มาตรฐานใกล้ เคียงกันนัน้ อาจจะไม่สามารถทาพร้ อมกันภายในปี เดียวได้ แต่สามารถดูได้ จาก
องค์ประกอบแต่ละด้ านว่าควรสนับสนุนโรงเรี ยนในด้ านใดบ้ าง เช่น โรงเรี ยนที่อยู่ในกลุ่มที่ 4 ของ
แต่ล ะองค์ ประกอบ ควรได้ รับ การสนับสนุน ก่ อน ซึ่ง ใน 1 โรงไม่จ าเป็ นต้ อ งส่ง เสริ ม ครบทัง้ 4
องค์ประกอบพร้ อมๆ กัน กล่าวคือ ในแต่ละปี โรงเรี ยนได้ รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริ ม
ด้ านการใช้ ไอซีทีในการเรี ยนการสอน ซึ่งโรงเรี ยนสามารถนาข้ อมูลจากการจัดกลุ่มโรงเรี ยนมา
พิจารณาว่าควรจะพัฒนาโรงเรี ยนในด้ านใดเป็ นอันดับแรก
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั และข้ ออภิปรายที่กล่าวไว้ ข้างต้ น มีข้อเสนอแนะในการปฏิบตั ิ ดังนี ้
ข้ อเสนอแนะสาหรับหน่ วยงานในส่ วนกลาง/หน่ วยงานต้ นสังกัดทุกระดับ
1. ควรมี ก ารก าหนดนโยบายของการจัด การศึก ษาเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอนอย่างชัดเจนตังแต่
้ ระดับชาติ ระดับกระทรวง เพื่อให้
มี ผ ลบัง คับ ใช้ และให้ โรงเรี ย นตระหนัก ถึ ง ความจ าเป็ นของการเตรี ยมผู้เ รี ย นให้ มี ทัก ษะด้ า น
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร เพื่ อให้ สามารถนาไปพัฒ นาตนเอง และใช้ ในการเรี ยน
แสวงหาความรู้ตอ่ ไป
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2. หน่วยงานต้ นสังกัดหรื อเขตพื ้นที่การศึกษาสามารถนาตัวบ่งชี ้ทัง้ 43 ตัว มาใช้ ในการ
ประเมินผลและติดตามการดาเนินงานของโรงเรี ยน ซึ่ง สามารถแบ่ง การพัฒ นาและสนับสนุน
ส่งเสริ มได้ ตามกลุ่มโรงเรี ยน เช่น โรงเรี ยนที่มีปัจจัยนาเข้ าด้ านโครงสร้ างพื ้นฐานต่า ก็ส่งเสริ มใน
ด้ านปั จจัยนาเข้ า หรื อโรงเรี ยนที่มีปัญหาในเรื่ องกระบวนการเรี ยนการสอนด้ วยเทคโนโลยีต่า ก็ควร
ได้ รับการพัฒนาในด้ านนี ้ให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น หรื อคัดเลือกโรงเรี ยนโดยใช้ เกณฑ์เหล่านี ้ใน
การประเมิน เพื่อสร้ างเป็ นแบบอย่างให้ โรงเรี ยนได้ มีแนวทางในการพัฒนาต่อไป
3. ควรกระตุ้น ให้ ผู้บ ริ ห ารและครู พัฒ นาตนเองเพื่ อ เพิ่ ม สมรรถนะด้ า นการใช้ สื่ อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอน และปรับเปลี่ยนบทบาทจากผู้สอน มา
เป็ นผู้ให้ คาปรึ กษาในการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน เนื่องจากในปั จจุบนั กระบวนการเรี ยนรู้ สาคัญกว่า
ความรู้ เพราะนักเรี ยนแต่ละคนจะต้ องมีวิธีการเรี ยนรู้ (learning style) ต่างกันในการเสาะแสวงหา
ความรู้ตามแนวทางที่เหมาะสมกับตนเอง
4. ประชาสัมพันธ์เพื่อชี ้แนะแนวทางแหล่งข้ อมูลในการอบรม เช่น บทเรี ยนออนไลน์ของ
หน่วยงานต่างๆ ที่จัดทาขึน้ เช่น e-learning ของสานักงาน ก.พ. และสร้ างแรงจูงใจให้ ครู และ
ผู้บริหารเข้ าไปเรี ยนรู้ด้วยตนเอง
5. ในการที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ โรงเรี ยนมีประสิทธิภาพและเสมอภาคในการนาไอซีที
มาใช้ เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน ให้ สอดคล้ องกับงบประมาณที่ได้ รับจัดสรร ควรใช้ ข้อมูลจาก
การจัดกลุม่ โรงเรี ยนในแต่ละองค์ประกอบมาพิจารณาร่วมด้ วย
6. ควรส่งเสริ มให้ นักเรี ยนได้ มีโอกาสเข้ าถึง และได้ ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการเรี ยนรู้ของตนเองอย่างสม่าเสมอ
7. ในการกาหนดเกณฑ์การประเมินความสาเร็ จในแต่ละตัวบ่งชี ้อาจมีการทบทวน และ
พัฒนาปรับปรุงได้ ตามความเหมาะสม
ข้ อเสนอแนะสาหรับโรงเรียน
เพื่อให้ เกิดการเสริ มสร้ างทักษะการรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยน
โรงเรี ยนควรดาเนินการ ดังนี ้
1. ควรดาเนินการประเมินความสาเร็ จของโรงเรี ยนในการนาไอซีทีมาใช้ ในการเรี ยนการ
สอนเพื่อเสริมสร้ างทักษะการรู้ไอซีทีของนักเรี ยน โดยนาตัวบ่งชี ท้ งั ้ 43 ตัวมาพิจารณาเพื่อให้ ทราบ
จุดอ่อนจุดแข็งของการดาเนินงานเพื่อใช้ เป็ น baseline data ในการตัดสินใจ หรื อจัดทานโยบาย
ด้ านการใช้ ไอซีทีในการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยนต่อไป และจัดเก็บข้ อมูลตามตัวบ่งชี อ้ ย่าง
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ต่อเนื่องเพื่อใช้ ในการติดตามประเมินผลการดาเนินงานของโรงเรี ยน และนาผลมาปรับปรุ งการ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
2. ควรจัดทาแผน/นโยบายของโรงเรี ยนที่สง่ เสริมให้ เกิดการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในการเรี ยนการสอน และมีแผนการดาเนินงานทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว พร้ อมทัง้
รายละเอียดของโครงการและกิจกรรม เพื่อให้ ผ้ ทู ี่เกี่ ยวข้ องใช้ เป็ นแนวทางในการดาเนินงานได้
อย่างต่อเนื่อง และมีแผนการดาเนินงานในระยะสันและระยะยาว
้
โดยพิจารณาจุดอ่อนจุดแข็งใน
แต่ละองค์ประกอบเพื่อเสริมจุดแข็งของเรี ยนและเร่งดาเนินการพัฒนาในจุดด้ อยของโรงเรี ยนต่อไป
3. ผู้บริ หารสามารถบริ หารโรงเรี ยนแบบเชิงรุ กโดยนาผลการประเมินตามตัวบ่งชี ้มาใช้
ในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรี ยนได้ หากพบว่ามีด้านใดบกพร่องก็ควรพัฒนาในข้ อนันๆ
้ ก่อน
4. ควรจัดทาแผนการอบรมผู้บริ หารและครูให้ สอดคล้ องกับจุดอ่อนจุดแข็งของโรงเรี ยน
ในแต่ละองค์ประกอบ เพื่อให้ ครู และผู้บริ หารมีสมรรถนะด้ านไอซีที และสามารถนาไอซีทีมาใช้ ใน
การเรี ยนการสอน
5. จั ด หาสื่ อ ดิ จิ ทั ล ทั ง้ ในรู ป แบบของ e-book, e-library และ courseware ที่ เ ป็ น
freeware เนื่ องจากในปั จจุบันนี ม้ ีสื่ อการเรี ยนการสอนหลากหลายรู ปแบบถูกเผยแพร่ อยู่ใน
อินเทอร์ เน็ต และเป็ นสื่อที่มีคณ
ุ ภาพและน่าสนใจ ซึ่งสามารนามาให้ ผ้ เู รี ยนได้ ใช้ ในการเรี ยนรู้ เพื่อ
สนับสนุนและเพิ่มโอกาสในการเรี ยนให้ แก่ผ้ เู รี ยนสามารถเรี ยนรู้ด้วยตนเองมากขึ ้น และกระตุ้นให้
ผู้เรี ยนเกิดทักษะด้ านไอซีทีมากขึ ้น หรื อรวมกลุ่มโรงเรี ยนแล้ วจัดทาระบบ e-learning ร่วมกันใน
กลุม่ โรงเรี ยน
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยต่ อไป
1. ควรมีการพัฒนาเครื่ องมือที่วดั ทักษะการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตาม
ตัว บ่ง ชี ้ ได้ แ ก่ สมรรถนะของผู้ เรี ย นด้ า นการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร และ
ความสามารถในการสร้ างสรรค์ชิ น้ งานของนักเรี ยนด้ วยการใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศและการ
สื่อสาร
2. ควรมีการทาวิจยั เพื่อสารวจการส่งเสริ มการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในการเรี ยนการสอนเพื่อเสริมสร้ างทักษะการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยนใน
ทุกระดับและประเภทการศึกษา
3. การวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ เก็บรวบรวมข้ อมูลเฉพาะผู้บริ หาร ครู และนักเรี ยนเท่านัน้ การ
วิจัยครัง้ ต่อไปควรเก็บรวบรวมข้ อมูลจากผู้ปกครอง และชุมชนด้ วย เพื่อการตรวจสอบความไม่
แปรเปลี่ ยนของโมเดลที่ ไ ด้ จ ากการวิ จัย ซึ่ง การเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล ครั ง้ นี เ้ ป็ นการเก็ บ ข้ อมูลใน
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ช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งตามหลักแล้ วจะต้ องเก็บเป็ นช่วงเวลาโดยต้ องแบ่งเป็ นด้ านบริ บท ด้ านปั จจัย
นาเข้ า ด้ านกระบวนการ และด้ านผลลัพธ์ ซึ่งจะทาให้ เห็นค่าอิทธิพลทางตรง และอิทธิพลทางอ้ อม
ที่เกิดขึ ้นกับตัวนักเรี ยนจริงๆ
4. เมื่อนาโมเดลที่ได้ จากการวิเคราะห์ข้อมูลรายบุคคลมาเปรี ยบเทียบกับการวิเคราะห์
ข้ อมูลรายโรงเรี ยน พบว่า มีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้ อยคือ ข้ อมูลรายบุคคลบ่งชี ้ว่าตัวบ่งชี ้ด้ าน
ปั จจัยนาเข้ ามีความสาคัญมากที่สดุ แต่เมื่อนาข้ อมูลมาวิเคราะห์รายโรงแล้ วจะให้ น ้าหนักไปที่ตวั
บ่งชีด้ ้ านกระบวนการ แต่เนื่องจากงานวิจยั ครัง้ นี ้ใช้ กลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กในแต่ละโรงเรี ยน ซึ่ง
อาจจะทาให้ การวิเคราะห์ ข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนได้ ซึ่งการวิจัยครัง้ ต่อไปจึง ควรเก็บข้ อมูล
อย่างน้ อยโรงเรี ยนละ 30 คนขึ ้นไป เพื่อที่จะสามารถนาข้ อมูลมาวิเคราะห์ด้วย HLM ซึ่งจะทาให้ ได้
ข้ อค้ นพบเพื่อไปจัดทานโยบายการศึกษาต่อไป
5. ควรจัดทา estimate missing ในแบบสอบถามที่มีการตอบข้ อมูลไม่ครบ ซึ่งนักสถิติ
เชื่อว่าข้ อมูลที่ไม่ครบนันมี
้ คณ
ุ ค่าในการนามาวิเคราะห์ แต่ถ้าหากข้ อมูลที่ตดั ทิ ้งไม่เกินร้ อยละ 10 ก็
ไม่มีผลกระทบต่อการวิเคราะห์ข้อมูล (Hair, 2010)
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาคัดเลือกตัวบ่งชี ้
นางสุรางค์ โพธิ์พฤกษาวงศ์

ที่ปรึกษาด้ านวิจยั และประเมินผลการศึกษา
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2. ดร.สุทธศรี วงษ์ สมาน
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
3. นางวาทินี ธีระตระกูล
ที่ปรึกษาด้ านมาตรฐานการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี รอดโพธิ์ทอง
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
6. รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ พรสีมา
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีการศึกษา
7. รองศาสตราจารย์กลั ณา สาธิตธาดา
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
8. นายชัยพงศ์ แกล้ วกล้ า
หัวหน้ าฝ่ ายประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
9. นางสาวดรุ ณี พรประเสริ ฐ
ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1
10. ดร.สุวิทย์ บึงบัว
สานักพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
11. นายสมจิต สมอ
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1
1.
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2.
3.
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รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ราตรี
ดร.จินตนา ศักดิภ์ ่อู ร่าม

ที่ปรึกษาสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ ธานี
ผู้อานวยการสานักนโยบายด้ าน
ประสิทธิภาพและบริหารจัดการศึกษา
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
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แบบสอบถามสาหรั บผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของตัวบ่ งชีใ้ นงานวิจัย
เรื่อง การพัฒนาตัวบ่ งชีค้ วามสาเร็จรวมการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในการเรี ยนการสอนเพื่อเสริมสร้ างทักษะการรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
นักเรียนมัธยมศึกษา
คาชีแ้ จง
เพื่อให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของตัวบ่งชี ้ สาหรับใช้ ประเมินความสาเร็ จ
การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารในการเรี ย นการสอนเพื่ อ เสริ ม สร้ างทัก ษะการรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยนมัธยมศึกษา โดยพิจารณาความตรงและความ
ครบถ้ วนของเนื ้อหา ความเหมาะสมและความสาคัญ เพื่อนาผลการตัดสินใจของผู้เชี่ยวชาญไป
วิเคราะห์และปรับปรุงพัฒนาตัวบ่งชี ้ต่อไป
ลักษณะของแบบสอบถาม
เป็ นแบบสอบถามความคิด เห็ น จากผู้เ ชี่ ย วชาญ เกี่ ย วกับ ตัว บ่ง ชี ค้ วามส าเร็ จ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยนมัธยมศึกษา โดยแยกออกเป็ น 3 ด้ าน ตามลักษณะของตัว
บ่งชี ้ จานวน 67 ตัวบ่งชี ้
คาแนะนาในการตอบ
ข้ อคาถามจากตัว บ่ง ชี ป้ ระกอบด้ ว ยตัวบ่ง ชี บ้ ่อย โดยแต่ละตัวบ่ง ชี ย้ ่อยกาหนดการให้
คะแนนออกเป็ น 2 ด้ าน คือ ความเหมาะสม สอดคล้ อง และความตรงของเนื ้อหา และความสาคัญ
ในการนาไปใช้ ประเมินความสาเร็ จการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการ
สอนเพื่อเสริมสร้ างทักษะการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยนมัธยมศึกษา โดยมี
ความหมายของการให้ คะแนน ดังนี ้
1) ด้ านความเหมาะสม ความสอดคล้ องและความตรงเชิงเนื ้อหาของตัวบ่งชี ้
1 คะแนน หมายถึง มีความเห็นว่า ตัวบ่งชี ้ตรงตามวัตถุประสงค์
0 คะแนน หมายถึง ไม่แน่ใจว่า ตัวบ่งชี ้ตรงตามวัตถุประสงค์
-1 คะแนน หมายถึง มีความเห็นว่า ตัวบ่งชี ้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
2) ด้ านความสาคัญในการนาตัวบ่งชี ้ไปใช้ ประเมินผลความสาเร็จ
5 คะแนน หมายถึง ตัวบ่งชี ้นี ้ มีความสาคัญมากที่สดุ
4 คะแนน หมายถึง ตัวบ่งชี ้นี ้ มีความสาคัญมาก
3 คะแนน หมายถึง ตัวบ่งชี ้นี ้ มีความสาคัญปานกลาง
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2 คะแนน หมายถึง ตัวบ่งชี ้นี ้ มีความสาคัญน้ อย
1 คะแนน หมายถึง ตัวบ่งชี ้นี ้ มีความสาคัญน้ อยที่สดุ
คาตอบของท่านในแบบสอบถามฉบับนี ้มีคณ
ุ ค่าต่อผู้วิจยั เป็ นอย่างยิ่ง ขอความกรุณ าตอบ
ให้ ครอบทุกข้ อ และขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี ้ หากประสงค์จะทราบข้ อมูลเพิ่มเติม หรื อ
ให้ ผ้ วู ิจยั ชี ้แจงข้ อสงสัยต่างๆ กรุณาติดต่อ นางสาวช่อบุญ จิรานุภาพ โทรศัพท์ 08-1363-0878
ขอความกรุณาตอบให้ ครบทัง้ 2 ด้ าน ในตัวบ่งชี ้ย่อยแต่ละข้ อ โดยการทาเครื่ องหมาย 
ลงในช่องคะแนนที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ทังในด้
้ านความเหมาะสมของเนื ้อหา และด้ าน
ความสาคัญในการนาไปใช้

องค์ประกอบ/องค์ประกอบ
ย่อย
การมีนโยบาย/ลักษณะ
ผู้บริหาร
1. มีนโยบายด้ านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการ
เรียนการสอนของ
สถานศึกษา หมายถึง
สถานศึกษาจัดทา
แผนพัฒนาด้ าน ICT และ
แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี
หากต้ องการเพิ่มเติม
ความหมาย

ตัวบ่งชี ้

1.1 โรงเรี ยนได้ จดั ทาแผนการ

พัฒนาด้ าน ICT ของโรงเรี ยนตาม
เป้าหมายโครงการฯ ในระยะ
เวลา 3 – 5 ปี ที่กาหนดขันตอน
้
และกิจกรรมการพัฒนา ตังแต่
้ เริ่ม
เข้ าจนถึงสิ ้นสุดโครงการ
1.2 โรงเรี ยนได้ จดั ทาแผนปฏิบตั ิ
การด้ าน ICT ประจาปี ที่ได้ กาหนด
กิจกรรม โครงการในปี นัน้ และเป็ น
ส่วนหนึง่ ของแผนปฏิบตั กิ าร
ประจาปี ของโรงเรี ยน
(โปรดระบุ)
1.3 อื่นๆ โปรด
...................................... ระบุ…………………………
......................................

ความ
เหมาะสมฯ
ด้ านเนื ้อหา
-1 0 1

ค่าน ้าหนัก
ความสาคัญ
5 4 3 2 1
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ย่อย

ตัวบ่งชี ้

2. สมรรถนะของผู้บริหาร 2.1 โรงเรี ยนมีระบบการกากับ

ด้ านการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารในการเรียนการ
สอน หมายถึง โรงเรี ยนมี
ระบบการกากับ ติดตาม
และประเมินผลการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในการเรี ยน
การสอนอย่างต่อเนื่อง
หากต้ องการเพิ่มเติม
ความหมาย
(โปรด
ระบุ).................................

ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน
โครงการ
2.2 โรงเรี ยนมีการกากับ ติดตาม
การจัดกิจกรรมด้ าน ICT อย่าง
ต่อเนื่อง สม่าเสมอ
2.3 มีการรายงานผลการกากับ
ติดตามการพัฒนาด้ าน ICT ต่อ
ผู้บริหารโรงเรี ยนทุกครัง้
2.4 มีการรายงานผลการ
ดาเนินงานด้ าน ICT ต่อผู้เกี่ยวข้ อง
ที่มีสว่ นสนับสนุน ตามความ
เหมาะสม
……………………………….. 2.5 มีการเสนอแนะให้ ปรับปรุง
………………………………… แก้ ไขปั ญหา อุปสรรค และ ผลการ
…………………………………. ดาเนินงานที่ยงั ไม่บรรลุเป้าหมาย
2.6 มีเครื่ องมือที่ใช้ ในการกากับ

ติดตาม และประเมินผล การ
ดาเนินงานโครงการ /กิจกรรม
2.7 อื่นๆ โปรดระบุ
....................................................

ความ
เหมาะสมฯ
ด้ านเนื ้อหา
-1 0 1

ค่าน ้าหนัก
ความสาคัญ
5 4 3 2 1
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ตัวบ่งชี ้

3. การสนับสนุนของ

3.1 โรงเรี ยนใช้ งบประมาณของ

ผู้บริหารด้ านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการ
เรียนการสอนในการ
เรียนการสอน หมายถึง
โรงเรี ยนจัดสรร
งบประมาณเพื่อสนับสนุน
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารในการเรี ยนการ
สอน
หากต้ องการเพิ่มเติม
ความหมาย
(โปรด
ระบุ).................................

โครงการที่ได้ รับมาพัฒนาการนา
ICT มาสนับสนุนการเรี ยนการสอน
3.2 โรงเรี ยนใช้ งบประมาณของ
โครงการและงบอื่น ๆ ของโรงเรี ยน
เช่น งบรายหัว เงินนอก
งบประมาณ งบจากสมาคม
ผู้ปกครองในการนา ICT มา
สนับสนุนการเรี ยนการสอน (งบ
ภายในโรงเรี ยน)
3.3 โรงเรี ยนใช้ งบประมาณของ
โครงการ งบอื่น ๆ ของโรงเรี ยน
และงบประมาณทีได้ รับจากชุมชน
ผู้ปกครอง (งบภายนอกโรงเรี ยน)
เช่น เงินบริจาค เงินช่วยเหลือ
ประเภทต่าง ๆ ในการนา ICT มา
สนับสนุนการเรี ยนการสอน
3.4 อื่นๆ โปรดระบุ

ความ
เหมาะสมฯ
ด้ านเนื ้อหา
-1 0 1

ค่าน ้าหนัก
ความสาคัญ
5 4 3 2 1
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ปั จจัยตัวป้อน
โครงสร้ างพืน้ ฐาน
4. มีระบบการให้ บริการ
ด้ าน ICT ในโรงเรียน
หมายถึง โรงเรี ยนมีระบบ
การให้ บริการ 3 ด้ าน
ได้ แก่ 1) มีอินเทอร์ เน็ต ที่
ใช้ ในการจัดการเรี ยนการ
สอนตามศักยภาพของ
โรงเรี ยน 2) มีซอฟต์แวร์ ที่
จาเป็ นสาหรับใช้ ใน
โรงเรี ยนที่ไม่ละเมิด
ลิขสิทธิ์ และ 3) มีแหล่ง
รวบรวมสื่อ นวัตกรรมการ
จัดการเรี ยนการสอนด้ วย
ICT อย่างเป็ นระบบ /จัด
เป็ นคลัง/แหล่งเรี ยนรู้/
ศูนย์สื่อ ICT หรื อห้ องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Library)
ฯลฯ ตามศักยภาพของ
โรงเรี ยน
หากต้ องการเพิ่มเติม
ความหมาย
(โปรดระบุ)

ตัวบ่งชี ้

4.1 มีอินเทอร์ เน็ตใช้ ในการ

จัดการเรี ยนการสอน
4.2 ครูสามารถสืบค้ นข้ อมูลและ
เข้ าถึงแหล่งความรู้ในอินเทอร์ เน็ต
ได้
4.3 ครูสามารถนาข้ อมูลและ
สารสนเทศจากอินเทอร์ เน็ตมาจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ไม่ต่ากว่า 3
สาระการเรี ยนรู้
4.4 นักเรี ยนสามารถเข้ าถึงแหล่ง
ความในเว็บไซต์ ต่าง ๆ และสืบค้ น
ข้ อมูลและสารสนเทศเพื่อนามา
สร้ างชิ ้นงาน ไม่ต่ากว่า 3 สาระ
การเรี ยนรู้
4.5 ซอฟต์แวร์ ที่ใช้ ในการเรี ยน
การสอนที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น
สื่อ CAI สื่อมัลติมีเดีย Courseware
สื่อการเรี ยนการสอนผ่านเว็บ
4.6 ซอฟต์แวร์ สาเร็ จรูปและระบบ
ฐานข้ อมูลที่ใช้ ในการบริหาร
จัดการ เช่น โปรแกรมห้ องสมุด
โปรแกรมสารบัญ โปรแกรม
…………………………………
การเงิน–พัสดุ โปรแกรมฐานข้ อมูล

ความ
เหมาะสมฯ
ด้ านเนื ้อหา
-1 0 1

ค่าน ้าหนัก
ความสาคัญ
5 4 3 2 1
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ย่อย
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
………………………………..

ตัวบ่งชี ้
บุคลากร ฯลฯ
4.7 ซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบตั กิ าร
(OS) เช่น Windows, Unix
4.8 ซอฟต์แวร์ ประยุกต์ชว่ ยงาน
เช่น MS Office ชุดโปรแกรม
ประเภท Web Design, Graphic
Design, Database Editor ฯลฯ
4.9 มีการจัดเก็บสื่อ นวัตกรรม
ด้ าน ICT ไว้ ในห้ องเรี ยน / มุมห้ อง
4.10 มีการจัดเก็บสื่อ หรื อ
นวัตกรรมด้ านICT ไว้ ใน
ห้ องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์
ห้ องสมุด ห้ องสาระการเรี ยนรู้ตา่ ง
ๆ
4.11 มีการจัดเก็บสื่อ นวัตกรรม
ด้ าน ICT ไว้ ในศูนย์/คลังสื่อ คลัง
นวัตกรรม (Resource Center) ฯลฯ
โดยเฉพาะ
4.12 อื่นๆ โปรดระบุ

ความ
เหมาะสมฯ
ด้ านเนื ้อหา
-1 0 1

ค่าน ้าหนัก
ความสาคัญ
5 4 3 2 1
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5. มีระบบบริหารจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการ
เรียนการสอน หมายถึง
โรงเรี ยนมีระบบบริหาร
จัดการ ดังนี ้ คือ 1) มีการ
จัดทาระบบ Learning
Resource Management ใน
แต่ละกลุม่ สาระการเรี ยนรู้
หมายถึง มีการรวบรวม
สื่อ องค์ความรู้/ผลงาน
ทังสื
้ ่อวัสดุ เอกสาร
สิ่งพิมพ์ และสื่อบุคคล
ด้ าน ICT ไว้ บริการแก่ครู
และนักเรี ยนที่ใช้ ในการ
เรี ยนการสอนผ่านระบบ
ออนไลน์ 2) มีระบบการ
บารุงรักษาโครงสร้ าง
พื ้นฐาน และ 3) มี
เจ้ าหน้ าที่รับผิดชอบที่มี
ความรู้ความชานา

ตัวบ่งชี ้
5.1 มีการแต่งตังหรื
้ อมอบหมาย

ให้ ครู เจ้ าหน้ าที่รับผิดชอบรวบรวม
สื่อผลงานครู – นักเรี ยน ไว้ อย่าง
เป็ นระบบ
5.2 มีระบบการจัดการ เพื่อ
รวบรวมสื่อความรู้ตา่ ง ๆ และ
ให้ บริการครูนาไปใช้ สอน หรื อ
นักเรี ยนยืมเรี ยน
5.3 มีการแต่งตังหรื
้ อมอบหมาย
ให้ ครู เจ้ าหน้ าที่รับผิดชอบรวบรวม
สื่อ และให้ บริการครู นาไปใช้ สอน
หรื อนักเรี ยนยืมเรี ยนผ่านระบบ
ออนไลน์
5.4 มีแผนการบารุงรักษา /
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในโรงเรี ยน
5.5 มีการแต่งตังบุ
้ คคล /
คณะกรรมการบริ หารระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของโรงเรี ยน
5.6 มีแผนการพัฒนาบุคคลากร
ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของโรงเรี ยน

ความ
เหมาะสมฯ
ด้ านเนื ้อหา
-1 0 1

ค่าน ้าหนัก
ความสาคัญ
5 4 3 2 1
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หลักสูตร
6. มีหลักสูตรที่บูรณาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการ
เรียนการสอน หมายถึง
มีหลักฐานการใช้ ICT ระบุ
ในหลักสูตร และมี
หลักสูตรสถานศึกษาระบุ
ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการใช้
ICT และเป้าหมายอย่าง
ชัดเจน
หากต้ องการเพิ่มเติม
ความหมาย
(โปรดระบุ)

ตัวบ่งชี ้

6.1 มีการจัดทาแผนการจัดการ

เรี ยนรู้ที่ใช้ ICT เป็ นเครื่ องมือ
6.2 มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่
ใช้ ICT เป็ นเครื่ องมือให้ ผ้ เู รี ยนตาม
แผนที่กาหนด
6.3 มีการบูรณาการโดยใช้ ICT
ในการจัดการเรี ยนรู้ทงโรงเรี
ั้
ยน
6.4 โรงเรี ยนมีรูปแบบการจัดการ
เรี ยนรู้โดยใช้ ICT เป็ นเครื่ องมือ
6.5 โรงเรี ยนประยุกต์ใช้ ICT ใน
การจัดการเรี ยนรู้ตามแนวทางที่
สอดคล้ องกับบริ บทของโรงเรี ยน
6.6 โรงเรี ยนพัฒนารู ปแบบการ
จัดการเรี ยนรู้โดยใช้ ICT เป็ น
เครื่ องมือของโรงเรี ยน
6.7 มีการรวมกลุม่ ของครูภายใน
โรงเรี ยนเพื่อบูรณาการหลักสูตร
ด้ านไอซีทีเพื่อให้ เกิดประโยชน์แก่
ผู้เรี ยน
6.8 มีการรวมกลุม่ โรงเรี ยนใน
จังหวัดเพื่อบูรณาการหลักสูตรด้ าน
ไอซีทีเพื่อให้ เกิดประโยชน์แก่
ผู้เรี ยน
6.9 อื่นๆ โปรดระบุ

ความ
เหมาะสมฯ
ด้ านเนื ้อหา
-1 0 1

ค่าน ้าหนัก
ความสาคัญ
5 4 3 2 1
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ด้ านกระบวนการ
7. การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารของผู้บริหาร
หมายถึง 1) ผู้บริหารมี
ทักษะการใช้ ICT ในการ
บริหารจัดการศึกษาใน
โรงเรี ยน 2) ผู้บริ หาร
สนับสนุนและส่งเสริมการ
ใช้ ICT ในการเรี ยนการ
สอน
หากต้ องการเพิ่มเติม
ความหมาย
(โปรดระบุ)
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….

ตัวบ่งชี ้

7.1 ผู้บริ หารสามารถใช้ ICT ช่วย

ในการบริหารจัดการโรงเรี ยนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้ การ
ดาเนินงานบรรลุวตั ถุประสงค์ใน
เวลาที่รวดเร็ว ลดค่าใช้ จา่ ย ลด
กาลังคน และระยะเวลาในการ
ดาเนินงาน
7.2 โรงเรี ยนมีแนวคิด ทฤษฎี
เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้
ICT ที่ยดึ เป็ นแนวปฏิบตั ใิ นการ
จัดการเรี ยนการสอน
7.3 สนับสนุนให้ นา ICT มาใช้ เป็ น
เครื่ องมือในการจัดการเรี ยนการ
สอนอย่างทัว่ ถึงทุกชันเรี
้ ยน
7.4 ส่งเสริ ม สนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรในโรงเรี ยนให้ สามารถใช้
ICT เป็ นส่วนหนึง่ ของการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ให้ ผ้ เู รี ยนอย่าง
ต่อเนื่อง
7.5 ส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนได้ รับโอกาส
ในการพัฒนาทักษะการใช้ ICT
และสามารถใช้ ICT เป็ นเครื่ องมือ
ในการผลิตและนาเสนอผลงานที่
หลากหลายตามศักยภาพและ

ความ
เหมาะสมฯ
ด้ านเนื ้อหา
-1 0 1

ค่าน ้าหนัก
ความสาคัญ
5 4 3 2 1
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………………………………….
………………………………….
………………………………….

ตัวบ่งชี ้
ความสนใจของผู้เรี ยนอย่าง
ต่อเนื่อง
7.6 อื่นๆ โปรดระบุ ………………..
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

8. การใช้ เทคโนโลยี

8.1 ครูและบุคลากรในโรงเรี ยน

สารสนเทศและการ
สื่อสารของครู ได้ แก่ 1)
ครูใช้ ICT เป็ นเครื่ องมือ
ในการออกแบบและจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ให้ กบั
ผู้เรี ยนได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 2) การใช้
ICT ของครูในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอน
มีปริมาณและคุณภาพ
เพิ่มขึ ้น
หากต้ องการเพิ่มเติม
ความหมาย
(โปรดระบุ)

สามารถใช้ ICT เป็ นเครื่ องมือใน
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ให้ กบั
ผู้เรี ยนได้
8.2 ครูและบุคลากรในโรงเรี ยน
สามารถใช้ ICT ช่วยในการบริหาร
จัดการโรงเรี ยนได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทาให้ การดาเนินงาน
บรรลุ วัตถุประสงค์ในเวลาที่
รวดเร็ว ลดค่าใช้ จา่ ย ลดกาลังคน
และ เวลาในการดาเนินงาน
8.3 ครูมีความสามารถในการ
พัฒนาสื่อ ICT ด้ วยตนเอง เช่น ทา
power point, courseware, การ
จัดการเรี ยนการสอนด้ วย Elearning
8.4 ครูจดั กิจกรรมการเรี ยนการ

สอนที่บรู ณาการ ICT
8.5 ครูแนะนา/สาธิตวิธีการสืบค้ น

ความ
เหมาะสมฯ
ด้ านเนื ้อหา
-1 0 1

ค่าน ้าหนัก
ความสาคัญ
5 4 3 2 1
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ตัวบ่งชี ้
ข้ อมูลผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
8.6 ครูมอบหมายงาน/การบ้ านที่
กระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนได้ ใช้ ICT เป็ น
เครื่ องมือในการทาชิ ้นงาน
8.7 ครูใช้ การประเมินผลการ
เรี ยนรู้ที่สอดคล้ องกับการเรี ยนการ
สอนที่บรู ณาการ ICT
8.8 ปริ มาณการใช้ ICT ของครูใน
การเรี ยนการสอนเพิ่มขึ ้นในแต่ละ
ปี การศึกษา
8.9 คุณภาพการใช้ ICT ของครูใน
การเรี ยนการสอนดีขึ ้นในแต่ละปี
การศึกษา
8.10 อื่นๆ โปรดระบุ

9. การใช้ เทคโนโลยี

9.1 ใช้ ICT ในการติดต่อสื่อสารกับ

สารสนเทศและการ
สื่อสารของนักเรียน
หากต้ องการเพิ่มเติม
ความหมาย
(โปรดระบุ)

ผู้อื่นได้
9.2 ใช้ ICT ในการเรี ยนรู้ในสาระ
การเรี ยนรู้ตา่ ง ๆ
9.3 ใช้ ICT ในการสืบค้ นหาความรู้
ข้ อมูลข่าวสาร สารสนเทศต่างๆ
9.4 ใช้ ICT ในการประยุกต์ใช้ ใน
ชีวิตประจาวันได้
9.5 อื่นๆ โปรดระบุ

ด้ านผลลัพธ์

ความ
เหมาะสมฯ
ด้ านเนื ้อหา
-1 0 1

ค่าน ้าหนัก
ความสาคัญ
5 4 3 2 1
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10. สมรรถนะของนักเรี ยน 10.1 นักเรี ยนได้ เรี ยนรู้และฝึ ก

ในการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารประกอบด้ วย
ความพร้ อม, ผลการ
เข้ าถึง,
ผลของการใช้ ประโยชน์
โดย 1) นักเรี ยนได้ เรี ยนรู้
จากการใช้ ICT เป็ น
เครื่ องมือในการเรี ยนรู้ใน
รูปแบบที่หลากหลาย 2)
นักเรี ยนได้ ทากิจกรรมโดย
ใช้ ICT ที่ตรงตามความ
สนใจของนักเรี ยน และ 3)
นักเรี ยนมีคณ
ุ ลักษณะอัน
พึงประสงค์ของหลักสูตร
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน จาก
การใช้ ICT ในการเรี ยนรู้
หากต้ องการเพิ่มเติม
ความหมาย
(โปรด
ระบุ)..................................

ทักษะการใช้ ICT อย่างหลากหลาย
10.2 นักเรี ยนได้ เข้ าร่วมกิจกรรม
ด้ าน ICT ต่าง ๆ ตามความสนใจ
ของผู้เรี ยนอย่างต่อเนื่อง
10.3 นักเรี ยนมีวินยั ในตนเองและมี
คุณธรรม จริยธรรมอันพึงประสงค์
ในการใช้ ICT
10.4 มีความคิดสร้ างสรรค์ ใฝ่ เรี ยน
ใฝ่ รู้ หมัน่ ศึกษา
10.5 มีความรู้ ทักษะการใช้ ICT ที่
เหมาะสม
10.6 มีทกั ษะการนา ICT มาใช้ ใน
การดาเนินชีวิต
10.7 มีบคุ ลิกภาพที่ดีด้วยกิจกรรม
ด้ าน ICT
10.8 มีคา่ นิยมในการเป็ นผู้ผลิต

มากกว่าผู้บริโภค
10.9 มีความรู้ ทักษะ และ
พฤติกรรมอันพึงประสงค์จากการ
ใช้ ICT นามาปรับใช้ ในการ
แก้ ปัญหาในสถานการณ์ตา่ ง ๆ ใน
ชีวิตประจาวันได้
10.10 อื่นๆ โปรดระบุ

ความ
เหมาะสมฯ
ด้ านเนื ้อหา
-1 0 1

ค่าน ้าหนัก
ความสาคัญ
5 4 3 2 1
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11. ความสามารถในการ

11.1 ใช้ ICT ในการถ่ายทอด

สร้ างสรรค์ ชิน้ งานด้ วย
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร
ต้ องการเพิ่มเติม
ความหมาย
(โปรด
ระบุ)..................................
............................................
....

ความรู้ ความคิด และจินตนาการ
ของตนให้ กบั ผู้อื่นผ่านสื่อ ผลงาน
ด้ าน ICT
11.2 นักเรี ยนสามารถใช้ ICTใน
การสร้ างสรรค์ผลงานจากการ
เรี ยนรู้ในสาระต่าง ๆ และนาเสนอ
ผลงานการเรี ยนรู้ด้วย ICT
11.3 อื่นๆ โปรดระบุ

ความ
เหมาะสมฯ
ด้ านเนื ้อหา
-1 0 1

ค่าน ้าหนัก
ความสาคัญ
5 4 3 2 1

ความคิดเห็นหรื อข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม

ขอกราบขอพระคุณเป็ นอย่ างสูงที่กรุ ณาให้ ความอนุเคราะห์
สาหรับการตอบแบบสอบถามและให้ ข้อเสนอแนะที่มีคุณค่ ายิ่ง
นางสาวช่ อบุญ จิรานุภาพ
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แบบประเมินความเหมาะสม ความสอดคล้ อง และความตรงขององค์ ประกอบและตัวบ่ งชีก้ ารใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
เรี ยนการสอนเพื่อเสริมสร้ างทักษะการรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยนมัธยมศึกษา
โปรดพิจารณาว่าข้ อคาถามแต่ละข้ อมีความเหมาะสมสอดคล้ องเพื่อจะมาใช้ เป็ นข้ อคาถามในการเก็บข้ อมูลตามตัวบ่งชี ้
และโปรดทาเครื่ องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ
องค์ ประกอบย่ อยและนิยาม

รายการตัวบ่ งชีท้ ่จี ะจัดเก็บ

ข้ อคาถาม

ระดับความเหมาะสม

-1

0

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

1

1. บริบท (context)
1) นโยบายและแผน หมายถึง
สถานศึกษาจัดทาแผนพัฒนาด้ าน
ICT และแผนปฏิบตั ิการประจาปี

 ระดับความสมบูรณ์ของสาระในแผนพัฒนา
การศึกษาด้ านไอซีที
 บุคลากรส่วนใหญ่ของสถานศึกษารับทราบ
แผนพัฒนาการศึกษาด้ านไอซีที

1.2 มีแผนปฏิบตั ิการด้ านไอซีที

 บุคลากรส่วนใหญ่ในสถานศึกษานาแผนพัฒนา
การศึกษาด้ านไอซีทีสกู่ ารปฏิบตั ิ

1.3 มีแผนการติดตามและประเมิน
ความสาเร็จจากการดาเนินการตาม
แผน/นโยบาย
1.4 มีการนาผลการประเมินไปใช้ ในการ
จัดทาและปรับปรุงแผนปี ต่อไป

 ระดับความสมบูรณ์ของแผนการติดตามและ
ประเมินผลนโยบายด้ านไอซีที
 บุคลากรส่วนใหญ่ในสถานศึกษานาผลการประเมิน
ไปใช้ ปรับปรุงการทางานของตนด้ านการใช้ ไอซีทีใน
การเรียนการสอน

2.1 มีการกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ การ  ระดับความสมบูรณ์ของวิสยั ทัศน์ แนวทางการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาและ
พัฒนาที่สง่ เสริมการใช้ ไอซีที ในการเรียนการสอน
ภารกิจหลักเพื่อให้ การดาเนินการใช้ ไอซี อย่างชัดเจน
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2) สมรรถนะผู้บริหาร หมายถึง
คุณลักษณะด้ านบุคลิกภาพ ความ
เป็ นผู้นา ความรู้ทางวิชาการ และ

1.1 มีแผนการพัฒนาการศึกษาด้ านไอซีที
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นความสามารถในการบริหาร ที่
เป็ นตัวส่งเสริมให้ การใช้ ICT
ประสบความสาเร็จ

3) การสนับสนุนของผู้บริ หาร
ด้ านการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารใน
การเรี ยนการสอนในการเรียน
การสอน หมายถึง ผู้บริหารจัดสรร
งบประมาณเพื่อสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการเรียนการสอน

รายการตัวบ่ งชีท้ ่จี ะจัดเก็บ

ข้ อคาถาม

ระดับความเหมาะสม

-1

0

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

1

ทีเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 มีความมุง่ มัน่ ในการส่งเสริมทักษะการรู้  ท่านมีความมุง่ มัน่ ในการส่งเสริมทักษะการรู้ไอซีที
ไอซีที
และเป็ นแบบอย่างในการใช้ ไอซีที เช่น มีชอ่ งทาง
การสื่อสารผ่านระบบเครือข่าย หรือเช็คตารางการ
ทางานผ่านระบบเครือข่าย
3.1 สัดส่วนของงบประมาณที่จดั สรรสาหรับ  สัดส่วนของงบประมาณที่จดั สรรสาหรับการนา ไอซี
การนาไอซีทีมาใช้ ในการเรียนการสอน ที มาใช้ ในการเรียนการสอนต่องบทังหมด
้
ต่องบทังหมด
้
3.2 สถานศึกษาใช้ งบประมาณที่ได้ รับจาก  สัดส่วนของงบประมาณทีส่ ถานศึกษาได้ รับจาก
ภาครัฐสนับสนุนการใช้ ไอซีที ในการ
ภาครัฐที่นามาสนับสนุนการใช้ ไอซีที ในการเรียน
เรียนการสอน
การสอน
3.3 สถานศึกษาใช้ งบประมาณที่ได้ รับจาก  สัดส่วนของงบประมาณทีส่ ถานศึกษาได้ รับจาก
แหล่งอื่นๆ มาสนับสนุนการใช้ ไอซีที ใน แหล่งอื่นๆ เช่น เงินบริจาค เงินช่วยเหลือประเภท
การเรียนการสอน
ต่างๆ เงินจากสมาคมฯ มาสนับสนุนการใช้ ไอซีที
ในการเรียนการสอน
3.4 ส่งเสริมให้ ครูและนักเรียนมีสมรรถนะ  ท่านสนับสนุนให้ มีกิจกรรมที่สง่ เสริมสมรรถนะด้ าน
ด้ าน ไอซีที
ไอซีทีของครูและนักเรียน
 ท่านเห็นว่าท่านได้ รับการส่งเสริมสมรรถนะด้ านไอซี
ทีในระดับใด

2. ปั จจัยตัวป้อน (input)
1.1 มีอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูงใช้ ในการ

 คอมพิวเตอร์ สว่ นใหญ่ในสถานศึกษาเชื่อมต่อ
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1) โครงสร้ างพืน้ ฐานด้ านระบบ
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ข้ อคาถาม

ระดับความเหมาะสม

-1

0

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

1

จัดการเรียนการสอน
อินเทอร์ เน็ตความเร็วสูง
1.2 มีเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ บริการในการ  ท่านคิดว่ามีเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ บริการในการ
สืบค้ นข้ อมูลจากอินเทอร์ เน็ตสาหรับครู สืบค้ นข้ อมูลจากอินเทอร์ เน็ตสาหรับครู อย่าง
อย่างเพียงพอ
เพียงพอ
1.3 มีเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ บริการในการ
สืบค้ นข้ อมูลจากอินเทอร์ เน็ตสาหรับ
นักเรียนอย่างเพียงพอ

 ท่านคิดว่ามีเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ บริการในการ
สืบค้ นข้ อมูลจากอินเทอร์ เน็ตสาหรับนักเรียนอย่าง
เพียงพอ

1.4 มีซอฟต์แวร์ ที่ใช้ ในการเรียนการสอนที่  ท่านเห็นว่าซอฟต์แวร์ ที่ใช้ ในการเรียนการสอนส่วน
ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
ใหญ่ที่มีใช้ อยูใ่ นสถานศึกษาไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

2.1 มีการแต่งตังหรื
้ อมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบด้ าน ไอซีที ของ
สถานศึกษา

 ท่านเห็นด้ วยว่าควรมีการแต่งตังหรื
้ อมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบด้ าน ไอซีที ของสถานศึกษาอย่าง
ชัดเจน

2.2 มีการแต่งตังหรื
้ อมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบด้ าน e-learning ของ
สถานศึกษา

 ท่านเห็นด้ วยว่าควรมีการแต่งตังหรื
้ อมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบด้ าน e-learning ของสถานศึกษาอย่าง
ชัดเจน

2.3 มีระบบการจัดการ เพื่อรวบรวมสื่อ
ความรู้ตา่ งๆ และให้ บริการครูนาไปใช้
สอน หรือ นักเรียนยืมเรียน

 ท่านเห็นด้ วยว่าควรมีระบบการจัดการ เพื่อรวบรวม
สื่อความรู้ตา่ งๆ และให้ บริการครูนาไปใช้ สอน หรือ
นักเรียนยืมเรียน
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การให้ บริการด้ าน ไอซีที ในการ
เรียนการสอน หมายถึง หมายถึง
โรงเรียนมีระบบการให้ บริการ 3 ด้ าน
ได้ แก่ 1) มีอินเทอร์ เน็ต ทีใ่ ช้ ในการ
จัดการเรียนการสอนตามศักยภาพ
ของโรงเรียน 2) มีซอฟต์แวร์ ที่จาเป็ น
สาหรับใช้ ในโรงเรียนที่ไม่ละเมิด
ลิขสิทธิ์ และ 3) มีแหล่งรวบรวมสื่อ
นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
ด้ วย ICT อย่างเป็ นระบบ /จัด เป็ น
คลัง/แหล่งเรียนรู้/ศูนย์สื่อ ICT หรือ
ห้ องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library)
ฯลฯ ตามศักยภาพของโรงเรียน
2) โครงสร้ างพืน้ ฐานด้ านระบบ
บริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ในการเรียนการสอน
หมายถึง โรงเรียนมีระบบ
บริหารจัดการ ดังนี ้ คือ 1) มี
การรวบรวมสื่อ องค์ความรู้/
ผลงาน ทังสื
้ ่อวัสดุ เอกสาร
สิ่งพิมพ์ และสื่อบุคคล ด้ าน

รายการตัวบ่ งชีท้ ่จี ะจัดเก็บ
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ICT ไว้ บริการแก่ครูและนักเรียน
ที่ใช้ ในการเรียนการสอนผ่าน
ระบบออนไลน์ 2) มีระบบการ
บารุงรักษาโครงสร้ างพื ้นฐาน
และ 3) มีเจ้ าหน้ าที่รับผิดชอบที่
มีความรู้ความชานาญ
3) มีหลักสูตรที่บูรณาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในการเรียนการ
สอน หมายถึง มีหลักฐานการ
ใช้ ICT ระบุในหลักสูตร และมี
หลักสูตรสถานศึกษาระบุ
ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการใช้ ICT
และเป้าหมายอย่างชัดเจน

รายการตัวบ่ งชีท้ ่จี ะจัดเก็บ
2.4 มีแผนการบารุงรักษาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารใน
สถานศึกษา
2.5 มีแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารใน
สถานศึกษา

ข้ อคาถาม

ระดับความเหมาะสม

-1

0

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

1

 ระดับความสมบูรณ์ของแผนการบารุงรักษาไอซีทีใน
สถานศึกษาพร้ อมงบประมาณ
 ระดับความสมบูรณ์ของแผนพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษา
พร้ อมงบประมาณ

3.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่บรู ณาการ ไอซี  ระดับความครอบคลุมของหลักสูตรสถานศึกษาที่
ที
บูรณาการ ไอซีที ตามกลุม่ สาระการเรียนรู้
3.2 สถานศึกษาประยุกต์ใช้ ไอซีที ในการ  ครูสว่ นใหญ่ในสถานศึกษาประยุกต์ใช้ ไอซีที ในการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวทางทีส่ อดคล้ อง จัดการเรียนรู้ตามแนวทางทีส่ อดคล้ องกับบริบทของ
กับบริบทของสถานศึกษา
สถานศึกษา
3.3 มีการรวมกลุม่ ของครูภายใน
 ครูสว่ นใหญ่ในสถานศึกษารวมกลุม่ กันเพื่อบูรณา
สถานศึกษาเพื่อบูรณาการหลักสูตร
การหลักสูตรด้ านไอซีทีเพื่อให้ เกิดประโยชน์แก่
ด้ านไอซีทีเพื่อให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ เู รียน ผู้เรียน
3.4 มีการรวมกลุม่ สถานศึกษาในเขตพื ้นที่/  มีการรวมกลุม่ สถานศึกษาในเขตพื ้นที่/กลุม่ จังหวัด
กลุม่ จังหวัดเพื่อบูรณาการหลักสูตรด้ าน เพื่อบูรณาการหลักสูตรด้ านไอซีทีเพื่อให้ เกิด
ไอซีทีเพื่อให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ เู รียน
ประโยชน์แก่ผ้ เู รียน

3. กระบวนการ (process)
1.1 ใช้ ไอซีทชี ว่ ยในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา รวมถึงการใช้ ไอซีทีใน

 ท่านใช้ ไอซีทีชว่ ยในการบริหารจัดการสถานศึกษา
 ท่านใช้ ไอซีทีในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นอยูเ่ ป็ น
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1) การใช้ ไอซีที ของผู้บริหาร
หมายถึง ผู้บริหารเห็นคุณค่า/
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ประโยชน์ในการใช้ ICT และ
เป็ นผู้นาในการใช้ ICT
2) การใช้ ไอซีที ของครู
หมายถึง ครูใช้ ICT เป็ น
เครื่องมือในการออกแบบและ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ กบั
ผู้เรียนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2) การใช้ ICT ของครูในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนมี
ปริมาณและคุณภาพเพิ่มขึ ้น

รายการตัวบ่ งชีท้ ่จี ะจัดเก็บ
ชีวิตประจาวัน และการพัฒนาตนเอง

ข้ อคาถาม

ระดับความเหมาะสม

-1

0

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

1

ประจา เช่น ใช้ social network หรือ การเขียน blog
 ท่านใช้ ไอซีทีในการหาข้ อมูลข่าวสารหรือศึกษาด้ วย
ตนเอง

2.1 มีการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่
บูรณาการไอซีทใี นการเรียนการสอน

 ระดับความสมบูรณ์ของแผนการสอนที่บรู ณาการ
ไอซีที ในการเรียนการสอน
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2.2 ประยุกต์ใช้ ไอซีที ในการจัดการเรียนรู้  ครูสว่ นใหญ่ประยุกต์ใช้ ไอซีทใี นการจัดการเรียนรู้
ตามแนวทางทีส่ อดคล้ องกับบริบทของ ตามแนวทางทีส่ อดคล้ องกับบริบทของสถานศึกษา
สถานศึกษา
2.3 ใช้ ไอซีที เป็ นเครื่องมือในการจัด
 ครูสว่ นใหญ่ใช้ ไอซีทีเป็ นเครื่องมือในการจัดกิจกรรม
กิจกรรมการเรียนรู้ให้ กบั ผู้เรียนได้
การเรียนรู้ เช่น ใช้ ส่อื ประกอบการบรรยาย หรือ
นาเข้ าสูบ่ ทเรียน
2.4 พัฒนาสื่อ ไอซีที ด้ วยตนเอง
 ครูสว่ นใหญ่สามารถผลิตสื่อ ไอซีที ด้ วยตนเอง เช่น
ทา power point, courseware, การจัดการเรียน
การสอนด้ วย E-learning
2.5 จัดบรรยากาศในห้ องเรียนที่กระตุ้นให้  ครูสว่ นใหญ่จดั บรรยากาศในห้ องเรียนที่กระตุ้นให้
ผู้เรียนเห็นความสาคัญของการแสวงหา ผู้เรียนแสวงหาความรู้ผ่านไอซีที เช่น มุมสืบค้ น
ความรู้ผ่านไอซีที
ข้ อมูล หรือบอร์ ดนิทรรศการความรู้ที่ได้ จากโลก
อินเทอร์ เน็ต
2.6 ครูแนะนา/สาธิตวิธีการสืบค้ นข้ อมูล
 ครูสว่ นใหญ่ฝึกฝนให้ นกั เรียนรู้กระบวนการและ
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์ เน็ต
วิธีการในการสืบค้ นข้ อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์ เน็ต
2.7 มอบหมายงาน/การบ้ านที่กระตุ้นให้
 ครูสว่ นใหญ่มอบหมายงาน/การบ้ านทีก่ ระตุ้นให้
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ข้ อคาถาม

ระดับความเหมาะสม

-1

0

ความคิดเห็นเพิ่มเติม
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ผู้เรียนได้ ใช้ ไอซีที เป็ นเครื่องมือในการ ผู้เรียนได้ ใช้ ไอซีที เป็ นเครื่องมือในการทาชิ ้นงาน
ทาชิ ้นงาน
2.8 ประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้ องกับ  ครูสว่ นใหญ่ประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้ องกับ
การเรียนการสอนที่บรู ณาการ ไอซีที
การเรียนการสอนที่บรู ณาการ ไอซีที
2.9 ปริมาณการใช้ ไอซีที ของครูในการ
 ครูสว่ นใหญ่ใช้ ไอซีที ในการเรียนการสอนเพิ่มขึ ้นใน
เรียนการสอนเพิ่มขึ ้นในแต่ละปี
แต่ละปี การศึกษา
การศึกษา
2.10 คุณภาพการใช้ ไอซีที ของครูในการ
 ครูสว่ นใหญ่ใช้ ไอซีทีในการเรียนการสอนได้ ดีขึ ้นใน
เรียนการสอนดีขึ ้นในแต่ละปี การศึกษา แต่ละปี การศึกษา

3) การใช้ ไอซีที ของนักเรียน

3.1 มีการใช้ ไอซีที ในการติดต่อสื่อสารกับ  นักเรียนส่วนใหญ่สามารถติดต่อสื่อสารและมีการ
ผู้อื่นเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดหรือทา
แลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ เช่น
รายงานร่วมกัน
อินเทอร์ เน็ต โทรศัพท์ ได้ เป็ นอย่างดี
 นักเรียนสามารถติดต่อสื่อสารและมีการแลกเปลี่ยน
ข้ อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ เช่น กระดานสนทนา
chat, facebook ฯลฯ
3.2 มีการใช้ ไอซีที ในการสืบค้ นหาความรู้  นักเรียนส่วนใหญ่สามารถสืบค้ นข้ อมูลผ่าน
ข้ อมูลข่าวสาร สารสนเทศต่างๆ
เครือข่ายอินเทอร์ เน็ตได้ เป็ นอย่างดี
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 นักเรียนสามารถสืบค้ นข้ อมูลด้ วย search engine
เช่น yahoo, google
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รายการตัวบ่ งชีท้ ่จี ะจัดเก็บ
3.3 นักเรียนได้ เรียนรู้และฝึ กทักษะการใช้
ไอซีที อย่างหลากหลาย

ข้ อคาถาม

ระดับความเหมาะสม
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0

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

1

 นักเรียนส่วนใหญ่มีวิธีการเข้ าถึงสารสนเทศที่
ต้ องการในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น ผ่านท่าน
โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์

3.4 นักเรียนได้ เข้ าร่วมกิจกรรมด้ าน ไอซีที  ท่านเห็นว่าสถานศึกษามีกิจกรรมที่สง่ เสริม
ต่าง ๆ ตามความสนใจของผู้เรียนอย่าง สมรรถนะด้ านไอซีทีที่หลากหลายตามความสนใจ
ต่อเนื่อง
ของผู้เรียน
4. ผลลัพธ์ (outcome)
1.1 มีความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมอันพึง  นักเรียนส่วนใหญ่สามารถใช้ โปรแกรม Microsoft
ประสงค์จากการใช้ ไอซีที นามาปรับใช้ word ในการทารายงานได้ อย่างคล่องแคล่ว
ในการแก้ ปัญหาในสถานการณ์ใน
 นักเรียนส่วนใหญ่สามารถใช้ โปรแกรม Microsoft
ชีวิตประจาวันได้
excel ในการนาเสนอเอกสารรู้แบบตารางได้ อย่าง
คล่องแคล่ว
 นักเรียนส่วนใหญ่สามารถใช้ โปรแกรม Microsoft
powerpoint ในการนาเสนอผลงานได้ อย่าง
คล่องแคล่ว
 นักเรียนส่วนใหญ่สามารถใช้ e-mail ในการ
ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้
 นักเรียนส่วนใหญ่สามารถสืบค้ นข้ อมูลความรู้ที่
ต้ องการจากเครือข่ายอินเทอร์ เน็ตได้
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1) สมรรถนะของนักเรียน
ประกอบด้ วย ความพร้ อม, ผล
การเข้ าถึง,
ผลของการใช้ ประโยชน์ โดย 1)
นักเรียนได้ เรียนรู้จากการใช้ ICT
เป็ นเครื่องมือในการเรียนรู้ใน
รูปแบบที่หลากหลาย 2) นักเรียนได้
ทากิจกรรมโดยใช้ ICT ที่ตรงตาม
ความสนใจของนักเรียน และ 3)
นักเรียนมีคณ
ุ ลักษณะอันพึง
ประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาขัน้
พื ้นฐาน จากการใช้ ICT ในการ
เรียนรู้
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ข้ อคาถาม

ระดับความเหมาะสม
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 นักเรียนส่วนใหญ่มีความรู้พื ้นฐานด้ านคอมพิวเตอร์
เช่น การบารุงรักษา การสแกนไวรัส การปิ ดเปิ ด
โปรแกรม
1.2 มีวิจารณญาณในการคัดกรอง
สารสนเทศที่ได้ จากการใช้ ไอซีที

 นักเรียนส่วนใหญ่มกั จะใช้ ความรู้และประสบการณ์
ของตนเองในการยอมรับหรือปฏิเสธข้ อมูลต่างๆ
 นักเรียนส่วนใหญ่ตระหนักว่าข้ อมูลที่ถกู ต้ อง
สมบูรณ์มีความสาคัญ และทาให้ เกิดการเรียนรู้
 นักเรียนส่วนใหญ่ตระหนักว่าหากข้ อมูลข่าวสารที่
ได้ รับส่งผลกระทบต่อผู้อื่นนักเรียนจะไม่ใช้ ข้อมูล
ข่าวสารนัน้

1.3 นักเรียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมอันพึง
ประสงค์ในการใช้ ไอซีที

 นักเรียนส่วนใหญ่มีความเข้ าใจข้ อตกลงในการ
เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารเพื่อการศึกษา
 นักเรียนส่วนใหญ่ปฏิบตั ติ ามกฎข้ อบังคับของ
เจ้ าของข้ อมูลในการเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารที่ทา่ น
ต้ องการ
 นักเรียนส่วนใหญ่ยอมรับและปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด
เกี่ยวกับมารยาทการใช้ เครือข่ายหรือฐานข้ อมูล
ต่างๆ ที่น่าสนใจ

2.1 ใช้ ไอซีที ในการถ่ายทอดความรู้
ความคิด จินตนาการและผลงานด้ าน

 นักเรียนส่วนใหญ่สามารถถ่ายทอดความคิด
จินตนาการของตนเอง และผลงานด้ านไอซีทีให้ ผ้ อู ื่น
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2) ความสามารถในการ
สร้ างสรรค์ ชนิ ้ งาน หมายถึง
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ผู้เรียนสามารถสร้ างสรรค์ชิ ้นงาน
โดยใช้ การประยุกต์ใช้ สื่อไอซีที
และเผยแพร่ผลงานของตนใน
เครือข่ายสังคม หรือช่องทางการ
สื่อสารอื่น

รายการตัวบ่ งชีท้ ่จี ะจัดเก็บ
ไอซีทขี องตนให้ กบั ผู้อื่นผ่าน

ข้ อคาถาม

ระดับความเหมาะสม

-1

0

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

1

ผ่านเครือข่ายอินเทอร์ เน็ต
 นักเรียนส่วนใหญ่แบ่งปั นสื่อต่างๆ ซึง่ เป็ น
แหล่งข้ อมูลของส่วนรวมให้ ผ้ อู ื่นได้ มีโอกาสได้ ใช้
ร่วมกัน
 นักเรียนส่วนใหญ่สามารถแสดงความคิดเห็นใน
เรื่องที่ทา่ นสนใจผ่านเครือข่ายอินเทอร์ เน็ต
 ผู้เรียนส่วนใหญ่สามารถเลือกใช้ และบูรณาการสื่อ/
เครื่องมือที่หลากหลายเพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน
ความคิด ความรู้ความเข้ าใจ ความรู้สกึ และทัศนะ
ของตนเองได้

2.2 นักเรียนสามารถใช้ ไอซีทใี นการ
สร้ างสรรค์ผลงานจากการเรียนรู้ใน
สาระต่าง ๆ และนาเสนอผลงานการ
เรียนรู้ด้วย ไอซีที

 ผู้เรียนส่วนใหญ่สามารถใช้ เทคโนโลยีในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น ตัวอักษร รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง
ในการสร้ างชิ ้นงานได้
 ผู้เรียนส่วนใหญ่สามารถสร้ างสรรค์ ออกแบบ
ชิ ้นงาน แสวงหาแนวทางหลากหลายในการ
แก้ ปัญหาใหม่ๆ ที่ไม่เคยประสบมาก่อนได้

239

240

แบบสอบถามสาหรั บผู้บริ หาร/ครู ผ้ ูสอน
ด้ านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้ าง
ทักษะการรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรี ยนมัธยมศึกษา
คาชีแ้ จง
1. แบบสอบถามนี ้เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นของอาจารย์และผู้บริ หารสถานศึกษาที่มี

ต่อตัวบ่งชี ้การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้ างทักษะ
การรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยนมัธยมศึกษา ที่ผ้ ูวิจัยพัฒนาขึน้ จากการ
สัง เคราะห์ เ อกสารและผ่ า นการพิ จ ารณาจากผู้ท รงคุณ วุฒิ จ านวน 11 ท่ า น ในการตอบ
แบบสอบถามนี ้ ให้ ทา่ นโปรดประเมินระดับความคิดเห็นเป็ น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 เป็ นความคิดเห็นในด้ านความเป็ นไปได้ ในการนาตัวบ่งชี ้ไปปฏิบตั ิ
ส่วนที่ 2 เป็ นความคิดเห็นในด้ านการปฏิบตั ทิ ี่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั
โดยใช้ มาตราการประมาณค่า 5 ระดับ
4 = ตัวบ่งชี ้นันมี
้ ความเป็ นไปได้ ในการนาไปปฏิบตั ใิ นระดับมากที่สุด/
ตัวบ่งชี ้นันมี
้ การปฏิบตั ิจริ งหรื อพฤติกรรมเกิดขึ ้นเป็ นประจา คือ คิดเป็ น 76 – 100%
ใน 1 ภาคเรี ยน หรื อท่านได้ ปฏิบตั ติ ามข้ อรายการนันแล้
้ วการปฏิบตั ิบรรลุผลสาเร็ จ ดี
มาก
3 = ตัวบ่งชี ้นันมี
้ ความเป็ นไปได้ ในการนาไปปฏิบตั ใิ นระดับมาก /
ตัวบ่งชี ้นันมี
้ การปฏิบตั ิจริ งหรื อพฤติกรรมเกิดขึน้ บ่ อยๆ คือ คิดเป็ น 51 – 75% ใน 1
ภาคเรี ยน หรื อ ท่านได้ ปฏิบตั ติ ามข้ อรายการนันแล้
้ วการปฏิบตั ิบรรลุผลสาเร็จ ดี
2 = ตัวบ่งชี ้นันมี
้ ความเป็ นไปได้ ในการนาไปปฏิบตั ใิ นระดับน้ อย /
ตัวบ่งชี ้นันมี
้ การปฏิบตั ิจริ งหรื อพฤติกรรมเกิดขึน้ บางครั ง้ คือ คิดเป็ น 26 – 50% ใน
1 ภาคเรี ยน หรื อ ท่านได้ ปฏิ บตั ิตามข้ อรายการนัน้ แล้ วการปฏิ บัติบรรลุผลสาเร็ จ
น้ อย
1 = ตัวบ่งชี ้นันมี
้ ความเป็ นไปได้ ในการนาไปปฏิบตั ใิ นระดับน้ อยที่สุด /
ตัวบ่งชี ้นันมี
้ การปฏิบตั จิ ริงหรื อพฤติกรรมเกิดขึ ้นน้ อยที่สุด คือ คิดเป็ น 1 – 25% ใน 1
ภาคเรี ยน หรื อ ท่านได้ ปฏิบตั ิตามข้ อรายการนันแล้
้ วการปฏิบตั ิบรรลุผลสาเร็ จ น้ อย
ที่สุด

241
2. ผลจากการตอบแบบสอบถามนี ้จะนาไปใช้ ประโยชน์ ดังนี ้
2.1 ส่วนที่เป็ นความคิดเห็นด้ านระดับความเป็ นไปได้ ในการปฏิบตั ิของกลุ่มตัวบ่งชี ้จะนาไป

วิเคราะห์องค์ประกอบ เพื่อตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชี ้ต่อไป
2.2 ส่วนที่ เป็ นความคิดเห็นด้ านระดับการปฏิ บตั ิจริ งในสภาพปั จจุบนั ของกลุ่มตัวบ่งชี จ้ ะ
นาไปวิเคราะห์เพื่อเป็ นตัวบ่งชี ท้ ี่แสดงสถานภาพในปั จจุบนั เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลในการเสนอแนะการ
วางแผนในอนาคต
เพื่ อ ความครบถ้ วนสมบู ร ณ์ ของผลการวิ จั ย ขอความกรุ ณ าท่ านโปรดตอบ
แบบสอบถามทัง้ ฉบับ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่ างสูงที่ท่านได้ สละเวลาอันมีค่า
ในการตอบแบบสอบถามนี ้

ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ  ชาย
 หญิง
3. ท่านมีประสบการณ์สอน

2. อายุ…………………….ปี

 1 – 5 ปี
 16 – 20 ปี

 11 – 15 ปี
 อื่นๆ (โปรดระบุ)..........................

 6 – 10 ปี
 20 ปี ขึ ้นไป

4. ท่านจบการศึกษาระดับ

 ปริญญาตรี สาขาวิชา..................................

 ปริญญาโท สาขาวิชา
.............................

 ปริญญาเอก สาขาวิชา.................................  อื่นๆ (โปรด
ระบุ).....................................
5. ท่านรับผิดชอบสอนกลุม่ สาระ

 ภาษาไทย
 คณิตศาสตร์
 วิทยาศาสตร์
 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 อื่นๆ (โปรดระบุ).........................................

 สุขศึกษาและพลศึกษา
 ศิลปะ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 ภาษาต่างประเทศ
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6. ท่านมีเครื่ องคอมพิวเตอร์ สว่ นตัวหรื อไม่

 มี
7. ท่านมีโอกาสได้ ใช้ เครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ใด

 1. บ้ าน
 3. ห้ องคอมพิวเตอร์ของสถานศึกษา
 5. ห้ องเรียน

 ไม่มี
(ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)

 2. ห้ องพักครู
 4. ร้ านให้ บริการอินเทอร์เน็ต
 6. ห้ องสมุด

8. ท่านใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็ นเครื่ องมือในการจัดการเรี ยนการสอนหรื อไม่

 ใช้

 ไม่ใช้

9. ท่านใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็ นเครื่ องมือในการจัดการเรี ยนการสอนมาเป็ น
เวลาเท่าใด

 น้ อยกว่า 1 ปี
 3 – 4 ปี

 1 – 2 ปี
 5 – 6 ปี

10. ท่านได้ รับการฝึ กอบรมด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก่อนที่จะมาเป็ นครู
ประจาการหรื อไม่

 ใช่

 ไม่ใช่

11. ท่านได้ รับการฝึ กอบรมด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในระยะเวลา 3 ปี

 ใช่

 ไม่ใช่

12. ท่านมี email address หรื อไม่

 ใช่

 ไม่ใช่
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อประเมินระดับความเป็ นไปได้ ในทางปฏิบัตมิ ี
ความเหมาะสมหรือเห็นด้ วยและระดับการปฏิบัตจิ ริงตามสถานภาพปั จจุบัน
คาชี ้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านและสภาพความเป็ นจริง

ข้ อคาถาม

ด้ านนโยบายและแผน
1. ระดับความสมบูรณ์ของสาระในแผนพัฒนาการศึกษา
ด้ านไอซีที ของสถานศึกษา
2. บุคลากรส่วนใหญ่ของสถานศึกษารับทราบแผนพัฒนา
การศึกษาด้ านไอซีที
3. บุคลากรส่วนใหญ่ในสถานศึกษานาแผนพัฒนา
การศึกษาด้ านไอซีทีสกู่ ารปฏิบตั ิ
4. ระดับความสมบูรณ์ของแผนการติดตามและประเมินผล
นโยบายด้ านไอซีที
5. บุคลากรส่วนใหญ่ในสถานศึกษานาผลการประเมินไป
ใช้ ปรับปรุงการทางานของตนด้ านการใช้ ไอซีทีในการเรียน
การสอน
ด้ านสมรรถนะผู้บริ หาร
6. วิสยั ทัศน์ของสถานศึกษามีแนวทางการพัฒนาที่
ส่งเสริมการใช้ ไอซีที ในการเรียนการสอนอย่างชัดเจน
7. ผู้บริหารสถานศึกษาของท่านมีความมุง่ มัน่ ในการ
ส่งเสริมทักษะการรู้ไอซีที และเป็ นแบบอย่างในการใช้ ไอซีที
เช่น มีช่องทางการสื่อสารผ่านระบบเครือข่าย หรือเช็คตาราง
การทางานผ่านระบบเครือข่าย
ด้ านการสนับสนุนการใช้ ไอซีทใี นการเรียนการสอน
8. สัดส่วนของงบประมาณที่จดั สรรสาหรับการนา ไอซีที
มาใช้ ในการเรียนการสอนต่องบทังหมด
้
9. สัดส่วนของงบประมาณทีส่ ถานศึกษาได้ รับจากภาครัฐ
ที่นามาสนับสนุนการใช้ ไอซีที ในการเรียนการสอน
10. สัดส่วนของงบประมาณทีส่ ถานศึกษาได้ รับจากแหล่ง
อื่นๆ เช่น เงินบริจาค เงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ เงินจาก
สมาคมฯ มาสนับสนุนการใช้ ไอซีที ในการเรียนการสอน
11. ผู้บริหารสนับสนุนให้ มีกิจกรรมที่สง่ เสริมสมรรถนะด้ าน

ระดับความเป็ นไปได้ ในทางปฏิบัติมี
ความเหมาะสมหรื อเห็นด้ วย
มาก
ที่สุด

มาก

น้ อย

น้ อย
ที่สุด

ระดับการปฏิบัตจิ ริง
มาก
ที่สุด

มาก

น้ อย

น้ อย
ที่สุด
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ข้ อคาถาม

ระดับความเป็ นไปได้ ในทางปฏิบัติมี
ความเหมาะสมหรื อเห็นด้ วย
มาก
ที่สุด

ไอซีทีของครูและนักเรียน
12. ท่านเห็นว่าท่านได้ รับการส่งเสริมสมรรถนะด้ านไอซีทีใน
ระดับใด
ด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐานระบบการให้ บริ การไอซีที
13. คอมพิวเตอร์ สว่ นใหญ่ในสถานศึกษาเชื่อมต่อ
อินเทอร์ เน็ตความเร็วสูง
14. เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ให้ บริการในการสืบค้ นข้ อมูลจาก
อินเทอร์ เน็ตสาหรับครูมีเพียงพอ
15. เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ให้ บริการในการสืบค้ นข้ อมูลจาก
อินเทอร์ เน็ตสาหรับนักเรียนมีเพียงพอ
16. ซอฟต์แวร์ ที่ใช้ ในการเรียนการสอนส่วนใหญ่ที่มีใช้ อยูใ่ น
สถานศึกษาไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
ด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐานระบบการบริ หารไอซีทใี นสถานศึกษา
17. ท่านเห็นด้ วยว่าควรมีการแต่งตังหรื
้ อมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบด้ าน ไอซีที ของสถานศึกษาอย่างชัดเจน
18. ท่านเห็นด้ วยว่าควรมีการแต่งตังหรื
้ อมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบด้ าน e-learning ของสถานศึกษาอย่างชัดเจน
19. ท่านเห็นด้ วยว่าควรมีระบบการจัดการ เพื่อรวบรวมสื่อ
ความรู้ตา่ งๆ และให้ บริการครูนาไปใช้ สอน หรือ นักเรียนยืม
เรียน
20. ระดับความสมบูรณ์ของแผนการบารุงรักษาไอซีทีใน
สถานศึกษาพร้ อมงบประมาณ
21. ระดับความสมบูรณ์ของแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษาพร้ อมงบประมาณ
ด้ านหลักสูตรที่บูรณาการไอซีที
22. ระดับความครอบคลุมของหลักสูตรสถานศึกษาที่บรู ณา
การ ไอซีที ตามกลุม่ สาระการเรียนรู้
23. ครูสว่ นใหญ่ในสถานศึกษาประยุกต์ใช้ ไอซีที ในการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวทางทีส่ อดคล้ องกับบริบทของ
สถานศึกษา
24. ครูสว่ นใหญ่ในสถานศึกษารวมกลุม่ กันเพื่อบูรณาการ
หลักสูตรด้ านไอซีทีเพื่อให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ เู รียน
25. มีการรวมกลุม่ สถานศึกษาในเขตพื ้นที่/กลุม่ จังหวัดเพื่อ
บูรณาการหลักสูตรด้ านไอซีทีเพื่อให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ เู รียน

มาก

น้ อย

น้ อย
ที่สุด

ระดับการปฏิบัตจิ ริง
มาก
ที่สุด

มาก

น้ อย

น้ อย
ที่สุด
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ข้ อคาถาม

ด้ านการใช้ ไอซีทขี องผู้บริ หาร
26. ผู้บริหารของท่านใช้ ไอซีทีชว่ ยในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา
27. ผู้บริหารของท่านใช้ ไอซีทีในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นอยู่
เป็ นประจา เช่น ใช้ social network หรือ การเขียน blog
28. ผู้บริหารของท่านใช้ ไอซีทีในการหาข้ อมูลข่าวสารหรือ
ศึกษาด้ วยตนเอง
ด้ านการใช้ ไอซีทขี องครู
29. ครูสว่ นใหญ่จดั ทาแผนการสอนที่บรู ณาการ ไอซีที ใน
การเรียนการสอน
30. ครูสว่ นใหญ่ประยุกต์ใช้ ไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางทีส่ อดคล้ องกับบริบทของสถานศึกษา
31. ครูสว่ นใหญ่ใช้ ไอซีทีเป็ นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เช่น ใช้ สื่อประกอบการบรรยาย หรือนาเข้ าสูบ่ ทเรียน
32. ครูสว่ นใหญ่สามารถผลิตสื่อ ไอซีที ด้ วยตนเอง เช่น ทา
power point, courseware, E-learning
33. ครูสว่ นใหญ่จดั บรรยากาศในห้ องเรียนที่กระตุ้นให้
ผู้เรียนแสวงหาความรู้ผ่านไอซีที เช่น มุมสืบค้ นข้ อมูล หรือ
บอร์ ดนิทรรศการความรู้ที่ได้ จากโลกอินเทอร์ เน็ต
34. ครูสว่ นใหญ่ฝึกฝนให้ นกั เรียนรู้กระบวนการและวิธีการ
ในการสืบค้ นข้ อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์ เน็ต
35. ครูสว่ นใหญ่มอบหมายงาน/การบ้ านทีก่ ระตุ้นให้ ผ้ เู รียน
ได้ ใช้ ไอซีที เป็ นเครื่องมือในการทาชิ ้นงาน
36. ครูสว่ นใหญ่ประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้ องกับการ
เรียนการสอนที่บรู ณาการ ไอซีที
37. ครูสว่ นใหญ่ใช้ ไอซีที ในการเรียนการสอนเพิ่มขึ ้นในแต่
ละปี การศึกษา
38. ครูสว่ นใหญ่ใช้ ไอซีทีในการเรียนการสอนได้ ดีขึ ้นในแต่
ละปี การศึกษา
ด้ านการใช้ ไอซีทขี องนักเรียน
39. นักเรียนส่วนใหญ่สามารถติดต่อสื่อสารและมีการ
แลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ เช่น อินเทอร์ เน็ต
โทรศัพท์ ได้ เป็ นอย่างดี
40. นักเรียนส่วนใหญ่สามารถติดต่อสื่อสารและมีการ
แลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ เช่น อินเทอร์ เน็ต

ระดับความเป็ นไปได้ ในทางปฏิบัติมี
ความเหมาะสมหรื อเห็นด้ วย
มาก
ที่สุด

มาก

น้ อย

น้ อย
ที่สุด

ระดับการปฏิบัตจิ ริง
มาก
ที่สุด

มาก

น้ อย

น้ อย
ที่สุด
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โทรศัพท์ ได้ เป็ นอย่างดี
41. นักเรียนส่วนใหญ่สามารถสืบค้ นข้ อมูลผ่านเครือข่าย
อินเทอร์ เน็ตได้ เป็ นอย่างดี
42. นักเรียนส่วนใหญ่สามารถสืบค้ นข้ อมูลผ่านเครือข่าย
อินเทอร์ เน็ตได้ เป็ นอย่างดี
43. นักเรียนส่วนใหญ่มีวิธีการเข้ าถึงสารสนเทศที่ต้องการใน
รูปแบบที่หลากหลาย เช่น ผ่านท่านโทรศัพท์มือถือ
คอมพิวเตอร์
44. สถานศึกษามีกิจกรรมที่สง่ เสริมสมรรถนะด้ านไอซีทีที่
หลากหลายตามความสนใจของผู้เรียน
ด้ านสมรรถนะของนักเรียน
45. นักเรียนส่วนใหญ่สามารถใช้ โปรแกรม Microsoft word
ในการทารายงานได้ อย่างคล่องแคล่ว
46. นักเรียนส่วนใหญ่สามารถใช้ โปรแกรม Microsoft excel
ในการนาเสนอเอกสารรู้แบบตารางได้ อย่างคล่องแคล่ว
47. นักเรียนส่วนใหญ่สามารถใช้ โปรแกรม Microsoft
powerpoint ในการนาเสนอผลงานได้ อย่างคล่องแคล่ว
48. นักเรียนส่วนใหญ่สามารถใช้ e-mail ในการ
ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้
49. นักเรียนส่วนใหญ่สามารถสืบค้ นข้ อมูลความรู้ที่ต้องการ
จากเครือข่ายอินเทอร์ เน็ตได้
50. นักเรียนส่วนใหญ่มีความรู้พื ้นฐานด้ านคอมพิวเตอร์ เช่น
การบารุงรักษา การสแกนไวรัส การปิ ดเปิ ดโปรแกรม
51. นักเรียนส่วนใหญ่มกั จะใช้ ความรู้และประสบการณ์ของ
ตนเองในการยอมรับหรือปฏิเสธข้ อมูลต่างๆ
52. นักเรียนส่วนใหญ่ตระหนักว่าข้ อมูลที่ถกู ต้ องสมบูรณ์มี
ความสาคัญ และทาให้ เกิดการเรียนรู้
53. นักเรียนส่วนใหญ่ตระหนักว่าหากข้ อมูลข่าวสารที่ได้ รับ
ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นนักเรียนจะไม่ใช้ ข้อมูลข่าวสารนัน้
54. นักเรียนส่วนใหญ่มีความเข้ าใจข้ อตกลงในการเผยแพร่
ข้ อมูล ข่าวสารเพื่อการศึกษา
55. นักเรียนส่วนใหญ่ปฏิบตั ติ ามกฎข้ อบังคับของเจ้ าของ
ข้ อมูลในการเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารที่ทา่ นต้ องการ

ระดับความเป็ นไปได้ ในทางปฏิบัติมี
ความเหมาะสมหรื อเห็นด้ วย
มาก
ที่สุด

มาก

น้ อย

น้ อย
ที่สุด

ระดับการปฏิบัตจิ ริง
มาก
ที่สุด

มาก

น้ อย

น้ อย
ที่สุด
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ระดับความเป็ นไปได้ ในทางปฏิบัติมี
ความเหมาะสมหรื อเห็นด้ วย
มาก
ที่สุด

มาก

น้ อย

น้ อย
ที่สุด

ระดับการปฏิบัตจิ ริง
มาก
ที่สุด

มาก

น้ อย

น้ อย
ที่สุด

56. นักเรียนส่วนใหญ่ยอมรับและปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด
เกี่ยวกับมารยาทการใช้ เครือข่ายหรือฐานข้ อมูลต่างๆ ที่
น่าสนใจ
ด้ านการความสามารถในการสร้ างชิน้ งานของนักเรียน
57. นักเรียนส่วนใหญ่สามารถถ่ายทอดความคิด
จินตนาการของตนเอง และผลงานด้ านไอซีทีให้ ผ้ อู ื่นผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์ เน็ต
58. นักเรียนส่วนใหญ่แบ่งปั นสื่อต่างๆ ซึง่ เป็ นแหล่งข้ อมูล
ของส่วนรวมให้ ผ้ อู ื่นได้ มีโอกาสได้ ใช้ ร่วมกัน
59. นักเรียนส่วนใหญ่สามารถแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่
สนใจผ่านเครือข่ายอินเทอร์ เน็ต
60. ผู้เรียนส่วนใหญ่สามารถเลือกใช้ และบูรณาการสื่อ/
เครื่องมือที่หลากหลายเพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน
ความคิด ความรู้ความเข้ าใจ ความรู้สกึ และทัศนะของ
ตนเองได้
61. ผู้เรียนส่วนใหญ่สามารถใช้ เทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ
เช่น ตัวอักษร รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียงในการสร้ าง
ชิ ้นงานได้
62. ผู้เรียนส่วนใหญ่สามารถสร้ างสรรค์ ออกแบบ ชิ ้นงาน
แสวงหาแนวทางหลากหลายในการแก้ ปัญหาใหม่ๆ ที่ไม่เคย
ประสบมาก่อนได้

ข้ อคิดเห็นเพิ่มเติม
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ขอขอบคุณสาหรับความร่วมมือ
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เลขที่.................................

แบบสอบถามนักเรี ยน เรื่ อง
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนรู้

คาชีแ้ จง
1. แบบสอบถามนี ป้ ระสงค์ จ ะทราบข้ อ มูล เกี่ ย วกับความคิด เห็ นและการปฏิ บัติข องนัก เรี ย น
คาตอบที่ได้ จากนักเรี ยนจะนาไปใช้ ในการพัฒนาตัวบ่งชี ้การศึกษาการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการเรี ยนการสอนเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของนักเรี ยนมัธยมศึกษาต่อไป
2. การตอบแบบสอบถามของนักเรี ยนในครัง้ นี ้จะไม่มีผลเสียต่อนักเรี ยนหรื อต่อโรงเรี ยนที่นกั เรี ยน
ศึกษาอยูแ่ ต่อย่างใด
3. การตอบแบบสอบถามฉบับนี ้ ขอให้ นกั เรี ยนตอบอย่างตรงไปตรงมาตามที่นกั เรี ยนคิด หรื อตอบ
ตามความเป็ นจริงของนักเรี ยน ทังนี
้ ้เพื่อให้ คาตอบของนักเรี ยนเกิดประโยชน์อย่างแท้ จริง
4. แบบสอบถามฉบับนี ้มีทงหมด
ั้
3 ตอน ประกอบด้ วย
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของนักเรี ยน
ตอนที่ 2 แบบประเมินสมรรถนะของนักเรี ยนด้ านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในการเรี ยนรู้
ตอนที่ 3 แบบประเมินทักษะการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรี ยน
โปรดตอบแบบสอบถามให้ ครบทุกข้ อ เพื่อเป็ นประโยชน์ในการวิจยั
ขอขอบคุณนักเรี ยนที่ให้ ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
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ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

โปรดขีด  ลงในช่องที่ตรงกับความเป็ นจริงมากที่สดุ
1. เพศ  ชาย
 หญิง
2. อายุ…………………….ปี
3. เกรดเฉลี่ยสะสม...........................................
4. นักเรี ยนมีเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่บ้านหรื อไม่



มี

 ไม่มี

5. นักเรี ยนใช้ คอมพิวเตอร์ มากี่ปี

 น้ อยกว่า 1 ปี
 3 – 4 ปี

 1 – 2 ปี
 5 ปี ขึ ้นไป

6. นักเรี ยนมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ จากที่ใด (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
ครูสอน
 ศึกษาด้ วยตนเอง

ผู้ปกครองสอน
 เพื่อนสอน

เรี ยนรู้ผา่ นระบบออนไลน์
 สถาบันสอนคอมพิวเตอร์

 อื่นๆ โปรดระบุ.....................................................................
7. นักเรี ยนได้ ใช้ คอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในห้ องเรี ยนในวิชาใดบ้ าง (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
 คณิตศาสตร์
 วิทยาศาสตร์
 ภาษาไทย
 ภาษาต่างประเทศ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
 ศิลปะ
 สุขศึกษาและพลศึกษา
 อื่นๆ โปรดระบุ.....................................................................
8. สถานที่ใดบ้ างที่นกั เรี ยนใช้ คอมพิวเตอร์ ในโรงเรี ยน (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
้ ยน
 ในชันเรี
 ให้ ห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์
 ในห้ องสมุด
 ไม่ได้ ใช้ คอมพิวเตอร์ในโรงเรี ยน
 อื่นๆ โปรดระบุ.....................................................................
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9. นักเรี ยนชอบใช้ คอมพิวเตอร์ ทากิจกรรมใดต่อไปนี ้ (เลือกตอบได้ 5 ข้ อ)
ค้ นหาข้ อมูล

 Email
Chat

 ดาวน์โหลดเพลง
เล่นเกม

 ท่องอินเทอร์เน็ต
ใช้ โปรแกรมด้ านการศึกษา

 ทารายงาน
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 วาดภาพระบายสี
ทางานนาเสนอ

 อื่นๆ โปรดระบุ
.............................
10. นักเรี ยนใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ใดบ้ าง (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
บ้ าน

 ร้ านให้ บริการอินเทอร์เน็ต
บ้ านเพื่อน

 ห้ องสมุดประชาชน
โรงเรี ยนสอนคอมพิวเตอร์

 อื่นๆ โปรดระบุ
..............................
11. นักเรี ยนมีสิ่งเหล่านี ้หรื อไม่ (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
โทรศัพท์เคลื่อนที่/smart phone

 PDA, iPhone, iPad
Email address

 เว็บไซต์สว่ นตัว/เว็บเพจ
Facebook

 twitter
อื่นๆ โปรดระบุ.....................................................
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ตอนที่ 2 แบบประเมินสมรรถนะด้ านไอซีทีในการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยน
โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับสมรรถนะด้ านไอซีทีของนักเรี ยน
สมรรถนะการใช้ ไอซีทีในการเรียนรู้ของนักเรียน
1. นักเรี ยนสามารถติดต่อสือ่ สารและมีการแลกเปลีย่ นข้ อมูลข่าวสาร
ผ่านสือ่ ต่างๆ เช่น อินเทอร์ เน็ต โทรศัพท์ ได้ เป็ นอย่างดี
2. นักเรี ยนสามารถติดต่อสือ่ สารและมีการแลกเปลีย่ นข้ อมูลข่าวสาร
ผ่านสือ่ ต่างๆ เช่น อินเทอร์ เน็ต โทรศัพท์ ได้ เป็ นอย่างดี
3. นักเรี ยนสามารถสืบค้ นข้ อมูลผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตได้ เป็ นอย่างดี
4. นักเรี ยนสามารถสืบค้ นข้ อมูลผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตได้ เป็ นอย่างดี
5. นักเรี ยนมีวิธีการเข้ าถึงสารสนเทศที่ต้องการในรูปแบบที่หลากหลาย
เช่น ผ่านท่านโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์
6. สถานศึกษาของนักเรี ยนมีกิจกรรมที่สง่ เสริ มสมรรถนะด้ านไอซีทีที่
หลากหลายตามความสนใจของผู้เรี ยน
7. นักเรี ยนสามารถใช้ โปรแกรม Microsoft word ในการทารายงานได้
อย่างคล่องแคล่ว
8. นักเรี ยนสามารถใช้ โปรแกรม Microsoft excel ในการนาเสนอ
เอกสารรู้แบบตารางได้ อย่างคล่องแคล่ว
9. นักเรี ยนสามารถใช้ โปรแกรม Microsoft powerpoint ในการนาเสนอ
ผลงานได้ อย่างคล่องแคล่ว
10. นักเรี ยนสามารถใช้ e-mail ในการติดต่อสือ่ สารกับผู้อื่นได้
11. นักเรี ยนสามารถสืบค้ นข้ อมูลความรู้ที่ต้องการจากเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ตได้
12. นักเรี ยนมีความรู้พื ้นฐานด้ านคอมพิวเตอร์ เช่น การบารุงรักษา การ
สแกนไวรัส การปิ ดเปิ ดโปรแกรม
13. นักเรี ยนมักจะใช้ ความรู้และประสบการณ์ของตนเองในการยอมรับ
หรื อปฏิเสธข้ อมูลต่างๆ
14. นักเรี ยนตระหนักว่าข้ อมูลที่ถกู ต้ องสมบูรณ์มีความสาคัญ และทาให้
เกิดการเรียนรู้
15. นักเรี ยนตระหนักว่าหากข้ อมูลข่าวสารที่ได้ รับส่งผลกระทบต่อผู้อื่น
นักเรี ยนจะไม่ใช้ ข้อมูลข่าวสารนัน้

มากที่สุด

มาก

น้ อย

น้ อยที่สุด
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สมรรถนะการใช้ ไอซีทีในการเรียนรู้ของนักเรียน
16. นักเรี ยนมีความเข้ าใจข้ อตกลงในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารเพื่อ
การศึกษา
17. นักเรี ยนปฏิบตั ิตามกฎข้ อบังคับของเจ้ าของข้ อมูลในการเข้ าถึงข้ อมูล
ข่าวสารที่ทา่ นต้ องการ
18. นักเรี ยนยอมรับและปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับมารยาทการใช้
เครื อข่ายหรื อฐานข้ อมูลต่างๆ ทีน่ า่ สนใจ
19. นักเรี ยนสามารถถ่ายทอดความคิด จินตนาการของตนเอง และ
ผลงานด้ านไอซีทใี ห้ ผ้ อู ื่นผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
20. นักเรี ยนแบ่งปั นสือ่ ต่างๆ ซึง่ เป็ นแหล่งข้ อมูลของส่วนรวมให้ ผ้ อู ื่นได้ มี
โอกาสได้ ใช้ ร่วมกัน
21. นักเรี ยนสามารถแสดงความคิดเห็นในเรื่ องที่สนใจผ่านเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ต
22. นักเรี ยนสามารถเลือกใช้ และบูรณาการสือ่ /เครื่ องมือที่หลากหลาย
เพื่อถ่ายทอดและแลกเปลีย่ นความคิด ความรู้ความเข้ าใจ ความรู้สกึ และ
ทัศนะของตนเองได้
23. นักเรี ยนสามารถใช้ เทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ เช่น ตัวอักษร รูปภาพ
ภาพเคลือ่ นไหว เสียงในการสร้ างชิ ้นงานได้
24. นักเรี ยนสามารถสร้ างสรรค์ ออกแบบ ชิ ้นงาน แสวงหาแนวทาง
หลากหลายในการแก้ ปัญหาใหม่ๆ ที่ไม่เคยประสบมาก่อนได้

มากที่สุด

มาก
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ตอนที่ 3 แบบประเมินทักษะการรู้ ไอซีทีของนักเรียน
โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับทักษะการรู้ไอซีทีของนักเรี ยน
ทักษะการรู้ไอซีทขี องนักเรียน
1. นักเรี ยนสามารถเข้ าสูร่ ะบบ Log - on, Log - off, และสามารถ
เปิ ดและปิ ดโปรแกรมด้ วยตัวเอง
2. นักเรี ยนเข้ าใจและใช้ งานตามการทางานของปุ่ มซ้ ายและขวา
ของเมาส์
3. นักเรี ยนสามารถตังชื
้ ่ออุปกรณ์รับเข้ าและอุปกรณ์แสดงผลได้
4. นักเรี ยนสามารถเปิ ดโปรแกรมได้ มากกว่าหนึง่ โปรแกรมในเวลา
เดียวกัน และการสามารถสลับการใช้ งานโปรแกรมได้
5. นักเรี ยนสามารถค้ นหาแฟ้ มข้ อมูลในคอมพิวเตอร์
6. นักเรี ยนสามารถสร้ างทางลัดบนหน้ าจอ (desktop) ได้
7. นักเรี ยนสามารถลบไฟล์ที่ไม่ต้องการและสามารถเรี ยกคืน
รายการที่ถกู ส่งไปยังถังขยะ
8. นักเรี ยนทราบวิธีการคัดลอกเอกสารจากฮาร์ ดดิสก์ไปยังที่
สารองข้ อมูล
9. นักเรี ยนรู้จกั โปรแกรมป้องกันไวรัส ตรวจสอบไฟล์ข้อมูลเพื่อ
ป้องกันไวรัส
10. นักเรี ยนสามารถติดตังหรื
้ ออัพเกรดโปรแกรมได้
11. นักเรี ยนสามารถเพิ่มฮาร์ ดแวร์ ใหม่ๆ เช่น เครื่ องสแกนเนอร์ ,
เมาส์, คีย์บอร์ ดจอภาพ, เครื่ องพิมพ์
12. นักเรี ยนสามารถดาเนินการบารุงรักษาระบบขันพื
้ ้นฐานโดย
ใช้ เครื่ องมือระบบ (เช่น การสแกนดิสก์ล้างข้ อมูลบนดิสก์,
ดิสก์ Defragmenter)
13. นักเรี ยนสามารถแทรกและลบ / ปรับเปลีย่ นระยะขอบ, แท็บ,
ส่วนหัว, ส่วนท้ าย, เลขหน้ าและระยะห่างบรรทัด
14. นักเรี ยนสามารถแก้ ไขคัดลอกตัดและวางบล็อกข้ อความ
15. นักเรี ยนสามารถใช้ เมาส์ไป "ลาก" กลุม่ ข้ อความ
16. นักเรี ยนสามารถใช้ ตรวจสอบการสะกด
17. นักเรี ยนสามารถเปลีย่ นแบบอักษรข้ อความขนาดสีและ
รูปแบบ

มากที่สุด
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ทักษะการรู้ไอซีทขี องนักเรียน
18. นักเรี ยนสามารถแทรกกราฟิ กและไฟล์อื่น ๆ (สเปรดชีท,
เอกสารอื่นๆ ) ลงในเอกสารได้
19. นักเรี ยนสามารถเขียนส่งตอบกลับและส่งต่อข้ อความอีเมลได้

มากที่สุด

มาก

น้ อย

20. นักเรี ยนเคยใช้ สมุดรายชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดเก็บที่อยู่
อีเมลของบุคคลและกลุม่
21. นักเรี ยนสามารถส่ง attach file ในการส่งอีเมล์ได้
22. นักเรี ยนทราบวิธีการบันทึกเว็บไซต์ที่ชอบ (บุ๊คมาร์ ค) เพื่อให้
สามารถกลับไปได้ ในภายหลังโดยไม่ต้องป้อนที่อยูท่ งหมด
ั้
23. นักเรี ยนทราบวิธีการดู, ดาวน์โหลด, ขยายและเอกสารและ
โปรแกรมที่เปิ ดจากเว็บไซต์อินเทอร์ เน็ต
24. นักเรี ยนทราบหรื อไม่วา่ ข้ อมูลที่เผยแพร่ในเว็บไซต์มีลขิ สิทธิ์
25. นักเรี ยนสามารถแทรกและลบแถวและคอลัมน์ในโปรแกรม
excel
26. นักเรี ยนสามารถเขียนหรื อสร้ างสูตรคานวณใน excel
27. นักเรี ยนสามารถสร้ างแผนภูมิกราฟแท่ง, กราฟวงกลมตาราง
และกราฟเส้ นในโปรแกรม excel
28. นักเรี ยนสร้ างงานนาเสนอโดยใช้ ตวั ช่วยสร้ างแม่แบบหรื อการ
ออกแบบเลย์เอาต์วา่ งเปล่า
29. นักเรี ยนสามารถปรับเปลีย่ นรูปแบบมาตรฐานและการ
ออกแบบแม่แบบ
30. นักเรี ยนสามารถเปลีย่ นแบบอักษรข้ อความเพิ่มสัญลักษณ์
แสดงหัวข้ อย่อยหรื อตัวเลขในภาพนิ่งเนื ้อหา
31. นักเรี ยนสามารถเพิ่มวัตถุ (เช่น ภาพตัดปะรูปภาพ, วิดีโอ
คลิป, เสียง) ในงานนาเสนอได้
32. นักเรี ยนสามารถสร้ างตารางและแผนภูมิในงานนาเสนอ

ขอขอบคุณนักเรียนที่ให้ ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถาม

น้ อยที่สุด
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The following lines were read from file
D:\0research_chorboon\0thesis\feb5_2012\ict_M09.LS8:
TI CFA model for ICT
DA NI=11 NO=0 MA=CM
RA FI='D:\0research_chorboon\0thesis\feb5_2012\B_11.psf'
MO NY=11 NK=1 NE=4 BE=FU GA=FI PS=SY TE=SY
LE
context input process outcome
LK
ICT
FR LY(1,1) LY(2,1) LY(3,1) LY(4,2) LY(5,2) LY(6,2) LY(7,3) LY(8,3) LY(9,3)
FR LY(10,4) LY(11,4) GA(1,1) GA(2,1) GA(3,1) GA(4,1)
FI LY(1,1) LY(4,2) LY(7,3) LY(10,4) GA(1,1)
ST 1 LY(1,1) LY(4,2) LY(7,3) LY(10,4) GA(1,1)
FR TE(9,10) TE(7,9) TE(1,8) TE(6,9) TE(9,11) TE(4,8) TE(8,5) TE(4,5) TE(10,8)
FR TE(2,7) TE(2,4) TE(9,1) TE(1,6) TE(10,6) TE(8,1) TE(4,7) TE(5,1)
FR TE(9,1) TE(6,5) TE(11,8) TE(11,7)
PD
OU NS AM SO PC RS FS SS SC PT MR MI

ND=3

TI CFA model for ICT
Number
Number
Number
Number
Number
Number

of
of
of
of
of
of

Input Variables 11
Y - Variables
11
X - Variables
0
ETA - Variables 4
KSI - Variables 1
Observations
541

TI CFA model for ICT
Covariance Matrix

POLICY
VISION
SUPPORT
ITSEVI
ITADMI
CURRI
ADMIN_US
TEACH_US
STDU_USE
PROFIC
CREATE

POLICY
-------0.271
0.208
0.174
0.159
0.146
0.164
0.178
0.169
0.107
0.098
0.125

VISION
--------

SUPPORT
--------

ITSEVI
--------

ITADMI
--------

CURRI
--------

0.400
0.224
0.170
0.181
0.194
0.245
0.179
0.148
0.136
0.172

0.270
0.178
0.164
0.167
0.204
0.153
0.134
0.121
0.149

0.388
0.197
0.168
0.199
0.147
0.158
0.144
0.177

0.383
0.178
0.204
0.150
0.169
0.135
0.165

0.292
0.230
0.191
0.128
0.133
0.175

Covariance Matrix
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ADMIN_US
TEACH_US
STDU_USE
PROFIC
CREATE

ADMIN_US
-------0.423
0.214
0.178
0.177
0.208

TEACH_US
--------

STDU_USE
--------

PROFIC
--------

CREATE
--------

0.270
0.163
0.161
0.184

0.346
0.208
0.209

0.302
0.247

0.370

BEHAVIOR UNDER STEEPEST DESCENT ITERATIONS

ITER

TRY

ABSCISSA

SLOPE

1

0
1

0.00000000D+00
0.10000000D+01

-0.10512345D+01
-0.71668180D-01

0.11604674D+01
0.59901600D+00

2

0
1
2
3

0.00000000D+00
0.10000000D+01
0.20000000D+01
0.14223520D+01

-0.74470660D-01
-0.22417626D-01
0.30660436D-01
-0.15936310D-03

0.59901600D+00
0.55051086D+00
0.55452204D+00
0.54573594D+00

3

0
1
2

0.00000000D+00
0.14223520D+01
0.90310346D+00

-0.40792294D-01
0.23453946D-01
-0.27659849D-03

0.54573594D+00
0.53312895D+00
0.52712725D+00

4

0
1
2
3
4

0.00000000D+00
0.90310346D+00
0.18062069D+01
0.36124138D+01
0.26738265D+01

-0.18549535D-01
-0.12470076D-01
-0.62726957D-02
0.67857768D-02
-0.13648831D-03

0.52712725D+00
0.51311433D+00
0.50463924D+00
0.50493725D+00
0.50184340D+00

TI CFA model for ICT
Parameter Specifications
LAMBDA-Y

POLICY
VISION
SUPPORT
ITSEVI
ITADMI
CURRI
ADMIN_US
TEACH_US
STDU_USE
PROFIC
CREATE

context
-------0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0

input
-------0
0
0
0
3
4
0
0
0
0
0

process
-------0
0
0
0
0
0
0
5
6
0
0

outcome
-------0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7

input

process

outcome

GAMMA

context
input
process
outcome

ICT
-------0
8
9
10

PHI
ICT
-------11
PSI
context

FUNCTION
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-------12
THETA-EPS
POLICY
-------POLICY
16
VISION
0
SUPPORT
0
ITSEVI
0
ITADMI
21
CURRI
24
ADMIN_US
0
TEACH_US
30
STDU_USE
34
PROFIC
0
CREATE
0

-------13

-------14

-------15

VISION
--------

SUPPORT
--------

ITSEVI
--------

ITADMI
--------

CURRI
--------

17
0
19
0
0
27
0
0
0
0

18
0
0
0
0
0
0
0
0

20
22
0
28
31
0
0
0

23
25
0
32
0
0
0

26
0
0
35
38
0

TEACH_US
--------

STDU_USE
--------

PROFIC
--------

CREATE
--------

33
0
39
43

37
40
44

41
0

45

THETA-EPS

ADMIN_US
TEACH_US
STDU_USE
PROFIC
CREATE

ADMIN_US
-------29
0
36
0
42

TI CFA model for ICT
Starting Values
LAMBDA-Y
context
input
process
---------------------POLICY
1.000
- - VISION
0.250
- - SUPPORT
0.220
- - ITSEVI
- 1.000
- ITADMI
- 0.001
- CURRI
- 0.158
- ADMIN_US
- - 1.000
TEACH_US
- - 0.219
STDU_USE
- - 0.012
PROFIC
- - - CREATE
- - - GAMMA
ICT
-------context
1.000
input
0.106
process
0.119
outcome
0.080
Covariance Matrix of ETA and KSI
context
input
process
---------------------context
0.178
input
0.013
0.223
process
0.014
0.001
0.262
outcome
0.010
0.001
0.001
ICT
0.119
0.013
0.014
PHI
ICT
-------0.119
PSI
Note: This matrix is diagonal.
context
-------0.059

input
-------0.222

process
-------0.260

outcome
-------- - - - - - - - - 1.000
0.190

outcome
--------

ICT
--------

0.202
0.010

0.119

outcome
-------0.201
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Squared Multiple Correlations for Structural Equations
context
-------0.669

input
-------0.006

process
-------0.006

outcome
-------0.004

Squared Multiple Correlations for Reduced Form
context
-------0.669

input
-------0.006

process
-------0.006

outcome
-------0.004

VISION
--------

SUPPORT
--------

ITSEVI
--------

ITADMI
--------

CURRI
--------

0.647
- 0.169
- - 0.243
- - - - -

0.436
- - - - - - - - -

0.417
0.197
- 0.199
0.147
- - - -

0.623
0.178
- 0.150
- - - -

0.474
- - 0.128
0.133
- -

TEACH_US
--------

STDU_USE
--------

PROFIC
--------

CREATE
--------

0.436
- 0.161
0.184

0.562
0.208
0.209

0.317
- -

0.600

THETA-EPS

POLICY
VISION
SUPPORT
ITSEVI
ITADMI
CURRI
ADMIN_US
TEACH_US
STDU_USE
PROFIC
CREATE

POLICY
-------0.111
- - - 0.146
0.163
- 0.167
0.107
- - -

THETA-EPS

ADMIN_US
TEACH_US
STDU_USE
PROFIC
CREATE

ADMIN_US
-------0.450
- 0.177
- 0.208

BEHAVIOR UNDER STEEPEST DESCENT ITERATIONS
ITER

TRY

1

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

0.00000000D+00
0.10000000D+01
0.50000000D+00
0.25000000D+00
0.12500000D+00
0.62500000D-01
0.31250000D-01
0.15625000D-01
0.11718750D-01
0.87890625D-02

-0.79723957D+04

0.36229103D+01

0.28140872D+03
0.99089549D+02
0.85001333D+02

0.44162537D+01
0.38031385D+01
0.35420659D+01

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

0.00000000D+00
0.87890625D-02
0.17578125D-01
0.35156250D-01
0.70312500D-01
0.14062500D+00
0.28125000D+00
0.21093750D+00
0.15649053D+00
0.16508009D+00
0.16958384D+00
0.17190082D+00

-0.42289681D+01
-0.42269851D+01
-0.42202472D+01
-0.41888704D+01
-0.40171034D+01
-0.25121096D+01

0.35420659D+01
0.35049028D+01
0.34677774D+01
0.33938301D+01
0.32490524D+01
0.30048486D+01

0.86210005D+01
-0.16148015D+01
-0.93889600D+00
-0.51169128D+00
-0.26861228D+00

0.30795675D+01
0.29716086D+01
0.29605234D+01
0.29572356D+01
0.29563284D+01

0
1
2
3

0.00000000D+00
0.17190082D+00
0.10288149D+00
0.93202028D-01

-0.14389474D+02
0.96533584D+01
0.14944136D+01
0.13065452D+01

0.29563284D+01
0.31092496D+01
0.28478876D+01
0.28343716D+01

2

3

ABSCISSA

SLOPE

FUNCTION
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4

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0.00000000D+00
0.93202028D-01
0.18640406D+00
0.10061832D+00
0.10660863D+00
0.11141314D+00
0.11524300D+00
0.11827989D+00
0.12067738D+00
0.12256314D+00
0.12404195D+00
0.12519879D+00
0.12610201D+00

-0.37729340D+01
-0.23826635D+01
0.27560760D+02
-0.20690094D+01
-0.17657628D+01
-0.14833058D+01
-0.12286279D+01
-0.10053233D+01
-0.81410241D+00
-0.65355365D+00
-0.52092830D+00
-0.41280827D+00
-0.32559987D+00

0.28343716D+01
0.25246406D+01
0.29242393D+01
0.25080951D+01
0.24965845D+01
0.24887641D+01
0.24835619D+01
0.24801647D+01
0.24779809D+01
0.24765956D+01
0.24757264D+01
0.24751859D+01
0.24748523D+01

5

0
1
2
3
4
5
6
7

0.00000000D+00
0.12610201D+00
0.97336362D-01
0.78173882D-01
0.64196917D-01
0.53914968D-01
0.46448446D-01
0.41126593D-01

-0.93817254D+01
0.27725648D+01
0.22997082D+01
0.20425910D+01
0.17891585D+01
0.15080991D+01
0.12140117D+01
0.93421050D+00

0.24748523D+01
0.25601967D+01
0.24878697D+01
0.24462068D+01
0.24193100D+01
0.24022626D+01
0.23920402D+01
0.23862928D+01

6

0
1
2
3
4
5

0.00000000D+00
0.41126593D-01
0.82253186D-01
0.55579441D-01
0.61081399D-01
0.63078895D-01

-0.40719588D+01
-0.25438884D+01
0.46949248D+01
-0.12200802D+01
-0.48909734D+00
-0.18080917D+00

0.23862928D+01
0.22431693D+01
0.22461146D+01
0.22151149D+01
0.22103395D+01
0.22096662D+01

7

0
1

0.00000000D+00
0.63078895D-01

-0.33785561D+01
-0.28187967D+00

0.22096662D+01
0.21222694D+01

0
0.00000000D+00
-0.35284437D+01
1
0.63078895D-01
0.50551156D+01
2
0.25929841D-01
-0.22787141D+01
3
0.37472524D-01
-0.11581944D+01
4
0.42245690D-01
-0.50663855D+00
5
0.44143455D-01
-0.20594552D+00
Behavior under Minimization Iterations
Iter Try
Abscissa
Slope

0.21222694D+01
0.20570552D+01
0.20443936D+01
0.20240433D+01
0.20200150D+01
0.20193347D+01

8

1

Function

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

0.00000000D+00
0.10000000D+01
0.50000000D+00
0.25000000D+00
0.12500000D+00
0.62500000D-01
0.31250000D-01
0.33273914D-02
0.58413299D-02
0.77696582D-02
0.92488212D-02
0.10378075D-01
0.11235256D-01
0.11882433D-01
0.12368832D-01
0.12733052D-01
0.13004993D-01

-0.17377440D+01

0.20193347D+01

0.14582699D+02
-0.14428150D+01
-0.11976073D+01
-0.98041061D+00
-0.78898167D+00
-0.62454058D+00
-0.48728773D+00
-0.37566647D+00
-0.28683473D+00
-0.21735418D+00
-0.16374036D+00

0.20837780D+01
0.20140399D+01
0.20107141D+01
0.20086090D+01
0.20072973D+01
0.20064976D+01
0.20060202D+01
0.20057406D+01
0.20055793D+01
0.20054874D+01
0.20054355D+01

2

0
1
2
3
4
5
6

0.00000000D+00
0.13004993D-01
0.26009985D-01
0.52019971D-01
0.10403994D+00
0.69155218D-01
0.73427862D-01

-0.12414525D+01
-0.11213170D+01
-0.96849350D+00
-0.54460123D+00
0.11087242D+01
-0.15474884D+00
-0.39668367D-01

0.20054355D+01
0.19900386D+01
0.19764118D+01
0.19563570D+01
0.19644270D+01
0.19502151D+01
0.19497969D+01

3

0
1
2
3

0.00000000D+00
0.73427862D-01
0.14685572D+00
0.76474275D-01

-0.11352406D+01
-0.30910028D+00
0.71411592D+01
-0.23594047D+00

0.19497969D+01
0.18897826D+01
0.20288296D+01
0.18889508D+01
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4
5
6

0.78725273D-01
0.80379741D-01
0.81590754D-01

-0.17773062D+00
-0.13250659D+00
-0.98012197D-01

0.18884845D+01
0.18882276D+01
0.18880879D+01

4

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0.00000000D+00
0.81590754D-01
0.84770038D-03
0.16408876D-02
0.23834858D-02
0.30790625D-02
0.37308737D-02
0.43419013D-02
0.49148840D-02
0.54523441D-02
0.59566100D-02
0.64298356D-02
0.68740172D-02
0.72910078D-02
0.76825300D-02
0.80501874D-02
0.83954742D-02
0.87197845D-02
0.90244196D-02
0.93105956D-02
0.95794496D-02

-0.10096798D+01
0.96171511D+02
-0.95412316D+00
-0.90164435D+00
-0.85203436D+00
-0.80510876D+00
-0.76070315D+00
-0.71866953D+00
-0.67887352D+00
-0.64119210D+00
-0.60551184D+00
-0.57172751D+00
-0.53974091D+00
-0.50945999D+00
-0.48079812D+00
-0.45367351D+00
-0.42800870D+00
-0.40373019D+00
-0.38076814D+00
-0.35905606D+00
-0.33853062D+00

0.18880879D+01
0.29123025D+01
0.18872555D+01
0.18865195D+01
0.18858683D+01
0.18852920D+01
0.18847816D+01
0.18843296D+01
0.18839292D+01
0.18835745D+01
0.18832601D+01
0.18829816D+01
0.18827347D+01
0.18825160D+01
0.18823221D+01
0.18821503D+01
0.18819981D+01
0.18818632D+01
0.18817437D+01
0.18816378D+01
0.18815441D+01

5

0
1
2
3
4

0.00000000D+00
0.95794496D-02
0.19158899D-01
0.38317799D-01
0.76635597D-01

-0.19099498D+01
-0.18840116D+01
-0.17540277D+01
-0.13956826D+01
-0.85607710D-01

0.18880879D+01
0.18629697D+01
0.18455230D+01
0.18151113D+01
0.17836815D+01

6

0
1
2
3
4

0.00000000D+00
0.76635597D-01
0.15327119D+00
0.30654239D+00
0.20633499D+00

-0.17092120D+01
-0.13833779D+01
-0.57808601D+00
0.10916765D+01
0.44974189D-01

0.17836815D+01
0.16612184D+01
0.15842676D+01
0.16286211D+01
0.15702275D+01

7

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0.00000000D+00
0.20633499D+00
0.41266998D+00
0.22046848D+00
0.23302680D+00
0.24414681D+00
0.25395626D+00
0.26257550D+00
0.27011848D+00
0.27669311D+00
0.28240124D+00
0.28733844D+00
0.29159369D+00
0.29524908D+00
0.29837968D+00
0.30105348D+00
0.30333152D+00
0.30526813D+00
0.30691131D+00
0.30830318D+00
0.30948044D+00

-0.14223883D+01
-0.10957194D+01
0.14900694D+02
-0.10416629D+01
-0.98322337D+00
-0.92095109D+00
-0.85567889D+00
-0.78845646D+00
-0.72046462D+00
-0.65292035D+00
-0.58698498D+00
-0.52368725D+00
-0.46386869D+00
-0.40815470D+00
-0.35694968D+00
-0.31045180D+00
-0.26868094D+00
-0.23151370D+00
-0.19872000D+00
-0.16999743D+00
-0.14500105D+00

0.15702275D+01
0.13034405D+01
0.15938697D+01
0.12883234D+01
0.12755971D+01
0.12649996D+01
0.12562768D+01
0.12491839D+01
0.12434871D+01
0.12389678D+01
0.12354256D+01
0.12326812D+01
0.12305782D+01
0.12289832D+01
0.12277847D+01
0.12268918D+01
0.12262318D+01
0.12257472D+01
0.12253936D+01
0.12251369D+01
0.12249514D+01

8

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

0.00000000D+00
0.30948044D+00
0.61896087D+00
0.31512743D+00
0.32025915D+00
0.32492682D+00
0.32917593D+00
0.33304692D+00
0.33657585D+00
0.33979494D+00
0.34273302D+00
0.34541597D+00

-0.13725488D+01
-0.39998828D+00
0.21521144D+02
-0.36973461D+00
-0.34163959D+00
-0.31556394D+00
-0.29137497D+00
-0.26894710D+00
-0.24816199D+00
-0.22890832D+00
-0.21108154D+00
-0.19458350D+00

0.15702275D+01
0.94450005D+00
0.18177820D+01
0.94232642D+00
0.94050089D+00
0.93896689D+00
0.93767725D+00
0.93659263D+00
0.93568011D+00
0.93491217D+00
0.93426575D+00
0.93372151D+00

262
12
13
14
15
16

0.34786707D+00
0.35010725D+00
0.35215544D+00
0.35402869D+00
0.35574247D+00

-0.17932212D+00
-0.16521106D+00
-0.15216935D+00
-0.14012114D+00
-0.12899539D+00

0.93326323D+00
0.93287729D+00
0.93255224D+00
0.93227846D+00
0.93204784D+00

9

0
1
2
3
4

0.00000000D+00
0.35574247D+00
0.71148493D+00
0.61579318D+00
0.65776754D+00

-0.11188162D+01
-0.83327626D+00
0.30662354D+00
-0.23959334D+00
-0.40796657D-01

0.93204784D+00
0.57946492D+00
0.42476351D+00
0.42425156D+00
0.41818771D+00

10

0
1
2
3
4
5
6
7
8

0.00000000D+00
0.65776754D+00
0.32888377D+00
0.70720184D-01
0.11267238D+00
0.13776272D+00
0.15278038D+00
0.16176028D+00
0.16712370D+00

-0.88426659D+00

0.41818771D+00

0.32280097D+01
-0.62634115D+00
-0.42377263D+00
-0.27527668D+00
-0.17344763D+00
-0.10703007D+00
-0.65157835D-01

0.50483477D+00
0.36429749D+00
0.34209988D+00
0.33327901D+00
0.32989601D+00
0.32863335D+00
0.32817082D+00

11

0
1
2

0.00000000D+00
0.16712370D+00
0.33424740D+00

-0.44616558D+00
-0.27312721D+00
-0.29960526D-01

0.32817082D+00
0.26770247D+00
0.24051500D+00

12

0
1
2
3

0.00000000D+00
0.33424740D+00
0.66849481D+00
0.45912571D+00

-0.28623852D+00
-0.58403348D-01
0.97918176D-01
0.31966209D-02

0.24051500D+00
0.18663521D+00
0.19392876D+00
0.18325510D+00

13

0
1

0.00000000D+00
0.45912571D+00

-0.17815467D+00
-0.63456909D-02

0.18325510D+00
0.13337957D+00

14

0
1
2
3

0.00000000D+00
0.45912571D+00
0.91825142D+00
0.49740874D+00

-0.14467530D+00
-0.19629595D-01
0.21578679D+00
-0.67591948D-02

0.13337957D+00
0.94329935D-01
0.13084345D+00
0.93822696D-01

15

0
1
2

0.00000000D+00
0.49740874D+00
0.40305278D+00

-0.90093272D-01
0.21091126D-01
-0.75530625D-03

0.93822696D-01
0.76496137D-01
0.75544712D-01

16

0
1

0.00000000D+00
0.40305278D+00

-0.56894294D-01
-0.25575883D-02

0.75544712D-01
0.63590909D-01

17

0
1
2
3

0.00000000D+00
0.40305278D+00
0.80610556D+00
0.62473246D+00

-0.35068576D-01
-0.12150344D-01
0.99411248D-02
-0.21691447D-04

0.63590909D-01
0.54136939D-01
0.53686888D-01
0.52789318D-01

18

0
1
2
3

0.00000000D+00
0.62473246D+00
0.12494649D+01
0.11438322D+01

-0.22260176D-01
-0.11038353D-01
0.22462184D-02
-0.18343643D-03

0.52789318D-01
0.42301235D-01
0.39424743D-01
0.39316534D-01

0
0.00000000D+00
1
0.11438322D+01
2
0.53153486D+00
TI CFA model for ICT
Number of Iterations = 49
LISREL Estimates (Maximum Likelihood)
LAMBDA-Y

-0.14650949D-01
0.16877044D-01
-0.25151418D-02

0.39316534D-01
0.38615523D-01
0.34620904D-01

19

POLICY
VISION

context
-------1.000
1.275
(0.068)
18.853

input
-------- - -

process
-------- - -

outcome
-------- - -
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SUPPORT

1.102
(0.055)
19.997

- -

- -

- -

ITSEVI

- -

1.000

- -

- -

ITADMI

- -

0.911
(0.064)
14.161

- -

- -

CURRI

- -

0.982
(0.063)
15.548

- -

- -

ADMIN_US

- -

- -

1.000

- -

TEACH_US

- -

- -

0.819
(0.041)
19.871

- -

STDU_USE

- -

- -

0.722
(0.050)
14.480

- -

PROFIC

- -

- -

- -

1.000

CREATE

- -

- -

- -

1.207
(0.067)
18.152

GAMMA
context

ICT
-------1.000

input

1.346
(0.099)
13.632

process

1.525
(0.097)
15.728

outcome

0.965
(0.077)
12.544
Covariance Matrix of ETA and KSI

context
input
process
outcome
ICT

context
-------0.160
0.155
0.176
0.111
0.115

input
--------

process
--------

outcome
--------

ICT
--------

0.169
0.236
0.150
0.155

0.265
0.170
0.176

0.203
0.111

0.115

PHI
ICT
-------0.115
(0.014)
8.430
PSI
Note: This matrix is diagonal.
context
-------0.045
(0.006)
7.775

input
--------0.040
(0.011)
-3.749

process
--------0.003
(0.009)
-0.336

outcome
-------0.096
(0.011)
9.099
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Squared Multiple Correlations for Structural Equations
context
-------0.718

input
-------1.235

process
-------1.011

outcome
-------0.528

Squared Multiple Correlations for Reduced Form
context
-------0.718

input
-------1.235

process
-------1.011

outcome
-------0.528

VISION
--------

SUPPORT
--------

ITSEVI
--------

THETA-EPS

POLICY
VISION

POLICY
-------0.111
(0.008)
13.214
- -

SUPPORT

- -

ITSEVI

- -

ITADMI
CURRI
ADMIN_US
TEACH_US
STDU_USE
PROFIC
CREATE

0.005
(0.008)
0.584
0.013
(0.006)
2.181
- 0.031
(0.006)
5.313
-0.011
(0.006)
-1.739
- - -

0.139
(0.012)
11.962
- -0.031
(0.009)
-3.389
- - 0.017
(0.008)
2.043
- -

0.075
(0.007)
10.559
- - - - -

0.218
(0.015)
14.100
0.040
(0.012)
3.482
- -

ITADMI
--------

CURRI
--------

0.243
(0.016)
15.027
0.031
(0.010)
3.090
- -

0.131
(0.011)
12.120
- -

- -

- -

-0.041
(0.011)
-3.593
-0.046
(0.009)
-5.429
- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

TEACH_US
--------

STDU_USE
--------

PROFIC
--------

CREATE
--------

- -

-0.025
(0.008)
-3.139
- -

THETA-EPS

ADMIN_US
TEACH_US
STDU_USE
PROFIC
CREATE

ADMIN_US
-------0.159
(0.013)
12.337
- -0.018
(0.009)
-1.953
- -0.002
(0.008)
-0.198

0.094
(0.007)
12.549
- 0.021
(0.007)
3.000
0.016
(0.008)
2.075

0.207
(0.014)
14.831
0.083
(0.010)
8.179
0.059
(0.011)
5.514

0.097
(0.011)
9.105
- -

0.072
(0.014)
5.334

- -0.040
(0.008)
-5.383
-0.012
(0.006)
-2.059
- -
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Squared Multiple Correlations for Y - Variables
POLICY
-------0.590

VISION
-------0.652

SUPPORT
-------0.723

ITSEVI
-------0.437

ITADMI
-------0.366

CURRI
-------0.555

Squared Multiple Correlations for Y - Variables
ADMIN_US
-------0.624

TEACH_US
-------0.655

STDU_USE
-------0.400

PROFIC
-------0.678

CREATE
-------0.804

Goodness of Fit Statistics
Degrees of Freedom = 21
Minimum Fit Function Chi-Square = 22.680 (P = 0.361)
Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 22.455 (P = 0.374)
Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 1.455
90 Percent Confidence Interval for NCP = (0.0 ; 17.130)
Minimum Fit Function Value = 0.0420
Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.00269
90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.0 ; 0.0317)
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.0113
90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0 ; 0.0389)
P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.995
Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.208
90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.206 ; 0.237)
ECVI for Saturated Model = 0.244
ECVI for Independence Model = 15.036
Chi-Square for Independence Model with 55 Degrees of Freedom = 8097.589
Independence AIC = 8119.589
Model AIC = 112.455
Saturated AIC = 132.000
Independence CAIC = 8177.817
Model CAIC = 350.659
Saturated CAIC = 481.366
Normed Fit Index (NFI) = 0.997
Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.999
Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.381
Comparative Fit Index (CFI) = 1.00
Incremental Fit Index (IFI) = 1.00
Relative Fit Index (RFI) = 0.993
Critical N (CN) = 927.958
Root Mean Square Residual (RMR) = 0.00511
Standardized RMR = 0.0152
Goodness of Fit Index (GFI) = 0.992
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.976
Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.316
TI CFA model for ICT
Fitted Covariance Matrix

POLICY
VISION
SUPPORT
ITSEVI
ITADMI
CURRI
ADMIN_US
TEACH_US
STDU_USE
PROFIC
CREATE

POLICY
-------0.272
0.204
0.177
0.155
0.146
0.165
0.176
0.174
0.115
0.111
0.134

VISION
--------

SUPPORT
--------

ITSEVI
--------

ITADMI
--------

CURRI
--------

0.400
0.225
0.167
0.180
0.194
0.241
0.183
0.162
0.142
0.171

0.270
0.171
0.156
0.168
0.194
0.159
0.140
0.123
0.148

0.387
0.194
0.166
0.196
0.147
0.171
0.150
0.181

0.383
0.182
0.215
0.151
0.155
0.136
0.165

0.294
0.232
0.190
0.127
0.135
0.178
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Fitted Covariance Matrix
ADMIN_US
TEACH_US
STDU_USE
---------------------ADMIN_US
0.424
TEACH_US
0.217
0.271
STDU_USE
0.173
0.157
0.345
PROFIC
0.170
0.160
0.206
CREATE
0.203
0.184
0.207
Fitted Residuals
POLICY
VISION
--------------POLICY
-0.001
VISION
0.004
0.000
SUPPORT
-0.003
-0.001
ITSEVI
0.004
0.003
ITADMI
0.001
0.001
CURRI
-0.001
0.000
ADMIN_US
0.002
0.004
TEACH_US
-0.006
-0.005
STDU_USE
-0.008
-0.013
PROFIC
-0.013
-0.006
CREATE
-0.010
0.000
Fitted Residuals
ADMIN_US
TEACH_US
--------------ADMIN_US
-0.001
TEACH_US
-0.003
-0.001
STDU_USE
0.005
0.006
PROFIC
0.008
0.000
CREATE
0.005
0.000

PROFIC
--------

CREATE
--------

0.300
0.246

0.369

SUPPORT
--------

ITSEVI
--------

ITADMI
--------

CURRI
--------

0.000
0.008
0.008
0.000
0.010
-0.005
-0.006
-0.002
0.001

0.001
0.003
0.002
0.004
0.000
-0.012
-0.005
-0.004

0.000
-0.003
-0.011
-0.001
0.014
-0.001
0.000

-0.001
-0.002
0.000
0.001
-0.002
-0.003

STDU_USE
--------

PROFIC
--------

CREATE
--------

0.001
0.002
0.003

0.002
0.001

0.001

SUPPORT
--------

ITSEVI
--------

ITADMI
--------

CURRI
--------

- 1.496
1.329
-0.094
1.985
-1.390
-0.954
-0.269
0.101

0.649
1.809
0.834
1.971
0.026
-1.949
-0.839
-0.619

0.105
-2.125
-2.002
-1.084
1.798
-0.142
0.059

-1.644
-0.564
0.221
0.573
-0.566
-0.592

STDU_USE
--------

PROFIC
--------

CREATE
--------

0.567
1.310
1.254

1.617
1.530

1.726

Summary Statistics for Fitted Residuals
Smallest Fitted Residual =
Median Fitted Residual =
Largest Fitted Residual =

-0.013
0.000
0.014

Stemleaf Plot
- 1|33210
- 0|8666555
- 0|433332221111111100000000000
0|1111111122223334444
0|556888
1|04
Standardized Residuals
POLICY
VISION
--------------POLICY
-1.169
VISION
0.979
-0.062
SUPPORT
-1.291
-0.469
ITSEVI
0.587
0.972
ITADMI
0.240
0.164
CURRI
-0.447
-0.097
ADMIN_US
0.309
1.008
TEACH_US
-2.524
-0.971
STDU_USE
-2.172
-1.629
PROFIC
-1.944
-0.719
CREATE
-1.341
0.044
Standardized Residuals
ADMIN_US
TEACH_US
--------------ADMIN_US
-1.166
TEACH_US
-1.042
-1.298
STDU_USE
1.571
1.321
PROFIC
1.280
0.155
CREATE
1.291
0.088
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Summary Statistics for Standardized Residuals
Smallest Standardized Residual =
-2.524
Median Standardized Residual =
0.035
Largest Standardized Residual =
1.985
Stemleaf Plot
-

2|5
2|210
1|9966
1|4333221000
0|8766665
0|431111000
0|111122223
0|66668
1|000333333
1|5566788
2|00

TI CFA model for ICT
Qplot of Standardized Residuals
3.5..........................................................................
.
..
.
. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
x .
.
.
.
.
.
.x
.
.
.x
.
.
. x
.
.
. xx
.
N
.
. xx
.
o
.
. * x
.
r
.
.
x
.
m
.
. * x
.
a
.
.* x x
.
l
.
xx.*
.
.
xx
.
Q
.
xx
.
u
.
*x
.
a
.
x x*
.
n
.
x*x
.
t
.
xxxx.
.
i
.
x* .
.
l
.
x* .
.
e
.
x* .
.
s
.
xx
.
.
.
*
.
.
.
x
.
.
.
x
.
.
.
x .
.
.
.
.
.
x
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. .
.
-3.5..........................................................................
-3.5
3.5
Standardized Residuals
TI CFA model for ICT

269
Modification Indices and Expected Change
Modification Indices for LAMBDA-Y
context
input
process
---------------------POLICY
- 0.875
0.365
VISION
- 0.572
0.540
SUPPORT
- 0.620
1.594
ITSEVI
2.716
- 2.796
ITADMI
0.678
- 0.026
CURRI
0.603
- 1.382
ADMIN_US
3.988
2.609
- TEACH_US
2.424
2.424
- STDU_USE
3.460
0.026
- PROFIC
0.469
0.188
2.238
CREATE
0.268
0.268
- -

outcome
-------2.761
0.129
0.759
0.025
0.426
0.370
2.167
- 3.875
- - -

Expected Change for LAMBDA-Y
context
input
process
---------------------POLICY
- -0.114
-0.064
VISION
- -0.103
-0.085
SUPPORT
- 0.081
0.124
ITSEVI
0.361
- 7.740
ITADMI
0.134
- 0.508
CURRI
-0.121
- -3.615
ADMIN_US
0.310
0.374
- TEACH_US
-0.215
-0.329
- STDU_USE
-0.268
-0.037
- PROFIC
-0.075
0.075
-5.150
CREATE
0.062
0.096
- -

outcome
--------0.090
0.021
0.040
0.013
-0.050
-0.043
0.157
- 12.225
- - -

Standardized Expected Change for LAMBDA-Y
context
input
process
outcome
----------------------------POLICY
- -0.047
-0.033
-0.040
VISION
- -0.042
-0.044
0.010
SUPPORT
- 0.033
0.064
0.018
ITSEVI
0.145
- 3.983
0.006
ITADMI
0.054
- 0.262
-0.023
CURRI
-0.048
- -1.860
-0.019
ADMIN_US
0.124
0.154
- 0.071
TEACH_US
-0.086
-0.135
- - STDU_USE
-0.107
-0.015
- 5.514
PROFIC
-0.030
0.031
-2.650
- CREATE
0.025
0.039
- - Completely Standardized Expected Change for LAMBDA-Y
context
input
process
outcome
----------------------------POLICY
- -0.090
-0.063
-0.078
VISION
- -0.067
-0.069
0.015
SUPPORT
- 0.064
0.123
0.035
ITSEVI
0.233
- 6.402
0.010
ITADMI
0.087
- 0.423
-0.036
CURRI
-0.089
- -3.433
-0.036
ADMIN_US
0.191
0.236
- 0.108
TEACH_US
-0.165
-0.259
- - STDU_USE
-0.182
-0.026
- 9.391
PROFIC
-0.055
0.056
-4.838
- CREATE
0.041
0.065
- - Modification Indices for BETA
context
input
process
---------------------context
- 2.238
0.799
input
2.238
- 0.011
process
0.799
0.011
- outcome
0.011
0.799
2.238

outcome
-------0.011
0.799
2.238
- -
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Expected Change for BETA

context
input
process
outcome

context
-------- 0.309
-0.140
-0.011

input
--------0.352
- 0.026
0.135

process
-------2.126
0.346
- -5.150

outcome
--------0.005
-0.056
0.159
- -

Standardized Expected Change for BETA

context
input
process
outcome

context
-------- 1.877
-0.677
-0.059

input
--------2.137
- 0.122
0.730

process
-------10.314
1.634
- -22.189

outcome
--------0.028
-0.302
0.685
- -

No Non-Zero Modification Indices for GAMMA
No Non-Zero Modification Indices for PHI
Modification Indices for PSI

context
input
process
outcome

context
-------- 2.238
0.799
0.011

input
--------

process
--------

- 0.011
0.799

- 2.238

outcome
--------

- -

Expected Change for PSI

context
input
process
outcome

context
-------- 0.014
-0.006
0.000

input
--------

process
--------

- -0.001
-0.005

- 0.015

outcome
--------

- -

Standardized Expected Change for PSI

context
input
process
outcome

context
-------- 0.085
-0.031
-0.003

input
--------

process
--------

- -0.005
-0.029

- 0.066

outcome
--------

- -

Modification Indices for THETA-EPS

POLICY
VISION
SUPPORT
ITSEVI
ITADMI
CURRI
ADMIN_US
TEACH_US
STDU_USE
PROFIC
CREATE

POLICY
-------- 1.535
0.595
0.381
- - 0.118
- - 1.401
0.144

VISION
--------

SUPPORT
--------

ITSEVI
--------

ITADMI
--------

CURRI
--------

- 0.335
- 0.000
0.006
- 0.079
1.686
0.013
0.543

- 0.560
0.594
0.264
2.529
0.823
0.300
0.166
0.014

- - - - - 2.796
0.037
0.002

- - 3.866
- 4.218
0.515
0.004

- 0.049
2.424
- - 0.370

PROFIC
--------

CREATE
--------

Modification Indices for THETA-EPS

ADMIN_US
TEACH_US

ADMIN_US
-------- 3.875

TEACH_US
-------- -

STDU_USE
--------
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STDU_USE
PROFIC
CREATE

- 2.238
- -

3.875
- - -

- - - -

- - -

- -

Expected Change for THETA-EPS

POLICY
VISION
SUPPORT
ITSEVI
ITADMI
CURRI
ADMIN_US
TEACH_US
STDU_USE
PROFIC
CREATE

POLICY
-------- 0.009
-0.005
0.005
- - 0.003
- - -0.007
-0.002

VISION
--------

SUPPORT
--------

ITSEVI
--------

ITADMI
--------

CURRI
--------

- -0.006
- 0.000
-0.001
- -0.002
-0.011
-0.001
0.005

- 0.006
0.006
-0.003
0.011
-0.005
-0.004
0.002
0.001

- - - - - -0.017
0.001
0.000

- - -0.022
- 0.019
-0.005
0.001

- -0.002
0.013
- - -0.005

PROFIC
--------

CREATE
--------

Expected Change for THETA-EPS

ADMIN_US
TEACH_US
STDU_USE
PROFIC
CREATE

ADMIN_US
-------- -0.026
- 0.015
- -

TEACH_US
-------- 0.019
- - -

STDU_USE
-------- - - -

- - -

- -

Completely Standardized Expected Change for THETA-EPS

POLICY
VISION
SUPPORT
ITSEVI
ITADMI
CURRI
ADMIN_US
TEACH_US
STDU_USE
PROFIC
CREATE

POLICY
-------- 0.029
-0.019
0.017
- - 0.008
- - -0.024
-0.007

VISION
--------

SUPPORT
--------

ITSEVI
--------

ITADMI
--------

CURRI
--------

- -0.018
- 0.000
-0.002
- -0.005
-0.029
-0.002
0.014

- 0.020
0.018
-0.011
0.034
-0.017
-0.012
0.007
0.002

- - - - - -0.045
0.004
-0.001

- - -0.055
- 0.053
-0.016
0.001

- -0.005
0.045
- - -0.015

Completely Standardized Expected Change for THETA-EPS

ADMIN_US
TEACH_US
STDU_USE
PROFIC
CREATE

ADMIN_US
-------- -0.077
- 0.043
- -

TEACH_US
-------- 0.062
- - -

Maximum Modification Index is

STDU_USE
--------

PROFIC
--------

- - - -

- - -

CREATE
--------

- -

4.22 for Element ( 9, 5) of THETA-EPS

Covariance Matrix of Parameter Estimates

LY 2,1
LY 3,1
LY 5,2
LY 6,2
LY 8,3
LY 9,3
LY 11,4
GA 2,1
GA 3,1
GA 4,1

LY 2,1
-------0.005
0.002
0.000
0.000
-0.001
0.000
0.000
0.002
0.003
0.002

LY 3,1
--------

LY 5,2
--------

LY 6,2
--------

LY 8,3
--------

LY 9,3
--------

0.003
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.002
0.003
0.002

0.004
0.002
0.000
0.000
0.000
-0.003
0.000
0.000

0.004
0.000
0.000
0.000
-0.004
0.000
0.000

0.002
0.001
0.000
-0.001
-0.002
0.000

0.002
-0.001
0.000
-0.001
0.001
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PH 1,1
PS 1,1
PS 2,2
PS 3,3
PS 4,4
TE 1,1
TE 2,2
TE 3,3
TE 4,2
TE 4,4
TE 5,1
TE 5,4
TE 5,5
TE 6,1
TE 6,5
TE 6,6
TE 7,2
TE 7,4
TE 7,7
TE 8,1
TE 8,4
TE 8,5
TE 8,8
TE 9,1
TE 9,6
TE 9,7
TE 9,9
TE 10,6
TE 10,8
TE 10,9
TE 10,10
TE 11,7
TE 11,8
TE 11,9
TE 11,11

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Covariance Matrix of Parameter Estimates

LY 11,4
GA 2,1
GA 3,1
GA 4,1
PH 1,1
PS 1,1
PS 2,2
PS 3,3
PS 4,4
TE 1,1
TE 2,2
TE 3,3
TE 4,2
TE 4,4
TE 5,1
TE 5,4
TE 5,5
TE 6,1
TE 6,5
TE 6,6
TE 7,2
TE 7,4
TE 7,7
TE 8,1
TE 8,4
TE 8,5
TE 8,8
TE 9,1
TE 9,6
TE 9,7
TE 9,9
TE 10,6

LY 11,4
-------0.004
0.000
0.000
-0.002
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

GA 2,1
--------

GA 3,1
--------

GA 4,1
--------

PH 1,1
--------

PS 1,1
--------

0.010
0.005
0.003
-0.001
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.009
0.004
-0.001
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.006
-0.001
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
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TE 10,8
TE 10,9
TE 10,10
TE 11,7
TE 11,8
TE 11,9
TE 11,11

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
-0.001

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Covariance Matrix of Parameter Estimates

PS 2,2
PS 3,3
PS 4,4
TE 1,1
TE 2,2
TE 3,3
TE 4,2
TE 4,4
TE 5,1
TE 5,4
TE 5,5
TE 6,1
TE 6,5
TE 6,6
TE 7,2
TE 7,4
TE 7,7
TE 8,1
TE 8,4
TE 8,5
TE 8,8
TE 9,1
TE 9,6
TE 9,7
TE 9,9
TE 10,6
TE 10,8
TE 10,9
TE 10,10
TE 11,7
TE 11,8
TE 11,9
TE 11,11

PS 2,2
-------0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

PS 3,3
--------

PS 4,4
--------

TE 1,1
--------

TE 2,2
--------

TE 3,3
--------

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Covariance Matrix of Parameter Estimates

TE 4,2
TE 4,4
TE 5,1
TE 5,4
TE 5,5
TE 6,1
TE 6,5
TE 6,6
TE 7,2
TE 7,4
TE 7,7
TE 8,1
TE 8,4
TE 8,5
TE 8,8
TE 9,1
TE 9,6
TE 9,7
TE 9,9
TE 10,6
TE 10,8
TE 10,9

TE 4,2
-------0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

TE 4,4
--------

TE 5,1
--------

TE 5,4
--------

TE 5,5
--------

TE 6,1
--------

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
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TE 10,10
TE 11,7
TE 11,8
TE 11,9
TE 11,11

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Covariance Matrix of Parameter Estimates

TE 6,5
TE 6,6
TE 7,2
TE 7,4
TE 7,7
TE 8,1
TE 8,4
TE 8,5
TE 8,8
TE 9,1
TE 9,6
TE 9,7
TE 9,9
TE 10,6
TE 10,8
TE 10,9
TE 10,10
TE 11,7
TE 11,8
TE 11,9
TE 11,11

TE 6,5
-------0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

TE 6,6
--------

TE 7,2
--------

TE 7,4
--------

TE 7,7
--------

TE 8,1
--------

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Covariance Matrix of Parameter Estimates

TE 8,4
TE 8,5
TE 8,8
TE 9,1
TE 9,6
TE 9,7
TE 9,9
TE 10,6
TE 10,8
TE 10,9
TE 10,10
TE 11,7
TE 11,8
TE 11,9
TE 11,11

TE 8,4
-------0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

TE 8,5
--------

TE 8,8
--------

TE 9,1
--------

TE 9,6
--------

TE 9,7
--------

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Covariance Matrix of Parameter Estimates

TE 9,9
TE 10,6
TE 10,8
TE 10,9
TE 10,10
TE 11,7
TE 11,8
TE 11,9
TE 11,11

TE 9,9
-------0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

TE 10,6
--------

TE 10,8
--------

TE 10,9
--------

TE 10,10
--------

TE 11,7
--------

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000

Covariance Matrix of Parameter Estimates

TE 11,8
TE 11,9

TE 11,8
-------0.000
0.000

TE 11,9
-------0.000

TE 11,11
--------
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TE 11,11

0.000

0.000

0.000

TI CFA model for ICT
Correlation Matrix of Parameter Estimates

LY 2,1
LY 3,1
LY 5,2
LY 6,2
LY 8,3
LY 9,3
LY 11,4
GA 2,1
GA 3,1
GA 4,1
PH 1,1
PS 1,1
PS 2,2
PS 3,3
PS 4,4
TE 1,1
TE 2,2
TE 3,3
TE 4,2
TE 4,4
TE 5,1
TE 5,4
TE 5,5
TE 6,1
TE 6,5
TE 6,6
TE 7,2
TE 7,4
TE 7,7
TE 8,1
TE 8,4
TE 8,5
TE 8,8
TE 9,1
TE 9,6
TE 9,7
TE 9,9
TE 10,6
TE 10,8
TE 10,9
TE 10,10
TE 11,7
TE 11,8
TE 11,9
TE 11,11

LY 2,1
-------1.000
0.577
0.043
0.033
-0.194
0.001
0.002
0.349
0.529
0.383
-0.513
-0.408
0.017
-0.016
-0.005
0.201
-0.233
0.022
-0.082
0.001
0.063
0.006
0.020
0.095
0.030
0.013
-0.083
-0.026
-0.032
0.101
0.016
0.032
0.044
0.043
-0.016
-0.021
-0.011
-0.004
-0.002
-0.011
0.002
-0.014
-0.007
-0.014
-0.001

LY 3,1
--------

LY 5,2
--------

LY 6,2
--------

LY 8,3
--------

LY 9,3
--------

1.000
-0.022
-0.043
-0.143
0.048
0.000
0.453
0.522
0.417
-0.557
-0.404
-0.006
-0.008
-0.005
0.212
0.020
-0.262
0.023
0.000
0.055
0.006
0.005
0.107
0.002
-0.009
0.021
-0.010
-0.004
0.118
0.006
0.021
0.043
0.045
-0.019
-0.014
-0.013
-0.009
-0.004
-0.012
0.000
-0.006
-0.007
-0.014
0.001

1.000
0.576
-0.011
-0.023
-0.006
-0.481
-0.002
-0.013
0.050
-0.053
0.354
0.033
-0.033
-0.019
0.000
-0.005
0.113
0.034
-0.104
-0.059
-0.057
-0.032
-0.120
-0.098
0.032
0.274
0.044
-0.011
0.215
-0.145
0.000
-0.026
0.010
0.022
-0.037
-0.009
0.007
-0.037
-0.006
0.026
0.015
-0.040
0.007

1.000
0.031
-0.120
0.038
-0.645
-0.018
-0.064
0.079
-0.069
0.418
0.086
-0.059
-0.018
-0.001
0.002
0.117
0.063
-0.034
0.003
-0.049
-0.048
-0.080
-0.063
0.015
0.293
-0.001
0.012
0.276
0.051
0.033
-0.036
-0.056
-0.055
-0.076
-0.021
0.059
-0.058
0.014
0.030
0.071
-0.068
-0.014

1.000
0.411
-0.040
-0.132
-0.512
0.001
0.115
0.135
0.015
-0.082
0.004
-0.028
0.033
-0.013
0.018
0.010
-0.013
-0.012
-0.043
0.068
-0.049
0.028
0.082
0.141
0.216
-0.037
-0.164
-0.156
-0.179
0.022
0.052
0.190
0.049
0.004
-0.134
0.007
-0.024
0.031
-0.126
0.012
0.026

1.000
-0.155
0.053
-0.301
0.282
-0.035
-0.026
0.004
0.019
0.057
-0.003
0.025
-0.025
0.049
0.055
-0.016
0.044
-0.013
-0.016
-0.073
-0.070
0.057
0.155
0.104
0.001
0.073
0.005
0.026
0.016
-0.155
-0.052
-0.113
-0.057
0.016
-0.073
-0.083
0.032
0.030
-0.080
0.100

Correlation Matrix of Parameter Estimates

LY 11,4
GA 2,1
GA 3,1
GA 4,1
PH 1,1
PS 1,1
PS 2,2
PS 3,3
PS 4,4
TE 1,1
TE 2,2
TE 3,3
TE 4,2
TE 4,4

LY 11,4
-------1.000
-0.005
0.015
-0.450
-0.001
0.005
0.047
-0.043
-0.490
-0.001
-0.002
-0.001
0.004
-0.021

GA 2,1
--------

GA 3,1
--------

GA 4,1
--------

PH 1,1
--------

PS 1,1
--------

1.000
0.531
0.436
-0.636
-0.071
-0.473
-0.053
0.064
0.136
-0.034
-0.075
-0.097
-0.044

1.000
0.510
-0.699
-0.166
-0.043
-0.222
-0.004
0.154
-0.076
-0.085
0.000
-0.018

1.000
-0.542
-0.155
-0.006
-0.072
0.143
0.114
-0.036
-0.084
0.033
0.010

1.000
0.189
0.091
0.078
-0.008
-0.156
0.054
0.102
-0.009
0.006

1.000
-0.157
-0.199
0.019
-0.130
-0.022
-0.105
0.089
-0.015
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TE 5,1
TE 5,4
TE 5,5
TE 6,1
TE 6,5
TE 6,6
TE 7,2
TE 7,4
TE 7,7
TE 8,1
TE 8,4
TE 8,5
TE 8,8
TE 9,1
TE 9,6
TE 9,7
TE 9,9
TE 10,6
TE 10,8
TE 10,9
TE 10,10
TE 11,7
TE 11,8
TE 11,9
TE 11,11

0.007
-0.022
-0.009
0.014
0.004
-0.002
-0.019
-0.024
-0.016
-0.009
-0.018
-0.007
0.007
-0.021
0.058
-0.029
0.018
0.261
0.132
0.064
0.588
-0.213
-0.130
-0.070
-0.668

0.072
0.025
0.080
0.124
0.130
0.137
0.020
-0.322
0.018
0.112
-0.284
-0.045
0.026
0.081
-0.030
0.015
0.067
-0.008
-0.027
0.064
-0.006
0.013
-0.019
0.078
0.007

0.090
0.016
0.062
0.166
0.098
0.100
-0.063
-0.200
-0.066
0.121
-0.106
-0.011
0.080
0.035
-0.054
-0.021
0.027
0.033
-0.058
-0.027
0.017
-0.082
-0.084
-0.037
-0.020

0.053
0.016
0.008
0.109
0.001
0.006
0.016
0.007
0.034
0.095
-0.016
-0.004
0.006
0.060
-0.039
0.050
-0.034
-0.145
-0.188
-0.118
-0.261
0.018
-0.095
-0.079
0.304

-0.066
-0.013
-0.029
-0.140
-0.043
-0.052
-0.011
0.087
-0.017
-0.126
0.084
0.023
-0.037
-0.057
0.041
-0.006
-0.012
0.001
0.032
0.004
-0.001
0.012
0.036
0.005
0.001

0.039
0.012
0.036
0.135
0.062
0.119
0.063
-0.137
0.088
0.062
-0.215
-0.128
-0.022
0.042
-0.047
0.077
0.061
0.021
-0.093
0.008
0.004
-0.017
-0.097
0.009
-0.006

Correlation Matrix of Parameter Estimates

PS 2,2
PS 3,3
PS 4,4
TE 1,1
TE 2,2
TE 3,3
TE 4,2
TE 4,4
TE 5,1
TE 5,4
TE 5,5
TE 6,1
TE 6,5
TE 6,6
TE 7,2
TE 7,4
TE 7,7
TE 8,1
TE 8,4
TE 8,5
TE 8,8
TE 9,1
TE 9,6
TE 9,7
TE 9,9
TE 10,6
TE 10,8
TE 10,9
TE 10,10
TE 11,7
TE 11,8
TE 11,9
TE 11,11

PS 2,2
-------1.000
-0.040
-0.152
-0.024
0.010
-0.042
0.189
-0.270
-0.021
-0.346
-0.360
0.055
-0.550
-0.624
-0.045
0.476
-0.032
-0.027
0.416
0.058
-0.013
-0.064
0.128
0.022
-0.082
0.075
-0.037
-0.120
0.046
-0.108
-0.095
-0.158
-0.056

PS 3,3
--------

PS 4,4
--------

TE 1,1
--------

TE 2,2
--------

TE 3,3
--------

1.000
0.082
-0.038
0.026
0.037
-0.026
0.009
-0.072
-0.016
-0.038
-0.259
-0.065
-0.168
0.066
0.084
-0.320
-0.006
0.307
0.256
-0.160
0.100
0.113
-0.383
-0.161
-0.117
0.390
0.163
-0.035
0.209
0.427
0.184
0.050

1.000
0.003
-0.003
0.014
-0.045
0.001
-0.015
0.015
0.033
-0.024
0.043
0.052
0.008
-0.089
-0.023
0.004
-0.064
-0.021
0.022
-0.021
-0.066
-0.059
0.135
-0.050
0.231
0.401
-0.290
0.199
0.369
0.516
0.139

1.000
-0.076
-0.090
-0.055
-0.011
0.115
0.001
0.017
0.273
0.033
0.028
-0.044
-0.038
0.007
0.453
-0.033
0.014
0.088
-0.031
-0.014
0.018
0.018
-0.010
-0.021
0.005
0.000
-0.003
-0.026
0.005
0.002

1.000
-0.158
-0.024
0.012
-0.053
-0.001
-0.020
-0.073
-0.037
-0.031
0.273
0.025
0.037
-0.058
0.026
-0.009
-0.008
-0.032
-0.009
-0.006
-0.014
-0.005
0.016
-0.006
-0.002
0.010
0.019
-0.007
0.003

1.000
-0.129
0.000
-0.035
0.003
0.020
-0.102
0.034
0.027
-0.094
-0.040
-0.035
-0.092
0.001
0.015
-0.009
-0.032
0.001
-0.025
0.002
0.001
0.030
0.016
-0.001
0.006
0.033
0.019
0.000

TE 5,5
--------

TE 6,1
--------

Correlation Matrix of Parameter Estimates

TE
TE
TE
TE

4,2
4,4
5,1
5,4

TE 4,2
-------1.000
-0.089
-0.068
-0.008

TE 4,4
--------

TE 5,1
--------

TE 5,4
--------

1.000
-0.010
0.397

1.000
0.119

1.000
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TE 5,5
TE 6,1
TE 6,5
TE 6,6
TE 7,2
TE 7,4
TE 7,7
TE 8,1
TE 8,4
TE 8,5
TE 8,8
TE 9,1
TE 9,6
TE 9,7
TE 9,9
TE 10,6
TE 10,8
TE 10,9
TE 10,10
TE 11,7
TE 11,8
TE 11,9
TE 11,11

-0.079
-0.016
-0.144
-0.128
0.080
0.253
0.031
0.000
0.115
-0.025
0.016
-0.044
-0.029
-0.004
-0.049
-0.001
-0.006
-0.061
0.005
-0.016
-0.015
-0.075
-0.004

0.172
-0.067
0.196
0.228
0.012
0.004
0.019
-0.015
-0.117
-0.016
0.028
-0.012
-0.097
-0.032
-0.045
-0.044
0.016
-0.038
-0.018
0.028
0.032
-0.040
0.025

0.140
0.205
0.192
0.049
-0.082
-0.078
-0.029
0.075
-0.063
0.303
-0.001
0.088
-0.009
0.001
0.004
0.004
-0.045
-0.018
0.007
-0.039
-0.057
-0.024
-0.006

0.410
-0.049
0.313
0.278
-0.003
-0.026
-0.001
-0.003
-0.121
0.002
0.039
-0.002
-0.127
-0.052
-0.039
-0.047
0.017
-0.033
-0.018
0.016
0.032
-0.036
0.026

1.000
-0.006
0.444
0.304
-0.034
-0.199
-0.040
0.010
-0.155
0.035
0.029
0.013
-0.087
-0.052
0.001
-0.020
0.011
0.004
-0.007
-0.008
0.015
0.005
0.011

1.000
0.035
0.102
-0.083
-0.071
0.075
0.287
-0.147
-0.073
-0.008
-0.055
-0.058
0.116
0.071
0.009
-0.144
-0.018
0.017
-0.058
-0.185
-0.030
-0.017

Correlation Matrix of Parameter Estimates

TE 6,5
TE 6,6
TE 7,2
TE 7,4
TE 7,7
TE 8,1
TE 8,4
TE 8,5
TE 8,8
TE 9,1
TE 9,6
TE 9,7
TE 9,9
TE 10,6
TE 10,8
TE 10,9
TE 10,10
TE 11,7
TE 11,8
TE 11,9
TE 11,11

TE 6,5
-------1.000
0.559
-0.058
-0.348
-0.065
0.015
-0.264
0.181
0.006
0.032
-0.037
-0.019
0.043
-0.001
-0.012
0.037
0.004
-0.034
-0.017
0.042
-0.003

TE 6,6
--------

TE 7,2
--------

TE 7,4
--------

TE 7,7
--------

TE 8,1
--------

1.000
-0.027
-0.341
0.024
-0.007
-0.347
-0.081
-0.033
0.018
-0.201
0.052
0.092
-0.077
-0.078
0.047
0.000
-0.017
-0.077
0.049
0.005

1.000
0.002
0.249
-0.057
-0.006
-0.064
-0.046
0.003
-0.005
0.068
-0.007
-0.033
-0.002
0.007
-0.020
0.069
0.024
0.016
0.024

1.000
0.095
-0.034
0.395
0.003
-0.014
-0.046
0.018
0.094
-0.093
-0.050
-0.013
-0.102
-0.026
0.090
0.015
-0.108
0.031

1.000
-0.011
-0.131
-0.203
-0.009
-0.022
-0.039
0.238
0.066
-0.011
-0.190
-0.054
-0.023
0.036
-0.157
-0.045
0.023

1.000
0.054
0.050
0.358
0.082
-0.048
-0.019
-0.006
-0.045
0.006
-0.006
-0.009
0.012
0.008
-0.006
0.015

Correlation Matrix of Parameter Estimates

TE 8,4
TE 8,5
TE 8,8
TE 9,1
TE 9,6
TE 9,7
TE 9,9
TE 10,6
TE 10,8
TE 10,9
TE 10,10
TE 11,7
TE 11,8
TE 11,9
TE 11,11

TE 8,4
-------1.000
0.287
0.025
-0.065
-0.032
-0.186
-0.173
-0.060
0.195
-0.096
-0.019
0.037
0.226
-0.102
0.026

TE 8,5
--------

TE 8,8
--------

TE 9,1
--------

TE 9,6
--------

TE 9,7
--------

1.000
0.005
0.002
-0.034
-0.210
-0.114
-0.049
0.150
-0.037
-0.006
-0.006
0.157
-0.043
0.013

1.000
-0.077
-0.170
-0.067
-0.041
-0.018
0.215
-0.068
0.009
-0.026
0.191
-0.076
-0.006

1.000
0.109
-0.038
-0.115
-0.036
-0.112
-0.046
-0.030
0.025
-0.068
-0.028
0.033

1.000
0.212
-0.074
0.301
-0.096
0.014
0.022
-0.067
-0.146
0.103
-0.064

1.000
0.142
-0.012
-0.347
-0.021
-0.044
0.044
-0.282
0.015
0.041

Correlation Matrix of Parameter Estimates
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TE 9,9
TE 10,6
TE 10,8
TE 10,9
TE 10,10
TE 11,7
TE 11,8
TE 11,9
TE 11,11

TE 9,9
-------1.000
-0.007
-0.082
0.532
0.078
-0.007
-0.079
0.404
-0.062

TE 10,6
--------

TE 10,8
--------

TE 10,9
--------

TE 10,10
--------

TE 11,7
--------

1.000
0.175
-0.006
0.178
-0.262
-0.134
-0.022
-0.310

1.000
0.231
0.217
0.016
0.604
0.135
-0.213

1.000
0.308
0.045
0.146
0.639
-0.227

1.000
-0.219
-0.146
-0.100
-0.608

1.000
0.305
0.162
0.233

CURRI
-------0.152
0.166
0.232
0.147

Correlation Matrix of Parameter Estimates

TE 11,8
TE 11,9
TE 11,11

TE 11,8
-------1.000
0.266
0.132

TE 11,9
--------

TE 11,11
--------

1.000
0.029

1.000

VISION
-------0.204
0.198
0.224
0.142

SUPPORT
-------0.177
0.171
0.194
0.123

ITSEVI
-------0.155
0.169
0.236
0.150

ITADMI
-------0.141
0.154
0.215
0.136

TEACH_US
-------0.144
0.194
0.217
0.139

STDU_USE
-------0.127
0.171
0.191
0.122

PROFIC
-------0.111
0.150
0.170
0.203

CREATE
-------0.134
0.181
0.205
0.246

VISION
-------0.147

SUPPORT
-------0.127

ITSEVI
-------0.155

ITADMI
-------0.141

TEACH_US
-------0.144

STDU_USE
-------0.127

PROFIC
-------0.111

CREATE
-------0.134

VISION
-------0.175
0.070
0.069
0.030

SUPPORT
-------0.262
0.135
0.057
0.035

ITSEVI
-------0.075
0.066
0.223
0.061

ITADMI
-------0.014
-0.019
0.080
0.030

TEACH_US
-------0.027

STDU_USE
-------0.037

PROFIC
--------0.006

CREATE
-------0.004

TI CFA model for ICT
Covariances
Y - ETA

context
input
process
outcome

POLICY
-------0.160
0.155
0.176
0.111

Y - ETA

context
input
process
outcome

ADMIN_US
-------0.176
0.236
0.265
0.170

Y - KSI

ICT

POLICY
-------0.115

CURRI
-------0.152

Y - KSI

ICT

ADMIN_US
-------0.176

TI CFA model for ICT
Factor Scores Regressions
ETA

context
input
process
outcome

POLICY
-------0.148
0.017
-0.056
0.003

ETA

context

ADMIN_US
-------0.029

CURRI
-------0.062
-0.056
0.266
0.062
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input
process
outcome

0.232
0.129
0.045

0.305
0.246
-0.049

0.117
0.103
-0.228

-0.029
-0.019
0.368

input
-------- - - 0.411
0.374
0.404
- - - - - -

process
-------- - - - - - 0.515
0.421
0.371
- - -

outcome
-------- - - - - - - - - 0.451
0.545

0.075
0.009
0.446

TI CFA model for ICT
Standardized Solution
LAMBDA-Y

POLICY
VISION
SUPPORT
ITSEVI
ITADMI
CURRI
ADMIN_US
TEACH_US
STDU_USE
PROFIC
CREATE

context
-------0.401
0.511
0.441
- - - - - - - - -

GAMMA

context
input
process
outcome

ICT
-------0.847
1.111
1.006
0.727

Correlation Matrix of ETA and KSI

context
input
process
outcome
ICT

context
-------1.000
0.942
0.852
0.616
0.847

input
--------

process
--------

outcome
--------

ICT
--------

1.000
1.118
0.807
1.111

1.000
0.731
1.006

1.000
0.727

1.000

PSI
Note: This matrix is diagonal.
context
-------0.282

input
--------0.235

process
--------0.011

outcome
-------0.472

process
-------- - - - - - 0.790
0.809
0.633
- - -

outcome
-------- - - - - - - - - 0.823
0.897

TI CFA model for ICT
Completely Standardized Solution
LAMBDA-Y

POLICY
VISION
SUPPORT
ITSEVI
ITADMI
CURRI
ADMIN_US
TEACH_US
STDU_USE
PROFIC
CREATE

context
-------0.768
0.807
0.850
- - - - - - - - -

GAMMA

input
-------- - - 0.661
0.605
0.745
- - - - - -
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context
input
process
outcome

ICT
-------0.847
1.111
1.006
0.727

Correlation Matrix of ETA and KSI

context
input
process
outcome
ICT

context
-------1.000
0.942
0.852
0.616
0.847

input
--------

process
--------

outcome
--------

ICT
--------

1.000
1.118
0.807
1.111

1.000
0.731
1.006

1.000
0.727

1.000

PSI
Note: This matrix is diagonal.
context
-------0.282

input
--------0.235

process
--------0.011

outcome
-------0.472

VISION
--------

SUPPORT
--------

ITSEVI
--------

ITADMI
--------

CURRI
--------

0.348
- -0.078
- - 0.041
- - - - -

0.277
- - - - - - - - -

0.563
0.105
- -0.101
-0.143
- - - -

0.634
0.091
- -0.077
- - - -

0.445
- - -0.127
-0.041
- -

TEACH_US
--------

STDU_USE
--------

PROFIC
--------

CREATE
--------

0.345
- 0.075
0.052

0.600
0.259
0.165

0.322
- -

0.196

THETA-EPS

POLICY
VISION
SUPPORT
ITSEVI
ITADMI
CURRI
ADMIN_US
TEACH_US
STDU_USE
PROFIC
CREATE

POLICY
-------0.410
- - - 0.014
0.045
- 0.112
-0.037
- - -

THETA-EPS

ADMIN_US
TEACH_US
STDU_USE
PROFIC
CREATE

ADMIN_US
-------0.376
- -0.048
- -0.004
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ประวัตผิ ้ เู ขียนวิทยานิพนธ์

นางสาวช่อ บุญ จิร านุภ าพ ปั จ จุบ นั เป็ นนัก วิช าการศึก ษา ช านาญการ ส านัก
ประเมิน ผลการจัด การศึก ษา ส านัก งานเลขาธิก ารสภาการศึก ษา ส าเร็ จ การศึก ษาปริ ญ ญา
การศึกษาบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิโ รฒ ประสานมิต ร เมื่อ พ.ศ.2537 และส าเร็ จ การศึก ษาปริ ญ ญา
การศึกษามหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร พ.ศ.2542
เข้ าศึกษาต่อในหลักสูตรครุ ศาสตรดุษฎี บณ
ั ฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาควิช า
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี การศึกษา 2550

