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์
การศึกษาวิจยั เรือ่ ง โมเดลการเปลีย่ นพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การสอน
ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนิสติ ครูโดยใช้วธิ กี ารศึกษาเชิงปริมาณพหุวธิ ี (Multimethod) มีจดุ มุง่ หมาย
การวิจยั 1) เพื่อศึกษาอิทธิพลของปั จจัยทางจิตสังคมทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสอนในศตวรรษที่ 21 สาหรับนิสติ ครู 2) เพื่อการพัฒนาโมเดลการเปลีย่ น
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนในศตวรรษที่ 21 สาหรับนิสติ ครู กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจยั ระยะที่ 1 นิสติ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชัน้ ปี ท่ี 5
จานวน 356 คน วิเคราะห์ขอ้ มูล เทคนิคการวิเคราะห์รปู แบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุ
(Structural equation modeling: SEM) ระยะที่ 2 นิสติ ทีล่ งทะเบียนเรียนรายวิชา ศษ 281 2 กลุ่ม
เรียน จานวน 56 คน ได้จากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) วิเคราะห์ดว้ ยสถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน และค่า
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และสถิตทิ ใ่ี ช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบวัดซ้า (Repeated Measure ANOVA) และ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบพหุ
(MANOVA)
ผลการวิจยั พบว่า
1.ปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ได้แก่ 1) การรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมีอทิ ธิพลทางตรงต่อ
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน 2) การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงมีอทิ ธิพลทางตรง
ต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน 3) การรับรูค้ วามง่ายในการใช้งานมีอทิ ธิพล
ทางตรงต่อการรับรูก้ ารใช้ประโยชน์ 4) การรับรูค้ วามง่ายในการใช้งานมีอทิ ธิพลทางตรงต่อเจตคติ
ต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 5) การรับรูค้ วามง่ายในการใช้งานมีอทิ ธิพลทางตรงต่อ
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน
2. ผลการพัฒนาโมเดลการเปลีย่ นพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 สาหรับนิสติ ครู พบว่า 1) โมเดลการเปลีย่ นพฤติกรรม “DE-LEARNE Approach” ซึง่
มี 8 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ขัน้ สาธิตความรู้ 2) ขัน้ เข้าสู่สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 3) ขัน้ พร้อมสร้าง
การเรียนรู้ 4) ขัน้ ครูศษิ ย์มปี ฏิสมั พันธ์ 5) ขัน้ กิจกรรมสร้างสรรค์ 6) ขัน้ กลุ่มสัมพันธ์สะท้อนคิด
7) ขัน้ ผลิตนวัตกรรม และ 8) ขัน้ ประเมินปรับปรุง 2) ประสิทธิผลหลังการใช้โมเดลการเปลีย่ น
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนของนิสติ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กบั
นิสติ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่แตกต่างกัน
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This study a the model to change usage behaviors of information technology for
twenty-first century student teachers using a multi-methods aimed 1) to study the influence
of psychosocial factors on the use of information technology for teaching in the twenty-first
century; 2) to develop models for changing the usage behavior of information technology in
twenty-first century teaching. In the first phase of the research the sample group was three
hundred and fifty six students from Srinakharinwirot University. The data were analyzed
using structural equation modeling (SEM). The sample group in the second phase included
students enrolled in ED 281, they were divided into two sub-groups of fifty-six students each
for cluster random sampling. The data was analyzed by using descriptive statistics:
percentage, mean, standard deviation and correlation between variables. The statistics used
to test the hypothesis were Repeated Measure ANOVA and MANOVA.
The research found the following: 1. The factors that influenced the use of
information technology for teaching at a level of 0.05 level 1) behavioral control had a direct
influence on usage behavior using information technology for teaching, 2) the reference
group had a direct influence on usage behavior of information technology for teaching; 3)
perceived ease of use had a direct influence on perceived utilization; 4) perceived ease of
use had a direct influence on attitudes toward information technology; 5) perceived ease of
use had a direct influence on usage behavior of information technology for teaching
purposes. 2. The results of the development of a model to change the usage behavior of
information technology for teaching in the twenty-first century for teachers revealed the
following; 1) the DE-LEARNE Approach behavior change model had eight components: 1)
knowledge demonstration; 2) the learning environment; 3) readiness for learning; 4) interaction
between teachers and students; 5) creative activities; 6) group reflective thinking; 7)
innovation; and 8) evaluation. The effectiveness after using the model to change the behavior
of using information technology to teach humanities and social sciences students to science
and technology students did not different in any respect.
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บทที่ 1
บทนํา
ที่มาและความสําคัญ
การศึกษาเป็ นรากฐานของการดํารงชีวติ ดังนัน้ การทีจ่ ะพัฒนาการศึกษาทีม่ คี ุณภาพและ
ปรับปรุงผลการเรียนรู้ด้านปั จจัยการผลิตการเสริมสร้างกระบวนการการประเมินผลและกลไกใน
การวัดความก้าวหน้ าโดยการตรวจสอบให้แ น่ ใ จ ว่าครูและนักการศึกษาเพิ่มขีดความสามารถที่
เพียงพอด้วยการฝึ กอบรมทีผ่ ่านการรับรอง ภายใต้แรงบันดาลใจและการได้รบั การสนับสนุ นอย่างดี
ด้วยทรัพยากรต่าง ๆ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพและควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคุณภาพการศึกษาจะ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และความรูแ้ ละสร้างความมันใจในทั
่
กษะพืน้ ฐานของความรู้ การวิเคราะห์
และองค์ความรูใ้ นระดับสูง ส่งเสริมทักษะด้านมนุ ษยสัมพันธ์และสังคม นอกจากนี้ยงั มีพฒ
ั นาทักษะ
ค่านิยมและทัศนคติท่ชี ่วยให้ประชาชนที่จะนํ าไปสู่การมีสุขภาพดีและชีวติ จริงตัดสินใจอย่างชาญ
ฉลาดและตอบสนองต่อประเทศและทัวโลกความท้
่
าทายทีผ่ ่านการศึกษาสําหรับการพัฒนาที่ยงยื
ั่ น
และการศึกษาความเป็ นพลเมืองโลกซึง่ องค์กรจะขอสนับสนุ นการดําเนินงานของการดําเนินการทัว่
โลก (UNESCO. 2015: 56)
จากนโยบายด้านการศึกษาของยูเนสโกที่มแี ผนการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาทัวโลก
่
ใน
ส่วนของประเทศไทยได้กําหนดแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 มีจุดมุ่งหมายทีส่ ําคัญของ
แผน คือ การมุ่งเน้ นการประกันโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษา การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐาน การศึกษา และการศึกษาเพื่อการมีงานทําและสร้างงานได้ภายใต้บริบท เศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศและของโลกที่ขบั เคลื่อนด้วยนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ รวมทัง้ มีความ
เป็ น พลวัต ภายใต้ ส ัง คมแห่ ง ปั ญ ญา (Wisdom-Based Society) สัง คมแห่ ง การเรีย นรู้(Lifelong
Learning Society) และการสร้ า งสภาพแวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้ (Supportive Learning
Environment) เพื่อให้พลเมืองสามารถแสวงหาความรูแ้ ละเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวติ มีเป้ าหมายของการพัฒนาการศึกษา ๕ ประการ ได้แก่ การเข้าถึง (Access) ความเท่าเทียม
(Equity) คุ ณ ภาพ (Quality) ประสิท ธิภ าพ (Efficiency) และการตอบโจทย์บ ริบ ทที่เ ปลี่ย นแปลง
(Relevancy) (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. 2559: 3-6)
นอกจากนี้ นโยบายการศึกษาในปั จจุบนั ได้กําหนดนโยบายตามแนวคิดไทยแลนด์ 4.0
ที่ยดึ หลักความมันคง
่ มังคั
่ งและยั
่
งยื
่ น ที่เน้ นการพัฒนานวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีในการจัด
การเรียนการสอนในทุกภูมภิ าค โดยที่ภาครัฐเป็ นผู้สนับสนุ นด้านข้อมูลสารสนเทศและโครงสร้าง
พื้น ฐาน โดยมุ่ ง ใช้ส่ือ การสอน กระตุ้ น ผู้เ รีย นเพื่อ สร้า งแรงจูง ใจในการเรีย นรู้ก ับ เด็ก ลดความ
เหลื่อมลํ้าจัดการศึกษาให้ทวถึ
ั ่ ง เท่าเทียม และมีคุณภาพ และนําระบบ ICT เข้ามาใช้จดั การเรียนรู้
อย่างเป็ นรูปธรรมและกว้างขวาง (ดาว์พงศ์ รัตนสุวรรณ. 2559: 3)

2
เมื่อสังคมโลกและสังคมไทยตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญของการนํ าเทคโนโลยี
มาเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในชีว ิต ประจํ า วัน และการศึก ษาครู ใ นศตวรรษที่ 21 จึง ต้ อ งปรับ ตัว ให้ เ ข้า กับ
การเรียนรู้ให้เท่าทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยทัง้ นี้ต้องพัฒนาทักษะด้านต่ างๆอย่างต่ อเนื่อง
โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้ามามีบทบาทอย่างมากในวงการศึกษาทัง้ ในปั จจุบนั และ
อนาคตเพื่อ ให้ส ามารถชี้แ นะและส่ ง เสริมให้นัก เรียนเรีย นรู้ไ ด้ด้ว ยตนเองตลอดเวลานอกจากนี้
ครู ไ ทยในอนาคตยัง ต้ อ งมีค วามรู้จ ริง ในเรื่อ งที่ส อนและต้ อ งมีเ ทคนิ ค วิธ ีก ารให้ นั ก เรีย นสร้า ง
องค์ความรู้จากประสบการณ์ รวมทัง้ จัดกิจกรรมเชื่อมโยงความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกฝึ ก ให้
นักเรียนทํางานเป็ นทีมเป็ นนักออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท้ ่เี หมาะสมจัดสภาพแวดล้อมให้เอือ้ ต่อ
การเรียนรู้และแสดงออกซึ่งความรักและความห่วงใยต่ อนักเรียนทัง้ นี้กระบวนการเรียนการสอน
ดังกล่าวจะสัมฤทธิ ์ผลได้หากทุกภาคส่วนช่วยกันหาทางลดปั ญหาและอุปสรรคทีข่ ดั ขวางการพัฒนา
ครูซ่งึ แนวทางและความเป็ นไปได้ใ นการพัฒ นาครูใ นศตวรรษที่ 21 นัน้ ต้อ งดําเนิ นการทัง้ ด้า น
นโยบายและด้านการพัฒนาตนเองของครูควบคู่กนั ไปจึงจะทําให้ครูเป็ นครูยคุ ดิจทิ ลั อย่างแท้จริง
แต่ ปั จ จุ บ ัน การพัฒ นาหลัก สู ต รด้า นการศึก ษามุ่ ง เน้ น ด้า นความรู้ใ นเนื้ อ หาเป็ น หลัก
ไม่มกี ารฝึ ก ทัก ษะด้านการใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศในการสอนมากนัก จะเห็นได้จากหลัก สู ต ร
การศึ ก ษาบั ณ ฑิต จะมี ร ายวิ ช าด้ า นเทคโนโลยี เ พี ย ง 3 หน่ ว ยกิ ต และไม่ ม ี ก ารฝึ ก ปฏิ บ ัติ ท่ี
เฉพาะเจาะจงจนกระทังนิ
่ สติ นักศึกษาไปฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู นิสติ นักศึกษาส่วนใหญ่มคี วาม
ความรู้แ ละเชี่ยวชาญในเนื้ อ หารายวิชา แต่ ขาดทัก ษะการใช้เ ทคโนโลยีเ พื่อ การสอนทําให้ฝ่ าย
ฝึ กสอนต้องจัดฝึ กอบรมก่อนการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 พบว่าความเป็ นครูในสังคมไทยกําลังเผชิญกับคําถามจากสังคมหลายด้านทัง้ คุณภาพ
ของผู้ท่มี าเรียนวิชาชีพ ครูก ารไม่มสี ถาบันการศึก ษาที่ผ ลิต ครูโ ดยเฉพาะหลัก สูต รวิชาชีพ ครูใ น
สถาบันที่ผลิตครูคุณ ภาพของบัณฑิตครูเ มื่อ จบการศึกษารวมถึงการพัฒนาครูท่ยี งั ไม่ถู กปรับให้
สอดคล้องกับสภาพปั จจุบนั เช่นลักษณะของพลเมืองในอนาคตทีป่ ระเทศต้องการเป็ นอย่างไรครูตอ้ ง
จัดการเรียนการสอนอย่างไรจึงจะทําให้นักเรียนมีลกั ษณะเหล่านัน้ และจะพัฒนาครูอย่างไร (ภาสกร
เรืองรองและคณะ. 2556: 196)
ดังนัน้ ในการผลิตครูจงึ ควรเร่งพัฒนาคุณภาพครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้จดั การ
เรีย นรู้แ ละประเมิน ผลการเรีย นรู้ท่ีส อดคล้อ งกับ ลัก ษณะของผู้เ รีย นและภาวการณ์ ข องโลกที่
เปลีย่ นแปลงไปรวมทัง้ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทม่ี อี ยูม่ าใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความ
พร้อมให้กบั นักเรียนทัง้ ความรูท้ กั ษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทจ่ี าํ เป็ นสําหรับการเป็ นพลเมือง
ในศตวรรษที่ 21ซึ่งส่งผลให้แผนการศึกษาแห่งชาติ พบว่า ประเด็นสําคัญที่ต้องได้รบั การพัฒนา
อย่างเร่งด่วนคือการพัฒนาสื่อและครูให้สามารถนํ าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการจัด
การเรีย นการสอนนํ า ไปสู่ ก ารพัฒ นาคุ ณ ภาพผู้เ รีย น สอดคล้อ งกับ การศึก ษาวิจ ยั ของมูร าและ
ไดแมนติน่ี (Mura; & Diamantini. 2014) ศึก ษาวิจ ยั เรื่อ งการใช้แ ละการรับ รู้ไ อซีทีใ นการศึก ษา
กรณีศกึ ษาประเทศอิตาลี มีวตั ถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบการใช้งานและการรับรูเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศ
ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เครือ่ งมือในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามออนไลน์ ประกอบด้วย

3
การประเมินทักษะไอซีที การรับรู้การใช้ไอซีทใี นโรงเรียน และการรับรู้ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
ไอซีที กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในประเทศอิตาลี ร้อยละ 79
การศึกษาใช้รปู แบบการใช้ไอซีที 4 รูปแบบ ผลการศึกษา พบว่า ผลกระทบของไอซีทใี นการศึกษามี
2 ส่วน ได้แก่ 1) วิธกี ารนํ าเทคโนโลยีสารสนเทศไปบูรณาการในการสอนของครูและนักเรียน และ
2) วิธกี ารนํ าไอซีทมี าใช้ในกระบวนการเรียนการสอน โดยแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันในการใช้
ไอซีทใี นการสอน ลักษณะในการใช้เทคโนโลยีสารสนทศในการเรียนการสอน ระดับความต้องการ
การฝึกอบรม และปั ญหาการติดอินเทอร์เน็ตแตกต่างกันในโรงเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
และระดับชัน้ เรียน จากผลการวิจยั ดังกล่าวพบว่าวิธกี ารนําไอซีทมี าใช้ในกระบวนการเรียนการสอน
ในแต่ละกลุ่มของบุคคลแตกต่างกันเป็ นการศึกษาจากกลุ่มผูเ้ รียน
ในการศึกษาครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั มุง่ เน้นทีจ่ ะพัฒนาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สอน ในกลุ่มนิสติ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี ) โดยการศึกษาปั จจัยทางจิตสังคมทีจ่ ะช่วย
ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน อันจะนํ าไปสู่การพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนที่จะช่วยพัฒนาคุณลักษณะของครูในอนาคตให้สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่
21 ด้า นทัก ษะด้ า นสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ที่มุ่ ง เน้ น การประยุ ก ต์ ใ ช้เ ทคโนโลยีอ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในสถาบันระดับอุดมศึกษาทีม่ หี น้าทีผ่ ลิตครูยคุ ใหม่ส่วู งการศึกษาไทย ให้ม ี
สมรรถนะด้านไอซีทที เ่ี ข้มแข็งสอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงในปั จจุบนั และอนาคต
สถาบันระดับอุดมศึกษาเป็ นหน่ วยงานทีม่ คี วามสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ให้
สามารถนํ าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการเรียนรูแ้ ละการเรียนการสอน อันจะนํ าไปสู่
การพัฒนาผูเ้ รียนให้มที กั ษะด้านเทคโนโลยีตามแนวคิดทักษะในศตวรรษที่ 21 ทีก่ ําหนดให้มที กั ษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็ นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ผลิตนิสติ ครู
สู่ว งการศึก ษามายาวนาน ตามมติของคณะรัฐ มนตรี เมื่อ วันที่ 26 พฤษภาคม 2546 ให้ค วาม
เห็นชอบในหลักการของโครงการผลิตครูการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานระดับปริญญาตรีตามแผน3 ปี (25472549) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในฐานะเป็ นสถาบันแกนนํ าผลิตครูในเขตกรุงเทพมหานครได้
ดําเนินการผลิตครูการศึกษาขัน้ พื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี ) ตัง้ แต่ปีการศึกษา 2547
เป็ นต้นมาและในปี การศึกษา 2560มีนิสติ ทัง้ สิ้น 555คน จาก 18 สาขาวิชา จากคณะร่วมผลิต 6
คณะ ได้แก่ ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุ ษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และพลศึกษา
(คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2560) โดยในส่วนของคณะศึกษาศาสตร์จ ะ
รับผิดชอบในส่วนของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีพครู ตามสมรรถนะวิชาชีพครู ให้กบั นิสติ
ทุ ก สาขาวิชา แต่ จากการประเมิน และอภิป รายกลุ่ ม ย่อ ยของนิ ส ิต และอาจารย์นิเ ทศที่ประเมิน
การสอนของนิสติ ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพระหว่างฝึ กประสบการณ์ พบว่า นิสติ ในสาขาวิชาชีพที่ไม่
เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีไม่ให้ความสําคัญต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน จึงทําให้
นิสติ ครูไม่นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนหรือเป็ นแหล่งการเรียนรูใ้ ห้กบั
ผู้เรียนจากการศึกษาอิทธิพลของปั จจัยทางจิตสังคมที่มตี ่อพฤติกรรมเพื่อนํ ามาพัฒนาเป็ นรูปแบบ
การเรียนการสอน เพื่อเปลีย่ นพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนในศตวรรษที่ 21
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สําหรับนิสติ ครู ผ่านการจัดการเรียนการสอนที่พฒ
ั นาจากการศึกษาปั จจัยทางจิตสังคมที่เรียกว่ า
รูปแบบการเรียนการสอนเนื่องจากรูปแบบการเรียนการสอนเป็ นแม่บทในการพัฒนาคุณลักษณะ
ผูเ้ รียน โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนแบบผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ มุ่งพัฒนาพุทธิพสิ ยั จิตพิสยั และ
ทัก ษะพิส ยั (ทิศ นา แขมมณี. 2552 : 223)โดยบูรณาการการใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศในการจัด
กระบวนการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอน ตาม
แนวคิด ในศตวรรษที่ 21 ดัง ที่ อาร์นี ดันแคน รัฐมนตรีก ระทรวงศึก ษาธิก ารของสหรัฐ อเมริก า
กล่าวว่า “เทคโนโลยีให้โอกาสอันมหาศาลแก่เรา ครูทด่ี สี ามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่เพื่อ
เร่งการเรียนรู้และขยายโอกาสการเรียนรู้แก่ นักเรียน” (Cheryl Lemke. 2013 : 361)สอดคล้องกับ
กรอบความคิด เพื่อ การเรียนรู้ใ นศตวรรษที่ 21 ที่ผู้เ รียนจะต้อ งมีค วามรู้พ้นื ฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใช้เทคโนโลยีเป็ นเครื่องมือในการพัฒนาความรูแ้ ละทักษะในการคิด
เชิงวิพากษ์ การแก้ไขปั ญหา การใช้ขอ้ มูลข่าวสาร การสื่อสาร การผลิตนวัตกรรม และการร่วมมือ
ทํางาน (Chris Dede. 2013 : 119)
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาโมเดลการเปลีย่ นพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสอนในศตวรรษที่ 21 สําหรับนิสติ ครูโดยใช้วธิ กี ารศึกษาเชิงปริมาณพหุวธิ ี
เพื่อเป็ นแนวทางจัดการเรียนการสอนเพื่อเปลีย่ นพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สอนในศตวรรษที่ 21 สําหรับนิสติ ครู

คําถามการวิ จยั
1. ปั จจัยทางจิตสังคมใดทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน
2. โมเดลการเปลีย่ นพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนในศตวรรษที่ 21
สําหรับนิสติ ครูมลี กั ษณะอย่างไร

ความมุ่งหมายของการวิ จยั
1. เพื่อ ศึก ษาอิท ธิพ ลของปั จ จัย ทางจิต สัง คมที่ส่ ง ผลต่ อ พฤติก รรมการใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสอนในศตวรรษที่ 21 สําหรับนิสติ ครู
2. เพื่อการพัฒนาโมเดลการเปลีย่ นพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 สําหรับนิสติ ครู
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ความสําคัญของการวิ จยั
การวิจยั นี้เป็ นการศึกษาถึงอิทธิพลของปั จจัยทางจิตสังคม การพัฒนาโมเดลการเปลีย่ น
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนในศตวรรษที่ 21 สําหรับนิสติ ครูโดยใช้วธิ ี
การศึกษาเชิงปริมาณพหุวธิ ี ซึง่ ผลจากการศึกษาน่ าจะก่อให้เกิดคุณค่าทัง้ ในด้านองค์ความรูแ้ ละ
ด้านการนําไปใช้ ดังนี้
1. ด้านองค์ความรูผ้ ลจากการวิจยั ได้องค์ความรูเ้ กีย่ วกับปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนซึง่ เป็ นพฤติกรรมทีถ่ ูกพัฒนามาจากแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรม
ตามแผน (Theory of Planned Behavior) แนวคิดทักษะในศตวรรษที่ 21 และแนวคิดทาง
เทคโนโลยีการศึกษา
2. ด้านการนําไปใช้ ผลจากการวิจยั จะนําไปสู่การเปลีย่ นพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสอนของนิสติ ครูของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และอาจเป็ นแนวทางใน
การพัฒนาหลักสูตรการผลิตครูเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของครูรนุ่ ใหม่ทส่ี อดคล้องกับทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ให้มที กั ษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนอันจะนําไปสู่การพัฒนาผูเ้ รียน
ต่อไป

ขอบเขตของการวิ จยั
ขอบเขตของการวิจยั ผูว้ จิ ยั แบ่งเป็ น 2 ระยะตามกระบวนการวิจยั ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
ระยะที่ 1 เพื่อศึกษาอิทธิพลของปั จจัยทางจิตสังคมที่มตี ่ อพฤติกรรมการใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสอนของนิสติ ครู
ประชากร ได้แก่ นิสติ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชัน้ ปี ท่ี 5
ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 จาก 15 สาขาวิชา จากคณะร่วมผลิต 6 คณะ ได้แก่ ศึกษาศาสตร์
สังคมศาสตร์ มนุ ษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และพลศึกษา จํานวน 530 คน (ข้อมูล
พ.ศ. 2560)
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสติ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชัน้ ปี
ที่ 5 ภาคเรีย นที่ 2 ปี การศึ ก ษา 2560 จาก 15 สาขาวิ ช า จากคณะร่ ว มผลิ ต 6 คณะ ได้ แ ก่
ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และพลศึกษา จํานวน 228
คน ได้จากการสูต รของ Yamane ที่ระดับความเชื่อ ถือ ได้ 95% (α=.05) และนํ ามาคํานวณกลุ่ ม
ตัวอย่างตามสัดส่วนจําแนกตามสาขาวิชาและในกระบวนการวิจยั เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างได้
จํานวน 349 คน
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ตัวแปรทีศ่ กึ ษา
ตัวแปรทีศ่ กึ ษา: ผูว้ จิ ยั ได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎี Combined-TAM-TPB เป็ นทฤษฎีผสมผสาน
ระหว่าง TAM และ TPB (Combined – TAM-TPB หรือ C-TAM-TPB) ของ Taylor และ Todde และ
การศึกษางานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมีตวั แปรทีศ่ กึ ษา ประกอบด้วย
1. ตัวแปรแฝงภายนอก ประกอบด้วย 2 กลุ่ม ได้แก่
1.1 กลุ่มตัวแปรคุณลักษณะทางจิต ประกอบด้วย การรับรูก้ ารใช้ประโยชน์ การรับรู้
ความง่ายในการใช้
1.2 กลุ่มตัวแปรสภาพแวดล้อมทางสังคม คือ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และการรับรู้
การควบคุมพฤติกรรม
2. ตัวแปรแฝงภายใน ประกอบด้วย ตัวแปรคันกลาง
่
ได้แก่ เจตคติต่อการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสอน และความตัง้ ใจในการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อการสอน ตัวแปรผล
ได้แก่ พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน
ระยะที่ 2 การพัฒนาโมเดลการเปลีย่ นพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม ดังนี้
1) กลุ่มผูเ้ ชีย่ วชาญทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการเรียนการสอนและเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน
5 คน ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ได้จากการเลือกแบบเจาะจงจากผูท้ ม่ี คี ุณวุฒ ิ
ด้านเทคโนโลยีการศึกษา ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน ด้านพฤติกรรมศาสตร์ และด้านการวัด
และประเมินผล และมีประสบการณ์ในการทํางานทีเ่ กีย่ วข้องอย่างน้อย 5 ปี
2) นิสติ ครูหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี ) ทีล่ งทะเบียนเรียนรายวิชา ศษ281
(ED281) การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศใน ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2560 จํานวน 9 กลุ่มเรียน 372 คน เป็ นกลุ่มประชากร และกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสติ ครู
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต(กศ.บ. 5 ปี ) ทีล่ งทะเบียนเรียนรายวิชา ศษ281 (ED281) การออกแบบ
และพัฒนานวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 จํานวน 2
กลุ่มเรียน จํานวน 56 คน ได้จากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
ตัวแปรทีศ่ กึ ษา ในการวิจยั ระยะที่ 2
1. ตัว แปรต้น ได้แ ก่ การจัด การเรียนการสอนด้ว ยโมเดลการเปลี่ยนพฤติก รรมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนในศตวรรษที่ 21 สําหรับนิสติ ครู
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การสอน
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นิ ยามศัพท์ปฏิ บตั ิ การ
พฤติ กรรมการใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่ อการสอน หมายถึง การแสดงออกของ
ผู้เ รียนถึง การจัด กระบวนการเรีย นการสอนโดยการนํ า เทคโนโลยีส ารสนเทศมาประยุก ต์ใ ช้ใ น
การศึกษา ค้นคว้า เรียนรู้สําหรับการเตรียมการสอน และนํ าเทคโนโลยีส ารสนเทศไปใช้เ ป็ นสื่อ
การเรีย นการสอนและแหล่ ง เรีย นรู้ท ัง้ ในและนอกห้อ งเรีย นในทางที่ถู ก ต้ อ งเหมาะสมโดยวัด
พฤติกรรมทีแ่ สดงออกในขัน้ เรียน การทํากิจกรรม การผลิตชิน้ งานใน 3 ลักษณะ ได้แก่ การสืบค้น
ข้อมูล การออกแบบการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสร้างสรรค์ผลงานหรือสื่อ
การเรีย นการสอนด้ว ยเทคโนโลยีส ารสนเทศการประเมิน พฤติก รรมมีเ ครื่อ งมือ การประเมิน 2
รูปแบบ ดังนี้
1. แบบประเมิน พฤติก รรมการใช้ เ ทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อ การสอนข้อ คํ า ถาม
มีลกั ษณะเป็ นมาตราประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ “จริงมากทีส่ ุด” ถึง “จริงน้อยทีส่ ุด” แต่ถ้าข้อคําถาม
ที่มคี วามหมายทางลบผู้ตอบจะได้คะแนนในทิศทางตรงกันข้ามผู้ได้คะแนนมากเป็ นผู้มพี ฤติกรรม
การใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อ การสอนดีก ว่ าผู้ท่ไี ด้ค ะแนนน้ อ ยกว่ า ประเมินผลโดยนิ ส ิต ครู
รายงานตนเอง
2. แบบวัดพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน เป็ นแบบวัดคะแนน
รูบริคส์ 5 ระดับ โดยมีกรอบการประเมินพฤติกรรม ดังนี้ การสืบค้นข้อมูล การออกแบบการเรียน
การสอนด้ว ยเทคโนโลยีส ารสนเทศ และการสร้า งสรรค์ผ ลงานหรือ สื่อ การเรีย นการสอนด้ ว ย
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นแบบวัดคะแนนรูบริคส์ 5 ระดับ ตัง้ แต่ “ดีมาก” ถึง “ต้องปรับปรุง” ประเมิน
โดยอาจารย์ผสู้ อน
โมเดลการเปลี่ยนพฤติ กรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน
หมายถึง
องค์ประกอบและขัน้ ตอนการจัดการเรียนการสอนทีบ่ ูรณาการทฤษฎีทางการเรียนการสอนและ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยการออกแบบและพัฒนามาจากปั จจัยทาง
จิตสังคมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนให้กบั นิสติ ครูตามแนวคิด
TPACK ทฤษฎีการเชื่อมโยงความรู้ (Connectivism Theory) ทฤษฎีการเรียนรูท้ างสังคม
เชิงพุทธิปัญญาสังคม (Social Cognitive Learning Theory) ด้วยกระบวนการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานด้วยการจัดการเรียนการสอนในชัน้ เรียนและการเรียนออนไลน์ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ จากปั จจัยทาง
จิตสังคม ร่วมกับการศึกษาแนวคิดทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้อง และความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒ ิ แล้วนํามา
ทดลองเพื่อประเมินประสิทธิผลการใช้ตามกระบวนการ ADDIE ด้วยแบบวัดคุณภาพของโมเดล ฯ
ด้วยค่าความสอดคล้อง (IOC) ทีม่ คี ่าคะแนนตัง้ แต่ +1, 0, และ -1 คือ สอดคล้อง ไม่แน่ ใจ และ
ไม่สอดคล้อง โดยแต่ละองค์ประกอบต้องมีค่าคะแนนตัง้ แต่ .51 ขึน้ ไป
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เจตคติ ต่อการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ความรูส้ กึ ชอบ ไม่ชอบของบุคคลต่อ
การนํ าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการทํางาน
ในวิชาชีพครู ทัง้ ในเรือ่ งของความเชื่อ ลักษณะของงาน การเห็นคุณค่าของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อ
วิชาชีพครู โดยข้อคําถามมีลกั ษณะเป็ นมาตราวัดแบบประเมินค่า ที่แบ่งช่วงการวัด 6 ระดับ จาก
“จริงมากที่สุด”(6 คะแนน) ถึง“จริงน้อยทีส่ ุด”(1 คะแนน) โดยมีองค์ประกอบการวัด 3 องค์ประกอบ
ได้แก่ องค์ประกอบความรูส้ กึ องค์ประกอบการเห็นคุณค่า และองค์ประกอบการพร้อมกระทําผูไ้ ด้
คะแนนมากเป็ นผูม้ เี จตคติต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศดีกว่าผูท้ ไ่ี ด้คะแนนน้อยกว่า
การคล้ อ ยตามกลุ่ม อ้ า งอิ ง หมายถึง การรับ รู้ข องตนเองว่ า บุ ค คลใดต้ อ งการให้ ม ี
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนโดยการวัดทางตรงจากการรับรูว้ ่าบุคคลใดที่ม ี
ความสําคัญต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสอน และวัดทางอ้อมจากความเชื่อของบุคคลต่อ
กลุ่มอ้างอิง โดยข้อคําถามมีลกั ษณะเป็ นมาตราวัดแบบประเมินค่าทีแ่ บ่งช่วงการวัด 6ระดับ จาก“จริง
มากที่สุด”(6 คะแนน) ถึง“จริงน้ อยที่สุด”(1 คะแนน) แต่ถ้าข้อคําถามที่มคี วามหมายทางลบผู้ต อบ
จะได้คะแนนในทิศทางตรงกันข้ามผู้ได้คะแนนมากเป็ นผู้มกี ารคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงดีกว่าผู้ท่ไี ด้
คะแนนน้อยกว่า
การรับ รู้ ค วามสามารถในการควบคุ ม พฤติ กรรม หมายถึ ง การที่ นิ ส ิต รับ รู้ ใ น
การประเมินความยากง่ายต่อการกระทําพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนและ
สามารถในการควบคุ มตนเองในการทํ าพฤติก รรม โดยข้อ คําถามมีล กั ษณะเป็ นมาตราวัด แบบ
ประเมินค่าทีแ่ บ่งช่วงการวัด 6 ระดับ จาก “จริงมากทีส่ ุด”(6 คะแนน) ถึง “จริงน้อยทีส่ ุด”(1 คะแนน)
แต่ถ้าข้อคําถามทีม่ คี วามหมายทางลบผูต้ อบจะได้คะแนนในทิศทางตรงกันข้ามผูไ้ ด้คะแนนมากเป็ น
ผูม้ กี ารรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมดีกว่าผูท้ ไ่ี ด้คะแนนน้อยกว่า
ความตัง้ ใจในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การกําหนดจุดมุ่งหมายที่จะทํา
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน หรือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนรูปแบบ
ต่างๆ เช่น การสืบค้น การจัดเก็บข้อมูล การผลิตสื่อการสอน การใช้เทคโนโลยีประกอบการสอน
โดยข้อคําถามมีลกั ษณะเป็ นมาตราวัดแบบประเมินค่าทีแ่ บ่งช่วงการวัด 6 ระดับ จาก“จริงมากทีส่ ุด”
(6 คะแนน) ถึง“จริงน้อยทีส่ ุด”(1 คะแนน) แต่ถ้าข้อคําถามทีม่ คี วามหมายทางลบผูต้ อบจะได้คะแนน
ในทิศทางตรงกันข้ามผูไ้ ด้คะแนนมากเป็ นผูม้ คี วามตัง้ ในในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศดีกว่าผูท้ ไ่ี ด้
คะแนนน้อยกว่า
การรับ รู้ก ารใช้ ป ระโยชน์ หมายถึ ง การได้ ม า การเก็ บ รวบรวม การเข้ า ใจ หรือ
การตีความหมายของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอน ที่เกิดจากการเรียนรู้ ประสบการณ์
ตัวแบบ และมีความสนใจที่จะมีการเลือกรับ การรวบรวม การจัดระบบ การแปลความหมาย และ
การสร้างความหมายแก่ขอ้ มูลทีไ่ ด้รบั โดยข้อคําถามมีลกั ษณะเป็ นมาตราวัดแบบประเมินค่าที่แบ่ง
ช่วงการวัด 6 ระดับ จาก“จริงมากทีส่ ุด”(1 คะแนน) ถึง “จริงน้อยทีส่ ุด” (6 คะแนน) แต่ถา้ ข้อคําถามที่
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มีความหมายทางลบผูต้ อบจะได้คะแนนในทิศทางตรงกันข้ามผูไ้ ด้คะแนนมากเป็ นผูม้ กี ารรับรูก้ ารใช้
ประโยชน์ดกี ว่าผูท้ ไ่ี ด้คะแนนน้อยกว่า
การรับ รู้ค วามง่ า ยในการใช้ ง าน หมายถึง ระดับ ความเชื่อ คาดหวัง ของผู้ ท่ีจ ะใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนที่สามารถเรียนรู้ได้ง่าย ไม่ต้องใช้ความพยายามอย่างมากใน
การเรียนรู้ท่จี ะใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศในการสอนหรือ ในการทํ าความเข้าใจ โดยข้อ คําถามมี
ลัก ษณะเป็ นมาตราวัด แบบประเมินค่ าที่แ บ่ ง ช่ ว งการวัด 6ระดับ จาก“จริง มากที่สุ ด”(6 คะแนน)
ถึง“จริงน้ อยที่สุด”(1 คะแนน) แต่ถ้าข้อคําถามที่มคี วามหมายทางลบผู้ตอบจะได้คะแนนในทิศทาง
ตรงกันข้ามผูไ้ ด้คะแนนมากเป็ นการรับรูค้ วามง่ายในการใช้งานดีกว่าผูท้ ไ่ี ด้คะแนนน้อยกว่า

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
การวิจยั เรือ่ ง “โมเดลการเปลีย่ นพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 สําหรับนิสติ ครูโดยใช้วธิ กี ารศึกษาเชิงปริมาณพหุวธิ ”ี ได้นําเสนอเอกสารและงานวิจยั
ทีเ่ กีย่ วข้องตามลําดับ ดังนี้
1. พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน
2. ปั จจัยทางจิตสังคมทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน
3. รูปแบบการเรียนการสอน
4. งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง
5. กรอบแนวคิดการวิจยั
6. สมมติฐานการวิจยั

1. พฤติ กรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน
แนวคิดและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน
ผู้วจิ ยั ได้ศึกษาหลักการและแนวคิด ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 การประเมินทักษะการเรียนรู้ การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน เพื่อนํามาเป็ นแนวทางในการกําหนดตัวแปรตาม คือ
พฤติก รรมการใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อ การสอน เนื่ อ งจากยัง ไม่ พ บงานวิจ ยั ที่เ กี่ย วข้อ งที่
มุ่งศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนโดยตรง ผู้วจิ ยั จึงขอเสนอเอกสารที่
เกีย่ วข้องกับพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน ดังนี้
1.1 ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ตามแนวทางของเคน เคย์ (Ken key. 2009) ประธานภาคีทกั ษะแห่ งศตวรรษที่ 21
st
(21 Century Skills) ทีม่ บี ทบาทสําคัญในการคิดเชิงวิพากษ์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การดูแ ลสุ ขภาพ(Health Care) วงการศึก ษา(Education) การพาณิชย์อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์( Electronic
Ecommerce) และการให้บริการของรัฐบาล(Government Service) เขาได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูล
และเป็ นผู้ให้ขอ้ มูลสําคัญทัง้ ในด้านการทํางานส่วนตัวและการเผยแพร่ในที่สาธารณะเกี่ยวกับการ
พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ไปสู่หลักสูตรระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (K–12) ได้อย่างไร โดยทํา
การต่อสูม้ าตัง้ แต่ปี 1996-2001 ในการประชุมผูบ้ ริหารระดับสูงด้านการศึกษาและเทคโนโลยี (CEO
Forum on Education and Technology) ส่ ง ผลให้เ กิด การตกผลึก ด้านความคิด ระหว่ างผู้นํ า ด้ า น
ธุรกิจ รัฐบาล และนักการศึกษา และพัฒนาเป็ น The Star Chart (School Technology & Readiness
Guide) และได้ถูกนํ าไปใช้ในหลายโรงเรียนในหลากหลายประเทศที่ต้องการพัฒนาเทคโนโลยีใ น
ห้องเรียนให้ดขี ้นึ โดยมีคําถามหลัก 3 ข้อ คือ 1) ทําไมเราจึงต้องพัฒนากรอบทักษะที่จําเป็ นต่ อ
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การเรียนรูใ้ นอนาคต 2) ทักษะอะไรที่สําคัญที่สุด และ 3) เราจะช่วยโรงเรียนอย่างไรในการพัฒนา
ทัก ษะแห่ ง ศตวรรษที่ 21 ให้ ป ระสบผลสํ า เร็จ ต่ อ การสอนและการเรีย นรู้ม ีป ระสิท ธิภ าพ โดย
ทําการศึกษาวิจยั และจัดประชุมสัมมนานักวิชาการจากหลากหลายสาขา จากประเทศต่ าง ๆ ได้
ข้อสรุปและนําเสนอกรอบทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 (ดังภาพประกอบ 1)
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 6 ส่วนหลัก ได้แก่ สาระวิชาหลัก (Core Subjects)
หัวข้อสําหรับศตวรรษที่ 21 (21st Century Themes) ทักษะด้านการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรม(Learning
and innovation Skills) ทั ก ษะด้ า นสารสนเทศ สื่ อ และเทคโนโลยี (Information, Media, and
Technology Skills) ทักษะชีวติ และอาชีพ(Life and Career Skills) และระบบการสนับสนุ นในการจัด
การศึกษาศตวรรษที่ 21 (21st Century Education Support Systems) (Ken Kay. 2009:156)
1. สาระวิชาหลัก (Core Subjects) ประกอบด้วย ความสามารถด้านภาษาแม่และภาษา
อื่นทีใ่ ช้ในโลก ศิลปะ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมศิ าสตร์ ประวัตศิ าสตร์ และรัฐและ
พลเมือง
2. หัวข้อสําหรับศตวรรษที่ 21 (21st Century Themes) ประกอบด้วย ความรูเ้ กีย่ วกับโลก
ความรูด้ า้ นการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็ นผู้ประกอบการ ความรูด้ า้ นการเป็ นพลเมืองดี
ความรูด้ า้ นสุขภาพ และความรูด้ า้ นสิง่ แวดล้อม
3. ทัก ษะด้านการเรีย นรู้แ ละนวัต กรรม(Learning and innovation Skills) ประกอบด้ว ย
ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์และนวัตกรรม การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและการแก้ปัญหา การสื่อสารและ
การประสานงาน
4. ทัก ษะด้ า นสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information, Media, and Technology
Skills) ประกอบด้วย ความรูด้ า้ นสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร
5. ทั ก ษะชี ว ิ ต และอาชี พ (Life and Career Skills) ประกอบด้ ว ย การยื ด หยุ่ น และ
การปรับตัว การริเริม่ สร้างสรรค์และความเป็ นตัวของตัวเอง ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม
การเป็ นผูส้ ร้างหรือผลิต และความรับผิดชอบเชื่อถือได้ ภาวะผูน้ ําและความรับผิดชอบ
6. ระบบการสนั บ สนุ น ในการจัด การศึ ก ษาศตวรรษที่ 21 (21st Century Education
Support Systems) การเรียนรู้ (Learning Skills) ประกอบด้วย มาตรฐานและการประเมินหลักสูตร
และการเรียนการสอน การพัฒนาครู และการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
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ภาพประกอบ 1 กรอบทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21
ทีม่ า: Partnership for 21st Century Skills, 2009a. Reprinted with permission.
The Partnership for 21st Century Skill’s Framework for 21st Century Learning
จากกรอบทักษะการเรียนรู้ใ นศตวรรษที่ 21 พบว่า สิง่ สําคัญในศตวรรษที่ 21 คือ วิชา
ความรู้แ ละวิชาชีว ิต ที่ทุก คนจะต้อ งเร่ง พัฒนาตนเองและพัฒนาเยาวชนให้มที กั ษะที่จะสามารถ
ดํารงชีวติ อยูไ่ ดในศตวรรษที่ 21 ดังนัน้ ผูเ้ ขียนมีแนวคิดว่าทักษะทีส่ าํ คัญในศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะ
การเรียนรู้ (Learning)
1.2 การประเมินทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
เราจะรูไ้ ด้อ ย่างไรว่ าเรามีทกั ษะศตวรรษที่ 21 หรือไม่ คําตอบคือเราวัดจากทัก ษะ
การเรียนรูซ้ ง่ึ ได้มผี เู้ สนอ กรอบการประเมินทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เราจะรูไ้ ด้อย่างไรว่าผูเ้ รียนเกิด
การเรียนรู้ เราจะมีว ิธ ีก ารประเมินอย่างไร เกือ บทัง้ ศตวรรษที่ 20 ที่ผ่ านมาเรามัก ประเมิน จาก
ความสามารถจากการตอบคําถามหรือการทําสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน เราจะรูว้ ่าเด็ก
คนไหนเก่งก็จะดูจากผลการสอบ แต่ในศตวรรษที่ 21 ผูส้ อนหรือผูป้ ระเมินจะต้องปรับแนวคิดใหม่ใน
การประเมินผูเ้ รียน โดยมุ่งเน้นการนํ าไปใช้ได้จริงมากกว่าการเรียนเพื่อสอบ ดักลาส รีฟส์ (วรพจน์
วงศ์กจิ รุ่งเรือง และอธิป จิตตฤกษ์. 2554: 445) ได้เสนอกรอบการประเมินทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
แบ่งเป็ น 5 มิติ ได้แก่ การสํารวจ การสร้างสรรค์ การเรียนรู้ ความเข้าใจ และการแบ่งปั น
1. การสํ า รวจ เป็ น การสํ า รวจว่ า คุ ณ ได้เ รีย นรู้อ ะไรจากในบทเรีย นบ้ า ง คุ ณ เคย
ทําผิดพลาดอะไรและเรียนรูอ้ ะไรจากสิง่ นัน้
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ความเข้าใจ

2. การสร้างสรรค์ การประเมินว่าคุณได้เสนออะไรใหม่ ๆ บ้างทีเ่ ป็ นความคิด ความรู้

3. การเรียนรู้ เป็ นการทบทวนตนเองว่าทีผ่ ่านมาคุณได้เรียนรูอ้ ะไรบ้าง
4. ความเข้าใจ คุณมีหลักฐานอะไรทีบ่ ่งบอกว่าคุณสามารถนํ าความรูไ้ ปประยุกต์ใช้
5. การแบ่งปั นคุณสามารถนํ าสิง่ ที่เรียนรูไ้ ปช่วยเหลือผู้อ่นื ในชัน้ เรียนหรือชุมชนหรือ
บุคคลอื่นได้อย่างไร
จากแนวคิดการประเมินของดักลาส รีฟส์ พบว่า มีการประเมินใน 5 มิติ ได้แก่ การสํารวจ
การสร้างสรรค์ การเรียนรู้ ความเข้าใจ และการแบ่งปั น ซึง่ การประเมินดังกล่าวสอดคล้องกับกรอบ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้ นเพื่อให้ผู้เรียนมุ่งค้นพบคําตอบว่าตนเองได้เรียนรูอ้ ะไรและจะ
นําไปใช้ในชีวติ ประจําวันได้อย่างไรเป็ นหลัก
นอกจากนี้ ใ นการเรีย นรู้ ท ัก ษะในศตวรรษที่ 21 นั ้น การจัด การเรีย นรู้ ค วรคํ า นึ ง ถึง
มาตรฐานการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21 การประเมินผลหลักสูตรการเรียนการสอน การพัฒนา
อาชีพและสภาพแวดล้อ ม การเรียนรู้จะต้องสอดคล้อ งกับระบบการจัดการเรียนการสอน ดังนัน้
ทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรม มีความสําคัญและจําเป็ นต่อการเปลีย่ นแปลงระบบการเรียนการสอน
หรือการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (วิจารณ์ พานิชย์. 2556: 21)
ทัก ษะการเรีย นรู้แ ละนวัต กรรมในศตวรรษที่ เป็ น ทัก ษะที่ม ีค วามพร้อ มสํ า หรับ การ
ดํารงชีวติ ที่ซบั ซ้อนมากขึน้ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในการทํางาน โดยมุ่งเน้ นด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร การคิดเชิงวิเคราะห์และการทํางานร่วมกัน เป็ นสิง่ จําเป็ นเพื่อเตรียม
ความพร้อมสําหรับครูในอนาคต
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity) เป็ นการใช้ความหลากหลายของเทคนิค
การใช้ความคิด (การระดมความคิด) การสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ ทีค่ มุ้ ค่า วิเคราะห์และประเมินผล
ความคิดของตนเอง เพื่อปรับปรุงและเพิม่ ความคิดสร้างสรรค์ของตนอยู่ตลอดเวลา การทํางาน
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ การสื่อสารความคิดใหม่ๆ ร่วมกัน เปิ ดกว้างและตอบสนองมุมมอง
ใหม่ๆ มีการเสนอแนะในการทํางานร่ว มกัน แสดงให้เห็นถึงความคิด ริเ ริม่ และสร้างสรรค์ใ นการ
ทํางานและเข้าใจข้อจํากัด ในโลกปั จจุบนั จริงที่จะใช้ความคิดใหม่ดูความล้มเหลวเป็ นโอกาสที่จะ
เรียนรู้ เข้าใจว่าความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเป็ นกระบวนการวัฏจักรของความสําเร็จและมี
ความผิดพลาดเล็กๆ บ่อยอยู่บ้าง การใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม การคิดเชิงวิพากษ์และ
การแก้ปัญหาการใช้เหตุผลอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้เหตุผลในการทํางานตามความเหมาะสมกับ
สถานการณ์
การใช้การคิดเชิงระบบวิเคราะห์ แยกแยะ(Critical Thinking) เพื่อสร้างผลลัพธ์โดยรวมใน
ระบบทีซ่ บั ซ้อน ให้คําตัดสินและการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และประเมินค่า
วิเคราะห์และประเมินทางเลือกทีส่ าํ คัญมุมมองต่างๆ สังเคราะห์และทําให้การเชื่อมต่อระหว่างข้อมูล
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และข้อ โต้แ ย้ง ตีค วามข้อ มูล และสรุ ปผลจากการวิเ คราะห์ท่ดี ีท่ีสุ ด สะท้อ นให้เ ห็น ถึง วิก ฤตเมื่อ
ประสบการณ์การเรียนรูแ้ ละกระบวนการแก้ปัญหาแก้ปัญหาที่แตกต่างกันของปั ญหาในรูปแบบทัง้
แบบธรรมดาและนวัต กรรมระบุ แ ละถามคํ าถามสํ าคัญ ที่ช้แี จงจุด ต่ า งๆ ของมุมมองและนํ า ไปสู่
การแก้ปัญหาทีด่ กี ว่า
การสื่อสารและการทํางานร่วมกัน (Communication and Collaboration)) การสื่อสารอย่าง
ชัดเจน ความชัดเจนในด้านความคิด คิดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ทกั ษะการสื่อสาร การเขียน
ความหลายหลากในรูปแบบและบริบทในการสื่อสาร การสื่อสารโดยการฟั งอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความรู้ ค่านิยม ทัศนคติและความตัง้ ใจ ตอบสนองการฟั ง ฟั งแล้วสามารถเข้าใจ สื่อสารได้ และการ
ใช้ส่อื และเทคโนโลยีทห่ี ลากหลายและมีประสิทธิภาพ ในสภาพแวดล้อมทีห่ ลากหลาย แสดงให้เห็น
ถึงความสามารถในการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพและการทํางานเป็ นทีมทีม่ คี วามหลากหลายได้ มี
ความสามารถฝึกฝนได้อย่างคล่องแคล่ว และความตัง้ ใจในการทําให้เกิดความสําเร็จ บรรลุเป้ าหมาย
มีความรับผิดชอบร่วมกันสําหรับการทํางานร่วมกันและการมีส่วนร่วมของแต่ละบุคคล
ดังนัน้ การประเมินทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 จะต้องคํานึงถึงกรอบการประเมิน
ทักษะ 5 มิติ ได้แก่ การสํารวจ การสร้างสรรค์ การเรียนรู้ ความเข้าใจ และการแบ่งปั น และกรอบ
ทักษะ 4Cs คือ การจัดการเรียนรูท้ ค่ี ํานึงถึงมาตรฐานการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21 อันจะเป็ นการ
กําหนดความพร้อมให้นิสติ ครูได้มคี วามพร้อมทําหน้าทีข่ องครูผสู้ อนตามระบบการศึกษาไทยที่มกี าร
เปลี่ย นแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจ และสัง คม ที่ม ีค วามรู้ค วามสามารถและทัก ษะในการคิด
วิ เ คราะห์ (Critical Thinking) การสื่ อ สาร (Communication) การร่ ว มมื อ (Collaboration) และ
ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ที่สามารถจัดการเรียนรู้ภายใต้การบริหารจัดการด้านการศึก ษา
แบบใหม่มคี วามสําคัญและจําเป็ นต่ อ การเปลี่ยนแปลงระบบการเรียนการสอนหรือการศึก ษาใน
ศตวรรษที่ 21
1.3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน
การกําหนดพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนผู้วจิ ยั ศึกษาแนวคิด
เกีย่ วกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษา พบว่า เทคโนโลยีสารสนเทศทีน่ ํ ามาใช้
สําหรับการเรียนการสอน เป็ นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หลายอย่าง สอนด้วยสื่ออุปกรณ์ทท่ี นั สมัย
ห้องเรียนสมัยใหม่ มีอุปกรณ์ วดิ โี อโปรเจคเตอร์ (Video Projector) มีเครื่องคอมพิวเตอร์ มีระบบ
การอ่ านข้อ มูล อิเ ล็ก ทรอนิก ส์แบบต่ างๆ รูปแบบของสื่อ ที่นํามาใช้ใ นด้านการเรียนการสอน ก็ม ี
หลากหลาย ขึน้ อยู่กบั ความเหมาะสมในการนํ ามาใช้ เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน อิเล็กทรอนิกส์บุค
วิด ีโ อเทเลคอนเฟอเรนซ์ ระบบวิด ีโ อออนดีม านด์ การสืบ ค้น ข้อ มูล ในคอมพิว เตอร์ และระบบ
อินเทอร์เน็ต เป็ นต้น (กิดานันท์ มลิทอง. 2553: 121)
1. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็ นการนํ าเอาเทคโนโลยี รวมกับการออกแบบโปรแกรม
การสอน มาใช้ช่วยสอน ซึ่งเรียกกันโดยทัวไปว่
่ าบทเรียน CAI (Computer-Assisted Instruction)
การจัด โปรแกรมการสอน โดยใช้ค อมพิว เตอร์ช่ ว ยสอน ในปั จ จุ บ ัน มัก อยู่ใ นรูป ของสื่อ ประสม
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(Multimedia) ซึง่ หมายถึงนําเสนอได้ทงั ้ ภาพ ข้อความ เสียง ภาพเคลื่อนไหวฯลฯ โปรแกรมช่วยสอน
นี้เหมาะกับการศึกษาด้วยตนเอง และเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รียนสามารถโต้ตอบกับบทเรียนได้ตลอด จนมี
ผลป้ อนกลับเพื่อให้ผเู้ รียนรูบ้ ทเรียนได้อย่างถูกต้องและเข้าใจในเนื้อหาวิชาของบทเรียนนัน้ ๆ
2. การเรียนการสอนโดยใช้เว็บเป็ นหลัก เป็ นการจัดการเรียน ทีม่ สี ภาพการเรียนต่าง
ไปจากรูป แบบเดิม การเรีย นการสอนแบบนี้ อาศัย ศัก ยภาพและความสามารถของเครือ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็ นการนํ าเอาสื่อการเรียนการสอน ที่เป็ นเทคโนโลยี มาช่วยสนับสนุ นการเรียน
การสอน ให้เกิดการเรียนรู้ การสืบค้นข้อมูล และเชื่อมโยงเครือข่าย ทําให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้
ทุกสถานทีแ่ ละทุกเวลา การจัดการเรียนการสอนลักษณะนี้ มีช่อื เรียกหลายชื่อ ได้แก่ การเรียนการ
สอนผ่านเว็บ (Web-based Instruction) การฝึกอบรมผ่านเว็บ (Web-based Training) การเรียนการ
สอนผ่านเวิล์ดไวด์เว็บ (www-based Instruction) การสอนผ่านสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)
เป็ นต้น
3. อิเล็กทรอนิกส์บุค คือการเก็บข้อมูลจํานวนมากด้วยซีดรี อม หนึ่งแผ่นสามารถเก็บ
ข้อมูลตัวอักษรได้มากถึง 600 ล้านตัวอักษร ดังนัน้ ซีดรี อมหนึ่งแผ่นสามารถเก็บข้อมูลหนังสือ หรือ
เอกสารได้มากกว่าหนังสือหนึ่งเล่ม และทีส่ าํ คัญคือการใช้กบั คอมพิวเตอร์ ทําให้สามารถเรียกค้นหา
ข้อ มูล ภายในซีด ีรอม ได้อ ย่างรวดเร็ว โดยใช้ด ชั นี สืบค้นหรือ สารบัญ เรื่อ ง ซีด ีรอมจึง เป็ นสื่อ ที่ม ี
บทบาทต่อการศึกษาอย่างยิง่ เพราะในอนาคตหนังสือต่าง ๆ จะจัดเก็บอยู่ในรูปซีดรี อม และเรียก
อ่านด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ทีเ่ รียกว่าอิเล็กทรอนิกส์บุค ซีดรี อมมีขอ้ ดีคอื สามารถจัดเก็บ ข้อมูลใน
รูปของมัลติมเี ดีย และเมื่อนํ าซีดรี อมหลายแผ่นใส่ไว้ในเครือ่ งอ่านชุดเดียวกัน ทําให้ซดี รี อมสามารถ
ขยายการเก็บข้อมูลจํานวนมากยิง่ ขึน้ ได้
4. วิดโี อเทเลคอนเฟอเรนซ์ หมายถึง การประชุมทางจอภาพ โดยใช้เทคโนโลยีการ
สื่อสารทีท่ นั สมัย เป็ นการประชุมร่วมกันระหว่างบุคคล หรือคณะบุคคลทีอ่ ยูต่ ่างสถานที่ และห่างไกล
กันโดยใช้ส่อื ทางด้านมัลติมเี ดีย ที่ให้ทงั ้ ภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง เสียง และข้อมูลตัวอักษร ในการ
ประชุ มเวลาเดียวกัน และเป็ นการสื่อ สาร 2 ทาง จึง ทําให้ดูเ หมือ นว่ าได้เ ข้าร่ว มประชุ มร่ ว มกัน
ตามปกติ ด้านการศึกษาวิดโี อเทคเลคอนเฟอเรนซ์ ทําให้ผเู้ รียนและผูส้ อนสามารถติดต่อสื่อสารกัน
ได้ ผ่านทางจอภาพ โทรทัศน์และเสียง นักเรียนในห้องเรียน ทีอ่ ยูห่ ่างไกลสามารถเห็นภาพและเสียง
ของผูส้ อนสามารถเห็นอากับกิรยิ าของ ผูส้ อน เห็นการเคลื่อนไหวและสีหน้าของผูส้ อนในขณะเรียน
คุณภาพของภาพและเสียง ขึน้ อยูก่ บั ความเร็วของช่องทางการสื่อสารทีใ่ ช้เชื่อมต่อระหว่างสองฝั ง่ ที่ม ี
การสื่อสารหรือประชุมกัน ได้แก่ จอโทรทัศน์หรือจอคอมพิวเตอร์ ลําโพง ไมโครโฟน กล้อง อุปกรณ์
เข้ารหัสและถอดรหัส ผ่านเครือข่ายการสื่อสารความเร็วสูงแบบไอเอสดีเอ็น (ISDN)
5. ระบบวิด ีโ อออนดีมานด์ (Video on Demand) เป็ นระบบใหม่ท่กี ํ าลัง ได้รบั ความ
นิยมนํามาใช้ในหลายประเทศเช่น ญีป่ ่ นุ และสหรัฐอเมริกา โดยอาศัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ความเร็ว
สูง ทําให้ผชู้ มตามบ้านเรือนต่าง ๆ สามารถเลือกรายการวิดที ศั น์ ทีต่ นเองต้องการชมได้โดยเลือก
ตามรายการ (Menu) และเลือกชมได้ตลอดเวลา วิดโี อออนดีมานด์ เป็ นระบบทีม่ ศี ูนย์กลาง การเก็บ
ข้อ มูล วีด ิท ัศ น์ ไ ว้จํา นวนมาก โดยจัด เก็บ ในรูป แหล่ ง ข้อ มูล ขนาดใหญ่ (Video Server) เมื่อ ผู้ใ ช้
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ต้องการเลือกชมรายการใด ก็เลือกได้จากฐานข้อมูลทีต่ อ้ งการ ระบบวิดโี อออนดีมานด์จงึ เป็ นระบบที่
จะนํ ามาใช้ ในเรื่องการเรียนการสอนทางไกลได้ โดยไม่มขี อ้ จํากัดด้านเวลา ผู้เรียนสามารถเลือก
เรียน ในสิง่ ทีต่ นเองต้องการเรียนหรือสนใจได้
6. การสืบค้นข้อมูล (Search Engine) ปั จจุบนั ได้มกี ารกล่าวถึงระบบการสืบค้นข้อมูล
กันมาก แม้แต่ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ก็มกี ารประยุกต์ใช้ไฮเปอร์เท็กซ์ในการสืบค้นข้อมูล จนมี
โปรโตคอลชนิดพิเศษที่ใช้กนั คือ World Wide Web หรือเรียกว่า www. โดยผู้ใช้สามารถเรียกใช้
โปรโตคอล http เพื่ อ เชื่อ มโยงเข้ า สู่ ร ะบบไฮเปอร์ เ ท็ ก ซ์ ซึ่ ง เป็ นฐานข้ อ มู ล ในอิ น เทอร์ เ น็ ต
ไฮเปอร์เท็กซ์มลี กั ษณะเป็ นแบบมัลติมเี ดีย เพราะสามารถสร้างเป็ นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ทีเ่ ก็บได้ทงั ้
ภาพ เสียง และตัวอักษร มีระบบการเรียกค้นที่มปี ระสิทธิภาพ โดยใช้โครงสร้างดัชนีแบบลําดับชัน้
ภูม ิ โดยทัวไป
่ ไฮเปอร์เท็กซ์จะเป็ นฐานข้อ มูลที่มดี ชั นีสบื ค้นแบบเดินหน้ า ถอยหลัง และบันทึก
ร่องรอยของการสืบค้นไว้ โปรแกรมทีใ่ ช้ในการสร้างไฮเปอร์เท็กซ์มเี ป็ นจํานวนมาก ส่วนโปรแกรมที่
มีช่อื เสียงได้แก่ HTML Composure FrontPage Macromedia Dream Weaver เป็ นต้น ปั จจุบนั เรา
ใช้วธิ กี ารสืบค้นข้อมูล เพื่อนําข้อมูลทีไ่ ด้ไปใช้ประกอบในการทําเอกสารรายงานต่างๆได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว
7. อินเทอร์เน็ต คือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึง่ ประกอบด้วยเครือข่ายย่อย และเครือข่าย
ใหญ่ ส ลับ ซับ ซ้ อ นมากมาย เชื่อ มต่ อ กั น มากกว่ า 300 ล้ า นเครื่อ งในปั จ จุ บ ัน โดยใช้ ใ นการ
ติดต่ อสื่อสาร ข้อความรูปภาพ เสียงและอื่นๆ โดยผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่มผี ู้ใช้งาน
กระจายกันอยู่ทวโลก
ั่
ปั จจุบนั ได้มกี ารนําระบบอินเทอร์เน็ต เข้ามาใช้ในวงการศึกษากันทัวโลก
่
ซึง่ มี
ประโยชน์ในด้านการเรียนการสอนเป็ นอย่างมาก
เซนนาโม รอสและอาร์มเมอร์ (Cennmo, Katherine S.; Ross, John D. & Ertmer, Peggy
A, 2010: 17-19) กล่าวว่า การบูรณาการเทคโนโลยีกบั การเรียนการสอนเป็ นการสร้างประสบการณ์
การเรียนรู้ให้กบั ผู้เ รียนโดยการบูรณาการเทคโนโลยีท่มี ผี ลกระทบต่ อการเรียนรู้มากกว่าการใช้
คอมพิวเตอร์เป็ นเครื่องมือในห้องเรียน แต่จะต้องบูรณาการกันอย่างมีความหมายระหว่างความรู้
เทคโนโลยี ผูเ้ รียน เพื่อนําไปสู่การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี ซึง่ มีแนวทางดังต่อไปนี้
1. การใช้เทคโนโลยีเป็ นแหล่งเรียนรู้ ผูส้ อนต้องพยายามใช้เทคโนโลยีคน้ หาแหล่งความรู้
ทีช่ ่วยสนับสนุ นการเรียนรูใ้ นห้องเรียนและนอกห้องเรียน แล้วนํ ามาคิดวิเคราะห์ว่าจะสอนให้ผเู้ รียน
ใช้แหล่งเรียนรูอ้ ย่างไร เทคโนโลยีจะมีบทบาทอย่างไรต่อการเรียนรู้ เช่น การใช้คอมพิวเตอร์คน้ หา
ข้อมูลแล้วมาสร้างเป็ นใบงาน การตัง้ สมมติฐานแล้วให้ผูเ้ รียนใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าหา
คําตอบ เป็ นต้น
2. บทบาทของผูส้ อน ผูส้ อนต้องปรับเปลีย่ นวิธคี ดิ และปรับบทบาทใหม่เป็ นผูส้ ร้างความรู้
ร่ว มกัน โดยเน้ นให้ผู้เ รียนมีส่ ว นร่ว มในการเรียนให้ม ากที่สุ ด โดยใช้เ ทคโนโลยีเ ป็ นสื่อ กลางใน
การเรียนรู้ และสร้างกระบวนการเรียนการสอนทีท่ า้ ทายให้มากทีส่ ุด ฝึกการคิดและแก้ปัญหา
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3. การเรีย นการสอนอย่ า งเป็ น ธรรมชาติ ผู้ส อนจะต้ อ งจัด กระบวนการเรีย นการสอน
ตามธรรมชาติของผูเ้ รียนเป็ นหลัก โดยใช้เทคโนโลยีเป็ นศูนย์กลางเพื่อนํ าไปสูก่ ระบวนการเรียนการ
สอนทีห่ ลากหลาย การวัดและประเมินผลทีส่ ะท้อนจากความเป็ นจริงของผูเ้ รียนให้มากทีส่ ุด
4. บทบาทของผู้เ รีย น ครูจ ะต้ อ งฝึ ก ให้ผู้เ รีย นมีส่ ว นร่ ว มในการคิด กระบวนการเรีย น
การสอนร่วมกัน และเน้ นที่ความแตกต่างระหว่างบุคคล ใช้เทคโนโลยีในการสนับสนุ น เพื่อสร้าง
แรงจูงใจ ให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูอ้ ย่างเป็ นธรรมชาติมากทีส่ ุด
การประยุกต์ใช้สารสนเทศเพื่อการสอน ครูจะต้องปรับเปลีย่ นบทบาทจากผูส้ อนเป็ นผู้แนะ
แนวทางในการเรียนรูใ้ ห้กบั ผู้เรียนและจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียนโดยมีการวางแผนการเรียนร่วมกัน โดยการประยุกต์ใช้ส่อื และเทคโนโลยีสารสนเทศ
รูปแบบต่างๆ มาเป็ นเครื่องมือ และสื่อในการเรียนการสอน รวมทัง้ เป็ นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร
เพื่อสร้างให้เกิดการเรียนรูแ้ ละปฏิสมั พันธ์ในการเรียนให้มากทีส่ ุด
1.4 สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สมรรถนะด้ า นเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สารตามแนวคิด ของ David C.
McClelland ซึง่ ได้ให้ความหมายของสมรรถนะว่าเป็ นองค์ประกอบของความรู้ (Knowledge) ทักษะ
(Skill) และทัศนคติ (Attitude) ของปั จเจกบุคคลทีม่ ผี ลต่อการทํางานของบุคคลนัน้ ในการปฏิบตั งิ าน
ให้ประสบผลสําเร็จลุล่วงตามเป้ าหมายดังนัน้ สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สําหรับครูไทยในศตวรรษที่ 21 หมายถึง ความรู้ ทักษะ และเจตคติ ของครูเกีย่ วกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้ โดยมีรายละเอียดของสมรรถนะในแต่ละด้าน ดังนี้
(นัทธีรตั น์ พีระพันธุ;์ อิทธิพทั ธ์ สุวทันพรกุล และแจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี. 2559: 10-15)
สมรรถนะด้านความรูท้ างเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับครูสมรรถนะด้าน
ความรู้ทางเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สารสําหรับครู หมายถึง ความรู้ความเข้าใจของครู
เกี่ยวกับพืน้ ฐานการทํา งานของคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ ผูเ้ รียนและการวางแผนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ ICT ประกอบด้วยความรูค้ วามเข้าใจใน 4 เรือ่ งหลัก ดังนี้
1) การทํางานคอมพิวเตอร์พน้ื ฐาน และอุปกรณ์อ่นื ๆ รวมทัง้ การแก้ไขปั ญหาเบือ้ งต้น
และการบํารุงรักษา
2) เข้าใจผูเ้ รียนและการใช้ ICT กับการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
3) รูจ้ กั สารสนเทศในรูปแบบดิจทิ ลั และการนํ าเอาสารสนเทศในรูปแบบดิจทิ ลั มาใช้ใน
การสอน
4) การวางแผนในการทํา ให้การสอนและการเรียนรูม้ ปี ระสิทธิภาพโดยใช้ ICT
สมรรถนะด้านทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับครูสมรรถนะด้าน
ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสํา หรับครู หมายถึง ความสามารถของครูในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็ นเครือ่ งมือในการเข้าถึง จัดการ บูรณาการ ประเมินผล สร้าง
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ข้ อ มู ล และสื่ อ สารเพื่ อ ให้ ก ารจัด การเรีย นรู้ เ ป็ นได้ อ ย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ โดยประกอบด้ ว ย
ความสามารถใน 9 เรือ่ งหลัก ดังนี้
1) การใช้งานคอมพิวเตอร์พน้ื ฐานและอุปกรณ์จาํ เป็ น รวมทัง้ แก้ไขปั ญหาเบือ้ งต้นและ
การบํารุงรักษา
2) การใช้ซอฟต์แวร์ชุดโปรแกรมสํา นักงานและเครือ่ งมือต่างๆ
3) สามารถใช้อินเทอร์เ น็ ตและโปรแกรมบนเครือ ข่ายรวมถึงแหล่ ง ข้อ มูลได้อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพ
4) จัดการข้อมูลและสารสนเทศ
5) การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีในการพัฒนาผู้เรียนให้มที กั ษะการคิดขัน้ สูงและมี
ความคิดสร้างสรรค์
6) การใช้ส่อื ทีห่ ลากหลายในการสร้างชิน้ งานเพื่อให้ผเู้ รียนจัดสรรและวิเคราะห์ขอ้ มูล
7) การใช้ส่อื ที่เปิ ดกว้างและมีความยืดหยุ่นในการสร้างสิง่ แวดล้อมการเรียนรูโ้ ดยใช้
เทคโนโลยีทห่ี ลากหลายในการสนับสนุ นการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูเ้ รียน
8) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการประเมินกระบวนการเรียนการ
สอนและใช้ผลการประเมินในการปรับปรุงและออกแบบกิจกรรมการเรียน
9) การใช้ ค อมพิว เตอร์แ ละอุ ป กรณ์ เ ทคโนโลยีใ นการจัด เก็ บ และเชื่อ มต่ อ ข้ อ มู ล
สารสนเทศของนักเรียนและเพื่อนร่วมงาน
สมรรถนะด้านเจตคติทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับครูสมรรถนะด้าน
เจตคติทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสํา หรับครู หมายถึง ความรูส้ กึ และความต้องการ
ของครูเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างรูค้ ุณค่า ส่งเสริมและสนับสนุ นให้
เกิดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างถูกต้องทัง้ ด้านจริยธรรมกฎหมาย และสังคม
วัฒนธรรม ซึง่ ประกอบด้วยเจตคติใน 8 เรือ่ งหลัก ดังนี้
1) การเข้าใจกฎข้อบังคับในการใช้เทคโนโลยี
2) การยอมรับและมีจรรยาบรรณในการปฏิบตั ติ ามกฎข้อบังคับการใช้เทคโนโลยี
3) การวางแผนและเป็ นต้นแบบในการใช้เ ทคโนโลยีอ ย่ างปลอดภัยเพื่อ สนั บ สนุ น
สิง่ แวดล้อมการเรียนรู้
4) การสนับสนุ นสิทธิในการเข้าถึงการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ สังคม และวัฒนธรรม
ทีห่ ลากหลาย
5) การมีส่วนร่วมในการคิดค้นและเรียนรูก้ ารผลิตเทคโนโลยีใหม่
6) การประเมิน และไตร่ ต รองเกี่ย วกับ การใช้เ ทคโนโลยีอ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่อ ให้เ ป็ น
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการพัฒนาและนวัตกรรม
7) การเผยแพร่ประสบการณ์ ทักษะความรู้
8) การร่วมมือผู้เชี่ยวชาญในระดับเดียวกันเพื่อเป็ นการพัฒนาการใช้เ ทคโนโลยีใ น
การศึกษา
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สรุปสมรรถนะของครูในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วย ความรู้ (Knowledge)
ทักษะ (Skill) และทัศนคติ (Attitude)โดยมีการกําหนดสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู
ด้านความรู้ 4 เรื่อง ด้านทักษะ 9 เรื่อง และเจตคติ 8 เรื่อง ซึ่งผู้วจิ ยั นํ าเป็ นแนวทางในการสร้าง
เครือ่ งมือวิจยั ในการวัดพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน
จากการศึ ก ษาเอกสารและงานวิจ ัย ที่เ กี่ ย วข้ อ งกับ ทัก ษะในศตวรรษที่ 21 และการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา พบว่า พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การสอนในศตวรรษที่ 21 จะต้องประกอบด้วยกระบวนการบูรณาการการใช้เทคโนโลยีในการจัดการ
เรีย นการสอนเพื่อ มุ่ ง สู่ ก ารพัฒ นาทัก ษะในศตวรรษที่ 21 ตามกรอบการประเมิน และในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนจะต้องใช้เทคโนโลยีเป็ นเครื่องมือสนับสนุ น
การเรียนรูแ้ ละใช้เทคโนโลยีในการสร้างความรูร้ ่วมกันระหว่างผูเ้ รียนและผูส้ อนให้มากทีส่ ุด โดยทัง้
ผู้เรียนและผู้สอนจะต้องปรับเปลี่ยนบทบาทและร่วมกันคิดและสร้างความรู้ร่วมกันให้เป็ นไปตาม
สภาพจริงให้มากทีส่ ุด ซึง่ จากแนวคิดดังกล่าวผูว้ จิ ยั ได้นํามากําหนดเป็ นนิยามศัพท์และตัวบ่งชี้เพื่อ
นํ ามาพัฒนาแบบประเมินพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน โดยประกอบด้วย
การบูรณาการระหว่างโดยบูรณาการตามกรอบการประเมินทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 5 คุณลักษณะ
ได้แก่ สํารวจ สร้างสรรค์ เรียนรู้ เข้าใจ และแบ่งปั น

2. ปั จจัยทางจิ ตสังคมที่ มีอิทธิ พลต่ อพฤติ กรรมการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การสอน
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั มุ่งศึกษาตัวแปรทางจิตสังคมทีค่ าดว่าจะเกี่ยวข้องและมีผลต่อ
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน เพื่อมุง่ พัฒนาผูเ้ รียนให้มที กั ษะและคุณลักษณะ
ตามแนวคิดการจัดการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21โดยในการศึกษา ประกอบด้วยปั จจัยทางจิตและปั จจัย
ทางสังคม ดังต่อไปนี้
2.1 การยอมรับนวัตกรรม
การยอมรับ ของผู้ ร ับ ที่ม ีต่ อ นวัต กรรมและเทคโนโลยี (Adoption and Innovation
Theory) เรียกว่า กระบวนการยอมรับซึ่งกล่าวถึงพฤติกรรมของบุคคลในสังคมที่แสดงออกถึงการ
ยอมรับนําไปปฏิบตั ิ โดยแบ่งออกเป็ น 5 ขัน้ ตอน (Roger and Shoemaker. 1978: 76)
ขัน้ ที่ 1 การรับรู้ (Awareness stage) เป็ นขัน้ แรกที่จะนํ าไปสู่การยอมรับหรือปฏิเสธ
สิง่ ใหม่ วิธกี ารใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ หรือกิจกรรมของบุคคลนัน้ ยังไม่มคี วามรู้
ลึกซึง้ เกีย่ วกับเนื้อหา หรือคุณประโยชน์ของนวัตกรรมนัน้ ๆ ทําให้เกิดความอยากรูน้ นั ้ ต่อไป
ขัน้ ที่ 2 สนใจ (Interest stage) เป็ น ขัน้ ที่เ ริ่ม มีค วามสนใจหารายละเอีย ดเกี่ย วกับ
วิทยาการใหม่ ๆ เพิม่ เติม จะทําให้ความรูเ้ กีย่ วกับวิธกี ารใหม่ๆ หรือสิง่ ใหม่ๆ มากขึน้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั
บุคลิกภาพและค่านิยม ตลอดจนบรรทัดฐานทางสังคมหรือประสบการณ์เก่าๆ ของบุคคลนัน้
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ขัน้ ที่ 3 ประเมิ น ค่ า (Evaluation stage) เป็ นขัน้ ที่จ ะได้ ไ ตร่ ต รองถึ ง ประโยชน์ ใ น
การลองใช้วธิ กี ารหรือวิทยาการใหม่ๆ ดีหรือไม่ เมื่อนํ ามาใช้แล้วจะเป็ นประโยชน์ต่อตนเองหรือไม่
โดยบุคคลนัน้ มักจะคิดว่าการใช้วทิ ยาใหม่ๆ เป็ นการเสีย่ งทําให้ไม่แน่ ใจถึงผลที่จะได้รบั ในขัน้ นี้จงึ
เป็ นการสร้างแรงเสริม (Reinforcement) เพื่อให้เกิดความแน่ ใจยิง่ ขึ้นว่าสิง่ ที่เขาตัดสินใจเพื่อ เป็ น
การสร้างความรูส้ กึ ทีด่ ตี ่อนวัตกรรมมีคุณค่าและมีประโยชน์
ขัน้ ที่ 4 ทดลอง (Trial stage) เป็ นขัน้ ที่ใช้วทิ ยาการใหม่ๆ นัน้ กับสถานการณ์ตนเอง
เป็ นการทดลองบางส่วนก่อนเพื่อจะได้ดูว่าผลลัพธ์และประโยชน์ ท่จี ะได้รบั ว่าดีจริงอย่างที่คดิ ไว้ใน
ขัน้ ประเมิน ซึง่ ผลการทดลองจะมีความสําคัญอย่างยิง่ ต่อการตัดสินใจทีจ่ ะปฏิเสธหรือยอมรับต่อไป
ขัน้ ที่ 5 ยอมรับ (Adoption stage) เป็ น ขัน้ ที่บุ ค คลรับ วิท ยาการใหม่ ๆ นั น้ ไปใช้ใ น
การปฏิบตั ิกิจกรรมของตนอย่ างเต็มที่ห ลัง จากได้ท ดลองปฏิบตั ิดูแ ละเห็น ประโยชน์ แ ล้ว ยอรับ
นวัตกรรมเหล่านัน้
ในส่วนของผู้รบั นวัตกรรมหรือผู้รบั การถ่ ายทอดเทคโนโลยีนัน้ ก็มลี กั ษณะ หรือปั จจัย
ส่วนบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องหลายประการทีส่ ่งผลต่อระดับของการยอมรับนวัตกรรมด้วย และปั จจัยต่างๆ
เหล่านัน้ ก็ยงั มีความแตกต่างมากน้ อยกันไปในผู้รบั แต่ละรายด้วย ส่งผลให้เกิดความแตกต่างของ
อัตราการยอมรับนวัตกรรม กล่าวคือในเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเดียวกันทีผ่ ูร้ บั หรือบุคคลเป้ าหมาย
ได้รบั การถ่ายทอดพร้อมๆกันอย่างทัวถึ
่ ง ผูร้ บั แต่ละรายกลับมีอตั ราการยอมรับ (Rate of Adoption)
ทีช่ า้ หรือเร็วไม่เท่ากัน และจากอัตราการยอมรับของผูร้ บั นวัตกรรมทีไ่ ม่เท่ากันนี้ ทําให้สามารถแยก
ผู้รบั นวัตกรรมออกเป็ นกลุ่มตามอัตราของการยอมรับนวัตกรรมได้ดงั นี้ (Rogers & Shoemaker,
1962)
1. กลุ่มผูร้ บั เร็ว (Innovators) มีจาํ นวนร้อยละ 2.5 มีความพร้อมทางเศรษฐกิจในการ
เสี่ยงทําการสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง กล้าได้กล้าเสีย ไม่กลัวความล้มเหลว แต่ไม่ถอื เป็ นแบบอย่างให้แก่ ผู้รบั
นวัตกรรมในกลุ่มอื่นๆทีร่ บั ช้ากว่าได้
2. กลุ่ มผู้รบั ที่พ ิจารณาการรับให้รอบคอบ (Early Adopters) มีจํานวนร้อ ยละ 13.5
เป็ นผูท้ ไ่ี ด้รบั การยอมรับจากคนอื่นๆในสังคม ชุมชน มีการใคร่ครวญ ไตร่ตรองอย่างรอบคอบในการ
ตัดสินใจ ประสบผลสําเร็จในอาชีพ มีฐานะทางสังคมทีด่ ี เป็ นแบบอย่างให้แก่ผูอ้ ่นื ได้ ในการทํางาน
ถ่ายทอดเทคโนโลยี อาจใช้ประโยชน์ จากผู้รบั นวัตกรรมในกลุ่มนี้โดยขอความร่วมมือให้ช่วยเหลือ
ให้คาํ ปรึกษาแนะนํา ผูร้ บั นวัตกรรมในกลุ่มอื่นๆได้
3. กลุ่มผู้รบั ที่ยอมรับตามผู้อ่ นื ที่ค่อนข้างเร็ว (Early Majority) มีจํานวนร้อยละ 34.0
เป็ นกลุ่มใหญ่ของผูย้ อมรับทีต่ อ้ งอาศัยการดูอย่างผูอ้ ่นื ทีป่ ระสบผลสําเร็จก่อน เพื่อให้เกิดความมันใจ
่
มากขึน้ แล้วจึงตัดสินใจ
4. กลุ่ มผู้รบั ที่ยอมรับตามผู้อ่ ืนที่ค่ อ นข้างช้า (Late Majority) มีจํานวนร้อ ยละ 34.0
เป็ นกลุ่มผูร้ บั กลุ่มใหญ่อกี กลุ่มหนึ่งทีม่ ลี กั ษณะทีข่ าดความมันใจ
่ ในการตัดสินใจ
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5. กลุ่มผูร้ บั ทีร่ บั ช้า (Laggards) มีจาํ นวนร้อยละ 16.0 มีฐานะทางเศรษฐกิจ สังคมไม่
ค่ อ ยดี ยึด ถือ ความเชื่อ และค่ า นิ ย มเดิม อย่ า งเหนี ย วแน่ น มีค วามลัง เลสงสัย ในสิ่ง แปลกใหม่
มีความเป็ นอนุ รกั ษ์นิยมสูง
2.2 ทฤษฎีผสมผสานระหว่าง TAM-TPB (Combined-TAM-TPB)
ทฤษฎีผสมผสานระหว่าง TAM และ TPB (Combined –TAM-TPB หรือ C-TAM-TPB)
เป็ นทฤษฎีทเ่ี ทเลอร์และท็อดดิ (Taylor &Todde. 1995: 561-570) พัฒนาขยายเพิม่ เติมทฤษฎี TAM
โดยการผนวก บรรทัดฐานของบุคคลทีอ่ ยู่โดยรอบการแสดงพฤติกรรม และการรับรูถ้ งึ การควบคุม
พฤติกรรมของตนเองในการแสดงพฤติกรรมใดๆ จากทฤษฎี TPB ร่วมกับปั จจัยองค์ประกอบของ
TAM เพื่อ ให้ ส ามารถเก็ บ ข้อ มู ล ที่ม ีค วามซับ ซ้ อ นได้ม ากยิ่ง ขึ้น โดยใช้ ก ารรับ รู้ถึง การควบคุ ม
พฤติกรรมของตนเองในการแสดงพฤติกรรมใดๆ ระบุถงึ อุปสรรคของการใช้งาน เช่น ข้อจากัดด้าน
ทักษะของแต่ละบุคคล เป็ นต้น และใช้ บรรทัดฐานของบุคคลทีอ่ ยู่โดยรอบการแสดงพฤติกรรมใดๆ
ระบุถงึ ความคิดเห็นของกลุ่มบุคคลในสังคมทีอ่ าจมีความสําคัญต่อผูใ้ ช้ในอนาคต

การคล้อย
ตามกลุ่ม
อ้างอิง

การรับรู้
การใช้
ประโยชน์

ตัวแปร
ภายนอก

เจตคติต่อการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

การรับรู้
ความง่าย
ในการใช้

ความตัง้ ใจใน
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

พฤติกรรม
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่

การรับรู้
ความสามารถ
ในการควบคุม
พฤติกรรม

ภาพประกอบ 2 แบบจําลองความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยใน CTAM-TPB
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จากภาพแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างความตัง้ ใจแสดงพฤติกรรมการใช้งาน และ
การใช้งานที่เกิดขึน้ จริงจะได้รบั อิทธิพลโดยตรงจาก บรรทัดฐานของบุคคลที่อยู่โดยรอบการแสดง
พฤติกรรม และการรับรูถ้ งึ การควบคุมพฤติกรรมของตนเองในการแสดงพฤติกรรมใดๆ
2.3 ทฤษฎีเชื่อมโยงความรู้ (Connectivism)
ทฤษฎีเ ชื่อ มโยงความรู้ (Connectivism) เป็ นการเรียนรู้ท่เี กิด ขึ้นจากการสร้างและการ
เชื่อมโยงความรูเ้ พื่อการพัฒนาเป็ นเครือข่าย (Network) โดยการเรียนรูเ้ กิดขึน้ จากการตัดสินใจของ
ผูเ้ รียนทีจ่ ะเลือกสรรทรัพยากรการเรียนรูต้ ่างๆ ซึง่ อยูร่ อบตัว โดยเฉพาะข้อมูลบนเครือข่ายออนไลน์
แล้วนํ ามาคัดกรองจนทําให้ทรัพยากรการเรียนรูต้ ่างๆ เหล่านัน้ มีความหมายสําหรับตัวเอง ซึง่ เกิด
จากการเชื่อมโยงกับสังคมรอบตัวและการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ท่มี ปี ฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้สอน
ผู้เรียน และสื่อ ดังนัน้ การจัดกิจกรรมการเรียนรูด้ ้วยทฤษฎีเชื่อมโยงความรู้ (Connectivism) ผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์จงึ เป็ นการพัฒนาผูเ้ รียนให้เป็ นผูส้ ามารถเชื่อมโยงความรูค้ วามคิดและแลกเปลีย่ น
ประสบการณ์ระหว่างผูท้ เ่ี รียนรูร้ ่วมกันบนสื่อสังคมออนไลน์ จนผูเ้ รียนเกิดการเรียนรูจ้ นสามารถนํ า
การเรียนรู้ท่เี ชื่อ มโยงระหว่ างกันเหล่ า นั น้ มาพัฒ นาทัก ษะการเรีย นรู้ การทํางานเป็ นกลุ่ ม การ
สืบเสาะแสวงหาความรู้ และการสร้างความรูด้ ว้ ยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้
ธอร์นไดค์ (Thorndike, Edward L.1966: 28-29) นักการศึกษาและจิตวิทยาชาวอเมริกนั ที่
มีช่อื เสียงได้เป็ นผู้ให้กําเนิดทฤษฎีแห่งการเรียนรู้ ซึ่งเป็ นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งมีช่อื ว่า
ทฤษฎีสมั พันธ์เชื่อมโยง (Connectionism Theory) จากการทีธ่ อร์นไดค์ได้ศกึ ษาเรื่องการเรียนรูข้ อง
สัตว์ และต่อมาได้กลายมาเป็ นทฤษฎีการเรียนรูท้ วไปโดยอาศั
ั่
ยวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์นัน้ เป็ นที่
รูจ้ กั กันดีในนามทฤษฎีความสัมพันธ์เชื่อมโยงในเรือ่ งนี้ นอกจากธอร์นไดค์จะได้ยา้ํ ในเรือ่ งการฝึ กหัด
หรือการกระทําซํ้าแล้ว เขายังให้ความสําคัญของการให้รางวัลหรือการลงโทษ ความสําเร็จหรือความ
ผิดหวังและความพอใจหรือความไม่พอใจแก่ผู้เรียนอย่างทัดเทียมกันด้วยทฤษฎีสมั พันธ์เชื่อมโยง
ของธอร์นไดค์เน้นความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างสิง่ เร้า (Stimulus) กับการตอบสนอง (Response)
เขาเชื่อว่าการเรียนรูจ้ ะเกิดขึน้ ได้ดว้ ยการทีม่ นุ ษย์หรือสัตว์ได้เลือกเอาปฏิกริ ยิ าตอบสนองทีถ่ ูกต้อง
นัน้ มาเชื่อมต่อ (Connect) เข้ากับสิง่ เร้าอย่างเหมาะสม หรือการเรียนรูจ้ ะเกิดขึน้ ได้กโ็ ดยการสร้างสิง่
เชื่อมโยง (Bond) ระหว่างสิง่ เร้ากับการตอบสนองให้เกิด ขึ้น ดังนัน้ เราจึง เรียกทฤษฎีก ารเรีย นรู้
ของธอร์น ไดค์ว่ า ทฤษฎีเ ชื่อ มโยงระหว่ า งสิ่ง เร้า กับ ตอบสนอง (S-R Bond Theory) หรือ ทฤษฎี
สัมพันธ์เชื่อมโยง (Conectionism Theory) จากการทดลองและแนวความคิดต่ างๆ ที่เกี่ยวกับการ
เรียนรูข้ องธอร์นไดค์ ดังกล่าวข้างต้น เขาได้เสนอกฎการเรียนรูท้ ่สี ําคัญขึน้ มา 3 กฎ ซึ่งถือว่าเป็ น
หลักการเบื้องต้นที่นําไปสู่เทคโนโลยีทางการศึกษาและการสอน กฎทัง้ 3 ข้อ ได้แก่1)กฎแห่งการ
ฝึ ก หัด หรือ การกระทํ า ซํ้ า (The Law of Exercise or Repetition) ซึ่ง เขาได้ ช้ีใ ห้ เ ห็น ว่ า การกระทํ า ซํ้ า
หรือการฝึ กหัดนี้ หากได้ทําบ่อยๆ และซํ้าเดิมจะทําให้การกระทํานัน้ ๆ ถูกต้องสมบูรณ์และมันคง
่ 2)
กฎแห่งผล (The Law of Effect) เป็ นกฎทีม่ ชี ่อื เสียงและได้รบั ความสนใจมากทีส่ ุดใจความสําคัญของ
กฎนี้กค็ อื รางวัลหรือความสมหวัง จะช่วยส่งเสริมการแสดงพฤติกรรมนัน้ มากขึน้ แต่การทําโทษหรือ
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ความผิ ด หวั ง จะลดอาการแสดงพฤติ ก รรมนั ้น ลงและ 3)กฎแห่ ง ความพร้ อ ม (The Law of
Readiness) กฎนี้หมายถึงความพร้อมของร่างกายในอันทีจ่ ะแสดงพฤติกรรมใดๆ ออกมา
บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ (2555: 9) ได้อธิบายว่า Connectivism เป็ นทฤษฎีการเรียนรู้ในยุค
ดิจทิ ลั อันเกิดจากความก้าวหน้ าของอินเทอร์เน็ต ซึ่งเน้ นการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ช่วยตอบสนองและ
เสริมทฤษฎีการเรียนรูท้ เ่ี กิดขึน้ ในช่วงทีก่ ารเรียนรูน้ ัน้ ยังไม่เกิดผลกระทบจากเทคโนโลยีในยุคดิจทิ ลั
ทฤษฎีน้ีมคี วามเชื่อว่าการเรียนรูม้ กี ารเลื่อนไหลไม่หยุดนิ่ง ความรูต้ ่างๆ เกิดขึน้ ทุกเวลานาทีนํามา
ซึง่ การเปลีย่ นแปลงสิง่ ต่างๆอย่างรวดเร็วทีล่ ว้ นกระทบต่อชีวติ และความเป็ นอยู่ของคนเรา อีกทัง้ ยัง
เปลีย่ นแปลงทิศทางการเรียนรูด้ ว้ ย เช่น เปลีย่ นจากการเรียนรูว้ ่าอย่างไรและรูอ้ ะไร เป็ นการเรียนรู้
ว่าจะหาความรู้ได้ท่ใี ด ฯลฯ การเรียนรู้นอกระบบมีความสําคัญต่ อ ประสบการณ์ การเรียนรู้ การ
เรียนรูเ้ กิดขึ้นจากวิธกี ารหลากหลาย เช่น จากชุมชน จากเครือข่ายบุคคล และจากการทํางานให้
สําเร็จ การเรียนรูย้ งั เป็ นกระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวติ อีกทัง้ การเรียนรูแ้ ละการทํางานเป็ นกิจกรรม
ที่สมั พันธ์กนั แยกจากกันไม่ได้ และกล่าวถึงนิเวศวิทยาการเรียนรู้ (กลุ่มคนที่สนใจเรียนรูเ้ รื่องใด
เรื่อ งหนึ่ ง เป็ นแกนและเชื่อ มโยงสัมพันธ์ก ับกลุ่ มอื่น ที่เ กี่ยวข้อ งกับเรื่อ งที่ต นสนใจเป็ น แกน) ว่ า
ประกอบด้วยเนื้อทีส่ ําหรับผูท้ ร่ี มู้ ากกว่าและผูท้ เ่ี พิง่ จะเริม่ ต้นให้มาเชื่อมโยงถึงกันเนื้อทีส่ าํ หรับแสดง
ความรูส้ กึ นึกคิดของตนเอง เนื้อทีส่ ําหรับการโต้แย้งและแสดงความคิดเห็น เนื้อทีส่ ําหรับการสืบค้น
จากคลังความรู้ เนื้อทีเ่ พื่อเรียนรูต้ ามโครงสร้างของเนื้อหา เนื้อทีเ่ พื่อการติดต่อสื่อสารและรับทราบ
ข่าวสารความเคลื่อนไหวของความรูใ้ นสาขานัน้ ๆ
จอร์จ (Siemens, George. 2005: 4) ได้ อ ธิบ ายว่ า Connectivism เป็ น ทฤษฎีท่ีร องรับ
ความรู้ท่มี กี ารพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากการค้นพบสิง่ ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกวัน ทําให้
ความรูท้ ่มี อี ยู่นัน้ มีอายุการใช้งานที่สนั ้ ลง ความรูท้ ่ที นั สมัยในปั จจุบนั กลายเป็ นความรูท้ ่ลี ้าสมัยใน
เวลาอันรวดเร็ว เนื่องจากเทคโนโลยีมกี ารพัฒนาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงทําให้คนเรามีความ
จําเป็ นทีจ่ ะต้องเรียนรูต้ ลอดชีวติ องค์ความรูท้ ม่ี วี วิ ฒ
ั นาการอยู่ตลอดเวลา ข้อมูลข่าวสารทีม่ จี าํ นวน
มหาศาลทําให้ไม่สามารถจะเรียนรูเ้ ฉพาะในห้องเรียนได้ตลอดไป มนุ ษย์จําเป็ นต้องปรับตัวในการ
ดํารงชีวติ ให้มคี วามสอดคล้องกับสังคมทีเ่ ปลีย่ นไปและมีความรูท้ ท่ี นั กับกาลเวลาและยุคสมัย
โบพีโ ล (Boitshwarelo, Bopelo. 2011: 162) กล่ าวถึง หลัก การและคุ ณ ลัก ษณะที่สําคัญ
ของทฤษฎีเชื่อมโยงความรู้ ดังนี้ 1)จุดศูนย์กลางของทฤษฎีเชื่อมโยงความรูเ้ ป็ นการเรียนในรูปแบบ
การเชื่อมต่อการเรียนรูช้ ุมชนและผลประโยชน์จากการค้นคว้าข้อมูล การเรียนรูช้ ุมชน คือการศึกษา
กลุ่มประชาชนร่วมกันผ่านการหารือแลกเปลีย่ นความรูท้ ่นี ่ าสนใจ 2)ชุมชนได้รบั ความสําคัญว่าเป็ น
ส่วนหนึ่งของเครือข่ายทีก่ ว้างขึน้ เครือข่ายซึง่ มีความหลากหลายแต่สามารถเชื่อมต่อการสนับสนุ น
บนพืน้ ฐานความหลากหลายและการพัฒนาความรูใ้ นเชิงสร้างสรรค์ 3)ความรูไ้ ม่ได้จาํ กัดอยู่ทบ่ี ุคคล
ใดบุคคลหนึ่ง แต่สามารถกระจายเผยแพร่ความรูข้ อ้ มูลเครือข่ายหรือบุคคลทัวไป
่ ดังนัน้ การเรียนรู้
และการสร้ า งความรู้ จ ะต้ อ งขึ้น อยู่ ก ั บ ความหลากหลายของมุ ม มองและความคิ ด เห็ น และ
ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลทีแ่ ตกต่าง 4)ข้อมูลจะมีการเปลีย่ นแปลงและมีความจําเป็ นต้องถูก
ประเมินอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้องค์ความรูแ้ ละข้อมูลอย่างแท้จริง และ 5)มีการเชื่อมต่อระหว่างทาง
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วินัยในกระบวนการสร้างองค์ความรูโ้ ดยเฉพาะอย่างยิง่ การสร้างระบบโดยเฉพาะอย่างยิง่ internetenvironment กับการกระจายข้อมูลผ่านระบบ
ยืน ภู่วรวรรณ (2556: 38-40) กล่าวถึงหลักการของทฤษฎีการเชื่อมโยงความรู้ ดังนี้ 1)
ทฤษฎีการเชื่อมโยงความรู้เป็ นทฤษฎีการเรียนรู้ท่มี พี ้นื ฐานมาจากความรูท้ ่มี อี ยู่บนโลกมากกว่า
ความรูท้ ่มี อี ยู่ในตัวของแต่ละคน 2)ทฤษฎีการเชื่อมโยงความรูเ้ ชื่อว่าการเรียนรูแ้ ละองค์ความรู้มา
จากความคิดที่หลากหลาย 3)การเรียนรูต้ ามทฤษฎีการเชื่อมโยงความรูเ้ ป็ นกระบวนการเชื่อมโยง
แหล่งสารสนเทศ 4)ทฤษฎีการเชื่อมโยงความรูเ้ ชื่อว่าการเรียนรูเ้ กิดขึน้ ได้จากเครื่องมือเครื่องจักรที่
ไม่ ใ ช่ ม นุ ษ ย์ 5)ทฤษฎีก ารเชื่อ มโยงความรู้เ ชื่อ ว่ า การเรีย นรู้ม ีอ ะไรมากกว่ า การรู้ 6)ทฤษฎีก าร
เชื่อมโยงความรู้เชื่อว่ าการทําให้มกี ารเชื่อ มโยงทําให้เกิดการเรียนรู้อ ย่างต่ อเนื่อ ง 7)ทฤษฎีก าร
เชื่อมโยงความรูเ้ ชื่อว่าการรับรูเ้ กี่ยวกับการเชื่อมโยงการหาข้อมูล ความคิด และแนวคิดสําคัญ คือ
แก่นของทักษะการเรียนรูแ้ ละ 8)ทฤษฎีการเชื่อมโยงความรูเ้ ป็ นกิจกรรมการเรียนรูท้ ่ผี ู้เรียนเป็ นผู้
ปฏิบตั กิ จิ กรรม
เครื่องมือการเรียนรูด้ ้วยการเชื่อมโยงความรู้บนเครือข่าย (Networked Learning Tools)
การนํ าเทคโนโลยีการสื่อสารและอินเทอร์เน็ ตมาใช้ในการจัดการเรียนที่มลี กั ษณะของชุมชนการ
เรียนรูน้ นั ้ จําเป็ นอย่างยิง่ ต่อความสําเร็จของการเรียนออนไลน์การสร้างชุมชนการเรียนรูอ้ อนไลน์ นนั ้
เป็ น การจัด สภาพแวดล้อ มการเรีย นรู้ต ามปรัช ญาการเรีย นรู้แ บบการเชื่อ มโยงความรู้ซ่ึง เน้ น
กระบวนการทางสังคมการสร้างความรูจ้ ากการปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลในสังคม การร่วมมือกันเพื่อ
ค้นหาความหมายของสิง่ ต่างๆ ร่วมกันด้วยเหตุน้ีการส่งเสริมการปฏิสมั พันธ์และสื่อสารของคนใน
ชุ มชนจึง มีค วามสําคัญ ต่ อ การออกแบบสภาพแวดล้อ มการเรียนรู้นัก ออกแบบควรคํานึงการนํ า
เทคโนโลยีก ารสื่อสารต่ างๆ มาช่วยให้ก ารปฏิส มั พันธ์นัน้ ต่ อเนื่องสมบูรณ์ และตอบสนองความ
ต้องการของผูส้ ่อื สาร
เอดมอนด์แ ละสเปคเตอร์ (Ganesan, Edmomds & Spector. 2002: 93) ได้ใ ห้ทศั นะใน
การออกแบบการเรียนเครือข่ายว่าเกี่ยวข้องกับการสื่อสารและการร่วมมือของสมาชิกในเครือข่าย
รวมถึงบทบาทของข้อมูลและระบบบริหารจัดการความรูท้ น่ี ํ ามาใช้เพื่อออกแบบการเรียนซึง่ ตัวข้อมูล
และแนวทางในการบริห ารการจัด รู ป แบบข้ อ มู ล เป็ นส่ ว นสํ า คัญ ของเครือ ข่ า ยการเรีย นที่ ม ี
ประสิทธิภาพโดยเฉพาะการออกแบบสถานการณ์ทซ่ี บั ซ้อนและโยงกับสังคม (Socially Situated) ยิง่
ต้อ งอาศัยความร่ว มมือ และการประสานงานในการทํ ากิจกรรมที่ห ลากหลายเครื่อ งมือ สื่อ สารที่
นํ ามาใช้ในการเรียนแบบเครือข่ายนัน้ ควรมีความหลากหลายและรองรับความต้องการด้านสื่อสาร
ของสมาชิกได้อย่างครบถ้วน ที่สําคัญต้องเอื้อต่อการเรียนรู้แบบร่วมมือเครื่องมือสื่อสารและการ
ทํางานร่วมกันของการเรียนแบบเครือข่ายออนไลน์ นัน้ สามารถจําแนกออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่คอื
แบบประสานเวลา (Synchronous) และแบบไม่ประสานเวลา (Asynchronous)
ทฤษฎีการเชื่อมโยงความรู้ (Connectivism) มีความเชื่อว่า การเรียนรูเ้ กิดขึน้ จากการสร้าง
การเชื่อมโยงเพื่อการพัฒนาเป็ นเครือข่าย (Network) โดยเห็นว่าทฤษฎีการเรียนรูใ้ นยุคเดิมๆ ไม่
สามารถตอบสนองวิธ ีก ารเรียนรู้ของเยาวชนในยุค อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ไ ด้ ท่ามกลางการพัฒ นาของ
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เทคโนโลยีต่างๆ ทีอ่ ยู่รอบตัวเช่น โทรศัพท์มอื ถือ กล้องดิจทิ ลั ไอพอด เครื่องเล่นดีวดี ี คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก อินเทอร์เน็ต ฯลฯ ซึง่ เยาวชนใช้เวลาส่วนใหญ่เรียนรูผ้ ่านเทคโนโลยีต่างๆ เหล่านี้ การเรียนรู้
ภายใต้ทฤษฎีเชื่อมโยงความรู้ (Connectivism) เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของผู้เรียนที่จะเลือกสรร
ทรัพยากรการเรียนรูต้ ่างๆ ซึง่ อยูร่ อบตัว โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทีอ่ ยูใ่ นโลกออนไลน์นนั ้ มาคัดกรอง และ
ทําให้ทรัพยากรการเรียนรูต้ ่างๆ เหล่านัน้ มีความหมายสําหรับตัวเอง การเรียนรูจ้ าํ เป็ นต้องเกิดจาก
การเชื่อ มโยงกับ สัง คมรอบตัว และการสร้า งเครือ ข่ า ย เมื่อ ใดที่ข้อ มูล สารสนเทศ ความคิด เห็น
ความรูส้ กึ ภาพ การมีปฏิสมั พันธ์ทด่ี เู หมือนจะไม่ชดั เจนในความสัมพันธ์หากเมือ่ ผูเ้ รียนสามารถที่จะ
นํ ามาร้อยเรียงให้เกิดเป็ นการเชื่อมโยงที่มคี วามหมายสําหรับการเรียนรูข้ องตนเองและนํ าไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ในการเรียนรูไ้ ด้นนั ้ เมื่อนัน้ การเรียนรูไ้ ด้เกิดขึน้ แล้ว (ถนอมพร เลาหจรัสแสง. 2556:
24-26)
2.4 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิ งพุทธิ ปัญญา
แบนดูรา (Bundura) (สุรางค์ โค้วตระกูล. 2545: 238-244) ได้ให้ความหมายของการมี
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างอินทรีย์และสิง่ แวดล้อม และถือว่าการเรียนรู้ก็เป็ นผลของปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
ผูเ้ รียนและสิง่ แวดล้อม โดยผูเ้ รียนและสิง่ แวดล้อมมีอทิ ธิพลต่อกันและกัน แบนดูราได้ถอื ว่าทัง้ บุคคล
ทีต่ อ้ งการจะเรียนรูแ้ ละสิง่ แวดล้อมเป็ นสาเหตุของพฤติกรรมและได้อธิบายการปฏิสมั พันธ์ ดังนี้

B

P

E

B = พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคล
P = บุคคล (ตัวแปรทีเ่ กิดจากผูเ้ รียน เช่น ความคาดหวังของผูเ้ รียน ฯลฯ
E = สิง่ แวดล้อม
ภาพประกอบ 3 แนวคิดของแบนดูรา
แบนดูราได้ให้ความแตกต่ างของการเรียนรู้ (Learning) และการกระทํา (Performance)
ถือว่าความแตกต่างนี้สาํ คัญมากเพราะคนอาจจะเรียนรูอ้ ะไรหลายอย่างแต่ไม่กระทํา เป็ นต้นว่า นิสติ
ทุกคนกําลังอ่านตํารานี้คงจะทราบว่า การโกงในการสอนนัน้ มีพฤติกรรมอย่างไร แต่นิสติ เพียงน้อย
คนทีจ่ ะทําการโกงจริง ๆ แบนดูราได้สรุปว่าพฤติกรรมของมนุ ษย์จะแบ่งได้เป็ น 3 ประเภท ดังนี้
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1) พฤติกรรมสนองตอบทีเ่ กิดจากการเรียนรู้ ผูซ้ ง่ึ แสดงออกหรือกระทําสมํ่าเสมอ
2) พฤติกรรมทีเ่ รียนรูแ้ ต่ไม่เคยแสดงออกหรือกระทํา
3) พฤติกรรมทีไ่ ม่เคยแสดงออกทางการกระทํา เพราะไม่เคยเรียนรูจ้ ริง ๆ
แบนดูราไม่เชื่อว่าพฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้ จะคงตัวอยูเ่ สมอ ทัง้ นี้เป็ นเพราะสิง่ แวดล้อม
เปลีย่ นแปลงอยู่เสมอและทัง้ สิง่ แวดล้อมและพฤติกรรมทีม่ อี ทิ ธิพลซึง่ กันและกัน ตัวอย่าง พฤติกรรม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนที่ผู้วจิ ยั กําลังศึกษา นิสติ ที่มพี ฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการสอนอยูแ่ ล้วก็คาดหวังว่าเพื่อนจะมีพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสอนด้วย แม้ว่าเพื่อน
จะไม่ ม ีค วามสามารถ แต่ เ มื่อ อยู่ ใ นบรรยากาศการใช้ เ ทคโนโลยีใ นการสอนก็ ม ีแ นวโน้ ม จะมี
การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
ขัน้ การรับมาซึ่งการเรียนรู้ต ามแนวคิดของแบนดูรามี 3 ลําดับ ได้แก่ ความใส่ใจเลือ ก
สิง่ เร้า การเข้ารหัส และการจดจํา ดังภาพประกอบ 5
ตัวแบบ (Model)
(Input)

ความใส่ใจเลือกสิง่ เร้า
(Selective Attention)

การเข้ารหัส
(Coding)

การจดจํา
(Retention)

ภาพประกอบ 4 ขัน้ การรับมาซื่งการเรียนรูต้ ามแนวคิดของแบนดูรา
กระบวนการในการเรียนรูโ้ ดยการสังเกตหรือการเรียนรูโ้ ดยตัวแบบมี 4 กระบวนการ ดังนี้
ความใส่ใจ
(Attention)

การจดจํา
(Retention)

การแสดงพฤติกรรม
เหมือนตัวแบบ
(Reproduction)

แรงจูงใจ
(Motivation)

ภาพประกอบ 5 กระบวนการในการเรียนรูโ้ ดยการสังเกตหรือการเรียนรู้
1) กระบวนการใส่ใจ เป็ นสิง่ สําคัญมากทีจ่ ะทําให้เกิดการเรียนรูโ้ ดยการสังเกตจากตัวแบบ
ดังนัน้ ตัวแบบหรือครูจะต้องเป็ นตัวอย่างหรือตัวแบบที่ดมี อี ทิ ธิพลต่อผูเ้ รียนให้มากที่สุด เช่น การ
สร้างเสริมพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสอน ครูผู้สอนก็ต้องมีความรูค้ วามเชี่ยวชาญและใช้
เทคโนโลยีเป็ นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน
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2) กระบวนการจดจํา เป็ นทีผ่ เู้ รียนบันทึกหรือจดจําพฤติกรรมของตัวแบบจากการสังเกต
ยิง่ ถ้าผู้เ รียนได้มสี ่ ว นร่ว มและลงมือ ทําจะทําให้เ กิด การจดจําในความจําระยะยาว ยิง่ ถ้าผู้เ รีย น
สามารถอธิบายหรือสอนผูอ้ ่นื ได้จะทําให้เข้าใจและจดจําได้มากยิง่ ขึน้
3) กระบวนการแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบ เป็ นกระบวนการแสดงพฤติกรรมเหมือน
ตัวแบบที่เกิดจากการจดจําพฤติกรรมจากตัวแบบแล้วเข้ารหัส ร่วมกับความพร้อมด้านความรูแ้ ละ
ทักษะทีจ่ ะนํ าไปสู่การเลียนแบบและแสดงพฤติกรรม ถ้าเป็ นการแสดงพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการสอน ผูส้ อนจะต้องให้ความรู้ ฝึ กปฏิบตั ใิ ห้ผูเ้ รียนมีทกั ษะและความมันใจในการใช้
่
เทคโนโลยี
รูปแบบต่าง ๆ จึงจะนําไปสู่การแสดงพฤติกรรมต่อไป
4) กระบวนการจูงใจ เป็ นกระบวนการทีผ่ เู้ รียนแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบทีต่ นสังเกต
เนื่องจากความคาดหวังว่าตนจะสามารถทําได้หรือเลียนแบบแล้วนํ าไปใช้ประโยชน์ เห็นความสําคัญ
นอกจากนี้ ผูส้ อนอาจใช้วธิ กี ารเสริมแรงด้วยการให้รางวัลหรือการลงโทษช่วยสร้างแรงจูงใจอีกทาง
หนึ่ง
โดยสรุปในการกําหนดกรอบการวิจยั และการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผู้วจิ ยั ได้นํา
แนวคิดทฤษฎี TBP และ TAM มาผสมผสานกัน โดย Taylor และ Todde มากําหนดเป็ นกรอบการ
วิจยั ระยะที่ 1 เพื่อ ศึก ษาอิทธิพ ลของปั จจัยทางจิต สัง คมที่ส่ ง ผลต่ อ พฤติก รรมการใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสอนในศตวรรษที่ 21 สําหรับนิสติ ครู เนื่องจากเป็ นทฤษฎีทม่ี ตี วั แปรทีใ่ กล้เคียง
และครอบคลุมประเด็นและตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสอนมากที่สุด
และทฤษฎีการเรียนรูท้ น่ี ํ ามาเป็ นแนวทางร่วมกับแนวคิดการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ได้แก่
ทฤษฎีเ ชื่อ มโยงความรู้ (Connectivism) และทฤษฎีก ารเรีย นรู้ท างสัง คมเชิง พุ ท ธิปั ญ ญาของ
แบนดูรา

3. รูปแบบการเรียนการสอน
3.1 การออกแบบการเรียนการสอน
ความหมายของการออกแบบการเรียนการสอนการออกแบบการเรียนการสอน เป็ น
คําที่ประกอบด้วยคําสําคัญ 2 คํา คือ “การออกแบบ” และ “การเรียนการสอน” ดังนัน้ เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจความหมายของการออกแบบการเรียนการสอนอย่างชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับการ
ออกแบบในเรื่องอื่นๆ และงานของนักออกแบบการเรียนการสอนว่าเป็ นอย่างไร จึงขอกล่าวถึงใน
รายละเอียดของคําทัง้ สองดังนี้การออกแบบ(Design) เป็ นคําที่มกี ารใช้ในศาสตร์สาขาต่ างๆ เช่น
การออกแบบสถาปั ตยกรรมการออกแบบมัณฑนศิลป์ การออกแบบเครือ่ งประดับ เป็ นต้น คําว่า “การ
ออกแบบ” หมายถึงการแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบและเป็ นกระบวนการที่ดําเนินการก่อนการพัฒนา
หรือสร้างบางสิง่ บางอย่าง หรือมีจดุ มุง่ หมายเพื่อแก้ไขปั ญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึง่ เป็ นการแก้ปัญหา
ที่มเี ป้ าหมายเฉพาะเจาะจงไม่ใช่การแก้ปัญหาทัวไป
่ ดังนัน้ เมื่อนํ าการออกแบบมาใช้กบั การเรียน
การสอน การออกแบบการเรียนการสอนจึงแตกต่างจากการวางแผนการเรียนการสอนทัวไปตรงที
่
่
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การออกแบบการเรียนการสอนมีจุดมุง่ หมายทีม่ คี วามเฉพาะเจาะจง มุง่ เน้นเพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้
อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ของนั ก เรีย นการออกแบบโดยทัว่ ไปเป็ น กระบวนการที่ร วมถึง การวางแผน
การพัฒนาและการประเมิน ผล ทัง้ สามส่ ว นนี้ ล้ว นส่ ง ผลต่ อ จุด ประสงค์ห รือ เป้ าหมายที่ต้อ งการ
เช่นเดียวกับการออกแบบการเรียนการสอนที่มุ่งผลการเรียนรู้ของนักเรียน ดังนัน้ จึงต้องทําด้วย
ความแน่ นอนระมัดระวังและใช้ความชํานาญการสิง่ ที่นักออกแบบต้องคํานึงถึงคือ ด้านประสิทธิผล
หรือผลการเรียนรูท้ ต่ี อ้ งการ ประสิทธิภาพ คือการประหยัดในด้านของเวลาและการใช้ทรัพยากรและ
ความพึงพอใจที่มตี ่อผลงาน นอกจากนี้การออกแบบยังเป็ นงานที่ต้องอาศัยทัง้ ความคิดสร้างสรรค์
และความรู้เ กี่ย วกับ สิ่ง ที่ต้ อ งการออกแบบ ดัง นั น้ ผลงานของการออกแบบแม้จ ะมีจุ ด มุ่ ง หมาย
อย่างเดียวกัน ใช้แนวคิดและหลักการอย่างเดียวกัน ผลงานการออกแบบก็อาจจะแตกต่างกันได้จาก
การรวบรวมข้อสังเกตในการออกแบบในงานต่างๆ จํานวน 3 ส่วน รวมถึงงานการออกแบบการเรียน
การสอน โดยโรว์แลนด์ (Rowland. 1993: 4-5) ได้สรุปลักษณะทีส่ ําคัญของการออกแบบไว้ดงั นี้ 1)
การออกแบบเป็ นกระบวนการที่มเี ป้ าหมายเป็ นสิง่ นํ าทางเพื่อสร้างสิง่ ใหม่ 2) สิง่ ใหม่ท่เี ป็ นผลงาน
การออกแบบต้องนํ าไปใช้ได้และมีประโยชน์ 3) งานพืน้ ฐานในการออกแบบคือการแปลงสารสนเทศ
จากความต้องการไปสู่ส ารสนเทศในการออกแบบผลงาน 4) การออกแบบต้องอาศัยปฏิส มั พันธ์
ทางสังคม 5) การออกแบบเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปั ญหา แต่การแก้ไขปั ญหาทัง้ หลายไม่จาํ เป็ นต้อง
ผ่านการออกแบบ 6) ในการออกแบบนัน้ กระบวนการแก้ปัญหาเป็ นได้ทงั ้ กระบวนการที่มขี นั ้ ตอน
เป็ นลําดับขัน้ หรือเป็ นไปเองโดยอัตโนมัติ 7) การออกแบบเป็ นศาสตร์หรือผสมผสานระหว่างศาสตร์
และศิลป์ 8) การออกแบบต้องอาศัยทักษะทางเทคนิค ความคิดสร้างสรรค์ความเป็ นเหตุผลและใช้
กระบวนการคิดอย่างเป็ นระบบ 9)กระบวนการออกแบบเป็ นกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอน
ทิศ นา แขมมณี (2555: 2-6) ได้ว ิเ คราะห์ว ิว ัฒ นาการของการสอนไว้อ ย่ า งชัด เจนโดยกล่ า วว่ า
การสอนเป็ น พฤติก รรมทางธรรมชาติข องมนุ ษ ย์ใ นการที่จ ะช่ ว ยเหลือ กัน และกัน ในการเรีย นรู้
สิง่ ต่ างๆ รอบตัวเพื่อประโยชน์ ในการดํารงชีวติ ในยุคแรกๆ การสอนมีลกั ษณะของการถ่ายทอด
ความรู้ค วามคิด ความเชื่อ ทัก ษะและเจตคติใ นยุ ค นั น้ เชื่อ ว่ า ความสามารถที่ส อนผู้อ่ืน ได้เ ป็ น
ความสามารถพิเศษเฉพาะที่บางคนมีเป็ นสิง่ ที่ตดิ ตัวมาแต่กําเนิด ไม่สามารถฝึ กฝนกันได้การสอน
ในช่ ว งนี้ จ ึง มี ล ั ก ษณะเป็ นศิ ล ป์ มากกว่ า ศาสตร์ คํ า ศั พ ท์ ท่ี ใ ช้ ใ นช่ ว งนี้ ไ ด้ แ ก่ “การครอบงํ า ”
(Indoctrination) ใช้ในความหมายที่เป็ นการใช้อิทธิพลในการดําเนินการโดยมีจุด มุ่งหมายเพื่อ ให้
ผูเ้ รียนละทิง้ ความคิด ความเชื่อเดิม “การปลูกฝั ง” (Inculcation)ใช้ในความหมายทีเ่ ป็ นการพรํ่าสอน
ความคิด ความเชื่อ ด้ว ยวิธ ีก ารชัก จูง โน้ ม น้ า วให้ผู้เ รีย นคล้อ ยตาม “การสอน” (Teaching) เป็ น
การดําเนินการสอนในลักษณะทีเ่ ป็ นทางการในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากลัทธิความเชื่อ เช่นในเรื่อง
ของอาชีพ การสอนเป็ นการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเชื่อ ทักษะและเจตคติโดยเน้ นหนักที่
บทบาทของผู้สอน และความสัมพันธ์ของผู้สอนกับผู้เรียน หรือ “ครูกบั ศิษย์” การถ่ายทอดโดยครู
เรียกว่าเป็ น “การสังสอน”หรื
่
อ“การสอน”ต่อมาเมื่อวิทยาการทางการศึกษาก้าวหน้ าขึ้นตามลําดับ
การสอนก็เริม่ เปลี่ยนแปลงเป็ นศาสตร์มากขึ้นเนื่องจากมีก ารศึกษาวิจยั ซึ่งชี้ว่ า การจัดการเรียน
การสอนที่มกี ารวางแผนและมีการใช้หลักการทางการศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมจะช่วยให้ผู้เรียน
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บรรลุ เ ป้ าหมายการเรีย นรู้ท่ีกํ าหนดไว้ใ นยุค นี้ จ ึง นิ ย มใช้คํ าว่ า “การเรียนการสอน” (Instruction)
ดัง นัน้ การเรียนการสอนจึง หมายถึง การจัด เตรีย มเงื่อ นไขการเรียนรู้ท่สี ่ ง เสริมให้ผู้เ รีย นบรรลุ
เป้ าหมายการเรียนรูต้ ามทีก่ ําหนดไว้อย่างตัง้ ใจเพื่อทําให้ผเู้ รียนเกิดความสามารถในด้านใดด้านหนึ่ง
ตามทีต่ อ้ งการ นอกจากนี้คาํ ว่า “การสอน” และ “การเรียนการสอน” ก็เป็ นคําทีม่ กั ใช้แทนกัน (Smith;
& Ragan. 1999: 3) ในยุคทีก่ ารสอนเป็ นทัง้ ศาสตร์และศิลป์ นี้ยงั มีคําศัพท์อ่นื ๆ ทีใ่ ช้ส่อื ความหมาย
เช่นเดียวกับคําว่า“การสอน” แต่ต่างกันในรายละเอียด ซึง่ ทิศนา แขมมณี (2555: 7-11) ได้แจกแจง
ไว้อย่างชัดเจน สรุปได้ดงั นี้การศึกษา (Education) เป็ นคําที่ใช้ในวงกว้าง หมายถึง ประสบการณ์
การเรีย นรู้ท่ีไ ม่ เ จาะจงส่ ว นใหญ่ ม ิไ ด้ ม ีก ารวางแผน เกิด ขึ้น อย่ า งไม่ เ ป็ น ทางการการฝึ ก อบรม
(Training) หมายถึง ประสบการณ์การเรียนรูท้ ม่ี โี ครงสร้างเฉพาะเพื่อพัฒนาทักษะเฉพาะซึง่ สามารถ
นํ าไปประยุก ต์ใ ช้ไ ด้ทนั ทีเ ช่ น การฝึ ก อบรมทัก ษะวิชาชีพ ต่ างๆ การติว หรือ กวดวิชา (Tutoring)
หมายถึง การสอนซ่อมเสริมเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในจุดที่เป็ นปั ญหาหรือเป็ นความ
ต้องการของผู้เรียน ซึ่งมักเป็ นการสอนแบบกลุ่มเล็กหรือตัวต่อตัวเพื่อให้ได้ผลต่อผูเ้ รียนสูงสุดการ
ชีแ้ นะ (Coaching) หมายถึง การสอนเป็ นรายบุคคลโดยผูส้ อนท าหน้าทีส่ าธิตและกํากับการปฏิบตั ิ
ของผูเ้ รียน ให้คาํ ชีแ้ นะเพือ่ ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบตั ขิ องผูเ้ รียนจนผูเ้ รียนประสบความสําเร็จมักนิยม
ใช้ใ นวงการที่เ น้ นลัก ษณะงานที่เ ป็ นการเคลื่อ นไหวร่างกาย เช่ น วงการกีฬ า เป็ นต้นการนิ เ ทศ
(Supervising) ใช้ในความหมายเดียวกับการชี้แนะ มักนิยมใช้ในวงวิชาชีพ เช่นในวงการศึกษามี
ศึกษานิเทศก์ทําหน้ าที่ในการนิเทศการศึกษา ในวงการธุรกิจมีบุคลทําหน้ าที่นิเทศการปฏิบตั ิง าน
เป็ นต้นการสอนทางไกล (Distance Learning) เป็ นการสอนที่ผู้เรียนและผู้สอนไม่จําเป็ นต้องอยู่ท่ี
เดียวกัน ผู้เรียนจํานวนมากไม่ว่าจะอยู่ท่ใี ดสามารถจะเรียนรู้จากครูผู้สอนคนเดียวกันได้ในเวลา
เดียวกันโดยอาศัยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์วดี ที ศั น์คอมพิวเตอร์เป็ นเครื่องมือในการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารการสอนแบบไม่มคี รู(Instruction Without Teacher) เป็ นการเรียนรู้ด้วยตนเอง
โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป (Programmed Instruction) ทีม่ ผี จู้ ดั ทําไว้เพื่อช่วยให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรู้
ได้ดว้ ยตนเองโปรแกรมสําเร็จรูปนี้มที งั ้ ทีอ่ ยู่ในรูปของสื่อสิง่ พิมพ์ตํารา เอกสารหรือแผ่นดิสก์ทใ่ี ช้กบั
เครื่องคอมพิวเตอร์ท่เี รียกว่า “คอมพิวเตอร์ช่วยสอน” (Computer-Assisted Instruction หรือ CAI)
ซึง่ การเรียนรูใ้ นลักษณะนี้จะมีบทบาทมากขึน้ ในอนาคตการสร้างความรูโ้ ดยผูเ้ รียน (Construction)
เป็ นการเรียนรูท้ ผ่ี เู้ รียนเป็ นผูส้ ร้างความรูซ้ ง่ึ มีพน้ื ฐานจากแนวคิดการเรียนรูท้ เ่ี ปลีย่ นบทบาทของครู
จากผูด้ าํ เนินการเรียนการสอนมาเป็ นผูอ้ ํานวยความสะดวกในการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน และเน้นบทบาท
ของผู้เรียนเป็ นผู้กระทํา (Acting On) เพื่อสร้างความรูค้ วามเข้าใจประสบการณ์เหตุ การณ์ หรือสิง่
ต่างๆ ในสังคมและสิง่ แวดล้อมรอบตัวทีไ่ ด้ประสบด้วยกระบวนการทางปั ญญาและกระบวนการทาง
สังคม ไม่ใช่การรับเข้ามา (Taking In) จากการทีค่ รูเป็ นผูถ้ ่ายทอด
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3.2 รูปแบบการเรียนการสอน
รูปแบบการเรียนการสอนมีมากมายหลายรูปแบบ ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั นํ าเสนอ
รูปแบบการเรีย นการสอนที่นิย มนํ ามาใช้บู รณาการกับการสอนโดยใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศ 6
รูปแบบ ดังนี้
3.2.1 รู ป แบบการสอนตามแนวคิด ของกาน์ เ ย (Gagne’s Instructional Model) โดย
รูปแบบการสอนนี้พฒ
ั นามาจากทฤษฎีเงื่อนไขการเรียนรู้ (Conditions of Learning) ซึ่งมี 2 ส่วน
ใหญ่ ๆ คือ ทฤษฎีการเรียนรูแ้ ละทฤษฎีการจัดการเรียนการสอน โดยมีขนั ้ ตอนการสอน 9 ขัน้ ตอน
ดังต่อไปนี้ (ทิศนา แขมมณี. 2555: 228)
ขัน้ ที่ 1 การกระตุน้ และดึงดูดความสนใจของผูเ้ รียน
ขัน้ ที่ 2 การแจ้งวัตถุประสงค์ของบทเรียนให้ผเู้ รียนทราบ
ขัน้ ที่ 3 การกระตุ้นให้ระลึกถึงความรูเ้ ดิมเป็ นการช่วยให้ผู้เรียนดึงข้อมูลเดิมที่อยู่ใน
หน่ วยความจําระยะยาวมาใช้
ขัน้ ที่ 4 การนําเสนอสิง่ เร้าหรือเนื้อหาสาระใหม่
ขัน้ ที่ 5 การให้แนวการเรียนรูห้ รือการจัดระบบข้อมูลให้มคี วามหมาย
ขัน้ ที6่ การกระตุน้ ให้ผเู้ รียนแสดงความสามารถ
ขัน้ ที่ 7 การให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ เป็ นการให้การเสริมแรงแก่ผเู้ รียน
ขัน้ ที่ 8 การประเมินผลการแสดงออกของผูเ้ รียน
ขัน้ ที่ 9 การส่งเสริมความคงทนและการถ่ายโอนความรู้ โดยการให้ผเู้ รียนได้ฝึกฝน
3.2.2 รูป แบบการเรีย นการสอนกระบวนการคิด สร้า งสรรค์ (Synectics Instructional
Model) เป็ นรูปแบบการเรียนการสอนที่จอยส์และวีล (Joyce & Weil) พัฒนาขึน้ มาจากแนวคิดของ
กอร์ดอน (Gordona) โดยมีขนั ้ ตอนการจัดกาเรียนการสอนดังต่อไปนี้ (ทิศนา แขมมณี. 2555: 252)
1. ขัน้ นํ า ผูส้ อนให้ผูเ้ รียนทํางานต่าง ๆ ทีต่ ้องการให้ผูเ้ รียนทํา เช่น ให้เขียน บรรยาย
เล่า วาดภาพ เป็ นต้น ผูเ้ รียนทํางานนัน้ ๆ ตามปกติทเ่ี คยทํา เสร็จแล้วให้เก็บผลงานไว้ก่อน
2. ขัน้ การสร้างอุปมาแบบตรงหรือการเปรียบเทียบ(Direct Analogy) ผู้สอนเสนอคําคู่
ให้ผเู้ รียนเปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง เช่น ลูกบอลกับมะนาว เหมือนหรือต่างกันอย่างไร
คําคู่ทน่ี ํามาใช้จะต้องมีความสัมพันธ์กนั
3. ขัน้ การสร้างอุปมาบุคคล (Personal Analogy) ผูส้ อนให้ผเู้ รียนสมมติตวั เองเป็ นสิง่ ใด
สิง่ หนึ่งและแสดงความรู้สกึ ออกมา เช่น ถ้าเปรียบเทียบผู้เ รียนเป็ นเครื่อ งซักผ้า จะรู้สกึ อย่างไร
ผูส้ อนจดคําตอบของผูเ้ รียนไว้บนกระดาน
4. ขัน้ การสร้างอุปมาคําคู่ขดั แย้ง ผูส้ อนให้ผเู้ รียนนํ าคําหรือวลีทไ่ี ด้จากการเปรียบเทียบ
ในขัน้ ที่ 2 และขัน้ ที่ 3 มาประกอบกันเป็ นคําใหม่ท่มี คี วามหมายขัดแย้งกันในตัวเอง เช่น ไฟเย็น
นํ้าผึง้ ขม เป็ นต้น
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5. ขัน้ การอธิบายความหมายของคําคู่ขดั แย้ง ผู้สอนให้ผู้เรียนช่วยอธิบายความหมาย
ของคําคู่ขดั แย้ง
6. ขัน้ การนํ าความคิดใหม่มาสร้างสรรค์งาน ผูส้ อนให้ผูเ้ รียนนํ างานทีท่ ําไว้เดิมในขัน้ ที่ 1
มาทบทวนใหม่ และลองเลือกนํ าความคิดทีไ่ ด้มาใหม่จากกิจกรรมขัน้ ที่ 5 มาใช้ในงานของตน จะทํา
ให้งานของตนมีความคิดสร้างสรรค์มากขึน้
3.2.3 รูป แบบการสอนกระบวนการคิด แก้ ปั ญ หา (Problem Solving Instruction) ของ
ทอแรนซ์(Torrance) ได้นําแนวคิดการคิดคล่องแคล่ว การคิดยืดหยุน่ และการคิดริเริม่ มาใช้ประกอบ
กับกระบวนการคิดแก้ปัญหาและการใช้ประโยชน์จากกลุ่มซึง่ มีความคิดหลากหลาย โดยเน้นการใช้
เทคนิคระดมสมอง โดยมีขนั ้ ตอนดังต่อไปนี้ (ทิศนา แขมมณี. 2555: 254)
1. ขัน้ การนําสภาพการณ์อนาคตเข้าสู่ระบบการคิด
2. ขัน้ การระดมสมองเพื่อค้นหาปั ญหา
3. ขัน้ การสรุปปั ญหาและจัดลําดับความสําคัญของปั ญหา
4. ขัน้ การระดมสมองหาวิธแี ก้ปัญหา
5. ขัน้ การเลือกวิธกี ารแก้ปัญหาทีด่ ที ส่ี ุด
6. ขัน้ การนําเสนอวิธกี ารแก้ปัญหา
3.2.4 รู ป แบบการเรีย นการสอนแบบผสมผสานการเรีย นแบบผสมผสาน (blended
learning) เป็ นพฤติก รรมการเรียนรู้ท่เี กิด จากการใช้กิจกรรมการเรีย นการสอนสื่อ หรือ วิธ ีก ารที่
หลากหลายในกระบวนการเรียนการสอนหรือการฝึ กอบรมซึ่งสามารถตอบสนองความแตกต่ าง
ระหว่างบุคคลของผูเ้ รียนได้อย่างมีประสิทธิภาพทําให้ผูเ้ รียนสามารถเรียนรูไ้ ด้ตามความถนัดความ
สนใจด้วยสื่อทีเ่ หมาะสมกับตนเองด้วยเหตุน้ีจงึ มีนักการศึกษาและนักวิชาการด้านฝึ กอบรมหลายคน
เชื่อว่าในอนาคตอันใกล้น้ีการเรียนแบบผสมผสานจะเข้ามามีบทบาทสูงมากในวงการศึกษาโดยเข้า
มาแทนที่วธิ กี ารเรียนแบบอีเลิรน์ นิ่ง (e-Learning) และการเรียนการสอนแบบดัง้ เดิมการเรียนแบบ
ผสมผสานจะทํ า หน้ า ที่เ ลือ กสรรเฉพาะข้อ ดีข องการเรีย นแต่ ล ะแบบผสมผสานเข้า ดัว ยกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับเกรแฮมและเคลลา (Graham; & Kalela. 2002) ทีก่ ล่าวว่าการเรียนแบบผสมผสานเป็ น
การเรียนทีด่ ที ส่ี ุดเนื่องจากเป็ นการจัดการเรียนการสอนโดยการเลือกใช้คุณลักษณะทีด่ ที ส่ี ุดของการ
สอนในห้องเรียนและคุณลักษณะทีด่ ที ส่ี ดุ ของการสอนแบบออนไลน์เข้าด้วยกันเพื่อให้ผเู้ รียนสามารถ
เรียนรูไ้ ด้อย่างอิสระทําให้เกิดพฤติกรรมการเรียนทีก่ ระฉับกระเฉง (Active Learning) และสามารถ
ลดเวลาในการเข้าชัน้ เรียนได้
ปั จจุบนั มีผใู้ ช้คําศัพท์ภาษาอังกฤษกับคําว่าการเรียนการสอนแบบผสมผสานมีหลายคํา
เ ช่ น blended learning, hybrid learning, web-enhanced learning, integrated learning, multimethod learning or mixed mode learning, flexible learning เป็ นต้นแต่คาํ ทีม่ คี วามหมายเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานหรือการฝึ กอบรมแบบผสมผสานที่ได้รบั การยอมรับมาก
ทีส่ ุดคือ blended learning หรือ blended training (ตวงรัตน์ ศรีวงษ์คล. 2552) ดริสคอลล์ (Driscoll.
2002) อธิบายว่าการเรียนแบบผสมผสานเป็ นการรวมหรือ ผสมผสานเทคโนโลยีของเว็บ (Web
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Based Technology) เข้าด้วยกันกับการเรียนการสอนในชัน้ เรียนแบบดัง้ เดิม(Face to Face) เช่น
การเรียนที่จดั ขึน้ ตามความสนใจของผู้เรียนในห้องเรียนเสมือนสด (Live Virtual Classroom SelfPaced Instruction) การเรียนแบบร่วมมือ (Collaborative Learning) การเรียนกับสื่อภาพวีดทิ ศั น์ ท่ี
บีบ อัด ภาพและเสีย ง (Streaming Video) เป็ นต้ น ทัง้ นี้ เ พื่อ ให้ บ รรลุ ต ามเป้ าหมายของการจัด
การศึก ษาซึ่ง สอดคล้อ งกับ ซอยล์ก ับ มูเ นน (Coil and Moonen. 2001) ที่ก ล่ า วว่ า การเรีย นแบบ
ผสมผสานเป็ นการผสมผสานระหว่างการเรียนแบบเผชิญหน้ากับการเรียนแบบออนไลน์เข้าด้วยกัน
ซึง่ มีทงั ้ ส่วนประกอบทีเ่ ป็ นการเรียนในห้องเรียนและการเรียนแบบออนไลน์โดยใช้องค์ประกอบของ
การเรียนแบบออนไลน์ เติมเต็มช่องว่ างของการเรียนในห้องเรียนส่วนซิงห์ (Singh. 2003) กล่าว
สนับสนุ นว่าการเรียนแบบผสมผสานเป็ นการเรียนโดยใช้วธิ สี อนที่หลากหลายเข้าด้วยกันเพื่อให้
ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูง สุด ซึ่งสอดคล้องกับบองค์แ ละเกรแฮม (Bonk; & Graham,
2004) ที่กล่าวว่าการเรียนการสอนแบบผสมผสานเป็ นการผสมผสานระบบการเรียนรู้ (Learning
systems) ทีห่ ลากหลายเข้าด้วยกันเพื่อเป็ นการแก้ปัญหาทีห่ ลากหลายในการเรียนรู้ นอกจากนี้ สมิธ
(Smith. 2001) ให้นิยามของการเรียนแบบผสมผสานว่าเป็ นการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้
เทคโนโลยีท่ีท ัน สมัย เช่ น โทรทัศ น์ อิน เทอร์เ น็ ต ข้อ ความเสีย ง (Voice Mail) และการประชุ ม ทาง
โทรศัพท์ผสมผสานกับการจัดการศึกษาแบบดัง้ เดิม (Traditional Education) ส่วนเบอร์สนิ (Bersin.
2003) กล่าวว่าถึงการเรียนแบบผสมผสานในด้านที่เกี่ยวข้องกับการฝึ กอบรมว่าเป็ นส่วนหนึ่งของ
การฝึ ก อบรมในองค์ ก ารหรือ หน่ ว ยงานเป็ นการผสมผสานกระบวนการเรี ย นรู้ ผ่ า นระบบ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละสื่อ หรือ วิธ ีก ารอื่ น ๆเพื่อ การถ่ า ยทอดเนื้ อ หาสาระและการส่ ง ผ่ า นความรู้
ประสบการณ์ทกั ษะและเจตคติในการฝึ กอบรมสรุปได้ว่าการเรียนแบบผสมผสานเป็ นการเรียนรู้ท่ี
เกิดจากการผสมผสานสื่อหรือวิธกี ารต่างๆทีห่ ลากหลายเข้าด้วยกันเช่นการผสมผสานการเรียนการ
สอนกับสื่อหลายๆชนิดการใช้กจิ กรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดของนักปรัชญาการศึกษากลุ่ม
ต่างๆการผสมผสานการเรียนระบบออนไลน์กบั การเรียนการสอนแบบดัง้ เดิมการผสมผสานกิจกรรม
ทีห่ ลากหลายบนเว็บเพียงอย่างเดียวการเรียนแบบผสมผสานจึงช่วยให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูไ้ ด้อย่าง
มีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยงั เป็ นรูปแบบทีช่ ่วยให้ประหยัดเวลาและลดทรัพยากรได้
องค์ประกอบของการเรียนแบบผสมผสาน เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนบนเว็บเป็ น
ช่องทางหนึ่งที่ผู้สอนและผู้เรียนได้มโี อกาสใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็ นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้า
เพื่อ สนับสนุ นการจัด การเรีย นของผู้ส อนและการอํ า นวยความสะดวกในการเรีย นรู้ของผู้เ รีย น
องค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานมีผูใ้ ห้แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบ
ของการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานไว้หลายท่านดังนี้
โรไวและจอร์แดน (Rovai; & Jordan. 2004) กล่าวถึงองค์ประกอบของการจัดการเรียน
การสอนบนเว็บแบบผสมผสานว่าประกอบด้วย 4 องค์ประกอบดังนี้
1) การผสมผสานสื่อประสมและทรัพยากรเสมือนในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Blended
Multimedia and Virtual Internet Resources) ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย Video/DVO Virtual Fieldtrips
Interactive Websites Software Packages Broadcasting
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2) การผสมผสานโดยใช้ Classroom Websites ในการสร้างสิง่ แวดล้อมในการจัดการเรียน
การสอนบนเว็บแบบผสมผสานสําหรับประกาศงานที่มอบหมายรับ-ส่ งการบ้านการทดสอบการ
ประกาศผลการเรียนและนโยบายของชัน้ เรียนเป็ นต้นโดยผู้สอนอาจจะสร้างเว็บไซต์เพื่อการเรียน
การสอนด้ว ยตนเองหรืออาจจะทําการเชื่อมโยง (Link) ไปยัง เว็บไซต์ท่ีเ กี่ยวข้อ งก็ไ ด้นอกจากนี้
ชมิด ต์ (Schmidt. 2002) ได้ เ สนอว่ า การที่เ ว็บ ไซต์ สํ า หรับ การเรีย นการสอน (Web-Enhanced
Classroom) เพื่อให้การเรียนประสบผลสําเร็จนัน้ จําเป็ นต้องประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่
ส่วนบริการจัดการ(Administration) ส่วนประเมินผล (Assessment) ส่วนเนื้อหา (Content) และส่วน
ชุมชน(Community)
3) การผสมผสานโดยใช้ระบบบริหารจัดการหลักสูตร (Course Management Systems)
ในการจัดการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานผู้สอนใช้ระบบบริหารจัดการหลักสูตร(Course
Management Systems: CMS) เพื่อ ช่ ว ยในการติด ต่ อ สื่อ สารและการบริห ารจัด การกิจกรรมการ
เรียนการสอนในห้องเรียนเช่นการแจกเอกสารประกอบการสอนการกําหนดวันสุดท้ายของการส่ง
งานทีม่ อบหมายการวบรวมงานทีม่ อบหมาย(Schmidt. 2002) การแจ้งงานทีม่ อบหมายล่วงหน้าการ
แจ้งประกาศต่ างๆการส่ง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงผู้เรียนเป็ นรายบุคคลการแจ้ง ข้อมูลเกี่ยวกับ
รายละเอียดการสอนและนโยบายในการให้ระดับผลการเรียนระบบบริหารจัดการหลักสูตรทีแ่ นะนํ า
ให้ใช้ในการจัดการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานได้แก่ WebCT, Blackboard, Moodle และ
ANGEL LMS
4) การผสมผสานโดยใช้การสนทนาแบบประสานเวลาและต่ างเวลา (Synchronous and
Asynchronous Discussions) จากรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานทีเ่ ป็ น
การผสมผสานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนแบบดัง้ เดิมกับการเรียนแบบออนไลน์
เข้าด้วยกันการใช้เทคโนโลยีของการเรียนแบบออนไลน์เพื่อเข้ามาเติมในส่วนของสิง่ แวดล้อมในการ
เรียนแบบเผชิญหน้าคือการประยุกต์ใช้การติดต่อสื่อสารผ่านการสนทนาแบบประสานเวลาและต่าง
เวลา (Synchronous and Asynchronous Discussions) โดยผูส้ อนเป็ นกําหนดหัวข้อในการสนทนา
คอยอํานวยความสะดวกในระหว่างการสนทนาโดยพยายามจัดบรรยากาศในการเรียนให้เหมือนกับ
การสนทนาระหว่างผูเ้ รียนในห้องเรียน
3.2.5 รูปแบบการเรียนการสอน CIPPA
ทิศนา แขมมณี (2555: 17-20) ได้ใช้แนวคิดเหล่านี้ในการจัดการเรียนการสอน โดย
จัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ นลักษณะทีใ่ ห้ผเู้ รียนเป็ นผูส้ ร้างความรูด้ ว้ ยตนเอง (Construction of
Knowledge) ซึง่ นอกจากผูเ้ รียนจะต้องเรียนด้วยตนเองและพึง่ ตนเองแล้ว ยังต้องพึง่ การปฏิสมั พันธ์
(Interaction)กับเพื่อน บุคคลอื่น ๆ และสิง่ แวดล้อมรอบตัวด้วย รวมทัง้ ต้องอาศัยทักษะกระบวนการ
(Process Skills) ต่าง ๆ จานวนมากเป็ นเครือ่ งมือในการสร้างความรู้ นอกจากนัน้ การเรียนรูจ้ ะ
เป็ นไปอย่างต่อเนื่องได้ด ี หากผูเ้ รียนมีความพร้อมในการรับรูแ้ ละเรียนรู้ มีประสาทการรับรูท้ ต่ี ่นื ตัว
ไม่เฉื่อยชา ซึง่ สิง่ ทีส่ ามารถช่วยให้ผเู้ รียนอยูใ่ นสภาพดังกล่าวได้กค็ อื การให้มกี ารเคลื่อนไหวทาง
กายอย่างเหมาะสม กิจกรรมทีม่ ลี กั ษณะดังกล่าวจะช่วยให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูไ้ ด้ดเี ป็ นการเรียนรูท้ ่ี
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มีความหมายต่อตนเอง และความรูค้ วามเข้าใจทีเ่ กิดขึน้ จะมีความลึกซึง้ และอยูค่ งทนมากขึน้ หาก
ผูเ้ รียนมีโอกาสนาความรูน้ นั ้ ไปประยุกต์ใช้ในสภาพการณ์ทห่ี ลากหลาย ด้วยแนวคิดดังกล่าวจึงเกิด
แบบแผน “CIPPA” ขึน้ ซึง่ ผูส้ อนสามารถนาแนวคิดทัง้ 5 ดังกล่าวไปใช้เป็ นหลักในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยยึดผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลางให้มคี ุณภาพได้
วัตถุประสงค์ของรูปแบบ รูปแบบนี้มงุ่ พัฒนาผูเ้ รียนให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจในเรื่องที่
เรียนอย่างแท้จริง โดยให้ผเู้ รียนสร้างความรูด้ ว้ ยตนเองโดยอาศัยความร่วมมือจากกลุ่ม นอกจากนัน้
ยังช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการต่าง ๆ จานวนมาก อาทิ กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม
กระบวนการปฏิสมั พันธ์ทางสังคม และกระบวนการแสวงหาความรู้ เป็ นต้น
กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ ซิปปา (CIPPA) เป็ นหลักการซึง่ สามารถนําไปใช้
เป็ นหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ่าง ๆ ให้แก่ผเู้ รียน การจัดกระบวนการเรียนการสอนตาม
หลัก “CIPPA” นี้สามารถใช้วธิ กี ารและกระบวนการทีห่ ลากหลาย ซึง่ อาจจัดเป็ นแบบแผนได้หลาย
รูปแบบ รูปแบบหนึ่งทีผ่ เู้ ขียนได้นําเสนอไว้และได้มกี ารนําไปทดลองใช้แล้วได้ผลดี ประกอบด้วย
ขัน้ ตอนการดําเนินการ 7 ขัน้ ตอนดังนี้
ขัน้ ที่ 1 การทบทวนความรู้เดิ ม ขัน้ นี้เป็ นการดึงความรูเ้ ดิมของผูเ้ รียนในเรือ่ งทีจ่ ะเรียน
เพื่อให้ผเู้ รียนมีความพร้อมในการเชื่อมโยงความรูใ้ หม่กบั ความรูเ้ ดิมของตน ซึง่ ผูส้ อนอาจใช้วธิ กี าร
ต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย
ขัน้ ที่ 2 การแสวงหาความรู้ใหม่ ขัน้ นี้เป็ นการแสวงหาข้อมูลความรูใ้ หม่ของผูเ้ รียนจาก
แหล่งข้อมูล หรือแหล่งความรูต้ ่าง ๆ ซึง่ ครูอาจจัดเตรียมมาให้ผเู้ รียนหรือให้คาํ แนะนาเกีย่ วกับ
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ผเู้ รียนไปแสวงหาก็ได้
ขัน้ ที่ 3 การศึกษาทําความเข้าใจข้อมูล/ความรู้ใหม่ และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กบั
ความรู้ เดิ ม ขัน้ นี้เป็ นขัน้ ทีผ่ เู้ รียนจะต้องศึกษาและทาความเข้าใจกับข้อมูลความรูท้ ห่ี ามาได้ ผูเ้ รียน
จะต้องสร้างความหมายของข้อมูล/ประสบการณ์ใหม่ ๆ โดยใช้กระบวนการต่าง ๆ ด้วยตนเอง เช่น
ใช้กระบวนการคิดและกระบวนการกลุ่มในการอภิปรายและสรุปความเข้าใจเกีย่ วกับข้อมูล ซึง่
จําเป็ นต้องอาศัยการเชื่อมโยงกับความรูเ้ ดิม
ขัน้ ที่ 4 การแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม ขัน้ นี้เป็ นขัน้ ทีอ่ าศัยกลุ่มเป็ น
เครือ่ งมือในการตรวจสอบความรูค้ วามเข้าใจของตน รวมทัง้ ขยายความรูค้ วามเข้าใจของตนให้
กว้างขึน้ ซึง่ จะช่วยให้ผเู้ รียนได้แบ่งปั นความรูค้ วามเข้าใจของตนแก่ผอู้ ่นื และได้รบั ประโยชน์จาก
ความรู้ ความเข้าใจของผูอ้ ่นื ไปพร้อม ๆ กัน
ขัน้ ที่ 5 การสรุปและจัดระเบียบความรู้ ขัน้ นี้เป็ นขัน้ สรุปความรูท้ ไ่ี ด้รบั ทัง้ หมด ทัง้ ความรู้
เดิมและความรูใ้ หม่ และจัดสิง่ ทีเ่ รียนให้เป็ นระบบระเบียบเพื่อช่วยให้ผเู้ รียนจดจําสิง่ ทีเ่ รียนรูไ้ ด้ง่าย
ขัน้ ที่ 6 การปฏิ บตั ิ และ/หรือการแสดงผลงาน หากข้อความทีไ่ ด้เรียนรูม้ าไม่มกี ารปฏิบตั ิ
ขัน้ นี้จะเป็ นขัน้ ทีช่ ่วยให้ผเู้ รียนมีโอกาสได้แสดงผลงานการสร้างความรูข้ องตนให้ผอู้ ่นื รับรู้ เป็ นการ
ช่วยให้ผเู้ รียนได้ตอกยํา้ หรือตรวจสอบความเข้าใจของตน และช่วยส่งเสริมให้ผเู้ รียนใช้ความคิด
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สร้างสรรค์ แต่หากต้องมีการปฏิบตั ติ ามข้อความรูท้ ไ่ี ด้ ขัน้ นี้จะเป็ นขัน้ ปฏิบตั ิ และมีการแสดงผลงาน
ทีไ่ ด้ปฏิบตั ดิ ว้ ย
ขัน้ ที่ 7 การประยุกต์ใช้ความรู้ ขัน้ นี้เป็ นขัน้ ของการส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้ฝึกฝนการนํา
ความรูค้ วามเข้าใจของตนไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ทีห่ ลากหลายเพื่อเพิม่ ความชํานาญ ความ
เข้าใจ ความสามารถในการแก้ปัญหาและความจําในเรือ่ งนัน้ ๆ หลังจากการประยุกต์ใช้ความรู้
อาจมีการนํ าเสนอผลงานจากการประยุกต์อกี ครัง้ ก็ได้ หรืออาจไม่มกี ารนาเสนอผลงานในขัน้ ที่ 6
แต่นํามารวมแสดงในตอนท้ายหลังขัน้ การประยุกต์ใช้กไ็ ด้เช่นกัน
ขัน้ ตอนตัง้ แต่ขนั ้ ที่ 1-6 เป็ นกระบวนการของการสร้างความรู้ (construction of knowledge)
ซึ่ง ครูส ามารถจัด กิจกรรมให้ผู้เ รียนมีโ อกาสปฏิส ัมพันธ์แ ลกเปลี่ยนเรีย นรู้ก ัน (interaction) และ
ฝึ กฝนทักษะกระบวนการต่าง ๆ (Process Learning) อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากขัน้ ตอนแต่ละขัน้ ตอน
ช่ ว ยให้ผู้เ รียนได้ทากิจกรรมหลากหลายที่มลี กั ษณะให้ผู้เ รียนได้มกี ารเคลื่อ นไหวทางกาย ทาง
สติปั ญ ญา ทางอารมณ์ แ ละทางสัง คม(Physical Participation)อย่ า งเหมาะสม อัน ช่ ว ยให้ผู้เ รียน
ตื่นตัว สามารถรับรูแ้ ละเรียนรูไ้ ด้อย่างดี จึงกล่าวได้ว่าขัน้ ตอนทัง้ 6 มีคุณสมบัตติ ามหลักการ CIPP
ส่ ว นขัน้ ตอนที่ 7 เป็ น ขัน้ ตอนที่ช่ ว ยให้ผู้เ รียนนาความรู้ไ ปใช้ (Application) จึง ทาให้รูป แบบนี้ม ี
คุณสมบัตคิ รบตามหลัก CIPPA
3.2.6 รูปแบบการเรียนรูเ้ ชิงรุก
กระบวนการจัดการเรียนรูแ้ บบเชิงรุกเป็ นแนวการจัดการเรียนรูต้ ามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติทต่ี อ้ งการให้ผสู้ อนจัดการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญเพื่อสร้างศักยภาพสูงสุด
แก่ผเู้ รียน ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาความเชื่อมันในตนเอง
่
ให้การจัดการเรียนรูม้ ี
ความหมายผูเ้ รียนเป็ นฝ่ ายลงมือกระทา อยูก่ บั เนื้อหาทีจ่ ะก่อให้เกิดการรูโ้ ดยการพูดคุยการเขียน
การอ่าน การสะท้อนหรือการตัง้ คําถาม หรือการเรียนการสอนทีม่ คี วามเคลื่อนไหว ใช้ได้ทงั ้ กลุ่ม เล็ก
และห้องเรียนใหญ่ ๆ ผูเ้ รียนอาจทํางานคนเดียวหรือทําเป็ นกลุ่มก็ได้และอาจใช้ในเวลา 2-3 นาที
หรือดา เนินการสอนตลอดทัง้ หลักสูตรก็ได้ซง่ึ จะตรงกันข้ามกับการเรียนแบบปกติหรือการสอนแบบ
ดัง้ เดิมทีผ่ สู้ อนเป็ นฝ่ ายรุก (Active) ผูเ้ รียนเป็ นฝ่ ายรับ (Passive) ผูส้ อนต้องปรับบทบาทจากผูส้ อน
เป็ นผูอ้ ํานวยความสะดวกในการเรียนรู้ และผูเ้ รียนจากผูร้ บั เป็ นผูล้ งมือแสวงหาและค้นพบความรู้
ด้วยตนเองผ่านกิจกรรมทีค่ รูจดั ขึน้ เช่น การอภิปรายแบบกลุ่ม (Group Discussions) การแก้ปัญหา
โจทย์(Problem Solving) การศึกษากรณีเฉพาะ (Case Studies) การแสดงกฎ (Role Plays) การ
เขียนวารสาร (Journal Writing) และการจัดการแบบกลุ่มเรียน (Structured Learning Groups)
หลักการพืน้ ฐานในการจัดการเรียนรูเ้ ชิงรุก มีหลักการทีส่ าํ คัญ 4 ข้อ คือการฟั งและพูด การอ่าน การ
เขียน และการสะท้อนหรือโต้ตอบความคิดเห็น
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1) การฟั งและการพูด การฟั งเน้นการสอนให้ผเู้ รียนฟั งเป็ นคือจับใจความสําคัญของ
เรือ่ งทีฟ่ ั งให้ได้ แล้วสื่อสารออกมาเป็ นคําพูดหรือการเขียนให้คนอื่นเข้าใจได้
2) การอ่าน ผูส้ อนต้องฝึกให้ผเู้ รียนอ่านจับใจความสําคัญ และแน่ ใจว่าผูเ้ รียนเรียนรู้
ในสิง่ ทีอ่ ่าน
3) การเขียน การเขียนผูส้ อนต้องฝึกให้ผเู้ รียนเรียบเรียงความรูห้ รือความคิดผ่าน
การเขียนเชิงวิเคราะห์ทผ่ี ่านการกลันกรองข้
่
อมูลมาแล้ว นําเสนอเป็ นภาษาของตนเองผ่านการ
สื่อสารด้วยตัวอักษร
4) การสะท้อนหรือการโต้ตอบความคิดเห็น เป็ นสิง่ สําคัญต่อการเรียน ดังทีไ่ วกอตสกี้
(Vygotsky. 2006) กล่าวว่าการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองนัน้ จะมีขอ้ จํากัดระดับหนึ่ง แต่เมือ่ มีปฏิสมั พันธ์กบั
ผูอ้ ่นื จะช่วยให้ผเู้ รียนเกิดการเชื่อมโยงแนวคิดมากขึน้ ดังนัน้ การโต้ตอบความคิดเห็นของตนเอง
และแลกเปลีย่ นเรียนรูส้ งิ่ ทีต่ นคิดกับผูอ้ ่นื จะช่วยให้การเรียนรูน้ นั ้ มีความหมายมากยิง่ ขึน้
รูปแบบการเรียนรูเ้ ชิงรุก มีกระบวนการจัดการเรียน 5 ขัน้ ตอน ได้แก่ 1. การมีส่วนร่วม
(Participation) อย่างตื่นตัว (Active) ของผูเ้ รียน 2. การมีปฏิสมั พันธ์ (Interaction) และร่วมมือ
ร่วมใจ(Co-operation) ในการแลกเปลีย่ นเรียนรู(้ Share and Learning) 3. การทํากิจกรรมเพื่อ
พัฒนาทัง้ สมองซีกซ้ายและขวา หรือพัฒนาพหุปัญญา (Multiple Intelligences) 4. การคิด
(Thinking) ซึง่ กระตุน้ ด้วยการถาม (Inquiry) 5. การนําความรูไ้ ปใช้และประยุกต์ใช้(Application)
บทบาทของครูในการจัดกระบวนการเรียนรูเ้ ชิงรุก มีดงั นี้
1) จัดให้ผเู้ รียนเป็ นศูนย์กลางของการเรียนการสอน กิจกรรมต้องสะท้อนความต้องการใน
การพัฒนาผูเ้ รียนและเน้นการนําไปใช้ประโยชน์ในชีวติ จริงของผูเ้ รียน
2) สร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วม และการเจรจาโต้ตอบทีส่ ่งเสริมให้ผเู้ รียนมีปฏิสมั พันธ์
ทีด่ กี บั ผูส้ อนและเพื่อนในชัน้ เรียน
3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็ นพลวัตสงเสริมให้ผเู้ รียนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมและ
กระตุน้ ให้ผเู้ รียนประสบความสําเร็จในการเรียนรู้
4) จัดสภาพการเรียนรูแ้ บบร่วมมือ ส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือในกลุ่มผูเ้ รียน
5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ทา้ ทายให้โอการผูเ้ รียนได้รบั การสอนทีห่ ลากหลาย
6) วางแผนเกีย่ วกับเวลาในการเรียนการสอนอย่างชัดเจนทัง้ ในส่วนของเนื้อหาและกิจกรรม
7) ครูผสู้ อนต้องใจกว้าง ยอมรับความสามารถในการแสดงออก และความคิดของผูเ้ รียน
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จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการเรียนการสอน ผนวกกับธรรมชาติของ
รายวิชา ศษ281 (ED281) การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศซึง่ เป็ น
รายวิชาชีพครูบงั คับสําหรับนิสติ ครู หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี ) ทุกสาขาวิชา ซึ่งมี
เนื้อหาและกระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นการใช้ส่อื และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพในการผลิตและใช้ส่อื การเรียนการสอนและเทคโนโลยีสารสนเทศในการสอน ดังนัน้ ในการ
วิจยั ครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ในฐานะที่เป็ นผู้สอนในรายวิชาดังกล่ าว จึงสนใจนํ ามาพัฒนาโมเดลการเปลี่ยน
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนสําหรับครู โดยใช้แนวคิดทีเ่ กี่ยวข้องกับรูปแบบ
การเรียนการสอนของกาน์ เ ย ความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการคิด แก้ปัญหา และการเรีย นแบบ
ผสมผสาน กระบวนการการเรีย นรู้เ ขิง รุก โดยการเรียนในชัน้ เรีย น และการเรียนออนไลน์ ใน
อัตราส่วนการเรียนในชัน้ เรียน ร้อยละ 50 และการเรียนออนไลน์ ร้อยละ 50 ตามแนวคิดการเรียน
แบบผสมผสาน
ตาราง 1 เปรียบเทียบสัดส่วนของการเรียนแบบผสมผสาน
สัดส่วนของเนื้ อหา ประเภทของบทเรียน
ลักษณะของการเรียนการสอน
ที่สอนทางออนไลน์
0%
การเรียนแบบดัง้ เดิม เป็ นการเรียนการสอนที่ไ ม่ต้อ งใช้เ ทคโนโลยี
ออนไลน์เรียนรูเ้ นื้อหาได้ดว้ ยการพูดและฟั ง
1 ถึง 29 %
การเรียนแบบเว็บช่วย เป็ นการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีเว็บหรือ
ออนไลน์ เ ป็ น ตัว ช่ ว ยเสริม การเรีย นการสอน
แบบดัง้ เดิม เช่ น การใช้ เ ว็บ Blackboard หรือ
WebCT ในการบอกเนื้อหาย่อๆหรือการสังงาน
่
30 ถึง 79 %
การเรียนแบบ
การเรียนแบบผสมผสานระหว่างการเรียนแบบ
ผสมผสาน
ออนไลน์กบั การเรียนแบบดัง้ เดิมมีสดั ส่วนของ
เนื้อหาบนเว็บหรือมีการอภิปรายทางออนไลน์
และมีก ารประชุ มแบบเผชิญ ในห้อ งเรีย นบ้ า ง
ตามความเหมาะสมของเนื้อหาและกิจกรรม
80 + %
การเรียนแบบออนไลน์ เป็ นการเรียนการสอนที่มเี นื้อหาทัง้ หมดอยู่บน
เว็บไม่มกี ารพบปะกันแบบเผชิญหน้า
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ตาราง 2 แสดงความถีข่ องขัน้ ตอนการจัดการเรียนการสอนจําแนกตามรูปแบบการเรียนการสอน
รูปแบบ
การเรียน
การสอน
กาน์เย
การคิดสร้างสรรค์
การคิดแก้ปัญหา
ผสมผสาน
CIPPA
การเรียนรูเ้ ชิงรุก
ความถี่

ทบทวน
ความรู้
/

/
2

เสนอ
กิจกรรม
เนื้อหาใหม่ เชิงรุก
/

/
/
3

/
/
/

สะท้อน
คิด
/
/
/
/

/
4

4

ปฏิสมั พันธ์

ฝึ ก
ปฏิบตั ิ

การ
สร้างสรรค์

ประยุกต์ใช้

/
/
/
/
/
5

/

/
/

/
/

/
/
4

/
/
4

/

2

จากการสังเคราะห์ขนั ้ ตอนการจัดการเรียนการสอนพบว่ารูปแบบการเรียนการสอนที่ช่วย
สนับสนุ นให้เกิดการเรียนรูม้ คี วามถี่มากทีส่ ุด ได้แก่ ปฏิสมั พันธ์ในการเรียน และลําดับรองลงมามี 4
ขัน้ ตอน ได้แก่ กิจกรรมเชิงรุก การสะท้อนคิด การสร้างสรรค์ และการประยุกต์ใช้
จากเอกสารและงานวิจ ยั ที่เ กี่ย วข้อ งกับ รูป แบบการเรีย นการสอนผู้ว ิจ ยั ได้นํ า มาเป็ น
แนวทางร่างโมเดลการเปลี่ยนพฤติกรรมที่ประกอบด้วย กิจกรรมการเรียนการสอนทีส่งเสริมการ
ปฏิสมั พันธ์ในการเรียน กิจกรรมเชิงรุก การสะท้อนคิด การสร้างสรรค์ และการประยุกต์ใช้ ร่วมกับ
ผลการวิจยั ในระยะที่ 1 เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนในศตวรรษที่
21 ต่อไป
3.4 รูปแบบ TPACK
รูปแบบ TPACK หรือ TPCK คือกระบวนการให้ความรูแ้ ก่ครูหรือบูรณาการไอซีทที ม่ี ี
ประสิทธิผล โดยทีค่ รูจะต้องทําความเข้าใจเกีย่ วกับเทคโนโลยีการเรียนการสอน ความรูด้ า้ นเนื้อหาที่
ปฏิสมั พันธ์กนั เพื่อประสิทธิผลของการสอนในรายวิชาโดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุ น โดยมีองค์ประกอบ
ของ TPACK ทีน่ ํามาบูรณาการ 3 ส่วน ดังนี้ (Koehler, M & P.Mishra. 2008)
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ภาพประกอบ 7 รูปแบบ TPACK
ทีม่ า: Koehler, Mว & P. Mishra. 2008
1. ความรู้ด้ า นเนื้ อ หา (Content Knowledge) CK คือ สาระ ข้อ มูล แนวคิด หลัก การ
เกีย่ วกับเนื้อหาวิชาการในตัวของผูส้ อนทีจ่ ะถ่ายทอดไปยังผูเ้ รียน
2. ความรู้ด้ า นศิ ล ปะการเรี ย นการสอน (Pedagogical Knowledge) คือ ความรู้ท่ีใ ช้
ประยุกต์แนวทางการเรียนการสอนให้กบั ผูเ้ รียน การจัดชัน้ เรียนและการประเมินผลซึง่ เป็ นความรูท้ ่ี
ลุ่มลึกเกีย่ วกับกระบวนการและการปฏิบตั หิ รือวิธกี ารสอน
3. ความรู้ ด้ า นเทคโนโลยี (Technological Knowledge) คื อ ความรู้ ค วามสามารถ
เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ส่อื อุปกรณ์ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ประกอบการเรียนการ
สอนทีส่ อดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาการและผูเ้ รียน
หากพิจารณาจากรูปแบบ TPACK คือ การบูรณาการความรู้ ความสามารถ และทักษะ ทัง้
สามส่วนเข้าด้วยกันอย่างลงตัวโดยประการแรกทีผ่ สู้ อนต้องมี คือ CK ความรูใ้ นเนื้อหาสาระ แนวคิด
หลักการ รวมทัง้ เจตคติทด่ี ขี องข้อมูลต่างๆ ทีจ่ ะเรียบเรียงพร้อมทีจ่ ะถ่ายทอดไปยังผูเ้ รียน ประการ
ทีส่ องคือ PK ความรู้ ความสามารถและทักษะของการถ่ายทอดความรูด้ า้ นเนื้อหา รวมถึงการวัดผล
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ประเมินผลในการจัดการเรียนการสอน ทีส่ ามารถให้ผเู้ รียนมีความรูค้ วามเข้าใจในเนื้อหานัน้ ๆ ตาม
ความเหมาะสมกับวัยวุฒ ิ คุณวุฒขิ องผูเ้ รียนอย่างมีประสิทธิภาพทีจ่ ะก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดของ
ผู้เรียนและสิง่ ต่ างๆเหล่านัน้ อาจเรียกได้ว่าวิธกี ารสอนและเทคนิคการสอนต่างๆที่ผู้สอนจะนํ ามา
ประยุก ต์ใ ช้ใ ห้เ หมาะสมกับเนื้ อ หาและผู้เ รียนตามสภาพแวดล้อ มการเรียนรู้ และประการที่ส าม
คือ TK การที่ผู้ ส อนมีค วามรู้ใ นเนื้ อ หาวิช าการ (CK) อย่ า งลุ่ ม ลึก และท่ อ งแท้ ท่ีเ กิ ด จากสัง่ สม
ประสบการณ์ดา้ นการถ่ายทอดความรู้ หรือเทคนิค วิธกี ารสอนต่างๆ (PK) โดยมีความรู้ และสนใจที่
จะนํ าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ด้านการศึกษามาประยุกต์ใช้หรือนํ ามาเป็ นเครื่องมืออํานวย
ความสะดวกต่ อ การจัด การเรีย นรู้ไ ด้อ ย่ า งเหมาะสมกับ เนื้ อ หาระดับ การศึก ษาของผู้เ รีย นและ
สภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรู้ (TK)
กล่ าวโดยสรุป ครูใ นศตวรรษที่ 21 จึง ต้อ งมีค วามรู้ค วามเข้าใจในเรื่อ ง Technological
Pedagogical and Content Knowledge (TPACK) เป็ น อย่ า งดีเ พื่อ จัด การเรีย นการสอน เพื่อ ส่ ง
นักเรียนไปใช้ชวี ติ ในอนาคต TK-Technological Knowledge ครูมแี ละสามารถใช้ความรูท้ ่เี กี่ยวกับ
เทคโนโลยีมาใช้เพิม่ ประสิทธิภาพการเรียน การสอน ทําให้นกั เรียนเรียนรูไ้ ด้เร็ว เหมาะสมกับสภาพ
บุคคล และทําให้ต้นทุนทางด้านการศึกษาตํ่าลง PK-Pedagogical Knowledge ครูมคี วามรูท้ างด้าน
กระบวนการและวิธกี ารเรียนรูข้ องนักเรียน รูว้ ธิ กี ารจัดการการเรียนการสอนทัง้ ในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน และสามารถนํ าความรูท้ างด้านกระบวนการเรียนรูม้ าปรับใช้กบั การเรียนรูข้ องนักเรียน มี
ความสามารถในการนํ า ความรู้ท างด้า นกระบวนการเรีย นการสอนมาจัด กิจ กรรมการเรีย นรู้ท่ี
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพให้กบั นักเรียน CK-Content Knowledge ครูมคี วามรูค้ วามสามารถใน
เรื่องเนื้อหา สามารถแสวงหาเรียนรู้ หรือจัดการกับเนื้อหา เพื่อนํ าความรู้ทางเนื้อหามาใช้ใ นการ
เรี ย นการสอนให้ เ กิ ด ประโยชน์ และบรรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ ต่ อ การเรี ย นรู้ ข องนั ก เรีย น TPKTechnological Pedagogical Knowledge ครูมคี วามสามารถและมีความรูท้ างด้านการใช้เทคโนโลยี
เข้ามาช่วยในกระบวนการเรียน การสอน เพื่อการเรียนรูข้ องนักเรียน เช่น การสร้างวิธกี ารเรียนแบบ
ออนไลน์ การสร้างห้องเรียนบนคลาวด์ การสร้างรูปแบบการเรียนรูร้ ่วมกัน MOOC เป็ นต้น TCKTechnological Content Knowledge ครูมคี วามสามารถและมีความรูท้ างด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การจัดการเนื้อหา การแสวงหาความรู้ การนํ าความรู้ท่อี ยู่บนคลาวด์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ PCKPedagogical Content Knowledge ครูมคี วามรูค้ วามสามารถ ในด้านการนําเอาวิธกี าร กระบวนการ
มาจัด การเนื้ อ หาเพื่ อ การเรี ย นการสอนการเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย นและTPCK-Technological
Pedagogical Content Knowledge ครูมคี วามรู้ในในเรื่องประสมผสานการใช้เ ทคโนโลยีทางด้าน
ต่างๆ โดยเฉพาะทางไอซีที เพื่อการจัดการวิธกี ารเรียนการสอน กระบวนการจัดการเรียนรู้ การใช้
เนื้อหาในโลกดิจติ อล เพื่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ ทําให้ลดระยะเวลาการเรียนรู้ เรียนรู้ไ ด้ม าก
ต้นทุนตํ่า
จากการศึ ก ษาเอกสารและงานวิจ ัย ที่เ กี่ ย วข้ อ งกับ ทัก ษะในศตวรรษที่ 21 และการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา พบว่า พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การสอนในศตวรรษที่ 21 จะต้องประกอบด้วยกระบวนการบูรณาการการใช้เทคโนโลยีในการจัดการ
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เรี ย นการสอนเพื่ อ มุ่ ง สู่ ก ารพัฒ นาทั ก ษะในศตวรรษที่ 21 ตามกรอบการประเมิ น และใน
การประยุก ต์ใ ช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อ การเรีย นการสอนจะต้อ งใช้เ ทคโนโลยีเ ป็ นเครื่อ งมือ
สนับสนุ นการเรียนรูแ้ ละใช้เทคโนโลยีในการสร้างความรูร้ ว่ มกันระหว่างผูเ้ รียนและผูส้ อนให้มากทีส่ ุด
โดยทัง้ ผูเ้ รียนและผูส้ อนจะต้องปรับเปลี่ยนบทบาทและร่วมกันคิดและสร้างความรูร้ ่วมกันให้เป็ นไป
ตามสภาพจริงให้มากทีส่ ุด ซึง่ จากแนวคิดดังกล่าวผูว้ จิ ยั ได้นํามากําหนดเป็ นนิยามศัพท์และตัวบ่งชี้
เพื่อนํ ามาพัฒนาแบบประเมินพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน โดยประกอบด้วย
การบูรณาการระหว่างโดยบูรณาการตามกรอบการประเมินทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 5 คุณลักษณะ
ได้แก่ สํารวจ สร้างสรรค์ เรียนรู้ เข้าใจ และแบ่งปั นและกรอบแนวคิดรูปแบบ TPACK ประกอบด้วย
3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ความรูใ้ นเนื้อหา ความรูใ้ นวิธกี ารสอน และความรูใ้ นเทคโนโลยีกรอบ
การประเมินทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 5 ลักษณะ ได้แก่ (Key, Ken. 2009)1) สํารวจ 2)
สร้างสรรค์ 3) เรียนรู้ 4) เข้าใจ และ 5) แบ่งปั น ร่วมกับกรอบแนวคิดรูปแบบ TPACK (Koehler, M.;
& P. Mishra. 2008) ประกอบด้ ว ย 3 องค์ ป ระกอบหลัก ได้ แ ก่ ความรู้ใ นเนื้ อ หา ความรู้ใ นวิธ ี
การสอน และความรู้
3.5 การออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
การออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนมีก ระบวนทัศ น์ ท่ถี ู ก นํ า มาใช้ใ น
การออกแบบการเรียนการสอน ADDIE Approach เป็ นกระบวนการที่ถูกนํ ามาใช้ในการออกแบบ
และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ระบบการสอน รูปแบบการสอน นวัตกรรม และการออกแบบและ
พัฒนากระบวนการ ADDIE เป็ นกระบวนทัศน์ ท่ใี ช้ในการออกแบบระบบการเรียนการสอนที่รู้จกั
แพร่หลายและมีความเป็ นระบบและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด เป็ นกระบวนการพื้นฐานที่สุดของการ
ออกแบบและพัฒนาระบบ แบ่งการดําเนินการออกเป็ น 5 ขัน้ ตอน ได้แก่ การวิเคราะห์ (Analysis)
การออกแบบ (Design) การพัฒนา (Development) การนํ าไปใช้ (Implement) และการประเมินผล
(Evaluation) (ดังภาพประกอบ 8)
ในการเรียนครัง้ นี้จะใช้แนวทางจาก ADDIE Approach เป็ นหลัก โดยจะมีรายละเอียด
ของเครือ่ งมือช่วยในการดําเนินการในขัน้ การวิเคราะห์และขัน้ การออกแบบระบบการเรียนการสอน
โดยมีขนั ้ ตอนดังต่อไปนี้ (Branch, Robert M., 2009: 2)
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ออกแบบ

วิเคราะห์

ปรับปรุง

พัฒนา

นําไปใช้

ปรับปรุง
ปรับปรุง

ปรับปรุง
ประเมินผล

ภาพประกอบ 8 ADDIE Approach
1. ขัน้ การวิเ คราะห์ (Analysis) เป็ น การดํ า เนิ น การระยะแรกที่ม ีค วามสํ า คัญ ต่ อ การ
ออกแบบ โดยลําดับแรกจะต้องประเมินความจําเป็ น (Needs Assessment) ของการออกแบบเพื่อ
เป็ นข้อมูลในการตัดสินใจว่าจะต้องออกแบบหรือไม่ หลังจากนัน้ จึงทําการวิเคราะห์เนื้อหา วิเคราะห์
ผูเ้ รียน และกําหนดวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน ซึง่ ข้อมูลในขัน้ การวิเคราะห์จะเป็ นแนวทาง
ในการกํ า หนดขอบเขตของการจัด การเรีย นการสอนตลอดหลัก สู ต ร ขัน้ ตอนการวิเ คราะห์
ประกอบด้วยขัน้ ตอนย่อย ดังนี้
1.1 วิเคราะห์ความจําเป็ นทีต่ อ้ งจัดการเรียนการสอน
1.2 วิเคราะห์การเรียนการสอนเพื่อกําหนดเป้ าหมายของรายวิชาว่าเป้ าหมายต้องการ
สอนความรูค้ วามจํา(Cognitive) คุณลักษณะทางจิต(Affective) ทักษะด้านร่างกาย(Motor Skill)
1.3 วิเคราะห์กจิ กรรมเพื่อกําหนดว่าอะไรคือสิง่ ทีต่ อ้ งการให้ผเู้ รียนเรียนรู้
1.4 วิเ คราะห์บ ริบ ท เพื่อ กํ า หนดสิ่ง แวดล้อ ม ระยะเวลาการเรีย นการทํ า กิจ กรรม
วิเ คราะห์แ หล่ ง เรียนรู้ เพื่อ กํ าหนดปั จจัยที่เ กี่ยวข้อ งและมีส ิ่งสนับสนุ นอะไรบ้างที่จะช่ว ยให้ก าร
ออกแบบระบบการเรียนดีขน้ึ
2. ขัน้ การออกแบบ (Design) เป็ น การนํ า ข้อ มูล ที่ไ ด้ จ ากการวิเ คราะห์ ม าวางแผนจัด
กระบวนการเรียนการสอน การใช้ส่อื กิจกรรม การประเมินผล
3. ขัน้ การพัฒ นาและผลิต (Development/Production) เป็ น ขัน้ ของการนํ า สิ่ง ที่ไ ด้ จ าก
ขัน้ การออกแบบมาพัฒนา ผลิตเป็ นชิน้ งาน เช่น เอกสารประกอบการสอน คู่มอื ผูเ้ รียน สื่อการสอน
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แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบ แบบประเมินข้อสอบ ในขัน้ นี้จะต้องผลิตออกมาเป็ นชิ้นงาน
พร้อมนําไปใช้จริงในขัน้ ทดลองนํ าไปใช้
4. ขัน้ นํ า ไปใช้ (Implementation) เป็ นขัน้ ของการนํ า สิ่ง ที่ผ ลิต ขึ้น ไปทดลองใช้ แล้ ว
ประเมิน ผลเพื่อ นํ า มาเป็ น ข้อ มู ล ในการนํ า มาปรับ ปรุ ง แก้ ไ ขการจัด การเรีย นการสอนนั ้น ให้ ม ี
ประสิทธิภาพ โดยผู้สอนจะต้องใช้เทคนิควิธกี ารสอน การจัดการชัน้ เรียน ร่วมกับสื่อการเรียนการ
สอนทีส่ ร้างขึน้ ซึง่ ทัง้ หมดมาจากขัน้ ตอนการวางแผนและออกแบบการสอนทีไ่ ด้กําหนดไว้
5. ขัน้ การประเมินผล (Evaluation) เป็ นขัน้ ตอนที่จะประเมินว่าการออกแบบและพัฒ นา
ระบบการสอนนัน้ ใช้ได้จริงหรือไม่ โดยการประเมินผลสามารถทําได้ทงั ้ การประเมินผลเพื่อปรับปรุง
และการประเมินผลสัมฤทธิ ์ โดยวัดจากผลสัมฤทธิ ์ของผูเ้ รียน และการประเมินโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ
สรุป การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทีผ่ วู้ จิ ยั ศึกษาเป็ นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งที่
กระบวนการเรียนการสอนเพื่อเพิม่ ทักษะการคิด การใช้เทคโนโลยีบูรณาการกับการเรียนการสอน
และใช้วธิ รี ะบบในการออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วย ADDIE Approach ทําให้
ผูว้ จิ ยั มีแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและการออกแบบวิธดี ําเนินการวิจยั ในระยะที่
2 โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีเป็ นฐานเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีของนิสติ ครูทเ่ี ป็ นมาตรฐานของ
การผลิตครูในหลักสูตร โดยรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเป็ นฐานบนพืน้ ฐานของปั จจัย
ทางจิตและสังคม เป็ นองค์ประกอบและขัน้ ตอนการจัดการเรียนการสอนทีบ่ ูรณาการทฤษฎีทางการ
เรียนการสอนและเทคโนโลยีส ารสนเทศมาใช้ใ นการจัดการเรียนการสอนโดยการออกแบบและ
พัฒนามาจากปั จจัยทางจิตสังคมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน
ให้กบั นิสติ ครู

4. งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
4.1 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
พาราทอร์และคณะ (Paratore, Jeanne R; & et al. 2016: 247-260) ศึกษาวิจยั เรื่อง
“การมีส่วนร่วมครูฝึกในการศึกษาแบบบูรณาการและการใช้ส่อื และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการ
อ่านและการเรียนการสอน” การศึกษานี้ผสมผสาน โดยวิธกี ารสํารวจผลกระทบของผู้มสี ่วนร่วมใน
รายวิชาการบูรณาการสื่อและเทคโนโลยีการเรียนการสอนกับสมรรถนะด้านการสอนตามการรับรู้
ด้านความรูแ้ ละเทคโนโลยีของครูฝึกสอน (Preservice Teachers: PST) ซึ่งมีประโยชน์ ในการสอน
และการเรีย นรู้แ ละความเข้า ใจทิศ ทางในการใช้เ ทคโนโลยีท่ีเ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของสมรรถนะด้ า น
เทคโนโลยี
ตัว แปรการรับรู้ค วามรู้เ กี่ยวกับเทคโนโลยีแ ละเทคโนโลยีใ นการสอนและการรับ รู้
ความสามารถของตน ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ความรูเ้ กีย่ วกับเทคโนโลยี ทัศนคติต่อความรูต้ ่อ
การใช้เทคโนโลยีในการสอน ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในชีวติ ประจําวัน ความรู้เกี่ยวกับ
แหล่งข้อมูลของความรูด้ า้ นเทคโนโลยีในการสอน และความตัง้ ใจในการใช้เทคโนโลยีในการสอน

44
ผลการวิจยั พบว่า มีตวั แปรคันกลางที
่
ม่ ขี นาดอิทธิพลต่อการรับรู้ คือ ความรู้ และการ
รับรู้ ในระดับปานกลางมีผลกระทบขนาดใหญ่บน PSTs (N = 29)การรับรูข้ องความรูข้ องพวกเขา
และการรับรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี สมรรถนะด้านเนื้อ หา และความตัง้ ใจที่จะบูรณาการ
เทคโนโลยีส่กู ารสอนในอนาคต ในการวางแผนการสอน การบูรณาการเทคโนโลยีกบั อุปกรณ์ต่าง ๆ
และสื่อ การศึก ษา ในขณะที่ ด้ว ยเทคโนโลยีค วามรู้เ นื้ อ หาความรู้แ ละความตัง้ ใจที่จะบูรณาการ
เทคโนโลยีในการสอนในอนาคต ในแผนการสอนแบบบูรณาการเทคโนโลยี ในอุปกรณ์การศึกษา
และสื่อการเรียนการสอน และความสามารถในการพูด ผลการวิจยั แสดงให้เห็นชัดเจนแนวโน้มในเชิง
บวกกับผลการสอนของครูฝึกสอน
ไชน์ เ รย์ (Shieh, Ruey S. 2012: 206-214)ศึก ษาวิจ ัย เรื่อ ง “ผลกระทบของการใช้
เทคโนโลยีเชิงรุก (TEAL) ในการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนและการสอนของครูในบริบทโรงเรียนมัธยมศึกษา
การใช้ เ ทคโนโลยี เ ชิ ง รุ ก (Technology-Enabled Active Learning:TEAL)เป็ นนวั ต กรรมทาง
การศึกษาทีถ่ ูกนํ ามาใช้ในการสอนและการเรียนรู้ ในประเทศไต้หวันมีโรงเรียนจํานวนมากยอมรับ
นวัตกรรมนี้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน การศึกษามีวตั ถุประสงค์เพื่อทดสอบผลกระทบของ
TEAL ที่มตี ่ อการเรียนรู้ของผู้เรียนและการสอนของครู ใช้วธิ กี ารวิจยั แบบกึ่งทดลอง ด้วยการใช้
คะแนนทดสอบก่ อ นและหลังเรียน การสัมภาษณ์ และการสังเกตห้องเรียน สถิติท่ใี ช้ในการวิจยั
ได้ แ ก่ การทดสอบค่ า t-test และ ANOVA ผลการวิจ ัย พบว่ า กลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม ควบคุ ม มี
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนแตกต่างกันทีร่ ะดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 และคะแนนทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียนแตกต่างกัน ทีร่ ะดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ผลจากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับทัศนคติต่อความ
ตัง้ ใจในการใช้เทคโนโลยีในการสอนในห้องเรียนว่า เดิมไม่เคยมีความตัง้ ใจในการใช้เทคโนโลยี
เพราะเชื่อว่าไม่มปี ระโยชน์ต่อการเรียน แต่หลังเข้าร่วมโครงการพบว่าเทคโนโลยีสามารถใช้ช่วยใน
การเรียนรูแ้ ละการสอนทีห่ ลากหลายและเป็ นการสร้างความสนใจในการเรียนได้อย่างดี ได้รบั ข้อมูล
อย่างรวดเร็วและทันสมัย ช่วยให้บรรยากาศในการเรียนน่ าตื่นเต้น สนุ กสนาน และมีความตัง้ ใจใน
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนต่อไป
4.2 ปัจจัยทางจิ ตสังคมกับรูปแบบการเรียนการสอน
พฤติกรรมการรับรูแ้ ละทัศนคติของผูส้ อนในการใช้เครือ่ งมือเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในการสอนการเรียนรู้ใ นมหาวิทยาลัย Michael Okpara (Olojede, Joy C. 2016: 207210) มีว ตั ถุ ประสงค์เ พื่อ ตรวจสอบพฤติก รรมการรับรู้แ ละทัศ นคติของผู้ส อนในการใช้เ ครื่อ งมือ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารในการสอนการเรี ย นรู้ ใ นมหาวิ ท ยาลั ย Michael
Okpara เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้ว ยแบบสอบถามแบบประเมินค่ า 5 ระดับ กลุ่ม
ตัวอย่าง 120 คนจากประชากร 550 คนใช้การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย สมมติฐานของการวิจ ยั เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยของความถี่ในการใช้ไอซีทขี องผู้สอนในการสอน
และการเรีย นรู้ มีค่ า เฉลี่ย เท่ า กั บ 2.20 มัล ติม ีเ ดีย โปรเจคเตอร์ มีค่ า เฉลี่ย เท่ า กั บ 3.49 และ
คอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.36 ใช้มากทีส่ ุด การรับรูข้ องผูส้ อนมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.05 เป็ นเชิง
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บวกและพฤติกรรมเชิงทัศนคติในการใช้ไอซีทใี นห้องเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ2.89 เป็ นเชิงลบ โดยมี
ค่าความสัมพันธ์ r = 0.373 อย่างมีระดับนัยสําคัญที่ .05 โดยการรับรูไ้ อซีทแี ละทัศนคติของผูส้ อนใน
การใช้ไอซีทมี คี วามสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสําคัญ ดังนัน้ จึงควรสนับสนุ นให้ใช้ไอซีทใี นการเรียน
การสอนมากกว่าการใช้มลั ติมเี ดียและคอมพิวเตอร์ในห้องเรียน
โกวหยวน มาร์ตนิ แวน และโจ(Sang, Guoyuan.; Vakcke, Martin.; Braak.; Johan van.;
& Tondeur, Jo. 2009: 1-10) ศึกษาวิจยั เรือ่ งการประยุกต์ใช้ไอซีทแี ละกระบวนการคิดของนักศึกษา
ครู ในการทํานายพฤติกรรมการรับรูด้ ว้ ยเทคโนโลยีการศึกษา มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของ
ปั จจัยภายในและภายนอกของครูทส่ี ่งผลทางตรงและทางอ้อมต่อกระบวนการคิดและการบูรณาการ
ไอซีที เพื่อทํานายพฤติกรรมการรับรูใ้ นการสอน โดยมีวตั ถุประสงค์ย่อยคือการทดสอบผลกระทบ
ของตัวแปรทีม่ ตี ่อพฤติกรรมการรับรูก้ ารบูรณาการการใช้ไอซีทใี นการศึกษา ได้แก่ ตัวแปรเพศ การ
รับรูค้ วามสามารถด้านคอมพิวเตอร์ เจตคติต่อการใช้คอมพิวเตอร์ในการศึกษา ผลการวิจยั พบว่า
การวิเคราะห์เส้นทางตัวแปรการสอนการคิดมีผลโดยตรงต่อความคาดหวังในการใช้คอมพิวเตอร์
ความเชื่อในการสอนแบบคอนสตรัคติวสิ ท์ (β= 0.23) การรับรูค้ วามสามารถในการสอน (β= 0.6)
เจตคติต่อการใช้คอมพิวเตอร์ในการศึกษา (β= 0.36) การรับรูค้ วามสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
(β= 0.23) ส่วนเพศมีผลทางอ้อมต่อความคาดหวังในการใช้คอมพิวเตอร์ และ ความเชื่อในการสอน
แบบคอนสตรัคติวสิ ท์มผี ลโดยตรง (β= 0.13)
ถนอมพร เลาหะจรัส แสง (Loahajaratsang, Thanomporn. 2014: 1-8) ศึก ษาวิจยั เรื่อ ง
ผลกระทบต่อพฤติกรรมของนักเรียน และเจตคติของการบูรณาการไอซีทใี นการเรียนรูด้ ว้ ยรูปแบบ
TPACK มีว ตั ถุ ประสงค์ก ารวิจยั เพื่อ ศึก ษาผลการตอบสนองต่ อ ความต้องการในการประเมินผล
กระทบพฤติกรรมการเรียนรู้และเจตคติต่อการบูรณาการไอซีทใี นการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ TPACK
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียน 385 คน จาก 5 โรงเรียนระดับประถมศึกษาระหว่างปี การศึกษา 2014
เป็ นนักเรียนทีส่ อนโดยนักศึกษาฝึ กสอนทีใ่ ช้การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยไอซีทดี ้วย
รูปแบบ TPACK ผลการวิจยั พบว่ า ครูส ามารถออกแบบการสอนที่บูรณาการไอซีทดี ้วยรูปแบบ
TPACK โดยกระบวนการเรียนรูแ้ ละการยอมรับไอซีที โดยมีค่าเฉลีย่ ของพฤติกรรมการเรียนรู้ และ
เจตคติหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการใช้ไอซีทอี ยู่ในระดับมากทีส่ ุด และครูมเี จตคติเชิงบวกต่อ
กระบวนการเรียนรูด้ ว้ ยนวัตกรรมและการให้ความสําคัญต่อการใช้ไอซีที
ญาธิด า วุ ฒศิ าสตร์กุ ล (Wuttisartkul, Yatida. 2015) การพัฒนาจิต ลัก ษณะ 5 ประการ
สําหรับศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาลโดยการฝึกอบรมกลุ่มทางจิตวิทยาการวิจยั ครัง้ นี้มคี วาม
มุ่งหมายเพื่อ 1)พัฒนาการวัดจิตลักษณะ 5 ประการ สําหรับศตวรรษที่ 21 2)พัฒนาองค์ประกอบ
ของจิต ลัก ษณะ 5 ประการ 3)พัฒ นาโปรแกรมการพัฒ นาจิต ลัก ษณะ 4)เพื่อ เปรีย บเทีย บผล
การทดลอง และ 5) ศึกษาผลของการใช้โปรแกรม กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจยั จํานวน 333 คน และ
สําหรับการทดลอง จํานวน 32 คน สุ่มอย่างง่ายแบ่งเป็ นสองกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบวัดจิต
ลักษณะ และโปรแกรมการฝึ กอบรมกลุ่มทางจิตวิทยาสถิตทิ ่ใี ช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (X̅), ส่วนเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน (S.D.), การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA), การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อน
การทดลอง หลังการทดลองและระยะติดตามผล (The Wilcoxon Match Pair Signed Ranks Test)
และการเปรียบเทียบผลต่างของคะแนนเฉลีย่ ของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง (The Mann-Whitney
U test) ผลการวิจยั สรุปได้ดงั นี้ 1)จิตลักษณะสามารถวัดได้ดว้ ยแบบวัดจิตลักษณะ เป็ นแบบมาตรา
ส่วนประเมินค่าตามแบบของลิเคิรท์ จํานวน 70 ข้อ มีความเชื่อมันอยู
่ ่ในระดับ .935 2)การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันของจิต ลัก ษณะ ประกอบด้ว ย 5 ด้านและมีค วามสอดคล้อ งกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 3)โปรแกรมการฝึ กอบรมกลุ่มทางจิตวิทยา ประกอบด้วยกิจกรรมการพัฒนา 12 กิจกรรม
โดยมีลกั ษณะบูรณาการระหว่างจิตลักษณะแต่ละด้าน 4)คะแนนเฉลี่ยจิตลักษณะของกลุ่มทดลอง
หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ยกเว้นจิตลักษณะด้าน
การเคารพและ 5)โปรแกรมกลุ่มฝึ กอบรมทางจิตวิทยาสามารถพัฒนาจิตลักษณะ 5 ประการได้อย่าง
มีประสิทธิผลในระดับดี
ประยุ ท ธ ไทยธานี แ ละพั ท ธนั น ท์ เกิ ด คง (2557) ศึ ก ษาวิ จ ั ย เรื่ อ ง “การพั ฒ นา
จิตเบญจลักษณ์เพื่ออนาคตของเด็กปฐมวัย”การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนา จิตเบญจลักษณ์เพื่อ
อนาคตของเด็กปฐมวัย ใช้แนวคิดจิตเบญจลักษณ์เพื่ออนาคตของ Gardner (2009) ทีป่ ระกอบด้วย
จิต 5 ลักษณะ ได้แก่ จิตแห่งวิทยาการ จิตแห่งการสังเคราะห์ จิตแห่งการสร้างสรรค์ จิตแห่งการ
เคารพ และจิตแห่งจริยธรรม เป็ นฐานในการวิจยั กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้คอื นักเรียนอนุ บาล (อายุ 5-6 ปี )
จํานวน 129 คน ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม ศึกษานครราชสีมา เขต
1-7 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2557 จํานวน 7 โรงเรียนจากการเลือกแบบเจาะจงและยินดีเข้าร่วม
วิจยั เครื่องมือทีใ่ ช้คอื รูปแบบการเรียน การสอนสําหรับพัฒนาจิตเบญจลักษณ์เพื่ออนาคตของเด็ก
ปฐมวัย (หรือ MINDS instructional model) ที่ประกอบด้วยหลักการ 6 ข้อคือ การเรียนรู้จากการ
สังเกต การปรับมโนทัศน์ การลงมือปฏิบตั ิ การมีปฏิสมั พันธ์ การประเมินค่า และการเสริมแรง โดย
มีขนั ้ ตอนของรูปแบบการเรียนการสอน 5 ขัน้ คือ กระตุน้ การเรียนรู้ (Motivating: M) พินิจพิเคราะห์
(Inquiring: I) กําหนดบรรทัดฐาน (Norming: N) ปฏิบตั ริ ว่ มกัน (Doing together: D) และแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ (Sharing: S) สําหรับการวิเ คราะห์ข้อ มูล ใช้ก ารทดสอบค่ าที ผลการวิจยั พบว่ าหลัง ได้รบั
การจัดประสบการณ์ตามรูปแบบการเรียนการสอนสําหรับพัฒนาจิตเบญจลักษณ์เพื่ออนาคตของเด็ก
ปฐมวัย ค่าเฉลี่ยจิตเบญจลักษณ์เพื่ออนาคตของเด็กปฐมวัยในทุกโรงเรียนสูงขึน้ อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 แสดงว่าการจัดประสบการณ์ตามรูปแบบการเรียนการสอนทีส่ ร้างขึน้ สามารถ
พัฒนาจิตเบญจลักษณ์เพื่ออนาคตของเด็กปฐมวัยให้สงู ขึน้ ได้
โบพีโล (Boitshwarelo, Bopelo. 2011) ศึกษาทําการวิจยั เรื่อง Proposing an Integrated
Research Framework for Connectivism: Utilising Theoretical Synergies (ก า ร นํ า เ ส น อ ก า ร
บูรณาการกรอบแนวคิด การวิจยั สําหรับทฤษฎีก ารเชื่อมโยงความรู้ โดยใช้ว ิธ ีก ารวิเ คราะห์และ
สังเคราะห์ทฤษฎี)ผลการวิจยั พบว่า ทฤษฎีการเชื่อมโยงความรูเ้ ป็ นวิธกี ารทีใ่ หม่สําหรับการเรียนรูใ้ น
สังคมยุคดิจทิ ลั ซึง่ มีการผสมผสานการใช้เครือข่ายออนไลน์ ในลักษณะความสัมพันธ์ในการทํางาน
ร่วมกันระหว่ างผู้ใช้จนสามารถสร้างเป็ นชุ มชนนักปฏิบตั ิออนไลน์ องค์ประกอบหลักของทฤษฎี

47
การเชื่อมโยงความรูม้ ี 3 องค์ประกอบหลัก คือ 1) การฝึ กปฏิบตั ิของชุมชนนักปฏิบตั อิ อนไลน์ 2)
การออกแบบวิธวี ทิ ยาการวิจยั และ3) กิจกรรมและเครื่องมือ องค์ประกอบทัง้ 3 อย่างนี้ ต้องดําเนิน
ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง จึงเป็ นแนวทางในการพัฒนาการวิจยั ของทฤษฎีการเชื่อมโยงความรูไ้ ด้
ฟ ร า น ( Bell, France. 2011) ศึ ก ษ า วิ จ ั ย เ รื่ อ ง Dialogue and Connectivism: A New
Approach to Understanding and Promoting Dialogue-Rich Networked Learning (การสนทนา
กับทฤษฎีการเชื่อมโยงความรู:้ แนวคิดใหม่เพื่อการสร้างความเข้าใจและการส่งเสริมการสนทนาและ
สื่อสารผ่านเครือข่ายในหลายรูปแบบ) มีวตั ถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเชื่อมโยงความรูก้ บั
การสร้างบทสนทนาการเรียนรูเ้ ครือข่ายอย่างหลากหลายวิธ ี เช่น การสนทนากลุ่มบนเกมออนไลน์
การสนทนากลุ่มบนเครือข่ายสังคมฯลฯ ผลการวิจยั พบว่า เมื่อผู้เรียนได้สร้างบทสนทนาผ่านเกม
ออนไลน์แล้ว ผูเ้ รียนสามารถพัฒนาความคิดความมีเหตุผล และการวิเคราะห์ได้ดขี น้ึ ทัง้ นี้เนื่องจาก
กระบวนการสร้างบทสนทนาบนเครือข่ายนัน้ ทําให้ผู้เรียนมีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อ่ นื บนเครือข่ายด้ว ย
ความสนใจของตนเอง ได้ผ่อนคลาย ได้เรียนรูป้ ระสบการณ์ระหว่างกัน และแลกเปลี่ยนทรัพยากร
เรียนรูร้ ะหว่างกันแบบเปิ ดเผยจึงทําให้ผเู้ รียนได้พฒ
ั นาความรูเ้ พิม่ ขึน้ และมีทกั ษะทางสังคมทีด่ ขี น้ึ
จูล่แี ละเทอรี่ (Mackey, Julie; & Evans, Terry. 2011) ศึกษาวิจยั เรื่อง Interconnecting
Networks of Practice for Professional Learning (การเชื่อ มโยงเครือ ข่ า ยของครู ม ือ อาชีพ ) มี
วัตถุ ประสงค์เพื่อศึกษาการใช้เ ทคนิคการสร้างความรู้ผ่ านปฏิส มั พันธ์ทางสังคมออนไลน์ ของครู
ระดับอุดมศึกษาในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในประเทศนิวซีแลนด์ ผลการวิจยั
พบว่า ครูทใ่ี ช้ระบบออนไลน์ในการเรียนการสอนจะมีวธิ กี ารปฏิบตั ทิ ผ่ี สมผสานระหว่างสื่อออนไลน์
และการมีปฏิสมั พันธ์กนั ระหว่างผู้เรียนโดยที่ครูสามารถออกแบบแบบฝึ กหัด การกําหนดบทบาท
ของผูเ้ รียนต่างๆ ซึง่ เป็ นเรื่องท้าทายในการออกแบบการเรียนรูอ้ อนไลน์เป็ นอย่างมาก การเรียนรูน้ ้ี
เกิด ขึ้น บนกิจ กรรมเครือ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ และสถานที่ทํ า งานนอกเหนื อ จากระบบการเรีย น
การสอนหรือฝึ กอบรมนัน้ จะทําให้เกิดการทํางานร่วมกัน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์สงั คม การ
เชื่อมต่ อกันและกันจะสนับสนุ นให้การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ท่หี ลากหลายและความสัมพันธ์ท่ี
ต่อเนื่องและเชื่อมโยงไปถึงทฤษฎีการเรียนรูท้ างสังคมออนไลน์อย่างแท้จริงการออกแบบการเรียนรู้
ทางสัง คมออนไลน์ จ ึง จํา เป็ น ที่จ ะต้ อ งมีก ารเรีย นรู้เ น้ น ที่ส ิ่ง แวดล้อ มรอบตัว ผู้เ รีย นด้ว ย ดัง นัน้
การออกแบบการเรียนรู้ใ นระบบออนไลน์ จงึ จําเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้อ งมีก ารสํารวจสภาพแวดล้อ ม
การเรียนรูท้ ส่ี ่งเสริมให้เกิดการเรียนรูอ้ ย่างมืออาชีพ เพื่อให้เกิดชุมชนนักปฏิบตั อิ ย่างแท้จริง
ริต้ า (Kop, Rita. 2011) ศึ ก ษาวิ จ ัย เรื่อ ง The Challenge to Connectivist Learning on
Open Online Networks: Learning Experiences During a Massive Open Online Course (ความ
ท้าทายของการใช้ทฤษฎีก ารเชื่อ มโยงความรู้บนระบบเครือ ข่ายออนไลน์ แ บบเปิ ด : กรณีศึก ษา
ประสบการณ์การเรียนรูผ้ ่านหลักสูตรบนระบบเครือข่ายสําหรับมวลชน) มีวตั ถุประสงค์เพื่อนํ าเสนอ
วิธ ีก ารใช้ง านสื่อ ที่เ หมาะสมกับ การเรีย นรู้รูป แบบ Connectivist ผลการวิจ ยั พบว่ า การเรีย นรู้
บนเครือข่ายจะประสบความสําเร็จได้ ผู้เรียนต้องมีความสนใจที่จะเข้าเรียนด้วยตนเอง และต้องมี
ความมันใจที
่ ่จะเจรจาต่อรองกันในระบบเครือข่ายเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมด้วยกิจกรรมการเรียนรู้
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ซึง่ จะมีผลต่อความมันใจและพลั
่
งที่แตกต่างกัน ผูเ้ รียนต้องได้รบั การสนับสนุ นของผูส้ อนและเพื่อน
ร่ ว มชัน้ เรีย นบนเครือ ข่ า ย การเรีย นรู้ด้ว ยทฤษฎีเ ชื่อ มโยงความรู้น้ี เ น้ น การมีส่ ว นร่ ว มและการ
มีปฏิสมั พันธ์ร่วมกันบนเครือข่าย และให้ความสําคัญกับทีผ่ ูเ้ รียนปรากฏตัวทางสังคมผ่านเครือข่าย
ก่อให้เกิดเป็ นชุมชนการเรียนรู้และสร้างความรูส้ กึ เป็ นเจ้าของหลักสูตรที่พวกเขาสร้างขึ้นร่วมกัน
ความเชื่อมันในตั
่ วผูเ้ รียนและกระตุ้นให้มปี ฏิสมั พันธ์ร่วมกันในระหว่างขัน้ ตอนการวิจยั ที่ 4 กิจกรรม
ที่ผู้เรียนทําร่วมกัน คือ การแนะนํ าตัว การสร้างความสัมพันธ์ การสร้างเนื้อหา และการเข้าร่ว ม
กิจกรรม ซึง่ ผูเ้ รียนบางคนไม่ประสบความสําเร็จในการทํากิจกรรมดังกล่าว เนื่องจากเป็ นผูม้ ลี กั ษณะ
เก็บตัวและไม่อยากปรากฏตัวบนเครือข่ายออนไลน์ จึงมีผู้เรียนเพียง 40-60 % เท่านัน้ ที่เข้าร่วม
สร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น การสร้างบล็อก การเผยแพร่วดิ โี อ ฯลฯกล่าวโดยสรุป จากหลักการของ
แนวคิด Connectivism ทีก่ ล่าวในข้างต้น แสดงให้เห็นถึงรูปแบบการเรียนรูบ้ นเครือข่ายไว้ว่า ในโลก
ดิจทิ ลั นี้เต็มไปด้วยข้อมูลต่างๆ มากมาย ทีก่ ระจัดกระจายอยู่ตามเครือข่ายซึง่ อาจจะเป็ นในรูปแบบ
ของข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ เสียง ข้อมูลเหล่านี้จะเรียกแทนด้วยคําว่า “โหนด” (Node) โดย
โหนดเหล่านี้อาจมีการเชื่อมโยงกัน โดยที่ความสัมพันธ์ในการเชื่อมโยงมีทงั ้ แข็งแรง หรือเบาบาง
และบางอย่างอาจสามารถเชื่อมโยงกับสิง่ อื่นๆ ได้อกี มหาศาล การเรียนรูต้ ามแนวคิด Connectivism
คือการทีเ่ ราเห็นการเชื่อมโยงเหล่านี้ว่าอะไรสัมพันธ์กบั อะไร และอย่างไร รวมไปถึงการสังเกตเห็น
ถึงรูปแบบ (Patterns) ของการเชื่อมโยงต่างๆ จนทําให้เกิดความรู้ (Knowledge) ความรูจ้ งึ เกิดขึน้
ได้อย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา
4.3 ปัจจัยทางจิ ตสังคมกับพฤติ กรรม
กรณษา แสนละเอียด, พีรภาว์ ทวีสขุ และศรีไพร ศักดิ ์รุง่ พงศากุล (2560) ศึกษาวิจยั
เรือ่ ง “การยอมรับเทคโนโลยีทม่ี อี ทิ ธิพลต่อแนวโน้มความตัง้ ใจในการใช้บริการซือ้ สินค้าผ่านช่องทาง
ออนไลน์ของกลุ่มเบบีบ้ ูมเมอร์ในกรุงเทพมหานคร” มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีท่ี
มีอทิ ธิพล ต่อแนวโน้มความตัง้ ใจในการใช้บริการซือ้ สินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของกลุ่มเบบีบ้ มู
เมอร์ในกรุงเทพมหานคร เก็บรวบรวม ข้อมูลจากกลุ่มเบบีบ้ มู เมอร์ทพ่ี กั อาศัยอยูใ่ นกรุงเทพมหานคร
จํานวน 400 คน สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์เก็บข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน และสถิตทิ ใ่ี ช้ทดสอบสมมติฐานคือ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ผลการวิจยั พบว่า
ภาพรวมของความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามเกีย่ วกับการยอมรับเทคโนโลยีทม่ี อี ทิ ธิพลต่อ
แนวโน้มความตัง้ ใจในการใช้บริการซือ้ สินค้าผ่านช่องทางออนไลน์อยูใ่ นระดับปานกลาง โดยพบว่า
การยอมรับเทคโนโลยีทม่ี อี ทิ ธิพลต่อแนวโน้มความตัง้ ใจในการใช้บริการซือ้ สินค้าผ่านช่องทาง
ออนไลน์ทม่ี รี ะดับ ความคิดเห็นมากทีส่ ุดคือ การรับรูป้ ระโยชน์ รองลงมาคือ การรับรูค้ วามเสีย่ ง
อิทธิพลทางสังคม ทัศนคติทม่ี ตี ่อการใช้ และการรับรูค้ วามง่าย ตามลําดับและผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรูค้ วามง่าย ด้านอิทธิพลทางสังคม ด้านการรับรู้
ความเสีย่ ง และด้านทัศนคติทม่ี ตี ่อการใช้ มีผลต่อแนวโน้มความตัง้ ใจในการใช้ บริการซือ้ สินค้าผ่าน
ช่องทางออนไลน์ของกลุ่มเบบีบ้ มู เมอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร ในขณะทีก่ ารรับรูป้ ระโยชน์ไม่มผี ล
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ต่อแนวโน้มความตัง้ ใจในการใช้บริการซือ้ สินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของกลุ่มเบบีบ้ ูมเมอร์ในเขต
กรุงเทพมหานคร
วริษฐา สุรยิ ไพฑูรย์ (2560) ศึกษาวิจยั เรือ่ ง “อิทธิพลของการรับรูค้ วามมีประโยชน์และ
ความง่ายในการใช้งานทีส่ ่งผลต่อทัศนคติและความตัง้ ในซือ้ สินค้าแฟชันของผู
่
บ้ ริโภคผ่านระบบ
พาณิชย์บนโทรศัพท์เคลือ่ นที”่ ผลการวิจยั พบว่า การรับรูค้ วามมีประโยชน์และการรับรูค้ วามง่ายใน
การใช้งานมีอทิ ธิพลเชิงบวกต่อทัศนคติในการซือ้ สินค้า และการรับรูค้ วามง่ายในการใช้งานมีอทิ ธิพล
เชิงบวกต่อการรับรูค้ วามมีประโยชน์ในการซือ้ สินค้า และการรับรูค้ วามมีประโยชน์ การรับรูค้ วาม
ง่ายในการใช้งาน และทัศนคติมอี ทิ ธิพลเชิงบวกต่อความตัง้ ใจซือ้ สินค้า อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .01
ชวิศา พฤกษะวัน (2554) ศึกษาวิจยั เรือ่ ง “ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการยอมรับระบบ SAP ของ
พนักงานในอุตสาหกรรมผลิตชิน้ ส่วนพลาสติกประเภทไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์” มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ทราบถึงการยอมรับของพนักงานต่อการใช้ระบบ SAP ในการปฏิบตั งิ าน โดยใช้แนวคิดทฤษฎี
การกระทําด้วยเหตุผลและแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี มุง่ เน้นเกีย่ วกับความตัง้ ในของผูใ้ ช้
เรือ่ งของทัศนคติของบุคคล ผลการศึกษาพบว่า การรับรูค้ วามง่ายในการใช้งานเป็ นปั จจัยสําคัญที
ส่งผลต่อการรับรูก้ ารใช้ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั
ซึง่ จะส่งผลให้เกิดทัศนคติทด่ี ใี นการใช้งานและส่งผลต่อ
พฤติกรรมความตัง้ ใจในการใช้งาน

5. กรอบแนวคิ ดการวิ จยั
กรอบแนวคิ ดการวิ จยั ระยะที่ 1 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ผูว้ จิ ยั ใช้
แนวทางตามทฤษฎี Combined-TAM-TPB เป็ นทฤษฎี ผ สมผสานระหว่ า ง TAM และ TPB
(Combined – TAM-TPB หรือ C-TAM-TPB) เป็ นทฤษฎีท่เี ทอร์เ ลอร์แ ละท็อ ดดิ( Taylor &Todde.
1995) พัฒนาขยายเพิ่มเติมทฤษฎี TAM โดยการ ผนวกบรรทัดฐานของบุคคลที่อยู่โ ดยรอบการ
แสดง พฤติกรรม และการรับรูถ้ งึ การควบคุมพฤติกรรมของตนเองในการแสดงพฤติกรรมใดๆ จาก
ทฤษฎี TPB ร่วมกับปั จจัยองค์ประกอบของ TAM เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลทีม่ คี วามซับซ้อนได้มาก
ยิ่ง ขึ้น โดยใช้ก ารรับ รู้ถึง การควบคุ ม พฤติก รรมของตนเองในการแสดงพฤติก รรมใดๆ ระบุ ถึง
อุปสรรคของการใช้งาน เช่น ข้อจํากัดด้านทักษะของแต่ละบุคคล เป็ นต้น และใช้บรรทัดฐานของ
บุคคลที่อยู่โดยรอบการแสดงพฤติกรรมใดๆ ระบุถึงความคิดเห็นของกลุ่มบุคคลในสังคมที่อาจมี
ความสําคัญต่อผูใ้ ช้ในอนาคต
เนื่องจากการศึกษาปั จจัยทางจิตสังคมทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสอนผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาปั จจัยคาดว่าจะมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสอนพบว่า ปั จจัยสําคัญคือการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูว้ จิ ยั จึงได้นํา
แนวคิด TBP และ TAM มาผสมผสานกัน โดย เทอร์เลอร์และท็อดดิ (Taylor; & Todde. 1995) ได้
นําเสนอเป็ นทฤษฎี Taylor และ Todde ซึง่ สามารถอธิบายถึงพฤติกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
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สารสนเทศได้ นอกจากนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษางานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรม พบว่า การรับรูป้ ระโยชน์
มีอทิ ธิพลต่อความตัง้ ใจมากทีส่ ุด และการรับรูค้ วามง่ายในการใช้งานมีอทิ ธิพลเชิงบวกต่อการรับรู้
ความมีประโยชน์ การรับรูค้ วามมีประโยชน์ การรับรูค้ วามง่ายในการใช้งาน และทัศนคติมอี ทิ ธิพล
เชิงบวกต่อความตัง้ ใจ การรับรูค้ วามง่ายในการใช้งานเป็ นปั จจัยสําคัญทีส่ ่งผลต่อการรับรูก้ ารใช้
ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั ซึง่ จะส่งผลให้เกิดทัศนคติทด่ี ใี นการใช้งานและส่งผลต่อพฤติกรรมความตัง้ ใจใน
การใช้งาน ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงกําหนดเป็ นกรอบแนวคิดดังนี้

การคล้อย
ตามกลุ่ม
อ้างอิง
การรับรู้
การใช้
ประโยชน์

เจตคติต่อการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ความตัง้ ใจใน
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

การรับรู้
ความง่าย
ในการใช้

พฤติกรรม
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่

การรับรู้
ความสามารถ
ในการควบคุม
พฤติกรรม

ภาพประกอบ 9 กรอบแนวคิดการวิจยั ระยะที่ 1
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กรอบแนวคิ ดการวิ จยั ระยะที่ 2 ผูว้ จิ ยั นําแนวคิดทีเ่ กีย่ วข้องกับรูปแบบการเรียนการสอน
ได้แก่ ทฤษฎีปัญญาสังคม (Social Cognitive Theory) รูปแบบ TPACK จิต 5 ลักษณะและข้อมูลที่
ได้จากการศึกษาวิจยั ระยะที่ 1 มาเป็ นกรอบในการร่างรูปแบบการเรียนการสอน โดยมีกรอบแนวคิด
ในการวิจยั ดังนี้
โมเดลการเปลีย่ นพฤติกรรม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสอนฯ

พฤติกรรม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสอน

ภาพประกอบ 10 กรอบแนวคิดการวิจยั ระยะที่ 2

6. สมมติ ฐานการวิ จยั
การวิจยั ระยะที่ 1 มีสมมติฐานดังนี้
1. แบบจํ า ลองสมมติฐ านที่พ ัฒ นาขึ้น มีค วามกลมกลืน กับ ข้อ มู ล เชิง ประจัก ษ์ โดยมี
สมมติฐานย่อยตามเส้นทางอิทธิพลของตัวแปร ดังนี้
1.1 ความตัง้ ใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีอทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน
1.2 การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมีอทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน
1.3 การรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อพฤติก รรม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน ผ่านความตัง้ ใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 การคล้ อ ยตามกลุ่ ม อ้ า งอิง มีอิท ธิพ ลทางตรงต่ อ พฤติก รรมการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสอน
1.5 การคล้อ ยตามกลุ่ ม อ้ า งอิง มีอิท ธิพ ลทางอ้ อ มต่ อ พฤติก รรมการใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสอน ผ่านความตัง้ ใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.6 เจตคติต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีอทิ ธิพลทางตรงต่อความตัง้ ใจในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.7 เจตคติต่ อ การใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศมีอิทธิพลทางอ้อ มต่ อพฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน ผ่านความตัง้ ใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.8 การรับรูค้ วามง่ายในการใช้งานมีอทิ ธิพลทางตรงต่อการรับรูก้ ารใช้ประโยชน์
1.9 การรับรูค้ วามง่ายในการใช้งานมีอทิ ธิพลทางตรงต่อเจตคติต่อการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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1.10 การรับรูค้ วามง่ายในการใช้งานมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อเจตคติต่อการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ผ่านการรับรูก้ ารใช้ประโยชน์
1.11 การรับรูค้ วามง่ายในการใช้งานมีอทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสอน
การวิจยั ระยะที่ 2 มีสมมติฐานดังนี้
1. พฤติก รรมการใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อ การสอนหลัง การใช้โ มเดลการเปลี่ยน
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนในศตวรรษที่ 21 สําหรับนิสติ ครูในระยะก่ อน
ระหว่างและหลังการทดลองแตกต่างกัน
2. พฤติก รรมการใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อ การสอนหลัง การใช้โ มเดลการเปลี่ยน
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนในศตวรรษที่ 21 สําหรับนิสติ ครู มหาวิทยาลัย
ศรีน คริน ทรวิโ รฒของนิ ส ิต กลุ่ ม มนุ ษ ยศาสตร์แ ละสัง คมศาสตร์ก ับ นิ ส ิต กลุ่ ม วิท ยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยีไม่แตกต่างกัน
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บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจยั และผลการวิเคราะห์ การวิจยั ระยะที่ 1
การวิจยั เรื่อง “โมเดลการเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 สําหรับนิสติ ครู” ผู้วจิ ยั ใช้วธิ กี ารศึกษาเชิง ปริมาณพหุวธิ ี (Teddlie; & Tashakkori.
2003) เป็ นลักษณะการศึกษาที่ใช้ วิธวี ทิ ยามากกว่าหนึ่งวิธใี นการวิจยั แต่อยู่บนฐานกระบวนทัศน์
เดียวกัน ซึง่ ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้ใช้การศึกษาโดย ใช้วธิ วี ทิ ยา 2 วิธ ี ซึง่ อยูบ่ นฐานแนวคิดปฏิฐานนิยม
(Positivism) เช่นเดียวกัน โดยสามารถแบ่ งการวิจยั ออกเป็ น 2 ระยะ คือ การวิจยั ระยะที่ 1 เป็ น
การศึก ษาปั จจัยที่มอี ิทธิพ ลต่ อ พฤติก รรมการใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อ การสอน เมื่อ ค้นพบ
ตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนแล้วจึงนํ ามาใช้ใน การวิจยั
ระยะที่ 2 เป็ นการวิจยั แบบทดลอง 2 กลุ่มแบบวัดซํ้า (Two Group Repeated Measure Design)
เพื่อพัฒนาโมเดลการเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนในศตวรรษที่ 21
สําหรับนิสติ ครู ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงแบ่งการนํ าเสนอวิธดี าํ เนินการวิจยั ตามระยะ ของการวิจยั โดยในบทที่
3 นํ า เสนอวิธ ีดํ า เนิ น การวิ จ ัย และผลการวิเ คราะห์ การวิจ ัย ระยะที่ 1 และบทที่ 4 นํ า เสนอ
วิธดี าํ เนินการวิจยั และผลการวิเคราะห์ การวิจยั ระยะที่ 2 ดังนี้

การวิ จ ยั ระยะที่ 1 การศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของปั จ จัย ทางจิ ต สัง คมที่ มี ต่ อ พฤติ ก รรม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนของนิ สิตครู
การวิจยั ระยะที่ 1 มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาอิทธิพลของปั จจัยทางจิตสังคมทีม่ ตี ่อพฤติกรรม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนของนิสติ ครู
1.1 การกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใ ช้ในการวิจยั ได้แก่ นิสติ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ที่กํ าลังศึกษาอยู่ใ น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชัน้ ปี ท่ี 5 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 จาก 15 สาขาวิชา โดย
แบ่ ง เป็ น 3 กลุ่ มวิชา ได้แ ก่ 1) กลุ่ มสาขาวิชามนุ ษ ยศาสตร์แ ละสัง คมศาสตร์ 2) กลุ่ มสาขาวิช า
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ 3) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึง่ นิสติ ครูเป็ นนิสติ จากคณะร่วม
ผลิต 6 คณะ ในกลุ่ มสาขาวิช ามนุ ษ ยศาสตร์แ ละสัง คมศาสตร์ และกลุ่ มสาขาวิชาวิท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี ได้แก่ ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุ ษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และ
พลศึกษา จํานวน 530 คน (ข้อมูลงานวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2560)
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสติ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตที่กําลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ชัน้ ปี ท่ี 5 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 จาก 16 สาขาวิชา จากคณะร่วมผลิต 6
คณะ ได้แก่ ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุ ษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และพลศึกษา
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จํานวน 228 คน ได้จากการสูต รของ Yamane ที่ระดับความเชื่อ ถือ ได้ 95% (α=.05) และนํ ามา
คํานวณกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนจําแนกตามสาขาวิชา
ตาราง 3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้

•
•
•
•
•
•

ประชากร (530 คน)
ศึกษาศาสตร์ - 45 คน
สังคมศาสตร์ - 46 คน
มนุ ษยศาสตร์ - 50 คน
วิทยาศาสตร์ - 145 คน
ศิลปกรรมศาสตร์ - 77 คน
พลศึกษา - 167 คน

•
•
•
•
•
•

กลุ่มตัวอย่าง (349 คน)
ศึกษาศาสตร์ - 39 คน
สังคมศาสตร์ - 37 คน
มนุ ษยศาสตร์ -42 คน
วิทยาศาสตร์ - 74 คน
ศิลปกรรมศาสตร์ - 58 คน
พลศึกษา - 99 คน

1.2 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
รายละเอียดและขัน้ ตอนในการสร้างและพัฒนาเครือ่ งมือดังต่อไปนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษาทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรต่างๆและกําหนดนิยาม
ปฏิบตั กิ ารของตัวแปรให้มคี วามชัดเจน
ขัน้ ตอนที่ 2 การสร้างข้อคําถามในแต่ละตัวแปรตามนิยามเชิงปฏิบตั กิ าร แล้วนําเสนอ
ต่ อ อาจารย์ท่ปี รึก ษา เพื่อ ขอคําแนะนํ าในด้านความถู ก ต้อง ชัด เจน และความเหมาะสมของข้อ
คําถาม แล้วนาแก้ไขปรับปรุงพัฒนาเป็ นเครื่องมือฉบับร่าง มีลกั ษณะเป็ นมาตรวัดประเมินค่ า 6
ระดับ
ขัน้ ตอนที่ 3 การตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบวัด
โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ ผูว้ จิ ยั ได้นําแบบวัดพร้อมกับรายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อวิจยั วัตถุประสงค์ของการ
วิจ ยั กรอบแนวคิด ในการวิจ ัย นิ ย ามเชิง ปฏิบ ัติก ารของตัว แปรให้ ผู้เ ชี่ย วชาญจํ า นวน 5 ท่ า น
ตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบความครอบคลุม ความชัดเจนของข้อคําถาม และความถูกต้องทางภาษา
แล้วให้ผเู้ ชีย่ วชาญตัดสินว่าข้อคําถามแต่ละข้อมีความสอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบตั กิ ารทีต่ อ้ งการวัด
หรือไม่ แล้วจึงนํ าคะแนนทีไ่ ด้ในแต่ละข้อไปคํานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับ
วัตถุประสงค์ (IOC) ทัง้ นี้ขอ้ คําถามทีน่ ําไปใช้จะต้องมีค่า IOC เท่ากับหรือมากกว่า 0.50 ขึน้ ไป
ขัน้ ตอนที่ 4 ผูว้ จิ ยั นํ าแบบวัดไปตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยนําไปทดลองใช้กบั
กลุ่ม อย่างที่มคี วามคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั นี้คอื นิสติ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตที่
ไม่ได้เป็ นกลุ่มตัวอย่างในครัง้ นี้ จํานวน 100 คน นํ าข้อมูลมาวิเคราะห์รายข้อ (Item Analysis) โดย
วิธกี ารหาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนข้อคําถามแต่ละข้อกับคะแนนรวมทัง้ ฉบับ (Corrected item-
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total correlation) โดยต้องมีค่ามากกว่า 0.20 ขึน้ ไป และค่าความเชื่อมันด้
่ วยค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟ่ า
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
ขัน้ ตอนที่ 5 ตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่อ งมือ ด้ า นความเที่ ย งตรงเชิ ง โครงสร้ า ง
(Construct Validity) โดยการวิเ คราะห์อ งค์ป ระกอบเชิง ยืน ยัน (Confirmnatory Factor Analysis:
CFA) ด้วยโปรแกรม LISREL เพื่อทดสอบความสัมพันธ์เชิงการวัดระหว่างตัวแปรแฝงกับตัว แปร
สังเกต โดยกําหนดให้ตวั บ่งชีใ้ นแต่ละด้านของตัวแปรแฝงมี ความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงใน
ด้านนัน้ ๆ ซึง่ ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง พิจารณาจากความสอดคล้องกลมกลืน
ของแบบจําลองกับข้อมูลเชิงประจักษ์ หากผลการวิเคราะห์ พบว่าแบบจําลองมีความสอดคล้อ ง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงว่าแบบจําลองมีความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้าง พิจารณาได้จาก
เกณฑ์ดชั นีท่ใี ช้ต รวจสอบความกลมกลืนของแบบจําลอง ดังนี้ (Schumacker; & Lomax. 2004;
Hair; et al. 2010) ดังตาราง 4
ตาราง 4 เกณฑ์ดชั นีทใ่ี ช้ตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจําลอง
ค่าสถิ ติวดั ระดับความกลมกลืนของแบบจําลอง

เกณฑ์ระดับความกลมกลืน

χ2

ไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ

CFI

>0.90

GFI

>0.90

TLI

>0.90

RMSEA

<0.06

สําหรับค่า χ2 มีขอ้ ยกเว้นว่าอาจมีนัยสําคัญทางสถิตไิ ด้ เนื่องจากจํานวนกลุ่มตัวอย่างที่ม ี
จํ า นวนมาก (Schumacker; & Lomax. 2004) แม้ว่ า แบบจํ า ลองจะมีค วามกลมกลืน แล้ว ก็ต าม
ซึ่ง หากพบว่ า แบบจํ า ลองไม่ ม ีค วามสอดคล้ อ งกลมกลืน กับ ข้อ มู ล เชิง ประจัก ษ์ ผู้ ว ิจ ัย จะปรับ
แบบจําลองและวิเคราะห์ใหม่ ซึง่ ในการปรับนี้ใช้พน้ื ฐานของทฤษฏีซง่ึ ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาจากเอกสารและ
งานวิจยั ที่เ กี่ยวข้อ ง นอกจากนี้ ผู้ว ิจยั ได้ว ิเ คราะห์ห าความเชื่อ มันและความเที
่
่ยงตรงในการวัด
(Construct reliability and validity) ตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชีว้ ่าตัวแปรสังเกตของตัวแปรแฝงมี
ความเชื่อมันและความเที
่
ย่ งตรงในการวัดตัวแปรแฝงโดยคํานวณหาค่าความเชื่อมันของตั
่
วแปรแฝง
(Construct reliability: CR) เกณฑ์การพิจารณาหากมีค่ามากกว่า 0.70 แสดงว่า ตัวแปรสังเกตของ
ตัวแปรแฝงมีความเชื่อมันในการวั
่
ดตัวแปรแฝงหรือตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปร
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แฝงในด้ า นที่ต ัว แปรสัง เกตนั ้น จะวัด (Hair; et al. 2010: 710) และคํ า นวณหาค่ า เฉลี่ย ความ
แปรปรวนของตัวบ่งชีท้ ต่ี วั แปรแฝงสามารถอธิบายได้ (Average variance extracted: AVE) เกณฑ์
การพิจารณา ควรมีค่ ามากกว่ า 0.50 (Fornell; & Larcker. 1981) แต่ ถ้าค่ า AVE น้ อ ยกว่ า 0.50
ควรพิจารณาหลักฐานอื่น เช่น พิจารณาค่าความเชื่อมันของตั
่
วแปรแฝง โดยต้องมีค่า CR มากกว่า
0.70 และ/หรือค่านํ้าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ควรต้องมีนยั สําคัญทางสถิติ (Ping. 2009)
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ประกอบด้วย
ชุดที่ 1 แบบสอบถามลักษณะทางชีวสังคมและภูมหิ ลัง
ชุดที่ 2 แบบวัดพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน
ชุดที่ 3 แบบวัดเจตคติต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชุดที่ 4 แบบวัดการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง
ชุดที่ 5 แบบวัดการรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
ชุดที่ 6 แบบวัดความตัง้ ใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชุดที่ 7 แบบวัดการรับรูก้ ารใช้ประโยชน์
ชุดที่ 8 แบบวัดการรับรูค้ วามง่ายในการใช้งาน
ชุ ด ที่ 1 ข้ อ มู ล ลัก ษณะทัว่ ไป ถามเกี่ ย วกั บ เพศ สาขา/คณะที่ เ รีย น เป็ นต้ น
ผลการวิจยั ในส่วนนี้ใช้วเิ คราะห์บรรยาย ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
ตัวอย่าง แบบสอบถามลักษณะทางชีวสังคมและภูมหิ ลัง
(0) เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง
(0) คณะ/สาขาวิชา ( ) คณะ ………………. ( ) สาขาวิชา …………………

ชุดที่ 2 แบบวัดพฤติ กรรมการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน เป็ นแบบวัด
ที่ประเมินการแสดงออก 3 ลักษณะ ได้แก่ การสืบค้นข้อมูล การออกแบบการเรียนการสอนด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสร้างสรรค์ผลงานหรือสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็ นแบบประเมินพฤติก รรมการใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อ การสอน โดยข้อ คําถามมีล กั ษณะ
เป็ นมาตราประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ “จริงมากที่สุด” (6 คะแนน) ถึง “จริงน้ อยที่สุด” (1 คะแนน)
แต่ถ้าข้อคําถามทีม่ คี วามหมายทางลบผูต้ อบจะได้คะแนนในทิศทางตรงกันข้ามผูไ้ ด้คะแนนมากเป็ น
ผูม้ พี ฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนดีกว่าผูท้ ไ่ี ด้คะแนนน้อยกว่า
แบบวัดพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน มีขนั ้ ตอนการหาคุณภาพ
แบบวัด ดังนี้ การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ จากผลการวิเคราะห์ค่า IOC
จากข้อคําถามทัง้ หมด 25 ข้อ พบว่า มีค่า IOC มากกว่าหรือเท่ ากับ 0.50 ทัง้ 25 ข้อ หลังจากนัน้
นํ าไปทดลองใช้เพื่อตรวจสอบคุณภาพเป็ นรายข้อ พบว่า มีค่าอํานาจจําแนกรายข้อระหว่าง 0.0260.665 สําหรับข้อคําถามทีม่ คี ่าอํานาจจําแนกตํ่ากว่า 0.20 ผูว้ จิ ยั จึงได้พจิ ารณาตัดข้อคําถามออก และ
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มีค่าความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับเท่ากับ 0.889 จึงนํ าไปเก็บข้อมูลจริง มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง
0.327-0.630 และมีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.879 และทําการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง
ของโมเดลการวัด พฤติก รรมการใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อ การสอน 3 องค์ประกอบ พบว่ า
แบบจําลองพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนยังไม่สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้พจิ ารณาตัดข้อคําถามทีม่ คี ่านํ้ าหนักองค์ประกอบน้อย รวมถึงข้อคําถามที่
มีความซํ้าซ้อนกับข้อคําถามอื่นๆ โดยตัดออกทีละข้อคําถาม จนแบบจําลองดังกล่าวมีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้จากค่าสถิตทิ ่ใี ช้ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของ
แบบวัดพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน ได้แก่ χ2 = 34.86, df = 24, p = 0.070,
CFI = 0.99, GFI = 0.98, TLI = 0.99, RMSEA = 0.036 พบว่า ดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนทุกตัว
ผ่านเกณฑ์ ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่าแบบจําลองพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนมีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน
ประกอบด้วย การสืบค้นข้อมูล มีค่าความเชื่อมันของตั
่
วแปรแฝง ค่า CR = 0.775 และ AVE = 0.543
การออกแบบการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าความเชื่อมันของตั
่
วแปรแฝง ค่า CR =
0.676 และ AVE = 0.412 และการสร้ า งสรรค์ ผ ลงานหรือ สื่อ การเรีย นการสอนด้ ว ยเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีค่าความเชื่อมันของตั
่
วแปรแฝง ค่า CR = 0.808 และ AVE = 0.584 สําหรับค่านํ้ าหนัก
องค์ประกอบของข้อคําถามรายข้ออยู่ระหว่าง 0.53-0.87 และมีจํานวนข้อคําถามพฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนปรับใหม่จาํ นวน 9 ข้อ
ตัวอย่างแบบวัดพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การสอน
(00) ข้าพเจ้าใช้อนิ เทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการสอน (การสืบค้นข้อมูล)
……….
……….
……….
……….
……….
……….
จริงมากทีส่ ดุ

จริงมาก

จริงค่อนข้างมาก

จริงค่อนข้างน้อย

จริงน้อย

จริงน้อยทีส่ ดุ

(00) ข้าพเจ้าเลือกใช้ Web application มาใช้ในการสร้างการมีส่วนร่วมในการเรียน (การออกแบบการ
เรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ)
……….
……….
……….
……….
……….
……….
จริงมากทีส่ ดุ

จริงมาก

จริงค่อนข้างมาก

จริงค่อนข้างน้อย

จริงน้อย

จริงน้อยทีส่ ดุ

(00) ข้าพเจ้าวางแผนการผลิตสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ (การสร้างสรรค์ผลงานหรือ
สือ่ การเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ)
……….
……….
……….
……….
……….
……….
จริงมากทีส่ ดุ

จริงมาก

จริงค่อนข้างมาก

จริงค่อนข้างน้อย

จริงน้อย

จริงน้อยทีส่ ดุ
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ชุ ด ที่ 3 แบบวัด เจตคติ ต่ อ การใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ เป็ น แบบวัด ที่ป ระเมิน
ความรู้ส ึก ชอบ ไม่ชอบของบุ ค คลต่ อ การนํ าเทคโนโลยีส ารสนเทศมาใช้ใ นการออกแบบและจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและการทํางานในวิชาชีพครู ทัง้ ในเรื่องของความเชื่อ ลักษณะของงาน
การเห็นคุณค่าของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อวิชาชีพครู โดยข้อคําถามมีลกั ษณะเป็ นมาตราวัดแบบ
ประเมินค่า ทีแ่ บ่งช่วงการวัด 6 ระดับ จาก“จริงมากทีส่ ุด”(6 คะแนน) ถึง“จริงน้อยทีส่ ุด”(1 คะแนน)
โดยมีองค์ประกอบการวัด 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบความรูส้ กึ องค์ประกอบการเห็นคุณค่า
และองค์ประกอบการพร้อมกระทําผู้ได้คะแนนมากเป็ นผู้มเี จตคติต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ดีกว่าผูท้ ไ่ี ด้คะแนนน้อยกว่า
แบบวัดเจตคติต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีขนั ้ ตอนการหาคุณภาพแบบวัด ดังนี้
การตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหาโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ จากผลการวิเคราะห์ค่า IOC จากข้อคําถาม
ทัง้ หมด 12 ข้อ พบว่า มีค่า IOC มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ทัง้ 12 ข้อ หลังจากนัน้ นํ าไปทดลองใช้
เพื่อตรวจสอบคุณภาพเป็ นรายข้อ พบว่า มีค่าอํานาจจําแนกรายข้อระหว่าง 0.251-0.516 และมีค่า
ความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับเท่ากับ 0.730 จึงนํ าไปเก็บข้อ มูล จริง มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหว่ าง
0.387-0.558 และมีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.798 และทําการตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้าง
ของโมเดลการวัด เจตคติต่ อ การใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศ พบว่ า แบบจํา ลองเจตคติต่ อ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้พจิ ารณาตัด
ข้อคําถามทีม่ คี ่านํ้ าหนักองค์ประกอบน้อย รวมถึงข้อคําถามทีม่ คี วามซํ้าซ้อนกับข้อคําถามอื่นๆ โดย
ตัดออกทีละข้อคําถาม จนแบบจําลองดังกล่ าวมีค วามสอดคล้องกลมกลืนกับข้อ มูลเชิง ประจัก ษ์
พิจ ารณาได้ จ ากค่ า สถิติท่ีใ ช้ต รวจสอบความสอดคล้อ งกลมกลืน ของแบบวัด เจตคติต่ อ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ χ2 = 1.54, df = 2, p = 0.464, CFI = 1.00, GFI = 1.00, TLI = 1.00,
RMSEA = 0.000 พบว่ า ดัช นี ค วามสอดคล้อ งกลมกลืน ทุ ก ตัว ผ่ า นเกณฑ์ ด ัง นั น้ จึง สรุ ป ได้ ว่ า
แบบจําลองเจตคติต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
โดยเจตคติต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าความเชื่อมันของตั
่
วแปรแฝง ค่า CR = 0.780 และ
AVE = 0.472 สําหรับค่านํ้ าหนัก องค์ประกอบของข้อ คําถามรายข้อ อยู่ระหว่ าง 0.60-0.74 และมี
จํานวนข้อคําถามเจตคติต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศปรับใหม่จาํ นวน 4 ข้อ
ตัวอย่าง แบบวัดเจตคติต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(00) นิสติ รูส้ กึ สนุกกับการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสอน (ความรูส้ กึ )
……….
……….
……….
……….
……….
จริงมากทีส่ ดุ

จริงมาก

จริงค่อนข้างมาก

จริงค่อนข้างน้อย

จริงน้อย

……….
จริงน้อยทีส่ ดุ
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(00) นิสติ รูส้ กึ ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้การสอนสนุก (เห็นคุณค่า)
……….
……….
……….
……….
……….
จริงมากทีส่ ดุ

จริงมาก

จริงค่อนข้างมาก

จริงค่อนข้างน้อย

จริงน้อย

……….
จริงน้อยทีส่ ดุ

(00) นิสติ รูส้ กึ ว่ามีความพร้อมทีจ่ ะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนตลอดเวลา (พร้อมกระทํา)
……….
……….
……….
……….
……….
……….
จริงมากทีส่ ดุ

จริงมาก

จริงค่อนข้างมาก

จริงค่อนข้างน้อย

จริงน้อย

จริงน้อยทีส่ ดุ

ชุดที่ 4 แบบวัดการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิ ง เป็ นแบบวัดทีป่ ระเมินการรับรูข้ องตนเอง
ว่าบุคคลใดต้องการให้มพี ฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนโดยการวัดทางตรงจาก
การรับรูว้ ่าบุคคลใดทีม่ คี วามสําคัญต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสอน และวัดทางอ้อมจาก
ความเชื่อของบุคคลต่อกลุ่มอ้างอิงโดยข้อคําถามมีลกั ษณะเป็ นมาตราวัดแบบประเมินค่าที่แบ่งช่วง
การวัด 6 ระดับ จาก “จริงมากทีส่ ุด”(6 คะแนน) ถึง “จริงน้อยที่สุด”(1 คะแนน) แต่ถ้าข้อคําถามที่ม ี
ความหมายทางลบผู้ตอบจะได้คะแนนในทิศทางตรงกันข้ามผูไ้ ด้คะแนนมากเป็ นผู้มกี ารคล้อยตาม
กลุ่มอ้างอิงดีกว่าผูท้ ไ่ี ด้คะแนนน้อยกว่า
แบบวัด การคล้ อ ยตามกลุ่ ม อ้ า งอิ ง มีข ัน้ ตอนการหาคุ ณ ภาพแบบวัด ดัง นี้ การ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ จากผลการวิเคราะห์ค่า IOC จากข้อคําถาม
ทัง้ หมด 5 ข้อ พบว่า มีค่า IOC มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ทัง้ 5 ข้อ หลังจากนัน้ นํ าไปทดลองใช้เพื่อ
ตรวจสอบคุ ณ ภาพเป็ น รายข้อ พบว่ า มีค่ า อํ า นาจจํา แนกรายข้อ ระหว่ า ง 0.183-0.622 สํ า หรับ
ข้อคําถามที่มคี ่าอํานาจจําแนกตํ่ากว่า 0.20 ผู้วจิ ยั จึงได้พจิ ารณาตัดข้อคําถามออก และมีค่าความ
เชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับเท่ากับ 0.723 จึงนํ าไปเก็บข้อมูลจริง มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.4710.583 และมีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.730 และทําการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของ
โมเดลการวัดการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง พบว่า แบบจําลองการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงยังไม่สอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้พจิ ารณาตัดข้อคําถามทีม่ คี ่านํ้ าหนักองค์ประกอบ
น้อย รวมถึงข้อคําถามทีม่ คี วามซํ้าซ้อนกับข้อคําถามอื่นๆ โดยตัดออกทีละข้อคําถาม จนแบบจําลอง
ดังกล่าวมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้จากค่าสถิติท่ใี ช้ตรวจสอบ
ความสอดคล้อ งกลมกลืน ของแบบวัด การคล้อ ยตามกลุ่ ม อ้ า งอิง ได้แ ก่ χ2 = 0.12, df = 1, p =
0.732, CFI = 1.00, GFI = 1.00, TLI = 1.00, RMSEA = 0.000 พ บ ว่ า ดั ช นี ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง
กลมกลืนทุกตัวผ่านเกณฑ์ดงั นัน้ จึงสรุปได้ว่าแบบจําลองการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงมีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง มีค่าความเชื่อมันของตั
่
วแปรแฝง ค่า
CR = 0.715 และ AVE = 0.398 สําหรับค่ านํ้ าหนัก องค์ประกอบของข้อคําถามรายข้อ อยู่ระหว่าง
0.52-0.84 และมีจาํ นวนข้อคําถามการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงปรับใหม่จาํ นวน 4 ข้อ
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ตัวอย่าง แบบวัดการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง
(00) ข้าพเจ้ารับรูว้ ่าอาจารย์ตอ้ งการให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอน
……….
……….
……….
……….
……….
จริงมากทีส่ ดุ

จริงมาก

จริงค่อนข้างมาก

จริงค่อนข้างน้อย

จริงน้อย

……….
จริงน้อยทีส่ ดุ

ชุดที่ 5 แบบวัดการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติ กรรม เป็ นแบบวัด ที่
ประเมินการที่นิส ิต รับรู้ใ นการประเมินความยากง่ายต่ อ การกระทําพฤติก รรมการใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสอนและสามารถในการควบคุ มตนเองในการทําพฤติก รรม โดยข้อคําถามมี
ลักษณะเป็ นมาตราวัดแบบประเมินค่าทีแ่ บ่งช่วงการวัด 6 ระดับ จาก “จริงมากทีส่ ุด” (6 คะแนน) ถึง
“จริง น้ อ ยที่สุ ด ”(1 คะแนน) แต่ ถ้าข้อ คําถามที่มคี วามหมายทางลบผู้ตอบจะได้ค ะแนนในทิศทาง
ตรงกันข้ามผู้ไ ด้ค ะแนนมากเป็ นผู้มกี ารรับรู้ค วามสามารถในการควบคุ มพฤติก รรมดีก ว่ าผู้ท่ไี ด้
คะแนนน้อยกว่า
แบบวัดการรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรม มีขนั ้ ตอนการหาคุณภาพแบบ
วัด ดังนี้ การตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหาโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ จากผลการวิเคราะห์ค่า IOC จาก
ข้อคําถามทัง้ หมด 10 ข้อ พบว่า มีค่า IOC มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ทัง้ 10 ข้อ หลังจากนัน้ นํ าไป
ทดลองใช้เพื่อตรวจสอบคุณภาพเป็ นรายข้อ พบว่า มีค่าอํานาจจําแนกรายข้อระหว่าง 0.161-0.802
สําหรับข้อคําถามทีม่ คี ่าอํานาจจําแนกตํ่ากว่า 0.20 ผูว้ จิ ยั จึงได้พจิ ารณาตัดข้อคําถามออก และมีค่า
ความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับเท่ากับ 0.870 จึงนํ าไปเก็บข้อ มูล จริง มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหว่ าง
0.227-0.807 และมีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.866 และทําการตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้าง
ของโมเดลการวัด การรับ รู้ค วามสามารถในการควบคุ ม พฤติก รรม พบว่ า แบบจํา ลองการรับ รู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมยังไม่สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั
จึงได้พจิ ารณาตัดข้อคําถามทีม่ คี ่านํ้ าหนักองค์ประกอบน้อย รวมถึงข้อคําถามทีม่ คี วามซํ้าซ้อนกับข้อ
คําถามอื่นๆ โดยตัดออกทีละข้อคําถาม จนแบบจําลองดังกล่าวมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ พิจารณาได้จากค่าสถิติท่ใี ช้ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของแบบวัดการรับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ได้แก่ χ2 = 1.85, df = 2, p = 0.395, CFI = 1.00, GFI =
1.00, TLI = 1.00, RMSEA = 0.000 พบว่า ดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนทุกตัวผ่านเกณฑ์ดงั นัน้
จึงสรุปได้ว่าแบบจําลองการรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมีความสอดคล้องกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรม มีค่าความเชื่อมันของตั
่
ว
แปรแฝง ค่า CR = 0.865 และ AVE = 0.621 สําหรับค่านํ้าหนักองค์ประกอบของข้อคําถามรายข้ออยู่
ระหว่าง 0.65-0.93 และมีจาํ นวนข้อคําถามการรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมปรับใหม่
จํานวน 4 ข้อ
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ตัวอย่าง แบบวัดการรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
(00) ข้าพเจ้าเชื่อว่าสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนได้
……….
……….
……….
……….
จริงมากทีส่ ดุ

จริงมาก

จริงค่อนข้างมาก

จริงค่อนข้างน้อย

……….

……….

จริงน้อย

จริงน้อยทีส่ ดุ

ชุดที่ 6 แบบวัดความตัง้ ใจในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นแบบวัดที่ประเมิน
การกํ า หนดจุ ด มุ่ ง หมายที่จ ะทํ า พฤติก รรมการใช้ เ ทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อ การสอน หรือ ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนรูปแบบต่างๆ เช่น การสืบค้น การจัดเก็บข้อมูล การผลิตสื่อการ
สอน การใช้เทคโนโลยีประกอบการสอน โดยข้อคําถามมีลกั ษณะเป็ นมาตราวัดแบบประเมินค่ าที่
แบ่งช่วงการวัด 6ระดับ จาก “จริงมากที่สุด ”(6 คะแนน) ถึง “จริงน้ อยที่สุด”(1 คะแนน) แต่ ถ้าข้อ
คําถามทีม่ คี วามหมายทางลบผูต้ อบจะได้คะแนนในทิศทางตรงกันข้ามผูไ้ ด้คะแนนมากเป็ นผูม้ คี วาม
ตัง้ ใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศดีกว่าผูท้ ไ่ี ด้คะแนนน้อยกว่า
แบบวัดความตัง้ ใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีขนั ้ ตอนการหาคุณภาพแบบวัด
ดังนี้ การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จากผลการวิเคราะห์ค่า IOC จากข้อ
คําถามทัง้ หมด 8ข้อ พบว่า มีค่า IOC มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ทัง้ 8 ข้อ หลังจากนัน้ นํ าไปทดลอง
ใช้เพื่อตรวจสอบคุณภาพเป็ นรายข้อ พบว่า มีค่าอํานาจจําแนกรายข้อระหว่าง 0.154-0.743 สําหรับ
ข้อคําถามที่มคี ่าอํานาจจําแนกตํ่ากว่า 0.20 ผู้วจิ ยั จึงได้พจิ ารณาตัดข้อคําถามออก และมีค่าความ
เชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับเท่ากับ 0.882 จึงนํ าไปเก็บข้อมูลจริง มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.6000.747 และมีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.873 และทําการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของ
โมเดลการวัด ความตัง้ ใจในการใช้เ ทคโนโลยีสารสนเทศพบว่า แบบจําลองความตัง้ ใจในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้พจิ ารณาตัด
ข้อคําถามทีม่ คี ่านํ้ าหนักองค์ประกอบน้อย รวมถึงข้อคําถามทีม่ คี วามซํ้าซ้อนกับข้อคําถามอื่นๆ โดย
ตัดออกทีละข้อคําถาม จนแบบจําลองดังกล่ าวมีค วามสอดคล้องกลมกลืนกับข้อ มูลเชิง ประจัก ษ์
พิจารณาได้จากค่ าสถิติท่ใี ช้ต รวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของแบบวัดความตัง้ ใจในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ χ2 = 10.12, df = 5, p = 0.072, CFI = 0.99, GFI = 0.99, TLI = 0.99,
RMSEA = 0.054 พบว่ า ดัช นี ค วามสอดคล้อ งกลมกลืน ทุ ก ตัว ผ่ า นเกณฑ์ ด ัง นั ้น จึง สรุ ป ได้ ว่ า
แบบจํ า ลองความตัง้ ใจในการใช้ เ ทคโนโลยีส ารสนเทศมีค วามสอดคล้ อ งกลมกลืน กับ ข้ อ มู ล
เชิงประจักษ์ โดยความตัง้ ใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าความเชื่อมันของตั
่
วแปรแฝง ค่า CR
= 0.851 และ AVE = 0.539 สําหรับค่านํ้ าหนักองค์ประกอบของข้อคําถามรายข้ออยู่ระหว่าง 0.560.90 และมีจาํ นวนข้อคําถามความตัง้ ใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศปรับใหม่จาํ นวน 5 ข้อ
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ตัวอย่าง แบบวัดความตัง้ ใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(00) ข้าพเจ้าตัง้ ใจใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนอย่างสร้างสรรค์
……….
……….
……….
……….
……….
จริงมากทีส่ ดุ

จริงมาก

จริงค่อนข้างมาก

จริงค่อนข้างน้อย

จริงน้อย

……….
จริงน้อยทีส่ ดุ

ชุดที่ 7 แบบวัดการรับรู้การใช้ ประโยชน์ เป็ นแบบวัดที่ประเมินการได้มา การเก็บ
รวบรวม การเข้าใจ หรือการตีความหมายของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอน ทีเ่ กิดจากการ
เรียนรู้ ประสบการณ์ ตัวแบบ และมีความสนใจที่จะมีการเลือกรับ การรวบรวม การจัดระบบ การ
แปลความหมาย และการสร้างความหมายแก่ขอ้ มูลที่ได้รบั โดยข้อคําถามมีลกั ษณะเป็ นมาตราวัด
แบบประเมินค่ าที่แ บ่ ง ช่ ว งการวัด 6 ระดับ จาก “จริง มากที่สุ ด” (6 คะแนน) ถึง “จริง น้ อ ยที่สุ ด ”
(1 คะแนน) แต่ ถ้าข้อคําถามที่มคี วามหมายทางลบผู้ตอบจะได้คะแนนในทิศทางตรงกันข้ามผู้ไ ด้
คะแนนมากเป็ นผูม้ กี ารรับรูก้ ารใช้ประโยชน์ดกี ว่าผูท้ ไ่ี ด้คะแนนน้อยกว่า
แบบวัดการรับรูก้ ารใช้ประโยชน์ มีขนั ้ ตอนการหาคุณภาพแบบวัด ดังนี้ การตรวจสอบ
ความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหาโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ จากผลการวิเคราะห์ค่า IOC จากข้อคําถามทัง้ หมด 5 ข้อ
พบว่า มีค่า IOC มากกว่าหรือ เท่ ากับ 0.50 ทัง้ 5 ข้อ หลังจากนัน้ นํ าไปทดลองใช้เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพเป็ นรายข้อ พบว่า มีค่าอํานาจจําแนกรายข้อระหว่าง 0.765-0.848 และมีค่าความเชื่อมันทั
่ ง้
ฉบับเท่ากับ 0.928 จึงนํ าไปเก็บข้อมูลจริง มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.751-0.786 และมี
ค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.909 และทําการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัด
การรับรู้การใช้ประโยชน์ พบว่า แบบจําลองการรับรู้การใช้ประโยชน์ ยงั ไม่สอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้พจิ ารณาตัดข้อคําถามทีม่ คี ่านํ้ าหนักองค์ประกอบน้อย รวมถึง
ข้อคําถามที่มคี วามซํ้าซ้อนกับข้อคําถามอื่นๆ โดยตัดออกทีละข้อคําถาม จนแบบจําลองดังกล่าวมี
ความสอดคล้อ งกลมกลืน กับ ข้อ มู ล เชิง ประจัก ษ์ พิจ ารณาได้ จ ากค่ า สถิติท่ีใ ช้ต รวจสอบความ
สอดคล้องกลมกลืนของแบบวัดการรับรู้ก ารใช้ประโยชน์ ได้แก่ χ2 = 38.30, df = 19, p = 0.005,
CFI = 0.99, GFI = 0.99, TLI = 0.99, RMSEA = 0.054 พบว่า ดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนเกือบ
ทุกตัวผ่านเกณฑ์ สําหรับค่า χ2 มีข้อยกเว้นว่าอาจมีนัยสําคัญทางสถิติได้ เนื่องจากจํานวนกลุ่ ม
ตัวอย่างที่มจี ํานวนมาก ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่าแบบจําลองการรับรูก้ ารใช้ประโยชน์ มคี วามสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการรับรูก้ ารใช้ประโยชน์ มีค่าความเชื่อมันของตั
่
วแปรแฝง ค่า
CR = 0.909 และ AVE = 0.666 สําหรับค่ านํ้ าหนัก องค์ประกอบของข้อ คําถามรายข้อ อยู่ระหว่าง
0.79-0.84 และมีจาํ นวนข้อคําถามการรับรูก้ ารใช้ประโยชน์ปรับใหม่จาํ นวน 5 ข้อ

63
ตัวอย่าง แบบวัดการรับรูก้ ารใช้ประโยชน์
(00) ข้าพเจ้ารับรูว้ ่าใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนทําให้การเรียนรูม้ ปี ระสิทธิภาพ
……….
……….
……….
……….
……….
……….
จริงมากทีส่ ดุ

จริงมาก

จริงค่อนข้างมาก

จริงค่อนข้างน้อย

จริงน้อย

จริงน้อยทีส่ ดุ

ชุดที่ 8 แบบวัดการรับรู้ความง่ายในการใช้ งานเป็ นแบบวัดที่ประเมินระดับความ
เชื่อ คาดหวังของผูท้ จ่ี ะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนทีส่ ามารถเรียนรูไ้ ด้ง่าย ไม่ตอ้ งใช้ความ
พยายามอย่างมากในการเรียนรูท้ ่จี ะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนหรือในการทําความเข้าใจ
โดยข้อคําถามมีลกั ษณะเป็ นมาตราวัดแบบประเมินค่าทีแ่ บ่งช่วงการวัด 6 ระดับ จาก “จริงมากที่สุด”
(6 คะแนน) ถึง “จริง น้ อ ยที่สุ ด ” (1 คะแนน) แต่ ถ้าข้อ คําถามที่ม ีค วามหมายทางลบผู้ต อบจะได้
คะแนนในทิศทางตรงกันข้ามผูไ้ ด้คะแนนมากเป็ นการรับรูค้ วามง่ายในการใช้งานดีกว่าผูท้ ไ่ี ด้คะแนน
น้อยกว่า
แบบวัดการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน มีขนั ้ ตอนการหาคุณภาพแบบวัด ดังนี้ การ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ จากผลการวิเคราะห์ค่า IOC จากข้อคําถาม
ทัง้ หมด 5 ข้อ พบว่า มีค่า IOC มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ทัง้ 5 ข้อ หลังจากนัน้ นํ าไปทดลองใช้เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพเป็ นรายข้อ พบว่า มีค่าอํานาจจําแนกรายข้อระหว่าง 0.253-0.483 และมีค่าความ
เชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับเท่ากับ 0.581 จึงนํ าไปเก็บข้อมูลจริง มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.2220.468 และมีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.563 และทําการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของ
โมเดลการวัดการรับรูค้ วามง่ายในการใช้งานพบว่า แบบจําลองการรับรูค้ วามง่ายในการใช้งานยังไม่
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนัน้ ผู้วจิ ยั จึงได้พจิ ารณาตัดข้อคําถามที่มคี ่านํ้ าหนัก
องค์ประกอบน้ อย รวมถึงข้อคําถามที่มคี วามซํ้าซ้อนกับข้อคําถามอื่นๆ โดยตัดออกทีละข้อคําถาม
จนแบบจําลองดังกล่าวมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้จากค่าสถิตทิ ใ่ี ช้
ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของแบบวัดการรับรูค้ วามง่ายในการใช้งาน ได้แก่ χ2 = 38.30,
df = 19, p = 0.005, CFI = 0.99, GFI = 0.99, TLI = 0.99, RMSEA = 0.054 พบว่ า ดั ช นี ค ว า ม
สอดคล้องกลมกลืนเกือบทุกตัวผ่านเกณฑ์ สําหรับค่า χ2 มีขอ้ ยกเว้นว่าอาจมีนัยสําคัญทางสถิติได้
เนื่องจากจํานวนกลุ่มตัวอย่างทีม่ จี าํ นวนมาก ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่าแบบจําลองการรับรูค้ วามง่ายในการ
ใช้งานมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการรับรูค้ วามง่ายในการใช้งาน มีค่า
ความเชื่อมันของตั
่
วแปรแฝง ค่า CR = 0.736 และ AVE = 0.494 สําหรับค่านํ้าหนักองค์ประกอบของ
ข้อคําถามรายข้ออยู่ระหว่าง 0.49-0.85 และมีจาํ นวนข้อคําถามการรับรูค้ วามง่ายในการใช้งานปรับ
ใหม่จาํ นวน 3 ข้อ
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ตัวอย่าง แบบวัดการรับรูค้ วามง่ายในการใช้งาน
(00) ข้าพเจ้าเชื่อว่าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนเป็ นเรือ่ งง่ายต่อการนําไปใช้
……….
……….
……….
……….
……….
……….
จริงมากทีส่ ดุ

จริงมาก

จริงค่อนข้างมาก

จริงค่อนข้างน้อย

จริงน้อย

จริงน้อยทีส่ ดุ

1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ผูว้ จิ ยั ขอหนังสือแนะนําตัว และจดหมายขออนุ ญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อติดต่อขอความร่วมมือกับบุคลากรของแต่คณะในการ
เก็บข้อมูล โดยรวบรวมข้อมูลผู้วจิ ยั จะเก็บรวบรวมด้วยตนเองและผู้ช่วยนักวิจยั ที่มปี ระสบการณ์
เกีย่ วกับการวิจยั มาแล้ว
2. นํ าหนังสือจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ยื่นต่อฝ่ ายวิชาการคณะศึกษาศาสตร์
เพื่อประสานขอความร่วมมือเก็บรวบรวมข้อมูลจากนิสติ ในช่วงการสัมมนาประสบการณ์วชิ าชีพครู
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2560 แจกแบบสอบถามและนัดหมายวันเวลา ในการรับแบบสอบถามกลับ
1.4 การวิ เคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
หลังจากที่ได้แบบสอบถามกลับคืนมา ผู้วจิ ยั ทําการตรวจสอบความสมบูรณ์ จํานวน
ของแบบสอบถาม และตรวจสอบคุณภาพของการตอบแบบสอบถาม โดยดําเนินการดังนี้
1. วิเคราะห์หาค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน และค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และ
ค่าสถิตอิ ่นื ๆ เพื่อเป็ นการตรวจสอบข้อมูลเบือ้ งต้น
2. วิเ คราะห์ รู ป แบบความสัม พัน ธ์ โ ครงสร้า งเชิง สาเหตุ แ บบมีต ัว แปรแฝง ด้ ว ย
โปรแกรม LISREL เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของรูปแบบสมมติฐานเชิงทฤษฎี กับ
ข้อ มูล เชิง ประจัก ษ์ โดยใช้ก ารประมาณค่ า แบบความน่ า จะเป็ นสู ง สุ ด และมีค่ าสถิติท่ใี ช้ใ นการ
ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลตามสมมติฐานเชิงทฤษฎีกบั ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดย
พิจารณาจากเกณฑ์การพิจารณาความสอดคล้องกลมกลืน (Hair; et al. 1995) ดังนี้
(1) ค่าสถิติไค-สแควร์(Chi-square: χ2) เป็ นการทดสอบว่ารูปแบบเชิงทฤษฎีท่ี
สร้างขึน้ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ โดยถ้าค่าสถิตไิ ค-สแควร์มคี ่าตํ่าและไม่ม ี
นัยสําคัญทางสถิติ แสดงว่า โมเดลทีก่ ําหนดขึน้ สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
(2) ค่ า RMSEA (Root mean square error of approximation) เป็ นค่ าที่บ่ ง บอก
ถึงความไม่สอดคล้องของรูปแบบที่สร้างขึน้ กับเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมของประชากร โดยค่า
RMSEA ที่มคี ่าตํ่ากว่า .10 แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนในระดับดี (Goof fit) ถ้ามีค่า
ตํ่ากว่า .05 แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนในระดับดีมาก (Very good fit) ถ้ามีค่าตํ่ากว่า
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.01 แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนในระดับดีเยีย่ ม (Outstanding fit) และถ้าค่า RMSEA
มีค่าเท่ากับ 0 แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนอย่างแท้จริง
(3) ดัชนี ว ดั ระดับความสอดคล้อง (Goodness-of-fit index: GFI) เป็ นอัต ราส่ วน
ของผลต่างระหว่างฟั งก์ชนความสอดคล้
ั่
องกลมกลืนจากโมเดลก่อนและหลังปรับโมเดลกับฟั งก์ชนั ่
ความสอดคล้องกลมกลืนก่ อนปรับโมเดล ค่า GFI ควรมีค่ามากกว่า .90 แสดงว่า โมเดลมีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
(4) ค่า CFI (Comparative fit index) เป็ นดัชนีท่คี ดิ ค้นโดยเบนท์เลอร์ เป็ นดัชนี
เชิง เปรีย บเที ย บที่ ม ีก ารคํ า นวณขึ้น จากค่ า สถิติ ไ คสแควร์ ท่ี ม ีก ารแจกแจงแบบ non-central
distribution มีค่าอยู่ระหว่าง 0-1 ยิง่ ค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนดีกว่า
โมเดลฐาน เกณฑ์ทน่ี ิยมใช้ คือ โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืน ควรมีค่า CFI ไม่ต่ ํากว่า .90
(5) ค่ า TLI (Tucker-Lewis index) หรือ เรียกว่ า NNFI (Non-normed fit index)มี
ค่ าอยู่ระหว่ าง 0-1 ยิง่ ค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่า โมเดลมีค วามสอดคล้อ งกลมกลืนดีก ว่าโมเดลฐาน
เกณฑ์ทน่ี ิยมใช้ คือ โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืน ควรมีค่า TLIไม่ต่ ํากว่า .90
(6) สหสัม พัน ธ์ พ หุ คู ณ กํ า ลัง สอง (Squared multiple correlation: R2) หรือ ค่ า
สัม ประสิท ธิก์ ารพยากรณ์ ข องตัว แปรสัง เกต โดยมีค่ า อยู่ร ะหว่ า ง 0 ถึง 1 โดยค่ า สถิติท่ีมคี ่าสูง
แสดงว่า โมเดลมีความเทีย่ งตรง แต่ถ้ามีค่าสถิตนิ ้อย แสดงว่า โมเดลมีความเทีย่ งตรงน้อย และไม่ม ี
ประสิทธิภาพ

ผลการวิ จยั ระยะที่ 1
ผูว้ จิ ยั ได้ดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อตอบสมมติฐานการวิจยั โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
รูป แบบความสัม พัน ธ์โ ครงสร้า งเชิง สาเหตุ (Structural equation modeling: SEM) พร้อ มกับ ได้
ดําเนินการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้ งต้น ก่อนวิเคราะห์รปู แบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุดว้ ย
โดยได้นําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้นของกลุ่มตัวอย่าง
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถิตพิ น้ื ฐานของตัวแปรและค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์รปู แบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุ
ผูว้ จิ ยั ได้กําหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อทีใ่ ช้ในการแปล เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ดังนี้
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ตาราง 5 สัญลักษณ์ทใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
สัญลักษณ์
M
SD
Sk
Ku
r
R2
χ2
df
p
GFI
RMSEA
TLI
DE
IE
TE

ความหมาย
ค่าเฉลีย่ (Mean)
ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
ค่าความเบ้ (Skewness)
ค่าความโด่ง (Kurtosis)
ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั (Pearson product moment correlation
coefficient)
ค่าสหสัมพันธ์พหุคณ
ู ยกกําลังสอง (Squared multiple correlation)
ค่าสถิตไิ ค-สแควร์ (Chi-square)
องศาแห่งความอิสระ (Degree of freedom)
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
ค่าดัชนีวดั ระดับความสอดคล้อง (Goodness of fit index)
ค่าประมาณความคลาดเคลื่อนของรากกําลังสองเฉลีย่ (Root mean square error
of approximation)
ค่าดัชนีทกั เกอร์ลอู สิ (Tucker-Lewis index)
อิทธิพลทางตรง (Direct effect)
อิทธิพลทางอ้อม (Indirect effect)
อิทธิพลรวม (Total effect)
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ตอนที่ 1 การวิ เคราะห์ข้อมูลเบือ้ งต้นของกลุ่มตัวอย่าง
่มตัวอย่าง
ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
ตาราง 6 ความถีแ่ ละร้อยละของข้อมูลลักษณะทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่าง
ข้อมูลคุณลักษณะทัวไป
่

จํานวน (คน)

ร้อยละ

ชาย
หญิง

139
210

39.8
60.2

การประถมศึกษา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
พลศึกษา
สุขศึกษา
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ทวไป
ั่
เคมี
ชีววิทยา
ฟิ สกิ ส์
สุขศึกษา-พลศึกษา
ดนตรีศกึ ษา-ดนตรีไทย
ศิลปะการแสดง
ทัศนศิลปศึกษา

48
28
19
32
21
24
16
33
20
21
22
28
19
10
8

13.8
8.0
5.4
9.2
6.0
6.9
4.6
9.5
5.7
6.0
6.3
8.0
5.4
2.9
2.3

เพศ

สาขาวิชาทีศ่ กึ ษา

จากตาราง 6 ผู้วจิ ยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากนิสติ ครู จํานวน 349 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง จํานวน 210 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.2 และเป็ นเพศชาย จํานวน 139 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.8
และส่ ว นใหญ่ กํ าลัง ศึก ษาอยู่ใ นสาขาวิชาการประถมศึก ษา จํานวน 48 คน คิด เป็ นร้อ ยละ 13.8
รองลงมา คือ สาขาวิทยาศาสตร์ทวไป
ั ่ จํานวน 33 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.5 และสาขาวิชาสังคมศึกษา
จํานวน 32 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.2
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ตอนที่ 2 การวิ เ คราะห์ ส ถิ ติ พื้ น ฐานของตัว แปรและค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ สหสัม พัน ธ์
ระหว่างตัวแปร
ค่าสถิติพ้นื ฐานของตัวแปรสัง เกตที่ทําการศึกษาอิทธิพ ลของปั จจัยทางจิต สังคมที่มตี ่ อ
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนของนิสติ ครู ผูว้ จิ ยั ศึกษาตัวแปรโดยการคํานวณ
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ค่าความเบ้ (Skewness) ค่าความ
โด่ง (Kurtosis) ค่าสถิตทิ ดสอบไค-สแควร์ (Chi-square) จากนัน้ จึงทําการทดสอบการแจกแจงแบบ
โค้งปกติ (Normal distribution) โดยพิจารณาจากผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิตขิ องทัง้ ความเบ้
และความโด่ง ถ้าไม่มนี ัยสําคัญทางสถิติ แสดงว่าตัวแปรมีการแจกแจงเป็ นโค้งปกติ ผลการทดสอบ
ปรากฏว่า ตัวแปรสังเกตทุกตัวแปรมีการแจกแจงเป็ นโค้งปกติ ข้อมูลแสดงไว้ดงั ตาราง 9
ตาราง 7 ค่าสถิตทิ ใ่ี ช้ตรวจสอบการแจกแจงแบบโค้งปกติของตัวแปรสังเกต

ตัวแปรสังเกต

M

1. การสืบค้นข้อมูล
2. การออกแบบการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3. การสร้างสรรค์ผลงานหรือสื่อการเรียนการสอน
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. เจตคติต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5. การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง
6. การรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
7. ความตัง้ ใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
8. การรับรูก้ ารใช้ประโยชน์
9. การรับรูค้ วามง่ายในการใช้งาน

SD

Sk

Ku

p

5.027 0.970 -0.237 -0.524 0.006*
4.888 0.687 -0.093 -0.267 0.432
4.962 0.743 -0.135 -0.373 0.145
5.135
4.511
4.956
4.899
5.211
4.999

0.651
0.847
0.699
0.694
0.689
0.764

-0.187
-0.058
-0.145
-0.101
-0.278
-0.212

-0.457
-0.186
-0.399
-0.319
-0.573
-0.474

0.033*
0.717
0.102
0.293
0.001*
0.019*

* p<.05
จากตาราง 7 พบว่า คะแนนเฉลีย่ ของตัวแปรสังเกตทีท่ าํ การศึกษา มีค่าอยูร่ ะหว่าง
4.511-5.211 สําหรับตัวแปรสังเกตทีม่ คี ่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด คือ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง มีค่าเฉลีย่
เท่ากับ 4.511 สําหรับตัวแปรสังเกตทีม่ คี ่าเฉลีย่ มากทีส่ ุด คือ การรับรูก้ ารใช้ประโยชน์ มีค่าเฉลีย่
เท่ากับ 5.211 ในส่วนการกระจายของข้อมูล ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของตัวแปรทีท่ ําการศึกษา
มีค่าอยู่ระหว่าง 0.651-0.970 สําหรับตัวแปรสังเกตทีม่ กี ารกระจายของข้อมูลน้อยทีส่ ุด คือ เจตคติ
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ต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.651 สําหรับตัวแปรสังเกตทีม่ กี าร
กระจายของข้อมูลมากทีส่ ุด คือ การสืบค้นข้อมูล มีค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.970
การตรวจสอบความเบ้ (Skewness) ของตัวแปรสังเกต พบว่า ตัวแปรสังเกตทัง้ หมดมีค่า
ความเบ้ตดิ ลบ แสดงว่าข้อมูลค่อนข้างเบ้ไปทางซ้ายหรือค่าเฉลีย่ มีค่าน้อยกว่าค่ามัธยฐาน โดยมีค่า
อยูร่ ะหว่าง -0.058 ถึง -0.278 ตัวแปรสังเกตทีม่ คี ่าความเบ้ตดิ ลบน้อยทีส่ ุด คือ การคล้อยตามกลุ่ม
อ้างอิง สําหรับตัวแปรทีม่ คี ่าความเบ้ตดิ ลบมากทีส่ ดุ คือ การรับรูก้ ารใช้ประโยชน์
การตรวจสอบค่าความโด่ง (Kurtosis) ของตัวแปรสังเกต พบว่า ตัวแปรสังเกตทัง้ หมดมี
ค่าความโด่งติดลบ แสดงว่าข้อมูลโด่งน้อยกว่าปกติ มีค่าอยูร่ ะหว่าง -0.186 ถึง -0.573 ตัวแปร
สังเกตทีม่ คี ่าความโด่งติดลบน้อยทีส่ ุด คือ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง สําหรับตัวแปรทีม่ คี ่าความโด่ง
ติดลบมากทีส่ ุด คือ การรับรูก้ ารใช้ประโยชน์
การทดสอบลักษณะของการแจกแจงแบบปกติ (Normal distribution) ของตัวแปรสังเกต
โดยสถิตทิ ดสอบไค-สแควร์ (Chi-square) พิจารณาจากค่านัยสําคัญทางสถิติ หากตัวแปรใดมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 แสดงว่าตัวแปรดังกล่าวมีการแจกแจงแบบไม่ปกติ ผลการตรวจสอบ
พบว่า ตัวแปรส่วนใหญ่มคี ่าไค-สแควร์ทไ่ี ม่มนี ยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 แสดงว่า ตัวแปรดังกล่าว
มีการแจกแจงแบบปกติ แต่อย่างไรก็ตาม กลับพบว่า มีตวั แปรสังเกตบางตัวมีค่าไค-สแควร์ทม่ี ี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 แสดงว่ามีการแจกแจงไม่ปกติ เช่น ตัวแปรการสืบค้นข้อมูล ตัวแปร
เจตคติต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวแปรการรับรูก้ ารใช้ประโยชน์ และตัวแปรการรับรูค้ วาม
ง่ายในการใช้งาน ซึง่ เมือ่ พิจารณาในภาพรวมแล้ว ตัวแปรสังเกตส่วนใหญ่มกี ารแจกแจงแบบปกติ
จึงยังคงมีความเหมาะสมกับการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นได้
หลังจากทีไ่ ด้ดาํ เนินการตรวจสอบการแจกแจงเป็ นโค้งปกติของตัวแปรสังเกตแล้ว ผูว้ จิ ยั ได้
ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั (Pearson
product moment correlation coefficient) เพื่อเป็ นการตรวจสอบว่าตัวแปรสังเกตทีศ่ กึ ษาจะต้องไม่
มีความสัมพันธ์กนั สูงมากจนเกิดปั ญหาภาวะร่วมเส้นตรงเชิงพหุ (Multicollinearity) โดยผลการ
ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ดังแสดงในตาราง 10
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ตาราง 8 ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทีท่ ําการศึกษา
ตัวแปร

1
2
3
4
.641**
.424** .362**
.022 -.027 .074
.094 .096 .166** .086

5

6

7

8

9

1. การสืบค้นข้อมูล
2. การออกแบบการเรียนการสอนฯ
3. การสร้างสรรค์ผลงานฯ
4. เจตคติต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5. การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง
6. การรับรูค้ วามสามารถในการควบคุม .127*

.062

.335** .031 .145**

.140**

.044

.308** .092

.071
.058

.087
.065

.141** .106* .199** .073 .043
.149** .132* .112* .191** .154** .285** -

พฤติกรรม
7. ความตัง้ ใจในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
8. การรับรูก้ ารใช้ประโยชน๋

9. การความง่ายในการใช้งาน

-

.040

.417**

-

* p<.05, ** p<.01
ผลการตรวจสอบวิเ คราะห์ ค วามสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งตัว แปรสัง เกตที่ศึก ษา พบว่ า มีค่ า
สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง .106 ถึง .641 โดยตัวแปรสังเกตทีม่ คี วามสัมพันธ์เชิงบวกมากทีส่ ุด คือ การ
สืบ ค้น ข้อ มูล กับ การออกแบบการเรีย นการสอนด้ว ยเทคโนโลยีส ารสนเทศ (r = .641, p<.01)
รองลงมาคือ การสืบค้นข้อมูล กับการสร้างสรรค์ผลงานหรือสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ (r = .424, p<.01) เมื่อพิจารณาจากค่ าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของตัว แปร พบว่า ใน
ภาพรวม คู่ความสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตทุกตัวไม่มคี ู่ใดทีม่ คี ่าความสัมพันธ์เกิน .85 ซึ่งจะทําให้
เกิดปั ญหาภาวะร่วมเส้นตรงเชิงพหุ (Multicollinearity) (Kline. 2005) ดังนัน้ ตัวแปรสังเกตที่ใช้ใน
การศึก ษาครัง้ นี้ จงึ ไม่มปี ั ญ หาภาวะร่ว มเส้นตรงเชิง พหุ ถือ ว่ าเป็ นข้อ มูล ที่เ หมาะสมสําหรับการ
วิเคราะห์สมการโครงสร้างเชิงเส้นได้
ตอนที่ 3 การวิ เคราะห์รปู แบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิ งสาเหตุ
ผลการวิเคราะห์รปู แบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุ เป็ นการตรวจสอบความสัมพันธ์
โครงสร้างเชิงเส้นที่ได้พฒ
ั นาจากแนวคิดทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องว่ามีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์หรือไม่ จากนัน้ จึงพิจารณาขนาดอิทธิพล สําหรับการวิจยั ระยะที่ 1 ทดสอบแบบจําลองตาม
สมมติฐานของรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุทม่ี ตี ่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสอนของนิสติ ครู ถ้าพบว่าแบบจําลองไม่มคี วามกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วจิ ยั จะ
ดํ า เนิ น การแก้ แ บบจํา ลองให้ม ีค วามกลมกลืน มากยิ่ง ขึ้น พิจ ารณาจากรายงานค่ าดัชนี ปรับแก้
(Modification index) และยอมให้ค่าความคลาดเคลื่อนของตัวแปรสังเกตในแบบจําลองสมการโครงสร้าง
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บางคู่มคี วามสัมพันธ์กนั ได้ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ทางแนวคิดและทฤษฎี
ตลอดจนผลการวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ผลการวิเคราะห์มรี ายละเอียดดังนี้
ผลการตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจําลองตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า
ค่ า χ2 = 23.65, df = 20, P = 0.258, RMSEA = 0.022, GFI = 0.99, TLI = 0.99, CFI = 0.99 ซึ่ง เมื่ อ
พิจารณาถึงค่าดัชนีวดั ความกลมกลืนเหล่านี้กบั เกณฑ์ท่บี ่งชีว้ ่าแบบจําลองมีความกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ พบว่า แบบจําลองตามสมมติฐานมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
เมื่อพิจารณาถึง ค่ าดัชนีวดั ความกลมกลืนเหล่านี้ก ับเกณฑ์ท่บี ่งชี้ว่าแบบจําลองมีค วาม
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุท่มี ตี ่อพฤติกรรม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนสําหรับนิสติ ครู มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจัก ษ์
สามารถประมาณค่าขนาดอิทธิพลในแบบจําลองดังกล่าวเป็ นทีย่ อมรับได้ โดยถือว่าเป็ นการยอมรับ
สมมติฐานที่ 1
ทัง้ นี้ ผลการวิเคราะห์ดงั ตาราง 9 และภาพประกอบ 11
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ตาราง 9 คะแนนมาตรฐานของอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม

ตัวแปรตาม

R2

การรับรูก้ ารใช้ประโยชน์

0.14

เจตคติต่อการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

0.04

ความตัง้ ใจในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

0.20

พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่ การสอน

0.28

ความ
สัมพันธ์
DE
IE
TE
DE
IE
TE
DE
IE
TE
DE
IE
TE

ตัวแปรอิ สระ
การรับรูค้ วามง่าย
ในการใช้งาน

การรับรูก้ ารใช้
ประโยชน์

เจตคติต่อการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

การคล้อยตาม
กลุ่มอ้างอิง

0.37*
0.37*
0.17*
0.07
0.02
0.19*
0.07
0.10
0.04
0.02
0.01
0.02
0.01
0.10
0.04
0.17*
0.31*
0.00
0.00
-0.01
0.00
0.17*
0.00
-0.01
0.31*
χ2 = 23.65, df = 20, P = 0.258, RMSEA = 0.022, GFI = 0.99, TLI = 0.99, CFI = 0.99

* p<.05

การรับรูค้ วามสามารถ
ในการควบคุม
พฤติกรรม
0.42*
0.42*
0.32*
-0.03
0.29*

ความตัง้ ใจในการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
-0.07
-0.07

73

การคล้อยตาม
0.85

R2 = 0.14

การรับรูก้ ารใช้
ประโยชน์

การรับรู้
การใช้
ประโยชน์

0.95

การ
สืบ
ค้น

0.31*

เจตคติ
0.07

การคล้อย
ตามกลุ่ม
อ้างอิง

ความตัง้ ใจ

0.88

0.04

0.31

การ
ออก
แบบ

การ
สร้าง
สรรค์

0.79* 0.84*

0.83

เจตคติต่อการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

0.37*

0.10

R2 = 0.04

ความตัง้ ใจใน
0.86*
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

พฤติกรรม
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่

-0.07
R2 = 0.20

R2 = 0.28

0.17*

การรับรูค้ วามง่าย
ในการใช้งาน

0.83

การรับรู้
ความง่าย
ในการใช้

0.17*

0.42*
0.32*

การรับรู้
ความสามารถ
ในการควบคุม
พฤติกรรม

0.94

การรับรู้
ความสามารถ

* p < .05
ภาพประกอบ 11 ผลการวิเคราะห์รปู แบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุทม่ี ตี ่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนสําหรับนิสติ ครู
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เมื่อ พิจ ารณาจากตาราง 9 และภาพประกอบ 11 อิ ท ธิพ ลของปั จ จัย เชิง สาเหตุ ท่ีม ีต่ อ
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน ซึง่ มีรายละเอียดตามสมมติฐานดังนี้
1.1 ความตัง้ ใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไม่มอี ทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน
1.2 การรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมีอทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 (ค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพล
เท่ากับ .32)
1.3 การรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมไม่มอี ทิ ธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน ผ่านความตัง้ ใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 การคล้ อ ยตามกลุ่ ม อ้ า งอิง มีอิ ท ธิพ ลทางตรงต่ อ พฤติก รรมการใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสอน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 (ค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ .31)
1.5 การคล้อ ยตามกลุ่มอ้างอิงไม่มอี ิทธิพ ลทางอ้อมต่ อ พฤติก รรมการใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสอน ผ่านความตัง้ ใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.6 เจตคติต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไม่มอี ทิ ธิพลทางตรงต่อความตัง้ ใจในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.7 เจตคติต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไม่มอี ิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน ผ่านความตัง้ ใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.8 การรับรูค้ วามง่ายในการใช้งานมีอทิ ธิพลทางตรงต่อการรับรูก้ ารใช้ประโยชน์ อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 (ค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ .37)
1.9 การรับรู้ความง่ายในการใช้งานมีอิทธิพลทางตรงต่อเจตคติต่อการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 (ค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ .17)
1.10 การรับ รู้ ค วามง่ า ยในการใช้ ง านไม่ ม ีอิท ธิพ ลทางอ้ อ มต่ อ เจตคติต่ อ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านการรับรูก้ ารใช้ประโยชน์
1.11 การรับรูค้ วามง่ายในการใช้งานมีอทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสอน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 (ค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ .17)
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ยอมรับสมมติฐาน จํานวน 5 ข้อ ได้แก่ สมมติฐานข้อที่ 1.2,
1.4, 1.8, 1.9 และ 1.11 กล่าวคือ ตัวแปรทีม่ คี ่าขนาดอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสอนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ประกอบด้วย การรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และการรับรูค้ วามง่ายในการใช้งาน
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ผูว้ จิ ยั จึงได้นําตัวแปรทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์รูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุท่มี ตี ่อ
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนสําหรับนิ ส ิตครู ไปดําเนิ นการพัฒ นาโมเดล
การเปลีย่ นพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนในศตวรรษที่ 21 สําหรับนิสติ ครู และ
ตรวจสอบประสิทธิผลของโมเดลการเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 สํ า หรับ นิ ส ิต ครู ซึ่ง จะนํ า เสนอรายละเอีย ดในบทที่ 4 วิธ ีดํ า เนิ น การวิจ ยั และผล
การวิเคราะห์ การวิจยั ระยะที่ 2

บทที่ 4
วิธีดาํ เนินการวิจยั และผลการวิเคราะห์ การวิจยั ระยะที่ 2
การวิจยั เรื่อง “โมเดลการเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 สําหรับนิสติ ครู” การวิจยั ระยะที่ 2 เป็ นการพัฒนาโมเดลการเปลีย่ นพฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่ อ การสอนในศตวรรษที่ 21 สํ า หรับ นิ ส ิต ครู และเป็ นการตรวจสอบ
ประสิทธิผลของโมเดลการเปลีย่ นพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนในศตวรรษที่
21 สํ า หรับ นิ ส ิ ต ครู ทั ง้ นี้ ขอผู้ ว ิจ ัย นํ า เสนอผลการวิเ คราะห์ ข้อ มู ล ในการวิจ ัย แบ่ ง ตามระยะ
การดําเนินการวิจยั ดังนี้

การวิ จ ัย ระยะที่ 2 การพัฒ นาโมเดลการเปลี่ ย นพฤติ กรรมการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสอนในศตวรรษที่ 21 สําหรับนิ สิตครู
มีจุดมุ่งหมายของการวิจยั เพื่อการพัฒนาโมเดลการเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสอนในศตวรรษที่ 21 สําหรับนิสติ ครู
2.1 การกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ ในการวิจ ยั เป็ น นิ ส ิต ครูห ลัก สู ต รการศึก ษาบัณ ฑิต (กศ.บ. 5 ปี ) ที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ศษ 281 (ED281) การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยี
สารสนเทศใน ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 จํานวน 9 กลุ่มเรียน 372 คน
กลุ่ มตัว อย่าง ได้แ ก่ นิ สติ ครูห ลัก สูตรการศึกษาบัณ ฑิต (กศ.บ. 5 ปี ) ที่ล งทะเบียน
เรียนรายวิชา ศษ281 (ED281) การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 จํานวน 2 กลุ่มเรียน จํานวน 56 คน ได้จากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม
(Cluster Random Sampling)
2.2 การพัฒนาโมเดลการเปลี่ยนพฤติ กรรม
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการพัฒนาตามกระบวนการ ADDIE 5 ขัน้ ตอน ดังต่อไปนี้
1. ขัน้ การวิเคราะห์ (Analysis) ผู้วจิ ยั นํ าข้อมูลจากการวิจยั ระยะที่ 1 จะได้ปัจจัยทาง
จิต สังคมที่มอี ิทธิพ ลต่ อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนตามแนวคิด TPACK
ทฤษฎีก ารเชื่อ มโยงความรู้ (Connectivism Theory) ทฤษฎีก ารเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุ ทธิปัญ ญา
สังคม (Social Cognitive Learning Theory) ด้วยกระบวนการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการ
จัด การเรีย นการสอนในชัน้ เรีย นและการเรีย นออนไลน์ ท่ีพ ัฒ นาขึ้น จากปั จ จัย ทางจิต สัง คมกับ
การศึกษาแนวคิดทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้อง ทฤษฎีและเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์
และสังเคราะห์เพื่อกําหนดรูปแบบการเรียนการสอนร่วมกับการวิเคราะห์เนื้อหา วิเคราะห์ผู้เรียน
และกําหนดวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน ซึง่ ข้อมูลในการวิเคราะห์นําไปใช้ในขัน้ การออกแบบ
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การเรียนการสอน โดยนํ าปั จจัยทางจิตสังคมที่มอี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสอน ได้แก่ การรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรม การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และ
การรับรูค้ วามง่ายในการใช้งาน มาบูรณาการกับการออกแบบโมเดลการเปลีย่ นพฤติกรรม
2. ขัน้ การออกแบบ (Design) เป็ นการนํ าข้อมูลที่ได้จากขัน้ การวิเคราะห์มาวางแผน
จัดกระบวนการเรียนการสอน การใช้ส่อื กิจกรรม การประเมินผล โดยการเขียนเป็ นแผนการสอน
และร่า งรูป แบบการเรีย นการสอนโดยร่า งเป็ นโมเดลการเปลี่ย นพฤติก รรมการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ การสอนในศตวรรษที่ 21 สํ าหรับ นิ ส ิต ครู ประกอบด้ว ย แผนการจัด การเรียนรู้
แผนการเรียนออนไลน์ สื่อและกิจกรรม และแบบวัดและประเมินผล โดยใช้แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้
ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญาสังคม (Social Cognitive Learning Theory) มาออกแบบสภาพแวดล้อม
การเรียนรูท้ ่เี น้ นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนเป็ นฐาน และมีตวั แบบคือครูผู้สอนจะใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนทุกครัง้ ทัง้ ในชัน้ เรียน และให้นิสติ
ได้ฝึ ก การใช้ห้อ งเรียนออนไลน์ ผ่ านกิจกรรมและสภาพแวดล้อ มเสมือ นที่ผู้ส อนได้อ อกแบบและ
พัฒนาขึน้ หลังจากนัน้ นํ าไปปรึกษาอาจารย์ท่ปี รึกษาและปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้ทรงคุณ วุฒดิ ้าน
เทคโนโลยีการศึกษา ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน ด้านพฤติกรรมศาสตร์ และด้านการวัดและ
ประเมินผลจํานวน 5 คนสัมภาษณ์ เชิงลึกและประเมินความเหมาะสมในการนํ าไปใช้ในการพัฒนา
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนต่อไป
3. ขัน้ การพัฒนาและผลิต (Development / Production) เป็ นขัน้ ของการนําสิง่ ทีไ่ ด้
จากขัน้ การออกแบบมาพัฒนา ผลิตเป็ นชิน้ งาน เช่น เอกสารประกอบการสอน สื่อการสอน แผน
การจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบ แบบประเมิน และห้องเรียนออนไลน์ในขัน้ นี้ผสู้ อนผลิตสื่อการเรียน
การสอนออกมาเป็ นชิน้ งานพร้อมนํ าไปใช้จริงในขัน้ ทดลองนําไปใช้ โดยเน้นการใช้ส่อื ทีใ่ ช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็ นหลัก แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ โปรแกรมสําเร็จรูป (MS-Office) Web Application
(Kahoots, Padlet, Mentimeter, Crosswords, Plicker, ZipGrade, Song Smith, Stop Motion,
Picktochart, VidClips, Class Craft และ PowToon) Online Classroom (Edmodo และ Nearpod)
โดยเน้นกิจกรรมทีใ่ ห้ผเู้ รียนได้ฝึกปฏิบตั ิ มีส่วนร่วมในการเรียนผ่านสื่อและเทคโนโลยีให้มากทีส่ ุด
ทัง้ ขัน้ นําเข้าสู่บทเรียน ขัน้ สอน และขัน้ สรุป เน้นการจัดการเรียนรูเ้ ชิงรุกและผูเ้ รียนเป็ นสําคัญตาม
ตามแนวคิด TPACK และทฤษฎีการเชื่อมโยงความรู้ (Connectivism Theory)
4. ขัน้ นํ า ไปใช้ (Implementation) เป็ นขัน้ ของการจัด การเรีย นรู้โ ดยนํ า โมเดลการ
เปลีย่ นพฤติกรรมทีผ่ วู้ จิ ยั ออกแบบและพัฒนามาทดลองใช้กบั กลุ่มทีม่ ใิ ช่กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเล็กจํานวน
15 คน แล้วประเมินผลเพื่อนํามาเป็ นข้อมูลในการนํามาปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนการสอนนัน้ ให้
มีประสิทธิภาพ โดยผูส้ อนจะต้องใช้เทคนิควิธกี ารสอน การจัดการชัน้ เรียน ร่วมกับสื่อการเรียน
การสอนทีส่ ร้างขึน้ ซึง่ ทัง้ หมดมาจากขัน้ ตอนการวางแผนและออกแบบการสอนทีไ่ ด้กําหนดไว้
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5. ขัน้ การประเมิ น ผล (Evaluation) ผู้ ว ิ จ ัย นํ า โมเดลการเปลี่ ย นพฤติ ก รรมฯ ที่
พัฒนาขึน้ ผ่านการปรับปรุงแก้ไข แล้วนํ าไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างทีก่ ําหนด จํานวน 2 กลุ่มเรียน
และประเมินพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน ร่วมกับแบบประเมินพฤติกรรมการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน โดยเก็บข้อมูล 3 ระยะ ได้แก่ ก่อน ระหว่างการทดลองและ
หลังการทดลอง และทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มทดลอง 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มมนุ ษยศาสตร์และ
สัง คมศาสตร์ และกลุ่ ม วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ตามแผนการสอน รายวิช า ศษ 281 การ
ออกแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ED 281 Design and Development
of Media, Innovation and Information Technology for Educational Communication)
ตาราง 10 การเก็บข้อมูลในระยะก่อนทดลอง ระหว่างทดลอง และหลังทดลอง
ระยะเวลา

ก่อนทดลอง

ระหว่างทดลอง

หลังทดลอง

กลุ่ม A

สัปดาห์ท่ี 1

สัปดาห์ท่ี 6

สัปดาห์ท่ี 12

กลุ่ม B

สัปดาห์ท่ี 1

สัปดาห์ท่ี 6

สัปดาห์ท่ี 12

ในการเก็บข้อมูล

โดยแบ่งการประเมินพฤติกรรมเป็ น 3 รูปแบบ ดังนี้
1) แบบประเมินพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนข้อคําถามมีลกั ษณะ
เป็ นมาตราประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ “จริงมากที่สุด” (6 คะแนน) ถึง “จริงน้ อยที่สุด” (1 คะแนน)
แต่ถ้าข้อคําถามทีม่ คี วามหมายทางลบผูต้ อบจะได้คะแนนในทิศทางตรงกันข้ามผูไ้ ด้คะแนนมากเป็ น
ผูม้ พี ฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนดีกว่าผู้ทไ่ี ด้คะแนนน้อยกว่า ประเมินโดยให้
นิสติ รายงานตนเอง
2) แบบวัดพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน เป็ นแบบวัดคะแนนรูบริคส์
5 ระดับ โดยมีกรอบการประเมินพฤติกรรม ดังนี้ การสืบค้นข้อมูล การออกแบบการเรียนการสอน
ด้ว ยเทคโนโลยีส ารสนเทศ และการสร้างสรรค์ผ ลงานหรือ สื่อ การเรียนการสอนด้ว ยเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็ น แบบวัด คะแนนรูบ ริค ส์ 5 ระดับ ตัง้ แต่ “ดีม าก” ถึง “ต้ อ งปรับ ปรุง ” ประเมิน โดย
อาจารย์ผสู้ อน
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ตาราง 11 กรอบการประเมินพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน
พฤติ กรรม

1

2

3

4

5

ต้องปรับปรุง

พอใช้

ดี

ค่อนข้างดี

ดีมาก

1. การสืบค้น
ข้อมูล

ไม่ใช้เทคโนโลยี
ในการสืบค้น
ข้อมูลมาใช้ในการ
สอนได้

ใช้เทคโนโลยีใน
การสืบค้น
ข้อมูลมาใช้
ประกอบในการ
สอนได้

ใช้เทคโนโลยีในการ
สืบค้นข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลทีเ่ ชือ่ ถือ
ได้มาใช้ประกอบใน
การสอนได้

สอนการใช้
เทคโนโลยีในการ
สืบค้นข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลทีเ่ ชือ่ ถือ
ได้

สอนการใช้
เทคโนโลยีในการ
สืบค้นข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลที่
เชือ่ ถือได้เข้าใจได้ดี
และสร้างสรรค์

2. การออกแบบ
การเรียนการสอน
ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ

เรียนรูก้ ารใช้
เทคโนโลยีเพือ่
การสอนจาก
ครูผสู้ อนแต่ไม่
สามารถนําไป
ออกแบบการสอน
ได้

เรียนรูก้ ารใช้
เทคโนโลยีเพือ่
การสอนจาก
ครูผสู้ อนและ
สามารถนําไป
ออกแบบ
การสอนได้

เรียนรูก้ ารใช้
เทคโนโลยีเพือ่ การ
สอนจากครูผสู้ อน
และสามารถนําไป
ออกแบบการสอนได้
เหมาะสมกับผูเ้ รียน

เรียนรูก้ ารใช้
เทคโนโลยีเพือ่ การ
สอนและออกแบบ
การสอนได้
เหมาะสมกับผูเ้ รียน
อย่างสร้างสรรค์

เรียนรูก้ ารใช้
เทคโนโลยีเพือ่ การ
สอนใหม่ๆ และ
นําไปออกแบบ
การสอนได้
เหมาะสมกับผูเ้ รียน
อย่างสร้างสรรค์

3. การสร้างสรรค์
ผลงานหรือสือ่
การเรียนการสอน
ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ

เข้าใจและเลือกใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
สอนจากการเรียน
ในชัน้ เรียนได้

เข้าใจและ
เลือกใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศใน
การสอน
นอกจากการ
เรียนในชัน้ เรียน
มาใช้ได้

เข้าใจและ
ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
สอนพืน้ ฐานมาสร้าง
การเรียนรูไ้ ด้อย่าง
เหมาะสม

เข้าใจและ
ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
สอนใหม่ๆ มาใช้ได้
อย่างสร้างสรรค์

เข้าใจและสามารถ
ผลิตนวัตกรรมโดย
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
สอนแบบใหม่ๆ ได้
อย่างสร้างสรรค์

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เพื่อการสอน
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2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้โมเดลการเปลีย่ นพฤติกรรมก่อน ระหว่าง และหลังการ
ใช้รูปแบบการเรียนการสอนฯ กับกลุ่มตัวอย่างเป็ นเวลา 12 สัปดาห์ โดยการทดลองผู้วจิ ยั ประเมิน
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนก่อนการทดลอง ระหว่างการทดลองในสัปดาห์ท่ี
6 และหลังการทดลอง ในสัปดาห์ท่ี 12 จากขัน้ ตอนการวิจยั
2.4 การวิ เคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้สถิติ ดังนี้
1. ข้อ มู ล ทัว่ ไปและลัก ษณะพื้ น ฐานของตัว แปร วิเคราะห์ ด้ ว ยสถิติ เชิง พรรณนา
(Descriptive statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสหสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปร
2. สถิตทิ ใ่ี ช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซํ้า
(Repeated Measure ANOVA) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบแบบพหุ (MANOVA)

ผลการวิ จยั ระยะที่ 2
งานวิจยั ระยะที่ 2 มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนา โมเดลการเปลีย่ นพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสอนในศตวรรษที่ 21 สําหรับนิสติ ครู นําเสนอผลการวิจยั ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาโมเดลการเปลี่ยนพฤติ กรรม
โมเดลการเปลี่ยนพฤติก รรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ การสอนในศตวรรษที่ 21
ั นามาจาก
สําหรับนิสติ ครู “DE-LEARNE Approach” เป็ นกระบวนการจัดการเรียนการสอนทีพ่ ฒ
การศึกษาอิทธิพ ลของปั จจัยทางจิตสังคมที่ส่งผลต่ อ พฤติก รรมการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อ
การสอนในศตวรรษที่ 21 สําหรับนิ สติ ครู พบว่า ตัวแปรที่มคี ่าขนาดอิทธิพลต่ อพฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ประกอบด้วย การรับรูค้ วามสามารถใน
การควบคุมพฤติกรรม การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และการรับรูค้ วามง่ายในการใช้งาน
ผู้วจิ ยั จึงได้นําตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์รปู แบบโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ท่มี ตี ่อ
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนสําหรับนิสติ ครู ไปดําเนินการพัฒนาโมเดลการ
เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนในศตวรรษที่ 21 สําหรับนิ สติ ครู และ
ตรวจสอบประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนบนพื้นฐานของปั จจัยทางจิตสังคมเพื่อพัฒนา
พฤติก รรมการใช้ เทคโนโลยีส ารสนเทศสํ าหรับ นิ ส ิต ครู บู ร ณาการกับ ทฤษฎีเชื่อ มโยงความรู้
(Connectivism) ทฤษฎีรูปแบบ TPACK ทฤษฎีการเรียนรูท้ างสังคมเชิงพุ ทธิปัญ ญาของแบนดูรา
และแนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานนํ ามาเป็ นพื้นฐานในการออกแบบเป็ นโมเดล
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การเปลี่ยนพฤติกรรม “DE-LEARNE Approach” ซึ่งมี 8 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ขัน้ สาธิตความรู้
(D: Demonstrate) 2) ขัน้ เข้าสู่สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (E: Environment) 3) ขัน้ พร้อมสร้างการ
เรียนรู้ (L: Learning) 4) ขัน้ ครูศิษย์มปี ฏิสมั พันธ์(E: Enagement) 5) ขัน้ กิจกรรมสร้างสรรค์ (A:
Activity) 6) ขัน้ กลุ่มสัมพันธ์สะท้อนคิด (R: Response) 7) ขัน้ ผลิตนวัตกรรม (N: New Technology
& Innovation) และ 8) ขัน้ ประเมินปรับปรุง (E: Evaluation)

ภาพประกอบ 12 รูปแบบการเรียนการสอน DE-LEARNE Approach
แนวคิ ด
โมเดลการเปลีย่ นพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนในศตวรรษที่ 21
สําหรับนิสติ ครู “DE-LEARNE Approach” เป็ นกระบวนการจัดการเรียนการสอนทีพ่ ฒ
ั นามาจาก
การศึกษาอิทธิพลของปั จจัยทางจิตสังคมทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การสอนในศตวรรษที่ 21 สําหรับนิสติ ครู พบว่า ตัวแปรทีม่ คี ่าขนาดอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้
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เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ประกอบด้วย การรับรูค้ วามสามารถใน
การควบคุมพฤติกรรม การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และการรับรูค้ วามง่ายในการใช้งาน
ผูว้ จิ ยั จึงได้นําตัวแปรทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์รปู แบบโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุทม่ี ตี ่อ
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนสําหรับนิสติ ครู ไปดําเนินการพัฒนาโมเดลการ
เปลีย่ นพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนิสติ ครู และตรวจสอบประสิทธิผลของโมเดล
การเปลีย่ นพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนิสติ ครู บูรณาการกับทฤษฎีเชื่อมโยง
ความรู้ (Connectivism) ทฤษฎีรปู แบบ TPACK ทฤษฎีการเรียนรูท้ างสังคมเชิงพุทธิปัญญาของ
แบนดูราและแนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานนํ ามาเป็ นพืน้ ฐานในการออกแบบเป็ น
โมเดลการเปลีย่ นพฤติกรรม “DE-LEARNE Approach” ซึง่ มี 8 องค์ประกอบ ดังนี้
1. ขัน้ สาธิตความรู้ (D: Demonstrate) เป็ นขัน้ แรกทีผ่ สู้ อนจะต้องเตรียมความพร้อมใน
การสอนโดยต้องวิเคราะห์ผเู้ รียน กําหนดวัตถุประสงค์การเรียนรูแ้ ละบูรณาการการใช้เทคโนโลยีใน
การสอนเป็ นหลักเพื่อให้ผเู้ รียนได้เรียนรูพ้ ฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนจาก
ตัวแบบคือครู และเกิดการรับรูถ้ งึ ความง่ายในการใช้งานให้มากทีส่ ุดตามแนวคิดของรูปแบบการสอน
TPACK ตัวอย่างเช่น การใช้เว็บแอปพลิเคชันในการสร้
่
างความสนใจในการเรียนและสร้าง
ปฏิสมั พันธ์ในการเรียน (Mentimeter, Kahoots, Nearpod, Padlet Edmodo ฯลฯ) ในขัน้ สาธิต
ความรูเ้ ป็ นขัน้ ทีส่ ําคัญทีส่ ุดทีจ่ ะช่วยกระตุน้ และสร้างแรงจูงใจในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสอนให้กบั
ผูเ้ รียน เพือ่ ให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูแ้ ละเลียนแบบพฤติกรรมดังกล่าว และอาจารย์ผสู้ อนยังเป็ น
ต้นแบบให้กบั นิสติ ครูตามปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลคือการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง
โดยอาจารย์ผสู้ อนจะต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนทุกครัง้ จนเป็ นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการเรียนการสอน เพื่อเป็ นตัวแบบตามแนวคิดของแบนดูรา และเพื่อให้นสิ ติ รับรูค้ วาม
ง่ายในการใช้ประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้
และจะนําไปสู่การเปลีย่ นพฤติกรรมของนิสติ ครู โดยอาจารย์ผสู้ อนจะต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสอนตัง้ แต่ขนั ้ นําเข้าสู่บทเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ ขัน้ การสอนเป็ นการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อนําเสนอเนื้อหา และขัน้ สรุปเป็ นขัน้ ของการสร้างเสริมการนําความรูไ้ ปประยุกต์ใช้
และการสร้างสรรค์ผลงาน และบูรณาการกับการใช้หอ้ งเรียนออนไลน์ตามแนวคิดการเรียนแบบ
ผสมผสานและรูปแบบการสอน TPACK
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2. ขัน้ เข้าสู่สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (E: Environment) เป็ นการทีผ่ สู้ อนต้องสร้าง
สภาพแวดล้อมการเรียนรูโ้ ดยการเตรียมความพร้อมและสร้างบรรยากาศในการเรียนด้วยกิจกรรม
การเรียนรูท้ งั ้ ด้านกายภาพ จิตภาพ และสังคมภาพ ให้ทกุ คนในชัน้ เรียนมีความสุขสนุ กกับการเรียน
ให้มากทีส่ ุด ตามทฤษฎีการเรียนรูท้ างสังคมของแบนดูราทีป่ ระกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1)
องค์ประกอบด้านตัวบุคคล (P) 2) องค์ประกอบด้านพฤติกรรม(B) และ 3) องค์ประกอบด้าน
สภาพแวดล้อมหรือบุคคลรอบตัว (E) เน้นการมีปฏิสมั พันธ์ในการเรียนเป็ นการนํ ารูปแบบการเรียน
เชิงรุก (Active Learning) มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
3. ขัน้ พร้อมสร้างการเรียนรู้ (L: Learning) เป็ นขัน้ ทีน่ ิสติ ครูและอาจารย์ผสู้ อนเรียนรูเ้ นื้อหา
และแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกันผ่านสื่อและเทคนิควิธกี ารสอนทีบ่ รู ณาการเทคโนโลยีในการสอนในทุก
ครัง้ โดยให้นิสติ ครูเรียนจากเนื้อหาทีง่ ่ายไปหายาก เนื้อหาทีเ่ ข้าใจง่ายไปสู่เนื้อหาทีซ่ บั ซ้อน เพื่อให้
ผูเ้ รียนสามารถเชื่อมโยงความรูต้ ามทฤษฎีเชื่อมโยงความรู้ (Connectivism) และรูปแบบ TPACK
และนําปั จจัยการรับรูค้ วามง่ายในการใช้งานมาผนวกเข้ากับกิจกรรมโดยให้นิสติ ครูได้ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในกระบวนการและกิจกรรมการเรียน ได้แก่ การสืบค้นข้อมูล การออกแบบสื่อเพื่อการ
นําเสนอโดยใช้เทคโนโลยี และการสร้างสรรค์ผลงาน
4. ขัน้ ครูศษิ ย์มปี ฏิสมั พันธ์ (E: Enagement) เป็ นขัน้ ทีผ่ สู้ อนและผูเ้ รียนมีส่วนร่วมใน
การเรียนรูร้ ว่ มกันมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างนิสคิ รูและอาจารย์ผสู้ อน นิสติ ครูกบั นิสติ ครู และนิสคิ ครูกบั
เนื้อหา โดยใช้เทคโนโลยีเป็ นส่วนหนึ่งในการสร้างปฏิสมั พันธ์ในชัน้ เรียนและนอกชัน้ เรียน และการ
เรียนออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองและให้ผูเ้ รียนได้ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้
หลากหลายรูปแบบและเป็ นการฝึกปฏิบตั กิ ารใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนในฐานะนักเรียน
ทําให้นิสติ ครูมคี วามรูค้ วามสามารถและทักษะการใช้เทคโนโลยีอนั จะก่อให้เกิดการรับรูค้ วามง่ายใน
การใช้งาน และการควบคุมพฤติกรรมของตนเองในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ขัน้ กิจกรรมสร้างสรรค์ (A: Activity) เป็ นขัน้ การใช้กจิ กรรมสร้างสรรค์ทค่ี รูและผูเ้ รียน
ร่วมกันออกแบบกิจกรรมรายบุคคลและกลุ่ม ทัง้ กิจกรรมด้านเทคนิควิธกี ารและเทคโนโลยี เช่น การ
โต้วาที เกมการศึกษา เกมตอบคําถาม(Kahoots) การอภิปราย(Padlet) ในขัน้ กิจกรรมสร้างสรรค์
เป็ นขัน้ ทีเ่ สริมสร้างทักษะด้านการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรม ทีเ่ ป็ นองค์ประกอบของทักษะในศตวรรษที่
21 และบูรณาการทฤษฎีเชื่อมโยงความรู้ (Connectivism) จากการเรียนรูเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การสอนจากตัวแบบคืออาจารย์ผสู้ อน มาเชื่อมโยงสร้างสรรค์เป็ นกิจกรรมของตนเองและกลุ่มตาม
ความเชื่ยวชาญด้านเนื้อหาของตนเอง
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6. ขัน้ กลุ่มสัมพันธ์สะท้อนคิด (R: Response) เป็ นขัน้ ทีท่ ุกคนร่วมกันสะท้อนคิดทัง้ ด้าน
เนื้อหาและพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีของนิสติ ครูจากอาจารย์ผสู้ อนและเพื่อนเพื่อให้ทุกคนได้
ปรับปรุงการใช้เทคโนโลยีเพือ่ การสอนของตนเองอันจะนําไปสูก่ ารรับรูค้ วามสามารถในการควบคุม
พฤติกรรม และพัฒนาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนโดยตรงถ้านิสติ ครูได้ฝึก
ปฏิบตั ซิ ้ําๆ อย่างต่อเนื่องจะทําให้เกิดการเปลีย่ นพฤติกรรม และสร้างเสริมพฤติกรรมการรับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมผ่านกระบวนการนําเสนอความคิดรายบุคคลและกลุ่มในชัน้ เรียน
และในห้องเรียนออนไลน์
7. ขัน้ ผลิตนวัตกรรม (N: New Technology & Innovation) เป็ นขัน้ ทีน่ ิสติ ครูจะต้องนํ าความรู้
ด้านเนื้อหาและเทคโนโลยีมาออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีการสอนใหม่ ๆ ของตนเองและกลุ่มเพือ่
นําเสนอในชัน้ เรียน โดยสามารถเลือกได้ทงั ้ สื่อการเรียนการสอนและเทคนิควิธกี าร โดยบูรณาการ
เทคโนโลยีมาใช้ในการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาทีจ่ ะนํามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ในชัน้ เรียน โดยจะต้องสาธิตการสอนให้กบั ผูส้ อนและผูเ้ รียนประเมินเพือ่ ปรับปรุงแก้ไข ในขัน้ นี้เป็ น
การบูรณาการแนวคิดของบลูมในขัน้ การสร้างสรรค์ ร่วมกับทักษะในศตวรรษที่ 21 การคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม และการออกแบบการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านสื่อ
ชิน้ งานทีม่ อบหมาย โดยใช้โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนตามเนื้อหาสาระของกลุ่มตนเองทีไ่ ด้
ร่วมการสร้างสรรค์และออกแบบเป็ นลําดับขัน้ ตามแนวคิด ADDIE
8. ขัน้ ประเมินปรับปรุง (E: Evaluation) เป็ นขัน้ การประเมินพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการสอนแล้วสะท้อนผลเพื่อนํามาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในครัง้ ต่อไปให้ม ี
ประสิทธิภาพ และสะท้อนพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนให้กบั นิสติ ครูเป็ น
รายบุคคลและกลุ่ม
โดยสรุปโมเดลการเปลีย่ นพฤติกรรม “DE-LEARNE Approach” ซึง่ มี 8 องค์ประกอบ ได้แก่
1) ขัน้ สาธิตความรู้ (D: Demonstrate) 2) ขัน้ เข้าสูส่ ภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (E: Environment) 3)
ขัน้ พร้อมสร้างการเรียนรู้ (L: Learning) 4) ขัน้ ครูศษิ ย์มปี ฏิสมั พันธ์(E: Enagement) 5) ขัน้ กิจกรรม
สร้างสรรค์ (A: Activity) 6) ขัน้ กลุ่มสัมพันธ์สะท้อนคิด (R: Response) 7) ขัน้ ผลิตนวัตกรรม (N:
New Technology & Innovation) และ 8) ขัน้ ประเมินปรับปรุง (E: Evaluation) ได้บูรณาการปั จจัย
ทางจิตสังคม ได้แก่ การรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรม การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และการ
รับรูค้ วามง่ายในการใช้งานทีพ่ บจากการวิจยั ระยะที่ 1 มาออกแบบและพัฒนาโมเดลการเปลีย่ น
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พฤติกรรม หลังจากนัน้ นําไปสู่การวิจยั ในขัน้ ต่อไปคือ การศึกษาประสิทธิผลของโมเดลการเปลีย่ น
พฤติกรรม
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาประสิ ทธิ ผลของโมเดลการเปลี่ยนพฤติ กรรม
การศึกษาประสิทธิผลของโมเดลการเปลีย่ นพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สอนในศตวรรษที่ 21 สําหรับนิสติ ครู เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการทดลอง ระหว่างการทดลองและ
หลังการทดลอง และทดสอบความแตกต่ างระหว่างกลุ่มทดลอง 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนิ สติ ครูสาขา
มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกลุ่มนิสติ ครูสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแผนการสอน
รายวิชา ED 281 ซึง่ มีการนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
ตอนที่ 2.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้นของกลุ่มตัวอย่าง
ตอนที่ 2.2 การวิเคราะห์สถิตพิ น้ื ฐานของตัวแปร
ตอนที่ 2.3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
1. พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนหลังการใช้โมเดลการเปลี่ยน
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนในศตวรรษที่ 21 สําหรับนิสติ ครู มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ในระยะก่อน ระหว่างและหลังการทดลองแตกต่างกัน
2. พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนหลังการใช้โมเดลการเปลี่ยน
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนในศตวรรษที่ 21 สําหรับนิสติ ครูของนิสติ กลุ่ม
มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กบั นิสติ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่แตกต่างกัน
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
M
หมายถึง ค่าเฉลีย่
SD หมายถึง ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
F
หมายถึง ค่าสถิติ F จากการคํานวณความแปรปรวนหลายตัวแปร
SS หมายถึง ผลรวมของกําลังสองของค่าเบีย่ งเบน
MS หมายถึง กําลังสองเฉลีย่
df
หมายถึง ค่าองศาอิสระ
N
หมายถึง จํานวนนิสติ ครู
Sig หมายถึง ระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
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ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิจยั ระยะที่ 2 นี้ มีการนํ าเสนอข้อมูล แบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 การวิเคราะห์
ข้อ มู ล เบื้อ งต้ น ของกลุ่ ม ตัว อย่ าง ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ สถิ ติพ้ื นฐานของตัวแปร และตอนที่ 3
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยมีรายละเอียดของผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
ตอนที่ 2.1 การวิ เคราะห์ข้อมูลเบือ้ งต้นของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสติ ครูหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
(กศ.บ. 5 ปี ) ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ศษ 281 (ED281) การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม สื่อ
และเทคโนโลยีสารสนเทศในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 จํานวน 2 กลุ่มเรียน จํานวน 56 คน
ได้จากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) แสดงในตาราง 12
ตาราง 12 จํานวนและร้อยละของลักษณะทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่างทีเ่ ข้าร่วมโปรแกรม
่มตัวอย่าง
ลักษณะทัวไปของกลุ
่

รวม (N=56)
จํานวน
ร้อยละ

เพศ
ชาย
หญิง
กลุ่มสาขาวิชา
มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

26
30

46.4
53.6

31
25

55.4
44.6

จากตาราง 12 สามารถสรุปได้ว่า กลุ่ มตัวอย่างทัง้ หมด 56 คน ส่ วนใหญ่ เป็ น เพศหญิง
จํานวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.6 และเพศชาย จํานวน 26 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.4 และส่วนใหญ่
กําลังศึกษาในกลุ่มสาขาวิชามนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวน 31 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.4 และ
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.6 โดยทัง้ เพศ และกลุ่ม
สาขาวิชา มีสดั ส่วนทีไ่ ม่แตกต่างกัน
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ตอนที่ 2.2 การวิ เคราะห์สถิ ติพื้นฐานของตัวแปร
ตัวแปรตามในการวิจยั ระยะที่ 2 ได้แก่ พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน
โดยข้อมูลรายละเอียดสถิตพิ น้ื ฐานเกีย่ วกับตัวแปรตามดังกล่าว แสดงไว้ในตาราง 13
ตาราง 13 ค่ าเฉลี่ย และค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของพฤติก รรมการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อ
การสอน จําแนกตามช่วงเวลาทีท่ าํ การวัด

ตัวแปร
พฤติ กรรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสอน
ก่อนการทดลอง
ระหว่างการทดลอง
หลังการทดลอง

กลุ่มมนุษยศาสตร์ กลุ่มวิ ทยาศาสตร์
และสังคมศาสตร์ และเทคโนโลยี
(N=31)
(N=25)
SD
SD

1.48
3.87
5.00

0.24
0.21
0.49

1.32
3.82
4.89

0.21
0.32
0.50

รวม (N=56)
SD

1.41
3.85
4.95

0.24
0.26
0.49

จากตาราง 13 สามารถสรุปได้ว่า เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมสรุปได้ว่า ในกลุ่มรวม สําหรับ
คะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน ก่ อนการทดลองมีค่าเฉลี่ย
ระดับตํ่ า ( = 1.41, SD = 0.24) ระหว่างการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากก่ อนการทดลอง ( =
3.85, SD = 0.26) และหลังการทดลอง มีค่าเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ จากระหว่างการทดลอง ( = 4.95, SD =
0.49) เมือ่ พิจารณาแยกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้
ในกลุ่มสาขาวิชามนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สําหรับคะแนนเฉลีย่ ของพฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อ การสอน ก่ อ นการทดลองมีค่ าเฉลี่ย ระดับ ตํ่ า ( = 1.48, SD = 0.24)
ระหว่ างการทดลอง มีค่ าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น จากก่ อนการทดลอง ( = 3.87, SD = 0.21) และหลังการ
ทดลอง มีค่าเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ จากระหว่างการทดลอง ( = 5.00, SD = 0.49)
ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สําหรับคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อ การสอน ก่ อ นการทดลองมีค่ าเฉลี่ย ระดับ ตํ่ า ( = 1.32, SD = 0.21)
ระหว่ างการทดลอง มีค่ าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น จากก่ อนการทดลอง ( = 3.82, SD = 0.32) และหลังการ
ทดลอง มีค่าเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ จากระหว่างการทดลอง ( = 4.89, SD = 0.49)
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ตอนที่ 2.3 การวิ เคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติ ฐาน
ผูว้ จิ ยั ได้ตรวจสอบข้อตกลงเบือ้ งต้นของการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตทิ ดสอบสมมติฐาน โดย
ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซํ้า (Repeated measure ANOVA) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ผู้วจิ ยั ได้ทําการตรวจสอบการแจกแจงของข้อมูลว่า มีการแจกแจงปกติหรือไม่ จึงใช้
การตรวจสอบความเบ้และโด่ งของตัวแปรตามแต่ ละตัว ควบคู่ก ับการใช้ค่ าสถิติ Shapiro-Wilk test
ผลการวิเคราะห์พบว่า การสืบค้นข้อมูล การออกแบบการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสร้างสรรค์ผลงานหรือสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทําการวัดก่ อนการ
ทดลอง การสืบค้นข้อมูลทีท่ ําการวัดระหว่างการทดลอง และการสร้างสรรค์ผลงานหรือสื่อการเรียนการ
สอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทําการวัดหลังการทดลองมีนัยสําคัญทางสถิติ แต่เมื่อพิจารณาจาก
ความเบ้แ ละความโด่ ง พบว่ า ตัว แปรพฤติก รรมการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อ การสอนทัง้ 3
องค์ป ระกอบ ไม่ ม ีช่ ว งเวลาที่ทํ าการวัด ใดที่ม ีค่ าความเบ้เกิน 2 และค่ าความโด่ ง เกิน 7 (West;
Finch; & Curran. 1995) ดั ง นั ้น พฤติ ก รรมการใช้ เ ทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่ อ การสอนทั ง้ 3
องค์ประกอบ จึงมีการแจกแจงเป็ นปกติ ซึ่งเป็ นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นเรื่องการแจกแจงเป็ นปกติ
(Normality assumption)
2. ผู้วจิ ยั ได้ทําการทดสอบ Sphericity ของเมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วม
ของคะแนนค่ าเฉลี่ย ที่ได้ จากการวัด 3 ครัง้ โดยใช้ ส ถิ ติ ท ดสอบ Mauchly พบว่ า เมทริก ซ์ ค วาม
แปรปรวน-ความแปรปรวนร่ วมไม่ เป็ นเมทริก ซ์ เอกลักษณ์ (p = .000 ซึ่งน้ อยกว่ า .05) ซึ่งละเมิด
ข้อตกลงเบือ้ งต้น ดังนัน้ การทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สอนทัง้ 3 องค์ประกอบจากการวัดซํ้า 3 ช่วงเวลา จึงใช้การประมาณค่าแบบ Greenhouse-Geisser
3. การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร เพื่อทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบพหุ ดังตาราง 13 พบว่า การสืบค้นข้อมูล การออกแบบการเรียนการ
สอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสร้างสรรค์ผลงานหรือสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในระยะระหว่างการทดลองและระยะหลังการทดลอง มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ จึงทําให้สามารถวิเคราะห์ดว้ ยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบพหุ (MANOVA)
ได้
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ตาราง 14 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างการสืบค้นข้อมูล การออกแบบการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสร้างสรรค์ผลงานหรือสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ระหว่างการทดลองและหลังการทดลอง
ตัวแปร
1
2
3
4
5
6

1
1
.49**
.37**
.74**
.62**
.54**

2

3

4

5

6

1
.27*
.49**
.63**
.58**

1
.28*
.33*
.49**

1
.78***
.66***

1
.827***

1

** p<.01, * p<.05
หมายเหตุ: 1 การสืบค้นข้อมูล (วัดระหว่างการทดลอง)
2 การออกแบบการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (วัดระหว่างการทดลอง)
3 การสร้างสรรค์ผลงานหรือสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (วัดระหว่าง
การทดลอง)
4 การสืบค้นข้อมูล (วัดหลังการทดลอง)
5 การออกแบบการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (วัดหลังการทดลอง)
6 การสร้างสรรค์ผลงานหรือสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (วัดหลัง
การทดลอง)
2.3.1 สมมติ ฐ าน “พฤติ ก รรมการใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การสอน ทัง้ การ
สื บค้ นข้อมูล การออกแบบการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสร้างสรรค์
ผลงานหรือสื่ อการเรียนการสอนด้ วยเทคโนโลยี สารสนเทศหลังการใช้ โมเดลการเปลี่ ย น
พฤติ กรรมการใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การสอนในศตวรรษที่ 21 สํา หรับ นิ สิ ต ครู
มหาวิ ทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ ในระยะก่อน ระหว่างและหลังการทดลองแตกต่างกัน”
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ตาราง 15 เปรียบเทียบคะแนนพฤติก รรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน ทัง้ การสืบค้น
ข้อมูล การออกแบบการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสร้างสรรค์ผลงานหรือ
สื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อนการทดลอง ระหว่างการทดลอง และหลังการ
ทดลอง ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบพหุ (MANOVA)
แหล่งความแปรปรวน

df

ค่าสถิติ
Wilks’ Lambda

Multivariate
F-test

ช่วงเวลาทีท่ ําการวัด
(ก่อน ระหว่าง และหลังการทดลอง)

6

.023

202.262**

** P < .01
จากผลดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า คะแนนเฉลีย่ ของพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อ การสอน ทัง้ 3 องค์ ป ระกอบ ได้แ ก่ การสืบ ค้น ข้อ มู ล การออกแบบการเรีย นการสอนด้ ว ย
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสร้างสรรค์ผลงานหรือสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีค วามแตกต่ างไปตามช่ ว งเวลาที่ทํ าการวัด ซึ่งผลการวิเคราะห์ ข้อ มู ล ดังกล่ าวเป็ น การยอมรับ
สมมติฐานข้างต้น หลังจากนัน้ จึงทดสอบด้วย Univariate เพื่อทดสอบว่าแต่ละองค์ประกอบ มีความ
แตกต่างไปตามช่วงเวลาทีท่ าํ การวัดหรือไม่ ดังตาราง 16
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ตาราง 16 ผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน ทัง้
การสืบค้นข้อมูล การออกแบบการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสร้างสรรค์
ผลงานหรือ สื่อ การเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีส ารสนเทศ ตามช่ วงเวลาที่ทําการวัด (ก่ อ น
ระหว่าง และหลังการทดลอง)
แหล่งความแปรปรวน

ช่วงเวลา
ที่ทาํ การวัด

การสืบค้นข้อมูล
การออกแบบการเรียนการสอนด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การสร้างสรรค์ผลงานหรือสื่อการ
เรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ

Greenhouse-Geisser
SS
df
MS
F
382.102 1.462 261.283 1476.734**
367.856 1.467 250.687 1933.496**
356.185 1.790 198.949 862.171**

** P < .01
จากตาราง 16 พบว่ า พฤติ ก รรมการใช้ เ ทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่ อ การสอน ทั ง้ 3
องค์ประกอบ ได้แก่ การสืบค้นข้อมูล การออกแบบการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสร้างสรรค์ผลงานหรือสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้การประมาณค่า
Greenhouse-Geisser โดยค่า F = 1476.734, 1933.496 และ 862.171 ตามลําดับ ซึ่งมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 นั น่ คือ การวัด พฤติก รรมการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อ การสอน ทัง้ 3
องค์ประกอบ ได้แก่ การสืบค้นข้อมูล การออกแบบการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสร้างสรรค์ผลงานหรือสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่ ละช่วงเวลา มีอย่าง
น้อย 1 คู่ ทีแ่ ตกต่างกัน
ผู้วจิ ยั ได้ทําการทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ เพื่อตรวจสอบว่าการวัดครัง้ ใดบ้างที่แตกต่างกัน
โดยใช้วธิ ี Bonferroni ดังตาราง 17
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ตาราง 17 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ รายคู่ของพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน
ทัง้ การสืบ ค้ น ข้อ มู ล การออกแบบการเรีย นการสอนด้ ว ยเทคโนโลยีส ารสนเทศ และการ
สร้างสรรค์ผลงานหรือสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนิสติ ครู จากการวัด
3 ครัง้
พฤติ กรรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เพื่อการสอน
การสืบค้นข้อมูล

การออกแบบการเรียนการสอน
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
การสร้างสรรค์ผลงานหรือสือ่
การเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ความ
ความคลาด
(I) ช่วงเวลา
(J) ช่วงเวลา
แตกต่าง
เคลื่อน
ของค่าเฉลี่ย มาตรฐาน
หลังการทดลอง
ก่อนการทดลอง
3.628*
.085
ระหว่างการทดลอง
1.211*
.049
ระหว่างการทดลอง ก่อนการทดลอง
2.417*
.065
หลังการทดลอง
ก่อนการทดลอง
3.529*
.074
ระหว่างการทดลอง
1.050*
.050
ระหว่างการทดลอง ก่อนการทดลอง
2.480*
.047
หลังการทดลอง
ก่อนการทดลอง
3.493*
.099
ระหว่างการทดลอง

1.121*

.079

ก่อนการทดลอง

2.371*

.077

ระหว่างการทดลอง

* P < .05
จากตาราง 17 พบว่า การวัดหลังการทดลองกับการวัดระหว่างการทดลอง มีคะแนนเฉลีย่
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน ทัง้ การสืบค้นข้อมูล การออกแบบการเรียนการ
สอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสร้างสรรค์ผลงานหรือสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับนิสติ ครู แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ส่วนการวัดหลังการทดลองกับการวัดก่ อนการทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยพฤติก รรมการใช้
เทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อ การสอน ทัง้ การสืบ ค้ น ข้อ มู ล การออกแบบการเรีย นการสอนด้ว ย
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสร้างสรรค์ผลงานหรือสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับนิสติ ครู แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
การวัด หลัง การทดลองกับ การวัด ก่ อ นการทดลอง มีค ะแนนเฉลี่ย พฤติ ก รรมการใช้
เทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อ การสอน ทัง้ การสืบ ค้ น ข้อ มู ล การออกแบบการเรีย นการสอนด้ว ย
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสร้างสรรค์ผลงานหรือสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับนิสติ ครู แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
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คะแนนเฉลีย่ พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน ทัง้ การสืบค้นข้อมูล การ
ออกแบบการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสร้างสรรค์ผลงานหรือสื่อการเรียน
การสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนิสติ ครูสงู สุดจากการวัดครัง้ ที่ 3 รองลงมา คือ จากการวัด
ครัง้ ที่ 2 และครัง้ ที่ 1 ตามลําดับ
จากผลการทดลองดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า กลุ่มนิสติ ครูท่ไี ด้รบั พัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนบนพื้น ฐานของปั จจัยทางจิต สัง คมเพื่อ พัฒ นาพฤติก รรมการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ
ระหว่างการทดลองและหลังการทดลอง จะมีพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน ทัง้
การสืบค้นข้อ มูล การออกแบบการเรียนการสอนด้ว ยเทคโนโลยีส ารสนเทศ และการสร้างสรรค์
ผลงานหรือสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศสูงกว่าก่อนการทดลอง ซึง่ เป็ นการยอมรับ
สมมติฐานข้างต้น
2.3.2 สมมติ ฐาน “พฤติ กรรมการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนหลังการใช้
โมเดลการเปลี่ ย นพฤติ ก รรมการใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การสอนในศตวรรษที่ 21
สําหรับนิ สิตครู มหาวิ ทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ ของนิ สิตกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กับนิ สิตกลุ่มวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่แตกต่างกัน”
ตาราง 18 ผลการทดสอบความแตกต่ างของพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน
จําแนกตามกลุ่มสาขาวิชา (นิสติ ครูเป็ นผูป้ ระเมิน)

พฤติ กรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสอน
การสืบค้นข้อมูล
ระหว่างการทดลอง
หลังการทดลอง
การออกแบบการเรียนการสอน
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระหว่างการทดลอง
หลังการทดลอง
การสร้างสรรค์ผลงานหรือสื่อการเรียนการสอน
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระหว่างการทดลอง
หลังการทดลอง

กลุม่
มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
SD

กลุม่
วิ ทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
SD

t

P

3.89
5.13

0.30
0.48

3.77
4.91

0.41
0.60

1.617
1.588

.113
.118

3.90
4.96

0.28
0.50

3.82
4.87

0.28
0.46

1.098
.694

.277
.491

3.77
4.99

0.48
0.68

3.95
4.95

0.50
0.63

-1.406
.199

.525
.843
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จากตาราง 18 เป็ นการประเมินของตัวนิสติ ครูเอง พบว่า ค่าเฉลีย่ พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่ อ การสอน ทัง้ การสืบ ค้ น ข้ อ มู ล การออกแบบการเรีย นการสอนด้ ว ยเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสร้างสรรค์ผลงานหรือสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ในกลุ่ม
ระหว่างการทดลองและหลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มสาขาวิชามนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่ม ี
ความแตกต่างกัน
ตาราง 19 ผลการทดสอบความแตกต่ างของพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน
จําแนกตามกลุ่มสาขาวิชา (อาจารย์ผสู้ อนเป็ นผูป้ ระเมิน)

พฤติ กรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสอน
การสืบค้นข้อมูล
การออกแบบการเรียนการสอน
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
การสร้างสรรค์ผลงานหรือสื่อการเรียนการสอนด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุม่
มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
SD
4.01
0.46

กลุม่
วิ ทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
SD
3.88
0.35

t

P

1.359

.178

4.03

0.74

3.60

0.78

2.439* .017

4.45

0.52

4.05

0.63

3.054** .003

** p<.01, * p<.05
จากตาราง 19 เป็ นการประเมินของอาจารย์ผสู้ อน พบว่า ค่าเฉลีย่ พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสอน โดยการสืบค้นข้อมูล ในกลุ่มระหว่างการทดลองและหลังการทดลอง ระหว่าง
กลุ่ มสาขาวิชามนุ ษ ยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่ ม ีความแตกต่ างกัน แต่ ก ารออกแบบการเรีย น
การสอนด้ว ยเทคโนโลยีส ารสนเทศ ในกลุ่มระหว่ างการทดลองและหลังการทดลอง ระหว่ างกลุ่ ม
สาขาวิชามนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และ
การสร้างสรรค์ผลงานหรือสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ในกลุ่มระหว่างการทดลอง
และหลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มสาขาวิชามนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
สามารถสรุปได้ว่า นิสติ ครูเป็ นผูป้ ระเมินตนเอง พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การสอนหลังการใช้โมเดลการเปลีย่ นพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนในศตวรรษ
ที่ 21 สําหรับนิสติ ครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ของนิสติ กลุ่มมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กบั
นิสติ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่แตกต่างกัน
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ส่วนอาจารย์ผู้สอนผู้ประเมินนิสติ ครู พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน
หลังการใช้รปู แบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเป็ นฐานบนพืน้ ฐานของปั จจัยทางจิตและสังคม
เพื่อพัฒนาพฤติก รรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ การสอนในศตวรรษที่ 21 สําหรับนิสติ ครู
มหาวิท ยาลัย ศรีน คริน ทรวิ โ รฒ ของนิ ส ิต กลุ่ ม มนุ ษ ยศาสตร์แ ละสัง คมศาสตร์ก ั บ นิ ส ิต กลุ่ ม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมคี วามแตกต่างกันในองค์ประกอบการออกแบบการเรียนการสอนด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสร้างสรรค์ผลงานหรือสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึง่ เป็ นการยอมรับสมมติฐานเป็ นบางส่วน
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
1

2

3

การสืบค้นข้อมูล

4

5

6

7

8

การออกแบบการเรียนการสอน

9

10

11

12

การสร้างสรรค์ผลงานฯ

ภาพประกอบ 13 กราฟเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนระหว่าง
ใช้โมเดลการเปลีย่ นพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนในศตวรรษที่ 21 สําหรับ
นิสติ ครู จําแนกตามองค์ประกอบของพฤติกรรม 3 องค์ประกอบ การสืบค้นข้อมูล การออกแบบการ
เรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ สร้างสรรค์ผลงานหรือสื่อการเรียนการสอนด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนิสติ ครู จากการวัด 12 ครัง้ ของนิสติ กลุ่มมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จากคะแนนรายบุคคล (อาจารย์ผสู้ อนเป็ นผูป้ ระเมิน)
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การสืบค้นข้อมูล

4

5

6

7

8

การออกแบบการเรียนการสอน

9

10

11

12

การสร้างสรรค์ผลงานฯ

ภาพประกอบ 14 กราฟเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนระหว่าง
ใช้โมเดลการเปลีย่ นพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนในศตวรรษที่ 21 สําหรับ
นิสติ ครู จําแนกตามองค์ประกอบของพฤติกรรม 3 องค์ประกอบ การสืบค้นข้อมูล การออกแบบ
การเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสร้างสรรค์ผลงานหรือสื่อการเรียนการสอนด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนิสติ ครู จากการวัด 12 ครัง้ ของนิสติ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จากคะแนนรายบุคคล (อาจารย์ผสู้ อนเป็ นผูป้ ระเมิน)
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จากภาพประกอบ 13 และ 14 พบว่า องค์ประกอบการสืบค้นของนิสติ กลุ่มมนุ ษย์และสังคม
กับกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่แตกต่ างกันมากนัก แต่องค์ประกอบการออกแบบการเรียน
การสอนด้ ว ยเทคโนโลยีส ารสนเทศของกลุ่ มมนุ ษ ยศาสตร์และสังคมศาสตร์ม ีแ นวโน้ ม คะแนน
การเปลี่ยนพฤติก รรมสูงกว่ ากลุ่ มวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ส่ ว นองค์ป ระกอบการสร้างสรรค์
ผลงานหรือ สื่อ การเรีย นการสอนฯ ในกลุ่ ม มนุ ษ ยศาสตร์แ ละสังคมศาสตร์ม ีก ารเปลี่ย นแปลง
อย่างต่อเนื่องเป็ นลําดับ แต่ในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมกี ารเปลีย่ นแปลงสูงสุดในสัปดาห์ท่ี
6 และ 7 และมีแนวโน้มลดลงในสัปดาห์ท่ี 8-10

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่อง “โมเดลการเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 สําหรับนิสติ ครู” ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารศึกษาเชิงปริมาณพหุวธิ ี (Multimethod) (Tashakkori
& Teddlie. 2003) เป็ นลักษณะการศึกษาที่ใช้ วิธวี ทิ ยามากกว่าหนึ่งวิธใี นการวิจยั แต่ อยู่บนฐาน
กระบวนทัศน์ เ ดียวกัน ซึ่งในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้ใช้การศึกษาโดย ใช้วธิ วี ทิ ยา 2 วิธ ี ซึ่งอยู่บนฐาน
แนวคิดปฏิฐานนิยม (positivism) เช่นเดียวกัน โดยสามารถแบ่งการวิจยั ออกเป็ น 2 ระยะ คือ การ
วิจยั ระยะที่ 1 เป็ นการศึกษาปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน
เมื่อค้นพบตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนแล้วจึงนํามาใช้
ใน การวิจยั ระยะที่ 2 เป็ นการวิจยั กึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) เพื่อพัฒนาโมเดล
การเปลีย่ นพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนในศตวรรษที่ 21 สําหรับนิสติ ครู
ในการวิจยั ระยะที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ นิสติ หลักสูตรการศึกษา
บัณฑิตทีก่ ําลังศึกษาอยูใ่ นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชัน้ ปี ท่ี 5 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2560
จาก 16 สาขาวิชา จากคณะร่ว มผลิต 6 คณะ ได้แ ก่ ศึก ษาศาสตร์ สัง คมศาสตร์ มนุ ษ ยศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และพลศึกษา จํานวน 349 คน ได้จากการสูตรของ Yamane ทีร่ ะดับ
ความเชื่อถือได้ 95% (α=.05) และนํ ามาคํานวณกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนจําแนกตามสาขาวิชาโดย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 8 ชุด ได้แก่ 1) แบบสอบถามลักษณะทางชีวสังคมและภูม ิ
หลัง 2) แบบวัดพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน 3) แบบวัดเจตคติต่อการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 4) แบบวัดการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง 5) แบบวัดการรับรูค้ วามสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรม 6) แบบวัดความตัง้ ใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 7) แบบวัดการรับรูก้ ารใช้
ประโยชน์ และ 8) แบบวัดการรับรูค้ วามง่ายในการใช้งานติดต่อขอความร่วมมือกับบุคลากรของแต่
คณะในการเก็บข้อมูล โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั จะเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและ
การวิเ คราะห์ข้อ มูล ด้ว ยการวิเ คราะห์รูปแบบความสัมพันธ์โ ครงสร้างเชิง สาเหตุ ด้ว ยโปรแกรม
LISREL
ในการวิจยั ระยะที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่ม
ผูเ้ ชีย่ วชาญทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 7 คน ด้วยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ได้จากการเลือกแบบเจาะจง จากผูท้ ม่ี คี ุณวุฒดิ า้ นเทคโนโลยี
การศึกษา ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน ด้านพฤติกรรมศาสตร์ และด้านการวัดและประเมินผล
และมีประสบการณ์ในการทํางานทีเ่ กีย่ วข้องอย่างน้อย 5 ปี และ 2) นิสติ ครูหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
(กศ.บ. 5 ปี ) ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ศษ281 (ED281) การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม สื่อ
และเทคโนโลยีสารสนเทศใน ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 จํานวน 9 กลุ่มเรียน 372 คน เป็ น
กลุ่มประชากร และกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสติ ครูหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต(กศ.บ. 5 ปี ) ทีล่ งทะเบียน
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เรียนรายวิชา ศษ 281 (ED281) การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 จํานวน 2 กลุ่มเรียน จํานวน 56 คน ได้จากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม
(Cluster Random Sampling) โดยผูว้ จิ ยั ดําเนินการพัฒนาตามกระบวนการ ADDIE 5 ขัน้ ตอนได้แก่
ขัน้ การวิเคราะห์ ขัน้ การออกแบบ ขัน้ การพัฒนาและผลิต ขัน้ การนําไปใช้ และขัน้ การประเมินผล ได้
ทํา การประเมิน พฤติก รรมเป็ น 3 รูป แบบ ได้แ ก่ 1) แบบประเมิน พฤติก รรมการใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสอนข้อคําถามมีลกั ษณะเป็ นมาตราประมาณค่า 6 ระดับ2) แบบวัดพฤติกรรม
การใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อ การสอน เป็ นแบบวัด คะแนนรูบริค ส์ 5 ระดับ โดยมีก รอบการ
ประเมินพฤติกรรม ดังนี้ การสืบค้นข้อมูล การออกแบบการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสร้ า งสรรค์ ผ ลงานหรื อ สื่ อ การเรี ย นการสอนด้ ว ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และ
3) แบบบันทึกพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ความถี่ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสอน การมีปฏิสมั พันธ์ การตอบข้อคําถาม การอภิปราย และการเผยแพร่ขอ้ มูลเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยการใช้รปู แบบการเรียนการสอนก่อน ระหว่าง และหลังการใช้รปู แบบการเรียนการสอนฯ
กับกลุ่มตัวอย่างเป็ นเวลา 12 สัปดาห์ โดยการทดลองผู้วจิ ยั ประเมินพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสอนก่อนการทดลอง ระหว่างการทดลองในสัปดาห์ท่ี 6 และหลังการทดลอง ใน
สัปดาห์ท่ี 12 จากขัน้ ตอนการวิจยั และวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซํ้า
(Repeated Measure ANOVA) และ T-test Independent
ผู้วจิ ยั ได้นําเสนอการสรุปผลการวิจยั การอภิปรายผลตามสมมติฐาน และข้อเสนอแนะ
เชิงปฏิบตั แิ ละการวิจยั ในครัง้ ต่อไป ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้

สรุปผลการวิ จยั
สรุปผลการวิ จยั ระยะที่ 1
การนํ าเสนอการสรุปผลการวิจยั โดยเริม่ จากการสรุปผลข้อมูลคุณลักษณะทัวไปของกลุ
่
่ม
ตัวอย่าง สรุปผลสถิตพิ ้นื ฐานของตัวแปร และสรุปผลการวิจยั ตามสมมติฐานที่สําคัญ โดยสามารถ
นําเสนอได้ดงั นี้
่มตัวอย่าง
1. สรุปผลข้อมูลคุณลักษณะทัวไปของกลุ
่
ผูว้ จิ ยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากนิสติ ครู จํานวน 349คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน
210 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.2 และเป็ นเพศชาย จํานวน 139 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.8 และส่วนใหญ่
กําลังศึกษาอยูใ่ นสาขาวิชาการประถมศึกษา จํานวน 48 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.8 รองลงมา คือ สาขา
วิทยาศาสตร์ทวไป
ั ่ จํานวน 33 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.5 และสาขาวิชาสังคมศึกษา จํานวน 32 คน คิด
เป็ นร้อยละ 9.2
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2. สรุปผลสถิ ติพื้นฐานของตัวแปร
คะแนนเฉลีย่ ของตัวแปรสังเกตทีท่ ําการศึกษา มีค่าอยู่ระหว่าง 4.511-5.211 สําหรับตัว
แปรสังเกตที่มคี ่าเฉลีย่ น้ อยที่สุด คือ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.511 สําหรับตัว
แปรสังเกตที่มคี ่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การรับรูก้ ารใช้ประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.211 ในส่วนการ
กระจายของข้อมูล ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรที่ทําการศึกษา มีค่าอยู่ระหว่าง 0.651-0.970
สําหรับตัวแปรสังเกตทีม่ กี ารกระจายของข้อมูลน้อยทีส่ ุด คือ เจตคติต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.651 สําหรับตัวแปรสังเกตที่มกี ารกระจายของข้อมูลมากทีส่ ุด คือ
การสืบค้นข้อมูล มีค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.970
การตรวจสอบความเบ้ (Skewness) ของตัวแปรสังเกต พบว่า ตัวแปรสังเกตทัง้ หมดมี
ค่าความเบ้ตดิ ลบ แสดงว่าข้อมูลค่อนข้างเบ้ไปทางซ้ายหรือค่าเฉลีย่ มีค่าน้อยกว่าค่ามัธยฐาน โดยมี
ค่าอยู่ระหว่าง -0.058 ถึง -0.278 ตัวแปรสังเกตที่มคี ่าความเบ้ติดลบน้ อยที่สุด คือ การคล้อยตาม
กลุ่มอ้างอิง สําหรับตัวแปรทีม่ คี ่าความเบ้ตดิ ลบมากทีส่ ุด คือ การรับรูก้ ารใช้ประโยชน์
การตรวจสอบค่าความโด่ง (Kurtosis) ของตัวแปรสังเกต พบว่า ตัวแปรสังเกตทัง้ หมด
มีค่าความโด่งติดลบ แสดงว่าข้อมูลโด่งน้ อยกว่าปกติ มีค่าอยู่ระหว่าง -0.186 ถึง -0.573 ตัวแปร
สังเกตทีม่ คี ่าความโด่งติดลบน้อยทีส่ ุด คือ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง สําหรับตัวแปรทีม่ คี ่าความโด่ง
ติดลบมากทีส่ ุด คือ การรับรูก้ ารใช้ประโยชน์
การทดสอบลัก ษณะของการแจกแจงแบบปกติ (Normal distribution) ของตัว แปร
สังเกต โดยสถิตทิ ดสอบไค-สแควร์ (Chi-square) พิจารณาจากค่านัยสําคัญทางสถิติ หากตัวแปรใด
มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 แสดงว่าตัวแปรดังกล่าวมีการแจกแจงแบบไม่ปกติ ผลการตรวจสอบ
พบว่า ตัวแปรส่วนใหญ่มคี ่าไค-สแควร์ทไ่ี ม่มนี ยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 แสดงว่า ตัวแปรดังกล่าว
มีการแจกแจงแบบปกติ แต่ อย่างไรก็ตาม กลับพบว่า มีตวั แปรสังเกตบางตัว มีค่ าไค-สแควร์ท่ีม ี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 แสดงว่ามีการแจกแจงไม่ปกติ เช่น ตัวแปรการสืบค้นข้อมูล ตัวแปร
เจตคติต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวแปรการรับรูก้ ารใช้ประโยชน์ และตัวแปรการรับรูค้ วาม
ง่ายในการใช้งาน ซึ่งเมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้ว ตัวแปรสังเกตส่วนใหญ่มกี ารแจกแจงแบบปกติ
จึงยังคงมีความเหมาะสมกับการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นได้
ผลการตรวจสอบวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่ างตัวแปรสังเกตที่ศึกษา พบว่า มีค่ า
สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง .106 ถึง .641 โดยตัวแปรสังเกตทีม่ คี วามสัมพันธ์เชิงบวกมากทีส่ ุด คือ การ
สืบค้นข้อมูล กับการออกแบบการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (r = .641, p<.01) เมื่อ
พิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของตัวแปร พบว่า ในภาพรวม คู่ความสัมพันธ์ของตัวแปร
สังเกตทุกตัวไม่มคี ู่ใดที่มคี ่าความสัมพันธ์เกิน .85 ซึ่งจะทําให้เกิดปั ญหาภาวะร่วมเส้นตรงเชิงพหุ
(Multicollinearity) (Kline. 2005) ดังนัน้ ตัวแปรสังเกตที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้จงึ ไม่มปี ั ญหาภาวะ
ร่วมเส้นตรงเชิงพหุ ถือว่าเป็ นข้อมูลทีเ่ หมาะสมสําหรับการวิเคราะห์สมการโครงสร้างเชิงเส้นได้
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3. สรุปผลตามสมมติ ฐาน
ผลการตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจําลองตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์
พบว่ า ค่ า χ2 = 23.65, df = 20, P = 0.258, RMSEA = 0.022, GFI = 0.99, TLI = 0.99, CFI = 0.99
ซึง่ เมื่อพิจารณาถึงค่าดัชนีวดั ความกลมกลืนเหล่านี้กบั เกณฑ์ทบ่ี ่งชีว้ ่าแบบจําลองมีความกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า แบบจําลองตามสมมติฐานมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
เมื่อพิจารณาถึงค่าดัชนีวดั ความกลมกลืนเหล่านี้กบั เกณฑ์ทบ่ี ่งชีว้ ่าแบบจําลองมีความ
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุทม่ี ตี ่อพฤติกรรม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนสําหรับนิสติ ครู มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจัก ษ์
สามารถประมาณค่าขนาดอิทธิพลในแบบจําลองดังกล่าวเป็ นทีย่ อมรับได้ โดยถือว่าเป็ นการยอมรับ
สมมติฐานที่ 1
อิทธิพลของปั จจัยเชิงสาเหตุท่มี ตี ่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน
ซึง่ มีรายละเอียดตามสมมติฐานดังนี้
1.1 ความตัง้ ใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไม่มอี ทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน
1.2 การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมีอทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรม
การใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อ การสอน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (ค่ าสัมประสิทธิ ์
อิทธิพลเท่ากับ .32)
1.3 การรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมไม่มอี ทิ ธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน ผ่านความตัง้ ใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 การคล้ อ ยตามกลุ่ ม อ้ า งอิง มีอิท ธิพ ลทางตรงต่ อ พฤติก รรมการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสอน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 (ค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ .31)
1.5 การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงไม่มอี ิทธิพลทางอ้อมต่ อพฤติกรรมการใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสอน ผ่านความตัง้ ใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.6 เจตคติต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไม่มอี ทิ ธิพลทางตรงต่อความตัง้ ใจในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.7 เจตคติต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไม่มอี ทิ ธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน ผ่านความตัง้ ใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.8 การรับรูค้ วามง่ายในการใช้งานมีอทิ ธิพลทางตรงต่อการรับรูก้ ารใช้ประโยชน์ อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 (ค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ .37)
1.9 การรับรูค้ วามง่ายในการใช้งานมีอทิ ธิพลทางตรงต่อเจตคติต่อการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 (ค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ .17)
1.10 การรับ รู้ ค วามง่ า ยในการใช้ ง านไม่ ม ีอิ ท ธิพ ลทางอ้ อ มต่ อ เจตคติต่ อ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านการรับรูก้ ารใช้ประโยชน์
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1.11 การรับรูค้ วามง่ายในการใช้งานมีอทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสอน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 (ค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ .17)
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ยอมรับสมมติฐาน จํานวน 5 ข้อ ได้แก่ สมมติฐานข้อที่
1.2, 1.4, 1.8, 1.9 และ 1.11 กล่ าวคือ ตัวแปรที่ม ีค่ าขนาดอิทธิพลต่ อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสอนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ประกอบด้วย การรับรูค้ วามสามารถในการควบคุม
พฤติกรรม การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และการรับรูค้ วามง่ายในการใช้งาน
ผูว้ จิ ยั จึงได้นําตัวแปรทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์รปู แบบโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุท่มี ี
ต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนสําหรับนิสติ ครู ไปดําเนินการพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนบนพื้นฐานของปั จจัยทางจิตสังคมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สํ า หรับ นิ ส ิต ครู และตรวจสอบประสิท ธิผ ลของโมเดลการเปลี่ย นพฤติก รรมการใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสอนในศตวรรษที่ 21 สําหรับนิสติ ครู
สรุปผลการวิ จยั ระยะที่ 2
จากการวิจยั ระยะที่ 2 สามารถสรุปผลได้ดงั นี้
1. ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
โมเดลการเปลีย่ นพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนในศตวรรษที่ 21
สําหรับนิสติ ครู “DE-LEARNE Approach” เป็ นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่พฒ
ั นามาจาก
การศึกษาอิทธิพลของปั จจัยทางจิตสังคมทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สอนในศตวรรษที่ 21 สํ า หรับ นิ ส ิต ครู พบว่ า ตัว แปรที่ม ีค่ าขนาดอิทธิพ ลต่ อ พฤติก รรมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ประกอบด้วย การรับรูค้ วามสามารถใน
การควบคุมพฤติกรรม การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และการรับรูค้ วามง่ายในการใช้งาน
ผู้วจิ ยั จึงได้นําตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์รูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุท่มี ี
ต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนสําหรับนิสติ ครู ไปดําเนินการพัฒนาโมเดลการ
เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนในศตวรรษที่ 21 สําหรับนิสติ ครู และ
ตรวจสอบประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนบนพื้นฐานของปั จจัยทางจิตสังคมเพื่อพัฒนา
พฤติก รรมการใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศสํ า หรับ นิ ส ิต ครู บู ร ณาการกับ ทฤษฎีเ ชื่อ มโยงความรู้
(Connectivism) ทฤษฎีรปู แบบ TPACK ทฤษฎีการเรียนรูท้ างสังคมเชิงพุทธิปัญญาของบันดูราและ
แนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานนํ ามาเป็ นพื้นฐานในการออกแบบเป็ นรูปแบบการ
เรียนการสอน “DE-LEARNE Approach” ซึ่ง มี 8 องค์ประกอบ ได้แ ก่ 1) ขัน้ สาธิต ความรู้ (D:
Demonstrate) 2) ขัน้ เข้าสู่สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (E: Environment)3) ขัน้ พร้อมสร้างการเรียนรู้
(L: Learning) 4) ขัน้ ครูศษิ ย์มปี ฏิสมั พันธ์(E: Enagement) 5) ขัน้ กิจกรรมสร้างสรรค์ (A: Activity)
6) ขัน้ กลุ่ ม สัม พัน ธ์ส ะท้อ นคิด (R: Response) 7) ขัน้ ผลิตนวัตกรรม (N: New Technology &
Innovation) และ 8) ขัน้ ประเมินปรับปรุง(E: Evaluation)
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2. ผลการศึกษาประสิ ทธิ ผลของโมเดลการเปลี่ยนพฤติ กรรมฯ
2.1 สรุปผลข้อมูลเบือ้ งต้น
เมื่อ พิจ ารณาโดยภาพรวมสรุ ป ได้ว่ า ในกลุ่ ม รวม สํ า หรับ คะแนนเฉลี่ย ของ
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน ก่อนการทดลองมีค่าเฉลีย่ ระดับตํ่า (�X = 1.41,
SD = 0.24) ระหว่างการทดลอง มีค่าเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ จากก่อนการทดลอง (�X = 3.85, SD = 0.26) และ
หลังการทดลอง มีค่าเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ จากระหว่างการทดลอง (�X = 4.95, SD = 0.49) เมือ่ พิจารณาแยก
ตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้
ในกลุ่ ม สาขาวิช ามนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสัง คมศาสตร์ สํ า หรับ คะแนนเฉลี่ย ของ
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน ก่อนการทดลองมีค่าเฉลีย่ ระดับตํ่า (�X = 1.48,
SD = 0.24) ระหว่างการทดลอง มีค่าเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ จากก่อนการทดลอง (�X = 3.87, SD = 0.21) และ
หลังการทดลอง มีค่าเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ จากระหว่างการทดลอง (�X = 5.00, SD = 0.49)
ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สําหรับคะแนนเฉลีย่ ของพฤติกรรม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน ก่อนการทดลองมีค่าเฉลีย่ ระดับตํ่า (�X = 1.32, SD = 0.21)
ระหว่ า งการทดลอง มีค่ า เฉลี่ย เพิ่ม ขึ้น จากก่ อ นการทดลอง (�X = 3.82, SD = 0.32) และหลัง
การทดลอง มีค่าเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ จากระหว่างการทดลอง (�X = 4.89, SD = 0.49)
2.2 สรุปผลตามสมมติ ฐาน
2.2.1 จากสมมติฐาน “พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน ทัง้ การ
สืบค้นข้อมูล การออกแบบการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสร้างสรรค์ผลงานหรือ
สื่อ การเรียนการสอนด้ว ยเทคโนโลยีส ารสนเทศหลัง การใช้โ มเดลการเปลี่ย นพฤติก รรมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนในศตวรรษที่ 21 สําหรับนิสติ ครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ในระยะก่ อน ระหว่างและหลังการทดลองแตกต่างกัน” พบว่า คะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน ทัง้ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การสืบค้นข้อมูล การออกแบบการ
เรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสร้างสรรค์ผลงานหรือสื่อการเรียนการสอนด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความแตกต่างไปตามช่วงเวลาทีท่ ําการวัด
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน ทัง้ 3 องค์ประกอบ ได้แก่
การสืบค้นข้อ มูล การออกแบบการเรียนการสอนด้ว ยเทคโนโลยีส ารสนเทศ และการสร้างสรรค์
ผลงานหรือสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้การประมาณค่า GreenhouseGeisser โดยค่า F = 1476.734, 1933.496 และ 862.171 ตามลําดับ ซึง่ มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
.01 นัน่ คือ การวัดพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน ทัง้ 3 องค์ประกอบ ได้แก่
การสืบค้นข้อ มูล การออกแบบการเรียนการสอนด้ว ยเทคโนโลยีส ารสนเทศ และการสร้างสรรค์
ผลงานหรือ สื่อ การเรียนการสอนด้ว ยเทคโนโลยีส ารสนเทศ แต่ ล ะช่ ว งเวลา มีอ ย่างน้ อ ย 1 คู่ ที่
แตกต่างกัน
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การวัดหลังการทดลองกับการวัดระหว่างการทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยพฤติก รรม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน ทัง้ การสืบค้นข้อมูล การออกแบบการเรียนการสอนด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสร้างสรรค์ผลงานหรือสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับนิสติ ครู แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
การวัดหลังการทดลองกับการวัดก่อนการทดลอง มีคะแนนเฉลีย่ พฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อ การสอน ทัง้ การสืบ ค้น ข้อ มูล การออกแบบการเรีย นการสอนด้ ว ย
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสร้างสรรค์ผลงานหรือสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับนิสติ ครู แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
การวัดหลังการทดลองกับการวัดก่อนการทดลอง มีคะแนนเฉลีย่ พฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อ การสอน ทัง้ การสืบ ค้น ข้อ มูล การออกแบบการเรีย นการสอนด้ ว ย
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสร้างสรรค์ผลงานหรือสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับนิสติ ครู แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน ทัง้ การสืบค้น
ข้อมูล การออกแบบการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสร้างสรรค์ผลงานหรือสื่อ
การเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนิสติ ครูสูงสุดจากการวัดครัง้ ที่ 3 รองลงมา คือ
จากการวัดครัง้ ที่ 2 และครัง้ ที่ 1 ตามลําดับ
จากผลการทดลองดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า กลุ่มนิสติ ครูท่ไี ด้รบั การสอนด้วย
โมเดลการเปลีย่ นพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนในศตวรรษที่ 21 สําหรับนิสติ
ครูระหว่างการทดลองและหลังการทดลอง จะมีพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน ทัง้
การสืบค้นข้อ มูล การออกแบบการเรียนการสอนด้ว ยเทคโนโลยีส ารสนเทศ และการสร้างสรรค์
ผลงานหรือสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศสูงกว่าก่อนการทดลอง ซึง่ เป็ นการยอมรับ
สมมติฐานข้างต้น
2.2.2 จากสมมติฐาน “พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนหลังการใช้
โมเดลการเปลีย่ นพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนในศตวรรษที่ 21 สําหรับนิสติ
ครู มหาวิท ยาลัย ศรีน คริน ทรวิโ รฒ ของนิ ส ิต กลุ่ ม มนุ ษ ยศาสตร์แ ละสัง คมศาสตร์ก ับ นิ ส ิต กลุ่ ม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่แตกต่างกัน” พบว่า ค่าเฉลีย่ พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อ การสอน ในกลุ่ ม ระหว่ า งการทดลองและหลัง การทดลอง ระหว่ า งกลุ่ ม มนุ ษ ยศาสตร์แ ละ
สังคมศาสตร์ไม่มคี วามแตกต่างกัน
จากการประเมิน ของตัว นิ ส ิต ครู พบว่ า ค่ า เฉลี่ย พฤติ ก รรมการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ การสอน ทัง้ การสืบ ค้น ข้อ มูล การออกแบบการเรีย นการสอนด้ ว ยเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสร้างสรรค์ผลงานหรือสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ในกลุ่ม
ระหว่างการทดลองและหลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มสาขาวิชามนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่ม ี
ความแตกต่างกัน
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จากการประเมินของอาจารย์ผสู้ อน พบว่า ค่าเฉลีย่ พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสอน โดยการสืบ ค้น ข้อ มูล ในกลุ่ มระหว่ างการทดลองและหลังการทดลอง ระหว่ างกลุ่ ม
สาขาวิชามนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มคี วามแตกต่ างกัน แต่การออกแบบการเรียนการสอน
ด้วยเทคโนโลยีส ารสนเทศ ในกลุ่มระหว่ างการทดลองและหลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มสาขาวิชา
มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความแตกต่ างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และการ
สร้างสรรค์ผลงานหรือสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ในกลุ่มระหว่างการทดลองและ
หลังการทดลอง ระหว่ างกลุ่ มสาขาวิชามนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความแตกต่ างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
ดังนัน้ จึงสามารถสรุปได้ว่า นิสติ ครูเป็ นผูป้ ระเมินตนเอง พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสอนหลังการใช้โมเดลการเปลีย่ นพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สอนในศตวรรษที่ 21 สําหรับนิ ส ิต ครู ของนิ ส ิต กลุ่มมนุ ษ ยศาสตร์และสัง คมศาสตร์ก ับนิ สติ กลุ่ม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่แตกต่างกัน ส่วนอาจารย์ผู้สอนผู้ประเมินนิสติ ครู พฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อ การสอนหลัง การใช้ โ มเดลการเปลี่ย นพฤติก รรมการใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ การสอนในศตวรรษที่ 21 สํ า หรับ นิ ส ิต ครู ของนิ ส ิต กลุ่ ม มนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สัง คมศาสตร์ก ับ นิ ส ิต กลุ่ ม วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีม ีค วามแตกต่ า งกัน ในองค์ ประกอบการ
ออกแบบการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสร้างสรรค์ผลงานหรือสื่อการเรียน
การสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึง่ เป็ นการยอมรับสมมติฐานเป็ นบางส่วน

อภิ ปรายผลการวิ จยั
1. จากผลการวิจยั พบว่า ตัวแปรสังเกตทีม่ คี วามสัมพันธ์เชิงบวกมากที่สุด คือ การรับรู้
ความสามารถในการควบคุ มพฤติก รรมกับความตัง้ ใจในการใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศ (r = .414,
p<.01) อาจเนื่องมาจากนิสติ ครูเชื่อว่าตนเองมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สอนและมีค วามตัง้ ใจในการใช้ เ ทคโนโลยีส ารสนเทศในการจัด การเรีย นการสอนของตนเอง
เนื่องจากปั จจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศกลายเป็ นส่วนหนึ่งในชีวติ ประจําวัน และมีซอฟต์แวร์ และ
แอพพลิเคชันด้
่ านการศึกษาต่าง ๆ ให้เลือกใช้อย่างหลากหลาย และสามารถใช้งานได้ง่ายทําให้นิสติ
ครูเกิดการรับรู้ สนใจ ยอมรับและนํ าไปทดลองใช้ สอดคล้องกับแนวคิดของโรเจอร์และชูเมคเกอร์
(Roger and Shoemaker. 1978: 76) ที่ ก ล่ า วถึ ง พฤติ ก รรมของบุ ค คลในสัง คมที่แ สดงออกถึ ง
การยอมรับนวัตกรรมและนํ าไปใช้แบ่งเป็ น 5 ขัน้ ตอน ได้แก่ ขัน้ การรับรู้ ขัน้ สนใจ ขัน้ ประเมินค่า
ขัน้ ทดลอง และขัน้ ยอมรับ
2. อิทธิพลของปั จจัยเชิงสาเหตุท่มี ตี ่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน
พบว่า ปั จจัยที่มอี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน ตัวแปรที่มคี ่าขนาด
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ประกอบด้วย
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การรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรม การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และการรับรูค้ วามง่ายในการ
ใช้งาน
จากผลการวิจยั พบว่า การรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรม การคล้อยตามกลุ่ม
อ้ างอิง และการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน แต่ ปั จจัยที่ม ีอิทธิพลต่ อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสอนมากที่สุ ด ได้แก่ การรับรู้ค วามสามารถในการควบคุ มพฤติก รรม และมี
ข้อสังเกตจากผลการวิจยั พบว่าการรับรูค้ วามง่ายในการใช้งานมีอทิ ธิพลทางตรงต่อการรับรูก้ ารใช้
ประโยชน์ อาจเนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนเป็ นทักษะทีผ่ เู้ รียนรูส้ กึ ว่าเป็ นเรื่อง
ใหม่และยากต่อการเรียนรู้ และนิสติ กลุ่มทดลองเป็ นนิสติ ชัน้ ปี ท่ี 2 ทีย่ งั ไม่มคี วามรูแ้ ละประสบการณ์ใน
การจัดการเรียนการสอน ดังนัน้ การที่จะพัฒนาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน
ให้กบั นิสติ ครูผู้สอนจะต้องบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการเรียนการสอนให้นิสติ ได้
เรียนรูเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศและลงมือปฏิบตั เิ พื่อให้มที กั ษะและสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การสอนได้อย่างเชีย่ วชาญและมันใจที
่ จ่ ะนํ าไปใช้ได้ดว้ ยตนเอง เพื่อให้เกิดการรับรูค้ วามสามารถในการ
ควบคุ มพฤติก รรม ผ่ านตัวแบบคือ ครูผู้ สอน และผู้สอนต้ อ งทํ าให้ นิ ส ิต รู้ส ึกว่ าการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศในการสอนเป็ นเรือ่ งง่ายทุกคนสามารถทําได้ และร่วมกันพัฒนาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศร่วมกันเพื่อให้เกิดทักษะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21
และสอดคล้องกับ พาราทอร์แ ละคณะ (Paratore, Jeanne R. & et al.2016: 247-260) ศึก ษาวิจยั
เรือ่ ง “การมีส่วนร่วมครูฝึกในการศึกษาแบบบูรณาการและการใช้ส่อื และเทคโนโลยีทางการศึกษาใน
การอ่านและการเรียนการสอน” ผลการวิจยั พบว่า มีตวั แปรคันกลางที
่
ม่ ขี นาดอิทธิพลต่อการรับรู้ คือ
ความรู้ และการรับรู้ ในระดับปานกลางมีผ ลกระทบขนาดใหญ่ บน PSTs (N = 29)การรับ รู้ข อง
ความรูข้ องพวกเขาและการรับรูค้ วามสามารถด้านเทคโนโลยี สมรรถนะด้านเนื้อหา และความตัง้ ใจ
ทีจ่ ะบูรณาการเทคโนโลยีส่กู ารสอนในอนาคต ในการวางแผนการสอน การบูรณาการเทคโนโลยีกบั
อุปกรณ์ต่าง ๆ และสื่อการศึกษา ในขณะที่ ด้วยเทคโนโลยีความรูเ้ นื้อหาความรูแ้ ละความตัง้ ใจทีจ่ ะ
บูรณาการเทคโนโลยีในการสอนในอนาคต ในแผนการสอนแบบบูรณาการเทคโนโลยี ในอุปกรณ์
การศึกษาและสื่อการเรียนการสอน และความสามารถในการพูด ผลการวิจยั แสดงให้เห็นชัดเจน
แนวโน้มในเชิงบวกกับผลการสอนของครูฝึกสอน
3. พฤติก รรมการใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อ การสอนหลัง การใช้โ มเดลการเปลี่ยน
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนในศตวรรษที่ 21 สําหรับนิสติ ครู มหาวิทยาลัย
ศรีน คริน ทรวิโ รฒของนิ ส ิต กลุ่ ม มนุ ษ ยศาสตร์แ ละสัง คมศาสตร์ก ับ นิ ส ิต กลุ่ ม วิท ยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยีไม่แตกต่างกัน อาจเนื่องมาจากในการศึกษาอิทธิพลของปั จจัยทางจิตสังคมที่ส่งผลต่ อ
พฤติก รรมการใช้ เ ทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อ การสอนในศตวรรษที่ 21 สํ า หรับ นิ ส ิต ครู ผู้ ว ิจ ัย
สุ่มตัวอย่างการวิจยั จากนิสติ การศึกษาบัณฑิต ครอบคลุมทุกกลุ่มศาสตร์ และนําผลการศึกษามาเป็ น
แนวทางในการออกแบบและพัฒนาโมเดลการเปลีย่ นพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สอน เมื่อ ศึก ษาประสิท ธิผ ลของโมเดลการเปลี่ย นพฤติก รรมจากกระบวนการทดลองในกลุ่ ม
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มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กบั นิสติ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจงึ มีประสิทธิภาพไม่แตกต่าง
กัน แสดงว่ารูปแบบการเรียนการสอนฯ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สอนสามารถนํ า ไปใช้ ไ ด้ ก ั บ นิ ส ิ ต ทั ง้ กลุ่ ม วิ ท ยาศาสตร์ แ ละมนุ ษย์ ศ าสตร์ นอกจากนี้ ใน
กระบวนการพัฒนาโมเดลการเปลี่ยนพฤติกรรม ฯ ผู้ว ิจยั ได้ใ ช้แ นวคิด และทฤษฎีด้านการเรียน
การสอน TPACK และทฤษฎีการเรียนรูท้ ่เี กี่ยวข้องมาบูรณาการในการออกแบบโมเดลการเปลีย่ น
พฤติก รรมอย่างมีขนั ้ ตอนตามแนวคิด ของ ADDIE Approach และในกระบวนการจัด การเรีย น
การสอนผูว้ จิ ยั ได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนทัง้ ในห้องเรียนและการเรียนออนไลน์เป็ นการ
เรียนแบบผสมผสาน ผ่ านกิจกรรม เกม เป็ นกลุ่ มและรายบุ ค คลที่ห ลากหลาย ซึ่ง สอดคล้อ งกับ
งานวิ จ ัย ของ ถนอมพร เลาหะจรัส แสง (Loahajaratsang, Thanomporn. 2014: 1-8) โบพี โ ล
(Boitshwarelo, Bopelo. 2011), ฟราน (Bell, France. 2011) ทีบ่ รู ณาการการใช้ไอซีที (ICT) ในการ
จัดการเรียนการสอนทีห่ ลากหลายผ่านกิจกรรม สื่อและเทคโนโลยีทห่ี ลากหลายส่งผลให้ผเู้ รียนเกิด
การเรียนรูอ้ ย่างมีประสิทธิภาพ
4. องค์ ป ระกอบการสืบ ค้ น ของนิ ส ิต กลุ่ ม มนุ ษ ย์แ ละสัง คมกับ กลุ่ ม วิท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีไม่แตกต่ างกันมากนัก แต่องค์ประกอบการออกแบบการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศของกลุ่มมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มแี นวโน้ มคะแนนการเปลี่ยนพฤติกรรมสูงกว่า
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนองค์ประกอบการสร้างสรรค์ผลงานหรือสื่อการเรียนการสอนฯ
ในกลุ่มมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มกี ารเปลีย่ นแปลงอย่างต่อเนื่องเป็ นลําดับ อาจเนื่องมาจากนิสติ
ครู เ ป็ นคนยุ ค ใหม่ ท่ีม ีพ้ืนฐานความสามารถในการใช้ เ ทคโนโลยีพ้ืนฐานเป็ นอย่ างดี โดยเฉพาะ
ความสามารถในการสืบค้นข้อมูล แต่สงิ่ ทีต่ ้องได้รบั การเติมเต็มคือการนํ าเทคโนโลยีมาบูรณาการกับ
จัดการเรียนการสอน เนื่องจากครูยุคใหม่ในทุกกลุ่มสาระจะต้องมีทกั ษะด้านเทคโนโลยีในเท่าทันต่ อ
การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 และในนิสติ กลุ่มมนุ ษย์และสังคมมีพฤติกรรมใน
องค์ประกอบการออกแบบการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสร้างสรรค์ผลงานสูงกว่า
กลุ่มวิทยาศาสตร์อาจเนื่องมาจากเนื้อหาสาระวิชาของนิสติ ครูกลุ่มมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ม ี
ความยืดหยุ่นมากกว่าเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์ สามารถออกแบบและสร้างสรรค์กจิ กรรมได้หลากหลาย
และผู้สอนได้สอดแทรกแนวคิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ในทุกกิจกรรมและกระบวนการเรียนการ
สอนอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการรูปแบบการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศทีห่ ลากหลายทัง้
ในชัน้ เรียนและห้องเรียนออนไลน์ ซึ่งทัง้ สองประเด็นสอดคล้องกับแนวคิดทักษะในศตวรรษที่ 21
ความคิด สร้างสรรค์แ ละนวัต กรรม (Creativity) เป็ นการใช้ค วามหลากหลายของเทคนิ ค การใช้
ความคิด (การระดมความคิด ) การสร้างสรรค์ค วามคิดใหม่ๆ ที่คุ้มค่ า วิเ คราะห์แ ละประเมินผล
ความคิดของตนเอง เพื่อปรับปรุงและเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ของตนอยู่ตลอดเวลา การทํางาน
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ การสื่อสารความคิดใหม่ๆ ร่วมกัน เปิ ดกว้างและตอบสนองมุมมอง
ใหม่ๆ มีการเสนอแนะในการทํางานร่วมกัน (วิจารณ์ พานิชย์. 2556: 21)
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทัวไป
่
1. จากผลการวิจยั พบว่า ค่า R2 มีค่าน้อย แสดงว่ารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิง
สาเหตุ ท่มี ตี ่ อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนสําหรับนิสติ ครูยงั มีตวั แปรอื่นที่
สําคัญที่ต้องนํ ามาอธิบายเพิ่มเติม โดยอาจนํ าตัวแปรด้านการเรียนรู้หรือด้านการเรียนการสอนมา
ศึกษาร่วมด้วย
2. จากผลการวิจยั พบว่า การรับรูค้ วามง่ายในการใช้งานมีอทิ ธิพลทางตรงต่อการรับรู้
การใช้ประโยชน์ มีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลสูง จึงควรนํ ามาศึกษาเป็ นตัวแปรเหตุ ร่วมกับตัวแปรด้าน
การเรียนรูแ้ ละนวัตกรรม
3. เครือ่ งมือวัดพฤติกรรมทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ในส่วนของอาจารย์ผสู้ อนประเมินผูเ้ รียนใช้
การประเมินแบบคะแนนรู บริคส์ ซ่ึงอาจจะใช้ ง านยากและยังไม่ ค รอบคลุ ม ในการวิจ ัยจึงอาจใช้
การสังเกตพฤติกรรมจากผูส้ งั เกตแบบไม่มสี ่วนร่วมเพิม่ เติม
4. ในกระบวนการนํ าศึกษาประสิทธิภาพของโมเดลการเปลีย่ นพฤติกรรมฯ เป็ นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเฉพาะในระหว่างกระบวนการเรียนการสอน แต่ในการศึกษาวิจยั อาจเพิม่ การเก็บข้อมูล
ระยะติดตามผล
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. ครูผสู้ อนควรนําโมเดลการเปลีย่ นพฤติกรรม DE-LEARNE Approach ไปใช้ในการ
เปลีย่ นพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนกับนิสติ ครูทุกกลุ่มศาสตร์
2. สภาวิชาชีพและคุรุสภาควรนํ าโมเดลการเปลีย่ นพฤติกรรม DE-LEARNE Approach
ไปใช้ในการพัฒนาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนให้กบั ครูประจําการในรูปแบบ
ของหลักสูตรการฝึ กอบรมแบบเผชิญหน้ าและการฝึ กอบรมออนไลน์ควรพัฒนาหลักสูตรการฝึ กอบรม
ออนไลน์ทพ่ี ฒ
ั นาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนในกลุ่มครูประจําการในระดับ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและระดับอุดมศึกษา
3. สถาบันผลิต ครูค วรนํ าโมเดลการเปลี่ยนพฤติกรรมฯ ไปใช้ใ นการจัด ทําหลัก สูตรใน
รายวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนทีส่ อดคล้องกับทักษะ
การเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21
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รายนามผูเ้ ชีย่ วชาญประเมินเครือ่ งมือวิจยั
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รายนามผูเ้ ชี่ยวชาญประเมิ นเครื่องมือวิ จยั
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา กิจธรธรรม ผูอ้ านวยการสานักทดสอบและ
วัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. อาจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ ลังกา ผูช้ ่วยคณบดี ฝ่ ายวิจยั คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
3. อาจารย์ ดร.แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี รองผูอ้ านวยการฝ่ ายบริหารและนวัตกรรม
การศึกษา สานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรทุ ธ์ สติมนั ่ ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
5. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล บุญลือ อาจารย์ประจาภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี
สื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
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แบบสอบถาม “ปัจจัยทางจิ ตสังคมเพื่อพัฒนาพฤติ กรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสอนในศตวรรษที่ 21 สาหรับนิ สิตครู (สาหรับผูเ้ ชี่ยวชาญ)
คาชี้แจง
แบบสอบถาม “ปั จจัยทางจิตสังคม เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การสอนในศตวรรษที่ 21 สาหรับนิสติ ครู” ซึง่ ประกอบด้วยคาถาม 7 ตอน จานวน 64 ข้อ ดังนี้
1. พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน จานวน 25 ข้อ
2. เจตคติต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 12 ข้อ
3. การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง จานวน 5 ข้อ
4. การรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรม จานวน 7 ข้อ
5. ความตัง้ ใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 5 ข้อ
6. การรับรูก้ ารใช้ประโยชน์ จานวน 5 ข้อ
7. การรับรูค้ วามง่ายในการใช้งาน จานวน 5 ข้อ
กรุณาทาเครือ่ งหมาย ลงในช่องทีต่ รงกับพฤติกรรมและความคิดเห็นของท่านมากทีส่ ุด
โดยมีระดับการประเมิน 6 ระดับ ดังต่อไปนี้
6 หมายถึง ท่านแสดงพฤติกรรมหรือมีความคิดเห็นตรงคาข้อคาถามในระดับมากทีส่ ุด
5 หมายถึง ท่านแสดงพฤติกรรมหรือมีความคิดเห็นตรงคาข้อคาถามในระดับมาก
4 หมายถึง ท่านแสดงพฤติกรรมหรือมีความคิดเห็นตรงคาข้อคาถามในระดับค่อนข้างมาก
3 หมายถึง ท่านแสดงพฤติกรรมหรือมีความคิดเห็นตรงคาข้อคาถามในระดับค่อนข้างน้อย
2 หมายถึง ท่านแสดงพฤติกรรมหรือมีความคิดเห็นตรงคาข้อคาถามในระดับน้อย
1 หมายถึง ท่านแสดงพฤติกรรมหรือมีความคิดเห็นตรงคาข้อคาถามในระดับน้อยทีส่ ุด
ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
ท่านเป็ นนิสติ สาขาใด
 การประถมศึกษา
 คณิตศาสตร์
 ภาษาไทย
 วิทยาศาสตร์ทวไป
ั่
 ภาษาอังกฤษ
 เคมี
 สังคมศึกษา
 ชีววิทยา
 พลศึกษา
 ฟิ สกิ ส์
 สุขศึกษา
 สุขศึกษา-พลศึกษา

 ดนตรีศกึ ษา-ดนตรีไทย
 ดนตรีศกึ ษา-ดนตรีสากล
 ศิลปะการแสดง
 ทัศนศิลปศึกษา

0 นิสติ สามารถใช้เทคโนโลยีในออกแบบวิธกี ารสอนทีเ่ ปิ ดโอกาสให้นกั เรียนมีสว่ นร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน
………………
………………
……………
……………
…………… ……………
เป็ นจริงมากทีส่ ุด เป็ นจริงมาก เป็ นจริงค่อนข้างมาก เป็ นจริงค่อนข้างน้อย เป็ นจริงน้อย เป็ นจริงน้อยทีส่ ุด
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1. แบบประเมิ นพฤติ กรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน
นิ ยามศัพท์เฉพาะ
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การสอน หมายถึง การแสดงออกของผูเ้ รียนถึง
การจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการศึกษา
ค้นคว้า เรียนรูส้ าหรับการเตรียมการสอน และนาเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้เป็ นสื่อการเรียนการ
สอนและแหล่งเรียนรูท้ งั ้ ในและนอกห้องเรียนในทางทีถ่ ูกต้องเหมาะสมโดยวัดพฤติกรรมทีแ่ สดงออก
ในขัน้ เรียน การทากิจกรรม การผลิตชิน้ งานใน 3 ลักษณะ ได้แก่ การสืบค้นข้อมูล การออกแบบการ
เรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสร้างสรรค์ผลงานหรือสื่อการเรียนการสอนด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศการประเมินพฤติกรรมมีเครือ่ งมือการประเมิน 3 รูปแบบ ดังนี้
1. แบบประเมินพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนข้อคาถามมีลกั ษณะ
เป็ นมาตราประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ จริงทีส่ ุด” ถึง “ไม่จริงเลย” แต่ถา้ ข้อคาถามทีม่ คี วามหมาย
ทางลบผูต้ อบจะได้คะแนนในทิศทางตรงกันข้ามผูไ้ ด้คะแนนมากเป็ นผูม้ พี ฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสอนดีกว่าผูท้ ไ่ี ด้คะแนนน้อยกว่า (นิสติ ครูรายงานตนเอง)
2. แบบวัดพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน เป็ นแบบวัดคะแนนรูบริคส์ 5
ระดับ โดยมีกรอบการประเมินพฤติกรรม ดังนี้ การสืบค้นข้อมูล การออกแบบการเรียนการสอนด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสร้างสรรค์ผลงานหรือสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็ นแบบวัดคะแนนรูบริคส์ 5 ระดับ ตัง้ แต่ “ต้องปรับปรุง” ไปจนถึง “ดีมาก” (อาจารย์ผสู้ อนประเมิน)
แบบประเมินพฤติกรรม (กลุ่มตัวอย่างรายงานตนเองโดยการตอบแบบประเมิน)
การประเมิน
1. การสืบค้นข้อมูล
2. การออกแบบการเรียนการสอนด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. การสร้างสรรค์ผลงานหรือสื่อการเรียน
การสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

คาถามเชิงบวก (18 ข้อ)
1,11,13,14,16
2,3,5,7,8,9,15,18,19,20
21,22,24,25

คาถามเชิงลบ(7 ข้อ)
12
6,10,17,18,4
23
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ข้อคาถาม
+
+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

1. ท่านศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเพิม่ เติมเพือ่ นามาเตรียมการจัดการเรียนการ
สอน (การสืบค้นข้อมูล/เลือกใช้)
2. ท่านใช้เทคโนโลยีในออกแบบวิธกี ารสอนทีเ่ ปิ ดโอกาสให้นกั เรียน
มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน (การออกแบบการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
3. ท่านเลือกใช้แอพพลิเคชันและเว็
่
บแอพพลิเคชันมาใช้
่
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูไ้ ด้เป็ น
อย่างดี (การออกแบบการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ)
4. ท่านเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาจัดกิจกรรมการเรียนตามทีถ่ นัดเท่านัน้
(การออกแบบการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ)
5. ท่านใช้เครือ่ งมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนทีส่ ่งเสริมให้นกั เรียนคิดวิเคราะห์และสารวจปั ญหาทีส่ นใจด้วยตนเอง
(การออกแบบการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ)
6. ท่านไม่นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาสอนในห้องเรียนให้นกั เรียนเข้าใจและใช้ได้ (การ
ออกแบบการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ)
7. ท่านสอนให้นกั เรียนค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตแล้วนามาอภิปรายร่วมกัน (การ
ออกแบบการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ)
8. ท่านจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ ชิงรุก (Active Learning)
(การออกแบบการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ)
9. ในการสอนท่านเชือ่ มโยงความรูใ้ นชัน้ เรียนกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(การออกแบบการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ)
10. ท่านไม่ทราบว่าจะเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใดมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
(การออกแบบการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ)
11. ท่านใช้อนิ เทอร์เน็ตในการสืบค้นนวัตกรรมการศึกษาใหม่ๆ (การสืบค้นข้อมูล)
12. ท่านไม่แนะนาแหล่งเรียนรูใ้ นอินเทอร์เน็ตให้นกั เรียนศึกษาค้นคว้าเพิม่ เติมได้
(การสืบค้นข้อมูล)
13. ท่านค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาใช้ประกอบการสอน (การสืบค้นข้อมูล)
14. ท่านใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพิม่ เติมนอกเวลาเพือ่ พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
(การสืบค้นข้อมูล)
15. ท่านเปิ ดโอกาสให้นกั เรียนได้ศกึ ษาค้นคว้า สารวจหัวข้อทีส่ นใจจากแหล่งเรียนรูบ้ น
อินเทอร์เน็ต (การออกแบบการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ)
16. ท่านสืบค้นข้อมูลใหม่ๆ จากอินเทอร์เน็ตมาปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ (การสืบค้นข้อมูล)
17. ท่านไม่เคยปลูกฝั งค่านิยมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้องให้กบั นักเรียนในชัน้
เรียน (การออกแบบการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ)
18. ท่านนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้กบั การสอน (การออกแบบการเรียนการสอนด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ)
19. ท่านนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการผลิตสือ่ การเรียนการสอน
(การออกแบบการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ความสอดคล้อง
ของข้อคาถาม
+1 0 -1

หมายเหตุ
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ข้อคาถาม
+
+
+
+
+

ความสอดคล้อง
ของข้อคาถาม
+1 0 -1

หมายเหตุ

20. ท่านจัดกิจกรรมทีส่ ่งเสริมกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ให้กบั นักเรียน (การออกแบบ
การเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ)
21. ท่านสอนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตผลงานรูปแบบต่าง ๆ (การสร้างสรรค์
ผลงาน)
22. ท่านนาสิง่ ทีค่ น้ คว้ามาออกแบบและผลิตสือ่ การเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (การสร้างสรรค์ผลงาน)
23. ท่านให้นกั เรียนศึกษาตัวอย่างการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษา
จากแหล่งเรียนรูต้ ่าง ๆ (การสร้างสรรค์ผลงาน)
24. ท่านเปิ ดโอกาสให้นกั เรียนร่วมกันนาความรูท้ ศ่ี กึ ษาค้นคว้ามาออกแบบและสร้างสรรค์
ผลงาน (การสร้างสรรค์ผลงาน)
25. ท่านใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาออกแบบนวัตกรรมการศึกษาได้เป็ นอย่างดี
(การสร้างสรรค์ผลงาน)

แบบวัดพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การสอน ผูส้ อนประเมินจากการนาเสนองานและการสร้างชิน้ งานหรือ
นวัตกรรมในรายวิชา โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้
พฤติกรรมการใช้
1
2
3
4
5
เทคโนโลยี
ต้องปรับปรุง
พอใช้
ดี
ค่อนข้างดี
ดีมาก
สารสนเทศเพือ่
การสอน
1. การสืบค้น
ไม่ใช้เทคโนโลยีใน ใช้เทคโนโลยีใน
ใช้เทคโนโลยีในการ สอนการใช้
สอนการใช้
ข้อมูล
การสืบค้นข้อมูล
การสืบค้นข้อมูล
สืบค้นข้อมูลจาก
เทคโนโลยีในการ เทคโนโลยีในการ
มาใช้ในการสอน
มาใช้ประกอบใน แหล่งข้อมูลทีเ่ ชือ่ ถือ สืบค้นข้อมูลจาก
สืบค้นข้อมูลจาก
ได้
การสอนได้
ได้มาใช้ประกอบใน แหล่งข้อมูลที่
แหล่งข้อมูลทีเ่ ชือ่ ถือ
การสอนได้
เชือ่ ถือได้
ได้เข้าใจได้ดแี ละ
สร้างสรรค์
2. การออกแบบ เรียนรูก้ ารใช้
เรียนรูก้ ารใช้
เรียนรูก้ ารใช้
เรียนรูก้ ารใช้
เรียนรูก้ ารใช้
การเรียนการ
เทคโนโลยีเพือ่ การ เทคโนโลยีเพือ่ การ เทคโนโลยีเพือ่ การ เทคโนโลยีเพือ่ การ เทคโนโลยีเพือ่ การ
สอนด้วย
สอนจากครูผสู้ อน สอนจากครูผสู้ อน สอนจากครูผสู้ อน
สอนและออกแบบ สอนใหม่ๆ และ
เทคโนโลยี
แต่ไม่สามารถ
และสามารถนาไป และสามารถนาไป
การสอนได้
นาไปออกแบบ
นาไปออกแบบการ ออกแบบ
ออกแบบ
เหมาะสมกับ
การสอนได้เหมาะสม
สารสนเทศ
สอนได้
การสอนได้
การสอนได้
ผูเ้ รียนอย่าง
กับผูเ้ รียนอย่าง
เหมาะสมกับผูเ้ รียน สร้างสรรค์
สร้างสรรค์
3. การสร้างสรรค์ เข้าใจและเลือกใช้ เข้าใจและเลือกใช้ เข้าใจและ
เข้าใจและ
เข้าใจและสามารถ
ผลงานหรือสือ่
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
ประยุกต์ใช้
ประยุกต์ใช้
ผลิตนวัตกรรมโดย
การเรียนการ
สารสนเทศในการ สารสนเทศในการ เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
ใช้เทคโนโลยี
สอนด้วย
สอนจากการเรียน สอนนอกจากการ สารสนเทศในการ
สารสนเทศในการ สารสนเทศในการ
เทคโนโลยี
ในชัน้ เรียนได้
เรียนในชัน้ เรียน
สอนพืน้ ฐานมาสร้าง สอนใหม่ๆ มา
สอนแบบใหม่ ๆ ได้
สารสนเทศ
มาใช้ได้
การเรียนรู้ไู ด้อย่าง ใช้ได้อย่าง
อย่างสร้างสรรค์
เหมาะสม
สร้างสรรค์
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แบบบันทึกพฤติ กรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (บันทึกโดยผูส้ อน) รายบุคคล
กลุ่ม
ครัง้ ที่
ตัวอย่างคน
1
2
3
4
5
6
7
8
ที่
1
2
3
4
…
50

9

10

11

12

แบบบันทึกพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ความถีใ่ นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอน การมี
ปฏิสมั พันธ์ การตอบข้อคาถาม การอภิปราย และการเผยแพร่ขอ้ มูล ผูส้ อนบันทึกความถีจ่ ากการสังเกตพฤติกรรม
2. แบบสอบถามเจตคติ ต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน
นิ ยามศัพท์เฉพาะ
เจตคติต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ความรูส้ กึ ชอบ ไม่ชอบ ของบุคคลต่อการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการทางานในวิชาชีพครู ทัง้ ในเรือ่ งของความเชือ่ ลักษณะของงาน การเห็นคุณค่า
ของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อวิชาชีพครู ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบความรูส้ กึ องค์ประกอบการเห็นคุณค่า และ
องค์ประกอบการพร้อมกระทา
การประเมิน
1. ความรูส้ กึ
2. การเห็นคุณค่า
3. การพร้อมกระทา

คาถามเชิงบวก (8 ข้อ)
1,2,6,8
4,5
9,10

คาถามเชิงลบ(4 ข้อ)
11
7
12

ข้อคาถาม
+
+
+
+
+
+
+
+
-

1. ท่านรูส้ กึ สนุกกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอน (ความรูส้ กึ )
2. ท่านรูส้ กึ ว่าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนเป็ นเรือ่ งทันสมัย (ความรูส้ กึ )
3. ท่านรูส้ กึ ว่าการใช้เทคโนโลยีในการสอนไม่จาเป็ นกับนักเรียน (การเห็นคุณค่า)
4. ท่านรูส้ กึ ว่าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนเป็ นการสอนทีด่ (ี การเห็นคุณค่า)
5.ท่านรูส้ กึ ว่าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนจะทาให้นกั เรียนได้ความรูม้ ากขึน้
(การเห็นคุณค่า)
6.ท่านรูส้ กึ ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเปิ ดโลกกว้างให้กบั นักเรียน (ความรูส้ กึ )
7.ท่านรูส้ กึ ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศไม่จาเป็ นต่อการจัดการเรียนการสอน (การเห็นคุณค่า)
8. ท่านรูส้ กึ ว่าการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอนทาให้การสอนสนุก
และน่าสนใจ (ความรูส้ กึ )
9. ท่านเตรียมความพร้อมและฝึกการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่เสมอ (การพร้อมกระทา)
10. ท่านรูส้ กึ ว่ามีความพร้อมทีจ่ ะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนตลอดเวลา
(การพร้อมกระทา)
11. ท่านรูส้ กึ ยุ่งยากต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอน (ด้านความรูส้ กึ )
12. ท่านหลีกเลีย่ งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนนักเรียน (การพร้อมกระทา)

ความสอดคล้อง
ของข้อคาถาม
+1 0 -1

หมาย
เหตุ
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3. แบบสอบถามการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิ ง
นิ ยามศัพท์เฉพาะ
การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง หมายถึง การรับรูข้ องตนเองว่าบุคคลใดต้องการให้มพี ฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่
การสอนโดยการวัดทางตรงจากการรับรูว้ ่าบุคคลใดทีม่ คี วามสาคัญต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีเพือ่ การสอนและวัดทางอ้อมจาก
ความเชือ่ ของบุคคลต่อกลุ่มอ้างอิง
การประเมิน
การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง

คาถามเชิงบวก (4 ข้อ)
1,2,3,4,

คาถามเชิงลบ(1 ข้อ)
5
ความสอดคล้อง
ของข้อคาถาม หมายเหตุ
+1 0 -1

ข้อคาถาม
+
+
+
+
-

1. ท่านรับรูว้ ่าอาจารย์ตอ้ งการให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอน
2. ท่านคิดจะทาลองใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเมือ่ เห็นอาจารย์นามาใช้ในการสอน
3. เพือ่ นสนิทท่านใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนและแนะนาให้ท่านทดลองใช้
4. ท่านสนใจใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนตามบุคคลทีท่ ่านชืน่ ชอบ เช่น นักแสดง ครู
ใน Youtube ติวเตอร์ ฯลฯ
5. ท่านคิดว่าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนจะทาให้นกั เรียนเรียนสนุกและเข้าใจ
เนื้อหามากขึน้

4. แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติ กรรม
นิ ยามศัพท์เฉพาะ
การรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรม หมายถึง การทีน่ ิสติ รับรูใ้ นการประเมินความยากง่ายต่อการกระทาพฤติกรรม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การสอนและสามารถในการควบคุมตนเองในการทาพฤติกรรม
การประเมิน
การควบคุมพฤติกรรม

คาถามเชิงบวก (6 ข้อ)
1,2,3,4,6,7

คาถามเชิงลบ(1 ข้อ)
5

ข้อคาถาม
+
+
+
+
+
+

1. ท่านเชือ่ ว่าสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนได้เป็ นอย่างดี
2. ท่านมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการสอนใหม่ๆ มาจัดการเรียน
การสอนได้ดี
3. ท่านมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาออกแบบการสอนได้ดว้ ยตนเอง
4. ท่านสามารถสืบค้นข้อมูลเพือ่ ใช้ในการสอนได้อย่างคล่องแคล่ว
5. ท่านไม่มนใจในการใช้
ั่
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอน
6. ท่านสามารถวางแผนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนได้ดี
7. ท่านสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจัดการเรียนการสอนได้ดี

ความสอดคล้อง
ของข้อคาถาม หมายเหตุ
+1 0 -1
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5. แบบสอบถามความตัง้ ใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
นิ ยามศัพท์เฉพาะ
ความตัง้ ใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การกาหนดจุดมุง่ หมายทีจ่ ะทาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่
การสอน หรือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนรูปแบบต่าง ๆ เช่น การสืบค้น การจัดเก็บข้อมูล การผลิตสือ่ การสอน การใช้
เทคโนโลยีประกอบการสอน
การประเมิน
การกาหนดจุดมุง่ หมาย

คาถามเชิงบวก (8 ข้อ)
1,2,3,4,5

คาถามเชิงลบ(2 ข้อ)
ความสอดคล้อง
ของข้อคาถาม หมายเหตุ
+1 0 -1

ข้อคาถาม
+
+
+
+
+

1. ท่านตัง้ ใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนอย่างสร้างสรรค์
2. ท่านพยามยามวางแผนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้มากทีส่ ุด
3. ท่านมีเป้ าหมายในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนทุกครัง้
4. ท่านสามารถจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์ได้อย่างเป็ นระบบ
5. ท่านตัง้ ใจสืบค้นสือ่ และแอพพลิเคชันใหม่
่ ๆ มาใช้ในการสอน

6. แบบสอบถามการรับรู้การใช้ประโยชน์ จานวน 5 ข้อ
นิ ยามศัพท์เฉพาะ
การรับรูก้ ารใช้ประโยชน์ หมายถึง การได้มา การเก็บรวบรวม การเข้าใจ หรือการตีความหมายของการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสอน ทีเ่ กิดจากการเรียนรู้ ประสบการณ์ ตัวแบบ และมีความสนใจทีจ่ ะมีการเลือกรับ การรวบรวม การจัดระบบ
การแปลความหมาย และการสร้างความหมายแก่ขอ้ มูลทีไ่ ด้รบั
การประเมิน
การกาหนดจุดมุง่ หมาย

คาถามเชิงบวก (5 ข้อ)
1,2,3,4,5

คาถามเชิงลบ
-

ข้อคาถาม
+
+
+
+
+

1. ท่านเชือ่ ว่าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนทาให้การเรียนสนุกสนาน
2. ท่านเชือ่ ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศทาให้การเตรียมการสอนสะดวกและง่ายขึน้
3. ท่านเชือ่ ว่าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนทาให้สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้
4. ท่านเชือ่ ว่าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทาให้นกั เรียนมีความรูท้ ท่ี นั สมัย
5. ท่านรับรูว้ ่าการใช้เทคโนโลยีนามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบการสอนให้ดขี น้ึ ได้

ความสอดคล้อง
ของข้อคาถาม หมายเหตุ
+1 0 -1
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7. แบบสอบถามการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน
นิ ยามศัพท์เฉพาะ
การรับรูค้ วามง่ายในการใช้งาน หมายถึง ระดับความเชือ่ คาดหวังของผูท้ จ่ี ะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การสอนทีส่ ามารถ
เรียนรูไ้ ด้งา่ ย ไม่ตอ้ งใช้ความพยายามอย่างมากในการเรียนรูท้ จ่ี ะใช้เทคโนโลยีสารสนเทในการสอนหรือในการทาความเข้าใจ
การประเมิน
การกาหนดจุดมุง่ หมาย

คาถามเชิงบวก (3 ข้อ)
1,3,4

คาถามเชิงลบ(2 ข้อ)
2,5

ข้อคาถาม
+
+
+
-

ความสอดคล้อง
ของข้อคาถาม หมายเหตุ
+1 0 -1

1. ท่านเชือ่ ว่าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนเป็ นเรือ่ งง่าย
2. ท่านเชือ่ ว่าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนมีความยุ่งยาก
3. ท่านรับรูว้ ่าการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลมากออกแบบการสอนทาได้งา่ ย
4. ท่านเรียนรูก้ ารใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างสือ่ การเรียนการสอนได้ดว้ ยตนเอง
5. ท่านเชือ่ ว่าการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นเรืองยาก

ข้อเสนอแนะเพิม่ เติม
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.

ลงชือ่ ......................................................
(.............................................................)
ผูป้ ระเมิน

ขอขอบพระคุณผูท้ รงคุณวุฒทิ ก่ี รุณาสละเวลาในการประเมินเครือ่ งมือวิจยั
...................................................
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แบบสอบถาม “พฤติ กรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน ในศตวรรษที่ 21
สาหรับนิ สิตครู”
คาชี้แจง
แบบสอบถาม “ปั จจัยทางจิตสังคม เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การสอนในศตวรรษที่ 21 สาหรับนิสติ ครู” ซึง่ ประกอบด้วยคาถาม 7 ตอน จานวน 64 ข้อ ดังนี้
1. พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน จานวน 25 ข้อ
2. เจตคติต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 12 ข้อ
3. การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง จานวน 5 ข้อ
4. การรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรม จานวน 7 ข้อ
5. ความตัง้ ใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 5 ข้อ
6. การรับรูก้ ารใช้ประโยชน์ จานวน 5 ข้อ
7. การรับรูค้ วามง่ายในการใช้งาน จานวน 5 ข้อ
กรุณาทาเครือ่ งหมาย ลงในช่องทีต่ รงกับพฤติกรรมและความคิดเห็นของท่านมากทีส่ ุด
โดยมีระดับการประเมิน 6 ระดับ ดังต่อไปนี้
6 หมายถึง ท่านแสดงพฤติกรรมหรือมีความคิดเห็นตรงคาข้อคาถามในระดับมากทีส่ ุด
5 หมายถึง ท่านแสดงพฤติกรรมหรือมีความคิดเห็นตรงคาข้อคาถามในระดับมาก
4 หมายถึง ท่านแสดงพฤติกรรมหรือมีความคิดเห็นตรงคาข้อคาถามในระดับค่อนข้างมาก
3 หมายถึง ท่านแสดงพฤติกรรมหรือมีความคิดเห็นตรงคาข้อคาถามในระดับค่อนข้างน้อย
2 หมายถึง ท่านแสดงพฤติกรรมหรือมีความคิดเห็นตรงคาข้อคาถามในระดับน้อย
1 หมายถึง ท่านแสดงพฤติกรรมหรือมีความคิดเห็นตรงคาข้อคาถามในระดับน้อยทีส่ ุด
ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
ท่านเป็ นนิสติ สาขา
 การประถมศึกษา
 คณิตศาสตร์
 ภาษาไทย
 วิทยาศาสตร์ทวไป
ั่
 ภาษาอังกฤษ
 เคมี
 สังคมศึกษา
 ชีววิทยา
 พลศึกษา
 ฟิ สกิ ส์
 สุขศึกษา
 สุขศึกษา-พลศึกษา

 ดนตรีศกึ ษา-ดนตรีไทย
 ดนตรีศกึ ษา-ดนตรีสากล
 ศิลปะการแสดง
 ทัศนศิลปศึกษา
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ตอนที่ 1 แบบประเมิ นพฤติ กรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน
คาชี้แจง แบบประเมินมีจานวน 30 ข้อ ให้ท่านตอบข้อทีต่ รงกับพฤติกรรมของท่านมากทีส่ ุด
1. ท่านศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเพิม่ เติมเพื่อนามาเตรียมการจัดการเรียนการสอน
………………
………………
……………
……………
…………… ……………
เป็ นจริงมากทีส่ ุด เป็ นจริงมาก เป็ นจริงค่อนข้างมาก เป็ นจริงค่อนข้างน้อย เป็ นจริงน้อย เป็ นจริงน้อยทีส่ ุด

2. ท่านใช้เทคโนโลยีในออกแบบวิธกี ารสอนทีเ่ ปิ ดโอกาสให้นกั เรียนมีสว่ นร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน
………………
………………
……………
……………
…………… ……………
เป็ นจริงมากทีส่ ุด เป็ นจริงมาก เป็ นจริงค่อนข้างมาก เป็ นจริงค่อนข้างน้อย เป็ นจริงน้อย เป็ นจริงน้อยทีส่ ุด

3. ท่านเลือกใช้แอพพลิเคชันและเว็
่
บแอพพลิเคชันมาใช้
่
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูไ้ ด้เป็ นอย่างดี
………………
………………
……………
……………
…………… ……………
เป็ นจริงมากทีส่ ุด เป็ นจริงมาก เป็ นจริงค่อนข้างมาก เป็ นจริงค่อนข้างน้อย เป็ นจริงน้อย เป็ นจริงน้อยทีส่ ุด

4. ท่านเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาจัดกิจกรรมการเรียนได้อย่างหลากหลาย
………………
………………
……………
……………
…………… ……………
เป็ นจริงมากทีส่ ุด เป็ นจริงมาก เป็ นจริงค่อนข้างมาก เป็ นจริงค่อนข้างน้อย เป็ นจริงน้อย เป็ นจริงน้อยทีส่ ุด

5. ท่านใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีส่ ง่ เสริมให้นกั เรียนคิดวิเคราะห์
และสารวจปั ญหาทีส่ นใจด้วยตนเอง
………………
………………
……………
……………
…………… ……………
เป็ นจริงมากทีส่ ุด เป็ นจริงมาก เป็ นจริงค่อนข้างมาก เป็ นจริงค่อนข้างน้อย เป็ นจริงน้อย เป็ นจริงน้อยทีส่ ุด

6. ท่านไม่นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาสอนในห้องเรียนให้นกั เรียนเข้าใจและใช้ได้
………………
………………
……………
……………
…………… ……………
เป็ นจริงมากทีส่ ุด เป็ นจริงมาก เป็ นจริงค่อนข้างมาก เป็ นจริงค่อนข้างน้อย เป็ นจริงน้อย เป็ นจริงน้อยทีส่ ุด

7. ท่านสอนให้นกั เรียนค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตแล้วนามาอภิปรายร่วมกัน
………………
………………
……………
……………
…………… ……………
เป็ นจริงมากทีส่ ุด เป็ นจริงมาก เป็ นจริงค่อนข้างมาก เป็ นจริงค่อนข้างน้อย เป็ นจริงน้อย เป็ นจริงน้อยทีส่ ุด

8. ท่านจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ ชิงรุก (Active Learning)
………………
………………
……………
……………
…………… ……………
เป็ นจริงมากทีส่ ุด เป็ นจริงมาก เป็ นจริงค่อนข้างมาก เป็ นจริงค่อนข้างน้อย เป็ นจริงน้อย เป็ นจริงน้อยทีส่ ุด

9. ในการสอนท่านสามารถเชื่อมโยงความรูใ้ นชัน้ เรียนกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
………………
………………
……………
……………
…………… ……………
เป็ นจริงมากทีส่ ุด เป็ นจริงมาก เป็ นจริงค่อนข้างมาก เป็ นจริงค่อนข้างน้อย เป็ นจริงน้อย เป็ นจริงน้อยทีส่ ุด

130
10.ท่านไม่ทราบว่าจะเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใดมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
………………
………………
……………
……………
…………… ……………
เป็ นจริงมากทีส่ ุด เป็ นจริงมาก เป็ นจริงค่อนข้างมาก เป็ นจริงค่อนข้างน้อย เป็ นจริงน้อย เป็ นจริงน้อยทีส่ ุด

11. ท่านใช้อนิ เทอร์เน็ตในการสืบค้นนวัตกรรมการศึกษาใหม่ๆ
………………
………………
……………
……………
…………… ……………
เป็ นจริงมากทีส่ ุด เป็ นจริงมาก เป็ นจริงค่อนข้างมาก เป็ นจริงค่อนข้างน้อย เป็ นจริงน้อย เป็ นจริงน้อยทีส่ ุด

12. ท่านไม่แนะนาแหล่งเรียนรูใ้ นอินเทอร์เน็ตให้นกั เรียนศึกษาค้นคว้าเพิม่ เติมได้
………………
………………
……………
……………
…………… ……………
เป็ นจริงมากทีส่ ุด เป็ นจริงมาก เป็ นจริงค่อนข้างมาก เป็ นจริงค่อนข้างน้อย เป็ นจริงน้อย เป็ นจริงน้อยทีส่ ุด

13. ท่านค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาใช้ประกอบการสอน
………………
………………
……………
……………
…………… ……………
เป็ นจริงมากทีส่ ุด เป็ นจริงมาก เป็ นจริงค่อนข้างมาก เป็ นจริงค่อนข้างน้อย เป็ นจริงน้อย เป็ นจริงน้อยทีส่ ุด

14. ท่านใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพิม่ เติมนอกเวลาเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
………………
………………
……………
……………
…………… ……………
เป็ นจริงมากทีส่ ุด เป็ นจริงมาก เป็ นจริงค่อนข้างมาก เป็ นจริงค่อนข้างน้อย เป็ นจริงน้อย เป็ นจริงน้อยทีส่ ุด

15. ท่านเปิ ดโอกาสให้นกั เรียนได้ศกึ ษาค้นคว้า สารวจหัวข้อทีส่ นใจจากแหล่งเรียนรูบ้ นอินเทอร์เน็ต
………………
………………
……………
……………
…………… ……………
เป็ นจริงมากทีส่ ุด เป็ นจริงมาก เป็ นจริงค่อนข้างมาก เป็ นจริงค่อนข้างน้อย เป็ นจริงน้อย เป็ นจริงน้อยทีส่ ุด

16. ท่านสืบค้นข้อมูลใหม่ๆ จากอินเทอร์เน็ตมาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
………………
………………
……………
……………
…………… ……………
เป็ นจริงมากทีส่ ุด เป็ นจริงมาก เป็ นจริงค่อนข้างมาก เป็ นจริงค่อนข้างน้อย เป็ นจริงน้อย เป็ นจริงน้อยทีส่ ุด

17. ท่านไม่เคยปลูกฝั งค่านิยมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้องให้กบั นักเรียนในชัน้ เรียน
………………
………………
……………
……………
…………… ……………
เป็ นจริงมากทีส่ ุด เป็ นจริงมาก เป็ นจริงค่อนข้างมาก เป็ นจริงค่อนข้างน้อย เป็ นจริงน้อย เป็ นจริงน้อยทีส่ ุด

18. ท่านนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้กบั การสอน
………………
………………
……………
……………
…………… ……………
เป็ นจริงมากทีส่ ุด เป็ นจริงมาก เป็ นจริงค่อนข้างมาก เป็ นจริงค่อนข้างน้อย เป็ นจริงน้อย เป็ นจริงน้อยทีส่ ุด

19. ท่านนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการผลิตสือ่ การเรียนการสอน
………………
………………
……………
……………
…………… ……………
เป็ นจริงมากทีส่ ุด เป็ นจริงมาก เป็ นจริงค่อนข้างมาก เป็ นจริงค่อนข้างน้อย เป็ นจริงน้อย เป็ นจริงน้อยทีส่ ุด

20. ท่านจัดกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ให้กบั นักเรียน
………………
………………
……………
……………
…………… ……………
เป็ นจริงมากทีส่ ุด เป็ นจริงมาก เป็ นจริงค่อนข้างมาก เป็ นจริงค่อนข้างน้อย เป็ นจริงน้อย เป็ นจริงน้อยทีส่ ุด

21. ท่านสอนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตผลงานรูปแบบต่าง ๆ
………………
………………
……………
……………
…………… ……………
เป็ นจริงมากทีส่ ุด เป็ นจริงมาก เป็ นจริงค่อนข้างมาก เป็ นจริงค่อนข้างน้อย เป็ นจริงน้อย เป็ นจริงน้อยทีส่ ุด
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22. ท่านนาสิง่ ทีค่ น้ คว้ามาออกแบบและผลิตสือ่ การเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
………………
………………
……………
……………
…………… ……………
เป็ นจริงมากทีส่ ุด เป็ นจริงมาก เป็ นจริงค่อนข้างมาก เป็ นจริงค่อนข้างน้อย เป็ นจริงน้อย เป็ นจริงน้อยทีส่ ุด

23. ท่านไม่ให้นกั เรียนศึกษาตัวอย่างการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ
………………
………………
……………
……………
…………… ……………
เป็ นจริงมากทีส่ ุด เป็ นจริงมาก เป็ นจริงค่อนข้างมาก เป็ นจริงค่อนข้างน้อย เป็ นจริงน้อย เป็ นจริงน้อยทีส่ ุด

24. ท่านเปิ ดโอกาสให้นกั เรียนร่วมกันนาความรูท้ ศ่ี กึ ษาค้นคว้ามาออกแบบและสร้างสรรค์ผลงาน
………………
………………
……………
……………
…………… ……………
เป็ นจริงมากทีส่ ุด เป็ นจริงมาก เป็ นจริงค่อนข้างมาก เป็ นจริงค่อนข้างน้อย เป็ นจริงน้อย เป็ นจริงน้อยทีส่ ุด

25. ท่านใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาออกแบบนวัตกรรมการศึกษาได้เป็ นอย่างดี
………………
………………
……………
……………
…………… ……………
เป็ นจริงมากทีส่ ุด เป็ นจริงมาก เป็ นจริงค่อนข้างมาก เป็ นจริงค่อนข้างน้อย เป็ นจริงน้อย เป็ นจริงน้อยทีส่ ุด

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเจตคติ ต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 12 ข้อ
คาชี้แจง แบบสอบถามมีจานวน 30 ข้อ ให้ท่านตอบข้อทีต่ รงกับความคิดเห็นของท่านมากทีส่ ุด
1. ท่านรูส้ กึ สนุกกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอน
………………
………………
……………
……………
…………… ……………
เป็ นจริงมากทีส่ ุด เป็ นจริงมาก เป็ นจริงค่อนข้างมาก เป็ นจริงค่อนข้างน้อย เป็ นจริงน้อย เป็ นจริงน้อยทีส่ ุด

2. ท่านรูส้ กึ ว่าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนเป็ นเรื่องทันสมัย
………………
………………
……………
……………
…………… ……………
เป็ นจริงมากทีส่ ุด เป็ นจริงมาก เป็ นจริงค่อนข้างมาก เป็ นจริงค่อนข้างน้อย เป็ นจริงน้อย เป็ นจริงน้อยทีส่ ุด

3. ท่านรูส้ กึ ว่าการใช้เทคโนโลยีในการสอนไม่จาเป็ นกับนักเรียน
………………
………………
……………
……………
…………… ……………
เป็ นจริงมากทีส่ ุด เป็ นจริงมาก เป็ นจริงค่อนข้างมาก เป็ นจริงค่อนข้างน้อย เป็ นจริงน้อย เป็ นจริงน้อยทีส่ ุด

4. ท่านรูส้ กึ ว่าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนเป็ นการสอนทีด่ ี
………………
………………
……………
……………
…………… ……………
เป็ นจริงมากทีส่ ุด เป็ นจริงมาก เป็ นจริงค่อนข้างมาก เป็ นจริงค่อนข้างน้อย เป็ นจริงน้อย เป็ นจริงน้อยทีส่ ุด

5. ท่านรูส้ กึ ว่าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนจะทาให้นกั เรียนได้ความรูม้ ากขึน้
………………
………………
……………
……………
…………… ……………
เป็ นจริงมากทีส่ ุด เป็ นจริงมาก เป็ นจริงค่อนข้างมาก เป็ นจริงค่อนข้างน้อย เป็ นจริงน้อย เป็ นจริงน้อยทีส่ ุด

6. ท่านรูส้ กึ ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเปิ ดโลกกว้างให้กบั นักเรียน
………………

………………

……………

……………

……………

……………
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เป็ นจริงมากทีส่ ุด

เป็ นจริงมาก เป็ นจริงค่อนข้างมาก เป็ นจริงค่อนข้างน้อย เป็ นจริงน้อย เป็ นจริงน้อยทีส่ ุด

7. ท่านรูส้ กึ ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศไม่จาเป็ นต่อการจัดการเรียนการสอน
………………
………………
……………
……………
…………… ……………
เป็ นจริงมากทีส่ ุด เป็ นจริงมาก เป็ นจริงค่อนข้างมาก เป็ นจริงค่อนข้างน้อย เป็ นจริงน้อย เป็ นจริงน้อยทีส่ ุด

8. ท่านรูส้ กึ ว่าการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอนทาให้การสอนสนุกและน่าสนใจ
………………
………………
……………
……………
…………… ……………
เป็ นจริงมากทีส่ ุด เป็ นจริงมาก เป็ นจริงค่อนข้างมาก เป็ นจริงค่อนข้างน้อย เป็ นจริงน้อย เป็ นจริงน้อยทีส่ ุด

9. ท่านเตรียมความพร้อมและฝึกการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่เสมอ
………………
………………
……………
……………
…………… ……………
เป็ นจริงมากทีส่ ุด เป็ นจริงมาก เป็ นจริงค่อนข้างมาก เป็ นจริงค่อนข้างน้อย เป็ นจริงน้อย เป็ นจริงน้อยทีส่ ุด

10. ท่านพร้อมทีจ่ ะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนตลอดเวลา
………………
………………
……………
……………
…………… ……………
เป็ นจริงมากทีส่ ุด เป็ นจริงมาก เป็ นจริงค่อนข้างมาก เป็ นจริงค่อนข้างน้อย เป็ นจริงน้อย เป็ นจริงน้อยทีส่ ุด

11. ท่านรูส้ กึ ยุ่งยากต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอน
………………
………………
……………
……………
…………… ……………
เป็ นจริงมากทีส่ ุด เป็ นจริงมาก เป็ นจริงค่อนข้างมาก เป็ นจริงค่อนข้างน้อย เป็ นจริงน้อย เป็ นจริงน้อยทีส่ ุด

12. ท่านหลีกเลีย่ งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนนักเรียน
………………
………………
……………
……………
…………… ……………
เป็ นจริงมากทีส่ ุด เป็ นจริงมาก เป็ นจริงค่อนข้างมาก เป็ นจริงค่อนข้างน้อย เป็ นจริงน้อย เป็ นจริงน้อยทีส่ ุด

ตอนที่ 3 แบบสอบถามการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิ ง
คาชี้แจง แบบสอบถามมีจานวน 5 ข้อ ให้ท่านตอบข้อทีต่ รงกับความคิดเห็นของท่านมากทีส่ ุด
1. ท่านรับรูว้ ่าอาจารย์ตอ้ งการให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอน
………………
………………
……………
……………
…………… ……………
เป็ นจริงมากทีส่ ุด เป็ นจริงมาก เป็ นจริงค่อนข้างมาก เป็ นจริงค่อนข้างน้อย เป็ นจริงน้อย เป็ นจริงน้อยทีส่ ุด

2. ท่านคิดจะทาลองใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อเห็นอาจารย์นามาใช้ในการสอน
………………
………………
……………
……………
…………… ……………
เป็ นจริงมากทีส่ ุด เป็ นจริงมาก เป็ นจริงค่อนข้างมาก เป็ นจริงค่อนข้างน้อย เป็ นจริงน้อย เป็ นจริงน้อยทีส่ ุด

3. เพื่อนสนิทท่านใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนและแนะนาให้ท่านทดลองใช้
………………
………………
……………
……………
…………… ……………
เป็ นจริงมากทีส่ ุด เป็ นจริงมาก เป็ นจริงค่อนข้างมาก เป็ นจริงค่อนข้างน้อย เป็ นจริงน้อย เป็ นจริงน้อยทีส่ ุด
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4. ท่านสนใจใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนตามบุคคลทีท่ ่านชื่นชอบ เช่น นักแสดง ครูใน Youtube ติวเตอร์ ฯลฯ
………………
………………
……………
……………
…………… ……………
เป็ นจริงมากทีส่ ุด เป็ นจริงมาก เป็ นจริงค่อนข้างมาก เป็ นจริงค่อนข้างน้อย เป็ นจริงน้อย เป็ นจริงน้อยทีส่ ุด

5. ท่านคิดว่าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนจะทาให้นกั เรียนเรียนสนุกและเข้าใจเนื้อหามากขึน้
………………
………………
……………
……………
…………… ……………
เป็ นจริงมากทีส่ ุด เป็ นจริงมาก เป็ นจริงค่อนข้างมาก เป็ นจริงค่อนข้างน้อย เป็ นจริงน้อย เป็ นจริงน้อยทีส่ ุด

ตอนที่ 4 แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติ กรรม
คาชี้แจง แบบสอบถามมีจานวน 7 ข้อ ให้ท่านตอบข้อทีต่ รงกับความคิดเห็นของท่านมากทีส่ ุด
1. ท่านเชื่อว่าสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนได้เป็ นอย่างดี
………………
………………
……………
……………
…………… ……………
เป็ นจริงมากทีส่ ุด เป็ นจริงมาก เป็ นจริงค่อนข้างมาก เป็ นจริงค่อนข้างน้อย เป็ นจริงน้อย เป็ นจริงน้อยทีส่ ุด

2. ท่านมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการสอนใหม่ๆ มาจัดการเรียนการสอนได้ดี
………………
………………
……………
……………
…………… ……………
เป็ นจริงมากทีส่ ุด เป็ นจริงมาก เป็ นจริงค่อนข้างมาก เป็ นจริงค่อนข้างน้อย เป็ นจริงน้อย เป็ นจริงน้อยทีส่ ุด

3. ท่านมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาออกแบบการสอนได้ดว้ ยตนเอง
………………
………………
……………
……………
…………… ……………
เป็ นจริงมากทีส่ ุด เป็ นจริงมาก เป็ นจริงค่อนข้างมาก เป็ นจริงค่อนข้างน้อย เป็ นจริงน้อย เป็ นจริงน้อยทีส่ ุด

4. ท่านสามารถสืบค้นข้อมูลเพื่อใช้ในการสอนได้อย่างคล่องแคล่ว
………………
………………
……………
……………
…………… ……………
เป็ นจริงมากทีส่ ุด เป็ นจริงมาก เป็ นจริงค่อนข้างมาก เป็ นจริงค่อนข้างน้อย เป็ นจริงน้อย เป็ นจริงน้อยทีส่ ุด

5. ท่านไม่มนใจในการใช้
ั่
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอน
………………
………………
……………
……………
…………… ……………
เป็ นจริงมากทีส่ ุด เป็ นจริงมาก เป็ นจริงค่อนข้างมาก เป็ นจริงค่อนข้างน้อย เป็ นจริงน้อย เป็ นจริงน้อยทีส่ ุด

6. ท่านสามารถวางแผนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนได้ดี
………………
………………
……………
……………
…………… ……………
เป็ นจริงมากทีส่ ุด เป็ นจริงมาก เป็ นจริงค่อนข้างมาก เป็ นจริงค่อนข้างน้อย เป็ นจริงน้อย เป็ นจริงน้อยทีส่ ุด

7. ท่านสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจัดการเรียนการสอนได้ดี
………………
………………
……………
……………
…………… ……………
เป็ นจริงมากทีส่ ุด เป็ นจริงมาก เป็ นจริงค่อนข้างมาก เป็ นจริงค่อนข้างน้อย เป็ นจริงน้อย เป็ นจริงน้อยทีส่ ุด
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ตอนที่ 5 แบบสอบถามความตัง้ ใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
คาชี้แจง แบบสอบถามมีจานวน 5 ข้อ ให้ท่านตอบข้อทีต่ รงกับความคิดเห็นของท่านมากทีส่ ุด
1. ท่านตัง้ ใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนอย่างสร้างสรรค์
………………
………………
……………
……………
…………… ……………
เป็ นจริงมากทีส่ ุด เป็ นจริงมาก เป็ นจริงค่อนข้างมาก เป็ นจริงค่อนข้างน้อย เป็ นจริงน้อย เป็ นจริงน้อยทีส่ ุด

2. ท่านพยามยามวางแผนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้มากทีส่ ดุ
………………
………………
……………
……………
…………… ……………
เป็ นจริงมากทีส่ ุด เป็ นจริงมาก เป็ นจริงค่อนข้างมาก เป็ นจริงค่อนข้างน้อย เป็ นจริงน้อย เป็ นจริงน้อยทีส่ ุด

3. ท่านมีเป้ าหมายในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนทุกครัง้
………………
………………
……………
……………
…………… ……………
เป็ นจริงมากทีส่ ุด เป็ นจริงมาก เป็ นจริงค่อนข้างมาก เป็ นจริงค่อนข้างน้อย เป็ นจริงน้อย เป็ นจริงน้อยทีส่ ุด

4. ท่านสามารถจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์ได้อย่างเป็ นระบบ
………………
………………
……………
……………
…………… ……………
เป็ นจริงมากทีส่ ุด เป็ นจริงมาก เป็ นจริงค่อนข้างมาก เป็ นจริงค่อนข้างน้อย เป็ นจริงน้อย เป็ นจริงน้อยทีส่ ุด

5. ท่านตัง้ ใจสืบค้นสือ่ และแอพพลิเคชันใหม่
่ ๆ มาใช้ในการสอน
………………
………………
……………
……………
…………… ……………
เป็ นจริงมากทีส่ ุด เป็ นจริงมาก เป็ นจริงค่อนข้างมาก เป็ นจริงค่อนข้างน้อย เป็ นจริงน้อย เป็ นจริงน้อยทีส่ ุด

ตอนที่ 6 แบบสอบถามการรับรู้การใช้ประโยชน์
คาชี้แจง แบบสอบถามมีจานวน 5 ข้อ ให้ท่านตอบข้อทีต่ รงกับความคิดเห็นของท่านมากทีส่ ุด
1. ท่านเชื่อว่าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนทาให้การเรียนสนุกสนาน
………………
………………
……………
……………
…………… ……………
เป็ นจริงมากทีส่ ุด เป็ นจริงมาก เป็ นจริงค่อนข้างมาก เป็ นจริงค่อนข้างน้อย เป็ นจริงน้อย เป็ นจริงน้อยทีส่ ุด

2. ท่านเชื่อว่าเทคโนโลยีสารสนเทศทาให้การเตรียมการสอนสะดวกและง่ายขึน้
………………
………………
……………
……………
…………… ……………
เป็ นจริงมากทีส่ ุด เป็ นจริงมาก เป็ นจริงค่อนข้างมาก เป็ นจริงค่อนข้างน้อย เป็ นจริงน้อย เป็ นจริงน้อยทีส่ ุด

3. ท่านเชื่อว่าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนทาให้สภาพแวดล้อมเอือ้ ต่อการเรียนรู้
………………
………………
……………
……………
…………… ……………
เป็ นจริงมากทีส่ ุด เป็ นจริงมาก เป็ นจริงค่อนข้างมาก เป็ นจริงค่อนข้างน้อย เป็ นจริงน้อย เป็ นจริงน้อยทีส่ ุด

4. ท่านเชื่อว่าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทาให้นกั เรียนมีความรูท้ ท่ี นั สมัย
………………
………………
……………
……………
…………… ……………
เป็ นจริงมากทีส่ ุด เป็ นจริงมาก เป็ นจริงค่อนข้างมาก เป็ นจริงค่อนข้างน้อย เป็ นจริงน้อย เป็ นจริงน้อยทีส่ ุด
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5. ท่านรับรูว้ ่าการใช้เทคโนโลยีนามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบการสอนให้ดขี น้ึ ได้
………………
………………
……………
……………
…………… ……………
เป็ นจริงมากทีส่ ุด เป็ นจริงมาก เป็ นจริงค่อนข้างมาก เป็ นจริงค่อนข้างน้อย เป็ นจริงน้อย เป็ นจริงน้อยทีส่ ุด

ตอนที่ 7 แบบสอบถามการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน
คาชี้แจง แบบสอบถามมีจานวน 5 ข้อ ให้ท่านตอบข้อทีต่ รงกับความคิดเห็นของท่านมากทีส่ ุด
1. ท่านเชื่อว่าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนเป็ นเรื่องง่าย
………………
………………
……………
……………
…………… ……………
เป็ นจริงมากทีส่ ุด เป็ นจริงมาก เป็ นจริงค่อนข้างมาก เป็ นจริงค่อนข้างน้อย เป็ นจริงน้อย เป็ นจริงน้อยทีส่ ุด

2. ท่านเชื่อว่าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนมีความยุ่งยาก
………………
………………
……………
……………
…………… ……………
เป็ นจริงมากทีส่ ุด เป็ นจริงมาก เป็ นจริงค่อนข้างมาก เป็ นจริงค่อนข้างน้อย เป็ นจริงน้อย เป็ นจริงน้อยทีส่ ุด

3. ท่านรับรูว้ ่าการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลมากออกแบบการสอนทาได้ง่าย
………………
………………
……………
……………
…………… ……………
เป็ นจริงมากทีส่ ุด เป็ นจริงมาก เป็ นจริงค่อนข้างมาก เป็ นจริงค่อนข้างน้อย เป็ นจริงน้อย เป็ นจริงน้อยทีส่ ุด

4. ท่านเรียนรูก้ ารใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างสือ่ การเรียนการสอนได้ดว้ ยตนเอง
………………
………………
……………
……………
…………… ……………
เป็ นจริงมากทีส่ ุด เป็ นจริงมาก เป็ นจริงค่อนข้างมาก เป็ นจริงค่อนข้างน้อย เป็ นจริงน้อย เป็ นจริงน้อยทีส่ ุด

5. ท่านเชื่อว่าการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นเรืองยาก
………………
………………
……………
……………
…………… ……………
เป็ นจริงมากทีส่ ุด เป็ นจริงมาก เป็ นจริงค่อนข้างมาก เป็ นจริงค่อนข้างน้อย เป็ นจริงน้อย เป็ นจริงน้อยทีส่ ุด

ขอขอบคุณผูใ้ ห้ขอ้ มูลทุกท่านทีส่ ละเวลาในการตอบแบบสอบถาม

ประวัติย่อผูว้ ิ จยั
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