
  

บทที่ 3 

วิธีด ำเนินกำรวจิัย 
 

 การวิจัย เรื่องการพัฒนาตัวบ่งชีส้มรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนครเขต 1 นี้ มีความมุง่หมายของการวิจัย คือเพื่อพัฒนาตัวบ่งชีส้มรรถนะด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ ในโรงเรยีนสังกัดส านักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1 และเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง

โมเดลโครงสรา้งตัวบ่งชีส้มรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ 

ครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร  

เขต 1 กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งมีการด าเนินการวิจัย 2 ระยะ ดังนี้ 

 ระยะที่ 1 การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรยีนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 ประกอบด้วย 

 1.1 การศกึษาแนวคิดทฤษฎีและวิเคราะหเ์อกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 1.2 การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 1.3 การพัฒนาตัวบ่งชีเ้ชิงสมมตฐิาน 

 ระยะที่ 2 การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลตัวบ่งชี้

สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน  

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 กับข้อมูลเชงิประจักษ์ 

ประกอบด้วย 

 2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 2.2 ตัวแปรที่ศึกษา 

 2.3 เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย 

 2.4 วิธีสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ 

 2.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 2.6 การวิเคราะหข์้อมูล 
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ระยะท่ี 1 กำรพัฒนำตวับ่งชี้สมรรถนะด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศและ              

             กำรสื่อสำรของครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน สังกัดส ำนักงำน 

             เขตพื้นที่กำรศกึษำประถมศกึษำสกลนคร เขต 1 
 

 การด าเนินงานในระยะนี้ ผูว้ิจัยได้ด าเนินการวิจัย ซึ่งมรีายละเอียด ดังนี้ 

 1. กำรศึกษำแนวคดิทฤษฎีและวิเครำะห์เอกสำรงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

   โดยท าการวิเคราะหเ์อกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ โดยค้นคว้าเอกสาร บทความ 

รวมทั้งงานวิจัยในประเทศและตา่งประเทศ แล้วน าข้อมูลมาสังเคราะหเ์ป็นกรอบแนวคิด

การวิจัย ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องน ามาใช้เป็นข้อมูลในการ

ก าหนดองค์ประกอบหลัก และองค์ประกอบย่อยของสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ 
 

 2. กำรสัมภำษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

  สัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน เพื่อให้ได้กรอบแนวคิดการวิจัย

เกี่ยวกับสมรรถนะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์  

   2.1 คุณสมบัติของผูท้รงคุณวุฒิ 

    ผูท้รงคุณวุฒิที่ให้สัมภาษณ์ จ านวน 5 คน ได้มาโดยการเลือกแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบด้วย ศกึษานิเทศก์ ผูบ้ริหารสถานศกึษา ครูผู้สอน 

และนักวิชาการ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรูแ้ละประสบการณเ์กี่ยวกับสมรรถนะดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ โดยผู้วิจัยก าหนดคุณสมบัติ ดังนี้ 

   2.1.1 ศกึษานิเทศก์ มีวทิยฐานะไม่ต่ ากว่าช านาญการพิเศษ  

วุฒิการศกึษาระดับปริญญาโท เป็นผู้มคีวามรูค้วามสามารถเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร และด้านคอมพิวเตอร์ มีประสบการณใ์นการท างาน 5 ปีขึ้นไป 

จ านวน 1 คน 
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   2.1.2 ครูผูส้อน มีวทิยฐานะไม่ต่ ากว่าช านาญการพิเศษ มีวุฒิ

การศกึษาปริญญาโท เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร และด้านคอมพิวเตอร์ มีประสบการณ์ในการท างาน 10 ปีขึน้ไป จ านวน  

3 คน 

    2.1.3 นักวิชาการ เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย วุฒกิารศกึษา 

ระดับปริญญาเอก เป็นผูม้ีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร และด้านคอมพิวเตอร์ มีประสบการณใ์นการท างาน 5 ปีขึน้ไป จ านวน 1 คน

  2.2 เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย 

   เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยในระยะนี้ เป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมี

โครงสรา้ง (Semi Structured Interview) ที่ผู้วจิัยสร้างขึ้นโดยสัมภาษณ์เกี่ยวกับสมรรถนะ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ ในโรงเรียนสังกัดส านักงาน

เขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ซึ่งมีประเด็นหลักในการสัมภาษณ์ ดังนี้ 

   2.2.1 องค์ประกอบหลักด้านการมคีวามรูพ้ืน้ฐานในการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร          

   2.2.2 องค์ประกอบหลักด้านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารเพื่อการตดิต่อสื่อสาร 

    2.2.3 องค์ประกอบหลักด้านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารถูกต้องตามกฎหมาย จริยธรรม จรรยาบรรณและปลอดภัย 

    2.2.4 องค์ประกอบหลักด้านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารกับการเรียนการสอน 

    2.2.5 องค์ประกอบหลักด้านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารพัฒนาตนเองและวิชาชีพ     

   2.3 การพัฒนาและหาคุณภาพของเครื่องมอื 

   2.3.1 ศกึษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ

สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 และจัดท าขอ้สรุป 

   2.3.2 น าข้อสรุปที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารเป็นกรอบในการสร้าง

แบบสัมภาษณ์น าเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาปรับปรุงแก้ไข 

    2.3.3 จัดพิมพ์เพื่อใชเ้ป็นเครื่องมอืในการวิจัย 
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   2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

   ผูว้ิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ โดยใช้เครื่องมอืที่ 

สร้างขึ้นในการบันทึกการสัมภาษณ์ โดยผูว้ิจัยขอนัดหมายผู้ทรงคุณวุฒิล่วงหนา้ประมาณ 

1 สัปดาห ์แล้วน าบทสัมภาษณ์มารวบรวมอย่างเป็นระบบเพื่อสะดวกต่อการวเิคราะห์

ข้อมูลตอ่ไป 

  2.5 การวิเคราะหข์้อมูล 

   ผูว้ิจัยน าข้อมูลที่รวบรวมมาวิเคราะห์ โดยใช้เกณฑ์รอ้ยละ 80  

ของผู้ทรงคุณวุฒิและวิเคราะหเ์นือ้หา (Content Analysis) จากข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

ของผู้ทรงคุณวุฒิแล้วน าผลที่ได้มาใช้ประกอบการสร้างกรอบแนวคิดการวจิัยการพัฒนา 

ตัวบ่งชีส้มรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ ในโรงเรียน

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 
 

 3. กำรพัฒนำตัวบ่งชี้เชิงสมมติฐำน 

   จากการวิเคราะห ์สังเคราะหเ์อกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการ

สัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน สามารถพัฒนาตัวบ่งชี้เชิงสมมตฐิานสมรรถนะ 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ 

 

ระยะท่ี 2  กำรตรวจสอบควำมเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ำงของโมเดลตัวบ่งชี้ 

              สมรรถนะดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของครู 

              คอมพวิเตอร์ ในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

              ประถมศึกษำสกลนคร เขต 1 ท่ีพัฒนำขึน้กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 

 การด าเนินงานในระยะนี้ ผูว้ิจัยได้ด าเนินการวิจัย ซึ่งมรีายละเอียด ดังนี้ 

 1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

   1.1 ประชากรที่ใชใ้นการวิจัย ประกอบด้วย ครูผูส้อนคอมพิวเตอร์ใน

โรงเรียน สังกัดส านักเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ปีการศึกษา 2560 

จ านวน 2,121 คน  
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   1.2 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ประกอบด้วย ครูผูส้อนคอมพิวเตอร์ใน

โรงเรียน สังกัดส านักเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ปีการศกึษา 2560  

การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในครั้งนีเ้ป็น การวิเคราะหโ์ดยใช้สถิติ

วิเคราะห์ข้อมูลขัน้สูง คือ การวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor 

Analysis) จงึจ าเป็นต้องก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างใหส้อดคล้องกับสถิตแิตล่ะประเภท 

ซึง่นักวิจัยหลายท่านได้ให้แนวทางส าหรับการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตาม

แนวคิดของ Bollen (1989 อ้างถึงใน กรรณิการ์ ศรวีารีรัตน์, 2551, หนา้ 55) ที่เสนอว่า

ขนาดกลุ่มตัวอย่างควรพิจารณาควบคู่ไปกับจ านวนพารามิเตอร์อิสระที่ตอ้งการ 

ประมาณค่า ถ้ามีจ านวนมากควรจะต้องมขีนาดของกลุ่มตัวอย่างมากขึ้นดว้ย และแนวคิด

ของ Schumacker and Lomax (Hair and other, 1998 อ้างถึงใน นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542, 

หนา้ 54) ที่ได้เสนอกฎแห่งความชัดเจน (Rule of Thumb) ที่นักสถิตวิิเคราะห์ตัวแปรพหุ 

ใช้เกณฑ์ขัน้ต่ าในการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สัดส่วนระหว่างกลุ่มตัวอย่างกับ

จ านวนพารามิเตอร์ 10 : 1 ซึ่งงานวิจัยเรื่องนี้มีจ านวน 21 พารามิเตอร์ จะท าใหไ้ด้กลุ่ม

ตัวอย่าง จ านวน 210 คน ส่วน Comrey & Lee (1992 อ้างถึงใน กรรณิการ์ ศรีวารีรัตน์, 

2551, หน้า 55) ได้เสนอแนะขนาดกลุ่มตัวอย่างว่า ถ้าจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 300 คน  

ถือว่า ดี ดังนัน้ผูว้ิจัยจงึก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 425 คน ซึ่งถือว่าไม่ต่ ากว่า

เกณฑแ์ละเป็นไปตามที่นักวิจัยและนักสถิตไิด้ให้แนวทางไว้อันจะท าให้การวิเคราะห์

องค์ประกอบมีความแม่นย าและสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์มากยิ่งขึ้น  

ผูว้ิจัยใชว้ิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) ดังนี ้

   ขั้นที่ 1 เพื่อให้ครอบคลุมพืน้ที่ในส านักเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ซึ่งประกอบด้วย 16 ศูนย์เครือขา่ย ดังนี้ 1) ศูนย์เครือข่าย

ขมิน้หนองลาด 2) ศูนย์เครือข่ายหนองหารหลวง 3) ศูนย์เครือข่ายธาตุเชิงชุม 4) ศูนย์

เครือขา่ยไตรศลิา 5) ศูนย์เครือขา่ยถิ่นภูไท 6) ศูนย์เครือข่ายห้วยยางพังขว้าง 7) ศูนย์

เครือขา่ยกุสุมาลย์ 1 8) ศูนย์เครือข่ายกุสุมาลย์ 2 9) ศูนย์เครือขา่ยเต่างอย 10) ศูนย์

เครือขา่ยแมดด่านพลังวิทย์ 11) ศูนย์เครือขา่ยตองโขบเหล่าโพนค้อสามัคคี 12) ศูนย์

เครือขา่ยนาแก้วบ้านแป้น 13) ศูนย์เครือขา่ยโพนสามัคคี 14) ศูนย์เครือข่ายภูผายล  

15) ศูนย์เครือขา่ยภูพานทอง 16) ศูนย์เครือข่ายกุดบาก ผูว้ิจัยใชท้ั้ง 16 ศูนย์เครือข่าย  

โดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง          
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   ขั้นที ่2 ใช้โรงเรยีนเป็นหนว่ยสุ่ม ใช้การสุ่มอย่างง่าย โดยวิธีการจับ

สลากแบบใส่คนื ใชเ้กณฑร์้อยละ 70 ของโรงเรียนในแต่ละศูนย์เครือข่าย ได้โรงเรียน

ทั้งหมด 122 โรงเรียน 

    ขั้นที่ 3 สุ่มกลุ่มตัวอย่างครูผูส้อนคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยสุ่ม  

ใช้วธิีการสุ่มอย่างง่าย โดยวิธีการจับสลากแบบใส่คนื ใช้เกณฑร์้อยละ 20 ของครูผู้สอน

คอมพิวเตอร์ในโรงเรยีน รวมจ านวนทั้งหมด 425 คน 

   สรุปได้วา่ ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 425 คน คอื ครูผูส้อน

คอมพิวเตอร์ ในโรงเรยีนในสังกัดส านักเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

ปีการศึกษา 2560  
   

ตาราง 12  แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัย โดยจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน  

              ในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 
 

ที ่ เครือข่ำย 
โรงเรียนร้อยละ 70  

ของศูนย์เครือขำ่ย 

ประชำกร 
กลุ่ม

ตัวอย่ำง 

ครู/

บุคลำกร 

ครู/

บุคลำกร 

1 ขมิ้นหนองลาด 1. บ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา 7 1 

2. บ้านพานสหราษฎร์บ ารุง 21 4 

3. บ้านประชาสุขสันต์ิ 13 3 

4. โคกเลาะวิทยาคาร 15 3 

5. ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ 20 4 

6. ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 18 4 

7. บ้านดอนแคน "คุรุราษฎร์ผดงุวทิย"์ 19 4 

8. บ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวทิยาคม) 18 4 

2 หนองหารหลวง 1. บ้านดอนยาง(สหราษฎร์บ ารุงวทิย)์ 10 2 

2. บ้านโคกก่องสหมติรวทิยาคาร 20 4 

3. บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บ ารุง) 13 3 

4. บ้านหนองมะเกลอื 15 3 

5. บ้านหนองนาเลิศ 20 4 

6. บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศลิป์ 21 4 

 

 

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



125 

ตาราง 12 (ต่อ)  

ที ่ เครือข่ำย 
โรงเรียนร้อยละ 70  

ของศูนย์เครือขำ่ย 

ประชำกร 
กลุ่ม

ตัวอย่ำง 

ครู/

บุคลำกร 

ครู/

บุคลำกร 

  
7. บ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์) 14 3 

8. บ้านท่าวัด 17 3 

3 ธาตุเชงิชุม 1. นาอ้อยค าสะอาด 11 2 

2. ธาตุนาเวงวทิยา 12 2 

3. นายอวัฒนา 15 3 

4. งิว้ดอ่นราษฎร์สามัคคีบ ารุง 18 4 

5. อนุบาลสกลนคร 95 19 

6. เชงิชุมราษฎร์นุกูล 95 19 

7. เมอืงสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 21 4 

4 ไตรศลิา  1. ทุ่งมนพิทยาคาร 17 3 

2. ชุมชนเชยีงเครอืราษฎร์รังสรรค์ 8 2 

3. บ้านป่าหวา้น 11 2 

4. บ้านหนองหอย 21 4 

5. ศริิราษฎร์วิทยาคาร 25 5 

6. บ้านหนองศาลาราษฎร์บ ารุง 17 3 

7. บ้านนาดอกไมผ้ดุงวทิยา 11 2 

8. บ้านน้อยจอมศรี 10 2 

9. ท่าแร่วิทยา 29 6 

5  ถิ่นภูไท 1. บ้านนากับแก ้ 7 1 

2. บ้านโพนก้างปลา 9 2 

3. ผกัแพวบ ารุงวิทยา 10 2 

4. บ้านโพนยางค า กรป.กลางพฒันา 11 2 

5. ห้วยปลาใยผดุงวทิยา 12 2 

6. บ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ 18 4 

7. บ้านหนองไผ ่ 18 4 

8. ชุมชนโนนหอมไผ่ลอ้ม 16 3 
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ตาราง 12 (ต่อ)  

ที ่ เครือข่ำย 
โรงเรียนร้อยละ 70  

ของศูนย์เครือขำ่ย 

ประชำกร 
กลุ่ม

ตัวอย่ำง 

ครู/

บุคลำกร 

ครู/

บุคลำกร 

6 ห้วยยางพังขวา้ง 1. บ้านดงยอสามัคคีพทิยาศิลป์ 8 2 

2. บ้านพังขวา้งวัฒนศลิป์ 12 2 

3. บ้านดงขุมข้าว 14 3 

4. ห้วยทรายวทิยา 12 2 

5. บ้านศรีวิชา คุรุราษฎร์อุทิศ 10 2 

6. บ้านนาค าวทิยาคาร 16 3 

7. บ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวทิย)์ 23 5 

8. บ้านพะเนาว์ราษฎร์บ ารุง 17 3 

9. บ้านบอนสหราษฎร์บ ารุง 29 6 

7  กุสุมาลย ์1  1. บ้านอีกุด 16 3 

2. บ้านนาด ี 9 2 

3. บ้านม่วงวทิยา 17 3 

4. ไพศาลวิทยา 14 3 

5. บ้านนาโพธ์ิคุรุราษฎร์พัฒนา 8 2 

6. บ้านหว้ยกอกหนองเค็ม 12 2 

7. บ้านกุดสะกอย 13 3 

8. อนุบาลกุสุมาลย ์ 36 7 

9. บ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 57 11 

8  กุสุมาลย ์2  1. บ้านซ่งเตา่ 8 2 

2. บ้านหนองปลาตอง(ประชาวิทยาคาร) 9 2 

3. บ้านอุ่มจาน 9 2 

4. บ้านกุงศรี 12 2 

5. นาเพยีงสวา่งวิทยานุกูล 33 7 

6. บ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคค ี 8 2 

7. ชุมชนบ่อแสนพันมติรภาพท่ี211 14 3 

8. บ้านหนองบัวสร้างวทิยาคาร 20 4 

9. บ้านงิ้วศริิราษฎร์บ ารุง 9 2 
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ตาราง 12 (ต่อ)  

ที ่ เครือข่ำย 
โรงเรียนร้อยละ 70  

ของศูนย์เครือขำ่ย 

ประชำกร 
กลุ่ม

ตัวอย่ำง 

ครู/

บุคลำกร 

ครู/

บุคลำกร 

9 เตา่งอย 1. บ้านจันทร์เพ็ญ 16 3 

2. บ้านโคกกลาง 14 3 

3. บ้านนาอ่างมว่งค า 18 4 

4. บ้านนาตาลค าข่า 19 4 

5. บ้านหนองบึงทวาย 12 2 

6. บ้านดงหลวง 24 5 

7. อนุบาลเตา่งอย 28 6 

10  แมดดา่นพลังวิทย์  1. บ้านลาดคอ้ 10 2 

2. บ้านโพนทองประชาอุทิศ 9 2 

3. บ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห ์ 22 4 

4. บ้านแมดนาท่ม 21 4 

5. บ้านป่าปอสหพัฒนศกึษา 7 1 

6. บ้านไรน่าดี 19 4 

11  ตองโขบเหลา่โพน

ค้อสามัคค ี 

1. บ้านนาสีนวล 11 2 

2. บ้านหนองแขโ้นนมาลา 12 2 

3. บ้านหว้ยหีบวทิยาธาร 14 3 

4. บ้านตองโขบ 10 2 

5. อนุบาลโคกศรีสุพรรณ 19 4 

6. บ้านหว้ยยาง 17 3 

7. บ้านเหลา่โพนค้อเหลา่ราษฎร์วิทยา 18 4 

12 นาแก้วบ้านแป้น 1. โพนบกผดุงศาสตร์ 6 1 

2. นาแก้วพิทยาคม 17 3 

3. บ้านกลางนาเดื่อ 14 3 

4. บ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวทิยา 20 4 

5. หนองผือเทพนิมิต 24 5 

6. บ้านนาเดื่อ 8 2 
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ตาราง 12 (ต่อ)  

ที ่ เครือข่ำย 
โรงเรียนร้อยละ 70  

ของศูนย์เครือขำ่ย 

ประชำกร 
กลุ่ม

ตัวอย่ำง 

ครู/

บุคลำกร 

ครู/

บุคลำกร 

  
7. บ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บ ารุง 17 3 

8. ท่าศาลาราษฎร์วิทยา 14 3 

13 โพนสามัคค ี

1. บ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 17 3 

2. บ้านป่าผาง 16 3 

3. บ้านปุ่งสหราษฎร์บ ารุง 13 3 

4. อนุบาลโพนนาแก้ว 14 3 

5. บ้านโนนกุง 16 3 

6. บ้านนาจาน 18 4 

14  ภูผายล   1. บ้านกกปลาซิวนาโด ่ 18 4 

2. บ้านโคกภ ู 14 3 

3. อนุบาลภูพาน 20 4 

4. บ้านยางโล้นเจรญิราษฎรไพบูลย์ 24 5 

5. เขือ่นน้ าพุง 22 4 

15  ภูพานทอง  1. ชุมชนบ้านสร้างค้อ 20 4 

2. บ้านชมภูพาน 10 2 

3. บ้านใหม่พัฒนา 17 3 

4. บ้านต้อนราษฎร์ด ารงวทิย์ 18 4 

5. บ้านฮ่องสิมประชาสรร 18 4 

6. บ้านหลุบเลา 17 3 

16 กุดบาก 1. บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี 19 4 

2. ชุมชนบ้านกุดไห 19 4 

3. บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง 17 3 

4. บ้านคอ้ใหญ ่ 17 3 

5. บ้านนาม่องดงนมิติวทิยา 14 3 

6. บ้านหนองคา้ดารกานนท์วิทยา 19 4 
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ตาราง 12 (ต่อ)  

ที ่ เครือข่ำย 
โรงเรียนร้อยละ 70  

ของศูนย์เครือขำ่ย 

ประชำกร 
กลุ่ม

ตัวอย่ำง 

ครู/

บุคลำกร 

ครู/

บุคลำกร 

  

7. บ้านนาขาม 11 2 

8. บ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา 10 2 

9. บ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ 16 3 

10. กุดบากราษฎร์บ ารุง 25 5 

รวม 2,121 425 

 

  2. ตัวแปรที่ศึกษำ 

   องค์ประกอบและตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 ประกอบด้วย 5 องคป์ระกอบ คอื องค์ประกอบหลักด้านการมีความรู้

พืน้ฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร องค์ประกอบหลักด้านการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการติดตอ่สื่อสาร องค์ประกอบหลักด้านการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกต้องตามกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม และ

ปลอดภัย องค์ประกอบด้านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียน 

การสอน และองค์ประกอบหลักด้านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน 

การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ดังนี้ 

   2.1 ด้านการมีความรูพ้ืน้ฐานในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร หมายถึง การมีความรูค้วามเข้าใจในการใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

สารสนเทศพื้นฐาน ในการจัดการกับข้อมูลและสารสนเทศ สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ต  

และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 4 

องค์ประกอบย่อย คือ 1) การใชง้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สารสนเทศพื้นฐานใน 

การปฏิบัติงาน 2) สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปพืน้ฐาน 3) สามารถใช้อนิเทอร์เน็ต  

และเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมปีระสิทธิภาพ และ 4) สามารถจัดการกับข้อมูลและ

สารสนเทศได้  
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   2.2 ด้านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตดิต่อ 

สื่อสาร หมายถึง การมีความรูค้วามเข้าใจพื้นฐานในการใชง้านเครือข่ายอินเตอร์ สามารถ

ใชก้ารตดิต่อสื่อสารผ่านทางอเีมล์ และการตดิต่อสื่อสารในสังคมโลกออนไลน์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย คือ 1) การตดิต่อสื่อสารในสังคมโลก

ออนไลน์ 2) การมคีวามรูค้วามเข้าใจในการสื่อสารทางอีเมล์ และ 3) การมคีวามรู้ 

ความเข้าใจในพื้นฐานเกี่ยวกับเครอืข่ายอินเตอร์เน็ต   

  2.3 ด้านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกต้องตาม

กฎหมาย คุณธรรม จรยิธรรมและปลอดภัย หมายถึง การมคีวามรู้ความเข้าใจในกฎหมาย  

คุณธรรม จรยิธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสานสนเทศและการสื่อสาร สามารถ

วางแผนและออกแบบการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างปลอดภัย ประกอบด้วย  

3 องค์ประกอบย่อย คือ 1) การมคีวามเข้าใจประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 2) การวางแผนและออกแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง

ปลอดภัย และ 3) มีจรรยาบรรณในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

   2.4 ด้านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียน 

การสอน หมายถึง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ 

เพื่อใช้ในกระบวนการเรียนการสอน การพัฒนาทักษะการคิดและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ของผู้เรยีน ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประเมินผลและวัดผลการสอนรู้ของ

ผูเ้รียน ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย คือ 1) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะ

การคิดและความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้รียน 2) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประเมิน

และวัดผล และ 3) การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร และรวบรวมข้อมูลและ

สารสนเทศได้ 

   2.5 ด้านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาตนเอง

และวิชาชีพ หมายถึง การที่ครูมีความรู้ความสามารถในวิชาชีพของตนเอง และสามารถ

พัฒนาและปรับปรุงนวัตกรรมทางการศกึษาได้อย่างต่อเนื่อง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประสบการณ ์และความเช่ียวชาญกับเพื่อนรว่มวิชาชีพเกี่ยวกับการใชเ้ทคโนโลยีทาง

การศกึษาอย่างมปีระสิทธิภาพ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย คือ 1) การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศพัฒนาความรูด้้านวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 2) การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการวิจัยพัฒนา และปรับปรุงนวัตกรรมทางการศกึษา และ  
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3) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญกับเพื่อนร่วมอาชีพเกี่ยวกับการใช้

เทคโนโลยีทางการศกึษา 
    

 3. เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

  การวิจัยในระยะนี้ผูว้ิจัยใช้แบบสอบถามสมรรถนะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 เป็นเครื่องมอืรวบรวมข้อมูลแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

  3.1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ซึ่งเป็น

ค าถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจข้อมูลสว่นบุคคล 

ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศกึษาสูงสุดและประสบการณ์ในการท างาน 

   3.2 แบบสอบถามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวบ่งช้ี

สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ ในโรงเรียนสังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เป็นแบบมาตราประเมินค่า 

(Rating Scale) 5 ระดับ ตามรูปแบบของ Likert’s Scale ซึ่งมีระดับคะแนนที่ให้ความหมาย 

ดังนี้  

   ระดับ 5  หมายถึง  ตัวบ่งชี้มีความเหมาะสมมากที่สุด 

   ระดับ 4  หมายถึง  ตัวบ่งช้ีมีความเหมาะสมมาก 

   ระดับ 3  หมายถึง  ตัวบ่งชี้มีความเหมาะสมปานกลาง 

   ระดับ 2  หมายถึง  ตัวบ่งชี้มีความเหมาะสมน้อย 

   ระดับ 1  หมายถึง  ตัวบ่งชี้มีความเหมาะสมน้อยที่สุด 
 

 4. วิธีสร้ำงและหำคุณภำพของเครื่องมือ 

  ผูว้ิจัยได้ด าเนนิการสร้างและหาคุณภาพของแบบสอบถามเกี่ยวกับ

สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ ในโรงเรียนสังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ซึ่งมีขัน้ตอน ดังนี้ 

  4.1 น าข้อมูลที่ได้จากกรอบแนวคิดการวิจัยมาร่างแบบสอบถาม เพื่อใช้

สอบถามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 แล้วน าเสนอที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ
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ความครอบคลุมขององค์ประกอบของตัวบ่งชี ้ความถูกต้องเหมาะสมในด้านการใช้ภาษา 

ความเรยีบร้อย และน าข้อเสนอแนะที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไข 

   4.2 น าร่างแบบสอบถามที่แก้ไขและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เสนอผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ตรวจสอบความ

เที่ยงตรงเชงิเนื้อหาด้านความเหมาะสมและความสอดคล้องของเครื่องมอื (สุวิมล  

ติรกานันท์, 2550) โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective 

Congruence/IOC) และคัดเลือกเฉพาะข้อค าถามที่มคี่า IOC = .50 ขึน้ไป ซึ่งแสดงว่า  

ข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับจุดมุง่หมายและเนือ้หาที่มุง่วัด โดยได้ก าหนดระดับความคิดเห็น

ของผู้เช่ียวชาญดังนี้  

   +1 เมื่อแน่ใจว่าข้อความนั้นสอดคล้องกับตัวบ่งชี้สมรรถนะด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ 

   0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อความนั้นเป็นตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์   

   -1 เมื่อแน่ใจว่าข้อความนั้นไมเ่ป็นตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ 

   โดยคุณสมบัติของผู้เช่ียวชาญ 5 คน ดังนี้  

     4.2.1 นักวิชาการ เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย วุฒกิารศกึษา 

ระดับปริญญาเอก เป็นผูม้ีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร และด้านคอมพิวเตอร์ มีประสบการณใ์นการท างาน 5 ปีขึน้ไป จ านวน 1 คน 

    4.2.2 ครูผูส้อน มีวทิยฐานะไม่ต่ ากว่าช านาญการพิเศษ  

มีวุฒกิารศกึษาปริญญาโท เป็นผู้มคีวามรู้ความสามารถในการสอนด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร และด้านคอมพิวเตอร์ มีประสบการณใ์นการท างาน 10 ปีขึน้ไป 

จ านวน 3 คน 

    4.2.3 ศกึษานิเทศก์ มีวทิยฐานะไม่ต่ ากว่าช านาญการพิเศษ  

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท เป็นผู้มคีวามรูค้วามสามารถเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร และด้านคอมพิวเตอร์ มีประสบการณ์ในการท างาน 5 ปีขึ้นไป 

จ านวน 1 คน  
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   เมื่อพจิารณาเลือกผูเ้ชี่ยวชาญแล้ว ผู้วิจัยจึงส่งหนังสือขอความ

อนุเคราะห์จากบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ถึงผู้เช่ียวชาญเพื่อ

ตรวจสอบตัวบ่งชีด้้วยตนเองและได้แนบข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยไปด้วย จากนั้นจึงประสาน

ขอรับแบบสอบถามคืน เพื่อท าการวิเคราะหข์้อมูลซึ่งแบบสอบถามมคี่าค่าดัชนคีวาม

สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ระหว่าง 0.60 – 1.00 

  4.3 น าแบบสอบถามที่ได้จากการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องที่อยู่

ในระดับเหมาะสม ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการ

ปรับปรุงขอ้ค าถามก่อนน าไปเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ในขั้นตอนตอ่ไป 

   4.4 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้ (Try-out) กับครูผูส้อน

คอมพิวเตอร์ที่ไม่ใชก่ลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน แล้วน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ไปหา

คุณภาพของเครื่องมอื โดยการวิเคราะหห์าค่าอ านาจจ าแนกรายข้อของแบบสอบถาม (r) 

การหาค่าอ านาจจ าแนกโดยใช้ค่า Item Total Correlation ถ้าค่า Item Total Correlation  

เป็นบวกแสดงว่ามีอ านาจจ าแนกและวัดในสิ่งเดียวกับแบบสอบถามทั้งฉบับ ถ้าค่า Item 

Total Correlation เข้าใกล้ศูนย์ แสดงว่าไม่มอี านาจจ าแนก ถ้าคา่ Item Total Correlation 

เป็นลบแสดงวา่คะแนนจากข้อนี้และจากแบบสอบถามไม่สอดคล้องกัน (Crocker and 

Algina อ้างถึงใน วันเพ็ญ นันทะศรี, 2555, หน้า 195) ผลการวิเคราะหค์่าอ านาจจ าแนก

รายข้อของข้อค าถาม (r) มีค่า 0.31-0.78 และหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของ

แบบสอบถามโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ด้วยวิธีของครอนบาค 

(Cronbach) ซึ่งก าหนดเกณฑว์่าต้องมคี่า .70 ขึ้นไป ผลการวิเคราะหค์่าสัมประสิทธิ์แอลฟา

มีคา่ .90 ซึ่งผา่นเกณฑท์ี่ก าหนด 

   4.5 น าผลการวิเคราะหข์้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข

และจัดท าเป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 

 5. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

  ผูว้ิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

  5.1 ผูว้ิจัยเก็บข้อมูลดว้ยตนเอง โดยมีหนังสือขอความร่วมมอืในการเก็บ

ข้อมูลเพื่อท าวทิยานพินธ์จากบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อขอความ

อนุเคราะห์จากครูผูส้อนคอมพิวเตอร์ในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ที่เป็นหน่วยวิจัยเพื่อใช้ในการตอบแบบสอบถาม  
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  5.2 ผูว้ิจัยส่งแบบสอบถาม และหนังสอืขอความรว่มมอืเก็บรวบรวม

ข้อมูลด้วยตนเองและทางไปรษณีย์ พร้อมทั้งระบุเวลาใหผู้ต้อบส่งแบบสอบถามคนืภายใน 

4 สัปดาห์ หรอืเร็วที่สุดเท่าที่ผู้ตอบจะกรุณาได้ เมื่อผูต้อบแบบสอบถามตอบเรียบร้อยแลว้ 

ให้ส่งแบบสอบถามมายังผูว้ิจัยตามที่อยู่ซึ่งได้พิมพ์ติดไว้ที่แบบสอบถาม   

   5.3 ตรวจสอบและคัดแยกแบบสอบถามที่สมบูรณ์เพื่อน าแบบสอบถาม

ที่ได้รับไปท าการวิเคราะหข์้อมูลในขั้นตอนต่อไป และหากพบว่ากลุ่มตัวอย่าง ยังไม่ส่งแบบ

สอบคืนตามก าหนด ผูว้ิจัยจะส่งหนังสอืขอความรว่มมอืในการตอบแบบสอบถามไปทาง

ไปรษณีย์ด่วน (EMS) จนได้รับจ านวนแบบสอบถามตามจ านวนที่ต้องการ ได้รับกลับคืนมา 

จ านวน 401 ฉบับ คิดเป็นรอ้ยละ 94.35 ของแบบสอบถามจ านวนทั้งหมดที่ส่งไป 

  5.4 น าแบบสอบถามฉบับที่สมบูรณ์มาตรวจให้คะแนนตามเกณฑท์ี่

ก าหนดเพื่อวเิคราะหท์างสถิติตอ่ไป 
 

  6. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

  ในการวิจัยครั้งนี้ ผูว้ิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ส าเร็จรูปเพื่อหาค่าสถิติต่างๆ ดังนี้ 

   6.1 การวิเคราะหข์้อมูลเบื้องตน้ของกลุ่มตัวอย่าง เป็นการวิเคราะห์

เพื่อให้ทราบลักษณะภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ขนาดของโรงเรียน ต าแหนง่  

วุฒิการศึกษาสูงสุดและประสบการณใ์นการท างาน โดยใช้ค่าความถี่และค่าร้อยละ 

  6.2 การวิเคราะหข์้อมูลเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวบ่งชี้สมรรถนะ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ ในโรงเรียนสังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และ 

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) มาเปรียบเทียบกบัเกณฑก์ารแปลผลที่

ก าหนด ซึ่งผูว้ิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การแปลความหมาย ดังนี้  

    ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง เป็นตัวบ่งชีม้ีความเหมาะสมมาก

ที่สุด  

   ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง เป็นตัวบ่งชีม้ีความเหมาะสมมาก 

   ค่าเฉลี่ย 2.50  - 3.49 หมายถึง เป็นตัวบ่งชีม้ีความเหมาะสมปานกลาง 

   ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง เป็นตัวบ่งชีม้ีความเหมาะสมน้อย 

   ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง เป็นตัวบ่งชีม้ีความเหมาะสมน้อยที่สุด 
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    ใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกตัวบ่งชีเ้พื่อก าหนดในโมเดล ที่จะไปทดสอบ

ดังนี ้ค่าเฉลี่ยเท่ากับหรอืมากกว่า 3.50 (สุทธิรัช คนกาญจน์, 2547 อ้างถึงใน ยุพิน  

อินธิแสง, 2558, หน้า 120)  

   6.3 การวัดความเบ้ (Skewness) และความโด่ง (Kurtosis) โดยปกติแล้ว

ถ้าตัวแปรตัวใดมีการแจกแจงปกติ (มีโค้งรูประฆังคว่ า) เมื่อวัดขนาดความเบ้ (Skewness) 

จะเท่ากับ 0 และความโด่ง (Kurtosis) เท่ากับ 3 ดังนัน้จึงนยิมใช้ค่าทั้งสองเป็นค่ามาตรฐาน

ในการทดสอบวัดตัวแปรที่สนใจ (เริงชัย ตันสุชาติ, 2548 อ้างถึงใน ยุพิน อินธิแสง, 2558, 

หนา้ 120) โดยที่  

   สัมประสิทธิ์ความเบ้ (Coefficient of Skewness : 
^

1
y ) 

   ถ้า  S > 0  แสดงวา่  โค้งเบ้ขวา 

     S < 0  แสดงวา่  โค้งเบ้ซ้าย 

     S = 0  แสดงวา่  โค้งสมมาตร 

   สัมประสิทธิค์วามโด่ง (Coefficient of Kurtosis : 
^

2
y ) 

   ถ้า  K > 0  แสดงวา่  โค้งโด่งมากกว่าปกติ 

     K < 0  แสดงวา่  โค้งน้อยกว่าปกติ 

     K = 0  แสดงวา่  โค้งปกติ 

   6.4 การวิเคราะหส์หสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี ้(Correlation Analysis)  

โดยหาคา่สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ด้วยวิธีของเพียร์สัน (Pearson Product Moment 

Correlation (r) ซึ่งมีคา่ตั้งแต่ -1 ถึง 1 ค่าลบแสดงความสัมพันธ์ทางลบหรอืทางตรงกันข้าม 

ค่าบวกแสดงความสัมพันธ์ทางบวกหรอืทางเดียวกัน 

   r = .50 ถึง 1.00 หรอื r = -.50 ถึง -1.00 ถือว่าข้อมูลมี

ความสัมพันธ์ในระดับสูง 

   r = .30 ถึง .49 หรอื r = -.30 ถึง -.49 ถือว่าข้อมูลมคีวามสัมพันธ์

ในระดับปานกลาง 

    r = .10 ถึง .29 หรอื r = -.10 ถึง -.29 ถือว่าข้อมูลมีความสัมพันธ์ใน

ระดับต่ า 

   r = .00 ถือว่าข้อมูลไม่มคีวามสัมพันธ์กัน 
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   6.5 การวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของตัวบ่งชี้สมรรถนะ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ ที่ผู้วจิัยสร้างขึน้จากแนวคิด 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเชงิประจักษ์ โดยใช้โปรแกรม LISREL ประมาณ

ค่าพารามิเตอร์โดยวิธีไลค์ลฮิูดสูงสุด (Maximum Likelihood Estimate) ตามโมเดลที่ใช้เป็น

กรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ่งมีตัวแปรที่เป็นตัวแปรแฝงทั้งภายนอกและภายใน ผลการ

วิเคราะห์จะน าเสนอในรูปการวิเคราะหค์วามสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรต่างๆ 

ค่าสถิตสิ าคัญที่ใชใ้นการตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบเชงิสมมตฐิานกับข้อมูลเชงิ

ประจักษ์ มีดังนี้ 

   6.5.1 ค่าไคสแควร์ (chi-square Statistics) เป็นค่าสถิตทิี่ใชท้ดสอบ

สมมตฐิานทางสถิติว่าฟังก์ชันความกลมกลืนมีคา่เป็นศูนย์ ถ้าค่าไคสแควร์ มีค่าต่ ามาก 

หรอืยิ่งเข้าใกล้ศูนย์มากเท่าไร แสดงว่าข้อมูลโมเดลลิสเรล มคีวามกลมกลืนกับข้อมูลเชงิ

ประจักษ์          

    6.5.2 ดัชนวีัดระดับความสอดคล้อง (Goodness–of–Fit Index: GFI) 

ซึ่งเป็นอัตราส่วนของผลต่างระหว่างฟังก์ชันความสอดคล้องจากโมเดลก่อนและหลังปรับ

โมเดลกับฟังก์ชัน ความสอดคล้องก่อนปรับโมเดล ค่า GFI หากมีค่าตั้งแต่ .09 - 1.00 

แสดงวา่โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์   

   6.5.3 ดัชนีวัดความสอดคล้องที่ปรับแล้ว (Adjusted Goodness–of–fit 

Index: AGFI) ซึ่งน า GFI มาปรับแก้โดยค านงึถึงขนาดของอสิระ (df) ซึ่งรวมทั้งจ านวน 

ตัวแปรและขนาดกลุ่มตัวอย่างหากค่า AGFI มีค่าตั้งแต ่.90-1.00 แสดงว่าโมเดลมี 

ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์      

    6.5.4 ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์  

(Root Mean Square Error of Approximation : RMSEA) เป็นค่าที่บ่งบอกถึงความไม่

สอดคล้องของโมเดลที่สร้าง ซึ่งค่า RMSEA น้อยกว่า .05 แสดงว่ามีความสอดคล้อง 

กันสนิท (Close Fit) ถ้ามี ค่าอยู่ระหว่าง .08-.10 แสดงว่ารูปแบบมีความสอดคล้องใน 

ระดับปานกลาง แต่อย่างไรก็ตามค่าที่ใชไ้ด้และถือว่ารูปแบบที่สรา้งขึ้นสอดคล้องของ

โมเดลที่ผู้วจิัยพัฒนาขึน้กับข้อมูลเชงิประจักษ์  
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   ดังนัน้ผู้วิจัยจึงใช้เกณฑ์ในการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล 

ที่ผู้วจิัยพัฒนาขึน้กับข้อมูลเชิงประจักษ์ สรุปได้ดังตาราง 13 
 

ตาราง 13 แสดงว่าสถิตทิี่ใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์   

              โครงสร้างตามสมมตฐิานกับข้อมูลเชงิประจักษ์ 
 

สถิตทิีใ่ช้วดัควำมกลมกลืน ระดับกำรยอมรับ 

1.  ค่าไค-สแควร์ (x2) x2 ท่ีไม่มนีัยส าคัญหรอืคา่ p – value สูงกวา่ .05 แสดงวา่โมเดลมคีวาม

สอดคลอ้ง 

2.  ค่า GFI มคี่าตัง้แต ่.90 ขึน้ไป แสดงวา่ โมเดลมคีวามสอดคล้อง 

3.  คา่ AGFI มคี่าตัง้แต ่.90 ขึ้นไป แสดงวา่ โมเดลมคีวามสอดคล้อง 

4.  ค่า CN มคี่าเท่ากับ 200 

4.  ค่า RMSEA มคี่านอ้ยกว่า .05 แสดงวา่ โมเดลมคีวามสอดคล้อง 

5.  คา่ x2/df มคี่าต่ ากว่า 2 โมเดลสอดคล้องกับขอ้มูลเชงิประจักษ์ 

6.  ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ

หลัก 

เท่ากับหรือมากกวา่ 0.70 

7.  ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 

ย่อยและตัวบ่งช้ี 

เท่ากับหรือมากกวา่ 0.30 

         

    6.5.5 น าผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลมาคัดเลือก 

ตัวบ่งชีท้ี่แสดงว่ามีค่าความเที่ยงตรงเชงิโครงสร้างตามเกณฑ์ ดังนี้ 1) เท่ากับหรอืมากกว่า 

.70 ส าหรับองค์ประกอบหลัก และ 2) เท่ากับหรือมากกว่า .30 ส าหรับองค์ประกอบย่อย

และตัวบ่งชี ้(Tacq, 1997 อ้างถึงใน วลิาวัลย์ มาคุ้ม, 2549)  
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  ระยะการด าเนินการวิจัยดังกล่าวข้างต้นแสดงในภาพประกอบ 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 9 แสดงระยะการด าเนินการวิจัย

ร่างตัวบ่งชี้

สมรรถนะด้าน

เทคโนโลยี

สารสนเทศและ

การส่ือสารของ

ครูคอมพวิเตอร ์

ระยะท่ี 1 

การพัฒนาตัวบ่งชี้

สมรรถนะด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ

และการส่ือสารของ

ครูคอมพวิเตอร์ ใน

โรงเรียนสังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษา

ประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 

ระยะท่ี 2 

การตรวจสอบความ

เท่ียงตรงเชิง

โครงสร้างของโมเดล

ตัวบ่งชีส้มรรถนะด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ

และการส่ือสารของ

ครูคอมพวิเตอร์  

ในโรงเรียนสังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษา

ประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1  

ที่พัฒนาขึน้กับข้อมูล

เชงิประจักษ์ 

1.  การศึกษาแนวคดิทฤษฎีและวเิคราะห์เอกสารงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

2.  การสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒ ิ

3.  การวเิคราะหแ์ละสังเคราะหอ์งค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี ้ 

ที่ได้จากการศึกษาเอกสารงานวจิัยที่เก่ียวข้องและการสัมภาษณ์

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 

กำรพัฒนำเครื่องมือท่ีใช้ในกำรวจัิย 

- สร้างแบบสอบถามเก่ียวกับตัวบ่งชีส้มรรถนะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารของครคูอมพิวเตอร์ 

กำรตรวจสอบคุณภำพแบบสอบถำมท่ีใช้ในกำรวจัิย 

- ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 

- ทดลองกับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน โดยวิเคราะห์

หาคา่อ านาจจ าแนก และคา่ความเชื่อมั่น ด้วยวิธีของครอนบาค 

(Cronbach) 

กำรเก็บข้อมูลเชงิประจักษ์  

- เก็บขอ้มูลเชงิประจักษ์เกี่ยวกับตัวบ่งชีส้มรรถนะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารของครคูอมพวิเตอร์ จากกลุ่มตัวอย่าง 

จ านวน 425 คน วิเคราะหข์้อมูลด้วยการวเิคราะห์องค์ประกอบ 

เชงิยนืยัน 

วิธีด ำเนนิกำร ผลจำกกำรด ำเนนิกำร ระยะกำรด ำเนนิกำร 

กำรตรวจสอบควำมสอดคล้อง  

- ตรวจสอบความสอดคล้องของตัวบ่งชีส้มรรถนะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารของครคูอมพวิเตอร์ 

ตัวบ่งชีส้มรรถนะ

ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและ

การส่ือสารของ

ครูคอมพวิเตอร์

ที่พัฒนาขึน้

สอดคล้องกับ

ข้อมูลเชงิ

ประจักษ์ 
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ตาราง 14 แสดงแผนการด าเนินการวจิัย 

ระยะ วธีิกำรด ำเนินกำร เครื่องมือ ผู้ให้ข้อมูล/ 

กลุ่มตัวอย่ำง 

กำรวเิครำะห์ข้อมูล ผลท่ีได้รับ ระยะเวลำ 

ระยะท่ี 1 

การพัฒนาตัวบ่งชี้

สมรรถนะด้าน

เทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

ส่ือสารของครู

คอมพวิเตอร์  

1.  การศึกษาแนวคดิทฤษฎีและวเิคราะห์เอกสารงานวจิัย

ที่เก่ียวข้อง 

 

2.  การสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน 

 

 

3.  วเิคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบและพฤติกรรม

บง่ชี้ ที่ได้จากการศึกษาเอกสารงานวจิัยที่เก่ียวข้องและ

การสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒ ิ

 

1.  เอกสารและ

งานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 

2. แบบสัมภาษณ์แบบ

กึ่งมโีครงสร้าง 

 

 

 

1. ผู้ทรงคุณวุฒิ  

จ านวน 5 คน 

 

 

 

 

 

 

1. วเิคราะหเ์น้ือหาและสังเคราะห์

องค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้

สมรรถนะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารของครู 

จากแบบสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒุิ 

 

 

 

 

 

 

ร่างตัวบ่งชี้สมรรถนะด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศและการ

ส่ือสารของครูคอมพวิเตอร ์

 

มนีาคม – 

กรกฎาคม 2560 

 

เมษายน 2561 

 

 

พฤษภาคม 2561 

ระยะที่ 2  

การตรวจสอบความ

เที่ยงตรงเชิง

โครงสร้างของโมเดล

ตัวบ่งช้ีสมรรถนะด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารของ

ครูคอมพิวเตอร์ ท่ี

พัฒนาขึ้นกับขอ้มูล

เชิงประจักษ์ 

 

1.  สร้างแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมบง่ชี้สมรรถนะ

ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของครู

คอมพวิเตอร์  

2.  ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชงิเน้ือหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 

จ านวน 5 คน  

 

3.  ทดลองใชแ้บบสอบถามกับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 

จ านวน 30 คน โดยวิเคราะหห์าค่าอ านาจจ าแนก (r) และ

ค่าความเชื่อมั่น ด้วยวิธีของครอนบาค (Cronbach) 

 

 

1.  เอกสารและ

งานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 

2.  แบบสอบถาม

ความเหมาะสมของ

พฤติกรรมบง่ชี้

สมรรถนะด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ

และการส่ือสารของ

ครูคอมพวิเตอร ์

 

 

 

1.  ผู้เชี่ยวชาญ

จ านวน 5 คน 

 

2. กลุ่มทดลองใช้

แบบสอบถาม 

จ านวน 30 คน 

 

 

 

 

 

1.  วเิคราะห์ขอ้มูลค่า IOC 

 

 

2.  หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ

และหาค่าความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถาม 

 

 

 

 

พฤษภาคม-

มถิุนายน 2561 

 

พฤษภาคม – 

มถิุนายน  2561 

 

มถิุนายน 2561 
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ตาราง 14 (ต่อ)  

ระยะ วธีิกำรด ำเนินกำร เครื่องมือ ผู้ให้ข้อมูล/ 

กลุ่มตัวอย่ำง 

กำรวเิครำะห์ข้อมูล ผลท่ีได้รับ ระยะเวลำ 

ระยะท่ี 2  

การตรวจสอบ

ความเท่ียงตรงเชิง

โครงสร้างของ

โมเดลตัวบ่งชี้

สมรรถนะด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารของครู
คอมพิวเตอร์ ท่ี
พัฒนาขึน้กับข้อมูล

เชงิประจักษ์ 

 

4.  น าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอ้มูลกับกลุ่มตัวอย่าง 

จ านวน 425 คน  

 

5.  วเิคราะหข์้อมูลด้วยการวเิคราะหอ์งค์ประกอบเชิงยืนยัน 

 

6.  ตรวจสอบความสอดคล้องของตัวบ่งชี้สมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพวิเตอร์  
 

- 3. กลุ่มตัวอย่าง 

จ านวน 425 คน 

4.  วเิคราะห์ขอ้มูลเบือ้งต้น

ของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้

ค่าความถี่และคา่ร้อยละ 

  

5.  วเิคราะหข์้อมูลกับความ

เหมาะสมของพฤติกรรมบ่งชี้

โดยใช้ค่าเฉล่ียและ S.D. 

 

6.  ค่าการวดัความเบ้ 

(Skewness) และความโด่ง 

(Kurtosis) 

 

7.  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

ของพฤติกรรมบ่งชี ้

 

8.  ตรวจสอบความ

สอดคล้องของโมเดลระหว่าง

โมเดลการวจิัยกับข้อมูลเชงิ

ประจักษ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชีส้มรรถนะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารของครู

คอมพวิเตอร์ ที่พัฒนาขึน้สอดคล้อง

กับข้อมูลเชงิประจักษ ์

 

 

กรกฎาคม – กันยายน

2561 

 

ตุลาคม 2561 

  

ตุลาคม 2561 
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