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บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรูข้ องนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนปลายในจังหวัดพะเยา วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ำรวจความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และยืนยันผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใน
จังหวัดพะเยา กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดพะเยา ปีการศึกษา 2555
จ�ำนวน 18 โรงเรียน นักเรียนจ�ำนวน 1,386 คน ได้มาจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็น
แบบสอบถาม วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ำรวจและการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สถิตสิ ำ� เร็จรูป
เพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์
ผลการศึกษาพบว่า
1. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรูข้ องนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดพะเยามีคา่ เฉลีย่
3.55 เมื่อวิเคราะห์ตัวแปรเป็นรายข้อพบว่าตัวแปรมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานใกล้เคียงกัน ตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ ตัวแปรที่ 6 นักเรียนชอบเทคโนโลยี และตัวแปรที่ 7 นักเรียนชอบใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้า มีค่าเฉลี่ย 4.05 ส่วน
ตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือตัวแปรที่ 46 นักเรียนหยุดเรียนเมื่อต้องการจะหยุด มีค่าเฉลี่ย 2.86 และตัวแปรที่ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานสูงสุด คือ ตัวแปรที่ 109 ครูพูดเสมอว่านักเรียนต้องใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างมีประโยชน์และสร้างสรรค์มีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 3.48 ส่วนตัวแปรที่มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยที่สุด คือ ตัวแปรที่ 23 นักเรียนท�ำให้ปัญหามีข้อสรุปที่มีเหตุผล ตรวจ
สอบกับแนวคิดและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74		
2. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ำรวจ สามารถอธิบายความแปรปรวนสะสมได้ร้อยละ 54.47 ค่าสถิติ Bartlett’s
test of Sphericity มีค่า 79332.189 (Sig < .000) แสดงว่า เมตริกซ์สหสัมพันธ์ไม่เป็นเมตริกซ์เอกลักษณ์ค่าดัชนีไกเซอร์-ไมเยอ
ร์-ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) หรือค่า KMO มีค่า .913 แสดงว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์
กันเหมาะสมที่จะน�ำไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ำรวจ มีองค์ประกอบที่ชัดเจน 9 องค์ประกอบ ที่มีค่าไอเกนมากกว่า 1.00 และ
พิจารณาถึงจ�ำนวนตัวแปรที่ร่วมกันชี้วัดค่าความแปรปรวนของแต่ละองค์ประกอบตั้งแต่ 3 ตัวขึ้นไป และมีน�้ำหนักองค์ประกอบ
ที่มีค่ามากกว่า 0.30 ขึ้นไป จ�ำนวน 69 ตัวแปร
3. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยั จากการปรับโมเดล สามารถวัดระดับความกลมกลืนระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ มีค่าเท่ากับ 22.3 ที่องศาอิสระ (df) มีค่า 16 ค่าความน่าจะเป็น (P) มีค่า 0.133ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)
มีค่า 0.99 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่า 0.98 ค่ารากของค่าเฉลี่ยก�ำลังสองของเศษเหลือในรูปคะแนน
มาตรฐาน (RMR) มีค่า 0.021 และค่ารากของค่าเฉลี่ยก�ำลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) มีค่า 0.024 ซึ่ง
สรุปได้วา่ โมเดลองค์ประกอบความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรูข้ องนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัด
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Abstract
The purposes of this study aimed to explore the applications of the high-school students’
technological competence-based components on their learning in Phayao Province, to analyze exploratory
components related to applications of the high-school students’ competence-based components on their
learning, as well as to approve the analyses of confirmatory components resulted from the applications of
the high-school students’ technological competences to effectively managing their learning in Phayao
Province. In the academic year 2012, a questionnaire was conducted with 1,386 high-school students out of
the eighteen secondary schools in Phayao Province, which were all selected by the stratified random
sampling technique. The exploratory and confirmatory data were statistically analyzed through using the
Statistical Programmer.
The findings of the study were as follows:
1. The high-school students’ technological competence- based components on their learning in
Phayao Province, with its mean of 3.55, were all rated at a higher level. As compared to each aspect, it was
stated that the 6th variable on student’s technological preferences, and the 7th variable related to student’s
technological preferences on information retrievals, with its mean of 4.05, were mostly observed; otherwise,
the 46th variable on student’s lecture- preferred day-offs, with its mean of 2.86, were rated a lowest level.
Moreover, the 109th variable on student’s mutual technological applications and creativities, with its
standard deviation of 3.48, were mostly observed, meanwhile the 23rd variable related to student’s
problematic consensuses and panel discussions, with its standard deviation of 0.74, were rated at a lowest
level;
2. In terms of the analyses of exploratory components compared with the accumulated variance
with its percent of 54.478, as well as the Bartlett’s test of Sphericity with its mean of 79332.189 and its
significant difference of < .000, as well as the Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) of
0.9133, it showed that nine major components with its Eigen values of more than 1.00 were all testified with
exploratory components whereas sixty-nine major variables with its mean of more than 0.30 were mostly
observed in terms of its variance compared with more than three variables.
3. In terms of the analyses of confirmatory components, it showed that the of 22.3 with its degree
of freedom (df) of 16, possibility (P) of 0.133, goodness of fix index (GFI) of 0.99, adjusted goodness of fix
index (AGFI) of 0.98, standard root mean square residual (SRMR) of 0.021, and root mean standard expected
average (RMSEA) of 0.024 were all found in this adjusted model compared with the empirical data. Overall,
the exploratory factor analysis resulted from the adjusted model in relations to the applications of the highschool students’ technological competence-based components to managing their learning in Phayao
Province were consistent with the empirical data.
Keyword Technological, Learning, High-School Students’ Competence
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บทน�ำ
เทคโนโลยี (Technology) เป็นค�ำที่มาจากภาษากรีก
“Techne” หมายถึง ศิลปะวิทยาศาสตร์ หรือทักษะ และมา
จากภาษาละติน “Texere” หมายถึง การสาน หรือ การสร้าง
(ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543 : 5) ซึ่งเมื่อ
น�ำมารวมกัน เทคโนโลยีจะหมายถึง วิทยาการที่เกี่ยวกับศิลปะ
ในการน�ำเอาวิทยาศาสตร์หรือความรู้ต่างๆ ที่รวบรวมไว้มาใช้
อย่างเป็นระบบเพือ่ น�ำไปสูท่ างปฏิบตั ิ (กิตานันท์ มลิทอง, 2542
: 4; อ้างอิงจาก Galbraith, 1967 : 12) กล่าวคือ เทคโนโลยี
เป็นสิ่งที่มนุษย์พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยในการท�ำงานหรือแก้ปัญหา
ต่างๆ เช่น อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ หรือแม้กระทั่ง
ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น สิ่ ง ของที่ จั บ ต้ อ งได้ เช่ น กระบวนการต่ า งๆ ซึ่ ง
เทคโนโลยี เป็นการประยุกต์ น�ำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มา
ใช้ และก่อให้เกิดประโยชน์ ในทางปฏิบัติ
ประเทศไทยมีการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าขึ้นในหลาย
ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และด้านอื่นๆ อย่างรวดเร็ว อัน
เนื่องมาจากความเจริญก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และการสื่อสาร รวมทั้งมีการติดต่อกันระหว่างประเทศซึ่งส่ง
ผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนทุกสาขาอาชีพและทุกองค์
ประกอบของการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะทางด้านการจัดการ
ศึกษาที่ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาท
ในการเปลีย่ นแปลงอย่างมาก ดังนัน้ ยิง่ สังคมมีการเปลีย่ นแปลง
ไปมากเท่าใด เทคโนโลยีก็ยิ่งมีบทบาทเพิ่มขึ้นมากเท่านั้น ซึ่ง
การปฏิ รู ป การศึ ก ษาในยุ ค ศตวรรษที่ 21 ได้ เ น้ น การน� ำ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีพัฒนาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ การจัด
กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ท่ี น ่ า สนใจ การสร้ า งสื่ อ การเรี ย นรู ้ ที่ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การสร้างวิธีวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ที่ทันสมัยรวดเร็ว นักเรียนสามารถหาความรู้ที่หลาก
หลายผ่านเทคโนโลยีได้อย่างสะดวก
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
(เชียงราย – พะเยา) ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา โดยได้มี
การจัดท�ำโครงการพัฒนา ICT ในแต่ละโรงเรียน จัดตั้งศูนย์
ค้นคว้าข้อมูลและจัดหาสื่อต่างๆ ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง แต่กระนั้นการที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรูอ้ ย่างมีประสิทธิภาพยังไม่ได้มกี ารจัดว่า
องค์ประกอบความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้
ของนักเรียนจะมีองค์ประกอบอย่างไรบ้าง
การองค์ประกอบความสามารถในการใช้เทคโนโลยีใน

การเรี ย นรู ้ ข องนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายใน
จังหวัดพะเยา เป็นการใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ
(Factor Analysis) ซึ่งเป็นเทคนิคการวิเคราะห์หลายตัวแปรที่
ใช้ในการลดจ�ำนวนตัวแปร โดยองค์ประกอบที่สร้างขึ้นจะ
ประกอบด้วยรายละเอียดของตัวแปรเดิมหลายๆตัว หรือเรียก
ว่าเป็นการน�ำตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กัน ส่วนตัวแปรที่อยู่
คนละองค์ ป ระกอบจะมี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ นเบื้ อ งต้ น ผู ้ วิ จั ย จะ
ด�ำเนินการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ำรวจ (Exploratory
Factor Analysis) เพื่อหาตัวชี้วัดก่อนแล้วจึงท�ำการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) เพือ่
หาความสอดคล้องของตัวชี้วัดกับข้อมูลเชิงประจักษ์ล�ำดับต่อ
ไป
จากความจ�ำเป็นที่ต้องการข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการ
ศึกษาแผนการพัฒนาผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยี ผู้ศึกษาจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาองค์ประกอบความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายในจังหวัดพะเยา โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ
(Factor Analysis) ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้จะท�ำให้ทราบองค์
ประกอบความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดพะเยา ซึ่งจะ
เป็ น สารสนเทศที่ จ ะน� ำ ไปสู ่ ก ารส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาความ
สามารถในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัด
พะเยา
2. เพื่ อ วิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ส� ำ รวจความ
สามารถในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดพะเยา
3. เพือ่ วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความสามารถ
ในการใช้ เ ทคโนโลยี ใ นการเรี ย นรู ้ ข องนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดพะเยา
ประโยชน์ของการวิจัย
		 ผลการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ท�ำให้ทราบความ
สามารถและองค์ประกอบความสามารถในการใช้เทคโนโลยีใน
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องค์ประกอบความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดพะเยา

การเรียนรู้ ซึ่งจะเป็นสารสนเทศที่จะน�ำไปสู่การส่งเสริมและ
ชุดที่ 2 แบบสอบถามส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
พั ฒ นาความสามารถในการใช้ เ ทคโนโลยี ในการเรี ย นรู ้ ข อง ตอนปลายในจังหวัดพะเยา
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่อไป
การจัดกระท�ำและการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) องค์
สมมติฐานของการวิจัย
ประกอบความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ของ
นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายในจั ง หวั ด พะเยา
1. องค์ประกอบองค์ประกอบความสามารถในการใช้ ส� ำ หรั บ การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ วิ เ คราะห์ โ ดยใช้ ค อมพิ ว เตอร์
เทคโนโลยีในการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน โปรแกรมส�ำเร็จรูป มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
ปลายในจังหวัดพะเยา มีมากกว่า 1 องค์ประกอบ
1. วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง
2. องค์ประกอบความสามารถในการใช้เทคโนโลยีใน
2. วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ำรวจ (Exploratory
การเรี ย นรู ้ ข องนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายใน Factor Analysis) วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป เพื่อหา
จังหวัดพะเยา สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
องค์ประกอบ แล้วน�ำองค์ประกอบที่ได้มาเป็นกรอบแนวคิดใน
การสร้างโมเดลสมการองค์ประกอบความสามารถในการใช้
ขอบเขตของการวิจัย
เทคโนโลยีในการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายในจังหวัดพะเยา ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 693 คน
ประชากร
3. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmaประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับ tory Factor Analysis) วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดพะเยา
ส�ำเร็จรูป เพือ่ ตรวจสอบหรือยืนยันโมเดลทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์
ปีการศึกษา 2555 จ�ำนวน 18 โรงเรียน จ�ำนวนนักเรียน 10,316 องค์ ป ระกอบเชิ ง ส� ำ รวจกั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ ว ่ า มี ค วาม
คน (กลุ ่ ม นโยบายและแผน ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา สอดคล้องหรือกลมกลืนหรือไม่ โดยใช้กลุม่ ตัวอย่างจ�ำนวน 693
มัธยมศึกษาเชียงราย พะเยา เขต 36, http://202.143.157.36/ คน โดยมีล�ำดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้
index.php, 2554)
		 3.1 ค�ำนวณหาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ของคะแนน
กลุ่มตัวอย่าง
ระหว่างข้อค�ำถามทั้งหมด โดยใช้สูตรของ
กลุ่มตัวอย่างในการในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียน เพียรสัน (Pearsos’s Product Moment Correlation coefระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดพะเยา ปีการศึกษา ficient)
2555 จ�ำนวน 18 โรงเรียน จ�ำนวนนักเรียน 1,386 คน ได้มา 		 3.2 ตรวจสอบเมตริกซ์สหสัมพันธ์ของข้อมูลว่า
จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่ง
แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตหิ รือไม่ โดยพิจารณา
ชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling)
ค่า
			 3.2.1 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of
วิธีด�ำเนินการวิจัย
Sampling Adequacy ต้องมีค่ามากกว่า 0.5 ซึ่งถ้าค่า KMO
มากกว่า 0.5 จะถือว่าข้อมูลนั้นเหมาะสมที่จะน�ำมาใช้วิเคราะห์
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
องค์ประกอบ (ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์, 2548 : 168)
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลองค์ประกอบ 			 3.2.2 Bartlett’s test of Sphericity เป็นการ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ของนักเรียน ตรวจสอบเมตริกซ์สหสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่างว่าเป็นเมตริกซ์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดพะเยา ในการศึกษา เอกลักษณ์หรือไม่ ดังนั้นค่า Bartlett’s test ควรมีนัยส�ำคัญ
ครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามจ�ำนวน 2 ชุด ดังนี้
ทางสถิติ (sig < 0.5) หมายความว่า เมตริกซ์สหสัมพันธ์ไม่เป็น
ชุดที่ 1 แบบสัมภาษณ์ มีข้อค�ำถามจ�ำนวน 1 ข้อ คือ เมตริกซ์เอกลักษณ์ (ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์, 2548 : 168)
ท่านคิดว่า องค์ประกอบความสามารถในการใช้เทคโนโลยีใน 		 3.3. น�ำเมตริกซ์สหสัมพันธ์ของข้อมูลทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
การเรี ย นรู ้ ข องนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายใน ตามการตรวจสอบข้างต้นมาด�ำเนินการวิเคราะห์เพือ่ ตรวจสอบ
จังหวัดพะเยา มีองค์ประกอบอะไรบ้าง
ความตรงเชิ ง โครงสร้ า งด้ ว ยการพิ จ ารณาความสอดคล้ อ ง
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ระหว่างสมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่า
สถิติวัดระดับความกลมกลืน ประกอบด้วย
			 3.3.1 ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-square Statistic : ) ค่าสถิติไค-สแควร์ต้องไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ และควร
มีคา่ เข้าใกล้ศนู ย์แสดงว่าโมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
			 3.3.2 ดัชนีวัดความกลมกลืน (Goodness of
fit Index : GFI) โดยทั่วไปค่า GFI มีค่าระหว่าง 0 - 1 ค่า GFI
ที่ยอมรับได้ควรมีค่ามากกว่า 0.90
			 3.3.3 ดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว
(Adjust Goodness of fit Index : AGFI)เป็นค่าที่ได้จากการ
ปรับแก้ดัชนี GFI เมื่อค�ำนึงถึงขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน
ตัวแปร และองศาความเป็นอิสระ มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับดัชนี
GFI
			 3.3.4 ดั ช นี วั ด ความสอดคล้ อ งในรู ป
ความคลาดเคลื่อนมี 3 ตัว คือ RMR, Standardized Residual และ Standardized Residual RMR ดังนี้
				 RMR ควรมีค่าน้อย และเข้าใกล้ศูนย์ แสดง
ว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
		 		 Standardized Residual ค่าความคลาด
เคลื่อนมาตรฐานไม่ควรมีค่ามากกว่า |2.58| (สุภมาศ อังศุ
โชติ,สมถวิล วิจิตรวรรณา,รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์, 2552 : 24)
		 		 Standardized Residual RMR เป็นค่าสรุป
ของค่า Standardized Residual ควรมีค่าน้อยกว่า 0.05 จึง
สรุปได้ว่าสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
สรุปผลการวิจัย
1. จากการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานองค์ประกอบ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดพะเยา พบว่า ความ
สามารถในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดพะเยามีค่าเฉลี่ย 3.55 องค์
ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือองค์ประกอบที่ 2 ความสนใจใน
เทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ย 4.59 รองลงมาคือองค์ประกอบที่ 12
สัมพันธภาพกับเพื่อน มีค่าเฉลี่ย 3.81 และ องค์ประกอบที่ 3
การเห็นคุณค่าของเทคโนโลยี มีคา่ เฉลีย่ 3.74 ส่วนองค์ประกอบ
ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ องค์ประกอบที่ 22 การได้รับตัวแบบ
จากครู มีค่าเฉลี่ย 2.83 และเมื่อวิเคราะห์ตัวแปรเป็นรายข้อ
พบว่าตัวแปรมีคา่ เฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานใกล้เคียงกัน
ตั ว แปรที่ มี ค ่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ ตั ว แปรที่ 6 นั ก เรี ย นชอบ

เทคโนโลยี และตัวแปรที่ 7 นักเรียนชอบใช้เทคโนโลยีในการ
ศึกษาค้นคว้า มีค่าเฉลี่ย 4.05 ส่วนตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
คือตัวแปรที่ 46 นักเรียนหยุดเรียนเมื่อต้องการจะหยุด มีค่า
เฉลี่ย 2.86 และตัวแปรที่ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงสุด คือ
ตัวแปรที่ 109 ครูพูดเสมอว่านักเรียนต้องใช้สื่อเทคโนโลยีอย่าง
มีประโยชน์และสร้างสรรค์มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.48
ส่วนตัวแปรที่มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยที่สุด คือ ตัวแปรที่
23 นักเรียนท�ำให้ปัญหามีข้อสรุปที่มีเหตุผล ตรวจสอบกับ
แนวคิดและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.74
2. จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ำรวจความ
สามารถในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดพะเยาผูศ้ กึ ษาใช้ขอ้ มูลจากการ
ตอบแบบสอบถามจ�ำนวน 130 ข้อ จากกลุ่มตัวอย่าง 693 คน
ใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก(Principal Component
Analysis) ท�ำการหมุนแกนองค์ประกอบแบบออโธกอนอล
(Orthogonal Rotation) ด้วยวิธแี วริแมกซ์ (Varimax) สามารถ
อธิ บ ายความแปรปรวนสะสมได้ ร ้ อ ยละ 54.47 ค่ า สถิ ติ
Bartlett’s test of Sphericity มีค่า (Sig < .05) แสดงว่า
เมตริกซ์สหสัมพันธ์ไม่เป็นเมตริกซ์เอกลักษณ์ค่าดัชนีไกเซอร์ไมเยอร์-ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) หรือค่า KMO มีค่า .913 แสดงว่าตัวแปรมี
ความสัมพันธ์กันเหมาะสมที่จะน�ำไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ส�ำรวจจากนั้นท�ำการคัดเลือกตัวแปรที่มีน�้ำหนักองค์ประกอบ
ที่มีค่ามากกว่า 0.30 ขึ้นไป มีค่าไอเกนมากกว่า 1.00 และ
พิจารณาถึงจ�ำนวนตัวแปรที่ร่วมกันชี้วัดค่าความแปรปรวนของ
แต่ละองค์ประกอบตั้งแต่ 3 ตัวขึ้นไป พบว่า มีองค์ประกอบที่
ชัดเจน 9 องค์ประกอบ 69 ตัวแปร ก�ำหนดชื่อองค์ประกอบ
โดยพิจารณาตามลักษณะของตัวแปรที่มีน�้ำหนักองค์ประกอบ
สูงสุดได้ดังนี้
องค์ ป ระกอบที่ 1 เจตคติ ข องบุ ค ลคลรอบข้า งต่อ
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้
องค์ประกอบที่ 2 การมีเป้าหมายในการศึกษาโดยรูจ้ กั
พึ่งตนเองอย่างสร้างสรรค์
องค์ประกอบที่ 3 การได้รับการสนับสนุนจากสังคม
รอบข้าง
องค์ประกอบที่ 4 ความสนใจใช้เทคโนโลยีพัฒนา
ตนเองอย่างถูกต้อง
องค์ประกอบที่ 5 การได้รับตัวแบบจากคนรอบข้าง
องค์ประกอบที่ 6 การเปิดใจกว้างอย่างมีเหตุผล
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องค์ประกอบความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดพะเยา

องค์ประกอบที่ 7 ความพร้อมในการใช้เทคโนโลยี
เมือ่ ผูเ้ รียนมีความสนใจในเทคโนโลยีแล้วจะท�ำให้เกิดการศึกษา
องค์ประกอบที่ 8 การใช้เทคโนโลยีอย่างประหยัด ค้นคว้าหาความรู้ในการใช้เทคโนโลยี รวมถึงการหมั่นฝึกฝน
อดออม
ทักษะการใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ ท�ำให้มีความสามารถในการ
องค์ประกอบที่ 9 การใช้เหตุผลในการควบคุมตนเอง เทคโนโลยีมากขึ้น ด้านสัมพันธภาพกับเพื่อนก็เป็นสิ่งส�ำคัญ
3. จากการวิ เ คราะห์ ค ่ า สถิ ติ พื้ น ฐานพบว่ า ความ เพราะในสั่งคมวัยรุ่น เพื่อนมีอิทธิพลอย่างมากในพฤติกรรม
สามารถในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้น ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียน การใช้เวลาว่างและการท�ำ
มัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดพะเยามีค่าเฉลี่ย 3.57 องค์ กิ จ กรรมต่ า งๆ หากผู ้ เ รี ย นมี สั ม พั น ธภาพที่ ดี กั บ เพื่ อ นที่ ใ ช้
ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือองค์ประกอบที่ 4 ความสนใจใช้ เทคโนโลยีในการเรียนรู้ก็จะท�ำให้ผู้เรียนเกิดการใช้เทคโนโลยี
เทคโนโลยีพัฒนาตนเองอย่างถูกต้อง มีค่าเฉลี่ย 3.89 รองลงมา ในการเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยเช่ น กั น นอกจากนี้ การเห็ น คุ ณ ค่ า ของ
คือองค์ประกอบที่ 1 เจตคติของบุคลคลรอบข้างต่อพฤติกรรม เทคโนโลยีก็เป็นสิ่งส�ำคัญในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้
การใช้เทคโนโลยีในการเรียน มีคา่ เฉลีย่ 3.71 และ องค์ประกอบ เพราะเมื่อผู้เรียนตระหนักถึงความส�ำคัญและเห็นคุณค่าของ
ที่ 8 การใช้เทคโนโลยีอย่างประหยัดอดออม มีค่าเฉลี่ย 3.69 เทคโนโลยีจะท�ำให้ผู้เรียนระลึกถึงและใช้เทคโนโลยีในการ
ส่วนองค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ องค์ประกอบที่ 9 ศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้อยู่เสมอ
การใช้เหตุผลในการควบคุมตนเอง มีค่าเฉลี่ย 2.98 และเมื่อ
สมมติฐานที่ 1 องค์ประกอบความสามารถในการใช้
วิเคราะห์ตัวแปรรายข้อ พบว่า ในแต่ละตัวแปรมีค่าเฉลี่ยและ เทคโนโลยีในการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานใกล้เคียงกัน ตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ปลายในจังหวัดพะเยามีมากกว่า 1 องค์ประกอบ
คือ ตัวแปรที่ 6 นักเรียนชอบเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ย 3.97 ส่วน
จากการวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา พบว่าองค์
ตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือตัวแปรที่ 5 มีเวลาว่างในการ ประกอบความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ของ
ค้นคว้า มีค่าเฉลี่ย 2.92 และตัวแปรที่ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายในจั ง หวั ด พะเยา
สูงสุด คือ ตัวแปรที่ 109ครูพูดเสมอว่านักเรียนต้องใช้สื่อ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 9 องค์ประกอบ ซึ่งทุกองค์ประกอบ
เทคโนโลยีอย่างมีประโยชน์และสร้างสรรค์ มีค่าส่วนเบี่ยงเบน มีความสัมพันธ์กัน ผลการศึกษาจึงยอมรับสมมติฐานที่ 1 ซึ่ง
มาตรฐาน 3.47 และตัวแปรที่มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยที่สุด สอดคล้องกับทฤษฎีความสามารถของตนเอง (Self Efficacy
คือ ตัวแปรที่ 32 เมื่อมีข้อค�ำถามหรือเนื้อหาที่นักเรียนไม่เข้าใจ Theory) ที่คิดค้นโดยอัลเบิร์ตแบนดูร่านักจิตวิทยาชาวแคนนา
นักเรียนมักจะพยายามหาค�ำตอบด้วยตนเองก่อนมีคา่ ส่วนเบีย่ ง ดา แบนดูร่า เชื่อว่าพฤติกรรมของคนเราไม่ได้เกิดขึ้นและ
เบนมาตรฐาน 0.76
เปลี่ยนด้วยสิ่งแวดล้อมอย่างเดียว จะต้องมีปัจจัย 3 ปัจจัยร่วม
การอภิปรายผล
ด้วย ได้แก่ 1) ปัจจัยส่วนบุคคล 2) เงื่อนไขเชิงพฤติกรรม 3)
จากการวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา พบว่าองค์ เงือ่ นไขเชิงสภาพแวดล้อมและมีองค์ประกอบของความสามารถ
ประกอบความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ของ ที่ส�ำคัญคือ 1) การรับรู้ความสามารถของตนเอง (ในการพัฒนา
นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายในจั ง หวั ด พะเยา ความสามารถตนเองมี 4 วิธี) และ 2) ความคาดหวังผลลัพธ์ของ
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 9 องค์ประกอบ ซึ่งโดยภาพรวม การปฏิบัติ (ขึ้นอยู่กับมิติ 3 มิติ) สิ่งเหล่านี้เป็นตัวก�ำหนด
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ของนักเรียน ประสิทธิภาพของการแสดงออก นั่นคือ ถ้าบุคคลมีความเชื่อว่า
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดพะเยามีคา่ เฉลีย่ 3.55 ตนเองสามารถอย่างไรก็จะแสดงออกถึงความสามารถนั้นออก
อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายองค์ประกอบ พบว่า องค์ มาซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพัชรินทร์ หาดทราย (2548 :
ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือองค์ประกอบที่ 2 ความสนใจใน 3) ที่ได้ศึกษาการวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถภาพของครู
เทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ย 4.59 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 12 สัมพันธภาพกับเพื่อน มีค่าเฉลี่ย 3.81 อยู่ สมรรถภาพของครู วิ ท ยาศาสตร์ ร ะดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาและครู
ในระดั บ มาก และ องค์ ป ระกอบที่ 3 การเห็ น คุ ณ ค่ า ของ วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาที่ส�ำเร็จจากโครงการสควค.
เทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ย 3.74 อยู่ในระดับมากเช่นกัน แสดงให้ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบได้แก่ความรู้และความสามารถ
เห็นว่าความสนใจในเทคโนโลยีเป็นสิ่งส�ำคัญที่สุดที่จะท�ำให้ผู้ ในการสอนเจตคติทางวิทยาศาสตร์และการส�ำนึกในความเป็น
เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรูเ้ นือ่ งจาก ครูแต่ละค่าน�้ำหนักแต่ละองค์ประกอบของครูวิทยาศาสตร์ทั้ง
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สองมี ค ่ า ไม่ เ ท่ า กั น โดยที่ อ งค์ ป ระกอบสมรรถภาพของครู
วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษามี 3 องค์ประกอบคือ เจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ความรอบรู้และความสามารถในการสอนการ
ส�ำนึกในความเป็นครูมีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบตั้งแต่ .599 ถึง
.931 ส่วนองค์ประกอบสมรรถภาพของครูวิทยาศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาที่ส�ำเร็จการศึกษาจากโครงการสควค. มี 3 องค์
ประกอบคือความรู้และความสามารถในการสอนการส�ำนึก
ความเป็นครูเจตคติทางวิทยาศาสตร์มีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบ
ตั้งแต่ .583 ถึง .870 ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของไฮคัง
และแอนดริว (Haikang and Andrew. 1995 : 1008 - 1015)
ที่ศึกษาความเที่ยงตรงแบบวัดบุคลิกภาพนักเรียนการแพทย์
โดยการวิเคราะห์ 5 องค์ประกอบได้ศึกษากลุ่มตัวอย่างกับผู้
สมัครเข้าโรงเรียนการแพทย์ปี 1989 ซึ่งเป็นแบบทดสอบมี
จ�ำนวน180 ข้อวิเคราะห์องค์ประกอบโดยการหมุนแกนแบบ
มุมทแยงแบบออโธโกนอลได้8 องค์ประกอบคือความน่าเชื่อถือ
การสั่ ง กั บ การบั ง คั บ สั ง คมครอบครั ว กั บ การต่ อ ต้ า นความ
คล่องแคล่วการแสดงออกทางความรู้สึกการคิดในเรื่องส่วน
ตัวการเอาใจใส่และการต้อนรับซึ่งทั้ง 8 องค์ประกอบมีสห
สัมพันธ์ความสอดคล้องอยู่ระหว่าง .73 - .97 และมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ P = .001
สมมติฐานที่ 2 องค์ประกอบความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายในจังหวัดพะเยามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายในจังหวัดพะเยาพบว่า มีความเหมาะสมพอดีกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดผลการศึกษาจึงยอมรับ
สมมติฐานที่ 2 ซึ่งสามารถอภิปรายรายละเอียด โดยเรียงล�ำดับ
ค่าน�้ำหนักองค์ประกอบจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้
องค์ ป ระกอบที่ 1 เจตคติ ข องบุ ค ลคลรอบข้ า งต่ อ
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้มีค่าน�้ำหนักความ
ส�ำคัญ 0.74 แสดงว่า เจตคติของบุคลคลรอบข้างมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับ เตือนใจ เทียนทอง
(2546: 75,81) ที่ได้ศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของวัยรุน่ ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย เขตการศึกษา 1 กลุม่ ตัวอย่างเป็นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนปลาย ที่ศึกษาอยู่ในเขตการศึกษา 1 ผลการวิจัยพบว่า วัย
รุน่ ในกลุม่ รวมมีอทิ ธิพลของเพือ่ นสูง (ค่าเอฟ เท่ากับ 7.13) และ
มีเจตคติที่ดีต่อการส่งเสริมสุขภาพสูง (ค่าเอฟ เท่ากับ 26.17)
มีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพสูงกว่ากลุ่มวัยรุ่นที่มีอิทธิพลของ

กลุ่มเพื่อนต�่ำ และมีเจตคติที่ดีต่อการส่งเสริมสุขภาพต�่ำ อย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเจตคติขอ
งบุคลคลรอบข้างเป็นสิ่งส�ำคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้ เนื่องจากการที่บุคคลรอบข้างที่มี
เจตคติที่ดีต่อการใช้เทคโนโลยีจะท�ำให้ผู้เรียนได้รับตัวอย่างใน
การใช้ เ ทคโนโลยี ใ นการเรี ย นรู ้ แ ละอยู ่ ใ นสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ใ ช้
เทคโนโลยีในการศึกษา ค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ จะเป็นการส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้เทคโนโลยีและมีความ
สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ
องค์ประกอบที่ 5 การได้รับตัวแบบจากคนรอบข้างมี
ค่าน�้ำหนักความส�ำคัญ0.61แสดงว่า พฤติกรรมของตัวแบบมี
ผลต่อการเสริมสร้างพฤติกรรมใหม่สอดคล้องกับ ทฤษฎีการ
พัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเอง(Evans, 1989) โดย
การใช้ ตั ว แบบ (Modeling) การที่ ไ ด้ สั ง เกตตั ว แบบแสดง
พฤติกรรมที่มีความซับซ้อนและได้รับผลกรรมที่พึงพอใจ ก็จะ
ท�ำให้ผู้ที่สังเกตฝึกความรู้สึกว่า เขาก็จะสามารถที่จะประสบ
ความส�ำเร็จได้ถ้าเขาพยายามจริงและไม่ย่อท้อ ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่า การได้รับตัวแบบจากคนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นครู เพื่อนและ
คนในครอบครั ว มี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้ เนื่องจากการที่ผู้เรียนอยู่ในสังคมที่ใช้
เทคโนโลยีจะท�ำให้ผู้เรียนใกล้ชิดเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้รับความ
รู้ ค�ำแนะน�ำ รวมถึงตัวอย่างการปฏิบัติ ซึ่จะท�ำให้ผู้เรียนได้รับ
การฝึกฝนโดยการปฏิบัติจริงท�ำให้เกิดทักษะความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และสามารถใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
องค์ประกอบที่ 3 การได้รับการสนับสนุนจากสังคม
รอบข้างมีค่าน�้ำหนักความส�ำคัญ 0.53 แสดงว่า การได้รับการ
สนับสนุนมีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน สอดคล้องกับ สมคิด
อิสระวัฒน์ (พสชนัน นิรมิตไชยนนท์. 2549: 43 อ้างอิงจาก
สมคิด อิสระวัฒน์. 2538: 32-60) ท�ำการวิจัยเชิงคุณภาพถึง
ลั ก ษณะการเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยการน� ำ ตนเองของคนไทย พบว่ า
ครอบครัวเป็นปัจจัยส�ำคัญในการส่งเสริมให้กลุ่มตัวอย่างเกิด
การเรียนรู้ด้วยการน�ำตนเอง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การได้รับการ
สนับสนุนจากสังคมรอบข้าง เป็นสิ่งส�ำคัญที่จะท�ำให้ผู้เรียน
สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีเนื่องจากการ
อยู่ในสังคมแวดล้อมที่สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็น
การได้รับการสนับสนุนจากครูและเพื่อนท�ำให้ได้รับความรู้ ค�ำ
แนะน�ำที่ถูกต้องได้รับการฝึกฝนท�ำให้เกิดความมั่นใจในการใช้
เทคโนโลยี ท�ำให้ผเู้ รียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีมาก
ยิง่ ขึน้ นอกจากนีก้ ารได้รบั การสนับสนุนจากครอบครัวจะท�ำให้
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องค์ประกอบความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดพะเยา

ผู้เรียนมีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง เหมาะ
4. ผู ้ ป กครอง ควรมี ก ารสนั บ สนุ น ให้ ผู ้ เ รี ย นใช้
สมกับหลักจริยธรรมอันดีงามของสังคมไทย
เทคโนโลยีในการเรียนรู้ตามศักยภาพของแต่ละครอบครัว ปลูก
ฝังให้ผู้เรียนเปิดใจกว้างในการเรียนรู้และรับฟังค�ำแนะน�ำ
ข้อเสนอแนะ
ประหยัดอดออม และรู้จักใช้เหตุผลควบคุมตนเองในการใช้
เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง
ข้อเสนอแนะการน�ำผลการวิจัยไปใช้
5. ควรมีการสร้างความตระหนักของครูและบุคคล
1. สถานศึ ก ษาควรจั ด เตรี ย มความพร้ อ มของ รอบข้างผูเ้ รียน ให้ตระหนักถึงความส�ำคัญของเทคโนโลยีในการ
เทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็น อุปกรณ์ ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรียนรู้และมีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง เพื่อ
และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และจัดคาบค้นคว้าให้ผู้เรียนมีเวลาใน ที่จะสามารถแนะน�ำผู้เรียนผู้เรียนในการใช้เทคโนโลยีในการ
การฝึกฝนทักษะ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและใช้ เรียนรู้อย่างถูกวิธีและเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้เทคโนโลยี
เทคโนโลยีในการเรียนรู้ และสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียน ต่างๆ
รู้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
2. ครูควรสร้างเจตคติที่ดีในการใช้เทคโนโลยีในการ
1. ควรมีการหาตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ
เรียนรู้ สอนให้นักเรียนรู้จัดการวางเป้าหมายในการศึกษา เป็น ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น เช่น
แบบอย่างที่ดีในการใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ ออกแบบ ความถี่ของการใช้เทคโนโลยี ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ระบบ
การจัดการเรียนรู้โดยสอดแทรกทักษะการใช้เทคโนโลยีในการ เครือข่าย ความเครียดจากการใช้เทคโนโลยี
ศึกษาค้นคว้าและกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการพัฒนา
2. ควรมีการศึกษาความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ตนเองอย่างถูกต้อง สร้างสรรค์
ของนักเรียนในกลุ่มที่มีบริบทแตกต่างกัน เช่น นักเรียนในเมือง
3. ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ นักเรียนในเขตชานเมือง และนักเรียนในชนบท
เรียน เพือ่ ให้ผเู้ รียนสามารถช่วยเหลือและสามารถใช้เทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู้ต่อไป
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