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--------------------------------บทคัดย่ อ
การวิจ ัยครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อวิเคราะห์อ งค์ประกอบเชิงยืนยันการรับรู้ค วามสามารถของตนเองด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อ สารของนักเรี ยนระดับอาชีว ศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ ด้ว ยการวิจ ัยเชิงสารวจ กลุ่ ม
ตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนระดับอาชีวศึกษาในวิทยาลัยเขตพื้นที่การศึกษาระดับอาชีวศึกษาของจังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งหมด 3
วิทยาลัย จานวน 500 คนเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสุ่ มแบบบังเอิญ คือแบบสอบถาม
ชนิดมาตรประมาณค่า 7 ระดับ มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.98 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย และกาวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ผลการวิจยั พบว่า องค์ประกอบเชิงยืนยันการรับรู้ความสามารถของตนเอง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสารของนักเรี ยนระดับอาชีวศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1.ทักษะเบื้องต้น 2.
ทักษะด้านแฟ้ มข้อมูลและซอฟต์แวร์ 3.ทักษะขั้นสูง 4.ทักษะด้านอินเทอร์ เน็ต โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่า CMIN/DF= 1.72, CFI= 1.0, GFI= 1.0, TLI= 1.0, RMSEA= .04 ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์
ต่อคณาจารย์และครู ผสู้ อนที่สามารถนาไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถของผูเ้ รี ยนทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร อีกทั้งผูบ้ ริ หารหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องยังสามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางในการวาง
แผนการประเมินความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพมากขึ้น
คาสาคัญ: การรับรู้ความสามารถของตน, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร

ABSTRACT
This research had the objective to analyze a confirmatory factor of self-ability awareness on information
technology and communication on vocational students in Buriram Province by survey research. The sample group
was students in vocational education level in a college at vocational level study of Buriram in the total of 3 colleges
in the number of 500 students. The tools used in the research was collection of data by coincidental sampling which
was rating scale questionnaire with 7 levels with the accuracy of 0.98. The data were analyzed by descriptive
statistics and confirmative component analysis.
วันพฤหั สบดีที่ ๑๖ สิ งหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

หน้ า 2853

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรั งสิ ต

การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๓ ปี การศึกษา ๒๕๖๑

From the research, it was found that confirmative component of the self-ability awareness on information
technology and communication of vocational level students, Buriram consisting of 4 components as follows:
1.Basic skill 2.Data file skill and software 3.High level skill 4.Internet skill. The model was consistent with the
witness data by considering from CMIN/DF=1.72, CFI=1.0, TLI=1.0, RMSEA=.04. This would be beneficial to the
faculty and lecturers who could implement it in the teaching in order to develop the ability of learners regarding
information technology and communication. Moreover, executives or concerned people could use it as a guideline
in planning to evaluate knowledge on information technology and communication of learners to have more quality.
Keywords: self-ability awareness, information technology and communication
1. บทนา
ปั จจุ บนั คอมพิวเตอร์ เข้ามามีบทบาททางด้านการเรี ยนการสอนมากขึ้น แต่ละสถาบันการศึก ษาได้มีการ
ส่ งเสริ มให้บุค ลากรทางการศึก ษาได้มีก ารพัฒนาบทเรี ยนด้านคอมพิว เตอร์ อี กทั้งยังส่ งเสริ มให้คณาจารย์ และ
บุคลากรทาการวิจยั เพื่อยกระดับการศึกษาของผูเ้ รี ยนมากขึ้น ในพระราชบัญญัติการศึกษา แห่ งชาติ พ.ศ. 2542 ระบุไว้
ว่า “ผูเ้ รี ยนมีสิทธิได้รับ การพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทาได้ เพื่อให้มี
ความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ดว้ ยตนเองได้อย่างต่อเนื่ องตลอด
ชีวิต” (พระราชบัญญัติก ารศึก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวด 9 เทคโนโลยีเ พื่อการศึก ษามาตรา 66) การรั บรู้
ความสามารถของตนเอง (self-ability) เป็ นอีกหนึ่งปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จ ซึ่ งการที่บุคคลแสดงพฤติกรรมใดๆ
จะเป็ นการประเมินว่าตนสามารถนาสิ่ งที่มีอยู่ในตัวมาใช้และอยู่ในระดับใด การรับรู้ ความสามารถของตนเป็ นสิ่ งที่
สะท้อนให้เห็นว่าบุคคลนั้นได้ใช้ความพยายามหรื อไม่ ปริ มาณเท่าใดยาวนานแค่ไหนที่บุคคลนั้นใช้ความพยายามใน
การฟั น ฝ่ าอุ ป สรรคหรื อ ปั ญ หาที่ พ บในงานที่ ย ากและเป็ นงานที่ ก่ อ ให้เ กิ ด ความวิ ตกกัง วล บุ ค คลที่ มี ก ารรั บ รู้
ความสามารถของตนสูง จะมองงานที่ยงุ่ ยากว่าเป็ นสิ่ งที่ทา้ ทายมากกว่าเป็ นความเสี่ ยงหรื อสิ่ งที่ตอ้ งหลีกเลี่ยง มีความ
กระตื อรื อ ร้นเอาใจใส่ ในงานที่ทามีความต้อ งการความสาเร็ จ สู งและใช้ความพยายามความมุมานะในการทางาน
ยาวนานกว่าบุคคลที่รับรู้ว่าตนเองมีความสามารถต่า ส่ วนบุคคลที่มีการรับรู้ความสามารถของตนต่า มักมองงานที่
ยุง่ ยากว่าเป็ นสิ่ งที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อเผชิญกับอุปสรรคมักลังเลในความสามมารถของตนลังเลที่จะจัดการกับอุปสรรคที่
ตนกาลังเผชิญ ความพยายามน้อยและล้มเลิกได้ง่ายเมื่อเผชิญกับปั ญหายุ่งยาก(Bandura, 1997 อ้างถึงใน เบญจวรรณ
ขุนฤทธิ์ , 2559) จากการศึก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี และผลการวิจ ัยต่ าง ๆ ผูว้ ิจ ัยจึงสนใจที่จ ะศึก ษาการวิเ คราะห์ อ งค์
ประกอบเชิงยืนยันการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของนักเรี ยนระดับ
อาชีวศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ ต่อคณาจารย์และครู ผสู้ อนที่สามารถนาไปใช้ในการจัดการเรี ยนการ
สอนเพื่อพัฒนาความสามารถของผูเ้ รี ยนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร อีกทั้งผูบ้ ริ หารหรื อผูท้ ี่เกี่ยว
ข้องยังสามารถนาไปใช้เ ป็ นแนวทางในการวางแผนการประเมินความรู้ทางด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ และการ
สื่ อสารของผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพมากขึ้น
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการรับรู้ ความสามารถของตนเองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสารของนักเรี ยนระดับอาชีวศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์
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แนวคิดและทฤษฎี
แนวคิดในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสารของนักเรี ยนระดับอาชีวศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ ผูว้ ิจยั ใช้แนวคิดและทฤษฎีของทอร์ กซาเดท์ คอฟเทอร์
รอส และ ฟลูโกฟท์ (Torkzadeh, Koufteros, & Pflughoeft, 2003) ทีก่ ล่าวถึงการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน การ
รับรู้ ความสามารถของตนด้านคอมพิว เตอร์ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1.ทักษะเบื้องต้น 2.ทักษะด้านแฟ้ ม
ข้อมูลและซอฟต์แวร์ 3.ทักษะขั้นสู ง 4.ทักษะด้านเมนเฟรม นอกจากนี้ งานวิจยั ของ คอยจิตร์ นครราช (2548) ที่ได้
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 ทุกสาขาวิชา
ในมหาวิทยาลัยของรั ฐ และได้มีการเปลี่ ยนแปลงทักษะด้านเมนเฟรมตามความสนใจ ประกอบไปด้ว ย 1.ทัก ษะ
เบื้องต้น 2.ทักษะด้านแฟ้ มข้อมูลและซอฟต์แวร์ 3.ทักษะขั้นสูง และ 4.ทักษะด้านอินเทอร์เน็ต จึงได้มาเป็ นแนวคิดการ
วิจยั ดังภาพที่ 1

ทักษะเบื้องต้น
ทักษะด้านแฟ้ มข้อมูล
และซอฟต์แวร์

การรับรู้ความสามารถ
ของตนเองด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสาร

ทักษะขั้นสูง
ทักษะด้าน
อินเทอร์เน็ต

ภาพที่ 1 โมเดลสมมติฐานการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารของนักเรี ยนระดับอาชีวศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์
(Torkzadeh, Koufteros, &Pflughoeft, 2003)
การดาเนินการวิจัย
1. ขอบเขตประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักเรี ยนระดับอาชีวศึกษาที่กาลังศึกษาในระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ใน
วิทยาลัยเขตพื้นที่การศึกษาระดับอาชีวศึกษาของจังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 3 วิทยาลัย จานวนทั้งสิ้ น 7,926 คน ประกอบ
ไปด้วย วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์, วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ และ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักเรี ยนระดับอาชีวศึกษาที่กาลังศึกษาในระดับชั้น ปวช. และ ปวส.ใน
วิทยาลัยเขตพื้นที่การศึกษาระดับอาชีวศึกษาของจังหวัดบุรีรัมย์ ทั้ง 3 วิทยาลัย จานวนทั้งสิ้ น 500 คน โดยใช้การสุ่ ม
แบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ซึ่งการคานวณขนาดตัวอย่างของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (นงลักษณ์
วิรัชชัย , 2542) ได้เ สนอไว้ว่า ขนาดตัว อย่างที่เ หมาะสมสาหรั บการวิเ คราะห์ อ งค์ประกอบเชิ งยืนยัน ควรจะอยู่ใน
อัตราส่ วน 10-20 ต่อ 1 ตัวแปร และตัวอย่างที่นอ้ ยที่สุดที่สามารถยอมรับได้ดูจากค่าสถิติ Hoelter ที่ตอ้ งมีค่ามากกว่า
200 จึงจะถือว่ารู ปแบบทางสถิติมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ในการศึก ษาครั้งนี้ มีตวั แปรที่สังเกตได้ 40 ตัว
แปร
2. ขอบเขตตัวแปร
ตัวแปรแฝง (Latent Variable) ได้แก่ การรับรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของ
นักเรี ยนระดับอาชีวศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์
ตัวแปรสังเกตได้ (Observed Variable) ได้แก่ 1) ทักษะเบื้องต้น 2) ทักษะด้านแฟ้ มข้อมูลและซอฟต์แวร์
3) ทักษะขั้นสูง และ 4) ทักษะด้านอินเทอร์เน็ต
3. ขอบเขตเวลา ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับนักเรี ยนระดับอาชีวศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 3
วิทยาลัย ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
4. ระเบียบวิธีวิจยั การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research)
5. ขั้นตอนการวิจยั
5.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสาร
5.2 พัฒนาแบบสอบถามในแต่ละตัวแปรตามนิยามศัพท์ปฏิบตั ิการที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้อง ได้แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของนักเรี ยน
ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 1 ฉบับ ซึ่งเป็ นแบบสอบถามในลักษณะมาตรประมาณค่า (Ratting Scale) 7
ระดับ โดยกาหนดเป็ นระดับความคิดเห็นจากระดับน้อยที่สุดที่ 1 ถึงระดับมากที่สุดที่ 7 ซึ่ งในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้
ใช้เกณฑ์ในการประเมินค่า ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง น้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง น้อย
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ค่อนข้างน้อย
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.50 หมายถึง ค่อนข้างมาก
ค่าเฉลี่ย 5.51-6.50 หมายถึง มาก
ค่าเฉลี่ย 6.51-7.00 หมายถึง มากที่สุด
5.3 การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่ องมือ
5.3.1 ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) นาแบบสอบถามที่ได้พฒั นาขึ้นตรวจสอบคุณภาพของ
แบบสอบถามโดยให้ผทู้ รงคุณวุฒิ 3 ท่านตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา แล้วนาคะแนนที่ได้มาหาค่าความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยผลการพิจารณาของผูท้ รงคุณวุฒิ
พบว่าทุกข้อคาถามมีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.67-1.00 และปรับปรุ งข้อคาถามตามที่ผทู้ รงคุณวุฒิแนะนา
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5.3.2 ความเที่ยง (Reliability) แก้ไขแบบสอบถาม ตามคาแนะนาของผูท้ รงคุ ณวุฒิ โดยนาแบบ
สอบถามไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 30 ตัวอย่าง เพื่อทดสอบความเที่ยงหรื อความสอดคล้องภายใน ด้วยการ
หาค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟาครอนบัค (Cronbach) ค่าแอลฟาที่ได้จะแสดงถึงระดับความคงที่ของแบบสอบถามโดยจะมี
ค่าที่ใกล้เ คียงกับ 1 มาก แสดงว่ามีความสอดคล้องสู ง ผลลัพธ์ ข องค่ าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาที่ได้พบว่า เครื่ องมือ มี
คุณภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด โดยมีค่าสัมประสิ ทธ์แอลฟาครอนบัค เท่ากับ 0.98 ซึ่ งสอดคล้องกับเกณฑ์ของคุณภาพ
เครื่ องมือ ผลลัพธ์คือแบบสอบถามอยูใ่ นเกณฑ์ดี โดยพิจารณาจากเกณฑ์ของค่าความเที่ยงไม่ควรต่ากว่า 0.70 (ชไมพร
กาญจนกิจสกุล, 2555)
6. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ ิจยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับนักเรี ยนระดับอาชีวศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้ง 3 วิทยาลัย ในช่วงเดือน
พฤศจิกายน ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยใช้วิธีสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ซึ่ งได้รับแบบสอบถามที่
สมบูรณ์สามารถทาการวิเคราะห์ต่อไปได้ จานวน 500 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 100% ของแบบสอบถามที่แจกไปทั้งหมด
500 ฉบับ
7. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ ิจยั นาข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์ขอ้ มูลตามลาดับ ดังนี้
7.1 สถิติเชิงบรรยาย (Description Statistics) เพื่อนามาอธิบายผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้น ทาให้ทราบถึง
คุณลัก ษณะทัว่ ไปของตัว แปรที่ ได้เ ก็บรวบรวมข้อ มูล มา และมีก ารตรวจสอบข้อ มูล เบื้องต้นว่ามีค วามเหมาะสม
สาหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันหรื อไม่ ได้แก่ จานวน (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย (Mean)
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าความเบ้ (Skewness) และค่าความโด่ง (Kurtosis)
7.2 สถิ ติเ ชิ งอนุ มาน (Inferential Statistics) เพื่อ นามาใช้ในการวิเ คราะห์ ข ้อ มูล สาหรั บการวิเ คราะห์
องค์ประกอบตามตัวแปรที่กาหนดไว้ในโมเดลสมมติฐานโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปในการปรั บโมเดลและทาการ
ทดสอบความสอดคล้องของโมเดลสมมติฐานกับข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างจนผลการทดสอบไม่มีความแตกต่างทาง
สถิติ
7.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันมี 5 ขั้นตอนสาคัญ ได้แก่ 1) การกาหนดข้อมูลเฉพาะตัวแบบโดยใช้
รู ปแบบการวิเคราะห์ ตวั แบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น ประกอบด้ว ยตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกต 2) ระบุ
ความเป็ นไปได้ค่าเดี ยวของโมเดลเพื่อ ศึก ษาลักษณะการกาหนดค่าพารามิเ ตอร์ ที่ยงั ไม่ทราบค่ าโมเดลการวิจยั ว่า
เป็ นไปตามเงื่อนไขของการวิเคราะห์หรื อไม่ 3) การประมาณค่าพารามิเตอร์ ทาการประมาณค่าพารามิเตอร์ โดยใช้วิธี
ประมาณค่าความเป็ นไปได้สูงสุ ด 4) การตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลการวิจยั กับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ5)
การปรับโมเดล ซึ่งจะใช้เมื่อโมเดลการวิจยั ยังไม่สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ในการปรับจะพิจารณาค่า
ดัชนี การปรับเปลี่ยน (Modification Index : MI) ในผลการวิเคราะห์ โดยเลือกปรับโมเดลที่ มีค่าดัชนี การปรับเปลี่ ยน
มากที่สุด (สุ ภมาส อังศุโชติ, สมถวิล วิจิตตรวรรณา และ รัชนีกลู ภิญโญภานุ วฒั น์ , 2554) พิจารณาจากค่าสถิติ ได้แก่
CMIN/DF (น้อยกว่า 2) GFI (มากกว่า 0.90) CFI (มากกว่า 0.90) และ RMSEA (น้อยกว่า 0.08) ซึ่งสอดคล้องตาม
ทฤษฎีสถิติวิเคราะห์สาหรับการวิจยั (พูลพงศ์ สุ ขสว่าง, 2556 ; กัลยา วานิชย์บญั ชา, 2556)
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ผลการวิจัย
ลักษณะประชากรของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย คิดเป็ น ร้อยละ 59.8 โดยกาลังศึกษาอยู่ใน
ระดับชั้น ปวช. ปี ที่ 1 คิดเป็ นร้อยละ 29.8 ที่วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คิดเป็ นร้อยละ 33.6 แผนกที่ศึกษาการบัญชีคิดเป็ น
ร้อยละ 18.2 ภาพรวมของการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของนักเรี ยน
ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่ าเฉลี่ ย ค่ าเบี่ย งเบนมาตรฐาน ค่ า ความเบ้ ค่ า ความโด่ ง ของการรั บรู้ ค วามสามารถของตนเองด้า น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของนักเรี ยนระดับอาชีวศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ (n=500)
ค่า
ค่า
ค่าเบี่ยงเบน
การรับรู้ความสามารถของตนเองด้าน
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
ความเบ้
ความโด่ง
แปลผล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
(M)
(SD)
(SK)
(KU)
ทักษะเบื้องต้น
2.98
1.07
.322
-.325
ค่อนข้างน้อย
ทักษะด้านแฟ้ มข้อมูลและซอฟต์แวร์
3.09
1.13
.454
.005
ค่อนข้างน้อย
ทักษะขั้นสูง
3.32
1.20
.242
-.387
ค่อนข้างน้อย
ทักษะด้านอินเทอร์เน็ต
2.76
1.14
.485
-.226
ค่อนข้างน้อย
ภาพรวม

3.04

1.14

.38

-0.23

ค่อนข้างน้อย

จากตารางที่ 1 พบว่า ภาพรวมของการรั บรู้ค วามสามารถของตนเองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อ สารของนัก เรี ยนระดับอาชี ว ศึก ษา จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่าผลของค่ าเฉลี่ ย อยู่ในระดับค่ อ นข้า งน้อ ย (M=3.04,
SD=1.14) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าค่าเฉลี่ย ด้านทักษะเบื้องต้น อยูใ่ นระดับค่อนข้างน้อย (M=2.98, SD=1.07)
ทักษะด้านแฟ้ มข้อมูลและซอฟต์แวร์ ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับค่อนข้างน้อย (M=3.09, SD=1.13) ทักษะขั้นสู ง ค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับค่อนข้างน้อย (M=3.32 SD=1.20) และทักษะด้านอินเทอร์ เน็ต ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย (M=2.76,
SD=1.14) เมื่อพิจารณาค่าความเบ้ พบว่า มีการแจกแจงมีค่าความเบ้ต่ากว่าโค้งปกติ และเมื่อพิจารณา ค่าความโด่ง
พบว่า การแจกแจงมีการกระจายใกล้เคียงกับโค้งปกติ การวิเคราะห์การรับรู้ความสามารถของตนเองด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารของนักเรี ยนระดับอาชีวศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 องค์ประกอบเชิงยืนยันของการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของ
นักเรี ยนระดับอาชีวศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์
การรับรู้ความสามารถของตนเอง
น้ าหนักองค์ประกอบ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ องค์ประกอบภายใน
R2
SE
T
β
การสื่ อสาร
.78
.60
Skills 1
ทักษะเบื้องต้น (Basic skill)
***
Skills 2
.79
.06
18.574
.62
***
Skills 3
.79
.06
18.474
.62
***
Skills 4
.79
.06
17.992
.63
***
Skills 5
.75
.06
17.467
.56
***
Skills 6
.85
.08
16.701
.73
***
Skills 7
.85
.07
17.606
.72
***
Skills 8
.79
.07
15.913
.62
***
Skills 9
.69
.06
15.944
.48
***
Skills 10
.67
.06
15.614
.45
Software 1
.74
.55
ทักษะด้านแฟ้ มข้อมูลและ
Software 2
.75
.04
24.729***
.57
ซอฟต์แวร์(Data file skill and
Software 3
.73
.04
21.615***
.54
software)
Software 4
.82
.06
18.539***
.67
Software 5
.81
.06
18.344***
.65
Software 6
.85
.06
19.502***
.72
Software 7
.85
.06
19.347***
.73
Software 8
.76
.06
16.921***
.57
Software 9
.81
.06
19.357***
.66
Software 10
.78
.06
17.741***
.61
Advanced 1
.78
.61
ทักษะขั้นสูง (High level skill)
***
Advanced 2
.82
.04
23.218
.68
Advanced 3
.86
.05
21.458***
.73
***
Advanced 4
.85
.05
21.349
.71
Advanced 5
.82
.05
20.356***
.67
***
Advanced 6
.77
.05
18.470
.59
Advanced 7
.83
.05
20.769***
.68
***
Advanced 8
.80
.05
20.005
.65
Advanced 9
.89
.05
22.555***
.80
***
Advanced 10
.81
.05
21.742
.65
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การรับรู้ความสามารถของตนเอง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสาร
ทักษะด้านอินเทอร์เน็ต
(Internet skill)

น้ าหนักองค์ประกอบ

องค์ประกอบภายใน

Internet 1
Internet 2
Internet 3
Internet 4
Internet 5
Internet 6
Internet 7
Internet 8
Internet 9
Internet 10
หมายเหตุ ***มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (p<.001)

β

SE

T

.65
.73
.81
.87
.85
.79
.88
.82
.79
.78

.08
.07
.08
.08
.08
.08
.08
.07
.07

14.444***
17.026***
16.652***
16.231***
15.576***
16.632***
16.094***
16.801***
16.445***

R2
.42
.53
.65
.75
.72
.62
.77
.68
.63
.61

จากตารางที่ 2 ปรากฏว่า การรับรู้ความสามารถของตนเองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของ
นักเรี ยนระดับอาชีวศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ ทักษะเบื้องต้น องค์ประกอบภายในมีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิ ติที่ระดับ .001 ทุกตัว ค่ าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (β) ปรากฏว่า ตัว แปรที่มีน้ า หนัก มากที่สุ ดคื อ มี
ความรู้ในการใช้โปรแกรมป้ องกันไวรัสบนคอมพิวเตอร์ เช่น McAfee, AVG หรื อ NOD 32 และ มีทกั ษะในการใช้
อุปกรณ์ฮาร์ ดแวร์ เช่น CD-ROM, CD Writer หรื อ DVD-ROM โดยมีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.85 มี
ความผันแปรร่ วมกันของการรับรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารร้อยละ 73 (ค่าสัมประสิ ทธิ์
พยากรณ์ R2 = 0.73)ทักษะด้านแฟ้ มข้อมูลและซอฟต์แวร์ องค์ประกอบภายในมีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .001ทุกตัว ค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (β) ปรากฏว่า ตัวแปรที่มีน้ าหนักมากที่สุดคือ สามารถ
ใช้โปรแกรมสร้างฐานข้อมูลได้ เช่น Microsoft Access และสามารถแก้ไขปัญหาซอฟต์แวร์ ข้ นั พื้นฐานได้ เช่น การกู้
คืนข้อมูล หรื อ การลงโปรแกรมได้ โดยมีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.85 มีความผันแปรร่ วมกันของการ
รับรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารร้อยละ 73 (ค่าสัมประสิ ทธิ์พยากรณ์ R2 = 0.73) ทักษะขั้น
สูง องค์ประกอบภายในมีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ทุกตัว ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
มาตรฐาน (β) ปรากฏว่า ตัวแปรที่มีน้ าหนักมากที่สุดคือ สามารถแก้ไขปัญหาที่ทาให้คอมพิวเตอร์ ทางานผิดปกติเช่น
เปิ ดโปรแกรมไม่ได้ หรื อเกิดปัญหาเครื่ องประมวลผลช้า โดยมีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.89 มีความผัน
แปรร่ วมกันของการรับรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารร้อยละ 80 (ค่าสัมประสิ ทธิ์ พยากรณ์
R2 = 0.80)ทักษะด้านอินเทอร์เน็ต องค์ประกอบภายในมีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ทุก
ตัว ค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (β) ปรากฏว่า ตัวแปรที่มีน้ าหนักมากที่สุดคือ มีความรู้ในการใช้งานสื่ อ Social
Mediaได้ เช่น Facebook หรื อ Line โดยมีน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.88 มีความผันแปรร่ วมกันของการ
รับรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารร้อยละ 77 (ค่าสัมประสิ ทธิ์ พยากรณ์ R2 = 0.77) ผลการ
ประเมินความสอดคล้องของโมเดลการวัด ดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 การรับรู้ความสามารถของตนเองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของนักเรี ยนระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดบุรีรัมย์
การรับรู้ความสามารถของตนเอง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สถิติทดสอบ
ผลการประเมิน
การสื่ อสาร
ทักษะเบื้องต้น (Basic skill)
CMIN/DF= 1.15, CFI= 1.0, GFI= .99, AGFI = .98,
สอดคล้อง
TLI=1.0, RMSEA=.02, SRMR = .02
กลมกลืน
ทักษะด้านแฟ้ มข้อมูลและ
CMIN/DF= 1.6, CFI= 1.0, GFI= .99, AGFI = .97,
สอดคล้อง
ซอฟต์แวร์(Data file skill and
TLI=.99, RMSEA =.04, SRMR = .03
กลมกลืน
Software)
ทักษะขั้นสูง (High level skill)
CMIN/DF= 1.35, CFI= 1.0, GFI= .99, AGFI = .97,
สอดคล้อง
TLI=.99, RMSEA =.03, SRMR = .02
กลมกลืน
ทักษะด้านอินเทอร์เน็ต
CMIN/DF= 1.04, CFI= 1.0, GFI= .99,
สอดคล้อง
(Internet skill)
AGFI = .98, TLI=1.0, RMSEA =.00, SRMR = .02
กลมกลืน
CMIN/DF= 1.7, CFI= 1.0, GFI= 1.0, AGFI = .98,
สอดคล้อง
ภาพรวม
TLI=1.0, RMSEA =.04, SRMR = .03
กลมกลืน
หมายเหตุ CMIN/DF = ดัชนีที่ใช้ในการเปรี ยบเทียบความกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์
CFI = ค่าดัชนีวดั ความสอดคล้องเปรี ยบเทียบ
GFI = ค่าดัชนีวดั ระดับความสอดคล้อง
AGFI = ค่าดัชนีวดั ระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว
TLI = ค่าดัชนีวดั ระดับความเหมาะสมไม่อิงเกณฑ์
RMSEA = ดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกาลังสองของส่ วนที่เหลือของการประมาณค่า
SRMR = ค่าความกลมกลืนเชิงประจักษ์ของโมเดล
การอภิปรายผล
ผลการวิเคราะห์การรับรู้ความสามารถของตนเองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของนักเรี ยน
ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ ปรากฏว่า โมเดลการวิจยั มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็ นอย่างดี
สะท้อนให้เห็นว่ามีความเที่ยงตรง ข้อค้นพบดังกล่าวนี้สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของนักวิชาการอื่น เช่น สายฝน เป้ า
พะเนา (2555), วันเพ็ญ วิโรจน์เจริ ญวงศ์ (2556) และ เขมิกา กลิ่นเกษร (2553) ภาพรวมสามารถสรุ ปได้ว่า การรับรู้
ความสามารถของตนเองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของนักเรี ยนระดับอาชีวศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์
ประกอบด้วย 4 ทักษะดังนี้
1. ทักษะเบื้องต้น ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า นักเรี ยนระดับอาชีวศึกษา มีความรู้ในการใช้โปรแกรมป้ องกัน
ไวรัสบนคอมพิวเตอร์ เช่น McAfee, AVG หรื อ NOD 32 และ มีทกั ษะในการใช้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ เช่น CD-ROM, CD
Writer หรื อ DVD-ROM สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สายฝน เป้ าพะเนา (2555) ได้กล่าวไว้ว่า นักศึกษาจาเป็ นต้องมี
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ความรู้ค วามเข้าใจขั้นพื้นฐานในการใช้เ ทคโนโลยีและการติดต่ อสื่ อสาร การใช้งานเครื่ องคอมพิวเตอร์ อุ ปกรณ์
ฮาร์ดแวร์ รวมไปถึงการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปในการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ เช่นโปรแกรมป้ องกันไวรัส
2. ทักษะด้านแฟ้ มข้อมูลและซอฟต์แวร์ ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า นักเรี ยนระดับอาชีวศึกษา สามารถแก้ไข
ปั ญหาซอฟต์แวร์ ข้ นั พื้นฐานได้ เช่น การกูค้ ืนข้อมูล หรื อ การลงโปรแกรมได้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วันเพ็ญ
วิโรจน์เจริ ญวงศ์ (2556) ที่กล่าวไว้ว่า นักศึกษาสามารถติดตั้งโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ และยังสามารถแก้ไขปั ญหา
อีกทั้งยังสามารถกูข้ อ้ มูลได้ต่างๆบนคอมพิวเตอร์ได้
3. ทักษะขั้นสูง ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า นักเรี ยนระดับอาชีวศึกษา สามารถแก้ไขปัญหาที่ทาให้คอมพิวเตอร์
ทางานผิดปกติเช่น เปิ ดโปรแกรมไม่ได้ หรื อเกิดปัญหาเครื่ องประมวลผลช้า สอดคล้องกับงานวิจยั ของวันเพ็ญ วิโรจน์
เจริ ญวงศ์ (2556) ที่กล่าวไว้ว่า นักเรี ยนสามารถเรี ยนรู้โปรแกรมและซอฟต์แวร์ข้ นั สูง และสามารถแก้ไขปัญหาได้
4. ทักษะด้านอินเทอร์ เน็ต ผลการวิจยั แสดงให้เห็ นว่า นักเรี ยนระดับอาชีวศึกษา มีความรู้ในการใช้งานสื่ อ
Social Media ได้ เช่น Facebook หรื อ Line สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เขมิกา กลิ่นเกษร (2553) ที่กล่าวว่า นักศึกษา
มีความรู้ในการใช้งาน Social Media เช่น Facebook หรื อ Line
6. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
1.ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจยั ไปใช้งาน
1.1 ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับนักเรี ยนควรให้ความสาคัญกับการจัดการเรี ยนการสอนด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารที่มากยิง่ ขึ้น
1.2 ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาหรื อผูท้ ี่เกี่ ยวข้องกับนักเรี ยนควรมีการจัดโครงการฝึ กอบรมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อให้นักเรี ยนในทุกแผนกได้มีทกั ษะในการใช้งานและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการเรี ยนได้มาก
ยิง่ ขึ้น
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ในครั้งต่อไป
2.1 ควรมีก ารวิจัย แบบเฉพาะชั้นปี หรื อ เจาะจงแผนกที่ก าลังศึก ษา เพื่อ จะได้ทราบถึ ง ความสามารถ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรี ยนได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
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