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Using the Internet, a structural equation model was developed for
the teaching behavior of junior high school teachers. The research method
considered the causal relationships based on structural equation modeling.
The research samples were 1,200 junior high school teachers, selected by
multistage random sampling. The instrument was a questionnaire consisting
of scores based on a five-scale rating with high validity and high reliability.
The content validity was conducted using three researchers (IOC = 1.00)
and the construct validity was conducted using 1,200 teachers and then
analyzed using confirmatory factor analysis (latent variable models were
fitted). The internal consistency reliability (α) of the observed variables
ranged from 0.75 to 0.96 and the construct reliability of the latent variables
was between 0.40 and 0.98. Data were analyzed using a structural equation
model with latent variables with the software package LISREL 9.10.
The results indicated that the developed structural equation model for
teaching behavior using the Internet had favorable accuracy consistent with
the empirical data and the harmonized index of all the criteria was fitted.
The model consisted of 8 latent variables from the 24 observed variables.
The variables in the model had a positive (about 98%) influence on the
behavior of the teachers and the most important variable was capability,
followed by learn by themselves, fellow teachers’, school, home,
background, and character, respectively. The influence of each was 0.71,
0.56, 0.49, 0.47, 0.29, 0.13, and 0.06 respectively. The influence of all these
variables was significant at the .01 level.
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บทน�ำ

การปรับเปลี่ยนรู ปแบบการเรี ยนการสอนและการบริ หารจัดการ
เพือ่ ให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศได้มากขึ้น
ในด้านผูส้ อนก็จำ� เป็ นต้องมีการปรับเปลีย่ นรูปแบบการจัดการเรียน
การสอน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น ซึ่งนอกเหนือจาก
ผูส้ อนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ โดยตรง
ทีจ่ ำ� เป็ นต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นหลักแล้ว ผูส้ อนวิชาอืน่ ๆ
ก็มีการปรับตัวและน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่
อินเทอร์เน็ตมาใช้เป็ นสื่ อในการจัดการเรี ยนการสอนมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม การที่ผูส้ อนจะสามารถน�ำอินเทอร์ เน็ต
มาใช้เป็ นสื่ อในการจัดการเรี ยนการสอนได้อย่างเหมาะสมนั้น
จ�ำเป็ นต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุนหลายประการ ทั้งปัจจัยภายใน
ปั จจัยภายนอก และปั จจัยภูมิหลังของผูส้ อน ปั จจัยภายในตัว
ผูส้ อน ได้แก่ จิตลักษณะต่างๆ ปั จจัยภายนอกตัวผูส้ อน ได้แก่
สถานการณ์แวดล้อมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุ น
จากทางโรงเรี ยน ปัจจัยด้านภูมิหลังของผูส้ อน ได้แก่ การศึกษา
และประสบการณ์ ฯลฯ ซึ่ งจะช่วยให้เกิ ดพฤติกรรมการสอน
โดยใช้อนิ เทอร์เน็ตที่เหมาะสม อันจะอ�ำนวยประโยชน์ตอ่ ผูเ้ รี ยน
ได้อย่างเต็มที่ และเป็ นการใช้อินเทอร์ เน็ตให้เป็ นประโยชน์
ได้อย่างคุม้ ค่ามากยิง่ ขึ้น
ครูผสู ้ อนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็ นผูส้ อนกลุม่ หนึ่ง
ที่มีบทบาทส�ำคัญในการน�ำอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการจัดการเรี ยน
การสอนเพื่อให้เกิ ดประโยชน์กบั ผูเ้ รี ยน คื อ นักเรี ยนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่ งเป็ นกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งที่มีความสนใจ
และใกล้ชิดกับอิ นเทอร์ เน็ตเป็ นอย่างมาก แต่ก็เป็ นกลุ่มที่ ยงั
ใช้ประโยชน์จากอินเทอร์ เน็ตได้ไม่เต็มที่ ดังนั้นทางโรงเรี ยน
และครู ผสู ้ อน จึงยังคงมีภาระและบทบาทในการพัฒนานักเรี ยน
ให้มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์ เน็ตอย่างเหมาะสม ครู จึงเป็ น
บุคคลส�ำคัญที่จะช่วยให้ภารกิจส�ำคัญบรรลุเป้าหมายได้
ในปั จจุบนั ยังไม่เป็ นที่ทราบอย่างแน่ ชดั ว่า มีตวั แปร
ใดบ้างที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการสอนโดยใช้อินเทอร์ เน็ต
ของครู ทั้งตัวแปรด้านจิตลักษณะ ด้านสถานการณ์ และด้านภูมหิ ลัง
ดังนั้น คณะผูว้ ิจยั จึงศึกษาเพื่อพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้าง
พฤติกรรมการสอนโดยใช้อนิ เทอร์เน็ต ของครู ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น โรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานทัว่ ประเทศ ในปี การศึกษา 2554

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาท
ในวิถีชีวิตของคนในสังคมมากขึ้น ทั้งในการเรี ยน การท�ำงาน
และชีวติ ประจ�ำวัน ดังนั้น สถาบันการศึกษาในระดับต่างๆ จึงมี

วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพือ่ พัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างพฤติกรรมการสอน
โดยใช้อินเทอร์เน็ตของครู ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

บทคัดย่ อ
การวิ จ ัย นี้ เป็ นการพัฒ นาโมเดลสมการโครงสร้ า ง
พฤติกรรมการสอนโดยใช้อินเทอร์ เน็ตของครู โดยใช้โมเดล
การวิจยั ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบโมเดลสมการโครงสร้าง
กลุม่ ตัวอย่างคือ ครู ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ�ำนวน 1,200 คน
ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ
แบบสอบถามชนิดมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีความเทีย่ งตรง
เชิงเนื้ อหาดี โดยมีค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00
และความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้างดี จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิ ง ยื น ยัน ซึ่ งพบว่ า โมเดลองค์ป ระกอบของแต่ ล ะตัว แปร
มี ค วามสอดคล้อ งกับ ข้อ มู ล เชิ ง ประจัก ษ์ใ นเกณฑ์ดี โดยมี
ค่าดัชนี ความกลมกลืนผ่านเกณฑ์ดีทุกตัว มีค่าความเชื่ อถือได้
แบบความสอดคล้องภายใน (α) ของตัวแปรสังเกตได้อยูร่ ะหว่าง
0.75–0.96 และมี ค่าความเชื่ อถือได้เชิ งโครงสร้ าง (ρC) ของ
ตัวแปรแฝงอยู่ระหว่าง 0.40–0.98 วิเคราะห์ ขอ้ มู ลด้วยสถิ ติ
การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างแบบมีตวั แปรแฝงโดยใช้
โปรแกรมลิสเรล 9.10
ผลการวิจยั พบว่า โมเดลสมการโครงสร้างพฤติกรรม
การสอนโดยใช้อินเทอร์เน็ตของครู ที่พฒั นาขึ้นมีความเที่ยงตรง
สอดคล้อ งกับ ข้อ มู ล เชิ ง ประจัก ษ์ใ นเกณฑ์ดี โดยมี ค่ า ดัช นี
ความกลมกลืนผ่านเกณฑ์ดที กุ ตัว โมเดลประกอบด้วยตัวแปรแฝง
8 ตัว จากตัวแปรสังเกตได้ 24 ตัว ตัวแปรสาเหตุท้งั หมดในโมเดล
มี อิทธิ พลทางบวกต่อตัวแปรผลพฤติ กรรมการสอนครู โดย
สามารถร่ ว มกัน อธิ บ ายความแปรปรวนของพฤติ ก รรมได้
ร้อยละ 98 ตัวแปรแฝงที่มีอิทธิ พลมากที่สุด คือ ความสามารถ
รองลงมาคือ การเรี ยนรูด้ ว้ ยตนเอง เพือ่ นครู โรงเรี ยน บ้าน ภูมหิ ลัง
และลักษณะนิ สัย โดยมี ค่าอิ ทธิ พลรวมของแต่ ละตัวเท่ ากับ
0.71, 0.56, 0.49, 0.47, 0.29, 0.13 และ 0.06 ตามล�ำดับ ซึ่ งมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า
ค�ำ ส�ำ คั ญ : ครู ร ะดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น โปรแกรมลิ ส เรล
โมเดลสมการโครงสร้าง พฤติกรรมการสอน การสอนโดยใช้
อินเทอร์เน็ต
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สมมติฐานการวิจยั
โมเดลสมการโครงสร้ างพฤติ กรรมการสอนโดยใช้
อิ น เทอร์ เ น็ ต ของครู ร ะดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น ที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น
มีความเที่ยงตรง

		 5.1 การประเมินผลการใช้สื่ออินเทอร์ เน็ตในการ
เรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
		 5.2 การประเมินผลการใช้สื่ออินเทอร์ เน็ตในการ
จัดการเรี ยนรู ้ของครู

การตรวจเอกสาร

กรอบแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ตั ว แปรที่ เ ป็ นสาเหตุ ข องพฤติ ก รรม
การสอนโดยใช้ อินเทอร์ เน็ต
ในการพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างพฤติกรรมการสอน
โดยใช้อินเทอร์เน็ตของครู ในครั้งนี้ คณะผูว้ จิ ยั ใช้กรอบแนวคิด
เกี่ยวกับตัวแปรทีเ่ ป็ นสาเหตุของพฤติกรรมทีป่ ระกอบด้วย 3 ด้าน
คือ ด้านจิตลักษณะ ด้านสถานการณ์ และด้านภูมิหลัง แต่ละด้าน
ประกอบด้วยตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกตได้ ซึ่ งปรับปรุ งจาก
รายการตัวแปรทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศของครู ที่เป็ นข้อค้นพบของ พรรณี (2553) คือ
1. ตัว แปรสาเหตุ ด้า นจิ ต ลัก ษณะ (Trait) ของครู ที่
เกีย่ วข้องกับการสอนโดยใช้อนิ เทอร์เน็ต ประกอบด้วยตัวแปรแฝง
3 ตัว ได้แก่ ความสามารถ การเรี ยนรู ด้ ว้ ยตนเอง และลักษณะนิสยั
		 1.1 ตัวแปรแฝงความสามารถ (Ability) ประกอบด้วย
จิตลักษณะ 4 ประการ คือ ความรู ้เบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์ เน็ต (Basic knowledge on computer and internet)
ทักษะเบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ต (Basic skill
on computer and internet) ความรู ้เกี่ยวกับการใช้สื่ออินเทอร์เน็ต
(Knowledge on using internet) และทักษะการใช้สื่ออินเทอร์เน็ต
(Skill on using internet)
		 1.2 ตัวแปรแฝงการเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเอง (Selflearn)
ประกอบด้วยจิตลักษณะ 3 ประการ คือ การวางแผนการเรี ยนรู ้
(Planning) การปฏิบตั ิงานเรี ยนรู ้ (Action) และการประเมิน
ผลการเรี ยนรู ้ (Evaluation)
		 1.3 ตัวแปรแฝงลักษณะนิสยั (Affection) ประกอบด้วย
จิตลักษณะ 2 ประการ คือ แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ (Motive) และเจตคติ
ต่อสื่ ออินเทอร์เน็ต (Attitude)
2. ตัวแปรสาเหตุ ด้านสถานการณ์ (Situation) ของ
ครู ที่เกี่ ยวข้องกับการสอนโดยใช้อินเทอร์ เน็ต ประกอบด้วย
ตัวแปรแฝง 3 ตัว ได้แก่ สถานการณ์ทางบ้าน (Home) สถานการณ์
ทางโรงเรี ยน (School) และสถานการณ์ดา้ นเพื่อนครู (Friend)
		 2.1 ตัว แปรแฝงสถานการณ์ ท างบ้า น (Home)
ประกอบด้วยสถานการณ์ 2 ประการ คือ ความพร้อมทางบ้าน
(Home readiness) และความสะดวกทางบ้ า น (Home
convenience)

กรอบแนวคิดเกีย่ วกับพฤติกรรมการสอนโดยใช้ อินเทอร์ เน็ต
พฤติกรรมการสอนโดยใช้อินเทอร์ เน็ตของครู ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเป็ นตัวแปรผลในการวิจยั ครั้งนี้ คณะผูว้ จิ ยั
ใช้ก รอบแนวคิ ด ที่ ป รั บ ปรุ ง มาจากกรอบแนวคิ ด พฤติ ก รรม
การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศของครู ระดับมัธยมศึกษา ของ
Leekitchwatana (2012) ซึ่ งประกอบด้วย 7 ด้าน เมื่อปรับแล้ว
ได้เป็ นกรอบแนวคิดพฤติ กรรมการสอนโดยใช้อินเทอร์ เน็ต
ของครู ร ะดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น ที่ ใ ช้ใ นการวิ จ ัย ครั้ งนี้ ซึ่ ง
ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ
1. การวิเคราะห์เบื้องต้น
2. การออกแบบการสอน
3. การจัดเตรี ยมสื่ ออินเทอร์เน็ต
4. การน�ำสื่ ออินเทอร์เน็ตไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้
5. การประเมิ น ผลการใช้ สื่ อ อิ น เทอร์ เ น็ ต ในการ
จัดการเรี ยนรู ้
พฤติกรรมองค์ประกอบแต่ละด้าน ประกอบด้วยตัวแปร
ด้านละ 2 ตัว รวมทั้งหมดเป็ นพฤติกรรม 5 องค์ประกอบ 10 ตัวแปร
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์เบื้องต้น
		 1.1 การวิเคราะห์ลกั ษณะของนักเรี ยน
		 1.2 การวิเคราะห์หลักสู ตร
2. การออกแบบการสอน
		 2.1 การเลือกวิธีการ/รู ปแบบการสอน
		 2.2 การเลือกชนิด/รู ปแบบของสื่ ออินเทอร์เน็ต
3. การจัดเตรี ยมสื่ ออินเทอร์เน็ต
		 3.1 การผลิต/จัดหาสื่ ออินเทอร์เน็ต
		 3.2 การเตรี ยมความพร้อมในการใช้สื่ออินเทอร์เน็ต
4. การน�ำสื่ ออินเทอร์เน็ตไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้
		 4.1 การใช้สื่ ออิ น เทอร์ เ น็ ต ที่ เ ป็ นเครื อข่ ายสัง คม
ออนไลน์
		 4.2 การใช้สื่ออินเทอร์ เน็ตที่ไม่เป็ นเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์
5. การประเมิ น ผลการใช้ สื่ อ อิ น เทอร์ เ น็ ต ในการ
จัดการเรี ยนรู ้
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		 2.2 ตัวแปรแฝงสถานการณ์ทางโรงเรี ยน (School)
ประกอบด้วยสถานการณ์ 3 ประการ คือ นโยบายและแผนของ
โรงเรี ยน (School policy) ความพร้อมของโรงเรี ยน (School
readiness) และการพัฒนาครู ของโรงเรี ยน (School teacher
development)
		 2.3 ตัวแปรแฝงสถานการณ์ดา้ นเพื่อนครู (Friend)
ประกอบด้วยสถานการณ์ 2 ประการ คือ ลักษณะของเพื่อนครู
(Friend character) และปฏิ สั ม พัน ธ์ ก ับ เพื่ อ นครู (Friend
interaction)
3. ตัว แปรสาเหตุ ด้า นภู มิ ห ลัง (Background) เป็ น
ตัวแปรแฝง 1 ตัว คือ ตัวแปรแฝงภูมิหลัง
		 3.1 ตัวแปรแฝงภูมิหลัง (Background) ประกอบด้วย
ภูมหิ ลัง 3 ประการ คือ ประสบการณ์เรี ยนรูร้ ายวิชาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ/อิ น เทอร์ เ น็ ต /e-Learning ในระดับ อุ ด มศึ ก ษา
(หน่วยกิต) (Credit) ประสบการณ์ฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ/อิ นเทอร์ เน็ ต/e-Learning (วัน) (Training) และ
ประสบการณ์สอนโดยใช้อินเทอร์เน็ต (ปี ) (Teacher experience)

วิธีดำ� เนินการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร คือ ครู ผูส้ อนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ (ยกเว้นครู วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ/
คอมพิ ว เตอร์ ) โรงเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษา สั ง กัด ส�ำ นัก งานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทัว่ ประเทศ ปี การศึกษา 2554
กลุ่มตัวอย่างครู จ�ำนวน 1,200 คน ได้จากการก�ำหนดขนาด
กลุ่ ม ตัว อย่า งโดยใช้ต ารางส�ำ เร็ จ รู ป ของ Yamane (1967)
ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ และระดับความคลาดเคลือ่ น

5% จากขนาดของประชากร ∞ ในแต่ละกลุ่มย่อยที่จำ� แนกตาม
ขนาดของโรงเรี ยน 3 ขนาด คือ ขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่มาก
และขนาดใหญ่พิเศษ ซึ่ งได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 400 คน
ซึ่ งสอดคล้องกับขนาดของกลุ่ มตัวอย่างที่ เหมาะสมส�ำหรั บ
การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) ตามความเห็นของ
Boomsma (1982, 1983 as cited in Schumacker & Lomax,
2010) แล้วเลือกตัวอย่างครู ทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ครอบคลุม
ทุกภาคภูมิศาสตร์ ของประเทศโดยวิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน
(Multistage Random Sampling)
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามครู ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของครู ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการสอนโดยใช้อินเทอร์ เน็ตของ
ครู ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ตอนที่ 3 ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการสอนโดย
ใช้อินเทอร์เน็ตของครู
ข้อ ค�ำ ถามของตอนที่ 2 และ 3 มี ล ัก ษณะเป็ นแบบ
มาตรส่ วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ โดยมี เกณฑ์
การให้คะแนนดังตารางที่ 1
แบบสอบถามมี ค วามเที่ ย งตรงอยู่ใ นเกณฑ์ดี จาก
การตรวจสอบความเที่ยงตรง 2 ประเภท ดังนี้
1. ความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content validity) ของ
ตัวแปรสังเกตได้ ด้วยการตรวจสอบความเทีย่ งตรงของข้อค�ำถาม
โดยคณะผูว้ จิ ยั จ�ำนวน 3 คน แล้วน�ำมาค�ำนวณค่า IOC ได้เท่ากับ
1.00

ตารางที่ 1 เกณฑ์การให้คะแนนระดับความคิดเห็นของครู
ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด / เห็นด้วยอย่างยิง่
มาก / เห็นด้วย
ปานกลาง / เฉย ๆ
น้อย / ไม่เห็นด้วย
น้อยที่สุด / ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
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ข้อความทางบวก
5
4
3
2
1

เกณฑ์การให้คะแนน
ข้อความทางลบ
1
2
3
4
5
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2. ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct validity)
ของตัวแปรแฝง ได้รับการตรวจสอบโดยการเก็บรวบรวมข้อมูล
ความคิดเห็นของครู ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ�ำนวน 1,200 คน
แล้วน�ำมาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor
analysis) โดยใช้โปรแกรม LISREL 9.10 พบว่า โมเดลการวัด
ของแต่ละตัวแปรมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์อยู่
ในเกณฑ์ดี โดยมี ค่ า ดัช นี ค วามกลมกลื น ผ่า นเกณฑ์ดี ทุ ก ตัว
ในทุ ก โมเดลของตัว แปรแฝง นั่น คื อ ค่ า χ 2 ไม่ มี นัย ส�ำ คัญ
ทางสถิติ ค่า RMSEA = 0.00 ค่า GFI = 1.00 ค่า AGFI = 1.00
และค่า SRMR = 0.00
แบบสอบถามมี ค วามเชื่ อ ถื อ ได้อ ยู่ใ นเกณฑ์ดี จาก
การตรวจสอบความเชื่อถือได้ 2 ประการ ดังนี้คือ
1. ความเชื่อถือได้แบบความสอดคล้องภายใน (Internal
Consistency Reliability) ของชุดข้อค�ำถามวัดตัวแปรสังเกตได้
21 ตัว และตัวแปรแฝง จ�ำนวน 8 ตัว ได้รับการตรวจสอบจาก
การทดลองใช้กบั ครู ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 70 คน แล้วน�ำมา
ค�ำนวณค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟา (α - coefficient) ของ Cronbach
โดยใช้โ ปรแกรม SPSS for Windows Version 21 พบว่า
ค่าความเชื่ อถือได้ (α) ของตัวแปรสังเกตได้มีค่าอยู่ระหว่าง
0.75–0.96 และของตัวแปรแฝง มีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.74–0.97
2. ความเชื่อถือได้เชิงโครงสร้าง (Construct Reliability)
ของตัวแปรแฝงได้รับการตรวจสอบโดยการเก็บรวบรวมข้อมูล
ความคิดเห็นของครู ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ�ำนวน 1,200 คน
แล้วน�ำมาค�ำนวณค่า ρC จากผลการวิเคราะห์อยูร่ ะหว่าง 0.40–0.98
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาโมเดลสมการ
โครงสร้ า งพฤติ ก รรมการสอนโดยใช้อิ น เทอร์ เ น็ ต ของครู
ด�ำ เนิ น การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากกลุ่ ม ตัว อย่ า งครู ผู ้ส อน
ระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น ทุ ก กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ (ยกเว้น
ครู วชิ าเทคโนโลยีสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์) โรงเรี ยนมัธยมศึกษา
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทัว่ ประเทศ
ในภาคเรี ย นที่ 2 ปี การศึ ก ษา 2554 โดยการส่ ง และรั บ คื น
แบบสอบถามทางไปรษณี ย ์ ในการนี้ ได้สุ่ มตัวอย่างครู และ
ส่ งแบบสอบถามไปมากกว่าจ�ำนวนที่กำ� หนดคิดเป็ นร้อยละ 10
เผื่อส�ำหรับกรณี ที่ไม่ได้รับคืนมาบางฉบับและกรณี ที่บางฉบับ
อาจตอบไม่สมบูรณ์ จึ งช่ วยให้แบบสอบถามที่ได้รับกลับมา
และมีความสมบูรณ์ มีจำ� นวนครบ 1,200 คน คิดเป็ นร้อยละ 100
ของจ�ำนวนครู ในกลุ่มตัวอย่างที่กำ� หนดไว้

การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล เพื่ อ ตรวจสอบความเที่ ย งตรงของ
โมเดลสมการโครงสร้างพฤติกรรมการสอนโดยใช้อินเทอร์เน็ต
ของครู ระดับมัธยมศึ กษาตอนต้นที่ พฒ
ั นาขึ้น และเพื่อหาค่า
อิทธิ พลระหว่างตัวแปรในโมเดล ด้วยวิธีการวิเคราะห์อิทธิ พล
(Path analysis) แบบมีตวั แปรแฝง (Latent variable) โดยใช้
โปรแกรม LISREL 9.10
และแปลความหมายความเที่ ยงตรงของโมเดลความ
สัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมการสอนโดยใช้อินเทอร์ เน็ตของ
ครู ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้เกณฑ์ดชั นีความกลมกลืน
ที่คดั มาบางส่ วนจาก นงลักษณ์ (2538) และสุ ภมาส สมถวิล
และรัชนีกลู (2554) ดังนี้
1. ค่า χ2 ไม่มีนยั ส�ำคัญทางสถิติ p > .05
2. ค่า RMSEA < 0.05
3. ค่า ECVI < ค่า ECVI for saturated model
4. ค่า model AIC < ค่า saturated AIC
5. ค่า NFI > 0.90
6. ค่า CFI > 0.90
7. ค่า SRMR < 0.05
8. ค่า GFI > 0.90
9. ค่า AGFI > 0.90

ผลการวิจยั
โมเดลสมการโครงสร้ างพฤติกรรมการสอนโดยใช้ อินเทอร์ เน็ต
ของครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังแสดงในภาพที่ 1 และตาราง
ที่ 2 พบว่า โมเดลสมการโครงสร้างพฤติกรรมการสอนโดยใช้
อิ น เทอร์ เ น็ ต ของครู ร ะดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น ที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น
มีความเที่ยงตรง เนื่ องจากโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิ งประจักษ์ของครู ในเกณฑ์ดี โดยมี ค่าดัชนี ความกลมกลื น
ผ่ า นเกณฑ์ ดี ทุ ก ตัว ได้แ ก่ ค่ า χ 2 ไม่ มี นั ย ส� ำ คัญ ทางสถิ ติ
ค่า p = .055 ค่า RMSEA = 0.013 ค่า ECVI น้อยกว่า ค่า ECVI
for saturated model ค่า model AIC น้อยกว่า ค่า saturated
AIC ค่า NFI = 1.000 ค่า CFI = 1.000 ค่า SRMR = 0.024
ค่า GFI = 0.990 และค่า AGFI = 0.980
ในโมเดลประกอบด้วยตัวแปรแฝง 8 ตัว จ�ำแนกเป็ น
ตัวแปรผล 1 ตัว และตัวแปรสาเหตุ 7 ตัว
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การวิเคราะห์
เบื้องต้น
การออกแบบ
การสอน
การจัดเตรียมสื่อ
การนําสื่อไปใช้
การประเมินผล
การใช้สื่อ

ความรู้
เบื้องต้น

0.59
0.65
0.99

พฤติกรรม

ทักษะ
เบื้องต้น
ความรู้
ในการใช้ส่อื

0.64
0.71

ทักษะ
ในการใช้สื่อ

0.94
0.94
0.85

ความสามารถ

0.81

χ2 = 0.56, df = 2, p = .74, RMSEA = 0.00

χ2 = 0.07, df = 1, p = .79, RMSEA = 0.00

การวางแผน

แรงจูงใจ
่ มฤทธิ์
ใฝสั

การปฏิบัติ
การประเมินผล

0.84
0.96

การเรียนรู้
ด้วยตนเอง

0.84

0.94

χ2 = 0.12, df = 1, p = .73, RMSEA = 0.00
ลักษณะ

χ2 = 0.25, df = 1, p = .62, RMSEA = 0.00

ความพร้อม
ของโรงเรียน

0.82

การพัฒนาครู
ของโรงเรียน

0.76

ประสบการณ์
การศึกษาวิชา IT

0.90

0.91

0.85

โรงเรียน

χ2 = 0.16, df = 1, p = .69, RMSEA = 0.00

เพื่อนครู
ปฏิสัมพันธ์

0.93

χ2 = 0.15, df = 1, p = .70, RMSEA = 0.00
นโยบายและ
แผนของโรงเรียน

0.85

บ้าน
ความสะดวก
ทางบ้าน

ลักษณะนิสัย
เจตคติต่อ
สื่ออินเทอร์เน็ต

χ2 = 0.18, df = 1, p = .67, RMSEA = 0.00
ความพร้อม
ทางบ้าน

0.66

ประสบการณ์สอน
ประสบการณ์อบรม

0.37
0.55
0.36

χ2 = 0.01, df = 1, p = .96, RMSEA = 0.00

ภาพที่ 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรแฝงแต่ละตัว

ภูมิหลัง
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ตารางที่ 2 ค่าอิทธิพลในโมเดลสมการโครงสร้างพฤติกรรมการสอนโดยใช้อินเทอร์เน็ตของครู ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ตัวแปรผล
ตัวแปรสาเหตุ
เพื่อนครู
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
ความสามารถ
DE
IE
TE
DE
IE
TE
DE
IE
TE
0.84** - 0.84** - 0.23** 0.23** 0.08 0.20** 0.28**
โรงเรี ยน
(0.03)
(0.03)
(0.03) (0.03) (0.05) (0.04) (0.03)
0.34** - 0.34** 0.15** 0.24** 0.38**
บ้าน
(0.03)
(0.03) (0.02) (0.02) (0.03)
0.11** - 0.11** 0.09** 0.08** 0.17**
ภูมิหลัง
(0.03)
(0.03) (0.02) (0.02) (0.03)
0.10** - 0.10** - 0.07** 0.07**
ลักษณะนิสยั
(0.03)
(0.03)
(0.02) (0.02)
0.28** - 0.28** 0.05 0.19** 0.24**
เพื่อนครู
(0.03)
(0.03) (0.05) (0.02) (0.05)
0.70** - 0.70**
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
(0.04)
(0.04)

ความสามารถ
สมการโครงสร้าง R2

**p < .01

0.70

0.36

ตัวแปรผล คือ พฤติกรรมการสอนโดยใช้อินเทอร์ เน็ต
ของครู ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็ นตัวแปรแฝงที่สร้างขึ้นมา
จากตัวแปรสังเกตได้ 5 ตัว
ตัวแปรสาเหตุ คื อ ตัวแปรที่ มีอิทธิ พลต่ อตัวแปรผล
เป็ นตัวแปรแฝง 7 ตัว ที่สร้างขึ้นมาจากตัวแปรสังเกตได้ 19 ตัว
ตัวแปรสาเหตุท้ งั หมดในโมเดลมีอิทธิ พลทางบวกต่อ
ตัวแปรผลพฤติกรรมการสอนโดยใช้อินเทอร์เน็ตของครู ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น โดยสามารถร่ วมกันอธิบายความแปรปรวน
ของพฤติกรรมการสอนของครู กลุ่มภาพรวมทั้งหมดได้ร้อยละ
98.00
เมื่อพิจารณาล�ำดับความส�ำคัญของตัวแปรสาเหตุจาก
ค่าอิ ทธิ พลของตัวแปรสาเหตุแต่ละตัวพบว่า ตัวแปรแฝงที่ มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการสอนของครู มากทีส่ ุด คือ ความสามารถ
(0.71) รองลงมา คือ การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง (0.56) เพือ่ นครู (0.49)
โรงเรี ยน (0.47) บ้าน (0.29) ภูมหิ ลัง (0.13) และลักษณะนิสยั (0.06)
ซึ่ งมีนยั ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า

0.75

พฤติกรรม
DE
IE
TE
- 0.47** 0.47**
(0.04) (0.04)
- 0.29** 0.29**
(0.03) (0.03)
- 0.13** 0.13**
(0.02) (0.02)
- 0.06** 0.06**
(0.02) (0.02)
0.30** 0.19** 0.49**
(0.03) (0.04) (0.05)
0.06 0.50** 0.56**
(0.06) (0.06) (0.04)
0.71** - 0.71**
(0.07)
(0.07)
0.98

ล�ำดับ
ที่
4
5
6
7
3
2
1
-

เมื่ อ พิ จ ารณาประเภทของตัว แปรสาเหตุ ที่ จ �ำ แนก
ตามทิศทางของอิทธิพลออกเป็ น 3 ประเภท คือ ตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพล
ทั้งทางตรงและทางอ้อม ตัวแปรที่มีอิทธิพลเฉพาะทางตรง และ
ตัวแปรที่ มีอิทธิ พลเฉพาะทางอ้อม พบว่า ในจ�ำนวนตัวแปร
สาเหตุที่นำ� มาศึ กษาทั้งหมด 7 ตัว นั้น ประกอบด้วยตัวแปร
ครบทั้ง 3 ประเภท ประเภทละ 1–4 ตัว ดังนี้คือ
1. ตัวแปรที่มีอทิ ธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อม มีจำ� นวน
2 ตัว เรี ยงล�ำดับตามค่าอิทธิพลรวม คือ การเรี ยนรูด้ ว้ ยตนเอง (0.56)
และเพื่อนครู (0.49)
2. ตัวแปรที่มีอทิ ธิพลเฉพาะทางตรง มีจำ� นวน 1 ตัว คือ
ความสามารถ (0.71)
3. ตัวแปรที่มีอิทธิ พลเฉพาะทางอ้อม มีจำ� นวน 4 ตัว
เรี ยงล�ำดับตามค่าอิทธิพลรวม คือ โรงเรี ยน (0.47) บ้าน (0.29)
ภูมิหลัง (0.13) และลักษณะนิสยั (0.06)
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นโยบายและ
แผนของโรงเรียน
ความพร้อม
ของโรงเรียน
การพัฒนาครู
ของโรงเรียน
ความพร้อม
ทางบ้าน
ความสะดวกทางบ้าน

0.77

โรงเรียน

0.84**

0.85

0.96
0.99

เพื่อนครู
0.08

0.28**

การเรียนรู้ด้วยตนเอง

0.34**

บ้าน

เจตคติต่อ
สื่ออินเทอร์เน็ต
แรงจูงใจ
ใฝสั
่ มฤทธิ์

0.11**

0.14
0.22

ภูมิหลัง

0.09**

0.85

ความสามารถ

1.00

0.93

การปฏิบตั ิ

0.88

การประเมินผล

0.85

ความรู้เบื้องต้น

0.84

ทักษะเบื้องต้น

0.91
0.06

0.10**
0.71**

0.62

การวางแผน

0.85

0.70**

0.15**

0.91
0.30**
0.54

ลักษณะนิสัย

0.52

พฤติกรรม

ปฏิสมั พันธ์

0.90

0.05
ประสบการณ์
การศึกษาวิชา IT
ประสบการณ์
การสอน
ประสบการณ์
การอบรม

ลักษณะ

0.91

0.81

0.79
0.70
0.72

ความรู้ในการใช้ส่อื
ทักษะในการใช้สื่อ
การวิเคราะห์เบื้องต้น
การออกแบบการสอน
การจัดเตรียมสื่อ
การนําสื่อไปใช้
การประเมินผล
การใช้ส่อื

χ2= 165.66, df = 138, p = .05, RMSEA = 0.013, R2 = 0.98, *p < .05, **p < .01

ภาพที่ 2 โมเดลสมการโครงสร้างพฤติกรรมการสอนโดยใช้อินเทอร์เน็ตของครู ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

การอภิปรายผล
โมเดลสมการโครงสร้ างพฤติ กรรมการสอนโดยใช้
อิ น เทอร์ เ น็ ต ของครู ร ะดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น ที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น
มีความเที่ยงตรง สอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ในเกณฑ์ดี
ตัวแปรสาเหตุท้งั หมดในโมเดลมีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรม
การสอน โดยตัวแปรแฝงที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือ ความสามารถ
รองลงมาคือ การเรี ยนรูด้ ว้ ยตนเอง เพือ่ นครู โรงเรี ยน บ้าน ภูมหิ ลัง
และลักษณะนิ สัย มี ค่าอิ ทธิ พลรวมเท่ากับ 0.71, 0.56, 0.49,

0.47, 0.29, 0.13 และ 0.06 ตามล�ำ ดับ และตัว แปรสาเหตุ
ทั้งหมดสามารถร่ วมกันอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมได้
ร้อยละ 98
การที่ พ บตัว แปรสาเหตุ จ ำ� นวนหลายตัว ที่ มี อิทธิ พ ล
ร่ ว มกัน ต่ อ พฤติ ก รรมการสอนโดยใช้อิ น เทอร์ เ น็ ต ของครู
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยที่ตวั แปรสาเหตุท้ งั หมดร่ วมกัน
อธิ บ ายความแปรปรวนของพฤติ ก รรมได้ ร้ อ ยละ 98 นั้น
อาจเนื่ องมาจากการที่คณะผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง ท�ำให้ได้ตวั แปรส�ำคัญๆ ที่มีอิทธิพล
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ต่อตัวแปรตามพฤติกรรมดังกล่าว เมื่อน�ำมาศึกษาเก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงประจักษ์กบั กลุม่ ตัวอย่างขนาดใหญ่ แล้ววิเคราะห์ขอ้ มูล
ด้วยสถิตกิ ารวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ซึ่งเป็ นสถิตขิ ้นั สูง
จึงท�ำให้ได้ผลการวิจยั ที่เป็ นโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มี
ความชัดเจน ลึกซึ้ ง มีประสิ ทธิ ภาพสู งมากถึงร้อยละ 98 และ
เป็ นโมเดลใหม่ที่ไม่มีผใู ้ ดศึกษามาก่อน
ข้อค้นพบข้างต้นเป็ นข้อค้นพบที่สอดคล้องใกล้เคียง
กับตัวแปรในผลการวิจยั ที่มีมาก่อนของ พรรณี (2553) ที่ทำ�
การวิจยั เรื่ อง โมเดลเชิ งเส้นตรงระดับลดหลัน่ ของพฤติกรรม
การใช้สื่ อ เทคโนโลยีส ารสนเทศของครู ร ะดับ มัธ ยมศึ ก ษา
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พบว่า
พฤติ ก รรมการใช้สื่ อ เทคโนโลยี ส ารสนเทศของครู ร ะดับ
มัธ ยมศึ ก ษาในโรงเรี ย นที่ มี สั ง กัด เดิ ม เป็ นกรมสามัญ ศึ ก ษา
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถของครู ลักษณะนิสัย
ของครู เพื่อนครู ในโรงเรี ยน ประสบการณ์การใช้คอมพิวเตอร์
การได้รั บ การอบรมทางคอมพิ ว เตอร์ และเรี ยนรายวิ ช า
ทางคอมพิวเตอร์ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ สิ ทธิชยั (2548)
ที่ได้พฒั นาโมเดลเชิงสาเหตุของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อ สารในการจัด การเรี ย นการสอนของครู ร ะดับ
มัธยมศึ กษาในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ และพบว่า การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของครู ได้รับอิ ทธิ พล
ทางตรงจากลัก ษณะของครู สู ง สุ ด รองลงมาคื อ การรั บ รู ้
คุ ณ ลัก ษณะของไอซี ที เจตคติ ต่ อ การใช้ไ อซี ที และได้รั บ
อิ ท ธิ พ ลทางอ้อ มจากการคล้อ ยตามกลุ่ ม อ้า งอิ ง มากที่ สุ ด
นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องใกล้เคียงกับผลการวิจยั บางส่ วนของ
อัญชลี (2549) ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์เชิ งพยากรณ์ระหว่าง
คุ ณ ลัก ษณะของครู ผู ้ส อนกับ พฤติ ก รรมการสอนของครู
ในโรงเรี ยนสังกัดส�ำนักงานเขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร
และพบว่า คุณลักษณะของครู ที่สามารถพยากรณ์พฤติ กรรม
การสอนของครู ได้แก่ แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ความสัมพันธ์
ระหว่างครู กบั นักเรี ยน เจตคติที่มีต่ออาชี พครู ความสัมพันธ์
ระหว่างครู กบั เพื่อนร่ วมงานและผูบ้ ริ หาร และบุคลิกลักษณะ
ของครู และ อรพิ น (2551) ที่ ไ ด้ศึ ก ษาปั จ จัย เชิ ง สาเหตุ ที่ มี
อิทธิ พลต่อพฤติกรรมการสอนของครู ตามแนวปฏิรูปการศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาพะเยา เขต 2 ผลการวิจยั
พบว่า ลักษณะส่ วนบุคคล ประกอบด้วย อายุ และประสบการณ์
การสอน มี อิ ท ธิ พ ลทั้ง ทางตรงและทางอ้อ มต่ อ พฤติ ก รรม
การสอนของครู ตามแนวปฏิรูปการศึกษา โดยส่ งผ่านตัวแปร
ลัก ษณะทางจิ ต วิท ยา อย่า งมี นัย ส�ำ คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05
ลักษณะทางสังคม ประกอบด้วย ภาวะผูน้ ำ� การเปลี่ยนแปลง

ตามการรั บ รู ้ ข องครู และปฏิ สั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งครู กับ บุ ค คล
ที่ เกี่ ยวข้อง มี อิทธิ พลทางอ้อมต่อพฤติ กรรมการสอนของครู
ตามแนวปฏิรูปการศึกษา โดยส่งผ่านตัวแปรลักษณะทางจิตวิทยา
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และลักษณะทางจิตวิทยา
ประกอบด้วย เจตคติที่ดีต่อการสอนตามแนวปฏิรูปการศึกษา
ความสุ ขในการสอน แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ในการจัดการเรี ยน
การสอน การเห็นคุณค่าในตนเอง อิทธิบาท 4 ความเชื่ออ�ำนาจ
ในตน และการยอมรับนวัตกรรม มีอทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรม
การสอนของครู ตามแนวปฏิรูปการศึกษา โดยส่ งผ่านตัวแปร
ลักษณะทางจิตวิทยา อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การน�ำผลการวิจยั ไปใช้
จากผลการวิจยั สะท้อนให้เห็นว่า พฤติกรรมการสอน
โดยใช้อินเทอร์ เน็ ตของครู ข้ ึ นอยู่กบั ตัวแปรสาเหตุ หลายตัว
ทั้ง ตัว แปรด้า นจิ ต ลัก ษณะซึ่ งเป็ นตัว แปรภายใน ตัว แปร
ด้านสถานการณ์ แวดล้อมซึ่ งเป็ นตัวแปรภายนอกตัวครู และ
ตัวแปรภูมิหลัง ดังนั้น การออกแบบการสอนโดยใช้อนิ เทอร์เน็ต
ควรค�ำ นึ ง ถึ ง ตัว แปรทั้ง ด้า นจิ ต ลัก ษณะ ตัว แปรด้า นสภาพ
แวดล้อมของครู และตัวแปรภูมิหลัง อย่างน้อย 7 ตัว ต่อไปนี้ คือ
ความสามารถ การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง เพื่อนครู โรงเรี ยน บ้าน
ภูมิหลัง และลักษณะนิสยั เพือ่ ช่วยให้ครู เกิดพฤติกรรมการสอน
โดยใช้อินเทอร์ เน็ตที่เหมาะสม อันจะน�ำไปสู่ กระบวนการจัด
การเรี ยนการสอนที่มีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดผลการเรี ยนรู ้
ทีพ่ งึ ประสงค์ จึงเป็ นสิ่งท้าทายความสามารถและความร่ วมมือกัน
ของบุคคลและหน่วยงานทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องที่จะช่วยกันพัฒนา
ตัวแปรที่สำ� คัญเหล่านี้ให้เหมาะสมยิง่ ขึ้น เพือ่ จะได้ส่งผลให้เกิด
พฤติ กรรมการใช้สื่ออิ นเทอร์ เน็ ตที่ เหมาะสมยิ่งขึ้ นในตัวครู
ในที่น้ ีคณะผูว้ จิ ยั จึงใคร่ ขอให้ขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1. หน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรี ยน ควรให้การส่งเสริ ม
สนับ สนุ น โรงเรี ย น เพื่ อ ให้มี ค วามพร้ อ มทางกายภาพ เช่ น
ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ และระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
ที่มีประสิ ทธิภาพสู ง
2. โรงเรี ยน ควรจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริ มการสอน
โดยใช้อินเทอร์ เน็ตของครู ส่ งเสริ มและพัฒนาครู ให้สามารถ
จัดการเรี ยนการสอน โดยใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างเหมาะสมและ
ทัว่ ถึ งยิ่งขึ้น ตลอดจนให้บริ การที่ จูงใจครู ให้ใช้อินเทอร์ เน็ต
เพื่อการเรี ยนรู ้
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3. ครู ควรให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาตนเองให้มี
ความรู ้ และทักษะในการใช้สื่ออินเทอร์ เน็ต มีการเรี ยนรู ้ ดว้ ย
ตนเองอยู่เสมอ ตลอดจนสร้ างความสัมพันธ์กบั เพื่อนในทาง
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกัน ครู ที่มีความสามารถสู งและ/
หรื อมี ความพร้ อมควรให้ความช่ วยเหลื อเพื่อนครู ที่ดอ้ ยกว่า
เพื่อให้มีโอกาสใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการจัดการเรี ยนการสอนได้
เหมาะสมมากขึ้น
4. หน่ ว ยงานอื่ น ๆ ในสั ง คมทั้ง ภาครั ฐ และเอกชน
ควรให้ ก ารสนับ สนุ น ช่ ว ยเหลื อ โรงเรี ย นในการจัด เตรี ย ม
ความพร้ อมทางกายภาพให้มีเครื่ องคอมพิวเตอร์ และระบบ
เครื อข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิ ทธิภาพสู ง รวมทั้งการพัฒนาครู
ให้ มี ค วามรู ้ แ ละทัก ษะในการจัด การเรี ย นการสอนโดยใช้
อิ น เทอร์ เ น็ ต ได้อ ย่า งมี คุ ณ ภาพ ตลอดจนการจัด กิ จ กรรม/
โครงการที่ส่งเสริ มการใช้อินเทอร์เน็ตให้กบั ครู
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การวิจยั ต่ อไป
1. ควรศึกษาตัวแปรสาเหตุอนื่ ๆ เพิม่ เติมเข้ามาในโมเดล
เพื่อให้สามารถร่ วมกันอธิ บายความแปรปรวนในตัวแปรตาม
ได้มากขึ้นอีก ตัวอย่างตัวแปรที่อาจน�ำมาเพิ่มเติม ได้แก่ ตัวแปร
เกี่ ยวกับภูมิหลังของครู เช่ น อายุ เกรดเฉลี่ยสะสม เกรดวิชา
คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ รายได้ ฯลฯ รวมถึงตัวแปร
ภูมิหลังทางโรงเรี ยน และชุมชน
2. ควรศึ ก ษารู ป แบบความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งตัว แปร
สาเหตุกบั ตัวแปรผลพฤติ กรรมการสอนโดยใช้อินเทอร์ เน็ต
ในรู ปแบบความสัมพันธ์แบบอื่นๆ หรื อโดยวิธีการวิเคราะห์
ข้อมูลอื่ นๆ เช่ น Hierarchical Linear Model, Hierarchical
Multiple Regression, Analysis of Variance ฯลฯ เพื่อท�ำ
ความเข้าใจปรากฏการณ์น้ ีในหลายๆ แง่มุม
3. ควรน�ำโมเดลสมการโครงสร้างไปประยุกต์ใช้กบั
การศึ กษาตัวแปรพฤติ กรรมทางการศึกษาอื่นๆ ของครู และ
ผูบ้ ริ หาร
4. ควรพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู ้ผา่ นอินเทอร์เน็ตเพือ่ อ�ำนวย
ความสะดวกและจูงใจให้ครู ใช้อินเทอร์เน็ตเพือ่ การจัดการเรี ยน
การสอนเพิ่มมากขึ้น
5. ควรรวบรวมและสั ง เคราะห์ แ นวปฏิ บ ัติ ที่ ดี ข อง
โรงเรี ยนที่มกี ารปฏิบตั ิที่ดีที่เอื้อต่อการพัฒนาพฤติกรรมการสอน
โดยใช้อินเทอร์ เน็ตของครู เพื่อเผยแพร่ ให้กบั โรงเรี ยนต่างๆ
ใช้เป็ นแนวทาง เพื่อให้สามารถปฏิ บตั ิ ได้ดีข้ ึ นในการพัฒนา
พฤติกรรมการสอนโดยใช้อินเทอร์เน็ตของครู
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