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การวิจัย ครั้ งนี้มี จุดมุ งหมายเพื่ อศึกษาตั วแปรระดั บนัก เรีย นและตั วแปรระดับห องเรี ยนที่ มีอิ ทธิพลต อ
ความสามารถด า นการใช เ ทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่ อ สรา งสมการพยากรณ ตัว แปรที่ มี อิท ธิ พลต อ ความสามารถ
ดา นการใช เ ทคโนโลยีส ารสนเทศของนั กเรี ยนระดั บชั้ น มั ธ ยมศึ กษาป ที่ 2 สั ง กั ด สํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 25 โดยการวิเคราะหพหุระดับ กลุม ตัวอยางเปนนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 1,079 คน
จาก 24 โรงเรียน ซึ่งไดมาโดยการสุม แบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัย ครั้ งนี้ ประกอบดว ย แบบทดสอบความรูพื้นฐานเดิ มเกี่ ยวกับ ความสามารถด านการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวน 15 ขอ แบบวัดและแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสามารถดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบดว ย 1) เจตคติตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) ทักษะการแสวงหาความรู 3) แรงจู งใจใฝ สัม ฤทธิ์
4) อิทธิพลของสื่อมวลชน 5) การสนับสนุนของผูปกครอง 6) การอบรมเลี้ยงดู 7) อิทธิพลของเพื่อน 8) คุณภาพการ
สอนของครู 9) แหลงการเรียนรูภ ายในโรงเรียน 10) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 60 ขอ
วิเคราะหขอมูลดวยสถิตพิ ื้นฐาน การวิเคราะหสัมประสิทธิสหสัมพันธภายใน ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร การวิเคราะห
ขอมูลใชการวิเคราะหพหุระดับ (Multilevel Analysis) ดวยเทคนิคโมเดลเชิงเสน ตรงระดับลดหลั่นโดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอร
ผลการวิจัยพบวา
1. ตัว แปรอิสระระดับนักเรี ยนที่ มีอิทธิพลตอความสามารถดานการใชเ ทคโนโลยีสารสนเทศของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 และ .05 ไดแก ความรูพื้นฐานเดิมเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และเจตคติตอการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามลําดับ โดยที่ตัวแปรอิสระระดับนักเรียนสามารถรวมกันอธิบายความผันแปรของความสามารถดาน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 25 ไดรอยละ 62.80
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2. ตัวแปรระดับหองเรียนที่มีอิทธิพลตอความสามารถดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ
.05 คือ อิทธิพลของเพื่อน โดยที่ตัวแปรอิสระระดับหองเรียนสามารถรวมกัน อธิบายความผัน แปรของความสามารถ
ดา นการใช เ ทคโนโลยี สารสนเทศของนั ก เรี ย นระดั บชั้ น มั ธ ยมศึ กษาป ที่ 2 สั งกั ดสํ านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 25 ไดรอยละ 25.50
3. สมการพยากรณทํานายตัวแปรระดับนักเรียนและตัวแปรระดับหองเรียนที่มีอิทธิพลตอความสามารถ
ดา นการใช เ ทคโนโลยีส ารสนเทศของนั กเรี ยนระดั บชั้ น มั ธ ยมศึ กษาป ที่ 2 สั ง กั ด สํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 25 โดยการวิเคราะหพหุระดับ ไดสมการดังนี้
การวิเคราะหระดับนักเรียน (Micro-Level Analysis)
CAPSij
= 3.986 + 0.022**(BASIC1)ij + 0.128*(ATT)ij
การวิเคราะหระดับหองเรียน (Macro-Level Analysis)
β0j
= 3.985 + 0.191*(PEER)
BASIC1(β1j) = 0.033 + 0.039*(PEER)ij
โดยสรุป ป จจั ย ที่ มี อิท ธิ พลต อ ความสามารถดา นการใช เ ทคโนโลยีส ารสนเทศของนั กเรี ยนระดั บชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25ในระดับนักเรียน คือ ความรูพื้นฐานเดิม
เกี่ยวกั บการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ เจตคติ ตอการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ และในระดับ หองเรี ยน คือ อิท ธิพ ล
ของเพื่อน ซึ่งในแตละปจจัยนั้นตางมีความสัมพันธเชื่อมโยงกันทั้งสิ้น ดังนั้น ผูบริหาร คณะครู พอแมหรือผูปกครอง
และผูที่มีสวนเกี่ยวของควรเสริมสรางปจจัยเหลานี้แกนักเรียน เพื่อใหนักเรียนมีความสามารถดานการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศมากยิ่งขึ้น
คําสําคัญ : ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ, การวิเคราะหพหุระดับ, โมเดลเชิงเสนตรงระดับลดหลั่น.
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ABSTRACT
The objectives of this research are to study student level and classroom level affecting
information technology capability, to construct predictive equations of technology capability of
Mathayomsuksa two students under the Secondary Educational Service Area Office 25 by
a multilevel analysis. The sample size consisted of 1,079 Mattayomsuksa two students from 24
schools using multi-stage random sampling. A 15-item test of basic knowledge about the ability
to use information technology, a scale and a questionnaire about the factors affecting information
technology capability were the research instruments for this study. The questionnaire consists of
60 questions on 10 aspects: 1) attitude towards the use of information technology 2) skills for
knowledge search 3) motivation for achievement 4) influence of mass media 5) support from
parents 6) ways of nurturing 7) influence of friends 8) teaching quality of teachers 9) learning
resources within the schools and 10) information technology capability. Data obtained were
analyzed by basic statistical analysis, correlation coefficients analysis and multilevel analysis using
technique of hierarchical linear modeling.
The results of this research show that:
1. Background knowledge about the use of information technology and attitude
towards the use of information technology affected information technology capability of
Mathayomsuksa two students under the Secondary Educational Service Area Office 25 at the
statistical significant level of .01 and .05, respectively. These independent student level revealed
62.80 percent of the variation on information technology capability of Mathayomsuksa two
students under the Secondary Educational Service Area Office 25.
2. The influence of friends affected information technology capability of
Mathayomsuksa two students under the Secondary Educational Service Area Office 25 at the
statistical significant level of .05. This independent classroom level revealed 25.50 percent of the
variation on information technology capability of Mathayomsuksa two students under the
Secondary Educational Service Area Office 25.
3. The predictive equations of student level and classroom level affecting information
technology capability of Mathayomsuksa two students under the Secondary Educational Service
Area Office 25 obtained by multilevel analysis. The equations are:
Micro-Level Analysis
CAPSij
= 3.986 + 0.022**(BASIC1)ij + 0.128*(ATT)ij
Macro-Level Analysis
β0j
= 3.985 + 0.191*(PEER)
BASIC1(β1j)
= 0.033 + 0.039* (PEER)ij
In conclusion, the factors, in terms of student level, affecting information technology
capability of Mathayomsuksa two students under the Secondary Educational Service Area Office 25
are background knowledge about information technology capability and attitudes towards the use
of information technology, and the influence of friends in terms of classroom level. Furthermore,
these factors have particular connection with each other. Therefore, administrators, teachers,
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parents and those persons involved should strengthen these factors for the students which can
lead to improvement in information technology capability.
Keywords : Information Technology Capability, Multilevel Analysis, Hierarchical Linear Model
บทนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศเป น สิ่ งสํ า คัญ ประการหนึ่ งที่ มี บทบาทในการพั ฒนาประเทศ ทั้ งด า นเศรษฐกิ จ
การเมือง การศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดเขามามีบทบาทอยางสูงใน
สังคมยุ คใหม การนํ า เอาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารที่ก า วหน าทั น สมั ยมาใช ประโยชน อยา งเต็ ม ที่และ
เหมาะสม ยอมหมายถึง การเตรียมคนที่จะตองรูเทาทันเทคโนโลยี โดยเฉพาะคนรุนใหมที่จะรับเอาเทคโนโลยีเหลานี้
มาใชประโยชน ดังนั้นการใหความสําคัญเรื่องการพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงถือ
เปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งในการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ (วสันต อติศัพท. 2546 : 1–12)
การประยุ ก ต ใ ช เ ทคโนโลยี สารสนเทศในการเรี ยนการสอนมี ความสํ า คั ญ ต อการปฏิรู ป การศึ กษา นั ก
การศึกษา และผูมีหนาที่เกี่ยวของ จึงตองรวมกันวางแผนในการนําเทคโนโลยีม าใช ในการปฏิรูปการศึกษาใหเ ปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีความหมายลึกซึ้งมากกวาการจัดหาอุปกรณทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปนฮารดแวรและ
ซอฟตแวร โดยปจจัยสําคัญของกระบวนการเกี่ยวของกับการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปน เครื่องมือสงเสริม
การเรียนรูอยางมีความหมายตอผูเรียนบนพื้นฐานการเรียนรูรวมกัน (บุปผชาติ ทัฬหิกรณ. 2552 : 31) และการจัด
การศึกษาของกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีเปนสาระการเรียนรูที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความ
เขาใจและสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการทํางานอยางถูกตอง เหมาะสม คุมคา และมีศีลธรรม คุณธรรม
สามารถดํารงชีวิตอยูสังคมไดอยางมีความสุข ภายใตบริบทของสังคมไทย (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 1-2) ซึ่ง
ความสามารถดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Capability) เปน ความสามารถในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อการศึกษา เพื่ อการสืบค นข อมูลผานเครือข ายอิน เทอรเ น็ต เพื่อการติ ดตอสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสรางสรรคงาน ซึ่งเปนศักยภาพที่สําคัญยิ่งตอกระบวนการเรียนรู ผลงานที่สรางสรรคจะ
นําไปสูวิธีการเรียนรูในสิ่งที่ยากขึ้น ในขณะที่ครูก็จะมีบทบาทชัดเจนในการเปนผูแนะนําดูแลและชวยเหลือนักเรียนที่
กําลังสรางสิ่งที่สนใจ และเรียนรูรวมกัน กับเพื่อน และครูอาจารย (กิดานัน ท มลิทอง. 2540 : 330-331 : บุปชาติ
ทัฬหิกรณ. 2552 : 31-35)
การศึกษาขอมูลหลายระดับที่เกี่ยวกับการศึกษาไดรับความสนใจ เนื่องจากระบบการศึกษามีการจัดองคกร
และการแบงสวนบริหารภายในองคกรในลักษณะเปนระดับชั้น ธรรมชาติของขอมูลทางการศึกษาจึงมีลักษณะเปน
ระดับชั้นดวย ดังนั้นการวิจัยทางการศึกษาที่เกี่ยวของกับขอมูลหลายระดับ ถาผูวิจัยวิเคราะหขอมูลดวยการจัดขอมูล
เปนระดับเดียวกัน จะทําใหเกิดความผิดพลาดในการประมาณคาสัมประสิทธิ์ของการทํานายและความคลาดเคลื่อน
ของการทํานายก็จะมีคาความแปรปรวนสูงและไมคงที่ ซึ่งปญหาทางเทคนิคของการวิเคราะหแบบระดับเดียว สามารถ
แกไขไดโดยการใชแนวทางของการวิเคราะหพหุระดับ (Multilevel Analysis) ซึ่งเปนเทคนิควิธีทางสถิติที่ใชวิเคราะห
ขอมูลที่มีตัวแปรอิสระหลายตัวแตละตัวแปรอิสระเหลานั้นสามารถจัดเปนระดับไดอยางนอย 2 ระดับขึ้นไป(วัชราภรณ
เกียรติบุญญาฤทธิ.์ 2549 : 41)
นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เปนการศึกษาอยูในภาคบังคับ 9 ป จึงตองมีความรูความสามารถ
ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนพื้นฐานในการใชชีวิตในสังคมแหงความรูและเทคโนโลยีสารสนเทศ จากเหตุผล
และความสําคัญดังที่กลาวมาขางตน ประกอบกับผูวิจัยเปนครูผูสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 ดั งนั้น ผูวิจัยจึงสนใจทํ าการศึกษาป จจั ยที่ มีอิทธิ พลต อความสามารถดา นการใชเ ทคโนโลยีสารสนเทศของ
นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปที่ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยศึกษาตัวแปร 2
ระดับ คือ ระดับนักเรียน ไดแก ความรูพื้นฐานเดิมเกี่ยวกับการใชเ ทคโนโลยีสารสนเทศ เจตคติตอการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทักษะการแสวงหาความรู แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ อิทธิพลของสื่อมวลชน การสนับสนุนของผูปกครอง และ
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การอบรมเลี้ยงดู ตัวแปรระดับหองเรียน ไดแก อิทธิพลของเพื่อน คุณภาพการสอนของครู แหลงการเรียนรูภ ายใน
โรงเรียน และผลการวิจัยในครั้งนี้ จะเปนแนวทางสําหรับนักการศึกษา ผูบริหารโรงเรียน และครูในการพัฒนา
ความสามารถดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของนั กเรียนใหดี ย่ิงขึ้น อันจะเปนประโยชนในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของประเทศชาติตอไป
ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่ อศึกษาตัวแปรระดับนั กเรี ยนที่มี อิท ธิพลตอความสามารถดา นการใชเ ทคโนโลยีสารสนเทศของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
2. เพื่อศึกษาตั วแปรระดั บหอ งเรียนที่มี อิท ธิพลตอความสามารถดา นการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
3. เพื่อสรางสมการพยากรณตัวแปรระดับนักเรียนและระดับหองเรียนที่มีอิทธิพลตอความสามารถดาน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 25 โดยการวิเคราะหพหุระดับ
สมมุติฐานของการวิจัย
1. ตัวแปรระดับ นักเรีย น ได แก ความรูพื้นฐานเดิม เกี่ยวกับ การใชเ ทคโนโลยีสารสนเทศ เจตคติตอการใช
เทคโนโลยี สารสนเทศ ทั ก ษะการแสวงหาความรู แรงจู งใจใฝ สัม ฤทธิ์ อิ ทธิ พลของสื่ อ มวลชน การสนั บ สนุ น ของ
ผูปกครอง และการอบรมเลี้ยงดู มีอิทธิพลตอความสามารถดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
2. ตัวแปรระดับหองเรียน ไดแก อิทธิพลของเพื่อน คุณภาพการสอนของครู และแหลงการเรียนรูภ ายใน
โรงเรียน มีอิทธิพลตอความสามารถดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
3. สมการพยากรณทํานายตัวแปรที่มีอิทธิพลตอความสามารถดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับ
ตาง ๆ ดังนี้
3.1 ความรูพื้นฐานเดิมเกี่ยวกับการใชเ ทคโนโลยีสารสนเทศ เจตคติตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะการแสวงหาความรูแ รงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ อิทธิพลของสื่อมวลชน การสนับสนุนของผูปกครองและการอบรมเลี้ยงดู
เปน ตัว แปรระดับนั กเรียนที่สามารถพยากรณความสามารถในการใชเ ทคโนโลยีสารสนเทศของนัก เรียนระดั บชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
3.2 อิทธิพลของเพื่อน คุณภาพการสอนของครู และแหลงการเรียนรูภายในโรงเรียนเปนตัวแปรระดับ
หองเรียน ที่สามารถพยากรณความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
วิธดี ําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปท่ี 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 จํานวน 13,492 คน จากโรงเรียนทั้งหมด 84 โรง กลุมตัวอยาง
คือ นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปที่ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2554 จํานวน 1,079 คน จากโรงเรียน 24 โรง ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน
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ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) แบงออกเปน 2 ระดับ ดังนี้
1. ตัวแปรอิสระระดั บนั กเรียน ได แก ความรูพื้น ฐานเดิ มเกี่ยวกั บการใช เทคโนโลยี สารสนเทศ
เจตคติ ตอการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั กษะการแสวงหาความรู แรงจูงใจใฝ สัม ฤทธิ์ อิ ทธิ พลของสื่อ มวลชน
การสนับสนุนของผูปกครอง และการอบรมเลี้ยงดู
2. ตัวแปรอิสระระดับหองเรียน ไดแก อิทธิพลของเพื่อน คุณภาพการสอนของครู แหลงการเรียนรู
ภายในโรงเรียน
ตัวแปรตาม (Dependent variable) คือ ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แบบทดสอบความรูพื้นฐานเดิมเกี่ยวกับความสามารถดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 15
ขอ มีคาความยากตั้งแต .21 ถึง .50 คาอํานาจจําแนกตั้งแต .29 ถึง .71 และมีคาความเชื่อมั่น ของแบบทดสอบทั้ง
ฉบับเทากับ .850
2. แบบวั ดและแบบสอบถามเกี่ ยวกั บ ป จจั ย ที่มี อิท ธิ พลต อ ความสามารถด า นการใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ แบงเปน ตัวแปรอิสระ 9 ตอน และตัวแปรตาม 1 ตอน ซึ่งตัวแปรอิสระ ไดแก 1) เจตคติตอการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2) ทักษะการแสวงหาความรู 3) แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 4) อิทธิพลของสื่อมวลชน 5) การ
สนับสนุนของผูปกครอง 6) การอบรมเลี้ยงดู 7) อิทธิพลของเพื่อน 8) คุณภาพการสอนของครู 9) แหลงการเรียนรู
ภายในโรงเรียน และตัวแปรตาม คือความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต .28 ถึง
.71 และมีคาความเชื่อมั่นเทากับ .728, .699, .734, .701, .719, .783, .833, .842, .819 และ .895 ตามลําดับ
การวิเคราะหขอมูล
1. หาคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน แบบวัด
และแบบสอบถาม
2. วิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย ดังนี้
2.1 หาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายใน โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
2.2 วิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสามารถดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และสัมประสิทธิ์
การถดถอย (Slope) ของความสามารถดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการวิเคราะหพหุระดับ โดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอร ดังนี้
ขั้นที่ 1 วิเคราะหระดับนักเรียน (Micro-Level Analysis)
วิเคราะหขอมูล 2 ขั้นตอน ดังนี้
1. วิเคราะห Null Model เปน การวิเคราะหโดยไมนําตัวแปรอิสระใด ๆ ทั้งตัวแปร
ระดับนักเรียนและตัวแปรระดับหองเรียนมาวิเคราะหรวม เพื่อใหเห็นคาการกระจายของตัวแปรตามของนักเรียนใน
แตละหองเรียน โดยไมมีตัวแปรใดๆ เขามารวมพิจารณา
2. วิเคราะห Simple Model เปนการวิเคราะหโดยการนําตัวแปรอิสระระดับนักเรียน
เขามารวม เพื่อดูผลของตัวแปรอิสระระดับนักเรียนตอความสามารถดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขั้นที่ 2 วิเคราะหระดับหองเรียน (Macro-Level Analysis) ทําการวิเคราะหขั้น Hypothetical
Model ซึ่งนําตัวแปรอิสระระดับนักเรียนที่ผานการวิเคราะหพิจารณาความเหมาะสมแลว จากการวิเคราะหระดับ
นักเรียน และนําตัวแปรอิสระระดับหองเรียนเขามาวิเคราะห
ผลการวิจัย
ผูวิจัยไดสรุปผลตามความมุงหมายของการวิจัย ดังนี้
1. ตัวแปรอิสระระดับนักเรียนที่มีอิทธิพลตอความสามารถดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ
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.01 และ .05 คือ ความรูพื้นฐานเดิมเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ เจตคติตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามลํา ดั บ แสดงว า นั กเรียนที่มี ความรู พื้น ฐานเดิ ม เกี่ ยวกับการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ และเจตคติ ตอ การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีแนวโนมที่จะมีความสามารถดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดดีดวย โดยที่ตัวแปรอิสระ
ระดับนักเรียนสามารถรวมกัน อธิบายความผัน แปรของความสามารถดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ไดรอยละ 62.80
2. ตัวแปรระดับหองเรียนที่มีอิทธิพลตอความสามารถดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ
.05 คือ อิทธิพลของเพื่อน แสดงวานักเรียนที่เรียนรูในหองเรียนที่มีเพื่อนดี มีแนวโนมที่จะมีความสามารถดานการใช
เทคโนโลยี สารสนเทศได ดี ด ว ย โดยที่ ตั ว แปรอิ ส ระระดั บ ห อ งเรี ย นสามารถร ว มกั น อธิบ ายความผั น แปรของ
ความสามารถดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรี ยนระดับชั้น มั ธยมศึ กษาป ที่ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ไดรอยละ 25.50
3. สมการพยากรณปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสามารถดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียน
ระดั บชั้น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 2 สังกั ดสํ านั กงานเขตพื้น ที่ การศึ กษามั ธยมศึกษา เขต 25 โดยการวิ เ คราะห พหุ ร ะดั บ
ไดสมการดังนี้
การวิเคราะหระดับนักเรียน (Micro-Level Analysis)
CAPSij
= 3.986 + 0.022**(BASIC1)ij + 0.128*(ATT)ij
การวิเคราะหระดับหองเรียน (Macro-Level Analysis)
β0j
= 3.985 + 0.191*(PEER)
BASIC1(β1j) = 0.033 + 0.039* (PEER)ij
อภิปรายผล
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสามารถดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
สังกัดสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยการวิเคราะหพหุระดับ ตัวแปรอิสระระดับนักเรียนที่มี
อิทธิพลตอความสามารถดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 คือ ความรู
พื้นฐานเดิมเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และเจตคติตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สวนตัวแปรอิสระระดับ
หองเรียนที่มีอิ ทธิพลตอความสามารถดานการใช เทคโนโลยีสารสนเทศอย างมี นัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 คื อ
อิทธิพลของเพื่อน นํามาอภิปรายผลดังนี้
1. ตัวแปรระดับนักเรียนทีม่ ีอิทธิพลตอความสามารถดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก
1.1 ความรูพื้นฐานเดิมเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลตอความสามารถดานการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว แสดงวานักเรียนที่มีความรู
พื้นฐานเดิมเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีมีแนวโนมที่จะมีความสามารถดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศได
เปนอยางดีดวย ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากแบบทดสอบวัดความรูพื้นฐานเดิมที่ผูวิจัยสรางขึ้นนั้นเปนแบบทดสอบที่ใช
สําหรับวัดความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่นักเรียนเคยไดเรียนรู เขาใจ และเคยปฏิบัติมาแลวเปน พื้นฐานใน
การเรียนในเนื้อหาในระดับตอ ๆ ไป สอดคลองกับ บลูม (Bloom. 1976 : 167 - 169) มีความเห็นวา ความรูพื้นฐาน
เดิม คือ ความรูทักษะและความสามารถที่จําเปนตอการเรียนในเรื่องนั้น ๆ การที่มีความรูพื้น ฐานเดิมอยูมากจะเปน
ฐานสําคัญชวยใหเรียนรูไดมากขึ้น เร็วขึ้นและมั่นคง สอดคลองกับงานวิจัยของอรุณวรรณ ชาติวัฒนชัย (2552 : 88) ที่
ศึกษาพบวาความรูพื้นฐานเดิมเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตมีความสัมพันธทางบวกกับการรูเทคโนโลยี
สารสนเทศ อยา งมี นั ยสําคั ญ ทางสถิติที่ร ะดั บ .01 แสดงว า เมื่อ นั ก เรีย นมี ความรู หรื อประสบการณ ในการใช
คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตเบื้องตน จะสงผลใหการรูเทคโนโลยีสารสนเทศสูง สอดคลองกับ ขจรศักดิ์ หลักแกว
(2549 : 110) ที่ศึกษาพบวา ความรูเดิมเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตเบื้องตน สงผลทางบวกตอการใช
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เทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคลองกับ สายฝน คาขาย (2546 : 83) ที่ศึกษา
พบวานักเรียนที่มีความรูพื้นฐานเดิมสูงสงผลใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอมพิวเตอรสูง โดยเฉพาะวิชาคอมพิวเตอร
เปนวิชาที่มีเนื้อหาจากงายไปยาก มีความตอเนื่องในเนื้อหาวิชา นักเรียนมีความรูเดิม ดี ก็จะนําความรู นั้นมาใชอยาง
ตอเนื่องกันชวยใหเรียนไดดีและรวดเร็ว
1.2 เจตคติ ตอการใช เ ทคโนโลยี สารสนเทศมี อิ ทธิ พลต อความสามารถด า นการใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว แสดงวานักเรียนที่มีเ จตคติตอการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีมีแนวโนมจะมีความสามารถดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดดีดวย เจตคติจึงเปนสิ่งสําคัญ
ที่เ กิดขึ้ นกั บนัก เรียนในดา นความรู  สึก ที่มี ต อการใช เ ทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิ วเตอร อิน เทอร เ น็ต โปรแกรม
สําเร็จรูปบนวินโดวส และการใชระบบเครือขายคอมพิวเตอรในการสืบคนขอมูล และการติดตอสื่อสาร สอดคลองกับที่
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2548 : 256-257) ไดสรุปวาเจตคติของเรานั้นเปนสิ่งที่เรียนรูไดและมีการเปลี่ยนแปลงได
เหมือนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมขณะที่เราเรียนรูก็จะเกิดความรูสึกหรืออารมณตอสิ่งนั้นไดด วย โดยสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของนัญฑา ผลิตวานนท (2545 : 92-93) ที่พบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ของโรงเรียนประจําจังหวัด
3 โรงเรีย น ในเขตภาคตะวั นออกคื อจั งหวั ดชลบุรี และจั งหวั ดระยอง มีเ จตคติที่ดีต อคอมพิ วเตอร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ และสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริพร สงบภัย (2546 : 104) ที่ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสามารถใน
การใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.)
วิทยาลั ยอาชีว ศึ กษา เขตภาคตะวั น ออก ผลการวิ จัยพบว า ตัวแปรที่ สามารถทํานายความสามารถในการใช
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี สารสนเทศทางการศึ กษาได ดีที่สุด คือ เจตคติตอ การใช คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. ตั วแปรอิสระระดับห องเรี ยนที่ มีอิทธิ พลตอ ความสามารถด านการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ คื อ
อิทธิพลของเพื่อนมีอิทธิพลตอความสามารถดานการใชเ ทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว แสดงว านักเรียนที่เรี ยนในหองที่มีเ พื่อนร วมชั้ นที่ดี มีแนวโนม ที่จะมีความสามารถ
ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดดีดวย เนื่องมาจากกลุมเพื่อนในโรงเรียนมีอิทธิพลตอเด็กมาก ทั้งในดานคานิยม
บุคลิก ภาพ การแต งกาย การเรียน และกิจกรรมดานนัน ทนาการตาง ๆ เพื่อนจึ งถือว าสํา คัญสําหรับการเรียนรู
และพัฒนาความสามารถ สอดคลองกับ สุมน อมรวิวัฒน (2540 : 149) และ ศรีธรรม ธนะภูมิ (2535 : 80–81) ที่
กล าววา การคบเพื่อนเป นเรื่อ งสํ า คัญ สําหรั บ วัย รุน วัย รุน ตอ งการพึ่ งพาและไดรับการประคับประคองด านจิต ใจ
ตองการใหเพื่อนเขาใจ และยอมรับ ทํ าใหยอมทําตามเพื่อนและเลียนแบบเพื่อนทั้ งทาทาง การแตงกาย วิธีพู ด
ความคิ ดและค า นิ ย มต า งๆ สอดคล อ งกั บงานวิจั ยของ ทิ วาพร ชาญธั ญ กรรม (2550 : 62) ไดศึกษาป จจั ย
บางประการที่สงผลตอความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสังกั ด
กรุงเทพมหานคร กลุมกรุงธนบุรี พบวา ตัวแปรปจจัยดาน อิทธิพลของเพื่อน มีความสัมพันธทางบวกกับความรู
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
การวิจัยครั้งนี้พบวา
1.1 ตัวแปรระดับนักเรียน คือ ความรูพื้นฐานเดิมเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และเจตคติ
ตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตัวพยากรณที่ดีในการพยากรณความสามารถดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ดังนั้น ครูผูสอนและ
ผูบริหารโรงเรียนควรใหความสําคัญของการจัดการเรียนรูที่คํานึงถึงความรูพื้นฐานเดิมและเจตคติของนักเรียนดวย
1.2 ตั วแปรระดั บห องเรี ยน คื อ อิ ท ธิ พลของเพื่ อ น เป น ตั ว แปรพยากรณ ที่ดี ใ นการพยากรณ
ความสามารถดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรี ยนระดับชั้น มั ธยมศึ กษาป ที่ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้น ที่
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การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ดังนั้น ครูผูสอน และผูบริหารควรใหความสําคัญกับกลุม เพื่อนในชั้นเรียน เพราะวา
การคบเพื่อนเปนเรื่องที่จําเปนสําหรับวัยรุนซึ่งทําใหวัยรุนพยายามทําตนใหเปนที่ยอมรับของกลุมเพื่อน
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมี การเพิ่ ม ระดับ กลุม ขอมูลในการศึ กษาจากงานวิ จัยนี้ เปน 3 ระดั บ เชน ระดับ นักเรีย น
ระดับหองเรียน และระดับโรงเรียน จะทําใหไดขอมูลสําหรับคนทุกกลุมที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา ไวใชเปน
สารสนเทศในการตัดสินใจที่จะสงเสริม สนับสนุน หรือวางแผนกําหนดนโยบายในการพัฒนาความสามารถดานการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนใหสูงขึ้นตอไป
2.2 ควรมีการศึกษาเชิงสาเหตุดวยวิจัยเชิงคุณภาพที่ใชวิธีการเก็บขอมูลอื่น ๆ และใชสถิติอื่นๆ มา
เปรียบเทียบกันวามีความแตกแกตางกันหรือไมเพื่อจะไดขอมูลที่มีความสมบูรณและครอบคลุมมากขึ้น
2.3 จากการศึกษาในครั้งนี้ตัวแปรในระดับหองเรียนสามารถรวมกันพยากรณความสามารถ ดานการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียน ไดรอยละ 25.50 สวนที่เหลืออีกรอยละ 74.50 ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัว
แปรอื่น ๆ เชน ประสบการณในการสอนของครู ความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน
เอกสารอางอิง
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