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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ (1) เพื่อสังเคราะห์องค์ประกอบของพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
นักเรียนในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน โดยใช้การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้วยแบบ
บันทึกข้อมูล เพื่อให้ได้องค์ประกอบที่จะนำไปสร้างเครื่องมือวัดต่อไป (2) เพื่อพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ตัวอย่างวิจัย คือ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 322 คน โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
นักเรียนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในด้านความตรงเชิงเนื้อหา ความเที่ยง และ
ความตรงเชิงโครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า
1. องค์ประกอบของพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลั น
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ การเรียนรู้ด้วยการศึกษาแบบเปิด การ
เชื่อมโยงกับเครือข่ายสังคม และ ความยืดหยุ่นในการเรียนรู้
2. แบบวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันมีลักษณะเป็น
มาตรประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ ที่พัฒนาขึ้น มีคุณภาพด้านความตรงเชิงเนื้อหา คือ ค่า IOC ข้อ
คำถามทุกข้ออยู่ในระดับที่เหมาะสมมีค่าอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 มีคุณภาพด้านความเที่ยงโดยค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ของทุกองค์ประกอบมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้
(α = .695 - .785) และมีความตรงเชิงโครงสร้าง โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory
factor analysis) พบว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (χ2 (2, N = 322) = 1.024, p = .599, CFI =
1.00, BIC = 1.00, RMSEA = .000, SRMR = .009)
คำสำคัญ: พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน เครื่องมือวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน
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Abstract
This research aimed to (1) synthesize components of students’ learning behavior
in disruptive technology age. By using the study of related documents and research with
the data sheet in order to obtain the components that used for design the measures; (2)
to develop and validate the quality of students’ learning behavior in disruptive technology
age measures. The samples were 322 upper secondary students. The data was collected
by the students’ learning behavior measures developed by the researcher. To examine
the quality of the measures in terms of their content validity, reliability and construct
validity. The research findings were as the followings:
1) The component of students’ learning behavior in disruptive technology age
consists of four components included using technology in learning, learning with open
education, connecting to social networks and learning flexibility.
2) The students’ learning behavior in disruptive technology age measures was a
five-level rating scale of 15 items that were developed with the quality of content validity
by IOC, all questions are at appropriate levels. Between 0.67 - 1.00 The quality of reliability
with Cronbach's alpha coefficient of all component being acceptable. (α = .695 - .785) And
the construct validity using confirmatory factor analysis was found to be casual fitted well
with empirical data. ( χ2 (2, N = 322) = 1.024, p = .599, CFI = 1.00, BIC = 1.00, RMSEA = .000,
SRMR = .009)
Keywords: Students’ learning, Students’ learning Measures
บทนำ
โลกเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน (Disruptive Technology) กล่าวคือเป็นยุค
สมัยที่เทคโนโลยีต่าง ๆ ของโลกได้มีการเกิดขึ้นเพื่อมาแทนที่เทคโนโลยีเดิมอย่างรวดเร็ว การเกิดขึ้นและการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใ นเวลาอั นสั ้ น นี้ส ่ง ผลต่ อการใช้ช ี วิ ตประจำวั น ของม นุษ ย์ ใ นทุก ๆ ด้า น
(Christensen et al., 2011; Hedberg, 2011; Nowell, 2014; Horvath, 2016) โดยเฉพาะในด้ า น
การศึกษาที่มีการเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้ต่างไปจากเดิม ผู้ที่จะต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้
ให้ได้มากที่ส ุดก็ค ือ ครู เพราะครูเป็นผู้ที่จ ะต้องจัด การเรียนรู้ให้เหมาะสมกับนักเรียนในยุค ที่มีการ
เปลี ่ ย นแปลงของเทคโนโลยี อ ยู ่ เ สมอ (International Society of Technology in Education: ISTE,
2008)
นักเรียนในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน คือ นักเรียนที่เกิดในยุค Generation Z ที่มี
ลักษณะเกิดและเติบโตโดยในยุคเทคโนโลยีอย่างเต็มตัว ตัดสินใจอย่างรวดเร็ว และเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ ได้สูง
(Consultancy.uk, 2015; Rothman, 2016) จากการศึกษาการใช้เทคโนโลยีของเด็กอายุ 5 – 16 ปี ใน
ประเทศอังกฤษ พบว่า จำนวนร้อยละ 69 และ ร้อยละ 73 มีโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์เป็นของตนเอง
ตามลำดับ และพบว่ามีการใช้งานออนไลน์โ ดยเฉลี่ย 1.5 ชั่วโมงต่อวัน (Bassiouni & Hackley, 2014)
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Gracia (2019) ที่พบว่านักเรียนมี การใช้เวลากับการใช้เทคโนโลยีมากกว่า 6
ชั่วโมงต่อวัน อีกทั้งยังพบว่าการใช้งานอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือได้นำไปสู่การเปลี่ยนวิถีการ
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เข้าสังคมและการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างรุนแรง (Bavelier et al., 2010) เนื่องจากเทคโนโลยีเข้ามามี
บทบาทต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างยิ่ง ครูจึงต้องพยายามเข้าใจการใช้งานและทัศนคติต่อ
เทคโนโลยีของนักเรียน (Farrell & Phungsoonthorn, 2020) รวมทั้งพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไปด้วย
นอกจากนี้ครูผู้สอนที่ทำหน้าที่หลักในการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันจึงต้องมีการบูร ณาการเทคโน โลยีในการ
จัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ และเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่ไม่ได้มีแค่หนังสือ
เรียนอย่างในอดีตได้ด้วยตนเอง
การวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งศึกษาองค์ประกอบและพัฒนาเครื่องมือวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน
เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันให้มีค วามเหมาะสม
และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสังเคราะห์องค์ประกอบของพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่าง
ฉับพลันโดยใช้การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนในยุคเทคโนโลยี
เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน
ขอบเขตการวิจัย
พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนมีความหลากหลายและแตกต่างกันในแต่ละแนวคิด ทฤษฎีและ
บริบท แต่พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในงานวิจัยครั้ง นี้
ผู้วิจัยได้ทำการสังเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้ที่มีการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ เนื่องจากการศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า การใช้เทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน
(Bavelier et al., 2010; Farrell & Phungsoonthorn, 2020; Gracia, 2019; la Roche, 2012)
ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ทั้งนี้ผู้วิจัยมีจุดประสงค์การวิจัยเพื่อพัฒนาและตรวจสอบแบบวัดพฤติกรรม
การเรียนรู้ของนักเรียน จึง ศึกษาในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เป็นระดับชั้นสูงสุดของ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากที่สุด
วิธีดำเนินการวิจัย
การพัฒนาเครื่องมือวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่าง
ฉับพลัน มีขั้นตอนในการดำเนินการวิจัย ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนใน
ยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันทั้งในและต่างประเทศ จากนั้นสังเคราะห์องค์ประกอบของเครื่องมือ
วัดพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน
ขั้นตอนที่ 2 สร้างเครื่องมือที่ใช้วั ดพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนจากองค์ประกอบที ่ผ ู้วิจัย
สังเคราะห์ได้ในขั้นตอนที่ 1 จากนั้นสร้างข้อคำถามและกำหนดรูปแบบเครื่องมือ โดยผู้วิจัยเลือกใช้รูปแบบ
มาตรประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale)
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content
validity) ความเที่ยง (reliability) และ ความตรงเชิงโครงสร้าง (construct validity) จากการวิเคราะห์
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ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างวิจัยโดยใช้แบบวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรและตัวอย่างวิจ ัยในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนในเขตกรุง เทพมหานครและปริมณฑล กำหนดขนาดตัวอย่างขั้นต่ ำด้วยโปรแกรมออนไลน์จ าก
เว็บไซต์ danielsoper.com (Soper, 2017) รายละเอียดของการกำหนดจะอิง จากโมเดลการวัด ตัว แปร
พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นหลัก ดังนี้ กำหนดอิทธิพลที่คาดหวัง (anticipated effect size) ที่
ระดับ 0.4 และกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 ได้ตัวอย่างขั้นต่ำสำหรับการศึกษาครั้งนี้จำนวน 200 คน
เพื่อเป็นการชดเชยอัตราการตอบกลับ ผู้ วิจัยจึง เพิ่มจำนวนส่ง อีกคิดเป็นร้อยละ 50 ของตัวอย่างวิจ ั ยที่
กำหนดไว้แต่แรก รวมเป็นจำนวน 300 คน และด้วยการเก็บข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้อยู่ในสถานการณ์
covid-19 ผู้วิจัยจึงเพิ่มจำนวนส่งรวม 400 คน จากการตอบกลับของตัวอย่างวิจ ัยสามารถเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยมีตัวอย่างวิจ ัยในการศึกษาครั้ง นี้จำนวนทั้ง สิ้น 322 คน
แบ่งเป็นเพศชาย 111 คน และเพศหญิง 211 คน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยแบ่งการเก็บข้อมูลเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 เก็บ
ข้อมูลกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อนำมาวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหา จากนั้นปรับแก้เครื่องมือวิจัย ตามคำแนะนำ
ระยะที่ 2 เก็บข้อมูลกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์คุณภาพด้านความ
เที่ยงและความตรงเชิงโครงสร้าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1. แบบบันทึกข้อมูลจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
นักเรียนในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน รวมถึงการพิจารณาความเหมาะสมของนิยามเชิง
ปฏิบัติการที่พัฒนาขึ้น
2. แบบวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนในยุคเทคโนโลยีอย่างฉับพลันที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น
จากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยผู้วิจัยนำไปใช้เก็บข้อมูลจากตัวอย่างวิจัย เพื่อนำ
ข้อมูลที่ได้มาใช้ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่พัฒนาขึ้น
สถิติที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยใช้สถิติในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่พัฒนาขึ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ใช้การตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ
จำนวน 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยครูที่มีค วามเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน อาจารย์คณะครุ
ศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ และอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิจัยหรือวัดประเมินผล เพื่อตรวจคุณภาพด้าน
ความตรงเชิงเนื้อหา โดยพิจารณาความถูก ต้องชัดเจนของภาษาและความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับ
นิยามปฏิบัติการ โดยใช้ดัชนี IOC (Item objective congruence) ใช้เกณฑ์พิจารณาค่า IOC มากกว่า .50
ถือว่าข้อคำถามวัดได้ตามนิยามเชิงปฏิบัติการที่กำหนด (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2558)
2) ตรวจสอบความเที่ยง (reliability) ซึ่งผู้วิจัยนำแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากนักเรียน เพื่อหา
คุณภาพของเครื่องมือด้านความเที่ยง โดยใช้การวิเคราะห์ความเที่ยงแบบสอดคล้องภายใน (internal
consistency) ด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient)
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3) ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง (construct validity) โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน (confirmatory factor analysis)
ผลการวิจัย
1. การสังเคราะห์องค์ประกอบของพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง
อย่างฉับพลัน จากการศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 7 เรื่องของ Wastiau et al.
(2013), Choi, Glassman & Cristol (2017), Henderson et al. (2017), Mohd Nor et al. (2018),
Gracia (2019) Schmida & Petko (2019), Farrell & Phungsoonthorn (2020) สามารถสัง เคราะห์
องค์ประกอบของพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนได้ทั้งหมด 4 องค์ประกอบ ดังรายละเอียดในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การสังเคราะห์องค์ประกอบของพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน
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จากการสังเคราะห์ด้วยเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนในยุค
เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ผู้วิจัยจึงสรุปองค์ประกอบของพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนในยุค
เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ การใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ การ
เรียนรู้ด้วยการศึกษาแบบเปิด การเชื่อมโยงกับเครือข่ายสังคม และ ความยืดหยุ่นในการเรียนรู้ โดยกำหนด
นิยามเชิงปฏิบัติการของแต่ละองค์ประกอบ และสรุปเป็นโมเดลการวัดได้ดังภาพที่ 1
องค์ประกอบที่ 1 การใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ หมายถึง การเรียนรู้ของนักเรียนที่เกิดจากการ
นำความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นการใช้อุปกรณ์ หรือระบบปฏิบัติการมาอำนวยความสะดวกในการ
ทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จได้ด้วยตนเอง การเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการด้วยระบบอินเทอร์เน็ตรวมทั้งการ
พิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูล และมีความมั่นใจในการใช้เทคโนโลยี กล้าที่จะทดลองเทคโนโลยีใหม่ ๆ
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องค์ประกอบที่ 2 การเรียนรู้ด้วยการศึกษาแบบเปิด หมายถึงความสามารถของนักเรียนใน
การค้นคว้าความรู้ในเรื่องที่ตนเองต้องการเรียนรู้ทั้งเรื่องใหม่ และเรียนรู้เพิ่มเติมจากแหล่งการศึกษาแบบ
เปิด (open education) ที่เผยแพร่ในอินเทอร์เน็ต รวมทั้งความรู้สึก และความบ่อยในการเรียนรู้จาก
แหล่งการศึกษาแบบเปิด
องค์ประกอบที่ 3 การเชื่อมโยงกับเครือข่ายสังคม หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการ
เชื่อมต่อกับเครือข่ายสังคม (social network) และการเรียนรู้โดยการเชื่อมโยงจากเครือข่ายสังคม รวมทั้ง
ความรู้สึกมีความสุขในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายสังคม
องค์ประกอบที่ 4 ความยืดหยุ่นในการเรียนรู้ หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการ
ปรับเปลี่ยนลักษณะการเรียนรู้ของตนเองให้เหมาะสมกับ เวลา สถานที่ และความหลากหลายของรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้
พฤติกรรมการเรียนรู้
ของนักเรียน

การใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้
การเรียนรู้ด้วยการศึกษาแบบเปิด
การเชื่อมโยงกับเครือข่ายสังคม
ความยืดหยุ่นในการเรียนรู้

ภาพที่ 1 โมเดลการวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน
2. ผลการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมื อวั ดพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนในยุ ค
เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันที่สร้างขึ้น มีรายละเอียดดังนี้
2.1 เครื่องมือที่ใช้วัดพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนสร้างขึ้นเป็นแบบวัดที่มีรูปแบบเป็น มาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ โครงสร้างของแบบวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนประกอบด้วย
4 องค์ประกอบ ได้แก่
1) องค์ประกอบที่ 1 การใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้
มีข้อคำถามจำนวน 5 ข้อ
2) องค์ประกอบที่ 2 การเรียนรู้ด้วยการศึกษาแบบเปิด
มีข้อคำถามจำนวน 3 ข้อ
3) องค์ประกอบที่ 3 การเชื่อมโยงกับเครือข่ายสังคม
มีข้อคำถามจำนวน 4 ข้อ
4) และองค์ประกอบที่ 4 ความยืดหยุ่นในการเรียนรู้
มีข้อคำถามจำนวน 3 ข้อ
โดยมีข้อคำถามที่ใช้วัดพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนในแต่ละองค์ประกอบดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ข้อคำถามในแบบวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนในยุคเทคโนโลยีอย่างฉับพลัน
องค์ประกอบ
คำถาม
องค์ประกอบที่ 1 1. ฉันสามารถค้นหาข้อมูลต่าง ๆ จากอินเทอร์เน็ตได้ตรงตามที่ฉันต้องการ
การใช้เทคโนโลยี 2. ฉันรู้ว่าควรจะเลือกเชื่อข้อมูลจากแหล่งสืบค้นใด
ในการเรียนรู้ 3. ฉันรู้ว่าจะต้องใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันใดมาช่วยในการเรียนรู้ของฉัน
4. ฉันสามารถจัดการงานที่ต้องใช้เทคโนโลยีให้สำเร็จได้ด้วยตนเอง
5. ฉันพร้อมที่จะใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันใหม่ ๆ เพื่อช่วยในการเรียนรู้ของ
ฉัน
องค์ประกอบที่ 2 6. ฉั น ศึ ก ษาเรื่ องที ่ฉ ั นอยากรู้ หรื อ เรื่ อ งราวใหม่ ๆ จากแหล่ง การศึกษาใน
การเรียนรู้ด้วย อินเทอร์เน็ต (เช่น Youtube, Blog, เว็บไซต์)
การศึกษา
7. ฉันมีแหล่งเรียนรู้หลากหลายในการเข้าไปศึกษาหาความรู้ในเรื่องที่ฉันสนใจ
แบบเปิด
8. ฉันรู้ส ึกสนุกที่ได้เรียนรู้เรื่องราวใหม่ ๆ จากแหล่ง การเรียนรู้ที่มีอยู่อย่าง
มากมายในอินเทอร์เน็ต
องค์ประกอบที่ 3 9. ฉันเชื่อมต่อกับเครือข่ายสังคมได้อย่างไม่มีปัญหา (เช่น Facebook, Twitter,
การเชื่อมโยงกับ Line, Instagram)
เครือข่ายสังคม 10. ฉันมักแสดงความคิดเห็นในเครือข่ายสังคม
11. ฉันรู้สึกมีความสุขเมื่อได้พูดคุยกับคนอื่นแบบออนไลน์
12. ฉันได้เรียนรู้อย่างกว้างขวางจากทุกสิ่งที่ปรากฎในเครือข่ายสังคม
องค์ประกอบที่ 4 13. ฉันคิดว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ใช่เฉพาะในห้องเรียน
ความยืดหยุ่นใน 14. ฉันชอบการเรียนรู้ที่มีรูปแบบที่หลากหลาย ไม่ซ้ำซากจำเจ
การเรียนรู้
15. ฉันพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้ได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่ฉันสนใจ
2.2 ผลการตรวจสอบคุ ณ ภาพแบบวั ดพฤติ กรรมการเรี ยนรู ้ ของนั กเรี ยนในยุ คเทคโนโลยี
เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันที่พัฒนาขึ้น ในด้านความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน พิจารณา
ความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับนิยามปฏิบัติการด้วยค่าดัชนี IOC พบว่าข้อคำถามทุกข้อมีค่าดัชนี
IOC อยู่ในระดับที่เหมาะสม กล่าวคือแต่ละข้อคำถามมี ค่าดัชนี IOC อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00
การตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงขององค์ประกอบต่าง ๆ โดยใช้ส ัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) พบว่าทุกองค์ประกอบของแบบวัดพฤติกรรมการเรียนรู้
ของนักเรียน มีค่าความเที่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ กล่าวคือ องค์ประกอบที่ 1 การใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้ มีค่า α = .757 องค์ประกอบที่ 2 การเรียนรู้ด้วยการศึกษาแบบเปิด มีค่า α = .695 องค์ประกอบ
ที่ 2 การเชื่อมโยงกับเครือข่ายสังคมมีค่า α = .696 และองค์ประกอบที่ 4 ความยืดหยุ่นในการเรียนรู้ มี
ค่า α = .785
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การตรวจสอบความตรงเชิง โครงสร้าง (construct validity) ของโมเดลการวัดพฤติกรรมการ
เรียนรู้ของนักเรียน โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis) พบว่ามี
ความสอดคล้องกับข้อมูล เชิง ประจักษ์ (χ2 (2, N = 322) = 1.024, p = .5993, CFI = 1.00, BIC = 1.008,
RMSEA = .000, SRMR = .009) เมื่อพิจารณารายละเอียดของค่าน้ำหนักองค์ประกอบพบว่า องค์ประกอบที่
มีน้ำหนักองค์ประกอบสูงสุดคือองค์ประกอบด้านการเรียนรู้ด้วยการศึกษาแบบเปิด (β = .867) รองลงมาคือ
องค์ประกอบด้านความยืดหยุ่นในการเรียนรู้ (β = .675) องค์ประกอบด้านการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้
(β = .639) และองค์ประกอบที่มีน้ ำหนักองค์ประกอบต่ำสุดคือ ด้านการเชื่อมโยงกับเครือข่ายสัง คม
(β = .598) ผลการวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่าเครื่องมือวัด พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนที่พัฒนาขึ้นมีความ
เหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการศึกษาได้ต่อไป รายละเอียดของน้ ำหนักองค์ประกอบและค่าสถิติที่ได้จากการ
วิเคราะห์เพิ่มเติม แสดงได้ดังภาพที่ 2
R2=.480

การใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้
.63
9
1.00
0

พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน

.86
.59

.592

R2=.751

การเรียนรู้ด้วยการศึกษาแบบเปิด

.249

R2=.598

การเชื่อมโยงกับเครือข่ายสังคม

.643

.67

R2=.455

ความยืดหยุ่นในการเรียนรู้

.545

ภาพที่ 2 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของพฤติกรรมการเรียนรู้ ของ
นักเรียนในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน รวมทั้งเพื่อพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
วัดพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน จากการสังเคราะห์เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสามารถสรุปองค์ประกอบของพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนในยุคเทคโนโลยี
เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันได้ 4 องค์ประกอบ คือ การใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ การเรียนรู้ด้วยการศึกษา
แบบเปิด การเชื่อมโยงกับเครือข่ายสังคม และ ความยืดหยุ่ นในการเรียนรู้ และได้แบบวัดพฤติกรรมการ
เรียนรู้ของนักเรียนในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ที่ มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ
(rating scale) จำนวน 15 ข้อ โดยมีข้อคำถามดังแสดงใน ตารางที่ 2 จากผลการตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือในด้านความตรงเชิงเนื้อหาโดยใช้ดัชนี IOC พบว่าข้อคำถามทุกข้ออยู่ในระดับที่เหมาะสม คุณภาพ
ด้านความเที่ยงขององค์ประกอบต่าง ๆ โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha
coefficient) พบว่าทุกองค์ประกอบมีค่าความเที่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ และ ตรวจสอบความตรงเชิง
โครงสร้างของโมเดลการวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
132

ครุศาสตร์สาร | Journal of Educational Studies
ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน 2564 | Vol. 15 No.1 January - June 2021

(confirmatory factor analysis) พบว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จึงสรุปได้ว่าเครื่องมือวัด
พฤติ ก รรมการเรี ย นรู้ ข องนั กเรีย นที่ พ ัฒ นาขึ ้น นี้ ส ามารถใช้เ พื่ อเป็น ประโยชน์ต ่ อการจัด การเรียนรู้
ให้เหมาะสมกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันและเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ
อภิปรายผลการวิจัย
เครื่องมือวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนในการวิจัยครั้งนี้มุ่งวัด พฤติกรรมการเรียนรู้ ของ
นักเรียนที่อยูใ่ นยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน จึงมุ่งศึกษาองค์ประกอบของพฤติกรรมการเรียนรู้
ของนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีเป็นหลัก เนื่องจากยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันมีการ
ใช้เทคโนโลยีเป็นสำคัญในทุก ๆ ด้านของชีวิต โดยเฉพาะด้านการศึกษา (Bavelier et al., 2010; Farrell &
Phungsoonthorn, 2020; Gracia, 2019; la Roche, 2012) ดัง นั้น การพัฒนาเครื่องมือในครั้ง นี้จึงต้อง
คำนึงถึงการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ด้วย
จากการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ วั ด พฤติกรรมการเรี ยนรู ้ข องนั กเรี ย นในยุค เทคโนโลยี
เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันที่พัฒนาขึ้นมีความตรงเชิงโครงสร้างสามารถวัดได้ตามกรอบแนวคิดที่พัฒนาขึ้น
กล่าวคือโมเดลการวัดที่พัฒนามาจากกรอบเชิงทฤษฎีมีความสอดคล้องกับโครงสร้างของข้อมูลในบริบทจริง
อีกทั้งค่าน้ำหนักองค์ประกอบและตัวบ่งชี้มีค่าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทุกองค์ประกอบ จึงชี้ให้เห็นว่าตัวบ่งชี้
ต่าง ๆ ที่รวมมาจากข้อรายการต่าง ๆ ที่พัฒนาขึ้นมีค วามสัมพัน ธ์กับองค์ประกอบสูง จึงเป็นตัว แทนที่
สามารถวัดสะท้อนให้เห็น พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนในแต่ละด้านได้จริง กล่าวได้ว่า เครื่องมื อที่
พัฒนาขึ้นสามารถที่จะนำไปวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณา
รายละเอียดของผลการวิเคราะห์พบว่า ค่าน้ำหนักองค์ประกอบของการเรียนรู้ด้วยการศึกษาแบบเปิด (β =
.867) สูง กว่าองค์ประกอบอื่น ๆ สะท้อนให้เห็นว่า พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนในยุค เทคโนโลยี
เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันไม่ได้เกิดขึ้นเพียงในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป เนื่องจากนักเรียนมี
ความสามารถในการค้นคว้าความรู้ในเรื่องที่ตนเองต้องการเรียนรู้ทั้งเรื่องใหม่ และเรียนรู้เพิ่มเติมจากแหล่ง
การศึกษาแบบเปิดที่เผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตได้อย่างหลากหลาย
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
1. ผลการพัฒนาโมเดลการวัดและเครื่องมือวัด พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนในครั้งนี้
พัฒนาขึ้นจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบของโมเดลการวัด
และระบุนิยามเชิงปฏิบัติการอย่างชัดเจน จากนั้นจึงนำไปสร้างข้อคำถามในแบบวัดพฤติกรรมการเรี ยนรู้
ของนักเรียน รวมทั้งมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือทั้งในด้านความตรงเชิงเนื้อหา ความเที่ยง และ
ความตรงเชิงโครงสร้าง ฉะนั้นสารสนเทศที่ได้จ ากการวัดที่ได้จึงเหมาะสมมากขึ้น ผู้มีส ่วนเกี่ยวข้อง
สามารถนำเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นนี้ไปใช้วัด พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนต่อไปได้ แต่มีข้อพึงระวัง
เนื่องจากเครื่องมือวัดที่พัฒนาขึ้นมีหลายองค์ประกอบ และแต่ละองค์ประกอบมีนิยามเชิงปฏิบัติการที่
ต่างกัน ดัง นั้นผู้ที่ จ ะนำเครื่องมือวิจ ัย ไปใช้ ค วรให้ค วามสำคัญเกี่ยวกับการทำความเข้าใจนิยามเชิง
ปฏิบัติการของแต่ละองค์ประกอบให้ถูกต้อง เพื่อให้สามารถใช้ ผลที่ได้จากการวัดด้วยแบบวัดพฤติกรรม
การเรียนรู้ของนักเรียนในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันฉบับนี้อย่างมีประสิทธิภาพ
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2. เครื่องมือวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนในครั้งนี้พัฒนาขึ้ นโดยอิงบริบทของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นหลัก แต่องค์ประกอบและข้อคำถามในการวัดสามารถนำไปใช้วัดกับ
นักเรียนในระดับชั้นอื่น ๆ ได้เช่นกัน เนื่องจากข้อคำถามที่พัฒนาขึ้นมีลักษณะทั่วไปไม่ได้เจาะจงบริบทด้าน
ระดับชั้นของโรงเรียน แต่ก่อนนำไปใช้ควรมีการทดลองใช้และตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงอีกครั้ง และ
ควรพิจารณาเป้าหมายของการนำเครื่องมือไปใช้ให้เหมาะสมด้วยว่าจะนำไปใช้ในลักษณะใด
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. การวิจัยในครั้งนี้พัฒนาเครื่องมือวัด พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน โดยมีผู้ตอบเป็นกลุ่ม
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สารสนเทศที่ได้จากการวัดจึงมาจากมุมมองของนักเรียนที่มีต่อ
ตนเองเป็นหลัก การวิจัยครั้งต่อไปอาจพัฒนาเครื่องมือวัดที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน
โดยใช้มุมมองของครู เพื่อนำผลการวัดจากทั้งสองกลุ่มมาวิเคราะห์ให้เกิดความสมบูรณ์เพื่อขยายองค์ความรู้
มากยิ่งขึ้นต่อไป
2. การวิจัยในครั้งนี้พัฒนานิยามขององค์ประกอบโดยไม่ได้นำบริบทของโรงเรียนที่ต่างกัน เข้า
มาร่วมพิจารณา การดำเนินการในครั้งต่อไปควรศึกษาให้ได้คำตอบอย่างชัดเจนว่า โมเดลการวัดพฤติกรรม
การเรียนรู้ของนักเรียน แปรเปลี่ยนไปตามบริบทอื่นๆ ของโรงเรียนหรือไม่ เพื่อพัฒนาเครื่องมือวัดพฤติกรรม
การเรียนรู้ของนักเรียนในยุค เทคโนโลยีอย่ างฉับ พลัน ที ่ปรับเหมาะกับบริบทโรงเรียนต่าง ๆ และได้
สารสนเทศจากการวัดถูกต้องมากขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
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