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  การสร้างแบบประเมินสมรรถนะด้านนวัตกรรม 
  และ เทคโนโลยีการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
  ของครูส�านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
	 	 Development	of	Performance	Assessment	Form	for	Innovation	and	Educational	 

	 	 Technology	Based	on	Teacher	Professional	Standard	of	Teachers	at	Rayong	 

	 	 Primary	Educational	Service	Area	Office	1

  ชไมพร ไกยสิทธ์ิ1 ขนิษฐา มีประดษิฐ์1 และ สาริศา บริเพชร์1

บทคัดย่อ

 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือสร้างแบบประเมินสมรรถนะด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาระยอง	 เขต	 1	 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ใน 

การวิจยัได้แก่	ได้แก่	ผู้บริหาร	ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาระยอง	เขต	1	จ�านวน	30	คน	ครูสงักัด 

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน	 ส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง	 เขต	 1	 

จ�านวน	 30	 คน	 ในการพฒันาแบบประเมินสมรรถนะด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีการศกึษาตามมาตรฐาน 

วิชาชีพครูของครูส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง	 เขต	 1	 ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ 

โปรแกรม	SPSS	 วิเคราะห์คุณภาพของแบบประเมินโดยการหาค่าความตรงจากค่าเฉลี่ยเพ่ือดูดัชนีความ 

สอดคล้อง	 (CVI)	 หาค่าความเท่ียงทัง้ฉบบั	 โดยหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา	 (Alpha	 Coefficient)	 ตามวิธีของ 

ครอนบาค	(Cronbach)	ซึง่ผลการวิจยัพบว่า

	 1.	ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้อง	และความตรงตามเนือ้หา	(Content	Validity	Index:	CVI)	ทัง้ฉบบั 

ส�าหรับครูและผู้บริหาร	 พบวา่	 ข้อค�าถามมีคา่ความสอดคล้อง	 CVI	 =	 อยูร่ะหวา่ง	 0.80-1.00	 ถือวา่ข้อค�าถาม 

สว่นใหญ่มีความสอดคล้องกนั

	 2.	ผลการวิเคราะห์ความเท่ียง	(Reliability)	ทัง้ฉบบั	โดยหาคา่สมัประสทิธ์ิแอลฟา	(Alpha	Coefficient) 

ตามวิธีของครอนบาค	(Cronbach)	พบวา่	แบบประเมินท่ีเก็บข้อมลูจากครู	ข้อค�าถามมีคา่ความเท่ียง	ท่ีอยูใ่นเกณฑ์

ใช้ได้ทกุข้อ	โดยมีคา่ความเท่ียงทัง้ฉบบั	เทา่กบั	.938	แสดงวา่	เคร่ืองมือท่ีสร้างขึน้มีความนา่เช่ือถือสามารถน�าไปใช้

ในการเก็บรวบรวมข้อมลูได้	 สว่นแบบประเมินท่ีเก็บข้อมลูจากผู้บริหาร	 พบว่า	 ข้อค�าถามมีค่าความเท่ียงท่ีอยู่ใน 

1นกัศกึษาหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต	สาขาการวิจยัและสถิตทิางวิทยาการปัญญา

		วิทยาลยัการวิจยัและวิทยาการปัญญา	มหาวิทยาลยับรูพา		โทร.085-3321099		E-mail:	kachamaiporn@gmail.com
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Abstract

 This	study	aimed	to	develop	a	performance	assessment	form	for	innovation	and	educational	tech-

nology	based	on	teacher	professional	standard	of	teachers	at	Office	of	Elementary	Education	at	Rayong, 

area	1.	Data	were	collected	from	60	participants	–	including	those	of	30	executives	and	30	teachers	of	the 

Basic	Education	Commission	at	Office	of	Elementary	Education	at	Rayong,	Area	Service	1.	The	development	 

of	 performance	 assessment	 form	 for	 innovation	 and	 educational	 technology	 was	 based	 on	 teacher 

professional	standard.	Data	were	analyzed	by	using	the	SPSS.	The	assessment	form	was	validated	for	

quality	by	considering	its	reliability	by	means	in	order	to	see	the	Content	Validity	Index	(CVI).	Cronbach’s	

Alpha	Coefficient	was	employed	to	see	its	overall	reliability.	The	research	results	were	found	as	follows:

	 1.	 In	 term	 of	 consistency	 and	 content	 validity	 of	 the	 Performance	 Assessment	 Form,	 data 

collected	from	executives	and	teachers	showed	that	the	test	items’	CVI	is	between	0.80	and	1.00,	which	

can	be	concluded	that	most	items	have	consistency.

	 2.	The	overall	reliability	analyzed	by	using	Cronbach’s	Alpha	Coefficient	appeared	that	 the 

assessment	forms	collected	from	teachers,	and	those	collected	from	executives	had	an	acceptable 

reliability.	 The	 overall	 reliability	 for	 those	 collected	 from	 teachers	 and	 executives	were	 .938	 and	 .956 

respectively,	which	represented	that	the	developed	assessment	form	was	reliable	and	could	be	used	for	

data	collection.

Keywords:	Performance,	Innovation	and	Technology,	Teacher	Professional	Standard	

ในเกณฑ์ใช้ได้ทกุข้อ	 โดยมีค่าความเท่ียงทัง้ฉบบั	 เท่ากบั	 .956	 แสดงว่า	 เคร่ืองมือท่ีสร้างขึน้มีความน่าเช่ือถือ 

สามารถน�าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูได้

ค�าส�าคัญ :	สมรรถนะ	นวตักรรมและเทคโนโลยี	มาตรฐานวิชาชีพครู
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1. บทน�า

	 นบัจากท่ีมีการประกาศใช้พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาติ	พ.ศ.	2542	จนถงึปัจจบุนั	เป็นเวลา	10	ปี 

ของความพยายามปฏิรูปการศกึษาทัง้ระบบอีกครัง้หนึง่	 อย่างไรก็ตาม	 จากการประเมินผลการปฏิรูปการศกึษา 

ท่ีผ่านมา	 พบว่า	 หลายเร่ืองประสบผลส�าเร็จ	 อีกหลายเร่ืองยังมีปัญหาท่ีต้องเร่งพฒันาปรับปรุงและต่อยอด 

โดยเฉพาะคณุภาพผู้เรียน	 ครู	 คณาจารย์	 และบคุลากรทางการศกึษา	 ประสทิธิภาพของการบริหารจดัการ	 รวมทัง้ 

การเพ่ิมโอกาสทางการศกึษาท่ีพบวา่	 มีสถานศกึษาจ�านวนมากไมไ่ด้มาตรฐาน	 ผู้เรียนมีผลสมัฤทธ์ิต�า่	 ขาดคณุลกัษณะ 

ท่ีพงึประสงค์	 ทัง้การคดิวิเคราะห์	 ใฝ่เรียนรู้และแสวงหาความรู้อยา่งตอ่เน่ือง	 คณุธรรม	 จริยธรรม	 ในด้านครู 

คณาจารย์	พบวา่มีปัญหาขาดแคลนครู	คณาจารย์ท่ีมีคณุภาพ	คณุธรรม	ไมไ่ด้คนเก่ง	คนดี	และ	ใจรักมาเป็นครู	 

คณาจารย์	(ส�านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา,	2552:	1-2)

	 กระบวนการพฒันาครู	อาจารย์ยงัต้องมีการพฒันาอยา่งตอ่เน่ืองซึง่สอดรับกบัข้อมลูของครุุสภาได้ก�าหนด 

ไว้วา่ผู้ประกอบวิชาชีพครู	 ต้องมีมาตรฐานความรู้ในเร่ืองตา่ง	ๆ	 โดยเฉพาะการสง่เสริมให้มีการใช้นวตักรรม	และ 

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษาในการจดัการเรียนการสอน	 โดยมีสาระความรู้ในเร่ือง	 ด้านแนวคดิ	 ทฤษฎี 

เทคโนโลยี	 และนวตักรรมการศกึษาท่ีสง่เสริมการพฒันาคณุภาพการเรียนรู้	 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ด้านการ 

วิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดจากการใช้นวตักรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ	ด้านแหลง่การเรียนรู้และเครือขา่ยการเรียนรู้ 

และด้านการออกแบบการสร้าง	การน�าไปใช้	การประเมินและการปรับปรุงนวตักรรม	โดยต้องมีสมรรถนะ	ด้านท่ี 

สามารถเลือกใช้	ออกแบบ	สร้างและปรับปรุงนวตักรรมเพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีดี	สามารถพฒันาเทคโนโลยี 

และสารสนเทศเพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีดีสามารถแสวงหาแหลง่เรียนรู้ท่ีหลากหลาย	 เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ 

ของผู้เรียน	 (ส�านกังานเลขาธิการครุุสภา,	 2548:	 10)	 ซึง่สอดคล้องกบัรุ่ง	 แก้วแดง	 (2540:	 42)	 ท่ีได้กลา่วไว้อยา่ง 

นา่สนใจว่า	 ต้องปฏิรูประบบการผลิตและการพฒันาครูอาจารย์ทางด้านเทคโนโลยี	 ต้องเร่งรัดให้มีการพฒันา

ครู	 อาจารย์	 และบคุลากรด้านการฝึกอบรมทกุคนอยา่งตอ่เน่ือง	 โดยเฉพาะการพฒันาให้สามารถใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศได้อยา่งมีประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงาน

	 จากข้อมลูดงักลา่วข้างต้น	 คณะผู้จดัท�าได้ตระหนกัดีถึงความส�าคญัของสมรรถนะด้านนวตักรรมและ 

เทคโนโลยีการศกึษาตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครู	 จงึด�าเนินการพฒันาแบบประเมินสมรรถนะด้านนวตักรรม 

และเทคโนโลยีการศกึษาตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาระยอง	เขต	1 

เพ่ือน�าไปใช้ในการประเมินสมรรถนะด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีการศกึษาตามมาตรฐานวิชาชีพครู	 ของครู 

ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาระยอง	เขต	1	ตอ่ไป

วัตถุประสงค์ในการวจิยั

	 เพ่ือสร้างแบบประเมินสมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

ของครูส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาระยอง	เขต	1
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ขอบเขตของการวจิยั

 1. ขอบเขตด้านเนือ้หา

	 	 	 การสร้างแบบประเมินในครัง้นี	้ ได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับด�าเนินการพัฒนาแบบประเมิน 

สมรรถนะด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีเทคโนโลยีการศกึษาตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูส�านกังานเขตพืน้ท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาระยอง	 เขต	 1	 คณะผู้ จัดท�าได้ก�าหนดของเขตเนือ้หาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

การศกึษาตามมาตรฐานวิชาชีพครูใน	 5	 ด้าน	 ประกอบด้วย	 ด้านความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบั	 e-Learning	 ด้าน 

ความรู้เก่ียวกบัระบบ	 Learning	 Management	 System	 (LMS)	 ด้านการใช้เคร่ืองมือสื่อสารการเรียนการสอน	

ด้านการออกแบบการเรียนการสอน	e-Learning	ด้านการวดัและประเมินผล	e-Learning

 2. ขอบเขตด้านระยะเวลา

	 					คณะผู้วิจยัเร่ิมด�าเนินการสร้างเคร่ืองมือตัง้แตเ่ดือนกรกฎาคม	2556	–	กนัยายน	2556

วธีิด�าเนินการวจิยั

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง

	 ประชากรท่ีใช้ในการสร้างเคร่ืองมือในครัง้นีไ้ด้แก่	 ผู้บริหารและครูส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา 

ระยอง	เขต	1	จ�านวน	1,931	คน	(สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาระยอง	เขต	1	ข้อมลู	ณ	สงิหาคม	

2556)

	 กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้	ได้แก่	ผู้บริหาร	ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาระยอง	เขต	1	จ�านวน	30	คน 

ครูสงักดัส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาระยอง	เขต	1	 

จ�านวน	30	คน

การพฒันาแบบประเมนิ

	 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั	 เป็นแบบประเมินเก่ียวกบัสมรรถนะด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีการศกึษา 

ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาระยอง	 เขต	 1	 ท่ีคณะผู้ วิจยัสร้างขึน้ 

จากแนวคิดทฤษฎี	และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง	โดยแบง่ออกเป็น	3	ตอน	คือ

	 ตอนท่ี	1	เป็นค�าถามเก่ียวกบัข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบประเมิน	ได้แก่	เพศ	อายุ	วิทยฐานะระดบัชัน้ 

ท่ีท�าการสอน	และ	ระยะเวลาท่ีปฏิบตังิาน

	 ตอนท่ี	 2	 เป็นค�าถามเก่ียวกบัสมรรถนะด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีการศกึษาตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

ของครูส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาระยอง	เขต	1	เป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่	(Rating	Scales) 

5	ระดบั	ตามวิธีของลิเคิร์ท	(Likert	Scales)	โดยผู้ วิจยัก�าหนดเกณฑ์ในการให้คะแนน	ดงันี ้

	 ให้		5		คะแนน					หมายถงึ					มีความรู้และทกัษะด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีการศกึษาตามมาตรฐาน

วิชาชีพครู	ในระดบัมากท่ีสดุ
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	 ให้		4		คะแนน					หมายถงึ					มีความรู้และทกัษะด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีการศกึษาตามมาตรฐาน

วิชาชีพครู	ในระดบัมาก

	 ให้		3		คะแนน					หมายถงึ					มีความรู้และทกัษะด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีการศกึษาตามมาตรฐาน

วิชาชีพครู	ในระดบัปานกลาง

	 ให้		2		คะแนน					หมายถงึ					มีความรู้และทกัษะด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีการศกึษาตามมาตรฐาน

วิชาชีพครู	ในระดบัน้อย

	 ให้		1		คะแนน					หมายถงึ				มีความรู้และทกัษะด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีการศกึษาตามมาตรฐาน

วิชาชีพครู	ในระดบัน้อยท่ีสดุ

	 ตอนท่ี		3		เป็นข้อเสนอแนะอ่ืนๆ	เพ่ิมเตมิ

ขัน้ตอนในการสร้างแบบประเมนิ

	 1.	 ศกึษาต�ารา	 เอกสาร	 และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัสมรรถนะด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีการศกึษา

ตามมาตรฐานวิชาชีพครู

	 2.	ศกึษานิยามศพัท์เฉพาะเชิงปฏิบตักิาร	ตามตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั	 เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบ

ประเมิน

	 3.	ศกึษาเอกสารแนวคดิ	ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง	เพ่ือน�ามาเป็นข้อมลูในการก�าหนดขอบเขตและ

เนือ้หาของแบบประเมินให้สอดคล้องกบัตวัแปรท่ีศกึษา

	 4.	ร่างและเขียนข้อความของแบบประเมินตามขอบเขตเนือ้หา

	 5.	จดัท�าแบบประเมินให้อยูใ่นรูปท่ีสมบรูณ์

	 6.	น�าแบบประเมินไปให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความสอดคล้อง	และความตรงตามเนือ้หา	(Content 

Validity	 Index:	CVI)	จ�านวน	3	ทา่น	 ได้แก่	1)	อาจารย์	ดร.ดเิรก	พรสีมา	 ท่ีปรึกษาส�านกังานเลขาธิการครุุสภา 

2)	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.สกุญัญา	 แสงเดือน	 อาจารย์ประจ�าภาควิชาเทคโนโลยีการศกึษา	 มหาวิทยาลยั 

เทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ	 3)	 อาจารย์	 ดร.ณรงค์ศกัดิ์	 รอบคอบ	 อาจารย์ประจ�าภาควิชาประเมินผลและวิจยั

ทางการศกึษา	มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์

	 7.	 น�าแบบประเมินมาวิเคราะห์	 หาคา่	 CVI	 คา่ดชันีความตรงตามเนือ้หา	 โดยค�านวณจากสตูรคา่	 CVI	

(Content	Validity	Index:	CVI)	ดงันี ้

  

 	 คา่		CVI		ท่ียอมรับได้คือ		≥  0.80	ขึน้ไปจงึจะใช้ได้	ถ้าต�า่กวา่จะต้องปรับปรุง

CVI					=
จ�านวนค�าถามท่ีผู้ เช่ียวชาญทกุคนให้ความเหน็ในระดบั	3	และ	4

จ�านวนข้อค�าถามทัง้หมด

ใช้สตูร
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	 8.		ปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินตามท่ีผู้เช่ียวชาญแนะน�า

	 9.	น�าแบบประเมินไป	Tryout	กบัครูสงักดัส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	ส�านกังานเขต 

พืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาระยอง	เขต	1	จ�านวน	30	คน	แล้วน�ามาวิเคราะห์หาความเท่ียง	(Reliability)	ทัง้ฉบบั	โดย 

ใช้สตูรสมัประสทิธ์ิแอลฟา	(		     Coefficient)	โดยก�าหนดเกณฑ์คา่ความเท่ียง	ของแบบประเมินทัง้ฉบบัต้องมีคา่ตัง้แต	่ 

0.80	ขึน้ไป	(บญุธรรม	กิจปรีดาบริสทุธ์ิ,	2553)

	 10.	ปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินบางข้อท่ีมีคา่ความเช่ือมัน่ต�า่

	 11.	จดัท�าแบบประเมินให้อยูใ่นรูปท่ีสมบรูณ์อีกครัง้และน�าไปใช้ในการวิจยัตอ่ไป

การวเิคราะห์ข้อมูล สถติทิี่ใช้

	 ท�าการวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปแกรม	SPSS	โดยการหาคณุภาพของแบบประเมิน	ใช้สถิต	ิดงันี ้

	 1.	หาคา่ความตรง	โดยการหาคา่เฉลีย่เพ่ือดดูชันีความสอดคล้อง	(CVI)

	 2.	หาคา่ความเท่ียงของแบบประเมิน	ทัง้ฉบบั	โดยหาคา่สมัประสทิธ์ิแอลฟา	(Alpha	Coefficient)	ตามวิธี 

ของครอนบาค	(Cronbach)

ผลการวจิยั

	 การสร้างแบบประเมินเก่ียวกบัสมรรถนะด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีการศกึษาตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

ของครูส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาระยอง	 เขต	 1	 ในครัง้นี	้ คณะผู้จดัท�าได้น�าเสนอผลการวิเคราะห์ 

ข้อมลู	โดยน�าเสนอตามล�าดบั	ดงันี ้

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้อง และความตรงตามเนือ้หา (Content Validity Index: CVI) 

  ของแบบประเมินเก่ียวกับสมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาตามมาตรฐาน 

   วชิาชีพครูของครูส�านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาระยอง เขต 1

	 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้อง	 และความตรงตามเนือ้หา	 (Content	 Validity	 Index:	 CVI)	 ของแบบ 

ประเมินเก่ียวกบัสมรรถนะด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีการศกึษาตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูส�านกังานเขต 

พืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาระยอง	เขต	1	ฉบบัส�าหรับครู	พบวา่	ข้อค�าถามมีคา่ความสอดคล้อง	CVI	=	อยูร่ะหวา่ง	 

0.80-1.00	 ถือวา่ข้อค�าถามสว่นใหญ่มีความสอดคล้องกนั	 สว่นข้อค�าถามท่ีมีคา่ต�่ากวา่	 0.80	 คณะผู้จดัท�าได้ 

ปรับแก้ไขข้อค�าถามก่อนน�าไป	 Tryout	 กบักลุม่ตวัอยา่งซึง่เป็นครูส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาระยอง	

เขต	1	จ�านวน	30	คน

	 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้อง	 และความตรงตามเนือ้หา	 (Content	 Validity	 Index:	 CVI)	 ของแบบ 

ประเมินเก่ียวกบัสมรรถนะด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีการศกึษาตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูส�านกังานเขต 

พืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาระยอง	 เขต	 1	 ฉบบัส�าหรับผู้บริหาร	 พบว่า	 ข้อค�าถามมีค่าความสอดคล้อง	 CVI	 



วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
Journal of Rangsit University : Teaching & Learning Vol.9 No.1 January-June 2015

44    45วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
  Journal of Rangsit University : Teaching & Learning Vol.9 No.1 January-June 2015

=	อยู่ระหว่าง	0.80	-	1.00	ถือว่าข้อค�าถามส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกนั	ส่วนข้อค�าถามท่ีมีค่าต�่ากว่า	0.80 

คณะผู้ จัดท�าได้ปรับแก้ไขข้อค�าถามก่อนน�าไป	 Tryout	 กับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้บริหารส�านักงานเขตพืน้ท่ี 

การศกึษาประถมศกึษาระยอง	เขต	1	จ�านวน	30	คน

ตอนที่     2     ผลการวเิคราะห์ความเที่ยง (Reliability) ทัง้ฉบบั โดยหาค่าสัมประสทิธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient)  

 ตามวธีิของครอนบาค (Cronbach)

ตารางที่ 1	 ผลการวิเคราะห์ความเท่ียง	 (Reliability)	 ทัง้ฉบบั	 โดยหาคา่สมัประสทิธ์ิแอลฟา	 (Alpha	 Coefficient)	 

	 				ตามวิธีของครอนบาค	(Cronbach)	ของแบบประเมินเก่ียวกบัสมรรถนะด้านนวตักรรมและเทคโนโลยี 

	 				การศกึษาตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาระยอง	เขต	1	

สมรรถนะ

ตามความคดิเหน็

ของครู

ตามความคดิเหน็

ของผู้บริหาร

S.D. S.D.r r

มีความรู้พืน้ฐานเก่ียวกับ e-Learning

1.	มีความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัระบบคอมพิวเตอร์

2.	มีความรู้เก่ียวกบัการใช้งานระบบปฏิบตักิาร		

				คอมพิวเตอร์	เชน่	DOS	Microsoft	Windows

3.	มีความรู้เก่ียวกบัการใช้งานชดุโปรแกรม	MS-Word

4.	มีความรู้เก่ียวกบัการใช้งานชดุโปรแกรม	MS-Excel

5.	มีความรู้เก่ียวกบัการใช้งานชดุโปรแกรม

				MS-PowerPoint

6.	มีความรู้เก่ียวกบัการใช้งานชดุโปรแกรม	

				Adobe	Photoshop

มีความรู้เก่ียวกับระบบ Learning Management System (LMS)

7.	มีความรู้เก่ียวกบัระบบจดัการหลกัสตูร	

				(Course	Management)

3.40 .620 .935 3.60 .814 .957

3.67 .661 .938 3.67 .844 .957

4.33 .711 .937 4.17 .791 .954

3.83 .592 .936 3.93 .828 .954

3.73 .691 .936 3.70 .750 .954

3.53 .507 .936 3.47 .730 .957

3.40 .621 .935 3.60 .814 .957
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สมรรถนะ

ตามความคดิเหน็

ของครู

ตามความคดิเหน็

ของผู้บริหาร

S.D. S.D.r r

มีความรู้เก่ียวกับระบบ Learning Management System (LMS)

8.	มีความรู้เก่ียวกบัระบบการสร้างบทเรียน

				(Content	Management)

11.	มีความรู้เก่ียวกบัระบบจดัการข้อมลู

						(Data	Management	System)

12.	สามารถเช่ือมตอ่และการใช้งานระบบ

						อินเทอร์เน็ต	(Internet)

มีเคร่ืองมือส่ือสารการเรียนการสอน

13.	สามารถตดิตอ่ประสานงานผา่นระบบเครือขา่ย

						อินเทอร์เน็ต	(Internet	Services)

3.37 7.85 .935 3.77 .738 .954

3.77 .817 .934 3.87 .681 .955

3.90 .923 .933 4.07 .785 .954

4.03 .809 .933 4.17 7.91 .955

3.37 .765 .935 3.50 .777 .956
9.	มีความรู้เก่ียวกบัระบบการทดสอบและประเมินผล	

				(Test	and	Evaluation	System)

10.	มีความรู้เก่ียวกบัระบบสง่เสริมการเรียน

						(Course	Tools)

3.93 .785 .936 4.07 .740 .954

14.	สามารถสบืค้นข้อมลู	(Search	Engine)

15.	สามารถรับ-สง่จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์	(E-Mail)

16.	สามารถสนทนาผา่นออนไลน์	(Chat	Room)

17.	สามารถตดิตอ่สือ่สารผา่นกระดานสนทนา

						(Web	board)

18.	สามารถดาวน์โหลดข้อมลูในรูปแบบตา่งๆ	ได้

						(Download)

19.	สามารถเช่ือมโยงการเรียนการสอนกบัสือ่ตา่งๆ	

						(Hypermedia)

3.17 .950 .937 3.73 .740 .956

3.07 .740 .935 3.87 .730 .955

3.27 .868 .936 3.70 .651 .955

3.23 .858 .938 3.40 .675 .955

3.27 .868 .935 3.60 .675 .955

2.97 .669 .936 3.47 .776 .955
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สมรรถนะ

ตามความคดิเหน็

ของครู

ตามความคดิเหน็

ของผู้บริหาร

S.D. S.D.r r

20.	สามารถใช้งานสือ่สงัคมประกอบ

						การจดัการเรียนการสอน	(Social	Network)

สามารถออกแบบการเรียนการสอน e-Learning

26.	สามารถใสแ่ละตกแตง่รูปภาพในสือ่การเรียน

						การสอน	e-Learning

3.30 .750 .938 3.80 .847 .955

3.77 .728 .936 3.70 .702 .955

3.33 .802 .939 3.80 .664 .956
21.	สามารถอพัโหลดข้อมลูเก่ียวกบัการเรียนการสอน

						ขึน้ระบบออนไลน์ในรูปแบบตา่งๆ	ได้	(FTP)

29.	สามารถสร้างภาพเคลือ่นไหวเพ่ือใช้

						ประกอบการจดัท�าสือ่การเรียนการสอน

						e-Learning	ได้

30.	สามารจดัท�าคูมื่อการใช้งานสือ่การเรียนการสอน

						ด้วย	e-Learning	ได้

3.60 .855 .935 3.87 .681 .955

3.70 .651 .935 3.87 .629 .955

22.	สามารถตดิตัง้และใช้งานโปรแกรม	Web	Server

23.	สามารถส�ารองข้อมลูและการกู้คืนข้อมลู

24.	ทา่นสามารถออกแบบบทเรียน

							และพฒันาเวบ็ไซต์

25.	สามารถเขียน	Story	Board	เตรียมส�าหรับ

						จดัท�าสือ่	e-Learning	ได้

27.	สามารถใสเ่สยีงประกอบในสือ่การเรียน

						การสอน	e-Learning	ได้

28.	สามารถใสภ่าพวีดีโอในสือ่การเรียนการสอน

						e-Learning	ได้

3.30 .794 .938 3.60 .724 .956

3.90 .803 .936 4.13 .681 .956

3.77 .935 .936 4.00 .695 .954

3.80 .761 .934 3.67 .711 .955

3.50 .861 .933 3.90 .662 .954

3.67 .802 .933 3.77 .626 .954



วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
Journal of Rangsit University : Teaching & Learning Vol.9 No.1 January-June 2015

46    47วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
  Journal of Rangsit University : Teaching & Learning Vol.9 No.1 January-June 2015

อภปิรายผล

	 การวิเคราะห์ความสอดคล้อง	และความตรงตามเนือ้หา	(Content	Validity	Index:	CVI)	ของ 

แบบประเมินเก่ียวกับสมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครูของ 

ครูส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาระยอง	 เขต	 1	 ฉบบัส�าหรับครู	 พบวา่	 ข้อค�าถามมีคา่ความสอดคล้อง 

CVI	 =	 อยูร่ะหวา่ง	 0.80-1.00	 ถือวา่ข้อค�าถามสว่นใหญ่มีความสอดคล้องกนั	 สว่นข้อค�าถามท่ีมีคา่ต�า่กวา่	 0.80 

คณะผู้จดัท�าได้ปรับแก้ไขข้อค�าถามก่อนน�าไป	 Tryout	 กบักลุ่มตวัอย่างซึง่เป็นครูส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 

ประถมศกึษาระยอง	 เขต	 1	 จ�านวน	 30	 คน	 สว่นแบบประเมินเก่ียวกบัสมรรถนะด้านนวตักรรมและเทคโนโลยี 

การศกึษาตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาระยอง	 เขต	 1	 ฉบบัส�าหรับ 

ผู้บริหาร	 พบว่า	 ข้อค�าถามมีค่าความสอดคล้อง	 CVI	 =	 อยู่ระหว่าง	 0.80-1.00	 ถือว่าข้อค�าถามส่วนใหญ่มี 

ความสอดคล้องกนั	 ส่วนข้อค�าถามท่ีมีค่าต�่ากว่า	 0.80	 ผู้ วิจยัได้ปรับแก้ไขข้อค�าถามก่อนน�าไป	 Tryout	 กบั 

กลุ่มตวัอย่างซึ่งเป็นผู้บริหารส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง	 เขต	 1	 จ�านวน	 30	 คน	 ข้อ 

ค้นพบในขัน้ตอนการวิเคราะห์ความสอดคล้อง	 และความตรงตามเนือ้หา	 (Content	 Validity	 Index:	 CVI)	 

สมรรถนะ

ตามความคดิเหน็

ของครู

ตามความคดิเหน็

ของผู้บริหาร

S.D. S.D.r r

31.	สามารถออกแบบข้อสอบและแบบฝึกหดั

						แบบอตันยั	เพ่ือวดัผลออนไลน์
3.67 .606 .937 3.97 .615 .956

3.83 .791 .935 4.00 .734 .954
32.	สามารถออกแบบข้อสอบและแบบฝึกหดั	

						แบบปรนยั	เพ่ือวดัผลออนไลน์

3.53 .681 .936 4.00 .743 .955

การวัดและประเมนิผล e-Learning

ความเที่ยง (Reliability) ทัง้ฉบบั

33.	สามารถออกแบบข้อสอบและแบบฝึกหดั	

							แบบจบัคู	่เพ่ือวดัผลออนไลน์

34.	สามารถออกแบบข้อสอบและแบบฝึกหดั	

						แบบถกูผิด	เพ่ือวดัผลออนไลน์

35.	สามารถค�านวณ	ตดัเกรด	และประเมินผล

						ทางออนไลน์

3.33 .844 .939 3.93 .785 .956

3.37 .928 .934 3.73 .740 .954

.938 .956
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ของแบบประเมิน	 พบวา่	 แบบประเมินฉบบัของครูและผู้บริหาร	 มีคา่ความสอดคล้อง	 อยูร่ะหวา่ง	 0.80-1.00 

ถือวา่ข้อค�าถามสว่นใหญ่มีความสอดคล้องกนั	 โดยผลการสร้างแบบประเมินในครัง้นีส้อดคล้องกบัแนวคดิของ 

บญุธรรม	 กิจปรีดาบริสทุธ์ิ	 (2553)	 ท่ีกลา่ววา่	 ความตรงเชิงเนือ้หา	 (Content	 validity)	 คา่	 CVI	 ท่ียอมรับได้ 

คือ	 ≥	 0.80	 ขึน้ไปจึงจะใช้ได้ถ้าได้ค่าต�่ากว่านีค้วรท�าการต้องปรับปรุงหรือเพ่ิมข้อค�าถามในแบบประเมินท่ี 

สร้างขึน้	 นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบัแนวคิดของ	 Davis,	 L.	 L.	 (1992)	 ท่ีกล่าวว่า	 เกณฑ์การพิจารณาความ 

เท่ียงตรงเชิงเนือ้หาท่ีใช้ได้	 ตัง้แต	่ 0.80	 ขึน้ไป	 และข้อค�าถามต้องครอบคลมุตวัแปรท่ีต้องการศกึษา	 ซึง่แสดงวา่ 

แบบประเมินท่ีสร้างขึน้ในครัง้นีค้รอบคลุมตวัแปรท่ีศึกษา	แบบประเมินมีความเหมาะสมสามารถน�าไปใช้ใน 

การประเมินสมรรถนะด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูสงักดัส�านกังาน 

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานได้

	 การวิเคราะห์ความเท่ียง	(Reliability)	ทัง้ฉบบั	โดยหาคา่สมัประสทิธ์ิแอลฟา	(Alpha	Coefficient)	ตามวิธี 

ของครอนบาค	(Cronbach)	ของแบบประเมินเก่ียวกบัสมรรถนะด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีการศึกษาตาม 

มาตรฐานวิชาชีพครูของครูส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง	 เขต	 1	 ฉบบัส�าหรับครู	 พบว่า 

ข้อค�าถามมีคา่ความเท่ียงท่ีอยูใ่นเกณฑ์ใช้ได้ทกุข้อ	 โดยมีคา่ความเท่ียงทัง้ฉบบั	 เทา่กบั	 .938	 แสดงวา่	 เคร่ืองมือ 

ท่ีสร้างขึน้มีความน่าเช่ือถือสามารถน�าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้	 ส่วนฉบบัส�าหรับผู้บริหาร	 พบว่า 

ข้อค�าถามมีคา่ความเท่ียงท่ีอยูใ่นเกณฑ์ใช้ได้ทกุข้อ	โดยมีคา่ความเท่ียงทัง้ฉบบั	เทา่กบั	 .956	แสดงวา่	แบบประเมิน 

ท่ีสร้างขึน้มีความน่าเช่ือถือสามารถน�าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูได้	 จากผลการวิจยัในครัง้นีผู้้ วิจยัมีข้อ 

ค้นพบว่า	 แบบประเมินมีความเท่ียงทัง้ฉบบัค่อนข้างสงูทัง้ฉบบัของครูและผู้บริหาร	 สอดคล้องกบัแนวคิดของ 

บญุธรรม	 กิจปรีดาบริสทุธ์ิ	 (2553)	 ท่ีกลา่วไว้วา่	 การวิเคราะห์หาความเท่ียง	 (Reliability)	 ทัง้ฉบบั	 โดยใช้สตูร 

สมัประสทิธ์ิแอลฟา	 (	 	 	 	Coefficient)	 เกณฑ์คา่ความเท่ียง	 ของแบบประเมินทัง้ฉบบัต้องมีคา่ตัง้แต	่ 0.80	 ขึน้ไป 

จงึจะถือวา่แบบประเมินมีคณุภาพสามารถน�าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมลูได้

ข้อเสนอแนะ

	 1.	 ในการพฒันาแบบประเมินเก่ียวกบัสมรรถนะด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีการศกึษาตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ครูของครูส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาระยอง	 เขต	 1	 ควรมีการพฒันาตอ่ยอดโดยพฒันาไปถงึ 

สมรรถนะท่ีเกิดกบัผู้ เรียนด้วย

	 2.	 ในการพฒันาแบบประเมินเก่ียวกบัสมรรถนะด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีการศกึษาตามมาตรฐาน 

วิชาชีพครูของครูส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาระยอง	เขต	1	ควรมีการพฒันาตอ่ยอดโดยน�าไปหาคา่	 

ปกตวิิจยั	(Norm)
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