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บทคดัย่อ 
งานวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือวิเคราะห์องคป์ระกอบของสมรรถนะดา้นไอซีที ของนกัศึกษาระดบั

ปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สถาบนัการพลศึกษา ดว้ยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจและเชิง
ยนืยนั กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สถาบนัการพลศึกษา 17 แห่ง  
จาํนวน 549  คน เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชว้ิธีวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงสาํรวจและ
เชิงยืนยนั  ผลการศึกษาพบว่าองค์ประกอบสมรรถนะด้านไอซีที ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชา
วทิยาศาสตร์การกีฬา สถาบนัการพลศึกษา ท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์องคป์ระกอบ      มี 7 ดา้น 44 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ (1) ดา้น
ความรู้พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์  ประกอบดว้ย 8 ตวัชีวดั  (2) ดา้นการนาํเสนอ   ประกอบดว้ย 6 ตวัช้ีวดั  (3) ดา้นความรู้
พ้ืนฐานเร่ืองอินเทอร์เน็ต  ประกอบดว้ย 10  ตวัช้ีวดั (4) ดา้นการจดัทาํเอกสาร  ประกอบดว้ย 8  ตวัช้ีวดั (5) ดา้น
เครือข่ายสังคม ประกอบดว้ย 4 ตวัช้ีวดั (6) ดา้นจดหมายอิเลคทรอนิคส์ ประกอบดว้ย 5  ตวัช้ีวดั  (7) ดา้นการจดัทาํ
ตาราง ประกอบดว้ย 3  ตวัช้ีวดั 

ABSTRACT 
 This research was aimed to analyze the elements of information technology for communication among 
under-graduated students majoring in sport science in the institute of physical education through exploratory and 
confirmatory factor analysis. The target group were 549 under-graduated students majoring in sport science from 
17 institutes of physical education. Questionnaires were employed as research tools meanwhile exploratory and 
confirmatory factor analysis were employed to analyze the collected data. Research revealed that elements of 
information technology for communication among under-graduated students majoring in sport science in the 
institute of physical education through element analysis consisted of 7 aspects with 44 indicators which were 8 
indicators of computer foundation, 6 indicators of presentation, 10 indicators of internet foundation, 8 indicators of 
document processing, 4 indicators of social network, 5 indicators of electronic mail, and 3 indicators of table 
processing.  
 
 
 
คาํสําคญั: สมรรถนะ  เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการเพ่ือการส่ือสาร  การวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงสาํรวจและเชิงยนืยนั     
Key Words: Competency, Information technology for communication, Exploratory and confirmatory analysis 
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คาํนํา 
สมรรถนะ หรือ Competency ตามคํานิยาม

ของ David McClelland ศาสตราจารยด์า้นจิตวิทยาจาก
มหาวิท ยาลัย  Harvard ท่ี ศึกษาเป รียบ เที ยบความ
แตกต่างระหว่าผู ้ท่ีท ํางานได้ประสบความสําเร็จ
องคป์ระกอบของสมรรถนะ ประกอบดว้ย  กลุ่มความรู้ 
(Knowledge) ทกัษะ (Skill) คุณลกัษณะ (Attributes) ท่ี
เก่ียวขอ้งกนั (Parry,1997). สมรรถนะ มีความหมาย 2 
ลกัษณะ คือ ความสามารถของบุคคลในการทาํงานท่ี
ตนรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ และคุณลกัษณะท่ี
บุคคลจําเป็นต้องมี เพ่ือให้การทํางาน ท่ีตนได้รับ
มอบหมายประสบความสําเร็จ  โดยสรุป สมรรถนะ 
หมายถึง  พฤติกรรมท่ีเกิดจากความรู้ (Knowledge) 
ทักษะ(Skill) ความสามารถ (ability) และคุณลกัษณะ
ส่ วน บุ ค ค ล  (Other characteristics) ป ระ เภ ท ข อ ง
สมรรถนะประกอบด้วย  สมรรถนะหลัก  (Core 
competency) ทกัษะในหนา้ท่ี (Functional competency) 
คุณลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน (Personal competency)  

ความสาํคญัทางการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา  มีกาํหนดไวใ้นนโยบายของรัฐบาลและ
นโยบายของห น่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ  
นอกจากนั้ นย ังถูกกําหนดไว้ในพระราชบัญญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 
2545 ท่ีว่าด้วยการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ได้แก่ 
หมวด 9  มาตรา 65 ให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้ งด้าน
ผูผ้ลิตและผูใ้ชเ้ทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา เพ่ือใหมี้ความรู้ 
ความสามารถและทักษะในการผลิต รวมทั้ งการใช้
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
มาตรา  66   เด็ กไทยมี สิท ธิได้ รับ  การพัฒนาขีด
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาใน
โอกาสแรกท่ีทําได้เพ่ือให้ มีทักษะเพียงพอท่ีจะใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองได้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต  มาตรา 67  รัฐ
ตอ้งการให้ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการพฒันา
บุคคลและพัฒนาชาติ   (พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ, 2545:36-37)  

  
              สถาบันการพลศึกษาผลิตบัณฑิตทางด้าน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มีวตัถุประสงค์ ในการ
ผลิตบณัฑิตเพ่ือเป็นผูน้าํทางดา้นวิทยาศาสตร์การกีฬา
และสุขภาพท่ีมีคุณธรรมควบคู่ไปกับการส่งเสริม
งานวิจยัและการสร้างเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาท่ีเป็น
มาตรฐานสากล เพ่ือไปสู่ตลาดแรงงาน และการนํา
วิทยาศาสตร์การกีฬามาช่วยในการส่งเสริมสมรรถภาพ
นกักีฬาของประเทศ อีกทั้งสํานกังานการอุดมศึกษาได้
กําหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ระบุถึงบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา
จะต้องมี  คุณธรรม  จริยธรรม  ความรู้ ทักษะเชาวน์
ปัญญา ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ทกัษะการวิเคราะห์และการส่ือสาร ดงันั้น
บณัฑิตจึงตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองการใช ้ไอซี
ที เพ่ือพัฒนาตนเองให้สามารถใช้เทคโนโลยีของ
อุปกรณ์ทางกีฬาต่าง ๆ และใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ทนัสมยัได ้  แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสาร กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา พ.ศ. 2552-
2556  ให้ความสําคญักบัการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร เป็นเคร่ืองมือหลักในการส่งเสริม
ประสิทธิภาพในการทาํงาน โดยใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการและประมวลข้อมูลต่าง ๆ 
และใช้เทคโนโลยีการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือในการ
เข้าถึงข้อมูลขอองบุคลากรท่ีเก่ียวข้องทําให้ผูท่ี้เป็น
เจา้ของขอ้มูลสามารถบนัทึก แกไ้ข และสืบคน้ขอ้มูลท่ี
ตนเก่ียวขอ้งไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพทุกท่ีทุกเวลา เพ่ือ
ตอบสนอง ภารกิจหลกั นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์
กระทรวง และยุทธศาสตร์ไอซีทีชาติ   นอกจากน้ี 
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ยงัมีความมุ่งหวงัท่ีจะ
ใช้สารสนเทศในระดับสนับสนุนการดาํเนินงาน  ท่ี
สามารถส่งผลถึงการสร้างขีดความสามารถด้านการ
ท่องเท่ียว พลศึกษา สุขศึกษา กีฬา นันทนาการ และ
วิท ยาศ าสต ร์ก าร กีฬ าของไท ยให้ ดี ข้ึ น  โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการบริการลูกค้า
ภายใน และลูกคา้ภายนอกกระทรวง โดยมีการปรับปรุง
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กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์และ
งานท่ีเก่ียวเน่ือง มีการสร้างระบบฐานขอ้มูลและการ
จดัการขอ้มูลท่ีทนัสมยั เพ่ือช่วยในการส่งเสริมดา้นการ
ท่องเท่ียว พลศึกษา สุขศึกษา กีฬา นันทนาการ และ
วิทยาศาสตร์การกีฬา คือ  ดา้นการพลศึกษา สุขศึกษา 
กีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา ใช้ไอซีที
สนับสนุนการจดัเก็บขอ้มูลกลุ่มกิจกรรมส่งเสริมตาม
พนัธกิจดา้นการพลศึกษา สุขศึกษา กีฬา นันทนาการ 
และวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้แก่ ส่งเสริม สนับสนุน 
และ ส่ ง เส ริม ก าร กีฬ า  ก ารออกกําลั งก าย  และ
นันทนาการให้เป็น วิถีชีวิต เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
และมีการปลูกฝังคุณภาพ จริยธรรม และนํ้ าใจนักกีฬา 
ให้แก่เด็ก  เยาวชน  และประชาชน  สนับสนุนและ
ส่งเสริมการส่งเสริมนักกีฬาให้มีขีดความสามารถใน
การแข่งขันสูงข้ึน เพ่ือสร้างรายได้และเกียรติภูมิแก่
ท รัพ ยากรบุ คคลและประเทศชาติ ส่ ง เส ริมและ
สนบัสนุนการส่งเสริมดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรกีฬา   เพ่ือนําองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการ
ส่งเสริมการกีฬาทุกระดบั (แผนแม่บทดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารกรมพลศึกษา พ.ศ. 2554- 
2558) 
           จากสภาพปัญหาและเหตุผลดงักล่าว ทาํใหผู้ว้ิจยั
ตระหนักถึงความสําคญัของการพฒันาสมรรถนะดา้น
ไอซีทีให้นกัศึกษาท่ีเรียนในระดบัปริญญาตรี สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬา สถาบันการพลศึกษา ได้มีการ
พฒันาสมรรถนะดา้นไอซีที  โดยมุ่งศึกษาสมรรถนะ
ด้านไอซีที      ท่ีจ ําเป็นต่อนักศึกษา และศึกษาแนว
ทางการพฒันาให้นักศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬา มีสมรรถนะด้านไอซีที  ตาม
คุณลักษณะท่ีพ่ึงประสงค์ของบัณฑิตไทย    อันจะ
ส่งผลให้นักศึกษา ระดบัปริญญาตรีทางดา้นสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬา  มีความรู้ ทักษะ และสามารถ
ประยุกต์ใช้ไอซีที  ควบคู่ไปกับการใช้วิทยาศาสตร์
ทางการกีฬา เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาตนเอง
พฒันาประเทศชาติ สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) 

ของประเทศไทยและการพฒันาคุณภาพการศึกษา ตาม
แผนส่งเสริมไทยเขม้แขง็ 2555 และสามารถแข่งขนักบั
ประเทศในกลุ่มอาเซ่ียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
            การวิเคราะห์องค์ประกอบ  (Factor Analysis)  
ด้วยการวิเคราะห์ตัวแปรพหุ (Multivariate Statistical 
Technique) ซ่ึงเป็นหลักวิชาการท่ีมุ่งวิเคราะห์ความ
ซับซ้อนและการมีอาํนาจของตัวแปรอันเป็นเทคนิค
วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ท่ี
ไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นราชินีของวธีิการวิเคราะห์ขอ้มูล
ทางสถิติทั้งหลาย(เพญ็แข แสงแกว้, 2544).  เทคนิคการ
วเิคราะห์องคป์ระกอบน้ีเป็นวิธีการทางสถิติท่ีนาํมาเพื่อ
ใชล้ดจาํนวนตวัแปรท่ีมีหลายตวัแปรให้เหลือเพียงตวั
แปรจาํนวนนอ้ยตวัโดยการรวมตวัแปรท่ีมีความร่วมกนั 
(Communality) สูงเขา้ไวใ้นกลุ่มเดียวกนัหรือตวัแปรท่ี
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน  นํามาไวใ้นกลุ่ม
เดียวกนัซ่ึงทาํให้ตวัแปรในแต่ละกลุ่มไม่เหล่ือมลํ้ากนั
หรือตัวแปรท่ีได้แยกออกจากกันอย่างชัดเจน  (Hair     
et al. อ้างโดย ศศิธร เตชะมวลไววิทย์, 2549). ผูว้ิจัย
เลือกใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะดา้น
ไอซี ที  ของนักศึกษาระดับป ริญญาตรี  สาขาวิชา
วทิยาศาสตร์การกีฬา สถาบนัการพลศึกษา 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย  
               ศึกษาวิเคราะห์สมรรถนะสมรรถนะดา้นไอซีที 
ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การ
กีฬาสถาบนัการพลศึกษาดว้ยวธีิวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิง
สาํรวจและเชิงยนืยนั 
 
วธีิการวจิัย 
 การดาํเนินการวิจยัน้ี เป็นการวิเคราะห์หาปัจจยั
ท่ีมีผลต่อสมรรถนะด้านไอซีที ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สถาบนัการ
พลศึกษา โดยใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงสํารวจและเชิง
ยนืยนั 
 กลุ่มประชากร เป็นนักศึกษาระดบัปริญญาตรี
สาขา วิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา    สถาบนัการพลศึกษา 
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จาํนวน    17 แห่ง เลือกโดยวิธีเจาะจง  จํานวน   549  
คน  (เอมอร  จงัศิริพรปกรณ์, 2554) 
    ขั้นตอนการวิจยัแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดงัน้ี 
           ขั้นตอนท่ี 1 การสร้างแบบสอบถามความ
สอดคลอ้งพฤติกรรมท่ีเป็นส่งผลต่อสมรรถนะท่ีจาํเป็น
ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาวทิยาศาสตร์
การกีฬา สถาบนัการพลศึกษา ซ่ึงมีวธีิการในการ
ดาํเนินการดงัน้ี (1) ศึกษารวบรวมขอ้มูลจากหลกัสูตร 
วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวทิยาศาสตร์การกีฬา ของ
สถาบนัการพลศึกษา จากกรอบ TQF และรายวิชาท่ีจดั
ใหน้กัศึกษาเรียน เก่ียวกบัการเรียนการไอซีที (2) 
ประชุมกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญดา้นยกร่าง หวัขอ้ทกัษะดา้น 
ICT สาํหรับนกัศึกษา ใชเ้ทคนิคระดมสมองนาํเสนอ
กรอบเน้ือหาพฤติกรรมของนกัศึกษา โดยใชโ้ปรแกรม
สาํเร็จรูปสร้างผงัความคิด (Mind Map) ผูเ้ช่ียวชาญ
ประกอบดว้ย ครูผูส้อนสาระเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสารท่ี มีวิทยฐานะชาํนาญการพิ เศษ  
ครูผูส้อนทางดา้นวทิยาศาสตร์การกีฬา วทิยฐานะผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ ดุษฎีบณัฑิต ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูแ้ทน
สถานประกอบการ ศิษยเ์ก่า และอาจารยท่ี์สอน
คอมพิวเตอร์ในสถาบนัการพลศึกษา  จาํนวน 9  คน  
(3) นาํผงัความคิดมากาํหนดเป็นจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
แลว้นาํกลุ่มเน้ือหาสาระรวมกนั สร้างแบบสอบถาม
ความคิดเห็น สอบถามความสอดคลอ้งระหวา่งหวัขอ้
กบัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม จาํนวน 80 ขอ้  (4) นาํไป
ปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา ปรับปรุงตามคาํแนะ (5) นาํ
แบบสอบถามไปหาความความสอดคลอ้ง (IOC) จาก
ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 ท่าน (6) สร้างแบบสอบถาม  
จาํนวน 80 ขอ้ 
             ขั้นตอนท่ี 2 การเกบ็ขอ้มูลดงัน้ี (1) นาํ
แบบสอบถามไปเกบ็ขอ้มูลกลุ่มประชากรจาํนวน 549  
ไดแ้ก่ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขา วชิาวทิยาศาสตร์
การกีฬา    สถาบนัการพลศึกษา จาํนวน   17 แห่ง  (2) 
ตรวจสอบความเหมาะสม  ในการใช้เทคนิคการ
วเิคราะห์โดยใชค้่าสถิติดชันี KMO (KMO and 
Bartlett’s Test) (3) การสกดัองคป์ระกอบขั้นตน้ 

(Extraction of the Initial Factor) (4) หมุนแกน
องคป์ระกอบโดยใช ้การหมุนแกนตั้งฉาก เพ่ือพิจารณา
ตวัแปรท่ีสังกดัในแต่ละองคป์ระกอบ (5) วเิคราะห์ค่า
ความสาํคญัขององคป์ระกอบและตั้งช่ือองคป์ระกอบ
ใหม่ 
                                    
ผลการวจิัยและอภิปราย  
           ผลการวจิัย 

 1. ผลการตรวจสอบความเหมาะสมในการใช้
เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบรายละเอียดตาม
ตารางท่ี  1 
ตารางที่  1  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าสถิติดชันี  
              KMO (KMO and Bartlett’s Test) 

KMO and Bartlett's Testa 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 
Sampling Adequacy. 

.913 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-
Square 

28539.42 

df 3160 

Sig. .000 

a. Based on correlations  

ดชันี KMO มีคา่ .913 ถือวา่สูงมาก แสดงวา่
การใชเ้ทคนิคการวเิคราะห์องคป์ระกอบคร้ังน้ี  มีความ
เหมาะสมในระดบัดีมาก ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑข์อง 
Kaiser และ Rice (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2552) 
 2. ผลการสกดัองคป์ระกอบขั้นตน้ ( Extraction 
of the Initial Factor) รายละเอียดตามตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2  แสดงค่า Eigenvalues ขององคป์ระกอบ 
               ขั้นตน้ ดว้ยวธีิการวิเคราะห์ตวัประกอบหลกั 
Total Variance Explained 
 Initial Eigenvalues  Extraction Sums of Squared 
Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

   

Component Total % of Variance Cumulative %
 Total % of Variance Cumulative %
 Total % of Variance Cumulative % 

 
1 19.462 24.328 24.328 19.462 24.328
 24.328 7.981 9.977 9.977 
2 6.314 7.892 32.221 6.314 7.892
 32.221 6.815 8.519 18.495 
3 4.689 5.861 38.082 4.689 5.861
 38.082 6.803 8.504 26.999 
4 3.960 4.950 43.032 3.960 4.950
 43.032 5.891 7.364 34.362 
5 3.196 3.996 47.028 3.196 3.996
 47.028 5.533 6.916 41.279 
6 2.347 2.933 49.961 2.347 2.933
 49.961 4.700 5.875 47.154 
7 2.141 2.676 52.637 2.141 2.676
 52.637 4.386 5.483 52.637 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

          
                  จากตารางท่ี 2  พบวา่ ค่า    Eigenvalues มีค่า
ตั้งแต่ 1 ข้ึนไปมีจาํนวน 7 องคป์ระกอบ (component)  

     ผลการวิ เคราะห์ขั้ นต้น  สรุปว่าจาํนวน
องคป์ระกอบท่ีเหมาะสมมี 7 องคป์ระกอบหรือ 7  ดา้น 
ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาของ กัลยา วานิชย์
บญัชา  (2552)  และจากการวิเคราะห์องคป์ระกอบคร้ัง
น้ี จึงไดส้มรรถนะของนกัศึกษา จาํนวน  7  ดา้น แต่ยงั
ต้องศึกษาเพ่ือให้ทราบว่าองค์ประกอบใดมีตัวแปร
ใดบา้ง  จึงตอ้งวิเคราะห์ในขั้นต่อไปโดยวิธีหมุนแกน
องคป์ระกอบแบบตั้งฉากดว้ยวธีิแวร์ริแมกซ์ 
 3. ผลการหมุนแกนตั้ งฉาก เพ่ือพิจารณาตัว
แปรท่ีสังกัดในแต่ละองค์ประกอบ โดยพิจารณาจาก
นํ้ าหนักองค์ประกอบ  (Factor loading) มากกว่า .50 
และมีนํ้ าหนักองค์ประกอบสูงท่ีสุดบนองค์ประกอบ
หลกันั้น ๆ พบว่า องคป์ระกอบท่ี 1 ประกอบดว้ย 8 ตวั

แป ร  นํ้ าห นั กอ งค์ป ระกอบ ระห ว่ าง  .600 - .726 
องค์ประกอบท่ี  2 ประกอบด้วย  6 ตัวแปรนํ้ าหนัก
องค์ประกอบระหว่าง .610-.668 องค์ประกอบท่ี  3 
ประกอบด้วย10 ตัวแป รนํ้ าห นั กอ งค์ป ระกอบ
ระหว่าง.635 - .747องค์ประกอบท่ี 4 ประกอบด้วย 8  
ตัวแปรนํ้ าหนักองค์ประกอบระหว่าง  .608 - .712 
องค์ประกอบท่ี  5 ประกอบด้วย 4 ตัวแปร นํ้ าหนัก
องค์ประกอบระหว่าง .696 - .738 องค์ประกอบท่ี  6 
ประกอบดว้ย 5 ตวัแปรนํ้ าหนักองค์ประกอบระหว่าง 
.656 - .737  องค์ประกอบท่ี  7 ประกอบด้วย  3  ตัว
นํ้ าหนักองค์ประกอบระหว่าง .649 - .686  ซ่ึงเป็นไป
ตามเกณฑ์พิจารณาของสมบติั ทา้ยเรือคาํ (2552 : 143-
144) จึงตอ้งตดัออก 
              4. ผลการให้ ความหมายและกําหนด ช่ือ
องค์ประกอบ จากการพิจารณากลุ่มตวัแปรท่ีสังกดัใน
แต่ละองค์ประกอบ  โดยพิจารณาจากหัวข้อหลัก 
(Topic) สอดคลอ้งกบัทกัษะไอซีทีใหม่ สมรรถนะการ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการเรียนรู้
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (สายฝน เป้าพะเนา, 
2554)  ซ่ึงตวัแปรเหล่าน้ีจะนาํไปพิจารณาเป็นตวัช้ีวดั
พฤติกรรม  ซ่ึ ง เป็นองค์ประกอบของสมรรถนะ
นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาดังตารางท่ี  3-7  
ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 3 ผลการกาํหนดช่ือ องคป์ระกอบ ตวัแปรท่ี 
                สังกดัและการพิจารณานํ้าหนกัองคป์ระกอบ  
                (Factor loading) 
องค์ประกอบที ่1  ความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์ 
                            

Factor 
loading 

1. สามารถต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพือ่ 
    ใชง้านได ้

 
0.726 

2. สามารถบอกหนา้ท่ีของบุคลากรดา้น 
    คอมพิวเตอร์ได ้

0.703 

3. เห็นคุณค่าและประโยชน์ของระบบเครือข่าย 
    คอมพิวเตอร์ 

0.668 

4. สามารถอธิบายลกัษณะการใชง้านบนเครือข่าย 
    คอมพิวเตอร์ได ้

 
0.665 

5. สามารถบอกระบุชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
     LAN  WAN  MAN และ WLAN ได ้ 

 
0.641 

6. สามารถบอกองคป์ระกอบของเครือข่าย 
     อินเทอร์เน็ตได ้

 
0.640 

7. บอกวธีิป้องกนัไวรัสและสปายแวร์คอมพิวเตอร์ 
     ได ้

 
0.601 

8. สามารถใชค้อมพิวเตอร์สาํหรับเคร่ืองทดสอบ 
     สมรรถภาพทางกายได ้

 
0.600 

องคป์ระกอบท่ี  1   มี 8 องคป์ระกอบ ท่ี Factor loading 
เขา้เกณฑ ์จากทั้งหมด 12  ตวับ่งช้ี 
 
ตารางท่ี 4  ผลการกาํหนดช่ือ องคป์ระกอบ ตวัแปรท่ี 
                 สังกดัและการพิจารณานํ้าหนกัองคป์ระกอบ  
                 (Factor loading) 

องค์ประกอบที ่ 2  การนาํเสนอ 
Factor 
loading 

1. สามารถจดัการกบัสไลด ์PowerPoint 2007 ได ้ 0.669 
2. สามารถใช ้Slide Layout PowerPoint 2007 ได ้ 0.655 
3. สามารถแทรกขอ้ความ  PowerPoint 2007 ได ้ 0.630 
4. สามารถแทรกออบเจค็อ่ืนๆ PowerPoint 2007 ได ้ 0.621 
5. สามารถจดัรูปแบบสไลดด์ว้ย Theme และตกแต่ง 
    พื้นสไลด ์ PowerPoint ได ้

0.618 

6. สามารถใส่เอฟเฟ็คตข์ณะเปล่ียนแผน่สไลด ์ 
    PowerPoint 2007 ได ้

 
0.610 

องคป์ระกอบท่ี 2 ประกอบดว้ย 6 ตวัแปรนํ้าหนกั
องคป์ระกอบระหวา่ง . 610-.669 
 

ตารางท่ี 5   ผลการกาํหนดช่ือ องคป์ระกอบ ตวัแปรท่ี 
                  สังกดัและการพิจารณานํ้าหนกั 
                  องคป์ระกอบ (Factor loading) 

องค์ประกอบที ่3 ความรู้พื้นฐานเร่ืองอินเทอร์เน็ต      Factor 
loading 

1. สามารถสืบคน้ผา่น google ได ้ 0.747 

2. สามารถดาวน์โหลดและเกบ็ขอ้มูลจากการสืบคน้ได ้ 0.744 
3. สามารถแปลภาษา ผา่น google ได ้ 0.727 
4. สามารถดาวน์โหลด youtube ได ้ 0.707 
5. สามารถเปิด youtube ทางวทิยาศาสตร์การกีฬาได ้ 0.705 
6. สามารถอฟัโหลดไฟทไ์ปเกบ็ไวท่ี้ youtube ได ้ 0.690 
7. สามารถจดัเกบ็เอกสารจากอินเทอร์เน็ทนาํมาพิมพ ์
    เป็นรายงานได ้

 
0.684 

8. สามารถใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในการดูหนงัฟัง 
    เพลงได ้

 
0.682 

9. สามารถอธิบายความหมายของระบบปฏิบติัการด ้ 0.646 
10. สามารถเปิดเคร่ืองเร่ิมใชง้าน Windows 7 ได ้ 0.635 

องคป์ระกอบท่ี 3 ประกอบดว้ย 10 ตวัแปรนํ้าหนกั
องคป์ระกอบระหวา่ง . 635 - .747 
 
ตารางท่ี 6   ผลการกาํหนดช่ือ องคป์ระกอบ ตวัแปรท่ี 
                  สังกดัและการพิจารณานํ้าหนกั 
                  องคป์ระกอบ (Factor loading) 

องค์ประกอบที ่ 4  ดา้นการจดัทาํเอกสาร 
Factor 
loading 

1. สามารถจดัรูปแบบขอ้ความดว้ย Quick Styles  
     Word 2007 ได ้

0.712 

2. สามารถแกไ้ขเอกสาร Word 2007 ได ้ 0.695 
3. สามารถใชส้ญัลกัษณ์และตวัอกัษรพิเศษ Word  
    2007 ได ้

0.693 

4. สามารถจดัรูปแบบยอ่หนา้ Word 2007 ได ้ 0.672 

5.  สามารถตกแต่งเอกสารดว้ยรูปภาพ Word 2007 ได ้ 0.652 

6. สามารถจดัรูปแบบเอกสารดว้ยชุด Theme Word  
    2007ได ้

0.630 

7. สามารถสร้างตาราง Word 2007 ได ้ 0.629 

8. สามารถตกแต่งตารางดว้ย Table Styles Word  
    2007 ได ้ 

0.608 
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องคป์ระกอบท่ี 4    ประกอบดว้ย 8       ตวัแปรนํ้าหนกั
องคป์ระกอบระหวา่ง . 608 - .712 
 
ตารางท่ี 7  ผลการกาํหนดช่ือ     องคป์ระกอบ ตวัแปรท่ี 
                 สังกดัและการพิจารณานํ้าหนกัองคป์ระกอบ  
                  (Factor loading) 

องค์ประกอบที ่5  เครือข่ายสงัคม 
Factor 
loading 

1. สามารถอธิบายความหมายของเวบ็ Blog ได ้ 0.738 
2. สามารถสร้าง Blog  ได ้ 0.738 
3. สามารถอธิบายความหมายของ  Social Network ได ้ 0.713 
4. สามารถสมคัรเขา้ใชง้าน social network ได ้ 0.696 

องคป์ระกอบท่ี 5  ประกอบดว้ย  4 ตวัแปร  นํ้าหนกั
องคป์ระกอบระหวา่ง  .696 - . 738 
 
ตารางท่ี 8  ผลการกาํหนดช่ือ องคป์ระกอบ ตวัแปรท่ี 
                 สังกดัและ การพิจารณานํ้าหนกั 
                 องคป์ระกอบ (Factor loading) 

องค์ประกอบที ่ 6  จดหมายอิเลคทรอนิคส์ 
Factor 
loading 

1.  สามารถบอกรูปแบบของส่วนประกอบของ        
     e-mail ได ้

0.737 

2.  สามารถเขา้เวบ็ไซดท่ี์ใหบ้ริการฟรี e-mail ได ้ 0.714 
3.  สามารถสมคัร e-mail จากเวปไซดที์ใหบ้ริการ 
     ฟรีไดด้ว้ยตวัเองได ้

0.704 

4.  สามารถใชเ้วปเบราเซอร์ไดม้ากกวา่ 1 อยา่ง  
     เช่น google, Firefox, Internet Explorer 

0.674 

5.  เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการใช ้e-mail  0.656 

องคป์ระกอบท่ี 6 ประกอบดว้ย 5 ตวัแปร นํ้าหนกั
องคป์ระกอบระหวา่ง .656 - .737 
 
ตารางท่ี 8  ผลการกาํหนดช่ือ     องคป์ระกอบ ตวัแปรท่ี 
                 สังกดัและการพิจารณานํ้าหนกัองคป์ระกอบ  
                 (Factor loading) 

องค์ประกอบที ่7  การจดัทาํตาราง Factor 
loading 

1. สามารถจดัการเวร์ิกชีต Excel 2007  ได ้ 0.686 

2. สามารถใชสู้ตรและฟังกช์นั Excel 2007  ได ้ 0.662 

3. สามารถตกแต่งเวร์ิกชีต Excel 2007 ได ้ 0.649 

องคป์ระกอบท่ี 7   ประกอบดว้ย 3  ตวัแปร   นํ้าหนกั
องคป์ระกอบระหวา่ง . 649 - . 686 
 
อภิปรายและสรุปผลการวจิัย 
 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม โดย
ใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ ได้
องคป์ระกอบ  ของสมรรถนะดา้นไอซีที ของนกัศึกษา
ระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
สถาบันการพลศึกษา  มี 7 ด้าน 44 ตวัช้ีวดั ได้แก่ (1) 
ดา้นความรู้พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์  ประกอบดว้ย 8 ตวัชี
วดั  (2) ดา้นการนาํเสนอ   ประกอบดว้ย 6 ตวัช้ีวดั  (3) 
ดา้นความรู้พ้ืนฐานเร่ืองอินเทอร์เน็ต  ประกอบดว้ย 10  
ตัวช้ีวดั  (4) ด้านการจัดทําเอกสาร  ประกอบด้วย 8 
ตวัช้ีวดั (5) ดา้นเครือข่ายสังคม ประกอบดว้ย 4 ตวัช้ีวดั 
(6) ด้านไปรษณีย์อิ เลคทรอนิคส์  ประกอบด้วย  5  
ตัวช้ีว ัด   (7) ด้านการจัดทําตาราง ประกอบด้วย  3  
ตวัช้ีวดั 
              เป็นไปตามเกณฑ์การใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสํารวจทุกดา้นดงัน้ี ดา้นจาํนวนกลุ่ม
ตวัอย่าง เป็นไปตามเกณฑ์ของสุวิมล  ว่องวาณิช และ
นงลกัษณ์ วิรัชชยั (2546  อา้งในเอมอรจงัศิริพรปกรณ์, 
2553 : 12) ด้านความเหมาะสมในการใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์องค์ประกอบพิจารณาจากค่าดชันี  KMO ซ่ึง
เป็นไปตามเกณฑ์ของ Kaiser และ Rice (อา้งโดย กลัยา 
วานิชยบ์ญัชา, 2552 : 262)  ดา้นการสกดัองค์ประกอบ
ขั้ น ต้น เพ่ื อ ให้ ได้อ งค์ป ระกอบห ลัก จําน วน  7 
องคป์ระกอบ เป็นไปตามเกณฑข์องกลัยา วานิชยบ์ญัชา 
(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2552) ดา้นการพิจารณานํ้ าหนัก
องค์ป ระกอบ เพ่ื อจัดตัวแปรเข้าสั งกัด ในแ ต่ละ
องค์ประกอบหลกัเป็นไปตามเกณฑ์ของสมบัติ  ท้าย
เรือคาํ (สมบัติ  ท้ายเรือคาํ, 2552) ด้านการให้ความ
ความหมายและกาํหนดช่ือองคป์ระกอบ สอดคลอ้งกบั
การวิเคราะห์สมรรถนะครูและแนวทางการพัฒนา
ผูเ้รียนในสังคมท่ีเปล่ียนแปลง ของ พิมพนัธ์  เดชคุปต์
และพรทิพย์ (พิมพันธ์  เดชคุปต์และพรทิพย์ แข็งขัน, 
2551) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
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เรียนการสอน ของ บุปผชาติ  ทฬัหิกรณ์ (บุปผชาติ  
ทฬัหิกรณ์, 2551)  โครงการพฒันาสมรรถนะ ICT 
นิสิต คณาจารยแ์ละบุคลากร   มศว มหาวทิยาลยัศรี
นคริทรวโิรจน์ , ICT Competency Standards for 
Teachers ของ UNESCO (online) 
              ผลจากการวจิยัคร้ังน้ี สามารถนาํไปวจิยัต่อ
ยอดและนาํไปใชป้ระโยชน์เพ่ือพฒันาการศึกษา ใน
สถาบนัการพลศึกษา ต่อไปดงัน้ี 
  1. ประโยชน์ในเชิงวิชาการ การวิจยัคร้ังน้ี 
เป็นกระบวนการหน่ึงสาํหรับการวเิคราะห์สมรรถนะ
ของนักศึกษาเพ่ือกําหนดเป็นรูปแบบสมรรถนะ 
(Competency model) โดยในขั้ นตอนต่อไปอาจใช้
วิธีการเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั  หรือ เข้าสู่
กระบวนการตรวจสอบสมรรถนะโดยผูเ้ช่ียวชาญ
ต่อไป 
  2. ผลการศึกษาทาํให้ไดอ้งค์ประกอบและ
ตวัช้ีวดัสมรรถนะนักศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์การ
กีฬ า  ของสถาบันการพลศึกษา  เพ่ื อจัดทําเป็น
สมรรถนะตน้แบบการพฒันาสมรรถนะเช่ือมโยงกบั
ความตอ้งการของหน่วยงาน  
  3. ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมการพฒันาส่งเสริมสมรรถนะเช่น การสร้าง
หลักสูตรอิงฐานสมรรถนะ  (Competency Based 
Curriculum) หรือการฝึกอบรมโดยใชส้มรรถนะเป็น
ฐาน  (competency Based Training : CBT) ท่ี เป็ น ท่ี
นิยมและตรงกับความต้องการของนักศึกษา และ
หน่วยงานดา้นการศึกษา ต่อไป 
 
กติตกิรรมประกาศ 
             ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.พิสุทธา อารีราษฎร์  
ผศ .ดร .วิทยา  อารีราษฎร์  รศ .ดร .สมเจตน์  ภูศ รี         
ดร.สายชล จินโจ  ดร.สุขแสง คูกนก  ดร.เผดจ็ พรหม 

เอกสารอ้างองิ 
กลัยา  วานิชยบ์ญัชา. การใช ้ SPSS for Windows ใน   
  การวเิคราะห์ขอ้มูล. กรุงเทพฯ : บริษทั 
 ธรรมสาร;2552.  
บุปผชาติ ทฬัหิกรณ์. การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ี 
  สารสนเทศในการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ   
  : โครงการเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระ 
            ราชดาริ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ   
  สยามบรมราชกุมารี ศูนยเ์ทคโนโลย ี 
  อิเลก็ทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ;   
  2551. 
พิมพพ์นัธ์  เดชคุปตแ์ละพรทิพย ์แขง็ขนั. สมรถนะ 
               ครูและแนวทางการพฒันาครู ในสังคมที 
  เปล่ียนแปลง. กรุงเทพ:  สาํนกัพิมพพ์ริก 
  หวานกราฟฟิค; 2551. 
สายฝน     เป้าพะเนา. “การศึกษาสมรรถนะการใช ้
  เทคโนโลยสีารสนเทศ  และการส่ือสารเพื่อ  
  การเรียนรู้  ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  
  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
 รัตนโกสินทร์ วทิยาเขตวงัไกลกงัวล” ภาควชิา 
  เทคโนโลยกีารศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
                มหาวทิยาลยัศิลปากร,  กรุงเทพ :  2554. 
สมบติั  ทา้ยเรือคาํ. ระเบียบวธีิวจิยัสาํหรับมนุษยศาสตร์ 
  และสังคมศาสตร์. พิมพค์ร้ังท่ี 3. กาฬสินธ์ุ :  
  ประสานการพิมพ;์ 2552. 
เอมอร จงัศิริพรปกรณ์.  บทท่ี 5  แบบแผนการวิจยั 
  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง. (ออนไลน์)   
                 สืบคน้จาก http : //pioneer.netserv.chula.ac.th/                   
                ~jaimorn/re5.htm; สืบคน้วนัท่ี 10 กนัยายน  
        2553.สืบคน้วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2551  
Perry, S.B. Evaluation the impact  of   training. Alexandria,   
                 VA:American  Society for Training and   
  Development ; 1997.  

สาขา ณ สกลนคร และ รศ.ดร.สมบติั ทา้ยเรือคาํ ท่ีให้
คาํแนะนาํและขอ้เสนอแนะดว้ยดี 

104




