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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีความมุงหมายเพื่อพัฒนาตัวบงชีแ้ละตรวจสอบ 

ความสอดคลองระหวางโมเดลโครงสรางตัวบงชีส้มรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารของครูคอมพิวเตอรที่พัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษ การวิจัยแบงออกเปน 

สองระยะ คือ ระยะที่หนึ่ง การพัฒนาตัวบงชี้สมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารของครูคอมพิวเตอร และระยะที่สอง การตรวจสอบความเที่ยงตรง 

เชงิโครงสรางของโมเดลตัวบงชีส้มรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู

คอมพิวเตอรที่พัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษ กลุมตัวอยางเปนครูผูสอนคอมพิวเตอร 

ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ปการศึกษา 

2560 จํานวน 425 คน ไดมาโดยการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi Stage Random 

Sampling) เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา  

5 ระดับ มคีาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ระหวาง 0.60 – 1.00 คาอํานาจจําแนก ระหวาง 

0.31 – 0.78 คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ โดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach เทากับ 

0.90 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธดวยวิธีของเพียรสันและคาพารามิเตอรโดยวิธีไลคลิฮูด

สูงสุด (Maximum Likelihood Estimate) วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
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 ผลการวิจัย พบวา 

  1. ตัวบงชีส้มรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู

คอมพิวเตอรประกอบดวย 5 องคประกอบหลัก 16 องคประกอบยอย 68 ตัวบงชี้  

จําแนกเปน ดานการมีความรูพื้นฐานในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

จํานวน 22 ตัวบงชี ้ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการติดตอสื่อสาร 

จํานวน 13 ตัวบงชี้ ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกตองตามกฎหมาย 

คุณธรรม จริยธรรมและปลอดภัย จํานวน 11 ตัวบงชี้ ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารในการเรียนการสอน จํานวน 12 ตัวบงชี้ และดานหลักการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ จํานวน 10 ตัวบงชี้ 

  2. โมเดลโครงสรางตัวบงชี้สมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารของครูคอมพิวเตอรกับขอมูลเชิงประจักษมีความสอดคลองกัน  

โดยมีคาไค-สแควร (Chi-square : 2) เทากับ 41.20 คาองศาอิสระ (df) เทากับ 43  

คานัยสําคัญทางสถิติ (p-value) เทากับ 0.55 คา 2/df เทากับ 0.96 ดัชนีวัดระดับ 

ความกลมกลืน (GFI) เทากับ 0.99 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) 

เทากับ 0.96 คาความคลาดเคลื่อนในการประมาณคาพารามิเตอร (RMSEA) เทากับ 0.00 

คาดัชนีแสดงขนาดของกลุมตัวอยางที่ยอมรับ (CN) เทากับ 647.15 ซึ่งเปนไปตาม

สมมติฐานที่ตั้งไว   

คําสําคัญ  ตัวบงชี ้การพัฒนาตัวบงชี้ สมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



TITLE      The Development of Performance Indicator about Information  

     and Communication Technology of Computer Teachers under  

     the primary Educational Service Area Sakhon Nakon office 1 

AUTHOR     Wanida Boonum 

ADVISORS    Assoc Prof. Dr.Sakthai Surakitbowon 

      Dr. Pornthep Steannopakao 

DEGREE     M.Ed. (Educational Administration and Development) 

INSTITUTION    Sakon Nakhon Rajabhat University 

YEAR     2019  

 

ABSTRACT 

  The objectives of this study were to develop the indicators and to examine 

the goodness-of-fit of the developed structural model on performance indicator about 

information and communication technology of computer teachers under the Primary 

Educational Service Area Sakhon Nakon office 1 with the empirical data. The study 

was divided into 2 phases. The first phase was the development of performance 

indicator about information and communication technology of computer teachers and 

second phase was the construct validity examination of the development model with 

the empirical data. The sample group consisted of 425 computer teachers under the 

Primary Educational Service Area Sakhon Nakon office 1 in the academic year B.E. 

2560, selected through multi-stage random sampling. Data collection tool was a  

5-level rating scale questionnaire with content validity index between 0.60 – 1.00  

and discrimination value between 0.31 – 0.78 the overall reliability value as calculated 

by using Cronbach Alpha Coefficient at 0.90 Statistics used in data collection was 

frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson product moment correlation 

and maximum likelihood method for parameter estimation, which were determined in 

data analysis process software. 
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  The study yielded the following results. 

   1. Performance Indicator about Information and Communication 

Technology of Computer Teachers comprised 5 main components, 16 sub components 

and 68 indicators, which could be grouped as the basic knowledge of information 

technology and communication side for 22 indicators, The information technology for 

communication side for 13 indicators, the information technology for communication 

regally moral ethics and safety side for 11 indicators, the information technology for 

communication in teaching and learning side for 12 indicators, and the information 

technology for communication in self-development and profession side for 10 

indicators. 

   2. The development of performance indicator about Information and 

communication technology of computer teachers showed a goodness-of-fit with the 

empirical data with chi-square at 41.20, df = 43, p-value = 0.55, 2/df = 0.96,  

GFI = 0.99, AGFI = 0.96, RMSEA = 0.00, CN = 647.15 which were in accordance 

with the set hypothesis. 
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