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บทคดั ย่อภาษาไทย  

ช่ือเรือ่ง กรอบมาตรฐานการจดัฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัพืน้ฐาน กรมพลศกึษา 
ผูว้ิจยั สพุจน ์ประกอบพรม 
ปรญิญา การศกึษามหาบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2563 
อาจารยท์ี่ปรกึษา อาจารย ์ดร. ธงชาติ พูเ่จรญิ  
อาจารยท์ี่ปรกึษารว่ม ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. ไพญาดา สงัขท์อง  

  
การวิจยัครัง้นี ้มีจดุมุง่หมายเพื่อสรา้งกรอบมาตรฐานการจดัฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัพืน้ฐาน 

กรมพลศึกษา กลุ่มตวัอย่างเป็นผูเ้ช่ียวชาญในดา้นการจัดการฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬา   จ านวน 20 ท่าน การ
คดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญเป็นการคดัเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เครือ่งมือที่ใชใ้นการวิจยัเป็นเทคนิค
เดลฟาย (Delphi Techniques) โดยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญรวมจ านวน 3 รอบ วิเคราะห์
สงัเคราะหข์อ้มลูดว้ยรอบที่หนึ่ง เป็นสถิติเชิงพรรณนาและค่าเฉลี่ย รอบที่สองและสามเป็นการวิเคราะหข์อ้มูล
จากค่ามธัยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม (Mode) ค่าพิสยัระหว่างควอไทล ์(IR) ค่าสมับูรณ์ของผลต่างระหว่าง
คา่มธัยฐานและคา่ฐานนิยม (IMd-MoI) มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ผลการวิจยัพบวา่ ผูเ้ช่ียวชาญสว่นมาก
อายอุยู่ในช่วงอายุระหว่าง 55-59 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 30.00 มากที่สดุ ระดบัการศึกษาปริญญาโทรอ้ยละ 45.00 
มากที่สดุ และผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสตูรการจดัผูฝึ้กสอนกีฬารอ้ยละ 40.00 มากที่สดุ และกรอบมาตรฐานการจดั
ฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาระดับพืน้ฐาน  กรมพลศึกษา ประกอบไปด้วย 5 มาตรฐาน ไดแ้ก่ 1. มาตรฐานดา้น
หลกัสตูรการฝึกอบรม ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัและเห็นดว้ยมากที่สดุ 11 ขอ้ (Mo = 5.00, Md= 
4.50-5.00, IR = 0.00-1.00) 2. มาตรฐานดา้นผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม ผูเ้ช่ียวชาญมีความคดิเห็นสอดคลอ้งกนัและ
เห็นดว้ยมากที่สดุ 11 ขอ้ (Mo = 4.00-5.00, Md= 4.50-5.00, IR = 1.00) 3. มาตรฐานดา้นวิทยากร ผูเ้ช่ียวชาญ
มีความคิดเห็นสอดคล้องกันและเห็นด้วยมากที่สุด  12 ข้อ  (Mo = 5.00, Md= 5.00, IR = 0.00-1.00) 4. 
มาตรฐานดา้นปัจจยัการสนบัสนนุการฝึกอบรม ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัและเห็นดว้ยมากที่สดุ 
12 ข้อ  (Mo = 5.00, Md= 5.00, IR = 0.00-1.00) 5. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการหลักสูตร /โครงการ 
ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัและเห็นดว้ยมากที่สดุ 12 ขอ้ (Mo = 5.00, Md= 5.00, IR = 0.00-1.00) 
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The purpose of this study was to establish a standard framework for sports coaching 

courses at the beginner level at the Department of Physical Education. The purposively samples 
were 20 experts. The sample group is experts who are knowledgeable, capable and experienced in 
the management of sports coaches training. Expert selection this study was purposive sampling. 
Tool for data collection were questionnaire of The standard framework for sports coaching courses at 
the beginner level at the Department of Physical Education by Delphi Techniques. Data were 
analyzed into descriptive statistics, mean (M), median(Md), mode(Mo),Interquartile range (IR),The 
quartile range and the absolute value of the difference between the median and the mode.(IMd-
MoI),at the statistically significant differences .05 level. The research results were found as follows: 
Most experts are in the age range between 55-59 years, accounting for 30.00%. 45.00% of the 
master degree graduates were the most, and 40.00% were experts in the curriculum of sports 
coaching.The standard framework for sports coaching courses at the beginner level at the 
Department of Physical Education of 5 standards including: 1.Training course of Standards was 
samples group have the most consensus 11 heading.  (Mo = 5.00, Md= 4.50-5.00, IR = 0.00-1.00) 
2.Trainees of Standard was samples group have the most consensus 11 heading. (Mo = 4.00-5.00, 
Md= 4.50-5.00, IR = 1.00) 3.Lecturer of Standard was samples group have the most consensus 12 
heading. (Mo = 5.00, Me= 5.00, IR = 0.00-1.00) 4.Training Support Factors of Standards was 
samples group have the most consensus 12 heading. (Mo = 5.00, Md= 5.00, IR = 0.00-1.00) 
5.Standards for Training Program Management was samples group have the most consensus 12 
heading. (Mo = 5.00, Md= 5.00, IR = 0.00-1.00) 
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กิตติกรรมประ กาศ 
 

กติตกิรรมประกาศ 
  

ปริญญานิพนธฉ์บบันี ้ประสบความส าเรจ็ไดด้ว้ยความเมตตากรุณาอย่างย่ิงจากอาจารย์ ดร.ธง
ชาติ พู่เจริญ อาจารยท่ี์ปรกึษาหลกั และผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ไพญาดา สงัขท์อง อาจารยท่ี์ปรกึษารว่มท่ี
คอยกรุณาใหค้  าแนะน าปรกึษาแนวทางท่ีถูกตอ้ง ตลอดจนแกไ้ขสิ่งบกพร่องต่างๆ ดว้ยความเอาใจใสอ่ย่าง
ดีตลอดมา ผูวิ้จยัรูส้กึซาบซึง้ในความเมตตากรุณาของท่านอาจารยท์ัง้สองเป็นอย่างย่ิง  จึงขอขอบพระคุณ
อย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี ้

ผูวิ้จัยขอขอบพระคุณ ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.พราม อินพรม ประธานกรรมการสอบปริญญา
นิพนธ ์และอาจารย ์ดร.สาธิน ประจนับาน กรรมการสอบปริญญานิพนธ ์ท่ีกรุณาใหค้  าชีแ้นะ ค าแนะน าใน
การแก้ไขงานส่วนต่างท่ียังบกพร่อง  เพ่ือให้งานวิจัยมีคุณภาพและสมบูรณ์มากย่ิงขึน้  ขอขอบคุณ
ผูท้รงคณุวฒิุทกุท่านท่ีใหค้วามอนเุคราะหใ์นการตรวจสอบ แกไ้ขเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัใหม้ีคณุภาพ และ
ผูเ้ช่ียวชาญในการใหข้อ้มลูตอบแบบสอบถาม 

ขอกราบขอบพระคณุคณาจารยใ์นสาขาสขุศกึษาและพลศกึษา คณะพลศกึษา มหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒ ทุกท่าน ท่ีไดป้ระสิทธิประสาทวิชาความรูแ้ก่ผูวิ้จยั จนกระทั่งไดจ้ัดท าปริญญานิพนธเ์ล่มนี  ้
ขอขอบคุณมิตรภาพจากเพ่ือนๆ  พ่ีๆ น้องๆ สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา คณะพลศึกษาทุกท่าน  และ
ขอบคณุ คณุทรพัยส์รุีย ์วงษา อาจารยก์มล  ตนักิมหงษ์  พ่ีๆ เพ่ือนๆ นอ้งๆ บา้นเกาะกา และกลุ่มพฒันาผู้
ฝึกสอนกีฬา สถาบันพัฒนาบุคลกรการพลศึกษาและการกีฬา กรมพลศึกษา เป็นอย่างย่ิงในการใหค้วาม
ช่วยเหลือเป็นก าลงัใจใหอ้ย่างดีย่ิง  ตลอดจนผูม้ีพระคณุทกุท่านท่ีไมไ่ดเ้อย่นาม ท่ีใหค้  าปรกึษาตลอดมา 

ขอกราบขอบพระคณุครอบครวั คุณย่าสวุรรณ  ประกอบพรม  คณุพ่อไพรชั  ประกอบพรม คุณ
แมน่นัทา  วธุศิริ ขอบคณุนอ้งชาย ซึง่ทกุคนคอยเป็นก าลงัใจใหค้วามช่วยเหลือและห่วงใยแก่ผูวิ้จยัตลอดมา 
ผูวิ้จยัรูส้กึซาบซึง้และจะขอเก็บไวใ้นความทรงจ าตลอดไป  ประโยชนแ์ละคณุค่าของปริญญานิพนธฉ์บบันี  ้
ขอมอบเป็นกตัญญูกตเวทิตาแด่บุพการี บูรพาคณาจารยแ์ละผูม้ีพระคุณทุกท่าน ท่ีท าใหข้า้พเจา้เป็นผูม้ี
โอกาสทางการศกึษาและประสบความส าเรจ็มาจนถงึทกุวนันี ้
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บทที ่1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

การพัฒนาประเทศไทยนับตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบนัท่ีผ่านมาประเทศไทยมีการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจอยา่งตอ่เน่ือง และการพฒันาประเทศคือการพฒันาเศรษฐกิจ ใหมี้ขีดความสามารถ
ในการผลิตสามารถแข่งขันสูงขึน้ได้ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศ  
การพฒันาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม การพฒันาทางดา้นจิตใจ รวมทัง้การพฒันาชนบทใหเ้ป็นระบบ
และเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ มีผลต่อการปรบัเปล่ียนกระบวนการท างาน วิถีชีวิต และการ
เปล่ียนแปลงการบริหารจดัการอย่างหลากหลายดา้นการพฒันา ดงันัน้การพฒันาประเทศตอ้งมี
ยทุธศาสตรท่ี์สามารถใชใ้นการพฒันาประเทศให ้มีความกา้วหนา้ มีความรว่มมือกนัทุกภาคส่วน 
ท่ีเก่ียวข้อง ในการบูรณาการรูปแบบต่างๆ ทุกมิติ ให้มีความเก่ียวข้องซึ่งกันและกัน สามารถ
ปรบัตัวให้ด  าเนินชีวิตไดอ้ย่างมีความสุขในทุกๆการเปล่ียนแปลง มีอาชีพท่ีมั่นคง สรา้งรายได ้
ทา่มกลางความเปล่ียนแปลงกฎเกณฑแ์ละกติกาใหม่ ๆ และมาตรฐานท่ีสงูขึน้ โดยเฉพาะปัจจบุนั
โลกมีความแตกต่างจากอดีตเป็นอย่างมาก หลายสิ่งหลายอย่างมีการเปล่ียนแปลงแบบก้าว
กระโดดอย่างรวดเร็วจนบางครัง้เราก็ตามการเปล่ียนแปลงเหล่านัน้ไม่ทนั ประเทศเราจ าเป็นตอ้งมี
การพัฒนาอย่างรอบดา้นท่ีเก่ียวขอ้งไปพรอ้มๆกัน ( พระราชบัญญัติการจดัท ายุทธศาสตรช์าต ิ
พ.ศ. 2560, 2561) 

ยทุธศาสตรช์าติของไทยในระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) เป็นเรื่องของการพฒันาและ
เสริมสรา้งศกัยภาพคนในประเทศ เพ่ือพฒันาประชากรคนไทยในสงัคมใหเ้กิดความมั่นคง มีความ
พรอ้มในทกุๆดา้น เป็นประชากรท่ีมีคณุภาพสามารถคิดไตรต่รองไดร้อบคอบ อยู่ในสถานการณท่ี์
เกิดขึน้ในปัจจุบนัของสงัคม ด าเนินชีวิตท่ีไม่ขดัต่อกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของประเทศชาต ิ
รวมไปถึงมีคณุธรรมจรยิธรรมอนัดีงามตามวิถีจารีตประเพณีไทย เคารพซึ่งกนัและกนัพรอ้มกา้วสู่
ความเป็นสากล อีกทั้งยังส่งเสริมใหป้ระชาชนคนไทยไดต้ระหนักถึงสุขภาวะ สุขภาพร่างกายท่ี
แข็งแรงสมบูรณ ์ไดเ้ขา้ใจความส าคญัและพรอ้มปฏิบตัิตนใหถู้กตอ้ง ดแูลตวัเองอย่างถูกวิธีตาม
ค าแนะน า หรือค าชีแ้นะท่ีใหป้ระชาชนพฒันาศกัยภาพของตนเองใหมี้สุขภาวะรา่งกายท่ีแข็งแรง 
ห่างไกลจากโรคต่างๆ และด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข พรอ้มทัง้มีเป้าหมายตอ้งการใหค้นไทยมี
สุขภาพร่างกายและสุขภาวะท่ีดีขึน้ โดยมีตัวชีว้ัดคือการเล่นกีฬา นันทนาการของประชาชน 
ตลอดจนการเขา้รว่มกิจกรรมต่างๆท่ีส่งเสริมการออกก าลังกาย นนัทนาการเพิ่มขึน้และส่งเสริม  
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การออกก าลงักาย โภชนาการ นนัทนาการท่ีถกูหลกัพลศกึษาและเหมาะสมกับช่วงวยั สนบัสนุน
สิ่งท่ีเอือ้อ านวยความสะดวกในการท ากิจกรรมต่างๆ (กรมพลศึกษา, 2560) เพ่ือให้มนุษยเ์กิดการ
พฒันาทัง้ดา้นรา่งกาย จิตใจ สติปัญญา สขุภาพ พลานามยั มีทกัษะ ความรูใ้นการประกอบอาชีพ 
เกิดการบูรณาการทุกฝ่ายทุกภาคส่วนเพ่ือใหเ้กิดการพฒันาท่ีดี บรรลุวตัถุประสงค ์ในการพฒันา
ประเทศจึงให้ความส าคญักับกีฬาท่ีถือไดว้่าเป็นเหตุผลส าคญัอย่างยิ่งในการพัฒนาประชาชน 
พฒันาสงัคม ดงัค ากล่าวท่ีว่า “กีฬาสรา้งคน คนสรา้งชาติ” ดงันัน้กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
ท่ีมีหน้าท่ีรบัผิดชอบโดยตรงในการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา จึงจัดท าแผนพัฒนาการกีฬา
แห่งชาติฉบับท่ี 6  (พ.ศ. 2560 - 2564) เพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทุกภาคส่วน ด าเนินการ 
ให้เป็นไปตามกรอบหรือทิศทางท่ีก าหนดเพ่ือเป็นกลไกของการพัฒนากีฬา นันทนาการ  
ของประเทศไดอ้ย่างมีคณุภาพกา้วสู่หลกัสากลบนพืน้ฐานความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน (ส านกังาน
ปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2559) ตามยุทธศาสตรท่ี์ 5 การพฒันาองคค์วามรูแ้ละนวตักรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบักีฬา เพ่ือพฒันาสุขภาพรา่งกายของประชาชนและของนกักีฬาใหมี้สขุภาพรา่งกายแข็งแรง 
(ส านักงานปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2559) การจดัท าแผนยุทธศาสตรก์รมพลศึกษา (พ.ศ. 
2560 – 2564) กรมพลศกึษาไดมี้การบริหารจดัการเก่ียวกบักีฬาและนนัทนาการท่ีสอดคลอ้งและเป็นไป
ตามทิศทางเดียวกนั ท่ีมุ่งสู่สนบัสนนุกีฬา และนนัทนาการ สรา้งเครือขา่ยและบรูณาการ พฒันาบคุลากร  
กีฬาและนนัทนาการใหมี้มาตรฐาน ส่งเสริม พฒันาองคค์วามรู ้นวตักรรม เพ่ือใหป้ระชาชนไดเ้ล่นกีฬา  
และนนัทนาการ จนเป็นวิถีชีวิตเพ่ือการมีสขุภาวะท่ียั่งยืน (อรุณยณีย ์เอือ้เฟ้ือสขุและวพจี ยงคง, 2559) 

กรมพลศึกษายุคใหม่ มีนโยบายและแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการพลศึกษา ในการ
พัฒนาทุกดา้น โดยด าเนินการปรบัปรุงนโยบาย แผนปฎิบัติการท่ีเก่ียวขอ้งทัง้กีฬา นันทนาการ  
วิทยาศาสตรก์ารกีฬา รวมไปถึงบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งใหมี้การปรบัเปล่ียนเรียนรูก้ารท างานใหม่ๆ 
หรือนโยบายใหม่ท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และประสานงานกับจังหวัด 
(ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา , 2559) และตามระเบียบของกรมพลศึกษา  
ว่าด้วยการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา พ.ศ. 2553  ตามท่ีได้มี 
พระราชกฤษฎีกาเปล่ียนช่ือส านักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการเป็นกรมพลศึกษา  
พ.ศ. 2553 ดังนั้น จึงเป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดด าเนินการอบรม  
การพฒันาบุคลากรดา้นกีฬา ดา้นนันทนาการและวิทยาศาสตรก์ารกีฬา ใหมี้ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึน้ (กรมพลศกึษา, 2561) กรมพลศกึษามีการพฒันาประชาชนใหมี้ความสามารถดา้นการกีฬา 
โดยเฉพาะองค์ความ รู้ของผู้ ฝึ กสอนกีฬา ของแต่ละประเภทกีฬาเพ่ื อให้มี องค์ความ รู ้
ท่ีแม่นย า และตรงเนือ้หา สามารถถ่ายทอดสู่นักกีฬาไดอ้ย่างถูกตอ้ง  มีวิธีการหรือกระบวนการ
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สอนถูกตอ้งตามมาตรฐานกีฬาประเภทนัน้ ๆ จึงจดัท าโครงการฝึกอบรมผูฝึ้กสอนขึน้เป็นประจ า  
ทกุปี เพ่ือมุ่งเนน้พฒันาผูฝึ้กสอนใหมี้ความเขา้ใจ การปฏิบตัิท่ีถกูตอ้งในประเภทกีฬาท่ีตวัเองสอน  
และสามารถถ่ายทอดความรูน้ัน้สู่ตวันักกีฬาไดจ้ึงเป็นการพฒันาท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่าง  
มีประสิทธิภาพ  เพราะเริ่มจากผูฝึ้กสอนไปสู่นกักีฬา ปัจจุบนักรมพลศึกษามีการจดัท าโครงการ
ฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาขั้นพื ้นฐานกว่า 28 ประเภทกีฬาครอบคลุมประเภทกีฬาสากลระดับ
นานาชาติ เช่น กรีฑา,กอลฟ์, กีฬาแฮนดบ์อลชายหาด,ดาบไทย, บาสเกตบอล, ฟุตซอล, ฟุตบอล 
เป็นต้น (สถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา , 2561) เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร ์20 ปีของประเทศ โดยเปิดรบัสมัครผู้ฝึกสอนทั่วประเทศท่ีมีความสนใจในการเข้า
ฝึกอบรมเข้าโครงการตามระยะเวลาท่ีเปิดรับสมัครและสถานท่ีจัดโครงการทั่ วประเทศ  
เพ่ือกระจายโอกาสในการเขา้ร่วมฝึกอบรมใหก้ับทุกภูมิภาคอย่างเท่าเทียมกัน และเปิดโอกาส  
ใหผู้ฝึ้กสอนสามารถเลือกระยะเวลาและสถานท่ีท่ีตนเองสะดวกในการสมคัรเขา้รว่มการฝึกอบรม 

ยุทธ  ไกยวรรณ์ (2559) กล่าวว่า การฝึกอบรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรพัยากร
มนุษยอ์ย่างหนึ่งเพ่ือใหรู้แ้ละเขา้ใจ สามารถลงมือปฏิบตัิงานได ้มีความช านาญอย่างเช่ียวชาญ
หรือสรา้งเสริมวิสยัทศันใ์หก้วา้งไกล และทนัสมยัทนัเหตกุารณข์องการเปล่ียนแปลงของสรรพสิ่ง
ทั้งหลาย แต่การฝึกอบรมท่ีดีจะตอ้งตอบสนองความตอ้งการของผู้เขา้ฝึกอบรม ดังนั้นการจัด
ฝึกอบรม ผู้จัดฝึกอบรมจะต้องอาศัยหลักสูตรท่ีพัฒนาขึน้มาตามกระบวนการท่ีถูกต้องและ
เหมาะสมเช่ือถือได ้จึงจะท าใหไ้ดห้ลักสูตร ฝึกอบรมน่าสนใจและตอบสนองความตอ้งการและ
ความสนใจของผูเ้ขา้ฝึกอบรม สอดคลอ้งกบั (นพเกา้ ณ  พทัลงุ, 2561) กล่าวว่าประโยชนข์องการ
ฝึกอบรมมีหลายประการ ดงันี ้1.เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของบุคลากรให้ทันกับการ
เปล่ียนแปลง 2. ช่วยใหห้น่วยงานมีก าลงัทดแทนไดท้นัท่วงที 3. เพิ่มความมั่นใจในการปฏิบตัิงาน  
4. ช่วยสรา้งเครือข่ายแลกเปล่ียนประสบการณแ์ละเรียนรูซ้ึ่งกันและกันระหว่างบุคลากรในขณะ  
ท่ีฝึกอบรม (เทคโนโลยีทางการศึกษา, 2533) การฝึกอบรมคือกระบวนการพัฒนาบุคลากร 
อีกรูปแบบหนึ่ง เพ่ือเพิ่มพูนประสิทธิภาพอนัน่าจะก่อใหเ้กิดประสิทธิผลต่อหน่วยงานเป็นส าคญั  
ในการจดัฝึกอบรมนัน้เจา้หนา้ท่ีฝึกอบรมตอ้งรูจ้กัการวางแผน คิดอย่างรอบคอบในการด าเนินการ
อยา่งมีขัน้ตอนท่ีชดัเจน เพ่ือใหก้ารปฏิบตักิารไดผ้ลดี   

ตามประกาศกรมพลศึกษา เรื่องหลักเกณฑก์ารประกันคุณภาพการฝึกอบรม กรมพล
ศึกษา ตามท่ีไดมี้ประกาศส านักงานพฒันาการกีฬาและนันทนาการ ลงวนัท่ี 17 มิถุนายน 2553 
เรื่องหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม ส านักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ  
แลว้นัน้ หลกัเกณฑป์ระกนัคณุภาพดา้นการออกแบบหลกัสตูรการฝึกอบรม เป็นหลกัเกณฑป์ระกนั
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คณุภาพการฝึกอบรม ท่ีประกอบดว้ย หลักสูตรการฝึกอบรม การคดัเลือกวิทยากร ผูเ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรม และสถานท่ีในการฝึกอบรมและ/หรือศกึษาดงูาน (กรมพลศกึษา, 2559) พบปัญหาว่ายงั
ขาดมาตรฐานของหลักสูตรฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา ท าให้หลักสูตรการอบรมแต่ละชนิดกีฬ า
แตกตา่งกนัออกไปขึน้อยูก่บัวิทยากรในการจดัฝึกอบรมนัน้ ๆ ท าใหข้าดความเป็นมาตรฐานในการ
จัดฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา ไม่ได้มีการจัดท ามาตรฐานของการจัดฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ  
ดว้ยเหตนีุผู้ว้ิจยัจึงสนใจศกึษากรอบมาตรฐานการจดัฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัพืน้ฐาน กรมพล
ศึกษา เพ่ื อให้การฝึกอบรมผู้ฝึ กสอนกีฬา มีระบบระเบียบ มีคุณภาพ  เป็น ท่ีน่าเช่ือถือ 
และมีมาตรฐานการฝึกอบรมระดบัสากล และเป็นประโยชนส์  าหรบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งจะไดน้  าขอ้มูล  
ท่ีไดร้บัไปปรบัปรุงโครงการอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัพืน้ฐานใหมี้ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
เพ่ือสรา้งกรอบมาตรฐานการจดัฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัพืน้ฐาน กรมพลศกึษา 

ความส าคัญของการวิจัย 
ท าให้ทราบถึงมาตรฐานของการจัดฝึกอบรมของผู้ฝึกสอนกีฬาระดับพื ้นฐานของ 

กรมพลศกึษา ไวเ้ป็นขอ้มลูและแนวทางในการปรบัปรุงพฒันา ปรบัปรุงแกไ้ขการจดัฝึกอบรมของ 
ผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัพืน้ฐานของกรมพลศึกษา ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้  และเพ่ือใหผู้ท่ี้สนใจ 
ในการจดัฝึกอบรมของผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัพืน้ฐาน ทัง้หนว่ยงานท่ีรบัผิดชอบ หรือผูท่ี้สว่นเก่ียวขอ้ง
ไดศ้กึษาคน้ควา้เพ่ือน าไปปรบัใชใ้หเ้หมาะสมและเกิดประโยชนส์งูสดุ 

ขอบเขตของการวิจัย 
ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้วิจัยมุ่งหวังเพ่ือสรา้งกรอบมาตรฐานการจัดฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา

ระดบัพืน้ฐาน กรมพลศกึษา โดยแบง่ออกเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่  
1. มาตรฐานดา้นหลกัสตูรการฝึกอบรม ไดแ้ก่  

1.1 หลกัสตูรมีความสอดคลอ้งกบันโยบาย และยทุธศาสตรข์องกรมพลศกึษา 
1.2 การวิเคราะหห์ลกัสตูรการฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัพืน้ฐาน 
1.4 กิจกรรมใหเ้กิดการเรียนรู ้
1.5 การประเมินหลกัสตูร  

2. มาตรฐานดา้นผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม ไดแ้ก่  
2.1 กระบวนการการคดัเลือก  
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2.2 บคุลากรท่ีผา่นการฝึกอบรม 
2.3. การน าองคค์วามรูไ้ปประยกุตใ์ช ้ 

3. มาตรฐานดา้นวิทยากร ไดแ้ก่ 
3.1 กระบวนการการคดัเลือกวิทยากร 
3.2 พิจารณาคณุสมบตัขิองวิทยากร 
3.3 ประชมุ ชีแ้จงเก่ียวกบัวตัถปุระสงคใ์หก้บัวิทยากร 

4. มาตรฐานดา้นปัจจยัการสนบัสนนุการฝึกอบรม 
4.1 ปัจจยัสนบัสนนุการฝึกอบรมดา้นสถานท่ี 
4.2 ปัจจยัสนบัสนนุการฝึกอบรมดา้นส่ือ อปุกรณแ์ละเอกสารการฝึกอบรม 
4.3 ปัจจยัสนบัสนนุการฝึกอบรมดา้นอ่ืนๆ 

5. มาตรฐานดา้นการบรหิารจดัการโครงการฝึกอบรม 
 5.1 การท าแผนงานโครงการฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัพืน้ฐาน กรมพลศกึษา 
 5.2 ด าเนินการจดัการฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัพืน้ฐาน กรมพลศกึษา 
 5.3 มีการติดตาม ประเมินผลโครงการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาระดับพื ้นฐาน  

กรมพลศกึษา 
5.4 การจัดฝึกอบรมตามแผนการพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา  

กรมพลศกึษา 
5.5 น าผลการตดิตามและประเมินมาปรบัปรุงพฒันาโครงการฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬา 

 
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่ าง ในการวิจัยครั้งนี ้ คือ ผู้เช่ียวชาญท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมี

ประสบการณ์ในด้านการจัดการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬามีทั้งหมด 20 ท่าน กลุ่มตัวอย่างตาม 
(Thomas T. Macmillan, 1971) ตั้งแต่ 17 ท่านขึน้ไปจะมีความคลาดเคล่ือนน้อยมาก เท่ากับ 
0.02 ใชว้ิธีการคดัเลือกกลุม่ตวัอยา่งเป็นแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

คณุสมบตัขิองกลุม่ตวัอยา่งในการคดัเลือก 
1. ผู้บริหารองคก์รกีฬา เช่น กรมพลศึกษา การกีฬาแห่งประเทศไทยสถาบันการศึกษา 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพลศกึษาและการกีฬา 
2. ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสตูรฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬา ท่ีมีประสบการณ ์มีวฒุิการศกึษา

ดา้นหลกัสตูรและมีช่ือเสียงเป็นท่ีประจกัษ ์
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3. ผูฝึ้กสอนกีฬาท่ีเป็นวิทยากรในหลกัสตูรฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาของกรมพลศึกษา
การกีฬาแหง่ประเทศไทย และสมาคมกีฬาแหง่ประเทศไทย 

 
ตัวแปรทีศ่ึกษา 
  ตวัแปรท่ีศึกษา คือ กรอบมาตรฐานการจัดฝึกอบรมของผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัพืน้ฐาน  

กรมพลศกึษา 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
กรอบมาตรฐานการจัดฝึกอบรม หมายถึง กรอบขอ้ปฎิบัติ ท่ียึดถือปฎิบตัิในการ

จัดการฝึกฝึกอบรม เพ่ือให้การจัดการฝึกอบรมมีมาตรฐานในด้านต่างๆ เช่น มาตรฐานด้าน
หลกัสูตรการฝึกอบรม มาตรฐานดา้นผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม  มาตรฐานดา้นวิทยากร  มาตรฐาน
ด้านปัจจัยการสนับสนุนการฝึกอบรม และมาตรฐานด้านการบริหารจัดการโครงการอบรม 
เป็นตน้ 

ผู้ฝึกสอนกีฬา หมายถึง ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในการฝึกสอนกีฬาท่ีมีความรู ้ความเข้าใจ 
เก่ียวกับชนิดกีฬานัน้ๆ อย่างเช่ียวชาญท่ีสามารถถ่ายทอดความรูใ้หแ้ก่นกักีฬา มีบทบาทในการ
ควบคมุดแูล ประสานงาน  เพ่ือใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามท่ีตัง้ไว ้

ผู้ฝึกสอนกีฬาระดับพื้นฐาน หมายถึง ผูป้ฏิบตัิหนา้ท่ีในการฝึกสอนกีฬาท่ีมีความรู ้
ความเขา้ใจ เก่ียวกับชนิดกีฬานัน้ๆ อย่างเช่ียวชาญท่ีสามารถถ่ายทอดความรูข้ัน้แรกเริ่ม ทักษะ
พืน้ฐาน ขอ้มลูเบือ้งตน้ของแตล่ะชนิดกีฬาใหแ้ก่นกักีฬาอย่างถกูตอ้ง มีบทบาทในการควบคมุดแูล 
ประสานงาน เพ่ือใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามท่ีตัง้ไวแ้ละเพ่ือใหบ้คุคลสามารถเรียนรู ้และปฏิบตัิ
ไดอ้ย่างถกูตอ้งตามหลกัการฝึกกีฬา สามารถฝึกสอนกีฬาตัง้แต่ระดบันกัเรียนและเยาวชนขึน้ไป 
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ศกึษาคน้ควา้ 
1. แผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับท่ี  6 
พ.ศ. 2560  – 2564 
2.แผนยุทธศาสตรก์รมพลศึกษา (พ.ศ. 
2560 – 2564) 
3.หลกัสตูรฝึกอบรม 
  3.1 แนวคดิเก่ียวกบัการฝึกอบรม 
  3.2 เทคนิคการฝึกอบรม 
  3.3 กระบวนการสรา้งหลกัสตูรฝึกอบรม 
  3.4 ประโยชนข์องการฝึกอบรม 
4. ผูฝึ้กสอนกีฬาขัน้พืน้ฐาน 
  4.1 บทบาทของผูฝึ้กสอนกีฬาท่ีดี 
  4.2 จรรยาบรรณของผูฝึ้กสอนกีฬา 
5. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  5.1 งานวิจยัในประเทศ 
  5.2 งานวิจยัในตา่งประเทศ   

แนวทางการสรา้งกรอบมาตรฐานการจดั
ฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัพืน้ฐาน

กรมพลศกึษา 
 

ม าต รฐ าน ห ลั ก สู ต รก า ร ฝึ ก อ บ รม 
ผู้ฝึกสอนกีฬาระดับพืน้ฐานกรมพลศึกษา 
1. มาตรฐานดา้นหลกัสตูรการฝึกอบรม  
2. มาตรฐานดา้นผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม  
3. มาตรฐานดา้นวิทยากร  
4. มาตรฐานด้านปัจจัยการสนับสนุนการ
ฝึกอบรม 
5. มาตรฐานดา้นการบริหารจัดการโครงการ
ฝึกอบรม 

กรอบมาตรฐานการจัดฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาระดับพืน้ฐาน
กรมพลศึกษา 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

การวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดศ้กึษาคน้ควา้เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งตา่งๆ เพ่ือสรา้งกรอบ
มาตรฐานการจัดฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาระดับพื ้นฐานกรมพลศึกษา  มีเอกสารท่ีผู้วิจัยได้
ท าการศกึษาคน้ควา้ ดงันี ้

1. แผนพฒันากีฬาแหง่ชาต ิฉบบัท่ี 6 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
2. แผนยทุธศาสตรก์รมพลศกึษา (พ.ศ. 2560 – 2564) 
3. หลกัสตูรฝึกอบรม 

3.1 แนวคดิเก่ียวกบัการฝึกอบรม 
3.2 เทคนิคการฝึกอบรม 
3.3 กระบวนการสรา้งหลกัสตูรฝึกอบรม 
3.4 โครงการฝึกอบรม 
3.5 ประโยชนข์องการฝึกอบรม 

4. ผูฝึ้กสอนกีฬาขัน้พืน้ฐาน 
4.1 บทบาทของผูฝึ้กสอนกีฬาท่ีดี 
4.2 จรรยาบรรณของผูฝึ้กสอนกีฬา 

5. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
5.1 งานวิจยัในประเทศ 
5.2 งานวิจยัในตา่งประเทศ 

1. แผนพัฒนากีฬาแห่งชาต ิฉบับที ่6 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
การกีฬาส าคัญในการพัฒนาคนพัฒนาสังคม ดังค ากล่าวท่ีว่า “กีฬาสร้างคน  

คนสรา้งชาติ” ดงันัน้ กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาซึ่งมีภารกิจหลักในการส่งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาการกีฬา จึงไดด้  าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบบัท่ี 6 (พ.ศ. 2560 – 
2564) เพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทั้งภาครฐั เอกชน และองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน ใช้เป็น
ทิศทางกรอบการด าเนินการ เพ่ือให้ประเทศให้ก้าวไปสู่ความ “มั่ นคง มั่ งคั่ ง และยั่ งยืน ”  
และมีมุ่งหวงัใหก้ารกีฬา นนัทนาการเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของประชาชนคนไทย อีกทัง้ยงัใหป้ระชาชน
ทุกคนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม เพ่ือสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงมีจิตใจท่ีร่าเริงแจ่มใส 
ประกอบกับมีองคค์วามรูด้า้นการกีฬาของการพัฒนากีฬาไทยสู่ระดบัสากล เพ่ือให้บรรลุจุดประสงค ์
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ท่ีว่า “การกีฬาเป็นส่วนส าคญัของวิถีชีวิตประชาชนทกุภาคส่วน และเป็นกลไกส าคญัในการสรา้งคณุคา่
ทางสังคมและส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ” จึงไดก้ าหนดยุทธศาสตร ์เพ่ือการพัฒนาการกีฬาไทย 
ใหเ้ดนิหนา้อยา่งภาคภมูิใจบนมาตรฐานสากล  

ยทุธศาสตรท่ี์ 1 การสง่เสรมิใหเ้กิดความรูแ้ละความตระหนกัของการออกก าลงักาย 
ยทุธศาสตรท่ี์ 2 การสง่เสรมิใหม้วลชนมีสว่นรว่มในกิจกรรม   
ยทุธศาสตรท่ี์ 3 การพฒันาการกีฬา 
ยทุธศาสตรท่ี์ 4 การพฒันาอตุสาหกรรมการกีฬา 
ยทุธศาสตรท่ี์ 5 การพฒันาองคค์วามรูด้า้นกีฬาและนวตักรรม 
ยทุธศาสตรท่ี์ 6 การยกระดบัการบรหิารจดัการดา้นการกีฬา นนัทนาการ  

 ทัง้นีป้ระเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในขอ้ท่ี1-3 เป็นกรอบท่ีจะไดด้  าเนินการพัฒนาการกีฬา 
ของประเทศตัง้แตร่ะดบัพืน้ฐาน มวลชน จนตอ่ยอดไปสู่สากลและอาชีพอยา่งมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

ในการศึกษาขา้งตน้สอดคลอ้งกับยุทธศาตรท่ี์ 1 การส่งเสริมใหเ้กิดความรูแ้ละความตระหนัก 
เก่ียวกับการกีฬาขัน้พืน้ฐาน และยุทธศาสตรท่ี์ 2 การส่งเสริมประชาชนคนไทย มีส่วนร่วมในกิจกรรม 
การกีฬา ท่ีส่งเสริมใหค้วามรูเ้ขา้เขา้ใจเก่ียวการพลศึกษา เช่น การเล่นกีฬาท่ีเป็นพืน้ฐาน เพ่ือใหบุ้คคล
ทั่ วไปสามารถเข้าถึ งทุกกิจกรรมนันทนาการและการเล่นกีฬาอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ  
ซึ่งมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การส่งเสริมให้เกิดความรู้และความตระหนักหลักการ 
ออกก าลังกาย 

มุ่งเนน้ใหเ้ด็กและเยาวชน ไดร้บัความรูด้า้นการกีฬาและนนัทนาการเบือ้งตน้อย่างถกูตอ้ง 
มีประสิทธิภาพ มีการออกก าลังกายท่ีถูกวิธี รูก้ฎ กติกา ในการเล่นกีฬา ส่งผลให้เด็ กและเยาวชน 
มีทัศนคติท่ีดีเก่ียวกับกีฬาและนนัทนาการ เรียนรูท่ี้จะมีน า้ใจนกักีฬาผ่านการเล่นกีฬา มีระเบียบวินัย 
เคารพกฎกติกา ยงัรวมไปถึงการสรา้งเครือข่ายในสถานศึกษาและชุมชนในความรว่มมือซึ่งกันและกัน 
ในการเป็นแรงผลกัดนัใหมี้การออกก าลงักายตัง้แตป่ฐมวยั 

1. เปา้ประสงค ์
เด็กและเยาวชน มีความเข้าใจ  มี ความรู้และทักษะในการเล่นกีฬาตนเองถนัดได ้

อย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงการออกก าลังกายและนันทนาการท่ีเป็นประโยชน์ กับทุกกลุ่ม 
และทกุพืน้ท่ี ท าใหมี้สขุภาพรา่งกายตามเกณฑม์าตรฐาน  มีระเบียบวินยัและน า้ใจนกักีฬา 
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2. ตวัชีว้ดั 
เด็กและเยาวชนทั่วประเทศไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ผ่านเกณฑม์าตรฐานสมรรถภาพทางกาย  

มีการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาผ่านโครงการ “1 โรงเรียน 1 กีฬา”  มีครูพลศึกษาในสถานศึกษารอ้ยละ 75    
ในสถานศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ จดักิจกรรมการใหค้วามรูแ้ละส่งเสริมการออกก าลงักายและการเล่น
กีฬานอกสถานศกึษา 

3. แนวทางการพฒันา 
เรง่สรา้งและพฒันาพลศกึษาและสขุศกึษาในสถานศกึษาทั่วประเทศในการเรียนรู ้การกีฬา

ขัน้พืน้ฐานในสถานศึกษาตัง้แต่ขัน้พืน้ฐานส าหรบัเด็กและเยาวชนคนพิการในสถานศึกษา  มีอุปกรณ ์
และสถานท่ีตามสถานศกึษา พฒันาคณุภาพของครูพลศกึษาใหมี้มาตรฐาน  มีการสนบัสนนุงบประมาณ
แก่สถานศึกษาของภาครฐัและส่งเสริมการพฒันาการกีฬาขัน้พืน้ฐานในชมุชนทอ้งถ่ินนอกสถานศึกษา
ควบคู่ไปกับการสรา้งความร่วมมือกบัภาคเอกชน ใหมี้การจดักิจกรรมการกีฬาขัน้พืน้ฐานนอกหลกัสูตร 
อาสาสมคัรและผูน้  าในระดบัเยาวชน เพิ่มความตระหนกัและเสรมิสรา้งน า้ใจนกักีฬา  

สรุปไดว้่ายุทธศาสตรท่ี์ 1 การส่งเสริมใหเ้กิดความรูแ้ละความตระหนักทุกดา้น  เช่น การกีฬา 
ขัน้พืน้ฐาน  นกัเรียน เยาวชน ประชาชนทั่วไปไดมี้ความรูพื้น้ฐาน และการเล่นกีฬาท่ีถกูตอ้ง รวมไปถึงให้
ทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดมี้ความร่วมมือกัน โดยให้มีการสนับสนุนการเล่นกีฬาในรูปแบบท่ีเป็นทั้ง
กิจกรรม หรือประชาสัมพันธ์ใหค้วามรูแ้ก่ประชาชน  ส่งเสริมใหมี้การจัดกิจกรรมการกีฬาขัน้พืน้ฐาน   
เพิ่มความตระหนักและเสริมสร้างน ้าใจนักกีฬา และวางระบบโครงข่ายความเช่ือมโยงทุกองค์กร 
ท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันา  

 
ยุทธศาสตรท์ี ่2  การส่งเสริมให้มวลชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม   
เป็นการส่งเสริมการพลศึกษาส าหรบัประชาชนทุกกลุ่ม เพ่ือสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง 

จะท าให้การด าเนินชีวิตเป็นไปอย่างมีความสุข ลดค่าใช้จ่ ายต่างๆ เช่นค่ายา ค่าวิตามิ น  
คา่รกัษาพยาบาล ลดปัญหาทางสงัคมได ้ เขา้ถึงกิจกรรมการออกก าลงักายและการเล่นกีฬา คอยอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชนทกุคน 

1. เปา้ประสงค ์
ประชาชนทกุคนมีสขุภาพโดยเฉล่ียท่ีดีขึน้จากการท ากิจกรรมพลศกึษา นนัทนาการและการเล่น

กีฬา ไดร้บัโครงสรา้งพืน้ฐานทางกีฬาอยา่งเทา่เทียมเสมอภาคกนั มีอาสาสมคัรทางการกีฬามีความพรอ้ม
ในการชว่ยเหลือ มีโอกาสในการเขา้ถึงการบรกิารทางการกีฬา 
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2. ตวัชีว้ดั 
มีการจัดเตรียมและพัฒนาสถานกีฬาสาธารณะให้แก่ประชาชนอย่างน้อย 1 แห่งต่อต าบล  

มีอุปกรณ์เพียงพอ มีบุคลากรในดา้นกีฬาและนันทนาการ รวมไปถึงกิจกรรมนนัทนาการและเล่นกีฬา 
เพ่ือทุกคน ประชาชนมีร่างกายท่ีแข็งแรงรอ้ยละ 5 และท่ีส าคัญมีอาสาสมัครทางการกีฬาของแต่ละ
หมูบ่า้น 

3. แนวทางการพฒันา 
มีอุปกรณ์กีฬาและสถานท่ีทางการกีฬาท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือการเล่นกีฬา บ ารุงรกัษา

โครงสรา้งพืน้ฐานตัง้แต่ระดบัทอ้งถ่ิน เพ่ือเพิ่มโอกาสในการเขา้ถึงใหแ้ก่ประชาชน และส่งเสริมการดแูล
รกัษาสถานท่ี มีสิ่งอ านวยความสะดวก มีความปลอดภัยตามความเหมาะสม ภาครฐัและภาคเอกชน  
มีมาตรการในการรกัษากฎระเบียบในการเล่นกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมให้สถานกีฬาขยายเวลา 
การให้บริการแก่ประชาชน ส่งเสริมการสรา้งความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนา
โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการกีฬารวมไปถึงพฒันาความรว่มมือระหว่างสถานศกึษาและสถาบนัอดุมศกึษา
ในการจัดกิจกรรม ใช้การส่ือสารผ่านส่ือสังคมออนไลน์ในการสร้างความตระหนักการเล่นกีฬา 
ท่ีมีความเหมาะสมกบักลุม่ประชาชนคนพิการและผูด้อ้ยโอกาส เพ่ือเผยแพรค่วามรูเ้บือ้งตน้ดา้นการดแูล
รกัษา  เสริมสรา้งความเสมอภาคในการเล่นกีฬาส าหรบัประชาชนทุกกลุ่ม พัฒนาบุคลากรการกีฬา
ส าหรบักิจกรรมในระดับท้องถ่ินโดยการส่งเสริมและพัฒนาผู้ฝึกสอน ผูต้ัดสิน และผู้บริหารการกีฬา 
ในทอ้งถ่ินไดท้  าการฝึกอบรม  

สรุปได้ว่า ยุทธศาสตร์ท่ี  2  มีการส่งเสริมกิจกรรมการเล่นกีฬาให้แก่ประชาชนทุกคน  
ในระดบัพืน้ฐานท่ีควรรู ้เพ่ือเสริมสรา้งกิจกรรมนนัทนาการของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวยัไดเ้ล่น
กีฬาท าใหป้ระชาชนมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง วิธีการ คือจัดหาและพัฒนาสถานท่ีและอุปกรณ์กีฬา 
ท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือการเล่นกีฬาของประชาชน พฒันากีฬาในทุกๆดา้น และส่งเสริมการสรา้ง
ความรว่มมือระหว่างภาครฐัและเอกชนในการจดักิจกรรมใหก้บัประชาชน และเสรมิสรา้งความเสมอภาค
ในการเขา้ถึงประชาชนทกุกลุม่ 

2. แผนยุทธศาสตรก์รมพลศึกษา (พ.ศ. 2560 – 2564) 
กรมพลศึกษายุคใหม่ มีนโยบายและแนวทางส่งเสริมใหเ้กิดการตระหนกัรู ้ส่งเสริม

และพัฒนาความรู้ นวัตกรรม รวมทั้งการยกระดับการบริหารจัดการ  ให้มีประสิทธิภาพ  
โดยมีหน่วยงานในสังกัดกรมพลศึกษา ได้แก่ ส  านักนันทนาการ ส านักวิทยาศาสตรก์ารกีฬา 
สถาบนัพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา  ส านักเลขานุการกรมพลศึกษา กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มงานคุม้ครองจริยธรรม  และหน่วยงานท่ีจัดตัง้ขึน้เอง
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ภายใน ไดแ้ก่ กองส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเพ่ือคนพิการและบุคคลพิเศษ สถาบันส่งเสริม 
มวยไทย กองมาตรฐานสถานการกีฬา กองวิชาการและแผนงาน 

 
2.1 วิสัยทัศน ์และพันธกิจ 
  ก าหนดวิสยัทศันก์รมพลศกึษาพิจารณาจากความมั่งคั่งใหก้บัทนุมนษุยใ์หค้วามสมบรูณ์

สรา้งการพัฒนาต่อเน่ือง เพ่ือพัฒนาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน ใหมี้ศกัยภาพเพียงพอในการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศทุกด้านทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา ส่งเสริมให้ประชาชนไดร้่วม
กิจกรรมนันทนาการ เล่นกีฬาจนเป็นวิถีชีวิต โดยการใช้กีฬาขั้นพืน้ฐาน กีฬาเพ่ือมวลชนและ
นันทนาการ เพ่ือให้เห็นถึงความส าคัญของการกีฬาและนันทนาการในการพัฒนาประเทศ 
ในระยะยาว 

วิสยัทศัน ์
"คนไทยออกก าลงักาย เลน่กีฬา และนนัทนาการเป็นวิถีชีวิต เพ่ือสขุภาวะท่ียั่งยืน" 
 

พนัธกิจ  
1. ขบัเคล่ือนนโยบายทางกีฬา และนนัทนาการใหบ้รรลผุลตามเปา้หมาย  
2. สรา้งเครือขา่ยและบรูณาการการกีฬา และนนัทนาการ กบัทกุภาคสว่น  
3. สง่เสรมิ และพฒันาบคุลากรใหมี้มาตรฐาน 
4. สง่เสรมิ พฒันา และเผยแพรอ่งคค์วามรู ้นวตักรรม 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 การจดัโครงรา่งการบริหารจดัการกรมพลศกึษา 
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2.2 ยุทธศาสตรก์รมพลศึกษา (พ.ศ. 2560 - 2564) 
ประกอบไปดว้ย 5 ยทุธศาสตรห์ลกัๆในการพฒันา ไดแ้ก่ 
ยทุธศาสตรท่ี์ 1 การสง่เสรมิการออกก าลงักาย กีฬา และนนัทนาการ 
ยทุธศาสตรท่ี์ 2 การสง่เสรมิและสนบัสนนุการสรา้งเครือขา่ย 
ยทุธศาสตรท่ี์ 3 พฒันาและสง่เสรมิมาตรฐานบคุลากรทางการกีฬาและนนัทนาการ 
ยทุธศาสตรท่ี์  4 สรา้งและพฒันาความรู ้ความสามารถ นวตักรรม 
ยทุธศาสตรท่ี์ 5 การพฒันาสูอ่งคก์ารคณุภาพ 
จากการศกึษาเอกสารแผนยทุธศาสตรก์รมพลศกึษา พบว่ายทุธศาสตรท่ี์เก่ียวขอ้งกบั

งานวิจัย ได้แก่ ยุทธศาสตรท่ี์ 3 การส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานบุคลากรทางการกีฬาและ
นนัทนาการ ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้  

ยทุธศาสตรท่ี์ 3 พฒันาและส่งเสริมมาตรฐานบุคลากรทางการกีฬาและนนัทนาการ 
เพ่ือพัฒนาการปฏิบตัิหน้าท่ีของบุคลากรทางการกีฬาและนันทนาการให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
การแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพของประชาชน รวมทั้งการส่งเสริม  
ใหป้ระชาชนไดท้ ากิจกรรมนนัทนาการ  

1. เปา้ประสงค ์
บุคลากรทางการกีฬาและนันทนาการมีความรู ้ความสามารถท่ีไดม้าตรฐานและปฏิบตัิ

หนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
2. ตวัชีว้ดั 
จ านวนบุคลากรทางการกีฬาและนันทนาการท่ีไดร้ับการพัฒนาและผ่านการประเมิน  

มีอตัราการเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 
3. แนวทางการพฒันา 
ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานบุคลากรทางการกีฬาและนันทนาการ พัฒนาการอบรม

สมรรถนะและหลกัสตูรฝึกอบรมบคุลากรทางการกีฬาและนนัทนาการ  (กรมพลศกึษา, 2560) 
สรุปไดว้่า ยุทธศาสตรท่ี์ 3 การส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานบุคลากรทางการกีฬา

และนนัทนาการ เพ่ือพฒันาการปฏิบตัิหนา้ท่ีของบุคลากรทางการกีฬาและนนัทนาการใหเ้ป็นไป
ตามมาตรฐาน  ซึ่งตอ้งเริ่มจากการพัฒนาบุคลากร วิทยากร ใหมี้องคค์วามรูค้วามสารถช านาญ  
ในดา้นนัน้ๆอย่างชดัเจน จึงมีการจดัฝึกอบรม ใหค้วามรูท้ัง้ระดบัพืน้ฐานหรือระดบัท่ีสงูขึน้ เพ่ือให้
บุคลากรเหล่านั้นสามารถถ่ายทอดได้อย่างถูกต้อง และการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร ์
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กรมพลศึกษา ต้องเป็นไปครบทุกด้านในการพัฒนาบุคลากร ประชาชน ให้สอดคล้องกับ
ยทุธศาสตรช์าต ิและเพ่ือใหป้ระชาชนไดผ้อ่นคลายและสามารถเลน่กีฬาไดอ้ยา่งถกูวิธี  

3. หลักสูตรฝึกอบรม 
3.1 แนวคิดเกี่ยวกับการฝึกอบรม 

1. แนวคิดเชิงระบบ (System approach)  
เป็นแนวคิดท่ีถูกน ามาใช้กันอย่างกว้างขว้างในหลายสาขาวิชา การวิเคราะห์ 

การฝึกอบรมตามแนวคิดเชิงระบบ  มุ่งเน้นประโยชนข์องส่วนรวมขององคก์รไม่ไดมุ้่งเพียงแค่
เฉพาะบคุคลเทา่นัน้ การน าแนวคดิเชิงระบบมาประยกุตก์บัการฝึกอบรม ดงัตอ่ไปนี ้

1. ปัจจัยน าเขา้ (Input) ไดแ้ก่โครงสรา้งทางสังคมขององคก์ร เช่น วัฒนธรรม 
ค่านิยม ปทัสถานขององค์กร ฯลฯ วิธีการท างาน พนักงานท่ีเข้ารับการฝึกอบรม วิทยากร  
สิ่งอ านวยความสะดวกตา่งๆ เชน่ สถานท่ี อปุกรณต์า่งๆและเงิน 

2. กระบวนการ (Process) เป็นวิ ธีการ กิจกรรม  และเทคนิคต่างๆ เช่น  
การบรรยาย การอภิปราย การฝึกปฏิบตั ิการมีปฏิสมัพนัธก์นัของบคุลากรเป็นตน้ 

3. ผลิตผล (Output) พฤติกรรมท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงจากการเข้ารับการ
ฝึกอบรม ไดแ้ก่ ความรู ้ทกัษะ ทศันคต ิความพงึพอใจ รวมทัง้ผลิตผลขององคก์ร 

4. ข้อ มู ล ย้ อ น ก ลั บ  (Feedback) เป็ น ก า รป ระ เมิ น ผ ล งาน  ต ล อด จน  
การวิพากษว์ิจารณเ์ก่ียวกบัการฝึกอบรมเก่ียวกบัผลลพัธ ์ 

5. สิ่งแวดล้อมภายนอก (Environment) เป็นสภาพแวดล้อมต่างๆ ท่ีส่งผลต่อ
บรรยากาศการท างาน เช่น กฎระเบียบ วฒันธรรมองคก์ร สภาพขององคก์ร สภาพของการแข่งขนั 
รวมถึงสภาพของสงัคม 

บุคคลท่ีเข้ารับการฝึกอบรมหลังจากเข้ารับการฝึกอบรมจะมีทักษะ ความรู ้  
หรือทศันคตท่ีิดีกวา่ก่อนเขา้รบัการฝึกอบรม 

 
2. แนวคิดในรูปแบบของกระบวนการฝึกอบรม (Process approach) 
ซีล ปีเตอร ์(Sheal  Peter, 1994) เสนอแนวคดิ เก่ียวกบักระบวนการฝึกอบรม ดงันี ้

1. พิจารณาความจ าเป็น  
2. จดุมุง่หมายในการฝึกอบรม  
3. สรา้งหลกัสตูรฝึกอบรม  
4. ออกแบบและคดัเลือกวิธีการฝึกอบรม  
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5. วางแผนแนวทางการประเมินผล  
6. จดัการวดัผลก่อนการฝึกอบรม  
7. ด าเนินการฝึกอบรม  
8. วดัผลหลงัสิน้สดุการฝึกอบรม 
 

3. แนวคิดของอัลสแ์ซก (Ulschak Approach) 
อัลส์แซก  (Ulschak, 2010 อ้างใน ฉัฐวีณ์   สิท ธ์ิศิรอรรถ , 2555) เสนอแนวคิด

เก่ียวกบัการฝึกอบรมเป็น 2 ลกัษณะ 
1. วงจรการฝึกอบรม มีขัน้ตอนดงันี ้

1.1 ความตอ้งการจ าเป็นในการฝึกอบรม เช่น ผลผลิตตกต ่า พนักงาน ลาออก 
ผลงานมีความบกพรอ่งผิดพลาด 

1.2 การตดัสินใจ โดยผูบ้รหิารตดัสินใจรว่มกบัพนกังานผูป้ฏิบตัิงานวา่ จะจดัการ
ปัญหาโดยการฝึกอบรม 

1.3 การประเมินก่อนด าเนินการ   
1.4 การวัดและประเมินผล เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้ เพ่ือการตัดสินใจ

ด าเนินงาน 
2. องคป์ระกอบของการฝึกอบรม เป็นการเสนอแนวคิดของการฝึกอบรมท่ีเป็นระบบ 

โดยมีรายละเอียดครบถว้น ไดแ้ก่ บทบาทหนา้ท่ีในการจดัการ ฝึกอบรม เครื่องมือ เทคนิค วิธีการ 
งบประมาณ ตลอดจนผลท่ีไดร้บัจากการฝึกอบรม 

 
4. แนวคิดเชิงเกษตรกรรม (Agricultural Model) 
แนวคิดเชิงเกษตรกรรมเปรียบเทียบการพัฒนาบุคคลเช่นเดียวกับการ ปลูกตน้ไม ้  

โดยอธิบายวา่การฝึกอบรมเป็นการพฒันาบคุคล  (ฉฐัวีณ ์ สิทธ์ิศริอรรถ, 2555, ) 
ค าว่า "ฝึกอบรม"  โดยให้ความหมายแยกค า ฝึก หมายถึงการท าให้เกิดความ

เช่ียวชาญ มีทกัษะ อบ และ รม ลว้นแลว้แตห่มายถึงวิธีการท่ีท าให ้"สกุ" อยา่งไรจงึจะเรียกว่า "สกุ" 
ถ้าเป็นอาหาร อาการสุกก็หมายถึงอาการของอาหารท่ีพรอ้มจะน ามารบัประทานได้อย่างถูก
อนามยั เกิดประโยชนต์อ่ผูร้บัประทาน ถา้เป็นคน "สกุ" ก็คงจะหมายถึง การท่ีบคุคลผูน้ัน้พน้สภาพ
จากการเป็น คนดิบ คือเป็นผูท่ี้รูจ้ริง ท าไดจ้ริง ไม่ใช่ครึ่งๆ กลางๆ และเม่ือน าบคุคลผูน้ัน้มาใชง้าน  
ก็สามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชนต์อ่หนว่ยงาน 
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การตีความ โดยจ าแนกค า ข้างต้น  เป็ นความ เห็ นส่ วนหนึ่ ง  ซึ่ งวิ เค ราะห  ์
ทางนิรุกติศาสตร ์หากจะจ าแนกความหมายของค าอีกแบบหนึ่งแล้วคือ ค าว่าฝึก ซึ่งหมายถึง  
to practice ในภาษาองักฤษ และอบรม ซึ่งหมายถึง to teach ในภาษาองักฤษ ดงันัน้ เราจะเห็น
ว่าค านีมี้ความหมายครอบคลุมไปถึงการสอนท่ีมิไดมุ้่งแต่จะศึกษาจากต าราอย่างเดียว หรือมิได้
มุง่ศกึษาจากทฤษฎีหรือพิสจูนท์ฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งเท่านัน้ แตมี่ความมุง่หวงัท่ีจะศกึษาและทดลอง 
ฝึกหดัควบคู่กันไปดว้ย ซึ่งสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการศึกษาท่ีว่าการศึกษาท่ีดีนั้นตอ้งเรียนควบคู่กับ
การลงมือ ปฏิบตัิ “learning by doing” จึงจะท าให้เกิดความเขา้ใจถ่องแท ้(สุพัตรา  ศรีสุวรรณ, 
2545) 

ดงันัน้ "การฝึกอบรม" ก็คือ การท่ีท าใหบ้คุคลมีความเช่ียวชาญท่ีแทจ้รงิ ปฏิบตัิงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ หรือกระบวนการในการพฒันาบคุคล เพ่ือใหก้ารฝึกอบรมไดเ้พิ่มพูนความรู ้
ความเขา้ใจ มีทศันคติท่ีเหมาะสม มีความช านาญ  แตค่วามหมายท่ีแทจ้รงิของการฝึกอบรม ยงัมี 
ผูเ้ขา้ใจผิดไปในทางดา้นความรูอ้ยูไ่ม่นอ้ยทัง้ผูฝึ้กอบรมและบคุคลทั่วไป (เริงลกัษณ ์ โรจนพนัธ,์ 2539) 
การฝึกอบรม คือกระบวนการท่ีท าให้เกิดการเรียนรู้ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เพ่ือพัฒนา
สมรรถภาพในดา้นต่างๆใหมี้มากยิ่งขึน้ ตลอดจนการปรบัปรุงพฤติกรรม น ามาซึ่งการแสดงออก 
ท่ีสอดคลอ้งกบัจดุประสงคท่ี์ตัง้ไว ้(Public Human Resource Administration, 2558) 

การฝึกอบรมเป็นเครื่องมือในการพฒันาทรพัยากรมนุษยมี์ความเขา้ใจ มีทกัษะและ
ความเช่ียวชาญช านาญหรือสร้างเสริมวิสัยทัศน์ให้กว้างไกล และทันสมัยทันเหตุการณ์ 
ของการเปล่ียนแปลงของสรรพสิ่งทัง้หลาย เป็นกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพของบคุลากรในการ
ท างานด้านต่างๆ รวมกัน ในเรื่อง ท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจงเนื ้อหา ท่ีได้รับมอบหมาย 
การฝึกอบรมจะตอ้งเป็นเรื่องท่ีตอ้งก าหนดระยะเวลาอยา่งแน่นอน สามารถประเมินผลไดห้ลงัจาก
การฝึกอบรมเสร็จสิ ้น  (นพเก้า ณ   พัทลุง , 2561) แต่การฝึกอบรม ท่ี ดีจะต้องตอบสนอง 
ความต้องการของผู้เข้าฝึกอบรม ดังนั้น การจัดฝึกอบรมผู้จัดฝึกอบรมจะต้องอาศัยหลักสูตร  
ท่ีพฒันาขึน้มาตามกระบวนการท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมเช่ือถือได ้จึงจะท าใหไ้ดห้ลกัสตูรฝึกอบรม
นา่สนใจและตอบสนองความตอ้งการและความสนใจของผูเ้ขา้ฝึกอบรม (ยทุธ  ไกยวรรณ,์ 2559) 

หลักสูตรประกอบไปดว้ยส่วนต่างๆ ตามท่ีทาบา(Taba  Hilda, 1962, ) เสนอไวว้่า 
หลักสูตรประกอบด้วยส่วนส าคัญ 4 ส่วน คือจุดมุ่งหมาย เป็นส่วนท่ีกล่าวถึงจุดหมายทั่ วไป  
และวัตถุประสงคเ์ฉพาะวิชา เนือ้หาวิชา เป็นส่วนท่ีกล่าวถึงเนือ้หาวิชาท่ีจัดไวใ้นหลักสูตรหรือ
ประสบการณต์า่งๆ เพ่ือใหผู้เ้รียนบรรลตุามจดุประสงคไ์ดรู้เ้นือ้หาวิชาอย่างมีประสิทธิภาพ  
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ส่วนประกอบของหลักสูตร เป็นการก าหนดหลักสูตรไปใช้ปฏิบัติรวมถึงกิจกรรม  
การเรียนการสอนไดแ้ก่ จุดมุ่งหมายหรือวตัถุประสงค ์เนือ้หาวิชา หรือปัจจยัท่ีเอือ้อ านวยต่อการ
ฝึกอบรมและการประเมินผล การจัดประสบการณ์เรียนรูห้รือวิธีกจัดการเรียนการสอน การวัด
ประเมินผล โดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน (Bishop. 1985:140 อ้างใน ศรณัยา  แสงหิรญั , 
2553, ) จึงสามารถท าใหผู้เ้รียนหรือผูเ้ขา้ร่วมฝึกอบรมเกิดการเรียนรู ้จนกระทั่ งเปล่ียนพฤติกรรม 
คือ ความรู ้การปฏิบตั ิและเจตคต ิ(จรูญศกัดิ ์ เบญมาตย,์ 2559, ) 

กรอบมาตรฐานหลกัสตูรการฝึกอบรมนกับรหิารระดบัสงู ประกอบไปดว้ย 
1. ช่ือหลกัสตูร  
2. ปรชัญาและแนวคดิ  
3. วตัถปุระสงค(์ของหลกัสตูร)  
4. คุณสมบตัิของขา้ราชการพลเรือนผูมี้สิทธิสมคัรเขา้รบัการฝึกอบรมหลกัสูตร 

นกับรหิารระดบัสงู  
5. การบรหิารจดัการหลกัสตูร  
6. ผลลพัธ ์(ท่ีคาดหวงั) 
7. งบประมาณด าเนินการ  
8. เนือ้หาหลกัสตูร  
9. ระยะเวลาการฝึกอบรมตลอดหลกัสตูร  
10. การพฒันาหลกัสตูรเสรมิ  
11. หลกัเกณฑ(์การส าเรจ็การฝึกอบรม) (ส านกังาน ก.พ., 2559) 

ผูว้ิจยัไดส้รุปองคป์ระกอบของหลกัสตูรได ้ 5 ดา้น ไดแ้ก่  
1. มาตรฐานดา้นหลกัสตูรการฝึกอบรม ไดแ้ก่  

1.1 หลกัสตูรมีความสอดคลอ้งกบันโยบาย และยทุธศาสตรข์องกรมพลศกึษา 
1.2 การวิเคราะหห์ลกัสตูรการฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัพืน้ฐาน 
1.4 กิจกรรมใหเ้กิดการเรียนรู ้
1.5 การประเมินหลกัสตูร  

2. มาตรฐานดา้นผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม ไดแ้ก่  
2.1 กระบวนการการคดัเลือก  
2.2 บคุลากรท่ีผา่นการฝึกอบรม 
2.3. การน าองคค์วามรูไ้ปประยกุตใ์ช ้ 
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3. มาตรฐานดา้นวิทยากร ไดแ้ก่ 
3.1 กระบวนการการคดัเลือกวิทยากร 
3.2 พิจารณาคณุสมบตัขิองวิทยากร 
3.3 ประชมุ ชีแ้จงเก่ียวกบัวตัถปุระสงคใ์หก้บัวิทยากร 

4. มาตรฐานดา้นปัจจยัการสนบัสนนุการฝึกอบรม 
4.1 ปัจจยัสนบัสนนุการฝึกอบรมดา้นสถานท่ี 
4.2 ปัจจยัสนบัสนนุการฝึกอบรมดา้นส่ือ อปุกรณแ์ละเอกสารการฝึกอบรม 
4.3 ปัจจยัสนบัสนนุการฝึกอบรมดา้นอ่ืนๆ 

5. มาตรฐานดา้นการบรหิารจดัการโครงการฝึกอบรม 
 5.1 การท าแผนงานโครงการฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัพืน้ฐาน กรมพลศกึษา 
 5.2 ด  าเนินการจดัการฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัพืน้ฐาน กรมพลศกึษา 
 5.3 มีการตดิตาม ประเมินผลโครงการฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัพืน้ฐาน  

กรมพลศกึษา 
5.4 การจดัฝึกอบรมตามแผนการพฒันาบคุลากร กรมพลศกึษา 
5.5 น าผลการตดิตาม ประเมินมาปรบัปรุงพฒันาโครงการฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬา 

สรุปไดว้า่ “การจดัฝึกอบรม” คือกระบวนการท่ีพฒันาหรือเพิ่มประสิทธิภาพบคุลากร 
ให้เกิดการเรียนรูจ้นมีความเข้าใจในหน้าท่ีท่ีตนรบัผิดชอบ เกิดทักษะ ความเข้าใจ เช่ียวชาญ 
คล่องแคล่วและมีทศันคติดีขึน้จากเดิม โดยเทคนิคกระบวนการต่างๆหรือวิธีการอย่างใดในดา้น 
ในหลกัสตูรท่ีเฉพาะเจาะจงท่ีเหมาะสม 

 
3.2 เทคนิคการฝึกอบรม 

เทคนิคของการสอนการอธิบายจะเหมาะกับบางอย่างเท่านั้น ฯลฯ ฉะนั้นผู้สอน
จ าเป็นต้องเลือกใช้เทคนิคเพ่ือให้เข้ากับบริบทความแตกต่างของบุคคลและเกิดผลมากท่ีสุด 
เทคนิคจึงมีบทบาทส าคญัในการถ่ายทอดความรู ้ทกัษะของวิทยากร และยงัมีผลไปถึงการจงใจ  
ใหเ้กิดการเรียนรูอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ตรงตามวตัถปุระสงคข์องโครงการฝึกอบรม 

เจ้าหน้าท่ีฝึกอบรม วิทยากร ผู้มีหน้าท่ีบริหารโครงการฝึกอบรมทุกระดับ ต้องรู ้
เก่ียวกับเทคนิค ทกัษะการฝึกอบรมรูปแบบต่างๆ เพ่ือจะไดจ้ดัการฝึกอบรมให้ถูกตอ้ง เหมาะสม 
เกิดประโยชน ์มีผลตอ่การฝึกอบรมท่ีดีกวา่เทคนิคในการฝึกอบรมท่ีใชก้นัทั่วไป  



  19 

1. การสอน โดยการบ รรย าย  (Lecture) เป็ น การสอน โด ยอาศัย หลั ก 
ความแตกต่างของความโดยผู้บรรยายมีความรูสู้งกว่าผู้เข้ารบัการอบรม และผู้สอนถ่ายทอด
ความรูใ้ห้แก่ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมทางเดียว เช่น การสอน บอกเล่า ทางวิชาการ 1 ทางเดียว 
เพ่ือสรา้งการเปล่ียนแปลง ดา้นความเช่ือ ความรูส้ึกนึกคิด โดยใชเ้หตผุล ความจงใจ ความจริง 
หลกัการทฤษฎีและวิธีการตา่งๆโดยจะตอ้งมีเอกสารประกอบการบรรยาย   

2. การน าอภิปราย (Leading discussion)เป็นเทคนิคการอบรมเพ่ือให้ความรู ้
โดยการแลกเปล่ียนประสบการณข์องผูเ้ขา้รว่มอบรม สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี ขอ้ยุติ
เป็นประโยชน ์ ตลอดจนการเรียนรูท่ี้กวา้งขวาง โดยมีผูน้  าอภิปราย ซึ่งตอ้งมีความสามารถเป็น
อย่างดีท่ีเกิดจากประสบการณใ์นหน่วยงานซึ่งมีเทคนิครายละเอียดปลีกย่อย ท่ีแต่ละคนผ่านมา
ย่อมมีคุณค่าต่อการถ่ายทอดแลกเปล่ียนให้แก่กันและกันของผู้ปฏิบัติงาน เป็นอย่างยิ่ ง  
ซึ่งการอภิปรายเท่านั้น ท่ีจะสามารถแคะหรือดึงออกมาจากตัวผู้ปฏิบัติงานการอภิปราย  
จ านวนระหวา่ง 15-20 คน ไมค่วรเกิน 25 คน  

3. การอภิปรายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  (Panel Discussion) การอภิปรายระหว่าง  
3-4 คน  

4. การประชุมวิชาการ (Institute) เป็นเทคนิคการประชุมเพ่ืออบรมทางวิชา 
การของสถาบันมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาผู้เข้าร่วมประชุม ท่ี มีความสามารถ 
ในทางวิชาการหรือประกอบอาชีพดา้นนัน้ๆ 

5. การสมัมนา (Seminar) เป็นการประชุมแบบหนึ่งท่ีใชเ้พ่ืออบรมพฒันาบุคคล 
และแก้ไขปัญหาท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจงของหน่วยงานหรือสถาบันแห่งนั้น มีการพิจารณา
ปัญหาท่ีกวา้งตลอดจนแนวทางการแกไ้ขปัญหา 

6. การสาธิตวิธี (Method Demonstration) เป็นการน าเอาของจริงมาแสดงวิธีท า
ใหผู้เ้ขา้อบรมเห็นของจริง กระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบตัิ วิธีการใชเ้ครื่องมือ ตอ้งจดัใหผู้อ้บรม
เห็นการท างานอย่างชัดเจนเหมาะสมกับกลุ่มเล็กๆ เหมาะกับงานท่ีตอ้งปฏิบัติใช้การบรรยาย 
ไม่ไดผ้ลในทางปฏิบตัิ หรืออาจใชป้ระกอบการบรรยาย การอภิปราย หลงัจากนัน้ควรมีการใหฝึ้ก
ปฏิบตัจิรงิ โดยการใชบ้ทบาทสมมตุดิว้ยก็ได ้(วิจิตร  อาวะกลุ, 2537, ) 

สรุปไดว้่า เทคนิคการอบรมมีหลายรูปแบบ ขึน้อยู่กบัวิทยากร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
น าเทคนิคตา่งๆมาใชใ้หถู้กตอ้งและเหมาะสม สอดคลอ้งกบับริบทในการฝึกอบรม โดยค านึงผูเ้ขา้
รบัการฝึกอบรม ชนิดกีฬาท่ีจดัฝึกอบรม และออกแบบร่วมกับการใชเ้ทคนิคเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์
สงูสุดในการจดัการฝึกอบรม สอดคลอ้งกับ (วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี, 2560) การคดัเลือก
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วิทยากรใหส้อดคลอ้ง โดยเฉพาะวิทยากรท่ีมีความสามารถในการถ่ายทอดและสรา้งกระบวนการ
เรียนรูท่ี้เก่งๆ จะท าให้มีโอกาสบรรลุวัตถุประสงคข์องโครงการฝึกอบรมและ(ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 1 จงัหวดัปทุมธานี, 2558) ควรพิจารณาความเหมาะสม โดยพิจารณา
จากประสบการณท่ี์เก่ียวขอ้ง เป็นผูท้รงคณุวฒุิ หรือผูท่ี้ไดร้บัการยอมรบั   

 
3.3 กระบวนการสร้างหลักสูตรฝึกอบรม 

ประกอบดว้ยดงัตอ่ไปนีคื้อ 
1. การก าหนดวตัถปุระสงคข์องการฝึกอบรม  
2. การก าหนดวตัถปุระสงคเ์ชิงพฤตกิรรม  
3. การก าหนดเนือ้หาของหลกัสตูร  
4. การก าหนดระยะเวลาของการฝึกอบรม  
5. การเลือกใชว้ิธีการฝึกอบรม  
6. การก าหนดวิธีการประเมินผลโครงการ 
  

1. การก าหนดวัตถุประสงคข์องการฝึกอบรม 
การก าหนดวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม เพ่ือให้สามารถสนองความต้องการ

จุดมุ่งหมายขององคก์ารไดอ้ย่างดีท่ีสุด  ดงันัน้ก่อนท่ีจะเริ่มใชห้ลกัสูตรผูส้อนก็จะตอ้งมาเริ่มต้น
ด้วยการวิเคราะห์หลักสูตร "การวิเคราะห์" หมายถึง การแยกแยะเพ่ือดูส่วนประกอบย่อย  
และท าความเข้าใจหลักสูตรให้ถ่องแท้เพ่ือท่ีจะสามารถใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
ทัง้นีเ้พราะ ผูเ้รียนจะมีพฤติกรรมอนัพึงประสงคห์รือไม่ก็ขึน้อยู่กับการรูจ้กัวิเคราะหห์ลกัสูตรและ
การเลือกใชห้นงัสือเรียนไดส้อดคลอ้งกนัดว้ย นั่นก็คือ ก่อนท าการสอนผูส้อนจะตอ้งรูจ้กัวิเคราะห์
หลกัสตูรและหนงัสือเรียนเพ่ือเป็นพืน้ฐานในการจดัการเรียนการสอนตอ่ไป (เครือวลัย ์ลิ่มอภิชาต.  
2553 อ้างใน ชูชัย  สมิทธิไกร, 2554, ) วัตถุประสงค์แต่ละระดับมีความแตกต่างกันอย่างไร  
ควรท่ีจะไดเ้ขา้ใจโครงสรา้งแตก่่อนท่ีจะอธิบายว่า ของหลกัสตูรการฝึกอบรมเสียก่อน  จะเห็นไดว้่า
หลักสูตรการฝึกอบรมประกอบดว้ย หมวดวิชา และแต่ละหมวดวิชาก็จะประกอบดว้ยรายวิชา 
ตา่ง ๆ ตวัอย่างเช่น หลกัสูตรการบริหารงานบุคคลอาจจะประกอบดว้ยหมวดวิชาต่าง ๆ 3 หมวด 
ไดแ้ก่ การสรรหาและคดัเลือกบคุลากร การบริหารค่าตอบแทน และการพฒันาบุคลากร ในหมวด
เก่ียวกับการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร อาจประกอบด้วยรายวิชาต่าง ๆ เช่น การทดสอบ  
การสมัภาษณ ์ฯลฯ 



  21 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร หมายถึง วัตถุประสงค์สูงสุดของโครงการฝึกอบรม  
หรือเป็นสิ่งท่ีองคก์ารตอ้งการจะไดร้บัจากการฝึกอบรม 

2. วตัถปุระสงคข์องหมวดวิชา หมายถึง สิ่งท่ีคาดหวงัจะได ้เรียนรูใ้นหมวดวิชาหนึ่ง ๆ 
3. วัตถุประสงคข์องรายวิชา หมายถึง สิ่งท่ีผู้ร ับการอบรมควรจะกระท าได้ภายหลัง 

การเรียนรูร้ายวิชานัน้ โดยทั่วไปแลว้ โดยทั่วไปแลว้มกัจะเขียนอย่างละเอียด (เทคโนโลยีทางการ
ศกึษา, 2533) 

 
2. การก าหนดวัตถุประสงคเ์ชิงพฤตกิรรม 
วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (behavioral objectives) คือ ค าบรรยาย เก่ียวกับพฤติกรรม

ซึ่งควรจะมีหรือแสดงออกมาได ้ภายหลงัจาก การฝึกอบรม ค าวา่พฤตกิรรมในท่ีนี ้จะมีความหมาย
ถึงความรู ้ทศันคต ิหรือการกระท าอยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือทัง้หมดก็ได ้ 

1. ความส าคญัของวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม การก าหนดวตัถุประสงค ์เชิงพฤติกรรม 
มีความส าคญัหลายประการดว้ยกนัคือ 

1.1 ชว่ยใหท้ราบแนวทางการคดัเลือกหรือออกแบบเนือ้หา เทคนิค และส่ือการสอน 
1.2 ชว่ยใหท้ราบแนวทางการประเมินผลการฝึกอบรม 
1.3 ชว่ยใหท้ราบความกา้วหนา้ในการเรียนรู ้ 

2. การเขียนวัตถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม วัตถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมท่ีดี ควรจะมีความ
ชัดเจน กระชับ และสามารถวัดได้ โดยทั่ วไปจะประกอบด้วย องค์ประกอบ 3 ประการดังนี ้
(Carnevale  Anthony. & Schulz  Eric, 1990) 

2.1 การกระท า (performance) หมายถึง สิ่งท่ีผู้เรียนสามารถกระท า ไดภ้ายหลัง 
การฝึกอบรม การเขียนขอ้ความเก่ียวกบัการกระท าท่ีดี ควรจะใชค้  ากริยาซึ่งมีความชดัเจน เจาะจง 
และสามารถสงัเกตและวดัได ้เชน่ เขียน เป็นตน้ 

2.2 เง่ือนไข (conditions) หมายถึง สถานการณซ์ึ่งการกระท านัน้เกิดขึน้ ตวัอยา่งเช่น 
เม่ือมีเรื่องเรง่ดว่น เม่ือมีผูม้าขอใชบ้รกิาร ฯลฯ 

2.3 เกณฑ ์(criterion) หมายถึง มาตรฐานหรือระดบัการปฏิบตัิงาน เป็นท่ียอมรบัได ้
โดยอาจจะระบคุวามถกูตอ้ง ความเร็ว จ  านวนท่ีผลิตได ้ระดบั ภาพ หรือความผิดพลาดท่ีอนญุาต
ใหเ้กิดขึน้ได ้ตวัอยา่งเชน่ ภายในเวลา 15 หรือผิดไมเ่กิน 5 ค  า 
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3. การก าหนดเนือ้หาของหลักสูตร 
หลกัสตูรของการฝึกอบรมคือ สาระความรูต้า่งๆ ในเรียนรูแ้ละน าไปใชใ้นการปฏิบตัิงาน

ของตน การก าหนดเนือ้หาของหลกัสตูรมี  3 ขัน้คือ การจดัเตรียมโครงรา่ง ของหลกัสตูร การสรา้ง
แผนการเรียน และการจดัวางเนือ้หาวิชา สอดคลอ้งกบั (สมทุร  รกัจ  ารูญ, 2547) ในการจดัล าดบั
นัน้เราจดัตามความจ าเป็นเรง่ดว่นก่อนหลงัโดยค านึงถึง 1. เกิดผลเสียหายอยา่งแรงกบัองคก์รหรือ
ส่วนรวมถา้ไม่รบัจดัฝึกอบรม 2. ตระหนกัถึงผลประโยชนส์่วนรวมเป็นหลกั เช่น การลดค่าใชจ้่าย
การเพิ่มผลผลิต การควบคุมคุณภาพ การปรับปรุงระบบการบริหารงาน เป็นต้น  3. ค านึงถึง 
ความจ าเป็นขององคก์ร เช่น องคก์รจ าเป็นตอ้งขยายตวัโดยการซือ้เครื่องจักรเข้ามาใหม่ มีการ
เปล่ียนกรรมวิธีการผลิตใหม่ ใน 1 ปีข้างหน้าหรือเจ้าหน้าท่ีไม่มีขวัญและก าลังใจ เป็นต้น 
นอกจากนัน้แลว้ยังตอ้งค านึงอีกว่า ถ้าจดัฝึกอบรมแลว้ 1. คุม้ไหม 2. ตรงตามวตัถุประสงคข์อง
องคก์ารหรือไม่ 3. หัวข้อท่ีจัดฝึกอบรมนั้นตอ้งจัดรีบด่วนเพียงใด 4. ทรพัยากรเพียงพอหรือไม่  
5. มีการวางแผนไวม้ากนอ้ยเพียงใด 6. ถา้จดัหลกัสตูรนีจ้ะเสียโอกาสในการจดัหลกัสตูรอ่ืนหรือไม ่
7. จังหวะในการจัดฝึกอบรม หลังจากหาข้อเท็จจริงต่างๆ เรียบรอ้ยแล้วก็น ามาวิเคราะห์ถึง
ความส าคญัในการฝึกอบรม อะไรไมใ่ช่แเละมีวิธีอ่ืนหรือไมท่ี่อาจจะแกไ้ขไดโ้ดยมิตอ้งฝึกอบรมหรือ
จ าเป็นตอ้งมีการฝึกอบรมจะฝึกอบรม 

1. การจัดเตรียมโครงร่างของหลักสูตร ขั้นตอนแรกของการก าหนด เนือ้หาหลักสูตร 
คือ การจัดเตรียมโครงร่างของหลักสูตร (course outline) ซึ่ง หมายถึง ค  าบรรยายเก่ียวกับ
โครงสรา้งเนือ้หาของโครงการฝึกอบรม(Carnevale  Anthony. & Schulz  Eric, 1990)  หลักสูตร
การฝึกอบรมควรจะประกอบด้วยเนื ้อหาสาระอะไรบ้างนั้น ควรจะยึดถือแนวทาง 3 ประการ
ดงัตอ่ไปนี ้

1. เนือ้หานัน้จะตอ้งสอดคลอ้งวตัถปุระสงค ์  
2. เนือ้หานัน้จะตอ้งสอดคลอ้งกบัสภาพการท างานจรงิ 
3. เนือ้หานัน้จะตอ้งมีความถกูตอ้งและทนัสมยั 
ตวัอย่างเช่น สมมุติว่าบริษัท ก ตอ้งการฝึกอบรมพนักงานขายให้มีความรู ้ทักษะ  

และความสามารถในการขาย ดังนั้น หลักสูตรการฝึกอบรมอาจจะประกอบด้วยหมวดวิชา  
ท่ีส  าคัญ 3 หมวดวิชา ไดแ้ก่ หลักการขาย ทักษะการติดต่อ สัมพันธ์กับลูกค้า หมวดวิชาทั้งสาม 
จะประกอบดว้ย รายวิชาอ่ืน  ๆอีกจ านวนหนึ่ง ส าหรบัเนือ้หาโดยละเอียดของแต่ละรายวิชา จะตอ้ง
พิจารณาอย่างรอบคอบ  ส าหรบัการจดัล าดบัขัน้ตอนการเสนอ เนือ้หานัน้ ควรจะกระท าโดยยึดถือ
แนวทาง ดงัตอ่ไปนี ้(Carnevale  Anthony. & Schulz  Eric, 1990) 
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1. เริ่มตน้ดว้ยการระบถุึงวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 
2. ใหภ้าพรวมอยา่งกวา้ง ๆ ของหลกัสตูรก่อนท่ีจะเจาะลกึลงไปในรายละเอียด   
3. จดัล าดบัเนือ้หาเริ่มจากสิ่งท่ีง่ายไปหาสิ่งท่ียาก   
4. จดัล าดบัเนือ้หาโดยเริ่มจากสิ่งท่ีเป็นหลกัการทั่วไปไปสูส่ิ่งท่ีกฎเกณฑเ์ฉพาะ 
5. จดัล าดบัอยา่งค านงึถึงความจ าเป็นก่อนหลงั หรือความเป็นผลตอ่กนั 
6. ใชป้ระสบการณข์องผูร้บัการอบรมใหเ้ป็นประโยชน ์เม่ือตอ้งเสนอความรูใ้หม ่ 

ควรจะน าสิ่งใหมไ่ปสมัพนัธเ์ก่ียวโยงกบัประสบการณเ์ดมิเพ่ือใหเ้กิดการเรียนรู ้
2. การสรา้งแผนการเรียนรู ้(lesson plan) คือ สิ่งท่ีอธิบายถึงวตัถปุระสงคข์องการเรียนรู ้

กิจกรรมการ เรียนรู ้ส่ือการเรียนรู ้และวิธีการประเมินผล การเขียนแผนการเรียนรูท่ี้ดี ควรจะบ่งชี ้
ถึงสิ่งท่ี ผูร้บัการอบรมจะตอ้งท า มิใช่สิ่งท่ีผูฝึ้กอบรมตอ้งการจะท า ทั้งนีอ้าจจะยึดถือแนวทาง
ตอ่ไปนี ้ในการสรา้งแผนการเรียนรู ้  

2.1 ระบุวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของแผนการเรียนรู้ ควรจะกระท าอะไรได ้
ภายหลงัการฝึกอบรม  

2.2 ก าหนดวา่ผูเ้ขา้รบัการอบรมจะตอ้งเรียนรูแ้ละเรียนทกัษะอะไรบา้ง  
2.3 จัดวางหัวขอ้ย่อยของบทเรียนตามล าดับท่ีเหมาะสม โดยยึดถือ แนวทางท่ีได้

กลา่วมาแลว้ในตอนท่ีผา่นมา 
2.4 ระบุเนือ้หาของหวัขอ้ย่อยโดยละเอียด โดยการตอบค าถามท่ีว่า “ผูร้บัการอบรม

จะตอ้งรูห้รือสามารถกระท าอะไร จงึจะบรรลถุึงวตัถปุระสงคท่ี์ 2 พฤตกิรรมท่ีก าหนดไว"้ 
2.5 เลือกกิจกรรมท่ีเหมาะสมในแตล่ะขอ้ยอ่ย ระบวุสัดอุปุกรณท่ี์จ าเป็นตอ้งใช ้
2.6 ทบทวนการจดัล าดบัเนือ้หา ปรบัปรุงแกไ้ขตามความเหมาะสม 
2.7 จดัเตรียมวิธีการประเมินผลการเรียนรู ้
 

4. การก าหนดระยะเวลาของการฝึกอบรม 
สิ่งท่ีจะตอ้งพิจารณา เก่ียวกับระยะเวลาของการฝึกอบรม คือ 1.การก าหนดระยะเวลา 

และการแบง่สรรช่วงเวลาของการฝึกอบรม 2. ก าหนดระยะเวลาทัง้หมด การก าหนดว่าการฝึกอบรม
หนึ่ง ๆ  ควรจะใชร้ะยะเวลาเท่าไรนัน้ รวมทัง้พืน้ฐานความรูข้องผูร้บัการอบรม หากวัตถุประสงคแ์ละ
เนือ้หาของการฝึกอบรมมีมากมาย ระยะเวลาท่ีใช้ก็จะต้องมากขึน้ตามไปดว้ย วัตถุประสงค์ 
ของการฝึกอบรมท่ีแตกตา่งกนั ระยะเวลาท่ีใชก็้แตกตา่งกนั  
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 5. การเลือกใช้วิธีการฝึกอบรม 
วิธีการฝึกอบรมมีหลายวิธีการ ดงันัน้ ตรงจุดนีจ้ะขอเนน้หลกัเกณฑก์ารเลือกใชว้ิธีการ

ฝึกอบรม เพ่ือใหเ้กิดการเรียนรูท่ี้มีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ ซึ่งมีสิ่งท่ีค  านงึถึงดงัตอ่ไปนี ้ 
1. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม พิจารณาการฝึกอบรมต้องการให้ผู้เรียนมีพฤติกรรม

อย่างไร สามารถกระท าสิ่งใดหรือมีความรูอ้ะไร ทัง้นีเ้พราะวตัถุประสงคท่ี์ต่างกัน อาจจะตอ้งใช้
วิธีการฝึกอบรมท่ีต่างกันดว้ย ตัวอย่างเช่น การบรรยายอาจจะเหมาะสมและมีความรูใ้หม่ ๆ  
แตอ่าจจะไมเ่หมาะสมกบัการฝึกทกัษะการพิมพดี์ด 

2. ประวตัิความเป็นมาของผูอ้บรม ซึ่งมีภูมิหลงัและมีความสนใจท่ีแตกตา่งกนั การเลือก
วิธีการฝึกอบรม จะตอ้งค านงึถึงตวัแปรเหลา่นีด้ว้ยเชน่เดียวกนั 

3. การปฏิบัติงานจริง ควรเลือกการจัดการฝึกอบรมแบบท่ีเปิดโอกาสให้ผู้อบรม  
เชน่ การใชเ้ทคนิคการจ าลองสถานการณ ์เพ่ือใหมี้ความคุน้เคยกบัสถานการณท่ี์จะตอ้งพบในการ
ท างานจรงิ 

 
6. การก าหนดวิธีการประเมินผลโครงการ 
(ศูนย์ถ่ ายทอด เทคโน โล ยีการสหกรณ์ ท่ี  1 จังหวัดปทุมธานี , 2558) กล่ าวว่า  

การประเมินผลเป็นการตรวจสอบว่าการฝึกอบรมไดบ้รรลวุตัถปุระสงคข์ององคก์รและผูเ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรม รวมทัง้บนัทกึตา่งๆท่ีไดจ้ากการจดัฝึกอบรม การประเมินผลตอ้งน าเกณฑใ์นรายละเอียด
แผนฝึกอบรมมาพิจารณา 

สรุปว่า กระบวนการสร้างหลักสูตรฝึกอบรม ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ  ท่ีส  าคัญ  
6 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ วตัถุประสงค ์ วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  เนือ้หาของหลกัสูตร  ระยะเวลาการ
ฝึกอบรม  การเลือกใช้วิธีการฝึกอบรม  และวิธีการประเมินผลโครงการ ซึ่งแต่ละขั้นตอนเป็น
กระบวนการท่ีส าคญัไมส่ามารถตดัออก หรือขา้มกระบวนการเหลา่นัน้ไปได ้

 
3.4 โครงการฝึกอบรม 

โครงการฝึกอบรม หมายถึง ขัน้ตอนวิธีการในหลกัสตูร รวมไปถึงการปฏิบตัิท่ีถกูตอ้ง 
เพ่ือใหมี้รายละเอียดท่ีครอบคลุมทุกประเด็นสามารถน าไป ปฏิบตัิไดจ้ริง และบรรลุวตัถุประสงค์
ของการฝึกอบรม  ในการบริหารงานขององคก์ารทกุประเภท โครงการ (Project) ถือเป็นงานส าคญั
ท่ีสอดคล้องกับหน่วยงานนั้นๆ ทั้งนีเ้พ่ือท่ีจะผลักดันให้เจตนารมณ์ในเชิงกลยุทธ์ (Strategic 
intent) อันได้แก่วิสัยทัศน ์พันธกิจ ดังนั้นเพ่ือความชัดเจนกระจ่างว่า โครงการมีลักษณะและ
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ขอบเขตอย่างไร ท่ีท าใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งรบัรูถ้ึงความส าคญัของโครงการมากยิ่งขึน้ (ปกรณ ์ ปรียากร, 
2556) 

 
ข้ันตอนด าเนินงาน 
1. การหาความตอ้งการจ าเป็นในการฝึกอบรม  
2. การสรา้งหลกัสตูร โดยจะตอ้งจดัท ารายการตา่งๆอย่างละเอียด เพ่ือเป็นเกณฑใ์นการ

เลือกวิธีการในการฝึกอบรม ประกอบด้วย วัน เวลา สถานท่ี ค่าใช้จ่าย วัตถุประสงค์ในการ
ฝึกอบรมกลุ่มเปา้หมายในการฝึกอบรม ระยะเวลาในการฝึกอบรม การประเมินและการรบัรองผล
การประเมิน  

3. การก าหนดโครงการฝึกอบรมคือ การวางแผนการด า เนินการขั้นตอนการเขียน 
เป็นลายลักษณ์อักษร ระบุรายละเอียดและเหตุผลทั้งหมด ประกอบด้วย ความจ า เป็น 
วตัถปุระสงค ์หลกัสตูร หวัขอ้วิชาตา่งๆ วิทยากร กลุม่เปา้หมาย  

4. การบรหิารโครงการฝึกอบรม  
5. การประเมินผลและตดิตามผลการฝึกอบรม 
ไพศาล  สวุรรณนอ้ย (2545) กลา่ววา่ การประเมินผล หมายถึง น าตวัเลขหรือสญัลกัษณ์

ท่ีได้จากการวัดมาตีค่าอย่างมีเหตุผล มาตีค่าและตัดสินคุณค่าของผู้เรี ยน การวัดผลและ 
การประเมินผล มีความแตกต่างกันไดบ้รรลุวัตถุประสงคข์ององคก์ร ซึ่งกระบวนการวัดผลและ
กระบวนการประเมินผลเป็นกระบวนการท่ีมีความตอ่เน่ือง  

จิรพร  สุเมธีประสิทธ์ิ (2017) กล่าวว่า การด าเนินงานในลกัษณะของโครงการมีความ
แตกต่างจากงานประจ าวันของกิจการ เพราะงานโครงการมีโอกาสเกิดความเส่ียงจากความ  
ไมแ่น่นอนมากกวา่ และการด าเนินโครงการอาจจะตอ้งเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ ์ดว้ยเหตนีุ ้
การตรวจสอบงานโครงการในฐานะผู้ประเมินอิสระท่ีเข้าไปพิจารณาการด าเนินงาน  เพ่ือหา
สญัญาณความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้ ไม่พึงประสงคใ์นการด าเนินงานโครงการ สามารถช่วยคน้หา
ค าตอบให้กับผู้บริหารระดับสูง การตรวจสอบงานโครงการจะได้ผลสรุปออกมาตามความ
คาดหมายและครบถว้นหรือไม่ ขึน้อยูก่บักรอบเวลาของการด าเนินโปรแกรมการตรวจสอบ และยงั
ขึน้อยู่กบัขนาดของโครงการ และความลึกในการวิเคราะหก์ารด าเนินงานโครงการท่ีตอ้งเพียงพอ
ตามความจ าเป็นดว้ย ซึ่งโดยเฉล่ียควรจะมีเวลาในการด าเนินงานตามโปรแกรมการตรวจสอบงาน
โครงการไมน่อ้ยกวา่ 5 วนั 
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การเขียนโครงการฝึกอบรม 
หลกัส าคญัในการเขียนโครงการ คือ เขียนใหน้่าอ่าน และจงูใจใหผู้อ้่าน หรือผูพ้ิจารณา

อนุมัติคลอ้ยตาม หรือพิจารณาอนุมัติไดโ้ดยง่าย การเขียนโครงการใหน้่าอ่านนัน้มีเทคนิคและ
วิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้

1. ช่ือโครงการ  
2. หลกัการและเหตผุล  
3. วตัถปุระสงคข์องโครงการ  
4. หลกัสตูรและวิธีการฝึกอบรม  
5. วิทยากรของการฝึกอบรม  
6. ระยะเวลาและสถานท่ีในการฝึกอบรม  
7. ผูร้บัการอบรม  
8. ประกาศนียบตัร/วฒุิบตัร  
9. การประเมินผลโครงการ  
10. ผูร้บัผิดชอบโครงการ  
11. งบประมาณของโครงการ  
12. รายช่ือผูร้บัการอบรม (ชชูยั  สมิทธิไกร, 2554) 

การฝึกอบรมประกอบดว้ยขัน้ตอนตา่งๆ ท่ีส าคญั ดงันี ้
ระยะท่ี 1 ก่อนการฝึกอบรม 

- การศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานในการฝึกอบรม 
- การวางแผนการฝึกอบรม 

ระยะท่ี 2 ระหวา่งการฝึกอบรม 
- การเตรียมการฝึกอบรม 
- การด าเนินการฝึกอบรม 

ระยะท่ี 3 หลงัด าเนินการฝึกอบรม 
การประเมินการฝึกอบรม 

กมลชนก  ก าเนิดนก (2556) กล่าวว่า โครงการท่ีดีควรมีลักษณะดงันี ้1. สามารถแก้ไข
ปัญหาได้อย่างมีประสิท ธิภาพ 2. มีรายละเอียด วัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน เฉพาะเจาะจง  
3.รายละเอียดโครงการต้องต่อเน่ือง สอดคล้องสัมพันธ์กัน 4. ตรงจุดมุ่งหมาย นโยบายของ
หน่วยงาน 5. สอดคลอ้งกับแผนงานพันธกิจขององคก์ร 6. ก าหนดการใชท้รพัยากรอย่างชดัเจน 
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เหมาะสม และคุ้มค่า 7. มีระยะเวลาท่ีแน่นอน ระบุวันเวลาเริ่มตน้สิน้สุด 8. สามารถติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลได้ สอดคล้องกับ  (ปกรณ์  ปรียากร, 2556) กล่าวว่า ขั้นตอนการ
วางแผน การประเมิน และการจัดท าโครงการ อันประกอบดว้ย 1. การระบุและก าหนดแนวคิด
โครงการ 2. การศึกษาความเป็นไปได้ การวิ เคราะห์ และการประเมินความเหมาะสม  
3.การออกแบบหรือการวางแผนในรายละเอียดดา้นตา่งๆของโครงการ 

 
3.5 ประโยชนก์ารฝึกอบรม 
การฝึกอบรมบุคลากรเป็นเครื่องมือของการบริหารชนิดหนึ่ง ซึ่ งได้รับการจัดขึ ้น 

เสริมสรา้งประสิทธิภาพการด าเนินงานองคก์ร กล่าวโดยทั่วไปแลว้ การฝึกอบรมมีบทบาทในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพดังต่อไปนี ้ (Johnson.  1976; McGehee 8 Thayer. 1961 อ้างใน ชูชัย  
สมิทธิไกร, 2554) 

1. ชว่ยพฒันาบคุลากรหลายๆดา้น เชน่ องคค์วามรู ้ความสามารถ ทกัษะ 
2. ชว่ยลดคา่ใชจ้า่ยดา้นคา่จา้งแรงงาน  
3. ชว่ยลดคา่ใชจ้า่ยดา้นการบรหิารบคุคล    
4. ชว่ยลดคา่ใชจ้า่ยในการใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ 
5. ชว่ยลดตน้ทนุการผลิต 
6. ช่วยตระเตรียมบุคลากรก่อนการกา้วขึน้ไปสู่ต  าแหน่งท่ีสงูขึน้การฝึกอบรมจะช่วย

ใหบ้คุลากรท่ีไดร้บัการเล่ือนต าแหนง่ใหม ่มีความพรอ้ม 
7. ชว่ยก่อใหเ้กิดความราบรื่น และลดความขดัแยง้ 
8. ชว่ยปรบัปรุงและพฒันาความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุลากรในองคก์ร (ชชูยั  สมิทธิไกร

, 2554) 
 

ประโยชนข์องการฝึกอบรมใน 3 ส่วนหลักคือ 
1.ในระดบัพนกังาน  
2.ในระดบัผูบ้งัคบับญัชา  
3.ในระดบัหนว่ยงาน/องคก์ร  
สรุปไดว้่า ประโยชนข์องการฝึกอบรม ช่วยพฒันาคนใหมี้ประสิทธิภาพในดา้นต่างๆ

มากขึน้ และชว่ยเตรียมความพรอ้มใหก้บับคุคลในการจะท างานเพ่ือใหง้านเกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 
อีกทัง้ยงัชว่ยพฒันาทกัษะ ความสามารถ องคค์วามรู ้ และทศันคตขิองบคุลากรใหดี้ขึน้ 
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4. ผู้ฝึกสอนกีฬาข้ันพืน้ฐาน 
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัติไดน้ิยาม “ผูฝึ้กสอนกีฬา” หมายความว่า ผูป้ฏิบัติหน้าท่ี 

ในการฝึกสอนกีฬาท่ีตอ้งใชค้วามรูแ้ละทกัษะเก่ียวกบักีฬาเพ่ือใหก้ารเล่นกีฬาเป็นไปอย่างถกูตอ้ง
ตามมาตรฐานของแต่ละชนิดกีฬา ตามพระราชบญัญัติ  (กระทรวงการท่องเท่ียวและการกีฬา, 
2560) 

 
4.1 บทบาทของผู้ฝึกสอนกีฬาทีด่ ี
กรมพลศกึษา (2552) ไดเ้สนอลกัษณะและบทบาทของผูฝึ้กสอน ไวด้งันี ้

1. ผูฝึ้กสอนตอ้งตระหนกัดีวา่การแพห้รือชนะนัน้ขึน้อยูก่ับหลายองคป์ระกอบ 
2. มีความมุง่มานะพยายาม มีระเบียบวินยั และมีความเสียสละ 
3. มีความรู ้ทักษะ ความสามารถสามารถถ่ายทอดความรู้และฝึกสอนได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ   
4. ยอมรบัฟังและเคารพในความคดิเห็นของนกักีฬา   
5. ควรฝึกสอนใหพ้อเหมาะกบันกักีฬา   
6. ใหก้ าลงัใจ กระตุน้ หรือจงูใจใหน้กักีฬาเกิดความรกัใครใ่นหมูค่ณะ  
7. ผูฝึ้กสอนจะตอ้งฝึกใหน้กักีฬาเกิดการเรียนรู ้
8. การฝึกจะตอ้งใชว้ิธีการฝึกหลายวิธี ขึน้อยู่กบัความสนใจของแตล่ะบคุคล  
9. การฝึกควรเริ่มจากการสอนทฤษฎีแลว้จงึปฎิบตัภิาคสนาม  
10. จดัท าสถิตกิารฝึก การเขา้รว่มการฝึก ความส าเรจ็ของนกักีฬาแตล่ะคน 
11. ผูฝึ้กสอนหาวิธีการในการชว่ยใหน้กักีฬามีความสามารถสงูสดุ  
12. ควรสรา้งเสริมสมรรถภาพและทดสอบความสามารถของนักกีฬาอยู่เสมอ  
13. นกักีฬาไดมี้การพฒันาสมรรถภาพและความสามารถอยา่งเตม็ท่ี 
14. ในขณะท าการแขง่ขนั อยา่สอนหรือตะโกนบอกนกักีฬามากเกินไป   
สรุปไดว้่าบทบาทของผูฝึ้กสอนเป็นเรื่องส าคญัในการจดัฝึกอบรม เพ่ือใหผู้ฝึ้กสอนได้

รูบ้ทบาทหน้าท่ี การวางตัวท่ีถูกตอ้งเหมาะสมควรมีทิศทางไปในทิศทางไหน และไดร้บัความ
เช่ือมั่นจากผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

 
4.2 จรรยาบรรณของผู้ฝึกสอนกีฬา 
สถาบนัผูฝึ้กสอนกีฬา สหราชอาณาจกัร และสภาจรรยาบรรณผูฝึ้กสอนกีฬาแห่งยุโรป  

ได้ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพผู้ฝึกสอนกีฬาประกอบด้วย จริยธรรมมาตรฐาน 10 ด้าน คือ  



  29 

ดา้นมนษุยศาสตร ์ดา้นความสมัพนัธ ์ดา้นการยึดมั่นสญัญา ดา้นความรว่มมือ ดา้นความซ่ือสัตย ์
ดา้นการโฆษณาสินคา้ ดา้นการรกัษาความลบัขอ้มลูสว่นบคุคล ดา้นการไมล่ะเมิดสิทธ์ิ ดา้นความ
ปลอดภัย และดา้นสมรรถนะ ซึ่งเป็นจรรยาบรรณพืน้ฐานท่ีผูฝึ้กสอน รวมไปถึงวิทยากรพึงมีและ
ควรปฎิบตัิ จรรยาบรรณของผูฝึ้กสอนถือเป็นเรื่องส าคญัอย่างมากในการท างาน เพ่ือใหผู้ฝึ้กสอน
รูจ้กัขอบเขต ขอ้ควรปฎิบตัขิองตนเองในการท างาน  

5. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
5.1 งานวิจัยในประเทศ 
ฐิตินันท์  คันทะวงศ ์(2541) ไดศ้ึกษา  การศึกษาความคิดเห็นของผู้เขา้รบัการอบรม

เก่ียวกับโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาขั้นพื ้นฐานของการกีฬาแห่งประเทศ มีวัตถุประสงค ์ 
1.เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้รบัการอบรมเก่ียวกับโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาขั้นพื ้นฐาน  
ใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเนือ้หาหลักสูตร ดา้นกระบวนการฝึกอบรม และดา้นการน าความรูไ้ปใช้  
2.เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูร้บัการอบรมเก่ียวกบัโครงการอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาขัน้พืน้ฐาน 
3.เพ่ือรวบรวมความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาและขอ้เสนอแนะในการจดัด าเนินงานโครงการอบรม 
ผูฝึ้กสอนกีฬาขัน้พืน้ฐาน 

ผลจากการศึกษาความคิดเห็นของผูร้บัการอบรมเก่ียวกับโครงการอบรมผูฝึ้กสอนกีฬา
ขัน้พืน้ฐานใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเนือ้หาหลกัสตูร ดา้นกระบวนการฝึกอบรม และดา้นการน าความรู  ้
ไปใช ้พบวา่ ผูเ้ขา้รบัการอบรมทัง้ 3 ชนิดกีฬา มีความคดิเห็นเก่ียวกบัโครงการอบรมผูฝึ้กสอนกีฬา
ขั้นพื ้นฐานโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้านทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดับมากเรียง
ตามล าดับ คือ ด้านการน าความรูจ้ากการฝึกอบรมไปใช้อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาด้าน
กระบวนการฝึกอบรม และดา้นเนือ้หาหลกัสตูร   
 ภานุพงษ์ จ  าปา (2556) กล่าวว่า การวิจยัครัง้นีมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือการพัฒนามาตรฐาน
วิชาชีพผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลของกรมพลศึกษา วิธีการด าเนินการวิจัย ใช้เทคนิควิธีวิจัย  
แบบเดลฟาย ในการรวบรวมความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญท่ีมีความรูค้วามสามารถ และมี
ประสบการณ์ในการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในประเทศไทย จ านวน 20 ท่าน เครื่องมือเป็น
แบบสอบถามจ านวน 3 รอบ  

ผลการวิจยั พบว่า การพฒันามาตรฐานวิชาชีพผูฝึ้กสอนกีฬาฟุตบอลของกรมพลศึกษา
ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ดา้น คือ มาตรฐานด้านความรู ้มาตรฐานด้านการปฏิบัติงานและ
มาตรฐานดา้นการปฏิบตัติน  
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นพพร จนัทรน าชู และคณะ (2558) ไดศ้กึษาการพฒันามาตรฐานวิชาชีพผู้ฝึกสอนกีฬา
วอลเลย์บอลบาสเกตบอล แฮนด์บอลและวู้ดบอล โดยการศึกษาเอกสาร การวิจัยเดลฟาย  
การประชมุกลุ่มย่อยและการประชมุวิพากษ ์เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม และการสนทนาจาก
ผูเ้ช่ียวชาญและผู้ให้ข้อมูลหลักท่ีเก่ียวข้องกับกีฬาแต่ละประเภท จ านวน 100 คน ผลการวิจัย 
พบว่ามาตรฐานวิชาชีพผู้ฝึกสอนกีฬาแบ่งเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย ระดับต้น ระดับกลาง  
และระดบัสูง และสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพผูฝึ้กสอนกีฬา แบ่งเป็น 3 สมรรถนะ ประกอบดว้ย  
1. สมรรถนะทั่วไป จ านวน 29 ขอ้ 2. สมรรถนะหลกัจ านวน 27 ขอ้ และ 3. สมรรถนะตามหนา้ท่ี 
จ  านวน 22 ขอ้ 

ภาณุ กุศลวงศ ์(2558) ไดศ้ึกษาการพัฒนาหลักสูตรครูผูฝึ้กสอนกีฬาเทควันโด ระดับ
มัธยมศึกษาไดศ้ึกษาเอกสารงานวิจัยและสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ศึกษาความ
คิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญม และมีประสบการณใ์นการสอนกีฬาเทควนัโดและการสอนพลศึกษาใน
ประเทศไทย 18 ท่าน มาสรุปเป็นแนวคิดในการร่างหลักสูตรครูผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโด ระดับ
มธัยมศกึษา 

 ผลการวิจัยพบว่า หลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโด ระดับมัธยมศึกษา มุ่งเน้น  
ใหค้รูพลศึกษามีความรูมี้ทักษะทางกีฬาเทควันโด สามารถน าความรูแ้ละทักษะกีฬาเทควนัโด 
ไปใชจ้ดัการเรียนการสอนในชั่วโมงพลศกึษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีคา่มธัยฐานและคา่ฐานนิยม 
อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ คา่พิสยัระหว่างควอไทล ์1.00 หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดสอดคลอ้งกัน
และมีค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 1.00 และ 1.41 โครงสรา้งของหลักสูตร ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ ประกอบไปด้วยความรูท้ั่ วไปเก่ียวกับกีฬาเทควันโด กฎ กติกา มารยาทของกีฬา 
เทควันโด หลักวิทยาศาสตรกี์ฬาเทควันโด ระเบียบแถวและการเคล่ือนไหวของกีฬาเทควันโด 
ทกัษะการเตะท่าพืน้ฐานของกีฬาเทควันโด ทักษะการใชมื้อในการปัดป้องและโจมตีทักษะการ
ต่อสู้ของกีฬาเทควันโด เทคนิคการสอนกีฬาเทควันโด ซึ่งให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู ้ 
ความเขา้ใจในเรื่องของกีฬาประเภทนัน้   

ไพญาดา  สังขท์อง (2558) ไดศ้ึกษา ความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสรา้งสมรรถนะ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษามีความ  
มุง่หมายเพ่ือศกึษาความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสรา้งสมรรถนะการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูู
ของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา กลุ่มตัวอย่างประกอบดว้ย อาจารย์
นิเทศก์การศึกษา อาจารยน์ิเทศวิชาเฉพาะและอาจารยพ่ี์เลีย้ง 100 คน ท่ีไดม้าจากวิธีการสุ่ม
ตวัอย่างแบบแบง่ชัน้อย่างมีสดัส่วน เครื่องมือท่ีใชใ้นเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามท่ีผูวิ้จยั
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สรา้งขึน้มีคา่ความเช่ือมั่นเท่ากับ .85 วิเคราะหข์อ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และวิเคราะหช์อ่งวา่งระหวา่งสมรรถนะ 

ผลการวิจยัพบวา่ 
1. สมรรถนะท่ีเป็นจริงในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนิสิตหลักสูตรการศึกษา

บณัฑิตสาขาวชิาพลศกึษาโดยรวมอยูใ่นระดบัดี 
2. สมรรถนะท่ีควรจะเป็นในการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูของนิสิตหลกัสูตรการศกึษา

บณัฑิตสาขาวชิาพลศกึษาโดยรวมอยูใ่นระดบัดีมาก 
3. เม่ือวิเคราะหช์่องวา่งระหว่างสมรรถนะท่ีเป็นจริงและสมรรถนะท่ีควรจะเป็น จะพบว่า

สมรรถนะท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นในการเสรมิสรา้งส าหรบัการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครููของนิสิต
หลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต 

ลภัสรดา  มุสิกวงศ์ (2559) วิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น  าแบบ 
ใฝ่บริการของนักศึกษาวิทยาลัยดุสิต เพ่ือเพ่ือพัฒนาการวิจัยนี ้ในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
ภาวะผูน้  าแบบใฝ่บริการของนักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี โดยมีวัตถุประสงค ์ดงันี ้1. เพ่ือศึกษา
องคป์ระกอบภาวะผู้น  าแบบใฝ่บริการของนักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี 2. เพ่ือสรา้งหลักสูตร
ฝึกอบรม และ 3. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น  าแบบใฝ่บริการของ
นักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 412 คน และ 2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้จ  านวน 30 คน เครื่องมือ ท่ีใช้ในการวิจัย เป็น
แบบสอบถาม และวิเคราะหข์อ้มลูสถิติพืน้ฐาน องคป์ระกอบเชิงส ารวจ และการทดสอบที (t-test 
dependent) 

ผลการวิจยัสรุปไดด้งันี ้
การวิเคราะหพ์บว่า ภาวะผูน้  าแบบใฝ่บริการของนกัศึกษาวิทยาลยัดสุิตธานี มีจ  านวน  

6 องคป์ระกอบ และ 40 ตวัแปร หลกัสตูรฝึกอบรมภาวะผูน้  าแบบใฝ่บริการของนกัศกึษาวิทยาลยั
ดุสิตธานีมีความเหมาะสมมากพิจารณาจากการประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรใน 3 ส่วน 
ไดแ้ก่ 1. การประเมินเอกสารหลกัสตูรฝึกอบรม 2. การประเมินการใชห้ลกัสตูร 3. การประเมินผล
สมัฤทธิผลของหลกัสูตรมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งในระดบัมาก อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 
ท่ี .05 แสดงวา่ การฝึกอบรมมีผลใหน้กัศกึษามีภาวะผูน้  าแบบใฝ่บรกิารเพิ่มขึน้ 
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5.2 งานวิจัยในต่างประเทศ 
โทมัส  ไวด์เนอร์ และโจเลน เฮนนิ ง. (Thomas Weidner G. & Jolene Henning M., 

2004) วิจยัเรื่องการพฒันามาตรฐานและเกณฑก์ารคดัเลือกการฝึกอบรมและการประเมินผลการ
ฝึกอบรมกีฬา เพ่ือพัฒนามาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องในการเลือกการฝึกอบรมและ 
การประเมินผลการฝึกอบรมกีฬาไดร้บัการอนุมตัิอาจารยท์างคลินิก (ACIS) พบว่า มีมาตรฐาน 7 
และหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งในการพฒันาโครงการวิจยัไม่ใช่เพียงแต่ส  าหรบัการเลือกการฝึกอบรม
และการประเมิน ACI แต่ยังส าหรบัการพัฒนาความเขา้ใจในความตอ้งการของการศึกษาทาง
คลินิกในทั่วไปท่ี นอกจากนีก้ารวิจยัควรมีการตรวจสอบมาตรฐานเหล่านี ้หรือเกณฑใ์นหมู่ ACIS 
การฝึกอบรมกีฬาท่ีเป็นตวัแทนของความแตกตา่งของการตัง้คา่ทางคลินิก คาดวา่การวิจยันีจ้ะชว่ย
เราในการประชุมท่ีดีกว่าความตอ้งการของนักเรียนฝึกอบรมกีฬาโดยการสรา้งและการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนทางคลินิกในการฝึกอบรมกีฬาจึงเตรียมความพรอ้มผูป้ฏิบตัิงานท่ีมี
อ านาจมากขึน้ในการใหบ้รกิารประชากรท่ีใชง้านทางรา่งกาย 

อาร ์เจ ลอวเ์รนซ ์ (R. J. LAWRENCE, 2016) ไดใ้หข้อ้มลูว่า การฝึกอบรมมาตรฐานการ
ฝึกอบรมท่ีไดร้บัจากสถาบนัการศึกษา ใด ๆ ขึน้อยู่กบัหลกัสตูรของครูผูส้อน อปุกรณก์ารสอนท่ีมี
อยู่และนักเรียน ประสบการณ์พืน้ฐานของหน่วยฝึกอบรมของออสเตรเลียในแต่ละดา้นเหล่านี ้
อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแตล่ะหน่วยฝึกอบรมทั่วไปทัง้สามแห่งนัน้เป็นไปตามรูปแบบทั่วไป
ขององักฤษในหลกัสตูรระดบัปริญญาตรีสองปีแตต่วัอย่างขององักฤษนัน้ไมไ่ดเ้ป็นไปอยา่งเลวรา้ย
เพราะหลกัสูตรของออสเตรเลียนัน้มีทัง้วิชาพืน้ฐานและการสอนทกัษะวิชาชีพท่ีหลากหลายดว้ย
ความตอ้งการงานภาคสนามมากเชน่กนั หลกัสตูรนีจ้ึงมีคนหนาแน่นเกินไปส าหรบัการเขา้ใจทัง้ใน
วิชาพืน้ฐานและทกัษะวิชาชีพส าคญัเป็นพิเศษในแตล่ะหลกัสตูรคือชดุการบรรยายซึ่งมกัจะรวมกบั
ชัน้เรียนอภิปรายเพ่ือการสอนทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะท่ีชัดเจนท่ีสุดของหลักสูตรหนึ่งปีของ
สถาบนัอลัโมเนอ่รส์องหลกัสตูรคือการเนน้การฝึกภาคปฏิบตัิ 

สรุปได้ว่า การจัดการฝึกอบรมเป็นสิ่งจ  าเป็นในการพัฒนาตัวบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญมากยิ่งขึน้ อีกทัง้การจดัการฝึกอบรมตอ้งท าการรา่งหลกัสูตร เพ่ือใหไ้ดม้าซึ่งหลกัสูตร  
ในการจัดฝึกอบรม ผ่านกระบวนการทางวิชาการ กรอบมาตรฐานการจัดหลักสูตรเป็นสิ่ง 
ท่ีละเอียดอ่อนและส าคญัอย่างมากในการจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่บุคลากรใหเ้กิดความ
เช่ียวชาญ 

ทูเกนดอ์ทั  เฮนรี่ และ อลูมู  ดาวิท (Tugendhat  Henry & Alemu  Dawit, 2016) ศึกษา
หลกัสูตรการฝึกอบรมการเกษตรของจีนส าหรบัเจา้หนา้ท่ีแอฟริกัน: ระหว่างอ านาจกับพันธมิตร 
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พบว่า หลักสูตรการฝึกอบรมมีส่วนช่วยในการมีส่วนร่วมทางการทูตของจีนในแอฟริกาอย่าง
แน่นอนและสามารถมองเห็นไดว้า่เป็นส่วนหนึ่งของ“พลงัอ่อนนุม่” ท่ีกวา้งขึน้ สรา้งการเช่ือมตอ่กบั
ผูเ้ขา้รว่มจากแอฟริกาหลายพนัคนจากแผนกรฐับาลและโปรแกรมท่ีหลากหลายและระดบัอาวุโส  
ท่ีแตกต่างกันจากทั่วทวีปสรา้งขึน้เพ่ือทรพัยากรขนาดใหญ่ท่ีจะวาดในอนาคต ความปรารถนาดี
และประสบการณ์ในเชิงบวกของประเทศจีนแสดงให้เห็นว่าผูเ้ขา้ร่วมเกือบทุกคนไดก้ล่าวเสริม 
แม้ว่าความรูท้ักษะและการถ่ายโอนท่ีไม่เกิดผลกระทบท่ีเป็นรูปธรรมและเป็นรูปธรรมในทันที  
แต่ประโยชนท่ี์จะไดร้บัในระยะยาวของการมีส่วนร่วมนีก็้มีความส าคญัเช่นกันในฐานะหุน้ส่วน  
ท่ีส  าคัญของประเทศในแอฟริกา หลักสูตรการฝึกอบรมซึ่งเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคัญและก าลัง
เติบโตของความรว่มมือดา้นการพฒันาของจีนจึงเป็นตวัแทนของความรูท้กัษะและการถ่ายทอด   
อยูใ่นบรบิทท่ีกวา้งขึน้ของการมีสว่นรว่มซึ่งมีมิตทิางการเมืองเชิงพาณิชยแ์ละนโยบายตา่งประเทศ  

ซูจิโมโต ดาไอ และ มทัทะโคละ คารล์ (Sugimoto  Dai. & Mattacola Carl G. etc, 2017) 
วิจยัเรื่องการฝึกอบรมประสาทและกลา้มเนือ้ป้องกันส าหรบัหญิงสาวของนกักีฬา เพ่ือมุ่งเนน้การ
วิเคราะหก์ารปฏิบตัติาม 2 ประเภท การปฏิบตัติามผูใ้หบ้รกิารแทรกแซงโดยท าตามโครงการศกึษา 
(การปฏิบัติตามโคช้) และการปฏิบัติตามนักกีฬาแต่ละคนโดยมีการปฏิบัติตาม NMT ท่ีไดร้ับ
มอบหมาย ส าหรบัการศกึษาการฝึกอบรมการแทรกแซงประสาทและกลา้มเนือ้ (NMT) การปฏิบตัิ
ตามโปรโตคอลเป็นตวัแปรส าคญัในการพิจารณาความส าเร็จและประโยชนข์องโปรแกรมเหล่านี ้ 
หลายกลุ่ม 2-15 ไดว้ดัผลของการปฏิบตัิตาม NMT ในการลดอตัราการบาดเจ็บท่ีเข่า นักวิจยัคน
อ่ืน ๆกลุม่ควบคมุแบบสุ่มในอนาคตประเมินการปฏิบตัิตามกฎระเบียบในกลุ่มนกัฟตุบอลหญิง 52 
คน (มีผูเ้ล่น 1,055 คน) ท่ีเขา้ร่วมการแข่งขันท่ีมีผู้เข้าร่วมในโปรแกรมวอรม์อัพเฉพาะฟุตบอล 
ท่ีเรียกว่า 11 นกักีฬาท่ีแสดงการปฏิบตัิตามระดบัสงู อบุตัิการณก์ารบาดเจ็บโดยรวมลดลง 35% 
เม่ือเทียบกบันกักีฬาท่ีมีระดบัการปฏิบตัิตามขัน้กลาง ในท านองเดียวกนันกักีฬาท่ีมีการปฏิบตัติาม
ในระดับสูงมีอัตราการบาดเจ็บฟุตบอลเฉียบพลันถึง 39% ต ่ากว่านักกีฬาท่ีมีระดับความ
สอดคล้องระดับกลาง ผู้เขียนท่ีเปรียบเทียบอัตราการบาดเจ็บของเอ็นไขว้ข้างหน้า (ACL) ใน
การศกึษา 6 ครัง้ของ NMT (โดยใชก้ารวิเคราะหอ์ตัราส่วนอบุตัิการณแ์บบไบนารี) พบว่าผูท่ี้แสดง
ให้เห็นว่ามีการปฏิบัติตามระดับสูงมีอัตราอุบัติการณ์การบาดเจ็บ ACL ต ่ากว่า 73% . การ
วิเคราะหอ์ตัราส่วนอบุตัิการณ ์tertial ของพวกเขาระบอุตัราอุบตัิการณก์ารบาดเจ็บ ACL ในผูท่ี้มี
การระดบัสูงปฏิบตัิตามซึ่งต  ่ากว่า 82% ท่ีมีระดบัความสอดคลอ้งปานกลาง การวิเคราะหท์ัง้สอง
แสดงใหเ้ห็นถึงผลของการปฏิบตัติาม NMT ตอ่อตัราอบุตักิารณก์ารบาดเจ็บจาก ACL 
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 ผลวิจัยพบว่า   การปฏิบตัิตนของผู้ฝึกสอนท่ีใชก้ับโครงการวิจัยมีประมาณ 50% 
และอยู่ในแผนทดลองมากกวา่ในแผนควบคมุ โคช้โรงเรียนมธัยมมีความสอดคลอ้งมากขึน้กวา่โคช้
โรงเรียนมัธยม ความสอดคล้องของโคช้ไม่แตกต่างกันในการเล่นกีฬา เกือบ 90% ของนักกีฬา
ปฏิบตัิตามมาตรการแทรกแซงมากกว่า 2/3 โดยไม่ค  านึงถึงแผนการศกึษาระดบัโรงเรียนหรือกีฬา
ซึ่งบง่ชีว้า่นกักีฬาสามารถปฏิบตัติามการแทรกแซงท่ีก าหนด ตารางการแขง่ขนัไมว่า่งและไม่มีเวลา
ว่างในระหว่างฤดูกาลอาจส่งผลใหร้ะดบัการปฏิบตัิตามโคช้ลดลง เพราะก่อนหนา้นีน้กัวิจัยระบุ
ความสัมพนัธป์ริมาณการตอบสนองท่ีตรงกันขา้มระหว่างการปฏิบตัิตาม NMT ป้องกันและเข่า
บาดแผล (เช่น ACL) ไดร้บับาดเจ็บ 1,14,28 นักวิจยัในอนาคตจะตอ้งมุ่งเนน้ไปท่ีการหากลยุทธ์
การปฏิบตัิเพ่ือให ้NMTส่วนหนึ่งของสูตรการปฏิบตัิปกติซึ่งจะช่วยใหโ้คช้ปฏิบตัิตามเพ่ือป้องกัน 
NMT ซึ่งอาจปอ้งกนันกักีฬาเยาวชนจากการบาดเจ็บ 

มาเรียนน่า  จรูาเวิล (Mariana  Juravle, 2018) กล่าวว่า เกณฑก์ารประเมินคณุภาพผล
การเรียนการสอนเป็นมาตรฐานหลักสูตร ส าหรับความเป็นธรรมและความแม่นย าของ  
การประเมินผลหลกัสตูรการปฏิบตัิอย่างละเอียด “ การฝึกอบรมกีฬาเชิงทฤษฎี” เพราะในปัจจบุนั
ยงัไม่มีเอกสารทางราชการส าหรบัเกณฑก์ารประเมินคณุภาพ (เน่ืองจากเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ส  าหรบั
สาขาวิชาส่วนใหญ่) ความซับซอ้นของมาตรฐานเหล่านีมี้ความจ าเป็นอย่างยิ่งเน่ืองจากมีการ
เช่ือมต่อระหว่างหลักสูตรและการประเมินผลและระดบัของการปฏิบตัิงานจะถูกก าหนดในนาม
ของพวกเขาเช่นเดียวกบัค าอธิบายของการปฏิบตัิงานและเครื่องมือในการประเมิน เน่ืองจากการ
ขาดมาตรฐานการปฏิบตังิานท่ีมีอยูใ่นระดบัชาติระดบัการปฏิบตัิขัน้ต  ่าในการฝึกอบรม  
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บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจยัเรื่อง  กรอบมาตรฐานการจดัฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัพืน้ฐาน กรมพลศกึษา 
มีการศกึษาเอกสารและขัน้ตอนดงันี ้

1.ขัน้ตอนการวิจยั 
2.การก าหนดประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
3.เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
4.การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
5.การวิเคราะหข์อ้มลู 
6.สถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

1.ข้ันตอนการวิจัย 
ผูว้ิจยัไดแ้บง่ขัน้ตอนออกเป็น 3 ขัน้ตอน 
ข้ันตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารงานวิจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือน ามาใชใ้นการก าหนดกรอบ

ของมาตรฐานการจัดฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาระดับพืน้ฐาน และองคป์ระกอบมาตรฐานการจัด
ฝึกอบรมจากการคน้ควา้เอกสารและวิจัยท่ีเก่ียวข้อง (Documentary Research) เพ่ือใชใ้นการ
ก าหนดเป็นกรอบมาตรฐานการจัดฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาระดับพื ้นฐานกรมพลศึกษาท่ีมี
องคป์ระกอบของมาตรฐานการจดัฝึกอบรมท่ีชดัเจน 

ข้ันตอนที่ 2 น าเสนอขอ้มูลแนวทางของกรอบมาตรฐานการจดัฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬา
ระดบัพืน้ฐาน กรมพลศกึษา ใหก้บัอาจารยท่ี์ปรกึษาจากนัน้น าขอ้มลูมาสรุปวิเคราะหข์ัน้ตน้ ใชใ้น
การสรา้งองคป์ระกอบของกรอบมาตรฐานการจัดฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัพืน้ฐานกรมพล
ศกึษา   

ข้ันตอนที่  3 การวิจัยแบบเดลฟาย (Delphi Technique)  กับผู้เช่ียวชาญ 20 ท่าน  
3 รอบ โดย 

รอบท่ี 1 แบบสอบถามปลายเปิด (Open End) เป็นการเปิดประเด็นค าถามอย่าง
กว้างๆ ให้ครอบคลุมในประเด็นท่ีเก่ียวกับกรอบมาตรฐานการจัดฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา
ระดบัพืน้ฐานกรมพลศกึษา 
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รอบท่ี 2 แบบสอบถามแบบมาตราสว่นประเมินคา่ (Rating Scale)  5 ระดบั 
รอบท่ี 3 แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale)  5 ระดับ 

และการแสดงค่ามธัยฐาน (Median) ค่าพิสยัระหว่างควอไทล ์(Interquartile range) และค าตอบ
เดิมของผูเ้ช่ียวชาญจากรอบท่ี 2 ในการยืนยนัประเด็นค าตอบของผูเ้ช่ียวชาญในประเด็นค าถาม
เดมิอีกครัง้ 

2. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี ้ คือ ผู้เช่ียวชาญท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมี

ประสบการณ์ในด้านการจัดการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬามีทั้งหมด 20 ท่าน กลุ่มตัวอย่างตาม 
(Thomas T. Macmillan, 1971) ตั้งแต่ 17 ท่านขึน้ไปจะมีความคลาดเคล่ือนน้อยมาก เท่ากับ 
0.02 คดัเลือกกลุม่ตวัอยา่งเป็นแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

คณุสมบตัขิองกลุม่ตวัอยา่งในการคดัเลือก 
1. ผูบ้รหิารองคก์รกีฬา เชน่ กรมพลศกึษา การกีฬาแหง่ประเทศไทยสถาบนัการศกึษา 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพลศกึษาและการกีฬา 
2. ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลักสูตรฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬา ท่ีมีประสบการณ์ มีวุฒิการศึกษา

ดา้นหลกัสตูรและมีช่ือเสียงเป็นท่ีประจกัษ ์
3. ผู้ฝึกสอนกีฬาท่ีเป็นวิทยากรในหลักสูตรฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาของกรมพลศึกษา 

การกีฬาแหง่ประเทศไทย และสมาคมกีฬาแหง่ประเทศไทย 

3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
ในการวิจัยครัง้นี ้เครื่องมือท่ีใช้ในการการเก็บรวบรวมข้อมูลครัง้นีใ้ชเ้ทคนิคเดลฟาย 

(Delphi Technique) จึงมีการใชแ้บบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญรวมทัง้หมดจ านวน 
3 รอบ ดงัตอ่ไปนี ้

1. แบบสอบถามการวิจยัดว้ย รอบท่ี 1 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดท่ีพฒันามาจาก
กรอบทฤษฎีหลกัการตา่งๆ จากเอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

2. แบบสอบถามการวิจัยด้วย รอบท่ี 2 เป็นแบบสอบถามปลายปิดแบบมาตร
ประเมินคา่ (Rating scale) ชนิด 5 ระดบั  

3. แบบสอบถามการวิจยั รอบท่ี 3 เป็นแบบสอบถามปลายปิดแบบมาตรประเมินค่า 
(Rating scale) ชนิด 5 ระดบั ซึ่งคลา้ยกบัแบบสอบถามในรอบท่ี 2  
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การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
1.ศึกษารวบรวมขอ้มูลดา้นการบริหารจดัการกีฬา และเนือ้หาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจาก

บทความ วารสาร อินเทอรเ์น็ต และงานวิจัยเอกสารท่ีเก่ียวข้องต่างๆ น ามาใช้ในการสรา้ง 
เครื่องมือวิจยั 

2.น าขอ้มูลมาสรา้งแบบสอบถามปลายเปิด ซึ่งเป็นแบบสอบถามรอบท่ี 1 จากการ
แนะน าของอาจารยท่ี์ปรกึษา ใหผู้ท้รงคณุวฒุิจ  านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนือ้หา
ของแบบสอบถาม ไดแ้บบสอบถามรอบท่ี 1 จากความคดิเห็นของผูท้รงคณุวฒุิตรวจสอบเครื่องมือ
วิจยัจ านวน 5 ทา่น ไดแ้ก่ 

  1.  ศาสตราจารย ์เจรญิ กระบวนรตัน ์
  2.  รองศาสตราจารย.์ดร.วาสนา คณุาอภิสิทธ์ิ 
  3.  ดร.ชาญวิทย ์ผลชีวิน 
  4.  ดร.อมรทตัต ์อคัคะพ ู
  5.  นายกมล ตนักิมหงษ ์ 
3.ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามรอบท่ี 2 ภายใต้การการวิเคราะห์ประเด็นต่างๆ  

ของค าตอบจากผูเ้ช่ียวชาญในรอบท่ี 1 และจากการแนะน า ชีแ้นะของอาจารยท่ี์ปรกึษาและน าไป
ใหผู้ท้รงคณุวฒุิตรวจสอบคณุภาพ (IOC) ความตรงตามเนือ้หาแลว้น ามาแกไ้ขปรบัปรุงใหม ่มาท า
เป็นแบบสอบถามปลายปิดแบบมาตรประมาณค่า  (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ ตามแบบ 
ของลิเคอรท์ (Likert Scale) โดยแตล่ะระดบัคะแนนมีความหมายดงันี ้

  5 หมายถึง เหมาะสมมากท่ีสดุ  
  4 หมายถึง เหมาะสมมาก  
  3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง  
  2 หมายถึง เหมาะสมนอ้ย 
  1 หมายถึง เหมาะสมนอ้ยท่ีสดุ 

4. ท าการแกไ้ข ปรบัเปล่ียนใหมี้คณุภาพดีขึน้ 
5. สรา้งแบบสอบถามรอบท่ี 3 ท่ีเกิดการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลในรอบท่ี 2  

โดยผู้วิจัยน าค าตอบได้จากแต่ละข้อมาหาค่าฐานนิยม (Mode) มัธยฐาน (Median) ค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล ์(Interquartile range) ไปปรึกษากับอาจารยท่ี์ปรกึษาท าการปรบัปรุงแกไ้ขตาม
ขอ้เสนอแนะ เพ่ือน ามาสรา้งแบบสอบถามรอบท่ี 3 
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การหาค่าความสอดคล้อง IOC 
1. ผู้วิจัยน าเครื่องมือแบบสอบถามปลายเปิดไปตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 

(Content Validity) จากการวิ เคราะห์ สังเคราะห์ ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item 
Objective Congruence: IOC) โดยการน าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบพิจารณา (วรรณี แกม
เกต,ุ 2551) 

โดยใชร้ะดบัคา่คะแนนในการพิจารณาดงันี ้
   +1 หมายถึง สอดคลอ้งของเนือ้หา 
      0 หมายถึง ไมม่ั่นใจความสอดคลอ้งของเนือ้หา  
              -1 หมายถึง ไมส่อดคลอ้งของเนือ้หา 
แลว้น าผลการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หามาค านวณหาคา่ดชันีความสอดคลอ้ง 

(Index of Item Objective Congruence : IOC) ดว้ยใชส้ตูรการค านวณดงันี ้
 

𝐼𝑂𝐶 =  
ผลรวมของคะแนนผูท้รงคณุวฒุิ 

จ านวนผูท้รงคณุวฒุิทัง้หมด
 

 
ผูว้ิจยัก าหนดความสอดคลอ้ง (IOC) ตัง้แตร่ะดบั 0.05 ขึน้ไป 
หลงัจากนัน้น าแบบสอบถามมาปรบัปรุงเป็นส านวนภาษาใหช้ดัเจน รูปแบบการจดัพิมพ์

เพ่ือใหเ้หมาะสมและน าไปสรา้งเป็นแบบสอบถามในการเก็บขอ้มลู 
ผลการวิเคราะหค์วามสอดคลอ้งดา้นเนือ้หาแบบสอบถาม รอบท่ี 1 ไปใหผู้ท้รงคณุวุฒิ

ตรวจสอบคณุภาพดา้นความสอดคลอ้งดา้นเนือ้หา แลว้น ามาวิเคราะหจ์  านวน 18 ขอ้ มีคา่ความ
สอดคลอ้งอยูร่ะหวา่ง 0.80-1.00 

2.  น าเครื่องมือท่ีเป็นแบบสอบถามปลายปิดแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale)  
5 ระดบั ท่ีใชใ้นการวิจยั น ามาตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) และน าไปปรกึษา
อาจารย์ท่ีปรึกษา และให้ผู้ทรงคุณวุฒิ  5 ท่านในการตรวจสอบพิจารณาความถูกต้องของ
แบบสอบถาม และใหค้  าแนะน าชีแ้นะปรบัปรุงเพ่ือน ามาแกไ้ขใหเ้ป็นแบบสอบถามท่ีสมบรูณท่ี์สดุ 

ผลการวิเคราะหค์วามสอดคลอ้งดา้นเนือ้หาแบบสอบถาม รอบท่ี 2 ไปใหผู้ท้รงคณุวุฒิ
ตรวจสอบคุณภาพดา้นความสอดคล้องดา้นเนือ้หา แล้วน ามาวิเคราะหท์ั้ งหมดจ านวน 60 ข้อ 
พบวา่มีคา่ความสอดคลอ้งระหวา่ง 0.60 -1.00 
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4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4.1 ติดต่อนัดหมายผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เช่ียวชาญทั้ง 20 ท่าน (ดูรายช่ือจาก

ภาคผนวก ก) เพ่ือตอบแบบสอบถามรอบท่ี 1 จากนัน้ด  าเนินการจดัท าหนงัสือขอความอนเุคราะห์
ในการตอบ แบบสอบถาม ซึ่งออกโดยบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

4.2 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามรอบท่ี 1 ส่งให้กลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม 
ดว้ยตนเอง 12 ทา่น ทางอีเมลจ านวน 5 ทา่น และทางไปรษณียจ์  านวน 3 ทา่น   

4.3 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามรอบท่ี 2 ส่งให้กลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม 
ดว้ยตนเอง 3 ทา่น ทางอีเมลจ านวน 17 ทา่น     

4.4 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามรอบท่ี 3 ส่งให้กลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม 
ดว้ยตนเอง 3 ทา่น ทางอีเมลจ านวน 17 ทา่น        

5. การวิเคราะหข้์อมูล 
5.1 รอบท่ีหนึ่ง เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามปลายเปิด โดยผู้วิจัยน ามา

จดัเป็นหมวดหมูข่องประเดน็ยอ่ยๆ และตดัสว่นของขอ้มลูท่ีมีองคป์ระกอบท่ีซ า้ซอ้นออก  
5.2 รอบท่ีสอง เป็นการวิเคราะหข์อ้มลูจากคา่มธัยฐาน ค่าฐานนิยม คา่พิสยัระหว่าง 

ควอไทล ์ 
ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานและค่าฐานนิยมในการวิเคราะหข์อ้มูล  

ตอ้งมีค่ามัธยฐานไม่นอ้ยกว่า 3.50 ค่าฐานนิยมและค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐาน 
ไมเ่กิน 1.00 และคา่พิสยัระหวา่งควอไทลไ์มเ่กิน 1.50  

อีกทั้งค  าตอบจะต้องมีการเปล่ียนแปลง ค าตอบจากรอบท่ีแล้วไม่เกินรอ้ยละ 15  
จึงจะถือว่าเป็นเกณฑท่ี์ยอมรบัไดแ้ลว้จึงน าผลท่ีไดม้าสรุปเป็นกรอบมาตรฐานการจัดฝึกอบรม 
ผูฝึ้กสอนนกักีฬาระดบัพืน้ฐาน กรมพลศกึษาตอ่ไป 

5.3 รอบท่ีสาม เป็นการวิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน และค่าฐานนิยมเป็นรายข้อ  
เพ่ือยืนยันขอ้มูลอีกครัง้ตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 3 ถือเป็นเกณฑท่ี์ยอมรบัได ้และน ามาสรุปเป็น 
กรอบมาตรฐานการจดัฝึกอบรมผูฝึ้กสอนนกักีฬาระดบัพืน้ฐาน กรมพลศกึษา 
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6. สถติทิีใ่ช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 
สถติพิืน้ฐาน 
6.1 ค านวณคา่เฉล่ีย  

สตูร  �̅� =  
∑ 𝑋

𝑁
 

 

เม่ือ   �̅�       แทน คะแนนเฉล่ีย 
∑ X   แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
N  แทน จ านวนประชากร 
 

6.2 คา่มธัยฐาน (Median: Md) มีสตูรการค านวณคือ(บญุเรียง  ขจรศลิป์, 2543) 

𝑀𝑑 = 𝐿 + [

𝑛
2

− 𝑓

𝐹
] ⅈ 

 
เม่ือ  Md  คือ มธัยฐาน 
  L     คือ ขีดจ ากดัลา่งท่ีแทจ้รงิของชว่งท่ีมธัยฐานตกอยู่ 
  F   คือ ความถ่ีสะสมของชว่งคะแนนท่ีอยูใ่ตช้ว่งท่ีมธัยฐานตกอยู ่ 

F  คือ ความถ่ีของชว่งคะแนนท่ีมธัยฐานตกอยู่ 
n   คือ จ านวนคนทัง้หมด  
i   คือ คา่อนัตรภาคชัน้  

การแปลความหมายของคา่มธัยฐาน เทียบกบัเกณฑท่ี์ก าหนดไวด้งันี ้(ประคอง  กรรณสตู, 
2542) 

4.50 - 5.00 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสดุ  
3.50 - 4.49 หมายถึง เห็นดว้ยมาก  
2.50 - 3.49 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง  
1.50 - 2.49 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย  
0.00 – 1.49 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสดุ 

ค่ามัธยฐานท่ีอยู่ในช่วงระหว่าง 0.00-3.50 หมายถึง  ผู้เช่ียวชาญเห็นว่าโอกาส 
ท่ีแนวโนม้เป็นไปไดน้อ้ยท่ีสดุ เห็นสมควรตดัออก 
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6.3 คา่ฐานนิยม (Mode: Mo) โดยมีสตูรการค านวณ คือ  
 

𝑀𝑜 = 𝐿o + 𝑖 {
𝐷𝐹1

 𝐷𝐹1 + 𝐷𝐹2 
} 

 
เม่ือ   Mo  คือ ฐานนิยม  

Lo  คือ คา่จ ากดัลา่งของชัน้ท่ีฐานนิยมตกอยู ่ 
i  คือ คา่อนัตรภาคชัน้  
DF1  คือ ผลตา่งของความถ่ีชัน้ท่ีฐานนิยมตกอยูก่บัชัน้ท่ีติดกนัดา้นนอ้ยกวา่ 
DF2  คือ ผลตา่งของความถ่ีชัน้ท่ีฐานนิยมตกอยูก่บัชัน้ท่ีติดกนัดา้นมากกวา่ 

 
6.4 คา่สมับรูณข์องผลตา่งระหวา่งคา่มธัยฐานกบัคา่ฐานนิยม (IMd-MoI) เป็นคา่ท่ีแสดง

ความสอดคลอ้งของกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกัน ซึ่งก าหนดว่าจะตอ้งมีคา่นอ้ยกว่าหรือ
เทา่กบั 1.00 จงึจะถือวา่กลุม่ตวัอยา่งมีความคดิเห็นสอดคลอ้งเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั 

6.5 ค่ าพิ สั ย ระห ว่ า งค วอไทล์  ( Interquartile Range: IR) เป็ น ค่ า ท่ี ใช้พิ จ ารณ า  
ความกระจายของความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่าง หากขอ้ใดมีค่าพิสยักวา้งแสดงว่ากลุ่มตวัอย่าง  
มีความคิดเห็นแตกต่างกันมาก และถ้าข้อใดมีค่าพิสัยแคบจะแสดงถึงความสอดคลอ้งกันของ
ความคดิเห็น ซึ่งอาจน าขอ้นัน้มาเป็นขอ้สรุปของการวิจยัได ้โดยมีสตูรการค านวณ คือ 

IR = Q3 – Q1  
 
 เม่ือ      IR   คือ  คา่พิสยัระหวา่งควอไทล ์(Interquartile Range)  

Q3  คือ คา่ควอไทลท่ี์ 3  
Q1 คือ คา่ควอไทลท่ี์ 1 

โดยค านวณหา Q3 และ Q1 จากสตูร (บญุเรียง ขจรศลิป์, 2534) 

𝑥 = 𝐿 + [
𝑁 [

𝑄
4

] − 𝐹

𝑓
] ⅈ 
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เม่ือ   
X  คือ คะแนนท่ีตอ้งการหา  
N คือ จ านวนขอ้มลูทัง้หมด 
L คือ ขีดจ ากดัล่างท่ีแทจ้ริงของชัน้ท่ีคะแนนท่ี X อยู่ (ชัน้เดียวกบัท่ี

คา่ N [
𝑄

4
]) ตกอยู ่

Q  คือ ต าแหนง่ของควอไทลท่ี์ก าหนด  
F คือ ความถ่ีสะสมจากคะแนนต ่าสดุ ถึง 2  
f  คือ ความถ่ีของคะแนนในชัน้ท่ี x อยู ่ 
i  คือ คา่อนัตรภาคชัน้  

 
การแปลความหมายของคา่พิสยัระหวา่งควอไทล ์
ค่าพิสัยระหว่างคลอไทล์มีค่ามากกว่า 1.50 ขึน้ไป หมายถึง ผู้เช่ียวชาญมีความ

คดิเห็นตอ่ขอ้นัน้ไมส่อดคลอ้งกนั 
คา่พิสยัระหวา่งคลอไทลมี์คา่นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 1.50 หมายถึง  ผูเ้ช่ียวชาญมีความ

คดิเห็นตอ่ขอ้นัน้สอดคลอ้งกนั 
ทัง้นีต้อ้งพิจารณาค่ามธัยฐานรว่มดว้ย ท่ีมีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 0.00-3.50 หมายถึง 

ผูเ้ช่ียวชาญเห็นวา่โอกาสท่ีแนวโนม้เป็นไปไดน้อ้ยท่ีสดุ เห็นสมควรตดัออก 
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บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

การวิจัยครัง้นีมี้จุดมุ่งหมายเพ่ือสรา้งกรอบมาตรฐานการจัดฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา
ระดบัพืน้ฐาน กรมพลศกึษา ใชว้ิธีการวิจยัแบบเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) ศกึษาความ
คิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญในดา้นการจดัฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาจ านวน 20 ท่าน หลงัจากท าการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลและวิเคราะหผ์ลตามหลักสถิติครบถ้วนแลว้ ผูว้ิจยัไดน้  าเสนอเป็นตารางประกอบ
ความเรียงของการเสนอผลการวิเคราะห ์สงัเคราะหแ์บบสอบถาม 

วิธีจัดการกระท าและวิเคราะหข้์อมูล  
ตอนที ่1  

1. หาคา่ความถ่ีและคา่เฉล่ียรอ้ยละ ขอ้มลูทั่วไป 
ตอนที ่2 

1. ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามของมาตรฐานการจัดฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา
ระดบัพืน้ฐานของกรมพลศกึษารอบท่ี 1   

2. ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามของมาตรฐานการจัดฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา
ระดบัพืน้ฐานของกรมพลศกึษารอบท่ี 2    

3. ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามของมาตรฐานการจัดฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา
ระดบัพืน้ฐานของกรมพลศกึษารอบท่ี 3    
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ผลการวิเคราะหข้์อมูล 
ตอนที ่1 

1. ผลการวิเคราะหข้์อมูลพืน้ฐาน 

ตาราง 1 ความถ่ีและคา่เฉล่ียรอ้ยละ ขอ้มลูทั่วไป 
 

 
 

รายการประเมิน ค่าความถี ่ ค่าเฉล่ียร้อยละ 
1. อาย ุ 30-34 ปี 

35-39 ปี 
40-44 ปี 
45-49 ปี 
50-54 ปี 
55-59 ปี 
60 ปีขึน้ไป 

3.00 
0.00 
5.00 
1.00 
3.00 
6.00 
2.00 

15.00 
0.00 
25.00 
5.00 
15.00 
30.00 
10.00 

2. ระดบัการศกึษา ปรญิญาเอก   
ปรญิญาโท 
ปรญิญาตร ี

5.00 
9.00 
6.00 

25.00 
45.00 
30.00 

3.คณุสมบตัผิูเ้ช่ียวชาญ ผูบ้รหิารองคก์รกีฬา 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสตูร
การจดัผูฝึ้กสอนกีฬา 
ฝึกสอนกีฬาท่ีเป็นวิทยากร 
อ่ืนๆ 

7.00 
8.00 

 
5.00 
0.00 

35.00 
40.00 

 
25.00 
0.00 

4. ประสบการณ์ในการ
ท างาน 

5-9 ปี 
10-14 ปี 
15-19 ปี 
20-24 ปี 
25 ปีขึน้ไป 

3.00 
2.00 
3.00 
1.00 
11.00 

15.00 
10.00 
15.00 
5.00 
55.00 
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จากตาราง 1 ผลการวิเคราะห์จ  านวนความถ่ีและค่าเฉล่ียรอ้ยละ ข้อมูลทั่ วไปของ
ผูเ้ช่ียวชาญ 20 ท่าน พบวา่ ผูเ้ช่ียวชาญส่วนมากอายรุะหว่าง 55-59 ปี รอ้ยละ 30.00 รองลงมาคือ 
อายุระหว่าง 40-44 ปี  ร้อยละ 25.00 ส่วนช่วงอายุท่ีน้อยท่ีสุดคือช่วงอายุระหว่าง 35-39 ปี  
รอ้ยละ 0.00  ระดับการศึกษา พบว่าปริญญาโทรอ้ยละ 45.00 ปริญญาตรีรอ้ยละ 30.00 และ
ปรญิญาเอกรอ้ยละ  25.00 ตามล าดบั คณุสมบตัผิูเ้ช่ียวชาญ พบว่า ดา้นหลกัสตูรการจดัผูฝึ้กสอน
กีฬารอ้ยละ 40.00 ผู้บริหารองคก์รกีฬารอ้ยละ 35.00 และฝึกสอนกีฬาท่ีเป็นวิทยากรรอ้ยละ 
25.00 ตามล าดบั และดา้นประสบการณใ์นการท างาน พบว่า 25 ปีขึน้ไปรอ้ยละ 55.00 รองลงมา
คือ 5-9 ปีรอ้ยละ 15.00 5-9 ปีรอ้ยละ 15.00 10-14 ปีรอ้ยละ10.00 ตามล าดบั และนอ้ยท่ีสุดคือ 
20-24 ปีรอ้ยละ 5.00 

 
ตอนที ่2 

1. ผลการวิเคราะหแ์บบสอบถามความคิดเหน็รอบที ่1 
จากความคดิเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบักรอบมาตรฐานหลกัสตูรการฝึกอบรม 
ผูฝึ้กสอนกีฬาขัน้พืน้ฐานกรมพลศึกษา รอบท่ี 1 ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะหส์งัเคราะห์ขอ้มลูและ

จดัหมวดหมูใ่นประเดน็ท่ีสอดคลอ้งกนัไดด้งันี ้
มาตรฐาน ท่ี  1 มาตรฐานด้านหลักสูตรการฝึกอบรมในประเด็นค าถาม 

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร เนือ้หาความรู ้รายละเอียดของจ านวนชั่วโมงหลักสูตรการฝึกอบรม 
กระบวนการการสรา้งและพฒันาหลกัสตูรการอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัพืน้ฐาน การติดตาม และ
การประเมินผลการฝึกอบรม  ผูเ้ช่ียวชาญไดมี้ประเด็นความเห็นสอดคลอ้งกันว่า ควรมีหลกัสูตร 
มีความสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร ์หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ฝึกสอน การส ารวจหาความตอ้งการ
จ าเป็น การวิเคราะหห์ลกัสตูร จ านวนชั่วโมงท่ีเหมาะสมในการจดัฝึกอบรม การใชส่ื้อและอปุกรณ์ 
กิจกรรมตอ้งมีความหลากหลาย สอดคลอ้งกับหลักสูตร เก็บรวบรวม และสรุปผลการประเมิน
หลักสูตร เพ่ือให้ครอบคลุมและสอดคลอ้งทุกประเด็นผู้วิจัยจึงสรุปเป็นดา้นท่ี 1 มาตรฐานดา้น
หลกัสตูรการฝึกอบรม 

มาตรฐานท่ี 2 มาตรฐานด้านบุคลากรในประเด็นค าถาม บทบาทหน้าท่ี  
คณุสมบตัิของผูจ้ดัการฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัพืน้ฐาน กรมพลศกึษา บทบาทและหนา้ท่ีของ
วิทยากร คุณสมบัติวิทยากร สัดส่วน ของวิทยากรต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม คุณสมบัติในการ
ฝึกอบรม ผูเ้ช่ียวชาญมีประเด็นเห็นสอดคลอ้งกนั คือ มีกระบวนการคดัเลือกผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม
อย่างเป็นระบบ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ต  ่ากว่า 18 ปี ไม่เป็นผู้พิการ  เป็น ครู อาจารย์ หรือ
บุคลากรทางการพลศึกษาและการกีฬา หรือนิสิตนกัศึกษา จ านวนไม่เกิน 50 คนต่อการอบรม มี
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การทดสอบก่อนและหลังฝึกอบรม ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมจะต้องผ่านเกณฑ์ประเมินการเป็นผู้
ฝึกสอนกีฬา ตามท่ีก าหนดไม่นอ้ยกว่า รอ้ยละ 80 การติดตามประเมินผลหลงัการฝึกอบรม  และ
น าความรูท่ี้ไดร้บัจากการฝึกอบรมไปใชใ้นการปฏิบตัิงาน   วิทยากรจะตอ้งมีความรู ้ความเขา้ใจ  
ในกลุ่มความรูท้ั่วไปและมีความรู ้ความเขา้ใจ ในกลุ่มเฉพาะดา้น วิทยากรมีบุคลิกภาพดี มีการ
ถ่ายทอด การส่ือสารท่ีดีในการสอน มีประสบการณ์การเป็นนักกีฬา ผูฝึ้กสอนกีฬา หรือวิทยากร 
ในชนิดกีฬานัน้อย่างนอ้ย 3 ปี จ านวนวิทยากรท่ีเหมาะสมในการจดัการฝึกอบรม ไม่เกิน 5 คน / 1 
ชนิดกีฬา / 1 โครงการฯ มีการประเมินความสามารถของวิทยากรหลังการปฏิบัติงาน   เพ่ือให้
ครอบคลมุและสอดคลอ้งทกุประเด็นผูว้ิจยัจึงแยกศกึษาเป็น 2 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นท่ี 2 มาตรฐานดา้น 
ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม และดา้นท่ี 3 มาตรฐานดา้นวิทยากร 

มาตรฐานท่ี 3 มาตรฐานดา้นปัจจยัสนบัสนุนการจดัฝึกอบรมในประเด็นค าถาม 
ปัจจยัดา้นสถานท่ีและสนามกีฬาท่ีใช้ วสัดุอุปกรณ์และสนับสนุนดา้นอ่ืนๆ ผูเ้ช่ียวชาญไดแ้สดง
ความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัว่า หอ้งเรียนทฤษฎีตอ้งมีขนาดท่ีเหมาะสมและมีสิ่งอ านวยความสะดวก
ท่ีเพียงพอ สนามการฝึกปฏิบัติต้องมีขนาดท่ีได้มาตรฐานในการฝึกชนิดกีฬานั้นๆและต้องมี
อุปกรณ์ประจ าสนามพรอ้มต่อการฝึกปฏิบตัิ ควรจัดท่ีพักใหว้ิทยากรและผูอ้บรม ส่ือท่ีใชใ้นการ
ฝึกอบรมตอ้งมีปรมิาณเพียงพอ ส่ือท่ีใชใ้นการฝึกอบรมตอ้งมีคณุภาพ อปุกรณท่ี์ใชใ้นการฝึกอบรม
มีปริมาณเพียงพอ เอกสารท่ีใช้ส  าหรบัการฝึกอบรมตอ้งมีปริมาณเพียงพอและสอดคล้องของ
เนือ้หาชนิดกีฬานัน้  อาหารและเครื่องด่ืมในแต่ละมือ้มีปริมาณเพียงพอต่อผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 
และถูกตอ้งตามหลักโภชนาการ ควรมีพาหนะรบั-ส่ง วิทยากรและผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมระหว่าง
การฝึกอบรม ผูว้ิจยัจงึสรุปเป็นดา้นท่ี 4 มาตรฐานดา้นปัจจยัการสนบัสนนุการฝึกอบรม 

มาตรฐานท่ี 4 มาตรฐานดา้นการบริหารจดัการโครงการในประเด็นค าถาม การ
ก าหนดเป้าหมายใหส้อดคล้องกับยุทธศาสตร ์กรมพลศึกษา การวางแผนงานการจัดฝึกอบรม 
งบประมาณด าเนินการ และการตดิตามและประเมินผลการจดัฝึกอบรม ผูเ้ช่ียวชาญไดแ้สดงความ
คิดเห็นท่ีมีประเด็นสอดคล้องกันว่า ควรมีวางแผน มีการก าหนดขอบเขตและจุดประสงค์ของ
โครงการใหช้ดัเจน ประชมุและการวางแผน และงบประมาณ มีการประสานงาน มีการควบคมุการ
ระหว่างด าเนินการจดัโครงการ การตรวจสอบและรายงานผลการด าเนินงาน สถานะของโครงการ 
และติดตามและประเมินผล เพ่ือใหค้รอบคลมุและสอดคลอ้งทกุประเด็นผูว้ิจยัจึงสรุปเป็นดา้นท่ี 5 
มาตรฐานดา้นการบรหิารจดัการ โครงการอบรม 

จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลในแบบสอบถามรอบท่ี 1 ผู้วิจัยได้กรอบ
มาตรฐานการจดัฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัพืน้ฐาน กรมพลศกึษา 5 มาตรฐานไดแ้ก่ 
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1.มาตรฐานดา้นหลกัสตูรการฝึกอบรม ไดแ้ก่  
1. การวิเคราะหห์ลกัสตูรการฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัพืน้ฐาน 
2.  ความจ าเป็นในการจดัการฝึกอบรม 
3. หลกัสตูรเนน้การจดักิจกรรมใหเ้กิดการเรียนรู ้
4.การประเมินหลกัสตูร  
5. หลกัสตูรมีความสอดคลอ้งกบันโยบายและยทุธศาสตรข์องกรมพลศกึษา 

2. มาตรฐานดา้นผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม ไดแ้ก่  
1. กระบวนการการคดัเลือกผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 
2. เปา้หมายดา้นบคุลากร 
3. ประโยชนจ์ากการฝึกอบรม 

3. มาตรฐานดา้นวิทยากร ไดแ้ก่ 
1. กระบวนการการคดัเลือกวิทยากร 
2. คณุสมบตัขิองวิทยากร 
3. ประชมุชีแ้จงเก่ียวกบัวตัถปุระสงคใ์หก้บัวิทยากรท่ีไดร้บัการรบัคดัเลือก   

4. มาตรฐานดา้นปัจจยัการสนบัสนนุการฝึกอบรม ไดแ้ก่ 
1. ปัจจยัสนบัสนนุการฝึกอบรมดา้นสถานท่ี 
2. ปัจจยัสนบัสนนุการฝึกอบรมดา้นส่ือ อปุกรณแ์ละเอกสารการฝึกอบรม 
3. ปัจจยัสนบัสนนุการฝึกอบรมดา้นอ่ืนๆ 

5. มาตรฐานดา้นการบรหิารจดัการโครงการฝึกอบรม ไดแ้ก่ 
1. การตดิตามโครงการ 
2. การประสานงานผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
3. การวดัและประเมินผล 
4. การด าเนินการเป็นไปตามแผนการพฒันาบคุลากรของกรมพลศกึษา 
5. การจดัท าโครงการฝึกอบรมตามแผนงานท่ีวางไว ้
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2. ผลการวิเคราะหแ์บบสอบถามความคิดเห็นของมาตรฐานการจัดฝึกอบรมผู้
ฝึกสอนกีฬาระดับพืน้ฐาน รอบที ่2 

ตาราง 2 คา่สถิตขิองความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัพืน้ฐาน มาตรฐาน
ดา้นหลกัสตูรการฝึกอบรมของแบบสอบถามรอบท่ี 2 

 

รายการประเมิน Md Mo IMd-MoI IR  ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ความสอดคล้อง
ของผู้เชี่ยวชาญ 

1. หลักสูตรมีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตรก์ารส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรทางการพลศึกษาและการ
กีฬา กรมพลศกึษา 

5.00 5.00 0.00 0.00  มากที่สดุ สอดคลอ้ง 

2. หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ฝึกสอน
กี ฬ า ระ ดั บ พื ้ น ฐ า น ได้ ม า จ า ก 
วิสยัทศัน ์พนัธกิจ ที่เก่ียวขอ้งกบัการ
พัฒนาบุคลากรด้านการพลศึกษา
และการกีฬา กรมพลศกึษา 

5.00 5.00 0.00 1.00  มากที่สดุ สอดคลอ้ง 

3. มีการส ารวจหาความตอ้งการ และ
ความจ า เป็ น  ในการฝึกอบรมผู้
ฝึกสอนกีฬาระดบัพืน้ฐานทกุปี 

5.00 5.00 0.00 1.00  มากที่สดุ สอดคลอ้ง 

4. มี กา รวิ เค ราะห์ห ลักสูต รการ
ฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัพืน้ฐาน
ด้านความสอดคล้องกับนโยบาย 
หรอืแผนการพฒันาบคุลากรดา้นการ
พลศกึษาและการกีฬา กรมพลศกึษา 

5.00 5.00 0.00 1.00  มากที่สดุ สอดคลอ้ง 

5. มีการจัดท าวิ เคราะห์หลักสูตร 
และรายงานผลการจัดท าวิเคราะห์
หลกัสตูรการฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬา 
ระดบัพืน้ฐาน 

5.00 5.00 0.00 1.00  มากที่สดุ สอดคลอ้ง 
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 

 
จากตาราง 2 แสดงว่าในภาพรวมรายดา้น ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกันของ

มาตรฐานดา้นหลกัสตูรการฝึกอบรม อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ จ  านวนทัง้สิน้ 11  ขอ้  
สรุปดังนี ้ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันทุกข้อตามมาตรฐานดา้นหลักสูตร 

การฝึกอบรม ระดบัมากท่ีสดุ 11 ขอ้  
1. มีคา่มธัยฐาน 4.50 จ านวน 2 ขอ้ คือขอ้ท่ี 6 และ 9 
2. มีคา่มธัยฐาน 5.00 จ านวน 9 ขอ้ คือขอ้ท่ี 1-5, 7-8, 10-11 
3. มีคา่พิสยัระหวา่งควอไทลเ์ป็น 0.00 จ  านวน 1 ขอ้ คือขอ้ท่ี 1 
4. มีคา่พิสยัระหวา่งควอไทลเ์ป็น 1.00 จ  านวน 10 ขอ้ คือขอ้ท่ี 2-10 

รายการประเมิน Md Mo IMd-MoI IR ระดับความ
คิดเห็น 

ความสอดคล้อง
ของผู้เชี่ยวชาญ 

6. หลกัสูตรการฝึกอบรมควรมีกลุ่ม
ความรูท้ั่วไป ประมาณ 12-16 ชั่วโมง 

4.50 5.00 0.50 1.00  มากที่สดุ สอดคลอ้ง 

7. หลกัสูตรการฝึกอบรมควรมีกลุ่ม
ความรูเ้ฉพาะดา้น ประมาณ 28-40 
ชั่วโมง 

5.00 5.00 0.00 1.00  มากที่สดุ สอดคลอ้ง 

8. ก า ร ฝึ ก อบ รม ผู้ ฝึ ก ส อน กี ฬ า
ระดบัพืน้ฐาน กรมพลศกึษา มีการใช้
สือ่ และอปุกรณใ์นการจดักิจกรรมให้
เกิดการเรยีนรู ้

5.00 5.00 0.00 1.00  มากที่สดุ สอดคลอ้ง 

9. กิ จกรรมที่ ใช้ ในการฝึกอบรม 
ผูฝึ้กสอนกีฬาระดับพืน้ฐานมีความ
ยืดหยุ่น และสอดคลอ้งกับหลกัสูตร 
เพื่อสง่เสรมิกระบวนการเรยีนรู ้

4.50 5.00 0.50 1.00  มากที่สดุ สอดคลอ้ง 

10. ด าเนินการเก็บรวบรวม และ
สรุปผลการประเมินหลักสูตรการ
ฝึกอบรม ผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัพืน้ฐาน 

5.00 5.00 0.00 1.00  มากที่สดุ สอดคลอ้ง 

11. มีการประเมินหลักสูตรเพื่อเป็น
แนวทางในการพฒันาหลกัสตูร 
 

5.00 5.00 0.00 1.00  มากที่สดุ สอดคลอ้ง 
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ตาราง 3 คา่สถิตขิองความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัพืน้ฐาน มาตรฐาน
ดา้นผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมของแบบสอบถามรอบท่ี 2 

 
 
 
 

รายการประเมิน Md Mo IMd-MoI IR ระดับความ
คิดเห็น 

ความ
สอดคล้องของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

1. มีกระบวนการคัดเลือกผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมอยา่งเป็นระบบ 

5.00 5.00 0.00 1.00  มากที่สดุ สอดคลอ้ง 

2. ก าหนดคณุสมบตัิผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 5.00 5.00 0.00 1.00  มากที่สดุ สอดคลอ้ง 
3. ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมจะต้องมีอายุไม่
ต  ่ากวา่ 18 ปี 

5.00 5.00 0.00 1.00  มากที่สดุ สอดคลอ้ง 

4. ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมจะต้องไม่เป็นผู้
พิการจนเป็นอปุสรรคตอ่การฝึกอบรม 

5.00 5.00 0.00 1.00  มากที่สดุ สอดคลอ้ง 

5. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเป็น ครู 
อาจารย ์หรือบุคลากรทางการพลศึกษา
และการกีฬา 

4.00 4.50 0.50 1.00  มากที่สดุ สอดคลอ้ง 

6. ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมจะตอ้งเป็นนิสิต 
นักศึกษาที่ เรียนเก่ียวกับการพลศึกษา
และการกีฬา 

2.00 2.00 0.00 1.00 นอ้ย สอดคลอ้ง 

7. ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมจะต้อ งเป็น
นักกีฬาตามชนิดกีฬาที่จัดฝึกอบรมมา
ก่อน 

2.00 2.50 0.50 1.00  นอ้ย สอดคลอ้ง 

8. จ า น วน ผู้ เข้ า รับ ก า ร ฝึ ก อ บ รม ที่
เหมาะสมไม่เกิน 50 คน / 1 ชนิดกีฬา / 1 
โครงการฯ 

5.00 5.00 0.00 1.00  มากที่สดุ สอดคลอ้ง 

9. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องทดสอบ 
Pre – Test และ Post - Test 

5.00 5.00 0.00 1.00  มากที่สดุ สอดคลอ้ง 
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ตาราง 3 (ตอ่)  

         
จากตาราง 3 แสดงว่าในภาพรวมรายดา้น ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกันของ

มาตรฐานดา้นผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ จ  านวนทัง้สิน้ 11 ขอ้ สรุปดงันี ้
1. ผู้เช่ียวชาญ มีความคิดเห็นสอดคล้องกันทุกข้อตามมาตรฐานด้านผู้เข้ารับ 

การฝึกอบรม  อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 11 ขอ้  
1.1 มีคา่มธัยฐาน 4.00 จ านวน 1 ขอ้ คือขอ้ท่ี 5 
1.2. มีคา่มธัยฐาน 5.00 จ านวน 10 ขอ้ คือขอ้ท่ี 1-4 และ 8-13 
1.3. มีคา่ฐานนิยม 4.50 จ านวน 1 ขอ้ คือขอ้ท่ี 5 
1.4. มีคา่ฐานนิยม 5.00 จ านวน 10 ขอ้ คือขอ้ท่ี 1-4 และ 8-13 
1.5. ค่าสัมบูรณ์ระหว่างค่ามัธยฐานกับค่าฐานนิยม  0.00 จ  านวน 10 ข้อ คือข้อ 

ท่ี 1-4 และ 8-13 
1.6. มีคา่สมับรูณร์ะหวา่งคา่มธัยฐานกบัคา่ฐานนิยม 0.50 จ  านวน 1 ขอ้ คือขอ้ท่ี 5 

รายการประเมิน Md Mo IMd-MoI IR ระดับความ
คิดเห็น 

ความสอดคล้อง
ของผู้เชี่ยวชาญ 

10. ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมจะตอ้งผ่าน
เกณฑป์ระเมินการเป็นผูฝึ้กสอนกีฬา 
ตามที่ก าหนด 

5.00 5.00 0.00 1.00  มากที่สดุ สอดคลอ้ง 

11. จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่
ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องไม่น้อย
กว่า รอ้ยละ 80 ของจ านวนผูเ้ขา้รบั
การฝึกอบรม 

5.00 5.00 0.00 1.00  มากที่สดุ สอดคลอ้ง 

12. มีการติดตามประเมินผลหลงัการ
ฝึกอบ รม ใน ระยะ เวลา  6 เดื อ น  
และ 1 ปี 

5.00 5.00 0.00 1.00  มากที่สดุ สอดคลอ้ง 

13. มีการน าความรูท้ี่ได้รบัจากการ
ฝึกอบรมไป ใช้ป ระโยชน์ในการ
ปฏิบตัิงาน 

5.00 5.00 0.00 1.00  มากที่สดุ สอดคลอ้ง 
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2. ผูเ้ช่ียวชาญเห็นดว้ยในระดบันอ้ยจ านวน 2 ขอ้ ไดแ้ก่ โดยมีค่ามธัยฐาน 2.00 ค่า
สัมบูรณ์ระหว่างค่ามัธยฐานกับค่าฐานนิยมอยู่ในระหว่าง 0.00-0.50 และค่าพิสัยระหว่าง 
ควอไทล ์1.00 เห็นสมควรตดัออก คือ 

2.1. ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมจะตอ้งเป็นนิสิต นกัศกึษาท่ีเรียนเก่ียวกบัการพลศกึษา
และการกีฬา(Md=2.00, IMd-MoI=0.00) 

2.2. ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมจะตอ้งเป็นนกักีฬาตามชนิดกีฬาท่ีจดัฝึกอบรมมาก่อน 
(Md=2.50, IMd-MoI=0.50) 

 

ตาราง 4 คา่สถิตขิองความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัพืน้ฐาน มาตรฐาน
ดา้นวิทยากรของแบบสอบถามรอบท่ี 2 

รายการประเมิน Md Mo IMd-MoI IR ระดับความ
คิดเห็น 

ความ
สอดคล้องของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

1. มีการคัดเลือกวิทยากรที่มีความรู ้
คุณ วุฒิ  และประสบการณ์ตรงตาม
หลกัสตูรการฝึกอบรม 

5.00 5.00 0.00 1.00  มากที่สดุ สอดคลอ้ง 

2. วิทยากรจะตอ้งมีความรู ้ความเขา้ใจ 
ในกลุ่มความรูท้ั่วไป เช่น วิทยาศาสตร์
การกีฬา หลกัการและปรชัญาการเป็นผู้
ฝึกสอนกีฬา บทบาทหนา้ที่ จรรยาบรรณ 
การเป็นผูฝึ้กสอนกีฬาเป็นอยา่งดี 

5.00 5.00 0.00 0.00  มากที่สดุ สอดคลอ้ง 

3. วิทยากรจะตอ้งมีความรู ้ความเขา้ใจ ใน
กลุ่มเฉพาะด้าน เช่นกฎ และกติกา ทักษะ
พืน้ฐานของชนิดกีฬาที่เป็นวิทยากร การ
ประเมินผู้เข้ารับการอบรม การวางแผน
ฝึกซอ้มและการฝึกซอ้มเป็นอยา่งดี 

5.00 5.00 0.00 0.00  มากที่สดุ สอดคลอ้ง 

4. วิทยากรจะต้องมีบุคลิกภาพดี และ
เป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

5.00 5.00 0.00 1.00  มากที่สดุ สอดคลอ้ง 

5. วิทยากรจะตอ้งเป็นผูใ้ฝ่เรยีนใฝ่รู ้หมั่น
หาความรูเ้พิ่มพนูอยูเ่สมอ 

5.00 5.00 0.00 1.00  มากที่สดุ สอดคลอ้ง 
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ตาราง 4 (ตอ่) 

 
จากตาราง 4 แสดงว่าในภาพรวมรายดา้น ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 

ของมาตรฐานดา้นวิทยากรอยู่ในระดบัมากท่ีสุด จ านวนทั้งสิน้ 12 ขอ้  สรุปดังนี ้ผูเ้ช่ียวชาญมี
ความคดิเห็นสอดคลอ้งกนัทกุขอ้ตามมาตรฐานมาตรฐานดา้นวิทยากรในระดบัมากท่ีสดุ 12 ขอ้   

1. มีคา่พิสยัระหวา่งควอไทล ์0.00 จ านวน 4 ขอ้ คือขอ้ท่ี 2, 3, 6 และ 7 
2. มีคา่พิสยัระหวา่งควอไทล ์1.00 จ านวน 8 ขอ้ คือขอ้ท่ี 1, 4, 5และ 8-12 
 
 

รายการประเมิน Md Mo IMd-MoI IR ระดับความ
คิดเห็น 

ความ
สอดคล้องของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

6. วิทยากรจะต้องมีการถ่ายทอด การ
สือ่สารท่ีดี ตลอดจนมีมนษุยสมัพนัธด์ี 

5.00 5.00 0.00 0.00  มากที่สดุ สอดคลอ้ง 

7. วิทยากรจะต้อ งมี ความคิ ด ริเริ่ม
สรา้งสรรคใ์นการสอน และคิดแบบฝึก
ตา่งๆ 

5.00 5.00 0.00 0.00  มากที่สดุ สอดคลอ้ง 

8. วิทยากรจะต้องมีประสบการณ์การ
เป็นนักกีฬา หรือผู้ฝึกสอนกีฬา หรือ
วิทยากรผูฝึ้กสอนกีฬา ในชนิดกีฬานั้น
อยา่งนอ้ย 3 ปี 

5.00 5.00 0.00 1.00  มากที่สดุ สอดคลอ้ง 

9. จ านวนวิทยากรที่เหมาะสมในการ
จัดการฝึกอบรม ไม่เกิน 5 คน / 1 ชนิด
กีฬา / 1 โครงการฯ 

5.00 5.00 0.00 1.00  มากที่สดุ สอดคลอ้ง 

10. จั ด ป ร ะ ชุ ม  ชี ้ แ จ ง เ ก่ี ย ว กั บ
วัตถุประสงค์ให้กับวิทยากรที่ ได้รับ 
การคดัเลอืก 

5.00 5.00 0.00 1.00  มากที่สดุ สอดคลอ้ง 

11. มีคณะกรรมการประเมินคุณสมบัติ
ของวิทยากร 

5.00 5.00 0.00 1.00  มากที่สดุ สอดคลอ้ง 

12. มีการประเมินความสามารถของ
วิทยากรหลงัการปฏิบตัิงาน 

5.00 5.00 0.00 1.00  มากที่สดุ สอดคลอ้ง 
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ตาราง 5 คา่สถิตขิองความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัพืน้ฐาน มาตรฐาน
ดา้นปัจจยัการสนบัสนนุการฝึกอบรมของแบบสอบถามรอบท่ี 2 

 
 
 
 
 
 

รายการประเมิน Md Mo IMd-MoI IR ระดับความ
คิดเห็น 

ความ
สอดคล้องของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

1. ห้องเรียนส าหรับเรียนทฤษฎีต้องมี
ขนาดที่เหมาะสมและมีสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่เพียงพอส าหรบัการเรยีนรู ้

5.00 5.00 0.00 1.00  มากที่สดุ สอดคลอ้ง 

2. สนามส าหรับการฝึกปฏิบัติต้องมี
ขนาดที่ได้มาตรฐานส าหรบัการฝึกใน
ชนิดกีฬานัน้ๆ 

5.00 5.00 0.00 0.00  มากที่สดุ สอดคลอ้ง 

3. สนามส าหรับการฝึกปฏิบัติต้องมี
อุปกรณ์ประจ าสนามพรอ้มส าหรบัการ
ฝึกปฏิบตัิ 

5.00 5.00 0.00 1.00  มากที่สดุ สอดคลอ้ง 

4. ควรจัดที่พกัใหส้  าหรบัวิทยากรและผู้
เขา้รบัการฝึกอบรม 

5.00 5.00 0.00 1.00  มากที่สดุ สอดคลอ้ง 

5. สื่อที่ใชใ้นการฝึกอบรมตอ้งมีปรมิาณ
เพียงพอตอ่ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

5.00 5.00 0.00 0.00  มากที่สดุ สอดคลอ้ง 

6. สือ่ที่ใชใ้นการฝึกอบรมตอ้งมีคณุภาพ
ที่เหมาะตอ่การฝึกอบรม 

5.00 5.00 0.00 1.00  มากที่สดุ สอดคลอ้ง 

7. อปุกรณท์ี่ใชใ้นการฝึกอบรมมีปรมิาณ
เพียงพอและมีคณุภาพเหมาะที่จะใชใ้น
การฝึกอบรม 

5.00 5.00 0.00 0.00  มากที่สดุ สอดคลอ้ง 

8. เอกสารที่ใชส้  าหรบัการฝึกอบรมตอ้ง
มี ป ริมาณ เพี ย งพอต่อผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

5.00 5.00 0.00 1.00  มากที่สดุ สอดคลอ้ง 
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ตาราง 5 (ตอ่) 

 
จากตาราง 5 แสดงว่าในภาพรวมรายดา้น ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกันของ

มาตรฐานด้าน ปัจจัยการสนับสนุนการฝึกอบรมอยู่ ในระดับมาก ท่ีสุด  จ านวนทั้งสิ ้น  
12 ข้อ สรุปดังนี ้ ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 12 ข้อตามมาตรฐานด้านปัจจัย 
การสนบัสนนุการฝึกอบรมในระดบัมากท่ีสดุ 12 ขอ้   

1. มีคา่พิสยัระหวา่งควอไทล ์0.00 จ านวน 7 ขอ้ คือขอ้ท่ี 2, 5, 7 และ 9-12 
      2. มีคา่พิสยัระหวา่งควอไทล ์1.00 จ านวน 5 ขอ้ คือขอ้ท่ี 1, 3-4, 8 และ 6 

 
 
 

 
 

 

รายการประเมิน Mo Me IMd-MoI IR ระดับความ
คิดเห็น 

ความ
สอดคล้องของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

9. เอกสารที่ใชส้  าหรบัการฝึกอบรมตอ้ง
มีความสอดคลอ้งของเนือ้หาชนิดกีฬา
นัน้ 

5.00 5.00 0.00 0.00  มากที่สดุ สอดคลอ้ง 

10. อาหารและเครื่องดื่มในแต่ละมือ้มี
ป ริ ม า ณ เพี ย ง พ อ ต่ อ ผู้ เ ข้ า รั บ 
การฝึกอบรม และถูกต้องตามหลัก
โภชนาการ 

5.00 5.00 0.00 0.00  มากที่สดุ สอดคลอ้ง 

11. อาหารว่างและน า้ดื่มระหว่างการ
ฝึกอบรมมีปริมาณเพียงพอต่อผูเ้ขา้รบั
การฝึกอบรม และถูกต้องตามหลัก
โภชนาการ 

5.00 5.00 0.00 0.00  มากที่สดุ สอดคลอ้ง 

12. ควรมีพาหนะรับ-ส่ง วิทยากรและ 
ผู้ เข้า รับการฝึกอบรมระหว่า งการ
ฝึกอบรม 

5.00 5.00 0.00 0.00  มากที่สดุ สอดคลอ้ง 
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ตาราง 6 คา่สถิตขิองความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัพืน้ฐาน มาตรฐาน
ดา้นการบริหารจดัการโครงการฝึกอบรมของแบบสอบถามรอบท่ี 2 

 
 
 

รายการประเมิน Md Mo IMd-MoI IR ระดับความ
คิดเห็น 

ความ
สอดคล้องของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

1. ศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูล วางแผนการ
ท างานในการจัดท าโครงการอบรมผู้
ฝึกสอนกีฬาขัน้พืน้ฐาน 

5.00 5.00 0.00 1.00  มากที่สดุ สอดคลอ้ง 

2. การสรา้งแผนงานของโครงการ เพื่อ
เป็นการก าหนดขอบเขตและเป้าหมาย
ของโครงการใหช้ดัเจน 

5.00 5.00 0.00 1.00  มากที่สดุ สอดคลอ้ง 

3. ด า เนิ นการป ระชุม และการวาง
แผนการด าเนินงานอยา่งรอบคอบ 

5.00 5.00 0.00 1.00  มากที่สดุ สอดคลอ้ง 

4. ก าหนดงบประมาณรายรบั - รายจ่าย 
ในการจัดโครงการอบรมผูฝึ้กสอนกีฬา
ระดับพื ้นฐาน โดยพิจารณาถึงความ
สอดคลอ้งตอ่นโยบายของหนว่ยงาน 

5.00 5.00 0.00 0.00  มากที่สดุ สอดคลอ้ง 

5. แต่งตั้งคณะท างานและก าหนด
บทบาทและหน้าที่ในการท างานอย่าง
ชัดเจนให้กับคณะท างานในการจัดท า
โครงการอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาขัน้พืน้ฐาน 

5.00 5.00 0.00 0.00  มากที่สดุ สอดคลอ้ง 

6. การป ระสานงานทุกภาคส่ วนที่
เก่ียวข้องในการจัดโครงการอบรมผู้
ฝึกสอนกีฬาขัน้พืน้ฐาน 

5.00 5.00 0.00 0.00  มากที่สดุ สอดคลอ้ง 

7. ด า เนิ น การจัด โค รงการอบ รมผู้
ฝึกสอนกีฬาขัน้พืน้ฐานตามแผนท่ีวางไว ้

5.00 5.00 0.00 1.00  มากที่สดุ สอดคลอ้ง 

8. ควบคมุการด าเนินการจดัโครงการใน
แต่ละวนัเพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ
งาน 

5.00 5.00 0.00 0.00  มากที่สดุ สอดคลอ้ง 
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ตาราง 6 (ตอ่) 

 
จากตาราง 6 แสดงว่าในภาพรวมรายดา้น ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกันของ

มาตรฐานด้านการบริหารจัดการโครงการฝึกอบรม อยู่ ในระดับมากท่ีสุด จ านวนทั้งสิ ้น  
12 ขอ้ สรุปดงันี ้ผูเ้ช่ียวชาญเห็นสอดคลอ้งกันทุกขอ้ตามมาตรฐานดา้นการบริหารจดัการโครงการ
ฝึกอบรมในระดบัมากท่ีสดุ 12 ขอ้   

 
1. มีคา่พิสยัระหวา่งควอไทล ์0.00 จ านวน 6 ขอ้ คือขอ้ท่ี 4-6, 8-9 และ 12 
2. มีคา่พิสยัระหวา่งควอไทล ์1.00 จ านวน 6 ขอ้ คือขอ้ท่ี 1-3,7และ 10-11 
 
 
 
 

รายการประเมิน Md Mo IMd-MoI IR ระดับความ
คิดเห็น 

ความ
สอดคล้องของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

9. การตรวจสอบและรายงานผลการ
ด าเนินงาน เพื่อสามารถทบทวนผลการ
ปฏิบตัิงานตามแผนปฏิบตัิการที่ก าหนด
ไว ้

5.00 5.00 0.00 0.00  มากที่สดุ สอดคลอ้ง 

10. รายงานสถานะของโครงการจาก
ผูร้บัผิดชอบโครงการอบรมผูฝึ้กสอนกีฬา
ระดบัพืน้ฐาน 

5.00 5.00 0.00 1.00  มากที่สดุ สอดคลอ้ง 

11. ติดตามและประเมินผลด าเนินงาน
ของโครงการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา
ระ ดั บ พื ้ น ฐ า น เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไป ต า ม
แผนปฏิบตัิการ 

5.00 5.00 0.00 1.00  มากที่สดุ สอดคลอ้ง 

12. วิ เค ราะห์ ก า รจั ด ก า ร ฝึ ก อบ รม
ภายหลังการประเมิ น โครงการ เพื่ อ
น าไปใชใ้นการปรบัปรุงโครงการตอ่ไป 
 

5.00 5.00 0.00 0.00  มากที่สดุ สอดคลอ้ง 
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3. ผลการวิเคราะหแ์บบสอบถามความคิดเห็นของมาตรฐานการจัดฝึกอบรม 
ผู้ฝึกสอนกีฬาระดับพืน้ฐาน รอบที ่3 

ผลการตอบแบบสอบถามในรอบท่ี 3  มาวิเคราะหท์างสถิติ โดยแสดงรายละเอียด 
เป็นรายขอ้ ดงัตอ่ไปนี ้

ตาราง 7 คา่สถิตขิองความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัพืน้ฐาน มาตรฐาน
ดา้นหลกัสตูรการฝึกอบรมของแบบสอบถามรอบท่ี 3 

 
 
 

รายการประเมิน Md Mo IMd-MoI IR ความสอดคล้อง
ของผู้เชี่ยวชาญ 

1. หลกัสตูรมีความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรก์าร
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการพลศึกษา
และการกีฬา กรมพลศกึษา 

5.00 5.00 0.00 0.00 สอดคลอ้ง 

2. หลัก สู ต รก า ร ฝึ ก อบ รม ผู้ ฝึ ก ส อน กี ฬ า
ระดับพื ้นฐานได้มาจาก วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
ที่เก่ียวขอ้งกับการพัฒนาบุคลากรด้านการพล
ศกึษาและการกีฬา กรมพลศกึษา 

5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

3. มีการจดัท าวิเคราะหห์ลกัสตูร และรายงานผล
การจัดท าวิเคราะห์หลักสูตรการฝึกอบรมผู้
ฝึกสอนกีฬา ระดบัพืน้ฐาน 

5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

4. มีการส ารวจหาความต้องการ และความ
จ าเป็นในการฝึกอบรม และ วิเคราะห์ สรุปผล 
ความตอ้งการ และความจ าเป็น 

5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

5. การจัด เนื ้อหาของหลักสูต รตอบสนอง
วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร การฝึกอบรมผูฝึ้กสอน
กีฬาระดบัพืน้ฐาน 

5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

6. หลกัสตูรการฝึกอบรมควรมีกลุม่ความรูท้ั่วไป 
ประมาณ 12-16 ชั่วโมง 

4.50 5.00 0.50 1.00 สอดคลอ้ง 

7. หลกัสตูรการฝึกอบรมควรมีกลุม่ความรูเ้ฉพาะ
ดา้น ประมาณ 28-40 ชั่วโมง 

5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 7 (ตอ่) 

 
จากตาราง 7 แสดงใหเ้ห็นว่า ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นตอ่กรอบมาตรฐานการฝึกอบรม

ผูฝึ้กสอนระดบัพืน้ฐาน กรมพลศึกษา มาตรฐานดา้นหลกัสูตรการฝึกอบรม สอดคลอ้งกนั 11 ขอ้ 
โดย  10 ข้อ  มี ค่ ามัธยฐาน  (Median) ระดับมาก ท่ีสุด  5.00 ค่ าฐานนิ ยม  (Mode) ระดับ 
มากท่ีสุด 5.00 และจ านวน  1 ขอ้ มีค่ามัธยฐาน (Median)ระดบัมากท่ีสุด 4.50 ค่าพิสัยระหว่าง 
ควอไทล ์(IR) 1.00  ดงัรายละเอียดดงันี ้

สรุปดังนี ้ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันทุกข้อตามมาตรฐานดา้นหลักสูตร 
การฝึกอบรม 

1. มีคา่มธัยฐาน 5.00 จ านวน 10 ขอ้ คือขอ้ท่ี 1-8 และ 10-11 
2. มีคา่มธัยฐาน 4.50 จ านวน 1 ขอ้ คือขอ้ท่ี 9 
3. มีคา่พิสยัระหวา่งควอไทล ์0.00 จ านวน 1 ขอ้ คือขอ้ท่ี 1  
4. มีคา่พิสยัระหวา่งควอไทล ์1.00 จ านวน 10 ขอ้ คือขอ้ท่ี 2-11 

 

 

รายการประเมิน Md Mo IMd-MoI IR ความสอดคล้อง
ของผู้เชี่ยวชาญ 

8. การฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัพืน้ฐาน กรม
พลศึกษา มีการใช้สื่อ และอุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรมใหเ้กิดการเรยีนรู ้

5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

9. กิจกรรมที่ใช้ในการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา
ระดบัพืน้ฐานมีความยืดหยุ่น และสอดคลอ้งกับ
หลกัสตูร เพื่อสง่เสรมิกระบวนการเรยีนรู ้

4.50 5.00 0.50 1.00 สอดคลอ้ง 

10. ด าเนินการเก็บรวบรวม และสรุปผลการ
ประเมินหลักสูตรการฝึกอบรม ผู้ฝึกสอนกีฬา
ระดบัพืน้ฐาน 

5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

11. มีการประเมินหลกัสูตรเพื่อเป็นแนวทางใน
การพฒันาหลกัสตูร 

5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 8 คา่สถิตขิองความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัพืน้ฐาน มาตรฐาน
ดา้นผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมของแบบสอบถามรอบท่ี 3 

 
จากตาราง 8 แสดงใหเ้ห็นว่า ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นตอ่กรอบมาตรฐานการฝึกอบรม

ผูฝึ้กสอนระดบัพืน้ฐาน กรมพลศึกษา มาตรฐานดา้นผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมสอดคลอ้งกัน 11 ขอ้ 
โดย 10 ขอ้ มีค่ามัธยฐาน (Median) ระดับมากท่ีสุด 5.00 ค่าฐานนิยม (Mode) ระดับมากท่ีสุด 
5.00 และคา่พิสยัระหวา่งควอไทล ์(IR) 1.00  ดงัรายละเอียดดงันี ้

รายการประเมิน Md Mo IMd-MoI IR ความสอดคล้อง
ของผู้เชี่ยวชาญ 

1. มีกระบวนการคดัเลอืกผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 
2. ก าหนดคณุสมบตัิผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 
3. ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมจะตอ้งมีอายไุมต่  ่ากวา่ 18 ปี 5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 
4. ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมจะตอ้งไมเ่ป็นผูพ้ิการจนเป็น
อปุสรรคตอ่การฝึกอบรม 

5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

5. ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมจะตอ้งเป็น ครู อาจารย ์หรือ
บคุลากรทาง 
การพลศกึษาและการกีฬา 

4.50 4.00 0.50 1.00 สอดคลอ้ง 

6. จ านวนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมที่เหมาะสมไมเ่กิน 50 
คน / 1 ชนิดกีฬา / 1 โครงการฯ 

5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

7. ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมจะตอ้งทดสอบ Pre – Test 
และ Post - Test 

5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

8. ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมจะตอ้งผ่านเกณฑ์ประเมิน
การเป็นผูฝึ้กสอนกีฬา ที่ถกูก าหนดขึน้ 

5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

9.จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตอ้งไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 80 ของจ านวนผูเ้ขา้
รบัการฝึกอบรม 

5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

10. มีการติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรมใน
ระยะเวลา 6 เดือนและ 1 ปี 

5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

11. มีการน าความรูท้ี่ได้รบัจากการฝึกอบรมไปใช้
ประโยชนใ์นการปฏิบตัิงาน 

5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 



  61 

สรุปดังนี ้ ผู้ เ ช่ียวชาญ มีความคิด เห็นสอดคล้องกันทุกข้อตามมาตรฐานด้าน 
ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 11 ขอ้   

1. มีคา่มธัยฐาน 5.00 จ านวน 10 ขอ้ คือขอ้ท่ี 1-4 และ 6-11 
2. มีคา่มธัยฐาน 4.50 จ านวน 1 ขอ้ คือขอ้ท่ี 5 
 

ตาราง 9 คา่สถิตขิองความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัพืน้ฐาน มาตรฐาน
ดา้นวิทยากรของแบบสอบถามรอบท่ี 3 

 
 
 

รายการประเมิน Md Mo IMd-MoI IR ความสอดคล้อง
ของผู้เชี่ยวชาญ 

1. มี การคัด เลือกวิทยากรที่ มี ค วาม รู ้ คุณ วุฒิ  
และประสบการณต์รงตามหลกัสตูรการฝึกอบรม 

5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

2. วิทยากรจะต้องมีความรู ้ความเข้าใจ ในกลุ่ม
ความรูท้ั่วไป เช่น วิทยาศาสตรก์ารกีฬา หลักการ
และปรชัญาการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา บทบาทหนา้ที่ 
จรรยาบรรณ การเป็นผูฝึ้กสอนกีฬาเป็นอยา่งดี 

5.00 5.00 0.00 0.00 สอดคลอ้ง 

3. วิทยากรจะต้องมีความรู ้ความเข้าใจ ในกลุ่ม
เฉพาะด้าน เช่นกฎ และกติกา ทักษะพืน้ฐานของ
ชนิดกีฬาที่เป็นวิทยากร การประเมินผู้เข้ารบัการ
อบรม การวางแผนฝึกซ้อมและการฝึกซ้อมเป็น 
อยา่งดี 

5.00 5.00 0.00 0.00 สอดคลอ้ง 

4. วิทยากรจะตอ้งมีบคุลิกภาพดี และเป็นแบบอยา่ง
ที่ดีใหก้บัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

5. วิทยากรจะตอ้งเป็นผูใ้ฝ่เรียนใฝ่รู ้หมั่นหาความรู้
เพิ่มพนูอยูเ่สมอ 

5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

6. วิทยากรจะต้องมีการถ่ายทอด การสื่อสารที่ดี 
ตลอดจนมีมนษุยสมัพนัธด์ี 

5.00 5.00 0.00 0.00 สอดคลอ้ง 

7. วิทยากรจะตอ้งมีความคิดริเริ่มสรา้งสรรคใ์นการ
สอน และคิดแบบฝึกตา่งๆ 

5.00 5.00 0.00 0.00 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 9 (ตอ่) 

 
จากตาราง 9 แสดงให้ เห็ นว่า  ผู้ เ ช่ียวชาญ มีความคิด เห็นต่อกรอบมาตรฐาน 

การฝึกอบรมผูฝึ้กสอนระดบัพืน้ฐาน กรมพลศึกษา มาตรฐานดา้นวิทยากร สอดคลอ้งกัน 12 ขอ้   
มีคา่มธัยฐาน (Median) ระดบัมากท่ีสุด 5.00 ค่าฐานนิยม (Mode) ระดบัมากท่ีสุด 5.00  และค่า
พิสยัระหวา่งควอไทล ์(IR) 0.00-1.00   

สรุปดังนี ้ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันทุกข้อตามมาตรฐานดา้นวิทยากร  
อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 12 ขอ้   

1. มีคา่พิสยัระหวา่งควอไทล ์0.00 จ านวน 6 ขอ้ คือขอ้ท่ี 2-3, 6-7 และ 9-10 
2. มีคา่พิสยัระหวา่งควอไทล ์1.00 จ านวน 6 ขอ้ คือขอ้ท่ี 1, 4-5, 8 และ 11-12 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการประเมิน Md Mo IMd-MoI IR ความสอดคล้อง
ของผู้เชี่ยวชาญ 

8. วิทยากรจะต้องมีประสบการณ์การเป็นนักกีฬา 
หรือผู้ฝึกสอนกีฬา หรือวิทยากรผู้ฝึกสอนกีฬา 
ในชนิดกีฬานัน้อยา่งนอ้ย 3 ปี 

5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

9. จ านวนวิทยากรที่ เหมาะสมในการจัดการ
ฝึกอบรม ไมเ่กิน 5 คน / 1 ชนิดกีฬา / 1 โครงการฯ 

5.00 5.00 0.00 0.00 สอดคลอ้ง 

10. จัดประชุม ชี ้แจงเก่ียวกับวัตถุประสงค์ให้กับ
วิทยากรที่ไดร้บัการคดัเลอืก 

5.00 5.00 0.00 0.00 สอดคลอ้ง 

11. มีคณะกรรมการประเมินคณุสมบตัิของวิทยากร 5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 
12. มีการประเมินความสามารถของวิทยากรหลัง
การปฏิบตัิงาน 

5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 10 คา่สถิตขิองความคดิเห็นเก่ียวกบัการจดัฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัพืน้ฐาน มาตรฐาน
ดา้นปัจจยัการสนบัสนนุการฝึกอบรมของแบบสอบถามรอบท่ี 3 

รายการประเมิน Md Mo IMd-MoI IR ความสอดคล้อง
ของผู้เชี่ยวชาญ 

1. ห้อง เรียนส าห รับ เรียนทฤษ ฎีต้อ งมี ขนาด 
ที่ เห ม า ะสม แล ะมี สิ่ ง อ า น วย ค ว าม ส ะด วก 
ที่เพียงพอส าหรบัการเรยีนรู ้

5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

2. สนามส าหรับการฝึกปฏิบัติต้องมีขนาดที่ ได้
มาตรฐานส าหรบัการฝึกในชนิดกีฬานัน้ๆ 

5.00 5.00 0.00 0.00 สอดคลอ้ง 

3. สนามส าหรบัการฝึกปฏิบตัิตอ้งมีอุปกรณ์ประจ า
สนามพรอ้มส าหรบัการฝึกปฏิบตัิ 

5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

4. ควรจัดที่พักให้ส  าหรบัวิทยากรและผู้เขา้รบัการ
ฝึกอบรม 

5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

5. สือ่ที่ใชใ้นการฝึกอบรมตอ้งมีปรมิาณเพียงพอตอ่ผู้
เขา้รบัการฝึกอบรม 

5.00 5.00 0.00 0.00 สอดคลอ้ง 

6. สื่อที่ใชใ้นการฝึกอบรมตอ้งมีคณุภาพที่เหมาะต่อ
การฝึกอบรม 

5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

7. อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมมีปริมาณเพียงพอ
และมีคณุภาพเหมาะที่จะใชใ้นการฝึกอบรม 

5.00 5.00 0.00 0.00 สอดคลอ้ง 

8. เอกสารที่ใช้ส  าหรบัการฝึกอบรมต้องมีปริมาณ
เพียงพอตอ่ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

9. เอกสารที่ใช้ส  าหรับการฝึกอบรมต้องมีความ
สอดคลอ้งของเนือ้หาชนิดกีฬานัน้ 

5.00 5.00 0.00 0.00 สอดคลอ้ง 

10. อาหารและเครื่องดื่มในแต่ละมื ้อมีปริมาณ
เพียงพอต่อผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม และถูกต้องตาม
หลกัโภชนาการ 

5.00 5.00 0.00 0.00 สอดคลอ้ง 

11. อาหารว่างและน ้าดื่มระหว่างการฝึกอบรมมี
ปริมาณเพียงพอต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม และ
ถกูตอ้งตามหลกัโภชนาการ 

5.00 5.00 0.00 0.00 สอดคลอ้ง 

12. ควรมีพาหนะรบั-ส่ง วิทยากรและผู้เข้ารบัการ
ฝึกอบรมระหวา่งการฝึกอบรม 

5.00 5.00 0.00 0.00 สอดคลอ้ง 
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จากตาราง 10 แสดงให้เห็นว่า ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นต่อกรอบมาตรฐานการ
ฝึกอบรมผูฝึ้กสอนระดบัพืน้ฐาน กรมพลศึกษา มาตรฐานดา้นปัจจัยการสนบัสนุนการฝึกอบรม 
สอดคล้องกัน 12 ข้อ  มีค่ามัธยฐาน (Median) ระดับมากท่ีสุด 5.00 ค่าฐานนิยม (Mode)  
ระดบัมากท่ีสดุ 5.00 และคา่พิสยัระหวา่งควอไทล ์(IR) 0.00 -1.00 

สรุปดังนี ้ ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันทุกข้อตามมาตรฐานด้านปัจจัย 
การสนบัสนนุการฝึกอบรมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 12 ขอ้   

1. มีคา่พิสยัระหวา่งควอไทล ์0.00 จ านวน 7 ขอ้ คือขอ้ท่ี 2,5,7 และ 9-12 
2. มีคา่พิสยัระหวา่งควอไทล ์1.00 จ านวน 6 ขอ้ คือขอ้ท่ี 1-3, 4, 6 และ 8 

ตาราง 11 คา่สถิตขิองความคดิเห็นเก่ียวกบัการจดัฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัพืน้ฐาน มาตรฐาน
ดา้นการบริหารจดัการโครงการฝึกอบรมของแบบสอบถามรอบท่ี 3 

 

รายการประเมิน Md Mo IMd-MoI IR ความสอดคล้อง
ของผู้เชี่ยวชาญ 

1. ศกึษาคน้ควา้หาขอ้มลู วางแผนการท างานในการ
จดัท าโครงการอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาขัน้พืน้ฐาน 

5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

2. การสร้างแผนงานของโครงการ เพื่อเป็นการ
ก าหนดขอบเขตและเปา้หมายของโครงการใหช้ดัเจน 

5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

3. ด าเนินการประชมุและการวางแผนการด าเนินงาน
อยา่งรอบคอบ 

5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

4. ก าหนดงบประมาณรายรบั - รายจ่าย ในการจัด
โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาระดับพื ้นฐาน  โดย
พิจารณาถึ งความสอดคล้องต่อนโยบายของ
หนว่ยงาน 

5.00 5.00 0.00 0.00 สอดคลอ้ง 

5. แตง่ตัง้คณะท างานและก าหนดบทบาทและหนา้ที่
ในการท างานอย่างชดัเจนใหก้บัคณะท างานในการ
จดัท าโครงการอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาขัน้พืน้ฐาน 

5.00 5.00 0.00 0.00 สอดคลอ้ง 

6. การประสานงานทกุภาคสว่นท่ีเก่ียวขอ้งในการจดั
โครงการอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาขัน้พืน้ฐาน 

5.00 5.00 0.00 0.00 สอดคลอ้ง 

7. ด าเนินการจัดโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาขั้น
พืน้ฐานตามแผนท่ีวางไว ้

5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 11 (ตอ่) 

 
จากตาราง 11 แสดงให้เห็นว่า ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นต่อกรอบมาตรฐานการ

ฝึกอบรมผูฝึ้กสอนระดบัพืน้ฐาน กรมพลศกึษา มาตรฐานดา้นการบรหิารจดัการโครงการฝึกอบรม 
สอดคล้องกัน 12 ข้อ  มีค่ามัธยฐาน (Median) ระดับมากท่ีสุด 5.00 ค่าฐานนิยม (Mode)  
ระดบัมากท่ีสดุ 5.00 และคา่พิสยัระหวา่งควอไทล ์(IR) 0.00-1.00 

สรุปดงันี ้ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกันทุกขอ้ตามมาตรฐานดา้นการบริหาร
จดัการโครงการฝึกอบรมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 12 ขอ้   

1. มีคา่พิสยัระหวา่งควอไทล ์0.00 จ านวน 6 ขอ้ คือขอ้ท่ี 4-6, 8-9 และ 12 
2. มีคา่พิสยัระหวา่งควอไทล ์1.00 จ านวน 6 ขอ้ คือขอ้ท่ี 1-3, 5, 7 และ 10-11 

 
 
 
 

รายการประเมิน Md Mo IMd-MoI IR ความสอดคล้อง
ของผู้เชี่ยวชาญ 

8. ควบคุมการด าเนินการจัดโครงการในแต่ละวัน
เพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนปฏิบตัิงาน 

5.00 5.00 0.00 0.00 สอดคลอ้ง 

9. การตรวจสอบและรายงานผลการด าเนินงาน เพื่อ
สามารถทบทวนผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
การท่ีก าหนดไว ้

5.00 5.00 0.00 0.00 สอดคลอ้ง 

10. รายงานสถานะของโครงการจากผู้รบัผิดชอบ
โครงการอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัพืน้ฐาน 

5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

11. ติดตามและประเมินผลด าเนินงานของ โครงการ
ฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาระดับพืน้ฐานเพื่อใหเ้ป็นไป
ตามแผนปฏิบตัิการ 

5.00 5.00 0.00 1.00 สอดคลอ้ง 

12. วิเคราะห์การจัดการฝึกอบรมภายหลังการ
ประเมินโครงการ เพื่ อน าไปใช้ในการปรับปรุง
โครงการตอ่ไป 
 

5.00 5.00 0.00 0.00 สอดคลอ้ง 
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บทที ่5 
สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

สังเขปความมุ่งหมาย และวิธีการด าเนินการวิจัย 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 
เพ่ือสรา้งกรอบมาตรฐานการจดัฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัพืน้ฐาน กรมพลศกึษา 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี ้ คือ ผู้เช่ียวชาญท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมี

ประสบการณ์ในดา้นการจัดฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬา  จ  านวน 20 ท่าน การคดัเลือกกลุ่มตวัอย่าง
ผูว้ิจยัใชก้ารคดัเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

 
การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะหข้์อมูล 
1. หาคา่ความถ่ีและคา่เฉล่ียรอ้ยละ ขอ้มลูทั่วไป  
2. วิเคราะห์ สังเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นของมาตรฐานการจัดฝึกอบรม 

ผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัพืน้ฐานรอบท่ี 1   
3. วิเคราะห์ สังเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นของมาตรฐานการจัดฝึกอบรม 

ผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัพืน้ฐานรอบท่ี 2    
4. วิเคราะห์ สังเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นของมาตรฐานการจัดฝึกอบรม  

ผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัพืน้ฐานในรอบท่ี 3    

สรุปผลการวิจัย 
งานวิจยัเรื่อง กรอบมาตรฐานการจดัฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัพืน้ฐาน กรมพลศกึษา 

ผูว้ิจยัสรุปผลการวิจยัดงันี ้
ผลการวิเคราะหจ์  านวนความถ่ีและคา่เฉล่ียรอ้ยละ ขอ้มลูทั่วไปของผูเ้ช่ียวชาญ  20 ท่าน 

พบว่า ผู้เช่ียวชาญส่วนมากอายุระหว่าง 55-59  ปี รอ้ยละ 30.00  รองลงมาคือ อายุระหว่าง  
40-44  ปี  รอ้ยละ 25.00 ส่วนช่วงอายุท่ีน้อยท่ีสุดคือช่วงอายุระหว่าง  30-39  ปีรอ้ยละ 0.00  
ระดับการศึกษา พบว่าปริญญาโทรอ้ยละ 45.00 ปริญญาตรีรอ้ยละ 30.00 และปริญญาเอก 
รอ้ยละ  25.00 ตามล าดบั คณุสมบตัิผูเ้ช่ียวชาญ พบว่า ดา้นหลกัสตูรการจดัผูฝึ้กสอนกีฬารอ้ยละ 
40.00  ผูบ้รหิารองคก์รกีฬารอ้ยละ 35.00 และฝึกสอนกีฬาท่ีเป็นวิทยากรรอ้ยละ 25.00 ตามล าดบั 
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และดา้นประสบการณใ์นการท างาน พบว่า 25 ปีขึน้ไปรอ้ยละ 55.00 รองลงมาคือ 5-9 ปีรอ้ยละ 
20 15.00  5-9 ปีรอ้ยละ 15.00  10-14 ปีรอ้ยละ 10.00  ตามล าดับ และน้อยท่ีสุดคือ 20-24 ปี 
รอ้ยละ 5.00 

การวิเคราะห ์สงัเคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถามในรอบท่ี 3 มีจดุมุ่งหมายเพ่ือใหไ้ดม้าซึ่ง
ขอ้มูลท่ีเป็นความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญในระดบัความเหมาะสมท่ีจะเป็นแนวทางในการพฒันา
เพ่ือสร้างกรอบมาตรฐานการจัดฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาขั้นพื ้นฐานของกรมพลศึกษา จาก
ผลการวิจัยเพ่ือสรา้งกรอบมาตรฐานการจดัฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัพืน้ฐาน กรมพลศึกษา  
ดว้ยเทคนิคการวิจยัแบบเดลฟาย ท าใหไ้ดข้อ้คิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความเห็นสอดคลอ้งกัน 
จ านวนทั้งสิ ้น 58 ข้อ และเม่ือพิจารณาค าตอบท่ีสอดคล้องกันในระดับมากท่ีสุดมี 58 ข้อ  
ท่ีสามารถน าไปพัฒนาเป็นกรอบมาตรฐานการจัดฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัพืน้ฐาน กรมพล
ศกึษาดงันี ้

1.มาตรฐานดา้นหลักสูตรการฝึกอบรม มีจ านวนทัง้หมด 11 ขอ้ โดยท่ีผูเ้ช่ียวชาญ 
มีความคิดเห็นมากท่ีสดุ ทัง้ 11 ขอ้ คา่ฐานนิยม (Mode) มากท่ีสดุ 5.00 ทัง้หมด ส่วนคา่มธัยฐาน 
(Median) มากท่ีสุด 5.00 มี 9 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 1-5, 7-8 และ 10-11 มากท่ีสุด 4.50 จ านวน 2 ข้อ 
ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 6 หลกัสูตรการฝึกอบรมควร มีกลุ่มความรูท้ั่วไป ประมาณ 12-16 ชั่วโมง และขอ้ท่ี 9. 
กิจกรรมท่ีใช้ในการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาระดับพื ้นฐาน มีความยืดหยุ่น และสอดคล้อ งกับ
หลกัสตูร เพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ มีความสอดคลอ้ง 0.00-1.00 แสดงว่ามีความสอดคลอ้ง
กนัทัง้หมด 11 ขอ้ 

2. มาตรฐานด้านผู้เข้ารบัการฝึกอบรม จ านวนทั้งหมด 13 ข้อ โดยท่ีผู้เช่ียวชาญ 
มีความคิดเห็นมากท่ีสุด ทัง้ 11 ขอ้ ค่าฐานนิยม (Mode) มากท่ีสุด 5.00 มี 10 ขอ้ ไดแ้ก่ขอ้ท่ี 1-4,
และ 8-13  มากท่ีสดุ 4.50 จ านวน 1 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 5 ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมจะตอ้งเป็น ครู อาจารย ์
หรือบุคลากรทางการพลศึกษาและการกีฬา มีค่ามัธยฐาน (Median) มากท่ีสุด 5.00 มี 10 ข้อ 
ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 1-4,และ 8-13  และมากท่ีสดุ  4.00 จ านวน 1 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 5 ส่วนความสอดคลอ้งมี
ความสอดคล้อง 0.00-1.00 ซึ่งมีความสอดคล้องกันทั้งหมด 11 ข้อ ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัมาตรฐานดา้นผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม มีคา่มธัยฐานต ่ากว่า 3.50 หมายถึงเห็นดว้ยกบัขอ้นัน้
นอ้ย ซึ่งมีทั้งสิน้ 2 ขอ้ โดยมีค่ามัธยฐานอยู่ในระดบัน้อย 2.00  ค่าฐานนิยม 2.00-2.50 ค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล ์1.00 ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 6 ตอ้งเป็นนิสิต นกัศึกษาท่ีเรียนเก่ียวกับการพลศกึษาและการ
กีฬา และขอ้ท่ี 7 ตอ้งเป็นนกักีฬาตามชนิดกีฬาท่ีจดัฝึกอบรมมาก่อน แสดงวา่ไมเ่ห็นดว้ยกบัขอ้ท่ี 6  
และขอ้ท่ี 7 
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3. มาตรฐานดา้นวิทยากร จ านวน 12 ขอ้ โดยท่ีผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นมากท่ีสุด 
ทั้ง 12 ข้อ ค่าฐานนิยม (Mode) มากท่ีสุด 5.00 ทั้งหมดทุกขอ้ ค่ามีค่ามัธยฐาน (Median) มาก
ท่ีสดุ 5.00 ทัง้หมด ส่วนความสอดคลอ้งมีความสอดคลอ้ง 0.00-1.00 แสดงว่ามีความสอดคลอ้ง
กนัทัง้หมด 12 ขอ้ 

4. มาตรฐานปัจจยัการสนบัสนุนการฝึกอบรม โดยท่ีผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นมาก
ท่ีสุด ทั้ง 12 ข้อ ค่าฐานนิยม (Mode) มากท่ีสุด 5.00 ทั้งหมดทุกข้อ ค่ามัธยฐาน (Median)  
มากท่ีสุด 5.00 ทั้งหมด ส่วนความสอดคล้องมีความสอดคล้อง 0.00-1.00 แสดงว่ามีความ
สอดคลอ้งกนัทัง้หมด12 ขอ้  

5. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการโครงการฝึกอบรม โดยท่ีผู้เช่ียวชาญมีความ
คิดเห็นมากท่ีสุด ทั้ง 12 ข้อ ค่าฐานนิยม (Mode) มากท่ีสุด 5.00 ทั้งหมดทุกข้อ ค่ามัธยฐาน 
(Median) มากท่ีสุด 5.00 ทั้งหมด ส่วนความสอดคลอ้งมีความสอดคลอ้ง 0.00-1.00 แสดงว่ามี
ความสอดคลอ้งกนัทัง้หมด 12 ขอ้ ตามล าดบั 

   

อภปิรายผลการวิจัย  
งานวิจยัเรื่อง กรอบมาตรฐานการจดัฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัพืน้ฐาน กรมพลศกึษา 

ผูว้ิจยัอภิปรายผลการวิจยัดงันี ้
มาตรฐานด้านหลักสูตรการฝึกอบรม 
ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันในมาตรฐานด้านหลักสูตรการฝึกอบรม  

มากท่ีสดุ ดงัตอ่ไปนี ้
หลักสูตรมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทาง  

การพลศกึษาและการกีฬา กรมพลศกึษา เพราะการวิเคราะหห์ลกัสตูรคือกระบวนการแรกท่ีส าคญั
ในการสรา้งหลักสูตรฝึกอบรม เพ่ือให้สามารถด าเนินการในการสรา้งหลักสูตรฝึกอบรมได้ 
อย่างถูกตอ้ง ตอบสนองต่อความตอ้งการ และสอดคลอ้งกับนโยบายของกรมพลศึกษา การจัด
ฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัพืน้ฐาน กรมพลศึกษาไดม้าจาก วิสัยทัศน ์พันธกิจ ท่ีเก่ียวขอ้งกับ  
การพัฒนาบุคลากรดา้นการพลศึกษาและการกีฬา กรมพลศึกษา ซึ่งผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็น
สอดคลอ้งกนั เพราะการสรา้งหลกัสตูรท่ีมีคณุภาพ ตอ้งเกิดจากวิสยัทศัน ์พนัธกิจขององคก์ร ใชใ้น
การศึกษาเพ่ือรา่งหลกัสตูร หรือออกแบบหลกัสตูรการฝึกอบรมใหส้อดคลอ้งกบัวิสยัทศัน ์พนัธกิจ
ขององค์กร  เรื่องหลักสูตรการฝึกอบรมควรมีกลุ่มความรู้ทั่ วไป ประมาณ 12-16 ชั่ วโมง  
เพราะระยะเวลา 12-16 เป็นระยะช่วงเวลาในการจัดโครงการฝึกอบรม ดา้นองคค์วามรู ้เพ่ือให้ 
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ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมีความรูใ้นเรื่องนัน้ๆอย่างรอบดา้นและสามารถน าความรูไ้ปประยุกตใ์ชไ้ด้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ เรื่องหลกัสูตรการฝึกอบรมควรมีกลุ่มความรูเ้ฉพาะดา้น ประมาณ 28-40 
ชั่วโมง เพราะระยะเวลา 28-40 เป็นช่วงเวลาเหมาะสมท่ีสุด ในการจัดโครงการฝึกอบรมในเรื่อง
ของความรูเ้ฉพาะดา้น เพ่ือใหมี้ความรูใ้นเรื่องนัน้ๆอย่างลึกซึง้และสามารถน าความรูไ้ปประยุกต์ 
ใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ (กลุ่มวิชาการและหลักสูตร , 2557) กล่าวว่า  
การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการในอนัท่ีจะท าใหเ้กิดความรูค้วามเขา้ใจ ความช านาญ ในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งอันจะเป็นผลท าใหเ้กิดการปรบัเปล่ียนพฤติกรรมตามวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรม 
สอดคล้องกับ (ส านักงาน ก.พ , 2559) มีการก าหนดระยะของช่วงเวลาและช่วงเวลาในการ
ฝึกอบรม ไดมี้การก าหนดระยะเวลาในการฝึกอบรมขึน้กับวัตถุประสงคข์องโครงการและความ
ตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย บางโครงการใชร้ะยะเวลาสัน้ บางโครงการมีระยะเวลาเป็นเดือนแต่
โดยทั่ วไปหากกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพ ไม่ควรใช้ระยะเวลาอบรมต่อเน่ือง
ตดิตอ่กนั เพราะจะสง่ผลตอ่การบรกิาร 

การจัดท าวิเคราะห์หลักสูตร และรายงานผลการจัดท าวิเคราะห์หลักสูตรการ
ฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬา ระดบัพืน้ฐาน ทั้งนีเ้พราะว่า การวิเคราะหห์ลักสูตรและรายงานผลการ
จัดท าการวิ เคราะห์จะท าให้ เราทราบถึ งกระบวนการ ขั้นตอน ความส าคัญ ท่ีมาและ  
ความสอดคล้องของหลักสูตรกับนโยบายขององคก์ร เพ่ือใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกัน และการ
ส ารวจหาความตอ้งการ และความจ าเป็นในการฝึกอบรม และ วิเคราะห ์สรุปผล ความตอ้งการ 
และความจ าเป็น เพราะหลกัสตูรจะมีคณุภาพตอ้งตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช ้หากสรา้งแบบ
ไม่มีการส ารวจหรือสรา้งหลักสูตรตามใจตนเอง หลักสูตรนั้นก็ไม่สามารถใชไ้ด ้ดงันั้นแล้วการ
ส ารวจหาความตอ้งการ และความจ าเป็นในการฝึกอบรม ในการสรา้งหลักสูตร การจัดเนือ้หา  
ของหลักสูตรตอบสนองวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรการฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัพืน้ฐาน ทัง้นี ้
เพราะเนื ้อหาของหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาระดับพื ้นฐานของกรมพลศึกษาต้อง
ตอบสนองวัตถุประสงคใ์นการจัดโครงการ เพ่ือให้เกิดประโยชนส์ูงสุดกับผู้เขา้รบัการฝึกอบรม   
สอดคลอ้งกบั (สมทุร  รกัจ  ารูญ, 2547)ในการจดัล าดบันัน้เราจดัตามความจ าเป็นเรง่ดว่นก่อนหลงั
โดยค านึงถึง 1. เกิดผลเสียหายอย่างยแรงกบัองคก์รหรือส่วนรวมถา้ไม่รบัจดัฝึกอบรม 2. ตระหนกั
ถึงผลประโยชนส์่วนรวม เช่น การลดคา่ใชจ้่ายการเพิ่มผลผลิต การควบคมุคณุภาพ การปรบัปรุง
ระบบการบริหารงาน เป็นตน้ 3. ค านึงถึงความจ าเป็นขององคก์ร เช่น องคก์รจ าเป็นตอ้งขยายตวั
โดยการซือ้เครื่องจกัรเขา้มาใหม่ มีการเปล่ียนกรรมวิธีการผลิตใหม่ใน 1 ปีขา้งหนา้ นอกจากนัน้
แล้วยังตอ้งค านึงอีกว่า ถ้าจัดฝึกอบรมแล้ว 1. คุม้ไหม 2. ตรงตามวัตถุประสงค ์3. หัวข้อท่ีจัด
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ฝึกอบรมนั้นตอ้งจัดรีบด่วนเพียงใด 4. ทรพัยากรเพียงพอหรือไม่ 5. มีการวางแผนไวม้ากน้อย
เพียงใด 6. ถ้าจัดหลักสูตรนี ้จะเสียโอกาสในการจัดหลักสูตรอ่ืนหรือไม่ 7. จังหวะในการจัด
วิเคราะหส์ิ่งท่ีจ  าเป็น อะไรไมใ่ชแ่เละมีวิธีอ่ืนหรือไมท่ี่อาจจะแกไ้ขได ้โดยมิตอ้งฝึกอบรม   

การฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาระดับพืน้ฐาน กรมพลศึกษา มีการใชส่ื้อ และอุปกรณ์ 
ในการจัดกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู ้ทั้งนีเ้พราะการใชส่ื้อในการฝึกอบรมมีความส าคญั เพ่ือใช้ 
ในการยกตวัอย่าง อธิบายความรูต้่างๆไดอ้ย่างชดัเจน กิจกรรมท่ีใชใ้นการฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬา
ระดบัพืน้ฐานมีความหลากหลาย และสอดคลอ้งกบัหลกัสตูร เพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู ้ทัง้นี ้
เพราะกิจกรรมเป็นรูปแบบการฝึกอบรมท่ีมีประสิทธิภาพ การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ 
ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสตูรจึงเป็นเรื่องส าคญั และกิจกรรมถือเป็นการลงมือปฎิบตัิจรงิ ไดล้งมือท าก็
จะเกิดการเรียนรูแ้ละจดจ าไปตลอดชีวิต ตามทฤษฎีการเรียนรูท่ี้กล่าวว่า ปรชัญาของ จอหน์ ดิวอี ้ 
ท่ีเรียนรูจ้ากการกระท าในสถานการณ์จริง เผชิญสถานการณ์จริงและการแก้ปัญหา เพ่ือใหเ้กิด 
การเรียนรูจ้ากการกระท า ผูเ้รียนไดป้ฏิบัติจริง ฝึกคิด ฝึกลงมือท า ฝึกทักษะกระบวน การต่างๆ  
ฝึกการแก้ปัญหาด้วยตนเอง และสอดคล้องกับ  (กลุ่มงานพัฒนาระบบการฝึก , 2552)  
การฝึกอบรมท่ีเกิดขึน้จะตอ้งท าใหบ้คุคลเกิดการเปล่ียนพฤตกิรรม 3 ดา้นตามท่ีกล่าวไปนัน้ เราจึง
ตอ้งใสใ่จกบัองคป์ระกอบท่ีใชใ้นการฝึกอบรมและชว่ยใหว้ตัถปุระสงคก์ารฝึกอบรมบรรลไุดเ้รว็ขึน้  

ด าเนินการเก็บรวบรวม และสรุปผลการประเมินหลกัสตูรการฝึกอบรม ผูฝึ้กสอนกีฬา
ระดับพื ้นฐาน ทั้งนี ้เพราะการเก็บรวบรวมข้อมูล และสรุปผลจะท าให้ทราบถึงข้อมูลต่าง ๆ 
ในการด าเนินงานท่ีผ่านมาว่ามีปัญหาอะไร ตรงไหน เพราะการประเมินเป็นสิ่งส าคญัท่ีสามารถ  
บง่บอกคณุภาพและประสิทธิภาพของหลกัสตูรฝึกอบรมท่ีสรา้งขึน้ได ้สอดคลอ้งกบั (ศนูยถ์่ายทอด
เทคโนโลยีการสหกรณท่ี์ 1 จังหวดัปทุมธานี, 2558) เป็นการตรวจสอบกระบวนการต่างๆว่าการ
ฝึกอบรมท่ีเราจดัขึน้นัน้ไดบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รหรือไม่อย่างไร และผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม 
การประเมินผลตอ้งน าเกณฑใ์นรายละเอียดแผนการฝึกอบรมมาพิจารณาแลว้สรุปผลขอ้เสนอแนะ
ตา่งๆ เพ่ือน าไปใชใ้นการอบรมครัง้ตอ่ไป 

 
มาตรฐานด้านผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน ในมาตรฐานด้านผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

มากท่ีสดุ ดงัตอ่ไปนี ้
กระบวนการคดัเลือกผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม ทัง้นีเ้พราะจะไดผู้ท่ี้อยากฝึกอบรมอย่าง

ตั้งใจจริง มีข้อจ ากัดในจ านวนปริมาณต่อโครงการฝึกอบรม หากมีการคัดเลือกผู้เข้ารับการ
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ฝึกอบรมแลว้ ท าใหผ้ลลพัธห์รือวตัถุประสงคข์องโครงการฝึกอบรมมากยิ่งขึน้ ก าหนดคณุสมบตัิ  
ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม เพราะการก าหนดคณุสมบตัิของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมเป็นสิ่งส าคญัในการ
คดัเลือกผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม เพื่อใหก้ารจดัโครงการฝึกอบรมเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  ผูเ้ขา้รบั
การฝึกอบรมจะตอ้งมีอายุไม่ต  ่ากว่า 18 ปี ทัง้นีเ้พราะหากอายุต  ่ากว่า 18 ปีส่งผลใหก้ารเรียนรู ้
ไม่บรรลุตามวตัถุประสงคข์องโครงการ ดงันัน้แลว้อายุท่ีเหมาะสมในการฝึกอบรมคือ ไม่ต  ่ากว่า  
18 ปี จะตอ้งไม่เป็นผูพ้ิการจนเป็นอปุสรรค ทัง้นีเ้พราะในการฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัพืน้ฐาน
ของกรมพลศึกษา ใช้ร่างกายทุกส่วนในภาคปฏิบัติ ดังนั้นผู้เข้ารบัการฝึกอบรมจ าเป็นต้อง มี
ร่างกายท่ีสมบูรณ์ แข็งแรงดี ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมจะต้องเป็น ครู อาจารย์ หรือบุคลากรทาง  
การพลศึกษาและการกีฬา ทั้งนีเ้พราะจะตอบสนองวัตถุประสงคข์องโครงการ และนโยบาย  
ของกรมพลศึกษาท่ีมีหน้าท่ีในการพัฒนาบุคลากรภายในประเทศให้มีประสิทธิภาพในเรื่อง  
ของกีฬา เป็นต้น  ดังนั้นผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเป็น ครู อาจารย์ หรือบุคลากรทาง  
การพลศึกษาและการกีฬา จ านวนท่ีเหมาะสมไม่เกิน 50 คน / 1 ชนิดกีฬา / 1 โครงการฯ  
เพราะจ านวนคนดงักล่าวเหมาะสมในการจดัโครงการฝึกอบรม หากมากไปหรือนอ้ยเกินไปการจดั
ฝึกอบรมกีฬาจะไม่เกิดคุณภาพ ดังนั้นเม่ือมีจ านวนท่ีเหมาะสมในการฝึกอบรมในโครงการ
ฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัพืน้ฐานของกรมพลศกึษาแลว้ ก่อใหเ้กิดการเรียนรูแ้ละเขา้ใจหลกัการ 
สามารถถ่ายทอดความรูใ้หผู้้อ่ืนไดอ้ย่างถูกตอ้ง ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมจะตอ้งทดสอบ Pre – Test 
และ Post – Test ทั้งนี ้เพราะการทดสอบก่อนและหลังเป็นการดูพัฒนาการของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมว่าเกิดการพัฒนาหรือไม่ หรือเกิดการเรียนรู ้มีความรู้มากขึน้เพียงใด ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมจะตอ้งผ่านเกณฑป์ระเมินการเป็นผูฝึ้กสอนกีฬา ท่ีถูกก าหนดขึน้ เพราะการผ่านเกณฑ์
การประเมินหมายถึงผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมีความรู ้ความเขา้ใจเป็นอย่างดี พรอ้มท่ีจะถ่ายทอด
ความรูไ้ด้อย่างถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับ (ไพศาล  สุวรรณน้อย, 2545) กล่าวว่า  การทดสอบ 
หมายถึง การน าเสนอชุดค าถามท่ีเรียกว่าขอ้สอบหรือแบบทดสอบท่ีมีมาตรฐานให้ผูส้อบตอบ  
การวัดผล หมายถึงการวัดคุณลักษณะ ของบุคคลจากผลการตอบค าถามในแบบทดสอบตาม
กฏเกณฑท่ี์ก าหนด เพ่ือแสดงคณุคา่เชิงปรมิาณหรือตวัเลขท่ีวดัไดจ้ากการวดัผล  

จ านวนผู้เข้ารบัการฝึกอบรมท่ีผ่านเกณฑก์ารประเมินตอ้งไม่น้อยกว่า รอ้ยละ 80  
ของจ านวนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม เพราะหากจบหลกัสตูรการฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัพืน้ฐาน
แล้ว อย่างน้อยต้องมีความรูเ้พิ่มขึน้ หรือมีความรู้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  การติดตาม
ประเมินผลหลงัการฝึกอบรมในระยะเวลา 6 เดือน และ 1 ปี ทัง้นีเ้พราะ การประเมินผลเป็นการ
ยืนยนัว่าผูมี้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง และเป็นความรูท่ี้คงทนหรือไม่ มีการน าความรูท่ี้ไดร้บัจากการ
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ฝึกอบรมไปใชป้ระโยชนใ์นการปฏิบตัิงาน ทัง้นีเ้พราะหลังจากท่ีผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดร้บัการ
ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาระดับพื ้นฐานของกรมพลศึกษาแล้ว ไปปรบัใช้ให้เหมาะสม  
กับบริบทและเกิดประโยชน์ ซึ่ งสอดคล้องกับ  (ไพศาล   สุวรรณน้อย , 2545) กล่ าวว่า  
การประเมินผล หมายถึง กระบวนการอย่างมีระบบท่ีน าขอ้มูลจากการวดัผลมาตีค่าและตดัสิน
คณุคา่ของผูเ้รียน ซึ่งการวดัผลและการประเมินผลเป็นกระบวนการท่ีมีความตอ่เน่ือง   

 
มาตรฐานด้านวิทยากร 
ผูเ้ช่ียวชาญมีความคดิเห็นสอดคลอ้งกนัในมาตรฐานดา้นวิทยากร มากท่ีสดุ ดงัตอ่ไปนี ้
  การคัดเลือกวิทยากรท่ี มีความรู้ คุณวุฒิ  และประสบการณ์ตรงตามหลักสูตร  

การฝึกอบรม ทั้งนีเ้พราะ การจัดฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาระดับฐานของกรมพลศึกษา ตอ้งเป็น
มาตรฐานตามท่ีกรมพล ดังนั้นการคัดเลือกวิทยากรการฝึกอบรมมาเป็นผู้อบรมจึงต้อง 
มีกระบวนการและวิทยากรจะตอ้งความเขา้ใจ รูช้ดัในกลุม่ความรูท้ั่วไป เชน่ วิทยาศาสตรก์ารกีฬา 
หลกัการและปรชัญาการเป็นผูฝึ้กสอนกีฬา บทบาทหนา้ท่ี จรรยาบรรณ การเป็นผูฝึ้กสอนกีฬาเป็น
อย่างดี ทั้งนีเ้พราะวิทยากรตอ้งความเขา้ใจในสิ่งท่ีตัวเองจะถ่ายทอดไดอ้ย่างเขา้ใจ  วิทยากร
จะตอ้งความรูแ้ละเขา้ใจในวิชาเฉพาะดา้น เช่น กฎ และกติกา ทกัษะพืน้ฐานของชนิดกีฬาท่ีเป็น
วิทยากร การประเมินผู้เขา้รบัการอบรม การวางแผนฝึกซ้อมและการฝึกซอ้มเป็นอย่างดี ทั้งนี ้
เพราะ วิทยากรมีความสามารถและประสบการณส์ามารถถ่ายทอดและส่ือสาร ใหเ้กิดการเรียนรู้
ตามวัตถุประสงค ์และวิทยากรเองต้องมีความรูท่ี้ลึกซึง้ถ่องแท้และเช่ียวชาญเป็นอย่างมาก  
ซึ่งสอดคลอ้งกับ (วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี, 2560)  การคดัเลือกวิทยากรใหส้อดคลอ้งกับ
หัวข้อและเนือ้หาการฝึกอบรมเป็นสิ่งส าคัญมาก เพราะจะท าให้มีโอกาสบรรลุวัตถุประสงค์ 
ของโครงการฝึกอบรมมากขึน้ และ(ศูนยถ์่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 1 จังหวัดปทุมธานี, 
2558) ควรพิจารณาวิทยากรดา้นตา่งๆ ดงันี ้

1. ความรอบรูท้างวิชาการและ/หรือประสบการณ ์ 
2. ความสามารถในการบรรยาย อธิบายและส่ือความ น าเสนอด้วยเทคนิค

ฝึกอบรมซึ่งจ  าเป็นตอ้งใชใ้นการฝึกอบรม  
3. ความเหมาะสมในดา้นคณุสมบตัสิว่นบคุคล ซึ่งเป็นท่ียอมรบันบัถือ  

วิทยากรจะตอ้งมีบคุลิกภาพดี และเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหก้บัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม ทัง้นี ้
เพราะ บคุลิกภาพเป็นสิ่งส าคญัท่ีช่วยเสริมความเช่ือมั่น และสรา้งความน่าเช่ือถือใหแ้ก่ผูท่ี้เขา้รบั
การฝึกอบรม วิทยากรจะตอ้งเป็นผูใ้ฝ่เรียนใฝ่รู ้หมั่นหาความรูเ้พิ่มพูนอยู่เสมอ ทัง้นีเ้พราะความรู้
เกิดการพัฒนาตลอดเวลา ดังนั้นแล้ววิทยากรจ าเป็นต้องศึกษาคน้คว้าให้ทันต่อโลกปัจจุบัน 
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วิทยากรถ่ายทอด และส่ือสารท่ีดี ตลอดจนมีมนษุยสมัพนัธดี์ ทัง้นีเ้พราะการจดัฝึกอบรมผูฝึ้กสอน
กีฬาระดับพืน้ฐานของกรมพลศึกษา วิทยากรตอ้งมีทักษะ ความสามารถในการถ่ายทอดองค์
ความรูไ้ปสู่ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดเ้ป็นอย่างดี ซึ่งสอดคลอ้งกบั (วรกมล วงษ์สถาปนาเลิศ, 2558) 
ไดใ้หค้วามหมายของบุคลิกภาพ คือ ลกัษณะต่างๆ ของแตล่ะบุคคลทัง้ลกัษณะภายนอก ภายใน 
และปัจจัยต่างๆของบุคคลนั้นมีความแตกต่างกัน  อันมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของผู้พบเห็น 
ความส าคญัของบคุลิกภาพ 1. ตอ่ตนเอง: เกิดความภาคภูมิใจ เกิดความเช่ือมั่นในตนเอง ยอมรบั
ขอ้แตกตา่งระหว่างบคุคล สามารถวิเคราะหพ์ฤติกรรมบุคคลได ้มีความสขุกบัตนเอง 2. ตอ่ผูอ่ื้น: 
ผูค้นรอบขา้งไดร้บัรูใ้นสิ่งท่ีดีงาม ยินดีใหค้วามร่วมมือ และร่วมงานดว้ย 3. ต่อองคก์ร: องคก์รได้
บคุลากรท่ีมีบคุลิกภาพเหมาะสมกบังาน 4. ตอ่สงัคม: ท าใหส้งัคมนา่อยู ่และมีความสขุ  

วิทยากรมีความคิดริเริ่มสรา้งสรรคใ์นการสอน และคิดแบบฝึกตา่งๆ ทัง้นีเ้พราะการ
ถ่ายทอดความรู ้กิจกรรมการเรียนรูต้่างๆ ตอ้งอาศัยกระบวนการคิดอย่างสรา้งสรรค ์วิทยากร
จะต้องมีประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรผู้ฝึกสอนกีฬาชนิดนั้นอย่างน้อย 3 ปี ทั้งนี ้เพราะ
ประสบการณถื์อเป็นคณุลกัษณะท่ีส าคญัในการคดัเลือกเป็นวิทยากร เพราะหากมีประสบการณ์
อย่างน้อย 3 ปีแล้ว ทักษะการเป็นวิทยากรจะเช่ียวชาญมากขึน้ สามารถถ่ายทอดความรูไ้ด้
ครอบคลุม และสามารถจัดการกับปัญหาเฉพาะหนา้ไดเ้ป็นอย่างดี จ  านวนวิทยากรท่ีเหมาะสม 
ในการจัดการฝึกอบรม ไม่เกิน 5 คน / 1 ชนิดกีฬา / 1 โครงการฯ ทั้งนีเ้พราะการถ่ายทอดองค์
ความรูท้ัง้ภาคทษฤฎี และภาคปฏิบตัินัน้ วิทยากรมีความรูแ้จง้ในชนิดกีฬานัน้ๆอย่างเช่ียวชาญ 
และลึกซึง้และการถ่ายทอดองคค์วามรูใ้นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิจ  าเป็นตอ้งใชท้กัษะเฉพาะ
ชนิดกีฬาเฉพาะคน ดงันัน้การวิทยากรจ านวนไม่เกิน 5 คนจะสามารถอธิบาย สาธิตทกัษะต่างๆ 
ไดอ้ย่างแม่นย าและถูกตอ้ง การจดัประชุม ชีแ้จงเก่ียวกับวตัถุประสงคใ์หก้ับวิทยากรท่ีไดร้บัการ
คดัเลือก  ทัง้นีเ้พราะในระหว่างด าเนินการจดัฝึกอบรมวิทยากรจะทราบแนวปฏิบตัิไปในทิศทาง
เดียวกัน และสามารถท าให้การจัดฝึกอบรมบรรลุวัตถุประสงคท่ี์ตั้งไวไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ   
และวิทยากรจ าเป็นตอ้งรูว้ตัถุประสงคข์องการจัดการฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัพืน้ฐานของ  
กรมพลศึกษา เพ่ือสามารถบริหารจัดการถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างถู กต้อง และบรรลุ
วัตถุประสงคข์องโครงการฝึกอบรม คณะกรรมการประเมินคุณสมบัติของวิทยากร ทั้งนีเ้พราะ 
ในการจัดฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาระดับพื ้นฐานของกรมพลศึกษา จ าเป็นท่ีต้องมีคุณภาพ  
มีมาตรฐานในการปฎิบตัิงานและตอ้งมีการประเมินคุณสมบัติของวิทยากร และมีการประเมิน
ความสามารถของวิทยากรหลังการปฏิบตัิงาน ทัง้นีเ้พราะการประเมินวิทยากรโดยผูเ้ขา้รบัการ
ประเมิน จะท าใหผู้จ้ัดโครงการฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัพืน้ฐานของกรมพลศึกษาทราบถึง
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ปัญหา และแนวทางการแกไ้ขมาปรบัใชใ้นการจดัท าหลกัสตูรฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัพืน้ฐาน
ของกรมพลศึกษาครั้งต่อไป  ซึ่งสอดคล้องกับ (ส านักงาน ก.พ., 2560) ความคิดสร้างสรรค ์
หมายถึง ความสามารถทางสมองท่ีสามารถคิดในลักษณะอเนกนัยหรือสิ่งแปลกใหม่ท่ีแตกต่าง
จากเดิม น าไปสู่การคิดคน้พบสิ่งแปลกใหม่ดว้ยการคิดดดัแปลง ปรุงแตง่ ผสมผสานกนัใหเ้กิดสิ่ง
ใหม ่แตต่อ้งควบคูก่นัไปกบัความพยายามท่ีจะสรา้งความคดิความฝันหรือจินตนาการใหเ้ป็นไปได ้

 
มาตรฐานด้านปัจจัยการสนับสนุนการฝึกอบรม 
ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันในมาตรฐานด้านปัจจัยการสนับสนุน  

การฝึกอบรม มากท่ีสดุ ดงัตอ่ไปนี ้
หอ้งเรียนท่ีใชเ้รียนทฤษฎีตอ้งมีขนาดท่ีเหมาะสมและมีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเพียงพอ

ในการเรียนรู ้ทัง้นีเ้พราะการเรียนทฤษฎีตอ้งมีสถานท่ีในการเรียนรู ้เพ่ือเอือ้ต่อการเรียนของผูเ้ขา้
รบัการฝึกอบรม สนามส าหรบัการฝึกปฏิบตัิตอ้งมีขนาดท่ีไดม้าตรฐานส าหรบัการฝึกในชนิดกีฬา
นัน้ๆ ทัง้นีเ้พราะสถานท่ีเอือ้อ านวย ตอ่การเรียนรูจ้ะท าใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมเกิดการเรียนรูอ้ย่าง
เต็มประสิทธิภาพ สนามส าหรบัการฝึกปฏิบัติตอ้งมีอุปกรณ์ประจ าสนามพรอ้มส าหรบัการฝึก
ปฏิบัติ ทั้งนี ้เพราะสถานท่ีการฝึกปฏิบัติเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการจัดฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา
ระดบัพืน้ฐานของกรมพลศกึษา ในการลงมือปฏิบตัิจรงิในสถานท่ีอ านวยความสะดวกจะก่อใหเ้กิด
การเรียนรูแ้ละจดจ ามากยิ่งขึน้   ควรจัดท่ีพักให้ส  าหรบัวิทยากรและผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม ทั้งนี ้
เพราะการเดนิทางไกลระหวา่งท่ีพกักบัสถานท่ีฝึกอบรมสง่ผลใหว้ิทยากรเกิดความเหน่ือยลา้ ท าให้
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพนอ้ยลง  ส่ือท่ีใชใ้นการฝึกอบรมตอ้งมีปรมิาณเพียงพอตอ่ผูเ้ขา้รบั
การฝึกอบรม ทัง้นีเ้พราะกระบวนการเรียนการสอนท่ีดีมีคุณภาพ จ าเป็นตอ้งใชส่ื้อประกอบการ
อธิบายหรือสาธิต เพ่ือให้ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมีความเข้าใจถูกตอ้งและตรงกัน  ส่ือท่ีใชใ้นการ
ฝึกอบรมตอ้งมีคณุภาพท่ีเหมาะตอ่การฝึกอบรม ทัง้นีเ้พราะส่ือท่ีมีคณุภาพจะท าใหเ้กิดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพตามไปดว้ย และบรรลุวตัถุประสงค ์อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการฝึกอบรมมีปริมาณ
เพียงพอและมีคุณภาพท่ีใช้ในการฝึกอบรม ทั้งนีก้ารฝึกปฏิบัติในการฝึกอบรมจ าเป็นตอ้งให ้
ผูฝึ้กอบรมทกุท่านไดล้งมือปฏิบตัิจริง เพ่ือใหว้ิทยากรไดส้อนถึงวิธีการท่ีถกูตอ้งและสามารถน าไป
ประยุกตใ์ช้ไดจ้ริง และการฝึกปฏิบัติในการฝึกอบรมจ าเป็นตอ้งให้ผูฝึ้กอบรมทุกท่านไดล้งมือ
ปฏิบตัจิรงิ ดงันัน้หากอปุกรณท่ี์ใชใ้นการฝึกมีคณุภาพ จะท าใหเ้กิดการเรียนรูอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
ตามไปด้วย และท าให้เป็นไปตามวัตถุประสงคท่ี์ตัง้ไว้  เอกสารท่ีใช้ส  าหรับการฝึกอบรมต้อง 
มีปรมิาณเพียงพอตอ่ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม ทัง้นีเ้พราะการเรียนในภาคทฤษฎีจ าเป็นตอ้งมีเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน เพ่ือชว่ยอธิบายเพิ่มเติมในส่วนท่ีวิทยากรไม่ไดอ้ธิบาย และท าใหเ้ขา้ใจ
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เนือ้หามากยิ่งขึน้ เอกสารท่ีใชส้  าหรบัการฝึกอบรมตอ้งมีความสอดคลอ้งของเนือ้หาชนิดกีฬานัน้ 
ทั้งนีเ้พราะเอกสารการเรียนการสอนต้องมีความสอดคล้องกับชนิดกีฬาท่ีจัดท าการฝึกอบรม 
เพ่ือให้ผู้ไดเ้รียนรูแ้ละสอบถามในประเด็นท่ีสงสัย   อาหารและเครื่องด่ืมในแต่ละมือ้มีปริมาณ
เพียงพอและถูกตอ้งตามหลักโภชนาการ ทัง้นีเ้พราะอาหารและเครื่องด่ืมท่ีบริการใหผู้ฝึ้กอบรม 
เพ่ือช่วยให้ผู้อบรมพร้อมท่ีจะเรียนรู ้และกระบวนการเรียนรูใ้นการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา
ระดบัพืน้ฐานของกรมพลศึกษา จ าเป็นตอ้งมีอาหารและเครื่องด่ืม เพ่ืออ านวยความสะดวกและ
เป็นสวสัดิการ อาหารว่างและน า้ด่ืมระหว่างการฝึกอบรมมีปริมาณเพียงพอ และถกูตอ้งตามหลกั
โภชนาการ เพราะผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมจะไดมี้ความพรอ้มในการเรียนรูต้ลอดเวลา ควรมีพาหนะ
รบั-ส่ง วิทยากรและผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมระหว่างการฝึกอบรม ทัง้นีเ้พราะถือเป็นการบรหิารจดัการ
เวลาทัง้วิทยากรและผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมจะมีเวลาในการเรียนรูม้ากยิ่งขึน้  สอดคลอ้งกับ(ศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณท่ี์ 1 จงัหวดัปทมุธานี, 2558)การจดัเตรียมสถานท่ีฝึกอบรมในกรณี
ใชส้ถานท่ีฝึกอบรมของหน่วยงานของผูจ้ดัโครงการฝึกอบรมเอง ผูร้บัผิดชอบด า เนินการเก่ียวกับ
สถานท่ี เป็นการลว่งหนา้ตามท่ีกฎ ระเบียบของแตล่ะหนว่ยงานก าหนดไว ้

 
มาตรฐานด้านการบริหารจัดการโครงการฝึกอบรม   
ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันในมาตรฐานดา้นการบริหารจัดการโครงการ

ฝึกอบรมมากท่ีสดุ ดงัตอ่ไปนี ้
ศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูล วางแผนในการจัดท าโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาขัน้พืน้ฐาน 

ทัง้นีเ้พราะการด าเนินการตา่งๆ ควรเริ่มจากการวางแผนด าเนินงาน เพ่ือใหท้ราบถึงวตัถปุระสงค ์
ก าหนดการต่างๆ เป็นต้น  การสรา้งแผนงานของโครงการ ทั้งนี ้เพราะจะสามารถท าให้งาน
ด าเนินการไปอย่างมีทิศทางและมีล าดบัขัน้ตอนท่ีชดัเจน ด าเนินการประชมุและการวางแผนการ
ด าเนินงานอย่างรอบคอบ ทัง้นีเ้พราะการด าเนินการประชมุเป็นการแลกเปล่ียนองคค์วามรู ้และท า
ความเขา้ใจกบัเรื่องท่ีจะด าเนินการ เพ่ือใหท้กุคนปฏิบตัไิดอ้ยา่งถกูตอ้ง และเขา้ใจตรงกนั และทัง้นี ้
เพราะการวางแผนท่ีดีจะสามารถบริหารจัดการตามแผน ท่ีวางไว้ บรรลุวัตถุประสงค์อย่าง 
มีคุณภาพ ก าหนดงบประมาณรายรับ - รายจ่าย ในการจัดโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา
ระดบัพืน้ฐาน โดยพิจารณาถึงความสอดคลอ้งตอ่นโยบายของหน่วยงานทัง้นีเ้พราะในการจดัท า
โครงการ การก าหนดงบประมาณรายรบัรายจ่ายเป็นเรื่องส าคญัในการด าเนินการต่างๆ ดงันั้น
คณะผู้จัดฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาระดับพื ้นฐานของกรมพลศึกษา จ าเป็นต้องมีการวิเคราะห ์
ประมาณการรายรบัรายจ่ายใหเ้หมาะสมกบัแตล่ะหลกัสตูรโครงการฝึกอบรม  สอดคลอ้งกบั (กมล
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ชนก  ก าเนิดนก, 2556) ท่ีกล่าวว่า โครงการท่ีดีควรมีลกัษณะอย่างไร 1. สามารถแกไ้ขปัญหาของ
หนว่ยงานหรือองคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 2. มีรายละเอียด วตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายท่ีชดัเจน 
เฉพาะเจาะจง 3. รายละเอียดของโครงการต้องต่อเน่ือง สอดคล้องสัมพันธ์กัน 4. สามารถ
ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของกลุม่เปา้หมาย ชมุชน และนโยบายของหนว่ยงาน 5. สอดคลอ้งกบั
แผนงานพันธกิจขององค์กร 6. ก าหนดการใช้ทรัพยากรอย่างชัดเจน เหมาะสม และคุ้มค่า  
7. มีระยะเวลาท่ีแน่นอนระบวุนัเวลาเริ่มตน้สิน้สดุ 8. สามารถติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลได ้
สอดคลอ้งกับ  (ปกรณ์  ปรียากร, 2556) กล่าวว่า ในการจัดการโครงการ ผูบ้ริหารโครงการและ
ผูจ้ดัการโครงการ ตอ้งค านึงถึงหรือระมัดระวงัเป็นอย่างยิ่งเก่ียวกับขอ้จ ากัดดา้นเวลา ค่าใชจ้่าย 
และคณุภาพ ตามท่ีก าหนดไวใ้นเง่ือนไขของโครงการเสมอ การวางแผนการประเมินและการจดัท า
โครงการจึงส าคญั ซึ่งประกอบดว้ย 1. การระบุและก าหนดแนวคิดโครงการ 2. การศึกษาความ
เป็นไปได้ การวิเคราะห์ และการประเมินความเหมาะสม  3.การออกแบบหรือการวางแผน 
ในรายละเอียดดา้นตา่งๆของโครงการ และสอดคลอ้งกบั  

ก าหนดบทบาทและหนา้ท่ีอย่างชัดเจนใหก้ับคณะท างานในการจัดท าโครงการอบรม  
ผูฝึ้กสอนกีฬาขัน้พืน้ฐาน ทัง้นีเ้พราะภาระหนา้ท่ีนัน้มากมาย จงึมีบทบาทหนา้ท่ีของคณะท างานจึง
เป็นการแบ่งงานดา้นความรบัผิดชอบใหแ้ต่ละคนอย่างชัดเจน เพ่ือใหส้ะดวกในการติดตามงาน  
ในแต่ละฝ่าย การประสานงานทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องในการจัดโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา  
ขัน้พืน้ฐาน ทัง้นีเ้พราะการท างานไม่ไดด้  าเนินการเพียงคนเดียว แต่หมายถึงการท างานร่วมกัน  
ในการด าเนินการต่างๆ ดงันัน้การประสานงานจึงจ าเป็นเพ่ือใหทุ้กภาคส่วนรบัรู ้บทบาทหนา้ท่ี  
และใหค้วามรว่มมือ ด าเนินการจดัโครงการอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาขัน้พืน้ฐานเป็นไปตามแผน ทัง้นี ้
เพราะขัน้ตอนการด าเนินการจดัโครงการเป็นขัน้ตอนของการลงมือปฎิบตัิหลงัจากท่ีมีการวางแผน
มาแลว้เป็นอย่างดี ควบคมุการด าเนินการจัดโครงการในแต่ละวนัเพ่ือใหเ้ป็นไปตามแผนปฏิบตัิ
งาน ทัง้นีเ้พราะการตรวจสอบเป็นกระบวนการท่ีส าคญัท่ีท าใหท้ราบถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้ น าไปสู่การ
หาวิ ธีการแก้ไข ป้องกันในครั้งต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับ (สถาบันด ารงราชานุภาพ , 2553)  
การประสานงานเกิดจากความตอ้งการใหง้านท่ีท าประสบผลส าเร็จ โดยผูป้ฏิบตัิจะตอ้งมีความ
รบัผิดชอบท่ีจะท างานเหล่านัน้เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด และจะตอ้งมีความสอดคลอ้งกัน
อย่างเหมาะสม องคป์ระกอบของการประสานงานท่ีส าคญั ไดด้งันี ้1. ความร่วมมือ   2. จงัหวะ
เวลา  3. ความสอดคล้อง 4. ระบบการส่ือสาร  5. ผู้ประสานงาน  สอดคล้องกับ (จิรพร  สุเมธี
ประสิทธ์ิ, 2017) กล่าวว่า การด าเนินงานในลักษณะของโครงการมีความแตกต่างจากงาน
ประจ าวนัของกิจการ เพราะงานโครงการมีโอกาสเกิดความเส่ียงจากความไมแ่น่นอนมากกว่า และ
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กระบวนการด าเนินงานของงานโครงการอาจจะตอ้งเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์ท่ีเกิดจริง 
ดว้ยเหตนีุก้ารตรวจสอบงานโครงการในฐานะผูป้ระเมินอิสระท่ีเขา้ไปพิจารณาการด าเนินงานของ
โครงการ เพ่ือหาสญัญาณท่ีจะเกิดเหตกุารณค์วามเส่ียง ไม่พงึประสงคใ์นระหวา่งหรือหลงัจากการ
ด าเนินงานโครงการ และชว่ยคน้หาค าตอบใหก้บัผูบ้รหิารระดบัสงู การตรวจสอบงานจะไดผ้ลสรุป
ออกมาตามความคาดหมายและครบถ้วนหรือไม่ ขึน้อยู่กับกรอบเวลาของการด าเนินโปรแกรม  
การตรวจสอบ และยังขึน้อยู่กับขนาดของโครงการ และความลึกในการวิเคราะหก์ารด าเนินงาน
โครงการท่ีตอ้งเพียงพอตามความจ าเป็นดว้ย ซึ่งโดยเฉล่ียควรจะมีเวลาในการด าเนินงานตาม
โปรแกรมการตรวจสอบงานโครงการไมน่อ้ยกวา่ 5 วนั 

การตรวจสอบและรายงานผลการด าเนินงาน เพ่ือสามารถปฏิบัติงานได้ตามแผน  
ปฏิบตัิการ ทัง้นีเ้พราะการตรวจสอบและรายงานเป็นการวดัและประเมินว่ามีประสิทธิภาพมาก
นอ้ยเพียงใด ควรแกไ้ขอะไรบา้งเพ่ือใหเ้กิดการพฒันามากยิ่งขึน้ รายงานสถานะของโครงการจาก
ผู้รบัผิดชอบโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาระดับพืน้ฐาน ทั้งนีเ้พราะการรายงานสถานะในการ
ด าเนินการจะท าใหท้ราบว่าตอนนีก้ารด าเนินการอยู่ในกระบวนการใด และแลว้เสร็จไปแลว้มาก
น้อยเพียงใด เป็นไปตามท่ีวางแผนไว้หรือไม่ เป็ นต้น ติดตามและประเมินผลด าเนินงาน 
ของโครงการฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัพืน้ฐานเพ่ือใหเ้ป็นไปตามแผนปฏิบตัิการ ทัง้นีเ้พราะ 
การประเมินผลการด าเนินงานเป็นกระบวนการท่าส าคัญของการจัดท าหลักสูตรหรือโครงการ  
เพ่ือสะท้อนคุณภาพของกระบวนการท างานทั้งหมดท่ีเกิดขึน้ วิเคราะห์การจัดการฝึกอบรม
ภายหลังการประเมินโครงการ เพ่ือใช้ปรับปรุงโครงการต่อไป  ทั้งนีเ้พราะการพัฒนาแผนและ
ทางแกไ้ข เป็นการกระท าทา้ยสดุหลงัจากเสร็จสิน้โครงการ เพ่ือประเมินคณุภาพ และสรุปปัญหา  
ท่ีเกิดขึน้ เพ่ือแกไ้ขในครัง้ตอ่ไป ซึ่งสอดคลอ้งกบั (กลุ่มงานติดตามและประเมินผล, 2550) รายงาน
ผลว่าเป็นการรายงานให้ผู้เก่ียวข้องทราบโดยรายงานตามแบบแผน ทั้งนีก้ารรายงานผลการ
ติดตามงานในการรายงานผลการติดตามโครงการเป็นสิ่งส าคญั อาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิค 
ซึ่งสอดคลอ้งกบั (ศนูยท์ดสอบและประเมินเพ่ือพฒันาการศึกษาและวิชาชีพ , 2555) การประเมิน
โครงการเป็นกระบวนการตดัสินคุณค่าของโครงการในดา้นปัจจัยน าเขา้ การด าเนินงานและผล
ของโครงการเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐาน เพ่ือท าสารสนเทศในการปรบัป รุงการด าเนินงาน  
สรุปผลส าเร็จของโครงการและพฒันาโครงการการติดตามและการประเมินโครงการ ขอ้มูลจาก
การติดตามโครงการ สามารถใชเ้ป็นขอ้มูลส่วนหนึ่งของการประเมินโครงการได ้สอดคล้องกับ 
(ปกรณ์  ปรียากร, 2556) ท่ีกล่าวถึงการบริหารโครงการว่า โครงการมีจุดเริ่มตน้และสิน้สุดเป็น
วงจร เปรียบไดเ้ช่นเดียวกับวงจรชีวิตของคนหรือกิจการ ทั้งนีใ้นแต่ละขัน้หรือวาระของวงจรจะ  
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ใชท้กัษะในการท างานแตกตา่งกัน เพ่ือความเขา้ใจท่ีชดัเจนในเรื่องนี ้จะขออธิบายวงจรโครงการ 
ขัน้ตอนการก าหนดโครงการ แนวคิดโครงการของภาคธุรกิจเอกชนนัน้ ปกติแลว้หนา้ท่ีและความ
รบัผิดชอบโดยสมบูรณ์ของเจา้ของกิจการ  หรือจะมอบหมายใหผู้บ้ริหารระดบัสูงท่ีมีความเป็น 
มืออาชีพ แนวคิดโครงการดงักล่าวจึงเปรียบเสมือนจุดศนูยก์ลางของวงจรโครงการ ตอ้งก าหนด  
ตัวชีว้ัดโดยระบุในลักษณะท่ีเป็นเง่ือนไขของโครงการอย่างชัดเจน  สอดคล้องกับ (กมลชนก  
ก าเนิดนก, 2556) ท่ีกล่าวถึงการบรหิารโครงการดว้ยกระบวนการคณุภาพ PDCA วา่ กระบวนการ
คุณภาพพืน้ฐานท่ีตอ้งการสรา้งใหบ้ัณฑิตทุกคนท่ีจบการศึกษาจากทุกสถาบันในประเทศไทย  
ไดน้  ามาใช ้คือ กระบวนการวงจร PDCA (Plan-Do-Check-Act) ของ ศาสตราจารยเ์ดมมิ่ง Plan 
(การวางแผน) Do (การด าเนินงาน) Check (การประเมินผล) Act (การปรบัปรุง)  

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
1. การจดัฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัพืน้ฐาน ของกรมพลศกึษาควรน าหลกักการวิจยันี ้

ไปใช ้5 มาตรฐานไดแ้ก่ 
1.มาตรฐานดา้นหลกัสตูรการฝึกอบรม  
2. มาตรฐานดา้นผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม  
3. มาตรฐานดา้นวิทยากร  
4.. มาตรฐานดา้นปัจจยัการสนบัสนนุการฝึกอบรม 
5. มาตรฐานดา้นการบรหิารจดัการหลกัสตูร/โครงการ 

2. ควรจัดหลักสูตรในการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาระดับพื ้นฐานของกรมพลศึกษา  
ท่ีสอดคลอ้งกับสถานการณปั์จจุบนัทนัต่อการเปล่ียนแปลงเพ่ือใหส้ามารถน าไปใชใ้นการพฒันา
วิชาชีพผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัพืน้ฐาน 

3. ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมไม่เป็นนิสิต หรือนกัศึกษาท่ีเรียนเก่ียวกับการพลศึกษาหรือเป็น
นกักีฬาตามชนิดกีฬาท่ีจดัฝึกอบรมมาก่อนก็สามารถเขา้รบัการฝึกอบรมได ้

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการวิจัยกรอบมาตรฐานหลักสูตรฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬา ในระดับสูงขึน้ของ  

กรมพลศกึษา 
2. ควรมีการท าการประเมินผลการน าหลักสูตรมาตรฐานการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา

ระดบัพืน้ฐานของกรมพลศกึษาไปปฏิบตั ิ
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3. ควรพฒันากรอบมาตรฐานหลกัสตูรใหเ้ป็นหลกัสตูรท่ีมีมาตรฐานสากล สามารถน าไป 
เป็ น แบบอย่ างห รือ แม่ บ ท ในการส ร้า งหลั กสู ต รการ ฝึ กอบ รม ผู้ ฝึ ก ส อน กีฬ าต่ อ ไป
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ผลการวิเคราะหค์วามสอดคล้องด้านเนือ้หาแบบสอบถาม 
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ผลการวิเคราะหค์วามสอดคล้องด้านเนือ้หาของแบบสอบถามรอบที ่1 

ตาราง 12 การวิเคราะหค์วามสอดคลอ้งดา้นเนือ้หาของแบบสอบถามรอบท่ี 1 

 
 

ข้อที ่ 

ความคดิเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ  
 

IOC 

 
 

แปลผล 

ผู้ท
รง
คุณ

วุฒ
ิคน

ที ่
1 

 

ผู้ท
รง
คุณ

วุฒ
ิคน

ที ่
2 

ผู้ท
รง
คุณ

วุฒ
ิคน

ที ่
3 

ผู้ท
รง
คุณ

วุฒ
ิคน

ที ่
4 

ผู้ท
รง
คุณ

วุฒ
ิคน

ที ่
5 

ด้านที ่1 มาตรฐานการจัดฝึกอบรม   
ขอ้ท่ี 1 0 +1 +1 +1 +1 0.80 ใชง้านได ้

ขอ้ท่ี 2 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชง้านได ้
ขอ้ท่ี 3 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชง้านได ้
ขอ้ท่ี 4 +1 +1 0 +1 +1 0.80 ใชง้านได ้
ขอ้ท่ี 5 +1 +1 +1 0 +1 0.80 ใชง้านได ้
ด้านที ่2 มาตรฐานด้านบุคลากร   
ขอ้ท่ี 1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชง้านได ้
ขอ้ท่ี 2 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชง้านได ้
ขอ้ท่ี 3 +1 0 +1 +1 +1 0.80 ใชง้านได ้
ขอ้ท่ี 4 +1 +1 0 +1 +1 0.80 ใชง้านได ้

ขอ้ท่ี 5 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชง้านได ้
ขอ้ท่ี 6 +1 +1 0 +1 +1 0.80 ใชง้านได ้
ด้านที ่3 มาตรฐานด้านปัจจัยสนับสนุนการจัดฝึกอบรม   
ขอ้ท่ี 1 +1 0 +1 +1 +1 0.80 ใชง้านได ้

ขอ้ท่ี 2 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชง้านได ้
ขอ้ท่ี 3 +1 +1 0 +1 +1 0.80 ใชง้านได ้
ด้านที ่4 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการโครงการ   
ขอ้ท่ี 1 +1 0 +1 +1 +1 0.80 ใชง้านได ้

ขอ้ท่ี 2 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชง้านได ้
ขอ้ท่ี 3 +1 +1 0 +1 +1 0.80 ใชง้านได ้
ขอ้ท่ี 4 +1 +1 0 +1 +1 0.80 ใชง้านได ้

 
 
  



  88 

ผลการวิเคราะหค์วามสอดคล้องด้านเนือ้หาของแบบสอบถามรอบที ่2 

ตาราง 13 การวิเคราะหค์วามสอดคลอ้งดา้นเนือ้หาของแบบสอบถามรอบท่ี 2 

 
 

ข้อที ่ 

ความคดิเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ  
 

IOC 

 
 

แปลผล 

ผู้ท
รง
คุณ

วุฒ
ิคน

ที ่
1 

 

ผู้ท
รง
คุณ

วุฒ
ิคน

ที ่
2 

ผู้ท
รง
คุณ

วุฒ
ิคน

ที ่
3 

ผู้ท
รง
คุณ

วุฒ
ิคน

ที ่
4 

ผู้ท
รง
คุณ

วุฒ
ิคน

ที ่
5 

1. มาตรฐานด้านหลักสูตรการฝึกอบรม   
ขอ้ท่ี 1 +1 0 +1 +1 +1 0.80 ใชง้านได ้

ขอ้ท่ี 2 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชง้านได ้
ขอ้ท่ี 3 +1 +1 0 +1 +1 0.80 ใชง้านได ้
ขอ้ท่ี 4 +1 +1 0 +1 +1 0.80 ใชง้านได ้
ขอ้ท่ี 5 +1 +1 +1 0 +1 0.80 ใชง้านได ้

ขอ้ท่ี 6 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชง้านได ้
ขอ้ท่ี 7 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชง้านได ้
ขอ้ท่ี 8 +1 +1 0 +1 +1 0.80 ใชง้านได ้
ขอ้ท่ี 9 +1 0 +1 +1 +1 1.00 ใชง้านได ้
ขอ้ท่ี 10 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชง้านได ้

ขอ้ท่ี 11 +1 +1 +1 0 +1 0.80 ใชง้านได ้
2. มาตรฐานด้านผู้เข้ารับการฝึกอบรม   
ขอ้ท่ี 1 +1 0 +1 +1 +1 0.80 ใชง้านได ้
ขอ้ท่ี 2 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชง้านได ้

ขอ้ท่ี 3 +1 +1 0 +1 +1 0.80 ใชง้านได ้
ขอ้ท่ี 4 +1 +1 0 +1 +1 0.80 ใชง้านได ้
ขอ้ท่ี 5 +1 +1 +1 0 +1 0.80 ใชง้านได ้
ขอ้ท่ี 6 +1 +1 0 +1 0 0.60 ใชง้านได ้

ขอ้ท่ี 7 +1 0 0 +1 +1 0.60 ใชง้านได ้
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ตารางที่ 13 (ตอ่) 

 
 

ข้อที ่ 

ความคดิเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ  
 

IOC 

 
 

แปลผล 
ผู้ท

รง
คุณ

วุฒ
ิคน

ที ่
1 

 

ผู้ท
รง
คุณ

วุฒ
ิคน

ที ่
2 

ผู้ท
รง
คุณ

วุฒ
ิคน

ที ่
3 

ผู้ท
รง
คุณ

วุฒ
ิคน

ที ่
4 

ผู้ท
รง
คุณ

วุฒ
ิคน

ที ่
5 

ขอ้ท่ี 8 +1 +1 0 +1 +1 0.80 ใชง้านได ้
ขอ้ท่ี 9 +1 0 +1 +1 +1 1.00 ใชง้านได ้
ขอ้ท่ี 10 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชง้านได ้

ขอ้ท่ี 11 +1 +1 +1 0 +1 0.80 ใชง้านได ้
ขอ้ท่ี 12 +1 +1 +1 0 +1 0.80 ใชง้านได ้
ขอ้ท่ี 13 +1 0 +1 0 +1 0.80 ใชง้านได ้
3. มาตรฐานด้านวทิยากร   

ขอ้ท่ี 1 +1 +1 +1 0 +1 0.80 ใชง้านได ้
ขอ้ท่ี 2 +1 0 +1 +1 +1 0.80 ใชง้านได ้
ขอ้ท่ี 3 0 +1 +1 +1 +1 0.80 ใชง้านได ้
ขอ้ท่ี 4 +1 +1 +1 0 +1 0.80 ใชง้านได ้

ขอ้ท่ี 5 +1 0 +1 +1 +1 0.80 ใชง้านได ้
ขอ้ท่ี 6 +1 +1 +1 0 +1 0.80 ใชง้านได ้
ขอ้ท่ี 7 +1 +1 +1 0 +1 0.80 ใชง้านได ้
ขอ้ท่ี 8 0 +1 +1 +1 +1 0.80 ใชง้านได ้

ขอ้ท่ี 9 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชง้านได ้
ขอ้ท่ี 10 +1 +1 +1 +1 0 0.80 ใชง้านได ้
ขอ้ท่ี 11 +1 0 +1 0 +1 0.80 ใชง้านได ้
ขอ้ท่ี 12 +1 +1 0 +1 +1 0.80 ใชง้านได ้
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ตารางที่ 13 (ตอ่) 

 
 

ข้อที ่ 

ความคดิเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ  
 

IOC 

 
 

แปลผล 
ผู้ท

รง
คุณ

วุฒ
ิคน

ที ่
1 

 

ผู้ท
รง
คุณ

วุฒ
ิคน

ที ่
2 

ผู้ท
รง
คุณ

วุฒ
ิคน

ที ่
3 

ผู้ท
รง
คุณ

วุฒ
ิคน

ที ่
4 

ผู้ท
รง
คุณ

วุฒ
ิคน

ที ่
5 

4. มาตรฐานด้านปัจจัยการสนับสนุนการฝึกอบรม   
ขอ้ท่ี 1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชง้านได ้
ขอ้ท่ี 2 +1 0 +1 +1 +1 0.80 ใชง้านได ้

ขอ้ท่ี 3 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชง้านได ้
ขอ้ท่ี 4 0 +1 +1 +1 +1 0.80 ใชง้านได ้
ขอ้ท่ี 5 +1 +1 +1 0 +1 0.80 ใชง้านได ้
ขอ้ท่ี 6 +1 0 +1 +1 +1 0.80 ใชง้านได ้

ขอ้ท่ี 7 +1 +1 0 +1 +1 0.80 ใชง้านได ้
ขอ้ท่ี 8 +1 +1 +1 0 +1 0.80 ใชง้านได ้
ขอ้ท่ี 9 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชง้านได ้
ขอ้ท่ี 10 +1 +1 0 +1 +1 0.80 ใชง้านได ้

ขอ้ท่ี 11 +1 +1 0 +1 +1 0.80 ใชง้านได ้
ขอ้ท่ี 12 +1 0 +1 +1 +1 0.80 ใชง้านได ้
5. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการโครงการฝึกอบรม   
ขอ้ท่ี 1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชง้านได ้

ขอ้ท่ี 2 +1 0 +1 +1 +1 0.80 ใชง้านได ้
ขอ้ท่ี 3 +1 0 +1 +1 +1 0.80 ใชง้านได ้
ขอ้ท่ี 4 +1 +1 0 +1 +1 0.80 ใชง้านได ้
ขอ้ท่ี 5 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชง้านได ้
ขอ้ท่ี 6 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชง้านได ้

ขอ้ท่ี 7 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชง้านได ้
ขอ้ท่ี 8 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชง้านได ้
ขอ้ท่ี 9 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชง้านได ้
ขอ้ท่ี 10 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชง้านได ้

ขอ้ท่ี 11 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชง้านได ้
ขอ้ท่ี 12 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชง้านได ้
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ภาคผนวก ข 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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ผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องของกรอบมาตรฐานการจัด
ฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาข้ันพืน้ฐานของกรมพลศึกษา 
 ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาคน้ควา้เอกสารวิชาการ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งการจดัฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬา 

ขัน้พืน้ฐานของกรมพลศกึษา สามารถวิเคราะห ์และสงัเคราะหข์อ้มลูในการจดัท ากรอบมาตรฐาน

การจดัฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาขัน้พืน้ฐานของกรมพลศกึษาได ้4 ดา้นมาตรฐาน ไดแ้ก่  

ดา้นท่ี 1 มาตรฐานดา้นการฝึกอบรม ซึ่งประกอบไปดว้ย จดุมุ่งหมายของหลกัสตูร เนือ้หา

ความรู ้รายละเอียดของจ านวนชั่วโมงหลักสูตรการฝึกอบรม กระบวนการการสรา้งและพัฒนา

หลกัสตูรการอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัพืน้ฐาน การตดิตาม และการประเมินผล การฝึกอบรม  

ดา้นท่ี 2 มาตรฐานดา้นบุคลากร ประกอบไปดว้ย บทบาทหนา้ท่ี  คณุสมบตัิของผูจ้ดัการ

ฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัพืน้ฐาน กรมพลศึกษา บทบาทและหน้าท่ีของวิทยากร คุณสมบัติ

วิทยากร จ านวนสัดส่วน ของวิทยากรต่อจ านวนผู้เข้ารบัการฝึกอบรม คุณสมบัติของผู้เข้ารับ  

การฝึกอบรม จ านวนของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม กระบวนการคดัเลือกผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม  

ดา้นท่ี 3 มาตรฐานดา้นปัจจัยสนับสนุนการจัดฝึกอบรม ประกอบไปดว้ย สถานท่ีและ

สนามกีฬาท่ีใช้ในการฝึกอบรม วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการฝึกอบรมและสนับสนุนด้านอ่ืนๆ  

เช่น หอ้งเรียนส าหรบัเรียนทฤษฎี  ส่ือท่ีใชใ้นการฝึกอบรม เอกสารท่ีใชส้  าหรบัการฝึกอบรม อาหาร

และเครื่องดื่ม พาหนะรบั-สง่ วิทยากรและผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม เป็นตน้ 

ดา้นท่ี 4 มาตรฐานดา้นการบริหารจดัการโครงการ การก าหนดเป้าหมายใหส้อดคลอ้งกับ

ยุทธศาสตร ์กรมพลศึกษา การวางแผนงานการจัดฝึกอบรม  ก าหนดขอบเขตและเป้าหมาย 

ของโครงการใหช้ัดเจน งบประมาณด าเนินการ การประสานงานทุกภาคส่วน  การควบคุมการ

ด าเนินการจัดโครงการ รายงานผลการด าเนินงาน  และการติดตามและประเมินผลการจัด

ฝึกอบรม   

 สรุปผลการวิเคราะหเ์อกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการท ากรอบมาตรฐานการจดั
ฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาขัน้พืน้ฐานของกรมพลศกึษาเพ่ือใชส้รา้งแบบสอบถามรอบท่ี 1  
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แบบสอบถามเพือ่วิจัย รอบที ่1 
เร่ือง กรอบมาตรฐานการจัดฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาระดับพืน้ฐาน กรมพลศึกษา 

THE STANDARD FRAMEWORK OF TRAINING COURSES FOR BASIC SPORTS 
COACHES OF THE DEPARTMENT OF PHYSICAL EDUCATION 

ชือ่ผู้วิจัย : นายสพุจน ์ ประกอบพรม 

ปริญญา : การศกึษามหาบณัฑิต  

สาขาวิชา : สขุศกึษาและพลศกึษา 

แขนงวิชา : การจดัการเรียนรูพ้ลศกึษา 

อาจารยท์ีป่รึกษาปริญญานิพนธ ์: อาจารย ์ดร.ธงชาติ  พู่เจริญ 

อาจารยท์ีป่รึกษาร่วมปริญญานิพนธ:์ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ไพญาดา  สงัขท์อง 

วัตถุประสงคก์ารวิจัย : เพ่ือสรา้งกรอบมาตรฐานการจดัฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัพืน้ฐาน  

กรมพลศกึษา 

ค าชีแ้จง 

1.แบบสอบถามนีส้รา้งขึน้เพ่ือสรา้งกรอบมาตรฐานการจดัฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัพืน้ฐานกรมพลศกึษา 

ซึง่จ าเป็นตอ้งมีรายละเอียดในดา้นตา่งๆในการวิจยัครัง้นีผู้วิ้จยัใชเ้ทคนิคเดลฟายในการเก็บรวบรวม

ขอ้มลูโดยรวบรวมขอ้มลูทัง้หมด 3 รอบ  

รอบที ่1  เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเพ่ือใหผู้เ้ช่ียวชาญแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ  

รอบที ่2 เป็นแบบสอบถามประเมินคา่ 5 ระดบั  

รอบที ่3 เป็นแบบสอบถามประเมินคา่ 5 ระดบั  โดยแสดงความคิดเห็นของท่านและของกลุม่

ผูเ้ช่ียวชาญในรอบท่ี 2 เพ่ือใหผู้เ้ช่ียวชาญแตล่ะท่านยืนยนัค าตอบอีกครัง้ 

 2. แบบสอบถามชดุนีเ้ป็น แบบสอบถามรอบท่ี 1 จดุมุง่หมายของแบบสอบถามชดุนีเ้พ่ือใหไ้ดม้าซึง่

ขอ้มลูเก่ียวกบักรอบมาตรฐานการจดัฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัพืน้ฐานกรมพลศกึษาในรายละเอียด    

แตล่ะดา้นแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 

ตอนที ่1 เป็นการสอบถามขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนที ่2 เป็นการสอบถามความคิดเห็นของผูต้อบแบบสมัภาษณเ์ก่ียวกบัสรา้งกรอบมาตรฐาน

การจดัฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัพืน้ฐานกรมพลศกึษา โดยแบ่งออกเป็น 4 มาตรฐาน ไดแ้ก่ 
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1. มาตรฐานการฝึกอบรม ไดแ้ก่  
1.1 เนือ้หาความรูข้องหลกัสตูรการฝึกอบรม  
1.2 การติดตาม ประเมินผล และการพฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรม 

2. มาตรฐานดา้นบคุลากร ไดแ้ก่  
2.1 ผูจ้ดัการฝึกอบรม 
2.2 วิทยากร 
2.3 ผูเ้ขา้รบัการอบรม 

3. มาตรฐานดา้นปัจจยัสนบัสนนุการจดัฝึกอบรม ไดแ้ก่ 
3.1 ปัจจยัดา้นสถานท่ีและสนามกีฬา 
3.2 ปัจจยัดา้นวสัดอุปุกรณ ์
3.3 ปัจจยัสนบัสนนุดา้นอื่นๆ 

4. มาตรฐานดา้นการบริหารจดัการการฝึกอบรม 
4.1 การก าหนดเป้าหมายและการวางแผนงานการจดัโครงการฝึกอบรม 
4.2 การก าหนดงบประมาณ รายรบั – รายจ่าย 
4.3 การติดตามและประเมินผลการจดัฝึกอบรม 

  3. ผู้ตอบแบบสอบถามฉบับนี ้ คือ ผู้เช่ียวชาญท่ีมีความรู ้ความสามารถ และมีประสบการณ์ใน  
      ดา้นการจดัฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬา จ านวน 20 คน 
  4. ความคิดเห็นของท่านและข้อเท็จจริงท่ีได้จากแบบสอบถามครั้งนี ้จะเป็นข้อมูลท่ีมีประโยชน์ 
      และมีความส าคัญอย่างย่ิงในการศึกษา ซึ่งผู ้วิจัยจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านให้เป็นความลับ   
      ท่ีสดุ และจะใชป้ระโยชนเ์ฉพาะการวิจยัเท่านัน้  
 
 

 
ตดิตอ่ผูว้ิจยั 
 นายสพุจน ์ ประกอบพรม นิสิตปรญิญาโท สาขาสขุศกึษาและพลศกึษา คณะพลศกึษา 
 มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ถนนสขุมุวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 
 เบอรโ์ทร 087-5358599  E-mail: esso_suphot87@hotmail.com 
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ตอนที ่1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชีแ้จง   โปรดใหร้ายละเอียดเก่ียวกบัขอ้มลูสว่นตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 
1.อาย ุ  ต ่ากวา่ 30 ปี    30-34 ปี   35-39 ปี 

40-44 ปี   45-49 ปี   50-54 ปี 
55-59 ปี   60 ปีขึน้ไป 

2.ระดบัการศกึษา (สงูสดุ) 
ปรญิญาเอก  สาขา ......................................................... 
ปรญิญาโท    สาขา ......................................................... 
ปรญิญาตรี    สาขา ......................................................... 
อ่ืนๆ  

3.คณุสมบตัผิูเ้ช่ียวชาญ 
ผูบ้รหิารองคก์รกีฬา 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสตูรการจดัฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬา 
ผูฝึ้กสอนกีฬาท่ีเป็นวิทยากร 
อ่ืนๆ ............................................................................... 

4.ประสบการณใ์นการท างาน 
5-9 ปี    10-14 ปี    15-19 ปี 
20-24 ปี   25 ปีขึน้ไป 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกับกรอบมาตรฐานหลักสูตรการฝึกอบรม  

ผูฝึ้กสอนกีฬาขัน้พืน้ฐานของกรมพลศกึษา 

ด้านที ่1 มาตรฐานการฝึกอบรม 

 1.1 ท่ านคิด ว่าม าตรฐานหลักสูต รการฝึกอบรมผู้ ฝึ กสอน กีฬ าระดับ พื ้นฐาน  
กรมพลศกึษาควรมีจดุมุง่หมายของหลกัสตูรหวัขอ้ใดบา้ง 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................  
   

1.2 ท่านคิดว่ามาตรฐานหลกัสตูรการฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัพืน้ฐาน กรมพลศกึษา 

ควรมีเนือ้หาความรูห้วัขอ้ใดบา้ง 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  
 1.3 ท่านคิดว่า การจัดฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาระดับพื ้นฐาน กรมพลศึกษา ควรมี

รายละเอียดของจ านวนชั่วโมงหลกัสตูรการฝึกอบรม อยา่งไร 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  



  97 

1.4 การสรา้งและพัฒนาหลักสูตรการอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัพืน้ฐาน กรมพลศึกษา 

ควรมีกระบวนการอยา่งไร 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  

1.5 ท่านคิดว่า การจดัฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัพืน้ฐาน กรมพลศึกษา ควรมีการติดตาม 

และการประเมินผล การฝึกอบรม อยา่งไร 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  
  ขอ้เสนอแนะเพิ่มเตมิ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
  

ด้านที ่2 มาตรฐานด้านบุคลากร  
2.1. ท่านคิดว่า บทบาทหน้าท่ี  ของผู้จัดการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาระดับพื ้นฐาน  

กรมพลศกึษา ควรมีอะไรบา้ง 
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..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
2.2 ท่านคิดว่า คุณสมบัติ ของวิทยากรในการจัดฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาระดับพืน้ฐาน  

กรมพลศกึษา ควรมีอะไรบา้ง 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................   

2.3 ท่านคิดว่า บทบาทและหน้าท่ี  ของวิทยากรในการจัดฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา
ระดบัพืน้ฐานกรมพลศกึษา ควรมีอะไรบา้ง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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2.4 ท่านคิดว่า จ  านวนสัดส่วน ของวิทยากรต่อจ านวนผู้เข้ารบัการฝึกอบรมในการจัด
ฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัพืน้ฐาน กรมพลศกึษา ควรมีสดัสว่นเทา่ใด 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

2.5 ท่านคิดว่า คุณสมบัติ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการจัดฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา
ระดบัพืน้ฐาน กรมพลศกึษา ควรมีอะไรบา้ง 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

2.6 ท่านคิดว่า จ  านวน ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการจัดฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา
ระดบัพืน้ฐาน กรมพลศกึษา ในแตล่ะชนิดกีฬา ควรมีจ านวนไมเ่กินเทา่ใด 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................  
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ขอ้เสนอแนะเพิ่มเตมิ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 

ด้านที ่3 มาตรฐานด้านปัจจัยสนับสนุนการจัดฝึกอบรม 
3.1 ท่านคิดว่า การจัดฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาระดับพืน้ฐาน กรมพลศึกษา ปัจจัยดา้น

สถานท่ีและสนามกีฬาท่ีใชใ้นการฝึกอบรม ควรเป็นอยา่งไร 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
 3.2 ทา่นคดิวา่ การจดัฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัพืน้ฐาน กรมพลศกึษา ปัจจยัดา้นวสัดุ

อปุกรณท่ี์ใชใ้นการฝึกอบรมควรเป็นอยา่งไร 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
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3.3 ท่านคิดว่า การจัดฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาระดับพืน้ฐาน กรมพลศึกษา ปัจจัยดา้น

สนบัสนนุดา้นอ่ืนๆ ควรมีอะไรบา้ง 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
  
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเตมิ 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  

ด้านที ่4 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการโครงการฝึกอบรม 

4.1 ท่านคิดว่า การฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาระดับพื ้นฐาน กรมพลศึกษา  การก าหนด
เปา้หมายใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์กรมพลศกึษา อยา่งไร 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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4.2 ท่านคิดว่า การฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัพืน้ฐาน กรมพลศึกษา ควรวางแผนงาน
การจดัฝึกอบรม อะไรบา้ง อยา่งไร 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 
  

4.3 ท่านคิดว่า การฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัพืน้ฐาน กรมพลศึกษา ควรมีงบประมาณ
ด าเนินการอยา่งไร 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 

4.4 ท่านคิดว่า การฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัพืน้ฐาน กรมพลศึกษา ควรมีการติดตาม
และประเมินผลการจดัฝึกอบรม อยา่งไร 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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ขอ้เสนอแนะเพิ่มเตมิ 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
         ขอขอบพระคณุในความกรุณาของทา่นเป็นอยา่งสงู 

 

                 (นายสพุจน ์  ประกอบพรม) 

      นิสิตระดบับณัฑิตศกึษา สาขาวิชาสขุศกึษาและพลศกึษา 
      คณะพลศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  104 

แบบสอบถามเพือ่วิจัย รอบที ่2 
 

เร่ือง กรอบมาตรฐานการจัดฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาระดับพืน้ฐาน กรมพลศึกษา 
THE STANDARD FRAMEWORK OF TRAINING COURSES FOR BASIC SPORTS 

COACHES OF THE DEPARTMENT OF PHYSICAL EDUCATION 

ชื่อผู้วิจัย : นายสพุจน ์ ประกอบพรม 

ปริญญา : การศกึษามหาบณัฑิต  

สาขาวิชา : สขุศกึษาและพลศกึษา 

แขนงวิชา : การจดัการเรียนรูพ้ลศกึษา 

อาจารยท์ีป่รึกษาปริญญานิพนธ ์: อาจารย ์ดร.ธงชาติ  พูเ่จรญิ 

อาจารยท์ีป่รึกษาร่วมปริญญานิพนธ:์ ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ไพญาดา  สงัขท์อง 

 

ค าชีแ้จง 

1.แบบสอบถามนีส้รา้งขึน้เพ่ือเป็นกรอบมาตรฐานการจัดฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาระดบัพืน้ฐาน กรมพล
ศึกษาซึ่งจ  าเป็นตอ้งมีรายละเอียดในดา้นต่างๆ ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัใชเ้ทคนิคเดลฟายในการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูโดยมีการเก็บรวบรวมขอ้มลูทัง้หมด 3 ครัง้  

คร้ังที ่1  เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเพ่ือใหผู้เ้ช่ียวชาญแสดงความคดิเห็นอยา่งอิสระ  
คร้ังที ่2  เป็นแบบสอบถามแบบมาตราสว่นประเมินคา่ 5 ระดบั  
คร้ังที่ 3  เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั  โดยแสดงขอ้ความคิดเห็น

ของทา่นและของกลุม่เช่ียวชาญในรอบท่ี 2 เพ่ือใหผู้เ้ช่ียวชาญแตล่ะทา่นยืนยนัค าตอบอีกครัง้ 

2. แบบสอบถามชุดนีเ้ป็น แบบสอบถามรอบท่ี 2 จุดมุ่งหมายของแบบสอบถามชุดนีเ้พ่ือใหไ้ดม้าซึ่ง

ขอ้มลูเก่ียวกบักรอบมาตรฐานการจดัฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัพืน้ฐาน กรมพลศึกษา ในรายละเอียด

แตล่ะดา้นแบง่ออกเป็น 2 ตอน คือ  

 ตอนที ่1 เป็นการสอบถามขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

อนที่ต  2 เป็นการสอบถามความคดิเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบักรอบมาตรฐานการจดั

ฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัพืน้ฐาน กรมพลศกึษา โดยแบง่ออกเป็น 5 มาตรฐาน ไดแ้ก่ 
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1. มาตรฐานดา้นหลกัสตูรการฝึกอบรม ไดแ้ก่  

1. หลกัสตูรมีความสอดคลอ้งกบันโยบาย และยทุธศาสตรข์องกรมพลศกึษา 

2. การส ารวจหาความตอ้งการ และความจ าเป็นในการฝึกอบรม 

3. การวิเคราะหห์ลกัสตูรการฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัพืน้ฐาน 

4. หลกัสตูรเนน้การจดักิจกรรมใหเ้กิดการเรียนรู ้

5. การประเมินหลกัสตูรเพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาหลกัสตูร 

2 มาตรฐานดา้นผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม ไดแ้ก่  

1. กระบวนการการคดัเลือกผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

2. บคุลากรท่ีผา่นการฝึกอบรมเป็นไปตามเปา้หมายท่ีก าหนดในหลกัสตูร 

3. การน าความรูท่ี้ไดร้บัจากการฝึกอบรมไปใชป้ระโยชนใ์นการปฏิบตังิาน 

3 มาตรฐานดา้นวิทยากร ไดแ้ก่ 

1. กระบวนการการคดัเลือกวิทยากรท่ีมีความรู ้คณุวฒุิ และประสบการณ์

ตรงตามหลกัสตูรการฝึกอบรม 

2. พิจารณาวิทยากรท่ีมีคณุสมบตัผิา่นเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้

3. ประชมุ ชีแ้จงเก่ียวกบัวตัถปุระสงคใ์หก้บัวิทยากร 

4. มาตรฐานดา้นปัจจยัการสนบัสนนุการฝึกอบรม 

4.1 ปัจจยัสนบัสนนุการฝึกอบรมดา้นสถานท่ี 

4.2 ปัจจยัสนบัสนนุการฝึกอบรมดา้นส่ือ อปุกรณแ์ละเอกสารการฝึกอบรม 

4.3 ปัจจยัสนบัสนนุการฝึกอบรมดา้นอ่ืนๆ 

5. มาตรฐานดา้นการบรหิารจดัการโครงการฝึกอบรม 

   5.1 การท าแผนงานโครงการฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัพืน้ฐาน กรมพลศกึษา 

   5.2 ด าเนินการจดัการฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัพืน้ฐาน กรมพลศกึษา 

   5.3 มีการตดิตาม ประเมินผลโครงการฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัพืน้ฐาน 

กรมพลศกึษา 

   5.4 การจดัฝึกอบรมท่ีด าเนินการจดัเป็นไปตามแผนการพฒันาบคุลากรการพล

ศกึษาและ 

การกีฬา กรมพลศกึษา 

5.5 น าผลการตดิตาม ประเมินมาปรบัปรุงพฒันาโครงการฝึกอบรมผูฝึ้กสอน

กีฬาระดบัพืน้ฐาน กรมพลศกึษา 
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ตดิต่อผู้วิจัย 

 นายสพุจน ์ ประกอบพรม นิสิตปรญิญาโท สาขาสขุศกึษาและพลศกึษา คณะพลศกึษา 

 มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ถนนสขุมุวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 

  เบอรโ์ทร087-5358599  E-mail: esso_suphot87@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

3.ผูเ้ช่ียวชาญกรุณาท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องคา่น า้หนกัขา้งทา้ยของขอ้ก าหนดแตล่ะขอ้ท่ีทา่น

ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็น และหากผูเ้ช่ียวชาญมีเหตผุลท่ีตอ้งการเสนอแนะ โปรดระบลุงในชอ่ง

ขอ้เสนอแนะขา้งทา้ย โดยคา่น า้หนกัขา้งทา้ยของขอ้ก าหนดแตล่ะขอ้ มีเกณฑก์ารแสดงความคิดเห็น

ดงัตอ่ไปนี ้

 5 คะแนน หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญเห็นดว้ยกบัขอ้ก าหนดขอ้นี ้มากท่ีสดุ 

  4 คะแนน หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญเห็นดว้ยกบัขอ้ก าหนดขอ้นี ้มาก 

  คะแนน 3 หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญเห็นดว้ยกบัขอ้ก าหนดขอ้นี ้ปานกลาง 

  คะแนน 2 หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญเห็นดว้ยกบัขอ้ก าหนดขอ้นี ้นอ้ย 

  คะแนน 1 หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญเห็นดว้ยกบัขอ้ก าหนดขอ้นี ้นอ้ยท่ีสดุ 

  เพ่ือใหก้ารวิจยัเรื่อง " กรอบมาตรฐานการจดัฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัพืน้ฐาน กรมพลศกึษา " 

 ในครัง้นีเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ผูว้ิจยัขอความกรุณาทา่นผูเ้ช่ียวชาญโปรด

กรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น 

mailto:esso_suphot87@hotmail.com
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ตอนที ่1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชีแ้จง   โปรดใหร้ายละเอียดเก่ียวกบัขอ้มลูสว่นตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 
1.อาย ุ  ต ่ากวา่ 30 ปี    30-34 ปี   35-39 ปี 

40-44 ปี   45-49 ปี   50-54 ปี 
55-59 ปี   60 ปีขึน้ไป 

2.ระดบัการศกึษา (สงูสดุ) 
ปรญิญาเอก  สาขา ......................................................... 
ปรญิญาโท    สาขา ......................................................... 
ปรญิญาตรี    สาขา ......................................................... 
อ่ืนๆ  

3.คณุสมบตัผิูเ้ช่ียวชาญ 
ผูบ้รหิารองคก์รกีฬา 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสตูรการจดัฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬา 
ผูฝึ้กสอนกีฬาท่ีเป็นวิทยากร 
อ่ืนๆ ............................................................................... 

4.ประสบการณใ์นการท างาน 
5-9 ปี    10-14 ปี    15-19 ปี 
20-24 ปี   25 ปีขึน้ไป 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกับกรอบมาตรฐานการจดัฝึกอบรมผูฝึ้กสอน

กีฬาระดบัพืน้ฐาน กรมพลศกึษา 

ค าชี้แจง ขอใหท้่านพิจารณากรอบมาตรฐานการจัดฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัพืน้ฐาน 

กรมพลศกึษา ในสว่นตา่งๆ ตอ่ไปนีว้า่มีความสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของท่านมากนอ้ยเพียงใด 

โดยท าเครื่องหมาย √ ลงในชอ่งตามความคดิเห็นของทา่น 

ล าดับ รายการประเมิน ระดับความคดิเหน็ ข้อเสนอแนะ 
1 2 3 4 5 

  1. มาตรฐานด้านหลักสูตรการฝึกอบรม       
1. หลักสูตรมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตรก์ารส่งเสริมและ

พฒันาบคุลากรทางการพลศกึษาและการกีฬา กรมพลศกึษา 
      

2. หลักสูตรการฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาระดับพืน้ฐานไดม้าจาก 
วิสยัทัศน ์พันธกิจ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการพัฒนาบุคลากรดา้นการ
พลศกึษาและการกีฬา กรมพลศกึษา 

      

3. มีการส ารวจหาความตอ้งการ และความจ าเป็น ในการฝึกอบรม 
ผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัพืน้ฐานทกุปี 

      

4. มีการวิเคราะหห์ลกัสูตรการฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัพืน้ฐาน
ดา้นความสอดคลอ้งกับนโยบาย หรือแผนการพัฒนาบุคลากร
ดา้นการพลศกึษาและการกีฬา กรมพลศกึษา 

      

5. มีการจัดท าวิเคราะห์หลักสูตร และรายงานผลการจัดท า
วิเคราะหห์ลกัสตูรการฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬา ระดบัพืน้ฐาน 

      

6. หลกัสตูรการฝึกอบรมควรมีกลุ่มความรูท้ั่วไป ประมาณ 12-16 
ชั่วโมง 

      

7. หลักสูตรการฝึกอบรมควรมีกลุ่มความรูเ้ฉพาะดา้น ประมาณ  
28-40 ชั่วโมง 

      

8. การฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัพืน้ฐาน กรมพลศึกษา มีการ
ใชส้ื่อ และอปุกรณใ์นการจดักิจกรรมใหเ้กิดการเรียนรู ้

      

9. กิจกรรมท่ีใช้ในการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาระดับพื้นฐาน มี
ความยืดหยุ่น  และสอดคล้องกับหลักสูตร เพ่ื อส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู ้
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ล าดับ รายการประเมิน ระดับความคดิเหน็ ข้อเสนอแนะ 
1 2 3 4 5 

10 ด าเนินการเก็บรวบรวม และสรุปผลการประเมินหลักสูตรการ
ฝึกอบรม ผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัพืน้ฐาน 

      

11. มีการประเมินหลกัสตูรเพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาหลกัสตูร       
 2. มาตรฐานด้านผู้เข้ารับการฝึกอบรม       

1. มีกระบวนการคดัเลือกผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ       
2. ก าหนดคณุสมบตัิผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม       
3. ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมจะตอ้งมีอายไุมต่  ่ากวา่ 18 ปี       
4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องไม่เป็นผู้พิการจนเป็นอุปสรรค 

ตอ่การฝึกอบรม 
      

5. ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมจะตอ้งเป็น ครู อาจารย ์หรือบุคลากรทาง 
การพลศกึษาและการกีฬา 

      

6. ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมจะตอ้งเป็นนิสิต นกัศกึษาท่ีเรียนเก่ียวกับ 
การพลศกึษาและการกีฬา 

      

7. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเป็นนักกีฬาตามชนิดกีฬาท่ีจัด
ฝึกอบรมมาก่อน 

      

8. จ านวนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมท่ีเหมาะสมไม่เกิน 50 คน / 1 ชนิด
กีฬา / 1 โครงการฯ 

      

9. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องทดสอบ Pre – Test และ Post - 
Test 

      

10. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องผ่านเกณฑ์ประเมินการเป็น 
ผูฝึ้กสอนกีฬา ตามท่ีก าหนด 

      

11. จ านวนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินตอ้งไม่
นอ้ยกวา่ รอ้ยละ 80 ของจ านวนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

      

12. มีการติดตามประเมินผลหลงัการฝึกอบรมในระยะเวลา 6 เดือน  
และ 1 ปี 

      

13. มีการน าความรูท่ี้ไดร้บัจากการฝึกอบรมไปใชป้ระโยชนใ์นการ
ปฏิบตัิงาน 
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ล าดับ รายการประเมิน ระดับความคดิเหน็ ข้อเสนอแนะ 
1 2 3 4 5 

 3. มาตรฐานด้านวิทยากร       
1. มีการคัดเลือกวิทยากรท่ีมีความรู ้คุณวุฒิ และประสบการณ์

ตรงตามหลกัสตูรการฝึกอบรม 
      

2. วิทยากรจะตอ้งมีความรู ้ความเขา้ใจ ในกลุ่มความรูท้ั่วไป เช่น 
วิทยาศาสตรก์ารกีฬา หลกัการและปรชัญาการเป็นผูฝึ้กสอน
กีฬา บทบาทหน้าท่ี จรรยาบรรณ การเป็นผูฝึ้กสอนกีฬาเป็น
อย่างด ี

      

3. วิทยากรจะตอ้งมีความรู ้ความเขา้ใจ ในกลุ่มเฉพาะดา้น เช่น  
กฎ และกติกา ทักษะพืน้ฐานของชนิดกีฬาท่ีเป็นวิทยากร การ
ประเมินผูเ้ขา้รบัการอบรม การวางแผนฝึกซอ้มและการฝึกซอ้ม
เป็นอย่างดี 

      

4. วิทยากรจะตอ้งมีบคุลิกภาพดี และเป็นแบบอย่างท่ีดีใหก้บัผูเ้ขา้
รบัการฝึกอบรม 

      

5. วิทยากรจะต้องเป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู ้หมั่นหาความรูเ้พ่ิมพูนอยู่
เสมอ 

      

6. วิทยากรจะตอ้งมีการถ่ายทอด การสื่อสารท่ีดี ตลอดจนมีมนษุย
สมัพนัธด์ี 

      

7. วิทยากรจะตอ้งมีความคิดริเริ่มสรา้งสรรคใ์นการสอน และคิด
แบบฝึกตา่งๆ 

      

8. วิทยากรจะตอ้งมีประสบการณ์การเป็นนักกีฬา หรือผูฝึ้กสอน
กีฬา หรือวิทยากรผูฝึ้กสอนกีฬา ในชนิดกีฬานัน้อย่างนอ้ย 3 ปี 

      

9. จ านวนวิทยากรที่เหมาะสมในการจดัการฝึกอบรม ไมเ่กิน 5 คน 
/ 1 ชนิดกีฬา / 1 โครงการฯ 

      

10. จัดประชุม ชีแ้จงเก่ียวกับวัตถุประสงคใ์ห้กับวิทยากรท่ีไดร้ับ 
การคดัเลือก 

      

11. มีคณะกรรมการประเมินคณุสมบตัิของวิทยากร       
12. มีการประเมินความสามารถของวิทยากรหลงัการปฏิบตัิงาน 
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ล าดับ รายการประเมิน ระดับความคดิเหน็ ข้อเสนอแนะ 
1 2 3 4 5 

 4. มาตรฐานด้านปัจจัยการสนับสนุนการฝึกอบรม       
1. หอ้งเรียนส าหรบัเรียนทฤษฎีตอ้งมีขนาดท่ีเหมาะสมและมีสิ่ง

อ  านวยความสะดวกท่ีเพียงพอส าหรบัการเรียนรู ้
      

2. สนามส าหรบัการฝึกปฏิบัติตอ้งมีขนาดท่ีไดม้าตรฐานส าหรบั
การฝึกในชนิดกีฬานัน้ๆ 

      

3. สนามส าหรบัการฝึกปฏิบัติตอ้งมีอุปกรณ์ประจ าสนามพรอ้ม
ส าหรบัการฝึกปฏิบตัิ 

      

4. ควรจดัท่ีพกัใหส้  าหรบัวิทยากรและผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม       
5. สื่อท่ีใช้ในการฝึกอบรมต้องมีปริมาณเพียงพอต่อผู้เข้ารับ 

การฝึกอบรม 
      

6. สื่อท่ีใชใ้นการฝึกอบรมตอ้งมีคณุภาพท่ีเหมาะตอ่การฝึกอบรม       
7. อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการฝึกอบรมมีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพ

เหมาะท่ีจะใชใ้นการฝึกอบรม 
      

8. เอกสารท่ีใชส้  าหรบัการฝึกอบรมตอ้งมีปริมาณเพียงพอตอ่ผูเ้ขา้
รบัการฝึกอบรม 

      

9. เอกสารท่ีใช้ส  าหรับการฝึกอบรมตอ้งมีความสอดคลอ้งของ
เนือ้หาชนิดกีฬานัน้ 

      

10. อาหารและเครื่องดื่มในแต่ละมือ้มีปริมาณเพียงพอต่อผูเ้ขา้รบั 
การฝึกอบรม และถกูตอ้งตามหลกัโภชนาการ 

      

11. อาหารวา่งและน า้ดื่มระหวา่งการฝึกอบรมมีปริมาณเพียงพอต่อ
ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม และถกูตอ้งตามหลกัโภชนาการ 

      

12. ควรมีพาหนะรบั-ส่ง วิทยากรและผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมระหว่าง 
การฝึกอบรม 

      

 5. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการโครงการฝึกอบรม       
1. ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล วางแผนการท างานในการจัดท า

โครงการอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาขัน้พืน้ฐาน 
      

2. การสรา้งแผนงานของโครงการ เพ่ือเป็นการก าหนดขอบเขต
และเป้าหมายของโครงการใหช้ดัเจน 

      

3. ด าเนินการประชุมและการวางแผนการด าเนินงานอย่าง       
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ล าดับ รายการประเมิน ระดับความคดิเหน็ ข้อเสนอแนะ 
1 2 3 4 5 

รอบคอบ 
4. ก าหนดงบประมาณรายรบั - รายจ่าย ในการจดัโครงการอบรม 

ผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัพืน้ฐาน โดยพิจารณาถงึความสอดคลอ้งต่อ
นโยบายของหน่วยงาน 

      

5. แตง่ตัง้คณะท างานและก าหนดบทบาทและหนา้ท่ีในการท างาน
อย่างชัดเจนให้กับคณะท างานในการจัดท าโครงการอบรมผู้
ฝึกสอนกีฬาขัน้พืน้ฐาน 

      

6. การประสานงานทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องในการจัดโครงการ
อบรมผูฝึ้กสอนกีฬาขัน้พืน้ฐาน 

      

7. ด าเนินการจดัโครงการอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาขัน้พืน้ฐานตามแผน 
ท่ีวางไว ้

      

8. ควบคุมการด าเนินการจัดโครงการในแต่ละวันเพ่ือให้เป็นไป
ตามแผนปฏิบตัิงาน 

      

9. การตรวจสอบและรายงานผลการด าเนินงาน เพ่ือสามารถ
ทบทวนผลการปฏิบตัิงานตามแผนปฏิบตัิการที่ก  าหนดไว ้

      

10. รายงานสถานะของโครงการจากผู้รบัผิดชอบโครงการอบรม 
ผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัพืน้ฐาน 

      

11. ติดตามและประเมินผลด าเนินงานของโครงการฝึกอบรมผู้
ฝึกสอนกีฬาระดบัพืน้ฐานเพ่ือใหเ้ป็นไปตามแผนปฏิบตัิการ 

      

12. วิเคราะห์การจัดการฝึกอบรมภายหลังการประเมินโครงการ 
เพ่ือน าไปใชใ้นการปรบัปรุงโครงการตอ่ไป 

      

 

ขอขอบพระคณุในความกรุณาของทา่นเป็นอยา่งสงูท่ีไดส้ละเวลาอนัมีคา่ในการ
ประเมินและกรุณาใหข้อ้มลูและความคิดเห็นอนัเป็นประโยชนต์อ่งานวิจยัครัง้นี  ้

  นายสพุจน ์  ประกอบพรม 
 ผูว้ิจยั     

                          คณะพลศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
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แบบสอบถามเพือ่วิจัย รอบที ่3 
 

เร่ือง กรอบมาตรฐานการจัดฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาระดับพืน้ฐาน กรมพลศึกษา 
THE STANDARD FRAMEWORK OF TRAINING COURSES FOR BASIC SPORTS 

COACHES OF THE DEPARTMENT OF PHYSICAL EDUCATION 

ชือ่ผู้วิจัย : นายสพุจน ์ ประกอบพรม 

ปริญญา : การศกึษามหาบณัฑิต  

สาขาวิชา : สขุศกึษาและพลศกึษา 

แขนงวิชา : การจดัการเรียนรูพ้ลศกึษา 

อาจารยท์ีป่รึกษาปริญญานิพนธ ์: อาจารย ์ดร.ธงชาติ  พู่เจริญ 

อาจารยท์ีป่รึกษาร่วมปริญญานิพนธ ์: ผูช้่วยศาสตราจารย ์ผศ.ดร.ไพญาดา  สงัขท์อง 

วัตถุประสงคก์ารวิจัย : เพ่ือสรา้งกรอบมาตรฐานการจดัฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัพืน้ฐาน  

กรมพลศกึษา 

ค าชีแ้จง 

แบบสอบถามฉบบันีเ้ป็นแบบสอบถามรอบท่ี 3 เป็นรอบสดุทา้ยของการวิจยัซึ่งมีจดุมุ่งหมาย
ดงัตอ่ไปนี ้

ให้ผูเ้ช่ียวชาญแต่ละท่านไดท้ราบผลการตอบแต่ละขอ้ในรอบท่ี 2 เพ่ือเปรียบเทียบกับ
ความเห็นของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ รวมทัง้ใหโ้อกาสแก่ผูเ้ช่ียวชาญไดต้รวจสอบค าตอบของตนเอง ซึ่ง
อาจจะเปล่ียนค าตอบใหม่ไดห้ากตอ้งการ ทัง้เป็นการยืนยนัในการตดัสินใจในการตอบแต่ละขอ้
อย่างแน่นอน หากผลการตอบข้อใดห่างเหไปจากกลุ่มผู้เช่ียวชาญก็กรุณาแสดงเหตุผลเป็น
ขอ้ความสัน้ ๆ ชดัเจน ตรงขอ้นัน้ ๆ ดว้ยแบบสอบถามฉบบันีจ้ะแสดงความสอดคลอ้งจากการตอบ
ในรอบท่ี 2 ซึ่งได้ระบุเป็นค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ( Interquartile Range)  
ท่ีค  านวณไดจ้ากคะแนนค าตอบของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ และระบุคะแนนการตอบแต่ละท่านอย่าง
ถกูตอ้งชดัเจนดงันี ้

กรณีท่ี 1 ถา้ท่านยืนยนัความคิดเห็นเดิม แต่ยงัอยู่ในช่วงพิสัยระหว่างควอไทล ์โปรดท า

เครื่องหมาย √ ลงในชอ่งอนัดบัคะแนนเดมิ 
กรณีท่ี 2 ถา้ท่านเปล่ียนแปลงความคิดเห็น แตย่งัอยู่ในช่วงพิสยัระหว่างควอไทลโ์ปรดท า

เครื่องหมาย √ ลงในชอ่งอนัดบัคะแนนใหม่ 
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กรณีท่ี 3 ถ้าท่านยังยืนยันความคิดเห็นเดิมหรือเปล่ียนแปลงความคิดเห็นใหม่ท่ีอยู่

นอกเหนือขอบเขตชว่งพิสยัระหว่างควอไทล ์โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในชอ่งอนัดบัคะแนนท่ีทา่น
ตอ้งการและขอความกรุณาใหท้า่นแสดงเหตผุลสัน้ๆ ในตอนทา้ยของขอ้แตล่ะขอ้ดว้ย 

เครื่องหมาย   *     หมายถึง คา่ระดบัคะแนนของทา่นท่ีตอบมาในรอบท่ี 2 
เครื่องหมาย          หมายถึง คา่มธัยฐานท่ีค านวณไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญทัง้กลุม่ 
เครื่องหมาย          หมายถึง ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ท่ีค  านวณได้จากกลุ่ม

ผูเ้ช่ียวชาญทัง้กลุม่ 
อนึ่ง การตอบแบบสอบถามฉบบันีเ้ป็นรอบสดุทา้ยเพราะผลการวิเคราะหข์อ้มลูในครัง้นีไ้ม่

มีการเปล่ียนแปลงจากรอบท่ี 2 มากนกั และผูว้ิจยัจะส่งผลการวิจยัใหท้่านเม่ือการวิเคราะหส์ิน้สดุ
ลงจากความร่วมมือของท่านตลอด 3 รอบนี ้นับว่าเป็นสิ่งส าคญัต่อความเท่ียงตรงของการวิจัย 
และผูว้ิจยัขออนญุาตน าช่ือทา่นจดัพิมพล์งในการสรุปรายงานผลการวิจยัในฐานะผูเ้ช่ียวชาญ 

ดา้นการวิจยั เรื่อง กรอบมาตรฐานหลกัสตูรการฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาขัน้พืน้ฐานของกรม
พลศึกษาขอขอบคุณในความร่วมมือและกรุณาระบุท่ีอยู่ของท่านท่ีถูกต้อง เพ่ือผู้วิจัยจะส่ง
ผลการวิจยัถึงทา่นในโอกาสตอ่ไป 

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านในแบบสอบถามนีว้่า แนวทางในการพัฒนากรอบ

มาตรฐานหลกัสตูรการฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาขัน้พืน้ฐานของกรมพลศึกษา ท่ีก าหนดขึน้ในแตล่ะ

ขอ้มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัใด โดยกรุณาท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องคา่น า้หนกัขา้งทา้ยของ

ขอ้ก าหนดแต่ละขอ้ ท่ีท่านผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็น และหากผู้เช่ียวชาญมีเหตุผลท่ีตอ้งการ

เสนอแนะ โปรดระบลุงในชอ่งขอ้เสนอแนะขา้งทา้ย โดยคา่น า้หนกัขา้งทา้ยของขอ้ก าหนดแตล่ะขอ้ 

มีเกณฑก์ารแสดงความคดิเห็นดงัตอ่ไปนี ้   

 คะแนน 5  หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญเห็นดว้ยกบัขอ้ก าหนดขอ้นี ้มากท่ีสดุ 

  คะแนน 4  หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญเห็นดว้ยกบัขอ้ก าหนดขอ้นี ้มาก 

  คะแนน 3 หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญเห็นดว้ยกบัขอ้ก าหนดขอ้นี ้ปานกลาง 

  คะแนน 2 หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญเห็นดว้ยกบัขอ้ก าหนดขอ้นี ้นอ้ย 

  คะแนน 1 หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญเห็นดว้ยกบัขอ้ก าหนดขอ้นี ้นอ้ยท่ีสดุ 

คา่มธัยฐาน (Median: MD) เป็นคะแนนตวัแทนของระดบัคะแนนเห็นดว้ยทัง้หมดท่ี
ผูเ้ช่ียวชาญไดใ้หน้  า้หนกัในแตล่ะขอ้ความ ซึ่งไดก้ าหนดเกณฑแ์ปลผลในคา่มธัยฐานดงันี ้
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คา่มธัยฐาน  4.50 ขึน้ไป หมายถึง กลุม่ผูเ้ช่ียวชาญเห็นดว้ยกบัขอ้ความมากท่ีสดุ 

คา่มธัยฐาน  3.50-4.49 หมายถึง กลุม่ผูเ้ช่ียวชาญเห็นดว้ยกบัขอ้ความมาก 

คา่มธัยฐาน  2.50-3.49 หมายถึง กลุม่ผูเ้ช่ียวชาญเห็นดว้ยกบัขอ้ความปานกลาง 

คา่มธัยฐาน  1.50-2.49 หมายถึง กลุม่ผูเ้ช่ียวชาญเห็นดว้ยกบัขอ้ความนอ้ย 

คา่มธัยฐาน    1.00-1.49 หมายถึง กลุม่ผูเ้ช่ียวชาญเห็นดว้ยกบัขอ้ความนอ้ยท่ีสดุ 

คา่พิสยัระหว่างควอไทล ์(Interquartile Range: IR) เป็นระยะระหวา่งควอไทลท่ี์ 3 ) Q 3(  

 และควอไทลท่ี์ 1 (Q1) ของขอ้ความนัน้ๆซึ่งไดก้ าหนดเกณฑแ์ปลผลในคา่พิสยัระหวา่งควอไทล ์

คือ ถา้คา่มากกวา่ หมายถึง กลุม่ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นตอ่ขอ้นัน้ๆ ไมส่อดคลอ้งกนั และถา้คา่

นอ้ยกวา่หรือเทา่กบั  หมายถึง กลุม่ผูเ้ช่ียวชาญมีความคดิเห็นตอ่ขอ้ความนัน้ๆ 50.1สอดคลอ้งกนั  

ค าตอบของทา่นอยู่ในพิสยั หมายถึง ความคดิเห็นของท่านสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของ

กลุม่ผูเ้ช่ียวชาญ 

ค าตอบของทา่นอยู่นอกพิสยั หมายถึง ความคิดเห็นของทา่นไมส่อดคลอ้งกบัความ

คดิเห็นของกลุม่ผูเ้ช่ียวชาญ 

  

 

ตดิต่อผู้วิจัย 

 นายสพุจน ์ ประกอบพรม นิสิตปรญิญาโท สาขาสขุศกึษาและพลศกึษา คณะพลศกึษา 

 มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ถนนสขุมุวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 

  เบอรโ์ทร087-5358599  E-mail: esso_suphot87@hotmail.com 

ขอขอบพระคณุในความกรุณาของทา่นเป็นอยา่งสงูท่ีไดส้ละเวลาอนัมีคา่ในการประเมิน

และกรุณาใหข้อ้มลูและความคดิเห็นอนัเป็นประโยชนต์อ่งานวิจยัครัง้นี  ้

นายสพุจน ์  ประกอบพรม 

   ผูว้ิจยั 

mailto:esso_suphot87@hotmail.com
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ล าดับ รายการประเมิน ระดับความ
คดิเหน็ 

MD IR หมายเหตุ 

1 2 3 4 5 
  1. มาตรฐานด้านหลักสูตรการฝึกอบรม         

1. หลักสูตรมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตรก์าร
สง่เสริมและพฒันาบุคลากรทางการพลศกึษาและ
การกีฬา กรมพลศกึษา 

    * 
 

5.00 0.00  

2. หลกัสตูรการฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัพืน้ฐาน
ไดม้าจาก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ท่ีเก่ียวข้องกับการ
พัฒนาบุคลากรด้านการพลศึกษาและการกีฬา 
กรมพลศกึษา 

    * 5.00 1.00  

3. มีการส ารวจหาความตอ้งการ และความจ าเป็น ใน
การฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัพืน้ฐานทกุปี 

    * 5.00 1.00  

4. มีการวิเคราะหห์ลกัสตูรการฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬา
ระดับพื้นฐานด้านความสอดคล้องกับนโยบาย 
หรือแผนการพัฒนาบุคลากรด้านการพลศึกษา
และการกีฬา กรมพลศกึษา 

    * 5.00 0.00  

5. มีการจดัท าวิเคราะหห์ลกัสตูร และรายงานผลการ
จัดท าวิเคราะห์หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ฝึกสอน
กีฬา ระดบัพืน้ฐาน 

    * 5.00 1.00  

6. หลักสูตรการฝึกอบรมควรมีกลุ่มความรู ้ทั่ วไป 
ประมาณ 12-16 ชั่วโมง 

    * 5.00 1.00  

7. หลกัสตูรการฝึกอบรมควรมีกลุม่ความรูเ้ฉพาะดา้น 
ประมาณ 28-40 ชั่วโมง 

    * 5.00 1.00  

8. การฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัพืน้ฐาน กรมพล
ศกึษา มีการใชส้ื่อ และอปุกรณใ์นการจดักิจกรรม
ใหเ้กิดการเรียนรู ้

    * 5.00 1.00  

9. กิจกรรม ท่ี ใช้ในการฝึกอบรมผู้ ฝึกสอน กีฬา
ระดบัพืน้ฐาน มีความยืดหยุ่น และสอดคลอ้งกับ
หลกัสตูร เพ่ือสง่เสริมกระบวนการเรียนรู ้
 

    * 5.00 1.00  
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ล าดับ รายการประเมิน ระดับความ
คดิเหน็ 

MD IR หมายเหตุ 

1 2 3 4 5 
10. ด าเนินการเก็บรวบรวม และสรุปผลการประเมิน

หลกัสตูรการฝึกอบรม ผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัพืน้ฐาน 
    * 5.00 1.00  

11. มีการประเมินหลักสูตรเพ่ือเป็นแนวทางในการ
พฒันาหลกัสตูร 

    * 5.00 1.00  

  2. มาตรฐานด้านผู้เข้ารับการฝึกอบรม         
1. มีกระบวนการคดัเลือกผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมอย่าง

เป็นระบบ 
    * 5.00 1.00  

2. ก าหนดคณุสมบตัิผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม     * 5.00 1.00  
3. ผูเ้ขา้รบัการอบรมจะตอ้งมีอายไุมต่  ่ากวา่ 18 ปี     * 5.00 1.00  
4. ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมจะตอ้งไม่เป็นผูพิ้การจนเป็น

อปุสรรคตอ่การฝึกอบรม 
    * 5.00 1.00  

5. ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมจะตอ้งเป็น ครู อาจารย ์หรือ
บคุลากรทางการพลศกึษาและการกีฬา 

    * 5.00 1.00  

6. จ านวนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมท่ีเหมาะสมไม่เกิน 50 
คน / 1 ชนิดกีฬา / 1 โครงการฯ 

    * 4.00 1.00  

7. ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมจะตอ้งทดสอบ Pre – Test 
และ Post - Test 

    * 5.00 0.00  

8. ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมจะตอ้งผ่านเกณฑ์ประเมิน
การเป็นผูฝึ้กสอนกีฬาท่ีถกูก าหนดขึน้ 

    * 5.00 0.00  

9. จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมท่ีผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตอ้งไม่นอ้ยกว่า รอ้ยละ 80 ของจ านวนผู้
เขา้รบัการฝึกอบรม 

    * 5.00 1.00  

10. มีการติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรมใน
ระยะเวลา 6 เดือน และ 1 ปี 

    * 5.00 1.00  

11. มีการน าความรู ้ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้
ประโยชนใ์นการปฏิบตัิงาน 
 
 

     5.00 1.00  
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ล าดับ รายการประเมิน ระดับความ
คดิเหน็ 

MD IR หมายเหตุ 

1 2 3 4 5 
 3. มาตรฐานด้านวิทยากร         

1. มีการคัดเลือกวิทยากรท่ีมีความรู ้คุณวุฒิ  และ
ประสบการณต์รงตามหลกัสตูร การฝึกอบรม 

    * 5.00 1.00  

2. วิทยากรจะต้องมีความรู ้ ความเข้าใจ ในกลุ่ม
ความรูท้ั่วไป เช่น วิทยาศาสตรก์ารกีฬา หลกัการ
และปรชัญาการเป็นผูฝึ้กสอนกีฬา บทบาทหนา้ท่ี 
จรรยาบรรณ การเป็นผูฝึ้กสอนกีฬาเป็นอย่างดี 

    * 5.00 0.00  

3. วิทยากรจะต้องมีความรู ้ ความเข้าใจ ในกลุ่ม
เฉพาะดา้น เช่น กฎ และกติกา ทกัษะพืน้ฐานของ
ชนิดกีฬาท่ีเป็นวิทยากร การประเมินผูเ้ขา้รบัการ
อบรม การวางแผนฝึกซอ้มและการฝึกซอ้มเป็น
อย่างด ี

    * 5.00 0.00  

4. วิทยากรจะตอ้งมีบุคลิกภาพดี และเป็นแบบอย่าง
ท่ีดีใหก้บัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

    * 5.00 1.00  

5. วิทยากรจะตอ้งเป็นผูใ้ฝ่เรียนใฝ่รู ้หมั่นหาความรู ้
เพ่ิมพนูอยู่เสมอ 

    * 5.00 1.00  

6. วิทยากรจะต้องมีการถ่ายทอด การสื่อสารท่ีดี 
ตลอดจนมีมนษุยสมัพนัธด์ี 

    * 5.00 0.00  

7. วิทยากรจะตอ้งมีความคิดริเริ่มสรา้งสรรคใ์นการ
สอน และคิดแบบฝึกตา่งๆ 

    * 5.00 1.00  

8. วิทยากรจะต้องมีประสบการณ์การเป็นนักกีฬา 
หรือผูฝึ้กสอนกีฬา หรือวิทยากรผูฝึ้กสอนกีฬา ใน
ชนิดกีฬานัน้อย่างนอ้ย 3 ปี 

    * 5.00 0.00  

9. จ านวนวิทยากรท่ีเหมาะสมในการจดัการฝึกอบรม 
ไมเ่กิน 5 คน / 1 ชนิดกีฬา / 1 โครงการฯ 

    * 5.00 1.00  

10. จัดประชุม ชี ้แจงเก่ียวกับวัตถุประสงค์ให้กับ
วิทยากรท่ีไดร้บัการคดัเลือก 

    * 5.00 1.00  

11. มีคณะกรรมการประเมินคณุสมบตัิของวิทยากร     * 5.00 1.00  
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ล าดับ รายการประเมิน ระดับความ
คดิเหน็ 

MD IR หมายเหตุ 

1 2 3 4 5 
12. มีการประเมินความสามารถของวิทยากรหลงัการ

ปฏิบตัิงาน 
    * 5.00 1.00  

 4. มาตรฐานด้านปัจจัยการสนับสนุนการ
ฝึกอบรม 

    * 5.00 0.00  

1. ห้องเรียนส าห รับ เรียนทฤษ ฎีต้องมี ขนาด ท่ี
เหมาะสมและมีสิ่งอ  านวยความสะดวกท่ีเพียงพอ
ส าหรบัการเรียนรู ้

    * 5.00 0.00  

2. สนามส าหรับการฝึกปฏิบัติต้องมีขนาดท่ี ได้
มาตรฐานส าหรบัการฝึกในชนิดกีฬานัน้ๆ 

    * 5.00 1.00  

3. สนามส าหรบัการฝึกปฏิบัติตอ้งมีอุปกรณ์ประจ า
สนามพรอ้มส าหรบัการฝึกปฏิบตัิ 

    * 5.00 1.00  

4. ควรจัดท่ีพักให้ส  าหรับวิทยากรและผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

    * 5.00 1.00  

5. สื่อท่ีใชใ้นการฝึกอบรมตอ้งมีปริมาณเพียงพอต่อผู้
เขา้รบัการฝึกอบรม 

    * 5.00 0.00  

6. สื่อท่ีใชใ้นการฝึกอบรมตอ้งมีคุณภาพท่ีเหมาะต่อ
การฝึกอบรม 

    * 5.00 0.00  

7. อปุกรณท่ี์ใชใ้นการฝึกอบรมมีปริมาณเพียงพอและ
มีคณุภาพเหมาะท่ีจะใชใ้นการฝึกอบรม 

    * 5.00 1.00  

8. เอกสารท่ีใช้ส  าหรับการฝึกอบรมต้องมีปริมาณ
เพียงพอตอ่ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

    * 5.00 0.00  

9. เอกสารท่ีใช้ส  าหรับการฝึกอบรมต้องมีความ
สอดคลอ้งของเนือ้หาชนิดกีฬานัน้ 

    * 5.00 0.00  

10. อาหารและเครื่องดื่มในแตล่ะมือ้มีปริมาณเพียงพอ
ต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม และถูกต้องตามหลัก
โภชนาการ 

    * 5.00 0.00  

11. อาหารว่างและน า้ดื่มระหว่างการฝึกอบรมมีปริมาณ
เพียงพอตอ่ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม และถกูตอ้งตามหลกั
โภชนาการ 

    * 5.00 0.00  
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ล าดับ รายการประเมิน ระดับความ
คดิเหน็ 

MD IR หมายเหตุ 

1 2 3 4 5 
12. ควรมีพาหนะรับ -ส่ง วิทยากรและผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมระหวา่งการฝึกอบรม 
    * 5.00 1.00  

 5. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการโครงการ
ฝึกอบรม 

        

1. ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล  วางแผนการท างาน  
ในการจัดท าโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาขั้น
พืน้ฐาน 

    * 5.00 1.00  

2. การสร้างแผนงานของโครงการ เพ่ือเป็นการ
ก าหนดขอบเขตและเป้าหมายของโครงการให้
ชดัเจน 

    * 5.00 1.00  

3. ด าเนินการประชุมและการวางแผนการด าเนินงาน
อย่างรอบคอบ 

    * 5.00 0.00  

4. ก าหนดงบประมาณรายรบั - รายจ่าย ในการจัด
โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาระดับพื้นฐาน โดย
พิจารณาถึงความสอดคล้องต่อนโยบายของ
หน่วยงาน 

    * 5.00 0.00  

5. แต่งตัง้คณะท างานและก าหนดบทบาทและหนา้ท่ี
ในการท างานอย่างชัดเจนให้กับคณะท างานใน
การจดัท าโครงการอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาขัน้พืน้ฐาน 

    * 5.00 0.00  

6. การประสานงานทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในการจัด
โครงการอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาขัน้พืน้ฐาน 

    * 5.00 0.00  

7. ด าเนินการจัดโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาขั้น
พืน้ฐานตามแผนท่ีวางไว ้

    * 5.00 0.00  

8. ควบคุมการด าเนินการจัดโครงการในแต่ละวัน
เพ่ือใหเ้ป็นไปตามแผนปฏิบตัิงาน 

    * 5.00 0.00  

9. การตรวจสอบและรายงานผลการด าเนินงาน เพ่ือ
สามารถทบทวนผลการปฏิบตัิงานตามแผนปฏิบตัิ
การที่ก  าหนดไว ้

    * 5.00 0.00  
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ล าดับ รายการประเมิน ระดับความ
คดิเหน็ 

MD IR หมายเหตุ 

1 2 3 4 5 
10. รายงานสถานะของโครงการจากผู้รับผิดชอบ

โครงการอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัพืน้ฐาน 
    * 5.00 0.00  

11. ติดตามและประเมินผลด าเนินงานของโครงการ
ฝึกอบรมผูฝึ้กสอนกีฬาระดบัพืน้ฐานเพ่ือใหเ้ป็นไป
ตามแผนปฏิบตัิการ 

    * 5.00 0.00  

12. วิเคราะหก์ารจดัการฝึกอบรมภายหลงัการประเมิน
โครงการ เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงโครงการ
ตอ่ไป 

    * 5.00 0.00  

 

เพ่ือความเท่ียงตรง (Validity) และความเช่ือมั่น (Reliability) ของการวิจัย ช่วงระยะเวลา
ของการตอบแบบสอบถามในแต่ละรอบไม่ควรเวน้ระยะเวลาห่างมากนกั ผูว้ิจยัใคร่ขอความกรุณา
จากผูเ้ช่ียวชาญโปรดตอบแบบสอบถาม ภายในระยะเวลา  สปัดาห ์ซึ่งผูว้ิจยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะ

กทา่นผูเ้ช่ีไดร้บัความอนเุคราะหจ์า ยวชาญในการตอบแบบสอบถามดว้ยความครบถว้นและสมบรูณ ์

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้เช่ียวชาญ ท่ีแสดงความคิดเห็นโดยละเอียดและครบถ้วน  
เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนากรอบมาตรฐานการจัดฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาระดับพื ้นฐาน  
กรมพลศกึษา จากการวิจยัครัง้นี ้

นายสพุจน ์  ประกอบพรม 
         คณะพลศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก ค 
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ                           
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒทิีต่รวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 
ตรวจสอบความสอดคล้องด้านเนือ้หา IOC 5 ท่าน 

 
1. ศาตราจารยเ์จรญิ กระบวนรตัน ์ อาจารยป์ระจ าภาควิชาพลศกึษา  

คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
วิทยาเขตบางเขน  

2. รองศาตราจารย.์ดร.วาสนา คณุาอภิสิทธ์ิ อดีตอาจารยป์ระจ าภาควิชาพลศกึษา  
คณะพลศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครนิวิโรฒ 
คณะกรรมการบริหารสมาคมสขุศกึษา พล
ศกึษา และสนัทนาการแหง่ประเทศไทย 
วิทยากร อบรมเชิงปฏิบตักิารดา้นครูผูส้อน 
พลศกึษา    

3. ดร.ชาญวิทย ์ผลชีวิน อดีตผูต้รวจราชการกระทรวงการทอ่งเท่ียวและ
กีฬา เป็นสมาชิกวฒุิสภาไทย ชดุท่ี 12 
กรรมการและเลขานกุารในคณะกรรมการ
จดัท ายทุธศาสตรช์าตดิา้นการพฒันาและ
เสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนษุย ์ 

4. ดร.อมรทตัต ์อคัคะพ ู ผูอ้  านวยการสถาบนัพฒันาบคุลากรการพล
ศกึษาและการกีฬา 

5. นายกมล ตนักิมหงษ ์ อดีตผูอ้  านวยการกลุม่พฒันาผูฝึ้กสอนกีฬา
หวัหนา้ผูฝึ้กสอนกีฬาเซปักตะกรอ้ ทีมชาตไิทย 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญทีน่ ามาเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังนี ้จ านวน 20 ท่าน 
 

1. ดร.นายสนัต ิ  ป่าหวาย   อธิบดีกรมพลศกึษา   
2. ดร.ประพนัธ ์ไพรองักรู    รองอธิบดีกรมพลศกึษา 
3. นายปัญญา    หาญล ายวง   ผูต้รวจราชการกระทรวงการทอ่งเท่ียว 

และกีฬา และอดีตอธิบดีกรมพลศกึษา  
4. นายกิตตพิงษ ์  โพธิม ู    อดีตอธิบดีกรมพลศกึษา  
5. นางชลีุพร   มั่นชวนนท ์   ผูอ้  านวยการกลุม่พฒันาผูฝึ้กสอนกีฬา  

กรมพลศกึษา 
6. นางสาวสโรชา   สทุธิจิต   นกัพฒันาการกีฬาช านาญการ กรมพลศกึษา 
7. นายสถาพร    พานิช    ผูอ้  านวยการกองสง่เสรมิและพฒันาโรงเรียน 

กีฬา  
8. นายอรุณ   ตลุยว์ฒันางกรู   หวัหนา้ผูฝึ้กสอนฟุตบอลนกัเรียนทีมชาตไิทย  

กรมพลศกึษา วิทยากรผูฝึ้กสอนกีฬาฟตุบอล 
กรมพลศกึษา 

9. นายอ านวย    บญุเส็ง    อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาพลศกึษา  
                                                                          คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัการกีฬา             
                                                                          แหง่ชาต ิวิทยาเขตสพุรรณบรุี                                                                 

วิทยากรผูฝึ้กสอนกรีฑา กรมพลศกึษา 
10. นายขจรศกัดิ ์   มานะพรชยั   ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนกีฬาจงัหวดั 
                                                                          สพุรรณบรุี หวัหนา้ผูฝึ้กสอนวอลเลยบ์อลชาย       
                                                                          ทีมชาตไิทย อดีตนกัวอลเลยบ์อลชาย 
                                                                          ทีมชาตไิทย   วิทยากรผูฝึ้กสอนกีฬา                 
                                                                          วอลเลยบ์อล กรมพลศกึษา  
11. นายชชีูพ   คงมีชนม ์    ประธานสาขาวิชาพลศกึษา คณะครุศาสตร ์
                                                                          มหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม อดีตนกักีฬา  
                                                                          เซปักตะกรอ้ทีมชาตไิทย วิทยากรผูฝึ้กสอนกีฬา 
                                                                          เซปักตะกรอ้ กรมพลศกึษา 
12. นายปรีชาพฒัน ์  ปยตุเรืองกิตติ ์  ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนกีฬาจงัหวดัชลบรุี  
                                                                          วิทยากรผูฝึ้กสอนกีฬาฟุตบอล กรมพลศกึษา   
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13.นายธรรมรฐั   อากาศวิภาต              อาจารยป์ระจ าคณะวิทยาศาสตรก์ารกีฬาและ 
                                                                          สขุภาพ มหาวิทยาลยัการกีฬาแหง่ชาต ิ 
                                                                          วิทยาเขตสพุรรณบรุี วิทยากรผูฝึ้กสอนกีฬา 
                                                                          ฮอกกี ้กรมพลศกึษา  
14.นายบญุเลิศ    เจรญิวงศ ์   วิทยากรผูฝึ้กสอนกีฬาฟตุซอล กรมพลศกึษา  
15.นายนพดล  นิ่มสวุรรณ  อาจารยป์ระจ าภาควิชาสารตัถศกึษา  

            คณะศลิปศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์   
            วิทยากรผูฝึ้กสอนกรีฑา กรมพลศกึษา                                                                            

16. รอ้ยตรีนภา  แตงโต    ผูช้ว่ยผูฝึ้กสอนกีฬาเซปักตะกรอ้ชายทีมชาติ 
ไทย อดีตนกักีฬาเซปักตะกรอ้ทีมชาตไิทย 
วิทยากรผูฝึ้กสอนกีฬาเซปักตะกรอ้  
กรมพลศกึษา                                                              

17. นายพลากร    นคัราบณัฑิต   อาจารยป์ระจ าโปรแกรมวิชาพลศกึษา  
                                                                          คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา                                                                         
                                                                          วิทยากรผูฝึ้กสอนกีฬาว่ายน า้ กรมพลศกึษา 
18. ดร.ดศิรณ ์  แกว้คลา้ย   อาจารยป์ระจ าภาควิชาพลศกึษา  

คณะพลศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ  
วิทยากรผูฝึ้กสอนกีฬาบาสเกตบอล  
กรมพลศกึษา 

19. นายตณิณ ์   เผา่วงศากลุ   วิทยากรผูฝึ้กสอนกีฬาเทควนัโด   
                                                                          กรมพลศกึษา ผูฝึ้กสอนกีฬาเทควนัโด 
20. รอ้ยเอกหญิง ปวีณา ทองสกุ นกัพฒันาการกีฬาช านาญการ กรมพลศกึษา  

และนกัยกน า้หนกัหญิงทีมชาตไิทย  
เหรียญทองจากโอลิมปิก  2004 ท่ีประเทศกรีซ  
และเหรียญทองเอเชียนเกมส ์2006 ท่ีประเทศ
กาตาร ์ 
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ประวัติผ ูเ้ขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ชือ่-สกุล นายสพุจน ์  ประกอบพรม 
วัน เดอืน ปี เกดิ 06 กรกฎาคม 2533 
สถานทีเ่กดิ กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา การศกึษา  

พ.ศ.2549  มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนวดัเกาะกา  
พ.ศ.2552 มธัยมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนปราจิณราษฎรอ ารุง  
พ.ศ.2556  วิทยาศาสตรบ์ณัฑิต คณะพลศกึษา มหาวิทยาลยั   
                 ศรนีครินทรวิโรฒ 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 340 ม.1 ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก 
ผลงานตพีมิพ ์ - 
รางวัลทีไ่ด้รับ -   
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