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ฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อ
รองรบัแผนการศกึษาแห่งชาติ 

ผูว้ิจยั จิตติ ชนะฤทธิชยั 
ปรญิญา การศึกษาดษุฎีบณัฑิต 
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การวิจยัครัง้นี ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) เพื่อสงัเคราะหต์วัชีว้ดัสมรรถนะการจดัการเรียนรูพ้ล

ศึกษาฯ  (2) เพื่อสรา้งและพัฒนาตัวชีว้ัดสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาฯ  (3) ตรวจสอบความ
สอดคลอ้งระหว่างรูปแบบเชิงสมมติฐานกับขอ้มูลเชิงปริมาณ  ผลการวิจัยพบว่า (1) องคป์ระกอบของ
สมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาฯ ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ 43 ตัวชีว้ัด ไดแ้ก่ ดา้นความรูใ้น
ศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกับพลศึกษา 11 ตวัชีว้ดั ดา้นทกัษะที่เก่ียวขอ้งกับการสอนพลศึกษา 10 ตวัชีว้ดั ดา้น
คณุลกัษณะและบุคลิกภาพการเป็นครูพลศึกษา 14 ตัวชีว้ดั ดา้นแรงจูงใจและความมุ่งมั่นต่อวิชาชีพครู
พลศกึษา 4 ตวัชีว้ดั และดา้นการรูเ้ท่าทนัวิทยาการสมยัใหม่ 4 ตวัชีว้ดั (2) ผลการทดสอบความตรงของ
ตัวชีว้ัด ดว้ยการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยันอันดับสอง  พบว่า แบบจ าลองของตัวชีว้ัดฯ มีความ
สอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงปรมิาณ โดยมีค่าไค-สแควร ์= 2.91 ค่าความน่าจะเป็นที่เหตกุารณน์ีจ้ะเกิดขึน้ถา้
สมมติฐานหลักเป็นจริง  = 0.40 ที่องศาอิสระ = 3 และยังสามารถพิจารณาความสอดคล้องของ
แบบจ าลองไดจ้ากค่า (GFI)  = 0.99 และ (AGFI) = 0.96 รวมทั้งค่า (RMSEA) = 0.00 และค่าน า้หนัก
องคป์ระกอบมีค่าเป็นบวก โดยมีขนาดตัง้แต่ 0.39 ถึง 0.58 อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ทุกค่า 
(3) ผลการก าหนดน า้หนักความส าคัญขององคป์ระกอบสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา  พบว่า 
องคป์ระกอบที่มีความส าคญัเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นความรูใ้นศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกบัพล
ศึกษา รอ้ยละ 40.50 ด้านทักษะที่ เก่ียวข้องกับการสอนพลศึกษา  รอ้ยละ 24.50 ด้านการรูเ้ท่าทัน
วิทยาการสมัยใหม่ รอ้ยละ 13.67 ดา้นคุณลกัษณะและบุคลิกภาพการเป็นครูพลศึกษา รอ้ยละ 12.73 
และดา้นแรงจงูใจและความมุ่งมั่นต่อวิชาชีพครูพลศกึษา รอ้ยละ 8.60 ตามล าดบั 
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The purposes of this research were as follows: (1) to synthesize indicators of 

competency in physical education learning management; (2) to construct and develop 
physical education learning management competency indicators; (3) the agreement between 
the quantitative model and the quantitative data. The results were as follows: (1) the elements 
of the physical education learning management competency indicators consisted of five 
elements and forty-three indicators, including eleven indicators of the knowledge related to 
physical education, ten skill indicators related to teaching physical education, four indicators 
on the characteristics and the personality types of physical education teachers, four indicators 
of the motivation and determination of physical education teachers, and four indicators for 
technological literacy; (2) the validation of indicator results employed second-order 
confirmatory factor analysis indicators that the model fit the empirical data with value chi-
square = 2.91, P-value = 0.40, df = 3, GFI = 0.99, AGFI = 0.96, RMSEA = 0.00, all of the 
factors determined were positive with a range between 0.39 – 0.58 and significant at the level 
of .01; (3) the results of analysis for weighing the importance of the competency elements of 
physical education learning management showed that the importance of these elements 
ranked from maximum to minimum were 40.50% in Knowledge, 24.50% in InsSkill, 13.67% in 
TechLit, 12.73% in AttCha, and 8.60% in Motive. 
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กิตติกรรมประกาศ 
  

ปริญญานิพนธ์ฉบับนีส้  าเร็จลุล่วงไดด้้วยความเมตตากรุณาใหค้วามช่วยเหลือของ  รอง
ศาสตราจารย ์ดร.ธาวฒุิ ปลิม้ส าราญ ที่ปรกึษาปริญญานิพนธ์ และอาจารย ์ดร.อนนัต ์มาลารตัน ์ที่
ปรกึษาร่วม ที่ไดก้รุณาใหค้ าแนะน า ขอ้คิดเห็นที่เป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งส  าหรบัการปรบัแกไ้ขปรญิญา
นิพนธม์าโดยตลอด ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคณุไว ้ณ โอกาสนี ้

ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.ธิรตา ภาสะวณิช ที่กรุณาใหเ้กียรติเป็น
ประธานคณะกรรมการสอบปรญิญานิพนธ์ โดยมีอาจารย ์ดร.สาธิน ประจนับาน เป็นกรรมการในการ
สอบปรญิญานิพนธ์ และขอบพระคณุผูเ้ชี่ยวชาญทุกท่านที่กรุณาใหค้วามอนุเคราะหต์รวจเครื่องมือ  
ใหค้ าแนะน าและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมแก่ผูว้ิจยั ท าใหป้รญิญานิพนธฉ์บบันีถู้กตอ้งและสมบูรณม์าก
ยิ่งขึน้ 

ขอกราบขอบพระคณุคณาจารยแ์ละกรรมการบริหารหลกัสตูรสาขาสขุศึกษาและพลศึกษา 
แขนงวิชาการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทุกท่าน  ที่ได้
กรุณาประสิทธิ์ประสาทความรู ้ใหแ้ก่ผูว้ิจยั ตลอดจนใหค้วามช่วยเหลือในการท าวิจยัครัง้นี ้

ขอขอบคุณอาจารย ์ดร.อังคนา บุญเสม เพื่อนร่วมชัน้เรียนระดับปริญญาเอก ที่กรุณาให้
ความช่วยเหลือ เป็นห่วงเป็นใย ใหก้ าลงัใจ กระตุน้ใหผู้ว้ิจยัท าปรญิญานิพนธจ์นส าเรจ็ลลุว่ง 

ขอขอบคณุเพื่อน ๆ นอ้ง ๆ สาขาวิชาสขุศกึษาและพลศกึษา แขนงวิชาการจดัการเรียนรูพ้ล
ศกึษา รวมถึงบคุคลอีกหลายท่านที่ไม่ไดก้ล่าวนามไว ้ณ ที่นี ้ที่ไดใ้หค้วามช่วยเหลือ และเป็นก าลงัใจ
ใหก้บัผูว้ิจยัมาโดยตลอด 

สุดท้ายนี ้ผูว้ิจัยขอน้อมร  าลึกถึงพระคุณของบิดา มารดาผูเ้ป็นที่รกัที่ให้การสนับสนุนให้
ผู ้วิจัยศึกษาเล่าเรียนมาจนทุกวันนี ้ ตลอดจนครูอาจารย์ ที่อบรมสั่งสอนให้ความรู้ ผู้มีพระคุณ 
ครอบครวั ภรรยาและลกูที่คอยช่วยเหลือและเป็นก าลงัใจแก่ผูว้ิจยัตลอดมาจนส าเรจ็การศกึษา 
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บทที ่1  
บทน า 

ภูมิหลัง 
สถานการณใ์นปัจจุบนัประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงบรบิทต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการพฒันา

ประเทศใหม้ีความเจริญกา้วหน้าทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และประชากร โดยมีการปฏิรูป
เพื่อแก้ไขปัญหาพื ้นฐานหลายอย่างที่สั่งสมมานานให้ทันต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่ าง
รวดเร็วและมีการเชื่อมโยงใกลช้ิดกนัมากขึน้ การแข่งขนัทางดา้นเศรษฐกิจ การพฒันาเทคโนโลยีส่งผล
กระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ในสังคม ขณะที่ประเทศไทยมีข้อจ ากัดของปัจจัยพื ้นฐานเชิง
ยุทธศาสตรเ์กือบทุกดา้นและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา คนมีคุณภาพต ่า แรงงานส่วนใหญ่มีปัญหา
ทัง้ในเรื่ององคค์วามรู ้ทักษะ และทัศนคติ สงัคมขาดคุณภาพและมีความเหลื่อมล า้สูงที่เป็นอุปสรรค
ต่อการยกระดับศักยภาพการพัฒนา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ.2560-
2564) ซึ่งมีหลกัการส าคัญคือ “ยึดคนเป็นศนูยก์ลางของการพฒันา” มุ่งสรา้งคณุภาพชีวิตที่ดีส  าหรบั
คนไทย พัฒนาคนใหม้ีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู ้มีความรู ้มีทักษะ มีความคิดสรา้งสรรค ์มี
ทศันคติที่ดี รบัผิดชอบต่อสงัคม มีคณุธรรมและจริยธรรม สอดคลอ้งกบัแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัที่ 
12 (พ.ศ.2560-2564):ที่ใหค้วามส าคัญกับการเสริมสรา้งทุนของประเทศที่มีอยู่ใหเ้ขม้แข็ง และมีการ
ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทั้งในระยะกลางและระยะยาว โดยเฉพาะ “การพัฒนาคน” ให้มีการ
เตรียมความพรอ้มรบัการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีสิ่งที่ส  าคัญที่สุดคือ ทักษะการ
เรียนรู ้และการเสริมสรา้งปัจจยัแวดลอ้มที่เอือ้ต่อการพัฒนาคุณภาพของคน โดยนอ้มน าหลกัปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช มาประยุกตใ์ชท้ั้งในเชิง
ระบบและโครงสรา้งของสงัคมไทยใหม้ีภมูิคุม้กนัต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึน้ 

การพัฒนาคนตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง หวัใจส าคัญคือ ทางสายกลาง หรือความ
พอเพียง ซึ่งสอดคลอ้งกับวิธีการพัฒนาขององคก์ารสหประชาชาติที่ใหค้วามส าคัญกับคน โดยถือว่า
เป็นศูนยก์ลางของการพัฒนา และส่งเสริมกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืนอันจะน าไปสู่การพัฒนาคนใน
ที่สุด ซึ่งสอดคลอ้งกับ กาญจนา เงารงัษี (2559) ที่กล่าวว่า การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาที่
ยั่งยืน เนื่องจากการศึกษาเป็นหัวใจของการพัฒนาในระดับโลก องคก์ร UNESCO ของสหประชาชาติ 
ไดใ้หค้วามหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนไวว้่า กระบวนทัศนข์องการคิดถึงอนาคตที่จะตอ้งสรา้งความ
สมดุลใหเ้กิดขึน้ระหว่างสภาวการณ์ปัจจุบนักบัคุณภาพชีวิตที่จะตอ้งพัฒนา และ ไพญาดา สงัขท์อง 
(2558) กล่าวว่าการศึกษา เป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติสู่ความ
เจริญกา้วหนา้ที่ยั่งยืน จะตอ้งใหค้วามส าคัญและวางแผนการจัดการศึกษาของชาติใหส้อดคลอ้งกับ
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บริบททางดา้นสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีพลังงาน สิ่งแวดลอ้มที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว การพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย จะต้องมีการวางแผนเพื่ อสร้างพื ้นฐานและ
สภาพแวดลอ้มที่ดีอย่างเป็นขัน้เป็นตอน จัดการหลกัสูตรใหค้รอบคลมุคนทุกกลุ่ม ปรบัปรุงต ารา และ
เปลี่ยนระบบการประเมินเพื่อใหส้อดคลอ้งกับหลกัสตูร โดยเฉพาะการคิดเป็น วิเคราะหเ์ป็นตามทกัษะ
ในศตวรรษที่ 21 เช่นเดียวกบั สรุวีร ์เพียรเพชรเลิศ (2553) กล่าวว่า ปัจจยัส าคญัส าหรบัการพัฒนาคน 
คือ “การศึกษา” เพราะการศึกษาเป็นเครื่องมือที่ส  าคัญในการพัฒนาบุคคลและสังคม คุณภาพ
การศึกษาของคน การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542 หมวดที่  7 มาตราที่ 52 ให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู 
คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาใหม้ีคณุภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกบัการเป็นวิชาชีพชัน้สงู 
โดยการก ากับและประสานให้สถาบันที่ท าหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากร
ทางการศึกษามีความพร้อมและมีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และพัฒนาบุคลากร
ประจ าการอย่างต่อเนื่อง และมาตราที่ 53 ก าหนดให้มีองค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ผู้บริหารการศึกษา โดยมีฐานะเป็นองค์กรอิสระภายใต้การบริหารของสภาวิชาชีพในก ากับของ
กระทรวงศึกษาธิการ มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบประกอบ
วิชาชีพ ก ากับและดูแลให้ครูปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนา
วิชาชีพครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา และผูบ้ริหารการศึกษาใหไ้ดม้าตรฐานตลอดไป ซึ่งมาตรฐานทัง้ 2 นี ้
ไดส้ง่ผลกระทบต่อการจดัการศึกษาและสถาบนัที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการศกึษา 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) เป็น
แผนระยะยาว 20 ปี ที่น าไปใชเ้ป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของชาตินัน้ มีหน่วยงานที่ท า
หนา้ที่ในการก าหนดนโยบายหรือกรอบทิศทางการจดัการศึกษาของชาติในการพฒันาศกัยภาพและขีด
ความสามารถของคนไทยทุกช่วงวัยให้เต็มศักยภาพ ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งใน
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 มีจุดมุ่งหมายที่จะมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษา การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และการศึกษาเพื่อการมีงานท าและ
สรา้งรายได ้ภายใตบ้ริบทเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนดว้ยนวตักรรมและ
ความคิดสรา้งสรรค ์รวมทัง้การเป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 ภายใตส้งัคมแห่งปัญญา (Wisdom-
Based Society) สงัคมแห่งการเรียนรู ้(Lifelong Learning Society) และการสรา้งสภาพแวดลอ้มที่เอือ้
ต่อการเรียนรู ้(Supportive Learning Environment) เพื่อให้สามารถแสวงหาความรูแ้ละเรียนรูไ้ดด้ว้ย
ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยการใหค้นไทยทุกคนไดร้บัการศึกษาและเรียนรูต้ลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ
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เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 ที่จะยกระดบัคณุภาพของประเทศทกุภาคส่วนและน าพาประเทศให้
หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล า้ ปัญหาการทุจริต
คอรร์ปัชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ ง ยั่งยืนในอีก 20 ปีข้างหน้านั้น 
จ าเป็นตอ้งมีการจดัการศึกษาใหก้บัคนทุกคน ยกระดับคณุภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หม้ีคุณภาพ 
เท่าเทียม และทั่วถึง สรา้งความสมบูรณ์ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความพรอ้มทั้งทาง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะหอ์ย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย 
ความซื่อสัตย์สุจริต เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม รูคุ้ณค่าความเป็นไทย รวมทั้งทักษะการ
ด ารงชีวิตและทักษะความรูค้วามสามารถในการปฏิบติังานที่ตอบสองความตอ้งการของตลาดแรงงาน
และการพฒันาประเทศ 

การพัฒนาสมรรถนะของคน เริ่มจากการใหโ้อกาสทางการศึกษากับทุกคนอย่างเสมอภาค 
เท่าเทียม และทั่วถึง พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่  21 
(3Rs8Cs) การจัดการศึกษายึดหลักส าคัญในการจัดการศึกษา คุณภาพของคนทุกช่วงวัย การ
เปลี่ยนแปลงโครงสรา้งประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล า้ของการกระจายรายได ้และวิกฤตดา้น
สิ่งแวดลอ้ม โดยน ายุทธศาสตรช์าติ 20 ปี (National Strategy) เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579) มาเป็น
แนวทางในการจดัการศึกษาเพื่อสรา้งความมั่นคงของสงัคมและประเทศชาติ ผลิตและพฒันาก าลงัคน 
งานวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรา้งขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พัฒนาและเสริมสรา้ง
ศักยภาพคนและสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู้ สรา้งโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทาง
การศกึษา จดัการศึกษาเพื่อสรา้งเสริมคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม พฒันาประสิทธิภาพของ
ระบบบรหิารจดัการศึกษา จนเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู ้มุ่งสูก่ารพฒันาอย่างยั่งยืน 

พระราชบญัญัติมหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. 2547 มาตรา 7 ไดก้ าหนดว่าใหม้หาวิทยาลยัเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่ อพัฒนาท้องถิ่น ที่ เสริมสร้างปัญญาของแผ่ นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู ้ 
เชิดชูภูมิปัญญาทอ้งถิ่น เพื่อความเจริญกา้วหนา้อย่างมั่นคง และยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการ
จดัการบ ารุงรกัษาการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอย่างสมดุลและยั่งยืน โดย
มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิทยาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการทาง
วิชาการแก่สงัคม ปรบัปรุง ถ่ายทอด และพฒันาเทคโนโลยี ทะนุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ผลิตครูและ
ส่งเสริมวิทยฐานะครู และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมวด 1 มาตรา 8 (5) ได้ก าหนด
ภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏให้เป็นองค์กรในการเสริมสรา้งความเข้มแข็งของวิชาชีพครู  
ผลิตและพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม้ีคณุภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกบัวิชาชีพชัน้สูง 
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(พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547, 2547) สอดคล้องกับยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย 
ราชภัฏ เพื่ อการพัฒนาท้องถิ่ น ระยะ 20 ปี  พ.ศ.2560 - 2579 ที่ ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเป็น
สถาบนัการศึกษาที่เป็นที่พึงของทอ้งถิ่น ในการใหค้วามรู ้ใหค้วามจริง มีความเป็นกลางทางการเมือง 
ประสานความร่วมมือกับองคก์รต่าง ๆ ในการพัฒนาทอ้งถิ่นใหบ้รรลุเป้าหมาย ตรงตามวิสยัทัศนท์ี่ว่า 
มหาวิทยาลยัราชภัฏเป็นสถาบนัที่ผลิตบณัฑิตที่มีอตัลกัษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นสถาบนั
หลักที่บูรณาการองค์ความรูสู้่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสรา้งความมั่ งให้กับประเทศ  
อัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีความรู ้ความสามารถเชิงวิชาการ วิชาชีพ พรอ้มด้วย
คณุลกัษณะคนไทยที่พึงประสงคต์ามพระราโชบายดา้นการศึกษา 4 ประการ คือ (1) มีทศันคติที่ดีและ
ถูกตอ้ง คือ มีความรู ้ความเขา้ใจต่อชาติ บา้นเมือง ยึดมั่นในศาสนา มั่นคงในสถาบนัพระมหากษัตริย ์
และมีความเอือ้อาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน (2) มีพื ้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง คือ รูจ้ัก
แยกแยะสิ่งที่ผิด - ชอบ สิ่งที่ชั่ว - ดี ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่งาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว และช่วยกัน
สรา้งคนดีใหแ้ก่บา้นเมือง (3) มีงานท า มีอาชีพ คือ การสรา้งใหเ้ด็กและเยาวชนรกังาน สูง้าน ท างาน
จนส าเร็จ มีงานท า สามารถเลีย้งตนเองและครอบครวัได ้(4) เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย คือ ส านึก
ในหน้าที่ของทุกคนในการเป็นพลเมืองดี ส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่พลเมืองดีด้วยความมี
น ้าใจและความเอือ้อาทร และมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาการ วิชาชีพ มีทักษะการเรียนรูแ้ห่ง
ศตวรรษที่ 21 มีความเป็นมืออาชีพ ดังยุทธศาสตรม์หาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถิ่น มุ่งผลิต
บัณฑิตใหม้ีคุณภาพและพรอ้มดว้ยคุณลักษณะทั้ง 4 ประการ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตาม
พระราโชบาย มุ่งผลิตครูคุณภาพและพัฒนาท้องถิ่นทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอ้ม และ
การศึกษา ตามสภาพปัญหาและความตอ้งการที่แทจ้ริงของชุมชน โดยนอ้มน าแนวพระราชด าริสู่การ
ปฏิบัติเพื่อใหเ้กิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การผลิตและพัฒนาครู มีการ
ปรบัรปงุหลกัสตูรครุศาสตร ์ศึกษาศาสตร ์และกระบวนการผลิตครูเพื่อใหบ้ณัฑิตครูของมหาวิทยาลยั
ราชภัฏ มีอัตลักษณ์ สมรรถนะ และคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ พรอ้มด้วยคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามพระราโชบายด้านการศึกษาและคุณลักษณะครูศตวรรษที่  21 (ที่ประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลยัราชภฏั (ทปอ.มรภ.), 2562) 

หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพลศึกษาของมหาวิทยาลยัราชภฏั มีวตัถุประสงคท์ี่จะ
ผลิตบณัฑิตให ้(1) มีคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพครูพลศึกษา มีน า้ใจนกักีฬาและมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม (2) มีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพครูและวิชาการทางพลศึกษา ทั้ง
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และสามารถบูรณาการจัดการเรียนรู้พลศึกษาที่มี รูปแบบหลากหลาย
สอดคล้องกับทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่  21 (3) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห ์
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ประเมินค่า และน าความรูจ้ากการวิจัยปฏิบัติการในชัน้เรียนไปใชใ้นการจัดการเรียนรู ้แกปั้ญหาและ
พฒันาผูเ้รียน (4) มีความสามารถในการบัและสื่อสารขอ้มูลข่าวสาร แสวงหาความรูแ้ละสืบคน้ขอ้มูล
ทางพลศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ (5) มีความสามารถในการเป็นเจ้าหน้าหน้าที่และ 
ผูต้ัดสินกีฬา ให้บริการแก่ชุมชนและท้องถิ่น (มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, 2560) ซึ่งหลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มุ่งผลิตบัณฑิตเพื่อรองรบัแผนการ
ศึกษาแห่งชาติที่วางเป้าหมายการจัดการศึกษา เพื่อการผลิตก าลงัคนเขา้สู่ตลาดงานและการพัฒนา
คนเพื่อยกระดับคุณภาพก าลังแรงงานให้สูงขึน้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนา
ระบบและกระบวนการจัดการศึกษาใหม้ีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ พัฒนาคนไทยใหเ้ป็นพลเมืองดี 
มีคุณลกัษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคลอ้งกบับทบญัญัติของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตรช์าติ พัฒนาสงัคมไทยใหเ้ป็นสงัคมแห่งการเรียนรู ้
และคุณธรรม จริยธรรม รูร้กัสามัคคี และร่วมมือผนึกก าลงัมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตาม
หลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560)  

สมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา มีความจ าเป็นต่อครูพลศึกษา หรือนักศึกษาฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครู จะเห็นไดว้่าการจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา ครูผูส้อนจะมีบทบาทส าคญัในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูพ้ลศึกษา การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท้ี่สอดคล้องกับผู้เรียน โดยค านึงถึง 
ความรู ้(Knowledge) ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะ (Attributes) ของแต่ละบุคคล สมรรถนะการ
จัดการเรียนรูท้ี่ครูพลศึกษา หรือนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพพึงมี ประกอบดว้ย 1) สามารถใน
การจดัการเรียนรูใ้นวิชาเฉพาะ 2) สามารถประเมิน ปรบัปรุง และพฒันาการจัดการเรียนรูใ้หเ้หมาะสม
กบัศักยภาพของผูเ้รียนได ้3) สามารถท าวิจัยในชัน้เรียน เพื่อพัฒนาผูเ้รียน 4) สามารถจัดท ารายงาน
ผลการจัดการเรียนรูแ้ละพัฒนาผู้เรียน ตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณใน
วิชาชีพเหมาะสมกบัการเป็นครูพลศึกษา 

สมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาที่ดี ส่งผลต่อการประสบความส าเร็จของการพัฒนา
การศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติในดา้นการจดัการเรียนรู ้ครูพลศึกษาที่ดีจะตอ้งมีสมรรถนะดา้น
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาความรู ้กระบวนความคิด 
เจตคติ และค่านิยม ตลอดจนพฤติกรรมของผูเ้รียน เพื่อพัฒนาสุขภาพของตนเอง ครอบครวั ชุมชน 
สงัคมและประเทศชาติ ซึ่งสอดคลอ้งกับ อัจฉรา ประไพตระกูล (2521 พฤศจิกายน - ธันวาคม) ไดใ้ห้
ทศันคติว่า ครูที่ดีควรประกอบดว้ยสมรรถนะ ดงันี ้

1. ครูควรสามารถตีความจุดหมายของหลกัสูตรแต่ละระดบัชัน้ และจุดมุ่งหมายเฉพาะ
วิชามาเป็นพฤติกรรมได ้
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2. ควรรูจ้กัเลือกเนือ้หาวิชาใหเ้หมาะสมกบัระดบัชัน้ เพื่อศึกษาคน้ควา้หาประสบการณ์
เพิ่มเติม ไม่ยดึต าราเลม่เดียวในการสอน 

3. วิธีสอนของครูตามหลักสูตรใหม่นั้น ครูตอ้งศึกษาวิธีการสอนแบบต่าง ๆ ตลอดจน
เทคโนโลยีสมยัใหม่ และรูจ้ักเลือกวิธีสอนใหเ้หมาะสมกบัเนือ้หาวิชา ค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บคุคล 

4. ในด้านการสอนนั้น ครูต้องเป็นคนที่มีความรูก้ว้างขวาง รูจ้ักสัมพันธ์เนือ้หาวิชา  
ฝึกใหผู้เ้รียนรูจ้กัสมัพนัธค์วามคิด มีความคิดสรา้งสรรค ์และรูจ้กัน าความรูไ้ปประยุกตใ์ช  ้

5. ในการวดัผล และประเมินผลการสอน ครูตอ้งศกึษาหาความรูใ้หถ้่องแท ้ตอ้งก าหนด
เกณฑว์ดัผลใหแ้น่นอน จะมีการวดัผลอย่างไร หาวิธีปฏิบติัใหง้่าย และมีประสิทธิภาพ 

6. ประการสุดท้ายที่มีความส าคัญในการสอนของครู คือ ความมีชีวิตชีวา ความ
กระตือรือรน้ ที่จะปรบัปรุงการเรียนการสอนใหม้ีประสิทธิภาพอยู่เสมอ  

กล่าวโดยสรุปจะเห็นได้ว่าสมรรถนะการจัดการเรียนรู้พลศึกษา เป็นกระบวนการที่มี
ความสมัพนัธร์ะหว่างผูเ้รียนกบัครูผูส้อนที่ตอ้งท าความเขา้ใจซึ่งกนัและกนั ที่ถูกตอ้งการสอนไม่ใช่การ
น าเอาความรูม้าบอกผูเ้รียนเท่านัน้ ครูพลศึกษาจึงเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการจัดการเรียนรูท้ี่จะท า
ใหบ้รรลผุลตามที่ตอ้งการ  

ในการจดัการเรียนรูพ้ลศกึษามุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนพฒันาพฤติกรรมดา้นความรู ้เจตคติ คณุธรรม 
ค่านิยม และการปฏิบัติเก่ียวกับสุขภาพควบคู่ไปการเคลื่อนไหว การออกก าลงักาย การเล่นกีฬา ซึ่ง
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา รวมทั้ง
สมรรถภาพเพื่อสุขภาพและกีฬา สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติที่มุ่งพัฒนาขับเคลื่อนให้มี
หลกัประกนัทางการศึกษา และลดความเหลื่อมล า้ในสงัคม คนไทยจึงจ าเป็นตอ้งเรียนรูแ้ละปรบัตัวให้
เขา้กบัการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ทัง้ดา้นทกัษะ ความรูค้วามสามารถ และสมรรถนะการท างาน รวมทัง้
ภาษาเพื่อการสื่อสาร เพื่อสามารถด ารงชีวิตในประชาคมอาเซียนไดอ้ย่างมั่นคงและสนัติ และประสบ
ความส าเรจ็ 

การไม่มีตัวชีว้ัดสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาที่ดีก่อใหเ้กิดการพัฒนาหลกัสูตรที่ไม่
ตรงกับความตอ้งการของตลาดแรงงาน ในปีพ.ศ.2554-2558 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(สทศ.).ไดท้ าการส ารวจจ านวนผูท้ี่เขา้ศึกษาต่อระดบัอดุมศึกษา (ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ, 
2559) มีการรบันักศึกษาคณะครุศาสตรแ์ละศึกษาศาสตร ์ของสถาบันอุดมศึกษา เข้าเรียนทั้งสิน้ 
206,037 คน โดยสาขาวิชาพลศึกษาเป็นสาขาที่มีผูเ้ลือกเรียนเป็นอันดับที่ 5 จาก 10 อันดับมากที่สุด 
ซึ่งกระบวนการรบันกัศกึษาครูในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา มีจ านวนมากกว่า 200,000 คน ซึ่งจ านวนนกัศึกษา
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เขา้ศึกษา การคงอยู่ และการส าเร็จการศึกษา มีปริมาณมากเมื่อส าเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกบัจ านวน
การเปิดสอบบรรจุครูผูช้่วย เกณฑต์ัวชีว้ัดสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา จึงเป็นตัวก าหนดทิศ
ทางการผลิตครูพลศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของสังคม และความต้องการของโรงเรียน การ
เปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทลั ประเทศไทย 4.0 เนน้ทางดา้นทกัษะ ความรูค้วามสามารถ สมรรถนะการ
ท างาน การสื่อสาร ดงันัน้ ตวัชีว้ดัสมรรถนะการจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา จะตอ้งสามารถการจดักิจกรรม
การเรียนรู ้กระบวนการเรียนรู ้การใชส้ื่อการเรียนรูแ้ละการจัดสภาพการณ์ภายในโรงเรียน และการวัด
และประเมินผลการเรียนรู ้เพื่อให้สามารถผลิตและพัฒนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
พลศกึษา ใหไ้ดม้าตรฐานและมีประสิทธิภาพ 

จึงเป็นประเด็นใหผู้ว้ิจัยสนใจที่จะศึกษาเรื่องการพัฒนาตัวชีว้ดัสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
พลศึกษา ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ เพื่อรองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยศึกษาสภาพปัจจุบนัของการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ และศึกษาตัวชีว้ัดสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา ใหไ้ดม้าซึ่งเกณฑ์และ
ตวัชีว้ัดสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา ของมหาวิทยาลยัราชภัฏ ใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิ
พล สอดคลอ้งกบัแผนการพฒันาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 

ปัญหาการวิจัย 
จากการก าหนดแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ของประเทศไทย ส่งผลให้

สถาบนัศึกษาที่มีหนา้ที่ผลิตบณัฑิตวิชาชีพครู เช่น มหาวิทยาลยัราชภัฏต่าง ๆ ตอ้งมีการปรบัตัวเพื่อ
รองรบัการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อใหส้ามารถผลิตบณัฑิตที่มีสมรรถนะสอดรบักับเป้าประสงคข์อง
แผนการศึกษาแห่งชาติได ้ แต่ในปัจจุบันพบว่าการก าหนดสมรรถนะของบัณฑิตในสาขาวิชาชีพครู 
พลศึกษา ซึ่งรวมถึงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชา พลศึกษา ที่จะออกไปเป็นบณัฑิต 
ยังไม่มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม และขาดเกณฑ์ในการเปรียบเทียบที่แน่นอน โดยเฉพาะด้านการ
จัดการเรียนรูพ้ลศึกษา ซึ่งเป็นดา้นที่มีผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพผูเ้รียน ส่งผลใหผ้ลการประเมิน
คุณภาพของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาอาจไม่สะทอ้นสภาพที่เป็นจริง และไม่
สามารถเป็นหลกัประกนัที่เพียงพอต่อการรองรบัคณุภาพของหลกัสตูรไดใ้นอนาคต 

ค าถามการวิจัย 
1. ตัวชีว้ัดสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ  เพื่อรองรับแผนการศึกษาแห่งชาติ  ควรประกอบด้วย
อะไรบา้ง 
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2. ตัวชีว้ัดสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏ  เพื่อรองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ ที่สรา้งขึน้มีคุณภาพเป็น
อย่างไร และสามารถน าไปใชใ้นสถานการณจ์รงิไดห้รือไม่อย่างไร 

3. เกณฑ์สมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั เพื่อรองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ ควรเป็นอย่างไร 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
การวิจัยครัง้นีม้ีการก าหนดความมุ่งหมายหลัก เพื่อพัฒนาตัวชีว้ัดสมรรถนะการจัดการ

เรียนรูพ้ลศึกษาของนกัศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏ เพื่อ
รองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยก าหนดความมุ่งหมายเฉพาะ ดงันี ้

1. เพื่อสังเคราะห์ตัวชี ้วัดสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา ส าหรบันักศึกษาฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครูสาขาวิชาพลศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏั เพื่อรองรบัแผนการศกึษาแห่งชาติ 

2. เพื่อสรา้งและพัฒนาตัวชีว้ัดสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา ส าหรบันักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อรองรับแผนการศึกษา
แห่งชาติ 

3. เพื่อตรวจสอบคณุภาพและสรา้งเกณฑส์มรรถนะการจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา ส าหรบั
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อรองรบัแผนการ
ศกึษาแห่งชาติ 

ความส าคัญของการวิจัย 
1. ได้ตัวชีว้ัดสมรรถนะ แบบวัดและเกณฑ์สมรรถนะ การจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาส าหรับ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อรองรบัแผนการ
ศกึษาแห่งชาติ 

2. เป็นแนวทางให้กับสาขาวิชาพลศึกษาที่มีหน้าที่ รับผิดชอบในการจัดท าหลักสูตร  
ผลิตบัณฑิต รวมถึงอาจารยผ์ูส้อนที่มีส่วนเก่ียวขอ้งกับการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา
ให้มีสมรรถนะตามเกณฑ์สมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั เพื่อรองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ 

3. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษาสามารถประเมินตนเอง และ
ปรบัปรุง พัฒนาสมรรถนะของตนเองใหเ้ป็นไปตามเกณฑส์มรรถนะการจดัการเรียนรูพ้ลศึกษาส าหรบั
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นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อรองรบัแผนการ
ศกึษาแห่งชาติ 

ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) โดยใชว้ิธีการวิจัยแบบ

ผสมผสาน (Mixed Method Research) แบบตัวหลักและตัวรองตามล าดับ (Sequential Dominant 
and Less Dominant Design) ซึ่งมีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นตัวหลัก และ
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นตัวรอง ก าหนดขอบเขตการวิจัยตามระยะของการ
วิจยั ซึ่งสอดคลอ้งกบัความมุ่งหมายเฉพาะของการวิจยั ดงันี ้

ระยะที่ 1 การสังเคราะห์ตัวชี้วัดสมรรถนะการจัดการเรียนรู้พลศึกษา ส าหรับ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือรองรับ
แผนการศึกษาแห่งชาติ 

ระยะนี ้เป็นการวิจยัเชิงส ารวจบุกเบิก (Exploratory Survey Research) เพื่อสงัเคราะห์
ตัวชีว้ัดสมรรถนะ แบบวัดและเกณฑ์สมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา ส าหรับนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏ เพื่อรองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ 
20 ปีขา้งหน้า (พ.ศ.2560-2579) ซึ่งเป็นรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วย
เทคนิคการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้ง (Semi-Structured Interview) และการสังเคราะห์เอกสาร 
(Document Synthesis) โดยก าหนดขอบเขตการวิจยั 2 สว่น คือ 

ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูลการวิจัย  
ผูว้ิจยัก าหนดแหลง่ขอ้มลูการวิจยั จาก 3 แหลง่ ประกอบดว้ย 

1.1 เอกสาร งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกับมาตรฐานวิชาชีพครู กรอบทิศทางแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี นโยบายประเทศไทย 4.0 ทฤษฎีการจัดการ
เรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 ทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 คุณลักษณะนิสัย/พฤติกรรมที่พึงประสงค์
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ หลักการและแนว
ทางการจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา และเนือ้หาสาระอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง เพื่อด าเนินการวิจัยในลกัษณะของ
การสงัเคราะหเ์อกสาร (Document Synthesis) 

1.2 ผู้เชี่ยวชาญในการให้ข้อมูล เพื่อสังเคราะห์ตัวชีว้ัดสมรรถนะการจัดการ
เรียนรูพ้ลศึกษา ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ เพื่อรองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ   ซึ่งได้มาโดยเลือกตัวอย่างแบบก้อนหิมะ (Snowball 
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sampling) โดยก าหนดจ านวนผูเ้ชี่ยวชาญตัง้ตน้ จ านวน 5 คน  และจะด าเนินการเก็บขอ้มลูเพิ่มจาก
ผู้เชี่ยวชาญคนอ่ืน ๆ ที่ ได้จากข้อแนะน าของผู้เชี่ยวชาญตั้งต้น จนกว่าข้อมูลจะอ่ิมตัว (Data 
saturation) จึงจะหยุดเก็บขอ้มูล ซึ่งก าหนดเกณฑ์การคัดเขา้ (Inclusion criteria) ผูเ้ชี่ยวชาญ ตาม
คณุสมบติั ดงันี ้

1.2.1 มีคณุวฒุิทางการศึกษาระดบัปริญญาเอก หรือมีต าแหน่งทางวิชาการ
ระดับรองศาสตราจารย์ขึน้ไป ในสาขาพลศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและการสอน และสาขาอ่ืนที่
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 

1.2.2 มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา หรือทางดา้นการศึกษา
อ่ืน ๆ ที่เน้นในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูข้องครูผูส้อนเพื่อรองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ 
เป็นระยะเวลา 10 ปี 

1.2.3 มีผลงานวิจัยที่ เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา การจัดการ
เรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 การพฒันาสมรรถนะผูเ้รียน หรืองานวิจยัอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 

1.2.4 สมคัรใจที่จะใหข้อ้มลู และยินดีเป็นผูเ้ชี่ยวชาญในกระบวนการวิจยัจน
เสรจ็สิน้  

1.3. อาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้จัดการเรียนการสอน ใน
หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ของมหาวิทยาลยัราชภฏั จ านวน 20 คน แบ่งออกเป็น 
2 กลุม่ย่อย ประกอบดว้ย 

1.3.1 อาจารยผ์ู ้รบัผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 
ของมหาวิทยาลยัราชภัฏทั้ง 4 แห่ง จ านวน 8 คน ไดแ้ก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ซึ่ ง
กรรมการบริหารหลักสูตรทั้งหมดนีไ้ด้มาโดยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
โดยมีเกณฑก์ารคดัเขา้ (Inclusion criteria) ดงันี ้

1) เป็นผู้ที่บทบาทหน้าที่ ในการบริหารหลักสูตร และรับผิดชอบ
หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพลศกึษา 

2) มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาโท หรือมีต าแหน่งทาง
วิชาการระดบัผูช้่วยศาสตราจารยข์ึน้ไป 

3) มีผลงานวิจยัทางดา้นพลศกึษา 
และมีเกณฑก์ารคดัออก(Exclusion criteria) ดงันี ้

1) ประสงคท์ี่จะออกจากกระบวนการวิจยั 
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2) ไม่มีเวลาเพียงพอ หรือไม่สามารถประสานงานในเรื่องของเวลาใน
การเก็บขอ้มลูได ้

1.3.2 อาจารยผ์ูส้อนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ของ
มหาวิทยาลยัราชภัฏทัง้ 4 แห่ง จ านวน 12 คน ไดแ้ก่ อาจารยส์าขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏ
นครปฐม จ านวน 3 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ านวน 3 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน 
จอมบึง จ านวน 3 คน และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จ านวน 3 คน ซึ่งอาจารยผ์ูส้อนทั้งหมดนี ้
ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีเกณฑ์การคัดเขา้ (Inclusion 
criteria) ดงันี ้

1) เป็นอาจารย์ผู้สอนสังกัดสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏั และมีบทบาทหนา้ที่จดัการเรียนการสอนใหก้บันกัศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา 

2) เป็นผู้ที่ มีบทบาทหน้าที่ รับผิดชอบในการนิ เทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา และท าการสอนวิชาพลศึกษา ไม่น้อยกว่า 10 ปี มีวุฒิ
ทางการศกึษาระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่าทางพลศกึษา หรือสาขาที่เก่ียวขอ้ง 

3) สมคัรใจ หรือยินดีในการใหข้อ้มลู 
และมีเกณฑก์ารคดัออก(Exclusion criteria) ดงันี ้

1) ประสงคท์ี่จะออกจากกระบวนการวิจยั 
2) ไม่มีเวลาเพียงพอ หรือไม่สามารถประสานงานในเรื่องของเวลาใน

การเก็บขอ้มลูได ้
ซึ่งในส่วนของผู้เชี่ยวชาญผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยเทคนิคการสัมภาษณ์แบบกึ่ง

โครงสรา้ง (Semi-Structured Interview) และผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง เก็บข้อมูลจากการสอบถามความ
คิดเห็นเก่ียวกบัตวัชีว้ดัสมรรถนะการจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา ส าหรบันักศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพ
ครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั เพื่อรองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ  

ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา คือ ตัวชี ้วัดสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา 
ส าหรบันักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อรองรบั
แผนการศกึษาแห่งชาติ 

ระยะที่ 2 การสร้างและพัฒนาตัวชีว้ัดสมรรถนะการจัดการเรียนรู้พลศึกษา ส าหรับ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือรองรับ
แผนการศึกษาแห่งชาติ 

ระยะนี ้ เป็นการวิจัยเชิงสังเคราะห์ (Synthesis Research) และการวิจัยเชิงประเมิน 
(Evaluation Research) เพื่อสรา้งและตรวจสอบคุณภาพของตัวชีว้ัดสมรรถนะ แบบจ าลองการวัด
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ของตัวชี ้วัดสมรรถนะ และแบบวัดสมรรถนะการจัดการเรียนรู้พลศึกษา ส าหรับนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏ เพื่อรองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ 
โดยก าหนดขอบเขตการวิจยั 2 สว่น คือ 

ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูลการวิจัย 
ผูว้ิจยัก าหนดแหลง่ขอ้มลูการวิจยั จาก 3 แหลง่ ประกอบดว้ย 

2.1 ผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องในการตรวจสอบคุณภาพด้านความ
ถูกตอ้ง (Accuracy Standard) ดา้นความเหมาะสม (Propriety Standard) ดา้นความเป็นประโยชน ์
(Utility Standard) และดา้นความเป็นไปได ้(Feasibility Standard) ของตัวชีว้ัด และแบบจ าลองการ
วัดของตัวชีว้ัดสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา ส าหรบันักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาพลศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏั เพื่อรองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยแบ่งออกเป็น 

2.1.1 ผู้เชี่ยวชาญชุดเดียวกันกับผู้เชี่ยวชาญตามข้อ 1.2 ในระยะที่ 1 ของ
การวิจยั จ านวน 5 คน 

2.1.2 ผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรครุศาสตร
บณัฑิต สาขาวิชาพลศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏั ตามขอ้ 1.3 ในระยะที่ 1 ของการวิจยั จ านวน 20 คน 

2.2 ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดสมรรถนะการจัดการ
เรียนรูพ้ลศึกษา ส าหรบันกัศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูสาขาวิชาพลศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 
เพื่อรองรับแผนการศึกษาแห่งชาติ จ านวน 5 คน จ าแนกเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู  ้
พลศึกษา จ านวน 2 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่  21 จ านวน 1 คน 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล จ านวน 2 คน โดยมีเกณฑ์การคัดเข้า (Inclusion criteria) 
ดงันี ้

2.2.1 มีคณุวฒุิทางการศึกษาระดบัปริญญาเอก หรือมีต าแหน่งทางวิชาการ
ระดับรองศาสตราจารย์ขึ ้นไป ในสาขาพลศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและการสอน การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา และสาขาอ่ืนที่เก่ียวขอ้งกับการจัดการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 และการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 

2.2.2 มีประสบการณ์ในการสรา้ง พัฒนา และตรวจสอบคุณภาพของแบบ
วดัตวัชีว้ดัสมรรถนะของผูเ้รียน 

และมีเกณฑก์ารคดัออก (Exclusion criteria) ดงันี ้
1) ประสงคท์ี่จะออกจากกระบวนการวิจยั 
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2) ไม่มีเวลาเพียงพอ หรือไม่สามารถประสานงานในเรื่องของเวลาใน
การเก็บขอ้มลูได ้

2.3 นักศึกษาที่ทดลองใชแ้บบวัดสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา ส าหรบั
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อรองรบัแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ จ านวน 30 คน ซึ่งประกอบดว้ย นักศึกษาชัน้ปีที่ 5 สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลยั
ราชภัฏ โดยวิธีการเลือกหน่วยตัวอย่างตามสะดวก (convenience sampling) จากมหาวิทยาลัย 
ราชภฏัหมู่บา้นจอมบงึ  

ขอบเขตด้านตัวแปรทีศ่ึกษา 
ตัวแปรต้น (Independent variable) ประกอบด้วย 

1. ตัวชี ้วัดสมรรถนะการจัดการเรียนรู้พลศึกษา ส าหรับนักศึกษาฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครูสาขาวิชาพลศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏั เพื่อรองรบัแผนการศกึษาแห่งชาติ 

2. แบบจ าลองการวัดของตัวชีว้ัดสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา ส าหรบั
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อรองรบัแผนการ
ศกึษาแห่งชาติ 

3. แบบวัดสมรรถนะการจัดการเรียนรู้พลศึกษา ส าหรับนักศึกษาฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครูสาขาวิชาพลศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏั เพื่อรองรบัแผนการศกึษาแห่งชาติ 

ตัวแปรตาม (Dependent variable) ประกอบด้วย 
1. คุณภาพของตัวชีว้ัดสมรรถนะ และแบบจ าลองการวดัของตวัชีว้ดัสมรรถนะ

การจัดการเรียน รู้พ ลศึ กษ า ส าหรับนั กศึ กษ าฝึ กประสบการณ์ วิ ชาชี พค รูสาขาวิ ชา 
พลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อรองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ ในดา้นความถูกตอ้ง ดา้นความ
เหมาะสม ดา้นความเป็นประโยชน ์และดา้นความเป็นไปไดข้องตัวชีว้ัด และแบบจ าลองการวัดของ
ตวัชีว้ดัสมรรถนะ 

2. คณุภาพของแบบวดัสมรรถนะ และแบบจ าลองการวัดของตัวชีว้ดัสมรรถนะ 
ในด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validity) ความเป็นปรนัย (Objectivity) อ านาจจ าแนก 
(Discrimination) และความเชื่อมั่น (Reliability) 

ระยะที่ 3 การตรวจสอบคุณภาพและสร้างเกณฑ์สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ 
พลศึกษา ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ เพ่ือรองรับแผนการศึกษาแห่งชาติ 

ระยะนี ้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของ
ตัวชีว้ัดสมรรถนะด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis :CFA) 
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และสรา้งเกณฑ์สมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา ส าหรบันักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏ เพื่อรองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งมีลกัษณะเป็นเกณฑ์
ปกติในระดบัทอ้งถิ่น (local norms) โดยก าหนดขอบเขตการวิจยั 2 สว่น คือ 

ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูลการวิจัย 
นกัศึกษาชัน้ปีที่ 5 สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏั ทัง้ 4 

แห่ง จ านวน 200 คน ซึ่งประกอบดว้ย มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี 
มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง และมหาวิทยาลยัราชภัฏกาญจนบุรี ไดม้าโดยการเลือกหลาย
ขั้นตอน (multistage random sampling) แบบก าหนดโควตา เพื่อตรวจสอบความกลมกลืนของ
แบบจ าลองการวัดของตัวชี ้วัดสมรรถนะการจัดการเรียนรู้พลศึกษา ส าหรับนักศึกษาฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครูสาขาวิชาพลศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏั เพื่อรองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ 
โดยมีเกณฑก์ารคดัเขา้ (Inclusion criteria) ดงันี ้

1. ก าลังศึกษาอยู่ระดับชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ สังกัดคณะ 
ครุศาสตร ์สาขาวิชาพลศกึษา ชัน้ปีที่ 5 และอยู่ในช่วงฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู  

2. ไม่เป็นกลุม่ตวัอย่างที่ทดลองใชแ้บบวดัสมรรถนะเพื่อตรวจสอบคณุภาพของ
แบบวดั 

3. สมคัรใจ หรือยินดีในการใหข้อ้มลู 
และมีเกณฑก์ารคดัออก (Exclusion criteria) ดงันี ้

1. ประสงคท์ี่จะออกจากกระบวนการวิจยั 
2. ไม่สะดวกเขา้ร่วมกิจกรรม ไม่สามารถใหข้อ้มูลหรือตอบแบบวัดไม่ครบตรง

ตามที่ก าหนดไดต้ลอดระยะเวลาการวิจยั 
ขอบเขตด้านตัวแปร 

ตัวแปรตน้ (Independent variable)  คือ ตัวชีว้ัดสมรรถนะ และแบบจ าลองการ
วัดของตัวชีว้ัดสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา ส าหรบันักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาพลศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏั เพื่อรองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ 

ตวัแปรตาม (Dependent variable) ประกอบดว้ย 
1. ความกลมกลืนของแบบจ าลองการวัดของตัวชี ้วัดสมรรถนะการจัดการ

เรียนรูพ้ลศึกษา ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภฏั เพื่อรองรบัแผนการศกึษาแห่งชาติ 

2. เกณฑ์สมรรถนะการจัดการเรียนรู้พลศึกษา  ส าหรับนักศึกษาฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครูสาขาวิชาพลศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏั เพื่อรองรบัแผนการศกึษาแห่งชาติ 
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นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. แผนการศึกษาแห่งชาติ หมายถึง แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ที่ออกโดย

ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
2. สมรรถนะการจัดการเรียนรู้พลศึกษา หมายถึง ความรู ้(Knowledge) ทักษะ (Skill) 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (Attributes) แรงจูงใจและความมุ่งมั่นในวิชาชีพ (Motive) การรูเ้ท่าทัน
วิทยาการสมัยใหม่ (Technology Literacy) ด้านต่าง ๆ ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั  

3. ตัวชี้วัดสมรรถนะการจัดการเรียนรู้พลศึกษา หมายถึง องคป์ระกอบที่อยู่ในรูปของ
ขอ้ความ ตัวประกอบ ตวัแปร หรือค่าที่สงัเกตไดจ้ากตวัเลขหรือขอ้เท็จจริงมาสมัพนัธ์กนัเพื่อใหเ้กิดค่า
หรือคุณค่าที่สามารถชี ้ให้เห็นลักษณะสภาพการณ์หรือสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาใน
ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 

4. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
หมายถึง นกัศึกษาชัน้ปีที่ 5 คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏั ที่ก าลงัฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูใน
โรงเรียนเครือข่ายของฝ่ายฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏั  

5. การพัฒนาตัวชีว้ัด หมายถึง การพฒันาคุณภาพของตวัชีว้ดัเพื่อน ามาใชใ้นการก าหนด
นโยบายและวตัถุประสงคใ์นการก ากบัติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน 

6. ตัวชี้วัดสมรรถนะการจัดการเรียนรู้พลศึกษา ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือรองรับแผนการศึกษาแห่งชาติ 
หมายถึง ตัวแปรหรือค่าที่สังเกตได้ซึ่งบ่งบอกสารสนเทศที่แสดงถึงสมรรถนะของนักศึกษาฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 

7. การพัฒนาตัวชี้วัดสมรรถนะการจัดการเรียนรู้พลศึกษา ส าหรับนักศึกษาฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือรองรับแผนการศึกษา
แห่งชาติ  หมายถึง การก าหนดรูปแบบ การสรา้งและพัฒนาตัวชี ้วัดสมรรถนะการจัดการเรียนรู ้
พลศึกษา โดยมีทฤษฎีและงานวิจยัรองรบั เพื่อแสดงความสมัพันธร์ะหว่างตวัชีว้ดักบัเกณฑส์มรรถนะ
การจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา ส าหรบันกัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูพลศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั  

8. แบบจ าลองการวัดของตัวชี้วัดสมรรถนะการจัดการเรียนรู้พลศึกษา ส าหรับ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือรองรับ
แผนการศึกษาแห่งชาติ หมายถึง แบบวัดสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา ที่สงัเคราะหข์ึน้จาก
ผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ในการให้ข้อมูล เพื่อพัฒนาตัวชีว้ัดสมรรถนะการจัดการเรียนรู ้
พลศกึษาส าหรบันกัศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 
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9. แบบวัดสมรรถนะการจัดการเรียนรู้พลศึกษา ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือรองรับแผนการศึกษาแห่งชาติ 
หมายถึง เครื่องมือที่ใชใ้นการวัดลกัษณะหรือคุณลกัษณะ ความรู ้ทักษะ สมรรถนะการจัดการเรียนรู้
พลศกึษา ส าหรบันกัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 

10. คุณภาพของตัวชีว้ัดสมรรถนะ และแบบจ าลองการวัดของตัวชีว้ัดสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้พลศึกษา ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือรองรับแผนการศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ความถูกตอ้ง ความเหมาะสม 
ความเป็นประโยชน์ และความเป็นไปได้ ของตัวชีว้ัดสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา ส าหรับ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อรองรบัแผนการ
ศกึษาแห่งชาติ 

 10.1 ความถูกต้องของตัวชี้วัด และแบบจ าลองการวัดของตัวชี้วัดสมรรถนะ 
หมายถึง คุณภาพของตัวชีว้ัดสมรรถนะ และแบบจ าลองการวัดของตัวชีว้ัดสมรรถนะการจัดการ
เรียนรูพ้ลศึกษา มีความถกูตอ้ง สามารถวดัและประเมินตวัชีว้ดัที่ตอ้งการวดัไดจ้รงิ ใหข้อ้มลูครบถว้น 
และครอบคลุมตามที่ตัวชีว้ัดตอ้งการวัด แหล่งผูใ้หข้อ้มูลเชื่อถือได ้และใหข้อ้มูลตามความเป็นจริง 
วิธีการวิเคราะหข์อ้มลู การแปลผลคะแนน ถกูตอ้งมีความเป็นปรนยั 

10.2 ความเหมาะสมของตัวชี้วัด และแบบจ าลองการวัดของตัวชี้วัดสมรรถนะ 
หมายถึง คุณภาพของตัวชีว้ัดสมรรถนะ และแบบจ าลองการวัดของตัวชีว้ัดสมรรถนะการจัดการ
เรียนรูพ้ลศึกษา มีความสอดคลอ้งและเหมาะสมกับหลกัการ วิธีการ และเหมาะสมในแง่วัฒนธรรม
และสภาพบริบท ทัง้ในดา้นเวลา ลกัษณะขอ้มูล แหล่งผูใ้หข้อ้มูล และไม่ส่งผลต่อผูใ้หข้อ้มูล หรือผู้
ประเมินไดร้บัความเสียหาย 

10.3 ความเป็นประโยชน์ของตัวชี้วัด และแบบจ าลองการวัดของตัวชี้วัด
สมรรถนะ หมายถึง คุณภาพของตวัชีว้ดัสมรรถนะ และแบบจ าลองการวดัของตวัชีว้ดัสมรรถนะการ
จัดการเรียนรูพ้ลศึกษามีความเป็นประโยชน์ ข้อมูลที่ได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ตัวชี ้วัด
สมรรถนะ และเป็นประโยชนต่์อการพัฒนาปรบัปรุงคุณภาพของตัวชีว้ดัสมรรถนะการจดัการเรียนรู้
พลศกึษาไดจ้รงิ 

10.4 ความเป็นไปได้ของตัวชี้วัด และแบบจ าลองการวัดของตัวชี้วัดสมรรถนะ 
หมายถึง คุณภาพของตัวชีว้ัดสมรรถนะ และแบบจ าลองการวัดของตัวชีว้ัดสมรรถนะการจัดการ
เรียนรูพ้ลศึกษา สามารถน าไปใชใ้นสถานการณ์ที่เป็นจริง ประหยัดเวลา ประหยัดทรพัยากร และ
สะดวกต่อการใชง้านภายใตเ้วลา และเงื่อนไขที่ก าหนด 
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11. คุณภาพของแบบวัดสมรรถนะความถูกต้องของตัวช้ีวัด และแบบจ าลองการวัด
ของตัวชี้วัดสมรรถนะ หมายถึง ความถูกตอ้ง สามารถวดัและประเมินตวัชีว้ดัที่ตอ้งการวดัไดจ้ริง ให้
ขอ้มูลครบถว้น และครอบคลุมตามที่ตัวชีว้ัดตอ้งการวัด แหล่งผูใ้หข้อ้มูลเชื่อถือได ้และใหข้อ้มูลตาม
ความเป็นจริง วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลคะแนน ถูกต้องมีความเป็นปรนัยของแบบวัด
สมรรถนะ และแบบจ าลองการวัดของตัวชีว้ัดสมรรถนะ ซึ่งประกอบด้วย  ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 
(Content Validity) ความเป็นปรนัย (Objectivity)  อ านาจจ าแนก(Discrimination) และ ความเชื่อมั่น 
(Reliability) 

12. ความกลมกลืนของแบบจ าลองการวัดของตัวชี้วัดสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
พลศึกษา ส ารหับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ เพ่ือรองรับแผนการศึกษาแห่งชาติ หมายถึง การตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจ าลอง
การวัดของตัวชีว้ัดสมรรถนะการจัดการเรียนรู้พลศึกษา มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจกัษห์รือไม่ 

13. เกณฑ์ตัวชี้วัดสมรรถนะการจัดการเรียนรู้พลศึกษา ส าหรับนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือรองรับแผนการศึกษา
แห่งชาติ หมายถึง ระดับของขอ้มูลเชิงปริมาณ/คุณภาพ หรือมาตรฐานสมรรถนะการจัดการเรียนรู ้
พลศึกษา ก าหนดไว้เพื่อประเมินผลหรือตัดสินผลของการด าเนินงานสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ 
พลศกึษา ส าหรบันกัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั  

14. ผู้เชี่ยวชาญ หมายถึง ผู้ให้ข้อมูล ที่มีความรู ้ทักษะ คุณลักษณะในศาสตรด์้านการ
จัดการเรียนรูพ้ลศึกษา มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ดา้นการสอนพลศึกษา ในการสงัเคราะห์
ตัวชีว้ัดสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา ส าหรบันักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชา 
พลศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏั เพื่อรองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ   

15. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน หมายถึง อาจารย์
ผูร้บัผิดชอบหลักสูตร อาจารยผ์ูส้อน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาพลศึกษา และผูใ้ช้
บณัฑิต 

สมมติฐานการวิจัย 
ผูว้ิจยัก าหนดสมมติฐานการวิจยั ดงันี ้

1. ตัวชีว้ัดสมรรถนะ และแบบจ าลองการวัดของตัวชีว้ัดสมรรถนะการจัดการเรียนรู  ้
พลศึกษา ส าหรบันกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั เพื่อ
รองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ มีคณุภาพผ่านเกณฑท์ี่ก าหนด 
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2. แบบวัดสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา ส าหรบันักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏั เพื่อรองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ มีคณุภาพตาม
เกณฑท์ี่ก าหนด 

3. แบบจ าลองการวดัของตวัชีว้ดัสมรรถนะการจดัการเรียนรูพ้ลศกึษา ส าหนกัศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏ เพื่อรองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ 
ที่ผูว้ิจยัพฒันาขึน้มีความสอดคลอ้งหรือความกลมกลืนกบัขอ้มลูเชิงปรมิาณ 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 



  

 
 

บทที ่2  
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

การวิจัยครัง้นีผู้ว้ิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางส าหรบัการ
พัฒนาตัวชีว้ัดสมรรถนะเพื่อรองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั โดยน าเสนอในประเด็นต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ดงันี ้

1. ความเชื่อมโยงของแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2560-2579 กับยุทธศาสตรช์าติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) และนโยบายประเทศไทย 4.0 

2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัสมรรถนะ 
3. แนวคิดการจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา 
4. นกัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู สาขาวิชาพลศกึษา 
5. แนวคิดและหลกัการพฒันาตวัชีว้ดัและสรา้งเกณฑ ์
6. งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

1. ความเชื่อมโยงของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 กับยุทธศาสตรช์าติระยะ 
20 ปี (พ.ศ.2561-2580) และนโยบายประเทศไทย 4.0 

การพัฒนาการศึกษาของชาติเป็นการพัฒนาคน ให้คนไทยทุกช่วงวัย มีทักษะ ความรู้
ความสามารถ และพัฒนาตนเองไดอ้ย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต อันเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ 
โดยมีกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรช์าติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 (พ.ศ.2560-2564) ในการด าเนินการให้บรรลุ
เปา้หมายของการพฒันาประเทศ 

1.1 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) 

มีความส าคัญมากส าหรบัการปฏิรูปการศึกษาไทยในปัจจุบนั โดยแผนการศึกษาแห่งชาติเป็นหัวใจ
ส าคัญเปรียบเสมือน “ไบเบิล้” ในการท างานร่วมกัน มีการน ายุทธศาสตรช์าติ (National Strategy) 
มาเป็นกรอบความคิดส าคญัในการจะท าแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยมีวตัถุประสงคก์ารจดัการศึกษา 
4 ประการ คือ 

1. เพื่อพฒันาระบบและกระบวนการจดัการศกึษาที่มีคณุภาพและมีประสิทธิภาพ 
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2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะที่
สอดคลอ้งกบับทบญัญัติของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ 
และยทุธศาสตรช์าติ 

3. เพื่อพัฒนาสงัคมไทยใหเ้ป็นสงัคมแห่งการเรียนรู ้และคุณธรรม จริยธรรม รูร้กั
สามัคคี และร่วมมือผนึกก าลงัมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4.เพื่อน าประเทศกา้วขา้มกบัดกัประเทศที่มีรายไดป้านกลาง และความเหลื่อมล า้
ภายในประเทศลดลง 

โดยมียุทธศาสตร ์6 ยุทธศาสตรห์ลักที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์20 ปี (พ.ศ.2560-
2579)  

ยุทธศาสตรท์ี่  1 : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสงัคมและประเทศชาติ มี
เปา้หมายดงันี ้

1.1 คนทุกช่วงวัยมีความรกัในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุ 

1.2 คนทกุช่วงวยัในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละพืน้ที่
พิเศษไดร้บัการศึกษาและเรียนรูอ้ย่างมีคณุภาพ 

1.3 คนทุกช่วงวัยไดร้บัการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิต
รูปแบบใหม่ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 : การผลิตและพัฒนาก าลงัคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสรา้ง
ขีดวามสามารถในการแข่งขนัของประเทศ มีเปา้หมายดงันี ้

2.1 ก าลงัคนมีทกัษะที่ส  าคญัจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน และการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 

2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษา ผลิตบัณฑิตที่มีความ
เชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะดา้น 

2.3 การวิจยัและพฒันาเพื่อสรา้งองคค์วามรู ้และนวตักรรมที่สรา้งผลผลิตและ
มลูค่าทางเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ; การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสรา้งสังคมแห่งการ
เรียนรู ้มีเปา้หมายดงันี ้
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3.1 ผูเ้รียนมีทักษะและคุณลกัษณะพืน้ฐานของพลเมืองไทย และมีทักษะและ
คณุลกัษณะที่จ  าเป็นในศตวรรษที่ 21 

3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรูค้วามสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐาน
การศกึษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพฒันาคณุภาพชีวิตไดต้ามศกัยภาพ 

3.3 สถาบันการศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม / กระบวนการ
เรียนรูต้ามหลกัสตูรอย่างมีคณุภาพและมาตรฐาน 

3.4 แหล่งเรียนรู ้สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรูม้ีคุณภาพและ
มาตรฐาน และประชาชนสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยไม่จ ากดัเวลาและสถานที่ 

3.5 ระบบและกลไกการวดั การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา ไดม้าตรฐานระดับ

สากล 
3.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ไดร้บัการพัฒนาสมรรถนะตาม

มาตรฐาน 
ยุทธศาสตรท์ี่  4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทาง

การศกึษา มีเปา้หมายดงันี ้
4.1 ผูเ้รียนทกุคนไดร้บัโอกาสและความเสมอภาคในการเขา้ศึกษาที่มีคณุภาพ 
4.2 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรบั

คนทกุช่วงวยั 
4.3 ระบบขอ้มูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกตอ้ง

เป็นปัจจบุนั เพื่อการวางแผนการบริหารจดัการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
ยุทธศาสตรท์ี่  5 : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดลอ้ม มีเปา้หมายดงันี ้
5.1 คนทุกช่วงวัยมีจิตส านึกรกัษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน า

แนวคิดตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบติั 
5.2 หลกัสูตร แหล่งเรียนรู ้และสื่อการเรียนรูท้ี่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

กบัสิ่งแวดลอ้ม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบติั 

5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองคค์วามรูแ้ละนวัตกรรมดา้นการสรา้งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม 
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ยุทธศาสตรท์ี่  6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มี
เปา้หมายดงันี ้

6.1 โครงสรา้ง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว
ชดัเจน และสามารถตรวจสอบได ้

6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อ
คณุภาพและมาตรฐานการศกึษา 

6.3 ทุกภาคส่วนของสงัคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาที่ตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของประชาชนและพืน้ที่ 

6.4 กฎหมายและรูปแบบการจดัการทรพัยากรทางการศึกษารอบรบัลกัษณะที่
แตกต่างกนัของผูเ้รียน สถานศกึษา และความตอ้งการก าลงัแรงงานของประเทศ 

6.5 ระบบบรหิารงานบุคคลของครู อาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษามีความ
เป็นธรรม สรา้งขวญัก าลงัใจ และสง่เสรมิใหป้ฏิบติังานไดอ้ย่างเต็มตามศกัยภาพ 

1.2 ยุทธศาสตรช์าติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
กรอบยุทธศาสตรช์าติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)  

ไพฑูรย ์พิมดี and คนอ่ืน ๆ (2017 พฤษภาคม - สิงหาคม) กล่าวว่า กระบวนทศัน์
การพฒันาทางการศึกษาภายใตป้ระเทศไทย 4.0 สู่ศตวรรษที่ 21 คือ การเป็นจุดเริ่มตน้ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี การขับเคลื่อนไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง พอเพียงและยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อใหบ้รรลุ
วิสัยทัศน์ ประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง น าไปสู่การพฒันาใหค้นไทยมีความสขุ และตอบสนองต่อการบรรลุ
ซึ่งผลประโยชนแ์ห่งชาติในการที่จะพฒันาคณุภาพชีวิต สรา้งรายไดร้ะดบัสงูเป็นประเทศพฒันาแลว้ 
และสรา้งความสขุของคนไทย สงัคมมีความมั่นคง เสมอภาค และเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขนั
ไดใ้นระบบเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคลอ้งกับคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตรช์าติ ระยะ 20 ปี ไดจ้ัดท า
และเผยแพรก่รอบยทุธศาสตรช์าติระยะ 20 ปี โดยมีแนวคิดหลกัและสาระส าคญั สรุปไดด้งันี ้

ความมั่นคง : ความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม หรือการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดบั ตัง้แต่ระดบัประเทศ สงัคม ชุมชน ครวัเรือน ลงมาถึง
ระดบัปัจเจกบคุคล และในทกุมิติเศรษฐกิจ สงัคม สิ่งแวดลอ้ม และการเมือง เป็นตน้ 

ความมั่ งคั่ ง : ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมี
เสถียรภาพขึน้สู่กลุ่มประเทศพฒันาแลว้ที่มีรายไดสู้ง โดยที่ความเหลื่อมล า้ของการพฒันาลดลงและ
การกระจายรายไดเ้ป็นไปอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกนัมากขึน้ เศรษฐกิจของประเทศมีความเขม้แข็ง
สามารถแข่งขันไดท้ัง้ในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ ประเทศไทยกา้วสู่ความเป็นชาติการคา้ 
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โดยเป็นจุดเชื่อมโยงส าคัญของภูมิภาค รวมทั้งมีบทบาทส าคัญทั้งในเวที โลกและภูมิภาค 
นอกจากนัน้ประเทศไทยตอ้งสามารถปรบัตัวเขา้กบับริบทที่เปลี่ยนแปลงไปโดยมีทุนที่จ  าเป็นส าหรบั
การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เช่น ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนเครื่องมือ
เครื่องจกัร ทนุทางสงัคม ตลอดจนทนุทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม เป็นตน้ 

ความยั่งยืน : การพัฒนาเศรษฐกิจที่สามรถสรา้งความเจริญ เพิ่มรายได ้และ
ยกระดบัคณุภาพชีวิตของประชาชนใหดี้ขึน้อย่างต่อเนื่อง ทัง้นีต้อ้งตัง้อยู่บนเงื่อนไขการใช ้รกัษา และ
ฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอย่างยั่งยืน สอดคลอ้งกบัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
บรรทัดฐานที่ประชาคมโลกยอมรบั กล่าวคือ ไม่ใชจ้นเกินพอดี หรือไม่สรา้งมลภาวะจนเกินเยียวยา 
คนไทยตอ้งมีความรบัผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม รฐัต้องให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และมุ่งเนน้ประโยชนส์าธารณะ 

กรอบยุทธศาสตรช์าติ ระยะ 20 ปี สาระส าคัญของกรอบยุทธศาสตรช์าติระยะ  
20 ปี จ านวน 6 ดา้น ซึ่งสอดคลอ้งกบั (ชวลิต โพธิ์นคร, 2560) ที่ว่ากรอบยุทธศาสตรช์าติระยะ 20 ปี 
(พ.ศ.2561-2580) ตอ้งวางแผนงานใหร้องรบักรอบยทุธศาสตรช์าติ ทัง้ 6 ดา้น คือสรุปไดด้งันี ้

ยทุธศาสตรท์ี่ 1 จดัการศกึษาเพื่อความมั่นคงของสงัคมและประเทศชาติ 
ยทุธศาสตรท์ี่ 2 การผลิตและพฒันาก าลงัคน การวิจยั และนวตักรรม เพื่อสรา้ง

ขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาศกัยภาพคนทุกช่วงวัย และการสรา้งสงัคมแห่งการ

เรียนรู ้
ยุทธศาสตรท์ี่  4 การสรา้งโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียมทาง

การศกึษา 
ยุทธศาสตรท์ี่  5 การจัดการศึกษาเพื่อสรา้งเสริมคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดลอ้ม 
ยทุธศาสตรท์ี่ 6 การพฒันาประสิทธิภาพของระบบบริหารจดัการศึกษา 

ในรายงานการศึกษาไทย พ.ศ.2561 ระบุว่ายุทธศาสตรช์าติ 20 ปี (พ.ศ.2561 -
2580) ยทุธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนษุย ์ก าหนดใหม้ีแนวทางการ
ปฏิรูปการเรียนรูแ้บบพลิกโฉมเพื่อพัฒนาระบบการเรียนรูท้ี่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 และในการด าเนินงานปฏิรูปดงักล่าว ตอ้งใหม้ีการเปลี่ยนบทบาท “ครู” ใหเ้ป็นครูยุค
ใหม่ โดยปรบับทบาทจาก “ครูสอน” เป็น “โค้ช” หรือ “ผูอ้  านวยการการเรียนรู”้ ท าหน้าที่กระตุ้น
สรา้งแรงบนัดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู ้และวิธีจดัระเบียบการสรา้งความรู ้ออกแบบกิจกรรมและสรา้ง
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นวัตกรรมการเรียนรูใ้หผู้เ้รียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรูเ้พื่อผลสมัฤทธิ์

ของผูเ้รียน เชื่อมโยงกบัยุทธศาสตรด์า้นการเสรมิสรา้งและพฒันาศกัยภาพทุนมนษุย ์ในแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 แนวทางหนึ่งของการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวิต และในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ยุทธศาสตรท์ี่ 
3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวยัและการสรา้งสงัคมแห่งการเรียนรู ้ไดก้ าหนดใหม้ีการปรบัปรุง
ระบบการผลิตและพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในทุกระดับและประเภท
การศึกษา เพื่อใหไ้ดค้รูดี มีความรู ้ทักษะ และความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และมีจิต
วิญญาณของความเป็นครู สามารถพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน 

กรอบยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ (2562) ก าหนดใหท้รพัยากรมนุษยเ์ป็นศนูยก์ลางในการพฒันาประเทศหรือคณุภาพ
ของทรพัยากรมนษุยเ์ป็นปัจจยัหลกัแห่งความส าเรจ็ของยทุธศาสตร ์(Key Success Factor) เนือ้หา
ดา้นการพัฒนาทุนมนุษยแ์ละคณุภาพชีวิตถือเป็นแกนหลกัหรือศูนยก์ลางของยุทธศาสตรช์าติ เริ่ม
จากแนวคิดในการปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ถูกตอ้งใหก้ับเด็ก เยาวชน และคนไทยทุกคนเพื่อ
สรา้งความรูส้ึกนึกคิด (Mindset) ที่ถูกตอ้ง เสริมสรา้งความรู ้ทักษะ และประสบการณ์ที่จ  าเป็นใน
การด ารงชีวิตและอยู่ร่วมกันในสังคม และเมื่อปัจเจกบุคคลที่เป็นคนดีมีคุณภาพอยู่ร่วมกันเป็น
สงัคม สงัคมย่อมเป็นสงัคมที่ดีไปดว้ย แนวคิดในการพฒันาทนุมนุษยแ์ละคณุภาพชีวิต 

สรุปไดว้่าจากยุทธศาสตรศ์าสตรท์ัง้ 6 ประการดังกล่าวขา้งตน้ ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การผลิตและ
พัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสรา้งขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และ
ยทุธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาศกัยภาพคนทุกช่วงวยั และการสรา้งสงัคมแห่งการเรียนรู ้เป็นยทุธศาสตรท์ี่
มีความส าคัญและเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะหรือความสามารถของครูพลศึกษาให้
สามารถรองรับเพื่ อสร้างกระบวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้ประสบความส าเร็จได้ ดังนั้น 
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ รวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีหน้าที่ในการผลิตครูพลศึกษาจึงต้องให้
ความส าคญัต่อยุทธศาสตรด์งักล่าวนี ้ เพื่อการบรรลเุป้าหมายของการพฒันาคน ดงัภาพประกอบ 2 
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ภาพประกอบ 2 การพฒันาทุนมนุษยแ์ละคณุภาพชีวิต 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กรอบยุทธศาสตรช์าติระยะ 20 ปี ได้น้อมน าหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงที่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดชไดท้รงพระราชทานใหก้บัปวงชนชาวไทย ใชเ้ป็น
ปรชัญาการด าเนินชีวิตและการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนทางสายกลางและความไม่ประมาท เพื่อเป็น
แนวทางในการก าหนดยุทธศาสตรช์าติ สาระส าคญัสรุปไดด้งันี ้

การน าปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ต้องค านึงถึงสามหลักการ 
ไดแ้ก ่

ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ไม่มากไม่นอ้ยเกินไป ไม่เบียดเบียน
ตนเองหรือผูอ่ื้น 

ความมีเหตุผล หมายถึง การใช้หลักการเหตุผลในการตัดสินตกลงใจ โดย
พิจารณาถึงสาเหตปัุจจยั รวมทัง้ผลที่คาดว่าจะเกิดขึน้อย่างรอบคอบ 

การมีภูมิคุ้มกันที่ดี หมายถึง การเตรียมการใหพ้รอ้มรบัผลกระทบที่จะเกิดขึน้
จากการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอ้ม 

ทัง้นีต้อ้งตัง้อยู่บนสองเงื่อนไขพืน้ฐาน ไดแ้ก่ 
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ความรู้ หมายถึง ความรอบรู ้ความรอบคอบ รวมทั้งความระมัดระวังในการ
ด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 

คุณธรรม หมายถึง ความซื่อสตัยส์จุรติ อดทน ความเพียร การมุ่งต่อประโยชน์
สว่นรวมและการแบ่งปัน 

ความสัมพันธ์ระหว่างสามหลักการกับสองเงื่อนไขพืน้ฐานซึ่งน าไปสู่ผลลัพธ์ที่
ต้องการ กล่าวคือ ความสมดุลระหว่างการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
วฒันธรรม พรอ้มรบัมือกบัความเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอ้ม  
 

 
 

ภาพประกอบ 3 หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

การขบัเคลื่อนยุทธศาสตรช์าติ ทรพัยากรมนุษยเ์ป็นก าลงัอ านาจแห่งชาติที่ส  าคญัที่สดุ 
โดยถือเป็นทุนมนุษย ์ซึ่งประกอบดว้ยรา่งกายมนษุย ์สติปัญญา การเรียนรู ้และประสบการณท์ี่สั่งสม
มา คนไทยจะตอ้งมีคุณภาพ สามารถแข่งขันและกา้วทันบริบทโลก สามารถน าพาประเทศไทยไปสู่
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ความมั่นคง มั่งคั่งอย่างยั่งยืนได ้และเมื่อพิจารณาผลประโยชนแ์ห่งชาติและวัตถุประสงคแ์ห่งชาติ 
ตลอดจนกรอบยุทธศาสตรช์าติระยะ 20 ปี หลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง และประเด็นปฏิรูป
ประเทศ ไดก้ าหนดยทุธศาสตรด์า้นทุนมนุษยแ์ละคณุภาพชีวิต โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1. สรา้งให้คนไทยเป็นคนดี มีคุณธรรม มีค่านิยมที่ถูกต้อง และรณรงค์ให้เลิก
ยึดถือค่านิยมที่ไม่ถูกต้อง ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตรช์าติหรือการพัฒนาประเทศ คนไทยใน
อนาคตตอ้งมีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีพฤติกรรมที่พึงประสงค ์ทุกภาคส่วนควร
เริ่มตน้การพฒันาประเทศอย่างยั่งยืนโดยการปลกูฝังจิตส านึกและค่านิยมที่ถูกตอ้งใหก้บัประชาชน
ทุกเพศ ทุกวยั ทุกสาขาอาชีพ ตลอดช่วงชีวิต โดยเนน้ที่คนไทยรุ่นใหม่อายุไม่เกิน 15 ปี ซึ่งสามารถ
ซมึซบัสิ่งที่ตอ้งการปลกูฝังไดดี้ และจะตอ้งเป็นก าลงัหลกัในการขบัเคลื่อนยุทธศาสตรช์าติระยะยาว 
เช่น การปลูกฝังความรกัชาติหรือรกัหมู่คณะอย่างถูกตอ้ง มีเหตุผล ไม่หลงผิดไปตามการปลุกป่ัน
ของผู้ที่ ไม่หวังดีหรือผู้ที่นิยมความรุนแรง ควรปลูกฝังอุดมการณ์และหลักการแก่นแท้ของ
ประชาธิปไตย ความซื่อสตัยส์ุจริต ความมีจิตสาธารณะและเสียสละเพื่อประโยชนส์่วนรวม ความ
รบัผิดชอบทัง้ของตนเองและต่อสงัคม ความมีระเบียบวินัย ความมัธยัสถ ์ควรส่งเสริมการเล่นกีฬา 
การออกก าลงักาย และการดแูลสุขภาพของตนเองอย่างถูกตอ้ง ควรปลูกจิตส านึกในการใหบ้ริการ
หรือช่วยเหลือผู้อ่ืนในทุกโอกาส การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บา้นเมืองและสาธารณสถาน พืน้ที่และอาคารสถานที่ในความรบัผิดชอบ หรือเคหสถานของตนเอง 
การอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอ้ม และพลงังานอย่างชาญฉลาดและมีความรบัผิดชอบ 

2. สรา้งใหค้นไทยเป็นคนก่ง มีสมรรถนะ หรือความรูค้วามสามารถ ทักษะ และ
ประสบการณ์ที่เหมาะสมในการพัฒนาประเทศ กา้วทันบริบทโลก สามารถแข่งขันไดใ้นตลาดโลก
หรือเวทีระหว่างประเทศ โดยการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ ครอบคลุมองคป์ระกอบในการพัฒนา
ทรพัยากรมนุษย ์เริ่มตัง้แต่ครอบครวั ชุมชน สงัคม สถานศึกษา หลกัสตูรการศึกษาและเนือ้หาวิชา 
ตวันักเรียนนักศึกษาเอง ครูอาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา ระบบบริหารการศึกษา สิ่งอ านวย
ความสะดวกหรือโครงสรา้งพืน้ฐานด้านการศึกษา ไปจนถึงระบบบริหารจัดการองค์ความรูแ้ละ
ระบบการวิจัยพัฒนาและสรา้งสรรคน์วัตกรรมของชาติ เช่น ในส่วนของครูควรปรบัหลักสูตรการ
ผลิตครูโดยเน้นที่สมรรถนะหลัก ก าหนดมาตรการสรา้งแรงจูงใจใหผู้ม้ีศักยภาพสูงเขา้มาเป็นครู 
ปรบัปรุงระบบประเมินวิทยฐานะทางวิชาชีพ และสรา้งเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้นการจัดการ
เรียนการสอน 

3. ท าให้คนไทยมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ ดีบนพื ้นฐานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีความรกัสามคัคี ปรองดองและสมานฉันท ์สามารถอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติสขุใน
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ระบบพหุสงัคม มีความภาคภูมิใจในชาติและความเป็นไทย โดยพืน้ฐานส าคัญที่จะท าใหทุ้กคนมี
ความสุขทางใจได้คือ การรูจ้ักพอ รูจ้ักใชช้ีวิตให้สมเหมาะกับฐานะของตนเอง ทุกภาคส่วนควร
ร่วมกันสรา้งความรูค้วามเขา้ใจและแนะน าแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนใหก้ับคนไทย ทุกคนในแต่ละ
สาขาอาชีพ ไม่เพียงแต่เกษตรกร ไม่ว่าจะมีรายไดน้อ้ยหรือมีรายไดสู้ง ในการน าหลกัปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตอย่างจรงิจงั ส าหรบัการขบัเคลื่อนยทุธศาสตร์
ชาติภาครฐัควรใหค้ านิยามที่ชดัเจนในเรื่องความมั่นคงของมนุษย ์(Human Security) และคณุภาพ
ชีวิต (Quality of life) เพื่อใหทุ้กภาคส่วนที่เก่ียวขอ้งในกาน ายุทธศาสตรช์าติไปปฏิบติัมีความเขา้ใจ
ตรงกนั 

1.3 นโยบายประเทศไทย 4.0 
สุวิทย ์เมษินทรีย ์(2559) รายงานว่า ประเทศไทย 4.0 สรา้งความเขม้แข็งจากภายใน 

เชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยสู่โลก พลวตักการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ในปัจจุบนั ซึ่งเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบ
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ไดม้ี 3 กระแสหลกั คือ 

1) Globalization โลกก าลงัเกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งต่าง ๆ เหลา่นีพ้รอ้มกนั อาทิ 
- กระแส Digitization ก่อใหเ้กิดการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมของผูค้นและรูปแบบ

การท าธุรกิจ 
- กระแส Urbanization ที่กระจายตัวไปโดยรอบ ทุกคนเริ่มมีชีวิตความเป็นอยู่

แบบคนเมือง มีการกระจายตวัทางความเจรญิไปสูภ่มูิภาคมากขึน้ 
- กระแส Commonization ที่เป็นเรื่องที่ผูค้นในโลกไดร้บัผลกระทบรว่มกนัอย่าง

ถว้นทั่ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ การก่อการรา้ย โรคระบาด ที่สามารถ
แพรไ่ปในทกุภมูิภาคของโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้

2) Regionalization กระแสการรวมกลุ่มกันในภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นในเชิงของภูมิ
รฐัศาสตรแ์ละภูมิเศรษฐศาสตร ์การรวมกลุ่มดงักล่าวท าใหม้ีอ  านาจต่อรองของประเทศที่อยู่ในกลุ่ม
สมาชิกเป็นอย่างดี 

3) Localization กระแสของการมีความเป็นทอ้งถิ่นและชุมชนอย่างเขม้แข็ง เช่น 
เชียงใหม่เป็นตัวอย่างหนึ่งของการมี Locality ที่เข้มแข็ง เนื่องจากมีความเป็นเอกลักษณ์และ 
อตัลกัษณท์ี่ชดัเจน รวมถึงมีศิลปะและวฒันธรรมที่สืบทอดและเชื่อมโยงคนในทอ้งถิ่นมายาวนาน 

พลวตัการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทย
ขับเคลื่อนดว้ยการพึ่งพาทุนจากต่างประเทศเป็นหลกั และพึ่งพารายไดจ้ากการส่งออกสินคา้เป็น
หลัก ซึ่งเจา้ของกิจการธุรกิจส่งออกเป็นชาวต่างชาติ คนไทยไดร้บัเพียงค่าแรงและตัวเลขส่งออก
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เท่านั้น ผลจากการขับเคลื่อนดว้ยโมเดลเศรษฐกิจแบบนี ้ท าใหป้ระเทศไทยติดกับดักของการเป็น
ประเทศที่มี “รายไดป้านกลาง” ไม่สามารถพัฒนาตัวเองไปสู่ประเทศที่มีรายไดสู้ง เนื่องจากตอ้ง
พึ่งพาต่างชาติ นอกจากนีย้งัท าใหเ้กิดการเหลื่อมล า้ของความมั่งคั่ง อ านาจทและโอกาส 

ทัง้หมดนี ้เป็นที่มาของการเปลี่ยนผ่านสู่ “Thailand 4.0” ประเทศไทยตอ้งปรบัตัว
และสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิ จและสังคมให้ เกิ ดความมั่ นคง มั่ งคั่ ง  และยั่ งยื น  
(สวุิทย ์เมษินทรีย,์ 2559) 

กลไกขับเคล่ือนไทยแลนด ์4.0 
Strength from Within หรือการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน มีกลไกในการ

ขบัเคลื่อนหลกัอยู่ 3 ตวั คือ 
1) การยกระดับนวัตกรรม (Innovation Driven Proposition) ของทุกภาคส่วน

ในประเทศ 
2) การสรา้งสงัคมที่มีจิตวิญญาณของความเป็นผูป้ระกอบการ (Entrepreneur 

Driven Proposition) 
3) การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเครือข่าย (Community Driven 

Proposition) 
ซึ่งทัง้ 3 กลไกนีต้อ้งขบัเคลื่อนไปพรอ้ม ๆ กนั  
นวัตกรรมจะถูกยกระดับขึน้ผ่าน Growth Engine 3 ตัวใหม่ ประกอบดว้ย Green 

Growth Engine, Productive Growth Engine แ ล ะ  Inclusive Growth Engine ก า รย ก ระ ดั บ
นวตักรรมเมื่อผนวกกบัการสรา้งสงัคมที่มีจิตวิญญาณของผูป้ระกอบการ จะเอือ้ใหเ้กิดการรงัสรรค์
นวตักรรมและความคิดสรา้งสรรค ์

ส่วนสุดท้ายของ Strength from Within คือ การสรา้งความเข้มแข็งในทุกระดับ
ฐานรากหรือชุมชน ซึ่งเมื่อผนวกกับความเข้มแข็งในระดับฐานรากกับการสรา้งสังคมที่มีจิต
วิญญาณผู้ประกอบการ จะก่อใหเ้กิดการปรบัเปลี่ยนสถานะของผู้คนในสังคม (Social Mobility) 
ผ่านการสรา้งสงัคมแห่งโอกาส (Society with  Opportunity) ควบคู่ไปกับการสรา้งสงัคมที่สามารถ 
(Society with Competence) (สวุิทย ์เมษินทรีย,์ 2559) 

 ความท้าทายของความเปล่ียนแปลงในศตวรรษที ่21 : ไทยแลนด ์4.0 
เป้าหมายการพัฒนาที่เปลี่ยนไปจากเดิมของการเนน้องคค์วามรูม้าเป็นเรื่องของ

สมรรถนะ การละเลยเรื่องของการปรบัเปลี่ยนกระบวนทัศนด์า้นการบริหารจัดการ หมายถึง ความ
ลม้เหลวของการปฏิรูปในภาพรวม การปรบัเปลี่ยนจ าเป็นตอ้งใหค้วามส าคญัต่อประเด็นต่าง ๆ ดงันี ้
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1. สภาวะทางสังคม ประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นไปไดสู้งมากที่
จะเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ สภาวะนีเ้กิดขึน้จากการที่อัตราการเกิดลดลง คนมีอายุยืนขึน้ ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อการจัดการศึกษาดว้ยเช่นกัน อย่างน้อยในสองประเด็น คือ 1) บุคลากรการศึกษาที่จะมี
โอกาสขาดแคลน และจ าเป็นต้องขยายอายุการท างานของบุคลากร และ 2) การจัดการศึกษา
จ าเป็นตอ้งออกแบบส าหรบัการจดัการศึกษาส าหรบัผูส้งูอายุมากขึน้ และการศกึษาก็ไม่สามารถหยุด
อยู่เพียงในวยัการศึกษาหรือวยัท างาน สองประเด็นนีเ้ป็นโจทยส์  าคญัหนึ่งส าหรบัผูบ้ริหารในปัจจบุนั
ที่จะตอ้งวางการจดัการที่ชดัเจนเพื่อรองรบัความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึน้ 

2. ความเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของคน พฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนจะ
เปลี่ยนไปสังเกตได้อย่างง่ายจากพฤติกรรมการซื ้อสินค้า ที่ ปัจจุบันซื ้อขายผ่านอินเตอรเ์น็ตมี
มลูค่าเพิ่มสงูขึน้ เครือข่ายสงัคมก็เขา้มามีบทบาทต่อการตดัสินใจมากขึน้ พฤติกรรมการท างานของ
คนเปลี่ยนไป ตอ้งการความส าเร็จและการยอมรบัที่เร็วมากขึน้ การยึดมั่นในองคก์รอาจจะนอ้ยลงไป 
จึงเป็นความทา้ทายของการบริหารทรพัยากรมนุษยใ์นองคก์รที่จะตอ้งเอือ้ต่อการใชท้รพัยากรอย่าง
เต็มประสิทธิภาพ พรอ้มกบัการสรา้งขวญัก าลงัใจใหก้บับุคลากรเพื่อใหบ้คุลากรที่มีความสามารถอยู่
กบัองคก์รไปนาน ๆ 

3. การเข้าถึงเทคโนโลยี ที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เด็กร่นใหม่จะใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู ้บุคลากรในวงการศึกษาก็จ าเป็นตอ้งเป็นคนที่สามารถน าเอาเทคโนโลยีมาใช้
ในการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการค้นคว้าพัฒนาความรู้ของตนเอง 
ขณะเดียวกันยังจะต้องสามารถน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการอีกด้วย แต่ทั้งนี ้การ
ยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลยีของบุคลากรจะมีระดบัความสามารถที่แตกต่างกนั การน าเอาเทคโนโลยี
มาใชจ้ึงจ าเป็นตอ้งมีแผนการจัดการที่ชัดเจน เช่นเดียวกันกับการวางโครงสรา้งพืน้ฐานที่เก่ียวขอ้ง 
จะตอ้งมีทัง้การลงทนุและการพฒันาบุคลากรไปพรอ้ม ๆ กนั 

4. ความหลากหลายและความขัดแย้ง กับในศตวรรษที่  21 องค์กร
จ าเป็นต้องเป็นองค์กรที่ เปิดรบัความหลากหลายและความแตกต่างที่มากขึน้ พรอ้ม ๆ กับความ
จ าเป็นในการสรา้งใหเ้กิดความเป็นเอกภาพ เพราะเอกภาพในองคก์ร คือ หัวใจของความส าเร็จ การ
ท างานเป็นทีม คือ เครื่องมือส าคญัในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย จากการสรา้งเอกภาพ การท าใหเ้กิด
ทีมในการท างาน 

5. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ คนในยุคใหม่จะเป็นกลุ่มคนที่ไม่ยึด
ติดกับที่ท างาน มีความพรอ้มที่จะเปลี่ยนงานใหม่ได้ตลอดเวลา และจะท างานแบบอิสระมากขึน้ 
ดังนัน้รูปแบบการบริหารจัดการจึงเป็นประเด็นส าคัญที่ทา้ทายของผูบ้ริหารในการปรบัตัวใหเ้ขา้กับ
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ทีมงานรุ่นใหม่ ซึ่งความเปลี่ยนแปลงและความทา้ทายจ าเป็นตอ้งมีเครื่องมือที่แตกต่างจากในยุคที่
ผ่านมา 

การจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ ยุคไทยแลนด ์4.0 
ปัจจุบนัองคค์วามรูใ้นศาสตรต่์าง ๆ มีการพฒันาอย่างรวดเรว็ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

องคค์วามรูด้า้นเทคโนโลยีที่ล  า้หนา้ ท าใหค้วามรูท้ี่เป็นปัจจุบนัเกิดขึน้ยากตามไปดว้ย การเรียนรูจ้ึง
มิดได้เป็นเพียงการถ่ายทอดความรูจ้ากผู้สอนสู่ผู ้เรียน หรือที่ เรียกการเรียนการสอนในระบบ 
Education 1.0 อย่างเช่นในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งการพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วยการน า
เทคโนโลยีมาใชเ้ป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน หรือที่เรียกว่า Education 2.0 แต่ก็ยังไม่
สามารถน าไปสู่การพัฒนาผูเ้รียนใหม้ีคุณลักษณะอันพึงประสงคไ์ดดี้เท่าที่ควร และไดม้ีการปรับ
การเรียนการสอนเขา้สู่ระบบ Education 3.0 ดว้ยการส่งเสริมใหผู้เ้รียนแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง
จากสื่อการสอนทุกรูปแบบ ทัง้สื่อสิ่งพิมพแ์ละสื่อดิจิทัล ผสมกับการท างานเป็นกลุ่ม และปรบัการ
สอนใหม้ีรูปแบบ Interactive learning รวมทัง้ การน าสื่อสงัคมออนไลน ์(Social Media) เขา้มาเป็น
เครื่องมือช่วยในการพัฒนาการเรียนการสอนมากยิ่งขึน้ ซึ่งคลาวด์เป็นนต้นเหตุท าให้รูปแบบ
การศึกษากลบัดา้น “Flipped model” สิ่งที่ครูตอ้งเขา้ใจ Gen Z ในเรื่อง life style ที่เปลี่ยนไป การ
เขา้สงัคมแบบใหม่ การเรียนรูข้องคนรุน่ใหม่ในยคุดิจิทลั ความรูล้่องลอยอยู่บนคลาวด ์ความรูท้ี่เป็น
เนือ้หามองเห็นง่าย ซึ่งตอ้งใชท้ฤษฎีการเรียนรูแ้บบ Behaviorism, Cognitivism, Constructivism, 
Connectivism โดยการเรียนรูใ้นยุคดิจิทัล โมลเดลการเรียนรูไ้ปสู่การค้นหา ใช้ขุมความรูดิ้จิทัล 
ความรูบ้นคลาวด์เป็นหัวใจการศึกษายุคใหม่ การเรียนการสอนในวันนีต้้องเน้นทักษะมากกว่า
เนือ้หา โดยที่ผูส้อนเป็นผูบ้รรยายหรือสอนหนังสือ ซึ่งผูเ้รียนเป็นผูต้รวจสอบขอ้มูลที่สอนไดท้ันที 
โดยเขา้ถึงกลุ่มขอ้มูลจากความรูใ้นคลาวด ์ไดง้่ายและเร็วมาก ถ้าผูส้อนมีเนือ้ถูกตอ้งขอ้มูลแม่น 
เพราะถกูตรวจสอบ 

ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนผ่านของความรูเ้ป็นไปอย่างรวดเร็ว
และไม่มีที่สิน้สดุ ผูส้อนจึงตอ้งพฒันาตนเองเพื่อกา้วผ่านเขา้สู่โลกแห่งการเรียนรูแ้บบใหม่ การปรบั
กระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้เรียนที่ เปลี่ยนแปลงไป และการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาเป็นเครื่องมือกระตุ้นการเรียนรูข้องผู้เรียน เป็นความท้าทาย
ส าหรบัผูส้อนเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งสังคมแห่งการเรียนรูแ้บบใหม่ที่มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนมิใช่เพียงแค่ได้รบั
ความรูแ้ต่ต้องเป็นผู้ที่สรา้งสรรค์นวัตกรรมใหม่ จึงเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญที่ผู ้สอนจะต้องพัฒนา
ศกัยภาพเพื่อกา้วผ่านจากการเรียนการสอนระบบ Education 3.0 เขา้สู่ระบบการเรียนการสอนแบบ
ใหม่ หรือที่เรียกว่า Education 4.0 
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ความทา้ทายสู่กรอบความคิดใหม่ (New Paradigm) ตอ้งค านึงถึงการศึกษาที่จัด
ขึน้เฉพาะบุคคล (Individual person) การน าจุดเด่น ความเก่งของแต่ละคนออก (Bring the Best in 
one’s Talents) การเก่ียวขอ้งกับสิ่งแวดลอ้มทางดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงเร็ว (Information Climates) 
ความรูจ้ะไม่มีประโยชน์อะไรถ้าเอามาใช้ไม่เป็น (Knowledge is Useless without Application) 
การเขา้กันไดก้ับระบบเดิม (Least Partially Compatible with Old System) การมีตน้ทุนต ่า (Cost 
Effective) การเชื่อมโยงกับการพัฒนาความเจริญของมนุษย์ การเปลี่ยนกรอบความคิดส าหรบั 
Generation Z ในการมีทกัษะ (Skill) มีความส าคญัมากกว่าเนือ้หา (Content) กระบวนการเรียนรูม้ี
ความส าคญัมากกว่าหลกัสตูร ความรูม้ีมากกว่าหลกัสตูร ไม่ควรมีกรอบความคิด บรูณาการความรู้
กบัชีวิต และการใชป้ระโยชน ์คิดไดเ้อง สรา้งสรรค ์วิเคราะห ์สงัเคราะหไ์ด ้มีความส าคัญมากกว่า
การท่องจ า และเทคโนโลยีช่วยการเรียนรูแ้ละพัฒนา มีความส าคัญมากกว่าการเรียนในห้อง 
ทิศทางทกัษะตอ้งมากกว่า 3Rs คือ คือ Reading การอ่าน wRite การเขียน และ aRithematics การ
คิดเลข ยังต้องมองหาทักษะแห่งศตวรรษที่  21 เช่น ทักษะการเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี (Leadership) 
ทักษะความรูค้วามเขา้ใจใชดิ้จิทัล (Digital Literacy) ทักษะการสื่อสาร (Communication) ทักษะ
การรู้จักตัวตนและอยู่ ร่วมกับผู้ อ่ืน (Emotional Intelligence) ทักษะการเรียนรู้ริเริ่มก่อการ 
(Entrepreneurship) ทักษะความเป็นนานาชาติ (Global citizen) ทักษะการแก้ปัญหา (Problem 
Solving) ทักษะการท างานเป็นทีม (Teamwork) สอดคล้องกับ ชวลิต โพธิ์นคร (2560) ที่ว่าการ
พัฒนาการศึกษาภายใต้กรอบประเทศไทย 4.0 สู่ศตวรรษที่ 21 เริ่มดว้ยการฝึกใหผู้เ้รียนเกิดการ
เรียนรูด้้วยตนเอง ครูเปลี่ยนจากครูสอนเป็นพี่ เลี ้ยง ครูฝึก (Coach) การเรียนแบบบูรณาการ 
สหวิชาการ เชื่อมโยงความรูก้ับจินตนาการ เปลี่ยนแปลงไปสู่รูปธรรมใหผู้เ้รียนมีทักษะที่ตอ้งการ 
เช่น การท างานร่วมกนั ความคิดสรา้งสรรค ์และการสื่อสารที่ดี ซึ่งการจดัการศึกษาตอ้งสรา้งความ
พอใจใหผู้เ้รียนและทา้ทายสู่การสรา้งกระบวนการเรียนรูใ้หผู้เ้รียนอยากเรียน ปัจจุบนัการศึกษาอยู่
ในยุค 4.0 โดยผูเ้รียนสามารถแสวงหาความรูด้ว้ยตนเองจากสื่อการสอนทุกรูปแบบ ทัง้สื่อสิ่งพิมพ ์
และสื่อดิจิทัล โดยเนน้ใหผู้เ้รียนมีทักษะการสืบคน้และใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากขอ้มูลใน
ปัจจุบนัมีจ านวนมาก ผูเ้รียนจึงตอ้งมีความสามารถในการคน้หาและตรวจสอบความถูกตอ้งของ
ขอ้มลู 

สรุปความเชื่อมโยงของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 กับยุทธศาสตรช์าติ ระยะ 
20 ปี  (พ.ศ.2561-2580) และนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยมีการพัฒนาระบบการศึกษาและ
กระบวนการจัดการศึกษาใหม้ีคุณภาพ พัฒนาคนใหม้ีคุณลกัษณะ ทกัษะ และสมรรถนะที่สอดคลอ้ง
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตรช์าติ สรา้งสังคมแห่งการเรียนรู ้มีคุณธรรม 
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จริยธรรม พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงอันจะน าไปสู่การพัฒนา
คณุภาพชีวิตของคนไทย ยกระดับคณุภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวิต ปรบัปรุงระบบการผลิต
และพฒันาครู อาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาใหม้ีความรู ้ทกัษะ และความสามารถในการจดัการ
เรียนการสอน มีจิตวิญญาณความเป็นครู และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน โดยใชเ้ทคโนโลยีสมัยใหม่
มาเป็นเครื่องมือในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ให้ผู ้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิดสรา้งสรรค ์
สงัเคราะห ์ประเมินค่า ไดอ้ย่างเหมาะสมกบัทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะ 
2.1 ความหมายของสมรรถนะ 

แนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะของ David C. McClelland นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัย  
ฮาวารด์ (Harvard University) กล่าวถึงความสมัพันธ์ระหว่างคุณลกัษณะที่ดีของบุคคล (Excellent 
Performer) กบัระดับความรู ้ความสามารถ โดยการวดั IQ และการทดสอบบุคลิกภาพในการท านาย
ความสามารถหรือสมรรถนะของบุคคลได ้และเป็นผูท้ี่เริ่มใชค้  าว่า Competency และเป็นจุดเริ่มตน้
ในการพฒันา Competency ใหเ้ป็นอีกทางเลือกหนึ่งนอกเหนือไปจากการวดัเชาวนปั์ญญา เพื่อใหไ้ด้
บุคคลที่ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ และใชก้ันต่อ ๆ มาจนถึงทุกวันนี ้และมีผู้ใหค้  าจ ากัดความที่
แตกต่างกันออกไปตามความเขา้ใจของนักวิชาการศึกษา Competency แปลว่า ขีดความสามารถ, 
สมรรถนะ, ศักยภาพ เป็นตน้ Competency ตามพจนานุกรม หมายถึง ความสามารถ หรือ สมรรถนะ 
ซึ่งมีความหมายคล้ายกับค าในภาษาอังกฤษอยู่หลายค า ได้แก่ Capability, Ability, Proficiency, 
Expertise, Skill Fitness, Aptitude อย่างไรก็ตามนักวิชาการที่ศึกษาเก่ียวกับเรื่องนีม้ักจะอา้งอิงถึง
ความหมายหรือค านิยามของ David C. McClelland ที่กล่าวว่า Competency คือ บุคลิกลกัษณะที่
ซ่อนอยู่ภายใตปั้จเจกบุคคล ซึ่งสามารถผลกัดันใหปั้จเจกบุคคลนัน้ สรา้งผลการปฏิบัติงานที่ดีหรือ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดในงานที่ตนรบัผิดชอบ ความสามารถตามกรอบแนวคิดเรื่องขีดความสามารถ
อธิบายได้ตามโมเดลภูเขาน ้าแข็ง (Iceberg Model) ซึ่งอธิบายว่า ความแตกต่างระหว่างบุคคล
เปรียบเทียบไดก้บัภูเขาน า้แข็ง โดยมีส่วนที่เห็นไดง้่าย และพัฒนาไดง้่าย คือ ส่วนที่ลอยอยู่เหนือน า้ 
นั่นคือองคค์วามรูแ้ละทักษะต่าง ๆ ที่บุคคลมีอยู่ และส่วนใหญ่ที่มองเห็นไดย้ากอยู่ใตผ้ิวน า้และมี
ปริมาณมากกว่า สงัเกตและวดัไดย้าก และเป็นส่วนที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลมากกว่าส่วน
ต่าง ๆ นี ้ไดแ้ก่ บทบาที่แสดงออกต่อสงัคม (Social Role) ภาพลกัษณ์ของบุคคลที่มีต่อตนเอง (Self-
Image) คุณลักษณะส่วนบุคคล (Trails) และแรงจูงใจ (Motives) ความสนใจ เจตคติ ความเชื่อ 
ค่านิยม ส่วนที่อยู่เหนือน า้นัน้เป็นส่วนที่สมัพันธ์กับเชาวนปั์ญญาของบุคคล ซึ่งการที่บุคคลมีเพียง
ความฉลาดที่ท าใหเ้ขาสามารถเรียนรูอ้งคค์วามรู ้และทักษะไดเ้ท่านัน้ ซึ่งไม่เพียงพอที่จะท าใหเ้ป็นผู้
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ที่มีผลการปฏิบัติงานที่ โดดเด่น จึงจ าเป็นต้องมีแรงผลักดันเบื ้องลึก คุณลักษณะส่วนบุคคล 
ภาพลักษณ์ของบุคคลที่มีต่อตนเองและบทบาทที่แสดงออกต่อสังคมที่เหมาะสมด้วย จึงจะท าให้
สามารถเป็นผูท้ี่มีผลงานที่โดดเด่นได ้ 

สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ , 2547, อ้างถึงใน McClelland (1973 January) กล่าวว่า 
สมรรถนะเป็นส่วนประกอบขึน้มาจากความรู ้ทักษะ และเจตคติ/แรงจูงใจ ก่อให้เกิดสมรรถนะ 
สมรรถนะตามนยัดงักลา่วขา้งตนสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 กลุม่ คือ 

1. สมรรถนะขัน้พืน้ฐาน (Threshold Competencies) หมายถึง ความรูห้รือทกัษะ
พื ้นฐานที่จ  าเป็นของบุคคลที่ต้องมีเพื่อให้สามารถที่ จะท างานที่สูงกว่าหรือซับซ้อนกว่าได้ เช่น 
สมรรถนะในการพดู การเขียน เป็นตน้ 

2. สมรรถนะที่ท าใหเ้กิดวามแตกต่าง (Differentiating Competencies) หมายถึง 
ปัจจัยที่ท าใหบุ้คคลมีผลการท างานที่ดีกว่าหรือสูงกว่ามาตรฐาน สูงกว่าคนทั่วไปจึงท าใหเ้กิดผล
ส าเรจ็ที่แตกต่างกนั 

Spencer and Spencer (1993) กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะของแต่ละ
บุคคล ซึ่งจะเป็นเหตุที่เก่ียวขอ้งกับเกณฑก์ารพิจารณาผลงานที่ดีหรือมีประสิทธิภาพของงานตาม
สภาวการณน์ัน้ ๆ 

Parry (1997) ก าหนดนิยาม Competency ว่าคือ กลุ่มความรู้ (Knowledge) ทักษะ 
(Skills) และคุณลักษณะ (Attributes) ที่ เก่ียวข้องกัน ซึ่งมีผลกระทบต่องานหลักของต าแหน่งงาน
หนึ่งๆ กลุ่มความรู ้ทักษะ และคุณลกัษณะดังกล่าว สมัพันธ์กับผลงานของต าแหน่งงานนัน้ ๆ และ
สามารถวัดผลเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรบัและเป็นสิ่งที่สามารถเสริมสรา้งขึน้ได ้โดย
ผ่านการอบรมและพฒันา 

Shermon (2004) กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึง ความรู้ ความสามารถที่ เกิดจาก
คณุลกัษณะพืน้ฐานของบุคคลใหส้ามารถปฏิบติังานไดผ้ลดี 

ดนัย เทียนพุฒ (2542) กล่าวว่า “ขีดความสามารถ” หมายถึง คุณลกัษณะของคนที่มี
อยู่ในตัว ซึ่งเรียกว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) ไดผ้ลักดันดว้ยความสัมพันธ์
อย่างเป็นเหตุเป็นผลกับประสิทธิภาพของงาน หรือผลงานที่มีคุณค่าสูงสุด หรือหมายถึง ความรู้
ทักษะ ทัศนคติที่แสดงออกในเชิงพฤติกรรมของบุคคล (Skilled Behavior) ที่เป็นคุณค่าสูงสุดของ
ผลงาน (Superior Performance) 

วิเชียร อินทรสมพันธ์ (2546) กล่าวไว้ว่า สมรรถภาพ หมายถึง สภาวะของบุคคลที่
แสดงออกถึงความสามารถซึ่งประกอบดว้ยความรู ้เจตคติ และทักษะที่พึงมี สามารถปฏิบติัไดด้ว้ยดี 
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มีความเหมาะสมต่อสิ่งที่ปฏิบติั มีความเพียงพอที่จะแสดงใหเ้ห็นได ้และเป็นการแสดงออกอย่างมี
คุณภาพของการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถพัฒนาบุคคลให้เกิดสมรรถภาพได้ในรูปของพฤติกรรม
ทางดา้นความรู ้เจตคติ และการกระท าต่อสิ่งนัน้ 

ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (2556) ไดก้ าหนดนิยามความหมายของ
สมรรถนะ (Competency) หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ เป็นผลมาจากความรู ้ทักษะ 
ความสามารถ และคณุลกัษณะอ่ืน ๆ ที่ท าใหบุ้คคลสามารถสรา้งผลงานไดโ้ดดเด่นกว่าเพื่อนรว่มงาน
อ่ืน ๆ ในองค์กร กล่าวคือ การที่บุคคลจะแสดงสมรรถนะใดสมรรถนะหนึ่ งได้ มักจะต้องมี
องคป์ระกอบของทัง้ความรู ้ทกัษะ/ความสามารถ และคณุลกัษณะอ่ืน ๆ 

กล่าวอีกนัยหนึ่ง สมรรถนะ หมายถึง ความสามารถในการปฏิบติังานที่ดีของบุคคลอัน 
ประกอบดว้ย ความรู ้(Knowledge) เจตคติ (Attitudes) และทักษะ (Skill) อันเป็นพืน้ฐานส าคัญที่บ่ง
บอกการมีสมรรถนะที่ดีของบคุคลในการปฏิบติังานดา้นต่าง ๆ  

ดังนัน้ สรุป สมรรถนะ ในการวิจัยครัง้นี ้หมายถึง ความรู ้เจตคติ ทักษะ คุณลกัษณะในการ
ปฏิบติังาน ที่สง่ผลใหก้ารปฏิบติังานหรือการกระท าสิ่งต่าง ๆ ประสบความส าเรจ็และมีประสิทธิภาพ  

2.2 องคป์ระกอบของสมรรถนะ 
นกัวิชาการไดใ้หแ้นวคิดเก่ียวกบัองคป์ระกอบของสมรรถนะ ดงันี ้

McClelland (1973 January) กล่าวว่า สมรรถนะ ประกอบดว้ย องคป์ระกอบ 5 
ส่วน คือ ส่วนที่ เป็นความรู ้(Knowledge) และทักษะ (Skills) นั้น ถือว่าเป็นส่วนที่คนแต่ละคน
สามารถพัฒนาใหม้ีขึน้ไดไ้ม่ยากนักดว้ยการศึกษาคน้ควา้ (ท าใหเ้กิดความรู ้Knowledge) และการ
ฝึกฝนปฏิบติั (ท าใหเ้กิดทกัษะ Skills) ในขณะที่องคป์ระกอบส่วนที่เหลือ คือ Self-Concept (เจตคติ 
ค่านิยม และความเห็นเก่ียวกับภาพลกัษณข์องตนเอง) รวมทัง้ Trail (บุคลิกลกัษณะประจ าของแต่
ละบคุคล) และ Motive (แรงจงูใจหรือแรงขบัภายในของแต่ละบุคคล) เป็นสิ่งที่พฒันายาก เพราะสิ่ง
ที่ซ่อนอยู่ภายในตัวบุคคล แนวคิดดังกล่าวอธิบายโดยโมเดลภูเขาน า้แข็ง (Iceberg Model) ไดว้่า 
ความแตกต่างระหว่างบคุคลเปรียบไดก้บัภูเขาน า้แข็ง สว่นที่เห็นไดง้่ายและพฒันาไดง้่าย คือ ส่วนที่
ลอยอยู่เหนือน า้ นั่นคือ องคค์วามรูแ้ละทักษะต่าง ๆ ที่บุคคลมีอยู่ และส่วนที่มองเห็นไดย้ากอยู่ใต้
ผิวน า้ ไดแ้ก่ แรงจูงใจ อปุนิสยั ภาพลกัษณภ์ายใน และบทบาทที่แสดงออกต่อสงัคม ส่วนที่อยู่ใตน้ า้
มีผลต่อพฤติกรรมในการท างานของบุคคลและเป็นส่วนที่พฒันาไดย้าก ซึ่ง McClelland ไดอ้ธิบาย
ความหมายขององคป์ระกอบทัง้ 5 สว่น ไวด้งันี ้

1. ความรู้ (Knowledge) คือความรูเ้ฉพาะในเรื่องที่ต้องรู ้เป็นความรู้ที่ เป็น
สาระส าคญั เช่น ความรูภ้าษาองักฤษ ความรูด้า้นเครื่องยนต ์ความรูด้า้นการบริหาร เป็นตน้ 
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2. ทักษะ (Skills) คือ สิ่งที่บุคคลกระท าได้ดีและฝึกปฏิบัติเป็นประจ าจนเกิด
ความช านาญ เช่น ทักษะทางดา้นกีฬา ทักษะทางดา้นคอมพิวเตอร ์ทักษะทางการถ่ายทอดความรู ้
เป็นตน้ ทกัษะที่เกิดไดน้ัน้มาจากพืน้ฐานทางความรูแ้ละสามารถปฏิบติัไดอ้ย่างคล่องแคล่วว่องไว 

3. เจตคติ ค่านิยม และความเห็นเก่ียวกับภาพลักษณ์ของตน หรือสิ่งที่บุคคล
เชื่อว่าตนเองเป็น (Self-Concept) เช่น ความมั่นใจในตนเอง 

4. บุคลิกลกัษณะประจ าของแต่ละบุคคล (Traits) เป็นสิ่งที่อธิบายถึงบุคคลนัน้ 
ๆ เช่น คนที่มีความน่าเชื่อถือและไวใ้จได ้หรือมีลกัษณะเป็นผูน้  า เป็นตน้ 

5. แรงจูงใจ/ หรือแรงขับภายใน (Motive) เป็นพลังที่ ท าให้บุคคลแสดง
พฤติกรรมเพื่อมุ่งไปสู่สิ่งที่เป็นเป้าหมาย เช่น บุคคลที่มุ่งผลส าเร็จ (Achievement Orientation) มัก
ชอบตั้งเป้าหมายที่ทา้ทายและพยายามท างานให้ส  าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว ้ตลอดจนพยายาม
ปรบัปรุงวิธีการท างานของตนเองตลอดเวลา 

 

ภาพประกอบ 4 โมเดลภเูขาน า้แข็ง (Iceberg Model) 

สว่นที่อยู่เหนือน า้ สามารถสงัเกตไดง้่าย ประกอบดว้ย 
1. ทักษะ (Skills) หมายถึง สิ่งที่บุคคลรูแ้ละสามารถท าได้เป็นอย่างดีจนเกิด

เป็นความช านาญ เช่น ทักษะทางด้านกีฬา ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร ์ทักษะทางการถ่ายทอด
ความรู ้

2. ความรู ้(Knowledge) หมายถึง สิ่งที่บุคคลรูแ้ละเขา้ใจในหลักการ แนวคิด
เฉพาะดา้น เช่น ความรูภ้าษาองักฤษ ความรูด้า้นการบริหาร เป็นตน้ 

สว่นที่อยู่ใตน้ า้ สงัเกตเห็นไดย้าก ประกอบดว้ย 
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1. บทบาททางสงัคม (Social Image) หมายถึง สิ่งที่บุคคลตอ้งการสื่อใหบุ้คคล
อ่ืนในสงัคมเห็นว่าเป็นตวัเขามีบทบาทต่อสงัคม เช่น ชอบช่วยเหลือผูอ่ื้น เป็นตน้ 

2. ภาพพจนท์ี่รบัรูต้ัวเอง (Self-Image) หมายถึง ภาพพจนท์ี่บุคคลมองตนเอง
ว่าเป็นอย่างไร เช่น เป็นผูน้  า เป็นผูเ้ชี่ยวชาญ เป็นศิลปิน เป็นตน้ 

3. อปุนิสยั (Traits) หมายถึง ลกัษณะนิสยัใจคอของบุคคลเป็นพฤติกรรมถาวร 
เช่น เป็นคนใจเย็น เป็นคนอ่อนนอ้มถ่อมตน เป็นตน้ 

4. แรงกระตุ้น (Motive) หมายถึง พลังขับเคลื่อนที่เกิดจากภายในจิตใจของ
บุคคล ที่จะส่งผลกระทบต่อการกระท า เช่น เป็นคนที่มีความอยากที่จะประสบความส าเร็จ การ
กระท าสิ่งต่าง ๆ จึงออกมาในลกัษณะของการมุ่งไปสู่ความส าเร็จตลอดเวลา 

Boyatzis (1982) กล่าวว่า รูปแบบของสมรรถนะ หมายถึง องคป์ระกอบที่ส  าคัญ 
5 องคป์ระกอบ ดงันี ้

1. แรงจูงใจ (Motives) คือ เรื่องที่เก่ียวกบัการก าหนดเป้าหมายหรือภาพการณ ์
โดยปรากฏในรูปแบบที่หลากหลายที่ผลกัดนัและน าไปสูพ่ฤติกรรมของแต่ละบุคคล 

2. ลกัษณะเฉพาะ (Traits) คือ ลกัษณะเฉพาะหรืออุปนิสยัของแต่ละคนในการ
ตอบสนองต่อสิ่งกระตุน้ที่เหมือนกนั แรงจูงใจและลกัษณะเฉพาะตวัเกิดขึน้ไดท้ัง้ในระดบัที่มีสติและ
ไม่มีสติ 

3. ภาพลักษณ์ (Self-Image) คือ ความเข้าใจตนเองและการประเมินความ
เขา้ใจ ค าจ ากดัความนีม้าพรอ้มกบัการสรา้งแนวความคิดและการนบัถือตนเอง 

4. บทบาททางสงัคม (Social Role) คือ สิ่งที่บุคคลตอ้งการสื่อใหผู้อ่ื้นในสงัคม
เห็นว่าตวัเขามีบทบาทต่อสงัคมอย่างไร เช่น การเป็นผูน้  าทีมงาน ความมีจรยิธรรม 

5. ทักษะ (Skill) คือ ความสามารถในการแสดงพฤติกรรมที่ เป็นระบบและ
ต่อเนื่องจนบรรลเุป้าหมายการท างาน 

Spencer and Spencer (1993) ได้กล่ าวถึ ง  อ งค์ป ระกอบของสมรรถนะ
ประกอบดว้ย 5 ปัจจยั ดงันี ้

1. แรงจูงใจ หมายถึง สิ่งที่บุคคลตอ้งการหรือคิดตรงกนัในการกระท าซึ่งจะเป็น
แรงขับหรือเลือกพฤติกรรมที่แสดงออกมา สิ่งที่จะผลักดัน ชี ้ทางและเลือกที่จะให้บุคคลแสดง
พฤติกรรมเพื่ อให้บรรลุเป้าหมาย เช่น คนท่ีมีแรงผลักดันใฝ่สัมฤทธิ์สูงจะเป็นคนท่ีพยายาม
ตัง้เปา้หมายที่ทา้ทาย และเต็มไปดว้ยความรบัผิดชอบเพื่อที่จะบรรลเุป้าหมาย 
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2. คุณลักษณะ หมายถึง คุณลักษณะทางกายภาพและคุณลักษณะภายใน 
เช่น การควบคมุอารมณ ์

3. การรบัรูต้นเอง หมายถึง ทศันคติ ค่านิยมและภาพลกัษณท์ี่แต่ละคนรบัรู ้ซึ่ง
สิ่งเหลา่นีข้องบคุคลจะท าใหเ้กิดปฏิกิริยาต่อแรงจงูใจ และท านายถึงพฤติกรรมของสถานการณต่์างๆ 

4. ความรู ้หมายถึง ขอ้มลูที่แต่ละคนรวบรวมและสะสมเอาไว ้
5. ทกัษะ หมายถึง ความสามารถในการท างาน ทัง้ที่ตอ้งใชท้กัษะทางกายและ

ทกัษะทางความคิด 
วิเชียร อินทรสมพันธ์ (2546) อา้งอิงจาก Grange; & Medsker. 1996) ไดจ้ าแนก

สมรรถภาพทางการเรียนรู ้ซึ่งมีส่วนสมัพันธ์กับการฝึกอบรมเพื่อเสริมสรา้งสมรรถภาพของบุคคล 
ออกเป็น 5 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. ค วามส าม ารถทางการบ รรยายข้ อมู ล  (Verbal Information) เป็ น
ความสามารถในการบรรยายความรูห้รือขอ้มูลที่ไดร้บั ดว้ยการบอก ประกาศ อธิบาย พรรณนาเป็น
การบอกได้ถึงข้อมูลนั้น พฤติกรรมที่แสดงออกมาเป็นการแสดงข้อมูลที่ได้รบัออกมาโดยตรง ไม่
จ าเป็นตอ้งปรบัปรุงหรือประยุกตข์อ้มลูนัน้ 

2. ทักษะเชาว์ปัญญา (Intellectual Skills) เป็นการผลิตความรู้ โดยการ
ปฏิสมัพนัธก์บัสิ่งแวดลอ้มโดยใชส้ญัลกัษณ ์เป็นการรูว้ิธีการหรือรูจ้กัการปฏิบติัการว่าท าอย่างไร ซึ่ง
สามารถจ าแนกทกัษะทางเชาวปั์ญญานีอ้อกเป็น 

2.1 การจ าแนกแยกแยะ (Discrimination) เป็นความสามารถในการจ าแนก
แยกแยะตามลกัษณะที่ปรากฏอยู่ 

2.2 มโนทัศน์ (Concept) เป็นการจ าแนกหรือจัดหมวดหมู่ โดยใช้การ
วิจารณญาณตามคณุลกัษณะเขา้ดว้ยกนั 

2.3 กฎระเบียบทั่ วไป (Rules) เป็นการจ าแนกและจัดหมวดหมู่ โดย
ความสมัพนัธร์ะหว่างตัง้แต่ 2 มโนทศันท์ี่มีคณุลกัษณะเดียวกนั 

2.4 ขอ้บงัคบัระดบัสูง (High Order Rules) เป็นความสามารถในการจัดรวม
ระหว่างกฎระเบียบ เพื่อแกปั้ญหาหรือแสดงออกถึงงานต่าง ๆ 

3. ทักษะการเคลื่อนไหวของกลา้มเนือ้ (Motor Skill) เป็นสมรรถภาพที่ตอ้งการ
เคลื่อนไหวจากการปฏิบติัดว้ยความแม่นย า ความราบเรียบ และมีจงัหวะเวลาที่ดี ซึ่งจะรวมไปถึงการ
ท างานใหม้ีการประสานระหว่างตาและมือ การทรงตวั และกิจกรรมที่ปฏิบติัอย่างกวา้งขวาง เช่น การ
เลน่เทนนิส หรือการขบัรถ เป็นตน้ 
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4. เจตคติ (Attitude) ซึ่งมีองค์ประกอบ คือ ความรู้ ความเชื่อ (Cognitive/ 
Belief) อารมณ์ (Emotional) และพฤติกรรม (Behavioral/ Action) โดยปกติเจตคติเป็นส่วนที่ เน้น
เฉพาะภาวะภายในเท่านัน้ แต่ในที่นีจ้ะหมายถึง ส่วนประกอบที่เป็นพฤติกรรมหรือแนวโนม้เอียงของ
เจตคติที่สง่ผลต่อพฤติกรรม สามารถสงัเกตเห็นไดโ้ดยตรง 

5. ยุทธศาสตรท์างความรู้ (Cognitive Strategies) เป็นสมรรถภาพที่ท าให้
บคุคลสามารถเป็นสมรรถภาพที่ตอ้งการและมีความจ าเป็นมากกว่าสมรรถภาพอ่ืน เพราะสามารถใช้
ใหเ้กิดสมรรถภาพอ่ืนได ้ยุทธศาสตรท์างความรูน้ีส้ะทอ้นและช่วยใหส้มรรถภาพการเรียนรู ้และท าให้
เกิดการเรียนรูใ้นระดบัการควบคมุดา้นปฏิบติัการ ทัง้แบบธรรมดาและซบัซอ้น 

อรอุมา รุ่งเรืองวณิชกุล, 2556, อ้างถึงใน Hall Gene. E and Johes Howard L 
(1976) ไดม้ีแนวทางในการวิเคราะหส์มรรถนะที่พิจารณาจากสาระบบของสมรรถนะ ประกอบดว้ย
สมรรถนะ 5 ดา้น คือ 

1. สมรรถนะดา้นความรู ้(Cognitive Competencies) เป็นความรูเ้ฉพาะอย่าง
ความเขา้ใจ ความสามารถทางสติปัญญา รวมทัง้ทกัษะที่แสดงออกมา เช่น สมรรถนะดา้นความรูเ้ชิง
ทฤษฎีหลกัวิชาการ เป็นตน้ 

2. สมรรถนะดา้นจิตพิสัย (Affective Competencies) เป็นความสามารถของ
บคุคลที่ยดึมั่นในคณุค่าต่าง ๆ จะเก่ียวขอ้งกบัความสนใจ จิตส านึก ค่านิยม 

3. สมรรถนะดา้นการปฏิบัติ (Performance Competencies) สมรรถนะดา้นนี ้
จะเก่ียวขอ้งกับพฤติกรรมการแสดงออก ทักษะการปฏิบัติทางกายภาพดา้นต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะมี
สมรรถนะดา้นความรูเ้ป็นพืน้ฐาน ความรูเ้ก่ียวกบัทฤษฎีเป็นพืน้ฐานส าคญัในการแสดงออกถึงทกัษะ
สมรรถนะ และสมรรถนะย่อยต่าง ๆ เช่น ความสามารถในการรูจ้ักตั้งค าถามในการสอนที่มุ่งเน้น
ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง ทกัษะการคิดวิเคราะห ์เป็นตน้ 

4. สมรรถนะดา้นผลผลิต (Product Competencies) เป็นความสามารถในการ
น ามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ได้ สมรรถนะด้านนี ้มักเป็นคุณสมบัติของวิชาชีพที่มุ่ ง
ความส าเรจ็ในวิชาชีพจากการท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได ้

5. สมรรถนะดา้นประสบการณ์ที่มีความหมาย (Expressive Competencies) 
เป็นความสามารถที่ เกิดประสบการณ์ที่มีคุณค่าต่อไปในภายหน้า ถึงแม้ว่าผลลัพธ์ที่ เกิดจาก
ประสบการณท์ี่มีความหมายนีไ้ม่สามารถวิเคราะหไ์ดท้นัทีก็ตาม 

ดังนัน้ สรุปองคป์ระกอบของสมรรถนะ ในการวิจัยครัง้นี ้ที่ไดจ้ากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ (1) ความรู ้(Knowledge) หมายถึง ความรู ้ความเข้าใจเฉพาะใน



 41 

ศาสตร์ที่ เก่ียวข้อง ความรู้ในทฤษฎี  หลักการที่ เกิดจากการเรียนรู้ (2) ทักษะ (Skill) หมายถึง 
ความสามารถในการแสดงพฤติกรรมที่ปฏิบติัจนเกิดความช านาญ ทัง้ทักษะทางกายและกระบวนการ
คิดอย่างเป็นระบบ (3) เจตคติ (Attitude) หมายถึง ทัศนคติ ความเชื่อ อารมณ์ พฤติกรรมที่แสดงออก
จากภายใน ความเชื่อมั่นใจตนเอง (4) บุคลิกภาพ (Characteristics) หมายถึง ภาพลกัษณท์ี่บ่งบอกถึง
ตวัตนของบุคคลนัน้ ๆ และ (5) แรงจูงใจ (Motive) หมายถึง พลงัภายในจิตใจของบุคคลที่ส่งผลต่อการ
กระท า  

2.3 ความส าคัญของสมรรถนะ 
ในโลกของการแข่งขันทางธุรกิจมีการวิจัยพบว่า การพัฒนาคน คู่แข่งจะสามารถตาม

ทนัตอ้งใชเ้วลา 7 ปี ในขณะที่เทคโนโลยีใชเ้วลาเพียง 1 ปีก็ตามทนั เพราะซือ้หาได ้ดงันัน้สมรรถนะจึง
มีความส าคญัต่อการปฏิบติังานของขา้ราชการและองคก์าร ดงันี ้

1. ช่วยให้การคัดสรรบุคคลที่มีลักษณะดีทั้งความรู ้ทักษะ และความสามารถ
ตลอดจนพฤติกรรมที่เหมาะสมกบังาน เพื่อปฏิบติังานใหส้  าเร็จตามความตอ้งการขององคก์รอย่าง
แทจ้รงิ 

2. ช่วยใหผู้ ้ปฏิบัติงานทราบถึงระดับความสามารถของตัวเองว่าอยู่ในระดับใด 
และตอ้งพฒันาในเรื่องใด ซึ่งจะช่วยใหเ้กิดการเรียนรูด้ว้ยตนเองไดม้ากขึน้ 

3. ใชป้ระโยชนใ์นการพฒันาฝึกอบรมแก่ขา้ราชการ บคุลากร 
4. ช่วยสนับสนุนให้ตัวชี ้วัดหลักของผลงาน (KPls) บรรลุเป้าหมาย เพราะ

สมรรถนะจะเป็นตัวบ่งบอกไดว้่า ถา้ตอ้งการใหบ้รรลุเป้าหมายตาม KPls แลว้ จะตอ้งใชส้มรรถนะ
ตวัไหนบา้ง 

5. ป้องกันไม่ให้ผลงานเกิดจากโชคชะตาเพียงอย่างเดียว เช่น ยอดขายของ
พนกังานขายเพิ่มขึน้สงูกว่าเป้าที่ก าหนดทัง้ ๆ ที่พนกังานขายคนนัน้ไม่ค่อยตัง้ใจท างานมากนกั แต่
เนื่องจากความตอ้งการของตลาดสงู จึงท าใหย้อดขายเพิ่มขึน้เองโดยไม่ตอ้งลงแรงอะไรมาก แต่ถา้มี
การวดัสมรรถนะแลว้ จะท าใหส้ามารถตรวจสอบไดว้่าพนกังานคนนัน้ประสบความส าเรจ็เพราะโชค
ช่วยหรือดว้ยความสามารถของเขาเอง 

6. ช่วยใหเ้กิดการหล่อหลอมไปสู่สมรรถนะขององคก์รที่ดีขึน้ เพราะถา้ทุกคนปรบั
สมรรถนะของตัวเองใหเ้ขา้กับผลงานที่องคก์รตอ้งการอยู่ตลอดเวลาแลว้ ในระยะยาวก็จะส่งผลให้
เกิดเป็นสมรรถนะเฉพาะขององคก์รนัน้ ๆ เช่น เป็นองคก์ารแห่งการคิดสรา้งสรรค ์
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2.4 การก าหนดสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
การจะเลือกใชว้ิธีการใดวิธีการหนึ่งในการก าหนดสมรรถนะในการปฏิบัติงานจะตอ้ง

พิจารณาตามความเหมาะสม (อัจริยา วัชราวิวัฒน์, 2544, อ้างถึงใน Swansburg R. C & L. C. 
Swangurg, 1995) มีวิธีการก าหนดสมรรถนะต่าง ๆ ไวด้งันี ้

1. การก าหนดสมรรถนะโดยการประเมินความต้องการ (Needs Assessment) 
โดยการศึกษาจากกลุ่มผูใ้ช ้และนโยบายต่าง ๆ ถึงความตอ้งการที่จะใหม้ีการจัดเตรียมบุคคลให้
สามารถปฏิบติังานใด มีความรู ้ทกัษะ และเจตคติอย่างไร 

2. การก าหนดสมรรถนะโดยการวิเคราะห์งาน (Task Analysis) โดยการจ าแนก
เนื ้อหาและเป้าหมายของงานให้อยู่ในรูปของงานที่ต้องปฏิบัติหรือต้องเรียนรู ้และแจงย่อยใน
รายละเอียดของแต่ละงานใหเ้ป็นระดบัย่อยมากที่สดุ การวิเคราะหง์านจะช่วยในการก าหนดงานที่
ตอ้งการใหเ้กิดแก่ผูป้ฏิบติัไดใ้นรายละเอียด 

3. การวิเคราะหก์ิจกรรมของผูป้ฏิบัติวิชาชีพ โดยการเก็บขอ้มูลจากกิจกรรมการ
ปฏิบติัในงานประจ าจากการสงัเกตโดยใชใ้นรายละเอียด 

4. การก าหนดสมรรถนะ โดยการวิเคราะหส์มรรถนะอย่างเป็นระบบ (Systemic 
Competencies Analysis) หมายถึง เทคนิคการก าหนดสมรรถนะหรือเป้าหมายที่พัฒนามาจาก
ระบบการวิเคราะหป์กติ ดว้ยการจ าแนกเนือ้หาของงานออกเป็นหน่วยย่อยที่เป็นรูปแบบที่ชดัเจน 

5. การใชผู้ ้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ (Expert Judgment) การใช้ผู ้เชี่ยวชาญ
เป็นกลุ่มในการตัดสินใจแจกแจงพฤติกรรมของนกัปฏิบติัการวิชาชีพว่าผูม้ีสมรรถนะในวิชาชีพนัน้ 
ตอ้งมีความรูเ้รื่องใดบา้ง มีทกัษะที่ตอ้งการและตอ้งมีเจตคติทางวิชาชีพอะไรบา้ง 

6. การศกึษาสภาพความเป็นจรงิในสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง 
7. การศกึษาสมรรถนะ โดยการวิเคราะหต์ามหลกัการทฤษฎีและต ารา 

ส านกัคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 
ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนหรือเรียก โดยย่อว่า ก.พ. เป็นองคก์าร

กลางดา้นการบริหารทรพัยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใตร้ะบบคุณธรรม ท าหนา้ที่ส่งเสริม
การพัฒนาขา้ราชการ และเจา้หนา้ที่ของรฐัใหม้ีคุณภาพชีวิตและการท างานที่ดี และพัฒนาระบบ
การบริหารก าลงัคนในราชการ ใหเ้ป็นกลไกการขบัเคลื่อนยุทธศาสตรช์าติอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ที่คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน หรือ ก.พ. คือ คณะกรรมการที่รบัผิดชอบงานดา้นการบรหิารทพั
ยากรบุคคลของภาครฐั ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่ตัง้
เมื่อปีพุทธศักราช 2471 ใชช้ื่อในขณะนั้นว่า “ก.ร.พ.” หรือ “คณะกรรมการรกัษาพระราชบัญญัติ
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ระเบียบขา้ราชการพลเรือน” เพื่อท าหนา้ที่ด  าเนินการจดัสอบคดัเลือกผูเ้ขา้รบัราชการพลเรือน และ
จัดการศึกษาใหน้ักเรียนหลวงฝ่ายพลเรือนที่ส่งไปศึกษายังต่างประเทศ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อจาก 
ก.ร.พ. เป็น ก.พ. ท าหนา้ที่ดูแลใหก้ารด าเนินการดา้นบริหารงานบุคคลของขา้ราชการพลเรือน ใน
กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือนนับตัง้แต่การ
ก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือน การสอบเพื่อบรรจุบุคคลเขา้รบัราชการ การแต่งตั้ง โยกยา้ย 
การเลื่อนต าแหน่ง และอัตราเงินเดือนไปจนถึงการด าเนินการทางวินัย การออกจากราชการ และ
เรื่องที่เก่ียวขอ้ง บทบาทของ ก.พ. จึงมีความส าคัญยิ่งต่อการบริหารราชการแผ่นดินโดยรวม ดว้ย
การพิจารณา และด าเนินการเพื่อใหไ้ดม้าและรกัษาไวซ้ึ่งขา้ราชการที่ดี มีความรู ้ความสามารถสูง 
ให้ได้คนที่เหมาะสมกับงานและโดยประหยัด รวมถึงการรกัษาขวัญและส่งเสริมก าลังใจในการ
ท างานของขา้ราชการเป็นส่วนรวม ถือเป็นการเตรียมก าลงัคนภาครฐัใหม้ีความพรอ้มและสามารถ
ผลกัดนันโยบายของรฐัใหส้มัฤทธิ์ผลตามเป้าประสงค ์อนัจะช่วยใหป้ระเทศชาติกา้วหนา้ไปขา้งหนา้
อย่างมั่นคง 

ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน จึงด าเนินการร่วมกบัที่ปรกึษาพฒันา
ระบบจ าแนกต าแหน่งและค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูประบบบริหารจัดการ
ภาครฐั และส่งเสรมิใหข้า้ราชการพฒันาและใชส้มรรถนะของตนใหเ้กิดผลสมัฤทธิ์ในการท างานเพื่อ
ประชาชน จึงได้ศึกษาเพื่อน าสมรรถนะมาปรบัใช้ในระบบราชการมีสมรรถนะ 2 ประเภท คือ 
สมรรถนะหลกั และสมรรถนะประจ ากลุม่งาน ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้

สมรรถนะหลัก หมายถึง คุณลักษณะร่วมกันของข้าราชการพลเรือน มี
จดุมุ่งหมายเพื่อหลอ่หลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่ประสงคร์่วมกนั ประกอบดว้ย 

1. การมุ่ งผลสัมฤทธิ์  (Achievement motivation) ความมุ่งมั่ นจะปฏิบัติ
หนา้ที่ราชการใหดี้หรือใหเ้กินมาตรฐานที่มีอยู่ โดยมาตรฐานนีอ้าจเป็นผลการปฏิบติังานที่ผ่านมาของ
ตนเอง หรือเกณฑว์ดัผลสมัฤทธิ์ท่ีส่วนราชการก าหนดขึน้ อีกทัง้ยังหมายรวมถึง การสรา้งสรรคพ์ัฒนา
ผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยากและทา้ทายชนิดที่อาจไม่เคยมีผูใ้ดสามารถ
กระท าไดม้าก่อน 

2. บริการที่ดี (Service mind) ความตัง้ใจและความพยายามของขา้ราชการ
ในการใหบ้ริการต่อประชาชน ขา้ราชการ หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) ความสนใจใฝ่รู ้สั่งสม
ความรูค้วามสามารถของตนในการปฏิบติัหนา้ที่ราชการดว้ยการศึกษา คน้ควา้และพฒันาตนเองอย่าง
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ต่อเนื่อง จนสามารถประยุกตใ์ชค้วามรูเ้ชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ เขา้กับการปฏิบติัราชการให้
เกิดผลสมัฤทธิ์ 

4. การยึดมั่นในความถูกตอ้งชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity) การด ารง
ตนและประพฤติปฏิบติัอย่างถูกตอ้งเหมาะสมทัง้ตามกฎหมาย คณุธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และ
จรรยาบรรณขา้ราชการเพื่อรกัษาศกัดิ์ศรีแห่งความเป็นขา้ราชการ 

5. การท างานเป็นทีม (Teamwork) ความตัง้ใจที่จะท างานร่วมกบัผูอ่ื้น เป็น
ส่วนหนึ่งของทีม หน่วยงาน หรือส่วนราชการ โดยผูป้ฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิก ไม่จ าเป็นตอ้งมีฐานะ
หวัหนา้ทีม รวมทัง้ความสามารถในการสรา้งและรกัษาสมัพนัธภาพกบัสมาชิกในทีม 

สมรรถนะประจ ากลุ่มงาน คือ สมรรถนะที่ก าหนดเฉพาะส าหรบักลุ่มงาน เพื่อ
สนับสนุนใหข้า้ราชการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมแก่หนา้ที่และส่งเสรมิใหป้ฏิบติัภารกิจในหนา้ที่ให้
ดียิ่งขึน้ โดยโมเดลสมรรถนะก าหนดให้แต่ละกลุ่มงานมีสมรรถนะประจ ากลุ่มงานละ 3 สมรรถนะ 
(ยกเวน้กลุ่มงานนกับริหารระดับสงูมี 5 สมรรถนะ) สมรรถนะประจ ากลุ่มงานมีทัง้หมด 20 สมรรถนะ
ด้วยกัน คือ 1) การคิดวิ เคราะห์ (Analytical thinking) 2) การมองภาพองค์รวม (Conceptual 
thinking) 3) การพฒันาศกัยภาพคน (Caring & developing others) 4) การสั่งการตามอ านาจหนา้ที่ 
(Holding people accountable) 5) การสืบเสาะหาขอ้มูล (Information seeking) 6) ความเขา้ใจใน
ข้ อ แ ต ก ต่ า งท า งวัฒ น ธ รรม  (Cultural sensitivity)  7) ค ว าม เข้ า ใจ ผู้ อ่ื น  ( Interpersonal 
understanding) 8) ความเข้าใจองค์กรระบบข้าราชการ (Organizational awareness) 9) การ
ด าเนินการเชิงรุก (Pro activeness) 10) ความถูกตอ้งของงาน (Concern for order) 11) ความมั่นใจ
ในตนเอง (Self confidence) 12) ความยืดหยุ่นผ่อนปรน (Flexibility) 13) ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 
(Communication & influencing) 14) สภาวะผู้น า (Leadership) 15) สุนทรียภาพทางศิลปะ 
(Aesthetic quality) 16) วิสัยทัศน์ (Visioning) 17) การวางกลยุทธ์ภาครัฐ (Strategic orientation) 
18) ศักยภาพเพื่อน าการปรบัเปลี่ยน (Change leadership) 19) การควบคุมตนเอง (Self-control) 
20) การใหอ้ านาจผูอ่ื้น (Empowering others) (ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน, 2548, 
มกราคม) 

ส าหรับการจัดท าสมรรถนะส าหรับข้าราชการพลเรือน เพื่ อก าหนดความรู ้
ความสามารถ คณุลกัษณะเชิงพฤติกรรม ที่จ  าเป็นตาลกัษณะของงาน ใหเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติัที่
มีคณุภาพและเป็นการก าหนดพฤติกรรมบ่งชีข้องแต่ละสมรรถนะใหเ้ป็นไปอย่างถกูตอ้งตามค าจ ากดั
ความ ใหผู้ป้ฏิบติังานและผูท้ี่เก่ียวขอ้งไดศ้ึกษาท าความเขา้ใจ ใชป้ระกอบการก าหนดสมรรถนะหลกั
ในการปฏิบัติงานไดอ้ย่างถูกตอ้ง และมีสมรรถนะตามหน้าที่อีก 20 สมรรถนะ ให้เลือกตามความ
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เหมาะสม โดยค านึงถึงลักษณะหน้าที่ความรบัผิดชอบ คุณภาพงาน เพื่อใหก้ารบริหารทรพัยากร
บุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน แตกต่างกับ (ณรงค์วิทย ์แสนทอง, 
2547) และ (จิรประภา อัครบวร, 2549) กล่าวว่า ประเภทของสมรรถนะสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 
คือ สมรรถนะหลกั (Core Competency) สมรรถนะหนา้ที่ (Functional Competency) และสมรรถนะ
ทั่วไป (General Competency) ซึ่งหมายถึง การเป็นแนวทางที่ดีให้ทุกคนปฏิบัติในการด าเนินชีวิต
และด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างดี สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2558) ที่ก าหนดใหม้ีโครงสรา้งหลกัสูตร ประกอบไปดว้ย 1. หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป มุ่งเสริมสรา้งความเป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์ มีความรอบรูอ้ย่างกวา้งขวาง เขา้ใจและเห็นคุณค่า
ของตนเอง ผูอ่ื้น สงัคม ศิลปวฒันธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พฒันา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พรอ้มให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็น
พลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสงัคมโลก 2. หมวดวิชาเฉพาะ ที่มุ่งใหผู้เ้รียนมีความรู ้ความ
เขา้ใจ และปฏิบติังานไดเ้ป็นอย่างดีตามพืน้ฐานวิชาชีพและวิชาชีพที่จ  าเป็น และ 3. หมวดวิชาเลือก
เสรี ที่มุ่งใหผู้เ้รียนมีความรู ้ทักษะ และคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมตามที่ตนเองถนัดหรือสนใจ เมื่อ
ส าเรจ็การศกึษาสามารถปฏิบติัหนา้ที่ในองคก์รไดเ้ป็นอย่างดี 

ดังนัน้ สรุปการก าหนดสมรรถนะในการปฏิบัติงาน จากการศึกษาแนวคิดดังกล่าวสามารถ
ก าหนดได ้ 

1. การประเมินงาน ความมุ่งมั่ นในการปฏิบัติงาน ความสร้างสรรค์ของผลงาน 
ความส าเรจ็ของงาน 

2. การวิเคราะหพ์ฤติกรรม ความมุ่งมั่นตัง้ใจ ความพยายาม ความสามารถ การท างาน
รว่มกบัผูอ่ื้น การท างานเป็นทีม การแสดงออกดา้นคณุธรรม จรยิธรรม 

3. การประเมินตนเอง คือ การวิเคราะหต์นเอง ประเมินความสามารถในการปฏิบติังาน 

3. แนวคิดการจัดการเรียนรู้พลศึกษา 
3.1 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualification Framework for 
Higher Education: TQF : HEd) หมายถึง กรอบที่แสดงระบบคณุวฒุิการศึกษาระดับอดุมศึกษาของ
ประเทศ ซึ่งประกอบดว้ย ระดับคุณวุฒิ การแบ่งสายวิชา ความเชื่อมโยงต่อเนื่องจากคุณวุฒิระดับ
หนึ่งไปสู่ระดับที่สูงขึน้ มาตรฐานผลการเรียนรูข้องแต่ละระดับคุณวุฒิซึ่งเพิ่มสูงขึน้ตามระดับของ
คณุวฒุิ ลกัษณะของหลกัสูตรในแต่ละระดบัคณุวฒุิ ปริมาณการเรียนรูท้ี่สอดคลอ้งกบัเวลาที่ตอ้งใช ้
การเปิดโอกาสใหเ้ทียบโอนผลการเรียนรูจ้ากประสบการณ์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรูต้ลอดชีวิต 
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รวมทั้งระบบและกลไกที่ให้ความมั่นใจในประสิทธิผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของสถาบันอุดมศึกษา ว่าสามารถผลิตบัณฑิตให้บรรลุคุณภาพตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู ้หลกัการส าคญัของกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ ยดึหลกั
ความสอดคลอ้งกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2545 ตลอดจนมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษา โดยมุ่งให้กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ เป็นเครื่องมือในการน าแนวนโยบายในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัด
การศึกษาตามที่ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ และ
มาตรฐานการอุดมศึกษาไปสู่การปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม เพราะกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษามีแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาหลกัสูตร การปรบัเปลี่ยนกลวิธี
การสอนของอาจารย ์การเรียนรูข้องนกัศึกษา ตลอดจนการวดัและประเมินผลการเรียนรูเ้พื่อใหม้ั่นใจ
ว่า บัณฑิตจะบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูต้ามที่มุ่งหวังไดจ้ริง มุ่งเนน้ที่มาตรฐานผลการเรียนรูข้อง
บณัฑิต (Learning Outcome) ซึ่งเป็นมาตรฐานขัน้ต ่าเชิงคุณภาพ เพื่อประกันคุณภาพบณัฑิตและ
สื่อสารใหห้น่วยงานและผูท้ี่เก่ียวขอ้งไดเ้ขา้ใจและมั่นใจถึงกระบวนการผลิตบณัฑิต โดยเริ่มที่ผลผลิต
และผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา คือ ก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรูข้องบัณฑิตที่คาดหวังไวก้่อน 
หลังจากนั้นจึงพิจารณาถึงองคป์ระกอบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้งในกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่จะ
ส่งเสริมใหบ้ณัฑิตบรรลถุึงมาตรฐานผลการเรียนรูอ้ย่างสอดคลอ้งและส่งเสริมกนัอย่างเป็นระบบ มุ่ง
ที่จะประมวลกฎเกณฑ์และประกาศต่าง ๆ ที่ไดด้  าเนินการไวแ้ลว้เขา้ด้วยกันและเชื่อมโยงเป็นเรื่อง
เดียวกัน ซึ่งจะสามารถอธิบายใหผู้เ้ก่ียวขอ้งไดเ้ขา้ใจอย่างชัดเจนเก่ียวกับความหมายและความมี
มาตรฐานในการจดัการศึกษาของคณุวฒุิหรือปริญญาในระดบัต่าง ๆ มุ่งใหค้ณุวฒุิหรือปริญญาของ
สถาบนัอดุมศึกษาใด ๆ ของประเทศไทยเป็นที่ยอมรบัและเทียบเคียงกนัไดก้บัสถาบนัอดุมศึกษาที่ดี
ทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาจะช่วยก าหนดความมี
มาตรฐานในการจัดการศึกษาในทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ โดยเปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษา
สามารถจัดหลักสูตร ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนไดอ้ย่างหลากหลาย โดยมั่นใจถึงผลผลิต
สุดทา้ยของการจัดการศึกษา คือ คุณภาพของบณัฑิตซึ่งจะมีมาตรฐานผลการเรียนรูต้ามที่มุ่งหวัง 
สามารถประกอบอาชีพไดอ้ย่างมีความสขุและภาคภูมิใจ เป็นที่พึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต และเป็นคน
ดีของสังคม ช่วยเพิ่มความเขม้แข็งและขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศไทย การเรียนรูแ้ละ
มาตรฐานผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย การเรียนรู ้
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่นกัศึกษาพฒันาขึน้ในตนเองจากประสบการณท์ี่ไดร้บัระหว่าง
การศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
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คาดหวังใหบ้ัณฑิตมีอย่างน้อย 5 ดา้น ดังนี ้ดา้นคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง 
การพัฒนานิสัยในการประพฤติอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และดว้ยความรบัผิดชอบทั้งในส่วนตน
และส่วนรวม ความสามารถในการปรบัวิถีชีวิตในความขัดแยง้ทางค่านิยม การพัฒนานิสัยและการ
ปฏิบั ติตนตามศีลธรรม ทั้งในเรื่องส่วนตัวและสังคม ด้านความรู้ (Knowledge) หมายถึ ง 
ความสามารถในการเขา้ใจ การนึกคิดและการน าเสนอขอ้มูล การวิเคราะหแ์ละจ าแนกขอ้เท็จจริงใน
หลกัการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ และสามารถเรียนรูด้ว้ยตนเองได ้ดา้นทกัษะทางปัญญา 
(Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะหส์ถานการณแ์ละการใชค้วามรู ้ความเขา้ใจ
ในแนวคิด หลกัการ ทฤษฎี และกระบวนการต่าง ๆ ในการคิดวิเคราะหแ์ละแกปั้ญหา เมื่อตอ้งเผชิญ
กับสถานการณ์ใหม่ ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รบัผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม 
การแสดงถึงภาวะผู้น า ความรบัผิดชอบต่อตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและ
รับผิดชอบในการเรียนรูข้องตนเอง ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis Communication and Information Technology Skills) 
หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข ความสามารถในการใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร์
และสถิติ ความสามารถในการสื่อสารทัง้การพดู การเขียน  และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  

นอกจากผลการเรียนรูท้ั้ง 5 ดา้นนี ้บางสาขาวิชาตอ้งการทักษะทางกายภาพสูง เช่น 
การเตน้ร  าดนตรี การวาดภาพ การแกะสลกั พลศึกษา การแพทย ์และวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์จึงตอ้ง
เพิ่มการเรียนรูท้างดา้นทกัษะพิสยั (Domain of Psychomotor Skill) 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้คือ ขอ้ก าหนดเฉพาะซึ่งเป็นผลที่มุ่งหวังให้ผูเ้รียนพัฒนาขึน้
จากการเรียนรูท้ั้ง 5 ด้าน ที่ได้รบัการพัฒนาระหว่างการศึกษา จากการเรียนและการเข้าร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ ที่สถาบันอุดมศึกษาจัดให้ทั้งในและนอกหลักสูตร และแสดงออกถึงความรูค้วาม
เข้าใจและความสามารถจากการเรียนรูเ้หล่านั้นได้อย่างเป็นที่เชื่อถือเมื่อเรียนจบในรายวิชาหรือ
หลกัสตูรนัน้แลว้ 

มาตรฐานผลการเรียนรูซ้ึ่งมีอย่างน้อย 5 ด้านดังกล่าวขา้งต้น เป็นมาตรฐานผลการ
เรียนรูข้องบณัฑิตทุกคนในทุกระดบัคณุวฒุิ โดยแต่ละดา้นจะมีระดบัความซบัซอ้นเพิ่มขึน้ เมื่อระดับ
คุณวุฒิสูงขึน้ ทักษะและความรูจ้ะเป็นการสะสมจากระดับคุณวุฒิที่ต  ่ากว่าสู่ระดับที่สูงขึน้ ดังนั้น 
มาตรฐานผลการเรียนรูข้องระดับคุณวุฒิใดคุณวุฒิหนึ่งจะรวมมาตรฐานผลการเรียนรูใ้นสาขา/
สาขาวิชาเดียวกนัของระดบัคณุวฒุิที่ต  ่ากว่าดว้ย 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ใช้กับนักศึกษาทุกคน แม้ว่าบาง
สาขาวิชานักศึกษาจ าเป็นตน้พัฒนาเป็นการเฉพาะ เช่น จรรยาบรรณของแพทย ์นักบัญชี และนัก
กฎหมาย เป็นตน้ 

มาตรฐานผลการเรียนรูด้า้นความรู ้ และดา้นทกัษะทางปัญญา จะเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั
สาขาวิชาที่เรียน ซึ่งตอ้งระบุรายละเอียดความรูแ้ละทกัษะของสาขาวิชาที่เหมาะสมกบัระดบัคณุวฒุิ
ไวใ้นรายละเอียดของหลกัสตูร และรายละเอียดของรายวิชา 

มาตรฐานผลการเรียนรูด้้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ
มุ่งหวังใหน้ักศึกษาทุกคนไม่ว่าจะเป็นระดับคณุวุฒิและสาขาวิชา ตอ้งบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้
ดา้นเหลา่นี ้

มาตรฐานผลการเรียนรูด้้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งหวังให้นักศึกษาทุกคนไม่ว่าจะเป็นระดับคุณวุฒิสาขาวิชา ต้องบรรลุ
มาตรฐานผลการเรียนรูด้า้นนี ้แต่ส าหรบันกัศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาที่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัมาตรฐาน
ผลการเรียนรูน้ีจ้ะตอ้งเนน้ใหม้ีความช านาญมากกว่านักศึกษาสาขาวิชาอ่ืน ๆ เช่น นักศึกษาที่เรียน
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะตอ้งมีความช านาญและทักษะตามมาตรฐานผลการเรียนรูด้า้น
ความรูแ้ละดา้นทกัษะทางปัญญาเก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มาตรฐานผลการเรียนรูแ้ต่ละดา้นของคณุวฒุิระดบัที่ 2 ปริญญาตรี อย่างนอ้ยตอ้งเป็น 
ดงันี ้

ด้านคุณธรรม จริยธรรม สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และ
วิชาชีพโดยใชดุ้ลยพินิจทางค่านิยม ความรูส้ึกของผูอ่ื้น ค่านิยมพืน้ฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางดา้นคณุธรรมและจริยธรรม อาทิ มีวินยั มีความรบัผิดชอบ ซื่อสตัยส์จุริต 
เสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดี เขา้ใจผูอ่ื้น และเขา้ใจโลก เป็นตน้ 

ดา้นความรู ้มีองค์ความรูใ้นสาขาวิชาอย่างกวา้งขวางและเป็นระบบ ตระหนัก  
รูห้ลักการและทฤษฎีในองค์ความรูท้ี่ เก่ียวข้อง ส าหรบัหลักสูตรวิชาชีพ มีความเข้าใจเก่ียวกับ
ความกา้วหนา้ของความรูเ้ฉพาะดา้นในสาขาวิชา และตระหนกัถึงงานวิจยัในปัจจุบนัที่เก่ียวขอ้งกบั
การแกปั้ญหาและการต่อยอดองคค์วามรู ้ส่วนหลกัสตูรวิชาชีพที่เนน้การปฏิบติั จะตอ้งตระหนกัใน
ธรรมเนียมปฏิบติั กฎระเบียบขอ้บงัคบั ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ ์

ด้านทักษะทางปัญญา สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและสามารถ
ประเมินขอ้มูลแนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งขอ้มูลที่หลากหลาย และใชข้อ้มูลที่ไดใ้นการ
แก้ไขปัญหาและงานอ่ืน ๆ ด้วยตนเอง สามารถศึกษาปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อนและเสนอแนะ
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แนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์โดยค านึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ทาง
ภาคปฏิบติั และผลกระทบจากการตัดสินใจ สามารถใชท้กัษะและความเขา้ใจอนัถ่องแทใ้นเนือ้หา
สาระทางวิชาการและวิชาชีพ ส าหรบัหลกัสตูรวิชาชีพ นกัศึกษาสามารถใชว้ิธีการปฏิบติังานประจ า
และหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างเหมาะสม 

ดา้นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ มีส่วนช่วยและเอือ้
ต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มได้อย่างสรา้งสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นผู้น าหรือสมาชิกของกลุ่ม สามารถ
แสดงออกซึ่งภาวะผูน้  าในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนและตอ้งใชน้วัตกรรมใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา มี
ความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพื ้นฐานของตนเองและของกลุ่ม 
รบัผิดชอบในการเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่อง รวมทัง้พฒันาตนเองและอาชีพ 

ดา้นทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
สามารถศึกษาและท าความเขา้ใจในประเด็นปัญหา สามารถเลือกและประยุกตใ์ชเ้ทคนิคทางสถิติ
หรือคณิตศาสตรท์ี่ เก่ียวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้า และเสนอแนะแนวทางในการ
แก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย  
และน าเสนอขอ้มูลสารสนเทศอย่างสม ่าเสมอ สามารถสื่อสารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ในการพูด 
การเขียน สามารถเลือกใชรู้ปแบบของการน าเสนอที่เหมาะสมส าหรบักลุม่บุคคลที่แตกต่างกนัได ้

3.2 การจัดการเรียนการสอนในยุคศตวรรษที ่21 
ปัจจุบันรูปแบบต่าง ๆ ของการจัดการศึกษาการเรียนรูเ้ปลี่ยนไปตามยุคศตวรรษที่ 21 

ดว้ยองคค์วามรูท้ี่เปลี่ยนไป เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่พัฒนาเพิ่มจ านวนขึน้จากเดิม รวมไปถึงพฤติกรรม
มนุษยท์ี่ไดม้ีการปรบัเปลี่ยนไป ทฤษฎีต่าง ๆ ของการศึกษาแบบเดิม ๆ อาจจะใชไ้ม่ประสบผลส าเร็จ
เท่าท่ีควร ทางดา้นผลสมัฤทธิ์ของการศึกษารูปแบบการเรียนการสอนและการเรียนรูต่้าง ๆ จึงจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ตอ้งปรบัเปลี่ยนเพื่อท าการพฒันาใหท้นัตามยุคสมยั กระบวนทศันก์ารศึกษาไทยของเราใน
อดีต ครูตอ้งเป็นผูท้  าการถ่ายทอดความรูต่้าง ๆ ใหผู้เ้รียนเพียงอย่างเดียว ดา้นเดียว และผูเ้รียนก็จะมี
หนา้ที่ท าการรบัความรูจ้ากที่ครูผูส้อนเป็นผูท้ี่ท  าการถ่ายทอดซึ่งมีความแตกต่างกนัมากกับปัจจุบนั 
การน าเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ เขา้มามีบทบาทและมีส่วนร่วมต่าง ๆ ในการที่จะถ่ายทอดความรู ้จาก
ครูผูส้อนมามอบใหก้บัผูเ้รียนโดยที่ผูเ้รียนจะตอ้งมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนต่าง ๆ เพิ่มมากยิ่งขึน้ 
การน าเทคโนโลยีไปใชร้่วมกันเพื่อส่งผลใหก้ับผูเ้รียนไดเ้กิดความสนใจ เขา้ใจ ร่วมสนุกสนาน และ
เกิดความกระตือรือรน้ ที่จะสนใจในการศึกษาและการเรียนรูต่้าง ๆ เพิ่มมากขึน้ 

การเรียนการสอนยุคศตวรรษที่  21 ครูจะต้องท าการเปลี่ยนแปลงแนวทางต่าง ๆ ที่
จัดรูปแบบการเรียนการสอน (Pedagogy) โดยจะต้องท าการให้ผู้เรียน เกิดการรักที่จะเรียนรู ้ 
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ศึกษาหาความรูต้ลอดชีวิต มีการก าหนดเป้าหมายต่าง ๆ ในการสอนที่จะสามารถท าให้ผูเ้รียนมี
ทักษะชีวิต ทักษะการคิด และทักษะด้านเทคโนโลยี ไอที ซึ่งไอทีนี ้ไม่ได้หมายถึง ใช้คอมพิวเตอร ์ 
ไอแพดเป็น แต่หมายถึงการที่เด็กรูต้วัว่า เมื่ออยากรูอ้ยากเรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้น เขาจะไปหาขอ้มลู
ต่าง ๆ (Data) เหล่านั้นได้ที่ไหน และเมื่อมีข้อมูลมาจะต้องท าการวิเคราะห์ให้ได้ว่าข้อมูลต่าง  ๆ 
เหล่านั้น มีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด สามารถท าการเปลี่ยนแปลงขอ้มูลต่าง ๆ เป็นความรู ้
(Knowledge) ส าหรบัตนเองได ้ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านีต้้องเกิดจากการที่เราฝึกฝนจนช านาญ โดยครู
จะตอ้งท าการใหเ้ด็กไดม้ีโอกาสทดลองสิ่งต่าง ๆ ดว้ยตนเองเสมอ ๆ 

ดังนั้นทักษะที่จะต้องเตรียมคนออกไปเป็น Knowledge Worker โดยครูเพื่อศิษยน์ั้น
จะตอ้งท าการเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยสิน้เชิงเพื่อใหเ้ป็น “ครูเพื่อศิษย ์ในศตวรรษที่ 21” ไม่ใช่ครูเพื่อ
ศิษย์ในศตวรรษที่  20 หรือศตวรรษที่  19 การเตรียมคนออกไปท างานในสายพานการผลิตในยุค
อุตสาหกรรม การศึกษาเรียนรูใ้นยุคศตวรรษที่ 21 ตอ้งเตรียมคนออกไปเป็นคนท างานที่ใชค้วามรู ้
(Knowledge Worker) และเป็นบุคคลส าหรับพรอ้มเรียนรู ้(Learning Person) ไม่ว่าจะประกอบ
สมัมาชีพใด ๆ มนุษยใ์นศตวรรษที่ 21 ตอ้งเป็นบุคคลที่พรอ้มเรียนรู ้และเป็นคนท างานที่ใชค้วามรู ้
แมจ้ะเป็นเพียงชาวนาหรือเกษตรกรก็ตอ้งเป็นคนที่พรอ้มเรียนรู ้และเป็นคนท างานที่ใชค้วามรู ้ ดงันัน้ 
ทกัษะส าคญัที่สดุของในยุคศตวรรษที่ 21 จึงเป็นทกัษะของการเรียนรู ้(Learning Skills) ครูเพื่อศิษย์
เองก็ตอ้งเรียนรู ้3R  8C และตอ้งเรียนรูต้ลอดชีวิต ถึงแมจ้ะเกษียณอายุจากการเป็นครูประจ าการ
ไปแลว้ เพราะเป็นการเรียนรูเ้พื่อชีวิตของตนเอง ในระหว่างเป็นครูประจ าการก็เรียนรูส้  าหรบัเป็นครู
เพื่อศิษย ์และเพื่อการด ารงชีวิตของตนเอง โดยย า้ว่าครูตอ้งเลิกเป็น “ผูส้อน” ตอ้งผันตัวเองมาเป็น
โคช้ หรือ Facilitator ของการเรียนของศิษย ์โดยที่ส่วนใหญ่เรียนแบบ PBL คือ โรงเรียนในยุคศตวรรษ
ที่ 21 ตอ้งเลิกเนน้สอน หนัมาเนน้เรียน เนน้ทัง้การเรียนของศิษย ์และของครู  3R ไดแ้ก่ 

1. (R) Reading (อ่านออก) 
2. (W) Riting (เขียนได)้ 
3. (A) Rithmetics (คิดเลขเป็น) 

8C ไดแ้ก่ 
1. Critical Thinking & Problem Solving (ทักษะดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

และทกัษะในการแกปั้ญหา) 
2. Creativity & Innovation (ทกัษะดา้นการสรา้งสรรค ์และนวตักรรม) 
3. Cross-cultural understanding (ทักษะด้านความ เข้าใจต่างวัฒ นธรรม  

ต่างกระบวนทศัน)์ 
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4. Collaboration, teamwork & leadership (ทกัษะดา้นความร่วมมือ การท างาน
เป็นทีม และภาวะผูน้  า) 

5. Communications, information & Media Literacy (ทักษะด้านการสื่ อสาร 
สารสนเทศ และรูเ้ท่าทนัสื่อ) 

6. Computing & ICT Literacy (ทั กษะด้านคอมพิ ว เตอร์ และ เทคโน โลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร) 

7. Career & Learning Skills (ทกัษะอาชีพและทกัษะการเรียนรู)้ 
8. Compassion (ความมีเมตตากรุณา มีวินยั มีคณุธรรม จรยิธรรม ฯลฯ) 

ส าหรับแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 ที่ เน้นสมรรถนะต่าง ๆ  
ทางสาขาวิชาชีพ การปรบัเปลี่ยนการเรียน ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนวิธีการสอน Passive Learning 
หรือเป็นกระบวนการเรียนรูต่้าง ๆ โดยการอ่าน ฟังบรรยายโดยเพื่อยึดเนือ้หา (Content Based) จาก
หนังสือต่าง ๆ และในต าราเป็นรูปแบบที่ครูในประเทศไทยคุ้นเคยและใช้กันมาก ครูจะพยายาม
บรรยายบอกทุกสิ่งทุกอย่างในต าราหรือหนงัสือ เพื่อใหน้กัเรียนจดบนัทึกแลว้น าไปใชเ้พื่อสอบวดัเป็น
คะแนนความรู ้โดยที่สรุปก็คือ ยึดครูเป็นศูนยก์ลาง (Teacher-centered) ต่อมาครูเริ่มน าเทคโนโลยี
มาช่วยในการน าเสนอ Content ใหน้ักเรียนไดร้บัความรู ้ก็ยังถือว่าเป็นการยึดครูเป็นศูนยก์ลางอยู่ 
ศตวรรษที่ 21 การจดักระบวนการการศึกษาและการเรียนรูจ้ึงพยายามปรบัเปลี่ยนบทบาทครูจากผูท้ี่
ท าการบรรยายมาเป็นคณะครูรว่มกนัออกแบบสรา้งสรรคก์ิจกรรมต่าง ๆ ในการจดักระบวนการเรียนรู ้
(Pedagogy) ใหน้ักเรียนสามารถน าไปใชเ้พื่อเป็นเครื่องมือไปเรียนรู ้สรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง ครู
เป็นผูอ้  านวยความสะดวกต่าง ๆ และร่วมท าการเสนอแนะเครื่องมือการเขา้ถึงองคค์วามรูต่้าง ๆ ผ่าน
วิธีการต่าง ๆ โดยเฉพาะที่ผ่านเทคโนโลยี เพื่อใหเ้ขา้ถึงความรูต่้าง ๆ ไดอ้ย่างรวดเร็วและกวา้งขวาง 
น าความรูท้ี่ได้มาท าการแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในห้องเรียน เรียกกระบวนการเรียนรูล้ักษณะนี ้ว่า 
Active Learning โดยที่ยึดจากนกัเรียนเป็นศนูยก์ลาง (Student-centered) (ส านกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2558) 

ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 4Cs 
การเรียนรูท้กัษะในศตวรรษที่ 21 นัน้การจดัการเรียนรูค้วรค านึงถึง มาตรฐานการ

เรียนการสอนศตวรรษที่  21 การประเมินผลหลักสูตรการเรียนการสอน การพัฒนาอาชีพและ
สภาพแวดลอ้ม การเรียนรูจ้ะตอ้งสอดคลอ้งกับระบบการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น ทักษะการ
เรียนรูแ้ละนวัตกรรม มีความส าคัญและจ าเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงระบบการเรียนการสอน หรือ
การศกึษาในศตวรรษที่ 21 
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ทกัษะการเรียนรูแ้ละนวตักรรมในศตวรรษที่ 21 เป็นทักษะที่มีความพรอ้มส าหรบั
การด ารงชีวิตที่ซบัซอ้นมากขึน้และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอ้มในการท างาน โดยมุ่งเน้น
ดา้นความคิดสรา้งสรรค ์การสื่อสาร การคิดเชิงวิเคราะหแ์ละการท างานร่วมกนั เป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อ
เตรียมความพรอ้มส าหรบัครูในอนาคต 

ความคิดสรา้งสรรคแ์ละนวัตกรรม คือ การใชค้วามหลากหลายของเทคนิคการใช้
ความคิด (การระดมความคิด) การสรา้งสรรค์ความคิดใหม่ๆ ที่คุ้มค่า วิเคราะห์และประเมินผล
ความคิดของตนเอง เพื่อปรบัปรุงและเพิ่มความคิดสรา้งสรรค์ของตนอยู่ตลอดเวลา การท างาน
ร่วมกับผูอ่ื้นอย่างสรา้งสรรค ์การสื่อสารความคิดใหม่ๆ ร่วมกัน เปิดกวา้งและตอบสนองมุมมอง
ใหม่ๆ มีการเสนอแนะในการท างานร่วมกัน  แสดงใหเ้ห็นถึงความคิดริเริ่มและสรา้งสรรค์ในการ
ท างานและเขา้ใจขอ้จ ากัด ในโลกปัจจุบันจริงที่จะใชค้วามคิดใหม่ดูความลม้เหลวเป็นโอกาสที่จะ
เรียนรู ้เขา้ใจว่าความคิดสรา้งสรรคแ์ละนวัตกรรมเป็นกระบวนการวัฏจักรของความส าเร็จและมี
ความผิดพลาดเล็ก ๆ บ่อยอยู่บา้ง การใชค้วามคิดสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม  การคิดเชิงวิพากษ์และ
การแกปั้ญหา การใชเ้หตุผลอย่างมีประสิทธิภาพ การใชเ้หตุผลในการท างานตามความเหมาะสม
กบัสถานการณ ์

การใชก้ารคิดเชิงระบบ วิเคราะห์ แยกแยะ เพื่อสรา้งผลลัพธ์โดยรวมในระบบที่
ซับซ้อน ให้ค าตัดสินและการตัดสินใจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และประเมินค่า 
วิเคราะหแ์ละประเมินทางเลือกที่ส  าคัญมุมมองต่าง ๆ สังเคราะหแ์ละท าให้การเชื่อมต่อระหว่าง
ขอ้มลูและขอ้โตแ้ยง้ ตีความขอ้มลูและสรุปผลจากการวิเคราะหท์ี่ดีที่สดุ สะทอ้นใหเ้ห็นถึงวิกฤตเมื่อ
ประสบการณก์ารเรียนรูแ้ละกระบวนการแกปั้ญหาแกปั้ญหาที่แตกต่างกนัของปัญหาในรูปแบบทัง้
แบบธรรมดาและนวตักรรม ระบแุละถามค าถามส าคญัที่ชีแ้จงจดุต่าง ๆ ของมมุมองและน าไปสูก่าร
แกปั้ญหาที่ดีกว่า 

การสื่อสารและการท างานร่วมกัน การสื่อสารอย่างชัดเจน ความชัดเจนในดา้น
ความคิด คิดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใชท้ักษะการสื่อสาร การเขียน ความหลายหลากในรูปแบบ
และบริบทในการสื่อสาร การสื่อสารโดยการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู ้ค่านิยม ทัศนคติและ
ความตั้งใจ ตอบสนองการฟัง ฟังแล้วสามารถเข้าใจ สื่อสารได้ และการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
หลากหลายและมีประสิทธิภาพ ในสภาพแวดลอ้มที่หลากหลาย แสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถใน
การท างานอย่างมีประสิทธิภาพและการท างานเป็นทีมที่มีความหลากหลายได ้ มีความสามารถ
ฝึกฝนได้อย่างคล่องแคล่ว และความตั้งใจในการท าใหเ้กิดความส าเร็จ บรรลุเป้าหมาย มีความ
รบัผิดชอบรว่มกนัส าหรบัการท างานร่วมกนัและการมีส่วนร่วมของแต่ละบุคคล 
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ดังนั้นทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม  4Cs คือ การจัดการเรียนรู้ที่ค  านึงถึง
มาตรฐานการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21 อนัจะเป็นการก าหนดความพรอ้มใหน้กัศึกษาวิชาชีพครู
ไดม้ีความพรอ้มท าหนา้ที่ของครูผูส้อนตามระบบการศึกษาไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพ
เศรษฐกิจและสงัคม ที่มีความรูค้วามสามารถและทกัษะในการคิดวิเคราะห ์(Critical Thinking) การ
สื่อสาร (Communication) การร่วมมือ (Collaboration) และความคิดสรา้งสรรค์ (Creativity) ที่
สามารถจดัการเรียนรูภ้ายใตก้ารบริหารจดัการดา้นการศกึษาแบบใหม่มีความส าคญัและจ าเป็นต่อ
การเปลี่ยนแปลงระบบการเรียนการสอนหรือการศึกษาในศตวรรษที่ 21   

กระบวนการที่จะพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครูใหม้ีสมรรถนะทักษะการเรียนรูแ้ละ
นวัตกรรม 4Cs นอกจากการจัดการเรียนการสอนตามหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิตในเวลาปกติแลว้ 
การส่งเสริมดว้ยวิธีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครูนั้น ก็เป็นวิธีหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์
เฉพาะเจาะจงเนน้ถึงการเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลที่ตอ้งการใหเ้กิดกบับุคคลนัน้ปฏิบติัอยู่หรือ
จะปฏิบติัต่อไปในระยะยาว โดยมีเนื ้อหาของการฝึกอบรมตรงกับความตอ้งการ โดยเลือกรูปแบบ
วิธีการ และกระบวนการที่เหมาะสมกบัเนือ้หาและเวลา อนัที่ส่งผลใหน้กัศึกษาวิชาชีพครูเกิดความรู้
ความสามารถหรือสมรรถนะทกัษะการเรียนรูแ้ละนวตักรรมตามที่ตอ้งการ 

ดงันัน้ สรุปแนวคิดการจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา ตอ้งจดัการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาผูเ้รียนดว้ยกนั 5 
ด้าน คือ 1) ด้านสมรรถภาพทางร่างกาย 2) ด้านความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับพลศึกษา  
3) ดา้นทักษะกีฬาและพลศึกษา 4) ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และ 5) ดา้นเจตคติ ตามกรอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวังใหบ้ณัฑิตมีอย่างนอ้ย 5 ดา้น คือ ดา้นคณุธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) 
ดา้นความรู ้(Knowledge) ดา้นทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) ดา้นทักษะความสมัพันธร์ะหว่าง
บุคคลและความรบัผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility) และด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis Communication and 
Information Technology Skills) โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนในศตวรรษที่  21 ครูเป็นผู้จัดการ
เรียนการสอนโดยใชท้ักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 3R 8Cs เนน้สมรรถนะต่าง ๆ ทางวิชาชีพ โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เป็นเครื่องมือในการน าองคค์วามรูต่้าง ๆ มาท าการสอน แลกเปลี่ยน
เรียนรูเ้นน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง 
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4. นักศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา 
4.1 การฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู 

4.1.1 ความหมายของการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มาจากค าว่า Professional Training หรือ Field 

Experience เป็นค าที่มีความหมายกวา้ง ซึ่งมีผูใ้หค้วามหมายแตกต่างกนัออกไป เช่น 
วรรณทิพา รอดแรงค้า and ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท ์(2551) ได้สรุปว่า การฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ คือ การจัดประสบการณ์ตรงใหน้ิสิตนักศึกษาครูไดม้ีการเรียนรูแ้ละมองเห็น
ความสมัพันธ์ระหว่างทฤษฎีและการปฏิบติั การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คือ การปฏิบติังานครูใน
สถานศึกษาต่าง ๆ การปฏิบติัการสอนและการดูแลนักเรียน การท างานร่วมกับครูและบุคลากรใน
โรงเรียนรว่มกนัท ากิจกรรมเสริมหลกัสตูรและงานที่เก่ียวขอ้งในโรงเรียน 

สุรกานต์ จังหาร (2551) กล่าวว่า การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นการที่
นักศึกษาไปศึกษาวิชาชีพครูภาคปฏิบัติ  โดยการน าความรู้ทางด้านทฤษฎีที่ ได้ศึกษาจาก
สถาบนัการศึกษาที่ผลิตครูไปปฏิบติัจริงในสถานศกึษา เป็นการฝึกประสบการณท์ัง้ในดา้นการสอน 
การปฏิบัติตนต่อผูอ่ื้น ความร่วมมือกับบุคคลอ่ืน ตลอดจนการปฏิบัติตนตามกฎหรือระเบียบของ
สถาบนัการศกึษานัน้ ๆ ในอนัที่จะเกิดทศันคติที่ดีต่อวิชาชีพครูต่อไปในอนาคต 

ฝ่ายฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
(2556) สรุปว่า การฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู เป็นกิจกรรมที่เป็นหวัใจส าคญัของการผลิตครูในช่วง
ที่ฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู นกัศกึษามีโอกาสน าความรู ้ความเขา้ใจในวิชาชีพครู และวิชาเฉพาะที่
ไดศ้ึกษาในมหาวิทยาลยั น าไปฝึกปฏิบติัและประยุกตใ์ชใ้นชัน้เรียน นอกจากนีย้งัไดศ้ึกษาเก่ียวกับ
ระบบการบริหารงาน การจัดการศึกษาในโรงเรียน ไดม้ีปฏิสัมพันธ์และท างานร่วมกับบุคลากรใน
โรงเรียน ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองให้มีความช านาญในทักษะวิชาชีพ สามารถ
ปฏิบติังานในหนา้ที่ครูไดอ้ย่างมั่นใจ ก่อใหเ้กิดเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูและมีแนวโนม้ที่จะเป็นครูที่ดี
ในอนาคต 

ปารณีย์ ขาวเจริญ (2559) สรุปว่า การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หมายถึง 
กระบวนการเรียนรูใ้นภาคปฏิบติั เป็นการท่ีนกัศึกษาน าความรูภ้าคทฤษฎีไปปฏิบติัในสถานการณ์
จริง ไดพ้ัฒนาคุณลกัษณะความเป็นครู  เรียนรูว้ิธีการท างานร่วมกับผูอ่ื้น และสรา้งโอกาสในการ
เสรมิสรา้งสมรรถภาพในการประกอบวิชาชีพครูที่ดีในอนาคต 

จรูญศักดิ์ เบญมาตย ์(2559) สรุปความหมายของการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู 
ว่าการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูมีความส าคญัยิ่งในการเตรียมนกัศึกษาครูไปสู่อาชีพ และจดัเป็น
กิจกรรมส าคัญที่จะใหป้ระสบการณ์ตรงแก่นักศึกษาฝึกหัดครู ใหน้ักศึกษาไดม้ีโอกาสออกทดลอง
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ปฏิบติังานในหนา้ที่ครูอย่างแทจ้ริง ไดน้ าความรูท้างภาคทฤษฎีมาประยุกตใ์ชใ้หถู้กตอ้ง เหมาะสม
และก่อใหเ้กิดประโยชนใ์นการสอน รวมไปถึงการมีทศันคติที่ดีในอาชีพครูต่อไปในอนาคตดว้ย 

จากแนวคิดดังกล่าวขา้งตน้ สรุปความหมายของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
หมายถึง เป็นกระบวนการเรียนรูภ้าคปฏิบติัในสถานศึกษา ที่นกัศึกษาครูน าความรูภ้าคทฤษฎีที่ได้
ศึกษาในมหาวิทยาลยั ไปใชใ้นการฝึกภาคปฏิบติัและประยุกตใ์ชใ้นการจัดการเรียนการสอนในชัน้
เรียน รวมทัง้การดแูลนกัเรียน การฝึกระบบงานในโรงเรียน การจดัการจดัการศึกษา การจดักิจกรรม
เสริมหลกัสูตรและงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้งในโรงเรียน มีการท างานร่วมกบับุคลากรของโรงเรียน และ
สรา้งโอกาสในการพฒันาตนเองใหม้ีสมรรถนะของการเป็นครูที่ดีในอนาคต 

4.1.2 ความส าคัญของการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นเรื่องที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง สมควร

ด าเนินการให้ได้ผลอย่างจริงจัง เพื่อให้ได้มาซึ่งครูที่ ดี มีความรูค้วามช านาญในกลวิธีการสอน
เหมาะสมส าหรบัใหก้ารอบรมสั่งสอนเยาวชนต่อไปภายหนา้ 

รุ่งทิวา จักรก์ร (2528) กล่าวถึง ความส าคัญของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
ไวด้งันี ้

1. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูช่วยเสริมสรา้งคุณลักษณะที่ดีของครูและ 
เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพใหแ้ก่ผูเ้รียนครูอย่างต่อเนื่อง 

2. ส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้เรียนวิชาชีพครูตามหลักสูตรได้อย่างกระจ่างและ
กวา้งขวางจากการฝึกปฏิบติั และเรียนรูป้ระสบการณจ์ากสถานการณจ์รงิในรูปแบบต่าง ๆ 

3. ให้ผู ้เรียนได้เรียนรูท้ฤษฎีและการปฏิบัติได้สอดคล้องควบคู่กันไปอย่าง
ต่อเนื่องและสามารถน าไปปฏิบติังานในหนา้ที่ของตนไดอ้ย่างเหมาะสมและก่อใหบ้งัเกิดผลดี 

4. ผู้เรียนได้เรียนรู้ตนเอง ตลอดจนเพิ่มพูนประสิทธิภาพของบุคลากรที่
เก่ียวขอ้งกบัการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู 

5. เสริมสรา้งเจตคติที่ดีต่อการพฒันาชุมชนและเรียนรูก้ารปฏิบติังานในหนา้ที่
เพื่อสนองการพฒันาชุมชน 

สุรกานต ์จังหาร (2553) อา้งถึงใน Hanies. (1960) 1) กล่าวถึงความส าคัญของ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ว่าเป็นการให้โอกาสแก่นักศึกษาฝึกหัดครูได้ทดลองน าความรู้
ความสามารถตลอดจนความคิดเห็น ในการปฏิบติัเพื่อจะคน้หาและท าความเขา้ใจในทฤษฎีต่าง ๆ 
ทางวิชาการและจิตวิทยาเพื่อใหค้รูฝึกสอนมีสมรรถภาพและความพรอ้มในการเป็นครู ซึ่งไดป้ฏิบติั
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หน้าที่ของความเป็นครูจริง ๆ ภายใต้การดูแลแนะน าของอาจารย์นิเทศและอาจารย์พี่ เลีย้งที่มี
ประสบการณแ์ลว้ 

เพื่อใหบ้รรลุผลส าเร็จในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การจัดกระบวนการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยเสริมสร้างคุณภาพของการผลิตครูให้มี
คณุลกัษณะที่พงึประสงคไ์ดด้งันี ้(กรมการฝึกหดัครู, 2529) 

1. ช่วยให้นิสิตวิชาชีพครูเกิดความมั่นใจ มีความคุ้นเคยและท าให้เกิดการ
พฒันาตนเองในการปฏิบติัหนา้ที่ครูไดอ้ย่างรวดเร็ว 

2. ช่วยใหน้ิสิตไดฝึ้กปฏิบัติควบคู่กับการเรียนภาคทฤษฎีทัง้ดา้นเนือ้หาสาระ
และเทคนิควิธีการต่าง ๆ ซึ่งเป็นการเรียนรูจ้ากการกระท า จึงก่อใหเ้กิดความเขา้ใจและคล่องตัวใน
การปฏิบติัหนา้ที่ครู 

3. ช่วยให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมที่ เสริมสรา้งคุณลักษณะความเป็นครู 
รวมทัง้เสรมิสรา้งใหเ้กิดความศรทัธาในวิชาชีพ เพื่อใหเ้กิดแนวทางปฏิบติัที่ถูกตอ้งต่อไป 

4. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทัง้ในสถานการณจ์ าลองและในสถานการณ์
จริง จะท าใหเ้กิดการพัฒนามากขึน้จนกระทั่งเกิดความมั่นใจที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ครูไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนีก้ารฝึกปฏิบติัจริงในหน่วยงานผูใ้ชค้รูโดยตรง จะท าใหน้ิสิตพฒันาตนเองได้
สอดคลอ้งกบังาน และเกิดการประสานสมัพนัธร์ะหว่างงานผลิตครูและงานในหน่วยที่ใชค้รูไดดี้ขึน้ 

จากแนวคิดดังกล่าวขา้งตน้ พอจะสรุปถึงความส าคัญของการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ว่าการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนั้นนักศึกษาจะไดน้ าความรู ้ความช านาญ เทคนิค 
กลวิธีการสอนในภาคทฤษฎีที่ไดเ้รียนมาไปทดลองใชฝึ้กปฏิบติัในสถานการณ์จริงภายใตก้ารดูแล
แนะน าของอาจารยน์ิเทศและอาจารยพ์ี่เลีย้งที่มีประสบการณ ์เพื่อใหน้ิสิตนกัศึกษาฝึกหดัครูเป็นผูม้ี
สมรรถภาพและความพรอ้มของการเป็นครูที่ดีในทกุ ๆ ดา้น 

4.1.3 วัตถุประสงคข์องการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู 
วรรณทิพา รอดแรงคา้ และ ภาวิณี ศรีสขุวฒันานนัท ์(2551) ไดว้ิเคราะหเ์อกสารที่

กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของสถาบันผลิตครู โดยสรุปไว้ว่า 
วัตถุประสงคข์องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คือ การต้องการให้นิสิตนักศึกษาได้น าความรู ้
ความเข้าใจจากทฤษฎีที่ได้รบัจากการเรียนในห้องเรียนไปใช้ในการปฏิบัติ ให้นิสิตนักศึกษาได้
ตรวจสอบความสามารถ บุคลิกภาพของตนเอง และทัศนคติของความเป็นครู เพื่อปรบัปรุงแก้ไข
ก่อนออกไปประกอบวิชาชีพจรงิ ตลอดจนทัง้ยงัตอ้งการใหน้ิสิตนกัศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู
ไดรู้จ้กัการแกปั้ญหา การท างานรว่มกบัคนอ่ืนและการมีมนษุยสมัพนัธท์ี่ดีกบัผูร้ว่มงาน 
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กรมการฝึกหัดครู  (2529) ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของกระบวนการฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครูไว ้ดงันี ้

1. เพื่อเสริมสรา้งใหน้ิสิตนักศึกษาครูมีคณุลกัษณะที่ดีของครูและมีเจตคติที่ดี
ต่อวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง 

2. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาครู ได้เรียนรูง้านในหน้าที่ครูตามหลักสูตรที่
สอนใหแ้จ่มแจง้กวา้งขวางจากการฝึกปฏิบติังานในสถานการณจ์ริงใหม้ากที่สดุ 

3. เพื่อส่งเสริมใหน้ิสิตนักศึกษาครูไดเ้รียนรูท้ฤษฎีและปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกัน
จนสามารถน าไปปฏิบติังานในหนา้ที่ครูไดเ้หมาะสมและบงัเกิดผลดี 

4. เพื่อเสรมิสรา้งใหน้ิสิตนกัศึกษาครูมีเจตคติที่ดีต่อการพฒันาชมุชน 
สุรกานต์  จั งหาร , 2553, อ้างถึ งใน  Edward A and Pires (1969) กล่ าวถึ ง

วตัถุประสงคข์องการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู จากการที่องคก์ารยเูนสโกไดจ้ดัใหส้ถาบนัฝึกหดัครู
ภาคพื ้นเอเชีย มหาวิทยาลัยแห่งฟิลิปปินส์ ได้ท าการส ารวจแนวปฏิบัติเก่ียวกับการฝึกหัดค รู
ประถมศึกษาในทวีปเอเชีย ผลการศึกษาครัง้นีส้รุปวตัถุประสงคข์องการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู
ได ้6 ประกาน ดงันี ้

1. เพื่อพฒันาความสามารถของครูฝึกสอนในการที่จะน าทฤษฎีต่าง ๆ ทัง้หมด
ที่เรียนมาปฏิบติั 

2. เพื่อพัฒนาให้ครูฝึกสอนมีความเข้าใจที่ดีและสมบูรณ์เก่ียวกับจิตวิทยา
พฒันาการเด็ก 

3. เพื่อพฒันาใหค้รูฝึกสอนมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความคิดกวา้งขวางและมี
ความคิดรเิริ่มในการท างาน 

4. เพื่อพฒันาใหค้รูฝึกสอนเขา้ใจบทบาทที่แทจ้ริงของครู เมื่อออกไปปฏิบติังาน
โดยการเรียนรูจ้ากประสบการณข์องการเป็นครูฝึกสอน 

5. เพื่อพฒันาใหค้รูฝึกสอนเขา้ใจถึงภาระหนา้ที่ของครูที่จะตอ้งปฏิบติัโดยใหม้ี
โอกาสคุน้เคยกบัสภาพที่เป็นจรงิ 

6. เพื่อพัฒนาครูฝึกสอนในเรื่องทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและสรา้งมนุษยสมัพันธ ์
ซึ่งจะช่วยใหส้ามารถท างานร่วมกบันกัเรียน เพื่อนรว่มงาน และประชาชนในชุมชนไดเ้ป็นอย่างดี 
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4.1.4 หลักการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
การฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู มีหลกัการดงันี ้

1. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นหัวใจส าคัญของการผลิตครู เป็น
ประสบการณท์ี่จ  าเป็นและส าคญัยิ่ง 

2. การผลิตครูเพื่อให้ได้ครูดี จ าเป็นต้องมีการฝึกภาคปฏิบัติให้มากพอจน
สามารถปฏิบติัหนา้ที่ครูไดอ้ย่างดีและเกิดความมั่นใจ 

3. นกัศกึษาหลกัสตูรครุศาสตรบณัฑิต วิชาชีพครูจะฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู
ในปีการศึกษาที่ 5 ตลอดปีการศึกษา 2 ภาคเรียน ทัง้นีเ้วลาในการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูตอ้งไม่
นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของเวลาที่ก าหนดทัง้หมด 

4. ภาระงานของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตอ้งสอดคล้องกับภาระงาน
ของบคุลากรในหน่วยฝึก และเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของรายวิชาในหลกัสูตร 

5. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นช่วงเวลาที่นักศึกษาไดฝึ้กการท างาน
ร่วมกับเพื่อนักศึกษาและบุคลากรที่เก่ียวข้องในโรงเรียนและชุมชน ได้ฝึกความรบัผิดชอบ ความ
อดทน ความมีมนษุยสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น ตลอดจนสามารถพฒันาตนเองใหดี้ขึน้ทุกดา้น 

6. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจ าเป็นตอ้งไดร้บัความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่
เก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูบ้ริหารโรงเรียน คณะครูอาจารยใ์นโรงเรียนที่สถาบนัส่งนกัศึกษาไปฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครู รวมถึงชมุชนที่โรงเรียนตัง้อยู่ 

7. การนิเทศ การก ากับดูแล และการประเมินผลนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ใหถื้อเป็นความรบัผิดชอบร่วมกนัระหว่างหน่วยฝึกประสบการณว์ิชาชีพกบัสถานศึกษา 

8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นการเปิดโอกาสใหส้ถาบันไดน้ าความรู ้
และเทคนิควิธีใหม่ไปเผยแพร่แก่ชุมชน ขณะเดียวกันรบัขอ้มูลต่าง ๆ จากโรงเรียนมาปรบัปรุง และ
พฒันาการผลิตครูใหเ้หมาะสมยิ่งขึน้ 

9. กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ต้องเป็นแผนงานที่ มีอยู่ ใน
กระบวนการใชห้ลกัสตูรอย่างต่อเนื่องกนัตลอดเวลา 

10. กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ซึ่งเป็นการบูรณาการทัง้หลกัการ
และการปฏิบัติงานของวิชาชีพครูทุกด้าน ต้องมีการประสานงานทางด้านการบริหาร การจัดการ 
กระบวนการเรียนการสอน และบคุลากรที่เก่ียวขอ้ง และที่มุ่งไปสูเ่ปา้หมายเดียวกนั 

11. นกัศกึษาจะเรียนรูไ้ดจ้ากการฝึกปฏิบติั 
12. นกัศกึษาจะเรียนรูง้านวิชาชีพครูอย่างแทจ้รงิไดจ้ากสถานการณจ์รงิ 
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13. นักศึกษาจะเรียนรูว้ิชาชีพครูไดจ้ะตอ้งเรียนรูเ้อง งานในหนา้ที่ของครู และ
การพฒันาตนเองใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะของงานไปทีละนอ้ย 

14. นักศึกษาจะเรียนรูโ้ดยการพัฒนาตนเองใหเ้หมาะสมกับจุดมุ่งหมายของ
วิชาชีพครูจากกระบวนการในการพัฒนางานของสถานศึกษา มิใช่จากโปรแกรมการออกฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครูเท่านัน้ 

4.2 แนวคิดและหลักการของกระบวนการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู 
กรมการฝึกหดัครู (2529) ไดเ้สนอแนะในการจดักระบวนการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู

ในปัจจบุนั โดยเสนอแนะแนวคิด ไวด้งันี ้
1. การบรหิารงานฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู 

1.1 กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ต้องเป็นแผนงานที่ มีอยู่ใน
กระบวนการใชห้ลกัสตูรอย่างต่อเนื่องกนัตลอดเวลา 

1.2 กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ซึ่งเป็นการบูรณาการทัง้หลกัการ
และการปฏิบัติงานของวิชาชีพครูทุกด้าน ต้องมีการประสานงานทางด้านการบริหาร การจัดการ 
กระบวนการเรียนการสอน และบคุลากรที่เก่ียวขอ้งและที่มุ่งไปสูเ่ปา้หมายเดียวกนั 

1.3 ตอ้งมีหน่วยงานรบัผิดชอบ 
2. การฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู 

2.1 นกัศกึษาจะเรียนรูไ้ดดี้จากการฝึกปฏิบติั 
2.2 นกัศกึษาจะเรียนรูง้านวิชาชีพครูอย่างแทจ้รงิไดจ้ากสถานการณจ์รงิ 
2.3 นักศึกษาจะเรียนรูว้ิชาชีพครูไดจ้ะตอ้งเรียนรูด้ว้ยตนเอง งานในหนา้ที่ของ

ครู และพฒันาตนเองใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะของงานไปทีละนอ้ย 
2.4 นักศึกษาจะเรียนรูโ้ดยการพัฒนาตนใหเ้หมาะสมกับจุดหมายของวิชาชีพ

ครู กระบวนการในการพฒันางานของสถานศกึษา มิใช่จากโปรแกรมการออกฝึกสอนเท่านัน้ 
2.5 นักศึกษาผ่านการศึกษาแลว้ จะถือเป็นผู้สอนที่เจนจบมิได ้แต่ควรเป็นผู้

เริ่มตน้วิชาชีพครู ซึ่งพรอ้มจะปรบัตนใหเ้หมาะสมกบัสภาพการเรียนการสอนในระดบัชัน้ที่สอน 
4.3 สมรรถนะของนักศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพ 

ตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาในขอ้ก าหนดเก่ียวกับคุณลกัษณะและคุณภาพที่
พึงประสงคใ์นการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาตอ้งประพฤติ
ปฏิบัติตาม เพื่อให้เกิดคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ สามารถสรา้งความเชื่อมั่นศรทัธาให้แก่
ผูร้บับริการจากวิชาชีพไดว้่า เป็นบริการที่มีคณุภาพ โดยมีมาตรฐานความรูแ้ละประสบการณว์ิชาชีพ 
11 มาตรฐาน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
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1. ความเป็นครู 
2. ปรชัญาการศกึษา 
3. ภาษาและวฒันธรรม 
4. จิตวิทยาส าหรบัครู 
5. หลกัสตูร 
6. การจดัการเรียนรูแ้ละการจดัการชัน้เรียน 
7. การวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู ้
8. นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา 
9. การวดัและประเมินผลการเรียนรู ้
10. การประกนัคณุภาพการศึกษา 
11. คณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณ 

มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาดงักล่าว ท าใหผู้ท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งทางการศกึษามีความ
คาดหวงัในสมรรถนะของบณัฑิตทางการศึกษาตลอดจนนักศึกษาหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิตในการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจากผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งอย่างมาก ทั้งในด้านความรู ้เจตคติ และทักษะที่
นกัศึกษาจะตอ้งแสดงศกัยภาพของตนเองออกมาระหว่างการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู เห็นไดจ้าก
ในอดีต กรมการฝึกหัดครู (2529) ได้ด าเนินการผลิตบัณฑิตครูที่มีคุณภาพด้วยกระบวนการฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครู เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งบณัฑิตที่มีสมรรถนะ 3 ประการ คือ 

1. สมรรถนะด้านความรู ้คือ ความสามารถของนักศึกษาครูทางด้านความรูใ้น
เรื่องต่าง ๆ ประกอบด้วย เนือ้หาวิชาที่จะน าไปใช้ในการสอนโดยตรง ความรูใ้นวิชาชีพครูที่จะ
น าไปใชเ้ป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานหน้าที่ครู และความรูอ่ื้น ๆ ที่จะน าไปใชใ้นการอยู่ร่วมกับ
ผูอ่ื้นในสงัคมไดอ้ย่างเป็นสขุ 

2. สมรรถนะดา้นเทคนิควิธี คือ ความสามารถของนกัศึกษาครูในการน าความรูไ้ป
ใชป้ฏิบัติงานในหนา้ที่ครูดา้นต่าง ๆ เช่น งานสอน งานกิจกรรมนักเรียน งานแนะแนว งานธุรการ 
งานพฒันาคน และงานพฒันาสงัคม เป็นตน้ 

3. สมรรถนะดา้นคุณลักษณะ คือ ความสามารถของนักศึกษาครูในการพัฒนา
ตนเองใหม้ีลกัษณะที่เหมาะสมส าหรบัการเป็นครูที่ดี เช่น มีความรกั ความศรทัธา ความภาคภูมิใจ
ในอาชีพครู มีค่านิยมที่พงึประสงค ์ตัง้มั่นอยู่ในคณุธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณ มีจิตส านึกในการ
พฒันาสงัคม และจิตใจเป็นประชาธิปไตย เป็นตน้ 



 61 

Scriven (1994) ไดก้ าหนดความรู ้ความสามารถ และหนา้ที่ในการปฏิบติังานของครูไว ้
5 องคป์ระกอบ ดงันี ้

1. มีความรูใ้นเนือ้หาวิชา คือ ตอ้งมีความสามารถเฉพาะในเนือ้หาวิชาและความ
เขา้ใจในโครงสรา้งของหลกัสตูร 

2. มีความสามารถในการสอน คือ ตอ้งมีทักษะในการสื่อสาร มีความสามารถใน
การจดัการในดา้นกระบวนการสอน การส่งเสรมิพฒันาผูเ้รียนและมีความสามารถในการจดัการเมื่อ
มีภาวะฉุกเฉินเกิดขึน้ และมีทักษะในการวางแผน ปรบัปรุงพฒันาการสอน เช่น มีการวางแผน การ
เรียนตลอดภาคการศึกษา เลือกใชส้ื่อการเรียนทีเหมาะสมจากแหล่งทรพัยากรที่มีอยู่ตามสภาพ
ทอ้งถิ่น และตอ้งมีการประเมินการสอนของตนเอง สื่อการเรียนที่ใชแ้ละแผนการเรียนที่ไดว้างแผนไว ้

3. ความสามรถในการประเมิน คือ ครูต้องมีความรู้เก่ียวกับการประเมินผล
นกัเรียน มีความสามารในการสรา้งแบบทดสอบและการบริหารการสอน มีความรูใ้นการใหค้ะแนน
ทัง้ในส่วนที่เป็นกระบวนการและผลงานที่เสร็จสิน้แลว้ มีการเก็บคะแนนสะสมและรายงานผลการ
เรียนของนกัเรียนต่อนกัเรียน ผูบ้รหิาร ผูป้กครองนกัเรียน และบุคคลอื่น ๆ ท่ีตอ้งการผลสมัฤทธิ์ของ
นกัเรียน 

4. ดา้นวิชาชีพ ไดแ้ก่ ครูตอ้งมีจรรยาบรรณในวิชาชีพครู มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
ครู มีการพฒันาวิชาชีพครู ตอ้งใหบ้ริการในดา้นวิชาการ เช่น แลกเปลี่ยนความรูร้ะหว่างครูดว้ยกัน 
ช่วยเหลือหรือใหค้ าแนะน าแก่ครูที่เพิ่งบรรจุใหม่ ใหค้วามร่วมมือกับหน่วยงานของตน มีการวิจัย
เก่ียวกบัการสอนในรูปแบบใหม่ๆ และรูจ้กัหนา้ที่ของตนเองต่อโรงเรียนและต่อชมุชน 

5. หน้าที่ อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนหรือชุมชน เช่น งานในโรงเรียน 
ได้แก่ งานวิชาการ งานธุรการ การเงินและพัสดุ งานกิจการนักเรียน งานความสัมพันธ์กับชุมชน 
งานอาคารสถานที่ งานอนามยันกัเรียน งานสหกรณ ์งานโครงการอาหารกลางวนั เป็นตน้ 

และสุธาสินี บุญญาพิทักษ์, 2545, อา้งถึงใน Zimpher (1989) ไดก้ล่าวถึง สมรรถนะ
และการประเมินในการฝึกประสบการณว์ิชาชีพว่ามี 3 องคป์ระกอบ ดงันี ้

1. สมรรถนะดา้นเทคนิคการสอน (Technical Competence) เป็นความสามารถที่
เก่ียวขอ้งกบัความเชี่ยวชาญในยุทธวิธีต่าง ๆ ทางการสอน เป็นความรูเ้ชิงประจักษ์จากการสอนที่มี
ประสิทธิผลในกระบวนการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู 

2. สมรรถนะด้านการแก้ปัญหา (Clinical Competence) เป็นความสามารถใน
การคิดแกปั้ญหา และการแสวงหาความรูใ้นชัน้เรียนสามารถท าใหน้กัศึกษาเกิดการเรียนรูจ้ากการ
ด าเนินการสอนดว้ยการเป็นนกัแกปั้ญหาของครู การกระท าดงักลา่วมาจากมมุมองการปฏิบติั 
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3. สมรรถนะด้านคุณลักษณะความเป็นครู (Personal Competence) อันหมาย
รวมถึง ความสามารถในการพฒันาตนเอง โดยค านึงถึงความเป็นครู การสอนและการรบัรูต้นเองใน
ฐานะครู ตระหนักในเอกลกัษณ ์ระบบคุณค่า ความสามารถตนเองในการเผชิญปัญหาต่าง ๆ และ
การสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและกลุม่สมัพนัธ์ 

สว่นมมุมองของสมรรถนะของนกัศึกษาฝึกประสบการณค์รูในต่างประเทศจะมีลกัษณะ
ใกล้เคียงกันกับโจนส์ และ จอสส์ (Jones Sandra & Joss Richard, 1995) กล่าวไว้ว่า การนิยาม
สมรรถนะทางวิชาชีพตอ้งขึน้อยู่กับความหมายของวิชาชีพนั้น ๆ ซึ่งจะมีวิธีการนิยามที่แตกต่างกัน
หลากหลายวิธีขึน้อยู่กับธรรมชาติของการท างานในวิชาชีพที่แตกต่างกันทางบริบทต่าง ๆ และ
มุมมองด้านสมรรถนะของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่จะออกไปปฏิบัติงานครูใน
สถานศกึษา ซึ่งสามารถประมวลสมรรถนะที่ส  าคญัมาไดห้ลายสมรรถนะ ดงันี ้

1. เจตคติที่ ดีและความศรัทธาต่อวิชาชีพครู (Positive Attitude and Faith in 
Teacher professional) ภาระงานของครูมิไดม้ีแต่การจดัการเรียนการสอนเท่านัน้ แต่ยงัมีภาระงาน
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้งจ านวนมาก การท่ีนกัศึกษาส่วนหนึ่งออกฝึกประสบการณว์ิชาชีพ โดยที่มิไดท้ราบ
หรือมีประสบการณ์เก่ียวกับงานครูในดา้นอ่ืน ๆ มาก่อน อาจท าใหน้ิสิตนักศึกษาเกิดภาวะตกใจ
อย่างรุนแรง (Shock) และอาจเห็นว่างานครูเป็นงานที่หนกั สง่ผลใหไ้ม่ประสงคท์ี่จะประกอบวิชาชีพ
นี ้ในอนาคตได้ ดังนั้น จึงต้องมีแนวทางให้นิสิตนักศึกษาเข้าไปสัมผัสงานครูในส่วนอ่ืน  ๆ 
นอกเหนือจากการสอน ตัง้แต่ระยะเนิ่น ๆ ของการเรียนดว้ย เพื่อใหเ้ห็นภาพรวมการท างานทุกดา้น 
ส าหรบัเป็นขอ้มูลในการตัดสินใจหรือวางแผนเก่ียวกับอนาคตของตนเอง นอกจากนี ้ยังจะต้อง
แสวงหาแนวทางเพื่อสรา้งศรทัธาต่อวิชาชีพครู ใหเ้ป็นสิ่งที่นิสิตนกัศึกษามุ่งมาดปรารถนา และเห็น
ว่าอาชีพท่ีตนเองก าลงัจะกา้วเขา้ไปนัน้เป็นสิ่งที่มีคณุค่ายิ่ง 

2. คุณธรรม จริยธรรม จรรยา มารยาท (Morality and integrity) สังคมไทยให้
ความส าคัญกับการเป็นแบบอย่าง (Role Model) ของครู แมว้่าค่านิยมนีจ้ะคลี่คลายลงมา เพื่อให้
ครูมีความยืดหยุ่นในการปฏิบติัตนมากยิ่งขึน้ แต่ครูยังคงตอ้งเป็นผูท้ี่ประพฤติปฏิบติัตนตามหลัก
คุณธรรม และมีจริยธรรมพื ้นฐานในการปฏิบัติตน รวมถึงเป็นผูม้ีมรรยาทดี ประพฤติตนไดอ้ย่าง
ถูกตอ้งเหมาะสมตามกาลเทศะ แนวทางการพัฒนาสมรรถนะดา้นนีผู้เ้ป็นพี่เลีย้งจ าเป็นจะตอ้งน า
ตัวอย่างเหตุการณ์ที่ทา้ทายใหเ้กิดความครุ่นคิด เก่ียวกับประเด็นเรื่องศีลธรรมต่าง ๆ ทัง้ที่ปรากฏ
ทั่วไป และที่ปรากฏในบริบทของการศึกษา มาใหน้ิสิตนกัศึกษาศึกษาและวิพากษ์ เพื่อใหเ้กิดความ
ตระหนกัว่างานครูเก่ียวขอ้งกบัประเด็นดา้นคณุธรรมและจรยิธรรมอยู่ตลอดเวลา 
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3. ความสามารถในการสื่อสารและการแสดงออก (Communication/ Expression 
Skills) ค าว่า สื่อสาร มิไดห้มายถึง การสื่อสารดว้ยวิธีการพูดหรือเขียนเท่านัน้ แต่หมายรวมถึงการ
สื่อความในทุกรูปแบบ และสื่อความในหลายวัตถุประสงคด์ว้ยกัน การสื่อสารเนน้ไปที่การสื่อสาร
เพื่อสรา้งปฏิสมัพนัธ ์สื่อสารอย่างเปิดใจ (Open Minded) สื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยน (Sharing) สื่อสาร
เพื่อสรา้งความไว้เนือ้เชื่อใจ (Trust) สื่อสารเพื่อแก้ปัญหา ฯลฯ ครูบางคนแม้จะมีความรูใ้นเชิง
เนือ้หา แต่ขาดทักษะการสื่อสาร ก็ไม่อาจจะท าให้ผู ้เรียนประสบความส าเร็จในการเรียนรูไ้ด้ดี
เท่าที่ควร นอกจากนี ้ครูควรจะมีความสามารถในการแสดงออกซึ่งความคิด อารมณแ์ละความรูส้ึก
อย่างสรา้งสรรค์ การแสดงออกนีส้ามารถกระท าได้ในหลายรูปแบบ เช่น การเขียน การเล่า การ
สนทนา การวดภาพ การท าแผนผัง การแต่งเพลง การแต่งค าประพนัธ ์การแต่งเรื่องราว รวมถึงการ
ใชส้ญัลกัษณต่์าง ๆ เพื่อสื่อความหมายบางประการ ซึ่งในที่นีเ้ป็นเทคนิคที่เรียกว่า การสอนดว้ยการ
ใช้เรื่องเล่า (Narrative Teaching) อันเป็นการกระตุ้นความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียน 
นอกจากนี ้ผูเ้รียนยังจะตอ้งสามารถสื่อสารดว้ยภาษาที่นอกเหนือไปจากภาษาแม่ จึงจะช่วยใหค้รู
เกิดความเขา้ใจสภาพต่าง ๆ รวมถึงประเด็นดา้นการเรียนการสอนของระดบัสากลมากยิ่งขึน้ 

4. ความสามารถในการปรบัตัวและการมีความยืดหยุ่น (Adaptation Skills and 
Flexible) กรอบหรือวินยัน ามาซึ่งความรูส้ึกอึดอดั  ก่อใหเ้กิดความไม่สบายกายและไม่สบายใจ การ
พัฒนาครูจึงไม่ควรท าภายใตก้รอบเช่นว่านั้น  พี่เลีย้งจะตอ้งปรบัตัวใหส้อดคลอ้งกับลกัษณะของ
นิสิตนักศึกษา และจัดการเรียนการสอนรวมถึงการนิเทศการสอนดว้ยความยืดหยุ่น ตามสภาพ
ปัจจัยต่าง ๆ เท่าที่มี รวมถึงการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่อาจจะมีอยู่อย่างจ ากัดอย่างคุ้มค่า โดย
พิจารณาจากพืน้ฐานความแตกต่าง ทั้งในเรื่องความต้องการ ความสามารถ ความพรอ้มที่นิสิต
นกัศึกษามี การปรบัตวัและการยืดหยุ่นนัน้ สามารถใชห้ลกัการง่าย ๆ ว่า “ใจเขาใจเรา” ซึ่งจะช่วยให้
พี่เลีย้ง เขา้ใจและเห็นอกเห็นใจ ตลอดจนพยายามยืดหยุ่นทุกวิถีทาง เพื่อช่วยใหน้ิสิตนักศึกษาครู
สามารถปฏิบติังานครูต่อไปไดต้ามศกัยภาพ 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Skills) การสรา้งชั้นเรียน
นอกชัน้เรียนหรือชัน้เรียนเสมือน ที่ผูเ้รียนสามารถสนทนากบัผูส้อน ศึกษาหาความรู ้น าเสนอความ
คิดเห็นของตนในรูปแบบต่าง ๆ หรือใช้โปรแกรมน าเสนอส าเร็จรูป และสะท้อนผลการเรียนของ
ตนเองและผูอ่ื้นได้ เป็นสมรรถนะหลักที่ครูในศตวรรษที่  21 ควรมีปัจจุบนัเทคโนโลยีสารสนเทศมี
หลายรูปแบบ ทัง้สื่อที่ใชท้ัง้ในการศกึษาคน้ควา้ 

6. ความสามารถในการจัดการแบบบูรณาการ (Integrated Management Skills) 
ดว้ยสภาพของงานครูที่ตอ้งเก่ียวขอ้งกับศาสตรแ์ละทักษะหลายประเภท ทั้งศาสตรด์า้นจิตวิทยา 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99
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ทฤษฎีการเรียนรู ้ทฤษฎีหลกัสตูร การสอน การวดัและประเมินผล ฯลฯ และทกัษะการสงัเกตผูเ้รียน 
การจัดการชั้นเรียน การสื่อสารและการโน้มน้าว การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ การสร้าง
ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล ฯลฯ เหล่านีเ้มื่อมารวมอยู่ภายในครูเพียงคนเดียว จึงจ าเป็นที่ตอ้งเป็น
ผูท้ี่เชื่อมโยงและบรูณาการศาสตรแ์ละทกัษะเหล่านีเ้พื่อน าไปใชอ้ย่างเหมาะสม 

7. ความสามารถในการท างานเป็นทีม (Teamwork Skills) การท างานเป็นทีมมิได้
หมายถึง การเขา้กลุ่มเพื่อท างานใดงานหนึ่งเท่านัน้ แต่ยงัหมายถึงการที่กลุม่มีความตระหนกั หรือมี
จิตวิญญาณร่วม ที่จะพฒันาสิ่งที่กลุ่มท าอยู่ใหดี้ยิ่งขึน้ ในฐานะที่สมาชิกทุกคนรูส้ึกว่า สิ่งที่กลุ่มท า
อยู่นัน้คือหนา้ที่หรือความรบัผิดชอบที่ทุกคนรว่มตระหนกัรบัรู ้หลกัการส าคญัที่จะพฒันาวิชาครูให้
สามารถท างานเป็นทีมได ้คือ การพฒันาเรื่องการยอมรบัและเคารพ (respect) ในเพื่อนรว่มกนัรูจ้กั
ที่จะเปิดใจ (Open minded) ไม่อายท่ีจะร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้(sharing) ปรบัเปลี่ยนทัศนคติ และ
พยายามที่จะสงัเคราะห ์(synthesis) แนวทางใหม่ ๆ เพื่อน ามาใชใ้นการปฏิบติังานครูและงานอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวขอ้ง 

8. ความสามารถในการเป็นกัลยาณมิตร (Kanlayanamitra Skills) แนวคิดการ
เป็นพี่เลีย้งแบบกลัยาณมิตร รูจ้ักการใหเ้หตุผลในการแสดงความคิด ใหค้ าแนะน าปรกึษา มีความ
อดทน รูจ้กัรบัฟังและสามารถอธิบายสิ่งที่ยุ่งยากซบัซอ้นใหเ้ขา้ใจไดง้่าย 

9. ความสามารถในการท าวิจยั (Research Skills) งานครูเป็นงานของการพฒันา
คนและพัฒนางาน ซึ่งทั้งคนและงานต่างก็เกิดปัญหาต่าง ๆ เป็นระยะ นิสิตนักศึกษาครูจะตอ้งมี
ความสามารถในการท าวิจัยเชิงปฏิบัติการหรือวิจัยเพื่อแก้ปัญหาของการเรียนการสอน เพื่อท า
ความเขา้ใจสภาพปัญหาต่าง ๆ หรือเพื่อน าผลการศึกษาไปใชแ้กปั้ญหาอย่างใดอย่างหนึ่งของการ
เรียนการสอน 

10. ความสามารถในการน าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติวิชาชีพ (Application 
Skills) สภาพปัญหาประการหนึ่งที่พบหลงัจากที่นิสิตนักศึกษาครูส าเร็จการศึกษาแลว้ไปประกอบ
อาชีพ คือ นิสิตนักศึกษาครูไม่สามารถน าความรู ้แนวคิด หลักการและทฤษฎีต่าง ๆ ที่ไดเ้รียนไป
ระหว่างฝึกหัดครูมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนหรือการปฏิบติังานในชัน้เรียนจริง นิสิตนกัศึกษา
ครูจึงขาดทกัษะ การน าความรูไ้ปใช ้ปัญหานีถื้อเป็นปัญหาที่ส  าคญัเพราะจะท าใหน้ิสิตนกัศึกษาไม่
สามารถสรา้งสมดุลระหว่างเนือ้หากบัการเรียนการสอนได ้ผลที่ตามมาก็คือ นิสิตนักศึกษาครูก็จะ
สอนโดยมุ่งเนน้แต่เนือ้หา มิไดค้  านึงถึงกระบวนการเรียนรูข้องผูเ้รียน กลายเป็นการสอน “หนังสือ” 
แต่ไม่ไดส้อนใหผู้เ้รียนเรียนรูว้ิธีการเรียน (Learn How to Learn) จากปัญหาดงักล่าว จึงจ าเป็นตอ้ง

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A1
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การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ 

แปรผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ 

วิเคราะหอ์งคป์ระกอบดว้ยโปรแกรมลิสเรล 

พฒันาทกัษะการน าความรูไ้ปใช ้ซึ่งสามารถกระท าไดด้ว้ยการจดัการเรียนการสอนนิสิตนกัศกึษาครู
ที่เชื่อมโยงกบับรบิทของชัน้เรียน 

จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ซึ่ งเป็นส่วนหนึ่ งของ
กระบวนการผลิตครู เป็นการน าความรู ้ทฤษฎี หลักการ เทคนิควิธีการสอนต่าง ๆ มาฝึกปฏิบัติใน
สถานการณจ์ริง โดยความร่วมมือกนัระหว่างหน่วยฝึกประสบการณว์ิชาชีพกบัสถานศึกษา เพื่อใหก้าร
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เกิดความมั่นใจ มี
ความคุน้เคย และมีการพัฒนาตนเอง รกัและศรทัธาในวิชาชีพครู มีคุณลกัษณะความเป็นครู ยึดหลกั
ในการปฏิบติัหนา้ที่ครูอย่างถูกตอ้งและเป็นแบบอย่างที่ดี 

5. แนวคิดและหลักการพัฒนาตัวชีว้ัดและการสร้างเกณฑ ์
5.1 การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยันล าดับที่สอง 

เป็นขั้นตอนในการตรวจสอบ ยืนยันความสอดคลอ้งผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิง
ส ารวจตามทฤษฎี กับขอ้มูลเชิงประจักษ์ และท าการวิเคราะหห์าค่าน า้หนักความส าคัญของปัจจัย 
ซึ่งขัน้ตอนการวิเคราะห ์แสดงดงัภาพประกอบ 5 
 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 5 การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัล าดบัที่สอง 

จากภาพประกอบ 5 เป็นขัน้ตอนของการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัล าดบัที่สอง  
มณเฑียร รัตนศิริวงศ์วุฒิ และ คณะ , 2553, อ้างถึงใน นงลักษณ์ วิรัชชัย (2542) แสดง

รายละเอยีดดงัต่อ ไปนี้ 

1. วิเคราะหส์เกลขององคป์ระกอบ เป็นการวิเคราะหข์อ้มูลเบือ้งตน้จากแบบสอบถาม
และค่าสถิติเบือ้งต้นของตัวแปรที่สังเกตได้ในโมเดลการวิจัยประกอบด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
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มาตรฐานและเมตริกซค์วามสมัพนัธร์ะหว่างคู่ตวัแปรทุกตวั มาท าการสรา้งสเกลขององคป์ระกอบแต่
ละดา้น 

2. การวิเคราะหด์ว้ยโปรแกรม LISREL เป็นการก าหนดขอ้มูลจ าเพาะของโมเดล ระบุ
ความเป็นไปไดค่้าเดียวของโมเดลท าการประมาณค่าพารามิเตอรใ์นโมเดล และท าการทดสอบ 

ความสอดคลอ้งของโมเดลการวดัของปัจจยัดา้นต่าง ๆ แสดงดงัภาพประกอบ 6 
 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 6 การทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดล 

ที่มา: มณเฑียร รัตนศิริวงศ์วุฒิ  and คณะ (2553) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะ 
นกัเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัล าดบัที่สอง. หนา้ 15. 

3. การแปรผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ เป็นการแสดงผลการวิเคราะหโ์มเดลการวัด
เพื่ออธิบายผลทดสอบความสอดคล้องของโมเดลโดยพิจารณาจากค่า  ไค-สแควร  ์(chi-square)  
P-value, และค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI), ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรบัแกแ้ลว้ 
(AGFI) เป็นตน้ 

การวิจัยครัง้นี ้ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนั ดว้ยการใชโ้มเดลลิสเรล ดังนั้น 
ผูว้ิจยัจึงน าเสนอรายละเอียดโดยสงัเขป ดงันี ้

การศึกษาโมเดลเชิงสาเหตุรูปแบบดั้งเดิม (Classical Causal Model ) เป็นการศึกษา
โมเดล ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ทั้งหมดและไม่มีความคลาดเคลื่อนในการวัด เนื่องจาก
การศึกษาโมเดลเชิงสาเหตดุงักล่าวมีขอ้ตกลงเบือ้งตน้ว่าตวัแปรตอ้งไม่มีความคลาดเคลื่อนในการวดั
ขอ้ตกลงเบือ้งตน้ขอ้นีย้ังไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับโมเดลลิสเรลแลว้จะ
ผ่อนคลายขอ้ตกลงขอ้ดังกล่าวได ้เนื่องจากโมเดลลิสเรลสามารถประมาณค่าพารามิเตอรข์องเทอม

ขอ้คน้พบจากงานวจิยั 

ขอ้มลูเชงิประจกัษ ์โมเดลตามทฤษฎี 

ปัญหาการวิจยั 

Actual matrix Compute matrix 

ขอ้มลูไม่สอดคลอ้ง 

ปรบัโมเดล

ขอ้มลูสอดคลอ้ง 
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ความคลาดเคลื่อนได ้ท าใหก้ารศึกษาโมเดลตรงตามสภาพความเป็นจริง นงลกัษณ์ วิรชัชัย, 2542, 
อา้งถึงใน Joreskog and Sorbom (1993); Bollen (1989) 

โมเดลลิสเรล (Linear Structural Relationship Model or LISREE Model ) หมายถึงโมเดล
แสดงความสมัพันธ์โครงสรา้งเชิงซอ้นเสน้ระหว่างตัวแปรที่ เป็นไปไดท้ั้งตัวแปรสังเกตได ้(Observed 
Variable) และตัวแปรแฝง (Latent Variable) โดยโมเดลลิสเรลจะประกอบด้วยตัวแปรภายนอก 
หมายถึง ตัวแปรที่นักวิจัยไม่สนใจศึกษาสาเหตุของตัวแปรเหล่านี ้ตัวแปรสาเหตุของตัวแปรภายนอก
จึงไม่ปรากฏในโมเดล สว่นตวัแปรภายในหมายถึง ตวัแปรที่นกัวิจยัสนใจศึกษาว่าไดร้บัอิทธิพลจากตวั
แปรใด สาเหตุของตัวแปรภายในจะแสดงไว้อย่างชัดเจน ซึ่งจะมีทั้งตัวแปรสังเกตได้ (Observed 
Variable) และตัวแปรแฝง (Latent Variable) ซึ่งตัวแปรแฝงเป็นตัวแปรที่ไม่สามารถวดัไดโ้ดยตรง แต่มี
โครงสรา้งตามทฤษฎีที่แสดงผลออกมาในรูปของพฤติกรรมที่สามารถสังเกตได้ โดยใช้สัญลักษณ์
วงกลมหรือวงรีแทนตัวแปรแฝง และใชรู้ปสี่เหลี่ยมจัตุรสัหรือรูปสี่เหลี่ยมผืนผา้แทนตัวแปรสังเกตได ้
ส าหรบัความสมัพันธร์ะหว่างตัวแปร ใชส้ญัลักษณ์รูปลูกศร แทนความสมัพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัว
แปรต้นกับตัวแปรตาม หัวลูกศรแสดงทิศทางของอิทธิพล และใช้รูปลูกศรสองหัวเส้นโค้งแทน
ความสมัพนัธ ์หรือสหสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร 

โมเดลลิสเรลเป็นการวิจัยที่มีประโยชนม์าก ใชไ้ด้กับการวิจัยทางสังคมศาสตร ์พฤติกรรม
ศาสตรเ์กือบทุกประเภท เนื่องจากปัญหาเก่ียวกบัการวิจยัทางสงัคมศาสตรแ์ละพฤติกรรมศาสตร ์ส่วน
ใหญ่ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรหรือปรากฏการณ์ ต่าง  ๆ นอกจากโมเดล 
ลิสเรลจะมีคณุลกัษณะที่ผ่อนคลายขอ้ตกลงเบือ้งตน้จากโมเดลเชิงสาเหตแุบบดัง้เดิมดงักล่าวแลว้ 

จากการศึกษาเก่ียวกับโมเดลเชิงสาเหตุแบบดั้งเดิมและโมเดลลิสเรล (นงลักษณ์ วิรชัชัย, 
2542, อา้งถึงใน Mueller, 1988, pp. 176-177); (Joreskog & Sorbom, 1993) สามารถเปรียบเทียบขอ้
แตกต่างระหว่างโมเดลเชิงสาเหตุแบบดัง้เดิมและโมเดลลิสเรลใหห้ลายประการ ความแตกต่างแต่ละ
ด้านจะแสดงให้เห็นถึงข้อดีของโมเดลลิสเรล กล่าวคือประการแรก โมเดลลิสเรลสามารถวิเคราะห์
อิทธิพลย้อนกลับได้ จึงสามารถระบุความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบเส้น (Linear) และแบบบวก 
(Additive) ไดท้างเดียวและสองทาง (Recursive and Non–Model) ในขณะที่โมเดลเชิงสาเหตุดั้งเดิม
วิเคราะหค์วามสมัพนัธเ์ชิงสาเหตแุบบเสน้และแบบบวกที่เป็นทิศทางเดียวเท่านัน้ 

ประการที่สอง โมเดลลิสเรลมีความสามารถในการประมาณค่าพารามิเตอรเ์ทอม 
ความคลาดเคลื่อน (Error of Measurement) ไดดี้กว่า เนื่องจากมีขอ้ตกลงเบือ้งตน้ที่สอดคลอ้งกับ
สภาพความเป็นจริงว่าการวัดตัวแปรแฝงในการวิจัยทางการศึกษามีความคลาดเคลื่อนเสมอ ซึ่งใน
โปรแกรมลิสเรลจะมีวิธีการประมาณค่าพารามิเตอรห์ลายแบบและยอมให้ความแปรปรวนร่วม
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ระหว่างความคลาดเคลื่อนมีค่าไม่เท่ากบัศนูยไ์ด ้ท าใหผ้ลการวิเคราะหดี์ขึน้ แต่โมเดลเชิงสาเหตแุบบ
ดัง้เดิมจะยึดขอ้ตกลงเบือ้งตน้ว่าตัวแปรไม่มีความคลาดเคลื่อนในการวัดและการแปรปรวนร่วมของ
เทอมความคลาดเคลื่อนมีค่าเท่ากบัศนูย ์

ประการที่สาม การวิเคราะหด์ว้ยโมเดลลิสเรลสามารถวิเคราะหโ์มเดลที่มีตวัแปรแฝงได้
และตัวแปรระดับการวัดตั้งแต่ระดับนามบัญญัติ  (Nominal Scale) ขึน้ไป เป็นส่วนของโมเดลเชิง
สาเหตแุบบดัง้เดิมจะมีเฉพาะตวัแปรสงัเกตไดเ้ท่านัน้ โดยมีตวัแปรแบบอนัตรภาค (Interval Scale) 

ประการที่สี่ โมเดลลิสเรลวิเคราะหต์ามหลกัการวิเคราะหอิ์ทธิพลร่วมกับการวิเคราะห์
องคป์ระกอบส าหรบัโมเดลเชิงสาเหตแุบบดัง้เดิมจะวิเคราะหต์ามหลกัอิทธิพล 

ประการสดุทา้ย โมเดลลิสเรลสามารถค านวณค่าดชันีความสอดคลอ้งออกมาไดพ้รอ้ม
กับผลการวิเคราะห์ข้อมูล แต่ในโมเดลเชิงสาเหตุแบบดั้งเดิมต้องค านวณด้วยมือ อีกทั้งการปรบั
โมเดลก็ท าไดย้ากกว่าในโมเดลลิสเรล 

โมเดลลิสเรลหรือโมเดลความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตเุป็นหวัใจส าคญัของการวิเคราะหอิ์ทธิพลซึ่ง
จะช่วยใหน้ักวิจัยตอบค าถามวิจัยเก่ียวกับความสมัพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรในการวิจัยไดก้าร
ด าเนินการวิเคราะห์เริ่มต้นจากการสรา้งโมเดลลิสเรลแสดงอิทธิพลจากพื ้นฐานทางทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เก่ียวขอ้งเพื่อใชเ้ป็นโมเดลการวิจัย จากนั้นจึงด าเนินการวิเคราะหต์ามขั้นตอน 8 ขั้นตอน 
ดงันี ้(ไพรตัน ์วงษน์าม, 2542, : 5-14, อา้งถึงใน Diamantopoulos & Siguaw, 2000) 

1. การก าหนดกรอบแนวคิดของโมเดล (Model Conceptualization) 
2. เขียนแผนภาพสายสมัพนัธ ์(Path Diagram Construction) 
3. การก าหนดความจ าเพาะของโมเดล (Model Specification) 
4. ระบคุ าตอบเป็นหนึ่งเดียวของโมเดล (Model Identification) 
5. การประมาณค่าพารามิเตอรจ์ากโมเดล (Parameter Estimation) 
6. ประเมินความเหมาะสมของโมเดล (Assessment of Model Fit)  
7. การปรบัแกโ้มเดล (Model Modification) 
8. การศึกษาความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดล (Model Cross-Validation) ขั้นตอนมี

รายละเอียด ดงันี ้
8.1 การก าหนดกรอบแนวคิดของโมเดล  

ขัน้นีจ้ะไม่เก่ียวขอ้งกบัสถิติใด ๆ เป็นการศึกษาทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกับกรอบของ
ตวัแปร  แลว้ก าหนดความสมัพนัธต์วัแปรแฝงกบัตวัแปรแฝงเชิงทฤษฎี (Theory Based Hypothesis) 
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และพิจารณาเก่ียวกบัตวัแปรสงัเกตที่ใชใ้นการวดัตวัแปรแฝง คือ เป็นการเชื่อมความสมัพันธร์ะหว่าง
ตวัแปรโดยใชท้ฤษฎีและงานวิจยัที่มีอยู่ก่อนเป็นฐาน 

8.2 เขียนแผนภาพสายสมัพนัธ ์ 
เมื่อผู้วิจัยศึกษาทฤษฎีอย่างชัดเจนแล้วว่าตัวแปรแฝงที่ตนสนใจศึกษา 

โครงสรา้งความสมัพันธ์เชิงสาเหตุ สามารถเขียนออกมาเป็นแผนภาพโดยการเชื่อมโยงดว้ยลูกศรได้
อย่างไร ผู้วิจัยยังไม่ต้องแสดงสัญลักษณ์เป็นโมเดลลิสเรลให้ยุ่งยาก เช่น ผู้วิจัยศึกษามาว่ า 
ตวัแปรแฝงตน้ (Independent Latent Variables) 2 ตัว คือ A และ B มีความสมัพันธเ์ชิงสาเหตตุ่อตัว
แปรแฝงตาม (Dependent Latent Variables) C และ D โดยที่ A มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุทางลบ
กับลกัษณะแฝง C ก็ขีดลูกศรโยงจาก A ไป C นอกจากนัน้แลว้ลกัษณะแฝง A  ยังส่งผลทางบวกไป
ยังลักษณะแฝง D ก็ขีดลูกศรจาก A ไป D จากภาพจะเห็นว่าเสน้ที่ลากจากตัวแปรแฝงตน้ไปยังตัว
แปรแฝงตามมี 4เสน้ เสน้ที่แสดงความคลาดเคลื่อนซึ่งไม่สามารถระบุไดว้่าผล ที่เกิดจากตวัแปรแฝง
ตามมาจากตัวแปรใดอีกขีดเสน้แทนความคลาดเคลื่อน (Error) ขีดเสน้แทนลูกศร 2 หัว เชื่อม A และ 
B เพราะทฤษฎีระบุว่าสองตัวมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันโดยไม่เป็นสาเหตุ ขีดเสน้ลูกศรลูกศรหัว
เดียวจาก C ไป D เพราะทฤษฎีชีน้  าว่า C มีอิทธิพลต่อ D จากการที่รูว้่าตัวแปรแฝงทั้งตน้และตาม
สามารถวดัจากตวัแปรสงัเกตต่างกัน คือ ตัวแปรที่วดั A คือ X1 และ X2 ตวัแปร ที่วดั B คือ X3 และ X4 
ตัวแปรที่วัด C คือ Y1 และ Y2 และตัวแปรที่วัด D คอื Y3 และ Y4 เราก็ขดีเส้นลูกศรจากตวัแปรแฝง 
ไปยงัตวัแปรสงัเกต ที่เป็นตวัชี้วดัจนครบ จากนัน้ก็ขดีเสน้ความคลาดเคลื่อนในแต่ละตวัชี้วดั ซึ่ง
อาจ จะไม่ไดม้ผีลมาจากตวัแปรแฝงทัง้หมด สามารถเขยีนภาพตามทฤษฎชีี้น าไดด้งัแผนภาพสาย
สมัพนัธ ์(Path Diagram)  
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ภาพประกอบ 7 แผนภาพสายสมัพนัธเ์ชิงทฤษฎี 

ที่มา: (มณเฑียร รัตนศิริวงศ์วุฒิ  & คณะ, 2553) ปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อสมรรถนะ 
นกัเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัล าดบัที่สอง. หนา้ 26. 

ในภาพประกอบ 7 ถา้ไม่มีเสน้เชื่อมระหว่างตวัแปรคู่ใดแสดงว่าตวัแปรคู่นัน้ ไม่สมัพนัธ์
กัน จากนั้นผูว้ิจัยจึงก าหนดสัญลักษณ์ที่เป็นมาตรฐานตามภาษาของลิสเรล การเขียนสัญลกัษณ์
มาตรฐานท าใหส้ามารถสื่อสารโมเดลกบันกัวิจยัอ่ืนไดต้รงและยงัแปลงเป็นภาษาคณิตศาสตรใ์นการ
วิเคราะหไ์ดด้ว้ย 

8.3 การก าหนดความจ าเพาะของโมเดล  
การก าหนดความจ าเพาะของโมเดลในหวัขอ้นีห้มายถึงการแปลงแผนภาพสาย

สมัพันธ ์ในขัน้ที่ 3 ใหเ้ป็นระบบของสมการเชิงเสน้ตรง (System of Linear Equations) ขัน้นีเ้ป็นขัน้ที่
มีความส าคัญต่อการระบุลักษณะค าตอบเป็นหนึ่งเดียวและขั้นประมาณค่าพารามิเตอร ์(ขั้นที่ 4  
และ 5) ดงัตวัอย่างพอสงัเขปจากที่เขียนแผนภาพสายสมัพนัธ ์ดงันี ้

ก าหนดสมการของโมเดลโครงสรา้ง 
C = f (A, B, Error) 
D = f (A, B, C, Error) 

ก าหนดสมการโมเดลการวดัของตวัแปรแฝงตน้ 
x1 = f (A, Error) 
x2 = f (A, Error) 

x1 

x2 

x3 

x4 

A 

B D 

C 

y2 
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y3 

y4 

Error 

Error 

Error 

Error 

Error 

Error 

Error 

Error 
Error 
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x3 = f (B, Error) 
x4 = f (B, Error) 

ก าหนดสมการโมเดลการวดัของตวัแปรแฝงตาม 
y1 = f (C, Error) 
y2 = f (C, Error) 
y3 = f (D, Error) 
y4 = f (D, Error) 

เมื่ อ  f คือฟั งก์ชั่ น เส้นตรง จากนั้นจะแปลงสมการแต่ละสมการให้มี
ความจ าเพาะลงไป ดงัสมการที่ 1 C = f (A, B, Error) ดงันี ้

C = w1 A + w2 B + Error   ……………….. (1) 
เมื่อ w1  w2   คือพารามิเตอรท์ี่ต้องการหาค่า สมการอ่ืน ๆ ในโมเดลก็ท าใน

ลกัษณะเดียวกนั เช่น โมเดลการวดัตวัแปรแฝงตน้ x1 = f (A, Error) 
x1 = wA + Error ……………………….….. (2) 

จะเห็นว่าสมการขา้งตน้เป็นสมการพยากรณ์ ต่างกันเพียงแต่ไม่มีค่าคงที่หรือ
ระยะตัดแกน Y ซึ่งค่าที่จุดเฉลี่ยของสมการที่จุดเฉลี่ยของตัวแปรตน้และตัวแปรตามของสมการใน
สมการโมเดลลิสเรล ตวัแปรแฝงจะไม่มีหน่วยจะถือเป็นค่าเบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ย ซึ่งคะแนนเบี่ยงเบน
เมื่อหาค่าเฉลี่ยจะมีค่าเป็น 0 (ลกัษณะเช่นนีเ้หมือนสมการในคาโนนิคอล) 

จากนั้นจึงแปลงสมการใหอ้ยู่ในรูปสญัลักษณ์ทางคณิตศาสตรข์องลิสเรล คือ 
แทนค่า w และตัวแปรแฝงสัมพันธ์กันดังเช่น ในสมการโมเดลโครงสรา้ง  C = w1A + w2B + Error 
เป็น 


1   =   

11  1  +   21


2 + 1  
 

8.4 ระบคุ าตอบเป็นหนึ่งเดียวของโมเดล  
โมเดลโครงสร้างต้องสามารถหาค าตอบได้ (Solution) จัดอยู่ ในประเภท

สามารถก าหนดค าตอบเป็นหนึ่ งเดียวได้ เนื่ องจากค าตอบของโมเดลจะเป็นการประมาณ
ค่าพารามิเตอร ์ซึ่งไดแ้ก่ ค่าสัมประสิทธิ์สายสมัพันธ์เชิงสาเหตุ (Path Coefficient) ความแปรปรวน
ของความคลาดเคลื่อน เป็นตน้ โดยอาศัยเมทริกซค์วามแปรปรวนร่วมที่ป้อนเขา้ไป จึงเกิดปัญหาว่า
ระหว่างสิ่งที่ป้อนเขา้ไปเพียงพอที่จะประมาณค่าพารามิเตอรไ์ดห้รือไม่ ประเด็นนีเ้องที่เก่ียวขอ้งกับ 
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“การระบุค าตอบเป็นหนึ่งเดียวของโมเดล” การที่โมเดลจะสามารถประมาณค่าพารามิเตอรไ์ดเ้ป็น
หนึ่งเดียวหรือไม่นัน้ ขึน้อยู่กบัเงื่อนไข ต่อไปนี ้

 2
st 

 
เมื่อ    t   =   จ านวนค่าพารามิเตอรท์ี่ตอ้งการประมาณค่า 
     S  = จ านวนความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมระหว่างตวัแปร 
สงัเกต ค านวณจาก (p + q) (p + q + 1) 

 P  =  จ านวนตวัแปร y 
 q  =   จ านวนตวัแปร x 

2
st  โมเดลนัน้ ๆ จะเป็นระบุไดไ้ม่พอดี Unidentified หรือ Under-

Identified  จะเกิดเหตุการณ์ในลักษณะที่ขอ้มูลที่โมเดลไดจ้ากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งคือความแปรปรวน 
และความแปรปรวนร่วมไม่เพียงพอที่จะประมาณค่าพารามิเตอรใ์หม้ีค าตอบที่ลงตัวเพียงหนึ่งเดียว 
(Unique Solution) ได้ เพื่อแก้ปัญหานี ้ผู ้วิจัยจะต้องก าหนดข้อจ ากัดบางประการ ตัวอย่าง จาก
สมการ AB = 20 ให้หาค่า A กับ B จะเห็นว่าตัวไม่ทราบค่าที่ต้องประมาณค่ามี  2 ตัว แต่มีเพียง
สมการเดียว ค าตอบของสมการจึงมีหลากหลาย เช่น (2, 10; 4, 5; 20, 1; ฯลฯ) ค าตอบจึงไม่มีหนึ่ง
เดียว แกโ้ดยก าหนดขอ้จ ากดัไปว่า A = 4 ค่าของ B ที่ตอ้งหาก็จะเป็น 5 ทนัที นี่คือค าตอบที่สามารถ
หาไดเ้ป็นหนึ่งเดียว ในท านองเดียวกันโมเดลลิสเรลเราสามารถแกไ้ขไดห้ลายวิธี เช่น 1) เพิ่มตัวแปร
สั ง เก ต เข้ า ไป ใน โม เด ล อี ก  2) ก า ห น ด ข้ อ จ า กั ด พ า รามิ เต อ ร์บ า งตั ว เป็ น  0 แ ล ะ  
3) ก าหนดใหพ้ารามิเตอร ์มีค่าเท่ากบัพารามิเตอรอ่ื์น ๆ แต่จะใชว้ิธีการใดตอ้งอยู่บนเหตผุลเชิงทฤษฎี
เป็นหลกัไม่ควรใชว้ิธีสุม่ก าหนดขอ้บงัคบัเพียงเพื่อใหโ้มเดล Identified คือ หาค าตอบไดเ้ท่านัน้ 

2
st 

โมเดลนัน้จะมีชื่อเรียกว่า โมเดลระบุไดพ้อดี  (Just-Identified) 
ความหมายของค าภาษาองักฤษค านีม้ีความหมายไปในท านอง เพียงแต่ก าหนดค าตอบได ้ไม่เหลือ
อะไรใหท้ดสอบ เท่านัน้ ดงัตวัอย่าง 

จงหาค่า A และ B จากสมการต่อไปนี ้
A+B  =   5 
A-B   =   1 
AB   =   0 

จากตัวอย่างมีตัวไม่ทราบค่าเพียง 2 ตัว คือ A B แต่มีสมการที่ให้ขอ้มูลถึง 3 
สมการไดค้ าตอบ A กบั B ตวัละมากกว่า 1 ค่า ถา้ใชส้มการ 1 และ 2 ไดค้  าตอบว่า A = 3 B=2 ถา้ใช้
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สมการ 2 กบั 3 จะได ้A=5   B=0 จึงน าค าตอบแต่ละชุดไปทดสอบโมเดลว่าค าตอบใดเหมาะสมที่สดุ
ในการระบโุมเดลใหเ้ป็นโมเดลระบไุดเ้กินพอดี จะเป็นไปตามลกัษณะโมเดลที่ศึกษา ดงันี ้

8.4.1 ถ้าโมเดลไม่มีการคลาดเคลื่อนของการวัด โมเดลจะระบุไดเ้กินพอดี ยึด
กฎความสมัพนัธท์างเดียว ที่ก าหนดว่า เมทริกซ ์BE ตอ้งเป็นเมทริกซแ์นวทแยง เมทริกซ ์PS ตอ้งเป็น
เมทรกิซแ์นวทแยง 

8.4.2 โมเดลการวิเคราะห์ยืนยันตัวประกอบ ยึดกฎตัวชี ้วัด 3 ตัว กล่าวคือ 
สมาชิกในแถวของเมทริกซ ์LX จะตอ้งไม่เป็น 0 อย่างนอ้ย 2 ตัว ตวัประกอบหรือตวัแปรแฝงแต่ละตัว
ตอ้งมีตัวแปรสงัเกตเป็นตวัชีว้ดัอย่างนอ้ย 3 ตวัแปร ตัวชีว้ดัสดุทา้ยคือ เมทริกซ ์TD เป็นเมทริกซแ์นว
ทแยง 

8.4.3 ถา้โมเดลมีความคลาดเคลื่อนในการวดั ความพอเพียงพิจารณาจากกฎ 
2 ขัน้ตอน คือ ขัน้ที่ 1 ใหป้รบัโมเดลลิสเรลเป็นโมเดลยืนยันตัวประกอบ ถา้พบว่าโมเดลเป็นประเภท
ระบไุดพ้อดี ตรวจสอบขัน้ที่ 2 โดยปรบัโมเดลเป็นแบบไม่มีความคลาดเคลื่อนในการวดั 

8.5 การประมาณค่าพารามิเตอรจ์ากโมเดล  
โปรแกรมลิสเรลมีวิ ธีประมาณค่าพารามิ เตอร์อยู่  7 วิ ธี  คือ Instrumental 

Variables (IV) ; Two Stage Least Squares (TSLS); Unweighted Least Squares (ULS); General 
Least Squares (GLS); Maximum Likelihood (ML); Generally Weighted Least Squares (WLS) 
และ Diagonally Weighted Least Squares (DWLS) ในกรณีที่โมเดลระบุถูกตอ้งและขนาดตัวอย่าง
ที่ศกึษามีขนาดใหญ่ ทกุวิธีจะใหค่้าใกลเ้คียงกนั 

วิธี Instrumental Variables (IV) และ Two Stage Least Squares (TSLS) เป็น
วิธีค านวณไดเ้ร็ว ไม่ตอ้งค านวณวนซ า้ (Iterative) จัดอยู่ในกลุ่มวิธีที่ใชข้อ้ความรูจ้  ากัด จะค านวณ
สมการแต่ละสมการแยกจากกนั โดยจะเริ่มจากค่าเริ่มตน้ (Starting Value) 

ส่วนวิธี Unweighted Least Squares (ULS); General Least Squares (GLS); 
Maximum Likelihood (ML); Generally Weighted Least Squares (WLS) แ ล ะ  Diagonally 
Weighted Least Squares (DWLS) เป็นวิธีการที่ใช้ข้อความรูเ้ต็ม (Full Information Techniques) 
ซึ่งประมาณค่าพารามิเตอรจ์ากโมเดลเต็มรูป จึงมีประสิทธิภาพสูงกว่าสองวิธีแรกเป็นการประมาณ
ค่าโดยวนซ า้ (Iterative) คือโปรแกรมต้องการค่าเริ่มต้นของพารามิเตอรท์ี่เซตให้เป็นค่าอิสระ หาก
ผูว้ิจยัไม่ก าหนดค่าเริ่มตน้ โปรแกรมจะก าหนดเองโดยอตัโนมติั จากค่าเริ่มตน้โปรแกรมจะค านวณค่า

เมทริกซ ์ 

0
จากนั้นโปรแกรมจะเปรียบเทียบค่าเมทริกซ ์ค านวณค่าเมทริกซค์วามแปรปรวน ของ

กลุ่มตวัอย่าง S กบัความแปรปรวน ณ ค่าเริ่มตน้ ค านวณค่าเศษเหลือ 


− 0S ถา้ยงัมีค่ามากอยู่ 

0
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โปรแกรมจะเปลี่ยนค่าเริ่มต้นใหม่ และค านวณเมทริกซค์วามแปรปรวน 


1
 แลว้เปรียบเทียบเศษ

เหลือ 

− 1S  จากนัน้ก็หาเมทริกซ ์


i
และค านวณ 

− 1S  จนค่าผลต่างนอ้ยที่สุดที่เรียกค่าทัง้สองว่า 

Convergence วิธีการนี ้ค่อนข้างเสียเวลา ในการค านวณ  หากผู้วิจัยไม่ก าหนดวิธีประมาณค่า
โปรแกรมจะเสนอวิธี ML ใหโ้ดยอตัโนมติั 

8.6 ประเมินความเหมาะสมของโมเดลของ   
เกณฑก์ารประเมินความสอดคลอ้งของโมเดลกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์ในภาพรวม 

เสรี ชดัแชม้ and สชุาดา กรเพชรปาณี (2546) ไดส้รุปและรวบรวมจากรายงานการวิจยั ไวว้่า ค่าสถิติ
วัดความสอดคล้อง (Model Fit Statistics) โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะให้ค่าสถิติต่าง ๆ ส าหรับ
พิจารณาความสอดคลอ้งระหว่างโมเดลกับขอ้มูลเชิงประจักษ์ โปรแกรมลิสเรลก าหนดค่าสถิติวัด
ระดับความสอดคลอ้งใหโ้ดยอัตโนมัติ ผูว้ิจัยพิจารณาตอ้งเลือกใชค่้าสถิติเอง ปัจจุบนัยังไม่มีขอ้ยุติ
ว่าค่าสถิติตวัใดเป็นค่าสถิติที่ดีที่สดุ ค่าสถิติวดัระดบัความสอดคลอ้งที่พบบ่อย ๆ  

ในรายงานการวิจยัที่มีการตีพิมพ ์ค่าสถิติระดบัวดัความสอดคลอ้งที่ใชก้นัมาก 
ได้แก่ ดัชนีวัดความสอดคล้อง (Goodness of Fit Index: GFI) และดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง
เปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) ดัชนีทั้งสองมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 โมเดลที่มีความ
สอดคลอ้งกับขอ้มูลเชิงประจักษ์พิจารณาจากดัชนี GFI และดัชนี CFI มีค่ามากกว่า .90 (Bentler & 
Bonnett, 1980) ต่อมามีการน าดัชนี GFI มาปรบัแก้โดยค านึงถึงองศาอิสระ รวมทั้งจ านวนตัวแปร
และขนาดกลุ่มตัวอย่าง เป็นดัชนีวัดความสอดคลอ้งที่ปรบัแกแ้ลว้ (Adjust Goodness of Fit Index: 
AGFI) มีคุณสมบติัเช่นเดียวกับดัชนี GFI (นงลักษณ์ วิรชัชัย, 2542): (Diamantopoulos & Siguaw, 
2000) เสนอแนะว่า ดัชนี GFI และ AGFI มีค่ามากกว่า .90 โมเดลสอดคลอ้งกับขอ้มูลเชิงประจักษ ์
(Hu & Bentler, 1999) เสนอแนะว่า ดัชนี CFI มีค่ามากกว่า .95 แสดงว่าโมเดลสอดคลอ้งกับขอ้มูล
เชิงประจักษ์ดี การใชด้ัชนีเพียงสามตัวพิจารณาความสอดคลอ้งของโมเดลกับขอ้มูลเชิงประจักษ์  
อาจไม่เหมาะสมส าหรบัทุกกรณี เนื่องจากตอ้งพิจารณาเรื่องขนาดของกลุ่มตัวอย่าง วิธีประมาณ
ค่าพารามิเตอรแ์ละลักษณะการแจกแจงของขอ้มูล (Hu & Bentler, 1999) ส าหรบัดัชนี NFI (Norm 
Fit Index) และดัชนี NNFI (Non-Norm Fit Index) มีการน ามาใชใ้นงานวิจัยบ้าง ส่วนดัชนีตัวอ่ืน ๆ 
เช่น IFI, RFI และ PGFI ไม่ค่อยน ามาใชใ้นรายงานวิจยั ดชันีเหล่านีก้็เช่นเดียวกบัดชันี GFI และ ดชันี 
CFI คือ มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ถา้มีค่ามากกว่า .90 แสดงว่าโมเดลสอดคลอ้งกับขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
นอกจากนี ้ยงัมีดชันีบอกความคลาดเคลื่อนของโมเดล คอื ดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลงัสองของส่วน
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน  (Standardized Root Mean Square Residual: Standardized RMR) ดั ชนี 
Standardized RMR มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ถา้มีค่าต ่ากว่า .08 แสดงว่า โมเดลสอดคลอ้งกับขอ้มูล
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เชิงประจักษ์ และดัชนีความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร ์(Root Mean Square of 
Error Approximation: RMSEA) ดัชนี RMSEA มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ถ้ามีค่าต ่ากว่า .06 แสดงว่า
โมเดลสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ (Hu & Bentler, 1999)  

ค่าสถิติไค-สแควร ์(Chi-square Statistics) ซึ่งเป็นการประเมินความแตกต่าง
ระหว่างขอ้มูลเชิงประจักษ์กับสมการลดรูปจากโมเดลเต็มรูป (Byrne, 1994) ในการทดสอบโมเดล
ตอ้งการ ใหค่้าสถิติไค-สแควร ์ไม่มีนัยส าคัญ (Non-significance) เพราะตอ้งการยืนยันสมมติฐาน
หลกั (Null Hypothesis) คือ โมเดลทางทฤษฎีกับขอ้มลูเชิงประจกัษ์ไม่แตกต่างกนั ปัจจยัที่มีอิทธิพล
ต่อ ค่าไค-สแควร ์คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างและการฝ่าฝืนการแจกแจงของข้อมูลแบบปกติพห ุ
(Joreskok & Sorbom. 2001) ดังนั้น การใช้เพียงค่าสถิติไค-สแควรส์รุปความสอดคล้องระหว่าง
โมเดลกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ จึงเป็นการพิจารณาอย่างครา่ว ๆ (Bollen & Long. 1993) ขณะที่คารไ์ม 
และแมคไอเวอร ์(Marmines & McIver. 1983) เสนอใหใ้ชค่้าสถิติที่ค  านวณดว้ยมือ 2 ตัว คือ 1) ค่า
ไค-สแควรส์ัมพัทธ์ (Relative Chi-square Ratio) ซึ่งเป็นอัตราส่วนระหว่างค่าสถิติไค-สแควร ์กับ
องศาอิสระ (ค่าสถิติไค-สแควรห์ารดว้ยองศาอิสระ) ในกรณีที่ไค-สแควรส์มัพัทธน์อ้ยกว่า 3.00 ถือว่า
โมเดลสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์

ค่าไค-สแควรส์อดแทรก (Nested Chi-square) ใชส้  าหรบัเปรียบเทียบระหว่าง
โมเดลที่ศึกษากับโมเดลคู่แข่ง (Competitive Model) ว่าโมเดลใดสอดคล้องกับขอ้มูลเชิงประจักษ์
มากกว่ากนั การตดัสินว่าโมเดลที่ศึกษาสอดคลอ้งกับขอ้มลูเชิงประจกัษ์มากกว่าโมเดลคู่แข่งหรือไม่ 
พิจารณาจากระดับนัยส าคัญของค่าไค-สแควรส์อดแทรก โดยที่โมเดลที่ศึกษา มีค่าสถิติไค-สแควร ์
นอ้ยกว่าค่าสถิติไค-สแควรข์องโมเดลคู่แข่ง 

โดยหลกัการทั่วไป การตรวจสอบความตรงของโมเดลทางทฤษฎีที่เป็นสมมติฐาน
วิจัยหรือประเมินผลความถูกตอ้งของโมเดลทางทฤษฎีหรือการตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่าง
ขอ้มูลเชิงประจักษ์กับโมเดลทางทฤษฎี ผูว้ิจัยสามารถพิจารณาจากค่าไค -สแควร ์ค่าไค-สแควร์
สมัพทัธแ์ละค่าดชันี GFI, AGFI, CFI, Standardized RMR, RMSEA ดงันี ้

1. ค่าสถิติไค-สแควรไ์ม่มีนัยส าคัญ (p > .05) ดัชนี GFI, AGFI มีค่ามากกว่า 
.90 ดัชนี CFI มีค่ามากกว่า .95 ดัชนี Standardized RMR มีค่าต ่ากว่า .80 และดัชนี RMSEA มีค่า
ต ่ากว่า .06 ถือว่าโมเดลทางทฤษฎีสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์ 

2. ค่าสถิติไค-สแควรม์ีนัยส าคัญ (p < .05) แต่ค่าไค-สแควรส์มัพัทธ์ น้อยกว่า 
3.00 (ค่าสถิติไค-สแควรห์ารด้วยองศาอิสระ) ดัชนี GFI, AGFI มีค่ามากกว่า .90 ดัชนี CFI มีค่า
มากกว่า .95 ดัชนี Standardized RMR มีค่าต ่ากว่า .80 และดัชนี RMSEA มีค่าต ่ากว่า .06 ถือว่า
โมเดลทางทฤษฎสีอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ 
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8.7 การปรบัแกโ้มเดล  
เมื่อโมเดลถูกตัดสินว่าไม่เหมาะสมกลมกลืนกับขอ้มูลเชิงประจกัษ์ ซึ่งอาจเกิด

จากสาเหตุหลายอย่าง เช่น ละเมิดข้อตกลงเรื่องการแจกแจงของตัวแปรที่ศึกษา ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร ไม่เป็นเชิงเส้นตรง ข้อมูลไม่สมบูรณ์ (Missing Data) หรือการก าหนดลักษณะ
จ าเพาะของ ความคลาดเคลื่อน ผูว้ิจยัตอ้งปรบัแกโ้มเดล ปัญหาอยู่ที่ว่าปรบัแกอ้ย่างไรจึงจะไดโ้มเดล
ที่เหมาะสมใชค่้าสถิติที่น าเสนอในขั้นตอนประมาณค่าดูว่า ตัวแปรใดมีส่วนอธิบายโมเดลไดดี้ ตัว
แปรใดอธิบายไดไ้ม่ดี ในการปรบัตอ้งยึดถือทฤษฎีเป็นหลกั ซึ่งอาจจ าเป็นตอ้งตดัสายสมัพันธ ์(Path) 
บางเส้นออกไปหรือเพิ่ มสายสัมพันธ์บางตัวแปรที่ ไม่มี ในโมเดลเข้าไปในผลการวิเคราะห์ 
ลิสเรลจะมีดัชนี บอกเส้นที่ต้องเพิ่มและที่ต้องตัด เรียกว่า Modification Indices และ Residual 
Statistics จากขอ้เสนอในสองหัวขอ้จะบอกผูว้ิจัยว่าถา้ลากเสน้เชื่อมต่อระหว่างตัวแปรคู่ใดเพิ่มขึน้ 
จะท าให้ค่าไค-แสควร์ลดลงไปได้เท่าไร หรือมี เส้นสัมพันธ์เดิมอยู่ ในโมเดล ท าให้เกิดความ
คลาดเคลื่อนเป็นเท่าไร สามารถใชป้ระโยชนจ์ากการชีแ้นะนีไ้ด ้หลังจากไดป้รบัแต่งโมเดลแลว้ตอ้ง
ทดสอบโมเดล ที่ปรบัแกจ้ะไดโ้มเดลที่เหมาะสม นกัสถิติย า้กบันกัวิจยัอย่างหนกัแน่นว่า อย่าเพียงแต่
ปรบัแต่งโดยลดหรือเพิ่มเสน้สายสมัพันธ์เพื่อใหโ้มเดลมีความเหมาะสมกลมกลืน กับขอ้มูลในกลุ่ม
ตัวอย่างเท่านั้น ตอ้งยึดหลักวิชา ทฤษฎี งานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรนั้น ๆ 
เป็นหลกั 

8.8 การศกึษาความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดล  
การศึกษาขั้นนี ้มักไม่ค่อยมีนักวิจัยท ามากนักเป็นขั้นที่จะตรวจสอบความ

เที่ยงตรงภายนอกของโมเดลว่าเมื่อโมเดลมีความเหมาะสมกับขอ้มูลในกลุ่มตัวอย่างหนึ่งแลว้ เมื่อ
น าไปใชก้ับกลุ่มตัวอย่างอ่ืนยังคงเหมาะสมอยู่อีกหรือไม่  สามารถเก็บขอ้มูลในตัวอย่างใหม่หรือใน
กรณีที่วางแผนจะศึกษาความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลดว้ย สามารถสุ่มแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น  2 
กลุ่ม กลุ่มแรกใชใ้นการสรา้งและปรบัโมเดล กลุ่มที่สองใชศ้ึกษาคุณสมบติัความไม่แปรเปลี่ยนของ
โมเดล 

ตัวชีว้ัดพัฒนาขึน้มาจากประเด็นที่ตอ้งการประเมิน โดยตัวชีว้ัดนีจ้ะแสดงให้
ทราบถึงสภาพที่เป็นอยู่หรือที่เกิดขึน้ในประเด็นที่ตอ้งการประเมิน (ไกศิษฏ ์เปลรินทร.์ 2552, : 24, 
อา้งถึงใน สุวิมล ติรกานันท์, 2539) ตัวชีว้ัดที่พัฒนาขึน้มานั้น ตอ้งมีความเหมาะสมกับประเด็นที่
ต้องการประเมิน สามารถวัดได้แม่นย า ถูกต้องและที่ส  าคัญต้องก าหนดเกณฑ์หรือเป้าหมายที่
ตอ้งการบรรลสุ  าหรบัตวัชีว้ดันัน้ ๆ 
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ตวัชีว้ดัมีความแตกต่างจากเกณฑช์ีว้ดั (Criteria) โดยที่ตัวชีว้ดัจะสะทอ้นถึงสิ่ง
ที่ตอ้งการวดัในขณะที่เกณฑช์ีว้ดัจะบ่งบอกถึงระดับการบรรลุของสิ่งที่ตอ้งการจะวัด ซึ่งทัง้สองสิ่งนี ้
ตอ้งประกอบกันจึงจะท าใหก้ารวัดสิ่งต่าง ๆ เกิดความหมาย และน าไปใชป้ระโยชนใ์นการตัดสินได้
อย่างแทจ้รงิ  

การน าเสนอสาระที่เก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับตัวชีว้ัดนี  ้ผูว้ิจัยน าเสนอ
เป็น 7 ส่วน ประกอบดว้ย 1) ความหมายของตัวชีว้ัด 2) ประโยชนข์องตวัชีว้ดั 3) ประเภทของตัวชีว้ัด 
4) ลักษณะส าคัญของตัวชีว้ัด 5) การเลือกตัวชีว้ัด 6) กระบวนการสรา้งและพัฒนาตัวชีว้ัด และ  
7) รูปแบบการน าตวัชีว้ดัการด าเนินงานมาใช ้

5.2 ความหมายของตัวชีว้ัด 
ค าว่า Indicator ในภาษาอังกฤษค านีใ้ชค้วามหมายในภาษาไทยกันหลากหลาย เช่น 

ตวัชีว้ดั ตวัชี ้ตวัวดั ตวัชีน้  า ดชันี และเครื่องชีว้ดั เป็นตน้ ค าเหล่านีถู้กใชเ้ป็นมาตรฐานทางสถิติ หรือ
เครื่องชีส้ภาวะบางอย่าง เพื่อใชว้ิเคราะหเ์ก่ียวกับสภาพการณ์ หรือสภาวะการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่
เกิดขึน้เก่ียวกับปัจจัยการผลิต กระบวนการด าเนินงาน การใช้ทรพัยากรที่มีอยู่หรือผลผลิต หรือ
ผลลพัธท์ี่เกิดขึน้ ในงานวิจยันีจ้ะใชค้  าว่า “ตวัชีว้ดั” 

Collins Essential Thesaurus (2006: Online) เทียบเคียงความหมาย ของค าว่าตวัชีว้ัด 
(indicator) ว่าเป็น ป้าย เครื่องหมาย เครื่องวดั สิ่งแนะน า สิ่งแสดงใหเ้ห็น ดชันี สญัญาณ สญัลกัษณ ์
มาตรวดั เข็มชีว้ดั เครื่องหมายวดั เครื่องหมายระดบั เครื่องชี ้ปา้ย เสา เครื่องวดัน า้หนกั เป็นตน้ 

The American Heritage (2000: Online) ใหค้วามหมายของตวัชีว้ดัว่า 
1. เป็นสิ่งบ่งบอก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 1) ตัวชี ้ หรือ ดัชนี  2) เครื่องมือที่ ใช้กับ

เครื่องยนต ์เครื่องใชไ้ฟฟ้า มาตรวดั และ 3) เข็มชี ้หนา้ปัดหมนุ หรืออปุกรณอ่ื์นที่ใชก้บัเครื่องมือ  
2. เครื่องมือต่าง ๆ ที่ใชว้ดัสารเคมี  
3. สิ่งที่อยู่ในระบบนิเวศวิทยา เช่น สภาพของพืชหรือสัตว์บอกสภาพเฉพาะ

บางอย่างของสิ่งแวดลอ้มได ้ 
4. ค่าทางสถิติที่บอกสภาพหรือทิศทางของเศรษฐกิจ 

Johnstone. 1981, :2-3, as cited in Alan Spooner and John Weston (1981) ใ ห้
ความหมายของตัวชีว้ัดไว้ว่า หมายถึง สิ่งที่ใช้ชีห้รือบอกทิศทางไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่นเดียวกับที่
พจนานกุรม  

สุ ท ธิ ธั ช  ค น ก าญ จ น์ , 2547, : 44, as cited in Johnstone (1981, p.2 - 3) ให้
ความหมายของตัวชีว้ัดไวว้่า ตัวชีว้ัด หมายถึง สารสนเทศที่บ่งบอกปริมาณเชิงสัมพันธ์หรือสภาวะ
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ของสิ่งที่มุ่งวดัในเวลาใดเวลาหนึ่ง ตวัชีว้ดัไม่จ าเป็นตอ้งบ่งบอกสภาพที่เจาะจงหรือชดัเจน แต่จะบ่ง
บอกหรือสะทอ้นใหเ้ห็นวิธีการหรือทางที่จะบรรลุวตัถุประสงค์ รวมทัง้บอกถึงการบรรลุวตัถุประสงค์
ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น ซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงไดใ้นอนาคต โดยตัวชีว้ัดจะเป็นสิ่งที่บ่งบอก
อย่างกวา้ง ๆ ถึงสภาวะหรือสถานการณท์ี่เราตอ้งการจะตรวจสอบ 

ตัวชีว้ัดน ามาใชส้รุปสารสนเทศที่ซบัซอ้นใหอ้ยู่ในรูปแบบที่ง่ายและเป็นประโยชนต่์อ
การวัดสถานะและแนวโน้ม ตัวชีว้ัดช่วยท าใหเ้ขา้ใจสารสนเทศ ช่วยกระจายค าตอบ และช่วยท าให้
ข้อมูลที่ซับซ้อนให้เป็นสารสนเทศอย่างง่ายตัวชี ้วัดอาจท าให้สิ ้นเปลือง แต่ก็เป็นทางเลือกที่มี
ประสิทธิผลแม่นย าต่อการก ากบังานส่วนย่อยของระบบ ดงันัน้ ตวัชีว้ดัจึงเป็นวิธีที่มีประสิทธิผลในการ
ช่วยกลุ่มบุคคลควานหาความกา้วหน้าของงานโครงการ (ไกศิษฎ ์เปลรินทร ์(2552, น.27); อา้งอิง
จาก EPA. 2008) 

สุทธิธัช คนกาญจน์, 2547, น. 45, อ้างถึงใน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ (2530) สรุปว่าตวัชีว้ดั ใหค้วามหมายที่ส  าคญัอย่างนอ้ย 2 ประการ คือ  

1. ตอ้งก าหนดเป็นปริมาณหรือคิดเป็นตัวเลขได้ ไม่ใช่เป็นการบรรยายขอ้ความ 
และในการตีความหมายค่าตวัเลขของตวัชีว้ดัแต่ละตวัจะตอ้งน ามาเปรียบเทียบกบัเกณฑท์ี่จดัท าไว ้
ไม่เช่นนัน้จะไม่สามารถบอกไดว้่า ค่าตวัเลขที่ไดน้ัน้สงูหรือต ่า  

2. ค่าของตวัชีว้ดัจะบอกความหมายในตวัเอง 2 ประการ ไดแ้ก ่ 
2.1 ความหมายที่บ่งบอกโดยมีเงื่อนไขของเวลาก ากับ กล่าวคือ ตัวชีว้ัดจะบ่ง

บอกเฉพาะในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัตวัแปรหรือขอ้มลูว่า จดัเก็บในช่วงเวลาใดเป็นระยะ
เวลานานเท่าใด ขึน้อยู่กบัระยะเวลาที่จะน าขอ้มลูมาใชแ้ละการแปลความหมาย  

2.2 ความหมายที่บ่งบอกโดยมี เงื่อนไขเก่ียวกับพื ้นที่ ค่าตัวชี ้วัดจะบอก
ความหมายเฉพาะในเขตพืน้ที่หรือบรเิวณหรือส่วนใดสว่นหนึ่งของระบบที่ตอ้งการตรวจสอบ หรือเป็น
ระดับความกวา้งของพืน้ที่ เช่น อ าเภอ จังหวดั ภูมิภาคใดและระดับการศึกษาใด เป็นตน้ ขึน้อยู่กับ
ขอ้มลูหรือตวัแปรที่จดัเก็บ 

ศิริชัย กาญจนวาสี (2545, น. 5) ให้ความหมายตัวชี ้วัดว่า หมายถึง ตัวประกอบ  
ตวัแปรหรือค่าที่สงัเกตได ้ซึ่งใชบ้่งบอกสถานภาพหรือสะทอ้นลกัษณะของทรพัยากร การด าเนินงาน 
หรือผลของการด าเนินงาน อาทิเช่น ตัวชีว้ัดผลส าเร็จของการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย อาจเป็นค่าเฉลี่ยคะแนน GPA ของนกัเรียน อตัราการเขา้เรียนในมหาวิทยาลยัได ้ 

คณะเศรษฐศาสตร  ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2546: ออนไลน์) ให้ความหมายของ
ตัวชีว้ัดหรือตัวชีว้ัดไวว้่า ภาษาอังกฤษใชค้ าว่า Indicator หมายถึง ตัวชีว้ัดสภาพความส าเร็จ หรือ
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การบรรลุเป้าหมายในด้านความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ 
ระยะเวลา สถานที่ และต้นทุน หรือค่าใช้จ่าย โดยจะต้องมีความเชื่อถือได้และมีความเป็นไปได้
ในทางปฏิบติัดว้ย การก าหนดตวัชีว้ดั จะตอ้งสามารถวดัได ้และมีวิธีการที่ไม่ยุ่งยากมาก มีตน้ทุน ใน
การวัดผลส าเร็จไม่สูงจนเป็นภาระงบประมาณ โดยทั่วไปตัวชีว้ัดผลส าเร็จประกอบดว้ย ตัวชีว้ัดเชิง
ปรมิาณ  ตวัชีว้ดัเชิงคณุภาพ ตวัชีว้ดัเชิงเวลา และตวัชีว้ดัเชิงตน้ทุน 

ตัวชีว้ัดเชิงปริมาณ (Quantitative Indicator) หมายถึง การพิจารณาในลักษณะ
ของปริมาณและตัวเลข เช่นจ านวนผลผลิตที่ต้องน าส่งจากการใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
เป็นตน้ 

ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ (Qualitative Indicator) หมายถึง การพิจารณาคุณภาพของ
สิ่งของหรือบริการที่หน่วยงานภาครฐัผลิต เช่นความถูกตอ้ง ความสมบูรณ์ครบถว้น ความแม่นย า 
ความสามารถเข้าถึงบริการ ความถูกเวลา ความปลอดภัย ความครอบคลุม ความเสี่ยง ความ
ถกูตอ้งตามกฎหมาย ความพงึพอใจของผูไ้ดร้บับริการ เป็นตน้ 

ตัวชีว้ัดเชิงเวลา (Time Indicator) หมายถึง การพิจารณาในเรื่องของระยะเวลา
ด าเนินการและ/ หรือ ระยะเวลาส่งมอบงาน เช่น การพิจารณาว่าระยะเวลาการส่งมอบผลผลิต
เป็นไปตามที่ก าหนดไวห้รือไม่ หรือการพิจารณาความสามารถในการลดเวลาในการด าเนินงาน เป็น
ตน้ 

ตวัชีว้ดัเชิงตน้ทุน (Costing Indicator) หมายถึง การพิจารณาในเรื่องของตน้ทุนที่
ใชไ้ปในการผลิต เช่น พิจารณาว่าตน้ทุนที่ใชไ้ปนั้นเป็นตน้ทุนที่ต  ่าที่สุดเท่าที่ท าไดห้รือไม่  หรือท า
การพิจารณาเปรียบเทียบตน้ทุนของหน่วยงานหนึ่งกบัตน้ทุนของอีกหน่วยงานหนึ่ง อาจเป็นตน้ทุน
ระหว่างหน่วย งานราชการกบัหน่วยงานราชการ หรือตน้ทุนระหว่างหน่วยงานราชการกบัหน่วยงาน
เอกชนก็ได ้

บุญศรี พรหมมาพันธุ์ และคณะ (2547: 8) ไดใ้หค้วามหมายของตัวชีว้ัดไวว้่า หมายถึง 
ค่าที่สงัเกตไดซ้ึ่งใชว้ดัหรือสะทอ้นลกัษณะการด าเนินงาน 

วนัเพ็ญ ผ่องกาย (2549) ใหค้วามหมายของตัวชีว้ดัว่า หมายถึง ตัวแปรประกอบ หรือ
องคป์ระกอบที่มีค่าแสดงถึงลักษณะหรือปริมาณของระบบการด าเนินงานส่วนใดส่วนหนึ่ง ในช่วง
เวลาใด เวลาหนึ่ง ซึ่งเป็นสารสนเทศที่บ่งบอกสภาวะหรือสภาพการณใ์นลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งที่เรา
สนใจซึ่งการน าตวัแปรหรือขอ้เท็จจรงิต่าง ๆ มาสมัพนัธก์นันัน้ก็เพื่อใหเ้กิดคณุค่า ซึ่งจะสะทอ้นใหเ้ห็น
สภาพการณท์ี่ตอ้งการศึกษาไดโ้ดยรวม 
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จากความหมายของตัวชีว้ัดที่มีผูใ้หไ้วต่้าง ๆ กัน พอจะสรุปไดว้่า ตัวชีว้ัดมีลักษณะที่
ส  าคญั 2 ประการ ไดแ้ก่ 

1. ตัวชี ้วัดต้องสามารถให้ค่าหรือบ่งบอกคุณลักษณะของสิ่งที่ท าการวัดว่ามี
ปริมาณหรือคุณลกัษณะเช่นไร ส่วนจะมีความหมายอย่างไร จะตอ้งน าไปตีค่าหรือเปรียบเทียบกับ
เกณฑห์รือมาตรฐาน จึงจะทราบไดว้่าสิ่งนัน้มีค่าสงูหรือต ่า ไดม้าตรฐานหรือไม่ เพียงใด 

2. ค่าหรือคณุลกัษณะที่ไดจ้ากตวัชีว้ดัมีความหมายภายใตเ้งื่อนไข 2 ประการ คือ  
2.1 เงื่อนไขของเวลา กล่าวคือ ตัวชี ้วัดจะบ่งบอกสถานภาพของสิ่งที่มุ่งวัด

เฉพาะช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น ระยะเวลา 1 สปัดาห ์3 เดือน 1 ปี ขึน้อยู่กบัระยะเวลาที่เก็บรวบรวม
ขอ้มลูมาใชแ้ละการตีความหมาย 

2.2 เงื่อนไขของสถานที่ กล่าวคือตัวชีว้ัดจะบ่งบอกสถานภาพของสิ่งที่มุ่งวัด
เฉพาะในเขตพืน้ที่ หรือบรเิวณ หรือสว่นใดสว่นหนึ่งของระบบที่ท าการตรวจสอบ ดา้นปัจจยัเขา้ 

สรุปได้ว่า ตัวชีว้ัด หมายถึง ตัวแปรประกอบหรือองค์ ประกอบที่มีค่าแสดงถึง
ลกัษณะหรือปรมิาณของระบบการด าเนินงานสว่นใดสว่นหนึ่งในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 

5.3 ประโยชนข์องตัวชีว้ัด  
นงลักษณ์ วิรชัชัย and คณะ (2545, น.54) ไดส้งัเคราะหจ์ากแนวคิดของบุคคลต่าง ๆ 

เก่ียวกบัประโยชนข์องตวัชีว้ดั ในวงการศกึษา ดงันี ้
1. ใชบ้รรยายสภาพและลกัษณะของระบบการศึกษา ท าใหเ้ขา้ใจการท างานของ

ระบบการศกึษาไดเ้ป็นอย่างดี 
2. ใชศ้ึกษาลักษณะการเปลี่ยนแปลง หรือแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของระบบ

การศกึษา ในช่วงเวลาช่วงใดช่วงหนึ่งไดอ้ย่างถกูตอ้ง 
3. ใชศ้ึกษาเปรียบเทียบการศึกษาไดท้ัง้ที่เป็นการเปรียบเทียบกับเกณฑห์รือการ

เปรียบเทียบกบัระบบการศกึษาของประเทศต่าง ๆ หรือการเปรียบเทียบสภาพระหว่างภมูิภา 
 ประโยชน์ของตัวชี ้วัดทางการศึกษามี  5 ประการ (Johnstone, 1981, p.6 - 13) 

(Bottani & Walberg, 1994, p.204)) ดงันี ้
1. เป็นแนวทางจดัท านโยบายและวตัถุประสงคข์องการบรหิารจดัการศกึษา 
2. ใชต้รวจสอบ ควบคมุ และประเมินผลระบบการศกึษา 
3. เป็นแนวทางการท าวิจยัเพื่อพฒันาการศกึษา 
4. ใชก้ ากบัหรือจดัระบบการศกึษา 
5. ใชป้ระเมินคณุภาพการศกึษา 
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สชุาติ ประสิทธิ์รฐัสินธุ ์(2539, น.10 - 15) กลา่วถึง ตวัชีว้ดัว่าสามารถน ามาประยุกตใ์ช้
ประโยชนใ์นการจดัการศึกษาได ้คือ 

1. ใชเ้ป็นขอ้มลูสนบัสนุนการวางแผนของรฐับาล และหน่วยงานงบประมาณ เพื่อ
จดัล าดบัการจดัสรรงบประมาณ การขยายโอกาสทางการศึกษาและคณุภาพการศึกษา 

2. ใชเ้ป็นแนวทางในการจดัสรรทรพัยากรที่เหมาะสม เพื่อน ามาแกปั้ญหาทางการ
ศึกษาโดยเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบคณุภาพ ประสิทธิภาพของการด าเนินงานภายในองคก์าร
ในดา้นต่าง ๆ เพื่อการพิจารณาใหก้ารสนบัสนนุองคก์ารนัน้ ๆ ไดอ้ย่างถกูตอ้ง 

3. ช่วยลดความซ า้ซ้อนในเรื่องต่าง ๆ ด้วยการน ามาสรุปเป็นเงื่อนไขที่มีความ
ชัดเจน  มี เกณฑ์หรือระดับการวัดที่ แน่นอนที่ จะท าให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตาม
วตัถปุระสงค ์

4. ช่วยสะทอ้นใหเ้ห็นภาพของการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบจากภายนอกทัง้ใน
ส่วนที่เป็นปัญหาทางเศรษฐกิจและสงัคม รวมทั้งประสิทธิภาพในการติดตามการจัดการศึกษาว่า
สามารถด าเนินการเพื่อแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ เหลา่นัน้ไดอ้ย่างไร 

สรุปไดว้่าประโยชนข์องตวัชีว้ดัต่อการจดัการศึกษา มีดงันี ้
1. ท าให้ทราบสภาพ  ทิศทาง ระบบการศึกษา  และการจัดการที่จะน าไปสู่

ความส าเรจ็ไดม้ากยิ่งขึน้ 
2. ท าใหส้ามารถตรวจสอบการด าเนินงานไดต้ลอดเวลา ท าใหท้ราบแนวโนม้การ

เปลี่ยนแปลงของระบบการศกึษาในช่วงเวลาช่วงใดช่วงหนึ่งไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
3. การมีตัวชีว้ัดจะท าใหก้ารประเมินผลมีความเชื่อถือได้ และมีความเที่ยงตรง

มากยิ่งขึน้สามารถท านายสถานการณก์ารด าเนินงานในอนาคตได ้
4. ปฏิบติังานโดยอาศัยเกณฑจ์ากตวัชีว้ดั ท าใหเ้กิดความยุติธรรมในหมู่บุคลากร

เป็นการพฒันาบุคลากร พฒันาองคก์าร สามารถศกึษาเปรียบเทียบระหว่างหน่วยงานย่อย ระหว่าง
องคก์าร ระหว่างประเทศและภมูิภาคได ้

5. ท าใหอ้งคก์ารมีคุณภาพเป็นที่ยอมรบัของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย และหน่วยงานที่
เก่ียวขอ้งท าใหไ้ดร้บัความร่วมมือมากขึน้ 
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5.4 ประเภทของตัวชีว้ัด 
ตัวชี ้วัด มีหลายประเภทตามลักษณะที่ใช้และตามขนาดพื ้นที่  (ไกศิษฎ์ เปลรินทร ,์ 

2552, น.29) อา้งถึงใน EPA, (2008) ดงันี ้
1. ตัวชี ้วัดที่ ใช้ด้วยกันทั่ วโลก  (Worldwide Indicator) หมายถึง ตัวชี ้วัดที่ ใช้

เหมือนกันทั่วโลกใหเ้ป็นสิ่งตอบสนองต่อสิ่งที่เป็นปัญหาที่เหมือนกัน เช่น ภาวะโลกรอ้น หรือเป็น
ตวัชีว้ดัที่มีคณุค่าเหมือนกนัโดยไม่ค านึงถึงที่ตัง้ทางภมูิศาสตร ์เช่น อณุหภมูิของน า้ 

2. ตัวชี ้วัดทางวัฒนธรรม /ทางสังคม  (Cultural/ Societal Indicator) หมายถึง 
ตัวชี ้วัดที่สามารถวัดกิจกรรมของมนุษย์ (Human Activity) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลกระทบของ
กิจกรรมมนุษยต่์อการ ยึดถือระบบนิเวศ (Ecosystem Integrity) หรือปฏิกิริยาของมนุษยต่์อสิ่งที่มี
อิทธิพลต่อระบบนิเวศตวัอย่างเช่น ตวัชีว้ดัก่อนของโครงการปากแม่น า้แห่งชาติ ที่มีน า้เค็ม และน า้
จืดรวมกัน ระบุว่าตัวชีว้ัดควรเชื่อมโยงกับเนือ้หาและเป้าหมายที่จ  าเพาะเจาะจงต่อแผนการการ
บริหารจัดการและการอนุรกัษ์ที่เป็นที่เข้าใจร่วมกันตามโครงการปากแม่น ้าแห่งชาติ  (National 
Estuary Program) 

3. ตัวชีว้ัดทางเศรษฐกิจ (Economic Indicator) หมายถึงตัวชีว้ัดที่แสดงให้เห็น
แนวโนม้ทั่วไปทางเศรษฐกิจ ตวัชีว้ดัทางเศรษฐกิจจะเก่ียวขอ้งกบัระดบัการตกงาน ดชันีราคาสินคา้
ของผูบ้รโิภค การผลิตเชิงอตุสาหกรรม การลม้ละลาย และราคาตลาดหุน้ 

4. ตวัชีว้ดัทางนิเวศวิทยา (Ecological Indicator) หมายถึง ตวัชีว้ดัที่บอกลกัษณะ
ที่วัดไดบ้อกปริมาณได้ ซึ่งเป็นลักษณะที่เก่ียวขอ้งกับโครงสรา้ง องคป์ระกอบรวม หรือหนา้ที่ของ
ระบบนิเวศวิทยา โดยธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตแลว้ ลกัษณะเหล่านีเ้ป็นเครื่องวดัเฉพาะส่วน เป็นดชันี
ของตัววดัหรือเป็นตัวแบบที่บอกลกัษณะของระบบนิเวศ หรือส่วนส าคัญส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ 
ลกัษณะส าคัญของตัวชีว้ัดทางนิเวศวิทยาคือเป็นตัวประเมินเชิงปริมาณเก่ียวกับสภาพทรพัยากร
ทางนิเวศวิทยา ปริมาณความเสียหาย ความเสี่ยงของสภาพทางชีววิทยาต่อความเสียหาย หรือ
ปรมิาณความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ ์

5. ตัวชีว้ัดเก่ียวกับสิ่งแวดลอ้ม (Environmental Indicator) หมายถึง ตัวชีว้ัดที่วัด
สภาพของอากาศ สภาพของน า้ สภาพของดิน วดัความเสียหายที่มีต่อทรพัยากรเหล่านี  ้และวัดผล
กระทบต่อสภาพนิเวศวิทยาและสุขภาพของมนุษย์ตัวชี ้วัดเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม แสดงให้เห็น
ความกา้วหนา้ ในการท าใหอ้ากาศสะอาดขึน้ และน า้บริสุทธิ์ขึน้ และความกา้วหนา้ในการป้องกัน
สภาพของดิน ตัวชีว้ัดประเภทนีใ้ชว้ดัสภาพสิ่งแวดลอ้ม (เช่น สุขภาพของมนุษย ์คุณภาพของชีวิต 
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การบูรณาการเชิงนิเวศวิทยา) หรือวัดสิ่งที่ท าให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม  ซึ่งท าให้ได้ข้อมูล
สารสนเทศที่เป็นประโยชนเ์ก่ียวกบัรูปแบบและแนวโนม้ของสถานการณ ์

6. ตัวชีว้ัดตามบริบทของโครงการ (Programmatic Indicator) สาระของโครงการ
สาระ ของนโยบาย หรือสาระเก่ียวกับการบริหารอาจถือว่าเป็นปัญหาสิ่งแวดลอ้ม ตัววัดผลการ
ปฏิบติังานของเรื่องเหลา่นีอ้าจจะ หรืออาจจะไม่สามารถหาวิธีการปรบัปรุงไดจ้ากสภาพสิ่งแวดลอ้ม 
ตัวชี ้วัด แต่ละประเภทสามารถน าไปใช้ได้อย่างกว้าง ๆ หรือสามารถใช้ประโยชน์ได้กับเฉพาะ
สถานการณ ์ดังตัวอย่างที่กล่าวมาแลว้ ภาวะโลกรอ้น (Global Warming) ถือว่าเป็นตวัชีว้ดัที่ใชไ้ด้
ทั่วโลก ในขณะที่กิจกรรมของมนษุยท์ี่เปลี่ยนแปลงไปถือว่าเป็นตวัชีว้ดัทางวฒันธรรม/ ทางสงัคม 

นิตยา ส าเร็จผล (2547, น.28 - 29) อา้งถึงใน องคก์ารอนามัยโลก. (2540) ไดจ้ าแนก
ประเภทของตวัชีว้ดัตามกระบวนการ ผลกระทบ ปรมิาณและคณุภาพ การจ าแนกประเภทของตวัชีว้ดั 
ขึน้อยู่กบัวตัถปุระสงคแ์ละเรื่องที่จะใชว้ดั ดงันี ้

1. จ าแนกกวา้งๆ ตามที่ตอ้งการจะวัด เช่น เศรษฐกิจ การเมือง สงัคมวัฒนธรรม 
การวัดโครงการดา้นสังคมเรียกว่าตัวชีว้ดัทางดา้นสงัคม (Social Indicators) ดา้นสุขภาพ เรียกว่า 
ตวัชีว้ดัดา้นสขุภาพ (Health Indicators) 

2. จ าแนกตามขั้นตอนการด าเนินงาน  ได้แก่  ตัวชี ้วัดปัจจัยน าเข้า  (Input 
Indicators) ตัวชี ้วัดกระบวนการ  (Process Indicators) ตัวชี ้วัดผลการด าเนินงาน  (Output 
Indicators) ตัวชี ้วัดผลลัพธ์ (Outcome Indicators) และตัวชี ้วัดผลกระทบ (Impact Indicators) 
การจ าแนกแบบนี ้มีผู ้จ  าแนกในลักษณะคล้ายกันโดยจัดเป็น  2 กลุ่ม ใหญ่ ๆ คือ กลุ่มตัวชี ้วัด
เก่ียวกับการปฏิบั ติ งาน  (Operation Indicators) และกลุ่มตัวชี ้วัดด้านสุขอนามัย  (Health 
Indicators) 

3. จ าแนกตามประเด็นที่ ต้องการวัด  เช่น  ตัวชี ้วัดความเป็นธรรม  (Equity 
Indicators) ตัวชี ้วัดคุณภาพ  (Quality Indicators) ตัวชี ้วัดประสิทธิภาพ  (Efficiency Indicators) 
ตวัชีว้ดัประสิทธิผล (Effectiveness Indicators) 

4. จ าแนกตามลักษณะเฉพาะของตัวชีว้ัด มี 2 ประเภท คือ ตัวชีว้ัดจ าเพาะหรือ
ตวัชีว้ดัเด่ียว (Specific indicators) และตวัชีว้ดัแบบองคป์ระกอบ (Composite Indicators) 

ตวัชีว้ัดที่เก่ียวขอ้งกบัการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นตัวชีว้ัดที่จ  าแนกประเภทตาม
ลกัษณะการใชต้วัชีว้ดั ม ี3 ประเภท (Johnstone. 1981: 23) ดงันี ้

1. ตัวชี ้วัดที่ เป็นตัวแทน (Representative Indicators) ใช้มากในงานวิจัย งาน
บริหารและงานวางแผน ช่วยชีห้รือสะทอ้นใหเ้ห็นแง่มมุของระบบการศึกษา เป็นตวัชีว้ดัที่วดัไดจ้าก
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ตวัแปรเดี่ยว ตวัอย่างของตัวชีว้ดั เช่น อตัราส่วนของนกัเรียนต่อประชากรการศึกษา อตัราการเรียน
ต่อของนกัเรียนในระดบัต่าง ๆ 

2. ตวัชีว้ดัเด่ียว (Disaggregative Indicators) เป็นตวัชีว้ดัที่น าตวัแปรมาแยกย่อย
ใหเ้ป็นส่วนละเอียดลึกลงไปเฉพาะ เพื่อใชเ้ป็นตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งอธิบายเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จึงไม่
เหมาะที่จะน ามาใชอ้ธิบายลกัษณะของระบบการศึกษาโดยรวมได ้ตวัอย่างของตวัชีว้ัด เช่น อัตรา
การเรียนต่อระดบัปรญิญาตรีของเพศหญิงที่มีรายไดต้ ่าต่างกนั เป็นตน้ 

3. ตัวชี ้วัดรวมหรือตัวชีว้ัดผสม (Composite Indicators) เป็นตัวชีว้ัดที่ เกิดจาก
การรวมตัวแปรหลาย ๆ ตัว ดว้ยวิธีการทางคณิตศาสตรแ์ละมีการถ่วงน า้หนักของตัวแปรแต่ละตัว
ค านวณค่าตัวชีว้ัดรวมออกมา เพื่อให้ไดต้ัวบ่งบอกสภาวะหรือภาพรวมของระบบการศึกษา  ซึ่ง
ตวัชีว้ดัประเภทนีจ้ะช่วยอธิบายสภาพการณ์ของการศึกษาไดดี้กว่าสองประเภทขา้งตน้ที่ใชต้วัแปร
เดียว หรือตัวแปรเฉพาะ เช่น ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน คุณภาพหรือความเป็นเลิศทาง
วิชาการ เป็นตน้ 

Johnstone (1981, pp.24 - 26) ได้จ าแนกประเภทของตัวชี ้วัดทางการศึกษาตาม
เกณฑต่์าง ๆ ได ้5 วิธี ดงันี ้

1. จ าแนกตามวิธีการแปรผล ได้แก่ ตัวแปรผลแบบอิงกลุ่ม (Norm-referenced) 
การแปรผลแบบอิงเกณฑ ์(Criterion-referenced) และการแปรผลแบบอิงตนเอง (Self-referenced) 

2. จ าแนกตามลักษณะและสเกลการวัด ได้แก่ วัดเป็นค่าสัมบูรณ์ (Absolute 
Measurement) และวดัเป็นค่าสมัพนัธ ์(Relative Measurement) 

3. จ าแนกตามช่วงเวลา  ได้แก่  ตัวชี ้วัดที่ แสดงค่าในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ ง 
(Measurement of stocks) และตวัชีว้ดัที่แสดงการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลา (Measurement of 
flows) 

4. จ าแนกตามระดับในการวัด  ได้แก่  วัดลักษณ ะสภาพรวมทุกระดับ 
(Measurement of overall level) และวัดลกัษณะการแจกแจงหรือการกระจาย (Measurement of 
distribution) 

5. จ าแนกตามตัวชี ้วัดเชิงระบบ  ได้แก่ ตัวชี ้วัดตามทรัพยากรน าเข้า (Input 
Indicators) ตวัชีว้ดักระบวนการ (Process Indicators) และตวัชีว้ดัผลผลิต (Output Indicators) 

กล่าวโดยสรุปแลว้ การจ าแนกประเภทของตัวชีว้ัด จ าแนกตามการน าไปใชง้านตาม
วัตถุประสงค์ของผู้ใช้ จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะจ าแนกประเภทของตัวชีว้ัดเป็นแบบใด ก็มีหัวข้อหรือ



 85 

ประเด็นที่ซ  า้กันหรือคลา้ยกันหรือเชื่อมโยงถึงกัน แลว้แต่ผูจ้  าแนกจะใหค้วามส าคัญหรือมองเรื่องใด
เรื่องหนึ่งเป็นหลกั 

5.5 ลักษณะส าคัญของตัวชีว้ัดทีด่ี 
ตวัชีว้ดัที่ดี มีคณุสมบติัที่ส  าคญั ดงันี ้(ศิรชิยั กาญจนวสี. 2546: 84-86) 

1. ความตรง (Validity) ตวัชีว้ดัที่ดีจะตอ้งวดัไดต้ามคณุลกัษณะที่ตอ้งการวดัอย่าง
ถกูตอ้งแม่นย า ตวัชีว้ดัที่สามารถชีไ้ดแ้ม่นย า ตรงตามคณุลกัษณะที่มุ่งวดันัน้มีลกัษณะดงันี ้

1.1 มีความตรงประเด็น (Relevant) กล่าวคือ ตัวชีว้ดัตอ้งชีว้ดัไดต้รงประเด็นมี
ความเชื่อมโยง หรือเก่ียวขอ้งโดยตรงกับคุณลกัษณะที่มุ่งวัด เช่น กระดาษลิทมัสเป็นตัวชีว้ัดสภาพ
ความเป็นกรด/ ด่างของสารละลาย เป็นตน้ 

1.2 มีความเป็นตัวแทน (Representative) กล่าวคือ ตัวชีว้ัดต้องมีความเป็น
ตัวแทนคุณลักษณะที่มุ่งวัดหรือมุมมองที่ครอบคลุมองค์ประกอบส าคัญของคุณลักษณะที่มุ่งวัด
อย่างครบถว้น 

2. ความเที่ยง (Reliability) ตัวชี ้วัดที่ดีจะต้องบ่งชี ้คุณลักษณะที่มุ่งวัดได้อย่าง
น่าเชื่อถือคงเสน้คงวาหรือวัดได้คงที่เมื่อท าการวัดซ า้ในช่วงเวลาเดียวกัน  ตัวชีว้ัดที่สามารถชีไ้ด้
อย่างคงเสน้ คงวาเมื่อท าการวดัซ า้ มีลกัษณะ ดงันี ้

2.1 มีความเป็นปรนัย (Objectivity) กล่าวคือ ตัวชี ้วัดต้องชี ้วัดได้อย่างเป็น
ปรนัยการตัดสินใจเก่ียวกับค่าของตัวชีว้ัดควรขึน้อยู่กับสภาวะที่เป็นอยู่หรือคุณสมบัติของสิ่งนั้น
มากกว่าที่จะขึน้อยู่กับความรูส้ึกตามอัตวิสยั เช่น การรบัรูป้ระสิทธิภาพของหลักสูตร กับอัตราการ
ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลกัสูตร ต่างเป็นตัวชีว้ัดตวัหนึ่งของคุณภาพหลกัสูตร แต่อตัรา
การส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร จะเป็นตัวชี ้วัดที่วัดได้อย่างมีความเป็นปรนัย 
มากกว่าการรบัรูด้า้นประสิทธิภาพของหลกัสตูร 

2.2 มีความคลาดเคลื่อนต ่า (Minimum Error) กล่าวคือ ตัวชี ้วัดต้องชี ้วัดได้
อย่างมีความคลาดเคลื่อนต ่า ค่าที่ไดจ้ะตอ้งมาจากแหล่งขอ้มูลที่น่าเชื่อถือ เช่น คะแนนผลสัมฤทธิ์ 
จากการทดสอบกับคะแนนผลสมัฤทธิ์จากการตอบตามปฏิกิริยาหรือสงัเกตอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่ง
ต่างก็เป็นตัวชีว้ัดตัวหนึ่งของความส าเร็จของการฝึกอบรม แต่คะแนนผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบจะ
เป็น ตวัชีว้ดัที่น่าเชื่อถือหรือมีความคลาดเคลื่อนจากการวดัต ่ากว่าความเป็นกลาง (Neutrality) 

2.3 มีความเป็นกลางปราศจากความล าเอียง (Bias) ไม่โนม้เอียงเขา้ขา้งฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่ง ไม่ชีโ้ดยการวดัเฉพาะลกัษณะความส าเร็จหรือความลม้เหลวหรือความไม่ยุติธรรม 
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2.4 มี ความไว  (Sensitivity) กล่ าวคือ  ตั วชี ้วัดที่ ดี จะต้องมี ความไวต่ อ
คณุลกัษณะ ที่มุ่งวัด สามารถแสดงความผันแปรหรือความแตกต่างระหว่างหน่วยวิเคราะหไ์ดอ้ย่าง
ชดัเจนโดยตวัชีว้ดัจะตอ้งมีมาตรและหน่วยวดัที่มีความละเอียดเพียงพอ 

2.5 ความสะดวกในการน าไปใช้ (Practicality) กล่าวคือ ตัวชี ้วัดที่ ดีจะต้อง
สะดวกในการน าไปใช ้ใชไ้ดดี้ และไดผ้ลโดยมีลกัษณะที่ง่ายสองประการ คือ  

 ประการแรก เก็บข้อมูลง่าย (Availability) กล่าวคือ ตัวชี ้วัดที่ ดีจะต้อง
น าไปใชว้ดัหรือเก็บขอ้มลูไดส้ะดวก สามารถเก็บรวบรวมขอ้มลูจากการตรวจ นบั วดั หรือสงัเกตไดง้่าย  

 ประการที่สอง แปลความหมายง่าย (Interpretability) กล่าวคือ ตัวชีว้ัดที่ดี
ควรใหค่้าการวดัที่มีจุดสงูสดุและต ่าสดุ เขา้ใจง่าย และสามารถสรา้งเกณฑต์ดัสินคณุภาพไดง้่าย 

สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2539: น.10-15) กล่าวถึงคุณสมบัติของตัวชี ้วัดที่ ดีไว้ใน
ลกัษณะที่คลา้ยคลงึกนั คือ  

1. มีความ เป็นกลาง  (Neutrality) หมายถึ ง  ความไม่ ลาเอียงของตัวชี ้วัด 
ยกตัวอย่าง เช่น ตัวชีว้ัดผลิตภาพของแรงงาน (Labor Productivity) ซึ่งวัดดว้ยอัตราส่วน ระหว่าง
รายไดต่้อค่าใชจ้่ายแรงงาน เมื่อน าตัวชีว้ัดไปใชใ้นหน่วยงาน ประเภทผลิต และประเภทบริการ จะ
ท าใหข้าดความเป็นกลาง เพราะการปฏิบติังานประเภทบริการนัน้ ตอ้งใชบุ้คลากรจ านวนมากส่วน
การปฏิบติังานประเภทการผลิตใชเ้ครื่องจกัรกลมากกว่าแรงงาน  

2. มีความเป็นวัตถุวิสยั (Objectivity) หมายถึง การตัดสินเก่ียวกับค่าของตัวชีว้ัด
มิไดเ้กิดจากการคิดเอาเองของผูว้ิจยั แต่ขึน้อยู่กบัสภาวะที่เป็นอยู่หรือเป็นรูปธรรม  

3. มีความไวต่อความแตกต่าง (Sensitivity) หมายถึง ความสามารถของตวัชีว้ดัที่
จะวดัความแตกต่างระหว่างหน่วยวิเคราะหไ์ดอ้ย่างถูกตอ้ง  

4. ค่าของมาตรวดั หรือตวัชีว้ดัที่ได ้ควรมีความหมาย หรือตีความไดอ้ย่างสะดวก 
(Meaningfulness & Interpretability) กล่าวคือ ค่าของมาตรวัดควรมีจุดสูงสุด และต ่าสุดที่ง่ายต่อ
ความเข้าใจ เช่น มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 10 หรือระหว่าง 0 ถึง 100 ค่าของตัวชีว้ัดที่ได้จากการวัด 
หากอยู่ที่ 60 จะตีความไดว้่าสงูกว่าค่าเฉลี่ย (50) เพียงเล็กนอ้ย แต่หากค่าของมาตรวดั และตวัชีว้ดั
ไม่มีค่าสงูสดุ (หรือต ่าสดุ) ที่แน่นอน เช่น วดัออกมาแลว้ได ้50 หรือ 120 ก็ไม่ทราบว่า 50 หรือ 120 
นัน้ จะตีความไดอ้ย่างไร  

5. ความถูกตอ้งในเนือ้หาของตัวชีว้ัดที่นามาใช ้(Content Validity) ในการศึกษา 
หรือพัฒนาตัวชีว้ดั จะตอ้งศึกษาใหแ้น่ชัดว่าเนือ้หาในเรื่องที่ศึกษานัน้ ๆ คืออะไร ตัวชีว้ัดที่ดีตอ้งมี
ความถกูตอ้งในเนือ้หาที่ตอ้งการวดั  



 87 

6. ความถูกตอ้งในการพฒันาตัวชีว้ดั (Development Validity) การพฒันาตวัชีว้ดั 
คือ การน าเอาตัวแปรหลาย ๆ ตัวมารวมกัน ไม่ว่าจะนามาบวกกนัหรือคูณกัน ความถูกตอ้งในการ
พฒันาจึงขึน้อยู่กบัความสามารถพิสจูนไ์ดใ้นเชิงทฤษฎีสอดคลอ้งกบัเชิงประจกัษ์ตามที่ปรากฏ  

คุณลักษณะส าคัญของตัวชีว้ัดที่ดีตอ้งสามารถวัดผลไดโ้ดยตรง ไม่ยุ่งยาก เขา้ใจง่าย
สะทอ้นใหเ้ห็นการเปลี่ยนแปลงของนโยบายอย่างชดัเจน มีความคุม้ทุนในการจัดท าและสามารถใช้
ในการอธิบายสถานการณห์รือเหตกุารณ์ที่สามารถวดัและเปรียบเทียบได ้ซึ่งในทางปฏิบติัแลว้จะไม่
สามารถก าหนดตวัชีว้ดัที่เป็นมาตรฐานได ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัวตัถุประสงคใ์นการใชเ้ป็นส าคญั 

5.6 เกณฑใ์นการคัดเลือกตัวชีว้ัด 
ส านักงานสถิ ติแห่ งชาตินิ วซีแลนด์  (New Zealand's Official Statistics Agency, 

2005: Online) ไดก้ าหนดเกณฑก์ารเลือกตวัชีว้ัดตามความคาดหวงัมากที่สุด แต่ละสถานการณอ์าจ
ใชเ้กณฑต์วัชีว้ดัต่างกนั ดงันี ้

1. ตัวชี ้วัดมีความถูกต้องและมีความหมาย  (Be Valid and Meaningful) ถ้า
ตัวชีว้ัดสะท้อนปรากฏการณ์ที่ตอ้งการวัดและมีความเหมาะสมกับความตอ้งการของผูใ้ชใ้นการ
พิจารณาความถูกต้องนั้น เราจ าเป็นต้องรูว้่าตัวชีว้ัดนั้นสรา้งขึน้มาอย่างไร และตัวชีว้ัดนั้นไดใ้ห้
ขอ้มลูสารสนเทศที่สามารถน ามาใชป้ระโยชนไ์ด ้ตวัอย่าง เช่น การวดัความร่วมมือในหลกัสตูรโพลี
เทคนิคซึ่งเรียน หกสัปดาห์หรือในชั้นเรียนภาคกลางคืนนั้นได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ตดัสินใจเชิงนโยบายหรือไม่ 

2. เครื่องมือวดัที่มีความหมาย คือ เครื่องมือที่เป็นที่รูว้่าสมเหตสุมผล ตวัอย่างเช่น 
การวดัความร่วมมือ ในการศกึษาภาคบงัคบัที่ลงเรียนภายหลงั และการลงเรียนหลกัสตูรโพลีเทคนิค 
(Polytechnic Course) ที่เรียนหกสปัดาหน์ัน้ เทียบกันไดห้รือไม่กับการเรียนระดับปริญญาตรี 4 ปี
ในมหาวิทยาลยั 

กรอบเวลาในการวัด จะมีผลต่อความแม่นย า และการตีความของข้อมูล 
ตวัอย่างเช่น ถา้อัตราการกักตัวนักเรียนของโรงเรียนไดร้บัการวดักลางปี อัตรานีจ้ะไม่สามารถวดัได้
ทัง้หมด เพราะจะมีผูท้ี่จบและออกจากโรงเรียนตอนปลายปี และเมื่อเป็นเช่นนั้น การวัดก็ถือว่าเป็น
การประมาณการเกินจรงิ 

3. ตัวชีว้ัดสามารถชีช้ัดได้ไวและจ าเพาะเจาะจงต่อปรากฏการณ์พื ้นฐาน  (Be 
Sensitive and Specific to the Underlying Phenomenon) การชีช้ัดไดไ้วสัมพันธ์กับการที่ตัวชีว้ัด
แปรสภาพอย่างมีนยัส าคญั ซึ่งขึน้อยู่กบัการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ ์ตวัชีว้ดัจะตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงไดเ้ร็ว สมัพนัธก์นัและสงัเกตได ้แต่จะไม่แสดงการตอบสนองที่ ไม่จรงิ ตวัอย่าง เช่น 
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อัตราการตาย น ามาใชเ้ป็นตัวชีว้ัดทั่วไปของสุขภาพ ตัวชีว้ัดอย่างนีอ้าจไม่สมัพันธ์กับโรคระบาด 
เช่น โรคหดั เป็นเพราะ 1) มีคนจ านวนนอ้ยที่ตายจากการระบาดของโรคหดั และ 2) การตายเช่นนัน้
ก็ไม่ใช่การตายทันทีตัวชี ้วัดควรเจาะจง สอดคล้องกับปรากฏการณ์ที่สนใจและไม่เก่ียวกับ
ปรากฏการณอ่ื์น ๆ 3) ตัวชีว้ัดมีฐานรากจากงานวิจัย (Be Grounded in Research) เครื่องมือวัดที่
เป็นตัวชีว้ัดจ าเป็นตอ้งอาศัยการสรา้งความตระหนัก การรบัรูเ้ก่ียวกับองคป์ระกอบและอิทธิพลที่
ส  าคัญ ที่มีผลต่อลัพธ์ 4) ตัวชีว้ัดเป็นเรื่องสถิติโดยแท้ (Be statistically Sound) เครื่องมือวัดที่ เป็น
ตัวชี ้วัดจ าเป็นต้องอาศัยวิธีการทางสถิติโดยแท้ และต้องเหมาะสมกับจุดประสงค์ที่น าไปใช้ 5) 
ตัวชีว้ัดมีความชัดเจนและตีความได้ง่าย (Be Intelligible and Easily Interpreted) ตัวชี ้วัดควรมี
ลกัษณะที่ง่ายพอที่จะตีความไดใ้นทางปฏิบติัและเขา้ใจไดง้่ายว่าตวัชีว้ดัตอ้งการวดัอะไร 6) ตวัชีว้ดั 
มี ความสัมพันธ์บางส่ วนที่ เหมาะสมกับตัวชี ้วัด อ่ืน  (Relate where Appropriate to Other 
Indicators) ตัวชีว้ัดหนึ่งตัวชีว้ัดก็สามารถแสดงใหเ้ห็นบางส่วนของปรากฏการณ์ได้ ตัวชีว้ัดเด่ียว
ง่าย ๆ เช่น ช่วงชีวิตของคนหรืออัตราการจา้งงานถือว่าเป็นการวัดพืน้ฐาน  แต่ในแต่ละตัวชีว้ัดก็มี
ขอ้จ ากัด และมีข้อด้อย ถ้าหากเป็นตัวชีว้ัดคุณภาพชีวิต หรือเป็นเครื่องวัดเพื่อการพัฒนา การ
ตีความที่ดีที่สุดจึงตอ้งอาศัยตัวชีว้ัดอ่ืนที่คลา้ยกัน 7) ตัวชีว้ัด สามารถเทียบเคียงกับนานาชาติได ้
(Allowing International Comparison) ตัวชี ้วัดจ าเป็นต้องสะท้อนเป้าหมายเจาะจง  แต่ต้อง
สอดคลอ้งกบัตัวชีว้ดัที่ใชก้บัโครงการนานาชาติเพื่อที่จะสามารถเปรียบเทียบได ้8) ตวัชีว้ดัสามารถ
ที่จะแยกเป็นส่วน ๆ ได ้(Ability to be Disaggregated) ตวัชีว้ดัสามารถที่จะแบ่งแยกเป็นส่วน ๆ ได้
ตามกลุ่มเป้าหมายท่ีสนใจเป็นการเฉพาะ เช่น แบ่งกลุ่มตามภูมิภาคหรือตามเชือ้ชาติหรือตามเพศ 
9) ตัวชีว้ัดมีความสอดคลอ้งตามช่วงเวลา (Consistency over time) ประโยชนข์องตัวชีว้ัดสมัพันธ์
โดยตรงกับความสามารถ ที่จะสืบหาแนวโนม้ตามช่วงเวลา ถา้หากเป็นไปได ้ตวัชีว้ดัควรสอดคลอ้ง
ตามช่วงเวลาดว้ย 10) การก าหนดเวลา (Timelines) การเก็บขอ้มลูและการรายงานควรกระท าเป็น
ประจ าและกระท าบ่อย ๆ ใหส้ัมพันธ์กับปรากฏการณ์ที่ก าลงัก ากับติดตามอยู่  ระยะเวลาจากการ
เก็บข้อมูลกับการรายงานข้อมูลควรจะไม่มาก  เพื่อให้มั่นใจว่าการรายงานตัวชีว้ัดเป็นปัจจุบัน
มากกว่าที่จะให้กลายเป็นข้อมูลเชิงประวัติศาสตรจ์ะเป็นการดีที่จะมีข้อมูลที่ เป็นปัจจุบัน  
เพื่อที่จะใหไ้ดร้ายงานหรือแนวคิดที่เป็นสภาพการณ์ปัจจุบนั 11) ตัวชีว้ัดเชื่อมโยงกับนโยบายหรือ
ประเด็นที่ เกิดขึน้ใหม่ได้ (Linked with Policy or Emerging Issues) ควรเลือกตัวชี ้วัดที่สะท้อน
ประเด็นส าคัญใหใ้กลเ้คียงที่สดุเท่าที่จะเป็นไปได้ เมื่อมีประเด็นใหม่เกิดขึน้ ควรสรา้ง  ตวัชีว้ดัใหม่
เพื่อก ากับประเด็นนั้น ตัวอย่างเช่น ตัวชี ้วัดชี ้ให้เห็นว่าความอ้วนในวัยเด็กมีศักยภาพพอที่จะ
กลายเป็นประเด็นเรื่องสุขภาพ ชีใ้หเ้ห็นความจ าเป็นที่เป็นไปไดว้่า รฐับาลจะตอ้งเขา้มายุ่งเก่ียวใน
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เรื่องนี ้ 12) ตัวชี ้วัดสามารถสะกดใจ ท าให้สนใจ และท าให้มีความสุข (Compel, Interest and 
Excite) เป็นเรื่องที่ผู ้พัฒนาตัวชีว้ัดต้องใส่ใจว่า ตัวชี ้วัดท าให้ผู ้ที่รบัรูเ้กิดความสนใจหรือไม่เกิด
ความรูส้กึว่าอยากรูอ้ยากเห็นหรือไม่ 

นิตยา ส าเร็จผล. (2547: น.128-130; อ้างอิงจาก องค์การอนามัยโลก. 2540) เสนอ
เกณฑ ์ในการคดัเลือกตวัชีว้ดัสรุปได ้ดงันี ้

1. ตัวชีว้ัดมีความแกร่งเชิงวิทยาศาสตร ์(Scientifically Robust) ตัวชีว้ัดมีความ
ถกูตอ้ง (Validity) มีความไว (Sensitive) คงที่ (Stable) และสะทอ้นใหเ้ห็นสิ่งที่ตอ้งการจะวดั 

2. ตวัชีว้ดัมีความถูกตอ้ง (Validity) ตวัชีว้ดัตอ้งวดัองคป์ระกอบ หรือสิ่งที่ตอ้งการ
จะวดัไดต้รงและถกูตอ้ง 

3. ตัวชี ้วัด  เชื่อถือได้ (Reliable) ตัวชี ้วัดต้องให้ค่าเดียวกันเมื่ อใช้วิ ธีการวัด
เหมือนกนัในการวดัประชากรกลุม่ที่เหมือนกนัในเวลาที่เกือบเป็นเวลาเดียวกนั 

4. ตวัชีว้ดั มีความไว (Sensitive) ตวัชีว้ดัตอ้งท าใหส้ามารถเห็นความเปลี่ยนแปลง
แมเ้พียงเล็กนอ้ยที่เกิดขึน้ในองคป์ระกอบที่สนใจนัน้ได ้

5. ตัวชีว้ัด มีความเฉพาะเจาะจง (Specific) ตัวชีว้ัดตอ้งแสดงในประเด็นที่สนใจ
เพียงประเด็นเดียวเท่านัน้ 

6. ตวัชีว้ดัใชป้ระโยชนไ์ด ้(Useful) 
7. ตวัชีว้ดัเป็นสิ่งสะดวกในการน าไปใช ้(Practicality) ตวัชีว้ดัที่ดีจะตอ้งสะดวกใน

การน าไปใช ้ซึ่งมีลกัษณะส าคัญ ดังนี ้คือ เก็บขอ้มูลง่าย (Availability) ตัวชีว้ดัที่ดีจะตอ้งสามารถ
น าไปใชว้ดัหรือเก็บขอ้มลูไดส้ะดวก สามารถเก็บรวบรวมขอ้มลูจากการตรวจ นับ วดั หรือสงัเกตได้
ง่าย และแปล ความหมายง่าย (Interpretability) ตวัชีว้ดัที่ดีควรไดค่้าการวดัที่มีจุดสงูสุดและต ่าสุด
เขา้ใจง่ายและสามารถสรา้งเกณฑต์ดัสินคณุภาพไดง้่าย 

8. ตัวชี ้วัดมีความเป็นตัวแทน  (Representative) ตัวชี ้วัดต้องครอบคลุมทุก
ประเด็นหรือประชากรทกุกลุม่ที่คาดหวงัใหค้รอบคลมุ 

9. ตวัชีว้ดัสามารถเขา้ใจได ้(Understandable) ตวัชีว้ดัตอ้งง่ายที่จะนิยาม และค่า
ของตวัชีว้ดัที่ตอ้งแปลความหมายไดง้่าย 

10. ตัวชีว้ดัสามารถเขา้ถึงได ้(Accessible) ขอ้มลูที่ตอ้งการตอ้งหาไดง้่าย โดยใช้
วิธีการเป็นขอ้มลูที่สะดวก ท าไดจ้รงิ 

11. ตัวชีว้ัดมีจริยธรรม (Ethical) ตัวชีว้ัดที่มีจริยธรรม หมายถึง ในการรวบรวม 
วิเคราะห์และการน าเสนอขอ้มูลที่ต้องการ ต้องเป็นไปอย่างมีจริยธรรมในรูปของสิทธิของบุคคล 
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ความมั่นใจ เสรีภาพในการเลือกที่จะใหข้อ้มูลหรือไม่ โดยตอ้งมีการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการน าขอ้มูล
ไปใช ้ 

12. ตวัชีว้ดัมีความสอดคลอ้ง (Relevant) ประกอบดว้ย ตวัชีว้ดับ่งบอกถึงผลลพัธ์
ที่เป็นค่านิยมของหน่วยการจดัการนัน้ ไดแ้ก่ ตัวชีว้ดับ่งบอกถึงผลลพัธท์ี่เป็นค่านิยมของหน่วยการ
จัดการนั้นและ ตัวชีว้ัดบ่งบอกถึงผลลัพธ์ที่ทีมงานทุกคนมีส่วน และการให้ข้อมูลสื่อความหมาย 
(Information) ไดแ้ก ่ตวัชีว้ดัเป็นไปตามบริบท และ ตวัชีว้ดัใหผ้ลยอ้นกลบัไปยงัหน่วยการจดัการ  

13. ตัวชีว้ัดมีความเป็นกลาง (Neutrality) ตัวชีว้ัดที่ดีจะตอ้งบ่งชีด้้วยความเป็น
กลางปราศจากความล าเอียง (Bias) ไม่โนม้เอียงเขา้หาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่ชีน้  าโดยการเนน้การบ่งชี ้
เฉพาะลกัษณะความส าเรจ็หรือความลม้เหลวหรือความไม่ยุติธรรม 

 Johnstone. (1981: pp.55-58) เสนอเกณฑใ์นการคดัเลือกตวัชีว้ดั 3 ดา้น ดงันี ้
1. ความเที่ยงตรงภายในของตัวชี ้วัด (Internal Validity) หมายถึงระดับความ

สอดคลอ้งระหว่างมโนทศัน ์กบันิยามเชิงปฏิบติัการ เก่ียวขอ้งกบัสว่นของกระบวนการวดัในระหว่าง
ที่ก าลังด าเนินการวัดตัวแปร เปรียบเทียบกับที่ตอ้งการวัดกับทฤษฎี หรือจากตัวมโนทัศนน์ั้น ซึ่ง
มักจะตอ้งเกิดความแตกต่างอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ถา้หากความแตกต่างนีม้ีขนาดใหญ่มากเกินไป 
คือ สิ่งที่วัดไดไ้ม่สัมพันธ์กับสิ่งที่ต้องการวัด กล่าวไดว้่า ตัวแปรนั้น ถึงแมจ้ะวัดได้คงที่ แต่ก็ไม่มี
ประโยชนใ์นการใช ้คือ มีความเที่ยงตรงภายในนอ้ยมาก สิ่งที่มีอิทธิพลในการลดค่าความเที่ยงตรง
ภายในของตวัชีว้ดัทางการศกึษา ม ี3 ประการ หลกั ๆ คือ  

1.1 การวัดแบบเป็นส่วน ๆ (Fractional Measurement) กรณีนี ้จะเกิดขึน้เมื่อ
มโนทัศนท์ี่ตอ้งการวัด สามารถจ าแนกออกเป็นหลาย ๆ ดา้น แต่วัดจริงเพียง 1-2 ดา้น ท าใหม้ีมโน
ทัศนบ์างส่วนเท่านั้นที่วัดได้ โดยไม่ไดว้ัดมโนทัศน์จริง ๆ ที่ตอ้งการวัดทั้งหมด ท าใหเ้กิดการลดค่า
ความเที่ยงตรงภายในของตวัชีว้ดันัน้  

1.2 ความผันแปรของมโนทัศนท์ี่ตอ้งการวัด (Variability of concept) หากมโน
ทัศน์ที่ต้องการวัดมีการเปลี่ยนแปลงในการน าไปปฏิบัติ  อาจจะเปลี่ยนแปลงตามเวลา หรือ
เปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา ถึงแม้จะมีการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของมโนทัศน์นั้น  ไม่
จ าเป็นตอ้งมีความแตกต่างกัน เช่น มโนทัศนเ์ก่ียวกับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ในทางปฏิบัติ
ประเทศที่พฒันาแลว้กับประเทศที่ก าลงัพัฒนาจะใหค้วามแตกต่างกนั ดงันัน้ จึงเป็นการยากที่จะน า
ขอ้มลูที่ไดจ้ากการวดัตวัแปร เช่น จ านวนนกัเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนมาเปรียบเทียบกนั ท าใหค้วาม
เที่ยงตรงภายในของตวัชีว้ดัลดลง 
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1.3 การก าหนดตัวแปรให้ เป็นตัวแทนของมโนทัศน์  (The Definition of 
Variability to Represent a Concept) แม้จะรูว้่าตัวแปรนั้นไม่ใช่ตัวแปรที่เหมาะสม ซึ่งการปฏิบัติ
แบบนีเ้รียกว่า การแทนที่มโนทัศน ์(Concept Substitution) เช่น การวดัคณุภาพของผลลพัธใ์นระบบ
การศึกษา ความหมายของคุณภาพจะหมายถึง ระดับของการสัมฤทธิ์ผล โดยวัดจากคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ในการส าเร็จการศึกษาระดับต่าง ๆ ซึ่งอาจไม่มีขอ้มูลในบางระดับ จึงมีการก าหนดให้
อัตราผู้ส  าเร็จการศึกษา เป็นตัวแทนของระดับผลสัมฤทธิ์ทั้ง ๆ ที่ตัวแปรทั้งสองนี ้ไม่จ าเป็นต้อง
สมัพันธ์กัน เมื่อน าไปใชท้ าใหผ้ลการสรุปเปลี่ยนแปลงไป ในการที่จะลดปัญหานีท้างหนึ่งท าไดโ้ดย
การก าหนดนิยามมโนทศัน ์ในรูปของนิยามเชิงปฏิบติัการใหช้ดัเจนและเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั 

ความเที่ยงตรงภายในของตัวชีว้ดัตอ้งมีค่าสูง อย่างนอ้ยที่สุดก็ตอ้งสูงพอส าหรบั
สถานการณเ์ฉพาะที่ตอ้งการน าตวัชีว้ดัไปใชใ้นการประเมินความเที่ยงตรงภายในของตวัชีว้ดั ยงัไม่
มีวิธีทางสถิติอันใดที่ใชท้ดสอบความสอดคลอ้งระหว่างนิยามเชิงปฏิบัติการกับมโนทัศนไ์ดใ้นเชิง
ปริมาณ แต่มีวิธีที่ไม่ใชส้ถิติที่พอเป็นไปได ้คือ การใหผู้เ้ชี่ยวชาญประเมิน ตดัสินความสอดคลอ้งนี ้
ท าใหเ้กิดปัญหาที่ว่า ถา้มีความแตกต่างเล็กนอ้ย ระหว่างนิยามเชิงปฏิบติัการกบัมโนทศัน ์ซึ่งจะแสดง
ว่าตวัชีว้ดันัน้ มีความเที่ยงตรงสามารถท าใหเ้กิดความสมัพนัธ ์หรือการจดัจ าแนกชัน้ที่แตกต่างกัน
เล็กนอ้ย 

2. ความเชื่อมั่นและความคงเสน้คงวาของการวดั (Reliability and Consistency) 
หมายถึง ระดับการวัดที่ตัวแปรให้ผลคงที่สม ่าเสมอ ถ้าเชื่อถือไดห้มายถึงในการวัดคุณลักษณะ
เดียวกันถา้ท าซ า้กับบุคคลที่ต่างกนัจะไดผ้ลเหมือนกัน แหล่งที่ท าใหเ้กิดความคลาดเคลื่อนในการ
วดัท าให ้ความเชื่อมั่นของตวัชีว้ดัลดลงมีดงันี ้คือ ความคงที่สม ่าเสมอในการนิยามเชิงปฏิบติัการไป
ใชใ้นการเก็บขอ้มลู ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการนิยามเชิงปฏิบติัการท่ีไม่ชดัเจนไม่สมบูรณ์ ท าใหผู้ใ้ชแ้ต่
ละคนตีความหมายได้ต่างกัน ได้แก่ กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูและกระบวนการวิเคราะหข์อ้มลู  

3. ความเที่ยงตรงภายนอกและเป็นอิสระของมโนทัศน์ (External Validity and 
Independent Concept) หมายถึง ความเป็นจริงของสมมุติฐานในการที่จะน าไปใชเ้พื่อจัดจ าแนก
ประเภทในสถานการณ์อ่ืน ๆ เป็นคุณสมบัติของการวัดที่ใหค้วามส าคัญกับความสัมพันธ์ภายใน
ของมโนทศันต์อ้งท าหลงัจากมีการตรวจสอบความเที่ยงตรงภายในจนไดค่้าที่พอใจ รวมทัง้ค่าความ
เชื่อมั่นของการวดัไดร้บัการยอมรบัแลว้ คณุสมบติัของความเที่ยงตรงภายนอก ระบวุ่ามโนทศันห์นึ่ง
ไม่ควรมีองค์ประกอบที่ถูกก าหนดอยู่ ในมโนทัศน์อ่ืน  ซึ่งก็คือความเป็นอิสระของมโนทัศน  ์
หมายความว่า ตัวแปรที่ส่งผลต่อตัวชีว้ัดหนึ่งจะต้องไม่ส่งผลต่อตัวชี ้วัดอ่ืน ๆ ตัวชีว้ัดที่มีความ
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เที่ยงตรงภายนอก จะเป็นตวัแปรที่มีความสมบรูณ ์ครอบคลมุ และสามารถวดัไดใ้นทางปฏิบติั จ าก ข้ อ มู ล
ขา้งตน้ เกณฑก์ารคัดเลือกตัวชีว้ัด ผูว้ิจยัไดน้ าไปใชเ้ป็นแนวทางในการพัฒนาตัวชีว้ัด โดยมีเกณฑ ์
ดงันี ้คือ ตัวชีว้ัดที่พัฒนาไดต้อ้งมีความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่น ความเป็นกลาง ความไว สะดวกต่อ
การน าไปใช ้และมีความถกูตอ้งในเนือ้หาที่น าไปใช ้

5.7 กระบวนการสร้างและพัฒนาตัวชีว้ัด 
การพัฒนาตัวชีว้ัด เป็นกระบวนการในการลดปริมาณและความซับซ้อนของข้อมูล 

เพื่อให้ได้สารสนเทศเชิงปริมาณ  ส าหรับบ่งชี ้คุณลักษณะของสิ่งที่ต้องการศึกษา  หรือผลการ
ด าเนินงาน ของระบบใดระบบหนึ่ง นอกจากนีย้งัสามารถใชเ้ป็นตวัแปรคุณลกัษณะของสิ่งที่ตอ้งการ
ศึกษา ในการน าไปใชว้ิเคราะหเ์พื่อศึกษาวิจัยในแง่มุมต่าง ๆ ตามวัตถุประสงคท์ี่ตอ้งการไดถู้กตอ้ง 
และน่าเชื่อถือมากกว่าการใชต้ัวแปรเด่ียวหรือตัวแปรย่อยแต่ละตัว ทั้งนีต้ัวชีว้ัดที่พัฒนาขึน้ จะมี
คุณภาพได้จะต้องมีขั้นตอนการสรา้ง และขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพที่น่าเชื่อถือ (ไกศิษฎ ์ 
เปลรนิทร.์ 2552: 33; อา้งอิงจาก Johnstone. 1981) 

ไกศิษฏ ์เปลรินทร.์ (2552: 33-38; อา้งอิงจาก Johnstone. 1981) กล่าวว่า การพัฒนา
ตัวชีว้ัดเป็นกระบวนการการสรา้งสารสนเทศของสภาพการณ์ในระยะเวลาหนึ่งและมีขั้นตอนการ
พัฒนาตัวชีว้ัดว่ามี 4 ประเด็น ไดแ้ก่ 1) ก าหนดวิธีการ 2) เลือกตัวแปรทัง้หมด 3) รวบรวมตัวแปรที่
เหมาะสม และ 4) จัดน า้หนกัของตัวแปรในสาขาการศึกษานัน้ และไดอ้ธิบายว่า การพัฒนาหรือการ
สรา้งตวัชีว้ดัทางการศึกษานัน้ ม ี3 วิธีการ คือ  

1. การนิยามตวัชีว้ดัเพื่อการใชป้ระโยชน ์(pragmatic definition)  
2. การนิยามตวัชีว้ดัเชิงทฤษฎี (theoretical definition)  
3. การนิยามตวัชีว้ดัเชิงประจกัษ ์(empirical definition)  

การจดัน า้หนกัตวัแปรมี 3 วิธีการ ไดแ้ก่  
1. ใหผู้เ้ชี่ยวชาญตรวจสอบตวัชีว้ดั  
2. การประเมินตวัชีว้ดั  
3. การเก็บขอ้มูลเชิงประจักษ์ซึ่งเป็นวิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล เช่น 

การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ การวิเคราะหจ์ าแนกและการวิเคราะหส์หสมัพนัธค์าโนนิคอล เป็นตน้  
วิลาวัลย์ มาคุ้ม (2549, น.32 - 33) อ้างอิงจาก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

แห่งชาติ. 2530) ไดอ้ธิบายถึงการสรา้งและพัฒนาตวัชีว้ดัไวว้่ากระบวนการสรา้งและพัฒนาตัวชีว้ัด 
ประกอบดว้ย 
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1. การสรา้งตัวชีว้ัด มีวิธีการที่ส  าคัญ 3 วิธี ซึ่งแต่ละวิธีก็ให้ขอ้มูลที่แตกต่างกัน
ออกไป ดงันี ้

วิ ธี ที่  1 การส ร้า งตั วชี ้ วั ด ค วาม ก้ า วห น้ า  (Self-referenced Indicator 
Formation) เป็นการสรา้งขอ้มลูของระบบการศึกษาในช่วงเวลาต่างกนั เพื่อใหเ้ห็นความกา้วหนา้ของ
การด าเนินงาน จากช่วงเวลาหนึ่งถึงอีกช่วงเวลาหนึ่ง ตามปกติจะเปรียบเทียบขอ้มูลระหว่างปี โดย
ก าหนดปีที่เริ่มต้น และปีที่สิน้สุด เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าว มีการด าเนินการที่นักวางแผนหรือ
ผูบ้ริหารมี ความประสงคจ์ะทราบความกา้วหนา้ที่เกิดขึน้ ขอ้มูลที่จ  าเป็นส าหรบัตวัชีว้ดัประเภทนีคื้อ
ขอ้มลู  ระยะยาว โดยก าหนดขอ้มลูในปีฐานเท่ากบั 100 แสดงว่า ระดบัค่าของตวัชีว้ดัในปีนัน้สงูกว่า
ในปีฐานของการอา้งอิง ค่าของความแตกต่างนี ้คือ ค่ารอ้ยละที่เปลี่ยนแปลงไปใชช้่วงเวลาที่คิดจาก 
ปีฐาน 

วิ ธีที่  2 การสร้างตัวชี ้วัดแบบอิงเกณฑ์  (Criterion-referenced Indicator 
Formation) ตัวชีว้ัดประเภทนีจ้ะต้องน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งมักจะก าหนดไวใ้น
แผนพัฒนาการศึกษาหรือแผนปฏิบัติการ โดยระบุไวว้่าในช่วงระยะเวลาที่อยู่ในแผนจะพยายาม
ปรบัปรุงการด าเนินงานในดา้นต่าง ๆ เพื่อใหไ้ดผ้ลตามที่เป้าหมายวางไว ้เป้าหมายดงักล่าวประกอบ
กบัระยะเวลาที่ระบไุวใ้นแผนจึงเป็นเกณฑท์ี่จะชีว้่าการด าเนินงานไดบ้รรลผุลตามที่ก าหนดไวห้รือไม่ 

วิ ธีที่  3 การสร้างตั วชี ้วัด โดยอิ งปทัสฐาน  (Norm-referenced Indicator 
Formation) ตัวชีว้ดัประเภทนีส้รา้งขึน้เพื่อแสดงสถานภาพของระบบการศึกษาต่าง ๆ ว่าอยู่ในระดับ
ใด โดยเปรียบเทียบกนัระหว่างระบบการศึกษาที่คลา้ยคลึงกนั หรือเปรียบเทียบระบบการศึกษาย่อย 
ที่อยู่ภายใตร้ะบบการศึกษาใหญ่เดียวกัน วิธีการสรา้งตวัชีว้ดัโดยอิงปทัสฐานจึงมีความเหมาะสมที่
จะน ามาใชพ้ัฒนาระบบการศึกษา เพื่อใหเ้กิดความเสมอภาคในดา้น การจัดสรรทรพัยากรดา้นการ
บริหาร การนิเทศและการเรียนการสอน โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการสรา้งความเสมอภาคในด้าน
คณุภาพการศกึษา ซึ่งอาจวดัไดจ้ากผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียน เป็นตน้ 

2. การพัฒนาตวัชีว้ดั ตามแนวทางของ นงลกัษณ ์วิรชัชยั (2541, น.20 - 21) ว่ามี 
6 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนาตัวชีว้ัด (Statement of 
Purpose)ผูด้  าเนินการพฒันาตอ้งก าหนดล่วงหนา้ว่าจะน าตวัชีว้ดัที่พัฒนาขึน้ไปใชป้ระโยชนใ์นเรื่อง
อะไร และอย่างไร 

ขั้นตอนที่ 2 การนิยามตัวชีว้ัด (Definition) ขั้นตอนนีจ้ะเป็นตัวชีน้  าวิธี การที่
ตอ้งใชใ้นขั้นตอนต่อไปของกระบวนการพัฒนาตัวชีว้ัด เนื่องจากตัวชีว้ัด หมายถึง องคป์ระกอบที่
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ประกอบดว้ย ตัวแปรย่อย ๆ รวมกัน เพื่อแสดงสารสนเทศของสิ่งที่ตอ้งการชีว้ัด ดังนั้นในขั้นตอนนี ้
นอกจากจะเป็นการก าหนดนิยามในลกัษณะเดียวกบัการนิยามตวัแปรในการวิจยัทั่วไปแลว้ ผูพ้ฒันา
ตอ้งก าหนดดว้ยว่า ตัวชีว้ัดประกอบดว้ยตัวแปรย่อยอะไร และรวมตวัแปรย่อยเป็นตัวชีว้ดัไดอ้ย่างไร 
ในการนิยามตัวชี ้วัดต้องแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรก การก าหนดกรอบความคิด หรือ การสรา้ง
แนวคิด (Conceptualization) เป็นการใหค้วามหมายคุณลักษณะของสิ่งที่ตอ้งการชีว้ัด โดยก าหนด
รูปแบบหรือโมเดลแนวคิด (Conceptual Model) ของสิ่งที่ตอ้งการชีว้ดัว่ามีส่วนประกอบแยกย่อยเป็น
ก่ีมิติ (Dimension) และแต่ละมิติประกอบดว้ยแนวคิดอะไรบา้ง และส่วนที่สอง คือ การพฒันาตวัแปร
ส่วนประกอบหรือตัวแปรย่อย (Development of Component Measures) การสรา้งและการก าหนด
มาตร (Construction and Scaling) เป็นการก าหนดนิยามปฏิบัติการของตัวแปรย่อยของโมเดล
ความคิด และการก าหนดการรวมตวัแปรย่อยเขา้เป็นตวัชีว้ดั มีรายละเอียด 3 ประการ ดงันี ้ 

1. การก าหนดส่วนประกอบหรือตัวแปรย่อย (Component Variables) ของ
ตวัชีว้ัด ผูพ้ัฒนาตอ้งอาศัยความรูจ้ากทฤษฎีและประสบการณ์ ศึกษาตัวแปรย่อยที่เก่ียวขอ้งสมัพันธ ์
(Relate) และตรง (Relevant) กับตัวชีว้ัด แล้วตัดสินใจเลือกตัวแปรย่อยเหล่านั้นว่าจะใชต้ัวแปรย่อย
จ านวนเท่าไร ใชต้วัแปรประเภทใดในการพัฒนาตวัชีว้ัด โดยเลือกตวัแปรใหเ้หมาะสมกับคณุลกัษณะ
ของตัวชีว้ดัที่ก าหนดและไม่ควรมีตวัแปรมากเกินไป การลดตัวแปรอาจท าไดโ้ดยการหาความสมัพันธ์
ระหว่างตวัแปร ถา้ตวัแปรใดมีค่าความสมัพนัธก์นัสงูก็คดัเลือกมาเพียงตวัเดยีว  

2. การก าหนดวิธีการรวม (Combination Method) ตัวแปรย่อยผูพ้ัฒนาตอ้ง
ศกึษาและตดัสินใจเลือกวิธีการรวมตวัแปรย่อยใหไ้ดต้วัชีว้ดั ซึ่งมีวิธีการท าได ้2 แบบ คือ  

2.1 การรวมเชิงบวก (Additive) เป็นวิธีการท่ีมีแนวคิดว่าตัวแปรแต่ละ
ตัวสามารถทดแทนหรือชดเชยกันได้ด้วยตัวแปรอีกตัวหนึ่ ง  ซึ่งท าให้ค่าตัวชี ้วัดรวมที่ ได้ไม่
เปลี่ยนแปลง วิธีการรวมตัวแปรองค์ประกอบด้วยการบวกนี ้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบสิ่งที่
ต้องการวัดตั้งแต่สองระบบขึน้ไปว่ามีความแตกต่างกันก่ีหน่วยในเรื่องที่แสดง และนิยมเสนอค่า
ตวัชีว้ดัที่ไดม้าจากสมการต่าง ๆ ตามวิธีการรวมตวัแปร   

2.2 การรวมแบบพหุคูณ  (Multiplying) เป็นการรวมค่าตัวแปรเข้า
ดว้ยกนัโดยการคณู มีขอ้ตกลงเบือ้งตน้ คือ การเปลี่ยนแปลงของค่าตวัแปรหนึ่งตัง้อยู่บนพืน้ฐานของ
อีกตัวแปรหนึ่งไม่อาจทดแทนหรือชดเชยกันได ้คือ ตัวชีว้ัดที่พัฒนาขึน้มีค่าสูงขึน้ไดก้็ต่อเมื่อตัวแปร
องคป์ระกอบทุกตัวมีค่าสูงทัง้หมดและตวัแปรองคป์ระกอบแต่ละตวัตอ้งเสริมกันและกนั การรวมตัว
แปรองคป์ระกอบดว้ยวิธีการรวมแบบพหุคณูนี ้ใชเ้พื่อตอ้งการเปรียบเทียบระบบตัง้แต่ 2 ระบบขึน้ไป
ว่าระบบหนึ่งมีค่าดชันีสงูกว่าอีกระบบหนึ่งอยู่ก่ีเท่า หรือคิดเป็นรอ้ยละเท่าไร  
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3. การก าหนดน ้าหนักของตัวแปร (Weight) ในการรวมตัวแปรย่อยเป็น
ตวัชีว้ดั ผูพ้ฒันาตอ้งก าหนดแทนความส าคญัของตวัแปรย่อยแต่ละตวั ซึ่งสามารถท าได ้2 วิธี คือ  

3.1 การก าหนดตัวแปรแต่ละตัวให้มีน ้าหนักความส าคัญเท่ากัน 
(Equal Weight) และก าหนดตัวแปรแต่ละตัวมีน า้หนักต่างกัน (Differential Weight) ซึ่งท าไดห้ลาย
วิธี ดงันี ้ 

3.1.1 วิธีการพิจารณาตัดสินโดยผู้เชี่ยวชาญ (Expert Judgment) 
คือ การพิจารณาลงความเห็นในหมู่ผูเ้ชี่ยวชาญในเรื่องที่ตอ้งการศึกษานัน้ ๆ โดยใหส้มาชิกแต่ละคน
เสนอค่าน า้หนกัและตวัแปร พิจารณาหาขอ้ยุติโดยการใชค่้าเฉลี่ยหรือการอภิปรายลงความเห็น หรือ
อาจใชแ้บบสอบถามเพื่อหาค่ารอ้ยละที่ผูต้อบเห็นดว้ยกบัน า้หนกัความส าคัญของแต่ละตวัแปร หรือ
อาจใชว้ิธีที่เป็นระบบมากขึน้ เช่น การใชเ้ทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) เพื่อส ารวจหาฉันทา
มติ จากผูเ้ชี่ยวชาญ โดยไม่ตอ้งเผชิญหนา้กนั แลว้จึงน าขอ้มูลดงักล่าวมาใหค่้าน า้หนักความส าคัญ
ของแต่ละตวัแปรต่อไป  

3.1.2 วิธีวัดความส าคัญของตัวแปร (Measure Effort Required) 
พิจารณาจากเวลา (Time Taken) หรือค่าใชจ้่าย (Cost) ที่ตอ้งใชใ้นการท ากิจกรรมใด ๆ ที่เก่ียวขอ้ง
กบัตวัแปรนัน้   

3.1.3 วิธีการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์  (Empirical Data) เป็นการใช้
วิธีการทางสถิติ ในการวิเคราะหข์อ้มูลเพื่อก าหนดน า้หนักความส าคัญของแต่ละตัวแปร โดยอาจใช้
การวิเคราะห์องค์ประกอบ  (Factor Analysis) การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ  (Multiple Analysis 
Regression) การวิเคราะหจ์ าแนก (Discriminate Analysis) หรือการวิเคราะหส์หสมัพนัธ์คาโนนิคอล 
(Canonical Correlation Analysis) 

ดังนั้นจะเห็นว่า วิ ธีการก าหนดน ้าหนักความส าคัญของตัวแปรไม่มี
หลักเกณฑ์ตายตัวว่าควรใช้วิธีใดจึงจะมีความเหมาะสมที่สุด ทั้งนี ้ขึน้อยู่กับองค์ประกอบ หลาย
ประการที่ควรพิจารณาถึง เช่น ธรรมชาติของตัวแปรที่น ามาใชพ้ัฒนาตัวชีว้ัด รวมทั้งธรรมชาติของ
ตัวชีว้ัดที่ใชพ้ัฒนาขึน้ ตลอดจนการน าตัวชีว้ัดที่ใชใ้นการพัฒนาขึน้นั้นไปใชป้ระโยชนต่์อไป ในทาง
ปฏิบติัมักใชห้ลกัการทางทฤษฎีและหลกัการวิเคราะหข์อ้มูลควบคู่กนัไป กล่าวคือ ในขัน้การวางแผน
รวบรวมขอ้มูล เพื่อพัฒนาตัวชีว้ัด ใชห้ลักการทางทฤษฎีในการระบุคุณลักษณะของสิ่งที่มุ่งศึกษา 
คัดเลือกตัวแปรที่สามารถใชว้ัดแต่ละคุณลกัษณะ เมื่อไดข้อ้มูลมาแลว้จึงอาศัยหลกัการ ทางสถิติใน
การวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อก าหนดน า้หนกัความส าคญัของตวัแปร 
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ขัน้ตอนการนิยามตัวชีว้ัดเป็นขัน้ตอนที่ส  าคัญ เพราะเป็นเหมือนแผน การ
ด าเนินการขั้นต่อไป (นงลักษณ์ วิรัชชัย. 2541: น.23-27; อ้างอิงจาก Johnstone. 1981) อธิบายว่า
โดยทั่วไปท าได ้3 วิธี คือ 

วิธีที่  1 การพัฒนาตัวชี ้วัดการศึกษาโดยการนิยามเชิงปฏิบัติการ 
(Pragmatic Definition) เป็นวิธีการนิยามที่ใช้ในกรณีที่มีการรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับตัวแปรย่อยที่
เก่ียวขอ้งกบัตวัชีว้ดัไวพ้รอ้มแลว้ มีฐานขอ้มลูหรือมีการสรา้งตวัแปรประกอบจากตวัแปรย่อย ๆ หลาย 
ๆ ตัวไวแ้ลว้ ผูพ้ัฒนาเพียงพิจารณาคัดเลือกตัวแปรจากฐานขอ้มูลที่มีอยู่ น ามาพัฒนาตัวชีว้ัดโดย
ก าหนดวิธีการรวมตวัแปรย่อยและก าหนดน า้หนักความส าคัญของตัวแปรย่อย วิธีการนิยามตวัชีว้ัด 
วิธีนีอ้าศยั การตดัสินใจและประสบการณข์องผูพ้ฒันาตวัชีว้ดัเท่านัน้ ซึ่งอาจท าใหไ้ดน้ิยามที่ล  าเอียง 
เพราะไม่มีการอา้งอิงทฤษฎีหรือตรวจสอบความสมัพันธร์ะหว่างตวัแปร จึงเป็นการนิยามที่มีจุดอ่อน
มากที่สดุเมื่อเทียบกบัแบบอ่ืน และไม่ค่อยมีผูน้ิยมใช ้ถา้จ าเป็นตอ้งใชผู้พ้ฒันาควรพยายามปรบัปรุง
จุดอ่อน โดยใช้การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรหรือการใช้กรอบทฤษฎี  ประกอบกับ
วิจารณญาณในการเลือกตวัแปร 

วิธีที่  2 การพัฒนาตัวชี ้วัดโดยการนิยามตามทฤษฎี  (Theoretical 
Definition) เป็นวิธีที่ผูพ้ัฒนาใชท้ฤษฎีรองรบัสนับสนุนการตัดสินใจ ใชว้ิจารณญาณน้อยกว่าการ
นิยามแบบอ่ืน เป็นวิธีที่ผูพ้ฒันาก าหนดตวัแปรและใหค่้าน า้หนกัของตวัแปรที่ใชใ้นการพฒันาตวัชีว้ดั
จากทฤษฎี แลว้ใชว้ิธีการรวมตวัแปรที่เป็นตวัชีว้ดัดว้ยวิธีการรวมทางเลขคณิต ซึ่งการนิยามวิธีนีอ้าจ
ท าได ้2 แบบ คือ  

แบบที่  1 ใช้ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยเป็นพื ้นฐานสนับสนุน
ทั้งหมดตั้งแต่การก าหนดตัวแปรย่อยการก าหนดวิธีการรวมตัวแปร การก าหนดน ้าหนักตัวแปร 
ผูพ้ฒันาใชโ้มเดลหรือสตูรในการสรา้งตวัชีว้ดัตามที่มีผูพ้ฒันาไวแ้ลว้ทัง้หมด  

แบบที่ 2 ใช้ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยเป็นพื ้นฐานสนับสนุนในการ
คดัเลือกตวัแปรย่อย และการก าหนดวิธีการรวมตวัแปรเท่านัน้ ส่วนขัน้ตอนในการก าหนดน า้หนักตัว
แปรแต่ละตวัผูพ้ฒันาใชว้ามคิดเห็นของผูท้รงคณุวฒุิหรือผูเ้ชี่ยวชาญประกอบการตดัสินใจ ซึ่งวิธีนีใ้ช้
ในกรณีที่ยงัไม่มีผูใ้ดก าหนดสตูรหรือตวัชีว้ดัไวก้่อน  

วิธีที่ 3 การพัฒนาตัวชีว้ัดการศึกษาโดยการนิยามตามขอ้มูลเชิงประจักษ์ 
(Empirical Definition) เป็นลกัษณะการนิยามที่ใกลเ้คียงกบัการนิยามตามทฤษฎี เพราะเป็นการนิยาม
ที่ผูพ้ัฒนาก าหนดว่าตัวชีว้ดัประกอบดว้ยตัวแปรย่อยอะไร และก าหนดรูปแบบวิธีการรวบรวมตัวแปร
ใหไ้ดต้ัวชีว้ัด โดยใชท้ฤษฎีและเอกสารทางวิชาการหรืองานวิจัยเป็นพืน้ฐาน การก าหนดน า้หนัก ตัว
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แปรแต่ละตัวที่น ามารวมกนัในการพฒันาตัวชีว้ดันัน้อาศยัการวิเคราะหข์อ้มูลเชิงประจกัษ์ เป็นวิธีการ
นิยามที่มีความเหมาะสมและเป็นที่นิยมใชก้นั 

เมื่อพิจารณาวิธีการนิยามตัวชี ้วัดการศึกษาทั้ง 3 วิธีข้างต้น จะเห็นว่า  
(วิลาวัลย ์มาคุม้. 2549: น.40-41; อา้งอิงจาก Johnstone. 1981) ให้ความส าคัญกับการนิยามระดับ
นามธรรมตามทฤษฎี หรือการนิยามโครงสรา้งที่มีทฤษฎีและเอกสารงานวิจยัเป็นพืน้ฐานในการนิยาม 
วิธีการนิยามตวัชีว้ดัการศึกษาทัง้ 3 วิธี โดยเฉพาะสองวิธีหลงัลว้นตอ้งมีทฤษฎีเป็นหลกัทัง้สิน้ จึงกล่าว 
ได้ว่าการนิยามทุกวิธีในส่วนของการก าหนดตัวแปรย่อยและการก าหนดวิธีการรวมตัวแปรย่อยของ
จอหน์ตนั เป็นการนิยามโครงสรา้งตามทฤษฎี ส่วนการแบ่งประเภทวิธีการนัน้ เป็นเพียงการแบ่งโดยใช้
เกณฑ์มาก าหนดว่า การก าหนดน ้าหนักตัวแปรย่อยใช้ทฤษฎีหรือข้อมูลเชิงประจักษ์เท่านั้น  ดัง
ค าอธิบายที่ว่า นิยามเชิงประจักษ์มีลักษณะเทียบเคียงไดก้ับนิยามเชิงทฤษฎี ต่างกันที่การก าหนด
น า้หนกัตวัแปรย่อยในวิธีแรกใชแ้นวคิด ทฤษฎี สว่นวิธีหลงัใชข้อ้มลูเชิงประจกัษ ์ 

ขัน้ตอนที่ 3 การรวบรวมขอ้มลู (Data Collection) คือ การด าเนินการวดัตวัแปร
ย่อย ไดแ้ก่ การสรา้งเครื่องมือส าหรบัการทดลองใช ้การปรบัปรุงเครื่องมือ การตรวจสอบคณุภาพของ
เครื่องมือการก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง การออกภาคสนามเพื่อใชเ้ครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มลูและการตรวจสอบคุณภาพของขอ้มลูทีเ่ป็นตวัแปรย่อย ซึง่น ามารวมเป็นตวัชีว้ดั 

ขั้นตอนที่  4 การสร้างตัวชี ้วัด  (Construction) และการสร้างสเกลตัวชี ้วัด 
(scaling) ตามนิยามที่ได้ก าหนดไวว้่าประกอบด้วยตัวแปรอะไร รวมกันในลักษณะใด และมีการ
ก าหนดน า้หนกัความส าคญัของตวัแปรในการรวมกนัอย่างไร โดยน าตวัแปรย่อยที่ไดจ้ากการรวบรวม
ขอ้มูลมาวิเคราะห์ให้ได้ตัวชีว้ัด ใชว้ิธีการรวมตัวแปรที่มีการก าหนดน า้หนักความส าคัญตามที่ได้
นิยามไวแ้ลว้ 

ขั้นตอนที่  5 การตรวจสอบคุณภาพของตัวชี ้วัด (Quality Check) เป็นการ
วิเคราะหข์อ้มูลเพื่อตรวจสอบคุณภาพของตัวชีว้ัดที่พัฒนาขึน้ ครอบคลุมถึงการตรวจสอบคุณภาพ
ของตัวแปรย่อยและตัวชีว้ัดดว้ย ตัวชีว้ัดที่พัฒนาขึน้จะมีคุณภาพดีเพียงใดขึน้อยู่กับลักษณะของ
ตัวชีว้ัดนั้นว่ามีความเหมาะสมตามเกณฑ์ต่อไปนีอ้ย่างไร ไดแ้ก่ ความเที่ยง (Reliability) ความตรง 
(Validity) ค ว าม เป็ น ไป ได้  (Feasibility) ค วาม เป็ น ป ระ โย ช น์  (Utility) ค ว าม เห ม าะส ม 
(Appropriateness) ความเชื่ อถือได้  (Credibility) ความคงเส้นคงวา  (Consistency) ความเป็น
มาตรฐานที่เปรียบเทียบกนัได ้(Standardization) 

ขัน้ตอนที่ 6 การวิเคราะหต์ามบริบทที่ตอ้งการศึกษาและการน าเสนอรายงาน
(Contextualization and Presentation) เป็นขั้นตอนที่ส  าคัญมากเช่นกัน  เพราะเป็นการสื่อสาร
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ระหว่างผูพ้ัฒนาตัวชีว้ัด หลงัจากไดส้รา้งและตรวจสอบตัวชีว้ัดแลว้ ผูพ้ัฒนาตอ้งวิเคราะหใ์หไ้ดค่้า
ของตัวชีว้ัดที่เหมาะสมกับบริบท (Context) เช่น อาจวิเคราะห์แยกตามระดับเขตพื ้นที่การศึกษา 
อ าเภอ โรงเรียน หรือแยกตามประเภทของบุคลากร หรืออาจวิเคราะหตี์ความในระดับมหภาค แลว้จึง
รายงานค่าของตัวชี ้วัดให้ผู ้บริโภค ผู้บริหาร นักวางแผน นักวิจัย นักการศึกษา ได้ทราบและใช้
ประโยชนจ์ากตวัชีว้ดัไดอ้ย่างถูกตอ้งต่อไป 

จากการศึกษาเอกสารเก่ียวกับการพัฒนาตวัชีว้ดั ผูว้ิจยัด าเนินการพฒันาตวัชีว้ัด
โดยการ 1) วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหา 2) ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย  3) ศึกษา
เอกสาร แนวคิดทฤษฎี และเอกสารที่เป็นผลงานวิจัย 4) สรา้งกรอบแนวความคิด 5) นิยามและร่าง
ตวัชีว้ดั 6) สรา้งเครื่องมือ 7) ตรวจสอบคณุภาพของตวัชีว้ดั 8) เก็บขอ้มลู และวิเคราะหต์ามบริบทท่ี
ตอ้งการศกึษาและการน าเสนอรายงาน 

5.8 การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของตัวชีว้ัด 
ความเที่ ยงตรงเชิงโครงสร้างหรือความเที่ ยงตรงเชิงทฤษฎี  (Construct Validity) 

หมายถึง คณุสมบติัของมาตราวดัที่ใหผ้ลการวดัสอดคลอ้งกบัคณุลกัษณะที่ตอ้งการวดั ซึ่งนิยามโดย
ใช้ ตัวแปรโครงสรา้งทฤษฎี ความเที่ยงตรงเชิงโครงสรา้งเป็นความเที่ยงตรงที่มีความส าคัญที่สุด
เพราะเป็นความเที่ยงตรง ที่เชื่อมโยงการวดัในทางปฏิบติักบัลกัษณะที่ตอ้งการวดัในทางทฤษฎี หรือ
กล่าวอีกอย่างหนึ่งคือ ความเที่ยงตรงเชิงโครงสรา้งเป็นคณุสมบติัที่ส  าคญัอย่างหนึ่งของมาตราวดั ซึ่ง
เป็นตัวชีว้ัดถึงคุณภาพ ของมาตราวัดว่าสามารถวัดคุณลักษณะที่ต้องการวัดได้ สอดคล้องตาม
โครงสรา้งทฤษฎีหรือไม่ การพัฒนาตัวชี ้วัดทางการศึกษานั้น สิ่งส าคัญที่จะตรวจสอบว่าโมเดล
ตัวชี ้วัดที่พัฒนาขึน้มีคุณภาพหรือไม่  ต้องดูที่ความเที่ยงตรงเชิงโครงสรา้ง การตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสรา้งเป็นวิธีการน าเอาขอ้มลูเชิงประจกัษ์มาสนบัสนุนสมมติฐานหรือโครงสรา้งตาม
ทฤษฎีที่ตอ้งการทดสอบซึ่งจ าเป็นตอ้งนิยามคุณลกัษณะที่ตอ้งการศึกษาตามแนวคิดเชิงทฤษฎี ให้
อยู่ในรูปของตัวชี ้วัดหรือพฤติกรรมที่สามารถวัดได้แล้วน าผลการวัดจากข้อมูลเชิงประจักษ์มา
ตรวจสอบว่าสอดคล้องตามคุณลักษณะที่ก าหนดไว้หรือไม่  การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
โครงสรา้งมีวิธีตรวจสอบไดห้ลายวิธี เช่นใชว้ิธีเชิงทดลอง ใชห้ลกัการวิเคราะหเ์ชิงตรรกะ การศึกษา
หาความสมัพนัธ ์การวิเคราะหด์ว้ยทฤษฎีสรุปอา้งอิงการเปรียบเทียบ กบักลุ่มรูจ้กัหรือมีหลกัฐานอยู่ 
วิธีเมทริกซซ์ึ่งมีหลายคณุลกัษณะหลายวิธี การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ และการวิเคราะหโ์มเดลสมการ
โครงสรา้ง ส าหรบัในการศึกษาครัง้นี ้ผูว้ิจยัเลือกใชว้ิธีการวิเคราะหโ์มเดลสมการโครงสรา้ง  

ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสรา้งของตัวชี ้วัดนี ้ เนื่องจากการวิเคราะห์
องคป์ระกอบเป็นวิธีการทางสถิติที่ใชศ้ึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างตัวแปรสงัเกตไดชุ้ดหนึ่งว่าเกิดจาก
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ตัวแปรแฝง ที่ เป็นองค์ประกอบร่วมอย่างไร และสามารถทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับโครงสรา้ง
ความสมัพันธข์องขอ้มลู ซึ่งเป็นการตรวจสอบว่าขอ้มลูที่ไดม้ีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัสมมติฐาน
ที่ก าหนดไวห้รือไม่ หรือตรวจสอบว่ามีโครงสรา้งตามนิยามทางทฤษฎีหรือไม่ 

ในการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสรา้งสามารถท าได ้
2 รูปแบบ คือ 1) การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) และ 2) 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  (Confirmatory Factor Analysis : CFA) ในการศึกษาครั้งนี ้
ผูว้ิจัยใชก้ารวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยันในการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรา้งของตัวชีว้ัดใน
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน เป็นวิธีที่ใช้หลักการวิเคราะห์โมเดลลิสเรล ตรวจสอบความ
สอดคล้องระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์  เนื่องจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันมี
จุดเด่นที่ดีกว่าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ สรุปได้ 5 ประการ ดังนี ้ (ไกศิษฏ์ เปลรินทร .์ 
(2552: น.43-46) อา้งถึงใน นงลกัษณ ์วิรชัชยั. (2542) 

1. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน มีการผ่อนคลายข้อตกลงเบือ้งต้น โดย
ยอมใหค้วามคลาดเคลื่อนของตวัแปรสมัพนัธก์นัได ้และขอ้ตกลงเบือ้งตน้สอดคลอ้งกบัสภาพความ
เป็นจรงิมากกว่าการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงส ารวจ ซึ่งท าใหผ้ลการวิเคราะหม์ีความถูกตอ้งยิ่งขึน้ 

2. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน เป็นการวิเคราะหข์้อมูลที่มีพืน้ฐานทาง
ทฤษฎีรบัรอง เหมาะส าหรบัการวิจัยที่มีกรอบความคิดเชิงทฤษฎีและมีโมเดลทางทฤษฎีที่ตอ้งการ
ตรวจสอบและผลการวิเคราะหส์ามารถน ามาแปลความหมายไดง้่ายกว่าการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ
เชิงส ารวจ 

3. การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนั มีการตรวจสอบความสอดคลอ้งกลมกลืน
ระหว่างโมเดลกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์อย่างชดัเจน 

4. ผลการวิเคราะหใ์หค่้าประมาณพารามิเตอร ์และมีการทดสอบนยัความส าคัญ
ทางสถิติของค่าพารามิเตอรท์ุกค่าดว้ย 

5. การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยันเป็นเครื่องมือที่นักวัดผลใชใ้นการศึกษา
คณุภาพของแบบวดัไดดี้ 

การตรวจสอบความเที่ยงตรงของโมเดลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนั ใชห้ลกัการ
เช่นเดียวกับการตรวจสอบความเที่ยงตรงของโมเดลลิสเรลทั่วไป ในกรณีที่นักวิจัยมีความมั่นใจใน
โมเดลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชิงยืนยันใชท้ดสอบโมเดลเดียวเพื่อยืนยันโมเดลอย่างเขม้ แต่ใน
กรณีที่นักวิจยัมีโมเดลที่มีชุดตัวแปรคงเดิม แต่เสน้ทางอิทธิพลแตกต่างกันเป็น 2 โมเดล อาจใชก้าร
ทดสอบเพื่อเลือกโมเดล และในกรณีที่นักวิจยัตอ้งการใชเ้ทคนิคการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยัน
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ในการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเพื่อส ารวจ อาจใชก้ารทดสอบเพื่อพัฒนาโมเดลได ้ประเด็นที่จะเนน้ใน
การตรวจสอบความเที่ยงตรงของโมเดลเพื่อใหไ้ดโ้มเดลที่สอดคลอ้งกลมกลืนกับขอ้มูล เชิงประจักษ์
แล้วไม่ควรใช้กลุ่มตัวอย่างหนึ่งในการตรวจสอบ  ดังนั้นในกรณี ที่นักวิจัยต้องการใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพื่อการส ารวจองค์ประกอบควรมีกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่และ
แบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อยในการวิเคราะห ์กลุ่มแรกใชเ้พื่อพฒันาโมเดล และกลุ่มที่สองใชต้รวจสอบโมเดล
ที่พัฒนาแลว้ เมื่อวิเคราะหข์อ้มูลแล้ว ตอ้งน าผลการวิเคราะหม์าสรา้งสเกลองคป์ระกอบและแปล
ความหมายผลการวิเคราะห์ การสรา้งสเกลองค์ประกอบมีหลักการเช่นเดียวกันกับเทคนิค  EFA 
หลกัการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัมีสาระส าคญั ดงันี ้

เมทริกซ ์LX เป็นค่าประมาณพารามิเตอรน์ า้หนกัองคป์ระกอบพรอ้มดว้ยค่าความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐาน และค่าสถิติ t ผลการวิเคราะห์จากโปรแกรม  SPSS ไม่มีการทดสอบ
นยัส าคญัทางสถิติในสว่นนี ้

เมทริกซ ์PH เป็นเมทริกซส์หสมัพันธ์ระหว่างองคป์ระกอบ กรณีที่นักวิจัยก าหนด
โมเดล ใหอ้งคป์ระกอบเป็นอิสระต่อกัน ค่าพารามิเตอรน์อกแนวทแยงในเมเทริก PH จะมีค่าเป็น
ศนูยท์ัง้หมด 

เมทริกซ์ TD เป็นเมทริกซค์วามแปรปรวน ความแปรปรวนร่วมของเทอมความ
คลาดเคลื่อนและค่าก าลังสองของสมัประสิทธิ์สหสมัพันธ์พหุคูณ ในกรณีที่ความคลาดเคลื่อนไม่
สมัพนัธก์นั  

เมทริกซ ์TD เป็นเมทริกซแ์นวทแยง และค่าพารามิเตอรร์วมกับค่าก าลงัสองของ
สมัประสิทธิ์สหสมัพนัธพ์หุคณูจะมีค่าเป็นหน่ึง นอกจากนีค่้าก าลงัสองของสมัประสิทธิ์สหสมัพันธ์
พหคุณูยงับอกค่าความตรงของตวัแปรอีกดว้ย 

ค่าดัชนีตรวจสอบความเที่ยงตรงของโมเดล CFA แบบต่าง ๆ รวมทัง้การวิเคราะหเ์ศษ
เหลือ และกราฟของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐานดว้ยค่าดชันีวดัดว้ยไคสแควรค์วรจะมีค่าต ่าและ
เสน้กราฟของเศษในรูปคะแนนมาตรฐานกบัควอนไทลป์กติ จะมีความชนักว่าเสน้ทแยงมมุ จึงจะสรุป
ได้ว่ าโมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์  และเมทริกซ์คะแนนองค์ประกอบ  ซึ่ งเป็น 
เมทรกิซข์องค่าสมัประสิทธิ์ท่ีนกัวิจยัตอ้งน าไปสรา้งสเกลองคป์ระกอบต่อไป 

ข้อจ ากัดบางประการของเทคนิคการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยัน 
ประการแรก คือ การประมาณค่าพารามิเตอรใ์ชก้ระบวนการค านวณทวนซ า้ และ

เมื่อไดผ้ลการวิเคราะหว์่าฟังกช์ันความกลมกลืนมีค่านอ้ยที่สุด ยังอาจมีปัญหาว่าอาจยังมีฟังกช์ัน
ความกลมกลืนเป็นแบบอ่ืนอีกได ้
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ประการที่สอง ค่าพารามิเตอรท์ี่ไดจ้ากการวิเคราะหโ์มเดล CFA อาจอยู่นอกพิสยั
ที่ควรจะเป็น ค่าสัมประสิทธิ์ท่ีค  านวณได้อาจมีค่ามากกว่าหน่ึงและความแปรปรวนมีค่าติดลบ 
ปัญหาเหล่านี ้อาจเกิดเนื่องจากการก าหนดขอ้มูลจ าเพาะของโมเดลไม่ถูกตอ้ง การแจกแจงของตัว
แปรสงัเกตได ้ไม่เป็นปกติ ขนาดของกลุม่ตวัอย่างเล็กเกินไป และโมเดลเกือบระบไุม่ไดพ้อดี 

ประการสุดทา้ย คือ การวิเคราะหค่์อนขา้งซับซอ้นและใชเ้วลาวิเคราะหค่์อนขา้ง
นาน โปรแกรมลิสเรลไดพ้ัฒนาการก าหนดค่าเริ่มตน้ของพารามิเตอรซ์ึ่งช่วยใหป้ระหยัดเวลาการ
ค านวณของคอมพิวเตอรไ์ปไดม้าก 

รูปแบบการน าตัวชีว้ัดการด าเนินงานมาใช้ 
การน าตัวชีว้ัดการด าเนินงานมาใช้เริ่มจากวงการศึกษาของต่างประเทศ  เช่น 

สหรฐัอเมริกา อังกฤษ ได้มีการพัฒนาตัวชีว้ัดการด าเนินงาน มาตั้งแต่ตน้ปี 1970 เนื่องจากการ
เผชิญกบัปัญหาการถูกตดัทอนงบประมาณดา้นการศึกษา เป็นเหตใุหต้อ้งมีการรดัเข็มขดั ประหยดั
ค่าใชจ้่ายและตอ้งเพิ่มมาตรการตรวจสอบการท างานของสถาบนัการศึกษา เพื่อใหส้ามารถจัดสรร
งบประมาณที่ถูกจ ากดัลงใหแ้ก่สถาบนัต่าง ๆ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและคุม้ค่าสงูสดุ จึงท าใหเ้กิด
แนวคิดที่จะเพิ่ม  “ภาระรับผิดชอบ  หรือ ความสามารถตรวจสอบได้ (Accountability)” ของ
สถาบันการศึกษาด้วยการผลักดันให้มีการพัฒนาตัวชี ้วัดการด าเนินงานอย่างจริงจังจนเป็นที่
แพร่หลายมาถึงปัจจุบัน (ไกศิษฎ ์เปลรินทร .์ (2552: น.46-47 อ้างถึงใน Ewell & Jones. (1994) 
โดยพบว่า ม ี3 รูปแบบใหญ่ ๆ ดงันี ้

1. รูปแบบ Input/ Process/ Output-Outcome Model เป็นรูปแบบที่นิยมใชก้ัน
มากที่สุด ในการตรวจสอบการด าเนินงานทางการศึกษาโดยเฉพาะในสหรฐัอเมริกา แนวเหตุผลของ
รูปแบบนี ้ คือ กระบวนการผลิต ผลผลิตเบือ้งต้นที่ถูกวัดเป็น “มูลค่าเพิ่ม (Value Added)” โดยมี
ตวัชีว้ดัอยู่ 3 ประเภทที่ใชม้ากที่สดุ ไดแ้ก่  

1.1 จ านวน คณุสมบติัและระดบัความสามารถของนกัศึกษาที่เขา้ศึกษา  
1.2 ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาระดับการศึกษาและภูมิหลัง รูปแบบของ

โครงสรา้งการผลิต (เช่น การออกแบบหลกัสูตร) โครงสรา้งที่เป็นอยู่ของสถาบนั (เช่น ขนาดหอ้งเรียน 
จ านวนอาจารย)์ และพฤติกรรมนกัศึกษา (เช่น การคงสภาพอยู่ สาขาวิชาเลือก เป็นตน้)  

1.3 จ านวน คุณลักษณะและระดับความสามารถของนักศึกษา (ความ
แตกต่างและคุณค่าของนักศึกษาที่รบัเขา้มา) โดยมีความแตกต่างระหว่าง Input / Process/ Output 
Indicators ดงันี ้
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Input Indicators เป็นตัวชีว้ัดเก่ียวกับทรัพยากรและมักให้ค่าในเชิงปริมาณ 
(เช่น เงิน อาคาร สถานที่ และอปุกรณต่์าง ๆ) รวมถึงบคุคลที่เขา้มาอยู่ในองคก์ารนัน้ดว้ย 

Process Indicators เป็นตัวชีว้ัดที่เก่ียวขอ้งกับการใชท้รพัยากร หรือประโยชน์
จากปัจจัยน าเข้าและการปฏิบัติการขององค์การ  เป็นวิถีทางการบริการและต้องการวัดในเชิง
คุณภาพ 

Output Indicators เป็นตวัชีว้ดัเก่ียวกบัผลสมัฤทธิ์ขององคก์าร เป็นผลที่เกิดขึน้
ทันทีและมักให้ค่าในเชิงปริมาณ ซึ่งต่างจาก Outcome ตรงที่มีขอบเขตที่ยาวและนานกว่า ให้ผล
กระทบเชิงคณุภาพมากกว่าดว้ย 

2. รูป แบบการนิ ยามคุณ ภาพ  Quality Definition Model เป็ นบ่ งชี ้ก าร
ด าเนินงานตามรูปแบบค านิยามคณุภาพ ในลกัษณะดงัต่อ ไปนี ้ 

2.1 ชื่อเสียง หรือการจดัอนัดบัองคก์าร (Transcendent) โดยใหค้วามส าคัญ
กับองคก์ารที่ได้รบัความส าเร็จทางการศึกษาสูงสุด ตามนิยามนี ้กล่าวถึง คุณภาพที่เน้นทรพัยากร
มากกว่าการด าเนินงาน  

2.2 ความสัมพันธ์ระหว่ าง  Input และ  Output (Cost / Benefit Quality) 
ตัวชีว้ัดตามนิยามนี ้ต้องการเปรียบเทียบผลของการน า Input เข้าสู่ระบบกับการออกนอกระบบใน
ลกัษณะของ Output โดยมุ่งที่จะใหค่้าของการวดัคณุภาพและประสิทธิภาพในการด าเนินการ 

 2.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานของรัฐ (Process Quality) ตัวชี ้วัดตาม
นิยามนีเ้นน้คณุภาพของกระบวนการ เป็นตวัชีว้ดัที่ตอ้งผ่านกระบวนการรบัรองวิทยฐานะขององคก์าร  

 2.4 คุณสมบติัของผูส้  าเร็จการศึกษาที่วัดได ้(Product Quality) ตัวชีว้ดัตาม
นิยามนีเ้ป็นตวัชีว้ดัที่มุ่งวดัสมรรถภาพทางการศึกษาโดยทั่วไป  

 2.5 ความพอใจของนายจา้ง (User–Based Quality) เป็นการพัฒนาตัวชีว้ัด
เพื่อประเมินคณุภาพโดยดจูากความพงึพอใจของผูบ้ริโภคผลผลิตทางการศึกษา เป็นส าคญั 

3. รูปแบบ Comprehensive Indicator System Model ตัวชี ้วัดจากรูปแบบนี ้
จดัท าเพื่อติดตามการด าเนินงานทางการศึกษา ที่เนน้การใหไ้ดม้าซึ่งขอ้มลูที่เป็นสารสนเทศส าคญัๆ 
ตามความต้องการของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง โดยให้ความส าคัญกับข้อมูลที่มีคุณภาพสูง สามารถ
วิเคราะห์ประเด็นและน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจหรือจัดท านโยบายได้ ทั้งให้ความส าคัญกับ
คณุค่าและเป้าหมายของระบบการศกึษาของชาติเป็นหลกั และมุ่งเนน้ตวัชีว้ดัที่ใหส้ารสนเทศเพื่อการ
เปรียบเทียบระหว่างองคก์ารได ้
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จากรูปแบบของการประยุกต์ใช้ตัวชี ้วัดการด าเนินงาน ในการจัดการศึกษา
ดังกล่าวมาแลว้จะพบว่าในวงการศึกษาของไทยนิยมใชรู้ปแบบ  Input/ Process/ Output Model 
เนื่องจากสอดคล้องกับบริบทของการจัดการศึกษาของไทย  เพราะเป็นรูปแบบที่ส  าคัญต่อการ
ด าเนินงานในระยะแรก และมีระบบการด าเนินงานชัดเจนกว่ารูปแบบอ่ืน  ๆ เพราะระบบนี ้จะ
พิจารณาว่าปัจจยัน าเขา้ (Input) กระบวนการ (Process) และปัจจยัผลผลิต (Output) คืออะไร เช่น 
ปัจจยัน าเขา้ ไดแ้ก่ ทรพัยากรคน ทรพัยากรเงิน สภาพแวดลอ้ม ปัจจยัเกือ้หนุน เป็นตน้ กระบวนการ
ได้แก่ กระบวนการบริหารจัดการ กระบวนการเรียนการสอน  กระบวนการวิจัย กระบวนการ
ใหบ้ริการทางวิชาการ เป็นตน้ ปัจจยัผลผลิต ไดแ้ก่ ปริมาณและคณุภาพของผูจ้บการศึกษา ศรทัธา
ของประชาชนเป็นตน้ (ไกศิษฎ ์เปลรนิทร.์ (2552: น.48) อา้งถึงใน อทุมุพร จามรมาน. (2541) 

5.9 การสร้างเกณฑป์กติ (Norm) โดยอาศัยสมการพยากรณ ์
สมนึก ภทัทิยธนี (2553) ไดส้รุปหลกัเกณฑก์ารสรา้งเกณฑป์กติไวด้งันี ้

การสรา้งแบบทดสอบมาตรฐานจะตอ้งสรา้งเกณฑป์กติ (Norm) ดว้ย เพื่อใหผู้น้  า
แบบทดสอบไปใช ้สามารถเทียบคะแนนสอบเป็นคะแนน T ปกติ และแปลความหมายของการสอบ
ไดท้นัที แต่ขัน้ตอนการสรา้งเกณฑป์กติโดยใชว้ิธีการแปลงคะแนนสอบเป็นคะแนน T ปกติ และการ
ขยายคะแนน T ปกติ ที่ผ่านมาจะใชว้ิธีการเขียนกราฟจากคู่อนัดบั ระหว่างคะแนนสอบกับคะแนน 
T ปกติ แลว้พิจารณาแนวโนม้ของจุดกราฟดงักล่าว และลากเสน้ตรงใหผ้่านจุดกราฟต่าง ๆ ที่มีอยู่
ใหม้ากที่สดุ จึงสามารถอ่านคะแนนสอบเป็นคะแนน T ปกติ ที่ตอ้งการขยายได ้ลกัษณะเช่นนีจ้ะพบ
จดุบกพรอ่ง คือ ไม่มีหลกัฐานที่สามารถยืนยนัไดว้่า เสน้ตรงดงักล่าวเป็นเสน้ตรงที่มีความเหมาะสม 
(Fit a Straight Line) และท าให้เกณฑ์ปกติมีความคลาดเคลื่อนได้ เสริม ทัศศรี (2545, น.116 - 
118) 

ดงันัน้จึงเสนอการสรา้งเกณฑป์กติอีกวิธีหนึ่ง คือ ใชว้ิธีการแปลงคะแนนโดยอาศยั
สมการพยากรณด์ว้ย จะช่วยใหก้ารสรา้งเกณฑป์กติมีความถูกตอ้งและมีความเหมาะสมมากย่ิงขึน้ 
และเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจเก่ียวกบัเรื่องดงักล่าวมากยิ่งขึน้ จึงขอเสนอเนือ้หาสาระตามล าดบั ดงันี  ้

5.9.1 แนวความคิดเก่ียวกบัเกณฑป์กติ (Norms) 
เกณฑ์ปกติ (Norms) เป็นส่วนประกอบส าคัญของแบบทดสอบมาตรฐานใช้

ส  าหรบัตีความหมายของคะแนนที่ได้จากการใช้แบบทดสอบมาตรฐาน ท าให้ทราบระดับของ
ความสามารถของผูถู้กทดสอบและคนไดท้ันที โดยไม่ตอ้งเปรียบเทียบกับคะแนนของคนอ่ืน ๆ ที่
สอบพรอ้มกัน เพราะการตีความหมายของคะแนนสอบจะใชก้ารอา้งอิงจากเกณฑ์ปกติที่สรา้งไว้
แลว้ การสร้างเกณฑ์ปกติจะท าได้เมื่อน าแบบทดสอบที่พฒันาขึ้นจนมคีุณสมบตัริายขอ้ (ความ
ยากและอ านาจจ าแนก) และทัง้ฉบับ (ความเที่ยงตรงและความเชื่อมัน่) เป็นไปตามเกณฑ์ที่
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ก าหนด ไปทดสอบกับกลุ่มตวัอย่างที่มจี านวนมากพอที่จะสร้างเกณฑ์ปกติ หลงัจากนัน้จึงน า
คะแนนสอบมาสร้างเกณฑ์ปกติ โดยการแปลงคะแนนสอบเป็นคะแนน T ปกติ (Normalized T-
Score) 

5.9.2 ความหมายของเกณฑป์กติ (Norms) 
เกณฑ์ปกติ (Norms) หมายถึง ข้อเท็จจริงทางสถิติที่บรรยายการแจกแจงของ

คะแนนจากประชากรที่นิยามไวอ้ย่างดีแลว้ และเป็นคะแนนตัวที่จะบอกระดับความสามารถของ
ผูส้อบว่าอยู่ระดบัใดของกลุม่ประชากร การสรา้งเกณฑป์กติจึงตอ้งค านึงถึงหลกั 3 ประการ ดงันี ้

5.9.2.1 ความเป็นตัวแทนที่ดี หมายถึง กลุ่มตัวอย่างที่น ามาใชส้รา้งเกณฑ์ปกติ
เกิดจากการสุ่มที่เป็นตัวแทนที่ดีของประชากร การสุ่มตัวอย่างของประชากรโดยอาศัยความน่าจะ
เป็นท าไดห้ลายวิธี เช่น สุ่มอย่างง่าย สุ่มแบบเป็นระบบ สุ่มแบบแบ่งชัน้ หรือสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม ทัง้นี ้
ตอ้งเลือกสุ่มตามความเหมาะสมโดยการพิจารณาประชากรเป็นส าคัญ ถา้ประชากรมีลกัษณะเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันหรือไม่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) หรือสุ่มแบบเป็นระบบ (Systematic Random Sampling) แต่ถา้ระหว่างประชากรกลุ่ม
ย่อยมีลักษณะแตกต่างกัน เช่น ขนาดของโรงเรียนต่างกัน จะต้องใช้วิ ธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น 
(Stratified Random Sampling) คือ สุ่มมาจากประชากรทุกกลุม่ย่อย ในทางตรงกนัขา้ม ถา้ระหว่าง
ประชากรกลุ่มย่อยมีลักษณะเหมือนกัน เช่น ในแต่ละห้องมีนักเรียนปนคละระหว่างนักเรียนเก่ง 
ปานกลาง และอ่อน ก็ใชว้ิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่มหรือพืน้ที่ (Cluster or Area Random Sampling) 
คือ สุม่เพียงบางกลุม่จากประชากรกลุม่ย่อย 

5.9.2.2 มีความเที่ยงตรง (Validity) หมายถึง การน าคะแนนสอบไปเทียบกับ
เกณฑป์กติที่ท าไวแ้ลว้ สามารถแปลความหมายไดต้รงกบัความเป็นจรงิหรือไม่ เช่น นกัเรียนคนหนึ่ง
สอบวิชาคณิตศาสตรไ์ด ้20 คะแนน ตรงกับคะแนน T ปกติ 50 แปลว่า มีความสามารถปานกลาง 
ความเป็นจรงิจะเป็นเช่นนัน้จรงิหรือไม่ ในเรื่องนีจ้ึงถือว่าเป็นสิ่งส าคญัมาก 

5.9.2.3 มีความทนัสมยั เกณฑป์กตินัน้ขึน้อยู่กบัความสามารถของประชากรกลุ่ม
นัน้ การพฒันาคนมีอยู่ตลอดเวลา เทคโนโลยี สภาพแวดลอ้ม อาหารการกิน สิ่งเหล่านีจ้ะช่วยใหค้น
เก่งหรืออ่อนได ้ดังนัน้ เกณฑป์กติที่เคยศึกษาไวน้านแลว้หลายปี อาจจะไม่ตงกับความเป็นจริง จึง
ตอ้งสรา้งขึน้มาใหม่ใหท้นัสมยั โดยทั่วไปแลว้เกณฑป์กติควรเปลี่ยนทกุ ๆ 5 ปี 

5.9.3 ชนิดของเกณฑป์กติ 
แบ่งเป็น 2 ชนิด ดงันี ้
ก. การแบ่งชนิดของเกณฑป์กติตามลกัษณะของประชากร ไดแ้ก่ 
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1. เกณฑ์ปกติระดับชาติ (National Norms) คือ การสร้างเกณฑ์ปกติที่ ใช้
ประชากรทั่วประเทศ เช่น หาเกณฑป์กติของวิชาคณิตศาสตรร์ะดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 ก็ตอ้งสอบ
นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 ทั่วประเทศ จ านวนนกัเรียนที่ใชเ้ป็นกลุม่ตวัอย่างจึงมีมากมาย 

2. เกณฑป์กติระดับทอ้งถิ่น (Local Norms) เป็นการสรา้งเกณฑป์กติระดับเล็ก
ลงมา เช่น ระดับจังหวดั หรือระดับอ าเภอ เป็นประโยชนใ์นการเปรียบเทียบคะแนนของผูส้อบแต่ละ
คนกบัคนทัง้จงัหวดัหรืออ าเภอ 

3. เกณฑ์ปกติของโรงเรียน (School Norms) โรงเรียนบางแห่งมีขนาดใหญ่ 
นักเรียนแต่ละชัน้มีจ านวนมาก เมื่อสรา้งแบบทดสอบแต่ละวิชาของแต่ละระดับชัน้จนมีคุณภาพได้
มาตรฐานแลว้ จะสรา้งเกณฑ์ปกติของโรงเรียนตนเองก็ได ้กรณีสรา้งเกณฑ์ปกติของโรงเรียนเดียว
หรือในกลุ่มโรงเรียนเดียวกัน เรียกว่า เกณฑป์กติของโรงเรียนใชป้ระเมินเปรียบเทียบนักเรียนแต่ละ
คนกบันกัเรียนส่วนรวมของโรงเรียน และใชป้ระเมินการพัฒนาของโรงเรียนไดด้ว้ย โดยพิจารณาจาก
ผลการสอบแต่ละปีว่าเด่นหรือดอ้ยกว่าปีที่สรา้งเกณฑป์กติไวแ้ลว้ 

ข. การแบ่งชนิดของเกณฑ์ปกติตามลักษณะของการใช้สถิติการเปรียบเทียบ 
ไดแ้ก ่

1. เกณฑ์ปกติเปอรเ์ซ็นไทล ์(Percentile Norms) เกณฑ์ปกติแบบนีส้รา้งจาก
คะแนนสอบที่มาจากประชากร หรือกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดี แลว้ด าเนินการตามวิธีการสรา้ง
เกณฑ์ปกติทั่วไป เมื่อหาค่าเปอรเ์ซ็นไทลเ์สร็จก็หยุดแค่นั้น เกณฑป์กติแบบนีเ้ป็นคะแนนจัดอันดับ
เท่านัน้ จะน าไปบวกลบกนัไม่ได ้แต่สามารถเปรียบเทียบและแปลความหมายได ้ 

2. เกณฑ์ปกติคะแนนที (T-Score Norms) นิยมใชก้ันมาก เพราะเป็นคะแนน
มาตรฐานท่ีที่สามารถน ามาบวกลบแลหาคะแนนเฉลี่ยได ้มีความเหมาะสมในการแปลความหมาย 
คือ มีค่าตัง้แต่ 0 ถึง 100 มีคะแนนเฉลี่ย 50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 10 เรียกคุแนนชนิดนีว้่า คะแนน 
T ปกติ (Normalized T-Score) 

3. เกณฑ์ปกติสเตไนน ์(Stanine Norms) คะแนนแบบนีเ้ป็นคะแนนมาตรฐาน
ชนิดหนึ่ง แต่มีค่าเพียง 9 ตัว (Standard Nine Point) คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 5 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ประมาณ 2 คะแนน แต่ละสเตไนนจ์ะถกูก าหนดตามอตัราสว่นรอ้ยละของการแจกแจงโคง้ปกติ ดงันี ้
 
คะแนนสเตไนนท์ี่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
รอ้ยละของจ านวนคนที่อยู่ในส
เตไนน ์

4% 7% 12% 17% 20% 17% 12% 7% 4% 
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4. เกณฑ์ปกติตามอายุ (Age Norms) แบบทดสอบมาตรฐานบางอย่างหา
เกณฑป์กติตามอายุ เพื่อดพูฒันาการในเรื่องเดียวกนัว่า อายุต่างกนัจะมีพฒันาการอย่างไร หรืออายุ
เท่ากันจะมีพัฒนาการต่างกันหรือไม่ การสรา้งแบบทดสอบวัดเชาวปั์ญญาและความถนัดนิยมหา
เกณฑป์กติโดยวิธีนี ้ส่วนแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนจะหาเฉพาะแบบทดสอบวิชาที่เป็น
พืน้ฐานจรงิ ๆ เช่น ภาษาและคณิตศาสตร ์เป็นตน้ 

5. เกณฑ์ปกติตามระดับชั้น (Grade Norms) เป็นการหาเกณฑ์ปกติตาม
ระดบัชัน้เรียนในโรงเรียน แบบทดสอบที่จะท าเกณฑป์กติชนิดนีไ้ดต้อ้งเป็นเนือ้หาเดียวกนั วิชาที่นิยม
สรา้งเกณฑป์กติชนิดนีม้ักจะเป็นวิชาพืน้ฐาน ค าศัพท ์คณิตศาสตรเ์บือ้งตน้ แบบทดสอบวดัความรู้
ความสามารถที่ค่อนขา้งกวา้ง 

5.9.4 หลกัการสรา้งเกณฑป์กติ (Norms) 
การเปลี่ยนคะแนนสอบเป็นคะแนน T ปกติ (Normalized T-Score) โดยสุ่ม

ตัวอย่างมาจากประชากรที่มีจ านวนมาก ๆ คะแนนสอบจะกระจายจากสูงสุดไปหาต ่าสุดเข้า
ลกัษณะโคง้ปกติ คะแนนสอบทุกคะแนนหรือเกือบทุกคะแนน จะถูกแปลงเป็นคะแนน T ปกติ การ
น าเกณฑป์กติของแบบทดสอบวัดฉบบันีไ้ปใชก้็ไม่มีปัญหา เพราะสามารถเทียบคะแนนสอบเป็น
คะแนน T ปกติไดทุ้กคะแนน หรือเกือบทุกคะแนน แต่ถา้จ านวนผูเ้ขา้สอบมีไม่มากพอหรือขอ้สอบ
ยากง่ายเกินไปจะเกิดปัญหาการสรา้งเกณฑป์กติ กล่าวคือ คะแนน T ปกติ จะไม่ครอบคลมุคะแนน
ดิบทัง้หมดหรือเกือบทัง้หมด หรือแมจ้ะสุ่มตัวอย่างใหม้ีจ านวนมาก ๆ เป็นจ านวนนับพัน ก็อาจจะ
ไม่มีนักเรียนคนใดไดค้ะแนนใกลเ้คียงกบัคะแนนเต็ม หรือไดค้ะแนนเขา้ใกล ้0 จึงจ าเป็นตอ้งขยาย
คะแนน T ปกติ ใหค้รอบคลุมคะแนนสอบทุกคะแนนหรือเกือบทุกคะแนน เพื่อความสะดวกในการ
น าไปใชแ้ละเป็นหลกัเกณฑห์นึ่งในการท าเกณฑป์กติ (Norms) 

หลักการขยายคะแนน T ปกติ กระท าโดยการเขียนกราฟจากคู่อันดับ ระหว่าง
คะแนนสอบกบัคะแนน T ปกติ จากนัน้พิจารณาแนวโนม้จากจุดกราฟแต่ละต าแหน่ง แลว้ลากเสน้
ตรงใหผ้่านจดุกราฟต่าง ๆ ที่มีอยู่ใหม้ากที่สดุ ทัง้นีต้อ้งพยายามลากเสน้ตรงใหผ้่านคะแนน T ปกติที่ 
50 ดว้ย จึงสามารถอ่านคะแนนสอบเป็นคะแนน T ปกติ ที่ตอ้งการขยายไดอ้ย่างเหมาะสม แต่การ
ลากขยายเสน้ตรงที่คาดว่าครอบคลุมคะแนนผลการสอบทุกคะแนน (Extrapolate) ดังกล่าว ถา้ใช้
มือและสายตากะประมาณ ก็ไม่มีหลกัฐานที่สามารถยืนยันไดว้่าเสน้ตรงดังกล่าวเป็นเสน้ตรงที่มี
ความเหมาะสม (Fit a Straight Line) ท าใหเ้กณฑป์กติมีความคลาดเคลื่อนได ้
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6. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
จากการศึกษาวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาตัวชีว้ัดสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา 

ของนกัศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั เพื่อรองรบัแผนการ
ศกึษาแห่งชาติ พบว่ามีงานวิจยัในประเทศและต่างประเทศที่เก่ียวขอ้ง ดงันี ้

งานวิจัยในประเทศ 
งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับนักศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู 

นิคม ตัง้คะพิภพ (2543) ไดท้ าการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูภาคสนาม ของคณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศิลปากร ผลการวิจยั พบว่า ไดรู้ปแบบการ
ฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูภาคสนามเชิงระบบที่บูรณาการดว้ยองคป์ระกอบหลกั 3 องคป์ระกอบ คือ  
1) องคป์ระกอบดา้นคุณลกัษณะ ซึ่งประกอบดว้ยคุณลกัษณะย่อย 5 ลกัษณะ คือ ดา้นความรู ้ดา้น
ความสามารถในการสื่อสาร ดา้นความเขา้ใจผูอ่ื้น ดา้นความมีวิจารณญาณ และดา้นจรรยาครู 2) 
องค์ประกอบด้านภารกิจ ซึ่งประกอบด้วยภารกิจย่อย 4 ภารกิจ คือ ภารกิจงานสอน ภารกิจการ
พฒันาตนเองและสงัคม ภารกิจดา้นงานธุรการ และภารกิจดา้นกิจการนกัเรียน  และ 3) องคป์ระกอบ
ดา้นบทบาท ซึ่งประกอบดว้ยบทบาทย่อย 3 บทบาท คือ บทบาทครูใหม่ บทบาทครูประจ าการ และ
บทบาทพฒันาวิชาชีพ ทัง้ 3 องคป์ระกอบบรูณาการอยู่ในรูปแบบสามมิติที่ลอ้มรอบดว้ยกระบวนการ
นิเทศ และการประเมินเชิงระบบ ที่เป็นการนิเทศแบบมีส่วนร่วมและมีการประเมินการปฏิบัติตาม
สภาพที่แท้จริง จุดมุ่งหมายที่เป็นการนิเทศและการประเมินเพื่อการพัฒนาทั้งมีระบบการบริหาร
จดัการระบบทัง้หมดเป็นการพัฒนาคุณค่ามนุษย ์โดยอาศัยปัจจัยแห่งความมีส่วนร่วมของบุคลการ
ทุกฝ่าย คือ อาจารย์นิเทศ ครูพี่ เลีย้ง ผู้บริหารสถาบัน นิสิต/นักศึกษาแต่ละคนสามารถพัฒนา
ศกัยภาพสูค่วามเป็นครูวิชาชีพท่ีมีประสิทธิภาพในอนาคต 

ผลการประเมินรูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูภาคสนามดังกล่าว พบว่ามี
ประสิทธิภาพเพียงพอต่อการน าไปปฏิบติัในสภาพเป็นจริงได ้นักวิชาการทางครุศึกษา และอาจารย์
นิเทศมีความเห็นร่วมกันว่ามีคุณภาพดี นิสิต/นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเห็นว่ามีความ
เหมาะสม และช่วยใหต้นพัฒนาตนเองตามระบบได ้ครูพี่เลีย้งเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก 
ในการน าไปปฏิบัติตามบริบทต่าง ๆ ของโรงเรียนมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการน ารูปแบบการฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครูภาคสนามไปใชใ้นบริบทของสถาบนัการผลิตบณัฑิตครูที่ส  าคญั คือ รูปแบบ
ดังกล่าวจะมีประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผู้บริหารและผู้เก่ียวข้อง สมควรจะต้องอาศัย
หลกัการ “การมีส่วนรว่ม” ของบุคลากรทัง้มวลใหเ้หมาะสม และตอ้งตระหนกัถึงการพัฒนาศกัยภาพ
ของนักศึกษาในฐานะที่เป็นมนุษยท์ี่สามารถพัฒนาตนเองได ้มีคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย ์ยิ่งกว่า
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เป็นทรพัยากรของระบบทุนนิยม ตลอดจนจ าเป็นตอ้งมีการสนบัสนนุงบประมาณและสิ่งอ านวยความ
สะดวกอยู่ในระดบัที่เพียงพอดว้ย 

เกียรติวัฒน์ วัชญากาญจน์ (2556) การวิจัยครั้งนี ้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษา
องคป์ระกอบการเรียนการสอนพลศึกษาส าหรบันักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา สถาบนัการ
พลศึกษา 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนพลศึกษาส าหรบันักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชา 
พลศึกษา สถาบันการพลศึกษา3) เพื่อศึกษาผลการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนพลศึกษาส าหรบั
นักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา สถาบนัการพลศึกษาวิธีการด าเนินการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 
ระยะ คือ ระยะที่ 1 กลุ่มตัวอย่าง ไดแ้ก่ อาจารยผ์ูส้อนวิชาพลศึกษา นักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชา
พลศึกษา สถาบันการพลศึกษา จ านวน 450 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม เรื่อง 
องคป์ระกอบการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา นักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการ 
พลศึกษา ตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามหาดัชนีความสอดคล้องความตรงเชิงเนื ้อหาโดย
ผูท้รงคณุวฒุิและ ค่าความเชื่อมั่นโดยใชค่้าสมัประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีของครอนบาคเท่ากบั 0.89 ใช้
กระบวนการวิธีวิจยัเชิงส ารวจ วิเคราะหข์อ้มูลโดยสถิติวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ ระยะที่ 2 กลุ่มตวัอย่าง
ไดแ้ก่นักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา สถาบนัการพลศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 
ใชว้ิธีการสุ่มแบบกลุ่มในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและยืนยนัรูปแบบโดยการสนทนากลุ่ม
ของผูเ้ชี่ยวชาญ จดัท าแผนการจดัการเรียนรูก้ารเรียนรายวิชาเซปักตะกรอ้ 1 ตรวจสอบคณุภาพหาค่า
ดชันีความสอดคลอ้งความตรงเชิงเนือ้หาโดยผูท้รงคณุวฒุิและแบบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน หาค่า
ความเชื่อมั่นตามวิธีของคูเดอร–์ริชารด์สนั (Kuder–Richardson) มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.90 ค่า
อ านาจจ าแนกมีค่าระหว่าง 0.81 -0.89และค่าความยาก-ง่าย มีค่าระหว่าง 0.45–0.55 น าแผนการ
จดัการเรียนรูฉ้บบัสมบูรณไ์ปใชก้ับกลุ่มตัวอย่าง ระยะเวลาในการทดลอง 16 สปัดาห์ๆ  ละ 3 ชั่วโมง 
ใชแ้บบแผนการวิจยัก่ึงทดลองที่มีการควบคุมบางส่วนแบบหนึ่งกลุ่มวดัหลายครัง้ทดสอบทกัษะกีฬา
เซปักตะกรอ้ก่อนและหลงัเรียนทุก 2 สปัดาห ์วิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียวแบบวดัซ า้ วิเคราะห์
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนตามกรอบมาตรฐาน TQF ก่อนและหลงัเรียนโดยใชค่้าที ผลการศึกษาพบว่า 
1. องคป์ระกอบการเรียนการสอนพลศึกษาส าหรบันักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา สถาบัน
การพลศึกษา ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบคือ 1) หลักการ แนวคิด และทฤษฎีการเรียนรู้ 2) 
วัตถุประสงค์ 3) ขั้นตอนการเรียนการสอน 4) กิจกรรมการเรียนการสอนและ 5) การวัดและการ
ประเมินผล ค่าน า้หนกัแต่ละองคป์ระกอบเท่ากบั 0.895, 0.800, 0.811, 0.889 และ 0.843 ตามล าดบั 
2. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ประกอบดว้ย 2.1) การเรียนรูด้ว้ยการกระท าหรือการลงมือ
ปฏิบติัจรงิทฤษฎีการเรียนรู ้คือ กลุ่มทฤษฎีการสรา้งความสมัพนัธต่์อเนื่องและกลุ่มทฤษฎีการเรียนรู้
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แบบปัญญา 2.2) วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู ้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม  
ดา้นความรู ้และการจัดการเรียนรูด้า้นทักษะทางปัญญา รูจ้ักคิดวิเคราะหแ์ละแกปั้ญหาอย่างเป็น
ระบบ ดา้นทักษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล มีความรบัผิดชอบและส่งเสริมปฏิสมัพันธ์การท างาน
ร่วมกัน ด้านทักษะ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยี ด้านทักษะกีฬาและ
สมรรถภาพทางกาย 2.3) ขั้นตอนการเรียนการสอน 7 ขั้น คือ 1) ขั้นการท าสมาธิ 2) ขั้นการเตรียม
ความพรอ้มและอบอุ่นร่างกาย 3) ขั้นการอธิบายและสาธิต 4) ขั้นการฝึกหัดทักษะ 5) ขั้นการ
เคลื่อนไหวศึกษา 6) ขั้นการน าไปประยุกต์ใช้และน าเสนองานและ 7) ขั้นสรุปและสุขปฏิบัติ  
2.4) กิจกรรมการเรียนการสอนคือการฝึกปฏิบัติสมาธิและการสังเกตพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม 
การศึกษาเนือ้หา ประวัติ ทดสอบ อภิปรายความรูท้างกีฬาและการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู ้  
การคิดวิเคราะหน์ าความรูแ้ละทักษะกีฬาไปประยุกตใ์ชใ้นการแข่งขนัและน าเสนองานหนา้ชัน้เรียน 
การจดัท าโครงงานการจดัการแข่งขันทักษะกีฬาแบบกลุ่ม การสรา้งโปรแกรมและก าหนดการแข่งขัน
ทกัษะกีฬา และการส่งงานผ่านระบบจดหมายอิเลคทรอนิคส ์การฝึกปฏิบติั ทดสอบทักษะกีฬาและ
สมรรถภาพทางกาย และ 2.5) การวัดและการประเมินผล ใชแ้บบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 5 ดา้น
ตามกรอบมาตรฐาน TQF และแบบทดสอบทักษะกีฬาและสมรรถภาพทางกาย 3. ผลการใชรู้ปแบบ
การเรียนการสอน ปรากฏดังนี ้ 3.1 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างด้านคุณธรรมจริยธรรม  
ดา้นความรูแ้ละการจัดการเรียนรูด้า้นทักษะทางปัญญา คิดวิเคราะหแ์ละแกปั้ญหาอย่างเป็นระบบ
ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลความรบัผิดชอบและส่งเสริมปฏิสมัพนัธก์ารท างานร่วมกนัดา้นการ
วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและสมรรถภาพทางกาย หลงัเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3.2 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนน
เฉลี่ยทกัษะกีฬาเซปักตะกรอ้ มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

ไพญาดา สงัขท์อง (2558) ไดท้ าการศึกษาเรื่อง การพัฒนาหลกัสตูรฝึกอบรมเพื่อสรา้ง
เสริมสมรรถนะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา 
พลศึกษา การวิจัยครัง้นีม้ีจุดมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาหลกัสูตรฝึกอบรมเพื่อสรา้งเสริมสมรรถนะในการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา โดยมี
กระบวนการวิจยั แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ 1) ศึกษาความตอ้งการจ าเป็นในการสรา้งเสริมสมรรถนะ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนิสิตหลกัสตูรการศึกษาบณัฑิต สาขาวิชาพลศึกษา เก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากอาจารยน์ิเทศการศึกษา อาจารย์นิเทศวิชาเฉพาะ และอาจารยพ์ี่เลีย้ง จ านวน 100 คน  
ที่ได้มาจากวิธีการสุ่มตัวอย่าง แบบแบ่งชั้นอย่างมีสัดส่วน จากนั้น 2) สรา้งและพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมโดยใชผู้เ้ชี่ยวชาญในการตรวจสอบคณุภาพหลกัสตูร จ านวน 5 คน น าหลกัสตูรไปทดลองใช้
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กับนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา จ านวน 30 คน 3) ทดลองใช้
และประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรมกับนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 30 คน  
ที่ไดม้าจาการสุ่มตวัอย่างอย่างง่าย โดยวิธีจบัสลากแบบไม่ใสคื่น ผลการวิจยัพบว่า 1) ความตอ้งการ
จ าเป็นในการสรา้งเสริมสมรรนถนะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของนิสิตหลักสูตรการศึกษา
บณัฑิต สาขาวิชาพลศึกษา พบว่ามี 3 ดา้น คือ ดา้นประกันคุณภาพการศึกษา ดา้นการวิจัยในชั้น
เรียน และดา้นหลักสูตรสถานศึกษา ตามล าดับ 2) ผลการประเมินความเหมาะสมในการสรา้งและ
พฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมเพื่อสรา้งเสริมสมรรถนะในการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูของนิสิตหลกัสตูร
การศึกษาบณัฑิต สาขาวิชาพลศึกษา พบว่า ดา้นหลกัสตูรสถานศึกษา มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.35 ดา้นประกันคุณภาพการศึกษา 
และดา้นการวิจัยในชั้นเรียน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 และ 4.27 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.69 และ 0.75 ตามล าดับ 3)ประสิทธิภาพของหลกัสูตรฝึกอบรม พบว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการฝึกอบรมกับผลสัมฤทธิ์ ประกอบด้วย ด้านประกันคุณภาพ
การศึกษา มีค่า E1= 86.53 / E2= 85.45 ด้านการวิจัยในชั้นเรียน มีค่า E1= 84.11 / E2= 81.44 และ
ดา้นหลกัสตูรสถานศึกษา มีค่า E1= 84.43 / E2= 85.12 4) เจตคติ หลงัการเขา้ร่วมหลกัสตูรฝึกอบรม
เพื่อเสริมสรา้งสมรรถนะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาพลศึกษา พบว่า ดา้นประกนัคณุภาพการศึกษา ดา้นการวิจยัในชัน้เรียน และดา้นหลกัสตูร
สถานศึกษา อยู่ในระดับดี 5) ทักษะเชิงปฏิบัติ หลักการเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสรา้ง
สมรรถนะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนิสิตหลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 
พบว่า นิสิตมีระดับทักษะเชิงปฏิบติัการดา้นประกนัคณุภาพการศึกษา ดา้นการวิจัยในชัน้เรียน และ
ดา้นหลกัสตูรสถานศึกษาอยู่ในระดบัดี 

วิภาวรรณ เอกวรรณัง (2560) ไดท้ าการศึกษาเรื่อง การพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะ
วิชาชีพครูส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ การวิจัยครั้งนี ้มี
วัตถุประสงคเ์พื่อพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะวิชาชีพครูของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
มหาวิทยาลยัราชภฏั การด าเนินการวิจยัประกอบดว้ยขัน้ตอนย่อย 4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 1) การสงัเคราะห์
เอกสารงานวิจัยที่ เก่ียวข้องกับสมรรถนะวิชาชีพครู 2) การประเมินความต้องการจ าเป็น 3) การ
พัฒนาตัวบ่งชี ้ 4) การสร้างเครื่องมื อการประเมินสมรรถนะวิชาชีพครู ส าหรับนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ ผลการวิจัยพบว่า ควรมีการพัฒนาแบบประเมิน
สมรรถนะวิชาชีพครู ส าหรบันกัศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู มหาวิทยาลยัราชภัฏ ใหส้อดคลอ้ง
กับมาตรฐานวิชาทางการศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรีสาขาครุศาสตร/์ศึกษาศาสตร ์
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(หลกัสูตร 5 ปี) โดยการพัฒนาเป็นแบบตรวจสอบรายการประกอบดว้ยตัวบ่งชีส้มรรถนะหลกั 2 ตัว
บ่งชี ้ไดแ้ก่ ตัวบ่งชีส้มรรถนะดา้นการจัดการเรียนรู ้ประกอบดว้ยตัวบ่งชีส้มรรถนะย่อย ดังนี ้1) การ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู ้2) การเตรียมสิ่งที่ เก่ียวขอ้งเพื่อจัดการเรียนรู ้3) การน าเข้าสู่บทเรียน  
4) บทบาทของผูอ้  านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้5) การสรา้งบรรยากาศในชัน้เรียน 
6) การใชส้ื่อ/ นวัตกรรม/ แหล่งเรียนรู ้7) การวัดและประเมินผลการเรียนรูน้ักเรียน 8) การวิจัยเพื่อ
พฒันาการเรียนรู ้9) ความรูท้ี่จะน ามาใชใ้นวิชาชีพครู และตวับ่งชีส้มรรถนะดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
การปฏิบติังานครู โดยประกอบดว้ยตัวบ่งชีส้มรรถนะย่อยดงันี ้1) การแสดงพฤติกรรมที่บ่งบอกไดถ้ึง
ความศรทัธาในวิชาชีพครูและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน 2) ปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับการ
ประกอบวิชาชีพครู 3) ความรบัผิดชอบและความมีวินัย 4) การท างานร่วมกับผูอ่ื้น 5) ปฏิบติัตนตาม
วิถีความเป็นไทยและปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 6) การใชท้กัษะการคิดในการปฏิบติังานในหนา้ที่ครู 
7) ทกัษะการสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี 

ประยูร เชาวนีนาท (2560) ไดท้ าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
และวิจยัเพื่อพฒันาผูเ้รียน ดว้ยวิธีการชีแ้นะส าหรบันกัศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู การวิจยัครัง้
นีม้ีวัตถุประสงคเ์พื่อศึกษาความตอ้งการและการพัฒนาสมรรถนะในการจัดการเรียนรูแ้ละการวิจัย
เพื่อพัฒนาผูเ้รียน และศึกษาผลสะทอ้นจากการพัฒนาสมรรถนะในการจัดการเรียนรูแ้ละการวิจัย
เพื่ อพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการชี ้แนะ ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชา
ภาษาองักฤษ หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑิต กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาความตอ้งการ 81 คน ในชัน้ปีที่ 4 
และ 5 ที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กลุ่มทดลองกิจกรรม จ านวน 40 คน ในชัน้ปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 
และกลุ่มในการวิจัย 41 คน ในชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ได้จากการสุ่มอย่างง่าย 
เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วน 5 ระดับ และในขัน้พฒันาใชคู้่มือการจัด
กิจกรรม แบบประเมินผลการจัดการเรียนรูแ้ละการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน แบบสอบถามความพึง
พอใจ และแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสรา้ง วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบค่าเฉลี่ยด้วยการทดสอบค่าที แบบกลุ่มเดียว ผลการวิจัยพบว่า 1) ความ
ตอ้งการในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูแ้ละการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเ้รียน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมากที่สุด ส่วนสมรรถนะในการจัดการเรียนรูแ้ละการวิจัยเพื่อพฒันาผูเ้รียน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง 2) ผลการพัฒนาดว้ยกิจกรรมการชีแ้นะที่พัฒนางานการจัดการเรียนรูแ้ละการวิจัย
เพื่อพฒันาผูเ้รียน โดยภาพรวมมีคณุภาพอยู่ในระดบัดีมาก ซึ่งมีคะแนนสงูกว่าเกณฑค่์าเฉลี่ยรอ้ยละ 
70 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และ 3) ผลการสะทอ้นจากการพัฒนา โดยภาพรวมมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด และผลการสมัภาษณ์ พบว่า การชีแ้นะท าใหไ้ดร้บัความรูแ้ละความ
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มั่นใจในการพฒันางานการสอน และช่วยใหง้านในการจดัการเรียนรูแ้ละการวิจยัเพื่อพฒันาผูเ้รียน
สมัฤทธิ์ผลตามเปา้หมายการฝึกวิชาชีพครู 

งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับสมรรถนะครู 
วณิช นิรนัตรานนท ์and ศศิธร นิรนัตรานนท ์(2553, กันยายน-ธันวาคม) ไดศ้ึกษาเรื่อง 

ทิศทางการผลิตครูพลศึกษาในช่วง 15 ปี (พ.ศ.2551-2565) การวิจยันีม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและ
วิเคราะหส์ภาพการผลิตครูพลศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันผลิตครูพลศึกษาระยะแผนพัฒนา
การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่  3 (พ.ศ.2515-2519) จนถึงแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่  9  
(พ.ศ. 2545-2549) และเพื่อสงัเคราะหท์ิศทางการผลิตครูพลศึกษาในช่วง 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) 
การวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยเชิงพรรณนา ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัย คือ เอกสารที่เก่ียวขอ้งกับการผลิตครู
พลศึกษา จ านวน 194 ฉบบั และผูเ้ชี่ยวชาญที่เก่ียวขอ้งกับการผลิตครูพลศึกษา 4 กลุ่ม จ านวน 65 
คน เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถามความคิดเห็นผูเ้ชี่ยวชาญที่เก่ียวขอ้งกับการผลิตและ
พัฒนาครูพลศึกษาที่มีต่อร่างทิศทางการผลิตครูพลศึกษาในช่วง 15 ปี และแบบบันทึกขอ้มูล การ
วิเคราะห์ขอ้มูลใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์เนือ้หาและค่ารอ้ยละ ผลการวิจัยพบว่า สภาพการผลิตครู  
พลศึกษาระยะแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3-9 ขึน้อยู่กับปรชัญาการผลิตครูพลศึกษาที่
มุ่งเนน้ผลและกระบวนการผลิตครูมากกว่าการเลือกคนเก่งและคนดีเขา้สู่ระบบการผลิตครู สถาบนัที่
ผลิตครูพลศึกษา ประกอบดว้ยมหาวิทยาลยัที่สงักดักระทรวงศึกษาธิการ และสถาบนัการพลศึกษาที่
สงักัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นโยบายในการผลิตครูพลศึกษาไม่เป็นเอกภาพใน 4 ปีที่ผ่าน
มา จ านวนนักศึกษาที่สถาบันการผลิตครูพลศึกษาผลิตได้มีจ านวนมากกว่าอัตราการบรรจุครู  
สุขศึกษาและพลศึกษาในสัดส่วนที่สูง คุณภาพด้านความรู ้เทคนิคการสอนยังอยู่ในระดับต ่า  
ทิศทางการผลิตครูพลศึกษาในช่วง 15 ปี มีขอ้คน้พล ดังนี ้(1) ปัจจัยการผลิตครูพลศึกษา ในเรื่อง
ปรัชญาการผลิตครูพลศึกษา ต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบโดยจะต้องค านึงถึงปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการผลิตครู และคณุภาพของบณัฑิตครูพลศึกษา ในเรื่องนโยบายการผลิตครูพลศึกษาตอ้งมี
การปฏิรูปหลกัสูตรการผลิตครูพลศึกษาและปรบัปรุงคณุภาพคณาจารยใ์นสถาบนัผลิตครูพลศึกษา 
ก าหนดมาตรการในการส่งเสริมใหค้นเก่งทางด้านกีฬาเขา้เรียน (2) กระบวนการผลิตครูพลศึกษา 
ควรด าเนินการจัดหลักสูตรเป็นรูปแบบเอก-โท ให้นักศึกษามีความรูเ้นือ้หาวิชาทั้ง สุขศึกษาและ 
พลศึกษา ควรจัดใหม้ีรายวิชาภาษาไทยส าหรบัครู วิชาภาษาอังกฤษส าหรบัครู และวิชาภาวะผูน้  า 
ปริมาณการผลิตครูพลศึกษาและความตอ้งการครูพลศึกษามีแนวโนม้ลดลง จึงควรมีคณะกรรมการ
ระดบันโยบายแกไ้ขปัญหาการผลิตครูพลศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา เพื่อก าหนดเป้าหมายการผลิตให้มีความสอดคล้องกับความต้องการครูพลศึกษาทั้งใน
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ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ (3) คุณภาพของบัณฑิตครูพลศึกษา ตอ้งมีความรู ้ความเขา้ใจใน
เนื ้อหา มโนทัศน์ หลักการและทฤษฎีทางพลศึกษาอย่างลึกซึง้และถูกต้อง มีเทคนิคการสอนที่
หลากหลายสามารถบูรณากรการสอนพลศึกษาเขา้กบัวิชาอ่ืน ๆ มีทกัษะในกีฬาไทยและกีฬาสากล มี
เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพพลศึกษา มีความรูค้วามสามารถในการจดักิจกรรมพลศึกษาส าหรบันกัเรียนที่มี
ความพิการ สามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดีอย่างน้อย 2 ภาษา ถือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
สามารถน าความรูด้า้นวิทยาการคอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีมาใชใ้นการเรียนการสอนพลศึกษา และ
มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งและบรรลุเป้าหมายของการปฏิรูป
การศกึษา 

กาญจนชนก ภัทรวนิชานนท ์(2554) ไดท้ าการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์องค์ประกอบ
สมรรถนะหลกัเพื่อใชใ้นการประเมินขา้ราชการ : กรณีศึกษาส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) มีจุดมุ่งหมายเพื่ อศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์
องคป์ระกอบของสมรรถนะหลกั เพื่อใชใ้นการประเมินขา้ราชการส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ซึ่งประกอบดว้ย 12 สมรรถนะ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ไดแ้ก่ 
ขา้ราชการส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลการทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) จ านวน 203 
คน ผลการวิจยั ปรากฏดงันี ้1) ความเหมาะสมของสมรรถนะที่น ามาใชป้ระเมินขา้ราชการส านกังาน
คณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ในภาพรวมอยู่ในระดับเหมาะสม
มาก 2) องคป์ระกอบของสมรรถนะ สามารถจดักลุ่มไดเ้ป็น 7 องคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบที่ 1 ดา้น
มุ่งผลสมัฤทธิ์ องคป์ระกอบท่ี 2 ดา้นการท างานเป็นทีม องคป์ระกอบที่ 3 ดา้นความสามารถในการ
เรียนรู้ องค์ประกอบที่  4 ด้านความคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ องค์ประกอบที่  5 ด้านภาษาและ
เทคโนโลยี องคป์ระกอบที่ 6 ดา้นการยดึมั่นในความถูกตอ้ง องคป์ระกอบที่ 7 ดา้นการสื่อสาร 

มลิวัลย์ ผิวคราม (2554, มกราคม - เมษายน) ท าการวิจัยเก่ียวกับการวิเคราะห์
องคป์ระกอบสมรรถนะวิชาชีพส าหรบันกัศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตรก์ารกีฬา สถาบนั
การพลศึกษา โดยส ารวจความคิดเห็นจากสถานศึกษา สถานประกอบการ ครู อาจารย ์และนกัศึกษา 
ได้สมรรถนะวิชาชีพส าหรบันักศึกษาพลศึกษา มี 11 องคป์ระกอบ ดังนี ้มีและใชค้วามรูท้ี่ทันสมัย  
มีบุคลิกภาพและจรรยาบรรณวิชาชีพ ใชอุ้ปกรณ์กีฬาไดถู้กต้องเป็นอย่างดี รอบรูห้ลักสูตรที่สอน 
ความรูค้วามสามารถด้านการวัดและประเมินผลพลศึกษา ความรูแ้ละทักษะการสอน ความรู้
ความสามารถดา้นพลศึกษา ความรูค้วามเขา้ใจเรื่องที่เก่ียวขอ้งกับพลศึกษา ความสามารถดา้นการ
สอน มีจรรยาบรรณครู และใฝ่ใจในวิชาชีพพลศึกษา องคป์ระกอบสมรรถภาพทางวิชาชีพส าหรบั
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรก์ารกีฬา ไดอ้งคป์ระกอบที่ส  าคัญ 6 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ มีความรู ้
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ความเขา้ใจดา้นวิทยาศาสตรก์ารกีฬา กิจนิสยัในการท างาน บุคลิกส่วนตวั พฤติกรรมในการท างาน 
ทกัษะดา้นการสื่อสารกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง และทศันคติที่ดีต่อองคก์ร 

อนุชิตร แทส้งูเนิน (2554) ไดท้ าการศึกษาสมรรถนะที่พึงประสงคข์องครูกลุ่มสาระการ
เรียนรูส้ขุศกึษาและพลศึกษาในช่วง พ.ศ.2554-2564 วตัถุประสงคข์องการวิจยัเพื่อศึกษาสมรรถนะที่
พึงประสงคข์องครูกลุ่มสาระการเรียนรูส้ขุศึกษาและพลศึกษา ในช่วง พ.ศ.2554-2564 โดยใชเ้ทคนิค
การวิจัยเชิงอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Future Research) และเทคนิคการสนทนา
กลุ่ม (Focus Group) กลุ่มตัวอย่างเป็นผูเ้ชี่ยวชาญที่มีความรูค้วามสามารถและมีประสบการณ์ที่
เก่ียวขอ้งทางดา้นสุขศึกษาและ/หรือพลศึกษา จ านวน 17 คน เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย ไดแ้ก่ แบบ
สมัภาษณ์กึ่งโครงสรา้ง แบบสอบถาม และคู่มือสนทนากลุ่ม สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ 
ค่ามัธยฐาน ฐานนิยม ค่าความแตกต่างระหว่างมัธยฐานกับฐานนิยม และค่าพิสัยควอไทล ์แล้ว
น ามาสรุปหาฉันทามติของกลุม่ผูเ้ชี่ยวชาญ ซึ่งผลการวิจยัที่ได ้คือ สมรรถนะที่พึงประสงคข์องครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ในช่วง พ.ศ.2554-2564 ประกอบไปด้วย 9 ด้าน ได้แก่ 
สมรรถนะดา้นตนเอง สมรรถนะดา้นความรูแ้ละประสบการณว์ิชาชีพ สมรรถนะดา้นการจดัการเรียนรู ้
สมรรถนะดา้นการวิจัย สมรรถนะดา้นเทคโนโลยี สมรรถนะดา้นการสื่อสาร สมรรถนะดา้นการแนะ
แนวใหค้ าปรกึษา สมรรถนะดา้นการพฒันาชมุชน และสมรรถนะดา้นการเป็นผูน้  า 

ทวีศกัดิ์ จินดานุรกัษ์ (2556) ไดท้ าการศึกษา มาตรฐานวิชาชีพครูการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
1) เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาเก่ียวกับมาตรฐานวิชาชีพครูการศึกษาขั้นพื ้นฐาน 2) เพื่อศึกษา
คุณสมบัติที่พึงประสงคข์องผูป้ระกอบวิชาชีพครูการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ผลการวิจัยพบว่า มาตรฐาน
วิชาชีพครูการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 5 สาขาวิชา ที่ผ่านการประชาพิจารณ์ มีโครงสรา้ง ประกอบดว้ย 3 
มาตรฐาน คือ มาตรฐานดา้นความรู ้มาตรฐานด้านทักษะ และมาตรฐานด้านคุณลักษณะ โดยมี
ภาพรวมของแต่ละมาตรฐานดังนี ้1) มาตรฐานดา้นความรู ้พบว่า มีองคป์ระกอบดา้นความรู ้2 ดา้น 
คือ ความรูว้ิชาชีพ และความรูด้้านเนือ้หาวิชาเฉพาะแต่ละสาขาวิชา ส่วนรายละเอียดของแต่ละ
องคป์ระกอบจะแตกต่างกันตามลกัษณะของวิชาเอก 2) มาตรฐานดา้นทักษะ พบว่า มีองคป์ระกอบ
ดา้นทกัษะ 4 ดา้น คือ ทกัษะทางปัญญา ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและชุมชน ทกัษะการคิด
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะการจัดการเรียนรู ้ส่วน
รายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบจะแตกต่างกันตามลักษณะของวิชาเอก 3) มาตรฐานด้าน
คุณลักษณะ พบว่า มีองค์ประกอบด้านคุณลักษณะ 6 ดา้น ที่เป็นคุณลักษณะร่วม คือ คุณธรรม
จริยธรรม ความเป็นผูน้  า การท างานเป็นทีม การพฒันาตนเอง การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู ้และการ
มุ่งผลสมัฤทธิ์ในการปฏิบติังาน สว่นคณุลกัษณะเฉพาะของแต่ละสาขาวิชาเอกมีความแตกต่างกนั 
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วณิช และศศิธร นิรันตรานนท์ (2556) ได้ศึกษาเรื่องรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
ครูผู้สอนกลุ่ มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ การวิจยันีม้ีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาและความตอ้งการ
ของครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษาของโรงเรียน
ขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สรา้งรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษาส าหรบัโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประเมินรูปแบบการ
พฒันาสมรรถนะครูผูส้อนกลุม่สาระการเรียนรูส้ขุศึกษาและพลศึกษาที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ กลุ่มตวัอย่างที่
ใช้ในการวิจัย คือ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาของโรงเรียนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 160 คน ไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องที่ใชใ้นการเก็บรวบรวม
ขอ้มลู ไดแ้ก่ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 100 ขอ้ แบบประเมินผลการปฏิบติัการ
สอน แบบสอบถามและแบบสมัภาษณ ์สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่ารอ้ยละ และการทดสอบสมมติฐานใช้สถิ ติแบบ t-test (Dependent Samples) 
ก าหนดค่าความมีนัยส าคัญที่  .05 รูปแบบในการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนที่ผู ้วิจัยสรา้งขึน้มี 3 
กิจกรรมหลัก คือ 1) การฝึกอบรม 2) การใช้พี่ เลี ้ยง และ 3 การเรียนรูด้้วยตนเอง ผลจากการน า
รูปแบบไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 160 คน พบว่า ผลสัมฤทธิ์หลังการอบรมของครูผู้เข้าร่วม
พฒันาสมรรถนะตามรูปแบบที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้สงูกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ
ความมีนยัส าคญั .01 

บุปผา ปลืม้ส  าราญ (2557) ไดศ้ึกษาเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการพัฒนาสมรรถนะ
ครูในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรูสู้่ประชาคมอาเซียน ใช้วิธีการเชิงระบบ 
(System Approach: IPO) มีองค์ประกอบดังนี ้องค์ประกอบด้านปัจจัยน าเข้า (Inputs) ใช้แนวคิด
ทรพัยากรการบริหาร คือ บุคลากร (Man) งบประมาณ (Money) และการจัดการ (Management) 
องคป์ระกอบดา้นกระบวนการ (Process) ใชแ้นวคิดวงจรเดมมิง (Deming Cycle) คือ การวางแผน 
(Plan) การด าเนินงาน (Do)  การตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุง (Act) องค์ประกอบด้าน
ผลลพัธ ์(Outputs) ใชแ้นวคิดสมรรถนะของ David C. McClelland คือ คุณลกัษณะของพฤติกรรมที่
เป็นผลมาจากความรู ้(Knowledge) และทกัษะ (Skill) โดยใชว้ิธีจดัโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการที่
ประกอบดว้ยกิจกรรมการบรรยาย และฝึกปฏิบติัการ เครื่องมือวิจยั คือ แบบสอบถามเก่ียวกบัความ
คิดเห็นความรูแ้ละทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจดัการเรียนรูสู้่ประชาคมอาเซียนของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการ และแบบประเมิน
สมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรูสู้่ประชาคมอาเซียนที่ประเมินโดย
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ผูเ้ชี่ยวชาญ วิเคราะหข์อ้มลูโดยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นเก่ียวกบัความรูแ้ละ
ทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจดัการเรียนรูสู้่ประชาคมอาเซียนของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
และผลการประเมินสมรรถนะการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรูสู้่ประชาคมอาเซียน 
ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการบริหารจัดการพัฒนาสมรรถนะครูในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การจดัการเรียนรูสู้ป่ระชาคมอาเซียน ที่ผูว้ิจยัพฒันาขึน้มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมเพื่อการ
น าไปใชโ้ดยหลังการประเมินรูปแบบโดยการทดลอง พบว่าผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีความเห็นว่าความรู้
และทักษะสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 และจากผลการ
ประเมินสมรรถนะโดยผูเ้ชี่ยวชาญ พบว่า มีสมรรถนะในระดบัสงูที่ค่าเฉลี่ย 2.30 

สมเกียรติ กาทองทุ่ ง and รุ่งระวี สมะวรรธนะ (2557 , เมษายน - มิถุนายน) ได้
ท าการศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของอาจารยพ์ลศึกษาในสถานบนัการพลศึกษา เพื่อ
ขับเคลื่อนสู่ประชาคมอาเซียน ผลการวิจัยพบว่า 1) แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ 
พลศึกษามีองคป์ระกอบ 9 ดา้น คือ ดา้นคณุธรรม จริยธรรม ดา้นความรูแ้ละวิชาการ ดา้นการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านการวัดและ
ประเมินผล ดา้นทกัษะสขุภาพและการปฏิบติังานการสอน ดา้นการจดัการและพฒันาหลกัสตูร ดา้น
การวิจยั และดา้นภาษา ทัง้นีพ้บว่า 1.1) สมรรถนะที่มีระดบัความส าคญัมากที่สดุ คือ ดา้นคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านการวัดและประเมินผล  
ด้านทักษะสุขภาพและการปฏิบัติงานการสอน 1.2) สมรรถนะที่มีระดับความส าคัญมาก คือ  
ด้านความรูแ้ละวิชาการ ด้านการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ด้านการจัดการและการพัฒนา
หลกัสูตร ดา้นการวิจัย และดา้นภาษา 2) แนวทางการพัฒนาสมรรถนะ ควรมีการจัดอบรมอาจารย์
ประจ าการตามบริบทของปัญหา ความจ าเป็นและความตอ้งการของแต่ละวิทยาเขต เนื่องจากแต่ละ
แห่งมีปัญหาและความตอ้งการจ าเป็นที่แตกต่างกัน แต่ไม่จ าเป็นตอ้งจัดอบรมในทุกดา้น ส าหรบั
บุคลากรที่จะเป็นครูทางพลศึกษาควรส่งเสริมใหม้ีหลกัสตูรผลิตครูใหม้ีการพฒันาสมรรถนะ ครบทัง้ 
9 ดา้น 

รุง่ทิวา มลูสถาน (2557, มกราคม - มิถุนายน) ไดท้ าการวิจยัเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะ
นกัศกึษาวิชาชีพครูที่สอดคลอ้งกบับริบทแม่ฮ่องสอน มีวตัถุประสงคห์ลกั 4 ประการ เพื่อ 1) วิเคราะห์
ความสอดคล้องของรายวิชาที่ ใช้ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต กลุ่มรายวิชาชีพครูบังคับ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ.2553) ที่วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนใชใ้นปัจจุบัน กับ
บริบททางสงัคม วฒันธรรม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอ้มของจงัหวัดแม่ฮ่องสอน 2) วิเคราะหส์มรรถนะ
ของนักศึกษาวิชาชีพครูที่ควรไดร้บัการพัฒนาใหส้อดคลอ้งกับบริบทแม่ฮ่องสอน  3) พัฒนาสาระ
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ความรูแ้ละวิธีการจดัการเรียนรูท้ี่เหมาะสมต่อการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาวิชาชีพครู และ 4) เพื่อ
ทดลองใชส้าระความรูต่้อการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาวิชาชีพครูที่สอดคลอ้งกบับริบทแม่ฮ่องสอน 
กลุ่มที่ศึกษามี 7 กลุ่ม ผูว้ิจยัไดก้ าหนดเป็นผูใ้หข้อ้มลูหลกั ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูพี่เลีย้ง
ของนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาการประถมศึกษา นักศึกษาวิชาชีพครูวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน และ
ผูท้รงคณุวุฒิที่เป็นผูใ้หข้อ้มูลหลกั อีก 4 กลุ่ม รวมทัง้สิน้ 116 คน เครื่องมือเก็บขอ้มูลมี 6 ประเภท 9 
ชุด ได้แก่ แบบวิเคราะห์เอกสาร แบบสอบถาม ประเด็นการประชุมกลุ่มย่อย คู่มือและชุดฝึกการ
พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาวิชาชีพครูวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน และแบบประเมินความเหมาะสมและ
ประสิทธิภาพของสาระความรูต่้อการพัฒนาสมรรถนะ ผู้วิจัยสังเคราะห์ข้อมูลจากการวิเคราะห์
เอกสารและภาคสนาม รวมทัง้การตรวจสอบจากผูเ้ชี่ยวชาญ โดยใชก้ารวิเคราะหเ์นือ้หา แลว้พัฒนา
ชุดฝึกการพัฒนาสมรรถนะนกัศึกษาวิชาชีพครู ทดลองใชชุ้ดฝึกดงักล่าวกบักลุ่มนักศึกษาวิชาชีพครู
วิทยาลยัแม่ฮ่องสอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษชัน้ปีที่ 4 วิเคราะหข์อ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา และ
วิเคราะหเ์นือ้หา ผลการวิจยัสรุปไดด้ังนี ้เนือ้หาสาระส่วนใหญ่ตามหลกัสตูรมีลกัษณะเป็นความรูใ้น
ภาพรวมกวา้งๆ ตามธรรมชาติในแต่ละรายวิชายงัไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและบรบิทของชุมชน
แม่ฮ่องสอน สมรรถนะของนักศึกษาวิชาชีพครูที่ควรได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบท
แม่ฮ่องสอนมี 2 ดา้นหลกั คือ (1) สมรรถนะดา้นคณุลกัษณะส่วนตนที่เป็นคนดีมีศีลธรรม คณุธรรม มี
ความภาคภูมิใจในอาชีพครูด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู และ (2) สมรรถนะด้านทักษะความรู้
ความสามารถ ที่เขา้ใจและประยุกตเ์นือ้หาการเรียนการสอนใหเ้หมาะสม กับบริบทของแม่ฮ่องสอน
เป็นอย่างดี มีความเป็นอยู่แบบพอเพียงและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นกัเรียน ครอบครวั ชุมชน มีทักษะ
ในการถ่ายทอดความรู ้การสื่อสารใชภ้าษาไทยไดอ้ย่างถูกตอ้ง และสามารถพฒันาหลกัสตูรการเรียน
การสอนต่อเนื่อง การไดพ้ัฒนาสาระความรูแ้ละวิธีการจัดการเรียนรูข้ึน้ โดยก าหนดคุณลักษณะ ที่
จ  าเป็นแห่งอนาคต 5 ประการ คือ (1) การพึ่งตนเอง (2) การเอือ้อาทรต่อครอบครวั ชุมชน สงัคมและ
ประเทศชาติ (3) เป็นมิตรและยอมรบัความหลากหลาย (4) รกัษาสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและ
ระบบนิเวศอย่างอย่างยืน และ (5) ส่งเสริมสขุภาวะชุมชน แลว้ก าหนด 5 หน่วยการเรียนรูแ้บบบูรณา
การ (1) บริบทแม่ฮ่องสอนปัจจุบนัและที่ควรจะเป็น (2) การประยุกตใ์ชป้รชัญาเศรษฐกิจพอเพียงกับ
วิถีชีวิตชาวแม่ฮ่องสอน (3) การเตรียมความพรอ้มของครูวิชาชีพในบทบาทของผูจ้ดัการเรียนการสอน
ในอนาคต (4) การฝึกปฏิบัติภาคสนามเพื่อจัดเก็บขอ้มูล และ (5) การถอดบทเรียน การทดลองใช้
สาระความรูต่้อการพฒันาสมรรถนะนกัศึกษาวิชาชีพครูวิทยาลยัแม่ฮ่องสอน สาขาวิชาภาษาองักฤษ 
ชัน้ปีที่ 4 ปีการศกึษา 2556 2 ขัน้ตอนหลกั คือ ขัน้เตรียมการและขัน้ด าเนินการ โดยมี 4 องคป์ระกอบ 
คือ (1) ลักษณะการมีส่วนร่วมและความเป็นกัลยาณมิตร (2) องค์ประกอบเชิงปัจจัยป้อน  
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(3) องค์ประกอบเชิงกระบวนการจัดการเรียนการสอน และ (4) องค์ประกอบเชิงกระบวนการ
ขบัเคลื่อน ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของการใชส้าระความรูต่้อการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา
วิชาชีพครู พบว่า มีความเหมาะสมที่ครอบคลมุ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความเป็นไปไดข้องการน า
เนือ้หาสาระความรูท้ัง้ 5 เนือ้หาสาระไปใชจ้ริง และการยอมรบัต่อสาระความรูท้ี่ใชใ้นการทดลองว่า
เป็นประโยชนแ์ละสอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาครูวิชาชีพส าหรบัแม่ฮ่องสอน 

กฤษดา ตามประดิษฐ์ (2559) สมรรถนะมาตรฐานส าหรบับัณฑิตระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการจดัการการกีฬา เพื่อศึกษาความเป็นไปไดใ้นการน าสมรรถนะมาตรฐานส าหรบับณัฑิต
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการจัดการการกีฬาไปใช้ โด ยมี ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย  
4 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสาร และงานวิจัยที่ เก่ียวข้อง น าไปสัมภาษณ์
ผูท้รงคณุวฒุิ จ านวน 5 ท่าน เพื่อพิจารณากรอบสมรรถนะมาตรฐานส าหรบับณัฑิตระดบัปริญญาตรี
สาขาวิชาการจัดการการกีฬา 2) สร้างและพัฒนาเครื่องมือ โดยสรุปข้อมูลการสัมภาษณ์
ผูท้รงคุณวุฒิมาสรา้งแบบสอบถามความคิดเห็น และตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา พบว่า  มีค่า
เท่ากบั 0.8 ซึ่งถือว่ามีความเหมาะสมตรงตามเนือ้หา 3) การเก็บรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะหข์อ้มลูที่
ใชเ้ทคนิคเดลฟายประยุกตโ์ดยการสัมภาษณ์ความคิดเห็นและตอบแบบสอบถามของผูเ้ชี่ยวชาญ 
จ านวน 18 ท่าน แลว้น ามาวิเคราะหโ์ดยค านวณหาค่ามัธยฐาน (Median) ตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป และค่า
พิสยัระหว่างควอไทล ์(Interquartile range) 1.50 ลงมา เพื่อหาความสอดคลอ้งของกลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญ 
4) น าเสนอ และสรุปผลการวิจัย โดยการจัดสนทนากลุ่ม (Focus group) ที่เป็นผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
จากองค์กรกีฬา ธุรกิจกีฬา สถาบันอุดมศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 8 ท่าน 
ผลการวิจยัพบว่า 1. สมรรถนะมาตรฐานส าหรบับณัฑิตระดบัปรญิญาตรีสาขาการจดัการการกีฬา มี 
3 ประเภท 16 องคป์ระกอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้1) สมรรถนะหลกั ประกอบดว้ย ดา้นการบริหาร
และการจัดการ ดา้นการจัดการทรพัยากรองคก์ร ดา้นการออกก าลงักายและการกีฬา 2) สมรรถนะ
ทั่วไป ประกอบดว้ย ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู ้ดา้นปัญญา ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) สมรรถนะหน้าที่  ประกอบด้วย ด้าน
การตลาดทางการกีฬา ดา้นการเงินและการบญัชีทางการกีฬา ดา้นสื่อสารทางการกีฬา ดา้นกฎหมาย
และกฎระเบียบทางการกีฬา ดา้นการจัดกิจกรรมทางการกีฬา ดา้นการบริหารการปกครองทางการ
กีฬา ดา้นการจัดการสนาม อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกทางการกีฬา ดา้นการวิจัยทางการ
กีฬา 2. สมรรถนะมาตรฐานส าหรับบัณฑิตระดับปริญญาตรีสาขาการจัดการการกีฬา มีความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติ สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรการ
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จดัการการกีฬา และใชเ้ป็นแนวทางในการวัดและประเมินสมรรถนะบณัฑิตสาขาวิชาการจดัการการ
กีฬาได ้

ธงชาติ พู่เจริญ (2559) ไดท้ าการศึกษาเรื่อง การพฒันากลยุทธก์ารผลิตครูพลศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 การวิจัยครัง้นีม้ีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนากลยุทธ์การผลิตครูพลศึกษาในศตวรรษที่ 21 
แบ่งขัน้ตอนการวิจัยออกเป็น 3 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขัน้ตอนที่ 1 การศึกษาสมรรถนะของครูพลศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 แหล่งขอ้มูล ไดแ้ก่ เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง จ านวน 26 เล่ม และผูเ้ชี่ยวชาญ
ดา้นการผลิตและพัฒนาครูพลศึกษา และทักษะของครูในศตวรรษที่ 21 จ านวน 6 ท่าน เก็บขอ้มูล
โดยแบบสังเคราะห์เอกสารและแบบประเมินความเหมาะสมของสมรรถนะของครูพลศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 วิเคราะหข์อ้มูลโดยการสังเคราะหเ์นือ้หา ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนากลยุทธ์การผลิตครู 
พลศึกษาในศตวรรษที่ 21 แหล่งขอ้มลู ไดแ้ก่ ผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 3 กลุ่ม รวม 15 ท่าน เก็บขอ้มลูโดย
การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาข้อสรุปอุนัย (Inductive 
Analytic) และการสังเคราะหเ์นือ้หา (Content Synthesis) และขั้นตอนที่ 3 การประเมินกลยุทธ์การ
ผลิตครูพลศึกษาในศตวรรษที่ 21 กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูรผลิตครูพลศึกษา
ในสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศไทย 2 ประเภท ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยั กบัสถาบนัการพลศึกษา จาก 6 
ภูมิภาคๆ ละ 2 สถาบัน รวม 12 สถาบันๆ ละ 5 คน รวม 60 คน เก็บข้อมูลโดยแบบประเมินความ
เหมาะสม และความเป็นไปได ้เป็นแบบ Rating Scale 5 ระดับ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์เพื่อตัดสินผล ผลการวิจัยพบว่า  
1) สมรรถนะครูพลศึกษาในศตวรรษที่ 21 จ าแนกออกเป็น 4 สมรรถนะหลกั ไดแ้ก่ สมรรถนะหลกัที่ 1 
ความรู ้สมรรถนะหลักที่ 2 ทักษะ สมรรถนะหลักที่ 3 เจตคติและจิตวิญญาณ สมรรถนะหลักที่ 4 
คุณลกัษณะอันพึงประสงค ์สมรรถนะครูพลศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีความเหมาะสมในระดับมาก
ที่สุด 2) ผลการยกร่างกลยุทธ์การผลิตครูพลศึกษาในศตวรรษที่ 21 พบว่า แผนกลยุทธ์การผลิตครู 
พลศึกษาในศตวรรษที่  21 ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ 1 ข้อ พันธกิจ 4 ด้าน เป้าประสงค์ 13 ข้อ 
ยุทธศาสตร ์9 ขอ้ และกลยุทธ์ 59 ขอ้ 3) วิสยัทศัน ์พันธกิจก เป้าประสงค ์ยุทธศาสตร ์และกลยุทธ์มี
ความเหมาะสม และเป็นไปไดใ้นระดบัมากที่สดุทกุดา้น 

ปณิตา โพธิ์โพ้น เกตแก้ว (2559) ได้ท าการศึกษา การพัฒนากลยุทธ์การผลิตและ
พัฒนาครูพลศึกษาเพื่อความเป็นเลิศส าหรบัสถาบันการพลศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษา
คุณลกัษณะความเป็นเลิศของครูพลศึกษาส าหรบัสถาบนัการพลศึกษา 2) พัฒนากลยุทธ์การผลิต
และพัฒนาครูพลศึกษาเพื่อความเป็นเลิศส าหรบัสถาบนัการพลศึกษา 3) ประเมินผลการใชก้ลยุทธ์
การผลิตและพัฒนาครูพลศึกษาเพื่อความเป็นเลิศส าหรบัสถาบันการพลศึกษา การวิจัยครัง้นีเ้ป็น
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การวิจัยและพัฒนา โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสม เพื่อน าไปสู่การแสวงหาค าตอบตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ผู้ บริหารและอาจารย์คณะ
ศึกษาศาสตรส์ถาบันการพลศึกษา 17 วิทยาเขต จ านวน 190 คน ผูใ้ชบ้ัณฑิตครูพลศึกษา จ านวน 
216 คน และบัณฑิตครูพลศึกษาจ านวน 214 คน และผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 37 คน 
เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แบบวิเคราะหเ์อกสาร แบบสมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้ง แบบบนัทึกสนทนา
กลุ่ม แบบสอบถามความคิดเห็น แบบประเมินสภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอก 
แบบวิเคราะหค์วามสมัพันธแ์บบเมทริกซ ์การวิเคราะหข์อ้มูลเชิงคณุภาพ ไดแ้ก่ การวิเคราะหข์อ้มูล
เอกสาร การวิเคราะหส์รุปอปุนยั และสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงปรมิาณ ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย ความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยควอไทล ์การเรียงล าดับความส าคัญของขอ้มูล 
(PNIModified) ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณลักษณะความเป็นเลิศของครูพลศึกษาส าหรับสถาบันการ 
พลศึกษา มี 4 องคป์ระกอบ คือ “STAR” ประกอบดว้ย (1) ผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะดา้นวิชาชีพครูพลศึกษา 
(S: Specialist in Profession Physical Education Teachers) (2) ความเป็นครูในศตวรรษที่ 21 และ
การเขา้สู่อาเซียน (T: Teachers in the 21st Century and ASEAN) (3) บณัฑิตสง่างาม: ภาพลกัษณ์
วิชาชีพครูพลศึกษา (A: Attractive Physical Education Graduates) และ (4) ต้นแบบเห่งคุณงาม
ความดี (R: Right Model of Goodness) 2) กลยุทธ์การผลิตและการพัฒนาครูพลศึกษาเพื่อความ
เป็นเลิศส าหรบัสถาบันการพลศึกษา มี 4 กลยุทธ์หลัก คือ “STEP” ประกอบด้วย (1) กลยุทธ์การ
พัฒนาศักยภาพปัจจัยการผลิตครูพลศึกษา หรือ S: Strength (เพิ่มความเขม้แข็ง) (2) กลยุทธ์การ
เสริมสรา้งกระบวนการผลิตครูพลศึกษา หรือ T: Talent (สรา้งความสามารถ) (3) กลยุทธก์ารส่งเสริม
ความผูกผนัและรกัในวิชาชีพครูพลศึกษา หรือ E: Engagement (เสริมการยอมรบั) และ (4) กลยุทธ์
การยกระดับคุณภาพบณัฑิตครูพลศึกษาสู่ครูมืออาชีพ หรือ P: Professional (เติมความเชี่ยวชาญ) 
กลยุทธ์หลกัทัง้ 4 มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ ์4 ประการ คือ 1) ดา้นความเหมาะสม 2) ดา้นความ
เป็นไปได ้3) ดา้นความสอดคลอ้ง 4) ดา้นความเป็นประโยชน ์และกลยุทธส์ามารถน าไปสู่การปฏิบติั
ได้ 3) ผลการใช้กลยุทธ์การผลิตและพัฒนาครูพลศึกษาเพื่อความเป็นเลิศส าหรับสถาบันการ  
พลศึกษา ปรากฏผลดังนี ้ (1) ผลการประเมินความก้าวหน้าเป็นการประเมินที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินงาน พบว่า สามารถด าเนินการไดส้  าเร็จตามขัน้ตอนการทดลองใชก้ลยุทธ ์ตัง้แต่การทบทวน
แผนยุทธศาสตร ์แผนปฏิบัติการประจ าปี การด าเนินโครงการตามแผน การประชุมกลุ่มย่อย การ
ประเมินผลโครงการ และการรายงานผล การปฏิบติังานตามโครงการ (2) จากการประเมินผลสรุปเป็น
การประเมินเมื่อสิน้สดุการด าเนิน พบว่า สามารถด าเนินงานบรรลเุป้าหมายตามตัวชีว้ัดความส าเร็จ
ของเป้าประสงคข์องกลยทุธห์ลกัที่ 2 การเสรมิสรา้งกระบวนการผลิตครูพลศึกษา คือ รอ้ยละ 80 ของ
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นักศึกษาที่ไดร้บัการพัฒนาทักษะความเป็นครูในศตรวรรษที่ / และอาเซียน อีกทั้งจากการด าเนิน
โครงการพัฒนาศักยภาพวิจัยในชั้นเรียน: สรา้งสรรคน์วัตกรรม พบว่า นักศึกษาไดร้บัความรู ้ความ
เขา้ใจมากขึน้เก่ียวกับการพัฒนานวตักรรมการเรียนการสอนดว้ยกระบวนการวิจัยในชัน้เรียน และมี
ผลงานเชิงประจักษ์ โดยนักศึกษาสามารถพัฒนานวัตกรรมเพื่อใชใ้นการแก้ปัญหาในชั้นเรียนได ้
นอกจากนี ้ผลการประชาพิจารณค์วามคิดเห็นของผูเ้ขา้ร่วมทดลอง พบว่า ในภาพรวมมีความเขา้ใจ
และยอมรบัในกลยุทธ์การผลิตครูและพัฒนาครูพลศึกษาเพื่อความเป็นเลิศส าหรบัสถาบันการ 
พลศกึษา 

พงษ์เอก สุขใส (2561) ได้ท าการศึกษา เรื่อง “ครูพลศึกษาในศตวรรษที่  21” จาก
สถานการณค์วามทา้ทายในยุคศตวรรษที่ 21 ที่มนุษยม์ีความรูแ้ละความสามารถในการวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี รวมทั้งการคน้ควา้หาขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อใชส้  าหรบัการดูแลสุขภาพใหดี้ขึ ้น 
ผนวกกบัความกา้วหนา้ทางดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสขุที่ดีขึน้ ท าใหผู้ค้นเริ่มตะหนกัและเอาใจใส่
สขุภาพมกายิ่งขึน้ ดงันัน้ การปรบัเปลี่ยนทางดา้นสขุภาพ พลานามยั และส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งจึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งบุคลากรหรือบุคคลทีเก่ียวขอ้งที่ส  าคัญก็คือ ครูพลศึกษา ซึ่งบทบาทของครู
พลศึกษามีความส าคัญอย่างยิ่งในการเสริมสรา้งสุขภาพ และพลานามัยของนักเรียน ซึ่งตอ้งมีการ
ปรบัเปลี่ยนบทบาทของตนตามแนวทางของการเรียนรูท้ี่เปลี่ยนไป ซึ่งบทบาท คุณลักษณะ และ
หนา้ที่ต่าง ๆ ของครูพลศึกษาจะตอ้งมีการพฒันาใหท้นัต่อการเปลี่ยนแปลงตามบริบทต่าง ๆ โดยท า
หนา้ที่จากเป็นผูส้อน มาเป็นผูอ้  านวยความสะดวก แนะแนวทาง และร่วมเรียนเรื่องใหม่ ๆ ไปพรอ้ม
กบัผูเ้รียน อย่างไรก็ตาม การปรบัเปลี่ยนดงักล่าวจะตอ้งมีแนวทางการพฒันาครูพลศกึษาในศตวรรษ
ที่ 21 ที่แน่นอนและเป็นระบบ โดยต้องพัฒนาตัวของครูพลศึกษาควบคู่ไปกับการสนับสนุนของ
รฐับาลในดา้นนโยบายในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งการพัฒนาตนเองของครูพลศึกษา 
ต้องอาศัยความรบัผิดชอบของตนเอง และสรา้งเครือข่ายความร่วมมือภายในสังคมวิชาชีพ และ
ภายนอก โดยน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการพัฒนาการจัการเรียนการสอนทาง 
พลศึกษา เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้จะท าใหก้ารปรบัเปลี่ยนบทบาทของครูพลศึกษานั้นมี
ความมั่นคงและยั่งยืน และที่ส  าคญัเป็นการปรบัเปลี่ยนที่เท่าทนักบัการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
โลก 

งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการพัฒนาตัวชีว้ัด 
จารุนันท ์ขวัญแน่น (2551) ไดพ้ัฒนาตัวชีว้ัดคุณลักษณะที่พึงประสงคข์องนิสิตโดย

เทคนิคเดลฟาย และตรวจสอบความตรงของตัวชีว้ัดคุณลักษณะที่พึงประสงคข์องนิสิต โดยโมเดล
การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยันจากโปรแกรมลิสเรล (Lisrel) โดยด าเนินการวิจัยตามล าดับ โดย
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ท าการเก็บขอ้มลูจากนิสิตระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยันเรศวร จ านวน 350 คน ผลการวิจยั พบว่า 
1) การพฒันาตวัชีว้ดัคณุลกัษณะที่พึงประสงคข์องนิสิตโดยใชเ้ทคนิคเดลฟายไดต้วัชีว้ดัคณุลกัษณะ
ที่พึงประสงค์ของนิสิตที่มีความเหมาะสมในการวัดมีทั้งหมด 4 องค์ประกอบ 33 ตัวชี ้วัด ที่
ประกอบดว้ย องคป์ระกอบที่ 1 คุณลักษณะที่พึงประสงคด์า้นคนดีมี 12 ตัวชีว้ัด องค์ประกอบที่ 2 
คณุลกัษณะที่พึงประสงคด์า้นมีวินยั มี 3 ตวัชีว้ดั องคป์ระกอบที่ 3 คณุลกัษณะที่พึงประสงคด์า้นใฝ่รู ้
มี 8 ตัวชีว้ัด องคป์ระกอบที่ 4 คุณลักษณะที่พึงประสงคด์า้นสูง้าน มี 10 ตัวชีว้ัด 2) การตรวจสอบ
ความตรงของตัวชี ้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตที่พัฒนาขึน้โดยโมเดลการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันด้วยโปรแกรมลิสเรล ด้านความเหมาะสมของตัวชี ้วัดคุณลักษณะที่พึง
ประสงคข์องนิสิต พบว่า โมเดลในการศกึษาทัง้ 2 โมเดลสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มลูประจกัษดี์ 

ลดัดาวลัย ์สืบจิต (2556) ไดท้ าการวิจยัเรื่อง การพฒันาตวับ่งชีส้มรรถนะครูในศตวรรษ
ที่ 21 สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน มีวตัถปุระสงคเ์พื่อสรา้งและพฒันาตวับ่งชี ้
สมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 สงักัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้บาน และเพื่อทดสอบ
ความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์โครงสรา้งตัวบ่งชี ้ ที่สรา้งและพัฒนาขึน้กับข้อมูลเชิ ง
ประจกัษ์ กลุม่ตวัอย่าง ไดแ้ก่ ครูสงักดัส านกังานคณะกรรมการขัน้พืน้ฐาน จ านวน 600 คน ไดม้าโดย
การสุ่มตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 
5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.97 มีค่าความตรงเชิงเนือ้หาอยู่ระหว่าง 0.78 – 1.00 
วิเคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรส์  าเรจ็รูป ผลการวิจยัพบว่า 1) ผลการสรา้งและพฒันาตวั
บ่งชีส้มรรถนะครูในศตวรรษที่  21 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน พบว่า มี
องคป์ระกอบหลกั 3 องคป์ระกอบ และตวับ่งชี ้จ  านวน 53 ตวับ่งชื ้ดงันี ้1) องคป์ระกอบหลกัดา้นการ
ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพครู จ านวน 20 ตัวบ่งชี ้2) องคป์ระกอบหลกัดา้นภาวะผูน้  าและการ
บรหิารจดัการ จ าวน 21 ตวับ่งชี ้และ 3) องคป์ระกอบหลกัดา้นประสิทธิผลส่วนบุคคล จ านวน 12 ตัว
บ่งชี ้2) ผลการทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชีส้มรรถนะครูใน
ศตวรรษที่ 21 สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พบว่า โมเดลมีความสอดคลอ้งกบั
ข้อมูลเชิงประจักษ์ (chi-square = 73.58, ค่า df = 39, ค่า P = 0.07, ค่า GFI = 0.98, ค่า AGFI = 
0.96, ค่า RMSEA = 0.04) 

สฤษเดช แซมมณี (2560) ไดท้ าการศึกษาตวัชีว้ดั แบบวดั และเกณฑส์มรรถนะส าหรบั
ครูพลศึกษาระดับมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต ้มีวัตถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อศึกษาและ
สังเคราะหอ์งคป์ระกอบ ตัวชีว้ัดและเกณฑ์สมรรถนะส าหรบัครูพลศึกษาระดับมัธยมศึกษาในเขต
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยวิธีการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่ เก่ียวข้อง (Document 
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synthesis) จากฐานขอ้มูลมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และวารสารทางวิชาการ ร่วมกับการสมัภาษณ์จาก
ผูเ้ชี่ยวชาญ 36 คน แลว้น ามาวิเคราะหเ์นือ้หาสกัดเป็นองคป์ระกอบ ตัวชีว้ัด และเกณฑ์สมรรถนะ
ส าหรบัครูพลศึกษาระดับมธัยมศึกษาในเขตจงัหวัดชายแดนภาคใต ้2) เพื่อสรา้งตวัชีว้ัด และเกณฑ์
สมรรถนะส าหรับครูพลศึกษาระดับมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ แล้วตรวจสอบ
คุณภาพในด้านความถูกต้อง ความเหมาะสม และความเป็นประโยชน์ จากผู้เชี่ยวชาญ 18 คน 
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อหาฉันทามติ จากนั้นสรา้งแบบวัดสมรรถนะและ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาจากผูเ้ชี่ยวชาญ 7 คน 3) เพื่อตรวจสอบยืนยนัความเป็นไปไดใ้น
การน าแบบวดัสมรรถนะส าหรบัครูพลศึกษาระดบัมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ปใชก้บั
ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย 135 คน จาก 30 โรงเรียน น ามาวิเคราะหค์วามเป็นปรนัยโดยหาค่าสัมประสิทธิ์

สหสมัพันธร์ะหว่างผูป้ระเมินและหาค่าอ านาจจ าแนก จากนัน้ประชาพิจารณโ์ดยการสมัภาษณก์ลุ่ม 
วิเคราะหเ์นือ้หาสกดัเป็นประเด็นและขอ้เสนอแนะ ผลการวิจยัพบว่า 1) ตวัชีว้ดัและเกณฑส์มรรถนะ
ส าหรบัครูพลศึกษาระดบัมัธยมศึกษาในเขตจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ประกอบดว้ย 3 กลุ่มสมรรถนะ 
11 องคป์ระกอบ 56 ตัวชีว้ัด 2) เมื่อด าเนินการตรวจสอบคุณภาพตัวชีว้ัดและเกณฑ์สมรรถนะโดย
ผูเ้ชี่ยวชาญ พบว่า ทุกตัวชีว้ดัและเกณฑส์มรรถนะมีค่าฉันทามติผ่านเกณฑ ์โดยค่าเฉลี่ยมากว่า 3.5 
มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.0 การวิเคราะหค์วามเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาของแบบวดัมีค่าดัชนีความ
สอดคลอ้งรายขอ้มากกว่า 0.80 และรายฉบบัเท่ากับ 0.98 3) การตรวจสอบความเป็นไปไดใ้นการน า
แบบวัดไปใช้ พบว่า ความเป็นปรนัยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ มากกว่า 0.8 และมีค่าอ านาจ
จ าแนกเหมาะสม สามารถน าไปใชไ้ด ้ส่วนการประชาพิจารณ์ ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียมีความคิดเห็นว่า 
แบบวดัมีความาเหมาะสมแต่มีขอ้เสนอแนะในการน าไปใชห้ลายประเด็น 

งานวิจัยต่างประเทศ 
Daughtey (1973) ได้สรุปงานวิจัยเรื่อง “คุณสมบัติของครูพลศึกษาที่พึงปรารถนา” 

โดยใชว้ิธีการส่งแบบสอบถามไปยงัอาจารยแ์ละผูบ้ริหาร 70 เมือง ผลการวิจยัพบว่า 1) มีบุคลิกภาพ
ที่ ดี ลักษณะที่ ดี มีอารมณ์มั่นคง  2) มีคุณวุฒิทางพลศึกษา 3) มีภูมิหลังทางด้านวัฒนธรรม
กวา้งขวาง 4) เขา้ใจและชื่นชมสิ่งแวดลอ้มเก่ียวกับการสอน 5) สนใจสอนเด็กมากกว่าสอนเนือ้หา  
6) มีความรูเ้ก่ียวกับการเจริญเติบโตของเด็กและพัฒนาการของเด็ก 7) มีประสิทธิภาพในการสรา้ง
ความสมัพนัธก์บัเด็ก เพื่อนครู และผูป้กครอง 8) เขา้ใจภาระหนา้ที่ของครูพลศึกษาที่หลกัสตูรก าหนด 
และสนใจโปรแกรมทั้งหมดของโรงเรียน 9) สนใจและพยายามปรับปรุงวิชาชีพของตนเอง  
10) สามารถบอกความหมายทางพลศึกษาแก่ผู้อ่ืนได้ 11) สามารถสาธิตกิจกรรมที่น่าใจแก่เด็ก  
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12) สามารถสาธิตทักษะเบือ้งตน้ และการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของกิจกรรมพลศึกษา 13) มีความเป็น
อิสระ ยติุธรรม และเคารพต่อนกัเรียนทุกคน โดยเฉพาะเด็กที่พิการและความสามารถต ่ากว่าปกติ 

Richardson (1985) ไดศ้ึกษาการพฒันาหลกัสตูรการฝึกหดัครูที่เก่ียวกบัเนือ้หาการฝึก
ปฏิบติัทกัษะ และฝึกประสบการณว์ิชาชีพในการผลิตครู โดยสอบถามากคณบดีของสถาบนัการผลิต
ครู ผลการวิจัยสรุปไดว้่า ในการผลิตครูควรจะไดบู้รณาการแนวคิด ทฤษฎี การฝึกทักษะต่าง ๆ ทาง
วิชาชีพ และประสบการณ์ทางวิชาชีพในทุกรายวิชาที่นิสิต/ นักศึกษาได้เรียน มีการประเมิน
ความกา้วหน้าของนิสิต/ นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสใหน้ิสิต/ นักศึกษาไดป้ระเมินตนเองใน
รายวิชาต่าง ๆ วางเป้าหมายใหน้ิสิต/ นักศึกษาไดม้ีอัตมโนทัศนท์ี่ดี และตระหนกัในความส าคญัของ
วิชาชีพต่อความรบัผิดชอบในสงัคม อาจารยใ์นสถาบนัฝึกหดัครูทุกคนจะตอ้งเป็นแบบอย่างของการ
สอนที่มีประสิทธิภาพ นิสิต/ นักศึกษาต้องได้รับการฝึกทักษะต่าง ๆ เก่ียวกับการให้ค าปรึกษา 
การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม มนุษยสัมพันธ์ การขจัดความตึงเครียด การปรับตัวต่อสภาพที่
เปลี่ยนแปลง การวิเคราะหอ์ย่างเป็นระบบ นอกจากนีค้วรท าการประเมินความกา้วหนา้อย่างต่อนเอง
ในทุก ๆ โปรแกรม โดยมุ่งที่สมรรถภาพวิชาชีพ และทศันคติต่อวิชาชีพนกัศึกษา และเสนอแนะว่าการ
ผลิตครูควรจะขยายเป็น 5 ปี เพื่อผลิตครูใหม้ีคณุภาพยิ่งขึน้ 

Ferguson (2006) ได้ศึกษาวิจัยเก่ียวกับการส ารวจความต่อเนื่องจกาการเป็นนิสิต/ 
นกัศึกษาฝึกสอนสู่การเป็นครูผูส้อนในระยะแรก การวิจัยครัง้นีม้ีจุดมุ่งหมายเพื่อส ารวจความคิดเห็น
เก่ียวกบัผลของการฝึกสอนต่อการเป็นครูผูส้อนในระยะแรก และการคน้ควา้ตวัแปรที่เก่ียวขอ้งที่มีผล
ต่อการเป็นครูผู้สอนในระยะแรก ผูว้ิจัยไดท้ าการศึกษาโดยสัมภาษณ์และท าการประชุมกลุ่มย่อย
ครูผู้สอนทีเพิ่งผ่านการฝึกสอนจ านวน 12 คน สรุปผลการวิจัยว่า 1) การฝึกสอนส าหรับนิสิต/ 
นักศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งต่อความส าเร็จของการเป็นครูในระยะแรก 2) การฝึกสอนต้อง
ครอบคลมุการฝึกประสบการณภ์าคสนามใหม้าก 3) การฝึกสอนนอกจากตอ้งฝึกปฏิบติัการสอนแลว้ 
ควรไดพ้ัฒนานักศึกษาเก่ียวกับการท างานดา้นอ่ืน ๆ ดว้ย 4) สิ่งที่ตอ้งค านึงถึงดา้นอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ควร
พิจารณาในการเลือกครูพี่ เลีย้งให้เหมาะสมและมีการฝึกอบรมครูพี่เลีย้ง อีกรวมทั้งควรค านึงถึง
วฒันธรรมที่มีความหลากหลายของนิสิต/ นกัศกึษาฝึกสอนดว้ย 

อับเดล ฮัค ไอเม็ด (Abdelhaq, 2004) ได้ท าการวิจัยเรื่อง สมรรถนะการสอนของครู 
พลศึกษาระดับพืน้ฐานในคณะกรรมการบริหาร Nablus โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อส ารวจสมรรถนะการ
สอนของครูพลศึกษาระดบัพืน้ฐานเบือ้งตน้ในคณะกรรมบริหาร Nablus เก่ียวกบัความคิดเห็นของครู
ระดับหวัหนา้ และครูพลศึกษา กลุ่มตวัอย่างเป็นครู จ านวน 60 คน และระดบัหวัหนา้ จ านวน 60 คน 
ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะการสอนดา้นการวางแผนอยู่ในระดับสูง และดา้นการประเมินผล และ
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การประยุกตใ์ชอ้ยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนผลเพิ่มเติมเก่ียวกบัสมรรถนะการสอนมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ระหว่างครูและความสนใจของครูในการบริหาร เก่ียวกับการศึกษาขอ้
คน้พบ นกัวิจยัเสนอแนะใหเ้พิ่มความสนใจในการประเมินสมรรถนะดา้นการใหค้วามเคารพนบัถือ 

วิลสัน และธอรน์ตัน (Wilson; & Thornton. 2008) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยในการฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครูที่ประสบความส าเร็จจากแนวคิดของอาจารยพ์ี่เลีย้ง พบว่า การเตรียมตวัและ
ความรูท้างดา้นวิชาการของอาจารยพ์ี่เลีย้งจ านวนหนึ่งเป็นผลที่แสดงใหเ้ห็นว่าอาจารยพ์ี่เลีย้งมีความ
เขา้ใจในบทบาทและสิ่งที่ตอ้งรบัผิดชอบกับความคาดหวังที่ชัดเจนส าหรบัประสบการณ์ ช่วยเพิ่ม
ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทของอาจารย์พี่ เลีย้งในการเตรียมครูใหม่ ซึ่งเป็นสิ่งที่สนับสนุนการ
ปฏิบติังานที่ประสบความเสรจ็ในการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู 

ไทแคน คานเซส และ เดนิส ซาบาแฮททิน (Tican Canses & Deniz Sabahattin, 2019) 
จุดประสงค์ของการศึกษาครั้งนี ้ คือ เพื่อก าหนดความคิดเห็นของครูฝึกสอนเก่ียวกับผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 และทักษะของครู กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยประกอบดว้ยนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร ์
จ านวน 391 คน เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลใชแ้บบส ารวจทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
และแบบสอบถามทักษะครูในศตวรรษท่ี 21 ในการวิเคราะหข์อ้มูล ความถ่ี รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย, t-test, 
ANOVA, สหสัมพันธ์, Mann Whitney-U test, เทคนิค Kruskal Wallis test ผลการวิจัยพบว่า ความ
คิดเห็นของครูฝึกสอนเก่ียวกับการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 และทักษะการสอนแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญ ขึ ้นอยู่กับตัวแปรเพศ, ภาควิชา, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ประสบการณ์การสอน
ภาคปฏิบัติ (โรงเรียนมัธยม) สรุปผลไดว้่าครูฝึกสอนมีการเตรียมความพรอ้มส าหรับการใชท้ักษะ
ผูเ้รียนในศตวรรษที่ 21 (ทักษะการเรียนรู ้ทักษะการเรียนรูด้ว้ยตนเองจากการท างานร่วมกัน และ
ทักษะการสรา้งนวัตกรรม) ทักษะครู (ทักษะดา้นการบริหาร ทักษะดา้นเทคนิคการสอน ) อย่างไรก็
ตาม พบว่าครูฝึกสอนที่มีการเตรียมตัวมาไม่ดีพอจะไม่สามารถใช้ทักษะผู้เรียนและทักษะครูใน
ระหว่างการฝึกสอนในโรงเรียน นอกจากนีย้งัพบว่าระหว่างทักษะผูเ้รียนในศตวรรษที่ 21 และทักษะ
ครูในศตวรรษที่ 21 มีความสมัพนัธก์นัเชิงบวก 



  

 
 

บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี ้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) โดยใช้วิธีวิจัยแบบ
ผสมผสาน (Mixed Method Research) แบบตัวหลักตัวรองตามล าดับ (Sequential Dominant and 
Less-Dominant Design) ซึ่งมีวิธีการวิจยัเชิงปริมาณเป็นตวัหลกั และวิธีวิจัยเชิงคณุภาพเป็นตวัรอง 
โดยแบ่งระยะของการวิจัยตามความสอดคล้องกับความมุ่ งหมายเฉพาะของการวิจัยเป็น  
3 ระยะ ดงันี ้

ระยะที่ 1 การสังเคราะห์ตัวชี้วัดสมรรถนะการจัดการเรียนรู้พลศึกษา ส าหรับ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือรองรับ
แผนการศึกษาแห่งชาติ 

การศึกษาระยะนี ้เป็นการวิจยัเชิงส ารวจบุกเบิก (Exploratory Survey Research) เพื่อ
สังเคราะห์ตัวชี ้วัดสมรรถนะการจัดการเรียนรู้พลศึกษา เพื่ อรองรับแผนการศึกษาแห่งชาติ   
20 ปีขา้งหน้า (พ.ศ.2560-2579) ส าหรบันักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  โดยใช้วิ ธี การวิจัย เชิ งคุณภาพ  (Qualitative Research Method) คื อ  
การสังเคราะห์เอกสาร (Document Synthesis) จากเอกสาร งานวิจัย และงานวิชาการอ่ืน ๆ ที่
เก่ียวขอ้ง และเทคนิคการสมัภาษณแ์บบก่ึงโครงสรา้ง (Semi-Structured Interview) จากผูเ้ชี่ยวชาญ 
รว่มกบัวิธีการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research Method) คือ การส ารวจโดยใชแ้บบสอบถาม 
(Questionnaire survey) จากผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจัดการเรียนการสอน เพื่อคน้หา คัดสรร และ
สกัดตัวชี ้วัดการจัดการเรียนรู้พลศึกษา ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชา 
พลศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏ  เพื่อรองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ ออกตามองคป์ระกอบต่าง ๆ ที่
เก่ียวขอ้ง 

ระยะที่ 2 การสร้างและพัฒนาตัวชีว้ัดสมรรถนะการจัดการเรียนรู้พลศึกษา ส าหรับ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือรองรับ
แผนการศึกษาแห่งชาติ 

การศึกษาระยะนี ้เป็นการวิจัยเชิงสังเคราะห ์(Synthesis Research) ร่วมกับการวิจัย
เชิงประเมิน (Evaluation Research) เพื่อยกร่างแบบจ าลองการวดัของสมรรถนะการจดัการเรียนรูพ้ล
ศึกษา ส าหรบันักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อ
รองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ  จากนัน้ตรวจสอบคณุภาพตัวชีว้ดัสมรรถนะดังกล่าว โดยผูเ้ชี่ยวชาญ
ใ น ด้ า น ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง  (Accuracy standard) ด้ า น ค ว า ม เห ม า ะ ส ม  (Propriety 
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standard) และด้านความเป็นไปได้ (Feasibility standard) แล้วด าเนินการสร้างและตรวจสอบ
คณุภาพของแบบวดัการจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา ส าหรบันกัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูสาขาวิชา
พลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อรองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ ในดา้นความเที่ยงตรง (Validity) 
อ านาจจ าแนก (Discrimination) และความเชื่อมั่น (Reliability) 

ระยะที่ 3 การตรวจสอบคุณภาพของตัวชีว้ัดและการสร้างเกณฑป์กติของสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้พลศึกษา ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  เพ่ือรองรับแผนการศึกษาแห่งชาติ 

การศึกษาระยะนี ้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยประยุกตใ์ช้
รูปแบบของการวิจัยวัดและประเมินผล (Measurement and Evaluation Research) เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพของตัวชี ้วัดสมรรถนะในด้านของความเที่ยงตรงเชิงโครงสรา้ง (Construct Validity) และ
ความกลมกลืนของแบบจ าลองการวัดของตัวชี ้วัดสมรรถนะ (Goodness of Fit) กับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ (Empirical data) แลว้ด าเนินการสรา้งเกณฑป์กติในระดับทอ้งถิ่น (Local Norm) ของการ
จั ด ก าร เรี ย น รู้พ ล ศึ กษ า  ส าห รับ นั ก ศึ กษ า ฝึ กป ระสบ การณ์ วิ ช าชี พ ค รูส าขาวิ ช า 
พลศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏั เพื่อรองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ 

โดยกระบวนการวิจัยทั้ง 3 ระยะดังกล่าวข้างต้น สามารถแจกแจงขั้นตอนการวิจัย 
(Research Flowchart) ไดดั้งภาพประกอบ 8 
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ระยะที่  1 การสังเคราะห์ตัวชี ้วัดสมรรถนะการจัดการเรียนรู้พลศึกษา  ส าหรับนักศึกษาฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครู สาขาวิชาพลศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏั เพื่อรองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ 
 

 

ภาพประกอบ 8 ขัน้ตอนการวจิยัระยะที่ 1 
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ระยะที่ 2 การสรา้งและพัฒนาตัวชีว้ัดสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา ส าหรบันักศึกษาฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครูสาขาวิชาพลศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏั เพื่อรองรบัแผนการศกึษาแห่งชาติ 

 

 

ภาพประกอบ 9 ขัน้ตอนการวจิยัระยะที ่2 
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ระยะที่ 3 การตรวจสอบคณุภาพของตวัชีว้ดัและการสรา้งเกณฑป์กติของสมรรถนะการจดัการเรียนรู้
พลศึกษา ส าหรบันกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั เพื่อ
รองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ 
 

 

ภาพประกอบ 10 ขัน้ตอนการวจิยัระยะที ่3 
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จากขัน้ตอนการวิจยัดงักลา่วขา้งตน้ สามารถแจกแจงรายละเอียดไดด้งันี ้

ระยะที ่1 การสังเคราะหต์ัวชีว้ัดสมรรถนะส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู
สาขาวิชาพลศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏ เพ่ือรองรับแผนการศึกษาแห่งชาติ 

จ าแนกเป็นขัน้ตอนย่อย 4 ขัน้ตอน ดงันี ้
ขั้นตอนที่ 1 สังเคราะห์เอกสารทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด

สมรรถนะการจัดการเรียนรู้พลศึกษา ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูสาขาวิชา
พลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือรองรับแผนการศึกษาแห่งชาติ 

ในขั้นตอนนี ้ผูว้ิจัยก าหนดแหล่งขอ้มูล คือ เอกสาร งานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับมาตรฐาน
วิชาชีพครู แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ยุทธศาสตรช์าติระยะ 20 ปี นโยบายประเทศไทย 
4.0 ทฤษฎีการจัดการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 ทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 คุณลักษณะนิสัย/
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลยัราช
ภัฏ หลักการและแนวทางการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา และเนื ้อหาสาระอ่ืน ๆ ที่ เก่ียวข้อง จากนั้น
ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ในลักษณะของการสังเคราะหเ์อกสาร (Document Synthesis) แล้ว
ด าเนินการวิเคราะหข์อ้มูลดว้ยเทคนิคการวิเคราะหเ์นือ้หา (Content Analysis) เพื่อสกัดออกมาเป็น
ตัวชีว้ัดสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาส าหรบันักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชา 
พลศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั เพื่อรองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ และจดักลุ่มเป็นองคป์ระกอบของ
ตวัชีว้ัดสมรรถนะการจัดการเรียนรู ้ พลศึกษาฯ ตลอดจนก าหนดกรอบความคิด และแนวทางในการ
สรา้งขอ้ค าถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มลูในขัน้ตอนที่ 2 ต่อไป  

ขั้นตอนที่  2 สัมภาษณ์กึ่ งโครงสร้างผู้ เชี่ยวชาญเกี่ยวกับตัวชี้วัดสมรรถนะ 
การจัดการเรียนรู้พลศึกษา ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือรองรับแผนการศึกษาแห่งชาติ 

ในขัน้ตอนนี ้ผูว้ิจยัด าเนินการในขัน้ตอนย่อย ๆ ดงันี ้
ขั้นตอนที่ 2.1 ก าหนดแหล่งข้อมูลในการวิจัย โดยผู้วิจัยก าหนดแหล่งข้อมูล 

ในการวิจัยของขัน้ตอนนี ้คือ ผูเ้ชี่ยวชาญ เพื่อใหข้อ้มูลที่จะน าไปสู่การสงัเคราะหต์ัวชีว้ดัสมรรถนะ
การจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ เพื่อรองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยผูเ้ชี่ยวชาญกลุ่มนีไ้ดม้าจากการเลือก
ตัวอย่างแบบก้อนหิมะ (Snowball sampling) ซึ่งก าหนดจ านวนผูเ้ชี่ยวชาญตั้งตน้ จ านวน 5 คน  
และจะด าเนินการเก็บขอ้มูลเพิ่มจากผูเ้ชี่ยวชาญคนอ่ืน ๆ ที่ไดจ้ากขอ้แนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญตัง้ตน้ 
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จนกว่าข้อมูลจะอ่ิมตัว (Data saturation) จึงจะหยุดเก็บข้อมูล และก าหนดเกณฑ์การคัดเข้า 
(Inclusion criteria) ผูเ้ชี่ยวชาญ ตามคณุสมบติั ดงันี ้

2.1.1 มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือมีต าแหน่งทางวิชาการ
ระดับรองศาสตราจารยข์ึน้ไป ในสาขาพลศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและการสอน และสาขาอ่ืนที่
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 

2.1.2 มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา หรือทางดา้นการศึกษาอ่ืน 
ๆ ที่เนน้ในการพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรูข้องครูผูส้อนเพื่อรองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ 

2.1.3 มีผลงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา การจัดการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 การพฒันาสมรรถนะผูเ้รียน หรืองานวิจยัอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 

2.1.4 สมัครใจที่จะใหข้อ้มูล และยินดีเป็นผูเ้ชี่ยวชาญในกระบวนการวิจัยจน
เสรจ็สิน้  

โดยผูเ้ชี่ยวชาญ 5 คนแรกนั้น ผูวิ้จัยก าหนดกลุ่มความเชี่ยวชาญในเบือ้งตน้ 2 
กลุ่ม คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และ/หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการ
พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูข้องครูผู้สอนเพื่อรองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ  จ านวน 2 คน 
ผูเ้ชี่ยวชาญทางดา้นการสอนพลศึกษา จ านวน 3 คน 

ขั้นตอนที่  2.2 สร้างแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structured 
Interview) ในขั้นตอนย่อยนี ้ ผู ้วิจัยด าเนินการสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผูเ้ชี่ยวชาญ คือแบบสมัภาษณแ์บบกึ่งโครงสรา้ง โดยสรา้งขึน้จากกรอบแนวคิดการวิจยั และผลการ
สังเคราะห์เอกสารในขั้นตอนที่ 1 ซึ่งประกอบดว้ยประเด็นข้อค าถามหลัก ขอ้ค าถามรอง และข้อ
ค าถามขยาย ดงัตวัอย่าง 

ตัวอย่าง แบบสมัภาษณ์แบบก่ึงโครงสรา้ง ในกลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญ เรื่อง “ตัวชีว้ัด
สมรรถนะการจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา ส าหรบันกัศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏั  เพื่อรองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ” 

1. ท่านคิดว่าในสภาพการณ์ปัจจุบันนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาพลศึกษา ควรมีสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาอะไรบา้ง ตัวชีว้ัดที่สะทอ้นสมรรถนะ
ดังกล่าว และเกณฑก์ารประเมินลกัษณะใดจึงจะเหมาะสมในการน ามาประเมินสมรรถนะดังกล่าว 
เพื่อใหส้ามารถปฏิบติัการสอนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพตามแผนงานหรือหนา้ที่ที่ไดร้บัมอบหมาย 
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2. ท่านคิดว่าองค์ประกอบตัวชีว้ัดของสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา 
ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีความ
เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

จากนั้นผู้วิจัยด าเนินการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยน าเสนอแบบ
สมัภาษณแ์บบก่ึงโครงสรา้งที่สรา้งขึน้ ใหอ้าจารยท์ี่ปรกึษาปริญญานิพนธพ์ิจารณาตรวจสอบ แกไ้ข 
ใหข้อ้เสนอแนะ แลว้ปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท์ี่ปรกึษาปริญญานิพนธ์ จากนั้นน าไป
ทดสองสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 2 คน แล้วน ามาวิเคราะห์ความเป็นปรนัยของข้อค าถาม 
สามารถตอบค าถามไดต้รงตามประเด็นหรือจดุมุ่งหมายของการวิจยัหรือไม่ อย่างไร แลว้ด าเนินการ
น าเสนอต่ออาจารยท์ี่ปรกึษาปริญญานิพนธอี์กครัง้หนึ่งเพื่อพิจารณาตรวจสอบ ปรบัแก ้จนมีความ
สมบรูณ ์ก่อนน าไปใชเ้ก็บขอ้มลูจรงิ 

ขั้นตอนที่ 2.3 สรา้งแบบส ารวจความคิดเห็นของอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ผู้สอน เก่ียวกับตัวชีว้ัดสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา ส าหรับนักศึกษาฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครู สาขาวิชาพลศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏั เพื่อรองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ 
ในขัน้ตอนนี ้ผูว้ิจยัก าหนดแหลง่ขอ้มลูในการวิจยั โดยด าเนินการในขัน้ตอนย่อย ๆ ดงันี ้

2.3.1 อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ของ
มหาวิทยาลยัราชภัฏทัง้ 4 แห่ง จ านวน 8 คน ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลยัราช
ภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้นจอมบึง และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ซึ่งอาจารย์
ผูร้บัผิดชอบหลกัสูตรทัง้หมดนีไ้ดม้าโดยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดย
มีเกณฑก์ารคดัเขา้ (Inclusion criteria) ดงันี ้

1) เป็นผู้ที่บทบาทหน้าที่ในการบริหารหลักสูตร และรบัผิดชอบหลักสูตร 
ครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 

2) มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาโท หรือมีต าแหน่งทางวิชาการ
ระดบัผูช้่วยศาสตราจารยข์ึน้ไป 

3) มีผลงานวิจยัทางดา้นพลศึกษา 
2.3.2 อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 4 แห่ง จ านวน 12 คน ได้แก่ อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครปฐม จ านวน 3 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ านวน 3 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บา้นจอมบึง จ านวน 3 คน และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จ านวน 3 คน ซึ่งอาจารยผ์ูส้อน
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ทั้งหมดนีไ้ดม้าโดยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีเกณฑ์การคัดเข้า 
(Inclusion criteria) ดงันี ้

1) เป็ นอาจารย์ผู้สอนสั งกั ดสาขาวิ ชาพลศึ กษา คณะครุศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏั และมีบทบาทหนา้ที่จดัการเรียนการสอนใหก้บันกัศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา 

2) เป็นผูท้ี่มีบทบาทหนา้ที่รบัผิดชอบในการนิเทศนกัศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา และท าการสอนวิชาพลศึกษา ไม่น้อยกว่า 10 ปี มีวุฒิทางการศึกษา
ระดบัปรญิญาโทหรือเทียบเท่าทางพลศึกษา หรือสาขาที่เก่ียวขอ้ง 

3) สมคัรใจ หรือยินดีในการใหข้อ้มลู 
และมีเกณฑก์ารคดัออก(Exclusion criteria) ดงันี ้

1) ประสงคท์ี่จะออกจากกระบวนการวิจยั 
2) ไม่มีเวลาเพียงพอ หรือไม่สามารถประสานงานในเรื่องของเวลาในการเก็บ

ขอ้มลูได ้
ขั้นตอนที่ 2.4 เก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูเ้ชี่ยวชาญที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้วิจัย

ขอหนังสือราชการจากบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลไปยังผูเ้ชี่ยวชาญที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย 5 คนแรก จากนั้นนัดหมายวันสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญแต่ละบุคคล โดยการประสาน
ผ่านทางโทรศัพท ์  และ/หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์ เพื่อขอการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นรายบุคคล 
แลว้ด าเนินการเก็บรวมขอ้มูลตามวันและเวลาที่นัดหมาย ดว้ยวิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้ง 
ดว้ยแบบสมัภาษณแ์บบกึ่งโครงสรา้งที่จดัเตรียมไว ้พรอ้มทัง้ขอขอ้แนะน าจากผูเ้ชี่ยวชาญตัง้ตน้ถึง
ผูเ้ชี่ยวชาญคนอ่ืนๆ ที่ผูว้ิจยัควรจะด าเนินการเก็บขอ้มลูเพิ่มเติม 

ขั้นตอนที่ 2.5 วิเคราะหข์อ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสรา้งในกลุ่ม 
ผูเ้ช่ียวชาญ และแบบส ารวจความคิดเห็นจากอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสูตรและอาจารยผ์ูจ้ัดการ
เรียนการสอน ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis) ร่วมกับวิธีการสรุปอุปนัย 
(Analytic Induction) เพื่อสกัดออกมาเป็นตัวชี ้วัดสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา ส าหรับ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏ เพื่อรองรบัแผนการ
ศกึษาแห่งชาติ และจดักลุม่เป็นองคป์ระกอบของตวัชีว้ดัสมรรถนะการจดัการเรียนรูพ้ลศึกษาฯ 

ขั้นตอนที่ 3 สกัดตัวชี้วัดและจัดกลุ่มองค์ประกอบสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ 
พลศึกษา ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ เพ่ือรองรับแผนการศึกษาแห่งชาติ 

ในขั้นตอนนี ้ผู ้วิจัยน าผลการวิจัยที่ได้จากขั้นตอนที่  1- 2 มาสังเคราะห์อีกรอบหนึ่ง 
เพ่ือสกัดเป็นองค์ประกอบและตัวชีว้ัดสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา ส าหรบันักศึกษาฝึก
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ประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏ เพื่อรองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ 
ดว้ยเทคนิคการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบความคงที่ของขอ้มลู (Constant Comparative) 

ระยะที ่2 การสร้างและพัฒนาตัวชีว้ัดสมรรถนะ ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพ
ครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือรองรับแผนการศึกษาแห่งชาติ 

จ าแนกเป็นขัน้ตอนย่อย 5 ขัน้ตอน ดงันี ้
ขั้นตอนที่  4 ร่างแบบจ าลองการวัดของตัวชี้วัดสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ 

พลศึกษา ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ เพ่ือรองรับแผนการศึกษาแห่งชาติ 

ในขัน้ตอนนี ้ผูว้ิจัยน าสารสนเทศที่ไดจ้ากผลการวิจัยในขัน้ตอนที่ 3 ของระยะที่ 1 ของ
การวิจัย มาสรุปเพื่อยกร่างแบบจ าลองการวัดของตัวชีว้ัดสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา 
ส าหรบันักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อรองรบั
แผนการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งมีลักษณะเป็นการองคป์ระกอบย่อย ๆ ของสมรรถนะการจัดการเรียนรู ้
พลศึกษา และในองคป์ระกอบย่อยแต่ละองคป์ระกอบ จะประกอบดว้ยตวัชีว้ดัที่สะทอ้นถึงสมรรถนะ
ส าหรบันกัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู สาขาวิชาพลศกึษาตามองคป์ระกอบย่อยนัน้ 

ขั้นตอนที่  5 ตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้  ของ
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้พลศึกษา ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูสาขาวิชา
พลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ  เพ่ือรองรับแผนการศึกษาแห่งชาติ 

ในขัน้ตอนนี ้ผูว้ิจยัด าเนินการในขัน้ตอนย่อย ๆ ดงันี ้
ขั้นตอนที่ 5.1 ก าหนดแหล่งข้อมูลในการวิจัย คือ ผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่มีส่วน

เก่ียวข้องในการตรวจสอบคุณภาพด้านความถูกต้อง (Accuracy Standard) และด้านความ
เหมาะสม (Propriety Standard) ดา้นความเป็นประโยชน ์(Utility Standard) และดา้นความเป็นไป
ได้ (Feasibility Standard) ของตัวชีว้ัด และแบบจ าลองการวัดของตัวชีว้ัดสมรรถนะการจัดการ
เรียนรูพ้ลศึกษา ส าหรบันักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภฏั เพื่อรองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยเป็นผูเ้ชี่ยวชาญชุดเดียวกนักบัผูเ้ชี่ยวชาญในขัน้ตอน
ที่ 2 ในระยะท่ี 1 ของการวิจยั 

ขั้นตอนที่ 5.2 สรา้งแบบประเมินคณุภาพของตวัชีว้ดัสมรรถนะ ในขัน้ตอนย่อยนี ้
ผูว้ิจยัด าเนินการสรา้งเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูเ้ชี่ยวชาญ และผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งกับ
การจดัการเรียนการสอน ในหลกัสตูรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพลศกึษา ของมหาวิทยาลยัราชภฏั 
โดยมีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Closed Ended Questionnaire) ชนิดมาตราส่วน
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ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ เพื่ อตรวจสอบคุณภาพด้านความถูกต้อง (Accuracy 
Standard) ดา้นความเหมาะสม (Propriety Standard) ดา้นความเป็นประโยชน ์(Utility Standard) 
และด้านความเป็นไปได้ (Feasibility Standard)ของตัวชี ้วัด และแบบจ าลองการวัดของตัวชี ้วัด
สมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏั เพื่อรองรบัแผนการศกึษาแห่งชาติ 

ขั้นตอนที่ 5.3 เก็บรวบรวมขอ้มลูและวิเคราะหข์อ้มลูจากผูเ้ชี่ยวชาญและผูม้ีส่วน
เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอน ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ของ
มหาวิทยาลยัราชภัฏ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยผูว้ิจัยขอหนังสือราชการจากบณัฑิตวิทยาลยั เพื่อขอ
ความอนเุคราะหใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มลูไปยงักลุม่ตวัอย่าง โดยด าเนินการเรียงตามล าดบั ดงันี ้

5.3.1 ด าเนินการเก็บรวมขอ้มูลในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ โดยประสานงานส่งแบบ
ประเมินให้ผูเ้ชี่ยวชาญด้วยตนเอง และ/หรือทางไปรษณีย ์จดหมายอิเล็กโทรนิคส ์เพื่อประเมินถึง
คณุภาพดา้นความถูกตอ้งและความเหมาะสม แลว้นดัหมายวนั เวลารบัแบบประเมินคืน 

5.3.2 วิเคราะหข์อ้มูลที่ไดจ้ากผู้เชี่ยวชาญ ดว้ยค่าสถิติพืน้ฐาน คือ มัธยฐาน 
และค่าพิสัยระหว่างควอไทล ์โดยก าหนดเกณฑ์ คือ ขอ้ค าถาม/ตัวชีว้ัดสมรรถนะที่มัธยฐานตั้งแต่ 
3.50 ขึน้ไป โดยมีค่าพิสยัระหว่างควอไทล ์ไม่เกิน 1.00 แสดงว่าแบบจ าลองการวัด ซึ่งประกอบดว้ย 
องคป์ระกอบและตวัชีว้ดัสมรรถนะการจดัการเรียนรูพ้ลศึกษานัน้ มีความถูกตอ้งและความเหมาะสม 
ผ่านเกณฑท์ี่ก าหนด สามารถน าไปใชไ้ด ้

5.3.3 พิจารณาคัดเลือกตัวชีว้ัดเฉพาะที่ผ่านเกณฑต์าม 5.3.2 เขา้มาเป็นส่วน
หนึ่งของแบบประเมินในกลุ่มผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งกับการจัดการเรียนการสอน และด าเนินการเก็บรวม
ขอ้มูลในกลุ่มผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งกับการจัดการเรียนการสอน โดยส่งแบบสอบถามผ่านผูป้ระสานงาน
หลกัสตูรการศึกษาบณัฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ของมหาวิทยาลยัราชภฏัทัง้ 4 แห่งที่เป็นกลุ่มตวัอย่าง 
แลว้นดัหมายวนั และเวลารบัแบบสอบถามคืน 

5.3.4 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอน 
ด้วยค่าสถิติพื ้นฐาน คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยก าหนดเกณฑ์ คือ ข้อ
ค าถาม/ตัวชีว้ัดสมรรถนะที่ค่าเฉลี่ยเลขคณิตตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ไม่เกิน 
1.00 แสดงว่าแบบจ าลองการวัด ซึ่งประกอบด้วย องค์ประกอบและตัวชี ้วัดสมรรถนะการจัดการ
เรียนรูพ้ลศกึษานัน้ มีความเป็นประโยชนแ์ละความเป็นไปไดผ้่านเกณฑท์ี่ก าหนด สามารถน าไปใชไ้ด ้

ทั้งนี ้ เพื่อตอบสมมติฐานการวิจัยข้อที่  1 ที่ระบุว่า 1.ตัวชีว้ัดสมรรถนะ และ
แบบจ าลองการวดัของตวัชีว้ดัสมรรถนะการจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา ส าหรบันกัศึกษาฝึกประสบการณ์
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วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ  เพื่อรองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ  มีคุณภาพ
ผ่านเกณฑท์ี่ก าหนด ผูว้ิจยัพิจารณาจากค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ไดว้่าเป็นไปตามเกณฑ์
หรือไม่ โดยก าหนดเกณฑก์ารผ่านคือมีค่าเฉลี่ยไม่นอ้ยกว่า 3.50 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 
1.00 ถือว่าผ่านเกณฑ ์

ขั้นตอนที ่6 สร้างแบบวัดสมรรถนะการจัดการเรียนรู้พลศึกษา ส าหรับนักศึกษาฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือรองรับแผนการศึกษา
แห่งชาติ 

ในขัน้ตอนนี ้ผูว้ิจัยน าแบบจ าลองการวัดที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพในขั้นตอนที่ 5 
มาสรา้งเป็นแบบวดัเพ่ือใชว้ดัตัวชีว้ัดแต่ละตัวท่ีปรากฏ โดยแบบวัดมีลกัษณะเป็นการใหค้ะแนนแบบ
รูบรกิส ์(Rubric Scoring) 5 ล าดบั ลดหลั่นกนั ซึ่งมีขัน้ตอนในการสรา้ง ดงันี ้

1. น าตัวชี ้วัดที่ ได้ มาวิเคราะห์และสรา้งข้อค าถามตามตัวชี ้วัด แยกเป็นราย
ตัวชี ้วัด และน ามารวมกันแบบวัดสมรรถนะการจัดการเรียนรู้พลศึกษา ส าหรับนักศึกษาฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั เพื่อรองรบัแผนการศกึษาแห่งชาติ 

2. น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องและความ
เหมาะสมของแบบวดัที่สรา้งขึน้ จากนัน้ด าเนินการปรบัแกต้ามขอ้แนะน า 

ขั้นตอนที ่7 ตรวจสอบคุณภาพของ แบบวัดสมรรถนะ โดยผู้เชี่ยวชาญ 
ในขัน้ตอนนีน้  าผูว้ิจยัน าแบบวดัสมรรถนะ ที่ปรบัแกแ้ลว้ไปตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง

เนื ้อหา (Content Validity) และความเป็นปรนัย(Objectivity) จากผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและ
ประเมินผล จ านวน 5 คน จ าแนกเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา จ านวน 2 คน 
ผู้ เชี่ ย ว ช าญ ด้ า น ก า ร จั ด ก า ร เรี ย น ก า ร ส อ น ใน ศ ต ว ร รษ ที่  21 จ า น ว น  1  ค น 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล จ านวน 2 คน โดยมีเกณฑก์ารคดัเขา้ (Inclusion criteria) ดงันี ้

7.1 มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือมีต าแหน่งทางวิชาการระดับ
รองศาสตราจารยข์ึน้ไป ในสาขาพลศึกษา การพฒันาหลกัสตูรและการสอน การวดัและประเมินผล
การศึกษา และสาขาอ่ืนที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 และการวดัและประเมินผล
การศกึษา 

7.2 มีประสบการณใ์นการสรา้ง พฒันา และตรวจสอบคณุภาพของแบบวดัตวัชีว้ดั
สมรรถนะของผูเ้รียน 

และมีเกณฑก์ารคดัออก(Exclusion criteria) ดงันี ้
1) ประสงคท์ี่จะออกจากกระบวนการวิจยั 
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2) ไม่มีเวลาเพียงพอ หรือไม่สามารถประสานงานในเรื่องของเวลาในการเก็บ
ขอ้มลูได ้

แลว้ด าเนินการวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) โดยพิจารณาจากค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence; IOC) ตั้งแต่ 0.50 ขึน้ไป ซึ่งก าหนด
เกณฑใ์นการใหค้ะแนน และการแปลความหมาย ดงันี ้

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
+1  เมื่อ ผูเ้ชี่ยวชาญเห็นว่าขอ้ความดงักล่าวมีความสอดคลอ้งตรงตามเนือ้หา 
  0  เมื่อ ผูเ้ชี่ยวชาญไม่แน่ใจว่าขอ้ความดงักล่าวมีความสอดคลอ้งตรงตามเนือ้หา

หรือไม่ 
-1  เมื่อ ผูเ้ชี่ยวชาญเห็นว่าขอ้ความดงักลา่วไม่มีความสอดคลอ้งตรงตามเนือ้หา 

เกณฑก์ารแปลผล 
ขอ้ค าถามดังกล่าว มีค่าดัชนีความสอดคลอ้งตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป จึงจะถือว่ามีความ

เที่ยงตรงเชิงเนือ้หา สามารถน าไปใชไ้ด ้ซึ่งพบว่าแบบวดัตัวชีว้ดัมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.80 – 1.00 
แสดงว่าขอ้ค าถามที่สรา้งขึน้มีความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา  

ขั้นตอนที่ 8 ทดลองใช้และตรวจสอบคุณภาพแบบวัดสมรรถนะ ในนักศึกษาชั้นปีที ่
5 จ านวน 30 คน 

ในขัน้ตอนนีผู้ว้ิจยัน าแบบวดัสมรรถนะที่ผ่านการตรวจสอบคณุภาพดา้นความเที่ยงตรง
เชิงเนื ้อหาและความเป็นปรนัยจากผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผลแล้วไปทดลองใช้กับ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา (นักศึกษาชัน้ปีที่ 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จ านวน 30 คน ซึ่งไดม้าโดยวิธีการเลือกหน่วยตัวอย่างตามสะดวก (convenience sampling) จาก
มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบงึ  

การเก็บขอ้มลู ด าเนินการโดยส่งแบบวดัผ่านผูป้ระสานงานหลกัสตูรการศึกษา บณัฑิต 
สาขาวิชาพลศึกษา ของมหาวิทยาลยัราชภัฏจอมบึง ที่เป็นกลุ่มตวัอย่าง แลว้นัดหมายวัน และเวลา
รบัแบบวดัคืน แลว้วิเคราะหค์ณุภาพของแบบวดัในดา้น 

1) ความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบวัดสมรรถนะ การหาค่าความเชื่อมั่นแบบ
วัดทั้งฉบับ ใช้สูตรค านวณสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาช (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
(Cronbach. 1990: 202-204) โดยก าหนดเกณฑ์ คือ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ตั้งแต่ 0.70  
(ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์. 2548: 48) ขึน้ไป ถือได้ว่าแบบวัดสมรรถนะมีความเชื่อมั่นผ่านเกณฑ ์
สามารถน าไปใชไ้ด ้
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  2) ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) ของแบบวัดสมรรถนะ การหาค่าอ านาจ
จ าแนกของแบบวัดรายขอ้ ใชค่้าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนของขอ้ค าถามนั้น กับ
คะแนนรวมเมื่อหกัคะแนนของขอ้ค าถามนัน้ออก (Corrected Item-Total Correlation) โดยก าหนด
เกณฑ์ คือ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ตั้งแต่ 0.20 ขึน้ไป ถือได้ว่าแบบวัดสมรรถนะมีอ านาจ
จ าแนกผ่านเกณฑ ์สามารถน าไปใชไ้ด ้

โดยการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปเพื่อการทดสอบสมมติฐานข้อที่  2 ที่ ระบุว่า แบบวัด
สมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา ส าหรบันักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏั เพื่อรองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ มีคณุภาพตามเกณฑท์ี่ก าหนด 

ระยะที ่3 การตรวจสอบคุณภาพของตัวชีว้ัดและการสร้างเกณฑป์กติของสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้พลศึกษา ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  เพ่ือรองรับแผนการศึกษาแห่งชาติ 

จ าแนกเป็นขัน้ตอนย่อย 3 ขัน้ตอน ดงันี ้
ขั้นตอนที่ 9 เก็บข้อมูลจากนักศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา 

(ชั้นปีที ่5) มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ในขั้นตอนนีผู้ ้วิจัยด าเนินการก าหนดกลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชา 

พลศึกษา คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 4 แห่ง ซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบงึ และมหาวิทยาลยัราชภฏั
กาญจนบุรี ทุกคน (นอกเหนือจากกลุ่มทดลองใช ้เพื่อหาคุณภาพของแบบวัด) จ านวน 200 คน ซึ่ง
ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (multistage random sampling) แบบก าหนดโควตา 
เพื่อตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจ าลองการวดัของตวัชีว้ดัสมรรถนะการจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา 
ส าหรบันักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อรองรบั
แผนการศกึษาแห่งชาติ โดยมีเกณฑก์ารคดัเขา้ (Inclusion criteria) ดงันี ้

9.1 ก าลังศึกษาอยู่ระดับชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ สังกัด คณะ 
ครุศาสตร ์สาขาวิชาพลศกึษา ชัน้ปีที่ 5 และอยู่ในช่วงฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู  

9.2 ไม่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ทดลองใชแ้บบวัดสมรรถนะเพื่อตรวจสอบคุณภาพของ
แบบวดั 

9.3 สมคัรใจ หรือยินดีในการใหข้อ้มลู 
และมีเกณฑก์ารคดัออก (Exclusion criteria) ดงันี ้

1) ประสงคท์ี่จะออกจากกระบวนการวิจยั 
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2) ไม่สะดวกเขา้ร่วมกิจกรรม ไม่สามารถใหข้อ้มูลหรือตอบแบบวัดไม่ครบตรงตามที่
ก าหนดไดต้ลอดระยะเวลาการวิจยั 

โดยมีขัน้ตอนย่อยในการไดม้าซึ่งกลุม่ตวัอย่างในการใชแ้บบวดัดงันี ้
1. ก าหนดแหล่งประชากร คือ ระดับชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ สังกัดคณะ 

ครุศาสตร ์สาขาวิชาพลศึกษา ชัน้ปีที่ 5 และอยู่ในช่วงฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จ านวน 260 คน 
จ าแนกเป็น มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี จ านวน 60 คน มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม จ านวน 80 
คน มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี จ านวน 60 คน และมหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง จ านวน 60 
คน 

2. สุ่มแบบแบ่งชัน้ (stratified random sampling) ออกตามมหาวิทยาลยัราชภัฏในแต่
ละแห่ง 

3. เลือกแบบโควตา (Quota sampling) มหาวิทยาลยัละ 50 คน รวม 4 แห่งเป็นจ านวน 
200 คน 

4. ใหน้กัศกึษาที่เป็นกลุ่มตวัอย่างอาสาสมคัร (volunteer) เพื่อเขา้รว่มกระบวนการวิจยั 
การเก็บขอ้มลู ผูว้ิจยัด าเนินการโดยส่งแบบวดัผ่านผูป้ระสานงานหลกัสตูรครุศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาพลศึกษา ของมหาวิทยาลยัราชภัฏทั้ง 4 แห่ง ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยกระบวนการประเมิน
คณุลกัษณะของนกัศึกษา จะพิจารณาจาก 3 แหลง่ คือ 

1. นกัศกึษาประเมินคณุลกัษณะในแต่ละองคป์ระกอบและตวัชีว้ดัดว้ยตนเอง  
2. อาจารย์พี่ เลีย้งในสถานศึกษาที่นักศึกษาผู้นั้นฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นผู้

ประเมินคณุลกัษณะในแต่ละองคป์ระกอบและตวัชีว้ดัของนกัศึกษา  
3. อาจารยน์ิเทศก์ของมหาวิทยาลัยที่ดูแล นิเทศติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ของนกัศกึษาผูน้ัน้ เป็นผูป้ระเมินคณุลกัษณะในแต่ละองคป์ระกอบและตวัชีว้ดัของนกัศึกษา 
 

หมายเหตุ คะแนนคุณลักษณะตามองคป์ระกอบและตัวชีว้ัดต่าง ๆ ของนักศึกษาแต่ละคน จะใช้
คะแนนเฉลี่ย จากทัง้ 3 แหลง่ขอ้มลู เพื่อสะทอ้นคณุลกัษณะที่เป็นจรงิของนกัศึกษา 

โดยในกระบวนการส่งแบบวัดนัน้ มีทัง้ที่เป็นแบบวัดที่เป็นเอกสาร และแบบวัดที่ประเมินใน
ระบบออนไลน์ ทั้งนีข้ึน้อยู่กับความสะดวกและความต้องการของผู้ใช้แบบวัดเป็นหลัก จากนั้นนัด
หมายวนั และเวลารบัแบบวดั หรือสง่แบบวดักลบัคืน  
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ขั้นตอนที่ 10 วิเคราะห์ความกลมกลืนของตัวชี้วัดและแบบวัดสมรรถนะ ด้วย
เทคนิคการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis :CFA) 

ในขัน้ตอนนี ้ผูว้ิจยัน าขอ้มลูที่เก็บรวบรวมไดจ้ากขัน้ตอนที่ 9 มาวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ
เชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) เพื่อตรวจสอบสมมติฐานข้อที่ 3 ที่ระบุว่า แบบจ าลอง
การวัดของตวัชีว้ดัสมรรถนะการจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา ส าหรบันักศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู
สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ  เพื่อรองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ   ที่ผูว้ิจัยพัฒนาขึน้มี
ความสอดคลอ้งหรือความกลมกลืนกับขอ้มลูเชิงประจักษ์ โดยการทดสอบความสอดคลอ้งกลมกลืน
ของโมเดลโครงสรา้งเชิงเสน้ และก าหนดน า้หนักตัวแปรย่อยที่ใชใ้นการสรา้งตัวชีว้ัดกับขอ้มูลเชิง
ประจักษ์ ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบวัดสมรรถนะด้วยโปรแกรม  LISREL เพื่อหาค่า
น า้หนักตวัแปรย่อยที่ใชใ้นการสรา้งตวัชีว้ัด และท าการตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจ าลองการ
วดัที่เป็นตัวแบบเชิงทฤษฎีที่ผูว้ิจัยสรา้งขึน้กับขอ้มูลที่ไดจ้ากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นขอ้มลูเชิงประจักษ ์
ค่าสถิติที่ใชต้รวจสอบความสอดคลอ้งกลมกลืนของแบบจ าลองการวัดกับขอ้มูลเชิงประจักษ์ คือ 
ค่าสถิติไค-สแควร ์(Chi-Square) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index = GFI) 
ค่ าดัชนี วัดระดับความกลมกลื นที่ ปรับแก้แล้ว  (Adjusted Goodness of Fit Index = AGFI)  
ค่า RMSEA (Striger’s Root Mean Square Error of Approximation) ค่าดัชนีว ัดความสอดคลอ้ง
ในรูปของความคลาดเคลื ่อน (Root Mean Square Residual : RMR) โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
(สวุิมล ติรกานนัท.์ 2550) 

10.1 ค่าสถิติ ไค-สแควร ์(Chi - Square) เป็นค่าสถิติที่ใชท้ดสอบสมมุติฐานทาง
สถิติว่าฟังกช์ั่นความสอดคลอ้งมีค่าเป็นศูนย ์ถา้ค่าสถิติ ไค–สแควร ์มีค่าต ่ามาก หรือมีค่า ย่ิงเขา้
ใกลศ้นูยเ์ท่าไร แสดงว่าขอ้มลูโมเดลลิสเรลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์หรือพิจารณาค่า 
X2/df ควรมีค่าไม่เกิน 3.00 

10.2 ดัชนีวัดความกลมกลืน (Goodness of Fit Index = GFI) ซึ่งเป็นอัตราส่วน
ผลต่างระหว่างฟังก์ชั่นความสอดคล้องจากโมเดลก่อนและหลังปรับโมเดลกับฟังก์ชั่นความ
สอดคล้องก่อนปรบัโมเดลค่า GFI ที่ยอมรบัไดค้วรมีค่ามากกว่า 0.90 แสดงว่าโมเดลมีความ
สอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์ 

10.3 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness of Fit 
Index: AGFI) ซึ่งน า GFI มาปรบัแกแ้ละค านึงถึงขนาดของตัวแปรและกลุ่มตัวอย่าง ค่านีใ้ช้
เช่นเดียวกับค่า GFI และ AGFI มีค่าเท่ากับหรือเขา้ใกล ้1 ค่าที่ยอมรบัได้ควรมีค่ามากกว่า 0.90 
แสดงว่าโมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์ 
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10.4 ค่า RMSEA (Striger’s Root Mean Square Error of Approximation) เป็น
ค่าที่บ่งบอกถึงความไม่สอดคล้องของโมเดลที่สรา้งขึน้ กับเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมของ
ประชากร ค่า RMSEA ที่ 0.05 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลมาก แต่อย่างไรก็ตาม 
ค่าที่ใชไ้ดแ้ละถือว่าโมเดลที่สรา้งขึน้สอดคลอ้งกบัโมเดลไม่ควรเกิน .08  

10.5 ค่าดัชนีวัดความสอดคล้องในรูปของความคลาดเคลื่อน ได้แก่  ค่า Root 
Mean Square Residual (RMR) เป็นค ่าที ่วดัความคลาดเคลื ่อนเฉลี ่ยของขอ้มลูจากกลุ ่ม
ตวัอย่างที่คลาดเคลื่อนไปจากโมเดลเชิงทฤษฎี (Average of the Fitted Residuals) ซึ่งโมเดลที่ดี
ควรมีค่า Residual เขา้ใกลศู้นย ์และควรมีค่าน้อยกว่า .05 จึงจะสรุปไดว้่าโมเดลสอดคลอ้ง
กับขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

จากนั้นน าผลการวิเคราะห์ มาคัดเลือกตัวชีว้ัดที่มีความเที่ยงตรงเชิงโครงสรา้ง คือ มีค่า 
น า้หนักองคป์ระกอบ (factor loading) มากกว่าหรือเท่ากับ .30 และมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมที่เท่ากับ 
หรือ มากกว่า 3.50  
 

ขั้นตอนที่ 11 วิเคราะห์และสร้างเกณฑ์ปกติของสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ 
พลศึกษา ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ เพ่ือรองรับแผนการศึกษาแห่งชาติ 

ในขั้นตอนนี ้ผู ้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนที่  9 ซ่ึงผ่าน 
การวิเคราะหคุ์ณภาพของแบบจ าลองการวัดในขัน้ตอนที่ 10 แลว้มาสรา้งเกณฑป์กติของสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้พลศึกษา ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  เพื่ อรองรับแผนการศึกษาแห่ งชาติ  ในรูปของคะแนนที  (T-Score) 
ซ่ึงมีลักษณะเป็นเกณฑ์ปกติในระดับท้องถ่ิน (Local Norm) โดยแปลงคะแนนดิบให้อยู่ในรูปของ
คะแนนมาตรฐานแลว้แปลงเขา้สู่คะแนนที จากสตูร 
 

    T = 50 + 10* Z  
   เมื่อ T คือ คะแนนทีที่อยู่ในรูปคะแนนปกติ 
      Z คือ คะแนนมาตรฐาน 
 

จากนั้นจัดกลุ่มสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้พลศึกษา  ส าหรับนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏ เพื่อรองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ 
ออกเป็นระดบั 5 ระดับ ดังนี ้
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คะแนนท ี(T –Score)  สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้พลศึกษา 
ตัง้แต่ 65 ขึน้ไป   สงูมาก 
55 – 64    สงู 
45 -  54    ปานกลาง 
35 – 44    ควรปรบัปรุง 
ต ่ากว่า 35    ควรปรบัปรุงอย่างเรง่ด่วน 



 
 

บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวชีว้ัดสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา ส าหรบันักศึกษาฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั เพื่อรองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ ใน
ครัง้นี ้ผูว้ิจัยใชร้ะเบียบวิธีวิจัยและพัฒนา (Research & Development) โดยใชว้ิธีวิจัยแบบผสมผสาน 
(Mixed-Method Research) แบบตั วหลักตั วรองตามล าดับ  (Sequential Dominant and Less-
Dominant Design) ซึ่งมีวิธีการวิจัยเชิงปริมาณเป็นตัวหลัก และวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นตัวรอง 
แบ่งระยะของการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ ผูว้ิจัยจึงขอน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มูลโดยแบ่งออกเป็น 3 
ตอน ตามล าดบัดงันี ้

ตอนที่  1 ผลการสังเคราะห์ตัวชี ้วัดสมรรถนะการจัดการเรียนรู้พลศึกษา ส าหรับ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อรองรบัแผนการ
ศกึษาแห่งชาติ 

ตอนที่ 2 ผลการพัฒนาและสรา้งแบบวัดตัวชีว้ัดสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา 
ส าหรบันักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อรองรบั
แผนการศกึษาแห่งชาติ 

ตอนที่ 3 ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่างรูปแบบเชิงสมมติฐานกับขอ้มูลเชิง
ปริมาณดว้ยระเบียบวิธีการวิจยัเชิงปริมาณ โดยการสงัเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory 
Factor Analysis) ดว้ยโปรแกรมลิสเรล (LISREL) 

เพื่อใหก้ารน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูมีความสะดวกและมีความเขา้ใจตรงกนัเก่ียวกบัผล
และการแปลความหมาย ผู้วิจัยจึงก าหนดสัญลักษณ์และความหมายที่ใช้แทนองค์ประกอบและ
ตวัชีว้ดัต่าง ๆ ดงันี ้

 PELM_Com หมายถึง สมรรถนะการจัดการเรียนรู้พลศึกษา ส าหรับนักศึกษาฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 
เพื่อรองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ 

 Knowledge หมายถึง องค์ประกอบด้านความรู้ในศาสตรท์ี่ เก่ียวกับพลศึกษา ซึ่ง
ประกอบดว้ยตวัชีว้ดั 11 ตวัชีว้ดั ไดแ้ก่ 

 Kno1 หมายถึง มีความรู้ความเข้าใจในศาสตรค์วามเป็นครูและมาตรฐาน
วิชาชีพครู 
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 Kno2 หมายถึง มีความรอบรูใ้นดา้นต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัผูเ้รียน 
 Kno3 หมายถึง มีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน/ วิธีสอน 

และการจดัการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 
 Kno4 หมายถึง มีความรูค้วามเขา้ใจเรื่องพฒันาการเจรญิเติบโต และจิตวิทยา 
 Kno5 หมายถึง มีความรู้ความเข้าใจด้านการวัดผลและประเมินผลทางการ

ศกึษา 
 Kno6 หมายถึง มีความรูค้วามเขา้ใจดา้นการประกนัคณุภาพการศึกษา 
 Kno7 หมายถึง มีความรูค้วามเขา้ใจในเนือ้หาวิชาพลศกึษา 
 Kno8 หมายถึง มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับร่างกายมนุษย์และกลไกการ

เคลื่อนไหวของร่างกาย 
 Kno9 หมายถึง มีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบักีฬาประเภทต่าง ๆ 
 Kno10 หมายถึง มีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัการสอนและฝึกกีฬา 
 Kno11 หมายถึง มีความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับการตัดสินกีฬาและการจัดการ

แข่งขนักีฬา 
 InsSkill หมายถึง องค์ประกอบด้านทักษะที่เก่ียวข้องกับการสอนพลศึกษา ซึ่ง

ประกอบดว้ยตวัชีว้ดั 10 ตวัชีว้ดั ไดแ้ก่ 
 Ins1 หมายถึง มีความสามารถในการใชท้กัษะ/ เทคนิคการสอนที่หลากหลาย 
 Ins2 หมายถึง มีความสามารถในการบรหิารจดัการชัน้เรียน 
 Ins3 หมายถึง มีความสามารถในการใช้กระบวนการคิดเชิงระบบ วิเคราะห ์

ประเมิน และสรา้งสรรค ์เพื่อน าไปสู่การประยุกตใ์ชเ้อย่างเป็น
รูปธรรม 

 Ins4 หมายถึง มีความสามารถในการเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ  ได ้ในระดบัพืน้ฐาน
ขึน้ไป   

 Ins5 หมายถึง มีความสามารถในการตัดสินกีฬา และจัดการแข่งขันกีฬา
ประเภทต่าง ๆ ได ้

 Ins6 หมายถึง มีความสามารถในการจดัการเรียนรูพ้ลศึกษาในศตวรรษที่ 21 
 Ins7 หมายถึง มีความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ทาง 

พลศกึษา 
 Ins8 หมายถึง มีความสามารถในการสอนและฝึกทกัษะกีฬาประเภทต่าง ๆ ได ้
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 Ins9 หมายถึง มีความสามารถในการใชท้ักษะการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรูท้างพลศกึษา 

 Ins10 หมายถึง มีความสามารถในการท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
ทางพลศกึษา 

 AttCha หมายถึง องค์ประกอบด้านคุณลักษณะและบุคลิกภาพการเป็นครู 
พลศกึษา ซึ่งประกอบดว้ยตวัชีว้ดั 14 ตวัชีว้ดั ไดแ้ก่ 

 Atc1 หมายถึง มีจิตวิญญาณความเป็นครู และจรรยาบรรณในวิชาชีพครู 
 Atc2 หมายถึง มีความตระหนกัรูด้า้นคณุธรรม จรยิธรรม 
 Atc3 หมายถึง ประพฤติและปฏิบติัตนเหมาะสมและเป็นแบบอย่างที่ดี 
 Atc4 หมายถึง มีความซื่อสตัยส์จุริต ยติุธรรม มีความเป็นประชาธิปไตย 
 Atc5  หมายถึง มีมนุษยสมัพันธ์ที่ดีและปรบัตัวเขา้กบัผูอ่ื้น สามารถท างานเป็น

ทีมและท างานรว่มกบัผูอ่ื้น 
 Atc6 หมายถึง มีจิตอาสา เสียสละ เอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ มีน า้ใจ ช่วยเหลือผูอ่ื้น อุทิศ

เวลาต่อการท างานอย่างเต็มที่ 
 Atc7 หมายถึง มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความรบัผิดชอบและเอาใจใส่ต่อ

การสอนและงานอ่ืน ๆ 
 Atc8 หมายถึง มีภาวะผูน้  า มีความมั่นใจและเชื่อมั่นในตนเอง แสดงและรบัฟัง

ความคิดเห็นอย่างมีเหตผุล และยอมรบัการเปลี่ยนแปลง 
 Atc9  หมายถึง มีรูปรา่ง ลกัษณะท่าทางที่เหมาะสมกบัการเป็นครูพลศกึษา  
 Atc10 หมายถึง มกีารแต่งกายที่เหมาะสมกบัการปฏิบติัการสอนพลศึกษา 
 Atc11 หมายถึง มี น ้ าใจนั กกีฬา ขยันหมั่ น เพี ยร อดทน กระฉับกระเฉง 

กระตือรือรน้ แคลว่คลอ่งว่องไวต่อการท างาน 
 Atc12 หมายถึง มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ออกก าลังกาย

สม ่าเสมอ และรูจ้กัใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์
 Atc13 หมายถึง มีการดแูลสขุภาพและรกัษาความสะอาดของร่างกายเป็นประจ า 
 Atc14 หมายถึง ไม่เสพสิ่งเสพติด ไม่ดื่มสรุาหรือของมนึเมาในเวลาราชการ 
 Motive  หมายถึง องค์ประกอบด้านแรงจูงใจและความมุ่ งมั่ นต่อวิชาชีพครู 

พลศกึษา ซึ่งประกอบดว้ยตวัชีว้ดั 4 ตวัชีว้ดั ไดแ้ก่ 
 Mot1 หมายถึง มีทศันคติเชิงบวก ยอมรบัต่อการเปลี่ยนแปลง 
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 Mot2 หมายถึง สามารถวินิจฉัยตนเองตามความเป็นจริง และสามารถแก้ไข
ปรบัปรุงขอ้บกพร่อง เห็นคณุค่าในตนเอง 

 Mot3 หมายถึง มีความรัก ความศรัทธา ความภาคภูมิใจและเจตคติที่ ดีต่อ
วิชาชีพครูพลศกึษา 

 Mot4  หมายถึง มีความกระตือรือรน้ ต่ืนตัว ใฝ่รู ้สนใจและแสวงหาความรูท้าง 
พลศึกษา และประสบการณ์ท างานเพิ่มเติมอย่างมืออาชีพเพื่อ
พฒันาตนเอง 

 TechLit หมายถึง องค์ป ระกอบด้านการรู้เท่ าทันวิทยาการสมั ยใหม่  ซึ่ ง
ประกอบดว้ยตวัชีว้ดั 4 ตวัชีว้ดั ไดแ้ก่ 

 Tel1 หมายถึง มีความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับคอมพิวเตอร ์มีความสามารถใน
การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และรูเ้ท่าทนัสื่อ 

 Tel2 หมายถึง มีความสามารถในการสื่อสารและการใชภ้าษาต่างประเทศ 
 Tel3 หมายถึง มีความสามารถในการเลือกใชโ้ปรแกรมต่าง ๆ สามารถสืบค้น

ข้อมูล/ วิทยาการต่าง ๆ ที่ เก่ียวข้องกับวิชาชีพ และน าเสนอ
ขอ้มลูสารสนเทศ 

 Tel4 หมายถึง มีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ทางพลศึกษา และ
สามารถเชื่อมโยงองคค์วามรูก้บัประสบการณไ์ด ้

 GFI  หมายถึง ดชันีวดัระดบัความกลมกลืน 
 AGFI หมายถึง ดชันีวดัระดบัความกลมกลืนที่ปรบัแกแ้ลว้ 
 RMSEA หมายถึง ดชันีรากที่สองเฉลี่ยของความแตกต่างโดยประมาณ 
 b หมายถึง น า้หนกัองคป์ระกอบ 
 SE หมายถึง ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
 FS หมายถึง สมัประสิทธิ์คะแนนองคป์ระกอบ 
 df หมายถึง องศาความเป็นอิสระ 
 p หมายถึง ค่าความน่าจะเป็น 
 R2 หมายถึง สมัประสิทธิ์การพยากรณ ์
 ** หมายถึง ระดบันยัส าคญัที่ .01 
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ตอนที ่1 ผลการสังเคราะหต์ัวชีว้ัดสมรรถนะการจัดการเรียนรู้พลศึกษา ส าหรับนักศึกษา
ฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือรองรับแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ 

ในขัน้ตอนนีผู้ว้ิจยัไดน้ าเสนอตามแหล่งขอ้มลูการวิจยั ประกอบดว้ย ขัน้ตอนย่อยที่ 1.1 จาก
การสงัเคราะหเ์อกสาร และขัน้ตอนย่อยที่ 1.2 จากการสมัภาษณผ์ูเ้ชี่ยวชาญและส ารวจความคิดเห็นผู้
ที่มีสว่นเก่ียวขอ้ง จากนัน้จึงสงัเคราะหเ์ป็นขอ้มลูในขัน้ตอนย่อยที่ 1.3 ดงัรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

ตอนที่  1.1 ผลการสังเคราะห์เอกสาร (Documents Synthesis) ผู้วิจัยได้สืบค้น
งานวิจัยจากฐานข้อมูลงานวิจัย และหลักฐานอ้างอิงทางวิชาการ (Search for information) จาก
งานวิจยั วิทยานิพนธ ์และบทความทางวิชาการที่เก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัก าหนดเกณฑก์ารคัดเลือกงานวิจยั 
(Inclusion Criteria) ที่เป็นงานวิจยั วิทยานิพนธ ์หรือบทความทางวิชาการในประเทศที่ศึกษาเก่ียวกบั
ตวัชีว้ดัสมรรถนะ หรือนกัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู แลว้น ามาวิเคราะหเ์นือ้หา พบว่ามีตวัชีว้ดั
สมรรถนะการจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา ส าหรบันกัศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อรองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งสามารถจัดกลุ่มเป็นองคป์ระกอบของ
ตวัชีว้ดั ไดด้งัตาราง 1 
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ตาราง 1 ผลการสงัเคราะหต์วัชีว้ดัสมรรถนะการจดัการเรียนรูพ้ลศกึษา ส าหรบันกัศกึษาฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั เพื่อรองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ 

องคป์ระกอบ / ตัวชีว้ัดสมรรถนะ                   

อน
ชุิต
ร  
แท
ส้งู
เน
ิน 
(2

5
5

4
) 

มล
ิวลั
ย ์

 ผิว
คร
าม

 (2
5

5
4
) 

สม
เกี
ยร
ต ิ

 กา
ทอ
งท
ุง่ (
25
57
) 

ไพ
ญ
ดา

  ส
งัข
ท์อ
ง (

2
5

5
8
) 

ธง
ชา
ติ 

  พ
ูเ่จ
รญิ

 (2
5

5
9
) 

สฤ
ษเ
ดช

  แ
ซม
มณี

 (2
5

6
0
) 

วิภ
าว
รร
ณ

  เอ
กว
รรณ

งั (
25
60
) 

ปณิ
ตา

  โพ
ธิ์โ
พน้

 (2
55

9)
 

1.องคป์ระกอบดา้นความรู ้         

    1.1 ความรูใ้นศาสตรค์วามเป็นครู        
 

    1.2 มีความรอบรูใ้นดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ผูเ้รียน 

       
 

    1.3 มีความรูเ้ก่ียวกบัวิธีการสอน        
 

    1.4 มีความรูเ้รื่องพฒันาการ การเจรญิเติบโต และ
จิตวิทยา 

       
 

    1.5 มีความรูใ้นเนือ้หาวชิาเอก        
 

    1.6 มีความรูเ้ก่ียวกบัการวดัและประเมินผล        
 

    1.7 มีความรูเ้ก่ียวกบัการประกนัคณุภาพการศกึษา         

    1.8 มีความรูเ้ก่ียวกบัรา่งกายมนษุย ์และกลไกการ
เคลื่อนไหวของรา่งกาย 

       
 

    1.9 มีความรูเ้ก่ียวกบักีฬาและการเล่นกีฬาชนิดต่าง ๆ         

    1.10 มีความรูเ้ก่ียวกบัการสอนและการเป็นผู้
ฝึกสอนกีฬา 

       
 

    1.11 มีความรูเ้ก่ียวกบักฎ-กตกิา การจดัการแขง่ขนั
กีฬาและการตดัสินกีฬา 

       
 

2.องคป์ระกอบดา้นทกัษะการสอนพลศกึษา         

    2.1 ทกัษะดา้นการจดัการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21         

    2.2 ทกัษะการเขียนแผนการจดัการเรียนรู ้        
 

    2.3 ทกัษะการบรหิารจดัการชัน้เรียน         

    2.4 ทกัษะวิธีการสอน กลยทุธก์ารสอนท่ี
หลากหลาย 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

องคป์ระกอบ / ตัวชีว้ัดสมรรถนะ                   

อน
ชุิต
ร  
แท
ส้งู
เน
ิน 
(25

54
) 

มล
ิวลั
ย ์ 
ผิว
คร
าม

 (2
55

4) 

สม
เกี
ยร
ต ิ 
กา
ทอ
งท
ุง่ (
25
57
) 

ไพ
ญ
ดา

  ส
งัข
ท์อ
ง (

25
58
) 

ธง
ชา
ติ 

  พ
ูเ่จ
รญิ

 (2
55

9) 

สฤ
ษเ
ดช

  แ
ซม
มณี

 (2
56

0) 

วิภ
าว
รร
ณ

  เอ
กว
รรณ

งั (
25
60
) 

ปณิ
ตา

  โพ
ธิ์โ
พน้

 (2
55

9) 

    2.5 ทกัษะการคิดวเิคราะห ์สงัเคราะห ์แกปั้ญหา 
สรา้งสรรค ์เชงิระบบ คิดนอกกรอบ         

    2.6 ทกัษะการเล่นกีฬาชนิดตา่ง ๆ  
       

    2.7 ทกัษะการสอนพลศกึษาและการฝึกทกัษะกีฬา  
       

    2.8 ทกัษะการจดัการแข่งขนักีฬา และการตดัสินกีฬา         

    2.9 ทกัษะการวดัและประเมินผลการเรียนรูท้าง 
พลศกึษา 

        

    2.10 ทกัษะการวจิยัและการสรา้งนวตักรรมทาง 
พลศกึษา 

        

3.องคป์ระกอบดา้นคณุลกัษณะและบคุลิกภาพ         

    3.1 มีจิตวิญญาณความเป็นครู และจรรยาบรรณใน
วิชาชีพครู 

        

    3.2 มีดา้นคณุธรรม จรยิธรรม         

    3.3 ประพฤติและปฏิบตัิตนเหมาะสมและเป็น
แบบอย่างที่ด ี

        

    3.4 มีภาวะผูน้  า         

    3.5 มีบคุลิกภาพ รูปรา่ง การแต่งกาย การพดูจาดี 
เหมาะสมกบัการเป็นครู         

    3.6 มีระเบียบวินยั มคีวามรบัผิดชอบ  
       

    3.7 สามารถท างานรว่มกบัผูอ้ืน่ และท างานเป็นทีม  
       

    3.8 มีจิตอาสา มีน า้ใจ ชว่ยเหลือผูอ้ื่น  
       

    3.9 มีมนษุยสมัพนัธด์ี และปรบัตวัเขา้กบัผูอ้ื่น  
       

    3.10 มีเหตผุล แสดงและรบัฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น  
       

    3.11 มีความซื่อสตัยส์จุรติ ยตุธิรรม และเป็น
ประชาธิปไตย         
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ตาราง 1 (ต่อ) 

องคป์ระกอบ / ตัวชีว้ัดสมรรถนะ                   

อน
ชุิต
ร  
แท
ส้งู
เน
ิน 
(25

54
) 

มล
ิวลั
ย ์ 
ผิว
คร
าม

 (2
55

4) 

สม
เกี
ยร
ต ิ 
กา
ทอ
งท
ุง่ (
25
57
) 

ไพ
ญ
ดา

  ส
งัข
ท์อ
ง (

25
58
) 

ธง
ชา
ติ 

  พ
ูเ่จ
รญิ

 (2
55

9) 

สฤ
ษเ
ดช

  แ
ซม
มณี

 (2
56

0) 

วิภ
าว
รร
ณ

  เอ
กว
รรณ

งั (
25
60
) 

ปณิ
ตา

  โพ
ธิ์โ
พน้

 (2
55

9) 

    3.12 มีสขุภาพรา่งกายแข็งแรง สมบรูณ ์         

    3.13 ไม่เสพส่ิงเสพติด ดืม่สรุาหรือของมึนเมา ใน
เวลาราชการ 

        

4. องคป์ระกอบดา้นแรงจงูใจและความมุง่มั่น         

    4.1 มีความภาคภมูใิจในวชิาชพีครูพลศกึษา         

    4.2 มีทศันคติเชิงบวกต่อวิชาชพีครู         

    4.3 มีความรกัและศรทัธาในวชิาชีพครู         

    4.4 มีความกระตือรือรน้ ขยนั ใฝ่รู ้         

    4.5 สามารถวินจิฉยัตนเอง ประเมินตนเอง และเห็น
คณุค่าในตนเอง 

        

    4.6 มีการพฒันาตนเอง แสวงหาความรูเ้พิ่มเติม         

5.องคป์ระกอบดา้นการรูเ้ทา่ทนัวิทยาการสมยัใหม่         

    5.1 ความรูเ้ก่ียวกบัคอมพวิเตอร ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ รูเ้ท่าทนัส่ือสมยัใหม่ 

        

    5.2 มีความสามารถในการส่ือสาร และการใช้
ภาษาต่างประเทศ 

        

    5.3 สามารถในการเลือกใชโ้ปรแกรมต่าง ๆ สามารถ
สืบคน้ขอ้มลู วิทยาการตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพ 
และวิธีการน าเสนอขอ้มลูสารสนเทศ 

        

    5.4 สามารถสรา้งองคค์วามรูท้างพลศกึษา และ
สามารถเชื่อมโยงองคค์วามรูก้บัประสบการณ ์

        

 
จากตาราง 1 พบว่า ตัวชี ้วัดสมรรถนะการจัดการเรียนรู้พลศึกษา ส าหรับนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อรองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ 
แบ่งไดเ้ป็น 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ องคป์ระกอบที่ 1 ดา้นความรู ้มี 11 ตัวชีว้ัด องคป์ระกอบที่ 2 ทักษะ
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การสอนพลศึกษา มี 10 ตัวชี ้วัด องค์ประกอบที่  3 ด้านคุณลักษณะและบุคลิกภาพ มี 13 ตัวชี ้วัด 
องคป์ระกอบที่ 4 ดา้นแรงจูงใจและความมุ่งมั่น มี 6 ตัวชีว้ัด และองคป์ระกอบที่ 5 ดา้นการรูเ้ท่าทัน
วิทยาการสมยัใหม่ มี 4 ตวัชีว้ดั  

ตอนที่ 1.2 ผลการสมัภาษณแ์บบกึ่งโครงสรา้งกบัผูเ้ชี่ยวชาญและส ารวจความคิดเห็น
กับผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับตัวชี ้วัดสมรรถนะการจัดการเรียนรู้พลศึกษา ส าหรับนักศึกษาฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครูสาขาวิชาพลศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏั เพื่อรองรบัแผนการศกึษาแห่งชาติ 

 ผู้วิจัยน าข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน และผู้ที่มีส่วน
เก่ียวขอ้ง จ านวน 20 คน มาด าเนินการวิเคราะหเ์ชิงเนือ้หา (Content Analysis)  ดงันี ้

ตาราง 2 ผลการสมัภาษณผ์ูเ้ชี่ยวชาญและส ารวจความคิดเห็นผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัตวัชีว้ดั
สมรรถนะการจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา 

องคป์ระกอบ / ตัวชีว้ัด 

ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญ 

No
.1

 

No
.2

 

No
.3

 

No
.4

 

No
.5

 เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย 

1.ดา้นความรู ้
   1.1 ความรูใ้นศาสตรค์วามเป็นครู       

   1.2 ความรูใ้นเนือ้หาวชิาเอก       

   1.3 ความรอบรูเ้ก่ียวกบัผูเ้รยีน       

   1.4 ความรูเ้ก่ียวกบัคอมพวิเตอร ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

      


   1.5 ความรูใ้นวิธีการสอน       

   1.6 ความรูใ้นการจดัการศกึษา       

   1.7 ความรูเ้ก่ียวกบัการจดัการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21       

   1.8 ความรูด้า้นการวดัและประเมินผล       

   1.9 ความรูเ้ก่ียวกบัการตดัสินกีฬา กฎ-กติกาการ
แข่งขนั 

      


   1.10 ความรูเ้ก่ียวกบักีฬาและทกัษะกีฬา       

   1.11 ความรูเ้ก่ียวกบัพฒันาการและการ
เจรญิเติบโต 

      
 

   1.12 ความรูด้า้นการส่ือสารและการใชภ้าษาไทย
และภาษาต่างประเทศ 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

องคป์ระกอบ / ตัวชีว้ัด 

ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญ 

No
.1 

No
.2 

No
.3 

No
.4 

No
.5 

เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย 

2. ทกัษะ 
   2.1 ทกัษะการจดัการเรยีนรูพ้ลศกึษา       

   2.2 ทกัษะการจดัการเรยีนรูใ้นศตวรรษที่ 21       

   2.3 ทกัษะการเขียนแผนการจดัการเรียนรู ้       

   2.4 การประยกุตใ์ชศ้าสตรค์วามเป็นครูกบัการสอน
วิชาเอก 

 
  

   


   2.5 ทกัษะการจดัการชัน้เรียน       

   2.6 ทกัษะวิธีการสอนท่ีหลากหลาย       

   2.7 ทกัษะการใชจ้ิตวิทยาในการจดัการเรยีนรู ้       

   2.8 ทกัษะการคิดวิเคราะห ์แกปั้ญหา สรา้งสรรค ์
เชิงระบบ คดินอกกรอบ 

 
 

   


   2.9 ทกัษะการเล่นกีฬา       

   2.10 ทกัษะการสอนกีฬา และการฝึกกีฬา       

   2.11 ทกัษะการจดัการแข่งขนักีฬา การจดัโปรแกรม
พลศกึษา การตดัสินกีฬา 

 
 

   


   2.12 ทกัษะการวดัและประเมนิผลการเรียนรู ้       

   2.13 ทกัษะการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร ์การสืบคน้
ขอ้มลู 

      


   2.14 ทกัษะการวจิยัเพื่อพฒันาผูเ้รียน การสรา้ง
นวตักรรมทางพลศกึษา 

 


    


   2.15 ทกัษะการส่ือสาร และการใชภ้าษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 

      


3. คณุลกัษณะและบคุลิกภาพ 
   3.1 จิตวิญญาณความเป็นครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู       

   3.2 การประพฤติตนเป็นแบบอย่าง       

   3.3 คณุธรรม จรยิธรรม       

   3.4 การแต่งกาย รูปรา่ง บคุลิกภาพ การพดูจา       
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ตาราง 2 (ต่อ) 

องคป์ระกอบ / ตัวชีว้ัด 

ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญ 

No
.1 

No
.2 

No
.3 

No
.4 

No
.5 

เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย 

   3.5 การมีสมรรถภาพทางกายที่ดี มีสขุภาพท่ีดี
แข็งแรงสมบรูณ ์

      


   3.6 ภาวะผูน้  า        

   3.7 มนษุยสมัพนัธด์ี การท างานเป็นทีม       

   3.8 ความรบัผิดชอบ ระเบียบวนิยั ตรงต่อเวลา       

   3.9 ซื่อสตัยส์จุรติ ยตุธิรรม และเป็นประชาธิปไตย       

   3.10 มีจิตอาสา มีน า้ใจ ช่วยเหลือผูอ้ื่น       

   3.11 ใหค้วามรกั ความเมตตาและปรารถนาดีต่อผูอ้ื่น       

   3.12 ออกก าลงักาย และดแูลสขุภาพรา่งกาย       

4. แรงจงูใจและความมุง่มั่นต่อวชิาชีพ
   4.1 มีความภาคภมูใิจในวชิาชพีครู       

   4.2 มีทศันคติเชิงบวกต่อการเปล่ียนแปลง       

   4.3 สามารถวินิจฉยัตนเองตามความเป็นจรงิ       

   4.4 สรา้งแรงบนัดาลใจ เกิดพลงัการเรียนรูต้ลอดชีวิต       

   4.5 ใฝ่รู ้สนใจ แสวงหาความรูแ้ละประสบการณ์
เพิ่มเติม 

      


   4.6 เห็นคณุค่าในตนเอง ยอมรบัการเปล่ียนแปลง       

5. การรูเ้ทา่ทนัวิทยาการสมยัใหม่
   5.1 ส่ือสาร ฟัง พดู อ่าน เขียน ภาษาต่างประเทศ        

   5.2 การเลือกใชส่ื้อ เทคโนโลยสีารสนเทศ นวตักรรม       

   5.3 การเลือกใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร ์อินเตอรเ์น็ต 
การสืบคน้ขอ้มลู 

      


   5.4 การสรา้งองคค์วามรู ้และเชื่อมโยงองคค์วามรู ้
กบัประสบการณ ์
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จากตาราง 2 พบว่า ตัวชีว้ัดที่ไดจ้ากการสมัภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ และสอบถามความคิดเห็น
จากผูท้ี่มีสว่นเก่ียวขอ้ง ท าใหผู้ว้ิจยัน าผลมาสงัเคราะหเ์พื่อสกดัเป็นองคป์ระกอบและตวัชีว้ดัสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้พลศึกษา ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อรองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ ดว้ยเทคนิคการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบความ
คงที่ของขอ้มูล (Constant Comparative) เพื่อจัดท าร่างตัวชีว้ัดสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา
ส าหรบันักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อรองรับ
แผนการศกึษาแห่งชาติ 

ตาราง 3 สรุปองคป์ระกอบและสกดัตวัชีว้ดัสมรรถนะการจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา ส าหรบันกัศึกษาฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั เพื่อรองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ 

องคป์ระกอบ ตัวชีว้ัดสมรรถนะการจัดการเรียนรู้พลศึกษา ส าหรับนักศึกษาฝึก

ประสบการณว์ิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏ เพื่อรองรับ

แผนการศึกษาแหง่ชาต ิ

1. ความรูใ้นศาสตรท์ี่
เก่ียวขอ้งกบัพลศกึษา 
 

1. มีความรูค้วามเขา้ใจในศาสตรค์วามเป็นครูและมาตรฐานวิชาชพีครู 

2. มีความรอบรูใ้นดา้นตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัผูเ้รยีน 

3. มีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการเรยีนการสอน/ วิธีสอน และการจดัการ
เรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 

4. มีความรูค้วามเขา้ใจเรื่องพฒันาการ การเจรญิเติบโต และจติวทิยา 

5. มีความรูค้วามเขา้ใจดา้นการวดัผลและประเมินผลทางการศกึษา 

6. มีความรูค้วามเขา้ใจดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษา 

7. มีความรูค้วามเขา้ใจในเนือ้หาวิชาพลศกึษา 

8. มีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัรา่งกายมนษุยแ์ละกลไกการเคลื่อนไหวของรา่งกาย 

9. มีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบักีฬาชนิดต่าง ๆ 

10. มีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัการสอนและฝึกกีฬา 

11. มีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการแข่งขนักีฬาและการตดัสินกีฬา 

2.ทกัษะที่เก่ียวขอ้งกบั
การสอนพลศกึษา 

1. มีความสามารถในการใชท้กัษะ/ เทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย 
2. มีความสามารถในการบรหิารจดัการชัน้เรยีน 
3. มีความสามารถในการใชก้ระบวนการคิดเชิงระบบ วเิคราะห ์ประเมิน และ
สรา้งสรรค ์เพื่อน าไปสู่การประยกุตใ์ชอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
4. มีความสามารถในการเล่นกีฬาชนิดต่าง ๆ ได ้ในระดบัพืน้ฐานขึน้ไป 
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ตาราง 3 (ต่อ) 
องคป์ระกอบ ตัวชีว้ัดสมรรถนะการจัดการเรียนรู้พลศึกษา ส าหรับนักศึกษาฝึก

ประสบการณว์ิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏ เพื่อรองรับ

แผนการศึกษาแหง่ชาต ิ

 5. มีความสามารถในการจดัการแข่งขนักีฬาและการตดัสินกีฬาชนิดต่าง ๆ 
6. มีความสามารถในการจดัการเรียนรูพ้ลศกึษาในศตวรรษที่ 21 
7. มีความสามารถในการเขยีนแผนการจดัการเรยีนรูท้างพลศกึษา 
8. มีความสามารถในการสอนและฝึกทกัษะกีฬาชนดิตา่ง ๆ 
9. มีความสามารถในการใชท้กัษะการวดัผลและประเมินผลการเรียนรูท้างพลศกึษา 
10. มีความสามารถในการท าวจิยัและพฒันานวตักรรมการเรียนรูท้างพลศกึษา 

3. คณุลกัษณะและ
บคุลิกภาพการเป็นครู
พลศกึษา 

1. มีจิตวิญญาณความเป็นครู และจรรยาบรรณวชิาชีพครู 
2. มีความตระหนกัรูด้า้นคณุธรรม จรยิธรรม 
3. ประพฤติและปฏิบตัิตนเหมาะสมเป็นแบบอย่างที่ดี 
4. มีความซื่อสตัย ์สจุรติ ยตุิธรรม มีความเป็นประชาธิปไตย 
5. มีมนษุยสมัพนัธท์ี่ดีและปรบัตวัเขา้กบัผูอ้ื่น สามารถท างานเป็นทีมและท างาน
รว่มกบัผูอ้ื่น 
6. มีจิตอาสา เสียสละ เอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่ มีน า้ใจ ช่วยเหลือผูอ้ื่น อทุิศเวลาต่อการท างาน
อย่างเตม็ที่ 
7. มีระเบียบวินยั ตรงต่อเวลา มีความรบัผิดชอบ และเอาใจใส่ต่อการสอนและงานอื่น ๆ 
8. มีภาวะผูน้  า มคีวามมั่นใจและเชื่อมั่นในตนเอง แสดงและรบัฟังความคิดเห็นอยา่ง
มีเหตผุล และยอมรบัการเปล่ียนแปลง 
9. ไม่เสพส่ิงเสพติด ไม่ดืม่สรุาหรอืของมึนเมาในเวลาราชการ 
10. มีรูปรา่ง ลกัษณะทา่ทางที่เหมาะสมกบัการเป็นครูพลศกึษา 
11. มีการแต่งตวัที่เหมาะสมกบัการปฏิบตัิการสอนพลศกึษา 
12. มีน า้ใจนกักีฬา ขยนัหมั่นเพยีร อดทน กระฉบักระเฉง กระตือรอืรน้ แคล่วคล่อง
ว่องไวต่อการท างาน 
13. มีสขุภาพสมบรูณท์ัง้ดา้นรา่งกายและจิตใจ ออกก าลงักายสม ่าเสมอ และรูจ้กัใช้
เวลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์
14. มีการดแูลสขุภาพและรกัษาความสะอาดของรา่งกายเป็นประจ า 
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ตาราง 3 (ต่อ) 
องคป์ระกอบ ตัวชีว้ัดสมรรถนะการจัดการเรียนรู้พลศึกษา ส าหรับนักศึกษาฝึก

ประสบการณว์ิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏ เพื่อรองรับ

แผนการศึกษาแหง่ชาต ิ

4. แรงจงูใจและความ
มุ่งมั่นตอ่วิชาชีพครู 
พลศกึษา 

1. มีทกัศนคติเชงิบวก ยอมรบัต่อการเปล่ียนแปลง 
2. สามารถวินิจฉยัตนเองตามความเป็นจรงิ และสามารถแกไ้ขปรบัปรุงขอ้บกพรอ่ง 
เห็นคณุคา่ในตนเอง 
3. มีความรกั ความศรทัธา ความภาคภมูิใจ และเจคติที่ดีตอ่วิชาชพีครูพลศกึษา 
4. มีความกระตือรือรน้ ตื่นตวั ใฝ่รู ้สนใจ รวมทัง้แสวงหาความรูท้ทางพลศกึษาและ
ประสบการณท์ างานเพิม่เตมิเพื่อพฒันาตนเองสู่การเป็นมืออาชีพ 

5. การรูเ้ทา่ทนั
วิทยาการสมยัใหม ่

1. มีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัคอมพิวเตอร ์มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ และรูเ้ท่าทนัส่ือ 
2. มีความสามารถในการส่ือสารและการใชภ้าษาตา่งประเทศ 
3. มีความสามารถในการเลือกใชโ้ปรแกรมต่าง ๆ สามารถสืบคน้ขอ้มลู / วิทยาการ
ต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพ และวิธีการน าเสนอขอ้มลูสารสนเทศ 

 4. มีความสามารถในการสรา้งองคค์วามรูท้างพลศกึษา และสามารถเชื่อมโยงองค์
ความรูก้บัประสบการณ ์

 
จากตาราง 3 พบว่า เมื่อน าองคป์ระกอบและตัวชีว้ัดสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา 

ส าหรบันักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อรองรับ
แผนการศึกษาแห่งชาติ มาจัดกลุ่มองค์ประกอบ และตัวชีว้ัดสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาฯ 
ประกอบ 5 องคป์ระกอบ 43 ตวัชี ้ไดแ้ก่ 

1. องคป์ระกอบดา้นความรูใ้นศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกบัพลศกึษา 11 ตวัชีว้ดั 
2. องคป์ระกอบดา้นทกัษะที่เก่ียวขอ้งกบัการสอนพลศกึษา 10 ตวัชีว้ดั 
3. องคป์ระกอบดา้นคณุลกัษณะและบุคลิกภาพการเป็นครูพลศกึษา 14 ตวัชีว้ดั 
4. องคป์ระกอบดา้นแรงจงูใจและความมุ่งมั่นต่อวิชาชีพครูพลศึกษา 4 ตวัชีว้ดั 
5. องคป์ระกอบดา้นการรูเ้ท่าทนัวิทยาการสมยัใหม่ 4 ตวัชีว้ดั 
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ตอนที ่2 ผลการพัฒนาและสร้างแบบวัดสมรรถนะการจัดการเรียนรู้พลศึกษา ส าหรับ
นักศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือรองรับ
แผนการศึกษาแห่งชาติ 

ผูว้ิจัยไดร้่างองคป์ระกอบและตวัชีว้ดัสมรรถนะการจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา ส าหรบันักศึกษา
ฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั เพื่อรองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ 
ผูว้ิจัยไดด้  าเนินการตรวจคุณภาพตัวชีว้ัดดว้ยการพิจารณาความถูกตอ้ง ความเหมาะสม ความเป็น
ประโยชน ์และความเป็นไปไดข้องตัวชีว้ดั โดยใหผู้เ้ชี่ยวชาญและผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้ง จ านวน 25 คน กับ
ตัวชีว้ัดสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา ส าหรบันักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชา 
พลศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏั เพื่อรองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ  

2.1 ผลการตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ และความ
เป็นไปได้ ในการเก็บข้อมูลของตัวชีว้ัด โดยพิจารณาค่าความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็น
ประโยชน์ และความเป็นไปได้ขององค์ประกอบและตัวชีว้ัดสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา 
ส าหรบันักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อรองรบั
แผนการศกึษาแห่งชาติ ดงัรายละเอียดตามตาราง 4 
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รูใ้
นด
า้น
ตา่
ง ๆ

 ท
ี่เก่ี
ยว
ขอ้
งก
บัผ
ูเ้รยี

น 
4.5

2 
.51

 
4.5

6 
.58

 
4.6

0 
.58

 
4.3

6 
.64

 
ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์

3. 
มีค
วา
มรู
ค้ว
าม
เขา้

ใจ
เก่ี
ยว
กบั
กา
รจ
ดัก
าร
เรยี

นก
าร
สอ
น/
 วิธี

สอ
น 
แล
ะก
าร

จดั
กา
รเร
ียน
รูใ้น

ศต
วร
รษ
ที่ 

21
 

4.6
8 

.48
 

4.7
2 

.46
 

4.6
8 

.56
 

4.4
0 

.71
 

ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์

 
4. 
มีค
วา
มรู
ค้ว
าม
เขา้

ใจ
เรื่อ

งพ
ฒั
นา
กา
ร ก

าร
เจ
รญิ

เต
ิบโ
ต 
แล
ะจ
ติว
ทิย
า 

4.5
6 

.65
 

4.5
2 

.65
 

4.4
8 

.71
 

4.4
0 

.71
 

ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์
 

5. 
มีค
วา
มรู
ค้ว
าม
เขา้

ใจ
ดา้
นก
าร
วดั
ผล
แล
ะป
ระ
เม
ินผ
ลท
าง
กา
รศ
กึษ

า 
4.6

4 
.57

 
4.5

6 
.65

 
4.6

4 
.57

 
4.5

2 
.65

 
ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์
 

6. 
มีค
วา
มรู
ค้ว
าม
เขา้

ใจ
ดา้
นก
าร
ปร
ะก
นัค
ณุ
ภา
พก
าร
ศกึ
ษา

 
4.4

0 
.71

 
4.2

0 
.71

 
4.2

4 
.72

 
4.1

6 
.69

 
ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์
 

7. 
มีค
วา
มรู
ค้ว
าม
เขา้

ใจ
ใน
เน
ือ้ห
าว
ิชา
พล
ศกึ
ษา

 
5.0

0 
.00

 
4.8

8 
.33

 
4.8

8 
.44

 
4.8

4 
.47

 
ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์

8. 
มีค
วา
มรู
ค้ว
าม
เขา้

ใจ
เก่ี
ยว
กบั
รา่
งก
าย
มน
ษุย

แ์ล
ะก
ลไ
กก
าร
เค
ลื่อ
นไ
หว
ขอ
ง

รา่
งก
าย

 
4.8

0 
.41

 
4.7

6 
.44

 
4.8

0 
.41

 
4.6

0 
.71

 
ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์

 
9. 
มีค
วา
มรู
ค้ว
าม
เขา้

ใจ
เก่ี
ยว
กบั
กีฬ
าช
นิด
ต่า
ง ๆ

 
4.8

4 
.37

 
4.6

4 
.57

 
4.7

2 
.54

 
4.6

8 
.63

 
ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์
10

. ม
ีคว
าม
รูค้
วา
มเ
ขา้
ใจ
เก่ี
ยว
กบั
กา
รส
อน
แล
ะฝึ
กกี
ฬา

 
4.8

4 
.37

 
4.7

2 
.46

 
4.8

0 
.41

 
4.6

0 
.71

 
ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์
11

. ม
ีคว
าม
รูค้
วา
มเ
ขา้
ใจ
เก่ี
ยว
กบั
กา
รจ
ดัก
าร
แข
่งข
นักี
ฬา
แล
ะก
าร
ตดั
สิน
กีฬ
า 

4.8
4 

.37
 

4.6
4 

.64
 

4.6
4 

.70
 

4.6
4 

.57
 

ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์
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ตา
รา
ง 4
 (ต่
อ)

 

อง
คป์

ระ
กอ

บ 
ตัว

ชีว้
ัดส

มร
รถ

นะ
 

คว
าม

ถูก
ต้อ

ง 
(n

 =
 25

) 
คว

าม
เห
มา

ะส
ม 

(n
 =

 25
) 

คว
าม

เป็
น

ปร
ะโ
ยช

น ์
(n

 =
 25

) 

คว
าม

เป็
น 

ไป
ได

 ้
(n

 =
 25

) 

สรุ
ปผ

ลร
วม

 
ปร

ะเ
มิน

 

(�̅�
) 

SD
. 

(�̅�
) 

SD
. 

(�̅�
) 

SD
. 

(�̅�
) 

SD
. 

2. 
ทกั
ษะ
ที่เ
ก่ีย
วข
อ้ง

กบั
กา
รส
อน
พล
ศกึ
ษา

  
1. 
มีค
วา
มส
าม
าร
ถใ
นก
าร
ใช
ท้กั
ษะ
/ เท

คน
ิคก
าร
สอ
นท่ี
หล
าก
หล
าย

 
4.8

8 
.33

 
4.8

0 
.41

 
4.8

4 
.37

 
4.6

8 
.56

 
ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์
2. 
มีค
วา
มส
าม
าร
ถใ
นก
าร
บร
หิา
รจ
ดัก
าร
ชัน้
เรยี

น 
4.6

8 
.48

 
4.6

8 
.56

 
4.6

4 
.57

 
4.5

2 
.59

 
ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์

3. 
มีค
วา
มส
าม
าร
ถใ
นก
าร
ใช
ก้ร
ะบ
วน
กา
รค
ิดเ
ชิง
ระ
บบ

 วเิ
คร
าะ
ห ์
ปร
ะเม

ิน 
แล
ะ

สร
า้ง
สร
รค
 ์เพ
ื่อน
 าไ
ปส
ู่กา
รป
ระ
ยกุ
ตใ์
ชอ้
ยา่
งเป็

นรู
ปธ
รร
ม 

4.6
4 

.64
 

4.6
4 

.49
 

4.6
0 

.65
 

4.2
8 

.74
 

ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์

 
4. 
มีค
วา
มส
าม
าร
ถใ
นก
าร
เล
่นกี
ฬา
ชน
ิดต
่าง
 ๆ 
ได
 ้ใน

ระ
ดบั
พืน้

ฐา
นข
ึน้ไ
ป 

4.8
0 

.41
 

4.6
8 

.48
 

4.6
8 

.48
 

4.6
4 

.49
 

ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์
 

5. 
มีค
วา
มส
าม
าร
ถใ
นก
าร
จดั
กา
รแ
ข่ง
ขนั
กีฬ
าแ
ละ
กา
รต
ดัส
ินกี
ฬา
ชน
ิดต
่าง
 ๆ 

4.7
2 

.48
 

4.5
6 

.58
 

4.6
4 

.49
 

4.4
0 

.58
 

ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์
 

6. 
มีค
วา
มส
าม
าร
ถใ
นก
าร
จดั
กา
รเร
ียน
รูพ้
ลศ
กึษ

าใ
นศ
ตว
รร
ษท

ี่ 21
 

4.6
8 

.48
 

4.7
2 

.54
 

4.6
4 

.64
 

4.4
8 

.65
 

ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์

 
7. 
มีค
วา
มส
าม
าร
ถใ
นก
าร
เขยี

นแ
ผน
กา
รจ
ดัก
าร
เรยี

นรู
ท้า
งพ
ลศ
กึษ

า 
4.7

2 
.54

 
4.7

2 
.71

 
4.7

2 
.54

 
4.6

0 
.65

 
ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์

8. 
มีค
วา
มส
าม
าร
ถใ
นก
าร
สอ
นแ
ละ
ฝึก
ทกั
ษะ
กีฬ
าช
นดิ
ตา่
ง ๆ

 
4.7

2 
.46

 
4.6

0 
.50

 
4.7

6 
.52

 
4.4

8 
.71

 
ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์
9. 
มีค
วา
มส
าม
าร
ถใ
นก
าร
ใช
ท้กั
ษะ
กา
รว
ดัผ
ลแ
ละ
ปร
ะเม

ินผ
ลก
าร
เรีย

นรู
ท้า
ง 

พล
ศกึ
ษา

 
4.6

4 
.57

 
4.7

2 
.46

 
4.7

2 
.54

 
4.3

6 
.70

 
ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์

10
. ม
ีคว
าม
สา
มา
รถ
ใน
กา
รท
 าว
จิยั
แล
ะพ
ฒั
นา
นว
ตัก
รร
มก
าร
เรีย

นรู
ท้า
ง 

พล
ศกึ
ษา

 
4.6

0 
.58

 
4.4

8 
.65

 
4.5

2 
.71

 
4.3

2 
.69

 
ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์

  

160 



 
 

ตา
รา
ง 4
 (ต่
อ)

 

อง
คป์

ระ
กอ

บ 
ตัว

ชีว้
ัดส

มร
รถ

นะ
 

คว
าม

ถูก
ต้อ

ง 
(n

 =
 25

) 
คว

าม
เห
มา

ะส
ม 

(n
 =

 25
) 

คว
าม

เป็
น

ปร
ะโ
ยช

น ์
(n

 =
 25

) 

คว
าม

เป็
น 

ไป
ได

 ้
(n

 =
 25

) 

สรุ
ปผ

ลร
วม

 
ปร

ะเ
มิน

 

(�̅�
) 

SD
. 

(�̅�
) 

SD
. 

(�̅�
) 

SD
. 

(�̅�
) 

SD
. 

3. 
คณุ

ลกั
ษณ

ะแ
ละ

บคุ
ลิก
ภา
พก
าร
เป็
นค
รู

พล
ศกึ
ษา

  

1. 
มีจ
ิตว
ิญ
ญ
าณ

คว
าม
เป็
นค
รู แ
ละ
จร
รย
าบ
รร
ณ
วชิ
าช
ีพค

รู 
4.8

8 
.33

 
4.8

8 
.33

 
4.8

4 
.37

 
4.6

4 
.57

 
ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์
2. 
มีค
วา
มต
ระ
หน
กัรู
ด้า้
นค
ณุ
ธร
รม
 จร
ยิธ
รรม

 
4.8

8 
.33

 
4.7

6 
.52

 
4.8

4 
.37

 
4.5

2 
.59

 
ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์

3. 
ปร
ะพ
ฤต
ิแล
ะป
ฏิบ

ตัิต
นเ
หม
าะ
สม
เป็
นแ
บบ

อย
่าง
ที่ด
ี 

4.8
4 

.37
 

4.8
4 

.37
 

4.8
4 

.37
 

4.6
0 

.58
 

ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์
 

4. 
มีค
วา
มซ
ื่อส
ตัย
 ์สจุ

รติ
 ยตุ

ิธร
รม
 ม
ีคว
าม
เป็
นป
ระ
ชา
ธิไ
ตย

 
4.8

0 
.41

 
4.8

4 
.37

 
4.7

6 
.52

 
4.6

0 
.58

 
ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์
 

5. 
มีม

นษุ
ยส
มัพ

นัธ
ท์ี่ด
ีแล
ะป
รบั
ตวั
เขา้

กบั
ผูอ้
ื่น 
สา
มา
รถ
ท า
งา
นเ
ป็น
ทีม
แล
ะ

ท า
งา
นร
ว่ม
กบั
ผูอ้
ื่น 

4.8
0 

.41
 

4.7
6 

.44
 

4.7
6 

.44
 

4.5
2 

.59
 

ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์

 
6. 
มีจ
ิตอ
าส
า เ
สีย
สล
ะ เ
อือ้
เฟ้ื
อเ
ผ่ือ
แผ่
 ม
ีน า้
ใจ
 ช่ว

ยเ
หลื
อผ
ูอ้ื่น
 อ
ทุิศ
เวล

าต
่อก
าร

ท า
งา
นอ
ย่า
งเต

็มท
ี่ 

4.8
0 

.41
 

4.8
4 

.37
 

4.8
8 

.33
 

4.6
0 

.58
 

ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์

 
7. 
มีร
ะเบ

ียบ
วิน
ยั 
ตร
งต
่อเ
วล
า ม

คีว
าม
รบั
ผิด
ชอ
บ 
แล
ะเอ

าใ
จใ
ส่ต
่อก
าร
สอ
น

แล
ะง
าน
อื่น
 ๆ 

4.8
0 

.41
 

4.7
6 

.44
 

4.7
2 

.46
 

4.4
4 

.65
 

ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์

 
8. 
มีภ

าว
ะผ
ูน้ า
 ม
คีว
าม
มั่น
ใจ
แล
ะเช

ื่อม
ั่นใ
นต
นเ
อง
 แส

ดง
แล
ะร
บัฟั

งค
วา
ม

คิด
เห
็นอ
ยา่
งม
ีเห
ตผุ
ล 
แล
ะย
อม
รบั
กา
รเป

ล่ีย
นแ
ปล
ง 

4.8
8 

.33
 

4.8
4 

.37
 

4.7
6 

.52
 

4.6
0 

.58
 

ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์

 
9. 
ไม
่เส
พส่ิ
งเส

พต
ิด 
ไม
่ดืม่
สรุ
าห
รอื
ขอ
งม
ึนเ
มา
ใน
เวล

าร
าช
กา
ร 

4.6
8 

.63
 

4.7
2 

.54
 

4.7
6 

.52
 

4.4
8 

.65
 

ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์
 

10
. ม
ีรูป
รา่
ง ล

กัษ
ณ
ะท
า่ท
าง
ที่เ
หม
าะ
สม
กบั
กา
รเป็

นค
รูพ
ลศ
กึษ

า 
4.8

0 
.50

 
4.8

0 
.50

 
4.7

6 
.52

 
4.6

0 
.71

 
ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์

11
. ม
ีกา
รแ
ต่ง
ตวั
ที่เ
หม
าะ
สม
กบั
กา
รป
ฏิบ

ตัิก
าร
สอ
นพ

ลศ
กึษ

า 
4.8

8 
.33

 
4.8

4 
.37

 
4.8

8 
.33

 
4.6

4 
.57

 
ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์
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ตา
รา
ง 4
 (ต่
อ)

 

อง
คป์

ระ
กอ

บ 
ตัว

ชีว้
ัดส

มร
รถ

นะ
 

คว
าม

ถูก
ต้อ

ง 

(n
 =

 2
5
) 

คว
าม

เห
มา

ะส
ม 

(n
 =

 2
5
) 

คว
าม

เป็
น

ปร
ะโ
ยช

น ์

(n
 =

 2
5
) 

คว
าม

เป็
น 

ไป
ได

 ้

(n
 =

 2
5
) 

สรุ
ปผ

ลร
วม

 

ปร
ะเ
มิน

 

(𝐗
) 

SD
. 

(𝐗
) 

SD
. 

(𝐗
) 

SD
. 

(𝐗
) 

SD
. 

 
12

. ม
ีน า้
ใจ
นกั
กีฬ

า ข
ยนั
หม

ั่นเ
พยี
ร อ

ดท
น 
กร
ะฉ
บัก
ระ
เฉ
ง ก

ระ
ตือ
รอื
รน้
 

แค
ล่ว
คล่
อง
ว่อ
งไว

ต่อ
กา
รท
 าง
าน

 
4.8

4 
.37

 
4.8

4 
.37

 
4.8

4 
.37

 
4.6

4 
.64

 
ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์

 
1

3
. ม
ีสขุ
ภา
พส
มบ

รูณ
ท์ัง้
ดา้
นร
า่ง
กา
ยแ
ละ
จิต
ใจ
 อ
อก
ก า
ลงั
กา
ยส
ม ่า
เส
มอ
 แล

ะ
รูจ้
กัใ
ชเ้
วล
าว
า่ง
ให
เ้ป็
นป

ระ
โย
ชน

 ์
4.8

0 
.50

 
4.7

6 
.52

 
4.7

2 
.61

 
4.4

8 
.77

 
ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์

1
4

. ม
ีกา
รด
แูล
สขุ
ภา
พแ
ละ
รกั
ษา
คว
าม
สะ
อา
ดข
อง
รา่
งก
าย
เป็
นป

ระ
จ า

 
4.8

0 
.50

 
4.8

4 
.37

 
4.8

4 
.37

 
4.5

6 
.58

 
ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์

4. 
แร
งจ
งูใ
จแ
ละ
คว
าม

มุ่ง
มั่น
ตอ่
วิช
าช
ีพค

รู
พล
ศกึ
ษา

 

1
. ม
ีทกั
ศน
คต
เิช
ิงบ
วก
 ย
อม
รบั
ต่อ
กา
รเป

ล่ีย
นแ
ปล
ง 

4.7
2 

.46
 

4.7
6 

.44
 

4.8
0 

.41
 

4.4
0 

.71
 

ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์
2

. ส
าม
าร
ถว
ินจิ
ฉยั
ตน
เอ
งต
าม
คว
าม
เป็
นจ
รงิ
 แล

ะส
าม
าร
ถแ
กไ้
ขป
รบั
ปรุ
ง

ขอ้
บก
พร
อ่ง
 เห
็นค
ณุ
ค่า
ใน
ตน
เอ
ง 

4.6
0 

.58
 

4.6
0 

.58
 

4.6
8 

.48
 

4.3
6 

.70
 

ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์

3
. ม
ีคว
าม
รกั
 ค
วา
มศ
รทั
ธา
 ค
วา
มภ
าค
ภมู

ิใจ
 แล

ะเจ
คต
ิที่ด
ีตอ่
วิช
าช
พีค

รูพ
ล

ศกึ
ษา

 
4.8

4 
.47

 
4.8

8 
.33

 
4.9

2 
.28

 
4.6

0 
.71

 
ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์

4
. ม
ีคว
าม
กร
ะต
ือร
ือร
น้ 
ตื่น
ตวั
 ใฝ่
รู ้ส

นใ
จ ร
วม
ทัง้
แส
วง
หา
คว
าม
รูท้
ทา
งพ
ล

ศกึ
ษา
แล
ะป
ระ
สบ
กา
รณ

ท์ า
งา
นเ
พิ่ม

เต
ิมเ
พื่อ
พฒั

นา
ตน
เอ
งส
ู่กา
รเป็

นม
ืออ
าช
ีพ 

4.8
8 

.44
 

4.8
8 

.33
 

4.9
2 

.28
 

4.5
6 

.71
 

ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์
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ตา
รา
ง 4
 (ต่
อ)

 

อง
คป์

ระ
กอ

บ 
ตัว

ชีว้
ัดส

มร
รถ

นะ
 

คว
าม

ถูก
ต้อ

ง 

(n
 =

 2
5
) 

คว
าม

เห
มา

ะส
ม 

(n
 =

 2
5
) 

คว
าม

เป็
น

ปร
ะโ
ยช

น ์

(n
 =

 2
5
) 

คว
าม

เป็
น 

ไป
ได

 ้

(n
 =

 2
5
) 

สรุ
ปผ

ลร
วม

 

ปร
ะเ
มิน

 

(𝐗
) 

SD
. 

(𝐗
) 

SD
. 

(𝐗
) 

SD
. 
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ตาราง 5 สรุปขอ้ ขอ้ที่ ค่าที่ยงตรง ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเชื่อมั่นของแบบวดัสมรรถนะการ
จดัการเรียนรูพ้ลศึกษา ส าหรบันกัศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลยั
ราชภฏั เพื่อรองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ 

แบบวัดสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้พลศึกษาฯ 

จ านวน
ตัวชีว้ัด 

จ านวน
ข้อ 

ข้อที ่ ค่าความ
เทีย่งตรง
(IOC) 

ค่าอ านาจ
จ าแนก 

ค่าความ
เชื่อม่ัน 

1. ดา้นความรูใ้นศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้ง
กบัพลศกึษา 

11 11 1 - 11 1.00 .32 - .84 .88 

2. ดา้นทกัษะที่เก่ียวขอ้งกบัการสอน 
พลศกึษา 

10 10 12 - 21 1.00 .22 - .74 .86 

3. ดา้นคณุลกัษณะและบคุลิกภาพ
การเป็นครูพลศกึษา 

14 14 22 - 35 1.00 .32 - .88 .93 

4. ด้านแรงจูงใจและความมุ่งมั่น
ต่อวิชาชีพครูพลศกึษา 

4 4 36 - 39 1.00 .41 - .81 .80 

5. ด้านการรู ้เท่ าทัน วิทยาการ
สมยัใหม่ 

4 4 40 - 43 1.00 .64 - 77 .83 

รวมทัง้ฉบบั 43 43 1 – 43 1.00  .95 

 
จากตาราง 5 พบว่า ผลการหาคุณภาพแบบวดัสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา ส าหรบั

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อรองรบัแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ ผูว้ิจัยพิจารณาคุณภาพของแบบวัด ดา้นความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา ค่าอ านาจจ าแนก 
ค่าความเชื่อมั่น พบว่า ค่าความเที่ยงตรงที่ประเมินโดยผูเ้ชี่ยวชาญ ซึ่งมีความเห็นว่าแบบวดัสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้พลศึกษา ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อรองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ มีความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา จ านวน 43 ข้อ 
ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validity) โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence; IOC) จากผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ไดค่้าความเที่ยงตรงเชิง
เนือ้หา 1.00 ทุกขอ้ ผูว้ิจยัจึงไดด้  าเนินการปรบัปรุงขอ้ใชท้ี่ใชภ้าษาไม่ชดัเจนในการสื่อความหมายตาม
ค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญ จากนัน้น าแบบวดัสมรรถนะการจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา ส าหรบันกัศึกษาฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั เพื่อรองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ ไป
ทดลองใช้ (Try out) เพื่อหาคุณภาพเครื่องมือกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชา 
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พลศึกษา (นักศึกษาชั้นปีที่  5) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ านวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง ตอบแบบวัดสมรรถนะฯ เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้ค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาซ (Cronbach’s Alpha Coefficient) ที่มีค่าความเชื่อมั่นตั้งแต่ 0.70 
ขึน้ไป เพื่อพิจารณารายขอ้ รายดา้น และทัง้ฉบบั ทัง้นีไ้ดค่้าความเชื่อมั่นรายดา้นเท่ากับ .80- .93 และ
ค่าความเชื่อมั่นทัง้ฉบบัเท่ากบั .95 

ตอนที ่3 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างรูปแบบเชิงสมมติฐานกับข้อมูลเชิง
ปริมาณด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยันด้วย
โปรแกรม LISREL 

3.1 ผลการวิเคราะหค์่าสถิติพืน้ฐานของตัวชีว้ัดในแต่ละองคป์ระกอบ 
ในขัน้ตอนนีเ้ป็นการน าเสนอค่าสถิติพืน้ฐานของตัวชีว้ัดในแต่ละองคป์ระกอบโดยการ

เรียงเป็นรายองคป์ระกอบ ดงัปรากฏผลตามตาราง 6 – 10 
3.1.1 องคป์ระกอบดา้นความรูใ้นศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกบัพลศกึษา (Knowledge) 

ตาราง 6 ค่าเฉลี่ย (X̅) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) ค่าความเบ ้(Skewness) และค่าความโด่ง
(Kurtosis) ของตวัชีว้ดัในองคป์ระกอบดา้นความรูใ้นศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกบัพลศึกษา (n = 200) 

ล าดับ 
ตัวชีว้ัด 

ค่าเฉล่ีย 
(�̅�) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD.) 

ค่าความเบ ้
(Skewness) 

ค่าความโด่ง 
(Kurtosis) 

1 Kno1 4.47 .44 -.14 -1.24 
2 Kno2 4.43 .46 -.24 -.74 
3 Kno3 4.41 .56 -.56 -.55 
4 Kno4 4.42 .47 -.24 -.63 
5 Kno5 4.33 .55 -.29 -.72 
6 Kno6 4.22 .59 -.19 .51 
7 Kno7 4.62 .39 -.50 -1.19 
8 Kno8 4.48 .48 -.51 -.42 
9 Kno9 4.61 .43 -1.00 .89 
10 Kno10 4.57 .41 -.44 -1.04 
11 Kno11 4.57 .44 -.81 .29 
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จากตาราง 6 พบว่า ตวัชีว้ดัขององคป์ระกอบดา้นความรูใ้นศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกบัพลศกึษา มี
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.22 ถึง 4.62 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตั้งแต่ ..39 ถึง .59 โดยตัวชีว้ัดที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ไดแ้ก่ ตัวชีว้ัด Kno7 (X̅= 4.62, S.D= .39) รองลงมา ไดแ้ก่ ตัวชีว้ัด Kno9 (X̅= 4.61, S.D= .43) 
ตวัชีว้ดัที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสดุ ไดแ้ก่ ตวัชีว้ดั Kno6 (X̅= 4.22, S.D= .59) 

เมื่อพิจารณาค่าความเบ้ (Skewness) พบว่า ลักษณะการแจกแจงของข้อมูลตัวชี ้วัดใน
องคป์ระกอบนี ้ทั้งหมดเบท้างลบ (Negative Skewness) ซึ่งสามารถพิจารณาไดจ้ากค่าความเบข้อง
ขอ้มูลทัง้หมดที่มีค่าเป็นลบ แสดงว่ามีค่าคะแนนสูง (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2547) และเมื่อพิจารณาค่า
ความโด่ง (Kurtosis) พบว่าลักษณะการแจกแจงของตัวชีว้ัดในองคป์ระกอบนีเ้กือบทุกตัวมีค่าความ
โด่งน้อยหรือเตีย้แบนกว่าโคง้ปกติ (Platykurtic) ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากค่าความโด่งของข้อมูล
เกือบทุกตัวมีค่าเป็นลบ หรือน้อยกว่า 0 แสดงให้เห็นว่าตัวชีว้ัดเกือบทุกตัวมีการกระจายของขอ้มูล
ออกจากค่าเฉลี่ยมากกว่าการแจกแจงปกติ ยกเวน้ในตัวชีว้ดั Kno6 ตัวชีว้ัด Kno9 และตวัชีว้ดั Kno11 
ที่มีค่าเป็นบวก หรือมากกว่า 0 แสดงว่าตวัชีว้ดั Kno6 ตวัชีว้ดั Kno9 และตวัชีว้ดั Kno11 มีการกระจาย
ของขอ้มลูออกจากค่าเฉลี่ยค่อนขา้งนอ้ยกว่าการแจกแจงปกติ (Glass & Hopsins, 1995, p.92) 

 

3.1.2 องคป์ระกอบดา้นทกัษะที่เก่ียวขอ้งกบัการสอนพลศกึษา (InsSkill) 

ตาราง 7 ค่าเฉลี่ย (X̅) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) ค่าความเบ ้(Skewness) และค่าความโด่ง
(Kurtosis) ของตวัชีว้ดัในองคป์ระกอบดา้นทกัษะที่เก่ียวขอ้งกบัการสอนพลศกึษา (n = 200) 

ล าดับ ตัวชีว้ัด 
ค่าเฉล่ีย 
(�̅�) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD.) 

ค่าความเบ ้
(Skewness) 

ค่าความโด่ง 
(Kurtosis) 

1 Ins1 4.45 .49 -.50 -.20 
2 Ins2 4.45 .48 -.44 -.41 
3 Ins3 4.33 .54 -.28 -.60 
4 Ins4 4.66 .39 -.99 .75 
5 Ins5 4.60 .42 -.83 .32 
6 Ins6 4.39 .55 -.43 -.71 
7 Ins7 4.47 .48 -.56 -.17 
8 Ins8 4.59 .45 -.86 .30 
9 Ins9 4.43 .53 -.48 -.60 
10 Ins10 4.36 .56 -.38 -.73 
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จากตาราง 7 พบว่า ตัวชีว้ัดองค์ประกอบด้านทักษะที่เก่ียวข้องกับการสอนพลศึกษา มี
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.33 ถึง 4.66 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตั้งแต่ .39 ถึง .56 โดยตัวชีว้ัดที่มีค่าเฉลี่ย
สงูสดุ ไดแ้ก่ ตัวชีว้ัด Ins4 (X̅= 4.66, S.D= .39) รองลงมาไดแ้ก่ Ins5 (X̅= 4.60, S.D= 42) ส่วนตัวชีว้ัด
ที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสดุ ไดแ้ก่ ตวัชีว้ดั Ins3 (X̅= 4.33, S.D= .54)  

เมื่อพิจารณาค่าความเบ้ (Skewness) พบว่า ลักษณะการแจกแจงของข้อมูลตัวชี ้วัดใน
องคป์ระกอบนี ้ทั้งหมดเบท้างลบ (Negative Skewness) แสดงว่าตัวชีว้ัดในองคป์ระกอบนีท้ั้งหมดมี
ค่าคะแนนสูง และเมื่อพิจารณาค่าความโด่ง (Kurtosis) พบว่า ลักษณะการแจกแจงของตัวชีว้ัดใน
องค์ประกอบนี ้เกือบทุกตัวมีค่าความโด่งน้อยหรือเตี ้ยแบนกว่าโค้งปกติ (Platykurtic) ซึ่งสามารถ
พิจารณาไดจ้ากค่าความโด่งของขอ้มูลเกือบทุกตวัมีค่าเป็นลบ หรือนอ้ยกว่า 0 แสดงใหเ้ห็นว่าตวัชีว้ัด
เกือบทุกตวัมีการกระจายของขอ้มูลออกจากค่าเฉลี่ยมากกว่าการแจกแจงปกติ ยกเวน้ในตวัชีว้ดั Ins4 
ตวัชีว้ัด Ins5 และตวัชีว้ัด Ins8 ที่มีค่าเป็นบวก หรือมากกว่า 0 แสดงว่าตัวชีว้ัด Ins4 ตัวชีว้ดั Ins5 และ
ตวัชีว้ดั Ins8 มีการกระจายของขอ้มลูออกจากค่าเฉลี่ยค่อนขา้งนอ้ยกว่าการแจกแจงปกติ 
 

3.1.3 องคป์ระกอบดา้นคณุลกัษณะและบุคลิกภาพการเป็นครูพลศึกษา (AttCha) 

ตาราง 8 ค่าเฉลี่ย (X̅) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) ค่าความเบ ้(Skewness) และค่าความโด่ง
(Kurtosis) ของตวัชีว้ดัในองคป์ระกอบดา้นคณุลกัษณะและบุคลิกภาพการเป็นครูพลศึกษา 
 (n = 200) 

ล าดับ ตัวชีว้ัด 
ค่าเฉล่ีย 
(�̅�) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD.) 

ค่าความเบ ้
(Skewness) 

ค่าความโด่ง 
(Kurtosis) 

1 Atc1 4.65 .42 -1.39 2.39 
2 Atc2 4.70 .37 -.83 -.66 
3 Atc3 4.67 .39 -1.04 .76 
4 Atc4 4.69 .37 -1.26 1.74 
5 Atc5 4.72 .36 -1.40 2.17 
6 Atc6 4.69 .38 -1.25 1.44 
7 Atc7 4.67 .41 -1.15 .94 
8 Atc8 4.61 .44 -.88 .01 
9 Atc9 4.73 .37 -1.80 4.85 
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ตาราง 8 (ต่อ) 

ล าดับ ตัวชีว้ัด 
ค่าเฉล่ีย 
(�̅�) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD.) 

ค่าความเบ ้
(Skewness) 

ค่าความโด่ง 
(Kurtosis) 

10 Atc10 4.61 .48 -1.30 1.35 
11 Atc11 4.74 .36 -1.24 .40 
12 Atc12 4.72 .37 -1.46 2.35 
13 Atc13 4.73 .33 -.97 -.19 
14 Atc14 4.79 .31 -1.28 .53 

 
จากตาราง 8 พบว่า ตัวชี ้วัดองค์ประกอบด้านคุณลักษณะและบุคลิกภาพการเป็นครู 

พลศึกษา มีค่าเฉลี่ยตัง้แต่ 4.61 ถึง 4.79 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตัง้แต่ .31 ถึง .48 โดยตวัชีว้ดัที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ไดแ้ก่ ตัวชีว้ัด Atc14 (X̅= 4.79, S.D= .31) รองลงมาไดแ้ก่ Atc11 (X̅= 4.74, S.D= .36) 
สว่นตวัชีว้ดัที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสดุ ไดแ้ก่ ตวัชีว้ดั Atc10 (X̅= 4.61, S.D= .48)  

เมื่อพิจารณาค่าความเบ้ (Skewness) พบว่า ลักษณะการแจกแจงของข้อมูลตัวชี ้วัดใน
องคป์ระกอบนีท้ัง้หมดเบท้างลบ (Negative Skewness) แสดงว่าตวัชีว้ดัในองคป์ระกอบนีท้ัง้หมดมีค่า
คะแนนสูง และเมื่อพิจารณาค่าความโด่ง (Kurtosis) พบว่า ลักษณะการแจกแจงของตัวชี ้วัดใน
องคป์ระกอบนีเ้กือบทุกตัวมีความสูงโด่งมากกว่าโค้งปกติ (Leptokurtic) ซึ่งสามารถพิจารณาไดจ้าก
ค่าความโด่งของขอ้มลูออกจากค่าเฉลี่ยค่อนขา้งนอ้ยกว่าการแจกแจงปกติ ยกเวน้ในตวัชีว้ดั Atc2 และ
ตัวชีว้ัด Atc13 ที่มีค่าเป็นลบ หรือน้อยกว่า 0 แสดงให้เห็นว่าตัวชีว้ัด Atc2 และตัวชีว้ัด Atc13 มีการ
กระจายของขอ้มลูออกจากค่าเฉลี่ยมากกว่าการแจกแจงปกติ 
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3.1.4 องคป์ระกอบดา้นแรงจงูใจและความมุ่งมั่นต่อวิชาชีพครูพลศึกษา (Motive) 

ตาราง 9 ค่าเฉลี่ย (X̅) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) ค่าความเบ ้(Skewness) และค่าความโด่ง
(Kurtosis) ของตวัชีว้ดัในองคป์ระกอบดา้นแรงจงูใจและความมุ่งมั่นต่อวิชาชีพครูพลศึกษา 
(n = 200) 

ล าดับ ตัวชีว้ัด 
ค่าเฉล่ีย 
(�̅�) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD.) 

ค่าความเบ ้
(Skewness) 

ค่าความโด่ง 
(Kurtosis) 

1 Mot1 4.71 .36 -.87 -.43 
2 Mot2 4.60 .41 -.60 -.71 
3 Mot3 4.73 .35 -1.04 -.03 
4 Mot4 4.62 .42 -1.04 1.00 

 
จากตาราง 9 พบว่า ตัวชี ้วัดองค์ประกอบด้านแรงจูงใจและความมุ่งมั่นต่อวิชาชีพครู 

พลศึกษา มีค่าเฉลี่ยตัง้แต่ 4.60 ถึง 4.73 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตัง้แต่ .35 ถึง ..42 โดยตวัชีว้ดัที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ตัวชีว้ัด Mot3 (X̅= 4.73, S.D= .35) รองลงมาไดแ้ก่ Mot1 (X̅= 4.71, S.D= .36) 
สว่นตวัชีว้ดัที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสดุ ไดแ้ก่ ตวัชีว้ดั Mot2 (X̅= 4.60, S.D= .41)  

เมื่อพิจารณาค่าความเบ้ (Skewness) พบว่า ลักษณะการแจกแจงของข้อมูลตัวชี ้วัดใน
องคป์ระกอบนีท้ัง้หมดเบท้างลบ (Negative Skewness) แสดงว่าตวัชีว้ดัในองคป์ระกอบนีท้ัง้หมดมีค่า
คะแนนสูง และเมื่อพิจารณาค่าความโด่ง (Kurtosis) พบว่า ลักษณะการแจกแจงของตัวชี ้วัดใน
องคป์ระกอบนีเ้กือบทุกตวัมีความโด่งนอ้ยหรือเตีย้แบนกว่าโคง้ปกติ (Platykurtic) ซึ่งสามารถพิจารณา
ไดจ้ากค่าความโด่งของขอ้มูลเกือบทุกตัวมีค่าเป็นลบ หรือนอ้ยกว่า 0 แสดงใหเ้ห็นว่าตัวชีว้ดัเกือบทุก
ตวัมีการกระจายของขอ้มลูออกจากค่าเฉลี่ยมากกว่าการแจกแจงปกติ ยกเวน้ตวัชีว้ดั Mot4 ที่มีค่าเป็น
บวก หรือมากกว่า 0 แสดงว่าตวัชีว้ดั Mot4 มีการกระจายของขอ้มลูออกจากค่าเฉลี่ยค่อนขา้งนอ้ยกว่า
การแจกแจงปกติ 
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3.1.5 องคป์ระกอบดา้นการรูเ้ท่าทนัวิทยาการสมยัใหม่ (TechLit) 

ตาราง 10 ค่าเฉลี่ย (X̅) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) ค่าความเบ ้(Skewness) และค่าความโด่ง
(Kurtosis) ของตวัชีว้ดัในองคป์ระกอบดา้นการรูเ้ท่าทนัวิทยาการสมยัใหม่ (n = 200) 

ล าดับ ตัวชีว้ัด 
ค่าเฉล่ีย 
(�̅�) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD.) 

ค่าความเบ ้
(Skewness) 

ค่าความโด่ง 
(Kurtosis) 

1 Tel1 4.52 .44 -.43 -.59 
2 Tel2 4.15 .73 -.43 -.60 
3 Tel3 4.34 .54 -.39 -.68 
4 Tel4 4.45 .49 -.37 -.82 

 
จากตาราง 10 พบว่า ตัวชีว้ัดองค์ประกอบด้านการรูเ้ท่าทันวิทยาการสมัยใหม่มีค่าเฉลี่ย

ตัง้แต่ 4.15 ถึง 4.52 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตัง้แต่ .44 ถึง .73 โดยตวัชีว้ดัที่มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ ไดแ้ก่ 
ตัวชีว้ดั Tel1 (X̅= 4.52, S.D= .44) รองลงมาไดแ้ก่ Tel4 (X̅= 4.45, S.D= .49) ส่วนตัวชีว้ัดที่มีค่าเฉลี่ย
ต ่าสดุ ไดแ้ก่ ตวัชีว้ดั Tel2 (X̅= 4.15, S.D= .73)  

เมื่อพิจารณาค่าความเบ้ (Skewness) พบว่า ลักษณะการแจกแจงของข้อมูลตัวชี ้วัดใน
องคป์ระกอบนีท้ัง้หมดเบท้างลบ (Negative Skewness) แสดงว่าตวัชีว้ดัในองคป์ระกอบนีท้ัง้หมดมีค่า
คะแนนสูง และเมื่อพิจารณาค่าความโด่ง (Kurtosis) พบว่า ลักษณะการแจกแจงของตัวชี ้วัดใน
องคป์ระกอบนีท้ัง้หมดมีความโด่งนอ้ยหรือเตีย้แบนกว่าโคง้ปกติ (Platykurtic) แสดงว่าตวัชีว้ดัทุกตวัมี
การกระจายของขอ้มลูออกจากค่าเฉลี่ยมากกว่าการแจกแจงปกติ 

3.2 ผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยัน 
ในขั้นตอนนีเ้ป็นผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยัน ซึ่งวิเคราะหโ์ดยใชโ้ปรแกรม 

LISREL ด าเนินการวิเคราะหใ์น 2 ขัน้ตอน คือ ขัน้ตอนที่ 1 การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบั
หนึ่ง (First order confirmatory factor analysis) ของตัวชีว้ัดในแบบจ าลองแต่ละองค์ประกอบดัง
รายละเอียดในหวัขอ้ย่อย 3.2.1 ถึง 3.2.5 และขัน้ตอนที่ 2 การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดับ
สอง (Second order confirmatory factor analysis) ขององค์ประกอบในแบบจ าลองตัวชี ้วัด
สมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาส าหรบันกัศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏั เพื่อรองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ ดงัรายละเอียดในหวัขอ้ย่อย 3.2.6 
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3.2.1 องคป์ระกอบดา้นความรูใ้นศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกบัพลศกึษา (Knowledge) 
จากการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของตัวชีว้ัดในแบบจ าลอง

องค์ประกอบด้านความรูใ้นศาสตรท์ี่ เก่ียวข้องกับพลศึกษา (Knowledge) เพื่อตรวจสอบความ
สอดคลอ้งของแบบจ าลององคป์ระกอบดา้นความรูใ้นศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกบัพลศึกษา (Knowledge) 
กับขอ้มูลเชิงปริมาณ เมื่อก าหนดว่าความคลาดเคลื่อนในการวัดไม่มีความสัมพันธ์กันนั้น ผลการ
วิเคราะหพ์บว่าแบบจ าลององค์ประกอบด้านความรูใ้นศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกับพลศึกษา (KNO) ไม่
สอดคล้องกับขอ้มูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยจึงปรบัรูปแบบ โดยพิจารณาจากดัชนีปรบัรูปแบบ (Model 
Indices) ซึ่งเป็นค่าความคาดหวังในการลดลงของค่าไค-สแควร ์เมื่อก าหนดค่าพารามิเตอรใ์หเ้ป็น
อิสระ โดยด าเนินการปรบัรูปแบบโดยการเพิ่มเสน้อิทธิพลในรูปของเมตริกซค์วามแปรปรวน ความ
แปรปรวนร่วมระหว่างความคลาดเคลื่อนของตัวแปรสงัเกตไดภ้ายนอก (Theta Delta: TD) ครัง้ละ 1 
เสน้ เป็นจ านวนทัง้หมด 14 เสน้ ท าใหไ้ดแ้บบจ าลององคป์ระกอบดา้นความรูใ้นศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกบั
พลศึกษา (Knowledge) ที่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงปริมาณ ดังรายละเอียดภาพประกอบ 11 และ
ตาราง 11 ดงันี ้

 

ภาพประกอบ 11 แบบจ าลององคป์ระกอบดา้นความรูใ้นศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกบัพลศึกษา
(Knowledge) 
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ตาราง 11 ผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัหนึ่งของแบบจ าลององคป์ระกอบดา้นความรู้
ในศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกบัพลศึกษา (Knowledge) 

ล าดับ ตัวชีว้ัด 
น ้าหนักองคป์ระกอบ 

b (SE) R2 
สัมประสิทธิ์ 

คะแนนองคป์ระกอบ 
1 Kno1 0.40**(0.03) 0.45 0.16 
2 Kno2 0.43**(0.03) 0.50 0.13 
3 Kno3 0.59**(0.04) 0.75 0.83 
4 Kno4 0.39**(0.04) 0.38 0.08 
5 Kno5 0.48**(0.04) 0.47 0.10 
6 Kno6 0.48**(0.04) 0.41 0.08 
7 Kno7 0.37**(0.03) 0.48 0.19 
8 Kno8 0.46**(0.03) 0.57 0.17 
9 Kno9 0.36**(0.03) 0.36 0.48 
10 Kno10 0.38**(0.03) 0.48 0.15 
11 Kno11 0.40**(0.03) 0.45 0.23 

Chi-square   =    38.99                  df      =      30                   p      =     0.13 
GFI   =    0.96                            AGFI   =   0.91                 RMSEA   =   0.04 

** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
ภาพประกอบ 11 และผลการวิเคราะหต์าราง 11 พบว่า แบบจ าลององคป์ระกอบดา้นความรู้

ในศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกับพลศึกษา (Knowledge) มีความสอดคลอ้งกับขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยพิจารณา
ได้จากค่าไค-สแควร ์ที่มี ค่าเท่ากับ 38.99 และมีค่าความน่าจะเป็นที่ เหตุการณ์นี ้จะเกิดขึน้ ถ้า
สมมติฐานหลักเป็นจริงเท่ากับ 0.13 ที่องศาอิสระเท่ากับ 30 นอกจากนีย้ังสามารถพิจารณาความ
สอดคลอ้งของแบบจ าลองไดจ้ากค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) ซึ่งมีค่า 0.96 และค่าดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืนที่ปรบัแก้แล้ว (AGFI) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.91 รวมทั้งค่าดัชนีรากที่สองเฉลี่ยของ
ความแตกต่างโดยประมาณ (RMSEA) ซึ่งมีค่าเท่ากบั 0.04 

เมื่อพิจารณาค่าน ้าหนักองค์ประกอบ (b) ของตัวชี ้วัดทั้ง 11 ตัวชี ้วัด พบว่า ค่าน ้าหนัก
องคป์ระกอบมีค่าเป็นบวก โดยมีขนาดตัง้แต่ 0.36 ถึง 0.59 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุก
ค่า แสดงว่าตัวชีว้ัดเหล่านีเ้ป็นตัวชีว้ัดที่ส  าคัญขององคป์ระกอบดา้นความรูใ้นศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกับ 
พลศึกษา (Knowledge) โดยตัวชี ้วัดที่มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบมากที่สุด คือ ตัวชี ้วัด Kno3 มีค่า
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น า้หนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.59 รองลงมาคือตัวชีว้ัด Kno5 และ Kno6 มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ 0.48 ทัง้ 3 ตวัชีว้ดัมีค่าสมัประสิทธิ์การพยากรณ ์(R2) เท่ากบั 0.75, 0.47 และ 0.41 ตามล าดับ 
หมายความว่าตัวชีว้ดั Kno3 สามารถอธิบายความแปรปรวนขององคป์ระกอบดา้นความรูใ้นศาสตรท์ี่
เก่ียวข้องกับพลศึกษา ได้ร ้อยละ 75 รองลงมาคือ Kno5 สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
องค์ประกอบด้านความรูใ้นศาสตรท์ี่ เก่ียวข้องกับพลศึกษา ได้รอ้ยละ 47 ในขณะที่ตัวชีว้ัด Kno6 
สามารถอธิบายความแปรปรวนขององค์ประกอบด้านความรูใ้นศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกับพลศึกษา ได ้
รอ้ยละ 41 ตามล าดบั 

และเมื่อพิจารณาค่าสมัประสิทธิ์คะแนนองคป์ระกอบ (Factor Score Coefficient) พบว่า ค่า
สมัประสิทธิ์คะแนนองคป์ระกอบ เป็นค่าท่ีบ่งบอกถึงอิทธิพลของตัวชีว้ดัแต่ละตัวที่มีต่อองคป์ระกอบ
ดา้นความรูใ้นศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกับพลศึกษา (Knowledge) มีมากน้อย และเป็นค่าที่ใช้ในการถ่วง
น า้หนักในการสรา้งสมการสเกลองค์ประกอบด้านความรูใ้นศาสตรท์ี่เก่ียวข้องกับพลศึกษา พบว่า
ตัวชีว้ัดในองค์ประกอบดา้นความรูใ้นศาสตรท่ี์เก่ียวข้องกับพลศึกษาท่ีมีค่าสัมประสิทธิ์ท่ีมีคะแนน
องค์ประกอบสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่  ตัวชี ้วัด Kno3 รองลงมาคือ ตัวชี ้วัด Kno9 และ Kno11 
ตามล าดบั 

ส าหรบัการสรา้งสเกลองคป์ระกอบ ผูวิ้จยัไดน้ าค่าสมัประสิทธิ์คะแนนองคป์ระกอบท่ีไดจ้าก
การวิเคราะห์มาใช้ในการสรา้งสเกลองค์ประกอบด้านความรู้ในศาสตรท์ี่ เก่ียวข้องกับพลศึกษา 
(Knowledge) ด้วยวิธีการบวกเพื่อให้ได้สมการพยากรณ์ และเป็นตัวแปรใหม่ส าหรับการน าไป
วิเคราะหเ์พื่อพัฒนาเป็นแบบจ าลองตัวชีว้ดัสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา ส าหรบันักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อรองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ
ต่อไป ซึ่งไดส้เกลองคป์ระกอบ ดงัสมการต่อไปนี ้

Knowledge = 0.16(Kno1) + 0.13(Kno2) + 0.83(Kno3) + 0.08(Kno4) + 0.10(Kno5) 
+ 0.08(Kno6) + 0.19(Kno7) + 0.17(Kno8) + 0.48(Kno9) + 0.15(Kno10) + 
0.23(Kno11) 

จากสมการสเกลองค์ประกอบดังกล่าวข้างต้น พบว่า การเปลี่ยนแปลงของตัวชีว้ัด Kno3 
ส่งผลต่อองคป์ระกอบดา้นความรูใ้นศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกับพลศึกษา (Knowledge) มากที่สุด กล่าวคือ 
การเพิ่มหรือลดลงของค่าคะแนนของตัวชีว้ัด Kno3 1 หน่วย ท าใหค่้าคะแนนองคป์ระกอบดา้นความรู้
ในศาสตรท์ี่ เก่ียวข้องกับพลศึกษา (Knowledge) เพิ่มขึน้หรือลดลง 0.83 หน่วยในทิศทางเดียวกัน  
(ในองค์ประกอบอ่ืน ๆ ผู้วิจัยใช้แนวทางการแปลผลการวิเคราะห์เช่นเดียวกันกับการแปลผลใน
องคป์ระกอบนีทุ้กประการ) 
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3.2.2 องคป์ระกอบดา้นทกัษะที่เก่ียวขอ้งกบัการสอนพลศกึษา (InsSkill) 
จากการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของตัวชีว้ัดในแบบจ าลอง

องคป์ระกอบดา้นทักษะที่เก่ียวขอ้งกับการสอนพลศึกษา (InsSkill) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง
ของแบบจ าลององค์ประกอบด้านทักษะที่เก่ียวข้องกับการสอนพลศึกษา (InsSkill) กับข้อมูลเชิง
ปริมาณ เมื่อก าหนว่าความคลาดเคลื่อนในการวัดไม่มีความสัมพันธ์กัน ผลการวิเคราะห์พบว่า 
แบบจ าลององค์ประกอบด้านทักษะที่เก่ียวข้องกับการสอนพลศึกษา (InsSkill)  ไม่สอดคล้องกับ
ขอ้มลูเชิงปริมาณ ผูว้ิจัยจึงปรบัรูปแบบ โดยพิจารณาจากดัชนีปรบัรูปแบบ (Model Indices) ซึ่งเป็น
ค่าความคาดหวังในการลดลงของค่าไค-สแควร ์เมื่อก าหนดค่าพารามิเตอรใ์ห้เป็นอิสระ โดยได้
ด าเนินการปรบัรูปแบบโดยการเพิ่มเสน้อิทธิพลในรูปของเมตรกิซค์วามแปรปรวน ความแปรปรวนรว่ม
ระหว่างความคลาดเคลื่อนของตัวแปรสังเกตได้ภายนอก (Theta Delta: TD) ครั้งละ 1 เส้น เป็น
จ านวนทัง้หมด 9 เสน้ ท าใหไ้ดแ้บบจ าลององคป์ระกอบดา้นทักษะที่เก่ียวขอ้งกับการสอนพลศึกษา 
(InsSkill) ที่สอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงปรมิาณ ดงัรายละเอียดภาพประกอบ 12 และตาราง 12 ดงันี ้
 

 

ภาพประกอบ 12 แบบจ าลององคป์ระกอบดา้นทกัษะที่เก่ียวขอ้งกบัการสอนพลศึกษา (InsSkill) 
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ตาราง 12 ผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัหนึ่งของแบบจ าลององคป์ระกอบดา้นทกัษะ
ที่เก่ียวขอ้งกบัการสอนพลศกึษา (InsSkill) 

ล าดับ ตัวชีว้ัด 
น ้าหนักองคป์ระกอบ 

b (SE) R2 
สัมประสิทธิ์ 

คะแนนองคป์ระกอบ 
1 Ins1 0.45**(0.03) 0.52 0.10 
2 Ins2 0.48**(0.03) 0.63 0.21 
3 Ins3 0.56**(0.03) 0.74 0.66 
4 Ins4 0.32**(0.03) 0.31 0.16 
5 Ins5 0.33**(0.03) 0.31 0.25 
6 Ins6 0.52**(0.04) 0.59 0.12 
7 Ins7 0.49**(0.03) 0.64 0.50 
8 Ins8 0.45**(0.03) 0.61 0.38 
9 Ins9 0.55**(0.03) 0.72 0.22 
10 Ins10 0.55**(0.04) 0.66 0.10 

Chi-square   =    32.74                  df      =      26                   p      =     0.17 
GFI   =    0.96                            AGFI   =   0.92                 RMSEA   =   0.04 

** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
ภาพประกอบ 12 และผลการวิเคราะหต์าราง 12 พบว่า แบบจ าลององคป์ระกอบดา้นทักษะ

ที่เก่ียวขอ้งกบัการสอนพลศึกษา (InsSkill) มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงปริมาณ โดยพิจารณาไดจ้าก
ค่าไค-สแควร ์ที่มีค่าเท่ากบั 32.74 และมีค่าความน่าจะเป็นที่เหตกุารณน์ีจ้ะเกิดขึน้ ถา้สมมติฐานหลกั
เป็นจริงเท่ากับ 0.17 ที่องศาอิสระเท่ากับ 26 นอกจากนี ้ยังสามารถพิจารณาความสอดคล้องของ
แบบจ าลองไดจ้ากค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.96 และค่าดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืนที่ปรบัแก้แล้ว (AGFI) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.92 รวมทั้งค่าดัชนีรากที่สองเฉลี่ยของความ
แตกต่างโดยประมาณ (RMSEA) ซึ่งมีค่าเท่ากบั 0.04 

เมื่อพิจารณาค่าน ้าหนักองค์ประกอบ (b) ของตัวชี ้วัดทั้ง 10 ตัวชี ้วัด พบว่า ค่าน ้าหนัก
องคป์ระกอบมีค่าเป็นบวก โดยมีขนาดตัง้แต่ 0.32 ถึง 0.56 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุก
ค่า แสดงว่าตัวชีว้ัดเหล่านีเ้ป็นตัวชีว้ัดที่ส  าคัญขององค์ประกอบด้านทักษะที่เก่ียวข้องกับการสอน 
พลศึกษา (InsSkill) โดยตัวชีว้ัดที่มีค่าน า้หนักองค์ประกอบมากที่สุด คือ ตัวชีว้ัด Ins3 มีค่าน า้หนัก
องคป์ระกอบเท่ากับ 0.56 รองลงมาคือตวัชีว้ัด Ins9 และ Ins10 มีค่าน า้หนักองคป์ระกอบเท่ากบั 0.55 
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ทัง้ 3 ตัวชีว้ดัมีค่าสมัประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.74, 0.72 และ 0.66 ตามล าดับ หมายความ
ว่าตัวชีว้ัด Ins4 สามารถอธิบายความแปรปรวนขององคป์ระกอบดา้นทักษะที่เก่ียวขอ้งกับการสอน 
พลศึกษา ไดร้อ้ยละ 74 รองลงมาคือ Ins9 สามารถอธิบายความแปรปรวนขององคป์ระกอบดา้นทกัษะ
ที่เก่ียวขอ้งกบัการสอนพลศึกษา ไดร้อ้ยละ 72 ในขณะที่ตวัชีว้ดั Ins10 สามารถอธิบายความแปรปรวน
ขององคป์ระกอบดา้นทกัษะที่เก่ียวขอ้งกบัการสอนพลศึกษา ไดร้อ้ยละ 66 ตามล าดบั 

และเมื่อพิจารณาค่าสมัประสิทธิ์คะแนนองคป์ระกอบ (Factor Score Coefficient) พบว่า ค่า
สมัประสิทธิ์คะแนนองคป์ระกอบ เป็นค่าท่ีบ่งบอกถึงอิทธิพลของตัวชีว้ดัแต่ละตัวท่ีมีต่อองคป์ระกอบ
ดา้นทักษะที่เก่ียวขอ้งกับการสอนพลศึกษา (InsSkill) ท่ีมีค่าสมัประสิทธิ์คะแนนองคป์ระกอบสูงสุด 3 
อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ตวัชีว้ดั Ins3 รองลงมาคือตวัชีว้ดั Ins7 และตวัชีว้ดั Ins8 ตามล าดบั  

ส าหรบัการสรา้งสเกลองคป์ระกอบ ผูวิ้จยัไดน้ าค่าสมัประสิทธิ์คะแนนองคป์ระกอบท่ีไดจ้าก
การวิเคราะหม์าใชใ้นการสรา้งสเกลองคป์ระกอบดา้นทกัษะที่เก่ียวขอ้งกบัการสอนพลศึกษา (InsSkill) 
ดว้ยวิธีการบวกเพื่อใหไ้ดส้มการพยากรณ์ และเป็นตัวแปรใหม่ส าหรบัการน าไปวิเคราะหเ์พื่อพัฒนา
เป็นแบบจ าลองตวัชีว้ดัสมรรถนะการจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา ส าหรบันกัศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพ
ครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อรองรับแผนการศึกษาแห่งชาติต่อไป ซึ่งได้สเกล
องคป์ระกอบ ดงัสมการต่อไปนี ้

InsSkill = 0.10( Ins1) + 0.21(Ins2) + 0.66(Ins3) + 0.16(Ins4) + 0.25(Ins5) + 
0.12(Ins6) + 0.50(Ins7) + 0.38(Ins8) + 0.22(Ins9) + 0.10(Ins10) 

 

3.2.3 องคป์ระกอบดา้นคณุลกัษณะและบุคลิกภาพการเป็นครูพลศึกษา (AttCha) 
จากการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของตัวชีว้ัดในแบบจ าลอง

องค์ประกอบด้านคุณลักษณะและบุคลิกภาพการเป็นครูพลศึกษา (AttCha) เพื่อตรวจสอบความ
สอดคล้องของแบบจ าลององค์ประกอบด้านคุณลักษณะและบุคลิกภาพการเป็นครูพลศึกษา 
(AttCha) กับข้อมูลเชิงปริมาณ เมื่อก าหนว่าความคลาดเคลื่อนในการวัดไม่มีความสัมพันธ์กัน  
ผลการวิเคราะหพ์บว่า แบบจ าลององคป์ระกอบดา้นคณุลกัษณะและบุคลิกภาพการเป็นครูพลศึกษา 
(AttCha) ไม่สอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงปริมาณ ผูว้ิจยัจึงปรบัรูปแบบ โดยพิจารณาจากดชันีปรบัรูปแบบ 
(Model Indices) ซึ่งเป็นค่าความคาดหวังในการลดลงของค่าไค-สแควร ์เมื่อก าหนดค่าพารามิเตอร์
ใหเ้ป็นอิสระ โดยไดด้ าเนินการปรบัรูปแบบโดยการเพิ่มเสน้อิทธิพลในรูปของเมตริกซค์วามแปรปรวน 
ความแปรปรวนร่วมระหว่างความคลาดเคลื่อนของตวัแปรสงัเกตไดภ้ายนอก (Theta Delta: TD) ครัง้
ละ 1 เส้น เป็นจ านวนทั้งหมด 11 เส้น ท าให้ได้แบบจ าลององค์ประกอบด้านคุณลักษณะและ
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บุคลิกภาพการเป็นครูพลศึกษา (AttCha) ที่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงปริมาณ ดังรายละเอียด
ภาพประกอบ 13 และตาราง 13 ดงันี ้
 

 

ภาพประกอบ 13 แบบจ าลององคป์ระกอบดา้นคณุลกัษณะและบุคลิกภาพการเป็นครูพลศึกษา 
(AttCha) 
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ตาราง 13 ผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัหนึ่งของแบบจ าลององคป์ระกอบดา้น
คณุลกัษณะและบุคลิกภาพการเป็นครูพลศึกษา (AttCha) 

ล าดับ ตัวชีว้ัด 
น ้าหนักองคป์ระกอบ 

b (SE) R2 
สัมประสิทธิ์ 

คะแนนองคป์ระกอบ 
1 Atc1 0.37**(0.03) 0.40 0.21 
2 Atc2 0.32**(0.03) 0.34 0.04 
3 Atc3 0.38**(0.03) 0.49 0.26 
4 Atc4 0.31**(0.03) 0.30 0.08 
5 Atc5 0.33**(0.03) 0.38 0.23 
6 Atc6 0.39**(0.03) 0.56 0.39 
7 Atc7 0.42**(0.03) 0.60 0.29 
8 Atc8 0.46**(0.03) 0.65 0.46 
9 Atc9 0.35**(0.03) 0.44 0.25 
10 Atc10 0.41**(0.04) 0.40 0.26 
11 Atc11 0.36**(0.03) 0.51 0.11 
12 Atc12 0.36**(0.03) 0.49 0.29 
13 Atc13 0.31**(0.02) 0.38 0.08 
14 Atc14 0.32**(0.02) 0.48 0.35 

Chi-square   =    80.92                  df      =      66                   p      =     0.10 
GFI   =    0.93                            AGFI   =   0.89                 RMSEA   =   0.04 

** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
ภาพประกอบ 13 และผลการวิเคราะห์ตาราง 13 พบว่า แบบจ าลององค์ประกอบด้าน

คณุลกัษณะและบุคลิกภาพการเป็นครูพลศึกษา (AttCha) มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงปริมาณ โดย
พิจารณาไดจ้ากค่าไค-สแควร ์ที่มีค่าเท่ากบั 80.92 และมีค่าความน่าจะเป็นที่เหตกุารณน์ีจ้ะเกิดขึน้ ถา้
สมมติฐานหลักเป็นจริงเท่ากับ 0.10 ที่องศาอิสระเท่ากับ 66 นอกจากนีย้ังสามารถพิจารณาความ
สอดคลอ้งของแบบจ าลองไดจ้ากค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.93 และค่า
ดชันีวดัระดับความกลมกลืนที่ปรบัแกแ้ลว้ (AGFI) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.89 รวมทัง้ค่าดัชนีรากที่สองเฉลี่ย
ของความแตกต่างโดยประมาณ (RMSEA) ซึ่งมีค่าเท่ากบั 0.04 
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เมื่อพิจารณาค่าน ้าหนักองค์ประกอบ (b) ของตัวชี ้วัดทั้ง 14 ตัวชี ้วัด พบว่า ค่าน ้าหนัก
องคป์ระกอบมีค่าเป็นบวก โดยมีขนาดตัง้แต่ 0.31 ถึง 0.46 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุก
ค่า แสดงว่าตัวชีว้ัดเหล่านีเ้ป็นตัวชีว้ดัที่ส  าคัญขององค์ประกอบดา้นคุณลกัษณะและบุคลิกภาพการ
เป็นครูพลศึกษา (AttCha) โดยตัวชีว้ัดที่มีค่าน า้หนักองค์ประกอบมากที่สุด คือ ตัวชีว้ัด Atc8 มีค่า
น า้หนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.46 รองลงมาคือตัวชีว้ัด Atc7 มีค่าน า้หนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.42 
และตัวชีว้ัด Atc10 มีค่าน า้หนักองคป์ระกอบเท่ากบั 0.41 ทัง้ 3 ตวัชีว้ดัมีค่าสมัประสิทธิ์การพยากรณ ์
(R2) เท่ากับ 0.65, 0.60 และ 0.40 ตามล าดับ หมายความว่าตัวชี ้วัด Atc8 สามารถอธิบายความ
แปรปรวนขององค์ประกอบด้านคุณลักษณะและบุคลิกภาพการเป็นครูพลศึกษา ได้รอ้ยละ 65 
รองลงมาคือ Atc7 สามารถอธิบายความแปรปรวนขององคป์ระกอบดา้นคุณลกัษณะและบุคลิกภาพ
การเป็นครูพลศึกษา ได้รอ้ยละ 60 ในขณะที่ตัวชี ้วัด Atc10 สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
องคป์ระกอบดา้นคณุลกัษณะและบุคลิกภาพการเป็นครูพลศึกษา ไดร้อ้ยละ 40 ตามล าดบั 

และเมื่อพิจารณาค่าสมัประสิทธิ์คะแนนองคป์ระกอบ (Factor Score Coefficient) พบว่า ค่า
สมัประสิทธิ์คะแนนองคป์ระกอบ เป็นค่าท่ีบ่งบอกถึงอิทธิพลของตัวชีว้ดัแต่ละตัวท่ีมีต่อองคป์ระกอบ
ดา้นคณุลกัษณะและบุคลิกภาพการเป็นครูพลศึกษา (AttCha) ท่ีมีค่าสมัประสิทธิ์คะแนนองคป์ระกอบ
สงูสดุ 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ตวัชีว้ดั Atc8 รองลงมาคือตวัชีว้ดั Atc6 และตวัชีว้ดั Atc14 ตามล าดบั  

ส าหรบัการสรา้งสเกลองคป์ระกอบ ผูวิ้จยัไดน้ าค่าสมัประสิทธิ์คะแนนองคป์ระกอบท่ีไดจ้าก
การวิเคราะหม์าใชใ้นการสรา้งสเกลองคป์ระกอบดา้นคณุลกัษณะและบุคลิกภาพการเป็นครูพลศึกษา 
(AttCha) ดว้ยวิธีการบวกเพื่อใหไ้ดส้มการพยากรณ ์และเป็นตวัแปรใหม่ส าหรบัการน าไปวิเคราะหเ์พื่อ
พฒันาเป็นแบบจ าลองตวัชีว้ัดสมรรถนะการจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา ส าหรบันกัศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั เพื่อรองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติต่อไป ซึ่งไดส้เกล
องคป์ระกอบ ดงัสมการต่อไปนี ้

AttCha = 0.21(Atc1) + 0.04(Atc2) + 0.26(Atc3) + 0.08(Atc4) + 0.23(Atc5) + 0.39 
(Atc6) + 0.29(Atc7) + 0.46(Atc8) + 0.25(Atc9) + 0.26(Atc10)  + 
0.11(Atc11) + 0.29(Atc12) + 0.08(Atc13) + 0.35(Atc14) 
 

3.2.4 องคป์ระกอบดา้นแรงจงูใจและความมุ่งมั่นต่อวิชาชีพครูพลศึกษา (Motive) 
จากการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของตัวชีว้ัดในแบบจ าลอง

องค์ประกอบด้านแรงจูงใจและความมุ่งมั่นต่อวิชาชีพครูพลศึกษา (Motive) เพื่อตรวจสอบความ
สอดคล้องของแบบจ าลององค์ประกอบด้านแรงจูงใจและความมุ่งมั่นต่อวิชาชีพครูพลศึกษา 
(Motive) กับข้อมูลเชิงปริมาณ เมื่อก าหนว่าความคลาดเคลื่อนในการวัดไม่มีความสัมพันธ์กัน  
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ผลการวิเคราะหพ์บว่า แบบจ าลององคป์ระกอบดา้นแรงจูงใจและความมุ่งมั่นต่อวิชาชีพครูพลศึกษา 
(Motive) ไม่สอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงปริมาณ ผูว้ิจยัจึงปรบัรูปแบบ โดยพิจารณาจากดัชนีปรบัรูปแบบ 
(Model Indices) ซึ่งเป็นค่าความคาดหวังในการลดลงของค่าไค-สแควร ์เมื่อก าหนดค่าพารามิเตอร์
ใหเ้ป็นอิสระ โดยไดด้ าเนินการปรบัรูปแบบโดยการเพิ่มเสน้อิทธิพลในรูปของเมตริกซค์วามแปรปรวน 
ความแปรปรวนร่วมระหว่างความคลาดเคลื่อนของตวัแปรสงัเกตไดภ้ายนอก (Theta Delta: TD) ครัง้
ละ 1 เสน้ เป็นจ านวนทัง้หมด 1 เสน้ ท าใหไ้ดแ้บบจ าลององคป์ระกอบดา้นแรงจูงใจและความมุ่งมั่น
ต่อวิชาชีพครูพลศึกษา (Motive) ที่สอดคลอ้งกับขอ้มูลเชิงปริมาณ ดังรายละเอียดภาพประกอบ 14 
และตาราง 14 ดงันี ้

ภาพประกอบ 14 แบบจ าลององคป์ระกอบดา้นแรงจงูใจและความมุ่งมั่นต่อวิชาชีพครูพลศกึษา 
(Motive) 
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ตาราง 14 ผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัหนึ่งของแบบจ าลององคป์ระกอบดา้น
แรงจงูใจและความมุ่งมั่นต่อวิชาชีพครูพลศึกษา (Motive) 

ล าดับ ตัวชีว้ัด 
น ้าหนักองคป์ระกอบ 

b (SE) R2 
สัมประสิทธิ์ 

คะแนนองคป์ระกอบ 
1 Mot1 0.42**(0.04) 0.79 0.89 
2 Mot2 0.34**(0.03) 0.34 0.19 
3 Mot3 0.30**(0.03) 0.34 0.22 
4 Mot4 0.48**(0.04) 0.77 0.54 

Chi-square   =    0.00                  df      =      1                   p      =     0.96 
GFI   =    1.00                            AGFI   =   1.00                RMSEA   =   0.00 

** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
ภาพประกอบ 14 และผลการวิเคราะห์ตาราง 14 พบว่า แบบจ าลององค์ประกอบด้าน

แรงจูงใจและความมุ่งมั่นต่อวิชาชีพครูพลศึกษา (Motive) มีความสอดคลอ้งกับขอ้มูลเชิงปริมาณ โดย
พิจารณาไดจ้ากค่าไค-สแควร ์ที่มีค่าเท่ากับ 0.00 และมีค่าความน่าจะเป็นที่เหตกุารณน์ีจ้ะเกิดขึน้ ถา้
สมมติฐานหลักเป็นจริงเท่ากับ 0.96 ที่องศาอิสระเท่ากับ 1 นอกจากนี ้ยังสามารถพิจารณาความ
สอดคลอ้งของแบบจ าลองไดจ้ากค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.00 และค่า
ดชันีวดัระดับความกลมกลืนที่ปรบัแกแ้ลว้ (AGFI) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.00 รวมทัง้ค่าดัชนีรากที่สองเฉลี่ย
ของความแตกต่างโดยประมาณ (RMSEA) ซึ่งมีค่าเท่ากบั 0.00 

เมื่อพิจารณาค่าน ้าหนักองค์ประกอบ (b) ของตัวชี ้วัดทั้ง 4 ตัวชี ้วัด พบว่า ค่าน ้าหนัก
องคป์ระกอบมีค่าเป็นบวก โดยมีขนาดตัง้แต่ 0.30 ถึง 0.48 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุก
ค่า แสดงว่าตัวชีว้ัดเหล่านี ้เป็นตัวชีว้ัดที่ส  าคัญขององค์ประกอบด้านแรงจูงใจและความมุ่งมั่นต่อ
วิชาชีพครูพลศึกษา (Motive) โดยตัวชีว้ัดที่มีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบมากที่สดุ คือ ตัวชีว้ัด Mot4 มีค่า
น า้หนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.48 รองลงมาคือตัวชีว้ัด Mot1 มีค่าน า้หนักองคป์ระกอบเท่ากับ 0.42 
และตัวชีว้ัด Mot2 มีค่าน า้หนักองคป์ระกอบเท่ากับ 0.34 ทัง้ 3 ตัวชีว้ัดมีค่าสมัประสิทธิ์การพยากรณ ์
(R2) เท่ากับ 0.77, 0.79 และ 0.34 ตามล าดับ หมายความว่าตัวชี ้วัด Mot4 สามารถอธิบายความ
แปรปรวนขององค์ประกอบด้านแรงจูงใจและความมุ่งมั่นต่อวิชาชีพครูพลศึกษา ได้รอ้ยละ 77 
รองลงมาคือ Mot1 สามารถอธิบายความแปรปรวนขององคป์ระกอบดา้นแรงจูงใจและความมุ่งมั่นต่อ
วิชาชีพครูพลศึกษา ได้ร ้อยละ 79 ในขณะที่ตัวชี ้วัด Mot2 สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
องคป์ระกอบดา้นแรงจงูใจและความมุ่งมั่นต่อวิชาชีพครูพลศึกษา ไดร้อ้ยละ 34 ตามล าดบั 
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และเมื่อพิจารณาค่าสมัประสิทธิ์คะแนนองคป์ระกอบ (Factor Score Coefficient) พบว่า ค่า
สมัประสิทธิ์คะแนนองคป์ระกอบ เป็นค่าท่ีบ่งบอกถึงอิทธิพลของตัวชีว้ดัแต่ละตัวท่ีมีต่อองคป์ระกอบ
ดา้นแรงจูงใจและความมุ่งมั่นต่อวิชาชีพครูพลศึกษา (Motive) ท่ีมีค่าสมัประสิทธิ์คะแนนองคป์ระกอบ
สงูสดุ 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ตวัชีว้ดั Mot1 รองลงมาคือตวัชีว้ดั Mot4 และตวัชีว้ดั Mot3 ตามล าดบั  

ส าหรบัการสรา้งสเกลองคป์ระกอบ ผูวิ้จยัไดน้ าค่าสมัประสิทธิ์คะแนนองคป์ระกอบท่ีไดจ้าก
การวิเคราะหม์าใชใ้นการสรา้งสเกลองคป์ระกอบดา้นแรงจูงใจและความมุ่งมั่นต่อวิชาชีพครูพลศึกษา 
(Motive) ดว้ยวิธีการบวกเพื่อใหไ้ดส้มการพยากรณ ์และเป็นตวัแปรใหม่ส าหรบัการน าไปวิเคราะหเ์พื่อ
พฒันาเป็นแบบจ าลองตวัชีว้ัดสมรรถนะการจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา ส าหรบันกัศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั เพื่อรองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติต่อไป ซึ่งไดส้เกล
องคป์ระกอบ ดงัสมการต่อไปนี ้

Motive = 0.89(Mot1) + 0.19(Mot2) + 0.22(Mot3) + 0.54(Mot4) 
 

3.2.5 องคป์ระกอบดา้นการรูเ้ท่าทนัวิทยาการสมยัใหม่ (TechLit) 
จากการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของตัวชีว้ัดในแบบจ าลอง

องค์ประกอบด้านการรูเ้ท่าทันวิทยาการสมัยใหม่ (TechLit) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของ
แบบจ าลององคป์ระกอบดา้นการรูเ้ท่าทนัวิทยาการสมยัใหม่ (TechLit) กบัขอ้มูลเชิงปริมาณ เมื่อก า
หนว่าความคลาดเคลื่อนในการวัดไม่มีความสัมพันธ์กัน ผลการวิเคราะห์พบว่า แบบจ าลอง
องคป์ระกอบดา้นการรูเ้ท่าทันวิทยาการสมัยใหม่ (TechLit) มีความสอดคลอ้งกับขอ้มูลเชิงปริมาณ 
ดงัรายละเอียดภาพประกอบ 15  และตาราง 15 ดงันี ้
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ภาพประกอบ 15 แบบจ าลององคป์ระกอบดา้นการรูเ้ท่าทนัวิทยาการสมยัใหม่ (TechLit) 

ตาราง 15 ผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัหนึ่งของแบบจ าลององคป์ระกอบดา้นการ
รูเ้ท่าทนัวิทยาการสมยัใหม่ (TechLit) 

ล าดับ ตัวชีว้ัด 
น ้าหนักองคป์ระกอบ 

b (SE) R2 
สัมประสิทธิ์ 

คะแนนองคป์ระกอบ 
1 Tel1 0.30**(0.03) 0.46 0.28 
2 Tel2 0.61**(0.05) 0.69 0.35 
3 Tel3 0.47**(0.04) 0.76 0.67 
4 Tel4 0.43**(0.03) 0.75 0.68 

Chi-square   =    0.12                  df      =      2                   p      =     0.94 
GFI   =    1.00                            AGFI   =   1.00                 RMSEA   =   0.00 

** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
ภาพประกอบ 15  และผลการวิเคราะหต์าราง 15 พบว่า แบบจ าลององคป์ระกอบดา้นการ

รูเ้ท่าทันวิทยาการสมัยใหม่ (TechLit) มีความสอดคลอ้งกับขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยพิจารณาไดจ้ากค่า
ไค-สแควร ์ที่มีค่าเท่ากบั 0.12 และมีค่าความน่าจะเป็นที่เหตกุารณน์ีจ้ะเกิดขึน้ ถา้สมมติฐานหลกัเป็น
จริงเท่ากบั 0,94 ที่องศาอิสระเท่ากบั 2 นอกจากนีย้งัสามารถพิจารณาความสอดคลอ้งของแบบจ าลอง
ไดจ้ากค่าดัชนีวดัระดับความกลมกลืน (GFI) ซึ่งมีค่าเท่ากบั 1.00 และค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน
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ที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) ซึ่ งมี ค่าเท่ากับ 1.00 รวมทั้งค่าดัชนี รากที่ สองเฉลี่ยของความแตกต่าง
โดยประมาณ (RMSEA) ซึ่งมีค่าเท่ากบั 0.00 

เมื่อพิจารณาค่าน ้าหนักองค์ประกอบ (b) ของตัวชี ้วัดทั้ง 4 ตัวชี ้วัด พบว่า ค่าน ้าหนัก
องคป์ระกอบมีค่าเป็นบวก โดยมีขนาดตัง้แต่ 0.30 ถึง 0.61 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุก
ค่า แสดงว่าตัวชีว้ัดเหล่านีเ้ป็นตัวชีว้ัดที่ส  าคัญขององคป์ระกอบดา้นการรูเ้ท่าทันวิทยาการสมัยใหม่ 
(TechLit) โดยตัวชีว้ดัที่มีค่าน า้หนักองคป์ระกอบมากที่สดุ คือ ตวัชีว้ดั Tel2 มีค่าน า้หนักองคป์ระกอบ
เท่ากับ 0.61 รองลงมาคือตัวชีว้ัด Tel3 มีค่าน า้หนักองคป์ระกอบเท่ากับ 0.47 และตัวชีว้ัด Tel4 มีค่า
น า้หนักองคป์ระกอบเท่ากับ 0.43 ทัง้ 3 ตัวชีว้ดัมีค่าสมัประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.69, 0.76 
และ 0.75 ตามล าดับ หมายความว่าตัวชีว้ัด Tel2 สามารถอธิบายความแปรปรวนขององค์ประกอบ
ดา้นการรูเ้ท่าทันวิทยาการสมัยใหม่ ไดร้อ้ยละ 69 รองลงมาคือ Tel3 สามารถอธิบายความแปรปรวน
ขององคป์ระกอบด้านการรูเ้ท่าทันวิทยาการสมัยใหม่ ไดร้อ้ยละ 76 ในขณะที่ตัวชีว้ัด Tel4 สามารถ
อธิบายความแปรปรวนขององคป์ระกอบดา้นการรูเ้ท่าทนัวิทยาการสมยัใหม่ ไดร้อ้ยละ 75 ตามล าดบั 

และเมื่อพิจารณาค่าสมัประสิทธิ์คะแนนองคป์ระกอบ (Factor Score Coefficient) พบว่า ค่า
สมัประสิทธิ์คะแนนองคป์ระกอบ เป็นค่าท่ีบ่งบอกถึงอิทธิพลของตัวชีว้ดัแต่ละตัวท่ีมีต่อองคป์ระกอบ
ดา้นการรูเ้ท่าทันวิทยาการสมัยใหม่ (TechLit) ท่ีมีค่าสมัประสิทธิ์คะแนนองคป์ระกอบสูงสุด 3 อันดับ
แรก ไดแ้ก่ ตวัชีว้ดั Tel4 รองลงมาคือตวัชีว้ดั Tel3 และตวัชีว้ดั Tel2 ตามล าดบั  

ส าหรบัการสรา้งสเกลองคป์ระกอบ ผูวิ้จยัไดน้ าค่าสมัประสิทธิ์คะแนนองคป์ระกอบท่ีไดจ้าก
การวิเคราะหม์าใชใ้นการสรา้งสเกลองคป์ระกอบดา้นการรูเ้ท่าทันวิทยาการสมัยใหม่ (TechLit) ดว้ย
วิธีการบวกเพื่อใหไ้ดส้มการพยากรณ์ และเป็นตัวแปรใหม่ส าหรบัการน าไปวิเคราะหเ์พื่อพัฒนาเป็น
แบบจ าลองตัวชีว้ดัสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา ส าหรบันักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อรองรับแผนการศึกษาแห่งชาติต่อไป ซึ่งได้ส เกล
องคป์ระกอบ ดงัสมการต่อไปนี ้

TechLit = 0.28(Tel1) + 0.35(Tel2) + 0.67(Tel3) + 0.68(Tel4) 
 

3.2.6 สมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา ส าหรบันักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ  เพื่ อรองรับแผนการศึกษาแห่งชาติ 
(PELM_Com) 

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองขององค์ประกอบใน
แบบจ าลองการวัดสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา ส าหรบันักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อรองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ (PELM_Com) เพื่อ
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ตรวจสอบความสอดคลอ้งของแบบจ าลองฯ กับขอ้มูลเชิงปริมาณ เมื่อก าหนดว่าความคลาดเคลื่อน
ในการวัดไม่มีความสัมพันธ์กัน ผลการวิเคราะห์พบว่าแบบจ าลองฯ ไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ปริมาณ ผูว้ิจัยจึงปรบัรูปแบบ โดยพิจารณาจากดัชนีปรบัรูปแบบ (Model Indices) ซึ่งเป็นค่าความ
คาดหวังในการลดลงของค่าไค-สแควร ์เมื่อก าหนดค่าพารามิเตอรใ์ห้เป็นอิสระ โดยการเพิ่มเส้น
อิทธิพลในรูปของเมตริกซค์วามแปรปรวน ความแปรปรวนร่วมระหว่างความคาดเคลื่อนของตัวแปร
สังเกตได้ภายนอก (Theta Delta: TD) ครั้งละ 1 เส้น เป็นจ านวน 2 เส้น ท าให้ได้แบบจ าลอง
องคป์ระกอบตัวชีว้ัดสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา ส าหรบันักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั เพื่อรองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ ที่สอดคลอ้งกบัขอ้มูล
เชิงปรมิาณ ดงัรายละเอียดภาพประกอบ 16  และตาราง 16 ดงันี ้
 

 

ภาพประกอบ 16 แบบจ าลององคป์ระกอบตวัชีว้ดัสมรรถนะการจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา ส าหรบั
นกัศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูสาขาวิชาพลศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏั เพื่อรองรบัแผนการ

ศกึษาแห่งชาติ (PELM_Com) 
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ตาราง 16 ผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัสองของแบบจ าลองการวดัสมรรถนะการ
จดัการเรียนรูพ้ลศึกษา ส าหรบันกัศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลยั
ราชภฏั เพื่อรองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ (PELM_Com) 

ล าดับ องคป์ระกอบ 
น ้าหนักองคป์ระกอบ 

b (SE) R2 
สัมประสิทธิ์ 

คะแนนองคป์ระกอบ 
1 Knowledge 0.54**(0.02) 0.93 0.89 
2 InsSkill 0.54**(0.05) 0.79 0.54 
3 AttCha 0.39**(0.04) 0.48 0.28 
4 Motive 0.41**(0.03) 0.48 0.19 
5 TechLit 0.58**(0.03) 0.62 0.30 

Chi-square   =    2.91                  df      =      3                   p      =     0.41 
GFI   =    0.99                            AGFI   =   0.96                 RMSEA   =   0.00 

** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
ภาพประกอบ 16 และผลการวิเคราะห์ตาราง 16 พบว่า แบบจ าลองตัวชีว้ัดสมรรถนะการ

จดัการเรียนรูพ้ลศึกษา ส าหรบันักศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลยั
ราชภฏั เพื่อรองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ (PELM_Com)  มีความสอดคลอ้งกับขอ้มลูเชิงปริมาณ โดย
พิจารณาไดจ้ากค่าไค-สแควร ์ที่มีค่าเท่ากับ 2.91 และมีค่าความน่าจะเป็นที่เหตกุารณน์ีจ้ะเกิดขึน้ ถา้
สมมติฐานหลักเป็นจริงเท่ากับ 0.41 ที่องศาอิสระเท่ากับ 3 นอกจากนี ้ยังสามารถพิจารณาความ
สอดคลอ้งของแบบจ าลองไดจ้ากค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.99 และค่า
ดชันีวดัระดับความกลมกลืนที่ปรบัแกแ้ลว้ (AGFI) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.98 รวมทัง้ค่าดัชนีรากที่สองเฉลี่ย
ของความแตกต่างโดยประมาณ (RMSEA) ซึ่งมีค่าเท่ากบั 0.00 

เมื่อพิจารณาค่าน ้าหนักองค์ประกอบ (b) ขององค์ประกอบทั้ง 5 องค์ประกอบ พบว่า  
ค่าน า้หนักองค์ประกอบมีค่าเป็นบวก โดยมีขนาดตั้งแต่ 0.39 ถึง 0.58 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .01 ทุกค่า แสดงว่าองคป์ระกอบเหล่านีเ้ป็นองคป์ระกอบที่ส  าคัญที่จะพัฒนาเป็นตัวชีว้ดัในการ
ประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา ส าหรบันักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชา 
พลศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั เพื่อรองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ (PELM_Com) โดยองคป์ระกอบที่มี
ค่าน า้หนักองค์ประกอบมากท่ีสุด คือ องค์ประกอบที่ 5 (TechLit) มีค่าน า้หนักองค์ประกอบเท่ากับ 
0.58 มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.62 รองลงมาคือ องค์ประกอบที่ 1 (Knowledge) 
และองคป์ระกอบที่ 2 (InsSkill) มีค่าน า้หนักองคป์ระกอบเท่ากับ 0.54 มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ ์
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(R2) เท่ากบั 0.93 และ 0.79 จากการพิจารณาค่าสมัประสิทธิ์คะแนนองคป์ระกอบ พบว่า องคป์ระกอบ
ของสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชา 
พลศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏ เพื่อรองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ (PELM_Com) ท่ีมีค่าสัมประสิทธิ์

คะแนนองค์ประกอบสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ องค์ประกอบที่  1 (Knowledge) องค์ประกอบที่  2 
(InsSkill) และองคป์ระกอบที่ 5 (TechLit) โดยมีค่าเท่ากบั 0.89, 0.54 และ 0.30 ตามล าดบั 

ส าหรบัการสรา้งสเกลองคป์ระกอบผูวิ้จยัไดน้ าค่าสมัประสิทธิ์คะแนนองคป์ระกอบท่ีไดจ้าก
การวิเคราะหม์าใชใ้นการสรา้งสเกลองค์ประกอบของสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา ส าหรบั
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อรองรบัแผนการ
ศกึษาแห่งชาติ (PELM_Com) ดว้ยวิธีการบวก ไดผ้ลดงัสมการต่อไปนี ้

PELM_Com = 0.89(Knowledge) + 0.54(InsSkill) + 0.28(AttCha) + 0.19(Motive) + 
0.30(TechLit) 

ตอนที ่4 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเพ่ือก าหนดน ้าหนักความส าคัญ 
การวิเคราะหข์อ้มูลเพื่อก าหนดน า้หนักความส าคัญในการสรา้งองคป์ระกอบสมรรถนะการ

จดัการเรียนรูพ้ลศึกษา ส าหรบันักศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลยั
ราชภัฏ เพื่อรองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ (PELM_Com) โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
ผู้วิจัยได้ใช้ค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบมาบวกรวมกันแล้วเปรียบเทียบสัดส่วนให้เป็นค่า
น ้าหนักความส าคัญในรูปรอ้ยละของสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา ส าหรับนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อรองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ 
(PELM_Com) ไดด้งัตาราง 17 
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ตาราง 17 สมัประสิทธิ์คะแนนองคป์ระกอบ รอ้ยละและล าดบัความส าคญัขององคป์ระกอบ
สมรรถนะการจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา ส าหรบันกัศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏั เพื่อรองรบัแผนการศกึษาแห่งชาติ (PELM_Com) 

ล าดับ องคป์ระกอบ 
สัมประสิทธิ์ 

คะแนนองคป์ระกอบ ร้อยละ 
ล าดับ

ความส าคัญ 

1 ดา้นความรูใ้นศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกบั 
พลศกึษา (Knowledge) 

0.89 40.50 1 

2 ดา้นทกัษะที่เก่ียวขอ้งกบัการสอนพลศกึษา 
(InsSkill) 

0.54 24.50 2 

3 ดา้นคณุลกัษณะและบคุลิกภาพการเป็นครู
พลศกึษา (AttCha) 

0.28 12.73 4 

4 ดา้นแรงจงูใจและความมุ่งมั่นต่อวิชาชีพครู
พลศกึษา (Motive) 

0.19 8.60 5 

5 ดา้นการรูเ้ท่าทนัวิทยาการสมยัใหม่ 
(TechLit) 

0.30 13.67 3 

 รวม 4.10 100.00  

 
จากตาราง 17 พบว่า น ้าหนักความส าคัญขององค์ประกอบสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ 

พลศึกษา ส าหรบันักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อ
รองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ (PELM_Com) ที่มีความส าคัญเป็นอันดับแรก ไดแ้ก่ องคป์ระกอบที่ 1 
ด้านความรูใ้นศาสตรท์ี่เก่ียวข้องกับพลศึกษา (Knowledge) คิดเป็นรอ้ยละ 40.50 รองลงมา ได้แก่ 
องคป์ระกอบที่ 2 ดา้นทักษะที่เก่ียวขอ้งกับการสอนพลศึกษา (InsSkill) คิดเป็นรอ้ยละ 24.50 และที่มี
ความส าคัญเป็นอนัดบัสดุทา้ย ไดแ้ก่ องคป์ระกอบที่ 4 ไดแ้ก่ ดา้นแรงจูงใจและความมุ่งมั่นต่อวิชาชีพ
ครูพลศกึษา (Motive) คิดเป็นรอ้ยละ 8.60 
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ตอนที ่5 เกณฑป์กติของสมรรถนะการจัดการเรียนรู้พลศึกษา ส าหรับนักศึกษาฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือรองรับแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ 

เกณฑ์ปกติของสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อรองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ ผูว้ิจัยสรา้ง
เกณฑ์ปกติ โดยใชค้ะแนนทีปกติ (Normalized T-Score) โดยก าหนดเกณฑ์กลุ่มสูงและกลุ่มต ่า โดย
การวิเคราะห์คะแนนมาตรฐาน T ปกติ (Normalized T-Score) มีการจ าแนกกลุ่มเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มที่มีสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาฯ โดยรวมระดับสูงมาก กลุ่มที่มีสมรรถนะการจัดการ
เรียนรูพ้ลศึกษาฯ โดยรวมระดับสูง กลุ่มที่มีสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาฯ โดยรวมระดับปาน
กลาง กลุม่ที่มีสมรรถนะการจดัการเรียนรูพ้ลศึกษาฯ โดยรวมระดบัควรปรบัปรุง และกลุ่มที่มีสมรรถนะ
การจดัการเรียนรูพ้ลศึกษาฯ โดยรวมระดบัควรปรบัปรุงอย่างเร่งด่วน โดยมีเกณฑใ์นการจ าแนกระดับ
รายดา้น ดงันี ้

1. เกณฑป์กติคะแนนเฉลี่ยของสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา ส าหรบันักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อรองรับแผนการศึกษา
แห่งชาติ ของแบบวดัสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา ส าหรบันักศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพ
ครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อรองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ องคป์ระกอบด้าน
ความรูใ้นศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกบัพลศกึษา (Knowledge) 

เกณฑก์ารตัดสิน 
คะแนน 4.99 ขึน้ไป แปลว่า มีสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา 

ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อ
รองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยรวมระดับสูง
มาก 

คะแนนระหว่าง 4.65 – 4.98 แปลว่า มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้พลศึกษา 
ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อ
รองรบัแผนการศกึษาแห่งชาติ โดยรวมระดบัสงู 
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คะแนนระหว่าง 4.29 – 4.64 แปลว่า มีสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา 
ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อ
รองรับแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยรวมระดับ 
ปานกลาง 

คะแนนระหว่าง 3.94 – 4.28 แปลว่า มีสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา 
ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อ
รองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยรวมระดับควร
ปรบัปรุง 

คะแนนระหว่าง 3.93 และต ่ากว่า แปลว่า มีสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา 
ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อ
รองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยรวมระดับควร
ปรบัปรุงอย่างเรง่ด่วน 

2.เกณฑป์กติคะแนนเฉลี่ยของสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา ส าหรบันักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อรองรับแผนการศึกษา
แห่งชาติ ของแบบวดัสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา ส าหรบันักศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพ
ครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อรองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ องคป์ระกอบด้าน
ทกัษะที่เก่ียวขอ้งกบัการสอนพลศึกษา (InsSkill) 

เกณฑก์ารตัดสิน 
คะแนนระหว่าง 4.67 – 5.00 แปลว่า มีสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา 

ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อ
รองรบัแผนการศกึษาแห่งชาติ โดยรวมระดบัสงู 
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คะแนนระหว่าง 4.28 – 4.66 แปลว่า มีสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา 
ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อ
รองรับแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยรวมระดับ 
ปานกลาง 

คะแนนระหว่าง 3.90 – 4.27 แปลว่า มีสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา 
ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อ
รองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยรวมระดับควร
ปรบัปรุง 

คะแนนระหว่าง 3.89 และต ่ากว่า แปลว่า มีสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา 
ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อ
รองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยรวมระดับควร
ปรบัปรุงอย่างเรง่ด่วน 

3. เกณฑป์กติคะแนนเฉลี่ยของสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา ส าหรบันักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่ อรองรับแผนการศึกษา
แห่งชาติ ของแบบวดัสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา ส าหรบันักศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพ
ครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อรองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ องคป์ระกอบด้าน
คณุลกัษณะและบคุลิกภาพการเป็นครูพลศกึษา (AttCha) 

เกณฑก์ารตัดสิน 
คะแนนระหว่าง 4.84 – 5.00 แปลว่า มีสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา 

ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อ
รองรบัแผนการศกึษาแห่งชาติ โดยรวมระดบัสงู 
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คะแนนระหว่าง 4.56 – 4.83 แปลว่า มีสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา 
ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อ
รองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยรวมระดับปาน
กลาง 

คะแนนระหว่าง 4.28 – 4.55 แปลว่า มีสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา 
ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อ
รองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยรวมระดับควร
ปรบัปรุง 

คะแนนระหว่าง 4.27 และต ่ากว่า แปลว่า มีสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา 
ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อ
รองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยรวมระดับควร
ปรบัปรุงอย่างเรง่ด่วน 

4. เกณฑป์กติคะแนนเฉลี่ยของสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา ส าหรบันักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อรองรับแผนการศึกษา
แห่งชาติ ของแบบวดัสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา ส าหรบันักศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพ
ครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อรองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ องคป์ระกอบด้าน
แรงจงูใจและความมุ่งมั่นต่อวิชาชีพครูพลศึกษา (Motive) 

เกณฑก์ารตัดสิน 
คะแนนระหว่าง 4.81 – 5.00 แปลว่า มีสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา 

ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อ
รองรบัแผนการศกึษาแห่งชาติ โดยรวมระดบัสงู 
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คะแนนระหว่าง 4.51 – 4.80 แปลว่า มีสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา 
ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อ
รองรับแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยรวมระดับ 
ปานกลาง 

คะแนนระหว่าง 4.21 – 4.50 แปลว่า มีสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา 
ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อ
รองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยรวมระดับควร
ปรบัปรุง 

คะแนนระหว่าง 4.20 และต ่ากว่า แปลว่า มีสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา 
ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อ
รองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยรวมระดับควร
ปรบัปรุงอย่างเรง่ด่วน 

5. เกณฑป์กติคะแนนเฉลี่ยของสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา ส าหรบันักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อรองรับแผนการศึกษา
แห่งชาติ ของแบบวดัสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา ส าหรบันักศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพ
ครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั เพื่อรองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ องคป์ระกอบดา้นการ
รูเ้ท่าทนัวิทยาการสมยัใหม่ (TechLit) 

เกณฑก์ารตัดสิน 
คะแนนระหว่าง 4.62 – 5.00 แปลว่า มีสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา 

ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อ
รองรบัแผนการศกึษาแห่งชาติ โดยรวมระดบัสงู 
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คะแนนระหว่าง 4.14 – 4.61 แปลว่า มีสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา 
ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อ
รองรับแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยรวมระดับ 
ปานกลาง 

คะแนนระหว่าง 3.66 – 4.13 แปลว่า มีสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา 
ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อ
รองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยรวมระดับควร
ปรบัปรุง 

คะแนนระหว่าง 3.65 และต ่ากว่า แปลว่า มีสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา 
ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อ
รองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยรวมระดับควร
ปรบัปรุงอย่างเรง่ด่วน 

6. เกณฑป์กติคะแนนเฉลี่ยของสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา ส าหรบันักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อรองรับแผนการศึกษา
แห่งชาติ ของแบบวดัสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา ส าหรบันักศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพ
ครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั เพื่อรองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ รวมทุกองคป์ระกอบ 
(PELM_Com) 

เกณฑก์ารตัดสิน 
คะแนนระหว่าง 4.69 – 5.00 แปลว่า มีสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา 

ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อ
รองรบัแผนการศกึษาแห่งชาติ โดยรวมระดบัสงู 
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คะแนนระหว่าง 4.38 – 4.68 แปลว่า มีสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา 
ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อ
รองรับแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยรวมระดับ 
ปานกลาง 

คะแนนระหว่าง 4.07 – 4.37 แปลว่า มีสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา 
ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อ
รองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยรวมระดับควร
ปรบัปรุง 

คะแนนระหว่าง 4.06 และต ่ากว่า แปลว่า มีสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา 
ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อ
รองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยรวมระดับควร
ปรบัปรุงอย่างเรง่ด่วน 



 
 

 

บทที ่5 
สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ 

การพัฒนาตัวชีว้ัดสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา ส าหรบันักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏ เพื่อรองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อสังเคราะห์ สรา้งและพัฒนาตัวชีว้ัดสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาฯ และเพื่อตรวจสอบ
คุณภาพและสรา้งเกณฑ์สมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏ เพื่อรองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ วิธีด าเนินการ
วิจัยครัง้นี ้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยผูว้ิจัยก าหนดวิธีการวิจัยดัง
รายละเอียดดงัต่อไปนี ้

วิธีด าเนินการวิจัย 
กระบวนการด าเนินการวิจยัครัง้นีใ้ชว้ิธีวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) โดย

แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ 
ระยะที่ 1 การสังเคราะหต์ัวชี้วัดสมรรถนะการจัดการเรียนรู้พลศึกษา ส าหรับ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือรองรับ
แผนการศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1 สังเคราะห์เอกสารทางวิชาการ และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับตัวชีว้ัด
สมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชา  
พลศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏ เพื่อรองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่ อเป็นขอ้มูลในการวิเคราะห์
เนือ้หา (Content Analysis) คน้หา คัดสรร และสกัดเป็นตัวชีว้ัด และจัดกลุ่มองคป์ระกอบตัวชีว้ัด
สมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชา  
พลศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั เพื่อรองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ และก าหนดกรอบความคิดและ
แนวทางในการสรา้งประเด็นขอ้ค าถามสมัภาษณผ์ูเ้ชี่ยวชาญ 

ขัน้ตอนที่ 2 สัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญและผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้ง โดย
สมัภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน เก่ียวกับองคป์ระกอบและตัวชีว้ัดสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
พลศึกษา ส าหรบันกัศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั เพื่อ
รองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยใชแ้บบสมัภาษณ์กึ่งโครงสรา้ง (Semi -  Structured Interview) 
ที่ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามจากอาจารยท์ี่ปรึกษาปริญญา
นิพนธ ์และด าเนินการสมัภาษณเ์ป็นรายบคุคล 
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ขั้นตอนที่ 3 สกัดองคป์ระกอบและตัวชีว้ัดจากขอ้มูลการสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ
และผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้ง และน ามาสรุปดว้ยเทคนิคการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบความคงที่ของขอ้มูล 
(Constant comparative) สกัดออกมาเป็นองค์ประกอบ ตัวชี ้วัดสมรรถนะการจัดการเรียนรู ้
พลศึกษา ส าหรบันักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
เพื่อรองรบัแผนการศกึษาแห่งชาติ 

ระยะที่ 2 การสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดสมรรถนะการจัดการเรียนรู้พลศึกษา 
ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
เพ่ือรองรับแผนการศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี ้

ขั้นตอนที่  4 ร่างแบบจ าลองการวัดของตัวชี ้วัดสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ 
พลศึกษา ส าหรบันักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
เพื่อรองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยการน าข้อมูลทั้งหมดมาคัดเลือกองค์ประกอบ ประเด็น
ตวัชีว้ดัตามความเหมาะสม และสอดคลอ้งกนั 

ขัน้ตอนที่ 5 ตรวจสอบคณุภาพของตวัชีว้ดั โดยผูเ้ชี่ยวชาญและผูท้ี่มีสว่นเก่ียวขอ้ง
ตรวจสอบคุณภาพด้านความถูกต้อง (Accuracy Standard) ด้านความเหมาะสม (Propriety 
Standard) ด้านความเป็นประโยชน์ (Utility Standard) และด้านความเป็นไปได้ (Feasibility 
Standard) ของตัวชีว้ัด และแบบจ าลองการวัดของตัวชีว้ัดสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา 
ส าหรบันักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อรองรบั
แผนการศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญและผูท้ี่มีสว่นเก่ียวขอ้งต่อตวัชีว้ดั
สมรรถนะที่มีค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.50 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 ถือว่ามีฉันทามติ แลว้
ปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ 

ขัน้ตอนที่ 6 สรา้งแบบวัดสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา ส าหรบันักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อรองรบัแผนการศึ กษา
แห่งชาติ ที่ผ่านการตรวจสอบคณุภาพในขัน้ตอนที่ 5 โดยแบบวดัมีลกัษณะเป็นการใหค้ะแนนแบบ
รูบรกิส ์(Rubric Scoring) 5 ล าดบั 

ขัน้ตอนที่ 7 ตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดสมรรถนะ โดยผูว้ิจยัน าแบบวัดที่ผ่าน
การปรบัแกแ้ละตรวจสอบคุณภาพของแบบวดั โดยผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน โดยตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validity) โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective 
Congruence; IOC) 

ขัน้ตอนที่ 8 ทดลองใช ้(Try out) และตรวจสอบคณุภาพแบบวดัสมรรถนะ เพื่อหา
คณุภาพของแบบวดัดา้นความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาและความเป็นปรนยักบันกัศกึษาฝึกประสบการณ์
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วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา (นักศึกษาชั้นปีที่  5) มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ านวน 30 คน จาก
มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง ที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างที่จะด าเนินการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิง
ยืนยนั จ านวน 200 คน 

ระยะที่ 3 การตรวจสอบคุณภาพของตัวชี้วัดและการสร้างเกณฑ์ปกติของ
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้พลศึกษา ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูสาขาวิชา
พลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือรองรับแผนการศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน 
ดังนี ้

ขั้นตอนที่  9 เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน  200 คน จากมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ ทั้ง 4 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อตรวจสอบความ
กลมกลืนของแบบจ าลองการวัดของตวัชีว้ัดสมรรถนะการจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา ส าหรบันักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อรองรบัแผนการศึกษา
แห่งชาติ 

ขั้นตอนที่  10 วิเคราะห์ความกลมกลืนของตัวชีว้ัดและแบบวัดสมรรถนะ ด้วย
เทคนิคการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) ดว้ยโปรแกรม 
LISREL แลว้น าผลการวิเคราะหม์าคัดเลือกตัวชีว้ัดที่มีความเที่ยงตรงเชิงโครงสรา้ง มีค่าน า้หนัก
องคป์ระกอบ (factor loading) มากกว่าหรือเท่ากบั .30 และมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมที่เท่ากบั หรือ 
มากกว่า 3.50 

ขั้นตอนที่  11 วิเคราะห์และสรา้งเกณฑ์ปกติของสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ 
พลศึกษา ส าหรบันกัศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั เพื่อ
รองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ ในรูปของคะแนนที (T-Score) ซึ่งมีลกัษณะเป็นเกณฑป์กติในระดับ
ทอ้งถิ่น (Local Norm) 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยการพัฒนาตัวชีว้ัดสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา ส าหรบันักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อรองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ 
แบ่งตามกระบวนการวิจยัเป็น 3 ตอน ดงันี ้

1. ผลการสังเคราะห์ตัวชี้วัดสมรรถนะการจัดการเรียนรู้พลศึกษา ส าหรับ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือรองรับ
แผนการศึกษาแห่งชาติ 
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ผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เก่ียวข้องกับตัวชี ้วัดสมรรถนะการจัดการ
เรียนรูพ้ลศึกษา ส าหรบันักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏ เพื่อรองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ จ านวน 5 องคป์ระกอบ 43 ตัวชีว้ัด ไดแ้ก่ องคป์ระกอบ
ด้านความรูใ้นศาสตรท์ี่ เก่ียวข้องกับพลศึกษา จ านวน 11 ตัวชี ้วัด องค์ประกอบด้านทักษะที่
เก่ียวขอ้งกับการสอนพลศึกษา  จ านวน 10 ตัวชีว้ัด องคป์ระกอบดา้นคุณลกัษณะและบุคลิกภาพ
การเป็นครูพลศึกษา จ านวน 14 ตัวชีว้ัด องคป์ระกอบดา้นแรงจูงใจและความมุ่งมั่นต่อวิชาชีพครู 
พลศกึษา จ านวน 4 ขอ้ และองคป์ระกอบดา้นการรูเ้ท่าทนัวิทยาการสมยัใหม่ จ านวน 4 ตวัชีว้ดั 

2. ผลการพัฒนาและสร้างแบบวัดสมรรถนะการจัดการเรียนรู้พลศึกษา ส าหรับ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือรองรับ
แผนการศึกษาแห่งชาติ 

2.1 ผลการตรวจสอบคณุภาพตวัชีว้ดัดา้นความถกูตอ้ง ความเหมาะสม ความเป็น
ประโยชน์ และความิเป็นไปได้ โดยผูเ้ชี่ยวชาญและผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้ง จ านวน 25 คน พบว่าทุก
ตัวชีว้ัดมีค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.50 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 ถือว่ามีฉันทามติ แสดงว่า
ตวัชีว้ดัทกุตวัมีคณุภาพและผ่านเกณฑท์ี่ก าหนด 

2.2 ผลการตรวจสอบคุณภาพแบบวัดสมรรถนะการจัดการเรียนรู้พลศึกษา 
ส าหรบันักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อรองรบั
แผนการศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาคุณภาพแบบวัด ด้านความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา ค่าอ านาจ
จ าแนก ค่าความเชื่อมั่น พบว่า ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) โดยการหาค่าดัชนี
ความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence; IOC) จากผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ได้
ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา 1.00 ทุกข้อ ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามจาการ
ทดลองใช ้(Try out) แบบวัดสมรรถนะ จ านวน 30 คน โดยใชค่้าสมัประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาซ 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ที่มี ค่าความเชื่อมั่ นตั้งแต่ 0.70 ขึ ้นไป เพื่ อพิจารณารายข้อ  
รายดา้น และทัง้ฉบบั ทัง้นีไ้ดค่้าความเชื่อมั่นรายดา้นเท่ากบั .80 - .93 และค่าความเชื่อมั่นทัง้ฉบบั
เท่ากบั .95 จ านวน 5 องคป์ระกอบ 43 ตวัชีว้ดั 

3 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างรูปแบบเชิงสมมติกับข้อมูลเชิง
ปริมาณด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้วย
โปรแกรม LISREL 

ผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยันอันดับสอง พบว่า มีความสอดคลอ้งกับ
ขอ้มลูเชิงปริมาณเช่นกนั โดยพิจารณาจากค่าสถิติไค-สแควร ์เท่ากบั 2.91 (P = 0.41) ที่องศาอิสระ 
เท่ากับ 3 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.99 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่
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ปรบัแกแ้ลว้ (AGFI) เท่ากบั 0.96 ค่าดชันีรากท่ีสองเฉลี่ยของความแตกต่างโดยประมาณ (RMSEA) 
ซึ่งมีค่าเท่ากบั 0.00 

เมื่อพิจารณาค่าน า้หนักองคป์ระกอบทั้ง 5 องคป์ระกอบ พบว่า มีค่าน า้หนักอยู่
ระหว่าง 0.39 – 0.58 และมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ทกุองคป์ระกอบ และจากผลการประเมิน
ค่าสมัประสิทธิ์คะแนนองคป์ระกอบ พบว่า รอ้ยละความส าคัญขององคป์ระกอบอันดับแรก ไดแ้ก่ 
องคป์ระกอบที่ 1 ดา้นความรูใ้นศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกบัพลศึกษา (Knowledge) คิดเป็นรอ้ยละ 40.50 
รองลงมาได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 ด้านทักษะที่เก่ียวข้องกับการสอนพลศึกษา (InsSkill) คิดเป็น 
รอ้ยละ 24.50 องค์ประกอบที่  5 ด้านการรูเ้ท่าทันวิทยาการสมัยใหม่ (TechLit) คิดเป็นรอ้ยละ 
13.67 องค์ประกอบที่ 3 ด้านคุณลักษณะและบุคลิกภาพการเป็นครูพลศึกษา (AttCha) คิดเป็น 
รอ้ยละ 12.73 และองคป์ระกอบที่ 4 ดา้นแรงจูงใจและความมุ่งมั่นต่อวิชาชีพครูพลศึกษา (Motive) 
คิดเป็นรอ้ยละ 8.60 ตามล าดบั 

อภปิรายผล 
การวิจัยครั้งนี ้ มีประเด็นส าคัญที่น ามาอภิปรายตามกระบวนการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 

ประเด็น คือ  
1. ผลการสังเคราะห์ตัวชีว้ัด การพัฒนา และการสรา้งแบบวัดตัวชีว้ัดสมรรถนะการ

จดัการเรียนรูพ้ลศึกษา ส าหรบันกัศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลยั
ราชภฏั เพื่อรองรบัแผนการศกึษาแห่งชาติ 

จากผลการวิจัย พบว่า ตัวชีว้ัดสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา ส าหรบันักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อรองรับแผนการศึกษา
แห่งชาติที่ผ่านการะบวนการสงัเคราะห ์การพัฒนา ตัง้แต่การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง 
สร้างประเด็นข้อค าถามแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม  
ความเป็นประโยชน ์และความเป็นไปไดใ้นการวดัตัวชีว้ัดจากความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญและผูท้ี่มี
สว่นเก่ียวขอ้ง ท าใหไ้ดต้วัชีว้ดัสมรรถนะการจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา ส าหรบันกัศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อรองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ จ านวน 5 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ องคป์ระกอบด้านความรูใ้นศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกับพลศึกษา องคป์ระกอบดา้น
ทักษะที่เก่ียวขอ้งกับการสอนพลศึกษา องคป์ระกอบด้านคุณลักษณะและบุคลิกภาพการเป็นครู  
พลศึกษา องคป์ระกอบดา้นแรงจูงใจและความมุ่งมั่นต่อวิชาชีพครูพลศึกษา และองคป์ระกอบดา้น
การรูเ้ท่าทนัวิทยาการสมยัใหม่ 



 201 

เมื่อผูว้ิจยัไดพ้ิจารณาผลการวิจยัที่ได ้พบว่าเป็นไปไดต้ามสมมติฐานที่ก าหนดไวว้่า (1) 
ตัวชีว้ัดสมรรถนะ และแบบจ าลองการวัดของตัวชีว้ัดสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา ส าหรบั
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อรองรบัแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ มีคุณภาพผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด (2) แบบวัดสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา 
ส าหรบันักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อรองรบั
แผนการศึกษาแห่งชาติ มีคุณภาพตามเกณฑท์ี่ก าหนด (3) แบบจ าลองการวดัของตัวชีว้ัดสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้พลศึกษา ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ เพื่อรองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ ที่ผูว้ิจัยไดพ้ัฒนาขึน้มีความสอดคลอ้งหรือ
ความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงปริมาณ ซึ่งเหตุผลที่ท าให้ได้ผลดังกล่าวผ่านเกณฑ์ เนื่ องจาก
กระบวนการพัฒนาตัวชีว้ัดสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา ส าหรบันักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูในการวิจัยครั้งนี ้ มีการด าเนินการในลักษณะที่เป็นการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอนและ
ต่อเนื่อง โดยผู้วิจัยด าเนินการ สังเคราะหข์้อมูล สรา้งตัวชีว้ัดและแบบจ าลองการวัด เก็บรวบรวม
ข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล และมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในแต่ละขั้นตอน โดยใช้
เครื่องมือที่มีคุณภาพเหมาะสม ท าใหต้ัวชีว้ัด และแบบจ าลองการวัดที่ไดส้ะทอ้นถึงสมรรถนะการ
จดัการเรียนรูพ้ลศึกษาอย่างแทจ้ริ รวมทัง้การเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณเพื่อน ามาวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ
เชิงยืนยัน ผู้วิจัยได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดไว้ จึงท าให้สะท้อนถึง
สมรรถนะการจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา ส าหรบันกัศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อรองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ สอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่
ผูว้ิจยัไดศ้กึษา สามารถพิจารณาได ้ดงันี ้

จาการสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน และสอบถามความคิดเห็นจากผูท้ี่มีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัตวัชีว้ดัสมรรถนะการจดัการเรียนรูพ้ลศกึษา ส าหรบันกัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู
สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั เพื่อรองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ สรุปผลการวิเคราะหไ์ด ้5 
องค์ประกอบ 43 ตัวชี ้วัด ได้แก่  องค์ประกอบด้านความรู้ในศาสตร์ที่ เก่ียวข้องกับพลศึกษา 
องค์ประกอบด้านทักษะที่ เก่ียวข้องกับการสอนพลศึกษา องค์ประกอบด้านคุณลักษณะและ
บุคลิกภาพการเป็นครูพลศึกษา องคป์ระกอบดา้นแรงจูงใจและความมุ่งมั่นต่อวิชาชีพครูพลศึกษา 
และองคป์ระกอบด้านการรูเ้ท่าทันวิทยาการสมัยใหม่ โดยสามารถพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ 
ดงันี ้
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1.1 องคป์ระกอบที่ 1 ดา้นความรูใ้นศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกบัพลศึกษา  
จดัเป็นองคป์ระกอบที่ส  าคัญส าหรบัการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา ของนักศึกษา

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่ อรองรับแผนการศึกษา
แห่งชาติ เพราะความรูเ้ป็นหัวใจส าคัญของการสอนพลศึกษา และเป็นแนวทางในการสอนให้มี
ความรู ้ความเขา้ใจที่ดีเก่ียวกบัการออกก าลงักายและเล่นกีฬา และน าไปสู่การปฏิบติัไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
การมีความรูใ้นศาสตรท์ี่ เก่ียวข้องกับพลศึกษา จะท าให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาพลศึกษา สามารถเขา้ใจการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการการเจริญเติบโต ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ซึ่งสอดคลอ้งกับ Daughtrey (1973) ที่กล่าวว่าครูมีความรูเ้ก่ียวกับการเจริญเติบโต
ของเด็กและพัฒนาการของเด็ก เข้าใจภาระหน้าที่ของครูพลศึกษาที่หลักสูตรก าหนด และสนใจ
โปรแกรมทั้งหมดของโรงเรียน สามารถบอกความหมายทางพลศึกษาแก่ผู้อ่ืนได้ สามารถสาธิต
กิจกรรมที่น่าใจแก่เด็ก สามารถสาธิตทกัษะเบือ้งตน้ และการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของกิจกรรมพลศึกษา 
วิเคราะหก์ารเคลื่อนไหวของร่างกาย ตลอดจนจดักิจกรรมการเรียนการสอนไดเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน มี
วิธีการสอน/ เทคนิคการสอนที่หลากหลาย และประเมินผลการเรียนรูข้องผู้เรียน สอดคล้องกับ
กรมการฝึกหดัครู (2529) บณัฑิตที่มีคุณภาพจากกระบวนการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู สมรรถนะ
ดา้นความรู ้มีความรูใ้นเนือ้หาวิชาที่จะน าไปใชใ้นการสอนโดยตรง ความรูใ้นวิชาชีพครูที่จะไปใชเ้ป็น
เครื่องมือในการปฏิบติัหนา้ที่ครู และความรูอ่ื้น ๆ ที่จะน าไปใชใ้นการอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคมไดอ้ย่าง
เป็นสุข สอดคลอ้งกับสมรรถนะของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพทาง
การศึกษา พ.ศ.2556 (เลขาธิการคุรุสภา, 2557) โดยมีมาตรฐานความรูแ้ละประสบการณว์ิชาชีพ 11 
มาตรฐาน คือ ความเป็นครู, ปรชัญาการศึกษา, ภาษาและวฒันธรรม, จิตวิทยาส าหรบัครู, หลกัสตูร, 
การจัดการเรียนรูแ้ละการจัดการชัน้เรียน, การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู,้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา, การวัดและประเมินผลการเรียนรู,้ การประกันคุณภาพการศึกษา และ
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ  และสอดคล้องกับแนวคิดของ วรศักดิ์ เพียรชอบ (2548) 
กล่าวถึง คณุลกัษณะของครูพลศึกษาที่พึงประสงค ์ตอ้งเป็นผูม้ีความรูดี้ในวิชาพลศึกษา วิชาชีพครู 
และวิชาการศกึษาทั่วไป ศรทัธาในวิชาชีพพลศึกษาอย่างแทจ้รงิ 

เมื่อพิจารณาตัวชี ้วัดในองค์ประกอบด้านความรู้ในศาสตรท์ี่ เก่ียวข้องกับ 
พลศึกษา ซึ่งมีจ านวน 11 ตวัชีว้ดั โดยตวัชีว้ดัทัง้ 11 ตวัชีว้ดันี ้เป็นตวัชีว้ดัที่ผูเ้ชี่ยวชาญและผูท้ี่มีส่วน
เก่ียวขอ้งมีความเห็นว่ามีความถูกตอ้ง มีความเหมาะสม มีความเป็นประโยชน ์และมีความเป็นไปได้
ในการเก็บรวบรวมขอ้มลู ทัง้ผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัแบบจ าลองมีความสอดคลอ้งกบั
ขอ้มลูเชิงปริมาณ โดยตัวชีว้ัดที่มีน า้หนักองคป์ระกอบสงูสดุ คือ ตวัชีว้ัด Kno3 มีความรูค้วามเขา้ใจ



 203 

เก่ียวกบัหลกัการจดัการเรียนการสอน วิธีสอน และการจดัการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีค่าน า้หนัก
องคป์ระกอบเท่ากบั 0.59 มีความผนัแปรร่วมกบัองคป์ระกอบดา้นความรูใ้นศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกบัพล
ศึกษา รอ้ยละ 75 สอดคลอ้งกับเกียรติวัฒน ์ วชัญากาญจน ์(2556) ไดศ้ึกษาการพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนพลศึกษาส าหรบันกัศกึษาวิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา สถาบนัการพลศึกษา ซึ่งพบว่า 
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนดว้ยการกระท าหรือการลงมือปฏิบัติจริงทฤษฎีการเรียนรู ้คือ 
กลุ่มทฤษฎีการสรา้งความสมัพันธต่์อเนื่องและกลุ่มทฤษฎีการเรียนรูแ้บบปัญญา และสอดคลอ้งกับ 
สุชิน ม่วงมี (2549) ที่ศึกษามาตรฐานวิชาชีพพลศึกษาในประเทศไทย พบว่า มาตรฐานวิชาชีพ 
พลศึกษาตอ้งเป็นผูท้ี่มีความรูค้วามสามารถและทกัษะวิชาชีพ หมายถึง ความสามารถเป็นครูผูส้อน 
ผูฝึ้ก ผูต้ดัสิน และผูจ้ดัการแข่งขนัไดเ้ป็นอย่างดี 

ตัวชีว้ัดที่มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบรองลงมา ได้แก่ ตัวชีว้ัด Kno5 มีความรู้
ความเขา้ใจดา้นการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา และตวัชีว้ดั Kno6 มีความรูค้วามเขา้ใจดา้น
การประกนัคณุภาพการศึกษา โดยมีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบ 0.48 มีความผนัแปรร่มกบัองคป์ระกอบ
ความรูใ้นศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกบัพลศึกษา คือ รอ้ยละ 47 และรอ้ยละ 41 ตามล าดบั ถือว่าเป็นตวัชีว้ัด
ที่มีความส าคัญแสดงว่านักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มีสมรรถนะการ
จัดการเรียนรูพ้ลศึกษามากน้อยเพียงใด ดังที่  อพันตรี พูลพุทธา, (2560) ได้กล่าวว่าการวัดและ
ประเมินผลต้องเริ่มจากการวางแผนและออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ก่อนที่จะ
ด าเนินการลงมือประเมิน เพื่อเป็นแนวทางวัดผลและประเมินผลของผู้เรียน และท าให้บรรลุตาม
เป้าหมาย หรือผู้เรียนเกิดพฤติกรรมตามที่จุดมุ่งหมายทางการศึกษาก าหนด และสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ เมตตา มาเวียง (2556) ที่ท าการแบ่งสภาพการวัดและประเมินผลการเรียนรูใ้นชั้น
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์ไว้ 5 ด้าน โดยมีการวางแผนการวัดและประเมินผลเป็น
องค์ประกอบแรกของสมรรถนะ นอกจากนี ้ยังสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครู การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 

1.2 องคป์ระกอบที่ 2 ดา้นทกัษะที่เก่ียวขอ้งกบัการสอนพลศึกษา  
ทกัษะการสอนพลศึกษาเป็นการพัฒนาผูเ้รียนทางดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ ์

สังคม และสติปัญญา ซึ่งสอดคล้องกับ พงษ์เอก สุขใส (2561) ที่กล่าวว่าการจัดการเรียนรูท้าง 
พลศึกษา เป็นการศึกษาแขนงหนึ่งที่ใชก้ิจกรรมทางกาย เป็นสื่อในการจดัการเรียนรู ้เพื่อใหผู้เ้รียนมี
พฒันาการทางดา้นรา่งกาย จิตใจ อารมณ ์สงัคม และสติปัญญา เป็นอย่างดี และอยู่รว่มกบัสงัคมได้
อย่างมีความสุข ทักษะที่เก่ียวข้องกับการสอนพลศึกษา เป็นกระบวนการจัดการเรียนรูท้ี่มีความ
หลากหลาย ต่อเนื่ อง เหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้เรียน เน้นกิจกรรมที่พัฒนา
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ความสามารถในการวางแผน ฝึกปฏิบติั ตรวจสอบ ตดัสินใจ และประเมินผล ครอบคลมุกิจกรรมทาง
กาย ใชว้ิธีการเรียนที่กระตุน้ใหผู้เ้รียนฝึกความรบัผิดชอบ ฝึกทักษะการคิด ทักษะการจัดการ ทักษะ
การสื่อสาร ทักษะการแกปั้ญหา และประยุกตค์วามรูม้าใชใ้นชีวิตจริง ตอ้งหมั่นฝึกฝนจนเกิดความ
ช านาญ ร่วมกับการบูรณาการหลกัการทางวิทยาศาสตร ์เรียนรูก้ฎ กติกา ระเบียบและวิธีการแข่งขัน
กีฬา ดแูลเอาใจใสส่ขุภาพของตนเองและระวงัป้องกนัความปลอดภยัของผูอ่ื้นดว้ย 

เมื่อพิจารณาตัวชี ้วัดในองค์ประกอบด้านทักษะที่ เก่ียวข้องกับการสอน 
พลศึกษา ซึ่งมีจ านวน 10 ตัวชีว้ัด โดยตัวชีว้ัดทั้ง 10 ตัวชีว้ัดเป็นตัวชีว้ัดที่ผูเ้ชี่ยวชาญและผูท้ี่มีส่วน
เก่ียวขอ้งมีความเห็นว่ามีความถูกตอ้ง มีความเหมาะสม มีความเป็นประโยชน และมีความเป็นไปได้
ในการเก็บรวบรวมขอ้มลู ทัง้ผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัแบบจ าลองมีความสอดคลอ้งกบั
ขอ้มลูเชิงปรมิาณ โดยตัวชีว้ดัที่มีน า้หนกัองคป์ระกอบสงูสดุ คือ ตวัชีว้ดั Ins3 มีความสามารถในการ
ใชก้ระบวนการคิดเชิงระบบ วิเคราะห ์ประเมิน และสรา้งสรรค ์เพื่อน าไปสู่การประยุกตใ์ชอ้ย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งมีค่าน ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.56 มีความผันแปรร่วมกับองค์ประกอบทักษะที่
เก่ียวข้องกับการสอนพลศึกษา ร้อยละ 74 เนื่องจากความสามารถในการใช้กระบวนการคิด คือ 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสรา้งองคค์วามรูห้รือสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจ
เก่ียวกบัตนเองและสงัคมไดอ้ย่างเหมาะสม สอดคลอ้งกบัแนวทางการจดัทกัษะการเรียนรูใ้นศตวรรษ
ที่ 21 ที่เนน้สมรรถนะสาขาวิชาชีพ ส าหรบันกับรหิารงานมธัยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.คือ การจดัการ
เรียนรู้ที่ค  านึงถึงมาตรฐานการเรียนการสอนศตวรรษที่  21 เป็นการก าหนดความพร้อมให้กับ
นกัศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูมีความรูค้วามสามารถและทกัษะในการคิดวิเคราะห ์การสื่อสาร 
การร่วมมือ และความคิดสรา้งสรรค ์ที่สามารถจดัการเรียนรูแ้บบใหม่ในศตวรรษที่ 21 สอดคลอ้งกับ
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) มาตรฐานการเรียนรู้
ดา้นทกัษะทางปัญญา และสอดคลอ้งกบัปณิตา โพธิ์โพน้ เกตแุกว้ (2559) ที่ศกึษาการพฒันากลยุทธ์
การผลิตและพัฒนาครูพลศึกษาเพื่อความเป็นเลิศส าหรับสถาบันการพลศึกษา ที่ว่าการคิด
สรา้งสรรคแ์ละมีทักษะกระบวนการของการคิดสรา้งสรรค ์เช่น การระดมสมอง การตัดสินใจและการ
แกปั้ญหาอย่างมีวิจารณญาณ การพฒันานวตักรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 

ตัวชี ้วัดที่ มี ค่ าน ้าหนั กองค์ประกอบรองลงมา ได้แก่  ตั วชี ้วัด  Ins9 มี
ความสามารถในการใช้ทักษะการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้พลศึกษา และ Ins10 มี
ความสามารถในการท าวิจยัและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูท้างพลศึกษา มีค่าน า้หนักองคป์ระกอบ
เท่ากับ 0.55 มีความผันแปรร่วมกับองคป์ระกอบทักษะที่เก่ียวขอ้งกับการสอนพลศึกษา รอ้ยละ 72 
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และรอ้ยละ 66 ตามล าดับ ถือว่าเป็นตัวชีว้ัดที่มีความส าคัญแสดงว่านักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มีสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษามากน้อยเพียงใด เนื่องจากครู
พลศึกษาต้องมีความรูค้วามเข้าใจในหลักการ วิธีการ และเทคนิคการวัดผลและประเมินผลทาง 
พลศึกษา สอดคล้องกับ ปัณรสี เอี่ยมสะอาด (2558) อ้างถึงใน ชนาธิป พรกุล (2544) การจัดการ
เรียนรูท้ี่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคัญมีลกัษณะการเรียนรูท้ี่แทจ้ริง (Authentic Learning) จึงจ าเป็นตอ้งท า
การวัดและประเมินผลสภาพจริง (Authentic Assessment) การประเมินผลการเรียนรู้สมัยใหม่
มุ่งเน้นการประเมินที่หลากหลาย สะท้อนชีวิตจริง และให้ความส าคัญความแตกต่างของผู้เรียน 
สอดคล้องกับ สมเกียรติ กาทองทุ่ง (2557) ที่ว่าครูพลศึกษามีการออกแบบการประเมินผู้เรียน
ครอบคลุมตามจุดประสงค์ของการสอน มีการแจ้งวัตถุประสงค์ มีการวัดผลครบทั้ง 5 ด้าน คือ  
ดา้นสมรรถภาพทางกาย ดา้นความรู ้ดา้นทักษะ ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และดา้นเจตคติ ในการวัด
และประเมินผลควรใชเ้ทคนิคที่หลากหลาย ส่วนการท าวิจยัและพฒันานวตักรรมการเรียนรู ้นกัศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจะต้องมีความสามารถในการท าวิจัยเชิงปฏิบัติการ หรือวิจัยเพื่อ
แกปั้ญหาของการเรียนการสอน โดยใหเ้ริ่มสงัเกตชัน้เรียน สงัเกตผูเ้รียน และปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ 
จึงด าเนินการตามหลกัการและกระบวนการวิจัย การเลือกใชโ้ปรแกรมสถิติเพื่อการวิเคราะหข์อ้มูล
งานวิจัย และสอดคลอ้งกบั อัจศรา ประเสริฐสิน และคณะ (2561) ที่ศึกษาการส ารวจความรู ้ทักษะ 
และเจตคติที่เก่ียวขอ้งกับการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา ที่สามารถน าไปใชใ้นการพัฒนาการ
เรียนการสอนและการท าวิจยัของครู พบว่า ครูมีความรูใ้นการเลือกนวัตกรรม การใชน้วัตกรรม และ
การประเมินผลนวัตกรรม ที่สอดคลอ้งกับเนือ้หาที่สอน ตรงกับจุดมุ่งหมาย และความเหมาะสมกับ
ผูเ้รียน 

1.3 องคป์ระกอบที่ 3 ดา้นคณุลกัษณะและบคุลิกภาพการเป็นครูพลศึกษา 
คณุลกัษณะและบุคลิกภาพของครูพลศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 ควรมีสขุภาพ

ร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม จิตวิญญาณความเป็นครู และมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพครู ประพฤติและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความซื่อสัตยส์ุจริต ยุติธรรม 
และมีความเป็นประชาธิปไตย มีมนุษยสมัพันธ์ที่ดีและปรบัตัวเขา้กับผูอ่ื้น สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนและท างานเป็นทีมได้ มีภาวะผู้น า มีความมั่ นใจในตนเอง มีน ้าใจนักกีฬา ขยัน อดทน 
กระตือรือร้น แสดงความคิดเห็นและรับฟังอย่างมี เหตุผล มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย  
ตรงต่อเวลา มีจิตอาสาช่วยเหลือผูอ่ื้น และใส่ใจดแูลสขุภาพรา่งกายเป็นประจ า สอดคลอ้งกบั วรศกัดิ ์
เพียรชอบ (2548) ได้กล่าวถึงครูพลศึกษาควรมีลักษณะที่ส  าคัญ คือ มีความรูท้ั้งในด้านวิชาการ 
พลศึกษาทั่วไป วิชาชีพครู และวิชาพลศึกษา มีความรูส้ึกในการรับผิดชอบสูง มีความคิดริเริ่ม
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สรา้งสรรค์และกระตือรือรน้ มีบุคลิกภาพที่ ดีสุขภาพสมบูรณ์ มีคุณธรรม มีจิตใจโอบอ้อมอารี
เอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ มีน า้ใจเป็นนกักีฬา มีความรกัเด็ก และมีอารมณส์นกุสนานร่าเรงิ 

เมื่อพิจารณาตัวชีว้ดัในองคป์ระกอบดา้นคุณลกัษณะและบุคลิกภาพการเป็น
ครูพลศึกษา ซึ่งมีจ านวน 14 ตวัชีว้ดั โดยตวัชีว้ดัทัง้ 14 ตวัชีว้ดัเป็นตวัชีว้ดัที่ผูเ้ชี่ยวชาญและผูท้ี่มีส่วน
เก่ียวขอ้งมีความเห็นว่ามีความถูกตอ้ง มีความเหมาะสม มีความเป็นประโยชน ์และมีความเป็นไปได้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล อีกทั้งผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบจ าลองมีความ
สอดคลอ้งกับขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยตัวชีว้ัดที่มีน า้หนักองคป์ระกอบสูงสุด คือ ตัวชีว้ดั Atc8 มีภาวะ
ผูน้  า มีความมั่นใจในตนเอง แสดงและรบัฟังความคิดเห็นอย่างมีเหตผุล และยอมรบัการเปลี่ยนแปลง 
มีค่าน า้หนักองคป์ระกอบ 0.46 มีความผนัแปรร่วมกับองคป์ระกอบคุณลกัษณะและบุคลิกภาพการ
เป็นครูพลศึกษา รอ้ยละ 65 เนื่องจากครูพลศึกษา เป็นบุคคลที่มีความใกลช้ิดกบัผูเ้รียนโดยธรรมชาติ
ของรายวิชาเป็นการปฏิบติั มีการถูกเนือ้ตอ้งตวั ท าใหเ้กิดความสนิทสนมลึกซึง้เกินพอดี การวางตัว 
การเป็นแบบอย่างแก่ผูเ้รียน สอดคลอ้งกับความเห็นของเอมอัชฌา วัฒนาบุรานนท์ (2550) ว่า ใน
การปฏิบัติตนของครูผู้สอนพึงมีคุณลักษณะในด้านการมีจรรยาบรรณทั้งต่อตนเอง ต่อวิชาชีพ  
ต่อผูเ้รียน  ต่อผู้รบับริการ ต่อผูร้่วมประกอบวิชาชีพ และต่อสังคม และสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ  
สเุทพ ธรรมะตระกูล และคณะ (2555) พบว่า คณุลกัษณะของครูยุคใหม่ประกอบดว้ย องคป์ระกอบ
ดา้นบุคลิกภาพ ไดแ้ก่ บุคลิกลักษณะ ท่าทางดี รูจ้ักวางตัวได้เหมาะสม แต่งกายสุภาพเรียบรอ้ย
เหมาะสมกบักาลเทศะ มีเหตผุล มีความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค ์มีความเชื่อมั่นในตนเอง 

ตวัชีว้ดัที่มีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบรองลงมา ไดแ้ก่ ตวัชีว้ดั Atc7 มีระเบียบวินยั 
ตรงต่อเวลา มีความรบัผิดชอบ และเอาใจใส่ต่อการสอนและงานอ่ืน ๆ  มีค่าน า้หนักองค์ประกอบ
เท่ากับ 0.42 มีความผันแปรร่วมกับองค์ประกอบคุณลักษณะและบุคลิกภาพการเป็นครูพลศึกษา 
รอ้ยละ 60 ถือได้ว่าเป็นตัวชี ้วัดที่มีความส าคัญที่แสดงถึงคุณลักษณะและบุคลิกภาพ ส าหรับ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา โดยครูพลศึกษานอกจากจะมีกิริยาท่าทาง 
อปุนิสยัและความประพฤติที่ดีแลว้ ความรบัผิดชอบ การรูจ้กัหนา้ที่ ตรงต่อเวลา และเอาใจใส่ต่องาน
ก็มีความส าคัญ สอดคล้องกับแนวคิดของ กมล สุดประเสริฐ (2553) พบว่าคุณลักษณะของครู 
พลศึกษา ควรมีคุณลักษณะหลายอย่าง เช่น ครูตอ้งใหค้วามร่วมมือกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม ครูตอ้งมีส่วนช่วยเหลือโรงเรียน โดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดทั้งการดูแล
รกัษาโรงเรียน และสอดคลอ้งกับ ส าอาง พ่วงบุตร (2525) มีคุณธรรมจริยธรรม รบัผิดชอบในหน้าที่
การงาน ไม่เสเพล มีระเบียบวินัย ตรงต่อวเลา เสียสละเพื่อส่วนรวม รบัผิดชอบต่อการกระท าของตน 
ไม่ประพฤติตนเสื่อมเสียในเรื่องการพนนั และเรื่องชูส้าว 
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1.4 องคป์ระกอบที่ 4 ดา้นแรงจงูใจและความมุ่งมั่นต่อวิชาชีพครูพลศกึษา 
การที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา เลือกเข้ามา

ศึกษาในสาขาวิชาชีพครูนัน้ แสดงว่าตอ้งมีความรกัและศรทัธาในวิชาชีพครู มีความมุ่งมั่นที่อยากจะ
เป็นครู มีความรกัและความเมตตาต่อเด็ก มีทกัษะการใหก้ารศึกษาอบรมแก่ผูเ้รียน มีความประพฤติ
ดี วางตวัดี เอาใจใสด่แูล มีจิตวิญญาณความเป็นครู 

เมื่อพิจารณาตัวชีว้ัดในองค์ประกอบแรงจูงใจและความมุ่งมั่นต่อวิชาชีพครู 
พลศึกษา ซึ่งมีจ านวน 4 ตัวชีว้ัด โดยตัวชีว้ัดทั้ง 4 ตัวชีว้ัดนีเ้ป็นตัวชีว้ัดที่ผูเ้ชี่ยวชาญและผูท้ี่มีส่วน
เก่ียวขอ้งมีความเห็นว่ามีความถูกตอ้ง มีความเหมาะสม มีความเป็นประโยชน ์และมีความเป็นไปได้
ในการเก็บรวบรวมขอ้มลู อีกทัง้ผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัของแบบจ าลองการวดัมีความ
สอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงปริมาณ โดยตัวชีว้ดัที่มีน า้หนักองคป์ระกอบสงูสุด คือ ตัวชีว้ัด Mot4 มีความ
กระตือรือรน้ ต่ืนตวั ใฝ่รู ้สนใจ รวมทัง้แสวงหาความรูท้างพลศึกษาและประสบการณท์ างานเพิ่มเติม
เพื่อพัฒนาตนเองสู่การเป็นมืออาชีพ มีค่าน า้หนักองคป์ระกอบเท่ากับ 0.48 มีความผันแปรร่วมกับ
องคป์ระกอบแรงจูงใจและความมุ่งมั่นต่อวิชาชีพครู รอ้ยละ 77 เนื่องจากนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูเป็นผูม้ีความใฝ่รู ้และพฒันาตนเองใหเ้ป็นครูแบบใหม่ในระบบสากล  

ตวัชีว้ดัที่มีค่าน า้หนักองคป์ระกอบรองลงมา ไดแ้ก่ ตวัชีว้ดั Mot1 มีทศันคติเชิง
บวก ยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลง มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.42 มีความผันแปรร่วมกับ
องคป์ระกอบแรงจูงใจและความมุ่งมั่นต่อวิชาชีพครูพลศึกษา รอ้ยละ 79 ถือได้ว่าเป็นตัวชีว้ัดที่มี
ความส าคญัในการแสดงออกถึงความเป็นคนมีทศันคติที่ดีต่อวิชาชีพครูพลศึกษา และยอมรบัต่อการ
เปลี่ยนแปลงของยุคสมยั นกัศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูพลศึกษาควรมีทศันคติที่ดีต่อลกัษณะ
วิชาชีพ มีความภาคภูมิใจในอาชีพของตนเอง มีความเสียสละ มีความเมตตากรุณา รกัและเอ็นดู
ผู ้เรียน ให้อภัยและช่วยเหลือ และมีการพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวห้าในหน้าที่การงาน การที่มี
ทศันคติที่ดีต่อวิชาชีพครูจะท าใหเ้กิดความพึงพอใจในงานที่ตนท า และมีความพึงพอใจต่อที่ท างาน 
และท างานอย่างมีความสขุ  

1.5 องคป์ระกอบที่ 5 การรูเ้ท่าทนัวิทยาการสมยัใหม่ 
ความเจรญิทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในยุคปัจจบุนัเขา้มามี

บทบาทส าคัญกับชีวิตมนุษย ์ความสามารถในการเขา้ถึงสื่อต่าง ๆ เพื่อคน้หาขอ้มูลที่สนใจไดอ้ย่าง
ง่ายและรวดเร็ว และในปัจจุบนัการรูเ้ท่าทันวิทยาการสมยัใหม่เป็นทกัษะที่ส  าคัญส าหรบัการด าเนิน
ชีวิตในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อในปัจจุบันมีความหลากหลาย และมี
ความซับซอ้นมากขึน้ จึงจ าเป็นตอ้งเรียนรูเ้พื่อให้สามารถตัดสินใจเลือกรบัขอ้มูลข่าวสารได้อย่าง
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ถูกต้อง นอกจากนี ้ในกรอบแนวคิดการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่  21 (Partnership for 21st Century 
Learning) ของภาคีเครือข่ายภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century Skills, 
2007) ก าหนดใหค้วามรูเ้ท่าทันสื่อเป็นยุทธศาสตรก์ารท างานเพื่อการจัดการศึกษาเรียนรูใ้นยุคใหม่
ใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุต่อการจดัการเรียนรู ้สอดคลอ้งกบัพงษเอก สกุใส (2561) ที่ว่า ครูพลศกึษา
ในศตวรรษที่ 21 ควรมีการจัดการเรียนรูแ้บบใหม่ แสวงหาความรู ้มีความสามารถในการถ่ายทอด
ความรูข้องตนสูผู่เ้รียนผ่านสื่อเทคโนโลยีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

เมื่อพิจารณาตัวชี ้วัดในองค์ประกอบการรูเ้ท่าทันวิทยาการสมัยใหม่ ซึ่งมี
จ านวน 4 ตัวชี ้วัด โดยตัวชี ้วัดทั้ง 4 ตัวชี ้วัดนี ้เป็นตัวชี ้วัดที่ผู ้เชี่ยวชาญและผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องมี
ความเห็นว่ามีความถูกตอ้ง มีความเหมาะสม มีความเป็นประโยชน ์และมีความเป็นไปไดใ้นการเก็บ
รวมรวมขอ้มูล อีกทั้งผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยันของแบบจ าลองมีความสอดคลอ้งกับ
ขอ้มลูเชิงปรมิาณ โดยตัวชีว้ดัที่มีน า้หนกัองคป์ระกอบสงูสดุ คือ ตวัชีว้ดั Tel2 มีความสามารถในการ
สื่อสาร และการใชภ้าษต่างประเทศ ซึ่งมีค่าน า้หนักองคป์ระกอบเท่ากบั 0.61 มีความผนัแปรร่วมกับ
องค์ประกอบการรู้เท่าทันวิทยาการสมัยใหม่ ร้อยละ 69 เนื่องมาจากในปัจจุบันเป็นยุคโลกไร้
พรมแดน การติดต่อสื่อกระท าไดง้่ายขึน้ เราสามารถติดต่อสื่อสารกนัทางระบบอินเตอรเ์น็ต ผ่าน wifi 
ขอ้ถึงขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ที่อยู่บนโลกออนไลนไ์ดส้ะดวกและง่าย สามารถสื่อสารกบัคนต่างชาติได้
ง่ายขึ ้น  ภาษาจึ งมี บทบาทส าคัญ ในการติดต่อสื่ อสารกัน  สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สเุทพ ธรรมตระกูล และคณะ (2555) ไดท้ าการศึกษาคณุลกัษณะของครูยุคใหม่ พบว่า องคป์ระกอบ
ด้านความรูค้วามสามารถ ได้แก่ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร ์ความสามารถในการใช้
อินเตอรเ์น็ต มีความรูแ้ละทักษะการใช้และสรา้งสื่อการสอน พูดภาษาในประเทศอาเซียนหรือ
ภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ ได้อย่างน้อย 1 ภาษา พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ และสอดคล้องกับ  
ปณิตา โพธิ์โพน้ เกตุแก้ว (2559) ที่ว่าครูพลศึกษาตอ้งมีความรู ้ความสามารถในการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ เช่น มีกาน าเอา
เทคโนโลยีเขา้มามีส่วนรว่มในการถ่ายทอดความรู ้และทกัษะจ าเป็น เช่น การสรา้งความพรอ้มในการ
สื่อสารอย่างน้อย 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาทางการที่จะใชใ้นประชาคม
อาเซียน ซึ่งตอ้งใชใ้นการสื่อสารไดดี้ และภาษาของประเทศเพื่อนบา้น 

ตัวชี ้วัดที่ มี ค่ าน ้าหนักองค์ประกอบรองลงมา ได้แก่  ตัวชี ้วัด  Tel 3 มี
ความสามารถในการเลือกใช้โปรแกรมต่าง ๆ สามารถสืบค้นข้อมูล/ วิทยาการต่าง ๆ ที่ เก่ียวกับ
วิชาชีพ และวิธีการน าเสนอขอ้มูลสารสนเทศ มีค่าน า้หนักองคป์ระกอบเท่ากับ 0.47 มีความผันแปร
ร่วมกับองคป์ระกอบการรูเ้ท่าทนัวิทยาการสมัยใหม่ รอ้ยละ 76 ถือไดว้่าเป็นตัวชีว้ดัที่มีความส าคัญ
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ในการแสดงถึงความรู้ ความสามารถในการรู้เท่าทันวิทยาการสมัยใหม่  ส าหรับนักศึกษาฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครูสาขาวิชาพลศกึษาพฒันาตนเองเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ไป
ปรับใช้กับการเรียนการสอนเพื่อให้ผู ้เรียนเข้าถึงข้อมูลความรูไ้ด้แบบไม่มีขีดจ ากัดในห้องเรียน  
(พงษ์เอก สุขใส, 2561) และสอดคลอ้งกับ ไพฑูรย์ สินลารตัน์ (2556) ทักษะที่เก่ียวกับเทคโนโลยี
สมัยใหม่ ซึ่งผู้เรียนและคนในยุคใหม่โดยเฉพาะยุคศตวรรษที่ 21 จะต้องเรียนรูแ้ละสามารถใชไ้ด้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะทักษะที่เก่ียวเนื่องกับขอ้มูลข่าวสารและการสื่อสารที่มีการพัฒนา
อย่างรวดเรว็และอย่างกวา้งขวาง 

2. การจัดล าดับความส าคัญขององค์ประกอบที่ชีว้ัดถึงสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ 
พลศึกษา ส าหรบันักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
เพื่อรองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ 

จากผลการวิจยัพบว่าการจัดล าดบัความส าคัญขององคป์ระกอบสมรรถนะการจดัการ
เรียนรูพ้ลศึกษา ส าหรบันกัศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูสาขาวิชาพลศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 
เพื่ อรองรับแผนการศึกษาแห่งชาติ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า น ้าหนัก
ความส าคญัขององคป์ระกอบสมรรถนะการจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา ส าหรบันกัศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่ อรองรับแผนการศึกษาแห่งชาติ ที่มี
ความส าคัญสูงสุดเป็นอันดับแรก ได้แก่ องค์ประกอบที่  1 ด้านความรูใ้นศาสตรท์ี่ เก่ียวข้องกับ 
พลศึกษา (Knowledge) คิดเป็นรอ้ยละ 40.50 รองลงมาไดแ้ก่ องคป์ระกอบที่ 2 ทกัษะที่เก่ียวขอ้งกับ
การสอนพลศึกษา (InsSkill) คิดเป็นรอ้ยละ 24.50 องค์ประกอบที่  5 ด้านการรูเ้ท่าทันวิทยาการ
สมยัใหม่ (TechLit) คิดเป็นรอ้ยละ 13.67 องคป์ระกอบที่ 3 ดา้นคุณลกัษณะและบุคลิกภาพการเป็น
ครูพลศึกษา (AttCha) คิดเป็นรอ้ยละ 12.73 และองค์ประกอบที่มีความส าคัญเป็นอันดับสุดท้าย 
ไดแ้ก่ องคป์ระกอบที่ 4 ดา้นแรงจงูใจและความมุ่งมั่นต่อวิชาชีพครูพลศึกษา (Motive) คิดเป็นรอ้ยละ 
8.60 ตามล าดับ ท าใหไ้ดข้อ้สรุปว่า องคป์ระกอบดา้นความรูใ้นศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกับพลศึกษา เป็น
องคป์ระกอบที่มีความส าคัญต่อการชีว้ัดสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา ส าหรบันักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏ เพื่อรองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ
มากที่สดุ 

สาเหตุที่องคป์ระกอบที่ 1 ดา้นความรูใ้นศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกับพลศึกษา (Knowledge) 
มีความส าคญัสูงสุดเป็นอนัดับแรก เนื่องจากความรูเ้ป็นหวัใจส าคญัของการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา 
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษาตอ้งสามารถสรา้งความรูไ้ดด้ว้ยตนเองจาก
การสืบคน้ การลงมือปฏิบติั แลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกับผูอ่ื้น ตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ ที่สามารถ
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เรียนรูด้ว้ยตนเอง มีความเขา้ใจเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงและกา้วทันความรูใ้นศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกับ
พลศึกษา มีความรูค้วามเขา้ใจในเนือ้หา หลกัการ และทฤษฎีทางพลศึกษาอย่างลึกซึง้และถูกตอ้ง มี
เทคนิคการสอนที่หลากหลาย สอดแทรกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เขา้ใจบริบทต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับ
การจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา ใชจ้ิตวิทยาในการสอน ประเมินผูเ้รียนตามสภาพจริง เขา้ใจเรื่องความ
แตกต่างระหว่างบุคคล พัฒนาการ และการเจริญเติบโตตามช่วงวัย เข้าใจหลักการและสามารถ
วิเคราะหก์ลไกการเคลื่อนไหวของร่างกาย การสอนและการฝึกกีฬา ตลอดจนสามารถจดัการเรียนรูไ้ด้
อย่างมีประสิทธิภาพและเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคัญ สามารถวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
เรยีนการสอน 

สาเหตุที่องค์ประกอบที่ 2 ทักษะที่เก่ียวข้องกับการสอนพลศึกษา (InsSkill) มีล  าดับ
ความส าคัญเป็นดับสอง เนื่องจากนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษานอกจาก
จะมีความรูใ้นศาสตรท์ี่เก่ียวข้องกับพลศึกษาแล้วนั้น ทักษะที่เก่ียวข้องกับการสอนพลศึกษาก็มี
ความส าคัญควบคู่กันไป เมื่อความรูท้างดา้นทฤษฎีรวมกับทักษะทางดา้นการปฏิบัติ นักศึกษาฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษาตอ้งสามารถน าองคค์วามรู ้แนวคิด หลกัการ ทฤษฎีต่าง ๆ 
ที่ไดเ้รียนไปประยุกตใ์ชก้ับการจัดการเรียนรู ้การบริหารจัดการชัน้เรียน การสรา้งบรรยากาศในชั้น
เรียนเพื่อให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู ้กระตุ้นให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู ้ตลอดจนการ
จดัท าแผนการจดัการเรียนรูใ้หส้อดคลอ้งกับตัวชีว้ดัที่ก าหนดไวใ้นมาตรฐานการเรียนรู ้และสามารถ
น าไปปฏิบัติใหเ้กิดผลไดจ้ริง ผ่านทางกิจกรรมทางพลศึกษา การออกก าลังกาย และการเล่นกีฬา 
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษาต้องสามารถเล่นกีฬาชนิดต่าง ๆ ได้ใน
ระดบัพืน้ฐานและเป็นมาตรฐาน สามารถจัดการแข่งขันกีฬาและตัดสินกีฬาได ้สามารถจดัโปรแกรม
พลศึกษา การเลือกใชว้ิธีการจดัการเรียนรู ้การเลือกใชส้ื่อ/ นวตักรรม ใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกับ
เนื ้อหาวิชา และสามารถวัดและประเมินผลการเรียนรูท้างพลศึกษาตามสภาพจริง มีเกณฑ์การ
ประเมินที่ชัดเจนและสอดคลอ้งกับพฤติกรรมที่ตอ้งการวัด เหล่านีคื้อทักษะที่เก่ียวขอ้งกับการสอน 
พลศึกษาที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษาจะตอ้งมีเพื่อใหก้ารจัดการเรียน
การสอนเกิดประสิทธิภาพสงูสดุ และพฒันาผูเ้รียนไดต้รงตามจุดประสงคข์องการเรียนรู ้

และสาเหตทุี่องคป์ระกอบที่ 5 ดา้นการรูเ้ท่าทนัวิทยาการสมยัใหม่ มีล  าดบัความส าคญั
เป็นล าดับที่สาม เนื่องจากวิทยาการสมัยใหม่หรือองค์ความรูท้างด้านเทคโนโลยีเขา้มามีบทบาท
อย่างมากในชีวิตประจ า นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษาต้องสามารถน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ มีความสามาถในการคอมพิวเตอร ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อดิจิทัล การแสวงหาความรูท้ี่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์โลกในปัจจุบัน
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และอนาคต การเขา้ถึงขอ้มลูความรูต่้าง ๆ สามารถกระท าไดง้่ายและรวดเร็ว  รวมถึงทักษะทางดา้น
การสื่อสารตอ้งสามารถใชภ้าษาต่างประเทศในการพดูและเขียนได ้

ข้อเสนอแนะ 
จาการวิจยัเรื่อง การพัฒนาตวัชีว้ดัสมรรถนะการจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา ส าหรบันกัศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อรองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ 
ผูว้ิจยัไดม้ีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปนี ้

1. ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช ้
1.1 จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า สมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา ส าหรับ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อรองรบัแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ จ าเป็นตอ้งมีการวัดทั้ง 43 ตัวชีว้ัด ครอบคลุม 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ดา้นความรูใ้น
ศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกับพลศึกษา ดา้นทักษะที่เก่ียวขอ้งกับการสอนพลศึกษา ดา้นคุณลักษณะและ
บุคลิกภาพการเป็นครูพลศึกษา ดา้นแรงจูงใจและความมุ่งมั่นต่อวิชาชีพครูพลศึกษา และดา้นการ
รูเ้ท่าทันวิทยาการสมัยใหม่ ซึ่งผลการวัดจะช่วยจ าแนกระดับสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา 
ส าหรบันักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อรองรบั
แผนการศกึษาแห่งชาติไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลมุ  

1.2 แบบวัดสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา ส าหรบันักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั เพื่อรองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ สามารถน าไป
ปรบัใช้ในการประเมินนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร ์/ คณะศึกษาศาสตร ์
สาขาวิชาพลศึกษา ก่อนการออกฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูในสถานศึกษา เพื่อตรวจสอบสมรรถนะ
และน าขอ้มลูไปพฒันาใหม้ีความพรอ้มสู่การประกอบอาชีพครูต่อไป 

1.3 จากผลการวิจัยพบว่ารอ้ยละความส าคัญขององคป์ระกอบสองอันดับแรก ไดแ้ก่ 
องคป์ระกอบดา้นความรูใ้นศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกับพลศึกษา และ องคป์ระกอบดา้นทักษะที่เก่ียวขอ้ง
กบัการสอนพลศึกษา ดงันัน้ มหาวิทยาลยัราชภฏัในฐานะที่เป็นผูร้บัผิดชอบดแูละหลกัสตูร และผลิต
บณัฑิตจึงตอ้งใหค้วามส าคญัต่อประเด็นดังกล่าว โดยจะมีการติดตามและกระตุน้ใหน้กัศึกษาไดร้บั
ความรูแ้ละทักษะที่เก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพพลศึกษาที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ผ่านกระบวนการเรียนการ
สอนในรายวิชาต่าง ๆ หรือการฝึกอบรมเพื่อพฒันาทกัษะต่าง ๆ เพิ่มเติม 

1.4 จากผลการวิจยัพบว่ารอ้ยละความส าคญัขององคป์ระกอบในสองล าดบัสดุทา้ย คือ 
องคป์ระกอบดา้นคุณลักษณะและบุคลิกภาพการเป็นครูพลศึกษา และองคป์ระกอบดา้นแรงจูงใจ
และความมุ่งมั่นต่อวิชาชีพครูพลศึกษา สะท้อนให้เห็นว่านักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
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พลศกึษาของมหาวิทยาลยัราชภฏัมีระดบัความสามารถตามคณุลกัษณะดงักลา่วสองประการต ่ากว่า
คุณลกัษณะอ่ืน ๆ โดยเปรียบเทียบ ถึงแมว้่าเมื่อพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยและคะแนนที จะอยู่ใน
ระดับสูงแล้วก็ตาม แต่คุณลักษณะทั้งสองประการนีน้ับว่าเป็นหัวใจของการประกอบวิชาชีพครู 
ดงันัน้ มหาวิทยาลยัราชภัฏจึงควรมีกิจกรรมเสริมคณุลกัษณะทัง้สองประการดังกล่าวนีเ้พิ่มเติม โดย
อาจสอดแทรกเขา้ไปในการจดัการเรียนการสอน ซึ่งเนน้กิจกรรมใหน้กัศึกษาตระหนักถึงบทบาทและ
ความส าคัญของวิชาชีพมากขึน้ และ/หรือ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ นอกชั้นเรียนเพื่อกระตุ้นเรา้จิต
วิญญาณของความเป็นครูใหม้ากขึน้ 

2. ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
2.1 ควรมีการวิจัยเพื่อสรา้งเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นระดับประเทศ (National T Score) 

โดยควรน าแบบวัดสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา ส าหรบันักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั เพื่อรองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติที่ไดจ้ากการวิจยันี ้ไปใช้
กับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต / ศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี เพื่อวิเคราะหห์าเกณฑ์ปกติที่
สมบูรณม์ากย่ิงขึน้ และสามารถน าไปเปรียบเทียบนกัศึกษาครุศาสตรบณัฑิต / ศึกษาศาสตรบณัฑิต
ทกุหลกัสตูร 

2.2 ควรมีการวิจัยเพื่อตรวจสอบปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะด้านการ
จดัการเรียนรูพ้ลศึกษา เพื่อสกดัตวัแปรปัจจยัต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลทัง้ทางตรงและทางออ้มต่อสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้พลศึกษา ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏั เพื่อคน้หาปัจจยัที่มีอิทธิพลสงูสดุอนัจะน าไปสู่การแกปั้ญหาหรือส่งเสริมปัจจยั
ดงักลา่วใหส้งูขึน้ 

2.3 ควรมีการวิจัยในเชิงการพัฒนาหลกัสูตร หรือกิจกรรมเสริมความเป็นครูพลศึกษา 
ของนักศึกษาที่ก าลงัศึกษาในหลักสูตรครูสาขาวิชาพลศึกษา เพื่อพัฒนาสมรรถนะความเป็นครูให้
มากขึน้ 

2.4 ควรมีการวิจัยถึงความต้องการจ าเป็นของสังคม โดยเฉพาะภาคีเครือข่าย หรือ
สถาบนัการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ว่ามีความตอ้งการจ าเป็นต่อสมรรถนะหรือคณุลกัษณะ
ของบณัฑิตที่จบการศึกษาในสาขาวิชาพลศึกษา ในลกัษณะเช่นไร เพื่อที่จะไดร้องรบัความตอ้งการ
ของตลาดแรงงาน และตอบโจทยต่์อการพฒันาประเทศตามยทุธศาสตรช์าติ 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญการจัดการเรียนรู้พลศึกษา ทีพิ่จารณาความถูกต้อง ความเหมาะสม 
ความเป็นประโยชน ์และความเป็นไปได้ของตัวชีว้ัดฯ ทีน่ าไปใช้เก็บข้อมูลตามตัวชีว้ัด
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้พลศึกษา ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู

สาขาวิชาพลศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏ เพ่ือรองรับแผนการศึกษาแห่งชาติ 
 

รองศาสตราจารย ์วาสนา  มุ่งวิชา ขา้ราชการบ านาญ สาขาวิชาพลศกึษา  
รองศาสตราจารย ์ดร.ธงชยั  เจรญิทรพัยม์ณี ขา้ราชการบ านาญ สาขาวิชาพลศกึษา  
รองศาสตราจารย ์ดร.สมบญุ  ศิลป์รุง่ธรรม ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์

และพัฒนศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตก าแพงแสน 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.พราม  อินพรม ภาควิชาศึกษาศาสตร ์คณะสังคมศาสตรแ์ละ
มนษุยศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ชาญชยั  ชอบธรรมสกลุ ภาควิชาพลานามัย  คณ ะศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
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รายนามผู้ทีม่ีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้พลศึกษา ทีพิ่จารณาความถูกต้อง ความ
เหมาะสม ความเป็นประโยชน ์และความเป็นไปได้ของตัวชีว้ัดฯ ทีน่ าไปใช้เก็บข้อมูลตาม
ตัวชีว้ัดสมรรถนะการจัดการเรียนรู้พลศึกษา ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู

สาขาวิชาพลศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏ เพ่ือรองรับแผนการศึกษาแห่งชาติ 
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
1. ดร.กอบกลุ  ประเสรฐิลาภ   อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูรครุศาสตรบ์ณัฑิต  

สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบรุี 

2. ผูช้่วยศาสตราจารยอ์รรถพล  ยรรยงเสวี  อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูรครุศาสตรบ์ณัฑิต  
สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบรุี 

3. ผูช้่วยศาสตราจารย ์เพ็ญทิพย ์สายกฤษณะ อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูรครุศาสตรบ์ณัฑิต  
สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบรุี 

4. อาจารยบ์ญุทิพย ์ แปน้ทอง   อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูรครุศาสตรบ์ณัฑิต  
สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบรุี 

5. อาจารยว์ฒันพงศ ์ อ่อนนุ่ม   อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูรครุศาสตรบ์ณัฑิต  
สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บา้นจอมบงึ 

6. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แชลม่  บญุลุ่ม  อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูรครุศาสตรบ์ณัฑิต  
สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บา้นจอมบงึ 

7. อาจารยช์ยัยทุธ มณีรตัน ์   อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูรครุศาสตรบ์ณัฑิต  
สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

8. อาจารยร์วิวรรณ  ขนัทอง   อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูรครุศาสตรบ์ณัฑิต  
สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 
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รายนามผู้ทีม่ีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้พลศึกษา ทีพิ่จารณาความถูกต้อง ความ
เหมาะสม ความเป็นประโยชน ์และความเป็นไปได้ของตัวชีว้ัดฯ ทีน่ าไปใช้เก็บข้อมูลตาม
ตัวชีว้ัดสมรรถนะการจัดการเรียนรู้พลศึกษา ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู

สาขาวิชาพลศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏ เพ่ือรองรับแผนการศึกษาแห่งชาติ 
อาจารยผ์ู้สอน 

 
1. ผูช้่วยศาสตราจารย ์อ านวยโชค  รื่นเรงิ อาจารย์ผู ้สอนสาขาวิชาพลศึกษา  

มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบรุี 
2. อาจารยธิ์ติพงศ ์ สกุใส อาจารย์ผู ้สอนสาขาวิชาพลศึกษา  

มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบรุี 
3. อาจารยว์ชัรพล  เคนศรี อาจารย์ผู ้สอนสาขาวิชาพลศึกษา  

มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบรุี 
4. อาจารยค์มชนญั  โวหาร อาจารย์ผู ้สอนสาขาวิชาพลศึกษา  

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรุี 
5. อาจารยก์ุศล  ช่วงบญุศรี อาจารย์ผู ้สอนสาขาวิชาพลศึกษา  

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรุี 
6. อาจารยส์ิทธิชยั  เพิ่มสิน อาจารย์ผู ้สอนสาขาวิชาพลศึกษา  

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรุี 
7. อาจารยพ์งษพ์นัธ ์ พนัธพ์งษ ์ อาจารย์ผู ้สอนสาขาวิชาพลศึกษา  

มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบงึ 
8. อาจารยน์ิตยา  เรืองมาก อาจารย์ผู ้สอนสาขาวิชาพลศึกษา  

มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบงึ 
9. อาจารยส์ารชั  ดีงาม อาจารย์ผู ้สอนสาขาวิชาพลศึกษา  

มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบงึ 
10. อาจารย ์ดร.ยงยทุธ  ฮิน้เจรญิ อาจารย์ผู ้สอนสาขาวิชาพลศึกษา  

มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
11. อาจารย ์ดร.ปัณรสี  เอี่ยมสะอาด อาจารย์ผู ้สอนสาขาวิชาพลศึกษา  

มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
12. อาจารยช์ชูีพ  คงมีชนม ์ อาจารย์ผู ้สอนสาขาวิชาพลศึกษา  

มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม
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ภาคผนวก ข 
รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจคุณภาพของแบบวัด 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือแบบวัดสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
พลศึกษา ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ เพ่ือรองรับแผนการศึกษาแห่งชาติ 
 
1. รองศาสตราจารย สนุทร  แมน้สงวน ขา้ราชการบ านาญ สาขาวิชาพลศกึษา  
2. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. อานนท ์ วนัลา สาขาวิชาวิทยาศาสตรก์ารกีฬา คณะครุศาสตร ์

มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบรุี 
3. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. กานต ์ อมัพานนท ์ หมวดมาตรฐานวิชาชีพครู คณะครุศาสตร ์

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ ์
4. ดร.พาที  เกศธนากร กลุ่มวิชาชีพครู สาขาวิจัยและประเมินผล

การศึกษา คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภัฏ
กาญจนบรุี 

5. ดร.องัคนา  บญุเสม คณะศิลปกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบรุี 

 



 229 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ผลการตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตา
รา
ง 1
8 ผ

ลก
าร
วิเค

รา
ะห
ค์ว
าม
ถูก
ตอ้
งข
อง
ตวั
ชีว้
ดัส
มร
รถ
นะ
กา
รจ
ดัก
าร
เรีย

นรู
พ้ล
ศกึ
ษา
 ส
 าห
รบั
นกั
ศึก
ษา
ฝึก
ปร
ะส
บก
าร
ณ
ว์ิช
าช
ีพค
รูส
าข
าว
ิชา
พล
ศึก
ษา
 

มห
าว
ิทย
าล
ยัร
าช
ภฏั

 เพ
ื่อร
อง
รบั
แผ
นก
าร
ศกึ
ษา
แห
่งช
าติ
 ต
าม
คว
าม
คิด
เห
็นข
อง
ผูเ้
ชี่ย
วช
าญ

 

อง
คป์

ระ
กอ

บ 
ตัว

ชีว้
ัด 

ผ ู้เ
ชี่ ย

วช
าญ

 (n
 =

 5
) 

ค่า
 IO

C 
ผล

สรุ
ป 

1.ค
วา
มรู
ใ้น
ศา
สต
รท์
ี่เก่ี
ยว
ขอ้
ง

กบั
พล
ศกึ
ษา

 
1.1

 ม
ีคว
าม
รูค้
วา
มเ
ขา้
ใจ
ใน
ศา
สต
รค์
วา
มเ
ป็น

ครู
แล
ะม
าต
รฐ
าน
วิช
าช
ีพค
รู 

1.0
0 

ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์
1.2

 ม
ีคว
าม
รอ
บรู
ใ้น
ดา้
นต่
าง
 ๆ 
ที่เ
ก่ีย
วข
อ้ง
กบั
ผูเ้
รีย
น 

1.0
0 

ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์
1.3

 ม
ีคว
าม
รูค้
วา
มเ
ข้า
ใจ
เก่ี
ยว
กับ

กา
รจ
ัดก
าร
เรีย

นก
าร
สอ
น/
 วิธี

สอ
น 
แล
ะก
าร

จดั
กา
รเร
ียน
รูใ้น

ศต
วร
รษ
ที่ 

21
 

1.0
0 

ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์

1.4
 ม
ีคว
าม
รูค้
วา
มเ
ขา้
ใจ
เรื่อ

งพ
ฒั
นา
กา
ร ก

าร
เจร
ญิ
เติ
บโ
ต 
แล
ะจ
ิตว
ิทย
า 

1.0
0 

ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์
1.5

 ม
ีคว
าม
รูค้
วา
มเ
ขา้
ใจ
ดา้
นก
าร
วดั
ผล
แล
ะป
ระ
เม
ินผ
ลท
าง
กา
รศ
ึกษ
า 

1.0
0 

ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์
1.6

 ม
ีคว
าม
รูค้
วา
มเ
ขา้
ใจ
ดา้
นก
าร
ปร
ะก
นัค
ณุ
ภา
พก
าร
ศึก
ษา

 
1.0

0 
ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์
1.7

 ม
ีคว
าม
รูค้
วา
มเ
ขา้
ใจ
ใน
เน
ือ้ห
าว
ิชา
พล
ศึก
ษา

 
1.0

0 
ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์
1.8

 ม
ีคว
าม
รูค้
วา
มเ
ขา้
ใจ
เก่ี
ยว
กับ

ร่า
งก
าย
มน

ุษย
แ์ล
ะก
ลไ
กก
าร
เค
ลื่อ
นไ
หว
ขอ
ง

รา่
งก
าย

 
1.0

0 
ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์

1.9
 ม
ีคว
าม
รูค้
วา
มเ
ขา้
ใจ
เก่ี
ยว
กบั
กีฬ
าช
นิด
ต่า
ง ๆ

 
1.0

0 
ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์
1.1

0 ม
ีคว
าม
รูค้
วา
มเ
ขา้
ใจ
เก่ี
ยว
กบั
กา
รส
อน
แล
ะฝึ
กกี
ฬา

 
1.0

0 
ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์
1.1

1 ม
ีคว
าม
รูค้
วา
มเ
ขา้
ใจ
เก่ี
ยว
กบั
กา
รจ
ดัก
าร
แข
่งข
นักี
ฬา
แล
ะก
าร
ตดั
สิน
กีฬ
า 

1.0
0 

ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์

230 



 
 

ตา
รา
ง 1

8 (
ต่อ
) 

อง
คป์

ระ
กอ

บ 
ตัว

ชีว้
ัด 

ผ ู้เ
ชี่ ย

วช
าญ

 (n
 =

 5
) 

ค่า
 IO

C 
ผล

สรุ
ป 

2. 
ทัก

ษะ
ที่เ
ก่ีย

วข
้อง
กับ

กา
ร

สอ
นพ
ลศ
กึษ
า 

2.1
 ม
ีคว
าม
สา
มา
รถ
ใน
กา
รใช

ท้กั
ษะ
/ เท

คน
ิคก
าร
สอ
นท
ี่หล
าก
หล
าย

 
1.0

0 
ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์
2.2

 ม
ีคว
าม
สา
มา
รถ
ใน
กา
รบ
รหิ
าร
จดั
กา
รช
ัน้เ
รีย
น 

1.0
0 

ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์
 

2.3
 ม
ีคว
าม
สา
มา
รถ
ใน
กา
รใ
ชก้
ระ
บว
นก
าร
คิด
เช
ิงร
ะบ
บ 
วิเค

รา
ะห
 ์ป
ระ
เม
ิน 

แล
ะส
รา้
งส
รร
ค ์
เพ
ื่อน
 าไ
ปส

ูก่า
รป
ระ
ยุก
ตใ์
ชอ้
ย่า
งเป็

นรู
ปธ
รร
ม 

1.0
0 

ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์

2.4
 ม
ีคว
าม
สา
มา
รถ
ใน
กา
รเล

น่กี
ฬา
ชน
ิดต่
าง
 ๆ 
ได
 ้ใน

ระ
ดบั

พืน้
ฐา
นข
ึน้ไ
ป 

1.0
0 

ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์
2.5

 ม
ีคว
าม
สา
มา
รถ
ใน
กา
รจ
ดัก
าร
แข
่งข
นักี
ฬา
แล
ะก
าร
ตดั
สิน
กีฬ
าช
นิด
ต่า
ง ๆ

 
1.0

0 
ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์
2.6

 ม
ีคว
าม
สา
มา
รถ
ใน
กา
รจ
ดัก
าร
เรีย

นรู
พ้ล

ศึก
ษา
ใน
ศต
วร
รษ
ที่ 

21
 

1.0
0 

ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์
2.7

 ม
ีคว
าม
สา
มา
รถ
ใน
กา
รเข

ียน
แผ
นก
าร
จดั
กา
รเร
ียน
รูท้
าง
พล

ศกึ
ษา

 
1.0

0 
ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์
2.8

 ม
ีคว
าม
สา
มา
รถ
ใน
กา
รส
อน
แล
ะฝึ
กท
กัษ

ะกี
ฬา
ชน
ิดต่
าง
 ๆ 

1.0
0 

ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์
2.9

 ม
ีคว
าม
สา
มา
รถ
ใน
กา
รใ
ชท้
กัษ

ะก
าร
วดั
ผล
แล
ะป
ระ
เม
ินผ
ลก
าร
เรีย

นรู
ท้า
ง

พล
ศกึ
ษา

 
1.0

0 
ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์

2.1
0 ม

ีคว
าม
สา
มา
รถ
ใน
กา
รท
 าว
ิจยั
แล
ะพ
ฒั
นา
นว
ตัก
รร
มก
าร
เรีย

นรู
ท้า
ง 

พล
ศกึ
ษา

 
1.0

0 
ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์

  

231 



 
 

ตา
รา
ง 1

8 (
ต่อ
) 

อง
คป์

ระ
กอ

บ 
ตัว

ชีว้
ัด 

ผ ู้เ
ชี่ ย

วช
าญ

 (n
 =

 5
) 

ค่า
 IO

C 
ผล

สรุ
ป 

3. 
คณุ

ลกั
ษณ

ะแ
ละ
บุค
ลิก
ภา
พ

กา
รเป็

นค
รูพ
ลศ
ึกษ

า 
3.1

 ม
ีจิต
วิญ

ญ
าณ

คว
าม
เป็
นค
รู แ
ละ
จร
รย
าบ
รร
ณ
วิช
าช
ีพค

รู 
1.0

0 
ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์
3.2

 ม
ีคว
าม
ตร
ะห
นกั
รูด้
า้น
คณุ

ธร
รม
 จร
ิยธ
รรม

 
1.0

0 
ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์
3.3

 ป
ระ
พฤ
ติแ
ละ
ปฏ

ิบติั
ตน
เห
มา
ะส
มเ
ป็น

แบ
บอ
ย่า
งท
ี่ดี 

1.0
0 

ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์
3.4

 ม
ีคว
าม
ซื่อ
สตั
ย ์ส

จุร
ิต ย

ติุธ
รรม

 ม
ีคว
าม
เป็
นป
ระ
ชา
ธิไ
ตย

 
1.0

0 
ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์
3.5

 ม
ีมน
ษุย

สมั
พนั

ธท์
ี่ดีแ
ละ
ปร
บัต
วัเข

า้ก
บัผ
ูอ่ื้น
 ส
าม
าร
ถท

 าง
าน
เป็
นท
ีมแ
ละ

ท า
งา
นร
ว่ม
กบั
ผูอ่ื้
น 

1.0
0 

ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์

 
3.6

 ม
ีจิต
อา
สา
 เส
ียส
ละ
 เอ
ือ้เ
ฟ้ือ
เผ
ื่อแ
ผ่ 
มีน

 า้ใ
จ ช

่วย
เห
ลือ
ผูอ่ื้
น 
อทุ
ิศเ
วล
าต่
อ

กา
รท
 าง
าน
อย
่าง
เต
็มท
ี่ 

1.0
0 

ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์

3.7
 ม
ีระ
เบ
ียบ
วิน
ยั 
ตร
งต
่อเ
วล
า ม

ีคว
าม
รบั
ผิด
ชอ
บ 
แล
ะเอ

าใ
จใ
สต่่
อก
าร
สอ
น

แล
ะง
าน
อ่ืน
 ๆ 

1.0
0 

ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์

3.8
 ม
ีภา
วะ
ผูน้

 า ม
ีคว
าม
มั่น

ใจ
แล
ะเช

ื่อม
ั่นใ
นต
นเ
อง
 แส

ดง
แล
ะร
บัฟั

งค
วา
ม

คิด
เห
็นอ
ย่า
งม
ีเห
ตผุ
ล 
แล
ะย
อม
รบั
กา
รเป

ลี่ย
นแ
ปล
ง 

1.0
0 

ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์

3.9
 ไม

่เส
พส

ิ่งเส
พติ

ด 
ไม
่ดื่ม
สรุ
าห
รือ
ขอ
งม
นึเ
มา
ใน
เวล

าร
าช
กา
ร 

1.0
0 

ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์
3.1

0 ม
ีรูป
รา่
ง ล

กัษ
ณ
ะท
่าท
าง
ที่เ
หม
าะ
สม
กบั
กา
รเป็

นค
รูพ
ลศ
กึษ

า 
1.0

0 
ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์
3.1

1 ม
ีกา
รแ
ต่ง
ตวั
ที่เ
หม
าะ
สม
กบั
กา
รป
ฏิบ

ติัก
าร
สอ
นพ

ลศ
ึกษ

า 
1.0

0 
ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์

232 



 
 

ตา
รา
ง 1

8 (
ต่อ
) 

อง
คป์

ระ
กอ

บ 
ตัว

ชีว้
ัด 

ผ ู้เ
ชี่ ย

วช
าญ

 (n
 =

 5
) 

ค่า
 IO

C 
ผล

สรุ
ป 

 
3.1

2 ม
ีน า้
ใจ
นกั
กีฬ
า ข

ยนั
หม

ั่นเ
พีย

ร อ
ดท
น 
กร
ะฉ
บัก
ระ
เฉ
ง ก

ระ
ตือ
รือ
รน้
 

แค
ลว่
คล
อ่ง
ว่อ
งไ
วต่
อก
าร
ท า
งา
น 

1.0
0 

ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์

 
3.1

3 ม
ีสขุ
ภา
พส

มบ
รูณ

ท์ัง้
ดา้
นร
า่ง
กา
ยแ
ละ
จิต
ใจ
 อ
อก
ก า
ลงั
กา
ยส
ม ่า
เส
มอ
 

แล
ะรู
จ้กั
ใช
เ้วล

าว
่าง
ให
เ้ป็
นป

ระ
โย
ชน

 ์
1.0

0 
ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์

3.1
4 ม

ีกา
รด
แูล
สขุ
ภา
พแ
ละ
รกั
ษา
คว
าม
สะ
อา
ดข
อง
รา่
งก
าย
เป็
นป

ระ
จ า

 
1.0

0 
ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์
4. 
แร
งจ
งูใ
จแ
ละ
คว
าม
ุ่งม
ั่นต่
อ

วิช
าช
ีพค

รูพ
ลศ
ึกษ

า 
4.1

 ม
ีทกั
ศน
คติ
เช
ิงบ
วก
 ย
อม
รบั
ต่อ
กา
รเป

ลี่ย
นแ
ปล
ง 

1.0
0 

ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์
4.2

 ส
าม
าร
ถว
ินิจ
ฉยั
ตน
เอ
งต
าม
คว
าม
เป็
นจ
รงิ
 แล

ะส
าม
าร
ถแ
กไ้
ขป
รบั
ปรุ
ง

ขอ้
บก
พร
่อง
 เห
็นค
ณุ
ค่า
ใน
ตน
เอ
ง 

1.0
0 

ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์

 
4.3

 ม
ีคว
าม
รกั
 ค
วา
มศ
รทั
ธา
 ค
วา
มภ

าค
ภมู

ิใจ
 แล

ะเจ
คติ
ที่ดี
ต่อ
วิช
าช
ีพค

รู 
พล

ศกึ
ษา

 
1.0

0 
ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์

4.4
 ม
ีคว
าม
กร
ะต
ือร
ือร
น้ 
ต่ืน
ตวั
 ใฝ่
รู ้ส

นใ
จ ร
วม
ทัง้
แส
วง
หา
คว
าม
รูท้
าง
พล
ศกึ
ษา

แล
ะป
ระ
สบ
กา
รณ

ท์ า
งา
นเ
พิ่ม

เติ
มเ
พื่อ
พฒั

นา
ตน
เอ
งส
ูก่า
รเป็

นม
ืออ
าช
ีพ 

1.0
0 

ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์

5. 
กา
รรู
เ้ท
่าท
นัว
ิทย
าก
าร

สม
ยัใ
หม
่ 

5.1
 ม
ีคว
าม
รูค้
วา
มเ
ขา้
ใจ
เก่ี
ยว
กบั
คอ
มพ

ิวเต
อร
 ์ม
ีคว
าม
สา
มา
รถ
ใน
กา
รใ
ช้

เท
คโ
นโ
ลย
ีสา
รส
นเ
ทศ
 แล

ะรู
เ้ท
่าท
นัส
ื่อ 

1.0
0 

ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์

5.2
 ม
ีคว
าม
สา
มา
รถ
ใน
กา
รส
ื่อส
าร
แล
ะก
าร
ใช
ภ้า
ษา
ต่า
งป
ระ
เท
ศ 

1.0
0 

ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์
 

233 



 
 

ตา
รา
ง 1

8 (
ต่อ
) 

อง
คป์

ระ
กอ

บ 
ตัว

ชีว้
ัด 

ผ ู้เ
ชี่ ย

วช
าญ

 (n
 =

 5
) 

ค่า
 IO

C 
ผล

สรุ
ป 

 
5.3

 ม
ีคว
าม
สา
มา
รถ
ใน
กา
รเล

ือก
ใช
โ้ป
รแ
กร
มต
่าง
 ๆ 
สา
มา
รถ
สืบ
คน้
ขอ้
มลู
 / 

วิท
ยา
กา
รต่
าง
 ๆ 
ที่เ
ก่ีย
วข
อ้ง
กบั
วิช
าช
ีพ 
แล
ะว
ิธีก
าร
น า
เส
นอ
ขอ้
มลู
สา
รส
นเ
ทศ

 
1.0

0 
ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์

5.4
 ม
ีคว
าม
สา
มา
รถ
ใน
กา
รส
รา้
งอ
งค
ค์ว
าม
รูท้
าง
พล

ศกึ
ษา
 แล

ะส
าม
าร
ถ

เช
ื่อม
โย
งอ
งค
ค์ว
าม
รูก้
บัป

ระ
สบ
กา
รณ

 ์
1.0

0 
ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์

234 



 235 

ตาราง 19 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ และค่าความเชื่อมั่นของแบบวดัสมรรถนะการจดัการเรียนรูพ้ล
ศกึษา ส าหรบันกัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูสาขาวิชาพลศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏั เพื่อ
รองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ 

องคป์ระกอบ ข้อที ่ ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ ค่าความเชื่อมั่น 
1.ความรูใ้นศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกบั
พลศกึษา 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

.647 

.608 

.545 

.573 

.837 

.545 

.663 

.695 

.115 

.677 

.638 

.879 

2.ทกัษะที่เก่ียวขอ้งกบัการสอน
พลศกึษา 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

.706 

.615 

.537 

.219 

.298 

.601 

.666 

.730 

.730 

.743 

.866 
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ตาราง 19 (ต่อ) 
องคป์ระกอบ ข้อที ่ ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ ค่าความเชื่อมั่น 

3.คณุลกัษณะและบคุลิกภาพ
การเป็นครูพลศึกษา 

22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

.512 

.680 

.737 

.804 

.867 

.794 

.728 

.537 

.880 

.322 

.614 

.830 

.723 

.576 

.933 

4.แรงจงูใจและความมุ่งมั่นต่อ
วิชาชีพครูพลศึกษา 

36 
37 
38 
39 

.810 

.510 

.409 

.753 

.799 

5.การรุเ้ท่าทนัวิทยาการสมยัใหม่ 40 
41 
42 
43 

.638 

.768 

.694 

.681 

.832 
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ภาคผนวก ง 
ตัวอย่างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
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แบบสัมภาษณแ์บบกึ่งโครงสร้าง 
งานวิจัยเร่ือง “การพัฒนาตัวชีว้ัดสมรรถนะการจัดการเรียนรู้พลศึกษาส าหรับนักศึกษาฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือรองรับแผนการ

ศึกษาแห่งชาติ” 
-------------------------------------------------- 

ค าชีแ้จง 
1.แบบสัมภาษณ์นี ้มีลักษณะเป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้ง เพื่อใช้ประกอบการ

สมัภาษณผ์ูเ้ชี่ยวชาญ ในการบ่งชีอ้งคป์ระกอบและตวัชีว้ดัสมรรถนะหลกั และตวัชีว้ดัสมรรถนะเฉพาะ
วิชาชีพ (Functional competencies) ส าหรบันักศึกษาฝึกประสบการณ์ชีพครู ชัน้ปีที่ 5 สาขาวิชาพล
ศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 

2.ข้อค าถามในแบบสัมภาษณ์นี ้ ประกอบด้วย ข้อค าถามหลัก (major  questions) และ
ค าถามรอง (minor questions) โดยใหผู้เ้ชี่ยวชาญตอบตามความคิดเห็นโดยอิสระ 

3.แบบสมัภาษณแ์บ่งโครงสรา้งออกเป็น 3 สว่นคือ 
3.1 ขอ้มลูทั่วไปของผูเ้ชี่ยวชาญ  
3.2 ความคิดเห็นที่มีต่อองคป์ระกอบและตัวชีว้ัดสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา 

ส าหรบันักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อรองรบั
แผนการศกึษาแห่งชาติ   

3.3 ความคิดเห็นเพิ่มเติมและขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ  
4. โดยมีนิยามศพัทเ์ฉพาะที่เก่ียวขอ้ง คือ 

4.1 องค์ประกอบสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา หมายถึง กลุ่มของตัวแปร/
ตัวชีว้ัดที่สะท้อนถึงความสามารถในการจัดการเรียนรูด้า้นพลศึกษา ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การแบบ
แผนการเรียนรู ้การจดัการเรียนรู ้การพัฒนาสื่อประกอบการเรียน และการวัด/ประเมินผลการเรียนรู ้
ของนกัศกึษาฝึกประสบการณช์ีพครู มหาวิทยาลยัราชภฏั 

4.2 ตวัชีว้ดัสมรรถนะการจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา หมายถึง ตวัแปร/ตวัชีว้ดัซึ่งมีลกัษณะ
เป็นค่าที่สังเกตไดจ้ากตัวเลขหรือขอ้เท็จจริง หรือเป็นตัวแปรที่สงัเกตไดใ้นเชิงประจักษ์ที่สะท้อนถึง
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ความสามารถในการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา ของนักศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู มหาวิทยาลยั
ราชภัฏ โดยจ าแนกตามองคป์ระกอบที่ส  าคัญ คือ  ความรูใ้นเนือ้หาและกระบวนการจัดการเรียนรู ้
พลศึกษา ทักษะส าคัญในการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา บุคลิกลกัษณะและ/หรือ คุณลกัษณะของการ
เป็นครูพลศกึษา และแรงจงูใจและความมุ่งมั่นต่อการพฒันาวิชาชีพ 
 
ตอนที ่1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้เชี่ยวชาญ 
 1.1 ชื่อ-นามสกุล 
.............................................................................................................................................. 
 1.2 ช่องทางติตต่อส่ือสาร 
.............................................................................................................................................. 
 1.3 สถานทีป่ฏิบัติงาน
.............................................................................................................................................. 
 1.4 ความเชี่ยวชาญ
.............................................................................................................................................. 
 1.5 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน/ประสบการณท์ีเ่กี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ 
พลศึกษา และ/หรือ นิเทศนักศึกษาประสบการณว์ิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา
.............................................................................................................................................. 
 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีต่อองค์ประกอบและตัวชี้วัดสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ 
พลศึกษา ส าหรับนักศึกษา ฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ เพ่ือรองรับแผนการศึกษาแห่งชาติ 

2.1 ในทศันะของท่าน คิดว่านกัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏั ควรที่จะตอ้งมีสมรรถนะอะไรบา้ง ในการที่จะบ่งชีถ้ึงความสามารถของ
นกัศกึษาคนดงักลา่ว และในภาพรวมของวิชาชีพเพื่อใหม้ีขีดความสามารถในการรองรบัแผนการ
ศกึษาแห่งชาติ ได ้
ค าตอบ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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2.2 หากตอ้งการมุ่งเนน้ เฉพาะสมรรถนะในดา้นการจัดการเรียนรูท้างพลศึกษา ท่านคิด
ว่านักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ควรจะตอ้งมี
ความสามารถในดา้นใดบา้ง เพราะเหตผุลใด 
ค าตอบ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

2.3 เมื่อพิจารณาจดัองคป์ระกอบของตวัชีว้ดัสมรรถนะการจดัการเรียนรูพ้ลศกึษา ส าหรบั
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาพลศึกษา ออกเป็นองคป์ระกอบต่าง ๆ ต่อไปนี ้ท่านมี
ความคิดเห็นอย่างไร 
ค าตอบ 
องคป์ระกอบ ความคิดเหน็ของผู้เชี่ยวชาญ เหตุผลประกอบ ข้อคิดเหน็อื่นๆ 

เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย 
1.ความรูใ้น
เนือ้หาและ
กระบวนการ
จดัการเรียนรู ้
พลศกึษา 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

......................... 
2.ทกัษะ
ส าคญัในการ
จดัการเรียนรู ้
พลศกึษา 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

......................... 
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องคป์ระกอบ ความคิดเหน็ของผู้เชี่ยวชาญ เหตุผลประกอบ ข้อคิดเหน็อื่นๆ 
เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย 

3.บุคลิก 
ลกัษณะและ/
หรือ 
คณุลกัษณะ
ของการเป็น
ครูพลศกึษา 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 4.แรงจงูใจ
และความ
มุ่งมั่นต่อการ
พฒันาวิชาชีพ  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4 จากองคป์ระกอบตามขอ้ 2.3 ขา้งตน้ ท่านมีความคิดเห็นว่า ควรมีองคป์ระกอบของ
สมรรถนะอ่ืน ๆ เพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไร (ระบ)ุ 
ค าตอบ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 

2.5 จากองคป์ระกอบของสมรรถนะการจดัการเรียนรูพ้ลศึกษาที่ก าหนด หากตอ้งการวัด
หรือประเมินความสามารถตามสมรรถนะดังกล่าวของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลยั ราชภัฏ จะสามารถประเมินไดจ้ากตัวชีว้ัดสมรรถนะใดไดบ้า้ง 
และสามารถจ าแนกเป็นตวัชีว้ดัสมรรถนะหลกั และตวัชีว้ดัสมรรถนะเฉพาะ ไดอ้ย่างไร 
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ค าตอบ 
องคป์ระกอบ ตัวชีว้ัดสมรรถนะ หมายเหตุ 

ตัวชีว้ัดสมรรถนะหลัก ตัวชีว้ัดสมรรถนะเฉพาะ 
ความรูใ้น
เนือ้หาและ
กระบวนการ
จดัการเรียนรู้
พลศกึษา 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

........................... 
ทกัษะส าคญั
ในการจดัการ
เรียนรูพ้ล
ศกึษา 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

........................... 
บคุลิกลกัษณะ 
และ/หรือ 
คณุลกัษณะ
ของการเป็น
ครูพลศกึษา 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

........................... 
4.แรงจงูใจ
และความ
มุ่งมั่นต่อการ
พฒันาวิชาชีพ  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................. 
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องคป์ระกอบ ตัวชีว้ัดสมรรถนะ หมายเหตุ 
ตัวชีว้ัดสมรรถนะหลัก ตัวชีว้ัดสมรรถนะเฉพาะ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

........................... 
 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็น/ขอ้เสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม 
ค าตอบ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

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

        วนั/เดือน/ปี ที่สมัภาษณ ์
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แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวชีว้ัดสมรรถนะการจัดการเรียนรู้พลศึกษาฯ 
งานวิจัยเร่ือง “การพัฒนาตัวชีว้ัดสมรรถนะการจัดการเรียนรู้พลศึกษาส าหรับนักศึกษาฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือรองรับแผนการ

ศึกษาแห่งชาติ” 
-------------------------------------------------- 

ค าชีแ้จง 
1. แบบสอบถามนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเพื่อการศึกษาของนิสิตปริญญาเอก การศึกษา

ดษุฎีบณัฑิต โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัตวัชีว้ดัสมรรถนะการจดัการเรียนรู้
พลศึกษา ส าหรบันักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อ
รองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ 

2. แบบสอบถามนีม้ีลกัษณะเป็นแบบแบบสอบถามความคิดเห็น เก่ียวกับตัวชีว้ัดสมรถนะ
การจดัการเรียนรูพ้ลศึกษาฯ  ในการบ่งชีอ้งคป์ระกอบและตวัชีว้ดัสมรรถนะหลกั และตวัชีว้ดัสมรรถนะ
เฉพาะวิชาชีพ (Functional competencies) ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ชีพครู ชั้นปีที่  5 
สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 

3.แบบสอบถามแบ่งออก เป็น 3 ตอน ประกอบดว้ย 
3.1 ขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
3.2 ความคิดเห็นที่มีต่อองคป์ระกอบและตัวชีว้ัดสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา 

ส าหรบันักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อรองรบั
แผนการศกึษาแห่งชาติ   

3.3 ความคิดเห็นเพิ่มเติมและขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ  
ตอนที ่1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ   ชาย   หญิง 
2. สถานภาพต าแหน่ง  อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร  อาจารยผ์ูส้อนสาขาวิชาพลศกึษา 
3. ประสบการณส์อน  นอ้ยกว่า 5 ปี  5-10 ปี  10 ปีขึน้ไป 
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ตอนที ่2 ความคิดเหน็ทีม่ีต่อองคป์ระกอบและตัวชีว้ัดสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ 
พลศึกษา ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ เพ่ือรองรับแผนการศึกษาแห่งชาติ   
 ใหท้ าเครื่องหมาย  ในช่อง ถา้คิดว่าตวัชีว้ดัสมรรถนะการจดัการเรียนรูพ้ลศกึษาฯ ตวัใด
ควรมี ส าหรบันกัศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูสาขาวิชาพลศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 

องคป์ระกอบ / ตัวชีว้ัด 
ความคดิเหน็ 

เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย 

1.ดา้นความรู ้   
   1.1 ความรูใ้นศาสตรค์วามเป็นครู   
   1.2 ความรูใ้นเนือ้หาวชิาเอก   
   1.3 ความรอบรูเ้ก่ียวกบัผูเ้รยีน   
   1.4 ความรูเ้ก่ียวกบัคอมพวิเตอร ์เทคโนโลยีสารสนเทศ   
   1.5 ความรูใ้นวิธีการสอน   
   1.6 ความรูใ้นการจดัการศกึษา   
   1.7 ความรูเ้ก่ียวกบัการจดัการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21   
   1.8 ความรูด้า้นการวดัและประเมินผล   
   1.9 ความรูเ้ก่ียวกบัการตดัสินกีฬา กฎ-กติกาการแข่งขนั   
   1.10 ความรูเ้ก่ียวกบักีฬาและทกัษะกีฬา   
   1.11 ความรูเ้ก่ียวกบัพฒันาการและการเจรญิเติบโต   
   1.12 ความรูด้า้นการส่ือสารและการใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศ   
2. ทกัษะ   
   2.1 ทกัษะการจดัการเรยีนรูพ้ลศกึษา   
   2.2 ทกัษะการจดัการเรยีนรูใ้นศตวรรษที่ 21   
   2.3 ทกัษะการเขียนแผนการจดัการเรียนรู ้   
   2.4 การประยกุตใ์ชศ้าสตรค์วามเป็นครูกบัการสอนวชิาเอก   
   2.5 ทกัษะการจดัการชัน้เรียน   
   2.6 ทกัษะวิธีการสอนท่ีหลากหลาย   
   2.7 ทกัษะการใชจ้ิตวิทยาในการจดัการเรยีนรู ้   
   2.8 ทกัษะการคิดวิเคราะห ์แกปั้ญหา สรา้งสรรค ์เชงิระบบ คิดนอก
กรอบ 

  

   2.9 ทกัษะการเล่นกีฬา   
   2.10 ทกัษะการสอนกีฬา และการฝึกกีฬา   
   2.11 ทกัษะการจดัการแข่งขนักีฬา การจดัโปรแกรมพลศกึษา การ   
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องคป์ระกอบ / ตัวชีว้ัด 
ความคดิเหน็ 

เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย 

ตดัสินกีฬา 
   2.12 ทกัษะการวดัและประเมนิผลการเรียนรู ้   
   2.13 ทกัษะการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร ์การสืบคน้ขอ้มลู   
   2.14 ทกัษะการวจิยัเพื่อพฒันาผูเ้รียน การสรา้งนวตักรรมทางพลศกึษา   
   2.15 ทกัษะการส่ือสาร และการใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศ   
3. คณุลกัษณะและบคุลิกภาพ    
   3.1 จิตวิญญาณความเป็นครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู   
   3.2 การประพฤติตนเป็นแบบอย่าง   
   3.3 คณุธรรม จรยิธรรม   
   3.4 การแต่งกาย รูปรา่ง บคุลิกภาพ การพดูจา   
   3.5 การมีสมรรถภาพทางกายที่ดี มีสขุภาพท่ีดีแขง็แรงสมบรูณ ์   
   3.6 ภาวะผูน้  า    
   3.7 มนษุยสมัพนัธด์ี การท างานเป็นทีม   
   3.8 ความรบัผิดชอบ ระเบียบวนิยั ตรงต่อเวลา   
   3.9 ซื่อสตัยส์จุรติ ยตุธิรรม และเป็นประชาธิปไตย   
   3.10 มีจิตอาสา มีน า้ใจ ช่วยเหลือผูอ้ื่น   
   3.11 ใหค้วามรกั ความเมตตาและปรารถนาดีต่อผูอ้ื่น   
   3.12 ออกก าลงักาย และดแูลสขุภาพรา่งกาย   
4. แรงจงูใจและความมุง่มั่นต่อวชิาชีพ   
   4.1 มีความภาคภมูใิจในวชิาชพีครู   
   4.2 มีทศันคติเชิงบวกต่อการเปล่ียนแปลง   
   4.3 สามารถวินิจฉยัตนเองตามความเป็นจรงิ   
   4.4 สรา้งแรงบนัดาลใจ เกิดพลงัการเรียนรูต้ลอดชีวิต   
   4.5 ใฝ่รู ้สนใจ แสวงหาความรูแ้ละประสบการณเ์พิ่มเติม   
   4.6 เห็นคณุค่าในตนเอง ยอมรบัการเปล่ียนแปลง   
5. การรูเ้ทา่ทนัวิทยาการสมยัใหม่   
   5.1 ส่ือสาร ฟัง พดู อ่าน เขียน ภาษาต่างประเทศ    
   5.2 การเลือกใชส่ื้อ เทคโนโลยสีารสนเทศ นวตักรรม   
   5.3 การเลือกใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร ์อินเตอรเ์น็ต การสืบคน้ขอ้มลู   
   5.4 การสรา้งองคค์วามรู ้และเชื่อมโยงองคค์วามรูก้บัประสบการณ ์   
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ตอนที ่3 ความคิดเหน็เพ่ิมเติมและข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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แบบวัดสมรรถนะการจัดการเรียนรู้พลศึกษา ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู

สาขาวิชาพลศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏ เพ่ือรองรับแผนการศึกษาแห่งชาติ 
------------------------------- 

ค าชีแ้จง 

1. เครื่องมือนี ้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
แขนงวิชาการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา ในงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาตัวชี้วัดสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้พลศึกษา ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ เพ่ือรองรับแผนการศึกษาแห่งชาติ” 

2. มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินสมรรถนะการจดัการเรียนรูพ้ลศึกษาเพื่อรองรบัแผนการศึกษา
แห่งชาติ ของนกัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั  

3. ในการประเมินสมรรถนะของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏั แต่ละบคุคล จะประกอบดว้ยผูป้ระเมิน 3 แหลง่ คือ 

3.1 ตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เอง 

3.2 อาจารย์นิ เทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏั 

3.3 ครูพี่เลีย้งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภฏั 

4. แบบประเมินนี ้ประกอบดว้ย 2 สว่น คือ 
4.1 ตอนที่ 1 เป็นขอ้มลูเบือ้งตน้ประกอบการประเมิน ใหผู้ป้ระเมินกรอกรายละเอียดใน

ทกุรายการใหค้รบถว้น 
4.2 ตอนที่  2 ผลการประเมิน เป็นผลการพิจารณาตัดสินเชิงคุณค่าของความรู ้

ความสามารถ และ/หรือ คุณลักษณะของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏั จ านวนทัง้สิน้ 43 รายการประเมิน 

5. ในการประเมินระดับความรู ้ความสามารถ และ/หรือคุณลกัษณะที่สะทอ้นถึงสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้พลศึกษา ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อรองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ ประกอบดว้ยรายการประเมินตามตัวชีว้ัด
สมรรถนะ ฯ โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี ้

 
คะแนนทีไ่ด้ เกณฑค์วามรู้ ความสามารถ และ/หรือ คุณลักษณะตามตัวชีว้ัด 

5 คะแนน เมื่อ นกัศกึษามีความรู ้ความสามารถ และ/หรือ คณุลกัษณะตามตวัชีว้ดัใน
ระดบัสงู สามารถปฏิบติังานและปฏิบติัตนจนบรรลผุลส าเรจ็ตามเปา้หมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีมากในการปฏิบติังาน และ
ปฏิบติัตนที่เหมาะสมกบัวิชาชีพครูพลศกึษา 

4 คะแนน เมื่อ นกัศกึษามีความรู ้ความสามารถ และ/หรือ คณุลกัษณะตามตัวชีว้ดัใน
ระดบัค่อนขา้งสงู สามารถปฏิบติังานและปฏิบติัตนจนบรรลผุลส าเรจ็ตาม
เปา้หมายในระดบัดี ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบติังาน และปฏิบติั
ตนที่เหมาะสมกบัวิชาชีพครูพลศกึษา 

3 คะแนน เมื่อ นกัศกึษามีความรู ้ความสามารถ และ/หรือ คณุลกัษณะตามตวัชีว้ดัใน
ระดบัปานกลาง สามารถปฏิบติังานและปฏิบติัตนจนบรรลผุลส าเรจ็ตาม
เปา้หมายในระดบัค่อนขา้งน่าพอใจ และเป็นแบบอย่างในการปฏิบติังาน 
และปฏิบติัตนที่สอดคลอ้งกบัวิชาชีพครูพลศกึษาไดใ้นระดบัปานกลาง 

2 คะแนน เมื่อ นกัศกึษามีความรู ้ความสามารถ และ/หรือ คณุลกัษณะตามตวัชีว้ดัใน
ระดบัค่อนขา้งต ่า ปฏิบติังานและปฏิบติัตนจนบรรลผุลส าเรจ็ตามเปา้หมาย
ในระดบัค่อนขา้งต ่า ไม่น่าพอใจนกั และเป็นแบบอย่างในการปฏิบติังาน และ
ปฏิบติัตนที่สอดคลอ้งกบัวิชาชีพครูพลศกึษาไดใ้นระดบัต ่า 

1 คะแนน เมื่อ นกัศกึษามีความรู ้ความสามารถ และ/หรือ คณุลกัษณะตามตวัชีว้ดัใน
ระดบัต ่า ไม่สามารถปฏิบติังานและปฏิบติัตนจนบรรลผุลส าเรจ็ตาม
เปา้หมายได ้และไม่สามารถเป็นแบบอย่างในการปฏิบติังาน และปฏิบติัตนที่
สอดคลอ้งกบัวิชาชีพครูพลศึกษาไดเ้ลย 

 
โดยท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระดับความรู ้ความสามารถ และ/หรือคุณลกัษณะของ

นกัศกึษา ดา้นขวามือ ที่ตรงกบัผลประเมินของผูป้ระเมิน 
6. ใหผู้ป้ระเมินพิจารณาจากรายการประเมินสมรรถนะดา้นซา้ยมือ และพิจารณาตัดสิน

ความรู ้ความสามารถ และ/หรือคุณลกัษณะของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชา 
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พลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามเกณฑ์การให้คะแนนขา้งตน้ ในทุกรายการประเมินทั้ง 43 
รายการ 

7. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลเป็นความลับ โดยจะวิเคราะห์ข้อมูลและ
น าเสนอผลงานวิจยัในภาพรวม ซึ่งมิไดแ้ยกเป็นรายบคุคลหรือสถานศกึษาแต่อย่างใด 

8. ผูว้ิจยัใครข่อขอบคณุผูป้ระเมินที่กรุณาเสียสละเวลาอนัมีค่ายิ่งในการตอบแบบประเมิน 
    นายจิตติ  ชนะฤทธิชยั 

         นิสิตปรญิญาเอก หลกัสตูร กศ.ด สาขาวิชาสขุศกึษาและพลศกึษา 
มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
แบบวัดสมรรถนะการจัดการเรียนรู้พลศึกษา ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู

สาขาวิชาพลศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏ เพ่ือรองรับแผนการศึกษาแห่งชาติ 
 
ตอนที ่1 ข้อมูลเบือ้งต้นประกอบการประเมิน 
1.ชื่อ นามสกลุ ของนกัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู สาขาวิชาพลศกึษา (จ าเป็นตอ้งระบ)ุ 
.............................................................................................................................................. 
2.สถาบนัการศกึษา  

  มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม   มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรุี 
  มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบงึ   มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบรุี 
3.สถานภาพของผูป้ระเมิน 

  นกัศกึษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู   อาจารยน์ิเทศก ์  ครูพี่เลีย้ง 
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ตอนที ่2 ผลการประเมิน 

รายการประเมินสมรรถนะ 
ระดับความรู้ ความสามารถ 

และ/หรือคุณลักษณะ 
5 4 3 2 1 

1. ความรู้ในศาสตรท์ีเ่กี่ยวข้องกับพลศึกษา  
1.1 สมรรถนะหลกั 

1.1.1) นกัศกึษามีความรูค้วามเขา้ใจในศาสตรค์วามเป็นครูและมาตรฐาน
วิชาชีพครู 

     

1.1.2) นกัศกึษามีความรอบรูใ้นดา้นต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัผูเ้รียน      
1.1.3) นักศึกษามีความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับหลักการจัดการเรียนการ

สอน / วิธีสอน และการจดัการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 
     

1.1.4) นกัศกึษามีความรูค้วามเขา้ใจเร่ืองพฒันาการ การเจรญิเติบโต และ
จิตวิทยา 

     

1.1.5) นักศึกษามีความรูค้วามเข้าใจด้านการวัดผลและประเมินผล
ทางการศกึษา 

     

1.1.6) นกัศกึษามีความรูค้วามเขา้ใจดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษา      
1.2 สมรรถนะเฉพาะ  

1.2.1) นกัศกึษามีความรูค้วามเขา้ใจในเนือ้หาวิชาพลศกึษา      
1.2.2) นกัศกึษามีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัรา่งกายมนุษยแ์ละกลไกการ

เคลื่อนไหวของรา่งกาย 
     

1.2.3) นกัศกึษามีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบักีฬาชนิดต่าง ๆ      
1.2.4) นกัศกึษามีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัการสอนและฝึกกีฬา      
1.2.5) นกัศึกษามีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับการจดัการแข่งขันกีฬาและ

การตดัสินกีฬา 
     

2. ทักษะทีเ่กี่ยวข้องกับการสอนพลศึกษา  
2.1 สมรรถนะหลกั 

2.1.1) นักศึกษามีความสามารถในการใช้ทักษะ / เทคนิคการสอนที่
หลากหลาย 

     

2.1.2) นกัศกึษามีความสามารถในการบรหิารจดัการชัน้เรียน      
2.1.3) นักศึกษามีความสามารถในการใช้กระบวนการคิดเชิงระบบ 

วิเคราะห ์ประเมิน และสรา้งสรรค ์เพื่อน าไปสู่การประยกุตใ์ชอ้ย่างเป็นรูปธรรม 
     

2.2 สมรรถนะเฉพาะ  
2.2.1) นักศึกษามีความสามารถในการเล่นกีฬาชนิดต่าง ๆ ได้ ใน      
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รายการประเมินสมรรถนะ 
ระดับความรู้ ความสามารถ 

และ/หรือคุณลักษณะ 
5 4 3 2 1 

ระดบัพืน้ฐานขึน้ไป 
2.2.2) นักศึกษามีความสามารถในการจดัการแข่งขนักีฬาและการตัดสิน

กีฬาชนิดต่าง ๆ 
     

2.2.3) นกัศึกษามีความสามารถในการจดัการเรียนรูพ้ลศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21 

     

2.2.4) นักศึกษามีความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูท้าง  
พลศกึษา 

     

2.2.5) นกัศกึษามีความสามารถในการสอนและฝึกทกัษะกีฬาชนิดต่าง ๆ      
2.2.6) นักศึกษาม ีความสามารถในการใชท้ ักษะการว ัดผลและ

ประเมินผลการเรียนรูท้างพลศึกษา 
     

2.2.7) นักศึกษามีความสามารถในการท าวิจยัและพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรูท้างพลศกึษา 

     

3. คุณลักษณะและบุคลิกภาพการเป็นครูพลศึกษา  
3.1 สมรรถนะหลกั 

3.1.1) นกัศกึษามีจิตวิญญาณความเป็นครู และจรรยาบรรณในวิชาชีพครู      
3.1.2) นกัศกึษามีความตระหนกัรูด้า้นคณุธรรม จรยิธรรม      
3.1.3) นกัศกึษาประพฤติและปฏิบตัิตนเหมาะสมและเป็นแบบอย่างที่ดี      
3.1.4) นกัศกึษามีความซื่อสตัยส์จุรติ ยตุิธรรม มีความเป็นประชาธิปไตย      
3.1.5) นักศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและปรับตัวเข้ากับผู้อื่น สามารถ

ท างานเป็นทีมและท างานรว่มกบัผูอ้ื่น 
     

3.1.6) นกัศึกษามีจิตอาสา เสียสละ เอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ มีน า้ใจ ช่วยเหลือผูอ้ื่น 
อทุิศเวลาต่อการท างานอย่างเต็มที่ 

     

3.1.7) นกัศกึษามีระเบียบวินยั ตรงต่อเวลา มีความบัผิดชอบและเอาใจใส่
ต่อการสอนและงานอื่น ๆ 

     

3.1.8) นกัศกึษามีภาวะผูน้  า มีความมั่นใจและเชื่อมั่นในตนเอง แสดงและ
รบัฟังความคิดเห็นอย่างมีเหตผุล และยอมรบัการเปล่ียนแปลง 

     

3.1.9) นกัศกึษาไม่เสพส่ิงเสพติด ไม่ดื่มสรุาหรือของมึนเมาในเวลาราชการ      
3.2 สมรรถนะเฉพาะ  

3.2.1) นักศึกษามีรูปร่าง ลักษณะท่าทางที่ เหมาะสมกับการเป็นครู 
พลศกึษา 
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รายการประเมินสมรรถนะ 
ระดับความรู้ ความสามารถ 

และ/หรือคุณลักษณะ 
5 4 3 2 1 

3.2.2) นกัศกึษามีการแต่งกายที่เหมาะสมกบัการปฏิบตัิการสอนพลศกึษา      
3.2.3) นักศึกษามีน ้าใจนักกีฬา ขยันหมั่นเพียร อดทน กระฉับกระเฉง 

กระตือรือรน้ แคล่วคล่องว่องไวต่อการท างาน 
     

3.2.4) นกัศกึษามีสขุภาพสมบรูณท์ัง้ดา้นรา่งกายและจติใจ ออกก าลงักาย
สม ่าเสมอและรูจ้กัใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์

     

3.2.5) นกัศกึษามีการดแูลสขุภาพและรกัษาความสะอาดของรา่งกายเป็น
ประจ า 

     

4. แรงจูงใจและความมุ่งม่ันต่อวิชาชีพครูพลศึกษา  
4.1 สมรรถนะหลกั 

4.1.1) นกัศกึษามีทศันคติเชิงบวก ยอมรบัต่อการเปล่ียนแปลง      
4.1.2) นักศึกษาสามารถวินิจฉัยตนเองตามความเป็นจริง และสามารถ

แกไ้ขปรบัปรุงขอ้บกพรอ่ง เห็นคณุค่าในตนเอง 
     

4.2 สมรรถนะเฉพาะ  
4.2.1) นกัศกึษามีความรกั ความศรทัธา ความภาคภูมิใจ และเจตคติที่ดี

ต่อวิชาชีพครูพลศึกษา 
     

4.2.2) นักศึกษามีความกระตือรือรน้ ตื่นตัว ใฝ่รู ้สนใจ รวมทั้งแสวงหา
ความรูท้างพลศึกษาและประสบการณท์ างานเพิ่มเติมเพื่อพฒันาตนเองสู่การเป็น
มืออาชีพ 

     

5. การรู้เท่าทันวิทยาการสมัยใหม่  
5.1 สมรรถนะหลกั 

5 .1 .1 )  นั ก ศึ กษ ามี ค วาม รู้ค ว าม เข้า ใจ เก่ี ย วกั บ ค อมพิ ว เต อ ร ์ 
มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และรูเ้ท่าทนัส่ือ 

     

5 .1 .2 )  นั ก ศึ ก ษ ามี ค ว าม ส าม า รถ ใน ก า ร ส่ื อ ส า รแล ะก า รใช้
ภาษาต่างประเทศ 

     

5.2 สมรรถนะเฉพาะ  
5.2.1) นักศึกษามีความสามารถในการเลือกใชโ้ปรแกรมต่าง ๆ สามารถ

สืบคน้ขอ้มูล / วิทยาการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับวิชาชีพ และวิธีการน าเสนอข้อมูล
สารสนเทศ 

     

5.2.2) นกัศกึษามีความสามารถในการสรา้งองคค์วามรูท้างพลศกึษา และ
สามารถเชื่อมโยงองคค์วามรูก้บัประสบการณ ์
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ภาคผนวก จ 
ตารางเกณฑป์กติของแบบวัดสมรรถนะการจัดการเรียนรู้พลศึกษา ส าหรับ
นักศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เพือ่รองรับแผนการศึกษาแห่งชาต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 255 

เกณฑป์กติของแบบวัดสมรรถนะการจัดการเรียนรู้พลศึกษา ส าหรับนักศึกษาฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือรองรับแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ 

เกณฑ์ปกตินี ้เป็นเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับคะแนนทีปกติ (Normalized T-score) ของ
แบบวัดสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา ส าหรบันักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชา 
พลศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏั เพื่อรองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ 

ตาราง 20 เกณฑป์กติของสมรรถนะการจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา ของแบบวดัสมรรถนะการจดัการ
เรียนรูพ้ลศกึษา ส าหรบันกัศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 
เพื่อรองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ องคป์ระกอบดา้นความรูใ้นศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งกบัพลศึกษา 

คะแนนดิบ คะแนนทปีกติ คะแนนดิบ คะแนนทปีกติ คะแนนดิบ คะแนนทปีกติ 
3.64 26.34 4.15 41.02 4.50 50.95 
3.70 28.07 4.18 41.88 4.52 51.38 
3.73 28.93 4.21 42.75 4.55 52.24 
3.76 29.80 4.23 43.18 4.58 53.11 
3.77 30.23 4.24 43.61 4.59 53.54 
3.79 30.66 4.27 44.47 4.64 54.83 
3.85 32.39 4.30 45.34 4.67 55.70 
3.86 32.82 4.32 45.77 4.68 56.13 
3.88 33.25 4.33 46.20 4.73 57.42 
3.91 34.11 4.36 47.06 4.76 58.29 
3.94 34.98 4.39 47.93 4.77 58.72 
4.00 36.70 4.41 48.36 4.79 59.15 
4.09 39.29 4.42 48.79 4.82 60.01 
4.12 40.16 4.45 49.65 4.91 62.60 
4.14 40.59 4.48 50.52 5.00 65.19 

หมายเหตุ ในกรณีที่คะแนนดิบที่ไดจ้ากแบบวัดไม่ตรงกับเกณฑป์กตินี ้ใหใ้ชค่้าที่สูงกว่าเป็นเกณฑ์
เปรียบเทียบ 
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เกณฑก์ารตัดสิน 
คะแนน 4.99 ขึน้ไป แปลว่า มีสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา 

ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อ
รองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยรวมระดับสูง
มาก 

คะแนนระหว่าง 4.65 – 4.98 แปลว่า มีสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา 
ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อ
รองรบัแผนการศกึษาแห่งชาติ โดยรวมระดบัสงู 

คะแนนระหว่าง 4.29 – 4.64 แปลว่า มีสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา 
ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อ
รองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยรวมระดับปาน
กลาง 

คะแนนระหว่าง 3.94 – 4.28 แปลว่า มีสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา 
ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อ
รองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยรวมระดับควร
ปรบัปรุง 

คะแนนระหว่าง 3.93 และต ่ากว่า แปลว่า มีสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา 
ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อ
รองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยรวมระดับควร
ปรบัปรุงอย่างเรง่ด่วน 
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ตาราง 21 เกณฑป์กติของสมรรถนะการจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา ของแบบวดัสมรรถนะการจดัการ
เรียนรูพ้ลศกึษา ส าหรบันกัศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 
เพื่อรองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ องคป์ระกอบดา้นทกัษะที่เก่ียวขอ้งกบัการสอนพลศกึษา 

คะแนนดิบ คะแนนทปีกติ คะแนนดิบ คะแนนทปีกติ คะแนนดิบ คะแนนทปีกติ 
3.00 11.55 4.15 41.54 4.55 51.96 
3.63 28.07 4.17 41.97 4.57 52.40 
3.70 29.8 4.18 42.41 4.60 53.27 
3.73 30.67 4.20 42.84 4.65 54.57 
3.75 31.11 4.23 43.71 4.67 55.01 
3.77 31.54 4.25 44.14 4.70 55.88 
3.80 32.41 4.27 44.58 4.73 56.74 
3.87 34.15 4.30 45.45 4.75 57.18 
3.90 35.02 4.33 46.32 4.77 57.61 
3.93 35.89 4.35 46.75 4.80 58.48 
3.97 36.76 4.37 47.19 4.83 59.35 
4.00 37.63 4.40 48.05 4.85 59.79 
4.03 38.49 4.43 48.92 4.90 61.09 
4.05 38.93 4.47 49.79 4.95 62.39 
4.10 40.23 4.48 50.23 5.00 63.70 
4.13 41.10 4.50 50.66   

หมายเหต ุในกรณีที่คะแนนดิบที่ไดจ้ากแบบวดัไม่ตรงกบัเกณฑป์กตินี ้ใหใ้ชค่้าที่สงูกว่าเป็นเกณฑ์
เปรียบเทียบ 
 

เกณฑก์ารตัดสิน 
คะแนนระหว่าง 4.67 – 5.00 แปลว่า มีสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา 

ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อ
รองรบัแผนการศกึษาแห่งชาติ โดยรวมระดบัสงู 
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คะแนนระหว่าง 4.28 – 4.66 แปลว่า มีสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา 
ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อ
รองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยรวมระดับปาน
กลาง 

คะแนนระหว่าง 3.90 – 4.27 แปลว่า มีสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา 
ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อ
รองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยรวมระดับควร
ปรบัปรุง 

คะแนนระหว่าง 3.89 และต ่ากว่า แปลว่า มีสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา 
ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อ
รองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยรวมระดับควร
ปรบัปรุงอย่างเรง่ด่วน 
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ตาราง 22 เกณฑป์กติของสมรรถนะการจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา ของแบบวดัสมรรถนะการจดัการ
เรียนรูพ้ลศกึษา ส าหรบันกัศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 
เพื่อรองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ องคป์ระกอบดา้นคณุลกัษณะและบคุลิกภาพการเป็นครูพลศกึษา 

คะแนนดิบ คะแนนทปีกติ คะแนนดิบ คะแนนทปีกติ คะแนนดิบ คะแนนทปีกติ 
3.79 17.04 4.40 39.40 4.74 51.44 
3.93 22.20 4.43 40.26 4.75 51.87 
3.95 23.06 4.46 41.55 4.76 52.30 
4.00 24.78 4.48 41.98 4.79 53.16 
4.07 27.36 4.50 42.84 4.81 54.02 
4.12 29.08 4.52 43.70 4.82 54.45 
4.14 29.94 4.54 44.13 4.86 55.74 
4.17 30.80 4.55 44.56 4.88 56.60 
4.18 31.23 4.57 45.42 4.89 57.03 
4.19 31.66 4.60 46.28 4.90 57.46 
4.21 32.52 4.61 46.71 4.93 58.32 
4.24 33.38 4.62 47.14 4.95 59.18 
4.31 35.96 4.64 48.00 4.96 59.61 
4.32 36.39 4.68 49.29 4.98 60.04 
4.36 37.68 4.69 49.72 5.00 60.90 
4.38 38.54 4.71 50.58   

หมายเหต ุในกรณีที่คะแนนดิบที่ไดจ้ากแบบวดัไม่ตรงกบัเกณฑป์กตินี ้ใหใ้ชค่้าที่สงูกว่าเป็นเกณฑ์
เปรียบเทียบ 
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เกณฑก์ารตัดสิน 
คะแนนระหว่าง 4.84 – 5.00 แปลว่า มีสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา 

ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อ
รองรบัแผนการศกึษาแห่งชาติ โดยรวมระดบัสงู 

คะแนนระหว่าง 4.56 – 4.83 แปลว่า มีสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา 
ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่ อ
รองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยรวมระดับปาน
กลาง 

คะแนนระหว่าง 4.28 – 4.55 แปลว่า มีสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา 
ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อ
รองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยรวมระดับควร
ปรบัปรุง 

คะแนนระหว่าง 4.27 และต ่ากว่า แปลว่า มีสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา 
ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อ
รองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยรวมระดับควร
ปรบัปรุงอย่างเรง่ด่วน 
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ตาราง 23 เกณฑป์กติของสมรรถนะการจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา ของแบบวดัสมรรถนะการจดัการ
เรียนรูพ้ลศกึษา ส าหรบันกัศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 
เพื่อรองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ องคป์ระกอบดา้นแรงจงูใจและความมุ่งมั่นต่อวิชาชีพครูพลศกึษา 

คะแนนดิบ คะแนนทปีกติ คะแนนดิบ คะแนนทปีกติ คะแนนดิบ คะแนนทปีกติ 
3.75 19.65 4.33 38.98 4.67 50.03 
3.83 22.41 4.38 40.36 4.75 52.79 
4.00 27.94 4.42 41.74 4.83 55.55 
4.08 30.70 4.50 44.50 4.88 56.93 
4.17 33.46 4.58 47.26 4.92 58.31 
4.25 36.22 4.63 48.65 5.00 61.07 

หมายเหต ุในกรณีที่คะแนนดิบที่ไดจ้ากแบบวดัไม่ตรงกบัเกณฑป์กตินี ้ใหใ้ชค่้าที่สงูกว่าเป็นเกณฑ์
เปรียบเทียบ 
 

เกณฑก์ารตัดสิน 
คะแนนระหว่าง 4.81 – 5.00 แปลว่า มีสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา 

ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อ
รองรบัแผนการศกึษาแห่งชาติ โดยรวมระดบัสงู 

คะแนนระหว่าง 4.51 – 4.80 แปลว่า มีสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา 
ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่ อ
รองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยรวมระดับปาน
กลาง 

คะแนนระหว่าง 4.21 – 4.50 แปลว่า มีสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา 
ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อ
รองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยรวมระดับควร
ปรบัปรุง 
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คะแนนระหว่าง 4.20 และต ่ากว่า แปลว่า มีสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา 
ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อ
รองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยรวมระดับควร
ปรบัปรุงอย่างเรง่ด่วน 

ตาราง 24 เกณฑป์กติของสมรรถนะการจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา ของแบบวดัสมรรถนะการจดัการ
เรียนรูพ้ลศกึษา ส าหรบันกัศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 
เพื่อรองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ องคป์ระกอบดา้นการรูเ้ท่าทนัวิทยาการสมยัใหม่ 

คะแนนดิบ คะแนนทปีกติ คะแนนดิบ คะแนนทปีกติ คะแนนดิบ คะแนนทปีกติ 
3.17 24.69 3.88 39.50 4.42 50.83 
3.25 26.43 3.92 40.37 4.50 52.57 
3.38 29.04 4.00 42.11 4.58 54.31 
3.42 29.92 4.08 43.86 4.63 55.18 
3.50 31.66 4.13 44.73 4.67 56.06 
3.58 33.40 4.17 45.6 4.75 57.80 
3.67 35.14 4.25 47.34 4.88 60.41 
3.75 36.89 4.33 49.08 4.92 61.28 
3.83 38.63 4.38 49.96 5.00 63.03 

หมายเหต ุในกรณีที่คะแนนดิบที่ไดจ้ากแบบวดัไม่ตรงกบัเกณฑป์กตินี ้ใหใ้ชค่้าที่สงูกว่าเป็นเกณฑ์
เปรียบเทียบ 
 

เกณฑก์ารตัดสิน 
คะแนนระหว่าง 4.62 – 5.00 แปลว่า มีสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา 

ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อ
รองรบัแผนการศกึษาแห่งชาติ โดยรวมระดบัสงู 
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คะแนนระหว่าง 4.14 – 4.61 แปลว่า มีสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา 
ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อ
รองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยรวมระดับปาน
กลาง 

คะแนนระหว่าง 3.66 – 4.13 แปลว่า มีสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา 
ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อ
รองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยรวมระดับควร
ปรบัปรุง 

คะแนนระหว่าง 3.65 และต ่ากว่า แปลว่า มีสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา 
ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อ
รองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยรวมระดับควร
ปรบัปรุงอย่างเรง่ด่วน 
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ตาราง 25 เกณฑป์กติของสมรรถนะการจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา ของแบบวดัสมรรถนะการจดัการ
เรียนรูพ้ลศกึษา ส าหรบันกัศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 
เพื่อรองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ รวมทกุองคป์ระกอบ 

คะแนนดิบ คะแนนทปีกติ คะแนนดิบ คะแนนทปีกติ คะแนนดิบ คะแนนทปีกติ 
3.72 23.75 4.35 44.12 4.71 55.54 
3.82 26.78 4.37 44.61 4.71 55.67 
3.82 26.96 4.39 45.30 4.72 55.85 
3.92 30.07 4.42 46.09 4.72 55.95 
3.92 30.15 4.42 46.22 4.72 55.98 
3.95 30.9 4.42 46.30 4.72 56.05 
3.95 30.94 4.44 46.81 4.73 56.14 
3.98 32.05 4.45 47.09 4.75 56.76 
3.99 32.20 4.46 47.37 4.75 56.8 
4.02 33.46 4.46 47.40 4.76 57.10 
4.06 34.49 4.46 47.49 4.76 57.33 
4.06 34.55 4.47 47.93 4.77 57.49 
4.09 35.65 4.47 47.97 4.77 57.50 
4.10 35.81 4.47 48.01 4.77 57.58 
4.13 36.83 4.48 48.11 4.77 57.67 
4.14 37.04 4.49 48.38 4.78 57.86 
4.14 37.19 4.49 48.43 4.79 58.05 
4.16 37.94 4.49 48.65 4.79 58.19 
4.17 38.10 4.50 48.66 4.79 58.21 
4.17 38.16 4.50 48.68 4.80 58.54 
4.17 38.25 4.50 48.76 4.81 58.74 
4.18 38.45 4.50 48.82 4.81 58.83 
4.18 38.50 4.52 49.43 4.81 58.84 
4.18 38.51 4.52 49.55 4.82 59.02 
4.19 38.77 4.52 49.61 4.82 59.26 
4.19 38.93 4.52 49.62 4.83 59.41 
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ตาราง 25 (ต่อ) 
คะแนนดิบ คะแนนทปีกติ คะแนนดิบ คะแนนทปีกติ คะแนนดิบ คะแนนทปีกติ 

4.21 39.49 4.54 49.95 4.84 59.84 
4.21 39.53 4.54 49.98 4.84 59.95 
4.23 39.95 4.54 50.05 4.85 60.05 
4.23 40.18 4.55 50.35 4.86 60.31 
4.23 40.20 4.55 50.44 4.87 60.79 
4.24 40.35 4.56 50.88 4.87 60.90 
4.24 40.37 4.56 50.91 4.88 61.00 
4.24 40.51 4.58 51.54 4.88 61.14 
4.25 40.82 4.59 51.69 4.89 61.38 
4.25 40.86 4.59 51.84 4.91 61.95 
4.26 41.15 4.59 51.87 4.92 62.35 
4.27 41.30 4.60 51.91 4.92 62.51 
4.27 41.53 4.61 52.45 4.93 62.58 
4.27 41.54 4.64 53.36 4.95 63.34 
4.28 41.68 4.64 53.49 4.96 63.60 
4.28 41.77 4.65 53.52 4.96 63.69 
4.30 42.20 4.65 53.60 4.96 63.75 
4.30 42.36 4.65 53.67 4.98 64.20 
4.30 42.42 4.65 53.73 5.00 64.98 
4.30 42.45 4.69 54.89   
4.31 42.62 4.69 55.12   
4.34 43.70 4.70 55.26   
4.34 43.75 4.70 55.30   

หมายเหต ุในกรณีที่คะแนนดิบที่ไดจ้ากแบบวดัไม่ตรงกบัเกณฑป์กตินี ้ใหใ้ชค่้าที่สงูกว่าเป็นเกณฑ์
เปรียบเทียบ 
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เกณฑก์ารตัดสิน 
คะแนนระหว่าง 4.69 – 5.00 แปลว่า มีสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา 

ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อ
รองรบัแผนการศกึษาแห่งชาติ โดยรวมระดบัสงู 

คะแนนระหว่าง 4.38 – 4.68 แปลว่า มีสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา 
ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อ
รองรับแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยรวมระดับ 
ปานกลาง 

คะแนนระหว่าง 4.07 – 4.37 แปลว่า มีสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา 
ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อ
รองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยรวมระดับควร
ปรบัปรุง 

คะแนนระหว่าง 4.06 และต ่ากว่า แปลว่า มีสมรรถนะการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา 
ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อ
รองรบัแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยรวมระดับควร
ปรบัปรุงอย่างเรง่ด่วน 
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ชื่อ-สกุล นายจิตติ  ชนะฤทธิชยั 
วัน เดือน ปี เกิด 22 กนัยายน 2525 
สถานทีเ่กิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2544 มธัยมศกึษาตอนปลาย จาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั

รามค าแหง  
พ.ศ. 2546 ประกาศนียบตัรวิชาการศกึษาชัน้สงู (ปกศ.สงู) พลศกึษา จาก 
วิทยาลยัพลศกึษากรุงเทพ  
พ.ศ. 2548 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรก์ารกีฬา จาก 
มหาวิทยาลยัมหิดล  
พ.ศ. 2553 ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการทางการกีฬา 
จาก มหาวิทยาลยัมหิดล  
พ.ศ. 2562 การศึกษาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาสขุศกึษาและพลศกึษา จาก 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 352/43 หมู่ 1 ต าบลลาดหญา้ อ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบรุี 71190   
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