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I 

ประกาศคุณูปการ 

 วิทยานิพนธ์เรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชีส้มรรถนะครูภาษาอังกฤษ สังกัด 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี เนื่องจากได้รับ

ความอนุเคราะห ์ความช่วยเหลือ ความรว่มมอื และก าลังใจอย่างดยีิ่งจากคณะกรรมการ  

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คณาจารย์ ผูเ้ชี่ยวชาญ กลุ่มตัวอย่าง และโรงเรียนต่าง ๆ จนท าให้

วิทยานิพนธ์ฉบับนีบ้รรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ ผูว้ิจัยขอกราบขอบพระคุณ 

รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ ประธานที่ปรึกษา ดร.อภสิิทธิ์ สมศรสีุข  

กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดร.เอกลักษณ์ เพียสา อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบริหาร

และพัฒนาการศกึษา ที่ได้เมตตาดูแลเอาใจใส่ และให้ก าลังใจผูว้ิจัยด้วยดีมาตลอดเวลา 

โดยการให้แนวคิด ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ จนสง่ผลใหว้ิทยานพินธ์

ฉบับนีม้ีความถูกต้องสมบูรณ์ตามหลักวิชาการ  

 ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ชว่ยตรวจสอบเครื่องมอืการวิจัย และ 

กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นครูผูส้อนภาษาอังกฤษ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา 

เขต 22 ซึ่งได้ให้ความรว่มมือในการให้ขอ้มูลที่เป็นประโยชนต์่อวจิัยครั้งนี้  

 ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่ได้ให้ความเมตตา กรุณา  

ในการสอบวิทยายานพินธ์จนลุล่วงดว้ยดี ค าแนะน า ข้อควรพิจารณาต่าง ๆ ที่ได้จาก 

การสอบถือเป็นก าไรที่ขา้พเจา้ได้น ามาศกึษาเพิ่มเติมและเป็นประโยชน์อย่างมากจนท าให้

งานวิจัยฉบับนีส้มบูรณ์มากยิ่งขึ้น  

 คุณค่าจากการวิจัยในครั้งนี้ ขอมอบบูชาพระคุณบิดา มารดา ผู้มพีระคุณ 

ตลอดจนครู อาจารย์ ทุกท่านที่กรุณาประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูว้ิทยาการตา่ง ๆ  

ให้การสนับสนุน ใหค้วามช่วยเหลอืและคอยให้ก าลังใจในการท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี ้ 
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II 

ชื่อเรื่อง     การพัฒนาตัวบ่งชีส้มรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีน  

    สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

ผู้วิจัย     น้ าทิพย์ วโรดมด ารง  

กรรมการที่ปรกึษา  รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์  

       ดร.อภสิิทธิ์ สมศรสีุข  

ปริญญา     ค.ม. (การบริหารและพัฒนาการศกึษา) 

สถาบัน     มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

ปีที่พิมพ์     2563  

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีความมุง่หมายเพื่อ 1) พัฒนาตัวบ่งชีส้มรรถนะครูภาษาอังกฤษ 

2) ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้างตัวบ่งช้ีสมรรถนะครูภาษาอังกฤษที่

พัฒนาขึน้กับขอ้มูลเชิงประจักษ์ และ 3) สร้างคู่มือการใช้ตัวบ่งชีส้มรรถนะครูภาษาอังกฤษ 

การด าเนินการมี 3 ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ 1 การพัฒนาตัวบ่งชีส้มรรถนะครู

ภาษาอังกฤษ ด าเนนิการโดยการวิเคราะหเ์อกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง ระยะที่ 2  

การตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้างตัวบ่งชี้สมรรถนะครูภาษาอังกฤษ 

ที่พัฒนาขึ้นกับขอ้มูลเชงิประจักษ์ เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีน 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ปีการศกึษา 2562 จ านวน 280 คน 

ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมคี่าความเที่ยงตรง ระหว่าง 0.60–1.00  

ค่าอ านาจจ าแนก ระหว่าง .484-.726 ค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของ 

Cronbach เท่ากับ 0.98 และระยะที่ 3 การสร้างคู่มอืการใช้ตัวบ่งชีส้มรรถนะครูภาษาอังกฤษ 

ด าเนนิการตรวจสอบความเหมาะสมโดยครูภาษาอังกฤษ จ านวน 5 คน วิเคราะหข์้อมูล

โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  

 ผลการวิจัยพบว่า  

  1. ตัวบ่งชีส้มรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก 14 องค์ประกอบย่อย  

67 ตัวบ่งชี ้จ าแนกเป็นด้านความรู ้จ านวน 23 ตัวบ่งชี ้ด้านทักษะ จ านวน 28 ตัวบ่งช้ี และ

ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล จ านวน 16 ตัวบ่งช้ี  
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III 

  2. โมเดลโครงสรา้งสมรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีน สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 มคีวามสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  

(Chi-square = 70.31, df = 58, p-value = 0.12885, GFI = 0.97, AGFI = 0.94,  

RMSEA = 0.028, CN=362.68) และค่าน้ าหนักองค์ประกอบทั้ง 67 ตัวบ่งชี้ ระหว่าง 

0.35–0.62   

  3. คูม่อืการใช้ตัวบ่งชีส้มรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรียน สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด  

 

 

ค าส าคัญ:  ตัวบ่งชี ้ การพัฒนาตัวบ่งชี้  สมรรถนะครูภาษาอังกฤษ 
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ABSTRACT 

 The objectives of this research were to: 1) develop the competency 

indicators for English teachers, 2) test the goodness of fit of the structural model of 

competency indicators for English teachers with the empirical data, and 3) develop  

a handbook on competency indicators for English teachers. The process of this study 

was divided into three phases: 1) the development of the competency indicators for 

English teachers, 2) the investigation of the goodness of fit of the structural model of 

competency indicators for English teachers with the empirical data. The data were 

collected from 280 English teachers in schools under the Secondary Educational 

Service Area Office 22 in academic 2019. The samples were collected using  

multi-stage sampling. The instrument employed in data collection was a 5-rating  

scale questionnaire which obtained the validity index between 0.60-1.00, 

discrimination index between .484-.726, reliability index using Cronbach's Alpha 

Coefficient at 0.98, and 3) the development of a handbook on competency indicators 

for English teachers and the validation of the handbook by 5 experienced English 

teachers. The collected data were analyzed using statistical software program.  
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V 

 The findings revealed that:  

  1. The competency indicators of English teachers in schools under the 

Secondary Educational Service Area Office 22 comprised of three core components,  

14 subcomponents, and 67 indicators, which were distinguished as 23 indicators for 

knowledge, 28 indicators for skills and 16 indicators for personal characteristics.  

  2. The structural model of competency indicators for English teachers in 

schools under the Secondary Educational Service Area Office 22 were consistent with 

empirical data with Chi-square value = 70.31, df = 58, p–value = 0.12885,  

GFI = 0.97, AGFI = 0.94, RMSEA = 0.028, CN = 362.68, and the factor loading of 

67 indicators was between 0.35-062. 

  3. The appropriateness of the handbook on competencies indicators for 

English teachers in schools under the Secondary Educational Service Area Office 22 

was at the highest level.  
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บทที่ 1 

บทน ำ 

ภูมิหลัง 

 ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการศกึษาภายใต้ยุทธศาสตร์ของ

การปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ. 2552–2561 การศกึษากับการพัฒนาสังคม

เป็นกระแสหลักส าคัญที่สังคมโดยรวมต่างเฝ้าจับตามองในกระบวนทัศนข์องความ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ในมิติต่าง ๆ ที่สง่ผลต่อการพัฒนา ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ของ 

การปฏิรูปการศกึษาทศวรรษที่สองในปัจจุบันได้มุ่งเน้นในมติิของการพัฒนา 4 มิติส าคัญ 

ได้แก่ การปฏิรูปนักเรียนยุคใหม่ การปฏิรูปครูยุคใหม่ การปฏิรูปโรงเรยีนหรอืแหล่งเรียนรู้

ยุคใหม่ และการปฏิรูประบบบริหารจัดการยุคใหม่ ซึ่งในทุกมิติน้ันจะมีความสอดรับ

สัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบเพื่อให้บรรลุผลของการปฏิรูปการศกึษาไทยในทศวรรษที่สอง 

พ.ศ. 2552–2561 ส าหรับการปฏิรูปเพื่อพัฒนาคุณภาพครูยุคใหมน่ั้น ได้มขี้อเสนอแนะ 

ในเชิงยุทธศาสตร์ของการปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศกึษาหลากหลายแนวทางตาม

ข้อเสนอของคณะกรรมการสภาการศกึษากระทรวงศกึษาธิการที่ได้เสนอแนะไว้ทั้งนีเ้พื่อ

สร้างให้ครูยุคใหม่มีบทบาทในการเสริมสร้างให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ เป็นวิชาชีพที่มีคุณค่า 

มีระบบ กระบวนการผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ

มาตรฐานเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง สามารถดึงดูดคนเก่ง คนดี มีใจรักในวิชาชีพ

ครูมาเป็นครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอตามเกณฑ์และสามารถ

จัดการเรยีนการสอนได้อย่างมคีุณภาพ มาตรฐาน และในขณะเดียวกันสามารถพัฒนา

ตนเอง และแสวงหาความรู้อย่างตอ่เนื่อง มีสภาวิชาชีพที่เข้มแข็ง บริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพชวีิตที่ดี  

มีความมั่นคงในอาชีพ มีขวัญก าลังใจอยู่ได้อย่างยั่งยืน (ศุภัสรา ชิดชู, 2556) 

 ในปัจจุบันสังคมโลกได้ก้าวสู่ยุคโลกาภวิัฒน์ เป็นสังคมแหง่การเรียนรู้ดว้ย

อิทธิพลของความเจริญก้าวหนา้ท าให้ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีมคีวามสลับซับซ้อน

เชื่อมโยง และเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลใหค้นในสังคมจ าเป็นต้องเรียนรูอ้ยู่

ตลอดเวลา การปฏิรูปการศึกษาจงึเกิดขึน้เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และเพื่อเป็น  
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การเตรียมคนในชาติใหก้้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ ทั้งทางดา้นสังคม 

เศรษฐกิจ การเมอืง และวัฒนธรรม ซึ่งสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสังคมแห่งการเรียนรู้ คือ 

ภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลภาษาหนึ่งที่มอีิทธิพลมากในโลก 

เพราะว่าเป็นภาษาที่สามารถสื่อสารได้ทั่วทุกมุมโลก นอกจากนีภ้าษาอังกฤษยังเข้ามามี

บทบาทส าคัญต่อการด ารงชีวติประจ าวันของคนไทยมากขึ้น เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็น

เครื่องมือในการศกึษาหาความรู้ รวมทั้งเป็นภาษาที่เป็นสื่อกลางในการติดตอ่สื่อสาร 

ในชีวติประจ าวัน และการประกอบอาชีพ ดังนัน้การพัฒนาความรูค้วามสามารถในด้าน

ภาษาอังกฤษจงึจ าเป็นอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบัน หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วยสาระส าคัญ ดังนี้ ภาษาเพื่อการสื่อสาร การใช้

ภาษาต่างประเทศในการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร แสดงความรูส้ึก

และความคิดเห็น ตีความ น าเสนอข้อมูล ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเรื่องตา่ง ๆ 

และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างเหมาะสม ภาษาและวัฒนธรรม การใช้

ภาษาต่างประเทศตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาความสัมพันธ์ความเหมอืนและความ

แตกต่างระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจา้ของภาษา ภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของ

ภาษากับวัฒนธรรมไทย และน าไปใช้อย่างเหมาะสม ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระ

การเรียนรูอ้ื่น การใชภ้าษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรูก้ับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

เป็นพืน้ฐานในการพัฒนาแสวงหาความรู้และเปิดโลกทัศน์ของตน ภาษากับความสัมพันธ์

กับชุมชนและโลก การใชภ้าษาต่างประเทศในสถานการณ์ตา่ง ๆ ในห้องเรียนและนอก

หอ้งเรยีน ชุมชน และสังคมโลก เป็นเครื่องมอืพืน้ฐานในการศกึษาต่อ ประกอบอาชีพ และ

แลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคมโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, หนา้ 12) 

 การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มคีุณภาพนั้น จะมีความส าคัญอย่างยิ่ง

ในการวางรากฐานความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ถูกต้องให้เกิดแก่ผู้เรยีน ดังนัน้

การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดหลักว่าผูเ้รียนทุกคนมคีวามสามารถเรียนรู้และพัฒนา

ตนเองได้และถือว่าผูเ้รียนส าคัญที่สุด หมายถึง แนวทางที่ท าให้ผู้เรยีนใช้กระบวนการ

เรียนรู้สรา้งองค์ความรูโ้ดยผูเ้รียนมีสว่นร่วมในการเรียน มีสว่นร่วมในการจดักิจกรรมอย่าง

กระฉับกระเฉง มีความสุข เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย เป็นวิธีการที่เพิ่มพลังให้แก่

ผูเ้รียน ซึ่งจะน าไปสู่การคน้คว้าหาความรู้ด้วยตนเองตลอดชวีิต แตท่ั้งนีค้รูก็คงเป็นบุคคล

ส าคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู้อยู่ คือครูจะต้องออกแบบกิจกรรมการเรียนรูใ้ห้

เหมาะสมกับผูเ้รียนและสภาพจริง เพื่อเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนสามารถเชื่อมโยงชีวติและ
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ประสบการณก์ับการแสวงหาความรู้ การกระท าใด ๆ ในกระบวนการเรียนรู้ จะต้องสง่ผล

ให้ผู้เรยีนได้รับประโยชน์สูงสุดเพื่อใหเ้กิดความรู้คูคุ่ณธรรมในที่สุด (นิตยา สุวรรณศรี, 

2554, หนา้ 159) 

 นอกจากนั้นแล้วกระทรวงศึกษาธิการ ยังได้ตดิตามผลและด าเนินการวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตลอดมา ผลการศกึษาพบว่าสภาพการเรียนการ

สอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันยังมขี้อจ ากัดอยู่หลายประการ ซึ่งส่งผลใหไ้ม่สามารถส่งเสริม

ให้เยาวชนไทยก้าวไปสู่สังคมความรู้ได้อย่างทันการณ์ ปัญหาอุปสรรคประการหนึ่งที่

เกิดขึ้นในแตล่ะพื้นที่ย่อมมีความแตกต่างกัน และปัญหาอีกประการหนึ่งคอื ปัญหาอัน

เนื่องมาจากครูผูส้อนซึ่งนับว่าเป็นส่วนที่ส าคัญที่ส่งผลกระทบในการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษของนักเรียนเช่นกัน เชน่ ครูมีคาบสอนมากเกินไป ครูผูส้อนต้องรับผิดชอบ

งานอื่นในโรงเรียน ครูผูส้อนภาษาอังกฤษไม่มคีุณวุฒิทางการสอนภาษาอังกฤษ และขาด

ความมั่นใจในการใชท้ักษะภาษาอังกฤษ และจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียน

การสอนภาษาอังกฤษพบว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนภาษอังกฤษ เชน่ สื่อการสอน 

ครูผูส้อน กิจกรรมการเรียนการสอน และปัญหาส่วนตัวของผู้เรยีน (Brown, 2007 and 

Ellis, 1994) 

 ครูผูส้อนภาษาจงึมีหน้าที่จัดหากิจกรรมและมีวธิีการวัดผลประเมนิผลเรยีน 

การสอนที่หลากหลาย ทั้งกิจกรรมการฝกึทักษะทางภาษาและกิจกรรมที่ฝึกให้ผูเ้รียนรู้

วิธีการเรียนภาษาด้วยตนเองอันจะน าไปสู่การเป็นผูเ้รียนที่พึ่งตนเองได้ (Learner 

Independence) และสามารถเรียนรูไ้ด้ตลอดชีวติ (Lifelong Learning) โดยใช้ภาษาเป็น

เครื่องมือในการค้นหาความรู้ในการเรียนวิชาอื่น ๆ ในการศกึษาต่อ รวมทั้งในการประกอบ

อาชีพ ซึ่งเป็นจุดหมายส าคัญประการหนึ่งของการปฏิรูปการเรียนรู้ ดังนัน้ครูผูส้อน

ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาสากลที่สื่อสารกันทั่วโลกนั้น เป็น

ทรัพยากรบุคคลที่มบีทบาทส าคัญในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ที่จะ

จัดการเรยีนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารให้กับผูเ้รียนในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

กล่าวคือ ครูผูส้อนภาษาอังกฤษต้องมีสมรรถนะในการจัดการเรยีนรู้ที่มีคุณภาพ มี

ประสิทธิภาพในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะและจัดประสบการณใ์ห้เกิดการสื่อสารอย่าง

แท้จรงิ เพื่อผู้เรยีนได้เกิดการเรียนรู้ในสถานการณ์ที่หลากหลาย (คณะกรรมการการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน, 2548, หนา้ 2) 
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 สมรรถนะของครูเป็นตัวแปรส าคัญที่สามารถท านายหรอืคาดหมายคุณภาพ

ผูเ้รียนการปฏิรูปการศกึษาจงึให้ความส าคัญกับการปฏิรูปครูโดยถือวา่ครูเป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพช้ันสูง เน้นมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ และพัฒนาครูโดยเน้นการพัฒนา

อย่างตอ่เนื่อง ส านักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษาขั้นพื้นฐาน (2553, หนา้ 2)  

ได้ก าหนดสมรรถนะวิชาชีพครูที่จะใช้ในการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรทาง

การศกึษา คือ สมรรถนะหลัก (Core Competency) เปน็สมรรถนะร่วมที่ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาทุกคนต้องมี และสมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency) เป็น

สมรรถนะเฉพาะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของแตล่ะต าแหน่งตามสายงานครู ตัวบ่งชี้

สมรรถนะจงึเป็นเครื่องชีว้ัดความส าเร็จและความสามารถของครูที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จใน

การพัฒนาคุณภาพของผูเ้รียนตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ จงึจ าเป็นจะต้องมีเครื่องมอืหรอื

เกณฑท์ี่จะตัวบ่งชีท้ี่มคีุณภาพจึงเป็นการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานที่ชัดเจน 

เป็นรูปธรรมและสามารถระบุหรอืบ่งบอกสมรรถนะของผลการปฏิบัติงานของครูสอน

ภาษาอังกฤษได้ดแีละมีประสิทธิภาพ สมรรถนะครูจงึเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการ

ปฏิบัติงานวิชาชีพครูให้บรรลุผลอย่างมีประสทิธิภาพตามความตอ้งการขององค์การทาง

การศกึษา (วัยวุฒิ อินทวงศ์, 2556, ออนไลน์) 
 จากเหตุผลและความส าคัญดังกล่าวข้างตน้ ผู้วจิัยจงึมีความสนใจที่จะพัฒนา

ตัวบ่งชีส้มรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22 เพื่อให้ผูท้ี่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเครื่องมอืส าหรับ 

การตรวจสอบและการพัฒนาบุคลากรทางการศกึษาให้มปีระสิทธิภาพยิ่งขึน้ไป 

ค ำถำมของกำรวจิัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูว้ิจัยได้ก าหนดค าถามการวิจัย ไว้ดังนี้ 

  1. ตัวบ่งชีส้มรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ประกอบด้วยอะไรบ้าง 

  2. โมเดลโครงสรา้งตัวบ่งช้ีสมรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีนสังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ที่พัฒนาขึน้กับข้อมูลเชิงประจักษ์มี 

ความสอดคล้องกันหรอืไม่ อย่างไร 

  3. คู่มือการใช้ตัวบ่งชีส้มรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 มีลักษณะอย่างไร 
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ควำมมุ่งหมำยของกำรวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดความมุ่งหมายของการวิจัย ไว้ดังนี้ 

  1. เพื่อพัฒนาตัวบ่งชีส้มรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีนสังกัดส านักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

  2. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้างตัวบ่งชีส้มรรถนะครู

ภาษาอังกฤษที่พัฒนาขึน้กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

  3. เพื่อพัฒนาคู่มอืการใชต้ัวบ่งชีส้มรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีนสังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

สมมุตฐิำนของกำรวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดสมมุตฐิานของการวิจัย ไว้ดังนี้ 

  โมเดลโครงสรา้งตัวบ่งชีส้มรรถนะครูภาษาอังกฤษ สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ที่พัฒนาขึน้มคีวามสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ควำมส ำคัญของกำรวจิัย 

 การวิจัยครั้งนี้จะเกิดประโยชน์ ดังนี้ 

  1. ได้ตัวบ่งชีส้มรรถนะครูภาษาอังกฤษ ซึ่งใชเ้ป็นเครื่องมอืในการตรวจสอบ 

พัฒนาตนเอง และสง่เสริมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 

  2. ได้คู่มือการใชต้ัวบ่งชีส้มรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีนสังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 เพื่อน าไปพัฒนาสมรรถนะครู

ภาษาอังกฤษ และเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูสอนภาษาอังกฤษ 

  3. โรงเรียนและส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 สามารถ

น าไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะครูภาษาอังกฤษเพื่อช่วยพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน

ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
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ขอบเขตของกำรวจิัย 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชีส้มรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ผูว้ิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้

ดังนี้ 

  1. ขอบเขตเน้ือหำ 

  เนือ้หาที่ใชว้ิจัยครั้งนี ้ได้แก่ ตัวบ่งชีส้มรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีน 

ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 

   1.1 ด้านความรู้ 

   1.2 ดา้นทักษะ 

   1.3 ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล 

  2. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

   2.1 ประชากร ได้แก่ ครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรยีน สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 

313 คน 

   2.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรยีน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

เนื่องจากการท าวิจัยครั้งนี้มีพารามิเตอรท์ั้งหมด 17 พารามิเตอร์ จ านวนตัวอย่างที่น ามา

ศกึษาใช้เกณฑ์ 10-20 คน ต่อตัวแปร 1 ตัว (Hair, 2006) ซึ่งในที่นี้ใชเ้กณฑ ์20 คนต่อ 1 

ตัวแปร ดังนั้นจะได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 280 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 

  3. ตัวแปรที่ศึกษำ 

  ตัวแปรที่ใช้ในศกึษาครั้งนีม้ี 3 องค์ประกอบ 14 องค์ประกอบย่อย ได้แก่  

   3.1 องคป์ระกอบด้านความรู้ (Knowledge) ประกอบด้วย 

    3.1.1 ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีการสอนภาษาอังกฤษ 

    3.1.2 ความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับผูเ้รียน 

    3.1.3 ความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ  

    3.1.4 ความรูเ้รื่องภาษาศาสตร์  

    3.1.5 ความเข้าใจในวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับ

วัฒนธรรม   

   3.2 องค์ประกอบด้านทักษะ (Skills) ประกอบด้วย 
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    3.2.1 ทักษะการพัฒนาตนเอง 

    3.2.2 ทักษะการใชส้ื่อเทคโนโลยี 

    3.2.3 ทักษะการสื่อสาร 

         3.2.4 ทักษะการท างานร่วมกับผูอ้ื่น 

         3.2.5 ทักษะการวัดและประเมินผล 

    3.2.6 ทักษะการจัดการเรียนรู้  

   3.3 องค์ประกอบด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (Personal Characteristic) 

ประกอบด้วย 

    3.3.1 แรงจูงใจใฝเ่รียนรู้ 

    3.3.2 บุคลิกลักษณะ 

    3.3.3 คุณธรรมจริยธรรม  

กรอบแนวคดิของกำรวิจัย 

 ผูว้ิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดที่ใชใ้นการวิจัย ดังนี้ 

  1. องค์ประกอบสมรรถนะครูภาษาอังกฤษ ได้ศกึษาแนวคิดของ บุษรินทร์  

เชี่ยววานิช (2549); ทวีศักดิ์ จนิดานุรักษ์ และคณะ (2555); เยาวลักษณ์ มูลสระคู (2558) 

และประคอง ยุคะลัง (2558) ซึ่งมี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความรู ้2) ทักษะ และ  
3) คุณลักษณะ 

  2. องค์ประกอบหลักสมรรถนะครูภาษาอังกฤษ ด้านความรู้ ได้ศึกษา

แนวคิดของ บุษรินทร์ เชี่ยววานชิ (2549); กระทรวงศึกษาธิการ (2551); ระวิวรรณ  

ศรคีร้ามครัน (2552); ทวีศักดิ์ จนิดานุรักษ์ และคณะ (2555) เยาวลักษณ์ มูลสระคู

(2558) และประคอง ยุคะลัง (2558) ซึ่งมี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความรู้และ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีการสอนภาษาอังกฤษ 2) ความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับผูเ้รียน 

3) ความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ 4) ความรูเ้รื่อง

ภาษาศาสตร์ และ 5)ความเข้าใจในวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับ

วัฒนธรรม 

  3. องค์ประกอบหลักสมรรถนะครูภาษาอังกฤษ ด้านทักษะ ได้ศกึษาแนวคิด

ของกระทรวงศกึษาธิการ (2551); ทวีศักดิ์ จนิดานุรักษ์ และคณะ (2555); เยาวลักษณ์  

มูลสระคู (2558) และประคอง ยุคะลัง (2558) ซึ่งมี 6 องค์ประกอบ ได้แก่    
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1) ทักษะการพัฒนาตนเอง 2) ทักษะการใชส้ื่อเทคโนโลยี 3) ทักษะการสื่อสาร 4) ทักษะ

การท างานรว่มกับผู้อื่น 5) ทักษะการวัดการประเมินผล และ 6) ทักษะการจัดการเรียนรู้ 

  4. องค์ประกอบหลักสมรรถนะครูภาษาอังกฤษ ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล 

ได้ศึกษาแนวคิดของ บุษรินทร์ เชี่ยววานิช (2549); ทวศีักดิ์ จินดานุรักษ์ และคณะ (2555);  

เยาวลักษณ์ มูลสระคู (2558) และประคอง ยุคะลัง (2558) ซึ่งมี 3 องค์ประกอบ ได้แก่  

1) แรงจูงใจใฝ่เรยีนรู้ 2) บุคลิกลักษณะ และ 3) คุณธรรมจริยธรรม 

  จากแนวคิดดังกล่าวสามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ ดังนี้ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

สมรรถนะครู

ภาษาอังกฤษ 

(Competency of 

English Teachers) 

ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับ

หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ 

 
ความรู้เร่ืองภาษาศาสตร์ 

ความเข้าใจในวัฒนธรรมและ

ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากบั

วัฒนธรรม 

 

ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ

เทคนิควธิีการสอนภาษาองักฤษ 

 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผูเ้รียน 

ทักษะการสื่อสาร 

ทักษะการจัดการเรียนรู้ 

ทักษะการใชส้ื่อเทคโนโลยี 

ทักษะการท างานรว่มกับผูอ้ื่น 

ทักษะการวัดและประเมินผล 

แรงจูงใจรักการเรียนรู้ 

ทักษะการพัฒนาตนเอง 

คุณธรรมจรยิธรรม 

บุคลิกลกัษณะ 

คุณลักษณะส่วน

บุคคล(Personal 

Characteristic) 

ทักษะ 

(Skills) 

 

ความรู้ 

(Knowledge) 

 

ษณะ (Manner) 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 1. ตัวบ่งชี้ (Indicators) หมายถึง ตัวแปรประกอบ องค์ประกอบ สารสนเทศ 

หรอืสิ่งใด ๆ ก็ตาม ที่มคี่าแสดงถึงลักษณะหรอืปริมาณของระบบการด าเนินงาน  

ส่วนใดส่วนหนึ่งในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยค่าของตัวแปรชีแ้สดงถึงสภาพที่ต้องการศกึษา  

มีความชัดเจนเพียงพอที่จะใช้ในการเปรียบเทียบกับเกณฑท์ี่ก าหนดไว้ รวมถึงเป็นเครื่องมือ

บอกทิศทางว่าการพัฒนาหรอืด าเนนิกิจกรรมที่เป็นนโยบายขององค์กรแตล่ะเรื่องได้ไปถึง

ใด เพื่อประเมินสภาพที่ตอ้งการได้ในการเปรียบเทียบกบัเกณฑท์ี่ก าหนดไว้เพื่อประเมิน

สภาพที่ตอ้งการได้ 

 2. สมรรถนะครูภำษำอังกฤษ หมายถึง พฤติกรรมหรือคุณลักษณะที่อยู่

ภายในตัวบุคคล โดยคุณลักษณะนีจ้ะสามารถท าให้จัดกิจกรรมการเรียนรูให้ บรรลุตาม

เป้าหมาย หรอืเกณฑท์ี่ก าหนดไว โดยมีองค์ประกอบหลัก 3 องค์ประกอบ ได้แก่  

ด้านความรู ้ด้านทักษะ และด้านคุณลักษณะ   

  2.1 องค์ประกอบด้านความรู้ (Knowledge) หมายถึง สิ่งตา่ง ๆ ที่สั่งสมมา

จากการเรียน และประสบการณ์ รวมถึงความเข้าใจ ซึ่งเป็นเนือ้หา สาระ สารสนเทศ  

ซึ่งสามารถน าสิ่งตา่ง ๆ เหล่านั้นมาใช้ในการประกอบอาชีพ หรือน ามาใช้ใหเ้กิดประโยชน์

ในชีวติประจ าวันได้ มีองค์ประกอบย่อย 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 

   2.1.1 ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีการสอนภาษาอังกฤษ 

หมายถึง ความสามารถกลวิธี หรอืวิธีการสอน เข้าใจแนวคิดที่ครูผู้สอนใชใ้นกระบวนการ

จัดการเรยีนการสอน เพื่อใหเ้กิดคุณภาพและประสิทธิภาพแก่ผูเ้รียน   

   2.2.1 ความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับผูเ้รียน หมายถึง ความสามารถ 

ในการจัดการเรียนรูต้ามความสนใจและเหมาะสมกับระดับความสามารถของผูเ้รียน  

โดยเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 

   2.1.3 ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ 

หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะหเ์นือ้หาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551และสามารถน ามาปรับใช้กับการจัดการเรียนการสอนได้ 

   2.1.4 ความรู้เรื่องภาษาศาสตร์ หมายถึง ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ   

การสอนหลักภาษาและทักษะ โดยเป็นทักษะที่เปิดกว้างและมีประสิทธิภาพ 
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   2.1.5 ความเข้าใจในวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับ

วัฒนธรรม หมายถึง ความสามารถด้านวรรณกรรมที่เหมาะสมกับระดับช้ันที่สอน 

  2.2 องค์ประกอบด้านทักษะ (Skills) หมายถึง ความสามารถของบุคคล 

ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เป็นทักษะทางดา้นรา่งกาย สติปัญญาและสังคม ซึ่งเกิดขึน้ได้จาก 

การเรียนรู ้การฝึกฝน การท างานร่วมกับผูอ้ื่น การสอนและการจัดการ  

มีองค์ประกอบย่อย 6 องค์ประกอบ ดังนี้ 

   2.2.1 ทักษะการพัฒนาตนเอง หมายถึง ความสามารถปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงในการศึกษาหาความรู้ ติดตามองค์ความรู้ใหม ่ๆ ในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

พัฒนาศักยภาพทางภาษาการจัดการเรียนการสอน และมีการประเมินตนเอง 

   2.2.2 ทักษะการใชส้ื่อเทคโนโลยี หมายถึง ความสามารถสืบค้นขอ้มูล 

บูรณาการ ออกแบบสื่อการสอน เลือกใช้และพัฒนาสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียน 

การสอน เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรูท้ี่ดใีนยุคข้อมูลข่าวสาร ประเมินผลการใช้สื่อ 

การเรียนการสอนอย่างตอ่เนื่อง 

   2.2.3 ทักษะการสื่อสาร หมายถึง สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร 

ตามสถานการณ์ต่าง ๆ และใช้ภาษาในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สามารถใช้

ทักษะการฟัง การพูดการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อความหมายได้อย่าง

ถูกต้องและเหมาะสม และมีความเช่ือมั่นในการสื่อสาร 

   2.2.4 ทักษะการท างานรว่มกับผูอ้ื่น หมายถึง ทักษะการท างานร่วมกับ

ผูอ้ื่น หมายถึง ความสามารถในการท างานรว่มกับบุคคลในองค์กร การช่วยเหลือ  

การสนับสนุน ให้ก าลังใจและมีการปรับตัวกับเพื่อนรว่มงาน เพื่องานที่มีประสิทธิภาพของ

องค์กร  

   2.2.5 ทักษะการวัดและการประเมินผล หมายถึง ความสามารถหรอื

ความช านาญในการวัดและประเมินผลในการพัฒนาผูเ้รียนและตัดสินผลการเรียนของ

ผูเ้รียนได้ตามสภาพความเป็นจรงิ และน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการจัด 

การเรียนรู้ 

   2.2.6 ทักษะการจัดการเรียนรู้ หมายถึง ความสามารถของครูผูส้อน 

ในการวิเคราะหห์ลักสูตร วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้หมาะสมกับพัฒนาการ

ทางการเรยีนรู้ และระดับพัฒนาการของผูเ้รียน ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรยีนรู้ตาม

วัตถุประสงค์ของผู้สอน 
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  2.3 องค์ประกอบด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (Personal Characteristic) 

หมายถึง บุคลิก ความรู้สึก เจตคติ ทัศนคติ รวมถึงแรงจูงใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่ตดิตัวบุคคลมา 

สามารถแสดงออกได้โดยพฤติกรรมของบุคคลนั้น มีองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ 

ดังนี้ 

      2.3.1 แรงจูงใจใฝเ่รียนรู้ หมายถึง รักและศรัทธาในวิชาชีพครู มีเจตคติที่

ดีตอ่การเรียนการสอนภาษาอังกฤษกระตือรือร้นเพิ่มพูนความรู้ของตน และเป็นบุคคลแหง่

การเรียนรูอ้ย่างสม่ าเสมอและตอ่เนื่อง เพื่อมุง่ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 

   2.3.2 บุคลิกลักษณะ หมายถึง พฤติกรรม อารมณ์ ลักษณะนิสัย  

มีความมั่นใจ ร่าเริง เป็นกัลยาณมิตรกับผูเ้รียน มีความคล่องตัว และอดทนต่อพฤติกรรม

ของผู้เรยีน แสดงออกโดยกริยาอาการ ความนกึคิด อารมณ ์นิสัยใจคอ ความสนใจ  

การตดิต่อกับผูอ้ื่น และความสามารถในการอยู่รวมกับบุคคลอื่น 

   2.3.3 คุณธรรมจริยธรรม หมายถึง คุณสมบัติที่เป็นความดี  

ความถูกต้อง เหมาะสม ซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของครู และเป็นแรงผลักดันให้ครูกระท าหนา้ที่

สอดคล้องกับจรรยาบรรณวิชาชีพครูอย่างถูกต้องเหมาะสม 

 3. ตัวบ่งชี้สมรรถนะครูภำษำอังกฤษ หมายถึง ตัวแปร องค์ประกอบ

พฤติกรรมหรอืคุณลักษณะที่อยู่ภายในตัวครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โดยคุณลักษณะนี้จะ

สามารถท าให้จัดกิจกรรมการเรียนรูให้ บรรลุตามเป้าหมาย หรอืเกณฑท์ี่ก าหนดไว้  

 4. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศกึษำ เขต 22 (The Secondary 

Education Official Area 22) หมายถึง องค์กรทางการศึกษาที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสถานศึกษาใน

สังกัดจ านวน 81 โรงเรียน คลอบคลุมพืน้ที่ 2 จังหวัด คือ จังหวัดนครพนมและจังหวัด

มุกดาหาร 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การวิจัย เรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชีส้มรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีน  

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 นครพนม ผู้วจิัยได้ศกึษาเอกสาร

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และขอน าเสนอ ดังนี้ 

  1. แนวคดิ และทฤษฎีที่เกี่ยวกับตัวบ่งชี้ 

   1.1 ความหมายของตัวบ่งชี้ 

   1.2 ประเภทของตัวบ่งช้ี 

   1.3 ประโยชน์ของตัวบ่งชี้ 

   1.4 การพัฒนาตัวบ่งชี้ 

   1.5 งานวิจัยเกี่ยวข้องเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ 

  2. แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะ 

   2.1 ความหมายของสมรรถนะ 

   2.2 ความส าคัญของสมรรถนะ 

   2.3 ประเภทของสมรรถนะ 

   2.4 องค์ประกอบของสมรรถนะ 

  3. แนวคดิเกี่ยวกับสมรรถนะครูภาษาอังกฤษ 

   3.1 ด้านความรู้ 

   3.2 ดา้นทักษะ 

   3.3 ด้านคุณลักษณะ 

  4. แนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกับคู่มือ 

   4.1 ความหมายของคู่มือ    

   4.2 ประเภทของคู่มือ 

   4.3 องค์ประกอบของคู่มอื    

   4.4 ประโยชน์ของคู่มอื 
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1.แนวคิด และทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ 

 1.1 ความหมายของตัวบ่งชี้ 

 จากการศกึษามีนักวิชาการได้ให้ความหมายของตัวบ่งชี้ไว้หลายท่าน ดังนี้ 

  พีรภาว์ บุญเพลิง (2550, หนา้ 6) ได้ให้ความหมายตัวบ่งช้ี หมายถึง 

สารสนเทศที่ บ่งบอกสภาวะอย่างใดอย่างหนึ่ง ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในเชงิปริมาณหรอื

เชงิคุณภาพ โดยการน าตัวแปรหรอืข้อเท็จจริงมาสัมพันธ์กันเพื่อให้เกิดคุณค่าซึ่งสามารถที่

จะชีใ้ห้เห็น ถึงสภาพการณ์การด าเนินงานที่ต้องการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑห์รอื

มาตรฐานที่ตั้งไว้ 

  ศริิชัย กาญจนวาสี (2550, หนา้ 84-86) ได้ให้ความหมายตัวบ่งชี้ หมายถึง  

ตัวประกอบ ตัวแปร หรอืค่าที่สังเกตได้ ซึ่งใชบ้่งบอกสถานภาพหรอืสะท้อนลักษณะ ของ

ทรัพยากรการด าเนินงานหรอืผลการด าเนนิงาน   

  วันเพ็ญ ผ่องกาย (2550, หนา้ 249) ให้ความหมายของตัวบ่งชีว้่า หมายถึง 

ตัวแปร ประกอบหรอืองค์ประกอบที่มคี่าแสดงถึงลักษณะหรอืปริมาณของระบบการ

ด าเนนิงาน สว่นใดส่วนหน่ึง ในชว่งเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งเป็นสารสนเทศที่บ่งบอกสภาวะหรอื 

สภาพการณ์ในลักษณะในลักษณะหนึ่งที่เราสนใจ ซึ่งการน าตัวแปรหรอืข้อเท็จจรงิต่าง ๆ 

มาสัมพันธ์กันเพื่อให้เกิดคุณค่าจะสะท้อนใหเ้ห็นสภาพการณ์ที่ตอ้งการศกึษาโดยรวม 

  สายสมร ศักดิ์ค าดวง (2551, หน้า 7) ได้ให้ความหมายตัวบ่งชีห้รอืตัวชี้วัดว่า 

หมายถึง สิ่งที่บ่งบอกหรอืสะท้อนลักษณะของประเด็นที่ตอ้งการจะวัด หรอืเป็น

องค์ประกอบที่แสดง ถึงลักษณะของระบบการด าเนินการ เป็นสารสนเทศที่บ่งบอกสภาวะ

หรอืสภาพการณ์ใน ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

  วิทวัส ก่อทอง (2552) สรุปได้ว่า ตัวบ่งช้ี หมายถึง ตัวประกอบตัวแปร 

หรอื ค่าที่สังเกตได้ ที่บ่งบอกถึงตัวแปรองค์ประกอบที่มีค่า แสดงถึงลักษณะหรอืปริมาณ

ของ ระบบการด าเนินงานส่วนใดส่วนหนึ่งในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง สิ่งที่ต้องการวัดหรอื 

ตรวจสอบในประเด็นที่ มุ่งศึกษาในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งแสดงออกมาในลักษณะของ

ข้อความหรอืตัวแปรที่สะท้อนออกมาให้เห็นถึงลักษณะการด าเนินงาน ท าให้สามารถน ามา

วิเคราะหป์ัญหาและอุปสรรคของการด าเนินการ เพื่อก าหนดเป็นนโยบายต่อไป  

ซึ่งในการน าตัวแปรหรอืข้อเท็จจริงต่าง ๆ มาสัมพันธ์กัน เพื่อให้เกิดคุณค่าจะสะท้อนให้เห็น 

ถึงสภาพการณ์ที่ตอ้งการศึกษาโดยรวม 

มห
าว
ิทย

าลั
ยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



15 

  วิโรจน ์สารรัตนะ (2556, หน้า 45-46) ได้ให้ความหมายของตัวบ่งชี้ 

(Indicator) ว่าเป็น สิ่งที่บอกถึงขอ้มูลที่น ามาใช้เพื่อชีใ้ห้เห็นอะไรบางอย่าง มคีวามหมาย

ใกล้เคียงกับค าว่า ดัชนี หรือค าวา่ “Index” ซึ่ง Index หมายถึงสัดส่วนหรอือัตราส่วน

ระหว่างปริมาณสองจ านวน หรอืการเปรียบเทียบปริมาณระหว่างเวลาหนึ่งกับอีกเวลาหนึ่ง 

อันเป็นความหมายของเลข ดัชน ี(Index number) แตต่ัวบ่งชี ้(Indicator) มีความหมายกว้าง

กว่าดัชน ีดัชนีจัดว่าเป็นตัวบ่งชีช้นิดหนึ่ง โดยที่ลักษณะของดัชนีต้องอยู่ในรูปของอัตราส่วน

ระหว่างปริมาณสอง จ านวน แต่ตัวบ่งชีไ้ม่มขี้อจ ากัดว่าจะต้องอยู่ในรูปอัตราส่วน 

 สรุปได้วา่ ตัวบ่งชี ้หมายถึง ตัวแปร ตัวประกอบ หรอืสิ่งใด ๆ ก็ตาม ที่มคี่า

แสดงถึงลักษณะ คุณภาพ หรอืปริมาณของระบบการด าเนินงาน สว่นใดส่วนหน่ึงใน

ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เป็นค่าที่สังเกตได้ โดยวัดจากการสะท้อนถึงลักษณะการด าเนินงาน 

 1.2 ประเภทของตัวบ่งชี้ 

 ตัวบ่งชี ้แบ่งได้หลายประเภทขึน้อยู่กับเกณฑท์ี่ใชใ้นการแบง ซึ่ง รัตนะ บัวสนธ์ 

(2550, หนา้ 205-208) ได้น าเสนอไวพอสรุปได้ดังต่อไปนี ้    

  1.2.1 จ าแนกตามวิธีการสร้าง ประกอบด้วยตัวบ่งชี ้3 ประเภท ได้แก  

   1.2.1.1 ตัวบ่งชีต้ัวแทน (Representative Indicators) ใช้ส าหรับการท าวิจัย 

การบริหาร และการวางแผน ตัวบ่งช้ีประเภทนี้จะเลือกใช้เพียงตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งเพื่อ

สะท้อนหรอืบ่งชีถ้ึง ระบบการศกึษา เช่น อัตราส่วน การเขาศกึษาต่อ เปอร์เซ็นต์ค่าใช้จ่าย

ของผลิตภัณฑ์รวมของชาติต่อ การศกึษา และอัตราส่วนการรูห้นังสอื เป็นต้น  

แตอ่ย่างไรก็ดี ปัจจุบันนีไ้มค่อยนิยมน ามาใช้มากัน เนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับความตรงและ

ความเที่ยง เพราะเหตุว่าการเลือกใช้เพียงตัวบ่งชีต้ัวเดียวไมสามารถสะท้อนหรอืบ่งชีถ้ึง 

สิ่งนั้น ๆ ไดอย่างแท้จรงิ      

   1.2.1.2 ตัวบ่งชีเ้ดี่ยว (Disaggregate Indicators) ตัวบ่งชีเ้ดี่ยว เป็นตัวบ่งชี้

ที่อาศัย การนิยามตัวแปรแต่ละตัวที่เป็นอิสระจากกัน และแต่ละตัวก็บ่งชีล้ักษณะของสิ่งที่

ต้องการศกึษาเพียง เฉพาะด้านใดด้านหนึ่งการจะใช้ตัวแปรเหล่านีบ้่งชีถ้ึงสิ่งใดนั้นก็จะตอ้ง

ใช้ตัวแปรย่อย ๆ เหล่านีร้วมกัน ทั้งชุดเพื่อบ่งชีถ้ึงสิ่งดังกล่าว ดังนั้นการวิเคราะหแ์ละ 

การน าเสนอตัวบงชีป้ระเภทนีจ้งึค่อนข้างข้างยุ่งยาก เนื่องจากการมตีัวแปรย่อย 
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   1.2.1.3 ตัวบ่งชีป้ระกอบ (Composite Indicators) ตัวบ่งชี้ลักษณะนีเ้ป็น

การรวมตัวของตัวแปรทางการศกึษาหลาย ๆ ตัวเขด้วยกัน เพื่อใช้บ่งช้ีสภาพการศึกษา

เรื่องใดเรือ่งหนึ่ง การรวมตัวแปรเข้าด้วยกันจะท าการรวมตามน้ าหนักความส าคัญที่เป็น

จรงิของตัวแปรเหล่านั้น ทั้งนีใ้นการตคีวามหมายของตัวบ่งชีป้ระเภทนี้จะตีความในลักษณะ

เป็นภาพเฉลี่ย หรือเป็นกลาง ๆ ของตัวแปรดังกล่าว ตัวบ่งชีป้ระเภทนี้ค่อนข้างนิยมใช้กัน

มากในปัจจุบัน เพราะมีความตรงและความเที่ยงสูง นอกจากนั้นยังให้สารสนเทศที่มี

ประโยชน์เป็นอย่างมากในการวางแผน ก ากับและประเมินทางการศกึษา     

  1.2.2 จ าแนกตามการตคีวามหมายค่าตัวบ่งชี ้ซึ่งแบ่งเป็นได้ 2 ประเภท  

   1.2.2.1 ตัวบ่งชีแ้บบอิงกลุ่ม (Norm-referenced Indicators) หมายถึง  

ตัวบ่งชีใ้นระบบการศกึษาหนึ่งที่ตคีวามหมายโดยการน าไปใช้เปรียบเทียบกบัระบบ

การศกึษาอื่นในช่วงเวลาเดียวกัน      

   1.2.2.2 ตัวบ่งชีแ้บบอิงตนเอง (Self-referenced Indicators) หมายถึง  

ตัวบ่งชีใ้น ระบบการศกึษาเดียวกันที่ตีความหมายโดยน ามาเปรียบเทียบในช่วงเวลาที่

แตกต่างกัน     

  1.2.3 จ าแนกตามลักษณะนิยามของตัวบ่งช้ี แบ่งตัวบ่งชี้ตัวเป็น 2 ประเภท 

คือ      

   1.2.3.1 ตัวบ่งชี้แบบอัตนัย (Subjective Indicators) เป็นตัวบ่งชีท้ี่มี 

การนยิามไว้ไม่ชัดเจน เนื่องจากยังขาดการศกึษาหรอืมีความรูในเรื่องดังกล่าวนั้นไมมาก

นักการให้นิยามตัวบ่งชีจ้งึเป็นการให้นยิามในการศกึษาเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพื่อสื่อ

ความกันในเรื่องนั้นโดยตรง การใช้ตัวบ่งชี ้ประเภทนี้จ าเป็นต้องพิจารณาให้รอบคอบ      

   1.2.3.2 ตัวบ่งชีแ้บบปรนัย (Objective Indicators) เป็นตัวบ่งชีไ้ดรับการ

นิยามไว แล้วโดยชัดเจน และมักเป็นตัวบ่งชีใ้นระดับนานาชาติเกี่ยวกับการเปรียบเทียบหรอื

ติดตามระบบ การศกึษาของประเทศต่าง ๆ     

  1.2.4 จ าแนกตามลักษณะค่าของตัวบ่งชี ้ซึ่งแบ่งไดเป็น 2 ประเภท ไดแก  

   1.2.4.1 ตัวบ่งชีส้ัมบูรณ์ (Absolute Indicators) หมายถึง ตัวบ่งชีค้่าของมัน

บอกปริมาณที่แท้จริง และมีความหมายในตัวเอง เช่น จ านวนโรงเรียน จ านวนนักเรียน เป็น

ต้น      
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   1.2.4.2 ตัวบ่งชีส้ัมพัทธ์หรอือัตราส่วน (Relative or Ratio Indicators) 

หมายถึง ตัวบ่งชีท้ี่ค่าเป็นปริมาณเทียบเคียงกับค่าอื่น ๆ เชน่ จ านวนนักเรียนต่อครูหนึ่งคน 

หรอืจ านวนนิสติระดับ บัณฑติศกึษาต่ออาจารย์หนึ่งคน จะเห็นว่าตัวบ่งชีส้ัมพัทธ์หรอืตัว

บ่งชีอ้ัตราส่วน ก็คือตัวบ่งช้ีสัมบูรณ์สองตัวมาเทียบเคียงกัน เพื่อบ่งชีถ้ึงลักษณะบางอย่าง

นั่นเอง ดังตัวอย่าง จ านวนนักเรียนตอ่จ านวนครูนั้นก็เป็นตัวบ่งชี ้เพื่อบ่งบอกถึงลักษณะ

ความเหมาะสมของอัตราก าลังข้าราชการครู เป็นต้น     

  1.2.5 จ าแนกตามลักษณะของตัวแปรที่ใช้สร้างตัวบงชี้ สามารถแบ่งได้เป็น 

5 ประเภท และในแต่ละประเภทแบ่งเป็นประเภทย่อย ๆ ของตัวบ่งช้ีไดดังตอ่ไปนี ้     

   1.2.5.1 จ าแนกตามระดับการวัดตัวแปร หากจ าแนกตามตัวบ่งชี ้

ประกอบด้วย 4 ประเภท คือ       

    1. ตัวบ่งชีน้ามบัญญัติ (Nominal Indicators)      

    2. ตัวบ่งชีเ้รียงอันดับ (Ordinal Indicators)       

    3. ตัวบ่งชีม้าตราช่วงหรอือันตรภาคชัน้ (Interval Indicators)       

    4. ตัวบ่งชีอ้ัตราส่วน (Ratio Indicators)      

   1.2.5.2 จ าแนกตามประเภทของตัวแปร ประกอบด้วย 2 ประเภท คือ       

    1. ตัวบ่งชีส้ตอก (Stock Indicators) หมายถึง ตัวบ่งช้ีที่แสดงถึงสภาวะ 

หรอืปริมาณสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (เช่น ระบบการศกึษา) ณ จุดใดจุดหนึ่ง 

    2. ตัวบ่งชีก้ารเลื่อนไหล (Flow Indicators) หมายถึง ตัวบ่งชีแ้สดงถึง 

สภาวะหรอืประมาณของสิ่งใดสิ่งหนึ่งในลักษณะเป็นพลวัต ณ ชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง      

   1.2.5.3 จ าแนกตามคุณสมบัติค่าสถิตขิองตัวแปร ถาจ าแนกตาม 

ประเภทนี้ ตัวบ่งชีจ้ะ แบงออกเป็น 2 ประเภท คือ       

    1. ตัวบ่งชีท้ี่แจกแจง (Distribute Indicators) ซึ่งหมายถึง  

ตัวบ่งชีท้ี่แสดงด้วยค่าสถิตปิระเภทที่มกีารแจกแจงหรอืการกระจาย เช่น สัมประสิทธิ์ 

การกระจายหรือพิสัย เป็นต้น 

    2. ตัวบ่งชีท้ี่ไมแจกแจง (Non-distribute Indicators) ไดแก ตัวบ่งชีท้ี่ 

แสดงดว้ยค่าสถิตทิี่ไมกระจายหรือเป็นค่ากลาง เช่น ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน หรือ ร้อยละ เป็นต้น  

   1.2.5.4 จ าแนกตามทฤษฎีระบบ ถ้าใช้ทฤษฎีระบบเป็นการจ าแนก 

ตัวบ่งชี ้ประกอบด้วย 3 ประเภท คือ       
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    1. ตัวบ่งชีด้้านปัจจัยน าเข้า (Input Indicators) ไดแก ตัวบ่งชีท้ี่เกี่ยวกับ 

ทรัพยากรในการด าเนินงานใดงานหนึ่ง เช่น การด าเนินงานทางการศกึษา ตัวบ่งชีแ้บบนีก้็

ไดแก ร้อยละ นักเรียนที่บิดามารดาประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละงบประมาณ

สาธารณูปโภคของโรงเรียน เป็นต้น       

    2. ตัวบ่งชีด้้านกระบวนการ (Process Indicators) คือ ตัวบ่งชี้ 

ที่แสดงถึงกิจกรรมหรอืวิธีการด าเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ เช่น การมสี่วนรว่มของชุมชนใน

การจัดการศกึษา การจัด ประชุมกรรมการสถานศกึษา เป็นต้น       

    3. ตัวบ่งชีด้้านผลผลิต (Output Indicators) เป็นตัวบ่งชี้ที่แสดงถึง 

ผลส าเร็จของการด าเนินงานหรอืด าเนินกิจกรรมใด ๆ ซึ่งหมายรวมถึงผลกระทบผลลัพธ์ 

เชน่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียนร้อยละของนักเรียนที่ศกึษาต่อใน

สถาบันการศึกษาระดับสูง และความพึงพอใจของชุมชนผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียน      

   1.2.5.5 จ าแนกตามลักษณะการใช้ตัวบ่ง สารสนเทศเกี่ยวกับสภาพของ

ระบบ การศกึษาในรูปตัวบ่งชีท้างการศกึษา ที่น าไปใช้ในกระบวนการบริหารจัดการและ

การพัฒนาการศกึษา โดยเฉพาะในด้านการวางแผน การก ากับติดตามและการประเมินผล

ทางการศึกษานั้น รวมถึงการใชต้ัวบ่งชีเ้พื่อประโยชนในการด าเนินงานนั้น นักวิชาการ

สามารถน าไปใช้ไดสองลักษณะไดแก ใช้เพื่อบรรยาย หรอืแสดงให้เห็นถึงสภาพหรือระบบ

การศกึษาในปัจจุบัน หรอืของสิ่งนัน้ และใช้เพื่อท านายปรากฏการณ ที่จะเกิดทาง

การศกึษาหรือของสิ่งนัน้ ถ้าเป็นกรณีแรก เรยีกว่า ตัวบ่งชีแ้สดงความหมาย (Expressive 

Indicators) ในขณะที่กรณีหลังเรียกว่า ตัวบ่งชีท้ านาย (Predictive Indicators)  

  วรภัทร ภูเจริญ (2550, หนา้ 9-12) กล่าวว่าตัวบ่งชี ้สามารถจะแบ่งได้

หลายลักษณะ เช่น     

   1. แบ่งตามวัตถุประสงค์      

    1.1 เพื่อดูผลการด าเนินการ เพื่อจะไดดูว่า มีเรื่องใดที่ขาดตกบกพร่อง

เรื่องใดที่ท าแล้วไม่คุ้ม เรื่องใดที่มคีวามเสี่ยงสูง ยังสามารถควบคุม (Control) การบริหารได

ไหม และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง (Change) ไดดีหรือไม  

    1.2 เพื่อติดตามโครงการ เพื่อดูว่ากิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปตามแผน 

หรอืตามยุทธศาสตร์หรอืไม จะไดปรับแผนช่วยเหลือ พัฒนาฯ ต่อไป      
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    1.3 เพื่อเตือนภัย เชน่ ดูแนวโนม หรอื Trend เชน่ ประชากรที่เพิ่มขึ้น 

จ านวน ผู้สูงอายุ บัณฑติในสาขาต่าง ๆ ปริมาณน้ าแข็งที่ละลายจากขั้วโลก อุณหภูมิที่รอ้น

ขึน้ของโลก เป็นต้น 

   2. แบ่งตามหน่วยงานที่ถูกวัด จะมีหลายแบบ เช่น      

    2.1 แบบที่ใชว้ัดผลหนว่ยงานใดหน่วยงานหนึ่ง      

    2.2 แบบที่ใชว้ัดผลการท างานรว่มของหลาย ๆ หน่วยงาน (Cross 

Function) ซึ่งเรียกว่า Cluster KPI หรอื KPI ร่วม 

   3. แบ่งตามลักษณะการวัด      

    3.1 เชงิปริมาณ (Quantitative) จะวัดออกมาเป็นตัวเลข ซึ่งบ่อยครั้ง

นิยมวัดเป็น สัดส่วนรอ้ยละ เพราะว่าบางครั้งถ้าวัดเป็นตัวเลขธรรมดา ๆ อาจจะไม่สะท้อน

ให้เห็นภาพที่ชัดเจน เช่น ปริมาณแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยเป็นตัวเลขธรรมดา ซึ่งไม่

ค่อยชัดแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นปริมาณ แรงงานต่างด้าวในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นในแตล่ะปี 

ปริมาณแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยที่มาจาก ประเทศที่พัฒนาแล้วเทียบกับประเทศ 

ที่ก าลังพัฒนา เฉลี่ยปริมาณแรงงานต่างด้าวในจังหวัดชายแดน ฯลฯ ตัวบ่งชีใ้นเชิงปริมาณ

แบบเป็นสัดส่วนจงึมักลงท้ายด้วยค าวา่ ต่อเดือน ตอป ต่อตน้ทุน ต่อยอดขาย เป็นต้น 

รวมถึงเป็นร้อยละ      

    3.2 เชงิคุณภาพ (Quality) เชน่ แบงออกเป็นระดับ คอื “ดีมาก ดี  

ปานกลาง พอใช ้ไมดี” ที่แบ่งแบบนีเ้พราะเป็นดัชนีที่ยากต่อการคิดเป็นตัวเลข เป็นเรื่อง

ของนามธรรม (Subjective) ซึ่งอาจจะต้องใชก้ารวัดผลด้วยการสอบถาม สังเกต ทดสอบ 

ตัดสินดว้ยผู้ทรงคุณวุฒิ      

    3.3 เชงิความคืบหนา (Milestone) คือ การวัดระดับความก้าวหน้าของ

โครงการว่า ไปถึงระยะไหนแลว ระยะ 1 หรอื ระยะ 5 ได้ผ่านความส าเร็จที่เป็นจุดวัด 

(Milestone หลักกิโลเมตร) เช่น ตอนนีส้ามารถผลติไดเกิน 100 ตันตอ่วันแลว เป็นต้น หรอื

บางทีอาจจะใช้ในเชงิเปรียบเทียบ (Benchmark) ในเชิงวิเคราะห์ความหา่ง (Gap Analysis)      

    3.4 เชงิพฤติกรรม (Behavior) คือ วัดอุปนิสัย ให้สอดคลองกับเป้า 

เชน่ แบง ออกเป็นระดับสมัครเล่น มอืใหม่ มปีระสบการณ ช านาญ ช้ันครู” เพราะการ

บริหารสมัยใหม่จะมีการ วัดผลเชิงพฤติกรรม บทบาท นสิัย ทักษะต่าง ๆ ของคนในองค์กร 

โดยเฉพาะในการบริหารความรู Knowledge Management) การบริหารองค์กรเรียนรู

(Learning Organization) เป็นต้น    
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  นงลักษณ์ วิรัชชัย (2551 หนา้ 7-8) ไดสรปุประเภทตัวบ่งชีไ้ด 7 แบบ ดังนี ้     

   1. การจัดแยกประเภทตามทฤษฎีระบบ แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ  

ตัวบ่งชีด้้านปัจจัย (Input Indicators) ตัวบ่งชีด้้านระบวนการ (Process Indicators) และ 

ตัวบ่งชีด้้านผลผลติ (Output Indicators)     

   2. การจัดแยกประเภทตามลักษณะนิยามของตัวบงชี ้แบ่งได้เป็น  

2 ประเภท คือ ตัวบ่งชีแ้บบอัตนัย (Subjective Indicators) และตัวบงชีแ้บบปรนัย (Objective 

Indicator)     

   3. การจัดแยกประเภทตามวิธีการสรา้ง แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ  

ตัวบ่งชีต้ัวแทน (Representative Indicators) เป็นตัวบ่งชี้ที่สรา้งขึ้นจากตัวแปรเพียงตัวเดียว

ให้เป็นตัวแทนตัวแปรอื่น ๆ ตัวบ่งชีแ้ยก (Disaggregate Indicators) เป็นตัวบ่งชีท้ี่มสีถานะ

คล้ายกับตัวแปร หรือตัวบ่งชีย้่อย โดยที่ตัวบ่งช้ีย่อยแต่ละตัวเป็นอิสระต่อกัน และ 

บ่งชีล้ักษณะ หรอืปริมาณของสภาพที่ต้องการศกึษา เฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว 

การที่บ่งชีส้ภาพองค์รวมจะต้องใช้ตัวบ่งชีย้่อยทุกตัวรวมกันทั้งชุด ตัวบ่งช้ีประกอบ 

(Composite Indicators) เป็นตัวบ่งชีท้ี่เกิดจากการรวมตัวแปรหลาย ๆ ตัวเขา ดว้ยกัน  

โดยใหน้้ าหนักความส าคัญของตัวแปรตามที่เป็นจรงิ ตัวบ่งชีช้นิดนีใ้ห้สารสนเทศที่มีคุณค่า 

มีความเที่ยง และความตรงสูงกว่าตัวบ่งชีส้องประเภทแรก จงึเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน 

การก ากับติดตาม และการประเมิน และเป็นที่นยิมใช้กันมากที่สุดในปัจจุบัน 

   4. การจัดแยกประเภทตามลักษณะตัวแปรที่ใชส้ร้างตัวบ่งชี ้การจัดวิธีนี้

แยกประเภทที่ ส าคัญได วิธี วธิีแรก คือ การจัดแยกประเภทตัวบ่งชีก้ารศกึษาตามระดับ 

การวัดของตัวแปร วิธีนี้ จัดแยกไดเป็น 4 ประเภท คือ ตัวบ่งชีน้ามบัญญัติ (Nominal 

Indicators) ตัวบ่งชีเ้รียงอันดับ (Ordinal Indicators) ตัวบ่งชีอ้ันตรภาค (Interval Indicators) 

และ ตัวบ่งช้ีอัตราส่วน (Ratio Indicators) วิธีที่ สอง คือ การจัดแยกประเภทตัวบ่งชี้

การศกึษาตามประเภทของตัวแปร วธิีนีจ้ัดแยกไดเป็น 2 ประเภท คอื ตัวบ่งชีส้ตอก (Stock 

Indicators) และตัวบ่งชีก้ารเลื่อนไหล (Flows Indicators) วิธีที่สาม คอื การจัดแยกประเภท

ตามคุณสมบัติทางสถิตขิองตัวแปร วิธีนี้จัดแยกไดเป็น 2 ประเภท คอื ตัวบ่งชีเ้กี่ยวกับ  

การแจกแจง (Distributive Indicators) เชน่ สัมประสิทธิ์การกระจาย (Coefficient of 

Variation) และตัวบ่งชีไ้ม่เกี่ยวกับการแจกแจง (Non–distributive Indicators) เชน่  

ค่าเฉลี่ยมัธยฐานของตัวแปร   
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   5. การจัดแยกประเภทตามลักษณะของตัวบ่งชี ้แบ่งได้เป็น 2 ประเภท 

คือ ตัวบ่งชีส้มบูรณ์ (Absolute Indicators) หมายถึง ตัวบ่งชีท้ี่ค่าของตัวบ่งชีบ้อกปริมาณที่

แท้จรงิ และมี ความหมายในตัวเอง คอื ตัวบ่งช้ีสัมพัทธ์ หรอืตัวบ่งชีอ้ัตราส่วน (Relative or 

Ratio Indicators) หมายถึง ตัวบ่งชีท้ี่ค่าของตัวบ่งชี้เป็นปริมาณเทียบเคียงกับค่าอื่น ๆ เชน่ 

จ านวนนักเรียนต่อครู 1 คน สัดส่วนของครูวุฒิปริญญาโท     

   6. การจัดแยกประเภทตามฐานการเปรียบเทียบในการแปลความหมาย  

แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ ตัวบ่งชีอ้ิงกลุ่ม (Norm-referenced Indicators) หมายถึง ตัวบ่งช้ี 

ที่มกีารแปล ความหมายเทียบกับกลุ่ม ตัวบ่งชีอ้งเกณฑ ์(Criterion-referenced Indicators) 

หมายถึง ตัวบ่งชีท้ี่มี การแปลความหมายเทียบกับเกณฑท์ี่ก าหนดไว้ และตัวบ่งชีอ้ิงตน 

(Self-referenced Indicators) หมายถึง ตัวบ่งชีท้ี่มกีารแปลความหมายเทียบกับสภาพเดิม 

ณ จุด หรอืชวงเวลาที่ตา่งกัน 

   7. การจัดแยกประเภทตามลักษณะการใชต้ัวบ่งชี ้แบ่งตามการใชต้ัวบ่งชี้

ในการวิจัยได เป็น 2 ประเภท คอื ตัวบ่งช้ีแสดงความหมาย (Expressive Indicators) และ 

ตัวบ่งชีท้ านาย (Predictive Indicators) และแบ่งตามการใช้ตัวบ่งช้ีในการก ากับโครงได้เป็น 

2 ประเภท คอื ตัวบ่งชี้ผล การปฏิบัติ (Performance Indicator) และตัวบ่งชีต้ามข้อก าหนด 

(Compliance Indicator) จากที่กล่าวมาสรุปไดวา ประเภทของตัวบ่งช้ีสามารถแบ่งออกได

ตามความเหมาะสมและ ลักษณะของการด าเนนิงานในแตล่ะองค์กร ซึ่งในการจ าแนก

ประเภทของตัวบ่งชีน้ั้นคุณลักษณะของตัวบ่งชีต้้องมีลักษณะสามารถวัดได  

  ศริิชัย กาญจนวาสี (2550, หนา้ 84-86) ได้กล่าวว่า คุณสมบัติของตัวบ่งชี้

ที่ด ีมดีังนี้    

   1. ความเที่ยงตรง (Validity) ตัวชี้วัดที่ดีจะต้องใชไ้ดตามคุณลักษณะที่

ต้องการวัดอย่างถูกต้องแม่นย า ตัวบ่งชีท้ี่สามารถชี้ไดแม่นย า ตรงตามคุณลักษณะที่

แมน่ย านั้นมลีักษณะ ดังนี้     

    1.1 มคีวามตรงประเด็น (Relevant) ตัวบ่งชีต้้องช้ีวัดไดตรงประเด็น  

มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับคุณลักษณะที่มุง่วัด เช่น กระดาษลิทมัส 

เป็นตัวบ่งชีส้ภาพความเป็นกรด/ด่างของสารละลาย GPA ใช้เป็นตัวบ่งชีผ้ลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนโดยทั่วไป เป็นต้น     
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    1.2 มคีวามเป็นตัวแทน (Representative) ตัวบ่งชีต้้องมีความเป็น

ตัวแทนคุณลักษณะที่มุง่วัดหรอืมีมุมมองที่ครอบคลุม องค์ประกอบส าคัญของคุณลักษณะ

ที่มุง่วัดอย่างครบถ้วน เชน่ อุณหภูมิร่างกาย เป็นตัวบ่งชีส้ภาวะการมไีขของผู้ป่วย คุณภาพ

ของผู้ท าหนา้ที่ประชาสัมพันธ์ สามารถชี้วัดด้วยลักษณะการให้สารสนเทศ ความรวดเร็วใน

การตอบสนองความต้องการ ลักษณะการ พูดจา สหีน้าท่าทางของการให้บริการ เป็นต้น    

   2. ความเช่ือมั่น (Reliability) ตัวบ่งชีท้ี่ดจีะต้องบ่งช้ีคุณลักษณะที่มุง่วัดได

อย่างน่าเชื่อถือ คงเส้นคงวา หรอืบงชีไ้ดคงที่เมื่อท าการวัดซ้ าในช่วงเวลาเดียวกัน ตัวบ่งชีท้ี่

สามารถชี้ไดอย่างคงเส้นคงวา เมื่อท าการวัดซ้ านั้น มีลักษณะดังนี้     

    2.1 มคีวามเป็นปรนัย (Objectivity) ตัวบ่งชีต้้องช้ีวัดไดอย่างเป็นปรนัย 

การตัดสินใจ เกี่ยวกับค่าของตัวบงชี้ ควรขึน้อยู่กับสภาวะที่เป็นอยู่หรอืคุณสมบัติของสิ่งนัน้

มากกว่าที่จะขึน้อยู่กับความรู้สกึตามอัตวสิัย การรับรู้ประสิทธิภาพของหลักสูตรกับ 

อัตราการส าเร็จการศกึษาตามระยะเวลาของหลักสูตรต่างเป็นตัวบ่งชี้ตัวหนึ่งของคุณภาพ

หลักสูตร แต่อัตราการส าเร็จการศึกษาตาม ระยะเวลาของหลักสูตรจะเป็นตัวบ่งชี้ที่วัดได

อย่างมคีวามเป็นปรนัยมากกว่าการรับรูประสิทธิภาพของ หลักสูตร     

    2.2 มีความคลาดเคลื่อนต่ า (Minimum Error) ตัวบ่งชีต้้องช้ีวัดได

อย่างมคีวาม คลาดเคลื่อนต่ า ค่าที่ได้จะต้องมาจากแหล่งข้อมูลที่นา่เชื่อถอื เช่น คะแนน

ผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบกับ คะแนนผลสัมฤทธิ์จากการตอบตามปฏิกิริยาหรอืสังเกต

อย่างไม่เป็นทางการต่างเป็นตัวบ่งชีต้ัวหนึ่งของความส าเร็จของการฝกึอบรม แต่คะแนน

ผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบจะเป็นตัวบ่งชีท้ี่น่าเชื่อถือ หรอืมีความคลาดเคลื่อนจากการวัด

ต่ ากว่า    

   3. ความเป็นกลาง (Neutrality) ตัวบ่งชีท้ี่ดจีะต้องเป็นตัวบ่งชีค้วามเป็น

กลางปราศจาก ความล าเอียง (Bias) ไมโน้มเอียงเข้าข้างฝา่ยใดฝา่ยหนึ่ง ไมชีน้ าโดยการ

เน้นการบ่งชีเ้ฉพาะลักษณะ ความส าเร็จ หรอืความล้มเหลว หรอืความไมยุติธรรม    

   4. ความไว (Sensitivity) ตัวบ่งชีท้ี่ดจีะต้องมคีวามไวต่อคุณลักษณะที่มุง่

วัดสามารถแสดงความผันแปรหรอืความแตกต่างระหว่างหน่วยวิเคราะหไ์ด้อย่างชัดเจน 

โดยตัวบงชีจ้ะต้องมีมาตร และหน่วยวัดที่มคีวามละเอียดเพียงพอ เชน่ ตัวบ่งช้ีระดับ 

การปฏิบัติไมควรมีความผันแปรที่แคบ เชน่ ไมปฏิบัติ (0) และปฏิบัติ (1) แต่ควรมรีะดับของ

การปฏิบัติที่ระบุความแตกต่างของคุณภาพอย่ากว้างขวางและชัดเจน เช่น ระดับ 0 ถึง 10  

เป็นต้น 
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   5. สะดวกในการน าไปใช้ (Practicality) ตัวบ่งชีท้ี่ดจีะต้องสะดวกใน 

การน าไปใช้ไดดี และไดผลโดยมีลักษณะดังนี้     

    5.1 เก็บข้อมูลง่าย (Availability) ตัวบ่งชีท้ี่ดจีะต้องสามารถน าไปใช้วัด

หรอืเก็บ ขอ้มูลไดสะดวก สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลจากตรวจ นับ วัด หรอืสังเกตได้ง่าย     

    5.2 แปลความหมายงา่ย (Interpretability) ตัวบ่งชีท้ี่ดคีวรให้ค่า 

การวัดที่มจีุดสูงสุด และต่ าสุด เข้าใจง่ายและสามารถสร้างเกณฑ์ตัดสินคุณภาพไดงา่ย 

Johnstone กล่าวว่า ตัวบ่งช้ีที่มคีุณภาพซึ่งจะใช้เป็นสารสนเทศในการบริหารและ 

การจัดการระบบการศกึษาควรมีคุณสมบัติที่ส าคัญ 4 ประการ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2551 

หนา้ 15)      

     1. ตัวบ่งช้ีควรมีความทันสมัย ทันเหตุการณ เหมาะสมกับเวลา

และสถานที่ สารสนเทศ ที่ไดจากตัวบ่งชีต้้องสามารถบอกถึงสถานะ และแนวโน้ม 

การเปลี่ยนแปลง หรอืสภาพปัญหาที่จะเกิดขึ้น ในอนาคตไดทันเวลาให้ผู้บริหารสามารถ

ด าเนนิการแกปัญหาไดทันท่วงที 

     2. ตัวบ่งชีค้วรตรงกับความต้องการหรอืจุดมุ่งหมายของการใช้

งาน ตัวบ่งชีท้ี่สร้างขึ้น เพื่อใช้ในการก าหนดนโยบายการศกึษาไมควรจะมีลักษณะที่เป็น

แบบเดียวกับตัวบ่งชีท้ี่สรา้งขึน้มาเพื่อใช้ ในการบรรยายสภาพของระบบการศกึษา  

แตอ่าจจะมีตัวบ่งชีย้่อยบางตัวเหมอืนกันได  

     3. ตัวบ่งชีค้วรมีคุณสมบัติตามคุณสมบัติของการวัด คือ  

มีความตรง ความเที่ยง ความ เป็นปรนัย และใช้ปฏิบัติได้จรงิ คุณสมบัติขอ้นีม้ี 

ความส าคัญมากในการสร้างหรอืการพัฒนาตัวบ่งชี้จงึต้องมกีารตรวจสอบคุณภาพของ 

ตัวบ่งชีทุ้กครั้ง      

     4. ตัวบ่งชีค้วรมีกฎเกณฑก์ารวัด (Measurement Rules) ที่มคีวาม

เป็นกลาง มีความ เป็นทั่วไป และใหส้ารสนเทศเชิงปริมาณที่ใชเ้ปรียบเทียบกันไดไมว่าจะ

เป็นการเปรียบเทียบระหว่างจังหวัดระหว่างเขตในประเทศใดประเทศหน่ึง หรอื 

การเปรียบเทียบระหว่างประเทศ   
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 1.3 ประโยชน์ของตัวบ่งชี้ 

 ตัวบ่งชีท้างการศกึษา มปีระโยชน์ตอ่การน าไปใช้ในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

  เอมอร จังศิรพิรปกรณ์ (2541, หนา้ 41) กล่าวถึงประโยชนข์องตัวบ่งชี้ 

ไว้ดังนี ้

   1. เป็นข้อความก าหนดนโยบาย ปัญหาสว่นใหญ่ที่พบในการวางแผน คอื 

ขาดความชัดเจนในการก าหนดวัตถุประสงค์และนโยบาย มักจะระบุในลักษณะที่กว้างมาก

เกินไป การน าตัวบ่งชีม้าใช้ในข้อความความก าหนดนโยบายจะช่วยใหท้ราบสิ่งที่ตอ้งการ 

ให้บรรลุตามนโยบายได้ชัดเจนขึ้น 

   2. ติดตามผลในระบบการศึกษา การใช้ตัวบ่งช้ีทางการศกึษาในการ

ติดตามผลการเปลี่ยนแปลงมีความส าคัญมากเพราะชว่ยตรวจสอบว่าการเปลี่ยนแปลงนัน้

เป็นไปในทิศทางที่ต้องการ หรอืพึงประสงค์หรือไม่ ซึ่งจะต้องใช้การวัดอย่างสม่ าเสมอและ

ต่อเนื่องจึงจะสามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการศกึษาได้ 

   3. พัฒนาการวิจัยเกี่ยวกับระบบการศกึษาตัวบ่งชีม้ีประโยชน์ตอ่การ

พัฒนาวจิัย โดยเฉพาะตัวบ่งช้ีรวม สามารถใช้แทนลักษณะของระบบการศกึษาในการวิจัย  

โดยน าไปใช้วเิคราะหเ์พื่อศกึษาวิจัยในแงมุ่มตา่ง ๆ ความตอ้งการได้ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ

ดีกว่าการใชต้ัวแปรเดียว หรอืตัวแปรย่อยแตล่ะตัว ซึ่งถือว่าเป็นพืน้ฐานของการวเิคราะห์

เท่านั้น 

   4. จัดกลุ่มระบบการศกึษา ตัวบ่งชีช่้วยท าใหก้ารจัดแบ่งกลุ่มในระบบ

การศกึษา มีความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น ท าให้ประเทศที่มรีะบบการศกึษาในกลุ่ม

เดียวกันสามารถใช้ ข้อมูลอภปิรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได  ้นอกจากนี้การจัด

แบ่งกลุ่มยังช่วยชีใ้ห้เห็นถึงลักษณะที่เหมอืนหรือแตกต่างกันในการศึกษาใช้ในการ

เปรียบเทียบการศกึษาระหว่างจังหวัด ภายในประเทศหรอืระหว่างประเทศได ซึ่งดีกว่า 

การใชต้ัวแปรใดตัวแปรหนึ่ง หรอืใช้ตัวแปร แต่ละชนิดหลาย ๆ ตัว สร้างตัวบ่งชี้รวมจะช่วย

ลดความผิดพลาดลงได  ้  

   5. มีลักษณะเป็นกลางตัวบ่งช้ีที่ใชม้ีลักษณะของความเป็นกลางท าให้

สามารถก าหนด การตัดสินใจได้ โดยที่ตัวบ่งช้ีมิได้มลีักษณะเอนเอียงไปในทางใดทางหนึ่ง 

Burstein et al. (1992, pp. 404-418) ได้ขยายความเพิ่มเติมวา่ตัวบ่งชีท้างการศึกษา เป็น

ประโยชน์มากในการประกันคุณภาพ (Quality assurance) และการแสดงความรับผิดชอบ 

ต่อหน้าที่ (Accountability) Resnick, Nolan and Resnick (1995, pp. 438-461) เสนอว่า  
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ตัวบ่งชีท้างการศกึษา เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการก าหนดเป้าหมายที่ตรวจสอบได้และ

สรุปในด้านการประเมินของระบบการศกึษาตัวบ่งชีท้างการประกันคุณภาพ และการแสดง

ความรับผดิชอบต่อหน้าที่ การก าหนดเป้าหมายที่ตรวจสอบได้การปรับปรุง และพัฒนา

ระบบการศกึษา โดยใช้ผลการประเมิน เป็นแนวทางซึ่งจะเรียกตัวบ่งชีป้ระเภทนี้ตัวบ่งชี ้ 

ผลการปฏิบัติงาน (Performance Indicators)   

  นงลักษณ์ วิรัชชัย (2545, หนา้ 28–34) ไดรวบรวมความคิดของ 

นักการศกึษาหลายท่านที่กล่าวถึงประโยชนของตัวบ่งชี้ เช่น Johnstone (1981);  

Burstein Oakes and Guiton (1992); Resnick Nolan and Resnick (1995)   

 สรุปไดวาตัวบ่งชีม้ีประโยชนโดยตรงในด้านการบริหาร เพื่อใชใ้นการก าหนด

นโยบายและวัตถุประสงค์ในการจัดการศกึษาใช้ในการวางแผนการ ก ากับติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินผลการ ด าเนินงานใช้ในการประกันคุณภาพที่แสดงถึงความ

รับผิดชอบต่อหนา้ที่เป้าหมายที่ตรวจสอบได ทั้งยังสามารถใช้ในการจัดล าดับและประเภท

ของการจัดการศกึษาได  

 1.4 การพัฒนาตัวบ่งชี้ 

 การพัฒนาตัวบ่งชี้ เป็นกระบวนการในการลดปริมาณและความซับซ้อนของ

ข้อมูล เพื่อให้ได้สารสนเทศเชิงปริมาณ ส าหรับบ่งชีคุ้ณลักษณะของสิ่งที่ต้องการศึกษา 

หรอืผลการด าเนินงานของระบบใดระบบหนึ่ง นอกจากนีย้ังสามารถใช้ตัวแปรคุณลักษณะ

สิ่งที่ตอ้งการศกึษาในการน าไปใช้วเิคราะหเ์พื่อศกึษาวิจัยในแง่มุมต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์

ที่ตอ้งการได้ถูกต้องและน่าเชื่อถอืมากกว่าการใช้ตัวแปรเดียว หรอืตัวแปรย่อยแตล่ะตัว 

ทั้งนีต้ัวบ่งชีท้ี่พัฒนาขึน้ จะมีคุณภาพได้จะต้องมขีั้นตอนการสร้างและขั้นตอนการ

ตรวจสอบคุณภาพที่นา่เช่ือถือ การพัฒนาตัวบ่งชี ้เป็นกระบวนการการสร้างสารสนเทศ

ของสภาพการณ์ในระยะเวลาหนึ่ง Johnstone (1981) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการพัฒนาตัวบ่งชี้

ว่ามี 4 ประเด็น ได้แก่    

  1. ก าหนดวิธีการ   

  2. เลือกตัวแปรทั้งหมด    

  3. รวบรวมตัวแปรที่เหมาะสม    

  4. จัดน้ าหนักตัวแปรในสาขา    
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  Johnstone (1981) ได้อธิบายว่า การพัฒนาหรอืการสร้างตัวบ่งชีท้ า 

การศกึษานั้น ม ี3 วิธีการ คือ 1) การนยิามตัวบ่งชีเ้พื่อการใชป้ระโยชน์ (Pragmatic 

definition) 2) การนยิามตัวบ่งชีเ้ชงิทฤษฎี (Theoretical definition) และ 3) การนยิาม 

ตัวบ่งชีเ้ชิงประจักษ์ (Empirical definition) การจัดน้ าหนักตัวแปรมี 3 วิธีการ ได้แก่  

1) ให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบตัวบ่งชี ้2) การประเมนิตัวบ่งช้ี และ 3) การเก็บข้อมูล 

เชงิประจักษ์ ซึ่งเป็นวิธีการทางสถิติในการวเิคราะหข์้อมูล เช่น การวิเคราะหอ์งค์ประกอบ

การวิเคราะหจ์ าแนก และการวิเคราะหส์หสัมพันธ์คาโนนิคอล เป็นต้น   

  วิลาวัลย์ มาคุ้ม (2549) ได้อธิบายถึงการสร้างการพัฒนาตัวบ่งชีไ้ว้วา่

กระบวนการสร้างและการพัฒนาตัวบ่งชี ้ประกอบด้วย   

   1. การสร้างตัวบ่งชี ้มีวธิีการที่ส าคัญ 3 วธิี ซึ่งแตล่ะวิธีก็ใหข้้อมูลที่

แตกต่างกันออกไป ดังนี ้    

    1.1 วิธีที่ 1 การสรา้งตัวบ่งชี้ความก้าวหน้า (Self-referenced Indicator 

formation) เป็นการสร้างข้อมูลของระบบการศกึษาในช่วงเวลาต่างกัน เพื่อให้เห็นความ

ก้าวหน้าของการด าเนินงานจากช่วงเวลาหนึ่งถึงอกีช่วงเวลาหนึ่ง ตามปกติจะเปรียบเทียบ

ข้อมูลระหว่างปี โดยก าหนดปีที่เริ่มตน้ และปีที่สิ้นสุด เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าว มีการ

ด าเนนิการที่นักวางแผนหรือ ผู้บริหารมคีวามประสงค์จะทราบความก้าวหนา้ที่เกิดขึน้

ข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับตัวบ่งชีป้ระเภทนี้คอื ขอ้มูลระยะยาว โดยก าหนดข้อมูลในปีฐาน

เท่ากับ 100 แสดงว่า ระดับค่าตัวบ่งชี้ในปีนัน้สูงกว่า ในปีฐานของการอ้างอิง ค่าของ 

ความแตกต่างนี้ คอื ค่าร้อยละที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงเวลาที่คิดจากปีฐาน    

    1.2 วิธีที่ 2 การสรา้งตัวบ่งช้ีแบบอิงเกณฑ ์(Criterion-referenced 

Indicator Formation) ตัวบ่งชีป้ระเภทนี้จะต้องน าไปเปรียบเทียบกบัเกณฑม์าตรฐาน  

ซึ่งมักจะก าหนดไว้ในแผนพัฒนา การศกึษาหรอืแผนปฏิบัติการ โดยระบุไว้วา่ในช่วง

ระยะเวลาที่อยู่ในแผนจะพยายามปรับปรุงการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ได้ตามที่

ตั้งเป้าหมายวางไว  ้เป้าหมายดังกล่าวประกอบกับระยะเวลาที่ระบุไว้ในแผนจงึเป็นเกณฑ์ 

ที่จะชีว้่าการด าเนินงานได้บรรลุผลตามที่ก าหนดไว้หรอืไม่    

    1.3 วิธีที่ 3 การสรา้งตัวบ่งชี้โดยอิงปัทสฐาน (Norm-referenced 

Indicator Formation) ตัวบ่งชีป้ระเภทนี้สร้างขึน้เพื่อแสดงสถานภาพของระบบการศึกษา

ต่าง ๆ วา่อยู่ในระดับใดโดยเปรียบเทียบกันระหว่างระบบการศกึษาที่ลา้ยคลึงกัน หรอื

เปรียบเทียบระบบการศกึษาย่อยที่อยู่ ภายใต้ระบบการศกึษาใหญ่เดียวกัน วิธีการสร้าง 
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ตัวบ่งชีโ้ดยอิงปัทสฐานจงึมีความเหมาะสมที่จะน ามาใช้ในการพัฒนาระบบการศกึษา 

เพื่อให้เกิดความเสมอภาคในด้านการจัดสรรพยากร ด้านการบริหาร การนิเทศและ 

การเรียนการสอน ทั้งนีโ้ดยมีเป้าหมายสูงสุดในการสร้างความเสมอภาคในด้านคุณภาพ

การศกึษา ซึ่งอาจวัดได้จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เป็นต้น      

  1.4.1 กระบวนการพัฒนาตัวบ่งชี้ 

   กระบวนการพัฒนาตัวบ่งชี้มีทั้งหมด 6 ขัน้ตอน (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 

2541, หนา้ 20-29) ประกอบด้วย 1) การก าหนดวัตถุประสงค์ 2) การนยิามตัวบ่งช้ี  

3) การรวบรวมข้อมูล 4)การสร้างตัวบ่งชี ้5) การตรวจสอบคุณภาพตัวบ่งชี ้และ  

6)การจัดเข้าบริบทและการน าเสนอรายงาน รายละเอียดแตล่ะขั้นตอน มีดังนี้ 

    ขั้นที่ 1 การก าหนดวัตถุประสงค์  

    ขั้นตอนแรกของการพัฒนาตัวบ่งชี ้คอื การก าหนดวัตถุประสงค์ของ

การพัฒนาตัวบ่งชี้นักวิจัยต้องก าหนดล่วงหน้าว่าจะน าตัวบ่งชีท้ี่พัฒนาขึน้ไปใช้ประโยชน์ 

ในเรื่องอะไร และอย่างไรวัตถุประสงค์ส าคัญในการพัฒนาตัวบ่งชี ้คอื เพื่อพัฒนาและ

ตรวจสอบคุณภาพตัวบ่งชีท้ี่พัฒนาขึน้ไปใช้ประโยชน์ที่ส าคัญ 3 ประการ คอื การบรรยาย

สภาพของระบบ การแสดงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของระบบ และการเปรียบเทียบระบบ

กับเกณฑ ์รวมทั้งการเปรียบเทียบระหว่างระบบ การใช้ประโยชน์จากตัวบ่งชีท้ั้งสาม

ประการนี้ท าโดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญในการบริหารการพัฒนาและการวิจัยในด้านต่าง ๆ 

ที่ส าคัญรวม 6 ดา้น ได้แก่ ด้านการก าหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ ดา้นการก ากับ และ

การประเมนิระบบ ด้านการจัดล าดับ และการจ าแนกประเภทระบบ ทั้งที่เป็นการจ าแนก

ประเภทภายในชาติและนานาชาติ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบ รวมทั้งการวิจัยเพื่อ

การศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างระบบที่ศึกษากับระบบอื่น ๆ ในสังคมด้านความรับผิดชอบ

ต่อภาระหน้าที่ และการประกันคุณภาพของหน่วยปฏิบัติ และด้านการก าหนดเป้าหมาย 

ระยะสั้นที่ตรวจสอบได้ ตามแนวความคิดและหลักการประเมินผลแบบใหม่โดยที่ตัวบ่งช้ี 

ที่พัฒนาขึน้เพื่อใชป้ระโยชน์ต่างกัน มีลักษณะแตกต่างกัน เช่น ตัวบ่งชีท้ี่พัฒนาขึน้เพื่อ

ประเมินแผนพัฒนา ควรเป็นตัวบ่งชีป้ระเภทอิงตน และ ให้สารสนเทศที่มคีวาม

เฉพาะเจาะจงตามเป้าหมายของแผนพัฒนา ในขณะที่ตัวบ่งช้ีที่พัฒนาขึน้เพื่อใช้จัดจ าแนก

ระบบของประเทศต่าง ๆ หลายประเทศ ควรเป็นตัวบ่งชีป้ระเภทอิงกลุ่ม และมีความเป็น

กลางสูงที่ทุกประเทศจะสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน และเปรียบเทียบกันได้ เป็นตน้  
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ด้วยเหตุนี้นักวิจัยที่ต้องการพัฒนาตัวบ่งชีจ้ึงตอ้งก าหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนาตัวบ่งชี้

ให้ชัดเจนว่า จะพัฒนาตัวบ่งชีไ้ปใช้ประโยชน์ท าอะไร และเป็นประโยชน์ในการด าเนินงาน

อย่างไร ก าหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนาตัวบ่งชีท้ี่ชัดเจนย่อมส่งผลให้ได้ตัวบ่งชี้ที่มี

คุณภาพสูง และเป็นประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้งการ 

    ขั้นตอนที่ 2 การนิยามตัวบ่งชี้  

    หลังจากการก าหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนาตัวบ่งชี้แล้วงานส าคัญ

ในกระบวนการพัฒนาตัวบ่งชีค้ือการก าหนดนยิามตัวบ่งชีท้ี่จะพัฒนา เพราะนิยามตัวบ่งชีท้ี่

ก าหนดขึน้นั้น จะเป็นตัวบ่งชีน้ าวิธีการที่จะต้องใชใ้นขั้นตอนตอ่ไปในกระบวนการพัฒนา 

ตัวบ่งชี ้ในขั้นตอนการนยิามตัวบ่งชี ้นอกจากจะเป็นการก าหนดนยิามแบบเดียวกับ 

การนยิามตัวแปรในการวิจัยทั่วไปแล้ว นักวิจัยต้องก าหนดด้วยว่าตัวบ่งชีป้ระกอบด้วย 

ตัวแปรย่อยอะไร และรวมตัวแปรย่อยเป็นตัวบ่งชีอ้ย่างไร 

    นิยามตัวบ่งชีจ้ าแนกออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 1) การก าหนดกรอบ

ความคิด หรอืการสร้างสังกัปการนยิามในส่วนนีเ้ป็นการให้ความหมายคุณลักษณะของ 

สิ่งที่ตอ้งการจะบ่งชีใ้นรูปของรูปแบบ หรอืโมเดลแนวคิดของสิ่งที่ตอ้งการบ่งชีก้่อนว่ามี

ส่วนประกอบแยกย่อยเป็นกี่มิติ และแตล่ะมิติประกอบด้วยสังกัปอะไรบ้าง และ  

2) การพัฒนาตัวแปรส่วนประกอบ หรอื ตัวแปลย่อย และการสร้างและการก าหนด

มาตรการ การนยิามในส่วนนีเ้ป็นการก าหนดนิยามปฏิบัติการตัวแปรย่อยตามโมเดล

แนวคิด และการก าหนดวิธีการรวมตัวแปรย่อยเข้าเป็นตัวบ่งชี้ 

   จากการนยิามตัวบ่งชี ้นักวิจัยจะได้รูปแบบความสัมพันธ์โครงสรา้งของ

ตัวบ่งชีซ้ึ่งเป็นโครงสร้างที่อธิบายว่าตัวบ่งช้ีประกอบด้วยตัวแปรย่อยอะไร ตัวแปรย่อยมี

ความสัมพันธ์ที่จะพัฒนาอย่างไรและตัวแปรย่อยแต่ละตัวมีน้ าหนักความส าคัญต่อตัวบ่งชี้

ต่างกันอย่างไร ดังนัน้ การก าหนดนิยามตัวบ่งชีจ้ึงประกอบด้วยการก าหนดรายละเอียด  

3 ประการ ดังนี้ 1) การก าหนดส่วนประกอบ หรอืตัวแปรย่อย ของตัวบ่งชี ้นักวิจัยต้อง

อาศัยความรูจ้ากทฤษฎี และประสบการณ์ในการศกึษาตัวแปรย่อยที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ และ

ตรงกับตัวบ่งชี ้แล้วตัดสนิใจคัดตัวเลือกตัวแปรเหล่านั้น วา่จะใช้ตัวแปรย่อยจ านวนเท่าใด 

และประเภทใดในการพัฒนาตัวบ่งชี้ 2) การก าหนดวิธีการรวม ตัวแปรย่อย นักวิจัยต้อง

ศกึษาและตัดสินใจเลือกวิธีการรวมตัวแปรย่อยให้ได้ตัวบ่งชีท้ี่จะพัฒนา ซึ่งโดยทั่วไป 

ท าได้เป็น 2 แบบ คอื การรวมตัวแปรย่อยด้วยการบวก และการคูณ 3) การก าหนด

น้ าหนัก การรวมตัวแปรย่อยเข้าเป็นตัวบ่งชี ้นักวิจัยต้องก าหนดน้ าหนักความส าคัญของ 
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ตัวแปรย่อยแตล่ะตัวในการสร้างตัวบ่งชีท้ี่จะพัฒนา โดยอาจก าหนดให้ตัวแปรย่อยทุกตัวมี

น้ าหนักเท่ากัน หรอืต่างกันก็ได้การก าหนดรายละเอียดทั้งสามประการส าหรับการนิยามตัว

บ่งชีน้ั้นท าได้ 3 วธิี แต่ละวิธีมีความเหมาะสมกับสถานการณ์แตกต่างกันดังตอ่ไปนี้ 

     2.1 การพัฒนาตัวบ่งชีโ้ดยใช้นยิามเชิงปฏิบัติ 

     นิยามเชิงปฏิบัติ เป็นนิยามที่ใช้ในกรณีที่มกีารรวบรวมข้อมูล

เกี่ยวกับตัวแปรย่อยที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชีไ้ว้พรอ้มแล้ว มีฐานข้อมูลแล้ว หรอืมีการสร้าง 

ตัวแปรประกอบจากตัวแปรย่อย ๆ หลายตัวไว้แล้ว นักวิจัยเพียงแตใ่ช้วจิารณญาณ

คัดเลือกตัวแปรจากฐานข้อมูลที่มีอยู่ และน ามาพัฒนาตัวบ่งชี ้โดยก าหนดวิธีการรวม 

ตัวแปรย่อย และก าหนดน้ าหนักความส าคัญของตัวแปรย่อยซึ่งอาจท าให้ได้นยิามที่ล าเอียง

เพราะไม่มกีารอ้างองิทฤษฎี หรอืตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแตอ่ย่างไร นยิาม

เชงิปฏิบัติจงึเป็นนิยามที่มีจุดอ่อนมากที่สุดเมื่อเทียบกับนิยามแบบอื่นและไม่ค่อยมีผูน้ิยมใช้

ในกรณีที่จ าเป็นต้องใช้ นักวิจัยควรพยายามปรับปรุงจุดอ่อนโดยใช้การตรวจสอบ

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร หรอื การใช้กรอบทฤษฎีประกอบกับจจิารณญาณ 

ในการเลือกตัวแปรและก าหนดนิยาม 

     2.2 การพัฒนาตัวบ่งชีโ้ดยใช้นยิามเชิงทฤษฎี  

     นิยามเชิงทฤษฎี เป็นนิยามที่นักวิจัยใช้ทฤษฎีรองรับสนับสนุน 

การตัดสินใจของนักวิจัยโดยตลอด และใช้วจิารณญาณของนักวิจัยน้อยมากกว่าการนยิาม

แบบอื่น การนิยามตัวบ่งชีโ้ดยการนยิามเชิงทฤษฎีน้ัน นักวิจัยอาจท าได้ 2 แบบ ได้แก่  

1) การใชท้ฤษฎีและเอกสารงานวิจัยเป็นพืน้ฐานสนับสนุนทั้งหมดตั้งแตก่ารก าหนด 

ตัวแปรย่อย การก าหนดวิธีการรวมตัวแปรย่อยและการก าหนดน้ าหนักตัวแปรย่อยนั้น คอื

การที่นักวิจัยใช้โมเดลหรือสูตรในการสร้างตัวบ่งชีต้ามที่มีผู้พัฒนาไว้แล้วทั้งหมด และ  

2) การใช้ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยเป็นพืน้ฐานสนับสนุนในการคัดเลือกตัวแปรย่อย และ

การก าหนดวิธีการรวมตัวแปรย่อยเท่านั้น ส่วนในขั้นตอนการก าหนดน้ าหนักตัวแปรย่อยแต่

ละตัวนัน้ นักวิจัยใช้ความคิดเห็นผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ชี่ยวชาญประกอบในการตัดสินใจ  

วิธีแบบนีใ้ช้ในกรณีที่ยังไม่มีผู้ใดก าหนดสูตรหรือโมเดลตัวบ่งชีไ้ว้ก่อน 

     2.3 การพัฒนาตัวบ่งชีโ้ดยใช้นยิามเชิงประจักษ์ 

     นิยามเชิงประจักษ์ เป็นนิยามที่มีลักษณะใกล้เคียงกับนิยามทฤษฎี

เพราะเป็นนิยามที่นักวิจัยก าหนดว่าตัวบ่งชีป้ระกอบด้วยตัวแปรย่อยอะไร และก าหนด

รูปแบบวิธีการรวมตัวแปรใหไ้ด้ตัวบ่งช้ีโดยทฤษฎี เอกสารวิชาการ หรอืงานวิจัยเป็นพืน้ฐาน 
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แตก่ารก าหนดน้ าหนักของตัวแปรแต่ละตัวจะน ามารวมกันในการพัฒนาตัวบ่งชี้นั้นมิได้

อาศัยแนวคิดทฤษฎีโดยตรง แต่อาศัยการวิเคราะหข์้อมูลเชิงประจักษ์ การนิยามลักษณะนี้

มีความเหมาะสมและเป็นที่นิยมใชจ้นทุกวันนีใ้นจ านวนวิธีการก าหนดตัวบ่งช้ีทั้ง 3 วิธี  

ที่กล่าวข้างต้นนั้น วธิีการนิยามเชิงประจักษ์เป็นวิธีที่นิยมใชก้ันมากที่สุด ประเด็นที่น่า

สังเกตเกี่ยวกับการก าหนดนิยามเชิงประจักษ์คอืการก าหนดน้ าหนักตัวแปรย่อยนั้น  

ในความเป็นจรงิมิใช่การก าหนดนยิามจากการศกึษาเอกสารและทฤษฎี แตเ่ป็น 

การด าเนินการวิจัยโดยใช้ข้อมูลเชงิประจักษ์ และเมื่อเปรียบเทียบวธิีการก าหนดนิยามเชงิ

ประจักษ์ ซึ่งต้องใช้การวิจัยในการนยิามกับการวิจัยที่มีการวิเคราะหโ์มเดลความสัมพันธ์

โครงสรา้งเชิงเส้นหรอืโมเดลลิสเรล จะเห็นได้ว่ามีวธิีการสอดคล้องกัน เนื่องจากการ

ก าหนดนยิามเชิงประจักษ์ของตัวบ่งช้ีมีงานส าคัญสองส่วน ส่วนแรกเป็นการก าหนดโมเดล

โครงสรา้งความสัมพันธ์ว่าตัวบ่งชีป้ระกอบด้วยตัวแปรย่อยอะไร และอย่างไร โดยมีทฤษฎี

เป็นพืน้ฐานรองรับ โมเดลที่ได้เป็นโมเดลลิสเรลแบบโมเดลการวัดที่แสดงความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรย่อยซึ่งเป็นตัวแปรสังเกตได้ กับตัวบ่งชีซ้ึ่งเป็นตัวแปรแผง นั่นเอง สว่นที่สอง

เป็นการก าหนดน้ าหนักความส าคัญของตัวแปรย่อยจากข้อมูลเชงิประจักษ์โดยการวิจัย  

อันเป็นการวิเคราะหโ์มเดลลิสเรลนั่นเอง กล่าวคือนักวิจัยต้องรวบรวมข้อมูล ได้แก่  

ตัวแปรย่อยทั้งหลายตามโมเดลที่พัฒนาขึน้ แล้วน ามาวิเคราะหใ์หไ้ด้ค่าน้ าหนักตัวแปรย่อย

ที่จะใช้ในการสร้างตัวบ่งชี้ วิธีการวิเคราะห์ที่นยิมใช้กันมากที่สุด คือ การวิเคราะห์

องค์ประกอบ การวิเคราะห์องค์ประกอบตามหลักสถิติท าได้สองแบบ แบบแรก คือ  

การวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชิงส ารวจ ใช้เมื่อนักวิจัยมีทฤษฎีรองรับโมเดลแบบหลวม ๆ และ

ส่วนแบบที่สองคือการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ใช้เมื่อนักวิจัยทฤษฎีรองรับโมเดล

แบบหนักแนน่ เข้มแข็งและสามารถตรวจสอบความตรงของโมเดล โดยพิจารณา 

จากความสอดคล้องระหว่างโมเดลตามทฤษฎีกับข้อมูล เมื่อพบว่าโมเดลมีความตรง 

จงึน าสมการแสดงความสัมพันธ์และคา่น้ าหนักความส าคัญของตัวแปรย่อยมาสร้าง 

ตัวแปรแฝงตอ่ไป 

     ขั้นตอนที่ 3 การรวบรวมข้อมูล   

     ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลในกระบวนการพัฒนาตัวบ่งชี ้คอื 

การด าเนินการวัดตัวแปรย่อย ได้แก่ การสร้างเครื่องมือส าหรับวัดการทดลองใช้และ

ปรับปรุงเครื่องมอื ตลอดจนการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื การก าหนดกลุ่มประชากร
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และกลุ่มตัวอย่าง การออกภาคสนามเพื่อใชเ้ครื่องมอืเก็บข้อมูล และการตรวจสอบ

คุณภาพของขอ้มูลที่เป็นตัวแปรย่อย ซึ่งจะน ามารวมเป็นตัวบ่งชี้ 

     ขั้นตอนที่ 4 การสร้างตัวบ่งชี้  

     ในขั้นตอนนี้นักวิจัยสร้างสเกลตัวบ่งชี ้โดยน าตัวแปรย่อยที่ได้จาก

การรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะหร์วมให้ได้เป็นตัวบ่งชี ้โดยใช้วธิีการก าหนดน้ าหนักตัวแปร

ย่อยที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะหร์วมให้ได้เป็นตัวบ่งชี ้โดยใช้วธิีการก าหนด

น้ าหนักตัวแปรย่อย และรวมตัวแปรที่ศึกษาตามนยิามตัวบ่งชี้ 

     ขั้นตอนที่ 5 การตรวจสอบคุณภาพ 

     ตัวบ่งชี ้การวิเคราะหข์้อมูล เพื่อตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชีท้ี่

พัฒนาขึ้น ครอบคุลมถึงการตรวจสอบคุณภาพของตัวแปรย่อย และตัวบ่งชีท้ี่พัฒนาขึน้

ด้วย โดยตรวจสอบทั้งความเที่ยง ความตรง ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์  

ความเหมาะสม และความเช่ือถอืได้  

     ตัวบ่งชีท้ี่มคีุณภาพจะน าไปใช้เป็นสารสนเทศในการบริหารและ 

การจัดการระบบ ควรมีคุณสมบัติที่ส าคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1) ตัวบ่งชี้มีความทันสมัย 

ทันเหตุการณ ์เหมาะสมกับเวลาและสถานที่ สารสนเทศที่ได้จากตัวบ่งชีต้้องสามารถบอก

ถึงสถานะ และแนมโน้มการเปลี่ยนแปลง หรือสภาพปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ทันเวลา 

ให้ผู้บริหารสามารถด าเนินการเปลี่ยนแปลง หรอืสภาพปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้

ทันเวลา ใหผู้บ้ริหารสามารถด าเนินการแก้ปัญหาได้ทันท่วงที 2) ตัวบ่งช้ีควรตรงกับความ

ต้องการ หรอื จุดมุ่งหมายของการใช้งานตัวบ่งชีท้ี่สร้างขึน้ เพื่อใช้ในการก าหนดนโยบายไม่

ควรจะมีลักษณะเป็นแบบเดียวกับตัวบ่งชีท้ี่สรา้งขึ้นมาเพื่อใชใ้นการบรรยายสภาพของ

ระบบ แต่อาจจะมีตัวบ่งช้ีย่อยบางตัวเหมอืนกันได้ 3) ตัวบ่งชีค้วรมีคุณสมบัติตาม

คุณสมบัติของการวัด คอื มีความตรง ความเที่ยง ความเป็นปรนัย และใช้ปฏิบัติได้จรงิ 

คุณสมบัติขอ้นีม้ีความส าคัญมาก และ 4) ตัวบ่งชีค้วรมีกฎเกณฑ์การวัด ที่มคีวามเป็น

กลาง มีความเป็นทั่วไป และให้สารสนเทศเชงิปริมาณที่ใชเ้ปรียบเทียบกันได้ว่าจะเป็น 

การเปรียบเทียบระหว่างจังหวัด ระหว่างเขตในประเทศใดประเทศหน่ึง หรอื 

การเปรียบเทียบระหว่างประเทศ 
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     ขั้นตอนที่ 6 การจัดเข้าบริบท และการน าเสนอรายงาน  

     ขั้นตอนนีเ้ป็นขั้นตอนหนึ่งในการพัฒนาตัวบ่งชีท้ี่มคีวามส าคัญ

เพราะเป็นการสื่อสารระหว่างนักวิจัยที่เป็นผู้พัฒนากับผูใ้ช้ตัวบ่งชี ้หลังจากที่ได้สรา้งและ

ตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชีแ้ล้ว นักวิจัยที่เป็นผู้พัฒนากับผูใ้ช้ตัวบ่งชี ้หลังจากที่ได้สร้าง

และตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชีแ้ล้ว นักวิจัยต้องวิเคราะหข์้อมูลใหไ้ด้ค่าของตัวบ่งชีท้ี่

เหมาะสมกับบริบท โดยวิเคราะห์ตคีวามแยกตามระดับเขตพื้นที่ จังหวัด อ าเภอ หน่วยงาน 

หรอืแยกตามประเภทของบุคลากร หรืออาจวิเคราะหต์ีความในระดับมหภาค แล้วจงึ

รายงานค่าของตัวบ่งชีใ้ห้ผู้บริโภค/ผู้บริหาร/นักวางแผน/นักวิจัย ตลอดจนนักวิชาการทั่วไป

ได้ทราบ และใช้ประโยชน์จากตัวบ่งชีอ้ย่างกว้างขวาง  

  เพชรมณ ีวิริยะสืบพงศ์ (2545) ท าวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชีร้วมคุณภาพ

กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชนก

กระทรวงสาธารณสุข ได้ด าเนินการวจิัย 3 ขัน้ตอน ประกอบด้วย 1) การวิเคราะหเ์พื่อให้ได้

องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวแปรที่บ่งชี้คุณภาพกระบวนการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ ส าหรับวิทยาลัยพยาบาล 2) การทดสอบความสอดคล้องของโมเดล

โครงสรา้งคุณภาพกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของวิทยาลัยพยาบาลกับข้อมูล 

เชงิประจักษ์ และ 3) การพัฒนาตัวบ่งชีร้วมคุณภาพกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

ส าหรับวิทยาลัยพยาบาล  

  ทวีศลิป์ กุลนภาดล (2547) ท าวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวบ่งช้ีการบริหาร

กิจการที่ดีส าหรับการเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้ด าเนินการวิจัยประกอบด้วย 4 ขั้นตอน 

ได้แก่ 1) ศกึษาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการที่ดี 2) การทดสอบ 

ความสอดคล้องของโมเดลโครงสรา้งตัวบ่งชีก้ารบริหารกิจการที่ดี ส าหรับการเป็น

มหาวิทยาลัยราชภัฎกับข้อมูลเชงิประจักษ์ 3) การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเกณฑ์

สัมพันธ์ของตัวบ่งชีก้ารบริหารกิจการที่ดี และ 4)การจัดท าคู่มอืการใช้ตัวบ่งช้ีการบริหาร

กิจการที่ด ีส าหรับการเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

 สรุปได้วา่ การพัฒนาตัวบ่งชี ้เป็นกระบวนการที่สามารถลดความซับซ้อนของ

ข้อมูล หรือสิ่งที่ตอ้งการศกึษา เพื่อขอ้มูลเชิงปริมานที่มีคุณภาพ ถูกต้องและน่าเชื่อถือ  

ซึ่งมี 6 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) การก าหนดวัตถุประสงค์ 2) การนิยามตัวบ่งชี้  

3) การรวบรวมข้อมูล 4) การสร้างตัวบ่งชี ้5) การตรวจสอบคุณภาพตัวบ่งชี้ และ  

6) การจัดเข้าบริบทและการน าเสนอรายงาน 
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2. แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ 

 2.1 ความหมายของสมรรถนะ 

 สมรรถนะ มคีวามหมายตรงกับภาษาอังกฤษว่า Competency หรอื 

Competence ซึ่งได มีนักวิชาการหลายท่านให้ความหมายหรือค าจ ากัดความไวแตกต่างกัน 

ดังนี้ 

  Spencer (1993, p. 9 อ้างอิงใน สกาวรัตน์ จรุงนันทกาล, 2556 หนา้ 20) 

ได้ให้ความหมายของ สมรรถนะ คอื คุณลักษณะของบุคคลที่ม ีความสัมพันธ์เชิงเหตุผลต่อ

ความมปีระสิทธิภาพของเกณฑ์ที่ใช้ และการท างานที่ดีขึน้กว่าเดิมสเปนเซอร์และ 

สเปนเซอร์ได้  

  Parry (1996, pp. 48–56) ได้ให้ความหมายของสมรรถนะ  

เป็นการปฏิบัติงานในองค์กรสมรรถนะมีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์ระหว่างงาน (Work) 

ผลลัพธ์ (Result) ผลที่ได้จากการท างาน (Output) กับคณุลักษณะของความรู้ (Knowledge) 

ทักษะ (Skill) และทัศนคติ (Attitude) ในการท างาน 

  ณรงคว์ิทย์ แสนทอง (2551, หนา้ 37) ไดให้ความหมายของสมรรถนะไววา 

หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู ทักษะ ความสามารถ และ

คุณลักษณะอื่น ๆ ที่ท าให้บุคคลสามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าเพื่อนรว่มงานอื่น ๆ  

ในองค์กร 

  ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน (2555, หนา้ 1) ได้ให้

ความหมายของว่าสมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู ้

ความสามารถและคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ท าให้นักเรียนสามารถเรียนรูห้รอืปฏิบัติงาน หรอื

สร้างผลงานที่โดดเด่นกว่าเพื่อนรว่มงานอื่น ๆ ในชัน้เรียน 

  เทือ้น ทองแก้ว (2557, หนา้ 1) ได้ให้ความหมายของ สมรรถนะ 

(Competency) เป็นปัจจัยในการท างานที่เพิ่มขดี ความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์การ 

โดยเฉพาะการเพิ่มขดีความสามารถในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพราะ สมรรถนะ 

เป็นปัจจัยชว่ยใหพ้ัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อให้ส่งผลไปสู่การพัฒนาองค์การ 

 กล่าวโดยสรุปสมรรถนะ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกใหเ้ห็นถึงความรู

ความสามารถ ทักษะ ที่อยู่ภายในตัวบุคคล ที่สง่ผลตอ่ผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานตาม

หนา้ที่รับผดิชอบ ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไวอย่างมปีระสิทธิภาพ 
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 2.2 ความส าคัญของสมรรถนะ 

 สมรรถนะเป็นสิ่งที่แสดงออกใหเ้ห็นถึงความรู ความสามารถ ทักษะ และ

ทัศนคตใินการท างาน ซึ่งมีผู้ใหค้วามหมาย ดังนี้ 

  ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2547, หน้า 2) ระบุว่า 

สมรรถนะ หรอื Competency มีความส าคัญต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรและองค์กร 

สมรรถนะมีประโยชนต่อตัว ผู้ปฏิบัติงาน ต่อตัวองค์กรหรอืหนว่ยงาน และต่อการบริหาร

บุคคลโดยรวม ดังนี้     

   1. ช่วยใหก้ารคัดสรรบุคคลที่มลีักษณะทั้งความรู ทักษะและ

ความสามารถตลอดจน พฤติกรรมที่เหมาะสมกับงานเพื่อปฏิบัติงานให้ส าเร็จตาม 

ความตอ้งการขององค์กรอย่างแท้จริง     

   2. ช่วยใหผู้ป้ฏิบัติงานทราบถึงระดับความสามารถของตนว่าตนอยู่ระดับ

ใดและต้องพัฒนาในเรื่องใด ช่วยใหเ้กิดการเรยีนรูด้วยตัวเองมากขึ้น     

   3. ใชป้ระโยชนในการพัฒนาฝกึอบรมแกพนักงานในองค์กร     

   4. ช่วยสนับสนุนตัวบ่งชี้หลักของผลงาน (KPIS) บรรลุเป้าหมาย เพราะ 

Competency เป็นตัวบ่งบอกไดวา ถ้าต้องการให้บรรลุเป้าหมาย KPIS แล้วตอ้งใช ้

Competency ตัวไหนบ้าง     

   5. ปองกันไมให้ผลงานเกิดจากโชคชะตาเพียงอย่างเดียว เช่น ยอดขาย

พนักงานขาย เพิ่มขึน้สูงกว่าเป้าที่ก าหนดไว ทั้ง ๆ ที่พนักงานขายคนนั้นไมค่อยตั้งใจท างาน

นัก แตเ่นื่องจากความตอ้งการของตลาดสูง จึงท าให้ยอดขายเพิ่มขึน้เองโดยไมต้องลงแรง

อะไรมาก แต่ถ้ามีการวัด Competency แลว จะท าให้สามารถตรวจสอบไดวาพนักงานคน

นั้นประสบความส าเร็จเพราะโชคชว่ย หรอืด้วยความสามารถของเขาเอง     

   6. ช่วยใหเ้กิดการหลอหลอมไปสูสมรรถนะขององค์กรที่ดขีึน้ เพราะถ้า

ทุกคนปรับ Competency ของตัวเองให้เข้ากับผลงานที่องค์กรตอ้งการอยูตลอดเวลาแลว 

ในระยะยาวจะส่งผลใหเ้กิดเป็น Competency เฉพาะขององค์กรนั้น ๆ เช่น เป็นองค์กรแห่ง

การคิดสรา้งสรรคเ์พราะทุกคนใน องค์กรมี Competency ในเรื่องการคิดสร้างสรรค์

(Creative Thinking)    

  จากที่กล่าวมาสรุปไดวา สมรรถนะในการท างานในองค์กรหนึ่ง ๆ มี

ความส าคัญต่อทั้งตัว บุคคลและองค์กรที่มีการขับเคลื่อนให้การท างานประสบความส าเร็จ 

เกิดประโยชนสูงสุดต่อองค์กรนั้น ๆ   
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 2.3 ประเภทของสมรรถนะ 

 สมรรถนะแบ่งได้หลายประเภทขึ้นอยู่กับเกณฑท์ี่ใชใ้นการแบง ซึ่งในที่นีใ้ช้ได้

สามารถสรุป ได้ดังตอ่ไปนี ้    

  McClelland (สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, 2547 หนา้ 48) จ าแนกประเภท

สมรรถนะได้ 5 ประเภท คือ     

   1. สมรรถนะส่วนบุคคล (Personal Competencies) หมายถึง สมรรถนะที่

แตล่ะคนมีเป็นความสามารถเฉพาะตัว คนอื่นไมสามารถลอกเลียนแบบได ความสามารถ

ของนักกีฬา นักดนตร ีนักกายกรรม เป็นต้น ลักษณะเหล่านีย้ากที่จะเลียนแบบหรอืต้องมี

ความพยายามสูงมาก     

   2. สมรรถนะเฉพาะงาน (Job Competencies) หมายถึง สมรรถนะของ

บุคคลกับการ ท างานในต าแหนง หรอืบทบาทเฉพาะตัว เชน่ อาชีพนักส ารวจก็ต้องมี

ความสามารถในการวิเคราะห ์ตัวเลข การคิดค านวณ ความสามารถในการท าบัญชี  

เป็นต้น     

   3. สมรรถนะองค์การ (Organization Competencies) หมายถึง 

ความสามารถพิเศษ เฉพาะองค์การนัน้เท่านั้น เช่น บริษัทเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ ากัด 

เป็นบริษัทที่มคีวามสามารถในการ ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า หรอืบริษัทฟอร์ด (มอเตอร จ ากัด 

มคีวามสามารถในการผลติรถยนต์ เป็นต้น หรอื บริษัท ที โอ เอ (ประเทศไทย) จ ากัด  

มีความสามารถในการผลติสี เป็นต้น   

   4. สมรรถนะหลัก (Core Competencies) หมายถึง ความสามารถส าคัญ

ที่บุคคลมี หรอืต้องท าเพื่อใหบ้รรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว เชน่ พนักงานเลขานุการ

ส านักงานต้องมีสมรรถนะหลัก คอื การใช้คอมพิวเตอร์ไดติดตอ่ประสานงานไดดี เป็นต้น 

หรอืผู้จัดการบริษัทต้องมีสมรรถนะหลัก คือ การสื่อสาร การวางแผน และการบริหาร

จัดการ และการท างานเป็นทีม เป็นต้น     

   5. สมรรถนะในงาน (Functional Competencies) หมายถึง ความสามารถ

ของบุคคลทีม่ีตามหน้าที่รับผดิชอบ ต าแหนง่หนา้ที่อาจเหมอืน แต่ความสามารถตามหน้าที่

ต่างกัน เช่น ขาราชการต ารวจเหมอืนกัน แตม่ีความสามารถต่างกันบางคนมสีมรรถนะ

ทางการสบืสวน สอบสวน บางคนมสีมรรถนะทางปราบปราม เป็นต้น    

 

มห
าว
ิทย

าลั
ยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



36 

  Spencer (1993, p. 11) ไดแบ่งประเภทสมรรถนะออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อใช้ใน

การท าวิจัย ไดแก  

   1. สมรรถนะหลัก (Essential Competency) หมายถึง พื้นฐานของความรู

และทักษะ ที่ทุกคนในองค์กรจ าเป็นต้องมซีึ่งสามารถพัฒนาขึน้มาไดโดยการฝกึอบรม     

   2. สมรรถนะขั้นแยกแยะได Differentiating Competency) หมายถึง 

สมรรถนะที ่สามารถแยกผู้ปฏิบัติงานที่มีความสามารถโดดเดนออกจากผูป้ฏิบัติงานที่มี

ความสามารถระดับปานกลาง (Average Performance) ได แมว้าสมรรถนะด้านนี้จะยาก

ต่อการพัฒนา แตก่็เป็นตัวก าหนด ความส าเร็จในการท างานของบุคคลในระยะยาว 

   3. สมรรถนะขั้นกลยุทธ์ (Strategic Competency) หมายถึง สมรรถนะ

หลักของ องค์กรแตมุ่่งไปที่สมรรถภาพขององค์กร (Organizational Capability) รวมไปถึง

สมรรถนะที่จะสร้างความไดเปรียบในการแข่งขัน ไดแก ความสามารถด้านนวัตกรรม  

การให้บริการ ความรวดเร็วในการ ปฏิบัติงานและเทคโนโลยี    

  ณรงคว์ิทย์ แสนทอง (2547, หน้า 19) ไดท าการแบ่งสมรรถนะออกเป็น  

3 ประเภท คอื     

   1. สมรรถนะหลัก (Core Competencies) หมายถึง บุคลิก ลักษณะของ

คนที่สะท้อน ให้เห็นถึงความรู ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ และอุปนิสัยของคนในองค์การ 

โดยรวมที่จะสนับสนุนให้องค์การบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศนไ์ด   

   2. สมรรถนะตามสายงาน (Job Competencies) หมายถึง บุคลิก ลักษณะ

ของคนที่ สะท้อนให้เห็นถึงความรู ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ และอุปนิสัยที่จะช่วยส่งเสริม

ให้คนนั้น ๆ สามารถ สร้างผลงานในการปฏิบัติงานต าแหน่งนั้น ๆ ไดสูงกว่ามาตรฐาน     

   3. สมรรถนะส่วนบุคคล (Personal Competencies) หมายถึง บุคลิก 

ลักษณะของ คนที่สะท้อนใหเ้ห็นถึงความรู ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ และอุปนิสัยที่ท าให้

บุคคลนั้นมคีวามสามารถใน การท าสิ่งใดสิ่งหน่ึงไดโดดเด่นของคนทั่วไป เช่น สามารถ

อาศัยอยู่กับแมงป่องหรอือสรพิษได เป็นต้น ซึ่งเรามักจะเรียกสมรรถนะส่วนบุคคลว่า 

ความสามารถพิเศษส่วนบุคคล    

  จากที่กล่าวมาสามารถสรุปได้วา่ สมรรถนะแบงออกเป็น 2 ประเภท คือ 

สมรรถนะหลัก (Core Competencies) หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกให้ถึงความรู

ความสามารถ ทักษะ และ ทัศนคตใินการกระท ากิจการงานของตนเองให้เกิดประโยชน

สูงสดุและมีประสิทธิภาพ สมรรถนะที่สอง คอื สมรรถนะเฉพาะ (Specially Competencies)  
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หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกใหเ้ห็นถึงความรู ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติ 

ในการกระท ากิจการงานในองค์กรหรอืหน้าที่รับผิดชอบนั้น ๆ ใหบ้รรลุตามวัตถุประสงค์ที่

ก าหนดไวและมีประสิทธิภาพ   

 2.4 องค์ประกอบของสมรรถนะ 

 องค์ประกอบสมรรถนะ เป็นส่วนตา่ง ๆ ที่น ามารวมกันเพื่อท าให้เกิดความ

เข้าใจ ความถูกต้อง รวมถึงท าให้เกิดความสมบูรณ์ของเนือ้หา ซึ่งมีผู้ให้ความหมาย ไว้ดังนี้ 

  ตามหลักแนวความคิดของ McClelland องค์ประกอบมี 5 สวน ดังนี้  

(สุกัญญา รัศมธีรรมโชติ, 2549, หนา้ 15)     

   1. ความรู Knowledge) คือ ความรูเฉพาะในเรื่องที่ต้องรู เป็นความรู้ 

ที่เป็นสาระส าคัญ เช่น ความรูด้านเครื่องต้น เป็นต้น     

   2. ทักษะ (Skill) คือ สิ่งที่ตอ้งการใหท้ าไดอย่างมปีระสิทธิภาพ เช่น 

ทักษะทาง คอมพิวเตอร์ทักษะทางการถ่ายทอดความรู เป็นต้น ทักษะที่เกิดไดนั้นมาจาก

พืน้ฐานความรูและ สามารถปฏิบัติไดอย่างคล่องแคล่วไว     

   3. มโนทัศนเ์กี่ยวกับตนเอง (Self-concept) คือ เจตคติ ค่านิยม และ

ความคิดเห็น เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตน หรอืสิ่งที่บุคคลเชื่อวา่ตนเองเป็น เช่น ความมั่นใจ

ในตัวเอง เป็นต้น     

   4. บุคลิกลักษณะประจ าของบุคคล (Trait) เป็นสิ่งที่อธิบายถึงบุคคลนั้น 

เชน่ คนที่ นาเช่ือถอืและไววางใจได หรอืมีลักษณะเป็นผู้น า เป็นต้น     

   5. แรงจูงใจ/ เจตคติ (Motives/ Attitude) เป็นแรงจูงใจ หรอืแรงขับ

ภายใน ซึ่งท าใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมที่มุ่งไปสูเป้าหมาย หรอืมุ่งสู่ความส าเร็จ ตลอดจน

พยายามปรับปรุงวธิีท างานของ ตนเองตลอดเวลา 

  จากที่กล่าวมาสรุปไดวา องค์ประกอบของสมรรถนะแบ่งได้เป็น  

3 องค์ประกอบ ไดแก ความรู ทักษะ คุณลักษณะที่อยู่ในตัวบุคคล ซึ่งท าให้บุคคลแสดง

พฤติกรรมที่มุง่ที่เป้าหมาย ผูว้ิจัยจงึน ามาก าหนดเป็นองค์ประกอบของสมรรถนะครูสอน

ภาษาอังกฤษในงานวิจัยครั้งนี้ 
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3. แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะครูสอนภาษาอังกฤษ  

 สมรรถนะครูภาษาอังกฤษ มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นสิ่งที่

ส่งผลตอ่ประสิทธิภาพการเรียนการสอน  

  เยาวลักษณ์ มูลสระคูล (2558, หนา้ 69-71) กล่าวว่า สมรรถนะครูสอน

ภาษาอังกฤษมี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านความรู้ ดา้นทักษะ และด้านคุณลักษณะ 

ส่วนบุคคล ซึ่งให้ความหมาย ไว้ดังนี ้   

   ความรู หมายถึง สิ่งที่สั่งสมมาจากการศกึษาเล่าเรียน การค้นคว้าหรอื

ประสบการณท์ี่รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะ ความเข้าใจหรอืสารสนเทศที่

ได้มาจากประสบการณ องค์วิชา ในแตล่ะสาขา       

    องคป์ระกอบด้านความรู ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ      

     1. รแูละเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของภาษา หมายถึง สามารถรูและ

เขาใจระบบเสียง ค าศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ หนาที่ทางภาษาและวัฒนธรรมของ

ภาษาอังกฤษ      

     2. รูและเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ หมายถึง 

สามารถรูเขาใจ และวเิคราะหเ์นือ้หาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรูภาษาต่างประเทศ  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551       

     3. รแูละเขาใจเกีย่วกับผูเ้รียน หมายถึง สามารถรูและเขาใจ

เกี่ยวกับความรูพ้ืน้ฐานของผูเ้รียน จัดการเรียนรูตามความสนใจและเหมาะสมกับระดับ

ความสามารถของผู้เรยีน โดยเปิดโอกาส ใหผูเ้รียนมีสวนร่วมในการเรียนรู  

     4. รูและเขาใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีการสอนภาษาอังกฤษ หมายถึง 

สามารถรูและเขาใจแนวคิด เทคนิค วิธีการสอนภาษาอังกฤษ วธิีการเรียนรูภาษาอังกฤษ 

บูรณาการกิจกรรมกับเนือ้หา เพื่อการเรียนรูภาษาให้กับผูเ้รียนได้เหมาะสม     

   ทักษะ หมายถึง ความสามารถ ความชัดเจน และความช านาญในเรื่องใด

เรื่องหนึ่ง ซึ่งบุคคลสามารถสร้างขึ้นได้จากการเรียนรู องคประกอบด้านทักษะ 

ประกอบด้วย 7 ด้าน คอื      

    1. ทักษะการสื่อสาร หมายถึง สามารถใชภาษาในการสื่อสารตาม

สถานการณต่าง ๆ และใชภาษาในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล      
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    2. ทักษะการฟัง พูด อา่น และเขยีน หมายถึง สามารถใชทักษะ 

การฟง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อความหมายได้อย่างถูกตองและ

เหมาะสม      

    3. ทักษะการจัดการเรียนรู หมายถึง สามารถวิเคราะห์หลักสูตร  

วางแผนการจัด กิจกรรมการเรียนรูเหมาะสมกับพัฒนาการทางการเรียนรู และระดับ

พัฒนาการของผูเ้รียน สงเสริมใหผูเ้รียนได้มีทักษะในการคิด      

    4. ทักษะการใชสื่อเทคโนโลยี หมายถึง สามารถบูรณาการ ออกแบบ 

เลือกใช และพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูที่ดใีนยุคขอมูลข่าวสาร 

ประเมินผลการใชสื่อการเรียน การสอนอย่างต่อเนื่อง 

    5. ทักษะการวัดและประเมินผล หมายถึง สามารถวัดและประเมินผล

การเรียนรู ของผูเ้รียนได้ตามสภาพความเป็นจริง และน าผลการประเมินไปใช 

ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู  

    6. ทักษะการท างานรว่มกับผูอ้ื่น หมายถึง ช่วยเหลือ สนับสนุน เสรมิ

แรงใหก าลังใจเพื่อนรว่มงาน การปรับตัวเขากับผูอ้ื่น หรอืแสดงบทบาทผูน้ าหรือผู้ตาม 

    7. การพัฒนาตนเอง หมายถึง การศกึษาหาความรู ติดตาม 

องคความรูใหม่ ๆ ในวิชาชีพอย่างตอ่เนื่อง พัฒนาทักษะทางภาษาและมีการประเมินตนเอง  

   คุณลักษณะสวนบุคคล หมายถึง บุคลิก ความคิด ความรูสึก เจคติ 

ทัศนคต ิแรงจูงใจ ความตองการสวนบุคคล องคประกอด้านคุณลักษณะสวนบุคคล 

ประกอบด้วย 2 ด้าน คอื      

    1. แรงจูงใจ หมายถึง รักและศรัทธาในวิชาชีพครู มีเจตคติที่ดีตอ่ 

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ     

    2. รักการเรียนรู หมายถึง กระตอืรอืรนเพิ่มพูนความรูของตน และ

เป็นบุคคลแหง่การเรยีนรู  

   บุษรินทร เชี่ยววานิช (2549, หนา้ 91-95) ได้ศกึษาการพัฒนาตัวบงช้ีรวม

คุณภาพการสอน วิชาภาษาอังกฤษของครูชาวต่างชาติในโรงเรียนสองภาษา พบวา ตัวบงช้ี

รวมคุณภาพการสอนภาษาอังกฤษของครูชาวต่างชาติในโรงเรียนสองภาษา ม ีทั้งหมด  

4 ตัว ได้แก องคประกอบดานความรู องคประกอบด้านการสอน องคประกอบ 

ด้านบุคลิกภาพ และองค์ประกอบด้านทัศนคติตอการสอน  
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  ศติา เยี่ยมขันติถาวร (2555, หนา้ 85-95) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ มาตรฐานครู

ภาษาอังกฤษยุคใหม่พบวา มาตรฐานวิชาชีพครูภาษาอังกฤษระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

เป็นกรอบใหญ่ที่เป็นเสมือน แนวทางส าคัญส าหรับครูภาษาอังกฤษทุกคน เพื่อใช 

ในการพัฒนาและการรักษามาตรฐานของวิชาชีพครู ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน คือ 

มาตรฐานด้านความรู มาตรฐานดา้นทักษะ และ มาตรฐานด้านคุณลักษณะ แตส่ าหรับ

สาขาภาษาอังกฤษมาตรฐานทั้งสามด้านอาจตองระบุเฉพาะลงไป ถึงเนือ้หา (1) ในดาน 

ความรู มคีวามเขาใจ ธรรมชาติและองคประกอบทางภาษา การออกเสียงค าศัพท์

โครงสรา้งทางไวยากรณ หนาที่ทางภาษา รูและเขาใจวัฒนธรรม และมีความรูและ 

ความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี วิธีสอนภาษาต่างประเทศ และกลยุทธการเรียนรู ้ 

(2) ในด้านทักษะมีความสามารถใน การสื่อสาร มีความสามารถในการจัดกระบวนการ

เรียนรูทีส่อดคลองกับหลักสูตร และ (3) ในด้านคุณลักษณะ ครูภาษาอังกฤษควรมี

ความสามารถ ความถนัด และประสบการณในการสอน และมีเจตคติ ที่ดีตอการเรียน 

การสอนภาษาอังกฤษ  

  Khojastehmehr & Takrimi (2009, pp. 53-66) ได้ศึกษาเรื่อง องคประกอบ

ของคุณลักษณะครูสอนภาษาอังกฤษที่มปีระสิทธิภาพ สอบถามกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับ

คุณลักษณะ ของครูสอนภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย 4 องคประกอบ ได้แก่ องคประกอบ 

ดานยุทธวิธีการสอน องคประกอบด้านทักษะการสื่อสาร องคประกอบด้านคุณลกัษณะ

ส่วนบุคคล และองคประกอบด้านความรู  

  Penn-Edwards (2010, p. 49) ได้ศึกษาเรื่อง สมรรถนะครูสอน

ภาษาอังกฤษ กรณีนักศึกษาครู ที่คาดหวังใหมีระดับความสามารถในการจัดการเรียน 

การสอนในโรงเรยีนได้ดีใน 8 คุณลักษณะ ทักษะการสะกดค าศัพท์ และทักษะเกี่ยวกับไว

ยากรณเป็นส่วนส าคัญที่สุด การใชสื่อ ICT และสื่อทันสมัยต่าง ๆ มคีวามสามารถต่ า ซึ่งท า

การเปรียบเทียบคุณลักษณะเหลานีด้้วยการประมาณคาของระดับทักษะความสามารถของ

ตัวเอง นักศึกษาจัดอันดับความสามารถในการสะกดค าของตัวเองในระดับสูงสุดและ 

ความรูจัดอยู่ในระดับต่ าที่สุด นักศึกษาถูกตั้งค าถามถึงความตัง้ใจที่จะพัฒนาทักษะ

ความสามารถของตนเองในขณะที่ท าการฝกสอน ผลการส ารวจได้ทราบแนวความคิดของ

ศกึษาวา การพัฒนาตนเองเป็นทักษะที่จะตองเกิดขึน้ จากการผ่านประสบการณต่อเนื่อง

และเป็นรูปธรรมจากกระบวนการเรียนรูและการปฏิบัติจริง 
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  Amin Sikki (2013, pp. 139-144) ศกึษาเกี่ยวกับสมรรถนะครูสอน 

ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาในอินโดนีเซีย มีวัตถุประสงคเพื่อส ารวจสมรรถนะครูสอน

ภาษาอังกฤษ ในระดับประถมศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะประจ าสายงานกับสมรรถนะ 

การสอน ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าสมรรถนะครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาจะตอง

ได้รับการปรับปรุง โดยเฉพาะครูที่อายุราชการนอยกวา 5 ป ตองได้รับการพัฒนา

สมรรถนะประจ าสายงาน สมรรถนะการสอน และสมรรถนะทางสังคมและสมรรถนะ

เกี่ยวกับบุคลิกภาพ 

 3.1 องค์ประกอบหลักสมรรถนะครูภาษาอังกฤษ 

 นักวิชาการแสดงทัศนะเกี่ยวกับองค์ประกอบหลักสมรรถนะครูภาษาอังกฤษ 

ดังนี้ 

  ระวิวรรณ ศรคีร้ามครัน (2552 หนา้ 12-13) อธิบายคุณสมบัติทั่ว ๆ ไปและ

องค์ประกอบของการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในงานวิจัยประกอบด้วย ความรู้ 

ด้านภาษา ความเข้าใจวัฒนธรรม ความสามารถในการสอน และความสามารถ 

ในการปฏิบัติการ มีบุคลิกภาพที่ดี 

  นพพร สโรบล (2554) กล่าวว่า ครูผูส้อนภาษาอังกฤษจะต้องมีสมรรถนะ

ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ซึ่งประกอบด้วย ด้านความรู้ภาษาอังกฤษ ด้านทักษะ และ 

ด้านคุณลักษณะ 

  ศติา เยี่ยมขันติถาวร (2555) กล่าวว่า ครูผูส้อนภาษาอังกฤษควรมี

สมรรถนะเฉพาะด้าน ซึ่งประกอบด้วย ดานความรู มีความเขาใจ ธรรมชาติและองค

ประกอบทางภาษา ด้านทักษะ และด้านคุณลักษณะ ที่ดีตอการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

  ทวีศักดิ์ จนิดานุรักษ์ (2555) กล่าวว่า ลักษณะเฉพาะของครูภาษาอังกฤษ

ครูผูส้อนควร มีความรูม้ีความสามารถ ความถนัด และมีประสบการณในการสอน

ภาษาอังกฤษ มเีจตคติที่ดีตอการเรียน การสอนภาษาอังกฤษ มคีุณลักษณะของครูสอน

ภาษาอังกฤษ ครูภาษาอังกฤษควรมีความสามารถ ความถนัด และ ประสบการณ์ 

ในการสอน 

  คุรุสภาและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2555) ได้กล่าวว่า สมรรถนะ

ครูภาษาอังกฤษที่ดคีวรประกอบด้วย ด้านความรูเ้กี่ยวกับภาษา ด้านทักษะการจัดการ

เรียนรู้ ทักษะทางปัญญา และดา้นคุณลักษณะ 
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  ประคอง ยุคะลัง (2558) ได้ศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชีส้มรรถนะ

ครูผูส้อนภาษาอังกฤษ กล่าวว่า สมรรถนะในการพูดภาษาอังกฤษ 3 สมรรถนะหลัก ได้แก่ 

สมรรถนะด้านความรู้ สมรรถนะดา้นทักษะ และสมรรถนะด้านคุณลักษณะ 

  เยาวลักษณ์ มูลสระคู (2558) ได้ศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชีส้มรรถนะ

ครูผูส้อภาษาอังกฤษ ซึ่งวัดจากตัวบ่งชีท้ี่ได้จากการสอบถามผู้เช่ียวชาญ ม ี3 องค์ประกอบ 

ได้แก่ ด้านความรู ้ด้านทักษะ และด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล รวมถึงการเข้าใจวัฒนธรรม

ภาษาด้วย 

  Pefianco (2009) กล่าวว่า ครูภาษาอังกฤษจะต้องประกอบด้วย ความรู้

ความสารถ ดา้นทักษะที่กลากหลายมีลักษณะความเป็นครูภาษาอังกฤษที่ดี     

     Hughes (2007) กล่าวว่า สมรรถนะครูภาษาอังกฤษประกอบด้วย  

1) มีคุณลักษณะที่ด ี2) มีทัศนคตทิี่ดตี่อการสอนภาษาอังกฤษ 3) มีความเข้าใจในความ

แตกตา่งด้านวัฒนธรรม 4) มีความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอน และ  

5) มีความสารถด้านการปฏิบัติการสอน 

  Penn-Edwards (2010) กล่าวว่า สรรถนะครูภาษาอังกฤษประกอบด้วย  

1) ด้านความรูใ้นด้านภาษาอังกฤษ 2) ด้านการสอนรวมถึงเทคนิคและกลวิธีการสอน  

3) ด้านคุณลักษณะ และ 4) ความสามารถในการสื่อสาร 

   Komur (2010) กล่าวว่า สมรรถนะครูภาษาอังกฤษควรประกอบด้วย

องค์ประกอบ ดังนี ้1) ความรู้ดา้นภาษาอังกฤษ 2) ทักษะต่าง ๆ ทั้งเกี่ยวกับภาษาและ 

การสอน และ 3) ด้านคุณลักษณะ 

  Amin Silkki (2013) กล่าวว่า สมรรถนะครูภาษาอังกฤษประกอบด้วย  

3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ด้านความรู ้ด้านทักษะ และด้านคุณลักษณะ 

 จากการศกึษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ผูว้ิจัยได้สังเคราะห์ 

องค์ประกอบสมรรถนะของครูสอนภาษาอังกฤษ ดังตาราง 1 
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ตาราง 1 ตารางสังเคราะหอ์งค์ประกอบสรรถนะครูภาษาอังกฤษ 
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าม

ถี่ 

ร้อ
ยล
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1. ด้านความรู ้ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ 11 91.6 

2. ด้านการสอน         √ √   2 16.6 

3. ด้านทักษะ  √ √ √ √ √ √  √  √ √ 9 75 

4. ด้านบุคลิกภาพ √            1 8.3 

5. ด้านคุณลักษณะ  √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ 10 83.3 

6. ด้านทัศนคติต่อ 

การสอน 
       √     1 8.3 

7. ความเข้าใจวัฒนธรรม       √ √     2 16.6 

8. ความสามารถ 

ในการสอน 
       √     1 8.3 

9. ความสามารถ 

ในการปฏิบัติการ 
       √     1 8.3 

10. ความสามารถ 

ในการสื่อสาร 
         

√ 

 
  1 8.3 

รวม 2 3 3 3 3 3 4 5 3 4 3 3 40 100 

            

 จากตาราง 1 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบหลักสมรรถนะครูภาษาอังกฤษ 

ผูว้ิจัย ได้ก าหนดองคป์ระกอบสมรรถนะครูภาษาอังกฤษที่มคีวามถี่สูง ความถี่ตั้งแต่  

3 ขึน้ไป หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 30 ขึ้นไป พบว่า สมรรถนะครูภาษาอังกฤษมี 3 องค์ประกอบ 

ได้แก่ 1) ดา้นความรู ้2) ด้านทักษะ และ 3) ดา้นคุณลักษณะ โดยแตล่ะองค์ประกอบ 

มีความหมาย ดังนี้  
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  1) ด้านความรู้ หมายถึง ครูผู้สอนจะต้องเป็นผู้มีความรู้และความเข้าใจ

เกี่ยวกับเทคนิควิธกีารสอนภาษาอังกฤษ มคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผูเ้รียน มคีวามรู ้

และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ มีความรู้เรื่องภาษาศาสตร์และ 

มีความเข้าใจในวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม  

  2) ด้านทักษะ หมายถึง ครูผูส้อนจะต้องมีทักษะการพัฒนาตนเอง ทักษะ 

การใชส้ื่อเทคโนโลยี ทักษะการฟัง พูด อา่นและเขียน ทักษะ การท างานรว่มกับผู้อื่น  

ทักษะการวัดและประเมินผล ทักษะการสื่อสาร และทักษะการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้เรยีน 

   3) ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล หมายถึง จะต้องสร้างแรงจูงใจรักการ

เรียนรู้ให้กับผู้เรยีน มีบุคลิกลักษณะที่ดี มีแรงจูงใจรักการเรียนรู้ และมีคุณธรรมจริยธรรม 

 3.2 องค์ประกอบหลักสมรรถนะครูภาษาอังกฤษด้านความรู้ 

  3.2.1 ความหมายขององค์ประกอบย่อยด้านความรู้ 

  นักวิชาการแสดงทัศนะเกี่ยวกับความหมายสมรรถนะครูภาษาอังกฤษ 

ด้านความรู ้ดังนี้ 

   พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546, ออนไลน์)  

ได้อธิบายความหมายของความรู้ไว้ว่า เป็นสิ่งที่สั่งสมมาจากการศกึษาเล่าเรียน  

การค้นคว้า หรอืประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงทักษะและการปฏิบัติ หรือ 

ความเข้าใจ หรอืสารสนเทศที่ได้รับมาจากประสบการณ์ หรอืสิ่งที่ได้รับจากการได้ยิน  

การฟัง การคิด การปฏิบัติ 

   สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ (2549, หนา้ 15) ความรู ้หมายถึง สิ่งที่เป็น

สาระ หรอืเรื่องเฉพาะในเรื่องที่ตองรู เป็นความรูเ้รื่องที่เป็นสาระส าคัญ เชน ความรู 

ด้านภาษา ความรูด้้านเครื่องยนต์ เป็นต้น 

   นพพร สโรบล (2554, หน้า 1-3) กล่าวว่า ความรู้ คอื สิ่งต่าง ๆ ที่ได้

จากการเรียนรู้รอบตัว สามารถน าสิ่งนัน้มาใช้ในชีวติประจ าวันให้เกิดประโยชน์ได้ 

   นายมนัส ปันหล้า (2555, ออนไลน์) กล่าวว่า ความรู้ คือ สารสนเทศที่

น าไปสู่การปฏิบัติ เป็นเนือ้หาข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยข้อเท็จจริง ความคิดเห็น ทฤษฎี 

หลักการ รูปแบบ กรอบความคิด หรอืข้อมูลอื่น ๆ ทีม่ีความจ าเป็น และเป็นกรอบของ 

การผสมผสานระหว่างประสบการณ ์ค่านิยม ความรอบรู้ในบริบท ส าหรับการประเมินค่า 

และการน าเอาประสบการณ์กับสารสนเทศใหม ่ๆ มาผสมรวมเข้าด้วยกัน  
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     เยาวลักษณ์ มูลสระคู (2558, หนา้ 70) ความรู หมายถึง สิ่งที่สั่งสมมา

จากการศกึษาเล่าเรียน การค้นคว้าหรือประสบการณ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและ

ทักษะ ความเขาใจหรือสารสนเทศที่ได้มาจากประสบการณ องควิชา ในแตล่ะสาขา 

    จากทัศนะของนักวิชาการสรุปได้ว่า ความรู้ หมายถึง สิ่งตา่ง ๆ ที่สั่งสมมา

จากการเรียน และประสบการณ์ รวมถึงความเข้าใจ ซึ่งเป็นเนือ้หา สาระ สารสนเทศ  

ซึ่งสามารถน าสิ่งตา่ง ๆ เหล่านั้นมาใช้ในการประกอบอาชีพ หรือน ามาใช้ใหเ้กิดประโยชน์

ในชีวติประจ าวันได้ 

  3.2.2 องค์ประกอบย่อยของด้านความรู้ 

  นักวิชาการแสดงทัศนะคติเกี่ยวกับองค์ประกอบย่อยของดา้นความรู้ ดังนี้  

   นพพร สโรบล (2554, ไม่ปรากฎเลขหน้า อ้างถึงใน เยาวลักษณ์  

มูลสระคูล, 2558, หนา้ 28-30) กล่าวว่า องค์ประกอบของสมรรถครูภาษาอังกฤษ  

ด้านความรู ้ประกอบด้วย 1) ความรูแ้ละความเข้าใจในองค์ประกอบของภาษาอังกฤษ และ 

2) มีความรูแ้ละความเข้าในในวิธีการและเทคนิคการสอนในด้านของภาษาอังกฤษ 

   ศติา เยี่ยมขันติถาวร (2555) กล่าวว่า องค์ประกอบย่อยสมรรถนะครู

ภาษาอังกฤษด้านความรูป้ระกอบด้วย 1)มีความรู้และความเข้าใจธรรมชาติและ 

องคประกอบทางภาษา การออกเสียง ค าศัพท์โครงสรางทางไวยากรณ หน้าที่ทางภาษา  

2) รูและเขาใจวัฒนธรรมของภาษา 3) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับผูเ้รียน 4) เทคนิค

วิธีสอนภาษาต่างประเทศ และกลยุทธการเรียนรู 5) มคีวามรูค้วามเข้าเกี่ยวกับหลักสูตรที่

เกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่ใชใ้นการเรียนการสอน 

   คุรุสภาและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2555) กล่าวว่า 

องค์ประกอบย่อยของสมรรถนะครูภาษาอังกฤษด้านความรู้ ประกอบด้วย 1) ความรู้ 

ความเข้าใจด้านภาษา 2) รู้เทคนิควิธีการสอนที่ถูกต้องและเหมาะสม 3) เข้าใจขั้นตอน

วิธีการท าวิจัย 4) เข้าใจธรรมชาติของผูเ้รียน 5) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร

ในรายวิชาที่สอน และ 6) เข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

   เยาวลักษณ์ มูลสระคู (2558) กล่าวว่า องค์ประกอบย่อยสมรรถนะครู

ภาษาอังกฤษด้านความรู ้ประกอบด้วย 1) ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับเทคนิคการสอน  

2) วิธีการสอนภาษาอังกฤษ 3) ความรูความเขาใจเกี่ยวกับผูเ้รียน 4) ความเขาใจเกี่ยวกับ

หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ 5) มีความเข้าใจในวัฒนาธรรมของเจา้ของภาษา และ  

6) มคีวามรูและความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะของภาษา  
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   Pefianco, Erlinda C. (2009) กล่าวว่า องค์ประกอบย่อยสมรรถนะครู

ภาษาอังกฤษด้านความรู้ ประกอบด้วย 1) ตอ้งมคีวามรู้ ความเข้าใจในด้านภาษาศาสตร์  

2) มคีวามรูด้้านการสอน หรอืเทคนิคการสอน 3) จะต้องเข้าใจในตัวของผู้เรยีน 

   Hughes (2007) กล่าวว่า องค์ประกอบย่อยสมรรถนะครูภาษาอังกฤษ

ด้านความรู ้ประกอบด้วย 1) การวางแผนการจัดการเรียนการสอน 2) มกีารจัดการ 

ในชั้นเรียน 

   Penn-Edwards (2010) กล่าวว่า องค์ประกอบย่อยสมรรถนะครู

ภาษาอังกฤษด้านความรู้ ประกอบด้วย รูและเขาใจองคประกอบทางภาษาศาสตร์ และ

ไวยากรณ์ 

   Komur, Sevki (2010) กล่าวว่า องค์ประกอบย่อยสมรรถนะครู

ภาษาอังกฤษ ด้านความรู้ ประกอบด้วย 1) รูและเขาใจองคประกอบทางภาษา และ 

2) รูและเขาใจเทคนิควิธีการสอน  

   Amin Sikki (2013) กล่าวว่า องค์ประกอบย่อยสมรรถนะครูภาษาอังกฤษ

ด้านความรู ้ประกอบด้วย 1) รูและเขาใจองคประกอบทางภาษา 2) รูและเขาใจเทคนิค

วิธีการสอน และ3) จัดกระบวนการเรียนรู 

  จากการศกึษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบย่อยของ

สมรรถนะครูภาษาอังกฤษด้านความรู้ ผูว้ิจัยได้สังเคราะหเ์นือ้หาเกี่ยวกับองค์ประกอบย่อย 

ดังตาราง 2  
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ตาราง 2 ตารางสังเคราะห์องค์ประกอบย่อยสรรถนะครูภาษาอังกฤษด้านความรู้ 

       นักวิชาการ/นักวิจัย 
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ด้านความรู้             

1. รูและเขาใจองค

ประกอบทางภาษา 

√  √ √ √ √  √ √ 8 88.8 

2. ความรู้ความเข้าใจ

ธรรมชาติองค์ประกอบ

ของภาษา 

 √        1 11.1 

 

3. รูและเขาใจองค

ประกอบทางภาษาศาสตร์ 

และไวยากรณ์ 

      √   1 11.1 

4. รูและเขาใจเทคนิค

วิธีการสอน 

√ √ √ √ √ √  √ √ 8 88.8 

5. รูและเขาใจการท าวิจัย   √       1 11.1 

6. รูและเขาใจผู้เรียน  √ √ √ √ √    5 55.5 

7. รูและเขาใจหลักสูตร  √ √ √ √ √    5 55.5 

8. มีการเตรยีมแผน 

การสอน 

    √     1 11.1 

9. เข้าใจภาษาและ

ความสัมพันธ์วัฒนธรรม

ของภาษา 

 √ √ √      3 33.3 

10. มีการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ในชั้นเรียน 

        √ 1 11.1 

11. มกีารจัดการชั้นเรียน     √     1 11.1 

รวม 2 5 6 5 6 4 1 2 3 34 100 
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 จากตาราง 2 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบย่อยสรรถนะครูภาษาอังกฤษด้าน

ความรู ้ผูว้ิจัยพิจารณาเห็นว่าองค์ประกอบบางตัวมคีวามหมายเหมอืนกัน แต่นักวิชาการ

เรียกต่างกัน ดังนัน้ ผูว้ิจัยจึงรวมองค์ประกอบที่มคีวามหมายเหมือนกัน แตเ่รียกชื่อต่างกัน 

แล้วตัง้ช่ือ ดังนี้ 

  1. ความรู้และเข้าใจองค์ประกอบทางภาษา ความรูค้วามเข้าใจธรรมชาติ

องค์ประกอบของภาษา และรูและเขาใจองคประกอบทางภาษาศาสตร์ และไวยากรณ์  

เป็นองค์ประกอบที่มคีวามหมายเหมอืนกัน รวมความถี่ 5 คิดเป็นรอ้ยละ 55.5 ผูว้ิจัยตั้งช่ือ

องค์ประกอบนีว้่า ความรูเ้รื่องภาษาศาสตร์  

  ผลการสังเคราะห ์ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบย่อยสรรถนะครู

ภาษาอังกฤษด้านความรู ้พบว่ามี 11 องค์ประกอบย่อย ซึ่งผู้วจิัยได้ใชเ้กณฑ์ที่มคีวามถี่สูง 

ตั้งแต ่3 ขึน้ไป หรอืคิดเป็นร้อยละ 30 ขึ้นไป พบว่า องค์ประกอบสมรรถนะย่อย 5

องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีการสอนภาษาอังกฤษ  

2) ความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับผูเ้รียน 3) ความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการสอน

ภาษาอังกฤษ 4) ความรูเ้รื่องภาษาศาสตร์ 5) ความเข้าใจในวัฒนธรรมและความสัมพันธ์

ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม 

   3.2.1.1 ความหมายองค์ประกอบย่อยด้านความรู้และความเข้าใจ

เกี่ยวกับเทคนิควิธีการสอนภาษาอังกฤษ  

   นักวิชาการแสดงทัศนะเกี่ยวกับความหมายขององค์ประกอบย่อย 

ด้านความรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิควิธกีารสอนภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

    บ้านจอมยุทธ (2543, ออนไลน์) กล่าวว่า เทคนิคการสอน หมายถึง 

ความสามารถในการปฏิบัติการสอนด้านต่าง ๆ อย่างช านาญซึ่งครอบคลุมการวาง

แผนการเรียนการสอน การออกแบบการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอน การใช้

วิธีสอน เทคนิคการสอน รูปแบบการเรียนการสอน ระบบการสอน สื่อการสอนการ

ประเมินผลการเรียนการสอน รวมทั้งการใชท้ฤษฎีและหลักการเรียนรู้และการสอนต่าง ๆ 

    นฤมล (2554, ออนไลน์) กล่าวว่า เทคนิคการสอน หมายถึง กลวิธี 

ต่าง ๆ ที่ใชเ้สริมกระบวนการสอนขั้นตอนการสอนหรอืการกระท าต่าง ๆ ในการสอนให้มี
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    มะลิวัลย์ จินะเป็ง (2554, ออนไลน์) กล่าวว่า เทคนิคการสอน คือ 

กลวิธีต่าง ๆ ที่ใชเ้สริมกระบวนการ ขัน้ตอน วธิีการ หรือการกระท าใด ๆ เพื่อช่วยให้

กระบวนการ ขั้นตอน วธิีการหรอืการกระท านั้น ๆ มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น  

    พัชรพร รัตนโวภาส (2558, หน้า 26) กล่าวว่า เทคนิคการสอน 

หมายถึง วธิีการสอนต่าง ๆ ที่ใช้สอน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อผู้เรยีน เทคนิคการสอน 

วิธีการสอนที่ดี ควรค านึงถึงความพึงพอใจของผูเ้รียนมากกว่าความพึงพอใจของครู น่ันคือ 

ต้องเน้นผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง และไม่ใช่การสอนแบบบังคับให้ผู้เรยีนท่องจ า แต่เน้น 

การสอนบูรณาการการเรียนกับกิจกรรม และสอดคล้องกับรายวิชาอื่น ๆ เพื่อให้ผูเ้รียน

ตระหนักว่าเป็นสิ่งที่มปีระโยชน์กับผูเ้รียน 

    เยาวลักษณ์ มูลสระคู (2558, หนา้ 82) กล่าวว่า ความรู้และ 

ความเข้าใจด้านเทคนิคการสอน หมายถึง สามารถรูและ เขาใจแนวคิด เทคนิค วิธีการสอน

ภาษาอังกฤษ บูรณาการกิจกรรมกับเนือ้หา เพื่อการเรียนรูภาษาใหกับผูเ้รียนได้อย่าง

เหมาะสม 

    นทิตา มีทะนาน (2561, ออนไลน์) กล่าวว่า เทคนิคการสอน หมายถึง 

กลวิธีต่าง ๆ ที่ใชเ้สริมในขั้นตอนการสอน กระบวนการสอน วิธีการสอน หรอืการกระท า 

ใด ๆ ในการสอน เพื่อช่วยใหก้ารสอนมีคุณภาพมากขึ้น 

   สรุปได้วา่ ความรูแ้ละความเข้าใจเทคนิคการสอน หมายถึง 

ความสามารถกลวิธี หรอืวิธีการสอน เข้าใจแนวคิดทีค่รูผู้สอนใช้ในกระบวนการจัด 

การเรียนการสอน เพื่อใหเ้กิดคุณภาพและประสิทธิภาพแก่ผู้เรยีน   

   3.2.1.2 ความหมายองค์ประกอบย่อยด้านความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับผูเ้รยีน 

   นักวิชาการแสดงทัศนะเกี่ยวกับความหมายขององค์ประกอบย่อย 

ด้านความรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับผูเ้รียน ดังนี้ 

    โบรฟี่ (1992, ออนไลน์) กล่าวว่า ความเข้าใจเกี่ยวกับผูเ้รียน 

หมายถึง ครูตอ้งมีความรู้เกี่ยวกับจติวิทยาพัฒนาการเพื่อจะช่วยนักเรียนใหม้ีพัฒนาการทั้ง

ด้านสติปัญญาและด้านบุคลิกภาพด้วย โดยท าตนเป็นผูส้่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพของ

นักเรียนให้ไปในทางบวก เพื่อนักเรียนจะได้เจรญิเติบโตเป็นบุคคล ที่มีชีวติอยู่ในสังคมอย่าง

มีคุณค่า มีความภูมใิจในตัวเองและมีความสุข 
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    Gredler (1997, ออนไลน์) กล่าวว่า ครูผู้สอนต้องเข้าใจพฤติกรรมของ

ผูเ้รียนและปรับพฤติกรรมของนักเรียนใหด้ีขึ้น ปรากฏการณ์ ที่เกิดขึน้ในห้องเรียนนั้นมี

ความซับซ้อน หากครูไม่เข้าใจทฤษฎีการเรียนรู้อย่างถ่องแท้ก็มักจะใช้ผิด ๆ หรอืไม่เข้าใจ

ว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนัน้ ทฤษฎีการเรียนรู้จะช่วยใหค้รูจัดการกับปัญหาการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น 

ในห้องเรยีนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ยกตัวอย่าง การให้ค าชมเชย ครูที่ใชค้ าชมเชย

อย่างพร่ าเพรื่อ แก่นักเรียนจะไมส่ามารถกระตุ้นหรอืส่งเสริมนักเรียนให้แสดงพฤติกรรม

ตามที่ครูต้องการอย่างได้ผลคงที่ แนน่อน จากทฤษฎีการเรียนรู้ของสกินเนอร์ท าใหท้ราบ

ว่า การให้ค าชมเชยแก่นักเรียนต้องท าอย่างมี เงื่อนไขชัดเจนจงึจะได้ผลตามที่ต้องการ 

    ณิชัชฌา อาโยวงษ์ (2557, ออนไลน์) กล่าวว่า รูและเขาใจเกี่ยวกับ

ผูเ้รียน หมายถึง การรู้ข้อมูลพืน้ฐานความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคน สามารถน าข้อมูล

มาวิเคราะห์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน และแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง 

    เยาวลักษณ์ มูลสระคู (2558, หนา้ 70) กล่าวว่า รูและเขาใจเกี่ยวกับ

ผูเ้รียน หมายถึง สามารถรูและเขาใจเกี่ยวกับความรูพ้ื้นฐานของผูเ้รียน จัดการเรียนรูตาม

ความสนใจและเหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้เรียน โดยเปิดโอกาส ใหผูเ้รียนมี

ส่วนรว่มในการเรียนรู้    

   สรุปได้วา่ ความรูแ้ละเข้าใจเกี่ยวกับผูเ้รียน หมายถึง ความสามารถใน

การจัดการเรียนรูต้ามความสนใจและเหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้เรยีน  

โดยเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้   

   3.2.1.3 ความหมายองค์ประกอบย่อยด้านความรู้และความเข้าใจ

เกี่ยวกับหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ  

   นักวิชาการแสดงทัศนะเกี่ยวกับความหมายขององค์ประกอบย่อยด้าน

ความรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ ดังนี้  

    ธ ารง บัวศร ี(2532, หนา้ 6-7) กล่าวว่า ความรู้และความเข้าใจ

เกี่ยวกับหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ หมายถึง ความสามารถของครูผูส้อน 

ในการก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เรียนได้รับการศกึษาที่มคีุณภาพ  

โดยมีรายละเอียดที่บ่งช้ีว่า ผูเ้รียนควรเรียนรูอ้ะไร มีเนื้อหาสาระมากน้อยเพียงไร 

ควรได้รับการฝึกฝนให้มทีักษะในด้านใด และควรมีพัฒนาการทั้งในส่วนของร่างกาย จติใจ 

สังคม และสติปัญญาอย่างไร 
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    สุมิตร คุณานุกร (2536, หนา้ 199-200) กล่าวว่า ความรูแ้ละ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร หมายถึง ครูผูส้อนสามารถวิเคราะห์หลักสูตร และน ามาปรับ

ใช้ในการเรียนการสอน เพราะหลักสูตรมคีวามส าคัญ เป็นเครื่องชีน้ าทางหรอืเป็น

บทบัญญัติของรัฐในการจัดการศกึษา เพื่อให้ผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศกึษาน าไป

ปฏิบัติ อีกทั้งยังเป็นเกณฑม์าตรฐานทางการศกึษา และควบคุมการจัดการเรียนการสอน

ของสถานศกึษา 

    ปฎล นันทวงศ์ และไพโรจน์ ด้วงวเิศษ (2543, หนา้ 9) กล่าวว่า

ความรูแ้ละความเข้าใจในหลักสูตร หมายถึง ความสามารถในการน าหลักสูตรไปใช้ใหต้รง

กับการเรียนการสอน เพราะหลักสูตรมีความส าคัญยิ่งในฐานะที่เป็นเอกสารที่ก าหนด

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศกึษา 

ทุกฝ่ายต้องยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ เพื่อพัฒนาบุคคลใหม้ีประสิทธิภาพตามที่พึงประสงค์

ให้แก่สังคมและประเทศชาติ 

    เยาวลักษณ์ มูลสระคู (2558, หน้า 82) กล่าวว่า ความรู้และ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ หมายถึง ความสามารถรูเขาใจ และ

วิเคราะหเ์นื้อหาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรูภาษาต่างประเทศ ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศกึษา ขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 

   สรุปได้ว่า ความรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการสอน 

หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะหเ์นือ้หาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 และสามารถน ามาปรับใช้กับการจัดการเรียนการสอนได้ 

   3.2.1.4 ความหมายองค์ประกอบย่อยด้านความรู้เรื่องภาษาศาสตร์ 

   นักวิชาการแสดงทัศนะเกี่ยวกับความหมายขององค์ประกอบย่อยด้าน

ความรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับความรูด้้านภาษาศาสตร์ ดังนี้ 

    อุดม วโรตม์สกิขดิตถ์ (2553, หนา้ 14) กล่าวไว้ว่า ความรูด้้าน

ภาษาศาสตร์ หมายถึง ประสบการณห์รอืสิ่งที่สั่งสมมาจากการศกึษาค้นคว้าเกี่ยวกับภาษา

ด้วยวิธีการวิทยาศาสตร ์มีการตัง้สมมุตฐิานพิสูจน์หลักเกณฑ์ และกฎต่าง ๆ  

ที่เกี่ยวกับโครงสรา้งและลักษณะของภาษาแตล่ะภาษา 
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    จรัลวิไล จรูญโรจน ์(2555, หนา้ 1-9) กล่าวว่า ความรู้ความดา้น

ภาษาศาสตร์ หมายถึง สิ่งรอบตัวที่เกิดจากการศกึษาภาษาเชิงวรรณนา (descriptive)  

เป็นวัตถุวิสัย (objective) เป็นสากลลักษณ์ (universal) และเป็นวิทยาศาสตร์ (scientific) 

เป็นการมองภาษาตามที่เป็นจรงิโดยไม่น าความรู้สกึส่วนตัวหรือ ความรู้สึกของสังคมมา

ตัดสินคุณค่าดีหรอืไม่ดี และศกึษาปรากฏการณ์หรอืลักษณะทางภาษาโดยไม่ เน้นไปที่

ภาษาใดภาษาหนึ่งโดยเฉพาะ โดยมีการศกึษาอย่างมเีหตุผล มกีารพิสูจน์ที่แน่ชัด มีระบบ 

ระเบียบแบบวิทยาศาสตร์ 

    เยาวลักษณ์ มูลสระคูล (2558, หน้า 82) กล่าวว่า ความรู้ 

ด้านภาษาศาสตร์ หมายถึง สามารถรูและเขาใจระบบเสียง ค าศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ

หนาที่ทางภาษาและวัฒนธรรมของภาษาอังกฤษ     

    คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2017, ออนไลน์)  

กล่าวว่า ความรูเ้กี่ยวกับภาษาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการศึกษาภาษาเพื่อให้

เข้าใจธรรมชาติหรอืระบบของภาษามนุษย์ โดยใช้แนวคิด ทฤษฎีและวิธีการวิจัยที่เป็น

วิทยาศาสตร์ ประเด็นต่าง ๆ ที่นักภาษาศาสตร์ใหค้วามสนใจมีมากมาย เช่น เสียงในภาษา

ต่าง ๆ ทั่วโลกมีลักษณะอย่างไรบ้าง โครงสร้างไวยากรณ์ของภาษาต่าง ๆ มลีักษณะ

เหมอืนหรอืแตกต่างกันอย่างไรบ้าง เด็กสามารถเรียนรู้ภาษาได้อย่าง มนุษย์เราสามารถ

เข้าใจและตีความความหมายของค าศัพท์หรอืประโยคได้อย่างไร  

    อานนท์ ตุลารักษ์ (2562, ออนไลน์) กล่าวว่า ความรู้เกี่ยวกับ

ภาษาศาสตร์ หมายถึง ประสบการณห์รอืสิ่งที่ได้รับจากการศกึษาตัวภาษาโดยตรง 

โดยไม่ได้เช่ือมโยงกับศาสตร์แขนงอื่น ๆ โดยนักภาษาศาสตร์อาจแบ่งการศกึษาออกเป็น

ส่วนใหญ่ๆเช่น การศกึษาในระดับเสียง ระดับค า ระดับความหมาย ระดับโครงสร้าง

ไวยากรณ์ การเปลี่ยนแปลงของภาษา เป็นต้น 

   สรุปได้วา่ ความรูด้้านภาษาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในความ

เข้าใจในระบบเสียง ค าศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ หนาที่ทางภาษาและลักษณะทางภาษา 
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   3.2.1.5 ความหมายองค์ประกอบย่อยความเข้าใจในวัฒนธรรมและ

ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม 

   นักวิชาการแสดงทัศนะเกี่ยวกับความหมายขององค์ประกอบย่อย 

ด้านความเข้าใจในวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนาธรรม ดังนี้ 

    งามนิจ กุลกัน (2557, ออนไลน์) กล่าวว่า การเข้าใจวัฒนธรรมและ

ความสัมพันธ์ทางภาษา คอื การรับรู้และเข้าใจวิถีการด าเนินชีวิต ความคิดความเชื่อ 

ค่านิยมจารีตประเพณี พิธีกรรม ภูมิปัญญา และ ภาษา ซึ่งกลุ่มชนและสังคมได้ร่วมกัน

สร้างสรรค์ สั่งสม ปลูกฝัง สืบทอดเรียนรู้ ปรับปรุงและ เปลี่ยนแปลงให้เกิดความเจรญิ

งอกงาม ทั้งดา้นจติใจและด้านวัตถุ อย่างสันติสุขและยั่งยืน 

    ธุรกิจปริทัศน ์(2559, หนา้ 186) กล่าวว่า ความเข้าใจในวัฒนธรรม

และความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม คอื การทราบถึงผลรวมของการเรียนรู ้

ความเช่ือ ค่านิยมและขนบธรรมเนยีม ประเพณี ซึ่งถูกสร้างขึ้นและก าหนดโดยสังคมหนึ่ง  

ดังนัน้ การเข้าใจในวัฒนธรรมจึงเป็นบรรทัดฐานรว่มกันของกลุ่มบุคคลที่จะน าไปสู่แนว

ทางการปฏิบัติ  

    จริาภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ (2560, ออนไลน์) กล่าวว่า ความสัมพันธ์

ภาษากับวัฒนธรรม เป็นผลิตผลของวัฒนธรรม มนุษย์ต้องใช้ภาษาในการถ่ายทอด

วัฒนธรรม และเป็นเครื่องมือ ในการสื่อสารระหว่างคนในสังคมเดียวกัน เราศกึษา

วัฒนธรรมได้จากการศกึษาถ้อยค าภาษาของชนในชาติ นั้น ๆ ดังนั้น ภาษาจงึมี

ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับวัฒนธรรม ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ 

    วิกิพีเดีย (2562, ออนไลน์) กล่าวว่า ความเข้าใจในวัฒนธรรม 

หมายถึง การทราบ หรอืการเรียนรู้รูปแบบของกิจกรรมมนุษย์และโครงสรา้ง 

เชงิสัญลักษณ์ที่ท าให้กิจกรรมนัน้เด่นชัดและมีความส าคัญ วิถีการด าเนินชีวติ ซึ่งเป็นพฤติ

กรรมและสิ่งที่คนในหมู่ผลติสร้างขึ้น ดว้ยการเรียนรู้จากกันและกัน และร่วมใชอ้ยู่ 

ในหมู่พวกของตน ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามยุคสมัย และ ความเหมาะสม แต่ถ้าเป็น

ในวิชาหน้าที่พลเมืองจะแปลว่าสิ่งที่มนุษย์ เปลี่ยนแปลงเพื่อความเจริญงอกงาม และสบืต่อ

กันมา 
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   สรุปได้วา่ ความเข้าใจในวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับ

วัฒนธรรม หมายถึง การรับรู้และเขา้ใจวิถีการด าเนินชีวติ ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม

จารีตประเพณี พิธีกรรม ภูมิปัญญา ภาษา และขนบธรรมเนียมประเพณีใน 

สังคมใดสังคมหนึ่ง 

 3.3 องค์ประกอบหลักสมรรถนะครูภาษาอังกฤษด้านทักษะ 

  3.3.1 ความหมายขององค์ประกอบย่อยด้านทักษะ 

  นักวิชาการได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับความหมายขององค์ประกอบย่อย 

ด้านทักษะ ดังนี้ 

   พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2552 (2557, ออนไลน์) 

กล่าวว่า ทักษะ หมายถึง ความช านาญ มาจากค าภาษาอังกฤษว่า skill นอกจากนี ้

คณะกรรมการจัดท าพจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ร่วมสมัย ยังได้ขยายความของ 

ค าว่า ทักษะ (skill) หมายถึง ความช านาญหรอืความสามารถในการกระท าหรอืการปฏิบัติ

อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นทักษะด้านร่างกาย สติปัญญา หรือสังคม ที่เกิดขึ้นจาก 

การฝึกฝน หรือการกระท าบ่อย ๆ เชน่ ครูมีทักษะการใช้ค าถาม การน าเข้าสู่บทเรียน  

การใชส้ื่อการสอน นักเรียนมทีักษะ การฟัง พูด อ่าน เขียน การคิดค านวณ หรอืทักษะ 

ทางสังคม ทักษะที่จะท าให้บุคคลประสบความส าเร็จในการด าเนินชีวติและการท างาน 

   จนิดารัตน์ โพธิ์นอก (2557, ออนไลน์) ทักษะ (skill) หมายถึง  

ความช านาญหรอืความสามารถในการกระท าหรอืการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอาจเป็น

ทักษะด้านรา่งกาย สติปัญญา 

   เยาวลักษณ์ มูลสระคู (2558, หนา้ 82) กล่าวว่า ทักษะ หมายถึง 

ความสามารถ ความชัดเจน และความช านาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งบุคคลสามารถสร้าง

ขึน้ได้จากการเรียนรู้  

  สรุปได้วา่ ทักษะ หมายถึง ความสามารถของบุคคลในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  

เป็นทักษะทางดา้นร่างกาย สติปัญญาและสังคม ซึ่งเกิดขึน้ได้จากการเรียนรู ้การฝกึฝน 

การท างานรว่มกับผู้อื่น การสอนและการจัดการ   
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  3.3.2 องค์ประกอบย่อยของด้านทักษะ 

  นักวิชาการได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับองค์ประกอบย่อยด้านทักษะ ดังนี้ 

   ศติา เยี่ยมขันติถาวร (2555) กล่าวว่า องค์ประกอบย่อยสมรรถนะครู

ภาษาอังกฤษด้านทักษะประกอบด้วย 1) ดา้นทักษะมีความสามารถใน การสื่อสาร  

2) มีทักษะการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และ 3) มีทักษะกระบวนการจัดการเรยีนรู้ 

   คุรุสภาและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2555) กล่าวว่า 

องค์ประกอบย่อยของสมรรถนะครูภาษาอังกฤษด้านทักษะ ประกอบด้วย 1) มีทักษะ 

ในการสื่อสารที่ดี 2) มีการพัฒนาตนเองในการเรียนการสอนให้มปีระสิทธิภาพอยู่เสมอ  

3) มีทักษะและความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 4) มีทักษะในการใชเ้ทคโนโลยี  

5) มีทักษะการวัดและการประเมินผล 6) มีทักษะการใช้การสื่อสารกับผูเ้รียนในการสอน  

7) สามารถท างานรว่มกับผู้อื่นได้เป็นอย่างด ี8) พัฒนาตนเองในด้านวิชาชีพอยู่เสมอ  

   เยาวลักษณ์ มูลสระคู (2558) กล่าวว่า องค์ประกอบย่อยสมรรถนะครู

ภาษาอังกฤษด้านทักษะ ประกอบด้วย 1) ทักษะการพัฒนาตนเองในด้านการสอน 2) ทักษะ

การใชสื่อเทคโนโลยี 3) ทักษะการพัฒนาตนเองในด้านวิชาชีพ 4) ทักษะการสะกดค า   

5) ทักษะการท างานรว่มกับผูอ้ื่น 6)ทักษะการวัดและประเมินผล 7) ทักษะการสื่อสาร   

8) ทักษะการจัดการเรียนรู้ความรู ้ 

   Pefianco, Erlinda C. (2009) กล่าวว่า องค์ประกอบย่อยสมรรถนะครู

ภาษาอังกฤษด้านทักษะ ประกอบด้วย 1) การใชเทคโนโลยีหลากหลาย 2) มีทักษะ 

การสื่อสาร 3) มทีักษะการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 4) มีทักษะในการวัดและประเมินผล 

การจัดการเรียนรู ้และ 5) สามารถท างานรว่มกับผูอ้ื่นได้เป็นอย่างดี 

   Hughes (2007) กล่าวว่า องค์ประกอบย่อยสมรรถนะครูภาษาอังกฤษ

ด้านทักษะ ประกอบด้วย 1) สมรรถนะทางด้านการสื่อสาร 2) การประเมนิตนเองของ

ภาควิชา 3) มทีักษะการจัดกระบวนการเรียนการสอน 4) สามารถท างานรว่มกับผู้อื่นได้

เป็นอย่างด ีและ 5) มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอทั้งการสอนและวิชาชีพ 

   Penn-Edwards (2010) กล่าวว่า องค์ประกอบย่อยสมรรถนะครู

ภาษาอังกฤษด้านทักษะ ประกอบด้วย 1) มทีักษะการใชสื่อเทคโนโลยีในการเรียนการสอน 

2) มกีารพัฒนาตนเอง และ 3) มีทักษะการสะกดค าศัพท์ 
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   Komur, Sevki (2010) กล่าวว่า องค์ประกอบย่อยสมรรถนะครู

ภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย การพัฒนาตนเองของครูผู้สอนทั้งในด้านการสอน และ 

ด้านวิชาชีพอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการเรียนการสอน 

   Amin Sikki (2013) กล่าวว่า องค์ประกอบย่อยสมรรถนะครูภาษาอังกฤษ 

ประกอบด้วย 1) มทีักษะในการสื่อสาร 2) มีทักษะจัดกระบวนการเรียนรู และ  

3) สามารถท างานรว่มกับผู้อื่นได้ดี 

  จากการจากการศกึษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบย่อย

ของสมรรถนะครูภาษาอังกฤษด้านทักษะ ผู้วจิัยได้สังเคราะหเ์นือ้หาเกี่ยวกับ 

องค์ประกอบย่อย ดังตาราง 3  

ตาราง 3 ตารางสังเคราะห์องค์ประกอบย่อยสรรถนะครูภาษาอังกฤษด้านทักษะ 

       นักวิชาการ/นักวิจัย 
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ด้านทักษะ           

1. มีทักษะในการสื่อสาร √ √ √ √ √   √ 6 75 

2. มีทักษะการพัฒนาตนเอง √ √ √ √ √ √   6 75 

3. มีทักษะการจัดการเรียนรู้ √ √ √ √    √ 5 62.5 

4. มีทักษะการใชสื่อ ICT  √ √  √ √   4 50 

5. มีทักษะวัดผลประเมินผล  √ √ √ √    4 50 

6. มีทักษะการสะกดค าศัพท ์   √   √   2 25 

7. มีทักษะการใชสื่อการสอน  √  √     2 25 

8. ท างานรว่มกับผูอ้ื่น  √ √ √ √   √ 5 62.5 

9. พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ    √   √  2 25 

รวม 3 7 8 7 5 3 1 3 36 100 
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 จากตาราง ผลการสังเคราะหอ์งค์ประกอบย่อยสรรถนะครูภาษาอังกฤษด้าน

ทักษะ ผู้วจิัยพิจารณาเห็นว่าองค์ประกอบบางตัวมคีวามหมายเหมอืนกัน แตน่ักวิชาการ

เรียกต่างกัน ดังนัน้ผูว้ิจัยจงึรวมองคป์ระกอบที่มีความหมายเหมือนกัน แตเ่รียกชื่อต่างกัน 

แล้วตัง้ช่ือ ดังนี้ 

  1. การพัฒนาตนเองในด้านการสอน และการพัฒนาตนเองในด้านวิชาชีพ 

เป็นองค์ประกอบที่มคีวามหมายเหมอืนกัน รวมความถี่ 8 คิดเป็นร้อยละ 100 ผู้วิจัยตั้งชื่อ

องค์ประกอบนีว้่า ทักษะการพัฒนาตนเอง  

  ผลการสังเคราะห ์ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบย่อยสรรถนะครู

ภาษาอังกฤษด้านทักษะ พบว่ามี 11 องค์ประกอบย่อย ซึ่งผู้วจิัยได้ใชเ้กณฑท์ี่มคีวามถี่สูง 

ตั้งแต ่3 ขึน้ไป หรอืคิดเป็นร้อยละ 30 ขึ้นไป พบว่า องค์ประกอบสมรรถนะย่อย 6

องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ทักษะการพัฒนาตนเอง 2) ทักษะการใชส้ื่อเทคโนโลยี  

3) ทักษะการสื่อสาร 4) ทักษะการท างานรว่มกับผูอ้ื่น 5) ทักษะการวัดและประเมินผล 

และ 6) ทักษะการจัดการเรียนรู้ 

   3.3.2.1 ความหมายขององค์ประกอบย่อยด้านทักษะการพัฒนา

ตนเอง 

   นักวิชาการได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับความหมายขององค์ประกอบย่อย 

ด้านทักษะการพัฒนาตนเอง ดังนี้ 

    วินัย เพชรช่วย (2554, ออนไลน์) กล่าวว่า ทักษะการพัฒนาตนเอง 

หมายถึง ความช านาญหรอืความสามารถพัฒนาศักยภาพของตนด้วยตนเองให้ดีขึ้นทั้ง

ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม เพื่อให้ตนเป็นสมาชิกที่มปีระสิทธิภาพของสังคม  

เป็นประโยชน์ตอ่ผูอ้ื่น ตลอดจนเพื่อการด ารงชีวติอย่างสันติสุขของตน 

    เยาวลักษณ์ มูลสระคู (2558, หน้า 82) กล่าวว่า การพัฒนาตนเอง 

หมายถึง การศกึษาหาความรู ติดตามองคความรใูหม่ ๆ ในวิชาชีพอย่างตอ่เนื่อง  

พัฒนาทักษะทางภาษาและมีการประเมินตนเอง 

    ไพศาล ไกรสิทธิ์ (2542, ออนไลน์) กล่าวว่า ทักษะการพัฒนาตนเอง 

หมายถึง ความสามารถของบุคคลพยายามที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนดว้ยตนเองให้ดขีึน้

กว่าเดิม เหมาะสมกว่าเดิม ท าให้สามารถด าเนินกิจกรรม แสดงพฤติกรรม เพื่อสนองความ

ต้องการ แรงจูงใจ หรอืเป้าหมายที่ตนต้ังไว้    
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   สรุปได้วา่ ทักษะการพัฒนาตนเอง หมายถึง ความสามารถปรับปรุง 

เปลี่ยนแปลงการศกึษาหาความรู้ ติดตามองค์ความรูใ้หม่ ๆ ในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

พัฒนาศักยภาพทางภาษาการจัดการเรียนการสอน และมีการประเมินตนเอง 

   3.3.2.2 ความหมายขององค์ประกอบย่อยด้านทักษะการใช้สื่อ

เทคโนโลยี   

   นักวิชาการได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับความหมายขององค์ประกอบย่อย 

ด้านทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยี ดังนี้ 

    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2552, ออนไลน์) 

กล่าวว่า ทักษะการใชเ้ทคโนโลยี หมายถึง ความเข้าใจในการพัฒนาการของการใช้สื่อ

เทคโนโลยีในการเรียนการสอน การเรียนรู้ความรู้ใหม ่ๆ และฝกึความสามารถ ทักษะ  

บางประการโดยใช้สื่อเทคโนโลยี เชน่ ใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ 

ทางโทรทัศน์ที่ส่งผ่านดาวเทียม การค้นคว้าเรื่องที่สนใจผ่าน Internet เป็นต้น 

    เยาวลักษณ์ มูลสระคู (2558, หน้า 82) ทักษะการใชเ้ทคโนโลยี 

หมายถึง ความสามารถบูรณาการ ออกแบบ เลือกใช และ พัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อให้

ผูเ้รียนเกิดการเรยีนรูที่ดใีนยุคข้อมูลขา่วสาร ประเมินผลการใชสื่อการเรียน การสอน 

อยางตอ่เนื่อง     

    กรมประชาสัมพันธ์ (2558, ออนไลน์) กล่าวว่า ทักษะการใชส้ื่อ

เทคโนโลยี หมายถึง ความสามารถในการสบืค้นขอ้มูลหรอืสารสนเทศที่ต้องการผ่าน

เครื่องมือคน้หา สามารถเช่ือมตอ่อินเตอรเ์น็ตได้ด้วยคอมพิวเตอร์ตัง้โต๊ะ โทรทัศน์ รวมถึง

อุปกรณ์พกพาตา่ง ๆ เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ไอแพด และอื่น ๆ และสามารถสร้างขอ้มูล

ดิจทิัล หรือเอกสารต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยีได้ 

    ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู ้(2560, ออนไลน์) กล่าวว่า 

ทักษะการใชส้ื่อเทคโนโลยี เป็นทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 การท างานหรือการ

ด าเนนิชีวิตมคีวามจ าเป็นจะต้องมกีารอัพเดตข่าวสารอยู่ตลอดเวลา มีความรอบรู้เกี่ยวกับ

เทคโนโลยีสารสนเทศ รู้เท่าทันสื่อ และจะต้องมคีวามสามารถในการสื่อสารอีกด้วย 

    รัฐศาสตร์ กรสูต (2561, ออนไลน์) กล่าวว่า ทักษะการใช้สื่อ

เทคโนโลยี หมายถึง ความสามารถในการเข้าถึงขอ้มูลได้อย่างทันท่วงที เข้าใจวิธีการ

เลือกใช้ค าค้นหรือใช้กลยุทธ์การค้นหาอันหลากหลาย และรู้จักแหลง่ข้อมูลที่ดี มีการ

จัดการกับข้อมูลได้อย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน เช่น ใช้เครื่องมอื
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ดิจทิัลในการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และสามารถประยุกต์ใชข้้อมูลได้อย่าง

สร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 

   สรุปได้วา่ ทักษะการใชส้ื่อเทคโนโลยี หมายถึง ความสามารถ 

ในการสืบค้นข้อมูล ออกแบบสื่อการสอน เลือกใช้และพัฒนาสื่อเทคโนโลยีในการจัด 

การเรียนการสอน เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรยีนรู้ที่ดีในยุคข้อมูลขา่วสาร ประเมินผลการใช้

สื่อการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

   3.3.2.3 ความหมายขององค์ประกอบย่อยด้านทักษะการสื่อสาร  

   นักวิชาการได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับความหมายขององค์ประกอบย่อยด้าน

ทักษะการสื่อสาร ดังนี้ 

    พิมมาดา ศิริกุล (2013, ออนไลน์) กล่าวว่า ทักษะ 

การสื่อสาร หมายถึง ความสามารถในการใชค้ าพูดและภาษาท่าทางเพื่อแสดงความรูส้ึก

นึกคิดของตนอย่าง เหมาะสมกับสภาพวัฒนธรรมและสถานการณต์่าง ๆ โดยสามารถที่จะ

แสดงความคิดเห็น ความปรารถนา ความตอ้งการ การขอรอ้ง การเตือน และการขอ 

ความช่วยเหลือหนว่ยงานและสังคม  

    สราวุธ ชัชยานุกร (2551, ออนไลน์) กล่าวว่า ทักษะการสื่อสาร 

หมายถึง ความสามารถหรือความช านาญในกระบวนการถ่ายทอดความคิดในรูปแบบของ

การให้ขอ้มูล ความรู้ และโน้มน้าวใจ  

    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี (2558, ออนไลน์) กล่าวว่าทักษะการสื่อสาร (Communication Skill) คือ มีทักษะใน

การใชภ้าษาไทย ภาษาอังกฤษได้ดทีั้งด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน สามารถสื่อสารกับผูอ้ื่น

ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีความสามารถ 

ในการถ่ายทอด การน าเสนอ มวีิจารณญาณที่ดใีนการรับฟัง 

    เยาวลักษณ์ มูลสระคู (2558,หนา้ 82) กล่าวว่า ทักษะการสื่อสาร 

หมายถึง สามารถใชภาษาในการสื่อสารตามสถานการณต่าง ๆ และใชภาษาในการสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

   สรุปได้วา่ ทักษะการสื่อสาร หมายถึง สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร 

ตามสถานการณ์ต่าง ๆ และใช้ภาษาในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สามารถใช้

ทักษะการฟัง การพูดการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อความหมายได้อย่าง

ถูกต้องและเหมาะสม และมีความเช่ือมั่นในการสื่อสาร 
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   3.3.2.4 ความหมายขององค์ประกอบย่อยด้านทักษะการท างาน

ร่วมกับผู้อื่น  

   นักวิชาการได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับความหมายขององค์ประกอบย่อยด้าน

ทักษะการท างานรว่มกับผูอ้ื่น ดังนี้   

    อานนท์ ตุลารักษ์ (2554, ออนไลน์) กล่าวว่า ทักษะการท างาน

ร่วมกับผูอ้ื่น คอืความสามารถในการท างานของกลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์กันค่อนข้างจะ

ใกล้ชิด และคงความสัมพันธ์อยู่ค่อนข้างถาวร ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้างาน และเพื่อน

ร่วมงาน  

โดยร่วมกันท างานใหบ้รรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของทีมงาน 

    ผกาวดี ศรสีุทธิ (2555, ออนไลน์) กล่าวว่า ทักษะการท างานร่วมกับ

ผูอ้ื่น เป็นทักษะทางสังคมที่ส าคัญอย่างหนึ่งของมนุษย์เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคม  

การท างานเป็นกลุ่มจะเน้นการมสี่วนรว่มโดยบุคคลหรือสมาชิกกลุ่มที่มคีวามรู้ 

ความสามารถร่วมมอืกันท างานมกีารระดมสมองเพื่อให้การท างานมปีระสิทธิภาพทั้ง  

ในด้านปริมาณและคุณภาพ 

    บริษัท อนิเตอร์สเปซ ประเทศไทย (2556, ออนไลน์) กล่าวว่า ทักษะ

การท างานรว่มกับผู้อื่น เป็นเรื่องเกี่ยวกับการตดิต่อกับบุคคล สังคม และความส าคัญของ

การท างานรว่มกันอย่างมีคุณภาพ เมื่องานที่ท าออกมามีคุณภาพ ก็แสดงให้เห็น

ความสามารถในการสื่อสาร และการตดิต่อสื่อสารจะมีประสิทธิภาพย่อมขึน้อยู่กับ

สถานการณ์ การยอมรับและโต้ตอบอย่างมีเหตุผล โดยไม่ก่อเกิดปฏิกิรยิาที่ไม่พึง

ประสงค์   

    เยาวลักษณ์ มูลสระคูล (2558, หน้า 82) กล่าวว่า ทักษะการท างาน

ร่วมกับผูอ้ื่น หมายถึง ช่วยเหลอื สนับสนุน เสริมแรงให้ก าลังใจ เพื่อนร่วมงาน การปรับตัว

เขากับผูอ้ื่น หรอืแสดงบทบาทผูน้ าหรอืผูต้าม 

    ตะวันฉัตร ด้วงสั้น (2560, ออนไลน์) กล่าวว่า ทักษะการท างาน

ร่วมกับผูอ้ื่น หมายถึง การรู้จักบทบาทหนา้ที่ ในการท างานรว่มกับคนอื่นน้ัน รู้จักหน้าที่

และความรับผดิชอบของตนเอง มีทักษะในการพูดแสดงความคิดเห็นและอภปิรายใน

กลุ่ม เมื่อท างานรว่มกับคนอื่นควรฝึกฝนที่จะเป็นผูฟ้ังที่ดี ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นมี

คุณธรรมในการท างานร่วมกัน เพื่อความสุขในการท างานรว่มกับผูอ้ื่น และหลีกเลี่ยงไม่ให้

เกิดความขัดแย้ง  
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   สรุปได้วา่ ทักษะการท างานร่วมกับผูอ้ื่น หมายถึง ความสามารถ 

ในการท างานรว่มกับบุคคลในองค์กร การช่วยเหลือ การสนับสนุน ใหก้ าลังใจและ 

มกีารปรับตัวกับเพื่อนรว่มงาน เพื่องานที่มีประสิทธิภาพขององค์กร  

   3.3.2.5 ความหมายขององค์ประกอบย่อยด้านทักษะการวัดและ

ประเมินผล  

   นักวิชาการได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับความหมายขององค์ประกอบย่อยด้าน

ทักษะการวัดการประเมินผล ดังนี้ 

    สมจติต์ จันทร์ฉาย (2557, ออนไลน์) กล่าวว่า ทักษะการวัดและ 

การประเมนิผล เป็นกระบวนการรวบรวมหลักฐาน ข้อมูลเชงิประจักษ์ตา่ง ๆ เมื่อสิ้นสุด

กระบวนการเรียนรู้เพื่อตัดสินคุณค่าในการบรรลุวัตถุประสงค์หรอื ผลลัพธ์การเรียนรู ้ 

เป็นการประเมนิผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งแสดงถึงมาตรฐานทางวิชาการในเชิงสมรรถนะ

และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สารสนเทศดังกล่าวน าไปใช้ในการก าหนดระดับคะแนนให้ 

ผูเ้รียนรวมทั้งใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน  

    เยาวลักษณ์ มูลสระคู (2558, หน้า 83) กล่าวว่า ทักษะการวัดและ

การประเมนิผล หมายถึง สามารถวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนได้ตามสภาพ

ความเป็นจริง และน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

    ศศธิร บัวทอง (2560, หนา้ 1859) กล่าวว่า ทักษะการวัด 

การประเมนิผล คือ เป็นการวัดและประเมินผลสภาพที่แท้จริงของนักเรียน เป็นพืน้ฐานของ

เหตุการณใ์นชีวติจริง ยึดการปฏิบัติเป็นส าคัญและสัมพันธ์ กับการเรียนการสอนเน้น

พัฒนาการที่ปรากฏใหเ้ห็นผู้เกี่ยวข้องในการประเมินมีหลายฝ่ายและเกิดขึน้ในทุกบริบท  

จงึเป็นการผสมผสานองค์ความรู้ทักษะเฉพาะด้าน ความช านาญการและความรู้เท่าทัน

ด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้ประสบความส าเร็จทั้งในด้านการท างานและการด าเนินชีวติ  

    มนตอ์มร ปรีชารัตน์ (2019, ออนไลน์) กล่าวว่า ทักษะการวัดและ 

การประเมนิผล หมายถึง ความสามารถในกระบวนการการจัดการศกึษา โดยเป็น 

การตรวจสอบเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งขอ้มูลเกี่ยวกับผูเ้รียน ในรูปแบบของคะแนนหรอืค าบรรยายที่

เกี่ยวกับรายการสมรรถภาพหรอืคุณลักษณะของผู้เรยีนที่แสดงออกทั้งในระยะเวลาก่อน 

ระหว่าง หรอืหลังจากการเรียน    
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   สรุปได้วา่ ทักษะการวัดและการประเมนิผล หมายถึง ความสามารถหรอื

ความช านาญวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ เพื่อใช้ในการวัดและประเมินผลการพัฒนาผูเ้รียนและ

ตัดสินผลการเรียนของผูเ้รียนได้ตามสภาพความเป็นจริง และน าผลการประเมินไปใช้ใน

การปรับปรุงการจัดการเรียนรูใ้ห้มปีระสิทธิภาพ 

   3.3.2.6 ความหมายขององค์ประกอบย่อยด้านทักษะการจัด 

การเรียนรู้ 

   นักวิชาการได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับความหมายขององค์ประกอบย่อย 

ด้านทักษะการจัดการเรยีนรู้ ดังนี้ 

    ยุพาวัลย์ เถาว์เมอืง (2554, ออนไลน์) กล่าวว่า ทักษะการจัดการ

เรียนรู้ หมายถึง การพูดของผู้สอนว่ามีเนื้อหาที่น่าสนใจและวธิีการพูดโน้มน้าวผูเ้รียน 

ต่าง ๆ และทักษะการเคลื่อนไหว ผู้สอนควรจะเคลื่อนไหว ผู้สอนอย่างไรใหเ้หมาะสมกริยา

ท่าทางต่าง ๆ ที่ผูส้อนเคลื่อนไหวในช้ันเรียนและตลอดเวลาการสอนและหมายถึง 

ความคล่องแคล้ว ความช านาญในการสอน 

    ซาร่า นวลแย้ม (2557, ออนไลน์) กล่าวว่า ทักษะ หมายถึง

ความสามารถของผู้สอนที่สามารถประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ที่ประกอบการสอนได้อย่าง

ถูกต้อง คล่องแคล่ว ช านาญ การจัดการเรียนรู้หรอืการสอน หมายถึง การจัดสภาพการณ ์

สถานการณ์ หรอืกิจกรรม เพื่อช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ได้งา่ย   

    วิกิพีเดีย (2562, ออนไลน์) กล่าวว่า ทักษะการจัดการเรียนรู้ คือ

ความสามารถในกระบวนการที่ท าให้คนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความคิด คนสามารถเรียน

ได้จากการได้ยินการสัมผัส การอา่น การใช้เทคโนโลยี การเรียนรูข้องเด็กและผูใ้หญ่จะ

ต่างกัน เด็กจะเรียนรู้ดว้ยการเรียนในห้อง การซักถาม ผูใ้หญ่มักเรียนรูด้้วยประสบการณท์ี่

มีอยู่ แตก่ารเรียนรู้จะเกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่ผู้สอนน าเสนอ โดยการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

ผูส้อนและผูเ้รียน ผู้สอนจะเป็นผู้ที่สร้างบรรยากาศทางจติวิทยาที่เอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้ 

ที่จะให้เกิดขึ้นเป็นรูปแบบใดก็ได้เชน่ ความเป็นกันเอง ความเข้มงวดกวดขัน หรอืความไม่มี

ระเบียบวินัย สิ่งเหล่านีผู้ส้อนจะเป็นผู้สร้างเงื่อนไข และสถานการณเ์รียนรูใ้ห้กับผูเ้รียน 

ดังนัน้ ผูส้อนจะต้องพิจารณาเลือกรูปแบบการสอน รวมทั้งการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผูเ้รียน 

    มหาวิทยาลัยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2553, หน้า 4)   

กล่าวว่า ทักษะการจัดการเรียนรู้ คือ กระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูส้อนกับผูเ้รียน 

เพื่อที่จะท าใหผูเ้รียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคของผู้สอน 
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    วิทยา พัฒนเมธาดา (2560, ออนไลน์) กล่าวว่า ทักษะการจัด 

การเรียนรู ้หมายถึง ความสามารถในการมคีวามสัมพันธ์และมีปฏิสัมพันธ์เกิดขึ้น ระหว่าง

ผูส้อนกับ ผู้เรยีน ผู้เรยีนกับผูเ้รียน  ผูเ้รียนกับสิ่งแวดล้อม และผูส้อนกับสิ่งแวดล้อม 

ก่อใหเ้กิดการเรยีนรู้และประสบการณใ์หม่ และผูเ้รียนสามารถน าประสบการณใ์หม่น้ันไป

ใช้ได้   

    เยาวลักษณ์ มูลสระคู (2558, หน้า 83) กล่าวว่า ทักษะการจัด 

การเรียนรู้ หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์หลักสูตร วางแผนการจัดกิจกรรม 

การเรียนรูเ้หมาะสมกับพัฒนาการทางการเรียนรู้ และระดับพัฒนาการของผู้เรยีน ส่งเสริม

ให้ผู้เรยีนได้มทีักษะในการคิด 

   สรุปได้วา่ ทักษะการจัดการเรียนการสอน หมายถึง ความสามารถของ

ครูผูส้อนในการวิเคราะหห์ลักสูตร วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ

พัฒนาการทางการเรียนรู้ และระดับพัฒนาการของผูเ้รียน ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีทักษะ 

การคิดและสามารถน าไปใช้ได้ ท าให้ผู้เรยีนเกิดการเรียนรูต้ามวัตถุประสงค์ของผู้สอน 

 3.4 องค์ประกอบหลักสมรรถนะครูภาษาอังกฤษด้านคุณลักษณะ 

ส่วนบุคคล 

  3.4.1 ความหมายขององค์ประกอบย่อยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล 

  นักวิชาการได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับความหมายขององค์ประกอบย่อย 

ด้านคุณลักษณะ ดังนี้ 

   Gordon (1935) กล่าวว่า คุณลักษณะส่วนบุคคล คือ บทบาทที่ชักจูงใจให้

เกิดพฤติกรรมโดยตรง มีลักษณะเด่นเป็นพิเศษจะท าหน้าที่ควบคุมการแสดงพฤติกรรม

ของบุคคลทุกรูปแบบ  

   สุเทพ พงศศ์รโีรจน ์(2548, หนา้ 101) ได้กล่าวว่า คุณลักษณะ 

ส่วนบุคคล หมายถึง สิ่งที่ถูกปรุงแต่งต่าง ๆ เฉพาะรายบุคคล (Individual attributes) 

ประกอบด้วยพื้นฐานของบุคลิกภาพ ภาวะด้านอารมณ์ ดา้นจิตใจ (temperament)  

ความตอ้งการ (needs) แรงขับ (Motives) ค่านิยม (Values) เป็นบุคลิกภาพที่ค่อนข้างถาวร 

แสดงออกมาในแต่ละสถานการณ์ รวมไปถึงความมั่นใจ ในตนเอง (Self–confidence)  

วุฒิภาวะทางอารมณ์ (Emotional maturity) ความมั่นคงของ อารมณ์ (Emotional stability) 

ระดับของพลัง (Energy level) และความสามารถในการทนทาน ต่อความเครียด (Stress 

tolerance) เป็นต้น  
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    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (2550, หนา้ 18) 

คุณลักษณะส่วนบุคคล หมายถึง เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศกึษา รายได้เฉลี่ยต่อ

เดือนต าแหนง่ในการท างาน ระยะเวลาในการท างานแผนกการท างานทักษะในการใช้ภาษา

และความตอ้งการส่วนตัวของบุคคล คุณลักษณะเป็นสิ่งที่ติดตัวและเปลี่ยนแปลงได้ไม่ง่าย

นักคุณลักษณะที่ไม่เหมาะสมกับหนา้ที่มักจะ ก่อให้เกิดปัญหาในการ ท างานและท าให้งาน

ไม่ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

    เยาวลักษณ์ มูลสระคู (2558, หนา้ 71) คุณลักษณะส่วนบุคคล 

หมายถึง บุคลิก ความคิด ความรูสึก เจคติ ทัศนคติ แรงจูงใจ และความตองการ 

สวนบุคคล 

   สรุปได้วา่ คุณลักษณะส่วนบุคคล หมายถึง บุคลิก ความรูส้ึก เจตคติ 

ทัศนคต ิรวมถึงแรงจูงใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่ตดิตัวบุคคลมา สามารถแสดงออกได้โดยพฤติกรรม

ของบุคคลนั้น 

  3.4.2 องค์ประกอบย่อยของด้านคุณลักษณะ 

  นักวิชาการได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับความหมายขององค์ประกอบย่อย 

ด้านคุณลักษณะ ดังนี้ 

   นพพร สโรบล (2554) กล่าวว่า องค์ประกอบย่อยด้านคุณลักษณะ 

ส่วนบุคคล ประกอบด้วย 1) มีบุคลิกภาพที่ดีเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับผูเ้รียน และ  

2) มีคุณธรรมจริยธรรมส าหรับครู 

   ศติา เยี่ยมขันติถาวร (2555) กล่าวว่า องค์ประกอบย่อยสมรรถนะครู

ภาษาอังกฤษด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย 1) มคีวามสามารถ ความถนัด และ

ประสบการณในการสอน และ 2) มเีจตคติที่ดีตอการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

   คุรุสภาและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2555) กล่าวว่า 

องค์ประกอบย่อยของสมรรถนะครูภาษาอังกฤษด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย

1) มีคุณธรรมจริยธรรมส าหรับครู และ 2) สรา้งแรงจูงใจในการท างาน 

 

 

   เยาวลักษณ์ มูลสระคู (2558) กล่าวว่า องค์ประกอบย่อยสมรรถนะครู

ภาษาอังกฤษด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย 1) บุคลิกภาพที่ด ี2) มีคุณธรรม

จรยิธรรม 3) มีแรงจูงใจ และ 4) ใฝเ่รียนรู้ 
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   Pefianco, Erlinda C. (2009) กล่าวว่า องค์ประกอบย่อยสมรรถนะครู

ภาษาอังกฤษด้านลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย 1) มนุษยสัมพันธที่ด ี2) อุทิศตนเพื่อ

วิชาชีพม ี3) แรงจงูใจและตั้งใจ 4) เป็นบุคคลที่รักการเรียนรู ้และ 5) เป็นผูเ้รียนรู 

ตลอดชวีิต 

   Komur, Sevki (2010) กล่าวว่า องค์ประกอบย่อยสมรรถนะครู

ภาษาอังกฤษด้านลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย การรักการเรียนรู เพื่อก้าวทันต่อ

สถานการณป์ัจจุบัน และประยุกต์ใชใ้นการเรียนการสอนได้ 

   Amin Sikki (2013) กล่าวว่า องค์ประกอบย่อยสมรรถนะครูภาษาอังกฤษ 

ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย การมบีุคลิกภาพที่ดี เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีตอ่

อาชีพ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผูเ้รียน 

  จากการจากการศกึษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบย่อย

ของสมรรถนะครูภาษาอังกฤษด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ผู้วจิัยได้สังเคราะหเ์นือ้หา

เกี่ยวกับองค์ประกอบย่อย ดังตาราง 4 
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ตาราง 4 ตารางสังเคราะห์องค์ประกอบย่อยสรรถนะครูภาษาอังกฤษด้านคุณลักษณะ   

            ส่วนบุคคล  

       นักวิชาการ/นักวิจัย 
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คว
าม

ถี่ 

ร้อ
ยล

ะ 

ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล          

1. บุคลกิภาพ √  √ √   √ 4 57.1 

2. คุณธรรมจรยิธรรม √ √ √ √ √   5 71.4 

3. แรงจูงใจในการเรียนรู  √ √ √  √  4 57.1 

4. อุทิศตนต่อวชิาชีพ     √   1 14.2 

5.เป็นบุคคลรักการเรียนรู้     √   1 14.2 

6.เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวติ     √   1 14.2 

รวม 2 2 3 3 5 1 1 17 100 

  

 จากตาราง 4 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบย่อยสรรถนะครูภาษาอังกฤษ 

ด้านลักษณะส่วนตัวบุคคล ผูว้ิจัยพิจารณาเห็นว่าองค์ประกอบบางตัวมีความหมาย

เหมอืนกัน แต่นักวิชาการเรียกต่างกัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงรวมองคป์ระกอบที่มคีวามหมาย

เหมอืนกัน แต่เรยีกช่ือต่างกัน แล้วตั้งชื่อ ดังนี้ 

  1. แรงจูงใจในการเรียนรู้ เป็นบุคคลรักการเรียนรู ้และเรียนรูต้ลอดชวีิต  

เป็นองค์ประกอบที่มคีวามหมายเหมอืนกัน รวมความถี่ 4 คิดเป็นรอ้ยละ 57.1 ผูว้ิจัยตั้งช่ือ

องค์ประกอบนีว้่า แรงจูงใจใฝ่เรยีนรู้  

  ผลการสังเคราะห ์ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบย่อยสรรถนะครู

ภาษาอังกฤษด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล พบว่ามี 6 องค์ประกอบย่อย ซึ่งผูว้ิจัยได้ใชเ้กณฑ์

ที่มคีวามถี่สูง ตั้งแต่ 3 ขึน้ไป หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 30 ขึ้นไป พบว่า องค์ประกอบ 

สมรรถนะยอ่ย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) แรงจูงใจใฝเ่รียนรู้ 2) บุคลิกภาพ และ  

3) คุณธรรมจริยธรรม   
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   3.4.2.1 ความหมายขององค์ประกอบย่อยด้านแรงจูงใจใฝ่เรยีนรู้  

    นักวิชาการได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับความหมายขององค์ประกอบย่อย 

ด้านแรงจูงใจใฝเ่รียนรู้ ดังนี้ 

    รุจเรขา วทิยาวุฑฒกิุล (2552, ออนไลน์) กล่าวว่า แรงจูงใจ 

(Motivation) คือ แรงขับเคลื่อนที่อยู่ภายในตัวบุคคล ที่จะกระตุน้ใหบุ้คคลนั้นเกิด 

การกระท า แรงขับดังกล่าวเกิดจากความต้องการพื้นฐาน (Needs) แรงผลัก/ พลังกดดัน 

(Drives) หรอืความปรารถนา (Desires) อันเนื่องมาจากสิ่งล่อใจ (Incentives)  

ความคาดหวัง (Expectancy) หรอืการตั้งเป้าหมาย (Goal Setting) ท าให้บุคคลพยายาม 

ดิน้รนเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ซึ่งแรงจูงใจอาจจะเกิดมาตามธรรมชาติหรอื

จากการเรียนรู้ก็ได้ 

    อัศรนิท์ ก่อเลิศวรพงศ์ (2559, ออนไลน์) กล่าวว่า แรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ 

เป็นแรงขับให้ บุคคลพยายามที่จะประกอบพฤติกรรมที่จะประสบสัมฤทธิ์ผลตามมาตรฐาน

ความเป็นเลิศ (Standard of Excellence) ที่ตนต้ังไว้ 

    วิญญู พูลศรี (2560,ออนไลน์) กล่าวว่า แรงจูงใจ เป็นองคประกอบ

ในกระบวนการเรียนการสอนท าให้ผู้เรยีนเกิดความกระตอืรอืรน มีการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นและมีความสนใจในเนือ้หาที่ตนเองก าลังเรียน รวมไปถึง              

การพัฒนาการเรียนไปสู่เป้าหมายที่ผู้สอนวางไว้ 

    วิกิพีเดีย (2562, ออนไลน์) กล่าวว่า แรงจูงใจ (Motivation) คือ  

สิ่งซึ่งควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ อันเกิดจากความตอ้งการ (Needs) พลังกดดัน (Drives) 

หรอื ความปรารถนา (Desires) ที่จะพยายามดิน้รนเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

ซึ่งอาจจะเกิดมาตามธรรมชาติหรอืจากการเรียนรู้ก็ได้ การจูงใจเกิดจากสิ่งเร้าทั้งภายใน

และภายนอกตัวบุคคลนั้น ๆ เอง ภายใน ได้แก่ ความรูส้ึกต้องการ หรอืขาดอะไรบางอย่าง 

จงึเป็นพลังชักจูง หรอืกระตุ้นให้มนุษย์ประกอบกิจกรรมเพื่อทดแทนสิ่งที่ขาดหรอืต้องการ

นั้น ส่วนภายนอกได้แก่ สิ่งใดก็ตามที่มาเร่งเร้า น าช่องทาง และมาเสริมสร้างความ

ปรารถนาในการประกอบกิจกรรมในตัวมนุษย์ ซึ่งการจูงใจนีอ้าจเกิดจากสิ่งเร้าภายในหรอื

ภายนอก แตเ่พียงอย่างเดียว หรือทั้งสองอย่างพร้อมกันได้ อาจกล่าวได้ว่า การจูงใจท าให้

เกิดพฤติกรรมซึ่งเกิดจากความต้องการของมนุษย์ ซึ่งความตอ้งการเป็นสิ่งเร้าภายในที่

ส าคัญกับการเกิดพฤติกรรม นอกจากนี้ยังมสีิ่งเร้าอื่น ๆ เช่น การยอมรับของสังคม  

สภาพบรรยากาศที่เป็นมติร การบังคับขู่เข็ญ การให้รางวัลหรอืก าลังใจหรือการท าให้ 
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เกิดความพอใจ ล้วนเป็นเหตุจูงใจใหเ้กิดแรงจูงใจได้ ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง คุณลักษณะที่

แสดงออกถึงความตัง้ใจ เพียรพยายามในการเรียน แสวงหาความรู้ จากแหลง่เรียนรูท้ั้ง

ภายในและภายนอกโรงเรียน 

    เยาวลักษณ์ มูลสระคู (2558, หน้า 84) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง 

รักและศรัทธาในวิชาชีพครู มีเจตคติที่ดีการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ สว่นการรักการ

เรียนรู หมายถึง ความกระตอืรอืรนเพิ่มพูนความรูของตน และเป็นบุคคลแหง่การเรียนรู  

   สรุปได้วา่ แรงจูงใจใฝเ่รียนรู้ หมายถึง องคประกอบในกระบวนการเรียน

การสอนท าให้ผูส้อนเกิดความกระตอืรอืรน มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดขีึน้

รัก ศรัทธาในวิชาชีพครู มีเจตคติที่ดีตอ่การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพิ่มพูนความรูข้อง

ตน และเป็นบุคคลแหง่การเรียนรูอ้ย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อมุง่ผลสัมฤทธิ์ในการ

ปฏิบัติงาน   

   3.4.2.2 ความหมายขององค์ประกอบย่อยด้านบุคลิกภาพ 

   นักวิชาการได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับความหมายขององค์ประกอบย่อย 

ด้านบุคลิกภาพ ดังนี้ 

    สายฝน เลาหะวิสุทธิ์ (2558, หน้า 3) กล่าวว่า บุคลิกภาพ หมายถึง

ลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลและเป็นพฤติกรรมที่แต่ละคนแสดงออกมาเพื่อให้คนอื่นรู้วา่

คนนีเ้ป็นใคร เปรียบเสมือนตัวแทนของแต่ละบุคคล ซึ่งลักษณะดังกล่าวจะแตกต่างกัน

ออกไป 

    จักรแก้ว นามเมอืง (2560, ออนไลน์) กล่าวว่า บุคลิกภาพ หมายถึง 

บุคลิกภาพเป็นสิ่งที่ตดิตัวมาแตก่ าเนิด และสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้ตามเจตนารมณ์ของ

มนุษย์แต่ละคน โดยเฉพาะการอยู่รวมกันในสังคมที่หลากหลาย 

    กรรณิการ ์คงนาม (2562, หนา้ 36-37) กล่าวว่า บุคลิก หมายถึง 

ส่วนรวมทั้งหมดที่บุคคล แสดงออกโดยกริยาอาการ ความนึกคิด อารมณ์ นิสัยใจคอ 

ความสนใจ การตดิต่อกับผู้อื่น ตลอดจน รูปร่าง หนา้ตา การแต่งกาย และความสามารถ

ในการอยู่รวมกับบุคคลอื่น รวมถึงพฤติกรรม อารมณ์ และลักษณะนิสัยที่สะสมจาก

ประสบการณ์ชีวติซึ่งชีใ้ห้เห็นความเป็นปัจเจกบุคคล ในการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม  

    จักรพล สงวนรัมย์ (2562, หนา้ 6) กล่าวว่า บุคลิกภาพ หมายถึง 

ลักษณะเด่นของอุปนิสัยของแต่ละบุคคลซึ่งจะมีความแตกต่างกันไป 
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    เยาวลักษณ์ มูลสระคู (2558, หน้า 83) กล่าวว่า บุคลิกลักษณะ 

หมายถึง มีความมั่นใจ ร่าเริง เป็นกัลยาณมิตรกับผูเ้รียน มีความคล่องตัว และอดทนต่อ

พฤติกรรมของผูเ้รียน 

   สรุปได้วา่ บุคลิกลักษณะ หมายถึง พฤติกรรม ลักษณะนิสัย ความมั่นใจ 

ความร่าเริง เป็นกัลยาณมิตรกับผูเ้รียน มีความคล่องตัว และอดทนต่อพฤติกรรมของ

ผูเ้รียน มคีวามสามารถติดต่อกับผูอ้ื่น และความสามารถในการอยู่รว่มกับบุคคลอื่นได้

อย่างปกติสุข 

   3.4.2.3 ความหมายขององค์ประกอบย่อยด้านคุณธรรมจริยธรรม 

   นักวิชาการได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับความหมายขององค์ประกอบย่อย 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้ 

    ดวงเดือน พิณสวุรรณ (2019, ออนไลน์) กล่าวว่า คุณธรรม  

เป็นสภาพที่พึง ประสงค์ในด้านความดี ความควร ความถูกต้อง สว่นจริยธรรมเป็น 

การปฏิบัติไปสู่สภาพที่พึงประสงค์นั้น คุณธรรม จึงเป็นสภาพทางจิตใจที่จะโน้มน าการ

กระท าให้เกิดการประพฤติปฏิบัติสิ่งที่ดี และไม่ประพฤติสิ่งที่ไม่ดี ดังนั้น คุณธรรมจะเป็น

ปัจจัยเกื้อหนุนให้เกิดจรยิธรรม และจรยิธรรมเป็นผลของการมีคุณธรรม หรอือีกนัยหนึ่ง

คุณธรรม เป็นเรื่องของความจริงแท้หรอืสัจธรรม สว่นจรยิธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์ท าขึน้  

แตง่ขึ้นตามเหตุผลของมนุษย์ หรอืตามความตอ้งการของมนุษย์   

    จนิตนา สุพรรณกิา (2556, ออนไลน์) กล่าวว่า คุณธรรม คอื  

ความดงีามที่ถูกปลูกฝังขึน้ในจติใจ มคีวามกตัญญู ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวนิัย 

มีน้ าใจ และ เป็นสุภาพชน เป็นต้น จนเกิดจิตส านึกที่ดี รู้สึกรับผดิชอบ ช่ัว ดี เกรงกลัวต่อ

การกระท าความช่ัว โดยประการต่าง ๆ เมื่อจติเกิดคุณธรรมขึน้แลว้ จะท าให้เป็นผู้มีจิตใจดี 

และคิดแต่สิ่งที่ดี จึงได้ช่ือว่า “เป็นผู้มคีุณธรรม” จรยิธรรม คือ การประพฤติปฏิบัติ  

การกระท าดี ตามคุณธรรมที่มอียู่ในจิตใจ ปรากฏเป็นความดีงาม ทั้งทางกาย ทางวาจา 

และ ทางใจ ถูกแสดงออกทางจรรยา มารยาท การประพฤติปฏิบัติ และการกระท าที่ดี 

ตามคุณธรรมที่มีในจติใจนั้น จงึได้ชื่อวา่ “เป็นผู้มจีรยิธรรม" 

    ครูประถม (2017, ออนไลน์) กล่าวว่า คุณธรรม จริยธรรม หมายถึง 

คุณสมบัติที่เป็นความดี  ความถูกต้อง  เหมาะสม  ซึ่งมีอยู่ภายในจติใจของครู และเป็น

แรงผลักดันให้ครูกระท าหน้าที่ของครูอย่างถูกต้องเหมาะสมได้อย่างสมบูรณ์ 
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    เยาวลักษณ์ มูลสระคู (2558, หน้า 83) กล่าวว่า คุณธรรมจริยธรรม 

หมายถึง มีคุณธรรม จรยิธรรม ที่สอดคล้องกับหลักศาสนาที่ตนยึดถือ มีคุณธรรม 

จรยิธรรม ที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

   สรุปได้วา่ คุณธรรมจรยิธรรม หมายถึง คุณสมบัติที่เป็นความดีทีถู่กต้อง

เหมาะสม เป็นแบบอย่างที่ดีให้นักเรียน มีความรักและความเมตตาต่อศษิย์ ซึ่งมีอยู่ภายใน

จติใจของครู และเป็นแรงผลักดันให้ครูกระท าหนา้ที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู

อย่างถูกต้องเหมาะสม 

   สรุปได้ว่า สมรรถนะครูสอนภาษาอังกฤษ คอื พฤติกรรมหรือ

คุณลักษณะที่อยู่ภายในตัวบุคคลโดยคุณลักษณะนีจ้ะสามารถท าให้จัดกิจกรรมการเรียนรู

ใหบรรลุตามเป้าหมายหรอืเกณฑที่ก าหนดไว โดยมีองค์ประกอบหลัก 3 องค์ประกอบ 

ได้แก่ ด้านความรู ้ด้านทักษะ และด้านคุณลักษณะ และองค์ประกอบสมรรถนะย่อย 14  

ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 
    1. องค์ประกอบด้านความรู้ (Knowledge) มีองค์ประกอบย่อย  

5 องค์ประกอบ ดังนี้ 

     1.1 ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีการสอน

ภาษาอังกฤษ     

     1.2 ความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับผูเ้รียน 

     1.3 ความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการสอน

ภาษาอังกฤษ  

     1.4 ความรูเ้รื่องภาษาศาสตร์  

     1.5 ความเข้าใจในวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับ

วัฒนธรรม  

    2. องค์ประกอบด้านทักษะ (Skills) มีองค์ประกอบย่อย  

6 องค์ประกอบ ดังนี้ 

     2.1 ทกัษะการพัฒนาตนเอง     

     2.2 ทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยี  

     2.3 ทักษะการสื่อสาร     

     2.4 ทักษะการท างานรว่มกับผูอ้ื่น  
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     2.5 ทักษะการวัดและประเมินผล     

     2.6 ทักษะการจัดการเรียนรู้  

    3. องค์ประกอบด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (Personal Characteristic) 

มีองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 

     3.1 บุคลิกลักษณะ    

     3.2 แรงจูงใจใฝ่เรยีนรู้  

     3.3 คุณธรรมจริยธรรม  

4. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคู่มือ 

 4.1 ความหมายของคู่มือ    

 จากการศกึษามีนักวิชาการได้ให้ความหมายของคู่มอืไว้หลายท่าน ดังนี้ 

  สิรกิร ประสบสุข (2555, หนา้ 82) ได้สรุปความหมายของคู่มือไว้ว่า คู่มอื 

หมายถึง หนังสือที่เขียนขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ผูใ้ช้ได้ศกึษา ท าความเข้าใจ และงา่ยต่อ 

การปฏิบัติตามได้ในการท ากิจกรรมอย่างใดอย่างอย่างหนึ่ง     

  คัมภรี์ สุดแท้ (2553, หนา้ 80) ได้สรุปความหมายของคู่มือไว้วา่ คู่มอื 

หมายถึง หนังสือต ารา เอกสารแนะน า หรือเป็นสื่อที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติควบคู่  

กันไปกับการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มเีนือ้หาสาระสั้น ๆ ที่ผู้อ่านสามารถน าไปปฏิบัติได้ทันที  

จนบรรลุส าเร็จตามเป้าหมาย     

  กนกวรรณ ศริินิมิตกุล (2553, หนา้ 12) ได้ใหค้วามหมายในการจัดท าคู่มอื

ไว้วา่ ตอ้งค านึงถึงคู่มือที่สร้างขึ้นมานั้นมีความจ าเป็นอย่างไร โดยคู่มอืเป็นแหล่งของ 

ความรู้ของผู้ศึกษาที่ส าคัญคือจะเป็นตัวช่วยใหม้ีความเข้าใจมากขึ้น และสามารถที่จะ

ปฏิบัติได้ ถูกต้องมากขึ้น 

  มาลิน ีสุขสุอรรถ (2550, หน้า 123) ได้สรุปความหมายของหนังสือคูม่อืว่า  

เป็นหนังสือที่ใช้ควบคู่เกี่ยวกับการกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ให้หนังสือเป็นแนวทางการปฏิบัติ 

แก่ผู้ใช้สามารถกระท าสิ่งนั้น ๆ ให้บรรลุส าเร็จตามเป้าหมาย 

 สรุปได้วา่ คู่มือเป็นเอกสารที่ให้ความรู ้หรอืแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการท ากิจกรรม 

หรอืการกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งแก่ผู้ใช ้เพื่อให้ผูท้ี่ใชไ้ด้เข้าใจและเกิดประโยชน์ตอ่ผูใ้ช้ และ

สามารถด าเนินการกนะท าสิ่งนั้นได้อย่างถูกต้อง 
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 4.2 ประเภทของคู่มือ 

  สิรกิร ประสบสุข (2555, หนา้ 83-85) อธิบายว่า โดยทั่วไปหนังสือคูม่อื 

ที่พบ มี 3 ประเภท ได้แก่ 

  1. คู่มอืครู (Teacher’s Manual or Handbook) เป็นหนังสือที่ให้แนวทางและ 

ค าแนะน าแก่ครู เกี่ยวกับสาระ วธิีการ กิจกรรม สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และแหล่งข้อมูลอ้างองิ

ต่าง ๆ ปกติมักจะใช้ควบคู่กับตารางเรียน หรอืหนังสอืเรียน เช่น คู่มือจัดกิจกรรม 

บูรณาการส าหรับเด็กปฐมวัย คู่มอืปฏิบัติการนิเวศวิทยา เป็นต้น      

  2. คู่มอืเรียน แบบฝกึปฏิบัติ (Student’s Manual or Workbook) คือหนังสอื ที่

ผูเ้รียนใช้ควบคู่กับต าราที่เรียนปกติจะประกอบไปด้วยค าสั่ง แบบฝกึหัด ปัญหาหรอื 

ค าถาม ที่ว่างส าหรับเขียนค าตอบและการทดสอบ ปัจจุบันคู่มอืผูเ้รียนไม่เพียงแต่จัดท าขึน้

เพื่อใช้ควบคู่กับหนังสือ ต าราเท่านั้น แต่อาจจะใช้เป็นคู่มอืส าหรับการศึกษาควบคู่ไปกับสื่อ 

อื่น ๆ ที่ท าหน้าที่แทนครู หรือต ารา เช่น บทเรียน วิดิทัศน์ บทเรียนทางไกล ภาพยนตร ์

หรอืบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นต้น      

  3. คู่มอืทั่วไป เป็นหนังสือที่ให้ความรูเ้กี่ยวกับการกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  

โดยมุ่งหวังให้ผูอ้่านหรอืผูใ้ช้มีความเข้าใจ และสามารถด าเนินการในเรื่องนั้น ๆ ด้วยตนเอง

ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   

 สรุปได้ว่า คู่มอืมี 3 ประเภท ได้แก่ คู่มอืครู คู่มือเรยีนหรอืแบบฝกึปฏิบัติงาน 

และ คู่มอืทั่วไป ทั้งนี้ไม่วา่จะเป็นประเภทใดล้วนแตใ่ช้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ อีกทั้ง

สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วย 

 4.3 องค์ประกอบของคู่มือ   

  กนกวรรณ ศริินิมิตกุล (2553, หนา้ 25-30) กล่าวถึง องค์ประกอบของ

คู่มอื ดังนี้    

   1. ค าชีแ้จงการใช้คู่มอื โดยครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ของคู่มือ ความรู้ 

พืน้ฐานที่จ าเป็นในการใชคู้่มือ วิธีการใช ้และค าแนะน า     

   2. เนือ้หาสาระ โดยมีค าชีแ้จง หรอืค าอธิบาย ประกอบ และอาจมี 

การวิเคราะหเ์นือ้หาสาระ ใหผู้อ้่านเกิดความเข้าใจที่กระจา่ง      

   3. การเตรียมการ ประกอบด้วยรายละเอยีดเกี่ยวกับการเตรียมสถานที่ 

วัสดุ สื่อ อุปกรณ์ และเครื่องมอืที่จ าเป็น การเตรียมวัสดุ และการติดต่อประสานงาน  

ที่จ าเป็น 
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      4. กระบวนการ วิธีการ กิจกรรม ส่วนนี้นับว่าเป็นส่วนส าคัญของคู่มอื 

คู่มอื จ าเป็นต้องให้ข้อมูลหรอืรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี ้ค าแนะน าเกี่ยวกับขั้นตอน 

วิธีด าเนินการ ค าแนะน า และตัวอย่างเกี่ยวกับกิจกรรม ที่จะช่วยใหบ้รรลุผล ค าถาม 

ตัวอย่าง แบบฝกึหัดแบบฝกึปฏิบัติ และสื่อต่าง ๆ ที่ใช้ และขอ้เสนอแนะเกี่ยวกับสิ่งควรท า 

ไม่ควรท า ซึ่งมักจะ มาจากประสบการณข์องผูเ้ขียน 

   5. การวัดและประเมินผล คู่มอืที่ดคีวรจะให้ค าแนะน าที่เกี่ยวข้องอย่าง 

ครบถ้วน การวัดและประเมินผล นับเป็นองค์ประกอบส าคัญอีกองค์ประกอบหนึ่ง ที่คู่มือ 

จ าเป็นต้องให้รายละเอียดต่าง ๆ เช่น เครื่องมอืวัดผล วิธีวัดผล และเกณฑ์การประเมินผล 

คู่มอืครูอาจเสนอแนะ เกณฑ์ในการประเมิน หรอืให้ค าแนะน าในการพัฒนาเกณฑ ์เพื่อ

ประเมินด้วย     

   6. ความรู้เสริม คู่มอืที่ดตี้องค านึงถึงความต้องการของผูใ้ช ้และสามารถ 

คาดคะเน ได้ว่า ผูใ้ชม้ักจะประสบปัญหาในเรื่องใด และจัดหาหรือจัดท าข้อมูล ที่จะช่วย

ส่งเสริมความรู้อันจะท าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   

   7. ปัญหาและค าแนะน าเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา      

   8. แหล่งขอ้มูลและแหลง่อ้างอิงต่าง ๆ การเขียนคู่มอืว่าเป็นกระบวนการ 

เขียนต าราหรอืเอกสารวิชาการ ข้อควรค านึงในการเขียน หนังสือคู่มอืประเด็นต่าง ๆ ควร 

ครอบคลุมรายละเอียดต่าง ๆ เนื่องจากในบางครั้งผูอ้่านไม่สามารถสอบถามกับผูเ้ขียนได้ 

โดยตรง จึงจ าเป็นต้องค านึงถึงประเด็นดังต่อไปนี ้ควรระบุให้ชัดเจนว่า คู่มอืนั้นเป็นคู่มอื

ส าหรับใคร ใครเป็นผู้ใช้ก าหนดวัตถุประสงค์ใหชั้ดเจนว่าต้องการให้ผู้ใช้ได้อะไรบ้าง ควรมี 

ส่วนน าที่จูงใจผู้ใชว้่าคู่มอืนี้จะช่วยผู้ใชอ้ย่างไร ผูใ้ช้จะได้รับประโยชน์อะไร ควรมีส่วนที่ให้

หลักการ หรอืความรูท้ี่จ าเป็นแก่ผูใ้ช้คูม่ือ เพื่อให้ผูใ้ช้คูม่ือเกิดประสิทธภิาพสูงสุด และควร

มีสว่นที่ให้ค าแนะน าแก่ผู้ใช้เกี่ยวกับการเตรียมตัว การเตรยีมเครื่องมือ วัสดุ และ สิ่งจ าเป็น

ในการด าเนินการที่คู่มอืแนะน า 

  สรุปได้วา่ องค์ประกอบของคู่มอืที่ดนีั้น ต้องเป็นประโยชน์ต่อผูท้ี่น าไปใช้ 

งา่ยต่อการท าความเข้าใจ โดยประกอบไปด้วย ค าชีแ้จงในการใช้คู่มอืเนือ้หาเหมาะสม

ครอบคลุม ทุกด้าน วธิีการน าไปใช้ และการแนะน าแหล่งความรู้อ้างอิงต่าง ๆ ตลอดจน

การเสนอสื่อ อุปกรณ์ ที่สอดคล้องกับเนื้อหาหรอืกิจกรรม   
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 4.4 ประโยชน์ของคู่มือ 

 คู่มอืปฏิบัติงานที่จัดท าขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและผูป้ฏิบัติงาน ดังนี้     

  1. คู่มือการปฏิบัติงานถือเป็นบรรทัดฐานส าหรับการปฏิบัติงาน คอื ช่วยให้ 

การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีเกณฑ์ ไม่ว่าใครจะเป็นผูป้ฏิบัติ หรือปฏิบัติต่อใคร ท าให้เกิด 

แบบแผนที่ดี  

  2. ช่วยใหผู้ป้ฏิบัติงานตระหนักในหน้าที่และความรับผดิชอบอย่างชัดเจน      

  3. ใชเ้ป็นคู่มอืใหม่ในการฝึกบุคลากรใหมท่ าให้สามารถเรียนรูง้านได้ 

ถูกต้องรวดเร็ว      

  4. ช่วยลดเวลาและลดความผิดพลาด และความบกพร่องในการปฏิบัติงาน      

  5. ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  

  6.  ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน    

 สรุปได้ว่า คู่มอืที่ดนีั้น ควรมีลักษณะในประเด็นหลัก ๆ ดังนี้ ด้านเนือ้หาที่

ถูกต้อง และครอบคลุมสาระของคู่มือนั้น การจัดล าดับข้อมูลน าเสนอเป็นขั้นตอน  

เข้าใจง่าย มคี าชีแ้จง มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ผูใ้ดอ่านแล้วสามารถน าไปปฏิบัติได้ รูปแบบ

ของคู่มือ เหมาะสม ใช้ภาษาเหมาะสม เข้าใจงา่ย มีตัวอย่างประกอบ ท าให้เข้าใจง่ายขึ้น 

และมีแหลง่สบืค้นข้อมูลหรือหนังสอือ้างอิง 
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บทที่ 3 

วิธีด ำเนินกำรวจิัย 

 การพัฒนาตัวบ่งชีส้มรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีน สังกัดส านักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัย 3 ระยะ ตอ่ไปนี้ 

  ระยะที่ 1 การพัฒนาตัวบ่งชีส้มรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีน  

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ประกอบด้วย 

   1.1 วิเคราะหเ์อกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสมรรถนะครู

ภาษาอังกฤษในโรงเรยีน  

   1.2 พัฒนาตัวบ่งชีเ้ชิงสมมติฐานตามกรอบแนวคิดของการวิจัย   

     ระยะที่ 2 การตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสรา้งตัวบ่งชี้

สมรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา  

เขต 22 ที่พัฒนาขึน้กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

   2.1 ประชากร 

   2.2 กลุ่มตัวอย่าง 

   2.3 เครื่องมอืที่ใชใ้นการวิจัย 

   2.4 การสร้างและหาเครื่องมอืที่ใชใ้นการวิจัย 

   2.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

   2.6 การวเิคราะหข์้อมูล 

   2.7 สถิตทิี่ใชใ้นการวิจัย 

  ระยะที่ 3 การสร้างคู่มือการใชต้ัวบ่งชีส้มรรถนะครูภาษาอังกฤษ 

   3.1 ศกึษาแนวทางการจัดท าคู่มอืการใช้ตัวบ่งชี ้   

   3.2 วางแผนการด าเนินการจัดท าคู่มอืการใชต้ัวบ่งชี ้ 

   3.3 ด าเนินการจัดท าคู่มอืการใชต้ัวบ่งชีส้มรรถนะครูภาษาอังกฤษ 

   3.4 ตรวจสอบความเหมาะสมของคู่มือการใชต้ัวบ่งชีส้มรรถนะครู

ภาษาอังกฤษ 
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ระยะท่ี 1 กำรพัฒนำตวับ่งชี้สมรรถนะครูภำษำอังกฤษในโรงเรียน  

 การก าหนดองค์ประกอบ และตัวบ่งช้ีสมรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีน 

ผูว้ิจัยได้ด าเนินการ ดังนี้ 

  1.1 ศกึษาแนวคิดทฤษฎีและวิเคราะหเ์อกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

โดยท าการ วิเคราะหเ์อกสารและงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวกับการพัฒนา 

ตัวบ่งชีส้มรรถนะครูภาษาอังกฤษ     

  1.2 พัฒนาตัวบ่งชีเ้ชิงสมมติฐานที่เป็นตัวบ่งชีส้มรรถนะครูภาษาอังกฤษ 

ผูว้ิจัยด าเนินการโดยน าตัวบ่งช้ีที่ได้จากการศกึษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาสังเคราะห์ 

สร้างตัวบ่งชีเ้ชิงสมมติฐานตามกรอบแนวคิดของการวิจัยสมรรถนะครูภาษาอังกฤษใน

โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

 

ระยะท่ี 2 กำรตรวจสอบควำมสอดคล้องของโมเดลโครงสร้ำงตัวบ่งชี้  

สมรรถนะครูภำษำอังกฤษในโรงเรียน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึษำ

มัธยมศกึษำ เขต 22 ที่พัฒนำขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 1. ประชำกร 
 ประชากร ได้แก่ ครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 313 คน 

 2. กลุ่มตัวอย่ำง  
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 การก าหนด

ตัวอย่าง เนื่องจากการท าวิจัยครั้งนีม้ี 14 ตัวแปร จ านวนตัวอย่างที่น ามาศกึษาควรมี

ประมาณ 20คน ตอ่ตัวแปร 1 ตัว (Hair, 2006) ดังนัน้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจะได้ 280 คน 

ซึ่งเป็นเกณฑข์ั้นต่ า ซึ่งได้มาโดยการด าเนินการ ดังนี้ 

  2.1 การเลอืกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage 

Random Sampling) ซึ่งมีการสุ่มข้ันตอนตัวอย่าง ดังนี้ 
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   1) ใช้อ าเภอเป็นหนว่ยการสุ่ม โดยสุ่มอย่างงา่ยด้วยวิธีการจับสลาก ใช้

เกณฑร์้อยละ 70 ได้ 14 อ าเภอ จาก 19 อ าเภอ ในเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

ได้แก่ อ าเภอเรณูนคร อ าเภอท่าอุเทน อ าเภอนาแก อ าเภอนาหว้า อ าเภอธาตุพนม  

อ าเภอปลาปาก อ าเภอโพนสวรรค์ อ าเภอเมอืงนครพนม อ าเภอศรีสงคราม อ าเภอค าชะอี 

อ าเภอดงหลวง อ าเภอนคิมค าสรอ้ย อ าเภอเมืองมุกดาหาร และอ าเภอหนองสูง 

   2) ใชโ้รงเรียนเป็นหนว่ยสุ่ม โดยสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับสลาก

โรงเรียนใน 14 อ าเภอที่สุ่มได้ในข้อ 1 ใชเ้กณฑ์ร้อยละ 85 ได้โรงเรียน จ านวน 70 โรงเรียน 

จากจ านวนโรงเรียนทั้งหมด 82 โรงเรียน 

   3) ใช้ครูในโรงเรียนที่สุม่ได้จากข้อ 2 เป็นหนว่ยสุ่ม โดยสุ่มอย่างงา่ย 

ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างแต่ละโรงเรียนที่สุม่ได้ตามข้อ 2 ด้วยวิธีการเทียบ

บัญญัติไตรยางศ์ ได้กลุ่มตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 280 คน สามารถสรุปได้ ดังตาราง 5 

ตาราง 5 แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตาม อ าเภอ และโรงเรียน 

โรงเรยีน จ ำนวนประชำกร จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง 

จังหวัดนครพนม 

อ ำเภอเมืองนครพนม จ ำนวน 7 โรงเรียน 

1. ปิยะมหาราชาลัย 10 7 

2. ค าเตยอุปถัมภ์ 3 2 

3. นครพนมวิทยาคม  15 10 

4. ศรโีคตรบูรณ์ 3 2 

5. บ้านผึ้งวิทยาคม 3 2 

6. ศรบีัวบานวิทยาคม 2 1 

7. วังกระแสวิทยาคม 2 1 

รวม 38 25 

อ ำเภอท่ำอุเทน จ ำนวน 6 โรงเรียน 

8. อุเทนพัฒนา   12 8 

9. ไชยบุรีวทิยาคม 3 2 

10. พะทายพิทยาคม   6 4 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

โรงเรยีน จ ำนวนประชำกร จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง 

11. รามราชพิทยาคม   2 1 

12. ท่าจ าปาวิทยา 1 - 

13. เชยีงยืนวิทยา - - 

รวม 24 15 

อ ำเภอธำตุพนม จ ำนวน 6 โรงเรยีน 

14. ธาตุพนม 13 9 

15. อุ่มเหม้าประชาสรรค์ 6 4 

16. โพนแพงพทิยาคม 2 1 

17. กุดฉิมวิทยาคม 1 - 

18. วัดบึงเหล็ก  

ในพระบรมราชานุเคราะห์ 

1 - 

19. นาถ่อนพัฒนา 3 2 

รวม 26 16 

อ ำเภอนำแก จ ำนวน 5 โรงเรียน 

20. นาแกพิทยาคม 6 4 

21. พระซองสามัคคีวิทยา 3 2 

22. หนองบ่อวทิยานุกูล 1 - 

23. ธรรมากรวิทยานุกูล 2 1 

24. นาแกสามัคคีวิทยา 14 10 

รวม 26 17 

อ ำเภอนำหว้ำ จ ำนวน 4 โรงเรยีน 

25. นาหว้าพิทยาคม    6 4 

26. ดอนเสียวแดงพทิยาคม   2 1 

27. อุดมพัฒนศกึษา   2 1 

28. นางัวราษฎร์รังสรรค์ 2 1 

รวม 12 7 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

โรงเรยีน จ ำนวนประชำกร จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง 

อ ำเภอปลำปำก จ ำนวน 6 โรงเรียน 

29. ปลาปากวิทยา 5 4 

30. กุตาไก้วทิยาคม 4 3 

31. มัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม 3 2 

32. ธรรมโฆษิตวทิยา 1 - 

33. โคกสว่างประชาสรรค์ 1 - 

34. มหาชัยวิทยาคม 3 2 

รวม 17 11 

อ ำเภอเรณูนคร จ ำนวน 2 โรงเรียน 

35. เรณูนครวิทยานุกูล 18 13 

36. ดงดาวแจ้งพัฒนศกึษา 2 1 

รวม 20 14 

อ ำเภอศรสีงครำม จ ำนวน 6 โรงเรียน 

37. สหราษฏร์รังสฤษดิ์   8 6 

38. สามผงวิทยาคม 1 - 

39. สนธิราษฎร์วทิยา 3 2 

40. นาค าราษฎร์รังสรรค์ 1 - 

41. นาเดื่อพิทยาคม 1 - 

42. บ้านข่าพิทยาคม   4 3 

รวม 18 11 

อ ำเภอโพนสวรรค์ จ ำนวน 2 โรงเรียน 

43. โพนสวรรค์ราษฏรพ์ัฒนา   6 4 

44. ค้อวิทยาคม 3 2 

รวม 9 6 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

โรงเรยีน จ ำนวนประชำกร จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง 

จังหวัดมุกดำหำร 

อ ำเภอเมืองมุกดำหำร จ ำนวน 11 โรงเรยีน 

45. มุกดาหาร 11 8 

46. นาโสกวิทยาคาร 2 1 

47. ผึ่งแดดวิทยาคาร 3 2 

48. นวมินทราชูทิศ อีสาน 4 3 

49. ค าป่าหลายสรรพวิทย์ 3 2 

50. ดงเย็นวิทยาคม 3 2 

51. นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 1 - 

52. มุกดาวิทยานุกูล 6 4 

53. จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 8 6 

54. ดงมอนวิทยาคม 3 2 

55. เมืองมุกวิทยาคม 2 1 

รวม 46 31 

อ ำเภอนิคมค ำสร้อย จ ำนวน 5 โรงเรียน 

56. ค าสรอ้ยพิทยาสรรค์ 7 5 

57. อุดมวิทย์ 2 1 

58. ร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 2 1 

59. แวงใหญ่พิทยาสรรค์ 1 - 

60. โชคชัยวิทยา 2 1 

รวม 14 8 

อ ำเภอดงหลวง จ ำนวน 2 โรงเรยีน 

61. ดงหลวงวิทยา 4 3 

62. กกตูมประชาสรรค์ฯ 2 1 

รวม 6 4 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

โรงเรยีน จ ำนวนประชำกร จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง 

อ ำเภอค ำชะอี จ ำนวน 5 โรงเรยีน 

63. ค าชะอีวทิยาคาร 7 5 

64. ค าบกวิทยาคาร 2 1 

65. ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 3 2 

66. ค าชะอีพิทยาคม 3 2 

67. เหล่าประชาอุทิศ 2 1 

รวม 17 11 

อ ำเภอหนองสูง จ ำนวน 3 โรงเรียน 

68. หนองสูงสามัคคีวิทยา 6 4 

69. พลังราษฎรพ์ิทยาสรรพ์ 1 - 

70. หนองแวงวทิยาคม 2 1 

รวม 46 5 

รวมทั้งหมด 319 280 

  

 3. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย  

 เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยครั้งนี้ ไดแก่แบบสอบถามสมรรถนะครูสอน

ภาษาอังกฤษ แบงออกเป็น 2 ตอน ดังนี้      

  ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผูต้อบ เป็นการตรวจสอบรายการ (Checklist)  

มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจข้อมูลพืน้ฐานของผูต้อบ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศกึษา และ

ประสบการณในการสอน      

  ตอนที่ 2 สอบถามสมรรถนะครูภาษาอังกฤษเป็นแบบมาตรประมาณค่า  

(Rating Scale) 5 ระดับ คอื มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด มีเนื้อหาครอบคลุม

องค์ประกอบ 3 ด้าน คอื ด้านความรู ด้านทักษะ และ ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล  

จ านวน 67 ขอ 
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 4. กำรสร้ำงเครื่องมือใช้ในกำรวิจัย  

 ในการสร้างเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยมีขั้นตอน ดังนี้   

  ขั้นที่ 1 ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ผูว้ิจัยท าการศึกษาและสังเคราะห

ทฤษฎี แนวคิด เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะครูและสมรรถนะครูที่สอน

ภาษาอังกฤษ เพื่อน ามาสร้างกรอบแนวคิดของสมรรถนะครูสอนภาษาอังกฤษ จ าแนก

องค์ประกอบย่อยเป็น 3 ด้าน ไดแก ด้านความรู ด้านทักษะ ดา้นคุณลักษณะส่วนบุคคล      

  ขั้นที่ 2 เขียนนยิามเชิงปฏิบัติการตัวบ่งชีส้มรรถนะครูสอนภาษาอังกฤษให้

ครอบคลุม องคป์ระกอบ 3 ด้านอย่างชัดเจนและสามารถวัดได  

  ขั้นที่ 3 ศกึษาวิธีการสร้างแบบสอบถามและก าหนดรูปแบบสอบถามจาก

เอกสาร พื้นฐานการวิจัยการศกึษา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง     

  ขั้นที่ 4 สร้างเครื่องมอืแบบสอบถามความคิดเห็นส าหรับผูเ้ชี่ยวชาญ 

ด้านการสอนภาษาอังกฤษ จ านวน 73 ขอ เกี่ยวกับการก าหนดองค์ประกอบย่อยตัวบ่งชี้

สมรรถนะครูสอนภาษาอังกฤษ น าแนวค าถามเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบ

ความเหมาะสมของค าถาม น ามาสังเคราะหพิจารณาเลือกข้อมูลที่มีความถี่ในการตอบ

ของครูผู้เช่ียวชาญ รอ้ยละ 50 ขึน้ไป      

  ขั้นที่ 5 สร้างเครื่องมอืแบบสอบถามสมรรถนะครูสอนภาษาอังกฤษ  

สร้างแบบสอบถามตามตัวบ่งชีม้ีลักษณะข้อค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) 5 ระดับ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ ด้านความรู้ จ านวน 25 ขอ   

ด้านทักษะ จ านวน 31 ขอ ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล จ านวน 17 ขอ รวมทั้งหมด 73 ขอ  

  ขั้นที่ 6 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาความเหมาะสม

ของขอ้ความ (หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา : Validity) โดยพิจารณาจากค่า IOCจะต้องมีคา่

มากกว่าหรือเท่ากับ .50 จ านวน 5 คน ผูเ้ช่ียวชาญประกอบด้วย    

   1. อาจารย์ระดับอุดมศกึษาที่มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ด้านการสอน

ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 3 คน         

   2. ครูระดับมัธยมศกึษาที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าช านาญการพิเศษ มี

ความรู ้และประสบการณส์อนภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 2 คน 

  ขั้นที่ 7 ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามผูเ้ชี่ยวชาญเสนอแนะ     

  ขั้นที่ 8 น าไปทดลองใช้ (Try Out) กับครูสอนภาษาอังกฤษที่ไม่ใชก่ลุ่ม

ตัวอย่างในสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 จ านวน 30 คน จากนั้น
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น าผลการทดลองใช้แบบสอบถามมาหาคุณภาพ โดยวิเคราะหห์าค่าอ านาจจ าแนก (r)  

รายข้อโดยใช้ค่า Item total Correlation และหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ทั้งฉบับ 

โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ด้วยวิธีของครอนบาค (Cronbach)    

  ขั้นที่ 9 หาคุณภาพของแบบสอบถามเป็นรายข้อ โดยวิเคราะหห์า 

ค่าอ านาจจ าแนก (r) รายข้อโดยใช้ค่า Item total Correlation และหาค่าความเชื่อมั่น 

(Reliability) ทั้งฉบับโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ด้วยวิธีของครอนบาค (Cronbach)    

  ขั้นที่ 10 น าแบบสอบถามจ านวน 67 ขอ มาหาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับด้วย

สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบัค (Cronbach) 

  ขั้นที่ 11 พิมพ์แบบสอบถามเป็นฉบับจรงิน าไปเก็บข้อมูล เพื่อตรวจสอบ

ความตรงของ โมเดลในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor 

Analysis)      

  ขั้นที่ 12 ไดตัวบ่งชีส้มรรถนะครูสอนภาษาอังกฤษ จากองค์ประกอบหลัก  

3 องค์ประกอบ    

 5. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

  1. ผู้วจิัยท าหนังสือขออนุญาตจากบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนครถึงผู้บริหารโรงเรียนในโรงเรยีนครูกลุ่มตัวอย่าง เพื่อขอความรว่มมอืในการเก็บ

ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง โดยผูว้ิจัยจัดส่งแบบสอบถามด้วยตนเองและทางไปรษณีย์  

  2. การวิจัยแบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี ้  

   2.1 ระยะที่ 1 ก าหนดองค์ประกอบหลัก 3 ตัว ประกอบด้วย 14 

องค์ประกอบย่อย ตัวบ่งชี ้67 ตัว จากการสอบถามผูเ้ชี่ยวชาญด้วยแบบสอบถาม  

   2.2 ระยะที่ 2 เก็บข้อมูลกับครูสอนภาษาอังกฤษที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

  3. น าแบบสอบถามที่ไดมาตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของขอ้มูล 

จากนั้นน าข้อมูลที่ไดทั้งหมดไปลงรหัสเพื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป  

 6. กำรจัดกระท ำกับข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูล  

 ผูว้ิจัยก าหนดแนวทางในการวิเคราะห์ขอ้มูลและใช้ค่าสถิติตา่ง ๆ ดังนี้ 

  1. การวิเคราะหข์้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง  

  2. การสังเคราะหความคิดเห็นจากผูเ้ชี่ยวชาญที่ตอบแบบสอบถาม  

โดยคัดเลือกความคิดเห็นที่มีความสอดคล้องกัน  
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  3. การสังเคราะหข้อสรุปจากแบบสอบถามตัวบ่งชีย้่อย ของสมรรถนะครู

สอนภาษาอังกฤษ  

  4. การวิเคราะหค์่าเฉลี่ยเลขคณิต (mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ของตัวแปร  

  5. วิเคราะหค์่าอ านาจจ าแนกโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร

สันและค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cranach’s Alpha 

Coefficient)   

  6. การตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเนือ้หา (Content Validity) ด้วยการ

ตรวจสอบความสอดคลองและเหมาะสมของประเด็นย่อยกับสมรรถนะที่ตอ้งการวัดจาก

ผูเ้ชี่ยวชาญชาญ จ านวน 5 คน แลวหาค่าเฉลี่ย    

  7. การวิเคราะหเ์พื่อทดสอบสมมุตฐิานการวิจัย   

 7. สถิติที่ใช้กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

  1. สถิตทิี่ใชต้รวจสอบคุณภาพเครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย    

   1.1 การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม (Content Validity) 

โดยอาศัยผู้เช่ียวชาญแลวหาค่าเฉลี่ย (mean) (บุญชม ศรสีะอาด และคณะ, 2553, หนา้ 

112)  

   1.2 หาค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามรายข้อกับคะแนนรวม (Item 

Total Correlation) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (𝑟𝑥𝑦) ดังนี้   

(สมนึก ภัททิยธนี, 2555, หนา้ 54)  

             1.3 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัด โดยใช้คา่สัมประสิทธิ์แอลฟา  

(α-coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)  

  2. สถิตพิืน้ฐานที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล    

   2.1 ค่าเฉลี่ย (mean)  

   2.2 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

   2.3 ร้อยละ (percentage)    

  3. การวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยืนยัน 

   3.1. สถิตทิี่ใชใ้นการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูล 

เชงิประจักษ์ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542, หนา้ 56) 
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    3.1.1 ค่าสถิตไิค-สแควร์ (Chi-Square Statistic : 𝑥2) เป็นค่าสถิตทิี่

ใชท้ดสอบสมมตฐิานทางสถิติวา่ฟังก์ชันความกลมกลืนมีคา่เป็นศูนย์ ค่าสถิตไิค–สแควร์ 

มีคา่ต่ ามากยิ่งมีคา่ใกล้ศูนย์มากเท่าไร หรอืค่าใกล้เคียงกับจ านวนองศาแห่งความเป็นอิสระ 

(Degree of Freedom : df) แสดงวา่ โมเดลทางทฤษฎีมีความสอดคลองกับข้อมูล 

เชงิประจักษ์  

    3.1.2 ดัชนีวัดความกลมกลืนเปรียบเทียบ (Comparative fit index : 

CFI) มีพสิัยอยู่ตัง้แต่ 0 ถึง 1   

    3.1.3 ดัชนคี่ารากก าลังสองเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนในการ

ประมาณค่า (Root Mean Square Error of Approximation : RMSEA) มีคา่ตั้งแต่ 0 ถึง 1  

      

ระยะท่ี 3 กำรสร้ำงคู่มอืกำรใช้ตัวบ่งชี้สมรรถนะครูภำษำอังกฤษ 

ในโรงเรียน สังกดัส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศกึษำมัธยมศึกษำ เขต 22  

 ผูว้ิจัยได้ด าเนินการการสร้างคู่มอืการใช้ตัวบ่งช้ีสมรรถนะครูภาษาอังกฤษ 

ในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ดังนี้ 

  3.1 ศกึษาแนวทางการจัดท าคู่มอืการใช้ตัวบ่งชีส้มรรถนะครูภาษาอังกฤษ 

ในโรงเรยีน 

   3.1.1 ศกึษาองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชีส้มรรถนะ

ครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22  

เพื่อสร้างคู่มือการใช้ตัวบ่งชี้สมรรถนะครูภาษาอังกฤษ 

   3.1.2 ศกึษาการจัดท าคู่มอืจากเอกสารและงานวิจัย เพื่อให้การจัดท า

คู่มอืการใชต้ัวบ่งช้ีสมรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 มคีวามชัดเจน ถูกต้อง เหมาะสม 

  3.2 วางแผนการด าเนินการจัดท าคู่มอืการใชต้ัวบ่งชีส้มรรถนะครู

ภาษาอังกฤษในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 22 

   3.2.1 เขียนร่างคู่มอืการใช้ตัวบ่งชีส้มรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีน 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ประกอบด้วย 

    3.2.1.1 ความเป็นมาและแนวคิดของสมรรถนะครูภาษาอังกฤษ 

ในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 
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    3.2.1.2 นยิาม องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้

แหลง่ขอ้มูลในการวัดตัวบ่งชี้ 

    3.2.1.3 สรุปผลการประเมินสมรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีน 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

   3.2.2 น าร่างคู่มอืการใชต้ัวบ่งชีส้มรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีน 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 เสนอครูผูส้อนภาษาอังกฤษ 5 คน 

ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความเหมาะสมและความสอดคล้องของเครื่องมอื 

(สุวิมล, 2550) โดยการหาค่าดัชนคีวามสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence/ 

IOC) ความคิดเห็นของครูสอนภาษาอังกฤษ เพื่อคัดเลือกเฉพาะข้อความที่เหมาะสม 

ในการสร้างคู่มอื มีคา่ IOC = 0.50 ขึ้นไป โดยมีคา่ความสอดคล้องความเหมาะสม 

ในการสร้างคู่มอืการใชต้ัวบ่งช้ีสมรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ตัง้แต่ 0.60–1.00 ได้ก าหนดระดับความคิดของครูสอน

ภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

    +1 เมื่อแน่ใจว่าข้อความนั้นมีความเหมาะสมในการสร้างคู่มอืการใช้ 

ตัวบ่งชีส้มรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22 

    0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อความนั้นมคีวามเหมาะสมในการสร้างคู่มือการใช้

ตัวบ่งชีส้มรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22 

    -1 เมื่อแน่ใจว่าข้อความนั้นไมม่ีความเหมาะสมในการสร้างคู่มือ 

การใชต้ัวบ่งชีส้มรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

มัธยมศกึษา เขต 22 

  3.3 ด าเนนิการจัดท าคู่มอืการใชต้ัวตัวบ่งชีส้มรรถนะครูภาษาอังกฤษ 

ในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22  

   3.3.1 จัดท าร่างคู่มอืการใช้ตัวบ่งชีส้มรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีน 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 
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   3.3.2 น าร่างคู่มอืการใช้ตัวบ่งชีส้มรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีน 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ที่ได้จากการวิเคราะหค์่าดัชน ี

ความสอดคล้องที่อยู่ในระดับเหมาะสม ใหอ้าจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบและให้

ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไข 

   3.3.3 จัดท าคู่มอืการใช้ตัวบ่งชีส้มรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีน 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ฉบับสมบูรณ์  

  3.4 ตรวจสอบความเหมาะสมของคู่มือการใชต้ัวบ่งชีส้มรรถนะครู

ภาษาอังกฤษในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 22  

โดยครูสอนภาษาอังกฤษ 5 คน 

   3.4.1 แบบสอบถามวัดระดับความเหมาะสมของคู่มือการใชต้ัวบ่งชี้

สมรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

เขต 22 เป็นแบบมาตราประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามรูปแบบของ Likert’ s 

Scale ซึ่งมีรายละเอียดระดับคะแนนที่ให้ความหมาย ดังนี้ 

    ระดับ 5 หมายถึง คู่มอืการใช้ตัวบ่งช้ีมีความเหมาะสมมากที่สุด 

    ระดับ 4 หมายถึง คู่มอืการใช้ตัวบ่งช้ีมีความเหมาะสมมาก 

    ระดับ 3 หมายถึง คู่มอืการใช้ตัวบ่งช้ีมีความเหมาะสมปานกลาง  

    ระดับ 2 หมายถึง คู่มอืการใชต้ัวบ่งชีม้ีความเหมาะสมน้อย 

    ระดับ 1 หมายถึง คู่มอืการใชต้ัวบ่งชี้มีความเหมาะสมน้อยที่สุด 

   3.4.2 วิเคราะหข์้อมูลความเหมาะสมของคู่มือการใชต้ัวบ่งชีส้มรรถนะครู

ภาษาอังกฤษในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 22  

โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

มาเปรียบเทียบกับการแปลผลที่ก าหนด ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ 

ซึ่งผูว้ิจัยได้ ก าหนดเกณฑ์การแปลความหมาย ดังนี้ (สุทธิธัช คนกาญจน์, 2547) 

    ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง คู่มอืการใช้ตัวบ่งช้ีมีความเหมาะสม

มากที่สุด     

    ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง คู่มอืการใช้ตัวบ่งช้ีมีความเหมาะสม

มาก    

    ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง คู่มือการใช้ตัวบ่งช้ีมีความเหมาะสม

ปานกลาง    
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    ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง คู่มอืการใช้ตัวบ่งช้ีมีความเหมาะสม

น้อย 

    ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง คู่มือการใช้ตัวบ่งชีม้ีความเหมาะสม

น้อยที่สุด 

    จากขั้นตอนการด าเนินวิจัยทั้ง 3 ระยะ สามารถสรุปเป็นตาราง ได้

ดังนี้
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ตาราง 6 แสดงระยะการวิจัย วิธีการด าเนินการวิจัย ผูใ้หข้้อมูล การวิเคราะหข์้อมูล เวลาด าเนินการ และผลที่ได้รับ 

ระยะของกำรวจิัย วธิีกำรด ำเนินกำรวจิัย ผู้ให้ข้อมูล กำรวเิครำะห์ข้อมูล เวลำท่ีด ำเนินกำร ผลท่ีได้รับ 

ระยะที่ 1 พัฒนาตัวบ่งชี้

สมรรถนะครูภาษาอังกฤษใน

โรงเรียน สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา

เขต 22 

1. ศกึษาเอกสารและวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตัวบง่ชี ้

ประสิทธิผลของโรงเรียน  

2. วเิคราะห์และสังเคราะห์ 

องค์ประกอบ และตัวบง่ชีท้ี่ได้

จากการศึกษาเอกสารและ

งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง 

1. เอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง 

1. วเิคราะห์เชงิเนือ้หา 

2. วเิคราะห์องค์ประกอบและ

ตัวบ่งชี ้

มิถุนายน 2562 

กรกฎาคม–พฤศจกิายน

2562 

ตัวบ่งชีส้มรรถนะครู

ภาษาอังกฤษ 

ระยะที่ 2 ตรวจสอบ 

ความสอดคล้องของโมเดล

โครงสรา้งที่พัฒนาขึน้กับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์  

1. สร้างแบบสอบถามและหา 

ประสิทธิภาพ  

2. ทดลองใชก้ับครูที่ไม่ใช่ กลุ่ม

ตัวอย่าง (Try out)  

3. เก็บข้อมลูกับกลุ่มตัวอย่าง 

โดยใช ้แบบสอบถาม  

4. การวิเคราะห์ข้อมูล  

1. ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน  

  

2. ครูสอนภาษาอังกฤษ

จ านวน 30 คน  

3. ครูสอนภาษาอังกฤษ

จ านวน 280 คน 

1. หาคา่ IOC 

 

 

 

2. โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 

 

ธันวาคม 2562 

 

มกราคม 2563 

 

กุมภาพันธ์ 2563 

 

เมษายน-มิถุนายน 2563 

ตัวบ่งชีส้มรรถนะครู

ภาษาอังกฤษใน

โรงเรียนที่มีความ

สอดคล้องกับข้อมูล

เชิงประจักษ ์

ระยะที่ 3 การสรา้งคู่มือตัว

บ่งชีส้มรรถนะครู

ภาษาอังกฤษในโรงเรียน 

1. ศึกษาแนวทางการจัดท าคู่มือ 

2. วางแผนการด าเนินการจัดท า

คู่มือ 

3. ด าเนินการจัดท าคู่มือ  

4. ตรวจสอบความเหมาะสมของ 

คู่มือการใชต้ัวบ่งชี้.   

5. เขียนรายงานการวิจัย 

 

 

 

 

ครูสอนภาษาอังกฤษ

จ านวน 5 คน  

ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) 

 

 

วิเคราะห์ ข้อมลูโดยใช ้

โปรแกรม LISREL 

พฤศจิกายน 2563 คู่มือการใชต้ัวบ่งชี้

สมรรถนะครู

ภาษาอังกฤษใน

โรงเรียน  
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตัวบ่งชีส้มรรถนะครูภาษาอังกฤษใน

โรงเรียน ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้างตัวบ่งชีส้มรรถนะครูภาษาอังกฤษ

ที่พัฒนาขึน้กับข้อมูลเชิงประจักษ์ และพัฒนาคู่มอืการใชต้ัวบ่งชีส้มรรถนะครูภาษาอังกฤษ

ในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

 ผลการน าเสนอเป็นล าดับขั้นตอนตอ่ไปนี ้ 

  ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของข้อมูลสถานภาพของ

ผู้ตอบแบบสอบถามและผลการพัฒนาตัวบ่งช้ีประสิทธิผลของโรงเรยีน สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 22 

   1.1 ผลการวิเคราะหค์่าสถิติพืน้ฐานของข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบ

แบบสอบถาม  

   1.2 พัฒนาตัวบ่งชีส้มรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีน สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

  ตอนที่ 2 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสรา้งตัวบ่งชี้

สมรรถนะครูภาษาอังกฤษที่พัฒนาขึน้กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนี้  

   2.1 ผลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยืนยันเพื่อสร้างสเกลองค์ประกอบ  

   2.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชงิยืนยันอันดับสองเพื่อพัฒนาโมเดล

โครงสรา้งโครงสร้างตัวบ่งชี้สมรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีนที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูล 

เชงิประจักษ์  

   2.3 น้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ขององค์ประกอบหลัก 

โครงสรา้งตัวบ่งชีส้มรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22 

  ตอนที่ 3 ผลการตรวจสอบความเหมะสมของคู่มือการใช้ตัวบ่งชีส้มรรถนะ

ครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 
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สัญลักษณ์และอักษรย่อท่ีใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล  

 เพื่อให้สะดวกในการท าความเข้าใจผูว้ิจัยจึงน าเสนอเป็นล าดับ ดังต่อไปนี ้ 

  1. สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใชใ้นการวิเคราะหข์้อมูล เพื่อให้เกิดความเข้าใจ

ตรงกันในการน าเสนอและการแปรความหมายผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจัยได้ก าหนด

สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล ดังนี ้ 

   1.1 อักษรย่อที่ใช้แทนองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย  

    KL แทน องค์ประกอบด้านความรู้ วัดจากองค์ประกอบย่อย  

5 องค์ประกอบ  

     KL1 แทน ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีการสอน

ภาษาอังกฤษ  

     KL2 แทน ความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับผูเ้รียน 

     KL3 แทน ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการสอน

ภาษาอังกฤษ 

     KL4 แทน ความรูเ้รื่องภาษาศาสตร์ 

     KL5 แทน ความเข้าใจในวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่าง

ภาษากับวัฒนธรรม   

    SK แทน องคป์ระกอบด้านทักษะ วัดจากองค์ประกอบย่อย 6 

องค์ประกอบ 

     SK1 แทน ทักษะการพัฒนาตนเอง 

     SK2 แทน ทักษะการใชส้ื่อเทคโนโลยี 

     SK3 แทน ทักษะการสื่อสาร 

     SK4 แทน ทักษะการท างานร่วมกับผูอ้ื่น 

     SK5 แทน ทักษะการวัดและประเมินผล 

     SK6 แทน ทักษะการจัดการเรียนรู้  

    PC แทน องค์ประกอบด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล วัดจาก

องค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ 

     PC1 แทน แรงจูงใจใฝ่เรยีนรู้ 

     PC2 แทน บุคลิกลักษณะ 

     PC2 แทน คุณธรรมจรยิธรรม 
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   1.2 สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใชแ้ทนค่าสถิติ   

    X̅   แทน ค่าเฉลี่ย (mean) 

    S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

    Skew  แทน ค่าที่ใชว้ัดความเบ้ของโค้งความถี่ 

    Kur  แทน ค่าที่ใชว้ัดความโด่งของโค้งปกติ 

    r   แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s product 

moment correlation coefficient) 

    R2  แทน ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณยกก าลังสอง (squared multiple 

correlation) หรอืสัมประสิทธิ์การพยากรณ์  

    𝑥2 แทน ค่าสถิตไิค-สแควร์ (chi-square) 

    df   แทน องศาอิสระ (degree of freedom)  

    **  แทน มนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01) 

    GFI  แทน ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเหมาะสม (goodness of fit 

index) 

    AGFI  แทน ดัชนีวัดระดับความความสอดคล้องเหมาะสมที่ปรับแก้

แล้ว (adjusted goodness of fit index) 

    RMSEA แทน ดัชนีคา่ความคลาดเคลื่อนในการประมาณ 

ค่าพารามิเตอร์ (root mean square error of approximation) 

    b   แทน น้ าหนักองค์ประกอบ  

    SE  แทน ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (standard error)  

    FS  แทน ค่าสัมประสิทธิ์ คะแนนองค์ประกอบ  

    e   แทน ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (error) ของตัวบ่งชี้ 

      แทน ตัวบ่งชี้ (ตัวแปรที่สังเกตได้) 

      แทน องคป์ระกอบย่อย (ตัวแปรแฝง)  

      แทน องคป์ระกอบหลัก (ตัวแปรแฝง) 

      แทน ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม

หัวลูกศรแสดงแสดงทิศทางของอทิธิพล 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้ิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูลตามล าดับ ดังนี ้ 

  ตอนที่ 1 การวิเคราะหค์่าสถิติพื้นฐานของข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบ

แบบสอบถามและค่าสถิตพิื้นฐานความเหมาะสมของตัวบ่งชีส้มรรถนะครูภาษาอังกฤษ 

ในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

   1. ผลการวเิคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

   จากแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับกลับคืนมา จ านวน 280 ฉบับ  

คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของแบบสอบถามจ านวนทั้งหมดที่ส่งไป ผู้วจิัยได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์

แสดงสถานภาพครูภาษาอังกฤษ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22  

ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม เป็นความถี่และค่าร้อยละ ดังนี้ 

ตาราง 7 ความถี่และร้อยละของขอ้มูลแสดงสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง 

ข้อมูลสถานภาพ ความถี ่ ร้อยละ 

1. เพศ 

    1.1 ชาย 

    1.2 หญิง 

 

91 

189 

 

32.5 

67.5 

รวมทั้งหมด 280 100 

2. วุฒกิารศึกษา 

    2.1 ปริญญาตรี 

    2.2 ปริญญาโท 

    2.3 ปริญญาเอก 

 

200 

77 

3 

 

71.3 

27.5 

1.1 

รวมทั้งหมด 280 100 

3. อายุ 

    3.1 20-30 ป ี

    3.2 31-40 ป ี

    3.3 41-50 ป ี

    3.4 51 ปีขึ้นไป 

 

98 

154 

21 

7 

 

31.4 

55 

11.1 

2.5 

รวมทั้งหมด 280 100 
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ตาราง 7 (ต่อ) 

ข้อมูลสถานภาพ ความถี ่ ร้อยละ 

4. ประสบการณ์ในการปฏบัิตงิาน 

    4.1 1-5 ปี 

    4.2 6-10 ป ี

    4.3 มากกว่า 10 ปี 

 

82 

61 

137 

 

29..3 

21.8 

48.9 

รวมทั้งหมด 280 100 

5. ขนาดโรงเรียน 

    5.1 ขนาดเล็ก 

    5.2 ขนาดกลาง 

    5.3 ขนาดใหญ ่

 

28 

160 

92 

 

10 

57.1 

32.9 

รวมทั้งหมด 280 100 

  

 ผลการวิเคราะหข์้อมูลตามตารางที่ 7 พบว่า ครูส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 

189 คน คิดเป็นรอ้ยละ 67.50 เป็นเพศชาย จ านวน 91 คน คิดเป็นรอ้ยละ 32.5 ตามล าดับ  

เมื่อจ าแนกตามวุฒิการศกึษาสูงสุด พบว่า ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตร ีจ านวน 

187 คน คิดเป็นร้อยละ 66.8 รองลงมา ปริญญาโท จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5

และปริญญาเอก จ านวน 3 คน คิดเป็นรอ้ยละ 1.1 เมื่อจ าแนกตามประสบการณ์ในการ

ท างาน พบว่า สว่นใหญ่มีประสบการณใ์นการท างาน มากกว่า 10 ปี จ านวน 137 คน  

คิดเป็นรอ้ยละ 48.9 รองลงมา คอื มปีระสบการณ์ในการท างาน 1-5 ปี จ านวน 82 คน 

คิดเป็นรอ้ยละ 29.3 และมีประสบการณใ์นการท างานน้อยที่สุดคือ 6-10 ปี จ านวน 61 คน 

คิดเป็นรอ้ยละ 21.8 ตามล าดับ เมื่อจ าแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า ขนาดโรงเรียนสูงสุด 

คือ โรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 160 คน คิดเป็นรอ้ยละ 57.1 รองลงมา คือ โรงเรียน 

ขนาดใหญ่ 92 คน คดิเป็นร้อยละ 32.9 และนอ้ยที่สุดคือโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 28 คน  

คิดเป็นรอ้ยละ 10 ตามล าดับ 
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   2. ผลการพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีน 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 22 

   ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเบ้ และความโด่งของตัวบ่งชี้

สมรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา  

เขต 22 แสดงในตาราง 8 

 

ตาราง 8 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเบ้ และความโด่งของตัวบ่งชีส้มรรถนะ   

            ครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่ การศกึษามัธยมศึกษา  

            เขต 22 ด้านองค์ประกอบด้านความรู้ 

ล าดับที่ องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งช้ี �̅� S.D. Skew Kur 
ความ

เหมาะสม 

องค์ประกอบหลักที่ 1 ด้านความรู้ 

องค์ประกอบย่อยที่ 1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ 

1 มีวิธีการสอนหรือเทคนิคการสอนที่น่าสนใจ 

เขา้ใจงา่ย 

4.23 .68 -.34 -.86 มาก 

2 มีวิธีการสอนที่ท าให้ผูเ้รียนเขา้ใจเนือ้หา 4.29 .66 -.49 -.42 มาก 

3 จัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่

สอดคล้องกับเนือ้หา 

4.39 .71 -.74 -.70 มาก 

4 สามารถบูรณาการกิจกรรมกับเนือ้หา 4.31 .70 -.60 -.57 มาก 

5 มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 4.353 .64 -.49 -.67 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.32 .68 -.53 -.64 มาก 

องค์ประกอบย่อยที่ 2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้เรียน 

6 สามารถจัดการเรียนรู้ได้ตามความสนใจของ

ผูเ้รียน 

4.17 .71 -.33 -.79 มาก 

7 สามารถจัดการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับระดับของ

ผูเ้รียน 

4.33 .68 -.60 -.46 มาก 

8 เปดิโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการ

เรียนรู้ 

4.35 .68 -.65 -.42 มาก 

9 มีความรู้ด้านจติวิทยา เพื่อพัฒนาผู้เรียน 4.24 .72 -.57 -.32 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.27 .70 -.54 -.50 มาก 

องค์ประกอบย่อยที่ 3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ 

10 มีความรู้เก่ียวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขัน้พืน้ฐาน 

4.32 .70 -.74 .01 มาก 

11 มีความรู้เก่ียวกับหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

4.46 .64 -.88 .08 มาก 

12 มีความสามารถในการวิเคราะห์หลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 2551 

4.30 .72 -.93 1.21 มาก 
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ตาราง 8 (ต่อ) 

ล าดับที่ องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งช้ี �̅� S.D. Skew Kur 
ความ 

เหมาะสม 

องค์ประกอบย่อยที่ 3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ 

13 สามารถวิเคราะห์เนือ้หาหลักสูตรกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

2551 

4.33 .72 -.83 .44 มาก 

14 สามารถน าหลักสูตรที่วิเคราะห์มา

ปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน

ให้เขา้กับบริบทผูเ้รียน 

4.30 .69 -.62 -.21 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.34 .69 -.80 .30 มาก 

องค์ประกอบย่อยที่ 4 ความรู้เร่ืองภาษาศาสตร์ 

15 เขา้ใจในระบบเสียงของภาษาอังกฤษ 4.35 .66 -.55 -.70 มาก 

16 สามารถให้ความหมายของค าศัพท์

ภาษาอังกฤษ 

4.41 .64 -.65 -.56 มาก 

17 มีความรู้และเขา้ใจในโครงสร้างไวยกรณ์ของ

ภาษาอังกฤษ 

4.38 .66 -.71 -.25 มาก 

18 มีความรู้และความเขา้ใจในหน้าท่ีค าศัพท์

ภาษาอังกฤษ 

4.38 .66 -.70 -.26 มาก 

19 รู้และเขา้ใจในลักษณะและบริบทของ

ภาษาอังกฤษ 

4.32 .67 -.58 -.42 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.37 .66 -.64 -.44 มาก 

องค์ประกอบย่อยที่ 5 ความเข้าใจในวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม 

20 สามารถเขา้ใจในวิถีการด าเนินชวีิตของเจา้ของ

ภาษา 

4.37 .68 -.76 -.02 มาก 

21 รู้และเขา้ใจความเช่ือ คา่นิยม ของเจา้ของ

ภาษา 

4.37 .67 -.76 .04 มาก 

22 มีความเขา้ใจในพิธกีรรม ภูมิปัญญา ของ

เจา้ของภาษา 

4.27 .78 -.93 .71 มาก 

23 เขา้ใจและสามารถถ่ายทอดความรู้

ขนบธรรมเนียมประเพณีของเจา้ของภาษา 

4.33 .71 -.84 .27 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.34 .71 -.82 .25 มาก 

  

 จากตาราง 8 พบว่า ตัวบ่งชี้สมรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 องค์ประกอบหลัก ด้านความรู้  

มีคา่เฉลี่ยอยู่ในระดับมากทั้งภาพรวมและองค์ประกอบย่อย โดยเรียงล าดับจาก  

มากไปหาน้อย คือ ความรูเ้รื่องภาษาศาสตร์ (X̅ = 4.37, S.D. = 0.71) ความรูค้วามเข้าใจ

เกี่ยวกับหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ (X̅ = 4.34, S.D. = 0.69) ความเข้าใจใน

วัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม(X̅ = 4.34, S.D. = 0.71) ความรู้
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ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ (X̅ = 4.32, S.D. = 0.68) และความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับผูเ้รียน (X̅ = 4.27, S.D. = 0.72) เมื่อพิจารณาภาพรวมองค์ประกอบ

หลัก ด้านความรู้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X̅ = 4.33, S.D. = 0.69 ) 

 และเมื่อพิจารณาความเบ้ (Skewness) จากตารางพบว่า ขอ้มูลมีลักษณะ 

เบ้ซ้าย (หากค่า skewness > 0 แสดงว่า เบ้ขวา, skewness < 0 แสดงว่า เบ้ซ้าย และ

skewness = 0 แสดงวา่ สมมาตร) และเมื่อพิจารณาความโด่ง (Kurtosis) พบว่า ขอ้มูลมี

ลักษณะโด่งมากกว่าปกติ (หากค่า kurtosis > 0 แสดงว่า โด่งมากกว่าปกติ, kurtosis< 0 

แสดงวา่ โด่งนอ้ยกว่าปกติ และ kurtosis = 0 แสดงว่า โด่งปกติ) แสดงว่าการแจงแจงของ

ข้อมูลมีลักษณะเข้าใกล้การแจกแจงปกติ 

 

ตาราง 9 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเบ้ และความโด่งของตัวบ่งชีส้มรรถนะ       

            ครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา  

            เขต 22 ด้านองค์ประกอบด้านทักษะ 

ล าดับที่ องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งช้ี 𝐗 S.D. Skew Kur 
ความ

เหมาะสม 

องค์ประกอบหลักที่ 2 ด้านทักษะ 

องค์ประกอบย่อยที่ 1 ทักษะการพัฒนาตนเอง 

24 สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้กับ

สถานการณ์ปัจจุบันได้ 

4.39 .66 -.65 -.62 มาก 

25 ติดตามองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในวิชาชีพอย่าง

ต่อเนื่อง 

4.36 .67 -.59 -.70 มาก 

26 มีการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาของ

ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

4.39 .67 -.74 -.28 มาก 

27 มีการพัฒนาศักยภาพทางด้านการจัดการ

เรียนการสอน 

4.35 .64 -.58 -.24 มาก 

องค์ประกอบย่อยที่ 2 ทักษะการใช้ส่ือเทคโนโลยี 

28 มีการประเมินตนเองอย่างต่อเนื่อง 4.30 .68 -.61 -.14 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.36 .66 -.63 -.40 มาก 

29 สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบคน้ข้อมูล 4.50 .62 -.95 .32 มากที่สุด 

30 สามารถใช้เทคโนโลยีในการออกแบบสื่อ

การสอน 

4.43 .64 -.81 -.30 มาก 

31 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่าง

เหมาะสม 

4.42 .68 -1.13 1.64 มาก 

32 ประเมินผลการใช้สื่อการเรียนการสอน

อย่างต่อเนื่อง 

4.34 .72 -.97 1.11 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.42 .66 -.96 .76 มาก 
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ตาราง 9 (ต่อ) 

ล าดับที่ องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งช้ี �̅� S.D. Skew Kur 
ความ

เหมาะสม 

องค์ประกอบย่อยที่ 3 ทักษะการส่ือสาร 

33 สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารตาม

สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

4.40 .63 -.67 -.09 มาก 

34 สามารถใช้ภาษาในการสร้าง

ความสัมพันธร์ะหว่างบุคคล 

4.37 .66 -.66 -.26 มาก 

35 สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน 

และการเขยีนภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

ได้ 

4.43 .63 -.67 -.51 มาก 

36 มีความเช่ือม่ันในการสื่อสารด้วย

ภาษาอังกฤษ 

4.32 .69 -.59 -.49 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.38 .65 -.65 -.34 มาก 

องค์ประกอบย่อยที่ 4 ทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่น 

37 สามารถท างานร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้ดี 4.48 .65 -1.07 .66 มาก 

38 ช่วยเหลือ สนับสนุน ให้ก าลังใจเพื่อน

ร่วมงาน 

4.51 .61 -.99 .42 มากที่สุด 

39 สามารถปรับตัวเขา้กับเพื่อนร่วมงานได้ดี 4.50 .61 -.90 .30 มากที่สุด 

40 รู้จักบทบาทหน้าท่ีและความรับผดิชอบ

ของตนเอง  

4.60 .59 -1.18 .39 มากที่สุด 

41 ยอมรับความคดิเห็นของคนอื่น 4.50 .61 -.82 -.31 มากที่สุด 

42 มุ่งม่ันท างาน เพื่องานที่มีประสิทธภิาพ

ขององคก์ร 

4.54 .64 -1.17 .60 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.52 .61 -.99 .29 มากที่สุด 

องค์ประกอบย่อยที่ 5 ทักษะการวัดและประเมนิผล 

43 มีการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ เพื่อวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ขอผู้เรียน 

4.39 .64 -.59 -.62 มาก 

44 สามารถวัดและประเมินผลผูเ้รียนเป็น

รายบุคคลและรายกลุ่มได้ 

4.40 .70 -.86 -.01 มาก 

45 สามารถตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน

ตามสภาพจริงได้ 

4.46 .62 -.72 -.45 มาก 

46 มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการ

ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้มี

ประสิทธิภาพ 

4.48 .64 -.95 .19 มาก 

47 มีการน าผลวัดและประเมินผลมาพัฒนา

ตัวผู้เรียน 

4.42 .63 -.64 -.55 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.43 .64 -.75 -.28 มาก 

องค์ประกอบย่อยที่ 6 ทักษะการจัดการเรียนรู้ 

48 วิเคราะห์หลักสูตรได้เหมาะสมและจัดการ

จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.41 .65 -.66 -.58 มาก 
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ตาราง 9 (ต่อ) 

ล าดับที่ องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งช้ี �̅� S.D. Skew Kur 
ความ

เหมาะสม 

องค์ประกอบย่อยที่ 6 ทักษะการจัดการเรียนรู้ 

49 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสม

กับพัฒนาการทางการเรียนรู้ของผู้เรียน 

4.40 .65 -.64 -.60 มาก 

50 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ 

4.38 .67 -.64 -.67 มาก 

51 มีการส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีทักษะในการคดิ 

และสามารถน ามาใช้ได้ 

4.38 .68 -.74 -.34 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.35 .66 -.67 -.55 มาก 

  

 จากตาราง 9 พบว่า ตัวบ่งชี้สมรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 องค์ประกอบหลัก ด้านทักษะ มีค่าเฉลี่ย

อยู่ในระดับมาก ทั้งภาพรวมและองค์ประกอบย่อย โดยเรียงล าดับจาก มากไปหาน้อย คือ 

ทักษะการท างานรว่มกับผูอ้ื่น (X̅ = 4.52, S.D. = 0.61) ทักษะการวัดและประเมินผล  

(X̅ = 4.43, S.D. = 0.64) ทักษะการใชส้ื่อเทคโนโลยี (X̅ = 4.42, S.D. = 0.66) ทักษะ 

การสื่อสาร (X̅ = 4.38, S.D. = 0.65) ทักษะการพัฒนาตนเอง (X̅ = 4.36, S.D. = 0.66) 

และ ทักษะการจัดการเรียนรู้ (X̅ = 4.35, S.D. = 0.66) เมื่อพจิารณาภาพรวม

องค์ประกอบหลัก ด้านทักษะ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.41, S.D. = 0.65) 

 และเมื่อพิจารณาความเบ้ (Skewness) จากตารางพบว่า ขอ้มูลมีลักษณะ 

เบ้ซ้าย (หากค่า skewness > 0 แสดงว่า เบ้ขวา, skewness < 0 แสดงว่า เบ้ซ้าย และ

skewness = 0 แสดงวา่ สมมาตร) และเมื่อพิจารณาความโด่ง (Kurtosis) พบว่า ขอ้มูลมี

ลักษณะโด่งมากกว่าปกติ (หากค่า kurtosis > 0 แสดงว่า โด่งมากกว่าปกติ, kurtosis< 0 

แสดงวา่ โด่งนอ้ยกว่าปกติ และ kurtosis = 0 แสดงว่า โด่งปกติ) แสดงว่าการแจงแจงของ

ข้อมูลมีลักษณะเข้าใกล้การแจกแจงปกติ 
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ตาราง 10 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเบ้ และความโด่งของตัวบ่งชีส้มรรถนะครู      

             ภาษาอังกฤษในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22   

             ด้านองค์ประกอบด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล 

ล าดับที่ องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งช้ี 𝐗 S.D. Skew Kur 
ความ

เหมาะสม 

องค์ประกอบหลักที่ 3 คุณลักษณะส่วนบุคคล 

องค์ประกอบย่อยที่ 1 แรงจูงใจรักการเรียนรู้ 

52 มีความกระตือรือรนในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน 

4.47 .66 -1.25 2.25 มาก 

53 มีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อ

เพิ่มพูนความรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 

4.48 .64 -.86 -.32 มาก 

54 มีความรัก และศรัทธาในวิชาชีพครู 4.58 .59 -1.11 .24 มากที่สุด 

55 มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ 

4.53 .62 -.98 -.07 มากที่สุด 

56 มีการพัฒนาพฤติกรรมการสอนในทางท่ี

ดีข้ึน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการ

ปฏิบัติงาน 

4.48 .67 -1.00 .11 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.51 .63 -1.04 .44 มากที่สุด 

องค์ประกอบย่อยที่ 2 บุคลิกลักษณะ 

57 มีความม่ันใจ ร่าเริง 4.56 .64 -1.26 .76 มากที่สุด 

58 มีพฤติกรรม อารมณ์ และนิสัยส่วน

บุคคลที่เป็นกัลยาณมิตรต่อผู้เรียน 

4.57 .58 -1.27 1.71 มากที่สุด 

59 อดทนต่อพฤติกรรมของผูเ้รียน 4.48 .62 -.83 -.32 มาก 

60 มีความคล่องตัวในการท างาน 4.52 .64 -1.02 -.08 มากที่สุด 

61 มีความสามารถในการอยู่ร่วมกับบุคคล

อื่น 

4.52 .62 -1.05 .50 มากที่สุด 

62 มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารที่ดี

กับผู้อื่นได้ 

4.52 .61 -.91 -.17 มากที่สุด 

 

รวมเฉลี่ย 4.53 .62 -1.09 .51 มากที่สุด 

องค์ประกอบย่อยที่ 3 คุณธรรมจริยธรรม 

63 การคดิดี พูดดี และท าดีอย่างถูกต้อง

เหมาะสม 

4.61 .58 -1.44 2.15 มากที่สุด 

64 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูอย่าง

ถูกต้องเหมาะสม 

4.58 .61 -1.28 1.04 มากที่สุด 

65 ทุม่เทปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็ม

ความสามารถ 

4.61 .59 -1.40 1.45 มากที่สุด 

66 เป็นแบบอย่างที่ดีใหกั้บผูเ้รียน 4.65 .54 -1.27 .66 มากที่สุด 

67 มีความรักและความเมตตาต่อศิษย์ 4.68 .52 -1.61 2.56 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.63 .57 -1.40 1.57 มากที่สุด 
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 จากตาราง 10 พบว่า ตัวบ่งชีส้มรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 องค์ประกอบหลักด้านคุณลักษณะ 

ส่วนบุคคล มคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดทั้งภาพรวมและองค์ประกอบย่อย  

โดยเรียงล าดับจาก มากไปหาน้อย คือ คุณธรรมจริยธรรม (X̅ = 4.63, S.D. = 0.57) 

บุคลิกลักษณะ (X̅ = 4.53, S.D. = 0.62) และ แรงจูงใจรักการเรียนรู้ (X̅ = 4.51, S.D. = 

0.63) 

 เมื่อพจิารณาความเบ้ (Skewness) จากตารางพบว่า ข้อมูลมลีักษณะเบ้ซ้าย 

(หากค่า skewness > 0 แสดงว่า เบ้ขวา, skewness < 0 แสดงว่า เบ้ซ้าย และ skewness = 

0 แสดงวา่ สมมาตร) และเมื่อพิจารณาความโด่ง (Kurtosis) พบว่า ขอ้มูลมีลักษณะ 

โด่งมากกว่าปกติ (หากค่า kurtosis > 0 แสดงว่า โด่งมากกว่าปกติ, kurtosis< 0 แสดงวา่  

โด่งน้อยกว่าปกติ และ kurtosis = 0 แสดงว่า โด่งปกติ) แสดงว่าการแจงแจงของข้อมูลมี

ลักษณะเข้าใกล้การแจกแจงปกติ 

  ตอนที่ 2 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้าง 

ตัวบ่งชี้สมรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศกึษา เขต 22 ที่พัฒนาข้ึนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

  โดยผู้วจิัยได้น าเสนอโมเดลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชิงยืนยันตัวบ่งชี้

สมรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีน จากการศกึษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องท าให้

ได้โมเดล เชงิทฤษฎีเกี่ยวกับตัวบ่งชีส้มรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีน สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 จ านวน 67 ตัวบ่งช้ี โดยโมเดลนีม้ีลักษณะเป็น

โมเดลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยืนยันอันดับสาม (Third Order Confirmatory Factor 

Analysis) ดังแสดงในภาพประกอบ 
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 การวิเคราะหโ์มเดลในครั้งนี้ เป็นการวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยืนยันอันดับ

สามไม่สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะหใ์นครั้งเดียวได้ เนื่องจากข้อจ ากัดของ

โปรแกรมในการวิเคราะหซ์ึ่งยอมให้การวเิคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยืนยันอันดับที่สองเท่านั้น 

ดังนัน้ ผูว้ิจัยจึงแยกการวิเคราะหแ์ละน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 2 ตอน คือ 

ตอนแรกเป็นการวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยืนยันเพื่อสร้างสเกลองค์ประกอบ และตอนที่

สองเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชงิยืนยันอันดับที่สอง เพื่อพัฒนาตัวบ่งชีส้มรรถนะครู

ภาษาอังกฤษในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 22 ซึ่งผล 

การวิเคราะหท์ี่ได้จะใกล้เคียงกับการวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยืนยันอันดับที่สาม  

(วิลาวัลย์ มาคุ้ม, 2549) 

  1. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพื่อสร้างสเกลองค์ประกอบ  

  การวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชิงยืนยันในส่วนนี้ เพื่อทดสอบความสอดคล้อง

กลมกลืนของ โมเดลสมรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 กับข้อมูลเชิงประจักษ์ และน ามาสร้างสเกลองค์ประกอบ

ส าหรับน าไปวิเคราะห์องคป์ระกอบเชงิยืนยันอันดับที่สองต่อไป แต่เนื่องจากข้อจ ากัดของ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ท าให้ไม่สามารถวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยืนยัน 

จากองค์ประกอบย่อย 14 องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้67 ตัวบ่งชี ้ได้ในครั้งเดียว ดังนัน้ผู้วิจัย 

จงึแยกวิเคราะหโ์มเดลย่อยทั้งหมด 3 โมเดล ดังนี้  

   1. องค์ประกอบหลักด้านความรู้ มีองค์ประกอบย่อย 5 องค์ประกอบ  

มีตัวบ่งชี ้23 ตัวบ่งชี้  

   2. องค์ประกอบหลักด้านทักษะ มีองค์ประกอบย่อย 6 องค์ประกอบ  

มีตัวบ่งชี ้28 ตัวบ่งชี้  

   3. องค์ประกอบหลักคุณลักษณะส่วนบุคคล มีองค์ประกอบย่อย  

3 องค์ประกอบ มีตัวบ่งชี้ 16 ตัวบ่งชี ้ 

  ลักษณะของโมเดลดังกล่าวข้างตน้นีแ้สดงในรูปของโมเดลการวิเคราะห์

องค์ประกอบเชงิยืนยันปรากฏใน ภาพประกอบ 3-5 
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ภาพประกอบ 3 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของความรู้ 
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ภาพประกอบ 4 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของทักษะ 

 

SK 

SK4  

S37

S38 

S39 

S40 

S41 

S42 

SK2  

S28

S29 

S30 

S31 

S32 

SK3  

S33 

S34 

S35 

S36 

SK1  

S24 

S25 

S26 

S27 

SK5  

S43

S44 

S45 

S46 

S47 

SK6  

S48 

S49 

S50 

S51 

มห
าว
ิทย

าลั
ยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพประกอบ 5 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของคุณลักษณะส่วนบุคคล 

  

 ผลการวิเคราะหค์่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันสมรรถนะครู

ภาษาอังกฤษในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 22  

แสดงในตาราง 11–13 
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ตาราง 11 แสดงสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งช้ีองค์ประกอบย่อยในโมเดลด้านความรู้ 

ตัวบ่งช้ี KL1 KL2 KL3 KL4 KL5 KL6 KL7 KL8 KL9 KL10 KL11 KL12 KL13 KL14 KL15 KL16 KL17 KL18 KL19 KL20 KL21 KL22 KL23 

KL1 1                       

KL2 .58** 1                      

KL3 .54** .49** 1                     

KL4 .48** .52** .44** 1                    

KL5 .56** .58** .54** .50** 1                   

KL6 .50** .54** .48** .42** .50** 1                  

KL7 .47** .51** .46** .32** .60** .54** 1                 

KL8 .37** .41** .45** .40** .43** .48** .50** 1                

KL9 .43** .50** .48** .46** .474** .55** .51** .48** 1               

KL10 .43** .41** .47** .36** .47** .45** .46** .31** .41** 1              

KL11 .43** .44** .48** .44** .53** .44** .43** .42** .45** .61** 1             

KL12 .44** .46** .42** .39** .50** .42** .48** .31** .49** .67** .63** 1            

KL13 .43** .47** .47** .52** .53** .45** .44** .32** .45** .59** .62** .67** 1           

KL14 .40** .43** .46** .37** .52** .51** .49** .46** .43** .53** .48** .48** .55** 1          

KL15 .45** .45** .47** .41** .53** .50** .41** .45** .41** .44** .50** .41** .49** .46** 1         

KL16 .43** .45** .41** .42** .46** .45** .46** .47** .44** .44** .51** .40** .40** .44** .51** 1        

KL17 .37** .41** .36** .36** .48** .42** .45** .36** .38** .36** .52** .46** .45** .38** .46** .56** 1       

KL18 .51** .46** .48** .52** .54** .433** .38** .32** .40** .44** .53** .48** .56** .44** .53** .57** .55** 1      

KL19 .44** .52** .41** .44** .55อ .39** .48** .41** .49** .37** .54** .47** .42** .39** .50** .56** .58** .59** 1     

KL20 .45** .41** .41** .42** .44** .44** .40** .31** .48** .41** .45** .45** .38** .39** .46** .49** .45** .55** .52** 1    

KL21 .46** .53** .44** .44** .47** .47** .40** .42** .57** .42** .47** .43** .44** .40** .46** .46** .47** .55** .50** .66** 1   

KL22 .48** .51** .45** .42** .49** .47** .38** .39** .53** .44** .40** .43** .46** .40** .46** .47** .44** .51** .46** .61** .66** 1  

KL23 .54** .53** .50** .48** .50** .49** .39** .46** .53** .50** .56** .46** .44** .46** .50** .52** .51** .52** .49** .65** .66** .70** 1 

** ที่ระดับนัยส าคัญ .01 (p < .01) 
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 จากตาราง 11 ผลการวิเคราะหค์่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของ 

ตัวบ่งชีอ้งค์ประกอบย่อยโมเดลด้านความรู ้(KL) พบว่า มีความสัมพันธ์กันเชงิบวกอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01) โดยตัวบ่งชีท้ี่มีความสัมพันธ์สูงสุด คือ เข้าใจและ

สามารถถ่ายทอดความรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีของเจ้าของภาษา (KL23) กับมีความ

เข้าใจในพิธีกรรม ภูมปิัญญา ของเจา้ของภาษา (KL22) คือ มีคา่สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

เท่ากับ .70 สว่นตัวบ่งชีท้ี่มีความสัมพันธ์นอ้ยที่สุด คอื มีความรูเ้กี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง

การศกึษาขั้นพื้นฐาน (KL10) กับเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการจด 

การเรียนรู ้(KL8) คือ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .31
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ตาราง 12 แสดงสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งช้ีองค์ประกอบย่อยในโมเดลด้านทักษะ 

ตัว

บ่งชี ้
SK24 SK25 SK26 SK27 SK28 SK29 SK30 SK31 SK32 SK33 SK34 SK35 SK36 SK37 SK38 SK39 SK40 SK41 SK42 SK43 SK44 SK45 SK46 SK47 SK48 SK49 SK50 SK51 

SK24 1                            

SK25 .54** 1                           

SK26 .55** .53** 1                          

SK27 .51** .53** .59** 1                         

SK28 .52** .40** .48** .47** 1                        

SK29 .42** .38** .42** .49** .37** 1                       

SK30 .37** .42** .44** .46** .46** .58** 1                      

SK31 .48** .41** .38** .45** .45** .54** .61** 1                     

SK32 .44** .49** .43** .47** .46** .46** .54** .60** 1                    

SK33 .48** .44** .50** .50** .48** .48** .48** .51** .53** 1                   

SK34 .46** .41** .49** .45** .50** .42** .48** .44** .52** .58** 1                  

SK35 .41** .43** .38** .45** .43** .36** .42** .48** .45** .58** .55** 1                 

SK36 .49** .44** .47** .50** .49** .36** .45** .47** .52** .54** .57** .58** 1                

SK37 .39** .40** .40** .43** .38** .44** .35** .43** .31** .44** .38** .47** .49** 1               

SK38 .43** .39** .42** .45** 36** .40** .37** .50** .42** .45** .44** .42** .49** .57** 1              

SK39 .45** .36** .37** .45** .37** .43** .39** .43** .34** .45** .39** .43** .42** .63** .56** 1             

SK40 .40** .36** .39** .44** .39** .42** .42** .51** .36** .44** .46** .41** .47** .49** .62** .55** 1            

SK41 .44** .33** .38** .41** .39** .48** .38** .50** .36** .46** .41** .43** .42** .55** .55** .54** .66** 1           

SK42 .53** .45** .45** .47** .41** .46** .40** .41** .37** .42** .44** .40** .44** .54** .52** .50** .50** .51** 1          

SK43 .52** .39** .42** .49** .53** .39** .44** .50** .49** .48** .51** .46** .53** .46** .39** .48** .50** .55** .39** 1         

SK44 .42** .38** .31** .45** .50** .26** .41** .45** .50** .44** .41** .40** .47** .42** .45** .43** .44** .40** .39** .62** 1        

SK45 .41** .32** .34** .35** .35** .44** .36** .47** .39** .42** .48** .42** .40** .46** .44** .45** .49** .56** .37** .58** .44** 1       

SK46 .47** .35** .36** .46** .48** .32** .42** .46** .44** .48** .54** .46** .48** .37** .43** .41** .39** .46** .35** .64** .60** .59** 1      

SK47 .44** .45** .38** .51** .46** .33** .38** .50** .46** .46** .50** .52** .40** .37** .38** .43** .44** .48** .33** .58** .57** .61** .59** 1     

SK48 .38** .45** .44** .47** .47** .28** .40** .39** .52** .47** .48** .48** .47** .44** .44** .38** .40** .43** .37** .52** .58** .43** .55** .53** 1    

SK49 .52** .51** .53** .52** .50** .39** .42** .44** .46** .54** .55 .51** .48** .49** .43** .47** .36** .44** .50** .52** .49** .49** .53** .50** .56** 1   

SK50 .55** .51** .54** .52** .49** .40** .40** .43** .45** .48** .59** .47** .53** .41** .48** .44** .42** .42** .51** .58** .53** .49** .53** .52** .54** .61** 1  

SK51 .37** .43** .39** .42** .30** .34** .43** .33** .43** .48** .46** .52** .48** .46** .41** .49** .39** .41** .42** .52** .46** .48** .46** .46** .52** .58** .54** 1 

** ที่ระดับนัยส าคัญ .01 (p < .01) 
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 จากตาราง 12 ผลการวิเคราะหค์่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของ 

ตัวบ่งชีอ้งค์ประกอบย่อยโมเดลด้านทักษะ (SK) พบว่า มคีวามสัมพันธ์กันเชงิบวกอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01) โดยตัวบ่งชีท้ี่มีความสัมพันธ์สูงสุด คอื สามารถ

ตัดสินผลการเรียนของผูเ้รียนตามสภาพจรงิได้ (SK45) กับมุ่งมั่นท างาน เพื่องานที่มี

ประสิทธิภาพขององค์กร (SK42)  มีคา่สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .64 ส่วนตัวบ่งช้ี  

ที่มคีวามสัมพันธ์นอ้ยที่สุด คือ สามารถท างานรว่มกับเพื่อนรว่มงานได้ดี (SK37) กับ

ประเมินผลการใชส้ื่อการเรียนการสอนอย่างตอ่เนื่อง (SK32) คือ มีคา่สัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์เท่ากับ .31
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ตาราง 13 แสดงสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งช้ีองค์ประกอบย่อยในโมเดลด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล 

ตัวบง่ช้ี PC52 PC53 PC54 PC55 PC56 PC57 PC58 PC59 PC60 PC61 PC62 PC63 PC64 PC65 PC66 PC67 

PC52 1                

PC53 .49** 1               

PC54 .48** .37** 1              

PC55 .44** .46** .50** 1             

PC56 .45** .50** .55** .56** 1            

PC57 .49** .45** .50** .40** .48** 1           

PC58 .42** .37** .45** .46** .43** .52** 1          

PC59 .44** .44** .46** .39** .48** .53** .45** 1         

PC60 .51** .46** .36** .37** .47** .48** .44** .34** 1        

PC61 .37** .390** .38** .43** .52** .48** .51** .43** .40** 1       

PC62 .38** .43** .44** .46** .57** .53** .47** .44** .49** .60** 1      

PC63 .44** .43** .53** .51** .49** .50** .45** .47** .40** .53** .52** 1     

PC64 .44** .38** .56** .44** .52** .51** .44** .45** .42** .42** .56** .63** 1    

PC65 .47** .37** .52** .50** .53** .43** .52** .46** .43** .49** .51** .66** .63** 1   

PC66 .44** .44** .54** .50** .45** .48** .48** .47** .37** .46** .53** .61** .69** .55** 1  

PC67 .37** .34** .40** .41** .44** .35** .47** .38** .37** .45** .47** .50** .48** .60** .56** 1 

** ที่ระดับนัยส าคัญ .01 (p < .01)
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 จากตาราง 13 ผลการวิเคราะหค์่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของ 

ตัวบ่งชีอ้งค์ประกอบย่อยโมเดลด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (PC) พบว่า มคีวามสัมพันธ์กัน

เชงิบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01) โดยตัวบ่งชีท้ี่มคีวามสัมพันธ์สูงสุด 

คือ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรยีน (PC66) กับปฏิบัติตามจรรณยาบรรณวิชาชีพครูอย่าง

ถูกต้องเหมาะสม (PC64) คือ มีคา่สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .69 ส่วนตัวบ่งชี ้ที่มี

ความสัมพันธ์นอ้ยที่สุด คอื มีความรักและความเมตตาต่อศิษย์ (PC67) กับมีการศึกษาหา

ความรูเ้พิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนความรูข้องตนเองอย่างต่อเนื่อง (PC53) คือ มีคา่สัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์เท่ากับ .34 

 จากตาราง 11–13 แสดงให้เห็นว่าผลการวิเคราะหค์่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

แบบเพียร์สันตัวบ่งชี้สมรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีน ในแต่ละโมเดลมีความสัมพันธ์

กันอย่าง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01) ทุกค่า ส าหรับผลการวิเคราะห์ค่าสถิติ

อื่น ๆ ที่ใช้ในการพิจารณาความเหมาะสม ได้แก่ ค่าสถิติของ Bartlett และค่าดัชนี 

ไกเซอร์–ไมเยอร์-ออลคิล (Kaiser–Mayer-Olkin Measurers of Sampling Adequacy MSA) 

จ าแนกตามโมเดลย่อย คือ โมเดลด้านความรู้ โมเดลด้านทักษะ และโมเดลด้าน

คุณลักษณะส่วนบุคคล แสดงในตาราง 14 

 

ตาราง 14 แสดงค่าสถิติ Bartlett ดัชน ีKMO ของโมเดลย่อยสมรรถนะครูภาษาอังกฤษ           

             ในโรงเรียน 

โมเดล Bartlett's Test of 

Sphericity 

 

p 

 

Kaiser–Meyer-

Olkin Measure of 

Sampling 

Adequacy 
 

 

ด้านความรู้ 949.363 .000 .894 

ด้านทักษะ 4903.404 .000 .956 

ด้านคุณลักษณะ

ส่วนบุคคล 

522.327 .000 .752 
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 จากตาราง 14 ผลการวิเคราะหเ์พื่อพิจารณาความเหมาะสมของเมทริกซ์ 

สหสัมพันธ์ก่อนน าไปวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยืนยัน พบว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่าง

ตัวแปรแตกต่างจากเมทริกซ์เอกลักษณ์อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเรียง 

ตามล าดับทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านความรู ้ด้านทักษะ และคุณลักษณะส่วนบุคคล พบว่า  

ค่า Bartlett test of Sphericity มีคา่เท่ากับ 949.363, 4903.404, 522.327 โดยที่ทกุโมเดล

มีคา่ความนา่จะเป็น .000 (p < .01) สว่นค่า Kaiser–Meyer–Olkin มีคา่เท่ากับ .894, .956 

และ .752 ตามล าดับ ทุกตัวมีคา่มากกว่า .50 และเข้าสู่ 1 จงึสรุป ได้ว่า มีความเหมาะสมที่

จะวิเคราะหอ์งค์ประกอบ ผลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยืนยันด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างสเกลองค์ประกอบมาตรฐานจากตัวบ่งชี ้67 ตัวตามโมเดลย่อย 

ทั้ง 3 โมเดล  

  1. โมเดลด้านความรู้  

  ผลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยืนยันของโมเดลด้านความรู้ (KL)  

แสดงในตาราง 15  

ตาราง 15 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชงิยืนยันของโมเดลด้านความรู้ (KL) 

องค์ประกอบ

ย่อย 

ตัวบ่งชี ้ น้ าหนักองค์ประกอบ 

b(SE) 

 

สัมประสิทธิ ์

การพยากรณ์ 

( 𝑅2) 

สัมประสิทธิ์ คะแนน 

องค์ประกอบ 

(FS) 

ความคลาด  

เคลื่อนของ 

ตัวบ่งชี ้(e) 

KL1 K1 0.50**(0.04) 0.53 0.20 0.22 

 K2 0.50**(0.04) 0.57 0.25 0.19 

 K3 0.50**(0.04) 0.49 0.17 0.26 

 K4 0.47**(0.04) 0.44 0.17 0.28 

 K5 0.49**(0.04) 0.59 0.25 0.17 

KL2 K6 0.44**(0.04) 0.57 0.11 0.22 

 K7 0.50**(0.04) 0.52 0.26 0.23 

 K8 0.44**(0.04) 0.41 0.20 0.27 

 K9 0.53**(0.04) 0.54 0.25 0.24 

KL3 K10 0.52**(0.04) 0.55 0.14 0.22 

 K11 0.52**(0.04) 0.64 0.45 0.15 

 K12 0.57**(0.04) 0.62 0.29 0.20 

 K13 0.57**(0.04) 0.61 0.22 0.21 

 K14 0.51**(0.04) 0.53 0.36 0.23 
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ตาราง 15 (ต่อ) 

องค์ประกอบ

ย่อย 

ตัวบ่งชี ้ น้ าหนักองค์ประกอบ 

b(SE) 

 

สัมประสิทธิ ์

การพยากรณ์ 

( 𝑅2) 

สัมประสิทธิ์ คะแนน 

องค์ประกอบ 

(FS) 

ความคลาด  

เคลื่อนของ 

ตัวบ่งชี ้(e) 

KL4 K15 0.46**(0.04) 0.48 0.19 0.23 

 K16 0.47**(0.04) 0.54 0.23 0.19 

 K17 0.48**(0.04) 0.51 0.21 0.22 

 K18 0.52**(0.04) 0.60 0.27 0.18 

 K19 0.52**(0.04) 0.59 0.30 0.19 

KL5 K20 0.54**(0.04) 0.61 0.28 0.19 

 K21 0.54**(0.04) 0.65 0.30 0.16 

 K22 0.62**(0.04) 0.63 0.24 0.22 

 K23 0.60**(0.04) 0.71 0.38 0.15 

Chi - Square = 230.86 df = 202 p - value = 0.07996 GFI = 0.93  

AGFI = 0.91 RMSEA = 0.000, ** (p < .01) 

ตาราง 16 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 5 ตัว ในองค์ประกอบด้านความรู้ 

องค์ประกอบย่อย KL1 KL2 KL3 KL4 KL5 

KL1 1.00     

KL2 .74** 1.00    

KL3 .70** .66** 1.00   

KL4 .72** .67** .69** 1.00  

KL5 .69** .65** .62** .71** 1.00 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01) 

 

 จากตาราง 15 และ 16 สามารถแสดงโมเดลด้านความรู้ได้ดังภาพประกอบ 6 
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ภาพประกอบ 6 โมเดลด้านความรู้ 
 

 จากตาราง 15 และภาพประกอบ 6 ผลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยืนยันของ

โมเดลด้านความรู ้พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชงิประจักษ์ด ี

พิจารณาจาก ค่าไค-สแควร์ (Chi-Square) มคี่าเท่ากับ 230.86 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 

202 ค่านัยส าคัญทางสถิติ (p-value) เท่ากับ 0.07996 ไม่มนีัยส าคัญ เมื่อพิจารณาตาม

เกณฑค์ือ ค่าไค-สแควร์/ df เท่ากับ 1.14 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 2 นอกจากนี้ยังพบว่าค่าดัชนีวัด

ระดับความสอดคล้อง (GFI) มคี่าเท่ากับ 0.93 มีคา่ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ 

ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.91 และค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์  
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(RMSEA) เท่ากับ 0.023 เป็นไปตามหลักการพิจารณาความกลมกลืนแสดงว่ายอมรับ

สมมตฐิานหลักที่วา่โมเดลการวิจัยสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 เมื่อพจิารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตาราง 15 และภาพประกอบ 6 

พบว่า น้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งช้ีทั้ง 23 ตัวมีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต ่0.44–0.62 

ซึ่งเกินเกณฑ์ที่ก าหนด คือ 0.30 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า ซึ่งแสดงให้ 

เห็นว่าตัวบ่งชีเ้หล่านี ้เป็นตัวบ่งชีส้ าคัญขององค์ประกอบย่อยทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ 

ตัวบ่งชี ้K1-K5 เป็นตัวบ่งชี้ส าคัญขององค์ประกอบย่อยความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิค

การสอนภาษาอังกฤษ (KL1) ตัวบ่งชีท้ี่ K6–K9 เป็นตัวบ่งชีท้ี่ส าคัญของความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับผูเ้รียน (KL2) ตัวบ่งช้ีที ่K10-K14 เป็นตัวบ่งชีส้ าคัญขององค์ประกอบย่อยความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ (KL3) ตัวบ่งชีท้ี่ K15-K19 เป็นตัวบ่งชีท้ี่

ส าคัญขององค์ประกอบย่อยความรูเ้รื่องภาษาศาสตร์ (KL4) และตัวบ่งชีท้ี่ K20–K23  

เป็นตัวบ่งชีท้ี่ส าคัญขององค์ประกอบย่อยความเข้าใจในวัฒนธรรมและความสัมพันธ์

ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม (KL5) นอกจากจะพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบแล้ว  

ยังสามารถพิจารณาได้จากค่าความแปรปรวนร่วมกับองค์ประกอบย่อย (𝑅2) และ 

ค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ (Factor Score Coefficient) ซึ่งก็ใหค้วามหมาย 

ในท านองเดียวกัน  

 จากตาราง 16 แสดงว่าองค์ประกอบย่อยแต่ละองค์ประกอบในโมเดลด้าน

ความรูม้ีความสัมพันธ์กันทุกตัว ซึ่งความสัมพันธ์นีเ้กิดจากความสัมพันธ์ระหว่าง 

ความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมขององค์ประกอบย่อยที่ปรับให้เป็นมาตรฐานแล้ว 

โดยมีค่าความสัมพันธ์ต่ าสุดถึงสูงสุดตั้งแต ่0.62–0.74 และตัวบ่งช้ีแต่ละตัวจะมีความ

คลาดเคลื่อนรวมอยู่ด้วย ซึ่งเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชีก้ับตัวบ่งชีอ้ื่นในโมเดลใน

การวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชิงยืนยันในครั้งนี ้ได้น าค่าความคลาดเคลื่อนเข้ามาวิเคราะห์

ด้วย ผู้วจิัยได้น าค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบที่ได้จากการวิเคราะหค์รั้งนีไ้ปใช้ในการ

สร้างสเกลองค์ประกอบย่อย เพื่อให้ได้ตัวแปรใหม ่ส าหรับน าไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้

สมรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา  

เขต 22 ตอ่ไป ส าหรับโมเดลด้านความรูไ้ด้สเกลองค์ประกอบ 5 ตัว ดังสมการ 

  KL 1 = 0.20 (K1) + 0.25 (K2) + 0.17 (K3) + 0.17 (K4) + 0.25 (K5)  

  KL 2 = 0.11 (K6) + 0.26 (K7) + 0.20 (K8) + 0.25 (K9) 

  KL 3 = 0.14 (K10) + 0.45 (K11) + 0.29 (K12) + 0.22 (K13) + 0.36 (K14) 
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  KL 4 = 0.19 (K15) + 0.23 (K16) + 0.21 (K17) + 0.27 (K18) + 0.30 (K19) 

  KL 5 = 0.280(K20) + 0.30 (K21) + 0.24(K22) + 0.38 (K23)  

 จากการวิเคราะหค์่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งช้ีทั้ง 23 ตัว พบว่า สามารถ

จัดล าดับตัวบ่งชีท้ี่มคีวามเหมาะสมในการเป็นตัวบ่งชีด้้านความรู้ จากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 

  1. มีความเข้าใจในพิธีกรรม ภูมปิัญญา ของเจ้าของภาษา (b = 0.62) 

  2. เข้าใจและสามารถถ่ายทอดความรูข้นบธรรมเนยีมประเพณีของ 

เจ้าของภาษา (b = 0.60) 

  3. มีความสามารถในการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

2551 (b = 0.57) 

  4. สามารถวิเคราะหเ์นือ้หาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ) ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 2551 (b = 0.57) 

  5. สามารถเข้าใจในวิถีการด าเนนิชีวิตของเจ้าของภาษา (b = 0.54) 

  6. รู้และเข้าใจความเชื่อ ค่านิยม ของเจ้าของภาษา (b = 0.54) 

  7. มีความรูด้้านจิตวิทยา เพื่อพัฒนาผูเ้รียน (b = 0.53) 

  8. มีความรูเ้กี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพืน้ฐาน (b = 0.52) 

  9. มีความรูเ้กี่ยวกับหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ) (b = 0.52) 

  10. มีความรู้และความเข้าใจในหนา้ที่ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ (b = 0.52) 

  11.รู้และเข้าใจในลักษณะและบริบทของภาษาอังกฤษ (b = 0.52) 

  12. สามารถน าหลักสูตรที่วิเคราะห์มาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้

เข้ากับบริบทผูเ้รียน (b = 0.51) 

  13. มีวธิีการสอนหรอืเทคนิคการสอนที่น่าสนใจ เข้าใจงา่ย (b = 0.50) 

  14. มีวธิีการสอนที่ท าให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหา (b = 0.50) 

  15. จัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับเนือ้หา (b = 0.50) 

  16. สามารถจัดการเรียนรู้ได้ตามความสนใจของผู้เรยีน (b = 0.50) 

  17. มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ (b = 0.49) 

  18. มีความรูแ้ละเข้าใจในโครงสรา้งไวยากรณ์ของภาษาอังกฤษ (b = 0.48) 

  19. สามารถบูรณาการกิจกรรมกับเนือ้หา (b = 0.47) 

  20. สามารถใหค้วามหมายของค าศัพท์ภาษาอังกฤษ (b = 0.47) 
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  21. เข้าใจในระบบเสียงของภาษาอังกฤษ (b = 0.46) 

  22. เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ (b = 0.44) 

  23. สามารถจัดการเรียนรู้ได้ตามความสนใจของผู้เรยีน (b = 44) 

 2. โมเดลด้านทักษะ 

 ผลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยืนยันของโมเดลด้านความรู้ (SK) ดังน าเสนอ

ใน ตาราง 17  

ตาราง 17 แสดงผลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยืนยันของโมเดลด้านทักษะ (SK) 

องค์ประกอบ

ย่อย 

ตัวบ่งชี ้ น้ าหนัก

องค์ประกอบ 

b(SE) 

สัมประสิทธิ ์

การพยากรณ์ 

( 𝑅2) 

สัมประสิทธิ์ คะแนน 

องค์ประกอบ 

(FS) 

ความคลาดเคลื่อน

ของ 

ตัวบ่งชี ้(e) 

SK1 S24 0.48**(0.04) 0.52 0.29 0.21 

 S25 0.48**(0.04) 0.50 0.23 0.23 

 S26 0.50**(0.04) 0.55 0.27 0.21 

 S27 0.48**(0.04) 0.55 0.28 0.19 

 S28 0.47**(0.04) 0.47 0.20 0.25 

SK2 S29 0.40**(0.04) 0.40 0.15 0.24 

 S30 0.45**(0.04) 0.49 0.14 0.22 

 S31 0.50**(0.04) 0.52 0.21 0.23 

 S32 0.53**(0.04) 0.54 0.20 0.24 

SK3 S33 0.48**(0.04) 0.57 0.26 0.17 

 S34 0.51**(0.04) 0.59 0.29 0.18 

 S35 0.45**(0.04) 0.52 0.21 0.19 

 S36 0.53**(0.04) 0.57 0.24 0.20 

SK4 S37 0.49**(0.04) 0.57 0.29 0.19 

 S38 0.48**(0.04) 0.60 0.32 0.16 

 S39 0.45**(0.04) 0.54 0.19 0.17 

 S40 0.44**(0.03) 0.57 0.33 0.15 

 S41 0.45**(0.03) 0.55 0.18 0.17 

 S42 0.46**(0.03) 0.51 0.22 0.21 

SK5 S43 0.52**(0.03) 0.64 0.29 0.15 

 S44 0.54**(0.04) 0.59 0.31 0.20 

 S45 0.46**(0.03) 0.54 0.23 0.18 

 S46 0.50**(0.03) 0.61 0.26 0.16 

 S47 0.47**(0.03) 0.55 0.20 0.18 
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ตาราง 17 (ต่อ) 

องค์ประกอบ

ย่อย 

ตัวบ่งชี ้ น้ าหนัก

องค์ประกอบ 

b(SE) 

สัมประสิทธิ ์

การพยากรณ์ 

( 𝑅2) 

สัมประสิทธิ์ คะแนน 

องค์ประกอบ 

(FS) 

ความคลาดเคลื่อน

ของ 

ตัวบ่งชี ้(e) 

SK6 S48 0.48**(0.03) 0.54 0.21 0.20 

 S49 0.51**(0.03) 0.60 0.24 0.17 

 S50 0.53**(0.03) 0.62 0.23 0.18 

 S51 0.49**(0.03) 0.49 0.16 0.25 

Chi-Square = 336.00 df = 301 p-value = 0.08050 GFI = 0.92 

AGFI = 0.89 RMSEA = 0.020, ** (p < .01) 

ตาราง 18 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 6 ตัว ในองค์ประกอบด้านทักษะ 

องคป์ระกอบ

ย่อย 
SK1 SK2 SK3 SK4 SK5 SK6 

SK1 1      

SK2 .68** 1     

SK3 .72** .69** 1    

SK4 .66** .63** .69** 1   

SK5 .66** .63** .69** .77** 1  

SK6 .73** .61** .74** .76** .76** 1 

 

 จากตาราง 17 และ 18 สามารถแสดงโมเดลด้านทักษะได้ดังภาพประกอบ 7 
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ภาพประกอบ 7 โมเดลด้านทักษะ 
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 จากตาราง 17 และภาพประกอบ 7 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชงิยืนยันของ

โมเดลด้านทักษะพบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชงิประจักษ์ด ีพิจารณา

จาก ค่าไค-สแควร์ (Chi-Square) มคี่าเท่ากับ 336.00 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 301  

ค่านัยส าคัญทางสถิติ (p-value) เท่ากับ 0.08050 ไม่มีนัยส าคัญ เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์

คือ ค่าไค-สแควร์/ df เท่ากับ 1.116 ซึ่งมีคา่ต่ ากว่า 2 นอกจากนีย้ังพบว่าค่าดัชนีวัดระดับ

ความสอดคล้อง (GFI) มคี่าเท่ากับ 0.92 มีค่าดัชนวีัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว 

(AGFI) เท่ากับ 0.89 และค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) 

เท่ากับ 0.020 เป็นไปตามหลักการพิจารณาความกลมกลืนแสดงวา่ยอมรับสมมติฐานหลัก

ที่วา่โมเดลการวิจัยสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 เมื่อพจิารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตาราง 17 และภาพประกอบ 7 

พบว่า น้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งช้ีทั้ง 28 ตัวมคี่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต ่0.40–0.54 

ซึ่งเกินเกณฑ์ที่ก าหนด คือ 0.30 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า ซึ่งแสดงให้ 

เห็นว่าตัวบ่งชีเ้หล่านี ้เป็นตัวบ่งชีส้ าคัญขององค์ประกอบย่อยทั้ง 6 องค์ประกอบ คือ 

ตัวบ่งชี ้S24–S28 เป็นตัวบ่งชีส้ าคัญขององค์ประกอบย่อยทักษะพัฒนาตนเอง (SK1)  

ตัวบ่งชีท้ี่ S29–S32 เป็นตัวบ่งชีท้ี่ส าคัญของทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยี (SK2) ตัวบ่งช้ีที่ 

S33–S36 เป็นตัวบ่งชีส้ าคัญขององค์ประกอบย่อยทักษะการสื่อสาร (SK3) ตัวบ่งช้ีที่  

S37–S42 เป็นตัวบ่งชีท้ี่ส าคัญขององค์ประกอบย่อยทักษะการท างานรว่มกับผูอ้ื่น (SK4) 

ตัวบ่งชีท้ี่ S 43–S47 เป็นตัวบ่งชีท้ี่ส าคัญขององค์ประกอบย่อยทักษะการวัดและประเมินผล 

(SK5) และตัวบ่งชีท้ี่ S48–S51 เป็นตัวบ่งชีท้ี่ส าคัญขององค์ประกอบย่อยทักษะการจัด 

การเรียนรู ้(SK6) นอกจากจะพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบแล้ว ยังสามารถพิจารณา

ได้จากค่าความแปรปรวนร่วมกับองค์ประกอบย่อย (𝑅2) และค่าสัมประสิทธิ์คะแนน

องค์ประกอบ (Factor Score Coefficient) ซึ่งก็ใหค้วามหมายในท านองเดียวกัน  

 จากตาราง 18 แสดงว่าองค์ประกอบย่อยแต่ละองค์ประกอบในโมเดล 

ด้านทักษะมีความสัมพันธ์กันทุกตัว ซึ่งความสัมพันธ์นีเ้กิดจากความสัมพันธ์ระหว่าง 

ความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมขององค์ประกอบย่อยที่ปรับให้ เป็นมาตรฐานแล้ว 

โดยมีค่าความสัมพันธ์ต่ าสุดถึงสูงสุดตั้งแต ่0.61–0.76 และตัวบ่งช้ีแต่ละตัวจะมีความ

คลาดเคลื่อนรวมอยู่ด้วย ซึ่งเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชีก้ับตัวบ่งชีอ้ื่นในโมเดล 

ในการวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยืนยันในครั้งนี้ ได้น าค่าความคลาดเคลื่อนเข้ามาวิเคราะห์

ด้วย ผู้วจิัยได้น าค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบที่ได้จากการวิเคราะหค์รั้งนีไ้ปใช้ 
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ในการสร้างสเกลองค์ประกอบย่อย เพื่อให้ได้ตัวแปรใหม่ ส าหรับน าไปวิเคราะหเ์พื่อพัฒนา

ตัวบ่งชีส้มรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22 ตอ่ไป ส าหรับโมเดลด้านความรูไ้ด้สเกลองค์ประกอบ 6 ตัว  

ดังสมการ 

  SK 1 = 0.29 (S24) + 0.23 (S25) + 0.27 (26) + 0.28 (S27) + 0.20 (S28)  

  SK 2 = 0.15 (S29) + 0.14 (S30) + 0.21 (S31) + 0.20 (S32) 

  SK 3 = 0.26 (S33) + 0.29 (S34) + 0.21 (S35) + 0.24 (S36) 

  SK 4 = 0.29 (S37) + 0.32 (S38) + 0.19 (S39) + 0.33 (S40) + 0.18 

(S41) + 0.22 (S42) 

  SK 5 = 0.19 (S43) + 0.31 (S44) + 0.23 (S45) + 0.26 (S46) +0.20 (S47) 

  SK 6 = 0.21 (S48) + 0.24 (S49) + 0.23 (S50) + 0.16 (S51) 

 จากการวิเคราะหค์่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งช้ีทั้ง 28 ตัว พบว่า สามารถ

จัดล าดับตัวบ่งชีท้ี่มคีวามเหมาะสมในการเป็นตัวบ่งชีด้้านทักษะ จากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 

  1. สามารถวัดและประเมินผลผูเ้รียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มได้  

(b = 0.54) 

  2. ประเมินผลการใชส้ื่อการเรียนการสอนอย่างตอ่เนื่อง (b = 0.53) 

  3. มคีวามเชื่อมั่นในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ (b = 0.53) 

  4. สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับหนว่ยการเรียนรู้       

(b = 0.53) 

  5. มกีารวิเคราะหผ์ลการเรียนรู้ เพื่อวัดและประเมินผลการเรียนรูข้อผูเ้รียน 

(b = 0.53) 

  6. สามารถใช้ภาษาในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (b = 0.51) 

  7. มีการจัดกิจกรรมการเรยีนรูใ้ห้เหมาะสมกับพัฒนาการทางการเรียนรู้

ของผู้เรยีน (b = 0.51) 

  8. มีการพัฒนาศักยภาพทางดา้นภาษาของตนเองอย่างต่อเนื่อง (b = 0.50) 

  9. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม (b = 0.50) 

  10. มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรูใ้ห้มี

ประสิทธิภาพ (b = 0.50) 

  11. สามารถท างานรว่มกับเพื่อนรว่มงานได้ดี (b = 0.49) 
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  12. มีการส่งเสริมให้ผู้เรยีนมีทักษะในการคิด และสามารถน ามาใช้ได้  

(b = 0.49) 

  13. สามารถน าความรูม้าประยุกต์ใชก้ับสถานการณ์ปัจจุบันได้ (b = 0.48) 

  14. ติดตามองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในวิชาชีพอย่างตอ่เนื่อง (b = 0.48) 

  15. มีการพัฒนาศักยภาพทางดา้นการจัดการเรยีนการสอน (b = 0.48) 

  16. สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

(b = 0.48) 

  17. ช่วยเหลือ สนับสนุน ให้ก าลังใจเพื่อนรว่มงาน (b = 0.48) 

  18. วิเคราะหห์ลักสูตรได้เหมาะสมและจัดการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ (b = 0.48) 

  19. มกีารประเมินตนเองอย่างตอ่เนื่อง (b = 0.47) 

  20. มีการน าผลวัดและประเมินผลมาพัฒนาตัวผูเ้รียน (b = 0.47) 

  21. มุง่มั่นท างาน เพื่องานที่มีประสิทธิภาพขององค์กร (b = 0.46) 

  22. สามารถตัดสินผลการเรียนของผู้เรยีนตามสภาพจริงได้ (b = 0.46) 

  23. สามารถใช้เทคโนโลยีในการออกแบบสื่อการสอน (b = 0.45) 

  24. สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ 

ในการสื่อสารได้ (b = 0.45) 

  25. สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนรว่มงานได้ดี (b = 0.45) 

  26. ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น (b = 0.45) 

  27. รู้จักบทบาทหนา้ที่และความรับผดิชอบของตนเอง (b = 0.44) 

  28. สามารถใช้เทคโนโลยีในการสบืค้นขอ้มูล (b = 0.40) 

 3. โมเดลด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล 

 ผลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยืนยันของโมเดลด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล 

(PC) ดังน าเสนอในตาราง 19 
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ตาราง 19 แสดงผลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยืนยันของโมเดลด้านคุณลักษณะ 

             ส่วนบุคคล (PC) 

องค์ประกอบ

ย่อย 

ตัวบ่งชี ้ น้ าหนัก

องค์ประกอบ 

b(SE) 

สัมประสิทธิ ์

การพยากรณ์ 

( 𝑅2) 

สัมประสิทธิ์ คะแนน 

องค์ประกอบ 

(FS) 

ความคลาดเคลื่อน

ของ 

ตัวบ่งชี ้(e) 

PC1 P52 0.44**(0.04) 0.44 0.19 0.25 

 P53 0.42**(0.04) 0.43 0.25 0.23 

 P54 0.44**(0.03) 0.56 0.36 0.16 

 P55 0.44**(0.03) 0.50 0.24 0.19 

 P56 0.51**(0.04) 0.56 0.30 0.20 

PC2 P57 0.48**(0.03) 0.54 0.29 0.19 

 P58 0.42**(0.03) 0.50 0.26 0.17 

 P59 0.43**(0.03) 0.46 0.25 0.21 

 P60 0.42**(0.04) 0.41 0.20 0.25 

 P61 0.42**(0.03) 0.45 0.14 0.21 

 P62 0.44**(0.03) 0.51 0.20 0.18 

PC3 P63 0.46**(0.03) 0.61 0.30 0.13 

 P64 0.47**(0.03) 0.61 0.20 0.14 

 P65 0.47**(0.03) 0.63 0.43 0.13 

 P66 0.44**(0.03) 0.63 0.47 0.11 

 P67 0.35**(0.03) 0.44 0.13 0.16 

Chi-Square = 103.92 df = 87 p-value = 0.10431 GFI = 0.96 

AGFI = 0.92 RMSEA = 0.026 ,** (p < .01) 

 

ตาราง 20 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 3 ตัว ในองค์ประกอบด้าน          

              คุณลักษณะส่วนบุคคล 

 
องค์ประกอบย่อย PC1 PC2 PC3 

PC1 1   

PC2 .77** 1  

PC3 .73** .75** 1 
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 จากตาราง 19 และ 20 สามารถแสดงโมเดลด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล 

ได้ดังภาพประกอบ  
 

 
 

ภาพประกอบ 8 โมเดลคุณลักษณะส่วนบุคคล 
 

 จากตาราง 19 และภาพประกอบ 8 ผลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยืนยัน 

ของโมเดลคุณลักษณะส่วนบุคคลพบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล  

เชงิประจักษ์ด ีพิจารณาจาก ค่าไค-สแควร์ (Chi-Square) มคี่าเท่ากับ 103.92  

ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 87 ค่านัยส าคัญทางสถิติ (p-value) เท่ากับ 0.10431 ไม่มี

นัยส าคัญ เมื่อพิจารณาตามเกณฑค์ือ ค่าไค-สแควร์/ df เท่ากับ 1.194 ซึ่งมีคา่ต่ ากว่า 2 

นอกจากนีย้ังพบว่าค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (GFI) มคี่าเท่ากับ 0.96 มีคา่ดัชนีวัด 
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ระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้แลว้ (AGFI) เท่ากับ 0.92 และค่าความคลาดเคลื่อน 

ในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.026 เป็นไปตามหลักการพิจารณา

ความกลมกลืนแสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลักที่วา่โมเดลการวิจัยสอดคล้องกลมกลืนกับ

ข้อมูลเชิง ประจักษ์ 

 เมื่อพจิารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตาราง 19 และภาพประกอบ 8 

พบว่า น้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชีท้ั้ง 16 ตัวมีคา่ เป็นบวก มคี่า ตั้งแต่ 0.35–0.51 

ซึ่งเกินเกณฑ์ที่ก าหนด คือ 0.30 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า ซึ่งแสดงให้ 

เห็นว่าตัวบ่งชีเ้หล่านี ้เป็นตัวบ่งชีส้ าคัญขององค์ประกอบย่อยทั้ง 3 องค์ประกอบ คือ 

ตัวบ่งชี ้S52–S56 เป็นตัวบง่ช้ีส าคัญขององค์ประกอบย่อยแรงจูงใจรักการเรียนรู้ (PC1)  

ตัวบ่งชีท้ี่ S57–S62 เป็นตัวบ่งชีท้ี่ส าคัญของบุคลิกลักษณะ (PC2) และตัวบ่งชีท้ี่ S63–S67 

เป็นตัวบ่งชีส้ าคัญขององค์ประกอบย่อยคุณธรรมจริยธรรม (PC3) นอกจากจะพิจารณา 

ค่าน้ าหนักองค์ประกอบแล้ว ยังสามารถพิจารณาได้จากค่าความแปรปรวนรว่มกับ

องค์ประกอบย่อย (𝑅2) และค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ (Factor Score Coefficient) 

ซึ่งก็ใหค้วามหมายในท านองเดียวกัน  

 จากตาราง 20 แสดงว่าองค์ประกอบย่อยแต่ละองค์ประกอบในโมเดล

คุณลักษณะส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กันทุกตัว ซึ่งความสัมพันธ์นีเ้กิดจากความสัมพันธ์

ระหว่างความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมขององค์ประกอบย่อยที่ปรับให้ เป็น

มาตรฐานแลว้ โดยมีคา่ความสัมพันธ์ต่ าสุดถึงสูงสุดตั้งแต ่0.73–0.77 และตัวบ่งชี้แตล่ะตัว

จะมีความคลาดเคลื่อนรวมอยู่ด้วย ซึ่งเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชีก้ับตัวบ่งชีอ้ื่น

ในโมเดลในการวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยืนยันในครั้งนี ้ได้น าค่าความคลาดเคลื่อนเข้ามา

วิเคราะห์ด้วย ผู้วิจัยได้น าค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบที่ได้จาก การวิเคราะห ์ครัง้นี้

ไปใช้ในการสรา้งสเกลองค์ประกอบย่อย เพื่อให้ได้ตัวแปรใหม่ ส าหรับน าไปวิเคราะหเ์พื่อ

พัฒนาตัวบ่งชีส้มรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

มัธยมศกึษา เขต 22 ตอ่ไป ส าหรับโมเดลด้านความรูไ้ด้สเกลองค์ประกอบ 3 ตัว  

ดังสมการ 

  PC 1 = 0.19 (P1) + 0.25 (P 2) + 0.36 (P 3) + 0.24 (P4) + 0.30 (P 5)  

  PC 2 = 0.29 (P 6) + 0.26 (P 7) + 0.25 (P 8) + 0.20 (P9) + 0.14 (P10) + 

0.2 (P11) 

  PC 3 = 0.30 (P12) + 0.20 (P13) + 0.43 (P14) + 0.47 (P15) + 0.26 (P16) 
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 จากการวิเคราะหค์่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งช้ีทั้ง 16 ตัว พบว่า สามารถ

จัดล าดับตัวบ่งชีท้ี่มคีวามเหมาะสมในการเป็นตัวบ่งชีด้้านความรู้ จากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 

  1. มกีารพัฒนาพฤติกรรมการสอนในทางที่ดีขึ้น เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ 

ในการปฏิบัติงาน (b = 0.51) 

  2. มีความมั่นใจ ร่าเริง (b = 0.48) 

  3. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูอย่างถูกต้องเหมาะสม (b = 0.47) 

  4. ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ (b = 0.47) 

  5. การคิดดี พูดดี และท าดีอย่างถูกต้องเหมาะสม (b = 0.46) 

  6. มคีวามกระตอืรอืร้นในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน (b = 0.44) 

  7. มีความรัก และศรัทธาในวิชาชีพครู (b = 0.44) 

  8. มีเจตคตทิี่ดีต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (b = 0.44) 

  9. มคีวามสามารถในการติดต่อสื่อสารที่ดกีับผูอ้ื่นได้ (b = 0.44) 

  10. เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรยีน (b = 0.44) 

  11. อดทนต่อพฤติกรรมของผูเ้รียน (b = 0.43) 

  12. มีการศกึษาหาความรูเ้พิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนความรูข้องตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง (b = 0.42) 

  13. มพีฤติกรรม อารมณ์ และนสิัยส่วนบุคคลที่เป็นกัลยาณมติรต่อผูเ้รียน 

(b = 0.42 

  14. มีความคล่องตัวในการท างาน (b = 0.42) 

  15. มคีวามสามารถในการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น (b = 0.42) 

  16. มคีวามรักและความเมตตาต่อศษิย์ (b = 0.35) 

 2. การวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง เพื่อทดสอบ 

ความสอดคล้องของโมเดลตัวบ่งชี้สมรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรียน  

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 22 

 การวิเคราะหใ์นตอนนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความสอดคล้องของโมเดล

โครงสรา้งสมรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22 กับข้อมูลเชงิประจักษ์ จากสเกลองค์ประกอบที่สรา้งขึน้และ

องค์ประกอบหลัก 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ด้านความรู้ (KL) ด้านทักษะ (SK) และ 

ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (PC) ที่น ามาวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยืนยันอันดับสอง 
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สามารถแสดงโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชงิยืนยันอันดับที่สองสมรรถนะครู

ภาษาอังกฤษในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 22  

ดังภาพประกอบ 9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 9 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง 
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 ก่อนการวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยืนยันอันดับสอง ผู้วิจัยได้ศกึษาความ  

สัมพันธ์ระหว่างสเกลองค์ประกอบย่อยหรือตัวบ่งชีใ้หม่ทั้ง 14 ตัว เพื่อพิจารณาความ

เหมาะสมของเมทริกซ์สหสัมพันธ์ที่จะน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบ รวมถึงการวิเคราะห์

ค่าสถิตขิอง Bartlett (Bartlett’ Test of Sphericity) และค่าดัชนี KMO (Kaiser–Meyer-Olkin 

Measure of Sampling Adequacy) เพื่อพิจารณาว่าองค์ประกอบมีความเหมาะสมหรอืไม่ 

ดังแสดงในตาราง 21
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ตาราง 21 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชีส้มรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา    

             มัธยมศกึษา เขต 22 

ตัวบ่งช้ี KL1 KL2 KL3 KL4 KL5 SK1 SK2 SK3 SK4 SK5 SK6 PC1 PC2 PC3 

KL1 1              

KL2 .74** 1             

KL3 .70** .66** 1            

KL4 .72** .67** .69** 1           

KL5 .69** .65** .62** .71** 1          

SK1 .71** .67** .71** .78** .72** 1         

SK2 .61** .57** .59** .66** .62** .68** 1        

SK3 .71** .69** .66** .75** .69** .72** .69** 1       

SK4 .65** .58** .60** .64** .65** .66** .63** .69** 1      

SK5 .65** .58** .60** .64** .65** .66** .63** .69** 1.00** 1     

SK6 .71** .65** .72** .69** .64** .73** .61** .74** .76** .76** 1    

PC1 .63** .59** .57** .62** .61** .67** .58** .69** .74** .74** .69** 1   

PC2 .62** .52** .52** .61** .57** .64** .58** .65** .64** .64** .58** .77** 1  

PC3 .49** .47** .44** .46** .46** .49** .53** .57** .58** .58** .49** .73** .75** 1 

**มนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (p < .01) 
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 จากตาราง 21 ผลการวิเคราะหค์วามสัมพันธ์ พบว่า ผลการวิเคราะห์ 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชีส้มรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีน 

พบว่า ตัวบ่งช้ีทั้ง 14 ตัว มคีวามสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

(p < .01) โดยตัวบ่งชีท้ี่มคีวามสัมพันธ์สูงที่สุดคือ ทักษะการพัฒนาตนเอง (SK1) กับความรู้

เรื่องภาษาศาสตร์ (KL4) คอื มีคา่สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .78 ส่วน ตัวบ่งชีท้ี่มี

ความสัมพันธ์กันน้อยที่สุดคือคุณธรรมจริยธรรม (PC 3) และความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับ

หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ (KL3) คอืมีคา่สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .44 และ

พบว่าทุกคู่ที่มคี่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตัง้แต่ 0.30 ขึน้ไปผูว้ิจัยจงึน าไปวิเคราะห์ปัจจัย

องค์ประกอบในการพิจารณาความเหมาะสม ดังแสดงในตาราง 22 

  

ตาราง 22 แสดงค่าสถิติ Bartlett ดัชน ีKMO ของโมเดลสมรรถนะครูภาษาอังกฤษ     

             ในโรงเรียน 

โมเดล Bartlett’s Test of 

Sphericity 

 

P 

Kaiser–Meyer-

Olkin Measure of 

Sampling 

Adequacy 

สมรรถนะครู

ภาษาอังกฤษใน

โรงเรียน 

669.006 .000 .700** 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p < .01) 

  

 จากตาราง 22 พบว่า ค่า Bartlett’s Test of Sphericity มีคา่เท่ากับ 669.006  

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .000 (p < .01) สว่นค่า KMO หรอื Kaiser–Meyer-Olkin 

Measure of Sampling Adequacy เท่ากับ .70 ซึ่งมากกว่า .50 ดังนั้น จึงสามารถน าไป

วิเคราะห์องค์ประกอบได้ผลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบ เชงิยืนยันอันดับสอง เพื่อพัฒนาตัว

บ่งชีส้มรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีน ปรากฏในตาราง 23 และภาพประกอบ 10 
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ตาราง 23 แสดงผลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยืนยันอันดับสอง เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี ้ 

              สมรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีน 

ตัวบ่งช้ี 

 

น้ าหนัก 

องคป์ระกอบ 

b (SE) 

สัมประสิทธ์ิ 

การพยากรณ ์

( 𝑅2) 

สัมประสิทธ์ิ 

คะแนน 

องคป์ระกอบ(FS) 

ความคลาด 

เคลื่อนของ 

ตัวบ่งช้ี (e) 
 
 

อันดับแรก     

KL1 0.45** (0.03) 0.70 0.27 0.09 

KL2 0.45** (0.03) 0.65 0.19 0.11 

KL3 0.46** (0.03) 0.66 0.25 0.11 

KL4 0.45** (0.03) 0.73 0.39 0.07 

KL5 0.51** (0.03) 0.69 0.28 0.12 

SK1 0.44** (0.03) 0.72 0.16 0.08 

SK2 0.44** (0.03) 0.64 0.29 0.11 

SK3 0.46** (0.02) 0.74 0.22 0.08 

SK4 0.45** (0.02) 0.71 0.10 0.08 

SK5 0.45** (0.02) 0.71 0.10 0.08 

SK6 0.48** (0.02) 0.76 0.41 0.07 

PC1 0.49** (0.02) 0.99 0.33 0.04 

PC2 0.42** (0.02) 0.86 0.23 0.03 

PC3 0.35** (0.02) 0.54 0.29 0.10 

อันดับสอง     

KL 0.85** (0.03) 5.14 - - 

SK 1.06** (0.02) -2.49 - - 

PC 0.66** (0.05) 6.56 - - 

Chi-Square = 70.31 df = 58 p-value = 0.12885 GFI = 0.97 

AGFI = 0.94 RMSEA = 0.028, ** (p < .01) 

 

 จากตาราง 22 และ 23 สามารถสร้างโมเดลสมรรถนะครูภาษาอังกฤษ 

ในโรงเรยีน ดังภาพประกอบ 10 
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ภาพประกอบ 10 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชงิยืนยันอันดับสอง ของโมเดลสมรรถนะ        

                       ครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา   

                       มัธยมศกึษา เขต 22 

 

 จากตาราง 23 และภาพประกอบ 7 ผลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยืนยัน

อันดับสอง ของโมเดลสมรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล  

เชงิประจักษ์ดมีาก พิจารณาจาก ค่าไค-สแควร์ (Chi-Square) มคี่าเท่ากับ 70.31  

ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 58 ค่านัยส าคัญทางสถิติ (p-value) เท่ากับ 0.12885  

ไม่มนีัยส าคัญ 

 เมื่อพจิารณาตามเกณฑ์ คือ ค่าไค–สแควร์/ df เท่ากับ 1.21 ซึ่งมีคา่ต่ ากว่า 2 

นอกจากนีย้ังพบว่าค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (GFI) มคี่าเท่ากับ 0.97 มีค่าดัชนีวัด

ระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้แลว้ (AGFI) เท่ากับ 0.94 และค่าความคลาดเคลื่อน 
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ในการการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.028 เป็นไปตามหลักการพิจารณา 

ความกลมกลืนแสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลักที่วา่โมเดลการวิจัยสอดคล้องกลมกลืนกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตาราง 23 และ

ภาพประกอบ 10 พบว่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชีท้ั้ง 14 ตัวมีค่าเป็นบวก ตั้งแต ่ 

0.34–0.51 ซึ่งเกินเกณฑ์ที่ก าหนด คือ 0.30 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า 

เมื่อจัดล าดับตัวบ่งชีท้ี่มคีวามเหมาะสมในการเป็นตัวบ่งชี ้จากมากไปหาน้อยได้ดังต่อไปนี ้

ด้านทักษะ (SK) มนี้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.06 ด้านความรู้ (KL) มีน้ าหนัก

องค์ประกอบเท่ากับ 0.85 และด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (PC) มีน้ าหนักองค์ประกอบ

เท่ากับ 0.66 ตามล าดับ เนื่องจากการวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยืนยันอันดับสอง จะไม่

รายงานค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองคป์ระกอบ ผูว้ิจัยจึงได้นาค่าน้ าหนักองค์ประกอบส าหรับ

ตัวบ่งชีส้มรรถนะครูภาษาอังกฤษทั้ง 3 องค์ประกอบมาสร้างสเกลองค์ประกอบตัวบ่งชี้

สมรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

เขต 22 แทนค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ ซึ่ง เพชรมณี วริิยะสืบพงศ ์(2554  

อ้างถึงใน ไกศิษฏ์ เปลรินทร์, 2552, หน้า 243) กล่าวไว้ว่าค่าทั้งสองนี้ให้ความหมายใน

ท านองเดียวกัน ดังนัน้ จงึสามารถเขียนสมการโครงสร้างตัวบ่งชี้สมรรถนะครูภาษาอังกฤษ 

ในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ได้ดังนี้ 

  CEOT = 1.00 (KL) + 0.95 (SK) + 0.76 (PC)  

 3. น้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) ขององค์ประกอบหลัก

องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้สมรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรียน สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 22   

 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลมาคัดเลือกตัวบ่งชี ้ 

ที่แสดงว่ามีค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสรา้งหรอืค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) 

ตามเกณฑ์ ดังนี้ 1) เท่ากับหรอืมากกว่า 0.70 ส าหรับองค์ประกอบหลัก (Farrell and Rudd, 

2011) และ 2) เท่ากับหรือมากกว่า 0.30 ส าหรับองค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้  

(Tacq, 1997 อ้างถึงใน วลิาวัลย์ มาคุ้ม, 2549) ดังแสดงในตาราง 24 
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ตาราง 24 น้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) ขององค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย   

              และตัวบ่งชี้สมรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่       

              การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22   

องคป์ระกอบ

หลัก 

น้ าหนัก 

องคป์ระกอบ 

b(SE) 

องคป์ระกอบ 

ย่อย 

น้ าหนัก 

องคป์ระกอบ 

b(SE) 

ตัวบ่งช้ี น้ าหนัก 

องคป์ระกอบ 

b(SE) 

ด้านความรู้ 0.85 ความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับ

เทคนิคการสอน

ภาษาอังกฤษ

(KL1) 

0.45** (0.03) K1 0.50**(0.04) 

K2 0.50**(0.04) 

K3 0.50**(0.04) 

K4 0.47**(0.04) 

K5 0.49**(0.04) 

ความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับ

ผู้เรียน (KL2) 

0.45** (0.03) K6 0.54**(0.04) 

K7 0.50**(0.04) 

K8 0.44**(0.04) 

K9 0.53**(0.04) 

ความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับ

หลักสูตรการ

สอน

ภาษาอังกฤษ

(KL3) 

0.46** (0.03) K10 0.52**(0.04) 

K11 0.52**(0.04) 

K12 0.57**(0.04) 

K13 0.57**(0.04) 

K14 0.51**(0.04) 

ความรู้เร่ือง

ภาษาศาสตร์

(KL4) 

0.45** (0.03) K15 0.46**(0.04) 

K16 0.47**(0.04) 

K17 0.48**(0.04) 

K18 0.52**(0.04) 

K19 0.52**(0.04) 

ความเข้าใจใน

วัฒนธรรมและ

ความสัมพันธ์

ระหว่างภาษา

กับวัฒนธรรม

(KL5) 

0.51** (0.03) K20 0.54**(0.04) 

K21 0.54**(0.04) 

K22 0.62**(0.04) 

K23 

 

0.60**(0.04) 
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ตาราง 24 (ต่อ) 

องคป์ระกอบ

หลัก 

น้ าหนัก 

องคป์ระกอบ 

b(SE) 

องคป์ระกอบ 

ย่อย 

น้ าหนัก 

องคป์ระกอบ 

b(SE) 

ตัวบ่งช้ี น้ าหนัก 

องคป์ระกอบ 

b(SE) 

ด้านทักษะ 1.06 ทักษะการ

พัฒนาตนเอง 

(SK1) 

0.44** (0.03) S24 0.48**(0.04) 

S25 0.48**(0.04) 

S26 0.50**(0.04) 

S27 0.48**(0.04) 

S28 0.47**(0.04) 

ทักษะการใชส้ื่อ

เทคโนโลย ี

(SK2) 

0.44** (0.03) S29 0.40**(0.04) 

S30 0.45**(0.04) 

S31 0.50**(0.04) 

S32 0.53**(0.04) 

ทักษะการ

สื่อสาร (SK3) 

0.46** (0.02) S33 0.48**(0.04) 

S34 0.51**(0.04) 

S35 0.45**(0.04) 

S36 0.53**(0.04) 

ทักษะการ

ท างานรว่มกับ

ผู้อ่ืน (SK4) 

 

0.45** (0.03) S37 0.49**(0.04) 

S38 0.48**(0.04) 

S39 0.45**(0.04) 

S40 0.44**(0.03) 

S42 0.46**(0.03) 

ทักษะการวัด

และประเมินผล

(SK5) 

0.45** (0.02) S43 0.52**(0.03) 

S44 0.54**(0.04) 
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ตาราง 24 (ต่อ) 

องคป์ระกอบ

หลัก 

น้ าหนัก 

องคป์ระกอบ 

b(SE) 

องคป์ระกอบ 

ย่อย 

น้ าหนัก 

องคป์ระกอบ 

b(SE) 

ตัวบ่งช้ี น้ าหนัก 

องคป์ระกอบ 

b(SE) 

  ทักษะการวัด

และประเมินผล

(SK5) 

0.45** (0.02) S45 0.46**(0.03) 

S46 0.50**(0.03) 

S47 0.47**(0.03) 

ทักษะการ

จัดการเรียนรู้

(SK6) 

0.48** (0.02) S48 0.48**(0.03) 

S49 0.51**(0.03) 

S50 0.53**(0.03) 

S51 0.49**(0.03) 

คุณลักษณะ

ส่วนบุคคล 

0.66 แรงจูงใจรักการ

เรียนรู้ (PC1) 

0.49** (0.02) P52 0.44**(0.04) 

P53 0.42**(0.04) 

P54 0.44**(0.03) 

P55 0.44**(0.03) 

P56 0.51**(0.04) 

บุคลิกลักษณะ

(PC2) 

0.42** (0.02) P57 0.48**(0.03) 

P58 0.42**(0.03) 

P59 0.43**(0.03) 

P60 0.42**(0.04) 

P61 0.42**(0.03) 

P62 0.44**(0.03) 

คุณธรรม

จรยิธรรม (PC3) 

0.34** (0.02) P63 0.46**(0.03) 

P64 0.47**(0.03) 

P65 0.47**(0.03) 

P66 0.44**(0.03) 

P67 0.35**(0.03) 
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 จากตาราง 24 พบว่าค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) ของ 

องค์ประกอบหลักทั้ง 3 องค์ประกอบหลักมีค่าเป็นบวก มีคา่ตั้งแต ่0.66–1.06 และ 

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า เรยีงล าดับจากค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 

น้อยไปหามาก คือ ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (PC) มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.66 

ด้านความรู ้(KL) มนี้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.85 และ ด้านทักษะ (SK) มนี้ าหนัก

องค์ประกอบเท่ากับ 1.06ตามล าดับ ค่าน้ าหนัก องค์ประกอบขององค์ประกอบย่อยทั้ง 14 

องค์ประกอบย่อยมีค่าเป็นบวกและ มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า และค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบ (factor loading) ของตัวบ่งชี้สมรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ทั้ง 67 ตัวบ่งชีม้ีคา่เป็นบวก ตั้งแต่ 0.35–

0.62 และมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า 

 ตอนที่ 3 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของคู่มือการใช้ตัวบ่งชี้  

สมรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรียน 

 

ตาราง 25 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน คูม่อืการใชต้ัวบ่งชี ้สมรรถนะครูภาษาอังกฤษ 

              ในโรงเรยีน ด้านความรู้ 

ข้อ องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งช้ี �̅� S.D. ความเหมาะสม 

องค์ประกอบหลักที่ 1 ด้านความรู้ 

องค์ประกอบย่อยที่ 1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ 

1 มีวิธีการสอนหรือเทคนิคการสอนที่น่าสนใจ เขา้ใจงา่ย 5.00 .00 มากที่สุด 

2 มีวิธีการสอนที่ท าให้ผูเ้รียนเขา้ใจเนือ้หา 5.00 .00 มากที่สุด 

3 จัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับเนือ้หา 4.80 .44 มากที่สุด 

4 สามารถบูรณาการกิจกรรมกับเนือ้หา 4.80 .44 มากที่สุด 

5 มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 4.60 .54 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.84 .28 มากที่สุด 

องค์ประกอบย่อยที่ 2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้เรียน 

6 สามารถจัดการเรียนรู้ได้ตามความสนใจของผูเ้รียน 4.60 .54 มากที่สุด 

7 สามารถจัดการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับระดับของผูเ้รียน 4.80 .44 มากที่สุด 

8 เปดิโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 4.80 .54 มากที่สุด 

9 มีความรู้ด้านจติวิทยา เพื่อพัฒนาผู้เรียน 4.60 .54 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.70 .49 มากที่สุด 

องค์ประกอบย่อยที่ 3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ 

10 มีความรู้เก่ียวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 4.80 .54 มากที่สุด 

11 มีความรู้เก่ียวกับหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ) 

5.00 .00 มากที่สุด 

12 มีความสามารถในการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

2551 

5.00 .00 มากที่สุด 
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ตาราง 25 (ต่อ) 

ข้อ องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งช้ี �̅� S.D. ความเหมาะสม 

องค์ประกอบย่อยที่ 3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ 

13 สามารถวิเคราะห์เนือ้หาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขัน้พืน้ฐาน 2551 

5.00 .00 มากที่สุด 

14 สามารถน าหลักสูตรที่วิเคราะห์มาปรับใช้ในการจัดการเรียน

การสอนให้เขา้กับบริบทผู้เรียน 

4.80 .54 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.92 .17 มากที่สุด 

องค์ประกอบย่อยที่ 4 ความรู้เร่ืองภาษาศาสตร์ 

15 เขา้ใจในระบบเสียงของภาษาอังกฤษ 4.80 .54 มากที่สุด 

16 สามารถให้ความหมายของค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 5.00 .00 มากที่สุด 

17 มีความรู้และเขา้ใจในโครงสร้างไวยกรณ์ของภาษาอังกฤษ 4.80 .47 มากที่สุด 

18 มีความรู้และความเขา้ใจในหน้าท่ีค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 5.00 .00 มากที่สุด 

19 รู้และเขา้ใจในลักษณะและบริบทของภาษาอังกฤษ 4.60 .44 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.84 .28 มากที่สุด 

องค์ประกอบย่อยที่ 5 ความเข้าใจในวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม 

20 สามารถเขา้ใจในวิถีการด าเนินชวีิตของเจา้ของภาษา 4.80 .54 มากที่สุด 

21 รู้และเขา้ใจความเช่ือ คา่นิยม ของเจา้ของภาษา 4.80 .54 มากที่สุด 

22 มีความเขา้ใจในพิธกีรรม ภูมิปัญญา ของเจา้ของภาษา 4.60 .44 มากที่สุด 

23 เขา้ใจและสามารถถ่ายทอดความรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีของเจา้ของ

ภาษา 

4.60 .44 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.70 .67 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ยด้านความรู้ 4.80 .37 มากที่สุด 

 

 จากตาราง 25 พบว่า ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน คู่มอืการใชต้ัวบ่งช้ี

สมรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

เขต 22 องค์ประกอบหลักด้านความรู ้มคี่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง  

5 องค์ประกอบ เรยีงล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร

การสอนภาษาอังกฤษ (�̅� = 4.92, S.D. = 0.17) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิค 

การสอนภาษาอังกฤษ และความรูเ้รื่องภาษาศาสตร์ (�̅� = 4.84, S.D. = 0.28) ความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับผูเ้รียนและความเข้าใจในวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับ

วัฒนธรรม (�̅� = 4.70, S.D. = 0.49) เมื่อพิจารณาภาพรวมองค์ประกอบหลักด้านความรู้ 

มีคา่เฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.80, S.D. = 0.37) 
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ตาราง 26 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน คูม่อืการใชต้ัวบ่งชีส้มรรถนะครูภาษาอังกฤษ 

              ในโรงเรยีน ด้านทักษะ 

ข้อ องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งช้ี �̅� S.D. ความเหมาะสม 

องค์ประกอบหลักที่ 2 ด้านทักษะ 

องค์ประกอบย่อยที่ 1 ทักษะการพัฒนาตนเอง 

24 สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ปัจจุบันได้ 4.60 .44 มากที่สุด 

25 ติดตามองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 4.60 .44 มากที่สุด 

26 มีการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาของตนเองอย่างต่อเนื่อง 4.80 .54 มากที่สุด 

27 มีการพัฒนาศักยภาพทางด้านการจัดการเรียนการสอน 4.80 .54 มากที่สุด 

28 มีการประเมินตนเองอย่างต่อเนื่อง 5.00 .00 มากที่สุด 

 รวมเฉลี่ย 4.80 .37 มากที่สุด 

องค์ประกอบย่อยที่ 2 ทักษะการใช้ส่ือเทคโนโลยี 

29 สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบคน้ข้อมูล 4.80 .54 มากที่สุด 

30 สามารถใช้เทคโนโลยีในการออกแบบสื่อการสอน 4.80 .54 มากที่สุด 

31 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 4.80 .54 มากที่สุด 

32 ประเมินผลการใช้สื่อการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 4.80 .54 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.80 .44 มากที่สุด 

องค์ประกอบย่อยที่ 3 ทักษะการส่ือสาร    

33 สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 4.80 .54 มากที่สุด 

34 สามารถใช้ภาษาในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 4.80 .54 มากที่สุด 

35 สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขยีนภาษาอังกฤษ

ในการสื่อสารได้ 

4.80 .54 มากที่สุด 

36 มีความเช่ือม่ันในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 4.80 .54 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.80 .44 มากที่สุด 

37 สามารถท างานร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้ดี 4.80 .54 มากที่สุด 

38 ช่วยเหลือ สนับสนุน ให้ก าลังใจเพื่อนร่วมงาน 5.00 .00 มากที่สุด 

39 สามารถปรับตัวเขา้กับเพื่อนร่วมงานได้ดี 4.80 .54 มากที่สุด 

40 รู้จักบทบาทหน้าท่ีและความรับผดิชอบของตนเอง  5.00 .00 มากที่สุด 

41 ยอมรับความคดิเห็นของคนอื่น 4.80 .54 มากที่สุด 

42 มุ่งม่ันท างาน เพื่องานที่มีประสิทธภิาพขององค์กร 5.00 .00 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.93 .14 มากที่สุด 

องค์ประกอบย่อยที่ 5 ทักษะการวัดและประเมนิผล 

43 มีการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ เพื่อวัดและประเมินผลการเรียนรู้ขอ

ผูเ้รียน 

4.80 .54 มากที่สุด 

44 สามารถวัดและประเมินผลผูเ้รียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มได้ 4.80 .54 มากที่สุด 

45 สามารถตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนตามสภาพจริงได้ 5.00 .00 มากที่สุด 

46 มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้มี

ประสิทธิภาพ 

4.80 .54 มากที่สุด 

47 มีการน าผลวัดและประเมินผลมาพัฒนาตัวผู้เรียน 4.80 .54 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.84 .35 มากที่สุด 
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ตาราง 26 (ต่อ) 

ข้อ องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งช้ี �̅� S.D. ความเหมาะสม 

องค์ประกอบย่อยที่ 6 ทักษะการจัดการเรียนรู้    

48 
วิเคราะห์หลักสูตรได้เหมาะสมและจัดการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

4.80 .54 มากที่สุด 

49 
มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับพัฒนาการทางการเรียนรู้

ของผู้เรียน 

4.80 .54 มากที่สุด 

50 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ 4.80 .54 มากที่สุด 

51 มีการส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีทักษะในการคดิ และสามารถน ามาใช้ได้ 5.00 .00 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.80 .44 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ยด้านทักษะ 4.82 .36 มากที่สุด 

  

 จากตาราง 26 พบว่า ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน คู่มอืการใชต้ัวบ่งช้ี

สมรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

เขต 22 องค์ประกอบหลักด้านทักษะ มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง  

6 องค์ประกอบ เรยีงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ทักษะการท างานรว่มกับผูอ้ื่น  

(�̅� = 4.93, S.D. = 0.14)ทักษะการวัดและประเมินผล (�̅� = 4.84, S.D. = 0.35)  

ทักษะการพัฒนาตนเอง ทักษะการใชส้ื่อเทคโนโลยี ทักษะการสื่อสาร และทักษะ 

การจัดการเรียนรู้ (�̅� = 4.80, S.D. = 0.44) เมื่อพิจารณาภาพรวมองค์ประกอบหลัก 

ด้านทักษะ มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.82, S.D. = 0.36) 

 

ตาราง 27 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน คูม่อืการใชต้ัวบ่งชีส้มรรถนะครูภาษาอังกฤษ 

              ในโรงเรยีน ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล 

ข้อ องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งช้ี �̅� S.D. ความเหมาะสม 

องค์ประกอบหลักที่ 3 คุณลักษณะส่วนบุคคล 

องค์ประกอบย่อยที่ 1 แรงจูงใจรักการเรียนรู้ 

52 มีความกระตือรือรนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 5.00 .00 มากที่สุด 

53 มีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ของตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง 

5.00 .00 มากที่สุด 

54 มีความรัก และศรัทธาในวิชาชีพครู 5.00 .00 มากที่สุด 

55 มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 4.60 .00 มากที่สุด 

56 มีการพัฒนาพฤติกรรมการสอนในทางท่ีดีข้ึน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิ 

ในการปฏิบัติงาน 

4.80 .54 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.80 .10 มากที่สุด 
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ตาราง 27 (ตอ่) 

ข้อ องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งช้ี �̅� S.D. ความเหมาะสม 

องค์ประกอบย่อยที่ 2 บุคลิกลักษณะ    

57 มีความม่ันใจ ร่าเริง 5.00 .00 มากที่สุด 

58 มีพฤติกรรม อารมณ์ และนิสัยส่วนบุคคลที่เป็นกัลยาณมิตรต่อผูเ้รียน 5.00 .00 มากที่สุด 

59 อดทนต่อพฤติกรรมของผูเ้รียน 5.00 00 มากที่สุด 

60 มีความคล่องตัวในการท างาน 5.00 .00 มากที่สุด 

61 มีความสามารถในการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น 5.00 .00 มากที่สุด 

62 มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารที่ดีกับผู้อื่นได้ 4.80 .54 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.96 .10 มากที่สุด 

องค์ประกอบย่อยที่ 3 คุณธรรมจริยธรรม    

63 การคดิดี พูดดี และท าดีอย่างถูกต้องเหมาะสม 5.00 .00 มากที่สุด 

64 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูอย่างถูกต้องเหมาะสม 5.00 .00 มากที่สุด 

65 ทุม่เทปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ 5.00 .00 มากที่สุด 

66 เป็นแบบอย่างที่ดีใหกั้บผูเ้รียน 5.00 .00 มากที่สุด 

67 มีความรักและความเมตตาต่อศิษย์ 5.00 .00 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 5.00 .00 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล 4.94 .10 มากที่สุด 

  

 จากตาราง 27 พบว่า ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน คู่มอืการใชต้ัวบ่งช้ี

สมรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

เขต 22 องค์ประกอบหลักด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล มีคา่เฉลี่ยความเหมาะสม 

อยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 3 องค์ประกอบ เรยีงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้  

คุณธรรมจริยธรรม (�̅� = 5.00, S.D. = 0.00) บุคลิกลักษณะ (�̅� = 4.96, S.D. = 0.10) 

และแรงจูงใจรักการเรียนรู้ (�̅� = 4.82, S.D. = 0.36) เมื่อพิจารณาภาพรวมองค์ประกอบ

หลักด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล มีคา่เฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด  

(�̅� = 4.94, S.D. = 0.10) 
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บทที่ 5 

สรุปผล อภปิราย และข้อเสนอแนะ 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตัวบ่งชีส้มรรถนะครูภาษาอังกฤษ 

ในโรงเรยีน ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้างตัวบ่งชีส้มรรถนะ 

ครูภาษาอังกฤษที่พัฒนาขึน้กับข้อมูลเชิงประจักษ์ และพัฒนาคูม่อืการใชต้ัวบ่งช้ีสมรรถนะ 

ครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

 ประชากรที่ใชใ้นการวิจัย ได้แก่ ครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรยีน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

จ านวน 313 คน 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัย ได้แก่ ครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรยีน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

เนื่องจากการท าวิจัยครั้งนี้มีพารามิเตอรท์ั้งหมด 17 พารามิเตอร์ จ านวนตัวอย่างที่น ามา

ศกึษาใช้เกณฑ์ 10-20 คน ต่อตัวแปร 1 ตัว (Hair, 2006) ซึ่งในที่นี้ใชเ้กณฑ์ 15 คนต่อ 1  

ตัวแปร ดังนั้นจะได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 255 คน ซึ่งเป็นเกณฑข์ั้นต่ า ในที่นีก้ าหนด 

ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 280 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
 เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามสมรรถนะครูสอน

ภาษาอังกฤษ แบงออกเป็น 2 ตอน ดังนี้      

  ตอนที่ 1 ขอ้มูลพืน้ฐานของผูต้อบ เป็นการตรวจสอบรายการ (Checklist)  

มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจข้อมูลพืน้ฐานของผูต้อบ ได้แก เพศ อายุ ระดับการศกึษา และ

ประสบการณในการสอน      

  ตอนที่ 2 สอบถามสมรรถนะครูภาษาอังกฤษเป็นแบบมาตรประมาณค่า  

(Rating Scale) 5 ระดับ คอื มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด มีเนื้อหาครอบคลุม

องค์ประกอบ 3 ด้าน คอื ด้านความรู ด้านทักษะ และ ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล  

จ านวน 67 ขอ 

 สมมตฐิานการวิจัย คอื โมเดลโครงสรา้งตัวบ่งช้ีสมรรถนะครูภาษาอังกฤษ 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ที่พัฒนาขึน้มีความสอดคล้องกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
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 วิธีด าเนินการวจิัย ผูว้ิจัยได้ด าเนินการวิจัย 3 ระยะ ตอ่ไปนี้ 

  ระยะที่ 1 การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีน  

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ประกอบด้วย 

   1.1 วิเคราะหเ์อกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสมรรถนะครู

ภาษาอังกฤษในโรงเรยีน  

   1.2 พัฒนาตัวบ่งชีเ้ชิงสมมติฐานตามกรอบแนวคิดของการวิจัย   

     ระยะที่ 2 การตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสรา้งตัวบ่งชี้

สมรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา  

เขต 22 ที่พัฒนาขึน้กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

   2.1 ประชากร 

   2.2 กลุ่มตัวอย่าง 

   2.3 เครื่องมอืที่ใชใ้นการวิจัย 

   2.4 การสร้างและหาเครื่องมอืที่ใชใ้นการวิจัย 

   2.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

   2.6 การวเิคราะหข์้อมูล 

   2.7 สถิตทิี่ใชใ้นการวิจัย 

  ระยะที่ 3 การสร้างคู่มอืการใชต้ัวบ่งชีส้มรรถนะครูภาษาอังกฤษ 

   3.1 ศกึษาแนวทางการจัดท าคู่มอืการใช้ตัวบ่งชี ้   

   3.2 วางแผนการด าเนินการจัดท าคู่มอืการใชต้ัวบ่งชี้ 

   3.3 ด าเนินการจัดท าคู่มอืการใชต้ัวบ่งชีส้มรรถนะครูภาษาอังกฤษ 

   3.4 ตรวจสอบความเหมาะสมของคู่มือการใชต้ัวบ่งชีส้มรรถนะครู

ภาษาอังกฤษ 

 การวิเคราะหข์้อมูล โดยการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัย สถิติที่ใชว้ิเคราะห์

ข้อมูล ใช้สถิตอิ้างอิงโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
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สรุปผลการวิจัย  

 สรุปผลการวิจัย ตามล าดับต่อไปนี ้ 

  1. สมรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22 พบว่าได้องค์ประกอบสมรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีน จ านวน  

3 องค์ประกอบหลัก 14 องค์ประกอบย่อย 67 ตัวบ่งชี ้ประกอบด้วย ด้านความรู้ จ านวน 

23 ตัวบ่งชี ้ด้านทักษะ จ านวน 28 ตัวบ่งชี้ และด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล 16 ตัวบ่งช้ี 

ดังตอ่ไปนี ้ 

   1.1 องค์ประกอบหลักด้านความรู้ มีคา่เฉลี่ย ความเหมาะสมอยู่ในระดับ

มากที่สุดทั้ง 5 องค์ประกอบย่อย โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี ้ความรู้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ ความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิค 

การสอนภาษาอังกฤษ และความรูเ้รื่องภาษาศาสตร์ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผูเ้รียนและ

ความเข้าใจในวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม เมื่อพิจารณา

ภาพรวมองค์ประกอบหลักด้านความรู ้ซึ่งมี จ านวน 23 ตัวบ่งชี้ มคี่าเฉลี่ยความเหมาะสม

อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นวา่ ตัวบ่งชีทุ้กตัว มีคา่เฉลี่ยผา่นเกณฑ ์ 

   1.2 องค์ประกอบหลัก ด้านทักษะ มีคา่เฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ในระดับ

มากที่สุดทั้ง 6 องค์ประกอบย่อย โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี ้ทักษะการท างาน

ร่วมกับผูอ้ื่น ทักษะการวัดและประเมินผล ทักษะการพัฒนาตนเอง ทักษะการใช้สื่อ

เทคโนโลยี ทักษะการสื่อสาร และทักษะการจัดการเรียนรู ้เมื่อพจิารณาภาพรวม

องค์ประกอบหลัก ด้านทักษะ ซึ่งมี จ านวน 28 ตัวบ่งช้ี มีคา่เฉลี่ยความเหมาะสม 

อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นวา่ ตัวบ่งชีทุ้กตัว มีคา่เฉลี่ยผา่นเกณฑ ์ 

   1.3 องค์ประกอบหลัก ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล มีค่าเฉลี่ย 

ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 3 องค์ประกอบย่อย โดยเรียงล าดับ 

จากมากไปหาน้อย ดังนี้ คุณธรรมจริยธรรม บุคลิกลักษณะ และแรงจูงใจรักการเรียนรู้ 

เมื่อพจิารณาภาพรวมองคป์ระกอบหลัก ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ซึ่งมี จ านวน 16  

ตัวบ่งชี ้มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ตัวบ่งชีทุ้กตัว  

มีคา่เฉลี่ยผา่นเกณฑ ์ 

   2. ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้างสมรรถนะครู

ภาษาอังกฤษในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 22 กับข้อมูล  

เชงิประจักษ์ สรุปตามขั้นตอนการวิเคราะห์ ได้ดังนี้  
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    2.1 การวิเคราะหก์ารสร้างสเกลองค์ประกอบสมรรถนะครู

ภาษาอังกฤษในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 22  

โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชงิยืนยัน ซึ่งก่อนการวิเคราะห์ผู้วจิัยได้วิเคราะห์

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชีท้ั้ง 67 ตัวบ่งชี ้พบว่า สหสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งช้ีในแต่ละ

โมเดลมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 (p < .01) ทุกค่า สรุปได้วา่

โมเดลมีความเหมาะสมที่จะน่าไปวิเคราะห์องคป์ระกอบ เมื่อน าไปวิเคราะหอ์งค์ประกอบ 

พบว่า โมเดลตามสมมตฐิานการวิจัยสอดคล้องกับข้อมูลเชงิประจักษ์ ค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบของตัวบ่งช้ีมีนัยส าคญัทางสถิติทุกค่า แสดงว่าตัวบ่งชีท้ั้ง 67 ตัวบ่งชี ้ 

เป็นตัวบ่งชีท้ี่ส าคัญขององค์ประกอบสมรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีน สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22  

    2.2 การวิเคราะหก์ารพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะครูภาษาอังกฤษใน

โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 พบว่ามีความสอดคล้อง

กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า ค่าไค-สแควร์ (Chi-square) เท่ากับ 70.31 ค่าองศาอิสระ 

(df) เท่ากับ 58 ค่านัยส าคัญทางสถิติ (p-value) เท่ากับ 0.12885 ไม่มีนัยส าคัญซึ่งเป็นไป

ตามเกณฑ์ คอื ต่ ากว่า 2 นอกจากนี ้ยังพบว่าค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีคา่

เท่ากับ 0.97 มีคา่ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.94 และ 

ค่าความคลาดเคลื่อนในการการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.028 และ 

ค่าดัชนทีี่แสดง ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับ (CN) เท่ากับ 362.68 (Chi-square = 

70.31 df = 58 ค่า p-value = 0.12885 ค่า GFI = 0.97 ค่า AGFI = 0.94 ค่า RMSEA = 

0.028) ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบของทั้ง  

67 ตัวบ่งชี ้พบว่า มีคา่ตั้งแต่ 0.35–0.62 จึงสรุปว่าตัวบ่งชี้ทุกตัวมีความเหมาะสม 

   3. ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของคู่มือการใช้ตัวบ่งชีส้มรรถนะ 

ครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีน ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การสร้างคู่มอืการใช้ 

ตัวบ่งชีส้มรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22 โดยเรียงล าดับตามความเหมาะสมของการสร้างคู่มอืการใช้ตัวบ่งชี้

สมรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีนจากมากไปหาน้อย ดังนี้ องค์ประกอบหลักด้าน

คุณลักษณะส่วนบุคคล มคี่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด( �̅� = 4.94, S.D. = 

0.10) องค์ประกอบหลักด้านทักษะ มคี่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
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(�̅� = 4.82, S.D. = 0.36) และองค์ประกอบหลักด้านความรู ้มคี่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่

ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.80, S.D. = 0.37) ตามล าดับ 

อภิปรายผลการวจิัย 

 ผูว้ิจัยขออภปิรายผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชีส้มรรถนะครูภาษาอังกฤษ

ในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ดังต่อไปนี ้

  1. ผลการพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 พบว่าตัวบ่งชีท้ี่ผูว้ิจัยสร้างขึ้นตัวบ่งชี้ 

ทุกตัวมีคา่เฉลี่ยผา่นเกณฑ ์คือค่าเฉลี่ยเท่ากับหรอืมากกว่า 3.00 เพื่อคัดสรรก าหนดไว้ใน

โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างแสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบทั้ง 3 องค์ประกอบ คือ  

ด้านความรู ้ด้านทักษะ และคุณลักษณะส่วนบุคคล เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของ

สมรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีน ซึ่งสอดคล้องกับกรอบแนวคิดในการวิจัย รวมทั้ง

สอดคล้องกับแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะครู

ภาษาอังกฤษในโรงเรยีน รวมถึงผู้วจิัยได้ด าเนินการหลายขั้นตอนเพื่อให้ได้ตัวบ่งชีท้ี่

เกี่ยวกับสมรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีน โดยได้ด าเนินการน าข้อมูลมาร่างตัวบ่งชี้

สร้างแบบสอบถามเพื่อหาคุณภาพตัวบ่งชี้สมรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรียน  

ถึงผู้เช่ียวชาญ เมื่อได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา ผูว้ิจัยวิเคราะห์หาความตรงเชิงเนื้อหา 

ได้ค่าดัชนคีวามสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยทุกตัวมีคา่ 

IOC อยู่ระหว่าง 0.60–1.00 แล้วผู้วจิัยท าแบบสอบถามถึงครูผูส้อนภาษาอังกฤษ  

เพื่อวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ 

ครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient) ซึ่งปรากฏว่าแบบสอบถามโดยภาพรวม มีคา่

สัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .98 จงึถือว่า ตัวบ่งชีใ้ช้ได้ทุกตัว สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ไกศษิฏ์ เปลรินทร์ (2552); อาภารัตน์ ราชพัฒน์ (2554) และประยูร เจรญิสุข (2553)  

ที่พัฒนาตัวบ่งชีต้ามขั้นตอนดังกล่าวจนได้ตัวบ่งชีท้ี่สอดคล้องกับงานวิจัย นอกจากนีผู้ว้ิจัย

ยังได้ด าเนินการพัฒนาตัวบ่งชีต้ามขั้นตอนของ Nardo, et al. (2005); Blank (1993); 

Burstein, Oakes, and Guiton. (1992); Johnstone. (1981) อา้งถึงใน นงลักษณ์ วิรัชชัย, 

(2551) ที่ได้ด าเนินการพัฒนาตัวบ่งชี ้6 ขั้นตอน คือ ขั้นการก าหนดวัตถุประสงค์ของ 

การพัฒนาตัวบ่งชี้ การนิยามตัวบ่งช้ี การรวบรวมข้อมูล การสร้างตัวบ่งชี ้การตรวจสอบ

คุณภาพตัวบ่งชี ้และการน าเสนอรายงาน  
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  2. ผลการวิเคราะหโ์มเดลตัวบ่งชี้สมรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีน 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 พบว่า โมเดลตัวบ่งชีท้ี่ผู้วจิัยสร้าง

ขึน้มคีวามสอดคล้องกับข้อมูลเชงิประจักษ์และมีนัยส าคัญทางสถิติทุกค่า แสดงให้เห็นว่า

องค์ประกอบหลักของสมรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ทั้ง 3 องค์ประกอบ คือ 1) ด้านความรู้ 2) ด้านทักษะ  

3) ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของสมรรถนะครูภาษาอังกฤษ 

ในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ซึ่งสอดคล้องกับ 

กรอบแนวคิดในการวิจัยและสมมตฐิานการวิจัย ดังนัน้ องค์ประกอบหลักสมรรถนะ 

ครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22  

ทั้ง 67 ตัวบ่งชี ้ดังนี้  

   2.1 ผลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยืนยันอันดับที่สองของตัวบ่งช้ี

สมรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา  

เขต 22 พบว่า ทั้ง 3 องค์ประกอบ เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของสมรรถนะ 

ครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22  

ได้เนื่องจากเป็นองค์ประกอบที่มคีวามเที่ยงตรงเชิงโครงสรา้ง ด้านทักษะ (SK) มนี้ าหนัก

องค์ประกอบเท่ากับ 1.06 ด้านความรู ้(KL) มนี้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.85 และ 

ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (PC) มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.66 ตามล าดับ แสดงให้

เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างได้ให้ความส าคัญกับด้านทักษะเป็นอันดับแรก ทั้งนีอ้าจเนื่องมา 

จากด้านทักษะอาจแสดงให้เห็นถึงความสามารถของบุคคลในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เป็นทักษะ

ทางดา้นร่างกาย สติปัญญาและสังคม ซึ่งเกิดขึน้ได้จากการเรียนรู ้การฝึกฝน การท างาน

ร่วมกับผูอ้ื่น การสอนและการจัดการ ซึ่งสอดคล้องกับ เยาวลักษณ์ มูลสระคู (2558) 

กล่าวว่า ทักษะ หมายถึง ความสามารถ ความชัดเจน และความช านาญ 

ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งบุคคลสามารถสร้างขึน้ได้จากการเรียนรู้ นอกจากนี้  

จนิดารัตน์ โพธิ์นอก (2557) กล่าวว่า ทักษะ (skill) หมายถึง ความช านาญหรอื

ความสามารถในการกระท าหรอืการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอาจเป็นทักษะด้านร่างกาย 

สติปัญญา 

   2.2 ตัวบ่งชีส้มรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ทั้ง 3 องค์ประกอบหลัก 14 องค์ประกอบย่อย และ 

ตัวบ่งชี ้67 ตัวบ่งชี ้ที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ พบว่า ตัวบ่งชีท้ั้ง 67 ตัวบ่งชี ้มคี่าเฉลี่ย 
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อยู่ในระดับมากขึน้ไป ซึ่งเป็นไปตามเกณฑท์ี่ก าหนด ดังนั้น จงึสามารถเป็นตัวบ่งชี้

สมรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

เขต 22 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชิงยืนยันตัวบ่งชี ้ที่พบว่า ตัวบ่งชีท้ั้ง 

67 ตัวบ่งชี ้มคี่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factors Loading) เกิน 0.30 และมี นัยส าคัญ 

ทางสถิติ แสดงให้เห็นว่า เป็นตัวบ่งชี ้องค์ประกอบย่อยที่สามารถวัดองค์ประกอบ  

หลักได้ เนื่องจากตัวแปรมีความคลาดเคลื่อนน้อย โดยพิจารณาจากผลการวิเคราะห์ 

ใน ส่วนของสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (สุภมาส อังศุโชติ, สมถวิล วิจติรวรรณา และ 

รัชนีกูล ภญิโญ ภานุวัฒน์, 2551) มีความสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่ 

เกี่ยวข้อง ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า ซึ่งมขี้ออภปิรายเกี่ยวกับตัวบ่งชี ้ตามล าดับในแตล่ะ

องค์ประกอบ มดีังนี้  

    2.2.1 องค์ประกอบหลักด้านความรู้ ซึ่งประกอบไป ดว้ย 5 

องค์ประกอบย่อย 23 ตัวบ่งชี ้มคี่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factors Loading) เกิน 0.30 และ

มีนัยส าคัญทางสถิติ อภปิรายผล ดังนี้  

     2.2.1.1 ค่าน้ าหนักขององค์ประกอบย่อยความรูค้วามเข้าใจ

เกี่ยวกับเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ ผลการวิจัยพบว่าทุกองค์ประกอบย่อยมีค่าน้ าหนัก

สูงกว่า 0.30 ทุกตัวบ่งชี ้โดยเรียงล าดับค่าน้ าหนักมากไปหาน้อย ดังนี้ มีวธิีการสอนหรอื

เทคนิคการสอนที่น่าสนใจ เข้าใจง่าย (0.50) มีวธิีการสอนที่ท าให้ผู้เรยีนเข้าใจเนื้อหา 

(0.50) จัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับเนือ้หา (0.50) มีกระบวนการ

จัดการเรยีนการสอนที่มีคุณภาพ (0.49) และสามารถบูรณาการกิจกรรมกับเนือ้หา (0.47) 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นพพร สโรบล (2554); ศติา เยี่ยมขันติถาวร (2555);  

เยาวลักษณ์ มูลสระคู (2558); Pefianco, Erlinda C. (2009); Hughes (2007);  

Komur, Sevki (2010); Amin Sikki (2013) ที่วา่ความรู้และความเข้าใจเทคนิคการสอน  

เป็นความสามารถกลวิธี หรือวิธีการสอน เข้าใจแนวคิดที่ครูผู้สอนใชใ้นกระบวนการจัด 

การเรียนการสอน เพื่อใหเ้กิดคุณภาพและประสิทธิภาพแก่ผู้เรยีน   
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     2.2.1.2 ค่าน้ าหนักขององค์ประกอบย่อยความรูค้วามเข้าใจ

เกี่ยวกับผูเ้รียน ผลการวิจัย พบว่าทุกองค์ประกอบย่อยมีคา่น้ าหนักสูงกว่า 0.30  

ทุกตัวบ่งชี้ โดยเรียงล าดับค่าน้ าหนักมากไปหาน้อยดังนี้ สามารถจัดการเรียนรู้ได้ตามความ

สนใจของผู้เรียน (0.54) มคีวามรู้ด้านจติวิทยาเพื่อพัฒนาผูเ้รียน (0.53) สามารถจัดการ

เรียนรู้ได้เหมาะสมกับระดับของผู้เรยีน (0.50) และเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีสว่นร่วม 

ในการจัดการเรียนรู้ (0.44) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นพพร สโรบล (2554);  

ศติา เยี่ยมขันติถาวร (2555); เยาวลักษณ์ มูลสระคู (2558); Pefianco, Erlinda C. (2009); 

Hughes (2007); Komur, Sevki (2010); Amin Sikki (2013) ที่วา่ความรูแ้ละเข้าใจเกี่ยวกับ

ผูเ้รียน เป็นความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามความสนใจและเหมาะสมกับระดับ

ความสามารถของผู้เรยีน โดยเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีสว่นรว่มในการเรียนรู้ 

     2.2.1.3 ค่าน้ าหนักขององค์ประกอบย่อยความรูค้วามเข้าใจ

เกี่ยวกับหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ ผลการวิจัยพบว่าทุกองค์ประกอบย่อยมีค่า

น้ าหนักสูงกว่า 0.30 ทุกตัวบ่งชี้ โดยเรียงล าดับค่าน้ าหนักมากไปหาน้อยดังนี้ มี

ความสามารถในการวิเคราะหห์ลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (0.57) 

สามารถวิเคราะหเ์นือ้หาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน 2551 (0.57) มีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร

แกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน (0.52) มีความรูเ้กี่ยวกับหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (0.52) และสามารถน าหลักสูตรที่วเิคราะห์มาปรับใช้ใน

การจัดการเรียนการสอนให้เข้ากับบริบทผูเ้รียน (0.51) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

นพพร สโรบล (2554); ศติา เยี่ยมขันติถาวร (2555); เยาวลักษณ์ มูลสระคู (2558); 

Pefianco, Erlinda C. (2009); Hughes (2007); Komur, Sevki (2010); Amin Sikki (2013) 

ที่วา่ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการสอน เป็นความสามารถในการ

วิเคราะหเ์นื้อหาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และสามารถน ามาปรับใช้กับ

การจัดการเรียนการสอนได้  

     2.2.1.4 ค่าน้ าหนักขององค์ประกอบย่อยความรูเ้รื่องภาษาศาสตร์ 

ผลการวิจัยพบว่าทุกองค์ประกอบย่อยมีค่าน้ าหนักสูงกว่า 0.30 ทุกตัวบ่งชี้ โดยเรียงล าดับ

ค่าน้ าหนักมากไปหาน้อยดังนี้ มีความรูแ้ละความเข้าใจในหนา้ที่ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 

(0.52) รู้และเขา้ใจในลักษณะและบริบทของภาษาอังกฤษ (0.52) มีความรูแ้ละเข้าใจใน
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โครงสรา้งไวยกรณ์ของภาษาอังกฤษ (0.48) สามารถใหค้วามหมายของค าศัพท์

ภาษาอังกฤษ (0.47) เข้าใจในระบบเสียงของภาษาอังกฤษ (0.46) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ นพพร สโรบล (2554); ศติา เยี่ยมขันติถาวร (2555); เยาวลักษณ์ มูลสระคู (2558); 

Pefianco, Erlinda C. (2009); Hughes (2007); Komur, Sevki (2010); Amin Sikki (2013) 

ที่วา่ความรูด้้านภาษาศาสตร์ เป็นความสามารถในความเข้าใจในระบบเสียง ค าศัพท์ 

โครงสรา้งไวยากรณ หนาที่ทางภาษาและลักษณะทางภาษา 

     2.2.1.5 ค่าน้ าหนักขององค์ประกอบย่อยความเข้าใจในวัฒนธรรม

และความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม ผลการวิจัย พบว่าทุกองค์ประกอบย่อยมีค่า

น้ าหนักสูงกว่า 0.30 ทุกตัวบ่งชี้ โดยเรียงล าดับค่าน้ าหนักมากไปหาน้อยดังนี้ มีความเข้าใจ

ในพิธีกรรม ภูมิปัญญา ของเจ้าของภาษา (0.62) เข้าใจและสามารถถ่ายทอดความรู้

ขนบธรรมเนยีมประเพณีของเจา้ของภาษา (0.60) สามารถเข้าใจในวิถีการด าเนนิชีวิตของ

เจ้าของภาษา (0.54) รู้และเข้าใจความเชื่อ ค่านิยม ของเจ้าของภาษา (0.54)ซึ่งสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ นพพร สโรบล (2554); ศติา เยี่ยมขันติถาวร (2555); เยาวลักษณ์  

มูลสระคู (2558); Pefianco, Erlinda C. (2009); Hughes (2007); Komur, Sevki (2010); 

Amin Sikki (2013) ที่วา่ความเข้าใจในวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับ

วัฒนธรรม เป็นการรับรู้และเข้าใจวิถีการด าเนนิชีวติ ความคิด ความเชื่อ ค่านิยมจารีต

ประเพณีพิธีกรรม ภูมปิัญญา ภาษา และขนบธรรมเนียมประเพณีในสังคมใดสังคมหนึ่ง 

    จากที่กล่าวถึงองค์ประกอบหลักด้านความรู้ซึ่งประกอบด้วย 5 

องค์ประกอบย่อย 23 ตัวบ่งชี ้ซึ่งสามารถจัดล าดับตัวบ่งช้ีที่มคีวามเหมาะสมในการเป็น 

ตัวบ่งชี ้จากมากไปหาน้อย ได้ดังต่อไปนี ้ 

     1. มีความเข้าใจในพิธีกรรม ภูมปิัญญา ของเจ้าของภาษา  

(b = 0.62) 

     2. เข้าใจและสามารถถ่ายทอดความรูข้นบธรรมเนยีมประเพณี

ของเจา้ของภาษา (b = 0.60) 

     3. มีความสามารถในการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน 2551 (b = 0.57) 

     4. สามารถวิเคราะหเ์นือ้หาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน 2551  

(b = 0.57) 
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     5. สามารถเข้าใจในวิถีการด าเนนิชีวิตของเจ้าของภาษา  

(b = 0.54) 

     6. รู้และเข้าใจความเชื่อ ค่านิยม ของเจ้าของภาษา (b = 0.54) 

     7. มีความรูด้้านจิตวิทยา เพื่อพัฒนาผูเ้รียน (b = 0.53) 

     8. มีความรูเ้กี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพืน้ฐาน  

(b = 0.52) 

     9. มีความรูเ้กี่ยวกับหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (b = 0.52) 

     10. มีความรู้และความเข้าใจในหนา้ที่ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ  

(b = 0.52) 

     11. รู้และเข้าใจในลักษณะและบริบทของภาษาอังกฤษ (b = 0.52) 

     12. สามารถน าหลักสูตรที่วิเคราะห์มาปรับใช้ในการจัดการเรียน 

การสอนให้เข้ากับบริบทผูเ้รียน (b = 0.51) 

     13. มีวธิีการสอนหรอืเทคนิคการสอนที่น่าสนใจ เข้าใจงา่ย  

(b = 0.5) 

     14. มีวธิีการสอนที่ท าให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหา (b = 0.5) 

     15. จัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับเนือ้หา  

(b = 0.5) 

     16. สามารถจัดการเรียนรู้ได้ตามความสนใจของผู้เรยีน (b = 0.5) 

     17. มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ (b = 0.49) 

     18. มีความรูแ้ละเข้าใจในโครงสรา้งไวยากรณ์ของภาษาอังกฤษ  

(b = 0.48) 

     19. สามารถบูรณาการกิจกรรมกับเนือ้หา (b = 0.47) 

     20. สามารถใหค้วามหมายของค าศัพท์ภาษาอังกฤษ (b = 0.47) 

     21. เข้าใจในระบบเสียงของภาษาอังกฤษ (b = 0.46) 

     22. เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้  

(b = 0.44) 

     23. สามารถจัดการเรียนรู้ได้ตามความสนใจของผู้เรยีน (b = 44) 
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    2.2.2 องค์ประกอบหลักทักษะ ซึ่งประกอบไปด้วย 6  

องค์ประกอบย่อย 28 ตัวบ่งชี ้มคี่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factors Loading) เกิน 0.30 และ

มีนัยส าคัญทางสถิติ อภปิรายผล ดังนี้  

     2.2.2.1 ค่าน้ าหนักขององค์ประกอบย่อยทักษะการพัฒนาตนเอง 

ผลการวิจัยพบว่าทุกองค์ประกอบย่อยมีค่าน้ าหนักสูงกว่า 0.30 ทุกตัวบ่งชี้ โดยเรียงล าดับ

ค่าน้ าหนักมากไปหาน้อย ดังนี้ มีการพัฒนาศักยภาพทางดา้นภาษาของตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง (0.50) สามารถน าความรูม้าประยุกต์ใชก้ับสถานการณป์ัจจุบันได้ (0.48) ติดตาม

องค์ความรูใ้หม่ ๆ ในวิชาชีพอย่างตอ่เนื่อง (0.48) มีการพัฒนาศักยภาพทางดา้น 

การจัดการเรียนการสอน (0.48) มีการประเมินตนเองอย่างตอ่เนื่อง (0.47) ซึ่งสอดคล้อง

กับศติา เยี่ยมขันตถิาวร (2555); คุรุสภาและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2555); 

จนิดารัตน์ โพธิ์นอก (2557); เยาวลักษณ์ มูลสระคู (2558); Pefianco, Erlinda C. (2009); 

Hughes (2007); Penn-Edwards (2010); Komur, Sevki (2010); Amin Sikki (2013) ทีว่า่

ทักษะการพัฒนาตนเอง เป็นความสามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการศกึษาหาความรู้ 

ติดตามองค์ความรูใ้หม่ ๆ ในวิชาชีพอย่างตอ่เนื่อง พัฒนาศักยภาพทางภาษาการจัด 

การเรียนการสอน และมีการประเมินตนเอง 

     2.2.2.2 ค่าน้ าหนักขององค์ประกอบย่อยทักษะการใชส้ื่อ

เทคโนโลย ีผลการวิจัยพบว่าทุกองค์ประกอบย่อยมีค่าน้ าหนักสูงกว่า 0.30 ทุกตัวบ่งชี้  

โดยเรียงล าดับค่าน้ าหนักมากไปหาน้อย ดังนี้ ประเมินผลการใช้สื่อการเรียนการสอนอย่าง

ต่อเนื่อง (0.53) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม (0.50) สามารถใช้เทคโนโลยี

ในการออกแบบสื่อการสอน (0.45) และสามารถใช้เทคโนโลยีในการสบืค้นขอ้มูล (0.40) 

ซึ่งสอดคล้องกับศติา เยี่ยมขันติถาวร (2555); คุรุสภาและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

(2555); จนิดารัตน ์โพธิ์นอก (2557);เยาวลักษณ์ มูลสระคู (2558); Pefianco, Erlinda C. 

(2009); Hughes (2007); Penn-Edwards (2010); Komur, Sevki (2010); Amin Sikki 

(2013) ทีว่่า ทักษะการใชส้ื่อเทคโนโลยี เป็นความสามารถในการสบืค้นขอ้มูล ออกแบบสื่อ

การสอน เลือกใช้และพัฒนาสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรยีนเกิด

การเรียนรูท้ี่ดใีนยุคข้อมูลข่าวสาร ประเมินผลการใช้สื่อการเรียนการสอนอย่างตอ่เนื่อง 
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     2.2.2.3 ค่าน้ าหนักขององค์ประกอบย่อยทักษะการสื่อสาร 

ผลการวิจัยพบว่าทุกองค์ประกอบย่อยมีค่าน้ าหนักสูงกว่า 0.30 ทุกตัวบ่งชี้ โดยเรียงล าดับ

ค่าน้ าหนักมากไปหาน้อยดังนี้ มีความเชื่อมั่นในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ (0.53) 

สามารถใช้ภาษาในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (0.51) สามารถใช้ภาษาในการ

สื่อสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม (0.48) และสามารถใช้ทักษะการฟัง  

การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ (0.45) ซึ่งสอดคล้องกับ 

ศติา เยี่ยมขันติถาวร (2555); คุรุสภาและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2555);  

จนิดารัตน์ โพธิ์นอก (2557); เยาวลักษณ์ มูลสระคู (2558); Pefianco, Erlinda C. (2009); 

Hughes (2007); Penn-Edwards (2010); Komur, Sevki (2010); Amin Sikki (2013) ทีว่่า 

ทักษะการสื่อสาร เป็นความสามารถทีใ่ช้ภาษาในการสื่อสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ และใช้

ภาษาในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูดการอ่าน 

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อความหมายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และมีความ

เชื่อมั่นในการสื่อสาร 

     2.2.2.4 ค่าน้ าหนักขององค์ประกอบย่อยทักษะการท างานรว่มกับ

ผูอ้ื่นผลการวิจัยพบว่าทุกองค์ประกอบย่อยมีค่าน้ าหนักสูงกว่า 0.30 ทุกตัวบ่งชี้  

โดยเรียงล าดับค่าน้ าหนักมากไปหาน้อยดังนี ้สามารถท างานร่วมกับเพื่อนรว่มงานได้ดี 

(0.49) ชว่ยเหลอื สนับสนุน ให้ก าลังใจเพื่อนรว่มงาน (0.48) มุ่งมั่นท างาน เพื่องานที่มี

ประสิทธิภาพขององค์กร (0.46) สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนรว่มงานได้ดี (0.45)  

ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น (0.45) และรู้จักบทบาทหนา้ที่และความรับผดิชอบของ

ตนเอง (0.44) ซึ่งสอดคล้องกับศติา เยี่ยมขันติถาวร (2555); คุรุสภาและ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2555); จนิดารัตน์ โพธิ์นอก (2557); เยาวลักษณ์  

มูลสระคู (2558); Pefianco, Erlinda C. (2009); Hughes (2007); Penn-Edwards (2010); 

Komur, Sevki (2010); Amin Sikki (2013) ที่ว่า ทักษะการท างานรว่มกับผูอ้ื่น  

เป็นความสามารถในการท างานรว่มกับบุคคลในองค์กร การช่วยเหลือ การสนับสนุน  

ให้ก าลังใจและมีการปรับตัวกับเพื่อนรว่มงาน เพื่องานที่มีประสทิธิภาพขององค์กร 

     2.2.2.5 ค่าน้ าหนักขององค์ประกอบย่อยทักษะการวัดและ

ประเมินผล ผลการวิจัยพบว่าทุกองค์ประกอบย่อยมีค่าน้ าหนักสูงกว่า 0.30 ทุกตัวบ่งชี้ 

โดยเรียงล าดับค่าน้ าหนักมากไปหาน้อยดังนี้ สามารถวัดและประเมินผลผูเ้รียนเป็น

รายบุคคลและรายกลุ่มได้ (0.54) มีการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ เพื่อวัดและประเมินผล 
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การเรียนรูข้อผูเ้รียน (0.52) มกีารน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

ให้มปีระสิทธิภาพ (0.50) มีการน าผลวัดและประเมินผลมาพัฒนาตัวผูเ้รียน (0.47) และ

สามารถตัดสินผลการเรียนของผู้เรยีนตามสภาพจรงิได้ (0.46) ซึ่งสอดคล้องกับศติา  

เยี่ยมขันตถิาวร (2555); คุรุสภาและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2555); จนิดารัตน ์

โพธิ์นอก (2557); เยาวลักษณ์ มูลสระคู (2558); Pefianco, Erlinda C. (2009); Hughes 

(2007); Penn-Edwards (2010); Komur, Sevki (2010); Amin Sikki (2013) ซึ่งทักษะ 

การวัดและการประเมินผล เป็นความสามารถหรอืความช านาญวิเคราะหผ์ลการเรียนรู้ 

เพื่อใช้ในการวัดและประเมินผลการพัฒนาผูเ้รียนและตัดสินผลการเรียนของผูเ้รียนได้ตาม

สภาพความเป็นจริง และน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรูใ้หม้ี

ประสิทธิภาพ 

     2.2.2.6 ค่าน้ าหนักขององค์ประกอบย่อยทักษะการจัดการเรียนรู้ 

ผลการวิจัยพบว่าทุกองค์ประกอบย่อยมีค่าน้ าหนักสูงกว่า 0.30 ทุกตัวบ่งชี้ โดยเรียงล าดับ

ค่าน้ าหนักมากไปหาน้อย ดังนี้ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับหนว่ย

การเรียนรู ้(0.53) มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกับพัฒนาการทางการเรียนรู้

ของผู้เรยีน (0.51) มกีารส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีทักษะในการคิด และสามารถน ามาใช้ได้ (0.49) 

และวิเคราะห์หลักสูตรได้เหมาะสมและจัดการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (0.48) 

ซึ่งสอดคล้องกับศติา เยี่ยมขันติถาวร (2555); คุรุสภาและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

(2555); จนิดารัตน ์โพธิ์นอก (2557); เยาวลักษณ์ มูลสระคู (2558); Pefianco, Erlinda C. 

(2009); Hughes (2007); Penn-Edwards (2010); Komur, Sevki (2010); Amin Sikki 

(2013) ทีว่่า ทักษะการจัดการเรียนการสอน เป็นความสามารถของครูผูส้อน 

ในการวิเคราะหห์ลักสูตร วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่เหมาะสมกับพัฒนา 

การทางการเรียนรู้ และระดับพัฒนาการของผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรยีนมีทักษะการคิดและ

สามารถน าไปใช้ได้ ท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรยีนรู้ตามวัตถุประสงค์ของผูส้อน 

    จากที่กล่าวถึงองค์ประกอบหลักด้านทักษะ ซึ่งประกอบด้วย  

6 องค์ประกอบย่อย 28ตัวบ่งชี ้ซึ่งสามารถจัดล าดับตัวบ่งชีท้ี่มคีวามเหมาะสมในการเป็น

ตัวบ่งชี ้จากมากไปหาน้อยได้ดังตอ่ไปนี ้ 

     1. สามารถวัดและประเมินผลผูเ้รียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มได้ 

(b = 0.54) 
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     2. ประเมินผลการใชส้ื่อการเรียนการสอนอย่างตอ่เนื่อง  

(b = 0.53) 

     3. มีความเชื่อมั่นในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ (b = 0.53) 

     4. สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับหนว่ย 

การเรียนรู ้(b = 0.53) 

     5. มกีารวิเคราะหผ์ลการเรียนรู้ เพื่อวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ขอผูเ้รียน (b = 0.53) 

     6. สามารถใช้ภาษาในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  

(b = 0.51) 

     7. มีการจัดกิจกรรมการเรยีนรูใ้ห้เหมาะสมกับพัฒนาการทาง 

การเรียนรูข้องผูเ้รียน (b = 0.51) 

     8. มีการพัฒนาศักยภาพทางดา้นภาษาของตนเองอย่างต่อเนื่อง 

(b = 0.50) 

     9. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม (b = 0.50) 

     10. มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

ให้มปีระสิทธิภาพ (b = 0.50) 

     11. สามารถท างานรว่มกับเพื่อนรว่มงานได้ดี (b = 0.49) 

     12. มีการส่งเสริมให้ผู้เรยีนมีทักษะในการคิด และสามารถน ามาใช้

ได้ (b = 0.49) 

     13. สามารถน าความรูม้าประยุกต์ใชก้ับสถานการณ์ปัจจุบันได้  

(b = 0.48) 

     14. ติดตามองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในวิชาชีพอย่างตอ่เนื่อง (b = 0.48) 

     15. มีการพัฒนาศักยภาพทางดา้นการจัดการเรยีนการสอน  

(b = 0.48) 

     16. สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ  

อย่างเหมาะสม (b = 0.48) 

     17. ช่วยเหลือ สนับสนุน ให้ก าลังใจเพื่อนรว่มงาน (b = 0.48) 

     18. วิเคราะหห์ลักสูตรได้เหมาะสมและจัดการจัดการเรียนรู้ได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ (b = 0.48) 
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     19. มีการประเมินตนเองอย่างตอ่เนื่อง (b = 0.47) 

     20. มีการน าผลวัดและประเมินผลมาพัฒนาตัวผูเ้รียน (b = 0.47) 

     21. มุ่งมั่นท างาน เพื่องานที่มีประสิทธิภาพขององค์กร (b = 0.46) 

     22. สามารถตัดสินผลการเรียนของผู้เรยีนตามสภาพจริงได้  

(b = 0.46) 

     23. สามารถใช้เทคโนโลยีในการออกแบบสื่อการสอน (b = 0.45) 

     24. สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ (b = 0.45) 

     25. สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนรว่มงานได้ดี (b = 0.45) 

     26. ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น (b = 0.45) 

     27. รู้จักบทบาทหนา้ที่และความรับผดิชอบของตนเอง (b = 0.44) 

     28. สามารถใช้เทคโนโลยีในการสบืค้นขอ้มูล (b = 0.40) 

    2.2.3 องค์ประกอบหลักด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ซึ่งประกอบ 

ไปด้วย 3 องค์ประกอบย่อย 16 ตัวบ่งชี้ มคี่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factors Loading)  

เกิน 0.30 และมีนัยส าคัญทางสถิติ อภปิรายผล ดังนี้  

      2.2.3.1 ค่าน้ าหนักขององค์ประกอบย่อยแรงจูงใจรักการเรียนรู้ 

ผลการวิจัยพบว่าทุกองค์ประกอบย่อยมีค่าน้ าหนักสูงกว่า 0.30 ทุกตัวบ่งชี้ โดยเรียงล าดับ

ค่าน้ าหนักมากไปหาน้อย ดังนี้ มีการพัฒนาพฤติกรรมการสอนในทางที่ดีขึ้น เพื่อเพิ่ม

ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน (0.51) มคีวามกระตอืรอืรนในการจัดกิจกรรมการเรยีน 

การสอน (0.44) มีความรัก และศรัทธาในวิชาชีพครู (0.44) มเีจตคติที่ดีต่อการเรียน 

การสอนภาษาอังกฤษ (0.44) และ มกีารศกึษาหาความรูเ้พิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนความรูข้อง

ตนเองอย่างตอ่เนื่อง (0.42) ซึ่งสอดคล้องกับนพพร สโรบล (2554); ศติา เยี่ยมขันติถาวร 

(2555); คุรุสภาและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2555); เยาวลักษณ์ มูลสระคู 

(2558); Pefianco, Erlinda C. (2009); Komur, Sevki (2010); Amin Sikki (2013)  

ซึ่งสรุปได้วา่ แรงจูงใจใฝเ่รียนรู้ เป็นองคประกอบในกระบวนการเรียนการสอนท าใหผู้ส้อน

เกิดความกระตอืรอืรน มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นรัก ศรัทธาในวิชาชีพ

ครู มีเจตคติที่ดีตอ่การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพิ่มพูนความรู้ของตน และเป็นบุคคล

แหง่การเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อมุง่ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน   
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     2.2.3.2 ค่าน้ าหนักขององค์ประกอบย่อยด้านบุคลิกภาพ 

ผลการวิจัยพบว่าทุกองค์ประกอบย่อยมีค่าน้ าหนักสูงกว่า 0.30 ทุกตัวบ่งชี้ โดยเรียงล าดับ

ค่าน้ าหนักมากไปหาน้อย ดังนี้ มีความมั่นใจ ร่าเริง (0.48) มีความสามารถในการ

ติดตอ่สื่อสารที่ดกีับผูอ้ื่นได้ (0.44) อดทนต่อพฤติกรรมของผู้เรยีน (0.43) มีพฤติกรรม 

อารมณ์ และนิสัยส่วนบุคคลที่เป็นกัลยาณมติรตอ่ผูเ้รียน (0.42) และมีความสามารถ 

ในการอยู่รว่มกับบุคคลอื่น (0.42) ซึ่งสอดคล้องกับนพพร สโรบล (2554); ศติา  

เยี่ยมขันตถิาวร (2555); คุรุสภาและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2555); เยาวลักษณ์  

มูลสระคู (2558); Pefianco, Erlinda C. (2009); Komur, Sevki (2010); Amin Sikki (2013) 

ทีว่่าบุคลิกลักษณะเป็นพฤติกรรม ลักษณะนิสัย ความมั่นใจ ความรา่เริง เป็นกัลยาณมิตร

กับผูเ้รียน มีความคล่องตัว และอดทนต่อพฤติกรรมของผู้เรยีน มีความสามารถติดต่อกับ

ผูอ้ื่น และความสามารถในการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างปกติสุข 

     2.2.3.3 ค่าน้ าหนักขององค์ประกอบย่อยคุณธรรมจริยธรรม 

ผลการวิจัยพบว่าทุกองค์ประกอบย่อยมีค่าน้ าหนักสูงกว่า 0.30 ทุกตัวบ่งชี้ โดยเรียงล าดับ

ค่าน้ าหนักมากไปหาน้อย ดังนี้ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูอย่างถูกต้องเหมาะสม 

(0.47) ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ (0.47) การคิดดี พูดดี และท าดีอย่าง

ถูกต้องเหมาะสม (0.46) เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรยีน (0.44) และมีความรักและ 

ความเมตตาต่อศษิย์ (0.35) ซึ่งสอดคล้องกับนพพร สโรบล (2554); ศติา เยี่ยมขันติถาวร 

(2555); คุรุสภาและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2555); เยาวลักษณ์ มูลสระคู 

(2558); Pefianco, Erlinda C. (2009); Komur, Sevki (2010); Amin Sikki (2013) ทีว่่า 

คุณธรรมจริยธรรม เป็นคุณสมบัติที่เป็นความดทีี่ถูกต้องเหมาะสม เป็นแบบอย่างที่ดีให้

นักเรียน มีความรักและความเมตตาต่อศษิย์ ซึ่งมอียู่ภายในจิตใจของครู และเป็น

แรงผลักดันให้ครูกระท าหน้าที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณวิชาชีพครูอย่างถูกต้องเหมาะสม 

    จากที่กล่าวถึงองค์ประกอบหลักคุณลักษณะส่วนบุคคล  

ซึ่งประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย 16 ตัวบ่งชี ้ซึ่งสามารถจัดล าดับตัวบ่งชีท้ี่มี 

ความเหมาะสมในการเป็นตัวบ่งชี ้จากมากไปหาน้อย ได้ดังตอ่ไปนี ้ 

     1. มกีารพัฒนาพฤติกรรมการสอนในทางที่ดีขึ้น เพื่อเพิ่ม

ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน (b = 0.51) 

     2. มีความมั่นใจ ร่าเริง (b = 0.48) 
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     3. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูอย่างถูกต้องเหมาะสม  

(b = 0.47) 

     4. ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ (b = 0.47) 

     5. การคิดดี พูดดี และท าดีอย่างถูกต้องเหมาะสม (b = 0.46) 

     6. มคีวามกระตอืรอืร้นในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน  

(b = 0.44) 

     7. มีความรัก และศรัทธาในวิชาชีพครู (b = 0.44) 

     8. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (b = 0.44) 

     9. มคีวามสามารถในการติดต่อสื่อสารที่ดกีับผูอ้ื่นได้ (b = 0.44) 

     10. เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรยีน (b = 0.44) 

     11. อดทนต่อพฤติกรรมของผูเ้รียน (b = 0.43) 

      12. มีการศกึษาหาความรูเ้พิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนความรูข้องตนเอง

อย่างตอ่เนื่อง (b = 0.42) 

     13. มพีฤติกรรม อารมณ์ และนสิัยส่วนบุคคลที่เป็นกัลยาณมติร

ต่อผู้เรยีน (b = 0.42 

     14. มีความคล่องตัวในการท างาน (b = 0.42) 

     15. มคีวามสามารถในการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น (b = 0.42) 

     16. มคีวามรักและความเมตตาต่อศษิย์ (b = 0.35) 

ข้อเสนอแนะ  

 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  

 ผูว้ิจัยขอเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ เพื่อเป็นแนวทางในการท าวิจัย 

ครั้งต่อไป ดังนี้ 

  1.1 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูว้ิจัยได้ใชว้ิธีการวิเคราะหเ์พื่อพัฒนาตัวบ่งชีร้วม  

โดยใช้ขอ้มูลเชงิประจักษ์ แล้วท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชงิยืนยัน และการวิเคราะห์

องค์ประกอบเชงิยืนยันอันดับที่สองเป็นส าคัญ ซึ่งพบว่า เป็นวิธีการที่สามารถพัฒนา 

ตัวบ่งชีร้วมได้ดี ดังนัน้ หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องในการก าหนดตัวบ่งชีห้รอืก าหนดนโยบาย 

สามารถน าวิธีการพัฒนาตัวบ่งชีต้ามวิธีการนี้ไปใช้ในการพัฒนาตัวบ่งชีใ้นเรื่องอื่น ๆ ตอ่ไป  
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  1.2 ผลการวิจัย พบว่า ตัวบ่งชีท้ั้ง 67 ตัวบ่งชีข้องสมรรถนะครูภาษาอังกฤษ

ในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 เป็นตัวบ่งชีท้ี่ส าคัญ

สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์และมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง เป็นตัวบ่งชีท้ี่สามารถ

แสดงถึงสมรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีน สังกัดกระทรวงศกึษาธิการ ได้ดังนี้  

   1.2.1 ด้านความรู ้ควรให้ความส าคัญกับตัวบ่งชี ้ดังนี้ 1) ความเข้าใจใน

วัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม 2) ความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับ

หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ 3) ความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการสอน

ภาษาอังกฤษ 4) ความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับผูเ้รียน 5) ความรูเ้รื่องภาษาศาสตร์ 

   1.2.2 ด้านทักษะ ควรใหค้วามส าคัญกับตัวบ่งชี ้ดังนี้ 1) ทักษะ 

การจัดการเรียนรู้ 2) ทักษะการสื่อสาร 3) ทักษะการท างานร่วมกับผูอ้ื่น 4) ทักษะการวัด

และประเมินผล 5) ทักษะการพัฒนาตนเอง 6) ทักษะการใชส้ื่อเทคโนโลยี 

   1.2.3 คุณลักษณะส่วนบุคคล ควรใหค้วามส าคัญกับตัวบ่งชี ้ดังนี ้ 

1) แรงจูงใจรักการเรียนรู้ 2) บุคลิกลักษณะ 3) คุณธรรมจริยธรรม  

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  

 เพื่อประโยชน์สมรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีน ผูว้ิจัยจึงเสนอแนะ ดังนี้  

  2.1 ควรมีการวจิัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับสมรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีน 

โดยศึกษาตามขนาดของโรงเรียน เพื่อให้ได้สารสนเทศเกี่ยวกับสมรรถนะครูภาษาอังกฤษ

ในโรงเรยีนชัดเจนมากขึ้น  

  2.2 ควรน าตัวบ่งชีท้ั้ง 67 ตัวบ่งชีด้ังกล่าว ไปทดลองใช้ในสถานการณ์จรงิใน

สถานศกึษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกระทรวงศกึษาธิการ แล้วติดตามผล โดยใช้รูปแบบการวิจัย

เชงิปฏิบัติการ (Action Research)  

  2.3 ควรวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะครูภาษาอังกฤษ  

ในสังกัดอื่น เพื่อให้ได้ตัวบ่งชี้สมรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีน ที่เหมาะสมกับ 

บริบทนั้น ๆ 
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ภาคผนวก ก 

1. รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวจิัย 

2. รายชื่อครูสอนภาษาอังกฤษตรวจสอบความเหมาะสมของ  

    คู่มือการใช้ตัวบ่งชี้ 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพสิฐ บริบูรณ์   

 ต าแหน่ง คณบดี คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 

 หนว่ยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

2. อาจารย์พรพิมล ศิวนิา       

 ต าแหน่ง ประธานสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

 หนว่ยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.นวพร วรรณทอง 

 ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

 หนว่ยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

4. นางสุพร สิงห์สี     

 ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ 

 หนว่ยงาน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 

5. นายสุรชาติ รัศมี     

 ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ 

 หนว่ยงาน โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 
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รายชื่อครูสอนภาษาองักฤษตรวจสอบความเหมาะสมของคู่มือการใช้ 

ตัวบ่งชี้สมรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 22 

1. นายณัฐพล วรรณศรี     

 ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรยีน  

 หนว่ยงาน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 

2. นางจันทร์จริา แก่นจันทร์    

 ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรยีน  

 หนว่ยงาน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 

3. นายพิสฐิษ์ ไชยสีย์     

 ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประทศ  

 หนว่ยงาน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 

4. นางจิตรา โพธิ์ศรี     

 ต าแหน่ง หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP  

 หนว่ยงาน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 

5. นางสุวรรณา ธานี     

 ต าแหน่ง ครูผูส้อนภาษาอังกฤษ  

 หนว่ยงาน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 
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หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลวิจัย 
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ภาคผนวก ค  

 1. แสดงผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  

ของแบบสอบสาม  

 2. แสดงผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  

ของการสร้างคู่มือการใช้ตัวบ่งชี้สมรรถนะครภูาษาอังกฤษในโรงเรียน 
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แบบประเมินความเที่ยงตรงของแบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง การพัฒนาตัวบ่งช้ีสมรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีน 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 22 นครพนม 

เรยีน ผู้เชี่ยวชาญ 

 เอกสารชุดนี้จัดท าขึ้นเพื่อให้ผูเ้ชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรง 

(Validity) เพื่อน าผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแบบสอบถามให้มีความ

สมบูรณ์พร้อมใชใ้นการวิจัย โดยแบบสอบถามชุดนีม้ี 2 ส่วน คอื 

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

  ส่วนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาตัวบ่งชีส้มรรถนะครูภาษาอังกฤษ 

ในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 นครพนม (ผูต้อบ คือ  

ครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

นครพนม) ม ี3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 องค์ประกอบด้านความรู ้ตอนที่ 2 องค์ประกอบ 

ด้านทักษะ และองค์ประกอบที่ 3 องค์ประกอบด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล 

 ผูว้ิจัยขอความอนุเคราะหจ์ากท่านในการพิจารณาตรวจสอบความสอดคล้อง

ระหว่างขอ้ค าถามกับจุดประสงค์ในส่วนที่ 2 เป็นรายข้อ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

  +1 หมายถึง ท่านแนใ่จว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องกับนิยามศัพท์ 

    0 หมายถึง ท่านไม่แนใ่จว่าข้อค าถามมคีวามสอดคล้องกับนิยามศัพท์ 

  -1 หมายถึง ท่านแนใ่จว่าข้อค าถามไม่มีความสอดคล้องกับนิยามศัพท์ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

นางสาวน้ าทิพย์ วโรดมด ารง 

นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ผูว้ิจัย 
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ส่วนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาตัวบ่งช้ีสมรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรียน 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 22 นครพนม 

 1. องค์ประกอบด้านความรู้ (Knowledge) หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่สั่งสมมา

จากการเรียน และประสบการณ์ รวมถึงความเข้าใจ ซึ่งเป็นเนือ้หา สาระ สารสนเทศ     

ซึ่งสามารถน าสิ่งตา่ง ๆ เหล่านั้นมาใช้ในการประกอบอาชีพ หรือน ามาใช้ใหเ้กิดประโยชน์

ในชีวติประจ าวันได้ มีองค์ประกอบย่อย 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 

  1.1 ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีการสอนภาษาอังกฤษ 

หมายถึง ความสามารถกลวิธี หรอืวิธีการสอน เข้าใจแนวคิดที่ครูผู้สอนใชใ้นกระบวน   

การจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพแก่ผูเ้รียน 

ข้อที ่ สมรรถนะครสูอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน 

ผลการพิจารณา

ตรวจสอบ 

ความสอดคล้อง 

ข้อเสนอ

เพิ่มเติม 

-1 0 +1 

1 มวีธีิการสอนหรือเทคนิคการสอนท่ีน่าสนใจ เข้าใจง่าย     

2 มวีธีิการสอนท่ีท าให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหา     

3 จัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับเนื้อหา     

4 สามารถบูรณาการกิจกรรมกับเนื้อหา     

5 มกีระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ     
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  1.2 ความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับผูเ้รียน หมายถึง ความสามารถในการจัดการ

เรียนรู้ตามความสนใจและเหมาะสมกับระดับความสามารถของผูเ้รียน โดยเปิดโอกาสให้

ผูเ้รียนมีสว่นร่วมในการเรียนรู้ 

ข้อที ่ สมรรถนะครสูอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน 

ผลการพิจารณา

ตรวจสอบ 

ความสอดคล้อง 

ข้อเสนอ

เพิ่มเติม 

-1 0 +1 

1 สามารถจัดการเรียนรู้ได้ตามความสนใจของผู้เรียน     

2 สามารถจัดการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน     

3 เปิดโอกาสใหผู้้เรียนมสี่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้     

4 เข้าใจพื้นฐานความแตกตา่งของผู้เรียนเป็นรายบุคคล     

5 มคีวามรู้ดา้นจิตวิทยา เพ่ือพัฒนาผู้เรียน     
   

  1.3 ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ 

หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะหเ์นือ้หาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551และสามารถน ามาปรับใช้กับการจัดการเรียนการสอนได้ 

ข้อที ่ สมรรถนะครสูอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน 

ผลการพิจารณา

ตรวจสอบ 

ความสอดคล้อง 

ข้อเสนอ

เพิ่มเติม 

-1 0 +1 

1 มคีวามรู้เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน     

2 มคีวามรู้เกี่ยวกับหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

    

3 มคีวามสามารถในการวิเคราะหห์ลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 2551 

    

4 สามารถวเิคราะห์เนื้อหาหลักสตูรกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน 2551 

    

5 สามารถน าหลักสูตรท่ีวิเคราะหม์าปรับใชใ้นการจัดการเรียน

การสอนให้เข้ากับบริบทผู้เรียน 
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  1.4 ความรูเ้รื่องภาษาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในความเข้าใจในระบบ

เสียง ค าศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ หนาที่ทางภาษาและลักษณะทางภาษา 

ข้อที ่ สมรรถนะครสูอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน 

ผลการพิจารณา

ตรวจสอบ 

ความสอดคล้อง 

ข้อเสนอ

เพิ่มเติม 

-1 0 +1 

1 เข้าใจในระบบเสียงของภาษาอังกฤษ     

2 สามารถให้ความหมายของค าศัพท์ภาษาอังกฤษ     

3 มคีวามรู้และเขา้ใจในโครงสร้างไวยกรณข์องภาษาอังกฤษ     

4 มคีวามรู้และความเขา้ใจในหน้าท่ีค าศัพท์ภาษาอังกฤษ     

5 รู้และเขา้ใจในลกัษณะและบริบทของภาษาอังกฤษ     

 

  1.5 ความเข้าใจในวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม 

หมายถึง การรับรู้และเข้าใจวิถีการด าเนินชีวติ ความคิด ความเชื่อ ค่านิยมจารีตประเพณี 

พิธีกรรม ภูมิปัญญา ภาษา และขนบธรรมเนียมประเพณีในสังคมใดสังคมหนึ่ง 

ข้อที ่ สมรรถนะครสูอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน 

ผลการพิจารณา

ตรวจสอบ 

ความสอดคล้อง 

ข้อเสนอ

เพิ่มเติม 

-1 0 +1 

1 สามารถเข้าใจในวถิีการด าเนนิชีวิตของเจ้าของภาษา     

2 รู้และเขา้ใจความเชื่อ ค่านยิม ของเจ้าของภาษา     

3 มคีวามเข้าใจในพิธีกรรม ภูมปัิญญา ของเจ้าของภาษา     

4 เข้าใจและสามารถถ่ายทอดความรู้ขนบธรรมเนยีมประเพณีของ

เจ้าของภาษา 

    

5 รู้และเขา้ใจลักษณะวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา     
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 2. องค์ประกอบด้านทักษะ (Skills) หมายถึง ความสามารถของบุคคลใน

เรื่องใดเรื่องหนึ่ง เป็นทักษะทางดา้นร่างกาย สติปัญญาและสังคม ซึ่งเกิดขึน้ได้จากการ

เรียนรู้ การฝกึฝน การท างานร่วมกับผูอ้ื่น การสอนและการจัดการ มีองค์ประกอบย่อย  

6 องค์ประกอบ ดังนี้ 

  2.1 ทักษะการพัฒนาตนเอง หมายถึง ความสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

ในการศกึษาหาความรู ้ตดิตามองคค์วามรู้ใหม ่ๆ ในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง พัฒนาศักยภาพ

ทางภาษาการจัดการเรยีนการสอน และมีการประเมินตนเอง 

ข้อที ่ สมรรถนะครสูอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน 

ผลการพิจารณา

ตรวจสอบ 

ความสอดคล้อง 

ข้อเสนอ

เพิ่มเติม 

-1 0 +1 

1 สามารถน าความรู้มาประยุกตใ์ชก้ับสถานการณปั์จจุบันได ้     

2 ตดิตามองค์ความรู้ใหม ่ๆ ในวิชาชพีอยา่งต่อเนื่อง     

3 มกีารพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาของตนเองอย่างตอ่เนื่อง     

4 มกีารพัฒนาศักยภาพทางด้านการจัดการเรียนการสอน     

5 มกีารประเมินตนเองอยา่งต่อเนื่อง     

  

  2.2 ทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยี หมายถึง ความสามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ

การจัดการเรียนการสอน มีการบูรณาการ ออกแบบสื่อการสอน เลือกใช้และพัฒนาสื่อ

เทคโนโลยี เพื่อให้ผู้เรยีนเกิดการเรียนรู้ที่ดใีนยุคข้อมูลข่าวสาร ประเมินผลการใช้สื่อ 

การเรียนการสอนอย่างตอ่เนื่อง 

ข้อที ่ สมรรถนะครสูอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน 

ผลการพิจารณา

ตรวจสอบ 

ความสอดคล้อง 

ข้อเสนอ

เพิ่มเติม 

-1 0 +1 

1 สามารถใช้เทคโนโลยใีนการสืบค้นขอ้มูล     

2 สามารถใช้เทคโนโลยใีนการออกแบบสื่อการสอน     

3 สามารถเลอืกใช้เทคโนโลยไีด้อยา่งเหมาะสม     

4 พัฒนาสื่อเทคโนโลยใีนการจัดการเรียนการสอน     

5 ประเมินผลการใช้ส่ือการเรียนการสอนอย่างตอ่เนื่อง     
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  2.3 ทักษะการสื่อสาร หมายถึง สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารตาม

สถานการณ์ต่าง ๆ และใช้ภาษาในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สามารถใช้ทักษะ

การฟัง การพูดการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อความหมายได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสม และมีความเช่ือม่ันในการสื่อสาร 

ข้อที ่ สมรรถนะครสูอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน 

ผลการพิจารณา

ตรวจสอบ 

ความสอดคล้อง 

ข้อเสนอ

เพิ่มเติม 

-1 0 +1 

1 สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารตามสถานการณต์า่ง ๆ  

อย่างเหมาะสม 

    

2 สามารถใช้ภาษาในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล     

3 สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การอา่น และการเขียน

ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได ้

    

4 สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม     

5 มคีวามเชื่อม่ันในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ     

 

  2.4 ทักษะการท างานรว่มกับผูอ้ื่น หมายถึง ความสามารถในการท างาน

ร่วมกับบุคคลในองค์กร การช่วยเหลือ การสนับสนุน ให้ก าลังใจและมีการปรับตัวกับเพื่อน

ร่วมงาน เพื่องานที่มีประสิทธิภาพขององค์กร  

ข้อที ่ สมรรถนะครสูอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน 

ผลการพิจารณา

ตรวจสอบ 

ความสอดคล้อง 

ข้อเสนอ

เพิ่มเติม 

-1 0 +1 

1 สามารถท างานรว่มกับเพื่อนร่วมงานได้ด ี     

2 ชว่ยเหลอื สนับสนุน ให้ก าลังใจเพ่ือนร่วมงาน     

3 สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ด ี     

4 รู้จักบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตนเอง      

5 ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น     

6 มุง่มั่นท างาน เพื่องานท่ีมีประสิทธิภาพขององค์กร     
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  2.5 ทักษะการวัดและการประเมินผล หมายถึง ความสามารถหรอืความ

ช านาญวิเคราะห์ผลการเรียนรู ้เพื่อใชใ้นการวัดและประเมินผลการพัฒนาผูเ้รียนและ

ตัดสินผลการเรียนของผูเ้รียนได้ตามสภาพความเป็นจริง และน าผลการประเมินไปใช้ใน

การปรับปรุงการจัดการเรียนรูใ้ห้มปีระสิทธิภาพ 

ข้อที ่ สมรรถนะครสูอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน 

ผลการพิจารณา

ตรวจสอบ 

ความสอดคล้อง 

ข้อเสนอ

เพิ่มเติม 

-1 0 +1 

1 มกีารวเิคราะห์ผลการเรียนรู้ เพื่อวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ของผู้เรียน 

    

2 สามารถวัดและประเมินผลผู้เรียนเป็นรายบุคคลและ 

รายกลุ่มได ้

    

3 สามารถตัดสนิผลการเรียนของผู้เรียนตามสภาพจริงได ้     

4 มกีารน าผลการประเมินไปใชใ้นการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

ให้มีประสิทธิภาพ 

    

5 มกีารน าผลวัดและประเมินผลมาพัฒนาตัวผู้เรียน     
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  2.6 ทักษะการจัดการเรียนรู้ หมายถึง ความสามารถของครูผู้สอน 

ในการวิเคราะหห์ลักสูตร วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่เหมาะสมกับพัฒนาการ

ทางการเรยีนรู้ และระดับพัฒนาการของผูเ้รียน ส่งเสริมให้ผู้เรยีนมีทักษะการคิดและ

สามารถน าไปใช้ได้ ท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรยีนรู้ตามวัตถุประสงค์ของผูส้อน 

ข้อที ่ สมรรถนะครสูอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน 

ผลการพิจารณา

ตรวจสอบ 

ความสอดคล้อง 

ข้อเสนอ

เพิ่มเติม 

-1 0 +1 

1 วเิคราะห์หลักสูตรได้เหมาะสมกบัการจัดการเรียนรู้     

2 มกีารจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับพัฒนาการทาง 

การเรียนรู้ของผู้เรียน 

    

3 มกีารจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับระดับผู้เรียน     

4 สามารถจัดกจิกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับหน่วย 

การเรียนรู้ 

    

5 มกีารสง่เสริมให้ผู้เรียนมทัีกษะในการคดิ และสามารถ 

น ามาใชไ้ด ้
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 3. องค์ประกอบด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (Personal Characteristic) 

หมายถึง บุคลิก ความรู้สึก เจตคติ ทัศนคติ รวมถึงแรงจูงใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่ตดิตัวบุคคลมา 

สามารถแสดงออกได้โดยพฤติกรรมของบุคคลนั้น มีองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ 

ดังนี้ 

  3.1 แรงจูงใจใฝเ่รียนรู ้หมายถึง รักและศรัทธาในวิชาชีพครู มเีจตคติที่ดีต่อ

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษกระตอืรอืร้นเพิ่มพูนความรูข้องตน และเป็นบุคคลแหง่ 

การเรียนรูอ้ย่างสม่ าเสมอและตอ่เนื่อง เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 

ข้อที ่ สมรรถนะครสูอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน 

ผลการพิจารณา

ตรวจสอบ 

ความสอดคล้อง 

ข้อเสนอ

เพิ่มเติม 

-1 0 +1 

1 มีความกระตอืรือรนในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน     

2 มกีารศึกษาหาความรู้เพิ่มเตมิ เพ่ือเพิ่มพูนความรู้ของตนเอง

อย่างตอ่เนื่อง 

    

3 มคีวามรัก และศรัทธาในวชิาชีพครู     

4 มเีจตคติท่ีดตีอ่การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ     

5 เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อยา่งสม่ าเสมอและตอ่เนื่อง     

6 มกีารพัฒนาพฤตกิรรมการสอนในทางที่ดีขึ้น เพื่อเพิ่ม

ผลสัมฤทธ์ิในการปฏบัิตงิาน 
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  3.2 บุคลิกลักษณะ หมายถึง พฤติกรรม ลักษณะนิสัย ความมั่นใจ  

ความร่าเริง เป็นกัลยาณมิตรกับผูเ้รียน มคีวามคล่องตัว และอดทนต่อพฤติกรรมของ

ผูเ้รียน มคีวามสามารถติดต่อกับผูอ้ื่น และความสามารถในการอยู่รว่มกับบุคคลอื่นได้

อย่างปกติสุข 

ข้อที ่ สมรรถนะครสูอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน 

ผลการพิจารณา

ตรวจสอบ 

ความสอดคล้อง 

ข้อเสนอ

เพิ่มเติม 

-1 0 +1 

1 มคีวามมั่นใจ รา่เริง     

2 มพีฤตกิรรม อารมณ ์และนิสัยส่วนบุคคลที่เป็นกัลยาณมิตร

ตอ่ผู้เรียน 

    

3 อดทนต่อพฤตกิรรมของผู้เรียน     

4 มคีวามคล่องตัวในการท างาน     

5 มคีวามสามารถในการอยูร่่วมกบับุคคลอื่น     

6 มคีวามสามารถในการติดต่อสื่อสารท่ีดกีับผู้อื่นได ้     

 

  3.3 คุณธรรมจริยธรรม หมายถึง คุณสมบัติที่เป็นความดีที่ถูกต้องเหมาะสม 

เป็นแบบอย่างที่ดีให้นักเรียน มีความรักและความเมตตาต่อศิษย์ ซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของ

ครู และเป็นแรงผลักดันให้ครูกระท าหน้าที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณวิชาชีพครูอย่าง

ถูกต้องเหมาะสม 

ข้อที ่ สมรรถนะครสูอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน 

ผลการพิจารณา

ตรวจสอบ 

ความสอดคล้อง 

ข้อเสนอ

เพิ่มเติม 

-1 0 +1 

1 มคีุณสมบัตท่ีิเป็นความด ีความถูกต้องเหมาะสม       

2 ปฏบัิตติามจรรยาบรรณวชิาชีพครูอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม     

3 ทุ่มเทปฏบัิตหินา้ที่อย่างเต็มความสามารถ     

4 เป็นแบบอย่างท่ีดใีห้กับผู้เรียน     

5 มคีวามรักและความเมตตาต่อศษิย ์     

 

มห
าว
ิทย

าลั
ยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



199 

แสดงผลการวิเคราะห์ค่าดัชนคีวามสอดคล้อง ของแบบสอบถาม 

ตารางแสดงผลการวิเคราะหค์่าดัชนีความสอดคล้อง ของแบบสอบถาม 

ล าดับ องค์ประกอบหลัก/องค์ประกอบย่อย/

ตัวบ่งชี ้

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่
รวม ผล แปลผล 

ใหม ่ เก่า 1 2 3 4 5 

1.องค์ประกอบดา้นความรู ้

1.1 ความรู้และความเข้าใจเกีย่วกับเทคนิควธิีการสอนภาษาอังกฤษ 

1 1 มวีธีิการสอนหรือเทคนิคการสอนท่ี

นา่สนใจ เข้าใจง่าย 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

2 2 มวีธีิการสอนท่ีท าให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหา 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

3 3 จัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี

สอดคล้องกับเนื้อหา 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

4 4 สามารถบูรณาการกิจกรรมกับเนื้อหา 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

5 5 มกีระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีมี

คุณภาพ 

1 1 1 1 0 4 0.8 สอดคล้อง 

1.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัผู้เรียน  

6 6 สามารถจัดการเรียนรู้ได้ตามความสนใจ

ของผู้เรียน 

0 1 1 1 1 4 0.8 สอดคล้อง 

7 7 สามารถจัดการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับ

ระดับของผู้เรียน 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

8 8 เปิดโอกาสใหผู้้เรียนมสี่วนร่วม 

ในการจัดการเรียนรู้ 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

- 9 เข้าใจพื้นฐานความแตกตา่งของผู้เรียน

เป็นรายบุคคล 

1 1 1 1 0 4 0.8 ซ้ าข้อ 2 

9 10 มคีวามรู้ดา้นจิตวิทยา เพื่อพัฒนาผู้เรียน 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

1.3 ความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ  

10 11 มคีวามรู้เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

11 12 มคีวามรู้เกี่ยวกับหลักสูตรกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

12 13 มคีวามสามารถในการวิเคราะหห์ลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 2551 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
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ตารางแสดงผลการวิเคราะหค์่าดัชนีความสอดคล้อง ของแบบสอบถาม (ต่อ) 

ล าดับ องค์ประกอบหลัก/องค์ประกอบย่อย/ 

ตัวบ่งชี ้

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่
รวม ผล แปลผล 

ใหม ่ เก่า 1 2 3 4 5 

1.องค์ประกอบดา้นความรู ้

1.3 ความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ  

13 14 สามารถวเิคราะห์เนื้อหาหลักสตูรกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

2551 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

14 15 สามารถน าหลักสูตรท่ีวิเคราะหม์าปรับใชใ้น

การจัดการเรียนการสอนให้เข้ากบับริบทผู้เรียน 

1 1 1 0 1 4 0.8 สอดคล้อง 

1.4 ความรู้เรื่องภาษาศาสตร ์ 

15 16 เข้าใจในระบบเสียงของภาษาอังกฤษ 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

16 17 สามารถให้ความหมายของค าศัพท์

ภาษาอังกฤษ 

1 1 0 1 1 4 0.8 สอดคล้อง 

17 18 มคีวามรู้และเขา้ใจในโครงสร้าง 

ไวยกรณข์องภาษาอังกฤษ 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

18 19 มคีวามรู้และความเขา้ใจในหน้าท่ีค าศัพท์

ภาษาอังกฤษ 

1 1 0 1 1 4 0.8 สอดคล้อง 

19 20 รู้และเขา้ใจในลกัษณะและบริบทของ

ภาษาอังกฤษ 

1 1 1 0 0 5 0.6 สอดคล้อง 

1.5 ความเขา้ใจในวัฒนธรรมและความสัมพนัธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม  

20 21 สามารถเข้าใจในวถิีการด าเนนิชีวิตของ

เจ้าของภาษา 

0 1 1 0 1 3 0.6 สอดคล้อง 

21 22 รู้และเขา้ใจความเชื่อ ค่านยิม ของเจ้าของภาษา 1 1 1 0 1 4 0.8 สอดคล้อง 

22 23 มคีวามเข้าใจในพิธีกรรม ภูมิปัญญา  

ของเจ้าของภาษา 

0 1 1 0 1 3 0.6 สอดคล้อง 

23 24 เข้าใจและสามารถถ่ายทอดความรู้

ขนบธรรมเนียมประเพณีของเจ้าของภาษา 

0 1 1 0 1 3 0.6 สอดคล้อง 

- 25 รู้และเข้าใจลักษณะวัฒนธรรมของเจ้า 

ของภาษา 

1 1 1 0 0 3 0.6 ซ้ าข้อ 
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ตารางแสดงผลการวิเคราะหค์่าดัชนีความสอดคล้อง ของแบบสอบถาม (ต่อ) 

ล าดับ องค์ประกอบหลัก/องค์ประกอบย่อย/ 

ตัวบ่งชี ้

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่
รวม ผล แปลผล 

ใหม ่ เก่า 1 2 3 4 5 

2.องค์ประกอบดา้นทักษะ 

2.1 ทักษะการพัฒนาตนเอง  

24 26 สามารถน าความรู้มาประยุกตใ์ชก้ับ

สถานการณ์ปัจจุบันได ้

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

25 27 ตดิตามองค์ความรู้ใหม ่ๆ ในวชิาชีพอย่าง

ตอ่เนื่อง 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

26 28 มกีารพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาของ

ตนเองอยา่งต่อเนื่อง 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

27 29 มกีารพัฒนาศักยภาพทางด้านการจัดการ

เรียนการสอน 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

28 30 มกีารประเมินตนเองอยา่งต่อเนื่อง 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

2.2 ทักษะการใชส้ื่อเทคโนโลยี   

29 31 สามารถใช้เทคโนโลยใีนการสืบค้นขอ้มูล 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

30 32 สามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการออกแบบสื่อการสอน 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

31 33 สามารถเลอืกใช้เทคโนโลยไีด้อยา่งเหมาะสม 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

- 34 พัฒนาสือ่เทคโนโลยใีนการจัดการเรียนการสอน 1 1 1 1 0 4 0.8 ซ้ าข้อ 32 

32 35 ประเมินผลการใช้ส่ือการเรียนการสอนอย่าง

ตอ่เนื่อง 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

2.3 ทักษะการสื่อสาร 

33 36 สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารตาม

สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

34 37 สามารถใช้ภาษาในการสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

35 38 สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน 

และการเขียนภาษาอังกฤษในการสื่อสารได ้

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

- 39 สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้อยา่ง

ถูกต้องเหมาะสม 

1 1 1 1 0 4 0.8 ซ้ าข้อ 38 

36 40 มคีวามเชื่อม่ันในการสื่อสารด้วย

ภาษาอังกฤษ 

0 1 1 1 1 4 0.8 สอดคล้อง 
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ตารางแสดงผลการวิเคราะหค์่าดัชนีความสอดคล้อง ของแบบสอบถาม (ต่อ) 

ล าดับ องค์ประกอบหลัก/องค์ประกอบย่อย/ 

ตัวบ่งชี ้

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่
รวม ผล แปลผล 

ใหม ่ เก่า 1 2 3 4 5 

2.4 ทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

37 41 สามารถท างานรว่มกับเพื่อนร่วมงานได้ด ี 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

38 42 ชว่ยเหลอื สนับสนุน ให้ก าลังใจเพ่ือน

ร่วมงาน 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

39 43 สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ด ี 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

40 44 รู้จักบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ

ตนเอง  

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

41 45 ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

42 46 มุง่มั่นท างาน เพื่องานท่ีมีประสิทธิภาพองค์กร 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

2.5 ทักษะการวดัและการประเมินผล  

43 47 มกีารวเิคราะห์ผลการเรียนรู้ เพื่อวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ขอผู้เรียน 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

44 48 สามารถวัดและประเมินผลผู้เรียนเป็น

รายบุคคลและรายกลุม่ได ้

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

45 49 สามารถตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนตาม

สภาพจริงได ้

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

46 50 มกีารน าผลการประเมินไปใชใ้นการปรับปรุง

การจัดการเรียนรู้ให้มปีระสิทธิภาพ 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

47 51 มกีารน าผลวัดและประเมินผลมาพัฒนา 

ตัวผู้เรียน 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

2.6 ทักษะการจัดการเรียนรู ้

48 52 วเิคราะห์หลักสูตรได้เหมาะสมกบั 

การจัดการเรียนรู้ 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

49 53 มกีารจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับ

พัฒนาการทางการเรียนรู้ของผู้เรียน 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

- 54 มกีารจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับ

ระดับผู้เรียน 

1 1 1 1 0 4 0.8 ซ้ าข้อ 53 

50 55 สามารถจัดกจิกรรมการเรียนการสอน

สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
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ตารางแสดงผลการวิเคราะหค์่าดัชนีความสอดคล้อง ของแบบสอบถาม (ต่อ) 

ล าดับ องค์ประกอบหลัก/องค์ประกอบย่อย/ 

ตัวบ่งชี ้

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่
รวม ผล แปลผล 

ใหม ่ เก่า 1 2 3 4 5 

2.องค์ประกอบดา้นทักษะ 

2.6 ทักษะการจัดการเรียนรู ้

51 56 มกีารสง่เสริมให้ผู้เรียนมทัีกษะในการคดิ 

และสามารถน ามาใชไ้ด ้

0 1 1 1 1 4 0.8 สอดคล้อง 

3. องค์ประกอบดา้นคณุลักษณะส่วนบุคคล  

3.1 แรงจูงใจใฝ่เรียนรู ้ 

52 57 มคีวามกระตอืรือรนในการจัดกจิกรรม 

การเรียนการสอน 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

53 58 มกีารศึกษาหาความรู้เพิ่มเตมิ เพื่อเพิ่มพูน

ความรู้ของตนเองอยา่งต่อเนื่อง 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

54 59 มคีวามรัก และศรัทธาในวชิาชีพคร ู 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

55 60 มเีจตคติท่ีดตีอ่การเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

56 61 เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อยา่งสม่ าเสมอ

และตอ่เนื่อง 

1 1 1 0 0 3 0.6 ซ้ าข้อ 58 

57 62 มกีารพัฒนาพฤตกิรรมการสอนในทางที่ดี

ขึน้ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิในการปฏบัิตงิาน 

1 1 1 0 1 4 0.8 สอดคล้อง 

3.2 บุคลิกลักษณะ  

58 63 มคีวามมั่นใจ ร่าเริง 1 1 1 0 1 4 0.8 สอดคล้อง 

59 64 มพีฤตกิรรม อารมณ ์และนิสัยส่วนบุคคล

ท่ีเป็นกัลยาณมิตรตอ่ผู้เรียน 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

60 65 อดทนต่อพฤตกิรรมของผู้เรียน 0 1 1 1 1 4 0.8 สอดคล้อง 

61 66 มคีวามคล่องตัวในการท างาน 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

62 67 มคีวามสามารถในการอยูร่่วมกบับุคคลอื่น 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

63 68 มคีวามสามารถในการติดต่อสื่อสารท่ีดกีับ

ผู้อ่ืนได ้

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
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ตารางแสดงผลการวิเคราะหค์่าดัชนีความสอดคล้อง ของแบบสอบถาม (ต่อ) 

ล าดับ องค์ประกอบหลัก/องค์ประกอบย่อย/ 

ตัวบ่งชี ้

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่
รวม ผล แปลผล 

ใหม ่ เก่า 1 2 3 4 5 

3. องค์ประกอบดา้นคณุลักษณะส่วนบุคคล  

3.3 คุณธรรมจริยธรรม  

- 69 มคีุณสมบัตท่ีิเป็นความดี ความถูกต้อง

เหมาะสม   

1 1 0 0 0 3 0.4 ไมส่อดคล้อง 

64 70 ปฏบัิตติามจรรยาบรรณวชิาชีพครูอยา่ง

ถูกต้องเหมาะสม 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

65 71 ทุ่มเทปฏบัิตหินา้ที่อย่างเต็ม

ความสามารถ 

1 1 1 0 1 4 0.8 สอดคล้อง 

66 72 เป็นแบบอย่างท่ีดใีห้กับผู้เรียน 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

67 73 มคีวามรักและความเมตตาต่อศษิย ์ 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
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แสดงผลการวิเคราะห์ค่าดัชนคีวามสอดคล้อง 

การสร้างคู่มือการใช้ตัวบ่งช้ีสมรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีน 

ข้อ องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี ้
ผู้เชี่ยวชาญคนที ่

รวม ผล แปลผล 
1 2 3 4 5 

องค์ประกอบหลักที่ 1 ด้านความรู ้

องค์ประกอบย่อยที่ 1 ความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับเทคนคิการสอนภาษาอังกฤษ 

1 มวีธีิการสอนหรือเทคนิคการสอนท่ีน่าสนใจ 

เข้าใจง่าย 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

2 มวีธีิการสอนท่ีท าให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหา 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

3 จัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี

สอดคล้องกับเนื้อหา 

1 1 0 1 1 4 0.8 สอดคล้อง 

4 สามารถบูรณาการกิจกรรมกับเนื้อหา 1 1 0 1 1 4 0.8 สอดคล้อง 

5 มกีระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ 1 1 1 0 0 3 0.6 สอดคล้อง 

องค์ประกอบย่อยที่ 2 ความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับผู้เรียน 

6 สามารถจัดการเรียนรู้ได้ตามความสนใจของ

ผู้เรียน 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

7 สามารถจัดการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับระดับของ

ผู้เรียน 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

8 เปิดโอกาสใหผู้้เรียนมสี่วนร่วมในการจัดการ

เรียนรู้ 

1 1 1 1 0 4 0.8 สอดคล้อง 

9 มคีวามรู้ดา้นจิตวิทยา เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 1 1 0 0 1 3 0.6 สอดคล้อง 

องค์ประกอบย่อยที่ 3 ความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ 

10 มคีวามรู้เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 

0 1 1 1 1 4 0.8 สอดคล้อง 

11 มคีวามรู้เกี่ยวกับหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

12 มคีวามสามารถในการวิเคราะหห์ลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 2551 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

13 สามารถวเิคราะห์เนื้อหาหลักสตูรกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

2551 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
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แสดงผลการวิเคราะหค์่าดัชนีความสอดคล้องการสร้างคู่มอื (ต่อ)  

ข้อ องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี ้ ผู้เชี่ยวชาญคนที ่ รวม 

 

ผล 

 

แปลผล 

1 2 3 4 5 

องค์ประกอบหลักที่ 1 ด้านความรู ้

องค์ประกอบย่อยที่ 3 ความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ 

14 สามารถน าหลักสูตรท่ีวิเคราะหม์าปรับใช้

ในการจัดการเรียนการสอนให้เข้ากับ

บริบทผู้เรียน 

1 1 1 1 0 4 0.8 สอดคล้อง 

องค์ประกอบย่อยที่ 4 ความรู้เรื่องภาษาศาสตร ์

15 เข้าใจในระบบเสียงของภาษาอังกฤษ 1 1 0 1 1 4 0.8 สอดคล้อง 

16 สามารถให้ความหมายของค าศัพท์

ภาษาอังกฤษ 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

17 มคีวามรู้และเขา้ใจในโครงสร้างไวยกรณ์

ของภาษาอังกฤษ 

1 1 0 1 1 4 0.8 สอดคล้อง 

18 มคีวามรู้และความเขา้ใจในหน้าท่ีค าศัพท์

ภาษาอังกฤษ 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

19 รู้และเขา้ใจในลกัษณะและบริบทของ

ภาษาอังกฤษ 

1 1 0 1 0 3 0.6 สอดคล้อง 

องค์ประกอบย่อยที่ 5 ความเข้าใจในวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหวา่งภาษากับวัฒนธรรม 

20 สามารถเข้าใจในวถิีการด าเนนิชีวิตของ

เจ้าของภาษา 

1 1 0 1 1 4 0.8 สอดคล้อง 

21 รู้และเขา้ใจความเชื่อ ค่านยิม ของเจ้าของ

ภาษา 

1 1 0 1 1 4 0.8 สอดคล้อง 

22 มคีวามเข้าใจในพิธีกรรม ภูมปัิญญา  

ของเจ้าของภาษา 

1 1 0 0 1 3 0.6 สอดคล้อง 

23 เข้าใจและสามารถถ่ายทอดความรู้

ขนบธรรมเนียมประเพณีของเจ้าของ

ภาษา 

1 1 0 0 1 3 0.6 สอดคล้อง 
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แสดงผลการวิเคราะหค์่าดัชนีความสอดคล้องการสร้างคู่มอื (ต่อ)  

ข้อ องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี ้ ผู้เชี่ยวชาญคนที ่ รวม 

 

ผล 

 

แปลผล 

1 2 3 4 5 

องค์ประกอบหลักที่ 2 ด้านทกัษะ 

องค์ประกอบย่อยที่ 1 ทักษะการพัฒนาตนเอง 

24 สามารถน าความรู้มาประยุกตใ์ชก้ับ

สถานการณ์ปัจจุบันได ้

1 1 1 0 0 3 0.6 สอดคล้อง 

25 ตดิตามองค์ความรู้ใหม ่ๆ ในวชิาชพีอยา่ง

ตอ่เนื่อง 

1 1 1 0  0 3 0.6 สอดคล้อง 

26 มกีารพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาของ

ตนเองอย่างตอ่เนื่อง 

1 1 0 1 1 4 0.8 สอดคล้อง 

27 มกีารพัฒนาศักยภาพทางด้านการจัด 

การเรียนการสอน 

1 1 0 1 1 4 0.8 สอดคล้อง 

28 มกีารประเมินตนเองอยา่งต่อเนื่อง 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

องค์ประกอบย่อยที่ 2 ทักษะการใชส้ื่อเทคโนโลย ี

29 สามารถใช้เทคโนโลยใีนการสืบค้นขอ้มูล 1 1 0 1 1 4 0.8 สอดคล้อง 

30 สามารถใช้เทคโนโลยใีนการออกแบบสื่อ

การสอน 

1 1 0 1 1 4 0.8 สอดคล้อง 

31 สามารถเลอืกใช้เทคโนโลยไีด้อยา่ง

เหมาะสม 

1 1 0 1 1 4 0.8 สอดคล้อง 

32 ประเมินผลการใช้ส่ือการเรียนการสอน

อย่างตอ่เนื่อง 

1 1 0 1 1 4 0.8 สอดคล้อง 

องค์ประกอบย่อยที่ 3 ทักษะการสื่อสาร 

33 สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารตาม

สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

1 1 0 1 1 4 0.8 สอดคล้อง 

34 สามารถใช้ภาษาในการสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

1 1 0 1 1 4 0.8 สอดคล้อง 

35 สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน 

และการเขียนภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

ได ้

1 1 0 1 1 4 0.8 สอดคล้อง 

36 มคีวามเชื่อม่ันในการสื่อสารด้วย

ภาษาอังกฤษ 

1 1 0 1 1 4 0.8 สอดคล้อง 
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แสดงผลการวิเคราะหค์่าดัชนีความสอดคล้องการสร้างคู่มอื (ต่อ)  

ข้อ องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี ้
ผู้เชี่ยวชาญคนที ่

รวม ผล แปลผล 
1 2 3 4 5 

องค์ประกอบหลักที่ 2 ด้านทกัษะ 

องค์ประกอบย่อยที่ 4 ทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่น 

37 สามารถท างานรว่มกับเพื่อนร่วมงานได้ด ี 1 1 0 1 1 4 0.8 สอดคล้อง 

38 ชว่ยเหลอื สนับสนุน ให้ก าลังใจเพ่ือนร่วมงาน 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

39 สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ด ี 1 1 0 1 1 4 0.8 สอดคล้อง 

40 รู้จักบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ

ตนเอง  

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

41 ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น 1 1 0 1 1 4 0.8 สอดคล้อง 

42 มุง่มั่นท างาน เพื่องานท่ีมีประสิทธิภาพของ

องคก์ร 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

องค์ประกอบย่อยที่ 5 ทักษะการวัดและประเมินผล 

43 มกีารวเิคราะห์ผลการเรียนรู้ เพื่อวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ขอผู้เรียน 

1 1 0 1 1 4 0.8 สอดคล้อง 

44 สามารถวัดและประเมินผลผู้เรียนเป็น

รายบุคคลและรายกลุม่ได ้

1 1 0 1 1 4 0.8 สอดคล้อง 

45 สามารถตัดสนิผลการเรียนของผู้เรียนตาม

สภาพจริงได ้

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

46 มกีารน าผลการประเมินไปใชใ้นการปรับปรุง

การจัดการเรียนรู้ให้มปีระสิทธิภาพ 

1 1 4 1 1 4 0.8 สอดคล้อง 

47 มกีารน าผลวัดและประเมินผลมาพัฒนา 

ตัวผู้เรียน 

1 1 4 1 0 4 0.8 สอดคล้อง 

องค์ประกอบย่อยที่ 6 ทักษะการจัดการเรียนรู ้

48 วเิคราะห์หลักสูตรได้เหมาะสมและจัดการ

จัดการเรียนรู้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

1 1 0 1 1 4 0.8 สอดคล้อง 

49 มกีารจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับ

พัฒนาการทางการเรียนรู้ของผู้เรียน 

1 1 0 1 1 4 0.8 สอดคล้อง 

50 สามารถจัดกจิกรรมการเรียนการสอน

สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ 

1 1 0 1 1 4 0.8 สอดคล้อง 
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แสดงผลการวิเคราะหค์่าดัชนีความสอดคล้องการสร้างคู่มอื (ต่อ)  

ข้อ องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี ้
ผู้เชี่ยวชาญคนที ่

รวม ผล แปลผล 
1 2 3 4 5 

องค์ประกอบหลักที่ 2 ด้านทกัษะ 

องค์ประกอบย่อยที่ 6 ทักษะการจัดการเรียนรู ้

51 มกีารสง่เสริมให้ผู้เรียนมทัีกษะในการคดิ 

และสามารถน ามาใชไ้ด ้

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

องค์ประกอบหลักที่ 3 คณุลักษณะส่วนบุคคล 

องค์ประกอบย่อยที่ 1 แรงจูงใจรักการเรียนรู ้

52 มีความกระตอืรือรนในการจัดกจิกรรม 

การเรียนการสอน 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

53 มกีารศึกษาหาความรู้เพิ่มเตมิ เพ่ือเพิ่มพูน

ความรู้ของตนเองอยา่งต่อเนื่อง 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

54 มคีวามรัก และศรัทธาในวชิาชีพครู 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

55 มเีจตคติท่ีดตีอ่การเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ 

1 1 0 0 1 3 0.6 สอดคล้อง 

56 มกีารพัฒนาพฤตกิรรมการสอนในทางที่ดีขึ้น 

เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิในการปฏบัิตงิาน 

1 1 1 1 0 4 0.8 สอดคล้อง 

องค์ประกอบย่อยที่ 2 บุคลิกลักษณะ 

57 มคีวามมั่นใจ ร่าเริง 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

58 มพีฤตกิรรม อารมณ ์และนิสัยส่วนบุคคลที่

เป็นกัลยาณมิตรตอ่ผู้เรียน 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

59 อดทนต่อพฤตกิรรมของผู้เรียน 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

60 มคีวามคล่องตัวในการท างาน 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

61 มคีวามสามารถในการอยูร่่วมกบับุคคลอื่น 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

62 มคีวามสามารถในการติดต่อสื่อสารท่ีดกีับ

ผู้อ่ืนได ้

1 1 1 1 0 4 0.8 สอดคล้อง 

องค์ประกอบย่อยที่ 3 คุณธรรมจริยธรรม 

63 การคิดดี พูดดี และท าดีอย่างถูกตอ้งเหมาะสม 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

64 ปฏบัิตติามจรรยาบรรณวชิาชีพครูอยา่ง

ถูกต้องเหมาะสม 

1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

65 ทุ่มเทปฏบัิตหินา้ที่อย่างเต็มความสามารถ 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
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แสดงผลการวิเคราะหค์่าดัชนีความสอดคล้องการสร้างคู่มอื (ต่อ)  

ข้อ องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี ้
ผู้เชี่ยวชาญคนที ่

รวม ผล แปลผล 
1 2 3 4 5 

องค์ประกอบหลักที่ 3 คณุลักษณะส่วนบุคคล 

องค์ประกอบย่อยที่ 3 คุณธรรมจริยธรรม 

66 เป็นแบบอย่างท่ีดใีห้กับผู้เรียน 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 

67 มคีวามรักและความเมตตาต่อศษิย ์ 1 1 1 1 1 5 1 สอดคล้อง 
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ภาคผนวก ง 

ผลการวเิคราะห์ค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเชื่อมั่น 

ของแบบสอบถามทั้งฉบับ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มห
าว
ิทย

าลั
ยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



212 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มห
าว
ิทย

าลั
ยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



213 

ค่าอ านาจจ าแนก (r) Item Total Correlation 

ตัวบ่งชี้ ค่าอ านาจจ าแนก 

1. มีวธีิการสอนหรือเทคนิคการสอนท่ีน่าสนใจ เข้าใจงา่ย .648 

2. มีวิธีการสอนท่ีท าให้ผู้เรียนเข้าใจเนือ้หา .664 

3. จัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับเนื้อหา .615 

4. สามารถบูรณาการกิจกรรมกับเนื้อหา .630 

5. มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ .700 

6. สามารถจัดการเรียนรู้ได้ตามความสนใจของผู้เรียน .621 

7. สามารถจัดการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน .620 

8. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมสี่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ .564 

9. มีความรู้ดา้นจิตวิทยา เพ่ือพัฒนาผู้เรียน .650 

10. มคีวามรู้เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน .625 

11. มีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

.687 

12. มีความสามารถในการวเิคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน 2551 

.632 

13. สามารถวเิคราะห์เนื้อหาหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน 2551 

.632 

14. สามารถน าหลักสูตรท่ีวิเคราะห์มาปรับใชใ้นการจัดการเรียน

การสอนให้เข้ากับบริบทผู้เรียน 

.611 

15. เขา้ใจในระบบเสียงของภาษาอังกฤษ .630 

16. สามารถให้ความหมายของค าศัพท์ภาษาอังกฤษ .682 

17. มีความรู้และเขา้ใจในโครงสร้างไวยกรณข์องภาษาอังกฤษ .606 

18. มีความรู้และความเข้าใจในหนา้ที่ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ .683 

19. รูแ้ละเข้าใจในลักษณะและบริบทของภาษาอังกฤษ .711 

20. สามารถเข้าใจในวถิีการด าเนนิชีวิตของเจ้าของภาษา .678 

21. รูแ้ละเข้าใจความเชื่อ ค่านยิม ของเจ้าของภาษา .685 

22. มีความเข้าใจในพิธีกรรม ภมูปัิญญา ของเจ้าของภาษา .652 

23. เข้าใจและสามารถถ่ายทอดความรู้ขนบธรรมเนยีมประเพณี

ของเจ้าของภาษา 

.723 

24. สามารถน าความรู้มาประยกุต์ใชก้ับสถานการณปั์จจุบันได ้ .685 
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ตัวบ่งชี้ ค่าอ านาจจ าแนก 

25. ติดตามองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในวชิาชีพอย่างตอ่เนื่อง .638 

26. มีการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาของตนเองอย่างตอ่เนื่อง .641 

27. มีการพัฒนาศักยภาพทางด้านการจัดการเรียนการสอน .704 

28. มีการประเมินตนเองอยา่งต่อเนื่อง .646 

29. สามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการสบืค้นขอ้มูล .582 

30. สามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการออกแบบสื่อการสอน .606 

31. สามารถเลือกใชเ้ทคโนโลยไีด้อยา่งเหมาะสม .664 

32. ประเมินผลการใช้ส่ือการเรียนการสอนอย่างตอ่เนื่อง .656 

33. สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ  

อย่างเหมาะสม 

.698 

34. สามารถใชภ้าษาในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล .703 

35. สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การอา่น และการเขียน

ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได ้

.679 

36. มีความเชื่อม่ันในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ .721 

37. สามารถท างานรว่มกับเพื่อนร่วมงานได้ด ี .633 

38. ชว่ยเหลอื สนับสนุน ให้ก าลังใจเพื่อนร่วมงาน .652 

39. สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ด ี .634 

40. รู้จักบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตนเอง  .668 

41. ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น .663 

42. มุง่มั่นท างาน เพื่องานท่ีมีประสิทธิภาพขององค์กร .623 

43. มีการวเิคราะหผ์ลการเรียนรู้ เพื่อวัดและประเมินผล 

การเรียนรู้ขอผู้เรียน 

.726 

44. สามารถวัดและประเมินผลผู้เรียนเป็นรายบุคคลและ 

รายกลุ่มได ้

.663 

45. สามารถตัดสนิผลการเรียนของผู้เรียนตามสภาพจริงได ้ .619 

46. มีการน าผลการประเมินไปใชใ้นการปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู้ให้มปีระสิทธิภาพ 

.672 

47. มีการน าผลวัดและประเมินผลมาพัฒนาตัวผู้เรียน .666 

48. วิเคราะห์หลักสูตรได้เหมาะสมและจัดการจัดการเรียนรู้ได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

.675 

49. มกีารจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับพัฒนาการ

ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน 

.693 
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ตัวบ่งชี้ ค่าอ านาจจ าแนก 

50. สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับหน่วย

การเรียนรู้ 

.714 

51. มีการสง่เสริมให้ผู้เรียนมทัีกษะในการคดิ และสามารถ

น ามาใชไ้ด ้

.647 

52. มีความกระตอืรือรนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน .656 

53. มกีารศึกษาหาความรู้เพิ่มเตมิ เพ่ือเพิ่มพูนความรู้ของตนเอง

อย่างตอ่เนื่อง 

.659 

54. มีความรัก และศรัทธาในวชิาชีพครู .570 

55. มีเจตคติท่ีดตีอ่การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ .585 

56. มกีารพัฒนาพฤตกิรรมการสอนในทางที่ดีขึ้น เพ่ือเพิ่ม

ผลสัมฤทธ์ิในการปฏบัิตงิาน 

.703 

57. มีความม่ันใจ ร่าเริง .625 

58. มีพฤติกรรม อารมณ ์และนิสัยส่วนบุคคลที่เป็นกัลยาณมิตร

ตอ่ผู้เรียน 

.541 

59. อดทนต่อพฤตกิรรมของผู้เรียน .591 

60. มคีวามคล่องตัวในการท างาน .636 

61. มีความสามารถในการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น .536 

62. มีความสามารถในการตดิตอ่สื่อสารท่ีดกีับผู้อ่ืนได ้ .631 

63. การคิดด ีพูดดี และท าดีอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม .604 

64. ปฏิบัตติามจรรยาบรรณวชิาชพีครูอย่างถูกต้องเหมาะสม .600 

65. ทุ่มเทปฏบัิตหินา้ที่อย่างเต็มความสามารถ .593 

66. เป็นแบบอย่างท่ีดใีห้กับผู้เรียน .583 

67. มีความรักและความเมตตาตอ่ศิษย์ .484 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มห
าว
ิทย

าลั
ยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



216 

ผลการวเิคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

K1 292.3393 812.899 .648 .980 

K2 292.2821 812.956 .664 .980 

K3 292.1821 813.246 .615 .980 

K4 292.2607 812.839 .630 .980 

K5 292.2250 812.541 .700 .980 

K6 292.4000 812.822 .621 .980 

K7 292.2464 813.849 .620 .980 

K8 292.2250 816.024 .564 .980 

K9 292.3357 811.242 .650 .980 

K10 292.2536 812.978 .625 .980 

K11 292.1143 813.055 .687 .980 

K12 292.2750 812.157 .632 .980 

K13 292.2429 811.876 .632 .980 

K14 292.2714 814.062 .611 .980 

K15 292.2214 814.230 .630 .980 

K16 292.1607 813.153 .682 .980 

K17 292.1893 815.122 .606 .980 

K18 292.1929 812.257 .683 .980 

K19 292.2500 810.819 .711 .980 
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Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

K20 292.2071 811.685 .678 .980 

K21 292.2036 811.819 .685 .980 

K22 292.3036 809.123 .652 .980 

K23 292.2393 808.763 .723 .980 

S1 292.1821 812.300 .685 .980 

S2 292.2143 813.696 .638 .980 

S3 292.1857 813.363 .641 .980 

S4 292.2214 812.345 .704 .980 

S5 292.2714 813.116 .646 .980 

S6 292.0750 817.589 .582 .980 

S7 292.1393 815.834 .606 .980 

S8 292.1500 812.114 .664 .980 

S9 292.2321 811.197 .656 .980 

S10 292.1714 813.096 .698 .980 

S11 292.2036 811.804 .703 .980 

S12 292.1393 813.834 .679 .980 

S13 292.2536 809.803 .721 .980 

S14 292.0893 814.562 .633 .980 

S15 292.0607 815.340 .652 .980 

S16 292.0786 816.195 .634 .980 

S17 291.9786 815.806 .668 .980 

S18 292.0750 815.174 .663 .980 
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Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

S19 292.0357 815.375 .623 .980 

S20 292.1857 811.499 .726 .980 

S21 292.1786 811.703 .663 .980 

S22 292.1143 816.309 .619 .980 

S23 292.0929 813.547 .672 .980 

S24 292.1536 814.152 .666 .980 

S25 292.1679 813.008 .675 .980 

S26 292.1750 812.403 .693 .980 

S27 292.1964 810.675 .714 .980 

S28 292.1929 812.794 .647 .980 

P1 292.1071 813.307 .656 .980 

P2 292.0964 814.009 .659 .980 

P3 291.9929 818.982 .570 .980 

P4 292.0464 817.492 .585 .980 

P5 292.0964 811.328 .703 .980 

P6 292.0179 815.143 .625 .980 

P7 292.0000 820.115 .541 .980 

P8 292.0893 817.064 .591 .980 

P9 292.0571 814.649 .636 .980 

P10 292.0500 819.230 .536 .980 

P11 292.0571 816.083 .631 .980 

P12 291.9679 818.003 .604 .980 
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Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

P13 291.9929 817.369 .600 .980 

P14 291.9607 818.203 .593 .980 

P15 291.9286 820.074 .583 .980 

P16 291.8893 823.712 .484 .980 
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ภาคผนวก จ 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวจิยั 
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เรียน  ครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

 เนื่องด้วยดิฉันนางสาวน้ าทิพย์ วโรดมด ารง นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร 

ครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศกึษา คณะครุศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ก าลังท าวิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาตัวบ่งชีส้มรรถนะครู

ภาษาอังกฤษในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 22” โดยมี

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คือ 1) รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ และ 

2) ดร.อภสิิทธิ์ สมศรสีุข ซึ่งการท าวิทยานิพนธ์ดังกล่าวมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ตอ้งได้รับ 

ความกรุณาข้อมูลจากท่าน ดังนัน้ดิฉันจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบสอบถาม 

เพื่อการวิจัยครั้งนี้ 

 ค าชี้แจง 

 1. แบบสอบถามเพื่อการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของครูภาษาอังกฤษในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

  ตอนที่ 2 ระดับสมรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

 2. โปรดอ่านค าชีแ้จงในการตอบแบบสอบถามแตล่ะตอน กรุณาตอบแบบสอบถาม

ทุกข้อตามความเป็นจรงิ และตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนจัดส่งคืนแบบสอบถาม  

ไม่ต้องระบุช่ือของผูต้อบแบบสอบถาม โดยผู้วจิัยขอรับรองว่าค าตอบของท่านจะถูก 

เก็บเป็นความลับ ซึ่งไม่มผีลกระทบใด ๆ ทั้งสิ้นตอ่สถานศกึษาและตัวท่านเอง 

 ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้ความอนุเคราะหใ์นการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ 
 

นางสาวน้ าทิพย์ วโรดมด ารง 

นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง การพัฒนาตัวบ่งช้ีสมรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีน 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษาเขต 22 
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ตอนที่ 1  

สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

----------------------------------------------------------- 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย ลงในชอ่งที่ตรงตามสภาพความเป็นจรงิของท่าน 

 

1. เพศ     [ ] ชาย     [ ] หญิง 

 

2. อายุ     [ ] 20-30 ปี    [ ] 31-40 ปี 

     [ ] 41-50 ปี    [ ] 51 ปีขึน้ไป 

 

3. ระดับการศกึษา 

     [ ] ปริญญาตรี   [ ] ปริญญาโท 

     [ ] ปริญญาเอก   [ ] อื่น ๆ ระบุ.............................................. 

 

4. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

     [ ] ประสบการณ์ 1-5 ปี    

     [ ] ประสบการณ์ 6-10 ปี 

     [ ] ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี 

 

5. ขนาดของโรงเรียน 

     [ ] โรงเรียนขนาดเล็ก   

     [ ] โรงเรียนขนาดกลาง 

     [ ] โรงเรียนขนาดใหญ่ 
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ตอนที่ 2 ระดับสมรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศกึษา เขต 22 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องมือ  ลงในชอ่งที่ตรงกับระดับการรับรู้ของท่านในแตล่ะข้อวา่ท่าน

    มีความรู้ / ทักษะ / คุณลักษณะ อยู่ในระดับใด โดยพิจารณาจากเกณฑ์ตอ่ไปนี้ 

    1 = น้อยที่สุด      2 = น้อย     3 = ปานกลาง     4 = มาก     5 = มากที่สุด    

ข้อ สมรรถนะครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรยีน 
ระดับสมรรถนะ 

1 2 3 4 5 

 องค์ประกอบหลักท่ี 1 ด้านความรู ้

 องค์ประกอบย่อยที่ 1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนคิการสอนภาษาองักฤษ 

1 มีวธิีการสอนหรอืเทคนิคการสอนทีน่่าสนใจ เข้าใจงา่ย      

2 มีวธิีการสอนที่ท าให้ผูเ้รียนเข้าใจเนือ้หา      

3 จัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนทีส่อดคล้องกับเนือ้หา      

4 สามารถบูรณาการกจิกรรมกับเนื้อหา      

5 มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ      

 องค์ประกอบย่อยที่ 2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผูเ้รียน 

6 สามารถจัดการเรียนรูไ้ด้ตามความสนใจของผู้เรยีน      

7 สามารถจัดการเรียนรูไ้ด้เหมาะสมกับระดับของผู้เรยีน      

8 เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมสี่วนร่วมในการจัดการเรยีนรู้      

9 มีความรูด้้านจิตวิทยา เพือ่พฒันาผู้เรยีน      

 องค์ประกอบย่อยที่ 3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ 

10 มีความรูเ้ก่ียวกับหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน      

11 มีความรูเ้ก่ียวกับหลักสตูรกลุม่สาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

(ภาษาองักฤษ) 

     

12 มีความสามารถในการวเิคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พืน้ฐาน 2551 

     

13 สามารถวิเคราะห์เนือ้หาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาองักฤษ) ตามหลักสตูรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน 2551 
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ตอนที่ 2 ระดับสมรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศกึษา เขต 22 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องมือ  ลงในชอ่งที่ตรงกับระดับการรับรู้ของท่านในแตล่ะข้อวา่ท่าน

    มีความรู้ / ทักษะ / คุณลักษณะ อยู่ในระดับใด โดยพิจารณาจากเกณฑ์ตอ่ไปนี้ 

    1 = น้อยที่สุด      2 = น้อย     3 = ปานกลาง     4 = มาก     5 = มากที่สุด    

ข้อ สมรรถนะครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรยีน 
ระดับสมรรถนะ 

1 2 3 4 5 

 องค์ประกอบย่อยที่ 3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ 

14 สามารถน าหลักสูตรที่วิเคราะห์มาปรับใชใ้นการจัดการเรียน

การสอนให้เข้ากับบริบทผู้เรยีน 

     

 องค์ประกอบย่อยที่ 4 ความรู้เรื่องภาษาศาสตร์ 

15 เข้าใจในระบบเสียงของภาษาอังกฤษ      

16 สามารถให้ความหมายของค าศัพท์ภาษาอังกฤษ      

17 มีความรูแ้ละเข้าใจในโครงสรา้งไวยกรณ์ของภาษาองักฤษ      

18 มีความรูแ้ละความเข้าใจในหน้าที่ค าศัพท์ภาษาองักฤษ      

19 รูแ้ละเข้าใจในลักษณะและบรบิทของภาษาอังกฤษ      

 องค์ประกอบย่อยที่ 5 ความเข้าใจในวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างภาษากบั

วัฒนธรรม 

20 สามารถเข้าใจในวิถีการด าเนนิชีวติของเจา้ของภาษา      

21 รูแ้ละเข้าใจความเช่ือ คา่นยิม ของเจา้ของภาษา      

22 มีความเข้าใจในพธิีกรรม ภูมปิัญญา ของเจา้ของภาษา      

23 เข้าใจและสามารถถ่ายทอดความรูข้นบธรรมเนยีมประเพณีของ

เจา้ของภาษา 

     

 องค์ประกอบหลักท่ี 2 ด้านทักษะ 

 องค์ประกอบย่อยที่ 1 ทักษะการพัฒนาตนเอง 

24 สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใชก้ับสถานการณป์ัจจุบันได ้      

25 ติดตามองคค์วามรูใ้หม่ ๆ ในวิชาชีพอย่างต่อเนือ่ง      

26 มีการพัฒนาศักยภาพทางดา้นภาษาของตนเองอยา่งตอ่เนือ่ง      

27 มีการพัฒนาศักยภาพทางดา้นการจัดการเรียนการสอน      

28 มีการประเมินตนเองอยา่งตอ่เนื่อง      
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ตอนที่ 2 ระดับสมรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศกึษา เขต 22 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องมือ  ลงในชอ่งที่ตรงกับระดับการรับรู้ของท่านในแตล่ะข้อวา่ท่าน

    มีความรู้ / ทักษะ / คุณลักษณะ อยู่ในระดับใด โดยพิจารณาจากเกณฑ์ตอ่ไปนี้ 

    1 = น้อยที่สุด      2 = น้อย     3 = ปานกลาง     4 = มาก     5 = มากที่สุด    

ข้อ สมรรถนะครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรยีน 
ระดับสมรรถนะ 

1 2 3 4 5 

 องค์ประกอบย่อยที่ 2 ทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยี 

29 สามารถใช้เทคโนโลยีในการสบืคน้ข้อมูล      

30 สามารถใช้เทคโนโลยีในการออกแบบสื่อการสอน      

31 สามารถเลือกใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ย่างเหมาะสม      

32 ประเมินผลการใชส้ื่อการเรียนการสอนอยา่งตอ่เนื่อง      

 องค์ประกอบย่อยที่ 3 ทักษะการสื่อสาร 

33 สามารถใช้ภาษาในการสือ่สารตามสถานการณต์่าง ๆ อย่างเหมาะสม      

34 สามารถใช้ภาษาในการสรา้งความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล      

35 สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การอา่น และการเขียนภาษาอังกฤษ

ในการสื่อสารได ้

     

36 มีความเช่ือมั่นในการสือ่สารดว้ยภาษาอังกฤษ      

 องค์ประกอบย่อยที่ 4 ทักษะการท างานร่วมกับผู้อืน่ 

37 สามารถท างานรว่มกับเพื่อนรว่มงานไดด้ี      

38 ช่วยเหลือ สนับสนนุ ให้ก าลังใจเพื่อนรว่มงาน      

39 สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนรว่มงานไดด้ ี      

40 รูจ้ักบทบาทหน้าที่และความรบัผิดชอบของตนเอง       

41 ยอมรับความคดิเห็นของคนอืน่      

42 มุ่งมั่นท างาน เพือ่งานที่มีประสิทธิภาพขององคก์ร      

 องค์ประกอบย่อยที่ 5 ทักษะการวัดและประเมินผล 

43 มีการวิเคราะห์ผลการเรยีนรู ้เพื่อวัดและประเมินผลการเรียนรูข้อ

ผู้เรยีน 

     

44 สามารถวัดและประเมินผลผู้เรยีนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มได ้      

45 สามารถตัดสนิผลการเรียนของผู้เรยีนตามสภาพจรงิได้      

มห
าว
ิทย

าลั
ยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



228 

ตอนที่ 2 ระดับสมรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศกึษา เขต 22 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องมือ  ลงในชอ่งที่ตรงกับระดับการรับรู้ของท่านในแตล่ะข้อวา่ท่าน

    มีความรู้ / ทักษะ / คุณลักษณะ อยู่ในระดับใด โดยพิจารณาจากเกณฑ์ตอ่ไปนี้ 

    1 = น้อยที่สุด      2 = น้อย     3 = ปานกลาง     4 = มาก     5 = มากที่สุด    

ข้อ สมรรถนะครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรยีน 
ระดับสมรรถนะ 

1 2 3 4 5 

 องค์ประกอบย่อยที่ 5 ทักษะการวัดและประเมินผล 

46 มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรูใ้ห้มี

ประสิทธิภาพ 

     

47 มีการน าผลวดัและประเมินผลมาพัฒนาตัวผู้เรยีน      

 องค์ประกอบย่อยที่ 6 ทักษะการจัดการเรยีนรู้ 

48 วิเคราะห์หลักสตูรได้เหมาะสมและจดัการจัดการเรียนรูไ้ดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ 

     

49 มีการจัดกจิกรรมการเรียนรูใ้ห้เหมาะสมกับพัฒนาการทางการเรียนรู้

ของผู้เรยีน 

     

50 สามารถจัดกจิกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้      

51 มีการส่งเสรมิให้ผูเ้รียนมีทักษะในการคิด และสามารถน ามาใช้ได ้      

 องค์ประกอบหลักท่ี 3 คุณลักษณะส่วนบุคคล 

 องค์ประกอบย่อยที่ 1 แรงจงูใจรักการเรียนรู้ 

52 มคีวามกระตือรอืรนในการจดักจิกรรมการเรียนการสอน      

53 มกีารศึกษาหาความรูเ้พิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนความรูข้องตนเองอยา่ง

ต่อเนื่อง 

     

54 มีความรัก และศรัทธาในวิชาชีพครู      

55 มีเจตคติที่ดีตอ่การเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ      

56 มีการพัฒนาพฤติกรรมการสอนในทางทีด่ีขึ้น เพื่อเพิ่มผลสมัฤทธิ์ใน

การปฏิบัติงาน 

     

 องค์ประกอบย่อยที่ 2 บุคลกิลักษณะ 

57 มีความมั่นใจ รา่เริง      
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ตอนที่ 2 ระดับสมรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศกึษา เขต 22 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องมือ  ลงในชอ่งที่ตรงกับระดับการรับรู้ของท่านในแตล่ะข้อวา่ท่าน

    มีความรู้ / ทักษะ / คุณลักษณะ อยู่ในระดับใด โดยพิจารณาจากเกณฑ์ตอ่ไปนี้ 

    1 = น้อยที่สุด      2 = น้อย     3 = ปานกลาง     4 = มาก     5 = มากที่สุด    

ข้อ สมรรถนะครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรยีน 
ระดับสมรรถนะ 

1 2 3 4 5 

 องค์ประกอบย่อยที่ 2 บุคลิกลักษณะ 

58 มีพฤติกรรม อารมณ์ และนิสัยส่วนบุคคลที่เป็นกัลยาณมติร

ต่อผู้เรยีน 

     

59 อดทนต่อพฤติกรรมของผู้เรียน      

60 มีความคล่องตัวในการท างาน      

61 มีความสามารถในการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น      

62 มีความสามารถในการตดิต่อสื่อสารที่ดีกับผูอ้ื่นได้      

 องค์ประกอบย่อยที่ 3 คุณธรรมจรยิธรรม 

63 การคิดดี พูดดี และท าดีอย่างถูกต้องเหมาะสม      

64 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูอย่างถูกต้องเหมาะสม      

65 ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ      

66 เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียน      

67 มีความรักและความเมตตาต่อศิษย์      

 

 

มห
าว
ิทย

าลั
ยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



231 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

คู่มือการใช้ตัวบ่งชี้สมรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรียน 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษามัธยมศึกษา เขต 22 
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คู่มือการใช้ 

ตัวบ่งชี้สมรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีน  

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 22 

__________________________________________________________________ 

ส่วนประกอบของคู่มือ มีดังน้ี  

 1. ความเป็นมาและแนวคิดของสมรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีน สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

 2. นยิาม องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี ้แหล่งข้อมูลในการวัด

ตัวบ่งชี ้ 

 3. สรุปผลการประเมินสมรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีน 

____________________________________________________________________ 

1. ความเป็นมาและแนวคิดของสมรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีน 

 การศกึษาเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชวีิตมนุษย์และการพัฒนาประเทศ

ที่เช่ือมโยงกันทั่วโลก ให้สามารถด ารงชีวิตท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงนีไ้ด้อย่างยั่งยืน  

ทั้งที่เป็นการศกึษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย รวมทั้งการศกึษาตลอดชีวิต  

การจัดระบบการศกึษาที่สนองตอบความต้องการของบุคคล สังคม และประเทศชาติ 

มากเท่าไร หมายถึง การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรยีนใหม้ีศักยภาพเพิ่มขึ้นเพียงนั้น 

บุคคลส าคัญที่สุดในกระบวนการพัฒนาการศกึษาและการพัฒนาการเรียนรู้ คอื “ครู” 

ซึ่งครูเป็นผู้ที่มคีวามหมายและปัจจัยส าคัญมากที่สุดในหอ้งเรียนและเป็นผู้ที่มคีวามส าคัญ

ต่อคุณภาพการศกึษา ทั้งนี้เพราะคุณภาพของผูเ้รียนขึน้อยู่กับคุณภาพของครูเป็น 

ปัจจัยส าคัญในระดับโรงเรียนที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนมากที่สุด จากการทดสอบ

ระดับนานาชาติประเทศที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูง จะมีแนวโน้มการเติบโตทาง

เศรษฐกิจสูงกว่าขณะเดียวกันประเทศที่มปีระชากรมีการศกึษาดีมคีุณภาพจะมีความเป็น

ประชาธิปไตยและเสถียรภาพทางการเมอืงและสังคมสูงกว่า ทั้งนี้ครูจะต้องมสีมรรถนะ

และความเชี่ยวชาญในการท างานที่ประกอบด้วย ความรูท้ักษะ และทัศนคตทิี่ดตี่อ 

การท างานที่เน้นทักษะมากกว่าความรูซ้ึ่งจะเป็นการจัดการจัดการศกึษาที่มคีุณภาพ 

สังคมไทยยังคงใหค้วามส าคัญ ต่อ “ครู” ว่าเป็นบุคคลที่จะส่งเสริมและสรรค์สร้าง 

การเรียนรูข้องผูเ้รียนให้มีคุณภาพ1 และเมื่อสถานการณ์การเรียนรู้เปลี่ยนแปลงไป 

ทั้งที่เป็นการเรียนรู้ในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชวีิต 
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ที่จ าเป็นต้องได้รับการส่งเสริมพัฒนาและยกย่องเพื่อร่วมกันปกป้องและเสริมสร้าง 

การเรียนรูข้องเด็กหรอืผูเ้รียนให้เป็นผู้ที่มคีวามรู้ทักษะ เจตคต ิและค่านิยมอันดีงาม 

รวมทั้งมคีุณธรรมจรยิธรรมเป็นคนดีของชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 การศกึษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเป็นหัวใจส าคัญในการหล่อหลอม

เยาวชนใหเ้ติบโตเป็นแรงงานที่มีศักยภาพ ทั้งนี้ปัจจัยหลักประการหนึ่งของการปฏิรูป คือ

การที่ครูมีความสามารถ เสียสละและตั้งใจสอนสั่งผู้เรียนอย่างเต็มความสามารถ 

สมรรถนะครูมีความส าคัญต่อการปฏิบัติงานของครู ซึ่งจะช่วยใหค้รูมีองค์ความรู้ ทักษะ

และความสามารถ ตลอดจนพฤติกรรมที่เหมาะสมกับงาน เพื่อปฏิบัติงานให้ส าเร็จตาม

ความตอ้งการขององค์กรอย่างแท้จริง สมรรถนะจะเป็นตัวบ่งบอกได้ว่า ถ้าต้องการให้

บรรลุเป้าหมายแล้วจะต้องใช้สมรรถนะใดบ้างที่จะช่วยใหเ้กิดการหล่อหลอมไปสู่สมรรถนะ

ขององค์กรที่ดขีึน้ การเข้าสู่ต าแหน่งหน้าที่การงานของบุคลากรในประเทศที่พัฒนาแล้ว

ส่วนใหญ่มุง่เน้นกระบวนการคัดสรรบุคคลที่ม ีความรู ้ความสามารถด้วยระบบคุณธรรม 

(Merit System) ตรงตามลักษณะของงาน (Job Specification) จึงท าให้องค์การได้ 

บุคลากรที่มคีุณภาพ โดยเฉพาะผู้ที่จะเข้าสู่ต าแหน่ง “เป็นครูผูส้อน” ซึ่งมีภาระหน้าที่

ส าคัญในการ “สร้างชาติ” เนื่องจากเป็นผู้พัฒนา “คลัง สมอง” พัฒนา “ทรัพยากรบุคคล

ของประเทศชาติ”ดังนั้น ก่อนที่บุคคลจะเข้าสู่ “วิชาชีพครู” หรอื “เป็นครูได้” ต้องผ่าน 

การคัดเลือกและการฝกึอบรมอย่างเป็นระบบและเข้มข้น ในสังคมที่มีการพัฒนาการ 

อย่างสูง ในปัจจุบันครูเป็นผู้ที่มคีวามส าคัญยิ่งในการส่งเสริมการศึกษาที่ดใีห้นักเรียน 

ทันต่อยุคสมัยในศตวรรษที่ 21 ที่มนีวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ก้าวไกลยุคที่ตอ้งทันกบัข้อมูล

ข่าวสาร ดังนั้น ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ที่ควรสอนให้นักเรียนรู้ก็เป็นหัวใจส าคัญ 

มีทักษะจ าเป็นพืน้ฐานส าหรับครู (21 st Century Skill for Teacher) จึงเห็นได้ว่าครู 

จ าเป็นต้องมีการพัฒนาสมรรถนะความรู ้ความสามารถยั่งยืน โรงเรียนเป็นสถานศึกษา

เน้นบุคคลในการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษให้กับครูผูส้อนภาษาอังกฤษ 

นอกจากนีส้ านักงานเลขาธิการคุรุสภายังได้ก าหนดมาตรฐานความรูแ้ละประสบการณข์อง

ผูป้ระกอบวิชาชีพครูว่าผู้ประกอบวิชาชีพครูต้องมคีวามสามารถด้านภาษาและเทคโนโลยี

ดังนัน้สมรรถนะทางภาษาอังกฤษถือเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยใหคุ้ณภาพการศึกษาของ

ไทยพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นตอ่ไป 
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 สมรรถนะของครูจึงเป็นตัวแปรส าคัญที่สามารถท านายหรอืคาดหมายคุณภาพ

ผูเ้รียนได้ ซึ่งการศกึษาของชาติมิได้อยู่ที่โครงการดีเท่านั้น เราต้องมคีรูดีด้วย นั่นคือ  

ต้องได้ครูที่มคีวามสามารถในอันที่จะสอนเด็กทั้งในด้านวิชาการและการอบรมจติใจ 

นอกจากนั้นครูยังตอ้งรักอาชีพและฝักใฝใ่นวิชาชีพ การปฏิรูปการศกึษาจึงให้ความส าคัญ

กับการปฏิรูปครูโดยถือวา่ครูเป็นผู้ประกอบวิชาชีพช้ันสูง เน้นมาตรฐานและจรรยาบรรณ

วิชาชีพ และพัฒนาครูโดยเน้นการพัฒนาอย่างตอ่เนื่องส านักพัฒนาครูและบุคลากรทาง

การศกึษาขั้นพื้นฐานได้ก าหนดสมรรถนะวิชาชีพครูที่จะใช้ในการประเมิน 

การปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา คอื สมรรถนะหลัก (Core Competency) เป็น

สมรรถนะร่วมที่ครูและบุคลากรทางการศกึษาทุกคนต้องมแีละสมรรถนะประจ าสายงาน

(Functional Competency) เป็นสมรรถนะเฉพาะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของแต่ละต าแหน่ง

ตามสายงานครูส่วนหนึ่งเพื่อผลประโยชน์ของครู โดยใช้เกณฑ์พิจารณาเลื่อนต าแหนง่หรือ

วิทยฐานะการขอรับหรือต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การเลื่อนขัน้เงินเดือนและ 

การยกย่องเชิดชูเกียรต ิอีกส่วนหนึ่งเพื่อผลประโยชน์ของผู้เรยีนคือ มผีลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนสูงขึ้น และได้รับการพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรมและสุดท้ายเพื่อผลประโยชน์

สถานศกึษา คือ การพัฒนาครูใหม้ีประสิทธิภาพในการจัดการเรยีนรู้ ยิ่งไปกว่านั้นครูต้อง

เป็นนักวัดผลประเมินผลที่มีความเที่ยงตรงตามหลักการวัดผลทางการศกึษา เพราะ 

การวัดผลการศกึษาจะมีประสิทธิภาพเพียงใด ส่วนหนึ่งขึน้อยู่กับหลักการวัดผลหรือวิธีการ

วัด หากไม่มีหลักในการวัดแล้วจะไม่สามารถวัดพฤติกรรมตามที่ต้องการได้ หรอืต้องการ

วัดสิ่งหนึ่งแตไ่ด้ผลออกมาเป็นอีกสิ่งหนึ่ง เสนอการพัฒนาสมรรถนะครู 

ในการปฏิบัติงานการสอนมีความส าคัญกับครูผูส้อนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยเฉพาะ

ครูผูส้อนภาษามีหน้าที่จัดหากิจกรรม และมีวธิีการวัดผลประเมินผลเรียนการสอนที่

หลากหลาย ทั้งกิจกรรมการฝึกทักษะทางภาษาและกิจกรรมที่ฝึกใหผู้เ้รียนรู้วธิีการเรียน

ภาษาด้วยตนเองอันจะน าไปสู่การเป็นผู้เรยีนที่พึ่งตนเองได้(Learner Independence) และ

สามารถเรียนรูไ้ด้ตลอดชีวติ(Lifelong Learning) โดยใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการค้นหา

ความรูใ้นการเรียนวิชาอื่น ๆ ในการศึกษาต่อรวมทั้งในการประกอบอาชีพ จุดหมายส าคัญ

ประการหนึ่งของการปฏิรูปการเรียนรู ้ดังนัน้ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะ

ภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาสากลที่ใชส้ื่อสารกันทั่วโลกนั้น เป็นทรัพยากรบุคคลที่มบีทบาท

ส าคัญ ที่จะจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใหก้ับผูเ้รียน ดังกล่าวคือ ครูผูส้อน

ภาษาอังกฤษต้องมีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ที่มคีุณภาพ มีประสิทธิภาพในการ
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ถ่ายทอดความรู้ ทักษะและจัดประสบการณ์ใหเ้กิดการสื่อสารอย่างแท้จริง เพื่อให้ผูเ้รียน

ได้เกิดการเรียนรู้ในสถานการณ์ที่หลากหลาย ซึ่งสมรรถนะเป็นเครื่องชีว้ัดความส าเร็จและ

ความสามารถของครูที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพของผูเ้รียนตามมาตรฐาน

ที่ก าหนดไว้ จงึจ าเป็นจะต้องมเีครื่องมือหรอืเกณฑท์ี่จะบ่งบอกสภาพหรอืสะท้อนใหเ้ห็นถึง

วิธีการ ขีดความสามารถและผลการปฏิบัติงานในลักษณะใดลักษณะหนึ่งอันจะน าไปสู่

สารสนเทศทางการจัดการเรียนรูข้องครูที่มคีุณภาพ เพื่อให้ได้ตัวสมรรถนะที่มคีุณภาพและ

สามารถน าไปใช้เป็นเครื่องชี้วัดความส าเร็จได้ตรงตามสถานการณท์ี่เป็นจริงมากที่สุดตอ้ง

มีสมรรถนะให้ครบทุกมิติของคุณลักษณะที่ตอ้งการศึกษาและมีกระบวนการพัฒนาที่มี

ความถูกต้อง ตรงประเด็นและมีความเป็นตัวแทนจัดการเรียนรู้ใหม้ีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อ

มุ่งพัฒนาคุณภาพของผูเ้รียน เป้าหมายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุก

หนว่ยงานต้องสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศกึษาทุกคนได้รับการพัฒนาตาม

สมรรถนะโดยการพัฒนาที่หลากหลายมีหลักสูตรการพัฒนาตามสมรรถนะของครูและ

บุคลากรทางการศกึษาทุกคนได้รับการพัฒนาสมรรถนะของการเป็นครูมอือาชีพ  

 ด้วยเหตุผลดังกล่าวผูว้ิจัยจึงได้สร้างคู่มอื เพื่อเป็นแนวทางในการประเมิน

สมรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

2. นิยาม องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ แหล่งข้อมูลในการวัด 

ตัวบ่งชี้ 

 1. องค์ประกอบหลักสมรรถนะครูภาษาอังกฤษด้านความรู้ 

 ความรู้ หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่สั่งสมมาจากการเรียน และประสบการณ์ รวมถึง

ความเข้าใจ ซึ่งเป็นเนื้อหา สาระ สารสนเทศ ซึ่งสามารถน าสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นมาใช้ 

ในการประกอบอาชีพ หรอืน ามาใช้ใหเ้กิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ ประกอบด้วย  

5 องค์ประกอบย่อย ดังนี้ 

  1. ด้านความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีการสอนภาษาอังกฤษ  

  นิยาม ความรู้และความเข้าใจเทคนิคการสอน หมายถึง ความสามารถกลวิธี 

หรอืวิธีการสอน เข้าใจแนวคิดที่ครูผูส้อนใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เกิด

คุณภาพและประสิทธิภาพแก่ผูเ้รียน 
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ตัวบ่งชี้ แหล่งข้อมูล 

1. มวีิธีการสอนหรอืเทคนิคการสอนที่

น่าสนใจ เข้าใจง่าย 

- ค าสั่งการสอนโรงเรียน 

- แผนการสอน 

- สื่อประกอบการสอน 

- สัมภาษณ์นักเรียน 

- นิเทศการสอนภายในหอ้งเรียน 

- แบบประเมินครูผู้สอน 

2. มีวธิีการสอนที่ท าให้ผูเ้รียนเข้าใจเนื้อหา - สัมภาษณ์นักเรียน 

- นิเทศการสอนภายในหอ้งเรียน 

- แบบประเมินครูผู้สอน 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียน 

3. จัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่

สอดคล้องกับเนือ้หา 

- แผนการสอน 

- สื่อประกอบการสอน 

- สัมภาษณ์นักเรียน 

- นิเทศการสอนภายในหอ้งเรียน 

4. สามารถบูรณาการกิจกรรมกับเนือ้หา - แผนการสอน 

- สื่อประกอบการสอน 

- สัมภาษณ์นักเรียน 

- นิเทศการสอนภายในหอ้งเรียน 

5. มกีระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มี

คุณภาพ 

- แผนการสอน 

- สื่อประกอบการสอน 

- สัมภาษณ์นักเรียน 

- นิเทศการสอนภายในหอ้งเรียน 

- แบบประเมินครูผู้สอน 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียน 
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  2. ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผูเ้รยีน 

  นิยาม ความสามารถในการจัดการเรยีนรู้ตามความสนใจและเหมาะสมกับ

ระดับความสามารถของผูเ้รียน โดยเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีสว่นร่วมในการเรียนรู้   

ตัวบ่งชี้ แหล่งข้อมูล 

6. สามารถจัดการเรียนรู้ได้ตามความ

สนใจของผู้เรียน 

- แผนการสอน 

- สื่อประกอบการสอน 

- สัมภาษณ์นักเรียน 

- นิเทศการสอนภายในหอ้งเรียน 

- แบบประเมินครูผู้สอน 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียน 

7. สามารถจัดการเรยีนรู้ได้เหมาะสมกับ

ระดับของผูเ้รียน 

- แผนการสอน 

- สื่อประกอบการสอน 

- สัมภาษณ์นักเรียน 

- นิเทศการสอนภายในหอ้งเรียน 

- แบบประเมินครูผู้สอน  

- แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของ

นักเรียน 

- ผลงานอื่น ๆ 

8. เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีสว่นรว่มในการ

จัดการเรยีนรู้ 

- สัมภาษณ์นักเรียน 

- นิเทศการสอนภายในหอ้งเรียน 

- แบบประเมินครูผู้สอน  

9. มีความรูด้้านจิตวิทยา เพื่อพัฒนา

ผูเ้รียน 

- วุฒิการศึกษา/เกียรตบิัตร/วุฒิบัตรที่

เกี่ยวข้อง 

- แบบประเมินครูผู้สอน  
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  3.ด้านความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ  

  นิยาม ความสามารถในการวิเคราะห์เนื้อหาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 และสามารถน ามาปรับใช้กับการจัดการเรียนการสอนได้ 

ตัวบ่งชี้ แหล่งข้อมูล 

10. มีความรูเ้กี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง

การศกึษาขั้นพื้นฐาน 

- แผนการสอน 

- สื่อประกอบการสอน 

- วุฒิการศกึษา/เกียรตบิัตร/วุฒิบัตรที่

เกี่ยวข้อง 

11. มคีวามรูเ้กี่ยวกับหลักสูตรกลุ่มสาระ

การเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ) 

- แผนการสอน 

- สื่อประกอบการสอน 

- วุฒิการศกึษา/เกียรตบิัตร/วุฒิบัตรที่

เกี่ยวข้อง 

12. มีความสามารถในการวิเคราะห์

หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

2551 

- แผนการสอน 

- สื่อประกอบการสอน 

- วุฒิการศกึษา/เกียรตบิัตร/วุฒิบัตรที่

เกี่ยวข้อง 

13. สามารถวิเคราะหเ์นื้อหาหลักสูตรกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ) ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศกึษาขั้นพื้นฐาน 2551 

- แผนการสอน 

- สื่อประกอบการสอน 

- วุฒิการศกึษา/เกียรตบิัตร/วุฒิบัตรที่

เกี่ยวข้อง 

14. สามารถน าหลักสูตรที่วิเคราะห์มาปรับ

ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เข้ากับ

บริบทผูเ้รียน 

- แผนการสอน 

- สื่อประกอบการสอน 

- วุฒิการศกึษา/เกียรตบิัตร/วุฒิบัตรที่

เกี่ยวข้อง 
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  4. ด้านความรู้เรื่องภาษาศาสตร์ 

  นิยาม ความสามารถในความเขา้ใจในระบบเสียง ค าศัพท์ โครงสรา้งไวยากรณ

หนาที่ทางภาษาและลักษณะทางภาษา 

ตัวบ่งชี้ แหล่งข้อมูล 

15. เข้าใจในระบบเสียงของภาษาอังกฤษ - แผนการสอน 

- สื่อประกอบการสอน 

- นิเทศการสอนภายในหอ้งเรียน 

- แบบประเมินครูผู้สอน  

16. สามารถใหค้วามหมายของค าศัพท์

ภาษาอังกฤษ 

- แผนการสอน 

- สื่อประกอบการสอน 

- สัมภาษณ์นักเรียน 

- นิเทศการสอนภายในหอ้งเรียน 

- แบบประเมินครูผู้สอน  

- วุฒิการศกึษา/เกียรตบิัตร/วุฒิบัตรที่

เกี่ยวข้อง 

17. มีความรูแ้ละเข้าใจในโครงสรา้ง 

ไวยกรณ์ของภาษาอังกฤษ 

- แผนการสอน 

- สื่อประกอบการสอน 

- สัมภาษณ์นักเรียน 

- นิเทศการสอนภายในหอ้งเรียน 

- แบบประเมินครูผู้สอน  

- วุฒิการศกึษา/เกียรตบิัตร/วุฒิบัตรที่

เกี่ยวข้อง 

18. มคีวามรูแ้ละความเข้าใจในหนา้ที่

ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 

- แผนการสอน 

- สื่อประกอบการสอน 

- สัมภาษณ์นักเรียน 

- นิเทศการสอนภายในหอ้งเรียน 

- แบบประเมินครูผู้สอน  

- วุฒิการศกึษา/เกียรตบิัตร/วุฒิบัตรที่

เกี่ยวข้อง 
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ตัวบ่งชี้ แหล่งข้อมูล 

19. รูแ้ละเข้าใจในลักษณะและบริบทของ

ภาษาอังกฤษ 

- แผนการสอน 

- สื่อประกอบการสอน 

- สัมภาษณ์นักเรียน 

- นิเทศการสอนภายในหอ้งเรียน 

- แบบประเมินครูผู้สอน  

- วุฒิการศกึษา/เกียรตบิัตร/วุฒิบัตรที่

เกี่ยวข้อง 

 

  5. ด้านความเข้าใจในวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับ

วัฒนธรรม 

  นิยาม การรับรู้และเข้าใจวิถีการด าเนินชีวติ ความคิด ความเช่ือ ค่านิยมจารีต

ประเพณี พิธีกรรม ภูมปิัญญา ภาษา และขนบธรรมเนียมประเพณีในสังคมใดสังคมหนึ่ง 

ตัวบ่งชี้ แหล่งข้อมูล 

20. สามารถเข้าใจในวิถีการด าเนินชีวติ

ของเจา้ของภาษา 

- แผนการสอน 

- สื่อประกอบการสอน 

- สัมภาษณ์นักเรียน 

- นิเทศการสอนภายในหอ้งเรียน 

- แบบประเมินครูผู้สอน  

- วุฒิการศกึษา/เกียรตบิัตร/วุฒิบัตรที่

เกี่ยวข้อง 

- บันทึกภาพถ่าย 

21. รูแ้ละเข้าใจความเชื่อ ค่านิยม ของ

เจ้าของภาษา 

- แผนการสอน 

- สื่อประกอบการสอน 

- สัมภาษณ์นักเรียน 

- นิเทศการสอนภายในหอ้งเรียน 

- แบบประเมินครูผู้สอน  

- วุฒิการศกึษา/เกียรตบิัตร/วุฒิบัตรที่

เกี่ยวข้อง 
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ตัวบ่งชี้ แหล่งข้อมูล 

22. มีความเข้าใจในพิธีกรรม ภูมปิัญญา 

ของเจา้ของภาษา 

- แผนการสอน 

- สื่อประกอบการสอน 

- สัมภาษณ์นักเรียน 

- นิเทศการสอนภายในหอ้งเรียน 

- แบบประเมินครูผู้สอน  

- วุฒิการศกึษา/เกียรตบิัตร/วุฒิบัตรที่

เกี่ยวข้อง 

23. เข้าใจและสามารถถ่ายทอดความรู้

ขนบธรรมเนยีมประเพณีของเจา้ของภาษา 

- แผนการสอน 

- สื่อประกอบการสอน 

- สัมภาษณ์นักเรียน 

- นิเทศการสอนภายในหอ้งเรียน 

- แบบประเมินครูผู้สอน  

- วุฒิการศกึษา/เกียรตบิัตร/วุฒิบัตรที่

เกี่ยวข้อง 

- แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของ

นักเรียน 

- ผลงานอื่น ๆ 

- บันทึกภาพถ่าย 

 

 2. องค์ประกอบหลักสมรรถนะครูภาษาอังกฤษด้านทักษะ 

 ทักษะ หมายถึง ความสามารถของบุคคลในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เป็นทักษะทางด้าน

ร่างกาย สติปัญญาและสังคม ซึ่งเกิดขึน้ได้จากการเรียนรู้ การฝกึฝน การท างานร่วมกับ

ผูอ้ื่น การสอนและการจัดการ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบย่อย ดังนี้ 

  1. ด้านทักษะการพัฒนาตนเอง 

  นิยาม ความสามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการศกึษาหาความรู้ ติดตามองค์

ความรูใ้หม่ ๆ ในวิชาชีพอย่างตอ่เนื่อง พัฒนาศักยภาพทางภาษาการจัดการเรยีนการสอน 

และมีการประเมินตนเอง 
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ตัวบ่งชี้ แหล่งข้อมูล 

24. สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใชก้ับ

สถานการณป์ัจจุบันได้ 

- แผนการสอน 

- สื่อประกอบการสอน 

- สัมภาษณ์นักเรียน 

- นิเทศการสอนภายในหอ้งเรียน 

- แบบประเมินครูผู้สอน  

- ผลงานอื่น ๆ 

- บันทึกภาพถ่าย 

25. ติดตามองค์ความรูใ้หม่ ๆ ในวิชาชีพ

อย่างตอ่เนื่อง 

- แผนการสอน 

- สื่อประกอบการสอน 

- สัมภาษณ์นักเรียน 

- นิเทศการสอนภายในหอ้งเรียน 

- แบบประเมินครูผู้สอน  

- ผลงานอื่น ๆ 

- วุฒิการศกึษา/เกียรตบิัตร/วุฒิบัตรที่

เกี่ยวข้อง 

26. มีการพัฒนาศักยภาพทางดา้นภาษา

ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 

- แผนการสอน 

- สื่อประกอบการสอน 

- สัมภาษณ์นักเรียน 

- นิเทศการสอนภายในหอ้งเรียน 

- แบบประเมินครูผู้สอน  

- ผลงานอื่น ๆ 

- วุฒิการศกึษา/เกียรตบิัตร/วุฒิบัตรที่

เกี่ยวข้อง 
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ตัวบ่งชี้ แหล่งข้อมูล 

27. มีการพัฒนาศักยภาพทาง 

ด้านการจัดการเรยีนการสอน 

- แผนการสอน 

- สื่อประกอบการสอน 

- สัมภาษณ์นักเรียน 

- นิเทศการสอนภายในหอ้งเรียน 

- แบบประเมินครูผู้สอน  

- วุฒิการศกึษา/เกียรตบิัตร/วุฒิบัตรที่

เกี่ยวข้อง 

- แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของ

นักเรียน 

- ผลงานอื่น ๆ 

- บันทึกภาพถ่าย 

28. มีการประเมินตนเองอย่างตอ่เนื่อง - แผนการสอน 

- สื่อประกอบการสอน 

- แบบประเมินครูผู้สอน  

- วุฒิการศกึษา/เกียรตบิัตร/วุฒิบัตรที่

เกี่ยวข้อง 

- บันทึกภาพถ่าย 

  

  2. ด้านทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยี   

  นิยาม ความสามารถในการสืบค้นขอ้มูล ออกแบบสื่อการสอน เลือกใช้และ

พัฒนาสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรยีนการสอน เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรยีนรู้ที่ดี 

ในยุคข้อมูลขา่วสาร ประเมินผลการใช้สื่อการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
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ตัวบ่งชี้ แหล่งข้อมูล 

29. สามารถใช้เทคโนโลยีในการสบืค้น

ข้อมูล 

- แผนการสอน 

- สื่อประกอบการสอน 

- สัมภาษณ์นักเรียน 

- นิเทศการสอนภายในหอ้งเรียน 

- แบบประเมินครูผู้สอน  

- วุฒิการศกึษา/เกียรตบิัตร/วุฒิบัตรที่

เกี่ยวข้อง 

- บันทึกภาพถ่าย 

30. สามารถใช้เทคโนโลยีในการออกแบบ

สื่อการสอน 

- แผนการสอน 

- สื่อประกอบการสอน 

- สัมภาษณ์นักเรียน 

- นิเทศการสอนภายในหอ้งเรียน 

- แบบประเมินครูผู้สอน  

- วุฒิการศกึษา/เกียรตบิัตร/วุฒิบัตรที่

เกี่ยวข้อง 

- แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของ

นักเรียน 

- ผลงานอื่น ๆ 

- บันทึกภาพถ่าย 
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ตัวบ่งชี้ แหล่งข้อมูล 

31. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่าง

เหมาะสม 

- แผนการสอน 

- สื่อประกอบการสอน 

- สัมภาษณ์นักเรียน 

- นิเทศการสอนภายในหอ้งเรียน 

- แบบประเมินครูผู้สอน  

- วุฒิการศกึษา/เกียรตบิัตร/วุฒิบัตรที่

เกี่ยวข้อง 

- แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของ

นักเรียน 

- ผลงานอื่น ๆ 

- บันทึกภาพถ่าย 

32. ประเมินผลการใช้สื่อการเรียนการ

สอนอย่างต่อเนื่อง 

- แผนการสอน 

- สื่อประกอบการสอน 

- สัมภาษณ์นักเรียน 

- นิเทศการสอนภายในหอ้งเรียน 

- แบบประเมินครูผู้สอน  

- วุฒิการศกึษา/เกียรตบิัตร/วุฒิบัตรที่

เกี่ยวข้อง 

- แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของ

นักเรียน 

- ผลงานอื่น ๆ 

- บันทึกภาพถ่าย 
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  3. ด้านทักษะการสื่อสาร 

  นิยาม สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ และใช้ภาษาใน

การสรา้งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูดการอ่าน การเขียน

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อความหมายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และมีความเชื่อมั่นใน

การสื่อสาร 

ตัวบ่งชี้ แหล่งข้อมูล 

33. สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารตาม

สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

- การสังเกต 

- การสัมภาษณ์ 

- สัมภาษณ์นักเรียน 

- นิเทศการสอนภายในหอ้งเรียน 

- แบบประเมินครูผู้สอน  

34. สามารถใช้ภาษาในการสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

- การสังเกต 

- การสัมภาษณ์ 

- สัมภาษณ์นักเรียน 

- นิเทศการสอนภายในหอ้งเรียน 

- แบบประเมินครูผู้สอน 

35. สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด  

การอา่น และการเขียนภาษาอังกฤษ 

ในการสื่อสารได้ 

- การสังเกต 

- การสัมภาษณ์ 

- สัมภาษณ์นักเรียน 

- นิเทศการสอนภายในหอ้งเรียน 

- แบบประเมินครูผู้สอน 

36. มีความเชื่อมั่นในการสื่อสารด้วย

ภาษาอังกฤษ 

- การสังเกต 

- การสัมภาษณ์ 

- สัมภาษณ์นักเรียน 

- นิเทศการสอนภายในหอ้งเรียน 

- แบบประเมินครูผู้สอน 
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  4. ด้านทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่น 

  นิยาม ความสามารถในการท างานร่วมกับบุคคลในองค์กร การช่วยเหลอื  

การสนับสนุน ให้ก าลังใจและมีการปรับตัวกับเพื่อนรว่มงาน เพื่องานที่มีประสิทธิภาพของ

องค์กร  

ตัวบ่งชี้ แหล่งข้อมูล 

37. สามารถท างานรว่มกับเพื่อนรว่มงาน

ได้ด ี

- การสังเกต 

- การสัมภาษณ์นักเรียน/เพื่อนรว่มงาน 

- บันทึกภาพถ่าย 

38. ช่วยเหลือ สนับสนุน ให้ก าลังใจเพื่อน

ร่วมงาน 

- การสังเกต 

- การสัมภาษณ์นักเรียน/เพื่อนรว่มงาน 

- บันทึกภาพถ่าย 

39. สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนรว่มงาน

ได้ด ี

- การสังเกต 

- การสัมภาษณ์นักเรียน/เพื่อนรว่มงาน 

- บันทึกภาพถ่าย 

40. รู้จักบทบาทหนา้ที่และความ

รับผิดชอบของตนเอง  

- การสังเกต 

- การสัมภาษณ์นักเรียน/เพื่อนรว่มงาน 

- บันทึกภาพถ่าย 

41. ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น - การสังเกต 

- การสัมภาษณ์นักเรียน/เพื่อนรว่มงาน 

- บันทึกภาพถ่าย 

42. มุ่งมั่นท างาน เพื่องานที่มีประสิทธิภาพ

ขององค์กร 

- การสังเกต 

- การสัมภาษณ์นักเรียน/เพื่อนรว่มงาน 

- บันทึกภาพถ่าย 
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  5. ด้านทักษะการวัดและประเมินผล 

  นิยาม ความสามารถหรือความช านาญวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ เพื่อใช้ในการวัด

และประเมินผลการพัฒนาผู้เรียนและตัดสินผลการเรียนของผู้เรยีนได้ตามสภาพความเป็น

จรงิ และน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรูใ้ห้มปีระสิทธิภาพ 

ตัวบ่งชี้ แหล่งข้อมูล 

43. มีการวิเคราะห์ผลการเรียนรู ้เพื่อ

วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

- แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของ

นักเรียน 

- แผนการสอน 

- นิเทศการสอนภายในหอ้งเรียน 

- แบบประเมินครูผู้สอน  

44. สามารถวัดและประเมินผลผูเ้รียน

เป็นรายบุคคลและรายกลุ่มได้ 

- แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของ

นักเรียน 

- แผนการสอน 

- นิเทศการสอนภายในหอ้งเรียน 

- แบบประเมินครูผู้สอน 

45. สามารถตัดสินผลการเรียนของ

ผูเ้รียนตามสภาพจริงได้ 

- แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของ

นักเรียน 

- แผนการสอน 

- นิเทศการสอนภายในหอ้งเรียน 

- แบบประเมินครูผู้สอน 

46. มีการน าผลการประเมินไปใช้ใน

การปรับปรุงการจัดการเรียนรูใ้ห้มี

ประสิทธิภาพ 

- แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของ

นักเรียน 

- แผนการสอน 

- นิเทศการสอนภายในหอ้งเรียน 

- แบบประเมินครูผู้สอน 

47. มีการน าผลวัดและประเมินผลมา

พัฒนาตัวผูเ้รียน 

- แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

- แผนการสอน 

- นิเทศการสอนภายในหอ้งเรียน 

- แบบประเมินครูผู้สอน 
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  6. ด้านด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 

  นิยาม ความสามารถของครูผู้สอนในการวิเคราะหห์ลักสูตร วางแผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับพัฒนาการทางการเรียนรู้ และระดับพัฒนาการของ

ผูเ้รียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมทีักษะการคิดและสามารถน าไปใช้ได้ ท าให้ผู้เรยีนเกิดการเรียนรู้

ตามวัตถุประสงค์ของผู้สอน 

ตัวบ่งชี้ แหล่งข้อมูล 

48. วิเคราะห์หลักสูตรได้เหมาะสมและ

จัดการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

- แผนการสอน 

- สื่อประกอบการสอน 

- สัมภาษณ์นักเรียน 

- นิเทศการสอนภายในหอ้งเรียน 

- แบบประเมินครูผู้สอน  

- วุฒิการศกึษา/เกียรตบิัตร/วุฒิบัตรที่

เกี่ยวข้อง 

- ผลงานอื่น ๆ 

- บันทึกภาพถ่าย 

49. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้

เหมาะสมกับพัฒนาการทางการเรียนรู้ของ

ผูเ้รียน 

- แผนการสอน 

- สื่อประกอบการสอน 

- สัมภาษณ์นักเรียน 

- นิเทศการสอนภายในหอ้งเรียน 

- แบบประเมินครูผู้สอน  

- วุฒิการศกึษา/เกียรตบิัตร/วุฒิบัตรที่

เกี่ยวข้อง 

- ผลงานอื่น ๆ 

- บันทึกภาพถ่าย 
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ตัวบ่งชี้ แหล่งข้อมูล 

50. สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

สอดคล้องกับหนว่ยการเรียนรู้ 

- แผนการสอน 

- สื่อประกอบการสอน 

- สัมภาษณ์นักเรียน 

- นิเทศการสอนภายในหอ้งเรียน 

- แบบประเมินครูผู้สอน  

- วุฒิการศกึษา/เกียรตบิัตร/วุฒิบัตรที่

เกี่ยวข้อง 

- ผลงานอื่น ๆ 

- บันทึกภาพถ่าย 

51. มกีารส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีทักษะ 

ในการคิด และสามารถน ามาใช้ได้ 

- แผนการสอน 

- สื่อประกอบการสอน 

- สัมภาษณ์นักเรียน 

- นิเทศการสอนภายในหอ้งเรียน 

- แบบประเมินครูผู้สอน  

- วุฒิการศกึษา/เกียรตบิัตร/วุฒิบัตรที่

เกี่ยวข้อง 

- ผลงานอื่น ๆ 

- บันทึกภาพถ่าย 
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 3. องค์ประกอบหลักด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล 

 คุณลักษณะส่วนบุคคล หมายถึง บุคลิก ความรูส้ึก เจตคติ ทัศนคติ รวมถึงแรงจูง

ใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่ตดิตัวบุคคลมา สามารถแสดงออกได้โดยพฤติกรรมของบุคคลนั้น 

ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย ดังนี้ 

  1. ด้านแรงจูงใจใฝ่เรยีนรู้ 

  นิยาม องคประกอบในกระบวนการเรียนการสอนท าให้ผูส้อนเกิดความ

กระตอืรอืรน มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นรัก ศรัทธาในวิชาชีพครู  

มีเจตคติที่ดีตอ่การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพิ่มพูนความรูข้องตน และเป็นบุคคลแหง่

การเรียนรูอ้ย่างสม่ าเสมอและตอ่เนื่อง เพื่อมุง่ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน  

ตัวบ่งชี้ แหล่งข้อมูล 

52. มคีวามกระตอืรือรนในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน 

- การสังเกต 

- การสัมภาษณ์นักเรียน/เพื่อนรว่มงาน 

- บันทึกภาพถ่าย 

53. มีการศกึษาหาความรูเ้พิ่มเติม เพื่อ

เพิ่มพูนความรู้ของตนเองอย่างตอ่เนื่อง 

- การสังเกต 

- การสัมภาษณ์นักเรียน/เพื่อนรว่มงาน 

- วุฒิการศกึษา/เกียรตบิัตร/วุฒิบัตรที่

เกี่ยวข้อง 

- ผลงานอื่น ๆ 

54. มีความรัก และศรัทธาในวิชาชีพครู - นิเทศการสอนภายในหอ้งเรียน 

- แบบประเมินครูผู้สอน  

- การสังเกต 

- การสัมภาษณ์นักเรียน/เพื่อนรว่มงาน 

55. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ 

- นิเทศการสอนภายในหอ้งเรียน 

- แบบประเมินครูผู้สอน  

- การสังเกต 

- การสัมภาษณ์นักเรียน/เพื่อนรว่มงาน 

- บันทึกภาพถ่าย 
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ตัวบ่งชี้ แหล่งข้อมูล 

56. มกีารพัฒนาพฤติกรรมการสอน

ในทางที่ดีขึ้น เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการ

ปฏิบัติงาน 

- การสัมภาษณ์นักเรียน/เพื่อนรว่มงาน 

- นิเทศการสอนภายในหอ้งเรียน 

- แบบประเมินครูผู้สอน  

- การสังเกต 

  

  2. ด้านบุคลิกภาพ 

  นิยาม พฤติกรรม ลักษณะนิสัย ความมั่นใจ ความร่าเริง เป็นกัลยาณมิตรกับ

ผูเ้รียน มีความคล่องตัว และอดทนต่อพฤติกรรมของผูเ้รียน มีความสามารถติดต่อกับผูอ้ื่น 

และความสามารถในการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างปกติสุข 

ตัวบ่งชี้ แหล่งข้อมูล 

57. มีความมั่นใจ ร่าเริง - การสัมภาษณ์นักเรียน/เพื่อนรว่มงาน 

- การสังเกต 

58. มีพฤติกรรม อารมณ์ และนสิัยส่วน

บุคคลที่เป็นกัลยาณมติรตอ่ผูเ้รียน 

- การสัมภาษณ์นักเรียน/เพื่อนรว่มงาน 

- นิเทศการสอนภายในหอ้งเรียน 

- แบบประเมินครูผู้สอน  

- การสังเกต 

59. อดทนต่อพฤติกรรมของผู้เรยีน - การสัมภาษณ์นักเรียน/เพื่อนรว่มงาน 

- นิเทศการสอนภายในหอ้งเรียน 

- แบบประเมินครูผู้สอน  

- การสังเกต 

60. มีความคล่องตัวในการท างาน - การสัมภาษณ์นักเรียน/เพื่อนรว่มงาน 

- นิเทศการสอนภายในหอ้งเรียน 

- แบบประเมินครูผู้สอน  

- การสังเกต 
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ตัวบ่งชี้ แหล่งข้อมูล 

61. มีความสามารถในการอยู่ร่วมกับ

บุคคลอื่น 

- การสัมภาษณ์นักเรียน/เพื่อนรว่มงาน 

- แบบประเมินครูผู้สอน  

- การสังเกต 

62. มีความสามารถในการติดตอ่สื่อสารที่

ดีกับผูอ้ื่นได้ 

- การสัมภาษณ์นักเรียน/เพื่อนรว่มงาน 

- แบบประเมินครูผู้สอน  

- การสังเกต 

 

  3. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

  นิยาม คุณสมบัติที่เป็นความดีที่ถูกต้องเหมาะสม เป็นแบบอย่างที่ดีให้นักเรียน 

มีความรักและความเมตตาต่อศิษย์ ซึ่งมีอยู่ภายในจติใจของครู และเป็นแรงผลักดันให้ครู

กระท าหน้าที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณวิชาชีพครูอย่างถูกต้องเหมาะสม 

ตัวบ่งชี้ แหล่งข้อมูล 

63. การคิดดี พูดดี และท าดีอย่างถูกต้อง

เหมาะสม 

- การสัมภาษณ์นักเรียน/เพื่อนรว่มงาน 

- แบบประเมินครูผู้สอน  

- การสังเกต 

64. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู

อย่างถูกต้องเหมาะสม 

- การสังเกต 

- การสัมภาษณ์นักเรียน/เพื่อนรว่มงาน 

- แบบประเมินครูผู้สอน 

65. ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม

ความสามารถ 

- การสังเกต 

- การสัมภาษณ์นักเรียน/เพื่อนรว่มงาน 

- แบบประเมินครูผู้สอน 

66. เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรยีน - การสังเกต 

- การสัมภาษณ์นักเรียน/เพื่อนรว่มงาน 

- แบบประเมินครูผู้สอน 

67. มีความรักและความเมตตาต่อศษิย์ - การสังเกต 

- การสัมภาษณ์นักเรียน/เพื่อนรว่มงาน 

- แบบประเมินครูผู้สอน 
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 3. สรุปผลการประเมินสมรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรยีน 

 เกณฑก์ารให้คะแนนแต่ละข้อรายการ ดังนี้  

  ปฏิบัตินอ้ยที่สุด  ได้คะแนน 1 คะแนน  

  ปฏิบัตินอ้ย    ได้คะแนน 2 คะแนน  

  ปฏิบัติปานกลาง  ได้คะแนน 3 คะแนน  

  ปฏิบัติมาก    ได้คะแนน 4 คะแนน  

  ปฏิบัติมากที่สุด ได้คะแนน 5 คะแนน 
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ภาคผนวก ช  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Lisrel 
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ค ำสั่งโมเดลโครงสร้ำงตัวบ่งชีส้มรรถนะครูภำษำอังกฤษที่พัฒนำขึน้กับข้อมูเชิง

ประจักษ์ 

 

The following lines were read from file D:\CEOT02.LPJ: 

 TI CEOT02 

 !DA NI=14 NO=280 MA=CM 

 SY='D:\CEOT02.dsf' NG=1 

 MO NY=14 NK=1 NE=3 BE=FU GA=FI PS=SY TE=SY 

 LE 

 KL SK PC 

 LK 

 CEOT 

 FR LY(1,1) LY(2,1) LY(3,1) LY(4,1) LY(5,1) LY(6,2) LY(7,2) LY(8,2) LY(9,2) 

 FR LY(10,2) LY(11,2) LY(12,3) LY(13,3) LY(14,3) GA(1,1) GA(2,1) GA(3,1) 

 FR TE 1 1 TE 2 2 TE 3 3 TE 4 4 TE 5 5 TE 6 6 TE 7 7 TE 8 8 TE 9 9 TE 10 10 

 FR TE 11 TE 12 12 TE 13 13 TE 14 14 TE 8 7 TE 10 9 TE 2 1 TE 13 5 TE 13 11 

 FR TE 13 12 TE 5 4 TE 6 4 TE 6 5 TE 12 7 TE 11 7 TE 12 1 TE 13 1 TE 6 3 TE 11 3 

 PD 

 OU AM PC RS EF FS SS SC 

 

 TI CEOT02                                                                       

 

                           Number of Input Variables 17 

                           Number of Y - Variables   14 

                           Number of X - Variables    0 

                           Number of ETA - Variables  3 

                           Number of KSI - Variables  1 

                           Number of Observations   280 
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W_A_R_N_I_N_G: Matrix to be analyzed is not positive definite, 

                 ridge option taken with ridge constant =   0.001 

 

 TI CEOT02                                                                       

 

         Covariance Matrix        

 

         LAMBDA-Y     

 

                  KL         SK         PC    

            --------   --------   -------- 

      KL1       0.45        - -        - - 

  

      KL2       0.45        - -        - - 

              (0.02) 

               18.91 

  

      KL3       0.46        - -        - - 

              (0.03) 

               16.23 

  

      KL4       0.45        - -        - - 

              (0.03) 

               17.59 

  

      KL5       0.51        - -        - - 

              (0.03) 

               16.82 
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      SK1        - -       0.44        - - 

  

      SK2        - -       0.44        - - 

                         (0.03) 

                          16.23 

  

      SK3        - -       0.46        - - 

                         (0.02) 

                          18.68 

  

      SK4        - -       0.45        - - 

                         (0.02) 

                          18.08 

  

      SK5        - -       0.45        - - 

                         (0.02) 

                          18.08 

  

      SK6        - -       0.48        - - 

                         (0.02) 

                          19.24 

  

      PC1        - -        - -       0.49 

  

      PC2        - -        - -       0.43 

                                    (0.02) 

                                     19.94 
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      PC3        - -        - -       0.35 

                                    (0.02) 

                                     14.68 

  

         GAMMA        

 

                CEOT    

            -------- 

       KL       0.92 

              (0.06) 

               15.32 

  

       SK       1.03 

              (0.06) 

               17.78 

  

       PC       0.81 

              (0.05) 

               16.21 

  

         Covariance Matrix of ETA and KSI         

 

                  KL         SK         PC       CEOT    

            --------   --------   --------   -------- 

       KL       1.00 

       SK       0.95       1.00 

       PC       0.75       0.84       1.00 

     CEOT       0.92       1.03       0.81       1.00 
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         PHI          

 

                CEOT    

            -------- 

                1.00 

  

         PSI          

         Note: This matrix is diagonal. 

 

                  KL         SK         PC    

            --------   --------   -------- 

                0.15      -0.06       0.34 

              (0.03)     (0.02)     (0.05) 

                5.14      -2.49       6.56 

  

         Squared Multiple Correlations for Structural Equations   

 

                  KL         SK         PC    

            --------   --------   -------- 

                0.85       1.06       0.66 

 

         Squared Multiple Correlations for Reduced Form           

 

                  KL         SK         PC    

            --------   --------   -------- 

                0.85       1.06       0.66 

 

         Squared Multiple Correlations for Y - Variables          
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                 KL1        KL2        KL3        KL4        KL5        SK1    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

                0.70       0.65       0.66       0.73       0.69       0.72 
 

Squared Multiple Correlations for Y - Variables          
 

                 SK2        SK3        SK4        SK5        SK6        PC1    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

                0.64       0.74       0.71       0.71       0.76       0.99 
 

         Squared Multiple Correlations for Y - Variables          
 

                 PC2        PC3    

            --------   -------- 

                0.86       0.54 

 

                           Goodness of Fit Statistics 

 

                             Degrees of Freedom = 58 

               Minimum Fit Function Chi-Square = 73.61 (P = 0.081) 

        Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 70.31 (P = 0.13) 

                 Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 12.31 

              90 Percent Confidence Interval for NCP = (0.0 ; 37.63) 
  
                        Minimum Fit Function Value = 0.26 

                Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.044 

               90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.0 ; 0.13) 

             Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.028 

             90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0 ; 0.048) 

               P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.96 
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                  Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.59 

             90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.54 ; 0.68) 

                         ECVI for Saturated Model = 0.75 

                       ECVI for Independence Model = 39.67 

  

     Chi-Square for Independence Model with 91 Degrees of Freedom = 11040.09 

                           Independence AIC = 11068.09 

                                Model AIC = 164.31 

                              Saturated AIC = 210.00 

                           Independence CAIC = 11132.98 

                               Model CAIC = 382.15 

                             Saturated CAIC = 696.65 

  

                          Normed Fit Index (NFI) = 0.99 

                        Non-Normed Fit Index (NNFI) = 1.00 

                     Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.63 

                        Comparative Fit Index (CFI) = 1.00 

                        Incremental Fit Index (IFI) = 1.00 

                         Relative Fit Index (RFI) = 0.99 

  

                             Critical N (CN) = 326.78 

  

                     Root Mean Square Residual (RMR) = 0.0065 

                             Standardized RMR = 0.023 

                        Goodness of Fit Index (GFI) = 0.97 

                   Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.94 

                  Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.53          
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TI CEOT02                                                             

                         Qplot of Standardized Residuals 
 

  3.5.......................................................................... 

     .                                                                       .. 

     .                                                                      . . 

     .                                                                    .   . 

     .                                                                  .     . 

     .                                                                 .      . 

     .                                                               .        . 

     .                                                             .          . 

     .                                                            .           x 

     .                                                          .             x 

     .                                                        .               . 

     .                                                       .            x   . 

     .                                                     .           x  x   . 

     .                                                   .        xx          . 

     .                                                  .      x  x           . 

 N   .                                                .     x x*              . 

 o   .                                              .    x  x                 . 

 r   .                                             .  xx *                    . 

 m   .                                           . x**x                       . 

 a   .                                         . *x                           . 

 l   .                                        xx*                             . 

     .                                      *xx                               . 

 Q   .                                    **                                  . 

 u   .                                  x*                                    . 

 a   .                                x*x                                     . 

 n   .                              x*x                                       . 

 t   .                        *xxx  .                                         . 

 i   .                    * x x   .                                           . 

 l   .                  xx      .                                             . 

 e   .                 xx      .                                              . 

 s   .               xx      .                                                . 

     .               *     .                                                  . 

     .             x x    .                                                   . 

     .           x x    .                                                     . 

     .           x    .                                                       . 

     .               .                                                        . 

     .        x    .                                                          . 

     .        x  .                                                            . 

     .          .                                                             . 

     .        .                                                               . 

     .      .                                                                 . 

     .     .                                                                  . 

     .   .                                                                    . 
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     . .                                                                      . 

 -3.5.......................................................................... 

   -3.5                                                                      3.5 

 

                             Standardized Residuals 

 

 TI CEOT02                                                                

         Modification Indices for THETA-EPS       

 

                 KL1        KL2        KL3        KL4        KL5        SK1    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

      KL1        - - 

      KL2        - -        - - 

      KL3       0.02       2.82        - - 

       KL4       0.14       0.42       0.44        - - 

      KL5        - -       0.00       1.96        - -        - - 

      SK1       1.61       0.74        - -        - -        - -        - - 

      SK2       0.25       0.65       0.01       0.01       0.28       2.00 

      SK3       0.01       1.65       0.07       3.24       1.32       1.20 

      SK4       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 

      SK5       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 

      SK6       0.00       0.45        - -       0.49       2.20       0.18 

      PC1        - -       0.04       0.01       0.37       0.11       0.17 

      PC2        - -       1.51       0.05       0.93        - -       0.00 

      PC3       0.47       1.09       0.57       0.12       0.01       2.28 

 

         Modification Indices for THETA-EPS       

                 SK2        SK3        SK4        SK5        SK6        PC1    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

      SK2        - - 

      SK3        - -        - - 
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      SK4       0.00       0.01        - - 

      SK5       0.00       0.01        - -        - - 

      SK6        - -       0.01       0.01       0.01        - - 

      PC1        - -       1.97       0.01       0.01       0.01        - - 

      PC2       1.62       0.09       0.00       0.00        - -        - - 

      PC3       0.01       3.76       0.00       0.00       2.19       5.34 

         Modification Indices for THETA-EPS       
 

                 PC2        PC3    

            --------   -------- 

      PC2        - - 

      PC3       5.34        - - 
 

         Expected Change for THETA-EPS    

                 KL1        KL2        KL3        KL4        KL5        SK1    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

      KL1        - - 

      KL2        - -        - - 

      KL3       0.00       0.01        - - 

      KL4       0.00       0.00       0.00        - - 

      KL5        - -       0.00      -0.01        - -        - - 

      SK1       0.01       0.00        - -        - -        - -        - - 

      SK2       0.00      -0.01       0.00       0.00       0.00       0.01 

      SK3       0.00       0.01       0.00       0.01       0.01      -0.01 

      SK4       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 

      SK5       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 

      SK6       0.00       0.00        - -       0.00      -0.01       0.00 

      PC1        - -       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 

      PC2        - -      -0.01       0.00       0.00        - -       0.00 

      PC3       0.00       0.01       0.00       0.00       0.00      -0.01 
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         Expected Change for THETA-EPS    

 

                 SK2        SK3        SK4        SK5        SK6        PC1    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

      SK2        - - 

      SK3        - -        - - 

      SK4       0.00       0.00        - - 

      SK5       0.00       0.00        - -        - - 

      SK6        - -       0.00       0.00       0.00        - - 

      PC1        - -      -0.01       0.00       0.00       0.00        - - 

      PC2      -0.01       0.00       0.00       0.00        - -        - - 

      PC3       0.00       0.01       0.00       0.00      -0.01      -0.02 

 

         Expected Change for THETA-EPS    

 

                 PC2        PC3    

            --------   -------- 

      PC2        - - 

      PC3       0.02        - - 

 

         Completely Standardized Expected Change for THETA-EPS    

 

                 KL1        KL2        KL3        KL4        KL5        SK1    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

      KL1        - - 

      KL2        - -        - - 

      KL3       0.00       0.04        - - 

      KL4      -0.01      -0.01       0.01        - - 

      KL5        - -       0.00      -0.03        - -        - - 
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      SK1       0.02       0.02        - -        - -        - -        - - 

      SK2      -0.01      -0.02       0.00       0.00       0.01       0.03 

      SK3       0.00       0.02      -0.01       0.03       0.02      -0.02 

      SK4       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 

      SK5       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 

      SK6       0.00      -0.01        - -      -0.01      -0.03       0.01 

      PC1        - -       0.00       0.00      -0.01       0.01       0.01 

      PC2        - -      -0.03      -0.01       0.02        - -       0.00 

      PC3      -0.02       0.02       0.02      -0.01       0.00      -0.03 

 

         Completely Standardized Expected Change for THETA-EPS    

 

                 SK2        SK3        SK4        SK5        SK6        PC1    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

      SK2        - - 

      SK3        - -        - - 

      SK4       0.00       0.00        - - 

      SK5       0.00       0.00        - -        - - 

      SK6        - -       0.00       0.00       0.00        - - 

      PC1        - -      -0.02       0.00       0.00       0.00        - - 

      PC2      -0.03      -0.01       0.00       0.00        - -        - - 

      PC3       0.00       0.04       0.00       0.00      -0.03      -0.09 

 

         Completely Standardized Expected Change for THETA-EPS    

 

                 PC2        PC3    

            --------   -------- 

      PC2        - - 

      PC3       0.08        - - 
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 TI CEOT02                                                                       

 

 Factor Scores Regressions 

 

         ETA  

 

                 KL1        KL2        KL3        KL4        KL5        SK1    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

       KL       0.27       0.19       0.25       0.39       0.28      -0.09 

       SK       0.09       0.09       0.04       0.12       0.08       0.16 

       PC      -0.17       0.01      -0.04       0.00      -0.05      -0.14 

 

         ETA  

 

                 SK2        SK3        SK4        SK5        SK6        PC1    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

       KL       0.17       0.17       0.08       0.08       0.19       0.11 

       SK       0.29       0.22       0.10       0.10       0.41       0.33 

       PC       0.23      -0.18      -0.07      -0.07       0.18       1.68 

 

         ETA  

 

                 PC2        PC3    

            --------   -------- 

       KL       0.01      -0.02 

       SK       0.23      -0.09 

       PC       1.08      -0.29 

 

 TI CEOT02                                                                       
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 Standardized Solution            

 

         LAMBDA-Y     

 

                  KL         SK         PC    

            --------   --------   -------- 

      KL1       0.45        - -        - - 

      KL2       0.45        - -        - - 

      KL3       0.46        - -        - - 

      KL4       0.45        - -        - - 

      KL5       0.51        - -        - - 

      SK1        - -       0.44        - - 

      SK2        - -       0.44        - - 

      SK3        - -       0.46        - - 

      SK4        - -       0.45        - - 

      SK5        - -       0.45        - - 

      SK6        - -       0.48        - - 

      PC1        - -        - -       0.49 

      PC2        - -        - -       0.43 

      PC3        - -        - -       0.35 

 

         GAMMA        

 

                CEOT    

            -------- 

       KL       0.92 

       SK       1.03 

       PC       0.81 
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         Correlation Matrix of ETA and KSI        

 

                  KL         SK         PC       CEOT    

            --------   --------   --------   -------- 

       KL       1.00 

       SK       0.95       1.00 

       PC       0.75       0.84       1.00 

     CEOT       0.92       1.03       0.81       1.00 

 

         PSI          

         Note: This matrix is diagonal. 

 

                  KL         SK         PC    

            --------   --------   -------- 

                0.15      -0.06       0.34 

 

 TI CEOT02                                                                       

 

 Completely Standardized Solution 

 

         LAMBDA-Y     

 

                  KL         SK         PC    

            --------   --------   -------- 

      KL1       0.84        - -        - - 

      KL2       0.80        - -        - - 

      KL3       0.81        - -        - - 

      KL4       0.86        - -        - - 

      KL5       0.83        - -        - - 
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      SK1        - -       0.85        - - 

      SK2        - -       0.80        - - 

      SK3        - -       0.86        - - 

      SK4        - -       0.84        - - 

      SK5        - -       0.84        - - 

      SK6        - -       0.87        - - 

      PC1        - -        - -       0.99 

      PC2        - -        - -       0.93 

      PC3        - -        - -       0.74 

 

         GAMMA        

 

                CEOT    

            -------- 

       KL       0.92 

       SK       1.03 

       PC       0.81 

 

         Correlation Matrix of ETA and KSI        

 

                  KL         SK         PC       CEOT    

            --------   --------   --------   -------- 

       KL       1.00 

       SK       0.95       1.00 

       PC       0.75       0.84       1.00 

     CEOT       0.92       1.03       0.81       1.00 

 

         PSI          

         Note: This matrix is diagonal. 
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                  KL         SK         PC    

            --------   --------   -------- 

                0.15      -0.06       0.34 

 

         THETA-EPS    

 

                 KL1        KL2        KL3        KL4        KL5        SK1    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

      KL1       0.30 

      KL2       0.09       0.35 

      KL3        - -        - -       0.34 

      KL4        - -        - -        - -       0.27 

      KL5       0.00        - -        - -       0.02       0.31 

      SK1        - -        - -       0.05       0.08       0.08       0.28 

      SK2        - -        - -        - -        - -        - -        - - 

      SK3        - -        - -        - -        - -        - -        - - 

      SK4        - -        - -        - -        - -        - -        - - 

      SK5        - -        - -        - -        - -        - -        - - 

      SK6        - -        - -       0.05        - -        - -        - - 

      PC1       0.00        - -        - -        - -        - -        - - 

      PC2       0.04        - -        - -        - -       0.02        - - 

      PC3        - -        - -        - -        - -        - -        - - 

 

         THETA-EPS    

 

                 SK2        SK3        SK4        SK5        SK6        PC1    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

      SK2       0.36 

      SK3       0.01       0.26 
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      SK4        - -        - -       0.29 

      SK5        - -        - -       0.29       0.29 

      SK6      -0.07        - -        - -        - -       0.24 

      PC1      -0.07        - -        - -        - -        - -       0.01 

      PC2        - -        - -        - -        - -      -0.07      -0.17 

      PC3        - -        - -        - -        - -        - -        - - 

 

         THETA-EPS    

 

                 PC2        PC3    

            --------   -------- 

      PC2       0.14 

      PC3        - -       0.46 

 

 TI CEOT02                                                                       

 

 Total and Indirect Effects 

 

         Total Effects of X on ETA    

 

                CEOT    

            -------- 

       KL       0.92 

              (0.06) 

               15.32 

  

       SK       1.03 

              (0.06) 

               17.78 
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        PC       0.81 

              (0.05) 

               16.21 

  

 BETA*BETA' is not Pos. Def., Stability Index cannot be Computed 

 

         Total Effects of ETA on Y    

 

                  KL         SK         PC    

            --------   --------   -------- 

      KL1       0.45        - -        - - 

  

      KL2       0.45        - -        - - 

              (0.02) 

               18.91 

  

      KL3       0.46        - -        - - 

              (0.03) 

               16.23 

  

      KL4       0.45        - -        - - 

              (0.03) 

               17.59 

  

      KL5       0.51        - -        - - 

              (0.03) 

               16.82 

  

      SK1        - -       0.44        - - 
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       SK2        - -       0.44        - - 

                         (0.03) 

                          16.23 

  

      SK3        - -       0.46        - - 

                         (0.02) 

                          18.68 

  

      SK4        - -       0.45        - - 

                         (0.02) 

                          18.08 

  

      SK5        - -       0.45        - - 

                         (0.02) 

                          18.08 

  

      SK6        - -       0.48        - - 

                         (0.02) 

                          19.24 

  

      PC1        - -        - -       0.49 

  

      PC2        - -        - -       0.43 

                                    (0.02) 

                                     19.94 

  

      PC3        - -        - -       0.35 

                                    (0.02) 

                                     14.68 
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          Total Effects of X on Y      

 

                CEOT    

            -------- 

      KL1       0.42 

              (0.03) 

               15.32 

  

      KL2       0.42 

              (0.03) 

               14.57 

  

      KL3       0.43 

              (0.03) 

               14.70 

  

      KL4       0.42 

              (0.03) 

               15.81 

  

      KL5       0.47 

              (0.03) 

               15.17 

  

      SK1       0.46 

              (0.03) 

               17.78 

  

      SK2       0.45 
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              (0.03) 

               15.90 

  

      SK3       0.48 

              (0.03) 

               18.13 

  

      SK4       0.46 

              (0.03) 

               17.51 

  

      SK5       0.46 

              (0.03) 

               17.51 

  

      SK6       0.49 

              (0.03) 

               18.64 

  

      PC1       0.40 

              (0.02) 

               16.21 

  

      PC2       0.35 

              (0.02) 

               14.86 

  

      PC3       0.28 

              (0.03) 
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               10.89 

  

 TI CEOT02                                                                       

 

 Standardized Total and Indirect Effects 

 

         Standardized Total Effects of X on ETA   

 

                CEOT    

            -------- 

       KL       0.92 

       SK       1.03 

       PC       0.81 

 

         Standardized Total Effects of ETA on Y   

 

                  KL         SK         PC    

            --------   --------   -------- 

      KL1       0.45        - -        - - 

      KL2       0.45        - -        - - 

      KL3       0.46        - -        - - 

      KL4       0.45        - -        - - 

      KL5       0.51        - -        - - 

      SK1        - -       0.44        - - 

      SK2        - -       0.44        - - 

      SK3        - -       0.46        - - 

      SK4        - -       0.45        - - 

      SK5        - -       0.45        - - 

      SK6        - -       0.48        - - 

มห
าว
ิทย

าลั
ยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



282 

      PC1        - -        - -       0.49 

      PC2        - -        - -       0.43 

      PC3        - -        - -       0.35 

 

         Completely Standardized Total Effects of ETA on Y    

 

                  KL         SK         PC    

            --------   --------   -------- 

      KL1       0.84        - -        - - 

      KL2       0.80        - -        - - 

      KL3       0.81        - -        - - 

      KL4       0.86        - -        - - 

      KL5       0.83        - -        - - 

      SK1        - -       0.85        - - 

      SK2        - -       0.80        - - 

      SK3        - -       0.86        - - 

      SK4        - -       0.84        - - 

      SK5        - -       0.84        - - 

      SK6        - -       0.87        - - 

      PC1        - -        - -       0.99 

      PC2        - -        - -       0.93 

      PC3        - -        - -       0.74 

 

         Standardized Total Effects of X on Y     

 

                CEOT    

            -------- 

      KL1       0.42 

      KL2       0.42 
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      KL3       0.43 

      KL4       0.42 

      KL5       0.47 

      SK1       0.46 

      SK2       0.45 

      SK3       0.48 

      SK4       0.46 

      SK5       0.46 

      SK6       0.49 

      PC1       0.40 

      PC2       0.35 

      PC3       0.28 

 

         Completely Standardized Total Effects of X on Y      

 

                CEOT    

            -------- 

      KL1       0.77 

      KL2       0.74 

      KL3       0.75 

      KL4       0.79 

      KL5       0.77 

      SK1       0.87 

      SK2       0.82 

      SK3       0.88 

      SK4       0.86 

      SK5       0.86 

      SK6       0.90 

      PC1       0.81 
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      PC2       0.75 

      PC3       0.60 

 

                           Time used:    0.094 Seconds 
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ประวัตยิ่อของผู้วจิัย 

ช่ือ-สก ุล      นางส าว น ้าท ิพย์ วโรด มด้าร ง   

วัน เดือน ป ีเก ิด    2 4 ตุลาคม  253 4  

สถ านท ี่อยู่ปัจจุบัน   732  หมู่ 9  ต้าบ ล นาสีนว น อ้าเภอเมือ งมุกดา หาร   

      จังหวัดมุกด าห าร  

ต้าแห น่งป ัจจุบ ัน     ครู คศ.1  

สถ านที่ท ้างา น    โรงเรียนป ิยะมห ารา ช าลัย ต้ าบ ลใ นเมือง อ้ าเภอเมื อง  

      จังหวัดนครพ นม  

ป ระวัติก าร ศกึษ า 

พ.ศ. 2 54 6    ชั นป ระถม ศกึษ าป ีที่ 6 โรงเ รียน อนุบาลมุกด าห าร   

พ.ศ. 2 55 3   ชั นมัธย มศกึษ าป ีที่ 6 โร งเรี ยน นวมินทรา ชูท ิศ อิส าน  

พ.ศ. 2 55 8  ครุศาสต รบัณฑิต ( ค.บ .) วิ ช า ภาษ าอังกฤ ษ   

      มหาวิทย าลัยร า ชภัฏสกลน ครจังหวัดสก ลนค ร  

พ.ศ. 2 5 6 3   ครุศาสต รมห าบ ัณฑติ  (ค.ม. )   

     สาขาวิ ชาบ ริ หาร และพั ฒนา การศกึษ า  

     มหาวิทย าลัยร า ชภัฏสกลน คร  

ป ระวัติก ารท้า งาน   

พ.ศ. 2 55 9  โรงเรียนป ิยะมห ารา ช าลัย ต้ าบ ลใ นเมือง อ้ าเภอเมื อง  

     จังหวัดนครพ นม  

พ.ศ. 2 5 6 1    ครู คศ.1 โร งเรียนป ิยะม หาร าช าลัย ต้ าบ ลใ นเมือง อ้ าเภ อเมือง  

จังหวัดนครพ นม  
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