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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้ด้านการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ และเพื่อตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของตัวบ่งชี้ด้านการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ของครูระดับมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สร้างขึ้น โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากําแพงเพชร จํานวน 400 คน ซึ่งได้มาโดย
การสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามตัวบ่งชี้ด้านการจัดการเรียนรู้
ฐานสมรรถนะของครู แบบมาตราส่ วนประมาณค่ า 5 ระดั บ สถิ ติ ที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ ข้ อมู ล ได้ แก่ ค่ าเฉลี่ ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
ผลการวิ จั ย พบว่ า 1) ตั วบ่ งชี้ ด้ านการจั ดการเรี ยนรู้ ฐานสมรรถนะของครู ระดั บมั ธยมศึ กษา สั ง กั ด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีองค์ประกอบ 3 ด้าน 39 ตัวบ่งชี้ จําแนกเป็น องค์ประกอบด้าน
การออกแบบการจั ด การเรี ย นรู้ 17 ตั ว บ่ ง ชี้ องค์ ป ระกอบด้ า นกระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ 15 ตั ว บ่ ง ชี้ และ
องค์ประกอบด้านการวัดและประเมินผล จํานวน 7 ตัวบ่งชี้ และ 2) จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของ
ตัวบ่งชี้ด้านการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ โมเดลเชิงโครงสร้างมีความสอดคล้องและกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
แบบยอมรั บ ได้ โดยพิ จ ารณาจากผลการตรวจสอบค่ าสถิ ติ ߯ ଶ = 685.19, df = 608, p-value = 0.02, ߯ ଶ /
df = 1.13, CFI = 1.00, GFI = 0.92, RMSEA = 0.02
คําสําคัญ: ตัวบ่งชี้ การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ สมรรถนะการเรียนรู้
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ABSTRACT
This research aimed to develop the high school teachers’ (under the Office of the Basic
Education Commission: OBEC) indicators of competency-based learning management, and to
examine the structural validity of the competency-based learning management indicators created
by using corroborative component analysis. Sample used in this research were 400 high school
teachers under the Kamphaengphet Secondary Educational Service Area Office which were
obtained by Multistage Random Sampling. The data collecting tool was the rating scale
questionnaire, and were analyzed by mean, standard deviation, and confirmatory factor analysis.
The research results were: 1. The Basic Education Commission’s Indicators in competencybased learning management consist of 3 main components and 39 indicators. The indicators were
3 components, 17 indicators of learning management design, 15 indicators of learning management
process, and 7 indicators of measurement and evaluation; and 2. By using factor analysis in
Competency-Based Learning found that the structural model was consistent with the
empirical data with ߯ ଶ = 685.19, (df) = 608, ߯ ଶ /df = 1.13, p-value = 0.02, CFI = 1.00, GFI =
0.92 and RMSEA = 0.02
Keywords: Indicators, Competency-Based Learning, Learning Competency
บทนํา
การศึกษาของประเทศไทยนั้นต้องเผชิญกับวิกฤตทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการศึกษา
ที่ไม่ทั่วถึงและไม่สอดคล้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีนักเรียนที่ตกหล่นจากระบบการศึกษา ใช้วิธีการ
จัดการศึกษาที่ล้าสมัยสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อระบบการศึกษาของประเทศไทย ทําให้เกิดปัญหาความด้อยคุณภาพ
ของผู้เรียนเมื่อเทียบกับการจัดการศึกษาของประเทศชั้นนําอื่นๆ (นรรัชต์ ฝันเชียร, 2563, น. 1)
ปัญหาของนักเรียนไทยที่เห็นได้อย่างชัดเจน คือ ปัญหาในเรื่องของการประยุกต์ใช้ เพราะระบบการศึกษา
ของโรงเรียนยังคงยึดติดกับวิธีการสอนแบบเดิมๆ ทําให้ผู้เรียนถูกปลูกฝังด้วยการเรียนรู้แบบท่องจําเพื่อนําไปสอบ
มากกว่าที่จะเรียนรู้เพื่อให้เกิดการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ และมุ่งสร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นได้ด้วยตัวเอง ซึ่งส่งผล
ให้ผู้เ รีย นส่วนใหญ่ไม่ส ามารถนําความรู้ ทักษะและคุณลั กษณะต่ างๆ ที่ ต นเรียนรู้ มาไปประยุก ต์ใ ช้ใ ห้เ กิ ด
ประโยชน์กับตัวเองได้ จากสาเหตุดังกล่าวทําให้ทางภาครัฐจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนหลักสูตรโดยเปลี่ยนจุดเน้น
จากที่ เ คยเป็ น หลั ก สู ต รที่ เ น้ น เนื้ อ หาคื อ เน้ น เนื้ อ หาวิ ช าไปเป็ น หลั ก สู ต รที่ เ ป็ น ฐานสมรรถนะ (สํ า นั ก งาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2562, น. 4)
ในปัจจุบันนี้หลายประเทศจึงมีการนําหลักสูตรฐานสมรรถนะมาใช้ เนื่องจากหลักสูตรฐานสมรรถนะ
เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่จําเป็นต้องใช้ ในการดํารงชีวิตซึ่ง กมลฉัตร กล่อมอิ่ม
(2562, น. 4) ได้กล่าวถึง หลักสูตรฐานสมรรถนะว่า เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาคนบนฐานความสามารถ คือ การใช้
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ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการทํางานมาใช้เป็นฐานของการพัฒนาหรือนํามาใช้เป็นเนื้อหาของการพัฒนา เพื่อทํา
ให้ผู้เรียนมีความสามารถตามเนื้อหานั้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนนั้นมีความสําคัญในทุกระดับ
การศึกษา
การจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคล
คุณภาพของสังคม ดังที่ภัทรนิษฐ์ แดงสี (2562, น. 6038) ได้กล่าวว่าการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
มีความสําคัญกับผู้เรียนและเยาวชน เป็นรากฐานในการส่งต่อผู้เรียนไปยังสถานศึกษาในระดับสูงขึ้น เช่น ระดับ
อาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษาเข้าสู่สถานประกอบการและเข้าสู่สังคมเพื่อให้มีความรู้และมีทักษะในการรองรับ
การเปลี่ยนแปลง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเป็นคนที่มีคุณภาพตอบสนองกับความต้องการของสังคม
และประเทศชาติ
จากเหตุผลดังข้างต้นที่กล่าวถึงความสําคัญของการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและข้อดีของ
การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ รวมถึงทางภาครัฐโดยกระทรวงศึกษาธิการจะมีปรับเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนรู้
ใหม่ โ ดยเปลี่ ย นจุด เน้ น จากที่ เ คยเป็ นหลัก สู ต รที่ เ น้ น เนื้ อหา คื อ เน้ น เนื้ อหาวิ ชาไปเป็ นหลั กสู ตรที่ เป็ นฐาน
สมรรถนะผู้วิจัยจึงมีความสนใจพัฒนาตัวบ่งชี้ด้านการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะของครูระดับมัธยมศึกษา ซึ่งนําไปสู่
ผลสําเร็จในการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน รวมทั้งเป็น
ประโยชน์ต่อการกําหนดแนวทางและประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้ด้านการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะของครูระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.. เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของตัวบ่งชี้ด้านการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะของครู
ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ ส ร้ า งขึ้ น โดยใช้ ก ารวิ เ คราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การกําหนดกรอบแนวคิดผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะจากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขึ้ น พื้ น ฐาน (รั ตนา แสงบั วเผื อน, 2563, น. 1-35) และสํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภา
การศึกษา (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2562, น. 21-45) เพื่อสังเคราะห์เป็นตัวบ่งชี้ด้านการจัดการ
เรียนรู้ฐานสมรรถนะของครูระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสามารถ
กําหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ดังภาพที่ 1
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การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน 5 ด้าน
1. การจัดการตนเอง
4. การคิดขั้นสูง
2. การสื่อสาร
5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
3. การรวมพลังทํางานเป็นทีม
- สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 10 ด้าน
1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
7. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ
2. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
8. ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม
3. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9. การรู้เท่าทัน สือ่ สารสนเทศ และดิจทิ ัล
4. ทักษะชีวติ และความเจริญแห่งตน 10. การทํางานแบบรวมพลัง เป็นทีมและมีภาวะผู้นํา
5. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์
6. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มสี ํานึกสากล

ตัวบ่งชีด้ ้านการจัดการเรียนรู้
ฐานสมรรถนะ ของครูระดับ
มัธยมศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง

ภาพที่ 1 กรอบแนวในคิดการวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ ใช้ ในการวิ จั ยครั้ งนี้ ได้ แก่ ครู ระดั บมั ธยมศึ กษา สั งกั ดสํ านั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 114,697 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กําแพงเพชร จํานวน 400 คน โดยใช้เกณฑ์ตัวแปรกับจํานวนกลุ่มตัวอย่าง 10 เท่า ต่อ 1 ตัวแปร ตามวิธีการของแฮร์
และคณะ (Hair, Black, Babin & Anderson, 2010) ในการวิจัยมีจํานวนตัวแปร 39 ตัวแปร คํานวณจากกลุ่ ม
ตัวอย่างต้องได้ไม่น้อยกว่า 390 คน ผู้วิจัยจึงใช้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน เพื่อให้มีความเป็นแทนที่ดีของ
ประชากร ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน โดยขั้นตอนแรก ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายจากรายชื่อสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ซึ่งสุ่มได้สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากําแพงเพชร ในขั้นตอนที่สอง ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามขนาดของโรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากําแพงเพชร และกําหนดสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างตามขนาด
ของโรงเรียน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามตัวบ่งชี้ด้านการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะของครูระดับ
มั ธยมศึ กษา สั งกั ดสํ านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน เป็ น แบบมาตรส่ ว นประมาณค่ า 5 ระดั บ
ประกอบด้วย มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เท่ากับ 0.67 ถึง 1.00
ค่าอํานาจจําแนก เท่ากับ 0.41 ถึง 0.90 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.97
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยมีวิธีการเก็บรวมรวมข้อมูล ดังนี้
3.1 ผู้วิจัยขอหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม ไปถึงกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากําแพงเพชร
จํานวน 400 คน
3.2 นํ า หนั ง สื อ ขอความร่ ว มมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งพร้ อ มอธิ บ าย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย และเก็บรวบรวมข้อมูล
3.3 ผู้วิจัยดําเนินการรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง ซึ่งได้รับแบบสอบถามครบตามจํานวน
และผู้วิจัยจึง นํามาตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ พบว่า แบบสอบถามมีความสมบูรณ์ทุกฉบั บ
จากนั้นนํามาลงรหัส (Coding) ก่อนนําไปวิเคราะห์ข้อมูล
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
4.1 วิ เ คราะห์ ค่ า สถิ ติ พื้ น ฐาน โดยใช้ โ ปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ทางสถิ ติ เ พื่ อ คํ า นวณค่ า เฉลี่ ย (X̅ )
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
4.2 วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพื่อทดสอบความสอดคล้อง
และความกลมกลืนของโมเดลเชิงโครงสร้างกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนาตัวบ่งชี้ด้านการจัดการเรียนรูฐ้ านสมรรถนะ ของครูระดับมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้วิจัยพัฒนาตัวบ่งชี้ด้านการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะของครูระดับมัธยมศึกษา โดยการสังเคราะห์
สมรรถนะของผู้เรียนตามการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ จากเอกสารเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
ตามกรอบแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รัตนา แสงบัวเผือน, 2563, น. 1-35)
และเอกสารเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะตามกรอบแนวคิดของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2562, น. 21-45) โดยผู้วิจัยยึดกรอบแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ด้านเป็นหลัก ในการสังเคราะห์เพื่อเป็นข้อมูลในการสังเคราะห์ตัวบ่งชี้ด้านการจัดการ
เรียนรู้ฐานสมรรถนะของครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยผู้วิจัยใช้องค์ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ 3 องค์ประกอบ คือ 1) ด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 2) ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้
3) ด้านการวั ดและประเมินผล เป็นกรอบแนวคิดในการจัดองค์ประกอบตัวบ่งชี้ ด้านการจัดการเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะของครูระดับมัธยมศึกษา พบว่า ตัวบ่งชี้ด้านการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะของครูระดับมัธยมศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีทั้งหมด 39 ตัวบ่งชี้ แบ่ง ได้เป็น 3 องค์ ประกอบ คื อ
องค์ประกอบด้ า นการออกแบบการจัดการเรียนรู้ (ID) มี 17 ตัวบ่ งชี้ ได้ แ ก่ 1) ออกแบบการจัด การเรีย นรู้
ให้ผู้เรียนรับรู้ความสามารถด้านความรู้ของตนเองได้ (ID1) 2) ออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรับรู้
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ความสามารถด้านทักษะของตนเองได้ (ID2) 3) ออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรับรู้ความสามารถด้าน
เจตคติของตนเองได้ (ID3) 4) ออกแบบการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการความรู้ ทักษะ และเจตคติ
เพื่อวางแผนชีวิตและการเรียนของตนให้ไปสู่เป้าหมายในชีวิตได้ (ID4) 5) ออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
สามารถจัดการกับอารมณ์ ความเครียดของตนเองได้ (ID5) 6) ออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสื่อสารด้วย
วิธีการที่หลากหลายบนพื้นฐานความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่างได้ (ID6) 7) ออกแบบการจัดการเรียนรู้
โดยให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี (ID7) 8) ออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยให้
ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ (ID8) 9) ออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถทํางาน
เป็ น ที ม ได้ (ID9) 10) ออกแบบการจั ด การเรี ย นรู้ ใ ห้ ผู้ เ รี ย นสามารถคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณได้ (ID10)
11) ออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงในปัญหาได้ (ID11)
12) ออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้ (ID12) 13) ออกแบบการจัดการเรียนรู้
ให้ ผู้ เ รี ย นสร้ า งนวัต กรรมโดยมี ความคิ ดที่แ ปลกใหม่ ไ ด้ (ID13) 14) ออกแบบการจั ด การเรี ย นรู้ ใ ห้ ผู้ เ รี ย น
สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาได้ (ID14) 15) ออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถหาแนวทางใน
การแก้ ไ ขปั ญหาที่ หลากหลายและครอบคลุ ม ได้ (ID15) 16) ออกแบบการจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยสร้ า งความ
ตระหนักในสิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตยได้ (ID16) 17) ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยกระตุ้นให้
ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกทางสังคม (ID17)
องค์ประกอบด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ (LP) มี 15 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) จัดการเรียนรู้สหสาขาวิชา
ได้ (LP18) 2) จัดการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติได้ (LP19) 3) จัดการเรียนรู้โดยให้ข้อมูลย้อนกลับกับผู้เรียนได้
(LP20) 4) ใช้กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกได้ (LP21) 5) จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนใช้ทักษะการสื่อสารผ่าน
ช่องทางที่หลากหลายได้ (LP22) 6) จัดการเรียนรู้โดยสอดแทรกทักษะการสื่อสารด้วยภาษาไทยได้ (LP23)
7) จั ด การเรี ย นรู้ โ ดยสอดแทรกทั ก ษะการสื่ อ สารด้ ว ยภาษาอั ง กฤษได้ (LP24) 8) จั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้
กระบวนการกลุ่มได้ (LP25) 9) จัดการเรียนรู้โ ดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ (LP26) 10) จัดการ
เรียนรู้โดยกระบวนการคิดเชิงระบบได้ (LP27) 11) จัดการเรียนการสอนบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ ความรู้
ในศาสตร์ ต่ า งๆ ได้ (LP28) 12) จั ด การเรี ยนรู้ โ ดยใช้ ปั ญหาเป็ น ฐานได้ (LP29) 13) จั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้
โครงงานเป็ น ฐานได้ (LP30) 14) จั ด การเรี ย นรู้ โ ดยการสร้ า งบรรยากาศประชาธิ ป ไตยในห้ อ งเรี ย นได้
(LP31) 15) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ กับชุมชน ท้องถิ่น
ได้ (LP32)
องค์ประกอบด้านการวัดและประเมินผล (ME) มี 7 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) วัดสมรรถนะที่เป็นองค์รวม
ของการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะได้ (ME33) 2) รายงานผลพัฒนาการความสามารถของ
ผู้ เ รี ย นตามลํ า ดั บ ขั้ น ที่ ผู้ เ รี ย นทํ า ได้ (ME34) 3) วั ด พฤติ ก รรมการกระทํ า การปฏิ บั ติ ที่ แ สดงออกถึ ง
ความสามารถตามเกณฑ์การปฏิบัติได้ (ME35) 4) สามารถประเมินผลจากการปฏิบัติได้ (ME36) 5) ประเมิน
จากผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มได้ (ME37) 6) ประเมินผลจากความสัมพันธ์ภายในกลุ่มได้ (ME38) 7) ประเมินผล
ตามสภาพจริงได้ (ME39)
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2. ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของตัวบ่งชี้ด้านการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
ของครูระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สร้างขึ้นโดยใช้การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันในขั้นตอนนีเ้ ป็นการนําเสนอผลการตรวจสอบความสอดคล้องของตัวบ่งชี้
ด้านการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะของครูระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีผลการวิเคราะห์ แสดงรายละเอียดดังภาพที่ 2

Chi-Square=685.19, df=608,p-value=0.02, ߯ ଶ / df = 1.13,GFI=0.92, CFI=1.00, RESEA=0.02

ภาพที่ 2 โมเดลตัวบ่งชี้ด้านการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะของครูระดับมัธยมศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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จากภาพที่ 2 โมเดลตั ว บ่ง ชี้ด้ านการจัด การเรี ย นรู้ ฐ านสมรรถนะของครู ร ะดับมัธ ยมศึ ก ษาสัง กั ด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์แบบยอมรับได้
โดยพิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (߯ ଶ ) = 685.19 ที่องศาอิสระ (df) = 608 ซึ่ง มีค่าความน่าจะเป็นเท่ากับ 0.02
ค่าไค-สแควร์กําลังสองสัมพันธ์ (߯ ଶ /df) = 1.13 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) = 0.92 ดัชนีวัดความ
กลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) = 1.00 และดัชนีรากกําลังสองเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า
(RMSEA) = 0.02 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์แบบยอมรับได้
เมื่อพิจารณารายละเอียดของตัวบ่งชี้ทั้ง 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้านการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ องค์ ประกอบด้ านกระบวนการจั ดการเรียนรู้ และองค์ประกอบด้ านการวัดและประเมินผล
จํานวน 39 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.45 ถึง 0.82 จําแนกได้ดังนี้
1. องค์ประกอบด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 17 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ําหนัก
องค์ ป ระกอบอยู่ ร ะหว่ า ง 0.51 ถึ ง 0.72 โดยตั ว บ่ ง ชี้ ที่ มี ค่ า น้ํ า หนั ก องค์ ป ระกอบมากที่ สุ ด คื อ ออกแบบ
การเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการความรู้ ทักษะ และเจตคติ เพื่อวางแผนชีวิตและการเรียนของตน
ให้ไปสู่เป้าหมายในชีวิตได้มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.72
2. องค์ ป ระกอบด้ า นกระบวนการจั ด การเรียนรู้ ประกอบด้ ว ยตั ว บ่ ง ชี้ 15 ตั ว บ่ ง ชี้ มี ค่ า น้ํ า หนั ก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.45 ถึง 0.66 โดยมีตัวบ่งชี้ที่มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบมากที่สุดเท่ากัน 3 ตัวบ่งชี้ คือ
จัดการเรียนรู้โดยให้ข้อมูลย้อนกลับกับผู้เรียนได้ จัดการเรียนรู้โดยสอดแทรกทักษะการสื่อสารด้วยภาษาไทยได้
และจัดการเรียนการสอนบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ได้ มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ 0.66
3. องค์ ป ระกอบด้ า นการวั ด และประเมิ น ผล ประกอบด้ ว ยตั ว บ่ ง ชี้ 7 ตั ว บ่ ง ชี้ มี ค่ า น้ํ า หนั ก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.74 ถึง 0.82 โดยมีตัวบ่งชี้ที่มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบมากที่สุด คือ ประเมินผลจาก
การปฏิบัติได้ มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.82
อภิปรายผล
1. ผลการพั ฒนาตั ว บ่ ง ชี้ ด้ า นการจั ด การเรี ย นรู้ ฐ านสมรรถนะ ของครู ร ะดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา สั ง กั ด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า มี 3 องค์ประกอบ 39 ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็น องค์ประกอบ
ด้ า นการออกแบบการจั ด การเรี ย นรู้ จํ า นวน 17 ตั ว บ่ ง ชี้ องค์ ป ระกอบด้ า นกระบวนการจั ด การ
เรียนรู้ จํานวน 15 ตัวบ่งชี้ และองค์ประกอบด้านการวัดและประเมินผล จํานวน 7 ตัวบ่งชี้ ซึ่งมีความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (IOC) อยู่ในช่วง 0.67-1.00 เนื่องจากตัวบ่งชี้ที่ได้นั้น ผู้วิจัยได้ทําการสังเคราะห์จากเอกสารเกี่ยวกับ
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ฐานสมมรรถนะ ตามกรอบแนวคิดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และตามกรอบแนวคิดสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงทําให้ตัวบ่งชี้ที่ได้มีความครอบคลุมเนื้อหาและ
สามารถวัดได้ในสิ่งที่ต้องการวัด อีกทั้งผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักการจัดการเรียนรู้
กระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อกําหนดเป็นองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ด้านการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะของครู
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้ 3 องค์ประกอบ สอดคล้องกับ
ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2546, น. 106) ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการสามเส้า อันประกอบไปด้วย OLE
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ได้แก่ O (Objective) คือ จุดมุ่งหมาย L (Learning experience) คือ การจัดประสบการณ์การเรียนการสอน
และ E (Evaluation) คือ การประเมินผล กล่าวคือ O (Objective) คือ จุดมุ่งหมาย สอดคล้องกับองค์ประกอบ
ที่ 1 ด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ซึ่งเป็นการวางแผนการออกแบบการจัดการเรียนรู้จากวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมายที่กําหนด L (Learning experience) คือ การจัดประสบการณ์ การเรียนการสอน สอดคล้อ ง
องค์ประกอบที่ 2 คือ ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ และ E (Evaluation) คือ การประเมินผล สอดคล้อง
องค์ประกอบที่ 3 ด้านการวัดและประเมินผล นอกจากนี้ ศุภลักษณ์ ทองจีน (2560, น. 24) ได้เสนอแนวคิด
หลักพื้นฐานในการสอน โดยแบ่งเป็นก่อนการสอน ขณะสอน และหลังการสอน โดยก่อนการสอนผู้สอนต้อง
ศึกษาหลักสูตรเพื่อจัดทําแผนการสอน ในขณะสอนผู้สอนดําเนินการสอนโดยคํานึงถึงการสอนที่เหมาะสมใช้
เทคนิควิธีการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เ รียนทําให้ผู้เ รียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุดโดยใช้วิธีสอนหลาย
รูปแบบและหลังการสอนผู้สอนพิจารณาผลการเรียนการสอนว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ บรรลุตามจุดประสงค์
ที่กําหนดไว้มากน้อยเพียงใด
2. ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของตัวบ่งชี้ด้านการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
ของครู ระดั บมั ธยมศึ กษา พบว่ า ผลการวิ เคราะห์ องค์ ประกอบเชิ งยื นยั นประกอบด้ วย 3 องค์ ประกอบ 39 ตั ว
บ่ ง ชี้ และมี ค่ า น้ํ า หนั ก ของเป็ น บวกทุ ก ตั ว บ่ ง ชี้ โดยมี ค่ า น้ํ า หนั ก องค์ ป ระกอบ ตั้ ง แต่ 0.45-0.82 และมี
ค่ า ߯ ଶ = 685.19, df = 608, ߯ ଶ /df = 1.13, p-value = 0.02, CFI = 1.00, GFI = 0.92 แ ล ะ RMSEA = 0.02
ซึ่งมีความสอดคล้องระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์แบบยอมรับได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดการเรียนรู้
ฐานสมรรถนะถื อ เป็ น แนวคิ ด ในการจั ด การเรี ย นรู้ รู ป แบบใหม่ สํา หรั บ ครู สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูจึงยังไม่เข้าใจเรื่องการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะมากพอ ซึ่งอาจส่งผลต่อความเที่ยงตรง
เชิงโครงสร้างของตัวบ่งชี้ ทําให้โมเดลตัวบ่งชี้ด้านการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะของครูระดับมัธยมศึกษา สังกัด
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ ส ร้ า งขึ้ น สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ แ บบยอมรั บ ได้
เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบสามารถอภิปรายได้ดังนี้
องค์ ป ระกอบด้ า นการออกแบบการจั ด การเรี ย นรู้ ผลการวิจั ย พบว่ า มี 17 ตั ว บ่ ง ชี้ มี ค่ า น้ํ า หนั ก
องค์ประกอบตั้งแต่ 0.51-0.72 ตัวบ่งชี้ที่มีค่าน้ําหนักมากที่สุด คือ ออกแบบการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนสามารถ
บู ร ณาการความรู้ ทัก ษะ และเจตคติ เ พื่ อ วางแผนชี วิ ต และการเรี ย นของตนให้ ไ ปสู่ เ ป้ า หมายในชี วิ ต ได้
มีค่าน้ําหนัก 0.72 เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเป็นการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน มุ่งพัฒนา
ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และเจตคติ ในการดําเนินชีวิตประจําวัน สอดคล้องกับ กมลฉัตร
กล่อมอิ่ม (2562, น. 7) ที่กล่าวว่า หลักสูตรฐานสมรรถนะเป็นหลักสูตรที่ใช้ผลลัพธ์นําสู่จุดมุ่งหมายการเรียนรู้
โดยผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะ ที่ผสมผสานเข้าด้วยกันเป็นความสามารถ
รวมทั้งคุณธรรมจริยธรรม มาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ การทํางานการใช้ชีวิตและการแก้ปัญหา
องค์ ป ระกอบด้ า นกระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ ผลการวิ จั ย พบว่ า มี 15 ตั ว บ่ ง ชี้ มี ค่ า น้ํ า หนั ก
องค์ประกอบตั้งแต่ 0.45-0.66 ตัวบ่งชี้ ที่มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบมากที่สุดเท่ากัน 3 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ําหนัก
องค์ประกอบ 0.66 ได้แก่ จัดการเรียนรู้โดยให้ข้อมูลย้อนกลับกับผู้เรียนได้จัดการเรียนรู้โดยสอดแทรกทักษะ
การสื่อสารด้วยภาษาไทยและจัดการเรียนการสอนบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ทั้งนี้
ตัวบ่งชี้จัดการเรียนรู้โดยให้ข้อมูลย้อนกลับกับผู้เรียนได้ที่มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบมากที่สุด อาจเป็นเพราะ
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การให้ข้อมูลย้อนกลับเป็นกระบวนการที่สําคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน จะช่วยให้ผู้เรียนปรับ
พฤติกรรมเพราะทําให้ทราบว่าสิ่งที่ทํานั้นมีผลกระทบที่ดี หรือผิดพลาดมากน้อยเพียงใด และต้องปรับปรุงส่วน
ใดบ้าง สอดคล้องวิจารณ์ พานิช (2556, น. 31) ได้กล่าวไว้ว่า การสอนโดยการปฏิบัติและป้อนกลับข้อมูล
เป็ น สิ่ งสํ า คัญที่สุด ซึ่ ง จะทํา ให้ก ารเรียนของผู้เ รีย นสนุก เรี ย นแล้ว เกิ ด ความสุ ข เกิ ดความมั่ นใจในตนเองรู้
ว่า ตรงไหนทํา ได้ดีรู้ว่า ตรงไหนจะต้อ งปรับปรุง และในส่วนของตัวบ่ งชี้ จัดการเรีย นรู้โ ดยสอดแทรกทัก ษะ
การสื่อสารด้วยภาษาไทยได้มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบองค์ประกอบสูงสุดอาจเป็นเพราะภาษาไทยเป็นภาษา
ประจําชาติ และมีการสื่อสารกันด้วยภาษาไทยเป็นหลัก ทําให้ครูสามารถสอดแทรกทักษะการสื่อสารด้วย
ภาษาไทยในการจัดการเรียนรู้ได้ดี และตัวบ่งชี้จัดการเรียนการสอนบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ ความรู้ในศาสตร์
ต่างๆ ที่มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบมากที่สุดเนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการข้ามศาสตร์ เป็นการสอน
ที่ เชื่ อมโยงความรู้ ทั ก ษะเข้ า ด้ ว ยกั น เพื่ อ ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ โ ดยองค์ร วมทั้ ง ด้ านความรู้ ทั กษะ คุ ณลั ก ษณะ
ซึ่งสอดคล้องกับพัชรมน ผลประพฤติ และวิวัฒน์ เพชรศรี (2561, น. 39) ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเชื่อมโยงศาสตร์ และสาระการเรียนต่างๆ เข้าด้วยกันโดยมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนเชื่อมโยงความรู้ ความคิด ทักษะและประสบการณ์ที่มีความหลากหลายอย่างเป็นองค์รวม เพื่อให้ผู้เรียน
เกิดการรู้แจ้งรู้จริงในสิ่งที่ศึกษาและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้
องค์ประกอบด้านการวัดและประเมินผล ผลการวิจัย พบว่า มี 7 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบ
ตั้งแต่ 0.74-0.82 ตัวบ่งชี้ที่มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบมากที่สุด คือ ตัวบ่งชี้ประเมินผลจากการปฏิบัติได้ มีค่าน้ําหนัก
องค์ประกอบ 0.82 ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติมุ่งพัฒนา
ในด้านทักษะ ความสามารถ เจตคติ ซึ่งสอดคล้องกับกมลฉัตร กล่อมอิ่ม (2562, น. 81) กล่าวไว้ว่า การจัดการ
เรียนการสอนฐานสมรรถนะเน้นการปฏิบัติ โดยมีชุดของเนื้อหา ความรู้ ทักษะ เจตคติและคุณลักษณะที่จําเป็น
ต่อการนําไปสู่สมรรถนะที่ต้องการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ เจตคติและคุณลักษณะต่างๆ อย่างเป็นองค์รวม
ในการปฏิบัติงานการแก้ปัญหาและการใช้ชีวิตเป็นการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจําวัน
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
1.1 เป็ น แนวทางสํ าหรั บครู ที่ จะนํ าผลการวิ จั ยไปใช้ ใ นการพั ฒนาตนเองและพั ฒนาวิ ชาชี พ
เพื่อเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะในอนาคต
1.2 ผู้บริหารหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการกําหนดนโยบายหรือแผนการพัฒนา
และการฝึกอบรมครูได้
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาตัวบ่งชี้ด้านการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะของครูในระดับการศึกษาอื่นๆ
2.2 ควรมีการศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่ทําให้ครูมีการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อเป็นประโยชน์
ในการพัฒนาสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ของครู
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