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 ทิพอนงค, กุลเกตุ: การพัฒนาสมรรถนะและตัวบ/งช้ีสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด(าน

ธุรกิจค(าปลีก. อาจารย,ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ,: ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ,, รศ.ดร.พิชิต ฤทธิ์จรูญ และ ผศ.ดร.มารุต 

พัฒผล. 271 หน(า. 

 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค,เพ่ือ (1) พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด(านธุรกิจค(าปลีก 
(2) สร(างตัวบ/งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด(านธุรกิจค(าปลีก (3) วิเคราะห,องค,ประกอบ
สมรรถนะและตัวบ/งช้ีสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด(านธุรกิจค(าปลีก และ (4) ประเมินประสิทธิภาพ
สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด(านธุรกิจค(าปลีกตามกรอบมาตรฐานการประเมิน กลุ/มเปAาหมายใน
การวิจัย ได(แก/ ผู(สอนสาขาวิชาธุรกิจค(าปลีก เคร่ืองมือท่ีใช(ในการวิจัย ได(แก/ แบบสอบถามผู(สอนเกี่ยวกับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะและตัวบ/งช้ีสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด(านธุรกิจค(าปลีก การวิเคราะห,
ข(อมูล รอบท่ี 1 ใช(การวิเคราะห,องค,ประกอบเชิงสํารวจ รอบท่ี 2 ใช(การวิเคราะห,องค,ประกอบเชิงยืนยัน 
ผลการวิจัยพบว/า 
 1. สมรรถนะและตัวบ/งช้ีสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด(านธุรกิจค(าปลีก ประเภทสมรรถนะ

หลัก (Core Competency) “สอนเปPน” มี 6 สมรรถนะย/อย 17 ตัวบ/งช้ี ได(แก/ C1 ด(านนิเทศการเรียนรู(

ของผู(เรียน 3 ตัวบ/งช้ี C2 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพครู 3 ตัวบ/งช้ี C3 วิจัยและบริการการเรียนรู( 2 ตัวบ/งช้ี C4 ใช(วิธี

สอนได(เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู( 2 ตัวบ/งช้ี C5 พัฒนาผู(เรียนให(มีสมรรถนะทางการคดิ 2 ตัวบ/งช้ี C6 

พัฒนาผู(เรียนให(มีสมรรถนะทางภาษาและเทคโนโลยี 2 ตัวบ/งช้ี ประเภทสมรรถนะวิชาชีพ (Professional 

Competency) “เด/นขาย” มี 5 สมรรถนะย/อย 13 ตัวบ/งช้ี ได(แก/ P1 บริหารจัดการเงนิจากลูกค(าได(อย/างถูกต(อง 6 

ตัวบ/งช้ี P2 จัดเรียงสินค(าตามหลัก FIFO 3 ตัวบ/งช้ี P3 สร(างความสัมพันธ,ที่ดีกับลูกค(า 4 ตัวบ/งช้ี P4 ส/งเสริมการ

ขายสินค(า 2 ตัวบ/งช้ี P5 บริหารระบบคุณภาพและสร(างผลิตภาพในการปฏิบัติงาน 2 ตัวบ/งช้ี 

 2. ผลการประเมินประสิทธิภาพสมรรถนะและตัวบ/งช้ีสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด(าน
ธุรกิจค(าปลีกตามกรอบมาตรฐานการประเมิน ดังนี้ สมรรถนะหลัก (core competency) ค/าเฉล่ียประสิทธิภาพ

อยู/ในระดับมากทุกด(าน เรียงตามลําดับคือ ด(านความเปPนไปได( (X = 4.47, S.D.=0.11) ด(านการใช(ประโยชน, (

X = 4.40, S.D.=0.24) ด(านความถูกต(อง (X = 4.31, S.D.=0.23) และด(านความเหมาะสม (X = 4.30, 
S.D.=0.18) สมรรถนะวิชาชีพ (professional competency) ค/าเฉล่ียประสิทธิภาพอยู/ในระดับมากทุกด(าน 

เรียงตามลําดับ คือ ด(านความเหมาะสม (X = 4.46, S.D.=0.18) ด(านความถูกต(อง (X = 4.49, S.D.=0.13) 

ด(านการใช(ประโยชน, (X = 4.44, S.D.=0.19) และด(านความเปPนไปได( (X = 4.39, S.D.=0.24) 
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 The objectives of this research were to : 1) develop the teaching competency 

on retail business education 2) construct the teaching indicators on retail business 

education 3) analyze factor of the teaching competency and indicators on retail 

business education and 4) evaluate effectiveness of the teaching competency and 

indicators on retail business. The target group were teachers on retail business 

education. The 2 online questionnaires, the scale of estimation of 5 levels. The statistics 

used for the exploratory factor analysis and the confirmatory factor analysis. 

 From the results of the research, it was found that: 

1. the teaching competency divided into 2 groups, the core competency 

consisted of C1 professional development 3 indicators C2 Ethics 3 indicators C3 

Academic Service 2 indicators C4 Instructional method 2 indicators C5 Students’ 

Achievement 2 indicators C6 Languages Technology 2 indicators, the Professional 

Competency consisted of P1 Cashier 6 indicators P2 Storage Arrangement 3 indicators P3 

Friendly Service 4 indicators P4 Sales Promotion 2 indicators P5 Systematic Management 

2 indicators 

2. The effectiveness of the core competency on retail business indicated the 

mean score by the feasibility (X�= 4.40, S.D. = 0.24), the accuracy (X�= 4.31,              

S.D.= 0.24) and the propriety (X�= 4.30, S.D. = 0.18). In addition, the professional 

competency provided the mean score by the accuracy at the highest mean score    

(X�= 4.49, S.D. = 0.13), the propriety (X�= 4.46, S.D. = 0.18) the utility (X�= 4.44, S.D. = 

0.19) and the feasibility (X�= 4.39, S.D. = 0.24) 
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ดร.กิตติ รัตนราษี อาจารย�กิตติภูมิ พานทอง ท่ีกรุณาให�ข�อมูลและข�อเสนอแนะท่ีเป.นประโยชน�สําหรับการวิจัย 
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และผู�จัดการฝ?ายสํานักบริหารเครือข�ายและความร�วมมือ ท่ีอนุญาตให�ผู�วิจัยเก็บข�อมูลกับผู�สอนสาขาวิชาชีพ
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งานวิจัยจากสภาวิจัยแห�งชาติ งานวิจัยเรื่องนี้ “ได�รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห�งชาติ ประจําปB 2558” ผู�วิจัยขอกราบขอบพระคุณยิ่ง 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 
 โดยท่ัวไปแล�ว “สมรรถนะ” หรือ “Competency” เป$นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีเป$น

ผลมาจากความรู� ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืนๆ ท่ีทําให�บุคคลสามารถสร�างผลงานได�

โดดเด9นกว9าเพ่ือนร9วมงานคนอ่ืนๆ (สํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน, 2552) เป$นป@จจัยท่ี

ช9วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข9งขันและบริหารทรัพยากรบุคคล สมรรถนะของแต9ละบุคคลเป$นผล

มาจากการฝBกอบรมและประสบการณC ไม9ได�เป$นสิ่งที่มีมาแต9เกิด สมรรถนะของผู�ปฏิบัติงานแต9ละ

วิชาชีพหรือวิชาชีพเดียวกันย9อมไม9เหมือนกัน จากบริบทและสภาพการณCและตําแหน9งท่ีแตกต9างกัน

บุคลิกลักษณะท่ีซ9อนอยู9ภายในตัวบุคคลสามารถผลักดันให�บุคคลนั้นสร�างผลการปฏิบัติงานท่ีดี หรือ

ตามเกณฑCท่ีกําหนดในงานท่ีตนรับผิดชอบ สามารถเป$นเครื่องมือที่ใช�ประเมินความสามารถใน     

การปฏิบัติงานท่ีบ9งบอกถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของมนุษยCได� (McCleland, 1975)  

 ความเคลื่อนไหวที่สําคัญของการศึกษาด�านสมรรถนะ คือ การผลักดันให�แนวคิดของ

สมรรถนะเข�ามามีบทบาทสําคัญในการพัฒนามนุษยC (Boyatzis, 1982) โดยระบุว9าสมรรถนะ

หมายถึง คุณลักษณะท่ีอยู9ภายในของแต9ละบุคคล ประกอบด�วยแรงขับ (motive) อุปนิสัย (trait) 

ทักษะ (skill) บทบาททางสังคมหรือการรับรู�เก่ียวกับตนเอง (social role or aspect of self image) 

หรือองคCความรู� (body of knowledge) ท่ีคนนํามาใช�ปฏิบัติงานและนําผลการวิจัยมาสร�างตัวแบบ

ผลการปฏิบัติงานสูง  (A Model of Effective Job Performance) 

 ในการพัฒนาบุคลากรให�มีศักยภาพเต็มท่ีในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนา

องคCกร เครื่องมือหนึ่งท่ีสามารถนํามาใช�ได� นั่นก็คือ “สมรรถนะ” หรือ “Competency” เพราะมี

กระบวนการ สร�างการเรียนรู�อย9างเป$นระบบ ช9วยเพ่ิมพูนสมรรถนะของบุคลากรโดยการให�ความรู� 

(Knowledge) ทักษะ (Skill) และทัศนคติ (Attitude) ทําให�ปฏิบัติงานได�ตามเปhาหมายองคCกร การ

ประเมินผลการปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานของความเป$นระบบและมีมาตรฐานแบบเดียวกัน มีเกณฑCการ

ประเมินท่ีมีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติให�ความเป$นธรรมท่ัวท้ังองคCกร ซ่ึงผลการประเมินท่ีได�จะมีผล

ต9อการตัดสินใจทางการบริหารงานบุคคล ไม9ว9าจะเป$นการข้ึนเงินเดือน/เพ่ิมค9าจ�าง เลื่อนตําแหน9งให�

สูงขึ้น หรือการพัฒนาบุคลากรตามความต�องการของหน9วยงานและองคCกร อีกท้ังในอนาคตจะ

สามารถเจาะลึกลงไปถึงความต�องการพัฒนาเป$นรายบุคคล ซ่ึงจะช9วยให�บุคลากรมีความก�าวหน�าใน
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อาชีพ มีความสุขในการทํางานมากยิ ่งขึ้น ที่สําคัญที่สุดคือองคCกรประสบความสําเร็จอย9างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย9างยั่งยืน 

 การศึกษาด�านสมรรถนะท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ การประเมินระดับความสามารถ 

ซ่ึง Spencer and  Spencer (1993) ได�รวบรวมวิธีการประเมินและกําหนดเกณฑCการประเมิน โดย

สามารถแยกประเภทของสมรรถนะของผู�ปฏิบัติงานได�ออกเป$น สมรรถนะทั่วไป (threshold 

competencies) และระดับสมรรถนะของผู�ท่ีมีผลงานสูงกว9า (differentiating competencies)  

การศึกษาของ Spencer and  Spencer มีความมุ9งเน�นในการนํามาใช�ในระบบบริหารทรัพยากร

มนุษยC และการประยุกตCแนวคิดเพ่ือพัฒนาบุคลากรให�มีความสามารถสูงภายใต�การเปลี่ยนแปลง

สภาพแวดล�อมขององคCการ ส9วนการศึกษาของ Green (1999) ส9วนใหญ9เป$นการนําสมรรถนะของ

บุคคลไปใช�ในองคCการ โดยได�นําเสนอกลุ9มสมรรถนะของบุคคลให�อยู9ในรูปตัวแบบสมรรถนะ 

(competency model)  

 จากการประยุกตCแนวคิดของ Secretary’s Commission on Achieving Necessary 

Skills (SCAN’S) ซ่ึงเป$นหน9วยงานท่ีต้ังข้ึนโดยกระทรวงแรงงานของสหรัฐอเมริกา เพ่ือศึกษาวิจัย

เก่ียวกับรูปแบบทักษะของบุคคลท่ีใช�ในการทํางานภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนในการเตรียมบุคลากร

ให�สามารถทํางานได�ในอนาคต โดยได�แบ9งตัวแบบสมรรถนะออกเป$นคุณลักษณะของบุคคลท่ีสามารถ

ใช�ได�กับการปฏิบัติงานท่ัวไปกับคุณลักษณะเฉพาะท่ีสามารถใช�ได�ในองคCกรใดองคCกรหนึ่ง หรืองานใด

งานหนึ่งเท9านั้น 

 สําหรับประเทศไทย การนําแนวคิดเรื่องสมรรถนะมาใช�ในการบริหารบุคคลท้ังภาครัฐ

และภาคเอกชน โดยสํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได�นําแนวคิดของสมรรถนะ    

มาใช�ในการบริหารบุคคลภาครัฐให�มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยคณะทํางานโครงการสมรรถนะ

สํานักงาน ก.พ. (2548) สรุปว9า การศึกษาพฤติกรรมการทํางานของผู�ท่ีผลงานโดดเด9นจะทําให�

องคCการใช�ความรู�ด�านพฤติกรรมมาช9วยทําให�องคCการบรรลุเปhาหมายได� สํานักงาน ก.พ. จึงได�นํา

ระบบของสมรรถนะมาเป$นพ้ืนฐานในการบริหารบุคคล มีการกําหนดสมรรถนะของข�าราชการพล

เรือน สมรรถนะในระบบจําแนกตําแหน9งและค9าตอบแทน โดยจัดตําแหน9งต9างๆ รวมกันเป$นกลุ9มงาน 

(job family) แล�วกําหนดคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม (สมรรถนะ) ประจํากลุ9มงานต9างๆ เพ่ือท่ีจะได�ใช�

คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมในการบริหารบุคคลให�มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  ส9วนภาคเอกชนมีการนํา

ตัวแบบสมรรถนะมาใช�ในองคCกรค9อนข�างมากกว9าภาครัฐ  

 จากงานวิจัยของนิสดารกC เวชยานนทC (2550) สรุปว9า องคCกรภาครัฐและเอกชนของไทย

ต9างรับแนวคิดตัวแบบสมรรถนะมาใช�ในองคCกร ซ่ึงภาคเอกชนจะปรับตัวต9อการนําเครื่องมือมาใช�ได�

มากกว9าภาครัฐ ท้ังในแง9ของระยะเวลาการนํามาใช� ตลอดจนกระบวนการกําหนดและพัฒนากรอบ
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สมรรถนะ และป@จจัยท่ีส9งผลต9อความสําเร็จต9อการนําตัวแบบสมรรถนะมาใช� และจากผลการวิจัย

พบว9า ผลของการนําแบบสมรรถนะมาใช� องคCกรภาครัฐมีผลการดําเนินการตํ่ากว9าภาคเอกชน   อย9าง

เห็นได�ชัด 

 เปhาหมายการอาชีวศึกษา คือ เพ่ือต�องการผลิตและพัฒนากําลังคนในด�านวิชาชีพระดับ

มือ ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยี รวมท้ังเป$นการยกระดับการวิชาชีพให�สูงข้ึนเพ่ือให�สอดคล�อง

กับความต�องการของตลาดแรงงาน โดยนําความรู�ในทางทฤษฏีอันเป$นสากลและภูมิป@ญญาไทยมา

พัฒนาผู�รับการศึกษาให�มีความรู� ความสามารถในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะจนสามารถนําไป

ประกอบอาชีพในลักษณะผู�ปฏิบัติหรือผู�ประกอบอาชีพโดยอิสระได� โดยมุ9งเน�นการพัฒนาศักยภาพ

กําลังแรงงานเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการแข9งขันผ9านระบบอาชีวศึกษาและระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 

(อาชีวศึกษา, 2551) การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญทางการศึกษาของไทยในการพัฒนาคุณลักษณะและ

คุณภาพท่ีพึงประสงคC คือการกําหนดมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา เพ่ือเป$นข�อกําหนดคุณสมบัติ

ด�านวิชาชีพ (Professional Qualification) โดยกําหนดมาตรฐานความรู� และประสบการณCวิชาชีพ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน รวมท้ังจากการปฏิรูประบบราชการ ซ่ึง

สํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได�นําแนวคิดของสมรรถนะมาใช�ในการบริหาร

บุคคลให�มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน แต9จากสภาพท่ีเป$นจริงการดําเนินการเก่ียวกับวิชาชีพด�านธุรกิจ

ค�าปลีกยังปฏิบัติไม9เต็มท่ีในการผลิต พัฒนา และนอกจากนั้นการดําเนินการตามมาตรฐานวิชาชีพยัง

ไม9สมบูรณCเท9าท่ีควร ไม9สามารถทําให�สมรรถนะวิชาชีพด�านธุรกิจค�าปลีกประสบความสําเร็จ (ธีระ รุญเจริญ, 

2550: 89) คุณวุฒิวิชาชีพเป$นการรับรองความรู� ความสามารถและทักษะในการทํางานตามมาตรฐาน

อาชีพท่ีจะส9งผลต9อความก�าวหน�าในอาชีพงาน โดยต�องอาศัยทักษะและความเชี่ยวชาญหลายด�านจาก

การปฏิบัติงานจริงและการฝBกฝน ผู�ประกอบอาชีพทุกคนท้ังท่ีมีและไม9มีวุฒิการศึกษาในสาขานั้นๆ 

ล�วนมีศักยภาพในการพัฒนาความสามารถการทํางานด�านต9างๆ ในหน�าท่ีของตน ซ่ึงเป$นการนํา

ความรู� ทักษะ และความสามารถมาประยุกตCใช�เพ่ือการประกอบอาชีพ รวมเรียกว9า “สมรรถนะ” ซ่ึง

ในแต9ละสาขาอาชีพจําเป$นต�องมีสมรรถนะหลายด�านเพ่ือให�เกิดการทํางานอย9างมีประสิทธิภาพ 

(สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ, 2556) ประเด็นต9างๆ เหล9านี้เป$นรากฐานในการจัดการศึกษาของประเทศไทย

ให�มีคุณภาพ ท้ังนี้ครอครันและสมิตทC (Cochran-Smith and Fries, 2005) ได�กล9าวถึงสมรรถนะของ

ครู ไว�ว9า ครูท่ีดีสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติของผู�เรียน ทําให�ผู�เรียนสามารถ

พัฒนาตนเอง ด�านความรู� ด�านทักษะ ด�านเจตคติ ให�เกิดความก�าวหน�าในการปฏิบัติหน�าท่ี ประสบ

ความสําเร็จในงานอาชีพ ดังนั้น สมรรถนะของครูส9งผลให�ผู�เรียนประสบความสําเร็จ  
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีป@ญญาภิวัฒนC จัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี ตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชาธุรกิจค�าปลีก โดยมี

จุดเน�นของสถานศึกษา ดังนี้  สนับสนุนทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร  เรียนจากประสบการณCจริง  มี

เบ้ียเลี้ยงระหว9างเรียนภาคปฏิบัติ  เรียนจบแล�วมีงานทํา วิสัยทัศนCของวิทยาลัยคือ สถานศึกษา

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคชั้นนําของอาเซียน  ซึ่งการสอนในระบบทวิภาคีจะจัดเป$นแบบเรียน

ภาคทฤษฎีสลับกับเรียนภาคปฏิบัติจริง (Block Course) จัดผู�เรียนเป$น 2 กลุ9ม กลุ9มแรก เรียน

ภาคทฤษฎีท่ีสถานศึกษา เป$นการเรียนในห�องเรียนหรือเรียนผ9านระบบการศึกษาทางไกล (2 Ways 

Video Conference) สถานท่ีเรียน คือ วิทยาลัยเทคโนโลยีป@ญญาภิวัฒนC / ศูนยCการเรียนป@ญญาภิวัฒนC / 

วิทยาลัยเครือข9ายในความร9วมมือ กลุ9มท่ีสอง เรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ ตามหลักการ

จัดการเรียนรู�แบบใช�งานเป$นฐาน (Work-Based Learning) ฝBกปฏิบัติท่ีร�าน 7-11 ของบริษัท CP All

ในป~ 2554 วิทยาลัยเทคโนโลยีป@ญญาภิวัฒนC ได�พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะเพ่ือพัฒนาผู�เรียนท่ีตรง

ความต�องการของสถานประกอบการ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประเภทวิชาพณิชกรรม  

สาขาวิชาพณิชยการ  สาขางานธุรกิจค�าปลีก  พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) การพัฒนา

หลักสูตรดังกล9าวทําให�วิทยาลัยเทคโนโลยีป@ญญาภิวัฒนCมีต�นแบบ (best practice) ด�านการจัด 

การเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะ   

 ป@จจุบันท่ีมีการประกาศใช�หลักสูตรใหม9 คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชาธุรกิจค�าปลีก ผู�วิจัยเห็นว9าควรมีการต9อยอด

ความคิดของหลักสูตรต�นแบบ (best practice) ด�านการจัดการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะ จึง

ได�นําหลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนาผู�เรียนที่ตรงความต�องการของสถานประกอบการ ตาม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประเภทวิชาพณิชกรรม  สาขาวิชาพณิชยการ  สาขางานธุรกิจค�า

ปลีก  พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) มาพัฒนาให�สอดคล�องกับหลักสูตรใหม9 พร�อมท้ังนํา

ความรู�ในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (เอกหลักสูตรและการนิเทศ) มาประยุกตCใช�ร9วมกับการ

พัฒนาหลักสูตร เพ่ือสร�างสรรคCองคCความรู� (Body of Knowledge) ด�านการจัดการเรียนการสอนให�

ก�าวหน�ายิ่งข้ึน โดยผู�วิจัยนําเสนอวิทยานิพนธC เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะและตัวบ9งชี้สมรรถนะการ

จัดการเรียนการสอนวิชาชีพด�านธุรกิจค�าปลีก ให�การจัดการศึกษาในระบบทวิภาคีของวิทยาลัย

เทคโนโลยีป@ญญาภิวัฒนC ที่มีเครือข9ายเป$นศูนยCการเรียนและวิทยาลัยโครงการในความร9วมมือ            

ท่ัวประเทศมีความเป$นเอกภาพภายใต�มาตรฐานหนึ่งเดียว  เป$นแนวทางให�กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอ่ืนๆ 

ได�นําตัวบ9งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด�านธุรกิจค�าปลีกดังกล9าวไปประยุกตCใช�ให�เกิด

ความก�าวหน�าในการพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศต9อไป 
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 ดังนั้นผู�วิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนาสมรรถนะและตัวบ9งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน

วิชาชีพด�านธุรกิจค�าปลีก ซ่ึงเป$นศึกษาค�นคว�าจากทฤษฎีไปสู9การสร�างแผนผังการกําหนดหน9วย

สมรรถนะสู9การปฏิบัติ เพ่ือนําไปสู9การจัดการเรียนการสอนได�อย9างสอดคล�องกับสภาพป@จจุบัน ซ่ึงจะ

ช9วยส9งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู�สอนและองคCกรท่ีมีคุณภาพ นอกจากนี้สถานศึกษา

ระดับอาชีวศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสํานักงานอาชีวศึกษา หรือหน9วยงานท่ีเก่ียวข�อง

กับการพัฒนาครู สามารถนําสมรรถนะและตัวบ9งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด�าน

ธุรกิจค�าปลีกท่ีเป$นผลจากการวิจัยไปใช�ประโยชนCในด�านการติดตามภารกิจ (monitoring) เพ่ือใช�

ประกอบการตัดสินใจ และใช�ประโยชนCในด�านการประเมินผลการปฏิบัติงาน (evaluation) การ

ดําเนินงานว9าบรรลุวัตถุประสงคCท่ีตั้งไว�มากน�อยเพียงใด ตามทัศนะของนงลักษณC วิรัชชัย (2545) ท่ีว9า

การนําไปใช�ประโยชนC ลดความซํ้าซ�อนของข�อมูล เป$นการจัดการข�อมูลอย9างสรุปทําให�สามารถ

นําไปใช�ประโยชนCในการดําเนินงานขององคCกรได�อย9างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลต9อไป 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 การพัฒนาสมรรถนะและตัวบ9งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด�านธุรกิจค�าปลีก  

ผู�วิจัยได�สังเคราะหCแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข�อง 5 เรื่อง และสรุปสาระสําคัญเพ่ือใช�เป$นกรอบแนวคิดใน

การวิจัยดังนี้ 

 องค!ประกอบสมรรถนะ (Components of competencies) 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู�วิจัยศึกษาองคCประกอบสมรรถนะโดยสังเคราะหCแนวคิดของ

นักวิชาการหลายท9าน ดังนี้ สเปนเซอรCและสเปนเซอรC (Spencer and Spencer, 1993) สรุปว9า 

สมรรถนะประกอบด�วย แรงจูงใจ (motives) อุปนิสัย (traits) ความคิดเก่ียวกับตนเอง (self-

concept) ความรู� (knowledge) และทักษะ (skill) โกลแมน (Goleman, 1996) ได�กล9าวถึง

สมรรถนะของบุคคล (personal competency) ประกอบด�วย ความตระหนักแห9งตน (self-

awareness) แรงจูงใจ (motivation) ความมีระเบียบแห9งตน (self-regulation) ทักษะทางสังคม 

(social skills) และความเห็นอกเห็นใจผู�อ่ืน (empathy) มานุสและมอรC (Manus and MORH, 1997) 

อธิบายว9าลักษณะของสมรรถนะ ประกอบด�วย ความรู� (knowledge) ทักษะ (skill) คุณลักษณะส9วน

บุคคล (personal attribute) และความถนัด (aptitude) เชอรCมอน (Shermon, 2004) อธิบายว9า

ลักษณะของสมรรถนะ ประกอบด�วย ความรู� (knowledge) ทักษะ (skills) อุปนิสัย (trait) บทบาท

ทางสังคม (social role) ภาพลักษณCแห9งตน (self-image) และแรงจูงใจ (motive) ศิริชัย  กาญจนวาสี 

(2546) สรุปว9า สมรรถนะประกอบด�วยความรู� (knowledge) ทักษะ (skills) และคุณลักษณะส9วน

บุคคล (personal attribute) นิสดารกC เวชยานนทC (2549) สรุปว9า สมรรถนะประกอบด�วย แรงจูงใจ 
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(motives) อุปนิสัย (traits) ความรู� (knowledge) ทักษะ (skills) และความคิดเก่ียวกับตนเอง (self-

concept) อาภรณC ภู9วิทยาพันธุC (2551) สรุปว9า ลักษณะของสมรรถนะเป$นพฤติกรรมท่ีแสดงออกของ

คนโดยสะท�อนถึง ความรู� (knowledge) ทักษะ (skills) และคุณลักษณะส9วนบุคคล (personal 

characteristics)  

 สรุปได�ว9าองคCประกอบสมรรถนะ (Components of competencies) ประกอบด�วย 

แรงจูงใจ (motives) อุปนิสัย (traits) บทบาททางสังคม (social role) ความรู� (knowledge) ทักษะ 

(skills) คุณลักษณะส9วนบุคคล (personal attribute) และความถนัด (aptitude) 

 การสร0างรูปแบบสมรรถนะ  
 จากการศึกษาแนวคิดของนักวิชาการหลายท9านเก่ียวกับวิธีการสร�างรูปแบบสมรรถนะ 

สามารถสรุปแนวคิด โดยมีรายละเอียดดังนี้ ลูเซียและเลสเกอรC (Lucia and Lepsinger, 1999) 

กําหนดข้ันตอนในการพัฒนาสมรรถนะไว� 4 ข้ันตอน คือ  1) การกําหนดวัตถุประสงคCและระบุของ

เขตของโครงการ 2) การกําหนดผลลัพธCและมาตรฐานท่ีต�องการ 3) การสร�างแผนปฏิบัติการ 4) การ

ระบุถึงลักษณะของผลการปฏิบัติงานท่ีพึงปรารถนา เชอรCมอน (Shermon, 2004) กําหนดข้ันตอน

การพัฒนาตัวแบบสมรรถนะ ไว�  3  ข้ันตอน คือ 1) การเตรียมการและการรวบรวมข�อมูล (data 

gathering and preparation) 2) การวิเคราะหCข�อมูล (data analysis) 3) การตรวจสอบความ

เหมาะสม (validation)   แมนฟ�ลดC (Mansfield, 1996) ได�สรุปข้ันตอนการสร�างรูปแบบสมรรถนะ 

ซ่ึงเป$นแนวคิดช9วงแรกของการสร�างรูปแบบสมรรถนะ มี 6 ข้ันตอน คือ 1) การกําหนดเกณฑCการ

ทํางานท่ีมีประสิทธิภาพสูง (define performance effectiveness criteria) 2) การระบุเกณฑC

ตัวอย9าง (identify a criterion sample) 3) การเก็บข�อมูล (collect data) 4) การวิเคราะหCข�อมูล

และการพัฒนาตัวแบบ 5) การตรวจสอบความถูกต�องของตัวแบบสมรรถนะ (validate the 

competency model) 6) การประยุกตCใช�ตัวแบบสมรรถนะ (prepare applications of the 

competency model) นอกจากนี้วิธีของแมนฟ�ลดCและเบอรCริท (Mansfield and Berridge, 2002) 

วิธีการใช�รูปแบบเดียว (the “one-size-fits-all” competency model approach) เป$นวิธีการเพ่ือ

ลดเวลาการพัฒนาสมรรถนะท่ีใช�เวลาค9อนข�างนาน ซ่ึงไม9ทันกับความต�องการและการเปลี่ยนแปลง

ขององคCกร จึงได�เกิดวิธีการนี้ข้ึนมาเพ่ือป�ดช9องว9างนี้ โดยสามารถนําเอาไปดัดแปลงใช�ได�กับทุกองคCกร 

เหมือนแนวคิด best practice มี 4 ขั้นตอน คือ 1) การหาสมรรถนะ 2) การรวบรวมสมรรถนะ 

3) การตรวจสอบสมรรถนะให�สอดคล�องกับองคCกร 4) การสร�างแบบประเมิน วิธี Job Competency 

Menu กลุ 9มสมรรถนะที่สร�างขึ้นจะเป$นสมรรถนะของตําแหน9งงานที่ไม9ใช�ความรู � เทคนิค

เฉพาะเจาะจงท่ีเรียกว9า Non-technical building block competencies ซ่ึงจะกําหนดไว�ประมาณ 

20-30 ความสามารถ แต9ละตัวจะมีชุดของพฤติกรรมท่ีอธิบายถึงสมรรถนะ ว9ามีความสอดคล�องกัน



7 

 

หรือไม9 มี 4 ข้ันตอน คือ 1) การวิเคราะหCวิสัยทัศนCหรือพันธกิจขององคCการ 2) การกําหนดสมรรถนะ 

3) การกําหนดระดับประเมินสมรรถนะ 4) การเปรียบเทียบสมรรถนะ  

 สรุปได�ว9าวิธีการสร�างรูปแบบสมรรถนะในการวิจัยครั้งนี้ ผู�วิจัยกําหนดวิธีการพัฒนา 4 

ข้ันตอน  ประกอบด�วย 1) การรวบรวมข�อมูลเพ่ือกําหนดร9างสมรรถนะ 2) การตรวจสอบสมรรถนะให�

สอดคล�องกับความต�องการขององคCกร  3) การวิเคราะหCข�อมูลและพัฒนาสมรรถนะ  4) การ

ประยุกตCใช�สมรรถนะ 

 การประเมินสมรรถนะ (standard of evaluation) 
 ผู�วิจัยนําแนวคิดเก่ียวกับมาตรฐานการประเมิน (standard of evaluation) มา

ประยุกตCใช�เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพของตัวบ9งชี้สมรรถนะการสอนวิชาชีพด�านธุรกิจค�าปลีก โดย

พิจารณาจากเกณฑCหรือมาตรฐานการประเมินท่ีกําหนดไว� ผู�วิจัยศึกษาแนวคิดของ Stufflebleam 

(1981) ได�กําหนดเกณฑCหรือมาตรฐานสําหรับการประเมิน ประกอบด�วย 4 มาตรฐาน ดังนี้  

1. มาตรฐานการใช�ประโยชนC (Utility standard) เป$นมาตรฐานท่ีต�องการประกันถึง

ประโยชนCของผลการประเมิน ประกอบด�วยเกณฑCท่ีสําคัญ 8 ประการ คือ 1.1) การระบุผู�ท่ีเก่ียวข�อง

ซ่ึงต�องการใช�สารสนเทศ 1.2) ความเป$นท่ีเชื่อถือได�ของผู�ประเมิน 1.3) การรวบรวมข�อมูลครอบคลุม

และตอบสนองและความต�องการใช�สารสนเทศของผู�ท่ีเก่ียวข�อง 1.4) การแปลความหมายและตัดสิน

คุณค9ามีความชัดเจน 1.5) รายงานผลการประเมินมีความชัดเจนทุกข้ันตอน 1.6) การเผยแพร9ผลการ

ประเมินไปยังผู�ท่ีเก่ียวข�องอย9างท่ัวถึง 1.7) รายงานผลการประเมินเสร็จทันเวลาสําหรับการนําไปใช�

ประโยชนC 1.8) การประเมินส9งผลกระทบในการกระตุ�นให�มีการดําเนินการประเมินต9อไป 

2. มาตรฐานความเป$นไปได� (Feasibility standard) เป$นมาตรฐานท่ีต�องการประกันถึง

ผลการประเมินท่ีได�ว9ามาจากกระบวนการหรือวิธีการท่ีสอดคล�องกับสภาพความเป$นจริงเหมาะสมกับ

สถานการณC ปฏิบัติได� ยอมรับได� ประหยัด คุ�มค9า ประกอบด�วยเกณฑC 3 ประการ คือ 2.1) วิธีการ

ประเมินสามารถนําไปใช�ปฏิบัติได�จริง 2.2) การเป$นท่ียอมรับได�ทางการเมือง 2.3) ผลท่ีได�มีความ

คุ�มค9า 

3. มาตรฐานความเหมาะสม (Propriety standard) เป$นมาตรฐานท่ีต�องการประกันว9า

ระบบการประเมินได�ดํา เนินการอย9างเหมาะสมตามกฎ ระเบียบ จรรยาบรรณ และมีการ

คํานึงถึงสวัสดิภาพของผู�ท่ีเก่ียวข�องในการประเมิน ประกอบด�วยเกณฑC 8 ประการ คือ 3.1) การ

กําหนดข�อตกลงเบ้ืองต�นของการประเมินไว�เป$นทางการ 3.2) การแก�ไขป@ญหาของความขัดแย�งในการ

ประเมินด�วยความเป$นธรรม โปร9งใส 3.3) รายงานผลการประเมินอย9างตรงไปตรงมา และคํานึงถึง

ข�อจํากัดของการประเมิน 3.4) การให�ความสําคัญต9อสิทธิในการรับรู�ข9าวสารของผู�ท่ีเก่ียวข�อง 3.5) 

การคํานึงถึงสิทธิส9วนบุคคลของกลุ9มตัวอย9าง 3.6) การเคารพสิทธิในการมีปฏิสัมพันธCของผู�มีส9วน
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เก่ียวข�อง 3.7) รายงานผลการประเมินมีความสมบูรณC ยุติธรรม และเสนอท้ังจุดเด9นและจุดด�อยของ

สิ่งท่ีประเมิน 3.8) ผู�ประเมินทําการประเมินด�วยความรับผิดชอบและมีจรรยาบรรณ 

4. มาตรฐานความถูกต�อง (Accuracy standard) เป$นมาตรฐานท่ีต�องการประกันว9าการ

ประเมินได�มีการใช�เทคนิค ท่ีเหมาะสม เพ่ือให�ได�ข�อสรุป ข�อค�นพบและสารสนเทศท่ีเพียงพอสําหรับ

การตัดสินคุณค9าของสิ่งท่ีประเมิน ประกอบด�วยเกณฑC 11 ประการ คือ 4.1) การระบุวัตถุประสงคC

ของการประเมินไว�อย9างชัดเจน 4.2) การวิเคราะหCสภาพแวดล�อมเก่ียวกับระบบการประเมินอย9าง

เพียงพอ 4.3) การบรรยายวัตถุประสงคCและกระบวนการประเมินอย9างชัดเจน 4.4) การบรรยาย

แหล9งข�อมูลและการได�มาของข�อมูลอย9างชัดเจน 4.5) การพัฒนาเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข�อมูล

ท่ีมีความเท่ียงตรง 4.6) การพัฒนาเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข�อมูลท่ีมีความเชื่อม่ัน 4.7) การ

จัดระบบควบคุมการเก็บรวบรวมข�อมูล วิเคราะหCและรายงาน 4.8) การวิเคราะหCข�อมูลเชิงปริมาณ 

4.9) การวิเคราะหCข�อมูลเชิงคุณภาพ 4.10) การลงข�อสรุปท่ีมีเหตุผลสนับสนุน 4.11) การเขียน

รายงานท่ีมีความเป$นปรนัย 

 สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน 
 ผู�วิจัยสังเคราะหCสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน จากเอกสาร แนวคิด และงานวิจัยท่ี

เก่ียวข�อง โดยมีนักวิชาการต9างๆ ได�กล9าวถึง สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน ไว�ดังนี้  บัณฑิต    

ฉัตรวิโรจนC (2550) ได�สรุปว9า สมรรถนะการสอนของครู มี 3 ด�าน คือ  1) สมรรถนะด�านการ

เตรียมการสอนและการวางแผนการสอน 2) สมรรถนะด�านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน�นผู�เรียนเป$น

สําคัญ 3) สมรรถนะด�านการวัดประเมินผล วณิช นิรันตรานนทC (2552) ได�สรุปจุดเน�นของสมรรถนะ

การจัดการเรียนการสอนที่สําคัญของผู�สอนในกลุ9มสาระการเรียนรู�สุขศึกษาและพลศึกษา คือ 

สมรรถนะในการพัฒนานวัตกรรมการสอน ชาริณี ตรีวรัญ�ู (2550) ได�ศึกษาสมรรถภาพการจัด 

การเรียนการสอนของครูประถมศึกษา ได�แก9  1) ด�านความรู�ความเข�าใจในการจัดการเรียนการสอน 

2) ด�านทักษะการคิดในการจัดการเรียนการสอน 3) ด�านความสามารถในการทํางานแบบร9วมมือร9วมพลัง  

ชานนทC  เศรษฐแสงศรี (2555) ได�สรุปสมรรถนะของผู�ประกอบวิชาชีพครู มีจํานวน 8 สมรรถนะคือ 

1) สมรรถนะการประมวลรายวิชามาทําแผนการจัดการเรียนรู�รายภาค และตลอดภาค  2) สมรรถนะ

การออกแบบการเรียนรู�ท่ีเหมาะสมกับวัยของผู�เรียน 3) สมรรถนะการเลือกใช� พัฒนา และสร�างสื่อ 

อุปกรณCท่ีส9งเสริมการเรียนรู� 4) สมรรถนะการจัดกิจกรรมท่ีส9งเสริมการเรียนรู�ของผู�เรียนและจําแนก

ระดับการเรียนรู�ของผู�เรียนจากการประเมินผล 5) สมรรถนะการวัดและประเมินผลได�ตามสภาพเป$นจริง   

6) สมรรถนะการนําผลการประเมินไปใช�ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู�และหลักสูตร  7) สมรรถนะ

การจัดทําหน9วยการเรียนรู�  8) สมรรถนะการทําแผนการจัดการเรียนรู� วราภรณC  ทิพยCสุวรรณกุล  

(2554) ได�จําแนกสมรรถนะการสอน เป$น 3 องคCประกอบ ได�แก9  1) ด�านความรู�และทักษะการปฏิบัติ 
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2) ด�านทักษะการจัดการเรียนการสอน 3) ด�านความเป$นครู ป@ญญา ทองนิล  (2553) นําเสนอ

สมรรถภาพการสอนของครู มีองคCประกอบ 3 ด�าน คือ 1) ด�านความรู�  2) ด�านทักษะ 3) ด�านอัตมโนทัศนC 

สํานักงานคณะกรรมการส9งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.) 

(2548) กล9าวว9า สมรรถนะการสอนของครู มี 8 ด�าน คือ 1) การจัดการเรียนการสอน 2) การส9งเสริม

การเรียนรู� 3) การพัฒนาผู�เรียน 4) การปฏิบัติงานวิชาการ 5) การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 6) การ

ประสานงานกับผู�ปกครองและผู�ท่ีเก่ียวข�อง  7) การบริการสังคมด�านวิชาการ 8) การปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนๆ   

ท่ีได�รับมอบหมาย ชนาธิป  ทุ�ยแป (2551) ได�กล9าวถึงสมรรถนะการสอนของผู�สอน มี 6 ด�าน ดังนี้ 

1) การออกแบบการเรียนรู� 2) การจัดกระบวนการเรียนรู� 3) การบริหารจัดการชั้นเรียน 4) การพัฒนา

ผู�เรียน 5) การวัดและประเมินผลการเรียนรู� 6) การทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู�  สํานักงาน

ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(กคศ.) (2548) ได�กล9าวว9า สมรรถนะการสอนของครู มี 3 

ด�าน ดังนี้ 1) การออกแบบการเรียนรู� 2) การบริหารจัดการเรียนรู� 3) การพัฒนาผู�เรียน จันทรCเพ็ญ 

เชื้อพาณิช (2541) ได�ศึกษาสํารวจเก่ียวกับสมรรถนะของครูวิทยาศาสตรCและคณิตศาสตรCท่ีพึงประสงคC

ในอนาคต สามารถจัดกลุ9มของสมรรถนะออกเป$นกลุ9มของสมรรถนะหลัก 8 กลุ9ม คือ 1) มีความใฝ�รู� 

มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรC 2) มีวิจารณญาณแบบสหวิทยาการและรอบรู�ทางสังคม  

3) มีความเป$นผู�นําแบบทีมงาน 4) มีความรู�และความสามารถสูงในด�านวิทยาศาสตรCและคณิตศาสตรC 

5) มีความสามารถในการสอน 6) มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 7) มีความสามารถในการสื่อสารในประเทศ

และต9างประเทศ 8) มีความสามารถในการดํารงรักษาวัฒนธรรมไทยและต9างประเทศ 

 สรุปได�ว9าสมรรถนะการสอนของครูท่ีผู�วิจัยศึกษาจากแนวคิดของนักวิจัยและนักวิชาการ

หลายท9าน พบว9าสมรรถนะการสอนของครู มีดังนี้ 1) การนิเทศการเรียนรู�ของผู�เรียน 2) จรรยาบรรณ

ในวิชาชีพครู 3) วิจัยและบริการการเรียนรู� 4) ใช�วิธีสอนได�เหมาะสมกับการเรียนรู� 5) พัฒนาผู�เรียน

ให�มีสมรรถนะทางการคิด และ 6) พัฒนาผู�เรียนให�มีสมรรถนะทางภาษาและเทคโนโลยี 
 สมรรถนะวิชาชีพด0านธุรกิจค0าปลีก  

 ผู�วิจัยสังเคราะหCสมรรถนะวิชาชีพด�านธุรกิจค�าปลีกตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

พุทธศักราช 2556 (สอศ., 2556) กรอบคุณวุฒิแห9งชาติ (National Qualification Framework)        

กรอบคุณวุฒิการศึกษาอาชีพธุรกิจค�าปลีกตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ วิทยาลัยเทคโนโลยีป@ญญาภิวัฒนC 

(แผนกบริหารหลักสูตร, 2552) สมรรถนะของผู�สําเร็จการศึกษาตามทฤษฏีของกาเย9 (Gagne)          

กิลฟอรCด (Gildford) โดยซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

1. มาตรฐานการอาชีวศึกษาประกอบด�วย 8 มาตรฐาน 35 ตัวบ9งชี้ จําแนกเป$น ส9วนท่ี 1 

การจัดการอาชีวศึกษา และส9วนท่ี 2 การฝBกอบรมวิชาชีพ จากการศึกษาองคCประกอบของมาตรฐาน

การอาชีวศึกษา มีมาตรฐานด�านผู�สําเร็จการศึกษาและผู�เรียน มาตรฐานท่ี 1 และ 2 สมรรถภาพทาง
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วิชาชีพท่ีบุคคลจะทํางานให�บรรลุผลสําเร็จตามความต�องการท่ีต้ังเปhาหมายเป$นอย9างดีนั้นจําเป$นท่ี

บุคคลต�องมีคุณสมบัติทางสมรรถภาพท้ัง 3 ด�าน คือ 1) ด�านความรู� เป$นผู�มีความรู�ท้ังในทางทฤษฎี 

ปฏิบัติและความรู�ท่ัวๆ ไปท่ีสามารถนําไปปฏิบัติงานและดํารงตนอยู9ในสังคมได� 2) ด�านทักษะการ

ปฏิบัติงาน เป$นผู�มีทักษะปฏิบัติงานท่ีดีสามารถปฏิบัติงานได�ประสบผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพดียิ่ง 

3) ด�านความรู�สึกหรือจิตพิสัย เป$นผู�มีจิตสํานึกในการทํางานท่ีดี เช9น ซ่ือสัตยCสุจริต มีระเบียบวินัย 

อดทน ขยันหม่ันเพียร ประหยัด ตรงเวลา เป$นผู�มีความรับผิดชอบ 

2. กรอบคุณวุฒิแห9งชาติ (National Qualification Framework) ได�กําหนดระดับ

สมรรถนะและผลการเรียนรู�ตามระดับคุณวุฒิการศึกษา โดยกําหนดเป$นความเชื่อมโยงของสมรรถนะ

กับผลการเรียนรู�ตามระดับวิชาชีพ ในแต9ระดับการเรียนรู�มีการจําแนกสมรรถนะเป$น 3 ด�าน ดังนี้      

1) ด�านความรู� 2) ด�านทักษะ 3) ด�านการประยุกตCใช�ความรู� ทักษะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคC 

3. กรอบคุณวุฒิการศึกษาอาชีพธุรกิจค�าปลีกตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ วิทยาลัย

เทคโนโลยีป@ญญาภิวัฒนC (แผนกบริหารหลักสูตร, 2552) ได�แยกสมรรถนะวิชาชีพด�านธุรกิจค�าปลีก 

โดยวิเคราะหCตามแผนผังหน�าท่ีงาน (Functional Analysis Map) แบ9งเป$น หน�าท่ีหลัก (Key 

Function) หน9วยสมรรถนะ (Unit of Competence) และสมรรถนะย9อย (Element of 

Competence) ตามรายวิชาท่ีสัมพันธCกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 

4. สมรรถนะของผู�สําเร็จการศึกษาตามทฤษฏีของกาเย9 (R.M. Gagne) ได�ให�แนวคิด

เก่ียวกับองคCประกอบของผู�สําเร็จการศึกษาท่ีควรมี 5 ด�าน ดังนี้ 1) ทักษะทางสมอง (Intellectual 

Skill) 2) ยุทธวิธีในการคิด (Cognitive Strategies) 3) ความสามารถเก่ียวกับข�อมูล (Information) 

4) ทัศนคติ (Attitude) 5) ทักษะปฏิบัติ (Motor Skill)  

5. สมรรถนะของผู�สําเร็จการศึกษาตามทฤษฏีของกิลฟอรCด (ได�ทําการวิเคราะหCพิสัย

ต9างๆ ของผลหลังจากการเรียนว9า เม่ือพัฒนาความสามารถแต9ละด�านแล�วผู�เรียนจะเกิดความสามารถ

ในพิสัยต9างๆ ท้ัง 3 ด�าน ดังนี้ 1) ด�านพุทธพิสัย (Cognitive Domain) 2) ด�านทักษะพิสัย 

(Psychomotor Domain) 3) ด�านจิตพิสัย (Affective Domain)  

 สรุปสมรรถนะและตัวบ9งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด�านธุรกิจค�าปลีก มี 

2 ด�าน ได�แก9  1) ด�านสมรรถนะหลัก และ 2) ด�านสมรรถนะวิชาชีพ กรอบแนวคิดการวิจัย สามารถ

สรุปเป$นแผนภาพ ได�ดังนี้ 
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการพัฒนาสมรรถนะและตัวบ9งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ

ด�านธุรกิจค�าปลีก 

 

 

 

 

ประเภทของสมรรถนะ 
- สมรรถนะหลัก (Core competency) 
- สมรรถนะวิชาชีพ (Professional 
competency) 
(Mahawan, 2005; OTEC, 2005; Na 
songkha, 2004; Kanjanawasee, 2003; 
ONEC, 1999) 

สมรรถนะวิชาชีพด0านธุรกิจ         
ค0าปลีก 

K: เข�าใจหลักการด�านธุรกิจค�าปลีก 
S: ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 
A: ทัศนคติท่ีดีต9องานอาชีพ 
(สอศ, 2556; Gagne; Gildford; 
กรอบคุณวุฒิแห9งชาติ, แผนก
บริหารหลักสตูร, 2552) 
 

สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน 
K: เข�าใจหลักการด�านการสอน 
S: สอนให�เกิดสมรรถนะวิชาชีพ 
A: ทัศนคติที่ดีต9อการสอน 
 (บัณฑิต ฉัตรวิโรจนC, 2550; วณิช นิรัน
ตรานนทC, 2552; ชาริณี ตรีวรัญ�ู, 
2550: ชานนทC เศรษฐแสงศรี, 2555; 
วราภรณC ทิพยCสุวรรณกุล, 2554; 
ป@ญญา ทองนิล, 2553; สกสค, 2548; 
ชนาธิป ทุ�ยแป, 2551; กคศ, 2548; 
จันทรCเพ็ญ เชื้อพาณิช, 2541) 
 

การพัฒนาสมรรถนะ/ตัวบDงชี้สมรรถนะ 
- การรวบรวมข�อมูลเพ่ือกําหนดร9าง 
-ตรวจสอบสมรรถนะให�สอดคล�องกับ
ความต�องการขององคCกร 
- วิเคราะหCข�อมูลและพัฒนาสมรรถนะ 
-การประยุกตCใช�สมรรถนะ 
(Lucia and Lepsinger, 1999: 
Sherman, 2004; Mansfield, 1996 ; 
Job Competeney Menu) 

องค!ประกอบสมรรถนะ 
- แรงจูงใจ (motives) 
- อุปนิสัย (traits) 
- บทบาททางสังคม (social role) 
- ความรู� (knowledge) 
- คุณลักษณะส9วนบุคคล (personal attribute) 
- ความถนัด (aptitude) 
(Boyatis, 1982; Spencer, 1993; Manus, 
1997; Goleman, 1998; Shermon, 2004; ศิ
ริชัย กาญจนวาสี, 2546; นิสดารกC เวชยานนทC, 
2549; อาภรณC ภู9วิทยพันธุC, 2550; เท้ือน ทอง
แก�ว, 2556) 

สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนสอนวิชาชีพ
ด0านธุรกิจค0าปลีก 

 
 
 
 
 
 
 

การประเมินสมรรถนะ 

(standard of evaluation) 

- มาตรฐานการใช�ประโยชนC (Utility standard) 

- มาตรฐานความเป$นไปได� (Feasibility standard) 

- มาตรฐานความเหมาะสม (Propriety standard) 

- มาตรฐานความถูกต�อง (Accuracy standard) 

(stufflebleam, 2007) 

สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะ

S, K, A 

K, S, A 

 
สมรรถนะและตัวบDงชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด0านธุรกิจค0าปลีก 
ด0านความรู0 (K): เข�าใจหลักการด�านการสอนและหลักการด�านธุรกิจค�าปลีก 
ด0านทักษะ (S):  ปฏิบัติงานตามมาตรฐานและสอนให�เกิดสมรรถนะวิชาชีพ 
ด0านคุณลักษณะ (A):  ทัศนคติที่ดีต9องานอาชีพและการสอน 

ผสมผ
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คําถามการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะและตัวบ9งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ

ด�านธุรกิจค�าปลีก ผู�วิจัยได�สังเคราะหCแนวคิดทฤษฎีจากกรอบแนวคิดการวิจัย จํานวน 5 เรื่อง มี

คําถามการวิจัยท่ีสอดคล�องกับกรอบแนวคิด วัตถุประสงคCการวิจัย ดังต9อไปนี้ 

1. สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด�านธุรกิจค�าปลีก ประเภทสมรรถนะหลัก

และสมรรถนะวิชาชีพ มีองคCประกอบย9อยอะไรบ�าง  

2. การวิเคราะหCองคCประกอบหลักของสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด�าน

ธุรกิจค�าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ มีค9าน้ําหนักตัวประกอบเท9าไร  

3. ตัวบ9งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด�านธุรกิจค�าปลีก ประเภท

สมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ มีองคCประกอบย9อยอะไรบ�าง  

4. ผู�ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพตัวบ9งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด�าน

ธุรกิจค�าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ อยู9ในระดับใด 

5. การวิเคราะหCองคCประกอบเชิงสํารวจของสมรรถนะและตัวบ9งชี้สมรรถนะการจัด 

การเรียนการสอนวิชาชีพด�านธุรกิจค�าปลีกประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ มีค9าน้ําหนัก

ตัวประกอบเท9าไร  

6. การวิเคราะหCองคCประกอบเชิงยืนยันของสมรรถนะและตัวบ9งชี้สมรรถนะการจัด 

การเรียนการสอนวิชาชีพด�านธุรกิจค�าปลีกประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ มีค9าน้ําหนัก

ตัวประกอบเท9าไร  

7. สมรรถนะและตัวบ9งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด�านธุรกิจค�าปลีก

ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ ตามความคิดเห็นของผู�ทรงคุณวุฒิ มีประสิทธิภาพตาม

กรอบมาตรฐานการประเมิน 4 ด�าน (standard of evaluation) อย9างไร 

8. สมรรถนะและตัวบ9งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด�านธุรกิจค�าปลีก

ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพตามความคิดเห็นของผู�บริหาร มีประสิทธิภาพตามกรอบ

มาตรฐานการประเมิน 4 ด�าน (standard of evaluation) ในระดับใด 

9. สมรรถนะและตัวบ9งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด�านธุรกิจค�าปลีก

ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพตามความคิดเห็นของผู�สอน มีประสิทธิภาพตามกรอบ

มาตรฐานการประเมิน 4 ด�าน (standard of evaluation) ในระดับใด 

10. สมรรถนะและตัวบ9งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด�านธุรกิจค�าปลีก

ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพตามความคิดเห็นของผู�เรียน มีประสิทธิภาพตามกรอบ

มาตรฐานการประเมิน 4 ด�าน (standard of evaluation) ในระดับใด 
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11. สมรรถนะและตัวบ9งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด�านธุรกิจค�าปลีก

ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพตามความคิดเห็นของศิษยCเก9า มีประสิทธิภาพตามกรอบ

มาตรฐานการประเมิน 4 ด�าน (standard of evaluation) ในระดับใด 

 

วัตถุประสงค!การวิจัย 

 การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงคC เพ่ือ พัฒนาสมรรถนะและตัวบ9งชี้สมรรถนะการจัดการ

เรียนการสอนวิชาชีพด�านธุรกิจค�าปลีก โดยมีวัตถุประสงคCเฉพาะตามวิธีวิทยาการวิจัยและพัฒนา 

(Research and Development) 4 ข้ันตอน ดังนี้ 

1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด�านธุรกิจค�าปลีก ประเภท

สมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ 

2. เพ่ือพัฒนาตัวบ9งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด�านธุรกิจค�าปลีก 

ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ 

3. เพ่ือวิเคราะหCองคCประกอบสมรรถนะและตัวบ9งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน

วิชาชีพด�านธุรกิจค�าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ 

4. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพสมรรถนะและตัวบ9งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน

วิชาชีพด�านธุรกิจค�าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพตามกรอบมาตรฐาน 

การประเมิน  

 

สมมติฐานการวิจัย 
 จากกรอบแนวคิดการวิจัย วัตถุประสงคCการวิจัย และคําถามการวิจัย สามารถนํามา

กําหนดเป$นสมมติฐานการวิจัย ได�ดังนี้ 

1. สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด�านธุรกิจค�าปลีก ประเภทสมรรถนะหลัก

และสมรรถนะวิชาชีพท่ีได�จากการวิเคราะหCองคCประกอบหลัก มีค9าน้ําหนักองคCประกอบ (factor 

loading) เท9ากับหรือมากกว9า 0.70  

2. คุณภาพของตัวบ9งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด�านธุรกิจค�าปลีก 

ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพตามความคิดเห็นของผู�ทรงคุณวุฒิ มีคุณภาพตามเกณฑC

ค9าเฉลี่ยเท9ากับหรือมากกว9า 3.50 และค9าส9วนเบ่ียงเบนมาตรฐานไม9เกิน 1.00 

3. ค9าน้ําหนักองคCประกอบ (factor loading) ท่ีได�จากการวิเคราะหCองคCประกอบเชิง

สํารวจและการวิเคราะหCองคCประกอบเชิงยืนยันของสมรรถนะและตัวบ9งชี้สมรรถนะการจัดการเรียน
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การสอนวิชาชีพด�านธุรกิจค�าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ มีค9าเท9ากับหรือ

มากกว9า 0.70 

4. ประสิทธิผลของสมรรถนะและตัวบ9งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด�าน

ธุรกิจค�าปลีกมีมาตรฐานกรอบมาตรฐานการประเมิน (standard of evaluation) 4 ด�าน คือ

มาตรฐานการใช�ประโยชนC (Utility standard) มาตรฐานความเป$นไปได� (Feasibility standard) 

มาตรฐานความเหมาะสม (Propriety standard) มาตรฐานความถูกต�อง (Accuracy standard) 

ตามเกณฑCค9าเฉลี่ยมากกว9าหรือเท9ากับ 3.50 และค9าส9วนเบ่ียงเบนมาตรฐานไม9เกิน 1.00 

 
ความสําคัญของการวิจัย 
 ผลลัพธCท่ีได�จากการพัฒนาสมรรถนะและตัวบ9งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน

วิชาชีพด�านธุรกิจค�าปลีก รวมท้ังเกณฑCการประเมินสมรรถนะและตัวบ9งชี้สมรรถนะการจัดการเรียน

การสอนวิชาชีพด�านธุรกิจค�าปลีก ซ่ึงเป$นประโยชนCต9อการนําไปใช�เป$นแนวทางประกอบการพัฒนา

ผู�สอนของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ีจัดการเรียนการสอน

สาขาวิชาธุรกิจค�าปลีก ซ่ึงจะเป$นการพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะด�านการจัดการเรียนการสอนอันเป$น

ฐานสําคัญต9อการพัฒนาประเทศต9อไปในอนาคต 

 

ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป$นการพัฒนาสมรรถนะและตัวบ9งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน

วิชาชีพด�านธุรกิจค�าปลีก ดําเนินการโดยแบ9งเป$น 4 ข้ันตอนตามวัตถุประสงคCการวิจัย ได�แก9 1) พัฒนา

สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด�านธุรกิจค�าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะ

วิชาชีพ 2) สร�างตัวบ9งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด�านธุรกิจค�าปลีก ประเภท

สมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ 3) วิเคราะหCองคCประกอบสมรรถนะและตัวบ9งชี้สมรรถนะ

การจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด�านธุรกิจค�าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ และ 

4) ประเมินประสิทธิภาพสมรรถนะและตัวบ9งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด�านธุรกิจ

ค�าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพตามกรอบมาตรฐานการประเมิน เพ่ือให�

สมรรถนะและตัวบ9งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด�านธุรกิจค�าปลีกท่ีพัฒนาข้ึนมีความ

สอดคล�องกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สอดรับกับการ

เปลี่ยนแปลงด�านเทคโนโลยี และสภาพสังคมป@จจุบัน ท้ังนี้ได�กําหนดขอบเขตการวิจัยไว� 3 ด�าน ดังนี้ 
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1. ขอบเขตด0านเนื้อหา 
  ผู�วิจัยเลือกพัฒนาสมรรถนะและตัวบ9งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ

ด�านธุรกิจค�าปลีก ประเภทสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะวิชาชีพ 

(Professional Competency) โดยคัดเลือกจากสมรรถนะและตัวบ9งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการ

สอนวิชาชีพด�านธุรกิจค�าปลีกตามขอบข9ายลักษณะงานท่ีมีอยู9จริง สอดคล�องกับการจัดการเรียนการ

สอนในป@จจุบัน และอยู9ในขอบเขตของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ท้ังนี้ต�อง

สอดคล�องกับความคิดเห็นของผู�สอนสาขาวิชาชีพด�านธุรกิจค�าปลีก ความคิดเห็นของผู�ทรงคุณวุฒิ 

และผู�มีส9วนเก่ียวข�องกลุ9มอ่ืนๆ ได�แก9 ผู�บริหาร ผู�เรียน และศิษยCเก9า 
2. ขอบเขตด0านกลุDมเปLาหมาย  

  กลุ9มเปhาหมายท่ีใช�ในการพัฒนาสมรรถนะและตัวบ9งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน

วิชาชีพด�านธุรกิจค�าปลีกปลีก มี 3 กลุ9ม ซ่ึงเป$นผู�มีส9วนเก่ียวข�องกับการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ

ด�านธุรกิจค�าปลีก ได�แก9  

2.1 กลุ9มทรงคุณวุฒิ ประกอบด�วย ด�านธุรกิจค�าปลีก ด�านมาตรฐานวิชาชีพสาขา

ธุรกิจค�าปลีก ด�านหลักสูตรฐานสมรรถนะ และด�านหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ท่ีผู�วิจัย

คัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยมีเกณฑCในการคัดเลือกดังนี้ 1) จบการศึกษาระดับ

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต สาขาธุรกิจค�าปลีก/บริหารธุรกิจ/อาชีวศึกษา หรือ 2) เป$นผู�นํา

ทางด�านธุรกิจค�าปลีก เป$นเจ�าของธุรกิจ หรือปฏิบัติงานท่ีมีความเก่ียวข�องกับหน9วยงาน ห�าง ร�าน 

บริษัท สมาคม ด�านธุรกิจค�าปลีก 3) มีผลงานโดดเด9นด�านธุรกิจค�าปลีก/บริหารธุรกิจ/อาชีวศึกษา อัน

เป$นหลักฐาน เช9น งานวิจัย บทความ ตํารา การเป$นวิทยากรท่ีแสดงว9ามีความรู�เก่ียวกับธุรกิจค�าปลีก 

2.2 กลุ9มผู�สอนตอบแบบสอบถามและให�ข�อมูลอ่ืนๆ ซ่ึงเป$นผู�สอนสาขาวิชาธุรกิจค�าปลีก

ในสถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาธุรกิจค�าปลีก 

ท้ังนี้ไม9นับซํ้ากับผู�ท่ีเป$นผู�ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 

2.2.1 ผู�ให�ข�อมูลการตอบแบบสอบถามเพ่ือวิเคราะหCองคCประกอบโดยการสกัดตัว

ประกอบด�วยวิธีตัวประกอบหลัก จํานวน 97 คน ได�แก9 ผู �สอนสาขาวิชาธุรกิจค�าปลีก วิทยาลัย

เทคโนโลยีป@ญญาภิวัฒนC สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

2.2.2 ผู�ให�ข�อมูลในการสนทนากลุ 9ม จํานวน 15 คน คัดเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive sampling) เพ่ือสนทนากลุ9มและวิเคราะหCเก่ียวกับตัวบ9งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน 

ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพท่ีผู�วิจัยยกร9างข้ึน มีเกณฑCในการพิจารณาคุณสมบัติ ดังนี้ 

(1) เป$นผู�สอนวิชาชีพธุรกิจค�าปลีกในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2) มี

ประสบการณCสอนวิชาชีพธุรกิจค�าปลีก เป$นเวลาไม9ต่ํากว9า 2 ป~ 
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2.2.3 ผู�ให�ข�อมูลในการตอบแบบสอบถามเพ่ือการวิเคราะหCองคCประกอบเชิง

สํารวจ จํานวน 157 คน ได�แก9 ผู�สอนสาขาวิชาธุรกิจค�าปลีก วิทยาลัยเทคโนโลยีป@ญญาภิวัฒนC 

ศูนยCการเรียนป@ญญาภิวัฒนC และวิทยาลัยเครือข9ายในโครงการความร9วมมือ สังกัดคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

2.2.4 ผู�ให�ข�อมูลในการตอบแบบสอบถามเพ่ือการวิเคราะหCองคCประกอบเชิง

ยืนยัน จํานวน 456 คน ได�แก9 ผู�สอนสาขาวิชาธุรกิจค�าปลีก วิทยาลัยเทคโนโลยีป@ญญาภิวัฒนC ศูนยC

การเรียนป@ญญาภิวัฒนC และวิทยาลัยเครือข9ายในโครงการความร9วมมือ สังกัดคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

2.3 กลุ9มผู�ให�ข�อมูลในการประเมินประสิทธิภาพสมรรถนะและตัวบ9งชี้สมรรถนะ

การจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด�านธุรกิจค�าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพตาม

กรอบมาตรฐานการประเมิน จํานวน 601 คน จําแนกตามกลุ9มให�ข�อมูลดังนี้ 

2.3.1 ผู�บริหารสถานศึกษา  จํานวน   36  คน 

2.3.2 ผู�สอน    จํานวน   138  คน 

2.3.3 ผู�เรียน    จํานวน  287 คน 

2.3.4 ศิษยCเก9า   จํานวน   140  คน 

 

นิยามศัพท!เฉพาะในการวิจัย 

1. สมรรถนะ (Competency) หมายถึง ทักษะ ความรู�และคุณลักษณะของบุคคลท่ี

แสดงออกด�วยวิธีคิดและพฤติกรรมในการทํางานท่ีจะส9งผลต9อการปฏิบัติงานและมีการพัฒนาตนเอง

อย9างต9อเนื่อง ส9งผลต9อความสําเร็จตามมาตรฐานหรือสูงกว9ามาตรฐานท่ีกําหนดไว� 

2. สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ หมายถึง ความสามารถในการจัด

ประสบการณCซึ่งสะท�อนให�เห็นถึง ทักษะ ความรู�และคุณลักษณะของบุคคล เพ่ือให�ผู�เรียนเกิด

ความสามารถในการปฏิบัติงาน ความรู�ความเข�าใจ และเจตคติท่ีดีต9องานนั้นๆ โดยหน�าท่ีงานต9างกัน

ความสามารถในงานย9อมจะแตกต9างกันตามลักษณะตัวบ9งชี้ 

3. สมรรถนะหลัก (Core Competency หมายถึง สิ่งท่ีบ9งบอกถึง ทักษะ ความรู�และ

คุณลักษณะของบุคคลท่ีแสดงออกด�วยวิธีคิดและพฤติกรรมในการทํางานทางด�านการจัดการเรียนการสอน 

ซ่ึงส9งผลต9อการปฏิบัติงานและมีการพัฒนาตนเองอย9างต9อเนื่อง ประสบความสําเร็จในงานตาม

มาตรฐานหรือสูงกว9ามาตรฐานท่ีกําหนดไว� การวิจัยนี้ประกอบด�วย 6 สมรรถนะหลัก ได�แก9 1) นิเทศ

การเรียนรู�ของผู�เรียน 2) มีจรรยาบรรณในวิชาชีพครู 3) วิจัยและบริการการเรียนรู� 4) ใช�วิธีสอนได�
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เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู� 5) พัฒนาผู�เรียนให�มีสมรรถนะทางการคิด 6) พัฒนาผู�เรียนให�มีทักษะ

ทางภาษาและเทคโนโลยี ใช�ชื่อเรียกสมรรถนะหลักว9า “สอนเป$น” 

4. สมรรถนะวิชาชีพ (Professional Competency) หมายถึง สิ่งท่ีบ9งบอกถึง ทักษะ 

ความรู�และคุณลักษณะของบุคคลท่ีแสดงออกด�วยวิธีคิดและพฤติกรรมในการจัดการเรียนการสอน

วิชาชีพธุรกิจค�าปลีก ซึ่งส9งผลต9อการปฏิบัติงานและมีการพัฒนาตนเองอย9างต9อเนื่อง ประสบ

ความสําเร็จในงานตามมาตรฐานหรือสูงกว9ามาตรฐานที่กําหนดไว� การวิจัยนี้ประกอบด�วย 5 

สมรรถนะวิชาชีพ ได�แก9 1) บริหารจัดการเงินจากลูกค�าได�อย9างถูกต�อง 2) จัดเรียงสินค�าตามหลัก 

FIFO ได� 3) สร�างความสัมพันธCท่ีดีกับลูกค�า 4) ส9งเสริมการขายสินค�าได� 5) บริหารคุณภาพและสร�าง

ผลิตภาพในการปฏิบัติงานได� ใช�ชื่อเรียกสมรรถนะวิชาชีพว9า “เด9นขาย” 

5. การพัฒนาตัวบ9งชี้สมรรถนะหลัก หมายถึง การคัดเลือก ตรวจสอบ คัดกรอง จําแนก 

ตัดทอนและเพ่ิมเติมตัวบ9งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ ประเภทสมรรถนะหลัก โดย

เป$นการพัฒนาความสามารถในงานซ่ึงสะท�อนให�เห็นถึง ทักษะ ความรู�และคุณลักษณะส9วนบุคคลท่ีมี

ต9องานนั้นๆ สมรรถนะหลักท่ี 1 มีจํานวน 3 ตัวบ9งชี้ สมรรถนะหลักท่ี 2 มีจํานวน 3 ตัวบ9งชี้ 

สมรรถนะหลักท่ี 3 มีจํานวน 2 ตัวบ9งชี้ สรรถนะหลักท่ี 4 มีจํานวน 2 ตัวบ9งชี้ สมรรถนะหลักท่ี 5 มี

จํานวน 2 ตัวบ9งชี้ และสมรรถนะหลักท่ี 6 มีจํานวน 2 ตัวบ9งชี้ 

6. การพัฒนาตัวบ9งชี้สมรรถนะวิชาชีพ หมายถึง การคัดเลือก ตรวจสอบ คัดกรอง 

จําแนก ตัดทอนและเพ่ิมเติมตัวบ9งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ ประเภทสมรรถนะ

วิชาชีพ โดยเป$นการพัฒนาความสามารถในงานซ่ึงสะท�อนให�เห็นถึง ทักษะ ความรู�และคุณลักษณะ

ส9วนบุคคลท่ีมีต9องานนั้นๆ สมรรถนะวิชาชีพท่ี 1 มีจํานวน 6 ตัวบ9งชี้ สมรรถนะวิชาชีพท่ี 2 มีจํานวน 

3 ตัวบ9งชี้ สมรรถนะวิชาชีพท่ี 3 มีจํานวน 4 ตัวบ9งชี้ สรรถนะวิชาชีพท่ี 4 มีจํานวน 2 ตัวบ9งชี้ และ

สมรรถนะวิชาชีพท่ี 5 มีจํานวน 2 ตัวบ9งชี้  

7. มาตรฐานวิชาชีพด�านธุรกิจค�าปลีก หมายถึง ข�อกําหนดเชิงคุณลักษณะและคุณภาพท่ี

พึงประสงคCของผู�ประกอบวิชาชีพด�านธุรกิจค�าปลีกตามที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพกําหนด และ

เทียบเคียงกับมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของต9างประเทศ ในการวิจัยครั้งนี้ ผู�วิจัยศึกษาเนื้อหา

จาก 1) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 2) กรอบคุณวุฒิแห9งชาติ (National 

Qualification Framework) และ 3) กรอบคุณวุฒิการศึกษาอาชีพธุรกิจค�าปลีกตามหลักสูตรฐาน

สมรรถนะของวิทยาลัยเทคโนโลยีป@ญญาภิวัฒนC  

8. สมรรถนะวิชาชีพด�านธุรกิจค�าปลีก หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีเป$นผลมา

จากทักษะ ความรู�  คุณลักษณะของบุคคล รวมท้ังอุปนิสัย แรงจูงใจ บทบาททางสังคม และ

คุณลักษณะอ่ืนๆ ท่ีทําให�ผู�เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาธุรกิจค�าปลีกท่ีฝBกงานในสถาน
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ประกอบการปฏิบัติงานได�สําเร็จและเกิดประสิทธิผลการปฏิบัติงานในระดับสูง โดยวิเคราะหCและ

สังเคราะหCจากองคCประกอบท่ีกําหนดตามมาตรฐานวิชาชีพด�านธุรกิจค�าปลีก สรุปสมรรถนะวิชาชีพ

ด�านธุรกิจค�าปลีก 2 ประเภท ได�แก9 1) ประเภทสมรรถนะหลัก 3) ประเภทสมรรถนะวิชาชีพ 

9. สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน หมายถึง ความสามารถในการสร�างองคCความรู� 

และถ9ายทอดสู9ผู�เรียนของผู�สอนเกี่ยวกับวิชาชีพธุรกิจค�าปลีก สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู�วิจัยกําหนด

สมรรถนะการสอนของครู มีดังนี้ 1) การวางแผนการสอน 2) การออกแบบการเรียนรู� 3) การจัด 

การเรียนการสอน 4) การบริหารจัดการชั้นเรียน 5) การพัฒนานวัตกรรม 6) การส9งเสริมการเรียนรู�

ของผู�เรียน 7) การปฏิบัติงานวิชาการ 8) การวัดและประเมินผล 9) การทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู� 

10) การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 11) การประสานงานกับผู�ปกครองและผู�ท่ีเก่ียวข�อง 12) การบริการ

สังคมด�านวิชาการ  

10. กรอบประสิทธิภาพตามมาตรฐานการประเมิน หมายถึง เกณฑCในการวัดและ

ประเมินประสิทธิผลของตัวบ9งชี้สมรรถนะการสอนวิชาชีพด�านธุรกิจค�าปลีก ผู�วิจัยศึกษาแนวคิดของ 

Stufflebleam (2007: 178-180) ได�กําหนดเกณฑCหรือมาตรฐานสําหรับการประเมิน ประกอบด�วย 4 

มาตรฐาน ดังนี้ มาตรฐานการใช�ประโยชนC (Utility standard) มาตรฐานความเป$นไปได� (Feasibility 

standard) มาตรฐานความเหมาะสม (Propriety standard) มาตรฐานความถูกต�อง (Accuracy 

standard)  

11. การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หมายถึง การจัดการศึกษาวิชาชีพท่ีเกิดจาก

ข�อตกลงระหว9างสถานศึกษาอาชีวศึกษากับสถานประกอบการ ในเรื่องการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน 

การจัดแผนการเรียนและการวัดและประเมินผล โดยผู�เรียนใช�เวลาส9วนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษา

และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ  

12. ผู�มีส9วนเก่ียวข�องกับการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หมายถึง 

ผู�บริหาร สถานศึกษา รองผู�อํานวยการฝ�ายวิชาการ ผู�จัดการสถานประกอบการ ผู�ควบคุมการฝBก 

หัวหน�างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ครูผู�สอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ครูฝBกในสถานประกอบการ 

และนักศึกษาฝBกอาชีพ 

13. สถานประกอบการ หมายถึง หน9วยงานท่ีมีลักษณะเป$นบริษัท/ห�าง/ร�าน ท่ีร9วมมือ

กับสถานศึกษาอาชีวศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือจัดการอาชีวศึกษา

และฝBกอบรมวิชาชีพตามหลักเกณฑCท่ีกําหนด 
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวข�อง 
 

 การศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข�องในงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะและตัวบ%งชี้
สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด�านธุรกิจค�าปลีก ผู�วิจัยได�ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี หลักการ 
แนวคิด งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง เนื้อหามีรายละเอียดเรียงลําดับ ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 การพัฒนาสมรรถนะและตัวบ�งช้ีสมรรถนะ 
 ท่ีมาของสมรรถนะ 
 ความหมายของสมรรถนะ 
 ประเภทของสมรรถนะ 
 องค5ประกอบของสมรรถนะ 
 ความสัมพันธ5ระหว%างองค5ประกอบสมรรถนะ 
 วิธีการสร�างสมรรถนะและตัวบ%งชี้สมรรถนะ 
 สังเคราะห5วิธีการสร�างสมรรถนะและตัวบ%งชี้สมรรถนะ 
 การวัดสมรรถนะ 
 การประเมินสมรรถนะและตัวบ%งชี้สมรรถนะ 
 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 ตอนท่ี 2 สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน 
 ความหมายการจัดการเรียนการสอน 
 ประเภทการจัดการเรียนการสอน 
 ตัวชี้วัดการจัดการเรียนการสอน 
 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 สังเคราะห5สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน 
 ตอนท่ี 3 สมรรถนะวิชาชีพด�านธุรกิจค�าปลีก 
 ความหมาย 
 องค5ประกอบของมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 สมรรถนะของผู�สําเร็จการศึกษา 
 มาตรฐานวิชาชีพด�านธุรกิจค�าปลีก 
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 ตอนท่ี 4 การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 หลักการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 ประโยชน5ท่ีได�รับ 
 จุดเด%นและข�อจํากัด 
 การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในประเทศไทย 
 การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีต%างประเทศ 
 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 ตอนท่ี 5 การพัฒนาวิชาชีพเพ่ือการเรียนรู� 
 ความหมาย 
 ประเภท 
 ข้ันตอน 
 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 

ตอนท่ี 1 การพัฒนาสมรรถนะและตัวบ�งช้ีสมรรถนะ 
 

 รายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะและตัวบ%งชี้สมรรถนะ ผู�วิจัยขอนําเสนอ
ในประเด็นต%อไปนี้ คือ ที่มาของสมรรถนะ ความหมายของสมรรถนะ ประเภทของสมรรถนะ 
องค5ประกอบของสมรรถนะ ความสัมพันธ5ระหว%างองค5ประกอบสมรรถนะ วิธีการพัฒนารูปแบบ
สมรรถนะและตัวบ%งชี้สมรรถนะ สังเคราะห5แนวคิดการสร�างรูปแบบสมรรถนะ การวัดสมรรถนะ 
การประเมินสมรรถนะและตัวบ%งชี้สมรรถนะ และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ท่ีมาของสมรรถนะ 
 สมรรถนะของบุคคลเรานั้นมีลักษณะเป<นพฤติกรรมในการทํางานท่ีเก่ียวข�องกับ
ความสําเร็จของงานแต%ไม%ใช%ความรู� ทักษะ/ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืนๆ ของบุคคล แต%เป<น
กลุ%มพฤติกรรมในการทํางานท่ีเกิดจากบุคคลท่ีมีความรู� ทักษะความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืนๆ ท่ี
จําเป<นสําหรับการทํางานให�ประสบความสําเร็จ (สํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน, 2548) 
 ในการประชุมนานาชาติว%าด�วยสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1995 ณ 
กรุงโยฮานเนสเบิร5ก ประเทศแอฟริกาใต�  ได�ร%วมกันกําหนดคุณสมบัติท่ีสําคัญของสมรรถนะไว� 5 ประการ      
พอสรุปได�ดังนี้ (Cooper, 2000) (1) เป<นผลประกอบร%วมกันของทักษะ ความรู� ความสามารถ มิใช%   
ตัวแปรตัวใดตัวหนึ่ง สมรรถนะที่จะก%อให�เกิดการชิงความได�เปรียบอย%างแท�จริงนั้น ไม%ได�เกิด
จากความรู�ความเข�าใจ แต%เป<นผลร%วมกันของสามสิ่งที่ประสานกัน คือ ศีรษะ (ข�อมูล ความรู� 
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สารสนเทศ) มือ (ทักษะ วิธีทํา ขีดความสามารถ) และหัวใจ (ความพร�อม ความมุ%งม่ัน เจตคติ) (2) มี
ผลกระทบต%อการปฏิบัติงานในหน�าท่ีรับผิดชอบ และเป<นสิ่งท่ีสําคัญจําเป<นท่ีจะส%งผลให�การปฏิบัติงาน
ออกมาดีหรือบกพร%องได� (3) มีความสัมพันธ5เชิงสาเหตุต%อความสําเร็จและความล�มเหลวในการทํางาน
หรือสะท�อนให�เห็นถึงสภาพการปฏิบัติงานท่ีดีข้ึน และสามารถปรับปรุงพัฒนาได� (4) สามารถวัดและ
ประเมินโดยการเทียบเคียงกับมาตรฐานท่ีกําหนดไว�หรือสะท�อนถึงการตอบสนองต%อกลยุทธ5 นโยบาย
ขององค5กร โดยมีข�อความเชิงพฤติกรรมท่ีบ%งบอกถึงความสําเร็จ ปานกลาง ดี และดีมากท่ีเหมาะสม
กับระดับตําแหน%งหน�าที่ (5) เอื้อต%อการฝQกฝนพัฒนาให�เกิดขึ้นได� องค5ประกอบของสมรรถนะคือ 
ทักษะ ความรู� ความสามารถ หรือคุณลักษณะอ่ืนๆ ใดท้ังท่ีเป<นสภาพเอ้ือหรือผลท�ายสุดท่ีกําหนดไว�
เพ่ือภาวะปRจจุบันและในอนาคต ถึงอยู%ในวิสัยของพนักงานท่ีจะพัฒนาปรับปรุงได� แต%ก็มีคุณลักษณะ
บางอย%างท่ีตกผลึกและยากต%อการพัฒนา เช%น ค%านิยม ความซ่ือสัตย5 ความอดทน เป<นต�น 
 ต%อมา Parry ได�นําองค5ประกอบของสมรรถนะท้ัง 5 ส%วนของ McClelland ข�างต�นมา
เป<นแนวทางในการกําหนดนิยามของสมรรถนะ (competency) โดยรวมส%วนที่เป<นอัตมโนทัศน5 
(self-concept) บุคลิกลักษณะ (trait) และแรงจูงใจ (Motive) ไว�ด�วยกัน และเรียกท้ังหมดนี้ว%า 
“คุณลักษณะ (attributes)” โดย Parry ให�นิยามสมรรถนะ (competency) ว%า คือกลุ%มของความรู� 
(knowledge) ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะ (Attributes) ท่ีเก่ียวข�องกัน ซ่ึงมีผลกระทบต%องาน
หลักของตําแหน%งงานหนึ่งๆ ซ่ึงกลุ%มความรู� ทักษะ และคุณลักษณะดังกล%าวสัมพันธ5กับผลงานของ
ตําแหน%งงานนั้นๆ และสามารถวัดผลเทียบกับมาตรฐานท่ีเป<นท่ียอมรับและเป<นสิ่งท่ีสามารถเสริมสร�าง
ข้ึนได� โดยผ%านการฝQกอบรมและการพัฒนา” 
 แนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะในการทํางาน คือ การกําหนดสมรรถนะให�มีความเหมาะสมใน   
แต%ละองค5กร ซ่ึง Shermon (2004) อธิบายไว� หลักการกําหนดสมรรถนะสําหรับองค5กรนั้นต�องมา
จากวิสัยทัศน5 พันธกิจ และกลยุทธ5 การดําเนินการขององค5กร ซ่ึงข�อกําหนดนี้มีความเชื่อมโยงกับ
คุณค%า สมรรถนะหลัก ทิศทางของกลยุทธ5 และเป<นส%วนสําคัญของการพัฒนา ความเชื่อมโยงสัมพันธ5นี้
จะนําไปสู%กระบวนการกําหนดสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคคลกร ซ่ึงหมายถึง ทักษะและ
ความสามารถในการปฏิบัติงานส%วนต%างๆ โดย นิสดารก5 เวชยานนท5 (2550) สรุปว%า องค5ประกอบของ
ตัวแบบสมรรถนะความสามารถท่ีติดตัวมา (innate) และความสามารถท่ีสร�างข้ึน (acquired) 
 แนวคิดเก่ียวกับตัวแบบสมรรถนะนั้น มีการศึกษาและพัฒนามาเป<นระยะๆ ซ่ึง นิสดารก5    
เวชยานนท5 (2550) ได�สรุปว%า มี 2 แนวคิดท่ีสําคัญ คือ แนวคิดตัวแบบสมรรถนะของอังกฤษและ
สหรัฐอเมริกา แนวคิดเก่ียวกับตัวแบบสมรรถนะของอังกฤษ จะกําหนดมาตรฐานของสมรรถนะ
ในอาชีพโดยเน�นท่ีผลลัพธ5 (outcome) ของการปฏิบัติงานท่ีได�รับการพัฒนาข้ึนจากทุกอาชีพและเป<น
ท่ียอมรับในวิชาชีพนั้นๆ วิธีการได�มาซ่ึงมาตรฐานนี้เกิดจากการวิเคราะห5หน�าท่ีงาน (functional analysis) 
ตามมาตรฐานสมรรถนะ ตัวของผลลัพธ5จะแสดงในส%วนที่เป<นเกณฑ5ของผลงาน (performance 
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criteria) ส%วนแนวคิดเก่ียวกับตัวแบบสมรรถนะของสหรัฐอเมริกาจะเน�นท่ีความสามารถท่ีจําเป<นต�อง
มีคุณลักษณะต%างๆ ในการปฏิบัติงานให�ประสบความสําเร็จ 
 
ความหมายของสมรรถนะ 
 สํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน (ก.พ.) (2548: 4) ได�กําหนดนิยาม
ความหมายของสมรรถนะว%าเป<น คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีเป<นผลมาจากความรู� ทักษะ/ความสามารถ 
และคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่ทําให�บุคคลสามารถสร�างผลงานได�โดดเด%นกว%าเพ่ือนร%วมงานอ่ืนๆ ในองค5กร 
กล%าวคือ การท่ีบุคคลจะแสดงสมรรถนะใดสมรรถนะหนึ่งได� มักจะต�องมีองค5ประกอบของท้ังความรู� 
ทักษะ/ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆ ตัวอย%างเช%น สมรรถนะการบริการท่ีดีซ่ึงอธิบายว%า 
“สามารถให�บริการท่ีผู�รับบริการต�องการได�” นั้น หากขาดองค5ประกอบต%างๆ ได�แก% ความรู�ในงาน 
หรือ ทักษะท่ีเก่ียวข�อง เช%น อาจต�องหาข�อมูลจากคอมพิวเตอร5 และคุณลักษณะของบุคคลท่ีเป<นคนใจเย็น 
อดทน ชอบช%วยเหลือผู�อ่ืนแล�ว บุคคลก็ไม%อาจจะแสดงสมรรถนะของการบริการท่ีดีด�วยการให�บริการ
ท่ีผู�รับบริการต�องการได� 
 โบยาทิส (Boyatizis, 1982) กล%าวว%า สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
(Underlying Characteristic) ของบุคคล ประกอบด�วย แรงจูงใจ (Motive) อุปนิสัย (Trait) ทักษะ 
(Skill) จินตภาพส%วนตน (Self-Image) หรือบทบาทสังคม (Social Role) หรือองค5ความรู� (Body of 
Knowledge) ซึ่งบุคคล จําเป<นต�องใช�ในการปฏิบัติงานเพื่อให�ได�ผลงานสูงกว%า/เหนือกว%าเกณฑ5
เปvาหมายท่ีกําหนดไว� 
 เท้ือน ทองแก�ว (2556) สมรรถนะ (competency) เป<นปRจจัยในการทํางานท่ีเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข%งขันให�แก%องค5การ  โดยเฉพาะการเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารทรัพยากร
มนุษย5 เพราะสมรรถนะเป<นปRจจัยช%วยให�พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อให�ส%งผลไปสู%การพัฒนา
องค5การ องค5การต%าง ๆ จึงพยายามเอาสมรรถนะมาใช�เป<นปRจจัยในการบริหารองค5การในด�านต%าง ๆ 
เช%น การบริหารทรัพยากรมนุษย5  การพัฒนาหลักสูตร  การพัฒนางานบริการ  หรือการพัฒนาภาวะ
ผู�นําของผู�บริหาร 
 แมคเคิลแลน (McClelland, 1970) เชาวน5ปRญญาเป<นสมรรถนะพ้ืนฐาน (Threshold 
Competency) ท่ีบุคคลท่ีปฏิบัติงานต�องมีแต%เม่ือบุคคลมีเชาวน5ปRญญาในระดับหนึ่งแล�ว ผลการปฏิบัติ
ของเขาก็ไม%สัมพันธ5กับเชาวน5ปRญญาอีกต%อไป (อธิบายได�ว%า ผู�ปฏิบัติงานทุกคนต�องเป<นคนฉลาด     
ทุกคน แต%คนท่ีฉลาดทุกคนอาจไม%ได�มีผลการปฏิบัติงานดีเด%นทุกคน สิ่งท่ีแยกระหว%างผู�ท่ีฉลาดและมี
ผลการปฏิบัติงานดี กับผู�ท่ีฉลาดและมีผลการปฏิบัติงานในระดับปานกลางคือสมรรถนะ) 
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 สก็อต บี พารี (Parry, 2000) นิยามสมรรถนะว%าคือ กลุ%มของความรู� (knowledge) 
ทักษะ (skills) และคุณลักษณะ (attributes) ท่ีเก่ียวข�องกัน ซ่ึงมีผลกระทบต%องานหลักของตําแหน%ง
งานหนึ่งๆ โดยกลุ%มความรู� ทักษะ และคุณลักษณะดังกล%าว สัมพันธ5กับผลงานของตําแหน%งงานนั้นๆ 
และสามารถวัดผลเทียบกับมาตรฐานท่ีเป<นท่ียอมรับ และเป<นสิ่งท่ีสามารถเสริมสร�างข้ึนได� โดยผ%าน
การฝQกอบรมและการพัฒนา 
 สเปนเซอร5และสเปนเซอร5 (Spencer and Spencer, 1993) กล%าวว%า สมรรถนะ 
หมายถึง คุณลักษณะพ้ืนฐาน (Underlying Characteristic) ของบุคคล ได�แก% แรงจูงใจ (Motive) 
อุปนิสัย (Trait) อัตมโนทัศน5 (Self-Concept) ความรู� (Knowledge) และทักษะ (Skill) ซ่ึง
คุณลักษณะเหล%านี้จะเป<นตัวผลักดันหรือมีความสัมพันธ5เชิงเหตุผล (Causal Relationship) ให�บุคคล
สามารถปฏิบัติงานตามหน�าท่ีความรับผิดชอบ หรือสถานการณ5ต%างๆ ได�อย%างมีประสิทธิภาพและ/
หรือสูงกว%าเกณฑ5อ�างอิง (Criterion-Reference) หรือเปvาหมายท่ีกําหนดไว�  
 กฤษมันต5 วัฒนาณรงค5 (2556) ให�ความหมายของ สมรรถนะ โดยแปลมาจากคําว%า 
Competence หรือ Competency ซ่ึงหมายถึง ความสามารถในการทําบางสิ่งบางอย%างได�เป<นอย%างดี   
(the ability to do something well: จาก Longman Dictionary) ในท่ีนี้กล%าวถึงความสามารถใน
การทํางานหรือการประกอบอาชีพเป<นสําคัญ ซึ่งในการทํางานหรือการประกอบอาชีพนั้นต�องใช�
ความสามารถในการทํางานได� เรียกว%าเป<นคนที่มีสมรรถนะในการทํางาน และในทางตรงข�ามถ�า
บุคคลใดไม%สามารถทํางานได�ก็เรียกว%าเป<นคนไม%มีสมรรถนะ การสร�างเสริมให�คนมีความสามารถ
ในการทํางานเป<นการสร�างสมรรถนะให�เกิดข้ึนในตัวบุคคล และการออกแบบสมรรถนะ รวมถึงการ
ฝQกอบรมคนให�มีสมรรถนะสําหรับการทํางานจึงเป<นสาระสําคัญของการจัดการเรียนการสอนทางด�าน
อาชีวศึกษาและการฝQกอาชีพ (Vocational Education and Training หรือ VET) 
 วูดรัฟ (Woodruff, 1991) ได�กล%าวว%าสมรรถนะน%าจะนําไปใช�ในความหมายได� 2 นัยยะ 
คือ (1) เป<นความสามารถของบุคคลท่ีจะปฏิบัติงานให�ได�ตามมาตรฐานท่ีกําหนด (2) เป<นกลุ%ม (set) 
ของพฤติกรรมของบุคคลท่ีถูกนําเอามาใช�ในการทํางานตามหน�าท่ีท่ีได�รับด�วยความสามารถ 
 ฟ�ลด5และไดรเดล (Field and Drydale) ได�กล%าวถึง มาตรฐานสมรรถภาพ ไว�ว%า เป<น
การเตรียมเนื้อหาความรู� ทักษะ และนําไปใช�เพ่ือเป<นมาตรฐานการทํางานท่ีสัมพันธ5กันใน 3 ลักษณะ 
ดังนี้ (1) มาตรฐานทางอุตสาหกรรม (Industry  Standard) ถือเป<นพ้ืนฐานท่ียึดพ้ืนฐานสมรรถนะท่ี
อุตสาหกรรมเฉพาะสาขา เฉพาะกลุ%มรับรอง เป<นศูนย5รวมของมาตรฐานเฉพาะกลุ%มครอบคลุม
อุตสาหกรรมหลายๆ สาขา ท่ีมีลักษณะการทํางานใกล�เคียงกัน ต�องใช�พ้ืนฐานความสามารถจํานวนหนึ่ง
ร%วมกัน ซ่ึงแตกต%างจากกลุ%มอุตสาหกรรมอ่ืนและคณะกรรมการให�การรับรอง เช%น มาตรฐานช%างยนต5 
มาตรฐานช%างไฟฟvา (2) มาตรฐานระหว%างอุตสาหกรรม (Cross-Industry Standard) เป<นมาตรฐานท่ี
มีพ้ืนฐานสมรรถนะระหว%างกลุ%มอุตสาหกรรมหนึ่งๆ เช%น กลุ%มอุตสาหกรรมเหล็กกับกลุ%มอุตสาหกรรม
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ข้ึนรูปโลหะ มีสมรรถนะบางประการที่ช%างต�องร%วมกัน ไม%ว%าจะเป<นการทํางานในวงการเหล็ก 
หรือวงการอุตสาหกรรมข้ึนรูปโลหะ จําเป<นต�องกําหนดมาตรฐานของสมรรถนะนี้เพ่ือประโยชน5ในการ
โยกย�ายถ%ายเทแรงงานระหว%างกลุ%มอุตสาหกรรม และเพื่อความสะดวกในการจัดฝQกอบรมเพื่อ
เพิ่มสมรรถนะจะได�ไม%ต�องเริ่มจากศูนย5เสมอไป (3) มาตรฐานทางการค�า (Enterprise Standard) 
เป<นมาตรฐานของสมรรถนะท่ีต�องใช�ในการทํางานอุตสาหกรรมเฉพาะแห%ง เฉพาะราย ซ่ึงความจําเป<น
ของอุตสาหกรรมนั้นๆ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข%งขั้นได�ในตลาดเสรี มาตรฐานทางการค�า
อาจกําหนดข้ึนได�ใน 3 ลักษณะคือ 1) กําหนดรายละเอียดเพ่ิมเติม ลงในมาตรฐานอุตสาหกรรมท่ีผ%าน
การรับรองแล�ว 2) เพ่ิมหน%วยย%อยๆ ของสมรรถนะลงในมาตรฐานอุตสาหกรรม เพ่ือให�ครอบคลุม
มาตรฐานเฉพาะของธุรกิจอุตสาหกรรมนั้นๆ 3) นําเอาหน%วยย%อยๆ ของมาตรฐานอุตสาหกรรมต%างๆ 
มาแยกแยะ และจัดกลุ%มยุบรวมใหม% เป<นหน%วยของสมรรถนะชุดใหม%ท่ีเหมาะกับอุตสาหกรรมหนึ่ง  
 เท้ือน ทองแก�ว (2556) กล%าวว%า ระบบสมรรถนะในการทํางาน (Competency Model) 
เป<นเครื่องมือบริหารจัดการ ทรัพยากรมนุษย5ท่ีสําคัญอย%างหนึ่งท่ีผู�บริหารทุกระดับสามรถนํามาใช�ใน
การสรรหา รักษา และพัฒนาบุคลากรให�มีความรู� ทักษะ และความสามารถและบุคลิกลักษณะเฉพาะ
ตรงตามท่ีตําแหน%งกําหนดเพ่ือให�ปฏิบัติหน�าท่ีได�ตามผลตามท่ีคาดหวัง 
 นิสดารก5 เวชยานนท5 (2550) สรุปว%า ตัวแบบสมรรถนะ (competency model) เป<น
การรวบรวมคุณลักษณะทางความรู� ทักษะ และคุณลักษณะที่จําเป<นต%อการทํางานในบทบาทใด
บทบาทหนึ่งอย%างมีประสิทธิภาพและนําไปใช�เป<นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย5เพ่ือการ
คัดเลือก การพัฒนา การประเมินผล และการจัดทําแผนสืบทอดตําแหน%ง 
 สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ (2550) ให�ความหมายของตัวแบบสมรรถนะ ไว�ว%า คือ รูปแบบ
การจัดกลุ%มสมรรถนะขององค5กรหรือหน%วยงานหนึ่งๆ โดยรูปแบบดังกล%าวมักเกิดจากการนําวิสัยทัศน5 
พันธกิจ ค%านิยมหลัก หรือแผนกลยุทธ5ขององค5กรมาพิจารณาร%วมกับงานในฝ�ายต%างๆ ขององค5กร  
 สรุปความหมายของตัวแบบสมรรถนะได�ว%า หมายถึง รูปแบบการจัดกลุ%มสมรรถนะของ
องค5กรหรือหน%วยงานหนึ่งๆ โดยรูปแบบดังกล%าวมักเกิดจากการนําวิสัยทัศน5 พันธกิจ ค%านิยมหลัก 
กลยุทธ5และลักษณะของงานมากําหนดคุณลักษณะท่ีจําเป<นต%อการปฏิบัติงานของบุคลากรในบทบาทใด
บทบาทหนึ่งอย%างมีประสิทธิภาพและนํามาใช�เป<นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย5ขององค5กร
และเป<นความสามารถในวิชาชีพด�านความรู� ทักษะวิชาชีพ และเจตคติท่ีผู�ปฏิบัติงานต�องมีอย%างเพียงพอ           
ท่ีจะทํางานในอาชีพเพ่ือให�ผลลัพธ5จากการปฏิบัติงานนั้นได�สําเร็จได�ดีและมีประสิทธิภาพ 
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ประเภทของสมรรถนะ 
 มีนักวิชาการหลายท%าน (ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2546; รัชนีวรรณ วนิชย5ถนอม, 2547; 
ชัชรินทร5 ชวนวัน, 2547; สํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน, 2548) แบ%งประเภทของ
สมรรถนะออกเป<น 2 ประเภท คือ (1) สมรรถนะหลัก (Core competencies) เป<นสมรรถนะร%วมท่ี
ทุกคนในองค5กรต�องมีเพ่ือทําให�องค5กรสามารถดําเนินการได�สําเร็จตามเปvาหมาย โดยสมรรถนะหลัก
ของบุคคลนั้นจะสัมพันธ5เชื่อมโยงกับสมรรถนะหลักขององค5กรด�วย (2) สมรรถนะประจําลักษณะงาน
หรือสายงาน (Functional competencies) เป<นสมรรถนะท่ีบุคคลในแต%ละลักษณะงานหรือสายงาน
ต�องมีเพ่ิมเติมจากสมรรถนะหลัก โดยแตกต%างกันไปตามลักษณะงานหรือสายงาน 
 นิสดารก5  เวชยานนท5 (2550) สรุปว%า ตัวแบบสมรรถนะ ประกอบด�วย (1) สมรรถนะหลัก 
(core competency) ซ่ึงเป<นสมรรถนะท่ีบุคลากรทุกตําแหน%งงานควรมี (2) สมรรถนะทางด�าน
วิชาชีพ (professional competency) ซ่ึงเป<นความสามารถในการบริหารตามระดับตําแหน%งและ
หน�าท่ีความรับผิดชอบ (3) สมรรถนะตามตําแหน%งงาน (functional competency) ซ่ึงเป<น
สมรรถนะท่ีบุคลากรต�องมีในตําแหน%งงานเพ่ือให�สามารถทํางานได�ดี  
 สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ (2550) สรุปว%า ตัวแบบสมรรถนะมักจะประกอบด�วยประเภท
(category) หรือกลุ%ม (group) ของสมรรถนะ ประมาณ 2-4 กลุ%ม ซ่ึงเรียกแต%ละกลุ%มของสมรรถนะว%า 
cluster โดยท่ีแต%ละ cluster ประกอบด�วยสมรรถนะ ประมาณ 2-5 ตัว โดยสรุปรูปแบบของตัวแบบ
สมรรถนะ ประกอบด�วย (1) สมรรถนะหลัก (core competency) ซ่ึงเป<นสมรรถนะท่ีสะท�อนค%านิยม
หลักท่ีมีความสําคัญต%อการปฏิบัติของบุคลากรทุกคนในองค5กร ท่ีองค5กรคาดหวังให�บุคลากรทุกคน
ต�องมี (2) สมรรถนะในการบริหารจัดการ (managerial competency) ซ่ึงเป<นทักษะด�านการบริหาร
จัดการท่ีบุคลากรระดับหัวหน�างานต�องมี (3) สมรรถนะตามตําแหน%งงาน (functional competency) 
ซึ่งเป<นสมรรถนะที่เกี่ยวข�องกับความรู�และทักษะของแต%ละกลุ%มงาน (4) สมรรถนะของงานหรือ
สมรรถนะทางด�านเทคนิค (job or technical competency) ซ่ึงเป<นสมรรถนะท่ีเก่ียวข�องโดยตรง
กับความรู�และทักษะท่ีจําเป<นในการปฏิบัติงานของบุคลากรตามตําแหน%งงาน (5) สมรรถนะส%วนบุคคล 
(personal attributes) ซ่ึงเป<นคุณลักษณะของบุคลากรแต%ละคนซ่ึงมีผลอย%างมากต%อเจตคติในการ
ทํางานและความสําเร็จในงานของบุคคล ๆ นั้น เช%น ความซ่ือสัตย5 ความมุ%งม่ันสู%ความสําเร็จ ความ
อดทนต%อแรงกดดัน เป<นต�น 
 ณรงค5วิทย5  แสนทอง (2547) แบ%งประเภทของสมรรถนะออกเป<น 3 ส%วน คือ         
(1) สมรรถนะหลัก หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนท่ีสะท�อนให�เห็นถึงความรู� ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ
และอุปนิสัยของคนในองค5กรโดยรวมท่ีจะช%วยสนับสนุนให�องค5กรบรรลุเปvาหมายตามวิสัยทัศน5 
(2) สมรรถนะเก่ียวกับงาน หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนท่ีสะท�อนให�เห็นถึงความรู� ทักษะ ทัศนคติ 
ความเชื่อและอุปนิสัยท่ีช%วยส%งเสริมให�บุคคลนั้นสามารถทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งได�โดดเด%นกว%าคนท่ัวไป 
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 การพัฒนารูปแบบสมรรถนะ นิสดารก5 เวชยานนท5 (2550) สรุปว%า มี 2 วิธีแบบท่ีสําคัญ 
ได�แก% การพัฒนารูปแบบสมรรถนะตามมาตรฐานของอังกฤษและการพัฒนารูปแบบ สมรรถนะ ตาม
มาตรฐานของสหรัฐอเมริกา โดยแต%ละรูปแบบมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

1. การพัฒนารูปแบบสมรรถนะของอังกฤษ จะทําการวิเคราะห5หน�าท่ีของงานในแต%ละระดับ
ของกิจกรรมต%างๆ จากจุดประสงค5ของกิจกรรม จํานวนบทบาทในงานท่ีสําคัญและวิเคราะห5ไปถึง
หน%วยสมรรถนะ (unit of competency) โดยในแต%ละหน%วยของสมรรถนะจะมีองค5ประกอบของ
สมรรถนะ (element of competency) อีกหลายองค5ประกอบ ดังท่ีแสดงในแผนภาพ 

 
 

ภาพท่ี 2 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานของอังกฤษ 
 

  การพัฒนารูปแบบสมรรถนะของสหรัฐอเมริกา จะพัฒนาตัวแบบสมรรถนะโดย
คํานึงถึงคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม ท่ีทําให�บุคคลปฏิบัติหน�าท่ีตามแต%ละกลุ%มงานให�สามารถปฏิบัติงาน
ได�อย%างโดดเด%น โดยมีองค5ประกอบดังแผนภาพ  
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ภาพท่ี 3 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานของอเมริกา 
  
  จากการศึกษาเก่ียวกับตัวแบบสมรรถนะ ผู�วิจัยสามารถสรุปและนํามาใช�ในการกําหนด
กรอบแนวคิดการวิจัยได�ว%า ตัวแบบและกลุ%มสมรรถนะว%าควร ประกอบด�วย (1) ตัวแบบและกลุ%ม
สมรรถนะหลัก (core competency) (2) ตัวแบบและกลุ%มสมรรถนะตามตําแหน%งงาน (functional 
competency) (3) ตัวแบบและกลุ%มสมรรถนะตามคุณลักษณะส%วนบุคคล (personal attributes) 
(4) ตัวแบบและกลุ%มสมรรถนะตามวิชาชีพ (professional competency) 
 
องค2ประกอบของสมรรถนะ 
 หลักตามแนวคิดของเดวิด ซี แมคเคิลแลนด5 David C. McClelland (1970) มี 5 ส%วน 
คือ (1) ความรู� (knowledge) คือ ความรู�เฉพาะในเรื่องท่ีต�องรู� เป<นความรู�ท่ีเป<นสาระสําคัญ เช%น 
ความรู�ด�านเครื่องยนต5 เป<นต�น (2) ทักษะ (skill) คือ สิ่งท่ีต�องการให�ทําได�อย%างมีประสิทธิภาพ เช%น 
ทักษะทางคอมพิวเตอร5 ทักษะทางการถ%ายทอดความรู� เป<นต�น ทักษะท่ีเกิดได�นั้นมาจากพ้ืนฐานทาง
ความรู� และสามารถปฏิบัติได�อย%างคล%องแคล%วว%องไว (3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง (self-
concept) คือ เจตคติ ค%านิยม และความคิดเห็นเก่ียวกับภาพลักษณ5ของตนหรือสิ่งท่ีบุคคลเชื่อว%า
ตนเองเป<น เช%น ความม่ันใจในตนเอง เป<นต�น (4) บุคลิกลักษณะประจําตัวของบุคคล (traits) เป<นสิ่งท่ี
อธิบายถึงบุคคลนั้น เช%น คนท่ีน%าเชื่อถือและไว�วางใจได�หรือมีลักษณะเป<นผู�นํา เป<นต�น (5) แรงจูงใจ/

 



28 

 

เจตคติ (motives/attitude) เป<นแรงจูงใจหรือแรงขับภายใน ซ่ึงทําให�บุคคลแสดงพฤติกรรมท่ีมุ%งไปสู%
เปvาหมายหรือมุ%งสู%ความสําเร็จ เป<นต�น 
 เท้ือน ทองแก�ว (2556) กล%าวว%า ระบบสมรรถนะในการทํางาน (Competency Model) 
เป<นเครื่องมือบริหารจัดการ ทรัพยากรมนุษย5ท่ีสําคัญอย%างหนึ่งท่ีผู�บริหารทุกระดับสามรถนํามาใช�ใน
การสรรหา รักษา และพัฒนาบุคลากรให�มีความรู� ทักษะ และความสามารถและบุคลิกลักษณะเฉพาะ
ตรงตามท่ีตําแหน%งกําหนดเพื่อให�ปฏิบัติหน�าที่ได�ตามผลตามที่คาดหวัง ประกอบด�วย (1) ความรู� 
(Knowledge) หมายถึง ความรู�ที่จําเป<นในการปฏิบัติหน�าท่ี ถ�าไม%มีความรู�พนักงานก็ไม%สามารถ
ปฏิบัติหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบได�อย%างถูกต�อง ความรู�นี้มักจะได�จากการศึกษา อบรม สัมมนา รวมไปถึงการ
แลกเปลี่ยนความรู�กับผู�มีความรู�ในด�านนั้นๆ (2) ทักษะ (Skills) หมายถึงทักษะ ความสามารถเฉพาะท่ี
จําเป<นในการปฏิบัติหน�าท่ี ถ�าไม%มีทักษะแล�วก็ยากท่ีทําให�พนักงานทํางานให�มีผลงานออกมาดีและ
ตามเปvาหมายท่ีกําหนดไว�ได� ทักษะนี้มักจะได�มาจากการฝQกฝนหรือกระทําซํ้าๆ อย%างต%อเนื่องจนทําให�
เกิดความชํานาญในสิ่งนั้น (3) คุณลักษณะส%วนบุคคล (Personal Attribute) หมายถึง คุณลักษณะ 
ความคิด ทัศนคติ (4) ค%านิยม แรงจูงใจและความต�องการส%วนตัวของบุคคล คุณลักษณะเป<นสิ่งท่ีติดตัว
และเปลี่ยนแปลงได�ไม%ง%ายนัก คุณลักษณะท่ีไม%เหมาะสมกับหน�าท่ีมักจะก%อให�เกิดปRญหาในการทํางาน 
และทําให�งานไม%ประสบผลสําเร็จตามเปvาหมาย  
 โดยท่ี ความรู� (knowledge) และทักษะ (skill) ผู�เรียนสามารถพัฒนาข้ึนได� ด�วยวิธีการ
ศึกษาค�นคว�าหรือประสบการณ5ตรงและมีการฝQกฝนจนเกิดความชํานาญ โดยแนวคิดของแมคเคิลแลนด5
นั้น เห็นว%าควรจะรวมส%วนประกอบท่ีเป<นความคิดเก่ียวกับตนเอง คุณลักษณะและแรงจูงใจเข�าเป<น
กลุ%มเรียกว%า คุณลักษณะ (attributes) ดังนั้น บางครั้งเม่ือพูดถึงองค5ประกอบของสมรรถนะจึงมีเพียง 
3 ส%วน คือ ความรู� ทักษะ คุณลักษณะ ซ่ึงตามทัศนะของแมคเคิลแลนด5กล%าวว%า สมรรถนะเป<น
ส%วนประกอบขึ้นมาจากความรู� ทักษะ และเจตคติ/แรงจูงใจ และก%อให�เกิดสมรรถนะ โดย
ความสัมพันธ5ขององค5ประกอบต%างๆ ของสมรรถนะนั้นนิยมทําการอธิบายด�วยโมเดลภูเขาน้ําแข็ง 
(Iceberg  Model) ดังแผนภาพ 
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ภาพท่ี 4 ความสัมพันธ5ขององค5ประกอบต%าง ๆ ของสมรรถนะ 
ท่ีมา: สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, “Competency: เครื่องมือการบริหารท่ีปฏิเสธไม%ได�,” Productivity 

9, 53 (2547): 20-25 
 

 ความแตกต%างระหว%างบุคคลเปรียบเทียบได�กับภูเขาน้ําแข็ง โดยส%วนที่เห็นได�ง%ายและ
พัฒนาได�ง%าย โดยการศึกษาค�นคว�า คือ ส%วนท่ีลอยอยู%เหนือน้ํา นั่นคือ องค5ความรู� (Knowledge) 
ท่ีมาจากการศึกษาค�นคว�าและทักษะต%างๆ (Skills) ท่ีบุคคลมีอยู% ส%วนท่ีมองเห็นได�ยากอยู%ใต�ผิวน้ํา 
ได�แก% แรงจูงใจ (Motives) คุณลักษณะภายในหรืออุปนิสัย (Traits) ภาพลักษณ5ภายใน (Self-Image) 
บทบาททางสังคม (Social Role) ซ่ึงส%วนท่ีอยู%ใต�น้ํานั้นมีผลต%อพฤติกรรมในการทํางานของบุคคล
อย%างมากและเป<นท่ีพัฒนาได�ยากมาก (สํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน, 2548) ดังนั้น ใน
การทํางานของแต%ละบุคคลนั้นข้ึนอยู%กับคุณลักษณะท่ีมีอยู%ท้ังในส%วนเหนือน้ําและใต�น้ํา โดยในส%วน
เหนือน้ํานั้นในแต%ละบุคคลมีปริมาณท่ีไม%แตกต%างกันเนื่องจากสามารถพัฒนาได�ง%าย แต%ในส%วนท่ีอยู%ใต�น้ํา
นั้นบุคคลใดท่ีมีปริมาณมากก็จะได�เปรียบและสามารถทํางานได�ดีกว%าผู�ท่ีมีปริมาณอยู%น�อย 
 
ความสัมพันธ2ระหว�างองค2ประกอบสมรรถนะ  
 Schoonover Associates ได�อธิบายถึงความแตกต%างระหว%างสมรรถนะ (Competency) 
กับความรู� (Knowledge) ทักษะ (Skill) และแรงจูงใจ (Motive) ในเชิงเปรียบเทียบ พอสรุปได�ดังนี้ 
(กรมการแพทย5, 2549) 
 สมรรถนะ (Competency)  กับ ความรู � (Knowledge) จากความหมายของ
สมรรถนะนั้นจะเป<นพฤติกรรมท่ีก%อให�เกิดผลงานท่ีดีเลิศเท%านั้น ดังนั้น ความรู�เพียงอย%างเดียวไม%ถือว%า
เป<นสมรรถนะ เว�นเสียแต%ความรู�ในเรื่องนั้นๆ สามารถนํามาประยุกต5หรือนํามาใช�กับพฤติกรรม ซ่ึง 
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ทําให�เกิดความสําเร็จในงาน จึงถือว%าเป<นส%วนหนึ่งของสมรรถนะ ตัวอย%างเช%น ความรู�เก่ียวกับความไม%
แน%นอนของราคาในตลาด ถือว%าเป<นความรู� แต%ความสามารถในการนําความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับ
ความไม%แน%นอนของราคาในตลาดมาพัฒนารูปแบบของการกําหนดราคาได�นั้น ถือว%าเป<น สมรรถนะ 
 สมรรถนะ (Competency)  กับ ทักษะ (Skill) สมรรถนะมีความเก่ียวข�องกับทักษะ 
แต%สมรรถนะจะหมายถึงการใช�ทักษะท่ีก%อให�เกิดความสําเร็จในงานอย%างชัดเจน ดังนั้น ทักษะเพียง
อย%างเดียวไม%ถือว%าเป<นสมรรถนะ ตัวอย%างเช%น ความสามารถในการนําเสนอผลิตภัณฑ5ใหม% ถือว%าเป<น
ทักษะแต%ความสามารถในการวางตําแหน%งผลิตภัณฑ5ใหม%ในตลาดให�แตกต%างจากคู%แข%ง ถือว%า
เป<นสมรรถนะ 
 สมรรถนะ (Competency)  กับ แรงจูงใจ (Motive) สมรรถนะไม%ใช%แรงจูงใจหรือ
ทัศนคติ แต%เป<นแรงขับภายใน ซ่ึงทําให�บุคคลแสดงพฤติกรรมท่ีตนมุ%งหวัง ไปสู%สิ่งท่ีเป<นเปvาหมาย 
ตัวอย%างเช%น การต�องการความสําเร็จ ถือว%าเป<นแรงจูงใจแต%ความสามารถในการทํางานให�สําเร็จได�
ตรงตามเวลาท่ีกําหนด ถือว%าเป<นสมรรถนะ 
 
สังเคราะห2องค2ประกอบของสมรรถนะ  
 มีนักวิชาการหลายท%านได�กล%าวถึง องค5ประกอบสมรรถนะ ซึ่งผู�วิจัยนํามาสรุปและ
สังเคราะห5เป<นตารางมีรายละเอียด ดังนี้ (1) โบยาทิส (Boyatis, 1982) สรุปว%า สมรรถนะ
ประกอบด�วยแรงจูงใจ (motives) อุปนิสัย (traits) บทบาททางสังคม (social role) ความรู� 
(knowledge) และคุณลักษณะส%วนบุคคล (personal attribute) (2)  ส เปนเซอร5 และสเปนเซอร5 
(Spencer & Spencer, 1993) สรุปว%า สมรรถนะประกอบด�วย แรงจูงใจ (motives) อุปนิสัย (traits) 
ความคิดเก่ียวกับตนเอง (self-concept) ความรู� (knowledge) และทักษะ (skill) (3) โกลแมน 
(Goleman, 1996) ได�กล%าวถึงสมรรถนะของบุคคล (personal competency) ประกอบด�วย ความ
ตระหนักแห%งตน (self-awareness) แรงจูงใจ (motivation) ความมีระเบียบแห%งตน (self-
regulation) ทักษะทางสังคม (social skills) และความเห็นอกเห็นใจผู�อ่ืน (empathy) (4) มานุสและมอร5 
(Manus and MORH, 1997) อธิบายว%าลักษณะของสมรรถนะ ประกอบด�วย ความรู� (knowledge) 
ทักษะ (skill) คุณลักษณะส%วนบุคคล (personal attribute) และความถนัด (aptitude) (5) เชอร5มอน 
(Shermon, 2004) อธิบายว%าลักษณะของสมรรถนะ ประกอบด�วย ความรู� (knowledge) ทักษะ 
(skills) อุปนิสัย (trait) บทบาททางสังคม (social role) ภาพลักษณ5แห%งตน (self-image) และ
แรงจูงใจ (motive) (6) ศิริชัย  กาญจนวาสี (2546) สรุปว%า สมรรถนะประกอบด�วยความรู� 
(knowledge) ทักษะ (skills) และคุณลักษณะส%วนบุคคล (personal attribute) (7) นิสดารก5 เวชยานนท5 
(2549) สรุปว%า สมรรถนะประกอบด�วย แรงจูงใจ (motives) อุปนิสัย (traits) ความรู� (knowledge) 
ทักษะ (skills) และความคิดเก่ียวกับตนเอง (self-concept) (8) อาภรณ5 ภู%วิทยาพันธุ5 (2551) สรุปว%า 
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ลักษณะของสมรรถนะเป<นพฤติกรรมท่ีแสดงออกของคนโดยสะท�อนถึง ความรู� (knowledge) ทักษะ 
(skills) และคุณลักษณะส%วนบุคคล (personal characteristics) (9)  เท้ือน ทองแก�ว (2556) สรุปว%า 
สมรรถนะประกอบด�วย ความรู� ทักษะ คุณลักษณะส%วนบุคคล 
 
ตารางท่ี 1 แสดงสรุปองค5ประกอบของสมรรถนะ  
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คุณลักษณะส%วนบุคคล (personal 
attribute) 

  �   �  � � 

 
 จากการศึกษาเกี่ยวกับองค5ประกอบสมรรถนะ ผู�วิจัยสามารถสรุปและนํามาใช�ใน
การกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยได�ว%า  องค5ประกอบของสมรรถนะประกอบด�วย ความรู� (knowledge) 
ทักษะ (skills) และคุณลักษณะส%วนบุคคล (personal attribute) 
 
วิธีการสร�างสมรรถนะและตัวบ�งข้ีสมรรถนะ 
 การกําหนดสมรรถนะ / ตัวบ%งชี้ หรือการสร�างรูปแบบสมรรถนะ (competency 
model) จะเริ่มจากการนําวิสัยทัศน5 (vision) พันธกิจ (mission) ค%านิยม (values) ขององค5กรมา
เป<นแนวทางในการกําหนดสมรรถนะเพ่ือนําไปสู%เปvาหมายขององค5กร แล�วจะใช�ความรู� ทักษะ เจตคติ 
และคุณลักษณะอะไรที่จะผลักดันให�บรรลุเปvาหมายขององค5กร จากสมรรถนะหลักก็มาพิจารณา
สมรรถนะของหน�าท่ีของบุคคลในองค5การตามตําแหน%งต%างๆ ซ่ึงจะต�องสอดคล�องกับสมรรถนะของ
บุคคล สมรรถนะของบุคคลกับสมรรถนะหน�าท่ีจะไปในทางเดียวกัน งานต%างๆ ก็จะไปในทางเดียวกัน
ด�วย ดังเช%นแผนภาพ 
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ภาพท่ี 5 การกําหนดสมรรถนะ  
ท่ีมา: เท้ือน ทองแก�ว, สมรรถนะ: หลักการและแนวปฏิบัติ, เข�าถึงเม่ือ 11 พฤศจิกายน 2556, เข�าถึง
ได�จาก http://competency.rmutp.ac.th/  
 
 แต%หากมองในทิศทางกลับกัน สมรรถนะหลักจะมาจากสมรรถนะของแต%ละคน ดังนั้น 
ถ�าจะให�ลึกลงในรายละเอียดสู%การปฏิบัติ สามารถนําหลัก Balance Score Card และหลักของการ
กําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) มาใช�ดังความสัมพันธ5ในระบบบริหาร ดังนี้ 
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ภาพท่ี 6  Performance  Management  System  
ท่ีมา:  สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห%งชาติ, การจัดการความรู�จากทฤษฎีสู�กรปฏิบัติ  (กรุงเทพฯ: สถาบัน
ส%งเสริมการจัดการความรู�เพ่ือสังคม, 2546) 

 
 วิธีของลูเซียและเลสเกอร2 ลูเซียและเลสเกอร5 (Lucia and Lepsinger, 1999) ได�
กําหนดข้ันตอนในการพัฒนาสมรรถนะไว� 4 ข้ันตอน คือ 1) การกําหนดวัตถุประสงค5และระบุของเขต
ของโครงการ 2) การกําหนดผลลัพธ5และมาตรฐานท่ีต�องการ 3) การสร�างแผนปฏิบัติการ และ 4) การ
ระบุถึงลักษณะของผลการปฏิบัติงานท่ีพึงปรารถนา มีรายละเอียดย%อย ดังนี้ 

1. การกําหนดวัตถุประสงค5และระบุของเขตของโครงการ ประกอบด�วย 4 ข้ันตอนย%อย 
ดังนี้ (1) การระบุความจําเป<นขององค5กรว%าตัวแบบสมรรถนะจะไปช%วยเสริมสมรรถนะขององค5กรได�
อย%างไร เพราะการนําตัวแบบนี้ไปใช�เพื่อการสรรหา คัดเลือก พัฒนา หรือวางแผนการสืบทอด
ตําแหน%ง จําเป<นต�องมีเปvาหมายท่ีชัดเจนและเฉพาะเจาะจงขององค5กรก%อน ซ่ึงการจะทําเช%นนั้นได�
ผู�บริหารต�องกําหนดและให�ข�อมูลปvอนกลับว%าทักษะ ความรู� ความสามารถของบุคลากรในองค5กรเป<น
อย%างไร (2) การระบุกลุ%มประชากรเปvาหมาย เม่ือมีการระบุทิศทางขององค5กรท่ีชัดเจนแล�ว ต%อจากนั้นจะ
เป<นการระบุถึงหน%วยงาน กลุ%มงานที่ต�องการจะบรรลุเปvาหมายนั้น หรือในกรณีที่องค5กรต�องการ
พัฒนากลุ%มของสมรรถนะท่ีจะนําไปประยุกต5ใช�ได� ท้ังองค5กร สามารถทําได�โดยการระบุแก%น
ความสามารถหลัก (core competencies) ท่ีนําไปประยุกต5ใช�กับบุคลากรในทุกส%วนงานและทุกระดับ 
(3) การระบุวิธีการพัฒนาตัวแบบสมรรถนะ โดยท่ัวไปวิธีพัฒนากรอบสมรรถนะท่ีนิยมใช�มีอยู% 2 วิธี 
กรอบวิธีแรกเรียกว%า Starting from Scratch คือ ต้ังต�นจากศูนย5และอีกกรอบเรียกว%า Starting 
with a Validated Model คือ เริ่มจากสิ่งท่ีมีอยู%แล�ว ในกรอบวิธีแรกจะใช�ข�อมูลบุคลากรภายในและ
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เริ่มพัฒนาไปทีละข้ันจนได�กรอบออกมา ส%วนกรอบวิธีท่ีสองจะเป<นการลดข้ันตอนในการเก็บรวบรวม
ข�อมูล และเน�นการวิเคราะห5ข�อมูลจากการสัมภาษณ5เป<นกลุ%ม (focus groups) จนได�ร%างกรอบแล�ว
นํามาพัฒนาอย%างค%อยเป<นค%อยไปจนได�กรอบสมรรถนะท่ีสมบูรณ5แบบ (4) การระบุจํานวนคนในทีม 
(project team) โดยท่ัวไปจะมีประมาณ 5-9 คน ซ่ึงประกอบด�วยบุคคลสําคัญท่ีมีส%วนได�เสียคนท่ีเคย
มีประสบการณ5ในการพัฒนา คนที่มีความรู�ทางด�านพฤติกรรมศาสตร5 เพราะจะเป<นผู�สังเกต
และตีความพฤติกรรม 

2. การกําหนดผลลัพธ5และมาตรฐานท่ีต�องการ เปvาหมายของการทําตัวแบบสมรรถนะท่ีดี 
ควรมีลักษณะเฉพาะเจาะจง (specific) ไม%ควรเขียนอย%างกว�างๆ ต�องเป<นเปvาหมายท่ีท�าทายแต%เป<นไป
ได� สามารถบรรลุได� (challenge yet realistic and attainable) เหมาะสมกับทรัพยากรท่ีมีอยู% 
(available resource) เป<นเปvาหมายท่ีวัดได� (measurable) และมีการกําหนดระยะเวลาสิ้นสุด 
(expected completion date) 

3. การสร�างแผนปฏิบัติการ (action plan) แผนปฏิบัติการจะช%วยให�การพัฒนาตัวแบบ
สมรรถนะเป<นไปด�วยความราบรื่นโดยในแผนควรระบุถึง  
 ข้ันตอนการปฏิบัติ  โดยระบุข้ันตอนของงานท่ีสําคัญ 
 (action steps)  วัน-เวลา ท่ีส%งมอบ 
 ความรับผิดชอบ  โดยระบุว%าบุคคลหรือกลุ%มงานใดท่ีจะมา 
 (accountability)  รับผิดชอบในงานแต%ละข้ันตอนกําหนดการทํางาน กําหนด 
วัน เวลา ในการทํางานแต%ละงาน 
 (schedule)  กิจกรรม และตลอดท้ังโครงการ 
 กําหนดทรัพยากรท่ีต�องการ ระบุอุปกรณ5 เครื่องมือ ตัวคน เงิน 
 (resource requirement) ทรัพยากรอ่ืนๆ ท่ีจําเป<นสําหรับโครงการ 
  ข้ันตอนนี้ควรระบุช%องทางในการสื่อสารทําความเข�าใจกับผู�มีส%วนได�ส%วนเสียทุกกลุ%มด�วย 

4. การระบุถึงลักษณะของผลการปฏิบัติงานที่พึงปรารถนา เป<นการระบุผลงานที่ดี 
ท่ีต�องการและต�องแยกแยะระหว%างพฤติกรรมของผู�ท่ีปฏิบัติงานได�ดีเลิศออกจากผู�ท่ีมีผลการปฏิบัติงาน
ในระดับเกณฑ5เฉลี่ยหรือคนท่ีมีผลการปฏิบัติงานตํ่า เม่ือได�เกณฑ5ท่ีเป<นมาตรฐานแล�วก็สามารถเก็บข�อมูล
โดยการสัมภาษณ5หรือสังเกตการณ5ได�ต%อไป 
 วิธีของเชอร2มอน (Shermon, 2004) กําหนดข้ันตอนการพัฒนาตัวแบบสมรรถนะไว� 3 
ข้ันตอน คือ 1) การเตรียมการและการรวบรวมข�อมูล (data gathering and preparation) 2) การ
วิเคราะห5ข�อมูล (data analysis) และ 3) การตรวจสอบความเหมาะสม (validation) ตัวแบบ
สมรรถนะการพัฒนาตัวแบบสมรรถนะแต%ละข้ันตอนมีรายละเอียดดังนี้ 
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1. การเตรียมการและการรวบรวมข�อมูล การเตรียมการและการรวบรวมข�อมูล (data 
gathering and preparation) เป<นการศึกษาเพ่ือระบุลักษณะงาน การจัดกลุ%มทักษะในการ
ปฏิบัติงานและสมรรถนะท่ีคาดว%ามีความเป<นไปได� 

2. การวิเคราะห5ข�อมูล โดยวิธีการวิเคราะห5รายการสมรรถนะ (competency lists) 
กําหนดคํานิยามสมรรถนะ (competency definitions) และกําหนดองค5ประกอบของสมรรถนะ 

3. การตรวจสอบ เป<นการพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา เพ่ิมเติมองค5ประกอบของ
สมรรถนะท่ียังขาดอยู% และเติมเต็มคํานิยามสมรรถนะถ�ามีความจําเป<น  
 วิธีการของแมนฟbลด2 แมนฟ�ลด5 (Mansfield, 1996) ได�สรุปข้ันตอนการพัฒนาตัวแบบ
สมรรถนะแบบทําเป<นงานแต%ละงาน (the single-job-approach) ซ่ึงเป<นแนวคิดช%วงแรกของการ
พัฒนาสมรรถนะท่ีเน�นแต%ละงาน โดยการเลือกงานท่ีมีความสําคัญท่ีควรจะมีตัวแทนสมรรถนะข้ึนมาก%อน 
และเริ่มท่ีการเก็บข�อมูลของงานในตําแหน%งนั้น ซึ่งการเก็บข�อมูล ผู�รับผิดชอบสามารถใช�วิธีการได�
หลากหลายรูปแบบ รวมถึงวิธีการสัมภาษณ5เป<นกลุ%ม (focus groups) การหาข�อมูลจากการสัมภาษณ5
หัวหน�างาน เพ่ือนร%วมงาน เจ�าของตําแหน%งงานนั้น รวมถึงลูกค�า เพ่ือค�นหาคุณลักษณะ พฤติกรรม 
บุคลิกภาพ และปRจจัยต%างๆ ท่ีทําให�ความสามารถของบุคคลเหล%านั้น มาจัดเป<นกลุ%ม ประมาณ 10-20 
ความสามารถ โดยแต%ละความสามารถจะมีการอธิบายความหมายของรูปแบบพฤติกรรม  มี 6 ข้ันตอน คือ 
1) การกําหนดเกณฑ5การทํางานท่ีมีประสิทธิภาพสูง (define performance effectiveness criteria) 
2) การระบุเกณฑ5ตัวอย%าง (identify a criterion sample) 3) การเก็บข�อมูล (collect data) 
4) การวิเคราะห5ข�อมูลและการพัฒนาตัวแบบ (analyze data and develop a competency 
model) 5) การตรวจสอบความถูกต�องของตัวแบบสมรรถนะ (validate the competency 
model) 6) การประยุกต5ใช�ตัวแบบสมรรถนะ (prepare applications of the competency 
model) การพัฒนาตัวแบบสมรรถนะแต%ละข้ันตอนมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การกําหนดเกณฑ5การทํางานท่ีมีประสิทธิภาพสูง เป<นการศึกษาเอกสาร วรรณกรรม 
แนวคิด ทฤษฎีต%างๆ ที่เกี่ยวข�อง ในการพัฒนาสมรรถนะที่เน�นแต%ละงาน โดยการเลือกงานท่ีมี
ความสําคัญท่ีควรจะมีตัวแทนสมรรถนะข้ึนมาก%อน และเริ่มท่ีการเก็บข�อมูลของงานในตําแหน%งนั้น ซ่ึง
การเก็บข�อมูล ผู�รับผิดชอบสามารถใช�วิธีการได�หลากหลายรูปแบบ รวมถึงวิธีการสัมภาษณ5เป<นกลุ%ม 
(focus groups) การหาข�อมูลจากการสัมภาษณ5หัวหน�างาน เพ่ือนร%วมงาน เจ�าของตําแหน%งงานนั้น 
รวมถึงลูกค�า เพ่ือค�นหาคุณลักษณะ พฤติกรรม บุคลิกภาพ และปRจจัยต%างๆ ท่ีทําให�ความสามารถของ
บุคคลเหล%านั้น มาจัดเป<นกลุ%ม ประมาณ 10-20 ความสามารถ โดยแต%ละความสามารถจะมีการ
อธิบายความหมายของรูปแบบพฤติกรรม  

2. การระบุเกณฑ5ตัวอย%าง เป<นการมองหาตัวอย%างของคนท่ีมีผลงานสูงและนํามาเปรียบเทียบ
กับคนท่ีมีผลงานโดยเฉลี่ยอยู%ในระดับท่ัวไปและกลุ%มท่ีมีผลงานตํ่า ในบางองค5กรจะเป<นเรื่องค%อนข�างยาก
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ในการหาคนท่ีมีผลงานตํ่า เพราะถ�ามีคนเหล%านั้นมากจะสะท�อนถึงความไม%เอาไหนของผู�บังคับบัญชา 
ดังนั้น การที่จะระบุว%าใครคือกลุ%มตัวอย%างของคนที่มีผลงานสูง โดยสเปนเซอร5และสเปนเซอร5 
(Spencer and Spencer, 1993) ได�แนะนําให�ใช�หลายเกณฑ5ในการเลือกตัวอย%างใช�เกณฑ5เพียง
เกณฑ5เดียว เช%น ใช�ยอดขายเป<นเกณฑ5อย%างเดียวซ่ึงพนักงานท่ีมียอดขายสูงนั้น อาจมีข�อบกพร%องอ่ืนๆ 
อีกมาก  

3. การเก็บข�อมูล เป<นข้ันตอนของการรวบรวมข�อมูลจากทุกแหล%ง นํามาวิเคราะห5และ
ระบุถึงคุณลักษณะและทักษะการวิเคราะห5ข�อมูล มีวิธีการเก็บข�อมูล 6 วิธีคือ 1) การสัมภาษณ5
พฤติกรรม (behavioral event interviews) เป<นการให�ผู�ถูกสัมภาษณ5อธิบายถึงสถานการณ5หรืองาน
ท่ีเขาทําว%าต�องทําอย%างไรบ�าง อาจใช�วิธีการวัดบุคลิกภาพท่ีเรียกว%า Thematic Apperception Test 
(TAT) เข�ามาช%วย  การเก็บข�อมูลด�วยวิธีนี้มีข�อดีคือ เป<นการเก็บข�อมูลจากวิธีการท่ีหลากหลาย ทําให�
ได�เกิดความเข�าใจพฤติกรรมได�ในการสัมภาษณ5จึงจะทําให�ได�ข�อมูลเชิงลึกท่ีครบตามต�องการ 2) การ
ใช�คณะกรรมการท่ีเชี่ยวชาญ (expert panel) เป<นวิธีระดมสมองจากผู�ท่ีมีความรู�ในเรื่องนี้ซ่ึงรวมถึง
ตัวพนักงาน ทีมงาน และผู�บริหาร หรืออาจเป<นท่ีปรึกษาจากภายนอกท่ีเข�าใจในงานนั้นเป<นอย%างดี 
ข�อดีของการใช�วิธีนี้คือสะดวก รวดเร็ว แต%ข�อเสียคืออาจเกิดความลําเอียงเพราะเป<นการกําหนดตาม
ความเชื่อและการรับรู�ของคนกลุ%มหนึ่งซ่ึงไม%ได�เป<นผู�ปฏิบัติจริงจึงอาจทําให�ขาดข�อมูลท่ีมีความสําคัญ
ไป 3) การสํารวจ (surveys) โดยการใช�คณะกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิทําการสํารวจเก็บข�อมูลพฤติกรรม 
ทักษะในการทํางานเพ่ือให�สามารถแบ%งแยกระหว%างผู�ท่ีมีความสามารถสูงกับความสามารถท่ัวไป การ
สํารวจ จะทําให�ทราบถึงทักษะท่ีจําเป<นในการปฏิบัติงานเพ่ือให�เกิดผลงานสูง ซ่ึงวิธีการนี้ทําได�ง%าย
สามารถสอบถามบุคลากรได�หลายคนเพ่ือให�ทราบรายละเอียด แต%มีข�อเสียคือ จะไม%พบสมรรถนะใหม%ๆ  
4) การใช�ฐานข�อมูลสําเร็จรูปท่ีมีผู�ทรงคุณวุฒิประมวลไว�แล�ว (competency model database 
expert system) ซ่ึงฐานข�อมูลสําเร็จรูปเหล%านี้จะทําให�ได�ข�อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมและสมรรถนะท่ี
ตรงกับงานท่ีวิเคราะห5โดยไม%ต�องใช�ผู�ทรงคุณวุฒิ ทําให�ช%วยประหยัดเวลาและค%าใช�จ%าย แต%ข�อเสียท่ี
พบได�คืออาจมองข�ามสมรรถนะบางอย%างที่ไม%ได�กําหนดไว�ในฐานข�อมูลและไม%พบสมรรถนะใหม%ๆ 
5) การวิเคราะห5งาน (job function/ task analysis) โดยการวิเคราะห5รายละเอียดของงานในแต%ละ
ตําแหน%งว%างมีการทํางานอย%างไร แล�วนํามาสร�างแบบสอบถาม ข�อดีคือ ทําให�ได�รายละเอียดของงาน 
และสามารถนําไปใช�ในการคัดเลือกพนักงานใหม% ส%วนข�อเสียคือ จะทําให�สนใจแต%ตัวเนื้องานมากกว%า
พฤติกรรมท่ีทําให�เกิดผลงาน 6) การสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป<นการสังเกตพฤติกรรม 
การทํางานของพนักงาน แนะนําให�ใช�วิธีนี้ควบคู%ไปกับการสัมภาษณ5และการสํารวจ เพราะจะทําให�ได�
ข�อมูลท่ีครอบคลุมมากข้ึน ส%วนข�อเสียคือ ต�องดําเนินการโดยผู�ท่ีผ%านการอบรมเรื่องการสังเกตและ
เป<นวิธีท่ีใช�เวลานาน 
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4. การวิเคราะห5ข�อมูลและการพัฒนาตัวแบบ (analyze data and develop a competency 
model) เป<นข้ันตอนของการรวบรวมข�อมูลจากทุกแหล%ง นํามาวิเคราะห5และระบุถึงคุณลักษณะและ
ทักษะการวิเคราะห5ข�อมูลต�องใช�ผู�ทรงคุณวุฒินําข�อมูลท่ีได�จาก 2 กลุ%มมาเปรียบเทียบกันและหาความ
แตกต%างทางแรงขับ ทักษะ คุณลักษณะ ของคนท่ีมีผลงานสูง และของคนท่ีมีผลงานธรรมดาถึงตํ่า  

5. การตรวจสอบความถูกต�อง (validate the competency model) มีท้ังหมด 3 วิธี 
1) การตรวจสอบความตรงร%วมสมัย (concurrent cross-validation) โดยนําข�อมูลของท้ังสองกลุ%ม
มาทดสอบและทํานายผลการปฏิบัติงานของคนท้ังสองกลุ%มในเวลาปRจจุบัน 2) การตรวจสอบความ
ตรงตามโครงสร�างร%วมสมัย (concurrent construct validation) ซ่ึงจะต�องมีการสร�างแบบทดสอบ
เพ่ือวัดสมรรถนะ แล�วนําแบบทดสอบนั้นมาใช�กับผู�ท่ีมีผลงานสูงและผลงานปานกลาง โดยให�ผู�บริหาร
เป<นผู�ให�น้ําหนัก จัดลําดับ โดยใช�แบบให�คะแนน (rating form) หรือ Q-score ถ�าตัวแบบสมรรถนะ
นั้นมีความเท่ียงตรงสูง ผู�ท่ีมีผลงานดีเยี่ยมจะได�คะแนนสูงกว%าคนท่ีมีผลงานปานกลาง 3) การตรวจสอบ
ความแม%นตรงเชิงการทํานาย (predictive validity) ซ่ึงถือว%าเป<นวิธีท่ีดีท่ีสุด วิธีนี้ทําได�โดยการ
คัดเลือกคน โดยใช�ตัวแบบสมรรถนะ แล�วดูว%าคนท่ีเลือกมามีผลการปฏิบัติงานท่ีดีกว%าหรือไม% โดยดู
จากประวัติการศึกษา ผลการเรียน  

6. การประยุกต5ใช�ตัวแบบสมรรถนะ (prepare applications of the competency 
model) เม่ือตัวแบบสมรรถนะผ%านการตรวจสอบความเท่ียงตรงแล�ว ก็สามารถนํามาใช�ประโยชน5ใน
การคัดเลือกโดยนํามาสรางเป<นเครื่องมือในการสัมภาษณ5 การประเมินศักยภาพ การทําเส�นทาง
ความก�าวหน�า หรือการจ%ายค%าตอบแทน เป<นต�น 
 วิธีการใช�รูปแบบเดียว (the “one-size-fits-all” competency model 
approach) เนื่องจากการกําหนดตัวแบบสมรรถนะแบบทําเป<นงานแต%ละงาน (the single-job-
approach) ใช�เวลาค%อนข�างนาน ซ่ึงไม%ทันกับความต�องการและการเปลี่ยนแปลงขององค5การ แนวคิด
แบบนี้จึงได�เกิดข้ึนมาเพ่ือต�องการป�ดช%องว%างนี้โดยสร�างตัวแบบสมรรถนะท่ีสามารถนําเอาไปดัดแปลง
ใช�ได�กับทุกองค5กร เหมือนแนวคิด best practice โดยจะหาสมรรถนะท่ีเหมาะสมและควรจะมี
สําหรับกลุ%มงานในระดับผู�บริหาร วิธีการนี้ บริษัทท่ีปรึกษาจะเป<นผู�รวบรวมสมรรถนะท่ีจําเป<น และให�
ผู�บริหารของหน%วยงานทําการตรวจสอบ ทบทวน และมีการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมสมรรถนะให�
สอดคล�องกับวิสัยทัศน5และพันธกิจขององค5กร รวมถึงให�สอดคล�องกับวัฒนธรรมองค5กรด�วย นอกจากนี้ยัง
มีการสร�างแบบประเมินสมรรถนะด�วย ซ่ึงวิธีการนี้จะช%วยลดเวลาและค%าใช�จ%ายในการพัฒนาไปได�มาก 
แต%จุดอ%อนของแนวคิดแบบนี้ที่พบมากคือ ตัวแบบสมรรถนะอาจไม%ตอบสนองต%อความต�องการ
ขององค5กร และในความเป<นจริงตัวแบบสมรรถนะท่ีเป<นลักษณะรวมๆ จะไม%สามารถจําแนกความ
แตกต%างระหว%างความต�องการของแต%ละองค5กร และนําไปสู%ข�อจํากัดในการนําเอาตัวแบบสมรรถนะ
ไปใช�ในการสรรหาหรือคัดเลือก 
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 วิธี Job Competency Menu เนื่องจากวิธีการสร�างตัวแบบสมรรถนะท้ังสองแบบ
ต%างกันก็มีท้ังข�อดีและข�อเสีย ดังท่ีได�กล%าวมาแล�ว จึงทําให�เกิดเป<นแนวทางท่ีสามเรียกว%า A Multiple-
Job-Approach to Developing Competency Model ซ่ึงวิธีท่ีเรียกว%า “Job Competency 
Menu” โดยมาก กลุ%มสมรรถนะท่ีสร�างข้ึนจะเป<นสมรรถนะของตําแหน%งงานท่ีไม%ใช�ความรู� เทคนิค
เฉพาะเจาะจงท่ีเรียกว%า Non-technical building block competencies ซ่ึงจะกําหนดไว�ประมาณ 
20-30 ความสามารถ แต%ละตัวจะมีชุดของพฤติกรรมท่ีอธิบายถึงสมรรถนะ โดยกระบวนการสร�างตัว
แบบสมรรถนะในวิธีการแบบนี้ องค5กรสามารถเปรียบเทียบงานท่ีตนเองมีกับกลุ%มสมรรถนะว%ามีความ
สอดคล�องกันหรือไม% ในขณะเดียวกัน วิธีนี้จะยอมให�ผู�บริหารได�มีการปรับเปลี่ยนความสามารถให�
สอดคล�องกับวิสัยทัศน5หรือพันธกิจขององค5การได�อย%างแท�จริง วิธีการท่ีจะช%วยปรับสมรรถนะซ่ึงอาจ
ระบุโดยตัวพนักงานเองหรือจากหัวหน�างาน เป<นต�น ในการกําหนดสมรรถนะแบบนี้จะเป<นการ
กําหนดระดับเพ่ือช%วยในการประเมินและเปรียบเทียบสมรรถนะ 
 
สังเคราะห2วิธีการพัฒนาสมรรถนะและตัวบ�งช้ีสมรรถนะ 
 จากการศึกษาแนวคิดของนักวิชาการหลายท%านเก่ียวกับวิธีการพัฒนาสมรรถนะและตัวบ%งชี้
สมรรถนะ สามารถสังเคราะห5รายละเอียดได�ดังนี้ 

1. วิธีการของลูเซียและเลสเกอร5 (Lucia and Lepsinger, 1999) มีข้ันตอนในการพัฒนา
สมรรถนะ ไว� 4 ข้ันตอน คือ (1) การกําหนดวัตถุประสงค5และระบุของเขตของโครงการ (2) การกําหนด
ผลลัพธ5และมาตรฐานท่ีต�องการ (3) การสร�างแผนปฏิบัติการ (4) การระบุถึงลักษณะของผลการ
ปฏิบัติงานท่ีพึงปรารถนา 

2. วิธีการของเชอร5มอน (Shermon, 2004) ได�กําหนดข้ันตอนวิธีการพัฒนาตัวแบบ
สมรรถนะไว� 3 ขั้นตอน คือ (1) การเตรียมการและการรวบรวมข�อมูล (data gathering and 
preparation) (2) การวิเคราะห5ข�อมูล (data analysis) (3) การตรวจสอบความเหมาะสม 
(validation)  

3. วิธีการของแมนฟ�ลด5 (Mansfield, 1996) ได�สรุปข้ันตอนการพัฒนาตัวแบบสมรรถนะ
แบบทําเป<นงานแต%ละงาน (the single-job-approach) ซึ่งเป<นแนวคิดช%วงแรกของการพัฒนา
สมรรถนะท่ีเน�นแต%ละงาน มี 6 ข้ันตอน คือ (1) การกําหนดเกณฑ5การทํางานที่มีประสิทธิภาพสูง 
(2) การระบุเกณฑ5ตัวอย%าง (identify a criterion sample) (3) การเก็บข�อมูล (collect data) 
(4) การวิเคราะห5ข�อมูลและการพัฒนาตัวแบบ (5) การตรวจสอบความถูกต�องของตัวแบบสมรรถนะ 
(validate the competency model) (6) การประยุกต5ใช�ตัวแบบสมรรถนะ (prepare applications of 

the competency model)  
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4. วิธีการใช�รูปแบบเดียว (the “one-size-fits-all” competency model approach) 
เป<นวิธีการเพ่ือลดเวลาการพัฒนาสมรรถนะท่ีใช�เวลาค%อนข�างนาน ซ่ึงไม%ทันกับความต�องการและการ
เปลี่ยนแปลงขององค5กร จึงได�เกิดวิธีการนี้ข้ึนมาเพ่ือป�ดช%องว%างนี้ โดยสามารถนําเอาไปดัดแปลงใช�ได�
กับทุกองค5กร เหมือนแนวคิด best practice มี 4 ข้ันตอน คือ (1) การหาสมรรถนะ (2) การรวบรวม
สมรรถนะ (3) การตรวจสอบสมรรถนะให�สอดคล�องกับองค5กร (4) การสร�างแบบประเมิน 

5. วิธี Job Competency Menu กลุ%มสมรรถนะที่สร�างขึ้นจะเป<นสมรรถนะของ
ตําแหน%งงานที่ไม%ใช�ความรู� เทคนิคเฉพาะเจาะจงที่เรียกว%า Non-technical building block 
competencies ซ่ึงจะกําหนดไว�ประมาณ 20-30 ความสามารถ แต%ละตัวจะมีชุดของพฤติกรรมท่ีอธิบาย
ถึงสมรรถนะ ว%ามีความสอดคล�องกันหรือไม% มี 4 ข้ันตอน คือ (1) การวิเคราะห5วิสัยทัศน5หรือพันธกิจ
ขององค5การ (2) การกําหนดสมรรถนะ (3) การกําหนดระดับประเมินสมรรถนะ (4) การเปรียบเทียบสมรรถนะ 
 
ตารางท่ี 2 สังเคราะห5วิธีการพัฒนาสมรรถนะและตัวบ%งชี้สมรรถนะ 

Lucia and 
Lepsinger (1999) 

Shermon 
(2004) 

Mansfield 
(1996) 

“one-size-fits-
all” 

Job Competency 
Menu 

 เตรียมการและ
รวบรวมข�อมลู 

 การหาสมรรถนะ  

กําหนดวัตถุประสงค5
และระบุขอบเขตของ
โครงการ 

 กําหนดเกณฑ5การ
ทํางานท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง 

การรวบรวม
สมรรถนะ 

วิเคราะห5วิสัยทัศน5
และพันธกิจของ
องค5กร 

ระบุเกณฑ5ตัวอย%าง 

การกําหนดผลลัพธ5
และมาตรฐาน
ปฏิบัติงาน 

   การกําหนดสมรรถนะ 

กําหนดระดับประเมิน 

การสร�างแผนปฏิบัติ
การ 

 เก็บข�อมูล   

การระบุถึงลักษณะ
ของผลการปฏิบัติงาน
ท่ีพึงปรารถนา 

วิเคราะห5ข�อมูล วิเคราะห5ข�อมูลและ
การพัฒนาตัวแบบ 

  

 ตรวจสอบความ
เหมาะสม 

ตรวจสอบความถูก
ต�องของตัวแบบ
สมรรถนะ 

ตรวจสอบ
สมรรถนะให�
สอดคล�องกับองค5กร 

 

  ประยุกต5ใช�ตัวแบบ
สมรรถนะ 

สร�างแบบประเมิน
นําไปวัดสมรรถนะ 

เปรียบเทียบ
สมรรถนะ 
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 สรุปผลการสังเคราะห5วิธีการพัฒนาสมรรถนะและตัวบ%งชี้สมรรถนะ เพ่ือนํามาประยุกต5ใช�
สําหรับการวิจัยเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะและตัวบ%งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด�าน
ธุรกิจค�าปลีก เป<น 4 ข้ันตอน คือ (1) การรวบรวมข�อมูลเพ่ือกําหนดร%าง (2) ตรวจสอบสมรรถนะให�
สอดคล�องกับความต�องการขององค5กร (3) วิเคราะห5ข�อมูลและพัฒนาสมรรถนะ (4) การประยุกต5ใช�
สมรรถนะ  
 
การวัดสมรรถนะ 
 การวัดสมรรถนะทําได�ค%อนข�างลําบาก จึงอาศัยวิธีการหรือใช�เครื่องมือบางชนิดเพ่ือ
วัดสมรรถนะของบุคคล ดังนี้ 

1. ประวัติการทํางานของบุคคล ว%าทําอะไรบ�าง มีความรู� ทักษะ หรือความสามารถอะไร
เคยมีประสบการณ5อะไรมาบ�าง จากประวัติการทํางานทําให�ได�ข�อมูลส%วนบุคคล 

2. ผลประเมินการปฏิบัติงาน (performance appraisal) ซ่ึงจะเป<นข�อมูลเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานใน 2 ลักษณะ คือ (1) ผลการปฏิบัติท่ีเป<นเนื้องาน (task performance) เป<นการทํางานท่ี
ได�เนื้องานแท�ๆ (2) ผลงานการปฏิบัติที่ไม%ใช%เนื้องานแต%เป<นบริบทของเนื้องาน (contextual 
performance) ได�แก% ลักษณะพฤติกรรมของคนปฏิบัติงาน เช%น การมีน้ําใจเสียสละช%วยเหลือคนอ่ืน 
เป<นต�น (3) ผลการสัมภาษณ5 (interview) ได�แก% ข�อมูลท่ีได�จากการสัมภาษณ5 อาจจะเป<นการ
สัมภาษณ5แบบมีโครงสร�าง คือ กําหนดคําสัมภาษณ5ไว�แล�ว สัมภาษณ5ตามท่ีประเด็นกําหนดไว�กับการ
สัมภาษณ5แบบไม%มีโครงสร�าง คือ สอบถามตามสถานการณ5คล�ายกับเป<นการพูดคุยกันธรรมดา แต% 
ผู�สัมภาษณ5จะต�องเตรียมคําถามไว�ในใจ โดยใช�กระบวนการสนทนาให�ผู�ถูกสัมภาษณ5สบายใจให�ข�อมูล
ท่ีตรงกับสภาพจริงมากท่ีสุด (4) ศูนย5ประเมิน (assessment center) จะเป<นศูนย5รวมเทคนิคการวัด
ทางจิตวิทยาหลายๆ อย%างเข�าด�วยกัน รวมท้ังการสนทนากลุ%มแบบไม%มีหัวหน�ากลุ%มรวมอยู%ด�วยในศูนย5นี้ 
(5) 360 degree feedback หมายถึง การประเมินรอบด�าน ได�แก% การประเมินจากเพ่ือนร%วมงาน 
ผู�บังคับบัญชา ผู�ใต�บังคับบัญชา และลูกค�าเพ่ือตรวจสอบความรู� ทักษะ และคุณลักษณะ 
 
การประเมินสมรรถนะและตัวบ�งช้ีสมรรถนะ 
 การประเมินสมรรถนะเป<นการพิจารณาตัดสินคุณค%าของระบบท่ีได�รับการพัฒนาข้ึนว%ามี
ประสิทธิภาพมากน�อยเพียงใด โดยพิจารณาจากเกณฑ5หรือมาตรฐานการประเมินท่ีกําหนดไว� โดยมี
นักวิชาการได�นําเสนอเก่ียวกับเกณฑ5ในการประเมินผลระบบ พอสรุปได� ดังนี้  
 สโตน (Stone, 1982) ได�นําเสนอเกณฑ5สําหรับการประเมินระบบ ไว� 5 ประการ คือ 
(1) ความเชื่อม่ัน (Reliability) คือ ความคงท่ีของผลท่ีเกิดจากระบบถึงแม�ว%าจะดําเนินการในช%วงเวลา
ท่ีแตกต%างกันก็ได�ผลไม%แตกต%างกัน (2) ความเท่ียงตรง (Validity) คือ ระดับของการวัดท่ีสามารถวัดใน
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สิ่งท่ีต�องการวัดได�อย%างแท�จริง (3) ความสามารถในการนําไปปฏิบัติจริง (Practicality) คือ ระบบต�อง
สามารถนําไปปฏิบัติได�โดยง%ายและเป<นท่ียอมรับท้ังผู�ประเมินและผู�ถูกประเมิน (4) ความเป<นธรรม 
(Fairness) คือ ระบบต�องทําให�ผู�ถูกประเมินรู�สึกว%าการดําเนินการอย%างเป<นธรรมและผลจากการประเมิน
มีความยุติธรรมพอ (5) ผลกระทบ (Impact) คือ ระบบการประเมินต�องมีผลกระทบในเชิงบวกหรือ
ได�รับการพิจารณาว%ามีความสําคัญต%อบุคคลและเปvาหมายขององค5กร  
 คาสซิโค (Cascio, 1992) ได�นําเสนอเกณฑ5สําหรับการประเมินประสิทธิภาพระบบไว� 5 
ประการคือ (1) ความเก่ียวข�องกัน (Relevance) คือ ความเชื่อมโยงกันระหว%างการปฏิบัติงานและ
วิธีการนําไปใช�ในการประเมิน (2) มีความไว (Sensitivity) คือ ระบบมีความไวในการจําแนกผู�ท่ีถูก
ประเมินตามสภาพการปฏิบัติงานเป<นอย%างดี (3) มีความเชื่อม่ัน (Reliability) คือ ระบบควรจะมี
ความคงท่ีและความต%อเนื่องในการประเมิน (4) เป<นท่ียอมรับ (Acceptability) คือ ท้ังผู�ประเมินและ
ผู�ท่ีถูกประเมินต%างมองกระบวนการประเมินอย%างเข�าใจเหตุผลและเล็งเห็นประโยชน5ท่ีได�รับ (5) ง%าย
ต%อการนําไปปฏิบัติ (Practicality) คือ ระบบต�องมีความเป<นเหตุเป<นผลง%ายต%อการทําความเข�าใจและ
การนําไปใช�ปฏิบัติจริง 
 คูเสคและริสท5 (Kusek and Rist, 2004) ได�นําเสนอถึงคุณลักษณะของระบบการประเมินท่ี
ดีไว� 6 ประการ คือ (1) มีความยุติธรรม ปราศจากความลําเอียง (Impartiality) (2) มีประโยชน5และ
สอดคล�องกับความต�องการในการนําไปใช� (Usefulness) (3) มีความถูกต�องเหมาะสมในเชิงเทคนิค 
(Technical adequacy) (4) เป<นท่ีสนใจของผู�มีส%วนได�ส%วนเสีย (Stakeholder involvement) (5) มี
การให�ผลย�อนกลับและเผยแพร%ผลการประเมิน (Feedback and Dissemination) (6) มีความคุ�มค%า
กับงบประมาณ (Value for money) 
 สตัฟเฟ�ลบีม (Stufflebeam, 2007) ได�นําเสนอเกณฑ5หรือมาตรฐานสําหรับการประเมิน
ระบบ ประกอบด�วย 4 มาตรฐาน ดังนี้  

1. มาตรฐานการใช�ประโยชน5 (Utility standard) เป<นมาตรฐานท่ีต�องการประกันถึง
ประโยชน5ของผลการประเมิน ประกอบด�วยเกณฑ5ท่ีสําคัญ 8 ประการ คือ การระบุผู�ท่ีเก่ียวข�องซ่ึง
ต�องการใช�สารสนเทศ ความเป<นท่ีเชื่อถือได�ของผู�ประเมิน การรวบรวมข�อมูลครอบคลุมและตอบสนอง
และความต�องการใช�สารสนเทศของผู�ท่ีเก่ียวข�อง การแปลความหมายและตัดสินคุณค%ามีความชัดเจน 
รายงานผลการประเมินมีความชัดเจนทุกข้ันตอน การเผยแพร%ผลการประเมินไปยังผู�ท่ีเก่ียวข�องอย%าง
ท่ัวถึง รายงานผลการประเมินเสร็จทันเวลาสําหรับการนําไปใช�ประโยชน5 การประเมินส%งผลกระทบใน
การกระตุ�นให�มีการดําเนินการประเมินต%อไป 
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2. มาตรฐานความเป<นไปได� (Feasibility standard) เป<นมาตรฐานท่ีต�องการประกันถึง
ผลการประเมินท่ีได�ว%ามาจากกระบวนการหรือวิธีการท่ีสอดคล�องกับสภาพความเป<นจริงเหมาะสมกับ
สถานการณ5 ปฏิบัติได� ยอมรับได� ประหยัด คุ�มค%า ประกอบด�วยเกณฑ5 3 ประการ คือ วิธีการประเมิน
สามารถนําไปใช�ปฏิบัติได�จริง การเป<นท่ียอมรับได�ทางการเมือง ผลท่ีได�มีความคุ�มค%า 

3. มาตรฐานความเหมาะสม (Propriety standard) เป<นมาตรฐานท่ีต�องการประกันว%า
ระบบการประเมินได�ดําเนินการอย%างเหมาะสมตามกฎ ระเบียบ จรรยาบรรณ และมีการ
คํานึงถึงสวัสดิภาพของผู�ท่ีเก่ียวข�องในการประเมิน ประกอบด�วยเกณฑ5 8 ประการ คือ การกําหนด
ข�อตกลงเบ้ืองต�นของการประเมินไว�เป<นทางการ การแก�ไขปRญหาของความขัดแย�งในการประเมินด�วย
ความเป<นธรรม โปร%งใส รายงานผลการประเมินอย%างตรงไปตรงมา และคํานึงถึงข�อจํากัดของการ
ประเมิน การให�ความสําคัญต%อสิทธิในการรับรู�ข%าวสารของผู�ท่ีเก่ียวข�อง การคํานึงถึงสิทธิส%วนบุคคล
ของกลุ%มตัวอย%าง การเคารพสิทธิในการมีปฏิสัมพันธ5ของผู�มีส%วนเก่ียวข�อง รายงานผลการประเมินมี
ความสมบูรณ5 ยุติธรรม และเสนอท้ังจุดเด%นและจุดด�อยของสิ่งท่ีประเมิน ผู�ประเมินทําการประเมิน
ด�วยความรับผิดชอบและมีจรรยาบรรณ  

4. มาตรฐานความถูกต�อง (Accuracy standard) เป<นมาตรฐานท่ีต�องการประกันว%าการ
ประเมินได�มีการใช�เทคนิค ท่ีเหมาะสม เพ่ือให�ได�ข�อสรุป ข�อค�นพบและสารสนเทศท่ีเพียงพอสําหรับ
การตัดสินคุณค%าของสิ่งท่ีประเมิน ประกอบด�วยเกณฑ5 11 ประการ คือ การระบุวัตถุประสงค5ของการ
ประเมินไว�อย%างชัดเจน การวิเคราะห5สภาพแวดล�อมเก่ียวกับระบบการประเมินอย%างเพียงพอ การบรรยาย
วัตถุประสงค5และกระบวนการประเมินอย%างชัดเจน การบรรยายแหล%งข�อมูลและการได�มาของข�อมูล
อย%างชัดเจน การพัฒนาเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข�อมูลท่ีมีความเท่ียงตรง การพัฒนาเครื่องมือ
และการเก็บรวบรวมข�อมูลท่ีมีความเชื่อม่ัน การจัดระบบควบคุมการเก็บรวบรวมข�อมูล วิเคราะห5และ
รายงาน การวิเคราะห5ข�อมูลเชิงปริมาณ การวิเคราะห5ข�อมูลเชิงคุณภาพ การลงข�อสรุปท่ีมีเหตุผล
สนับสนุน การเขียนรายงานท่ีมีความเป<นปรนัย  
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 จากการศึกษารายละเอียดเก่ียวกับ การพัฒนาสมรรถนะและตัวบ%งชี้สมรรถนะ มีหัวข�อย%อย
ท่ีศึกษา ได�แก% ท่ีมาของสมรรถนะ ความหมายของสมรรถนะ ประเภทของสมรรถนะ องค5ประกอบ
ของสมรรถนะ ความสัมพันธ5ระหว%างองค5ประกอบสมรรถนะ วิธีการสร�างสมรรถนะและตัวบ%งชี้
สมรรถนะ สังเคราะห5แนวคิดการสร�างสมรรถนะและตัวบ%งชี้สมรรถนะ พบว%ามีงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับ
การพัฒนาสมรรถนะและตัวบ%งชี้สมรรถนะ ดังนี้ 
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 เยาวณี  เสมา (2549) ทําการศึกษาวิจัย เรื่องการพัฒนาตัวบ%งชี้สมรรถนะของผู�บริหาร
สถานศึกษาของรัฐระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผลการวิจัย
พบว%า ผลการพัฒนาตัวบ%งชี้สมรรถนะผู�บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาจํานวน 78 ตัวบ%งชี้ เป<น
ตัวบ%งชี้ด�านความรู� 26 ตัวบ%งชี้ ตัวบ%งชี้ด�านทักษะ 26 ตัวบ%งชี้ ตัวบ%งชี้ด�านคุณลักษณะ 26 ตัวบ%งชี้ 
พัฒนาร%างตัวบ%งชี้มีค%าเฉลี่ยความสําคัญอยู%ระหว%าง 4.12-4.87 และมีค%า IOC อยู%ระหว%าง 0.8-1.00  
ผลการสํารวจสมรรถนะของผู�บริหารสถานศึกษาของรัฐระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบว%า มีสมรรถนะในระดับสูงท้ังในด�านความรู�ทักษะและบุคลิกลักษณะ โดยมี
ผลการสํารวจสูงสุดด�านความรู� รองลงมาด�านบุคลิกลักษณะ และด�านทักษะตามลําดับ สมรรถนะท่ีมี
ผลการสํารวจสูงสุด คือ ทักษะในการติดต%อสื่อสาร และตํ่าสุด คือ ทักษะการสั่งการ/การมอบหมายงาน 
ผลการสํารวจจําแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว%า โรงเรียนมีขนาดใหญ%พิเศษมีผลการสํารวจสูงสุด
ท้ัง 3 ด�าน รองลงมาเป<นโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ%ตามลําดับ ผู�บริหารโรงเรียน
ขนาดใหญ%พิเศษ ขนาดใหญ% ขนาดกลาง และขนาดเล็กมีสมรรถนะสูงสุด คือ ความรู�ในเรื่องของการ
ประชาสัมพันธ5 การบริหารบุคคลและทีมงาน ความรับผิดชอบและวิสัยทัศน5ตามลําดับ ผลการสํารวจ
จําแนกตามภูมิภาค พบว%า ภาคตะวันออกท่ีมีผลการสํารวจสูงสุด 3 ด�าน รองลงมาเป<นภาคใต� 
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและกรุงเทพมหานครตามลําดับ ผู�บริหารกรุงเทพมหานคร 
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต�มีสมรรถนะสูงสุดด�าน
ความรู�ในเรื่องการประชาสัมพันธ5 และด�านบุคลิกลักษณะ ได�แก% วิสัยทัศน5 ความรับผิดชอบ การอุทิศ
ตนและเวลา และใจกว�าง รับฟRงความคิดเห็นของผู�อ่ืนตามลําดับ 
 อุทัย บุญประเสริฐ และ ดิเรก  วรรณเศียร (2550) ทําการศึกษาวิจัยการพัฒนารูปแบบ
การพัฒนาครูและผู�บริหารสถานศึกษาเพ่ือการปฏิรูปการเรียนรู�ท้ังสถานศึกษา ผลการวิจัยเป<นดังนี้  
1) การพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู�บริหารสถานศึกษา มี 3 รูปแบบ โดยรูปแบบท่ี 1 เป<น
รูปแบบการพัฒนาครูและผู�บริหารสถานศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพสังคมฐานความรู� รูปแบบท่ี 2 
รูปแบบการพัฒนาครู และรูปแบบท่ี 3 รูปแบบการพัฒนาผู�บริหารสถานศึกษา ซ่ึงรูปแบบท่ี 2 และ 3 
จะเหมาะสมสําหรับสถานศึกษาทั่วไปในปRจจุบัน 2) องค5ประกอบของรูปแบบการพัฒนาครูและ
ผู�บริหารสถานศึกษา ประกอบด�วย หลักการของรูปแบบ วัตถุประสงค5ของรูปแบบ เปvาหมายของ
รูปแบบ ลักษณะสําคัญของรูปแบบ เง่ือนไขสําคัญของรูปแบบ ผลงานสําคัญท่ีจะเกิดข้ึนหลังการใช�
รูปแบบ 3) รูปแบบการพัฒนาผู�บริหารสถานศึกษารูปแบบท่ี 1 เป<นรูปแบบท่ีเน�นการพัฒนาท่ี
สถานศึกษา (school-based training) มากท่ีสุด จะมีการอบรม สัมมนา และการปฏิบัติอย%าง
ต%อเนื่อง ส%งเสริมให�บุคลากรร%วมคิด-ร%วมทํา-ร%วมรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน (on-the-job training) 
โดยใช�กระบวนการจัดการความรู� (knowledge management) เป<นแนวทางหลักในการพัฒนา 
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รูปแบบท่ี 3 ส%งเสริมการพัฒนาผู�บริหารสถานศึกษาท่ีผูกกับสถานศึกษา (school-based) และการ
พัฒนาในการปฏิบัติงาน (on-the-job development) 
 นิวัฒน5  สุขประเสริฐ (2553) ได�ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวบ%งชี้สําหรับ 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป� 9 องค5ประกอบ 
คือ ด�านปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค5และแผนดําเนินการ ด�านการเรียนการสอน ด�านกิจกรรมการ
พัฒนานิสิตนักศึกษา ด�านการวิจัย ด�านการบริการทางวิชาการแก%สังคม ด�านการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ด�านการบริหารและการจัดการ ด�านการเงินและงบประมาณ ด�านระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ การวิจัยแบ%งเป<น 3 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนท่ี 1 การสังเคราะห5ตัวบ%งชี้โดยศึกษาแนวคิด 
เอกสาร ตํารา งานวิจัย และการสัมภาษณ5บุคลากรที่เกี่ยวข�องนํามาสังเคราะห5จัดทําร%างเพ่ือ
ดําเนินการสนทนากลุ%มกับผู�บริหาร อาจารย5 ศิษย5เก%าท่ีเก่ียวข�องกับปRญหาการประกันคุณภาพและ      
ตัวบ%งชี้ต%างๆ จํานวน 9 คน ดําเนินการจดบันทึกและรวบรวมข�อมูลสร�างเป<นแบบสอบถาม
ความเป<นไปได�ในการนําตัวบ%งชี้ไปใช�สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยนาฏศิลป�
และทําการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาและพิจารณาความสอดคล�องของข�อคําถามจาก
ผู�ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน โดยการหาค%า IOC นําข�อคําถามท่ีมีค%าดัชนีความสอดคล�องของเนื้อหาท่ีมี
ค%าต้ังแต% 0.5 ข้ึนไป มาใช�เป<นข�อคําถาม ข้ันตอนท่ี 2 การพัฒนาตัวบ%งชี้สําหรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป� โดยนําข�อมูลท่ีเป<นตัวบ%งชี้ท่ีได�จาก
การสนทนากลุ%มในข้ันตอนท่ี 1 โดยเลือกข�อคําถามท่ีมีค%าดัชนีความสอดคล�องเนื้อหาท่ีมีค%าต้ังแต% 0.5 
ข้ึนไปมาใช�เป<นข�อคําถาม แล�วนําไปสอบถามความคิดเห็นจากผู�ทรงคุณวุฒิ จํานวน 17 คน โดยใช�
เทคนิคเดลฟาย ข้ันตอนท่ี 3 การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวบ%งชี้ โดยผู�บริหาร อาจารย5และศิษย5เก%า 

จํานวน 65 คน โดยการหาค%าเฉลี่ย (X ) แล�วนําไปเทียบกับเกณฑ5 โดยใช� t-test พบว%ามีความเหมาะสม
ในระดับมากและสูงกว%าเกณฑ5 ผลการวิจัยพบว%า มีตัวบ%งชี้ท่ีผ%านเกณฑ5ความเหมาะสมในการนําไปใช�
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป� จํานวน 51 ตัวบ%งชี้ 
ซ่ึงสามารถจัดกลุ%มได�เป<น 9 องค5ประกอบ ในบรรดา 9 องค5ประกอบนี้ มีองค5ประกอบท่ี 1, 8, 9 เป<น
องค5ประกอบเดียวกับตัวบ%งชี้ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส%วนองค5ประกอบอ่ืนๆ เป<นตัวบ%งชี้ท่ี
แสดงถึงอัตลักษณ5ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป� 
 สมชัย พุทธา (2552) ได�ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การวิเคราะห5องค5ประกอบและการพัฒนา
ตัวชี้วัดการบริหารโดยใช�โรงเรียนเป<นฐานของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีวัตถุประสงค5การวิจัย  2 ข�อ 
คือ 1) เพ่ือทราบองค5ประกอบการบริหารโดยใช�โรงเรียนเป<นฐานของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2) เพ่ือ
นําเสนอตัวชีวัดการบริหารโดยใช�โรงเรียนเป<นฐานของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดําเนินการวิจัยแบ%งเป<น 
3 ช%วง คือ 1) การวิเคราะห5เอกสารร%วมกับศึกษาโรงเรียนต�นแบบเพ่ือสร�างประเด็นการวิจัยการบริหาร
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โดยใช�โรงเรียนเป<นฐาน 2) การวิเคราะห5องค5ประกอบการบริหารโดยใช�โรงเรียนเป<นฐานของ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ 3) พัฒนาตัวชี้วัดการบริหารโดยใช�โรงเรียนเป<นฐานของสถานศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน เครื่องมือในการวิจัย ได�แก% บันทึกสนาม แบบสอบถามความคิดเห็นและความเป<นไปได�ใน
การปฏิบัติ และแบบสอบถามความเห็นผู�ทรงคุณวุฒิ กลุ%มตัวอย%างได�แก% สาถนศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 255 แห%ง ผู�ให�ข�อมูล ได�แก% ผู�อํานวยการโรงเรียน ครูทํา
หน�าท่ีแผนงาน และประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท้ังหมด 765 คน ผู�ทรงคุณวุฒิประเมิน
ตัวชี้วัด 7 ท%าน สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห5ข�อมูล ได�แก% ค%าความถ่ี (frequency) ค%าร�อยละ (percentage) 

ค%าเฉลี่ย (X ) ค%าส%วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห5องค5ประกอบ (exploratory factor 
analysis) ด�วยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS การวิเคราะห5ความเห็นผู�ทรงคุณวุฒิ (jury of experts) ด�วย
ฐานนิยม (mode) และการวิเคราะห5เนื้อหา (content analysis) ผลการวิจัยพบว%า (1) องค5ประกอบ
การบริหารโดยใช�โรงเรียนเป<นฐานของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มี 9 องค5ประกอบ ได�แก% ด�านการสร�าง
ความเชื่อม่ันให�กับผู�รับบริการ ด�านความม่ันคงยั่งยืนและพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียน ด�านผู�มี
ส%วนได�ส%วนเสียของโรงเรียน ด�านความรู�และทักษะการบริหารโดยใช�โรงเรียนเป<นฐาน ด�านสมรรถวิสัย
การบริหารแบบองค5คณะบุคคล ด�านภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงของผู�บริหารโรงเรียน ด�านความเป<น
ครูมืออาชีพ ด�านวัฒนธรรมองค5กร และด�านการปรับโครงสร�างทางสถาบัน/หน%วยงานต�นสังกัด (2) ตัวชี้วัด
การบริหารโดยใช�โรงเรียนเป<นฐานของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมท้ังสิ้น 77 ตัว จําแนกเป<นด�านการ
สร�างความเชื่อม่ันให�กับผู�รับบริการ 11 ตัวชี้วัด ด�านความม่ันคงยั่งยืนและพัฒนาระบบบริหารจัดการ
โรงเรียน 17 ตัวชี้วัด ด�านผู�มีส%วนได�ส%วนเสียของโรงเรียน 7 ตัวชี้วัด ด�านความรู�และทักษะการบริหาร
โดยใช�โรงเรียนเป<นฐาน 9 ตัวชี้วัด ด�านสมรรถวิสัยแบบองค5คณะบุคคล 8 ตัวชี้วัด ด�านภาวะผู�นําการ
เปลี่ยนแปลงของผู�บริหารโรงเรียน 10 ตัวชี้วัด ด�านความเป<นครูมืออาชีพ 5 ตัวชี้วัด ด�านวัฒนธรรม
องค5กร 5 ตัวชี้วัด และด�านการปรับโครงสร�างทางสถาบัน/หน%วยงานต�นสังกัด 5 ตัวชี้วัด 
 พรศักด์ิ  สุจริตรักษ5 (2551) ได�ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ตัวบ%งชี้การบริหารสถานศึกษาท่ี
ส%งเสริมทักษะการคิดของนักเรียน กลุ%มตัวอย%างท่ีใช�ในการวิจัย ประกอบด�วย ผู�ทรงคุณวุฒิในด�านการ
พัฒนาทักษะการคิด และผู�บริหารสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ผ%านการประเมินจาก
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบท่ี 1 อยู%ในระดับดี จํานวน 222 
โรงเรียน เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยเป<นแบบสัมภาษณ5อย%างมีโครงสร�าง แบบสอบถามความคิดเห็นและ
แบบสังเกตข�อมูลเชิงประจักษ5 สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห5ข�อมูล ประกอบด�วย กาวิเคราะห5สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ5แบบเพียร5สัน (Pearson product moment correlation coefficient) และการ
วิเคราะห5องค5ประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory Factor Analysis: CFA) โดยใช�โปรแกรมสําเร็จรูป 
ผลการวิจัยพบว%า ตัวบ%งชี้การบริหารสถานศึกษาท่ีส%งเสริมทักษะการคิดของนักเรียน ประกอบด�วย 
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องค5ประกอบหลัก 4 ด�าน องค5ประกอบย%อย 28 องค5ประกอบ และมี 151 ตัวบ%งชี้ คือ 1) ด�านการ
บริหารวิชาการ ประกอบด�วยองค5ประกอบย%อย 11 องค5ประกอบ มี 84  ตัวบ%งชี้  ซ่ึงมีการเรียงลําดับ
องค5ประกอบย%อยจากมากไปน�อย ดังนี้ การพัฒนากระบวนการเรียนรู� การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนา
แหล%งเรียนรู� การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การนิเทศการศึกษา การส%งเสริม
ความรู�ด�านวิชาการแก%ครอบครัวและชุมชน การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี การแนะแนว การ
วัดประเมินผลและการเทียบโอน การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา และการประสานความ
ร%วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน  2) การบริหารงบประมาณ ประกอบด�วยองค5ประกอบ
ย%อย 6 องค5ประกอบ มี 17 ตัวบ%งชี้ ซึ่งมีการเรียงลําดับองค5ประกอบย%อย จากมากไปน�อย ดังนี้ 
การจัดสรรงบประมาณเพ่ือส%งเสริมทักษะการคิด การจัดต้ังและเสนองบประมาณเพ่ือส%งเสริมทักษะ
การคิด การตรวจสอบติดตามประเมินผลรายงานผลการใช�งานและผลการดําเนินงาน และ การระดม
ทรัพยากรและลงทุนเพื่อส%งเสริมทักษะการคิด 3) ด�านการบริหารงานบุคคล ประกอบด�วย
องค5ประกอบย%อย 3 องค5ประกอบ มี 16 ตัวบ%งชี้ ซ่ึงมีการเรียงลําดับองค5ประกอบย%อยจากมากไปน�อย 
ดังนี้ การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน%งเพ่ือส%งเสริมทักษะการคิด การเสริมสร�างในการ
ปฏิบัติราชการเพ่ือส%งเสริมทักษะการคิด และการสรรหาและการบรรจุแต%งต้ังเพ่ือส%งเสริมทักษะการคิด  
4) ด�านการบริหารท่ัวไป ประกอบด�วยองค5ประกอบย%อย 8 องค5ประกอบ มี 34 ตัวบ%งชี้ ซ่ึงมีการ
เรียงลําดับองค5ประกอบย%อยจากมากไปน�อย ดังนี้ การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค5กรท่ี
ส%งเสริมทักษะการคิด การวางแผนการบริหารการศึกษา การส%งเสริมงานกิจการนักเรียน องค5ประกอบ
ย%อยการพัฒนาระบบและเครือข%ายระบบข�อมูลสารสนเทศ การประชาสัมพันธ5การศึกษา การ
ดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล�อม งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และการประสานงานและพัฒนา
เครือข%ายการศึกษา 
 เบซินา (Bezzina, 1994) ได�ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาผู�บริหารโรงเรียนผ%านการ
พัฒนาวิชาชีพ โดยศึกษาจากผู�บริหารโรงเรียนคาทอลิก ท่ีเมือง Parramatta ประเทศออสเตรเลีย 
โดยใช�วิธีการเชิงสํารวจจากผู�บริหารโรงเรียน จํานวน 74 คน ผลการศึกษาวิจัยพบว%า ผู�บริหาร
โรงเรียนได�รับการพัฒนาประสบการณ5จนมีคุณลักษณะสูงผ%านวิธีการพัฒนาวิชาชีพหลากหลาย
รูปแบบ โดยกิจกรรมพ้ืนฐานของการพัฒนาคือ การที่ผู�บริหารโรงเรียนเข�าร%วมประชุมกับสมาคม
วิชาชีพอย%างสมํ่าเสมอ ส%วนวิธีการพัฒนาท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือการเรียนรู�จากการปฏิบัติงาน (learning 
on the job) หรือการพัฒนาทักษะการทํางานร%วมกับบุคคล (interpersonal skill) งานวิจัยได�
นําเสนอรูปแบบการพัฒนาไว�ว%า ประกอบด�วย 3 ข้ันตอน ได�แก% การพัฒนาก%อนเข�าสู%ตําแหน%ง การ
อบรมพัฒนาผู�บริหารโรงเรียนใหม% และการพัฒนาอย%างต%อเนื่อง 
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 สมาคมพัฒนาบุคลากร (National Staff Development Council, 2004) ได�ศึกษา
และจัดทํารายงานหัวข�อ “Learning to Lead, Leading to Learn: Improving School Quality 
through Principal Professional Development” ซ่ึงรายงานสรุปว%า หน%วยงานทางการศึกษาทุก
ระดับมีความต�องการและการพัฒนาให�ผู�บริหารโรงเรียนมีคุณลักษณะความเป<นผุ�นําด�านการเรียนการ
สอน (instructional leader) โดยเสนอให�มีการจัดทํามาตรฐานการเป<นผู�นําด�านบริหารจัดการเรียน
การสอน การอธิบายคุณลักษณะใหม% และการจัดเตรียมโปรแกรมการอบรมพัฒนา  ซ่ึงรายงานเสนอ
ว%า โปรแกรมการพัฒนาต�องหาวิธีการฝQกปฏิบัติ โดยให�รัฐบาลจัดทํากรอบการพัฒนาวิชาชีพ และ
สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการพัฒนา การจัดต้ังคณะกรรมการระดับชาติด�านภาวะผู�นําของ
ผู�บริหารโรงเรียน การสนับสนุนการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพผู�บริหารโรงเรียน  หน%วยงาน
ระดับรัฐ (state) ทบทวนและพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพผ%านการอบรมพัฒนาโดยใช�โรงเรียน
เป<นฐาน และหน%วยงานระดับโรงเรียน เครือข%าย และท�องถ่ิน (district) ต�องส%งเสริมการพัฒนาใน
โรงเรียนและจัดเวลาการพัฒนา 
 ครูธ (Kruth, 2004) ทําการศึกษาและจัดทํารายงานการประเมิน หัวข�อ “ผลการ
ปฏิบัติงานของผู�บริหารโรงเรียนและมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา ISLLC: การดําเนินการสรรหา
และการพัฒนาวิชาชีพของผู�บริหารโรงเรียน” ผลการศึกษาพบว%า มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของ
ผู�บริหารโรงเรียนท้ัง 6 มาตรฐาน มีความสําคัญและจําเป<นต%อความสําเร็จต%อการประกอบวิชาชีพเม่ือ
เปรียบเทียบผลการศึกษาวิจัยกับนักวิชาการอ่ืนๆ แต%ผู�ปฏิบัติยังไม%ให�ความสําคัญอย%างเท%าเทียมกัน 
ดังนั้นการเตรียมการเพ่ือเป<นผู�บริหารโรงเรียนในอนาคตต�องให�ความสําคัญกับการจัดโปรแกรมการ
ฝQกอบรม โดยรวบรวมสิ่งท่ีจําเป<นตามข�อกําหนดระหว%างมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา 
 จากการศึกษา ทฤษฏี แนวคิด เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องท้ังในและต%างประเทศใน
หัวข�อการพัฒนาสมรรถนะและตัวบ%งชี้สมรรถนะ ทําให�ทราบว%าการพัฒนาสมรรถนะและตัวบ%งชี้
สมรรถนะ หมายถึง ความสามารถในวิชาชีพด�านความรู� ทักษะวิชาชีพ และเจตคติท่ีผู�ปฏิบัติงานต�องมี
อย%างเพียงพอท่ีจะทํางานในอาชีพเพ่ือให�ผลลัพธ5จากการปฏิบัติงานนั้นสําเร็จได�ดีและมีประสิทธิภาพ 
ประเภทสมรรถนะ แบ%งเป<น 2 กลุ%ม คือ สมรรถนะหลัก (core competency) และสมรรถนะวิชาชีพ 
(professional competency) องค5ประกอบสมรรถนะ มี 3 ส%วน คือ ทักษะ (skills) ความรู� 
(knowledge) และเจตคติ (attitude) วิธีการสร�างสมรรถนะและตัวบ%งชี้สมรรถนะ 4 ข้ันตอน คือ    
1) การรวบรวมข�อมูลเพ่ือกําหนดร%าง 2) ตรวจสอบสมรรถนะให�สอดคล�องกับความต�องการของ
องค5กร 3) วิเคราะห5ข�อมูลและพัฒนาสมรรถนะ และ 4) ประยุกต5ใช�สมรรถนะ การประเมินสมรรถนะ
และตัวบ%งชี้สมรรถนะใช�แนวคิดการประเมินตามกรอบการประเมินมาตรฐานของสตัฟเฟ�ลบีม 
(Stufflebeam, 2007) และการสัมมนาอิงผู�เชี่ยวชาญ ตามแนวคิดของไอสเนอร5 (Eisner, 2004) 
 



48 

 

ตอนท่ี 2  สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน 
 

 การศึกษาแนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะการจัดการเรียนสอน ผู�วิจัยขอนําเสนอในประเด็น
ต%อไปนี้ คือ ความหมาย  ประเภท  ตัวบ%งชี้สมรรถนะ งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง และสังเคราะห5เป<น
สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ความหมายของสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน 
 คําว%า “สมรรถนะ” มาจากศัพท5ภาษาอังกฤษว%า “competency” นอกจากนี้มีคําท่ีมี
ความหมายใกล�เคียงคือคําว%า “capacity” ซึ่งมีผู�ใช�ความหมายของคํานี้ในลักษณะของที่ว%างหรือ
ความจุ ความสามารถในการเก็บข�อมูล (space and storge) (Cohen and Loewenbery, 1999: 11) 
สําหรับวงการการศึกษา คําว%า “สมรรถภาพ” เป<นคําท่ีนํามาใช�เพ่ือกล%าวถึงความรู� ความสามารถท้ัง
ของครู ผู�บริหาร และผู�เรียน ซ่ึงในช%วงของการปฏิรูปการศึกษา สมรรถภาพในด�านการจัดการเรียน
การสอน มีการใช�คําว%า “capacity” หรือ “ instructional capacity” ท้ังนี้มีผู�ให�นิยามของ
สมรรถนะ ไว� ดังนี้ 
 สํานักงานข�าราชการพลเรือน (2548: 10) นิยามความหมายคําว%า “สมรรถภาพ” 
หมายถึง  คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีเป<นผลมาจากความรู� ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะอ่ืน ๆ 
ท่ีทําให�บุคคลสามารถสร�างผลงานได�โดดเด%นกว%าเพื่อนร%วมงาน ในองค5กรซึ่งการที่บุคคลจะแสดง
สมรรถภาพใดสมรรถภาพหนึ่ง มักจะต�องมีองค5ประกอบของสมรรถนะซ่ึงประกอบด�วยความรู� ทักษะ 
ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืน ๆ สมรรถภาพจึงเป<นการประเมินท่ีต�องมีการสังเกตพฤติกรรม 
 สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ (2547: 47-49) ได�กล%าวขยายความให�เห็นภาพของ 
“สมรรถนะ” ชัดเจนข้ึน โดยกําหนดองค5ประกอบของสมรรถภาพ 5 ประการ ดังนี้ 1) ทักษะ หมายถึง 
สิ่งท่ีบุคคลกรทําได�และฝQกปฏิบัติเป<นประจําจนเกิดความชํานาญ 2) ความรู� หมายถึง ความรู�เฉพาะ
ตนของบุคคล 3) ความรู�สึกต%อตนเอง หมายถึง เจตคติ ค%านิยม และความคิดเห็นเก่ียวกับภาพลักษณ5
ของตนหรือสิ่งท่ีบุคคลเชื่อว%าตนเองเป<น 4) คุณลักษณะ หมายถึง บุคลิกลักษณะประจําตัวของบุคคล 
เป<นสิ่งท่ีอธิบายถึงบุคคลผู�นั้น 5) แรงจูงใจ หมายถึง แรงจูงใจหรือแรงขับภายในซ่ึงทําให�บุคคลแสดง
พฤติกรรมท่ีมุ%งไปสู%สิ่งท่ีเป<นเปvาหมาย 
 องค5ประกอบของสมรรถนะทางด�านความรู�และทักษะ ถือว%าเป<นส%วนที่คนแต%ละคน
สามารถพัฒนาให�เกิดข้ึนได�ไม%ยากนักด�วยการศึกษาค�นคว�า (ทําให�เกิดความรู�) และฝQกปฏิบัติ (ทําให�
เกิดทักษะ) ในขณะท่ีองค5ประกอบด�านเจตคติ ค%านิยม และความคิดเห็นเก่ียวกับภาพลักษณ5ของตน 
บุคลิกลักษณะประจําตัวของบุคคล แรงจูงใจหรือแรงขับภายในแต%ละบุคคล 
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 จันทิมา แสงเลิศอุทัย (2550: 16) อธิบายสรุปเก่ียวกับองค5ประกอบของสมรรถนะว%าเป<น
ความรู� ทักษะ เจตคติเพียงอย%างใดอย%างหนึ่งนั้น ไม%ใช%สิ่งที่เรียกว%า สมรรถนะแต%เป<นเพียง
ส%วนประกอบท่ีก%อให�เกิดสมรรถนะ 
 สําหรับองค5ประกอบของสมรรถนะนั้น Blanchard and Thacker (2004) ได�ให�
ความหมายของคําว%าสมรรถนะในเชิงสรุปว%า สมรรถนะเป<นกลุ%มของความรู� ทักษะและเจตคติท่ีบุคคล
ใช�ในการทํางานจนประสบผลสําเร็จโดยความรู�ประกอบด�วยข�อมูลท่ีได�รับมาเก็บจํา ข�อมูลท่ีเชื่อมเข�า
กับความรู�เดิม และทําความเข�าใจในการใช�ข�อมูลให�เกิดประโยชน5 ส%วนทักษะเป<นความสามารถท่ี
แสดงออกมาในการทํางานซ่ึงได�พัฒนามาจากการฝQกหรือประสบการณ5 และเจตคติเป<นเรื่องของความ
เชื่อและความคิดเห็นท่ีส%งเสริมให�เกิดพฤติกรรมโดยองค5ประกอบท้ัง 3 ส%วนนี้ถือเป<นองค5ประกอบ
เดียวกับการเรียนรู� (learning) ซ่ึงหมายถึง การเปลี่ยนแปลงทางสติปRญญาท่ีค%อนข�างถาวรอันเป<นผล
เนื่องมาจากประสบการณ5ท่ีได�รับ ความหมายโดยสรุปของสมรรถนะ หมายถึง ความรู� ทักษะ 
คุณลักษณะและทัศนคติ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของบุคคล ซึ่งเกิดได�จากการเรียนรู�หรือการรับ
ประสบการณ5 
 คอร5ครันและเกราซ5 (Corcoran and Geortz, 1995) ให�ความหมายของ
“instructional capacity” ว%าเป<นปฏิสัมพันธ5ระหว%างครูกับนักเรียนที่มีความฉลาดเจาะจง
ท%ามกลางสื่อวัสดุหรือส%งเสริมสติปRญญา ซึ่งสมรรถนะนี้อยู%บนฐานของชุมชนแห%งวิชาชีพและการ
เปลี่ยนแปลงจะเกิดข้ึนได�โดยมีความเก่ียวข�องโดยตรงกับครูและบริบทของโรงเรียน ในขณะท่ี Cohen 
and Ball (1999: 27-28) ให�ความหมายของ “instructional capacity” ในเชิงขยายความจากการ
นิยามของ Corcoran andGeortz ว%าเป<นความสามารถในการพัฒนาการเรียนรู�ท่ีมีคุณค%าและยั่งยืน 
เป<นบทบาทหรือลักษณะในการปฏิสัมพันธ5ระหว%างครูและนักเรียนท%ามกลางสื่อหรือแหล%งการเรียนรู� 
และเป<นความเก่ียวข�องกันอย%างมีประสิทธิภาพขององค5ประกอบสําคัญท้ังสามของการเรียนการสอน 
ซ่ึงได�แก% ครู นักเรียน และสื่อการเรียนรู� (สื่อการเรียนรู�ในท่ีนี้หมายถึง ทุกสิ่งท่ีนักเรียนมีความสัมพันธ5
เก่ียวข�องด�วยไม%ว%าจะเป<นตํารา สื่อเทคโนโลยี ผลงาน สถานการณ5ปRญหา หรือคําถามท่ีใช�ถาม
นักเรียน)โดยทุกองค5ประกอบของการสอนจะเป<นตัวกําหนดสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนด�วย
วิธีการที่แต%ละองค5ประกอบมีปฏิสัมพันธ5ซึ่งกันและกันหรือมีอิทธิพลต%อองค5ประกอบอ่ืน ๆ ทําให�
สมรรถนะนี้ไม%มีกําหนดลักษณะของปฏิสัมพันธ5อย%างตายตัวและสามารถเปลี่ยนแปลงไปได�ตามบริบท
ของแต%ละองค5ประกอบ นอกจากนี้ ยังกล%าวอีกนัยหนึ่งว%า สมรรถนะของการจัดการเรียนการสอน
(instructional capacity) ของครูนั้นประกอบด�วย ด�านท่ี 1 สติปRญญา (intellectual) และ ด�านท่ี 2
ความรู�ความสามารถส%วนบุคคล (personal resources) อันได�แก% มโนทัศน5ขององค5ความรู� ความ
เข�าใจในเนื้อหา ความยืดหยุ%นของความรู�ความเข�าใจ ความรู�และความเข�าใจเก่ียวกับความรู�ของนักเรียน 
ขยายความรู�และการจัดสิ่งแวดล�อมในชั้นเรียน ซ่ึงองค5ประกอบท้ังสองนี้จะเป<นตัวกําหนดการจัดการ
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เรียนการสอนของครูว%าครูสามารถเข�าใจ แปลความ และตอบสนองต%อนักเรียนและสื่อการเรียนรู�ได�
อย%างไร ตัวอย%างหนึ่งของการใช�สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูก็คือการท่ีครูรู�ว%านักเรียนมี
ความสามารถในการเรียนรู�สิ่งใดได�บ�าง และการท่ีครูรู�ว%าตนเองมีความสามารถทางวิชาชีพว%าจะจัดการ
กับนักเรียนได�อย%างไร ซึ่งการรู� (know) ถือเป<นความสามารถทางวิชาชีพ ซึ่งดีกว%าความเชื่อ 
(believe) นอกเหนือจากความรู�และความเชื่อ ในสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูเอง มี
งานวิจัยจํานวนมากท่ีบ%งชี้ว%า ประสบการณ5ความรู�ความเข�าใจความสนใจของนักเรียน และสิ่งอ่ืน
ท่ีเก่ียวข�องก็เป<นสิ่งสําคัญต%อสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูเช%นกัน 
 การจัดการเรียนการสอนให�มีประสิทธิภาพนั้นย%อมต�องเกิดจากครูท่ีมีประสิทธิภาพ 
Cellisen personal communication (2005: 1-3) อธิบายว%า “competency” ได�ถูกนํามาใช�ใน
การกําหนดมาตรฐาน (standard) มีการใช�นวัตกรรมหรือการแทรกแซงเพื่อให�เกิดการเปลี่ยนแปลง
หรือพัฒนาสมรรถนะการสอนข้ึนให�เป<นไปตามมาตรฐาน การเปลี่ยนแปลงพัฒนาจะเป<นไปโดยง%าย
หากบุคคลผู�รับการเปลี่ยนแปลงพัฒนามีความสามารถ (ability) ท่ีมีมาตามธรรมชาติหรือพรสวรรค5ใน
ตนเองอยู%แล�ว แต%คําว%า “competency” นั้นยังมุ%งเน�นการเปลี่ยนแปลงพัฒนาท่ีเกิดจากการเรียนรู�
(learn how to learn) และพัฒนาไปถึงข้ันการประยุกต5ใช�สิ่งท่ีได�เรียนรู�มา การพัฒนา(competency) นี้ 
มักมาจากการออกแบบอย%างเฉพาะเจาะจงในการพัฒนาทางวิชาชีพเพ่ือช%วยให�บุคคลนั้น ๆ ได�พัฒนา
ความสามารถทางวิชาชีพของตนได�ดียิ่งข้ึน 
 วิธีการ ท่ีมีประสิทธิภาพในการเสริมสร�างสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน 
(instructional capacity) ให�แก%ครูมีหลายวิธีการดังนี้ (Chicago Public School Education, 2005 : 
3-9) (1) การพัฒนาความเป<นผู�นําแก%ครู (2) การใช�ข�อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับความสามารถและพัฒนาการ
ของผู�เรียนในการวิเคราะห5และวางยุทธศาสตร5การสอน (3) การพบปะพูดคุยกันอย%างสมํ่าเสมอของครู
ในการวางแผนบทเรียน ประเมินพัฒนาการของผู�เรียน พิจารณายุทธศาสตร5ท่ีจะใช�ในการจัดการเรียน
การสอน และการมีแหล%งข�อมูล สื่อวัสดุอุปกรณ5เพียงพอ (4) การพัฒนาวิชาชีพครูโดยให�มีความ
สอดคล�องกับเปvาหมายของโรงเรียนและชุมชนโดยให�เป<นการพัฒนาท่ีขับเคลื่อนโดยครูตามหลักการ
ของการพัฒนาวิชาชีพครู (5) การจัดสรรภาระงานให�เหมาะสมกับเวลา (6) การใช�เทคโนโลยีเข�ามา
ช%วยในการจัดการชั้นเรียน การติดต%อสื่อสาร ความร%วมมือและการจัดการเรียนการสอนเป<นต�น  
 นอกจากนี้ วิทยาลัยทางวิชาการ คอนซิล (The College Academic Council, 2004 
กล%าวว%าสมรรถนะการสอนเป<นทักษะท่ีจําเป<นสําหรับครูเป<นอย%างยิ่ง และกําหนดสมรรถภาพการสอน
ของครูในศตวรรษท่ี 21 ไว� 4 ประการ ซ่ึงสอดคล�องแนวคิดของการจัดการเรียนรู�ท่ีเน�นผู�เรียนเป<น
สําคัญ ดังนี้ (1) ต�องมีความรู�ความเข�าใจว%าผู�เรียนมีรูปแบบการเรียนรู�ท่ีแตกต%างกัน จึงต�องประยุกต5ใช�
ความรู�นั้น (2) สามารถประยุกต5ใช�ยุทธศาสตร5การจัดการเรียนรู�ได�หลากหลาย (3) สามารถ
ประเมินผลการเรียนรู�โดยใช�เครื่องมือและเทคนิคการประเมินท่ีมีความตรงและความเท่ียง (4) สามารถ
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ทํางานอย%างเป<นอิสระและทํางานร%วมกับผู�อ่ืนในการพัฒนาและประยุกต5ความรู�เพ่ือช%วยให�ผู�เรียนท่ีมี
ความแตกต%างกันบรรลุวัตถุประสงค5ของการเรียนรู� 
 จากการศึกษาความหมายของสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครู สรุปได�ว%า 
สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน (instructional capacity) ของครูเป<นลักษณะท่ีเป<นความรู� 
ทักษะการปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน และอัตมโนทัศน5ต%อการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงสามารถ
แสดงออกให�เห็นได� วัดและประเมินได�จากการปฏิบัติงานการเรียนการสอน และเรียนรู�ของผู�เรียน 
สมรรถภาพการสอนเป<นสิ่งที่สามารถพัฒนาให�เกิดขึ้นในตัวครูได� และครูสามารถประยุกต5พัฒนา
สมรรถภาพการสอนอย%างต%อเนื่องได� 
 
ประเภทของสมรรถนะการสอน 
 Gall และ Vojtek (1994) ได�จําแนกจุดมุ%งหมายในการพัฒนาวิชาชีพครูว%าต�องพัฒนา
สมรรถนะครู ใน 8 ด�านด�วยกัน ได�แก% 1) ความรู�ความเข�าใจ 2) เจตคติ 3) ทักษะและยุทธศาสตร5ใน
การจัดการเรียนรู� 4) ความสามารถในการสะท�อนผลการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ 5) ความสามารถใน
การแสดงบทบาทความเชี่ยวชาญพิเศษ 6) ความสามารถในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน 7) ความสามารถในการพัฒนาและดําเนินการใช�หลักสูตร และความสามารถในการปรับ
โครงสร�างของหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอนและการจัดระบบในองค5กร 
 The College Academic Council (2004) ให�ความหมายของสมรรถนะการสอน 
(teaching competency) ว%าเป<นทักษะและความรู�ท่ีจําเป<นท่ีครูทุกคนต�องมีในการเป<นครูท่ีมีประสิทธิภาพ 
และได�กําหนดสมรรถนะการสอนของครูในศตวรรษท่ี 21 ไว�ดังนี้ (1) ครูต�องเข�าใจว%าผู�เรียนมีรูปแบบ
การเรียนรู�ท่ีแตกต%างกัน และครูต�องสามารถประยุกต5ใช�ความรู�ในการจัดการเรียนรู�ให�เหมาะสมกับ
ผู�เรียน (2) ครูสามารถใช�ยุทธศาสตร5การสอนท่ีหลากหลาย (3) ครูสามารถประเมินผลการเรียนรู� โดย
ใช�เครื่องมือและเทคนิคการประเมินท่ีมีความตรงและความเท่ียง (4) ครูสามารถทํางานอย%างอิสระ
และทํางานร%วมกับผู�อ่ืนในการพัฒนาและประยุกต5ความรู�เพ่ือช%วยให�ผู�เรียนท่ีมีความแตกต%างกันบรรลุ
วัตถุประสงค5ของการเรียนรู� จะเห็นได�ว%าความหมายของคําว%าสมรรถนะข�างต�น เป<นการให�ความหมาย
ท่ีมาจากคําภาษาอังกฤษ  competency  ซ่ึงต%อมาในช%วงปฏิรูปการศึกษาได�มีการใช�คําอีกคําหนึ่งอย%าง
แพร%หลาย คือ คําว%า “capacity หรือ instructional capacity” ข้ึน โดยมีผู�ให�ความหมายและ
คําอธิบายไว�ดังนี้ 
 Corcoran และ Goerz (1995) เสนอว%า สมรรถนะการสอน (instructional capacity) 
เก่ียวข�องกับความสามารถทางสติปRญญา ความรู� และทักษะของครู ปริมาณและคุณภาพของแหล%ง
ทรัพยากรท่ีใช�ในการสอน และการจัดระบบเชิงสังคมท่ีเก่ียวข�องกับการเรียนการสอน 
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 James และ Karen (2002) ได�ให�ความหมายของสมรรถนะการสอน (instructional 
capacity) ว%าเป<นปฏิสัมพันธ5ระหว%างครูกับนักเรียนท่ีมีความเฉพาะเจาะจงท%ามกลางสื่อวัสดุท่ีส%งเสริม
สติปRญญา ซ่ึงสมรรถนะนี้อยู%บนพ้ืนฐานของชุมชนแห%งวิชาชีพและการเปลี่ยนแปลงจะเกิดข้ึนได�โดย
มีความเก่ียวข�องโดยตรงกับครูและบริบทของโรงเรียน 
 Cohen และ Loewenberg (1999) ได�ให�ความหมายของสมรรถนะการสอน (instructional 
capacity) ว%าเป<นความสามารถในการพัฒนาการเรียนรู�ท่ีมีคุณค%าและยั่งยืน เป<นบทบาทหรือลักษณะ
ในการปฏิสัมพันธ5ระหว%างครูและนักเรียนท%ามกลางสื่อหรือแหล%งการเรียนรู� และเป<นความเก่ียวข�อง
กันอย%างมีประสิทธิภาพขององค5ประกอบสําคัญท้ังสามของการเรียนการสอน ซ่ึงได�แก% ครู นักเรียน 
และสื่อการเรียนรู� (สื่อการเรียนรู� ในท่ีนี้หมายความถึงทุกสิ่งท่ีนักเรียนมีความสัมพันธ5เก่ียวข�องด�วย 
ไม%ว%าจะเป<นตํารา สื่อเทคโนโลยี ผลงาน สถานการณ5ปRญหา หรือคําถามท่ีใช�ถามนักเรียน) โดยทุก
องค5ประกอบของการสอนจะเป<นตัวกําหนดสมรรถนะการสอนด�วยวิธีการท่ีแต%ละองค5ประกอบมี
ปฏิสัมพันธ5ซ่ึงกันและกันหรือมีอิทธิพลต%อองค5ประกอบอ่ืนๆ ทําให�สมรรถนะนี้ไม%มีการกําหนดลักษณะ
ของปฏิสัมพันธ5อย%างตายตัว เพราะสามารถเปลี่ยนแปลงไปได�ตามบริบทของแต%ละองค5ประกอบ แต%
การเปลี่ยนแปลงในครูถือเป<นลักษณะพิเศษเพราะครูเป<นผู�ทําหน�าท่ีประสานความสัมพันธ5ของทุกสิ่งท่ี
เก่ียวข�องกับการเรียนการสอน 
 สมรรถนะการสอนนี้มีความเก่ียวข�องสัมพันธ5โดยตรงกับครูมากท่ีสุด ซ่ึงสมรรถนะการสอน
ในส%วนของครู ได�แก% 1) สติปRญญา (intellectual) และ 2) ทรัพยากรส%วนบุคคล (personal 
resources) อันได�แก% 2.1) มโนทัศน5ขององค5ความรู� ความเข�าใจเนื้อหา ความยืดหยุ%นของความรู�
ความเข�าใจ 2.2) ความรู�และความเข�าใจเก่ียวกับความรู�และความสามารถท่ีเก่ียวข�องกับความรู�ของ
นักเรียน การปฏิสัมพันธ5กับนักเรียน และการเรียนรู�ของนักเรียน และ 2.3) ความสามารถในการสร�าง
ความหมาย นําเสนอ ขยายความรู�และจัดการสิ่งแวดล�อมในชั้นเรียน ซ่ึงองค5ประกอบท้ังสองนี้จะเป<น
ตัวกําหนดการจัดการเรียนการสอนของครูว%าความสามารถเข�าใจ แปลความ และตอบสนอง
ต%อนักเรียนและสื่อการเรียนรู�ได�อย%างไร ตัวอย%างหนึ่งของการใช�สมรรถนะการสอนของครูก็คือการท่ี
ครูรู�ว%านักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู�สิ่งใดได�บ�าง และการท่ีครูรู�ว%าตนเองมีความสามารถทาง
วิชาชีพในการจัดการกับนักเรียนได�อย%างไร ซ่ึงการรู� (know) ในท่ีนี้ถือว%าเป<นความสามารถทางวิชาชีพ
ท่ีดีกว%า ความเชื่อ (believe) แต%อย%างไรก็ตามการท่ีจะระบุถึงประสิทธิภาพของสมรรถนะได�นั้น มี
งานวิจัยจํานวนมากท่ีบ%งชี้ว%าประสบการณ5 ความรู�ความเข�าใจ ความสนใจของนักเรียน และสิ่งอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข�อง ก็มีความสําคัญเช%นกัน 
 Cohen และ Loewenberg (1999) เสนอเพ่ิมเติมว%าสมรรถนะในท่ีนี้ หมายถึง การ
เรียนรู�ในขณะปฏิบัติและจากการปฏิบัติ (learning in and from practice) และหากพิจารณาจาก
ความหมายของคําว%าสมรรถนะ (capacity) มีผู�ใช�ความหมายของคํานี้ในลักษณะของท่ีว%างหรือความจุ/ 
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ความสามารถในการเก็บข�อมูล (space and storage) ซ่ึงทําให�สมรรถนะในท่ีนี้ หมายถึง กลุ%มของ
ความรู� ทักษะท่ีมีขีดจํากันท่ีจะได�มากจากการจัดการเรียนการสอนท่ีดี ซ่ึงได�แก% 1) ความรู�ใน
เนื้อหาวิชาและทักษะของครู ความรู�เก่ียวกับนักเรียนและสาระในการใช�เทคโนโลยีในการสอน รวมไป
ถึงความสามารถในการปรับและประยุกต5ใช�ความรู�ดังกล%าวให�เหมาะสมกับแต%ละสถานการณ5 
แต%อย%างไรก็ตามมีผู�ใช�คํานี้ในความหมายท่ีกว�างกว%านั้น คือ ใช�ในความหมายของความเจริญเติบโต
และการเปลี่ยนแปลง (growth and change) ซ่ึงทําให�สมรรถนะ หมายถึง การสร�างความรู�และ
ทักษะใหม%จากการปฏิบัติ หรือหมายถึงทรัพยากรหรือผู�สร�างความรู�และทักษะท่ีจําเป<นสําหรับการ
จัดการเรียนการสอน 
 กล%าวได�ว%าสมรรถนะการสอนนี้เป<นคําท่ีเก่ียวข�องกับการสอนและการเรียนรู�ท่ีดีและการ
เสริมสร�างสมรรถนะการสอนนี้สามารถทําได�โดยการให�โอกาสในการเรียนรู�แก%ครูเก่ียวกับมโนทัศน5
ขององค5ความรู�ทางวิชาชีพ เปvาหมาย เนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนเนื้อหาทางวิชาการ 
หลักสูตร และข�อมูลเก่ียวกับการคิดและการปฏิบัติของนักเรียน เป<นต�น 
 นอกจากนี้ Collinson (personal communication, August 19, 2005) อธิบายว%า 
สมรรถนะในลักษณะของ competency นั้นเป<นคําท่ีใช�ในกรณีท่ีมีการกําหนดมาตรฐาน (standard) 
และมีการใช�นวัตกรรมหรือมีการแทรกแซงเพ่ือให�เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาข้ึนให�เป<นไปตาม
มาตรฐานนั้นๆ ซึ่งจะสามารถเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาได�ง%าย หากบุคคลนั้นๆ มีความสามารถ 
(ability) ซ่ึงเป<นความสามารถท่ีมีตามธรรมชาติหรือพรสวรรค5ภายในอยู%แล�ว ส%วนคําว%า capacity นั้น 
เน�นในเรื่องของการพัฒนากระบวนการเรียนรู� (learn how to learn) ไปจนถึงความสามารถในการ
ประยุกต5ใช�สิ่งท่ีได�เรียนรู�มาได� โดยการท่ีจะพัฒนาได�นั้นมักจะมาจากการออกแบบอย%างเจาะจงในการ
พัฒนาทางวิชาชีพเพ่ือช%วยให�บุคคลนั้นๆ ได�พัฒนาความสามารถทางวิชาชีพของตนให�ดียิ่งข้ึ 
 Chicago Public School Education (2005) ได�เสนอยุทธศาสตร5ท่ีมีประสิทธิภาพใน
การเสริมสร�างสมรรถนะการสอน (instructional capacity) หลายยุทธศาสตร5 เช%น 1) การพัฒนา
ความเป<นผู�นําแก%ครู 2) การใช�ข�อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับความสามารถและพัฒนาการของผู�เรียนในการ
วิเคราะห5และวางยุทธศาสตร5การสอน 3) การพบปะพูดคุยกันอย%างสมํ่าเสมอของครูในการวางแผน
บทเรียน ประเมินพัฒนาการของนักเรียน พิจารณายุทธศาสตร5ท่ีจะใช�ในการจัดการเรียนการสอน 
และการมีแหล%งข�อมูล สื่อวัสดุอุปกรณ5ท่ีเพียงพอ 4) การพัฒนาวิชาชีพแก%ครูโดยให�มีความสอดคล�อง
กับเปvาหมายของโรงเรียนและชุมชนโดยให�เป<นการพัฒนาท่ีขับเคลื่อนโดยครูตามหลักการของการ
พัฒนาครูวิชาชีพ 5) การจัดสรรภาระงานให�เหมาะสมกับเวลา 6) การใช�เทคโนโลยีเข�าช%วยในการ
จัดการชั้นเรียน การติดต%อสื่อสาร ความร%วมมือ และการจัดการเรียนการสอน เป<นต�น 
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 จากการศึกษาเก่ียวกับสมรรถนะการสอนของครู พอสรุปได�ว%า สมรรถนะท่ีครูควรได�รับ
การพัฒนาคือ สมรรถนะในลักษณะของสมรรถนะการสอน (instructional capacity) ซ่ึงเป<น
สมรรถนะท่ีครูเรียนรู�จากการปฏิบัติ มีลักษณะเป<นความรู� ความสามารถ หรือทักษะกระบวนการท่ี
เก่ียวข�องกับกระบวนการเรียนรู� หรือ กระบวนการคิดของครูเพื่อการจัดการเรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงครูจะแสดงออกทางพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยความสามารถนี้จะเป<นผลสืบ
เนื่องมาจากความรู�ความเข�าใจของครูต%อเนื้อหาวิชา การสอนและการเรียนรู�ของผู�เรียน และจากการ
ท่ีครูได�มีประสบการณ5ในการปฏิสัมพันธ5กับนักเรียน สื่อการเรียนรู� การทํางานร%วมกับผู�อ่ืนนั่นเอง 
 
ตัวบ�งช้ีสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน 
 ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนท่ีผู�ประกอบอาชีพครูต�องได�รับการพัฒนาให�มี
ข้ึนในตนเองและสามารถแสดงได� ปRจจุบันหน%วยงานทางการศึกษาของทุกประเทศ มีการกําหนด
ตัวชี้วัดสมรรถนะของครูไว�อย%างชัดเจนเพ่ือเป<นกรอบการพัฒนา ตรวจสอบ สําหรับผู�ประกอบอาชีพ
ครู ดังเช%นรัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได�กําหนดสมรรถนะการสอนไว�เป<นกรอบการทดสอบ
ทักษะการสอนสําหรับผู�จะได�รับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูของรัฐ มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดของ
สมรรถนะการสอน ตลอดมาจนเหลือ 27 รายการในป� 1989 (Oliva, 1992: 416–417) ดังนี้  
(1) ประยุกต5ความรู�ด�านร%างกาย สังคม แบบพัฒนาการด�านการศึกษาและความแตกต%างระหว%าง
บุคคล เพ่ือบรรลุความต�องการจําเป<นเรื่องการเรียนการสอนของนักเรียนทุกคนในชั้นและเพ่ือแนะนํา
นักเรียนถึงความจําเป<นเหล%านั้น (2) ส%งเสริมความรู�สึกของความภาคภูมิใจ ความรู�สึกในคุณค%าของ
ตนเอง และคนอ่ืน ๆ รวมท้ังกลุ%มชาติพันธุ5วรรณา วัฒนธรรมภาษาและเศรษฐกิจ (3) จัดแจงและ
จัดการกับสิ่งแวดล�อมทางกายภาพ เพ่ืออํานวยความสะดวกเก่ียวกับการเรียนการสอน และความแน%ใจ
ในความปลอดภัยของนักเรียน (4) ยอมรับสัญญาณของความทุกข5ทางอารมณ5ของนักเรียนที่แสดง
ออกมา และรับรู�วิธีการแทรกแซงและอ�างอิงอย%างเหมาะสม (5) ยอมรับสัญญาณของการใช�แอลกอฮอลล5
และยาในทางท่ีผิดของนักเรียน และรับรู�วิธีการแทรกแซงและอ�างอิงอย%างเหมาะสม (6) ยอมรับ
เครื่องบ%งชี้พฤติกรรมและการแสดงออกของเด็กท่ีถูกกดข่ีข%มเหง และขาดความเอาใจใส% รู�ถึงสิทธิและ
ความรับผิดชอบเก่ียวกับการรายงานและวิธีการปฏิสัมพันธ5อย%างเหมาะสมกับเด็กภายหลังท่ีได�รับการ
รายงาน (7) กําหนดมาตรฐานพฤติกรรมของนักเรียนในชั้นเรียน (8) เก่ียวข�องการประพฤติผิด การ
ขัดจังหวะ การก�าวร�าว การไม%ปฏิบัติตามแนวทางท่ีส%งเสริมการดําเนินการเรียนการสอน (9) ตัดสินใจ
เก่ียวกับระดับความรู�และ/หรือทักษะของนักเรียน สําหรับการกําหนดจุดประสงค5การเรียนการสอนท่ี
ใช�การทดสอบ การสังเกตของครู และบันทึกเก่ียวกับนักเรียนเพ่ือการวินิจฉัย (10) ระบุเปvาประสงค5
ระยะยาวสําหรับสาขาวิชา (11) สร�างและลําดับขั้นตอนของจุดประสงค5ระยะสั้นสําหรับสาขาวิชา 
(12) เลือก ปรับและ/หรือพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสําหรับจุดประสงค5การเรียนการสอน และความ
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ต�องการจําเป<นในการเรียนรู�ของนักเรียน (13) เลือก/พัฒนา และลําดับข้ันกิจกรรมการเรียนรู�ซ่ึงมี
ความเหมาะสมกับจุดประสงค5การเรียนการสอนและความต�องการจําเป<นในการเรียนรู�ของนักเรียน 
(14) ใช�เวลาของชั้นเรียนอย%างมีประสิทธิภาพ (15) สื่อสารอย%างมีประสิทธิภาพด�วยการใช�ทักษะทาง
ถ�อยคําและไม%ใช�ทักษะทางถ�อยคํา (16) สร�างและธํารงรักษาจุดเน�นทางวิชาการด�วยการใช�ถ�อยคํา 
ไม%ใช�ถ�อยคํา และ/หรือเครื่องมือท่ีจูงใจทางทัศนะ (17) นําเสนอรูปแบบของความรู� เช%น มโนทัศน5
กฎหมายและหลักการทางกฎหมายกฎทางวิชาการและความรู�ท่ีมีคุณค%า (18) นําเสนอทิศทางท่ี
เหมาะสมสําหรับดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน (19) กระตุ�นและชี้ทางความคิดของผู�เรียน และ
ตรวจสอบความเข�าใจผ%านทางเทคนิคการต้ังคําถามท่ีเหมาะสม (20) จัดเตรียมการฝQกปฏิบัติท่ีเหมาะสม
เพ่ือส%งเสริมการเรียนรู�และความคงทนในการจํา (21) สร�างความสัมพันธ5กับนักเรียนทางการสื่อสาร
ถ�อยคําในทิศทางซ่ึงสนับสนุนการมีส%วนร%วม และการธํารงรักษาจุดเน�นทางวิชาการ (22) ใช�วิธีการให�
ข�อมูลปvอนกลับ ซ่ึงให�สารสนเทศกับนักเรียนเก่ียวกับความเหมาะสมของการตอบสนอง (23) ดําเนินการ
ทบทวนเนื้อหาวิชา (24) สร�างหรือจัดรวบรวมแบบทดสอบและภาระงานของชั้นเรียน เพ่ือท่ีจะวัด
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนตามจุดประสงค5 (25) กําหนดสิ่งแวดล�อมทางการทดสอบซ่ึงนักเรียนสามารถท่ี
จะสาธิตความรู�และ/หรือทักษะได�อย%างเหมาะสมและรับสารสนเทศท่ีเหมาะสมเก่ียวกับคุณภาพของ
การปฏิบัติในการทดสอบ (26) ใช�ประโยชน5จากระบบการเก็บรักษารายงานและความก�าวหน�าของ
นักเรียนอย%างมีประสิทธิภาพ และ (27) ใช�คอมพิวเตอร5ในการศึกษา 
 Verner et.al. (1992) ระบุว%าครูควรมีสมรรถนะ 4 ด�าน ดังนี้ (1) ด�านปฏิสัมพันธ5 
ประกอบด�วย ให�คําแนะนําท่ีชัดเจนแก%นักเรียนได� จัดการและสื่อความหมายได�ดี ตอบสนองความ
ต�องการอย%างมีเหตุผล หาข�อมูลจากนักเรียนได�หลายวิธี การทํางานเป<นคณะได�ดี (2) ด�านการจัดการ
เรียนการสอน ประกอบด�วย มีกลวิธีการสอนเหมาะสม จัดกลุ%มการเรียนได�หลากหลาย จัดการเรียน
ได�หลากหลาย มีสื่อการสอนพร�อม สอนโดยคํานึงถึงความแตกต%างระหว%างบุคคล ระบุจุดหมายการ
เรียนการสอนได�อย%างเหมาะสม (3) ด�านการประเมินผล ประกอบด�วย การวินิจฉัยเพ่ือการแนะแนว 
สร�างเครื่องมือ แบบวัด ต%าง ๆ จัดวิธีประเมินและแปลผลการประเมิน (4) ด�านความก�าวหน�าในอาชีพ 
ประกอบด�วย การปรับปรุงพฤติกรรมของตนเอง การเข�าร%วมโครงการกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ และการ
มีส%วนร%วมในการพัฒนาหลักสูตร 
 นอกจากนี้คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพครู (National Board Professional 
Teaching Standards) ของสหรัฐอเมริกาได�กําหนดเกณฑ5มาตรฐานกลางในการประเมินครูไว�
เฉพาะท่ีเก่ียวข�องกับการจัดการเรียนการสอน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห%งชาติ, 2540: 
107–109) ดังนี้ (1) มีความรอบรู�ในเรื่องท่ีสอนและวิธีสอนเรื่องนั้นๆ เป<นอย%างดี ครูมีความรู�ว%าวิชาท่ี
สอนสร�างข้ึนมาได�อย%างไร มีการจัดระบบและเก่ียวกับวิชาอ่ืน ๆ อย%างไร และครูสามารถถ%ายทอด
วิชาการเข�าถึงความรู�ให�แก%นักเรียนได�ในหลาย ๆ วิธี (2) ความรับผิดชอบต%อการจัดการเรียนการสอน 
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และติดตามการเรียนรู�ของนักเรียน ครูใช�วิธีสอนหลายวิธีเพ่ือให�บรรลุเปvาหมาย และติดตามการเรียนรู�
ของนักเรียน ครูชักนําให�มีการเรียนรู�แบบกลุ%ม ครูให�ความสําคัญของการมีส%วนร%วมในการเรียนการ
สอนของนักเรียน ครูประเมินผลความก�าวหน�าการเรียนรู�ของนักเรียนอย%างสมํ่าเสมอ 
 การกําหนดเกณฑ5มาตรฐานของสมรรถภาพของครู ส%งผลให�มีการปฏิรูปการศึกษา
และพัฒนาครูในอนาคตซ่ึงแนวโน�มการผลิตในป�พุทธศักราช 2553 ว%าจะมีการพัฒนาสมรรถนะครู
การผลิตครู ดังนี้  

1. ด�านหลักสูตร การดําเนินการพัฒนาหลักสูตรที่สามารถยืดหยุ%นได� จะมีการเป�ด
หลักสูตรเรียนครูหลังจากจบปริญญาตรีแล�ว จะมีการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพครูเป<น 5 ป� จะมีการ
พัฒนาหลักสูตรสอบเทียบจากประสบการณ5เพ่ือได�รับวุฒิการศึกษาท่ีสูงข้ึนได� จํานวนป�ของหลักสูตร
ผสมผสานระหว%างระบบการศึกษากับชุมชน และหน%วยงานต%าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการจัดการศึกษาจะ
ให�ความสําคัญกับการพัฒนาหลักสูตรให�ดีข้ึน หลักสูตรจะมีการศึกษาค�นคว�าเนื้อหาสาระใหม%เพ่ือใช�
ในการเรียนการสอนมากยิ่งข้ึน จะมีการพัฒนาหลักสูตรที่เน�นการสร�างครูเป<นผู�นําทางความคิด
วิเคราะห5และสังเคราะห5 โดยการเรียนรู�ด�วยการฝQกฝนและการพัฒนาอย%างเป<นกระบวนการต%อเนื่อง
สมํ่าเสมอและจะเน�นการปฏิบัติด�านคุณธรรม จริยธรรมท้ังขณะเรียนและเป<นครูแล�วอย%างต%อเนื่อง จะ
มีการพัฒนาหลักสูตรที่สร�างคุณค%าวิชาชีพ ตอบสนองกับความต�องการของผู�เรียนมากยิ่งข้ึน เน�น
กระบวนการเรียนการสอนโดยครูปฏิบัติเป<นตัวอย%างพร�อมการชี้นําด�วยความหวังดี และจะมีการพัฒนา
หลักสูตรในแต%ละสถาบัน ให�มีคุณภาพได�ใกล�เคียงกัน การพัฒนาหลักสูตรจะเน�นกระบวนการเรียน
การสอนด�านการฝQกฝนจิตให�เกิดสมาธิ (ซ่ึงเป<นฐานของปRญญา) แล�วนํามาใช�พัฒนาคนให�เกิดปRญญา
และจะมีการพัฒนาหลักสูตรท่ีเน�นกระบวนการฝQกพัฒนาจิตใจ และมีความสุขเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน
นําไปสู%สังคมท่ีสงบสุขหลักสูตรจะมีการปรับเปลี่ยนให�สอดคล�องกับสภาพเศรษฐกิจ และสถานการณ5โลก 
จะทําให�เกิดการแสวงหาข�อมูล สื่อการเรียนการสอน ด�วยวิธีต%าง ๆ ได�ตรงตามหลักการ จุดมุ%งหมาย 
และโครงสร�างของหลักสูตรมากยิ่งข้ึน และเน�นทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใช�ในการพัฒนา
เครือข%ายการเรียนรู� 

2. ด�านกระบวนการ การพัฒนาบวนการเรียนการสอนจะมีการการพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนท่ีมีหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้น จะเน�นผู�เรียนเป<นศูนย5กลางการเรียนรู� จะมีการจัดทํา
แผนการเรียนการสอนให�สอดคล�องกับหลักสูตรมากยิ่งข้ึน เน�นด�านจิตวิทยาการเรียนรู� เพ่ือการพัฒนา
ผู�เรียน และเน�นด�านจิตศาสตร5รู�จักตนเอง การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนจะเน�นแบบบูรณาการ 
จะทําให�ครูมีความสามารถและรอบรู� จะเน�นครูผู�สอนเป<นตัวอย%างของการเป<นครูดี สอนดี และจะมี
การเตรียมการสอนล%วงหน�าอย%างมีระบบมากยิ่งข้ึน ท�องถ่ินจะมีส%วนในการพัฒนากระบวนการเรียน
การสอน จะให�ความสําคัญกับชุมชน มีวิทยากรชาวบ�านมาให�ความรู�กับผู�เรียนในสถาบันการศึกษา 
จะเน�นให�ผู�เรียนเข�าสู%ชุมชน โดยเรียนรู�ประสบการณ5นอกห�องเรียน และจะจัดให�สอดคล�องกับสภาพ
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การดําเนินชีวิต สามารถนําความรู�ไปใช�ประโยชน5ได� การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนจะเน�น
จิตสํานึกในการใฝ�รู� จะเน�นการเรียนรู�อย%างลึกซ้ึงในเนื้อหาวิชา เน�นด�านการเรียนรู�อย%างมีเหตุผล และ
จะเน�นการสร�างภูมิปRญญาใหม% ๆ จากสิ่งท่ีมีในชุมชนและท�องถ่ิน การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
จะเน�นด�านการปฏิบัติจริง เน�นด�านทักษะการคิดเองปฏิบัติเอง เน�นการสร�างครูให�มีความรับผิดชอบ 
และเน�นการฝQกประสบการณ5ในเขตพ้ืนท่ีท่ีจะเป<นครูจริง 

3. ด�านการวัดและประเมินผล จะมีการพัฒนาแบบวัดและประเมินผลต%าง ๆ เพ่ิมมากข้ึน 
และจะใช�เพ่ือปรับปรุงด�านการเรียนการสอน เช%น แบบการคิดวิเคราะห5 สังเคราะห5 เนื้อหาพร�อมกับ
การ บูรณาการท่ีหลากหลายแบบวัดประเมินด�านนามธรรม เช%น ความคิด คุณธรรม จะมีดัชนีชี้วัดท่ี
ชัดเจน โดยคนไม%ใช%เพียงข�อทดสอบ และการใช�เทคโนโลยีท่ีทันสมัย จะมีการพัฒนาการวัดและ
ประเมินผลจากการร%วมกิจกรรมการเข�าค%าย ในระหว%างสถาบันผลิตครู โดยวัดเป<นระดับ เป<น
รายบุคคล เน�นด�านหน�าที่บทบาททางสังคม การวัดและการประเมินผลจะสอดคล�องกับสภาพ
การดําเนินชีวิตจริงนอกจากนั้นยังมีการพัฒนาการวัดและประเมินผล โดยใช�คอมพิวเตอร5เพ่ือวัดและ
ประเมินผลโดยการสร�างสถานการณ5จําลอง (simulation) การวัดและประเมินผลจะทําให�เกิดระบบ
การรายงานของผู�เรียนอย%างถูกต�อง จะเน�นด�านการเรียนรู�อย%างลึกซ้ึง ในเชิงเนื้อหาจะมีการพัฒนาการ
วัดกระบวนการผลิต กระบวนให�การศึกษากระบวนการฝQกอบรม โดยสังเกตพฤติกรรม สมรรถภาพ
ของผู�เรียนทั้งหมด (ตั้งแต%ต�นจนจบกระบวนการ) โดยอาจารย5ที่นิเทศการสอน และเป<นผู�ฝQก
ประสบการณ5วิชาชีพสังคมจะมีส%วนร%วมในการพัฒนาแบบวัดและประเมินผลให�เป<นไปตามท่ีเกณฑ5
กําหนดและมีการวัดและประเมินผลโดยการจัดทดสอบเพ่ือรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และเพ่ือ
เป<นการประกันคุณภาพครู 
 แนวทางดังกล%าวสอดคล�องกับแนวโน�มของการผลิตครูในป� พุทธศักราช 2553 ดังกล%าว
ในป� 2549 การศึกษาในประเทศไทย คุรุสภาได�กําหนดความสามารถท่ีควรจะเป<น ของครู ซ่ึงเรียกว%า
“สมรรถนะตามมาตรฐานความรู�ของวิชาชีพครู” (สํานักเลขาธิการคุรุสภา, 2549: 289-305) ซ่ึงระบุ
ว%าต�องมีคุณวุฒิไม%ตํ่ากว%าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท%า หรือคุณวุฒิท่ี คุรุสภารับรองโดยมี
ความรู� ใน 9 เรื่อง ประกอบด�วย ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู การพัฒนาหลักสูตร การจัดการ
เรียนรู� จิตวิทยาสําหรับครู การวัดและประเมินผลการศึกษา การบริหารจัดการในห�องเรียนการวิจัย
ทางการศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา และความเป<นครู ในส%วนของ
สมรรถนะด�านการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลการศึกษาคุรุสภาได�กําหนด
มาตรฐานของสาระความรู�และสมรรถนะหรือความสามารถในการปฏิบัติของครูไว�ดังนี้ (1) สมรรถนะ
การจัดการเรียนรู� สาระความรู� ประกอบด�วย 9 สาระ คือทฤษฎีการเรียนรู�และการสอน รูปแบบการ
เรียนรู�และการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน การออกแบบและการจัดประสบการณ5การเรียนรู� 
การบูรณาการเนื้อหาในกลุ%มสาระการเรียนรู� การบูรณาการการเรียนรู�แบบเรียนรวม เทคนิคและ
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วิทยาการจัดการเรียนรู� การใช�และการผลิตสื่อและการพัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู� การจัดการ
เรียนรู�แบบยึดผู�เรียนเป<นสําคัญ และการประเมินผลการเรียนรู� สมรรถนะ (ด�านการจัดการเรียนรู�) 
ประกอบด�วย 4 ประเด็นใหญ%คือ สามารถนําประมวลรายวิชามาจัดทําแผนการเรียนรู�รายภาคและ
ตลอดภาค สามารถออกแบบการเรียนรู�ท่ีเหมาะสมกับวัยของผู�เรียน สามารถเลือกใช� พัฒนาและสร�าง
สื่ออุปกรณ5ท่ีส%งเสริมการเรียนรู�ของผู�เรียน และประเด็นสุดท�าย สามารถจัดกิจกรรมท่ีส%งเสริมการ
เรียนรู�ของผู�เรียนและจําแนกระดับการเรียนรู�ของผู�เรียนจากการประเมินผล (2) สมรรถนะด�านการวัด
และประเมินผลการศึกษา สาระความรู� ประกอบด�วย 6 สาระ คือหลักการและเทคนิคการวัดและ
ประเมินผลทางการศึกษา การสร�างและการใช�เครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา การประเมิน
ตามสภาพจริงการประเมินจากแฟvมสะสมงาน การประเมินภาคปฏิบัติ และการประเมินผลแบบย%อย
และแบบรวมสมรรถนะ (ด�านการวัดและประเมินผลการศึกษา) ประกอบด�วย 2 สมรรถนะคือ 
สามารถวัดและประเมินผลได�ตามสภาพความเป<นจริง และสามารถนําผลการประเมินไปใช�ในการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู�และหลักสูตร 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 วิสุทธิ์ เวียงสมุทร (2553) ได�ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูในการ
จัดการเรียนรู� กลุ%มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร5 ช%วงชั้นท่ี 1-2 จุดมุ%งหมายของการวิจัยเพ่ือ 1) ศึกษา
สภาพปRจจุบัน ปRญหาและความต�องการของครูผู�สอนกลุ%มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร5 สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธุ5 เขต 2 2) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู�กลุ%มสาระการ
เรียนรู�คณิตศาสตร5 ช%วงชั้นท่ี 1-2 3) ศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการ
เรียนรู�กลุ%มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร5 ช%วงชั้นท่ี 1-2 มีวิธีดําเนินการ 4 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนท่ี 1 
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับรูปแบบการพัฒนาครูกลุ%มสาระการเรียนรู�
คณิตศาสตร5 ช%วงชั ้นที่ 1-2 และศึกษาสภาพปRจจุบันปRญหาและความต�องการของครูผู �สอน
คณิตศาสตร5 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธุ5 เขต 2 ข้ันตอนท่ี 2 ยกร%างรูปแบบ ข้ันตอน
ท่ี 3 พัฒนารูปแบบ โดยนําร%างรูปแบบไปให�ผู�ทรงคุณวุฒิด�านการพัฒนาครูตรวจสอบความเหมาะสม 
จํานวน 5 คน และจัดประชุมผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธุ5 เขต 2 
เพ่ือวิพากษ5รูปแบบ จํานวน 11 คน ข้ันตอนท่ี 4 ทดลองใช�รูปแบบกับโรงเรียนท่ีเป<นหน%วยศึกษา โดย
การเลือกแบบเจาะจง จํานวน 2 โรงเรียน ได�แก% โรงเรียนหนองโนวิทยาคม และโรงเรียนบ�านดงน�อย 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธุ5 เขต 2 โดยใช�กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action 
Research) เครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล ได�แก% แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบทดสอบ 
แบบบันทึกการประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู� สถิติท่ีใช� ได�แก% ค%าเฉลี่ย ส%วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ร�อยละ 
และทดสอบสมมติฐานด�วย Paired t-test  ผลการวิจัยพบว%า (1) ครูผู�สอนคณิตศาสตร5สํานักงานเขต
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พ้ืนท่ีกาฬสินธุ5 เขต 2 มีความสามารถในการจัดการเรียนรู�ตามคุณลักษณะของครูผู�สอนคณิตศาสตร5 
อยู%ในระดับปรับปรุงและมีความต�องการท่ีจะได�รับการพัฒนาเก่ียวกับการจัดการเรียนรู�ท่ียึดผู�เรียน 
(2) รูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู�กลุ%มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร5 ช%วงชั้นที่ 1-2 
ประกอบด�วย กระบวนการ 6 ข้ันตอน ได�แก% 1) ศึกษาสภาพปRจจุบันปRญหา 2) นําพาสู%แนวทางการ
แก�ไข 3) ก�าวไกลเพ่ิมพูนความรู�ของครู 4) ลงสู%การปฏิบัติจริงในชั้นเรียน 5) พากเพียร นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล 6) บุคลากรทุกคนเน�นการสร�างเครือข%ายร%วมใจพัฒนา (3) หลังจากทดลองใช�รูปแบบ 
พบว%า ครูมีความพึงพอใจต%อรูปแบบการพัฒนาครูอยู%ในระดับมากที่สุด ครูสามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการสอนจากยึดครูเป<นศูนย5กลางสู%การยึดผู�เรียนเป<นศูนย5กลาง และมีความสามารถในการ
จัดการเรียนรู�ตามคุณลักษณะของครูผู�สอนคณิตศาสตร5อยู%ในระดับปานกลาง นักเรียนท่ีมีความสามารถ
ทางคณิตศาสตร5ระดับสูงสามารถเรียนรู�คณิตศาสตร5ได�ด�วยตนเอง นักเรียนมีความพึงพอใจต%อการ
จัดการเรียนรู�ของครูท่ีร%วมศึกษา อยู%ในระดับปานกลางและนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว%า
ก%อนเรียน อย%างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 โดยสรุปรูปแบบพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู�กลุ%มสาระการ
เรียนรู�คณิตศาสตร5 ช%วงชั้นท่ี 1-2 ประกอบด�วย กระบวนการ 6 ข้ันตอน ได�แก% 1) ศึกษาสภาพ
ปRจจุบันปRญหา 2) นําพาสู%แนวทางการแก�ไข 3) ก�าวไกลเพ่ิมพูนความรู�ของครู 4) ลงสู%การปฏิบัติจริง
ในชั้นเรียน 5) พากเพียร นิเทศ ติดตามประเมินผล 6) บุคลากรทุกคนเน�นการสร�างเครือข%ายร%วมใจ
พัฒนา ซ่ึงสามารถนําไปใช�การพัฒนาครูท่ีสอนคณิตศาสตร5ช%วงชั้นท่ี 1-2 ได�ทุกเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใน
ประเทศไทย 
 บัณฑิต  ฉัตรวิโรจน5 (2550) ได�ทําการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบการจัดการความรู�เพื่อเสริมสร�างสมรรถนะการสอนของนักศึกษาครู มีวัตถุประสงค5เพ่ือ 
1) ศึกษาสมรรถนะการสอนของนักศึกษาครู 2) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการจัด 
การความรู� เพ่ือเสริมสร�างสมรรถนะการสอนของนักศึกษาครู และ 3) ศึกษาผลการใช�รูปแบบการจัด 
การเรียนการสอนแบบการจัดการความรู�ท่ีเสริมสร�างสมรรถนะการสอนของนักศึกษาครู มีข้ันตอนการ
ดําเนินการ ดังนี้ (1) ศึกษาสมรรถนะการสอนของนักศึกษาครู โดยรวบรวมข�อมูลจากกลุ%มตัวอย%างท่ี
ประกอบด�วยนักศึกษาครู จํานวน 960 คน และอาจารย5นิเทศ จํานวน 130 คน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
7 แห%ง โดยสุ%มตัวอย%างจากประชากรท่ีประกอบด�วยนักศึกษาครู และอาจารย5นิเทศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏท่ัวประเทศ ผลการศึกษา พบว%า สมรรถนะด�านการเตรียมการสอนและการวางแผนการสอนด�าน
การจัดการเรียนการสอนท่ีเน�นผู�เรียนเป<นสําคัญ และด�านการวัดประเมินผลการเรียนการสอนอยู%ใน
ระดับปานกลาง ส%วนผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นอาจารย5นิเทศกับนักศึกษาครูเก่ียวกับสมรรถนะ
การสอนของนักศึกษาครูท้ัง 3 ด�าน พบว%า มีความแตกต%างกันอย%างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
(2) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการจัดการความรู�ซ่ึงได�รับการประเมินความเหมาะสม
โดยผู�ทรงคุณวุฒิท่ีระดับมากที่สุด รูปแบบนี้มีลักษณะเด%น คือ การบูรณาการการจัดการความรู� 



60 

 

กระบวนการกลุ%มและเรียนรู�แบบร%วมมือ การเรียนรู�แนวสร�างสรรค5นิยม การนําความรู�ไปสู%การปฏิบัติ 
และการประเมินผลตามสภาพจริง (3) การนํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการจัดการความรู�
ไปทดสอบกับกลุ%มตัวอย%างท่ีเป<นนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร ในรายวิชาการพัฒนา
ความเป<นครูวิชาชีพ จํานวน 60 คน กลุ%มทดลอง จํานวน 30 คน และกลุ%มควบคุม 30 คน จากการ
วิเคราะห5ข�อมูลโดยใช� t-test พบว%า กลุ%มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสมรรถนะการสอนสูง
กว%ากลุ%มควบคุมอย%างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 ทรงชัย อักษรคิด (2553) ได�ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบเพื่อเสริมสร�าง
ความสามารถทางการสอนแก�ปRญหาและการตั้งปRญหาทางคณิตศาสตร5สําหรับนักศึกษาครู มี
วัตถุประสงค5เพ่ือพัฒนารูปแบบท่ีเสริมสร�างความสามารถทางการสอนการแก�ปRญหาและการต้ังปRญหา
ทางคณิตศาสตร5สําหรับนักศึกษาครู และศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบจากการนํารูปแบบไปทดลอง
ใช�กับนักศึกษาครูในด�านความสามารถในการแก�ปRญหาทางคณิตศาสตร5 ความสามารถในการต้ังปRญหา
ทางคณิตศาสตร5 ความสามารถในการวางแผนการสอนที่เน�นการแก�ปRญหาและการตั้งปRญหาทาง
คณิตศาสตร5 การดําเนินการวิจัย มี 5 ข้ันตอน คือ 1) การสํารวจสภาพปRญหาและการศึกษาข�อมูล
พ้ืนฐาน 2) การสร�างรูปแบบ 3) การสร�างเครื่องมือตามรูปแบบที่กําหนด 4) การทดลองใช�และ
การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบ และ 5) การประเมินผลลัพธ5และการปรับปรุงรูปแบบ ผลการวิจัย
พบว%า (1) รูปแบบท่ีสร�างข้ึนประกอบด�วยการดําเนินกิจกรรม 2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 การเตรียมความ
พร�อมก%อนปฏิบัติการสอน โดยใช�กิจกรรมเพ่ือเสริมสร�างความสามารถทางการสอนการแก�ปRญหาและ
การต้ังปRญหาทางคณิตศาสตร5สําหรับนักศึกษาครู (10 กิจกรรม ใช�ระยะเวลารวม 30 ชั่วโมง) และ
ระยะท่ี 2 การทดลองสอนการแก�ปRญหาและการต้ังปRญหาภาคสนาม โดยใช�วิธีการศึกษาผ%านบทเรียน 
(ใช�ระยะเวลา 3 เดือน) (2) รูปแบบในระยะท่ี 1 ดําเนินการทดลองกับนักศึกษาครูท่ีอาสาสมัคร 
จํานวน 12 คน ซ่ึงเป<นนักศึกษาครูคณิตศาสตร5ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ. ) 
ชั้นป�ท่ี 5 สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร5 คณะศึกษาศาสตร5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร5 ท่ีกําลังฝQก
ประสบการณ5วิชาชีพศึกษาศาสตร5 (ปฏิบัติการสอน) อยู%ในโรงเรียน ในป�การศึกษา 2552 เพ่ือศึกษา
ประสิทธิผลของรูปแบบในด�านความสามารรถในการแก�ปRญหาทางคณิตศาสตร5และความสามารถใน
การต้ังปRญหาคณิตศาสตร5 รูปแบบในระยะท่ี 2 ใช�นักศึกษาครู 4 คนท่ีผ%านกิจกรรมในระยะท่ี 1 เป<น
นักศึกษาครูท่ีฝQกสอนคณิตศาสตร5ในโรงเรียนเดียวกันในชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 2 จํานวน 2 ห�องเรียน 
นักเรียนทั้งหมด 80 คน ของโรงเรียนสาธิตแห%งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร5 ศูนย5วิจัยและพัฒนา
การศึกษา ในภาคปลาย ป�การศึกษา 2552 กิจกรรมเป<นไปตามกระบวนการของการศึกษาผ%านบทเรียน 
เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบในด�านความสามารถในการวางแผนและปฏิบัติการสอนท่ีเน�นการ
แก�ปRญหาและการต้ังปRญหาทางคณิตศาสตร5 ท้ังนี้การวิจัยมีการเก็บรวบรวมข�อมูลและวิเคราะห5ข�อมูล
ท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยข�อมูลเชิงปริมาณในระยะท่ี 1 ได�จากคะแนนเก็บระหว%างการปฏิบัติ
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กิจกรรมจากใบกิจกรรม และคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก�ปRญหาและ
การต้ังปRญหาทางคณิตศาสตร5 ในระยะท่ี 2  ได�จากแบบประเมินความสามารถในการวางแผนและ
ปฏิบัติการสอนท่ีเน�นการแก�ปRญหาและการต้ังปRญหาทางคณิตศาสตร5ของนักศึกษาครู ส%วนข�อมูลเชิง
คุณภาพ ในระยะท่ี 1 ได�จากการสังเกตและนําผลจากการปฏิบัติกิจกรรมมาดูร%องรอยพฤติกรรมการ
แก�ปRญหาและการต้ังปRญหาทางคณิตศาสตร5ของนักศึกษาครู ในระยะท่ี 2 ได�จากการสังเกตพฤติกรรม
การสอนในชั้นเรียน แผนการสอน และวิดีทัศน5บันทึกการสอนมาดูร%องรอยพฤติกรรมการสอนการ
แก�ปRญหาและการต้ังปRญหาทางคณิตศาสตร5ของนักศึกษาครู  
 ผลการวิจัยพบว%า (1) นักศึกษา 9 คน จาก 12 คน ผ%านเกณฑ5ความสามารถในการ
แก�ปRญหาทางคณิตศาสตร5 (อยู%ในระดับยอดเยี่ยม 1 คน และระดับมาก 8 คน) (2) นักศึกษา 7 คน 
จาก 12 คน ผ%านเกณฑ5ความสามารถในการตั้งปRญหาทางคณิตศาสตร5 (ทั้ง 7 คน อยู%ในระดับมาก) 
(3) นักศึกษาท้ังสี่คนผ%านเกณฑ5ความสามารถในการวางแผนการสอนท่ีเน�นการแก�ปRญหาและการต้ังปRญหา 
ทางคณิตศาสตร5 (อยู%ในระดับยอดเยี่ยม) (4) นักศึกษา 3 คน จาก 4 คน ผ%านเกณฑ5ความสามารถใน
การปฏิบัติการสอนการแก�ปRญหาและการต้ังปRญหาทางคณิตศาสตร5 (อยู%ในระดับยอดเยี่ยม 1 คน และ
ระดับมาก 2 คน ท้ังนี้นักศึกษาท่ีไม%ผ%านเกณฑ5 1 คนนั้น พบว%า โดยภาพรวมมีความสามารถอยู%ใน
ระดับมาก แต%มีบางตัวชี้วัดท่ีไม%ผ%านเกณฑ5) 
 แสงเดือน คงนาวัง (2553) ได�ทําการวิจัย เรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถภาพการสอน
ของครูวิทยาศาสตร5 ช%วงชั้นท่ี 2 โดยใช�การจัดการความรู� ดําเนินการโดยใช�วิธีการวิจัยและพัฒนา โดย
ดําเนินการ 2 รอบ คือ รอบท่ี 1 เป<นการศึกษาพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถภาพการสอนของครู
วิทยาศาสตร5 ช%วงชั้นท่ี 2 โดยใช�การจัดการความรู� กลุ%มนําร%อง ซ่ึงได�มาจากการสุ%มแบบเฉพาะเจาะจง 
ประกอบด�วยครูวิทยาศาสตร5 ช%วงชั้นท่ี 2 ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานนทบุรี เขต 1 
จํานวน 30 คน ในป�การศึกษา 2550 รอบท่ี 2 เป<นการศึกษาผลการพัฒนารูปแบบการพัฒนา
สมรรถภาพการสอนของครูวิทยาศาสตร5 ช%วงชั้นท่ี 2 กลุ%มขยายผล จํานวน 60 คน ในป�การศึกษา 
2551 และนักเรียนท่ีสอนโดยครูท่ีเข�าร%วมโครงการ จํานวน 341 คน และ 354 คน ตามลําดับ 
เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย ได�แก% รูปแบบและคู%มือรูปแบบฯ แบบประเมินการพัฒนาสมรรถภาพการสอน 
แบบประเมินความรู�ความเข�าใจในสาระการจัดการเรียนการสอนและเนื้อหาวิทยาศาสตร5 แบบประเมิน
รูปแบบและคู%มือรูปแบบการพัฒนาฯ โดยครูวิทยาศาสตร5ฯ และผู�ทรงคุณวุฒิ แบบติดตามผลการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูวิทยาศาสตร5 แบบประเมินพฤติกรรมจิตวิทยาศาสตร5ของ
นักเรียน แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู�วิทยาศาสตร5และ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 
วิเคราะห5ข�อมูลโดยวิเคราะห5ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ สถิติท่ีใช� ค%าความถ่ี ค%าเฉลี่ย ค%าร�อยละ ค%า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และค%า t-test ผลการวิจัยพบว%า รูปแบบการพัฒนาสมรรถภาพการสอนของครู
วิทยาศาสตร5 ช%วงชั้นท่ี 2 โดยใช�การจัดการความรู�ประกอบด�วย 4 ข้ันตอน คือ ข้ันท่ี 1 รู�หน�าท่ีมี
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วิสัยทัศน5และเปvาหมาย (Knowledge Vision and Goal) ข้ันท่ี 2 รู�หลักและแลกเปลี่ยนเรียนรู�
ร%วมกัน (Knowledge Principle and Sharing) ข้ันท่ี 3 การเข�าถึงคลังความรู�และสร�างสรรค5ชุมชน
นักปฏิบัติ (Knowledge Assets and Create Community of Practices) ข้ันท่ี 4 รู�การกํากับ
ติดตามและประเมินผล (Knowledge Monitor) รูปแบบและคู%มือการพัฒนาสมรรถภาพการสอนมีค%า
ดัชนีความสอดคล�องเท%ากับ 0.84 ครู กลุ%มนําร%องและกลุ%มขยายผลมีคะแนนเฉลี่ยหลังพัฒนาสูงกว%า
ก%อนการพัฒนาอย%างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 และมีความคิดเห็นต%อรูปแบบและคู%มือรูปแบบการ
พัฒนาสมรรถภาพการสอนฯ อยู%ในระดับดีมาก โดยมีค%าเฉลี่ย 3.90 และ 3.95 ตามลําดับ การติดตาม
ผลพฤติกรรมการพัฒนาสมรรถภาพการสอนของครู พบว%า ปฏิบัติได�ในระดับดีมาก โดยมีค%าเฉลี่ย 
4.00 และ 4.04 ตามลําดับ ครูผู�สอนกลุ%มนําร%องและกลุ%มขยายผลรู�เข�าใจสาระการจัดการเรียนการสอน 
และเนื้อหาวิทยาศาสตร5 หลังการพัฒนาในระดับดีมากโดยมีค%าเฉลี่ยเท%ากับ 4.29 และ 4.34 
ตามลําดับ นอกจากนี้ยังพบว%านักเรียนกลุ%มนําร%องและกลุ%มขยายผลมีพฤตกรรมการเรียนรู�วิทยาศาสตร5 
หลังการพัฒนาอยู%ในระดับดีมาก โดยมีค%าเฉลี่ยเท%ากับ 3.64 และ 3.67 ตามลําดับ และมีความพึงพอใจต%อ
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร5อยู%ในระดับดีมาก โดยมีค%าเฉลี่ย 3.44 และ 3.52 ตามลําดับ และมี
พฤติกรรมจิตวิทยาศาสตร5ในระดับดีมาก โดยมีค%าเฉลี่ย 3.64 และ 3.70 ตามลําดับ 
 วณิช นิรันตรานนท5 (2552) ได�ทําการวิจัย เรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูผู�สอน
กลุ%มสาระการเรียนรู�สุขศึกษาและพลศึกษาท่ีมีประสิทธิผลสําหรับโรงเรียนขนาดเล็กในเขตบริการของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 1 มีจุดมุ%งหมายเพื่อสร�างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
ครูผู�สอนกลุ%มสาระการเรียนรู�สุขศึกษาและพลศึกษาท่ีมีประสิทธิผลสําหรับโรงเรียนขนาดเล็กในเขต
บริการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 1 และประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
ครูผู�สอนกลุ%มสาระการเรียนรู�สุขศึกษาและพลศึกษาท่ีผู�วิจัยสร�างข้ึน กลุ%มตัวอย%างท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้ 
คือ ครูผู�สอนกลุ%มสาระการเรียนรู�สุขศึกษาและพลศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กในเขตบริการของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 1 จํานวน 20 คน ได�มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling Technique) เครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล ได�แก% แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 100 ข�อ ซ่ึงมีค%าความยากง%าย (p) ต้ังแต% 0.40 ถึง 0.77 ค%าอํานาจ
จําแนก (r) อยู%ระหว%าง 0.13 ถึง 0.75 และมีค%าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบท้ังฉบับเท%ากับ 0.96  
แบบประเมินผลการปฏิบัติการสอน แบบสอบถามการประเมินสมรรถนะครูและแบบสัมภาษณ5 สถิติท่ี
ใช�ในการวิเคราะห5ข�อมูล ได�แก% ค%าเฉลี่ย ส%วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และร�อยละ และการทดสอบ
สมมติฐานใช�สถิติแบบ t-test (Dependent Samples) ผลการวิจัยพบว%า โรงเรียนขนาดเล็กมีความ
ขาดแคลนครูผู�สอน ครูผู�สอนมีไม%ครบชั้น งบประมาณขาดแคลน ขาดสื่อการจัดการเรียนรู� และ
เปลี่ยนผู�บริหารบ%อยมาก ด�านความต�องการของครูในการพัฒนาสมรรถนะนั้น ครูผู�สอนต�องการท่ีจะ
พัฒนาสมรรถนะสําหรับการสอนในกลุ%มสาระการเรียนรู�สุขศึกษาและพลศึกษาท่ีดี และกลุ%มสมรรถนะ
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ท่ี 2 สมรรถนะในการจัดการเรียนรู�ในกลุ%มสาระการเรียนรู�สุขศึกษาและพลศึกษา โดยเฉพาะอย%างยิ่ง
ความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมการสอนกลุ%มสาระการเรียนรู�สุขศึกษาและพลศึกษา เพ่ือขอดํารง
ตําแหน%งและแต%งต้ังในตําแหน%งครูชํานาญการพิเศษ 
 รูปแบบในการพัฒนาสมรรถนะครูผู�สอนกลุ%มสาระการเรียนรู�สุขศึกษาและพลศึกษาท่ีมี
ประสิทธิผลสําหรับโรงเรียนขนาดเล็กในเขตบริการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 1 ท่ี
ผู�วิจัยสร�างข้ึนมี 3 กิจกรรมหลัก คือ 1) การฝQกอบรม ประกอบด�วย การอบรม สัมมนา การประชุม
เชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู� การศึกษาดูงาน และการฝQกปฏิบัติการ 2) การใช�พ่ีเลี้ยง 
ประกอบด�วย การนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานของครู การเข�าสัมมนา การให�คําปรึกษาเพ่ือแนะนํา
ครูเป<นรายกลุ%มและรายบุคคล และ 3) การเรียนรู�ด�วยตนเอง ประกอบด�วย การศึกษาค�นคว�างานท่ี
ได�รับมอบหมายหลังจากได�รับการอบรมในแต%ละวัน การสังเกตการสอนของครูแกนนํากลุ%มสาระการ
เรียนรู�สุขศึกษาและพลศึกษา การประสานงานเพ่ือปรับปรุงงานทางอินเทอร5เน็ตหรืองทางโทรศัพท5 
และการเข�าร%วมกิจกรรมด�านสุขศึกษาและพลศึกษา ผลจากการนํารูปแบบไปใช�กับกลุ%มตัวอย%าง 
จํานวน 20 คน พบว%า ผลสัมฤทธิ์หลังการอบรมของครูผู�เข�าร%วมพัฒนาสมรรถนะตามรูปแบบท่ีผู�วิจัย
สร�างข้ึนสูงกว%าก%อนการอบรมอย%างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ .01 จากการประเมินการสอน
ท้ังสาระสุขศึกษาและพลศึกษาของพ่ีเลี้ยง พบว%า ครูผู�เข�าร%วมพัฒนามีกระบวนการจัดการเรียนรู�ใน
กลุ%มสาระการเรียนรู�สุขศึกษาและพลศึกษาในระดับมากท่ีสุดทุกข�อ และจากการประเมินสมรรถนะครู
โดยกลุ%มนักเรียน กลุ%มครูผู�เข�าร%วมพัฒนาสมรรถนะ กลุ%มเพ่ือนครู กลุ%มพ่ีเลี้ยง และกลุ%มผู�บริหารล�วนมี
ความคิดเห็นว%า ครูผู�เข�าร%วมพัฒนาสมรรถนะตามรูปแบบท่ีสร�างข้ึน มีสมรรถนะท้ังของการเป<นครูสุข
ศึกษาและพลศึกษา ในระดับมากท่ีสุดทุกกลุ%ม โดยสรุปรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูผุ�สอนกลุ%ม
สาระการเรียนรู�สุขศึกษาและพลศึกษาท่ีผู�วิจัยพัฒนาเป<นรูปแบบท่ีดีผ%านการทดลองใช� มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล สถาบันการพลศึกษาซึ่งมีพันธกิจในการผลิตและพัฒนาครูสุขศึกษาและพลศึกษา 
ควรนํารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูผู�สอนไปพัฒนาสมรรถนะครูผู�สอนในวิทยาเขตท่ัวประเทศต%อไป 
 ชาริณี ตรีวรัญ�ู (2550) ได�ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอน
ของครูประถมศึกษาตามแนวคิดการศึกษาผ%านบทเรียน มีวัตถุประสงค5เพ่ือพัฒนากระบวนการศึกษา
ผ%านบทเรียนท่ีเหมาะสมกับบริบทการทํางานของครูไทย และเพ่ือศึกษาผลการพัฒนาสมรรถภาพการจัด 
การเรียนการสอนของครูตามแนวคิดการศึกษาผ%านบทเรียน การวิจัยปฏิบัติการเชิงปฏิบัติจริง 
(practical action research) ครั้งนี้มีผู�ร%วมวิจัยเป<นครูประถมศึกษา จํานวน 19 คน จากโรงเรียนใน
กรุงเทพมหานคร 2 แห%ง ผู�วิจัยได�ศึกษาข�อมูลจากการดําเนินงานตามกระบวนการศึกษาผ%านบทเรียน
ของครูผู�ร%วมวิจัยซ่ึงได�แบ%งออกเป<นกลุ%มศึกษาผ%านบทเรียน 5 กลุ%มย%อย ตามกลุ%มสาระการเรียนรู� กลุ%ม
ละ 3-6 คน และดําเนินงานการศึกษาผ%านบทเรียนในระยะเวลา 1 ป� ต้ังแต%เดือนตุลาคม พ.ศ. 2549 
ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2550 ผลการวิจัยสรุปได�ดังนี้ (1) กระบวนการศึกษาผ%านบทเรียนท่ีพัฒนาข้ึน
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ตามแนวคิดการศึกษาผ%านบทเรียนเป<นกระบวนการทํางานในการพัฒนาวิชาชีพของครูในบริบท
การทํางานจริงของตนผ%านการทํางานกลุ%มแบบร%วมมือร%วมพลังอย%างเป<นระบบและต%อเนื่อง เพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเน�นการพัฒนาการคิดและการเรียนรู�ของนักเรียน กระบวนการศึกษา
ผ%านบทเรียนมีข้ันตอนสําคัญ 6 ข้ัน ท่ีมีลักษณะเป<นวงจร ได�แก% 1) การกําหนดเปvาหมายการศึกษา
ผ%านบทเรียน 2) การวางแผนบทเรียน 3) การสอนและการสังเกตในชั้นเรียน 4) การสืบสอบผลการ
ปฏิบัติงาน 5) การปรับปรุงแก�ไขบทเรียน 6) การแลกเปลี่ยนเรียนรู� ท้ังนี้ในการดําเนินงานตาม
กระบวนการศึกษาผ%านบทเรียน ครูสามารถปรับข้ันตอนการดําเนินงานให�สอดคล�องและเหมาะสมกับ
สภาพการปฏิบัติงานจริงของตนได�โดยยังคงรักษาองค5ประกอบสําคัญของกระบวนการไว� องค5ประกอบ
สําคัญได�แก% 1) การทํางานแบบร%วมมือร%วมพลัง 2) การกําหนดประเด็นการศึกษาผ%านบทเรียน ท่ีมา
จากสภาพปRญหาด�านการคิดหรือการเรียนรู�ในการเรียนการสอนจริงในชั้นเรียน 3) การสังเกต
พฤติกรรมท่ีแสดงถึงการเรียนรู�และการคิดของนักเรียนโดยตรงในชั้นเรียน 4) การให�ผลสะท�อนและ
การอภิปรายผลการปฏิบัติงาน 5) การดําเนินการในระยะยาวและขับเคลื่อนกระบวนการให�สอดคล�อง
กับบริบทการทํางานจริงโดยครู และ 6) การมีส%วนร%วมของผู�รู� (2) การดําเนินงานตามกระบวนการ
ศึกษาผ%านบทเรียนสามารถช%วยพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูได�ในทุกด�าน ได�แก% 
ด�านความรู�ความเข�าใจในการจัดการเรียนการสอน ด�านทักษะการคิดในการจัดการเรียนการสอน และ
ด�านความสามารถในการทํางานแบบร%วมมือร%วมพลัง โดยครูผู�ร%วมวิจัยมีการพัฒนาสมรรถภาพการจัด 
การเรียนการสอนด�านความรู�ความเข�าใจในการจัดการเรียนการสอนมากท่ีสุด และครูผู�ร%วมวิจัย
ประมาณร�อยละ 50 มีการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนมากกว%าครึ่งหนึ่งของจํานวนตัว
บ%งชี้ท้ังหมด 11 ตัวบ%งชี้ ท้ังนี้ ครูผู�ร%วมวิจัยทุกคนมีการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอน
อย%างน�อย 3 ตัวบ%งชี้ โดยมีการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนอย%างน�อย 1 ตัวบ%งชี้ใน
แต%ละด�าน 
 ชานนท5  เศรษฐแสงศรี (2555) ได�ทําการวิจัย เรื่อง ระบบการพัฒนาสมรรถนะของผู�
ประกอบวิชาชีพครูโดยใช�โรงเรียนเป<นฐานในโรงเรียนสังกัดองค5กรปกครองส%วนท�องถ่ิน มีจุดมุ%งหมาย เพ่ือ 
1) ศึกษาองค5ประกอบสมรรถนะที่ต�องการจําเป<นของผู�ประกอบวิชาชีพครูในโรงเรียนสังกัดองค5กร
ปกครองส%วนท�องถ่ิน 2) เพ่ือศึกษาสภาพปRจจุบันและปRญหาของระบบการพัฒนาสมรรถนะท่ีต�องการ
จําเป<นของผู�ประกอบวิชาชีพครูในโรงเรียนสังกัดองค5กรปกครองส%วนท�องถ่ิน 3) พัฒนาระบบการ
พัฒนาสมรรถนะท่ีต�องการจําเป<นของผู�ประกอบวิชาชีพครูในโรงเรียนสังกัดองค5กรปกครองส%วน
ท�องถ่ิน และ 4) ศึกษาผลการนําระบบการพัฒนาสมรรถนะ สมรรถนะท่ีต�องการจําเป<นของผู�ประกอบ
วิชาชีพครูในโรงเรียนสังกัดองค5กรปกครองส%วนท�องถ่ินไปใช� โดยแบ%งการวิจัยออกเป<น 4 ระยะ ได�แก% 
1) การวิเคราะห5ปRญหา 2) การวางแผนพัฒนา 3) การนําพาสู%การปฏิบัติ 4) การเร%งรัดนิเทศ ติดตาม
ประเมินผล กลุ%มเปvาหมายในการพัฒนาครั้งนี้ได�แก% ครูปฏิบัติการสอน จํานวน 10 คน ของโรงเรียน
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เทศบาล ๕ สีหรักษ5วิทยา สังกัดเทศบาลนครอุดรธานี ป�การศึกษา 2552 ซ่ึงได�มาโดยวิธีการเลือก
แบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย ได�แก% แบบสอบถาม แบบบันทึกการประชุม แบบประเมิน และ
การวิเคราะห5ข�อมูลเชิงปริมาณโดยใช�ความถี่ ร�อยละ ค%าเฉลี ่ย และส%วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยพบว%า (1) องค5ประกอบสมรรถนะท่ีต�องการจําเป<นของผู�ประกอบวิชาชีพครูในโรงเรียน
สังกัดองค5กรปกครองส%วนท�องถ่ิน มีจํานวน 8 สมรรถนะ คือ 1) สมรรถนะการประมวลรายวิชามาทํา
แผนการจัดการเรียนรู�รายภาค และตลอดภาค 2) สมรรถนะการออกแบบการเรียนรู�ท่ีเหมาะสมกับวัย
ของผู�เรียน 3) สมรรถนะการเลือกใช� พัฒนา และสร�างสื่อ อุปกรณ5ท่ีส%งเสริมการเรียนรู� 4) สมรรถนะ
การจัดกิจกรรมท่ีส%งเสริมการเรียนรู�ของผู�เรียนและจําแนกระดับการเรียนรู�ของผู�เรียนจากการ
ประเมินผล 5) สมรรถนะการวัดและประเมินผลได�ตามสภาพเป<นจริง 6) สมรรถนะการนําผลการ
ประเมินไปใช�ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู�และหลักสูตร 7) สมรรถนะการจัดทําหน%วยการเรียนรู� 
และ 8) สมรรถนะการทําแผนการจัดการเรียนรู� (2) ผลการศึกษาสภาพปRจจุบันและปRญหาของระบบ
การพัฒนาสมรรถนะของผู�ประกอบวิชาชีพครูในโรงเรียนสังกัดองค5กรปกครองส%วนท�องถ่ิน พบว%า มี
การสอบถามความต�องการจําเป<นในการพัฒนาจากครู วิทยากรไม%ทราบสภาพความต�องการของครู 
สถานท่ีพัฒนาใช�โรงแรมทําให�เสียค%าใช�จ%ายสูง และครูต�องเดินทางไปอบรมไกลๆ ด�านสมรรถนะของผู�
ประกอบวิชาชีพครู พบว%า ครูไม%มีการจัดทําประมวลรายวิชา การออกแบบการเรียนรู�ไม%หลากหลาย 
ขาดระบบการเผยแพร%ผลงาน จัดกิจกรรมการเรียนรู�แบบเดิมๆ ซํ้าๆ ทําให�ผู�เรียนเบ่ือการเรียน การใช�
สื่อเทคโนโลยียังไม%คุ�มค%า ไม%ปรากฏหลักฐานการประเมินตามสภาพจริง ตลอดท้ังการนําผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการเรียนรู� นอกจากนั้น ไม%มีการจัดทําหน%วยการเรียนรู�ในแต%ละกลุ%มสาระการเรียนรู� 
แผนการจัดการเรียนรู�ครูส%วนใหญ%ไม%ได�จัดทําด�วยตนเอง และขาดระบบการติดตามผลการจัดการ
เรียนรู� (3) ระบบการพัฒนาสมรรถนะของผู�ประกอบวิชาชีพครู ด�านปRจจัยนําเข�ามี 12 ข�อ ได�แก% 
หนังสือ ตํารา เอกสาร งานวิจัย โครงการ คําสั่งโรงเรียน ครูผู�ร%วมพัฒนา วิทยากร ผู�บริหารโรงเรียน 
ผู�บริหารโครงการ สื่ออุปกรณ5 สถานท่ี และทรัพยากรอ่ืนๆ  ด�านกระบวนการมี 4 ระยะ ได�แก% ระยะท่ี 1 
การวิเคราะห5ปRญหา โดยการศึกษาองค5ประกอบสมรรถนะตามความต�องการจําเป<นของครูตาม
มาตรฐานการจัดการเรียนรู�และการวัดประเมินผล การศึกษาสภาพปRจจุบันและปRญหา การประชุมสัมมนา
เพ่ือระดมสมองศึกษาสภาพปRจจุบันและปRญหา ศึกษาสมรรถนะตามความต�องการจําเป<นในการพัฒนา 
ของครู ระยะท่ี 2 การวางแผนพัฒนา โดยการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู� การเรียงลําดับสมรรถนะตาม
ความต�องการจําเป<นในการพัฒนา การกําหนดแผนปฏิบัติการ การจัดทําคู%มือการพัฒนา ระยะท่ี 3 
นําพาสู%การปฏิบัติ โดยการประเมินคุณลักษณะครูด�านสมรรถนะตามมาตรฐานการจัดการเรียนรู�และ
การวัดประเมินผลก%อนการพัฒนา การจัดฝQกอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใช�โรงเรียนเป<นฐานใน
กรอบสมรรถนะตามมาตรฐานการจัดการเรียนรู�และการวัดประเมินผล 8 สมรรถนะ ครูนําความรู�ไป
ใช�ในชั้นเรียนด�วยกระบวนการ PDCA การจับคู%นิเทศการสอนตามรูปแบบกัลยาณมิตรนิเทศ ระยะท่ี 4 
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เร%งรัดนิเทศ ติดตามประเมินผล โดยการเยี่ยมห�องเรียนของครูผู�ร%วมพัฒนา การประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู� การประเมินผลการจัดการฝQกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณลักษณะครูในด�านสมรรถนะ
หลังการพัฒนา การประเมินความพึงพอใจของครูผู�ร%วมพัฒนา การประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
ของครูผู�ร%วมพัฒนา และการจัดทําสรุปรายงานผลการพัฒนาตนเองนําเสนอที่ประชุมกลุ%มครูผู�ร%วม
พัฒนาและผู�บริหารสถานศึกษา ด�านผลผลิต ได�แก% ครูสามารถสร�างแผนการนําสู%การปฏิบัติ 
นอกจากนั้น ครูต�องมีทักษะปฏิบัติในกรอบสมรรถนะ มีการนิเทศตามรูปแบบกัลยาณมิตรนิเทศ ครูมี
ความรู�ความสามารถในการพัฒนาตนเอง ได�ระดับความพึงพอใจของครูและนักเรียนต%อการพัฒนาครั้งนี้ 
และสามารถจัดทําสรุปรายงานผลการพัฒนาตนเอง นําเสนอต%อที่ประชุมกลุ%มผู�ร%วมพัฒนาและ
ผู�บริหารสถานศึกษา มีข�อมูลปvอนกลับอยู%ภายใต�สภาพแวดล�อมต%างๆ 
 ผลการนําระบบการพัฒนาสมรรถนะของผู�ประกอบวิชาชีพครูโดยใช�โรงเรียนเป<นฐานใน
โรงเรียนสังกัดองค5กรปกครองส%วนท�องถิ่นไปใช�ในการพัฒนาครู พบว%า (4.1) การฝQกอบรมเชิง
ปฏิบัติการตามสมรรถนะที่ต�องการจําเป<นของผู�ประกอบวิชาชีพครู มีผลการพัฒนาเพ่ิมข้ึนในระดับ
มากท่ีสุด (4.2) ครูมีการพัฒนาสมรรถนะตามความต�องการจําเป<นในการพัฒนาเพ่ิมข้ึนในระดับมากท่ีสุด 
(4.3) ครูผู�ร%วมพัฒนามีความพึงพอใจต%อระบบการพัฒนาสมรรถนะของผู�ประกอบวิชาชีพครูทุกข้ันตอน
อยู%ในระดับมากท่ีสุด และยังพบว%า ครูมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอนท่ีหลากหลายและนักเรียนมีความพึงพอใจ
ในวิธีการจัดการเรียนรู�ของครูผู�ร%วมพัฒนาอยู%ในระดับมากท่ีสุด 
 วราภรณ5  ทิพย5สุวรรณกุล (2554) ได�ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวบ%งชี้และเกณฑ5การ
ประเมินการเรียนการสอนหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรค
เบ้ืองต�น) มีวัตถุประสงค5ของการวิจัย คือ 1) ศึกษาและวิเคราะห5ตัวบ%งชี้และเกณฑ5ประเมินการเรียน
การสอน หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติท่ัวไป (การรักษาโรคเบ้ืองต�น) ท่ีมีการใช�
อยู%ในปRจจุบันของสถาบันท่ีจัดการศึกษาและจากเอกสาร 2) เพื่อพัฒนาตัวบ%งชี้และเกณฑ5ประเมิน
การเรียนการสอน หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติท่ัวไป (การรักษาโรคเบ้ืองต�น) 
และ 3) เพ่ือตรวจสอบตัวบ%งชี้และเกณฑ5ประเมินการเรียนการสอน หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 
สาขาเวชปฏิบัติท่ัวไป (การรักษาโรคเบ้ืองต�น) ขอบเขตของการวิจัย ได�แก% หน%วยงาน/สถาบันการศึกษา
พยาบาลท่ีดําเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรดังกล%าว ซ่ึงมีจํานวน 30 สถาบัน ประชากรท่ีใช�ใน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ อาจารย5พยาบาล ผู�สอนภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบัติใน หลักสูตรการ
พยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติท่ัวไป (การรักษาโรคเบ้ืองต�น) ท่ีสภาการพยาบาลให�การรับรอง 
30 สถาบัน จํานวน 300 คน กลุ%มตัวอย%าง คือ อาจารย5พยาบาล ผู�สอนภาคทฤษฎีและ/หรือ
ภาคปฏิบัติใน หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติท่ัวไป (การรักษาโรคเบ้ืองต�น) ป�
การศึกษา 2554 ของโรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร5โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
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จํานวน 32 คน การวิเคราะห5ข�อมูล โดยใช�ร�อยละ ค%าเฉลี่ย ส%วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห5
เนื้อหา  
 ผลการวิจัยพบว%า (1) ผลการศึกษาและวิเคราะห5ตัวบ%งชี้และเกณฑ5การประเมินการเรียน
การสอน ผู�สอนภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบัติใน หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติ
ท่ัวไป (การรักษาโรคเบ้ืองต�น) ท่ีมีการใช�อยู%ในปRจจุบันของสถาบันท่ีจัดการศึกษา พบว%าส%วนใหญ%นิยม
ใช�รูปแบบ Input-Process-Output Model แบ%งการประเมินออกเป<น 8 ด�าน ได�แก% ด�านเนื้อหาหลักสูตร 
ด�านวิธีการจัดการเรียนการสอน ด�านการสอนของอาจารย5 ด�านการวัดและการประเมินผล ด�านการ
สนับสนุนทางวิชาการ ด�านปRจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน ด�านการพัฒนาส%วนบุคคล ด�านการบริการ/
สิ่งอํานวยความสะดวก สามารถจําแนกเป<น 3 องค5ประกอบ ได�แก% ความรู�และทักษะการปฏิบัติ 
ทักษะการจัดการเรียนการสอนและความเป<นครู (2) ผลการพัฒนาตัวบ%งชี้และเกณฑ5การประเมิน
การเรียนการสอน ผู�สอนภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบัติในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขา
เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต�น) ประกอบด�วย องค5ประกอบความรู�และทักษะการปฏิบัติ 
องค5ประกอบทักษะการจัดการเรียนการสอนและองค5ประกอบความเป<นครู มีค%าดัชนีความสอดคล�อง
ระหว%าง 0.77-1.00 และมีค%าความเชื่อม่ัน เท%ากับ 0.91, 0.77, 0.70 ตามลําดับ และเม่ือนําเครื่องมือ
ประเมินไปใช�กับสถาบันระดับประเทศ พบว%ามีค%าความเชื่อม่ันอยู%ในระดับสูงทุกองค5ประกอบ (3) ผลการ
ตรวจสอบความเหมาะสมของตัวบ%งชี้และเกณฑ5การประเมินการเรียนการสอน ผู�สอนภาคทฤษฎีและ/
หรือภาคปฏิบัติใน หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติท่ัวไป (การรักษาโรคเบ้ืองต�น) 
โดยการทดลองใช�จากสถาบันการศึกษาพยาบาลระดับประเทศ และยืนยันผลการประเมินกลุ%ม
ผู�ทรงคุณวุฒิ พบว%า ผลการประเมินความเป<นไปได� ความถูกต�องและการนําไปใช�อยู%ในระดับมาก และ
เม่ือพิจารณาเป<นรายข�อ พบว%า ทุกข�อมีผลการประเมินมีประโยชน5ต%อการประเมินตนเอง สามารถชี้
จุดแข็งจุดอ%อนของการเรียนการสอนได� ตามลําดับ  

 ทวีป วงศ5ชาลีกุล (2555) ได�ทําการวิจัย เรื่อง การพัฒนากระบวนการพัฒนาครูโดยยึด
สมรรถนะเป<นฐานของโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตภาคเหนือ
ตอนบน มีวัตถุประสงค5เพ่ือศึกษาสภาพปRญหาของกระบวนการพัฒนาครูโดยยึดสมรรถนะเป<นฐาน 
เพ่ือพัฒนากระบวนการพัฒนาครูโดยยึดสมรรถนะเป<นฐานและเพ่ือตรวจสอบความเป<นไปได�ของ
กระบวนการพัฒนาครูโดยยึดสมรรถนะเป<นฐานของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ในเขตภาคเหนือตอนบน ผู�มีส%วนร%วมในการวิจัยจําแนกออกเป<น 3 กลุ%ม ดังนี้ (1) ครูและ
ผู�บริหารโรงเรียนเพ่ือตอบแบบสัมภาษณ5แบบเชิงลึกเก่ียวกับสภาพปRญหาของกระบวนการพัฒนาครู
โดยยึดสมรรถนะเป<นฐาน จํานวน 12 คน (2) ผู�ทรงคุณวุฒิ เพ่ือตรวจสอบความสอดคล�องเหมาะสม
เก่ียวกับกระบวนการพัฒนาครูโดยยึดสมรรถนะเป<นฐาน จํานวน 8 คน (3) ครูต�นแบบ เพ่ือตอบ
แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับความเป<นไปได�ของกระบวนการพัฒนาครูโดยยึดสมรรถนะเป<นฐาน 
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ในเขตภาคเหนือตอนบน กลุ%มตัวอย%างในการวิจัย ได�แก% ครูต�นแบบ จํานวน 230 คน เครื่องมือท่ีใช�ใน
การวิจัย ได�แก% แบบสัมภาษณ5เชิงลึก ใช�รวบรวมข�อมูลกับผู�บริหารโรงเรียนและครูเก่ียวกับสภาพ
ปRญหาของกระบวนการพัฒนาครู โดยยึดสมรรถนะเป<นฐาน แบบสอบถามเพ่ือตรวจสอบความ
สอดคล�องเหมาะสมโดยผู�ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาครูโดยยึดสมรรถนะเป<นฐาน 
และแบบสอบถามความคิดเห็นใช�เก็บข�อมูลกลุ%มตัวอย%างครูต�นแบบเก่ียวกับความเป<นไปได�ของ
กระบวนการพัฒนาครู โดยยึดสมรรถนะเป<นฐาน ในเขตภาคเหนือตอนบน การวิเคราะห5ข�อมูลเชิง
คุณภาพใช�การวิเคราะห5เชิงพรรณนาเก่ียวกับสภาพปRญหาของกระบวนการพัฒนาครู โดยยึดสมรรถนะ
เป<นฐาน ส%วนการวิเคราะห5ข�อมูลเชิงปริมาณใช�สถิติเบ้ืองต�นเพ่ือให�รู�ลักษณะกลุ%มตัวอย%างและสภาพ
ของตัวแปรต%างๆ โดยใช�โปรแกรมคอมพิวเตอร5สําเร็จรูป SPSS for Windows ด�วยการหาค%าเฉลี่ย ค%า
ร�อยละ และค%าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยสรุปได�ดังนี้ (1) สภาพปRญหาของกระบวนการพัฒนาครูโดยยึดสมรรถนะเป<น
ฐาน ในเขตภาคเหนือตอนบนมีปRญหา 4 ด�าน ได�แก% ปRญหาด�านครู ด�านหลักสูตร ด�านนโยบาย และ
ด�านสภาพแวดล�อม (2) กระบวนการพัฒนาครูโดยยึดสมรรถนะเป<นฐานในเขตภาคเหนือตอนบน จาก
การตรวจสอบความสอดคล�องเหมาะสมโดยผู�ทรงคุณวุฒิ มีความสอดคล�องเหมาะสมท้ัง 4 องค5ประกอบ 
ได�แก% การกําหนดตัวแบบสมรรถนะ การประเมินสมรรถนะ การพัฒนาสมรรถนะ และการประเมิน
การพัฒนาสมรรถนะ (3) กระบวนการพัฒนาครูท่ีพัฒนาข้ึนมีความเป<นไปได�ในระดับมาก คือ การกําหนด
ตัวแบบสมรรถนะของกระบวนการพัฒนาครูโดยยึดสมรรถนะเป<นฐาน มีความถูกต�องเหมาะสมและ

เป<นไปได�อยู%ในระดับมาก (X =4.19) การประเมินสมรรถนะของกระบวนการพัฒนาครูโดยยึดสมรรถนะ

เป<นฐาน มีความถูกต�องเหมาะสมและเป<นไปได�อยู%ในระดับมาก (X =4.25) การพัฒนาสมรรถนะของ
กระบวนการพัฒนาครูโดยยึดสมรรถนะเป<นฐาน มีความถูกต�องเหมาะสมและเป<นไปได�อยู%ในระดับมาก   

(X =4.41) เม่ือพิจารณาในภาพรวมพบว%า ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความเป<นไปได�ของกระบวนการ 

พัฒนาครูโดยยึดสมรรถนะเป<นฐานอยู%ในระดับมาก (X =4.32) 
 ปRญญา ทองนิล (2553) ได�ทําการวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถภาพการสอนโดย
การบูรณาการแบบสอดแทรกสําหรับนักศึกษาครูเพ่ือเสริมสร�างคุณลักษณะอันพึงประสงค5ของผู�เรียน 

มีวัตถุประสงค5การวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบ ทดลองใช� และศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนา
สมรรถภาพการสอนโดยการบูรณาการแบบสอดแทรกสําหรับนักศึกษาครูเพ่ือเสริมสร�างคุณลักษณะ
อันพึงประสงค5ของผู�เรียน การดําเนินการวิจัยแบ%งเป<น 4 ระยะ ระยะแรกเป<นการศึกษารูปแบบการ
พัฒนาสมรรถภาพการสอนของนักศึกษาครู ระยะท่ีสองเป<นการพัฒนารูปแบบ ระยะท่ีสามการนํา
รูปแบบท่ีพัฒนาข้ึนไปทดลองใช� และระยะท่ีสี่เป<นการประเมินและปรับปรุงรูปแบบการพัฒนา กลุ%ม
ตัวอย%างท่ีใช�ในการวิจัย คือ นักศึกษาครู ชั้นป�ท่ี 5 ป�การศึกษา 2552 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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เพชรบุรี จํานวน 46 คน เครื่องมือท่ีใช�ในการรวบรวมข�อมูล คือ คู%มือการพัฒนาสมรรถภาพการสอนฯ 
ตามรูปแบบท่ีผู�วิจัยพัฒนาข้ึน ชุดประเมินสมรรถภาพการสอนฯ ท้ังด�านความรู�ความเข�าใจ ด�านทักษะ
การปฏิบัติและด�านอัตมโนทัศน5 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค5ของผู�เรียน ประเด็นในการ
สนทนากลุ%มและสัมภาษณ5 การวิเคราะห5ข�อมูลเชิงปริมาณใช�ค%าเฉลี่ย ส%วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห5
ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซํ้า และข�อมูลเชิงคุณภาพใช�การวิเคราะห5เนื้อหา 
 ผลการวิจัยสรุปได�ดังนี้ (1) รูปแบบท่ีใช�ในการพัฒนาสมรรถภาพการสอนบูรณาการแบบ
สอดแทรกเพ่ือเสริมสร�างคุณลักษณะอันพึงประสงค5ของผู�เรียนสําหรับนักศึกษาครู มีดังนี้ (1.1) แนวคิด
การพัฒนาของรูปแบบ 3 แนวคิด คือการเรียนรู�แบบเน�นประสบการณ5เป<นฐาน การเรียนรู�ด�วยตนเอง
และการเรียนรู�ตามสภาพจริง (1.2) หลักการของรูปแบบการพัฒนา เป<นหลักการท่ีระบุถึงการพัฒนา
สมรรถภาพการสอนโดยบูรณาการแบบสอดแทรก สมรรถภาพการสอนเป<นสิ่งที่พัฒนาได� มี
องค5ประกอบที่ต�องพัฒนา 3 ด�าน คือ ความรู� ทักษะ และอัตมโนทัศน5 กิจกรรมการพัฒนา  
ต�องหลากหลาย และการปฏิบัติการสอนจริงจะพัฒนาสมรรถภาพการสอนให�มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
(1.3) องค5ประกอบของการพัฒนา มี 3 องค5ประกอบ คือ การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 18 
ชั่วโมง 3 วัน การปฏิบัติการสอนโดยบูรณาการแบบสอดแทรกของนักศึกษาครูในสถานศึกษา และ
การนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินการปฏิบัติการสอน โดยครูพี่เลี้ยงและอาจารย5นิเทศ (1.4) 
กระบวนการพัฒนาสมรรถภาพการสอน (AADPSA) 6 ข้ันตอน ประกอบด�วย ข้ันท่ี 1 การสร�างความรู� 
ความตระหนัก (Acknowledging: A) ข้ันท่ี 2 การวิเคราะห5วิจารณ5 (Analyzing: A) ข้ันท่ี 3 การ
กําหนดเปvาหมายในการพัฒนา (Defining goals: D) ข้ันท่ี 4 การฝQกปฏิบัติหรือนําความรู�ไปใช� 
(Performing: P) ข้ันท่ี 5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู� (Sharing: S) และข้ันท่ี 6 การประเมินผล 
(Assessing: A) (2) ผลการใช�รูปแบบและศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบโดยสรุปมีดังนี้ (2.1) ค%าเฉลี่ย
พัฒนาการของสมรรถภาพการสอน ด�านความรู�ความเข�าใจ ด�านทักษะปฏิบัติ และด�านอัตมโนทัศน5
ของนักศึกษาครู จากการประเมินมีอัตราเพ่ิมข้ึนอย%ามีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (2.2) ค%าเฉลี่ย
พัฒนาการคุณลักษณะอันพึงประสงค5ของผู�เรียน ด�านความมีวินัย และความรับผิดชอบจากการประเมินมี
อัตราเพ่ิมข้ึนอย%างมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 ส%วนด�านจิตสาธารณะและด�านการคิดเพ่ือการเรียนรู�เพ่ิมข้ึน
เล็กน�อย 
 
สังเคราะห2สมรรถนะการจัดการเรียนสอน 
 ผู�วิจัยสังเคราะห5สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน จากเอกสาร แนวคิด และงานวิจัย     
ท่ีเก่ียวข�อง โดยมีนักวิชาการต%างๆ ได�กล%าวถึง สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน ไว�ดังนี้ 
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1. บัณฑิต  ฉัตรวิโรจน5 (2550) ได�สรุปว%า สมรรถนะการสอนของครู มี 3 ด�าน คือ 
(1) สมรรถนะด�านการเตรียมการสอนและการวางแผนการสอน (2) สมรรถนะด�านการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน�นผู�เรียนเป<นสําคัญ (3) สมรรถนะด�านการวัดประเมินผล 

2. วณิช นิรันตรานนท5 (2552) ได�สรุปจุดเน�นของสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนท่ี
สําคัญของผู�สอนในกลุ%มสาระการเรียนรู�สุขศึกษาและพลศึกษา คือ สมรรถนะในการพัฒนานวัตกรรม
การสอน  

3. ชาริณี ตรีวรัญ�ู (2550) ได�ศึกษาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
ประถมศึกษา ได�แก% (1) ด�านความรู�ความเข�าใจในการจัดการเรียนการสอน (2) ด�านทักษะการคิดใน
การจัดการเรียนการสอน (3) ด�านความสามารถในการทํางานแบบร%วมมือร%วมพลัง  

4. ชานนท5 เศรษฐแสงศรี (2555) ได�สรุปสมรรถนะของผู�ประกอบวิชาชีพครู มีจํานวน 8 
สมรรถนะคือ (1) สมรรถนะการประมวลรายวิชามาทําแผนการจัดการเรียนรู�รายภาค และตลอดภาค 
(2) สมรรถนะการออกแบบการเรียนรู�ท่ีเหมาะสมกับวัยของผู�เรียน (3) สมรรถนะการเลือกใช� พัฒนา 
และสร�างสื่อ อุปกรณ5ที่ส%งเสริมการเรียนรู� (4) สมรรถนะการจัดกิจกรรมท่ีส%งเสริมการเรียนรู�ของ
ผู�เรียนและจําแนกระดับการเรียนรู�ของผู�เรียนจากการประเมินผล (5) สมรรถนะการวัดและประเมินผล
ได�ตามสภาพเป<นจริง (6) สมรรถนะการนําผลการประเมินไปใช�ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู�และ
หลักสูตร (7) สมรรถนะการจัดทําหน%วยการเรียนรู� (8) สมรรถนะการทําแผนการจัดการเรียนรู� 

5. วราภรณ5  ทิพย5สุวรรณกุล  (2554) ได�จําแนกสมรรถนะการสอน เป<น 3 องค5ประกอบ 
ได�แก% (1) ด�านความรู�และทักษะการปฏิบัติ (2) ด�านทักษะการจัดการเรียนการสอน (3) ด�านความเป<น
ครู 

6. ปRญญา ทองนิล  (2553) นําเสนอสมรรถภาพการสอนของครู มีองค5ประกอบ 3 ด�าน 
คือ (1) ด�านความรู� (2) ด�านทักษะ (3) ด�านอัตมโนทัศน5  

7. สํานักงานคณะกรรมการส%งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สกสค. (2548) กล%าวว%า สมรรถนะการสอนของครู มี 8 ด�าน คือ (1) การจัดการเรียนการสอน 
(2) การส%งเสริมการเรียนรู� (3) การพัฒนาผู�เรียน (4) การปฏิบัติงานวิชาการ (5) การพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพ (6) การประสานงานกับผู�ปกครองและผู�ที่เกี่ยวข�อง (7) การบริการสังคมด�านวิชาการ 
(8) การปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนๆ ท่ีได�รับมอบหมาย 

8. ชนาธิป ทุ�ยแป (2551) ได�กล%าวถึงสมรรถนะการสอนของผู�สอน มี 6 ด�าน ดังนี้ (1) 
การออกแบบการเรียนรู� (2) การจัดกระบวนการเรียนรู� (3) การบริหารจัดการชั้นเรียน (4) การพัฒนา
ผู�เรียน (5) การวัดและประเมินผลการเรียนรู� (6) การทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู� 
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9. สํานักงานข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(กคศ.) (2548). ได�กล%าวว%า 
สมรรถนะการสอนของครู มี 3 ด�าน ดังนี้ (1) การออกแบบการเรียนรู� (2) การบริหารจัดการเรียนรู� 
(3) การพัฒนาผู�เรียน 

10. จันทร5เพ็ญ เชื้อพาณิช (2541) ได�ศึกษาสํารวจเก่ียวกับสมรรถนะของครูวิทยาศาสตร5
และคณิตศาสตร5ท่ีพึงประสงค5ในอนาคต สามารถจัดกลุ%มของสมรรถนะออกเป<นกลุ%มของสมรรถนะหลัก 
8 กลุ%ม คือ (1) มีความใฝ�รู� มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร5 (2) มีวิจารณญาณแบบสหวิทยาการ
และรอบรู�ทางสังคม (3) มีความเป<นผู�นําแบบทีมงาน (4) มีความรู�และความสามารถสูงในด�าน
วิทยาศาสตร5และคณิตศาสตร5 (5) มีความสามารถในการสอน (6) มีจรรยาบรรณวิชาชีพ (7) มี
ความสามารถในการสื่อสารในประเทศและต%างประเทศ (8) มีความสามารถในการดํารงรักษา
วัฒนธรรมไทยและต%างประเทศ 
 สรุปได�ว%าสมรรถนะการจัดการเรียนสอนของครูท่ีผู�วิจัยศึกษาจากแนวคิดของนักวิจัยและ
นักวิชาการหลายท%าน พบว%าสมรรถนะการสอนของครู มีดังนี้ (1) การวางแผนการสอน (2) การ
ออกแบบการเรียนรู� (3) การจัดการเรียนการสอน (4) การบริหารจัดการชั้นเรียน (5) การพัฒนา
นวัตกรรม 6) การส%งเสริมการเรียนรู�ของผู�เรียน (7) การปฏิบัติงานวิชาการ (8) การวัดและประเมินผล 
(9) การทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู� (10) การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ (11) การประสานงานกับ
ผู�ปกครองและผู�ท่ีเก่ียวข�อง (12) การบริการสังคมด�านวิชาการ  
 

ตอนท่ี 3 สมรรถนะวิชาชีพด�านธุรกิจค�าปลีก 
 

 การศึกษาแนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะวิชาชีพด�านธุรกิจค�าปลีก ผู�วิจัยขอนําเสนอในประเด็น
ดังต%อไปนี้ คือ ความหมาย องค5ประกอบ สมรรถนะผู�สําเร็จการศึกษา มาตรฐานวิชาชีพด�านธุรกิจค�าปลีก 
 
ความหมาย 
 เก่ียวกับความหมายของมาตรฐาน มาตรฐานที่เกี่ยวข�องกับการอาชีวศึกษาและการ
อาชีวศึกษานั้น มีนักการศึกษาหลายท%านได�ให�ความหมาย ดังนี้ 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546) ได�กําหนดความหมายมาตรฐาน
ไว�ว%าสิ่งท่ีถือเอาเป<นเกณฑ5ท่ีรับรองท่ัวไป เช%น เวลามาตรฐานกรีนิช, สิ่งท่ีถือเอาเป<นเกณฑ5สําหรับ
เทียบกําหนดท้ังในด�านปริมาณและคุณภาพ เช%น มาตรฐานอุตสาหกรรมหนังสือนี้ยังไม%เข�ามาตรฐาน 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2546 ได�ให�ความหมายของการอาชีวศึกษาไว�ว%าการศึกษาท่ี
มุ%งไปในทางช%างฝ�มือ 
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 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห%งชาติ (2542) ได�ให�ความหมายของการอาชีวศึกษา
ไว�ว%าเป<นการศึกษาหาความรู� การฝQกอบรมหรือการฝQกหัดฝ�มือให�เกิดความชํานาญในวิชาเก่ียวกับ
อาชีวะเพ่ือนําไปใช�ประโยชน5ในการประกอบอาชีพ ท้ังอาชีพอิสระและรับจ�าง 
 เชสเตอร5 เฮเรส (Heres, 1996) ได�ให�ความหมายของการอาชีวศึกษาไว�ว%า เป<นการจัด
การศึกษาเพ่ืองานอาชีพทุกสาขาอาชีพเป<นไปตามความต�องการของผู�เรียนและสังคม 
 ภิญโญ สาธร (2525) ได�ให�ความหมายของการอาชีวศึกษาไว�ว%า เป<นการศึกษาเพ่ือการ
งานทุกชนิดท่ีผู�เรียนต�องการ และเป<นความต�องการของสังคม โดยมีสถานศึกษามีครูเป<นผู�สอนและมี
รัฐบาลคอยสนับสนุนและควบคุมให�ตรงกับความต�องการของสังคม 
 ธีรวุฒิ บุญโสภณ (2545) ได�ให�ความหมายของการอาชีวศึกษาไว�ว%า เป<นการจัด
การศึกษาเพ่ือเตรียมทรัพยากรมนุษย5ท่ีมีคุณภาพสําหรับอาชีพหนึ่งหรือกลุ%มอาชีพ โดยขบวนการใน
การจัดการศึกษาจะมุ%งพัฒนาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลในด�านทักษะ (Psychomotor Domain)  
ด�านความรู� ความเข�าใจ (Cognitive  Domain)  และด�านทัศนคติ (Affective  Domain) 
 ชนะ กสิภาร5 (2537) ได�ให�ความหมายของมาตรฐานอาชีพไว�ว%า การกําหนดมาตรฐาน
ของสมรรถนะท่ีคาดหวังว%าบุคลากรจะบรรลุสําหรับอาชีพหนึ่งรวมท้ังความรู� ความเข�าใจ มาตรฐาน
อาชีพนี้ใช�เป<นฐานในการกําหนดและประเมินเพื่อให�ได�คุณวุฒิวิชาชีพ (Thai  Vocational  
Qualifications-TVQ) มาตรฐานอาชีพทําโดยกลุ%มอาชีพเฉพาะนั้นๆ 
 ศูนย5วิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา (2551) ได�ให�ความหมายของมาตรฐานสมรรถนะ 
(Standard of Competence) ไว�ว%า การปฏิบัติงานท่ีดีกว%า (Better performance at work) 
คุณสมบัติหรือคุณวุฒิ แสดงว%าสามารถทํางานได� (Can do’ qualifications) การฟRนผ%าพัฒนาตนเอง 
(Self development break through) และการประเมินตามจุดประสงค5และข�อกําหนดท่ีต�องการ 
(Objectives, needs-driven assessment) 
 จะเด็ด เปาโสภา (2525) ได�ให�ความหมายของมาตรฐานสมรรถนะ (Standards of 
Competence) ไว�ว%า เป<นข�อกําหนดท่ีต�องการของการปฏิบัติงานและจะต�องมีความรู� ความเข�าใจ
งานท่ีปฏิบัติ สามารถนํามาพัฒนาเป<นหลักสูตรเพ่ือการเรียนการสอน หรือการฝQกอบรมให�เกิดผลลัพธ5
ตามข�อกําหนดของมาตรฐาน 
 ร%างพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา (2551) ได�ให�ความหมายของมาตรฐานวิชาชีพไว�ว%า 
ข�อกําหนดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค5ของบุคคลด�านวิชาชีพ เพ่ือใช�เป<นเกณฑ5ในการกํากับดูแล ตรวจสอบ 
ประเมินผลและประกันคุณภาพของผู�สําเร็จอาชีวศึกษา 
 จากความหมายของมาตรฐานและการอาชีวศึกษาดังกล%าวข�างต�น พอสรุปได�ว%า มาตรฐาน
การอาชีวศึกษา หมายถึง ข�อกําหนดท่ีเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค5 กระบวนการดําเนินงานของ
สถานศึกษา และปRจจัยสนับสนุนที่ต�องการให�เกิดขึ้นในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาผู�เรียนให�มีความรู�
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ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ5ในงานอาชีพตามท่ีกําหนดในหลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพ
ในสาขาวิชาท่ีเรียน และเพ่ือให�เป<นหลักในการเทียบเคียงสําหรับการตรวจประเมิน การกํากับดูแล
และส%งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด�านวิชาชีพ 
 
องค2ประกอบของมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 มาตรฐานการอาชีวศึกษาประกอบด�วย 8 มาตรฐาน  35 ตัวบ%งชี้  จําแนกเป<น ส%วนท่ี 1 
การจัดการอาชีวศึกษา และส%วนท่ี 2 การฝQกอบรมวิชาชีพ จากการศึกษาองค5ประกอบของมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา มีมาตรฐานด�านผู�สําเร็จการศึกษาและผู�เรียน มาตรฐานท่ี 1 และ 2 เก่ียวข�องกับการ
วิจัย ดังนี้  
 มาตรฐานท่ี 1 มาตรฐานด�านผู�เรียนและผู�สําเร็จการอาชีวศึกษา จํานวน 2 ตัวบ%งชี้ ตัว
บ%งชี้ท่ี 1.3 ร�อยละของผู�เรียนท่ีผ%านเกณฑ5การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ หมายถึง จํานวนผู�เรียนใน
ระดับ ปวช .  และระดับ ปวส.  ที ่ผ %านเกณฑ5การประเมินมาตรฐานว ิชาช ีพตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว%าด�วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร เทียบร�อยละกับจํานวนผู�เรียน
ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร�างหลักสูตร จําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา 
สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา ตัวบ%งชี้ที่ 1.6 ร�อยละของผู�เรียนที่ผ%านเกณฑ5การทดสอบ
มาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหน%วยงานท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษารับรอง หมายถึง จํานวนผู�เรยีนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ท่ีผ%านเกณฑ5การทดสอบ
มาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือหน%วยงานท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษารับรองเทียบร�อยละกับจํานวนผู�เรียนท่ีลงทะเบียนเข�ารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพ
จําแนกตามระดับชั้น ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา โดยการผ%าน
เกณฑ5การทดสอบมาตรฐานอาชีพของผู�เรียนให�เป<นไปตามท่ีสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือหน%วยงานท่ี
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง  
 มาตรฐานท่ี 2 ด�านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา จํานวน 1 ตัวบ%งชี้ 
ตัวบ%งชี้ท่ี 2.5 ระดับคุณภาพในการฝQกงาน หมายถึง สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ 
หน%วยงานและทําความร%วมมือในการส%งผู�เรียนเข�าฝQกงานตามหลักสูตร มีการปฐมนิเทศผู�เรียน
ก%อนการฝQกงานพร�อมมีคู%มือการฝQกงาน มีการนิเทศการฝQกงานของผู�เรียนในสถานประกอบการ หน%วยงาน 
มีการวัดผลการฝQกงานของผู�เรียนร%วมกับสถานประกอบการ หน%วยงาน มีการสัมมนาการฝQกงานของ
ผู�เรียนร%วมกับสถานประกอบการ หน%วยงาน เพ่ือนําผลไปปรับปรุง 
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สมรรถนะของผู�สําเร็จการศึกษา 
 สมรรถภาพของผู�สําเร็จการศึกษาตามหลักทฤษฎีต%างๆ นั้น มีนักจิตวิทยาการศึกษาและ
นักการศึกษาได�เสนอแนวความคิดเก่ียวกับผลของการศึกษา หรือผลลัพธ5ท่ีเกิดข้ึนหลังจากการเรียน
การสอนท่ีสมบูรณ5จะต�องประกอบด�วยองค5ประกอบต%างๆ ดังต%อไปนี้ (1) สมรรถภาพของผู�สําเร็จ
การศึกษาตามหลักทฤษฎีของบลูม (Bloom) จุดประสงค5ของการสอนแบ%งเป<น 3 โดเมนหลัก ได�แก% 
1) ด�านความรู�ความคิด 2) ด�านความรู�สึก 3) ด�านการปฏิบัติ ดังนี้ (1.1) ด�านความรู�ความคิด 
(Cognitive domain) เป<นจุดประสงค5ท่ีเก่ียวกับการระลึก หรือนึกถึงสิ่งท่ีเรียนไปแล�วได� และพัฒนา
เป<นความสามารถทางเชาว5ปRญญา และทักษะต%างๆ โดเมนนี้จึงกลายเป<นแกนหลักของการพัฒนา
หลักสูตรและการสอน ซ่ึงมีผลกระทบต%อการพัฒนาหลักสูตรและวิธีการท่ีจะใช�ประเมินพฤติกรรมตาม
แนว คิดนี้  แบ% ง เป<น  6  ข้ันตอน ดั งนี้  1 )  ความรู� ความจํ า  (Knowledge) 2 )  ความเข� า ใจ 
(Comprehension) 3) การนําไปใช� (Application) 4) การวิเคราะห5 (Analysis) 5) การสังเคราะห5 
(Synthesis) 6) การประเมินผล (Evaluation) (1.2) ด�านความรู�สึก (Affective domain) เป<น
จุดประสงค5ท่ีเก่ียวกับความสนใจ ทัศนคติ ค%านิยมและพัฒนาการของความซาบซ้ึง โดยเริ่มจากการ
รับรู� (Receiving) ของบุคคลต%อสิ่งเร�าหรือเหตุการณ5ในรูปแบบต%างๆ ซ่ึงผู�เรียนจะตระหนักถึงสิ่งท่ี
สังเกตเห็นหรือรับรู�ว%ามีสิ่งใดเกิดข้ึน และให�ความสนใจต%อการรับรู�เหตุการณ5นั้น แสดงออกด�วยการรับ
ฟRงหรือยอมรับในลักษณะอาการต%างๆ ขึ้นสุดท�าย คือ สามารถจําแนกความแตกต%างระหว%าง
เหตุการณ5สิ่งเร�าต%างๆ ได� การรับรู�มีระดับต%างกัน ดังนี้ 1) การทําความรู�จัก 2) การเต็มใจท่ีจะยอมรับ
และคัดเลือกความสนใจต%อสิ่งเร�า 3) การตอบสนอง 4) การเห็นคุณค%า 5) การจัดระบบ 6) การสร�าง
บุคลิกลักษณะจากค%านิยม (1.3) ด�านการปฏิบัติ (Psychomotor domain) เป<นจุดประสงค5ท่ีเก่ียวข�อง
กับการเคลื่อนไหวร%างกายหรือการปฏิบัติทักษะต%างๆ โดยประเมินจากการปฏิบัติงานจริง เป<นการวัด
จากงานจริง ผู�สอนปฏิบัติขณะอยู%ในชั้นเรียน ซ่ึงอาจจะเป<นท้ังกระบวนการประเมินผลงาน หรือ
ประเมินกระบวนการ และผลงาน 
 สมรรถภาพของผู�สําเร็จการศึกษาตามหลักทฤษฎีของกาเย% (R.M. Gagne) ได�ให�แนวคิด
เก่ียวกับองค5ประกอบของผู�สําเร็จการศึกษาท่ีควรมี 5 ด�าน ดังนี้ (1) ทักษะทางสมอง (Intellectual 
Skill) หมายถึง ความสามารถส%วนบุคคลของมนุษย5ในอันท่ีจะรับรู�สิ่งต%างๆ ท่ีเกิดข้ึนในสิ่งแวดล�อม ซ่ึง
ความสามารถนี้มีหลายระดับต้ังแต%ความสามารถพ้ืนฐานไปจนถึงความสามารถอันซับซ�อนในการ
แก�ปRญหาต%างๆ (2) ยุทธวิธีในการคิด (Cognitive Strategies) เป<นความสามารถท่ีเกิดจากทักษะทาง
สมองท่ีมีต%อสิ่งแวดล�อมต%างๆ ของผู�เรียน ซ่ึงผู�เรียนสามารพัฒนาวิธีคิด โดยการหาวิธีท่ีเหมาะสมใน
การแก�ปRญหาท่ีเกิดข้ึน (3) ความสามารถเก่ียวกับข�อมูล (Information) คือ ความสามารถรับรู�ใน
สิ่งแวดล�อมต%างๆ ท่ีอยู%ในรูปของภาษาไว�ในความจํา (4) ทัศนคติ (Attitude) เป<นองค5ประกอบท่ี
สําคัญของความสามารถของมนุษย5 ทัศนคติจะแสดงออกโดยการกระทําพฤติกรรม แสดงพฤติกรรมให�
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เห็นว%าชอบหรือไม% ชอบในวัตถุ สิ่งของเหตุการณ5หรือบุคคล ซ่ึงบลูมเรียกความสามารถด�านนี้ว%า จิตพิสัย 
(5) ทักษะปฏิบัติ (Motor Skill) เป<นความสามารถในการลงมือทํางานโดยใช�อวัยวะทางกายหรือใช�
กล�ามเนื้อต%างๆ ได�อย%างต%อเนื่องหรือเป<นไปโดยอัตโนมัติ การปฏิบัติท่ีดีจะต�องแสดงการปฏิบัติในสิ่งต%างๆ 
อย%างรวดเร็ว ถูกต�อง ทีท%าทางการเคลื่อนไหวท่ีสอดคล�องนุ%มนวล 
 สมรรถภาพของผู�สําเร็จการศึกษาตามหลักทฤษฎีกิลฟอร5ดและคณะ ได�ทําการวิเคราะห5
พิสัยต%างๆ ของผลหลังจากการเรียนว%า เมื่อพัฒนาความสามารถแต%ละด�านแล�วผู�เรียนจะเกิด
ความสามารถในพิสัยต%างๆ ท้ัง  3 ด�าน ซ่ึงความสามารถท่ีเกิดข้ึนมีรายละเอียด ดังนี้  

1. ด�านพุทธพิสัย (Cognitive Domain) เป<นพิสัยด�านความรู� และความคิด ซ่ึงกิลฟอร5ด 
ได�วิเคราะห5และแบ%งออกเป<น 5 ด�าน คือ (1) การรู�จัก (Cognition) เป<นการค�นพบท้ังสิ่งเก%าและ         
สิ่งใหม% การรู�จักสิ่งต%างๆ (2) ความจํา (Memory) เป<นการจดจําในสิ่งต%างๆ ท่ีรู�จัก (3) ความคิดเอกนัย 
(Divergent Thinking) เป<นความสามารถในการนําความรู�ไปใช�ในการหาคําตอบท่ีถูกต�องหรือท่ีดีท่ีสุด 
จากข�อมูลท่ีเคยรู�หรือจําได� (4) ความคิดอเนกนัย (Convergent Thinking) เป<นการนําความรู�ไปใช�ใน
การหาคําตอบหลายๆ อย%าง โดยใช�ผลโดยตรงจากการรู�หรือจากข�อมูลเก%าๆ การถ%ายโยงการเรียนรู� 
(5) การประเมินผล (Evaluation) เป<นความสามารถโดยการตัดสินความเหมาะสม ความถูกต�อง 
ความดีงามของสิ่งท่ีรู�จัก และสิ่งท่ีผลิตข้ึนจากความคิดสร�างสรรค5 

2. ด�านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) เป<นทักษะทางด�านร%างกายหรือการกระทํา
โดยกิลฟอร5ดได�ทําการวิเคราะห5วิจัยอย%างเป<นระบบพบว%า ความสามารถทางด�านทักษะมีอยู% 6 ระดับ
ท่ีแตกต%างกัน ซ่ึงสามารถพบในการแสดงทักษะทางกายทุกประเภท ความสามารถในด�านทักษะนี้ 
ฟอร5ดได�เน�นความสัมพันธ5ของกระบวนการ หมายถึง ความสามารถในขณะปฏิบัติกับการใช�อวัยวะต%างๆ 
ของร%างกาย ดังนี้ (1) ความแข็งแรง (Strenght) หมายถึง ความสามารถในการใช�ร%างกาย (2) ความเร็ว 
(Speed) หมายถึง อัตราความเร็วในขณะปฏิบัติหรือความเร็วท่ีนับจุดเคลื่อนไหวแล�ว (3) ความเร็ว
เริ่มต�น (Impulsion) เป<นความเร็วในการเคลื่อนท่ีจากจุดหยุดนิ่ง (4) ความถูกต�อง (Precision) 
หมายถึง ความเคลื่อนไหวอย%างแน%นอน (5) ความยืดหยุ%น (Flexibility) เป<นความสามารถในการ
เคลื่อนไหวอย%างยืดหยุ%น (6) ความสัมพันธ5อย%างต%อเนื่อง (Coordination) เป<นความสอดคล�องกับ
กระบวนการแสดงออกถึงความสามารถ ได�แก% ความแข็งแรงของกล�ามเนื้อ ความแข็งแรงของระบบ
หมุนเวียนของเลือดและปอด 

3. ด�านจิตพิสัย (Affective Domain) เป<นผลของการเรียนที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา
ความสามารถด�านจิตพิสัย ซึ่งคลอสแมร5และกู�ดวิน ได�อ�างอิงผลการศึกษาองครัสโวลและคณะ ได�
สรุปผลของการเรียนท่ีหน%วยต%างๆ ต�องการท่ีจะพัฒนามีอยู% 4 ประการ คือ ความสนใจ ทัศนคติ 
ค%านิยม และบูรณาการทางบุคลิกภาพ โดยความสามารถท่ีเกิดข้ึนมีรายละเอียดดังนี้ คือ (1) ความ
สนใจ เป<นผลท่ีเกิดจากการพัฒนาจิตพิสัย ต้ังแต%ข้ันการยอมรับไปจนถึงข้ันการยึดม่ันในค%านิยม ผลท่ี
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เกิดข้ึนคือ ผู�เรียนจะมีความสนใจและตั้งใจในการทําสิ่งต%างๆ (2) ทัศนคติ เป<นผลที่พัฒนาต้ังแต%
ความรู�สึกเต็มใจ พึงใจจะรับรู�ไปจนถึงข้ันการจัดระบบค%านิยม พฤติกรรมท่ีแสดงออกคือ ความต้ังใจ 
กระตือรือร�นในการทํากิจกรรมต%างๆ (3) ค%านิยม เป<นผลจากการพัฒนาจิตพิสัยต้ังแต%ระดับการตอบ
สอนงไปจนถึงการมีลักษณะนิสัย (4) การบูรณาการบุคลิกภาพ เป<นความสามารถในการปรับตัวซ่ึง
ได�แก% การแสดงให�เห็นว%ามีความรับผิดชอบในการทํางาน ปฏิบัติสิ่งต%างๆ ตามกฎเกณฑ5 แก�ปRญหาท่ี
เกิดข้ึนได�และทํางานร%วมกับผู�อ่ืนได� 
 จากสมรรถนะของผู�สําเร็จการศึกษาตามหลักทฤษฎีต%างๆ ดังกล%าวข�างต�น พอสรุปได�ว%า 
สมรรถนะทางวิชาชีพท่ีบุคคลจะทํางานให�บรรลุผลสําเร็จตามความต�องการท่ีต้ังเปvาหมายเป<นอย%างดี
นั้นจําเป<นท่ีบุคคลต�องมีคุณสมบัติทางสมรรถนะท้ัง 3 ด�าน คือ 1) ด�านความรู� เป<นผู�มีความรู�ท้ัง
ในทางทฤษฎี ปฏิบัติและความรู�ท่ัวๆ ไปท่ีสามารถนําไปปฏิบัติงานและดํารงตนอยู%ในสังคมได� 2) ด�าน
ทักษะการปฏิบัติงาน เป<นผู�มีทักษะปฏิบัติงานที่ดีสามารถปฏิบัติงานได�ประสบผลสําเร็จและมี
ประสิทธิภาพดียิ่ง 3) ด�านความรู�สึกหรือจิตพิสัย เป<นผู�มีจิตสํานึกในการทํางานท่ีดี เช%น ซ่ือสัตย5สุจริต 
มีระเบียบวินัย อดทน ขยันหม่ันเพียร ประหยัด ตรงเวลา เป<นผู�มีความรับผิดชอบ เป<นต�น 
 
มาตรฐานวิชาชีพด�านธุรกิจค�าปลีก 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาวิชาธุรกิจค�าปลีก โดยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป<น
หลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึนให�สอดคล�องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห%งชาติ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติ
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และความเจริญก�าวหน�าทางเทคโนโลยีเพ่ือผลิตกําลังคนระดับฝ�มือท่ีมี
สมรรถนะวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถนําไปใช�ในการประกอบ
อาชีพได�ตรงตามความต�องการของตลาดแรงงานในลักษณะผู�ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพอิสระได� 
สอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห%งชาติและแผนการศึกษาแห%งชาติ โดยเป�ดโอกาสให�
ผู�เรียนเลือกระบบและวิธีการเรียนได�อย%างเหมาะสมตามศักยภาพ ตามความสนใจและโอกาสของตน 
ส%งเสริมให�มีการประสานความร%วมมือเพ่ือจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรร%วมกันระหว%างสถาบัน 
สถานศึกษา หน%วยงานสถานประกอบการ และองค5กรต%างๆ ท้ังในระดับชุมชน ระดับท�องถ่ิน และ
ระดับชาติ (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2556) มีการกําหนดมาตรฐาน 2 ส%วน คือ ส%วนแรก 
มาตรฐานส%วนท่ีหลักสูตรกําหนด และส%วนที่สอง มาตรฐานส%วนเพิ่มเติมของสถานศึกษา ผู�วิจัยได�
ศึกษามาตรฐานท้ังสองส%วน มีรายละเอียดดังนี้ 

1. มาตรฐานส%วนท่ีหลักสูตรกําหนด หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาธุรกิจค�าปลีก ได�กําหนดมาตรฐานของสาขาวิชาธุรกิจค�าปลีก 
เพ่ือเป<นแนวทางสําหรับจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไว�
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จํานวน 13 มาตรฐาน ดังนี้ (1) สื่อสารโดยใช�ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอ่ืนในชีวิตประจําวัน
และในงานอาชีพ (2) พัฒนาตนเองและสังคมตามหลักศาสนาและสิทธิหน�าท่ีพลเมือง วัฒนธรรมและ
เศรษฐกิจ (3) พัฒนาตนเอง พัฒนางานอาชีพ และแก�ไขปRญหา โดยใช�หลักการกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร5และคณิตศาสตร5 (4) พัฒนาบุคลิกภาพและสุขภาพของตน โดยใช�หลักการกระบวนการ
ด�านสุขศึกษาและพลศึกษา (5) ใช�โปรแกรมสําเร็จรูปและระบบสารสนเทศเพ่ือพัฒนางานด�านธุรกิจ 
(6) วางแผนประกอบอาชีพด�านธุรกิจ โดยนําระบบบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตมาใช�ในองค5กร 
(7) จัดคุณภาพสิ่งแวดล�อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในองค5กรและชุมชน (8) ประยุกต5ใช�
หลักการพ้ืนฐานงานอาชีพด�านธุรกิจในการปฏิบัติงานและในชีวิตประจําวัน (9) จําแนกประเภทและ
โครงสร�างของธุรกิจค�าปลีก (10) จัดการงานต�อนรับและให�บริการลูกค�า (11) จัดการเอกสารท่ีใช�ใน
ธุรกิจค�าปลีก (12) วางแผนดําเนินการส%งเสริมการขายในธุรกิจค�าปลีก (13) ตรวจสอบและหา
มาตรการปvองกันการสูญเสียสินค�าในร�านค�าปลีก 

2. มาตรฐานส%วนเพ่ิมเติมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีปRญญาภิวัฒน5 จัดสอนใน
สาขาวิชาธุรกิจค�าปลีก ได�จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล�องกับสมรรถนะในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาธุรกิจค�าปลีก ได�
กําหนดมาตรฐานของสาขาวิชาธุรกิจค�าปลีก เพ่ือเป<นแนวทางสําหรับจัดการเรียนการสอน ไว�จํานวน 
27 มาตรฐาน ดังนี้ (1) เข�าใจหลักการในการดําเนินธุรกิจ ปรัชญา วิสัยทัศน5 พันธกิจ วัฒนธรรม
องค5กร โครงสร�างองค5กร (2) รู�จักและเข�าใจโครงสร�างสินค�าอย%างละเอียด (3) ติดตามและตรวจสอบ
ความสะอาด ความเป<นระเบียบเรียบร�อยโดยรวมบริเวณหน�าร�านพื้นที่ขายสินค�าและหลังร�านให�
เป<นไปตามมาตรฐานระบบร�านคุณภาพ (4) ปฏิบัติงานโดยยึดหลักมาตรฐานการบริการแบบ 
Friendly Service (การบริการแบบเป<นมิตร) (5) การแก�ปRญหาในการปฏิบัติงานการขายสินค�าและ
การบริการลูกค�าในร�านให�เป<นไปอย%างเรียบร�อยตามมาตรฐานการบริการแบบ Friendly Service (5) 
รักษาความสะอาดของร�านตามสุขอนามัย (6) ดําเนินการขายสินค�าและบริการ (7) ตรวจสอบคุณภาพ
สินค�าและอุปกรณ5การขาย (8) ปฏิบัติงานตามระบบ Store Assortment (9) ควบคุมการจัดสินค�า
ตามหลักการ FIFO (10) จําแนกประเภทสินค�าใหม%และสินค�าส%งเสริมการขายต%างๆ เพ่ือการให�ข�อมูล
ท่ีถูกต�องกับลูกค�า (11) ตรวจรับและควบคุมสื่อโฆษณาต%างๆ ที่เข�ามาในร�านแต%ละรอบให�ครบถ�วน
และถูกต�อง (12) ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพของสินค�าภายในร�านและตรวจสอบให�เป<นไปตาม
มาตรฐาน (13) บันทึกและตรวจสอบการบันทึกข�อมูลของอุปกรณ5การขาย รวมถึงอุณหภูมิพ้ืนท่ีขาย
เพ่ือรักษาคุณภาพของสินค�าภายในร�าน (14) ตรวจสอบเงินสดในเครื่อง POS (15) เตรียมเงินสํารอง
ทอนให�เพียงพอต%อยอดขาย (16) ตรวจสอบผลเงินสดขาด-เกินใน Shift Survey (17) ตรวจสอบและ
ส%งข�อมูลเอกสารทางการเงิน (18) ตรวจสอบและควบคุมสินค�าคงเหลือทั้งร�านให�อยู%ในปริมาณท่ี
เหมาะสมกับยอดขาย (19) งานออกใบกํากับภาษีสําหรับ 7-11 ร�านค�าปลีก (20) งานสุ%มตรวจปริมาณ
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ของสินค�าและคุณภาพสินค�าทุกกลุ%มสินค�า (Audit สินค�า) (21) การวิเคราะห5ทางสถิติ (22) สร�าง
ความสัมพันธ5และความพึงพอใจกับลูกค�า (23) จัดการดูแลลูกค�าและตลาด (24) การบริหารการขาย
ประจําผลัด (26) บทบาทของผู�ช%วยผู�จัดการกับการสอนงาน (27) การทํางานเป<นทีม 
 
สมรรถนะอาชีพด�านธุรกิจค�าปลีก 
 ผู�วิจัยศึกษาหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีตรงตามความต�องการของสถานประกอบการ ตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 เป<นหลักสูตรท่ีพัฒนาโดยวิทยาลัยเทคโนโลยี
ปRญญาภิวัฒน5 สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนด�านธุรกิจค�าปลีก ซ่ึงแผนผังสมรรถนะอาชีพด�าน
ธุรกิจดังกล%าวมีขอบเขตการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ปRจจุบัน
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได�ประกาศใช�หลักสูตรใหม% คือ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาธุรกิจค�าปลีก 
สถานศึกษาจําเป<นต�องวิเคราะห5แผนผังสมรรถนะอาชีพด�านธุรกิจค�าปลีกให�สอดคล�องกับบริบทของ
หลักสูตรใหม% การจัดการศึกษาในยุคปRจจุบัน ความก�าวหน�าทางด�านเทคโนโลยีและสื่อต%างๆ อย%างไรก็ตาม 
ผู�วิจัยนําข�อมูลดังกล%าวมาเป<นพ้ืนฐานสําหรับการสร�างและพัฒนาสมรรถนะและตัวบ%งชี้สมรรถนะการ
จัดการเรียนการสอนวิชาชีพด�านธุรกิจค�าปลีก โดยรายละเอียดของสมรรถนะอาชีพด�านธุรกิจค�าปลีก 
(Occupational Competency Mapping of Retail Business) ของวิทยาลัยเทคโนโลยี
ปRญญาภิวัฒน5  
 สมรรถนะสื่อสารโดยใช�ภาษาไทยและภาษาต%างประเทศ ในชีวิตประจําวันและงานอาชีพ 
หน%วยสมรรถนะการสื่อสารโดยใช�ภาษาไทยและภาษาต%างประเทศ ในชีวิตประจําวันและงานอาชีพ 
ประกอบด�วย 1.อธิบายธรรมชาติ พลังของภาษา และภูมิปRญญาทางภาษาไทยได� 2. อธิบาย
ความสําคัญ และประสิทธิภาพของการเขียน การอ%าน การฟRง การดู และการพูดได� 3. ใช�ทักษะ
ภาษาไทยในการสื่อสารได�ถูกต�องเหมาะสมและมีมารยาท 4. นําความรู� ข�อคิดท่ีได�จากการศึกษา
วรรณคดี วรรณกรรม และภูมิปRญญา ทางภาษาไทยไปใช�ในการดํารงชีวิตและงานอาชีพ 1.อธิบาย
หลักเกณฑ5การใช�ภาษาในการสื่อสารตามสถานการณ5ต%าง ๆ ได� 2. พูด สื่อสารภาษาไทยตาม
สถานการณ5ต%าง ๆ ได�อย%างมีประสิทธิภาพ 3. พูด สื่อสาร วิเคราะห5 วิจารณ5 และประเมินค%าของสิ่งท่ี
ได�จากการฟRง การดู การอ%านได� 4. เขียนภาษาไทยเชิงวิชาการ เขียนโน�มน�าวใจได� 5.สนทนาใน
ชีวิตประจําวัน 6.พูดให�ข�อมูลเก่ียวกับตนเองได� 7.สนทนาโต�ตอบในสถานการณ5ต%าง ๆ 8.อ%าน และ 
เขียนประโยคง%าย ๆ 9.สนทนาโต�ตอบในสถานการณ5ต%าง ๆ พูดและเขียน แนะนําตนเอง สมาชิกใน 
ครอบครัว เพ่ือน สถานศึกษา ฯลฯ 10.กล%าวและ ตอบรับการ ทักทาย การกล%าวลา ขอบคุณ และขอ
โทษ พูดแทรก พูดเพ่ือขอ ความกระจ%าง และขอให�พูดซํ้า เลือกใช�ศัพท5 สํานวน เลือกใช�ภาษา ท%าทาง
ท่ีเหมาะสมกับบุคคล และกาลเทศะ 11.อธิบายใจ ความสําคัญ และรายละ เอียดของเรื่องท่ีฟRงและ
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อ%าน จากสื่อประเภทต%าง ๆ โดยใช�กลยุทธ5 ในการฟRงและ อ%านท่ีเหมาะ สมกับบริบท 12.อธิบายการ 
บูรณาการการ เรียนรู�ในชั้น เรียนกับการ เรียนรู�ด�วยตน เองในศูนย5การ เรียน โดยมีหลักฐานการ 
เรียนบันทึก การเรียนรู� การประเมินผลตนเอง 13.สนทนาโต�ตอบในสถานการณ5ต%าง ๆ โดยเลือกใช�
ภาษาท%าทางท่ีเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 14.พูดสื่อสาร ให�คําแนะนํา ขอและให�ข�อมูล 
บรรยายเปรียบเทียบ บรรยายเหตุการณ5 บุคคล สิ่งของ และสัญลักษณ5 ด�วยประโยคหรือข�อความสั้น ๆ 
15.ถาม-ตอบ เพ่ือแลกเปลี่ยนข�อมูลโดยใช�คําถามประเภทต%าง ๆ 16.อธิบายและใช�กลยุทธ5ในการฟRง
และอ%านท่ีเหมาะสมกับบริบทเพ่ือความเข�าใจ 17.อธิบายการ บูรณาการการ เรียนรู�ในชั้น เรียนกับ
การ เรียนรู�ด�วยตน เองในศูนย5การ เรียน โดยมีหลักฐานการ เรียนบันทึก การเรียนรู� การประเมินผล
ตนเอง 18.สนทนาเก่ียวกับสถานการณ5ต%าง ๆ ในท่ีทํางานบอกเล%าเก่ียวกับอาชีพต%าง ๆ ลักษณะงาน
และสถานท่ีทํางาน 19.เขียนใบลาหยุดด�วยเหตุผลต%าง ๆ กรอกแบบฟอร5ม หรือ เอกสารทางธุรกิจ 
20.อธิบายตีความและถ%ายโอนสัญลักษณ5 เครื่องหมาย แผนภาพ แผนภูมิ เป<นคํา หรือประโยค 
21.อ%านและปฏิบัติตามคําสั่ง คู%มือ คําแนะนํา อ%านโฆษณา ฉลาก ปvายเตือน ปvายประกาศท่ีพบในท่ี
การทํางานต%าง ๆ 22.อ%านประกาศรับสมัครงาน กรอกใบสมัครงาน และเขียนประวัติย%อ 23.ใช�สื่อและ
เทคโนโลยีต%าง ๆ เพ่ือเสริมสร�างความรู�ความเข�าใจภาษาตามความจําเป<นและความสนใจ 24.บอก จําแนก 
ความหมายของคําศัพท5ทางธุรกิจ ท่ีพบในเรื่องท่ีฟRงหรืออ%าน และนําคําศัพท5สํานวนภาษาต%าง ๆ ท่ีใช�
ในบริบททางธุรกิจ 25.อธิบายและสรุปข�อมูลจากเรื่องท่ีฟRง หรืออ%าน บรรยายและถ%ายโอน แผนภูมิ 
กราฟ ตาราง ฯลฯ เป<นประโยค และ/หรือข�อความสั้น ๆ 26.สนทนาสถานการณ5ต%าง ๆ ท่ีเก่ียวข�อง
กับการติดต%อในสํานักงาน และการสมัครงาน โดยใช�สํานวนทางภาษาและมารยาทสังคมท่ีเหมาะสม 
27.เขียนแผนการเรียนรู�ได�ด�วยตนเอง และปฏิบัติงานตามแผน โดยเลือกใช�กลยุทธ5ในการเรียนแหล%ง
การเรียนรู� สื่อและ เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมท้ังในและนอกสถานศึกษา 28.วางแผนและจัดทําโครงงาน
ภาษาอังกฤษในเรื่องท่ีสนใจหรือเรื่องเก่ียวกับวิชาชีพ 29.ใช�ความรู�ภาษาอังกฤษในหัวข�อเรื่องท่ีสนใจ
จากการแสวงหาแหล%งการเรียนรู�ต%างๆ 30.นําเสนอโครงงานที่จัดทําเป<นรายกลุ%มหรือรายบุคคล 
31.สนทนาโต�ตอบเรื่องในชีวิตประจําวันและการทํางาน โดยใช�บทบาทสมมุติ หรือสถานการณ5จําลอง 
32.อธิบายนําเสนอเรื่องราวท่ีสนใจ หรือ เรื่องทางวิชาชีพท่ีเหมาะสมกับระดับ 33.อธิบายเปรียบเทียบ
การใช�ถ�อยคํา สํานวนของภาษาอังกฤษ และภาษาไทย 34.เขียนแผนการเรียนและเลือกกลยุทธ5ใน
การเรียนท่ีเหมาะสมเพ่ือพัฒนาทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษ โดยใช�สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  
 สมรรถนะด�านการใช�หลักการทางคณิตศาสตร5ในชีวิตประจําวันและงานอาชีพ หน%วย
สมรรถนะใช�กระบวนการทางคณิตศาสตร5ในชีวิตประจําวันและงานอาชีพ สมรรถนะย%อย 1.อธิบาย
ความคิดรวบยอดเก่ียวกับอัตราส%วน สัดส%วน ร�อยละการแปรผันและนําไปใช�ในการแก�ปRญหาได� 2.อธิบาย
ความคิดรวบยอดเรื่องเซต และการดําเนินการของเซต และนําไปใช�ในการแก�ปRญหาได� 3. เขียนแผนภาพ
แทนเซต (Venn-Euler Diagram) และนําไปใช�ในการแก�ปRญหาท่ีเก่ียวกับการหาสมาชิกและจํานวน
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สมาชิกของเซตได� 4.แก�สมการเชิงเส�นตัวแปรเดียวระบบสมการเชิงเส�นสองตัวแปร และสมการกําลังสอง
ตัวแปรเดียวและแก�ปRญหาในสถานการณ5จริงได� 5.นําความรู�และทักษะท่ีได�จากเรื่องอัตราส%วน สัดส%วน 
ร�อยละ การแปรผัน เซต และการดําเนินการของเซต ระบบสมการ เชิงเส�นและสมการกําลังสอง
ตัวแปรเดียวไปประยุกต5ในการเรียนรู�งานอาชีพและชีวิตประจําวัน 6.สามารถคํานวณและหาค%า
เก่ียวกับเรื่องบําเหน็จ หุ�น ต๋ัวเงิน ค%าเสื่อมราคา ค%าจ�าง เลขดัชนี และมูลค%าของเงินได� 7. เรื่อง
บําเหน็จ หุ�น ต๋ัวเงิน ค%าเสื่อมราคา ค%าจ�าง เลขดัชนี และมูลค%าของเงินไปใช�ในการแก�ปRญหาใน
สถานการณ5จริงได� 8.เรื่องบําเหน็จ หุ�น ต๋ัวเงิน ค%าเสื่อมราคา ค%าจ�าง เลขดัชนี และมูลค%าของเงิน 
ไปเชื่อมโยงกับวิชาชีพ 9.อธิบายเกี่ยวกับหลักการเงินส%วนบุคคล 10.จัดทํางบประมาณส%วน
บุคคล 11.อธิบายการบริหารและจัดการการเงินส%วนบุคคล 12.อธิบายหลักการลงทุนในทรัพย5ลงทุน
ทําธุรกิจลงในหลักทรัพย5และกองทุนต%าง ๆ 13.อธิบายหลักการ วิธีการ และข้ันตอนการจัดทําบัญชี 
สําหรับกิจการเจ�าของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการ 14.บันทึกรายการค�าในสมุดรายวันท่ัวไป สมุดเงินสด 
2 ช%อง และผ%านรายการไปบัญชีแยกประเภทท่ีเก่ียวข�อง 15.ทํากระดาษทําการชนิด 6 ช%องและ
รายงานทางการเงิน 16. อธิบายการป�ดบัญชีเม่ือสิ้นงวดบัญชี 17.อธิบายหลักการ วิธีการ และข้ันตอน
การจัดทําบัญชี สําหรับกิจการเจ�าของคนเดียว ประธุรกิจซ้ือขายสินค�า 18.บันทึกรายการค�าในสมุด
รายวันเฉพาะ และผ%านรายการไปบัญชีแยกประเภทท่ีเก่ียวข�อง 19.บันทึกรายการปรับปรุงเม่ือสิ้นงวด
บัญชี 20. ทํากระดาษทําการชนิด 8 ช%องและรายงานทางการเงิน 
 สมรรถนะหลักใช�คอมพิวเตอร5เพ่ืองานอาชีพ หน%วยสมรรถนะ ใช�โปรแกรมสําเร็จรูปและ
ระบบสารสนเทศพัฒนางานอาชีพ สมรรถนะย%อย 1.ติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร5ตามคู%มือ 2..ใช�โปรแกรม
ประมวลคําจัดทําเอกสารเพ่ืองานอาชีพ 3.ใช�โปรแกรมตารางทําการสร�างตารางทําการเพ่ืองานอาชีพ 
4.ใช�โปรแกรมการนําเสนอผลงาน 5.ใช�อินเทอร5เน็ตสืบค�นข�อมูลและใช�อีเมลล5เพ่ืองานอาชีพ 6.อธิบาย
ความหมาย หน�าท่ี และส%วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคํา 7.ใช�คําสั่งในโปรแกรมประมวลผลคํา 
8.จัดพิมพ5เอกสารด�วยโปรแกรมประมวลผลคํา 
 สมรรถนะใช�หลักการธุรกิจเพ่ืองานอาชีพ หน%วยสมรรถนะประยุกต5ใช�หลักการทางธุรกิจ
ในการประกอบอาชีพ สมรรถนะย%อย 1.อธิบายรูปแบบขององค5การธุรกิจ 2.อธิบายการดําเนินงาน
ขององค5การธุรกิจรูปแบบต%าง ๆ 3.อธิบายแนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร5 โครงสร�างของระบบ
เศรษฐศาสตร5 2.อธิบายอุปสงค5 อุปทานและราคาดุลยภาพ 4.อธิบายการนําหลักเศรษฐศาสตร5ไป
ประยุกต5ใช�ในชีวิตประจําวัน 5.อธิบายหลักการของการเป<นผู�ประกอบการที่ดี 6.อธิบายหลักการ
จัดทําแผนธุรกิจ 7.ประเมินผลความเหมาะสมของแผนธุรกิจ 8.อธิบายกฎหมายท่ีสําคัญและเก่ียวข�อง
กับธุรกิจ 9.อธิบายข้ันตอนการปฏิบัติตามกฎหมายในการประกอบธุรกิจ 
 



81 

 

 สมรรถนะหลักปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม พัฒนาตนเองให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
และร%วมทํากิจกรรมในสถานศึกษาและสถานประกอบการ หน%วยสมรรถนะปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
วัฒนธรรม ให�สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกปRจจุบันและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สมรรถนะย%อย  
1.อธิบายวิธีการวางแผนดูแลส%งเสริมสุขภาพตามพัฒนาการของตนเองได�อย%างเหมาะสม 2.มีสัมพันธภาพ
ท่ีดีกับคนในครอบครัว เพ่ือน และสังคม ตามวัฒนธรรมไทย 3.ออกกําลังกายและเล%นกีฬาเป<นประจํา
สมํ่าเสมอ 4.ปฏิบัติกิจกรรมการแข%งขันเกม กีฬาไทย หรือ กีฬาสากลในสถานศึกษาด�วยความมีน้ําใจ
นักกีฬา 5.มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ5มาตรฐาน 6.ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาในการดําเนิน
ชีวิต 7.อธิบายทักษะทางศาสนธรรมในการแก�ปRญหาเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม 8.ปฏิบัติตน
เป<นแบบอย%างท่ีดีในการเผยแผ%ศาสนธรรม 9.วิเคราะห5เหตุการณ5สําคัญท่ีเป<นปRจจุบันด�วยวิธีการทาง
ประวัติศาสตร5 10.ประพฤติปฏิบัติตนตามธรรมเนียมของบรรพชน 11.เสนอแนะแนวทางพัฒนาสังคม
โดยใช�ประการณ5จากอดีต 
 สมรรถนะหลักปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม พัฒนาตนเองให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
และร%วมทํากิจกรรมในสถานศึกษาและสถานประกอบการ หน%วยสมรรถนะปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาชีพ
ท้ังภายในสถานศึกษาและสถานประกอบการ สมรรถนะย%อย1.ปฏิบัติตนเป<นผู�มีความจงรักภักดีต%อชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย5 2.ปฏิบัติตนช%วยเหลือสังคม 3.เป<นผู�สามารถหารายได� ออมทรัพย5 4.มีความ
เป<นผู�นํา และผู�ตาม 5.ทํางานร%วมกับผู�อื่นในการจัดกิจกรรมต%าง ๆ ภายใต�กิจกรรมองค5การ
วิชาชีพ 6.เป<นผู�มีความรับผิดชอบ ตรงต%อเวลา 7.เป<นผู�มีความจงรักภักดีต%อชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย5 8.เป<นผู�มีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพและดํารงชีวิต 
 สมรรถนะหลักจัดเตรียมสภาพแวดล�อมภายในร�านและรักษาความปลอดภัยในการ
ทํางาน สมรรถนะย%อย1.อธิบายการใช�ประโยชน5ของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร5 2.อธิบาย
ความสัมพันธ5ของสิ่งแวดล�อม สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ 3.ปvองกันและหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมท่ีก%อให�เกิดปRญหาสิ่งแวดล�อม 4.สังเกตและอภิปรายสมบัติและองค5ประกอบโครงสร�าง
อะตอม ธาตุ และตารางธาตุ 5.สังเกตและอภิปรายชนิดของแรง การเคลื่อนท่ีของวัตถุ งาน และ 
พลังงาน 6.เข�าใจหลักการและกระบวนการที่เกี่ยวข�องกับการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล�อม          
7.ดําเนินกิจกรรมอนุรักษ5พลังงานตามหลักการและกระบวนการ 8.ดําเนินกิจกรรมจัดการสิ่งแวดล�อม
ตามหลักการและกระบวนการ 9.อธิบายถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม     
10.วิเคราะห5และจําแนกปRญหาสิ่งแวดล�อมในท�องถ่ิน 11.ปvองกันและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมท่ีก%อให�เกิด
ปRญหาสิ่งแวดล�อม 12.กําหนดแนวทางแก�ไขปRญหาสิ่งแวดล�อม 13.อธิบายวัตถุประสงค5และความสําคัญ
ของการจัดแสดงสินค�า 14.วางแผนและจัดหาวัสดุ อุปกรณ5ท่ีใช� ในการจัดแสดงสินค�าอย%างประหยัด 
15.จัดแสดงสินค�า ณ จุดขาย 16.บอกวิธีการต�อนรับลูกค�าในร�านค�าปลีก17.ให�บริการลูกค�าในร�านค�า
ปลีก 18.ต�อนรับและให�บริการลูกค�า  
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 สมรรถนะหลักปฏิบัติการตามกระบวนการขายสินค�าและบริการต%าง ๆ แก%ลูกค�า หน%วย
สมรรถนะดําเนินการขายสินค�าและบริการ สมรรถนะย%อย 1.อธิบายความสําคัญของการขาย 
แนวความคิดทางการตลาด 2.บอกประเภท และลักษณะของการขาย 3.จําแนกผลิตภัณฑ5 กิจการ 
ลูกค�า คู%แข%งขัน 4.บอกคุณสมบัติ และจรรยาบรรณของพนักงานขาย 5.อธิบายโอกาสและ
ความก�าวหน�าของอาชีพพนักงานขายได� 6.บอกความหมาย ความสําคัญ และวัตถุประ สงค5ของการ
ส%งเสริมการขาย 7.จัดกิจกรรมท่ีใช�ในการส%งเสริมการขาย มุ%งสู%ผู�บริโภค คนกลาง และมุ%งสู%พนักงาน
ขาย 8.ดําเนินการวัดผลการส%งเสริมการขาย และเสนอแนะวิธีการแก�ปRญหาและอุปสรรคในการส%งเริม
การขาย 9.บอกเทคนิคการสร�างความพึงพอใจให�กับลูกค�า 10.บอกวิธีการรับข�อร�องเรียนและวิธีการ
แก�ไขปRญหาให�กับลูกค�า 11.ดูแลรักษาสภาพแวดล�อมและบํารุงรักษาอุปกรณ5การขาย 12.อธิบาย
ทฤษฎีการขาย เทคนิค การเสนอขาย 13.เขียนแผนการขาย เขียนคําพูดขาย (Sales Talk) 14.เขียน
รายงานการขาย จัดเตรียมเอกสารการขาย 15.อธิบายการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองให�เหมาะสม
กับอาชีพขาย และจรรยาบรรณของอาชีพขาย 16.บอกหลักการเก่ียวกับการจัดการสินค�าในร�านค�าปลีก 
17.จําแนกประเภทและชนิดสินค�าในร�านค�าปลีก 18.ตรวจสอบคุณภาพสินค�าภายในร�านค�าปลีก 
19.จัดเก็บสินค�าภายในร�านค�าปลีก  
 สมรรถนะหลักกํากับ ควบคุมตรวจสอบ และ จัดการ กระบวนการเก่ียวกับการขาย
สินค�า หน%วยสมรรถนะกํากับ ควบคุมตรวจสอบ และแก�ปRญหากระบวนการเก่ียวกับการขาย 
สมรรถนะย%อย 1.บอกวิธีการจัดเรียงสินค�าภายในร�านค�าปลีก 2.วางแผนสิ่งเสริมการขายในร�านค�าปลีก        
3.จัดทําการส%งเสริมการขายในร�านค�าปลีก 4.อธิบายหลักการปฏิบัติเก่ียวกับการปvองกันการสูญเสีย
สินค�า 5.ตรวจสอบเก่ียวกับสาเหตุของการสูญเสียสินค�า 6.ปvองกันการสูญเสียสินค�าภายในร�านค�าปลีก 
7.อธิบายรูปแบบของเอกสารธุรกิจประเภทต%าง ๆ 8.เลือกใช�เอกสารทางธุรกิจได�เหมาะกับธุรกิจ 
 

ตอนท่ี 4 การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 

 การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ผู�วิจัยขอนําเสนอในประเด็น
ต%อไปนี้ คือ หลักการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ประโยชน5ท่ีได�รับ  จุดเด%นและข�อจํากัด  การจัด
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในประเทศไทย  การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีต%างประเทศ  งานวิจัยท่ี
เก่ียวข�อง มีรายละเอียดดังนี้ 
 การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (Dual Vocational Training) คือ การจัดการศึกษา
วิชาชีพ โดยความร%วมมือของหน%วยงานหลัก 2 หน%วย คือ สถานศึกษากับสถานประกอบการ โดย
กําหนดให�นักศึกษาเรียนวิชาทฤษฎีในสถานศึกษาและฝQกภาคปฏิบัติหรือฝQกอาชีพในสถานประกอบการ
จนจบหลักสูตร โดยมีจุดมุ%งหมาย (สํานักงานโครงการอาชีวศึกษาทวิภาคี, 2543: 5) เพ่ือจัดเตรียม
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กําลังคน และช%างฝ�มือท่ีมีความชํานาญให�เพียงพอ และตรงกับความต�องการของสถานประกอบการ
เข�าสู%ตลาดแรงงาน ท้ังยังเป�ดโอกาสให�เยาวชน และบุคลากรในวัยทํางานได�พัฒนาตนเองด�านวิชาชีพ
อย%างต%อเนื่อง 
 
หลักการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เป<นการจัดการเรียนการสอนตามความร%วมมือระหว%าง 
สถานศึกษากับสถานประกอบการ โดยกําหนดหลักสูตรตามความต�องการของสถานประกอบการแต%
ต�องสอดคล�องกับหลักสูตรพ้ืนฐานของสถานศึกษา ในการจัดการศึกษาร%วมกัน หมายถึง ความร%วมมือ
กันต้ังแต%การกําหนดหลักสูตร การจัดแผนการเรียน และแผนการฝQก ตลอดจนความร%วมมือด�านอ่ืน ๆ 
เพ่ือให�นักศึกษาสําเร็จตามหลักสูตรอย%างมีประสิทธิภาพ และคุณภาพตรงตามความต�องการของสถาน
ประกอบการ ซ่ึงตรงกับหลักในการฝQกงานร%วมกันระหว%างสถานศึกษากับสถานประกอบการ          
กล%าวคือ ต�องการแผนการฝQกงานอย%างเป<นข้ันตอน มีการจัดสัมมนาให�กับผู�เก่ียวข�องกับโครงการฝQก
อาชีพ เช%น นายจ�างหรือเจ�าของสถานประกอบการ ผู�จัดการ นายช%าง หรือเจ�าหน�าท่ีเทคนิคในสถาน
ประกอบการนั้น ๆ จัดเวลาในการประสานงานอย%างพอเพียง กําหนดหน�าท่ีของสถานศึกษา และ
สถานประกอบการ โดยเฉพาะ ครูฝQกหรือผู�ควบคุมการฝQกในสถานประกอบการ ต�องมีทักษะวิชาชีพ
ในสาขาอาชีพ ผนวกกับความรู�ความสามารถในเชิงวิชาชีพครูด�วย กล%าวคือ ต�องมีความสามารถทาง
เทคนิค (Technical Capability) บวกกับมีความสามารถทางการสอน (Pedagogy Capability) 
นอกจากการเตรียมด�านครูฝQกสําหรับจัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการแล�ว สิ่งสําคัญยิ่งอีก
ประการหนึ่ง คือ การจดบันทึกเก่ียวกับการฝQกอาชีพท่ีนักศึกษาฝQกอาชีพต�องจดบันทึกอย%างเป<นระบบ
เป<นระเบียบเพ่ือการนิเทศติดตามความก�าวหน�าในการฝQกปฏิบัติงานของนักศึกษาหลักในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ การนิเทศการฝQกอาชีพซ่ึงเป<นหน�าท่ีของครูใน
สถานศึกษา ต�องจัดเวลาไปนิเทศติดตามการปฏิบัติงานร%วมกับครูฝQกในสถานประกอบการ 
 
ประโยชน2ท่ีจะได�รับจากการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี
 สถานประกอบการสามารถวางแผนกําลังคนอย%างเป<นระบบ โดยการเตรียมบุคลากรท่ีมี
คุณภาพ มีความรู� และฝ�มือตรงกับความต�องการไว�รองรับกับความต�องการในอนาคต ท้ังยังเป<นการ
คืนกําไรสู%สังคม โดยการรับภาระด�านทรัพยากรในการจัดการศึกษาในส%วนของสถานศึกษา จะได�รับ
ประโยชน5โดยตรงในการลดภาระด�านงบประมาณเก่ียวกับอุปกรณ5ท่ีทันสมัยและมีราคาแพง การได�ใช�
ทรัพยากรของสถานประกอบการ สามารถให�ความรู�แก%นักเรียน นักศึกษาได�ตรงกับความต�องการของ
สถานประกอบการ อีกท้ังได�โอกาสในการพัฒนาครู โดยการทําความร%วมมือกับสถานประกอบการท่ี
ร%วมเป<นทวิภาคี แลกเปลี่ยนข�อมูลข%าวสารทางวิชาการ และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย สําหรับนักเรียน 
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นักศึกษาในโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จะได�รับประโยชน5จากการได�เรียนรู�จากสถานท่ี
ประกอบอาชีพจริง ได�ฝQกใช�อุปกรณ5ท่ีทันสมัย ได�รับเบ้ียเลี้ยง สวัสดิการจากการฝQกอาชีพ และเม่ือ
สําเร็จการศึกษา ยังได�รับใบรับรองการผ%านงาน นอกเหนือจากประกาศนียบัตรอีกด�วย 
 
จุดเด�น และข�อจํากัดของอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 มีผลการวิจัยกล%าวถึงจุดเด%น และข�อจํากัดของอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ไว�ดังนี้ จุดเด%น
ของอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (สํานักงานโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี, 2543: 3-4) 1) ประโยชน5
ของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่มีต%อทุกฝ�ายที่เกี่ยวข�อง เช%น สถานประกอบการ 
สถานศึกษาและนักเรียน 2) สถานศึกษาสามารถรับนักเรียนได�เพิ่มมากขึ้นหลังจากที่นักเรียน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีถูกส%งเข�ารับการฝQกอาชีพในสถานประกอบการ 3) ผู�สําเร็จการศึกษาใน
ระบบทวิภาคี ตอบสนองความต�องการของสถานประกอบการในเรื่องของความมีระเบียบวินัย ความ
รับผิดชอบ ความซ่ือสัตย5และนิสัยการทํางาน 4) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีก%อให�เกิดการ
รับรู�ของครูในสถานศึกษา เพ่ือตอบรับกับเทคโนโลยีใหม% ๆ และความต�องการของตลาดแรงงาน ใน
ขณะเดียวกันก็กระตุ�นให� สถานประกอบการพัฒนาครูฝQกประจําสถานประกอบการของตน รวมถึง
เครื่องมือ อุปกรณ5และสิ่งอํานวยความสะดวกต%าง ๆ 5) ผู�สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจะ
มีความม่ันใจในตนเองมากกว%านักเรียนปกติและมีความผูกพันกับสถานประกอบการ 6) สถานประกอบการ
สามารถลดต�นทุนค%าใช�จ%ายและประหยัดเวลาในการฝQกอบรมพนักงานใหม% 7) การจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีกระตุ�นให�เกิดความรับผิดชอบร%วมกันและความร%วมมือระหว%างสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ ความพยายามนี้จะนําไปสู%การมีมนุษยสัมพันธ5และในเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับการพัฒนา  
 อย%างไรก็ตาม ผลการประเมินการประชุมเรื่อง การจัดและประเมินผลในระบบทวิภาคี 
พบว%าอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมีจุดอ%อน (ศูนย5นิเทศอาชีวศึกษาภาคเหนือ, 2545: 1-3) ดังนี้ 1) ขาด
มาตรฐานในการวัดและประเมินผล 2) ขาดการประสานงานระหว%างสถานประกอบการกับ
สถานศึกษาในรายละเอียดในเรื่องการวัดและประเมินผล 3) แบบประเมินผลของสถานศึกษาไม%ตรง
กับสถานประกอบการ เพราะสถานประกอบการเน�นท่ีเนื้อหาของงานท่ีฝQก 4) นักศึกษาท่ีเรียน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีความรู�ในรายวิชาภาคทฤษฎีน�อยกว%านักศึกษาท่ีเรียนระบบปกติ 
 
การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในประเทศไทย ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได�จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
(Dual Vocational Training :DVT) ข้ึนโดยความร%วมมือระหว%างสถานศึกษากับสถานประกอบการ 
Co-Operative and Training) ข้ันแรกเริ่มจัดในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยได�
ทดลองจัดข้ึนเป<นครั้งแรกเม่ือ พ.ศ. 2527 เรียกว%า ระบบโรงเรียนโรงงาน จัดข้ึนท่ีวิทยาลัยเทคนิค  
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ท%าหลวง ชีเมนต5ไทยอนุสรณ5 จังหวัดสระบุรี สาขาวิชาช%างซ%อมบํารุงในงานอุตสาหกรรมเป<นการฝQกผู�
ชํานาญงานประเภทช%างอุตสาหกรรมตามโครงการความร%วมมือระหว%าง กรมอาชีวศึกษา สภา
อุตสาหกรรมแห%งประเทศไทย และสถานประกอบการ ซ่ึงได�รับ ความช%วยเหลือจากรัฐบาล สหพันธ5
สาธารณรัฐเยอรมันในระยะแรก พ.ศ. 2529 และเริ่มรับ ช%างฝQกหัดรุ%นแรกในป� พ.ศ. 2531 ต%อมา 
พ.ศ. 2534 ประเทศเยอรมันได�ให�ความช%วยเหลือระยะท่ี 2 ระหว%าง พ.ศ.2534-2538 ซ่ึงในป� พ.ศ. 
2535 กรมอาชีวศึกษาได�จัดต้ังสํานักงานโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีข้ึน และในป� พ.ศ. 2538 
กรมอาชีวศึกษาได�ประกาศเป<นนโยบายให�สถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาเป�ดการเรียนการสอนใน
ระบบทวิภาคีเพ่ิมข้ึนอีกระบบหนึ่งท่ีชัดเจน นอกเหนือจากการเรียนการสอนในระบบปกติ  (Traditional) 
และได�จัดทําหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2538 และประกาศใช�ในสถานศึกษาของกรม
อาชีวศึกษาทุกแห%ง โดยในด�านการจัดการแยกเป<นหลักสูตรภาคปกติ และหลักสูตรทวิภาคี การรับ
นักเรียนแยกรับตามหลักสูตรท่ีกําหนดอย%างชัดเจน ซ่ึงได�รับความสนใจเป<นอย%างมากจากหลายฝ�าย 
ไม%ว%าจะเป<นผู�เรียน ผู�ปกครอง และ สถานประกอบการ ในด�านผู�เรียนการท่ีได�เรียนในสถานท่ีทํางาน 
ถือเป<นประสบการณ5ท่ีมีคุณค%าเหมือนดังท่ี Raelin (2000: 1-2) ให�ความเห็นว%า สถานท่ีทํางานสร�าง
โอกาสการเรียนรู�เสมือนหนึ่งเป<นห�องเรียน เป<นการเรียนท่ีผู�เรียนมีความสุข สนุกกับการเรียน เพราะ
การเรียนรู�เป<นส%วนหนึ่งของการทํางาน เป<นการเรียนที่ผสมผสานระหว%างทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
ระหว%างความรู�และประสบการณ5 เป<นการสะท�อนการจัดการศึกษาที่มีคุณค%า เป<นเรื่องของ
ประสบการณ5 เป<นกระบวนการแก�ปRญหา ซึ่งต%างจากการเรียนการสอนในห�องเรียนท่ีแยกระหว%าง
ทฤษฎีกับการปฏิบัติ ซ่ึงสอดคล�องกับความเห็นของ Vaill (1997: 4-5) ท่ีว%าการเรียนรู�ในท่ีทํางานเป<น
กระบวนการทางธรรมชาติในการพัฒนามนุษย5 นอกจากนักเรียนจะได�รับท้ังความรู� ประสบการณ5 
ความสนุกสนานในการเรียนแล�ว เม่ือนักเรียนจบการศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษาแล�ว ยังได�รับ
ใบรับรองการผ%านงานนอกเหนือจากใบประกาศนียบัตรวิชาชีพอีกใบหนึ่งด�วย (กระทรวงศึกษาธิการ,
กรมอาชีวศึกษา, สํานักงานโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี, 2538: 23-25) 
 ในส%วนของสถานประกอบการ ความต�องการลดต�นทุนการผลิต แต%ให�ได�ผลผลิตท่ีมี
คุณภาพตรงตามความต�องการของผู�บริโภค เป<นผลให�ผู�ผลิตต�องพัฒนาบุคลากรให�มีความรู� 
ความสามารถและทักษะในการเรียนรู�เทคโนโลยีใหม% ๆอยู%เสมอ ทําให�เกิดกระบวนการพัฒนาบุคลากร
หรือฝQกอบรมในสถานประกอบการข้ึน จากงานวิจัยของ Dobbs (2000: 52-58) พบว%า ร�อยละ 90 
ของการเรียนรู�ของมนุษย5แต%ละคนเกิดจากการทํางานและ Marquardt (1996: 78) กล%าวว%า การ
เรียนรู�อย%างต%อเนื่องจากการทํางานจะเป<นเครื่องมือท่ีสําคัญในการพัฒนาองค5การอย%างยั่งยืนเนื่องจาก
การเรียนรู�ในสถานประกอบการ มีวงจรของการเรียนรู�ท่ีส%งเสริมและพัฒนาองค5การตลอดเวลา ไม%เพียงแต%
สถานประกอบการ และนักเรียนให�ความสนใจเท%านั้น ผู�ปกครองก็มีส%วนสนับสนุน เห็นได�จาก 
หลังจากประกาศใช�หลักสูตรอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในป� พ.ศ. 2538 พบว%า ป� พ.ศ. 2539 มี
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นักเรียนสมัครเข�าเรียนในอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในสถานศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษาถึง 10,056 
คน และในป� พ.ศ. 2542 มีจํานวนถึง 14,187 คน  ต%อมา ป� พ.ศ. 2546 มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ให�ต้ังสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แทนกรมอาชีวศึกษา การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีก็ยังได�รับความสนใจมาก เนื่องจากสามารถตอบสนองความต�องการของผู�เรียน สถานประกอบการ 
และสถานศึกษาไปพร�อม ๆ กัน การพัฒนารูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงขยายไปท่ัวทุกจังหวัด
ตามสภาพ ความพร�อมของสถานศึกษาแต%ละแห%งท่ีมีสถานประกอบการในท�องถ่ิน 
 ในป� พ.ศ. 2545-2546 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได�ประกาศใช�หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2545 และฉบับปรับปรุง 2546 และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2546 
กําหนดให�จัดการศึกษาร%วมกับสถานประกอบการอย%างเต็มรูปแบบทุกสาขาวิชา คือ ให�เรียน
ภาคทฤษฎีครึ่งหลักสูตร และฝQกอาชีพจริงครึ่งหลักสูตร คือให�จัดการเรียนภาคทฤษฎีท่ีสถานศึกษา
และฝQกอาชีพท่ีสถานประกอบการ ในรายวิชาชีพเฉพาะสาขาท้ังหมด และจัดในทุกสถานศึกษา ทุก
จังหวัด ซ่ึงตรงกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห%งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 8 มาตรา 58 ข�อ (2) ท่ีว%า 
“ให�บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค5กรชุมชน องค5กรปกครองส%วนท�องถ่ิน เอกชน องค5กรเอกชน องค5กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาโดย
เป<นผู�จัดและมีส%วนร%วมในการจัดการศึกษา และมีส%วนร%วมรับภาระค%าใช�จ%ายทางการศึกษาตามความ
เหมาะสมและความจําเป<น และตรงตามหมวด 3 มาตรา 20 ท่ีว%า “การจัดการอาชีวศึกษา การ
ฝQกอบรมวิชาชีพให�จัดในสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาของเอกชน สถานประกอบการหรือโดยความ
ร%วมมือระหว%างสถานศึกษากับสถานประกอบการ ท้ังนี้ให�เป<นไปตามกฎหมายว%าด�วยการอาชีวศึกษา
และกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง ในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให�เป<นรูปธรรมมากข้ึน เม่ือสถานศึกษาได�
ติดต%อประสานงานกับสถานประกอบการ เพ่ือร%วมกันจัดการศึกษาในสาขาวิชาใดแล�ว สถานศึกษาจะ
เป<นผู�รับสมัครและจัดสอบ สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เม่ือได�ติดต%อ
ประสานงานกับสถานประกอบการ เพ่ือร%วมมือกันจัดการศึกษาในสาขาวิชาใดแล�ว สถานศึกษาจะเป<น
ผู�รับสมัครและจัดสอบสถานประกอบการบางแห%งจะร%วมในการสอบสัมภาษณ5ด�วย เม่ือนักเรียนผ%าน
การสอบแล�ว จะข้ึนทะเบียนเป<นนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษานั้น ๆ และเรียนวิชาสามัญ วิชา
พ้ืนฐาน และวิชาภาคทฤษฎีต%าง ๆ ในชั้นป�ท่ี 1 และ เม่ือข้ึนชั้นป�ท่ี 2 สถานประกอบการบางแห%งจะ
มาสอบสัมภาษณ5เพ่ือคัดเลือกนักเรียนไปเป<นนักเรียนฝQกอาชีพ ในสถานประกอบการของตน ผู�ท่ีได�รับ
คัดเลือกจะต�องทําสัญญาการฝQกอาชีพกับสถานประกอบการ จากนั้นจะมีการปฐมนิเทศนักเรียน และ
ผู�ปกครองเก่ียวกับการปฏิบัติตนในระหว%างการเป<นนักเรียนฝQกอาชีพ สวัสดิการ และผลประโยชน5 
ต%าง ๆ ท่ีนักเรียนจะได�รับ ในช%วงเวลาของการฝQกอาชีพนั้น จะมีครูจากสถานศึกษาไปนิเทศติดตามอยู%
เป<นระยะ ๆ ร%วมกับการประเมินการปฏิบัติงานจากครูฝQกในสถานประกอบการ 
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 เม่ือผ%านกระบวนการเรียนการสอนท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติจนครบตามหลักสูตรแล�ว
สถานประกอบการและสถานศึกษาจะร%วมกันประเมินผลในทุกรายวิชา และในป�สุดท�ายของการจบ
หลักสูตรจะมีการสอบมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียนที่สอบผ%านเกณฑ5ถือว%าจบการศึกษาจะได�รับใบ
ประกาศนียบัตร และใบรับรองผ%านการฝQกอาชีพ รวม 2 ฉบับ  
 
การอาชีวศึกษาและอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในต�างประเทศ 
 การจัดการอาชีวศึกษาในต%างประเทศท่ีประสบความสําเร็จได�ใช�กลยุทธ5การจัดการโดย
หลักการทวิภาคี คือ ภาครัฐร%วมมือกับภาคเอกชนจัดฝQกอาชีพ เพ่ือให�ได�ผู�สําเร็จการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
ตามสายวิชาชีพต%าง ๆ ซ่ึงท้ังประเทศสหพันธ5สาธารณรัฐเยอรมัน สหรัฐอเมริกา แคนาดา อิสราเอล 
สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และสิงคโปร5 ต%างมีระบบการจัดอาชีวศึกษาท่ีเน�นคุณภาพ โดยใช�
ยุทธศาสตร5ความร%วมมือ ดังกล%าว ซ่ึงแต%ละประเทศมีสาระสําคัญในการจัดการอาชีวศึกษา ดังนี้ 
 การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในประเทศสหพันธ2สาธารณรัฐเยอรมัน  
 ประเทศสหพันธ5สาธารณรัฐเยอรมัน เป<นประเทศต�นแบบท่ีประสบความสําเร็จในการจัด
การศึกษาระบบทวิภาคีอย%างมาก จะเห็นได�จากผลการศึกษาเก่ียวกับสถานประกอบการท่ีจัดฝQกอาชีพ
ระบบทวิภาคี พบว%า ในป� พ.ศ. 2546 มีสถานประกอบการ จํานวน 8,980 แห%งจากสถาน
ประกอบการท้ังหมดประมาณ 2,600,000 แห%ง ท่ัวประเทศท่ีได�ร%วมจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี การจัด
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเยอรมัน เริ่มต้ังแต%มัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งนักเรียนที่จบมัธยมศึกษา
ตอนต�นแล�ว (ประถมศึกษา 6 ป� + ม.ต�นอีก 3 ป�) หากไม%เข�าเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ก็
จะหันมาเรียนสายอาชีพ โดยอาจเลือกเรียนในโรงเรียนอาชีวศึกษาท่ีสามารถเรียนต%อในระดับสูงข้ึน 
หรือเลือกฝQกอาชีพอย%างเป<นระบบในระบบทวิภาคี อาชีพใดอาชีพหนึ่งจนจบหลักสูตร หรือจนกว%า
อายุครบ 18 ป� ซ่ึงพบว%า ผู�ท่ีจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น ประมาณร�อยละ 70 เลือกเข�ารับ
การฝQกอาชีพระบบทวิภาคี (ชนะ กสิภาร5 และคณะ, 2537: 55-56) 
 การฝQกอาชีพระบบทวิภาคีในประเทศเยอรมันจะแตกต%างจากการเรียนการสอนใน
โรงเรียนอาชีวศึกษาแบบเต็มเวลาท่ัว ๆ ไป เพราะผู�ท่ีจะเข�ารับการฝQกได�นั้นจะไม%ใช%ผู�ท่ีอยู%ในสภาพ
นักเรียนในโรงเรียนอาชีวศึกษาโดยตรง แต%เป<นบุคลากรของสถานประกอบการ เช%น จากบริษัท ห�าง
ร�านหรือสถานประกอบอาชีพอิสระ (Liberal Professional) หรือหน%วยงานของรัฐ (Civil Service) 
ท้ังจาก  สถานประกอบการขนาดเล็กท่ีมีบุคลากรต้ังแต% 1-4 คน ไปจนถึงขนาดใหญ%ท่ีมีบุคลากรกว%า 
1,000 คนข้ึนไป โดยสถานประกอบการจะเป<นผู�รับผู�ท่ีต�องการฝQกอาชีพเหล%านี้เข�าเป<นบุคลากรของ
ตนในฐานะผู�รับการฝQกอาชีพ (ในกรณีท่ีเป<นการฝQกอาชีพด�านช%างอุตสาหกรรมมักเรียกบุคลากร
หรือเยาวชนเหล%านั้นว%า “ช%างฝQกหัด”) และจะส%งเข�ามาเรียนทฤษฎีในโรงเรียนอาชีวศึกษาสัปดาห5ละ
1-2 วัน หรือเป<นช%วง ๆ ส%วนเวลาท่ีเหลือนอกจากนั้นจะฝQกปฏิบัติหรือปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
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ท่ีตนสังกัดอยู% เวลาท่ีใช�ในการฝQกตามหลักสูตรอยู%ระหว%าง 3-3.5 ป� ท้ังนี้ข้ึนอยู%กับลักษณะสาขาอาชีพ
ท่ีฝQก 
 จะเห็นได�ว%าการฝQกอาชีพระบบทวิภาคีนี้จัดข้ึนโดยความร%วมมือระหว%างองค5กรใหญ% คือ 
สถานประกอบการ ซ่ึงเป<นผู�ให�ความรู�และทักษะด�านการปฏิบัติ ท้ังทักษะพ้ืนฐานและทักษะเฉพาะ
สาขาอาชีพ ยกเว�นสถานประกอบการขนาดเล็กบางแห%งท่ีไม%สามารถจัดฝQกทักษะพ้ืนฐานให�บุคลากร
ของตนเองได� ก็อาจจัดให�ฝQกในโรงเรียนอาชีวศึกษาหรือศูนย5ฝQกร%วม โดยมีครูฝQกของสถานประกอบการนั้น
เป<นผู�ให�การฝQก ครูฝQกในสถานประกอบการจะต�องมีคุณสมบัติอย%างใดอย%างหนึ่ง คือเป<นผู�ท่ีมีคุณวุฒิ 
Master ในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ หรือเป<นผู�ที่ได�ประกาศนียบัตรในสาขาวิชาชีพนั้นและได�รับการ
ตรวจสอบความสามารถทางด�านวิชาชีพและทางด�านการสอนมาแล�ว หรือเป<นผู�ที่จดทะเบียน
ประกอบอาชีพในสาขานั้น ๆ หรือได�รับใบอนุญาตประกอบอาชีพอิสระ อีกองค5การหนึ่งท่ีร%วมกันจัด
ฝQกอาชีพระบบทวิภาคีก็คือ โรงเรียน ท่ีจะเป<นผู�ให�ความรู�ทางทฤษฎีท่ีสอดคล�องกับการ   ฝQกปฏิบัติใน
สถานประกอบการ โดยมีหอการค�าของกลุ%มอาชีพนั้น ๆ และหน%วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข�องของรัฐ ร%วมทํา
หน�าที่ดูแลการเรียนการฝQกให�เป<นไปตามหลักสูตรและสัญญาการฝQก รวมท้ังจัดการสอบเพ่ือรับ
ประกาศนียบัตรเม่ือสิ้นสุดการฝQก ท่ีจัดโดยคณะกรรมการซ่ึงประกอบด�วย ตัวแทนองค5การนายจ�าง 
และองค5การลูกจ�างมากกว%าตัวแทนจากรัฐบาลเสมอ เช%น ในกรณีท่ีมีกรรมการ 5 คน สัดส%วนจะเป<น 
2:2:1 นั้นหมายถึงว%า สมาคมหรือสถานประกอบการเป<นผู�กําหนดคุณภาพการฝQกอบรมตามเง่ือนไข
ความต�องการของตลาดแรงงานอาชีพต%าง ๆ ลักษณะและการจัดขีดความสามารถจะเป<นไปตามการ
ใช�งานเป<นสําคัญ จะไม%มีระบบขีดความสามารถในระดับชาติ ด�วยเหตุนี้ผู�ท่ีจบการฝQกอาชีพระบบทวิภาคี 
และผ%านการสอบ เพ่ือรับประกาศนียบัตรดังกล%าวได� จึงเป<นท่ีแน%ใจได�ว%าจะมีความรู�ความสามารถ
พร�อมท่ีจะทํางานได�จริงในอาชีพท่ีฝQกมาเพราะเป<นผู�ท่ีสอบผ%านเกณฑ5ท่ีกําหนดโดยผู�ใช�ซ่ึงก็คือ
คณะกรรมการท่ีเก่ียวข�องดังกล%าวซ่ึงแตกต%างจากการสอบของนักเรียนในโรงเรียนท่ัวไปท่ีครูจะเป<น
ผู�สอนและจัดสอบเอง  
 การฝQกปฏิบัติในสถานประกอบการขนาดใหญ% โดยปกติมักมีสถานท่ีฝQกปฏิบัติ พ้ืนฐาน
สําหรับผู�เข�ารับการฝQกอาชีพเป<นของตนเอง แต%สําหรับสถานประกอบการขนาดเล็กที่ไม%สามารถ
จัดการฝQกได�เองมักส%งผู� เข�ารับการฝQกอาชีพในชั้นป�แรก ๆ ไปฝQกปฏิบัติพื้นฐานในศูนย5ฝQกร%วม        
(In-company Training Center) ซ่ึงมีเครื่องมือ อุปกรณ5และครูฝQกอยู%อย%างพร�อมมูล และในการฝQก
ปฏิบัติเฉพาะสาขาในชั้นป�ท่ี 2-3 นั้น ส%วนใหญ%แล�วจะฝQกในสถานประกอบการท่ีตนสังกัดอยู% ท้ังนี้
เพ่ือให�แน%ใจว%าได�ฝQกตรงตามความต�องการของสถานประกอบการและสอดคล�องกับหลักสูตรอย%างแท�จริง 
ซ่ึงจะช%วยให�สามารถปฏิบัติอาชีพได�ดีท่ีสุด แต%บางครั้งอาจมาฝQกปฏิบัติเฉพาะสาขาท่ีศูนย5ฝQกร%วม ถ�า
สถานประกอบการนั้นไม%มีเครื่องมืออุปกรณ5บางชนิดให�ฝQกตามหลักสูตร 
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 การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ในประเทศสหรัฐอเมริกา จัดให�ผู�สนใจเรียนสายอาชีพได�เริ่มเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ในชั้นป�ท่ี 9-12 โดยให�ผู�สนใจเข�าเรียนท่ีโรงเรียนเตรียมเทคนิคศึกษา หรือการเข�าสู%ระบบช%าง
ฝQกหัด (Apprenticeship) ของเยาวชนท่ีจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแล�วบางกลุ%มสนใจสมัครเข�าเป<น
ช%างฝQกหัดงานในสถานประกอบการที่ได�รับการจดทะเบียนจากรัฐ และร%วมมือกับสถานศึกษา
(วิทยาลัยชุมชน หรือวิทยาลัยเทคนิค) โดยกําหนดให�ฝQกหัดงานในสถานประกอบการ และใช�เวลา
บางส%วนเรียนทฤษฎีในสถานศึกษาโดยใช�เวลา 2-3 ป� จึงจบหลักสูตร ช%างฝQกหัดสามารถเข�าทํางานใน
สถานประกอบการได� แต%สําหรับผู�ท่ีไม%จบมัธยมศึกษาตอนปลายก็อาจเข�าสู%ระบบนี้โดยเรียนวิชาชีพ
ระยะสั้นจนอายุครบ 18 ป� จึงเข�าทํางานได� เช%นเดียวกับผู�ใหญ%ท่ีตกงาน หรืออยากเปลี่ยนอาชีพก็อาจ
เรียนลักษณะฝQกอาชีพระยะสั้นได�เช%นกัน 
 อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในประเทศแคนาดา 
 การอาชีวศึกษาของประเทศแคนาดา สรุปได�ดังนี้ ระบบการศึกษา การจัดการ
อาชีวศึกษาและการฝQกอบรมวิชาชีพของแคนาดา มีจุดเน�นการจัดที่ระดับอุดมศึกษา หรือหลัง
มัธยมศึกษาตอนปลาย การจัดการอาชีวศึกษาระดับวิทยาลัย เช%น วิทยาลัยอาชีพ วิทยาลัยชุมชน 
วิทยาลัยเทคนิคหรือสถาบันเทคโนโลยี ตลอดจนในวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ซ่ึงเป<นสถาบันการศึกษา
อาชีพ ระดับอุดมศึกษา (Non-University Post Secondary Education Institute) เป<นวิทยาลัย
ของชุมชนหรือของท�องถ่ิน ซ่ึงเป<นสถาบันการศึกษาอาชีพ ศูนย5ฝQกอบรมวิชาชีพ และศูนย5วิจัยอาชีพ
ของท�องถ่ินโปรแกรมการศึกษาของวิทยาลัย ได�แก% โปรแกรมการศึกษาอาชีพหลักสูตรสั้นกว%า 1 ป� 
ได�รับประกาศนียบัตร โปรแกรมหลักสูตร 2 ป� โดยรับอนุปริญญาเข�าสู%งานหรือศึกษาต%อและ
โปรแกรมหลักสูตร 4 ป� โดยรับปริญญาในสายวิชาชีพและสายเทคโนโลยี นอกจากนั้นยังจัดฝQกอบรม
วิชาชีพระยะสั้น เฉพาะกลุ%มเปvาหมาย และระยะยาวในลักษณะช%างฝQกหัดงาน หรือลักษณะโรงเรียน
ในโรงงาน เช%น โครงการช%างฝQกหัด (Apprenticeship) หรือ การฝQกหัดระบบทวิภาคี (Dual 
Training) หรือโครงการฝQกอบรมท่ีจัดข้ึนเฉพาะเรื่องเฉพาะกลุ%ม หรือจัดให�แก%ผู�ว%างงานผู�ตกงาน ผู�
ต�องการเปลี่ยนอาชีพรวมท้ังผู�ท่ีมีอายุ 16 ป�ข้ึนไป ท่ีวิทยาลัยอาจจัดสอนวิชาพ้ืนฐานเพ่ือเตรียมความ
พร�อมก%อนเข�าสู%โปรแกรมการศึกษาอาชีพ หรือโปรแกรมมหาวิทยาลัย วิทยาลัยดังกล%าวจึงเปรียบเสมือน
ศูนย5กลางการศึกษาอาชีพ ท่ีมีกฎหมายเป<นของตนเองในการชี้นําและแก�ปRญหาด�านอาชีพให�แก%สังคม
ได�อย%างเป<นรูปธรรม การจัดการอาชีวศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป<นเพียงวิชาเลือกเป<น
เพียงการเตรียมการหรือเตรียมตัว (Career Preparation) ให�แก%ผู�ท่ีเน�นทางวิชาชีพ หรือเลือกเรียน
เป<นวิชาอาชีวศึกษาหลังจากจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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 อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในประเทศอิสราเอล 
 ระบบการศึกษา การจัดการอาชีวศึกษาของอิสราเอลมี 3 ระดับ คือ การจัดการ
อาชีวศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดเป<นวิชาเลือกด�านเทคโนโลยีสําหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญในโรงเรียนมัธยมแบบประสมและจัดโดยตรงในโรงเรียนมัธยมปลาย
สายอาชีพ ซ่ึงมี 2 ประเภท คือ โรงเรียนเกษตร และโรงเรียนเทคโนโลยีเป�ด สอนหลักสูตรวิชาชีพ
เทคนิค และวิชาชีพท่ัวไป กลุ%มผู�เรียนวิชาชีพ แบ%งเป<น 3 กลุ%ม คือ กลุ%มท่ีคะแนนวิชาสามัญสูง 
เรียกว%า สายมัธยมอาชีวศึกษา (Vocational Secondary Track) จะเรียนวิชาสามัญเป<นหลัก เรียน
วิชาชีพเป<นพ้ืนฐาน และมีสิทธิ์สอบประกาศนียบัตรเพ่ือศึกษาต%อระดับอุดมศึกษา กลุ%มท่ีคะแนนวิชา
สามัญปานกลาง เรียกว%า สายอาชีวศึกษาปกติ (Regular Vocational Track) จะเรียนวิชาชีพเป<น
หลัก และเรียนวิชาสามัญเป<นพ้ืนฐาน และกลุ%มท่ีคะแนนสามัญค%อนข�างตํ่า เรียกว%า สายอาชีวศึกษา
ปฏิบัติการ (Practical Vocational Diploma) เน�นการฝQกภาคปฏิบัติเป<นหลัก การจัดการ
อาชีวศึกษาในระดับอุดมศึกษา มีหลักสูตรต%อเนื่องจากมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ 1 ป� เรียกว%า 
ประกาศนียบัตรช%างเทคนิค หลักสูตร 2 ป� เรียกว%า วิศวกรปฏิบัติการ และหลักสูตรปริญญาตรีท่ีสอน
ในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต%าง ๆ เยาวชนอายุ 14-18 ป� ท่ีไม%ได�ศึกษาระดับมัธยมศึกษา เยาวชน
กลุ%มนี้ต�องเข�าฝQกอาชีพตามกฎหมายช%างฝQกหัด โดยใช�เวลาประมาณ 3-4 ป� เรียนและทํางานไปด�วย
การอบรมวิชาชีพให�แก%เยาวชนในภาวะเสี่ยง เช%น กลุ%มท่ีออกจากโรงเรียนกลางคัน 
 การอาชีวศึกษาในประเทศสหราชอาณาจักร 
 ระบบการศึกษามีการจัดการศึกษาและฝQกอบรมให�แก%ประชาชน 3 กลุ%มคือ การ
อาชีวศึกษาสําหรับเยาวชนอายุ 14 ป�ข้ึนไปใช�หลักสูตรเพ่ิมพูนทักษะด�านวิทยาศาสตร5 เทคโนโลยี 
และภาษา ท่ีสอดคล�องกับโลกของงาน การสร�างประสบการณ5ในการทํางาน และการจัดหลักสูตรแบบ
กว�างตามโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีในเมือง การอาชีวศึกษาสําหรับเยาวชนอายุ 16 ป�ข้ึนไป มีการ
จัดหลักสูตรอย%างยืดหยุ%น ผู�เรียนมีทางเลือกหลายทาง หลักสูตรวิชาชีพส%วนใหญ%เป<นหลักสูตรท่ีนําไปสู%
การทดสอบเพ่ือรับคุณวุฒิวิชาชีพท่ัวไปแห%งชาติในระดับต%างๆ เช%น หลักสูตรขององค5การวิชาชีพต%าง ๆ 
ส%วนใหญ%เป<นหลักสูตร 1-2 ป� จัดในสถานศึกษาต%อเนื่องไปยังระดับอุดมศึกษาหลักสูตรต%อเนื่อง 2+2 
คือวิทยาลัย 2 ป� และมหาวิทยาลัย 2 ป� เพ่ือรับปริญญาตรี และหลักสูตรฝQกอบรมวิชาชีพดําเนินการ
โดยสถานประกอบการและสถานศึกษา มีการประสานความร%วมมือระหว%างสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการอย%างใกล�ชิด โดยเฉพาะการร%วมกันกําหนดมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตร และคุณวุฒิวิชาชีพ 
การแลกเปลี่ยนข%าวสารข�อมูล การจัดโปรแกรมการศึกษา และการฝQกอบรมตามความต�องการ 
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 การอาชีวศึกษาในประเทศสิงคโปร2  
 ระบบการศึกษาของสาธารณรัฐสิงคโปร5กําหนดให�เด็กทุกคนต�องอยู%ในระบบโรงเรียน
อย%างตํ่า 10 ป� คือ ประถมศึกษา 6 ป� และมัธยมศึกษา 4 ป� ส%วนการศึกษาหลังมัธยมศึกษานั้น มีการ
จัดการศึกษาก%อนเข�ามหาวิทยาลัย การศึกษาทางด�านเทคนิคและอาชีวศึกษา และการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย เนื่องจากสิงคโปร5เป<นประเทศเล็กมีทรัพยากรธรรมชาติค%อนข�างจํากัด สิงคโปร5จึงให�
ความสําคัญกับการพัฒนากําลังคนท่ีมีคุณภาพ ให�ความสําคัญกับการอาชีวศึกษา เทคนิคศึกษา และ
การฝQกอบรมวิชาชีพเป<นอย%างมาก ในป� พ.ศ. 2542 กระทรวงแรงงานของสิงคโปร5ได�ประกาศแผน
กําลังคนท่ีเรียกว%า “Manpower 21 Plan” โดยมีวิสัยทัศน5ในการพัฒนากําลังคนท่ีจะให�สามารถ
ทํางานได�ตลอดชีวิต สิงคโปร5มีสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาและฝQกอบรมด�านอาชีวะและเทคนิคศึกษา              
2 ประเภท คือ วิทยาลัยโพลีเทคนิค และ Institute of Technical Education (ITE) ท้ังสอง
หน%วยงานอยู%ภายใต�กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีเปvาหมายในการพัฒนากําลังคนท่ีมีความรู�และทักษะท่ี
ตรงกับความต�องการของภาคอุตสาหกรรม และพร�อมทํางาน ดังนั้นการจัดการศึกษาและฝQกอบรมใน
สถานศึกษาท้ัง 2 ประเภท จึงเน�นภาคปฏิบัติเป<นหลัก นักเรียนท่ีจบมัธยมศึกษาท่ีมีความสามารถสูง
ประมาณร�อยละ 25 จะเข�าศึกษาต%อใน Junior College ซ่ึงจัดการศึกษาสายสามัญ เพ่ือเตรียมศึกษา
ต%อในระดับมหาวิทยาลัย นักเรียนท่ีมีความสามารถรองลงไป และสนใจด�านอาชีพ ประมาณร�อยละ 
40 จะเข�าศึกษาในวิทยาลัยโพลีเทคนิค ในหลักสูตรหลากหลายท่ีเน�นการปฏิบัติ เพ่ือเป<นกํา ลังคน
ระดับกลาง และผู�จัดการ ส%วนนักเรียนท่ีเหลือร�อยละ 25 ท่ีมีความสามารถรองลงมาจะเข�ารับการ
ฝQกอบรมวิชาชีพในสถาบัน ITE ในส%วนของวิทยาลัยโพลีเทคนิคจัดการศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ เพ่ือ
พัฒนาความรู� ทักษะเฉพาะทางแต%ละสาขาอาชีพ และเอ้ือให�ผู�สําเร็จการศึกษาทางอาชีวะและเทคนิค
ศึกษาท่ีมีความสามารถสูงสามารถศึกษาต%อในสาขาท่ีตนสนใจถึงระดับปริญญา โดยปกติผู�ท่ีเข�าศึกษา
ตามหลักสูตรนี้ต�องมีประสบการณ5การทํางานในสาขาท่ีเก่ียวข�องอย%างน�อย 2 ป� การจัดการเรียนการ
สอนเป<นการศึกษาแบบโมดูล ใช�เวลาเรียน 2 ป� เน�นการประยุกต5และปฏิบัติซ่ึงแตกต%างจากการศึกษา
ในมหาวิทยาลัยสายสามัญ และเพ่ือให�ผู�สําเร็จการศึกษามีคุณภาพสูงและตรงกับความต�องการของ
ตลาดแรงงาน วิทยาลัยโพลีเทคนิคได�มีความร%วมมือกับอุตสาหกรรมในการจัดการศึกษา และการวิจัย
และพัฒนา เช%น ความร%วมมือระหว%าง Economic Development Board กับ Nanyang 
Polytechnic ในการก%อต้ัง Chemical Process Technology Centre เพ่ือพัฒนากําลังคนเฉพาะ
ทางท่ีจะสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมเคมีและยา หรือความร%วมมือระหว%าง Sentosa 
Leisure Group กับ Temasek Polytechnic ในการจัดต้ังวิทยาเขตสารสนเทศข้ึนท่ีเกาะ Sentosa 
เพ่ือจัดประสบการณ5การเรียนรู�ตามสภาพจริงให�กับนักศึกษาสาขาธุรกิจสถานพยาบาลและการ
ท%องเท่ียว ซ่ึงนอกจากทําให�นักศึกษาได�เรียนรู�จากสภาพจริงแล�ว ยังช%วยให�วิทยาลัยโพลีเทคนิคมี
ความสัมพันธ5อย%างใกล�ชิดกับอุตสาหกรรม ผู�สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยโพลีเทคนิค จึงเป<น 



92 

 

ผู�มีความรู�ประสบการณ5 และทักษะปฏิบัติ และส%วนใหญ%เม่ือสําเร็จการศึกษาและจะเข�าทํางานใน
สถานประกอบการมีส%วนน�อยท่ีจะศึกษาต%อในระดับท่ีสูงข้ึน  
 ส%วนสถาบันเทคนิคศึกษา (ITE) เป<นหน%วยงานภายใต�กระทรวงศึกษาธิการ บริหารงานใน
รูปคณะกรรมการระดับชาติ ประกอบด�วยตัวแทนจากภาครัฐบาล สหภาพแรงงาน และ
ภาคอุตสาหกรรม กลุ%มเปvาหมายในการให�การศึกษาและฝQกอบรมของสถาบัน ITE คือผู�ท่ีไม%สามารถ
เข�าศึกษาต%อใน Junior College หรือวิทยาลัยโพลีเทคนิคได� โดยกําหนดพันธกิจในการสร�างโอกาส
สําหรับผู�ท่ีออกจากระบบการศึกษาและนักศึกษาผู�ใหญ%ให�ได�รับทักษะ ความรู� และการเรียนรู�ตลอด
ชีวิต การจัดการศึกษามีท้ังแบบเต็มเวลา โดยจัดในเวลาทํางาน 5 วัน และการจัดการศึกษาแบบ
ฝQกอบรมวิชาชีพ Part Time สําหรับหลักสูตรการศึกษาแบบเต็มเวลา เป<นหลักสูตรท่ีอิงสมรรถนะ
และมาตรฐาน ร�อยละ 70 ของระยะเวลาในหลักสูตรเป<นการปฏิบัติ ส%วนท่ีเหลือร�อยละ 30 เป<น
ทฤษฎี นักศึกษาจึงมีทักษะในการปฏิบัติสูง การจัดการเรียนการสอนเป<นลักษณะโมดูล และเพ่ือให�มี
พ้ืนฐานท่ีเข็มแข็งในทักษะทางเทคนิค และมีความสามารถในการทํางาน จึงจัดให� ร�อยละ 80 ของ
ระยะเวลาในหลักสูตร เป<นโมดูลร%วมในสาขาอาชีพท่ีผู�สําเร็จการศึกษาจะไปทํา ร�อยละ 15 ของ
ระยะเวลาเป<นโมดูลท่ีเก่ียวกับทักษะชีวิต เพ่ือให�มีทักษะการสื่อสาร การทํางานเป<นทีม การคิดและ
การแก�ปRญหากีฬาและสุขภาพ การพัฒนาอาชีพ และการวางแผนและการบริการลูกค�า การจัดการ
ศึกษาเช%นนี้ทําให�นักศึกษาเป<นผู�เรียนรู�ตลอดชีวิต และสามารถปรับตัวในตลาดอาชีพ ส%วนท่ีเหลือร�อยละ 
5 เป<นโมดูลเฉพาะทาง หรืออาจเลือกโมดูลสาขาก็ได� ส%วนการจัดฝQกอบรมแบบ Part Time สถาบัน 
ITE จัดการฝQกอบรมวิชาชีพหลักสูตรบางเวลาในลักษณะต%าง ๆ ท่ีจะสนองตอบความต�องการของ
แรงงานในอาชีพหลากหลายอาชีพ ท้ังด�านทักษะและด�านวิชาการ  
 การอาชีวศึกษาในประเทศออสเตรเลีย 
 การศึกษาวิชาชีพจะเริ่มต้ังแต% ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (เกรด 11-12) ซ่ึงพ�นจาก
การศึกษาภาคบังคับ (เกรด 1-10) การเรียนอาชีวศึกษา ภาคการศึกษาและการฝQกอบรม มีท้ังท่ี
ดําเนินการโดยรัฐและส%วนที่ดําเนินการโดยเอกชน ส%วนที่ดําเนินการโดยรัฐ ส%วนใหญ%จัดใน
วิทยาลัยเทคนิคและการศึกษาต%อเนื่อง ซ่ึงเป<นสถาบันการศึกษาของรัฐจํานวนมาก 270 แห%ง กระจาย
อยู%ท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ เป<นหน%วยงานการศึกษาวิชาชีพท่ีใหญ%ท่ีสุด ส%วนการฝQกอบรมวิชาชีพจะ
จัดในสถานประกอบการ สมาคมและองค5การอ่ืน ๆ การอาชีวศึกษาของออสเตรเลีย เริ่มต้ังแต% พ.ศ. 
2343 (สันชัย, 2546 : 14) โดยนําระบบช%างฝ�มือ (Apprenticeship) จากประเทศอังกฤษมาใช� และ
ขยายระบบนี้มาอย%างต%อเนื่องจนมาถึงป� 2500 จึงได�จัดต้ังสถาบันช%างเทคนิค วิทยาลัยเทคนิค สถาบัน
การอาชีวศึกษาและฝQกอบรม จากนั้นพัฒนาเรื่อยมา มีการต้ังวิทยาลัยเทคนิคและการศึกษาต%อเนื่อง 
(Technical and Further Education : TAFE) ต้ังศูนย5วิจัยอาชีวศึกษา มีการใช�ระบบการฝQกอบรม
แบบอิงสมรรถนะ ต้ังสํานักงานการฝQกอบรมแห%งชาติออสเตรเลีย จัดตั้งกรอบคุณวุฒิวิชาชีพของ
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ประเทศออสเตรเลีย พัฒนาชุดฝQกอบรมวิชาชีพ (Training Packages) สําหรับอุตสาหกรรมหลาย
สาขาและได�จัดต้ังวิทยาลัยเทคนิคให�กระจายอยู%ท่ัวประเทศในท�องท่ีท่ีขาดแคลนกําลังคน เพ่ือฝQกอบรม
วิชาชีพให�เยาวชนในระดับ เกรด 11-12 ในลักษณะ School-Based Apprenticeship ปvอนให�กับ
ตลาดแรงงานท่ีมีความต�องการสูง สรุปได�ว%า การจัดอาชีวศึกษาในแต%ละประเทศจะเน�นคุณภาพ คือ 
สมรรถนะในการประกอบอาชีพได�เป<นหลัก จึงมีการจัดโดยความร%วมมือกับภาคเอกชนในรูปของ
สถานประกอบการ องค5การวิชาชีพต%าง ๆ โดยแต%ละประเทศต%างร%วมกันจัดในรูปทวิภาคี ซ่ึงถือเป<น
ส%วนหนึ่งของระบบการอาชีวศึกษา 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับการฝQกอาชีพอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีผู�ศึกษาไว�
หลายลักษณะท้ังในเรื่องการประเมินผลการฝQกอาชีพ ด�านความคิดเห็นของสถานประกอบการและ
นักเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และสภาพปRญหาการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ท่ีผู�วิจัยได�ค�นคว�ามาอ�างไว�เป<นแนวทางการวิจัยมีดังนี้  
 จุฑาพร รัตนมุสิก, ปราณี การะศรี และปนัดดา จิตคง (2553: 41-46) ความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการท่ีมีต%อการปฏิบัติงานของบัณฑิต วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต� ป�การศึกษา 
2550-2552 ท่ีมีวัตถุประสงค5เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต%อการปฏิบัติงานของ
บัณฑิตวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต� ป�การศึกษา 2550-2552 ในด�านคุณธรรม จริยธรรม ด�านความรู�
ความสามารถทางวิชาการ ด�านทักษะทางปRญหา ด�านทักษะความสามพันธ5ระหว%างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ด�านทักษะการสื่อสารและการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ%มตัวอย%างท่ีใช�ในการวิจัย คือ 
สถานประกอบการท่ีบัณฑิตวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต�เข�าปฏิบัติงาน จํานวน 6 จังหวัด ได�แก% 
นครศรีธรรมราช สงขลา กระบ่ี สุราษฎร5ธานี พัทลุง และภูเก็ต จํานวน 71 สถานประกอบการ 
เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม แบ%งเป<น 2 ชุด คือ แบบสอบถามสําหรับสถานประกอบาร
ประเภทราชการ รัฐวิสาหกิจ และแบบสอบถามสําหรับสถานประกอบการหน%วยงานเอกชน สถิติท่ีใช� 
คือ ค%าร�อยละ ค%าเฉลี่ย ค%าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว%า ความพึงพอใจของสถานประกอบการ
ท่ีมีต%อการปฏิบัติงานของบัณฑิต วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต�ในภาพรวม มีความพึงพอใจระดับมาก 
เม่ือพิจารณาเป<นรายด�าน ปรากฏว%ามีความพึงพอใจระดับมากทุกด�าน และด�านท่ีมีความพึงพอใจ
สูงสุด 3 อันดับแรก คือ ด�านคุณธรรมจริยธรรม ด�านทักษะความสัมพันธ5ระหว%างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และด�านความรู�ความสามารถทางวิชาการตามลําดับ ความสามารถในการทํางานของ
บัณฑิตวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต�ในภาพรวม เม่ือเปรียบเทียบกับบัณฑิตจากสถาบันอ่ืน มีจุดเด%น คือ 
มีความสามารถในการทํางานร%วมกับผู�อ่ืน รองลงมา คือ มีคุณธรรม 6 ประการ ได�แก% ขยัน อดทน 
ประหยัด เมตตา ซ่ือสัตย5 และกตัญ�ู และมีความสามารถในการพัฒนาตนเองอย%างต%อเนื่อง และจุดท่ี
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ควรพัฒนา คือความสามารถในการบริหารจัดการ รองลงมาคือ ความรู�เสริมอ่ืนๆ เช%น คอมพิวเตอร5 
ภาษาอังกฤษ คุณภาพโดยรวมของบัณฑิตวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต� ตามความคิดเห็นของ
สถานประกอบการมีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
 ชูศักด์ิ นายะสุนทรกุล (2551: 67-69) ศึกษาความคิดเห็นของสถานประกอบการต%อการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในด�านต%าง ๆ พบว%า ด�านความเข�าใจในการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี ในสภาพปRจจุบันสถานประกอบการและสถานศึกษามีความเข�าใจในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีอยู%ในเกณฑ5ปานกลาง สถานประกอบการและสถานศึกษามีความเห็นว%าควรจะต�องมี
การสร�างความเข�าใจในการจัดการให�มากขึ้น ส%วนเรื่องที่มีการจัดการในเกณฑ5น�อย คือ สถาน
ประกอบการเป<นผู�คัดเลือกนักศึกษาเข�าฝQกในสถานประกอบการ สถานประกอบการ ส%งคนงานเข�ารับ
การศึกษาในระบบทวิภาคีวิทยาลัยและสถานประกอบการร%วมกันจัดทําคู%มือการฝQก วิทยาลัยได�จัดต้ัง
งบประมาณเพ่ือการจัดการของวิทยาลัย และสถานประกอบการได�จัดสรรค%าใช�จ%ายสนับสนุนการ
จัดการระบบทวิภาคี ด�านความพร�อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสถานประกอบการและ
สถานศึกษามีความพร�อมในการจัดการในเกณฑ5ปานกลาง ในอนาคตควรจะมีความพร�อมในการ
จัดการในเกณฑ5มาก ส%วนความพร�อมในการจัดการในเกณฑ5น�อย ได�แก% วิทยาลัยและสถาน
ประกอบการมีการอบรมครูฝQกท้ังของสถานศึกษาและสถานประกอบการร%วมกัน สถานประกอบการ
ได�รับการสนับสนุนค%าใช�จ%ายในการบํารุงรักษา เครื่องมือเครื่องจักร รวมท้ังมีการร%วมกันจัดทําเอกสาร
และจัดการประชาสัมพันธ5เรื่องความร%วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทิวภาคีต%อชุมชนด�าน
รูปแบบในการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคมีการปฏิบัติในเกณฑ5ปาน
กลางใน 2 ลักษณะ คือ การเรียนภาคทฤษฎีในสถานศึกษา 2 วัน ฝQกปฏิบัติในสถานประกอบการ 3-4 วัน 
และการเรียนภาคทฤษฎีในสถานศึกษา 1 สัปดาห5และฝQกปฏิบัติในสถานประกอบการ 3-4 สัปดาห5
และรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนในอนาคตท่ีเหมาะสมและควรดําเนินการในระดับมาก คือ 
การจัดการเรียนภาคทฤษฎีในสถานศึกษา 2 วันและฝQกปฏิบัติในสถานประกอบการ 3-4 วัน 
 นพดล ทาแดง (2550: 98-102) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช%างอุตสาหกรรมท่ีมีต%อ
การเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพในวิทยาลัยเทคนิคใน 5 
ด�าน คือ ด�านหลักสูตร ด�านครูผู�สอน ด�านวิธีการสอน ด�านสื่อการเรียนการสอน และ ด�านการ
ประเมินผลการสอน พบว%านักเรียนช%างอุตสาหกรรมมีความคิดเห็นด�วยกับการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีโดยรวมอยู%ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป<นรายด�านพบว%าด�านการประเมินผลการ
สอนและด�านหลักสูตรอยู%ในระดับมาก นอกนั้นระดับปานกลาง นักเรียนช%างอุตสาหกรรมมีปRญหาใน
สถานศึกษาคือ การเรียนวิชาชีพไม%ให�ความสําคัญทางทฤษฎีช%างทําให�ไม%สามารถนําไปปฏิบัติงานได� 
ครูเข�าสอนไม%ตรงเวลาและไม%ใคร%เข�าสอนนักเรียน ครูขาดการให�เทคนิคการสอนและแรงจูงใจในการเรียน 
เครื่องมือเครื่องจักรมีสภาพชํารุดไม%ทันสมัยไม%เพียงพอกับจํานวนนักเรียน ครูมักให�คะแนนเก็บน�อยใน
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รายวิชาท่ีสอน นักเรียนไม%ใคร%ได�ร%วมกิจกรรม ส%วนปRญหาของ นักเรียนช%างอุตสาหกรรมในสถาน
ประกอบการคือ ไม%สามารถจัดการฝQกให�กับนักเรียนได�ครอบคลุมตามเนื้อหาของหลักสูตรครูฝQกไม%สอนงาน 
ไม%มีเวลาให�นักเรียน ครูฝQกไม%สนใจสอนและอธิบายแนะนําทฤษฎีก%อนลงปฏิบัติ ไม%มีอุปกรณ5 
เครื่องมือให�นักเรียนเพียงพอ ไม%มีเกณฑ5การประเมินผลท่ีแน%นอน และเลิกงานไม%ตรงเวลา 
 วิลาสิณี เลาหะนันท5 (2551: 112-124) วิจัยเรื่อง การศึกษาปRญหาในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2538 ประเภทวิชาช%าง
อุตสาหกรรมในวิทยาลัยเทคนิคสังกัดกรมอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การวิจัยครั้งนี้
มีวัตถุประสงค5เพ่ือศึกษาปRญหาของสถานศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ.2538 ประเภทวิชาช%างอุตสาหกรรมในวิทยาลัยเทคนิคภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ในด�านต%าง ๆ ได�แก% การเตรียมการจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา การ
ดําเนินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา และการประเมินผลการดําเนินการและ
การฝQกอาชีพ และเปรียบเทียบปRญหาของสถานศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในด�านต%าง ๆ 
ระหว%างผู�บริหารกับครู- อาจารย5 ผลวิจัยปรากฏดังนี้ ปRญหาของสถานศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2538 ประเภทวิชาช%างอุตสาหกรรมใน
วิทยาลัยเทคนิค สังกัดกรมอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยภาพรวมมีปRญหาในระดับปาน
กลางท้ังปRญหาในการเตรียมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยภาพรวมการสรรหาและการ
คัดเลือก สถานประกอบการเข�าร%วมโครงการและด�านการเตรียมการของสถานศึกษาก%อนการดําเนินการ 
ประเด็นท่ีสถานศึกษาพบปRญหามากคือ สถานประกอบการที่มีความพร�อมในการฝQกอาชีพของ
นักศึกษามีไม%เพียงพอ การขาดความเข�าใจของบุคลากรที่เกี่ยวข�องในหลักการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี และท่ีสําคัญคือ ครู-อาจารย5 บุคลากรท่ีรับผิดชอบในการบริหารหลักสูตรมีภาระงาน
สอนและภาระงานท่ีรับผิดชอบมากอยู%แล�ว ส%วนการดําเนินการมีปRญหาอยู%ในระดับมาก โดยเฉพาะ
ปRญหาในการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานของสถานศึกษา เป<นต�นว%าขาดงบประมาณในการ
นิเทศการฝQกอาชีพนักศึกษา การจัดหาพาหนะในการนิเทศการฝQกอาชีพ ขาดงบประมาณในการจัดหา
วัสดุฝQกอุปกรณ5 เครื่องมือ เครื่องใช�ในวิชาชีพพื้นฐานที่ต�องเรียนในสถานศึกษา การสัมมนาการ
ดําเนินการและการฝQกอาชีพพบปRญหามากเช%นกัน โดยเฉพาะอย%างยิ่ง ภาระงานของบุคลากรของ
สถานศึกษาท่ีรับผิดชอบในการนิเทศการฝQกอาชีพ และสถานศึกษาไม%สามารถจัดเวลาและค%าตอบแทน
ในการนิเทศฝQกอาชีพได�อย%างเหมาะสม ส%วนปRญหาในการประสานงานกับ สถานประกอบการโดย
ภาพรวมแล�วมีปRญหาในระดับปานกลาง ปRญหาท่ีสถานศึกษาพบมากคือ บุคลากรผู�รับผิดชอบในการ
ประสานงานมีภาระงานมากไม%สามารถประสานงานได�อย%างเต็มท่ี และเนื้อหาวิชาตามหลักสูตรกับ
การฝQกอาชีพในสถานประกอบการไม%มีความสอดคล�องกันเท%าท่ีควร ในการประเมินผลการดําเนินงาน
และการฝQกอาชีพมีปRญหาในระดับปานกลาง ปRญหาท่ีสถานศึกษาพบมาก คือ สถานศึกษายังไม%มีการ
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จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในด�านการเรียนการสอนและการฝQกอาชีพให�กับนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี เพ่ือให�ครอบคลุมหลักสูตร สถานศึกษายังไม%มีการสํารวจการฝQกอาชีพในสถานประกอบการ
ว%าครอบคลุมหลักสูตรหรือไม% การขาดความเข�าใจอย%างเพียงพอของบุคลากรที่เกี่ยวข�องของสถาน
ประกอบการเก่ียวกับหลักเกณฑ5การวัดผล และประเมินผลการเรียนรายวิชาชีพที่ฝQกอาชีพในสถาน
ประกอบการ การเปรียบเทียบความคิดเห็นระหว%างผู�บริหารและครู-อาจารย5เก่ียวกับปRญหาในการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษาท้ัง 3 ด�าน ปรากฏว%า ความคิดเห็นของผู�บริหารและ
ครู-อาจารย5มีความคิดเห็นเก่ียวกับปRญหาท้ัง 3 ด�านและโดยภาพรวมไม%แตกต%างกัน  
 สมพล แสงแก�ว (2551: 54-59) วิจัยเก่ียวกับรูปแบบการฝQกอาชีพในสถานประกอบการ
ของนักเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขาวิชาช%างยนต5 สังกัดกรมอาชีวศึกษา มีวัตถุประสงค5เพ่ือ
ศึกษารูปแบบการฝQกอาชีพในสถานประกอบการของนักเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขาวิชาช%างยนต5
ใน 3 ด�าน ได�แก% ด�านการเตรียมความพร�อม การฝQกอาชีพในโรงงาน และการประเมินผลการฝQกอาชีพ 
ผลการวิจัยพบว%า ผู�ตอบแบบสอบถามท้ังกลุ%มสถานศึกษา และกลุ%มสถานประกอบการโดยภาพรวม
เห็นด�วยกับรูปแบบการฝQกอาชีพในสถานประกอบการของนักเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
สาขาช%างยนต5ท้ัง 3 ด�าน คือ ด�านการเตรียมความพร�อมการฝQกอาชีพในโรงงานและการประเมินผล
การฝQกอาชีพในระดับมาก  
 วิชัย กงพลนันท5 (2554: 100-127) วิจัยเก่ียวกับการศึกษาปRญหาการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี ของครูผู�สอนในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา และครูฝQกในสถานประกอบการ มี
วัตถุประสงค5เพ่ือศึกษาปRญหาการจัดการอาชีวศึกษาตามแนวความคิดเห็นของครูผู�สอนในสถานศึกษา 
สังกัดกรมอาชีวศึกษา และครูฝQกในสถานประกอบการ และเพ่ือหารูปแบบท่ีเหมาะสมในการจัดการ
เรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ผลการวิจัย พบว%าปRญหาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ตามความเห็นของครูผู�สอนในสถานศึกษาพบว%า ในภาพรวมปRญหาอยู%ในระดับปานกลางทุกด�าน เม่ือ
พิจารณาเป<นรายด�านพบว%า ปRญหาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ในลําดับสูงสุดคือ ด�านผู�ปกครอง
และนักเรียน รองลงมาคือ ด�านหลักสูตร ส%วนปRญหาท่ีอยู%ในลําดับสุดท�ายคือ ด�านการวัดผลและ
ประเมินผล สําหรับปRญหาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีตามความเห็นของครูในสถานประกอบการ 
พบว%า ในภาพรวมปRญหาอยู%ในระดับปานกลางทุกด�าน เม่ือพิจารณาเป<นรายด�านพบว%า มีปRญหาการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในลําดับสูงสุดคือ ด�านผู�ปกครองและนักเรียนรองลงมาคือ ด�านการ
จัดการเรียนการสอน ส%วนปRญหาอยู%ในลําดับสุดท�ายคือ ด�านเครื่องมือเครื่องจักร และสื่อการเรียนการสอน 
 
 
 



97 

 

 ธานินทร5 ศรีชมภู (2557: 103-108) ทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพปRญหาการจัด
อาชีวศึกษาระบบ   ทวิภาคี ประเภทวิชาช%างอุตสาหกรรมในสถานศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา การวิจัย
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค5คือ ศึกษาถึงปRญหาการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประเภทวิชาช%างอุตสาหกรรม
ตามความคิดเห็นของผู�บริหารสถานศึกษา และสถานประกอบการในด�านต%าง ๆ จากกลุ%มประชากร 2 
กลุ%ม คือ ผู�บริหารสถานศึกษา และผู�บริหารสถานประกอบการ ในประเด็นปRญหา 3 ด�าน คือ ด�าน
ปRจจัยท่ีเกิดข้ึนกับการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ด�านกระบวนการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและ
ด�านผลผลิตและการประเมินผลที่เกิดขึ้นกับการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ผลการวิจัยพบว%า 
1) ผู�บริหารสถานประกอบการให�ความคิดเห็นว%าสิ่งท่ีเป<นปRญหาในแต%ละด�านมากท่ีสุดคือ ด�านสภาพ
ปRญหาการดําเนินการจัด คือ ปRญหาในประเด็นการขอความร%วมมือในการคัดเลือกจากสถานศึกษา 
ด�านสภาพปRญหาการดําเนินการจัดฝQกปฏิบัติได�แก% ประเด็นการจัดฝQกเพ่ิมเติมในสถานประกอบการอ่ืน 
และด�านดําเนินการวัดและประเมินผล คือ ปRญหาการรับเข�าเป<นพนักงานเม่ือจบหลักสูตรตามลําดับ 
2) ผู�บริหารสถานศึกษาให�ความคิดเห็นว%าสิ่งท่ีเป<นปRญหาในแต%ละด�าน คือ สภาพปRญหาในด�านจัด
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเก่ียวกับการให�ความรู�แก%บุคลากรด�านกระบวนการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
และด�านการจัดผลผลิตและการประเมินผลในประเด็นปRญหาการให�ครูเข�าใจถึงลักษณะของช%าง
ชํานาญงาน 3) ข�อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง แบ%งเป<น 2 กลุ%มประชากร คือ ผู�บริหารสถานศึกษาให�
ความสําคัญในประเด็นของการสนับสนุนทรัพยากร เพ่ือการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในลักษณะต%าง ๆ 
ส%วนในข�อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงของสถานประกอบการ คือ การสร�างและให�เห็นผลประโยชน5
ตอบแทนในรูปต%าง ๆ เช%น การลดหย%อนภาษีในด�านต%าง ๆ  
 ดวงนภา มกรานุรักษ5 (2554: 97-102) ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการบริหารการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระบบทวิภาคี พุทธศักราช 2545 สาขาวิชาช%าง
ก%อสร�าง สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออก การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค5คือ เพ่ือศึกษาความ
คิดเห็นและเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู�บริหารและครูปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กับผู�บริหาร
และครูฝQกในสถานประกอบการเก่ียวกับการพัฒนาการบริหาร การจัดการเรียนการสอน หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพระบบทวิภาคี พุทธศักราช 2545 สาขาช%างก%อสร�าง สถาบันการอาชีวศึกษา 
ภาคตะวันออกใน 5 ด�านคือ ด�านหลักสูตรและองค5ประกอบของหลักสูตร ด�านการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ด�านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน ด�านการนิเทศและติดตามผลการเรียน
การสอน ด�านการพัฒนาผู�สอน ผลการวิจัยพบว%า ความคิดเห็นของผู�บริหารและครูปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา ระดับความเหมาะสมท่ีต�องพัฒนาอยู%ในระดับปานกลาง ด�านท่ีมีค%าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด�าน
การนิเทศและติดตามผลการเรียนการสอน ส%วนความคิดเห็นของผู�บริหารและครูฝQกในสถานประกอบการ 
ระดับความเหมาะสมท่ีต�องพัฒนาอยู%ในระดับมาก ด�านท่ีมีค%าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด�านการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู�บริหารและครูปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
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พบว%า ด�านหลักสูตรและองค5ประกอบของหลักสูตร แตกต%างกันอย%างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .01 ด�าน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด�านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน ด�านการพัฒนาผู�สอน
แตกต%างกันอย%างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 ด�านการนิเทศและติดตามผลไม%แตกต%างกันอย%างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส%วนการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู�บริหารและครูฝQกใน
สถานประกอบการ พบว%า ด�านหลักสูตรและองค5ประกอบของหลักสูตรมีความแตกต%างกันอย%างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ส%วนด�านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด�านการวัดและประเมินผล
การเรียนการสอน ด�านการนิเทศและติดตามผลการเรียนการสอนด�านการพัฒนาผู�สอนไม%แตกต%างกัน
อย%างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 จักรพันธุ5 ปRญจะสุวรรณ (2546: 303-322) ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการ
ดําเนินการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค5 เพื่อที่จะศึกษาแนวทางการ
ดําเนินการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จากการสอบถามความคิดเห็นตัวแทน
ของผู�เก่ียวข�องท้ัง 3 ฝ�าย ซ่ึงประกอบด�วยผู�ผลิต คือ สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาท้ังจังหวัด ผู�ใช� คือ 
สถานประกอบการท่ีร%วมโครงการ และผู�เก่ียวข�อง คือ ศูนย5พัฒนาฝ�มือแรงงานจังหวัด จํานวน 25 คน 
ต%อรูปแบบการดําเนินการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ท่ีพัฒนาข้ึน โดยการ
ดําเนินการเริ่มด�วยให�มีการตรวจสอบสมรรถนะพ้ืนฐานก%อนท่ีจะเข�าฝQกประสบการณ5ในสถาน
ประกอบการ และให�มีการตรวจสอบสมรรถนะอีกครั้งหลังจากได�ฝQกประสบการณ5แล�ว พร�อมกับจัดให�
มีองค5กรภายนอกทําหน�าท่ีให�การรับรองคุณภาพนักศึกษาท่ีผ%านกระบวนการตามรูปแบบท่ีได�
พัฒนาข้ึนโดยความเห็นชอบจากประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ประธานหอการค�าจังหวัด และ
จัดทําฐานข�อมูลดําเนินการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของอาชีวศึกษาจังหวัดนั้น ๆ  

 
ตอนท่ี 5 การพัฒนาวิชาชีพเพ่ือการเรียนรู� 

 
 ครู คือ ผู�กําหนดคุณภาพประชากรในสังคม และคุณภาพประชากรในสังคม คือ ตัว
พยากรณ5ความสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง การศึกษา วัฒนธรรม 
วิทยาศาสตร5 เทคโนโลยี และสิ่งแวดล�อม วิชาชีพครูจึงควรเป<นท่ีรวมของคนเก%ง คนดี สามารถเป<น
ต�นแบบทางคุณธรรม จริยธรรม การประพฤติปฏิบัติตน การดํารงชีวิต และการชี้นําสังคมไปในทางท่ี
เหมาะสมใน สภาพความเป<นจริงท่ีปรากฏในปRจจุบัน วิชาชีพครูกลับเป<นวิชาชีพท่ีคนท่ัวไปดูหม่ินดูแคลน 
เป<นวิชาชีพท่ีรายได�ตํ่า ผู�ประกอบวิชาชีพครูยากจน ผู�ปกครองท่ีมีการศึกษาสูงและมีฐานะดี ไม%ประสงค5
จะให�บุตรหลานของตนศึกษาเพ่ือออกไปประกอบวิชาชีพครู เยาวชนท่ีสําเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 ก็    
ไม%ประสงค5ที่จะสมัครเรียนในสาขาวิชาชีพครู ผู�สมัครเรียนในสาขาครูจึงมักเป<นผู�ที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตํ่า เม่ือไม%สามารถสอบเข�าเรียนในสาขาวิชาชีพอื่นได�แล�วจึงจะสมัครเรียนเพ่ือออกไป
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เป<นครู ดังนั้นรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ อาจกระทําได�หลากหลายรูปแบบ (Model) บางรูปแบบใช�
กันมานานแล�ว ในบางครั้งบางสถานการณ5ยังสามารถนามาใช�ได� อย%างมีประสิทธิผลอยู% ซ่ึงจาก
เอกสารการวิจัยของ Spark and Louck-Horsley (1989) และของ Drago-Serverson (1994) ได�
กล%าวถึง 7 รูปแบบ ดังนี้ คือ  

1. รูปแบบการฝQกอบรม (Training Model) เป<นรูปแบบท่ีใช�กันมาจนถือเป<นปกติท่ี   
ทุกคนต%างมีประสบการณ5ซ่ึงการฝQกอบรมนี้อาจเป<นการนําเสนอและการอภิปรายผลงานการประชุม
เชิงปฏิบัติ การ การสัมมนา การสาธิต บทบาทสมมุติ การจําลองสถานการณ5 หรือการสอนระดับ
จุลภาค เป<นต�น  

2. รูปแบบการสังเกตหรืการประเมิน (Observation / Assessment Mode) อาจเป<น
การสังเกตคนอ่ืนหรือคนอ่ืนสังเกตตัวเรา อาจเป<นรายเดียวหรือเป<นกลุ%ม เพ่ือให�ได�ผลสะท�อนกลับ 
(Feedback) เก่ียวกับการปฏิบัติงาน ตัวอย%างเทคนิคท่ีใช�อาจเป<น Peer Coaching หรือ Clinical 
Supervision เป<นต�น  

3. รูปแบบการให�มีส%วนเก่ียวข�องในกระบวนการพัฒนาหรือการปรับปรุง (Involvement 
in a Development / Improvement Process Model) เพราะการพัฒนาหรือปรับปรุงเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง จําเป<นต�องอาศัยความรู�ใหม% ๆ จะทําให�ผู�เข�ามามีส%วนร%วมนั้น ต�องมีความคิดเห็น ตลอดจน
มีการตัดสินใจร%วม และผลการมีส%วนร%วมนั้น จะทําให�เกิดรู�สึกการมีส%วนร%วมเป<นเจ�าของ และการมี
พันธะผูกพันต%อการนาไปปฏิบัติให�บรรลุผล ซึ่งจะก%อประโยชน5ต%อการพัฒนาหรือปรับปรุงใน
เรื่อง    นั้น ๆ ด�วย  

4. รูปแบบการศึกษาเป<นกลุ%ม (Study Groups Model) ในกรณีท่ีโรงเรียนมีการหาทาง
แก�ปRญหาหลักร%วมกันจากทุกคนทุกฝ�าย โดยหากปRญหาหลักนั้นสามารถแยกย%อยเป<นหลายประเด็น ก็
จะแบ%งออกเป<นกลุ%ม ๆ อาจจะกลุ%มละ 4-6 ราย เพ่ือศึกษาวิเคราะห5ประเด็นปRญหาในส%วนของกลุ%มนั้น 
ในตอนท�ายเม่ือมีการนาเสนอและแลกเปลี่ยนผลการศึกษาวิเคราะห5ของแต%ละกลุ%มร%วมกัน จะก%อให�เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู� และก%อให�เกิดเป<นชุมชนแห%งการเรียนรู� ซ่ึงก็ถือว%าเป<นการพัฒนาวิชาชีพอีกรูปแบบหนึ่ง  

5. รูปแบบการสืบค�นหรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Inquiry / Action Research Model) 
เป<นความพยายามท่ีจะแก�ปRญหาหรือหาคาตอบในข�อคาถามท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน ซ่ึงอาจกระทํา
ได�ท้ังในระดับบุคคล ระดับกลุ%ม หรือระดับโรงเรียน และสามารถกระทาได�หลายวิธีการ แต%โดยท่ัวไป
จะมีข้ันตอนดังนี้ 5.1 กําหนดหรือเลือกปRญหาหรือคาถามท่ีสนใจ 5.2 รวบรวม จัดกระทา และแปล
ความในข�อมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวข�องกับปRญหานั้น 5.3 ศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 5.4 
กําหนดทางเลือกเพ่ือการปฏิบัติ 5.5 ลงมือปฏิบัติและสรุปเป<นเอกสาร  
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6. รูปแบบการพัฒนาตนเอง (Individually Guided Activities Model) โดยแต%ละ
บุคคลจะกําหนดจุดมุ%งหายในการพัฒนาวิชาชีพของตนเอง แล�วเลือกกิจกรรมเพ่ือการปฏิบัติท่ีเชื่อว%า
จะช%วยให�บรรลุผลสําเร็จ เป<นรูปแบบท่ีมีข�อตกลงเบ้ืองต�นว%า บุคคลสามารถตัดสินถึงความต�องการจา
เป<นในการเรียนรู�ของตนเองได�ดีท่ีสุด สามารถท่ีจะกําหนด ทิศทางและริเริ่มการเรียนรู�ด�วยตนเองได� 
และมีแรงจูง ใจในตนเองได�มากข้ึนจากการท่ีได�มีโอกาสได�ริเริ่มและวางแผนในกิจกรมการเรียนรู�ด�วย     
ตัวเขาเอง อย%างไรก็ตาม รูปแบบนี้อาจมีจุดอ%อนท่ีอาจจะขาดการมีส%วนร%วมหรือการแลกเปลี่ยนกับ
บุคคลอ่ืน ดังนั้นจึงควรออกแบบให�มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู�กับบุคคลอ่ืนด�วย  

7. รูปแบบการเป<นพ่ีเลี้ยง (Mentoring Model) นิยมจับคู%กันระหว%างผู�ท่ีมีประสบการณ5
และประสบผลสําเร็จแล�วกับบุคคลท่ี เริ่มงานใหม%หรือท่ีมีประสบการณ5น�อยกว%า โดยให�มีการอภิปราย
กันถึงจุดมุ%งหมายในการพัฒนาวิชาชีพ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกลยุทธ5ท่ีจะให�การปฏิบัติท่ีมี
ประสิทธิผล การสะท�อนถึงวิธีการท่ีใช�กันอยู% การสังเกตการณ5ทางาน และการใช�เทคนิคเพ่ือการ
ปรับปรุงแก�ไข  
 การจําแนกรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพออกเป<น 7 รูปแบบดังกล%าว มีความครอบคลุมและ
หลาก หลาย แม�จะมีนักวิชาการรายอ่ืนได�กล%าวถึงก็จะอยู%ในกรอบของ 7 รูปแบบดังกล%าว เช%น 
Hughes (1999) ได�จําแนกออกเป<น 5 รูปแบบ ดังนี้ 1. รูปแบบการพัฒนาตนเอง (Individually 
Guided Staff Development Model) 2. รูปแบบการสังเกตหรือการประเมิน (Observation / 
Assessment Model) 3. รูปแบบการให�มีส%วนเก่ียวข�องในกระบวนการพัฒนาหรือการปรับปรุง 
(Involvement in a Development / Improvement Process Model) 4. รูปแบบการฝQกอบรม 
(Training Model) 5. รูปแบบการสืบค�น (Inquiry Model) ดังนั้นการนํากรอบแนวคิดเก่ียวกับ
รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพไปประยุกต5การอ�างอิงจากเอกสารการวิจัยของ Spark and Louck-Horsley 
และของ Drago-Serverson ดังกล%าวข�างต�น ก็น%าจะมีความครอบคลุม แต%หากมีรูปแบบใหม%อ่ืนใด ก็
สามารถนามากําหนดเพ่ิมเติมได� อย%างไรก็ตาม เนื่องจากรูปแบบท่ีกล%าวถึงข�างต�นมีความแตกต%างกัน
จึงเป<นไปไม%ได�ท่ีรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งจะสามารถนําไปใช�กับทุกคนหรือกับทุกสถานการณ5 ดังนั้น การ
นําไปใช�อย%างผสมผสานหรือบูรณาการ (Combination / Integration) จะช%วยการพัฒนาวิชาชีพ
เป<นไปอย%างมีประสิทธิผลมากข้ึน เช%น อาจเริ่มต�นโดยใช�รูปแบบการศึกษาเป<นกลุ%ม เพ่ือนําไปสู%
รูปแบบการฝQกอบรม แล�วนําไปสู%รูปแบบการสืบค�นหรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  
 การพัฒนาวิชาชีพท่ีใช�หลากหลายรูปแบบผสมผสานกันนั้น อาจดําเนินการได�ในสอง
ระดับ คือ ระดับเขตพ้ืนท่ี (District – Wide Level) และระดับโรงเรียน (Site – Based Level) ซ่ึง
ต%างมีจุดดีต%างกัน โดยในระดับเขตพ้ืนท่ีนั้นจะช%วยให�การพัฒนาเป<นไปอย%างกว�างขวางมากกว%า ท้ังการ
แลก เปลี่ยนความคิดเห็น ทรัพยากร และผู�ทรงคุณวุฒิ การมีปฏิสัมพันธ5และความร%วมมือระหว%าง
โรงเรียนกับโรงเรียน ในขณะท่ีดําเนินการในระดับโรงเรียนนั้นมีข�อดีท่ีการกําหนดจุดมุ%งหมาย เนื้อหา 
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รูปแบบ และการประเมินกระบวนการจะเป<นไปอย%างเหมาะสมและสอดคล�องกับบริบท มีการ
ตัดสินใจในระดับคณะกรรมการสถานศึกษา ซ่ึงมีตัวแทนของบุคคลกลุ%มต%าง ๆ อยู%ด�วย ซ่ึงจะทาให�การ
พัฒนาวิชาชีพง%ายต%อการท่ีจะบรรลุผลและหน%วยงานอ่ืนมาเก่ียวข�องด�วยน�อยกว%า แต%อย%างไรก็ตาม ใน
การปฏิบัติ มักนิยม เอาไปผสมผสานกัน เช%น อาจดําเนินการในระดับเขตพ้ืนท่ีก%อน ในเรื่องท่ีเป<น
พ้ืนฐานร%วมกัน อันจะก%อให�เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กลยุทธ5 ทรัพยากร และผู�ทรงคุณวุฒิ 
จากนั้นแต%ละโรงเรียนจึงดําเนินการพัฒนาวิชาชีพในส%วนท่ีเป<นปRญหาหรือความต�องการของตนเอง  
 ระยะท่ีผ%านมา มีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพในหลายลักษณะ บางราย
ศึกษาเพ่ือจําแนกหาปRจจัยสําคัญท่ีส%งผลต%อความมีประสิทธิผลของการพัฒนาวิชาชีพ บางรายวิเคราะห5
เพ่ือจําแนกองค5ประกอบท่ีแสดงถึงการพัฒนาวิชาชีพท่ีประสบผลสําเร็จ บางรายวิเคราะห5ผลงานวิจัย
เพ่ือนําเสนอแนวทางปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพท่ีมีประสิทธิผล แต%กระนั้นก็ตาม ยังมีปRญหาความ
สับสนเก่ียวกับเกณฑ5วัดความมีประสิทธิผลของการพัฒนาวิชาชีพอยู% และมักจะเน�นเกณฑ5เชิงปริมาณ
มากกว%าเชิงคุณภาพ Guskey (2000) จึงนาเสนอหลักการพัฒนาการพัฒนาวิชาชีพท่ีมีประสิทธิผล 
ดังนี้ คือ 1. เน�นเพ่ือการเรียนรู�และเพ่ือนักเรียนท่ีชัดเจน ซ่ึงโดยปกติจะพิจารณาจากองค5ประกอบท่ี
เป<นได�ท้ังจุดมุ%งหมาย (Goal) และเป<นผลลัพธ5 (Outcome) ใน 3 ด�าน คือ ด�านพุทธพิสัย เช%น ความรู�
และความเข�าใจ ด�านจิตพิสัย เช%น ทัศนคติและค%านิยม ด�านทักษะพิสัย เช%น ทักษะ พฤติกรรม และ
การปฏิบัติ 2. เน�นการเปลี่ยนแปลงท้ังระดับบุคคล ระดับกลุ%ม และระดับองค5การ 3. มุ%งการ
เปลี่ยนแปลงในลักษณะคิดใหญ%และเริ่มทีละนิด (Think big, But Start Small) จากชุด ปฏิบัติการ
เล็กหลายชุด (A Series of Smaller Step) โดยเน�นการเปลี่ยนแปลงในประเด็นเก่ียวกับการสอนและ
การเรียนรู�  
 การพัฒนาวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษานั้นสามารถดาเนินงานได�หลากหลายรูปแบบ 
เช%น รูปแบบการฝQกอบรม รูปแบบการสังเกตหรือการประเมิน รูปแบบการให�มีส%วนเก่ียวข�องใน
กระบวน การพัฒนาหรือการปรับปรุง รูปแบบการศึกษาเป<นกลุ%ม รูปแบบการสืบค�นหรือการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ รูปแบบการพัฒนาตนเอง และรูปแบบการเป<นพ่ีเลี้ยง โดยอาจใช�รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
หรือหลาก หลายรูปแบบ การดําเนินงานในแต%ละรูปแบบจะส%งผลต%อ “การพัฒนาการเรียนรู�บุคลากร
ทางการศึกษา” ด�วย ซ่ึงการเรียนรู�นี้จะหมายถึงความรู�และทักษะใหม%ท่ีได�รับ โดยปกติก็มักอยู%ใน
กรอบของพุทธิพิสัย จิตพิสัย ทักษะพิสัย อย%างใดอย%างหนึ่งหรือหลายอย%างด�วยเช%นกัน หรืออาจ
พิจารณาในมิติทักษะทางการบริหารสามประเภท คือ ทักษะเชิงเทคนิค ทักษะเชิงมนุษย5 และทักษะ
เชิงมโนทัศน5 (หมายเหตุ อาจใช�กรอบแนวคิดอ่ืน เช%น หากพิจารณาจากแนวคิดการจัดการความรู� 
(KM) จะคาดหวังในเรื่องความ สัมพันธ5กันของบุคคล สมรรถนะของผู�ปฏิบัติ และคุณค%าของความคิด
และความริเริ่ม เป<นต�น หากพิจารณาจากแนวคิดเป<นองค5การแห%งการเรียนรู� ( LO) ก็จะคาดหวังใน
เรื่องการคิดอย%างเป<นระบบ การใฝ�เรียนใฝ�รู� การเกิดตัวแบบภายในตนระหว%างสิ่งท่ีคาดหวังกับสิ่งท่ี
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เป<นจริง การสร�างวิสัยทัศน5ร%วมกับบุคคลอ่ืน และความเป<นทีม เป<นต�น ดังนั้นการกําหนดผลลัพธ5ท่ี
คาดหวังให�เกิดข้ึนกับบุคลากรทางการศึกษาจากการใช�รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพใด ๆ ควรคํานึงถึง
หลักความเป<นไปได� และสอด คล�องกับบริบทด�วย) โดยคาดหวังว%า การบรรลุผลสําเร็จในการพัฒนา
วิชาชีพบุคลากรโดยรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือหลายรูปแบบนั้น จะส%งผลต%อความสําเร็จในการ
พัฒนาการเรียนรู�ของนักเรียนด�วย ซ่ึงแน%นอนว%าการท่ีจะส%งผลต%อความสําเร็จดังกล%าว ผลจากการ
พัฒนาวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษานั้น บุคลากรทางการศึกษาจะต�องนาเอาความรู�และทักซะใหม%ท่ี
ได�รับนั้นไปปฏิบัติ  
 การกําหนดกรอบแนวคิดเชิงเหตุผลดังกล%าวจะต�องคํานึงลักษณะสําคัญของการพัฒนา
วิชาชีพ 3 ประการ คือ 1. เป<นกระบวนการท่ีมีจุดมุ%งหมาย 2. เป<นกระบวนการต%อเนื่อง 3. เป<น
กระบวนการเชิงระบบ และคํานึงถึงหลักการพัฒนาวิชาชีพท่ีมีประสิทธิผลด�วยคือ 3.1 เน�นเพ่ือการ
เรียนรู�และเพ่ือนักเรียนท่ีชัดเจน 3.2 เน�นการเปลี่ยนแปลงท้ังระดับบุคคล ระดับกลุ%ม และระดับ
องค5การ 3.3 มุ%งการเปลี่ยนแปลงในลักษณะคิดใหญ%แต%เริ่มทีละนิดจากชุดปฏิบัติการเล็กหลายชุด 
ตลอดจนคํานึงถึงการประเมินผลอย%างน�อยใน 5 ประเภทด�วยคือ 3.3.1 การประเมินปฏิกิริยาจากผู�มี
ส%วนร%วม 3.3.2 การประเมินการเรียนรู�ของผู�มีส%วนร%วม 3.3.3 การประเมินการสนับสนุนและการ
เปลี่ยนแปลงขององค5การ 3.3.4 การประเมินการใช�ความรู�และทักษะใหม%ของผู�มีส%วนร%วม 3.3.5 การ
ประเมินผลลัพธ5การเรียนรู�ของนักเรียน ขณะเดียวกัน ก็คํานึงถึงแนวโน�มการเปลี่ยนแปลงในค%านิยม
ใหม%เก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพด�วย ได�แก% การใช�หลักการจากล%างข้ึนบน มีมุมมองท่ีกว�างขวาง
ครอบคลุม เป<นโปรแกรมท่ีมีปฏิสัมพันธ5ซ่ึงกันและกัน มีการเสริมพลังอํานาจ มุ%งผู�รับการพัฒนา 
เปลี่ยนแปลงระบบและบุคลากร ร%วมมือเพื่อเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค5การ วางแผนในระดับ
หน%วยงานผู�ปฏิบัติ พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือให�แก�ปRญหาตนเองได� เน�นท้ังรายบุคคลและกลุ%ม เน�น
เพ่ือการปฏิบัติ เน�นให�เกิดผลลัพธ5จากการพัฒนา พัฒนาบุคลากรท่ีเก่ียวข�องทุกฝ�าย มีจุดมุ%งหมาย
ท้ังตัวบุคคล กลุ%ม และระบบพัฒนาอย%างเป<นกระบวนการต%อเนื่อง เป<นยุทธศาสตร5เชิงระบบและมี
จุดมุ%งหมายชัดเจน การสนับสนุนการเงินท้ังจากส%วนกลาง เขตพ้ืนท่ี และสถานศึกษา เน�นการซ%อม
เสริม แก�ไข และความก�าวหน�า ริเริ่มร%วมกันท้ังฝ�ายบริหารและทีมงาน เป<นท้ังแบบทางการและไม%
ทางการ บุคลากรมีส%วนร%วมในการวางแผน รับการสนับสนุนท้ังจากภายในและภายนอกตามความ
เหมาะสม มีการประเมินผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจริง มีการสํารวจในเชิงทฤษฎี พัฒนาท้ังบทบาทและ
วิชาชีพ วางแผนท้ังระบบ ประเมินระบบและประเมินตนเอง เป<นตัวแบบการพัฒนาวิชาชีพเชิงระบบ 
ใช�เทคโนโลยีมากข้ึน ใช�วิธีการและรูปแบบท่ีหลากหลาย และใช�การคิดอย%างเป<นระบบเพ่ือการ
เปลี่ยนแปลงระบบ  
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 การพัฒนาวิชาชีพมีกระบวนการเช%นเดียวกับการบริหารโดยท่ัวไป นั่นคือ จะต�องเริ่มต�น
ด�วยการวางแผน (Planning) เป<นการวางแผนเพ่ือกําหนด “โปรแกรม” (Program) เพ่ือให�การพัฒนา
วิชาชีพเป<นไปอย%างเป<นระบบและอย%างมีจุดหมายท่ีชัดเจน เพราะจากการศึกษาตําราเกี่ยวกับการ
พัฒนาบุคลากร (Staff Development) หรือการพัฒนาวิชาชีพ (Professional Development) ต%าง
กล%าวถึงการออกแบบโปรแกรม (Design of the Program) ไว�ด�วย แต%ส%วนใหญ%จะกล%าวถึงขอบข%าย
กว�าง ๆ เช%น กล%าวถึงการกําหนดลําดับความสําคัญของการพัฒนา การกําหนดวัตถุประสงค5 การ
กําหนดเนื้อหา การเลือกวิธีการหรือรูปแบบการพัฒนา และการประเมินผล 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ

ด"านธุรกิจค"าปลีก ใช"ระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) เป<นการ

วิจัยเชิงผสมผสานวิธีการ (Mixed Method Research) ระหว�างการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) กับการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยแบ�งข้ันตอนการวิจัยเป<น 4 

ข้ันตอนหลักตามวัตถุประสงคHการวิจัย ดังนี้ 

1. ข้ันตอนท่ี 1 (R1): การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก 

ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ ผู"วิจัยได"ศึกษาหลักสูตรต"นแบบ (best practice) 

แนวคิด เอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวข"องด"านสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนและด"าน

สมรรถนะวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก สังเคราะหHเป<นสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"าน

ธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ นําข"อมูลท่ีได"ไปสัมภาษณHผู"ทรงคุณวุฒิ 

และสอบถามความต"องการของผู"สอนเก่ียวกับสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก 

นําข"อมูลท่ีได"มาวิเคราะหHองคHประกอบโดยการสกัดตัวประกอบด"วยวิธีตัวประกอบหลัก (Principal 

Component Analysis: PCA) เพ่ือกําหนดเป<นสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจ

ค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ ผลลัพธHท่ีได"ในข้ันตอนนี้ คือ สมรรถนะการ

จัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ 

2. ข้ันตอนท่ี 2 (D1): การสร"างตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"าน

ธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ ผู"วิจัยใช"สมรรถนะท่ีพัฒนาในข้ันตอนท่ี 1 

มายกร�างตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลัก

และสมรรถนะวิชาชีพ จัดสนทนากลุ�มผู"สอนเก่ียวกับตัวบ�งชี้ ท่ียกร�างในแต�ละสมรรถนะ ปรับปรุง

ข"อมูลตามมติการสนทนากลุ�ม จากนั้นสัมภาษณHผู"ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัด 

การเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีกท่ียกร�างข้ึน ปรับปรุงแก"ไขตามคําแนะนําของผู"ทรงคุณวุฒิ 

ผลลัพธHท่ีได"ในข้ันตอนนี้ คือ ตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก 

ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ 
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3. ข้ันตอนท่ี 3 (R2): การวิเคราะหHองคHประกอบสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะการ

จัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ ผู"วิจัยนํา

สมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก มาสร"าง

แบบสอบถามความคิดเห็น นําแบบสอบถามไปเก็บข"อมูลจากผู"สอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีกใน

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่ัวประเทศ นําข"อมูลท่ีรวบรวมได"มา

วิเคราะหHองคHประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) นําข"อมูลท่ีได"จากการ

วิเคราะหHองคHประกอบ (EFA) มาสร"างแบบสอบถามแล"วส�งไปยังผู"สอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีกใน

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่ัวประเทศอีกครั้ง นําข"อมูลท่ีรวบรวมได"มา

วิเคราะหHองคHประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) ผลลัพธHท่ีได"ในข้ันตอนนี้ 

คือ แผนผังโมเดลโครงสร"างสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจ

ค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ 

4. ข้ันตอนท่ี 4 (D2): การประเมินประสิทธิภาพของสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะการ

จัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพตามกรอบ

มาตรฐานการประเมิน 4 ด"าน คือ ด"านมาตรฐานการใช"ประโยชนH (Utility standard) มาตรฐาน

ความเป<นไปได" (Feasibility standard) มาตรฐานความเหมาะสม (Propriety standard) และด"าน

มาตรฐานความถูกต"อง (Accuracy standard) เก็บรวบรวมข"อมูลท้ังในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

การประเมินประสิทธิภาพเชิงคุณภาพ ดําเนินการโดยการสัมมนาอิงผู"เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) 

ซ่ึงเป<นผู"ทรงคุณวุฒิด"านธุรกิจค"าปลีก ด"านหลักสูตรฐานสมรรถนะ ด"านหลักสูตรอาชีพ และด"าน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ จํานวน 9 คน นําข"อเสนอแนะท่ีได"รับมาสร"างเป<นแผนผังกําหนด

หน�วยสมรรถนะสู�การปฏิบัติ การประเมินประสิทธิภาพเชิงปริมาณ ผู"วิจัยสร"างแบบประเมิน

ประสิทธิภาพสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก 

สอบถามความคิดเห็นของผู"บริหาร ผู"สอน ผู"เรียน และศิษยHเก�า ตามกรอบมาตรฐานการประเมิน 4 

ด"านเช�นกัน แล"ววิเคราะหHข"อมูลโดยหาค�าเฉลี่ย ( X ) และค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลลัพธHท่ี

ได"ในข้ันตอนนี้ คือ สมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก 

ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพท่ีมีประสิทธิภาพตามกรอบมาตรฐานการประเมิน 4 

ด"านและแผนผังกําหนดหน�วยสมรรถนะสู�การปฏิบัติ โดยรายละเอียดของกระบวนการวิจัยและพัฒนา 

มีดังต�อไปนี้ 
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ภาพที่ 7 กรอบดําเนินการวิจัยและพัฒนา 

การพัฒนาสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

R1: พัฒนาสมรรถนะ D1:  สร"างตัวบ�งชี ้ R2: วิเคราะห,องค,ประกอบ D2: ประเมินประสิทธิภาพ 

 สังเคราะหHหลักสูตรต"นแบบ แนวคิด 
เอกสาร ตํารา งานวิจัยในด"านการ
เรียนการสอนและด"านธุรกิจค"าปลีก 

สัมภาษณH ผู"ทรงคุณวุ ฒิ เกี่ ยวกับ
สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน
วิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภท
สมรรถนะห ลักและสมรรถนะ
วิชาชีพ 

สอบถามผู"สอน เกี่ยวกับ
สมรรถนะการจัดการเรียนการ
สอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก 
ประเภทสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะวิชาชีพ วิเคราะหH
องคHประกอบหลัก (PCA) 
สมรรถนะหลักและสมรรถนะ

ยกร�างตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียน
การสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก 
ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
วิชาชีพ 

สนทนากลุ�มผู"สอนเกี่ยวกับตัวบ�งชี้
สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน
วิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภท
สมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ 

สัมภาษณHผู"ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับตัว
บ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการ
สอนวิชาชีพด"านธุรกจิค"าปลีก 
ประเภทสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะวิชาชีพ 

สอบถามผู"สอนเกี่ยวกับสมรรถนะ
และตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการ
เรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"า
ปลีก วิเคราะหHองคHประกอบเชิง
สํารวจ (EFA) และสกัดตัว
ประกอบด"วยวิธีแวริแมกซH 

สอบถามผู"สอนสมรรถนะและตัวบ�งชี้
สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน
วิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก 
รอบที่ 2 วิเคราะหHองคHประกอบเชิง
ยืนยัน (CFA) และสกัดตัว
ประกอบด"วยวิธีแวริแมกซH (Varimax) 
 

สัมมนาอิงผู"เชี่ยวชาญ 
(connoisseurship) เกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพ 4 ด"านของสมรรถนะ
และตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการ
เรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"า
ปลีก 

สร"างแผนผังกําหนดหน�วยสมรรถนะ
สู�การปฏิบัติ (The Functional 
Analysis Map) 

สอบถามความคิดเห็นจากผู"บริหาร/
ผู"สอน/ผู"เรียน/ศิษยHเก�าเกี่ยวกบั
ประสิทธิภาพ 4 ด"าน ของสมรรถนะ
และตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการ
เรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"า
ปลีก 
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ข้ันตอนท่ี 1 (R1): การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก 
ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ 

 
 ผู"วิจัยได"ศึกษาหลักสูตรต"นแบบ (best practice) แนวคิด เอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ี

เก่ียวข"องด"านสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนและด"านสมรรถนะวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก 

สังเคราะหHเป<นสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลัก

และสมรรถนะวิชาชีพ นําข"อมูลท่ีได"ไปสัมภาษณHผู"ทรงคุณวุฒิ และสอบถามความต"องการของผู"สอน

เกี่ยวกับสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก นําข"อมูลท่ีได"มาวิเคราะหH

องคHประกอบโดยการสกัดตัวประกอบด"วยวิธีวิเคราะหHตัวประกอบหลัก (Principal Component 

Analysis: PCA) เพ่ือกําหนดเป<นสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก 

ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ 

 

ข้ันตอนดําเนินการวิจัย 

1. ผู"วิจัยได"ศึกษาหลักสูตรต"นแบบ (best practice) แนวคิด เอกสาร ตํารา งานวิจัยท่ี

เก่ียวข"องด"านสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนและด"านสมรรถนะวิชาชีพธุรกิจค"าปลีก สังเคราะหH

เป<นประเด็นสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนท่ีสัมพันธHกับสมรรถนะวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก 

ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ เครื่องมือท่ีใช"ในการเก็บรวบรวมข"อมูล คือ R1_001/1 

แบบวิเคราะหHสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลัก 

(core competency) และ R1_001/2 แบบวิเคราะหHสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"าน

ธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะวิชาชีพ (professional competency) วิเคราะหHข"อมูลโดยใช"วิธีการ

วิเคราะหHเนื้อหา  

2. สัมภาษณHความคิดเห็นของผู"ทรงคุณวุฒิ เก่ียวกับสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน

วิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพท่ีสังเคราะหH กลุ�มเปkาหมาย

ของการวิจัยในข้ันตอนนี้เป<นผู"ทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน ประกอบด"วย ด"านธุรกิจค"าปลีก ด"าน

มาตรฐานวิชาชีพสาขาธุรกิจค"าปลีก ด"านหลักสูตรฐานสมรรถนะ และด"านหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) เครื่องมือท่ีใช"ในข้ันตอนนี้ คือ R1_002 แบบสัมภาษณHผู"ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับสมรรถนะ

การจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ 

วิเคราะหHข"อมูลโดยใช"วิธีการวิเคราะหHเนื้อหา นําข"อมูลท่ีได"จากการสัมภาษณHมาปรับปรุงรายละเอียด

ของสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและ

สมรรถนะวิชาชีพ 
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3. สอบถามความคิดเห็นผู"สอน เก่ียวกับสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"าน

ธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพท่ีสังเคราะหH กลุ�มตัวอย�างในข้ันตอนนี้ คือ 

ผู"สอนวิชาชีพธุรกิจค"าปลีก จํานวน 92 คน เครื่องมือท่ีใช"ในข้ันตอนนี้ คือ R1_003 แบบสอบถาม

ผู"สอนเก่ียวกับสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลัก

และสมรรถนะวิชาชีพ วิเคราะหHข"อมูลโดยการวิเคราะหHองคHประกอบโดยการสกัดตัวประกอบด"วยวิธี

วิเคราะหHตัวประกอบหลักหลัก (principle component analysis: PCA)  

 

กลุ�มเป1าหมายในการวิจัย 

1. ผู"ทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน ประกอบด"วย ด"านธุรกิจค"าปลีก ด"านมาตรฐานวิชาชีพ

สาขาธุรกิจค"าปลีก ด"านหลักสูตรฐานสมรรถนะ และด"านหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ท่ี

ผู"วิจัยคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยมีเกณฑHในการคัดเลือกดังนี้ (1) จบการศึกษา

ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต สาขาธุรกิจค"าปลีก/บริหารธุรกิจ/อาชีวศึกษา หรือ (2) เป<น

ผู"นําทางด"านธุรกิจค"าปลีก เป<นเจ"าของธุรกิจ หรือปฏิบัติงานท่ีมีความเก่ียวข"องกับหน�วยงาน ห"าง ร"าน 

บริษัท สมาคม ด"านธุรกิจค"าปลีก (3) มีผลงานโดดเด�นด"านธุรกิจค"าปลีก/บริหารธุรกิจ/อาชีวศึกษา 

อันเป<นหลักฐาน เช�น งานวิจัย บทความ ตํารา การเป<นวิทยากรที่แสดงว�ามีความรู"เก่ียวกับธุรกิจ

ค"าปลีก 

2. ผู"สอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก วิทยาลัยเทคโนโลยีปpญญาภิวัฒนH สถานศึกษาสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ีจัดการเรียนการสอนในสาขางานธุรกิจค"าปลีก ซ่ึงเป<น

ผู"ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก 

ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ จํานวน 97 คน (สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล, 2556) 

คิดเป<นร"อยละ 100 หมายถึง ผู"สอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก วิทยาลัยเทคโนโลยีปpญญาภิวัฒนHตอบ

แบบสอบถามทุกคน  

 
เครื่องมือท่ีใช"ในการเก็บรวบรวมข"อมูล 

1. เครื่องมือท่ีใช"ในการสังเคราะหHสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจ

ค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลัก (core competency) คือ  แบบ R1_001/1 แบบวิเคราะหHสมรรถนะ

การจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลัก (core competency) 

เป<นเครื่องมือท่ีใช"บันทึกข"อมูลจากการวิเคราะหHเนื้อหาเก่ียวกับสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน

วิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลัก (core competency) จากการศึกษาเอกสารและ

งานวิจัยท่ีเก่ียวข"อง มีลักษณะเป<นแบบบันทึกข"อมูลเพื่อบันทึกผลการวิเคราะหHข"อมูล ท่ีได"จาก
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การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก 

ประเภทสมรรถนะหลัก (core competency) ประเด็นท่ีบันทึก คือ แหล�งท่ีมาของเอกสารและ

งานวิจัย ชื่อผู"วิจัย/ผู"เขียน และสาระเก่ียวกับสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก 

ประเภทสมรรถนะหลัก (core competency) 

2. เครื่องมือท่ีใช"ในการสังเคราะหHสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจ

ค"าปลีก ประเภทสมรรถนะวิชาชีพ (professional competency) คือ แบบ R1_001/2 แบบ

วิเคราะหHสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะวิชาชีพ 

(professional competency) เป<นเครื่องมือท่ีใช"บันทึกข"อมูลจากการวิเคราะหHเนื้อหาเก่ียวกับ

สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะวิชาชีพ (professional 

competency) จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข"อง มีลักษณะเป<นแบบบันทึกข"อมูลเพ่ือ

บันทึกผลการวิเคราะหHข"อมูลท่ีได"จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับสมรรถนะการจัดการ

เรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะวิชาชีพ (professional competency) 

ประเด็นท่ีบันทึก คือ แหล�งท่ีมาของเอกสารและงานวิจัย ชื่อผู"วิจัย/ผู"เขียน และสาระเก่ียวกับ

สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะวิชาชีพ (professional 

competency) 

3. เครื่องมือท่ีใช"ในการสัมภาษณHผู"ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน

วิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ คือ แบบ R1_002 แบบ

สัมภาษณHผู"ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภท

สมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ ประเด็นท่ีใช"ในการสัมภาษณHมี 2 ประเด็นหลัก คือ ความ

เหมาะสมของสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลัก

และสมรรถนะวิชาชีพ และความสอดคล"องของสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจ

ค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ 

4. เครื่องมือท่ีใช"ในการสอบถามผู"สอนเก่ียวกับสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ

ด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ คือ แบบ R1_003 แบบสอบถาม

ผู"สอนเก่ียวกับสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลัก

และสมรรถนะวิชาชีพ แบบสอบถามมีลักษณะเป<นแบบมาตราประเมินค�า 5 ระดับ (Rating Scale) 

เห็นด"วยมากท่ีสุด เห็นด"วยมาก เห็นด"วยปานกลาง เห็นด"วยน"อย เห็นด"วยน"อยท่ีสุด แบ�งเป<น 4 ตอน 

คือ ตอนที่ 1 สถานภาพของผู"ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะการจัด 

การเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลัก ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับ

สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะวิชาชีพ และตอนท่ี 4 
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ข"อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภท

สมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ เกณฑHการให"คะแนนในแต�ละข"อรายการ มีดังนี้ คือ เห็นด"วย

มากท่ีสุด ได" 5 คะแนน เห็นด"วยมาก ได" 4 คะแนน เห็นด"วยปานกลาง ได" 3 คะแนน เห็นด"วยน"อย ได" 

2 คะแนน และเห็นด"วยน"อยท่ีสุด ได" 1 คะแนน 

 

การสร"างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

1. การสร"างเครื่องมือวิจัย เครื่องมือท่ีใช"ในการเก็บรวมรวมข"อมูลในข้ันตอนท่ี 1 (R1) 

การสร"างสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและ

สมรรถนะวิชาชีพ ดําเนินการสร"างเครื่องมือวิจัย ดังนี้ 1) ศึกษาเอกสารและรายงานการวิจัยท่ี

เก่ียวข"องกับการวัดตัวแปรของเครื่องมือแต�ละชนิด กําหนดนิยามและกรอบการวัดตัวแปร  2) ลงมือ

สร"างข"อคําถาม/แนวทางของเครื่องมือแต�ละฉบับ 3) ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของข"อ

คําถาม (Content  Validity) ความเหมาะสมและความชัดเจนของข"อคําถามแต�ละฉบับ โดยให"

ผู"เชี่ยวชาญ 5 คนพิจารณาและดําเนินการปรับปรุงแก"ไขตามข"อเสนอแนะ 4) ทดลองใช"เครื่องมือกับ

กลุ�มตัวอย�างอ่ืนท่ีมีคุณลักษณะเช�นเดียวกับกลุ�มตัวอย�างจริงก�อนนําไปใช" 5) วิเคราะหHหาค�าความเชื่อม่ัน 

(reliability) และ 6) ปรับปรุงแก"ไขเครื่องมือแต�ละฉบับก�อนนําไปใช"กับกลุ�มตัวอย�างจริง ซ่ึงในการ

ดําเนินการสร"างเครื่องมือวิจัยในข้ันตอนนี้ เครื่องมือฉบับท่ี 1-3 (R1_001/1 R1_001/2 R1_002) 

ดําเนินการเฉพาะข้ันตอนท่ี 1-3 และ 6 ส�วนเครื่องมือฉบับท่ี 4 (R1_002) ดําเนินการต้ังแต�ข้ันตอนท่ี 

1-6 

2. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย ผู"วิจัยนําเครื่องมือท่ีใช"ในการเก็บรวบรวม

ข"อมูล จํานวน 4 ฉบับ ดําเนินการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) และ

ตรวจสอบค�าความเชื่อม่ัน (reliability) ก�อนท่ีจะนําเครื่องมือท้ัง 4 ฉบับไปดําเนินการเก็บรวบรวม

ข"อมูลในการวิจัย ตามรายละเอียดดังนี้ 

2.1 การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ผู"วิจัยได"นําเครื่องมือ 4 ฉบับ ได"แก� แบบ 

R1_001/1 แบบ R1_001/2 แบบ R1_002 และแบบ R1_003 ผู"เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ตรวจสอบ

ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาและความสัมพันธHของข"อรายการย�อยกับสมรรถนะท่ีมุ�งวัด (item-objective 

congruence) ประมาณ 1 เดือน ผลการพิจารณาใช"เกณฑHตามท่ีมาเรียม นิลพันธุH (2555) กําหนดไว"

ว�าต"องมีค�าเฉลี่ย ( X  ) มากกว�า 3.50 ข้ึนไป และค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ไม�เกิน 1.00 ถือว�า

เครื่องมือนั้นสอดคล"องกับจุดมุ�งหมาย ผลคุณภาพเครื่องมือด"านความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา มีค�าเฉลี่ย         

( X ) เรียงตามลําดับเครื่องมือ ดังนี้ แบบ R1_001/1 มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 5.00 ค�าส�วนเบ่ียงเบน



111 

 

 

มาตรฐานเท�ากับ 0.00 แบบ R1_001/2 มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 5.00 ค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท�ากับ 

0.00 แบบ R1_002 มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 5.00 ค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท�ากับ 0.00 และแบบ R1_003 

มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.79 ค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท�ากับ 0.32 แสดงว�าเครื่องมือท่ีใช"ในการเก็บ

รวบรวมข"อมูล 4 ฉบับ มีคุณภาพด"านความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา สอดคล"องกับจุดมุ�งหมายของการวิจัย 

2.2 การตรวจสอบค�าความเชื่อม่ัน (reliability) ผู"วิจัยนําแบบ R1_003 แบบสอบถาม

ผู"สอนเก่ียวกับสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลัก

และสมรรถนะวิชาชีพ เป<นแบบสอบถามท่ีมีลักษณะเป<นมาตราประเมินค�า 5 ระดับ นําไปทดลองใช"

กับผู"สอนท่ีไม�ใช�กลุ�มตัวอย�าง ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 20 คน ด"วยวิธีการ

คํานวณหาค�าสัมประสิทธิ์แอลฟvาของครอนบราค ผลการวิเคราะหHค�าความเชื่อม่ันของเครื่องมือวิจัย มี

ค�าเท�ากับ 0.874 แสดงว�า มีคุณภาพด"านความเชื่อม่ัน ไม�ว�าจะวัดก่ีครั้งจะได"ผลเช�นเดิม 

 
การเก็บรวบรวมข"อมูล 

1. การเก็บรวบรวมข"อมูลโดยการสัมภาษณHความคิดเห็นของผู"ทรงคุณวุฒิ เพ่ือสอบถาม

ความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะ

หลักและสมรรถนะวิชาชีพ ผู"วิจัยได"ติดต�อผู"ทรงคุณวุฒิด"วยตนเองและติดต�อทางโทรศัพทHเพ่ือแจ"ง

รายละเอียดเก่ียวกับวิธีการสัมภาษณH และกําหนดระยะเวลาในการสัมภาษณH จัดส�งประเด็นสัมภาษณH

ให"แก�ผู"ทรงคุณวุฒิ การเก็บรวบรวมข"อมูลในข้ันตอนนี้ใช"เวลาประมาณ 1 เดือน 

2. การเก็บรวบรวมข"อมูลโดยการสอบถามผู"สอน เพื่อสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับ

สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะ

วิชาชีพ ผู"วิจัยเก็บรวบรวมข"อมูลโดยการสร"างแบบสอบถามออนไลนH ติดต�อ ชี้แจงกับแผนกวัดผลและ

ประเมินผลการศึกษา สํานักบริหารวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีปpญญาภิวัฒนH เพ่ือประสานงานกับ

ผู"สอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ให"ตอบแบบสอบถามออนไลนHที่ผู "วิจัยสร"างข้ึน โดยประเด็นใน

แบบสอบถามออนไลนHสอดคล"องกับเครื่องมือท่ีใช"ในการเก็บรวบรวมข"อมูล R1_003 แบบสอบถาม

ผู"สอนเก่ียวกับสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลัก

และสมรรถนะวิชาชีพ การเก็บรวบรวมข"อมูลในข้ันตอนนี้ใช"เวลาประมาณ 1 เดือน  

 
การวิเคราะห,ข"อมูล 

1. การสังเคราะหHสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภท

สมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ จากการศึกษาหลักสูตรต"นแบบ (best practice) แนวคิด 
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ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข"อง ผู"วิจัยสังเคราะหHข"อมูลโดยใช"การวิเคราะหHเชิงเนื้อหา (Content 

Analysis) 

2. การสัมภาษณHผู"ทรงคุณวุฒิ เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะการจัด 

การเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ ผู"วิจัย

วิเคราะหHข"อมูลโดยใช"การวิเคราะหHเชิงเนื้อหา (Content Analysis) 

3. การสอบถามผู"สอน เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะการจัดการเรียน   

การสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ ผู"วิจัยดําเนินการเก็บ

รวบรวมข"อมูลจาก R1_003 แบบสอบถามผู"สอนเก่ียวกับสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ

ด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ แบบสอบถามดังกล�าวแบ�งออกเป<น 4 

ตอน ใช"วิธีการวิเคราะหHข"อมูล ดังนี้ 

3.1 แบบสอบถามผู"สอน ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู"ตอบ ลักษณะของแบบสอบถาม

เป<นแบบตรวจสอบรายการ (checklist) ใช"วิธีการวิเคราะหHค�าความถ่ีแล"วหาค�าร"อยละ นําเสนอข"อมูล

เป<นตารางประกอบความเรียง 

3.2 แบบสอบถามผู"สอน ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู"สอนที่มีต�อสมรรถนะการจัด 

การเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลัก ลักษณะของแบบสอบถามเป<น

แบบมาตราประเมินค�า 5 ระดับ ใช"วิธีการวิเคราะหHหาค�าเฉลี่ยและค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน นําเสนอ

ข"อมูลเป<นตารางประกอบความเรียง 

3.3 การวิเคราะหHองคHประกอบ สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนประเภทสมรรถนะ

หลัก โดยใช"วิธีการวิเคราะหHองคHประกอบหลัก (PCA) เพ่ือหาค�าน้ําหนักตัวประกอบ Factor Loading 

มาเรียงลําดับความสําคัญของสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภท

สมรรถนะหลัก  

3.4 แบบสอบถามผู"สอน ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นของผู"สอนท่ีมีต�อสมรรถนะการจัด 

การเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะวิชาชีพ ลักษณะของแบบสอบถามเป<น

แบบมาตราประเมินค�า 5 ระดับ ใช"วิธีการวิเคราะหHหาค�าเฉลี่ยและค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน นําเสนอ

ข"อมูลเป<นตารางประกอบความเรียง 

3.5 การวิเคราะหHองคHประกอบ สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนประเภทสมรรถนะ

วิชาชีพ โดยใช"วิธีการวิเคราะหHองคHประกอบหลัก (PCA) เพ่ือหาค�าน้ําหนักตัวประกอบ Factor 

Loading มาเรียงลําดับความสําคัญของสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก 

ประเภทสมรรถนะวิชาชีพ  
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3.6 แบบสอบถามผู"สอน ตอนท่ี 4 ข"อเสนอแนะเพ่ิมเติมต�อสมรรถนะการจัดการเรียน

การสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ ลักษณะของ

แบบสอบถามเป<นแบบปลายเปzด ใช"วิธีการวิเคราะหHเชิงเนื้อหา (Content Analysis) 

 

ตารางท่ี 3 สรุปข้ันตอนดําเนินการวิจัย R1  

วัตถุประสงค, วิธีดําเนินการ การเก็บข"อมูล เครื่องมือท่ีใช" การวิเคราะห, ผลท่ีได" 

การพัฒนา
สมรรถนะ
การจัดการ
เรียนการสอน
วิชาชีพด"าน
ธุรกิจค"าปลีก 

สังเคราะหH
แนวคิด 
เอกสาร ตํารา 
และงานวิจัย
ด"านการเรียน      
การสอน 

ศึกษาเอกสาร 
แนวคิด 
เอกสาร ตํารา 
และงานวิจัย 

(R1_001/1) 
แบบวิเคราะหH
สมรรถนะการ
จัดการเรียน
การสอน
วิชาชีพด"าน
ธุรกิจค"าปลีก 
ประเภท
สมรรถนะ
หลัก 

วิเคราะหH
เนื้อหา 
(Content 
Analysis) 

สมรรถนะ 
การจัด       
การเรียน     
การสอน
วิชาชีพด"าน
ธุรกิจค"าปลีก 
ประเภท
สมรรถนะ
หลัก 

สังเคราะหH
แนวคิด 
เอกสาร ตํารา 
และงานวิจัย
ด"านธุรกิจค"า
ปลีก 

ศึกษาเอกสาร 
แนวคิด 
เอกสาร ตํารา 
และงานวิจัย 

(R1_001/2) 
แบบวิเคราะหH
สมรรถนะการจัด 
การเรียนการ
สอนวิชาชีพ
ด"านธุรกิจค"า
ปลีก ประเภท
สมรรถนะ
วิชาชีพ 

วิเคราะหH
เนื้อหา 
(Content 
Analysis) 

สมรรถนะ
การจัดการ
เรียนการ
สอนวิชาชีพ
ด"านธุรกิจค"า
ปลีก 
ประเภท
สมรรถนะ
วิชาชีพ 
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ตารางท่ี 3 สรุปข้ันตอนดําเนินการวิจัย R1 (ต�อ) 

วัตถุประสงค, วิธีดําเนินการ การเก็บข"อมูล เครื่องมือท่ีใช" การวิเคราะห, ผลท่ีได" 

การพัฒนา
สมรรถนะ
การจัดการ
เรียนการสอน
วิชาชีพด"าน
ธุรกิจค"าปลีก 

สัมภาษณH
ผู"ทรงคุณวุฒิ 
 

สัมภาษณH
ผู"ทรงคุณวุฒิ
ในประเด็น
สมรรถนะ
หลักและ
สมรรถนะ
วิชาชีพ 

(R1_002)  
แบบ
สัมภาษณH
ผู"ทรงคุณวุฒิ
เก่ียวกับ
สมรรถนะการ
จัดการเรียน
การสอน
วิชาชีพด"าน
ธุรกิจค"าปลีก 

การวิเคราะหH
เนื้อหา 
(Content 
Analysis) 

ความ
เหมาะสม
และ
สอดคล"อง
ระหว�าง
สมรรถนะ
การจัด   
การเรียนการ
สอนวิชาชีพ
ด"านธุรกิจค"า
ปลีกประเภท
สมรรถนะ
หลักและ
สมรรถนะ
วิชาชีพ 

สอบถาม
ผู"สอน 

1) สร"าง
แบบสอบถาม 
2) จัดส�ง
แบบสอบถาม 
3) วิเคราะหH
ข"อมูล PCA 

(R1_003) 
แบบสอบถาม
ผู"สอนเก่ียวกับ
สมรรถนะการ
จัดการเรียน
การสอน
วิชาชีพด"าน
ธุรกิจค"าปลีก 

การวิเคราะหH
องคHประกอบ
หลัก (PCA) 

สมรรถนะ
การจัดการ
เรียนการสอน
วิชาชีพด"าน
ธุรกิจค"าปลีก 
ประเภท
สมรรถนะ
หลักและ
สมรรถนะ
วิชาชีพ 
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ข้ันตอนท่ี 2 (D1): การสร"างตัวบ�งช้ีสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก 
ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ 

 
 ผู"วิจัยใช"สมรรถนะท่ีพัฒนาในข้ันตอนท่ี 1 มายกร�างตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียน

การสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ จัดสนทนากลุ�มผู"สอน

เก่ียวกับตัวบ�งชี้ท่ียกร�าง ปรับปรุงข"อมูลตามมติการสนทนากลุ�ม จากนั้นสัมภาษณHผู"ทรงคุณวุฒิ

เก่ียวกับตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีกท่ียกร�างข้ึน ปรับปรุงแก"ไข

ตามคําแนะนําของผู"ทรงคุณวุฒิ 

 

ข้ันตอนดําเนินการวิจัย 

1. สร"างตัวบ�งชี้สมรรถนะการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก โดยศึกษาข"อมูล

จากเอกสาร แล"วนํามาสังเคราะหHเป<นตัวบ�งชี้ในแต�ละองคHประกอบหลัก/องคHประกอบย�อย  

2. สนทนากลุ�มกับผู"สอน ทําการปรับจํานวนตัวบ�งชี้ตามข"อเสนอแนะท่ีได"จากการสนทนา

กลุ�มกับผู"สอน 

3. สัมภาษณHผู"ทรงคุณวุฒิ นําตัวบ�งชี้ท่ีปรับปรุงจากข้ันตอนการสนทนากลุ�มผู"สอน ไป

สอบถามผู"ทรงคุณวุฒิอีกครั้ง ปรับปรุงรายการตัวบ�งชี้ตามข"อเสนอแนะท่ีได"รับจากผู"ทรงคุณวุฒิ 

 

กลุ�มเป1าหมายในการวิจัย  

1. กลุ�มเปkาหมายการวิจัยในการสนทนากลุ�ม เป<นผู"สอน จํานวน 15 คน ผู"วิจัยคัดเลือก

แบบเจาะจง (Purposive sampling) เพื่อสนทนากลุ�มและวิเคราะหHเกี่ยวกับตัวบ�งชี้สมรรถนะ

การจัดการเรียนการสอน ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพท่ีผู"วิจัยยกร�างข้ึน มีเกณฑHใน

การพิจารณาคุณสมบัติ ดังนี้ (1) เป<นผู"สอนวิชาชีพธุรกิจค"าปลีกในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2) มีประสบการณHสอนวิชาชีพธุรกิจค"าปลีก เป<นเวลาไม�ต่ํากว�า 2 ป{ 

2. กลุ�มเปkาหมายการวิจัยในการสัมภาษณH เป<นผู"ทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 คน ผู"วิจัย

คัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เพ่ือสัมภาษณHเก่ียวกับตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการ

เรียนการสอน ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพท่ีผู"วิจัยยกร�างข้ึน มีเกณฑHในการพิจารณา

คุณสมบัติ ดังนี้  (1) จบการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต สาขาธุรกิจค"าปลีก/

บริหารธุรกิจ/อาชีวศึกษา หรือ (2) เป<นผู"นําทางด"านธุรกิจค"าปลีก เป<นเจ"าของธุรกิจ หรือปฏิบัติงานท่ี

มีความเก่ียวข"องกับหน�วยงาน ห"าง ร"าน บริษัท สมาคม ด"านธุรกิจค"าปลีก (3) มีผลงานโดดเด�นด"าน
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ธุรกิจค"าปลีก/บริหารธุรกิจ/อาชีวศึกษา อันเป<นหลักฐาน เช�น งานวิจัย บทความ ตํารา การเป<น

วิทยากรท่ีแสดงว�ามีความรู"เก่ียวกับธุรกิจค"าปลีก 

 

เครื่องมือท่ีใช"ในการเก็บรวบรวมข"อมูล 

1. เครื่องมือท่ีใช"ในการสังเคราะหHตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"าน

ธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลัก (core competency) คือ  แบบ D1_001/1 แบบวิเคราะหH        

ตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลัก (core 

competency) เป<นเครื่องมือท่ีใช"บันทึกข"อมูลจากการวิเคราะหHเนื้อหาเก่ียวกับตัวบ�งชี้สมรรถนะการ

จัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลัก (core competency) จาก

การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข"อง มีลักษณะเป<นแบบบันทึกข"อมูลเพ่ือบันทึกผลการวิเคราะหH

ข"อมูลท่ีได"จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน

วิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลัก (core competency) ประเด็นท่ีบันทึก คือ 

แหล�งท่ีมาของเอกสารและงานวิจัย ชื่อผู"วิจัย/ผู"เขียน และสาระเกี่ยวกับตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัด 

การเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลัก (core competency) 

2. เครื่องมือท่ีใช"ในการสังเคราะหHตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"าน

ธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะวิชาชีพ (professional competency) คือ แบบ D1_001/2 แบบ

วิเคราะหHตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะ

วิชาชีพ (professional competency) เป<นเครื่องมือท่ีใช"บันทึกข"อมูลจากการวิเคราะหHเนื้อหา

เกี่ยวกับตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะ

วิชาชีพ (professional competency) จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข"อง มีลักษณะเป<น

แบบบันทึกข"อมูลเพ่ือบันทึกผลการวิเคราะหHข"อมูลท่ีได"จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับ

ตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะวิชาชีพ 

(professional competency) ประเด็นท่ีบันทึก คือ แหล�งท่ีมาของเอกสารและงานวิจัย ชื่อผู"วิจัย/

ผู"เขียน และสาระเกี่ยวกับตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก 

ประเภทสมรรถนะวิชาชีพ (professional competency) 

3. เครื่องมือท่ีใช"ในการสนทนากลุ�มผู"สอนเก่ียวกับตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการ

สอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ คือ แบบ D1_002 แบบ

สนทนากลุ�มผู"สอนเก่ียวกับตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก 

ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ ประเด็นท่ีใช"ในการสนทนากลุ�มมี 2 ประเด็นหลัก คือ 

ความเหมาะสมของตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภท
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สมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ และความสอดคล"องของตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน

วิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ 

4. เครื่องมือท่ีใช"ในการสัมภาษณHผู"ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียน

การสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ คือ แบบ D1_003 

แบบสัมภาษณHผู"ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก 

ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ ประเด็นท่ีใช"ในการสัมภาษณHมี 2 ประเด็นหลัก คือ 

ความเหมาะสมของตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภท

สมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ และความสอดคล"องของตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน

วิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ 

 

การสร"างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

1. การสร"างเครื่องมือวิจัย เครื่องมือท่ีใช"ในการเก็บรวมรวมข"อมูลในข้ันตอนท่ี 2 (D1) 

การพัฒนาตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลัก

และสมรรถนะวิชาชีพ ดําเนินการสร"างเครื่องมือวิจัย ดังนี้ 1) ศึกษาเอกสารและรายงานการวิจัยท่ี

เก่ียวข"องกับการวัดตัวแปรของเครื่องมือแต�ละชนิด กําหนดนิยามและกรอบการวัดตัวแปร  2) ลงมือ

สร"างข"อคําถาม/แนวทางของเครื่องมือแต�ละฉบับ 3) ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของข"อ

คําถาม (Content  Validity) ความเหมาะสมและความชัดเจนของข"อคําถามแต�ละฉบับ โดยให"

ผู"เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน พิจารณาและดําเนินการปรับปรุงแก"ไขตามข"อเสนอแนะ 4) ทดลองใช"

เครื่องมือกับกลุ�มตัวอย�างอ่ืนท่ีมีคุณลักษณะเช�นเดียวกับกลุ�มตัวอย�างจริงก�อนนําไปใช" 5) วิเคราะหHหา

ค�าความเชื่อม่ัน (reliability) และ 6) ปรับปรุงแก"ไขเครื่องมือแต�ละฉบับก�อนนําไปใช"กับกลุ�มตัวอย�าง

จริง ซ่ึงในการดําเนินการสร"างเครื่องมือวิจัยในข้ันตอนนี้ เครื่องมือฉบับท่ี 1-4 (D1_001/1 D1_001/2 

D1_002 D1_003) ดําเนินการเฉพาะข้ันตอนท่ี 1-3 

2. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย ผู"วิจัยนําเครื่องมือท่ีใช"ในการเก็บรวบรวม

ข"อมูล จํานวน 4 ฉบับ ดําเนินการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) และ

ตรวจสอบค�าความเชื่อม่ัน (reliability) ก�อนท่ีจะนําเครื่องมือท้ัง 4 ฉบับไปดําเนินการเก็บรวบรวม

ข"อมูลในการวิจัย ตามรายละเอียดดังนี้ 

2.1 การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ผู"วิจัยได"นําเครื่องมือ 4 ฉบับ ได"แก� แบบ 

D1_001/1 แบบ D1_001/2 แบบ D1_002 และแบบ D1_003 ผู"เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ตรวจสอบ

ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาและความสัมพันธHของข"อรายการย�อยกับสมรรถนะท่ีมุ�งวัด (item-objective 

congruence) ประมาณ 1 เดือน ผลการพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือวิจัยจาก
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ผู"เชี่ยวชาญ 5 คน ใช"เกณฑHตามท่ีมาเรียม นิลพันธุH (2555) กําหนดไว"ว�าต"องมีค�าเฉลี่ย ( X  ) มากกว�า 

3.50 ข้ึนไป และค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ไม�เกิน 1.00 ถือว�าเครื่องมือนั้นสอดคล"องกับจุดมุ�งหมาย 

ผลคุณภาพเครื่องมือด"านความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา มีค�าเฉลี่ย ( X  ) ผลการวิเคราะหHคุณภาพของ

เครื่องมือ ดังนี้ แบบ D1_001/1 มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 5.00 และค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.00 แบบ 

D1_001/2 มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 5.00 และค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.00  แบบ D1_002 มีค�าเฉลี่ย

เท�ากับ 5.00 และค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.00 และแบบ D1_003 มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.76 และค�า

ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.34 แสดงว�าเครื่องมือท่ีใช"ในการเก็บรวบรวมข"อมูล 4 ฉบับ มีคุณภาพด"าน

ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา สอดคล"องกับจุดมุ�งหมายของการวิจัย 

 

การเก็บรวบรวมข"อมูล 

1. การเก็บรวบรวมข"อมูลโดยการสนทนากลุ�มผู"สอน เพ่ือสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับ

ตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและ

สมรรถนะวิชาชีพ ผู"วิจัยได"ดําเนินการติดต�อหัวหน"าสํานักบริหารวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีปpญญาภิวัฒนH 

รวมท้ังติดต�อผู"สอนท่ีเป<นกลุ�มเปkาหมายในการวิจัย โดยติดต�อด"วยตนเองเพ่ือแจ"งรายละเอียดเก่ียวกับ

วิธีการสนทนากลุ�ม และกําหนดระยะเวลาในการสนทนากลุ�ม ดําเนินการสนทนากลุ�ม ในวันท่ี 9 

ธันวาคม พ.ศ. 2557  

2. สัมภาษณHความคิดเห็นของผู"ทรงคุณวุฒิ เพ่ือสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับตัวบ�งชี้

สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะ

วิชาชีพ ผู"วิจัยได"ติดต�อผู"ทรงคุณวุฒิด"วยตนเองและติดต�อทางโทรศัพทHเพ่ือแจ"งรายละเอียดเก่ียวกับ

วิธีการสัมภาษณH และกําหนดระยะเวลาในการสัมภาษณH จัดส�งประเด็นสัมภาษณHให"แก�ผู"ทรงคุณวุฒิ 

การเก็บรวบรวมข"อมูลในข้ันตอนนี้ใช"เวลาประมาณ 1 เดือน 

 

การวิเคราะห,ข"อมูล 
1. การสังเคราะหHตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก 

ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ จากการศึกษาหลักสูตรต"นแบบ (best practice) 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข"อง ผู"วิจัยสังเคราะหHข"อมูลโดยใช"การวิเคราะหHเชิงเนื้อหา 

(Content Analysis) 
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2. การสนทนากลุ�มผู"สอน เพื่อสอบถามความคิดเห็นเ กี่ยวกับตัวบ�ง ขี้สมรรถนะ       

การจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ 

ผู"วิจัยวิเคราะหHข"อมูลโดยใช"การวิเคราะหHเชิงเนื้อหา (Content Analysis) 

3. การสัมภาษณHผู"ทรงคุณวุฒิ เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวบ�งขี้สมรรถนะ

การจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ 

ผู"วิจัยวิเคราะหHข"อมูลโดยใช"การวิเคราะหHเชิงเนื้อหา (Content Analysis) 

 

ตารางท่ี 4 สรุปวิธีดําเนินการวิจัยข้ันตอนท่ี 2 (D1): การสร"างตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน
วิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ 

วัตถุประสงค, วิธีดําเนินการ การเก็บข"อมูล เครื่องมือท่ีใช" การวิเคราะห, ผลท่ีได"รับ 

สร"างตัวบ�งชี้
สมรรถนะการ
จัดการเรียน
การสอน
วิชาชีพด"าน
ธุรกิจค"าปลีก 
ประเภท
สมรรถนะ
หลักและ
สมรรถนะ
วิชาชีพ 

ยกร�างตัวบ�งชี้
สมรรถนะการ
จัดการเรียน
การสอน
วิชาชีพด"าน
ธุรกิจค"าปลีก 
ประเภท
สมรรถนะหลัก 

ศึกษาเอกสาร 
แนวคิด 
เอกสาร ตํารา 
และงานวิจัย  

(D1_001/1) 
แบบ
วิเคราะหH      
ตัวบ�งชี้ของ
สมรรถนะฯ 
ประเภท
สมรรถนะ
หลัก 

การวิเคราะหH
เนื้อหา 
(Content 
Analysis) 

ตัวบ�งชี้
สมรรถนะ
การจัดการ
เรียนการ
สอนวิชาชีพ
ด"านธุรกิจ 
ค"าปลีก 
ประเภท
สมรรถนะ
หลัก 

ยกร�างตัวบ�งชี้
สมรรถนะการ
จัดการเรียน
การสอน
วิชาชีพด"าน
ธุรกิจค"าปลีก 
ประเภท
สมรรถนะ
วิชาชีพ 

ศึกษาเอกสาร 
แนวคิด 
เอกสาร ตํารา 
และงานวิจัย 

(D1_001/2) 
แบบ
วิเคราะหH     
ตัวบ�งชี้ของ
สมรรถนะฯ 
ประเภท
สมรรถนะ
หลัก 

การวิเคราะหH
เนื้อหา 
(Content 
Analysis) 

ตัวบ�งชี้
สมรรถนะ
การจัดการ
เรียนการ
สอนวิชาชีพ
ด"านธุรกิจ 
ค"าปลีก 
ประเภท
สมรรถนะ
วิชาชีพ 
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ตารางท่ี 4 สรุปวิธีดําเนินการวิจัยข้ันตอนท่ี 2 (D1): การสร"างตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน
วิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ (ต�อ) 

วัตถุประสงค, วิธีดําเนินการ การเก็บข"อมูล เครื่องมือท่ีใช" การวิเคราะห, ผลท่ีได"รับ 

 สนทนากลุ�ม
ผู"สอนท่ีมี
ประสบการณH
เก่ียวกับการ
สอนวิชาชีพ
ด"านธุรกิจค"า
ปลีก 

สนทนากลุ�ม
ในประเด็น
คุณภาพของ
ตัวบ�งชี้
สมรรถนะ
การเรียนการ
สอนวิชาชีพ
ด"านธุรกิจค"า
ปลีก 

(D1_002) 
ประเด็น
สนทนากลุ�ม
ผู"สอน
เก่ียวกับตัว
บ�งชี้
สมรรถนะ
การจัดการ
เรียนการสอน
วิชาชีพด"าน
ธุรกิจค"าปลีก 

วิเคราะหH
เนื้อหา 
(Content 
Analysis) 

ตัวบ�งชี้
สมรรถนะ
การเรียนการ
สอนวิชาชีพ
ด"านธุรกิจ 
ค"าปลีก 
ประเภท
สมรรถนะ
หลักและ
สมรรถนะ
วิชาชีพ 

 สัมภาษณH
ผู"ทรงคุณวุฒิ 

สัมภาษณH
ผู"ทรงคุณวุฒิ
ในประเด็น
คุณภาพของ
ตัวบ�งชี้
สมรรถนะ
การเรียนการ
สอนวิชาชีพ
ด"านธุรกิจ       
ค"าปลีก 

(D1_003) 
แบบ
สัมภาษณH
ผู"ทรงคุณวุฒิ 
 

1. วิเคราะหH
ค�าเฉลี่ยและ
ค�าส�วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
2. วิเคราะหH
เนื้อหา 
(Content 
Analysis) 

ตัวบ�งชี้
สมรรถนะ
การเรียนการ
สอนวิชาชีพ
ด"านธุรกิจ 
ค"าปลีก 
ประเภท
สมรรถนะ
หลักและ
สมรรถนะ
วิชาชีพ 
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ข้ันตอนท่ี 3 (R2): วิเคราะห,องค,ประกอบสมรรถนะและตัวบ�งช้ีสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน
วิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ 

 
 ผู"วิจัยนําสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจ

ค"าปลีก มาสร"างแบบสอบถามความคิดเห็น นําแบบสอบถามไปเก็บข"อมูลจากผู"สอนวิชาชีพด"านธุรกิจ

ค"าปลีกในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่ัวประเทศ นําข"อมูลท่ีรวบรวม

ได"มาวิเคราะหHองคHประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) นําข"อมูลท่ีได"จากการ

วิเคราะหHองคHประกอบ (EFA) มาสร"างแบบสอบถามแล"วส�งไปยังผู"สอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีกใน

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่ัวประเทศอีกครั้ง นําข"อมูลท่ีรวบรวมได"มา

วิเคราะหHองคHประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) ดังรายละเอียดในการ

ดําเนินการวิจัย ดังต�อไปนี้ 
 
ประชากร 
 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได"แก� ผู"สอนสาขาวิชาธุรกิจค"าปลีก ในสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาท่ัวประเทศ แบ�งเป<น 5 ภูมิภาค คือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาค

ตะวันออก ภาคใต" ภาคตะวันตก จํานวน 647 คน (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2556) 

รายละเอียดในตารางดังนี้ 
 
ตารางท่ี 5 จํานวนผู"สอนสาขาวิชาธุรกิจค"าปลีก 5 ภูมิภาค 

สถานศึกษา (แห�ง) ภาคกลาง ภาคเหนือ ตะวันออก ภาคใต" ตะวันตก 

วิทยาลัยเทคโนโลยี

ปpญญาภิวัฒนH 
97 - - - - 

ศูนยHการเรียนปpญญา

ภิวัฒนH 
100 15 15 10 10 

วิทยาลัยโครงการใน

ความร�วมมือ 
250 50 50 50 50 

รวม (647 คน) 397 65 65 60 60 
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กลุ�มตัวอย�าง 
 กลุ�มตัวอย�างท่ีใช"ในการศึกษาวิจัย คือ ผู"สอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีกในสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ผู"วิจัยเลือกตัวอย�างโดยวิธีการสุ�มแบบแบ�งชั้น 

(Stratified Random Sampling) เนื่องจากข"อมูลประชากรมีการจัดแบ�งเป<นสัดส�วนตามเขตภูมิภาค

อย�างชัดเจน มีวิธีการดังนี้ 
 ข้ันตอนแรกกําหนดขนาดกลุ�มตัวอย�างโดยใช"ตารางสําเร็จรูปของเครจซ่ีและมอรHแกน 

(Krejcie and Morgan, 1970: 608) ได"จํานวนตัวอย�าง 242 คน จากนั้นผู"วิจัยเลือกตัวอย�างโดยใช"

วิธีการสุ�มอย�างง�าย (Simple Random Sampling) ด"วยการจับฉลาก 
 
เครื่องมือท่ีใช"ในการวิจัย 

1. เครื่องมือท่ีใช"ในการวิจัยในข้ันตอนการวิเคราะหHองคHประกอบเชิงสํารวจ คือ แบบ 

R2_001 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู"สอนเก่ียวกับสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการ

เรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก แบ�งออกเป<น 4 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู"ตอบ เป<น

แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เก่ียวกับ วุฒิการศึกษาสูงสุด ประสบการณHทํางาน ประสบการณH

สอน สังกัด และตําแหน�ง ตอนท่ี 2 เป<นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะและตัวบ�งชี้

สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลัก มีลักษณะเป<น

แบบประเมิน 5 ระดับ จากความเหมาะสมมากท่ีสุดถึงเหมาะสมน"อยท่ีสุด ระดับการประเมินมีค�าดังนี้ 

ตัวแปรมีความเหมาะสมมากท่ีสุด ระดับความเหมาะสม 5 ตัวแปรมีความเหมาะสมมาก ระดับความ

เหมาะสม 4  ตัวแปรมีความเหมาะสมปานกลาง ระดับความเหมาะสม 3 ตัวแปรมีความเหมาะสมน"อย 

ระดับความเหมาะสม 2 ตัวแปรมีความเหมาะสมน"อยท่ีสุด ระดับความเหมาะสม 1 ตอนท่ี 3 เป<น

แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ

ด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะวิชาชีพ มีลักษณะเป<นแบบประเมิน 5 ระดับ จากความเหมาะสม

มากท่ีสุดถึงเหมาะสมน"อยท่ีสุด ระดับการประเมินมีค�าดังนี้ ตัวแปรมีความเหมาะสมมากท่ีสุด ระดับ

ความเหมาะสม 5 ตัวแปรมีความเหมาะสมมาก ระดับความเหมาะสม 4 ตัวแปรมีความเหมาะสมปาน

กลาง ระดับความเหมาะสม 3 ตัวแปรมีความเหมาะสมน"อย ระดับความเหมาะสม 2 ตัวแปรมีความ

เหมาะสมน"อยท่ีสุด ระดับความเหมาะสม 1 ตอนท่ี 4 ข"อเสนอแนะเพ่ิมเติม ลักษณะของ

แบบสอบถามเป<นแบบปลายเปzด 

2. เครื่องมือท่ีใช"ในการวิจัยในข้ันตอนการวิเคราะหHองคHประกอบเชิงยืนยัน คือ แบบ 

R2_002 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู"สอนเกี่ยวกับสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัด 

การเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก แบ�งออกเป<น 4 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู"ตอบ 
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เป<นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เก่ียวกับ วุฒิการศึกษาสูงสุด ประสบการณHทํางาน 

ประสบการณHสอน สังกัด และตําแหน�ง ตอนท่ี 2 เป<นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะ

และตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลัก มี

ลักษณะเป<นแบบประเมิน 5 ระดับ จากความเหมาะสมมากท่ีสุดถึงเหมาะสมน"อยท่ีสุด ระดับการ

ประเมินมีค�าดังนี้ ตัวแปรมีความเหมาะสมมากท่ีสุด ระดับความเหมาะสม 5 ตัวแปรมีความเหมาะสม

มาก ระดับความเหมาะสม 4 ตัวแปรมีความเหมาะสมปานกลาง ระดับความเหมาะสม 3 ตัวแปรมี

ความเหมาะสมน"อย ระดับความเหมาะสม 2 ตัวแปรมีความเหมาะสมน"อยท่ีสุด ระดับความเหมาะสม 

1 ตอนท่ี 3 เป<นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียน

การสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะวิชาชีพ มีลักษณะเป<นแบบประเมิน 5 ระดับ 

จากความเหมาะสมมากท่ีสุดถึงเหมาะสมน"อยท่ีสุด ระดับการประเมินมีค�าดังนี้ ตัวแปรมีความ

เหมาะสมมากท่ีสุด ระดับความเหมาะสม 5 ตัวแปรมีความเหมาะสมมาก ระดับความเหมาะสม 4 

ตัวแปรมีความเหมาะสมปานกลาง ระดับความเหมาะสม 3 ตัวแปรมีความเหมาะสมน"อย ระดับความ

เหมาะสม 2 ตัวแปรมีความเหมาะสมน"อยท่ีสุด ระดับความเหมาะสม 1 ตอนท่ี 4 ข"อเสนอแนะ

เพ่ิมเติม ลักษณะของแบบสอบถามเป<นแบบปลายเปzด 

 
การสร"างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

1. การสร"างเครื่องมือวิจัย เครื่องมือท่ีใช"ในการเก็บรวมรวมข"อมูลในข้ันตอนท่ี 3 (R2) 

การวิเคราะหHองคHประกอบสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจ

ค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ ดําเนินการสร"างเครื่องมือวิจัย ดังนี้ 1) ศึกษา

เอกสารและรายงานการวิจัยท่ีเก่ียวข"องกับการวัดตัวแปรของเครื่องมือแต�ละชนิด กําหนดนิยามและ

กรอบการวัดตัวแปร  2) ลงมือสร"างข"อคําถาม/แนวทางของเครื่องมือแต�ละฉบับ 3) ตรวจสอบความ

เท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของข"อคําถาม (Content  Validity) ความเหมาะสมและความชัดเจนของข"อ

คําถามแต�ละฉบับ โดยให"ผู "เชี ่ยวชาญพิจารณาและดําเนินการปรับปรุงแก"ไขตามข"อเสนอแนะ     

4) ทดลองใช"เครื่องมือกับกลุ�มตัวอย�างอื่นที่มีคุณลักษณะเช�นเดียวกับกลุ�มตัวอย�างจริงก�อนนําไปใช"  

5) วิเคราะหHหาค�าความเชื่อม่ัน (reliability) และ 6) ปรับปรุงแก"ไขเครื่องมือแต�ละฉบับก�อนนําไปใช"

กับกลุ�มตัวอย�างจริง ซ่ึงในการดําเนินการสร"างเครื่องมือวิจัยในข้ันตอนนี้ เครื่องมือฉบับท่ี 1 R2_001 

และเครื่องมือวิจัยฉบับท่ี 2 R2_002 ดําเนินการต้ังแต�ข้ันตอนท่ี 1-6 
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2. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย ผู"วิจัยนําเครื่องมือท่ีใช"ในการเก็บรวบรวม

ข"อมูล จํานวน 2 ฉบับ ดําเนินการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) และ

ตรวจสอบค�าความเชื่อม่ัน (reliability) ก�อนท่ีจะนําเครื่องมือท้ัง 2 ฉบับไปดําเนินการเก็บรวบรวม

ข"อมูลในการวิจัย ตามรายละเอียดดังนี้ 

2.1 การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ผู"วิจัยได"นําเครื่องมือ 2 ฉบับ ได"แก� แบบ 

R2_001 และแบบ R2_002  ผู"เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาและ

ความสัมพันธHของข"อรายการย�อยกับสมรรถนะท่ีมุ�งวัด (item-objective congruence) ประมาณ 1 

เดือน ผลการพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือวิจัยจากผู"เชี่ยวชาญ 5 คน ใช"เกณฑHตาม

ท่ีมาเรียม นิลพันธุH (2555) กําหนดไว"ว�าต"องมีค�าเฉลี่ย ( X  ) มากกว�า 3.50 ข้ึนไป และค�าส�วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ไม�เกิน 1.00 ถือว�าเครื่องมือนั้นสอดคล"องกับจุดมุ�งหมาย ผลคุณภาพเครื่องมือ

ด"านความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา มีค�าเฉลี่ย ( X  ) เรียงตามลําดับเครื่องมือ ดังนี้ แบบ R2_001 มีค�าเฉลี่ย

เท�ากับ 4.75 ค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท�ากับ 0.34 แบบ R1_002 มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.74 ค�าส�วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท�ากับ 0.34 แสดงว�าเครื่องมือท่ีใช"ในการเก็บรวบรวมข"อมูล 2 ฉบับ มีคุณภาพ

ด"านความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา สอดคล"องกับจุดมุ�งหมายของการวิจัย 

2.2 การตรวจสอบค�าความเชื่อม่ัน (reliability) ผู"วิจัยนําแบบ R2_001 แบบสอบถาม

ความคิดเห็นผู"สอนเก่ียวกับสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจ

ค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ และ แบบ R2_001 แบบสอบถามความคิดเห็น

ผู"สอนเก่ียวกับสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก 

ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ เป<นแบบสอบถามท่ีมีลักษณะเป<นมาตราประเมินค�า 5 

ระดับ นําไปทดลองใช"กับผู"สอนท่ีไม�ใช�กลุ�มตัวอย�าง ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 

20 คน ด"วยวิธีการคํานวณหาค�าสัมประสิทธิ์แอลฟvาของครอนบราค ผลการวิเคราะหHค�าความเชื่อม่ัน

ของเครื่องมือวิจัย มีค�าเท�ากับ 0.793 และ 0.868 ตามลําดับ แสดงว�า มีคุณภาพด"านความเชื่อม่ัน        

ไม�ว�าจะวัดก่ีครั้งจะได"ผลเช�นเดิม 

 
การเก็บรวบรวมข"อมูล 

 ข้ันตอนนี้ผู"วิจัยดําเนินการเก็บข"อมูล 2 ครั้ง ครั้งท่ี 1 สร"างแบบสอบถามความคิดเห็น

ของผู"สอน เก็บรวบรวมข"อมูล วิเคราะหHองคHประกอบเชิงสํารวจ นําผลท่ีได"จากการเก็บรวบรวมข"อมูล

ในครั้งท่ี 1 มาสร"างเป<นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู"สอน (รอบท่ี 2) เก็บรวบรวมข"อมูล และ

วิเคราะหHองคHประกอบเชิงยืนยัน รายละเอียดดังนี้ 
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1. เม่ือได"แบบสอบถามความคิดเห็นของผู"สอนเก่ียวกับสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะ

การจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ซ่ึงจัดพิมพHเรียบร"อยแล"ว ผู"วิจัยขอหนังสือนําจาก

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 3 ฉบับ นําเรียนถึงผู"อํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี

ปpญญาภิวัฒนH ผู"อํานวยการศูนยHการเรียนปpญญาภิวัฒนH และผู"จัดการฝvายสํานักโครงการความร�วมมือ 

เพ่ือขอเก็บข"อมูลจากผู"สอนในสถานศึกษาดังกล�าว พร"อมจดหมายแนะนําตัวของผู"วิจัยเพ่ือขอความ

อนุเคราะหHจากผู"สอนท่ีเป<นกลุ�มตัวอย�างในการเก็บรวบรวมข"อมูล 

2. ผู"วิจัยนําประเด็นคําถามจาก แบบ R2_001 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู"สอน

เก่ียวกับสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก มาสร"าง

เป<นแบบสอบถามออนไลนH ซึ่งประเด็นคําถามสอดคล"องตรงกับข"อคําถามในแบบ R2_001 

แบบสอบถามความคิดเห็นของผู"สอนเก่ียวกับสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน

วิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีกทุกประการ 

3. ผู"วิจัยติดต�อเจ"าหน"าท่ีแผนกวัดผลและประเมินผลการศึกษา สํานักบริหารวิชาการ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีปpญญาภิวัฒนH เพ่ือให"เจ"าหน"าท่ีได"ดําเนินการประสานงานกับผู"สอนท้ัง 3 สังกัด 

ได"แก� วิทยาลัยเทคโนโลยีปpญญาภิวัฒนH ศูนยHการเรียนปpญญาภิวัฒนH และวิทยาลัยเครือข�ายใน

โครงการความร�วมมือ ท้ังนี้ผู"วิจัยได"แนบไฟลHเอกสารท้ังหมด ประกอบด"วย 1) หนังสือนําจากบัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 2) จดหมายแนะนําตัวของผู"วิจัยเพ่ือขอความอนุเคราะหHจากผู"สอน 

และ 3) ลิงกHของแบบสอบถามออนไลนH ซึ่งประเด็นคําถามสอดคล"องตรงกับข"อคําถามในแบบ 

R2_001 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู"สอนเก่ียวกับสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัด 

การเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีกทุกประการ  

4. การเก็บรวบรวมข"อมูลในข้ันตอนนี้ใช"เวลาประมาณ 2 เดือน ได"รับการตอบกลับ 

จํานวน 157 ตัวอย�าง อัตราการตอบกลับของแบบสอบถามคิดเป<นร"อยละ 84.41 นําผลท่ีได"รับมา

วิเคราะหHองคHประกอบเชิงสํารวจ และนําผลการวิเคราะหHข"อมูลดังกล�าวมาสร"างเป<นแบบสอบถาม 

แบบ R2_002 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู"สอนเก่ียวกับสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัด 

การเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก  

5. เม่ือวิเคราะหHองคHประกอบเชิงสํารวจแล"ว นําผลการวิเคราะหHข"อมูลมาสร"าง

แบบสอบถามความคิดเห็นของผู"สอนเก่ียวกับสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการ

สอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก แล"วผู"วิจัยขอหนังสือนําจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

จํานวน 3 ฉบับ นําเรียนถึงผู"อํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปpญญาภิวัฒนH ผู"อํานวยการศูนยHการเรียน

ปpญญาภิวัฒนH และผู "จัดการฝvายสํานักโครงการความร�วมมือ เพื่อขอเก็บข"อมูลจากผู"สอนใน
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สถานศึกษาดังกล�าว พร"อมจดหมายแนะนําตัวของผู"วิจัยเพ่ือขอความอนุเคราะหHจากผู"สอนท่ีเป<นกลุ�ม

ตัวอย�างในการเก็บรวบรวมข"อมูลอีกครั้ง 

6. ผู"วิจัยนําประเด็นคําถามจาก แบบ R2_002 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู"สอน

เก่ียวกับสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก มาสร"าง

เป<นแบบสอบถามออนไลนH ซึ่งประเด็นคําถามสอดคล"องตรงกับข"อคําถามในแบบ R2_002 

แบบสอบถามความคิดเห็นของผู"สอนเก่ียวกับสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน

วิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีกทุกประการ 

7. ผู"วิจัยติดต�อเจ"าหน"าท่ีแผนกวัดผลและประเมินผลการศึกษา สํานักบริหารวิชาการ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีปpญญาภิวัฒนH เพ่ือให"เจ"าหน"าท่ีได"ดําเนินการประสานงานกับผู"สอนท้ัง 3 สังกัด 

ได"แก� วิทยาลัยเทคโนโลยีปpญญาภิวัฒนH ศูนยHการเรียนปpญญาภิวัฒนH และวิทยาลัยเครือข�ายใน

โครงการความร�วมมือ ท้ังนี้ผู"วิจัยได"แนบไฟลHเอกสารท้ังหมด ประกอบด"วย 1) หนังสือนําจากบัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 2) จดหมายแนะนําตัวของผู"วิจัยเพ่ือขอความอนุเคราะหHจากผู"สอน 

และ 3) ลิงกHของแบบสอบถามออนไลนH ซึ่งประเด็นคําถามสอดคล"องตรงกับข"อคําถามในแบบ 

R2_002 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู"สอนเกี่ยวกับสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัด 

การเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีกทุกประการ  

8. การเก็บรวบรวมข"อมูลในข้ันตอนนี้ใช"เวลาประมาณ 2 เดือน ได"รับการตอบกลับ 

จํานวน 456 ตัวอย�าง อัตราการตอบกลับของแบบสอบถามคิดเป<นร"อยละ 100.00 นําผลท่ีได"รับมา

วิเคราะหHองคHประกอบเชิงยืนยัน  

 

การวิเคราะห,ข"อมูล 
1. การสอบถามผู"สอน เพ่ือสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน

วิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ ผู"วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวม

ข"อมูลจากแบบ R2_001 แบบสอบถามผู"สอนเก่ียวกับสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"าน

ธุรกิจค"าปลีก แบบสอบถามดังกล�าวแบ�งออกเป<น 4 ตอน ใช"วิธีการวิเคราะหHข"อมูล ดังนี้ 

1.1 แบบสอบถามผู"สอน ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู"ตอบ ลักษณะของแบบสอบถาม

เป<นแบบตรวจสอบรายการ (checklist) ใช"วิธีการวิเคราะหHค�าความถ่ีแล"วหาค�าร"อยละ นําเสนอข"อมูล

เป<นตารางประกอบความเรียง 
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1.2 แบบสอบถามผู"สอน ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของผู"สอนท่ีมีต�อสมรรถนะการจัด 

การเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลัก ลักษณะของแบบสอบถามเป<น

แบบมาตราประเมินค�า 5 ระดับ ใช"วิธีการวิเคราะหHหาค�าเฉลี่ยและค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน นําเสนอ

ข"อมูลเป<นตารางประกอบความเรียง 

1.3 การวิเคราะหHองคHประกอบ สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนประเภทสมรรถนะ

หลัก ใช"วิธีการวิเคราะหHองคHประกอบเชิงสํารวจ เพ่ือหาค�าน้ําหนักตัวประกอบ Factor Loading มา

เรียงลําดับความสําคัญของสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภท

สมรรถนะหลัก  

1.4 แบบสอบถามผู"สอน ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นของผู"สอนท่ีมีต�อสมรรถนะการจัด 

การเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะวิชาชีพ ลักษณะของแบบสอบถามเป<น

แบบมาตราประเมินค�า 5 ระดับ ใช"วิธีการวิเคราะหHหาค�าเฉลี่ยและค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน นําเสนอ

ข"อมูลเป<นตารางประกอบความเรียง 

1.5 การวิเคราะหHองคHประกอบ สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนประเภท

สมรรถนะวิชาชีพ โดยใช"วิธีการวิเคราะหHองคHประกอบเชิงสํารวจ เพ่ือหาค�าน้ําหนักตัวประกอบ 

Factor Loading มาเรียงลําดับความสําคัญของสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจ

ค"าปลีก ประเภทสมรรถนะวิชาชีพ  

1.6 แบบสอบถามผู"สอน ตอนท่ี 4 ข"อเสนอแนะเพ่ิมเติมต�อสมรรถนะการจัดการเรียน

การสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ ลักษณะของ

แบบสอบถามเป<นแบบปลายเปzด ใช"วิธีการวิเคราะหHเชิงเนื้อหา (Content Analysis) 

2. การสอบถามผู "สอน (รอบที่ 2) เพื ่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะ           

การจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ 

ผู"วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข"อมูลจากแบบ R2_002 แบบสอบถามผู"สอนเก่ียวกับสมรรถนะการจัด 

การเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก แบบสอบถามดังกล�าวแบ�งออกเป<น 4 ตอน ใช"วิธีการ

วิเคราะหHข"อมูล ดังนี้ 

2.1 แบบสอบถามผู"สอน ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู"ตอบ ลักษณะของแบบสอบถาม

เป<นแบบตรวจสอบรายการ (checklist) ใช"วิธีการวิเคราะหHค�าความถ่ีแล"วหาค�าร"อยละ นําเสนอข"อมูล

เป<นตารางประกอบความเรียง 



128 

 

 

2.2 แบบสอบถามผู"สอน ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของผู"สอนท่ีมีต�อสมรรถนะการจัด 

การเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลัก ลักษณะของแบบสอบถามเป<น

แบบมาตราประเมินค�า 5 ระดับ ใช"วิธีการวิเคราะหHหาค�าเฉลี่ยและค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน นําเสนอ

ข"อมูลเป<นตารางประกอบความเรียง 

2.3 การวิเคราะหHองคHประกอบ สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนประเภทสมรรถนะ

หลัก ใช"วิธีการวิเคราะหHองคHประกอบเชิงยืนยัน เพ่ือหาค�าน้ําหนักตัวประกอบ Factor Loading มา

เรียงลําดับความสําคัญของสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภท

สมรรถนะหลัก  

2.4 แบบสอบถามผู"สอน ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นของผู"สอนที่มีต�อสมรรถนะการจัด 

การเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะวิชาชีพ ลักษณะของแบบสอบถามเป<น

แบบมาตราประเมินค�า 5 ระดับ ใช"วิธีการวิเคราะหHหาค�าเฉลี่ยและค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน นําเสนอ

ข"อมูลเป<นตารางประกอบความเรียง 

2.5 การวิเคราะหHองคHประกอบ สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนประเภทสมรรถนะ

วิชาชีพ โดยใช"วิธีการวิเคราะหHองคHประกอบเชิงยืนยัน เพ่ือหาค�าน้ําหนักตัวประกอบ Factor Loading 

มาเรียงลําดับความสําคัญของสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภท

สมรรถนะวิชาชีพ  

2.6 แบบสอบถามผู"สอน ตอนท่ี 4 ข"อเสนอแนะเพ่ิมเติมต�อสมรรถนะการจัดการเรียน

การสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ ลักษณะของ

แบบสอบถามเป<นแบบปลายเปzด ใช"วิธีการวิเคราะหHเชิงเนื้อหา (Content Analysis) 
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ตารางท่ี 6  สรุปวิธีดําเนินการวิจัยข้ันตอนท่ี 3 (R2): การวิเคราะหHองคHประกอบสมรรถนะและตัวบ�งชี้

สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและ

สมรรถนะวิชาชีพ 

วัตถุประสงค, วิธีดําเนินการ การเก็บข"อมูล เครื่องมือท่ีใช" การวิเคราะห, ผลท่ีได" 
วิเคราะหH
องคHประกอบ
สมรรถนะและ
ตัวบ�งชี้
สมรรถนะการ
จัดการเรียน
การสอน
วิชาชีพด"าน
ธุรกิจค"าปลีก 
ประเภท
สมรรถนะหลัก
และสมรรถนะ
วิชาชีพ 
 

สอบถามผู"สอน 
(รอบท่ี 1)  

1.สร"าง
แบบสอบถาม
ออนไลนH 
2.เก็บข"อมูล
กับผู"สอน
วิชาชีพด"าน
ธุรกิจค"าปลีก
ท่ัวประเทศ 
3.วิเคราะหH
องคHประกอบ
เชิงสํารวจ 
(EFA) 

(R2_001) 
แบบสอบถาม
ความคิดเห็น
ของผู"สอน
เก่ียวกับ
สมรรถนะและ
ตัวบ�งชี้
สมรรถนะการ
จัดการเรียน
การสอน
วิชาชีพด"าน
ธุรกิจค"าปลีก 

วิเคราะหH
องคHประกอบ
เชิงสํารวจ 
(EFA) และ
สกัดตัว
ประกอบด"วย
วิธีการหมุน
แกนแบบแวริ
แมกซH 
(Varimax) 

สมรรถนะ
และตัวบ�งชี้
สมรรถนะ 
การจัดการ
เรียนการสอน
วิชาชีพด"าน
ธุรกิจค"าปลีก 
ประเภท
สมรรถนะ
หลักและ
สมรรถนะ
วิชาชีพ 

สอบถามผู"สอน 
(รอบท่ี 2) 

1.สร"าง
แบบสอบถาม
ออนไลนH 
2.เก็บข"อมูล
กับผู"สอน
วิชาชีพด"าน
ธุรกิจค"าปลีก
ท่ัวประเทศ 
3.วิเคราะหH
องคHประกอบ
เชิงสํารวจ 
(EFA) 

(R2_002) 
แบบสอบถาม
ความคิดเห็น
ของผู"สอน
เก่ียวกับ
สมรรถนะและ
ตัวบ�งชี้
สมรรถนะการ
จัดการเรียน
การสอน
วิชาชีพด"าน
ธุรกิจค"าปลีก 

วิเคราะหH
องคHประกอบ
เชิงยืนยัน 
(CFA) และ
สกัดตัว
ประกอบด"วย
วิธีการหมุน
แกนแบบแวริ
แมกซH 
(Varimax) 

สมรรถนะ
และตัวบ�งชี้
สมรรถนะ 
การจัดการ
เรียนการสอน
วิชาชีพด"าน
ธุรกิจค"าปลีก 
ประเภท
สมรรถนะ
หลักและ
สมรรถนะ
วิชาชีพ 
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ข้ันตอนท่ี 4 (D2): การประเมินประสิทธิภาพสมรรถนะและตัวบ�งช้ีสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน
วิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ 

ตามกรอบมาตรฐานการประเมิน 

 

 การประเมินประสิทธิภาพของสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน

วิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพตามกรอบมาตรฐานการ

ประเมิน 4 ด"าน คือ ด"านมาตรฐานการใช"ประโยชนH (Utility standard) มาตรฐานความเป<นไปได" 

(Feasibility standard) มาตรฐานความเหมาะสม (Propriety standard) และด"านมาตรฐานความ

ถูกต"อง (Accuracy standard) เก็บรวบรวมข"อมูลท้ังในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การประเมิน

ประสิทธิภาพเชิงคุณภาพ ดําเนินการโดยการสัมมนาอิงผู"เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) ซ่ึงเป<น

ผู"ทรงคุณวุฒิด"านธุรกิจค"าปลีก ด"านหลักสูตรฐานสมรรถนะ ด"านหลักสูตรอาชีพ และด"านหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จํานวน 9 คน นําข"อเสนอแนะท่ีได"รับมาสร"างเป<นแผนผังกําหนดหน�วย

สมรรถนะสู�การปฏิบัติ การประเมินประสิทธิภาพเชิงปริมาณ ผู"วิจัยสร"างแบบประเมินประสิทธิภาพ

สมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก สอบถาม

ความคิดเห็นของผู"บริหาร ผู"สอน ผู"เรียน และศิษยHเก�า ตามกรอบมาตรฐานการประเมิน 4 ด"านเช�นกัน 

แล"ววิเคราะหHข"อมูลโดยหาค�าเฉลี่ย ( X ) และค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 
กลุ�มเป1าหมายในการวิจัย 

1. กลุ�มเปkาหมายการวิจัยในการสัมมนาอิงผู"เชี่ยวชาญ เป<นผู"ทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน 

ผู"วิจัยคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เพ่ือสัมภาษณHเก่ียวกับประสิทธิภาพสมรรถนะ

และตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ ตาม

กรอบมาตรฐานการประเมิน มีเกณฑHในการพิจารณาคุณสมบัติ ดังนี้ (1) จบการศึกษาระดับปริญญา

ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต สาขาธุรกิจค"าปลีก/บริหารธุรกิจ/อาชีวศึกษา หรือ (2) เป<นผู"นําทางด"าน

ธุรกิจค"าปลีก เป<นเจ"าของธุรกิจ หรือปฏิบัติงานท่ีมีความเก่ียวข"องกับหน�วยงาน ห"าง ร"าน บริษัท 

สมาคม ด"านธุรกิจค"าปลีก (3) มีผลงานโดดเด�นด"านธุรกิจค"าปลีก/บริหารธุรกิจ/อาชีวศึกษา อันเป<น

หลักฐาน เช�น งานวิจัย บทความ ตํารา การเป<นวิทยากรท่ีแสดงว�ามีความรู"เก่ียวกับธุรกิจค"าปลีก 

2. กลุ�มเปkาหมายการวิจัยในการประเมินประสิทธิภาพสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะ

การจัดการเรียนการสอน ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ ตามกรอบมาตรฐานการ

ประเมิน 4 กลุ�ม เพ่ือตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพสมรรถนะและตัวบ�งชี้

สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ ตามกรอบ
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มาตรฐานการประเมิน ได"แก� มาตรฐานด"านการใช"ประโยชนH มาตรฐานด"านความเป<นไปได" มาตรฐาน

ด"านความเหมาะสม และมาตรฐานด"านความถูกต"อง กลุ�มเปkาหมาย 4 กลุ�ม มีดังนี้ 

2.1 ผู"บริหาร  จํานวน   36  คน 

2.2 ผู"สอน  จํานวน  138  คน 

2.3 ผู"เรียน  จํานวน  287  คน 

2.4 ศิษยHเก�า  จํานวน  140  คน 

 

เครื่องมือท่ีใช"ในการวิจัย 

1. แบบ D2_001 ประเด็นสัมมนาอิงผู"เชี่ยวชาญ เครื่องมือท่ีใช"เป<นเชิงคุณภาพเพ่ือให"

ผู"เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัด 

การเรียนการสอน ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ ตามกรอบมาตรฐานการประเมิน 

ได"แก� มาตรฐานด"านการใช"ประโยชนH มาตรฐานด"านความเป<นไปได" มาตรฐานด"านความเหมาะสม 

และมาตรฐานด"านความถูกต"อง 

2. แบบ D2_002 แผนผังกําหนดหน�วยสมรรถนะสู�การปฏิบัติ เป<นเครื่องมือท่ีประยุกตHมา

จากการสร"างสมรรถนะตามแนวคิดของประเทศอังกฤษ ผู"วิจัยดําเนินการนําสมรรถนะและตัวบ�งชี้

สมรรถนะท่ีได"มาสร"างเป<นแผนผังกําหนดหน�วยสมรรถนะสู�การปฏิบัติ ซ่ึงมีหัวข"อดังนี้ สมรรถนะ 

ขอบเขตการปฏิบัติงาน เกณฑHการประเมิน เครื่องมือประเมิน หลักการประเมินด"านความรู" หลักฐาน

การประเมินด"านผลงาน และข้ันตอนการประเมิน  

3. แบบ D2_003/1 ประเมินประสิทธิภาพของสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะการ

จัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก สําหรับผู"บริหาร แบบประเมินประสิทธิภาพของตัวบ�งชี้

สมรรถนะวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก มีลักษณะเป<นแบบมาตรประเมินค�า 5 ระดับ (Rating Scale) 

ประยุกตHแนวคิดกรอบมาตรฐานการประเมิน 4 มาตรฐานท่ี Stufflebeam (1981, อ"างถึงใน ศิริชัย 

กาญจนวาสี, 2547) กําหนดข้ึน ประกอบด"วยมาตรฐานด"านการใช"ประโยชนH มาตรฐานด"านความ

เป<นไปได" มาตรฐานด"านความเหมาะสม และมาตรฐานด"านความถูกต"อง ระดับการประเมินมีค�าดังนี้ 

  3.1 มาตรฐานด"านการใช"ประโยชนH ระดับน้ําหนักคะแนน 5 หมายถึง ตัวแปรมี

อรรถประโยชนHมากท่ีสุด ระดับน้ําหนักคะแนน 4 หมายถึง ตัวแปรมีอรรถประโยชนHมาก ระดับ

น้ําหนักคะแนน 3 หมายถึง ตัวแปรมีอรรถประโยชนHปานกลาง ระดับน้ําหนักคะแนน 2 หมายถึง 

ตัวแปรมีอรรถประโยชนHน"อย ระดับน้ําหนักคะแนน 1 หมายถึง ตัวแปรมีอรรถประโยชนHน"อยท่ีสุด 
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  3.2 มาตรฐานด"านความเป<นไปได" ระดับน้ําหนักคะแนน 5 หมายถึง ตัวแปรมีความ

เป<นไปได"มากท่ีสุด ระดับน้ําหนักคะแนน 4 หมายถึง ตัวแปรมีความเป<นไปได"มาก ระดับน้ําหนัก

คะแนน 3 หมายถึง ตัวแปรมีความเป<นไปได"ปานกลาง ระดับน้ําหนักคะแนน 2 หมายถึง ตัวแปรมี

ความเป<นไปได"น"อย ระดับน้ําหนักคะแนน 1 หมายถึง ตัวแปรมีความเป<นไปได"น"อยท่ีสุด 

  3.3 มาตรฐานด"านความเหมาะสม ระดับน้ําหนักคะแนน 5 หมายถึง ตัวแปรมีความ

เหมาะสมมากท่ีสุด ระดับน้ําหนักคะแนน 4 หมายถึง ตัวแปรมีความเหมาะสมมาก ระดับน้ําหนัก

คะแนน 3 หมายถึง ตัวแปรมีความเหมาะสมปานกลาง ระดับน้ําหนักคะแนน 2 หมายถึง ตัวแปรมี

ความเหมาะสมน"อย ระดับน้ําหนักคะแนน 1 หมายถึง ตัวแปรมีความเหมาะสมน"อยท่ีสุด 

  3.4 มาตรฐานด"านความถูกต"อง ระดับน้ําหนักคะแนน 5 หมายถึง ตัวแปรมีความ

ถูกต"องมากท่ีสุด ระดับน้ําหนักคะแนน 4 หมายถึง ตัวแปรมีความถูกต"องมาก ระดับน้ําหนักคะแนน 3 

หมายถึง ตัวแปรมีความถูกต"องปานกลาง ระดับน้ําหนักคะแนน 2 หมายถึง ตัวแปรมีความถูกต"อง

น"อย ระดับน้ําหนักคะแนน 1 หมายถึง ตัวแปรมีความถูกต"องน"อยท่ีสุด 

4. D2_003/2 ประเมินประสิทธิภาพของสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียน

การสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก สําหรับผู"สอน เป<นแบบสอบถามท่ีมีลักษณะเป<นมาตรประเมินค�า 5 

ระดับ มาตรฐานด"านการใช"ประโยชนH มาตรฐานด"านความเป<นไปได" มาตรฐานด"านความเหมาะสม

และมาตรฐานด"านความถูกต"อง 

5. D2_003/3 ประเมินประสิทธิภาพของสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียน

การสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก สําหรับผู"เรียน เป<นแบบสอบถามท่ีมีลักษณะเป<นมาตรประเมินค�า 5 

ระดับ มาตรฐานด"านการใช"ประโยชนH มาตรฐานด"านความเป<นไปได" มาตรฐานด"านความเหมาะสม 

และมาตรฐานด"านความถูกต"อง 

6. D2_003/4 ประเมินประสิทธิภาพของสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียน

การสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก สําหรับศิษยHเก�า เป<นแบบสอบถามท่ีมีลักษณะเป<นมาตรประเมินค�า 

5 ระดับ มาตรฐานด"านการใช"ประโยชนH มาตรฐานด"านความเป<นไปได" มาตรฐานด"านความเหมาะสม 

และมาตรฐานด"านความถูกต"อง 

 

การสร"างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

1. การสร"างเครื่องมือวิจัย เครื่องมือท่ีใช"ในการเก็บรวมรวมข"อมูลในข้ันตอนท่ี 4 (D2) 

การประเมินประสิทธิภาพของสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"าน

ธุรกิจค"าปลีกตามกรอบมาตรฐานการประเมิน 4 ด"าน ดําเนินการสร"างเครื่องมือวิจัย ดังนี้ 1) ศึกษา

เอกสารและรายงานการวิจัยท่ีเก่ียวข"องกับการวัดตัวแปรของเครื่องมือแต�ละชนิด กําหนดนิยามและ
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กรอบการวัดตัวแปร  2) ลงมือสร"างข"อคําถาม/แนวทางของเครื่องมือแต�ละฉบับ 3) ตรวจสอบความ

เท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของข"อคําถาม (Content  Validity) ความเหมาะสมและความชัดเจนของข"อ

คําถามแต�ละฉบับ โดยให"ผู"เชี่ยวชาญ 5 คน พิจารณาและดําเนินการปรับปรุงแก"ไขตามข"อเสนอแนะ 

4)ทดลองใช"เครื่องมือกับกลุ�มตัวอย�างอ่ืนท่ีมีคุณลักษณะเช�นเดียวกับกลุ�มตัวอย�างจริงก�อนนําไปใช" 

5) วิเคราะหHหาค�าความเชื่อม่ัน (reliability) และ 6) ปรับปรุงแก"ไขเครื่องมือแต�ละฉบับก�อนนําไปใช"

กับกลุ�มตัวอย�างจริง ซ่ึงในการดําเนินการสร"างเครื่องมือวิจัยในข้ันตอนนี้ เครื่องมือ D2_001 และ

เครื่องมือ D2_002 ดําเนินการเฉพาะข้ันตอนท่ี 1-3 และ ข้ันตอนท่ี 6 เครื่องมือ D2_003/1 

D2_003/2 D2_003/3 และ D2_003/4 ดําเนินการต้ังแต�ข้ันตอนท่ี 1-6 

2. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย ผู"วิจัยนําเครื่องมือท่ีใช"ในการเก็บรวบรวม

ข"อมูล จํานวน 2 ฉบับ ดําเนินการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) และ

ตรวจสอบค�าความเชื่อม่ัน (reliability) ก�อนท่ีจะนําเครื่องมือท้ัง 2 ฉบับไปดําเนินการเก็บรวบรวม

ข"อมูลในการวิจัย ตามรายละเอียดดังนี้ 

2.1 การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ผู"วิจัยได"นําเครื่องมือ 6 ฉบับ ให"

ผู"เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาและความสัมพันธHของข"อรายการย�อย

กับสมรรถนะท่ีมุ�งวัด (item-objective congruence) ประมาณ 1 เดือน ผลการพิจารณาความ

เท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือวิจัยจากผู"เชี่ยวชาญ 5 คน ใช"เกณฑHตามท่ีมาเรียม นิลพันธุH (2555) 

กําหนดไว"ว�าต"องมีค�าเฉลี่ย ( X  ) มากกว�า 3.50 ข้ึนไป และค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ไม�เกิน 1.00 

ถือว�าเครื่องมือนั้นสอดคล"องกับจุดมุ�งหมาย ผลคุณภาพเครื่องมือด"านความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา มี

ค�าเฉลี่ย ( X  ) เรียงตามลําดับเครื่องมือ ดังนี้ แบบ D2_001 มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 5.00 ค�าส�วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท�ากับ 0.00 แบบ D2_002 มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 5.00 ค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท�ากับ 0.00 

แบบ D2_003/1 มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 5.00 ค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท�ากับ 0.00 แบบ D2_003/2 มี

ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.74 ค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท�ากับ 0.35 แบบ D2_003/3 มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 5.00 

ค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท�ากับ 0.00 แบบ D2_003/4 มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 5.00 ค�าส�วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท�ากับ 0.00 แสดงว�าเครื่องมือท่ีใช"ในการเก็บรวบรวมข"อมูลท้ัง 6 ฉบับ มีคุณภาพด"านความ

เท่ียงตรงเชิงเนื้อหา สอดคล"องกับจุดมุ�งหมายของการวิจัย 

2.2 การตรวจสอบค�าความเชื่อม่ัน (reliability) ผู"วิจัยนําแบบ D2_003/1 แบบ 

D2_003/2 แบบ D2_003/3 และ แบบ D2_003/4 เป<นแบบสอบถามท่ีมีลักษณะเป<นมาตราประเมิน

ค�า 5 ระดับ นําไปทดลองใช"กับประชากรท่ีไม�ใช�กลุ�มตัวอย�าง ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล จํานวน 20 คน ด"วยวิธีการคํานวณหาค�าสัมประสิทธิ์แอลฟvาของครอนบราค ผลการ
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วิเคราะหHค�าความเชื่อม่ันของเครื่องมือวิจัย มีค�าเท�ากับ 0.857 0.752 0.816 และ 0.941 ตามลําดับ

ของเครื่องมือท่ีนําเสนอ แสดงว�า มีคุณภาพด"านความเชื่อม่ัน ไม�ว�าจะวัดก่ีครั้งจะได"ผลเช�นเดิม 

 

การเก็บรวบรวมข"อมูล 

1. ผู"วิจัยดําเนินการสัมมนาอิงผู"เชี่ยวชาญ ได"เชิญผู"ทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน ตรวจสอบ

สมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะ

หลักและสมรรถนะวิชาชีพ ดําเนินการในวันท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ.2558 โดยประเด็นการสัมมนา

ผู"เชี่ยวชาญเก่ียวกับประสิทธิภาพของสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ

ด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ 

2. ผู"วิจัยสอบถามความคิดเห็นของกลุ �มเปkาหมาย 4 กลุ �ม เกี ่ยวกับประสิทธิภาพ

สมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ตามกรอบมาตรฐานการ

ประเมิน 4 ด"าน โดยใช"แบบสอบถามออนไลนH ผู"วิจัยขอหนังสือนําจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากรถึงผู"อํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปpญญาภิวัฒนH ศูนยHการเรียนปpญญาภิวัฒนH และวิทยาลัย

เครือข�ายในโครงการความร�วมมือ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือขอเก็บจาก

กลุ�มเปkาหมาย นําข"อมูลทั้งหมดติดต�อเจ"าหน"าที่แผนกวัดผลและประเมินผลการศึกษา เพ่ือ

ประสานงานในการเก็บข"อมูลแบบออนไลนH 

 
การวิเคราะห,ข"อมูล 

1. แบบสอบถามตอนที่ 1 เป<นข"อมูลเกี่ยวกับข"อมูลทั่วไปของผู"ตอบแบบสอบถาม 

ลักษณะคําถามเป<นแบบรายการให"เลือกตอบ (Checklist) วิเคราะหHข"อมูลโดยการหาค�าความถ่ี 

(Frequency) และค�าร"อยละ (Percentage) และนําเสนอในรูปของตารางและความเรียง 

2. แบบสอบถามตอนท่ี 2 ข"อมูลแบบสอบถามวัดระดับความคิดเห็นเ ก่ียวกับ

ประสิทธิภาพสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ตาม

กรอบมาตรฐานการประเมิน 4 ด"าน ลักษณะเป<นแบบประเมินค�า (Rating Scale) 5 ระดับ นํามาหา

ค�าเฉลี่ยและค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน นําเสนอในรูปของตารางและความเรียง 

3. ผลการสัมมนาอิงผู"เชี่ยวชาญ ในประเด็นเก่ียวกับประสิทธิภาพสมรรถนะและตัวบ�งชี้

สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ตามกรอบมาตรฐานการประเมิน 4 ด"าน 

วิเคราะหHข"อมูลโดยใช"การวิเคราะหHเนื้อหา 
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ตารางท่ี 7  สรุปวิธีดําเนินการวิจัยข้ันตอนท่ี 4 (D2): การประเมินประสิทธิภาพสมรรถนะและตัวบ�งชี้
สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะวิชาชีพตามกรอบมาตรฐานการประเมิน 4 ด"าน 

วัตถุประสงค, วิธีดําเนินการ การเก็บข"อมูล เครื่องมือท่ีใช" การวิเคราะห, ผลท่ีได" 
เพ่ือประเมิน
ประสิทธิภาพ
ของสมรรถนะ
และตัวบ�งชี้
สมรรถนะการ
จัดการเรียน
การสอน
วิชาชีพด"าน
ธุรกิจค"าปลีก
ตามกรอบ
มาตรฐานการ
ประเมิน 4 ด"าน 

สัมมนาอิง
ผู"เชี่ยวชาญ 
(connoisseu
rship) 

จัดสัมมนา
ผู"เชี่ยวชาญ
เพ่ือวิพากษH
โมเดล
โครงสร"าง
สมรรถนะและ
ตัวบ�งชี้ ตาม
กรอบ
มาตรฐานการ
ประเมิน 4 
ด"าน 

(D2_001) 
ประเด็น
สัมมนาอิง
ผู"เชี่ยวชาญ 

วิเคราะหH
เนื้อหา 
(Content 
Analysis) 

สมรรถนะและ
ตัวบ�งชี้
สมรรถนะการ
จัดการเรียน
การสอน
วิชาชีพด"าน
ธุรกิจค"าปลีก 
ประเภท
สมรรถนะหลัก
และสมรรถนะ
วิชาชีพ 

 สร"างแผนผัง
กําหนดหน�วย
สมรรถนะสู�
การปฏิบัติ 

1. สร"างแผนผัง
กําหนดหน�วย
สมรรถนะสู�การ
ปฏิบัติ 
2.กําหนดวิธีการ
ขอบข�าย/เกณฑH
ประเมิน/
เครื่องมือ/
หลักฐานและ
ข้ันตอนการ
ประเมิน 
3.สอบถาม
ผู"เชี่ยวชาญ 

(D2_002) 
แผนผัง
กําหนดหน�วย
สมรรถนะสู�
การปฏิบัติ 
 

วิเคราะหH
เนื้อหา 
(Content 
Analysis) 

แผนผัง
กําหนด
หน�วย
สมรรถนะสู�
การปฏิบัติ 
ของ
สมรรถนะ
และตัวบ�งชี้
สมรรถนะ
การจัดการ
เรียนการ
สอนวิชาชีพ
ด"านธุรกิจค"า
ปลีก 



136 

 

 

ตารางท่ี 7 สรุปวิธีดําเนินการวิจัยข้ันตอนท่ี 4 (D2): การประเมินประสิทธิภาพสมรรถนะและตัวบ�งชี้
สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะวิชาชีพตามกรอบมาตรฐานการประเมิน 4 ด"าน (ต�อ) 

วัตถุประสงค, วิธีดําเนินการ การเก็บข"อมูล เครื่องมือท่ีใช" การวิเคราะห, ผลท่ีได" 
 ผู"บริหาร

ประเมิน
ประสิทธิภาพ 

1.สร"าง
แบบสอบถาม 
2.เก็บรวบรวม
ข"อมูล 
3.วิเคราะหH
ข"อมูล 

(D2_003/1) 
แบบประเมิน
ประสิทธิภาพ
ของสมรรถนะ
และตัวบ�งชี้
สมรรถนะการ
จัดการเรียน
การสอน
วิชาชีพด"าน
ธุรกิจค"าปลีก 
(สําหรับ
ผู"บริหาร) 

1.สถานภาพ
ผู"ตอบ
วิเคราะหH
ค�าความถ่ี/
ร"อยละ 
2.ประสิทธิภาพ
วิเคราะหH
ค�าเฉลี่ยและ
ค�าส�วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ประสิทธิภา
พของ
สมรรถนะ
และตัวบ�งชี้
สมรรถนะ
การจัดการ
เรียนการ
สอนวิชาชีพ
ด"านธุรกิจค"า
ปลีก ตาม
ความคิดเห็น
ของผู"บริหาร 

 ผู"สอนประเมิน
ประสิทธิภาพ 

1.สร"าง
แบบสอบถาม
ออนไลนH 
2.เก็บรวบรวม
ข"อมูล 
3.วิเคราะหH
ข"อมูล 

(D2_003/2) 
แบบประเมิน
ประสิทธิภาพ
ของสมรรถนะ
และตัวบ�งชี้
สมรรถนะการ
จัดการเรียน
การสอน
วิชาชีพด"าน
ธุรกิจค"าปลีก 
(สําหรับ
ผู"สอน) 

1.สถานภาพ
ผู"ตอบ
วิเคราะหH
ค�าความถ่ี/
ร"อยละ 
2.
ประสิทธิภาพ
วิเคราะหH
ค�าเฉลี่ยและ
ค�าส�วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ประสิทธภิาพ 
ของ
สมรรถนะ
และตัวบ�งชี้
สมรรถนะ
การจัดการ
เรียนการ
สอนวิชาชีพ
ด"านธุรกิจค"า
ปลีก ตาม
ความคิดเห็น
ของผู"สอน 
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ตารางท่ี 7  สรุปวิธีดําเนินการวิจัยข้ันตอนท่ี 4 (D2): การประเมินประสิทธิภาพสมรรถนะและตัวบ�งชี้
สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะวิชาชีพตามกรอบมาตรฐานการประเมิน 4 ด"าน (ต�อ) 

วัตถุประสงค, วิธีดําเนินการ การเก็บข"อมูล เครื่องมือท่ีใช" การวิเคราะห, ผลท่ีได" 
 ผู"เรียน

ประเมิน
ประสิทธิภาพ 

1.สร"าง
แบบสอบถาม
ออนไลนH 
2.เก็บรวบรวม
ข"อมูล 
3.วิเคราะหH
ข"อมูล 

(D2_003/3) 
แบบประเมิน
ประสิทธิภาพ
ของสมรรถนะ
และตัวบ�งชี้
สมรรถนะการ
จัดการเรียน
การสอน
วิชาชีพด"าน
ธุรกิจค"าปลีก 
(สําหรับ
ผู"เรียน) 

1.สถานภาพ
ผู"ตอบ
วิเคราะหH
ค�าความถ่ี/
ร"อยละ 
2.ประสิทธิภาพ
วิเคราะหH
ค�าเฉลี่ยและ
ค�าส�วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ประสิทธิภาพ 
ของ
สมรรถนะ
และตัวบ�งชี้
สมรรถนะ
การจัดการ
เรียนการ
สอนวิชาชีพ
ด"านธุรกิจ 
ค"าปลีก ตาม
ความคิดเห็น
ของผู"เรียน 

 ศิษยHเก�า
ประเมิน
ประสิทธิภาพ 

1.สร"าง
แบบสอบถาม
ออนไลนH 
2.เก็บรวบรวม
ข"อมูล 
3.วิเคราะหH
ข"อมูล 

(D2_003/4) 
แบบประเมิน
ประสิทธิภาพ
ของสมรรถนะ
และตัวบ�งชี้
สมรรถนะการ
จัดการเรียน
การสอน
วิชาชีพด"าน
ธุรกิจค"าปลีก 
(สําหรับศิษยH
เก�า) 

1.สถานภาพ
ผู"ตอบ
วิเคราะหH
ค�าความถ่ี/
ร"อยละ 
2.
ประสิทธิภาพ
วิเคราะหH
ค�าเฉลี่ยและ
ค�าส�วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ประสิทธิภา
พของ
สมรรถนะ
และตัวบ�งชี้
สมรรถนะ
การจัดการ
เรียนการ
สอนวิชาชีพ
ด"านธุรกิจค"า
ปลีก ตาม
ความคิดเห็น
ของศิษยHเก�า 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 
 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ

ด"านธุรกิจค"าปลีก ดําเนินการวิจัย 4 ข้ันตอนตามวิธีวิทยาการวิจัยและพัฒนา (Research and 

Development) วิเคราะห>ข"อมูลตามวัตถุประสงค>ของการวิจัย 4 ข"อ คือ (1) เพ่ือสร"างสมรรถนะการ

จัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ (2) เพ่ือ

พัฒนาตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลัก

และสมรรถนะวิชาชีพ (3) เพ่ือวิเคราะห>องค>ประกอบของสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะวิชาชีพด"าน

ธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ และ (4) เพ่ือประเมินประสิทธิภาพ

สมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะ

วิชาชีพตามกรอบมาตรฐานการประเมิน ผลการวิเคราะห>ข"อมูลนําเสนอ 4 ส�วนเรียงตามวัตถุประสงค>

การวิจัย ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 ผลการสร"างสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก 

ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ 

 ตอนท่ี 2 ผลการพัฒนาตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจ

ค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ 

 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห>องค>ประกอบของสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะวิชาชีพด"าน

ธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ 

 ตอนท่ี 4 ผลการประเมินประสิทธิภาพสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะวิชาชีพด"านธุรกิจ

ค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพตามกรอบมาตรฐานการประเมิน 
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ตอนท่ี 1 ผลการพัฒนาสมรรถนะและตัวบ!งช้ีสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ 

ด�านธุรกิจค�าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ 

 

 การวิเคราะห>ข"อมูลในข้ันตอนนี้ มีวัตถุประสงค>เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการ

สอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ ผู"วิจัยสังเคราะห>ข"อมูล

จากหลักสูตรต"นแบบ (best  practice) 3 แหล�ง ได"แก� 1) หลักสูตรฐานสมรรถนะเพ่ือพัฒนาผู"เรียนท่ี

ตรงตามความต"องการของสถานประกอบการ 2) หลักสูตรฐานสมรรถนะของวิทยาลัยเทคโนโลยี

ปJญญาภิวัฒน> และ 3) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาพณิชยกรรม 

สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานธุรกิจค"าปลีก จากนั้นสัมภาษณ>ผู"ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับสมรรถนะท่ีสร"าง

ข้ึน สอบถามข"อมูลกับผู"สอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีกเพ่ือให"สมรรถนะมีความเหมาะสมกับบริบทการ

จัดการเรียนการสอน วิเคราะห>องค>ประกอบโดยการสกัดตัวประกอบด"วยวิธีตัวประกอบหลัก (PCA) 

ได"ผลตามลําดังดังนี้ 

 

สมรรถนะจากหลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนาผู�เรียนที่ตรงตามความต�องการของสถาน

ประกอบการ 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีปJญญาภิวัฒน>มีต"นแบบ (best practice) ด"านการจัดการเรียนการสอน

แบบฐานสมรรถนะ ผู"วิจัยวิเคราะห>สมรรถนะวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีกจากหลักสูตรต"นแบบ 

(best practice) หลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนาผู"เรียนที่ตรงตามความต"องการของสถาน

ประกอบการ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประเภทวิชาพณิชกรรม  สาขาวิชาพณิชยการ  

สาขางานธุรกิจค"าปลีก  พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ผลการวิเคราะห>ทําให"ทราบ

สมรรถนะวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีกของผู"เรียนตามหลักสูตร เพ่ือเปVนข"อมูลพ้ืนฐานสําหรับการพัฒนา

สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครู ผลการวิเคราะห>ข"อมูลมีดังนี้ 
 

 

 

 

 

 



140 

 

ตารางท่ี 8  แสดงผลการวิเคราะห>สมรรถนะวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีกจากหลักสูตรฐานสมรรถนะเพ่ือ

พัฒนาผู"เรียนท่ีตรงตามความต"องการของสถานประกอบการ 

ท่ี code รหัสวิชา ช่ือวิชา สมรรถนะวิชาชีพด�านธุรกิจค�าปลีก 

1 CP1 2000-1101 ภาษาไทยเพ่ือ
อาชีพ 1 

สื่อสารโดยใช"ภาษาไทยในชีวิตประจําวันและ
งานอาชีพ 

2 CP2 2000-1104 ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 

สื่อสารโดยใช"ภาษาไทยในชีวิตประจําวันและ
งานอาชีพ 

3 CP3 2201-2831 ภาษาจีน 1 สื่อสารโดยใช"ภาษาต�างประเทศใน
ชีวิตประจําวันและงานอาชีพ 

4 CP4 2201-2832 ภาษาจีน 2 สื่อสารโดยใช"ภาษาต�างประเทศใน
ชีวิตประจําวันและงานอาชีพ 

5 CP5 2000-1201 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร 1 

สื่อสารโดยใช"ภาษาต�างประเทศใน
ชีวิตประจําวันและงานอาชีพ 

6 CP6 2000-1202 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร 2 

สื่อสารโดยใช"ภาษาต�างประเทศใน
ชีวิตประจําวันและงานอาชีพ 

7 CP7 2000-1220 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารในงาน
อาชีพ 

สื่อสารโดยใช"ภาษาต�างประเทศใน
ชีวิตประจําวันและงานอาชีพ 

8 CP8 2000-1224 ภาษาอังกฤษธุรกิจ สื่อสารโดยใช"ภาษาต�างประเทศใน
ชีวิตประจําวันและงานอาชีพ 

9 CP9 2000-1234 ภาษาอังกฤษ
โครงงาน 

สื่อสารโดยใช"ภาษาต�างประเทศใน
ชีวิตประจําวันและงานอาชีพ 

10 CP10 2000-1221 การสนทนา
ภาษาอังกฤษ 1 

สื่อสารโดยใช"ภาษาต�างประเทศใน
ชีวิตประจําวันและงานอาชีพ 

11 CP11 2000-1501 คณิตศาสตร>
ประยุกต> 1 

ใช"หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร>
ในชีวิตประจําวันและงานอาชีพ 

12 CP12 2000-1526 คณิตศาสตร>
ประยุกต> 8 

ใช"หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร>
ในชีวิตประจําวันและงานอาชีพ 

13 CP13 2000-0006 การเงินส�วนบุคคล ใช"หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร>
ในชีวิตประจําวันและงานอาชีพ 
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ตารางท่ี 8  แสดงผลการวิเคราะห>สมรรถนะวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีกจากหลักสูตรฐานสมรรถนะเพ่ือ

พัฒนาผู"เรียนท่ีตรงตามความต"องการของสถานประกอบการ (ต�อ) 

ท่ี code รหัสวิชา ช่ือวิชา สมรรถนะวิชาชีพด�านธุรกิจค�าปลีก 

14 CP14 2201-1002 บัญชีเบ้ืองต"น 1 ใช"หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร>
ในชีวิตประจําวันและงานอาชีพ 

15 CP15 2201-1003 บัญชีเบ้ืองต"น 2 ใช"หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร>
ในชีวิตประจําวันและงานอาชีพ 

16 CP16 2001-0001 คอมพิวเตอร>เพ่ือ
งานอาชีพ 

ใช"โปรแกรมสําเร็จรูปและระบบสารสนเทศ
พัฒนางานอาชีพ 

17 CP17 2201-1001 การใช"โปรแกรม
ประมวลผลคํา 

ใช"โปรแกรมสําเร็จรูปและระบบสารสนเทศ
พัฒนางานอาชีพ 

18 CP18 2200-1001 ธุรกิจท่ัวไป ประยุกต>หลักการทางธุรกิจในการประกอบ
อาชีพ 

19 CP19 2201-1010 เศรษฐศาสตร>
เบ้ืองต"น 

ประยุกต>หลักการทางธุรกิจในการประกอบ
อาชีพ 

20 CP20 2001-0007 ธุรกิจและการเปVน
ผู"ประกอบการ 

ประยุกต>หลักการทางธุรกิจในการประกอบ
อาชีพ 

21 CP21 2201-1017 กฎหมายพาณิชย> ประยุกต>หลักการทางธุรกิจในการประกอบ
อาชีพ 

22 CP22 2000-1603 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาวัฒนธรรม ให"สอด
รับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกปJจจุบันและมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

23 CP23 2000-1301 วิถีธรรม วิถีไทย ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาวัฒนธรรม ให"สอด
รับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกปJจจุบันและมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

24 CP24 2000-1307 เหตุการณ>ปJจจุบัน ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาวัฒนธรรม ให"สอด
รับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกปJจจุบันและมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

25 CP25 2000-1401 วิทยาศาสตร>
พ้ืนฐาน 

จัดเตรียมสภาพแวดล"อมภายในร"านและ
รักษาความปลอดภัยในการทํางาน 
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ตารางท่ี 8  แสดงผลการวิเคราะห>สมรรถนะวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีกจากหลักสูตรฐานสมรรถนะเพ่ือ

พัฒนาผู"เรียนท่ีตรงตามความต"องการของสถานประกอบการ (ต�อ) 

ท่ี code รหัสวิชา ช่ือวิชา สมรรถนะวิชาชีพด�านธุรกิจค�าปลีก 

26 CP26 2001-0008 พลังงานและ
สิ่งแวดล"อม 

จัดเตรียมสภาพแวดล"อมภายในร"านและ
รักษาความปลอดภัยในการทํางาน 

27 CP27 2000-1423 วิทยาศาสตร>
สิ่งแวดล"อม 

จัดเตรียมสภาพแวดล"อมภายในร"านและ
รักษาความปลอดภัยในการทํางาน 

27 CP27 2000-1423 วิทยาศาสตร>
สิ่งแวดล"อม 

จัดเตรียมสภาพแวดล"อมภายในร"านและ
รักษาความปลอดภัยในการทํางาน 

28 CP28 2201-4501 ธุรกิจค"าปลีก 1 จัดเตรียมสภาพแวดล"อมภายในร"านและ
รักษาความปลอดภัยในการทํางาน 

29 CP29 2201-2206 การจัดแสดงสินค"า จัดเตรียมสินค"าและบริการ 

30 CP30 2201-4502 ธุรกิจค"าปลีก 2 จัดเตรียมสินค"าและบริการ 

31 CP31 2201-1004 การขาย 1 ดําเนินการขายสินค"าและบริการ 

32 CP32 2201-2208 การส�งเสริมการขาย ดําเนินการขายสินค"าและบริการ 

33 CP33 2201-4503 ธุรกิจค"าปลีก 3 ดําเนินการขายสินค"าและบริการ 

34 CP34 2201-2210 ศิลปการขาย ดําเนินการขายสินค"าและบริการ 

35 CP35 2201-4504 ธุรกิจค"าปลีก 4 ดําเนินการคิดเงิน (ปฏิบัติหน"าท่ีแคชเชียร>) 

36 CP36 2201-4505 ธุรกิจค"าปลีก 5 กํากับ ควบคุม ตรวจสอบ และแก"ปJญหา
กระบวนการเก่ียวกับการขาย 

37 CP37 2201-4506 ธุรกิจค"าปลีก 6 กํากับ ควบคุม ตรวจสอบ และแก"ปJญหา
กระบวนการเก่ียวกับสินค"า 

38 CP38 2201-1018 เอกสารธุรกิจ กํากับ ควบคุม ตรวจสอบ และแก"ปJญหา
กระบวนการเก่ียวกับสินค"า 

 
 จากตารางพบว�า สมรรถนะวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีกจากหลักสูตรฐานสมรรถนะเพ่ือ

พัฒนาผู"เรียนท่ีตรงตามความต"องการของสถานประกอบการ สามารถจําแนกได"ดังนี้ สมรรถนะท่ี 1 

สมรรถนะด"านภาษา จํานวน 10 องค>ประกอบ (CP1-CP10) สมรรถนะท่ี 2 สมรรถนะด"าน

กระบวนการคณิตศาสตร> จํานวน 5 องค>ประกอบ (CP11-CP15) สมรรถนะท่ี 3 สมรรถนะด"าน

เทคโนโลยี จํานวน 2 องค>ประกอบ (CP16-CP17) สมรรถนะท่ี 4 สมรรถนะด"านหลักการธุรกิจ 
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จํานวน 4 องค>ประกอบ (CP18-CP21) สมรรถนะท่ี 5 สมรรถนะด"านศาสนาวัฒนธรรม จํานวน 3 

องค>ประกอบ (CP22-CP24) สมรรถนะท่ี 6 สมรรถนะด"านความปลอดภัยในการทํางาน จํานวน 4 

องค>ประกอบ (CP25-CP28) สมรรถนะท่ี 7 สมรรถนะด"านการจัดเตรียมสินค"าและบริการ จํานวน 2 

องค>ประกอบ (CP29-CP30) สมรรถนะท่ี 8 สมรรถนะด"านการขายสินค"าและบริการ จํานวน 4 

องค>ประกอบ (CP31-CP34) สมรรถนะท่ี 9 สมรรถนะด"านการดําเนินการคิดเงิน (ปฏิบัติหน"าท่ี

แคชเชียร>) จํานวน 1 องค>ประกอบ (CP35) สมรรถนะท่ี 10 สมรรถนะด"านกํากับ ควบคุม ตรวจสอบ 

และแก"ปJญหากระบวนการเก่ียวกับการขาย จํานวน 3 องค>ประกอบ (CP36-CP38) 
 
สมรรถนะจากหลักสูตรฐานสมรรถนะของวิทยาลัยเทคโนโลยีป3ญญาภิวัฒน� 
 ผู"วิจัยวิเคราะห>สมรรถนะวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีกจากหลักสูตรฐานสมรรถนะของ

วิทยาลัยเทคโนโลยีปJญญาภิวัฒน> สถานศึกษาท่ีเปVนต"นแบบการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาชีพด"าน

ธุรกิจค"าปลีก หลักสูตรสถานศึกษาใช"หลักการจัดการเรียนรู"แบบใช"งานเปVนฐาน (Work  Based  

Learning) ที่สอดคล"องกับรูปแบบการจัดการเรียนรู"แบบฐานสมรรถนะ (Competency Based 

Learning) รูปแบบการเรียนเปVนแบบทวิภาคี ฝeกปฏิบัติงานในสถานประกอบการท่ีร"านค"าปลีกเซเว�น

อีเลฟเว�น ของบริษัท CP All เปVนเวลา 3 เดือน ในช�วงเวลาดังกล�าวผู"เรียนได"ฝeกงานในสถาน

ประกอบการ โดยมีผู"จัดการร"านและพนักงานเปVนครูพ่ีเลี้ยง ผู"สอนจะทําหน"าท่ีนิเทศผู"เรียนท่ีฝeกงานใน

สถานประกอบการ และเรียนภาคทฤษฎีในห"องเรียนของวิทยาลัยเทคโนโลยีปJญญาภิวัฒน> เปVนเวลา 3 

เดือน ในการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีนั้น วิทยาลัยเทคโนโลยีปJญญาภิวัฒน>ได"สร"างหลักสูตร

ฐานสมรรถนะของสถานศึกษาท่ีสอดคล"องกับสมรรถนะวิชาชีพ เพ่ือวิเคราะห>หน�วยสมรรถนะในแต�ละ

รายวิชาให"สอดคล"องกับสมรรถนะวิชาชีพท่ีผู"เรียนจะต"องนําไปใช"จริงในสถานประกอบการ ผลจาก

การดําเนินงานดังกล�าวทําให"วิทยาลัยเทคโนโลยีปJญญาภิวัฒน>ได"รับรางวัลด"านหลักสูตรการจัดการ

เรียนการสอนด"านฐานสมรรถนะ ผู"วิจัยจึงได"วิเคราะห>สมรรถนะวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีกจากหลักสูตร

สถานศึกษาท่ีสอดคล"องกับสมรรถนะวิชาชีพดังกล�าว ท่ีถือว�าเปVนหลักสูตรต"นแบบ (best practice) 

ด"านการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก รายละเอียดดังนี้ 
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ตารางท่ี 9  แสดงผลการวิเคราะห>สมรรถนะวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีกจากหลักสูตรฐานสมรรถนะของ

สถานศึกษาท่ีสอดคล"องกับสมรรถนะวิชาชีพจากหลักสูตรต"นแบบ 

ท่ี Code สมรรถนะวิชาชีพด�านธุรกิจค�าปลีก สอดคล�อง 

1 PTC 1 
สื่อสารโดยใช"ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอ่ืนใน
ชีวิตประจําวันและในงานอาชีพ 

CP1-CP10 

2 PTC 2 
พัฒนาตนเองและสังคมตามหลักศาสนาและสิทธิหน"าท่ีพลเมือง 
วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ 

CP22-CP24 

3 PTC 3 
พัฒนาตนเอง พัฒนางานอาชีพ และแก"ไขปJญหา โดยใช"หลักการ
กระบวนการด"านสุขศึกษาและพลศึกษา 

CP25-CP28 

4 PTC 4 
ใช"โปรแกรมสําเร็จรูปและระบบสารสนเทศเพ่ือพัฒนางานด"าน
ธุรกิจ 

CP16-CP17 

5 PTC 5 
วางแผนประกอบอาชีพด"านธุรกิจ โดยนําระบบบริหารงาน
คุณภาพและเพ่ิมผลผลิตมาใช"ในองค>กร 

CP18-CP21 

6 PTC 6 
จัดคุณภาพสิ่งแวดล"อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในองค>กร
และชุมชน 

CP25-CP28 

7 PTC 7 
ประยุกต>ใช"หลักการพ้ืนฐานงานอาชีพด"านธุรกิจในการปฏิบัติงาน
และในชีวิตประจําวัน 

CP18-CP21 

8 PTC 8 จําแนกประเภทและโครงสร"างของธุรกิจค"าปลีก CP18-CP21 

9 PTC 9 จัดการงานต"อนรับและให"บริการลูกค"า CP31-CP34 

10 PTC 10 จัดการเอกสารท่ีใช"ในธุรกิจค"าปลีก CP36-CP38 

11 PTC 11 วางแผนดําเนินการส�งเสริมการขายในธุรกิจค"าปลีก CP29-CP30 

12 PTC 12 ตรวจสอบและหามาตรการปiองกันการสูญเสียสินค"าในร"านค"าปลีก CP36-CP38 

13 PTC 13 
เข"าใจหลักการในการดําเนินธุรกิจ ปรัชญา วิสัยทัศน> พันธกิจ 
วัฒนธรรมองค>กร โครงสร"างองค>กร 

CP18-CP21 

14 PTC 14 รู"จักและเข"าใจโครงสร"างสินค"าอย�างละเอียด CP29-CP30 
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ตารางท่ี 9  แสดงผลการวิเคราะห>สมรรถนะวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีกจากหลักสูตรฐานสมรรถนะของ

สถานศึกษาท่ีสอดคล"องกับสมรรถนะวิชาชีพจากหลักสูตรต"นแบบ (ต�อ) 

ท่ี Code สมรรถนะวิชาชีพด�านธุรกิจค�าปลีก สอดคล�อง 

15 PTC 15 
ติดตามและตรวจสอบความสะอาด ความเปVนระเบียบเรียบร"อย
โดยรวมบริเวณหน"าร"านพ้ืนท่ีขายสินค"าและหลังร"านให"เปVนไปตาม
มาตรฐานระบบร"านคุณภาพ  

CP36-CP38 

16 PTC 16 
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักมาตรฐานการบริการแบบ Friendly 
Service (การบริการแบบเปVนมิตร) 

CP31-CP34 

17 PTC 17 
การแก"ปJญหาในการปฏิบัติงานการขายสินค"าและการบริการ
ลูกค"าในร"านให"เปVนไปอย�างเรียบร"อยตามมาตรฐานการบริการ
แบบ Friendly Service 

CP31-CP34 

18 PTC 18 รักษาความสะอาดของร"านตามสุขอนามัย CP36-CP38 

19 PTC 19 ดําเนินการขายสินค"าและบริการ CP31-CP34 

20 PTC 20 ตรวจสอบคุณภาพสินค"าและอุปกรณ>การขาย CP36-CP38 

21 PTC 21 ปฏิบัติงานตามระบบ Store Assortment CP36-CP38 

22 PTC 22 ควบคุมการจัดการสินค"าตามหลักการ FIFO (First in First out) CP36-CP38 

23 PTC 23 
จําแนกประเภทสินค"าใหม�และสินค"าส�งเสริมการขายต�างๆ เพ่ือ
การให"ข"อมูลท่ีถูกต"องกับลูกค"า 

CP29-CP30 

24 PTC 24 
ตรวจรับและควบคุมสื่อโฆษณาต�างๆ ท่ีเข"ามาในร"านแต�ละรอบให"
ครบถ"วนและถูกต"อง 

CP29-CP30 

25 PTC 25 
ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพของสินค"าภายในร"านและ
ตรวจสอบให"เปVนไปตามมาตรฐาน 

CP36-CP38 

26 PTC 26 
บันทึกและตรวจสอบการบันทึกข"อมูลของอุปกรณ>การขาย 
รวมถึงอุณหภูมิพ้ืนท่ีขายเพ่ือรักษาคุณภาพของสินค"าภายในร"าน 

CP36-CP38 

27 PTC 27 ตรวจสอบเงินสดในเครื่อง POS CP35 

28 PTC 28 เตรียมเงินสํารองทอนให"เพียงพอต�อยอดขาย CP35 

29 PTC 29 ตรวจสอบผลเงินสดขาด-เกินใน Shift Survey CP35 

30 PTC 30 ตรวจสอบและส�งข"อมูลเอกสารทางการเงิน CP35 
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ตารางท่ี 9  แสดงผลการวิเคราะห>สมรรถนะวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีกจากหลักสูตรฐานสมรรถนะของ

สถานศึกษาท่ีสอดคล"องกับสมรรถนะวิชาชีพจากหลักสูตรต"นแบบ (ต�อ) 

ท่ี Code สมรรถนะวิชาชีพด�านธุรกิจค�าปลีก สอดคล�อง 

31 PTC 31 
ตรวจสอบและควบคุมสินค"าคงเหลือท้ังร"านให"อยู�ในปริมาณท่ี
เหมาะสมกับยอดขาย 

CP35 

32 PTC 32 งานออกใบกํากับภาษีสําหรับ 7-11 ร"านค"าปลีก CP35 

33 PTC 33 งานสุ�มตรวจปริมาณของสินค"าและคุณภาพสินค"าทุกกลุ�มสินค"า 
(Audit สินค"า) 

CP36-CP38 

34 PTC 34 การวิเคราะห>ข"อมูลทางสถิติท่ีเก่ียวข"องกับยอดขายของร"าน CP36-CP38 

35 PTC 35 
สร"างความสัมพันธ>และความพึงพอใจให"กับลูกค"าท่ีเข"ามารับ
บริการในร"าน 

CP31-CP34 

36 PTC 36 จัดการดูแลลูกค"าและตลาด CP31-CP34 

37 PTC 37 การบริการการขายประจําผลัด CP31-CP34 

38 PTC 38 บทบาทของผู"ช�วยผู"จัดการกับการสอนงานพนักงานในร"าน CP31-CP34 

39 PTC 39 การทํางานเปVนทีม CP31-CP34 

 

 จากตารางพบว�า สมรรถนะวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีกจากหลักสูตรฐานสมรรถนะของ

สถานศึกษาท่ีสอดคล"องกับสมรรถนะวิชาชีพจากหลักสูตรต"นแบบ สามารถจําแนกได"ดังนี้ สมรรถนะท่ี 

1 สมรรถนะด"านภาษา สอดคล"องกับหลักสูตรต"นแบบ 1 องค>ประกอบ คือ PTC1 สมรรถนะท่ี 2 

สมรรถนะด"านกระบวนการคณิตศาสตร> ไม�มีองค>ประกอบท่ีสอดคล"องกับหลักสูตรต"นแบบ สมรรถนะ

ท่ี 3 สมรรถนะด"านเทคโนโลยี สอดคล"องกับหลักสูตรต"นแบบ 1 องค>ประกอบ คือ PTC4 สมรรถนะท่ี 

4 สมรรถนะด"านหลักการธุรกิจ สอดคล"องกับหลักสูตรต"นแบบ 4 องค>ประกอบ คือ PTC5, 7, 8, 13 

สมรรถนะท่ี 5 สมรรถนะด"านศาสนาวัฒนธรรม สอดคล"องกับหลักสูตรต"นแบบ 1 องค>ประกอบ คือ 

PTC2 สมรรถนะท่ี 6 สมรรถนะด"านความปลอดภัยในการทํางาน สอดคล"องกับหลักสูตรต"นแบบ 2 

องค>ประกอบ คือ PTC3, 6 สมรรถนะท่ี 7 สมรรถนะด"านการจัดเตรียมสินค"าและบริการ สอดคล"อง

กับหลักสูตรต"นแบบ 4 องค>ประกอบ คือ PTC11, 14, 23, 24 สมรรถนะท่ี 8 สมรรถนะด"านการขาย

สินค"าและบริการ สอดคล"องกับหลักสูตรต"นแบบ 8 องค>ประกอบ คือ PTC16, 17, 19, 35, 37, 38, 

39 สมรรถนะท่ี 9 สมรรถนะด"านการดําเนินการคิดเงิน (ปฏิบัติหน"าท่ีแคชเชียร>) สอดคล"องกับ

หลักสูตรต"นแบบ 6 องค>ประกอบ คือ PTC27-32 สมรรถนะท่ี 10 สมรรถนะด"านกํากับ ควบคุม 
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ตรวจสอบ และแก"ปJญหากระบวนการเกี่ยวกับการขาย สอดคล"องกับหลักสูตรต"นแบบ 11 

องค>ประกอบ คือ PTC10, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 33, 34 
 
สมรรถนะจากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาพณิชยกรรม 

สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานธุรกิจค�าปลีก 
 ผู"วิจัยวิเคราะห>สมรรถนะวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีกจากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานธุรกิจค"าปลีก ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 10  แสดงผลการวิเคราะห>สมรรถนะวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีกจากหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานธุรกิจ

ค"าปลีก  

ท่ี Code สมรรถนะวิชาชีพด�านธุรกิจค�าปลีก 
สอดคล�อง 

CP 
สอดคล�อง 

PTC 

1 V1 

คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ความเสียสละ 
ความซ่ือสัตย>สุจริต ความกตัญtูกตเวที ความอดกลั้น การ
ละเว"นสิ่งเสพติดและการพนัน การมีจิตสํานึกและเจตคติท่ี
ดีต�อวิชาชีพและสังคม 

22-24 2 

2 V2 
พฤติกรรมลักษณะนิสัย ความมีวินัย ความรับผิดชอบ 
ความมีมนุษยสัมพันธ> ความเชื่อม่ันในตนเอง ความรัก
สามัคคี ความขยัน ประหยัด อดทน การพ่ึงตนเอง 

22-24 2 

3 V3 
ทักษะทางปJญญา ความรู"ในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝuรู" 
ความคิดริเริ่มสร"างสรรค> ความสามารถในการคิดวิเคราะห> 

11-15 - 

4 V4 
สื่อสารโดยใช"ภาษาไทยและภาษาต�างประเทศใน
ชีวิตประจําวันและในงานอาชีพ 

1-10 1 

5 V5 
แก"ไขปJญหาในงานอาชีพโดยใช"หลักการและกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร>และคณิตศาสตร> 

11-15 - 

6 V6 
ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม ค�านิยม จริยธรรม
ทางสังคมและสิทธิหน"าท่ีพลเมือง 

22-24 2 
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ตารางท่ี 10  แสดงผลการวิเคราะห>สมรรถนะวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีกจากหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานธุรกิจ

ค"าปลีก (ต�อ) 

ท่ี Code สมรรถนะวิชาชีพด�านธุรกิจค�าปลีก 
สอดคล�อง 

CP 
สอดคล�อง 

PTC 

7 V7 
พัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัยโดยใช"หลักการและ
กระบวนการด"านสุขศึกษาและพลศึกษา 

25-28 3,6 

8 V8 
ดําเนินงานจัดการธุรกิจ ระบบบริหารงานคุณภาพ เพ่ิม
ผลผลิตขององค>กร สิ่งแวดล"อม อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยพัฒนาตนเองและสังคม 

25-28 3,6 

9 V9 ใช"คอมพิวเตอร>และสารรสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 16-17 4 

10 V10 
พัฒนาบุคลิกภาพให"มีความเหมาะสมกับคุณลักษณะของ
สาขาวิชาชีพธุรกิจค"าปลีก 

25-28 3,6 

11 V11 
ประยุกต>ใช"ทักษะพ้ืนฐานอาชีพด"านธุรกิจในการปฏิบัติงาน
และในชีวิตประจําวัน 

18-21 5,7,8,13 

12 V12 จําแนกประเภทและโครงสร"างของธุรกิจค"าปลีก 18-21 5,7,8,13 

13 V13 
ประยุกต>ใช"หลักการพ้ืนฐานงานอาชีพด"านธุรกิจ ในการ
ปฏิบัติงานและในชีวิตประจําวัน 

18-21 5,7,8,13 

14 V14 บริการงานลูกค"าสัมพันธ> 

31-34 16, 17, 
19, 35, 
37, 38, 

39 

15 V15 ใช"เอกสารต�างๆ ในการปฏิบัติงานธุรกิจค"าปลีก 

36-38 10, 12, 
15, 18, 
20, 21, 
22, 25, 
26, 33, 

34 
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ตารางท่ี 10  แสดงผลการวิเคราะห>สมรรถนะวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีกจากหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานธุรกิจ

ค"าปลีก (ต�อ) 

ท่ี Code สมรรถนะวิชาชีพด�านธุรกิจค�าปลีก 
สอดคล�อง 

CP 
สอดคล�อง 

PTC 

16 V16 

จัดแสดงสินค"าและจัดเรียงสินค"าเพ่ือการส�งเสริมการขาย
ในธุรกิจค"าปลีก 

31-34 16, 17, 
19, 35, 
37, 38, 

39 

17 V17 
ใช"เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานได"อย�างเหมาะสมกับสถาน
ประกอบการ 

16-17 4 

18 V18 
ตรวจสอบและหามาตรการปiองกันการสูญเสียสินค"าใน
ธุรกิจค"าปลีก 

36-38 10, 12, 
15, 18, 
20, 21, 
22, 25, 
26, 33, 

34 

 

 จากตารางพบว�า สมรรถนะวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีกจากหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานธุรกิจค"าปลีกท่ี

สอดคล"องกับหลักสูตรต"นแบบและหลักสูตรสถานศึกษา จําแนกได"ตามสมรรถนะท่ีวิเคราะห>ดังนี้ 

สมรรถนะท่ี 1 สมรรถนะด"านภาษา สอดคล"องกับหลักสูตรต"นแบบและหลักสูตรสถานศึกษา 1 

องค>ประกอบ คือ V4 สมรรถนะท่ี 2 สมรรถนะด"านกระบวนการคณิตศาสตร> สอดคล"องกับหลักสูตร

ต"นแบบและหลักสูตรสถานศึกษา 2 องค>ประกอบ คือ V3, 5 สมรรถนะท่ี 3 สมรรถนะด"านเทคโนโลยี 

สอดคล"องกับหลักสูตรต"นแบบและหลักสูตรสถานศึกษา 2 องค>ประกอบ คือ V9, 17 สมรรถนะท่ี 4 

สมรรถนะด"านหลักการธุรกิจ สอดคล"องกับหลักสูตรต"นแบบและหลักสูตรสถานศึกษา 3 องค>ประกอบ 

คือ V11, 12, 13 สมรรถนะท่ี 5 สมรรถนะด"านศาสนาวัฒนธรรม สอดคล"องกับหลักสูตรต"นแบบและ

หลักสูตรสถานศึกษา 3 องค>ประกอบ คือ V1, 2, 6 สมรรถนะท่ี 6 สมรรถนะด"านความปลอดภัยใน

การทํางาน สอดคล"องกับหลักสูตรต"นแบบและหลักสูตรสถานศึกษา 3 องค>ประกอบ คือ V7, 8, 10 

สมรรถนะท่ี 7 สมรรถนะการจัดเตรียมสินค"าและบริการ ไม�มีองค>ประกอบท่ีสอดคล"องกับหลักสูตร
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สถานศึกษา สมรรถนะท่ี 8 สมรรถนะด"านการขายสินค"าและบริการ สอดคล"องกับหลักสูตรต"นแบบ

และหลักสูตรสถานศึกษา 2 องค>ประกอบ คือ V14, 16 สมรรถนะท่ี 9 สมรรถนะด"านการดําเนินการ

คิดเงิน (ปฏิบัติหน"าท่ีแคชเชียร>) ไม�มีองค>ประกอบท่ีสอดคล"องกับหลักสูตรสถานศึกษา สมรรถนะท่ี 

10 สมรรถนะด"านกํากับ ควบคุม ตรวจสอบ และแก"ปJญหากระบวนการเก่ียวกับการขาย สอดคล"อง

กับหลักสูตรต"นแบบและหลักสูตรสถานศึกษา 2 องค>ประกอบ คือ V15, 18 

 

ผลการสังเคราะห�สมรรถนะวิชาชีพด�านธุรกิจค�าปลีก 

 จากการวิเคราะห>สมรรถนะวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีกจากหลักสูตรต"นแบบ 3 หลักสูตร 

ได"แก�  1) หลักสูตรฐานสมรรถนะเพ่ือพัฒนาผู"เรียนท่ีตรงตามความต"องการของสถานประกอบการ 

2) หลักสูตรฐานสมรรถนะของวิทยาลัยเทคโนโลยีปJญญาภิวัฒน> 3) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาพณิชกรรม สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานธุรกิจค"าปลีก ทําให"ทราบข"อมูลพ้ืนฐานท่ีเปVน

สมรรถนะวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีกของผู"เรียนท่ีหลักสูตรกําหนด ผู"วิจัยใช"ข"อมูลดังกล�าวเปVนจุดเริ่มต"น

ในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครู ตามแนวคิดของครูต"นแบบ (master 

teacher) ครูท่ีดีต"องทราบเปiาหมายและพัฒนาผู"เรียนให"บรรลุผลตามท่ีเปiาหมายกําหนด ท้ังนี้ ครูท่ี

เก�งจะสามารถพัฒนานักเรียนให"เก�งได" ผู"วิจัยนํามาสังเคราะห>ให"เปVนสมรรถนะวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก 

ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 11  สรุปผลการสังเคราะห>สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภท

สมรรถนะหลัก (Core Competency) จากหลักสูตรต"นแบบ 3 แหล�ง 

ท่ี สมรรถนะหลัก (Core  Competency) 
หลักสูตรต�นแบบ 

CP PTC V 

1 ด"านภาษาเพ่ืองานอาชีพ CP1 – CP10 PTC1 V4 

2 ด"านกระบวนการคณิตศาสตร>ในงานอาชีพ CP11 – CP15 - V3,5 

3 ด"านเทคโนโลยีสําหรับปฏิบัติงานอาชีพ CP16 – CP17 PTC4 V9,17 

4 ด"านหลักการธุรกิจค"าปลีก CP18 – CP21 PTC5,7,8,13 V11,12,13 

5 ด"านการปฏิบัติตามหลักศาสนาวัฒนธรรม CP22 – CP24 PTC2 V1,2,6 

*V หลักสูตรประกาศนีบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพณิชกรรม สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานธุรกิจค"าปลีก 
*CP หลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนาผู"เรียนท่ีตรงตามความต"องการของสถานประกอบการ 
*PTC หลักสูตรฐานสมรรถนะของวิทยาลัยเทคโนโลยีปJญญาภิวัฒน> 
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 จากตาราง ผู"วิจัยสังเคราะห>สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก 

ประเภทสมรรถนะหลัก (Core Competency) ได"จํานวน 5 สมรรถนะ คือ สมรรถนะท่ี 1 ด"านภาษา

เพ่ืองานอาชีพ สมรรถนะท่ี 2 ด"านกระบวนการคณิตศาสตร>ในงานอาชีพ สมรรถนะท่ี 3 ด"าน

เทคโนโลยีสําหรับปฏิบัติงานอาชีพ สมรรถนะท่ี 4 ด"านหลักการธุรกิจค"าปลีก สมรรถนะท่ี 5 ด"านการ

ปฏิบัติตามหลักศาสนาวัฒนธรรม  

 

ตารางท่ี 12  สรุปผลการสังเคราะห>สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภท

สมรรถนะวิชาชีพ (Professional Competency) จากหลักสูตรต"นแบบ 3 แหล�ง 

ท่ี 
สมรรถนะวิชาชีพ (Professional 

Competency) 
หลักสูตรต�นแบบ 

CP PTC V 

1 ด"านความปลอดภัยในการทํางาน 25-28 3,6 7,8,10 

2 ด"านการจัดเตรียมสินค"าและบริการ 29-30 11,14,23,24 - 

3 ด"านการขายสินค"าและบริการ 31-34 16,17,19,35, 
37,38,39 

14,16 

4 ด"านการดําเนินการคิดเงิน (ปฏิบัติหน"าท่ี
แคชเชียร>) 

35 27-32 - 

5 ด"านกํากับ ควบคุม ตรวจสอบและแก"ปJญหา
กระบวนการเก่ียวกับการขาย 

36-38 10,12,15,18, 
20,21,22,25, 
26,33,34 

15,18 

*V หลักสูตรประกาศนีบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพณิชกรรม สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานธุรกิจค"าปลีก 
*CP หลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนาผู"เรียนท่ีตรงตามความต"องการของสถานประกอบการ 
*PTC หลักสูตรฐานสมรรถนะของวิทยาลัยเทคโนโลยีปJญญาภิวัฒน> 

 

 จากตาราง ผู"วิจัยสังเคราะห>สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก 

ประเภทสมรรถนะวิชาชีพ (Professional Competency) ได"จํานวน 5 สมรรถนะ คือ สมรรถนะท่ี 1 

ด"านความปลอดภัยในการทํางาน สมรรถนะท่ี 2 ด"านการจัดเตรียมสินค"าและบริการ สมรรถนะท่ี 3 

ด"านการขายสินค"าและบริการ สมรรถนะท่ี 4 ด"านการดําเนินการคิดเงิน (ปฏิบัติหน"าท่ีแคชเชียร>) 

สมรรถนะท่ี 5 ด"านการกํากับ ควบคุม ตรวจสอบและแก"ปJญหากระบวนการเก่ียวกับการขาย 
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ผลการสัมภาษณ�ผู�ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด�านธุรกิจค�าปลีก 

 ผู"วิจัยนําสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีกไปสัมภาษณ>

ผู"ทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 คน (รายชื่อตามภาคผนวก ก) เพ่ือให"ผู"เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นและ

พิจารณาตรวจสอบข"อมูลเก่ียวกับสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก 

ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพท่ีผู"วิจัยสังเคราะห>ว�ามีความเหมาะสมและสอดคล"องกับ

การจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีกในปJจจุบัน ผลการสัมภาษณ>ผู"เชี่ยวชาญ มีดังนี้ 

 ข"อมูลท่ีผู"วิจัยวิเคราะห>แล"วนํามาสังเคราะห>เปVนสมรรถนะวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีกมี

ความเหมาะสมและเพียงพอสําหรับการนํามาวิเคราะห>และสังเคราะห> เนื่องจากผู"วิจัยนําข"อมูล

หลักสูตรต"นแบบ (best practice) 3 แหล�ง “เรามีหลักสูตรท่ีดีอยู�แล"ว ไม�ว�าจะเปVนหลักสูตร

สถานศึกษาท่ีได"กลั่นกรองและพัฒนามาเปVนแผนการจัดการเรียนรู"ท่ีเน"นฐานสมรรถนะ ทําให"เราเปVน

ต"นแบบด"านการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคีด"านธุรกิจค"าปลีกของประเทศ” (กิตติ รัตนราษี, 

2557)  

 สมรรถนะหลัก ควรเพ่ิมสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนแบบใช"งานเปVนฐาน (Work 

Based Learning) และการจัดการเรียนการสอนบูรณาการแบบสหวิทยาการ (Multidisciplinary 

Learning) “ปJจจุบันวิทยาลัยเทคโนโลยีปJญญาภิวัฒน>จัดการเรียนการสอนโดยใช"การบูรณาการ

แบบสหวิทยาการ เพ่ือให"ผู"เรียนสามารถนําความรู"ภาคทฤษฎีไปประยุกต>ใช"กับการฝeกประสบการณ>ใน

ร"านค"าปลีกได" ดังนั้นผู"สอนต"องมีความสามารถในการสอนแบบบูรณาการ ให"ผู"เรียนจะได"นําความรู"ไป

ประยุกต>ใช"ได"” (กิตติภูมิ พานทอง, 2557) 

 ผู"วิจัยนําข"อมูลท่ีได"จากการวิเคราะห>มาปรับปรุงและจัดเรียงสมรรถนะวิชาชีพด"านธุรกิจ

ค"าปลีกให"มีความชัดเจน สมบูรณ>ยิ่งข้ึน จากนั้นนําประเด็นท่ีได"มาสร"างเปVนแบบสอบถามสําหรับเก็บ

ข"อมูลกับผู"สอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก สรุปสมรรถนะท่ีผู"ทรงคุณวุฒิให"คําแนะนํา  

 สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลัก 

(Core Competency) ตามความคิดเห็นของผู"ทรงคุณวุฒิ มี 7 องค>ประกอบ ได"แก� 1) ด"านภาษาเพ่ือ

งานอาชีพ 2) ด"านกระบวนการคณิตศาสตร>ในงานอาชีพ 3) ด"านเทคโนโลยีสําหรับปฏิบัติงานอาชีพ       

4) ด"านการปฏิบัติตามหลักศาสนาวัฒนธรรม 5) ด"านการจัดการเรียนรู" 6) ด"านการสอนแบบเน"นฐาน

สมรรถนะ และ 7) ด"านการทํางานเปVนทีม โดยสมรรถนะท่ี 4 ด"านหลักการธุรกิจค"าปลีกให"ย"ายไปจัด

อยู�ในกลุ�มสมรรถนะวิชาชีพ  

 สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะวิชาชีพ 

(Professional Competency) ตามความคิดเห็นของผู"ทรงคุณวุฒิ มี 11 องค>ประกอบ ได"แก� 1) ด"าน

การจัดเตรียมสินค"าและบริการ 2) ด"านบริการงานลูกค"าสัมพันธ> 3) ด"านการใช"เอกสารต�างๆ ในธุรกิจ
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ค"าปลีก 4) ด"านการจัดแสดงสินค"าและจัดเรียงสินค"า 5) ด"านการส�งเสริมการขายในธุรกิจค"าปลีก 

6) ด"านดําเนินการคิดเงิน (ปฏิบัติหน"าท่ีแคชเชียร>) 7) ด"านการตรวจสอบและหามาตรการปiองกันการ

สูญเสียสินค"า 8) ด"านความปลอดภัยในการทํางาน 9) ด"านหลักการและโครงสร"างธุรกิจค"าปลีก 

10) ด"านการใช"ทักษะอาชีพประยุกต>ในการปฏิบัติงาน และ 11) ด"านการบริหารระบบงานคุณภาพใน

ธุรกิจค"าปลีก 

 

ผลการสอบถามความคิดเห็นของผู�สอนเก่ียวกับสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด�าน
ธุรกิจค�าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพและวิเคราะห�องค�ประกอบด�วยวิธี
ตัวประกอบหลัก  
 จากการสัง เคราะห>สมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ และนําไปสัมภาษณ>

ผู"ทรงคุณวุฒิ ผู"วิจัยต"องการทราบว�าสมรรถนะท่ีพัฒนาข้ึนมีความเหมาะสมกับบริบทการจัดการเรียน

การสอนปJจจุบันหรือไม� จึงดําเนินการสอบถามผู"สอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก โดยการสอบถามผู"สอน

และวิเคราะห>องค>ประกอบโดยการสกัดตัวประกอบด"วยวิธีตัวประกอบหลักของสมรรถนะการจัดการ

เรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ ซ่ึงสมรรถนะ

หลักมี 7 องค>ประกอบ และสมรรถนะวิชาชีพมี 11 องค>ประกอบ เกณฑ>ในการพิจารณาตัวประกอบ 

คือ มีค�าไอแกน (Eigenvalue) ต้ังแต� 1.000 ข้ึนไป มีค�าน้ําหนักตัวประกอบ (Factor Loading) ต้ังแต� 

0.700 ข้ึนไป สําหรับสมรรถนะท่ีมีองค>ประกอบตามเกณฑ> มีดังนี้ 

 

ตารางท่ี 13  แสดงการเลือกสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภท

สมรรถนะหลักท่ีมีน้ําหนักตัวประกอบตามเกณฑ>ท่ีกําหนด 

Variable Factor 1 Factor 2 Factor 3 

C1 ด"านภาษาเพ่ืองานอาชีพ .254 -.777 .729 

C2 ด"านกระบวนการคณิตศาสตร>ในงานอาชีพ -.732 .702 -.198 

C3 ด"านเทคโนโลยีสําหรับปฏบัิติงานอาชีพ .725 -.270 .419 

C4 ด"านการปฏิบัติตามหลักศาสนาวัฒนธรรม .775 .036 .682 

C5 ด"านการจัดการเรียนรู" -.013 -.780 .801 
C6 ด"านการสอนแบบเน"นฐานสมรรถนะ .621 .745 .096 

C7 ด"านการทํางานเปVนทีม .716 .260 -.815 
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 จากตารางพบว�า ผลการวิเคราะห>องค>ประกอบโดยการสกัดตัวประกอบด"วยวิธีตัว

ประกอบหลักของสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลัก 

เม่ือสกัดตัวประกอบ (Factor Extraction) ด"วยวิธีแวริแมกซ> ได"สมรรถนะ 3 องค>ประกอบ มี

องค>ประกอบท่ีมีค�าน้ําหนักองค>ประกอบ (Factor Loading) เรียงลําดับจากมากไปน"อย ดังนี้ 

สมรรถนะหลักท่ี 1 สมรรถนะด"านการพัฒนาตนและองค>ประกอบ C4 ด"านการปฏิบัติตามหลักศาสนา

วัฒนธรรม (.775) C3 ด"านเทคโนโลยีสําหรับปฏิบัติงานอาชีพ (.725) C7 ด"านการทํางานเปVนทีม 

(.716) สมรรถนะหลักท่ี 2 สมรรถนะด"านการจัดการเรียนรู"ตามหลักการ C6 ด"านการสอนแบบเน"น

ฐานสมรรถนะ (.745) C2 ด"านกระบวนการคณิตศาสตร>ในงานอาชีพ (.702) สมรรถนะหลักท่ี 3 ด"าน

การสื่อสารเพ่ือเสริมสร"างการทํางานเปVนทีม C5 ด"านการจัดการเรียนรู" (.729) C1 ด"านภาษาเพ่ืองาน

อาชีพ (.729)  

 

ตารางท่ี 14  แสดงการเลือกสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภท

สมรรถนะวิชาชีพท่ีมีน้ําหนักตัวประกอบตามเกณฑ>ท่ีกําหนด 

Variable Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 

P1 ด"านการจัดเตรียมสินค"าและบริการ .801 .196 .012 .134 

P2 ด"านบริการงานลูกค"าสัมพันธ> .097 .885 -.842 -.101 

P3 ด"านการใช"เอกสารต�างๆ ในธุรกิจค"าปลีก .495 .600 -.053 .761 

P4 ด"านการจัดแสดงสินค"าและจัดเรียงสินค"า .810 -.106 .353 -.082 

P5 ด"านการส�งเสริมการขายในธุรกิจค"าปลีก .865 .272 .146 .043 

P6 ด"านดําเนินการคิดเงิน (ปฏิบัติหน"าท่ี
แคชเชียร>) 

.015 .773 -.788 .306 

P7 ด"านการตรวจสอบและหามาตรการ
ปiองกันการสูญเสียสินค"า 

.013 .449 -.110 -.775 

P8 ด"านความปลอดภัยในการทํางาน .175 -.294 .206 -.801 

P9 ด"านหลักการและโครงสร"างธุรกิจค"าปลีก -.676 .183 .763 .088 

P10 ด"านการใช"ทักษะอาชีพประยุกต>ในการ
ปฏิบัติงาน 

.371 -.793 .905 .175 

P11 ด"านการบริหารระบบงานคุณภาพใน
ธุรกิจค"าปลีก 

.092 -.820 .183 -.160 
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 จากตารางพบว�า ผลการวิเคราะห>องค>ประกอบโดยการสกัดตัวประกอบด"วยวิธีตัว

ประกอบหลักของสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะ

วิชาชีพ เม่ือสกัดตัวประกอบ (Factor Extraction) ด"วยวิธีแวริแมกซ> ได"สมรรถนะ 4 องค>ประกอบ 

โดยองค>ประกอบท่ีมีค�าน้ําหนักองค>ประกอบ (Factor Loading) เรียงลําดับจากมากไปน"อย ดังนี้ 

สมรรถนะวิชาชีพท่ี 1 สมรรถนะด"านการขายสินค"าในธุรกิจค"าปลีก P5 ด"านการส�งเสริมการขายใน

ธุรกิจค"าปลีก (.865) P4 ด"านการจัดแสดงสินค"าและจัดเรียงสินค"า (.810) P1 ด"านการจัดเตรียมสินค"า

และบริการ (.801) สมรรถนะวิชาชีพท่ี 2 สมรรถนะด"านการบริการลูกค"าในธุรกิจค"าปลีก P2 ด"านการ

บริการงานลูกค"าสัมพันธ> (.885) P6 ด"านการดําเนินงานคิดเงิน (ปฏิบัติหน"าท่ีแคชเชียร>) (.773) 

สมรรถนะวิชาชีพท่ี 3 สมรรถนะด"านบริหารระบบคุณภาพในธุรกิจค"าปลีก P10 ด"านการบริหารระบบ

คุณภาพในธุรกิจค"าปลีก (.905) P9 ด"านหลักการและโครงสร"างธุรกิจค"าปลีก (.763) สมรรถนะวิชาชีพ

ท่ี 4 สมรรถนะด"านการใช"เอกสารในธุรกิจค"าปลีก P3 ด"านการใช"เอกสารต�างๆ ในธุรกิจค"าปลีก (.761) 

 
สรุปผลการวิเคราะห�ข�อมูลในข้ันตอนท่ี 1 (R1) การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน
วิชาชีพด�านธุรกิจค�าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ  
 การวิเคราะห>ข"อมูลในข้ันตอนนี้ มีวัตถุประสงค>เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการ
สอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ ผู"วิจัยสังเคราะห>ข"อมูล
จากหลักสูตรต"นแบบ (best  practice) 3 แหล�ง ได"แก� 1) หลักสูตรฐานสมรรถนะเพ่ือพัฒนาผู"เรียนท่ี
ตรงตามความต"องการของสถานประกอบการ 2) หลักสูตรฐานสมรรถนะของวิทยาลัยเทคโนโลยี
ปJญญาภิวัฒน> และ 3) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาพณิชยกรรม 
สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานธุรกิจค"าปลีก นําสมรรถนะที่ได"มาสังเคราะห>เปVนสมรรถนะการจัด 
การเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ จากนั้น
สัมภาษณ>ผู"ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับสมรรถนะท่ีสร"างข้ึน แล"วนํามาปรับปรุงแก"ไข สร"างแบบสอบถามผู"สอน 
เก็บข"อมูลกับผู"สอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก วิเคราะห>องค>ประกอบโดยการสกัดตัวประกอบด"วยวิธีตัว
ประกอบหลัก (PCA) ได"ผลตามลําดังดังนี้ 

1. ผลการสังเคราะห>สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก 
ประเภทสมรรถนะหลัก (Core Competency) มีจํานวน 5 สมรรถนะ คือ สมรรถนะท่ี 1 ด"านภาษา
เพ่ืองานอาชีพ สมรรถนะท่ี 2 ด"านกระบวนการคณิตศาสตร>ในงานอาชีพ สมรรถนะท่ี 3 ด"าน
เทคโนโลยีสําหรับปฏิบัติงานอาชีพ สมรรถนะท่ี 4 ด"านหลักการธุรกิจค"าปลีก สมรรถนะท่ี 5 ด"านการ
ปฏิบัติตามหลักศาสนาวัฒนธรรม ประเภทสมรรถนะวิชาชีพ (Professional Competency) ได"
จํานวน 5 สมรรถนะ คือ สมรรถนะท่ี 1 ด"านความปลอดภัยในการทํางาน สมรรถนะท่ี 2 ด"านการ



156 

 

จัดเตรียมสินค"าและบริการ สมรรถนะท่ี 3 ด"านการขายสินค"าและบริการ สมรรถนะท่ี 4 ด"านการ
ดําเนินการคิดเงิน (ปฏิบัติหน"าท่ีแคชเชียร>) สมรรถนะท่ี 5 ด"านการกํากับ ควบคุม ตรวจสอบและ
แก"ปJญหากระบวนการเก่ียวกับการขาย 

2. ผลการสัมภาษณ>ผู"ทรงคุณวุฒิสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจ
ค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลัก (Core Competency) ประกอบด"วย 7 องค>ประกอบ ได"แก� 1) ด"าน
ภาษาเพ่ืองานอาชีพ 2) ด"านกระบวนการคณิตศาสตร>ในงานอาชีพ 3) ด"านเทคโนโลยีสําหรับ
ปฏิบัติงานอาชีพ 4) ด"านการปฏิบัติตามหลักศาสนาวัฒนธรรม 5) ด"านการจัดการเรียนรู" 6) ด"านการ
สอนแบบเน"นฐานสมรรถนะ และ 7) ด"านการทํางานเปVนทีม โดยสมรรถนะท่ี 4 ด"านหลักการธุรกิจ         
ค"าปลีกให"ย"ายไปจัดอยู�ในกลุ�มสมรรถนะวิชาชีพ ประเภทสมรรถนะวิชาชีพ (Professional 
Competency) มี 11 องค>ประกอบ ได"แก� 1) ด"านการจัดเตรียมสินค"าและบริการ 2) ด"านบริการงาน
ลูกค"าสัมพันธ> 3) ด"านการใช"เอกสารต�างๆ ในธุรกิจค"าปลีก 4) ด"านการจัดแสดงสินค"าและจัดเรียง
สินค"า 5) ด"านการส�งเสริมการขายในธุรกิจค"าปลีก 6) ด"านดําเนินการคิดเงิน (ปฏิบัติหน"าท่ีแคชเชียร>) 
7) ด"านการตรวจสอบและหามาตรการปiองกันการสูญเสียสินค"า 8) ด"านความปลอดภัยในการทํางาน 
9) ด"านหลักการและโครงสร"างธุรกิจค"าปลีก 10) ด"านการใช"ทักษะอาชีพประยุกต>ในการปฏิบัติงาน 
และ 11) ด"านการบริหารระบบงานคุณภาพในธุรกิจค"าปลีก 

3. ผลการสอบถามผู"สอนและนําข"อมูลมาวิเคราะห>องค>ประกอบโดยการสกัดตัว
ประกอบด"วยวิธีตัวประกอบหลักของสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก 
ประเภทสมรรถนะหลัก (Core Competency) เมื่อสกัดตัวประกอบ (Factor Extraction) ด"วยวิธี 
แวริแมกซ> ได"สมรรถนะ 3 องค>ประกอบ มีองค>ประกอบท่ีมีค�าน้ําหนักองค>ประกอบ (Factor 
Loading) เรียงลําดับจากมากไปน"อย ดังนี้ สมรรถนะหลักท่ี 1 สมรรถนะด"านการพัฒนาตนและ
องค>ประกอบ C4 ด"านการปฏิบัติตามหลักศาสนาวัฒนธรรม (.775) C3 ด"านเทคโนโลยีสําหรับ
ปฏิบัติงานอาชีพ (.725) C7 ด"านการทํางานเปVนทีม (.716) สมรรถนะหลักท่ี 2 สมรรถนะด"านการ
จัดการเรียนรู"ตามหลักการ C6 ด"านการสอนแบบเน"นฐานสมรรถนะ (.745) C2 ด"านกระบวนการ
คณิตศาสตร>ในงานอาชีพ (.702) สมรรถนะหลักท่ี 3 ด"านการสื่อสารเพ่ือเสริมสร"างการทํางานเปVนทีม 
C5 ด"านการจัดการเรียนรู" (.729) C1 ด"านภาษาเพ่ืองานอาชีพ (.729) ประเภทสมรรถนะวิชาชีพ 
(Professional Competency) เม่ือสกัดตัวประกอบ (Factor Extraction) ด"วยวิธีแวริแมกซ> ได"
สมรรถนะ 4 องค>ประกอบ โดยองค>ประกอบท่ีมีค�าน้ําหนักองค>ประกอบ (Factor Loading) 
เรียงลําดับจากมากไปน"อย ดังนี้ สมรรถนะวิชาชีพท่ี 1 สมรรถนะด"านการขายสินค"าในธุรกิจค"าปลีก 
P5 ด"านการส�งเสริมการขายในธุรกิจค"าปลีก (.865) P4 ด"านการจัดแสดงสินค"าและจัดเรียงสินค"า 
(.810) P1 ด"านการจัดเตรียมสินค"าและบริการ (.801) สมรรถนะวิชาชีพท่ี 2 สมรรถนะด"านการบริการ
ลูกค"าในธุรกิจค"าปลีก P2 ด"านการบริการงานลูกค"าสัมพันธ> (.885) P6 ด"านการดําเนินงานคิดเงิน 
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(ปฏิบัติหน"าท่ีแคชเชียร>) (.773) สมรรถนะวิชาชีพท่ี 3 สมรรถนะด"านบริหารระบบคุณภาพในธุรกิจ 
ค"าปลีก P10 ด"านการบริหารระบบคุณภาพในธุรกิจค"าปลีก (.905) P9 ด"านหลักการและโครงสร"าง
ธุรกิจค"าปลีก (.763) สมรรถนะวิชาชีพท่ี 4 สมรรถนะด"านการใช"เอกสารในธุรกิจค"าปลีก P3 ด"านการ
ใช"เอกสารต�างๆ ในธุรกิจค"าปลีก (.761) 
 

ตอนท่ี 2 ผลการพัฒนาตัวบ!งช้ีสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด�านธุรกิจค�าปลีก 
ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ 

 
 การวิเคราะห>ข"อมูลในข้ันตอนนี้ เพ่ือสร"างตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน

วิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ ผู"วิจัยใช"สมรรถนะท่ีพัฒนาใน

ข้ันตอนท่ี 1 มายกร�างตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภท

สมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ จัดสนทนากลุ�มผู"สอนเก่ียวกับตัวบ�งชี้ท่ียกร�างในแต�ละสมรรถนะ 

ปรับปรุงข"อมูลตามมติการสนทนากลุ�ม จากนั้นสัมภาษณ>ผู"ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับตัวบ�งชี้สมรรถนะการ

จัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีกที่ยกร�างขึ้น ปรับปรุงแก"ไขตามคําแนะนําของ

ผู"ทรงคุณวุฒิ ผลการวิจัยนําเสนอดังนี้ 

 

ผลการพัฒนาตัวบ!งช้ีสมรรถนะ 
 ผู"วิจัยยกร�างตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก โดย

วิเคราะห>ข"อมูลจากหลักสูตรต"นแบบ (best practice) หลักสูตรฐานสมรรถนะเพ่ือพัฒนาผู"เรียนท่ีตรง

ตามความต"องการของสถานประกอบการ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประเภทวิชาพณิช

กรรม สาขาวิชาพณิชยการ  สาขางานธุรกิจค"าปลีก  พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) และ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ 

สาขางานธุรกิจค"าปลีก รวมท้ังเอกสาร ข"อมูล แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข"องต�างๆ ผลการยก

ร�างตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและ

สมรรถนะวิชาชีพ จําแนกเปVนประเภทสมรรถนะหลัก ได"แก� สมรรถนะหลักท่ี 1 สมรรถนะด"านการ

พัฒนาตนและองค>ประกอบ C4 ด"านการปฏิบัติตามหลักศาสนาวัฒนธรรม C3 ด"านเทคโนโลยีสําหรับ

ปฏิบัติงานอาชีพ C7 ด"านการทํางานเปVนทีม สมรรถนะหลักท่ี 2 สมรรถนะด"านการจัดการเรียนรู"ตาม

หลักการ C6 ด"านการสอนแบบเน"นฐานสมรรถนะ C2 ด"านกระบวนการคณิตศาสตร>ในงานอาชีพ 

สมรรถนะหลักท่ี 3 ด"านการสื่อสารเพ่ือเสริมสร"างการทํางานเปVนทีม C5 ด"านการจัดการเรียนรู" C1 

ด"านภาษาเพ่ืองานอาชีพ ประเภทสมรรถนะวิชาชีพ ได"แก� สมรรถนะวิชาชีพท่ี 1 สมรรถนะด"านการ
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ขายสินค"าในธุรกิจค"าปลีก P5 ด"านการส�งเสริมการขายในธุรกิจค"าปลีก P4 ด"านการจัดแสดงสินค"าและ

จัดเรียงสินค"า P1 ด"านการจัดเตรียมสินค"าและบริการ สมรรถนะวิชาชีพท่ี 2 สมรรถนะด"านการบริการ

ลูกค"าในธุรกิจค"าปลีก P2 ด"านการบริการงานลูกค"าสัมพันธ> P6 ด"านการดําเนินงานคิดเงิน (ปฏิบัติ

หน"าท่ีแคชเชียร>) สมรรถนะวิชาชีพท่ี 3 สมรรถนะด"านบริหารระบบคุณภาพในธุรกิจค"าปลีก P10 ด"าน

การบริหารระบบคุณภาพในธุรกิจค"าปลีก P9 ด"านหลักการและโครงสร"างธุรกิจค"าปลีก สมรรถนะ

วิชาชีพท่ี 4 สมรรถนะด"านการใช"เอกสารในธุรกิจค"าปลีก P3 ด"านการใช"เอกสารต�างๆ ในธุรกิจค"าปลีก 

ผลการยกร�างมีดังนี้ 

 ตัวบ�งชี้ประเภทสมรรถนะหลักที่  1 สมรรถนะด"านการพัฒนาตนและองค>กร 

ประกอบด"วย 14 ตัวบ�งชี้ ได"แก� C1.1 รักงาน: มุ�งม่ันทํางานเพ่ือให"บรรลุเปiาหมาย C1.2 รักคุณธรรม: 

ประพฤติตนสุจริต ซ่ือสัตย> โปร�งใส C1.3 C1.4 รักองค>กร: จงรักภักดีต�อองค>กร C1.5 รักทีมงาน: 

ทํางานเปVนทีม / ทํางานร�วมกับผู"อื่นอย�างมีประสิทธิภาพ C1.6 ใช"โปรแกรมสําเร็จรูปและระบบ

สารสนเทศเพ่ือพัฒนางานอาชีพ C1.7 ใช"อินเตอร>เน็ตสืบค"นข"อมูลและใช"อีเมล>เพ่ืองานอาชีพ C1.8 

สอนให"ใช"เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานได"อย�างเหมาะสมกับสถานประกอบการ C1.9 การนิเทศการ

เรียนรู"ในสถานประกอบการ C1.10 การพัฒนาวิชาชีพครู C1.11 การทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู" 

C1.12 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู"เรียน C1.13 การส�งเสริมการเรียนรู"ของผู"เรียน C1.14 การบริการ

วิชาการแก�สังคม 

 ตัวบ�งชี้ประเภทสมรรถนะหลักที่ 2 สมรรถนะด"านการจัดการเรียนรู"ตามหลักการ 

ประกอบด"วย 8 ตัวบ�งชี้ ได"แก� C2.1 การจัดการเรียนรู"แบบเน"นฐานสมรรถนะ C2.2 การจัดการเรียนรู"

แบบโครงการบูรณาการ C2.3 การจัดการเรียนรู"แบบ Work Based Learning C2.4 การจัดการเรียนรู"

ท่ีเน"นการพัฒนานวัตกรรม C2.5 อธิบายความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร>เพื่อให"ผู"เรียนนําไป

แก"ปJญหาในงานอาชีพ C2.6 สอนบูรณาการให"นําความรู"และทักษะทางคณิตศาสตร>ไปประยุกต>ในการ

เรียนรู"งานอาชีพและชีวิตประจําวัน C2.7 มีทักษะทางปJญญา ความรู"ในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝuรู" 

ความคิดริเริ่มสร"างสรรค> ความสามารถในการคิดวิเคราะห> C2.8 สอนให"ผู"เรียนมีทักษะในการแก"ไข

ปJญหาในงานอาชีพโดยใช"หลักการและกระบวนการคณิตศาสตร> 

 ตัวบ�งชี้ประเภทสมรรถนะหลักท่ี 3 สมรรถนะด"านการสื่อสารเพ่ือเสริมสร"างการทํางาน

เปVนทีม ประกอบด"วย 7 ตัวบ�งชี้ ได"แก� C3.1 เข"าร�วมประชุมเพ่ือวางแผนการทํางานร�วมกัน C3.2 

สามารถถ�ายทอดวิธีการปฏิบัติหน"าท่ีให"ผู"อ่ืนได" C3.3 มีสัมพันธภาพท่ีดีกับเพ่ือนร�วมงาน C3.4 ทํางาน

ภายใต"ภาวะความขัดแย"ง/กดดันได"จนสําเร็จลุล�วงและมีประสิทธิภาพ C3.5 อธิบายธรรมชาติของ

ภาษาและภูมิปJญญาทางภาษาได" C3.6 สอนให"ใช"ทักษะภาษาในการสื่อสารได"ถูกต"องเหมาะสมและมี
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มารยาท C3.7 สอนบูรณาการให"นําความรู"ข"อคิดท่ีได"จากการศึกษาภาษาไปใช"ในการดํารงชีวิตและ

งานอาชีพ 

 ตัวบ�งชี้ประเภทสมรรถนะวิชาชีพที่ 1 สมรรถนะด"านการขายสินค"าในธุรกิจค"าปลีก 

ประกอบด"วย 16 ตัวบ�งชี้ ได"แก� P1.1 วางแผนดําเนินการส�งเสริมการขายในธุรกิจค"าปลีก P1.2 

จําแนกประเภทสินค"าใหม�และสินค"าส�งเสริมการขายต�างๆ เพ่ือการให"ข"อมูลท่ีถูกต"องกับลูกค"า P1.3 

จัดแสดงสินค"าและจัดเรียงสินค"าเพ่ือการส�งเสริมการขายในธุรกิจค"าปลีก P1.4 เสนอแนะวิธีการ

แก"ปJญหาและอุปสรรคในการส�งเสริมการขาย P1.5 ดําเนินการวัดผลการส�งเสริมการขาย P1.6 จัด

แสดงสินค"าและจัดเรียงสินค"าเพ่ือการส�งเสริมการขายในธุรกิจค"าปลีก P1.7 จําแนกประเภทสินค"าใหม�

และสินค"าส�งเสริมการขายต�างๆ เพ่ือการให"ข"อมูลท่ีถูกต"องกับลูกค"า P1.8 จัดเรียงสินค"า เติมสินค"า

และจัดเก็บสินค"าท่ัวไปได"อย�างถูกต"อง P1.9 เรียงสินค"าตามวันหมดอายุ (FIFO) P1.10 คัดแยกสินค"า

เสื่อมคุณภาพและสินค"าหมดอายุได" P1.11 อธิบายและจัดทําปiายตรวจสอบราคาสินค"า Plan-O-

Gram ได"อย�างถูกต"อง P1.12 จัดเตรียมสินค"าและบริการ P1.13 วางแผนดําเนินการส�งเสริมการขาย

ในธุรกิจค"าปลีก P1.14 รู"จักและเข"าใจโครงสร"างสินค"าอย�างละเอียด P1.15 จําแนกประเภทสินค"าใหม�

และสินค"าส�งเสริมการขายต�างๆ เพ่ือการให"ข"อมูลท่ีถูกต"องกับลูกค"า P1.16 ตรวจรับและควบคุมสื่อ

โฆษณาต�างๆ ท่ีเข"ามาในร"านแต�ละรอบให"ครบถ"วนและถูกต"อง 

 ตัวบ�งชี้ประเภทสมรรถนะวิชาชีพท่ี 2 สมรรถนะด"านการบริการลูกค"าในธุรกิจค"าปลีก 

ประกอบด"วย 12 ตัวบ�งชี้ ได"แก� P2.1 จัดการงานต"อนรับและให"บริการลูกค"า P2.2 จัดการดูแลลูกค"า

และตลาด P2.3 สร"างความสัมพันธ>และความพึงพอใจให"กับลูกค"าท่ีเข"ามารับบริการในร"าน P2.4 การ

แก"ปJญหาในการปฏิบัติงานการขายสินค"าและการบริการลูกค"าในร"านให"เปVนไปอย�างเรียบร"อยตาม

มาตรฐานการบริการแบบ Friendly Service P2.5 ปฏิบัติงานโดยยึดหลักมาตรฐานการบริการแบบ 

Friendly Service (การบริการแบบเปVนมิตร) P2.6 ดําเนินการคิดเงิน (ปฏิบัติหน"าท่ีแคชเชียร>) ท้ัง

สินค"าและบริการได"อย�างถูกต"อง P2.7 งานออกใบกํากับภาษีสําหรับ 7-11 ร"านค"าปลีก P2.8 

ตรวจสอบเงินสดในเครื่อง POS P2.9 เตรียมเงินสํารองทอนให"เพียงพอต�อยอดขาย P2.10 ตรวจสอบ

ผลเงินสดขาด-เกินใน Shift Survey P2.11 ตรวจสอบและส�งข"อมูลเอกสารทางการเงิน P2.12 

ตรวจสอบและควบคุมสินค"าคงเหลือท้ังร"านให"อยู�ในปริมาณท่ีเหมาะสมกับยอดขาย 

 ตัวบ�งชี้ประเภทสมรรถนะวิชาชีพท่ี 3 สมรรถนะด"านการบริหารระบบคุณภาพในธุรกิจ

ค"าปลีก ประกอบด"วย 10 ตัวบ�งชี้ ได"แก� P3.1 ประยุกต>ใช"หลักการพ้ืนฐานงานอาชีพด"านธุรกิจ ในการ

ปฏิบัติงานและในชีวิตประจําวัน P3.2 ทักษะทางปJญญา ความรู"ในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝuรู" 

ความคิดริเริ่มสร"างสรรค> ความสามารถในการคิดวิเคราะห> P3.3 เข"าใจหลักการในการดําเนินธุรกิจ 

ปรัชญา วิสัยทัศน> พันธกิจ วัฒนธรรมองค>กร โครงสร"างองค>กร P3.4 ปฏิบัติงานตามมาตรฐานร"าน
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สะดวกซ้ือ (QSSI)  P3.5 ปฏิบัติงานตามข้ันตอนในหัวข"องานหมวด Save Q P3.6 อธิบายหลักของการ

เปVนผู"ประกอบการท่ีดี P3.7 อธิบายหลักการจัดทําแผนธุรกิจ P3.8 ประเมินผลความเหมาะสมของแผน

ธุรกิจ P3.9 ประยุกต>ใช"หลักการทางธุรกิจในการประกอบอาชีพ P3.10 เข"าใจกฎหมายและข้ันตอน

การปฏิบัติตามกฎหมาย 

 ตัวบ�งชี้ประเภทสมรรถนะวิชาชีพท่ี 4 สมรรถนะด"านการใช"เอกสารในธุรกิจค"าปลีก 

ประกอบด"วย 6 ตัวบ�งชี้ ได"แก� P4.1 จัดการเอกสารท่ีใช"ในธุรกิจค"าปลีก P4.2 ตรวจสอบและส�งข"อมูล

เอกสารทางการเงิน P4.3 ใช"เอกสารต�างๆ ในการปฏิบัติงานธุรกิจค"าปลีก P4.4 แยกประเภทสื่อ

สิ่งพิมพ> และติดสื่อถาวรตามจุดท่ีกําหนดได"ตรงตามมาตรฐานร"าน P4.5 ปฏิบัติตามข้ันตอนบันทึก

รายการสินค"าตัดจ�ายลงในสมุดบันทึกตัดจ�ายได"อย�างถูกต"อง และบันทึกข"อมูลในระบบ SC (Store 

Control) P4.6 จัดทําเอกสารป�ดผลัด 

 

ผลการสนทนากลุ!มผู�สอน 

 ดําเนินการสนทนากลุ�มผู"สอน ท่ีผู"วิจัยคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เปVน

กลุ�มผู"สอน จํานวน 15 คน วิเคราะห>ในประเด็นเก่ียวกับคุณภาพของตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการ

เรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ เกณฑ>การ

พิจารณาคัดเลือกตามคุณสมบัติ ดังนี้ เปVนผู"สอนวิชาชีพธุรกิจค"าปลีกในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมีประสบการณ>สอนวิชาชีพธุรกิจค"าปลีก เปVนเวลาไม�ตํ่ากว�า 2 ป� 

ดําเนินการสนทนากลุ�มในวันท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีปJญญาภิวัฒน>  

 

  

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 8 การสนทนากลุ�มผู"สอนสาขาวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก 

 

 ผลท่ีได"จากการสนทนากลุ�มผู"สอน คือ ตัวบ�งชี้สมรรถนะการเรียนการสอนวิชาชีพด"าน

ธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ ท่ีเหมาะสมและสอดคล"องกับสภาพการ

จัดการเรียนการสอนในปJจจุบัน จําแนกรายละเอียดได"ดังนี้ 
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 ตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะ

หลักและสมรรถนะวิชาชีพที่ยกร�าง ควรเขียนตามหลักการของหลักสูตรฐานสมรรถนะ คือ 

ประกอบด"วย กริยา กรรม และเง่ือนไข ผู"วิจัยควรปรับปรุงการเขียนตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียน

การสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพให"สอดคล"องกับ

หลักการดังกล�าวข"างต"น ตัวบ�งชี้สมรรถนะท่ีปรับปรุงตามข"อเสนอแนะดังกล�าว ได"แก� C1.9 ตัดคําว�า 

“การ” ท้ิง แก"ไขเปVน นิเทศการเรียนรู"ในสถานประกอบการ C1.10 ตัดคําว�า “การ” ท้ิง แก"ไขเปVน 

พัฒนาวิชาชีพครู C1.11 ตัดคําว�า “การ” ท้ิง แก"ไขเปVน ทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู" C1.12 ตัดคําว�า 

“การ” ท้ิง แก"ไขเปVน พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู"เรียน C1.13 ตัดคําว�า “การ” ท้ิง แก"ไขเปVน ส�งเสริมการ

เรียนรู"ของผู"เรียน C1.14 ตัดคําว�า “การ” ท้ิง แก"ไขเปVน บริการวิชาการแก�สังคม C2.1 ตัดคําว�า 

“การ” ท้ิง แก"ไขเปVน จัดการเรียนรู"แบบเน"นฐานสมรรถนะ C2.2 ตัดคําว�า “การ” ท้ิง แก"ไขเปVน 

จัดการเรียนรู"แบบโครงการบูรณาการ C2.3 ตัดคําว�า “การ” ท้ิง แก"ไขเปVน จัดการเรียนรู"แบบ Work 

Based Learning C2.4 ตัดคําว�า “การ” ท้ิง แก"ไขเปVน จัดการเรียนรู"ท่ีเน"นการพัฒนานวัตกรรม C3.6 

ตัดคําว�า “มีมารยาท” ท้ิง แก"ไขเปVน สอนให"ใช"ทักษะภาษาในการสื่อสารได"ถูกต"องเหมาะสม P2.4 ตัด

คําว�า “การ” ท้ิง แก"ไขเปVน แก"ปJญหาในการปฏิบัติงานการขายสินค"าและการบริการลูกค"าในร"านให"

เปVนไปอย�างเรียบร"อยตา P2.7 ตัดคําว�า “งาน” ท้ิง แก"ไขเปVน ออกใบกํากับภาษีสําหรับ 7-11 ร"านค"า

ปลีก P3.2 เพ่ิมคําว�า “มี” แก"ไขเปVน มีทักษะทางปJญญา ความรู"ในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝuรู" 

ความคิดริเริ่มสร"างสรรค> ความสามารถในการคิดวิเคราะห> 

 นอกจากนี้ผู"สอนยังได"เสนอแนะให"ปรับปรุงรายการตัวบ�งชี้ ให"มีความเหมาะสมและ

สอดคล"องกับการจัดการเรียนการสอนในปJจจุบัน ดังเช�น ตัวบ�งชี้ท่ี C1.10 แก"ไขเปVน พัฒนาตนเองตาม

มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ตัวบ�งชี้ท่ี C1.12 แก"ไขเปVน ดูแลช�วยเหลือผู"เรียนให"มีความสุข

และประสบความสําเร็จในการเรียน ตัวบ�งชี้ท่ี C1.13 แก"ไขเปVน จัดกิจกรรมส�งเสริมการเรียนรู"ของ

ผู"เรียนท้ังในและนอกห"องเรียน ตัวบ�งชี้ท่ี C2.7 แก"ไขเปVน สอนให"ผู"เรียนมีทักษะคิดวิเคราะห>ในการ

แก"ปJญหาอย�างสร"างสรรค> ตัวบ�งชี้ท่ี P3.4 แก"ไขเปVน สุ�มตรวจสอบปริมาณของสินค"าและคุณภาพของ

สินค"าทุกกลุ�มสินค"า (Audit สินค"า) ตัวบ�งชี้ท่ี P3.5 แก"ไขเปVน เพ่ิมผลผลิตของการปฏิบัติงานตามหลัก 

Productivity และ Quality Management ตัวบ�งชี้ท่ี P3.8 แก"ไขเปVน ประเมินผลการส�งเสริมการ

ขายในธุรกิจค"าปลีกได"   

 ตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะ

หลักและสมรรถนะวิชาชีพ มีซํ้ากันในบางองค>ประกอบสมรรถนะ เช�น ตัวบ�งชี้ท่ี P1.1 วางแผน

ดําเนินการส�งเสริมการขายในธุรกิจค"าปลีก ซํ้ากับ P1.13 วางแผนดําเนินการส�งเสริมการขายในธุรกิจ

ค"าปลีก แนะนําให"ตัดตัวบ�งชี้ท้ิงไป ตัวบ�งชี้ท่ี P1.2 จําแนกประเภทสินค"าใหม�และสินค"าส�งเสริมการ
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ขายต�างๆ เพ่ือการให"ข"อมูลท่ีถูกต"องกับลูกค"า ซํ้ากับตัวบ�งชี้ท่ี P1.7 และตัวบ�งชี้ท่ี P1.15 ให"ตัดตัวบ�งชี้ 

P1.7 และตัวบ�งชี้ท่ี P1.15 ท้ิงไป ตัวบ�งชี้ท่ี P1.3 จัดแสดงสินค"าและจัดเรียงสินค"าเพ่ือการส�งเสริมการ

ขายในธุรกิจค"าปลีก ซํ้ากับตัวบ�งชี้ท่ี P1.6 ให"ตัดตัวบ�งชี้ท่ี P1.6 ท้ิงไป  

 สรุปผลจากการสนทนากลุ�มผู"สอน ผู"วิจัยปรับปรุงตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน

วิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพตามมติของการสนทนากลุ�ม 

โดยมีตัวบ�งชี้ท่ีปรับปรุงรายการ จํานวน 13 ตัวบ�งชี้ และมีตัวบ�งชี้ท่ีซํ้ากันต"องตัดท้ิง จํานวน 4 ตัวบ�งชี้ 

 
ผลการสัมภาษณ�ผู�ทรงคุณวุฒิ 
 ผู"วิจัยสัมภาษณ>ผู"ทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 คน ในประเด็นท่ีเก่ียวกับตัวบ�งชี้สมรรถนะการ

จัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ ซ่ึง

ผู"ทรงคุณวุฒิได"ให"ความคิดเห็นในลักษณะท่ีเปVนคําแนะนําเพ่ือปรับปรุงให"รายการตัวบ�งชี้มีความ

เปVนไปได"ต�อการนําไปใช"ประโยชน> ดังเช�น “ตัวบ�งชี้ควรจะมีจํานวนน"อยเพ่ือนําสู�การปฏิบัติ และ

สะท"อนถึงการปฏิบัติอย�างแท"จริง” (รศ.ดร.วิชัย วงษ>ใหญ�) บางคนได"ให"คําแนะนําในประเด็นความ

ถูกต"องของการเขียนตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน ดังเช�น “เง่ือนไขท่ีระบุในตัวบ�งชี้แต�

ละรายการ ต"องมีความชัดเจนเพ่ือนําไปสู�การวัดอย�างตรงไปตรงมา เปVนไปตามเกณฑ>หรือเง่ือนไขท่ี

ระบุในตัวบ�งชี้แต�ละรายการ” (ความคิดเห็นจากผู"ทรงคุณวุฒิ คนท่ี 2) ผู"ทรงคุณวุฒิบางคนเสนอแนะ

ให"ผู"วิจัยเน"นความสําคัญ หรือให"น้ําหนักการพัฒนาสมรรถนะและรายการตัวบ�งชี้ด"านภาษาเพ่ืออาชีพ 

เนื่องจากมีความสําคัญ จําเปVนในอนาคต โดยเฉพาะอย�างยิ่งในการก"าวเข"าสู�ประชาคมอาเซียน ดังเช�น 

“รายการตัวบ�งชี้เรื่องการสอนให"ใช"ทักษะทางภาษาในการสื่อสารได"ถูกต"องเหมาะสมและมีมารยาท 

เปVนสิ่งสําคัญจําเปVนอย�างยิ่งสําหรับธุรกิจค"าปลีก ผู"เรียนจะนําไปใช"สร"างมูลค�าในงานอาชีพของตนได"” 

(ความคิดเห็นจากผู"ทรงคุณวุฒิ คนท่ี 3) บางคนได"แนะนําให"แก"ไข ปรับปรุง ตัวบ�งชี้ในแต�ละรายการ 

โดยได"เขียนระบุมาให"ในแบบสัมภาษณ> ผลการวิเคราะห>ข"อมูลมีดังนี้ 

 ตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลัก 

3 องค>ประกอบ 29 ตัวบ�งชี้ สมรรถนะหลักท่ี 1 สมรรถนะด"านการพัฒนาตนและองค>กร มีจํานวน 14 

ตัวบ�งชี้ สมรรถนะหลักท่ี 2 สมรรถนะด"านการจัดการเรียนรู"ตามหลักการ มีจํานวน 8 ตัวบ�งชี้ 

สมรรถนะหลักท่ี 3 สมรรถนะด"านการสื่อสารเพ่ือเสริมสร"างการทํางานเปVนทีม มีจํานวน 7 ตัวบ�งชี้ 

 ตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะ

วิชาชีพ 4 องค>ประกอบ 40 ตัวบ�งชี้ สมรรถนะวิชาชีพท่ี 1 สมรรถนะด"านการขายสินค"าในธุรกิจ         

ค"าปลีก มี 12 ตัวบ�งชี้ สมรรถนะวิชาชีพที่ 2 สมรรถนะด"านการบริการลูกค"าในธุรกิจค"าปลีก มี 
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12 ตัวบ�งชี้ สมรรถนะวิชาชีพท่ี 3 สมรรถนะด"านการบริหารระบบคุณภาพในธุรกิจค"าปลีก มี 10 

ตัวบ�งชี้ สมรรถนะวิชาชีพท่ี 4 สมรรถนะด"านการใช"เอกสารในงานธุรกิจค"าปลีก มี 6 ตัวบ�งชี้ 

 
สรุปผลการวิเคราะห�ข�อมูลในข้ันตอนท่ี 2 (D1) การพัฒนาตัวบ!งช้ีสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน
วิชาชีพด�านธุรกิจค�าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ  

1. ตัวบ�งชี ้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภท

สมรรถนะหลัก (Core Competency) 3 องค>ประกอบ 29 ตัวบ�งชี้ ประกอบด"วย 

1.1 สมรรถนะหลักท่ี 1 สมรรถนะด"านการพัฒนาตนและองค>กร มีจํานวน 14 ตัวบ�งชี้ 

ได"แก� C1.1 รักงาน: มุ�งม่ันทํางานเพ่ือให"บรรลุเปiาหมาย C1.2 รักลูกค"า: ให"บริการลูกค"าอย�างดีท่ีสุด 

C1.3 รักคุณธรรม: ประพฤติตนสุจริต ซ่ือสัตย> โปร�งใส C1.4 รักองค>กร: จงรักภักดีต�อองค>กร C1.5 รัก

ทีมงาน: ทํางานเปVนทีม / ทํางานร�วมกับผู"อ่ืนอย�างมีประสิทธิภาพ C1.6 ใช"โปรแกรมสําเร็จรูปและ

ระบบสารสนเทศเพ่ือพัฒนางานอาชีพ C1.7 ใช"อินเตอร>เน็ตสืบค"นข"อมูลและใช"อีเมล>เพ่ืองานอาชีพ 

C1.8 สอนให"ใช"เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานได"อย�างเหมาะสมกับสถานประกอบการ C1.9 นิเทศการ

เรียนรู"ในสถานประกอบการ C1.10 พัฒนาตนเองตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู C1.11

ทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู" C1.12 ดูแลช�วยเหลือผู"เรียนให"มีความสุขและประสบความสําเร็จในการ

เรียน C1.13 จัดกิจกรรมส�งเสริมการเรียนรู"ของผู"เรียนท้ังในและนอกห"องเรียน C1.14 บริการวิชาการ

แก�สังคม 

1.2 สมรรถนะหลักท่ี 2 สมรรถนะด"านการจัดการเรียนรู"ตามหลักการ มีจํานวน 8  ตัวบ�งชี้ 

ได"แก� C2.1 จัดการเรียนรู"แบบเน"นฐานสมรรถนะ C2.2 จัดการเรียนรู"แบบโครงการบูรณาการC2.3 

จัดการเรียนรู"แบบ Work Based Learning C2.4 จัดการเรียนรู"ท่ีเน"นการพัฒนานวัตกรรม C2.5

อธิบายความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร>เพ่ือให"ผู"เรียนนําไปแก"ปJญหาในงานอาชีพ C2.6 สอนบูรณาการ

ให"นําความรู"และทักษะทางคณิตศาสตร>ไปประยุกต>ในการเรียนรู"งานอาชีพและชีวิตประจําวัน C2.7 

สอนให"ผู"เรียนมีทักษะคิดวิเคราะห>ในการแก"ปJญหาอย�างสร"างสรรค> C2.8 สอนให"ผู"เรียนมีทักษะในการ

แก"ไขปJญหาในงานอาชีพโดยใช"หลักการและกระบวนการคณิตศาสตร> 

1.3 สมรรถนะหลักท่ี 3 สมรรถนะด"านการสื่อสารเพ่ือเสริมสร"างการทํางานเปVนทีมมี

จํานวน 7 ตัวบ�งชี้ ได"แก� C3.1 เข"าร�วมประชุมเพ่ือวางแผนการทํางานร�วมกัน C3.2 สามารถถ�ายทอด

วิธีการปฏิบัติหน"าท่ีให"ผู"อ่ืนได" C3.3 มีสัมพันธภาพท่ีดีกับเพ่ือนร�วมงาน C3.4 ทํางานภายใต"ภาวะความ

ขัดแย"ง/กดดันได"จนสําเร็จลุล�วงและมีประสิทธิภาพ C3.5 อธิบายธรรมชาติของภาษาและภูมิปJญญา

ทางภาษาได" C3.6 สอนให"ใช"ทักษะภาษาในการสื่อสารได"ถูกต"องเหมาะสม C3.7 สอนบูรณาการให"นํา

ความรู"ข"อคิดท่ีได"จากการศึกษาภาษาไปใช"ในการดํารงชีวิตและงานอาชีพ 
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2. ตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภท

สมรรถนะวิชาชีพ (Professional Competency) 4 องค>ประกอบ 40 ตัวบ�งชี้  

2.1 สมรรถนะวิชาชีพท่ี 1 สมรรถนะด"านการขายสินค"าในธุรกิจค"าปลีก มี 12 ตัวบ�งชี้ 

ได"แก� P1.1 วางแผนดําเนินการส�งเสริมการขายในธุรกิจค"าปลีก P1.2 จําแนกประเภทสินค"าใหม�และ

สินค"าส�งเสริมการขายต�างๆ เพ่ือการให"ข"อมูลท่ีถูกต"องกับลูกค"า P1.3 จัดแสดงสินค"าและจัดเรียงสินค"า

เพ่ือการส�งเสริมการขายในธุรกิจค"าปลีก P1.4 เสนอแนะวิธีการแก"ปJญหาและอุปสรรคในการส�งเสริม

การขาย P1.5 ดําเนินการวัดผลการส�งเสริมการขาย P1.6 จัดเรียงสินค"า เติมสินค"าและจัดเก็บสินค"า

ท่ัวไปได"อย�างถูกต"อง P1.7 เรียงสินค"าตามวันหมดอายุ (FIFO) P1.8 คัดแยกสินค"าเสื่อมคุณภาพและ

สินค"าหมดอายุได" P1.9 อธิบายและจัดทําปiายตรวจสอบราคาสินค"า Plan-O-Gram ได"อย�างถูกต"อง 

P1.10 จัดเตรียมสินค"าและบริการ P1.11 รู"จักและเข"าใจโครงสร"างสินค"าอย�างละเอียด P1.12 ตรวจรับ

และควบคุมสื่อโฆษณาต�างๆ ท่ีเข"ามาในร"านแต�ละรอบให"ครบถ"วนและถูกต"อง 

2.2 สมรรถนะวิชาชีพท่ี 2 สมรรถนะด"านการบริการลูกค"าในธุรกิจค"าปลีก มี 12 ตัวบ�งชี้ 

ได"แก� P2.1 ปฏิบัติงานต"อนรับและให"บริการลูกค"าได"อย�างเหมาะสม P2.2 แก"ปJญหาในการปฏิบัติงาน

ขายสินค"าได" P2.3 สร"างความสัมพันธ>และความพึงพอใจให"กับลูกค"าท่ีเข"ามารับบริการในร"าน P2.4 

บริการลูกค"าในร"านให"เปVนไปอย�างเรียบร"อยตามมาตรฐานการบริการแบบ Friendly Service P2.5 

ปฏิบัติงานโดยยึดหลักมาตรฐานการบริการแบบ Friendly Service (การบริการแบบเปVนมิตร) P2.6 

ดําเนินการคิดเงิน (ปฏิบัติหน"าท่ีแคชเชียร>) ท้ังสินค"าและบริการได"อย�างถูกต"อง P2.7 ออกใบกํากับ

ภาษีสําหรับ 7-11 ร"านค"าปลีก P2.8 ตรวจสอบเงินสดในเครื่อง POS P2.9 เตรียมเงินสํารองทอนให"

เพียงพอต�อยอดขาย P2.10 ตรวจสอบผลเงินสดขาด-เกินใน Shift Survey P2.11 ตรวจสอบและส�ง

ข"อมูลเอกสารทางการเงิน P2.12 ตรวจสอบและควบคุมสินค"าคงเหลือท้ังร"านให"อยู�ในปริมาณท่ี

เหมาะสมกับยอดขาย 

2.3 สมรรถนะวิชาชีพท่ี 3 สมรรถนะด"านการบริหารระบบคุณภาพในธุรกิจค"าปลีก มี 

10 ตัวบ�งชี้ ได"แก� P3.1 ประยุกต>ใช"หลักการพ้ืนฐานงานอาชีพด"านธุรกิจ ในการปฏิบัติงานและใน

ชีวิตประจําวัน P3.2 มีทักษะทางปJญญา ความรู"ในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝuรู" ความคิดริเริ่ม

สร"างสรรค> ความสามารถในการคิดวิเคราะห> P3.3 เข"าใจหลักการในการดําเนินธุรกิจ ปรัชญา 

วิสัยทัศน> พันธกิจ วัฒนธรรมองค>กร โครงสร"างองค>กร P3.4 สุ�มตรวจสอบปริมาณของสินค"าและ

คุณภาพของสินค"าทุกกลุ�มสินค"า (Audit สินค"า) P3.5 เพ่ิมผลผลิตของการปฏิบัติงานตามหลัก 

Productivity และ Quality Management P3.6 อธิบายหลักของการเปVนผู"ประกอบการท่ีดี P3.7 

อธิบายหลักการจัดทําแผนธุรกิจ P3.8 ประเมินผลการส�งเสริมการขายในธุรกิจค"าปลีกได" P3.9 
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ประยุกต>ใช"หลักการทางธุรกิจในการประกอบอาชีพ P3.10 เข"าใจกฎหมายและข้ันตอนการปฏิบัติตาม

กฎหมาย 

2.4 สมรรถนะวิชาชีพที่ 4 สมรรถนะด"านการใช"เอกสารในงานธุรกิจค"าปลีก มี 6 

ตัวบ�งชี้ ได"แก� P4.1 จัดการเอกสารท่ีใช"ในธุรกิจค"าปลีก P4.2 ตรวจสอบและส�งข"อมูลเอกสารทาง

การเงิน P4.3 ใช"เอกสารต�างๆ ในการปฏิบัติงานธุรกิจค"าปลีก P4.4 แยกประเภทสื่อสิ่งพิมพ> และติดสื่อ

ถาวรตามจุดท่ีกําหนดได"ตรงตามมาตรฐานร"าน P4.5 ปฏิบัติตามข้ันตอนบันทึกรายการสินค"าตัดจ�าย

ลงในสมุดบันทึกตัดจ�ายได"อย�างถูกต"อง และบันทึกข"อมูลในระบบ SC (Store Control) P4.6 จัดทํา

เอกสารป�ดผลัด 

 
ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห�องค�ประกอบสมรรถนะและตัวบ!งช้ีสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน

วิชาชีพด�านธุรกิจค�าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ 
 

 การวิเคราะห>ข"อมูลในข้ันตอนนี้ มีวัตถุประสงค>เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของผู"สอนว�า

สมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะท่ีผู"วิจัยสร"างข้ึนมีความสําคัญ เหมาะสม และสอดคล"องกับการเรียน

การสอนในปJจจุบัน โดยวิเคราะห>องค>ประกอบสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการ

สอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ ผู"วิจัยนําสมรรถนะและ

ตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีกท่ีผ�านการตรวจสอบคุณภาพด"าน

ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา มาสร"างเปVนแบบสอบถามความคิดเห็นของผู"สอนเกี่ยวกับสมรรถนะและ   

ตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก เก็บรวบรวมข"อมูลโดยการ

สอบถามความคิดเห็นจากกลุ�มตัวอย�างท่ีเปVนผู"สอนวิชาชีพธุรกิจค"าปลีกท่ัวประเทศ สร"างเครื่องมือ

เปVนแบบสอบถามออนไลน> นําข"อมูลท่ีได"มาวิเคราะห>องค>ประกอบสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะ 2 

รอบ คือ รอบแรก การวิเคราะห>องค>ประกอบเชิงสํารวจ (EFA) รอบสอง การวิเคราะห>องค>ประกอบ

เชิงยืนยัน (CFA) ผลการวิเคราะห>ข"อมูลนําเสนอเปVนลําดับดังนี้ 

 

ผลการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงสํารวจ (EFA) 
 ผลการวิเคราะห>ข"อมูลในส�วนนี้ เปVนการตอบวัตถุประสงค>การวิจัยในข"อท่ี 3 เพ่ือ
วิเคราะห>องค>ประกอบสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ดําเนินการสร"าง
แบบสอบถามแบบออนไลน> ลักษณะของแบบสอบถามเปVนแบบมาตรประเมินค�า 5 ระดับ แบ�งเปVน 4 
ตอน คือ 1) สถานภาพของผู"ตอบ 2) ประเภทสมรรถนะหลัก 3) ประเภทสมรรถนะวิชาชีพ และ      
4) ข"อเสนอแนะเพ่ิมเติม เก็บรวบรวมข"อมูลระหว�างเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกรกฎาคม 2558 มี
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แบบสอบถามท่ีได"รับการตอบกลับ จํานวน 157 ตัวอย�าง อัตราการตอบกลับของแบบสอบถามคิดเปVน
ร"อยละ 84.41 ผลการวิเคราะห>ข"อมูลแยกตามประเด็นในแบบสอบถาม ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห�องค�ประกอบสมรรถนะ ประเภทสมรรถนะหลัก (Core 
Competency) ด�วยวิธี Exploratory Factor Analysis (EFA) แล�วหมุนแกนด�วยวิธี Varimax 
ผลการตอบกลับของแบบสอบถามถูกบันทึกในไฟล> Microsoft Excel จากนั้นผู"วิจัยดําเนินการ
เชื่อมต�อข"อมูลท่ีได"รับมาในโปรแกรม SPSS Version 11.5 และวิเคราะห>องค>ประกอบสมรรถนะ 
ประเภทสมรรถนะหลัก 3 องค>ประกอบ 29 ตัวบ�งชี้ โดยใช"คําสั่ง Factor Analysis กําหนดเกณฑ>ใน
การพิจารณาตัวประกอบ คือ มีค�าไอแกน (Eigenvalue) ต้ังแต� 1.00 ข้ึนไป มีค�าน้ําหนักตัวประกอบ 
(Factor Loading) ต้ังแต� 0.700 ข้ึนไป จากสถิติ Keiser-Mayer-Olikin Measures of Sampling 
Adequacy (KMO) ซ่ึงเปVนค�าท่ีวัดรวมของตัวแปรท้ัง 29 ตัวบ�งชี้ ในตารางจากการศึกษาครั้งนี้พบว�า
มีค�าเท�ากับ 0.878 หากค�า KMO เข"าใกล" 1 แสดงว�าเปVนตัวแทนท่ีดี โดยค�านี้ไม�ควรตํ่ากว�า 0.5 ซ่ึง
พบว�าค�าท่ีได"จากการศึกษาครั้งนี้เปVนค�าท่ีสูง แสดงว�าตัวแปรท้ังหมดเปVนตัวแทนท่ีดี รายละเอียดดัง
ตาราง  
 
ตารางท่ี 15  แสดงการเลือกตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภท

สมรรถนะหลักท่ีมีน้ําหนักตัวประกอบตามเกณฑ> 

 Variable Factor 
1 

Factor 
2 

Factor 
3 

Factor 
4 

C1.1 รักงาน: มุ�งม่ันทํางานเพ่ือให"บรรลุเปiาหมาย .851 .496 -.070 .157 

C1.2 รักลูกค"า: ให"บริการลูกค"าอย�างดีท่ีสุด .299 .092 .910 -.229 

C1.3 รักคุณธรรม: ประพฤติตนสุจริต ซ่ือสัตย> โปร�งใส .727 -.112 .309 -.126 

C1.5 รักทีมงาน: ทํางานเปVนทีม / ทํางานร�วมกับ
ผู"อ่ืนอย�างมีประสิทธิภาพ 

.756 .713 -.497 .177 

C1.6 ใช"โปรแกรมสําเร็จรูปและระบบสารสนเทศเพ่ือ
พัฒนางานอาชีพ 

.752 -.006 -.839 .061 

C1.8 สอนให"ใช"เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานได"อย�าง
เหมาะสมกับสถานประกอบการ 

.467 .786 .235 .130 

C1.9 นิเทศการเรียนรู"ในสถานประกอบการ .033 -.008 .265 .839 

C1.10 พัฒนาตนเองตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู 

.826 -.046 .160 .312 
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ตารางท่ี 15  แสดงการเลือกตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภท
สมรรถนะหลักท่ีมีน้ําหนักตัวประกอบตามเกณฑ> (ต�อ) 

 Variable Factor 
1 

Factor 
2 

Factor 
3 

Factor 
4 

C1.11 ทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู" .741 -.094 .005 .028 

C1.12 ดูแลช�วยเหลือผู"เรียนให"มีความสุขและประสบ
ความสําเร็จในการเรียน 

.128 -.500 .121 .758 

C1.13 จัดกิจกรรมส�งเสริมการเรียนรู"ของผู"เรียนท้ังใน
และนอกห"องเรียน 

-.089 .006 .034 .840 

C1.14 บริการวิชาการแก�สังคม .716 .374 -.020 .128 

C2.2 จัดการเรียนรู"แบบโครงการบูรณาการ .451 .196 .770 .157 

C2.3 จัดการเรียนรู"แบบ Work Based Learning .099 .892 -.090 -.229 

C2.4 จัดการเรียนรู"ท่ีเน"นการพัฒนานวัตกรรม -.227 .812 .309 -.126 

C2.5 อธิบายความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร>
เพ่ือให"ผู"เรียนนําไปแก"ปJญหาในงานอาชีพ 

-.367 .291 .839 -.029 

C2.6 สอนบูรณาการให"นําความรู"และทักษะทาง
คณิตศาสตร>ไปประยุกต>ในการเรียนรู"งานอาชีพ
และชีวิตประจําวัน 

.156 -.113 .707 .177 

C2.7 สอนให"ผู"เรียนมีทักษะคิดวิเคราะห>ในการ
แก"ปJญหาอย�างสร"างสรรค> 

.052 .802 .319 .061 

C3.3 มีสัมพันธภาพท่ีดีกับเพ่ือนร�วมงาน -.326 .746 .160 .397 

C3.4 ทํางานภายใต"ภาวะความขัดแย"ง/กดดันได"จน
สําเร็จลุล�วงและมีประสิทธิภาพ 

.041 .794 .005 .028 

C3.5 อธิบายธรรมชาติของภาษาและภูมิปJญญาทาง
ภาษาได" 

.128 -.500 .121 .718 

C3.6 สอนให"ใช"ทักษะภาษาในการสื่อสารได"ถูกต"อง
เหมาะสม 

-.089 -.806 .934 .084 

C3.7 สอนบูรณาการให"นําความรู"ข"อคิดท่ีได"จาก
การศึกษาภาษาไปใช"ในการดํารงชีวิตและงาน
อาชีพ 

-.069 .374 -.020 .728 
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  จากตารางพบว�า ผลการวิเคราะห>องค>ประกอบสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะการ

จัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลัก เม่ือสกัดตัวประกอบ (Factor 

Extraction) ด"วยวิธีแวริแมกซ> ได"สมรรถนะหลัก 4 องค>ประกอบ โดยองค>ประกอบท่ีมีค�าน้ําหนัก

องค>ประกอบ (Factor Loading) เรียงลําดับจากมากไปน"อยดังนี้ สมรรถนะหลักท่ี 1 มีจํานวน 6 ตัวบ�งชี้ 

ได"แก� C1.1 รักงาน: มุ�งม่ันทํางานเพ่ือให"บรรลุเปiาหมาย (.851) C1.10 พัฒนาตนเองตามมาตรฐาน

และจรรยาบรรณวิชาชีพครู (.826) C1.6 ใช"โปรแกรมสําเร็จรูปและระบบสารสนเทศเพ่ือพัฒนางาน

อาชีพ (.752) C1.11 ทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู" (.741) C1.13 จัดกิจกรรมส�งเสริมการเรียนรู"ของ

ผู"เรียนท้ังในและนอกห"องเรียน (.727) C1.14 บริการวิชาการแก�สังคม (.716) สมรรถนะหลักท่ี 2 มี

จํานวน 7 ตัวบ�งชี้ ได"แก� C2.3 จัดการเรียนรู"แบบ Work Based Learning (.892) C2.4 จัดการเรียนรู"

ท่ีเน"นการพัฒนานวัตกรรม (.812) C2.7 สอนให"ผู"เรียนมีทักษะคิดวิเคราะห>ในการแก"ปJญหาอย�าง

สร"างสรรค> (.802) C3.4 ทํางานภายใต"ภาวะความขัดแย"ง/กดดันได"จนสําเร็จลุล�วงและมีประสิทธิภาพ 

(.794) C1.8 สอนให"ใช"เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานได"อย�างเหมาะสมกับสถานประกอบการ (.786) 

C3.3 มีสัมพันธภาพท่ีดีกับเพ่ือนร�วมงาน (.746) C1.5 รักทีมงาน: ทํางานเปVนทีม / ทํางานร�วมกับผู"อ่ืน

อย�างมีประสิทธิภาพ (.713) สมรรถนะหลักท่ี 3 มีจํานวน 5 ตัวบ�งชี้ ได"แก� C3.6 สอนให"ใช"ทักษะภาษา

ในการสื่อสารได"ถูกต"องเหมาะสม (.934) C1.2 รักลูกค"า: ให"บริการลูกค"าอย�างดีท่ีสุด (.910) C2.5 

อธิบายความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร>เพ่ือให"ผู"เรียนนําไปแก"ปJญหาในงานอาชีพ (.839) C2.2 

จัดการเรียนรู"แบบโครงการบูรณาการ (.770) C2.6 สอนบูรณาการให"นําความรู"และทักษะทาง

คณิตศาสตร>ไปประยุกต>ในการเรียนรู"งานอาชีพและชีวิตประจําวัน (.707) สมรรถนะหลักท่ี 4 มี

จํานวน 5 ตัวบ�งข้ี ได"แก� C1.13จัดกิจกรรมส�งเสริมการเรียนรู"ของผู"เรียนท้ังในและนอกห"องเรียน 

(.840) C1.9 นิเทศการเรียนรู"ในสถานประกอบการ (.839) C1.12 ดูแลช�วยเหลือผู"เรียนให"มีความสุข

และประสบความสําเร็จในการเรียน (.758) C3.7 สอนบูรณาการให"นําความรู"ข"อคิดท่ีได"จากการศึกษา

ภาษาไปใช"ในการดํารงชีวิตและงานอาชีพ (.728) C3.5 อธิบายธรรมชาติของภาษาและภูมิปJญญาทาง

ภาษาได" (.718) 

2. ผลการวิเคราะห�องค�ประกอบสมรรถนะ ประเภทสมรรถนะวิชาชีพ (Professional 
Competency) ด�วยวิธี Exploratory Factor Analysis (EFA) แล�วหมุนแกนด�วยวิธี Varimax 
ผลการตอบกลับของแบบสอบถามถูกบันทึกในไฟล> Microsoft Excel จากนั้นผู"วิจัยดําเนินการ
เชื่อมต�อข"อมูลท่ีได"รับมาในโปรแกรม SPSS Version 11.5 และวิเคราะห>องค>ประกอบสมรรถนะ 
ประเภทสมรรถนะวิชาชีพ 4 องค>ประกอบ 40 ตัวบ�งชี้ โดยใช"คําสั่ง Factor Analysis กําหนดเกณฑ>
ในการพิจารณาตัวประกอบ คือ มีค�าไอแกน (Eigenvalue) ต้ังแต� 1.00 ข้ึนไป มีค�าน้ําหนักตัว
ประกอบ (Factor Loading) ต้ังแต� 0.700 ข้ึนไป จากสถิติ Keiser-Mayer-Olikin Measures of 
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Sampling Adequacy (KMO) ซ่ึงเปVนค�าท่ีวัดรวมของตัวแปรท้ัง 29 ตัวบ�งชี้ ในตารางจากการศึกษา
ครั้งนี้พบว�ามีค�าเท�ากับ 0.742 หากค�า KMO เข"าใกล" 1 แสดงว�าเปVนตัวแทนท่ีดี โดยค�านี้ไม�ควรตํ่ากว�า 
0.5 ซึ่งพบว�าค�าที่ได"จากการศึกษาครั้งนี้เปVนค�าที่สูง แสดงว�าตัวแปรทั้งหมดเปVนตัวแทนที่ดี 
รายละเอียดดังตาราง  
 
ตารางท่ี 16  แสดงการเลือกตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก 

ประเภทสมรรถนะวิชาชีพท่ีมีน้ําหนักตัวประกอบตามเกณฑ> 
Code Variable Factor 1 Factor 2 Factor 3 

P1.6 จัดเรียงสินค"า เติมสินค"าและจัดเก็บสินค"า
ท่ัวไปได"อย�างถูกต"อง 

.770 .389 .005 

P1.7 เรียงสินค"าตามวันหมดอายุ (FIFO)  .158 .823 .067 

P1.9 อธิบายและจัดทําปiายตรวจสอบราคาสินค"า 
Plan-O-Gram ได"อย�างถูกต"อง 

.052 .602 .814 

P1.12 ตรวจรับและควบคุมสื่อโฆษณาต�างๆ ท่ีเข"ามา
ในร"านแต�ละรอบให"ครบถ"วนและถูกต"อง 

.482 .054 .728 

P2.1 ปฏิบัติงานต"อนรับและให"บริการลูกค"าได"อย�าง
เหมาะสม 

.733 -.135 -.071 

P2.2 แก"ปJญหาในการปฏิบัติงานขายสินค"าได" .035 .741 .501 

P2.3 สร"างความสัมพันธ>และความพึงพอใจให"กับ
ลูกค"าท่ีเข"ามารับบริการในร"าน 

-.036 .001 .822 

P2.4 บริการลูกค"าในร"านให"เปVนไปอย�างเรียบร"อย
ตามมาตรฐานการบริการแบบ Friendly 
Service 

.846 .184 -.472 

P2.5 ปฏิบัติงานโดยยึดหลักมาตรฐานการบริการ
แบบ Friendly Service (การบริการแบบเปVนมิตร) 

.053 .701 .158 

P2.6 ดําเนินการคิดเงิน (ปฏิบัติหน"าท่ีแคชเชียร>) ท้ัง
สินค"าและบริการได"อย�างถูกต"อง 

-.316 .719 .182 

P2.7 ออกใบกํากับภาษีสําหรับ 7-11 ร"านค"าปลีก .026 -.190 .835 
P2.8 ตรวจสอบเงินสดในเครื่อง POS .766 -.037 .477 

P2.9 เตรียมเงินสํารองทอนให"เพียงพอต�อยอดขาย -.038 .814 .205 



170 

 

ตารางท่ี 16  แสดงการเลือกตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก 
ประเภทสมรรถนะวิชาชีพท่ีมีน้ําหนักตัวประกอบตามเกณฑ> (ต�อ) 

Code Variable Factor 1 Factor 2 Factor 3 

P2.10 ตรวจสอบผลเงินสดขาด-เกินใน Shift Survey .099 .448 .724 

P2.11 ตรวจสอบและส�งข"อมูลเอกสารทางการเงิน .806 .017 .413 

P3.2 มีทักษะทางปJญญา ความรู" ในหลักทฤษฎี 

ความสนใจใฝuรู"  ความคิดริ เริ่มสร"างสรรค> 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห> 

.720 .248 .499 

P3.4 สุ�มตรวจสอบปริมาณของสินค"าและคุณภาพ

ของสินค"าทุกกลุ�มสินค"า (Audit สินค"า) 

-.124 .790 .432 

P3.5 เ พ่ิมผลผลิตของการปฏิ บั ติ งานตามหลัก 

Productivity และ Quality Management 

.797 .082 .077 

P3.8 ประเมินผลการส�งเสริมการขายในธุรกิจค"าปลีก

ได" 

.058 -.399 .785 

 
  จากตารางพบว�า ผลการวิเคราะห>องค>ประกอบสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะการ

จัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะวิชาชีพ เมื่อสกัดตัวประกอบ 

(Factor Extraction) ด"วยวิธีแวริแมกซ> ได"สมรรถนะหลัก 3 องค>ประกอบ โดยองค>ประกอบท่ีมีค�า

น้ําหนักองค>ประกอบ (Factor Loading) เรียงลําดับจากมากไปน"อยดังนี้ สมรรถนะวิชาชีพท่ี 1 มี

จํานวน 7 ตัวบ�งชี้ ได"แก� P2.4 บริการลูกค"าในร"านให"เปVนไปอย�างเรียบร"อยตามมาตรฐานการบริการ

แบบ Friendly Service (.846) P2.11 ตรวจสอบและส�งข"อมูลเอกสารทางการเงิน (.806) P3.5 เพ่ิม

ผลผลิตของการปฏิบัติงานตามหลัก Productivity และ Quality Management (.797) P1.6 จัดเรียง

สินค"า เติมสินค"าและจัดเก็บสินค"าท่ัวไปได"อย�างถูกต"อง (.770) P2.8 ตรวจสอบเงินสดในเครื่อง POS 

(.766) P2.1 ปฏิบัติงานต"อนรับและให"บริการลูกค"าได"อย�างเหมาะสม (.733) P3.2 มีทักษะทางปJญญา 

ความรู"ในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝuรู" ความคิดริเริ่มสร"างสรรค> ความสามารถในการคิดวิเคราะห> 

(.720) สมรรถนะวิชาชีพท่ี 2 มีจํานวน 6 ตัวบ�งชี้ ได"แก� P1.7 เรียงสินค"าตามวันหมดอายุ (FIFO)  

(.823) P2.9 เตรียมเงินสํารองทอนให"เพียงพอต�อยอดขาย (.814) P3.4 สุ�มตรวจสอบปริมาณของสินค"า

และคุณภาพของสินค"าทุกกลุ�มสินค"า (Audit สินค"า) (.790) P2.2 แก"ปJญหาในการปฏิบัติงานขาย

สินค"าได" (.741) P2.6 ดําเนินการคิดเงิน (ปฏิบัติหน"าท่ีแคชเชียร>) ท้ังสินค"าและบริการได"อย�างถูกต"อง 
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(.719) P2.5 ปฏิบัติงานโดยยึดหลักมาตรฐานการบริการแบบ Friendly Service (การบริการแบบเปVน

มิตร) (.701) สมรรถนะวิชาชีพท่ี 3 มีจํานวน 6 ตัวบ�งชี้ ได"แก� P2.7 ออกใบกํากับภาษีสําหรับ 7-11 

ร"านค"าปลีก (.835) P2.3 สร"างความสัมพันธ>และความพึงพอใจให"กับลูกค"าท่ีเข"ามารับบริการในร"าน 

(.822) P1.9 อธิบายและจัดทําปiายตรวจสอบราคาสินค"า Plan-O-Gram ได"อย�างถูกต"อง (.814) P3.8 

ประเมินผลการส�งเสริมการขายในธุรกิจค"าปลีกได" (.785) P1.12 ตรวจรับและควบคุมสื่อโฆษณาต�างๆ 

ท่ีเข"ามาในร"านแต�ละรอบให"ครบถ"วนและถูกต"อง (.728) P2.10 จัดเตรียมสินค"าและบริการ (.724) 

 
ผลการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) 
 ผลการวิเคราะห>ข"อมูลในส�วนนี้ เปVนการตอบวัตถุประสงค>การวิจัยในข"อที่ 3 เพื่อ
วิเคราะห>องค>ประกอบสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ดําเนินการสร"าง
แบบสอบถามแบบออนไลน> ลักษณะของแบบสอบถามเปVนแบบมาตรประเมินค�า 5 ระดับ แบ�งเปVน 4 
ตอน คือ 1) สถานภาพของผู"ตอบ 2) ประเภทสมรรถนะหลัก 3) ประเภทสมรรถนะวิชาชีพ และ           
4) ข"อเสนอแนะเพ่ิมเติม เก็บรวบรวมข"อมูลระหว�างเดือนกันยายนจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2558 มี
แบบสอบถามท่ีได"รับการตอบกลับ จํานวน 456 ตัวอย�าง อัตราการตอบกลับของแบบสอบถามคิดเปVน
ร"อยละ 100.00 ผลการวิเคราะห>ข"อมูลแยกตามประเด็นในแบบสอบถาม ดังนี้ 

1. ผลการวิ เคราะห�องค�ประกอบสมรรถนะ ประเภทสมรรถนะหลัก (Core 
Competency) ด�วยวิธี Confirmatory Factor Analysis (CFA) แล�วหมุนแกนด�วยวิธี 
Varimax ผลการตอบกลับของแบบสอบถามถูกบันทึกในไฟล> Microsoft Excel จากนั้นผู"วิจัย

ดําเนินการเชื่อมต�อข"อมูลท่ีได"รับมาในโปรแกรม SPSS Version 11.5 และวิเคราะห>องค>ประกอบโดย

ใช"คําสั่ง Factor Analysis แล"วหมุนแกนองค>ประกอบด"วยวิธี Varimax จากสถิติ Keiser-Mayer-

Olikin Measures of Sampling Adequacy (KMO) ซ่ึงเปVนค�าท่ีวัดรวมของตัวแปรท้ัง 29 ตัวบ�งชี้ 

ในตารางจากการศึกษาครั้งนี้พบว�ามีค�าเท�ากับ 0.630 หากค�า KMO เข"าใกล" 1 แสดงว�าเปVนตัวแทนท่ีดี 

โดยค�านี้ไม�ควรตํ่ากว�า 0.5 ซ่ึงพบว�าค�าท่ีได"จากการศึกษาครั้งนี้เปVนค�าท่ีสูง แสดงว�าตัวแปรท้ังหมดเปVน

ตัวแทนท่ีดี ได"องค>ประกอบสมรรถนะ ประเภทสมรรถนะหลัก (Core Competency) จํานวน 6 

องค>ประกอบ 15 ตัวบ�งชี้ รายละเอียดตามตารางท่ี 17 
 
 
 
 
 



172 

 

ตารางท่ี 17 ผลการวิเคราะห>องค>ประกอบสมรรถนะหลักท่ี 1 สมรรถนะด"านนิเทศการสอน 

Coding รายการตัวบ!งช้ี Factor loading 
C1.13 จัดกิจกรรมส�งเสริมการเรียนรู"ของผู"เรียนท้ังในและนอก

ห"องเรียน 
0.890 

C1.9 นิเทศผู"เรียนท่ีฝeกงานในสถานประกอบการ 0.799 

C1.12 ดูแลช�วยเหลือผู"เรียนให"มีความสุขและประสบความสําเร็จใน
การเรียน 

0.716 

 

 
  จากตารางพบว�า ผลการวิเคราะห>องค>ประกอบสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัด 
การเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักท่ี 1 สมรรถนะด"านนิเทศการสอน 
เม่ือสกัดตัวประกอบ (Factor Extraction) เหลือ 3 ตัวบ�งชี้ โดยองค>ประกอบท่ีมีค�าน้ําหนัก
องค>ประกอบ (Factor Loading) เรียงลําดับจากมากไปน"อยดังนี้ C1.13 จัดกิจกรรมส�งเสริมการ
เรียนรู"ของผู"เรียนท้ังในและนอกห"องเรียน (.890) C1.9 นิเทศผู"เรียนท่ีฝeกงานในสถานประกอบการ 
(.799) C1.12 ดูแลช�วยเหลือผู"เรียนให"มีความสุขและประสบความสําเร็จในการเรียน (.716) 
 
ตารางท่ี 18 ผลการวิเคราะห>องค>ประกอบสมรรถนะหลักท่ี 2 สมรรถนะด"านจรรยาบรรณวิชาชีพ 

Coding รายการตัวบ!งช้ี Factor loading 

C1.1 รักงาน: มุ�งม่ันทํางานเพ่ือให"บรรลุเปiาหมาย 0.856 

C1.3 รักคุณธรรม: ประพฤติตนสุจริต ซ่ือสัตย> และโปร�งใส 0.783 

C1.10 พัฒนาตนเองตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 0.778 

 

 
  จากตารางพบว�า ผลการวิเคราะห>องค>ประกอบสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะการ
จัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักที่ 2 สมรรถนะด"าน
จรรยาบรรณวิชาชีพ เม่ือสกัดตัวประกอบ (Factor Extraction) เหลือ 3 ตัวบ�งชี้ โดยองค>ประกอบท่ีมี
ค�าน้ําหนักองค>ประกอบ (Factor Loading) เรียงลําดับจากมากไปน"อยดังนี้ C1.1 รักงาน: มุ�งม่ัน
ทํางานเพ่ือให"บรรลุเปiาหมาย (.856) C1.3 รักคุณธรรม: ประพฤติตนสุจริต ซ่ือสัตย> และโปร�งใส 
(.783) C1.10 พัฒนาตนเองตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู (.778) 
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ตารางท่ี 19 ผลการวิเคราะห>องค>ประกอบสมรรถนะหลักท่ี 3 สมรรถนะด"านพัฒนาสังคม 

Coding รายการตัวบ!งช้ี Factor loading 
C1.11 วิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู" 0.810 

C1.14 บริการวิชาการแก�สังคม 0.716 

 

 
  จากตารางพบว�า ผลการวิเคราะห>องค>ประกอบสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะการ
จัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักท่ี 3 สมรรถนะด"านพัฒนาสังคม 
เม่ือสกัดตัวประกอบ (Factor Extraction) เหลือ 2 ตัวบ�งชี้ โดยองค>ประกอบท่ีมีค�าน้ําหนัก
องค>ประกอบ (Factor Loading) เรียงลําดับจากมากไปน"อยดังนี้ C1.11 วิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนรู" (.810) C1.14 บริการวิชาการแก�สังคม (.716)  
 

ตารางท่ี 20 ผลการวิเคราะห>องค>ประกอบสมรรถนะหลักท่ี 4 สมรรถนะด"านหลักการสอน 

Coding รายการตัวบ!งช้ี Factor loading 
C2.4 จัดการเรียนรู"ท่ีเน"นการพัฒนานวัตกรรมได" 0.718 

C2.3 จัดการเรียนรู"แบบ Work Based Learning ได" 0.698 

 
 

  จากตารางพบว�า ผลการวิเคราะห>องค>ประกอบสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะการ
จัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักท่ี 4 สมรรถนะด"านหลักการ
สอน เม่ือสกัดตัวประกอบ (Factor Extraction) เหลือ 2 ตัวบ�งชี้ โดยองค>ประกอบท่ีมีค�าน้ําหนัก
องค>ประกอบ (Factor Loading) เรียงลําดับจากมากไปน"อยดังนี้ C2.4 จัดการเรียนรู"ท่ีเน"นการพัฒนา
นวัตกรรมได" (.718) C2.3 จัดการเรียนรู"แบบ Work Based Learning ได" (.698)  
 
ตารางท่ี 21 ผลการวิเคราะห>องค>ประกอบสมรรถนะหลักท่ี 5 สมรรถนะด"านมุ�งผลสัมฤทธิ์ 

Coding รายการตัวบ!งช้ี Factor loading 
C2.8 สอนให"ผู"เรียนมีทักษะในการแก"ไขปJญหาในงานอาชีพโดยใช"

หลักการและกระบวนการคณิตศาสตร>ได" 
0.893 

C2.7 สอนให"ผู"เรียนมีทักษะคิดวิเคราะห>ในการแก"ปJญหาอย�าง
สร"างสรรค> 

0.691 
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  จากตารางพบว�า ผลการวิเคราะห>องค>ประกอบสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะการ
จัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักที่ 5 สมรรถนะด"านมุ�ง
ผลสัมฤทธิ์ เม่ือสกัดตัวประกอบ (Factor Extraction) เหลือ 2 ตัวบ�งชี้ โดยองค>ประกอบท่ีมีค�า
น้ําหนักองค>ประกอบ (Factor Loading) เรียงลําดับจากมากไปน"อยดังนี้ C2.8 สอนให"ผู"เรียนมีทักษะ
ในการแก"ไขปJญหาในงานอาชีพโดยใช"หลักการและกระบวนการคณิตศาสตร>ได" (.893) C2.7 สอนให"
ผู"เรียนมีทักษะคิดวิเคราะห>ในการแก"ปJญหาอย�างสร"างสรรค> (.691)  
 
ตารางท่ี 22 ผลการวิเคราะห>องค>ประกอบสมรรถนะหลักท่ี 6 สมรรถนะด"านภาษาและเทคโนโลยี 

Coding รายการตัวบ!งช้ี Factor loading 

C3.6 สอนให"ใช"ทักษะภาษาในการสื่อสารได"ถูกต"องเหมาะสม 0.743 

C1.6 ใช"โปรแกรมสําเร็จรูปและระบบสารสนเทศเพ่ือพัฒนางาน
อาชีพได" 

0.732 

 

 
  จากตารางพบว�า ผลการวิเคราะห>องค>ประกอบสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะการ
จัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักท่ี 6 สมรรถนะด"านภาษาและ
เทคโนโลยี เม่ือสกัดตัวประกอบ (Factor Extraction) เหลือ 2 ตัวบ�งชี้ โดยองค>ประกอบท่ีมีค�า
น้ําหนักองค>ประกอบ (Factor Loading) เรียงลําดับจากมากไปน"อยดังนี้ C3.6 สอนให"ใช"ทักษะภาษา
ในการสื่อสารได"ถูกต"องเหมาะสม (.743) C1.6 ใช"โปรแกรมสําเร็จรูปและระบบสารสนเทศเพ่ือพัฒนา
งานอาชีพได" (.732)  

2. ผลการวิเคราะห�องค�ประกอบสมรรถนะ ประเภทสมรรถนะวิชาชีพ (Professional 
Competency) ด�วยวิธี Confirmatory Factor Analysis (CFA) แล�วหมุนแกนด�วยวิธี 
Varimax ผลการตอบกลับของแบบสอบถามถูกบันทึกในไฟล> Microsoft Excel จากนั้นผู"วิจัย

ดําเนินการเชื่อมต�อข"อมูลท่ีได"รับมาในโปรแกรม SPSS Version 11.5 และวิเคราะห>องค>ประกอบโดย

ใช"คําสั่ง Factor Analysis แล"วหมุนแกนองค>ประกอบด"วยวิธี Varimax จากสถิติ Keiser-Mayer-

Olikin Measures of Sampling Adequacy (KMO) ซ่ึงเปVนค�าท่ีวัดรวมของตัวแปรท้ัง 29 ตัวบ�งชี้ 

ในตารางจากการศึกษาครั้งนี้พบว�ามีค�าเท�ากับ 0.578 หากค�า KMO เข"าใกล" 1 แสดงว�าเปVนตัวแทนท่ี

ดี โดยค�านี้ไม�ควรตํ่ากว�า 0.5 ซ่ึงพบว�าค�าท่ีได"จากการศึกษาครั้งนี้เปVนค�าท่ีสูง แสดงว�าตัวแปรท้ังหมด

เปVนตัวแทนท่ีดี เหลือองค>ประกอบสมรรถนะ ประเภทสมรรถนะวิชาชีพ จํานวน 5 องค>ประกอบ 17 

ตัวบ�งชี้ รายละเอียดตามตารางด"านล�าง 
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ตารางท่ี 23 ผลการวิเคราะห>องค>ประกอบสมรรถนะวิชาชีพท่ี 1 สมรรถนะด"านหน"าท่ีคิดเงิน 

Coding รายการตัวบ!งช้ี Factor loading 
P2.11 ตรวจสอบและส�งข"อมูลเอกสารทางการเงินได" 0.852 

P2.9 เตรียมเงินสํารองทอนให"เพียงพอต�อยอดขายได" 0.796 

P2.7 ออกใบกํากับภาษีสําหรับ 7-11 ร"านค"าปลีกได" 0.790 

P2.10 ตรวจสอบเงินสดขาด-เกินใน Shift Survey ได" 0.779 

P2.8 ตรวจสอบเงินสดในเครื่อง POS ได" 0.772 

P2.6 ดําเนินการคิดเงินท้ังสินค"าและบริการได"อย�างถูกต"อง 0.716 

   

 
  จากตารางพบว�า ผลการวิเคราะห>องค>ประกอบสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะการ
จัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะวิชาชีพท่ี 1 สมรรถนะด"านหน"าท่ี
คิดเงิน เม่ือสกัดตัวประกอบ (Factor Extraction) เหลือ 6 ตัวบ�งชี้ โดยองค>ประกอบท่ีมีค�าน้ําหนัก
องค>ประกอบ (Factor Loading) เรียงลําดับจากมากไปน"อยดังนี้ P2.11 ตรวจสอบและส�งข"อมูล
เอกสารทางการเงินได" (.852) P2.9 เตรียมเงินสํารองทอนให"เพียงพอต�อยอดขายได" (.796) P2.7 ออก
ใบกํากับภาษีสําหรับ 7-11 ร"านค"าปลีกได" (.790) P2.10 ตรวจสอบเงินสดขาด-เกินใน Shift Survey 
ได" (.779) P2.8 ตรวจสอบเงินสดในเครื่อง POS ได" (.772) P2.6 ดําเนินการคิดเงินท้ังสินค"าและบริการ
ได"อย�างถูกต"อง (.716) 
 
ตารางท่ี 24 ผลการวิเคราะห>องค>ประกอบสมรรถนะวิชาชีพท่ี 2 สมรรถนะด"านจัดเรียงสินค"า 

Coding รายการตัวบ!งช้ี Factor loading 

P1.6 เรียงสินค"า เติมสินค"าและจัดเก็บสินค"าท่ัวไปได"ถูกต"องตาม
หมวดหมู� 

0.779 

P1.7 เรียงสินค"าตามวันหมดอายุหรือตามหลักการ FIFO (First in 
First out) ได" 

0.760 

P1.9 อธิบายและจัดทําปiายตรวจสอบราคาสินค"า Plan-O-Gram 
ได"อย�างถูกต"อง 

0.731 
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  จากตารางพบว�า ผลการวิเคราะห>องค>ประกอบสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะการ
จัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะวิชาชีพท่ี 2 สมรรถนะด"านจัดเรียง
สินค"า เม่ือสกัดตัวประกอบ (Factor Extraction) เหลือ 3 ตัวบ�งชี้ โดยองค>ประกอบท่ีมีค�าน้ําหนัก
องค>ประกอบ (Factor Loading) เรียงลําดับจากมากไปน"อยดังนี้ P1.6 เรียงสินค"า เติมสินค"าและ
จัดเก็บสินค"าท่ัวไปได"ถูกต"องตามหมวดหมู� (.779) P1.7 เรียงสินค"าตามวันหมดอายุหรือตามหลักการ 
FIFO (First in First out) ได" (.760) P1.9 อธิบายและจัดทําปiายตรวจสอบราคาสินค"า Plan-O-Gram 
ได"อย�างถูกต"อง (.731)  
 

ตารางท่ี 25 ผลการวิเคราะห>องค>ประกอบสมรรถนะวิชาชีพท่ี 3 สมรรถนะด"านงานสัมพันธ>ลูกค"า 

Coding รายการตัวบ!งช้ี Factor loading 

P2.1 ปฏิบัติงานต"อนรับและให"บริการลูกค"าได"อย�างเหมาะสม 0.769 

P2.3 สร"างความสัมพันธ>และความพึงพอใจให"กับลูกค"าท่ีเข"ามารับ
บริการในร"าน 

0.769 

P2.5 บริการลูกค"าในร"านให"เปVนไปอย�างเรียบร"อยตามมาตรฐานการ
บริการแบบเปVนมิตร (Friendly Service) ได" 

0.755 

P2.2 แก"ปJญหาในการปฏิบัติงานขายสินค"าได" 0.755 

 
  

  จากตารางพบว�า ผลการวิเคราะห>องค>ประกอบสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะการ
จัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะวิชาชีพท่ี 3 สมรรถนะด"านงาน
สัมพันธ>ลูกค"า เม่ือสกัดตัวประกอบ (Factor Extraction) เหลือ 4 ตัวบ�งชี้ โดยองค>ประกอบท่ีมีค�า
น้ําหนักองค>ประกอบ (Factor Loading) เรียงลําดับจากมากไปน"อยดังนี้ P2.1 ปฏิบัติงานต"อนรับและ
ให"บริการลูกค"าได"อย�างเหมาะสม (.769) P2.3 สร"างความสัมพันธ>และความพึงพอใจให"กับลูกค"าท่ีเข"า
มารับบริการในร"าน (.769) P2.5 บริการลูกค"าในร"านให"เปVนไปอย�างเรียบร"อยตามมาตรฐานการบริการ
แบบเปVนมิตร (Friendly Service) ได" (.755) P2.2 แก"ปJญหาในการปฏิบัติงานขายสินค"าได" (.755) 
 
ตารางท่ี 26 ผลการวิเคราะห>องค>ประกอบสมรรถนะวิชาชีพท่ี 4 สมรรถนะด"านส�งเสริมการขาย 

Coding รายการตัวบ!งช้ี Factor loading 
P1.1 จัดทําแผนส�งเสริมการขายในธุรกิจค"าปลีกได" 0.877 

P3.8 ประเมินผลการส�งเสริมการขายในธุรกิจค"าปลีกได" 0.877 
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  จากตารางพบว�า ผลการวิเคราะห>องค>ประกอบสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะการ
จัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะวิชาชีพท่ี 4 สมรรถนะด"านส�งเสริม
การขาย เม่ือสกัดตัวประกอบ (Factor Extraction) เหลือ 2 ตัวบ�งชี้ โดยองค>ประกอบท่ีมีค�าน้ําหนัก
องค>ประกอบ (Factor Loading) เรียงลําดับจากมากไปน"อยดังนี้ P1.1 จัดทําแผนส�งเสริมการขายใน
ธุรกิจค"าปลีกได" (.877) P3.8 ประเมินผลการส�งเสริมการขายในธุรกิจค"าปลีกได" (.877)  
 
ตารางท่ี 27 ผลการวิเคราะห>องค>ประกอบสมรรถนะวิชาชีพท่ี 5 สมรรถนะด"านบริหารระบบคุณภาพ 

Coding รายการตัวบ!งช้ี Factor loading 

P3.4 สุ�มตรวจปริมาณของสินค"าและคุณภาพสินค"าทุกกลุ�มสินค"า 
(Audit สินค"า) 

0.891 

P3.5 เพ่ิมผลผลิตของการปฏิบัติงานตามหลัก Productivity และ 
Quality Management ได" 

0.864 

 

  
  จากตารางพบว�า ผลการวิเคราะห>องค>ประกอบสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะการ

จัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะวิชาชีพท่ี 5 สมรรถนะด"านบริหาร

ระบบคุณภาพ เม่ือสกัดตัวประกอบ (Factor Extraction) เหลือ 2 ตัวบ�งชี้ โดยองค>ประกอบท่ีมีค�า

น้ําหนักองค>ประกอบ (Factor Loading) เรียงลําดับจากมากไปน"อยดังนี้ P3.4 สุ�มตรวจปริมาณของ

สินค"าและคุณภาพสินค"าทุกกลุ�มสินค"า (Audit สินค"า) (.891) P3.5 เพ่ิมผลผลิตของการปฏิบัติงานตาม

หลัก Productivity และ Quality Management ได" (.864) 
3. แผนผังโมเดลโครงสร�างของสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด�านธุรกิจ

ค�าปลีก ผู"วิจัยนําผลการวิเคราะห>องค>ประกอบสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการ

สอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ มาสร"างเปVนแผนผังโมเดล

โครงสร"างของสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ดังนี้ 
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' 
ภาพท่ี 9  โมเดลโครงสร"าง สมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจ

ค"าปลีก 

แผนผังโมเดลโครงสร�าง 
สมรรถนะและตัวบ�งช้ีสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด�านธุรกิจค�าปลีก 

 

สมรรถนะหลัก 
(Core Competency) 

“สอนเป!น” 
(Success Teaching) 

สมรรถนะวิชาชีพ 
(Professional 
Competency) 
“เด5นขาย” 

(Selling Excellent) 

 
สมรรถนะการจัดการ
เรียนการสอนวิชาชีพ

ด;านธุรกิจค;าปลีก 
(Competency and 

Indicator for teaching on 
Retail Business) 

P5: บริหารระบบคุณภาพ 
     (Systematic Management) 

P4: ส5งเสริมการขาย 
     (sales Promotion) 

P3: ลูกค;าสัมพันธK 
     (Friendly Service) 

P2: จัดเรียงสินค;า 
     (Storage Arrangement) 

P1: หน;าท่ีคิดเงิน 
     (Cashier) 

C1: นิเทศการสอน 
     (Professional Development) 

C2: จรรยาบรรณวิชาชีพ 
     (Ethics) 

C3: พัฒนาสังคม 
     (Academic Service) 

C4: หลักการสอน 
     (Instructional Methods) 

C5: มุ5งผลสัมฤทธิ์ 
     (Students’ Achievement) 

C6: ภาษาและเทคโนโลยี 
     (Language & Technology) 
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สรุปผลการวิเคราะห�ข�อมูลในข้ันตอนท่ี 3 (R2) การวิเคราะห�องค�ประกอบสมรรถนะและตัวบ!งช้ี
สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด�านธุรกิจค�าปลีก  
 การวิเคราะห>ข"อมูลในข้ันตอนนี้ มีวัตถุประสงค>เพ่ือวิเคราะห>องค>ประกอบสมรรถนะและ

ตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและ

สมรรถนะวิชาชีพ ผู"วิจัยนําสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจ

ค"าปลีกที่ผ�านการตรวจสอบคุณภาพด"านความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา มาสร"างเปVนแบบสอบถามความ

คิดเห็นของผู"สอนเก่ียวกับสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจ

ค"าปลีก เก็บรวบรวมข"อมูลโดยการสอบถามความคิดเห็นจากกลุ�มตัวอย�างท่ีเปVนผู"สอนวิชาชีพธุรกิจค"า

ปลีกท่ัวประเทศ สร"างเครื่องมือเปVนแบบสอบถามออนไลน> นําข"อมูลท่ีได"มาวิเคราะห>องค>ประกอบ

สมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะ 2 รอบ คือ รอบแรก การวิเคราะห>องค>ประกอบเชิงสํารวจ (EFA) 

รอบสอง การวิเคราะห>องค>ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) ผลการตอบกลับของแบบสอบถามถูกบันทึกใน

ไฟล> Microsoft Excel จากนั้นผู"วิจัยดําเนินการเชื่อมต�อข"อมูลท่ีได"รับมาในโปรแกรม SPSS Version 

11.5 กําหนดเกณฑ>ในการพิจารณาตัวประกอบ คือ มีค�าไอแกน (Eigenvalue) ต้ังแต� 1.00 ข้ึนไป มี

ค�าน้ําหนักตัวประกอบ (Factor Loading) ต้ังแต� 0.700 ข้ึนไป ผลการวิเคราะห>ข"อมูลนําเสนอเปVน

ลําดับดังนี้  
1. ผลการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงสํารวจ ด�วยวิธี Exploratory Factor Analysis 

(EFA) แล�วหมุนแกนด�วยวิธี Varimax  
1.1 ผลการวิเคราะห>องค>ประกอบสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน 

วิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลัก ด"วยวิธีวิ เคราะห>องค>ประกอบเชิงสํารวจ 

Exploratory Factor Analysis (EFA) สกัดตัวประกอบ (Factor Extraction) ด"วยวิธีแวริแมกซ> 

(varimax) ได"สมรรถนะหลัก 4 องค>ประกอบ โดยองค>ประกอบท่ีมีค�าน้ําหนักองค>ประกอบ (Factor 

Loading) เรียงลําดับจากมากไปน"อยดังนี้ สมรรถนะหลักท่ี 1 มีจํานวน 6 ตัวบ�งชี้ ได"แก� C1.1 รักงาน: 

มุ�งม่ันทํางานเพ่ือให"บรรลุเปiาหมาย (.851) C1.10 พัฒนาตนเองตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ

วิชาชีพครู (.826) C1.6 ใช"โปรแกรมสําเร็จรูปและระบบสารสนเทศเพ่ือพัฒนางานอาชีพ (.752) C1.11 

ทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู" (.741) C1.13 จัดกิจกรรมส�งเสริมการเรียนรู"ของผู"เรียนท้ังในและนอก

ห"องเรียน (.727) C1.14 บริการวิชาการแก�สังคม (.716) สมรรถนะหลักท่ี 2 มีจํานวน 7 ตัวบ�งชี้ ได"แก� 

C2.3 จัดการเรียนรู"แบบ Work Based Learning (.892) C2.4 จัดการเรียนรู"ท่ีเน"นการพัฒนา

นวัตกรรม (.812) C2.7 สอนให"ผู"เรียนมีทักษะคิดวิเคราะห>ในการแก"ปJญหาอย�างสร"างสรรค> (.802) 

C3.4 ทํางานภายใต"ภาวะความขัดแย"ง/กดดันได"จนสําเร็จลุล�วงและมีประสิทธิภาพ (.794) C1.8 สอน

ให"ใช"เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานได"อย�างเหมาะสมกับสถานประกอบการ (.786) C3.3 มีสัมพันธภาพท่ี
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ดีกับเพ่ือนร�วมงาน (.746) C1.5 รักทีมงาน: ทํางานเปVนทีม / ทํางานร�วมกับผู"อ่ืนอย�างมีประสิทธิภาพ 

(.713) สมรรถนะหลักท่ี 3 มีจํานวน 5 ตัวบ�งชี้ ได"แก� C3.6 สอนให"ใช"ทักษะภาษาในการสื่อสารได"

ถูกต"องเหมาะสม (.934) C1.2 รักลูกค"า: ให"บริการลูกค"าอย�างดีท่ีสุด (.910) C2.5 อธิบายความคิดรวบ

ยอดทางคณิตศาสตร>เพ่ือให"ผู"เรียนนําไปแก"ปJญหาในงานอาชีพ (.839) C2.2 จัดการเรียนรู"แบบ

โครงการบูรณาการ (.770) C2.6 สอนบูรณาการให"นําความรู"และทักษะทางคณิตศาสตร>ไปประยุกต>ใน

การเรียนรู"งานอาชีพและชีวิตประจําวัน (.707) สมรรถนะหลักท่ี 4 มีจํานวน 5 ตัวบ�งข้ี ได"แก� C1.13

จัดกิจกรรมส�งเสริมการเรียนรู"ของผู"เรียนท้ังในและนอกห"องเรียน (.840) C1.9 นิเทศการเรียนรู"ใน

สถานประกอบการ (.839) C1.12 ดูแลช�วยเหลือผู"เรียนให"มีความสุขและประสบความสําเร็จในการ

เรียน (.758) C3.7 สอนบูรณาการให"นําความรู"ข"อคิดท่ีได"จากการศึกษาภาษาไปใช"ในการดํารงชีวิต

และงานอาชีพ (.728) C3.5 อธิบายธรรมชาติของภาษาและภูมิปJญญาทางภาษาได" (.718) 

1.2 ผลการวิเคราะห>องค>ประกอบสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการ

สอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะวิชาชีพ ด"วยวิธีวิเคราะห>องค>ประกอบเชิงสํารวจ 

Exploratory Factor Analysis (EFA) สกัดตัวประกอบ (Factor Extraction) ด"วยวิธีแวริแมกซ> 

(varimax) ได"สมรรถนะวิชาชีพ 3 องค>ประกอบ โดยองค>ประกอบท่ีมีค�าน้ําหนักองค>ประกอบ (Factor 

Loading) เรียงลําดับจากมากไปน"อยดังนี้ สมรรถนะวิชาชีพท่ี 1 มีจํานวน 7 ตัวบ�งชี้ ได"แก� P2.4 

บริการลูกค"าในร"านให"เปVนไปอย�างเรียบร"อยตามมาตรฐานการบริการแบบ Friendly Service (.846) 

P2.11 ตรวจสอบและส�งข"อมูลเอกสารทางการเงิน (.806) P3.5 เพ่ิมผลผลิตของการปฏิบัติงานตาม

หลัก Productivity และ Quality Management (.797) P1.6 จัดเรียงสินค"า เติมสินค"าและจัดเก็บ

สินค"าท่ัวไปได"อย�างถูกต"อง (.770) P2.8 ตรวจสอบเงินสดในเครื่อง POS (.766) P2.1 ปฏิบัติงาน

ต"อนรับและให"บริการลูกค"าได"อย�างเหมาะสม (.733) P3.2 มีทักษะทางปJญญา ความรู"ในหลักทฤษฎี 

ความสนใจใฝuรู" ความคิดริเริ่มสร"างสรรค> ความสามารถในการคิดวิเคราะห> (.720) สมรรถนะวิชาชีพท่ี 

2 มีจํานวน 6 ตัวบ�งชี้ ได"แก� P1.7 เรียงสินค"าตามวันหมดอายุ (FIFO)  (.823) P2.9 เตรียมเงินสํารอง

ทอนให"เพียงพอต�อยอดขาย (.814) P3.4 สุ�มตรวจสอบปริมาณของสินค"าและคุณภาพของสินค"าทุก

กลุ�มสินค"า (Audit สินค"า) (.790) P2.2 แก"ปJญหาในการปฏิบัติงานขายสินค"าได" (.741) P2.6 

ดําเนินการคิดเงิน (ปฏิบัติหน"าที่แคชเชียร>) ทั้งสินค"าและบริการได"อย�างถูกต"อง (.719) P2.5 

ปฏิบัติงานโดยยึดหลักมาตรฐานการบริการแบบ Friendly Service (การบริการแบบเปVนมิตร) (.701) 

สมรรถนะวิชาชีพท่ี 3 มีจํานวน 6 ตัวบ�งชี้ ได"แก� P2.7 ออกใบกํากับภาษีสําหรับ 7-11 ร"านค"าปลีก 

(.835) P2.3 สร"างความสัมพันธ>และความพึงพอใจให"กับลูกค"าท่ีเข"ามารับบริการในร"าน (.822) P1.9 

อธิบายและจัดทําปiายตรวจสอบราคาสินค"า Plan-O-Gram ได"อย�างถูกต"อง (.814) P3.8 ประเมินผล
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การส�งเสริมการขายในธุรกิจค"าปลีกได" (.785) P1.12 ตรวจรับและควบคุมสื่อโฆษณาต�างๆ ท่ีเข"ามาใน

ร"านแต�ละรอบให"ครบถ"วนและถูกต"อง (.728) P2.10 จัดเตรียมสินค"าและบริการ (.724) 

2. ผลการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันด�วยวิธี Confirmatory Factor Analysis 
(CFA) แล�วหมุนแกนด�วยวิธี Varimax  

2.1 ผลการวิเคราะห>องค>ประกอบสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน

วิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักท่ี 1 สมรรถนะด"านนิเทศการสอน เม่ือสกัดตัว

ประกอบ (Factor Extraction) เหลือ 3 ตัวบ�งชี้ โดยองค>ประกอบท่ีมีค�าน้ําหนักองค>ประกอบ 

(Factor Loading) เรียงลําดับจากมากไปน"อยดังนี้ C1.13 จัดกิจกรรมส�งเสริมการเรียนรู"ของผู"เรียนท้ัง

ในและนอกห"องเรียน (.890) C1.9 นิเทศผู"เรียนท่ีฝeกงานในสถานประกอบการ (.799) C1.12 ดูแล

ช�วยเหลือผู"เรียนให"มีความสุขและประสบความสําเร็จในการเรียน (.716) สมรรถนะหลักท่ี 2 

สมรรถนะด"านจรรยาบรรณวิชาชีพ เม่ือสกัดตัวประกอบ (Factor Extraction) เหลือ 3 ตัวบ�งชี้ โดย

องค>ประกอบท่ีมีค�าน้ําหนักองค>ประกอบ (Factor Loading) เรียงลําดับจากมากไปน"อยดังนี้ C1.1 รัก

งาน: มุ�งม่ันทํางานเพ่ือให"บรรลุเปiาหมาย (.856) C1.3 รักคุณธรรม: ประพฤติตนสุจริต ซ่ือสัตย> และ

โปร�งใส (.783) C1.10 พัฒนาตนเองตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู (.778) สมรรถนะหลัก

ท่ี 3 สมรรถนะด"านพัฒนาสังคม เม่ือสกัดตัวประกอบ (Factor Extraction) เหลือ 2 ตัวบ�งชี้ โดย

องค>ประกอบท่ีมีค�าน้ําหนักองค>ประกอบ (Factor Loading) เรียงลําดับจากมากไปน"อยดังนี้ C1.11 

วิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู" (.810) C1.14 บริการวิชาการแก�สังคม (.716) สมรรถนะหลักท่ี 4 

สมรรถนะด"านหลักการสอน เม่ือสกัดตัวประกอบ (Factor Extraction) เหลือ 2 ตัวบ�งชี้ โดย

องค>ประกอบท่ีมีค�าน้ําหนักองค>ประกอบ (Factor Loading) เรียงลําดับจากมากไปน"อยดังนี้ C2.4 

จัดการเรียนรู"ท่ีเน"นการพัฒนานวัตกรรมได" (.718) C2.3 จัดการเรียนรู"แบบ Work Based Learning 

ได" (.698) สมรรถนะหลักท่ี 5 สมรรถนะด"านมุ�งผลสัมฤทธิ์ เม่ือสกัดตัวประกอบ (Factor Extraction) 

เหลือ 2 ตัวบ�งชี้ โดยองค>ประกอบท่ีมีค�าน้ําหนักองค>ประกอบ (Factor Loading) เรียงลําดับจาก

มากไปน"อยดังนี้ C2.8 สอนให"ผู"เรียนมีทักษะในการแก"ไขปJญหาในงานอาชีพโดยใช"หลักการและ

กระบวนการคณิตศาสตร>ได" (.893) C2.7 สอนให"ผู"เรียนมีทักษะคิดวิเคราะห>ในการแก"ปJญหาอย�าง

สร"างสรรค> (.691) สมรรถนะหลักท่ี 6 สมรรถนะด"านภาษาและเทคโนโลยี เม่ือสกัดตัวประกอบ 

(Factor Extraction) เหลือ 2 ตัวบ�งชี้ โดยองค>ประกอบที่มีค�าน้ําหนักองค>ประกอบ (Factor 

Loading) เรียงลําดับจากมากไปน"อยดังนี้ C3.6 สอนให"ใช"ทักษะภาษาในการสื่อสารได"ถูกต"อง

เหมาะสม (.743) C1.6 ใช"โปรแกรมสําเร็จรูปและระบบสารสนเทศเพ่ือพัฒนางานอาชีพได" (.732)  
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2.2 ผลการวิเคราะห>องค>ประกอบสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน

วิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะวิชาชีพท่ี 1 สมรรถนะด"านหน"าท่ีคิดเงิน เม่ือสกัดตัว

ประกอบ (Factor Extraction) เหลือ 6 ตัวบ�งชี้ โดยองค>ประกอบท่ีมีค�าน้ําหนักองค>ประกอบ 

(Factor Loading) เรียงลําดับจากมากไปน"อยดังนี้ P2.11 ตรวจสอบและส�งข"อมูลเอกสารทางการเงิน

ได" (.852) P2.9 เตรียมเงินสํารองทอนให"เพียงพอต�อยอดขายได" (.796) P2.7 ออกใบกํากับภาษีสําหรับ 

7-11 ร"านค"าปลีกได" (.790) P2.10 ตรวจสอบเงินสดขาด-เกินใน Shift Survey ได" (.779) P2.8 

ตรวจสอบเงินสดในเครื่อง POS ได" (.772) P2.6 ดําเนินการคิดเงินท้ังสินค"าและบริการได"อย�างถูกต"อง 

(.716) สมรรถนะวิชาชีพท่ี 2 สมรรถนะด"านจัดเรียงสินค"า เม่ือสกัดตัวประกอบ (Factor Extraction) 

เหลือ 3 ตัวบ�งชี้ โดยองค>ประกอบท่ีมีค�าน้ําหนักองค>ประกอบ (Factor Loading) เรียงลําดับจากมาก

ไปน"อยดังนี้ P1.6 เรียงสินค"า เติมสินค"าและจัดเก็บสินค"าท่ัวไปได"ถูกต"องตามหมวดหมู� (.779) P1.7 

เรียงสินค"าตามวันหมดอายุหรือตามหลักการ FIFO (First in First out) ได" (.760) P1.9 อธิบายและ

จัดทําปiายตรวจสอบราคาสินค"า Plan-O-Gram ได"อย�างถูกต"อง (.731) สมรรถนะวิชาชีพท่ี 3 

สมรรถนะด"านงานสัมพันธ>ลูกค"า เม่ือสกัดตัวประกอบ (Factor Extraction) เหลือ 4 ตัวบ�งชี้ โดย

องค>ประกอบท่ีมีค�าน้ําหนักองค>ประกอบ (Factor Loading) เรียงลําดับจากมากไปน"อยดังนี้ P2.1 

ปฏิบัติงานต"อนรับและให"บริการลูกค"าได"อย�างเหมาะสม (.769) P2.3 สร"างความสัมพันธ>และความพึงพอใจ

ให"กับลูกค"าท่ีเข"ามารับบริการในร"าน (.769) P2.5 บริการลูกค"าในร"านให"เปVนไปอย�างเรียบร"อยตาม

มาตรฐานการบริการแบบเปVนมิตร (Friendly Service) ได" (.755) P2.2 แก"ปJญหาในการปฏิบัติงาน

ขายสินค"าได" (.755) สมรรถนะวิชาชีพท่ี 4 สมรรถนะด"านส�งเสริมการขาย เม่ือสกัดตัวประกอบ 

(Factor Extraction) เหลือ 2 ตัวบ�งชี้ โดยองค>ประกอบท่ีมีค�าน้ําหนักองค>ประกอบ (Factor 

Loading) เรียงลําดับจากมากไปน"อยดังนี้ P1.1 จัดทําแผนส�งเสริมการขายในธุรกิจค"าปลีกได" (.877) 

P3.8 ประเมินผลการส�งเสริมการขายในธุรกิจค"าปลีกได" (.877) สมรรถนะวิชาชีพท่ี 5 สมรรถนะด"าน

บริหารระบบคุณภาพ เม่ือสกัดตัวประกอบ (Factor Extraction) เหลือ 2 ตัวบ�งชี้ โดยองค>ประกอบท่ี

มีค�าน้ําหนักองค>ประกอบ (Factor Loading) เรียงลําดับจากมากไปน"อยดังนี้ P3.4 สุ�มตรวจปริมาณ

ของสินค"าและคุณภาพสินค"าทุกกลุ�มสินค"า (Audit สินค"า) (.891) P3.5 เพ่ิมผลผลิตของการปฏิบัติงาน

ตามหลัก Productivity และ Quality Management ได" (.864) 
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ตอนท่ี 4 ผลการประเมินประสิทธิภาพของสมรรถนะและตัวบ!งช้ีสมรรถนะการจัดการเรียน
การสอนวิชาชีพด�านธุรกิจค�าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ 

 

 การวิเคราะห>ข"อมูลในข้ันตอนนี้ เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของสมรรถนะและตัวบ�งชี้

สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะ

วิชาชีพ ผู"วิจัยนําโมเดลโครงสร"างของสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ

ด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ ซ่ึงเปVนผลการวิเคราะห>ข"อมูลใน

ข้ันตอนท่ี 3 ไปตรวจสอบประสิทธิภาพสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน

วิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก โดยดําเนินการ 2 ส�วน ส�วนแรก การตรวจสอบประสิทธิภาพเชิงคุณภาพ คือ 

สัมมนาอิงผู"เชี่ยวชาญเพ่ือยืนยันความเหมาะสมของโมเดลและสร"างแผนผังกําหนดหน�วยสมรรถนะสู�

การปฏิบัติ (Connoisseurship) ส�วนท่ีสอง ตรวจสอบประสิทธิภาพเชิงปริมาณ คือ ให"กลุ�มตัวอย�าง 4 

กลุ�ม ได"แก� ผู"บริหาร ผู"สอน ผู"เรียน และศิษย>เก�า ประเมินประสิทธิภาพ 4 ด"าน ได"แก� มาตรฐานการ

ใช"ประโยชน> มาตรฐานความเปVนไปได" มาตรฐานความเหมาะสม และมาตรฐานความถูกต"อง ผลการ

วิเคราะห>ข"อมูลนําเสนอเปVนลําดับดังนี้ 

 

ผลการสัมมนาอิงผู�เช่ียวชาญ (Connoisseurship) 

 ผลการวิเคราะห>ข"อมูลในส�วนนี้ เปVนการตอบวัตถุประสงค>การวิจัยในข"อท่ี 4 เพ่ือ
ประเมินประสิทธิภาพของสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีกเชิงคุณภาพ 
ดําเนินการโดยจัดสัมมนาอิงผู"เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) จํานวน 9 คน ซ่ึงมีความเชี่ยวชาญใน
ด"านต�างๆ ประกอบด"วย ด"านธุรกิจค"าปลีก 5 คน ด"านหลักสูตรฐานสมรรถนะ 1 คน ด"านหลักสูตร
อาชีพ 1 คนและด"านหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 คน มีประเด็นในการสัมมนา 2 ข"อหลัก 
แบ�งเปVน 10 ข"อย�อย ผลการวิเคราะห>ข"อมูลแยกตามประเด็นสัมมนาดังนี้ 

1. ประเด็นสัมมนาที่ 1 ประสิทธิภาพของสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัด 
การเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลัก (Core Competency) ตามกรอบ
มาตรฐานการประเมิน 4 ด"าน มาตรฐานด"านความเหมาะสม (Propriety standard) มาตรฐานด"าน
ความถูกต"อง (Accuracy standard) มาตรฐานด"านความเปVนไปได" (Feasibility standard) 
มาตรฐานด"านการใช"ประโยชน> (Utility standard)  

1.1 ชื่อองค>ประกอบสมรรถนะหลักมีความสอดคล"องเหมาะสม (Propriety standard) 
กับรายการตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ผู"เชี่ยวชาญให"ความ
คิดเห็นว�า การต้ังชื่อสมรรถนะภาษาไทยและภาษาอังกฤษยังไม�สอดคล"องกัน ผู"วิจัยอาจจะกําหนด
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เปVนชื่อภาษาอังกฤษโดยรวมท้ังหมด จากนั้นต้ังชื่อเปVนภาษาไทย นอกจากนี้ชื่อสมรรถนะภาษาไทย
บางตัว ผู"วิจัยใช"คําภาษาไทยรวมกับคําภาษาอังกฤษท่ีเปVนคําศัพท>เฉพาะทางการด"านธุรกิจค"าปลีก 
ผู"เชี่ยวชาญแนะนําให"ใช"คําภาษาไทยท้ังหมด และวงเล็บต�อท"ายด"วยคําศัพท>เทคนิคท่ีเปVนภาษาอังกฤษ 

1.2 ชื่อองค>ประกอบสมรรถนะและรายการตัวบ�งชี้สมรรถนะมีความถูกต"องตามหลัก
วิชาการหรือไม� (Accuracy standard) ผู"เชี่ยวชาญเสนอแนะให"ปรับชื่อองค>ประกอบสมรรถนะและ
รายการตัวบ�งชี้สมรรถนะบางรายการ เช�น นิเทศการสอน แก"ไขเปVน นิเทศการเรียนรู"ของผู"เรียน 
พัฒนาสังคม แก"ไขเปVน วิจัยและบริการการเรียนรู" หลักการสอน แก"ไขเปVน ใช"วิธีสอนได"เหมาะสมกับ
การเรียนรู"ของผู"เรียน มุ�งผลสัมฤทธิ์ แก"ไขเปVน พัฒนาผู"เรียนให"มีสมรรถนะทางการคิด ภาษาและ
เทคโนโลยี แก"ไขเปVน พัฒนาผู"เรียนให"มีทักษะทางภาษาและเทคโนโลยี 

1.3 ตัวบ�งชี้สมรรถนะและนิยามเชิงปฏิบัติการมีความชัดเจนสามารถนําไปใช"ประเมิน
ระดับความสามารถ (Utility standard) ของผู"สอนสาขาวิชาชีพธุรกิจค"าปลีกหรือไม� ผู"เชี่ยวชาญให"
ความคิดเห็นว�า มีความเหมาะสมต�อการนําไปใช"เปVนอย�างยิ่ง ท้ังนี้เสนอแนะให"ผู"วิจัยสร"างแผนผัง
กําหนดหน�วยสมรรถนะสู�การปฏิบัติ เพ่ือให"สมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน
วิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีกท่ีผู"วิจัยสร"างข้ึน มีความเปVนไปได"ในการนําสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะไป
ใช"ได"จริง 

1.4 สมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะมีความสอดคล"องกับการจัดการเรียนการสอนใน
ปJจจุบันหรือไม� เช�น ทักษะในศตวรรษท่ี 21, เน"นการปฏิบัติจริง, เน"นทักษะการคิด (Feasibility 
standard) ผู"เชี่ยวชาญให"ความคิดเห็นว�า เพ่ือให"สอดคล"องกับการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"าน
ธุรกิจค"าปลีกมากข้ึน ผู"วิจัยอาจศึกษาและนําองค>ความรู"ด"านมาตรฐานธุรกิจมาประกอบเพ่ือสร"าง
สมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะ
หลักท่ี 2 จรรยาบรรณวิชาชีพด"วย   

2. ประเด็นสัมมนาที่ 2 ประสิทธิภาพของสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัด 
การเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะวิชาชีพ (Professional Competency) 
ตามกรอบมาตรฐานการประเมิน 4 ด"าน มาตรฐานด"านความเหมาะสม (Propriety standard) 
มาตรฐานด"านความถูกต"อง (Accuracy standard) มาตรฐานด"านความเปVนไปได" (Feasibility 
standard) มาตรฐานด"านการใช"ประโยชน> (Utility standard) 

2.1 ชื่อองค>ประกอบสมรรถนะวิชาชีพมีความสอดคล"องเหมาะสม (Propriety 
standard) กับรายการตัวบ�งชี้สมรรถนะหรือไม� ผู"เชี่ยวชาญให"ความคิดเห็นว�า ให"ตัดคําศัพท>ท่ีเปVนงาน
เฉพาะของร"าน 7-11 ท้ิง และใช"คําศัพท>กลางของธุรกิจค"าปลีก การต้ังชื่อสมรรถนะภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษยังไม�สอดคล"องกัน ผู"วิจัยอาจจะกําหนดเปVนชื่อภาษาอังกฤษโดยรวมท้ังหมด จากนั้นต้ัง
ชื่อเปVนภาษาไทย นอกจากนี ้ชื ่อสมรรถนะภาษาไทยบางตัว ผู"ว ิจัยใช"คําภาษาไทยรวมกับคํา
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ภาษาอังกฤษท่ีเปVนคําศัพท>เฉพาะทางการด"านธุรกิจค"าปลีก ผู"เชี่ยวชาญแนะนําให"ใช"คําภาษาไทย
ท้ังหมด และวงเล็บต�อท"ายด"วยคําศัพท>เทคนิคท่ีเปVนภาษาอังกฤษ   

2.2 ชื่อองค>ประกอบสมรรถนะและรายการตัวบ�งชี้สมรรถนะมีความถูกต"องตามหลัก
วิชาการหรือไม� (Accuracy standard) ผู"เชี่ยวชาญเสนอแนะให"ปรับชื่อองค>ประกอบสมรรถนะและ
รายการตัวบ�งชี้สมรรถนะบางรายการ เช�น หน"าท่ีคิดเงิน แก"ไขเปVน บริหารจัดการเงินจากลูกค"าได"
อย�างถูกต"อง จัดเรียงสินค"า แก"ไขเปVน จัดเรียงสินค"าตามหลัก FIFO ได" ลูกค"าสัมพันธ> แก"ไขเปVน สร"าง
ความสัมพันธ>ท่ีดีกับลูกค"า ส�งเสริมการขาย แก"ไขเปVน ส�งเสริมการขายสินค"าได" 

2.3 ตัวบ�งชี้สมรรถนะและนิยามเชิงปฏิบัติการมีความชัดเจนสามารถนําไปใช"ประเมิน
ระดับความสามารถของผู"สอนสาขาวิชาชีพธุรกิจค"าปลีกหรือไม� (Utility standard) ผู"เชี่ยวชาญให"
ความคิดเห็นว�า มีความชัดเจน เหมาะสม เปVนประโยชน>อย�างยิ่ง หากงานวิจัยเรื่องนี้เสร็จสมบูรณ>จะ
นําไปเปVนแนวทางให"ผู"สอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีกท่ัวประเทศ ได"แก� วิทยาลัยเทคโนโลยีปJญญาภิวัฒน> 
ศูนย>การเรียนปJญญาภิวัฒน> และวิทยาลัยโครงการในความร�วมมือ จัดการเรียนการสอนเพ่ือให"เปVน
มาตรฐานเดียวกัน   

2.4 สมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะมีความสอดคล"องกับการจัดการเรียนการสอนใน
ปJจจุบันหรือไม� เช�น เน"นทักษะอาชีพ, เน"นทักษะการแก"ไขปJญหาในงานอาชีพ, เน"นการเรียนในสถาน
ประกอบการ (Feasibility standard) ผู"เชี่ยวชาญให"ความคิดเห็นว�า ชื่อองค>ประกอบสมรรถนะและ
รายการตัวบ�งชี้บางตัว สื่อความไม�ชัดเจน บางรายการผู"อ�านเกิดความสับสนในขอบเขตของสมรรถนะ
และตัวบ�งชี้ว�าต"องการให"เกิดผลลัพธ>กับผู"เรียน หรือผู"สอน ผู"วิจัยควรให"รายละเอียดท่ีชัดเจน 
ครอบคลุม เสนอแนะให"แก"ไข โดยปรับปรุงการเขียนนิยามเชิงปฏิบัติการให"ครอบคลุม เข"าใจชัดเจน 
  

แผนผังกําหนดหน!วยสมรรถนะสู!การปฏิบัติ (Functional Analysis Map) 

 ภายหลังจากการสัมมนาอิงผู"เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) ผู"วิจัยได"รับข"อเสนอแนะให"

นําสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะมาสร"างเปVนแผนผังกําหนดหน�วยสมรรถนะสู�การปฏิบัติ 

(Functional Analysis Map) พ้ืนฐานแนวคิดมาจากการสร"างแผนผังวิเคราะห>หน"าท่ี (The 

Functional Analysis Tree) ของ Lloyd and Cook (1993) และ ประยูร หรั่งทรัพย> (2556) ได"

พัฒนาเปVนแผนผังกําหนดหน�วยสมรรถนะสู�การปฏิบัติ เพื่อเปVนแนวทางในการนําหลักสูตรไปใช"

สําหรับผู"สอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนผังดังกล�าวข"างต"นมี

รายละเอียดต�างๆ ดังนี้ หน"าท่ีหลัก (KF) หน�วยสมรรถนะ (UOC) หน�วยย�อย (EOC) ขอบเขตการ

ปฏิบัติงาน (R) เกณฑ>การประเมิน (PC) เครื่องมืออุปกรณ> หลักฐาน (EV) และข้ันตอนการประเมิน 

(AG)  
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 ผู"วิจัยดําเนินการโดยสร"างแผนผังกําหนดหน�วยสมรรถนะสู�การปฏิบัติ จําแนกตาม

ประเภทสมรรถนะและตัวบ�งชี้ จํานวน 31 แผนผัง ได"แก� 1) แผนผังกําหนดหน�วยสมรรถนะสู�การ

ปฏิบัติ ประเภทสมรรถนะหลัก (Core Competency) หรือ “สมรรถนะสอนเปVน” ประกอบด"วย 6 

หน�วยสมรรถนะ 14 หน�วยย�อย 2) แผนผังกําหนดหน�วยสมรรถนะสู�การปฏิบัติ ประเภทสมรรถนะ

วิชาชีพ (Professional Competency) หรือ “สมรรถนะเด�นขาย” ประกอบด"วย 5 หน�วยสมรรถนะ 

17 หน�วยย�อย 
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แผนผังกําหนดหน!วยสมรรถนะสู!การปฏิบัติ  (The Functional Analysis Tree) 
                   

 (Element of Competency: EOC)                                                                                                           หน!วยย!อย 
  หน!วยสมรรถนะ 
 (Unit of Competency: UOC) 
  

 
 

        หน�าที่หลัก 
         (Key Function: KF) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 10 กําหนดหน�วยสมรรถนะสู�การปฏิบัติ 

C1 
นิเทศการเรียนรู;ของผู;เรียน C1.2  นิเทศผู;เรียนที่ฝ_กงานในสถานประกอบการ 

C1.1  จัดกิจกรรมส5งเสริมการเรียนรู;ของผู;เรียนในห;องเรียนและสถานประกอบการ 

C1.3 ดูแลผู;เรียนให;มีความสุขและประสบความสําเร็จในการเรียนและการฝ_กงานในสถาน

C2 
มีจรรยาบรรณในวิชาชีพครู C2.2  รักคุณธรรม : ประพฤติตนสุจริต  ซื่อสัตยK  และโปร5งใส 

C2.1  รักงาน : มุ5งมั่นทํางานเพื่อให;เกิดความถูกต;องตามหลักวิชาการ 

C2.3  พัฒนาตนเองตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

C3 
วิจัยและบริการการเรียนรู; C3.2  บริการวิชาการและวิชาชีพแก5สังคม  

C3.1  วิจัยเพือ่พัฒนาการเรียนรู; 

“สอนเป$น” 
สมรรถนะหลัก 

Core Competency 
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 (Element of Competency: EOC)                                                                                      หน!วยย!อย 
 หน!วยสมรรถนะ 
 (Unit of Competency: UOC) 
 

 
        หน�าที่หลัก 

       (Key Function: KF) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 10 กําหนดหน�วยสมรรถนะสู�การปฏิบัติ (ต�อ) 

C4.2  สอนโดยใช;กระบวนการทํางานเป!นฐาน (Work Based Learning) 

C4.1  สอนโดยใช;กระบวนการเรียนที่มุ5งสู5การสร;างสรรคKนวัตกรรม 

C4 ใช;วิธีสอนได;เหมาะสมกับ 
การจัดการเรียนรู; 

C5.2  สอนให;ผู;เรียนใช;ทักษะในการแก;ปjญหาอย5างสร;างสรรคK 

C5.1  สอนให;ผู;เรียนมีทักษะเพื่อแก;ปjญหาในงานอาชีพ 

C5 พัฒนาผู;เรียนให;มีสมรรถนะ
ทางการคิด 

C6.2 ใช;โปรแกรมสําเร็จรูปและระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพได; 

C6.1  สอนให;ใช;ทักษะทางภาษาในการสื่อสารได;ถูกต;องเหมาะสม 

C6 พัฒนาผู;เรียนให;มีสมรรถนะ 
ทางภาษาและเทคโนโลยี 

“สอนเป$น” 
สมรรถนะหลัก 

Core 
Competency 
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 (Element of Competency: EOC) 

\             หน!วยสมรรถนะ 
          (Unit of Competency: UOC) 

          หน�าที่หลัก 
         (Key Function: KF) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 10 กําหนดหน�วยสมรรถนะสู�การปฏิบัติ (ต�อ) 
 

P1.2  เตรียมเงินสํารองทอนให;เพียงพอต5อยอดขายได; 

P1.1  ตรวจสอบและส5งข;อมูลเอกสารทางการเงินได; 

P1.3  ออกใบกํากับภาษีสําหรับร;านค;าปลีกสะดวกซื้อได; 
P1 

บริหารจัดการเงินจากลูกค;าได;
อย5างถูกต;อง 

P2.2  ดูแลคุณภาพสินค;าตามวันหมดอายุ 

P2.1  เรียงสินค;า เติมสินค;า และจัดเก็บสินค;าได;ถูกต;องตามหมวดหมู5 

P2.3  ทําปmายตรวจสอบราคาสินค;าได;ถูกต;อง 

P2 
จัดเรียงสินค;าตามหลัก FIFO ได; 

“เด�นขาย” 
สมรรถนะวิชาชีพ 
Professional 
Competency 

P1.5  ตรวจสอบเงินสดในเครื่องคิดเงินได; 

P1.4  ตรวจสอบเงินสดขาด – เกินได; 

P1.6  ดําเนินการคิดเงินสินค;าได;อย5างถูกต;อง 
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P3.2  สามารถสร;างความสัมพันธKและความพึงพอใจให;กับลูกค;าที่เข;ามารับบริการในร;าน 

P3.1  ปฏิบัติงานต;อนรับและให;บริการลูกค;าได;อย5างเหมาะสม 

P3.3  บริการลูกค;าในร;านให;เป!นไปอย5างเรียบร;อยตามมาตรฐานการบริการแบบเป!นมิตร 

P3 
สร;างความสัมพันธKที่ดีกับลูกค;า 

P4.2  ประเมินผลการส5งเสริมการขายในธุรกิจค;าปลีกได; 

P4.1  กําหนดแผนส5งเสริมการขายในธุรกิจค;าปลีกได; 
P4 

ส5งเสริมการขายสินค;าได; 

P5.2  สามารถสร;างผลิตภาพ (Productivity)  ในการปฏิบัติงานได;  

P5.1  สุ5มตรวจปริมาณและคุณภาพของสินค;าทุกกลุ5ม 
P5 
บริหารคุณภาพและสร;างผลิตภาพ

ในการปฏิบัติงานได; 

“เด�นขาย” 
สมรรถนะวิชาชีพ 
Professional 
Competency 

P3.4  สามารถแก;ปjญหาในการปฏิบัติงานขายสินค;าได; 

 (Element of Competency: EOC) 

                หน!วยสมรรถนะ 
        (Unit of Competency: UOC) 
 
 

         หน�าที่หลัก 
       (Key Function: KF) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 10 กําหนดหน�วยสมรรถนะสู�การปฏิบัติ (ต�อ) 
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ตารางที่ 28  วิเคราะห>หน"าที่งาน ประเภทสมรรถนะหลัก (Core Competency) 
หน!วยสมรรถนะ C1  นิเทศการเรียนรู"ของผู"เรียน          

ที่ สมรรถนะย!อย (EOC) 
ขอบเขตการ

ปฏิบัติงาน (R) 
เกณฑ�การประเมิน (PC) 

เครื่องมือ 
อุปกรณ� 

หลักฐาน (EV) 

ความรู� ผลงาน 
C1.1 จัดกิจกรรมส�งเสริมการ

เรียนรู"ของผู"เรียนใน
ห"องเรียนและสถาน
ประกอบการ 

มีความรู" รวมทั้งมี
เจตคติที่ดี  
สามารถจัด
กิจกรรมส�งเสริม
การเรียนรู"ของ
ผู"เรียนใน
ห"องเรียนและ
สถาน
ประกอบการ 

(S) สามารถจัดกิจกรรมส�งเสริม
การเรียนรู"ของผู"เรียนใน
ห"องเรียนได" 

(S) สามารถจัดกิจกรรมส�งเสริม
การเรียนรู"ของผู"เรียนใน
สถานประกอบการได" 

(K) มีความรู"เกี่ยวกับหลักการ
ส�งเสริมการเรียนรู"ของ
ผู"เรียนทั้งในห"องเรียนและ
สถานประกอบการ 

(A) มีเจตคติที่ดีต�อการจัด
กิจกรรมส�งเสริมการเรียนรู"
ของผู"เรียนทั้งในห"องเรียน
และสถานประกอบการ 

(S) แบบประเมิน
ความสามารถใน
การจัดกิจกรรม 

(K) แบบทดสอบ
ความรู" 

(A) แบบประเมินเจต
คติ 

(K) ทําแบบทดสอบ
ความรู"เกี่ยวกับ
หลักการจัด
กิจกรรมส�งเสริม
การเรียนรู"ผ�าน
เกณฑ>ร"อยละ 60 

(S) ประเมิน
ความสามารถใน
การจัดกิจกรรม
เกณฑ>ร"อยละ 60 

(A) ประเมินเจตคติ
ผ�านเกณฑ>ร"อยละ 
60 

ขั้นตอนการประเมิน (AG) 
1. (S) คณะกรรมการประเมินความสามารถในการสอนของ

ครูโดยใช" แบบประเมินความสามารถในการจัดกิจกรรม 
2. (K) ผู"สอนทําแบบทดสอบความรู"เกี่ยวกับหลักการจัด

กิจกรรม ส�งเสริมการเรียนรู"ของผู"เรียนในห"องเรียนและสถาน
 ประกอบการ 

3. (A) คณะกรรมประเมินเจตคติในการส�งเสริมการเรียนรู"
ของผู"เรียน 
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ตารางที่ 28  วิเคราะห>หน"าที่งาน ประเภทสมรรถนะหลัก (Core Competency) (ต�อ) 
หน!วยสมรรถนะ C1  นิเทศการเรียนรู"ของผู"เรียน          

ที่ สมรรถนะย!อย (EOC) 
ขอบเขตการ

ปฏิบัติงาน (R) 
เกณฑ�การประเมิน (PC) 

เครื่องมือ 
อุปกรณ� 

หลักฐาน (EV) 

ความรู� ผลงาน 
C1.2 นิเทศผู"เรียนที่ฝeกงานใน

สถานประกอบการ 
มีความรู" ความ
เข"าใจ สามารถ
นิเทศผู"เรียนที่
ฝeกงานในสถาน
ประกอบการ
รวมทั้งมีเจตคติที่
ดีต�อการนิเทศ
ผู"เรียน 

(S) สามารถนิเทศผู"เรียนที่ฝeกงาน
ในสถานประกอบการ 

(K) มีความรู"  ความเข"าใจ  
หลักการนิเทศผู"เรียนที่ฝeกงาน
ในสถานประกอบการ 

(A) มีเจตคติที่ดีต�อการนิเทศ
ผู"เรียนที่ฝeกงานในสถาน
ประกอบการ 

(S) แบบประเมิน
ความสามารถ
ในการนิเทศ 

(K) แบบทดสอบ
ความรู" 

(A) แบบประเมิน
เจตคติ 

(K) ทําแบบทดสอบ
ความรู"เกี่ยวกับ
หลักการนิเทศ
ผู"เรียน                   
ผ�านเกณฑ>           
ร"อยละ 60 

(S) ประเมิน
ความสามารถใน
การนิเทศ ผ�าน
เกณฑ> ร"อยละ 60 

(A) ประเมินเจตคติ   
ผ�านเกณฑ> ร"อยละ 
60 

ขั้นตอนการประเมิน (AG) 
1. (S) คณะกรรมการประเมินความสามารถในการนิเทศของครู

 โดยใช"แบบประเมินความสามารถในการนิเทศ 
2. (K) ผู"สอนทําแบบทดสอบความรู"เกี่ยวกับหลักการนิเทศ

 ผู"เรียน 
3. (A) คณะกรรมการประเมินเจตคติที่ดีต�อการนิเทศผู"เรียนของ

 ครู 
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ตารางที่ 28  วิเคราะห>หน"าที่งาน ประเภทสมรรถนะหลัก (Core Competency) (ต�อ) 
หน!วยสมรรถนะ C1  นิเทศการเรียนรู"ของผู"เรียน          

ที่ สมรรถนะย!อย (EOC) 
ขอบเขตการ

ปฏิบัติงาน (R) 
เกณฑ�การประเมิน (PC) 

เครื่องมือ 
อุปกรณ� 

หลักฐาน (EV) 

ความรู� ผลงาน 
C1.3 ดูแลผู"เรียนให"มี

ความสุขและสําเร็จใน
การเรียนและการ
ฝeกงานในสถาน
ประกอบการ 

มีความรู"เกี่ยวกับ
หลักการและ
ความสามารถ
ดูแลผู"เรียน  
รวมทั้งมีความ
มุ�งมั่นในการดูแล
ผู"เรียนให"มี
ความสุขและ
สําเร็จในการ
เรียนและฝeกงาน
ในสถาน
ประกอบการ 

(S) สามารถดูแลผู"เรียนให"มี
ความสุขและสําเร็จใน
การเรียนและการฝeกงาน
ในสถานประกอบการ 

(K) มีความรู"เกี่ยวกับหลักการ
ดูแลผู"เรียนให"มีความสุข
และสําเร็จในการเรียน
และการฝeกงานในสถาน
ประกอบการ 

(A) มีความมุ�งมั่นในการดูแล
ผู"เรียนให"มีความสุขและ
สําเร็จในการเรียนและ
การฝeกงานในสถาน
ประกอบการ 

(S) แฟiมรายงาน
การ
ปฏิบัติงาน 

(K) แบบทดสอบ 
 ความรู" 
(A) แบบสังเกต

พฤติกรรม 

(K) ทําแบบทดสอบ
ความรู"เกี่ยวกับ  
วิธีการดูแลผู"เรียน
ให"มีความสุขผ�าน
เกณฑ>  ร"อยละ 
60 

(S) ประเมินผลงานจากแฟiม
รายงานการปฏิบัติงาน
ผ�านเกณฑ>ร"อยละ 60 

(A) สังเกตพฤติกรรมความ
มุ�งมั่นในการดูแลผู"เรียน
ผ�านเกณฑ>  ร"อยละ 60 

ขั้นตอนการประเมิน (AG) 
1. (S) คณะกรรมการประเมินแฟiมรายงานการปฏิบัติงานในประเด็น

 การดูแลผู"เรียนให"มีความสุขและสําเร็จในการเรียน 
2. (K) ผู"สอนทําแบบทดสอบความรู"เกี่ยวกับวิธีการดูแลผู"เรียนให"มี

 ความสุขและสําเร็จในการเรียนและฝeกงานในสถาน
 ประกอบการ 

3. (A) คณะกรรมการให"คะแนนพฤติกรรมตามแบบสังเกต พฤติกรรม
 ความมุ�งมั่นในการดูแลผู"เรียนของคร ู
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ตารางที่ 28  วิเคราะห>หน"าที่งาน ประเภทสมรรถนะหลัก (Core Competency) (ต�อ) 
หน!วยสมรรถนะ C2  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพครู          

ที่ สมรรถนะย!อย (EOC) 
ขอบเขตการ

ปฏิบัติงาน (R) 
เกณฑ�การประเมิน (PC) 

เครื่องมือ 
อุปกรณ� 

หลักฐาน (EV) 

ความรู� ผลงาน 
C2.1 รักงาน  มุ�งมั่นทํางาน

เพื่อให"เกิดความถูกต"อง
ตามหลักวิชาการ 

อธิบายขอบเขต
การปฏิบัติงาน มี
ความมุ�งมั่น
ทํางาน แสดง
ความรับผิดชอบ
ต�องานที่ได"รับ
มอบหมายที่
สอดคล"องกับ
ขอบข�ายหน"าที่ 
งาน 

(S) แสดงความรับผิดชอบ
ต�องานที่ได"รับ
มอบหมายที่สอดคล"อง
กับขอบข�ายหน"าที่งาน 
(Job Description) 

(K) อธิบายขอบเขตหน"าที่
การปฏิบัติงานของงาน
ได"อย�างถูกต"อง  
ครบถ"วน 

(A) มีความมุ�งมั่นทํางาน
เพื่อให"เกิดความถูกต"อง
ตามหลักวิชาการ 

(S) แฟiมรายงาน
การ
ปฏิบัติงาน 

(K) แบบทดสอบ 
(A) แบบสังเกต

พฤติกรรม 

(K) อธิบายขอบเขต
หน"าที่การ
ปฏิบัติงานได"
อย�างถูกต"อง  
ผ�านหลักเกณฑ>     
ร"อยละ  60 

(S) ประเมินจากแฟiม
รายงานการปฏิบัติงาน
ผ�านเกณฑ>ร"อยละ  60 

(A) สังเกตพฤติกรรมความ
มุ�งมั่นจากการทํางาน 
ผ�านเกณฑ>  ร"อยละ 
60 

ขั้นตอนการประเมิน (AG) 
(S) คณะกรรมการประเมินแฟiมรายงานการปฏิบัติงานในประเด็น

ความสอดคล"องของงานที่ปฏิบัติงานของขอบข�ายหน"าที่งาน 
(K) ผู"สอนนําเสนอขอบเขตหน"าที่การปฏิบัติงานที่สอดคล"องกับ

ขอบข�ายหน"าที่งานต�อคณะกรรมการ 
(A) คณะกรรมการให"คะแนนพฤติกรรมตามแบบสังเกตพฤติกรรม

ความมุ�งมั่นจากการทํางานของครู 
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ตารางที่ 28  วิเคราะห>หน"าที่งาน ประเภทสมรรถนะหลัก (Core Competency) (ต�อ) 
หน!วยสมรรถนะ C2 มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู          

ที่ สมรรถนะย!อย (EOC) 
ขอบเขตการ

ปฏิบัติงาน (R) 
เกณฑ�การประเมิน (PC) 

เครื่องมือ 
อุปกรณ� 

หลักฐาน (EV) 

ความรู� ผลงาน 

C2.2 รักคุณธรรม  ประพฤติ
ตนสุจริต  ซื่อสัตย>  และ
โปร�งใส 

ปฏิบัติหน"าที่
อย�างซื่อสัตย> 
สุจริต มีความรู"
ความเข"าใจ 
สามารถถ�ายทอด
วิธีการปฏิบัติ
หน"าที่ด"วยความ
ซื่อสัตย>โปร�งใส 

(S) ปฏิบัติหน"าที่อย�างซื่อสัตย>  
สุจริตและโปร�งใส 

 
(K) มีความรู"ความเข"าใจ

เกี่ยวกับหลักการปฏิบัติ
หน"าที่อย�างซื่อสัตย> สุจริต  
และโปร�งใส 

(A) ประพฤติตนสุจริต  
ซื่อสัตย>  และโปร�งใส 

(S) แฟiมรายงาน
การ
ปฏิบัติงาน 

(K) แบบทดสอบ
ความรู" 

(A) แบบสังเกต
พฤติกรรม 

(K) ทําแบบทดสอบ
ความรู"เกี่ยวกับ
หลักการปฏิบัติ
หน"าที่                  
ผ�านเกณฑ>            
ร"อยละ  60 

(S) ประเมินจากแฟiม
รายงานการปฏิบัติงาน
ผ�านเกณฑ>ร"อยละ 60 

(A) สังเกตพฤติกรรมความ
ซื่อสัตย>และโปร�งใส  
ผ�านเกณฑ> ร"อยละ 60 

ขั้นตอนการประเมิน (AG) 
(S) คณะกรรมการประเมินแฟiมรายงานการปฏิบัติงานในประเด็นการ

ปฏิบัติหน"าที่อย�างซื่อสัตย>  สุจริต  และโปร�งใส 
(K) ผู"สอนทําแบบทดสอบความรู"เกี่ยวกับหลักการปฏิบัติหน"าที่อย�าง

ซื่อสัตย>  สุจริต 
(A) คณะกรรมการให"คะแนนพฤติกรรมตามแบบสังเกตพฤติกรรม

ความซื่อสัตย>และโปร�งใส 
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ตารางที่ 28  วิเคราะห>หน"าที่งาน ประเภทสมรรถนะหลัก (Core Competency) (ต�อ) 
หน!วยสมรรถนะ C2  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพครู            

ที่ สมรรถนะย!อย (EOC) 
ขอบเขตการ

ปฏิบัติงาน (R) 
เกณฑ�การประเมิน (PC) 

เครื่องมือ 
อุปกรณ� 

หลักฐาน (EV) 

ความรู� ผลงาน 
C2.3 พัฒนาตนเองตาม

มาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

พัฒนาตนเองตาม
มาตรฐานและ
จรรยาบรรณ
วิชาชีพครู  มี
ความรู" ความ
เข"าใจ  และเจต
คติที่ดีในการ
พัฒนาตนเองตาม
มาตรฐานและ
จรรยาบรรณ
วิชาชีพครู 

(S) พัฒนาตนเองตาม
มาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

(K) มีความรู"  ความเข"าใจ
เกี่ยวกับมาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

(A) มีเจตคติที่ดีในการ
พัฒนาตนเองตาม
มาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

(S) แฟiมรายงาน
การปฏิบัติงาน
พฤติกรรม 

(K) แบบทดสอบ
ความรู" 

(A) แบบประเมิน           
เจตคติ 

(K) ทําแบบทดสอบ
ความรู"เกี่ยวกับ
มาตรฐานและ
จรรยาบรรณ
วิชาชีพครู   ผ�าน
หลักเกณฑ>     
ร"อยละ  60 

(S) ประเมินจากแฟiม
รายงานการปฏิบัติงาน     
ผ�านเกณฑ>  ร"อยละ  
60 

(A) ประเมินเจตคติ     
ผ�านเกณฑ>  ร"อยละ 
60 

ขั้นตอนการประเมิน (AG) 
1. (S) คณะกรรมการประเมินแฟiมรายงานการปฏิบัติงานใน

 ประเด็นมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
2. (K) ผู"สอนทําแบบทดสอบความรู"เกี่ยวกับมาตรฐานและ

 จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
3. (A) คณะกรรมการประเมินเจตคติในการพัฒนาตนเองตาม

 มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครูของครู 
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ตารางที่ 28  วิเคราะห>หน"าที่งาน ประเภทสมรรถนะหลัก (Core Competency) (ต�อ) 
หน!วยสมรรถนะ C3  วิจัยและบริการการเรียนรู"          

ที่ สมรรถนะย!อย (EOC) 
ขอบเขตการ

ปฏิบัติงาน (R) 
เกณฑ�การประเมิน (PC) 

เครื่องมือ 
อุปกรณ� 

หลักฐาน (EV) 

ความรู� ผลงาน 

C3.1 วิจัยเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรู"ด"านธุรกิจ
ค"าปลีกได" 

มีความรู"ความ
เข"าใจ  สามารถ
นํากระบวนการ 
วิจัยไปพัฒนา 
การจัดการเรียนรู"
ด"านธุรกิจค"าปลีก 
รวมทั้งมีเจตคติที่
ดีต�อการวิจัย 

(S) สามารถนํากระบวนการวิจัย
ไปพัฒนาการจัดการเรียนการ
เรียนรู"ด"านธุรกิจค"าปลีก 

(K) มีความรู"ความเข"าใจเกี่ยวกับ
 กระบวนการวิจัยเพื่อ พัฒนา 
 การจัดการเรียนรู"ด"านธุรกิจค"า
 ปลีก 
(A) มีเจตคติที่ดีในการนํา

กระบวนการวิจัยไปพัฒนาการ
จัดการเรียนการเรียนรู"ด"าน
ธุรกิจค"าปลีก 

(S) แบบประเมิน
เล�มรายงาน
วิจัยเพื่อ
พัฒนาการ
จัดการเรียนรู" 

(K) แบบทดสอบ 
(A) แบบประเมิน

เจตคติ 

(K) ทําแบบทดสอบวัด
ความรู"เกี่ยวกับ
กระบวนการวิจัย
เพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรู"ด"าน
ธุรกิจค"าปลีกผ�าน
เกณฑ>  ร"อยละ  
60 

(S) ประเมินเล�มรายงาน
วิจัยเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนการ
เรียนรู"ผ�านเกณฑ>
ร"อยละ 60 

(A) ประเมินเจตคติ ผ�าน
เกณฑ>ร"อยละ 60 

ขั้นตอนการประเมิน (AG) 
(S) คณะกรรมการประเมินเล�มรายงานวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการ

เรียนรู"ด"านธุรกิจค"าปลีก 
(K) ผู"สอนทําแบบทดสอบวัดความรู"เกี่ยวกับกระบวนการวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนการเรียนรู"ด"านธุรกิจค"าปลีก 
(A) คณะกรรมการประเมินเจตคติในการนํากระบวนการวิจัยไป

พัฒนาการจัดการเรียนรู"ด"านธุรกิจค"าปลีก 
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ตารางที่ 28  วิเคราะห>หน"าที่งาน ประเภทสมรรถนะหลัก (Core Competency) (ต�อ) 

ที่ สมรรถนะย!อย (EOC) 
ขอบเขตการ

ปฏิบัติงาน (R) 
เกณฑ�การประเมิน (PC) 

เครื่องมือ 
อุปกรณ� 

หลักฐาน (EV) 
ความรู� ผลงาน 

C3.2 บริการวิชาการและ
วิชาชีพแก�สังคม 

มีความรู"ด"าน
วิชาการและ
วิชาชีพ  สามารถ
ถ�ายทอดองค>
ความรู"ด"าน
วิชาการและ
วิชาชีพแก�บุคคล
หรือสถานศึกษา
อื่น ๆ ได"  มีความ
มุ�งมั่นเต็มใจใน
การบริการ
วิชาการและ
วิชาชีพแก�สังคม 

(S) สามารถถ�ายทอดองค>
ความรู"ด"านวิชาการและ/
หรือวิชาชีพแก�บุคคลหรือ
สถานศึกษา     อื่น ๆ ได" 

(K) มีความรู"ด"านวิชาการ
และ/หรือ บริการวิชาชีพ
แก�บุคคลหรือสถานศึกษา
อื่น ๆ ได" 

(A) มีความมุ�งมั่น  เต็มใจใน
การบริการวิชาการและ
วิชาชีพแก�สังคม 

(S) แฟiมรายงาน
การปฏิบัติ งาน 

(K) แบบทดสอบ
ความรู"ผลงาน 

(A) แบบสังเกต
พฤติกรรม 

(K) ทําแบบทดสอบ
ความรู"เกี่ยวกับ
วิชาการ/วิชาชีพ  
สําหรับถ�ายทอด
การบริการ ผ�าน
เกณฑ>ร"อยละ 60 

(S) ประเมินจากแฟiม
รายงานการปฏิบตัิงาน  
ผ�านเกณฑ>ร"อยละ 60 

(A) สังเกตพฤติกรรมความ
มุ�งมั่น  ผ�านเกณฑ>     
ร"อยละ 60 

ขั้นตอนการประเมิน (AG) 

(S)  คณะกรรมการประเมินแฟiมรายงานปฏิบัติงานในประเด็นการ
บริหารวิชาการและวิชาชีพแก�สังคม 

(K)  ผู"สอนทําแบบทดสอบความรู"ด"านการบริการวิชาการ และ/หรือ
บริการวิชาชีพบุคคลหรือสถานศึกษาอื่น ๆ 

(A) คณะกรรมการให"คะแนนพฤติกรรมตามแบบสังเกตพฤติกรรม
ความมุ�งมั่น  เต็มใจในการบริการวิชาการและวิชาชีพแก�สังคม 
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ตารางที่ 28  วิเคราะห>หน"าที่งาน ประเภทสมรรถนะหลัก (Core Competency) (ต�อ) 

ที่ สมรรถนะย!อย (EOC) 
ขอบเขตการ

ปฏิบัติงาน (R) 
เกณฑ�การประเมิน (PC) 

เครื่องมือ 
อุปกรณ� 

หลักฐาน (EV) 
ความรู� ผลงาน 

C4.1 สอนโดยใช"
กระบวนการเรียนรู"ที่
มุ�งสู�การสร"างสรรค>
ด"านนวัตกรรม 

มีความรู"  ความ
เข"าใจ  มีเจตคติ
ที่ดีและสามารถ
สอนโดยใช"
กระบวนการ
เรียนรู"ที่มุ�งสู�การ
สร"างสรรค>ด"าน
นวัตกรรม 

(S) สามารถสอนผู"เรียนโดยใช"
กระบวนการเรียนรู"ที่มุ�งสู�การ
สร"างสรรค>ด"านนวัตกรรม 

(K) มีความรู"ความเข"าใจเกี่ยวกับ
วิธีสอนโดยใช"กระบวนการ
เรียนรู"ที่มุ�งสู�การสร"างสรรค>
ด"านนวัตกรรม 

(A) มีเจตคติที่ดีต�อการสอนโดยใช"
กระบวนการเรียนรู"ที่มุ�งสู�การ
สร"างสรรค>ด"านนวัตกรรม 

(S) แบบประเมิน
ความสามารถ
ในการสอน 

(K) แบบทดสอบ
ความรู" 

(A) แบบประเมิน
เจตคติ 

(K) ทําทดสอบความรู"
เกี่ยวกับกระบวนการ
จัดการเรียนรู"ที่มุ�งสู�
การสร"างสรรค>ด"าน
นวัตกรรม ผ�านเกณฑ>     
ร"อยละ  60 

(S) ประเมินความสามารถ
ในการสอนผ�านเกณฑ>             
ร"อยละ  60 

(A) ประเมินเจตคติ     
ผ�านเกณฑ> ร"อยละ 60 

ขั้นตอนการประเมิน (AG) 
1. (S) คณะกรรมการประเมินการสอนของครูโดยใช"                           

 แบบประเมินความสามารถในการสอน 
2. (K) ผู"สอนทําแบบทดสอบความรู"เกี่ยวกับกระบวนการจัดการ

 เรียนรู"ที่มุ�งสู�การสร"างสรรค>ด"านนวัตกรรม 
3. (A) คณะกรรมการประเมินเจตคติที่ดีต�อการสอนของครู 
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ตารางที่ 28 วิเคราะห>หน"าที่งาน ประเภทสมรรถนะหลัก (Core Competency) (ต�อ) 
หน!วยสมรรถนะ C4   ใช"วิธีสอนได"เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู"         

ที่ สมรรถนะย!อย (EOC) 
ขอบเขตการ

ปฏิบัติงาน (R) 
เกณฑ�การประเมิน (PC) 

เครื่องมือ 
อุปกรณ� 

หลักฐาน (EV) 

ความรู� ผลงาน 

C4.2 สอนโดยใช"กระบวนการ
ทํางานเปVนฐาน  (Work 
based learning) 

มีความรู"  ความ
เข"าใจ  มีเจตคติที่
ดี  และสามารถ
สอนโดยใช"
กระบวนการ
ทํางานเปVนฐาน 

(S) สามารถสอนผู"เรียนโดยใช"
กระบวนการทํางานเปVนฐาน 

(K) มีความรู"  ความเข"าใจ  
เกี่ยวกับวิธีสอนโดยใช"
กระบวนการทํางานเปVนฐาน 

(A) มีเจตคติที่ดีต�อการสอนโดยใช"
วิธีสอนที่เน"นกระบวนการ
ทํางานเปVนฐาน 

(S) แบบประเมิน
ความสามาร
ถในการสอน 

(K) แบบทดสอบ
ความรู" 

(A) แบบประเมิน
เจตคติ 

(K) ทําแบบทดสอบ
ความรู"เกี่ยวกับ
วิธีสอนโดยใช"
กระบวนการ
ทํางานเปVนฐาน
ผ�านเกณฑ>     
ร"อยละ  60 

(S) ประเมิน
ความสามารถใน
การสอน      
ผ�านเกณฑ>       
ร"อยละ  60 

(A) ประเมินเจตคติ
ผ�านเกณฑ>    
ร"อยละ 60 

ขั้นตอนการประเมิน (AG) 
1. (S) คณะกรรมการประเมินความสามารถในการสอนของครู

 โดยใช"แบบประเมินความสามารถในการสอน 
2. (K) ผู"สอนทําแบบทดสอบความรู"เกี่ยวกับวิธีการสอนโดยใช"

 กระบวนการทํางานเปVนฐาน 
3. (A) คณะกรรมการประเมินเจตคติในการสอนของครู 
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ตารางที่ 28  วิเคราะห>หน"าที่งาน ประเภทสมรรถนะหลัก (Core Competency) (ต�อ) 
หน!วยสมรรถนะ C5  พัฒนาผู"เรียนให"มีสมรรถนะทางการคิด          

ที่ สมรรถนะย!อย (EOC) 
ขอบเขตการ

ปฏิบัติงาน (R) 
เกณฑ�การประเมิน (PC) 

เครื่องมือ 
อุปกรณ� 

หลักฐาน (EV) 

ความรู� ผลงาน 

C5.1 สอนผู"เรียนให"มีทักษะ
เพื่อแก"ปJญหาในงาน
อาชีพ 

มีความรู"  
ความเข"าใจ  มี
เจตคติที่ดีและ
สามารถสอน
ผู"เรียนให"มี
ทักษะเพื่อ
แก"ปJญหาใน
งานอาชีพ 

(S) สามารถสอนผู"เรียนให"มีทักษะ
เพื่อแก"ปJญหาในงานอาชีพ 

(K) มีความรู"ความเข"าใจเกี่ยวกับ
วิธีสอนผู"เรียนให"มีทักษะเพื่อ
แก"ปJญหาในงานอาชีพ 

(A) มีเจตคติที่ดีในการสอนผู"เรียน
ให"มีทักษะเพื่อแก"ปJญหาใน
งานอาชีพ 

(S) แบบประเมิน
ความสามารถ
ในการสอน 

(K) แบบทดสอบ
ความรู" 

(A) แบบประเมิน
เจตคติ 

(K) ทําแบบทดสอบ
เกี่ยวกับวิธีสอน
ผู"เรียนให"มีทักษะ  
เพื่อแก"ปJญหาใน
งานอาชีพ  ความรู"  
ผ�านเกณฑ>           
ร"อยละ  60 

(S) ประเมิน
ความสามารถใน
การสอนผ�านเกณฑ>
ร"อยละ  60 

(A) ประเมินเจตคติ  
ผ�านเกณฑ> ร"อยละ 
60 

ขั้นตอนการประเมิน (AG) 
1. (S) คณะกรรมการประเมินความสามารถในการสอนของครู

 โดยใช"แบบประเมินความสามารถในการสอน 
2. (K) ผู"สอนทําแบบทดสอบความรู"เกี่ยวกับวิธีสอนผู"เรียน

 ให"มีทักษะเพื่อแก"ปJญหาในงานอาชีพ 
3. (A) คณะกรรมการประเมินเจตคติในการสอนผู"เรียนให"มี

 ทักษะเพื่อแก"ปJญหาในงานอาชีพ 
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ตารางที่ 28  วิเคราะห>หน"าที่งาน ประเภทสมรรถนะหลัก (Core Competency) (ต�อ) 
หน!วยสมรรถนะ C5  พัฒนาผู"เรียนให"มีสมรรถนะทางการคิด          

ที่ สมรรถนะย!อย (EOC) 
ขอบเขตการ

ปฏิบัติงาน (R) 
เกณฑ�การประเมิน (PC) 

เครื่องมือ 
อุปกรณ� 

หลักฐาน (EV) 

ความรู� ผลงาน 

C5.2 สอนผู"เรียนให"ใช"ทักษะ
ในการแก"ปJญหาอย�าง
สร"างสรรค> 

มีความรู"  ความ
เข"าใจมีเจตคติที่
ดีและสามารถ
สอนผู"เรียนให"
ใช"ทักษะในการ
แก"ปJญหาอย�าง
สร"างสรรค> 

(S) สามารถสอนผู"เรียนให"ใช"
ทักษะในการแก"ปJญหาอย�าง
สร"างสรรค> 

(K) มีความรู" ความเข"าใจเกี่ยวกับ
วิธีสอนผู"เรียนให"ใช"ทักษะใน
การแก"ปJญหาอย�างสร"างสรรค> 

(A) มีเจตคติที่ดีในการสอนผู"เรียน
ให"ใช"ทักษะในการแก"ปJญหา
อย�างสร"างสรรค> 

(S) แบบประเมิน
ความสามารถ
ในการสอน 

(K) แบบทดสอบ
ความรู" 

(A) แบบประเมิน
เจตคติ 

(K) ทําแบบทดสอบ
ความรู"เกี่ยวกับวิธี
สอนผู"เรียนให"ใช"
ทักษะในการ
แก"ปJญหาอย�าง
สร"างสรรค> ผ�าน
เกณฑ> ร"อยละ  60 

(S) ประเมิน
ความสามารถใน
การสอนผ�าน
เกณฑ>ร"อยละ  60 

(A) ประเมินเจตคติ
ผ�านเกณฑ>            
ร"อยละ 60 

ขั้นตอนการประเมิน (AG) 
1. (S) คณะกรรมการประเมินความสามารถในการสอนของครู

 โดยใช"แบบประเมินความสามารถในการสอน 
2. (K) ผู"สอนทําแบบทดสอบความรู"เกี่ยวกับวิธีสอนผู"เรียน

 ให"ใช"ทักษะในการแก"ปJญหาอย�างสร"างสรรค> 
3. (A) คณะกรรมการประเมินเจตคติที่ดีในการสอนผู"เรียนให"ใช"

 ทักษะในการแก"ปJญหาอย�างสร"างสรรค>ของครู 
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ตารางที่ 28  วิเคราะห>หน"าที่งาน ประเภทสมรรถนะหลัก (Core Competency) (ต�อ) 
หน!วยสมรรถนะ C6  พัฒนาผู"เรียนให"มีสมรรถนะทางภาษาและเทคโนโลยี        

ที่ สมรรถนะย!อย (EOC) 
ขอบเขตการ

ปฏิบัติงาน (R) 
เกณฑ�การประเมิน (PC) 

เครื่องมือ 
อุปกรณ� 

หลักฐาน (EV) 

ความรู� ผลงาน 

C6.1 สอนให"ใช"ภาษาในการ
สื่อสารได"อย�างถูกต"อง 

มีความรู"ความ
เข"าใจ  สามารถ
อธิบายอย�างเปVน
ขั้นตอน  เพื่อ
สอนผู"เรียนให"ใช"
ภาในการสื่อสาร
ได"อย�างถูกต"อง 

(S) สอนผู"เรียนให"ใช"ภาษาในการ
สื่อสารได"อย�างถูกต"อง 

(K) อธิบายหลักการใช"ภาษาใน
การสื่อสารได"อย�างถูกต"อง 

(A) มีเจตคติที่ดีในการสอนผู"เรียน
เกิดกิจนิสัยที่ดีในการใช"ภาษา
สื่อสารอย�างถูกต"อง 

(S) แบบประเมิน
ความสามารถ
ในการสอน 

(K) แบบทดสอบ
ความรู" 

(A) แบบประเมิน
เจตคติ 

(K) ทดสอบความรู"
ผ�านเกณฑ>     
ร"อยละ  60 

(S) ประเมิน
ความสามารถใน
การสอนผ�าน
เกณฑ>ร"อยละ  60 

(A) ประเมินเจตคติ
ผ�านเกณฑ>         
ร"อยละ 60 

ขั้นตอนการประเมิน (AG) 

1. (S) คณะกรรมการประเมินความสามารถในการสอนของครู
 โดยใช"แบบประเมินความสามารถในการสอน 

2. (K) ผู"สอนทําแบบทดสอบความรู"เกี่ยวกับหลักการใช"ภาษาใน
 การสื่อสาร 

3. (A) คณะกรรมการประเมินเจตคติที่ดีในการสอนผู"เรียนให"เกิด
 กิจนิสัยที่ดีในการใช"ภาษาของครู 
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ตารางที่ 28  วิเคราะห>หน"าที่งาน ประเภทสมรรถนะหลัก (Core Competency) (ต�อ) 
หน!วยสมรรถนะ C6  พัฒนาผู"เรียนให"มีสมรรถนะทางภาษาและเทคโนโลยี        

ที่ สมรรถนะย!อย (EOC) 
ขอบเขตการ

ปฏิบัติงาน (R) 
เกณฑ�การประเมิน (PC) 

เครื่องมือ 
อุปกรณ� 

หลักฐาน (EV) 

ความรู� ผลงาน 

C6.2 สอนให"ใช"สารสนเทศ
เพื่อปฏิบัติงานอาชีพได" 

มีความรู"ความ
เข"าใจ  มีเจตคติ   
ที่ดี  อธิบายการ
ใช"สารสนเทศ
เพื่อสอนผู"เรียน
ให"ใช"สารสนเทศ
เพื่อปฏิบัติงาน
อาชีพได"   

(S) สามารถสอนผู"เรียนให"ใช"
สารสนเทศเพื่อปฏิบัติงาน
อาชีพได" 

(K) อธิบายวิธีการใช"สารสนเทศ
เพื่อปฏิบัติงานอาชีพได" 

(A) มีเจตคติที่ดีในการสอนผู"เรียน
ให"ใช"สารสนเทศเพื่อ
ปฏิบัติงานอาชีพได" 

 
 

(S) แบบประเมิน
ความสามารถ
ในการสอน 

(K) แบบทดสอบ
ความรู" 

(A) แบบประเมิน
เจตคติ 

(K) ทําแบบทดสอบ
เกี่ยวกับวิธีการใช"
สารสนเทศเพื่อ
ปฏิบัติงานอาชีพ
ความรู"ผ�านเกณฑ>
ร"อยละ  60 

(S) ประเมิน
ความสามารถใน
การสอนผ�าน
เกณฑ>ร"อยละ  60 

(A) ประเมินเจตคติ
ผ�านเกณฑ>ร"อยละ 
60 

ขั้นตอนการประเมิน (AG) 

1. (S) คณะกรรมการประเมินความสามารถในการสอนของครู
 โดยใช"แบบประเมินความสามารถในการสอน 

2. (K) ผู"สอนทําแบบทดสอบความรู"เกี่ยวกับการใช"สารสนเทศ
 เพื่อปฏิบัติงานอาชีพได" 

3. (A) คณะกรรมการประเมินเจตคติในการสอนผู"เรียนให"ใช"
 สารสนเทศเพื่อปฏิบัติงานอาชีพของครู 
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ตารางที่ 29  วิเคราะห>หน"าที่งาน ประเภทสมรรถนะวิชาชีพ (Professional Competency) 
หน!วยสมรรถนะ P1  บริหารจัดการเงินจากลูกค"าได"อย�างถูกต"อง          

ที่ สมรรถนะย!อย (EOC) ขอบเขตการปฏิบัติงาน (R) เกณฑ�การประเมิน (PC) 
เครื่องมือ 
อุปกรณ� 

ร!องรอยหลักฐาน (EV) 

ความรู� ผลงาน 
P1.1 ตรวจสอบและส�ง

ข"อมูลเอกสารทาง
การเงินได" 

มีความรู"  ความเข"าใจ  สามารถ
อธิบายอย�างเปVนขั้นตอนเพื่อ
สอนผู"เรียนรวมทั้งมีเจตคติที่ดี
ต�อการถ�ายทอดให"ผู"เรียนเกิดกิจ
นิสัยที่ดีในการตรวจสอบและส�ง
ข"อมูลเอกสารทางการเงิน 

(S) สามารถสอนผู"เรียน
ให"สามารถตรวจสอบ
และส�งข"อมูลเอกสาร
ทางการเงินได" 

(K) อธิบายวิธีการ
ตรวจสอบและส�ง
ข"อมูลเอกสารทาง
การเงินได" 

(A) มีเจตคติที่ดีในการ
สอนผู"เรียนให"เกิดกิจ
นิสัยที่ดีต�อการ
ตรวจสอบและส�ง
ข"อมูลเอกสารทาง
การเงิน 

(S) แบบประเมิน
ความสามารถ
ในการเรียนรู" 

(K) แบบทดสอบ
ความรู" 

(A) แบบวัด     
เจตคติ 

(K) ทําแบบทดสอบ
ความรู"เกี่ยวกับ
วิธีการตรวจสอบ
และส�งข"อมูล
เอกสารทาง
การเงิน                 
ผ�านเกณฑ>             
ร"อยละ 60 

(S) ประเมิน
ความสามารถ
ในการสอนผ�าน
เกณฑ>ร"อยละ 
60 

(A) ประเมนิเจตคติ 
ผ�านเกณฑ>ร"อย
ละ 60 

การประเมิน (AG) 

1. (S)  คณะกรรมาการประเมินทักษะการสอนของครโูดยใช"แบบ
 ประเมินความสามารถในการสอน 

2. (K)  ผู"สอนทําแบบทดสอบความรู"เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบ
 และส�งข"อมูลเอกสารทางการเงิน 

3. (A)   คณะกรรมการประเมินเจตคติในการสอนผู"เรียนให"เกิดกิจ
 นิสัยที่ดีของครู 
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ตารางที่ 29  วิเคราะห>หน"าที่งาน ประเภทสมรรถนะวิชาชีพ (Professional Competency) (ต�อ) 
หน!วยสมรรถนะ P1  บริหารจัดการเงินจากลูกค"าได"อย�างถูกต"อง          

ที่ สมรรถนะย!อย (EOC) 
ขอบเขตการ

ปฏิบัติงาน (R) 
เกณฑ�การประเมิน (PC) 

เครื่องมือ 
อุปกรณ� 

หลักฐาน (EV) 

ความรู� ผลงาน 

P1.2 เตรียมเงินสํารองทอน
ให"เพียงพอต�อยอดขาย
ได" 

มีความรู"  ความ
เข"าใจ  สามารถ
อธิบายอย�างเปVน
ขั้นตอนเพื่อสอน
ผู"เรียน  รวมทั้งมี
เจตคติที่ดีต�อการ
ถ�ายทอดให"
ผู"เรียนเกิดกิจ
นิสัยในการ
เตรียมเงินสํารอง
ทอนให"เพียงพอ
ต�อยอดขายได" 

(S) สามารถสอนผู"เรียนให"สามารถ
เตรียมเงินสํารองทอนให"
เพียงพอต�อยอดขายได" 

(K) อธิบายวิธีการเตรียมเงิน
สํารองทอนให"เพียงพอต�อ
ยอดขายได" 

(A) มีเจตคติที่ดีในการสอนผู"เรียน
ให"เกิดกิจนิสัยที่ดีการเตรียม
เงินสํารองทอนให"เพียงพอต�อ
ยอดขาย 

(S) แบบประเมิน
ความสามารถ
ในการสอน 

(K) แบบทดสอบ
ความรู" 

(A) แบบประเมิน
เจตคติ 

(K) ทําแบบทดสอบ
ความรู"เกี่ยวกับ
วิธีการเตรียมเงิน
สํารองทอนให"
เพียงพอต�อ
ยอดขาย        
ผ�านเกณฑ> ร"อยละ 
60 

(S) ประเมิน
ความสามารถใน
การสอน  ย  
ผ�านเกณฑ>ร"อย
ละ 60 

(A) ประเมินเจตคติ
ผ�านเกณฑ>    
ร"อยละ 60 

ขั้นตอนการประเมิน (AG) 
1. (S)   คณะกรรมการประเมินความสามารถในการสอนของครู โดย

 ใช"แบบประเมินความสามารถในการสอน 
2. (K)   ผู"สอนทาํแบบทดสอบความรู"เกี่ยวกับวิธีการเตรียมเงิน

 สํารองทอนให"เพียงพอต�อยอดขาย 
3. (A) คณะกรรมการประเมินเจตคติในการสอนผู"เรียนให"เกิดกิจ

 นิสัยที่ดีของครู 
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ตารางที่ 29  วิเคราะห>หน"าที่งาน ประเภทสมรรถนะวิชาชีพ (Professional Competency) (ต�อ) 
หน!วยสมรรถนะ P1  บริหารจัดการเงินจากลูกค"าได"อย�างถูกต"อง          

ที่ สมรรถนะย!อย (EOC) 
ขอบเขตการ

ปฏิบัติงาน (R) 
เกณฑ�การประเมิน (PC) 

เครื่องมือ 
อุปกรณ� 

หลักฐาน (EV) 

ความรู� ผลงาน 

P1.3 ออกใบกํากับภาษี
สําหรบัร"านค"าปลีกได" 

มีความรู"  ความ
เข"าใจ  สามารถ
อธิบายอย�าง
เปVนขั้นตอนเพื่อ
สอนผู"เรียน  
รวมทั้งมีเจตคติ
ที่ดีต�อการ
ถ�ายทอดให"
ผู"เรียนเกิดกิจ
นิสัยในการออก
ใบกํากับภาษี
สําหรบัร"านค"า
ปลีก 

(S) สามารถสอนผู"เรียน
ให"สามารถออก
ใบกํากับภาษีสําหรบั
ร"านค"าปลีกได" 

(K) อธิบายวิธกีารออก
ใบกํากับภาษีสําหรบั
ร"านค"าปลีกได" 

(A) มีเจตคติที่ดีในการ
สอนผู"เรียนให"เกดิกิจ
นิสัยที่ดี  ต�อการออก
ใบกํากับภาษีสําหรบั
ร"านค"าปลีก 

(S) แบบประเมนิ
ความสามารถ
ในการสอน 

(K) แบบทดสอบ
ความรู" 

(A) แบบประเมนิ
เจตคต ิ

(K) ทําแบบทดสอบ
ความรู"เกี่ยวกับ
วิธีการออก
ใบกํากับภาษี
สําหรบัร"านค"าปลีก  
ผ�านเกณฑ>ร"อยละ 
60 

(S) ประเมิน
ความสามารถใน
การสอน  ผ�าน
เกณฑ>ร"อยละ 60 

(A) ประเมินเจตคติ
ผ�านเกณฑ>    ร"อย
ละ 60 

ขั้นตอนการประเมิน (AG) 
1. (S)  คณะกรรมการประเมินความสามารถในการสอนของครู

 โดยใช"แบบประเมินความสามารถในการสอน 
2. (K)  ผู"สอนทําแบบทดสอบความรู"เกี่ยวกับวิธีออกใบกํากับภาษี

 สําหรับร"านค"าปลีก 
3. (A) คณะกรรมการประเมินเจตคติในการสอนผู"เรียนให"เกิดกิจ

 นิสัยที่ดีของครู 
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ตารางที่ 29  วิเคราะห>หน"าที่งาน ประเภทสมรรถนะวิชาชีพ (Professional Competency) (ต�อ) 
หน!วยสมรรถนะ P1  บริหารจัดการเงินจากลูกค"าได"อย�างถูกต"อง          

ที่ สมรรถนะย!อย (EOC) 
ขอบเขตการ

ปฏิบัติงาน (R) 
เกณฑ�การประเมิน (PC) 

เครื่องมือ 
อุปกรณ� 

หลักฐาน (EV) 

ความรู� ผลงาน 

P1.4 ตรวจสอบเงินสดขาด-
เกินได" 

มีความรู"  ความ
เข"าใจ  สามารถ
อธิบายอย�างเปVน
ขั้นตอน  เพื่อ
สอนผู"เรียน  
รวมทั้งมีเจตคติที่
ดีต�อการถ�ายทอด
ให"ผู"เรียนเกิดกิจ
นิสัยในการ
ตรวจสอบเงินสด
ขาด-เกินได" 

(S) สามารถสอนผู"เรียนให"สามารถ
ตรวจสอบเงินสดขาด – เกิน
ได" 

(K) อธิบายวิธีการตรวจสอบเงิน
สดขาด – เกินอย�างเปVนระบบ
ได" 

(A) มีเจตคติที่ดีในการสอนผู"เรียน
ให"เกิดกิจนิสัยที่ดีต�อการ
ตรวจสอบเงินสดขาด-เกิน 

(S) แบบประเมิน
ความสามาร
ถในการสอน 

(K) แบบทดสอบ
ความรู" 

(A) แบบประเมิน
เจตคติ 

(K) ทําแบบทดสอบ
ความรู"เกี่ยวกับ
วิธีการตรวจสอบ
เงินสดขาด – 
เกิน  ผ�านเกณฑ>
ร"อยละ 60 

(S) ประเมิน
ความสามารถใน
การสอน  ผ�าน
เกณฑ>ร"อยละ 60 

(A) ประเมินเจตคติ
ผ�านเกณฑ>    
ร"อยละ 60 

ขั้นตอนการประเมิน (AG) 

1. (S)  คณะกรรมการประเมินความสามารถในการสอนของครู
 โดยใช"แบบประเมินความสามารถในการสอน 

2. (K)  ผู"สอนทําแบบทดสอบความรู"เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบ   
 เงินสดขาด – เกิน 

3. (A) คณะกรรมการประเมินเจตคติในการสอนผู"เรียนให"เกิด       
 กิจนิสัยที่ดีของครู 
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ตารางที่ 29  วิเคราะห>หน"าที่งาน ประเภทสมรรถนะวิชาชีพ (Professional Competency) (ต�อ) 
หน!วยสมรรถนะ P1  บริหารจัดการเงินจากลูกค"าได"อย�างถูกต"อง          

ที่ สมรรถนะย!อย (EOC) 
ขอบเขตการ

ปฏิบัติงาน (R) 
เกณฑ�การประเมิน (PC) 

เครื่องมือ 
อุปกรณ� 

หลักฐาน (EV) 

ความรู� ผลงาน 

P1.5 ตรวจสอบเงินสดในเครื่อง
คิดเงินได" 

มีความรู"  ความ
เข"าใจ  สามารถ
อธิบายอย�างเปVน
ขั้นตอนเพื่อสอน
ผู"เรียนรวมทั้งมี
เจตคติที่ดีต�อการ
ถ�ายทอดให"
ผู"เรียนเกิดกิจ
นิสัยในการ
ตรวจสอบเงินสด
ในเครื่องคิดเงิน
ได" 

(S) สามารถสอนผู"เรียนให"
ตรวจสอบเงินสดในเครื่อง
คิดเงินได" 

(K) อธิบายวิธีการตรวจสอบเงิน
สดในเครื่องคิดเงินได" 

(A) มีเจตคติที่ดีในการสอนผู"เรียน
ให"เกิดกิจนิสัยที่ดีต�อการ
ตรวจสอบเงินสดในเครื่อง
คิดเงิน 

(S) แบบประเมิน
ความสามาร
ถในการสอน 

(K) แบบทดสอบ
ความรู" 

(A) แบบประเมิน
เจตคติ 

(K) ทําแบบทดสอบ
ความรู"เกี่ยวกับ
วิธีการตรวจสอบ
เงินสดในเครื่อง
คิดเงิน ผ�าน
เกณฑ>ร"อยละ 60 

(S) ประเมิน
ความสามารถใน
การสอน  ผ�าน
เกณฑ>ร"อยละ 60 

(A) ประเมินเจตคติ
ผ�านเกณฑ>    
ร"อยละ 60 

ขั้นตอนการประเมิน (AG) 

1. (S)  คณะกรรมการประเมินความสามารถในการสอนของครู
 โดยใช"แบบประเมินความสามารถในการสอน 

2. (K)  ผู"สอนทําแบบทดสอบความรู"เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบ    
 เงินสดในเครื่องคิดเงิน 

3. (A) คณะกรรมการประเมินเจตคติในการสอนผู"เรียนให"เกิด   
 กิจนิสัยที่ดีของครู 
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ตารางที่ 29  วิเคราะห>หน"าที่งาน ประเภทสมรรถนะวิชาชีพ (Professional Competency) (ต�อ) 
หน!วยสมรรถนะ P1  บริหารจัดการเงินจากลูกค"าได"อย�างถูกต"อง          

ที่ สมรรถนะย!อย (EOC) 
ขอบเขตการ

ปฏิบัติงาน (R) 
เกณฑ�การประเมิน (PC) 

เครื่องมือ 
อุปกรณ� 

หลักฐาน (EV) 

ความรู� ผลงาน 
P1.6 ดําเนินการคิดเงินสินค"าได"

อย�างถูกต"อง 
มีความรู"  ความ
เข"าใจ  สามารถ
อธิบายอย�างเปVน
ขั้นตอนเพื่อสอน
ผู"เรียน  รวมทั้งมี
เจตคติที่ดีต�อการ
ถ�ายทอดให"
ผู"เรียนเกิดกิจ
นิสัยในการ
คิดเงินสินค"าได"
อย�างถูกต"อง 

(S) สอนผู"เรียนให"สามารถ
ดําเนินการคิดเงินสินค"าได"
ถูกต"อง 

(K) อธิบายวิธีการคิดเงินสินค"าได"
อย�างถูกต"อง 

(A) มีเจตคติที่ดีในการสอนผู"เรียน
ให"เกิดกิจนิสัยที่ดีต�อการ
ดําเนินการคิดเงินสินค"า 

(S) แบบประเมิน
ความสามาร
ถในการสอน 

(K) แบบทดสอบ
ความรู" 

(A) แบบประเมิน
เจตคติ 

(K) ทําแบบทดสอบ
ความรู"เกี่ยวกับ
วิธีการคิดเงิน
สินค"า ผ�านเกณฑ>
ร"อยละ 60 

(S) ประเมิน
ความสามารถใน
การสอน  ผ�าน
เกณฑ>ร"อยละ 60 

(A) ประเมินเจตคติ
ผ�านเกณฑ>    
ร"อยละ 60 

ขั้นตอนการประเมิน (AG) 

1. (S)  คณะกรรมการประเมินความสามารถในการสอนของครู
 โดยใช"แบบประเมินความสามารถในการสอน 

2. (K)  ผู"สอนทําแบบทดสอบความรู"เกี่ยวกับวิธีการคิดเงินสินค"า 
3. (A) คณะกรรมการประเมินเจตคติในการสอนผู"เรียนให"เกิด   

 กิจนิสัยที่ดีของครู 
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ตารางที่ 29  วิเคราะห>หน"าที่งาน ประเภทสมรรถนะวิชาชีพ (Professional Competency) (ต�อ) 
หน!วยสมรรถนะ P2  จัดเรียงสินค"าตามหลัก  FIFO  ได" (First in First out)       

ที่ สมรรถนะย!อย (EOC) 
ขอบเขตการ

ปฏิบัติงาน (R) 
เกณฑ�การประเมิน (PC) 

เครื่องมือ 
อุปกรณ� 

หลักฐาน (EV) 

ความรู� ผลงาน 
P2.1 เรียงสินค"า เติมสินค"า 

และจัดเก็บสินค"าได"
ถูกต"องตามหมวดหมู� 

มีความรู"  ความ
เข"าใจ  สามารถ
อธิบายอย�างเปVน
ขั้นตอนเพื่อสอน
ผู"เรียน  รวมทั้งมี
เจตคติที่ดีต�อการ
ถ�ายทอดให"
ผู"เรียนเกิดกิจ
นิสัยในการเรียง
สินค"า  เติมสินค"า
และจัดเก็บสินค"า
ได"ถูกต"องตาม
หมวดหมู� 

(S) สอนผู"เรียนสามารถให"
เรียงสินค"า เติมสินค"า 
และจัดเก็บสินค"าได"
ถูกต"องตามหมวดหมู� 

(K) อธิบายวิธีการเรียงสินค"า 
เติมสินค"า และจัดเก็บ
สินค"าได"ถูกต"องตาม
หมวดหมู� 

(A) มีเจตคติที่ดีต�อการสอน
ผู"เรียนให"เกิดกิจนิสัยที่ดี
ต�อการจัดเรียงสินค"า เติม
สินค"า และจัดเก็บสินค"า
ได"ถูกต"องตามหมวดหมู� 

(S) แบบประเมิน
ความสามารถ
ในการสอน 

(K) แบบทดสอบ
ความรู" 

(A) แบบประเมิน
เจตคติ 

(K) ทําแบบทดสอบ
ความรู"เกี่ยวกับวิธีการ
เรียงสินค"า  เติม
สินค"าและจัดเก็บ
สินค"าได"ถูกต"องตาม
หมวดหมู� ผ�านเกณฑ>
ร"อยละ 60 

(S) ประเมิน
ความสามารถใน
การสอน  ผ�าน
เกณฑ>ร"อยละ 60 

(A) ประเมินเจตคติ
ผ�านเกณฑ>    
ร"อยละ 60 

ขั้นตอนการประเมิน (AG) 
1. (S)  คณะกรรมการประเมินความสามารถในการสอนของครู

 โดยใช"แบบประเมินความสามารถในการสอน 
2. (K)  ผู"สอนทําแบบทดสอบความรู"เกี่ยวกับวิธีการเรียงสินค"า  

 เติมสินค"าและจัดเก็บสินค"า 
3. (A) คณะกรรมการประเมินเจตคติในการสอนผู"เรียนให"เกิดกิจ

 นิสัยที่ดีของครู 
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ตารางที่ 29  วิเคราะห>หน"าที่งาน ประเภทสมรรถนะวิชาชีพ (Professional Competency) (ต�อ) 
หน!วยสมรรถนะ P2  จัดเรียงสินค"าตามหลัก  FIFO  ได" (First in First out)        

ที่ สมรรถนะย!อย (EOC) 
ขอบเขตการ

ปฏิบัติงาน (R) 
เกณฑ�การประเมิน (PC) 

เครื่องมือ 
อุปกรณ� 

หลักฐาน (EV) 

ความรู� ผลงาน 
P2.2 ดูแลคุณภาพสินค"าตาม

วันหมดอายุ 
มีความรู"  ความ
เข"าใจ  สามารถ
อธิบายอย�างเปVน
ขั้นตอนเพื่อสอน
ผู"เรียน  รวมทั้งมี
เจตคติที่ดีต�อการ
ถ�ายทอดให"
ผู"เรียนเกิดกิจ
นิสัยในการดูแล
คุณภาพสินค"า
ตามวันหมดอายุ
ได"ถูกต"องตาม
หลักการจัดเรียง
สินค"า 

(S) สอนผู"เรียนให"สามารถดูแล
คุณภาพสินค"าตามวันหมดอายุ
ได"อย�างถูกต"องตามหลักการ
จัดเรียงสินค"า 

(K) อธิบายวิธีการดูแลคุณภาพ
สินค"าตามวันหมดอายุได"
ถูกต"องตามหลักการจัดเรียง
สินค"า 

(A) มีเจตคติที่ดีในการสอนผู"เรียน
เกิดกิจนิสัยที่ดีต�อการดูแล
คุณภาพสินค"าตามวันหมดอายุ 

(S) แบบประเมิน
ความสามาร
ถในการสอน 

(K) แบบทดสอบ
ความรู" 

(A) แบบประเมิน
เจตคติ 

(K) ทําแบบทดสอบ
ความรู"เกี่ยวกับ
วิธีการดูแล
คุณภาพสินค"า
ตามวันหมดอายุ
ผ�านเกณฑ>     
ร"อยละ 60 

(S) ประเมิน
ความสามารถใน
การสอนผ�าน
เกณฑ>ร"อยละ 60 

(A) ประเมินเจตคติ
ผ�านเกณฑ>    
ร"อยละ 60 

ขั้นตอนการประเมิน (AG) 
1. (S) คณะกรรมการประเมินความสามารถในการสอนของครู

 โดยใช"แบบประเมินความสามารถในการสอน 
2. (K)  ผู"สอนทําแบบทดสอบความรู"เกี่ยวกับวิธีการดูแลคุณภาพ

 สินค"าตามวันหมดอายุ 
3. (A) คณะกรรมการประเมินเจตคติในการสอนผ"เรียนให"เกิดกิจ

 นิสัยที่ดีของครู 
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ตารางที่ 29 วิเคราะห>หน"าที่งาน ประเภทสมรรถนะวิชาชีพ (Professional Competency) (ต�อ) 
หน!วยสมรรถนะ   P3  สร"างความสัมพันธ>ที่ดีกับลูกค"า         

ที่ สมรรถนะย!อย (EOC) 
ขอบเขตการ

ปฏิบัติงาน (R) 
เกณฑ�การประเมิน (PC) 

เครื่องมือ 
อุปกรณ� 

หลักฐาน (EV) 

ความรู� ผลงาน 
P3.1 ปฏิบัติงานต"อนรับและ

ให"บริการลูกค"าอย�าง
เหมาะสม 

มีความรู"  ความ
เข"าใจ  สามารถ
อธิบายอย�างเปVน
ขั้นตอนเพื่อสอน
ผู"เรียน  รวมทั้งมี
เจตคติที่ดีต�อการ
ถ�ายทอดให"
ผู"เรียนเกิดกิจ
นิสัยในการ
ปฏิบัติงาน
ต"อนรับและ
ให"บริการลูกค"า
อย�างเหมาะสม 

(S) สอนผู"เรียนให"สามารถ
ปฏิบัติงานต"อนรับและ
ให"บริการลูกค"าได"อย�าง
เหมาะสม 

(K) อธิบายวิธีปฏิบัติงานต"อนรับ
และให"บริการลูกค"าอย�าง
เหมาะสม 

(A) มีเจตคติที่ดีต�อการสอนผู"เรียน
ให"มีกิจนิสัยที่ดีต�อการ
ปฏิบัติงานต"อนรับและ
ให"บริการลูกค"าอย�างเหมาะสม 

(S) แบบประเมิน
ความสามาร
ถในการสอน 

(K) แบบทดสอบ
ความรู" 

(A) แบบประเมิน
เจตคติ 

(K) ทําแบบทดสอบ
ความรู"เกี่ยวกับ
วิธีปฏิบัติงาน
ต"อนรับแลชะ
ให"บริการลูกค"า
ผ�านเกณฑ>ร"อย
ละ 60 

(S) ประเมิน
ความสามารถใน
การสอน  ผ�าน
เกณฑ>ร"อยละ 60 

(A) ประเมินเจตคติ
ผ�านเกณฑ>    
ร"อยละ 60 

ขั้นตอนการประเมิน (AG) 
1. (S) คณะกรรมการประเมินความสามารถในการสอนของครู

 โดยใช"แบบประเมินความสามารถในการสอน 
2. (K)  ผู"สอนทําแบบทดสอบความรู"เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงาน

 ต"อนรับและให"บริการลูกค"า 
3. (A) คณะกรรมการประเมินเจตคติในการสอนผู"เรียนให"เกิด   

 กิจนิสัยที่ดีของครู 
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ตารางที่ 29  วิเคราะห>หน"าที่งาน ประเภทสมรรถนะวิชาชีพ (Professional Competency) (ต�อ) 
หน!วยสมรรถนะ P3  สร"างความสัมพันธ>ที่ดีกับลูกค"า         

ที่ สมรรถนะย!อย (EOC) 
ขอบเขตการ

ปฏิบัติงาน (R) 
เกณฑ�การประเมิน (PC) 

เครื่องมือ 
อุปกรณ� 

หลักฐาน (EV) 
ความรู� ผลงาน 

P3.2 สร"างความสัมพันธ>และ
ความพึงพอใจให"กับ
ลูกค"า 

มีความรู"  ความ
เข"าใจ  สามารถ
อธิบายอย�างเปVน
ตอนเพื่อสอน
ผู"เรียน  รวมทั้งมี
เจตคติที่ดีต�อการ
ถ�ายทอดให"
ผู"เรียนเกิดกิจ
นิสัยในการสร"าง
ความสัมพันธ>และ
ความพึงพอใจ
ให"กับลูกค"า 

(S) สอนผู"เรียนให"สามารถสร"าง
ความสัมพันธ>และความพึง
พอใจให"กับลูกค"าที่เข"ามารับ
บริการในร"านค"าปลีก 

(K) อธิบายหลักการสร"าง
ความสัมพันธ>และความ      
พึงพอใจให"กับลูกค"าที่เข"ามา
รับบริการในร"านค"าปลีก 

(A) มีเจตคติที่ดีในการสอนผู"เรียน
ให"เกิดกิจนิสัยดีต�อการสร"าง
ความสัมพันธ>และความพึง
พอใจให"กับลูกค"าที่เข"ามารับ
บริการในร"านค"าปลีก  

(S) แบบประเมิน
ความสามารถ
ในการสอน 

(K) แบบทดสอบ
ความรู" 

(A) แบบประเมิน
เจตคติ 

(K) ทําแบบทดสอบ
ความรู"เกี่ยวกับ
หลักการสร"าง
ความสัมพันธ>และ
ความพึงพอใจ
ให"กับลูกค"า ผ�าน
เกณฑ>  ร"อยละ 60 

(S) ประเมิน
ความสามารถใน
การสอน  ผ�าน
เกณฑ>ร"อยละ 60 

(A) ประเมินเจตคติ
ผ�านเกณฑ>    
ร"อยละ 60 

ขั้นตอนการประเมิน (AG) 
1. (S)  คณะกรรมการประเมินความสามารถในการสอนของครู

 โดยใช"แบบประเมินความสามารถในการสอน 
2. (K)  ผู"สอนทําแบบทดสอบความรู"เกี่ยวกับหลักการสร"าง

 ความสัมพันธ>และความพึงพอใจให"กับลูกค"า 
3. (A) คณะกรรมการประเมินเจตคติในการสอนผู"เรียนให"เกิด   

 กิจนิสัยที่ดีของครู 
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ตารางที่ 29  วิเคราะห>หน"าที่งาน ประเภทสมรรถนะวิชาชีพ (Professional Competency) (ต�อ) 
หน!วยสมรรถนะ P3  สร"างความสัมพันธ>ที่ดีกับลูกค"า          

ที่ สมรรถนะย!อย (EOC) 
ขอบเขตการ

ปฏิบัติงาน (R) 
เกณฑ�การประเมิน (PC) 

เครื่องมือ 
อุปกรณ� 

หลักฐาน (EV) 

ความรู� ผลงาน 
P3.3 บริการลูกค"าตาม

มาตรฐานการบริการ
แบบเปVนมิตร 
(Friendly Service) 

มีความรู"  ความ
เข"าใจ  สามารถ
อธิบายอย�างเปVน
ขั้นตอนเพื่อสอน
ผู"เรียน  รวมทั้งมี
เจตคติที่ดีต�อการ
ถ�ายทอดให"
ผู"เรียนเกิดกิจ
นิสัยในการ
บริการลูกค"าตาม
มาตรฐานการ
บริการแบบเปVน
มิตร  (Friendly 
Service) 

(S) สอนผู"เรียนให"สามารถบริการ
ลูกค"าตามมาตรฐานการ
บริการแบบเปVนมิตร 
(Friendly Service) 

(K) อธิบายหลักการบริการลูกค"า
ตามมาตรฐานการบริการ
แบบเปVนมิตร (Friendly 
Service) 

(A) มีเจตคติที่ดีในการสอน
ผู"เรียนเกิดกิจนิสัยในการ
บริการตามมาตรฐานการ
บริการแบบเปVนมิตร 
(Friendly Service) 

(S) แบบประเมิน
ความสามารถ
ในการสอน 

(K) แบบทดสอบ
ความรู" 

(A) แบบประเมิน
เจตคติ 

(K) ทําแบบทดสอบ
ความรู"เกี่ยวกับ
หลักการบริการ
ลูกค"าตามมาตรฐาน
การบริการแบบเปVน
มิตร  ผ�านเกณฑ>ร"อย
ละ 60 

(S) ประเมิน
ความสามารถใน
การสอน  ผ�าน
เกณฑ>ร"อยละ 60 

(A) ประเมินเจตคติ
ผ�านเกณฑ>    
ร"อยละ 60 

ขั้นตอนการประเมิน (AG) 
1. (S)  คณะกรรมการประเมินความสามารถในการสอนของครู โดยใช"

 แบบประเมินความสามารถในการสอน 
2. (K)  ผู"สอนทําแบบทดสอบความรู"เกี่ยวกับหลักการบริการลูกค"า

 ตามมาตรฐานการบริการแบบเปVนมิตร  (Friendly Service) 
3. (A) คณะกรรมการประเมินเจตคติในการสอนผู"เรียนให"เกิดกิจ นิสัยที่ดี

 ของครู 
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ตารางที่ 29  วิเคราะห>หน"าที่งาน ประเภทสมรรถนะวิชาชีพ (Professional Competency) (ต�อ) 
หน!วยสมรรถนะ P3  สร"างความสัมพันธ>ที่ดีกับลูกค"า          

ที่ สมรรถนะย!อย (EOC) 
ขอบเขตการ

ปฏิบัติงาน (R) 
เกณฑ�การประเมิน (PC) 

เครื่องมือ 
อุปกรณ� 

หลักฐาน (EV) 

ความรู� ผลงาน 
P3.4 แก"ปJญหาในการ

ปฏิบัติงานขายสินค"าได" 
มีความรู"  ความ
เข"าใจ  สามารถ
อธิบายอย�างเปVน
ขั้นตอนเพื่อสอน
ผู"เรียน  รวมทั้งมี
เจตคติที่ดีต�อการ
ถ�ายทอดให"
ผู"เรียนเกิดกิจ
นิสัยในการ
แก"ปJญหาในการ
ปฏิบัติงานขาย
สินค"าได" 

(S) สอนผู"เรียนให"สามารถ
แก"ปJญหาในการปฏิบัติงาน
ขายสินค"าได" 

(K) อธิบายเทคนิคแก"ปJญหาใน
การปฏิบัติงานขายสินค"าได" 

(A) มีเจตคติที่ดีในการสอนผู"เรียน
ให"เกิดกิจนิสัยที่ดีต�อการ
แก"ปJญหาในการปฏิบัติงาน
ขายสินค"าได" 

(S) แบบประเมิน
ความสามารถ
ในการสอน 

(K) แบบทดสอบ
ความรู" 

(A) แบบประเมิน
เจตคติ 

(K) ทําแบบทดสอบ
ความรู"เกี่ยวกับ
เทคนิคแก"ปJญหา
ในการปฏิบัติงาน
ขายสินค"า ผ�าน
เกณฑ>ร"อยละ 60 

(S) ประเมิน
ความสามารถใน
การสอน  ผ�าน
เกณฑ>ร"อยละ 60 

(A) ประเมินเจตคติ
ผ�านเกณฑ>    
ร"อยละ 60 

ขั้นตอนการประเมิน (AG) 
1. (S)  คณะกรรมการประเมินความสามารถในการสอนของครู

 โดยใช"แบบประเมินความสามารถในการสอน 
2. (K)  ผู"สอนทําแบบทดสอบความรู"เกี่ยวกับเทคนิคแก"ปJญหาใน

 การปฏิบัติงานขายสินค"า 
3. (A) คณะกรรมการประเมินเจตคติในการสอนผู"เรียนให"เกิดกิจ

 นิสัยที่ดีของครู 
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ตารางที่ 29  วิเคราะห>หน"าที่งาน ประเภทสมรรถนะวิชาชีพ (Professional Competency) (ต�อ) 
หน!วยสมรรถนะ P4  ส�งเสริมการขายสินค"าได"          

ที่ สมรรถนะย!อย (EOC) 
ขอบเขตการ

ปฏิบัติงาน (R) 
เกณฑ�การประเมิน (PC) 

เครื่องมือ 
อุปกรณ� 

หลักฐาน (EV) 

ความรู� ผลงาน 
P4.1 กําหนดแผนส�งเสริมการ

ขายในธุรกิจค"าปลีกได" 
มีความรู"  ความ
เข"าใจ  สามารถ
อธิบายอย�างเปVน
ขั้นตอน  เพื่อ
สอนผู"เรียน  
รวมทั้งมีเจตคติที่
ดีต�อการถ�ายทอด
ให"ผู"เรียนเกิดกิจ
นิสัยในการ
กําหนดแผน
ส�งเสริมการขาย
ในธุรกิจค"าปลีก
ได" 

(S) สอนผู"เรียนให"สามารถกําหนด
แผนส�งเสริมการขายในธุรกิจ
ค"าปลีกได" 

(K) อธิบายวิธีการกําหนดแผน
ส�งเสริมการขายในธุรกิจค"า
ปลีกได" 

(A) มีเจตคติที่ดีในการสอนผู"เรียน
ให"เกิดกิจนิสัยที่ดีต�อการ
กําหนดแผนส�งเสริมการขาย
ในธุรกิจค"าปลีกได" 

(S) แบบประเมิน
ความสามาร
ถในการสอน 

(K) แบบทดสอบ
ความรู" 

(A) แบบประเมิน
เจตคติ 

(K) ทําแบบทดสอบ
ความรู"เกี่ยวกับ
วิธีการกําหนด
แผนส�งเสริมการ
ขาย  ผ�านเกณฑ>
ร"อยละ 60 

(S) ประเมิน
ความสามารถใน
การสอนผ�าน
เกณฑ>ร"อยละ 60 

(A) ประเมินเจตคติ
ผ�านเกณฑ>    
ร"อยละ 60 

ขั้นตอนการประเมิน (AG) 
1. (S)  คณะกรรมการประเมินความสามารถในการสอนของครู

 โดยใช"แบบประเมินความสามารถในการสอน 
2. (K)  ผู"สอนทําแบบทดสอบความรู"เกี่ยวกับวิธีการกําหนดแผน

 ส�งเสริมการขายในธุรกิจค"าปลีก 
3. (A) คณะกรรมการประเมินเจตคติในการสอนผู"เรียนให"เกิดกิจ

 นิสัยของครู 
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ตารางที่ 29 วิเคราะห>หน"าที่งาน ประเภทสมรรถนะวิชาชีพ (Professional Competency) (ต�อ) 
หน!วยสมรรถนะ P4  ส�งเสริมการขายสินค"าได"         

ที่ สมรรถนะย!อย (EOC) 
ขอบเขตการ

ปฏิบัติงาน (R) 
เกณฑ�การประเมิน (PC) 

เครื่องมือ 
อุปกรณ� 

หลักฐาน (EV) 

ความรู� ผลงาน 
P4.2 ประเมินผลการส�งเสริมการ

ขายในธุรกิจค"าปลีกได" 
มีความรู"  ความ
เข"าใจ  สามารถ
อธิบายอย�างเปVน
ขั้นตอน  เพื่อ
สอนผู"เรียน  
รวมทั้งมีเจตคติที่
ดีต�อการถ�ายทอด
ให"ผู"เรียนเกิดกิจ
นิสัยในการ
ประเมินผลการ
ส�งเสริมการขาย
ในธุรกิจค"าปลีก
ได" 

(S) สอนผู"เรียนให"สามารถ
ประเมินผลการส�งเสริม              
การขายในธุรกิจค"าปลีกได" 

(K) อธิบายวิธีการประเมินผลการ
ส�งเสริมการขายในธุรกิจค"า
ปลีกได" 

(A) มีเจตคติที่ดีในการสอนผู"เรียน
ให"เกิดกิจนิสัยที่ดีต�อการ
ส�งเสริมการขายในธุรกิจค"า
ปลีกได" 

 

(S) แบบประเมิน
ความสามาร
ถในการสอน 

(K) แบบทดสอบ
ความรู" 

(A) แบบประเมิน
เจตคติ 

(K) ทําแบบทดสอบ
ความรู"เกี่ยวกับ
วิธีการ
ประเมินผลการ
ส�งเสริมการขาย
ผ�านเกณฑ>    
ร"อยละ 60 

(S) ประเมิน
ความสามารถใน
การสอน  ผ�าน
เกณฑ>ร"อยละ 60 

(A) ประเมินเจตคติ
ผ�านเกณฑ>    
ร"อยละ 60 

ขั้นตอนการประเมิน (AG) 
1. (S)  คณะกรรมการประเมินความสามารถในการสอนของครู

 โดยใช"แบบประเมินความสามารถในการสอน 
2. (K)  ผู"สอนทําแบบทดสอบความรู"เกี่ยวกับวิธีการประเมินผล

 การส�งเสริมการขายในธุรกิจค"าปลีก 
3. (A) คณะกรรมการประเมินเจตคติในการสอนผู"เรียนให"เกิดกิจ

 นิสัยที่ดีของครู 

 



 

 

219 

ตารางที่ 29  วิเคราะห>หน"าที่งาน ประเภทสมรรถนะวิชาชีพ (Professional Competency) (ต�อ) 
หน!วยสมรรถนะ P5  บริหารคุณภาพและสร"างผลิตภาพในการปฏิบัติงานได"         

ที่ สมรรถนะย!อย (EOC) 
ขอบเขตการ

ปฏิบัติงาน (R) 
เกณฑ�การประเมิน (PC) 

เครื่องมือ 
อุปกรณ� 

หลักฐาน (EV) 

ความรู� ผลงาน 
P5.1 สุ�มตรวจสอบปริมาณและ

คุณภาพของสินค"าทุกกลุ�ม
ได" 

มีความรู"  ความ
เข"าใจ  สามารถ
อธิบายอย�างเปVน
ขั้นตอน  เพื่อ
สอนผู"เรียนให"
ประเมินผลการ
ส�งเสริมการขาย
ในธุรกิจค"าปลีก
ได" 

(S) สอนผู"เรียนให"สามารถสุ�ม
ตรวจสอบปริมาณและ
คุณภาพของสินค"าทุกกลุ�มได" 

(K) อธิบายหลักการสุ�มตรวจสอบ
ปริมาณและคุณภาพของ
สินค"าทุกกลุ�มได" 

(A) มีเจตคติที่ดีในการสอนผู"เรียน
เกิดกิจนิสัยที่ดีต�อการสุ�ม
ตรวจสอบปริมาณและ
คุณภาพของสินค"าทุกกลุ�มได" 

(S) แบบประเมิน
ความสามาร
ถในการสอน 

(K) แบบทดสอบ
ความรู" 

(A) แบบประเมิน
เจตคติ 

(K) ทําแบบทดสอบ
ผ�านเกณฑ>ร"อย
ละ 60 

(S) ประเมิน
ความสามารถใน
การสอนผ�าน
เกณฑ>ร"อยละ 60 

(A) ประเมินเจตคติ
ผ�านเกณฑ>    
ร"อยละ 60 

ขั้นตอนการประเมิน (AG) 
1. (S)  คณะกรรมการประเมินความสามารถในการสอนของครู  
         โดยใช"แบบประเมินความสามารถในการสอน 
2. (K)  ผู"สอนทําแบบทดสอบความรู"เกี่ยวกับการประเมินผลการ

 ส�งเสริมการขายในธุรกิจค"าปลีก 
3. (A) คณะกรรมการประเมินเจตคติในการสอนของครู 
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ตารางที่ 29  วิเคราะห>หน"าที่งาน ประเภทสมรรถนะวิชาชีพ (Professional Competency) (ต�อ) 
หน!วยสมรรถนะ P5  บริหารคุณภาพและสร"างผลิตภาพในการปฏิบัติงานได"        

ที่ สมรรถนะย!อย (EOC) 
ขอบเขตการ

ปฏิบัติงาน (R) 
เกณฑ�การประเมิน (PC) 

เครื่องมือ 
อุปกรณ� 

หลักฐาน (EV) 

ความรู� ผลงาน 
P5.1 สุ�มตรวจสอบปริมาณและ

คุณภาพของสินค"าทุก
กลุ�มได" 

มีความรู"  ความ
เข"าใจ  สามารถ
อธิบายอย�างเปVน
ขั้นตอนเพื่อสอน
ผู"เรียน  รวมทั้งมี
เจตคติที่ดีต�อการ
ถ�ายทอดให"
ผู"เรียนเกิดกิจ
นิสัยในการสุ�ม
ตรวจสอบ
ปริมาณและ
คุณภาพของ
สินค"าทุกกลุ�มได" 

(S) สอนผู"เรียนให"สามารถสุ�ม
ตรวจสอบปริมาณและ
คุณภาพของสินค"าทุก
กลุ�มได" 

(K) อธิบายหลักวิธีสุ�ม
ตรวจสอบปริมาณและ
คุณภาพของสินค"าทุก
กลุ�มได" 

(A) มีเจตคติที่ดีในการสอน
ผู"เรียนให"เกิดเกิดกิจนิสัย
ที่ดีต�อการสุ�มตรวจสอบ
ปริมาณและคุณภาพของ
สินค"าทุกกลุ�ม 

(S) แบบประเมิน
ความสามารถ
ในการสอน 

(K) แบบทดสอบ
ความรู" 

(A) แบบประเมิน
เจตคติ 

(K) ทําแบบทดสอบ
ความรู"เกี่ยวกับวิธีการ
สุ�มตรวจสอบปริมาณ
และคุณภาพของ
สินค"า                  
ผ�านเกณฑ>            
ร"อยละ 60 

(S) ประเมิน
ความสามารถใน
การสอน  ผ�าน
เกณฑ>ร"อยละ 60 

(A) ประเมินเจตคติ
ผ�านเกณฑ>    
ร"อยละ 60 

ขั้นตอนการประเมิน (AG) 
1. (S)  คณะกรรมการประเมินความสามารถในการสอนของครู

 โดยใช"แบบประเมินความสามารถในการสอน 
2. (K)  ผู"สอนทําแบบทดสอบความรู"เกี่ยวกับวิธีการสุ�มตรวจสอบ

 ปริมาณและคุณภาพของสินค"าทุกกลุ�ม 
3. (A) คณะกรรมการประเมินเจตคติในการสอนผู"เรียนให"เกิด    

 กิจนิสัยที่ดีของครู 

 



 

 

221 

ตารางที่ 29  วิเคราะห>หน"าที่งาน ประเภทสมรรถนะวิชาชีพ (Professional Competency) (ต�อ) 
หน!วยสมรรถนะ P5  บริหารคุณภาพและสร"างผลิตภาพในการปฏิบัติงานได"        

ที่ สมรรถนะย!อย (EOC) 
ขอบเขตการ

ปฏิบัติงาน (R) 
เกณฑ�การประเมิน (PC) 

เครื่องมือ 
อุปกรณ� 

หลักฐาน (EV) 

ความรู� ผลงาน 
P5.2 สร"างผลิตภาพ 

(Productivity) ในการ
ปฏิบัติงานได" 

มีความรู"  ความ
เข"าใจ  สามารถ
อธิบายอย�างเปVน
ขั้นตอนเพื่อสอน
ผู"เรียน  รวมทั้งมี
เจตคติที่ดีต�อการ
ถ�ายทอดให"
ผู"เรียนเกิดกิจ
นิสัยในการสร"าง
ผลิตภาพ  
(Productivity) 
ในการปฏิบัติงาน 

(S) สอนผู"เรียนให"สามารถสร"าง
ผลิตภาพ (Productivity) ใน
การปฏิบัติงานได" 

(K) อธิบายหลักการสร"างผลิตภาพ 
(Productivity) ในการ
ปฏิบัติงานได" 

(A) มีเจตคติที่ดีในการสอนผู"เรียน
ให"เกิดกิจนิสัยที่ดีต�อการสร"าง
ผลิตภาพ (Productivity) ใน
การปฏิบัติงาน 

(S) แบบประเมิน
ความสามาร
ถในการสอน 

(K) แบบทดสอบ
ความรู" 

(A) แบบประเมิน
เจตคติ 

(K) ทําแบบทดสอบ
ความรู"เกี่ยวกับ
หลักการสร"าง
ผลิตภาพ  
(Productivity) 
ผ�านเกณฑ>    
ร"อยละ 60 

(S) ประเมิน
ความสามารถใน
การสอนผ�าน
เกณฑ>ร"อยละ 60 

(A) ประเมินเจตคติ
ผ�านเกณฑ>    
ร"อยละ 60 

ขั้นตอนการประเมิน (AG) 
1. (S)  คณะกรรมการประเมินความสามารถในการสอนของครู

 โดยใช"แบบประเมินความสามารถในการสอน 
2. (K)  ผู"สอนทําแบบทดสอบความรู"เกี่ยวกับหลักการสร"าง     

 ผลิตภาพในการปฏิบัติงาน 
3. (A) คณะกรรมการประเมินเจตคติในการสอนผู"เรียนให"เกิดกิจ

 นิสัยที่ดีของครู 



222 

 

 

ผลการประเมินประสิทธิภาพตามเกณฑ�มาตรฐานการประเมิน 
 ผลการวิเคราะห>ข"อมูลในส�วนนี้ เปVนการตอบวัตถุประสงค>การวิจัยในข"อท่ี 4 เพ่ือ

ประเมินประสิทธิภาพของสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีกเชิงปริมาณ เก็บ

รวบรวมข"อมูลจากกลุ�มตัวอย�าง 4 กลุ�ม คือ ผู"บริหาร ผู"สอน ผู"เรียน และศิษย>เก�า ประเด็นการ

ประเมินครอบคลุม 4 มาตรฐานการประเมิน ได"แก� มาตรฐานการใช"ประโยชน> มาตรฐานความเปVนไป

ได" มาตรฐานความเหมาะสม และมาตรฐานความถูกต"อง ผลการวิเคราะห>ข"อมูลในภาพรวม มีดังนี้ 

1. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการประเมินของสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน
วิชาชีพธุรกิจค�าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ ผู"วิจัยนําค�าเฉลี่ยรวมผลการ

ประเมินของกลุ�มตัวอย�างท้ัง 4 กลุ�ม มาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการประเมินของสมรรถนะการ

จัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก จําแนกตามมาตรฐานการประเมิน 4 ด"าน ได"แก� 

มาตรฐานการใช"ประโยชน> มาตรฐานความเปVนไปได" มาตรฐานความเหมาะสม และมาตรฐานความ

ถูกต"อง 
 

 
 

ภาพท่ี 11 แท�งเปรียบเทียบค�าเฉลี่ยประสิทธิภาพในภาพรวม 
 

  จากภาพประกอบ กลุ�มตัวอย�างเห็นว�าประสิทธิภาพการประเมินของสมรรถนะการ

จัดการเรียนการสอนวิชาชีพธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลัก (core competency) มี

ประสิทธิภาพด"านความเปVนไปได"อยู�ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.47) รองลงมาคือด"านการใช"ประโยชน>

อยู�ในระดับมาก ( X  = 4.40) ด"านความถูกต"อง ( X  = 4.31)  และด"านความเหมาะสม ( X  = 4.30) 

นอกจากนี้ กลุ�มตัวอย�างเห็นว�าประสิทธิภาพการประเมินของสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน

ก��������	
��� ������ ������ ���������� �����ก����

C 4.405 4.47 4.302 4.3125

P 4.425 4.385 4.575 4.4875

4.405

4.47

4.302
4.3125

4.425

4.385

4.575

4.4875



223 

 

 

วิชาชีพธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะวิชาชีพ (professional competency) มีประสิทธิภาพด"าน

ความเหมาะสมอยู�ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.57) รองลงมาคือด"านความถูกต"อง ( X  = 4.48) ด"าน

การใช"ประโยชน> ( X  = 4.42) และด"านความเปVนไปได" ( X  = 4.38) 

2. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการประเมินของสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน
วิชาชีพธุรกิจค�าปลีก ประเภทสมรรถนะหลัก (core competency) ผู"วิจัยนําค�าเฉลี่ยผลการ

ประเมินของกลุ�มตัวอย�างท้ัง 4 กลุ�ม มาเปรียบเทียบผลประสิทธิภาพการประเมินของสมรรถนะการ

จัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลัก จําแนกตามมาตรฐานการ

ประเมิน 4 ด"าน ได"แก� มาตรฐานการใช"ประโยชน> มาตรฐานความเปVนไปได" มาตรฐานความเหมาะสม 

และมาตรฐานความถูกต"อง  
 

 
 

ภาพท่ี 12  แสดงผลการเปรียบเทียบค�าเฉลี่ยของประสิทธิภาพการประเมินของสมรรถนะการจัดการ
เรียนการสอนวิชาชีพธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลัก (core competency) 

 

  จากภาพประกอบแสดงให"เห็นว�า ประสิทธิภาพการประเมินของสมรรถนะการจัดการ

เรียนการสอนวิชาชีพธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลัก (core competency) โดยพิจารณาเปVน

รายด"านดังนี้ 1) ศิษย>เก�ามีความคิดเห็นว�าประสิทธิภาพการประเมินด"านมาตรฐานการใช"ประโยชน> 

อยู�ในระดับมากท่ีสุด มีค�าเฉลี่ยอยู�ในอันดับสูงสุด ( X  = 4.64) 2) ผู"เรียนและศิษย>เก�ามีความคิดเห็น

ว�าประสิทธิภาพการประเมินด"านความเปVนไปได" อยู�ในระดับมากท่ีสุด มีค�าเฉลี่ยอยู�ในอันดับสูงสุด 

( X  = 4.56) 3) ผู"เรียนมีความคิดเห็นว�าประสิทธิภาพการประเมินด"านความเหมาะสม อยู�ในระดับ

มากท่ีสุด มีค�าเฉลี่ยอยู�ในอันดับสูงสุด ( X  = 4.51) และ 4) ผู"เรียนมีความคิดเห็นว�าประสิทธิภาพการ

ประเมินด"านความถูกต"อง อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยอยู�ในอันดับสูงสุด ( X  = 4.48) 

ก��������	
��� ������ ������ ���������� �����ก����

��������� 4.21 4.43 4.27 4.03

������ 4.18 4.33 4.07 4.22

��� ���
� 4.59 4.56 4.51 4.52

�� 
��ก!� 4.64 4.56 4.36 4.48

4.21
4.43

4.27
4.034.18 4.33

4.07 4.22
4.59 4.56 4.51 4.524.64 4.56

4.36 4.48
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3. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการประเมินของสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน
วิชาชีพธุรกิจค�าปลีก ประเภทสมรรถนะวิชาชีพ (professional competency) ผู"วิจัยนําค�าเฉลี่ย

ผลการประเมินของกลุ�มตัวอย�างทั้ง 4 กลุ�ม มาเปรียบเทียบผลประสิทธิภาพการประเมินของ

สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะวิชาชีพ จําแนกตาม

มาตรฐานการประเมิน 4 ได"แก� มาตรฐานการใช"ประโยชน> มาตรฐานความเปVนไปได" มาตรฐานความ

เหมาะสม และมาตรฐานความถูกต"อง 
 
 

 
 

ภาพท่ี 13 แสดงผลการเปรียบเทียบค�าเฉลี่ยของประสิทธิภาพการประเมินของสมรรถนะการจัด 
การเรียนการสอนวิชาชีพธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะวิชาชีพ (professional 
competency) 

 
 จากภาพประกอบแสดงให"เห็นว�า ประสิทธิภาพการประเมินของสมรรถนะการจัดการ

เรียนการสอนวิชาชีพธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะวิชาชีพ (professional competency) โดย
พิจารณาเปVนรายด"านดังนี้ 1) ผู"เรียนมีความคิดเห็นว�าประสิทธิภาพการประเมินด"านมาตรฐานการใช"

ประโยชน> อยู�ในระดับมากท่ีสุด มีค�าเฉลี่ยอยู�ในอันดับสูงสุด ( X  = 4.60) 2) ผู"เรียนมีความคิดเห็นว�า

ประสิทธิภาพการประเมินด"านความเปVนไปได" อยู�ในระดับมากท่ีสุด มีค�าเฉลี่ยอยู�ในอันดับสูงสุด ( X  = 
4.58) 3) ผู"เรียนมีความคิดเห็นว�าประสิทธิภาพการประเมินด"านความเหมาะสม อยู�ในระดับมากท่ีสุด 

มีค�าเฉลี่ยอยู�ในอันดับสูงสุด ( X  = 4.65) และ 4) ศิษย>เก�ามีความคิดเห็นว�าประสิทธิภาพการประเมิน

ด"านความถูกต"อง อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยอยู�ในอันดับสูงสุด ( X  = 4.63) 

ก��������	
��� ������ ������ ���������� �����ก����

��������� 4.19 4.08 4.32 4.35

������ 4.4 4.31 4.29 4.41

��� ���
� 4.6 4.58 4.65 4.56

�� 
��ก!� 4.58 4.57 4.57 4.63

4.19 4.08
4.32 4.354.4 4.31 4.29 4.41

4.6 4.58 4.65 4.564.58 4.57 4.57 4.63
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4. ประสิทธิภาพการประเมินของสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพธุรกิจค�า
ปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพจําแนกตามความคิดเห็นของกลุ!มตัวอย!าง 
ผู"วิจัยดําเนินการโดยสร"างแบบสอบถามการประเมินประสิทธิภาพของสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะ

การจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก สําหรับกลุ�มตัวอย�าง 4 กลุ�ม ได"แก� ผู"บริหาร ผู"สอน 

ผู"เรียน และศิษย>เก�า ผลการวิเคราะห>ข"อมูลมีดังนี้ 

4.1 ประสิทธิภาพการประเมินตามความคิดเห็นของผู�บริหาร 
    ผู"วิจัยนําแบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพของสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะ

การจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ไปเก็บรวบรวมข"อมูลกับกลุ�มตัวอย�างท่ีเปVน

ผู"บริหาร จํานวน 36 คน ผลการวิเคราะห>ข"อมูลมีดังนี้ 

 
ตารางท่ี 30 ประสิทธิภาพของสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีกประเภท

สมรรถนะหลัก (Core Competency) 

code สมรรถนะ 
การใช�

ประโยชน� 
ความเปiนไป

ได� 
ความ

เหมาะสม 
ความถูกต�อง 

C1 นิเทศการเรียนรู"ของ
ผู"เรียน 

4.39 0.64 4.89 0.32 4.53 0.51 4.28 0.85 

C2 มีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพครู 

4.47 0.51 4.50 0.51 4.03 0.38 4.67 0.72 

C3 วิจัยและบริการการ
เรียนรู" 

3.56 0.50 4.06 0.23 4.06 0.33 4.36 0.59 

C4 ใช"วิธีสอนได"เหมาะสม
กับการจัดการเรียนรู" 

4.03 0.17 4.11 0.32 4.08 0.37 4.06 0.23 

C5 พัฒนาผู"เรียนให"มี
สมรรถนะทางการคิด 

4.44 0.50 4.47 0.51 4.47 0.51 4.42 0.55 

C6 พัฒนาผู"เรียนให"มี
สมรรถนะทางภาษา
และเทคโนโลย ี

4.44 0.50 4.53 0.51 4.47 0.51 4.56 0.50 

รวม 4.21 0.61 4.43 0.50 4.27 0.49 4.03 0.60 

แปลผล มาก มาก มาก มาก 

อันดับ 3 1 2 4 
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    จากตารางพบว�า ผู"บริหารมีความคิดเห็นว�าสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน
วิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลัก (Core Competency) มีประสิทธิภาพด"าน
มาตรฐานการประเมินอยู�ในระดับมากทุกด"าน เมื่อพิจารณาเปVนรายด"านพบว�า ค�าเฉลี่ยของ

ประสิทธิภาพด"านความเปVนไปได"อยู�ในอันดับสูงท่ีสุด มีค�าเฉลี่ยอยู�ในระดับมาก (X  = 4.43, S.D. = 0.50) 

รองลงมาประสิทธิภาพด"านความเหมาะสมมีค�าเฉลี่ยอยู�ในระดับมาก ( X  = 4.27, S.D. = 0.49) 

ประสิทธิภาพด"านการใช"ประโยชน>มีค�าเฉลี่ยอยู�ระดับมาก ( X  = 4.21, S.D. = 0.61) และค�าเฉลี่ยของ

ประสิทธิภาพด"านความถูกต"องอยู�ในอันดับตํ่าท่ีสุด มีค�าเฉลี่ยอยู�ในระดับมาก (X  = 4.03, S.D. = 0.60) 
  

ตารางท่ี 31  ประสิทธิภาพของสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภท
สมรรถนะวิชาชีพ (Professional Competency) 

code สมรรถนะ 
การใช�

ประโยชน� 
ความเปiนไป

ได� 
ความ

เหมาะสม 
ความถูกต�อง 

P1 บริหารจัดการเงิน
จากลูกค"าได"อย�าง
ถูกต"อง 

4.36 0.64 4.47 0.51 4.56 0.50 4.53 0.51 

P2 จัดเรียงสินค"าตาม
หลัก FIFO ได" 

4.53 0.51 4.33 0.76 4.47 0.51 4.47 0.56 

P3 สร"างความสัมพันธ>        
ท่ีดีกับลูกค"า 

4.42 0.55 4.47 0.51 4.67 0.48 4.53 0.51 

P4 ส�งเสริมการขาย
สินค"าได" 

4.08 0.28 3.61 0.64 4.11 0.32 4.08 0.28 

P5 บริหารคุณภาพและ
สร"างผลิตภาพในการ
ปฏิบัติงานได" 

3.58 0.60 3.50 0.51 4.06 0.41 4.14 0.35 

รวม 4.19 0.63 4.08 0.73 4.32 0.49 4.35 0.49 

แปลผล มาก มาก มาก มาก 

อันดับ 3 4 2 1 
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    จากตารางพบว�า ผู"บริหารมีความคิดเห็นว�าสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน
วิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะวิชาชีพ (Professional Competency) มีประสิทธิภาพ
ด"านมาตรฐานการประเมินอยู�ในระดับมากทุกด"าน เม่ือพิจารณาเปVนรายด"านพบว�า ค�าเฉลี่ยของ

ประสิทธิภาพด"านความถูกต"องอยู�ในอันดับสูงท่ีสุด มีค�าเฉลี่ยอยู�ในระดับมาก ( X  = 4.35, S.D. = 0.49) 

รองลงมาประสิทธิภาพด"านความเหมาะสมมีค�าเฉลี่ยอยู�ในระดับมาก ( X  = 4.32, S.D. = 0.49) 

ประสิทธิภาพด"านการใช"ประโยชน>มีค�าเฉลี่ยอยู�ระดับมาก ( X  = 4.19, S.D. = 0.63) และค�าเฉลี่ยของ

ประสิทธิภาพด"านความเปVนไปได"ในอันดับตํ่าท่ีสุด มีค�าเฉลี่ยอยู�ในระดับมาก (X  = 4.08, S.D. = 0.73) 
 

 
 
ภาพท่ี 14 เปรียบเทียบค�าเฉลี่ยประสิทธิภาพการประเมิน (ผู"บริหาร) 

 
    จากแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบค�าเฉลี่ยประสิทธิภาพการประเมินของ
สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
วิชาชีพ ตามความคิดเห็นของผู"บริหาร พบว�า ด"านสมรรถนะหลักประสิทธิภาพด"านความเปVนไปได"มี

ค�าเฉลี่ยอยู�ในอันดับสูงท่ีสุด มีค�าเฉลี่ยอยู�ในระดับมาก ( X  = 4.43, S.D. = 0.50) ด"านสมรรถนะ

วิชาชีพประสิทธิภาพด"านความถูกต"องมีค�าเฉลี่ยอยู�ในอันดับสูงท่ีสุด มีค�าเฉลี่ยอยู�ในระดับมาก (X  = 4.35, 
S.D. = 0.49) 

4.2 ประสิทธิภาพการประเมินตามความคิดเห็นของผู�สอน 
    ผู"วิจัยนําแบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพของสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะ

การจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ไปเก็บรวบรวมข"อมูลกับกลุ�มตัวอย�างท่ีเปVนผู"สอน 
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โดยจัดทําแบบสอบถามออนไลน> แล"วให"ผู"สอนตอบแบบสอบถามผ�านทางเว็บไซต> จํานวน 138 คน 

ผลการวิเคราะห>ข"อมูลมีดังนี้ 

ตารางท่ี 32  ประสิทธิภาพของสมรรถนะด"านการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก 
ประเภทสมรรถนะหลัก (Core Competency) ตามความคิดเห็นของผู"สอน 

code สมรรถนะ การใช�ประโยชน� ความเปiนไปได� ความเหมาะสม ความถูกต�อง 

C1  4.50 0.88 4.12 0.33 4.12 0.33 4.11 0.88 

 C1.1 4.12 0.33 4.14 0.35 4.00 0.50 4.08 0.88 

 C1.2 4.25 0.44 4.25 4.02 4.05 0.88 4.12 0.91 

 C1.3 4.01 0.52 4.02 0.52 4.00 0.50 4.08 0.90 

C2  4.00 0.50 4.00 0.51 3.93 0.95 4.05 0.88 

 C2.1 4.14 0.35 4.65 0.69 4.00 0.50 4.41 0.49 

 C2.2 4.18 0.94 4.12 0.33 4.13 0.34 4.05 0.88 

 C2.3 4.19 0.92 4.13 0.34 4.05 0.88 4.14 0.35 

C3  4.04 0.54 4.65 0.69 4.05 0.88 4.18 0.39 

 C3.1 3.92 0.95 4.01 0.51 4.00 0.50 4.34 0.48 

 C3.2 4.13 0.36 4.76 0.44 3.93 0.95 4.12 0.33 

C4  4.07 0.87 4.74 0.46 4.12 0.33 4.14 0.35 

 C4.1 4.05 0.52 4.64 0.69 4.12 0.33 4.17 0.38 

 C4.2 4.78 0.42 4.78 0.42 4.00 0.50 4.78 0.42 

C5  4.16 0.37 4.02 0.52 4.12 0.33 4.75 0.44 

 C5.1 4.01 0.96 3.94 0.95 4.00 0.50 3.90 1.33 

 C5.2 4.78 0.41 4.70 0.55 3.57 1.35 4.78 0.42 

C6  4.13 0.34 4.12 0.33 4.12 0.33 4.19 0.39 

 C6.1 4.25 0.43 4.72 0.51 4.90 0.30 4.80 0.40 

 C6.2 4.25 0.44 4.12 0.33 4.25 0.43 4.14 0.35 

รวม 4.18 0.66 4.33 0.60 4.07 0.68 4.22 0.71 

แปลผล มาก มาก มาก มาก 

อันดับ 3 1 4 2 
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    จากตารางพบว�า ผู"สอนมีความคิดเห็นว�าสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน
วิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลัก (Core Competency) มีประสิทธิภาพด"าน
มาตรฐานการประเมินอยู�ในระดับมากทุกด"าน เมื่อพิจารณาเปVนรายด"านพบว�า ค�าเฉลี่ยของ

ประสิทธิภาพด"านความเปVนไปได"อยู�ในอันดับสูงท่ีสุด มีค�าเฉลี่ยอยู�ในระดับมาก (X  = 4.33, S.D. = 0.60) 

รองลงมาประสิทธิภาพด"านความถูกต"องมีค�าเฉลี่ยอยู�ในระดับมาก ( X  = 4.22, S.D. = 0.71) 

ประสิทธิภาพด"านการใช"ประโยชน>มีค�าเฉลี่ยอยู�ระดับมาก ( X  = 4.18, S.D. = 0.66) และค�าเฉลี่ย

ของประสิทธิภาพด"านความเหมาะสมอยู�ในอันดับตํ่าท่ีสุด มีค�าเฉลี่ยอยู�ในระดับมาก ( X  = 4.07, 
S.D. = 0.68) 

ตารางท่ี 33  ประสิทธิภาพของสมรรถนะด"านการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีกประเภท
สมรรถนะวิชาชีพ (Professional Competency) ตามความคิดเห็นของกลุ�มผู"สอน 

code สมรรถนะ การใช�ประโยชน� ความเปiนไปได� ความเหมาะสม ความถูกต�อง 

P1  4.12 0.35 4.65 0.65 4.27 0.44 4.12 0.33 

 P1.1 4.36 0.48 4.12 0.33 4.28 0.45 4.78 0.42 

 P1.2 4.15 0.38 4.12 0.37 4.26 0.44 4.83 0.38 

 P1.3 4.72 0.50 4.78 0.42 4.12 0.33 4.80 0.40 

 P1.4 4.12 0.41 4.10 0.37 4.78 0.42 4.12 0.33 

 P1.5 4.76 0.44 4.72 0.51 4.12 0.33 4.78 0.42 

 P1.6 4.12 0.33 4.15 0.36 4.78 0.42 4.12 0.33 

P2  4.78 0.42 4.05 0.88 4.12 0.33 4.12 0.33 

 P2.1 4.12 0.33 4.14 0.35 4.05 0.88 4.81 0.39 

 P2.2 4.78 0.42 4.05 0.88 4.12 0.33 4.05 0.88 

 P2.3 4.14 0.35 4.12 0.34 4.05 0.88 4.12 0.33 

P3  4.05 0.88 4.06 0.88 4.12 0.33 4.05 0.88 

 P3.1 4.71 0.56 4.78 0.41 4.05 0.88 4.78 0.42 

 P3.2 4.75 0.45 4.78 0.42 4.78 0.42 4.78 0.42 

 P3.3 4.73 0.49 4.14 0.37 4.78 0.42 4.12 0.33 

 P3.4 4.70 0.56 4.07 0.87 4.12 0.33 4.23 0.42 

P4  4.12 0.34 4.12 0.33 4.17 0.38 4.14 0.35 

 P4.1 4.05 0.88 4.05 0.87 4.20 0.40 4.29 0.46 

 P4.2 4.11 0.38 4.12 0.33 4.05 0.88 4.90 0.30 
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ตารางท่ี 33  ประสิทธิภาพของสมรรถนะด"านการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีกประเภท
สมรรถนะวิชาชีพ (Professional Competency) ตามความคิดเห็นของกลุ�มผู"สอน (ต�อ) 

code สมรรถนะ การใช�ประโยชน� ความเปiนไปได� ความเหมาะสม ความถูกต�อง 

P5  4.13 0.34 4.78 0.42 4.12 0.33 4.78 0.42 

 P5.1 4.75 0.47 4.75 0.45 4.78 0.42 4.80 0.40 

 P5.2 4.75 0.43 4.12 0.33 4.78 0.42 4.16 0.37 

รวม 4.40 0.57 4.31 0.63 4.29 0.58 4.41 0.56 

แปลผล มาก มาก มาก มาก 

อันดับ 2 3 4 1 

 
    จากตารางพบว�า ผู"สอนมีความคิดเห็นว�าสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน
วิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะวิชาชีพ (Professional Competency) มีประสิทธิภาพ
ด"านมาตรฐานการประเมินอยู�ในระดับมากทุกด"าน เม่ือพิจารณาเปVนรายด"านพบว�า ค�าเฉลี่ยของ

ประสิทธิภาพด"านความถูกต"องอยู�ในอันดับสูงท่ีสุด มีค�าเฉลี่ยอยู�ในระดับมาก (X  = 4.41, S.D. = 0.56) 

รองลงมาประสิทธิภาพด"านการใช"ประโยชน>มีค�าเฉลี่ยอยู�ในระดับมาก ( X  = 4.40, S.D. = 0.57) 

ประสิทธิภาพด"านความเปVนไปได"มีค�าเฉลี่ยอยู�ระดับมาก ( X  = 4.31, S.D. = 0.63) และค�าเฉลี่ยของ

ประสิทธิภาพด"านความเหมาะสมในอันดับตํ่าท่ีสุด มีค�าเฉลี่ยอยู�ในระดับมาก (X  = 4.29, S.D. = 0.58) 
 

 
 

ภาพท่ี 15 เปรียบเทียบค�าเฉลี่ยประสิทธิภาพสมรรถนะ (ผู"สอน) 
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    จากแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบค�าเฉลี่ยประสิทธิภาพการประเมินของ
สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
วิชาชีพ ตามความคิดเห็นของผู"สอน พบว�า ด"านสมรรถนะหลักประสิทธิภาพด"านความเปVนไปได"มี

ค�าเฉลี่ยอยู�ในอันดับสูงท่ีสุด มีค�าเฉลี่ยอยู�ในระดับมาก ( X  = 4.33, S.D. = 0.60) ด"านสมรรถนะ

วิชาชีพประสิทธิภาพด"านความถูกต"องมีค�าเฉลี่ยอยู�ในอันดับสูงท่ีสุด มีค�าเฉลี่ยอยู�ในระดับมาก (X  = 4.41, 
S.D. = 0.56) 

4.3 ประสิทธิภาพการประเมินตามความคิดเห็นของผู�เรียน 
    ผู"วิจัยนําแบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพของสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะ

การจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ไปเก็บรวบรวมข"อมูลกับกลุ�มตัวอย�างท่ีเปVนผู"สอน 

โดยจัดทําแบบสอบถามออนไลน> แล"วให"ผู"สอนตอบแบบสอบถามผ�านทางเว็บไซต> จํานวน 287 คน 

ผลการวิเคราะห>ข"อมูลมีดังนี้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพท่ี 16 แสดงการเก็บข"อมูลจากการตอบแบบสอบถามออนไลน>ของผู"เรียน 
 

ตารางท่ี 34  ประสิทธิภาพของสมรรถนะด"านการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีกร"าน
สะดวกซ้ือ ประเภทสมรรถนะหลัก (Core Competency) ตามความคิดเห็นของผู"เรียน 

code สมรรถนะ 
การใช�

ประโยชน� 
ความเปiนไป

ได� 
ความ

เหมาะสม 
ความถูกต�อง 

C1 นิเทศการเรียนรู"ของ
ผู"เรียน 

4.56 0.68 4.56 0.68 4.45 0.50 4.34 0.66 

C2 มีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพครู 

4.67 0.47 4.60 0.57 4.51 0.54 4.45 0.50 
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ตารางท่ี 34  ประสิทธิภาพของสมรรถนะด"านการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีกร"าน
สะดวกซ้ือ ประเภทสมรรถนะหลัก (Core Competency) ตามความคิดเห็นของผู"เรียน
(ต�อ) 

code สมรรถนะ 
การใช�

ประโยชน� 
ความเปiนไป

ได� 
ความ

เหมาะสม 
ความถูกต�อง 

C3 วิจัยและบริการการ
เรียนรู" 

4.55 0.50 4.55 0.50 4.34 0.66 4.55 0.50 

C4 ใช"วิธีสอนได"
เหมาะสมกับการ
จัดการเรียนรู" 

4.34 0.66 4.34 0.66 4.45 0.50 4.34 0.66 

C5 พัฒนาผู"เรียนให"มี
สมรรถนะทางการ
คิด 

4.67 0.47 4.67 0.47 4.78 0.42 4.67 0.47 

C6 พัฒนาผู"เรียนให"มี
สมรรถนะทางภาษา
และเทคโนโลยี 

4.78 0.42 4.66 0.61 4.56 0.68 4.78 0.42 

รวม 4.59 0.56 4.56 0.60 4.51 0.57 4.52 0.57 

แปลผล มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

อันดับ 1 2 4 3 

 
    จากตารางพบว�า ผู"เรียนมีความคิดเห็นว�าสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน
วิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลัก (Core Competency) มีประสิทธิภาพด"าน
มาตรฐานการประเมินอยู�ในระดับมากท่ีสุดทุกด"าน เม่ือพิจารณาเปVนรายด"านพบว�า ค�าเฉลี่ยของ

ประสิทธิภาพด"านการใช"ประโยชน>อยู�ในอันดับสูงท่ีสุด มีค�าเฉลี่ยอยู�ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.59, 

S.D. = 0.56) รองลงมาประสิทธิภาพด"านความเปVนไปได"มีค�าเฉลี่ยอยู�ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.56, 

S.D. = 0.60) ประสิทธิภาพด"านความถูกต"องมีค�าเฉลี่ยอยู�ระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.52, S.D. = 0.57) 
และค�าเฉลี่ยของประสิทธิภาพด"านความเหมาะสมอยู�ในอันดับตํ่าท่ีสุด มีค�าเฉลี่ยอยู�ในระดับมากท่ีสุด 

( X  = 4.51, S.D. = 0.57) 
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ตารางท่ี 35  สมรรถนะด"านการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะ
วิชาชีพ (Professional Competency) ตามความคิดเห็นของผู"เรียน 

code สมรรถนะ 
การใช�

ประโยชน� 
ความเปiนไป

ได� 
ความ

เหมาะสม 
ความถูกต�อง 

P1 บริหารจัดการเงิน
จากลูกค"าได"อย�าง
ถูกต"อง 

4.67 0.47 4.78 0.42 4.67 0.47 4.56 0.68 

P2 จัดเรียงสินค"าตาม
หลัก FIFO ได" 

4.78 0.42 4.56 0.68 5.00 0.00 4.67 0.47 

P3 สร"างความสัมพันธ>ท่ี
ดีกับลูกค"า 

4.56 0.68 4.67 0.47 4.56 0.68 4.78 0.42 

P4 ส�งเสริมการขาย
สินค"าได" 

4.45 0.50 4.55 0.50 4.45 0.50 4.34 0.66 

P5 บริหารคุณภาพและ
สร"างผลิตภาพใน
การปฏิบัติงานได" 

4.55 0.50 4.34 0.66 4.55 0.50 4.45 0.50 

รวม 4.60 0.53 4.58 0.57 4.65 0.52 4.56 0.58 

แปลผล มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

อันดับ 2 3 1 4 

 
    จากตารางพบว�า ผู"เรียนมีความคิดเห็นว�าสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน
วิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะวิชาชีพ (Professional Competency) มีประสิทธิภาพ
ด"านมาตรฐานการประเมินอยู�ในระดับมากท่ีสุดทุกด"าน เม่ือพิจารณาเปVนรายด"านพบว�า ค�าเฉลี่ยของ

ประสิทธิภาพด"านความเหมาะสมอยู�ในอันดับสูงท่ีสุด มีค�าเฉลี่ยอยู�ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.65, 

S.D. = 0.52) รองลงมาประสิทธิภาพด"านการใช"ประโยชน> มีค�าเฉลี่ยอยู�ในระดับมากท่ีสุด (X  = 4.60, 

S.D. = 0.53) ประสิทธิภาพด"านความเปVนไปได"มีค�าเฉลี่ยอยู�ระดับมากที่สุด ( X  = 4.58, S.D. = 0.57) 
และค�าเฉลี่ยของประสิทธิภาพด"านความถูกต"องอยู�ในอันดับตํ่าท่ีสุด มีค�าเฉลี่ยอยู�ในระดับมากที่สุด 

( X  = 4.56, S.D. = 0.58) 
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ภาพท่ี 17 เปรียบเทียบค�าเฉลี่ยประสิทธิภาพสมรรถนะ (ผู"เรียน) 

 
    จากแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบค�าเฉลี่ยประสิทธิภาพการประเมินของ
สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
วิชาชีพ ตามความคิดเห็นของผู"เรียน พบว�า ด"านสมรรถนะหลักประสิทธิภาพด"านการใช"ประโยชน>มี

ค�าเฉลี่ยอยู�ในอันดับสูงท่ีสุด มีค�าเฉลี่ยอยู�ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.59, S.D. = 0.56) ด"านสมรรถนะ
วิชาชีพประสิทธิภาพด"านความเหมาะสม มีค�าเฉลี่ยอยู�ในอันดับสูงท่ีสุด มีค�าเฉลี่ยอยู�ในระดับมากท่ีสุด 

( X  = 4.65, S.D. = 0.52) 
4.4 ประสิทธิภาพการประเมินตามความคิดเห็นของศิษย�เก!า 

    ผู"วิจัยนําแบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพของสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะ

การจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ไปเก็บรวบรวมข"อมูลกับกลุ�มตัวอย�างท่ีเปVน

ผู"บริหาร จํานวน 140 คน ผลการวิเคราะห>ข"อมูลมีดังนี้ 
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ตารางท่ี 36  ประสิทธิภาพของสมรรถนะด"านการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีกร"าน
สะดวกซ้ือ ประเภทสมรรถนะหลัก (Core Competency) ตามความคิดเห็นของศิษย>เก�า 

code สมรรถนะ 
การใช�

ประโยชน� 
ความเปiนไป

ได� 
ความ

เหมาะสม 
ความถูกต�อง 

C1 นิเทศการเรียนรู"ของ
ผู"เรียน 

4.84 0.37 4.84 0.37 4.21 0.41 4.36 0.48 

C2 มีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพครู 

4.92 0.27 4.49 0.53 4.15 0.36 4.16 0.37 

C3 วิจัยและบริการการ
เรียนรู" 

4.14 0.34 4.12 0.33 4.41 0.49 4.67 0.47 

C4 ใช"วิธีสอนได"
เหมาะสมกับการ
จัดการเรียนรู" 

4.16 0.37 4.20 0.40 4.40 0.49 4.12 0.33 

C5 พัฒนาผู"เรียนให"มี
สมรรถนะทางการคิด 

4.88 0.33 4.89 0.32 4.49 0.52 4.77 0.42 

C6 พัฒนาผู"เรียนให"มี
สมรรถนะทางภาษา
และเทคโนโลยี 

4.89 0.34 4.83 0.38 4.51 0.50 4.79 0.41 

รวม 4.64 0.48 4.56 0.50 4.36 0.48 4.48 0.50 

แปลผล มากท่ีสุด มากท่ีสุด มาก มาก 

อันดับ 1 2 4 3 

 
    จากตารางพบว�า ศิษย>เก�าท่ีตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว�าสมรรถนะการ
จัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลัก (Core Competency) มี
ประสิทธิภาพด"านมาตรฐานการประเมินอยู�ในระดับมากท่ีสุดและมากทุกด"าน เม่ือพิจารณาเปVนราย
ด"านพบว�า ค�าเฉลี่ยของประสิทธิภาพด"านการใช"ประโยชน>อยู�ในอันดับสูงท่ีสุด มีค�าเฉลี่ยอยู�ในระดับ

มากท่ีสุด ( X  = 4.64, S.D. = 0.48) รองลงมาประสิทธิภาพด"านความเปVนไปได"มีค�าเฉลี่ยอยู�ในระดับ

มากท่ีสุด (X  = 4.56, S.D. = 0.50) ประสิทธิภาพด"านความถูกต"องมีค�าเฉลี่ยอยู�ระดับมาก ( X  = 4.48, 
S.D. = 0.50) และค�าเฉลี่ยของประสิทธิภาพด"านความเหมาะสมอยู�ในอันดับตํ่าท่ีสุด มีค�าเฉลี่ยอยู�ใน

ระดับมาก ( X  = 4.36, S.D. = 0.48) 
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ตารางท่ี 37  ประสิทธิภาพของสมรรถนะด"านการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีกประเภท
สมรรถนะวิชาชีพ (Professional Competency) ตามความคิดเห็นของศิษย>เก�า 

code สมรรถนะ 
การใช�

ประโยชน� 
ความเปiนไป

ได� 
ความ

เหมาะสม 
ความถูกต�อง 

P1 บริหารจัดการเงิน
จากลูกค"าได"อย�าง
ถูกต"อง 

4.96 0.20 4.91 0.28 4.84 0.38 4.83 0.38 

P2 จัดเรียงสินค"าตาม
หลัก FIFO ได" 

4.86 0.35 4.71 0.46 4.86 0.35 4.86 0.35 

P3 สร"างความสัมพันธ>ท่ี
ดีกับลูกค"า 

4.91 0.29 4.63 0.48 4.85 0.38 4.73 0.45 

P4 ส�งเสริมการขาย
สินค"าได" 

4.07 0.26 4.32 0.47 4.15 0.36 4.32 0.47 

P5 บริหารคุณภาพและ
สร"างผลิตภาพในการ
ปฏิบัติงานได" 

4.09 0.28 4.29 0.58 4.14 0.35 4.40 0.49 

รวม 4.58 0.49 4.57 0.52 4.57 0.61 4.63 0.48 

แปลผล มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

อันดับ 2 3 4 1 

 
    จากตารางพบว�า ศิษย>เก�าท่ีตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว�าสมรรถนะการ
จัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุร กิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะวิชาชีพ (Professional 
Competency) มีประสิทธิภาพด"านมาตรฐานการประเมินอยู�ในระดับมากท่ีสุดทุกด"าน เม่ือพิจารณา
เปVนรายด"านพบว�า ค�าเฉลี่ยของประสิทธิภาพด"านความถูกต"องอยู�ในอันดับสูงท่ีสุด มีค�าเฉลี่ยอยู�ใน

ระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.63, S.D. = 0.48) รองลงมาประสิทธิภาพด"านการใช"ประโยชน> มีค�าเฉลี่ยอยู�

ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.58, S.D. = 0.49) ประสิทธิภาพด"านความเปVนไปได"มีค�าเฉลี่ยอยู�ระดับ

มากท่ีสุด (X  = 4.57, S.D. = 0.61) และค�าเฉลี่ยของประสิทธิภาพด"านความถูกต"องอยู�ในอันดับตํ่าท่ีสุด 

มีค�าเฉลี่ยอยู�ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.57, S.D. = 0.61) 
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ภาพท่ี 18 เปรียบเทียบค�าเฉลี่ยประสิทธิภาพสมรรถนะ (ศิษย>เก�า) 

 
    จากแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบค�าเฉลี่ยประสิทธิภาพการประเมินของ
สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
วิชาชีพ ตามความคิดเห็นของศิษย>เก�า พบว�า ด"านสมรรถนะหลักประสิทธิภาพด"านการใช"ประโยชน>มี

ค�าเฉลี่ยอยู�ในอันดับสูงท่ีสุด มีค�าเฉลี่ยอยู�ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.64, S.D. = 0.48) ด"านสมรรถนะ
วิชาชีพประสิทธิภาพด"านความถูกต"อง มีค�าเฉลี่ยอยู�ในอันดับสูงท่ีสุด มีค�าเฉลี่ยอยู�ในระดับมากท่ีสุด          

( X  = 4.63, S.D. = 0.48) 
 
สรุปผลการวิเคราะห�ข�อมูลในข้ันตอนท่ี 4 (D2) การประเมินประสิทธิภาพสมรรถนะและตัวบ!งช้ี
สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด�านธุรกิจค�าปลีก  
 การวิเคราะห>ข"อมูลในขั้นตอนนี้ เปVนการตอบวัตถุประสงค>การวิจัยในข"อท่ี 4 เพ่ือ

ประเมินประสิทธิภาพของสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจ

ค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ ผู"วิจัยนําโมเดลโครงสร"างของสมรรถนะและ        

ตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและ

สมรรถนะวิชาชีพ ซ่ึงเปVนผลการวิเคราะห>ข"อมูลในข้ันตอนท่ี 3 ไปตรวจสอบประสิทธิภาพสมรรถนะ

และตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก โดยดําเนินการ 2 ส�วน ส�วนแรก 

การตรวจสอบประสิทธิภาพเชิงคุณภาพ คือ สัมมนาอิงผู"เชี่ยวชาญเพ่ือยืนยันความเหมาะสมของ

โมเดลและสร"างแผนผังกําหนดหน�วยสมรรถนะสู�การปฏิบัติ (Connoisseurship) ส�วนที่สอง 
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ตรวจสอบประสิทธิภาพเชิงปริมาณ คือ ให"กลุ�มตัวอย�าง 4 กลุ�ม ได"แก� ผู"บริหาร ผู"สอน ผู"เรียน และ

ศิษย>เก�า ประเมินประสิทธิภาพ 4 ด"าน ได"แก� มาตรฐานการใช"ประโยชน> มาตรฐานความเปVนไปได" 

มาตรฐานความเหมาะสม และมาตรฐานความถูกต"อง ผลการวิเคราะห>ข"อมูลนําเสนอเปVนลําดับดังนี้ 

1. ผลการสัมมนาอิงผู"เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) เก่ียวกับสมรรถนะและตัวบ�งชี้

สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลัก (Core 

Competency) การต้ังชื่อสมรรถนะภาษาไทยและภาษาอังกฤษยังไม�สอดคล"องกัน ผู"วิจัยอาจจะ

กําหนดเปVนชื่อภาษาอังกฤษโดยรวมท้ังหมด จากนั้นต้ังชื่อเปVนภาษาไทย นอกจากนี้ชื่อสมรรถนะ

ภาษาไทยบางตัว ผู"วิจัยใช"คําภาษาไทยรวมกับคําภาษาอังกฤษท่ีเปVนคําศัพท>เฉพาะทางการด"านธุรกิจ

ค"าปลีก ผู"เชี่ยวชาญแนะนําให"ใช"คําภาษาไทยท้ังหมด และวงเล็บต�อท"ายด"วยคําศัพท>เทคนิคท่ีเปVน

ภาษาอังกฤษ ผู"เชี่ยวชาญให"ความคิดเห็นว�าสมรรถนะและนิยามเชิงปฏิบัติการมีความชัดเจนสามารถ

นําไปใช"ประเมินระดับความสามารถ (Utility standard) ของผู"สอนสาขาวิชาชีพธุรกิจค"าปลีก มีความ

เหมาะสมต�อการนําไปใช"เปVนอย�างยิ่ง ท้ังนี้เสนอแนะให"ผู"วิจัยสร"างแผนผังกําหนดหน�วยสมรรถนะสู�

การปฏิบัติ เพ่ือให"สมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีกท่ี

ผู"วิจัยสร"างข้ึน มีความเปVนไปได"ในการนําสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะไปใช"ได"จริง เพ่ือให"

สอดคล"องกับการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีกมากข้ึน ผู"วิจัยอาจศึกษาและนําองค>

ความรู"ด"านมาตรฐานธุรกิจมาประกอบเพ่ือสร"างสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการ

สอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักท่ี 2 จรรยาบรรณวิชาชีพด"วย สมรรถนะและ 

ตัวบ�งชี้สมรรถนะมีความสอดคล"องกับการจัดการเรียนการสอนในปJจจุบัน เช�น ทักษะในศตวรรษท่ี 

21, เน"นการปฏิบัติจริง, เน"นทักษะการคิด  

2. ผลการสัมมนาอิงผู"เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) เก่ียวกับสมรรถนะและตัวบ�งชี้

สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะวิชาชีพ (Professional 

Competency) ผู"เชี่ยวชาญให"ความคิดเห็นว�า ให"ตัดคําศัพท>ท่ีเปVนงานเฉพาะของร"าน 7-11 ท้ิง และ

ใช"คําศัพท>กลางของธุรกิจค"าปลีก การต้ังชื่อสมรรถนะภาษาไทยและภาษาอังกฤษยังไม�สอดคล"องกัน 

ผู"วิจัยอาจจะกําหนดเปVนชื่อภาษาอังกฤษโดยรวมท้ังหมด จากนั้นต้ังชื่อเปVนภาษาไทย นอกจากนี้ชื่อ

สมรรถนะภาษาไทยบางตัว ผู"วิจัยใช"คําภาษาไทยรวมกับคําภาษาอังกฤษท่ีเปVนคําศัพท>เฉพาะทางการ

ด"านธุรกิจค"าปลีก ผู"เชี่ยวชาญแนะนําให"ใช"คําภาษาไทยท้ังหมด และวงเล็บต�อท"ายด"วยคําศัพท>เทคนิค

ท่ีเปVนภาษาอังกฤษ  ผู"เชี่ยวชาญให"ความคิดเห็นว�า ตัวบ�งชี้สมรรถนะและนิยามเชิงปฏิบัติการมีความ

ชัดเจนสามารถนําไปใช"ประเมินระดับความสามารถของผู"สอนสาขาวิชาชีพธุรกิจค"าปลีก (Utility 

standard) มีความชัดเจน เหมาะสม เปVนประโยชน>อย�างยิ่ง หากงานวิจัยเรื่องนี้เสร็จสมบูรณ>จะนําไป

เปVนแนวทางให"ผู"สอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีกท่ัวประเทศ ได"แก� วิทยาลัยเทคโนโลยีปJญญาภิวัฒน> 
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ศูนย>การเรียนปJญญาภิวัฒน> และวิทยาลัยโครงการในความร�วมมือ จัดการเรียนการสอนเพ่ือให"เปVน

มาตรฐานเดียวกัน สมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะมีความสอดคล"องกับการจัดการเรียนการสอนใน

ปJจจุบัน เช�น เน"นทักษะอาชีพ, เน"นทักษะการแก"ไขปJญหาในงานอาชีพ, เน"นการเรียนในสถาน

ประกอบการ (Feasibility standard) ผู"เชี่ยวชาญให"ความคิดเห็นว�า ชื่อองค>ประกอบสมรรถนะและ

รายการตัวบ�งชี้บางตัว สื่อความไม�ชัดเจน บางรายการผู"อ�านเกิดความสับสนในขอบเขตของสมรรถนะ

และตัวบ�งชี้ว�าต"องการให"เกิดผลลัพธ>กับผู"เรียน หรือผู"สอน ผู"วิจัยควรให"รายละเอียดท่ีชัดเจน 

ครอบคลุม เสนอแนะให"แก"ไข โดยปรับปรุงการเขียนนิยามเชิงปฏิบัติการให"ครอบคลุม เข"าใจ 

3. แผนผังกําหนดหน�วยสมรรถนะสู�การปฏิบัติ ผู"วิจัยดําเนินการโดยสร"างแผนผังกําหนด

หน�วยสมรรถนะสู�การปฏิบัติ จําแนกตามประเภทสมรรถนะและตัวบ�งชี้ จํานวน 31 แผนผัง ได"แก�      

1) แผนผังกําหนดหน�วยสมรรถนะสู�การปฏิบัติ ประเภทสมรรถนะหลัก (Core Competency) หรือ 

“สมรรถนะสอนเปVน” ประกอบด"วย 6 หน�วยสมรรถนะ 14 หน�วยย�อย 2) แผนผังกําหนดหน�วย

สมรรถนะสู�การปฏิบัติ ประเภทสมรรถนะวิชาชีพ (Professional Competency) หรือ “สมรรถนะ

เด�นขาย” ประกอบด"วย 5 หน�วยสมรรถนะ 17 หน�วยย�อย 

4. ผลประสิทธิภาพตามกรอบมาตรฐานการประเมิน 4 ด"าน ประสิทธิภาพการประเมิน

ของสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพธุรกิจค"าปลีก  

4.1 ประเภทสมรรถนะหลัก (core competency) โดยพิจารณาเปVนรายด"านดังนี้        

1) ศิษย>เก�ามีความคิดเห็นว�าประสิทธิภาพการประเมินด"านมาตรฐานการใช"ประโยชน> อยู�ในระดับมากท่ีสุด 

มีค�าเฉลี่ยอยู�ในอันดับสูงสุด ( X  = 4.64) 2) ผู"เรียนและศิษย>เก�ามีความคิดเห็นว�าประสิทธิภาพการ

ประเมินด"านความเปVนไปได" อยู�ในระดับมากท่ีสุด มีค�าเฉลี่ยอยู�ในอันดับสูงสุด ( X  = 4.56) 3) ผู"เรียน

มีความคิดเห็นว�าประสิทธิภาพการประเมินด"านความเหมาะสม อยู�ในระดับมากท่ีสุด มีค�าเฉลี่ยอยู�ใน

อันดับสูงสุด ( X  = 4.51) และ 4) ผู"เรียนมีความคิดเห็นว�าประสิทธิภาพการประเมินด"านความถูกต"อง 

อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยอยู�ในอันดับสูงสุด ( X  = 4.48) 

4.2 ประเภทสมรรถนะวิชาชีพ (professional competency) โดยพิจารณาเปVนรายด"าน

ดังนี้ 1) ผู"เรียนมีความคิดเห็นว�าประสิทธิภาพการประเมินด"านมาตรฐานการใช"ประโยชน> อยู�ในระดับ

มากท่ีสุด มีค�าเฉลี่ยอยู�ในอันดับสูงสุด ( X  = 4.60) 2) ผู"เรียนมีความคิดเห็นว�าประสิทธิภาพการ

ประเมินด"านความเปVนไปได" อยู�ในระดับมากท่ีสุด มีค�าเฉลี่ยอยู�ในอันดับสูงสุด ( X  = 4.58) 3) ผู"เรียน

มีความคิดเห็นว�าประสิทธิภาพการประเมินด"านความเหมาะสม อยู�ในระดับมากท่ีสุด มีค�าเฉลี่ยอยู�ใน

อันดับสูงสุด ( X  = 4.65) และ 4) ศิษย>เก�ามีความคิดเห็นว�าประสิทธิภาพการประเมินด"านความ

ถูกต"อง อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยอยู�ในอันดับสูงสุด ( X  = 4.63) 
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บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ 

 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ

ด"านธุรกิจค"าปลีก ใช"ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ดําเนินการ 4 ข้ันตอนตามวิธี

วิทยาการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)  

 

สรุปผลการวิจัย 

1. สมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก 

ประเภทสมรรถนะหลัก (Core Competency) ด"วยวิธีวิ เคราะหGองคGประกอบเชิงยืนยัน 

Confirmatory Factor Analysis (CFA) สกัดตัวประกอบ (Factor Extraction) ด"วยวิธีแวริแมกซG 

(varimax) ได"สมรรถนะหลัก 6 องคGประกอบ ดังนี้ สมรรถนะหลักท่ี 1 สมรรถนะด"านนิเทศการสอน 

เม่ือสกัดตัวประกอบ (Factor Extraction) เหลือ 3 ตัวบ�งชี้ โดยองคGประกอบท่ีมีค�าน้ําหนัก

องคGประกอบ (Factor Loading) เรียงลําดับจากมากไปน"อยดังนี้ C1.13 จัดกิจกรรมส�งเสริม 

การเรียนรู"ของผู"เรียนท้ังในและนอกห"องเรียน (.890) C1.9 นิเทศผู"เรียนท่ีฝXกงานในสถานประกอบการ 

(.799) C1.12 ดูแลช�วยเหลือผู"เรียนให"มีความสุขและประสบความสําเร็จในการเรียน (.716) สมรรถนะ

หลักท่ี 2 สมรรถนะด"านจรรยาบรรณวิชาชีพ เม่ือสกัดตัวประกอบ (Factor Extraction) เหลือ 3 ตัวบ�งชี้ 

โดยองคGประกอบท่ีมีค�าน้ําหนักองคGประกอบ (Factor Loading) เรียงลําดับจากมากไปน"อยดังนี้ C1.1 

รักงาน: มุ�งม่ันทํางานเพ่ือให"บรรลุเป]าหมาย (.856) C1.3 รักคุณธรรม: ประพฤติตนสุจริต ซ่ือสัตยG และ

โปร�งใส (.783) C1.10 พัฒนาตนเองตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู (.778) สมรรถนะหลัก

ท่ี 3 สมรรถนะด"านพัฒนาสังคม เม่ือสกัดตัวประกอบ (Factor Extraction) เหลือ 2 ตัวบ�งชี้ โดย

องคGประกอบท่ีมีค�าน้ําหนักองคGประกอบ (Factor Loading) เรียงลําดับจากมากไปน"อยดังนี้ C1.11 

วิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู" (.810) C1.14 บริการวิชาการแก�สังคม (.716) สมรรถนะหลักท่ี 4 

สมรรถนะด"านหลักการสอน เม่ือสกัดตัวประกอบ (Factor Extraction) เหลือ 2 ตัวบ�งชี้ โดย

องคGประกอบท่ีมีค�าน้ําหนักองคGประกอบ (Factor Loading) เรียงลําดับจากมากไปน"อยดังนี้ C2.4 

จัดการเรียนรู"ท่ีเน"นการพัฒนานวัตกรรมได" (.718) C2.3 จัดการเรียนรู"แบบ Work Based Learning 

ได" (.698) สมรรถนะหลักท่ี 5 สมรรถนะด"านมุ�งผลสัมฤทธิ์ เม่ือสกัดตัวประกอบ (Factor Extraction) 

เหลือ 2 ตัวบ�งชี้ โดยองคGประกอบท่ีมีค�าน้ําหนักองคGประกอบ (Factor Loading) เรียงลําดับจาก
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มากไปน"อยดังนี้ C2.8 สอนให"ผู"เรียนมีทักษะในการแก"ไขปfญหาในงานอาชีพโดยใช"หลักการและ

กระบวนการคณิตศาสตรGได" (.893) C2.7 สอนให"ผู"เรียนมีทักษะคิดวิเคราะหGในการแก"ปfญหาอย�าง

สร"างสรรคG (.691) สมรรถนะหลักที่ 6 สมรรถนะด"านภาษาและเทคโนโลยี เม่ือสกัดตัวประกอบ 

(Factor Extraction) เหลือ 2 ตัวบ�งชี้ โดยองคGประกอบที่มีค�าน้ําหนักองคGประกอบ (Factor 

Loading) เรียงลําดับจากมากไปน"อยดังนี้ C3.6 สอนให"ใช"ทักษะภาษาในการสื่อสารได"ถูกต"อง

เหมาะสม (.743) C1.6 ใช"โปรแกรมสําเร็จรูปและระบบสารสนเทศเพ่ือพัฒนางานอาชีพได" (.732)  

2. ผลการวิเคราะหGองคGประกอบสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการ

สอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะวิชาชีพ (Professional Competency) ด"วยวิธี

วิเคราะหGองคGประกอบเชิงยืนยัน Confirmatory Factor Analysis (CFA) สกัดตัวประกอบ (Factor 

Extraction) ด"วยวิธีแวริแมกซG (varimax) ได"สมรรถนะวิชาชีพ 3 องคGประกอบ ดังนี้ สมรรถนะ

วิชาชีพท่ี 1 สมรรถนะด"านหน"าท่ีคิดเงิน เม่ือสกัดตัวประกอบ (Factor Extraction) เหลือ 6 ตัวบ�งชี้ 

โดยองคGประกอบท่ีมีค�าน้ําหนักองคGประกอบ (Factor Loading) เรียงลําดับจากมากไปน"อยดังนี้ 

P2.11 ตรวจสอบและส�งข"อมูลเอกสารทางการเงินได" (.852) P2.9 เตรียมเงินสํารองทอนให"เพียงพอต�อ

ยอดขายได" (.796) P2.7 ออกใบกํากับภาษีสําหรับ 7-11 ร"านค"าปลีกได" (.790) P2.10 ตรวจสอบเงิน

สดขาด-เกินใน Shift Survey ได" (.779) P2.8 ตรวจสอบเงินสดในเครื่อง POS ได" (.772) P2.6 

ดําเนินการคิดเงินท้ังสินค"าและบริการได"อย�างถูกต"อง (.716) สมรรถนะวิชาชีพท่ี 2 สมรรถนะด"าน

จัดเรียงสินค"า เม่ือสกัดตัวประกอบ (Factor Extraction) เหลือ 3 ตัวบ�งชี้ โดยองคGประกอบท่ีมีค�า

น้ําหนักองคGประกอบ (Factor Loading) เรียงลําดับจากมากไปน"อยดังนี้ P1.6 เรียงสินค"า เติมสินค"า

และจัดเก็บสินค"าท่ัวไปได"ถูกต"องตามหมวดหมู� (.779) P1.7 เรียงสินค"าตามวันหมดอายุหรือตาม

หลักการ FIFO (First in First out) ได" (.760) P1.9 อธิบายและจัดทําป]ายตรวจสอบราคาสินค"า 

Plan-O-Gram ได"อย�างถูกต"อง (.731) สมรรถนะวิชาชีพท่ี 3 สมรรถนะด"านงานสัมพันธGลูกค"า เม่ือ

สกัดตัวประกอบ (Factor Extraction) เหลือ 4 ตัวบ�งชี้ โดยองคGประกอบท่ีมีค�าน้ําหนักองคGประกอบ 

(Factor Loading) เรียงลําดับจากมากไปน"อยดังนี้ P2.1 ปฏิบัติงานต"อนรับและให"บริการลูกค"าได"

อย�างเหมาะสม (.769) P2.3 สร"างความสัมพันธGและความพึงพอใจให"กับลูกค"าท่ีเข"ามารับบริการในร"าน 

(.769) P2.5 บริการลูกค"าในร"านให"เปqนไปอย�างเรียบร"อยตามมาตรฐานการบริการแบบเปqนมิตร (Friendly 

Service) ได" (.755) P2.2 แก"ปfญหาในการปฏิบัติงานขายสินค"าได" (.755) สมรรถนะวิชาชีพท่ี 4 

สมรรถนะด"านส�งเสริมการขาย เม่ือสกัดตัวประกอบ (Factor Extraction) เหลือ 2 ตัวบ�งชี้ โดย

องคGประกอบท่ีมีค�าน้ําหนักองคGประกอบ (Factor Loading) เรียงลําดับจากมากไปน"อยดังนี้ P1.1 

จัดทําแผนส�งเสริมการขายในธุรกิจค"าปลีกได" (.877) P3.8 ประเมินผลการส�งเสริมการขายในธุรกิจ

ค"าปลีกได" (.877) สมรรถนะวิชาชีพท่ี 5 สมรรถนะด"านบริหารระบบคุณภาพ เม่ือสกัดตัวประกอบ 
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(Factor Extraction) เหลือ 2 ตัวบ�งชี้ โดยองคGประกอบท่ีมีค�าน้ําหนักองคGประกอบ (Factor 

Loading) เรียงลําดับจากมากไปน"อยดังนี้ P3.4 สุ�มตรวจปริมาณของสินค"าและคุณภาพสินค"าทุกกลุ�ม

สินค"า (Audit สินค"า) (.891) P3.5 เพ่ิมผลผลิตของการปฏิบัติงานตามหลัก Productivity และ 

Quality Management ได" (.864) 

3. ประสิทธิภาพสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"าน

ธุรกิจค"าปลีก เปqนการตอบวัตถุประสงคGการวิจัยในข"อท่ี 4 เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของสมรรถนะ

และตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและ

สมรรถนะวิชาชีพ ผู"วิจัยนําโมเดลโครงสร"างของสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการ

สอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ ซ่ึงเปqนผลการวิเคราะหG

ข"อมูลในข้ันตอนท่ี 3 ไปตรวจสอบประสิทธิภาพสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน

วิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก โดยดําเนินการ 2 ส�วน ส�วนแรก การตรวจสอบประสิทธิภาพเชิงคุณภาพ คือ 

สัมมนาอิงผู"เชี่ยวชาญเพ่ือยืนยันความเหมาะสมของโมเดลและสร"างแผนผังกําหนดหน�วยสมรรถนะสู�

การปฏิบัติ (Connoisseurship) ส�วนท่ีสอง ตรวจสอบประสิทธิภาพเชิงปริมาณ คือ ให"กลุ�มตัวอย�าง 4 

กลุ�ม ได"แก� ผู"บริหาร ผู"สอน ผู"เรียน และศิษยGเก�า ประเมินประสิทธิภาพ 4 ด"าน ได"แก� มาตรฐานการ

ใช"ประโยชนG มาตรฐานความเปqนไปได" มาตรฐานความเหมาะสม และมาตรฐานความถูกต"อง ผลการ

วิเคราะหGข"อมูลนําเสนอเปqนลําดับดังนี้ 

3.1 ผลการสัมมนาอิงผู"เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) เก่ียวกับสมรรถนะและตัวบ�งชี้

สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลัก (Core 

Competency) การตั้งชื่อสมรรถนะภาษาไทยและภาษาอังกฤษยังไม�สอดคล"องกัน ผู"วิจัยอาจจะ

กําหนดเปqนชื่อภาษาอังกฤษโดยรวมทั้งหมด จากนั้นตั้งชื่อเปqนภาษาไทย นอกจากนี้ชื่อสมรรถนะ

ภาษาไทยบางตัว ผู"วิจัยใช"คําภาษาไทยรวมกับคําภาษาอังกฤษท่ีเปqนคําศัพทGเฉพาะทางการด"านธุรกิจ

ค"าปลีก ผู"เชี่ยวชาญแนะนําให"ใช"คําภาษาไทยท้ังหมด และวงเล็บต�อท"ายด"วยคําศัพทGเทคนิคท่ีเปqน

ภาษาอังกฤษ ผู"เชี่ยวชาญให"ความคิดเห็นว�าสมรรถนะและนิยามเชิงปฏิบัติการมีความชัดเจนสามารถ

นําไปใช"ประเมินระดับความสามารถ (Utility standard) ของผู"สอนสาขาวิชาชีพธุรกิจค"าปลีก มีความ

เหมาะสมต�อการนําไปใช"เปqนอย�างยิ่ง ท้ังนี้เสนอแนะให"ผู"วิจัยสร"างแผนผังกําหนดหน�วยสมรรถนะสู�

การปฏิบัติ เพ่ือให"สมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีกท่ี

ผู"วิจัยสร"างขึ้น มีความเปqนไปได"ในการนําสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะไปใช"ได"จริง เพื่อให"

สอดคล"องกับการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีกมากข้ึน ผู"วิจัยอาจศึกษาและนํา

องคGความรู"ด"านมาตรฐานธุรกิจมาประกอบเพ่ือสร"างสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียน

การสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักท่ี 2 จรรยาบรรณวิชาชีพด"วย สมรรถนะ
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และตัวบ�งชี้สมรรถนะมีความสอดคล"องกับการจัดการเรียนการสอนในปfจจุบัน เช�น ทักษะในศตวรรษ

ท่ี 21, เน"นการปฏิบัติจริง, เน"นทักษะการคิด  

3.2 ผลการสัมมนาอิงผู"เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) เก่ียวกับสมรรถนะและตัวบ�งชี้

สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะวิชาชีพ (Professional 

Competency) ผู"เชี่ยวชาญให"ความคิดเห็นว�า ให"ตัดคําศัพทGท่ีเปqนงานเฉพาะของร"าน 7-11 ท้ิง และ

ใช"คําศัพทGกลางของธุรกิจค"าปลีก การต้ังชื่อสมรรถนะภาษาไทยและภาษาอังกฤษยังไม�สอดคล"องกัน 

ผู"วิจัยอาจจะกําหนดเปqนชื่อภาษาอังกฤษโดยรวมท้ังหมด จากนั้นต้ังชื่อเปqนภาษาไทย นอกจากนี้ชื่อ

สมรรถนะภาษาไทยบางตัว ผู"วิจัยใช"คําภาษาไทยรวมกับคําภาษาอังกฤษท่ีเปqนคําศัพทGเฉพาะทางการ

ด"านธุรกิจค"าปลีก ผู"เชี่ยวชาญแนะนําให"ใช"คําภาษาไทยท้ังหมด และวงเล็บต�อท"ายด"วยคําศัพทGเทคนิค

ท่ีเปqนภาษาอังกฤษ  ผู"เชี่ยวชาญให"ความคิดเห็นว�า ตัวบ�งชี้สมรรถนะและนิยามเชิงปฏิบัติการมีความ

ชัดเจนสามารถนําไปใช"ประเมินระดับความสามารถของผู"สอนสาขาวิชาชีพธุรกิจค"าปลีก (Utility 

standard) มีความชัดเจน เหมาะสม เปqนประโยชนGอย�างยิ่ง หากงานวิจัยเรื่องนี้เสร็จสมบูรณGจะนําไป

เปqนแนวทางให"ผู"สอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีกท่ัวประเทศ ได"แก� วิทยาลัยเทคโนโลยีปfญญาภิวัฒนG 

ศูนยGการเรียนปfญญาภิวัฒนG และวิทยาลัยโครงการในความร�วมมือ จัดการเรียนการสอนเพ่ือให"เปqน

มาตรฐานเดียวกัน สมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะมีความสอดคล"องกับการจัดการเรียนการสอน

ในปfจจุบัน เช�น เน"นทักษะอาชีพ, เน"นทักษะการแก"ไขปfญหาในงานอาชีพ, เน"นการเรียนในสถาน

ประกอบการ (Feasibility standard) ผู"เชี่ยวชาญให"ความคิดเห็นว�า ชื่อองคGประกอบสมรรถนะและ

รายการตัวบ�งชี้บางตัว สื่อความไม�ชัดเจน บางรายการผู"อ�านเกิดความสับสนในขอบเขตของสมรรถนะ

และตัวบ�งชี้ว�าต"องการให"เกิดผลลัพธGกับผู"เรียน หรือผู"สอน ผู"วิจัยควรให"รายละเอียดที่ชัดเจน 

ครอบคลุม เสนอแนะให"แก"ไข โดยปรับปรุงการเขียนนิยามเชิงปฏิบัติการให"ครอบคลุม เข"าใจ 

3.3 แผนผังกําหนดหน�วยสมรรถนะสู�การปฏิบัติ ผู"วิจัยดําเนินการโดยสร"างแผนผัง

กําหนดหน�วยสมรรถนะสู�การปฏิบัติ จําแนกตามประเภทสมรรถนะและตัวบ�งชี้ จํานวน 31 แผนผัง 

ได"แก� 1) แผนผังกําหนดหน�วยสมรรถนะสู�การปฏิบัติ ประเภทสมรรถนะหลัก (Core Competency) 

หรือ “สมรรถนะสอนเปqน” ประกอบด"วย 6 หน�วยสมรรถนะ 14 หน�วยย�อย 2) แผนผังกําหนดหน�วย

สมรรถนะสู�การปฏิบัติ ประเภทสมรรถนะวิชาชีพ (Professional Competency) หรือ “สมรรถนะ

เด�นขาย” ประกอบด"วย 5 หน�วยสมรรถนะ 17 หน�วยย�อย 

3.4 ผลประสิทธิภาพตามกรอบมาตรฐานการประเมิน 4 ด"าน ประสิทธิภาพการ

ประเมินของสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพธุรกิจค"าปลีก  

3.4.1 ประเภทสมรรถนะหลัก (core competency) โดยพิจารณาเปqนรายด"าน

ดังนี้ 1) ศิษยGเก�ามีความคิดเห็นว�าประสิทธิภาพการประเมินด"านมาตรฐานการใช"ประโยชนG อยู�ใน
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ระดับมากท่ีสุด มีค�าเฉลี่ยอยู�ในอันดับสูงสุด ( X  = 4.64) 2) ผู"เรียนและศิษยGเก�ามีความคิดเห็นว�า

ประสิทธิภาพการประเมินด"านความเปqนไปได" อยู�ในระดับมากท่ีสุด มีค�าเฉลี่ยอยู�ในอันดับสูงสุด ( X  = 

4.56) 3) ผู"เรียนมีความคิดเห็นว�าประสิทธิภาพการประเมินด"านความเหมาะสม อยู�ในระดับมากท่ีสุด 

มีค�าเฉลี่ยอยู�ในอันดับสูงสุด ( X  = 4.51) และ 4) ผู"เรียนมีความคิดเห็นว�าประสิทธิภาพการประเมิน

ด"านความถูกต"อง อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยอยู�ในอันดับสูงสุด ( X  = 4.48) 

3.4.2 ประเภทสมรรถนะวิชาชีพ (professional competency) โดยพิจารณา

เปqนรายด"านดังนี้ 1) ผู"เรียนมีความคิดเห็นว�าประสิทธิภาพการประเมินด"านมาตรฐานการใช"ประโยชนG 

อยู�ในระดับมากที่สุด มีค�าเฉลี่ยอยู�ในอันดับสูงสุด ( X  = 4.60) 2) ผู"เรียนมีความคิดเห็นว�า

ประสิทธิภาพการประเมินด"านความเปqนไปได" อยู�ในระดับมากท่ีสุด มีค�าเฉลี่ยอยู�ในอันดับสูงสุด ( X  = 

4.58) 3) ผู"เรียนมีความคิดเห็นว�าประสิทธิภาพการประเมินด"านความเหมาะสม อยู�ในระดับมากท่ีสุด 

มีค�าเฉลี่ยอยู�ในอันดับสูงสุด ( X  = 4.65) และ 4) ศิษยGเก�ามีความคิดเห็นว�าประสิทธิภาพการประเมิน

ด"านความถูกต"อง อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยอยู�ในอันดับสูงสุด ( X  = 4.63) 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

1. ผลการสร"างสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภท

สมรรถนะหลัก (core competency) จากความคิดเห็นของผู"ทรงคุณวุฒิ สมรรถนะการจัดการเรียน

การสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลัก (core competency) มีท้ังหมด 7 

สมรรถนะ ได"แก� องคGประกอบ ได"แก� 1) ด"านภาษาเพ่ืองานอาชีพ 2) ด"านกระบวนการคณิตศาสตรGใน

งานอาชีพ 3) ด"านเทคโนโลยีสําหรับปฏิบัติงานอาชีพ 4) ด"านการปฏิบัติตามหลักศาสนาวัฒนธรรม 5) 

ด"านการสอนแบบบูรณาการ 6) ด"านการสอนแบบเน"นฐานสมรรถนะ และ 7) ด"านการทํางานเปqนทีม

ท่ีเปqนเช�นนี้ เพราะผู"วิจัยดําเนินการตามข้ันตอนการสร"างและพัฒนารูปแบบสมรรถนะตามแนวคิดของ

นักวิชาการท้ังในและต�างประเทศ ซ่ึงสอดคล"องกับแนวคิดของ ลูเซียและเลสเกอรG (Lucia and 

Lepsinger, 1999) เชอรGมอน (Shermon, 2004) แมนฟ{ลดG (Mansfield, 1996) ท่ีกล�าวไว"ว�า การ

พัฒนารูปแบบสมรรถนะจําเปqนต"องมีข้ันตอนท่ีชัดเจน และดําเนินการตามข้ันตอนท่ีวางไว" อีกท้ังยัง

ต"องมีการตรวจสอบ ทบทวน และมีการปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมสมรรถนะให"สอดคล"องกับวิสัยทัศนGและ

พันธกิจขององคGกร รวมถึงให"สอดคล"องกับวัฒนธรรมองคGกรด"วย 

2. ผลการสร"างสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภท

สมรรถนะวิชาชีพ (professional competency) ตามความคิดเห็นของผู"เชี่ยวชาญ มีท้ังหมด 11 

สมรรถนะ ได"แก� 1) ด"านการจัดเตรียมสินค"าและบริการ 2) ด"านบริการงานลูกค"าสัมพันธG 3) ด"านการ

ใช"เอกสารต�างๆ ในธุรกิจค"าปลีก 4) ด"านการจัดแสดงสินค"าและจัดเรียงสินค"า 5) ด"านการส�งเสริมการ
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ขายในธุรกิจค"าปลีก 6) ด"านดําเนินการคิดเงิน (ปฏิบัติหน"าท่ีแคชเชียรG) 7) ด"านการตรวจสอบและหา

มาตรการป]องกันการสูญเสียสินค"า 8) ด"านความปลอดภัยในการทํางาน 9) ด"านหลักการและ

โครงสร"างธุรกิจค"าปลีก 10) ด"านการใช"ทักษะอาชีพประยุกตGในการปฏิบัติงาน และ 11) ด"านการ

บริหารระบบงานคุณภาพในธุรกิจค"าปลีก ท่ีเปqนเช�นนี้ เพราะผู"วิจัยดําเนินการตามข้ันตอนการสร"าง

และพัฒนารูปแบบสมรรถนะตามแนวคิดของนักวิชาการทั้งในและต�างประเทศ ซ่ึงสอดคล"องกับ

แนวคิดของ โคนเฮนและลาวนGบรารี่ (Cohen and Loewenbery, 1999) จันทิมา แสงอุทัยเลิศ 

(2550) ครอครันและเคิรทซG (Corcoran and Geortz, 1995) ท่ีกล�าวไว"ว�า การพัฒนารูปแบบ

สมรรถนะจําเปqนต"องมีข้ันตอนท่ีชัดเจน และดําเนินการตามข้ันตอนท่ีวางไว" อีกท้ังยังต"องมีการ

ตรวจสอบ ทบทวน และมีการปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมสมรรถนะให"สอดคล"องกับวิสัยทัศนGและพันธกิจ

ขององคGกร รวมถึงให"สอดคล"องกับวัฒนธรรมองคGกรด"วย 

3. ผลการสร"างตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภท

สมรรถนะหลัก (Core Competency) ได"แก� สมรรถนะหลักท่ี 1 สมรรถนะด"านการพัฒนาตนและ

องคGกร มีจํานวน 14 ตัวบ�งชี้ สมรรถนะหลักท่ี 2 สมรรถนะด"านการจัดการเรียนรู"ตามหลักการ มี

จํานวน 8  ตัวบ�งชี้ ท่ีเปqนเช�นนี้เพราะสมรรถนะในลักษณะของสมรรถนะการสอน ซ่ึงเปqนสมรรถนะท่ี

ครูเรียนรู"จากการปฏิบัติ มีลักษณะเปqนความรู" ความสามารถ หรือทักษะกระบวนการท่ีเก่ียวข"องกับ

กระบวนการเรียนรู" ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่ผู"ประกอบอาชีพครูต"องได"รับการ

พัฒนาให"มีข้ึนในตนเอง สอดคล"องกับแนวคิดเวอรGเนอรGและคณะ Verner et.al. (1992) ระบุว�าครู

ควรมีสมรรถนะ 4 ด"าน ดังนี้ (1) ด"านปฏิสัมพันธG ประกอบด"วย ให"คําแนะนําท่ีชัดเจนแก�นักเรียนได" 

จัดการและสื่อความหมายได"ดี ตอบสนองความต"องการอย�างมีเหตุผล หาข"อมูลจากนักเรียนได"หลายวิธี 

การทํางานเปqนคณะได"ดี (2) ด"านการจัดการเรียนการสอน ประกอบด"วย มีกลวิธีการสอนเหมาะสม 

จัดกลุ�มการเรียนได"หลากหลาย จัดการเรียนได"หลากหลาย มีสื่อการสอนพร"อม สอนโดยคํานึงถึง

ความแตกต�างระหว�างบุคคล ระบุจุดหมายการเรียนการสอนได"อย�างเหมาะสม (3) ด"านการ

ประเมินผล ประกอบด"วย การวินิจฉัยเพ่ือการแนะแนว สร"างเครื่องมือ แบบวัด ต�าง ๆ จัดวิธีประเมิน

และแปลผลการประเมิน (4) ด"านความก"าวหน"าในอาชีพ ประกอบด"วย การปรับปรุงพฤติกรรมของ

ตนเอง การเข"าร�วมโครงการกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ และการมีส�วนร�วมในการพัฒนาหลักสูตร และ

คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพครู (National Board Professional Teaching Standards) 

ของสหรัฐอเมริกาได"กําหนดเกณฑGมาตรฐานกลางในการประเมินครูไว"เฉพาะที่เกี่ยวข"องกับการจัด 

การเรียนการสอน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห�งชาติ 2540: 107–109) ดังนี้ (1) มีความ

รอบรู"ในเรื่องท่ีสอนและวิธีสอนเรื่องนั้นๆ เปqนอย�างดี ครูมีความรู"ว�าวิชาท่ีสอนสร"างข้ึนมาได"อย�างไร มี

การจัดระบบและเก่ียวกับวิชาอ่ืน ๆ อย�างไร และครูสามารถถ�ายทอดวิชาการเข"าถึงความรู"ให"แก�
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นักเรียนได"ในหลาย ๆ วิธี (2) ความรับผิดชอบต�อการจัดการเรียนการสอน และติดตามการเรียนรู"ของ

นักเรียน ครูใช"วิธีสอนหลายวิธีเพ่ือให"บรรลุเป]าหมาย และติดตามการเรียนรู"ของนักเรียน ครูชักนําให"มี

การเรียนรู"แบบกลุ�ม ครูให"ความสําคัญของการมีส�วนร�วมในการเรียนการสอนของนักเรียน ครู

ประเมินผลความก"าวหน"าการเรียนรู"ของนักเรียนอย�างสมํ่าเสมอ 

4. ผลการสร"างตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก 

ประเภทสมรรถนะวิชาชีพ (Professional Competency) 4 องคGประกอบ 40 ตัวบ�งชี้ มีดังนี้ 

สมรรถนะวิชาชีพท่ี 1 สมรรถนะด"านการขายสินค"าในธุรกิจค"าปลีก มี 12 ตัวบ�งชี้ สมรรถนะวิชาชีพท่ี 

2 สมรรถนะด"านการบริการลูกค"าในธุรกิจค"าปลีก มี 12 ตัวบ�งชี้ สมรรถนะวิชาชีพท่ี 3 สมรรถนะด"าน

การบริหารระบบคุณภาพในธุรกิจค"าปลีก มี 10 ตัวบ�งชี้ สมรรถนะวิชาชีพท่ี 4 สมรรถนะด"านการใช"

เอกสารในงานธุรกิจค"าปลีก มี 6 ตัวบ�งชี้ ผู"วิจัยดําเนินการสังเคราะหGตัวบ�งชี้จากหลักสูตรต"นแบบ 

(best practice) ทําให"ตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภท

สมรรถนะวิชาชีพมีประสิทธิภาพตามกรอบมาตรฐานการประเมิน 4 ด"าน ท่ีเปqนเช�นนี้เพราะตัวบ�งชี้

สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะวิชาชีพท่ีผู"วิจัยสร"าง

ข้ึนอยู�ในขอบเขตจุดมุ�งหมายทางการศึกษา 3 ด"าน ท้ังนี้สอดคล"องกับแนวคิดของกาเย� (R.M. Gagne) 

กิลฟอรGดและคณะ  รวมท้ังทฤษฎีของบลูม (Bloom) ท่ีกล�าวว�าสมรรถภาพของผู"สําเร็จการศึกษาตาม

หลัก จุดประสงคGของการสอนแบ�งเปqน 3 โดเมนหลัก ได"แก� 1) ด"านความรู"ความคิด 2) ด"านความรู"สึก 

3) ด"านการปฏิบัติ ดังนี้ (1.1) ด"านความรู"ความคิด (Cognitive domain) เปqนจุดประสงคGท่ีเก่ียวกับ

การระลึก หรือนึกถึงสิ่งท่ีเรียนไปแล"วได" และพัฒนาเปqนความสามารถทางเชาวGปfญญา และทักษะต�างๆ 

โดเมนนี้จึงกลายเปqนแกนหลักของการพัฒนาหลักสูตรและการสอน ซึ่งมีผลกระทบต�อการพัฒนา

หลักสูตรและวิธีการท่ีจะใช"ประเมินพฤติกรรมตามแนวคิดนี้ แบ�งเปqน 6 ข้ันตอน ดังนี้ 1) ความรู"

ความจํา (Knowledge) 2) ความเข"าใจ (Comprehension) 3) การนําไปใช" (Application) 4) การ

วิเคราะหG (Analysis) 5) การสังเคราะหG (Synthesis) 6) การประเมินผล (Evaluation) (1.2) ด"าน

ความรู"สึก (Affective domain) เปqนจุดประสงคGท่ีเก่ียวกับความสนใจ ทัศนคติ ค�านิยมและ

พัฒนาการของความซาบซ้ึง โดยเริ่มจากการรับรู" (Receiving) ของบุคคลต�อสิ่งเร"าหรือเหตุการณGใน

รูปแบบต�างๆ ซ่ึงผู"เรียนจะตระหนักถึงสิ่งท่ีสังเกตเห็นหรือรับรู"ว�ามีสิ่งใดเกิดข้ึน และให"ความสนใจต�อ

การรับรู"เหตุการณGนั้น แสดงออกด"วยการรับฟfงหรือยอมรับในลักษณะอาการต�างๆ ข้ึนสุดท"าย คือ 

สามารถจําแนกความแตกต�างระหว�างเหตุการณGสิ่งเร"าต�างๆ ได" การรับรู"มีระดับต�างกัน ดังนี้ 1) การทํา

ความรู"จัก 2) การเต็มใจท่ีจะยอมรับและคัดเลือกความสนใจต�อสิ่งเร"า 3) การตอบสนอง 4) การเห็น

คุณค�า 5) การจัดระบบ 6) การสร"างบุคลิกลักษณะจากค�านิยม (1.3) ด"านการปฏิบัติ (Psychomotor 

domain) เปqนจุดประสงคGท่ีเก่ียวข"องกับการเคลื่อนไหวร�างกายหรือการปฏิบัติทักษะต�างๆ โดยประเมิน
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จากการปฏิบัติงานจริง เปqนการวัดจากงานจริง ผู"สอนปฏิบัติขณะอยู�ในชั้นเรียน ซ่ึงอาจจะเปqนท้ัง

กระบวนการประเมินผลงาน หรือประเมินกระบวนการ และผลงาน พอสรุปได"ว�า สมรรถนะทาง

วิชาชีพท่ีบุคคลจะทํางานให"บรรลุผลสําเร็จตามความต"องการท่ีต้ังเป]าหมายเปqนอย�างดีนั้นจําเปqนท่ี

บุคคลต"องมีคุณสมบัติทางสมรรถนะท้ัง 3 ด"าน คือ 1) ด"านความรู" เปqนผู"มีความรู"ท้ังในทางทฤษฎี 

ปฏิบัติและความรู"ท่ัวๆ ไปท่ีสามารถนําไปปฏิบัติงานและดํารงตนอยู�ในสังคมได" 2) ด"านทักษะการ

ปฏิบัติงาน เปqนผู"มีทักษะปฏิบัติงานท่ีดีสามารถปฏิบัติงานได"ประสบผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพดียิ่ง 

3) ด"านความรู"สึกหรือจิตพิสัย เปqนผู"มีจิตสํานึกในการทํางานท่ีดี เช�น ซ่ือสัตยGสุจริต มีระเบียบวินัย 

อดทน ขยันหม่ันเพียร ประหยัด ตรงเวลา เปqนผู"มีความรับผิดชอบ  

4.1 ผลการวิเคราะหGองคGประกอบสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการ
สอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลัก (Core Competency) ด"วยวิธีวิเคราะหG
องคGประกอบเชิงยืนยัน Confirmatory Factor Analysis (CFA) สกัดตัวประกอบ (Factor 
Extraction) ด"วยวิธีแวริแมกซG (varimax) ได"สมรรถนะหลัก 6 องคGประกอบ ดังนี้ สมรรถนะหลักท่ี 1 
สมรรถนะด"านนิเทศการสอน เม่ือสกัดตัวประกอบ (Factor Extraction) เหลือ 3 ตัวบ�งชี้ โดย
องคGประกอบท่ีมีค�าน้ําหนักองคGประกอบ (Factor Loading) เรียงลําดับจากมากไปน"อยดังนี้ C1.13 
จัดกิจกรรมส�งเสริมการเรียนรู"ของผู"เรียนท้ังในและนอกห"องเรียน (.890) C1.9 นิเทศผู"เรียนท่ีฝXกงานใน
สถานประกอบการ (.799) C1.12 ดูแลช�วยเหลือผู"เรียนให"มีความสุขและประสบความสําเร็จในการเรียน 
(.716) สมรรถนะหลักท่ี 2 สมรรถนะด"านจรรยาบรรณวิชาชีพ เม่ือสกัดตัวประกอบ (Factor 
Extraction) เหลือ 3 ตัวบ�งชี้ โดยองคGประกอบท่ีมีค�าน้ําหนักองคGประกอบ (Factor Loading) 
เรียงลําดับจากมากไปน"อยดังนี้ C1.1 รักงาน: มุ�งม่ันทํางานเพ่ือให"บรรลุเป]าหมาย (.856) C1.3 รัก
คุณธรรม: ประพฤติตนสุจริต ซ่ือสัตยG และโปร�งใส (.783) C1.10 พัฒนาตนเองตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู (.778) สมรรถนะหลักท่ี 3 สมรรถนะด"านพัฒนาสังคม เม่ือสกัดตัวประกอบ 
(Factor Extraction) เหลือ 2 ตัวบ�งชี้ โดยองคGประกอบท่ีมีค�าน้ําหนักองคGประกอบ (Factor 
Loading) เรียงลําดับจากมากไปน"อยดังนี้ C1.11 วิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู" (.810) C1.14 
บริการวิชาการแก�สังคม (.716) สมรรถนะหลักท่ี 4 สมรรถนะด"านหลักการสอน เม่ือสกัดตัวประกอบ 
(Factor Extraction) เหลือ 2 ตัวบ�งชี้ โดยองคGประกอบท่ีมีค�าน้ําหนักองคGประกอบ (Factor 
Loading) เรียงลําดับจากมากไปน"อยดังนี้ C2.4 จัดการเรียนรู"ท่ีเน"นการพัฒนานวัตกรรมได" (.718) 
C2.3 จัดการเรียนรู"แบบ Work Based Learning ได" (.698) สมรรถนะหลักที่ 5 สมรรถนะด"าน     
มุ�งผลสัมฤทธิ์ เม่ือสกัดตัวประกอบ (Factor Extraction) เหลือ 2 ตัวบ�งชี้ โดยองคGประกอบท่ีมีค�า
น้ําหนักองคGประกอบ (Factor Loading) เรียงลําดับจากมากไปน"อยดังนี้ C2.8 สอนให"ผู"เรียนมีทักษะ
ในการแก"ไขปfญหาในงานอาชีพโดยใช"หลักการและกระบวนการคณิตศาสตรGได" (.893) C2.7 สอนให"
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ผู"เรียนมีทักษะคิดวิเคราะหGในการแก"ปfญหาอย�างสร"างสรรคG (.691) สมรรถนะหลักท่ี 6 สมรรถนะด"าน
ภาษาและเทคโนโลยี เม่ือสกัดตัวประกอบ (Factor Extraction) เหลือ 2 ตัวบ�งชี้ โดยองคGประกอบท่ี
มีค�าน้ําหนักองคGประกอบ (Factor Loading) เรียงลําดับจากมากไปน"อยดังนี้ C3.6 สอนให"ใช"ทักษะ
ภาษาในการสื่อสารได"ถูกต"องเหมาะสม (.743) C1.6 ใช"โปรแกรมสําเร็จรูปและระบบสารสนเทศเพ่ือ
พัฒนางานอาชีพได" (.732) ท่ีเปqนเช�นนี้สอดคล"องกับการดําเนินการของหน�วยงานทางการศึกษาของ
รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา และงานวิจัยของโอลิวา (Oliva, 1992) ท่ีได"ดําเนินการกําหนด
พัฒนาสมรรถนะและตัวชี้วัดของครูผู"สอน โดยมีกําหนดตัวชี้วัดสมรรถนะของครูไว"อย�างชัดเจนเพ่ือ
เปqนกรอบการพัฒนา ตรวจสอบ สําหรับผู"ประกอบอาชีพครู ท่ีกล�าวว�า ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนท่ีผู"ประกอบอาชีพครูต"องได"รับการพัฒนาให"มีข้ึนในตนเองและสามารถแสดงได" ปfจจุบัน
หน�วยงานทางการศึกษาของทุกประเทศ มีการกําหนดตัวชี้วัดสมรรถนะของครูไว"อย�างชัดเจนเพ่ือเปqน
กรอบการพัฒนา ตรวจสอบ สําหรับผู"ประกอบอาชีพครู ดังเช�นรัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได"
กําหนดสมรรถนะการสอนไว"เปqนกรอบการทดสอบทักษะการสอนสําหรับผู"จะได"รับประกาศนียบัตร
วิชาชีพครูของรัฐ มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดของสมรรถนะการสอน ตลอดมาจนเหลือ 27 
รายการ 

4.2 ผลการวิเคราะหGองคGประกอบสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการ
สอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะวิชาชีพ (Professional Competency) ด"วยวิธี
วิเคราะหGองคGประกอบเชิงยืนยัน Confirmatory Factor Analysis (CFA) สกัดตัวประกอบ (Factor 
Extraction) ด"วยวิธีแวริแมกซG (varimax) ได"สมรรถนะวิชาชีพ 3 องคGประกอบ ดังนี้ สมรรถนะ
วิชาชีพท่ี 1 สมรรถนะด"านหน"าท่ีคิดเงิน เม่ือสกัดตัวประกอบ (Factor Extraction) เหลือ 6 ตัวบ�งชี้ 
โดยองคGประกอบท่ีมีค�าน้ําหนักองคGประกอบ (Factor Loading) เรียงลําดับจากมากไปน"อยดังนี้ 
P2.11 ตรวจสอบและส�งข"อมูลเอกสารทางการเงินได" (.852) P2.9 เตรียมเงินสํารองทอนให"เพียงพอต�อ
ยอดขายได" (.796) P2.7 ออกใบกํากับภาษีสําหรับ 7-11 ร"านค"าปลีกได" (.790) P2.10 ตรวจสอบเงิน
สดขาด-เกินใน Shift Survey ได" (.779) P2.8 ตรวจสอบเงินสดในเครื่อง POS ได" (.772) P2.6 
ดําเนินการคิดเงินท้ังสินค"าและบริการได"อย�างถูกต"อง (.716) สมรรถนะวิชาชีพท่ี 2 สมรรถนะด"าน
จัดเรียงสินค"า เม่ือสกัดตัวประกอบ (Factor Extraction) เหลือ 3 ตัวบ�งชี้ โดยองคGประกอบท่ีมีค�า
น้ําหนักองคGประกอบ (Factor Loading) เรียงลําดับจากมากไปน"อยดังนี้ P1.6 เรียงสินค"า เติมสินค"า
และจัดเก็บสินค"าท่ัวไปได"ถูกต"องตามหมวดหมู� (.779) P1.7 เรียงสินค"าตามวันหมดอายุหรือตาม
หลักการ FIFO (First in First out) ได" (.760) P1.9 อธิบายและจัดทําป]ายตรวจสอบราคาสินค"า 
Plan-O-Gram ได"อย�างถูกต"อง (.731) สมรรถนะวิชาชีพท่ี 3 สมรรถนะด"านงานสัมพันธGลูกค"า เม่ือ
สกัดตัวประกอบ (Factor Extraction) เหลือ 4 ตัวบ�งชี้ โดยองคGประกอบท่ีมีค�าน้ําหนักองคGประกอบ 
(Factor Loading) เรียงลําดับจากมากไปน"อยดังนี้ P2.1 ปฏิบัติงานต"อนรับและให"บริการลูกค"าได"
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อย�างเหมาะสม (.769) P2.3 สร"างความสัมพันธGและความพึงพอใจให"กับลูกค"าท่ีเข"ามารับบริการในร"าน 
(.769) P2.5 บริการลูกค"าในร"านให"เปqนไปอย�างเรียบร"อยตามมาตรฐานการบริการแบบเปqนมิตร 
(Friendly Service) ได" (.755) P2.2 แก"ปfญหาในการปฏิบัติงานขายสินค"าได" (.755) สมรรถนะวิชาชีพ
ท่ี 4 สมรรถนะด"านส�งเสริมการขาย เม่ือสกัดตัวประกอบ (Factor Extraction) เหลือ 2 ตัวบ�งชี้ โดย
องคGประกอบท่ีมีค�าน้ําหนักองคGประกอบ (Factor Loading) เรียงลําดับจากมากไปน"อยดังนี้ P1.1 
จัดทําแผนส�งเสริมการขายในธุรกิจค"าปลีกได" (.877) P3.8 ประเมินผลการส�งเสริมการขายในธุรกิจ     
ค"าปลีกได" (.877) สมรรถนะวิชาชีพท่ี 5 สมรรถนะด"านบริหารระบบคุณภาพ เม่ือสกัดตัวประกอบ 
(Factor Extraction) เหลือ 2 ตัวบ�งชี้ โดยองคGประกอบท่ีมีค�าน้ําหนักองคGประกอบ (Factor 
Loading) เรียงลําดับจากมากไปน"อยดังนี้ P3.4 สุ�มตรวจปริมาณของสินค"าและคุณภาพสินค"าทุกกลุ�ม
สินค"า (Audit สินค"า) (.891) P3.5 เพ่ิมผลผลิตของการปฏิบัติงานตามหลัก Productivity และ 
Quality Management ได" (.864) ท่ีเปqนเช�นนี้เพราะสมรรถนะของผู"สําเร็จการศึกษาตามหลักทฤษฎี
ต�างๆ เปqนสมรรถนะทางวิชาชีพท่ีบุคคลจะทํางานให"บรรลุผลสําเร็จตามความต"องการท่ีต้ังเป]าหมาย
ซ่ึงต"องมีคุณสมบัติทางสมรรถนะท้ัง 3 ด"าน คือ ด"านความรู" ด"านทักษะการปฏิบัติงาน และด"าน
ความรู"สึกหรือจิตพิสัย สอดคล"องกับแนวคิดของบลูม (Bloom) กิลฟอรGดและคณะ และกาเย� 
(Gagne) และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2556) ท่ีกล�าวว�า ผู"สําเร็จการศึกษาทําการ
วิเคราะหGพิสัยต�างๆ ของผลหลังจากการเรียนว�า เม่ือพัฒนาความสามารถแต�ละด"านแล"วผู"เรียนจะเกิด
ความสามารถในพิสัยต�างๆ ท้ัง  3 ด"าน ซ่ึงความสามารถท่ีเกิดข้ึนมีรายละเอียด ดังนี้  ด"านพุทธพิสัย 
(Cognitive Domain) เปqนพิสัยด"านความรู" และความคิด ซ่ึงกิลฟอรGด ได"วิเคราะหGและแบ�งออกเปqน 
5 ด"าน คือ (1) การรู"จัก (Cognition) เปqนการค"นพบท้ังสิ่งเก�าและสิ่งใหม� การรู"จักสิ่งต�างๆ (2) ความจํา 
(Memory) เปqนการจดจําในสิ่งต�างๆ ท่ีรู"จัก (3) ความคิดเอกนัย (Divergent Thinking) เปqน
ความสามารถในการนําความรู"ไปใช"ในการหาคําตอบท่ีถูกต"องหรือท่ีดีท่ีสุด จากข"อมูลท่ีเคยรู"หรือจําได" 
(4) ความคิดอเนกนัย (Convergent Thinking) เปqนการนําความรู"ไปใช"ในการหาคําตอบหลายๆ 
อย�าง โดยใช"ผลโดยตรงจากการรู"หรือจากข"อมูลเก�าๆ การถ�ายโยงการเรียนรู" (5) การประเมินผล 
(Evaluation) เปqนความสามารถโดยการตัดสินความเหมาะสม ความถูกต"อง ความดีงามของสิ่งท่ีรู"จัก 
และสิ่งท่ีผลิตข้ึนจากความคิดสร"างสรรคG ด"านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) เปqนทักษะ
ทางด"านร�างกายหรือการกระทําโดยกิลฟอรGดได"ทําการวิเคราะหGวิจัยอย�างเปqนระบบพบว�า ความสามารถ
ทางด"านทักษะมีอยู� 6 ระดับที่แตกต�างกัน ซึ่งสามารถพบในการแสดงทักษะทางกายทุกประเภท 
ความสามารถในด"านทักษะนี้ ฟอรGดได"เน"นความสัมพันธGของกระบวนการ หมายถึง ความสามารถ
ในขณะปฏิบัติกับการใช"อวัยวะต�างๆ ของร�างกาย ดังนี้ (1) ความแข็งแรง (Strenght) หมายถึง 
ความสามารถในการใช"ร�างกาย (2) ความเร็ว (Speed) หมายถึง อัตราความเร็วในขณะปฏิบัติหรือ
ความเร็วท่ีนับจุดเคลื่อนไหวแล"ว (3) ความเร็วเริ่มต"น (Impulsion) เปqนความเร็วในการเคลื่อนท่ีจาก
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จุดหยุดนิ่ง (4) ความถูกต"อง (Precision) หมายถึง ความเคลื่อนไหวอย�างแน�นอน (5) ความยืดหยุ�น 
(Flexibility) เปqนความสามารถในการเคลื่อนไหวอย�างยืดหยุ�น (6) ความสัมพันธGอย�างต�อเนื่อง 
(Coordination) เปqนความสอดคล"องกับกระบวนการแสดงออกถึงความสามารถ ได"แก� ความแข็งแรง
ของกล"ามเนื้อ ความแข็งแรงของระบบหมุนเวียนของเลือดและปอด ด"านจิตพิสัย (Affective 
Domain) เปqนผลของการเรียนที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาความสามารถด"านจิตพิสัย ซ่ึงคลอสแมรG
และกู�ดวิน ได"อ"างอิงผลการศึกษาองครัสโวลและคณะ ได"สรุปผลของการเรียนท่ีหน�วยต�างๆ ต"องการท่ี
จะพัฒนามีอยู� 4 ประการ คือ ความสนใจ ทัศนคติ ค�านิยม และบูรณาการทางบุคลิกภาพ โดย
ความสามารถท่ีเกิดขึ้นมีรายละเอียดดังนี้ คือ (1) ความสนใจ เปqนผลที่เกิดจากการพัฒนาจิตพิสัย 
ต้ังแต�ข้ันการยอมรับไปจนถึงข้ันการยึดม่ันในค�านิยม ผลท่ีเกิดข้ึนคือ ผู"เรียนจะมีความสนใจและต้ังใจ
ในการทําสิ่งต�างๆ (2) ทัศนคติ เปqนผลท่ีพัฒนาต้ังแต�ความรู"สึกเต็มใจ พึงใจจะรับรู"ไปจนถึงขั้น     
การจัดระบบค�านิยม พฤติกรรมท่ีแสดงออกคือ ความตั้งใจ กระตือรือร"นในการทํากิจกรรมต�างๆ 
(3) ค�านิยม เปqนผลจากการพัฒนาจิตพิสัยตั้งแต�ระดับการตอบสอนงไปจนถึงการมีลักษณะนิสัย 
(4) การบูรณาการบุคลิกภาพ เปqนความสามารถในการปรับตัวซึ่งได"แก� การแสดงให"เห็นว�ามีความ
รับผิดชอบในการทํางาน ปฏิบัติสิ่งต�างๆ ตามกฎเกณฑG แก"ปfญหาท่ีเกิดข้ึนได"และทํางานร�วมกับผู"อ่ืนได" 

5. การวิเคราะหGข"อมูลในข้ันตอนท่ี 4 (D2) การประเมินประสิทธิภาพสมรรถนะและตัวบ�งชี้

สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก เปqนการตอบวัตถุประสงคGการวิจัยในข"อท่ี 4 

เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"าน

ธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพ ผู"วิจัยนําโมเดลโครงสร"างของสมรรถนะ

และตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักและ

สมรรถนะวิชาชีพ ซ่ึงเปqนผลการวิเคราะหGข"อมูลในข้ันตอนท่ี 3 ไปตรวจสอบประสิทธิภาพสมรรถนะ

และตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก โดยดําเนินการ 2 ส�วน ส�วนแรก 

การตรวจสอบประสิทธิภาพเชิงคุณภาพ คือ สัมมนาอิงผู"เชี่ยวชาญเพื่อยืนยันความเหมาะสมของ

โมเดลและสร"างแผนผังกําหนดหน�วยสมรรถนะสู�การปฏิบัติ (Connoisseurship) ส�วนท่ีสอง ตรวจสอบ

ประสิทธิภาพเชิงปริมาณ คือ ให"กลุ�มตัวอย�าง 4 กลุ�ม ได"แก� ผู"บริหาร ผู"สอน ผู"เรียน และศิษยGเก�า 

ประเมินประสิทธิภาพ 4 ด"าน ได"แก� มาตรฐานการใช"ประโยชนG มาตรฐานความเปqนไปได" มาตรฐาน

ความเหมาะสม และมาตรฐานความถูกต"อง ผลการวิเคราะหGข"อมูลนําเสนอเปqนลําดับดังนี้ 

5.1 ผลการสัมมนาอิงผู"เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) เก่ียวกับสมรรถนะและตัวบ�งชี้

สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลัก (Core 

Competency) การต้ังชื่อสมรรถนะภาษาไทยและภาษาอังกฤษยังไม�สอดคล"องกัน ผู"วิจัยอาจจะ

กําหนดเปqนชื่อภาษาอังกฤษโดยรวมทั้งหมด จากนั้นตั้งชื่อเปqนภาษาไทย นอกจากนี้ชื่อสมรรถนะ
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ภาษาไทยบางตัว ผู"วิจัยใช"คําภาษาไทยรวมกับคําภาษาอังกฤษท่ีเปqนคําศัพทGเฉพาะทางการด"านธุรกิจ

ค"าปลีก ผู"เชี่ยวชาญแนะนําให"ใช"คําภาษาไทยทั้งหมด และวงเล็บต�อท"ายด"วยคําศัพทGเทคนิคท่ีเปqน

ภาษาอังกฤษ ผู"เชี่ยวชาญให"ความคิดเห็นว�าสมรรถนะและนิยามเชิงปฏิบัติการมีความชัดเจนสามารถ

นําไปใช"ประเมินระดับความสามารถ (Utility standard) ของผู"สอนสาขาวิชาชีพธุรกิจค"าปลีก มีความ

เหมาะสมต�อการนําไปใช"เปqนอย�างยิ่ง ท้ังนี้เสนอแนะให"ผู"วิจัยสร"างแผนผังกําหนดหน�วยสมรรถนะสู�

การปฏิบัติ เพ่ือให"สมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีกท่ี

ผู"วิจัยสร"างข้ึน มีความเปqนไปได"ในการนําสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะไปใช"ได"จริง เพ่ือให"สอดคล"อง

กับการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีกมากข้ึน ผู"วิจัยอาจศึกษาและนําองคGความรู"ด"าน

มาตรฐานธุรกิจมาประกอบเพ่ือสร"างสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ

ด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลักที่ 2 จรรยาบรรณวิชาชีพด"วย สมรรถนะและตัวบ�งชี้

สมรรถนะมีความสอดคล"องกับการจัดการเรียนการสอนในปfจจุบัน เช�น ทักษะในศตวรรษท่ี 21, เน"น

การปฏิบัติจริง, เน"นทักษะการคิด ประเภทสมรรถนะวิชาชีพ (Professional Competency) 

ผู"เชี่ยวชาญให"ความคิดเห็นว�า ให"ตัดคําศัพทGท่ีเปqนงานเฉพาะของร"าน 7-11 ท้ิง และใช"คําศัพทGกลาง

ของธุรกิจค"าปลีก การต้ังชื่อสมรรถนะภาษาไทยและภาษาอังกฤษยังไม�สอดคล"องกัน ผู"วิจัยอาจจะ

กําหนดเปqนชื่อภาษาอังกฤษโดยรวมทั้งหมด จากนั้นตั้งชื่อเปqนภาษาไทย นอกจากนี้ชื่อสมรรถนะ

ภาษาไทยบางตัว ผู"วิจัยใช"คําภาษาไทยรวมกับคําภาษาอังกฤษท่ีเปqนคําศัพทGเฉพาะทางการด"านธุรกิจ

ค"าปลีก ผู"เชี่ยวชาญแนะนําให"ใช"คําภาษาไทยทั้งหมด และวงเล็บต�อท"ายด"วยคําศัพทGเทคนิคท่ีเปqน

ภาษาอังกฤษ  ผู"เชี่ยวชาญให"ความคิดเห็นว�า ตัวบ�งชี้สมรรถนะและนิยามเชิงปฏิบัติการมีความชัดเจน

สามารถนําไปใช"ประเมินระดับความสามารถของผู"สอนสาขาวิชาชีพธุรกิจค"าปลีก (Utility standard) 

มีความชัดเจน เหมาะสม เปqนประโยชนGอย�างยิ่ง หากงานวิจัยเรื่องนี้เสร็จสมบูรณGจะนําไปเปqนแนวทาง

ให"ผู"สอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีกท่ัวประเทศ ได"แก� วิทยาลัยเทคโนโลยีปfญญาภิวัฒนG ศูนยGการเรียน

ปfญญาภิวัฒนG และวิทยาลัยโครงการในความร�วมมือ จัดการเรียนการสอนเพ่ือให"เปqนมาตรฐานเดียวกัน 

สมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะมีความสอดคล"องกับการจัดการเรียนการสอนในปfจจุบัน เช�น เน"น

ทักษะอาชีพ, เน"นทักษะการแก"ไขปfญหาในงานอาชีพ, เน"นการเรียนในสถานประกอบการ (Feasibility 

standard) ผู"เชี่ยวชาญให"ความคิดเห็นว�า ชื่อองคGประกอบสมรรถนะและรายการตัวบ�งชี้บางตัว สื่อ

ความไม�ชัดเจน บางรายการผู"อ�านเกิดความสับสนในขอบเขตของสมรรถนะและตัวบ�งชี้ว�าต"องการ

ให"เกิดผลลัพธGกับผู"เรียน หรือผู"สอน ผู"วิจัยควรให"รายละเอียดท่ีชัดเจน ครอบคลุม เสนอแนะให"แก"ไข 

โดยปรับปรุงการเขียนนิยามเชิงปฏิบัติการให"ครอบคลุม เข"าใจ  

5.2 แผนผังกําหนดหน�วยสมรรถนะสู�การปฏิบัติ ผู"วิจัยดําเนินการโดยสร"างแผนผัง

กําหนดหน�วยสมรรถนะสู�การปฏิบัติ จําแนกตามประเภทสมรรถนะและตัวบ�งชี้ จํานวน 31 แผนผัง 
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ได"แก� 1) แผนผังกําหนดหน�วยสมรรถนะสู�การปฏิบัติ ประเภทสมรรถนะหลัก (Core Competency) 

หรือ “สมรรถนะสอนเปqน” ประกอบด"วย 6 หน�วยสมรรถนะ 14 หน�วยย�อย 2) แผนผังกําหนดหน�วย

สมรรถนะสู�การปฏิบัติ ประเภทสมรรถนะวิชาชีพ (Professional Competency) หรือ “สมรรถนะ

เด�นขาย” ประกอบด"วย 5 หน�วยสมรรถนะ 17 หน�วยย�อย ในการดําเนินงานดังกล�าวผู"วิจัยได"นํา

สมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะ

หลักและสมรรถนะวิชาชีพ จากการศึกษาผู"วิจัยพบว�ามี 2 แนวคิดท่ีสําคัญ คือ แนวคิดการพัฒนาตัว

แบบสมรรถนะของประเทศอังกฤษ และ แนวคิดการพัฒนาตัวแบบสมรรถนะของประเทศ

สหรัฐอเมริกา โดยแนวคิดการพัฒนาตัวแบบสมรรถนะของประเทศอังกฤษ จะกําหนดมาตรฐานของ

สมรรถนะในอาชีพโดยเน"นท่ีผลลัพธG (outcome) ของการปฏิบัติงานท่ีได"รับการพัฒนาข้ึนจากอาชีพ 

วิธีการได"มาซ่ึงมาตรฐานนี้เกิดจากการวิเคราะหGหน"าท่ีงาน (functional analysis) ตามมาตรฐาน

สมรรถนะ ตัวของผลลัพธGจะแสดงในส�วนท่ีเปqนเกณฑGของผลงาน (performance criteria) สอดคล"อง

กับแนวคิดของ เชอรGมอน (Shermaon, 2004) แนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะในการทํางาน คือ การกําหนด

สมรรถนะให"มีความเหมาะสมในแต�ละองคGกร ซ่ึง Shermon (2004) อธิบายไว" หลักการกําหนด

สมรรถนะสําหรับองคGกรนั้นต"องมาจากวิสัยทัศนG พันธกิจ และกลยุทธG การดําเนินการขององคGกร ซ่ึง

ข"อกําหนดนี้มีความเชื่อมโยงกับคุณค�า สมรรถนะหลัก ทิศทางของกลยุทธิ์ และเปqนส�วนสําคัญของการ

พัฒนา ความเชื่อมโยงสัมพันธGนี้จะนําไปสู�กระบวนการกําหนดสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคคลกร 

ซ่ึงหมายถึง ทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานส�วนต�างๆ โดย นิสดารกG เวชยานนทG (2550) 

สรุปว�า องคGประกอบของตัวแบบสมรรถนะความสามารถท่ีติดตัวมา (innate) และความสามารถท่ี

สร"างขึ้น (acquired) แนวคิดเกี่ยวกับตัวแบบสมรรถนะนั้น มีการศึกษาและพัฒนามาเปqนระยะๆ 

สรุปว�า มี 2 แนวคิดท่ีสําคัญ คือ แนวคิดตัวแบบสมรรถนะของอังกฤษและสหรัฐอเมริกา แนวคิด

เก่ียวกับตัวแบบสมรรถนะของอังกฤษ จะกําหนดมาตรฐานของสมรรถนะในอาชีพโดยเน"นท่ีผลลัพธG 

(outcome) ของการปฏิบัติงานท่ีได"รับการพัฒนาขึ้นจากทุกอาชีพและเปqนท่ียอมรับในวิชาชีพนั้นๆ 

วิธีการได"มาซ่ึงมาตรฐานนี้เกิดจากการวิเคราะหGหน"าท่ีงาน (functional analysis) ตามมาตรฐาน

สมรรถนะ ตัวของผลลัพธGจะแสดงในส�วนที่เปqนเกณฑGของผลงาน (performance criteria) ส�วน

แนวคิดเก่ียวกับตัวแบบสมรรถนะของสหรัฐอเมริกาจะเน"นท่ีความสามารถท่ีจําเปqนต"องมีคุณลักษณะ

ต�างๆ ในการปฏิบัติงานให"ประสบความสําเร็จ 

5.3 ผลประสิทธิภาพตามกรอบมาตรฐานการประเมิน 4 ด"าน ประสิทธิภาพการ

ประเมินของสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพธุรกิจค"าปลีก ในภาพรวมพบว�า ประเภท

สมรรถนะหลัก (core competency) ศิษยGเก�ามีความคิดเห็นว�าประสิทธิภาพการประเมินด"าน

มาตรฐานการใช"ประโยชนG อยู�ในระดับมากท่ีสุด มีค�าเฉลี่ยอยู�ในอันดับสูงสุด ( X  = 4.64) ผู"เรียนและ
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ศิษยGเก�ามีความคิดเห็นว�าประสิทธิภาพการประเมินด"านความเปqนไปได" อยู�ในระดับมากที่สุด มี

ค�าเฉลี่ยอยู�ในอันดับสูงสุด ( X  = 4.56) ผู"เรียนมีความคิดเห็นว�าประสิทธิภาพการประเมินด"านความ

เหมาะสม อยู�ในระดับมากท่ีสุด มีค�าเฉลี่ยอยู�ในอันดับสูงสุด ( X  = 4.51) และ ผู"เรียนมีความคิดเห็นว�า

ประสิทธิภาพการประเมินด"านความถูกต"อง อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยอยู�ในอันดับสูงสุด ( X  = 4.48) 

ประเภทสมรรถนะวิชาชีพ (professional competency) ผู"เรียนมีความคิดเห็นว�าประสิทธิภาพการ

ประเมินด"านมาตรฐานการใช"ประโยชนG อยู�ในระดับมากท่ีสุด มีค�าเฉลี่ยอยู�ในอันดับสูงสุด (X  = 4.60) 

ผู"เรียนมีความคิดเห็นว�าประสิทธิภาพการประเมินด"านความเปqนไปได" อยู�ในระดับมากท่ีสุด มีค�าเฉลี่ย

อยู�ในอันดับสูงสุด ( X  = 4.58) ผู"เรียนมีความคิดเห็นว�าประสิทธิภาพการประเมินด"านความเหมาะสม 

อยู�ในระดับมากที่สุด มีค�าเฉลี่ยอยู�ในอันดับสูงสุด ( X  = 4.65) และศิษยGเก�ามีความคิดเห็นว�า

ประสิทธิภาพการประเมินด"านความถูกต"อง อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยอยู�ในอันดับสูงสุด ( X  = 4.63) 

ท่ีเปqนเช�นนี้เพราะการประเมินสมรรถนะเปqนการพิจารณาตัดสินคุณค�าของระบบท่ีได"รับการพัฒนาข้ึน

ว�ามีประสิทธิภาพมากน"อยเพียงใด โดยพิจารณาจากเกณฑGหรือมาตรฐานการประเมินที่กําหนดไว" 

ท้ังนี้สอดคล"องกับแนวคิดของ สโตน (Stone, 1982) คาสโค (Cascio, 1992) คูเสทและริสทG (Kusek 

and Rist, 2004) และสตัฟเฟ{ลบีม (Stufflebeam, 2007) ท่ีกล�าวว�า การวัดสมรรถนะทําได"ค�อนข"าง

ลําบากผู"วิจัยอาศัยวิธีการหรือเครื่องมือวัดสมรรถนะของบุคคลท่ีชัดเจน เช�น ประวัติการทํางานของ

บุคคล ผลการประเมินการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะเปqนข"อมูลเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีเปqนเนื้องาน หรือผล

การปฏิบัติงานท่ีไม�ใช�เนื้องานแต�เปqนบริบทของเนื้องาน และผลการสัมภาษณG การวัดสมรรถนะทําได"

ค�อนข"างลําบาก จึงอาศัยวิธีการหรือใช"เครื่องมือบางชนิดเพ่ือวัดสมรรถนะของบุคคล ดังนี้ ประวัติการ

ทํางานของบุคคล ว�าทําอะไรบ"าง มีความรู" ทักษะ หรือความสามารถอะไรเคยมีประสบการณGอะไรมาบ"าง 

จากประวัติการทํางานทําให"ได"ข"อมูลส�วนบุคคล ผลประเมินการปฏิบัติงาน (performance 

appraisal) ซ่ึงจะเปqนข"อมูลเก่ียวกับการปฏิบัติงานใน 2 ลักษณะ คือ (1) ผลการปฏิบัติท่ีเปqนเนื้องาน 

(task performance) เปqนการทํางานท่ีได"เนื้องานแท"ๆ (2) ผลงานการปฏิบัติท่ีไม�ใช�เนื้องานแต�เปqน

บริบทของเนื้องาน (contextual performance) ได"แก� ลักษณะพฤติกรรมของคนปฏิบัติงาน เช�น 

การมีน้ําใจเสียสละช�วยเหลือคนอ่ืน เปqนต"น (3) ผลการสัมภาษณG (interview) ได"แก� ข"อมูลท่ีได"จาก

การสัมภาษณG อาจจะเปqนการสัมภาษณGแบบมีโครงสร"าง คือ กําหนดคําสัมภาษณGไว"แล"ว สัมภาษณG

ตามท่ีประเด็นกําหนดไว"กับการสัมภาษณGแบบไม�มีโครงสร"าง คือ สอบถามตามสถานการณGคล"ายกับ

เปqนการพูดคุยกันธรรมดา แต�ผู"สัมภาษณGจะต"องเตรียมคําถามไว"ในใจ โดยใช"กระบวนการสนทนาให"        

ผู"ถูกสัมภาษณGสบายใจให"ข"อมูลท่ีตรงกับสภาพจริงมากท่ีสุด (4) ศูนยGประเมิน (assessment center) 

จะเปqนศูนยGรวมเทคนิคการวัดทางจิตวิทยาหลายๆ อย�างเข"าด"วยกัน รวมท้ังการสนทนากลุ�มแบบไม�มี

หัวหน"ากลุ�มรวมอยู�ด"วยในศูนยGนี้ (5) 360 degree feedback หมายถึง การประเมินรอบด"าน ได"แก� 
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การประเมินจากเพื่อนร�วมงาน ผู"บังคับบัญชา ผู"ใต"บังคับบัญชา และลูกค"าเพื่อตรวจสอบความรู" 

ทักษะ และคุณลักษณะ 

6. ผลการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก จําแนกเปqน 

2 ประเภท คือ สมรรถนะหลัก (Core Competency) “สอนเปqน” มี 6 สมรรถนะย�อย 17 ตัวบ�งชี้  

และสมรรถนะวิชาชีพ (Professional Competency) “เด�นขาย” มี 5 สมรรถนะย�อย 13 ตัวบ�งชี้ 

ผู"วิจัยดําเนินการสังเคราะหGตัวบ�งชี้จากหลักสูตรต"นแบบ (Best Practice) ทําให"ตัวบ�งชี้สมรรถนะการ

จัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะวิชาชีพมีประสิทธิภาพตามกรอบ

มาตรฐานการประเมิน 4 ด"าน อีกท้ังสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพดังกล�าวเกิดจากการกําหนด

มาตรฐานของเนื้อหาและมาตรฐานความสามารถของบุคลากรในองคGกร ตามข้ันตอนการสร"างและ

พัฒนารูปแบบสมรรถนะตามแนวคิดของนักวิชาการต�างๆ นําไปสู�การพัฒนาองคGกรอย�างมีประสิทธิภาพ 

สอดคล"องกับแนวคิดของพิจิตรา ทีสุกะ จันทิมา แสงอุทัยเลิศ ที่กล�าวไว"ว�า การพัฒนารูปแบบ

สมรรถนะจําเปqนต"องมีข้ันตอนท่ีชัดเจน และดําเนินการตามข้ันตอนท่ีวางไว" อีกท้ังยังต"องมีการตรวจสอบ 

ทบทวน และมีการปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมสมรรถนะให"สอดคล"องกับวิสัยทัศนGและพันธกิจขององคGกร 

รวมถึงให"สอดคล"องกับสภาพการจัดการเรียนการสอนขององคGกร ซึ่งมีผลกระทบต�อการพัฒนา

หลักสูตรและวิธีการท่ีจะใช"ประเมินพฤติกรรม ซ่ึงหลักสูตรดังกล�าวจะต"องเปqนตัวกําหนดเป]าหมาย

ของผู"เรียน ในการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน เปqนองคGประกอบสําคัญท่ีจะทําให"สถานศึกษา

เปqนผู"นํา เปqนตัวแทนของชุดความต"องการที่คาดหวังในการจัดประสบการณGเพื่อพัฒนาผู"เรียนและ

นําไปสู�ความสําเร็จของผู"เรียน (มาเรียม นิลพันธุGและคณะ, 2555) 

7. ผลการวิเคราะหGองคGประกอบสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน

วิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลัก (Core Competency) และประเภทสมรรถนะ

วิชาชีพ (Professional Competency) ด"วยวิธีวิเคราะหGองคGประกอบเชิงยืนยัน Confirmatory 

Factor Analysis (CFA) สกัดตัวประกอบ (Factor Extraction) ด"วยวิธีแวริแมกซG (Varimax) ได"

สมรรถนะหลัก 6 องคGประกอบ สมรรถนะวิชาชีพ 5  องคGประกอบ ที่เปqนเช�นนี ้เพราะ

กระบวนการพัฒนาสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก 

สะท"อนให"เห็นถึงความสอดคล"องระหว�างสมรรถนะท้ัง 2 ประเภท ได"แก� สมรรถนะหลัก (Core 

Competency) “สอนเปqน” และสมรรถนะวิชาชีพ (Professional Competency) “เด�นขาย” ท้ังนี้

เปqนผลจากแหล�งค"นคว"าท่ีผู"วิจัยนํามาใช"อ"างอิงในการกําหนดกรอบ และพัฒนาสมรรถนะและตัวบ�งชี้

สมรรถนะครั้งนี้เปqนแหล�งท่ีเชื่อถือได"ท้ังในด"านวิชาการและด"านประสบการณG เนื่องจากผู"วิจัยศึกษา

และสังเคราะหGสมรรถนะจากหลักสูตรต"นแบบ (Best Practice) และสอบถามผู"สอนท่ีมีความ

เชี่ยวชาญด"านการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก รวมท้ังมีการสัมภาษณGผู"ทรงคุณวุฒิท่ี
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มีความรอบรู"ในบริบทของการจัดการเรียนการสอน ทําให"สมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะมีความชัดเจน 

มีคุณภาพท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ท่ีเปqนเช�นนี้สอดคล"องกับการดําเนินการของหน�วยงานทาง

การศึกษาของรัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา และงานวิจัยของโอลิวา (Oliva, 1992) ท่ีได"

ดําเนินการกําหนดพัฒนาสมรรถนะและตัวชี้วัดของครูผู"สอน โดยมีกําหนดตัวชี้วัดสมรรถนะของครูไว"

อย�างชัดเจนเพ่ือเปqนกรอบการพัฒนา ตรวจสอบ สําหรับผู"ประกอบอาชีพครู  

8. ประสิทธิภาพการประเมินของสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพธุรกิจค"าปลีก 

ตามกรอบมาตรฐานการประเมิน 4 ด"าน พบว�า ค�าเฉลี่ยประสิทธิภาพของสมรรถนะหลักทุกด"านอยู�ใน

ระดับมาก ด"านความเปqนไปได"มีค�าเฉลี่ยสูงท่ีสุด ( X =4.47, S.D.=0.11) และค�าเฉลี่ยประสิทธิภาพ

ของสมรรถนะวิชาชีพทุกด"านอยู�ในระดับมาก ด"านความเหมาะสมมีค�าเฉลี่ยสูงท่ีสุด ( X =4.46, 

S.D.=0.18) ท้ังนี้อาจเปqนเพราะการพัฒนาสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน

วิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ผู"วิจัยใช"วิธีการมีส�วนร�วม และศึกษาจากบริบทการจัดการเรียนการสอน ซ่ึง

สอดคล"องกับสภาพการจัดการเรียนในยุคปfจจุบัน เปqนการพัฒนาองคGกรอย�างยั่งยืน โดยจุดมุ�งหมาย

ของการพัฒนาอยู�ท่ีบุคลากร สะท"อนให"เห็นถึงการเปqนชุมชนแห�งการเรียนรู" (สุวิดา นวมเจริญ, 2556) 

ส�งผลให"กลุ�มตัวอย�างทุกกลุ�มเห็นว�าประสิทธิภาพการประเมินของสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน

วิชาชีพธุรกิจค"าปลีก ตามกรอบมาตรฐานการประเมิน 4 ด"าน มีค�าเฉลี่ยอยู�ในระดับมากทุกด"าน ท้ังนี้

สอดคล"องกับแนวคิดของ ป{ยะพงศG เอมสําราญ และดร.สิริภักตรG ศิริโท (2555) และ Stufflebeam, 

2007 ท่ีกล�าวว�า การประเมินสมรรถนะเปqนการพิจารณาตัดสินคุณค�าของระบบท่ีได"รับการพัฒนาข้ึน

ว�ามีประสิทธิภาพมากน"อยเพียงใด โดยพิจารณาจากเกณฑGหรือมาตรฐานการประเมินท่ีกําหนดไว" 

 

ข�อเสนอแนะ 

 ข�อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช� 

1. สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การการอาชีวศึกษา ควรให"ความสําคัญกับสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน

วิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก โดยนําสมรรถนะและตัวบ�งชี้ดังกล�าวไปใช" และมุ�งเน"นให"เกิดการเสริมสร"าง

สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของผู"สอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีกอย�างแท"จริง 

2. ฝ�ายบริหารทรัพยากรบุคคลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ควรนําสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนไปสร"างเปqนหลักสูตร

ฝXกอบรม เพ่ือพัฒนาผู"สอนให"สามารถจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีกให"ดียิ่งข้ึน 
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 ข�อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต%อไป 

1. การวิจัยครั้งนี้มุ�งศึกษาประสิทธิภาพของสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะ ไม�ได"ประเมิน

ประสิทธิผลของสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะ ครั้งต�อไปอาจวิจัยโดยมุ�งเน"นการนําสมรรถนะและ   

ตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ไปทดลองใช"กับผู"สอนวิชาชีพด"าน

ธุรกิจค"าปลีก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพ่ือหาประสิทธิผลของสมรรถนะ

และตัวบ�งชี้สมรรถนะท่ีผู"วิจัยสร"างข้ึน 

2. การวิจัยครั้งนี้เปqนการพัฒนาสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน

วิชาชีพด"านธุรกิจค"าปลีก ประเภทสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะวิชาชีพ 

(Professional Competency) จากกรอบแนวคิดการวิจัยเก่ียวกับประเภทสมรรถนะ แบ�งเปqน 3 

ประเภท ได"แก� สมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะวิชาชีพ (Professional 

Competency) และสมรรถนะตามสายงาน (Functional competency) ดังนั้นจึงควรมีการวิจัยเพ่ือ

พัฒนาสมรรถนะและตัวบ�งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน ประเภทสมรรถนะตามสายงานด"วย 
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รายช่ือผู�ทรงคุณวุฒิท่ีให�ข�อมูลในการสัมภาษณ" 
R1: การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด�านธุรกิจค�าปลีก 

 
1. ดร.กิตติ   รัตนราษี   หัวหน�าสํานักบริหารวิชาการ 
     รองผู�อํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีป#ญญาภิวัฒน' 
2. อ.กิตติภูมิ พานทอง  หัวหน�าภาควิชาพ้ืนฐานธุรกิจ    
     วิทยาลัยเทคโนโลยีป#ญญาภิวัฒน' 
3. อ.พชร ฤทธิ์ธนวราพร  หัวหน�าแผนกธุรกิจค�าปลีก 
     วิทยาลัยเทคโนโลยีป#ญญาภิวัฒน' 
4. อ.กุลธิดา มีสัตย'   อาจารย'ประจําแผนกธุรกิจค�าปลีก 

วิทยาลัยเทคโนโลยีป#ญญาภิวัฒน' 
5. อ.จิรวงศ'   โตโสม   หัวหน�าแผนกบริหารหลักสูตร 
     วิทยาลัยเทคโนโลยีป#ญญาภิวัฒน' 
 
อาจารย"ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ" 

1. ผู�ช7วยศาสตราจารย' ดร.มาเรียม  นิลพันธุ' คณะศึกษาศาสตร'  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. รองศาสตราจารย' ดร.พิชิต  ฤทธิ์จรูญ  คณะศึกษาศาสตร'  
สถาบันการจัดการป#ญญาภิวัฒน' 

3. อาจารย' ดร. มารุต  พัฒผล   คณะศึกษาศาสตร'  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
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รายช่ือผู�ทรงคุณวุฒิท่ีให�ข�อมูลในการสัมภาษณ" 
D1: การสร�างสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด�านธุรกิจค�าปลีก 

 
1. รองศาสตราจารย' ดร.วิชัย วงษ'ใหญ7  ผู�เชี่ยวชาญด�านการจัดการเรียนการสอน 

คณะศึกษาศาสตร'  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

2. อาจารย'สุกัญญา พนาสุวรรณรัตน'  ผู�เชี่ยวชาญด�านการจัดการเรียนการสอน 
ด�านหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีป#ญญาภิวัฒน' 

3. อาจารย' ดร.กิตติ  รัตนราษี   ผู�เชี่ยวชาญด�านหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
      หัวหน�าสํานักบริหารวิชาการรองผู�อํานวยการ 
      วิทยาลัยเทคโนโลยีป#ญญาภิวัฒน' 
4. อ.กิตติภูมิ พานทอง   ผู�เชี่ยวชาญด�านการสอนธุรกิจค�าปลีก 

หัวหน�าภาควิชาพ้ืนฐานธุรกิจ  
วิทยาลัยเทคโนโลยีป#ญญาภิวัฒน' 

5. อ.กุลธิดา มีสัตย'    ผู�เชี่ยวชาญด�านการสอนธุรกิจค�าปลีก 
อาจารย'ประจําแผนกธุรกิจค�าปลีก 
วิทยาลัยเทคโนโลยีป#ญญาภิวัฒน' 

6. ผู�ช7วยศาสตราจารย' ดร.ไชยยศ  ไพรวิริยะศิริธรรม ผู�เชี่ยวชาญด�านพัฒนาสมรรถนะ  
      คณะศึกษาศาสตร'  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
7. อาจารย'พชร ฤทธิ์ธนวราพร   หัวหน�าแผนกธุรกิจค�าปลีก 

วิทยาลัยเทคโนโลยีป#ญญาภิวัฒน' 
 
อาจารย"ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ" 

1. ผู�ช7วยศาสตราจารย' ดร.มาเรียม  นิลพันธุ' มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. รองศาสตราจารย' ดร.พิชิต  ฤทธิ์จรูญ  สถาบันการจัดการป#ญญาภิวัฒน' 

3. ผู�ช7วยศาสตาจารย' ดร. มารุต  พัฒผล  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
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รายช่ือเช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 
1. รองศาสตราจารย' ดร.พรชัย  หนูแก�ว  สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา 
      ม.ราชภัฏกาญจนบุรี 
2. อาจารย' ดร.กิตติมา พฤษภูษณ   สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา 
      ม.ราชภัฏกาญจนบุรี 
3. อาจารย' ดร.กิตติ  รัตนราษี   ผู�เชี่ยวชาญด�านหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
      หัวหน�าสํานักบริหารวิชาการรองผู�อํานวยการ 
      วิทยาลัยเทคโนโลยีป#ญญาภิวัฒน' 
4. อ.กิตติภูมิ พานทอง   ผู�เชี่ยวชาญด�านการสอนธุรกิจค�าปลีก 

หัวหน�าภาควิชาพ้ืนฐานธุรกิจ  
วิทยาลัยเทคโนโลยีป#ญญาภิวัฒน' 

5. อาจารย' ดร.มนต'ชัย พงษกรนฤวงษ'  วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม 
 
อาจารย"ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ" 

1. ผู�ช7วยศาสตราจารย' ดร.มาเรียม  นิลพันธุ' มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. รองศาสตราจารย' ดร.พิชิต  ฤทธิ์จรูญ  สถาบันการจัดการป#ญญาภิวัฒน' 

3. ผู�ช7วยศาสตราจารย' ดร. มารตุ  พัฒผล  มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ  
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รายช่ือผู�ทรงคุณวุฒิในการสัมมนาอิงผู�เช่ียวชาญ (Connoisseurship) เพ่ือยืนยันความเหมาะสม 
ของสมรรถนะและตัวบ>งช้ีสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด�านธุรกิจค�าปลีก 

 

ท่ี ช่ือ-นามสกุล ตําแหน>ง สังกัด ความเช่ียวชาญ 
1 ดร.กิตติ  รัตนราษี หัวหน�าสํานัก

บริหารวิชาการ 
วิทยาลัยเทคโนโลยี 
ป#ญญาภิวัฒน' (PTC) 

ด�านธุรกิจค�าปลีก 

2 อ.นุชนารถ สิงห'อินทร' หัวหน�าภาควิชา
บริหารธุรกิจ 

วิทยาลัยเทคโนโลยี 
ป#ญญาภิวัฒน' (PTC) 

ด�านธุรกิจค�าปลีก 

3 อ.บุญส7ง  ศรีอนุตร' หัวหน�าภาควิชา
อุตสาหกรรม 

วิทยาลัยเทคโนโลยี 
ป#ญญาภิวัฒน' (PTC) 

ด�านหลักสูตรฐาน
สมรรถนะสาขา
ธุรกิจค�าปลีก 

4 อ.สุกัญญา พนาสุวรรณรัตน' หัวหน�าภาควิชา
พ้ืนฐาน 

วิทยาลัยเทคโนโลยี 
ป#ญญาภิวัฒน' (PTC) 

ด�านการสอน/นิเทศ
ธุรกิจค�าปลีก 

5 อ.พชร  ฤทธิ์ธนวราพร หัวหน�าแผนก
ธุรกิจจค�าปลีก 

วิทยาลัยเทคโนโลยี 
ป#ญญาภิวัฒน' (PTC) 

ด�านธุรกิจค�าปลีก 

6 อ.จิรวงศ' โตโสม หัวหน�าแผนก
บริหารหลักสูตร 

วิทยาลัยเทคโนโลยี 
ป#ญญาภิวัฒน' (PTC) 

ด�านธุรกิจค�าปลีก 

7 ดร.สุมณฑา จุลชาต ท่ีปรึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยี
พณิชยการราช
ดําเนิน 

ด�านหลักสูตร
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) 

8 ดร.จิตณรงค' เอ่ียมสําอางค' รองผู�อํานวยการ
สํานักวิชาการ
และวิเทศ
สัมพันธ' 

วิทยาลัยเทคโนโลยี
พณิชยการราช
ดําเนิน 

ด�านหลักสูตร
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) 

9 ดร.ปฤณัต  นัจนฤตย' อาจารย'หลักสูตร
ศิลปกรรม 

ม.ราชภัฏสวนดุสิต ด�านหลักสูตรอาชีพ 
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เกียรติบัตร 

 

 

 

 

 



270 

 

 
 

ภาพท่ี 19 เกียรติบัตร 
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ประวัติผู
วิจัย 

 

ชื่อ-สกุล    นางทิพอนงค�  กุลเกตุ 

ท่ีอยู�    635/2 หมู�ท่ี 2 ตําบลท�าม�วง อําเภอท�าม�วง จังหวัดกาญจนบุรี 

ท่ีทํางาน    วิทยาลัยนาฏศิลปอ�างทอง จังหวัดอ�างทอง 

 

ประวัติการศึกษา    

      พ.ศ. 2549   สําเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการสอนคริสตศาสนศึกษา 

    วิทยาลัยแสงธรรม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

      พ.ศ. 2551   สําเร็จการศึกษาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

      พ.ศ. 2554   ศึกษาต�อระดับปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

    มหาวิทยาลัยศิลปากร อําเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม 

      พ.ศ. 2558   ศึกษาต�อระดับประกาศนียบัตรการสอนภาษาอังกฤษ วิชาเอกครู 

    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

      พ.ศ. 2559   ศึกษาต�อระดับศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการวัดและประเมินผล 

    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

 

ประวัติการทํางาน 
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