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บทคดัย่อ 

การวิจัยครัง้นี ม้ีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพครูด้านการประเมิน  
การเรียนรู้ตามสภาพจริงโดยใช้โรงเรียน เป็นฐานกลุ่มเป้าหมายเป็นครูโรงเรียน
กรณีศึกษา 9 คน เคร่ืองมือการวิจัยได้แก่ รูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูด้าน 
การประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงโดยใช้โรงเ รียนเป็นฐานแบบวัดความรู้  
เจตคติ และทักษะการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงแบบประเมินคุณภาพ  
การประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง และแบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบ  
การพัฒนาศักยภาพครูด้านการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงโดยใช้โรงเรียน  
เป็นฐานวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้ค่าเฉลี่ยสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบวิลคอกซนั 
ผลการวิจัย พบว่า 1) รูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูด้านการประเมินการเรียนรู้ 
ตามสภาพจริงโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การเตรียมการการอบรม
เชิงปฏิบตัิการ การปฏิบตัิการ และการติดตามผล โดยโครงสร้างของรูปแบบมีความเหมาะสม
ระดบัมาก และองค์ประกอบย่อยของรูปแบบมีความเหมาะสมความเป็นไปได้ ความชดัเจน 
และความง่ายต่อการน าไปใช้อยู่ในระดบัมาก 2) ครูมีความรู้หลงัการฝึกอบรมสงูกว่า
ก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีเจตคติหลงัการฝึกอบรม 
สงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 มีทกัษะหลงัการฝึกอบรมสงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 คณุภาพ 
การประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง และความพงึพอใจที่มีตอ่รูปแบบอยูใ่นระดบัมาก 
 

 
1 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ 
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ค าส าคัญ : การพฒันาศกัยภาพครู การพฒันาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การประเมิน 
การเรียนรู้ตามสภาพจริง  
 
Abstract 
 This research aimed to develop of teacher's potential for authentic 
learning assessment on school-based training. The subject were 9 teachers in 
a case study school. The research instruments were a model for the 
development of teacher's potential for authentic learning assessment on 
school-based training model, the test of authentic learning assessment 
knowledge, attitude and skill, the test of the quality of authentic learning 
assessment, and the test of the satisfaction towards the model of development 
of teacher's potential for authentic learning assessment on school-based 
training. The data was analyzed by using mean, standard deviation and the 
Wilcoxon signed-rank test. The study demonstrated that (1) The model of 
development of teacher's potential for authentic learning assessment on 
school-based training is divided into 4 factors; 1. research  preparation; 2. 
training workshop; 3. implementing and 4. monitoring. All of the following 
factors were relatively, effectively, possibly, and ease of using in the extremely 
high ranking. (2) The results of teachers' potential using for authentic learning 
assessment on school-based training, the knowledge of teacher after training 
had increased significantly and statistically at .01 level.  The authentic learning 
assessment skill of teacher after training had higher than the criteria is 70 
percent significantly. The attitude of teachers who pass the criteria is 75 
percent significantly. The quality of authentic learning assessment by 
considering  authentic learning assessment design was at the high level. The 
satisfaction to the model of development of teacher's potential for authentic 
learning assessment on school-based training  was at the high level.  
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บทน า 
 การประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic assessment) เป็นการประเมิน
ทางเลือกใหม่ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ และ
ก่อให้เกิดการพฒันาผู้ เรียนอยา่งแท้จริง  เนื่องจากเป็นกระบวนการประเมินท่ีสอดแทรก
ไปกับกระบวนการเรียนการสอนเพื่อประเมินความก้าวหน้าของผู้ เรียนด้วยวิธีการ  
ที่หลากหลายผา่นการปฏิบตัิงานท่ีสอดคล้องกบัประสบการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริง 
(Pickett & Dodge, 2001 : 1) เน้นให้ผู้ เรียนแสดงออกซึง่ความเข้าใจและทกัษะการคิด 
ที่ซบัซ้อนในการท างาน (Cardler, 1991 : 20-26) ท่ามกลางกระแสความต้องการของสงัคม
ที่ขานรับการปฏิรูปการประเมินการเรียนรู้หากแต่ในทางปฏิบตัิพบว่า แม้ว่าหน่วยงาน
ต้นสงักัดได้ด าเนินการให้ความรู้เก่ียวกับการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง แต่ครู 
ยงัใช้การประเมินการเรียนรู้แนวนีไ้มม่ากนกั และมีข้อสรุปที่นา่สนใจหลายประการ ได้แก่ 
1) ครูประเมินการเรียนรู้แยกเป็นคนละส่วนกบัการเรียนการสอน ผู้ เรียนไม่มีส่วนร่วม 
ในการวางแผน และไม่ได้รับรู้ว่าจะมีการประเมินตามที่ครูก าหนด 2) มีการตัง้คณะกรรมการ
ก าหนดวิธีการประเมินการเรียนรู้และสดัสว่นของคะแนนโดยที่ครูสว่นใหญ่ไมม่ีสว่นร่วม 
3) ครูใช้วิธีการประเมินหลายวิธีแตท่กุวิธีเป็นการประเมินโดยครู 4) ครูจดัท าแบบฟอร์ม
ประเมินการเรียนรู้จ านวนมากเกินความจ าเป็น 5) ครูบางคนไม่ยอมรับผลการประเมิน
โดยเพื่อนครู 6) ครูบางโรงเรียนลดเกณฑ์การประเมิน เพราะเข้าใจผิดว่าเป็นวิธีการ 
ที่ถกูต้องในการประเมินการเรียนรู้ 7) ครูและโรงเรียนไม่น าผลการประเมินการเรียนรู้ 
ไปใช้ประโยชน์ 8) ครูประเมินการเรียนรู้แบบไม่ต่อเนื่องท าให้ไม่เห็นภาพพฒันาการ 
จดุออ่น จดุแข็งของนกัเรียนที่สมบรูณ์ (นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2545) 

การศกึษางานวิจยัที่เก่ียวข้องกบัการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง พบว่า 
เป็นวิธีการที่มีความยืดหยุ่นเหมาะส าหรับการประเมินการเรียนรู้ในชัน้เรียนที่มุ่งเน้น  
การประเมินเพื่อพฒันา การประเมินตามสภาพจริงเป็นทางเลือกที่น ามาเติมเต็มกับ 
การประเมินด้วยวิธีการทดสอบแบบเดิม (สายฝน แสนใจพรม, 2554; Fuller, 1994) 
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และยังมีการใช้เพื่อเป็นกลไกพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการประเมินการเรียนรู้  
ตามสภาพจริงด้วย (Adams, 1996) ส่วนการพฒันาครูด้านการประเมินการเรียนรู้ 
ตามสภาพจริง พบวา่ มีทัง้การพฒันาคูม่ือเพื่อให้ครูศึกษาด้วยตนเอง (วินยั บวัแดง, 2547) 
มีการอบรมเชิงปฏิบตัิการการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง (ทรงศิลป์ ศรีธรราษฎร์, 2552) 
มีการประยกุต์ใช้วิธีวิทยาการวิจยั อาทิ วิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วม (รัตนะ บวัสนธ์, 
2550) และการประเมินเสริมพลงัอ านาจ (กฤติยา วงศ์ก้อม, 2547) มาเป็นกลไกพฒันา 
การประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงของครู ซึ่งสามารถพฒันาครูให้มีความรู้ความเข้าใจ
และมีทักษะการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงได้ มีข้อสงัเกตบางประการที่เป็น
ปัญหาอปุสรรคในการพฒันาครู คือ เวลาของครูคอ่นข้างน้อยหากมีการอบรมระยะยาว
จะท าให้ต้องทิง้ชัน้เรียนส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ครูมีงานอื่นรับผิดชอบ
คอ่นข้างมาก (กฤติยา วงศ์ก้อม, 2547; รัตนะ บวัสนธ์, 2550) 
 การจัดระบบพัฒนาครูประจ าการที่ปฏิบตัิงานอยู่หลายแสนคนในปัจจุบัน
อยา่งตอ่เนื่องและสม ่าเสมอเป็นเร่ืองที่มีความส าคญัไมย่ิ่งหยอ่นไปกวา่การเตรียมผู้ทีจ่ะ
เข้าสู่ระบบมาเป็นครูพันธุ์ ใหม่ ควรมีการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและทักษะ  
ในการปฏิบตัิงานตามหน้าที่ของครูโดยก าหนดช่วงเวลาในการพฒันาให้เหมาะสมไมด่งึ
ผู้บริหารและครูออกจากโรงเรียนและห้องเรียน (กลุม่งานคณะกรรมาธิการการศึกษา, 
2552 : 11-15) แนวทางการพฒันาครูดงักลา่วสอดคล้องกบัแนวคิดการพฒันาครูโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based Training : SBT) ซึ่งเป็นกระบวนการพฒันาการเรียนรู้
ของครูที่เน้นการปฏิบัติจริงที่น าลงสู่ห้องเรียน มีการร่วมกันคิด ร่วมกันวางแผน 
การจดัท าหลกัสตูร และร่วมปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ ให้การอบรมและ 
ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเป็นประจ า มีขัน้ตอนการด าเนินงานที่ประกอบด้วยการวางแผน 
การน าไปปฏิบตัิ การตรวจสอบ และการปรับปรุงอย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่อง (สวุิมล 
วอ่งวาณิช, 2546 ; ศศิธร เขียวกอ, 2547) 

จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพฒันาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
พบว่า มีการพฒันาครูทัง้ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชัน้เรียน (สกาวรัตน์ เชยชุ่ม, 
2543; นชุรี ผิวนวล, 2549) การพฒันาสมรรถนะทางวิชาชีพครูและการจดัการเรียนรู้
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ของครูรูปแบบต่าง ๆ (สมจิต สวธนไพบลูย์และคณะ, 2548; เฉลิมชยั พนัธ์เลิศ,2549; 
ร าเพย ภาณสุิทธิกร, 2547) การผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (ชาญณรงค์ ศิริอ าพนัธ์กุล, 
2550) การประเมินตามสภาพจริง (อมรา เขียวรักษา, 2549) และมีการใช้เพื่อพฒันา
สมรรถนะการชีแ้นะของนักวิชาการพี่เลีย้ง ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นงานในหน้าที่ความ
รับผิดชอบของครู และพบว่า  เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาครู ส่วน
รายละเอียดวิธีการกระบวนการในการฝึกอบรมจะมีความหลากหลายแปรไปตามบริบท
ของครู มีความยืดหยุ่นปรับเข้ากบับริบทและความต้องการจ าเป็นของครูได้ การอบรม
โดย ใ ช้ โ ร ง เ ร ีย น เ ป็น ฐ าน  จ ึง เ ป็น ว ิธ ีก า รที ่เ หมา ะสมส า ห ร ับ ก า รพ ัฒนา  
การประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงของครูควบคู่ไปกับงานประจ า (on the job 
training) โดยไม่แยกครูออกจากชัน้เรียน รวมใช้เวลาในการพฒันาที่ค่อนข้างยืดหยุ่น
เหมาะสมกบัการปฏิบตัิงานในสถานศกึษา 
 จากความเป็นมาของปัญหาดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพครูด้านการประเมินสภาพจริงโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  โดยมีโรงเรียน
กรณีศึกษาเป็นสถานศึกษาอาสาสมัคร  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศกึษาพิษณโุลก เขต 2 ซึง่จากผลการประเมินคณุภาพภายนอกของสถานศึกษา 
พบว่า  มีตัวบ่งชีท้ี่อยู่ในระดับพอใช้สองตัวบ่งชี ้ได้แก่ ตัวบ่งชีท้ี่ 6 ประสิทธิผลของ 
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ และตัวบ่งชีท้ี่  8 พัฒนาการของ 
การประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด โดยเฉพาะตัวบ่งชีท้ี่  6 
ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ มีข้อเสนอแนะ 
เพื่อการพฒันาในการประเมินภายนอกรอบที่สองเก่ียวกับการประเมินผลการเรียนรู้  
ของผู้ เรียนวา่ ให้ครูใช้วิธีการวดัผลประเมินผลที่หลากหลายเน้นการประเมินตามสภาพ
จริง เพื่อเปรียบเทียบพฒันาการของผู้ เรียน และน าผลการประเมินไปใช้ในการพฒันา
แผนการจดัการเรียนรู้และพฒันาผู้ เรียน ดงันัน้เพื่อให้เกิดผลเชิงประจกัษ์ในการพฒันา
ครูโรงเรียนกรณีศึกษาโดยที่ไม่ต้องแยกครูออกจากชัน้เรียน การพัฒนาศักยภาพครู 
ด้านการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานจึงเป็นวิธีการที่จะท าให้ครู
โรงเรียนกรณีศึกษาสามารถออกแบบการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงได้        
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สง่ผลให้การจัดการเรียนรู้ที่ท าให้ผู้ เรียนมีคณุลกัษณะพึงประสงค์  โดยก าหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจยัดงันี ้
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวความคดิในการวิจยั 
 
 
 

การพฒันาครูโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน 

การปฏิรูปการศกึษาใน
ทศวรรษทีส่อง 

การประเมินการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกบั 
พระราชบญัญัติการศกึษา
แหง่ชาติ  2542 

ผลการใช้รูปแบบการ
พฒันาศกัยภาพครูด้านการ
ประเมินการเรียนรู้ตาม
สภาพจริงโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน 

รูปแบบการ
พฒันาศกัยภาพ
ครูด้านการ
ประเมินการ
เรียนรู้ตาม
สภาพจริงโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน 

ศกัยภาพครูด้านการ
ประเมินการเรียนรู้ตาม
สภาพจริง 

ความรู้  ทกัษะ  และ
เจตคติตอ่การประเมิน
การเรียนรู้ตามสภาพ
จริง 

คณุภาพการประเมิน
การเรียนรู้ตามสภาพ
จริง 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์หลกัในการพฒันาศกัยภาพครูด้านการประเมิน

การเรียนรู้ตามสภาพจริงโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดยมีวตัถปุระสงค์เฉพาะดงันี  ้
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูด้านการประเมินการเรียนรู้ 

ตามสภาพจริงโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
2. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูด้านการประเมิน 

การเรียนรู้ตามสภาพจริงโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ได้แก่ ความรู้เก่ียวกับการประเมิน 
การเรียนรู้ตามสภาพจริง ทกัษะการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง เจตคติที่มีต่อ 
การประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง และคณุภาพการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยครัง้นีใ้ช้ระเบียบวิธีวิจัยและพฒันา แบ่งขัน้ตอนในการวิจยัออกเป็น
สองระยะ โดยมีขัน้ตอนการวิจยัและวิธีการวิจยัดงันี ้ 

ระยะที่  1 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูด้านการประเมิน 
การเรียนรู้ตามสภาพจริงโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  

ประชากร ประชากรในการวิจัยครัง้นี ้ได้แก่ ผู้ เช่ียวชาญ ได้จากการเลือก 
แบบมีวตัถปุระสงค์ โดยมีความเช่ียวชาญด้านการวิจยัและพฒันาครูหรือการพฒันาครู
ด้านการประเมินการเรียนรู้ จ านวน 5 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ 
1. รูปแบบการพฒันาศกัยภาพครูด้านการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานซึ่งได้จากการสงัเคราะห์เอกสารงานวิจยั ผ่านการวิพากษ์และ
รับรองรูปแบบโดยผู้ เช่ียวชาญ 5 ท่าน โดยโครงสร้างของรูปแบบมีความเหมาะสม 
ระดบัมาก และองค์ประกอบยอ่ยของรูปแบบ ได้แก่ 1) การเตรียมการ 2) การอบรมเชิง
ปฏิบตัิการ 3) การปฏิบตัิการ และ 4) การติดตามผล มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 
ความชดัเจน และความง่ายตอ่การน าไปใช้อยูใ่นระดบัมาก 

2. แบบประเมินรูปแบบการพฒันาศกัยภาพครูด้านการประเมินการเรียนรู้
ตามสภาพจริงโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ 
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ครอบคลมุโครงสร้างและองค์ประกอบย่อย โดยประเมินใน 4 มิติ ได้แก่ 1) ความเหมาะสม 
2) ความเป็นไปได้ 3) ความชัดเจน และ 4) ความง่ายต่อการน าไปใช้ ตรวจสอบ
คณุภาพของแบบประเมินด้านความตรงตามเนือ้หาโดยใช้ดชันี IOC มีค่าอยู่ระหว่าง 
.80-1.00  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ข้อมลูเก่ียวกับรูปแบบการพฒันาศกัยภาพครูด้านการประเมินการเรียนรู้
ตามสภาพจริงโดยใ ช้โรงเ รียนเ ป็นฐานใช้การวิ เคราะห์แบบอุปนัยน า เสนอ 
เป็นภาพประกอบความเรียง 
 2. ข้อมูลเก่ียวกับผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูด้าน 
การประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน วิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย 
และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลความหมายตามเกณฑ์ น าเสนอเป็นตารางประกอบ
ความเรียง 

ระยะที่  2 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูด้าน 
การประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

ประชากร ประชากรในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ บคุลากรของโรงเรียนกรณีศึกษา 
จ านวน 9 คน  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ 
1. แบบวดัความรู้เก่ียวกบัประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง ปรับจากแบบวดั

มโนทศัน์ที่เก่ียวกับการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงของกฤติยา วงศ์ก้อม (2547)  
มีลกัษณะเป็นแบบทดสอบชนิดถกูผิดจ านวน 23 ข้อ เลือกมาใช้เพียง 20 ข้อ ก าหนด
คะแนนเป็นตอบถกูได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน  มีความตรงตามเนือ้หาโดยใช้
ดชันี IOC เท่ากบั .60-1.00 มีค่าความยากง่ายซึ่งค านวณจากสดัสว่นของจ านวนคน 
ที่ตอบถกูอยูร่ะหวา่ง .30-.80 มีคา่อ านาจจ าแนกซึง่ค านวณจากผลต่างระหว่างสดัสว่น
คนตอบถูกในกลุ่มเก่งกบักลุม่อ่อนอยู่ระหว่าง .24-.76 จากนัน้ได้น าไปทดลองใช้กับ
นิสิตภาคพิเศษของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ เ รียน  
การประเมินการเรียนรู้ ตามสภาพจริงมาแล้ว 20 คน มีค่าความเที่ยงเชิงความสอดคล้อง
ภายในจากสตูร KR 20 เทา่กบั .89 
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2. แบบวัดเจตคติที่มีต่อการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง ปรับจาก 
แบบวดัทัศนคติต่อการประเมินการเรียนรู้ของกฤติยา วงศ์ก้อม (2547) มีลกัษณะ 
เป็นแบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดบัจ านวน 15 ข้อ ตรวจสอบคุณภาพ 
ของแบบวดัเจตคติด้านความตรงตามเนือ้หาโดยใช้ดชันี IOC เท่ากบั .80-1.00 มีค่า
อ านาจจ าแนกซึง่ค านวณจากสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกบัคะแนน
รวมของข้อที่เหลือเท่ากบั .52-.85 มีค่าความเที่ยงเชิงความสอดคล้องภายในจากสตูร
แอลฟ่าของครอนบาคเทา่กบั .96 

3. แบบวดัทกัษะการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง มีลกัษณะเป็นเกณฑ์
การให้คะแนนแบบรูบริค 3 ระดบั ครอบคลมุ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การก าหนด
จุดประสงค์การเรียนรู้และสิ่งที่จะประเมิน 2) การก าหนดภาระงานตามสภาพจริง  
3) การก าหนดวิธีการประเมินและผู้ประเมิน 4) การประเมินระหว่างการจดัการเรียนรู้ 
และ 5) การน าเสนอผลการประเมินและการน าผลการประเมินไปใช้ ตรวจสอบคณุภาพ
ของแบบวดัความรู้ด้านความตรงตามเนือ้หาโดยใช้ดชันี IOC เท่ากบั .80-1.00 จากนัน้
ได้น าไปทดลองใช้กับนิสิตภาคพิเศษของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูล
สงครามที่เรียนการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงมาแล้ว โดยมอบหมายงาน
ออกแบบการประเมินการเรียนรู้ให้ท าจ านวน 20 คน มีคา่ความเที่ยงเชิงความสอดคล้อง
ภายในจากสูต รแอลฟ่าของครอนบาคเท่ ากับ  .88 มีค่ าความเที่ ย งของ 
การตรวจให้คะแนนระหว่างผู้ประเมิน 2 คน ซึ่งค านวณจากสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์
สมัพนัธ์แบบเพียร์สนัเทา่กบั .89 

4. แบบวดัคณุภาพการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง มีลกัษณะเป็นมาตร
ประมาณคา่ 5 ระดบั  จ านวน  16 ข้อ  โดยประเมินใน 4 มิติ ตามมาตรฐานการประเมิน
ที่พฒันาโดย Stufflebeam & others (1981) ได้แก่ 1) ประโยชน์จากการประเมิน  
2) ความเป็นไปได้ในการประเมิน 3) ความเหมาะสม และ 4) ความถกูต้อง ตรวจสอบ
คณุภาพของแบบประเมินด้านความตรงตามเนือ้หาโดยใช้ดชันี  IOC  มีค่าอยู่ระหว่าง 
.80-1.00 จากนัน้ได้น าไปทดลองใช้กบันิสติภาคพิเศษของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ราชภฏัพิบลูสงครามที่เรียนการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงมาแล้วโดยมอบหมาย
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งานออกแบบการประเมินการเรียนรู้ให้ท าจ านวน 20 คน มีค่าความเที่ยงเชิง 
ความสอดคล้องภายในจากสตูรแอลฟ่าของครอนบราคเท่ากับ .91 มีค่าความเที่ยง 
ของการตรวจให้คะแนนระหวา่งผู้ประเมิน 2 คน ซึ่งค านวณจากสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์
สมัพนัธ์แบบเพียร์สนัเทา่กบั .84  

5. แบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูด้าน 
การประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีลกัษณะเป็นมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 15 ข้อ ครอบคลุมความพึงพอใจ 5 ด้าน ได้แก่  
1) ความเป็นประโยชน์ 2) ความเป็นไปได้ในทางปฏิบตัิ 3) ความถูกต้องของผล 
การประเมิน 4) ความเหมาะสมของรูปแบบ และ 5) ผลจากการพฒันาตรวจสอบ
คณุภาพของแบบประเมินด้านความตรงตามเนือ้หาโดยใช้ดชันี  IOC  มีค่าอยู่ระหว่าง 
.80-1.00 

การก าหนดวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ข้อมูลความรู้เก่ียวกับประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง  วิเคราะห์เชิง

เปรียบเทียบก่อนกับหลังการได้รับการพัฒนาตามรูปแบบการพัฒนาศักยภาพครู 
ด้านการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใช้การวิเคราะห์
เปรียบเทียบความแตกตา่งของค่าเฉลี่ยด้วยการทดสอบวิลคอกซนั น าเสนอเป็นตาราง
ประกอบความเรียง 

2. ข้อมูลเจตคติและทักษะการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงใช้ 
การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยกบัเกณฑ์ร้อยละ 75 และ 70 ด้วย
การทดสอบวิลคอกซนั น าเสนอเป็นตารางประกอบความเรียง 

3. ข้อมูลคุณภาพการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง และความพึงพอใจ 
ที่มีต่อรูปแบบการพฒันาศกัยภาพครูด้านการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลความหมายตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด น าเสนอเป็นตารางประกอบความเรียง 
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ผลการวิจัย 
 1.รูปแบบการพฒันาศกัยภาพครูด้านการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนกรณีศึกษา ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก  
4 องค์ประกอบ ได้แก่ การเตรียมการ การอบรมเชิงปฏิบตัิการ การปฏิบตัิการ และ  
การติดตามผล  โดยองค์ประกอบย่อยที่ 1 การเตรียมการ ประกอบด้วย การส ารวจ
สภาพก่อนการพัฒนา การก าหนดเป้าหมายการพัฒนา การก าหนดวิธีการพัฒนา 
องค์ประกอบย่อยที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบตัิการ ประกอบด้วย  การวางแผนการอบรม 
การอบรมเชิงปฏิบตัิการ และการประเมินการอบรมเชิงปฏิบตัิการ องค์ประกอบยอ่ยที่ 3 
การปฏิบัติการ ประกอบด้วย การออกแบบการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง  
การประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง การประเมินคุณภาพการประเมินการเรียนรู้  
ตามสภาพจริง องค์ประกอบย่อยที่ 4 การติดตามผล ประกอบด้วย การน าเสนอผล 
การพฒันา  และการตรวจสอบผลกบัเปา้หมายการพฒันา รายละเอียดดงัภาพท่ี 2 
 

 
 
ภาพ 2 รูปแบบการพัฒนาศกัยภาพครูด้านการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง  
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
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โดยผลการประเมินรับรองรูปแบบเมื่อพิจารณาเชิงโครงสร้าง พบว่า มีความเหมาะสม
อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.20 - 4.40 สว่นเบี่ยงเบนอยู่ระหว่าง .45-.55 
โดยมีคา่เฉลีย่โครงสร้างในภาพรวมและโครงสร้างขององค์ประกอบย่อยการปฏิบตัิการ
มากที่สดุเทา่กบั 4.40 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน .55 รายละเอียดดงัตาราง 1 
 
ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายค่าเฉลี่ย  

ความ เหมาะสมของ โค รงส ร้ า ง รูปแบบกา รพัฒนาศักยภาพค รู 
ด้านการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

 

โครงสร้าง   S.D. การแปล
ความหมาย 

โครงสร้างของรูปแบบการพฒันาศกัยภาพครูด้านการประเมิน
การเรียนรู้ตามสภาพจริงโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ประกอบด้วย 
4 องค์ประกอบ ได้แก่ การเตรียมการ การอบรมเชิงปฏิบตัิการ 
การปฏิบตัิการ และการติดตามผล 

4.40 .55 มีความเหมาะสม
มาก 

การเตรียมการ ประกอบด้วย การส ารวจสภาพก่อนการพฒันา 
การก าหนดเปา้หมายการพฒันา การก าหนดวิธีการพฒันา   

4.20 .45 มีความเหมาะสม
มาก 

การอบรมเชิงปฏิบตัิการ ประกอบด้วย การวางแผนการอบรม  
การอบรมเชิงปฏิบตัิการ และการประเมินการอบรมเชิงปฏิบตัิการ  

4.20 .45 มีความเหมาะสม
มาก 

การปฏิบตัิการ  ประกอบด้วย  การออกแบบการประเมิน  
การประเมิน และการประเมินคณุภาพการประเมินการเรียนรู้
ตามสภาพจริง  

4.40 .55 มีความเหมาะสม
มาก 

การติดตามผล  ประกอบด้วย  การน าเสนอผลการพฒันา  
และตรวจสอบผลกบัเปา้หมายการพฒันา 

4.20 .45 มีความเหมาะสม
มาก 

เกณฑ์การแปลความหมาย 1.00-1.50=นอ้ยทีส่ดุ 1.51-2.50=นอ้ย 2.51-3.50=ปานกลาง 
3.51-4.50=มาก 4.51-5.00=มากทีส่ดุ 
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 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมแตล่ะองค์ประกอบยอ่ย พบวา่ มีความเหมาะสม 
ความเป็นไปได้ ความชัดเจน และความง่ายต่อการน าไปใช้อยู่ในระดบัมาก โดยการ
เตรียมการมีคา่เฉลีย่ความเหมาะสมและความชดัเจนสงูสดุเทา่กบั 4.22 (สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั .18) และ 4.20 (สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .18) การอบรมเชิง
ปฏิบตัิการมีค่าเฉลี่ยความเป็นไปได้และความง่ายต่อการน าไปใช้สูงสดุเท่ากับ 4.33 
(สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .53) และ 4.20 (สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .51) 
รายละเอียดดงัตาราง 2 
 
ตาราง 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายค่าเฉลี่ย 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความชดัเจน และความง่ายต่อการน าไปใช้
ขององค์ประกอบยอ่ย  

 

องค์ 
ประกอบ
ย่อย 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความชดัเจน 
ความง่ายตอ่ 
การน าไปใช้ 

  SD 
ความ
หมาย   S.D 

ความ
หมาย   S.D 

ความ
หมาย   S.D 

ความ
หมาย 

การ
เตรียมการ 

4.20 .18 มาก 4.13 .18 มาก 4.20 .18 มาก 4.07 .28 มาก 

การอบรม
เชิง
ปฏิบตักิาร 

4.13 .30 มาก 4.33 .53 มาก 4.07 .37 มาก 4.20 .51 มาก 

การ
ปฏิบตักิาร  

4.13 .38 มาก 4.27 .43 มาก 4.13 .38 มาก 4.07 .64 มาก 

การตดิตามผล 3.90 .22 มาก 4.10 .65 มาก 4.10 .42 มาก 4.00 .35 มาก 

เกณฑ์การแปลความหมาย 1.00-1.50=นอ้ยทีส่ดุ 1.51-2.50=นอ้ย 2.51-3.50=ปานกลาง 
3.51-4.50=มาก 4.51-5.00=มากทีส่ดุ 
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2. ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูด้านการประเมินการเรียนรู้ 
ตามสภาพจริงโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมีดงันี ้

 2.1 ครูโรงเรียนกรณีศึกษามีความรู้เก่ียวกบัประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง
หลงัและก่อนการฝึกอบรมเท่ากบั 17.22 (สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.09) และ 11.78 
(ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.79) เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้  
การทดสอบวิลคอกซนั พบวา่ ความรู้เก่ียวกบัการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงหลงั
การฝึกอบรมสงูกวา่ก่อนฝึกอบรมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ .01 รายละเอียดดงั
ตาราง 3 

 
ตาราง 3 คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผลการทดสอบคา่เฉลีย่ความรู้เก่ียวกบั

การประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงก่อนกบัหลงัการฝึกอบรม  
 

ความรู้เก่ียวกบั
การประเมินการ
เรียนรู้ตามสภาพ

จริง 

  S.D. 
หลงัฝึกอบรม-
ก่อนฝึกอบรม 

N rank 
Sum of 

rank 
Z p 

ก่อนการฝึกอบรม 11.78 1.79 negative 
rank 

0a 0 0 -2.675c .0035* 

หลงัการฝึกอบรม 17.22 1.09 positive rank 9b 5 45   

   total 9     

aหลงัฝึกอบรม<ก่อนฝึกอบรม  bหลงัฝึกอบรม>ก่อนฝึกอบรม  cbased on negative rank 

 
2.2 ครูโรงเรียนกรณีศกึษามีเจตคติตอ่การประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงโดย

ใช้โรงเรียนเป็นฐานหลงัการฝึกอบรมเท่ากบั 4.20 (สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน .23) ซึ่งสงู
กว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 (3.75 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .01 รายละเอียดดงัตาราง 4 
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ตาราง 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผลการทดสอบค่าเฉลี่ยเจตคติต่อ  

การประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงหลงัการฝึกอบรมกบัเกณฑ์ร้อยละ 75 
 

เจตคติตอ่
การประเมิน
การเรียนรู้
ตามสภาพ

จริง 

  S.D. 

หลงั
ฝึกอบรม-
เกณฑ์ 
3.75 

N rank Sum of rank Z p 

เกณฑ์ร้อยละ 
75 

3.75 0 negative 
rank 

0a 0 0 -2.668c .0040* 

หลงัการ
ฝึกอบรม 

4.20 .23 positive 
rank 

9b 5 45   

   total 9     

aหลงัฝึกอบรม < 3.75      bหลงัฝึกอบรม < 3.75  cbased on negative rank 

 
2.3 ครูโรงเรียนกรณีศกึษามีทกัษะการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงหลงัการ

ฝึกอบรมเท่ากบั 14.11 (สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน .78) สงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 (10.50 
จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 รายละเอียดดงั
ตาราง 5 
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ตาราง 5 ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผลการทดสอบค่าเฉลี่ยทักษะ 
การประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงการฝึกอบรมกบัเกณฑ์ร้อยละ 70 

 

ทกัษะการประเมิน
การเรียนรู้ตามสภาพ

จริง 
  S.D. 

หลงัฝึกอบรม-
ก่อนฝึกอบรม 

N rank 
Sum of 

rank 
Z p 

เกณฑ์ร้อยละ 70 10.50 0 negative rank 9a 0 1 -2.701c .0035* 

หลงัการฝึกอบรม 14.11 .78 positive rank 0b 5 45   

   total 9     

aหลงัฝึกอบรม <10.50      bหลงัฝึกอบรม <10.50cbased on negative rank 
 

2.4 คณุภาพการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงของครูโรงเรียนกรณีศึกษา
โดยพิจารณาจากผลงานการออกแบบการประเมินการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากมีค่าเฉลี่ย 4.12 (สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน .37) โดยมีค่าเฉลี่ยด้านความเหมาะสม
ของการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงสูงสุด รองลงมาคือ  ด้านความเป็นไปได้ 
ในการปฏิบตัิจริง และด้านความถกูต้องมีค่าเฉลี่ย 4.22 (สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน .48) 
4.14 (สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน .42) 4.11 (สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน .50) ตามล าดบั 
รายละเอียดดงัตาราง 6 
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ตาราง 6 ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายค่าเฉลี่ยคณุภาพ
การประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงของครูโรงเรียนกรณีศกึษา 

 

คณุภาพการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
  

S.D. การแปล
ความหมาย 

1.  ด้านความเป็นประโยชน์ 4.00 .40 ระดบัมาก 

2.  ความเป็นไปได้ในการปฏบิตัิจริง 4.14 .42 ระดบัมาก 

3.  ด้านความเหมาะสม 4.22 .48 ระดบัมาก 

4.  ด้านความถกูต้อง 4.11 .50 ระดบัมาก 

คณุภาพการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงโดยรวม 4.12 .37 ระดบัมาก 

เกณฑ์การแปลความหมาย 1.00-1.50=นอ้ยทีส่ดุ 1.51-2.50=นอ้ย 2.51-3.50=ปานกลาง 
3.51-4.50=มาก 4.51-5.00=มากทีส่ดุ 

 
2.5 ครูโรงเรียนกรณีศกึษามีความพงึพอใจที่มีตอ่รูปแบบการพฒันาศกัยภาพครู

ด้านการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานอยู่ในระดับมาก  
มีคา่เฉลีย่ 4.10 (สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน .15) โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านความถกูต้อง
ของผลการประเมินมากที่สดุ  รองลงมาคือด้านความเหมาะสมของรูปแบบการพฒันา
ศักยภาพครู และความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของรูปแบบการพัฒนาศักยภาพครู  
มีคา่เฉลีย่ 4.22 (สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน .53) 4.19 (สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน .56) 4.15 
(สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน .34) ตามล าดบั รายละเอียดดงัตาราง 7 
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ตาราง  7 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายค่าเฉลี่ย  
  ความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูด้านการประเมิน 
  การเรียนรู้ตามสภาพจริงโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

 

คณุภาพการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
  

S.D
. 

การแปล
ความหมาย 

1.  ความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการพฒันาศกัยภาพครู 3.96 .56 ระดบัมาก 

2.  ความเป็นไปได้ในทางปฏบิตัิของรูปแบบการพฒันาศกัยภาพครู 4.15 .34 ระดบัมาก 

3.  ด้านความถกูต้องของผลการประเมิน 4.22 .53 ระดบัมาก 

4.  ด้านความเหมาะสมของรูปแบบการพฒันาศกัยภาพครู 4.19 .56 ระดบัมาก 

5.  ด้านผลของการพฒันาศกัยภาพครู 4.00 .37 ระดบัมาก 

ความพงึพอใจที่มีตอ่รูปแบบการพฒันาศกัยภาพครูฯ 4.10 .15 ระดบัมาก 

เกณฑ์การแปลความหมาย 1.00-1.50=นอ้ยทีส่ดุ 1.51-2.50=นอ้ย 2.51-3.50=ปานกลาง 
3.51-4.50=มาก 4.51-5.00=มากทีส่ดุ 

 
สรุปและอภปิรายผล 
 สรุปผล 
 ผลผลิตจากการวิจัยและพัฒนาศักยภาพครูด้านการประเมินการเรียนรู้  
ตามสภาพจริงโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานครัง้นี ไ้ด้ รูปแบบการพัฒนาศักยภาพครู 
ด้านการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ประกอบด้วย
องค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ คือ การเตรียมการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ  
การปฏิบตัิการ และการติดตามผล ซึง่มีความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบ
ย่อยอยู่ในระดบัมากและมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความชดัเจน ความง่ายต่อ
การน าไปใช้ของแต่ละองค์ประกอบย่อยอยู่ในระดับมากเช่นกัน  รูปแบบการพัฒนา
ศกัยภาพครูดงักล่าวสามารถน าไปใช้ในการพฒันาครูให้มีความรู้ เจตคติ และทกัษะ
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การประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง  ซึ่งยืนยนัได้จากผลการใช้รูปแบบที่พบว่า ครู
โรงเรียนกรณีศกึษามีความรู้เก่ียวกบัประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงหลงัการฝึกอบรม
สูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีเจตคติที่มีต่อ 
การประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงหลงัการฝึกอบรมสงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 75 มีทกัษะ
การประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงหลงัการฝึกอบรมสงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 70 คณุภาพ
การประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงของครูโดยพิจารณา จากผลงานการออกแบบ  
การประเมินการเรียนรู้ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และนอกจากนีค้รูยงัมีความพงึพอใจ
ที่มีต่อรูปแบบการพฒันาศกัยภาพครูด้านการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานอยูใ่นระดบัมาก 
 อภปิรายผล 

 1. รูปแบบการพฒันาศกัยภาพครูด้านการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนกรณีศึกษา ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 4 
องค์ประกอบ คือ การเตรียมการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติการ และ  
การติดตามผล โดยโครงสร้างของรูปแบบมีความเหมาะสมระดบัมาก และองค์ประกอบ
ย่อยของรูปแบบมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความชัดเจน และความง่ายต่อ  
การน าไปใช้อยู่ในระดบัมาก สอดคล้องกบัผลการวิจยัของร าเพย ภาณสุิทธิกร (2547) 
ท่ีวิจัยเร่ืองการศึกษาผลสัมฤทธ์ิของการฝึกอบรมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เร่ือง
กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ ที่พบว่า การฝึกอบรม
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานควรประกอบไปด้วย 1) การประเมินความต้องการจ าเป็นทัง้ 
การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 2) การฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ 3) การน า
ความรู้ไปใช้ในการปฏิบตัิ และ  4) การนิเทศติดตามผล นอกจากนีย้งัสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของเฉลิมชัย พนัธ์เลิศ (2549) ที่วิจัยเร่ือง การพฒันากระบวนการเสริม
สมรรถภาพการชีแ้นะของนกัวิชาการพี่เลีย้งโดยใช้การเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ใน
การอบรมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  ซึ่งในการอบรมประกอบด้วย การเตรียมการ การ
ด าเนินการชีแ้นะและสะท้อนผล และการสรุปผลและทบทวนการท างาน  และยัง
สอดคล้องกบัผลการวิจยัของอมรา  เขียวรักษา (2549) ที่วิจยัเร่ือง การพฒันาหลกัสตูร
ฝึกอบรมเร่ืองการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานส าหรับครู
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วิทยาศาสตร์ประถมศกึษาที่มีกระบวนการฝึกอบรม 5 ขัน้ ได้แก่ การตรวจสอบฐานเดิม 
การสร้างเสริมสิ่งใหม่ การให้ลงมือท า การได้น าไปใช้และการให้ภายในประเมิน 
ผลการวิจยัครัง้นีเ้ป็นไปตามแนวคิดการฝึกอบรมเป็นฐาน (School Based Training : 
SBT) เป็นกระบวนการพฒันาการเรียนรู้ของครูในการพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้
และพฒันาคณุภาพผู้ เรียน วิธีการฝึกอบรมเน้นการปฏิบตัิจริงที่น าลงสูห้่องเรียน มีการ
ร่วมกันคิดร่วมกันวางแผนการจัดท าหลักสูตรและปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหวา่งผู้ให้และผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเป็นประจ า  เพื่อช่วยกนัแก้ปัญหาหรือพฒันาการ
เรียนรู้ของผู้ เรียนอยา่งตอ่เนื่อง มีกิจกรรมและสือ่สารจดัการเรียนการสอน การพฒันาครู
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมีขัน้ตอนการด าเนินงานที่ประกอบด้วยการวางแผน การน าไป
ปฏิบตัิ การตรวจสอบ และการปรับปรุงอยา่งสม ่าเสมอและต่อเนื่อง (สวุิมล ว่องวาณิช, 
2546; ศศิธร เขียวกอ, 2547) 

 2. ครูโรงเรียนกรณีศึกษามีความรู้เก่ียวกบัประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง
หลงัการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .01 มี
ทกัษะการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงหลกัการฝึกอบรมสงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 70 มี
เจตคติที่มีต่อการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานหลัง  
การฝึกอบรมสงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 75 คณุภาพการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงของ
ครูโรงเรียนกรณีศึกษาโดยพิจารณาจากผลงานการออกแบบการประเมินการเรียนรู้ใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  และมีความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการพฒันาศกัยภาพครู
ด้านการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานอยู่ในระดับมาก
สอดคล้องกับผลการวิจัยของร าเพย ภาณุสิทธิกร (2547) ที่วิจัยเร่ืองการศึกษา
ผลสมัฤทธ์ิของการฝึกอบรมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เร่ืองกระบวนการเรียนการสอนโดย
ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ ท่ีพบว่า หลงัการฝึกอบรมครูมีผลสมัฤทธ์ิเนือ้หาสูง
กว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 สอดคล้องกับการวิจัยของศศิธร เขียวกอ (2548) ที่วิจัยเร่ือง  
การพัฒนาสมรรถภาพครูด้านการประเมินส าหรับครูโรงเ รียนประถมศึกษา  
การเปรียบเทียบผลการฝึกอบรมระหว่างการฝึกอบรมแบบดัง้เดิมกับแบบใช้โรงเรียน
เป็นฐาน พบว่า ครูมีค่าเฉลี่ยสมรรถภาพด้านการประเมินการเรียนรู้สงูขึน้ มีเจตคติต่อ
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การท างานด้านการประเมิน และยอมรับความสามารถของตนเองสงูขึน้ สอดคล้องกบั
การวิจัยของสมจิต สวธนไพบูลย์และคณะ (2548) ท าการวิจัยเร่ือง การพัฒนาชุด
ฝึกอบรมการวิเคราะห์หลักสูตรที่ใช้โรงเรียนเป็นฐานด้วยรูปแบบพัฒนาสมรรถนะ  
ทางวิชาชีพครูและการวิจยั  พบว่า  ครูมีความรู้หลงัการอบรมสงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70  
มีสมรรถนะด้านการปฏิบตัิการและคณุลกัษณะทางเจตคติต่อวิชาชีพครูหลงัการอบรม
สงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 70 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 เหตทุี่เป็นเช่นนีเ้นื่องจาก
การฝึกอบรมโดยเน้นที่เป็นการฝึกอบรมครูที่จัดขึน้ในโรงเรียน มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถของครูในการพฒันากระบวนการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ 
เพื่อให้เกิดผู้ เรียนมีคุณภาพ  เป็นการฝึกอบรมที่ตอบสนองปัญหาและความต้องการ
ของครู มีการฝึกอบรมที่เน้นการฝึกปฏิบตัิจริงในวิถีการท างานของครู มีการติดตามผล
เชิงกัลยาณมิตร  มีขัน้ตอนหรือกระบวนการประเมินครบวงจรโดยใช้วงจรคุณภาพ 
PDCA (P : plan D : do  C : check  A : act)  (ส านกัเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ, 
2547)  อีกทัง้เป็นการร่วมมือกนัระหวา่งผู้ให้การอบรมและผู้ รับการอบรม 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอในการน าผลการวิจยัไปใช้ มีดงันี ้
1. รูปแบบการพัฒนาศกัยภาพครูด้านการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เป็นผลผลิตวิจัยที่ส าคัญครัง้นี  ้ซึ่งเป็นรูปแบบการพัฒนา
ศกัยภาพครูที่ควบคู่ไปกับการปฏิบตัิงาน ยืดหยุ่นกับบริบท ดงันัน้หน่วยงานที่มีส่วน
เก่ียวข้องกบัการพฒันาครูจึงควรน าไปใช้ให้เกิดผลเชิงปฏิบตัิ  

2. นอกจากการพัฒนาครูด้านการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงแล้ว  
ยงัสามารถประยกุต์ใช้เป็นแนวทางในการพฒันาศกัยภาพครูส าหรับส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษา สถาบนัอดุมศกึษา สถานศกึษา หรือหนว่ยงานท่ีสว่นเก่ียวข้องกบัการพฒันา
ครูได้ควรสนับสนุนให้ครูทุกคนในโรงเรียนได้รับการพัฒนาในรูปแบบเดียวกัน และ  
มีการขยายผลไปยงัโรงเรียนอื่น ๆ 
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และมีข้อเสนอแนะในท าวจิยัตอ่ไป  ดงันี ้
1. ควรมีการวิจัยและพัฒนาการฝึกอบรมเป็นฐานในบริบทโรงเรียนที่มีขนาด

แตกต่างกัน  หรือในวฒันธรรมองค์กรที่แตกต่างกัน  เพื่อให้ได้ผลเชิงประจักษ์ที่สะท้อน
ความเฉพาะเจาะจงในทางปฏิบตัิ 

2. ควรมีการฝึกอบรมครูผู้น าในกระบวนการฝึกอบรมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
ลกัษณะเครือขา่ยเพื่อให้เกิดผลเชิงขยายผล 
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