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การวิ จั ย ครั ง้ นี ม้ ี วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พัฒ นาศั ก ยภาพครู ด้ านการประเมิ น
การเรี ย นรู้ ตามสภาพจริ ง โดยใช้ โรงเรี ย น เป็ น ฐานกลุ่ม เป้ า หมายเป็ น ครู โ รงเรี ย น
กรณี ศึ ก ษา 9 คน เครื่ อ งมื อ การวิ จั ย ได้ แ ก่ รู ป แบบการพัฒ นาศัก ยภาพครู ด้ าน
การประเมิ น การเรี ย นรู้ ตามสภาพจริ ง โดยใช้ โรงเรี ย นเป็ นฐานแบบวั ด ความรู้
เจตคติ และทัก ษะการประเมิ น การเรี ย นรู้ ตามสภาพจริ ง แบบประเมิ น คุ ณ ภาพ
การประเมิ น การเรี ย นรู้ ตามสภาพจริ ง และแบบวัด ความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ รู ป แบบ
การพัฒ นาศัก ยภาพครู ด้ า นการประเมิ น การเรี ย นรู้ ตามสภาพจริ ง โดยใช้ โรงเรี ย น
เป็ นฐานวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบวิลคอกซัน
ผลการวิ จัย พบว่ า 1) รู ป แบบการพัฒ นาศัก ยภาพครู ด้ า นการประเมิ น การเรี ย นรู้
ตามสภาพจริ งโดยใช้ โรงเรี ยนเป็ นฐานมี 4 องค์ประกอบ ได้ แก่ การเตรี ยมการการอบรม
เชิงปฏิบตั ิการ การปฏิบตั ิการ และการติดตามผล โดยโครงสร้ างของรูปแบบมีความเหมาะสม
ระดับมาก และองค์ประกอบย่อยของรู ปแบบมีความเหมาะสมความเป็ นไปได้ ความชัดเจน
และความง่ายต่อการนาไปใช้ อยู่ในระดับมาก 2) ครู มีความรู้ หลังการฝึ กอบรมสูงกว่า
ก่อนการฝึ กอบรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 มีเจตคติหลังการฝึ กอบรม
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 มีทกั ษะหลังการฝึ กอบรมสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 คุณภาพ
การประเมินการเรี ยนรู้ตามสภาพจริ ง และความพึงพอใจที่มีตอ่ รูปแบบอยูใ่ นระดับมาก
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คาสาคัญ : การพัฒนาศักยภาพครู การพัฒนาโดยใช้ โรงเรี ยนเป็ นฐาน การประเมิน
การเรี ยนรู้ตามสภาพจริ ง
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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บทนา
การประเมินการเรี ยนรู้ ตามสภาพจริ ง (Authentic assessment) เป็ นการประเมิน
ทางเลือกใหม่ที่สอดคล้ องกับ ธรรมชาติข องการเรี ยนรู้ ที่เ น้ นผู้เรี ยนเป็ น สาคัญ และ
ก่อให้ เกิดการพัฒนาผู้เรี ยนอย่างแท้ จริ ง เนื่องจากเป็ นกระบวนการประเมินที่สอดแทรก
ไปกับกระบวนการเรี ยนการสอนเพื่อ ประเมิน ความก้ า วหน้ าของผู้เ รี ย นด้ วยวิธี การ
ที่หลากหลายผ่านการปฏิบตั ิงานที่สอดคล้ องกับประสบการณ์ในโลกแห่งความเป็ นจริ ง
(Pickett & Dodge, 2001 : 1) เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนแสดงออกซึง่ ความเข้ าใจและทักษะการคิด
ที่ซบั ซ้ อนในการทางาน (Cardler, 1991 : 20-26) ท่ามกลางกระแสความต้ องการของสังคม
ที่ขานรับการปฏิรูปการประเมินการเรี ยนรู้ หากแต่ในทางปฏิบตั ิพบว่า แม้ ว่าหน่วยงาน
ต้ นสังกัดได้ ดาเนินการให้ ความรู้ เกี่ยวกับการประเมิน การเรี ยนรู้ ตามสภาพจริ ง แต่ครู
ยังใช้ การประเมินการเรี ยนรู้แนวนี ้ไม่มากนัก และมีข้อสรุปที่นา่ สนใจหลายประการ ได้ แก่
1) ครู ประเมินการเรี ยนรู้ แยกเป็ นคนละส่วนกับการเรี ยนการสอน ผู้เรี ยนไม่มีส่วนร่ วม
ในการวางแผน และไม่ได้ รับรู้ ว่าจะมีการประเมินตามที่ครู กาหนด 2) มีการตังคณะกรรมการ
้
กาหนดวิธีการประเมินการเรี ยนรู้และสัดส่วนของคะแนนโดยที่ครูสว่ นใหญ่ไม่มีสว่ นร่ วม
3) ครูใช้ วิธีการประเมินหลายวิธีแต่ทกุ วิธีเป็ นการประเมินโดยครู 4) ครู จดั ทาแบบฟอร์ ม
ประเมินการเรี ยนรู้ จานวนมากเกินความจาเป็ น 5) ครู บางคนไม่ยอมรับผลการประเมิน
โดยเพื่อนครู 6) ครู บางโรงเรี ยนลดเกณฑ์การประเมิน เพราะเข้ าใจผิดว่าเป็ นวิธีการ
ที่ถกู ต้ องในการประเมินการเรี ยนรู้ 7) ครู และโรงเรี ยนไม่นาผลการประเมินการเรี ยนรู้
ไปใช้ ประโยชน์ 8) ครู ประเมินการเรี ยนรู้ แบบไม่ต่อเนื่องทาให้ ไม่เห็นภาพพัฒนาการ
จุดอ่อน จุดแข็งของนักเรี ยนที่สมบูรณ์ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2545)
การศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการประเมินการเรี ยนรู้ ตามสภาพจริ ง พบว่า
เป็ นวิธีการที่มีความยืดหยุ่นเหมาะสาหรับการประเมินการเรี ยนรู้ ในชัน้ เรี ยนที่ม่งุ เน้ น
การประเมินเพื่อพัฒนา การประเมินตามสภาพจริ งเป็ นทางเลือกที่นามาเติมเต็มกับ
การประเมินด้ วยวิธีการทดสอบแบบเดิม (สายฝน แสนใจพรม, 2554; Fuller, 1994)
ปี ที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถนุ ายน 2560

4

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

และยัง มี ก ารใช้ เพื่ อ เป็ นกลไกพัฒ นานัก ศึ ก ษาให้ มี ทัก ษะการประเมิ น การเรี ย นรู้
ตามสภาพจริ งด้ วย (Adams, 1996) ส่วนการพัฒนาครู ด้านการประเมินการเรี ยนรู้
ตามสภาพจริ ง พบว่า มีทงการพั
ั้
ฒนาคูม่ ือเพื่อให้ ครู ศึกษาด้ วยตนเอง (วินยั บัวแดง, 2547)
มีการอบรมเชิงปฏิบตั ิการการประเมินการเรี ยนรู้ตามสภาพจริ ง (ทรงศิลป์ ศรี ธรราษฎร์ , 2552)
มีการประยุกต์ใช้ วิธีวิทยาการวิจยั อาทิ วิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่ วม (รัตนะ บัวสนธ์ ,
2550) และการประเมินเสริ มพลังอานาจ (กฤติยา วงศ์ก้อม, 2547) มาเป็ นกลไกพัฒนา
การประเมินการเรี ยนรู้ ตามสภาพจริ งของครู ซึ่งสามารถพัฒนาครู ให้ มีความรู้ ความเข้ าใจ
และมีทักษะการประเมินการเรี ยนรู้ ตามสภาพจริ งได้ มีข้อสังเกตบางประการที่เป็ น
ปั ญหาอุปสรรคในการพัฒนาครู คือ เวลาของครูคอ่ นข้ างน้ อยหากมีการอบรมระยะยาว
จะท าให้ ต้ อ งทิ ง้ ชัน้ เรี ย นส่ง ผลต่ อ การเรี ย นรู้ ของนัก เรี ย น ครู มี ง านอื่ น รั บ ผิ ด ชอบ
ค่อนข้ างมาก (กฤติยา วงศ์ก้อม, 2547; รัตนะ บัวสนธ์, 2550)
การจัดระบบพัฒนาครู ประจาการที่ปฏิบตั ิงานอยู่หลายแสนคนในปั จจุบัน
อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอเป็ นเรื่ องที่มีความสาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการเตรียมผู้ทจี่ ะ
เข้ า สู่ระบบมาเป็ น ครู พัน ธุ์ ใหม่ ควรมี ก ารเพิ่ ม พูน ความรู้ ความสามารถและทัก ษะ
ในการปฏิบตั ิงานตามหน้ าที่ของครูโดยกาหนดช่วงเวลาในการพัฒนาให้ เหมาะสมไม่ดงึ
ผู้บริ หารและครู ออกจากโรงเรี ยนและห้ องเรี ยน (กลุม่ งานคณะกรรมาธิการการศึกษา,
2552 : 11-15) แนวทางการพัฒนาครูดงั กล่าวสอดคล้ องกับแนวคิดการพัฒนาครูโดยใช้
โรงเรี ยนเป็ นฐาน (School-Based Training : SBT) ซึ่งเป็ นกระบวนการพัฒนาการเรี ยนรู้
ของครู ที่ เ น้ นการปฏิ บัติ จ ริ ง ที่ น าลงสู่ห้ อ งเรี ย น มี ก ารร่ ว มกัน คิ ด ร่ ว มกัน วางแผน
การจัดทาหลักสูตร และร่ วมปรึ กษาหารื อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ระหว่างผู้ให้ การอบรมและ
ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมเป็ นประจา มีขนตอนการด
ั้
าเนินงานที่ประกอบด้ วยการวางแผน
การนาไปปฏิบตั ิ การตรวจสอบ และการปรับปรุ งอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง (สุวิมล
ว่องวาณิช, 2546 ; ศศิธร เขียวกอ, 2547)
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาครู โดยใช้ โรงเรี ยนเป็ นฐาน
พบว่า มีการพัฒนาครู ทงั ้ ด้ านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชัน้ เรี ยน (สกาวรั ตน์ เชยชุ่ม ,
2543; นุชรี ผิวนวล, 2549) การพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครู และการจัดการเรี ยนรู้
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ของครู รูปแบบต่าง ๆ (สมจิต สวธนไพบูลย์และคณะ, 2548; เฉลิมชัย พันธ์ เลิศ,2549;
ราเพย ภาณุสิทธิกร, 2547) การผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน (ชาญณรงค์ ศิริอาพันธ์ กุล,
2550) การประเมินตามสภาพจริ ง (อมรา เขียวรักษา, 2549) และมีการใช้ เพื่อพัฒนา
สมรรถนะการชี แ้ นะของนัก วิ ช าการพี่ เ ลี ย้ ง ซึ่ ง ส่ว นใหญ่ เป็ น งานในหน้ า ที่ ค วาม
รั บ ผิ ด ชอบของครู และพบว่ า เป็ น วิ ธี ก ารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการพัฒ นาครู ส่ว น
รายละเอียดวิธีการกระบวนการในการฝึ กอบรมจะมีความหลากหลายแปรไปตามบริ บท
ของครู มีความยืดหยุ่นปรับเข้ ากับบริ บทและความต้ องการจาเป็ นของครู ได้ การอบรม
โด ย ใ ช้ โ ร ง เ รี ย น เ ป็ น ฐ า น จึง เ ป็ น วิธ ี ก า ร ที ่เ ห ม า ะ ส ม ส า ห รั บ ก า ร พ ัฒ น า
การประเมิน การเรี ยนรู้ ตามสภาพจริ ง ของครู ควบคู่ไปกับงานประจา (on the job
training) โดยไม่แยกครู ออกจากชันเรี
้ ยน รวมใช้ เวลาในการพัฒนาที่ค่อนข้ างยืดหยุ่น
เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานในสถานศึกษา
จากความเป็ น มาของปั ญหาดังกล่า วจึ ง เป็ น ที่ ม าของการวิ จัย และพัฒ นา
ศัก ยภาพครู ด้ า นการประเมิ น สภาพจริ ง โดยใช้ โรงเรี ย นเป็ น ฐาน โดยมี โ รงเรี ย น
กรณี ศึ ก ษาเป็ น สถานศึ ก ษาอาสาสมัค ร สัง กัด ส านัก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ซึง่ จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
พบว่า มีตัวบ่งชี ท้ ี่อยู่ในระดับพอใช้ สองตัวบ่งชี ้ ได้ แก่ ตัวบ่งชี ท้ ี่ 6 ประสิทธิ ผลของ
การจัด การเรี ย นการสอนที่ เ น้ นผู้เ รี ย นเป็ น สาคัญ และตัว บ่ง ชี ท้ ี่ 8 พัฒนาการของ
การประกัน คุณ ภาพภายในโดยสถานศึ ก ษาและต้ นสัง กัด โดยเฉพาะตัว บ่ ง ชี ท้ ี่ 6
ประสิ ท ธิ ผลของการจัด การเรี ย นการสอนที่ เ น้ น ผู้เ รี ย นเป็ น สาคัญ มี ข้ อ เสนอแนะ
เพื่อการพัฒนาในการประเมินภายนอกรอบที่สองเกี่ยวกับการประเมินผลการเรี ยนรู้
ของผู้เรี ยนว่า ให้ ครูใช้ วิธีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลายเน้ นการประเมินตามสภาพ
จริ ง เพื่อเปรี ยบเทียบพัฒนาการของผู้เรี ยน และนาผลการประเมินไปใช้ ในการพัฒนา
แผนการจัดการเรี ยนรู้และพัฒนาผู้เรี ยน ดังนันเพื
้ ่อให้ เกิดผลเชิงประจักษ์ ในการพัฒนา
ครู โรงเรี ยนกรณีศึกษาโดยที่ไม่ต้องแยกครู ออกจากชัน้ เรี ยน การพัฒนาศักยภาพครู
ด้ านการประเมินการเรี ยนรู้ตามสภาพจริ งโดยใช้ โรงเรี ยนเป็ นฐานจึงเป็ นวิธีการที่จะทาให้ ครู
โรงเรี ย นกรณี ศึ ก ษาสามารถออกแบบการประเมิ น การเรี ย นรู้ ตามสภาพจริ ง ได้
ปี ที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถนุ ายน 2560
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ส่งผลให้ การจัดการเรี ยนรู้ ที่ทาให้ ผ้ เู รี ยนมีคณ
ุ ลักษณะพึงประสงค์ โดยกาหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจยั ดังนี ้

ผลการใช้ รูปแบบการ
พัฒนาศักยภาพครูด้านการ
ประเมินการเรียนรู้ตาม
สภาพจริงโดยใช้ โรงเรียน
เป็ นฐาน

การปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษทีส่ อง
รูปแบบการ
พัฒนาศักยภาพ
ครูด้านการ
ประเมินการ
เรียนรู้ตาม
สภาพจริงโดยใช้
โรงเรียนเป็ นฐาน

การประเมินการเรียนรู้ที่
สอดคล้ องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ 2542

ศักยภาพครูด้านการ
ประเมินการเรียนรู้ตาม
สภาพจริง

การพัฒนาครูโดยใช้ โรงเรียน
เป็ นฐาน

ภาพ 1 กรอบแนวความคิดในการวิจยั

ปี ที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถนุ ายน 2560

ความรู้ ทักษะ และ
เจตคติตอ่ การประเมิน
การเรียนรู้ตามสภาพ
จริง
คุณภาพการประเมิน
การเรียนรู้ตามสภาพ
จริง
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์หลักในการพัฒนาศักยภาพครู ด้านการประเมิน
การเรี ยนรู้ตามสภาพจริ งโดยใช้ โรงเรี ยนเป็ นฐาน โดยมีวตั ถุประสงค์เฉพาะดังนี ้
1. เพื่อพัฒนารู ปแบบการพัฒนาศักยภาพครู ด้านการประเมินการเรี ยนรู้
ตามสภาพจริ งโดยใช้ โรงเรี ยนเป็ นฐาน
2. เพื่อ ศึก ษาผลการใช้ รูป แบบการพัฒ นาศัก ยภาพครู ด้า นการประเมิ น
การเรี ยนรู้ ตามสภาพจริ งโดยใช้ โรงเรี ยนเป็ นฐาน ได้ แก่ ความรู้ เกี่ยวกับการประเมิน
การเรี ยนรู้ ตามสภาพจริ ง ทักษะการประเมินการเรี ยนรู้ ตามสภาพจริ ง เจตคติที่มีต่อ
การประเมินการเรี ยนรู้ตามสภาพจริ ง และคุณภาพการประเมินการเรี ยนรู้ตามสภาพจริ ง
วิธีการวิจัย
การวิจัยครั ง้ นี ้ใช้ ระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนา แบ่งขันตอนในการวิ
้
จยั ออกเป็ น
สองระยะ โดยมีขนตอนการวิ
ั้
จยั และวิธีการวิจยั ดังนี ้
ระยะที่ 1 การพัฒ นารู ป แบบการพัฒ นาศัก ยภาพครู ด้ า นการประเมิ น
การเรี ยนรู้ตามสภาพจริ งโดยใช้ โรงเรี ยนเป็ นฐาน
ประชากร ประชากรในการวิจัยครัง้ นี ้ ได้ แก่ ผู้เชี่ยวชาญ ได้ จากการเลือก
แบบมีวตั ถุประสงค์ โดยมีความเชี่ยวชาญด้ านการวิจยั และพัฒนาครู หรื อการพัฒนาครู
ด้ านการประเมินการเรี ยนรู้ จานวน 5 คน
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่
1. รู ปแบบการพัฒนาศักยภาพครู ด้านการประเมินการเรี ยนรู้ ตามสภาพจริ ง
โดยใช้ โรงเรี ยนเป็ นฐานซึ่งได้ จากการสังเคราะห์เอกสารงานวิจยั ผ่านการวิพากษ์ และ
รั บรองรู ป แบบโดยผู้เชี่ ย วชาญ 5 ท่าน โดยโครงสร้ างของรู ปแบบมี ความเหมาะสม
ระดับมาก และองค์ประกอบย่อยของรู ปแบบ ได้ แก่ 1) การเตรี ยมการ 2) การอบรมเชิง
ปฏิบตั ิการ 3) การปฏิบตั ิการ และ 4) การติดตามผล มีความเหมาะสม ความเป็ นไปได้
ความชัดเจน และความง่ายต่อการนาไปใช้ อยูใ่ นระดับมาก
2. แบบประเมินรู ปแบบการพัฒนาศักยภาพครู ด้านการประเมินการเรี ยนรู้
ตามสภาพจริ ง โดยใช้ โรงเรี ย นเป็ น ฐานมีลักษณะเป็ น มาตรประมาณค่า 5 ระดับ
ปี ที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถนุ ายน 2560
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ครอบคลุมโครงสร้ างและองค์ประกอบย่อย โดยประเมินใน 4 มิติ ได้ แก่ 1) ความเหมาะสม
2) ความเป็ นไปได้ 3) ความชัดเจน และ 4) ความง่ายต่อการนาไปใช้ ตรวจสอบ
คุณภาพของแบบประเมินด้ านความตรงตามเนื ้อหาโดยใช้ ดชั นี IOC มีค่าอยู่ระหว่าง
.80-1.00
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ข้ อมูลเกี่ยวกับรู ปแบบการพัฒนาศักยภาพครู ด้านการประเมินการเรี ยนรู้
ตามสภาพจริ งโดยใช้ โรงเรี ยนเป็ นฐานใช้ การวิ เ คราะห์ แ บบอุ ป นั ย น า เสนอ
เป็ นภาพประกอบความเรี ยง
2. ข้ อ มูล เกี่ ย วกับ ผลการประเมิ น รู ป แบบการพัฒ นาศัก ยภาพครู ด้ า น
การประเมินการเรี ยนรู้ ตามสภาพจริ งโดยใช้ โรงเรี ยนเป็ นฐาน วิเคราะห์ ด้วยค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลความหมายตามเกณฑ์ นาเสนอเป็ นตารางประกอบ
ความเรี ยง
ระยะที่ 2 การศึ ก ษาผลการใช้ รู ป แบบการพัฒ นาศัก ยภาพครู ด้ า น
การประเมินการเรี ยนรู้ตามสภาพจริ งโดยใช้ โรงเรี ยนเป็ นฐาน
ประชากร ประชากรในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่ บุคลากรของโรงเรี ยนกรณีศึกษา
จานวน 9 คน
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่
1. แบบวัดความรู้ เกี่ยวกับประเมินการเรี ยนรู้ ตามสภาพจริ ง ปรับจากแบบวัด
มโนทัศน์ที่เกี่ยวกับการประเมินการเรี ยนรู้ ตามสภาพจริ งของกฤติยา วงศ์ก้อม (2547)
มีลกั ษณะเป็ นแบบทดสอบชนิดถูกผิดจานวน 23 ข้ อ เลือกมาใช้ เพียง 20 ข้ อ กาหนด
คะแนนเป็ นตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน มีความตรงตามเนื ้อหาโดยใช้
ดัชนี IOC เท่ากับ .60-1.00 มีค่าความยากง่ายซึ่งคานวณจากสัดส่วนของจานวนคน
ที่ตอบถูกอยูร่ ะหว่าง .30-.80 มีคา่ อานาจจาแนกซึง่ คานวณจากผลต่างระหว่างสัดส่วน
คนตอบถูกในกลุ่มเก่งกับกลุม่ อ่อนอยู่ระหว่าง .24-.76 จากนันได้
้ นาไปทดลองใช้ กับ
นิ สิ ต ภาคพิ เ ศษของคณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ พิ บู ล สงครามที่ เ รี ย น
การประเมินการเรี ยนรู้ ตามสภาพจริ งมาแล้ ว 20 คน มีค่าความเที่ยงเชิงความสอดคล้ อง
ภายในจากสูตร KR 20 เท่ากับ .89
ปี ที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถนุ ายน 2560
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2. แบบวัดเจตคติ ที่มีต่อการประเมินการเรี ยนรู้ ตามสภาพจริ ง ปรั บจาก
แบบวัดทัศนคติต่อการประเมินการเรี ยนรู้ ของกฤติยา วงศ์ ก้อม (2547) มีลกั ษณะ
เป็ นแบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดับจานวน 15 ข้ อ ตรวจสอบคุณภาพ
ของแบบวัดเจตคติด้านความตรงตามเนื ้อหาโดยใช้ ดชั นี IOC เท่ากับ .80-1.00 มีค่า
อานาจจาแนกซึง่ คานวณจากสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนน
รวมของข้ อที่เหลือเท่ากับ .52-.85 มีค่าความเที่ยงเชิงความสอดคล้ องภายในจากสูตร
แอลฟ่ าของครอนบาคเท่ากับ .96
3. แบบวัดทักษะการประเมินการเรี ยนรู้ ตามสภาพจริ ง มีลกั ษณะเป็ นเกณฑ์
การให้ คะแนนแบบรู บริ ค 3 ระดับ ครอบคลุม 5 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) การกาหนด
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้ และสิ่งที่ จะประเมิน 2) การกาหนดภาระงานตามสภาพจริ ง
3) การกาหนดวิธีการประเมินและผู้ประเมิน 4) การประเมินระหว่างการจัดการเรี ยนรู้
และ 5) การนาเสนอผลการประเมินและการนาผลการประเมินไปใช้ ตรวจสอบคุณภาพ
ของแบบวัดความรู้ด้านความตรงตามเนื ้อหาโดยใช้ ดชั นี IOC เท่ากับ .80-1.00 จากนัน้
ได้ นาไปทดลองใช้ กับนิสิตภาคพิเศษของคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามที่ เ รี ย นการประเมิ น การเรี ย นรู้ ตามสภาพจริ ง มาแล้ ว โดยมอบหมายงาน
ออกแบบการประเมินการเรี ยนรู้ให้ ทาจานวน 20 คน มีคา่ ความเที่ยงเชิงความสอดคล้ อง
ภายในจากสู ต รแอลฟ่ าของครอนบาคเท่ า กั บ .88 มี ค่ า ความเที่ ย งของ
การตรวจให้ คะแนนระหว่างผู้ประเมิน 2 คน ซึ่งคานวณจากสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์
สัมพันธ์แบบเพียร์ สนั เท่ากับ .89
4. แบบวัดคุณภาพการประเมินการเรี ยนรู้ ตามสภาพจริ ง มีลกั ษณะเป็ นมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 16 ข้ อ โดยประเมินใน 4 มิติ ตามมาตรฐานการประเมิน
ที่พฒ
ั นาโดย Stufflebeam & others (1981) ได้ แก่ 1) ประโยชน์จากการประเมิน
2) ความเป็ นไปได้ ในการประเมิน 3) ความเหมาะสม และ 4) ความถูกต้ อง ตรวจสอบ
คุณภาพของแบบประเมินด้ านความตรงตามเนื ้อหาโดยใช้ ดชั นี IOC มีค่าอยู่ระหว่าง
.80-1.00 จากนันได้
้ นาไปทดลองใช้ กบั นิสติ ภาคพิเศษของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบลู สงครามที่เรี ยนการประเมินการเรี ยนรู้ตามสภาพจริ งมาแล้ วโดยมอบหมาย
ปี ที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถนุ ายน 2560
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งานออกแบบการประเมิ น การเรี ย นรู้ ให้ ท าจ านวน 20 คน มี ค่า ความเที่ ย งเชิ ง
ความสอดคล้ องภายในจากสูตรแอลฟ่ าของครอนบราคเท่ากับ .91 มีค่าความเที่ยง
ของการตรวจให้ คะแนนระหว่างผู้ประเมิน 2 คน ซึ่งคานวณจากสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
สัมพันธ์แบบเพียร์ สนั เท่ากับ .84
5. แบบวัด ความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ รู ป แบบการพัฒ นาศัก ยภาพครู ด้ า น
การประเมิน การเรี ยนรู้ ตามสภาพจริ งโดยใช้ โรงเรี ยนเป็ น ฐาน มี ลกั ษณะเป็ นมาตร
ประมาณค่ า 5 ระดับ จ านวน 15 ข้ อ ครอบคลุม ความพึ ง พอใจ 5 ด้ า น ได้ แ ก่
1) ความเป็ นประโยชน์ 2) ความเป็ นไปได้ ในทางปฏิบตั ิ 3) ความถูกต้ องของผล
การประเมิน 4) ความเหมาะสมของรู ปแบบ และ 5) ผลจากการพัฒนาตรวจสอบ
คุณภาพของแบบประเมินด้ านความตรงตามเนื ้อหาโดยใช้ ดชั นี IOC มีค่าอยู่ระหว่าง
.80-1.00
การกาหนดวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ข้ อ มูลความรู้ เกี่ ย วกับประเมิน การเรี ย นรู้ ตามสภาพจริ ง วิ เ คราะห์ เ ชิ ง
เปรี ย บเที ย บก่ อ นกับ หลัง การได้ รั บ การพัฒ นาตามรู ป แบบการพัฒ นาศัก ยภาพครู
ด้ า นการประเมิน การเรี ยนรู้ ตามสภาพจริ ง โดยใช้ โรงเรี ย นเป็ น ฐานใช้ การวิ เคราะห์
เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้ วยการทดสอบวิลคอกซัน นาเสนอเป็ นตาราง
ประกอบความเรี ยง
2. ข้ อมู ล เจตคติ แ ละทั ก ษะการประเมิ น การเรี ย นรู้ ตามสภาพจริ ง ใช้
การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์ร้อยละ 75 และ 70 ด้ วย
การทดสอบวิลคอกซัน นาเสนอเป็ นตารางประกอบความเรี ยง
3. ข้ อมูลคุณภาพการประเมินการเรี ยนรู้ ตามสภาพจริ ง และความพึงพอใจ
ที่มีต่อรู ปแบบการพัฒนาศักยภาพครู ด้านการประเมินการเรี ยนรู้ ตามสภาพจริ งโดยใช้
โรงเรี ยนเป็ นฐานวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลความหมายตาม
เกณฑ์ที่กาหนด นาเสนอเป็ นตารางประกอบความเรี ยง
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ผลการวิจัย
1.รู ปแบบการพัฒนาศักยภาพครู ด้านการประเมินการเรี ยนรู้ ตามสภาพจริ ง
โดยใช้ โรงเรี ย นเป็ น ฐานของโรงเรี ย นกรณี ศึ ก ษา ประกอบด้ ว ยองค์ ป ระกอบหลัก
4 องค์ประกอบ ได้ แก่ การเตรี ยมการ การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ การปฏิบตั ิการ และ
การติดตามผล โดยองค์ประกอบย่อยที่ 1 การเตรี ยมการ ประกอบด้ วย การสารวจ
สภาพก่ อนการพัฒนา การกาหนดเป้า หมายการพัฒ นา การก าหนดวิธี การพัฒนา
องค์ประกอบย่อยที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ ประกอบด้ วย การวางแผนการอบรม
การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ และการประเมินการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ องค์ประกอบย่อยที่ 3
การปฏิบัติ การ ประกอบด้ วย การออกแบบการประเมินการเรี ยนรู้ ตามสภาพจริ ง
การประเมิ นการเรี ยนรู้ ตามสภาพจริ ง การประเมิ นคุณภาพการประเมิน การเรี ยนรู้
ตามสภาพจริ ง องค์ประกอบย่อยที่ 4 การติดตามผล ประกอบด้ วย การนาเสนอผล
การพัฒนา และการตรวจสอบผลกับเป้าหมายการพัฒนา รายละเอียดดังภาพที่ 2

ภาพ 2 รู ปแบบการพัฒนาศักยภาพครู ด้านการประเมินการเรี ยนรู้ ตามสภาพจริ ง
โดยใช้ โรงเรี ยนเป็ นฐาน

ปี ที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถนุ ายน 2560

12 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

โดยผลการประเมินรับรองรู ปแบบเมื่อพิจารณาเชิงโครงสร้ าง พบว่า มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.20 - 4.40 ส่วนเบี่ยงเบนอยู่ระหว่าง .45-.55
โดยมีคา่ เฉลีย่ โครงสร้ างในภาพรวมและโครงสร้ างขององค์ประกอบย่อยการปฏิบตั ิการ
มากที่สดุ เท่ากับ 4.40 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .55 รายละเอียดดังตาราง 1
ตาราง 1 ค่ า เฉลี่ ย ส่ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายค่ า เฉลี่ ย
ควา มเหมา ะสม ขอ งโค รง สร้ า งรู ปแบบกา รพั ฒ นา ศั ก ยภา พค รู
ด้ านการประเมินการเรี ยนรู้ตามสภาพจริ งโดยใช้ โรงเรี ยนเป็ นฐาน
โครงสร้ าง

S.D.

การแปล
ความหมาย

โครงสร้ างของรูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูด้านการประเมิน
การเรียนรู้ตามสภาพจริงโดยใช้ โรงเรียนเป็ นฐาน ประกอบด้ วย
4 องค์ประกอบ ได้ แก่ การเตรียมการ การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
การปฏิบตั ิการ และการติดตามผล

4.40

.55 มีความเหมาะสม
มาก

การเตรียมการ ประกอบด้ วย การสารวจสภาพก่อนการพัฒนา
การกาหนดเป้าหมายการพัฒนา การกาหนดวิธีการพัฒนา

4.20

.45 มีความเหมาะสม
มาก

การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ ประกอบด้ วย การวางแผนการอบรม
การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ และการประเมินการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ

4.20

.45 มีความเหมาะสม
มาก

การปฏิบตั ิการ ประกอบด้ วย การออกแบบการประเมิน
การประเมิน และการประเมินคุณภาพการประเมินการเรียนรู้
ตามสภาพจริง

4.40

.55 มีความเหมาะสม
มาก

การติดตามผล ประกอบด้ วย การนาเสนอผลการพัฒนา
และตรวจสอบผลกับเป้าหมายการพัฒนา

4.20

.45 มีความเหมาะสม
มาก

เกณฑ์การแปลความหมาย 1.00-1.50=น้อยทีส่ ดุ 1.51-2.50=น้อย 2.51-3.50=ปานกลาง
3.51-4.50=มาก 4.51-5.00=มากทีส่ ดุ
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เมื่อพิจารณาความเหมาะสมแต่ละองค์ประกอบย่อย พบว่า มีความเหมาะสม
ความเป็ นไปได้ ความชัดเจน และความง่ายต่อการนาไปใช้ อยู่ในระดับมาก โดยการ
เตรี ยมการมีคา่ เฉลีย่ ความเหมาะสมและความชัดเจนสูงสุดเท่ากับ 4.22 (ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ .18) และ 4.20 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .18) การอบรมเชิง
ปฏิบตั ิการมีค่าเฉลี่ยความเป็ นไปได้ และความง่ายต่อการนาไปใช้ สูงสุดเท่ากับ 4.33
(ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .53) และ 4.20 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .51)
รายละเอียดดังตาราง 2
ตาราง 2 ค่ า เฉลี่ ย ส่ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายค่ า เฉลี่ ย
ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ ความชัดเจน และความง่ายต่อการนาไปใช้
ขององค์ประกอบย่อย

องค์
ประกอบ
ย่ อย

ความเหมาะสม
SD

ความ
หมาย

ความเป็ นไปได้
S.D

ความชัดเจน

ความ
หมาย

ความง่ายต่อ
การนาไปใช้

S.D

ความ
หมาย

S.D

ความ
หมาย

การ
4.20 .18 มาก
เตรี ยมการ

4.13 .18 มาก 4.20

.18

มาก

4.07 .28

มาก

การอบรม
เชิง
ปฏิบตั กิ าร

4.13 .30 มาก

4.33 .53 มาก 4.07

.37

มาก

4.20 .51

มาก

การ
ปฏิบตั กิ าร

4.13 .38 มาก

4.27 .43 มาก 4.13

.38

มาก

4.07 .64

มาก

การติดตามผล 3.90 .22 มาก

4.10 .65 มาก 4.10

.42

มาก

4.00 .35

มาก

เกณฑ์การแปลความหมาย 1.00-1.50=น้อยทีส่ ดุ 1.51-2.50=น้อย 2.51-3.50=ปานกลาง
3.51-4.50=มาก 4.51-5.00=มากทีส่ ดุ
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2. ผลการใช้ รู ป แบบการพัฒ นาศัก ยภาพครู ด้ า นการประเมิ น การเรี ย นรู้
ตามสภาพจริ งโดยใช้ โรงเรี ยนเป็ นฐานมีดงั นี ้
2.1 ครูโรงเรี ยนกรณีศึกษามีความรู้ เกี่ยวกับประเมินการเรี ยนรู้ ตามสภาพจริ ง
หลังและก่อนการฝึ กอบรมเท่ากับ 17.22 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.09) และ 11.78
(ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 1.79) เมื่ อ ทดสอบความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย โดยใช้
การทดสอบวิลคอกซัน พบว่า ความรู้เกี่ยวกับการประเมินการเรี ยนรู้ ตามสภาพจริ งหลัง
การฝึ กอบรมสูงกว่าก่อนฝึ กอบรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 รายละเอียดดัง
ตาราง 3
ตาราง 3 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผลการทดสอบค่าเฉลีย่ ความรู้เกี่ยวกับ
การประเมินการเรี ยนรู้ตามสภาพจริ งก่อนกับหลังการฝึ กอบรม
ความรู้เกี่ยวกับ
การประเมินการ
เรียนรู้ตามสภาพ
จริง

S.D.

หลังฝึ กอบรมN
ก่อนฝึ กอบรม

rank

Sum of
rank

ก่อนการฝึ กอบรม

11.78

1.79 negative
rank

0a

0

0

หลังการฝึ กอบรม

17.22

1.09 positive rank

9b

5

45

total

9

Z

p

-2.675c .0035*

หลังฝึ กอบรม<ก่อนฝึ กอบรม bหลังฝึ กอบรม>ก่อนฝึ กอบรม cbased on negative rank

a

2.2 ครูโรงเรี ยนกรณีศกึ ษามีเจตคติตอ่ การประเมินการเรี ยนรู้ ตามสภาพจริ งโดย
ใช้ โรงเรี ยนเป็ นฐานหลังการฝึ กอบรมเท่ากับ 4.20 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .23) ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 (3.75 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 รายละเอียดดังตาราง 4
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ตาราง 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผลการทดสอบค่าเฉลี่ยเจตคติต่อ
การประเมินการเรี ยนรู้ตามสภาพจริ งหลังการฝึ กอบรมกับเกณฑ์ร้อยละ 75
เจตคติตอ่
การประเมิน
การเรียนรู้
ตามสภาพ
จริง

หลัง
ฝึ กอบรมS.D.
เกณฑ์
3.75

rank Sum of rank

negative
rank

0a

0

0

4.20 .23 positive
rank

9b

5

45

เกณฑ์ร้อยละ 3.75
75
หลังการ
ฝึ กอบรม

N

0

total

Z

p

-2.668c

.0040*

9

หลังฝึ กอบรม < 3.75 bหลังฝึ กอบรม < 3.75 cbased on negative rank

a

2.3 ครูโรงเรี ยนกรณีศกึ ษามีทกั ษะการประเมินการเรี ยนรู้ตามสภาพจริ งหลังการ
ฝึ กอบรมเท่ากับ 14.11 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .78) สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 (10.50
จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 รายละเอียดดัง
ตาราง 5
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ตาราง 5 ค่ า เฉลี่ ย ส่ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และผลการทดสอบค่า เฉลี่ย ทัก ษะ
การประเมินการเรี ยนรู้ตามสภาพจริ งการฝึ กอบรมกับเกณฑ์ร้อยละ 70
ทักษะการประเมิน
การเรียนรู้ตามสภาพ
จริง

S.D.

หลังฝึ กอบรมก่อนฝึ กอบรม

N rank

0

Sum of
rank

เกณฑ์ร้อยละ 70

10.50

negative rank

9a

0

1

หลังการฝึ กอบรม

14.11 .78 positive rank

0b

5

45

total

Z

p

-2.701c .0035*

9

หลังฝึ กอบรม <10.50 bหลังฝึ กอบรม <10.50cbased on negative rank

a

2.4 คุณภาพการประเมินการเรี ยนรู้ ตามสภาพจริ งของครู โรงเรี ยนกรณีศึกษา
โดยพิจารณาจากผลงานการออกแบบการประเมินการเรี ยนรู้ ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากมีค่าเฉลี่ย 4.12 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .37) โดยมีค่าเฉลี่ยด้ านความเหมาะสม
ของการประเมิน การเรี ยนรู้ ตามสภาพจริ ง สูง สุด รองลงมาคือ ด้ า นความเป็ น ไปได้
ในการปฏิบตั ิจริ ง และด้ านความถูกต้ องมีค่าเฉลี่ย 4.22 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .48)
4.14 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .42) 4.11 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .50) ตามลาดับ
รายละเอียดดังตาราง 6
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ตาราง 6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายค่าเฉลี่ยคุณภาพ
การประเมินการเรี ยนรู้ตามสภาพจริ งของครูโรงเรี ยนกรณีศกึ ษา
คุณภาพการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง

S.D.

การแปล
ความหมาย

1. ด้ านความเป็ นประโยชน์

4.00

.40

ระดับมาก

2. ความเป็ นไปได้ ในการปฏิบตั ิจริง

4.14

.42

ระดับมาก

3. ด้ านความเหมาะสม

4.22

.48

ระดับมาก

4. ด้ านความถูกต้ อง

4.11

.50

ระดับมาก

คุณภาพการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงโดยรวม

4.12

.37

ระดับมาก

เกณฑ์การแปลความหมาย 1.00-1.50=น้อยทีส่ ดุ 1.51-2.50=น้อย 2.51-3.50=ปานกลาง
3.51-4.50=มาก 4.51-5.00=มากทีส่ ดุ
2.5 ครูโรงเรี ยนกรณีศกึ ษามีความพึงพอใจที่มีตอ่ รูปแบบการพัฒนาศักยภาพครู
ด้ านการประเมิน การเรี ยนรู้ ตามสภาพจริ งโดยใช้ โรงเรี ยนเป็ น ฐานอยู่ในระดับ มาก
มีคา่ เฉลีย่ 4.10 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .15) โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้ านความถูกต้ อง
ของผลการประเมินมากที่สดุ รองลงมาคื อด้ านความเหมาะสมของรู ปแบบการพัฒนา
ศัก ยภาพครู และความเป็ น ไปได้ ใ นทางปฏิ บัติ ข องรู ป แบบการพัฒ นาศัก ยภาพครู
มีคา่ เฉลีย่ 4.22 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .53) 4.19 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .56) 4.15
(ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .34) ตามลาดับ รายละเอียดดังตาราง 7
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ตาราง 7 ค่า เฉลี่ ย ส่ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายค่ า เฉลี่ ย
ความพึง พอใจที่ มี ต่อ รู ป แบบการพัฒ นาศัก ยภาพครู ด้ า นการประเมิ น
การเรี ยนรู้ตามสภาพจริ งโดยใช้ โรงเรี ยนเป็ นฐาน
คุณภาพการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง

S.D
.

การแปล
ความหมาย

1. ความเป็ นประโยชน์ของรูปแบบการพัฒนาศักยภาพครู

3.96 .56

ระดับมาก

2. ความเป็ นไปได้ ในทางปฏิบตั ิของรูปแบบการพัฒนาศักยภาพครู

4.15 .34

ระดับมาก

3. ด้ านความถูกต้ องของผลการประเมิน

4.22 .53

ระดับมาก

4. ด้ านความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาศักยภาพครู

4.19 .56

ระดับมาก

5. ด้ านผลของการพัฒนาศักยภาพครู

4.00 .37

ระดับมาก

ความพึงพอใจที่มีตอ่ รูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูฯ

4.10 .15

ระดับมาก

เกณฑ์การแปลความหมาย 1.00-1.50=น้อยทีส่ ดุ 1.51-2.50=น้อย 2.51-3.50=ปานกลาง
3.51-4.50=มาก 4.51-5.00=มากทีส่ ดุ
สรุ ปและอภิปรายผล
สรุ ปผล
ผลผลิ ต จากการวิ จั ย และพัฒ นาศัก ยภาพครู ด้ านการประเมิ น การเรี ย นรู้
ตามสภาพจริ ง โดยใช้ โรงเรี ย นเป็ นฐานครั ง้ นี ไ้ ด้ รู ป แบบการพัฒ นาศัก ยภาพครู
ด้ า นการประเมิ น การเรี ย นรู้ ตามสภาพจริ ง โดยใช้ โ รงเรี ย นเป็ น ฐาน ประกอบด้ ว ย
องค์ ป ระกอบหลัก 4 องค์ ป ระกอบ คื อ การเตรี ย มการ การอบรมเชิ ง ปฏิ บัติ ก าร
การปฏิบตั ิการ และการติดตามผล ซึง่ มีความเหมาะสมของโครงสร้ างและองค์ประกอบ
ย่อยอยู่ในระดับมากและมีความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ ความชัดเจน ความง่ายต่อ
การนาไปใช้ ของแต่ละองค์ ประกอบย่อยอยู่ในระดับมากเช่นกัน รู ปแบบการพัฒนา
ศักยภาพครู ดงั กล่าวสามารถนาไปใช้ ในการพัฒนาครู ให้ มีความรู้ เจตคติ และทักษะ
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การประเมินการเรี ยนรู้ ตามสภาพจริ ง ซึ่งยืนยันได้ จากผลการใช้ รูปแบบที่พบว่า ครู
โรงเรี ยนกรณีศกึ ษามีความรู้เกี่ยวกับประเมินการเรี ยนรู้ตามสภาพจริ งหลังการฝึ กอบรม
สูง กว่ า ก่ อ นการฝึ ก อบรมอย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .01 มี เ จตคติ ที่ มี ต่ อ
การประเมินการเรี ยนรู้ตามสภาพจริ งหลังการฝึ กอบรมสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 มีทกั ษะ
การประเมินการเรี ยนรู้ตามสภาพจริ งหลังการฝึ กอบรมสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 คุณภาพ
การประเมินการเรี ยนรู้ ตามสภาพจริ งของครู โดยพิจารณา จากผลงานการออกแบบ
การประเมินการเรี ยนรู้ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และนอกจากนี ้ครูยงั มีความพึงพอใจ
ที่มีต่อรู ปแบบการพัฒนาศักยภาพครู ด้านการประเมินการเรี ยนรู้ ตามสภาพจริ งโดยใช้
โรงเรี ยนเป็ นฐานอยูใ่ นระดับมาก
อภิปรายผล
1. รู ปแบบการพัฒนาศักยภาพครู ด้านการประเมินการเรี ยนรู้ ตามสภาพจริ ง
โดยใช้ โรงเรี ยนเป็ นฐานของโรงเรี ยนกรณี ศึก ษา ประกอบด้ วยองค์ ป ระกอบหลัก 4
องค์ ป ระกอบ คื อ การเตรี ย มการ การอบรมเชิ ง ปฏิ บัติ ก าร การปฏิ บัติ ก าร และ
การติดตามผล โดยโครงสร้ างของรูปแบบมีความเหมาะสมระดับมาก และองค์ประกอบ
ย่อยของรู ปแบบมี ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ ความชัดเจน และความง่า ยต่อ
การนาไปใช้ อยู่ในระดับมาก สอดคล้ องกับผลการวิจยั ของราเพย ภาณุสิทธิกร (2547)
ที่ วิ จัย เรื่ อ งการศึ ก ษาผลสัม ฤทธิ์ ข องการฝึ ก อบรมโดยใช้ โรงเรี ย นเป็ น ฐาน เรื่ อ ง
กระบวนการเรี ยนการสอนโดยใช้ รูปแบบการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือ ที่พบว่า การฝึ กอบรม
โดยใช้ โรงเรี ยนเป็ นฐานควรประกอบไปด้ วย 1) การประเมินความต้ องการจาเป็ นทัง้
การวิเคราะห์เชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ 2) การฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ 3) การนา
ความรู้ ไปใช้ ในการปฏิบตั ิ และ 4) การนิเทศติดตามผล นอกจากนี ้ยังสอดคล้ องกับ
ผลการวิจัยของเฉลิมชัย พันธ์ เลิศ (2549) ที่วิจัยเรื่ อง การพัฒนากระบวนการเสริ ม
สมรรถภาพการชี ้แนะของนักวิชาการพี่เลี ้ยงโดยใช้ การเรี ยนรู้ แบบเน้ นประสบการณ์ใน
การอบรมโดยใช้ โรงเรี ยนเป็ นฐาน ซึ่งในการอบรมประกอบด้ วย การเตรี ยมการ การ
ด าเนิ น การชี แ้ นะและสะท้ อ นผล และการสรุ ป ผลและทบทวนการท างาน และยัง
สอดคล้ องกับผลการวิจยั ของอมรา เขียวรักษา (2549) ที่วิจยั เรื่ อง การพัฒนาหลักสูตร
ฝึ กอบรมเรื่ องการประเมินการเรี ยนรู้ ตามสภาพจริ งโดยใช้ โรงเรี ยนเป็ นฐานสาหรับครู
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วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาที่มีกระบวนการฝึ กอบรม 5 ขัน้ ได้ แก่ การตรวจสอบฐานเดิม
การสร้ างเสริ ม สิ่ง ใหม่ การให้ ลงมื อ ท า การได้ น าไปใช้ และการให้ ภายในประเมิ น
ผลการวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นไปตามแนวคิดการฝึ กอบรมเป็ นฐาน (School Based Training :
SBT) เป็ นกระบวนการพัฒนาการเรี ยนรู้ของครูในการพัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนรู้
และพัฒนาคุณภาพผู้เรี ยน วิธีการฝึ กอบรมเน้ นการปฏิบตั ิจริ งที่นาลงสูห่ ้ องเรี ยน มีการ
ร่ ว มกัน คิ ด ร่ ว มกัน วางแผนการจัด ท าหลัก สูต รและปรึ ก ษาหารื อ แลกเปลี่ย นเรี ย นรู้
ระหว่างผู้ให้ และผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมเป็ นประจา เพื่อช่วยกันแก้ ปัญหาหรื อพัฒนาการ
เรี ยนรู้ของผู้เรี ยนอย่างต่อเนื่อง มีกิจกรรมและสือ่ สารจัดการเรี ยนการสอน การพัฒนาครู
โดยใช้ โรงเรี ยนเป็ นฐานมีขนตอนการด
ั้
าเนินงานที่ประกอบด้ ว ยการวางแผน การนาไป
ปฏิบตั ิ การตรวจสอบ และการปรับปรุงอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง (สุวิมล ว่องวาณิช,
2546; ศศิธร เขียวกอ, 2547)
2. ครู โรงเรี ยนกรณีศึกษามีความรู้ เกี่ยวกับประเมินการเรี ยนรู้ ตามสภาพจริ ง
หลังการฝึ กอบรมสูงกว่าก่อนการฝึ กอบรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ร ะดับ .01 มี
ทักษะการประเมินการเรี ยนรู้ตามสภาพจริ งหลักการฝึ กอบรมสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 มี
เจตคติ ที่ มี ต่ อ การประเมิ น การเรี ย นรู้ ตามสภาพจริ ง โดยใช้ โรงเรี ย นเป็ น ฐานหลัง
การฝึ กอบรมสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 คุณภาพการประเมินการเรี ยนรู้ตามสภาพจริ งของ
ครูโรงเรี ยนกรณีศึกษาโดยพิจารณาจากผลงานการออกแบบการประเมินการเรี ยนรู้ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และมีความพึงพอใจที่มีต่อรู ปแบบการพัฒนาศักยภาพครู
ด้ านการประเมิน การเรี ยนรู้ ตามสภาพจริ งโดยใช้ โรงเรี ยนเป็ น ฐานอยู่ในระดับ มาก
สอดคล้ อ งกับ ผลการวิ จัย ของร าเพย ภาณุสิ ท ธิ ก ร (2547) ที่ วิ จัย เรื่ อ งการศึ ก ษา
ผลสัมฤทธิ์ของการฝึ กอบรมโดยใช้ โรงเรี ยนเป็ นฐาน เรื่ องกระบวนการเรี ยนการสอนโดย
ใช้ รูปแบบการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือ ที่พบว่า หลังการฝึ กอบรมครู มีผลสัมฤทธิ์ เนื ้อหาสูง
กว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 สอดคล้ องกับการวิจัยของศศิธร เขียวกอ (2548) ที่วิจัยเรื่ อง
การพั ฒ นาสมรรถภาพครู ด้ านการประเมิ น ส าหรั บ ครู โ รงเรี ยนประถมศึ ก ษา
การเปรี ยบเทียบผลการฝึ กอบรมระหว่างการฝึ กอบรมแบบดังเดิ
้ มกับแบบใช้ โรงเรี ยน
เป็ นฐาน พบว่า ครู มีค่าเฉลี่ยสมรรถภาพด้ านการประเมินการเรี ยนรู้ สงู ขึ ้น มีเจตคติต่อ
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การทางานด้ านการประเมิน และยอมรับความสามารถของตนเองสูงขึ ้น สอดคล้ องกับ
การวิจัยของสมจิ ต สวธนไพบูลย์ และคณะ (2548) ทาการวิจัยเรื่ อง การพัฒนาชุด
ฝึ กอบรมการวิเ คราะห์ หลักสูตรที่ใ ช้ โรงเรี ย นเป็ น ฐานด้ วยรู ปแบบพัฒ นาสมรรถนะ
ทางวิชาชีพครู และการวิจยั พบว่า ครู มีความรู้ หลังการอบรมสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70
มีสมรรถนะด้ านการปฏิบตั ิการและคุณลักษณะทางเจตคติต่อวิชาชีพครู หลังการอบรม
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เหตุที่เป็ นเช่นนี ้เนื่องจาก
การฝึ กอบรมโดยเน้ นที่เป็ นการฝึ กอบรมครู ที่จัดขึ ้นในโรงเรี ยน มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถของครู ในการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ และการประเมินผลการเรี ยนรู้
เพื่อให้ เกิดผู้เรี ยนมีคุณภาพ เป็ นการฝึ กอบรมที่ตอบสนองปั ญหาและความต้ องการ
ของครู มีการฝึ กอบรมที่เน้ นการฝึ กปฏิบตั ิจริ งในวิถีการทางานของครู มีการติดตามผล
เชิ งกัลยาณมิตร มีขนั ้ ตอนหรื อกระบวนการประเมินครบวงจรโดยใช้ วงจรคุณภาพ
PDCA (P : plan D : do C : check A : act) (สานักเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ,
2547) อีกทังเป็
้ นการร่วมมือกันระหว่างผู้ให้ การอบรมและผู้รับการอบรม
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอในการนาผลการวิจยั ไปใช้ มีดงั นี ้
1. รู ปแบบการพัฒนาศักยภาพครู ด้านการประเมินการเรี ยนรู้ ตามสภาพจริ ง
โดยใช้ โรงเรี ย นเป็ น ฐาน เป็ น ผลผลิต วิ จัย ที่ สาคัญ ครั ง้ นี ้ ซึ่ง เป็ น รู ป แบบการพัฒ นา
ศักยภาพครู ที่ควบคู่ไปกับการปฏิบตั ิงาน ยืดหยุ่นกับบริ บท ดังนันหน่
้ วยงานที่มีส่วน
เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาครูจึงควรนาไปใช้ ให้ เกิดผลเชิงปฏิบตั ิ
2. นอกจากการพัฒนาครู ด้า นการประเมิ นการเรี ย นรู้ ตามสภาพจริ ง แล้ ว
ยังสามารถประยุกต์ใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพครูสาหรับสานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษา สถาบันอุดมศึกษา สถานศึกษา หรื อหน่วยงานที่สว่ นเกี่ยวข้ องกับการพัฒนา
ครู ได้ ควรสนับสนุนให้ ครู ทุกคนในโรงเรี ยนได้ รับการพัฒนาในรู ปแบบเดียวกัน และ
มีการขยายผลไปยังโรงเรี ยนอื่น ๆ
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และมีข้อเสนอแนะในทาวิจยั ต่อไป ดังนี ้
1. ควรมี การวิ จัยและพัฒนาการฝึ กอบรมเป็ นฐานในบริ บทโรงเรี ยนที่ มี ขนาด
แตกต่างกัน หรื อในวัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างกัน เพื่อให้ ได้ ผลเชิงประจักษ์ ที่สะท้ อน
ความเฉพาะเจาะจงในทางปฏิบตั ิ
2. ควรมีการฝึ กอบรมครูผ้ นู าในกระบวนการฝึ กอบรมโดยใช้ โรงเรี ยนเป็ นฐานใน
ลักษณะเครื อข่ายเพื่อให้ เกิดผลเชิงขยายผล
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