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บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์	 ดังนี้	 1) เพื่อศึกษาความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาความสามารถ

ทางการประเมินของครูโรงเรียนประถมศึกษา	ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	

เขต	4	2)	เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาความสามารถทางการประเมินของครู

โรงเรียนประถมศึกษา	 ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	 เขต	 4 กลุ่มตัวอย่าง	

ได้แก่	ครูโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	เขต	4	จ�านวน	

286	คน	ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน	(Multi	sampling)	เป็นการวิจัยและพัฒนา	(Research	and	

Development	)	มี	3	ระยะ	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	สถิติเชิงพรรณนา	คือ	ความถี่	ร้อยละ	

ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1)		 การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นพื้นฐาน	ความต้องการจ�าเป็น	(Needs	assessments)	กลุ่มตัวอย่างมี

ความรู้ในด้านการวดัและประเมนิผลในระดบัปานกลางและเนือ้หาทีต้่องการเข้ารบัการพฒันา	3	อนัดบัแรก	

คือ	 1)	 ความรู้เกี่ยวกับเร่ืองของเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการวัดผลการศึกษา	 2)	 การ

วิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการเขียนข้อสอบ	3)	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา

2)		 การสร้างและพัฒนาโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรมโดยผ่านขั้นตอนการสนทนากลุ่ม	 (Focus	

group)	พบว่า	โครงร่างหลักสูตรฝึกอบรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ	มากที่สุด	มีค่าดัชนีความสอดคล้อง	

(IOC)	ของโครงร่างหลักสูตรในภาพรวม	เท่ากับ	.99	

3)		 การประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรมโดยการประชาพิจารณ์	 (Public	 Hearings)	 พบว่าผู้ม ี

ส่วนได้เสียมีความพึงพอใจมากที่สุด	และมีความเป็นไปได้ของหลักสูตร	ร้อยละ	99.06	

1 นักศึกษาปริญญาเอก	สาขาการบริหารการศึกษา,	มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
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ABSTRACT

The	 objectives	 of	 research	were	 1)	 to	 study	 the	 needs	 of	 education	 ability	 

development	in	the	ability	of	primary	school	teachers	in	Khonkaen	Primary	Educational	

Service	Area	Office	4.	2)	to	develop	a	training	course	for	the	teachers	stated	above	R&D	

research	method	with	3	stages	of	operation	was	used.	The	results	were	as	follow	:

Regarding	the	needs	assessment,	it	was	found	that	76.92	percent.	of	the	teachers	

have	 Knowledge	 and	 evaluation	 skills	 at	 the	middle	 level	 and	 needed	 training	 and	 

development.	The	top	priority	was	making	and	getting	Quality	tools.	The	second	one	was	

curriculum	 analysis	 and	making	 tests.	 The	 last	 was	 adequate	 knowledge	 and	 solid	 

foundation	of	educational	measurement	and	evaluation.

After	gathering	all	information	needs,	the	on-the-job-training	course	with	12	hours	

Workshop	was	developed.	It	was	tried	and	tested	through	R&D	method.	The	suitability	of	

the	training	course	was	at	4.80	by	average	which	was	quite	high	with	IOC	of	.99.

Satisfactions	was	tested	in	4	aspects	and	found	at	4.62	by	average	which	respective	

ranks	as	follow:	1)	usefulness	2)	suitability	3)	correct	and	comprehensiveness	4)	utilization.

Regarding	 the	 possibility	 of	 the	 training	 course,	 it	 was	 found	 and	 ranked 

respectively	 as	 follow	 :	 1)	 correct	 and	 comprehensiveness	 2)	 suitability	 3)	 usefulness	 

4)	utilization.	On	the	whole,	the	possibility	was	high	with	99.06	percent.

1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

การศกึษา	เป็นกระบวนการพฒันาทรพัยากรมนษุย์ทีส่�าคญั	เพราะการศึกษาเป็นการน�าบคุคลเข้า

สู่กระบวนการด�ารงชีวิตในสังคม	น�าไปสู่สังคมที่เข้มแข็ง	มีเอกภาพ	เพราะถ้าสมาชิกของสังคมมีคุณภาพจะ

ช่วยสร้างประโยชน์ให้กบัสงัคมทีต่นอาศยั	ในการจดัการศกึษาให้เกดิคณุภาพจ�าเป็นทีจ่ะต้องมกีารประเมนิ

ผลการศึกษา	เพื่อควบคุมและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา	เพราะการประเมินผลการศึกษา

เป็นเครื่องมือส�าคัญ	 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่หลักสูตรก�าหนด	 การ

พัฒนาการศึกษาอย่างมีคุณภาพจะเป็นท่ีน่าเชื่อถือและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามเป้าหมาย	 ผู้บริหารจึง

มีหน้าที่และบทบาทส�าคัญในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจและมีความ

สามารถทางการประเมิน	(ส�านักงานปฏิรูปการศึกษา,	2544)		

	 การฝึกอบรมถือเป็นรูปแบบหนึ่งในการเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน	 เพราะการฝึกอบรมเป็น 

กระบวนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนอย่างเป็นระบบ	 เป็นการให้การศึกษาตลอดชีวิตส�าหรับ	 ทุกคน 

เช่นเดียวกับการศึกษา	 การฝึกอบรมที่ดีจะต้องสามารถท�าให้บุคคลเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางท่ี 

พงึประสงค์	เกดิประโยชน์ต่อบคุคล	ในด้านการพฒันาความรู	้ความสามารถ	ความคดิ	การวเิคราะห์และการ

ตดัสินใจ	เพือ่การสร้างทศันคตทิีด่ต่ีองานทีท่�า	และช่วยเสรมิสร้างสมรรถนะการปฏบิตังิานของบคุคล	ท�าให้

เกิดความมั่นใจต่อการพัฒนาหรือการปรับปรุงการปฏิบัติงาน	 ในการฝึกอบรมเพื่อให้สามารถด�าเนินการ
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บรรลตุามวัตถปุระสงค์ได้นัน้	จ�าเป็นทีจ่ะต้องมหีลกัสตูรฝึกอบรม	ทีม่ปีระสทิธภิาพ	เพราะหลักสตูรฝึกอบรม

ที่มีประสิทธิภาพจะสามารถพัฒนาคนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางท่ีต้องการได้	 (สุวัฒน	์

วัฒนวงศ์,	2545)	

จากทีก่ล่าวมาในเบือ้งต้น	ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมทีม่ปีระสทิธภิาพเพือ่

พัฒนาความสามารถทางการประเมินของครูโรงเรียนประถมศึกษา	 ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น	 เขต	 4	 ขึ้น	 เพื่อให้ได้หลักสูตรฝึกอบรมท่ีมีประสิทธิภาพส�าหรับเสริมสร้างความ

สามารถทางการประเมินให้แก่ครูในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	เขต	4	อย่าง

ยั่งยืนต่อไป

2.  วัตถุประสงค์การวิจัย

1.		 เพื่อศึกษาความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาความสามารถทางการประเมิน	 ของครูโรงเรียน

ประถมศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	เขต	4	

2.		 เพือ่พฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมทีม่ปีระสทิธิภาพในการพฒันาความสามารถทางการประเมนิของ

ครูโรงเรียนประถมศึกษา	ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	เขต	4

3.  ขอบเขตของการวิจัย

3.1		ระยะที่	1	การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลขั้นพื้นฐาน

	 1)		 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 	 	 (1)	ประชากร	ได้แก่	ครูประถมศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่น	เขต	4	จ�านวน	1,475	คน

	 	 	 (2)	 กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 ครูโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น	เขต	4	จ�านวน	286	คน	

	 2)		 ขอบเขตด้านเนื้อหาสาระ	

	 	 	 เนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถทางการประเมิน	ดังนี้

	 	 	 (1)	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา

	 	 	 (2)	เครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลการศึกษา	

	 	 	 (3)	การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการเขียนข้อสอบ

	 	 	 (4)	การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

	 	 	 (5)	การเขียนข้อสอบวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย	จิตพิสัยและทักษะพิสัย

	 	 	 (6)	รูปแบบของข้อสอบแบบเลือกตอบ

	 	 	 (7)	สถิติเบื้องต้นส�าหรับการวัดและประเมินผลการศึกษา

	 	 	 (8)	คะแนน	การให้คะแนนและจรรยาบรรณของผู้ประเมิน	

3.2		ระยะที่	2	สร้างและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม

	 1)		 ขอบเขตด้านเนื้อหาสาระ	
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	 	 เป็นการน�าข้อมลูทีไ่ด้จากการจัดล�าดบัความถีข่องความส�าคญัตามความต้องการจ�าเป็น	โดย

เลือกล�าดับความส�าคัญล�าดับที่	 1-3	 ในขั้นตอนที่	 1	 มาจัดสร้างโครงร่างหลักสูตรตามล�าดับขั้นตอน

กระบวนการวจิยั	มาพจิารณาก�าหนดเป็นเน้ือหาสาระท่ีสอดคล้องกับความต้องการ	จ�าเป็นของกลุม่เป้าหมาย

ที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรม

	 2)		 ขอบเขตด้านกระบวนการ	มี	2	ขั้นตอน	คือ

	 	 	 (1)		 การสร้างโครงร่างหลักสูตร	 โดยน�าข้อมูลท่ีได้จากการจัดล�าดับความถ่ีของความ

ส�าคญัตามความต้องการจ�าเป็น	โดยเลอืกล�าดับความส�าคญัล�าดบัที	่1-3	ในขัน้ตอนที	่1	มาจดัสร้างโครงร่าง

หลักสูตร

	 	 	 (2)		 การประเมินโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรม	โดยการน�าหลักสูตรฝึกอบรมทั้งฉบับร่างที่

สร้างขึ้น	 มาประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของหลักสูตร	 โดยใช้กระบวนการสนทนากลุ่ม	

(Focus	group)	จากผู้ทรงคุณวุฒิ	จ�านวน	9	คน	

3.3		ระยะที่	3	ประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรม

	 1)		 ด้านกลุ่มเป้าหมาย	ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง	(Purposive	Sampling)	เป็นครู	ที่มี

ความสนใจที่จะเข้ารับการฝึกอบรม	จ�านวน	20	คน	

	 2)		 ด้านกระบวนการ	เป็นการน�าหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาแล้วมาประชาพิจารณ์	(Public	

Hearings)	โดยผู้มีส่วนได้เสียเพื่อตรวจสอบความพึงพอใจและความเป็นไปได้ของหลักสูตร

	 3)		 ด้านระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง

	 	 	 ก�าหนดระยะเวลาการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร	2	วัน	วันละ	6	ชั่วโมง	รวม	12	ชั่วโมง

4.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย

1.		 ได้หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถทางการประเมินของครูที่มีประสิทธิภาพ

สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา

2.		 หน่วยงานต้นสังกัดสามารถน�าหลักสูตรฝึกอบรมท่ีผู้วิจัยพัฒนาข้ึนไปใช้ฝึกอบรมบุคลากรใน

สถานศึกษาอื่น	ๆ	ให้มีความรู้	ความเข้าใจ	เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

3.		 เป็นแนวทางให้กับผู้ที่เก่ียวข้องในการจัดการศึกษา	 สามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางในการวิจัย

และพัฒนางานด้านการจัดการศึกษา	ส�าหรับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นๆ	ต่อไป

5.  วิธีด�าเนินการวิจัย

ระยะที่	1	การศึกษา	วิเคราะห์ข้อมูลขั้นพื้นฐาน	

1)		 ประชากร	ได้แก่	ครปูระถมศกึษาในสงักดัส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น	

เขต	4

2)		 กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 ครูโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาขอนแก่น	 เขต	4	ที่ท�าการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	1-6	ในปีการศึกษา	2557	ก�าหนดกลุ่ม

ตวัอย่างโดยใช้ตารางก�าหนดกลุม่ตัวอย่างของเครจซีแ่ละมอร์แกน(Krejcie	and	Morgan)	(บุญชม	ศรสีะอาด,	
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2545:43)	ได้กลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	286	คน	

3)		 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัในครัง้นี	้ผูว้จิยัได้ก�าหนดใช้แบบสอบถามความต้องการจ�าเป็นในการ

พัฒนาความสามารถทางการประเมิน	(Needs	assessments)	แบ่งออกเป็น	2	ตอน	ดังนี้

	 ตอนที่	1	เป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ	(Check	list)	สอบถามเกี่ยวกับ 

สถานภาพส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	อายุ	เพศ	วุฒิการศึกษา	ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน	 	

	 ตอนที่	2	เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	scale)	ของลิเคิร์ท	(Likert)	(ธนบดี	นันทะ, 

2555)	5	ระดับ	คือ	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	และน้อยที่สุด	สอบถามเกี่ยวกับความต้องการจ�าเป็น	 

ที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา	ใน	8	เรื่อง	ดังนี้

	 	 	 	 (1)	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา

	 	 	 	 (2)	เครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลการศึกษา		 	

	 	 	 	 (3)	การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการเขียนข้อสอบ

	 	 	 	 (4)	การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

	 	 	 	 (5)	การเขียนข้อสอบวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย

	 	 	 	 (6)	รูปแบบของข้อสอบแบบเลือกตอบ

	 	 	 	 (7)	สถิติเบื้องต้นส�าหรับการวัดและประเมินผลการศึกษา

	 	 	 	 (8)	คะแนน	การให้คะแนนและจรรยาบรรณของผู้ประเมิน	

ระยะที่	2	การสร้างและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม

เป็นการน�าข้อมูลที่ได้จากการจัดล�าดับความถี่ในล�าดับที่	1-3	ในขั้นตอนที่	1	คือ	1)	ความรู้เกี่ยวกับ 

เรื่องของเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลการศึกษา	 2)	 การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อ

การเขียนข้อสอบ	 3)	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษามาสร้างโครงร่างหลักสูตร	

เป็นการฝึกอบรมเฉพาะเรื่อง	(On	the	job	training)	(จงกลนี	ชุติมาเทวินทร์	2544	:	35	)	แบ่งออกเป็น	2	

ส่วน	คอื	การสร้างโครงร่างและองค์ประกอบของหลกัสตูรและการประเมนิโครงร่างหลกัสตูร	โดยผูท้รงคณุวฒุ	ิ

จ�านวน	9	คน	ใช้กระบวนการสนทนากลุม่	(Focus	group)	ประเมนิความเหมาะสมและความสอดคล้องของ

โครงร่างหลักสูตรฝึกอบรม	

	 1)		 เครื่องมือที่ใช้	มี	2	แบบ	คือ	 (1)	แบบประเมินความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตร	มี

ลักษณะเป็นแบบสอบถามชนิดมาตรส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	ได้แก่	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อยและ

น้อยที่สุด	และ	(2)	แบบประเมินความสอดคล้องของโครงร่างหลักสูตร	(IOC)	เป็นแบบสอบถามชนิดมาตร

ส่วนประมาณค่า	3	ระดับ	ได้แก่	สอดคล้อง	ไม่แน่ใจและไม่สอดคล้อง

	 2)		 สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู	ได้แก่	สถติเิชงิพรรณนา	คอื	ความถี	่ร้อยละ	ค่าเฉลีย่	ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน

ระยะที่	3	การประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรม	โดยการประชาพิจารณ์	(Public	Hearings)	จากกลุ่ม

ผูม้ส่ีวนได้เสีย	จ�านวน	20	คน	โดย	เพือ่ประเมนิความพงึพอใจและความเป็นไปได้ในการน�าหลกัสตูรฝึกอบรม

ไปใช้

	 1)		 กลุม่ตัวอย่าง	คือ	ครวูชิาการและครผููส้อนในกลุม่โรงเรียนเข่ือนอุบลรตัน์	ท่ีมคีวามประสงค์
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จะเข้ารับการฝึกอบรม	จ�านวน	20	คน	

	 	 2)		 เครื่องมือที่ใช้	มี	2	ฉบับ	คือ	(1)	แบบประเมินความพึงพอใจและความเหมาะสมของ

หลกัสูตร	เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	คอื	มากท่ีสดุ	มาก	ปานกลาง	น้อย	และน้อยท่ีสดุ	สอบถาม

เกี่ยวกับความพึงพอใจและความเหมาะสมของเนื้อหาในหลักสูตร	 (2)	 แบบประเมินความเป็นไปได้ของ

หลักสูตร	เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	2	ระดับ	คือ	เห็นด้วย	และ	ไม่เห็นด้วย	สอบถามเกี่ยวกับความ

เป็นไปได้ในการน�าหลักสูตรไปใช้

	 	 3)			 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	สถิติเชิงพรรณนา	คือ	ความถี่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

6. ผลการวิจัย

6.1		ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	กลุ่มตัวอย่างร้อยละ	76.92	มีความรู้ในด้านการวัดและประเมินผลใน

ระดับปานกลาง	และเนื้อหาที่ต้องการเข้ารับการพัฒนา	3	อันดับแรก	คือ	1)	ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องมือ 

และการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลการศึกษา	 2)	 การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการเขียนข้อสอบ	 

3)	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา

6.2		ผลจากการพัฒนาหลักสูตร	 จากการประเมินโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ	 

จ�านวน	9	คน	ใช้กระบวนการสนทนากลุ่ม	(Focus	group)	พบว่า	โครงร่างหลักสูตรฝึกอบรมมีความเหมาะสม	 

ในภาพรวมเฉลี่ย	4.80	อยู่ในระดับความเหมาะสม	มากที่สุด	มีค่าดัชนีความสอดคล้อง	(IOC)	ของโครงร่าง

หลักสูตรในภาพรวม	เท่ากับ	.99	

6.3		ผลจากการประเมนิผลหลกัสตูรฝึกอบรม	โดยกลุม่ผู้มส่ีวนได้เสยี	จ�านวน	20	คน	ใช้กระบวนการ

ประชาพิจารณ์	 (Public	 Hearings)	 ประเมินความพึงพอใจ	 4	 ด้าน	 คือ	 1)	 ด้านความถูกต้องและความ

ครอบคลุมของหลักสูตร	2)	ด้านความเหมาะสมของหลักสูตร	3)	ด้านความเป็นประโยชน์ของหลักสูตร	และ	

4)	ด้านการน�าไปใช้	พบว่าภาพรวม	เฉลี่ย	4.62	อยู่ในระดับ	ความพึงพอใจมากที่สุด	โดยพบว่าด้านความ

เป็นประโยชน์ของหลักสตูร	มค่ีาความพงึพอใจมากท่ีสดุ	รองลงมา	คอื	ด้านความถูกต้องและความครอบคลมุ

ของหลักสูตรและทุกด้านมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด	 ผลการประเมินความเป็นไปได้ของหลักสูตร	 4	

ด้าน	 คือ	 1)	 ด้านความถูกต้องและความครอบคลุมของหลักสูตร	 2)	 ด้านความเหมาะสมของหลักสูตร	 

3)	ด้านความเป็นประโยชน์ของหลักสูตร	4)	ด้านการน�าไปใช้	พบว่า	ภาพรวมเฉลี่ยในทุกด้านมีความเป็นไป

ได้	ร้อยละ	99.06	

7.  อภิปรายผลการวิจัย

จากสรุปผลการวิจัย	พบประเด็นส�าคัญสามารถน�ามาอภิปรายผลได้ดังนี้

7.1		จากการศึกษาความต้องการจ�าเป็น	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะการ

ประเมินในระดับปานกลาง	 และต้องการเข้ารับการพัฒนา	 3	 อันดับแรก	 คือ	 1)	 ความรู้เก่ียวกับเรื่องของ

เคร่ืองมือและการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลการศึกษา	 2)	 การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการเขียน

ข้อสอบ	3)	ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัการวดัและประเมนิผลการศกึษา	ผลปรากฏเช่นน้ีสามารถอภปิรายได้ว่า	
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ครูโรงเรียนประถมศกึษาในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น	เขต	4	ส่วนมากยงัขาด

ความรู้และประสบการณ์ในด้านการวดัและประเมนิการศึกษาและมคีวามต้องการทีจ่ะเข้ารบัการพฒันาเพือ่

เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	 ทั้งนี้เนื่องมาจากไม่มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดฝึกอบรมด้านนี้

โดยตรง	หรอืเม่ือมหีน่วยงานอ่ืนจัดฝึกอบรมกม็เีพยีงครวูชิาการหรอืครวูดัผลการศกึษาเป็นผูเ้ข้ารบัการอบรม	

และไม่ได้ขยายผลต่ออาจเนือ่งจากเวลาไม่เพยีงพอหรอืขาดความรูค้วามเข้าใจ	ท�าให้ครสู่วนใหญ่ขาดโอกาส

ทีจ่ะได้รบัการพฒันา	กอปรกบั	เนือ้หาทีเ่กีย่วข้องกบัการวัดและประเมนิผลการศกึษาเป็นเนือ้หาทีค่่อนข้าง

ซับซ้อน	 ท�าให้ครูส่วนมากไม่สนใจที่จะศึกษาอย่างจริงจัง	 เป็นสาเหตุของการขาดความรู้ความเข้าใจและ

ความสามารถทางการประเมนิ	ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ	สวุมิล	ว่องวาณชิ	ทีพ่บว่ากลุม่ครนูกัปฏบิตักิาร

ส่วนมากมปัีญหาในด้านความสามารถทางการประเมิน	สอดคล้องกบัมหาวทิยาลยัราชภฏัสริุนทร์	ทีก่ล่าวไว้

ในหลกัการและเหตผุลในการอบรมว่า	ครสู่วนใหญ่มคีวามรู้	ความเข้าใจและมคีวามสามารถในการประเมนิ

ไม่เพียงพอ	

7.2		จากการพฒันาหลักสตูรฝึกอบรม	โดยการจดัท�าโครงร่างหลกัสตูรน�าเสนอผูเ้ชีย่วชาญ	จ�านวน	

9	 คน	 เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคล้องของหลักสูตร	 โดยใช้กระบวนการสนทนากลุ่ม	

(Focus	 groups)	พบว่า	 โครงร่างหลักสูตรฝึกอบรมมีความเหมาะสม	 ในภาพรวมเฉลี่ย	 4.80	อยู่ในระดับ

ความเหมาะสม	มากทีสุ่ด	มค่ีาดชันคีวามสอดคล้อง	(IOC)	ของโครงร่างหลกัสตูรในภาพรวม	เท่ากบั	.99	เมือ่

พิจารณาเป็นรายด้านพบประเด็นส�าคัญ	โดยสามารถอภิปรายผลได้ตามล�าดับ	ดังนี้

	 1)		 หลักการและเหตุผล	 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	การแสดง

ภาพความจ�าเป็นที่จะต้องพัฒนาหลักสูตรมีความสอดคล้องกับความต้องการจ�าเป็นท่ีส�ารวจได้จากกลุ่ม

ตวัอย่าง	ซึง่ครูมคีวามต้องการทีจ่ะพฒันาตนเองให้มคีวามรูค้วามสามารถทางการประเมนิเพือ่พฒันาคณุภาพ

การศึกษาให้ดียิ่งขึ้น	

	 2)		 จุดมุ่งหมายของหลักสูตรฝึกอบรม	โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้

ว่า	จุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่ก�าหนดมีความชัดเจนและครอบคลุมใน	3	ด้าน	คือ	ด้านความรู้ความเข้าใจ	

ด้านความพึงพอใจ	 และด้านความสามารถทางการประเมิน	 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บุคคลในองค์กรมี 

ความรู้ความเข้าใจ	มีทักษะความช�านาญตลอดจนมีเจตคติที่ดีสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง	รวดเร็ว

	 3)		 เนื้อหาของหลักสูตรฝึกอบรม	 โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด	 ท่ีเป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	 

ในการออกแบบกรอบเนื้อหาในการฝึกอบรม	มีความสอดคล้องและตรงกับความต้องการจ�าเป็นที่ส�ารวจ

	 4)		 กิจกรรมการฝึกอบรม	โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	หลักสูตร

ฝึกอบรมที่สร้างขึ้นได้ออกแบบกิจกรรมการฝึกอบรม	 โดยค�านึงถึงการบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรฝึก

อบรม	เลอืกการออกแบบกิจกรรมการเรยีนการสอนแบบสองทาง	เพือ่มุง่พฒันาผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมให้เกดิ

ความรู้	ความเข้าใจ	ความช�านาญและมีทัศนคติที่ดี	มีกิจกรรมที่หลากหลาย	ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เสริมสร้างเจตคติและความพึงพอใจต่อการพัฒนาความสามารถทางการประเมิน	 โดยพบว่าการออกแบบ

กจิกรรมให้ด�าเนนิการอย่างเป็นกันเอง	ไม่ตึงเครยีด	ตลอดจนผูด้�าเนนิกจิกรรมหรอืวทิยากรมคีวามเป็นกันเอง

สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นผู้ใหญ่ที่จะดีในบรรยากาศแบบไม่เป็นทางการ	

	 5)		 สือ่ประกอบการสอน	โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ	ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่าหลกัสตูรฝึก
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อบรมทีส่ร้างขึน้ได้ก�าหนดให้มสีือ่ทีห่ลากหลายในแต่ละหน่วยฝึกอบรม	ได้แก่	ใบความรู	้ใบกจิกรรม	เอกสาร

ประกอบหน่วยฝึกอบรม	เนื้อหาประกอบค�าบรรยายด้วย	Power	Point	เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความ

รู้ความเข้าใจในเนื้อหาแต่ละหน่วย	โดยพบว่าสื่อบุคคล	ได้แก่	การเลือกวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถที่

เหมาะสม	สามารถกระตุ้นและจูงใจให้ผูเ้ข้ารบัการอบรมเกิดความรูค้วามเข้าใจ	ความพงึพอใจและบรรลตุาม

เป้าหมายได้ดี

	 6)		 การประเมนิผล	โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ	ท่ีเป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่าหลกัสตูรฝึกอบรม

ที่สร้างขึ้นได้พัฒนาเครื่องมือที่มีคุณภาพ	 ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาและความเหมาะสมโดย 

ผู้เชี่ยวชาญ	 มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรฝึกอบรม	 ประเมินในด้านความรู้ความเข้าใจ 

เกีย่วกบัความสามารถทางการประเมนิและความพงึพอใจในการเข้ารบัการฝึกอบรม	เพือ่ยนืยนัประสทิธผิล

ที่ได้รับจากการฝึกอบรมตามหลักสูตร

7.3	 จากการประเมนิผลหลักสตูรฝึกอบรม	โดยน�าไปให้กลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยีในการใช้หลกัสูตร	จ�านวน	

20	คน	ใช้กระบวนการประชาพิจารณ์	(Public	Hearings)	ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ	4	ด้าน	คือ	

1)	ด้านความถูกต้องและความครอบคลุมของหลักสูตร	2)	ด้านความเหมาะสมของหลักสูตร	3)	ด้านความ

เป็นประโยชน์ของหลกัสตูร	และ	4)	ด้านการน�าไปใช้	พบว่าภาพรวม	เฉลีย่	4.62	อยูใ่นระดบั	ความพงึพอใจ

มากที่สุดและผลการประเมินความเป็นไปได้ของหลักสูตร	 4	 ด้าน	 คือ	 1)	 ด้านความถูกต้องและความ

ครอบคลุมของหลักสูตร	2)	ด้านความเหมาะสมของหลักสูตร	3)	ด้านความเป็นประโยชน์ของหลักสูตร	4)	

ด้านการน�าไปใช้	พบว่า	ภาพรวมเฉลี่ยในทุกด้านมีความเป็นไปได้	ร้อยละ	99.06	ผลที่ปรากฏเช่นนี้สามารถ

อภิปรายได้ว่า	 หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถทางการประเมินของครูโรงเรียนประถมศึกษาใน

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	 เขต	 4	 ท่ีพัฒนาข้ึนด�าเนินการตามข้ันตอน

กระบวนการวิจัย	โดยเนื้อหาโครงร่างหลักสูตรที่น�ามาพัฒนาสอดคล้องกับข้อมูลพื้นฐานและความต้องการ

จ�าเป็น	(Needs	assessments)	ของกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน	ตลอดจนเนื้อหาที่น�ามาจัดท�าหลักสูตรไม่

มากเกินไปและระยะเวลาในการฝึกอบรมมีความพอเหมาะกับความสนใจ	 เหมาะสมในการจ�าน�าไปพัฒนา

ทักษะด้านความสามารถทางการประเมินกับให้ครูผู้สอน	โดยมีข้อค้นพบจากการท�าวิจัยครั้งนี้คือ	การเลือก

วิทยากรหรือผู้ด�าเนนิรายการทีม่ปีระสบการณ์	และการศกึษาหลกัสตูรฝึกอบรมก่อนน�าไปใช้จะสามารถช่วย

ให้การจดักจิกรรมบรรลผุลได้ดยีิง่ขึน้	และในการจดัอบรมผูเ้ข้าอบรมควรมาด้วยความสมคัรใจ	ส�าหรบัเวลา

ในการจัดกิจกรรมควรสามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมและควรมีการติดตามผลหลังจากเสร็จสิ้นการ

อบรมจะช่วยให้ครูมีความสามารถทางการประเมินอย่างยั่งยืน	จากผลการประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรมทั้ง

ฉบับแสดงให้เห็นว่า	หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นซึ่งผ่านกระบวนการสนทนากลุ่ม	(Focus	group)	โดยผู้เชี่ยวชาญ

และเป็นทีย่อมรับโดยการประชาพจิารณ์	(Public	Hearings)	จากผูม้ส่ีวนได้เสยี	เพือ่ประเมนิความพงึพอใจ

และความเป็นไปได้ในการน�าหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้	 เป็นการยืนยันประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมทั้ง

ฉบบัทีผู่วิ้จยัได้สร้างขึน้ว่ามคีวามเหมาะสมสอดคล้องกบัความต้องการจ�าเป็นของผูเ้ข้ารบัการอบรมสามารถ

น�าไปใช้ในสถานศึกษาได้เป็นอย่างดียิ่ง	
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8. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ	(Fact	Findings)	จากการวจิยัและการอภปิรายผลแล้วสามารถสรุปได้	ดงันี้
8.1		ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
	 1)		 หน่วยงานต้นสังกัดสามารถน�าหลักสูตรที่ได้พัฒนาขึ้นไปพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา

เพ่ือเสริมสร้างความสามารถทางการประเมินให้แก่ครูในสังกัด	 เพ่ือการประเมินทางการศึกษาจะมีความ 
น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

	 2)		 หน่วยต้นสงักดัสามารถปรบัปรงุหลกัสตูรฝึกอบรม	ให้มคีวามกะทดัรดั	โดยยดึหลกัความ
ยืดหยุ่นของหน่วยการฝึกอบรมและพิจารณาเลือกใช้หน่วยการเรียนรู้ที่ต้องการฝึกอบรม	ทั้งนี้เพื่อไม่ให้
รบกวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของสถานศึกษา

	 3)		 หน่วยงานทางการศึกษา	สามารถน�าผลการวจิยันีไ้ปพฒันาหลักสตูรฝึกอบรมส�าหรบัสถาน
ศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาอื่นๆ	 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาความสามารถทางการประเมินของครูอย่างยั่งยืน	 
ซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความส�าเร็จ	(Key	Success	Factor)	ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในด้านการประเมิน
ผลของสถานศึกษาต่อไป

8.2		ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป
	 1)		 ควรพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมเพือ่พฒันาความสามารถทางการประเมนิของครใูนด้านอืน่

ทั้ง	8	เรื่อง	เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนให้ดีขึ้น
	 2)		 ควรมีการติดตามผลการน�าความรู้ความเข้าใจและความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม

ไปสู่การปฏิบัติที่สถานศึกษาอย่างชัดเจนเป็นระบบและต่อเนื่อง
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10.  ค�าขอบคุณ

วทิยานิพนธ์เรือ่ง	“การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมทีม่ปีระสทิธภิาพเพือ่พฒันาความสามารถทางการ

ประเมินของครูโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	ขอนแก่น	เขต	4”	

ส�าเร็จได้เพราะผู้วิจัยได้รับความเมตตาอย่างสูงยิ่งจาก	 ดร.พา	 อักษรเสือ	 ประธานกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์	รศ.ดร.ส�าเร็จ	ยุรชัย	และ	ดร.สังวาลย์	เพียยุระ	กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	และอาจารย์

ประจ�าสาขาวิชาการบริหารการศึกษาทุกท่าน	 ที่ได้ให้ค�าปรึกษาและค�าแนะน�า	 ตรวจสอบและแก้ไข 

ข้อบกพร่องต่าง	 ๆ	 ท�าให้วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีมีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน	 ผู้วิจัยจึงใคร่ขอขอบพระคุณทุกท่าน 

เป็นอย่างสูงมา	ณ	โอกาสนี้

ผู ้วิจัยขอขอบพระคุณ	 ดร.โกศล	 ศรีสังข์	 ดร.ดร.	 ถวิล	 ลดาวัลย์	 ดร.	 สุบรรณ	 มุขธระโกษา	 

ดร.นัฐชยา	 เรืองสุวรรณ	 ดร.สมปอง	 ชาสิงห์แก้ว	 ดร.จ�าปา	 ไม่เศร้า	 ดร.ทองเหลือง	 ค�าภูเวียง	 และ	 

ดร.ประพฤทธิ์	 สิงหาบุตร	 ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือการวิจัยและโครงร่างหลักสูตร 

ตลอดจนคณาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้วิทยากรต่าง	ๆ	ให้แก่ผู้วิจัย

ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารและคณะครูทุกท่านโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น	 เขต	 4	 ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล	 และขอบพระคุณคณะครูในกลุ่ม 

เขื่อนอุบลรัตน์	ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมประชาพิจารณ์	หลักสูตรฝึกอบรมเป็นอย่างดียิ่ง	

ขอขอบพระคุณท่านผู้อ�านวยการสะอ้าน	ลนุพรหม	ผูอ้�านวยการโรงเรียนอนบุาลอบุลรตัน์และคณะ

ครูโรงเรียนอนุบาลอบุลรัตน์ทกุท่าน	ทีเ่ป็นก�าลังใจในการศกึษาและให้ความร่วมมอืในการเกบ็ข้อมลูและร่วม

ในการประเมินหลักสูตรฝึกอบรมเป็นอย่างดียิ่ง

ขอขอบคุณทุกคนในครอบครัวที่เป็นก�าลังใจ	 เป็นทุนทรัพย์ในการศึกษาในครั้งนี้	 และนอกเหนือ 

สิง่อืน่ใดขอมอบความส�าเรจ็ครัง้นีบ้ชูาคณุบดิามารดา	ครอูาจารย์	ทีป่ลกูฝังความคดิทีด่งีามความมุ่งมัน่และ

ความอดทน	จนเป็นแสงสว่างน�าทางให้ผู้วิจัยสามารถท�างานวิจัยให้ส�าเร็จได้อย่างสมบูรณ์


