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ประเมินผลการศึกษาของครูโรงเรียนในสังกดัมลูนิธิแห่งสภาคริสตจกัรใน
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บทคัดย ่อภาษาไทย  

57264310 : วธีิวทิยาการวจิยัทางการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดบัปริญญามหาบณัฑิต 
ค าส าคญั : การประเมินความตอ้งการจ าเป็น, การพฒันาสมรรถนะการวดัและประเมินผลการศึกษา 

นางสาว จนัทิมา จนัทรประสาท: การประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันา
สมรรถนะดา้นการวดัและประเมินผลการศึกษาของครูโรงเรียนในสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัร
ในประเทศไทย อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธ ์: รองศาสตราจารย ์ดร. ไชยยศ ไพวทิยศิริธรรม 

  
การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ 1.เพือ่ศึกษาความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะ

ด้านการวดัและประเมินการศึกษาของครูโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศ
ไทย   2.เพื่อเปรียบเทียบความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะดา้นการวดัและประเมินผล
การศึกษาของครูโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 3.เพื่อศึกษาแนวทางการ
พฒันาสมรรถนะด้านการวดัและประเมินผลการศึกษาของครูโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภา
คริสตจกัรในประเทศไทย กลุ่มตวัอยา่ง คือ ครูโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภคริสตจกัรในประเทศ
ไทย จ านวน 361 คน เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม ประเด็นการสัมภาษณ์และการ
สนทนา สถิติที่ใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า
ดชันีความส าคญัของล าดบัความตอ้งการจ าเป็น และการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยใชก้าร
วเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 

ผลการวจิยัพบวา่ 

1. ผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะด้านการวดัและ
ประเมินผลการศึกษาของครูโรงเรียนสงักดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย พบว่า สภาพที่
เป็นอยูก่ ับสภาพที่ควรจะเป็น รวมทุกดา้นมีค่าเท่ากับ .21  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้น
ทกัษะมีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงที่สุดเป็นล าดบัแรก (.24) รองลงมา
เป็น ดา้นความรู้ (.21) และดา้นคุณลกัษณะ (.17) ตามล าดบั 

2. ผลการเปรียบเทียบความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะดา้นการวดัและ
ประเมินผลการศึกษาของครูโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย จ าแนกตาม
คุณลกัษณะส่วนบุคคลในภาพรวม พบว่า จ าแนกตามเพศ มีความตอ้งการจ าเป็นของครูเพศชายสูง
กวา่เพศหญิง (.22) จ าแนกตามอาย ุครูที่มีอาย ุ21-30 ปี มีความตอ้งการจ าเป็นสูงที่สุด (.27) จ าแนก
ตามระดบัการศึกษา ครูระดบัการศึกษาปริญญาตรีมีความตอ้งการจ าเป็นสูงที่สุด  (.21) จ าแนกตาม
หน้าที่ ครูที่มีหน้าที่อ่ืนนอกเหนือจากเป็นครูสอนมีความตอ้งการจ าเป็นสูงที่สุด  (.22) จ าแนกตาม
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ประสบการณ์การท างาน ครูที่มีประสบการณ์การท างาน 1-10 ปี มีความตอ้งการจ าเป็นสูงที่สุด 
(.25) และจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ครูที่อยูใ่นสถานศึกษาขนาดเล็กมีความตอ้งการจ าเป็นสูง
ที่สุด (.24) 

3. แนวทางการพฒันาสมรรถนะดา้นการวดัและประเมินผลการศึกษาของครูโรงเรียน
สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยของแต่ละด้านได้แก่ ความสามารถตรวจสอบ
คุณภาพของเคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้คือ การฝึกอบรมในขณะปฏิบตัิงาน(On The Job 
Training) ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับหลกัการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้คือการอบรมเชิงปฏิบตัิการ ความคิดริเร่ิมในการใชเ้คร่ืองมือและวิธีวดัประเมินผลการเรียนรู้
ที่หลากหลายเพือ่ให้ไดผ้ลการประเมินผูเ้รียนที่ชดัเจนและครบทุกดา้นคือ  สร้างความตระหนักให้
เห็นประโยชน์และเห็นคุณค่าในส่ิงที่ท  ามีการสะท้อนคิด เห็นความส าคัญของการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
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บทคัดย ่อภาษาอังกฤษ  

57264310 : Major (EDUCATIONAL RESEARCH METHODOLOGY) 
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MISS Chantima CHANPRASART: THE NEEDS ASSESSMENT FOR 
DEVELOPING COMPETENCIES OF EDUCATION MEASUREMENT AND EVALUATION 
OF TEACHERS IN SCHOOLS UNDER THE FOUNDATION OF THE CHURCH OF CHRIST 
IN THAILAND  Thesis advisor : Associate Professor Chaiyos Paiwithayasiritham, Ph.D. 

  
The purposes of this research were 1) to study the necessary needs for the 

development of educational measurement and evaluation performance of school teachers under 
the Church of Christ Foundation in Thailand. 2) To compare the needs for the development of 
educational evaluation and evaluation competencies of school teachers under the Church of Christ 
Foundation in Thailand. 3) to study the guideline for the development of the measurement and 
evaluation performance of school teachers under the Church of Christ Foundation in Thailand. 
Population sample The 361 school teachers in the Thailand Christian Church Foundation were 
instrumental in the research, questionnaires, interviews, and group discussions. Statistics used for 
data analysis include: Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation, Priority Index, and 
qualitative analysis using Content Analysis. 

The research findings were as follows: 

1. The results of the assessment of the need for the development of the measurement 
and evaluation performance of school teachers under the Church of Christ Foundation in Thailand 
found that the living conditions should be all aspects were equal .21. Skills were the first priority 
(.24), followed by the knowledge (.21) and the attributes (.17), respectively 

2. Comparison results of needs assessment for developing competencies of 
education measurement and evaluation of teachers in schools under the foundation of the church 
of christ in Thailand 1) classified by gender was found in the overview found that male teachers 
had the necessary needs are higher than female (0.22). 2) classified by age was found that 
teachers 21-30 years had the most necessary needs (0.27) 3) classified by level of education 
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overall found that teachers who graduated at bachelor's degree had the most necessary needs 
(0.21) 4) Classified by duty Teachers who have other duties had the necessary needs higher than 
teaching teachers (0.22) 5) classification based on years of experience in working with the 
overview found that teachers with 1-10 years of experience had the most necessary needs (0.25) 
6) classified by school size Teachers in small schools had the most necessary needs (0.24)  

3. A guideline for the development of educational measurement and evaluation 
competencies of school teachers under the Christian Church of Thailand Foundation in each of 
the following areas: The ability to monitor the quality of measurement and evaluation tools is On 
the Job Training Knowledge and understanding of the quality control principles of measuring 
instruments and evaluation of learning is a workshop. Initiatives in the use of various tools and 
methods to measure and evaluate learning outcomes to achieve clear and comprehensive 
assessment of learners are Institutions or agencies should give incentives for promotion. Let 
teachers see the benefits and value of what they are doing. And realize the importance of 
measuring and evaluating learning. 
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วทิยานิพนธเ์ร่ือง การประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะดา้นการวดัและ
ประเมินผลการศึกษาของครูโรงเรียนสงักดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยเล่มน้ี ส าเร็จลุล่วง
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ศาสตราจารย ์ดร.ยุวรี  ผลพนัธิน  ที่กรุณาอนุเคราะห์เป็นอาจารยท์ี่ปรึกษาควบคุมวิทยานิพนธ ์
ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ตลอดระยะเวลาที่วิจยั และเก็บรวบรวมขอ้มูลต่างๆ จนส าเร็จลุล่วง
ไปดว้ยดี ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณอาจารยไ์ว ้ณ โอกาสน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.ธีรศกัด์ิ  อุ่นอารมยเ์ลิศ  ประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์   และอาจารย ์ดร.ม่ิงขวญั  ภาคสัญไชย  กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ  อาจารย ์ดร.มนัสนันท ์ 
น ้ าสมบูรณ์  อาจารย ์ดร.สรัญญา  จนัทร์ชูสกุล  และอาจารย ์ดร.พิทกัษ ์ สุพรรโณภาพ ที่ให้ความ
กรุณาและสละเวลา ให้ค  าปรึกษา แนะน า ตรวจสอบ และปรับปรุงเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัท าให้
เคร่ืองมือวจิยัคร้ังน้ีมีความสมบูรณ์ยิง่ขึ้น 

ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.วษิณุ  ทรัพยส์มบตัิ  อาจารย ์ดร.โชติมา  หนูพริก  อาจารย์
ธญัญา  เรืองแกว้  อาจารยช์ัชวาล  ร่มโพธ์ิทอง อาจารยศุ์ภกิจ  จิตคล่องทรัพย ์ อาจารยป์รารถนา  ลิ
มะหุตะเศรณี  ผูท้รงคุณวฒิุที่กรุณาให้ความร่วมมืออ านวยความสะดวกสละเวลาอนัมีค่าให้ขอ้มูลใน
การสมัภาษณ์  และหวัหนา้ครูโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั ที่สละเวลาอนัมีค่าร่วมสนทนากลุ่ม 
งานน้ีจะไม่สามารถลุล่วงไดห้ากไม่ไดรั้บความร่วมมือจากทุกท่าน 

ขอบขอบพระคุณคณะผูบ้ริหารโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ที่ให้โอกาส ให้การ
ส่งเสริม สนบัสนุนในการศึกษา และขอขอบคุณเพื่อนพี่น้องโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยัที่ให้
ความช่วยเหลือและใหก้ าลงัใจเสมอมา 

ขอขอบคุณอาจารยแ์ละเพื่อนๆ น้องๆ สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจยัทางการศึกษาทุกคน และ
นอ้งปาลม์ที่ใหค้วามช่วยเหลือและใหก้ าลงัใจในการด าเนินการวจิยัมาโดยตลอด 
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บทที ่ 1 
บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ส าคญัที่สุดในการพฒันาคนให้มีคุณภาพ การจดัการ

ศึกษาให้มีคุณภาพให้ได้มาตรฐานนั้ น ตอ้งสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลและสังคม

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542   แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ.2545 

ก าหนดใหก้ารจดัการศึกษาของสถานศึกษาตอ้งเป็นไปเพือ่พฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์ทั้ง

ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่

ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข และหมวดที่ 4 แนวการจดัการศึกษา มาตรา 22 ไดร้ะบุวา่ การจดัการ

ศึกษายึดหลักว่านักเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้ และถือนักเรียนเป็น

ส าคญักระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหน้กัเรียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติ และมาตรา 26 

ไดก้ าหนดแนวทางการวดัและประเมินผล ให้สถานศึกษาจดัการประเมินนักเรียนโดยพิจารณาจาก

พฒันาการของนักเรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และการ

ทดสอบควบคู่ไปในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบ

การศึกษา 

หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 ไดก้  าหนดไวว้่า การวดัและประเมินผล

การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ใหผู้ส้อนใชพ้ฒันาคุณภาพผูเ้รียนเพราะจะช่วยให้ไดข้อ้มูลสารสนเทศ

ที่แสดงพฒันาการ ความก้าวหน้า และความส าเร็จทางการเรียนรู้ของผูเ้รียน อีกทั้งขอ้มูลที่จะเป็น

ประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการพฒันาและเรียนรู้อยา่งเต็มตามศกัยภาพ (กรมวิชาการ 

กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) 
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ดงันั้น กระบวนการวดัและประเมินผลจึงเป็นตวัช้ีวดัความส าเร็จประการหน่ึงที่ครูผูส้อน

ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในวธีิการวดัและประเมินผลการเรียนรู้จึงจะสามารถประเมินผูเ้รียนไดอ้ยา่ง

แทจ้ริง (สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย, 2557) กล่าวว่า การปฏิรูประบบการวดัและ

ประเมินผลการเรียนในปัจจุบนั โดยเน้นการทดสอบเป็นหลัก ซ่ึงไม่สามารถน าพานักเรียนให้มี

ทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 ไดเ้น่ืองจากขอ้สอบส่วนใหญ่มีลกัษณะท่องจ าและมุ่งเน้นแต่เน้ือหาเป็น

ส่วนใหญ่ ไม่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการวิพากษ ์อีกทั้งไม่ช่วยเสริมสร้างทกัษะอ่ืนที่จ  าเป็น 

และ (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559)ไดก้ล่าวว่า ครูอาจารยไ์ทยขาดการศึกษาเร่ืองหลกั

และวิธีการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ และทนัสมัยอย่างมาก จ าเป็นตอ้งเร่งรัดพฒันาเร่ืองน้ี

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พุทธศกัราช 2559 จึงได้

ก าหนดนโยบายยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยส่งเสริม 

สนบัสนุนการพฒันาองคค์วามรู้โดยเฉพาะดา้นการวดัและประเมินผลและทกัษะในการส่ือสารของ

ครู ให้มีสมรรถนะในการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ เผยแพร่องคค์วามรู้ และแหล่งเรียนรู้เก่ียวกับ

นวตักรรม วธีิการจดัการเรียนการสอนคิดแบบต่างๆ และการวดัประเมินผลให้สามารถพฒันาและ

ประเมินผลนกัเรียนใหมี้คุณภาพตามศกัยภาพ 

ดงันั้น (ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2549) จึงก าหนดให้ครูผูส้อนและบุคลากรทางการ

ศึกษาจ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะของการวดัและประเมินผลการศึกษาตามที่

มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาได้ก าหนดไว ้ประกอบด้วย หลักการและเทคนิคการวดัและ

ประเมินผลทางการศึกษา  การสร้างและการใช้เคร่ืองมือวดัผลและประเมินผลการศึกษา การ

ประเมินตามสภาพจริง  การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน  การประเมินภาคปฏิบตัิ  การประเมินผล

แบบยอ่ยและแบบรวม และตอ้งมีทกัษะความสามารถในการวดัและประเมินผลไดต้ามสภาพความ

เป็นจริง สามารถน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการจดัการเรียนรู้และหลักสูตร และ

นอกจากน้ีสภาแห่งชาติเก่ียวกับการวดัผลการศึกษาของครูอเมริกัน ได้กล่าวถึงมาตรฐาน

ความสามารถในการวดัและประเมินผลการศึกษาของครู ไวด้งัน้ี. ครูควรมีทกัษะในการเลือกวิธีการ

ประเมินที่เหมาะสมส าหรับการตดัสินใจการเรียนการสอน  ครูควรมีทกัษะในการพฒันาวิธีการ

ประเมินที่เหมาะสมส าหรับการตดัสินใจการเรียนการสอน  ครูควรมีทกัษะในการให้คะแนนและ

แปรผล  ครูควรมีทกัษะในการใช้ผลการประเมินเพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบันักเรียนและแผนการ
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เรียน  ครูควรมีทกัษะในการพฒันานักเรียนโดยใชผ้ลการประเมินนักเรียน  ครูควรมีทกัษะในการ

ส่ือสารรายงานผลการประเมินให้ผู ้เ ก่ียวข้องทราบ และครูควรมีทักษะในการตระหนักถึง

จรรยาบรรณในการวดัและประเมินผล (American Federation of Teachers National Council on 

Measurement in EducationaNational, 1990) 

ดงันั้น การพฒันาสมรรถนะดา้นการวดัและประเมินผลการศึกษาของครูซ่ึงเป็นบุคคลากร

ทางการศึกษา สามารถท าไดโ้ดยใชก้ารประเมินความตอ้งการจ าเป็น  (Needs Assessment) ซ่ึงเป็น

กระบวนการวางแผนอยา่งเป็นระบบ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการตดัสินใจ หรือก าหนดจุดประสงค์

ในการท างานเพื่อการพฒันาให้ถูกทาง โดยการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพที่เป็นอยูใ่นปัจจุบนั

ขององคก์รหรือบุคคลที่มุ่งประเมิน แลว้ท าการวิเคราะห์ความแตกต่างเพื่อก าหนดช่องว่าง (Gap) 

ระหว่างสภาพที่เป็นอยู่(What is) ในปัจจุบนักับสภาพที่ควรจะเป็น(What should be) ช่องว่าง

ดงักล่าวจะแสดงให้เห็นถึงความตอ้งการจ าเป็นซ่ึงเป็นสภาวะที่ไม่น่าพึงพอใจขององค์กรหรือ

บุคคลที่มุ่งประเมินที่ควรไดรั้บการแกไ้ข และเม่ือน าความตอ้งการจ าเป็นที่ไดม้าทั้งหมดมาท าการ

เรียงล าดบัความส าคญั(Priority Setting) ก็จะท าใหไ้ดข้อ้มูลความตอ้งการจ าเป็นที่มีความส าคญัของ

ความแตกต่างนั้น ส าหรับเป็นแนวทางในการตดัสินใจแกไ้ขปัญหาหรือก าหนดจุดประสงคใ์นการ

ด าเนินงานใหมี้ความชดัเจนและมัน่ใจวา่จุดประสงคด์งักล่าวสอดคลอ้งกบัความตอ้งการขององคก์ร

หรือบุคคลนั้นอยา่งแทจ้ริง (สุวมิล  วอ่งวาณิช, 2558)  

นอกจากนั้นจากการส ารวจฐานขอ้มูลงานวิจยัโครงการเครือข่ายห้องห้องสมุดในประเทศ

ไทย (Thai Library Integrated System) พบวา่ มีงานวจิยัที่เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาสมรรถนะดา้นการ

วดัและประเมินผลการศึกษาของครูตั้งแต่ปี 2550 อยู่เป็นจ านวนไม่มากนัก ได้แก่ งานวิจยัของ                  

(ณิชิรา  ชาติกุล, 2552) ท าการวิจยัเร่ืองการประเมินความตอ้งการจ าเป็นเพื่อการพฒันาสมรรถนะ

ดา้นการประเมินผลการเรียนรู้ของครูสงัคมศึกษา ระดบัมธัยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร (ญาณินท ์ 

พลบัจีน, 2555) ศึกษาการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะดา้นการวดัและ

ประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ของครูใน

โรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอแจห่้มในจงัหวดัล าปาง และ (สุรัติยาพร  ทองอ ่า, 2556) ศึกษารูปแบบ

การพฒันาสมรรถนะด้านการวดัและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 ส าหรับครูในสังกัดเทศบาลนครสวรรค์ ซ่ึงงานวิจัยดังกล่าวเป็นการศึกษา
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สมรรถนะครูที่มีความเฉพาะเจาะจง โดยเนน้ไปที่สมรรถนะครูประจ าวชิาและเป็นการประเมินการ

วดัและประเมินผลตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 เท่านั้นดว้ยเหตุน้ี 

ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการวิจัยเก่ียวกับการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันา

สมรรถนะดา้นการวดัและประเมินผลการศึกษาของครูโรงเรียนในสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัร

ในประเทศไทย ซ่ึงมีขอบข่ายครอบคลุม 3 ด้านคือ ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะ และด้านคุณลักษณะ 

เพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลที่พฒันาสมรรถนะดา้นการวดัและประเมินผลการศึกษาของครูต่อไป 

 

ค าถามการวิจัย 
 1. ครูโรงเรียนสงักดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยมีความตอ้งการจ าเป็นในการ

พฒันาสมรรถนะดา้นการวดัและประเมินผลการศึกษาใดบา้ง 

 2. แนวทางในการพฒันาสมรรถนะดา้นการวดัและประเมินผลการศึกษาของครูโรงเรียน

สงักดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยเป็นอยา่งไร 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพือ่ศึกษาความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะดา้นการวดัและประเมินการศึกษา

ของครูโรงเรียนสงักดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย   

 2. เพือ่เปรียบเทียบความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะดา้นการวดัและประเมินผล

การศึกษาของครูโรงเรียนสงักดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย  

 3. เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาสมรรถนะดา้นการวดัและประเมินผลการศึกษาของครู

โรงเรียนสงักดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 งานวิจัย เร่ือง การประเมินความตอ้งการจ าเป็นเพื่อพฒันาสมรรถนะด้านการวดัและ

ประเมินผลการศึกษาของครูโรงเรียนสงักดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ด าเนินการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณดว้ยการใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) และขอ้มูลเชิงคุณภาพ ดว้ยการ

การสมัภาษณ์ (Interview) และการสนทนา (Discussion) ซ่ึงผูว้จิยัก าหนดขอบเขตของการวจิยัดงัน้ี 
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 1. ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคญั 

     1.1 ประชากร (Population) คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบตัิการสอนของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสงักดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ภาคเรียนที่ 1 ปี

การศึกษา 2559  จ  านวน 27 โรงเรียน จ านวนทั้งส้ิน 3,667 คน 

  1.2 กลุ่มตัวอย่าง  (Sample) คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติการสอนของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ประจ าปี

การศึกษา 2559 จ  านวน 14 โรงเรียน จ านวน 361 คน ไดม้าโดยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชั้น 

(Stratified Random Sampling) เพือ่ให้ไดก้ลุ่มตวัอยา่งตามสูตรการค านวณของทาโรยามาเน่ (Taro 

Yamane ,1973 อา้งถึงใน (ธีรศกัด์ิ  อุ่นอารมยเ์ลิศ, 2557) 

  1.3 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการสัมภาษณ์ (Interview) ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการส านักทดสอบทาง

การศึกษา สพฐ. จ านวน 1 คน  นกัวชิาการศึกษากลุ่มพฒันาและส่งเสริมการวดัและประเมินผลการ

เรียนรู้ สพฐ. จ  านวน 2 คน และผูอ้  านวยการของโรงเรียนสงักดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศ

ไทย จ านวน 3 คน ซ่ึงไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) เพื่อหาแนวทางในการ

พฒันาสมรรถนะด้านการวดัและประเมินผลการศึกษาของครูโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภา

คริสตจกัรในประเทศไทย 

 1.4 ผู้ให้ข้อมูลส าคญัในการสนทนา (Discussion) ประกอบดว้ย หัวหน้าฝ่ายวิชาการมธัยม 

จ านวน 1 คน หวัหนา้งานทะเบียนและวดัผล จ านวน 1 คน และหวัหนา้กลุ่มสาระฯมธัยมศึกษาทั้ง 8 

กลุ่มสาระ จ านวน 8 คน ของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั ซ่ึงไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Selection) เพือ่หาแนวทางในการพฒันาสมรรถนะดา้นการวดัและประเมินผลการศึกษา

ของครูโรงเรียนสงักดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 

 2. ตัวแปรที่ศึกษา 

    2.1 สถานภาพส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 

  เพศ 

อาย ุ

ระดบัการศึกษา  

ต าแหน่งหนา้ที่หลกั  
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ประสบการณ์การท างาน  

 ขนาดของสถานศึกษา 

    2.2 ความตอ้งการจ าเป็นเพื่อพฒันาสมรรถนะดา้นการวดัและประเมินผลการศึกษาของ

ครูโรงเรียนสงักดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศ จ านวน 3 ดา้น ไดแ้ก่  

1. ดา้นความรู้   

2. ดา้นทกัษะ  

3. ดา้นคุณลกัษณะ 

 

นิยามค าศัพท์เฉพาะ 
ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาครู หมายถึง สภาพที่เป็นจริงในปัจจุบนั ทั้งดา้นความรู้ 

ความเขา้ใจ ด้านทกัษะ และด้านคุณลกัษณะในการปฏิบตัิการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ที่มี

ความจ าเป็นเร่งด่วนตอ้งไดรั้บการพฒันาและแกไ้ขปรับปรุง 

สมรรถนะ หมายถึง ความรู้ความเขา้ใจ ทกัษะ คุณลักษณะและเจตคติที่เป็นแนวทางที่

เหมาะสมกบัการท างาน เพือ่ใหไ้ดผ้ลงานที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่ก  าหนด 

สมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาของครู หมายถึง ความรู้ ทกัษะ และ

คุณลกัษณะในการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ดว้ยการออกแบบวิธีการวดัและประเมินผลอยา่ง

หลากหลายเหมาะสมกับเน้ือหา กิจกรรมการเรียนรู้ และผูเ้รียน สร้างและน าเคร่ืองมือวดัและ

ประเมินผลไปใชอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม มีการวดัและประเมินผลผูเ้รียนตามสภาพจริง และน าผล

การประเมินการศึกษามาใชใ้นการพฒันาการจดัการเรียนรู้ 

 ด้านความรู้ หมายถึงการมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและแนวคิด

จุดมุ่งหมาย องคป์ระกอบ การพฒันาเคร่ืองมือและวธีิวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

 ด้านทักษะ หมายถึง การมีความสามารถหรือความเช่ียวชาญในการปฏิบตัิที่จะ

แสดงออกถึงการเลือกใชว้ธีิการ เคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

 ด้านคุณลักษณะ หมายถึง บุคลิกลกัษณะเป็นผูมี้ความคิด มีจรรยาบรรณและเจตคติ

ในเชิงบวกที่มีต่อการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ โดยตระหนักและเห็นคุณค่าในการวดัและ

ประเมินผลการเรียนรู้ 
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แนวทางปฏิบัติในการประเมินผลการศึกษา หมายถึง ความรู้ความเขา้ใจและทกัษะในการ

ปฏิบติัการประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการส าคญัที่มีส่วนสร้างความส าเร็จให้กบัผูเ้รียนเพื่อ

พฒันาและคน้หาศกัยภาพ ประกอบดว้ย การประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียน  การประเมินผลการ

เรียนรู้ระหวา่งการเรียน และการประเมินผลการเรียนรู้เพือ่สรุปผลการเรียน 

 โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย หมายถึง โรงเรียนสังกดัส านักงาน

พนัธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย โดยมีส านักงานพนัธกิจการศึกษาของ

มูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรดูแลและควบคุม เป็นผูรั้บใบอนุญาตใหจ้ดัตั้งโรงเรียนตามพระราชบญัญตัิ

โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2525 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ทราบระดบัความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะด้านการวดัและประเมินผล

การศึกษาของโรงเรียนสงักดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย   

 2. เป็นแนวทางการพฒันาสมรรถนะดา้นการวดัและประเมินผลการศึกษาของโรงเรียน

สงักดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 
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บทที ่ 2 
วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 

  การท าวจิยัเร่ือง การประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะดา้นการ

วดัและประเมินผลการศึกษาของครูโรงเรียนในสังกดัส านักงานพนัธกิจการศึกษามูลนิธิแห่งสภา

คริสตจกัรในประเทศไทย ผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้หนงัสือ เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการวิจยั 

ซ่ึงผูว้จิยัขอน าเสนอสาระส าคญั ซ่ึงประกอบดว้ยเน้ือหาขอ้มูลเก่ียวกบัดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

 1. แนวคิดและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัสมรรถนะดา้นการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

2. มโนทศัน์เก่ียวกบัความตอ้งการจ าเป็น 

3. บริบทโรงเรียนในเครือสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 

4. งานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง 

 
1. แนวคดิเกี่ยวกับสมรรถนะ 

1.1 ความเป็นมาของสมรรถนะ 
จุดก าเนิดของสมรรถนะ (Competency) เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1970  เม่ือบริษทั Mcber ภายใต้

การน าของศาสตราจารยเ์ดวิด ซี แมคเคลแลน (David C. McCleland) นักจิตวิทยาของมหาวิทยาลยั
ฮาร์วาร์ด  ได้รับการติดต่อจาก The US State Department ให้ช่วยคดัเลือก Foreign Service 
Information Officer (FSIOs) หรือเจา้หน้าที่ที่ท  าหน้าที่เป็นตวัแทนของประเทศสหรัฐอเมริกาใน
ประเทศต่างๆ ทัว่โลก มีหน้าที่เผยแพร่วฒันาธรรมและเร่ืองราวของประเทศอเมริกาให้กับคนใน
ประเทศเหล่านั้น ซ่ึงในขณะนั้นเจา้หน้าที่เหล่าน้ี “เป็นคนผิวขาว” เกือบทั้งหมด เดวิด ซี แมคเคล
แลน(David C. McCleland) ไดรั้บมอบหมายใหท้  าคือ การหาเคร่ืองมือชนิดใหม่ที่ดีกวา่และสามารถ
ท านายผลการปฏิบตัิงานของเจา้หนา้ที่ FSIOs ไดอ้ยา่งแม่นย  า แทนแบบทดสอบเก่า ซ่ึงไม่สัมพนัธ์
กับผลการปฏิบติังาน เน่ืองจากคนได้คะแนนดี แต่ปฏิบติังานไม่ประสบผลส าเร็จ โดยพฒันา
แบบทดสอบทางบุคลิกภาพเพื่อศึกษาว่า  บุคคลที่ท  างานอยา่งมีประสิทธิภาพมีทศันคติและนิสัย
อยา่งไร แมคเคลแลน ไดใ้ชค้วามรู้เร่ืองน้ีแกปั้ญหาการคดัเลือกบุคคลให้กบัหน่วยงานของรัฐบาล
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สหรัฐอเมริกา ไดแ้ก่ ปัญหากระบวนการคดัเลือกที่เน้นการวดัความถนัดที่ท  า ให้คนผิวด า และชน
กลุ่มนอ้ยอ่ืน ๆ ไม่ไดรั้บคดัเลือก  และปัญหาผลการทดสอบความถนัดที่มีความสัมพนัธ์กบัผลการ
ปฏิบติังานนอ้ยมาก และเก็บขอ้มูลของกลุ่มที่มีผลงานโดดเด่น และผูไ้ม่มีผลงานโดดเด่น ดว้ยการ
สมัภาษณ์พบวา่สมรรถนะเก่ียวกบัความเขา้ใจขอ้แตกต่างทางวฒันธรรมเป็นปัจจยัที่มีความสัมพนัธ์
กบัผลการปฏิบติังานไม่ใช่การทดสอบดว้ยแบบทดสอบความถนดั (สุกญัญา  รัศมีธรรมโชติ, 2549) 

แนวคิดเร่ืองสมรรถนะมีการอธิบายดว้ยโมเดลภูเขาน ้ าแข็ง (Iceberg Model) ไดอ้ธิบาย ถึง
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล เปรียบเทียบกบัภูเขาน ้ าแขง็ โดยส่วนที่เห็นไดง่้ายและพฒันาไดง่้าย คือ 
ส่วนที่ลอยอยู่เหนือน ้ า นั่นคือองค์ความรู้ ทักษะ/ความสามารถที่บุคคลมีอยู่  และส่วนใหญ่ที่
มองเห็นไดย้ากอยูใ่ตผ้วิน ้ าไดแ้ก่ แรงจูงใจ  อุปนิสยั  ภาพลกัษณ์ภายใน  และบทบาทที่แสดงออกต่อ
สงัคม ส่วนที่อยูใ่ตน้ ้ ามีผลต่อพฤติกรรมในการท างานของบุคคลอยา่งมาก และเป็นส่วนที่พฒันาได้
ยาก 

1.2 ความหมายสมรรถนะ 
สมรรถนะ ตรงกับภาษาอังกฤษคือค าว่า Competency มีหน่วยงานและนักวิชาการได้ให้

ความหมายไวห้ลายนยั ดงัน้ี 

แมคเคลแลนด ์(McClelland, อา้งใน สุกญัญา  รัศมีธรรมโชติ 2549:14) กล่าวว่า สมรรถนะ

คือ พฤติกรรมหรือบุคลิกลกัษณะที่ซ่อนอยูภ่ายในปัจเจกบุคคล สร้างผลการปฏิบติังานที่ดี หรือตาม

เกณฑท์ี่ก  าหนดในงานที่ตนรับผดิชอบ 

พารี (Parry) นิยาม “สมรรถนะ” ว่าคือกลุ่มของความรู้(Knowledge) ทกัษะ(Skills) และ

คุณลกัษณะ(Attributes) ที่เก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงมีผลกระทบต่องานหลกัของต าแหน่งงานหน่ึงๆ ซ่ึงกลุ่ม

ความรู้ ทกัษะและคุณลกัษณะดงักล่าว สมัพนัธก์บัผลงานของต าแหน่งงานนั้นๆ และสามารถวดัผล

เปรียบเทียบกับมาตรฐาน  ที่เป็นที่ยอมรับและเป็นส่ิงที่สามารถเสริมสร้างขึ้นได้ โดยผ่านการ

ฝึกอบรมและการพฒันา (สุกญัญา  รัศมีธรรมโชติ 2549:16)  

แคลม (Klemp, อา้งใน สุกญัญา  รัศมีธรรมโชติ 2549:16) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นทรัพยากรบุคคล 

ใหค้วามหมายของสมรรถนะ วา่คือ บุคลิกลกัษณะที่อยูภ่ายในบุคคล ซ่ึงมีผลต่อความมีประสิทธิผล 

หรือผลการท างานที่เป็นเลิศ 

กู๊ด (Good อา้งใน ณิชิรา  ชาติกุล, 2552) ไดใ้ห้ความหมาย สมรรถนะครู หมายถึง ทกัษะ

(Skill) ความคิด(Concept) และทศันคติ(Attitude) ที่แต่ละคนตอ้งมีในการท างาน และน าเอาความรู้
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และวิธีการมาประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ของแต่ละคนเพื่อให้เกิดการพฒันาเด็กทั้งในดา้นร่างกาย 

จิตใจ อารมณ์และสงัคม 

สุกัญญา  รัศมีธรรมโชติ (2549:17)ได้ให้ความหมายของสมรรถนะว่า คือ ความรู้ 

(Knowledge) ทกัษะ (Skills) และคุณลกัษณะส่วนบุคคล (Personal Characteristic or Attributes) ที่

ท  าใหบุ้คคลผูน้ั้นท างาน ในความรับผดิชอบของตนไดดี้กวา่ผูอ่ื้น 

(อรัญญา  สมแก้ว, 2549) กล่าวถึง สมรรถนะไว้ว่า  หมายถึง ความรู้(Knowledge) 

ความสามารถ หรือทกัษะ (Skills) และคุณลกัษณะ (Attributes) ของบุคคลที่มีความสมัพนัธโ์ดยตรง

กับงานที่ปฏิบติั (Job Role) เพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพและทรงไวซ่ึ้งคุณค่า โดยค าว่า

คุณลักษณะ ในที่น้ีหมายถึงพฤติกรรม (Behavior) บุคลิกภาพ (Personality) ที่มองเห็นได้และ

ค่านิยม (Value) ทศันคติ (Attitude) ความเช่ือ (Trait) ที่ไม่อาจมองเห็นไดแ้ต่จ  าเป็นต่องานที่ปฏิบติั 

(เขา้ถึงไดท้างออนไลน์) 

(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2552) สมรรถนะ เป็นคุณลกัษณะพื้นฐาน

ของบุคคล ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ต่อการปฏิบติังานที่มีประสิทธิผลหรือเป็นไปตามเกณฑ ์หรือการมี

ผลงานที่โดดเด่นกวา่ในการท างานหรือสถานการณ์นั้น  

 สมรรถนะ(Competency) กล่าวได้ว่าคือ พฤติกรรมที่อยู่ภายในบุคคลที่เป็นผลมาจาก

ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่ท  าให้บุคคลนั้ นปฏิบัติงานได้อย่างดีมี

ประสิทธิผล เกิดผลส าเร็จที่ดีเลิศในผลงาน 

1.3 องค์ประกอบของสมรรถนะ 
แมคเคลแลนไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบส าคญัของสมรรถนะไว ้มี 5 ส่วนคือ  (สุกญัญา  รัศมี

ธรรมโชติ, 2549:15) 
1.ทกัษะ (Skill) คือ ความรู้ความสามารถที่บุคคลไดก้ระท า  ฝึกปฏิบติัจนเกิดความช านาญ 

และเช่ียวชาญ  
2.ความรู้ (Knowledge) คือ ความรู้ของบุคคลในเร่ืองที่ตอ้งรู้อาจเป็นความรู้เฉพาะดา้น เป็น

ความรู้ที่เป็นสาระส าคญั  
3.เจตคติ (Self – Concept) คือ แนวคิดของตนเองที่บุคคลคิดและเช่ือว่าตนเองเป็น เช่น 

ความมั่นใจในตวัเอง (Self-confidence) คนที่มีความเช่ือมัน่ในตนเองสูงจะเช่ือว่าตนเองสามารถ
แกไ้ขปัญหาต่างๆ ได ้เป็นตน้ 
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4.บุคลิกลักษณะประจ าตวัของบุคคล  (Traits) เป็นส่ิงที่อธิบายถึงบุคคลนั้น เช่น คนที่
น่าเช่ือถือและไวว้างใจได ้หรือมีลกัษณะเป็นผูน้ า เป็นตน้ 

5.แรงจูงใจ/เจตคติ (Motive/Attitude) เป็นแรงจูงใจ หรือแรงขบัภายใน ซ่ึงท าให้บุคคล
แสดงพฤติกรรมที่มุ่งไปสู่เป้าหมายของเขา เช่น บุคคลที่มุ่งผลส าเร็จ (Achievement Orientation) มกั
ชอบตั้งเป้าหมายที่ทา้ทาย และพยายามท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว ้ตลอดจนพยายาม
ปรับปรุงวธีิการท างานของตนเองตลอดเวลา  

จากแนวคิดองค์ประกอบสมรรถนะทั้ง 5 ส่วนของแมคเคลแลน นั้น  พารี (อ้างถึงใน         
สุกญัญา  รัศมีธรรมโชติ,2549:16) ได้รวมส่วนที่เป็นทศันคติ บุคลิกลักษณะประจ าตวัของบุคคล 
แรงจูงใจหรือเจตคติ ไวด้ว้ยกนัและเรียกทั้งหมดน้ีวา่ คุณลกัษณะ หรือ Attributes 

องคป์ระกอบทั้ง  5  ส่วนขา้งตน้น้ีไดก้ลายมาเป็นแนวทางในการกล่าวถึง“สมรรถนะ”  
(Competency) มากมาย  

1.4 ประเภทของสมรรถนะ 
พฒันาครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา (2549) ไดจ้ดัท าแบบประเมินสมรรถนะครู

และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ครูและบุคลาการทางการศึกษาใชป้ระเมินตนเองเป็นรายบุคคล 
สมรรถนะครูที่จะใช้ในการประเมินการปฏิบติังานของครูและบุคลากรทางการศึกษาแบ่งเป็น 3 
ดา้น ดงัน้ี 

1. สมรรถนะหลกั(Core competency) หมายถึง สมรรถนะร่วมที่ครูทุกคนตอ้งมีเน่ืองจาก
เป็นพื้นฐานส าคญัที่จะส่งผลให้การปฏิบติังานในหน้าที่ประสบความส าเร็จ ประกอบดว้ย 4 ดา้น 
ไดแ้ก่ การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ การบริการที่ดี การพฒันาตนเอง การท างานเป็นทีม 

2. สมรรถนะประจ าสายงาน(Functional competency) หมายถึงสมรรถนะเฉพาะที่เก่ียวกบั
การปฏิบติังานขอแต่ละต าแหน่งสายงานครู ประกอบดว้ยสมรรถนะ 5 ดา้น ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้ 
การพฒันาผูเ้รียน การบริหารจดัการชั้นเรียน การวิเคราะห์สังเคราะห์และการวิจยั และการสร้าง
ความร่วมมือกบัชุมชน 

3. วนิยั คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นคุณลกัษณะร่วมที่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจ าเป็นตอ้งยดึถือเป็นหลกัในการประพฤติปฏิบติัตน ไดแ้ก่ คุณลกัษณะดา้นวินัย การ
ประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งที่ดี การด ารงชีวิตอยา่งเหมาะสม ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
และความรับผดิชอบในวชิาชีพ 
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1.5 สมรรถนะครู 
สมรรถนะไดเ้ขา้มามีบทบาทในดา้นการศึกษาอยา่งมาก ดงัจะเห็นไดจ้ากมีนักวิชาการและ

หน่วยงานไดใ้หค้วามหมายและก าหนดสมรรถนะต่างๆ ที่เก่ียวกบัครูไวด้งัน้ี 
กู๊ด (Good อา้งใน ณิชิรา  ชาติกุล, 2552) ไดใ้ห้ความหมาย สมรรถนะครู หมายถึง ทกัษะ

(Skill) ความคิด(Concept) และทศันคติ(Attitude) ที่แต่ละคนตอ้งมีในการท างาน และน าเอาความรู้

และวิธีการมาประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ของแต่ละคนเพื่อให้เกิดการพฒันาเด็กทั้งในดา้นร่างกาย 

จิตใจ อารมณ์และสงัคม 

จิรประภา   อคัรบวร (2549, อา้งใน ณิชิรา  ชาติกุล,2552) ไดใ้ห้ความหมายว่า สมรรถนะ 
หมายถึง ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะ (Attributes) ที่จ  าเป็นในการ
ปฏิบตัิงานใดงานหน่ึง (Job Roles) ให้ประสบความส าเร็จและมีความโดดเด่ดกว่าคนอ่ืนๆ ในเชิง
พฤติกรรม  

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดก้  าหนดกรอบการประเมินสมรรถนะครู
โดยไดด้ าเนินการประชุมเชิงปฏิบติัการก าหนดความตอ้งการพฒันาสมรรถนะของครู และการ
ประชุมเชิงปฏิบตัิการสร้างแบบทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตามโครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ซ่ึงสมรรถนะครู ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดมี ดงัน้ี 

1. สมรรถนะหลกั (Core Competency) คือ 
    1.1 การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ คือ ความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้ดี มีการก าหนดเป้าหมาย 

ติดตามประเมินผลในปฏิบติังาน และปรับปรุงพฒันาประสิทธิภาพและผลงานอยา่งต่อเน่ือง 
    1.2 การบริการที่ดี คือ ความตั้งใจและความเต็มใจในการให้บริการ และการปรับปรุง

ระบบบริการใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ 
    1.3 การพฒันาตนเอง คือ การศึกษาคน้ควา้ หาความรู้ ติดตามและแลกเปล่ียนเรียนรู้องค์

ความรู้ใหม่ๆ ทางวชิาการ และวิชาชีพ มีการสร้างองคค์วามรู้และนวตักรรมเพื่อพฒันาตนเองและ
พฒันางาน 

    1.4 การท างานเป็นทีม คือ การใหค้วามร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุนเสริมแรงให้ก าลงัใจ
แก่เพือ่นร่วมงาน การปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้น หรือทีมงาน แสดงบทบาทการเป็นผูน้ าหรือผูต้ามไดอ้ยา่ง
เหมาะสมในการท างานร่วมกับผูอ่ื้น เพื่อสร้างและด ารงสัมพนัธภาพของสมาชิก ตลอดจนเพื่อ
พฒันาการจดัการศึกษาใหบ้รรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
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    1.5 จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู คือ การประพฤติ ปฏิบตัิตนถูกตอ้งตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพครูเป็นแบบอยา่งที่ดีแก่ผูเ้รียน และสังคม เพื่อสร้างความ
ศรัทธาในวชิาชีพครู 
 2. สมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency) มี 6 สมรรถนะ คือ 
     2.1 การบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ หมายถึง ความสามารถในการสร้างและ
พฒันาหลกัสูตร การออกแบบการเรียนรู้อย่างสอดคล้องและเป็นระบบ จดัการเรียนเรียนที่เน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคญั ใช้และพฒันาส่ือนวตักรรมเทคโนโลยี และการวดัประเมินผลการเรียนรู้เพื่อ
พฒันาผูเ้รียนอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
     2.2 การพฒันาผูเ้รียน หมายถึง ความสามารถในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมการพฒันา
ทกัษะชีวิต สุขภาพกายและสุขภาพจิตความเป็นประชาธิปไตย ความภูมิใจในความเป็นไทย การ
จดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนเพือ่พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพ 
     2.3 การบริหารจดัการชั้นเรียน หมายถึง การจดับรรยากาศการเรียนรู้ การจดัท าขอ้มูล
สารสนเทศและเอกสารประจ าชั้นเรียน/ประจ าวิชา การก ากับดูแลชั้นเรียนรายชั้น/รายวิชา เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุข และความปลอดภยัของผูเ้รียน 
     2.4 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจยัเพื่อพฒันาผูเ้รียน หมายถึง ความสามารถใน
การท าความเข้าใจ แยกประเด็นเป็นส่วนย่อย รวบรวม ประมวลหาข้อสรุปอย่างมีระบบ และ
น าไปใช้ในการวิจยัเพื่อพฒันาผูเ้รียน รวมทั้งสามารถวิเคราะห์องค์กรหรืองานในภาพรวมและ
ด าเนินการแกปั้ญหา เพือ่พฒันางานอยา่งเป็นระบบ  
     2.5 ภาวะผูน้ าครู หมายถึง คุณลกัษณะและพฤติกรรมของครูที่แสดงถึงความเก่ียวขอ้ง
สมัพนัธส่์วนบุคคล และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน โดย
ปราศจากการใช้อิทธิพลของผูบ้ริหารสถานศึกษา ก่อให้เกิดพลังแห่งการเรียนรู้เพื่อพฒันาการ
จดัการเรียนรู้ใหมี้คุณภาพ 
     2.6 การสร้างความสัมพนัธ์และความร่วมมือกบัชุมชนเพื่อการจดัการเรียนรู้ หมายถึง 
การประสานความร่วมมือ สร้างความสัมพนัธ์ที่ดี และเครือข่ายกบัผูป้กครอง ชุมชน และองคก์ร
อ่ืนๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพือ่สนบัสนุนส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ 
 จะเห็นได้ว่า สมรรถนะครู ที่นักการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ได้ให้ความหมายและ
ก าหนดนั้น สรุปไดว้า่ สมรรถนะครู หมายถึง ความรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะที่ครูผูส้อนจ าเป็นตอ้ง
มีในการปฏิบติังานและการจดักิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อก่อให้เกิดการพฒันานักเรียนในดา้น
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสงัคมอยา่งเตม็ประสิทธิภาพ 
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1.6 สมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 ส านกังานเลขาธิการคุรุสภา (2549)ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการคุรุสภาในคราว
ประชุมคร้ังที่ 5/2548 วนัที่ 21 มีนาคม 2548  และที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา คร้ังที่6/2548 วนัที่ 
18 เมษายน 2548 ได้อนุมัติออกขอ้บงัคบัคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของ
วชิาชีพไดก้ าหนดสาระความรู้และสมรรถนะของครูดา้นการวดัและประเมินผลการศึกษา ดงัน้ี 

สาระความรู้ การวดัและประเมินผลทางการศึกษา 

1. หลกัการและเทคนิคการวดัและประเมินผลทางการศึกษา 

  2. การสร้างและการใชเ้คร่ืองมือวดัผลและประเมินผลการศึกษา 

  3. การประเมินตามสภาพจริง 

  4. การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน 

  5. การประเมินภาคปฏิบตัิ 

  6. การประเมินผลแบบยอ่ยและแบบรวม 

สมรรถนะ การวดัและประเมินผลทางการศึกษา 

  1. สามารถวดัและประเมินผลไดต้ามสภาพความเป็นจริง 

  2. สามารถน าผลการประเมินไปใชใ้นการปรับปรุงการจดัการเรียนรู้และหลกัสูตร 

 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2553 ไดใ้ห้ สมรรถนะประจ า

สายงาน ในสมรรถนะที่ 1 การบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ (Curriculum and Learning 

Management) ตวับ่งช้ีที่ 5 ในดา้นการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 

  สมรรถนะที่ 1 การบริหารหลักสูตรและการจดัการเรียนรู้ (Curriculum and 

Learning Management) หมายถึง ความสามารถในการสร้างและพฒันาหลกัสูตรการออกแบบ การ

เรียนรู้อย่างสอดคล้องและเป็นระบบ จัดการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ใช้และพฒันาส่ือ

นวตักรรมเทคโนโลย ีและการวดั ประเมินผล การเรียนรู้ เพือ่พฒันาผูเ้รียนอยา่งมีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผลสูงสุด 

   ตวับ่งช้ีที่ 5 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

   -ออกแบบวธีิการวดัและประเมินผลอยา่งหลากหลาย เหมาะสมกบัเน้ือหา

กิจกรรมการเรียนรู้ และผูเ้รียน 

   -สร้างและน าเคร่ืองมือวดัและประเมินผลไปใชอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
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   -วดัและประเมินผลผูเ้รียนตามสภาพจริง 

   -น าผลการประเมินการเรียนรู้มาใชใ้นการพฒันาการจดัการเรียนรู้ 

นอกจากน้ีสภาแห่งชาติเก่ียวกบัการวดัผลการศึกษาของครูอเมริกนั (American Federation 

Of Teachers National Council On Measurement In Education National Education Association)ได้

กล่าวถึงมาตรฐานความสามารถในการวดัและประเมินผลการศึกษาของครู(Standards for Teacher 

Competence in Educational Assessment of Students) ดงัน้ี 

1. ครูควรมีทกัษะในการเลือกวธีิการประเมินที่เหมาะสมส าหรับการตดัสินใจการ

เรียนการสอน 

2. ครูควรมีทกัษะในการพฒันาวธีิการประเมินที่เหมาะสมส าหรับการตดัสินใจการ

เรียนการสอน 

 3. ครูควรมีทกัษะในการใหค้ะแนนและแปรผล 

  4. ครูควรมีทกัษะในการใชผ้ลการประเมินเพือ่การตดัสินใจเก่ียวกบันกัเรียนและ 

  แผนการเรียน 

 5. ครูควรมีทกัษะในการพฒันานกัเรียนโดยใชผ้ลการประเมินนกัเรียน 

 6. ครูควรมีทกัษะในการส่ือสารรายงานผลการประเมินใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบ 

7. ครูควรมีทกัษะในการตระหนกัถึงจรรยาบรรณในการวดัและประเมินผล 

 จะเห็นวา่ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ จดัเป็นส่วนหน่ึงในสมรรถนะที่ครูตอ้งมี และ

ในส่วนประกอบของสมรรถนะก็แสดงให้เห็นว่าครูควรมีความรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะทางดา้น

การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

1.7. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ความหมายของการประเมินผลการเรียนรู้ 

ค าว่า การประเมินผลการเรียนรู้ ในภาษาไทยนักวิชาการและนักการศึกษามีการเรียกค า
ดังกล่าวหลากหลายรูปแบบ เช่น การประเมินผลการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียน การ
ประเมินผล ซ่ึงในงานวิจยัใชค้  าว่าการประเมินผลการเรียน ตรงกบัภาษาองักฤษว่า “Assessment” 
โดยนกัการศึกษาไดใ้หค้วามหมายไวด้งัน้ี 
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 ชวลิต  ชูก าแหง 2551, อา้งใน (สิรินพร บา้นแสน, 2553) ไดใ้ห้ความหมายว่า การประเมิน
การเรียนรู้ หมายถึงกระบวนการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ส าหรับใช้ในการ
ตดัสินใจเก่ียวกบัผูเ้รียนทั้งดา้นความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะปฏิบติัและเจตคติ 
 (พิมพพ์นัธ์  เดชะคุปต ์และพเยาว ์ ยนิดีสุข , 2557) ไดใ้ห้ความหมายว่า การประเมินการ
เรียนรู้ หมายถึงการรวบรวมข้อมูลทั้ งเชิงปริมาณ และคุณภาพจากกระบวนการท างาน การ
ปฏิบติังาน และผลผลิตที่ไดจ้ากกระบวนการเรียนรู้เพือ่การตีค่า  
 สมนึก  ภทัทิยธนี (อา้ง ในณิชิรา  ชาติกุล, 2552)  ไดก้ล่าวว่า การประเมินการเรียนรู้ และ
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ ที่จะมีการสอบและตดัสินผลผ่าน-ไม่ผ่านหรือการตดัสินได-้ตก ให้เป็น
การประเมินผลเพือ่การพฒันาและปรับปรุงแกไ้ข 
 มาดสั (Madaus, อา้ง ในณิชิรา  ชาติกุล, 2552) ไดก้ล่าวว่า ความสามารถ และเจตคติของ
ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล ตลอดจนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน โดยอาศยัวิธีการและเคร่ืองมือที่
หลากหลายในการวดัและประเมินผล รวมทั้งน าผลที่ไดจ้ากการวดัและประเมินการเรียนรู้มาใชใ้น
การปรับปรุง แกไ้ข หรือพฒันาวธีิการเรียนของผูเ้รียน และการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครู 
 จากความหมายของ การประเมินผลการเรียนรู้ ที่นักการศึกษาให้ความหมาย จึงสรุปไดว้่า 
การประเมินผลการเรียนรู้ คือ กระบวนการรวบรวมขอ้มูลทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ เพื่อให้ได้
ขอ้มูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยวิธีการและเคร่ืองมือที่หลากหลายในการวดัและ
ประเมินผล รวมทั้งน าผลที่ไดจ้ากการวดัและประเมินการเรียนรู้มาใชใ้นการปรับปรุง แกไ้ข หรือ
พฒันาวธีิการเรียนของผูเ้รียน และการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครูอีกดว้ย 

1.8. หลักการประเมินผลการเรียนรู้ 
การประเมินผลการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ ผูป้ระเมินควรมีพื้นความรู้และทกัษะการ

ปฏิบตัิในการประเมินผลการเรียนรู้โดยการตอบค าถามพื้นฐานหลัก 4 ขอ้ (ศิริชยั  กาญจนวาสี, 
2543) 

1. ประเมินผลการเรียนรู้ไปท าไม ผู ้ประเมินจะต้องตอบค าถามให้ได้ว่า ข้อมูลหรือ
สารสนเทศนั้นประเมินเพื่อประโยชน์อะไร  ซ่ึงประโยชน์ของการประเมินผลการเรียนรู้สามารถ
แบ่งตามประเภทของการประเมิน ดงัน้ี 
     1.1 การประเมินผลการเรียนรู้ก่อนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อจดัวางต าแหน่งผูเ้รียน
หรือประเมินความรอบรู้ของผูเ้รียนก่อนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อประโยชน์ต่อการ
ตดัสินใจในการวางแผนจดักิจกรรม การเรียนการสอนที่มีความสอดคลอ้งเหมาะสม 
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     1.2 การประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อตรวจสอบความรู้
ความสามารถของผูเ้รียนขณะที่จดักิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อประโยชน์ในการติดตามดู
ความกา้วหนา้ หรือพฒันาการในการเรียนรู้รวมทั้งขอ้บกพร่องในการเรียนของผูเ้รียน 
     1.3 การประเมินผลการเรียนรู้หลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อสรุปผลการเรียนของ
ผูเ้รียนที่เป็นประโยชน์ในการตดัสินใจเก่ียวกบัระดบัการเรียนของผูเ้รียน 
 2. ประเมินผลการเรียนรู้อะไร ผูป้ระเมินจะตอ้งตอบค าถามใหไ้ดว้า่ จะตอ้งการประเมินผล
การเรียนรู้ขอ้มูลดา้นใดจากผูเ้รียน ซ่ึงผูป้ระเมินควรค านึงถึงประเภทของการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกิด
ขึ้นกบัผูเ้รียน ดงัน้ี 
     2.1 การเรียนรู้ทางดา้นสติปัญญา เก่ียวกบัความรู้ความจ า ความคิดการแกปั้ญหาต่างๆ 
     2.2 การเรียนรู้ทางดา้นอารมณ์และความรู้สึก เช่น ความสนใจ ทศันคติ เป็นตน้ 
     2.3 การเรียนรู้ทางดา้นทกัษะและการปฏิบติั เช่น ความสามารถในการปฏิบติังาน การมี
ทกัษะในงานต่างๆ 
 3. ประเมินผลการเรียนรู้อยา่งไร ผูป้ระเมินจะตอ้งตอบค าถามให้ไดว้่า จะตอ้งใชเ้คร่ืองมือ
ชนิดใดถึงจะมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัส่ิงที่ประเมินซ่ึงควรพจิารณาในประเด็นต่อไปน้ี 
     3.1 ลกัษณะของขอ้มูลที่ตอ้งการ เช่น ขอ้มูลเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ 
     3.2 ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างในการประเมินผลการเรียนรู้ เช่น จ านวน และ
ความสามารถของกลุ่มตวัอยา่ง 
     3.3 ระยะเวลาในการประเมินผลการเรียนรู้ เช่น การมีเวลาที่จ  ากัดอาจจะต้องใช้
แบบสอบถามมากกวา่เคร่ืองมือแบบอ่ืน เป็นตน้  
 4. ตดัสินผลดว้ยวธีิใด ผูป้ระเมินจะตอ้งตอบค าถามให้ไดว้่า จะตอ้งตดัสินการประเมินผล
การเรียนรู้ โดยพิจารณาจากคุณสมบติัใด ใช้เกณฑอ์ย่างไรในการประเมินผลการเรียนรู้ ซ่ึงควร
พจิารณาในประเด็นต่อไปน้ี 
     4.1 การตดัสินอิงกลุ่ม เพือ่พจิารณาตดัสินผลการเรียนโดยเปรียบเทียบกนัเองภายในกลุ่ม
หรือในชั้นเรียน 
     4.2 การตดัสินอิงเกณฑ ์เพื่อพิจารณาตดัสินผลการเรียนรู้ ใชใ้นการพฒันากิจกรรมการ
เรียนการสอน โดยเทียบกบัเกณฑท์ี่ก  าหนดขึ้น 

1.9. ข้ันตอนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 จากแนวคิดพื้นฐานของการประเมินผลการเรียนรู้ โดยการตอบค าถามทั้ง 4 ขอ้ คือ วดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ท าไม วดัและประเมินผลการเรียนรู้อะไร  วดัและประเมินผลการเรียนรู้
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อยา่งไร และตดัสินผลการเรียนรู้ดว้ยวิธีใดไดแ้ลว้ จะน าไปสู่ขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 5  ขั้นตอนส าคญัดงัน้ี 
 1. ก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของการเรียนรู้ในด้านที่จะมุ่งวัด  ในก าหนด
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมน้ีตอ้งก าหนดให้ชัดเจน ตั้งแต่แนวคิดพื้นฐานในการประเมินผลการ
เรียนรู้ซ่ึงเป็นการระบุส่ิงที่ต้องการให้นักเรียนสามารถท าได้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมที่ชดัเจนและครอบคลุมเป็นเคร่ืองช้ีทิศทางในการจดักิจกรรมการเรียนรู้
และการประเมินผล คุณลกัษณะที่มุ่งวดับางอยา่ง ซ่ึงมีความเป็นนามธรรม เช่น ความรับผิดชอบ 
ความซ่ือสัตย ์ดงันั้นครูผูส้อนควรจะก าหนดนิยามเชิงปฏิบติัการ (Operational Definition) ของ
คุณลกัษณะดงักล่าวก่อนแลว้จึงก าหนดออกมาเป็นจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมที่บ่งช้ีคุณลกัษณะนั้นๆ 
อีกคร้ังหน่ึง 
 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ เง่ือนไข พฤติกรรมที่คาดหวงั และ
เกณฑ ์
  1. เงื่อนไข/สถานการณ์(Conditions)เป็นการบรรยายถึง พฤติกรรมที่แสดงออก
ภายใตส้ถานการณ์ สภาพการณ์ บริบท ค  าสั่ง เคร่ืองมืออุปกรณ์ขั้นตอนต่างๆ ซ่ึงนักเรียนจะไดรั้บ
เบื้องตน้ก่อนการแสดงพฤติกรรม โดยตอ้งสมัพนัธก์บัผลลพัธข์องการเรียนรู้ เง่ือนไขมกัจะตอ้งมีค  า
วา่ ถา้... แลว้ เม่ือก าหนด...ใหแ้ลว้ หลงัจาก...แลว้ เม่ือ...แลว้ เป็นตน้ เช่น เม่ือนักเรียนเรียนเร่ืองการ
เปล่ียนแปลงการปกครองของไทยแลว้ 
  2. พฤติกรรมที่คาดหวงั (Behavioral Verb) ใชร้ะบุการกระท าพฤติกรรมอยา่งเห็น
ไดช้ดั และวดัไดเ้ป็นตวัเลข เม่ือไดรั้บเง่ือนไขที่ก  าหนดไว ้ตวัอยา่งค  าที่ใชร้ะบุพฤติกรรมคาดหวงั
ไดแ้ก่ เขียน อ่าน บอก ระบุต  าแหน่ง ระบุรายการ ล าดบั รายการ อธิบาย แกปั้ญหา ยกตวัอยา่ง สาธิต 
วาด จ าแนก จดัประเภท ฯลฯ เช่น นักเรียนสามารถระบุสาเหตุการเปล่ียนแปลงการปกครองของ
ไทยได ้
  3. เกณฑ(์Criteria) เป็นขอ้ความที่ระดบัถึงระดบัคุณภาพของการแสดงพฤติกรรมที่
คาดหวงัของนกัเรียน โดยปกติเกณฑข์ั้นต ่า (Minimum Criteria) การก าหนดเกณฑอ์าจระบุไดเ้ป็น 
ค่าตวัเลข ค่าร้อยละ เพือ่ก าหนดคุณภาพของพฤติกรรมว่า ผ่าน หรือไม่ผ่าน ส าเร็จ หรือไม่ส าเร็จ มี
ระดบัความส าเร็จเพยีงไร เช่น อยา่งนอ้ย 6 ขอ้ในจ านวน 10 ขอ้ อยา่งนอ้ยร้อยละ75 เป็นตน้ 
 เม่ือน าองคป์ระกอบทั้ง 3 ส่วน ของจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมมาเขียนรวมกนัมีลกัษณะดงัน้ี 
เม่ือนักเรียนเรียนเร่ืองการเปล่ียนแปลงการปกครองของไทยแลว้นักเรียนสามารถระบุสาเหตุการ
เปล่ียนแปลงการปกครองของไทยได ้อยา่งนอ้ย 5 ขอ้ 



 19 
 

 

 ดงันั้นการเขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ดีเป็นหัวใจส าคญัของการเขียนแผนการสอน 
หากจุดประสงคมี์ความคลุมเครือและเป็นพฤติกรรมแฝง ที่ไม่สามารถสังเกตชดัเจน จะท าให้การ
ประเมินผลการเรียนรู้ท าไดย้ากตามไปดว้ย (ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา,2553) 
 2. การก าหนดวธีิการวดัผลและการเลือก/สร้างเคร่ืองมือวดัผล วธีิการและเคร่ืองมือมีที่มา 3 
แนวทาง ไดแ้ก่ การใชเ้คร่ืองมือมาตรฐานที่มีอยูแ่ลว้ การดดัแปลงเคร่ืองมือที่มีผูส้ร้างไวแ้ลว้ หรือ
การสร้างเคร่ืองมือเองทั้ งหมด ครูผู ้สอนสามารถจัดหาเคร่ืองมือได้ทั้ ง 3 แนวทางตามความ
เหมาะสมขึ้นอยู่กับครูผูส้อนตอ้งมั่นใจในคุณภาพของเคร่ืองมือชนิดนั้น หากครูผูส้อนจะสร้าง
เคร่ืองมือเอง ควรจะไดศึ้กษาตวัอยา่งของเคร่ืองมือที่เคยมีผูส้ร้างไวก่้อนและใชค้วามพถีิพถินัในการ
ดดัแปลง หรือสร้างเคร่ืองมือให้เหมาะสมกบักลุ่มนักเรียนเพื่อให้สะทอ้นความสามารถที่แทจ้ริง
ของนกัเรียนใหม้ากที่สุด 
  ตวัอยา่งเคร่ืองมือวดัแต่ละดา้นดงัน้ี 
  (1).เคร่ืองมือวดัความรู้ เช่น แบบทดสอบชนิดต่างๆ เคร่ืองมือที่ใชใ้นการประเมิน
จากโครงงาน/ผลงาน/แฟ้มผลงาน การสมัภาษณ์ 
  (2).เคร่ืองมือวัดความรู้สึก เช่น แบบวัดเจตคติ แบบสอบถาม แบบสังเกต
พฤติกรรม แบบการสนทนา การสมัภาษณ์ เคร่ืองมือที่ใชใ้นการประเมินจากโครงงาน/ผลงาน/แฟ้ม
ผลงาน 
  (3).เคร่ืองมือวดัทกัษะ เช่น แบบทดสอบภาคปฏิบติั การทดสอบสมรรถนะ การ
ทดสอบทกัษะ ความคล่องแคล่ว เคร่ืองมือที่ใชใ้นการประเมินจากโครงงาน/ผลงาน/แฟ้มผลงาน 
 3. การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ ในกรณีที่มีการดดัแปลงหรือสร้างเคร่ืองมือใหม่
ครูผูส้อนตอ้งตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือดว้ยเสมอ ซ่ึงควรไดมี้การตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา
(Content Validity) เพือ่ตรวจสอบความเหมาะสมของโครงสร้างของเคร่ืองมือและความสอดคลอ้ง
ระหว่างขอ้ค  าถามหรือพฤติกรรมที่มุ่งสังเกตกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่วดั หลังจากที่ได้ใช้
เคร่ืองมือในการวดัไปแลว้ ครูผูส้อนควรใชผ้ลการตอบของนักเรียนมาตรวจสอบความเที่ยงและ
ความตรงเชิงเกณฑส์มัพนัธ ์หรือความตรงเชิงโครงสร้างของเคร่ืองมืออีกคร้ัง รวมทั้งการวิเคราะห์
คุณภาพรายขอ้ (Item Analysis) เพื่อปรับปรุงเคร่ืองมือที่จะใชใ้นคราวต่อไปและน าไปสู่การสร้าง
คลงัขอ้สอบ(Item Bank) ที่มีคุณภาพที่สุด 
 4. การประเมินหรือการตดัสินค่าจากผลการวดั ในการประเมินหรือตดัสินค่าจากผลการวดั 
ครูผูส้อนตอ้งเลือกเกณฑท์ี่เหมาะสมกบัเคร่ืองมือและจุดประสงคใ์นการประเมินผลการเรียนรู้ที่
ก  าหนดไวแ้ต่แรก เคร่ืองมือมาตรฐานส่วนใหญ่จะมีเกณฑ์ในการตดัสินผลมาให้อยู่แล้ว ผูส้อน
สามารถตดัสินผลจากเกณฑด์งักล่าวได ้
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 5. รายงานผลและน าผลไปใชใ้นการพฒันาปรับปรุงการเรียนรู้ เป็นการให้ผลป้อนกลับ
หลงัจากที่ท  าการประเมินผลการเรียนรู้ที่เสร็จส้ินแลว้  ครูผูส้อนจะตอ้งให้ผลป้อนกลบัแก่นักเรียน
โดยเร็วที่สุด (Immediate Feedback) เพื่อนักเรียนเกิดการเรียนรู้และปรับปรุงตวัไดดี้กว่าการให้ผล
ป้อนกลบัที่ล่าชา้ ทั้งน้ีการให้ผลป้อนกลบัที่จะเกิดประโยชน์แก่นักเรียนที่สุดนั้นผลป้อนกลบัควร
จะมีความชดัเจนและเฉพาะเจาะจงส าหรับนกัเรียนแต่ละคน 

1.10.  แนวปฏิบัติการประเมินผลการเรียนรู้ 
 หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2544 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2545

ไดก้ าหนดแนวปฏิบติัการประเมินผลการเรียนรู้ ซ่ึงพอสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

 1. การประเมินผลก่อนการเรียน 

 การประเมินผลก่อนการเรียน เป็นหน้าที่ของครูผูส้อนในแต่ละวิชา โดยการประเมินผล

ก่อนการเรียนใช้ในการหาสารสนเทศเบื้องตน้ของนักเรียน เพื่อน าไปจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้

สอดคลอ้งกบัพื้นฐานของนักเรียน ซ่ึงการประเมินน้ีจะไม่น าไปใชใ้นการตดัสินผลการเรียน โดย

การประเมินผลก่อนการเรียนเป็นการวดัและประเมินความพร้อมก่อนเร่ิมตน้การสอน เพื่อหาว่า

นกัเรียนมีทกัษะและความสามารถพื้นฐานที่จ  าเป็นเพียงพอหรือไม่ต่อการเรียนรู้ เพื่อตรวจสอบว่า

นักเรียนมีความรู้และทกัษะในเร่ืองที่จะเรียนมากน้อยเพียงไร และน าไปเป็นขอ้มูลเบื้องตน้ของ

นกัเรียน เพื่อน าไปเปรียบเทียบกบัผลการเรียนภายหลงัการเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนตามแผนการ

เรียนรู้แลว้ 

 2. การประเมินระหว่างเรียน 

 การประเมินระหว่างเรียนหรือประเมินผลย่อยเป็นการประเมินที่มุ่งตรวจสอบพฒันาการ

ของนกัเรียนวา่บรรลุจุดประสงคก์ารเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ที่ครูไดว้างแผนไวห้รือไม่ เพื่อ

น าสารสนเทศที่ไดจ้ากการประเมินมาใชก้ารปรับปรุงแกไ้ข ขอ้บกพร่องต่างๆ ของนักเรียน พร้อม

ทั้งส่งเสริมและพฒันานกัเรียนใหมี้ความรู้ ความสามารถไดสู้งสุดตามศกัยภาพ  เป็นการประเมินผล

ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ เป็นการประเมินผลระหว่างการเรียนการสอน หรือการประเมินผล

หลงัจากจบการเรียนการสอนแต่ละบทเรียน หรือหน่วยการเรียนรู้ การประเมินผลเพื่อวินิจฉัย เป็น

การประเมินเพือ่วนิิจฉยัสาเหตุของปัญหาการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นระหวา่งการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
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 3. การประเมินเพื่อสรุปผลการเรียนรู้ (Summative Assessment)  

 การประเมินเพื่อสรุปผลการเรียนรู้หรือการประเมินผลรวม มกัเกิดขึ้นเม่ือจบหน่วยการ

เรียนรู้เพือ่ตรวจสอบผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามตวัช้ีวดั และยงัใชเ้ป็นขอ้มูลในการเปรียบเทียบกบั

การประเมินก่อนเรียน ท าใหท้ราบพฒันาการของผูเ้รียน การประเมินสรุปผลการเรียนรู้ยงัเป็นการ

ตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนตอนปลายปี/ปลายภาคอีกด้วย การประเมินสรุปผลการเรียนรู้ใช้

วธีิการและเคร่ืองมือประเมินไดอ้ยา่งหลากหลาย โดยปกติมกัด าเนินการอยา่งเป็นทางการมากกว่า

การประเมินระหวา่งเรียน 

1.11 วิธีการและเคร่ืองมือวัดประเมนิผลการเรียนรู้ 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช  2551 ไดก้  าหนดวธีิการและเคร่ืองมือ

วดัประเมินผลการเรียนรู้ ซ่ึงพอสรุปไดด้งัต่อไปน้ี  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) 
วธีิการและเคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้ หมายถึง รูปแบบ ยทุธวิธี และเคร่ืองมือ

ประเภทต่างๆ ที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ โดยทัว่ไปมีจุดมุ่งหมาย 3 

ประการ คือ เพือ่รู้จกัผูเ้รียน เพือ่ประเมินวิธีเรียนของผูเ้รียน และเพื่อประเมินพฒันาการของผูเ้รียน 

ผูส้อนสามารถเลือกใชห้รือคิดคน้วธีิการวดัและประเมินผลให้เหมาะสมกบัจุดมุ่งหมายของการน า

ผลการประเมินไปใชเ้พือ่ตอบสนองความตอ้งการ 3 ประการ ดงักล่าวขา้งตน้ 

 1. วธีิการและเคร่ืองมือวดัและประเมินผลแบบเป็นทางการ (Formal Assessment) เป็นการ

ไดม้าซ่ึงขอ้มูลผลการเรียนรู้ที่นิยมใชก้นัมาแต่ดั้งเดิม เช่น วดัและประเมินโดยการจดัสอบ และใช้

แบบสอบหรือแบบวดั (Test) ที่ครูสร้างขึ้นเป็น การประเมินเพือ่ตดัสินผลการเรียน  

 2. วธีิการและเคร่ืองมือวดัและประเมินผลแบบไม่เป็นทางการ (Informal Assessment) เป็น

การได้มาซ่ึงผลการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็นรายบุคคล จากแหล่งข้อมูลหลากหลายที่ผูส้อนเก็บ

รวบรวมตลอดเวลา วเิคราะห์ขอ้มูล ศึกษาความพร้อมและพฒันาการของผูเ้รียน ปรับการเรียนการ

สอนให้เหมาะสม และแกไ้ขปัญหาการเรียนรู้ของผูเ้รียน ลกัษณะของขอ้มูลที่ได้ นอกเหนือจาก

ตวัเลขหรือขอ้มูลเชิงปริมาณแลว้ อาจเป็นขอ้มูลบรรยายลกัษณะพฤติกรรมที่ผูส้อนเฝ้าสังเกต หรือ

ผลการเรียนรู้ในลกัษณะค าอธิบายระดบัพฒันาการจุดแข็งจุดอ่อน หรือปัญหาของผูเ้รียนที่พบจาก

การสงัเกต สมัภาษณ์ หรือวิธีการอ่ืนๆ การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ ผลการเรียนรู้ดา้น

การอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียน ผลการพฒันาพฤติกรรมตามคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์และผลการ

เรียนรู้ที่เกิดจากการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนนั้น มีความเหมาะสมกบัวิธีการและเคร่ืองมือวดัและ
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ประเมินผลแบบไม่เป็นทางการน้ี ขอ้มูลที่ไดจ้ะเป็นประโยชน์ในการพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน

เป็นรายบุคคล ช่วยให้ผูส้อนเขา้ใจพฤติกรรมของผูเ้รียนได้อย่างลึกซ้ึงกว่าการประเมินแบบเป็น

ทางการ และเป็นวิธีการที่ยืดหยุ่นตามสถานการณ์และบริบท ที่ผูส้อนสามารถเลือกใช้ได้มี

ดงัต่อไปน้ี 

2.1 การสงัเกตพฤติกรรมเป็นการเก็บขอ้มูลจากการสงัเกตการปฏิบติักิจกรรมของ 

ผูเ้รียนโดยไม่ขดัจงัหวะการท างานหรือการคิดของผูเ้รียน การสังเกตพฤติกรรมเป็นส่ิงที่ท  าได้

ตลอดเวลาแต่ควรมีกระบวนการและมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนว่าตอ้งการประเมินอะไร โดยอาจใช้

เคร่ืองมือ เช่น แบบประเมินค่า แบบตรวจสอบรายการ สมุดจดบันทึกเพื่อประเมินผูเ้รียนตาม

ตวัช้ีวดั และควรสงัเกตหลายคร้ังเพือ่ขจดัความล าเอียง 

  2.2 การสอบปากเปล่า เป็นการให้ผูเ้รียนไดแ้สดงออกดว้ยการพูด ตอบประเด็น

เก่ียวกบัการเรียนรู้ตามมาตรฐาน แลว้ผูส้อนเก็บขอ้มูลโดยจดบนัทึก การประเมินรูปแบบน้ีผูส้อน

และผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กัน สามารถมีการอภิปราย โตแ้ยง้ ขยายความ ปรับแกไ้ขความคิดกนัได้

  2.3 การพูดคุย มกัใชอ้ยา่งไม่เป็นทางการระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียน ใชเ้พื่อติดตาม

ตรวจสอบผูเ้รียนว่าเกิดการเรียนรู้อยา่งไร ซ่ึงอาจใช้เวลาแต่มีประโยชน์ต่อการวินิจฉัยขอ้ปัญหา

ตลอดจนเร่ืองอ่ืนๆ ที่ต่างกนั 

  2.4 การใชค้  าถาม การใชค้  าถามเป็นเร่ืองปกติมากในการจดัการเรียนรู้ แต่ขอ้มูล

งานวจิยับ่งช้ีวา่ค  าถามที่ครูใชส่้วนใหญ่เป็นดา้นความจ า และเป็นเชิงการจดัการทัว่ๆ ไป เพราะถาม

ง่ายแต่ไม่ทา้ทายให้ผูเ้รียนตอ้งท าความเขา้ใจและเรียนรู้ให้ลึกซ้ึง การพฒันาการใช้ค  าถามให้มี

ประสิทธิภาพแมจ้ะเป็นเร่ืองที่ยากแต่สามารถท าให้ไดผ้ลรวดเร็วขึ้น หากผูส้อนมีการเปล่ียนแปลง

วธีิการถามเพือ่ใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันากรคิดอยา่งสม ่าเสมอ 

  2.5 การเขียนรายงานการเรียนรู้ (Journals) คือการเขียนที่ใหผู้เ้รียนเขียนตอบกระทู ้

หรือค าถามของครู โดยตอ้งสอดคลอ้งกับความรู้ ทกัษะที่ก  าหนดในตวัช้ีวดัการเขียนรายงานการ

เรียนรู้ ท  าให้ผูส้อนรู้ความก้าวหน้าในผลการเรียนรู้ ทั้งยงัเป็นเคร่ืองมือประเมินพฒันาการด้าน

ทกัษะในการเขียน 
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  2.6 ประเมินจากผลปฏิบตัิงาน (Performance Assessment) คือแนวทางประเมินผล

งานที่ครูผูส้อนให้ผูเ้รียนปฏิบัติงาน ซ่ึงจะได้ผลการพฒันาของผูเ้รียน ในการประเมินแบบน้ี

ครูผูส้อนตอ้งเตรียม ภาระงาน (Tasks) หรือกิจกรรมที่จะใหผู้เ้รียนปฏิบติังาน  

2.7 การประเมินดว้ยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio Assessment) แฟ้มสะสมงานเป็น 

การเก็บรวบรวมช้ินงานของผูเ้รียน เพือ่สะทอ้นความกา้วหนา้และความส าเร็จของผูเ้รียน เช่น แฟ้ม

สะสมงานที่แสดงความกา้วหนา้ของผูเ้รียน ตอ้งมีผลงานในช่วงเวลาต่างๆ ที่แสดงถึงความกา้วหน้า

ของผูเ้รียน หากเป็นแฟ้มสะสมงานดีเด่นตอ้งแสดงผลงานที่สะทอ้นความสามารถของผูเ้รียน โดย

ผูเ้รียนตอ้งแสดงความคิดเห็น หรือเหตุผลที่เลือกผลงานนั้นเก็บไวต้ามวตัถุประสงคข์องแฟ้มสะสม

งาน 

  2.8 การวดัและประเมินด้วยแบบทดสอบ เป็นการประเมินตวัช้ีวดัดา้นการรับรู้

ขอ้เท็จจริง (Knowledge) ผูส้อนควรเลือกใชแ้บบทดสอบให้ตรงตามวตัถุประสงคข์องการวดัและ

ประเมินนั้นๆ เช่น แบบทดสอบเลือกตอบ แบบทดสอบถูก-ผดิ แบบทดสอบจบัคู่ แบบทดสอบเติม

ค า แบบทดสอบความเรียง เป็นตน้ ทั้งน้ี แบบทดสอบที่จะใชต้อ้งเป็นแบบทดสอบที่มีคุณภาพ มี

ความเที่ยงตรง(Validity) และเช่ือมัน่ได ้(Reliability) 

  2.9 การประเมินด้านความรู้สึกนึกคิด (Attitude) เป็นการประเมินคุณธรรม 

จริยธรรม คุณลกัษณะและเจตคติที่ควรปลูกฝังในการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงการวดัและประเมินผลจะเป็น

ล าดบัขั้นจากต ่าสุดไปสูงสุด ดงัน้ี ขั้นรับรู้ ขั้นตอบสนอง ขั้นเห็นคุณค่า ขั้นจดัระบบคุณค่า และขั้น

สร้างคุณลกัษณะ 

  2.10 การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เป็นการประเมินด้วย

วธีิการที่หลากหลาย เพือ่ใหไ้ดผ้ลการประเมินที่สะทอ้นความสามารถที่แทจ้ริงของผูเ้รียน จึงควรใช้

การประเมินการปฏิบตัิ (Performance assessment) ร่วมกับการประเมินด้วยวิธีการอ่ืน ภาระงาน 

(Tasks) ควรสะทอ้นสภาพความเป็นจริง หรือใกล้เคียงกบัชีวิตจริงมากกว่าเป็นการปฏิบติักิจกรรม

ทัว่ๆ ไป ดังนั้น การประเมินสภาพจริงจะตอ้งออกแบบการจดัการเรียนรู้และการประเมินผลไป

ดว้ยกนั และก าหนดเกณฑก์ารประเมิน (Rubrics) ใหส้อดคลอ้งหรือใกลเ้คียงกบัชีวติจริง 

  2.11 ประเมินตนเองของผูเ้รียน (Student Self-assessment) การประเมินตนเอง

นบัเป็นทั้งเคร่ืองมือประเมินและเคร่ืองมือพฒันาการเรียนรู้ เพราะท าใหผู้เ้รียนไดค้ิดใคร่ครวญว่าได้
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เรียนรู้อะไร เรียนรู้อยา่งไร และผลงานที่ท  านั้นดีแลว้หรือยงั การประเมินตนเองจึงเป็นวิธีหน่ึงที่จะ

ช่วยพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นผูท้ี่สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

  2.12 ประเมินโดยเพือ่น (Peer Assessment) คือการประเมินอีกลกัษณะหน่ึงที่ใชใ้น

การพฒันาผูเ้รียนถึงคุณลกัษณะของงานที่มีคุณภาพ ในการที่ผูเ้รียนจะบอกไดถึ้งช้ินงานนั้นว่าเป็น

อยา่งงไร ผูเ้รียนควรมีความเขา้ใจอยา่งถ่องแท ้ว่าได้ด าเนินการตรวจสอบอะไรในงานของเพื่อน

 ศิริชยั  กาญจนวาสี (2546) ไดก้ล่าวถึงการประเมินที่ควรน ามาประเมิน เช่น การประเมิน

ตามสภาพจริง (Authentic assessment) การประเมินภาคปฏิบตัิ (Performance assessment) การใช้

แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) การทดสอบ (Testing) การประเมินโดยใช้ศูนย์การประเมิน 

(Assessment centers) เป็นตน้  

 

2. ความต้องการจ าเป็น 
2.1 ความหมายของความต้องการจ าเป็น 

 ความต้องการจ าเป็น (Needs) พจนานุกรมของ Webster (Nufeldt&Guralnik,1988) 

หมายถึง ส่ิงที่เป็นประโยชน์ซ่ึงขาดแคลนและเป็นที่ตอ้งการหรือปรารถนาจะได(้อา้งในสุวิมล ว่อง

วาณิช,2558:33) 

 สุวิมล  ว่องวานิช (2558:33-38) ได้ก าหนดนิยามและให้ความหมายของค าว่า “ความ

ตอ้งการจ าเป็น”  ไวห้ลากหลายและไดส้ังเคราะห์และจดัประเภทของความหมายเป็นหมวดหมู่ใน

มุมมองทางจิตวทิยาและทางการประเมินดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 มุมมองทางจิตวิทยา 

เจา้ของทฤษฎีความตอ้งการจ าเป็น(needs)ที่รู้จกักนัทัว่ไปคือ Abraham Maslow ไดแ้บ่งระดบัความ

ต้องการจ าเป็นขั้นพื้นฐานของมนุษย์มี 5 ระดับ ได้แก่ ความต้องการจ าเป็นทางกายภาพ 

(physiological needs) ความตอ้งการจ าเป็นดา้นความมัน่คงปลอดภยั (security/safety needs) ความ

ตอ้งการจ าเป็นดา้นความรักและการไดเ้ป็นเจา้ของ (love and belonging needs) ความตอ้งการจ าเป็น

ดา้นการเห็นคุณค่าในตนเอง (esteem needs) ความตอ้งการจ าเป็นในการบรรลุสัจการแห่งตน (self-

actualization needs)  

 



 25 
 

 

 

 

มุมมองทางการประเมิน 

 นกัประเมินทางการศึกษาหรือทางสงัคมให้นิยามและความหมายของค าว่า “ความตอ้งการ

จ าเป็น” ไวห้ลากหลาย สามารถจ าแนกได ้2 กลุ่ม คือ เป็นความแตกต่าง (discrepancy) และ เป็น

ประโยชน์ที่ไดรั้บ (benefit)  

ส าหรับกลุ่มที่นิยามความจ าเป็นคอื ความแตกต่าง (อ้างในสุวิมล  ว่องวาณชิ, 2558:35-39) 

 คอร์ฟแมน และอิงลิช (Kaufman and English, 1981) กล่าวว่า “ความตอ้งการจ าเป็น เป็น

ความขดัแยง้ระหวา่งส่ิงที่เป็นอยูใ่นปัจจุบนัและส่ิงที่ปรารถนาจะใหเ้กิดขึ้นหรือตอ้งการใหเ้กิดขึ้น 

 วสิกิน (Witkin,1984) ไดใ้หค้  านิยามของความตอ้งการจ าเป็นไวว้า่เป็น “ความแตกต่างหรือ

ช่องวา่ง (gap) ระหวา่งส่ิงที่เป็นอยู/่สภาพที่เกิดขึ้นในปัจจุบนั (what is) กบัส่ิงที่ควรจะเป็น/สภาพที่

พงึปรารถนา (what should be) 

 โรธ (Roth) กล่าวว่า ความตอ้งการจ าเป็น หมายถึง ความแตกต่างระหว่างสภาพที่เป็นเปา

หมายที่ตอ้งการใหเ้กิดกบัสภาพที่เป็นอยูจ่ริง 

 สตฟัเฟิลบีม (Stufflebeam) ให้ความหมายของความต้องการจ าเป็น โดยจ าแนกความ

ตอ้งการจ าเป็นตามมุมมองที่แตกต่างกนัได ้4  มุมมอง ดงัต่อไปน้ี 

  1. ความแตกต่าง (discrepancy view) คือ ความตอ้งการจ าเป็น ของความแตกต่าง

ระหวา่งผลการปฏิบติังานที่ตอ้งการกบัที่สงัเกตเห็น 

  2. ความเป็นประชาธิปไตย (democratic view) คือ ความตอ้งการจ าเป็นในการท า

ใหเ้กิดโดยกลุ่มคนส่วนใหญ่ที่เก่ียวขอ้ง จากการเปล่ียนแปลงที่มีความตอ้งการ 

  3. การวินิจฉัย (diagnostic view) คือ ความตอ้งการจ าเป็น ในส่ิงที่ถา้ไม่ไดรั้บการ

ตอบสนองหรือขาดแคลนจะท าใหเ้กิดอนัตราย 

4. การวเิคราะห์ (analytic view) คือ ความตอ้งการจ าเป็น ที่ตอ้งมีการปรับปรุงจาก 

ขอ้มูลสารสนเทศที่มีใหไ้ปในแนวทางหรือทิศทางที่ตอ้งการ 

โรธ (Roth1987 อา้ง ใน Witkin,1984) ไดแ้บ่ง สภาพควรพงึปรารถนา มี 5 ระดบัไดแ้ก่ 
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  1. สภาพในอุดมคติ (ideal) - สภาพที่เป็นจริง = ความขาดแคลนระดับ

เป้าหมาย (goal deficit) 

  2. สภาพพงึปรารถนา (desired) - สภาพที่เป็นจริง  =  ความขาดแคลนระดับ

ความตอ้งการ (want deficit) 

  3. สภาพที่คาดหวงั (expected) - สภาพที่เป็นจริง  =  ความขาดแคลนระดับ

คาดหวงั (expectancy deficit) 

  4. สภาพตามปกติวสิยั (norm) - สภาพที่เป็นจริง   =   ความขาดแคลนระดับ

คาดหวงั (norm deficit) 

5. สภาพระดบัพอเพยีงขั้นต ่า (minimal sufficiency)   สภาพที่เป็นจริง   =   ความ 

ขาดแคลนระดบัส าคญั (essential deficit) 

ส าหรับการแปลความหมายของความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น คอร์ฟแมน และ                  

โรจาสเมเยอร์ (Kaufman, Rojas and Mayer) จดัล าดบัความส าคญัของการประเมินความตอ้งการ

จ าเป็นออกเป็น 6 ระดบั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

  ระดบัวกิฤติ (critical) เป็นเร่ืองที่ส าคญัและจ าเป็นมาก ตอ้งแกไ้ขโดยเร็วที่สุด 

  ระดบัส าคญัมาก (very important) จ าเป็นตอ้งแกไ้ขใหเ้สร็จภายใน 1 ปี 

  ระดบัส าคญั (important) ส าคญัและควรแกไ้ขใหเ้สร็จ อาจภายใน 2 ปี 

ระดบัส าคญันอ้ย (minimal) เป็นปัญหาบา้ง แต่รอได ้ค่อยท าเม่ือมีเวลา หรือ 

  มีทรัพยากรเพยีงพอ 

  ระดบัไม่ส าคญั (not important) ไม่มีความจ าเป็นตอ้งแกไ้ข ละเลยไม่ให ้

ความส าคญัได ้

  ระดบัไม่เป็นความตอ้งการจ าเป็น (not a need) ไม่ตอ้งท าอะไรเลย ไม่มีอะไรเป็น 

ปัญหาใหแ้กไ้ข 

ส าหรับกลุ่มที่นิยามความต้องการจ าเป็นคอื ประโยชน์ที่ได้รับ (อ้างในสุวิมล  ว่องวาณชิ, 2558:40) 

 สคริฟเวน่ (Scriven,1991) ไดแ้สดงความคิดเห็นว่า นิยามของความตอ้งการจ าเป็นในกลุ่ม

ความแตกต่างไม่ค่อยเหมาะสม ปัญหาของนิยามกลุ่มน้ีอยูท่ี่ระดบัที่พงึประสงคซ่ึ์งมกัจะเป็นอุดมคติ

เกินไป ไม่สามารถปฏิบติัได ้และในความคิดเห็นของแต่ละคน การก าหนดระดับที่ควรจะเป็นก็
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แตกต่างกนั ดงันั้นความตอ้งการไม่จ าเป็นตอ้งก าหนดในรูปแบบของความแตกต่าง หลายส่ิงที่เป็น

ส่ิงจ าเป็นและมีอยูใ่นสภาพจริง โดยไม่ตอ้งก าหนดสภาพที่ควรจะเป็น เช่น อากาศ อาหาร น ้ า นิยาม

ที่ สคริฟเวน่ เห็นวา่เหมาะสมกวา่คือ นิยามเชิงวนิิจฉยั เป็นการก าหนดความตอ้งการจ าเป็นส าหรับ

อะไรก็ตามที่ท  าให้เกิดความพอใจ  และระดบัความพอใจก็ขึ้นอยูก่บับริบท ความตอ้งการของคน

กลุ่มหน่ึงอาจไม่ใช่ส่ิงจ าเป็นของคนอีกกลุ่มหน่ึงก็ได ้แต่ตอ้งมาหาวิธีเลือกความตอ้งการจ าเป็นที่

ส าคญัที่สุด 

 สรุปไดว้า่ ความตอ้งการจ าเป็น หมายถึง สภาพของปัญหาหรือความขดัแยง้ในส่ิงเกิดขึ้นอยู่

ในปัจจุบนั ตอ้งไดรั้บการแกไ้ขเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคล หรือหน่วยงาน องคก์ารโดยวดัจาก

สภาพจริงที่เป็นอยูแ่ละสภาพที่ควรจะเป็น  

2.2 ประเภทของความต้องการจ าเป็น 
 ความต้องการจ าเป็นแบ่งได้หลายประเภท ขึ้นอยู่กับเกณฑ์และวิธีการที่ใช้ในการจัด

ประเภท (สุวมิล  วอ่งวาณิชย,์2558:47-58) ดงัต่อไปน้ี 

 ความตอ้งการจ าเป็นตามวีธีการประเมิน (Moroney อ้าง ใน Witkin,1984) แบ่งเป็น 4 

ประเภท ไดแ้ก่ (1) ความตอ้งการจ าเป็นปทสัถาน(normative needs) (2) ความตอ้งการจ าเป็นตาม

การรับรู้ (perceived needs) (3) ความตอ้งการจ าเป็นที่แสดง (expressed needs) (4) ความตอ้งการ

จ าเป็นเชิงสมัพทัธ ์(relative needs) 

 ความตอ้งการจ าเป็นตามแนวคิดเชิงเหตุและผลของ Scriven (1991) ไดแ้ก่ ความตอ้งการ

จ าเป็นเก่ียวกบัผลงานหรือความสามารถในการปฏิบติังาน(performance needs) และความตอ้งการ

จ าเป็นเก่ียวกบัส่ิงทดลอง (treatment needs) 

ความตอ้งการจ าเป็นตามผลลัพธ์ของการด าเนินงาน ส่ิงที่ถูกประเมิน เช่น ความตอ้งการ

จ าเป็นด้านปัจจยั (input needs) ความตอ้งการจ าเป็นด้านกระบวนการ (process needs) ความ

ตอ้งการจ าเป็นด้านผลลัพธ์ (outcome needs) ความตอ้งการจ าเป็นด้านการแก้ปัญหา (solution 

needs) ตามความคิดของ Kaufman, Rojas & Mayer (1993)ความตอ้งการจ าเป็นดา้นผลลพัธ์ ถือเป็น 

“ความตอ้งการจ าเป็นที่แทจ้ริง” (needs) ส่วนความตอ้งการจ าเป็นดา้นปัจจยัและดา้นกระบวนการ

ถือเป็น “ความตอ้งการจ าเป็นเทียม” (quasi-needs) 
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 Rossi และ Freeman (1993) ไดแ้สดงถึงความตอ้งการจ าเป็นจ าแนกตามลกัษณะของขอ้มูล 

คือ ความตอ้งการจ าเป็นเชิงปริมาณ (quantitative needs) และความตอ้งการจ าเป็นเชิงคุณภาพ 

(qualitative needs) 

 ความตอ้งการจ าเป็นจ าแนกตามสาระของการประเมินความตอ้งการจ าเป็นจากเอกสาร 

“Appraise Staff Development Needs” ซ่ึงจดัท าโดย The Nation Center for research in Vocational 

Education ที่ The Ohio State University (สุวิมล  ว่องวาณิช, 2531ข) ความตอ้งการจ าเป็นสามารถ

จ าแนกได ้4 ประเภทดงัน้ี (1)ความตอ้งการจ าเป็นเก่ียวกบับทบาททัว่ไปหรือบทบาทเฉพาะ(general 

role-related needs หรือ role-specific needs) (2) ความตอ้งการจ าเป็นเก่ียวกบัองคก์ร (organization 

related needs) (3) ความตอ้งการจ าเป็นเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล (interpersonal needs) 

(4) ความตอ้งการจ าเป็นส่วนบุคคล 

สุวิมล ว่องวาณิช (2544ก) ไดจ้  าแนกความตอ้งการจ าเป็นตามช่วงเวลาที่ตอ้งการก าหนด 

เช่น ความตอ้งการจ าเป็นในปัจจุบนั (present หรือ current needs) ความตอ้งการจ าเป็นในอนาคต 

(future needs) 

 ความตอ้งการจ าเป็นแบ่งตามขอบเขตของการวจิยั ซ่ึงไดจ้ากการวจิยัประเมินความตอ้งการ

จ าเป็นแบบสมบูรณ์ (complete needs assessment) มีกิจกรรมที่ตอ้งด าเนินการ 3 ขั้นตอนคือ การ

ก าหนดความตอ้งการจ าเป็นที่มีความส าคญัที่สุด (needs identification) การแยกแยะสาเหตุที่ท  าให้

เกิดความตอ้งการจ าเป็น (needs analysis) และการก าหนดทางออกกของวิธีแก้ไขปัญหา (needs 

solutions) 

2.3 ความหมายของการประเมินความต้องการจ าเป็น 
  Reviere และคณะ  (1996) ให้ความหมายว่า การประเมินความต้องการจ าเป็นเป็น

กระบวนการของการด าเนินการอยา่งมีแบบแผนเป็นระบบในการคดัเลือกหรือวิเคราะห์ปัจจยั เอ้ือ

ในการตดัสินใจในนโยบายของการด าเนินโครงการทุกขั้นตอน ผลการประเมินใชไ้ดเ้ฉพาะกลุ่ม

ประชากร แต่มีความเป็นระบบบนฐานของขอ้มูลเชิงประจกัษแ์ละเนน้ที่ผลลพัธ ์

 สุวิมล  ว่องวาณิช (2558:76) กล่าวว่า  การประเมินความต้องการจ า เป็นหมายถึง

กระบวนการที่เป็นระบบซ่ึงใชเ้พื่อก าหนดความแตกต่างระหว่างสภาพที่มุ่งหวงักบัสภาพที่เป็นอยู่
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จริง ส่วนใหญ่จะเน้นที่ความแตกต่างของผลลัพธ์ (outcome gaps) จากนั้นมีการจดัเรียงล าดับ

ความส าคญัของความแตกต่างนั้น แลว้เลือกความตอ้งการจ าเป็นที่ส าคญัมาแกไ้ข 

 สรุปไดว้่า ประเภทของการประเมินความตอ้งการจ าเป็นมีหลายประเภทดว้ยกนัตามที่ได้

เสนอไว ้ดงันั้นในการเลือกประเภทของการประเมินความตอ้งการจ าเป็นให้เหมาะสมมาใชใ้นการ

ประเมิน จะตอ้งอาศยัวตัถุประสงคข์องการประเมินความตอ้งการจ าเป็นนั้นเป็นตวัก าหนดในการ

เลือก 

2.4 ขั้นตอนการประเมนิความต้องการจ าเป็น 
 สุวิมล  ว่องวาณิช (2558:105) กล่าวว่า แนวคิดของนักวิชาการเก่ียวกับการวิจยัประเมิน

ความตอ้งการจ าเป็นมีขั้นตอนการด าเนินการแตกต่างกนั จึงไดส้ังเคราะห์ขั้นตอนการวิจยัประเมิน

ความตอ้งการจ าเป็นโดยการแจงนบัจึงไดข้ั้นตอนการด าเนินการแบ่งออกเป็น 3 ระยะ 

 ระยะแรก เป็นระยะก่อนการประเมินประกอบด้วยขั้นตอนการเตรียมการ มีการก าหนด

จุดมุ่งหมายหรือวิสัยทศัน์ที่ตอ้งการให้เกิด ก าหนดกลุ่มผูใ้ช้ประโยชน์จากผลการประเมินความ

ตอ้งการจ าเป็น  กลุ่มเป้าหมายและกลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการประเมินความตอ้งการจ าเป็น และขั้นการ

ออกแบบการประเมิน เก่ียวขอ้งกับการก าหนดนิยาม ประเภท ขอบข่ายของการประเมินความ

ตอ้งการจ าเป็น การวางแผนการด าเนินงานดา้นทรัพยากรค่าใชจ่้าย และเวลาในการด าเนินงาน 

 ระยะที่สอง เป็นระยะระหว่างการประเมิน มีการก าหนดวิธีการเก็บขอ้มูล การวิเคราะห์

ขอ้มูลเพือ่ก าหนดความตอ้งการจ าเป็น และการจดัล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น 

 ระยะที่สาม เป็นระยะหลังการประเมิน มีการน าผลไปใช้ประโยชน์ การเสนอผลหรือ

รายงานใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบ ก าหนดแนวทางการแกไ้ขเพือ่ขจดัปัญหาที่เกิดจากความตอ้งการจ าเป็น 

ในขั้นตอนของการน าผลไปใชป้ระโยชน์น้ี ตอ้งวางแผนว่าจะน าเอาแนวทางที่ก  าหนดไปปฏิบติัให้

เกิดผลอยา่งไร 

 สรุปได้ว่า กระบวนการประเมินความตอ้งการจ าเป็นมีขั้นตอนการด าเนินการ เหมือน

ขั้นตอนการวจิยัทัว่ไป คือ การก าหนดจุดมุ่งหมาย การก าหนดกรอบการวิจยัประเมินความตอ้งการ

จ าเป็น การก าหนดเทคนิคหรือวธีิการประเมิน การเก็บรวบรวมขอ้มูล การก าหนดวธีิวเิคราะห์ขอ้มูล 

การจดัท ารายงาน การใชผ้ลการประเมินความตอ้งการจ าเป็น และการวิจยัประเ มินความตอ้งการ
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จ าเป็นจะมีความสมบูรณ์ ถา้ในขั้นสุดทา้ย คือ มีการจดัล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นที่

เกิดขึ้น 

2.5 การจัดล าดับความต้องการจ าเป็น 
การจดัล าดบัความส าคญั (Priority setting) ของความตอ้งการจ าเป็นเป็นขั้นตอนสุดทา้ย

ของการระบุความตอ้งการจ าเป็น การวเิคราะห์หาสาเหตุและการก าหนดแนวทางแกไ้ขปัญหาซ่ึงจะ

ท าให้การประเมินความตอ้งการจ าเป็นมีความสมบูรณ์ สามารถน าผลไปใช้ในการวิเคราะห์หา

สาเหตุและวธีิการแกไ้ขต่อไป วธีิการจดัล าดบัความส าคญัความตอ้งการจ าเป็นมีหลายวิธีแต่ละวิธีที่

แตกต่างกนัออกไป แต่ Priority Needs Index  (PNI)  แบบปรับปรุง เป็นสูตรที่ไดแ้กไ้ขจาก PNI 

แบบเดิม  โดยนงลกัษณ์  วรัิชชยั และสุวมิล  วอ่งวาณิช (สุวมิล  วอ่งวาณิช, 2558 : 279)  

 

PNIModified  = 
  –   

 
  

 

2.6 ประเภทของวธีิการประเมินความต้องการจ าเป็น 
 Glass (1976, อา้งในสุวมิล  วอ่งวาณิช, 2558:139) กล่าวว่า  ไ ม่ว่าจะ เป็นการวิจัยทาง

วชิาการหรือการวิจยัประยกุตเ์พื่อแสวงหาความรู้ความจริง และเพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหม่ การวิจยั

สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ 

 1. การวิเคราะห์ปฐมมาน (primary analysis) ซ่ึงเป็นการวิจยัที่มีการรวบรวมขอ้มูลดว้ย

ตนเอง ใชข้อ้มูลปฐมภูมิ (primary source of data) 

 2. การวิจยัหรือการวิเคราะห์ทุติยมาน (secondary analysis) ซ่ึงเป็นการวิจยัที่นักวิจยัใช้

ฐานขอ้มูลที่มีผูร้วบรวมไวแ้ลว้ หรือขอ้มูลแหล่งทุติยภูมิ (secondary source of data) 

 3. การวจิยัที่เป็นการวเิคราะห์อภิมาน (meta-analysis) อนัเป็นการวิจยังานวิจยัหรือการวิจยั

เพือ่สงัเคราะห์งานวจิยั 

 สุวมิล  วอ่งวาณิช (2558:161) ไดจ้ดัประเภทของวธีิการในการประเมินความตอ้งการจ าเป็น

ตามแหล่งขอ้มูลตามหลกัการของ Glass การวิจยัประเมินความตอ้งการจ าเป็นสามารถจ าแนกได ้3 

กลุ่มคือ 
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 กลุ่มแรก เป็นการวิจยัประเภทความตอ้งการจ าเป็นที่ใชก้ารวิเคราะห์ปฐมมาน ไดแ้ก่ การ

วจิยัส ารวจ  การวจิยัอนาคต การวจิยับรรยาย 

กลุ่มที่สอง เป็นการวจิยัประเภททุติยมาน เป็นการวจิยัประเมินความตอ้งการจ าเป็นที่ 

ไดจ้ากการวเิคราะห์ทุติยมาน 

 กลุ่มที่สาม เป็นการวจิยัเพือ่ประเมินคุณภาพและสังเคราะห์งานวิจยัประเมินความตอ้งการ

จ าเป็น 

 จากการศึกษาประเภทของวิธีการที่ใชใ้นการวิจยัความตอ้งการจ าเป็นแต่ละกลุ่มสามารถ

น าไปใชใ้นการประเมินความตอ้งการจ าเป็นที่มีจุดมุ่งหมายต่างกนั ขึ้นอยูก่บัผูว้ิจยัตอ้งการขอ้มูล

ประเภทใด ซ่ึงจะช่วยในการออกแบบการวิจัย การเก็บข้อมูลได้ตรงตามความต้องการหรือ

จุดมุ่งหมายในการประเมินความตอ้งการจ าเป็น ในคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้เลือกวิธีวิจยัการประเมินความ

ตอ้งการจ าเป็นแบบส ารวจ แลว้น าผลมาจดัล าดบัความส าคญั โดยใชแ้บบสอบถาม เน่ืองจากเป็นวิธี

ที่ง่ายและสะดวก สามารถน าไปใชไ้ดก้บักลุ่มตวัอยา่งเล็กและใหญ่ได ้ 

 
3. บริบทโรงเรียนในเครือสภาคริสตจักรในประเทศไทย 
โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย 

 ส าหรับโรงเรียนสงักดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ด าเนินการบริหารโรงเรียน

ตามพระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 และอยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลของกองการการศึกษา

มูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย  โดยที่สภาคริสตจกัรในประเทศไทยจดัระบบโครงสร้าง

ในการบริหารงาน เพื่อให้โรงเรียนในสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศ ด าเนินงานตาม

ระบบโครงสร้างที่ก  าหนดไว ้ 

สภาคริสตจักรในประเทศไทย 

 สภาคริสตจกัรในประเทศไทยเป็นองค์กรคริสตศาสนา นิกายโปรเตสแตนท ์ได้รับการ

รับรองถูกตอ้งตามกฎหมายโดยกรมศาสนา เพื่อท าพนัธกิจประกาศเผยแพร่คริสต์ศาสนานิกาย                

โปรเตสแตนท ์งานสังคมพฒันา งานดา้นการศึกษาและงานดา้นการแพทยใ์นประเทศไทย (สภา

คริสตจกัรในประเทศไทย, 2560) 
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โรงเรียนมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  

 มีส านักงานพนัธกิจการศึกษาท าหน้าที่หลักในการพฒันาเยาวชนคริสเตียนและบุคคล

ทัว่ไปให้ได้รับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศยัเพื่อเป็นบุคลากรที่มี

คุณภาพและประสิทธิภาพ ปัจจุบนัมีโรงเรียนภายใตค้วามรับผิดชอบของส านักงานพนัธกิจการ

ศึกษามูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ทัว่ประเทศจ านวน 27 โรงเรียนตั้งอยูใ่น 14 จงัหวดั

ทัว่ประเทศ  (ส านกังานพนัธกิจการศึกษามูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย, 2560) 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ นโยบายพันธกิจการศึกษามูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทย ค.ศ. 2011 - 2014 

ปรัชญา 

พนัธกิจการศึกษา สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย จดัตั้ งขึ้น โดยสนองพระมหา

บญัชาขององคพ์ระเยซูคริสต ์ เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นในการพฒันาคนให้สมบูรณ์ตามแบบของพระเยซู

คริสต ์นอกจากนั้นยงัเป็นโอกาสในการประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสตโ์ดยผ่านการศึกษา เพื่อให้

ผูเ้รียนมีความรู้ทางวิชาการและเขา้ถึงสัจจะแห่งค าสอนในพระคมัภีร์ เพื่อจะด าเนินชีวิตอย่างมี

คุณค่าและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีสนัติสุข  

วิสัยทัศน์ 

 มุ่งมัน่ใหส้ถาบนัการศึกษาสงักดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย จดัการศึกษาอยา่ง

มีคุณภาพในการพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพชีวติที่ครบบริบูรณ์ตามแบบอยา่งของพระเยซูคริสต ์และ

พฒันาการบริหารจดัการดา้นการศึกษา เตม็ศกัยภาพสู่ระดบัสากล 

 วัตถุประสงค์ของสถาบันการศึกษา 
- เพือ่เป็นพยานแห่งความรักของพระเยซูคริสต ์
- เพือ่ใหป้รัชญาชีวติสอดคลอ้งกบัปรัชญาการศึกษาของสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 
- เพื่อพฒันาเยาวชนให้เจริญขึ้นตามศกัยภาพของตน ทั้งมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เป็น
พลเมืองดี รับใชส้งัคมและประเทศชาติ 
- เพือ่เป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในการจดัการศึกษา 
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4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
งานวิจัยในประเทศ 

(ผกาวรรณ  อุ่ยสกุล, 2551) การวิจยัประเมินความตอ้งการจ าเป็นเพื่อพฒันาการบริการให้
การปรึกษาของครูแนะแนวในโรงเรียนมธัยมศึกษา การวิจยัมีวตัถุประสงค ์3 ประการคือ 1) เพื่อ
ส ารวจความต้องการจ าเป็นเพื่อพฒันาการบริการให้การปรึกษาของครูแนะแนวในโรงเรียน
มธัยมศึกษา 2) เพือ่วเิคราะห์สาเหตุความตอ้งการจ าเป็นเพื่อพฒันาการบริการให้การปรึกษาของครู
แนะแนวในโรงเรียนมธัยมศึกษา 3) เพื่อเสนอแนวทางการพฒันาการบริการให้การปรึกษาของครู
แนะแนวในโรงเรียนมธัยมศึกษา กลุ่มตวัอยา่ง คือครูแนะแนวโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐานจ านวน 520 คน เค ร่ืองมือที่ ใช้ในการวิจัยค ร้ังน้ีคือ 
แบบสอบถามและแนวค าถามในการสนทนากลุ่ม การเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณโดยการส่ง
แบบสอบถามทางไปรษณีย ์และขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยการสนทนากลุ่มตามขนาดโรงเรียน วเิคราะห์
ขอ้มูลเชิงปริมาณโดยใชค้่าสถิติพื้นฐาน การทดสอบความแปรปรวนสามทาง (three way ANOVA) 
การทดสอบ (t-test) และใชเ้ทคนิค Modifiled Priority Needs Index (PNIModified) ในการจดัล าดบั
ความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นและวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยการใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา
ตามขนาดโรงเรียน และการวเิคราะห์ขา้มกลุ่มกรณีศึกษาจากทุกขนาดโรงเรียน ผลการวิจยัพบว่า 1) 
ครูแนะแนวมีความตอ้งการจ าเป็นเพื่อพฒันาการบริการให้การปรึกษาในโรงเรียนทุกดา้น ดา้นที่มี
ความตอ้งการจ าเป็นมากที่สุดคือดา้นการปฏิบตัิใหก้ารปรึกษา รองลงมาคือดา้นการวางแผนงานให้
การปรึกษา และด้านคุณลักษณะผูใ้ห้การปรึกษาตามล าดับ ความตอ้งการจ า เป็นเพื่อพฒันาการ
บริการให้การปรึกษาของครูแนะแนวในโรงเรียนมธัยมศึกษาดา้นคุณลกัษณะผูใ้ห้การปรึกษาที่มี
ความตอ้งการจ าเป็นมากที่สุดคือ การพฒันาตวัเองดว้ยการใฝ่หาความรู้  ความตอ้งการจ าเป็นเพื่อ
พฒันาการบริหารใหก้ารปรึกษาของครูแนะแนวในโรงเรียนมธัยมศึกษาดา้นการวางแผนงานให้การ
ปรึกษาที่มีความตอ้งการจ าเป็นมากที่สุดคือ การจดัตารางเวลาใหผู้ท้ี่ตอ้งการรับการปรึกษาไดเ้ขา้มา
รับบริหาร  ความตอ้งการจ าเป็นเพื่อพฒันาการบริหารให้การปรึกษาของครูแนะแนวในโรงเรียน
มธัยมศึกษาดา้นการปฏิบติัใหก้ารปรึกษาที่มีความตอ้งการจ าเป็นมากที่สุดในแต่ละองคป์ระกอบคือ 
การพฒันาการติดตามผลของความส าเร็จหลงัการให้การปรึกษา การใชเ้ทคนิควิธีการเงียบเพื่อให้
นกัเรียนไดใ้ชค้วามคิด และการใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาประยกุตใ์ชใ้นกระบวนการคิด 
2) สาเหตุที่ท  าให้เกิดความตอ้งการจ าเป็นเพื่อพฒันาการบริการให้การปรึกษาของครูแนะแนวใน
โรงเรียนมธัยมศึกษาดา้นคุณลกัษณะผูใ้ห้การปรึกษาที่สูงที่สุดคือ ภาระงานที่รับผิดชอบมีจ านวน
มาก ดา้นการวางแผนงานใหก้ารปรึกษาคือ การขาดผูรั้บผดิชอบท าใหข้าดแหล่งขอ้มูลในการติดต่อ
ประสานงาน การไม่ส าเร็จการศึกษาสาขาการแนะแนวหรือจิตวทิยาการใหก้ารปรึกษา   
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(สุริยา  หมดัหลี, 2551) ความตอ้งการจ าเป็นดา้นการพฒันากรรมการบริหารขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในดา้นการจดัการศึกษา มีวตัถุประสงคเ์พือ่ 1)เพือ่ศึกษาการมีส่วนร่วมบริหาร
จดัการศึกษาของกรรมการบริหารการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 2)เพื่อวิเคราะห์ความ
ต้องการจ าเป็นและระดับความต้องการจ าเป็นของการมีส่วนร่วมบริหารจัดการศึกษาของ
กรรมการบริหารการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในแต่ละดา้น 3)เพื่อวิเคราะห์ผลของ
ปัจจยัภูมิหลังของกรรมการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่มีต่อความ
ตอ้งการจ าเป็นของการมีส่วนร่วมบริหารจดัการศึกษาของกรรมการบริหารจดัการศึกษาขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในแต่ละดา้น กลุ่มตวัอยา่งคือ กรรมการบริหารการศึกษาขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 203 คน เคร่ืองมือม่ีใชใ้นการวิจยัคือแบบสอบถาม และแนวค าถามในการ
สนทนากลุ่ม เก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณโดยส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย ์และเชิงคุณภาพโดย
การสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ค่าสถิติถดถอยพหุคูณ และใช้เทคนิค 
Modifiled Priority Needs Index (PNI modifiled) ในการจดัล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น
และวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา ผลกาวิจยัพบว่า 1) ลกัษณะการมีส่วน
ร่วมที่เป็นอยู่ของกรรมการบริหารการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการ
บริหารจดัการศึกษาทุกดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงเป็นลกัษณะการมีส่วนร่วมในการรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสาร การร่วมวิเคราะห์ปัญหา และการร่วมคิดว่างแผนด าเนินงาน โดยมีส่วนร่วมในด้านการ
บริหารงานทั่วไป การบริหารงบประมาณ การบริหารงานวิชาการ และการบริหารงานบุคคล 
ตามล าดบังานที่มีส่วนร่วมมากที่สุด 3 ล  าดบัแรก คือ การวางแผนอตัราก าลงั การจดัตั้งงบประมาณ 
งานก ากับดูแลสถานศึกษา ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงาน  2) กรรมการบริหาร
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความตอ้งการจ าเป็นในการมีส่วนร่วมบริหารจัด
การศึกษาดา้นบริหารงานบุคคล(0.42) มากที่สุด รองลงมาคือ การบริหารงานวิชาการ(0.41) การ
บริหารงบประมาณ (0.40) และการบริหารงานทั่วไป (0.30) ตามล าดับ  3) ภู มิหลังของ
กรรมการบริหารการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่งผลต่อความตอ้งการจ าเป็นดา้นการมี
ส่วนร่วมบริหารจดัการศึกษาของกรรมการบริหารจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่
แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 ณิชิรา  ชาติกุล (2552:บทคดัยอ่) การประเมินความตอ้งการจ าเป็นเพือ่การพฒันาสมรรถนะ
ดา้นการประเมินผลการเรียนรู้ของครูสังคมศึกษา ระดบัมธัยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร การวิจยั
คร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่ประเมินความตอ้งการจ าเป็นเพือ่การพฒันาสมรรถนะดา้นการประเมินผล
การเรียนรู้ของครูสงัคมศึกษา ระดบัมธัยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิง
ส ารวจ โดยเคร่ืองมือที่ใชค้ือแบบสอบถามการวเิคราะห์ขอ้มูลใชก้ารหาค่าความถ่ี ร้อยละ ค่ามชัณิม
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เลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการประเมินความตอ้งการจ าเป็นใชด้ัชนี  Prioritization 
Needs Index Technique (PNI modifiled ) กลุ่มตวัอยา่ง คือ ครูสงัคมศึกษาที่สอนในระดบัมธัยมศึกษาปี
ที่  1-6  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ ใน
กรุงเทพมหานคร จ านวน 324 คน  ผลการวิจยัสรุปว่าครูสังคมศึกษาความตอ้งการจ าเป็นเพื่อการ
พฒันา ดงัต่อไปน้ี 1) สมรรถนะดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการประเมินการเรียนรู้  ของครูสงัคม
ศึกษา ระดบัมธัยมศึกษา มีเร่ืองที่ตอ้งพฒันาคือ การประเมินหาความสามารถที่แทจ้ริงของนักเรียน
ได ้ การสร้างเกณฑก์ารให้คะแนน (Scoring Rubric) และการประเมินแบบอิงกลุ่ม 2) สมรรถนะ
ดา้นทกัษะและการปฏิบติัเก่ียวกบัการประเมินผลการเรียนรู้ ของครูสังคมศึกษา ระดบัมธัยมศึกษา  
มีเร่ืองที่ตอ้งพฒันาคือ การตรวจหาค่าความเที่ยงและความตรงของเคร่ืองมือประเภทต่างๆ  การ
ก าหนดประเด็นและเกณฑก์ารใหค้ะแนนในการสัมภาษณ์นักเรียน  การจดบนัทึกในการสัมภาษณ์
นกัเรียน และการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียนและผูป้กครอง 
 ญาณินท์  พลับจีน (2555:48-52)  ศึกษาประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา
สมรรถนะด้านวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 ของครูในโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอแจห่้ม จงัหวดัล าปาง ผลการวิจยัพบว่า
ความตอ้งการจ าเป็นในด้านการพฒันาความรู้เก่ียวกบัการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามแนว
ปฏิบติัการวดัและประเมินผลการเรียนรู้  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราชา 
2551 มีความตอ้งการจ าเป็นโดยเรียงจากมากไปน้อย ดงัน้ี1. การรายงานผลการเรียนรู้ 2. การเทียบ
โอนผลการเรียนรู้ 3.เกณฑ์การวดัและประเมินผลการเรียนรู้  ความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันา
ความรู้เก่ียวกบัหลกัการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามทฤษฎี มีความตอ้งการจ าเป็นโดยเรียงจาก
มากไปน้อย ดังน้ี 1.เทคนิควิธีการและเคร่ืองมือในการประเมินผลการเรียนรู้ 2.ประเภทของการ
ประเมินผลการเรียนรู้  3.การสร้างเกณฑก์ารประเมินและตรวจใหค้ะแนน 4.การก าหนดผลลพัธ์การ
เรียนรู้ และความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาความสามารถดา้นการปฏิบตัิการวดัและประเมินผล
การเรียนรู้ตามแนวปฏิบติัการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ พบวา่ค่าร้อยละของล าดบัความตอ้งการ
พฒันามากกว่าร้อยละ 60 มีดงัน้ี 1. การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือที่ใชใ้นการวดัผลการเรียนการ
สอน2. การสร้างเคร่ืองมือและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลกัการสร้างเคร่ืองมือที่ดีแบบสอบถาม 3. 
การบรรยายระดับคุณภาพของผลงาน  4. การสร้างเคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตาม
หลกัการสร้างเคร่ืองมือที่ดีแบบสงัเกต 5.การแปลความหมายคะแนน 6. การใชผ้ลการประเมินร่วม
พิจารณาวางแผนกบัผูเ้ก่ียวขอ้งในการส่งเสริมการเรียนและเลือกแนวทางการศึกษาและอาชีพใน
อนาคต 7.ก าหนดเกณฑก์ารประเมินหลกัฐานการเรียนรู้ 8.การน าผลการประเมินมาปรับปรุงแกไ้ข
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ซ่อมเสริมผูเ้รียนเพื่อให้ผ่านมาตรฐาน/ตวัช้ีวดั  9.การน าผลการประเมินมาใช้เพื่อพฒันากิจกรรม
การเรียนการสอน 

(ณัฐภสัสร  ช่ืนสุขสมหวงั, 2556) การประเมินความตอ้งการจ าเป็นเพื่อพฒันาสมรรถนะ
ทางวิชาชีพของครูปฐมวยัในโรงเรียนกรุงเทพมหานคร 4 สังกดั ไดแ้ก่ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส านักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ไดศ้ึกษาความตอ้งการจ าเป็นในการ
พฒันาสมรรถนะทางวชิาชีพของครูปฐมวยั 3 ดา้น ไดแ้ก่ การสอน  การพฒันาตนเอง  และคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดา้นที่มีความตอ้งการจ าเป็นมากที่สุดคือ การพฒันาตนเอง 
รองลงมาคือ การสอน และคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามล าดับ โดยด้านการ
พฒันาตนเอง คือการวิจยัในชั้นเรียนมีความตอ้งการจ าเป็นมากที่สุด  ดา้นการสอน คือการจดัการ
เรียนการสอน และการประสานความร่วมมือกบัผูป้กครองและชุมชนมีความตอ้งการจ าเป็นมาก
ที่สุด  ดา้นคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ คือความรักและศรัทธาในวิชาชีพมีความ
ตอ้งการจ าเป็นมากที่สุด แนวทางการพฒันาสมรรถนะทางวชิาชีพของครูปฐมวยัที่ส าคญัของแต่ละ
ดา้น ไดแ้ก่ การวจิยัในชั้นเรียนคือ การสนับสนุนของผูบ้ริหาร การจดัการเรียนการสอนคือ การจดั
อบรมใหค้วามรู้และติดตามผลจากหน่วยงานตน้สงักดั  การประสานความร่วมมือกบัผูป้กครองและ
ชุมชนคือ การส่งเสริมนโยบายการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง ดา้นความรักและศรัทธาในวิชาชีพคือ 
การส่งเสริมใหค้รูรักและตระหนกัในอาชีพครู 

สุรัติยาพร  ทองอ ่ า (2556:160) ศึกษารูปแบบการพฒันาสมรรถนะด้านการวัดและ
ประเมินผลตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 ส าหรับครูในสังกัด
เทศบาลนครนครสวรรค์ การวิจยัแบ่งเป็น 2 ตอน ผลการวิจยัตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
การศึกษาความตอ้งการจ าป็นในการพฒันาสมรรถนะดา้นการวดัและประเมินผลตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  ผลการศึกษาความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันา
สมรรถนะดา้นการวดัและประเมินผลตามหลกัสูตรแกนกลางการศึก ส าหรับครูในสังกดัเทศบาล
นครสวรรค ์พบว่า ค่าเฉล่ียของสมรรถนะที่มีอยูจ่ริง และสมรรถนะที่ควรจะมี แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  และจากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ สมรรถนะที่มีอยูจ่ริง มีค่าเฉล่ีย
นอ้ยกวา่สมรรถนะที่ควรจะมีทุกขอ้ ส าหรับครูในสังกดัเทศบาลนครสวรรค ์ ผลการวิจยัพบว่า ได้
รูปแบบประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ปัจจยัการพฒันาสมรรถนะดา้นการวดัและประเมินผล  
การปฏิบตัิการพฒันาสมรรถนะดา้นการวดัและประเมินผล  และผลการพฒันาสมรรถนะดา้นการ
วดัและประเมินผลตาหลักสูตรแกนกลาง และรูปแบบการพฒันาสมรรถนะด้านการวดัและ
ประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 มีความถูกตอ้งและ
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ชดัเจน ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน์ ในระดบัมากโดยผูท้รงคุณวุฒิมี
ความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัทุกประเด็น 

งานวิจัยต่างประเทศ 

 (Diane  Hart, 1999) ไดเ้สนอแนวทางการใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียนรู้ 

การให้ผูเ้รียนได้ประเมินตนเอง ท าให้ผูเ้รียนได้รู้จกัตนเองมากขึ้น เพื่อกระตุน้ให้ผูเ้รียนตอ้งการ

พฒันาตนเองให้บรรลุเป้าหมายที่ก  าหนด ในหลายห้องเรียนเร่ิมให้ผูเ้รียนเขา้มามีบทบาทในการ

ประเมินผลการเรียนรู้ ซ่ึงผูเ้รียนเร่ิมมีแรงผลักดันที่จะพฒันาตนเองมากกว่าห้องเรียนที่ครูสอน

ประเมินเพยีงอยา่งเดียว 

 (Liz  Wright, 2001) ไดศึ้กษาเก่ียวกบั สมรรถนะความสามารถของทรัพยากรมนุษย ์ส่ิงที่

ถูกตอ้งที่ควรไดรั้บ จากผลการศึกษาพบวา่ สมรรถนะเป็นส่วนส าคญัในการพฒันาทรัพยากรมนุษย์

และเป็นตวัช้ีวดัความเจริญเติบโต ในหน้าที่การงานของบุคคลซ่ึงเป็นทุนมนุษย ์อนัเป็นตวัเสริม

หน้าที่การบริหารงานและเป็นกลยทุธ์ที่ส าคญัในการติดตามงาน เป็นตวัขบัเคล่ือนความส าเร็จที่

ส าคญัขององค์กร ประกอบด้วยองค์ประกอบส าคญั 4 ประการ ได้แก่ 1) ความสามารถให้เกิด

อิทธิพลหรือการชักชวน 2) ทกัษะระหว่างบุคคล 3) ความรู้ทางเทคนิค 4) ความสามารถในการ

บริหารจดัการที่ดี 

(Nicholas  Sun-keung Pang and Zoe  Lai-mei Leung, 2011) ไดศ้ึกษาเร่ืองความสามารถ

ของครูในการประเมินการเรียนรู้ในการศึกษาปฐมวยัในฮ่องกง แบบรายงานน้ีเป็นผลของ

โครงการวิจยั 2 ปีที่ออกแบบมาเพื่อตรวจสอบการปฏิบตัิของการประเมินผลการเรียนรู้โดยครู

ฮ่องกง โครงการน้ีเป็นความร่วมมือหน่ึงที่เก่ียวขอ้งกับการประเมินผลและการพฒันาของทีม

โรงเรียน ของมหาวทิยาลยัจีนแห่งฮ่องกงและครูจากอนุบาล 10 โรงเรียนและโรงเรียนประถมศึกษา 

10 โรงเรียน ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการและการประชุมได้ให้โรงเรียนที่เขา้ร่วม  เพื่อ

วตัถุประสงค์ในการเสริมสร้างการประเมินครูเพื่อการเรียนรู้ ความสามารถในการสอนใน

ชีวติประจ าวนัของครู  แบบสอบถามเป็นการด าเนินงานสองคร้ังเพือ่ครูทุกคนในโรงเรียนโครงการ

ที่เร่ิมตน้เช่นเดียวกบัในช่วงปลายของโครงการที่จะแตะการปรับปรุงใด ๆ เก่ียวกบันิสัยของครูใน

การใชป้ระเมินการเรียนรู้กลยทุธ์ในห้องเรียนของพวกเขา ผลการวิจยัพบว่ามีการปรับปรุงที่โดด

เด่นเก่ียวกับนิสัยของครูในการใช้การประเมินเพื่อการเรียนรู้กลยุทธ์ในระหว่างการศึกษา ก็จะ
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แนะน าวา่โปรแกรมการพฒันาอาชีพและการสนบัสนุนโรงเรียนส าหรับครูผูส้อนควรจะให้ส าหรับ

การเสริมสร้างการประเมินครูผูส้อนส าหรับการเรียนรู้ ความรู้ในการสอนทุกวนัของพวกเขา 

(Pade  Khene, 2012) ไดศึ้กษาการประเมินความตอ้งการในการระบุความเป็นจริงของทั้ง

สองกรณีโรงเรียนชนบทในแอฟริกาใต:้ ศกัยภาพในการ ICT4D หรือไม่? การท าความเขา้ใจที่มี

ศกัยภาพหรือความจ าเป็นในการสนับสนุนการใชไ้อซีทีในการศึกษาภายในประเทศก าลงัพฒันา

ตอ้งใชใ้นเชิงลึก  การประเมินความตอ้งการที่จะเขา้ใจอยา่งละเอียดและการตั้งค่าล าดบัความส าคญั

ที่ตอ้งการของโรงเรียนในชนบท  การประเมินความตอ้งการได้ด าเนินการเป็นส่วนหน่ึงของ

กระบวนการที่ก  าลงัด าเนินการประเมินผลที่ครอบคลุมของไอซีทีส าหรับโครงการพฒันา Siyakhula 

Lab การประเมินความตอ้งการมุ่งเน้นไปที่รายละเอียดของความตอ้งการระดับสูง 'การเขา้ถึง

การศึกษาและความรู้' ระบุในการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานของชุมชน  ระบุความตอ้งการที่อยูบ่นพื้นฐาน

ของความเขา้ใจในการด าเนินงานที่มีอยูข่องโรงเรียนในทอ้งถ่ินไดจ้ากมุมมองของผูแ้ทนทอ้งถ่ินที่มี

ความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและความทา้ทายของพวกเขาบทความน้ีน าเสนอรายงานผลการวิจยั

ของการประเมินความตอ้งการอัน ได้แก่ 1) ความตอ้งการเน้ือหาและล าดบัความส าคญัในการ

พฒันาการเขา้ถึงการศึกษาและความรู้ที่อยู่ในพื้นที่ชนบทและ 2) การแก้ปัญหาที่น าเสนอเพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการการพฒันาเหล่าน้ี การตรวจสอบความตอ้งการเหล่าน้ีเน้ือหาระบุว่าการ

แกปั้ญหาที่อาจเกิดขึ้นเพือ่ที่อยูพ่วกเขาอยูน่อกเหนือขอบเขตของระบบวิทยาการคอมพิวเตอร์และ

ขอ้มูลและยงัควรรวมถึงการแกปั้ญหาการพฒันาอ่ืน ๆ เช่น การศึกษา, รัฐบาล, สงัคมวทิยา  

(Yuayai, 2015) การพฒันาความสามารถของครูในโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษา

คร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่พฒันาขีดความสามารถของครูในโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เคร่ืองมือ

ที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยรูปแบบก่ึงโครงสร้างในเชิงลึกในการสัมภาษณ์,แบบสอบถาม ,

โปรแกรมการพฒันาขีดความสามารถและรูปแบบการประเมินผล  สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

ไดแ้ก่ ร้อยละค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัความสามารถคือ: 1) ความ

คงทนในการจดัการเรียนรู้และการปฏิบตัิงาน 2) ความสามารถในการวางแผนการตั้งค่าเป้าหมาย

การจดัการเรียนรู้และการปฏิบตัิงาน 3) ความสามารถในการใชง้านไอซีทีในการบริหารจดัการและ

การท างานการเรียนรู้การปฏิบตัิ 4) ความคิดสร้างสรรคข์องการจดัการเรียนรู้ 5) ความสามารถใน

การติดตามและการประเมินผลในการจดัการความรู้และการปฏิบตัิงานและ 6) ความสามารถในการ
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ปรับปรุงและพฒันาการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน   โปรแกรมส าหรับการพฒันาขีด

ความสามารถรวมถึง 9 ปัจจยั  และ 7 หน่วยการเรียนรู้รวม 200 ชัว่โมง  โปรแกรมสามารถพฒันา

และยกระดบัครูผูส้อนโดยหลงัการทดลองคะแนนสูงกวา่คะแนนก่อนการทดลอง 

 
กรอบด าเนินการวิจัย 
 

 

ภาพที่ 1 กรอบด าเนินการวจิยั 
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บทที ่ 3 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 

 การวิจยัเร่ือง การประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะด้านการวดัและ

ประเมินผลทางการศึกษาของครูโรงเรียนสงักดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยน้ี เป็นการ

วจิยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research) มีวตัถุประสงคก์ารวิจยั 1) เพื่อศึกษาความตอ้งการจ าเป็น

ในการพฒันาสมรรถนะดา้นการวดัและประเมินการศึกษาของครูโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภา

คริสตจกัรในประเทศไทย  2) เพือ่เปรียบเทียบความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะดา้นการ

วดัและประเมินผลการศึกษาของครูโรงเรียนสงักดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย และ3) 

เพือ่ศึกษาแนวทางการพฒันาสมรรถนะดา้นการวดัและประเมินผลการศึกษาของครูโรงเรียนสังกดั

มูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย การศึกษาใชว้ธีิเชิงปริมาณ(Quantitative Data) ในการเก็บ

ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งโดยใชแ้บบสอบถาม(Questionnaire) และวิธีเชิงคุณภาพ(Qualitative Data)

โดยการสนทนากลุ่ม(Focus Group Discussion) และการสัมภาษณ์(Interview) โดยมีวิธีด าเนินการ

ดงัต่อไปน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั 

2. ตวัแปรที่ศึกษา 

3. เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยั 

4. การสร้างเคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยั 

5. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

6. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

1. ประชากรในการประเมนิความต้องการจ าเป็น 
 ประชากรในการท าวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสงักดัมูลนิธิ

แห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ปีการศึกษา 2559 จ  านวนทั้งส้ิน 3,667 คน จ าแนกตามขนาด
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โรงเรียน โดยโรงเรียนขนาดเล็ก มีจ  านวนนักเรียนตั้งแต่ 100 – 1,000 คน โรงเรียนขนาดกลาง                

มีจ  านวนนักเรียนตั้งแต่ 1,001 – 2,500 คน โรงเรียนขนาดใหญ่ มีจ  านวนนักเรียนตั้งแต่ 2,501 – 

5,000 คน และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีจ  านวนนักเรียนตั้งแต่ 5,001 คนขึ้นไป ประกอบด้วย

โรงเรียนขนาดเล็ก 12 โรงเรียน ขนาดกลาง 5 โรงเรียน ขนาดใหญ่ 6 โรงเรียน และขนาดใหญ่พิเศษ 

4 โรงเรียน การพิจารณาแบ่งขนาดโรงเรียนจ าแนกตามจ านวนนักเรียน ตามมติที่ กพ.กศ.3/2007 

คณะกรรมการพนัธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย (รายงานการประชุม

คณะกรรมการอ านวยการสภาคริสตจกัรในประเทศไทยคร้ังที่ 2/2015)  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

กลุ่มตวัอยา่งในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใชแ้บบสอบถามที่ใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ครู

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย โดยไดท้  า

การสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage sampling) โดยด าเนินการ ดงัน้ี 

 ขั้นที่ 1 ผูว้จิยัค  านวณขนาดตวัอยา่งประชากรโดยใชสู้ตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane 

,1973 อา้งถึงใน:ธีรศกัด์ิ  อุ่นอารมยเ์ลิศ, 2557:173) เพื่อประมาณค่าสัดส่วนประชากรที่ระดบัความ

เช่ือมัน่ 95% ยอมใหค้ลาดเคล่ือนได ้ 5 ดงัสูตร 

  สูตร n  =   

      

  เม่ือ N = ขนาดของประชากร 

   n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

   e = ความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงก าหนดค่าความ

คลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.05 หรือ  95% 

 

  แทนค่า n  =       

              
 = 361   

 

 ดังนั้นก าหนดให้ค่าความคลาดเคล่ือนเท่าที่ยอมรับได้เท่ากับ .05 จะได้ขนาดของกลุ่ม

ตวัอยา่ง 361 คน  
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 ขั้นที่ 2 สุ่มโรงเรียนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสงักดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรใน

ประเทศไทย โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) มีขนาดโรงเรียนเป็นชั้น 

(Strata) และโรงเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม (Sampling Unit) โดยแบ่งโรงเรียนออกเป็น 4 ขนาด คือ

โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดเล็กท าการ

สุ่มชั้นละประมาณร้อยละ 50 ซ่ึงจากการค านวณไดจ้  านวนโรงเรียน 14 โรงเรียน แบ่งออกเป็น 

โรงเรียนขนาดใหญ่พเิศษจ านวน 2 โรงเรียน โรงเรียนขนาดใหญ่จ  านวน 3 โรงเรียน โรงเรียนขนาด

กลางจ านวน 3 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดเล็กจ านวน 6 โรงเรียน 

 ขั้นที่ 3 สุ่มครูโรงเรียนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัร

ในประเทศไทยจากโรงเรียนทั้ง 14 โรงเรียนมาร้อยละ 20 โดยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random 

Sampling) เพือ่ใหไ้ดจ้  านวนครูในโรงเรียนแต่ละขนาดตามที่ไดค้  านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งไว ้จาก

การค านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีจ  านวน 361 คน โดยจ าแนกออกเป็นครูโรงเรียน

ขนาดใหญ่พเิศษจ านวน 157 คน ขนาดใหญ่จ  านวน 97 คน โรงเรียนขนาดกลางจ านวน 59 คน และ

โรงเรียนขนาดเล็กจ านวน 48 คน ดงัรายละเอียดในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนสังกัดส านักงานมูลนิธิแห่งสภา

คริสตจกัรในประเทศไทย ปีการศึกษา 2559 

ช่ือโรงเรียน ขนาดโรงเรียน 
ประชากร 
 (คน) 

กลุ่มตัวอย่าง 
 (คน) 

1.ปรินส์รอยแยลส์วทิยาลยั ใหญ่พเิศษ 477 96 
2.ศรีธรรมราชศึกษา ใหญ่พเิศษ 305 61 
3.อรุณประดิษฐ ์ ใหญ่ 213 43 
4.เชียงรายวทิยาคม ใหญ่ 167 33 
5.ตรังคริสเตียนศึกษา ใหญ่ 104 21 
6.น่านคริสเตียนศึกษา กลาง 143 29 
7.อุดรคริสเตียนศึกษา กลาง 89 18 
8.สหบ ารุงวทิยา กลาง 58 12 
9.บ ารุงวทิยา เล็ก 65 13 
10.สุริยวงศ ์ เล็ก 45 9 
11.เคนเน็ตแม็คเคนซี เล็ก 41 8 
12.สหคริสเตียนศึกษา เล็ก 35 7 
13.สืบนทีธรรม เล็ก 30 6 
14.ปกรณ์พทิยา เล็ก 25 5 

รวม  361 

 
 
2. ตัวแปรที่ศึกษา 
 2.1 สถานภาพส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศึกษา ต  าแหน่งหน้าที่ ประสบการณ์การ

ท างาน และขนาดของสถานศึกษา 

2.2 ความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะดา้นการวดัและประเมินผลทางการศึกษา 

ของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสงักดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ไดแ้ก่   
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   1) ดา้นความรู้  

2) ดา้นทกัษะ   

3) ดา้นคุณลกัษณะ 

3. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลการวจิยั มี 3 ประเภทคือ 

 3.1 แบบสอบถาม (Questionnaire) ความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะดา้นการวดั

และประเมินผลทางการศึกษาของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภา

คริสตจักรในประเทศไทย ซ่ึงลักษณะของแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน มีรายละเอียด

ดงัต่อไปน้ี 

  ตอนที่ 1  เป็นข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม

สอบถามขอ้มูลเก่ียวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท างานถึงปัจจุบนั ขนาดของ

โรงเรียน ขอ้ค  าถามในตอนน้ีเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 

  ตอนที่ 2  ความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะดา้นการวดัและประเมินผล

ทางการศึกษาของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรใน

ประเทศไทย เป็นแบบมาตรประเมินค่า (Rating Scale) ที่มีการตอบสนองคู่ (Dual-Response 

Format) มีวตัถุประสงคเ์พือ่ใหผู้ต้อบแบบสอบถามประเมินสภาพที่เป็นอยู ่และสภาพที่ควรจะเป็น

ในการพฒันาสมรรถนะดา้นการวดัและประเมินผลทางการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่ปฏิบติังานสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสงักดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศ

ไทย ได้แก่ 1) ดา้นความรู้  2) ดา้นทกัษะ  3) ดา้นคุณลกัษณะ โดยเป็นแบบสอบถามชนิด มาตร

ประเมินค่า 5 ระดบั ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert’s Rating Scale) (Likert 1967:179) แต่ละระดบัมี

ความหมายดงัน้ี 

  5 หมายถึง มีสถาพที่เป็นอยู/่สภาพที่ควรจะเป็นในการพฒันาสมรรถนะดา้นการ

วดัและประเมินผลทางการศึกษาของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภา

คริสตจกัรในประเทศไทย อยูใ่นระดบั มากที่สุด 
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  4 หมายถึง มีสถาพที่เป็นอยู/่สภาพที่ควรจะเป็นในการพฒันาสมรรถนะดา้นการ

วดัและประเมินผลทางการศึกษาของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภา

คริสตจกัรในประเทศไทย อยูใ่นระดบั มาก 

3 หมายถึง มีสถาพที่เป็นอยู/่สภาพที่ควรจะเป็นในการพฒันาสมรรถนะดา้นการ

วดัและประเมินผลทางการศึกษาของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งในสภา

คริสตจกัรในประเทศไทย อยูใ่นระดบั ปานกลาง  

2 หมายถึง มีสถาพที่เป็นอยู/่สภาพที่ควรจะเป็นในการพฒันาสมรรถนะดา้นการ

วดัและประเมินผลทางการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภา

คริสตจกัรในประเทศไทย อยูใ่นระดบั นอ้ย 

1 หมายถึง มีสถาพที่เป็นอยู/่สภาพที่ควรจะเป็นในการพฒันาสมรรถนะดา้นการ

วดัและประเมินผลทางการศึกษาของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภา

คริสตจกัรในประเทศไทย อยูใ่นระดบั นอ้ยที่สุด 

ตอนที่ 3  ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการพฒันาสมรรถนะดา้นการวดัและประเมินผล 

การศึกษาของครูโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย มีลักษณะเป็นแบบ

ปลายเปิด เพือ่ใหผู้ต้อบแบบสอบถามไดแ้สดงความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัการ

พฒันาสมรรถนะดา้นการวดัและประเมินผลทางการศึกษาของครู 

 3.2 ประเด็นการสนทนา (Discussion) เป็นขอ้ค  าถามแบบมีโครงสร้างลกัษณะปลายเปิด 

โดยน าผลการศึกษาจากแบบสอบถามมาสร้างเป็นแบบค าถามในประเด็นเก่ียวกบัแนวทางในการ

พฒันาสมรรถนะการวดัและประเมินผลทางการศึกษาของครูโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภา

คริสตจกัรในประเทศไทย ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั ประกอบดว้ย หัวหน้าฝ่ายวิชาการมธัยม  จ านวน 1 คน 

หัวหน้างานทะเบียนและวดัผล จ านวน 1 คน และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ มัธยมศึกษาทั้ง 8 

กลุ่มสาระ จ านวน 8 คน ของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั ซ่ึงไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Selection) 

3.3 แบบสมัภาษณ์ (Interview) ใชแ้บบมีโครงสร้างลกัษณะปลายเปิด โดยน าผลการศึกษา

จากแบบสอบถามมาสร้างเป็นแบบค าถามในประเด็นเก่ียวกบัแนวทางในการพฒันาสมรรถนะการ
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วดัและประเมินผลทางการศึกษาของครูผูใ้ห้ข้อมูลส าคัญคือ ผูอ้  านวยการส านักทดสอบทาง

การศึกษา สพฐ. จ  านวน 1 คน  นกัวชิาการศึกษากลุ่มพฒันาและส่งเสริมการวดัและประเมินผลการ

เรียนรู้ สพฐ. จ  านวน 2 คน และผูอ้  านวยการของโรงเรียนสงักดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศ

ไทย จ านวน 3 คน ซ่ึงไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection)  

4. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอื  
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 4.1 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม 

 ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือความตอ้งการ

จ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะด้านการวดัและประเมินผลทางการศึกษาของครูโรงเรียนสังกัด

มูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย โดยด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

   4.1.1 ผูว้จิยัศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการพฒันาสมรรถนะดา้นการวดัและประเมินผลทางการ

ศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา แนวคิด หลกัการ จากหนงัสือ ต  าราเอกสารงานวจิยัต่างๆ ที่

เก่ียวขอ้ง เพือ่น ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม  

    4.1.2 ผูว้ิจยัน าขอ้มูลที่ได้จากการศึกษามาประมวล เพื่อก าหนดรูปแบบ โครงสร้าง 

ขอบเขตเน้ือหา และสร้างแบบสอบถามตามขอบเขตของเน้ือหา ครอบคลุมวตัถุประสงคข์องการ

วจิยัและตามรายละเอียดของนิยามค าศพัทเ์ฉพาะ 

     4.1.3 ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ โดย 

4.1.3.1 ผูว้จิยัน าเคร่ืองมือที่สร้างเสนออาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธ ์และปรับปรุง 

แกไ้ขใหเ้หมาะสมตามขอ้เสนอแนะ 

  4.1.3.2 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของเคร่ืองมือโดย

ผูว้ิจยัน าเคร่ืองมือที่สร้างไปให้อาจารยท์ี่ปรึกษาตรวจแก้ไข และให้ค  าแนะน าเพื่อปรับปรุงให้

เหมาะสม แลว้น าเสนอผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ดงัแสดงรายนามผูท้รงคุณวุฒิในการตรวจสอบ

เคร่ืองมือการวิจัยในภาคผนวก ก  เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา รวมถึงตรวจสอบความ

เหมาะสมของการใชภ้าษาโดยก าหนดใหผู้ท้รงคุณวฒิุใหค้ะแนน ดงัน้ี 
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  1 หมายถึง  ขอ้ค  าถามสอดคลอ้งกบันิยามปฏิบติัการที่ตอ้งการวดั 

  0 หมายถึง  ไม่แน่ใจวา่ขอ้ค  าถามสอดคลอ้งกบันิยามเชิงปฏิบติัการที่ตอ้งการวดั 

           -1 หมายถึง  ขอ้ค  าถามไม่สอดคลอ้งกบันิยามเชิงปฏิบติัการที่ตอ้งการวดั 

 น าผลการพจิารณาจากผูท้รงคุณวุฒิจ  านวน 3 ท่านมาปรับปรุงแกไ้ขขอ้ค  าถามบางขอ้ตาม

ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ แลว้หาค่าดัชนีความสอดคลอ้งโดยใชเ้ทคนิค IOC (Item Objective 

Congruence) พบว่ามีค่า IOC ระหว่าง 0.67 ถึง 1.00 ซ่ึงผ่านเกณฑใ์นการพิจารณาที่ก  าหนดไวว้่า

ตอ้งมีค่า IOC มากกวา่ 0.50 ขึ้นไป  

  4.1.3.3 การตรวจสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยผูว้ิจยัน า

แบบสอบถามที่สมบูรณ์ไปทดลองใช ้(Try out) กบัครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัด

มูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จ  านวน 30 คน เพื่อ

ตรวจสอบค่าความเช่ือมัน่ ดว้ยวธีิการประมาณค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาครอบบาค (Cronbach’s alpha 

coefficient) ซ่ึงพบวา่โดยรวมทั้งฉบบั มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .977 เม่ือแยกเป็นรายดา้นพบว่ามีค่า

ดงัรายละเอียดในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม 
การพัฒนาสมรรถนะด้านการวดัและ

ประเมินผลการศึกษาของครู 
สภาพที่เป็นอยู่ สภาพที่ควรจะป็น 

1. ดา้นความรู้ .926 .935 
2. ดา้นทกัษะ .956 .970 
3. ดา้นคุณลกัษณะ .930 .952 

รวม .977 
 

    4.1.4 น าแบบสอบถามไปใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง 

 4.2 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพประเด็นสนทนา 

 การสร้างขอ้ค  าถามประเด็นการสนทนา  (Discussion) เพื่อให้การด าเนินการศึกษาคร้ังน้ี 

สามารถตรวจสอบไดต้รงตามกรอบแนวคิดของการประเมิน และบรรลุวตัถุประสงคท์ี่วางไว ้ผูว้ิจยั

ไดด้ าเนินการสร้างเคร่ืองมือโดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
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    4.2.1 ศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลกัการ จากหนงัสือ ต ารา และขอ้มูลที่ไดจ้ากแบบสอบถาม

จากงานวจิยัเพือ่เป็นแนวทางการสร้างประเด็นสนทนา 

    4.2.2 ประมวลข้อมูลที่ได้จากการศึกษา ก าหนดเป็นเคา้โครงของประเด็นสนทนา 

ขอบเขตเน้ือหา โดยขอค าแนะน าจากอาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธ ์

    4.2.3 น าประเด็นสนทนา (Discussion) ที่มีเน้ือหาครอบคลุมตามวตัถุประสงคข์องการ

วจิยัมาตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหา (Content Validity) ของประเด็นสนทนา โดยน าประเด็น

สนทนาที่ผูว้จิยัสร้างขึ้นใหอ้าจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธต์รวจสอบและน ามาปรับปรุงแกไ้ข 

    4.2.4 จากนั้นน าประเด็นสนทนาที่ปรับปรุงแกไ้ขแลว้มาให้ผูท้รงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน  

เพือ่ตรวจสอบความชดัเจนของภาษา ความตรงตามเน้ือหาและครอบคลุมประเด็นที่ศึกษา จากนั้น

น าขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวฒิุมาปรับปรุงแกไ้ขเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในทุกดา้น โดยผลการ

วิเคราะห์ประเด็นสนทนากลุ่มฉบบัน้ีได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง มีค่าเท่ากับ 1.00 ซ่ึงสามารถ

น าไปใชไ้ด ้

    4.2.5 น าประเด็นการสนทนาไปใชจ้ริงกบักลุ่มผูใ้หข้อ้มูลส าคญั 

4.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพแบบสัมภาษณ์ 

 การสร้างขอ้ค  าถามแบบสัมภาษณ์ (Interview) เพื่อให้การด าเนินการศึกษาคร้ังน้ี สามารถ

ตรวจสอบได้ตรงตามกรอบแนวคิดของการประเมิน และบรรลุวตัถุประสงค์ที่วางไว ้ผูว้ิจยัได้

ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือโดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

    4.3.1 ศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลกัการ จากหนงัสือ ต ารา และขอ้มูลที่ไดจ้ากแบบสอบถาม

จากงานวจิยัเพือ่เป็นแนวทางการสร้างแบบสมัภาษณ์ 

    4.3.2 ประมวลขอ้มูลที่ไดจ้ากการศึกษา ก าหนดเป็นเคา้โครงของประเด็นแบบสัมภาษณ์

ขอบเขตเน้ือหา โดยขอค าแนะน าจากอาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธ ์

    4.3.3 น าแบบสมัภาษณ์ (Interview)ที่มีเน้ือหาครอบคลุมตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัมา

ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหา (Content Validity) ของแบบสมัภาษณ์ โดยน าแบบสัมภาษณ์ที่

ผูว้จิยัสร้างขึ้นใหอ้าจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธต์รวจสอบและน ามาปรับปรุงแกไ้ข 
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    4.3.4 จากนั้นน าแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วมาให้ผูท้รงคุณวุฒิจ  านวน 3 ท่าน  

เพือ่ตรวจสอบความชดัเจนของภาษา ความตรงตามเน้ือหาและครอบคลุมประเด็นที่ศึกษา จากนั้น

น าขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวฒิุมาปรับปรุงแกไ้ขเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในทุกดา้น โดยผลการ

วิเคราะห์ประเด็นแบบสัมภาษณ์ฉบบัน้ีได้ค่าดัชนีความสอดคล้องมีค่าเท่ากับ 1.00 ซ่ึงสามารถ

น าไปใชไ้ด ้

    4.3.5 น าแบบสมัภาษณ์ไปใชจ้ริงกบักลุ่มผูใ้หข้อ้มูลส าคญั 

5.  การเก็บรวมรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 

 5.1 การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม 

    5.1.1 ผูว้ิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อที่จะส่งไปยงั

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสงักดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ที่เป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

    5.1.2 ผูว้ิจยัส่งแบบสอบถามถึงสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภา

คริสตจกัรในประเทศไทย ที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งดว้ยตนเองและทางไปรษณีย ์เพื่อขอความอนุเคราะห์

ร่วมมือในการเก็บขอ้มูล และขอความร่วมมือใหส่้งแบบสอบถามกลบัคืนใหผู้ว้จิยัทางไปรษณีย ์

    5.1.3 ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามที่ไดรั้บจากกลุ่มตวัอย่าง มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของ

ขอ้มูลในแบบสอบถาม 

    5.1.4 ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามทั้งหมดมาจดัระเบียบขอ้มูล ลงรหัส และท าการวิเคราะห์

ขอ้มูล โดยใชเ้คร่ืองมือทางสถิติเพือ่แปลผลและน าเสนอขอ้มูล 

 5.2 การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสนทนากลุ่ม 

    5.2.1 ผูว้ิจยัด าเนินการติดต่อ ประสานงาน เพื่อเรียนเชิญและนัดหมายผูท้ี่จะเขา้ร่วม

สนทนา 

    5.2.2 ด าเนินการสนทนา ณ ห้องประชุม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โดยมี

หัวหน้าฝ่ายวิชาการเป็นผูด้  าเนินรายการ ผูว้ิจยัอธิบายความเป็นมาในการสนทนา ตามประเด็นที่

ก  าหนด และกล่าวสรุปผลการสนทนา โดยผูว้ิจยัไดบ้นัทึกขอ้มูลและบนัทึกภาพในการสนทนา ดงั

แสดงรายนามผูร่้วมสนทนา และรูปภาพในภาคผนวก ช 
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 5.3 การเก็บรวมรวมขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ 

    5.3.1 ผูว้ิจยัด าเนินการติดต่อ นัดหมายเพื่อขอสัมภาษณ์กบัผูใ้ห้สัมภาษณ์ประกอบดว้ย

ผูอ้  านวยการส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. จ  านวน 1 คน  นักวิชาการศึกษากลุ่มพฒันาและ

ส่งเสริมการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ สพฐ. จ  านวน 2 คน  และผูอ้  านวยการโรงเรียนในสังกดั

มูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย จ านวน 3 คน 

    5.3.2 ผูว้จิยัด าเนินการสมัภาษณ์ ตามวนัเวลากบัผูใ้หส้มัภาษณ์  

6. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลของการวิจยัประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะดา้น

การวดัและประเมินผลทางการศึกษาของครูโรงเรียนสงักดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย

ด าเนินการดงัน้ี  

6.1 การวเิคราะห์แบบสอบถาม ผูว้จิยัตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และน ามา

วเิคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

ตอนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม วเิคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี 

(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) และน าเสนอผลการวเิคราะห์ในรูปตาราง 

  ตอนที่ 2 วเิคราะห์ขอ้มูลความตอ้งการจ าเป็นในการการพฒันาสมรรถนะดา้นการ

วดัและประเมินผลทางการศึกษาของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภา

คริสตจกัรในประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 

(1) วเิคราะห์ดว้ยสถิติบรรยาย ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 
แปลผลโดยเทียบกบัเกณฑด์งัน้ี 

ค่าเฉล่ียระหวา่ง 4.50 - 5.00 หมายถึง ผลการประเมินสภาพที่เป็นอยูแ่ละสภาพที่ 
ควรจะเป็นอยูใ่นระดบัมากที่สุด 

ค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.50 - 4.49 หมายถึง ผลการประเมินสภาพที่เป็นอยูแ่ละสภาพที่ 
ควรจะเป็นอยูใ่นระดบัมาก 

ค่าเฉล่ียระหวา่ง 2.50 - 3.49 หมายถึง ผลการประเมินสภาพที่เป็นอยูแ่ละสภาพที่ 
ควรจะเป็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.50 - 2.49 หมายถึง ผลการประเมินสภาพที่เป็นอยูแ่ละสภาพที่ 
ควรจะเป็นอยูใ่นระดบันอ้ย 
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ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.00 - 1.49 หมายถึง ผลการประเมินสภาพที่เป็นอยูแ่ละสภาพที่ 
ควรจะเป็นอยูใ่นระดบันอ้ยที่สุด 

(2) วเิคราะห์หาความตอ้งการจ าเป็น โดยใชด้ชันีความส าคญัของล าดบัความ 
ตอ้งการจ าเป็น หรือ Modified Priority Needs Index (PNIModified) ซ่ึงปรับปรุง โดย นงลกัษณ์                  
วรัิชชยัและสุวมิล วอ่งวานิช (สุวมิล  วอ่งวาณิช, 2558:279) เป็นวธีิการหาความแตกต่างของสภาพที่
ควรจะเป็นและสภาพที่เป็นอยู ่แล้วหารด้วยสภาพที่เป็นอยู ่ ทั้งน้ีเพื่อควบคุมขนาดความตอ้งการ
จ าเป็นใหอ้ยูใ่นช่วงพสิยัที่ไม่มากเกินไป โดยค านวณดงัน้ี    

 

PNIModified  = 
  –   

 
  

 

เม่ือ PNI หมายถึง ดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น 

  I หมายถึง ค่าเฉล่ียของสภาพที่ควรจะเป็น 

  D หมายถึง ค่าเฉล่ียของสภาพที่เป็นอยู ่

 

  ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลจากค าถามปลายเปิดในแบบสอบถาม โดยการ

วเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) แลว้น าเสนอในรูปของตารางแจกแจงความถ่ี 

 6.2 วเิคราะห์แนวทางในการพฒันาสมรรถนะการวดัและประเมินผลทางการศึกษาของครู

โรงเรียนสงักดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย จากการสมัภาษณ์ และประเด็นการสนทนา

กลุ่ม ผูว้ิจยัน าขอ้มูลที่ไดม้าวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) และเขียนอธิบายในลกัษณะการ

พรรณนา 
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บทที ่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

  

การวิจยัเร่ือง การประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะด้านการวดัและ

ประเมินผลการศึกษาของครูโรงเรียนในสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย โดยมีการ

น าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 

ตอนที่ 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นเพื่อพฒันาสมรรถนะด้านการวดัและ

ประเมินผลการศึกษาของครูโรงเรียนสงักดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์เน้ือหาที่ประกอบไปดว้ยแนวทางหรือวิธีการ และขอ้เสนอแนะ

ของครูในการพฒันาสมรรถนะดา้นการวดัและประเมินผลการศึกษาของครูโรงเรียนสังกดัมูลนิธิ

แห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์แนวทางพฒันาสมรรถนะดา้นการวดัและประเมินผลการศึกษา

ของครูโรงเรียนสงักดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 

 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็นครูโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภา

คริสตจกัรในประเทศไทย จ านวน 361 คน โดยจ าแนกตามคุณลกัษณะส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา ต  าแหน่งงานที่ปฏิบติั ประสบการณ์ท างาน ขนาดของสถานศึกษา ซ่ึงผูว้ิจยัท  าการ

วิเคราะห์โดยใช้ ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ซ่ึงเสนอผลการวิเคราะห์ดัง

รายละเอียดในตารางที่ 3 

 

 

 



 53 
 

 
 

ตารางที่ 3 สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
รายการ จ านวน ร้อยละ 

1.เพศ 
 

ชาย 
หญิง 

101 
260 

27.98 
72.02 

2.อายุ 21 – 30 ปี 
31 – 40 ปี 
41 – 50 ปี 
51 – 60 ปี 

93 
97 
95 
76 

25.76 
26.87 
26.32 
21.05 

3.ระดับการศึกษา 
 

ต ่ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

2 
291 
66 
2 

0.55 
80.62 
18.28 
0.55 

4. ต าแหน่งหรือหน้าที่อืน่  
  นอกเหนือจากครูผู้สอน 
 

ไม่มีหน้าท่ีอ่ืนนอกเหนือจากการเป็นครูสอน 
มีหนา้ท่ีอ่ืนนอกเหนือจากการเป็นครูสอน 
     ผูอ้  านวยการ,รองผูช่้วยผูอ้  านวยการฯ 
     หวัหนา้ฝ่ายวิชาการ 
     หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ 
     หวัหนา้ระดบัชั้น/หวัหนา้กิจกรรมนกัเรียน 
     ครูท่ีปรึกษา 
     ครูสารวตัรนกัเรียน/ครูวดัและประเมินผล 
     อ่ืนๆ 

270 
91 
4 
9 
27 
7 
24 
10 
10 

74.79 
25.21 
4.40 
9.89 
29.67 
7.69 
26.37 
10.99 
10.99 

5.ประสบการณ์การท างาน   1 – 10 ปี 
11 – 20 ปี 
21 – 30 ปี 
31 – 40 ปี 

155 
91 
85 
30 

42.94 
25.20 
23.55 
8.31 

6.ขนาดสถานศึกษา 
 

สถานศึกษาขนาดเลก็ (ไม่เกิน 1,000 คน)  
สถานศึกษาขนาดกลาง (1,001-2,500 คน) 
สถานศึกษาขนาดใหญ่ (2,501-5,000 คน)  
สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ (5,001 คนข้ึนไป) 

60 
56 
91 
154 

16.62 
15.51 
25.21 
42.66 

 รวม 361 100.00 



 54 
 

 
 

จากตารางที่ 3 กลุ่มตวัอยา่งคือครูโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 

จ านวน 361 คน พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 260 คน คิดเป็นร้อยละ 72 .02 รองลงมาเป็น

เพศชายจ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 27.98  และเม่ือพิจารณาด้านอายุ  พบว่าครูที่ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ อาย ุ31-40 ปี จ  านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 26.87 รองลงมาคืออาย ุ41-50 ปี 

จ  านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 26.32  และอาย ุ21-30 ปี จ  านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 25.76 ส่วน

อายุ 51-60 ปี มีน้อยที่สุดจ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 21.05 ในดา้นระดับการศึกษา พบว่าครูที่

ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรีจ านวน 291 คน คิดเป็นร้อยละ 

80.62 รองลงมาปริญญาโทจ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 18.28 ต  าแหน่งงานหน้าที่ที่ปฏิบติั พบว่า

ครูที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่มีหนา้ที่อ่ืนนอกเหนือจากเป็นครูสอน จ านวน 270 คน คิดเป็น

ร้อยละ 74.79 และเม่ือพิจารณาดา้นประสบการณ์การท างาน พบว่า ครูที่ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่มีประสบการณ์การท างาน 1-10 ปี จ  านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 42.94  รองลงมาคือ 11-20 ปี 

จ  านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 25.20   21-30 ปี จ  านวน 85 คน  คิดเป็นร้อยละ 23.55 และ 31-40 ปี 

จ  านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 8.31  ส่วนในด้านของขนาดสถานศึกษา พบว่าครูที่ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ (5,001 คนขึ้นไป) จ  านวน 154 คน คิด

เป็นร้อยละ 42.66 รองลงมาคือขนาดใหญ่ (2,501-5,000 คน) จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 25.21 

และสถานศึกษาขนาดเล็ก (ไม่เกิน 1,000 คน) จ  านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 16.62  ส่วนสถานศึกษา

ขนาดกลาง (1,001-2,500 คน) มีนอ้ยที่สุดจ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 15.51 

 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นเพือ่พัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผล
การศึกษาของครูโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย 
 ในตอนน้ีผูว้ิจยัด าเนินการวิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็นเพื่อพฒันาสมรรถนะด้านการวดั

และประเมินผลการศึกษาของครูโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย โดยมี

รายละเอียด ดงัน้ี 
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ตารางที่ 4 ผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นเพื่อพฒันาสมรรถนะดา้นการวดัและประเมินผล  

การศึกษาของครูโรงเรียนสงักดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ดา้นความรู้  

ด้านความรู้ 
สภาพทีเ่ป็นอยู่ สภาพทีค่วรจะเป็น 

PNIModified 

ล า 
ดบั  ̅ SD. แปลผล  ̅ SD. แปลผล 

มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและเทคนิค
การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

3.84 .67 มาก 4.60 .58 
มาก
ท่ีสุด 

.20 7 

มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับหลักการสร้างและ
พฒันาเคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

3.70 .69 มาก 4.57 .59 
มาก
ท่ีสุด 

.24 2 

มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการตรวจสอบ
คุณภาพของเคร่ืองมือวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ 

3.61 .71 มาก 4.57 .56 
มาก
ท่ีสุด 

.27 1 

มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับการใช้เคร่ืองมือวดั
และประเมินผลการเรียนรู้ 3.76 .72 มาก 4.61 .57 

มาก
ท่ีสุด 

.23 3 

มีความ รู้ความเข้าใจเ ก่ี ยวกับวิ ธีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

3.85 .72 มาก 4.64 .57 
มาก
ท่ีสุด 

.21 6 

มีคว าม รู้ค วา ม เ ข้า ใจ เ ก่ี ย วกับก าร วัด แล ะ
ประเมินผลตามสภาพจริง 3.95 .69 มาก 4.68 .53 

มาก
ท่ีสุด 

.18 9 

มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวดัและ
ประเมินผล 

จากแฟ้มสะสมงาน 
3.78 .70 มาก 4.60 .56 

มาก
ท่ีสุด 

.22 5 

มีคว าม รู้ค วา ม เ ข้า ใจ เ ก่ี ย วกับก าร วัด แล ะ
ประเมินผลภาคปฏิบตัิ 

3.88 .71 มาก 4.64 .55 
มาก
ท่ีสุด 

.20 7 

มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวดัและ
ประเมินผลแบบยอ่ย(Formative Assessment)และ
แบบรวม(Summative Assessment) 

3.76 .81 มาก 4.63 .57 
มาก
ท่ีสุด 

.23 3 

รวม 3.79 .64 มาก 4.62 .50 
มาก
ทีสุ่ด 

.21  

     *หมายเหตุ: ในการค านวณPNIModified เป็นสูตรที่ไดรั้บการพฒันาโดยนงลกัษณ์  วรัิชชยั และสุวมิล  วอ่งวาณิช  (สุวมิล วอ่งวาณิช,2548) 
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จากตารางที่ 4 เม่ือพิจารณาสภาพที่เป็นอยู่ในด้านความรู้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก                   

( ̅ = 3.79) เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ “มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวดัและประเมินผลตาม

สภาพจริง” มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด ( ̅ =3.95) รองลงมาเป็น “มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับการวดัและ

ประเมินผลภาคปฏิบตัิ” และ “มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวิธีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้”                

( ̅ =3.88 และ 3.85 ตามล าดบั) 

 เม่ือพิจารณาสภาพที่ควรจะเป็นในด้านความรู้โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด                

( ̅ = 4.62) เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ “มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวดัและประเมินผลตาม

สภาพจริง” มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด ( ̅ =4.68) รองลงมาเป็น “มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวิธีการวดัและ

ประเมินผลการเรียนรู้” และ “มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับการวดัและประเมินผลภาคปฏิบติั”               

( ̅  = 4.64 เท่ากนั) 

 นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาค่าดัชนีล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น (PNIModified) 

พบว่าโดยภาพรวมของด้านความรู้มีค่าเท่ากบั.21 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า “มีความรู้ความ

เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้” มีค่าดัชนี

ล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงที่สุดเป็นล าดบัแรก(.27) รองลงมาเป็น “มีความรู้ความ

เขา้ใจเก่ียวกบัหลักการสร้างและพฒันาเคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้” (.24) “มีความรู้

ความเขา้ใจเก่ียวกับการใช้เคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้” และ “มีความรู้ความเขา้ใจ

เก่ียวกบัการวดัและประเมินผลแบบย่อย (Formative Assessment) และแบบรวม (Summative 

Assessment)” (.23 เท่ากนั) 
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ตารางที่ 5 ผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นเพื่อพฒันาสมรรถนะดา้นการวดัและประเมินผล

การศึกษาของครูโรงเรียนสงักดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ดา้นทกัษะ  

ด้านทกัษะ 
สภาพทีเ่ป็นอยู่ สภาพทีค่วรจะเป็น 

PNIModified 

ล า 
ดับ  ̅ SD. 

แปล
ผล  ̅ SD. 

แปล
ผล 

มีความสามารถออกแบบหรือสร้างเคร่ืองมือวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ พร้อมก าหนดเกณฑ์การ
ใหค้ะแนน 

3.74 .70 มาก 4.60 .57 
มาก
ท่ีสุด 

.23 6 

มีความสามารถเลือกวิธีและเคร่ืองมือวดัและ 
ประเมินผลการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบัพฤติกรรม 
ท่ีตอ้งการวดั 

3.80 .71 มาก 4.63 .54 
มาก
ท่ีสุด 

.22 10 

มีความสามารถพฒันาเคร่ืองมือวดัหรือวิธีการวดั
และประเมินผลการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน 

3.70 .74 มาก 4.62 .56 
มาก
ท่ีสุด 

.25 3 

มีความสามารถตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวดั
และประเมินผลการเรียนรู้ 

3.58 .76 มาก 4.58 .62 
มาก
ท่ีสุด 

.28 1 

มีความสามารถสร้างเกณฑท่ี์ใชใ้นการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 

3.63 .74 มาก 4.61 .61 
มาก
ท่ีสุด 

.27 2 

มีความสามารถเลือกวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีได้
จากการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

3.75 .74 มาก 4.60 .60 
มาก
ท่ีสุด 

.23 6 

มีความสามารถวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

3.69 .70 มาก 4.60 .59 
มาก
ท่ีสุด 

.25 3 

มีความสามารถในการวดัและประเมินผลตาม
สภาพจริงโดยใชว้ิธีการท่ีหลากหลาย 

3.77 .74 มาก 4.64 .58 
มาก
ท่ีสุด 

.23 6 

มีความสามารถในการวดัและประเมินผลตาม
สภาพจริงจากแฟ้มสะสมผลงาน 

3.69 .73 มาก 4.61 .59 
มาก
ท่ีสุด 

.25 3 

มีความสามารถน าผลการวดัและประเมินมาใชเ้พื่อ
ปรับปรุงและพฒันาดา้นทกัษะ ความสามารถ 
พฤติกรรมการเรียน และความประพฤติของผูเ้รียน 

3.85 .69 มาก 4.67 .55 
มาก
ท่ีสุด 

.21 11 

มีความสามารถในการน าผลการวดัและประเมินมา
ใชเ้พื่อปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการศึกษา 

3.80 .68 มาก 4.67 .54 
มาก
ท่ีสุด 

.23 6 

รวม 3.73 .72 มาก 4.62 .58 
มาก
ทีสุ่ด 

.24  
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จากตารางที่ 5 เม่ือพจิารณาสภาพที่เป็นอยูใ่นดา้นทกัษะโดยภาพรวมพบว่าอยูใ่นระดบัมาก  

( ̅  = 3.73) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า “มีความสามารถน าผลการวดัและประเมินมาใชเ้พื่อ

ปรับปรุงและพฒันาดา้นทกัษะความสามารถพฤติกรรมการเรียนและความประพฤติของผูเ้รียน”     

มีค่าเฉล่ียสูงที่ สุด  ( ̅  = 3.85) รองลงมาเป็น “มีความสามารถเลือกวิธีและเคร่ืองมือวดัและ

ประเมินผลการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบัพฤติกรรมที่ตอ้งการวดั” และ “มีความสามารถในการน าผล

การวดัและประเมินมาใชเ้พือ่ปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการศึกษา”  ( ̅  = 3.80 เท่ากนั) 

 เม่ือพิจารณาสภาพที่ควรจะเป็นในด้านทกัษะโดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด      

( ̅ = 4.62) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า “มีความสามารถน าผลการวดัและประเมินมาใช้เพื่อ

ปรับปรุงและพฒันาดา้นทกัษะความสามารถพฤติกรรมการเรียนและความประพฤติของผูเ้รียน” 

และ “มีความสามารถในการน าผลการวดัและประเมินมาใช้เพื่อปรับปรุงและพฒันาคุณภาพ

การศึกษา” มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด ( ̅  = 4.67 เท่ากนั) รองลงมาเป็น “มีความสามารถในการวดัและ

ประเมินผลตามสภาพจริงโดยใชว้ธีิการที่หลากหลาย” และ “มีความสามารถเลือกวิธีและเคร่ืองมือ

วดัและประเมินผลการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบัพฤติกรรมที่ตอ้งการวดั” 

( ̅  = 4.64 และ 4.63 ตามล าดบั)    

 นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาค่าดชันีล าดับความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น (PNIModified) 

พบวา่ โดยภาพรวมของดา้นทกัษะ มีค่าเท่ากบั .24 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า “มีความสามารถ

ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้” มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความ

ตอ้งการจ าเป็นสูงที่สุดเป็นล าดบัแรก (.28) รองลงมาเป็น “มีความสามารถสร้างเกณฑท์ี่ใชใ้นการวดั

และประเมินผลการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ” (.27) และ “มีความสามารถพฒันาเคร่ืองมือวดัหรือ

วธีิการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัผูเ้รียน”  “มีความสามารถวิเคราะห์ขอ้มูลที่ได้

จากการวดัและประเมินผลการเรียนรู้” และ ”มีความสามารถในการวดัและประเมินผลตามสภาพ

จริงจากแฟ้มสะสมผลงาน” เป็นล าดบัที่ 3 (.25 เท่ากนั) 
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ตารางที่ 6 ผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นเพื่อพฒันาสมรรถนะดา้นการวดัและประเมินผล

การศึกษาของครูโรงเรียนสงักดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ดา้นคุณลกัษณะ 

ด้านคุณลกัษณะ 
สภาพทีเ่ป็นอยู่ สภาพทีค่วรจะเป็น 

PNIModified 

ล า 
ดบั  ̅ SD. แปลผล  ̅ SD. แปลผล 

มีความคิดริเร่ิมในการใชเ้คร่ืองมือและวิธีวดั
ประเมินผลการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพื่อใหไ้ดผ้ล
การประเมินผูเ้รียนที่ชดัเจนและครบทุกดา้น 

3.70 .70 มาก 4.64 .57 
มาก
ท่ีสุด 

.25 1 

มีความยตุิธรรมไม่ล าเอียงในการวดัและ 
ประเมินผล 

4.19 .71 มาก 4.75 .48 
มาก
ท่ีสุด 

.13 9 

มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มุ่งน าผลท่ีไดจ้ากการวดั
และประเมินผลการเรียนรู้ไปใชป้ระโยชน์ โดย
ไม่สร้างความเสียหายต่อผูเ้รียน 

4.26 .72 มาก 4.75 .50 
มาก
ท่ีสุด 

.12 10 

มีความละเอียดรอบคอบในทุกขั้นตอนของการ
วดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ 

3.95 .71 มาก 4.72 .52 
มาก
ท่ีสุด 

.19 2 

มีความขยนัและมุ่งมัน่ต่อการแกไ้ขปัญหาและ
พฒันาผูเ้รียน 

4.06 .70 มาก 4.74 .52 
มาก
ท่ีสุด 

.17 4 

มีความรับผดิชอบต่อผลท่ีเกิดจากการวดัและ
ประเมินผล 

4.15 .71 มาก 4.77 .46 
มาก
ท่ีสุด 

.15 7 

มีความสนใจใฝ่รู้เก่ียวกบัการวดัและประเมินผล 
3.99 .74 มาก 4.70 .52 

มาก
ท่ีสุด 

.18 3 

การวดัและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการ
จดัการเรียนรู้ 

4.10 .70 มาก 4.73 .51 
มาก
ท่ีสุด 

.15 7 

การวดัและประเมินผลมีความจ าเป็นตอ้งมีใน
กระบวนการจดัการเรียนรู้ 

4.08 .70 มาก 4.74 .49 
มาก
ท่ีสุด 

.16 5 

ผลท่ีไดจ้ากการวดัและประเมินผลการเรียนรู้มี
ส่วนช่วยในการพฒันาผูเ้รียน 

4.10 .68 มาก 4.76 .48 
มาก
ท่ีสุด 

.16 5 

รวม 4.06 .71 มาก 4.73 .51 
มาก
ทีสุ่ด 

.17  

 

 จากตารางที่ 6 เม่ือพิจารณาสภาพที่เป็นอยู่ในด้านคุณลักษณะโดยภาพรวมพบว่าอยู่ใน

ระดบัมาก  ( ̅  = 4.06) เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า “มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มุ่งน าผลที่ไดจ้ากการ

วดัและประเมินผลการเรียนรู้ไปใชป้ระโยชน์ โดยไม่สร้างความเสียหายต่อผูเ้รียน” มีค่าเฉล่ียสูง

ที่สุด ( ̅  = 4.26) รองลงมาเป็น “มีความยติุธรรมไม่ล าเอียงในการวดัและประเมินผล” ( ̅  = 4.19) 
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 เม่ือพจิารณาสภาพที่ควรจะเป็นในดา้นคุณลกัษณะโดยภาพรวมพบว่าอยูใ่นระดบัมากที่สุด 

( ̅ = 4.73) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า “มีความรับผิดชอบต่อผลที่ เกิดจากการวัดและ

ประเมินผล” มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด ( ̅  = 4.77) รองลงมาเป็น “ผลที่ไดจ้ากการวดัและประเมินผลการ

เรียนรู้มีส่วนช่วยในการพฒันาผูเ้รียน” ( ̅  = 4.76)    

 นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาค่าดชันีล าดับความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น (PNIModified) 

พบวา่โดยภาพรวมของดา้นคุณลกัษณะ มีค่าเท่ากบั .17 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า “มีความคิด

ริเร่ิมในการใชเ้คร่ืองมือและวิธีวดัประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้ไดผ้ลการประเมิน

ผูเ้รียนที่ชดัเจนและครบทุกดา้น” มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงที่สุดเป็น

ล าดับแรก ( .25) รองลงมาเป็น “มีความละเอียดรอบคอบในทุกขั้นตอนของการวดัผลและ

ประเมินผลการเรียนรู้” และ “มีความสนใจใฝ่รู้เก่ียวกบัการวดัและประเมินผล” เป็นล าดบัที่ 2 และ 

3 (.19 และ .18 ตามล าดบั) 

 

ตารางที่ 7 สรุปผลการประเมินความต้องการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะด้านการวดัและ

ประเมินผลการศึกษาของครูโรงเรียนสงักดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย  

การพัฒนาสมรรถนะ 
การวดัและประเมนิผลการศึกษาของครู 

สภาพทีเ่ป็นอยู่ สภาพทีค่วรจะเป็น 
PNIModified 

ล า 
ดับ  ̅ SD. แปลผล  ̅ SD. แปลผล 

1. ดา้นความรู้ 3.79 .64 มาก 4.62 .50 มากท่ีสุด .21 2 

2. ดา้นทกัษะ 3.73 .72 มาก 4.62 .58 มากท่ีสุด .24 1 

3. ดา้นคุณลกัษณะ 4.06 .71 มาก 4.73 .51 มากท่ีสุด .17 3 

รวม 3.86 .69 มาก 4.66 .53 มากทีสุ่ด .21  

 

จากตารางที่ 7 เม่ือพิจารณาสภาพที่เป็นอยูใ่นการพฒันาสมรรถนะการวดัและประเมินผล

การศึกษาของครูโรงเรียนสงักดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยในภาพรวม พบว่า อยู ่ใน

ระดบัมาก ( ̅  = 3.86) เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นคุณลกัษณะมีค่าเฉล่ียสูงที่สุดโดยอยูใ่น

ระดบัมาก ( ̅  = 4.06) รองลงมาเป็นดา้นความรู้ และ ดา้นทกัษะอยูใ่นระดบัมาก ( ̅  = 3.79 และ 

3.73 ตามล าดบั)  



 61 
 

 
 

 เม่ือพจิารณาในสภาพที่ควรจะเป็นในการพฒันาสมรรถนะการวดัและประเมินผลการศึกษา

ของครูโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยภาพรวม พบว่า อยูใ่นระดบัมาก

ที่สุด ( ̅  = 4.66) เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ดา้นคุณลกัษณะมีค่าเฉล่ียสูงที่สุด โดยอยูใ่นระดบั

มากที่สุด ( ̅  = 4.73) รองลงมาเป็นดา้นความรู้และดา้นทกัษะอยูใ่นระดบัมากที่สุด ( ̅  = 4.62 

เท่ากนั)  

 เม่ือพจิารณาค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น (PNIModified ) ในการพฒันา
สมรรถนะการวดัและประเมินผลการศึกษาของครูโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรใน
ประเทศไทยในภาพรวมมีค่าเท่ากบั .21  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นทกัษะมีดชันีล าดับ
ความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงที่สุดเป็นล าดบัแรก (.24) รองลงมาเป็น ดา้นความรู้และดา้น
คุณลกัษณะ เป็นล าดบัที่ 2 และ 3 (.21 และ  .17 ตามล าดบั) 

นอกจากน้ีผูว้ิจยัได้ด าเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าดัชนีล าดับความส าคญัของความ

ตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะดา้นการวดัและประเมินผลการศึกษาของครูโรงเรียนสังกดั

มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย โดยจ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลของผูต้อบ

แบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ต  าแหน่งงานที่ปฏิบติั ประสบการณ์ในการท างาน 

และขนาดของสถานศึกษา ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 8 การเปรียบเทียบผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะดา้นการวดั

และประเมินผลการศึกษาของครูโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย             

ดา้นความรู้ จ  าแนกตามเพศ 
 ชาย หญิง 

ด้านความรู้ สภาพ 
ที่เป็นอยู่ 

 ̅ 

สภาพที ่
ควรจะเป็น 

 ̅ 

PNIModified 

สภาพ 
ที่เป็นอยู่ 

 ̅ 

สภาพที ่
ควรจะเป็น 

 ̅ 

PNIModified 

มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและเทคนิค
การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

3.71 4.51 .22 3.89 4.63 .19 

มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการสร้างและ
พฒันาเคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

3.65 4.52 .24 3.72 4.59 .23 

มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกักาตรวจสอบ
คุณภาพของเคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

3.53 4.50 .27 3.65 4.59 .26 

มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองมือวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

3.60 4.51 .25 3.82 4.65 .22 

มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวิธีการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

3.73 4.59 .23 3.90 4.66 .19 

มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวดัและประเมินผล
ตามสภาพจริง 

3.88 4.63 .19 3.98 4.70 .18 

มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวดัและประเมินผล
จากแฟ้มสะสมงาน 

3.73 4.60 .23 3.79 4.60 .21 

มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวดัและประเมินผล
ภาคปฏิบติั 

3.81 4.61 .21 3.91 4.65 .19 

มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวดัและประเมินผล
แบบยอ่ย(Formative Assessment)และแบบรวม
(Summative Assessment) 

3.70 4.55 
 

.23 
 

3.78 4.66 .23 

รวม 3.70 4.55 .23 3.83 4.64 .21 

อันดับ  1   2  

 

จากตารางที่ 8  การเปรียบเทียบผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะ

การวดัและประเมินผลการศึกษาของครูโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 

ดา้นความรู้ ในภาพรวมจ าแนกตามเพศ พบว่า ครูเพศชายมีความตอ้งการจ าเป็นสูงกว่าเพศหญิง   

(ค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นเท่ากบั .23 และ .21 ตามล าดบั)  

 เม่ือพิจารณาถึงความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการวดัและประเมินผล

การศึกษาของครูโรงเรียนสงักดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย เป็นรายขอ้ พบว่า ครูเพศ

ชายและเพศหญิงมีความตอ้งการจ าเป็นในขอ้ “มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับหลกัการตรวจสอบ
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คุณภาพของเคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้” โดยมีค่าดัชนีล าดับความส าคญัของความ

ตอ้งการจ าเป็นสูงที่สุดเป็นล าดบัแรก เท่ากบั .27 และ .26 ตามล าดบั  
 

ตารางที่ 9 การเปรียบเทียบผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะดา้นการวดั

และประเมินผลการศึกษาของครูโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย                          

ดา้นทกัษะ จ าแนกตามเพศ 
 ชาย หญิง 

ด้านทักษะ สภาพที ่
เป็นอยู่ 
 ̅ 

สภาพที ่
ควรจะเป็น 

 ̅ 

PNIModified 

สภาพที ่
เป็นอยู่ 
 ̅ 

สภาพที ่
ควรจะเป็น 

 ̅ 

PNIModified 

มีความสามารถออกแบบหรือสร้างเคร่ืองมือวดั
และประเมินผลการเรียนรู้ พร้อมก าหนดเกณฑ์
การใหค้ะแนน 

3.70 4.55 .23 3.75 4.62 .23 

มีความสามารถเลือกวธีิและเคร่ืองมือวดัและ 
ประเมินผลการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกพัฤติกรรม 
ที่ตอ้งการวดั 

3.73 4.59 
 

.23 
 

3.82 4.65 .22 

มีความสามารถพฒันาเคร่ืองมือวดัหรือวธีิการวดั
และประเมินผลการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน 

3.68 4.59 .25 3.71 4.63 .25 

มีความสามารถตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือวดั
และประเมินผลการเรียนรู้ 

3.60 4.58 .27 3.57 4.58 .28 

มีความสามารถสร้างเกณฑท์ี่ใชใ้นการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

3.61 4.56 .26 3.64 4.63 .27 

มีความสามารถเลือกวธีิการเกบ็รวบรวมขอ้มูลที่
ไดจ้ากการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

3.72 4.55 .22 3.76 4.62 .23 

มีความสามารถวิเคราะห์ขอ้มูลที่ไดจ้ากการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

3.65 4.57 .25 3.70 4.61 .25 

มีความสามารถในการวดัและประเมินผลตาม
สภาพจริงโดยใชว้ิธีการทีห่ลากหลาย 

3.70 4.62 .25 3.79 4.65 .23 

มีความสามารถในการวดัและประเมินผลตาม
สภาพจริงจากแฟ้มสะสมผลงาน 

3.64 4.63 .27 3.71 4.61 .24 

มีความสามารถน าผลการวดัและประเมินมาใชเ้พือ่
ปรับปรุงและพฒันาดา้นทกัษะ ความสามารถ 
พฤติกรรมการเรียน และความประพฤติของผูเ้รียน 

3.82 4.63 .21 3.86 4.68 .21 

มีความสามารถในการน าผลการวดัและประเมินมา
ใชเ้พื่อปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการศึกษา 

3.77 4.65 .23 3.80 4.67 .23 

รวม 3.69 4.59 .24 3.74 4.63 .24 

อันดับ  1   1  
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  จากตารางที่ 9  การเปรียบเทียบผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะ

การวดัและประเมินผลการศึกษาของครูโรงเรียนสงักดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ใน

ภาพรวมดา้นทกัษะจ าแนกตามเพศพบวา่ ครูเพศชายและเพศหญิงมีความตอ้งการจ าเป็นเท่ากนั (ค่า

ดชันีล าดบัความส าคญัตอ้งการจ าเป็นเท่ากบั .24 เท่ากนั)  

 เม่ือพิจารณาถึงความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการวดัและประเมินผล

การศึกษาของครูโรงเรียนสงักดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยเป็นรายขอ้ พบว่า ครูเพศ

ชายมีความต้องการจ าเป็นในข้อ “มีความสามารถตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้” และ “มีความสามารถในการวดัและประเมินผลตามสภาพจริงจากแฟ้ม

สะสมผลงาน” โดยมีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นเท่ากบั .27 เท่ากนั แต่ครูเพศ

หญิงมีความต้องการจ าเป็นในข้อ “มีความสามารถตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวดัและ

ประเมินผลการเรียนรู้” โดยมีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นเท่ากบั .28  
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ตารางที่ 10 การเปรียบเทียบผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะดา้นการวดั

และประเมินผลการศึกษาของครูโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย                                

ดา้นคุณลกัษณะ จ าแนกตามเพศ 
 ชาย หญิง 

ด้านคุณลักษณะ สภาพที ่
เป็นอยู่ 
 ̅ 

สภาพที ่
ควรจะเป็น 

 ̅ 

PNIModified 
สภาพที ่
เป็นอยู่ 
 ̅ 

สภาพที ่
ควรจะเป็น 

 ̅ 

PNIModified 

มีความคิดริเร่ิมในการใชเ้คร่ืองมือและวิธีวดั
ประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพือ่ใหไ้ดผ้ล
การประเมินผูเ้รียนที่ชดัเจนและครบทุกดา้น 

3.77 4.59 .22 3.67 4.65 .27 
 

มีความยติุธรรมไม่ล  าเอียงในการวดัและ 
ประเมินผล 

4.12 4.70 .14 4.22 4.77 .13 

มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มุ่งน าผลที่ไดจ้ากการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ไปใชป้ระโยชน์ โดยไม่
สร้างความเสียหายต่อผูเ้รียน 

4.17 4.70 .13 4.29 4.77 .11 
 

มีความละเอยีดรอบคอบในทุกขั้นตอนของการ
วดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ 

3.87 4.65 .20 3.98 4.74 .19 

มีความขยนัและมุ่งมัน่ต่อการแกไ้ขปัญหาและ
พฒันาผูเ้รียน 

3.99 4.71 .18 4.09 4.75 .16 

มีความรับผิดชอบต่อผลทีเ่กิดจากการวดัและ
ประเมินผล 

4.06 4.71 .16 4.18 4.80 .15 

มีความสนใจใฝ่รู้เกี่ยวกบัการวดัและประเมินผล 3.91 4.66 .19 4.03 4.71 .17 
การวดัและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการ
จดัการเรียนรู้ 

3.95 4.67 .18 4.15 4.75 .14 

การวดัและประเมินผลมีความจ าเป็นตอ้งมีใน
กระบวนการจดัการเรียนรู้ 

3.97 4.69 .18 4.12 4.75 .15 

ผลที่ไดจ้ากการวดัและประเมินผลการเรียนรู้มี
ส่วนช่วยในการพฒันาผูเ้รียน 

3.98 4.72 .18 4.15 4.77 .15 

รวม 3.98 4.68 .18 4.09 4.75 .16 

อันดับ  1   2  

  

จากตารางที่ 10  การเปรียบเทียบผลการประเมินความต้องการจ าเป็นในการพฒันา

สมรรถนะการวดัและประเมินผลการศึกษาของครูโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรใน

ประเทศไทย ดา้นคุณลกัษณะในภาพรวมจ าแนกตามเพศพบวา่ ครูเพศชายมีความตอ้งการจ าเป็นสูง

กวา่ครูเพศหญิง (ค่าดชันีล าดบัความส าคญัตอ้งการจ าเป็นเท่ากบั .18 และ .16 ตามล าดบั)  
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 เม่ือพิจารณาถึงความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการวดัและประเมินผล

การศึกษาของครูโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยเป็นรายขอ้พบว่า ครูเพศ

หญิงและครูเพศชายมีความตอ้งการจ าเป็นในขอ้ “มีความคิดริเร่ิมในการใช้เคร่ืองมือและวิธีวดั

ประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพือ่ใหไ้ดผ้ลการประเมินผูเ้รียนที่ชดัเจนและครบทุกดา้น” โดย

มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นเท่ากบั .27 และ.22 ตามล าดบั  

 

ตารางที่ 11 การเปรียบเทียบผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะ ดา้นการวดั

และประเมินผลการศึกษาของครูโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย จ าแนก

ตามเพศ 
  ชาย   หญิง   

การพัฒนาสมรรถนะการวัด 
และประเมินผลการศึกษาของครู 

สภาพที ่
เป็นอยู่ 
 ̅ 

สภาพที ่
ควรจะเป็น 

 ̅ 

PNIModified 
สภาพท ี
เป็นอยู่ 
 ̅ 

สภาพที ่
ควรจะเป็น 

 ̅ 

PNIModified 
PNIModified 

รวม 

1.ด้านความรู้ 3.70 4.55 .23 3.83 4.64 .21 .22 

2.ด้านทกัษะ 3.69 4.59 .24 3.74 4.63 .24 .24 

3.ด้านคุณลกัษณะ 3.98 4.68 .18 4.09 4.75 .16 .17 

รวม 3.79 4.61 .22 3.89 4.67 .20 .21 

อนัดับ  1   2   
 

จากตารางที่ 11  ผลการเปรียบเทียบค่าดัชนีล าดับความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น

สภาพที่เป็นอยูแ่ละสภาพที่ควรจะเป็นในการพฒันาสมรรถนะการวดัและประเมินผลการศึกษาของ

ครูโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ในภาพรวมจ าแนกตามเพศของครู 

พบว่า ครูเพศชายมีความตอ้งการจ าเป็นสูงกว่าครูเพศหญิง (ค่าดัชนีล าดับความส าคญัของความ

ตอ้งการจ าเป็นเท่ากบั .22 และ 20 ตามล าดบั) 

 

 

 

 



 67 
 

 
 

 เม่ือพิจารณาถึงความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการวดัและประเมินผล

การศึกษาของครูโรงเรียนสงักดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย เป็นรายดา้น พบว่า ครูเพศ

ชายและครูเพศหญิงมีความตอ้งการจ าเป็นในดา้นทกัษะ โดยมีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความ

ตอ้งการจ าเป็นเท่ากบั .24 เท่ากนั   รายละเอียดปรากฏดงัแผนภูมิที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 1 เปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น                                                                                               

ในการพฒันาสมรรถนะการวดัและประเมินผลการศึกษาของครูโรงเรียนสงักดัมูลนิธิ 

แห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย จ าแนกตามเพศ 
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ตารางที่ 12 การเปรียบเทียบผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะดา้นการวดั
และประเมินผลการศึกษาของครูโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย             
ดา้นความรู้ จ  าแนกตามอาย ุ

ด้านความรู้ 

อายุ 21–30 ปี อายุ 31-40 ปี อายุ 41-50 ปี อายุ 51-60 ปี 

สภาพที่ 
เป็นจริง 
 ̅ 

สภาพที่ 
ควรจะ
เป็น 
 ̅ 

PNIModified 
สภาพที่ 
เป็นจริง 
 ̅ 

สภาพที่ 
ควรจะ
เป็น 
 ̅ 

PNIModified 
สภาพที่ 
เป็นจริง 
 ̅ 

สภาพที่ 
ควรจะ
เป็น 
 ̅ 

PNIModified 
สภาพที่ 
เป็นจริง 
 ̅ 

สภาที่ 
ควรจะ
เป็น 
 ̅ 

PNIModified 

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการและเทคนิคการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ 

3.68 4.62 .26 3.89 4.60 .18 3.84 4.60 .20 3.99 4.57 .15 

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการส ร้ า งและพัฒน า
เคร่ืองมือวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ 

3.51 4.59 .31 3.76 4.60 .22 3.73 4.53 .21 3.83 4.57 .19 

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการตรวจสอบคุณภาพ
ข อ ง เ ค ร่ื อ ง มื อ วั ด แ ล ะ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

3.47 4.56 .31 3.70 4.62 .25 3.67 4.57 .25 3.61 4.51 .25 

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ก า ร ใ ช้ เ ค ร่ื อ ง มื อ วัด แ ล ะ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

3.57 4.61 .29 3.80 4.61 .21 3.82 4.60 .20 3.86 4.63 .20 

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิธีการวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้ 

3.65 4.66 .28 3.93 4.68 .19 3.91 4.58 .17 3.95 4.64 .17 

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริง 

3.76 4.73 .26 4.04 4.71 .17 3.91 4.57 .17 4.12 4.71 .14 

มีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบั 
การวดัและประเมินผลจาก 
แฟ้มสะสมงาน 

3.57 4.68 .31 3.86 4.62 .20 3.77 4.57 .21 3.93 4.54 .16 

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ก า ร วั ด แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล
ภาคปฏิบติั 

3.75 4.71 .26 3.94 4.65 .18 3.84 4.57 .19 4.01 4.62 .15 

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การวัดและประเมินผลแบบ
ยอ่ย(Formative Assessment)  
แ ล ะ แ บบ ร ว ม (Summative 
Assessment) 

3.51 4.67 .33 3.86 4.64 .20 3.77 4.53 .20 3.93 4.70 .20 

รวม 3.61 4.65 .29 3.86 4.63 .20 3.81 4.57 .20 3.91 4.61 .18 
อันดับ  1   2   2   3  
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จากตารางที่ 12  การเปรียบเทียบผลการประเมินความต้องการจ าเป็นในการพฒันา

สมรรถนะการวดัและประเมินผลการศึกษาของครูโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรใน

ประเทศไทย ด้านความรู้ในภาพรวมจ าแนกตามอาย ุพบว่า ครูที่มีอายุ 21-30 ปี มีความตอ้งการ

จ าเป็นสูงที่สุด (ค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นเท่ากบั .29) รองลงมาคือ ครูที่มี

อาย ุ31-40 ปี และ ครูอาย ุ 41-50 ปี (ค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นเท่ากนั .20) 

และครูอาย ุ51-60 ปี (ค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นต ่าที่สุด.18) 

 เม่ือพิจารณาถึงความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการวดัและประเมินผล

การศึกษาของครูโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย เป็นรายขอ้พบว่า ครูที่มี

อาย ุ21-30 ปี มีความตอ้งการจ าเป็นในขอ้ “มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวดัและประเมินผลแบบ

ย่อย(Formative Assessment) และแบบรวม (Summative Assessment)” โดยมีค่าดัชนีล าดับ

ความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นเท่ากบั.33 แต่ครูอาย ุ31-40 ปี  ครูอาย ุ 41-50 ปี และครูอาย ุ51-

60 ปี มีความตอ้งการจ าเป็นในขอ้ “มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับหลกัการตรวจสอบคุณภาพของ

เคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้” โดยมีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น

เท่ากบั .25เท่ากนั 
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ตารางที่ 13 การเปรียบเทียบผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะการวดัและ

ประเมินผลการศึกษาของครูโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ด้านทกัษะ

จ าแนกตามอาย ุ

 
อายุ 21–30 ปี 

 
อายุ 31-40 ปี อายุ 41-50 ปี อายุ 51-60 ปี 

ด้านทักษะ สภาพที่ 
เป็นจริง 
 ̅ 

สภาพที่ 
ควรจะ
เป็น 
 ̅ 

PNIModified 
สภาพที่ 
เป็นจริง 
 ̅ 

สภาพที่ 
ควรจะ
เป็น 
 ̅ 

PNIModified 
สภาพที่ 
เป็นจริง 
 ̅ 

สภาพที่ 
ควรจะ
เป็น 
 ̅ 

PNIModified 
สภาพที่ 
เป็นจริง 
 ̅ 

สภาที่ 
ควรจะ
เป็น 
 ̅ 

PNIModified 

มีความสามารถออกแบบหรือสร้าง
เคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
พร้อมก  าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน 

3.56 4.65 .31 3.87 4.67 .21 3.79 4.55 .20 3.74 4.53 .21 

มีความสามารถเลือกวิธีและ 
เคร่ืองมือวดัและประเมินผลการ 
เรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบพฤติกรรท่ี 
ตอ้งการวดั 

3.66 4.65 .27 3.81 4.68 .23 3.80 4.58 .21 3.93 4.63 .18 

มีความสามารถพฒันาเคร่ืองมือวดัหรือ
วิธีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกบัผูเ้รียน 

3.51 4.72 .34 3.80 4.64 .22 3.71 4.53 .22 3.80 4.58 .21 

มีความสามารถตรวจสอบคุณภาพของ
เคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

3.42 4.66 .36 3.69 4.59 .24 3.59 4.54 .26 3.62 4.54 .25 

มีความสามารถสร้างเกณฑ์ท่ีใช้ในการ
วัดและประ เมินผลการ เ รียน รู้ ท่ี มี
ประสิทธิภาพ 

3.51 4.67 .33 3.70 4.67 .26 3.67 4.53 .23 3.66 4.57 .25 

มีความสามารถสร้างเกณฑ์ท่ีใช้ในการ
วัดและประ เมินผลการ เ รียน รู้ ท่ี มี
ประสิทธิภาพ 

3.63 4.68 .29 3.82 4.64 .21 3.72 4.51 .21 3.83 4.58 .20 

มีความสามารถวิ เคราะห์ข้อมูลท่ีได้
จากการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

3.56 4.67 .31 3.81 4.66 .22 3.66 4.53 .24 3.72 4.54 .22 

มีความสามารถในการวัดและตาม
สภาพจริงโดยใชว้ิธีการท่ีหลากหลาย 

3.63 4.70 .29 3.80 4.67 .23 3.78 4.55 .20 3.87 4.66 .20 

มี ค ว า มส าม า ร ถ ใ นก า ร วัด แ ล ะ
ประเมินผลตามสภาพจริงจากแฟ้ม
สะสมผลงาน 

3.51 4.68 .33 3.76 4.66 .24 3.71 4.55 .23 3.80 4.57 .20 

มีความสามารถน าผลการวัดและ
ประเมินมาใช้เพ่ือปรับปรุงและพฒันา
ด้านทักษะ ความสามารถ พฤติกรรม
การเ รียน และความประพฤติของ
ผูเ้รียน 

3.63 4.71 .30 3.93 4.66 .19 3.93 4.61 .17 3.92 4.71 .20 

มีความสามารถในการน าผลการวัด
และประเมินมาใช้เพ่ือปรับปรุงและ
พฒันาคุณภาพการศึกษา 

3.65 4.72 .29 3.94 4.71 .20 3.77 4.57 .21 3.83 4.67 .22 

รวม 3.57 4.68 .31 3.81 4.66 .22 3.74 4.55 .22 3.79 4.60 .21 
อนัดับ  1   2   2   3  
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จากตารางที่ 13  การเปรียบเทียบผลการประเมินความต้องการจ าเป็นในการพฒันา

สมรรถนะการวดัและประเมินผลการศึกษาของครูโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรใน

ประเทศไทย ด้านทกัษะในภาพรวมจ าแนกตามอายุ พบว่า ครูที่มีอายุ 21-30 ปี มีความตอ้งการ

จ าเป็นสูงที่สุด (ค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นเท่ากบั .29) รองลงมาคือ ครูที่มี

อาย ุ31-40 ปี และครูอาย ุ 41-50 ปี (ค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นเท่ากนั .22) 

และครูอาย ุ51-60 ปี (ค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นต ่าที่สุด .21) 

 เม่ือพิจารณาถึงความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการวดัและประเมินผล

การศึกษาของครูโรงเรียนสงักดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย เป็นรายขอ้ พบว่า ครูที่มี

อาย ุ21-30 ปี และครูอาย ุ41-50 ปี มีความตอ้งการจ าเป็นในขอ้ “มีความสามารถตรวจสอบคุณภาพ

ของเคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้” โดยมีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการ

จ าเป็นเท่ากบั .36 .26 ตามล าดบั และครูอาย ุ31-40 ปี มีความตอ้งการจ าเป็นในขอ้ “มีความสามารถ

สร้างเกณฑ์ที่ใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ” โดยมีค่าดัชนีล าดับ

ความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นเท่ากบั.26 และครูอาย ุ51-60 ปี มีความตอ้งการจ าเป็นในขอ้ “มี

ความสามารถตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้” และ “มีความสามารถ

สร้างเกณฑ์ที่ใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ” โดยมีค่าดัชนีล าดับ

ความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นเท่ากบั .25เท่ากนั 
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ตารางที่ 14 การเปรียบเทียบผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะดา้นการวดั

และประเมินผลการศึกษาของครูโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย                     

ดา้นคุณลกัษณะ จ าแนกตามอาย ุ

ด้านคุณลกัษณะ 

อายุ 21–30 ปี อายุ 31-40 ปี อาย ุ41-50 ปี อายุ 51-60 ปี 

สภาพที่ 
เป็นจริง 
 ̅ 

สภาพที่ 
ควรจะ
เป็น 
 ̅ 

PNIModified 
สภาพที่ 
เป็นจริง 
 ̅ 

สภาพที่ 
ควรจะ
เป็น 
 ̅ 

PNIModified 
สภาพที่ 
เป็นจริง 
 ̅ 

สภาพที่ 
ควรจะ
เป็น 
 ̅ 

PNIModified 
สภาพที่ 
เป็นจริง 
 ̅ 

สภาพที่ 
ควรจะ
เป็น 
 ̅ 

PNIModified 

มี ค ว า ม คิ ด ริ เ ร่ิ ม ใน ก า ร ใ ช้
เคร่ืองมือและวิธีวดัประเมินผล
การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพ่ือให้
ได้ผลการประเ มินผู ้เ รี ยน ท่ี
ชดัเจนและครบทุกดา้น 

3.57 4.71 .32 3.74 4.67 .25 3.78 4.58 .21 3.70 4.58 .24 

มีความยติุธรรมไม่ล าเอียงใน 
การวดัและประเมินผล 

4.14 4.82 .16 4.18 4.76 .14 4.17 4.65 .12 4.29 4.79 .12 

มีความซ่ือสตัยสุ์จริต มุ่งน าผลท่ี
ได้จากการวดัและประเมินผล
การเรียนรู้ไปใชป้ระโยชน์ โดย
ไม่สร้างความเสียหายต่อผูเ้รียน 

4.26 4.86 .14 4.24 4.74 .12 4.25 4.63 .09 4.29 4.76 .11 

มีความละเอียดรอบคอบในทุก
ขั้ นตอนของการว ัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

3.90 4.80 .23 3.99 4.77 .20 3.95 4.62 .17 3.97 4.67 .18 

มีความขยนัและมุ่งมัน่ต่อการ
แกไ้ขปัญหาและพฒันาผูเ้รียน 

3.99 4.84 .21 4.03 4.75 .18 4.09 4.64 .13 4.16 4.71 .13 

มีความรับผิดชอบต่อผลท่ีเกิด
จากการวดัและประเมินผล 

4.05 4.83 .19 4.14 4.79 .16 4.18 4.66 .11 4.22 4.82 .14 

มีความสนใจใฝ่รู้เก่ียวกบัการวดั
และประเมินผล 

3.97 4.77 .20 3.98 4.69 .18 3.99 4.61 .16 4.05 4.72 .17 

การวดัและประเมินผลเป็น
ประโยชนต่์อการจดัการเรียนรู้ 

4.04 4.80 .19 4.05 4.74 .17 4.06 4.62 .14 4.26 4.75 .12 

การวดัและประเมินผลมีความ
จ าเป็นต้องมีในกระบวนการ
จดัการเรียนรู้ 

3.97 4.82 .21 4.10 4.75 .16 4.08 4.63 .13 4.18 4.75 .14 

ผ ล ท่ี ไ ด้ จ า ก ก า ร ว ั ด แ ล ะ
ประเมินผลการเรียนรู้มีส่วนช่วย
ในการพฒันาผูเ้รียน 

3.95 4.84 .23 4.09 4.77 .17 4.12 4.62 .12 4.28 4.80 .12 

รวม 3.99 4.81 .21 4.05 4.74 .16 4.07 4.62 .14 4.14 4.74 .14 
อนัดับ  1   2   3   3  
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จากตารางที่ 14  การเปรียบเทียบผลการประเมินความต้องการจ าเป็นในการพฒันา

สมรรถนะการวดัและประเมินผลการศึกษาของครูโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรใน

ประเทศไทย ดา้นคุณลกัษณะในภาพรวมจ าแนกตามอายุพบว่า ครูอายุ 21-30 ปี มีความตอ้งการ

จ าเป็นสูงที่สุด (ค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นเท่ากบั .21) รองลงมาคือ ครูอาย ุ

31-40 ปี (ค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นเท่ากบั .16)  ครูอาย ุ 41-50 ปี และครู

อาย ุ51-60 ปี (ค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นต ่าที่สุดเท่ากบั .14 เท่ากนั) 

 เม่ือพิจารณาถึงความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการวดัและประเมินผล

การศึกษาของครูโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย เป็นรายขอ้พบว่า ครูที่มี

อาย ุ21-30 ปี ครูอาย ุ31-40 ปี ครูอาย ุ51-60 ปี และครูอาย ุ41-50 ปี มีความตอ้งการจ าเป็นในขอ้ “มี

ความคิดริเร่ิมในการใช้เคร่ืองมือและวิธีวดัประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้ได้ผลการ

ประเมินผูเ้รียนที่ชดัเจนและครบทุกดา้น” โดยมีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น

เท่ากนั (.32 .25 .24 และ .21 ตามล าดบั) 

 

ตารางที่ 15 การเปรียบเทียบผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะการวดัและ

ประเมินผลการศึกษาของครูโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย  จ  าแนกตาม

อาย ุ  

การพัฒนาสมรรถนะ 
การวัดและประเมินผล 
การศึกษาของครู 

อายุ 21–30 ปี อายุ 31-40 ปี อาย ุ41-50 ปี อายุ 51-60 ปี  

สภาพที่ 
เป็นจริง 
 ̅ 

สภาพที่ 
ควรจะ
เป็น 
 ̅ 

PNIModified 
สภาพที่ 
เป็นจริง 
 ̅ 

สภาพที่ 
ควรจะ
เป็น 
 ̅ 

PNIModified 
สภาพที่ 
เป็นจริง 
 ̅ 

สภาพที่ 
ควรจะ
เป็น 
 ̅ 

PNIModified 
สภาพที่ 
เป็นจริง 
 ̅ 

สภาพที่ 
ควรจะ
เป็น 
 ̅ 

PNIModified 

PNIModified 

รวม 

1. ดา้นความรู้ 3.61 4.65 .29 3.86 4.63 .20 3.81 4.57 .20 3.91 4.61 .18 .22 
2. ดา้นทกัษะ 3.57 4.68 .31 3.81 4.66 .22 3.74 4.55 .22 3.79 4.60 .21 .24 
3. ดา้นคุณลกัษณะ 3.99 4.81 .21 4.05 4.74 .16 4.07 4.62 .14 4.14 4.74 .14 .16 

รวม 3.72 4.71 .27 3.91 4.68 .20 3.87 4.58 .18 3.95 4.65 .18 .21 
อนัดับ  1   2   3   3   
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จากตารางที่ 15  ผลการเปรียบเทียบค่าดัชนีล าดับความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น

สภาพที่เป็นอยูแ่ละสภาพที่ควรจะเป็นในการพฒันาสมรรถนะการวดัและประเมินผลการศึกษาของ

ครูโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ในภาพรวมจ าแนกตามอายพุบว่า ครู

อาย ุ21-30 ปี มีความตอ้งการจ าเป็นสูงที่สุด (ค่าดัชนีล าดับความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น

ของ.27) รองลงมาคือ ครูอาย ุ31-40 ปี (ค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นเท่ากับ 

.20) ครูอาย ุ41-50 ปี และครูอาย ุ51-60 ปี (ค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นต ่าสุด

เท่ากบั .18 เท่ากนั) 

 เม่ือพิจารณาถึงความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการวดัและประเมินผล

การศึกษาของครูโรงเรียนสงักดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย เป็นรายดา้นพบว่าครูอาย ุ

21-30 ปี ครูอาย ุ31-40 ปี และ ครูอาย ุ41-50 ปี และครูอาย ุ 51-60 ปี มีความตอ้งการจ าเป็นในดา้น

ทกัษะ โดยมีค่าดัชนีล าดับความส าคญัของความต้องการจ าเป็นเท่ากับ .31 .22 .22 และ .21 

ตามล าดบั รายละเอียดปรากฏดงัแผนภูมิที่ 2 

 

 

แผนภูมิที่ 2 เปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะ

การวดัและประเมินผลการศึกษาของครูโรงเรียนสงักดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 

จ าแนกตามอาย ุ

0

0.1

0.2

0.3

0.4

อายุ 21–30 ปี อายุ 31-40 ปี อายุ 41-50 ปี อายุ 51-60 ปี PNI

ความรู้ 

ทกัษะ 

คุณลกัษณะ 
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ตารางที่ 16 การเปรียบเทียบผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะดา้นการวดั

และประเมินผลการศึกษาของครูโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย                            

ดา้นความรู้ จ  าแนกตามระดบัการศึกษา 
 ปริญญาตรี ปริญญาโทหรือสูงกว่า 

ด้านความรู้ สภาพที ่
เป็นอยู่ 
 ̅ 

สภาพที ่
ควรจะเป็น 

 ̅ 

PNIModified 
สภาพที ่
เป็นอยู่ 
 ̅ 

สภาพที ่
ควรจะเป็น 

 ̅ 

PNIModified 

มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและเทคนิคการ
วดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

3.81 4.58 .20 3.97 4.69 .18 

มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการสร้างและพฒันา
เคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

3.68 4.56 .24 3.79 4.63 .22 

มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกักาตรวจสอบคุณภาพ
ของเคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

3.59 4.55 .27 3.71 4.66 .26 

มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองมือวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

3.74 4.60 .23 3.84 4.66 .21 

มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวิธีการวดัและประเมินผล
การเรียนรู้ 

3.83 4.62 .21 3.94 4.74 .20 

มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวดัและประเมินผล
ตามสภาพจริง 

3.94 4.67 .19 4.01  4.72 .18 

มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวดัและประเมินผลจาก
แฟ้มสะสมงาน 

3.76 4.59 .22 3.84 4.66 .21 

มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวดัและประเมินผล
ภาคปฏิบติั 

3.86 4.62 .20 3.96 4.71 .19 

มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวดัและประเมินผล
แบบยอ่ย(Formative Assessment)และแบบรวม
(Summative Assessment) 

3.72 4.61 
 

.24 
 

3.94 4.71 .20 

รวม 3.77 4.60 .22 3.88 4.69 .21 
อันดับ  1   2  

 

 

จากตารางที่ 16  การเปรียบเทียบผลการประเมินความต้องการจ าเป็นในการพฒันา

สมรรถนะการวดัและประเมินผลการศึกษาของครูโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรใน

ประเทศไทย ดา้นความรู้ในภาพรวมจ าแนกตามระดบัการศึกษา พบว่า ครูระดบัการศึกษาปริญญา

ตรีมีค่าความต้องการจ าเป็นสูงกว่าครูระดับการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกว่า (ค่าดัชนีล าดับ

ความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นเท่ากบั .22 และ .21 ตามล าดบั)  
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 เม่ือพิจารณาถึงความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการวดัและประเมินผล

การศึกษาของครูโรงเรียนสงักดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย เป็นรายขอ้พบวา่ ครูระดบั

การศึกษาปริญญาตรี และครูระดบัการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกว่ามีความตอ้งการจ าเป็นในขอ้ “มี

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้” 

โดยมีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงที่สุดเป็นล าดบัแรก เท่ากบั .27 และ .26 

ตามล าดบั  
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ตารางที่ 17 การเปรียบเทียบผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะดา้นการวดั

และประเมินผลการศึกษาของครูโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย                        

ดา้นทกัษะ จ าแนกระดบัการศึกษา 
 ปริญญาตรี ปริญญาโทหรือสูงกว่า 

ด้านทักษะ สภาพที ่
เป็นอยู่ 
 ̅ 

สภาพที ่
ควรจะเป็น 

 ̅ 

PNIModified 

สภาพที ่
เป็นอยู่ 
 ̅ 

สภาพที ่
ควรจะเป็น 

 ̅ 

PNIModified 

มีความสามารถออกแบบหรือสร้างเคร่ืองมือวดั
และประเมินผลการเรียนรู้ พร้อมก าหนดเกณฑ์
การให้คะแนน 

3.70 4.58 .24 3.90 4.71 .21 

มีความสามารถเลือกวธีิและเคร่ืองมอืวดัและ 
ประเมินผลการเรียนรู้ให้เหมาะสมกพัฤติกรรมที่
ตอ้งการวดั 

3.77 4.61 
 

.23 
 

3.88 4.74 .22 

มีความสามารถพฒันาเคร่ืองมือวดัหรือวธีิการ
วดัและประเมินผลการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบั
ผูเ้รียน 

3.67 4.60 .25 3.84 4.71 .23 

มีความสามารถตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ
วดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

3.56 4.56 .28 3.65 4.66 .28 

มีความสามารถสร้างเกณฑท์ี่ใชใ้นการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

3.62 4.60 .27 3.68 4.66 .27 

มีความสามารถเลือกวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลที่
ไดจ้ากการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

3.73 4.59 .23 3.82 4.66 .22 

มีความสามารถวเิคราะห์ขอ้มูลที่ไดจ้ากการวดั
และประเมินผลการเรียนรู้ 

3.67 4.59 .25 3.78 4.63 .22 

มีความสามารถในการวดัและประเมินผลตาม
สภาพจริงโดยใชว้ธีิการที่หลากหลาย 

3.76 4.64 .23 3.79 4.66 .23 

มีความสามารถในการวดัและประเมินผลตาม
สภาพจริงจากแฟ้มสะสมผลงาน 

3.68 4.61 .25 3.74 4.65 .24 

มีความสามารถน าผลการวดัและประเมินมาใช้
เพื่อปรับปรุงและพฒันาดา้นทกัษะ 
ความสามารถ พฤติกรรมการเรียน และความ
ประพฤติของผูเ้รียน 

3.83 4.66 .22 3.96 4.74 .20 

มีความสามารถในการน าผลการวดัและประเมิน
มาใชเ้พื่อปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการศึกษา 

3.78 4.65 .23 3.87 4.74 .22 

รวม 3.71 4.61 .24 3.81 4.69 .23 

อันดับ  1   2  
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จากตารางที่ 17  การเปรียบเทียบผลการประเมินความต้องการจ าเป็นในการพฒันา

สมรรถนะการวดัและประเมินผลการศึกษาของครูโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรใน

ประเทศไทย ดา้นทกัษะในภาพรวมจ าแนกตามระดบัการศึกษาพบว่าครูระดบัการศึกษาปริญญาตรี

มีความตอ้งการจ าเป็นสูงกว่าครูระดบัการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกว่า (ค่าดชันีล าดบัความส าคญั

ของความตอ้งการจ าเป็นเท่ากบั .24 และ .23 ตามล าดบั)  

เม่ือพิจารณาถึงความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการวดัและประเมินผล

การศึกษาของครูโรงเรียนสงักดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยเป็นรายขอ้พบว่า ครูระดบั

การศึกษาปริญญาตรีและครูระดบัการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกว่า มีความตอ้งการจ าเป็นในขอ้ “มี

ความสามารถตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้” โดยมีค่าดชันีล าดับ

ความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงที่สุดเท่ากนั (.28 ) 
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ตารางที่ 18 การเปรียบเทียบผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะดา้นการวดั

และประเมินผลการศึกษาของครูโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย                       

ดา้นคุณลกัษณะ จ าแนกระดบัการศึกษา 
 

ด้านคุณลักษณะ 

ปริญญาตรี ปริญญาโทหรือสูงกว่า 

สภาพที ่
เป็นอยู่ 
 ̅ 

สภาพที ่
ควรจะเป็น 

 ̅ 

PNIModified 
สภาพที ่
เป็นอยู่ 
 ̅ 

สภาพที ่
ควรจะเป็น 

 ̅ 

PNIModified 

มีความคิดริเร่ิมในการใชเ้คร่ืองมือและวิธีวดั
ประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพือ่ใหไ้ดผ้ลการ
ประเมินผูเ้รียนที่ชดัเจนและครบทุกดา้น 

3.69 4.63 .25 3.72 4.65 .25 
 

มีความยติุธรรมไม่ล  าเอียงในการวดัและ 
ประเมินผล 

4.19 4.75 .13 4.19 4.76 .14 

มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มุ่งน าผลที่ไดจ้ากการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ไปใชป้ระโยชน์ โดยไม่สร้าง
ความเสียหายต่อผูเ้รียน 

4.26 4.75 .12 4.25 4.75 .12 
 

มีความละเอยีดรอบคอบในทุกขั้นตอนของการวดัผล
และประเมินผลการเรียนรู้ 

3.96 4.72 .19 3.93 4.72 .20 

มีความขยนัและมุ่งมัน่ต่อการแกไ้ขปัญหาและพฒันา
ผูเ้รียน 

4.03 4.73 .17 4.19 4.76 .14 

มีความรับผิดชอบต่อผลทีเ่กิดจากการวดัและ
ประเมินผล 

4.13 4.77 .15 4.21  4.76 .13 

มีความสนใจใฝ่รู้เกี่ยวกบัการวดัและประเมินผล 3.98 4.69 .18 4.06 4.75 .17 
การวดัและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการจดัการ
เรียนรู้ 

4.07 4.72 .16 4.21 4.76 .13 

การวดัและประเมินผลมีความจ าเป็นตอ้งมีใน
กระบวนการจดัการเรียนรู้ 

4.06 4.73 .17 4.16 4.75 .14 

ผลที่ไดจ้ากการวดัและประเมินผลการเรียนรู้มีส่วน
ช่วยในการพฒันาผูเ้รียน 

4.09 4.74 .16 4.16 4.81 .16 

รวม 4.05 4.72 .17 4.10 4.74 .16 

อันดับ  1   2  

  

จากตารางที่ 18  การเปรียบเทียบผลการประเมินความต้องการจ าเป็นในการพฒันา

สมรรถนะการวดัและประเมินผลการศึกษาของครูโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรใน

ประเทศไทย ดา้นคุณลักษณะในภาพรวมจ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ครูระดับการศึกษา

ปริญญาตรีมีความตอ้งการจ าเป็นสูงกว่าครูระดับการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกว่า (ค่าดัชนีล าดับ

ความส าคญัตอ้งการจ าเป็นเท่ากบั .17 และ 16 ตามล าดบั)  
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 เม่ือพิจารณาถึงความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการวดัและประเมินผล

การศึกษาของครูโรงเรียนสงักดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยเป็นรายขอ้ พบวา่ ครูระดบั

การศึกษาปริญญาตรีและครูระดบัการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกว่า มีความตอ้งการจ าเป็นในขอ้”มี

ความคิดริเร่ิมในการใช้เคร่ืองมือและวิธีวดัประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้ได้ผลการ

ประเมินผูเ้รียนที่ชดัเจนและครบทุกดา้น” โดยมีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น

สูงที่สุดเท่ากนั ( .25)  
 

ตารางที่ 19 การเปรียบเทียบผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะการวดัและ

ประเมินผลการศึกษาของครูโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย จ าแนกตาม

ระดบัการศึกษา 
 ปริญญาตรี ปริญญาโทหรือสูงกว่า  

การพัฒนาสมรรถนะการวัด 
และประเมินผลการศึกษาของครู 

สภาพที ่
เป็นอยู ่
 ̅ 

สภาพที ่
ควรจะเป็น 

 ̅ 

PNIModified 
สภาพที ่
เป็นอยู่ 
 ̅ 

สภาพที ่
ควรจะเป็น 

 ̅ 

PNIModified 

PNIModified 

รวม 

1.ด้านความรู้ 3.77 4.60 .22 3.88 4.69 .21 .22 

2.ด้านทกัษะ 3.71 4.61 .24 3.81 4.69 .23 .24 

3.ด้านคุณลกัษณะ 4.05 4.72 .17 4.10 4.74 .16 .17 

รวม 3.84 4.64 .21 3.93 4. 71 .20 .21 

อนัดับ  1   2  - 

 

จากตารางที่ 19  ผลการเปรียบเทียบค่าดัชนีล าดับความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น

สภาพที่เป็นอยูแ่ละสภาพที่ควรจะเป็นในการพฒันาสมรรถนะการวดัและประเมินผลการศึกษาของ

ครูโรงเรียนสงักดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ในภาพรวมจ าแนกตามระดบัการศึกษา

พบวา่ ครูระดบัการศึกษาปริญญาตรีมีความตอ้งการจ าเป็นสูงกวา่ครูระดบัการศึกษาปริญญาโทหรือ

สูงกวา่ (ค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นเท่ากบั .21 และ .20 ตามล าดบั) 
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 เม่ือพิจารณาถึงความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการวดัและประเมินผล

การศึกษาของครูโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย เป็นรายด้าน พบว่า ครู

ระดบัการศึกษาปริญญาตรีและครูระดบัการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกว่า มีความตอ้งการจ าเป็นใน

ดา้นทกัษะสูงที่สุด โดยมีค่าดชันีล าดับความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นเท่ากบั .24 และ .23 

ตามล าดบั รายละเอียดปรากฏดงัแผนภูมิที่ 3 

 

 

 

แผนภูมิที่ 3 เปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะ

การวดัและประเมินผลการศึกษาของครูโรงเรียนสงักดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 

จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
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ปริญญาตรี ปริญญาโทรหรือสูงกวา่ PNI

ดา้นความรู้ 

ดา้นทกัษะ 

ดา้นคุณลกัษณะ 
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ตารางที่ 20 การเปรียบเทียบผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะดา้นการวดั

และประเมินผลการศึกษาของครูโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย                        

ดา้นความรู้ จ  าแนกตามต าแหน่งงาน 
 มีหน้าที่อ่ืนนอกเหนือจากเป็นครูสอน ไม่มีหน้าที่อื่นนอกเหนือจากเป็นครูสอน 

ด้านความรู้ สภาพที ่
เป็นอยู่ 
 ̅ 

สภาพที ่
ควรจะเป็น 

 ̅ 

PNIModified 
สภาพที ่
เป็นอยู่ 
 ̅ 

สภาพที ่
ควรจะเป็น 

 ̅ 

PNIModified 

มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและเทคนิค
การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

3.96 4.67 .18 3.80 4.57 .20 

มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการสร้างและ
พฒันาเคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

3.71 4.66 .26 3.70 4.54 .23 

มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกักาตรวจสอบ
คุณภาพของเคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

3.56 4.60 .29 3.63 4.56 .26 

มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองมือวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

3.80 4.69 .23 3.74 4.59 .23 

มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวิธีการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

3.91 4.68 .20 3.83 4.63 .21 

มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวดัและประเมินผล
ตามสภาพจริง 

3.98 4.78 .20 3.94  4.64 .18 

มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวดัและประเมินผล
จากแฟ้มสะสมงาน 

3.79 4.67 .23 3.77 4.58 .21 

มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวดัและประเมินผล
ภาคปฏิบติั 

3.90 4.76 .22 3.87 4.60 .19 

มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวดัและประเมินผล
แบบยอ่ย(Formative Assessment)และแบบรวม
(Summative Assessment) 

3.71 4.71 
 

.27 
 

3.77 4.60 .22 

รวม 3.81 4.69 .23 3.78 4.59 .21 
อันดับ  1   2  
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จากตารางที่ 20  การเปรียบเทียบผลการประเมินความต้องการจ าเป็นในการพฒันา

สมรรถนะการวดัและประเมินผลการศึกษาของครูโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรใน

ประเทศไทย ดา้นความรู้ในภาพรวม จ าแนกตามต าแหน่งงานพบว่า ครูที่มีหน้าที่อ่ืนนอกเหนือจาก

เป็นครูสอน มีค่าความตอ้งการจ าเป็นสูงกวา่ครูที่ไม่มีหนา้ที่อ่ืนนอกเหนือจากเป็นครูสอน (ค่าดชันี

ล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นเท่ากบั .23  และ .21 ตามล าดบั)  

 เม่ือพิจารณาถึงความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการวดัและประเมินผล

การศึกษาของครูโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย เป็นรายขอ้พบว่า ครูที่มี

หน้าที่อ่ืนนอกเหนือจากเป็นครูสอนและครูที่ไม่มีหน้าที่อ่ืนนอกเหนือจากเป็นครูสอน มีความ

ตอ้งการจ าเป็นในขอ้ “มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวดัและ

ประเมินผลการเรียนรู้” โดยมีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงที่สุดเป็นล าดบั

แรก เท่ากบั .29 และ .26 ตามล าดบั  
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ตารางที่ 21 การเปรียบเทียบผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะดา้นการวดั

และประเมินผลการศึกษาของครูโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย                       

ดา้นทกัษะ จ าแนกตามต าแหน่งงาน 
 มีหน้าที่อ่ืนนอกเหนือจากเป็นครูสอน ไม่มีหน้าที่อ่ืนนอกเหนือจากเป็นครูสอน 

ด้านทักษะ สภาพที ่
เป็นอยู่ 
 ̅ 

สภาพที ่
ควรจะเป็น 

 ̅ 

PNIModified 
สภาพที ่
เป็นอยู่ 
 ̅ 

สภาพที ่
ควรจะเป็น 

 ̅ 

PNIModified 

มีความสามารถออกแบบหรือสร้างเคร่ืองมือวดั
และประเมินผลการเรียนรู้ พร้อมก าหนดเกณฑก์าร
ให้คะแนน 

3.78 4.75 .26 3.73 4.55 .22 

มีความสามารถเลือกวธีิและเคร่ืองมอืวดัและ 
ประเมินผลการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัพฤติกรรม 
ที่ตอ้งการวดั 

3.76 4.78 
 

.27 
 

3.81 4.59 .20 

มีความสามารถพฒันาเคร่ืองมือวดัหรือวธีิการวดั
และประเมินผลการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัผูเ้รียน 

3.65 4.69 .28 3.72 4.59 .23 

มีความสามารถตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวดั
และประเมินผลการเรียนรู้ 

3.54 4.65 .31 3.59 4.56 .27 

มีความสามารถสร้างเกณฑท์ี่ใชใ้นการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

3.66 4.74 .30 3.63 4.57 .26 

มีความสามารถเลือกวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลที่ได้
จากการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

3.73 4.70 .26 3.76 4.57 .22 

มีความสามารถวเิคราะห์ขอ้มูลที่ไดจ้ากการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

3.65 4.69 .28 3.70 4.57 .24 

มีความสามารถในการวดัและประเมินผลตาม
สภาพจริงโดยใชว้ธีิการที่หลากหลาย 

3.78 4.75 .26 3.76 4.61 .23 

มีความสามารถในการวดัและประเมินผลตาม
สภาพจริงจากแฟ้มสะสมผลงาน 

3.67 4.65 .27 3.70 4.60 .24 

มีความสามารถน าผลการวดัและประเมินมาใชเ้พื่อ
ปรับปรุงและพฒันาดา้นทกัษะ ความสามารถ 
พฤติกรรมการเรียน และความประพฤติของผูเ้รียน 

3.90 4.73 .21 3.83 4.65 .21 

มีความสามารถในการน าผลการวดัและประเมินมา
ใชเ้พื่อปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการศึกษา 

3.76 4.74 .26 3.81 4.64 .22 

รวม 3.72 4.72 .27 3.73 4.59 .23 

อันดับ  1   2  
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จากตารางที่ 21  การเปรียบเทียบผลการประเมินความต้องการจ าเป็นในการพฒันา

สมรรถนะการวดัและประเมินผลการศึกษาของครูโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรใน

ประเทศไทย ดา้นทกัษะในภาพรวมจ าแนกตามต าแหน่งงาน พบว่า ครูที่มีหน้าที่อ่ืนนอกเหนือจาก

เป็นครูสอนมีความตอ้งการจ าเป็นสูงกว่าครูที่ไม่มีหน้าที่อ่ืนนอกเหนือจากเป็นครูสอน (ค่าดชันี

ล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นเท่ากบั .27 และ .23 ตามล าดบั)  

เม่ือพิจารณาถึงความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการวดัและประเมินผล

การศึกษาของครูโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยเป็นรายขอ้พบว่า ครูที่มี

หน้าที่อ่ืนนอกเหนือจากเป็นครูสอนและครูที่ไม่มีหน้าที่อ่ืนนอกเหนือจากเป็นครูสอน มีความ

ตอ้งการจ าเป็นในขอ้ “มีความสามารถตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวดัและประเมินผลการ

เรียนรู้” โดยมีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงที่สุดเป็นล าดบัแรกเท่ากบั .31 

และ .27 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 22 การเปรียบเทียบผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะดา้นการวดั

และประเมินผลการศึกษาของครูโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย                        

ดา้นคุณลกัษณะ จ าแนกตามต าแหน่งงาน 
 มีหน้าที่อ่ืนนอกเหนือจากเป็นครูสอน ไม่มีหน้าที่อื่นนอกเหนือจากเป็นครูสอน 

ด้านคุณลักษณะ สภาพที ่
เป็นอยู่ 
 ̅ 

สภาพที ่
ควรจะเป็น 

 ̅ 

PNIModified 
สภาพที ่
เป็นอยู่ 
 ̅ 

สภาพที ่
ควรจะเป็น 

 ̅ 

PNIModified 

มีความคิดริเร่ิมในการใชเ้คร่ืองมือและวิธีวดั
ประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพือ่ใหไ้ดผ้ลการ
ประเมินผูเ้รียนที่ชดัเจนและครบทุกดา้น 

3.68 4.75 .29 3.70 4.60 .24 
 

มีความยติุธรรมไม่ล  าเอียงในการวดัและ 
ประเมินผล 

4.26 4.86 .14 4.16 4.72 .13 

มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มุ่งน าผลที่ไดจ้ากการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ไปใชป้ระโยชน์ โดยไม่สร้าง
ความเสียหายต่อผูเ้รียน 

4.34 4.82 .11 4.23 4.72 .12 
 

มีความละเอยีดรอบคอบในทุกขั้นตอนของการวดัผล
และประเมินผลการเรียนรู้ 

3.84 4.80 .25 3.99 4.69 .18 

มีความขยนัและมุ่งมัน่ต่อการแกไ้ขปัญหาและพฒันา
ผูเ้รียน 

4.09 4.78 .17 4.06 4.72 .16 

มีความรับผิดชอบต่อผลทีเ่กิดจากการวดัและ
ประเมินผล 

4.19 4.84 .16 4.13  4.75 .15 

มีความสนใจใฝ่รู้เกี่ยวกบัการวดัและประเมินผล 4.00 4.76 .19 3.99 4.68 .17 
การวดัและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการจดัการ
เรียนรู้ 

4.14 4.79 .16 4.08 4.70 .15 

การวดัและประเมินผลมีความจ าเป็นตอ้งมีใน
กระบวนการจดัการเรียนรู้ 

4.11 4.81 .17 4.07 4.71 .16 

ผลที่ไดจ้ากการวดัและประเมินผลการเรียนรู้มีส่วน
ช่วยในการพฒันาผูเ้รียน 

4.15 4.84 .17 4.08 4.73 .16 

รวม 4.08 4.81 .18 4.05 4.70 .16 

อันดับ  1   2  
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จากตารางที่ 22  การเปรียบเทียบผลการประเมินความต้องการจ าเป็นในการพฒันา

สมรรถนะการวดัและประเมินผลการศึกษาของครูโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรใน

ประเทศไทย ด้านคุณลักษณะในภาพรวมจ าแนกตามต าแหน่งงานพบว่า ครูที่ มีหน้าที่ อ่ืน

นอกเหนือจากเป็นครูสอนมีความตอ้งการจ าเป็นสูงกว่าครูที่ไม่มีหน้าที่อ่ืนนอกเหนือจากเป็นครู

สอน (ค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นเท่ากบั .18 และ 16 ตามล าดบั)  

 เม่ือพิจารณาถึงความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการวดัและประเมินผล

การศึกษาของครูโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยเป็นรายขอ้พบว่า ครูที่มี

หน้าที่อ่ืนนอกเหนือจากเป็นครูสอนและครูที่ไม่มีหน้าที่อ่ืนนอกเหนือจากเป็นครูสอน มีความ

ตอ้งการจ าเป็นในขอ้ “มีความคิดริเร่ิมในการใช้เคร่ืองมือและวิธีวดัประเมินผลการเรียนรู้ที่หลาก

หลากเพื่อให้ไดผ้ลการประเมินผูเ้รียนที่ชดัเจนและครบทุกดา้น” โดยมีค่าดัชนีล าดบัความส าคญั

ของความตอ้งการจ าเป็นสูงที่สุดเป็นล าดบัแรกเท่ากบั  .29 และ .24 ตามล าดบั  

 

ตารางที่ 23 การเปรียบเทียบผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะการวดัและ

ประเมินผลการศึกษาของครูโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย จ าแนกตาม

ต าแหน่งงาน 
 มีหน้าที่อ่ืนนอกเหนือจากเป็นครูสอน ไม่มีหน้าที่อ่ืนนอกเหนือจากเป็นครูสอน  

การพัฒนาสมรรถนะการวัด 
และประเมินผลการศึกษาของครู 

สภาพที ่
เป็นอยู่ 
 ̅ 

สภาพที ่
ควรจะเป็น 

 ̅ 

PNIModified 
สภาพที ่
เป็นอยู่ 
 ̅ 

สภาพที ่
ควรจะเป็น 

 ̅ 

PNIModified 

PNIModified 

รวม 

1. ด้านความรู้ 3.81 4.69 .23 3.78 4.59 .21 .22 

2. ด้านทกัษะ 3.72 4.72 .27 3.73 4.59 .23 .25 

3. ด้านคุณลกัษณะ 4.08 4.81 .18 4.05 4.70 .16 .17 

รวม 3.87 4.74 .22 3.85 4. 63 .20 .21 

อนัดับ  1   2   
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จากตารางที่ 23  ผลการเปรียบเทียบค่าดัชนีล าดับความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น

สภาพที่เป็นอยูแ่ละสภาพที่ควรจะเป็นในการพฒันาสมรรถนะการวดัและประเมินผลการศึกษาของ

ครูโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ในภาพรวมจ าแนกตามต าแหน่งงาน

พบวา่ ครูที่มีหน้าที่อ่ืนนอกเหนือจากเป็นครูสอนมีความตอ้งการจ าเป็นสูงกว่าครูที่ไม่มีหน้าที่อ่ืน

นอกเหนือจากเป็นครูสอน (ค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นเท่ากบั(.22 และ.20 

ตามล าดบั) 

 เม่ือพิจารณาถึงความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการวดัและประเมินผล

การศึกษาของครูโรงเรียนสงักดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย เป็นรายดา้นพบว่า ครูที่มี

หน้าที่อ่ืนนอกเหนือจากเป็นครูสอนและครูที่ไม่มีหน้าที่อ่ืนนอกเหนือจากเป็นครูสอนมีความ

ตอ้งการจ าเป็นในดา้นทกัษะสูงที่สุด โดยมีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นเท่ากบั 

.27 และ .23 ตามล าดบั รายละเอียดปรากฏดงัแผนภูมิที่ 4 

 

 

แผนภูมิที่ 4 เปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะ

การวดัและประเมินผลการศึกษาของครูโรงเรียนสงักดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 

จ าแนกตามต าแหน่งงาน 
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ตารางที่ 24 การเปรียบเทียบผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะดา้นการวดั

และประเมินผลการศึกษาของครูโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย                

ดา้นความรู้จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน 

ด้านความรู้ 

1-10 ปี 11-20  ปี 21-30  ปี 31-40  ปี 

สภาพที่ 
เป็นจริง 
 ̅ 

สภาพที่ 
ควรจะ
เป็น 
 ̅ 

PNIModified 
สภาพที่ 
เป็นจริง 
 ̅ 

สภาพที่ 
ควรจะ
เป็น 
 ̅ 

PNIModified 
สภาพ 
เป็นจริง 
 ̅ 

สภาพที่ 
ควรจะ
เป็น 
 ̅ 

PNIModified 
สภาพที่ 
เป็นจริง 
 ̅ 

สภาพที่ 
ควรจะ
เป็น 
 ̅ 

PNIModified 

มีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัหลกัการ
และเทคนิคการวดัและประเมินผล
การเรียนรู้ 

3.72 4.59 .23 3.98 4.62 .16 3.84 4.59 .20 4.10 4.63 .13 

มีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัหลกัการ
สร้างและพัฒนาเคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

3.57 4.59 .29 3.86 4.58 .19 3.72 4.51 .21 3.90 4.63 .19 

มีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัหลกัการ
ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวดั
และประเมินผลการเรียนรู้ 

3.50 4.58 .31 3.80 4.56 .20 3.61 4.56 .26 3.67 4.53 .23 

มีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการใช้
เคร่ืองมือวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ 

3.61 4.58 .27 3.93 4.65 .18 3.84 4.59 .20 3.83 4.73 .23 

มีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัวิธีการ
วดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

3.66 4.65 .27 4.10 4.63 .13 3.93 4.61 .17 3.93 4.73 .20 

มีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการวดั
และประเมินผลตามสภาพจริง 

3.81 4.69 .23 4.08 4.67 .14 3.96 4.64 .17 4.23 4.77 .13 

มีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบั 
การวดัและประเมินผลจาก 
แฟ้มสะสมงาน 

3.63 4.63 .28 3.84 4.58 .19 3.96 4.59 .16 3.83 4.57 .19 

มีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการวดั
และประเมินผลภาคปฏิบติั 

3.80 4.68 .23 3.87 4.58 .18 4.00 4.64 .16 4.03 4.60 .14 

มีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการวดั
และประเมินผลแบบย่อย(Formative 
Assessment)  
แ ล ะ แ บ บ ร ว ม (Summative 
Assessment) 

3.59 4.65 .30 3.82 4.60 .20 3.91 4.60 .18 4.00 4.67 .17 

รวม 3.65 4.63 .27 3.92 4.61 .18 3.86 4.59 .19 3.95 4.65 .18 
อันดับ  1   3   2   3  
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จากตารางที่ 24  การเปรียบเทียบผลการประเมินความต้องการจ าเป็นในการพฒันา

สมรรถนะการวดัและประเมินผลการศึกษาของครูโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรใน

ประเทศไทย ดา้นความรู้ในภาพรวมจ าแนกตามประสบการณ์การท างานพบวา่ ครูที่มีประสบการณ์

การท างาน 1-10 ปี มีความตอ้งการจ าเป็นสูงที่สุด (ค่าดัชนีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการ

จ าเป็นเท่ากบั .27) รองลงมาคือ ครูที่มีประสบการณ์การท างาน 21-30 ปี (ค่าดชันีล าดบัความส าคญั

ของความต้องการจ าเป็นเท่ากับ. 19) และครูที่มีประสบการณ์การท างาน11-20 ปี และครูที่มี

ประสบการณ์การท างาน 31-40 ปี  (ค่าดัชนีล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นต ่าสุด

เท่ากนั.18) 

 เม่ือพิจารณาถึงความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการวดัและประเมินผล

การศึกษาของครูโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย เป็นรายขอ้พบว่าครูที่มี

ประสบการณ์การท างาน 1-10 ปี ครูที่มีประสบการณ์การท างาน 21-30 ปี และครูที่มีประสบการณ์

การท างาน 11-20 ปี มีความตอ้งการจ าเป็นในขอ้ “มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการตรวจสอบ

คุณภาพของเคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้” โดยมีค่าดัชนีล าดับความส าคญัของความ

ตอ้งการจ าเป็นเท่ากบั .31 .26 และ .20 ตามล าดบั แต่ครูที่มีประสบการณ์การท างาน 31-40 ปี  มี

ความตอ้งการจ าเป็นในขอ้ “มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ

วดัและประเมินผลการเรียนรู้” และ “มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองมือวดัและประเมินผล

การเรียนรู้” โดยมีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นเท่ากนั .23 
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ตารางที่ 25 การเปรียบเทียบผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะการวดัและ

ประเมินผลการศึกษาของครูโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ด้านทกัษะ

จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน 
 1-10 ปี 11-20  ปี 21-30  ปี 31-40  ปี 

ด้านทักษะ สภาพที่ 
เป็นจริง 
 ̅ 

สภาพที่ 
ควรจะ
เป็น 
 ̅ 

PNIModified 
สภาพที่ 
เป็นจริง 
 ̅ 

สภาพที่ 
ควรจะ
เป็น 
 ̅ 

PNIModified 
สภาพที่ 
เป็นจริง 
 ̅ 

สภาพที่ 
ควรจะ
เป็น 
 ̅ 

PNIModified 
สภาพที่ 
เป็นจริง 
 ̅ 

สภาที่ 
ควรจะ
เป็น 
 ̅ 

PNIModified 

มีความสามารถออกแบบหรือสร้าง
เคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
พร้อมก  าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน 

3.63 4.63 .28 3.90 4.63 .19 3.76 4.54 .21 3.73 4.53 .21 

มีความสามารถเลือกวิธีและ 
เคร่ืองมือวดัและประเมินผลการ 
เรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบพฤติกรรท่ี 
ตอ้งการวดั 

3.68 4.64 .26 3.84 4.62 .20 3.91 4.67 .19 3.97 4.60 .16 

มีความสามารถพฒันาเคร่ืองมือวดัหรือ
วิธีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกบัผูเ้รียน 

3.58 4.68 .31 3.81 4.58 .20 3.74 4.53 .21 3.87 4.63 .20 

มีความสามารถตรวจสอบคุณภาพของ
เคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

3.48 4.61 .32 3.67 4.55 .24 3.64 4.59 .26 3.70 4.53 .22 

มีความสามารถสร้างเกณฑ์ท่ีใช้ในการ
วัดและประ เ มินผลก าร เ รี ยน รู้ ท่ี มี
ประสิทธิภาพ 

3.52 4.65 .32 3.79 4.60 .21 3.64 4.56 .25 3.73 4.57 .23 

มีความสามารถสร้างเกณฑ์ท่ีใช้ในการ
วัดและประ เ มินผลก าร เ รี ยน รู้ ท่ี มี
ประสิทธิภาพ 

3.65 4.64 .27 3.81 4.58 .20 3.80 4.56 .20 3.90 4.57 .17 

มีความสามารถวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จาก
การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

3.63 4.66 .28 3.75 4.58 .22 3.75 4.55 .21 3.67 4.50 .23 

มีความสามารถในการวดัและตามสภาพ
จริงโดยใชว้ิธีการท่ีหลากหลาย 

3.66 4.68 .28 3.86 4.59 .19 3.84 4.64 .21 3.87 4.63 .20 

มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร วั ด แ ล ะ
ประ เมินผลตามสภาพจริงจากแฟ้ม
สะสมผลงาน 

3.55 4.66 .31 3.78 4.62 .22 3.82 4.54 .19 3.73 4.57 .23 

มีค ว ามสามารถน าผ ลก ารวัดและ
ประเมินมาใช้เพ่ือปรับปรุงและพฒันา
ดา้นทกัษะ ความสามารถ พฤติกรรมการ
เรียน และความประพฤติของผูเ้รียน 

3.69 4.68 .27 3.97 4.64 .17 4.01 4.69 .17 3.87 4.67 .21 

มีความสามารถในการน าผลการวดัและ
ประเมินมาใช้เพ่ือปรับปรุงและพฒันา
คุณภาพการศึกษา 

3.71 4.70 .27 3.90 4.68 .20 3.85 4.61 .20 3.73 4.63 .24 

รวม 3.62 4.66 .29 3.83 4.61 .20 3.80 4.59 .21 3.80 4.58 .21 
อนัดับ  1   4   2   2  
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จากตารางที่ 25  การเปรียบเทียบผลการประเมินความต้องการจ าเป็นในการพฒันา

สมรรถนะการวดัและประเมินผลการศึกษาของครูโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรใน

ประเทศไทย ดา้นทกัษะในภาพรวมจ าแนกตามประสบการณ์การท างานพบว่า ครูที่มีประสบการณ์

การท างาน 1-10 ปี มีความตอ้งการจ าเป็นสูงที่สุด (ค่าดัชนีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการ

จ าเป็นเท่ากบั .29) รองลงมาคือครูที่มีประสบการณ์การท างาน 21-30 ปี และครูที่มีประสบการณ์

การท างาน 31-40 ปี (ค่าดชันีล าดับความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นเท่ากัน .21) และครูที่มี

ประสบการณ์การท างาน 11-20 ปี  (ค่าดัชนีล าดับความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นต ่าที่สุด

เท่ากบั .20) 

เม่ือพิจารณาถึงความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการวดัและประเมินผล

การศึกษาของครูโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย เป็นรายขอ้พบว่า ครูที่มี

ประสบการณ์การท างาน 1-10 ปี มีความตอ้งการจ าเป็นในขอ้ “มีความสามารถตรวจสอบคุณภาพ

ของเคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้” และ “มีความสามารถสร้างเกณฑท์ี่ใช้ในการวดัและ

ประเมินผลการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ” โดยมีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น

เท่ากบั .32 เท่ากนั ส่วนครูที่มีประสบการณ์การท างาน 21-30 ปี และครูที่มีประสบการณ์การท างาน 

11-20 ปี มีความตอ้งการจ าเป็นในขอ้ “มีความสามารถตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวดัและ

ประเมินผลการเรียนรู้” โดยมีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นเท่ากบั.26 และ .24 

ตามล าดบั แต่ครูที่มีประสบการณ์การท างาน 31-40 ปี มีความตอ้งการจ าเป็นในขอ้ “มีความสามารถ

ในการน าผลการวดัและประเมินมาใช้เพื่อปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการศึกษา” โดยมีค่าดัชนี

ล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นเท่ากบั .24 
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ตารางที่ 26 การเปรียบเทียบผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะดา้นการวดั

และประเมินผลการศึกษาของครูโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย                   

ดา้นคุณลกัษณะ จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน 

ด้านคุณลกัษณะ 

1-10 ปี 11-20  ปี 21-30  ปี 31-40  ปี 

สภาพที่ 
เป็นจริง 
 ̅ 

สภาพที่ 
ควรจะ
เป็น 
 ̅ 

PNIModified 
สภาพที่ 
เป็นจริง 
 ̅ 

สภาพที่ 
ควรจะ
เป็น 
 ̅ 

PNIModified 
สภาพที่ 
เป็นจริง 
 ̅ 

สภาพที่ 
ควรจะ
เป็น 
 ̅ 

PNIModified 
สภาพที่ 
เป็นจริง 
 ̅ 

สภาพที่ 
ควรจะ
เป็น 
 ̅ 

PNIModified 

มีความคิดริเร่ิมในการใชเ้คร่ืองมือและ
วิ ธี ว ัด ป ร ะ เ มิ น ผ ลก า ร เ รี ยน รู้ ท่ี
หลากหลาย เพ่ือให้ไดผ้ลการประเมิน
ผูเ้รียนท่ีชดัเจนและครบทุกดา้น 

3.59 4.66 .30 3.85 4.67 .21 3.73 4.64 .24 3.70 4.43 .20 

มีความยติุธรรมไม่ล าเอียงใน 
การวดัและประเมินผล 

4.13 4.79 .16 4.23 4.73 .12 4.19 4.69 .12 4.33 4.83 .12 

มีความซ่ือสตัยสุ์จริต มุ่งน าผลท่ีไดจ้าก
การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ไปใช้
ประโยชน์ โดยไม่สร้างความเสียหาย
ต่อผูเ้รียน 

4.23 4.82 .14 4.27 4.69 .10 4.31 4.67 .08 4.23 4.77 .13 

มีความละเอียดรอบคอบในทุกขั้นตอน
ของการว ัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้ 

3.90 4.77 .22 4.04 4.74 .17 3.94 4.61 .17 3.97 4.70 .18 

มีความขยนัและมุ่งมัน่ต่อการแกไ้ข
ปัญหาและพฒันาผูเ้รียน 

3.95 4.79 .21 4.15 4.73 .14 4.13 4.66 .13 4.17 4.70 .13 

มีความรับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดจากการ
วดัและประเมินผล 

4.08 4.81 .18 4.16 4.71 .13 4.20 4.74 .13 4.27 4.83 .13 

มีความสนใจใฝ่รู้เก่ียวกบัการวดัและ
ประเมินผล 

3.94 4.75 .21 4.01 4.64 .16 4.08 4.67 .14 3.97 4.70 .18 

การวดัและประเมินผลเป็นประโยชน์
ต่อการจดัการเรียนรู้ 

4.02 4.78 .19 4.11 4.65 .13 4.19 4.71 .12 4.17 4.73 .13 

ก า ร ว ัด แ ล ะป ร ะ เ มิ นผ ล มี ค ว า ม
จ าเป็นต้องมีในกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ 

4.01 4.79 .19 4.12 4.69 .14 4.15 4.71 .13 4.13 4.70 .14 

ผลท่ีไดจ้ากการวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้มีส่วนช่วยในการพฒันาผูเ้รียน 

3.97 4.81 .21 4.19 4.67 .11 4.20 4.72 .12 4.20 4.83 .15 

รวม 3.98 4.78 .20 4.11 4.69 .14 4.11 4.68 .14 4.11 4.72 .15 
อนัดับ  1   3   3   2  
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จากตารางที่ 26  การเปรียบเทียบผลการประเมินความต้องการจ าเป็นในการพฒันา

สมรรถนะการวดัและประเมินผลการศึกษาของครูโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรใน

ประเทศไทย ด้านคุณลักษณะในภาพรวมจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน พบว่า ครูที่ มี

ประสบการณ์การท างาน 1-10 ปี มีความตอ้งการจ าเป็นสูงที่สุด (ค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความ

ตอ้งการจ าเป็นเท่ากบั .20) รองลงมาคือ ครูที่มีประสบการณ์การท างาน 31-40 ปี (ค่าดชันีล าดบั

ความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นเท่ากบั .15)  นอกจากน้ีครูที่มีประสบการณ์การท างาน 11-20 ปี 

และครูที่มีประสบการณ์การท างาน 21-30 ปี (ค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นต ่า

ที่สุดเท่ากนั .14) 

เม่ือพิจารณาถึงความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการวดัและประเมินผล

การศึกษาของครูโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย เป็นรายขอ้พบว่า ครูที่มี

ประสบการณ์การท างาน 1-10 ปี ครูที่มีประสบการณ์การท างาน 21-30 ปี ครูที่มีประสบการณ์การ

ท างาน 11-20 ปี  และครูที่มีประสบการณ์การท างาน 31-40 ปี มีความตอ้งการจ าเป็นสูงสุดในขอ้ “มี

ความคิดริเร่ิมในการใช้เคร่ืองมือและวิธีวดัประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้ได้ผลการ

ประเมินผูเ้รียนที่ชดัเจนและครบทุกดา้น” โดยมีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น

เท่ากบั .30 .24 .21 และ .20 ตามล าดบั 

 

ตารางที่ 27 การเปรียบเทียบผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะการวดัและ

ประเมินผลการศึกษาของครูโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย จ าแนกตาม

ประสบการณ์การท างาน   

การพัฒนาสมรรถนะ 
การวัดและประเมินผล 
การศึกษาของครู 

1-10 ปี 11-20  ปี 21-30  ปี 31-40  ปี  

สภาพที่ 
เป็นจริง 
 ̅ 

สภาพที่ 
ควรจะ
เป็น 
 ̅ 

PNIModified 
สภาพที่ 
เป็นจริง 
 ̅ 

สภาพที่ 
ควรจะ
เป็น 
 ̅ 

PNIModified 
สภาพที่ 
เป็นจริง 
 ̅ 

สภาพที่ 
ควรจะ
เป็น 
 ̅ 

PNIModified 
สภาพที่ 
เป็นจริง 
 ̅ 

สภาพที่ 
ควรจะ
เป็น 
 ̅ 

PNIModified 

PNIModified 

รวม 

1. ดา้นความรู้ 3.65 4.63 .27 3.92 4.61 .18 3.86 4.59 .19 3.95 4.65 .18 .21 

2. ดา้นทกัษะ 3.62 4.66 .29 3.83 4.61 .20 3.80 4.59 .21 3.80 4.58 .21 .23 

3. ดา้นคุณลกัษณะ 3.98 4.78 .20 4.11 4.69 .14 4.11 4.68 .14 4.11 4.72 .15 .16 
รวม 3.75 4.69 .25 3.95 4.64 .17 3.92 4.62 .18 3.95 4.65 .18 .20 
อนัดับ  1   4   2   2   
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จากตารางที่ 27  ผลการเปรียบเทียบค่าดัชนีล าดับความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น

สภาพที่เป็นอยูแ่ละสภาพที่ควรจะเป็นในการพฒันาสมรรถนะการวดัและประเมินผลการศึกษาของ

ครูโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยในภาพรวม จ าแนกตามประสบการณ์

การท างานพบว่า ครูที่มีประสบการณ์การท างาน 1-10 ปี มีความตอ้งการจ าเป็นสูงที่สุด (ค่าดชันี

ล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นเท่ากบั .25) รองลงมาคือ ครูที่มีประสบการณ์การท างาน 

21-30 ปี และ ครูที่มีประสบการณ์การท างาน 31-40 ปี (ค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการ

จ าเป็นเท่ากนั .18)  และครูที่มีประสบการณ์การท างาน 11-20 ปี (ค่าดชันีล าดบัความส าคญัของ

ความตอ้งการจ าเป็นต ่าที่สุดเท่ากบั .17) 

เม่ือพิจารณาถึงความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการวดัและประเมินผล

การศึกษาของครูโรงเรียนสงักดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย เป็นรายดา้นพบว่า ครูที่มี

ประสบการณ์การท างาน 1-10 ปี ครูที่มีประสบการณ์การท างาน 11-20 ปี ครูที่มีประสบการณ์การ

ท างาน 21-30 ปี  และครูที่มีประสบการณ์การท างาน 31-40 ปี มีความตอ้งการจ าเป็นในดา้นทกัษะ

สูงสุด โดยมีค่าดัชนีล าดับความส าคญัต้องการจ าเป็นเท่ากับ .29 .20 .21 และ .21 ตามล าดับ 

รายละเอียดปรากฏดงัแผนภูมิที่ 5 

 

 

แผนภูมิที่ 5 เปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะ

การวดัและประเมินผลการศึกษาของครูโรงเรียนสงักดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 

จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน 

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

1-10 ปี 11-20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี PNI

ดา้นความรู้ 

ดา้นทกัษะ 

ดา้นคุณลกัษณะ 
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ตารางที่ 28 การเปรียบเทียบผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะดา้นการวดั

และประเมินผลการศึกษาของครูโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย                  

ดา้นความรู้จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

ด้านความรู้ 

สถานศึกษา 
ขนาดเลก็ 

สถานศึกษา 
ขนาดกลาง 

สถานศึกษา 
ขนาดใหญ่ 

สถานศึกษา 
ขนาดใหญ่พิเศษ 

สภาพที่ 
เป็นจริง 
 ̅ 

สภาพที่ 
ควรจะ
เป็น 
 ̅ 

PNIModified 
สภาพที่ 
เป็นจริง 
 ̅ 

สภาพที่ 
ควรจะ
เป็น 
 ̅ 

PNIModified 
สภาพ 
เป็นจริง 
 ̅ 

สภาพที่ 
ควรจะ
เป็น 
 ̅ 

PNIModified 
สภาพที่ 
เป็นจริง 
 ̅ 

สภาที่ 
ควรจะ
เป็น 
 ̅ 

PNIModified 

มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ ยวกับ
หลกัการและเทคนิคการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

3.62 4.48 .24 3.95 4.57 .16 3.85 4.56 .18 3.89 4.68 .20 

มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ ยวกับ
ห ลั ก ก า ร ส ร้ า ง แ ล ะ พัฒ น า
เคร่ืองมือวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้ 

3.50 4.45 .27 3.77 4.48 .19 3.65 4.59 .26 3.79 4.64 .22 

มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ ยวกับ
หลกัการตรวจสอบคุณภาพของ
เคร่ืองมือวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้ 

3.48 4.48 .29 3.68 4.50 .22 3.53 4.58 .30 3.69 4.62 .25 

มีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการ
ใช้เคร่ืองมือวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ 

3.63 4.47 .23 3.82 4.52 .18 3.67 4.66 .27 3.84 4.68 .22 

มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ ยวกับ
วิธีการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ 

3.70 4.50 .22 3.89 4.59 .18 3.80 4.64 .22 3.93 4.71 .20 

มีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการ
วดัและประเมินผลตามสภาพจริง 

3.72 4.55 .22 3.93 4.63 .18 3.92 4.70 .20 4.06 4.73 .17 

มีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบั 
การวดัและประเมินผลจาก 
แฟ้มสะสมงาน 

3.65 4.53 .24 3.86 4.59 .19 3.80 4.59 .21 3.78 4.64 .23 

มีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการ
วดัและประเมินผลภาคปฏิบติั 

3.73 4.57 .23 3.93 4.70 .20 3.89 4.65 .20 3.92 4.64 .18 

มีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการ
วัดและประ เ มินผลแบบย่อย
(Formative Assessment)  
แ ล ะ แ บ บ ร ว ม (Summative 
Assessment) 

3.52 4.55 .29 3.71 4.57 .23 3.76 4.67 .24 3.87 4.66 .20 

รวม 3.62 4.51 .25 3.83 4.57 .19 3.76 4.63 .23 3.86 4.67 .21 
อันดับ  1   4   2   3  
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จากตารางที่ 28  การเปรียบเทียบผลการประเมินความต้องการจ าเป็นในการพฒันา

สมรรถนะการวดัและประเมินผลการศึกษาของครูโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรใน

ประเทศไทย ดา้นความรู้ในภาพรวมจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาพบว่า ครูในสถานศึกษา

ขนาดเล็ก มีความตอ้งการจ าเป็นสูงที่สุด (ค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการเท่ากบั .25) 

รองลงมาคือ ครูสถานศึกษาขนาดใหญ่  ครูสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ และครูสถานศึกษาขนาด

กลาง   (ค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นเท่ากบั  .23 .21  .19  ตามล าดบั)  

 เม่ือพิจารณาถึงความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการวดัและประเมินผล

การศึกษาของครูโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย เป็นรายขอ้พบว่า ครู

สถานศึกษาขนาดเล็ก  ครูสถานศึกษาขนาดใหญ่  และครูสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ มีความ

ตอ้งการจ าเป็นในขอ้ “มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวดัและ

ประเมินผลการเรียนรู้” โดยมีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นเท่ากบั .29 .30 และ 

.25 ตามล าดับ แต่ครูสถานศึกษาขนาดกลางมีความตอ้งการจ าเป็นในขอ้ “มีความรู้ความเขา้ใจ

เก่ียวกับการวดัและประเมินผลแบบย่อย(Formative Assessment) และแบบรวม(Summative 

Assessment)” โดยมีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นเท่ากนั .23 
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ตารางที่ 29 การเปรียบเทียบผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะการวดัและ

ประเมินผลการศึกษาของครูโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ด้านทกัษะ 

จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

 
สถานศึกษา 
ขนาดเลก็ 

สถานศึกษา 
ขนาดกลาง 

สถานศึกษา 
ขนาดใหญ่ 

สถานศึกษา 
ขนาดใหญ่พิเศษ 

ด้านทักษะ สภาพที่ 
เป็นจริง 
 ̅ 

สภาพที่ 
ควรจะ
เป็น 
 ̅ 

PNIModified 
สภาพที่ 
เป็นจริง 
 ̅ 

สภาพที่ 
ควรจะ
เป็น 
 ̅ 

PNIModified 
สภาพที่ 
เป็นจริง 
 ̅ 

สภาพที่ 
ควรจะ
เป็น 
 ̅ 

PNIModified 
สภาพที่ 
เป็นจริง 
 ̅ 

สภาที่ 
ควรจะ
เป็น 
 ̅ 

PNIModified 

มีความสามารถออกแบบหรือสร้าง
เคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
พร้อมก  าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน 

3.53 4.52 .28 3.71 4.54 .22 3.65 4.62 .27 3.88 4.65 .20 

มีความสามารถเลือกวิธีและ 
เคร่ืองมือวดัและประเมินผลการ 
เรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบพฤติกรรท่ี 
ตอ้งการวดั 

3.62 4.52 .25 3.80 4.57 .20 3.73 4.65 .25 3.90 4.69 .20 

มีความสามารถพฒันาเคร่ืองมือวดัหรือ
วิธีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกบัผูเ้รียน 

3.55 4.55 .28 3.64 4.55 .25 3.66 4.63 .27 3.81 4.66 .22 

มีความสามารถตรวจสอบคุณภาพของ
เคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 3.37 4.45 .32 3.59 4.46 .24 3.53 4.62 .31 3.69 4.66 .26 
มีความสามารถสร้างเกณฑ์ท่ีใช้ในการ
วัดและประ เ มินผลก า ร เ รี ยน รู้ ท่ี มี
ประสิทธิภาพ 

3.35 4.50 .34 3.66 4.61 .26 3.62 4.64 .28 3.75 4.64 .24 

มีความสามารถสร้างเกณฑ์ท่ีใช้ในการ
วัดและประ เ มินผลก า ร เ รี ยน รู้ ท่ี มี
ประสิทธิภาพ 

3.50 4.45 .27 3.70 4.57 .24 3.75 4.63 .23 3.86 4.66 .21 

มีความสามารถวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จาก
การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 3.43 4.53 .32 3.66 4.50 .23 3.66 4.64 .27 3.82 4.64 .21 

มีความสามารถในการวดัและตามสภาพ
จริงโดยใชว้ิธีการท่ีหลากหลาย 

3.62 4.58 .27 3.73 4.61 .24 3.81 4.65 .22 3.81 4.68 .23 

มีความสามารถในการวดัและประเมินผล
ตามสภาพจริงจากแฟ้มสะสมผลงาน 3.53 4.55 .29 3.79 4.55 .20 3.63 4.62 .27 3.75 4.66 .24 
มีความสามารถน าผลการวดัและประเมิน
มาใชเ้พ่ือปรับปรุงและพฒันาด้านทักษะ 
ความสามารถ พฤติกรรมการเรียน และ
ความประพฤติของผูเ้รียน 

3.65 4.62 .27 3.95 4.64 .17 3.75 4.65 .24 3.95 4.71 .19 

มีความสามารถในการน าผลการวดัและ
ประเมินมาใช้เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

3.60 4.60 .28 3.87 4.64 .20 3.74 4.71 .26 3.88 4.68 .21 

รวม 3.52 4.53 .29 3.74 4.57 .22 3.68 4.71 .28 3.83 4.67 .22 
อนัดับ  1   3   2   3  
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จากตารางที่ 29  การเปรียบเทียบผลการประเมินความต้องการจ าเป็นในการพฒันา

สมรรถนะการวดัและประเมินผลการศึกษาของครูโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรใน

ประเทศไทย ดา้นทกัษะในภาพรวมจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาพบวา่ ครูในสถานศึกษาขนาด

เล็กมีความตอ้งการจ าเป็นสูงที่สุด (ค่าดัชนีล าดับความส าคัญของความตอ้งการเท่ากับ .29) 

รองลงมาคือ ครูสถานศึกษาขนาดใหญ่ (.28)  ครูสถานศึกษาขนาดกลาง และครูสถานศึกษาขนาด

ใหญ่พเิศษ (ค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นเท่ากบั .22 เท่ากนั) 

เม่ือพิจารณาถึงความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการวดัและประเมินผล

การศึกษาของครูโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย เป็นรายขอ้พบว่า ครู

สถานศึกษาขนาดเล็ก และครูสถานศึกษาขนาดกลาง มีความตอ้งการจ าเป็นสูงสุดในขอ้ “มี

ความสามารถสร้างเกณฑท์ี่ใชใ้นการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ” โดยมีค่าดชันี

ล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นเท่ากบั .34 และ .26 ตามล าดบั แต่ครูสถานศึกษาขนาด

ใหญ่ และครูสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ มีความตอ้งการจ าเป็นสูงสุดในข้อ “มีความสามารถ

ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้” โดยมีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของ

ความตอ้งการจ าเป็นเท่ากบั .31 และ .26 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 30 การเปรียบเทียบผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะดา้นการวดั

และประเมินผลการศึกษาของครูโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย                    

ดา้นคุณลกัษณะ จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

ด้านคุณลกัษณะ 

สถานศึกษา 
ขนาดเลก็ 

สถานศึกษา 
ขนาดกลาง 

สถานศึกษา 
ขนาดใหญ่ 

สถานศึกษา 
ขนาดใหญ่พิเศษ 

สภาพที่ 
เป็นจริง 
 ̅ 

สภาพที่ 
ควรจะ
เป็น 
 ̅ 

PNIModified 
สภาพที่ 
เป็นจริง 
 ̅ 

สภาพที่ 
ควรจะ
เป็น 
 ̅ 

PNIModified 
สภาพที่ 
เป็นจริง 
 ̅ 

สภาพที่ 
ควรจะ
เป็น 
 ̅ 

PNIModified 
สภาพที่ 
เป็นจริง 
 ̅ 

สภาพที่ 
ควรจะ
เป็น 
 ̅ 

PNIModified 

มีความคิดริเร่ิมในการใช้เคร่ืองมือ
และวิธีวดัประเมินผลการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย เพ่ือใหไ้ดผ้ลการประเมิน
ผูเ้รียนท่ีชดัเจนและครบทุกดา้น 

3.47 4.62 .33 3.77 4.63 .23 3.65 4.68 .28 3.79 4.62 .22 

มีความยติุธรรมไม่ล าเอียงใน 
การวดัและประเมินผล 

4.10 4.77 .16 4.18 4.71 .13 4.19 4.78 .14 4.23 4.75 .12 

มีความซ่ือสัตย์สุจริต มุ่งน าผลท่ีได้
จากการวดัและประเมินผลการเรียนรู้
ไปใช้ประโยชน์ โดยไม่สร้างความ
เสียหายต่อผูเ้รียน 

4.15 4.75 .14 4.30 4.64 .08 4.29 4.77 .11 4.27 4.77 .12 

มีความละเ อียดรอบคอบในทุ ก
ขั้ น ต อ น ข อ ง ก า ร ว ั ด ผ ล แ ล ะ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

3.83 4.72 .23 3.95 4.68 .18 3.88 4.70 .21 4.05 4.74 .17 

มีความขยนัและมุ่งมัน่ต่อการแกไ้ข
ปัญหาและพฒันาผูเ้รียน 

3.90 4.77 .22 4.13 4.71 .14 4.10 4.76 .16 4.08 4.72 .16 

มีความรับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดจาก
การวดัและประเมินผล 3.98 4.75 .19 4.21 4.70 .12 4.12 4.78 .16 4.20 4.81 .15 

มีความสนใจใฝ่รู้เก่ียวกบัการวดัและ
ประเมินผล 3.80 4.67 .23 4.05 4.61 .14 4.02 4.70 .17 4.03 4.74 .18 

การวดัและประเมินผลเป็นประโยชน์
ต่อการจดัการเรียนรู้ 

3.97 4.72 .19 4.14 4.70 .14 4.08 4.71 .15 4.14 4.75 .15 

การว ัดและปร ะ เ มินผล มีคว าม
จ าเป็นต้องมีในกระบวนการจดัการ
เรียนรู้ 

4.00 4.73 .18 4.18 4.71 .13 3.99 4.76 .19 4.13 4.73 .15 

ผลท่ีไดจ้ากการวดัและประเมินผล
การเรียนรู้มีส่วนช่วยในการพัฒนา
ผูเ้รียน 

4.05 4.75 .17 4.16 4.73 .14 4.00 4.75 .19 4.16 4.77 .15 

รวม 3.93 4.73 .20 4.11 4.68 .14 4.03 4.74 .18 4.11 4.74 .15 
อนัดับ  1   4   2   2  
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จากตารางที่ 30  การเปรียบเทียบผลการประเมินความต้องการจ าเป็นในการพฒันา

สมรรถนะการวดัและประเมินผลการศึกษาของครูโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรใน

ประเทศไทย ดา้นคุณลกัษณะในภาพรวมจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาพบว่า ครูสถานศึกษา

ขนาดเล็ก มีความตอ้งการจ าเป็นสูงที่สุด (ค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการเท่ากบั .20) 

รองลงมาคือ ครูสถานศึกษาขนาดใหญ่  ครูสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ  และครูสถานศึกษาขนาด

กลาง (ค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นเท่ากบั .18 .15 .14 ตามล าดบั) 

เม่ือพิจารณาถึงความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการวดัและประเมินผล

การศึกษาของครูโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย เป็นรายขอ้พบว่า ครู

สถานศึกษาขนาดเล็ก  ครูสถานศึกษาขนาดกลาง  ครูสถานศึกษาขนาดใหญ่ และครูสถานศึกษา

ขนาดใหญ่พเิศษ  มีความตอ้งการจ าเป็นสูงสุดในขอ้ “มีความคิดริเร่ิมในการใชเ้คร่ืองมือและวิธีวดั

ประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพือ่ใหไ้ดผ้ลการประเมินผูเ้รียนที่ชดัเจนและครบทุกดา้น” โดย

มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นเท่ากบั .33 .23 .28 และ .22 ตามล าดบั 

 

ตารางที่ 31 การเปรียบเทียบผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะการวดัและ

ประเมินผลการศึกษาของครูโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย จ าแนกตาม

ขนาดของสถานศึกษา   

การพัฒนาสมรรถนะ 
การวัดและประเมินผล 
การศึกษาของครู 

สถานศึกษา 
ขนาดเล็ก 

สถานศึกษา 
ขนาดกลาง 

สถานศึกษา 
ขนาดใหญ่ 

สถานศึกษา 
ขนาดใหญ่พิเศษ 

 
PNIModified 

สภาพที่ 
เป็นจริง 
 ̅ 

สภาพที่ 
ควรจะ
เป็น 
 ̅ 

PNIModified 
สภาพที่ 
เป็นจริง 
 ̅ 

สภาพที่ 
ควรจะ
เป็น 
 ̅ 

PNIModified 
สภาพที่ 
เป็นจริง 
 ̅ 

สภาพที่ 
ควรจะ
เป็น 
 ̅ 

PNIModified 
สภาพที่ 
เป็นจริง 
 ̅ 

สภาพที่ 
ควรจะ
เป็น 
 ̅ 

PNIModified 

รวม 

1. ดา้นความรู้ 3.62 4.51 .25 3.83 4.57 .19 3.76 4.63 .23 3.86 4.67 .21 .22 

2. ดา้นทกัษะ 3.52 4.53 .29 3.74 4.57 .22 3.68 4.71 .28 3.83 4.67 .22 .25 

3. ดา้นคุณลกัษณะ 3.93 4.73 .20 4.11 4.68 .14 4.03 4.74 .18 4.11 4.74 .15 .17 
รวม 3.69 4.59 .24 3.89 4.61 .19 3.82 4.69 .23 3.93 4.69 .19 .21 
อนัดับ  1   3   2   3   
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จากตารางที่ 31  ผลการเปรียบเทียบค่าดัชนีล าดับความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น

สภาพที่เป็นอยูแ่ละสภาพที่ควรจะเป็นในการพฒันาสมรรถนะการวดัและประเมินผลการศึกษาของ

ครูโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ในภาพรวมจ าแนกตามขนาดของ

สถานศึกษาพบวา่ ครูสถานศึกษาขนาดเล็กมีความตอ้งการจ าเป็นสูงที่สุด (ค่าดชันีล าดบัความส าคญั

ของความตอ้งการจ าเป็นเท่ากบั .24) รองลงมาคือ ครูสถานศึกษาขนาดใหญ่ (.23) ครูสถานศึกษา

ขนาดกลาง และครูสถานศึกษาขนาดใหญ่พเิศษ (ค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น

เท่ากบั .19 เท่ากนั) 

เม่ือพิจารณาถึงความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการวดัและประเมินผล

การศึกษาของครูโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย เป็นรายดา้น พบว่า ครู

สถานศึกษาขนาดเล็ก  ครูสถานศึกษาขนาดกลาง  ครูสถานศึกษาขนาดใหญ่ และครูสถานศึกษา

ขนาดใหญ่พิเศษ มีความตอ้งการจ าเป็นในด้านทกัษะสูงที่สุด โดยมีค่าดัชนีล าดับความส าคัญ

ตอ้งการจ าเป็นเท่ากบั .29 , .22 , .28 และ .22 ตามล าดบั รายละเอียดปรากฏดงัแผนภูมิที่ 6 

 

 

แผนภูมิที่ 6 เปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะ

การวดัและประเมินผลการศึกษาของครูโรงเรียนสงักดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 

จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

ดา้นความรู้ 

ดา้นทกัษะ 

ดา้นคุณลกัษณะ 
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แนวทางและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนา
สมรรถนะด้านการวัดและประเมนิผลการศึกษาของครูโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรใน
ประเทศไทย 
 ผูว้จิยัไดท้  าการวเิคราะห์แนวทางและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการพฒันาสมรรถนะดา้นการวดั

และประเมินผลการศึกษาของครูโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ซ่ึงเป็น

การวิเคราะห์เน้ือหาของแนวทางและขอ้เสนอแนะซ่ึงผูว้ิจยัวิเคราะห์โดยใชค้่าความถ่ี(Frequency) 

และค่าร้อยละ(Percentage) ซ่ึงเสนอผลการวเิคราะห์ปรากฏรายละเอียดดงัตารางที่ 30 - 31 

 

ตารางที่ 32 แสดงจ านวนร้อยละ ของแนวทางหรือวิธีการในการพฒันาสมรรถนะดา้นการวดัและ

ประเมินผลการศึกษาของครูโรงเรียนสงักดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 

แนวทางหรือวธีิการ จ านวน ร้อยละ 
1.ใหมี้การอบรบทางดา้นวดัและประเมินผลการเรียนรู้เต็มรูปแบบเพื่อให้
ครูน าไปสร้างออกแบบเคร่ืองมือวดัและประเมินผลโดยให้มีการอบรม 
อยา่งสม ่าเสมอต่อเน่ืองหรืออยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

18 58.06 

2.ศึกษาคน้ควา้รูปแบบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้อยา่งหลากหลาย
โดยการศึกษาผา่นส่ือดว้ยตนเองหรือถามผูรู้้  

6 19.35 

3.ใหมี้หน่วยงาน หรือองคก์รที่สามารถใหค้  าปรึกษาแนะน า 3 9.68 
4.มีการวางแผนการด าเนินงานเพือ่เป็นการส่งเสริมการเรียนการสอน และ
การท าวจิยัเพือ่กระตุน้ผูเ้รียนและผูส้อน 

2 6.45 

5.ใหมี้การนิเทศติดตามโดยผูรู้้หรือผูท้รงคุณวฒิุ 1 3.23 
6.ใหค้รูมีการทดสอบความรู้เร่ืองการวดัและประเมินผล 1 3.23 

รวม 31 100.00 
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 จากตารางที่ 32 แนวทางหรือวิธีการในการพฒันาสมรรถนะด้านการวดัและประเมินผล

การศึกษาของครูโรงเรียนสงักดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยพบว่า ครูทั้งหมด 100 คน 

มีความตอ้งการจ าเป็นในพฒันาสมรรถนะดา้นการวดัและประเมินผลการศึกษาเร่ือง  “จดัให้มีการ

อบรมทางดา้นการวดัและประเมินผลการเรียนรู้เตม็รูปแบบเพือ่ใหค้รูน าไปสร้างออกแบบเคร่ืองมือ

วดัและประเมินผล โดยใหมี้การอบรมอยา่งสม ่าเสมอต่อเน่ืองหรืออยา่งนอ้ยปีละ 1  คร้ัง” จ  านวน18 

คน คิดเป็นร้อยละ 56.25 

 

ตารางที่ 33 แสดงจ านวนร้อยละ ของขอ้เสนอแนะในการพฒันาสมรรถนะด้านการวดัและ

ประเมินผลการศึกษาของครูโรงเรียนสงักดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 

ขอ้เสนอแนะ จ านวน ร้อยละ 
1.จดัใหมี้การอบรมเนน้การใชก้ระบวนการที่หลากหลาย 7 63.64 
2.จดัใหมี้แม่แบบการวดัและประเมินผลที่เป็นสูตรส าเร็จรูป 1 9.09 
3.ผูบ้ริหารควรเห็นความส าคญัใหก้ารสนบัสนุน 1 9.09 
4.โรงเรียนควรมีผูเ้ช่ียวชาญเพือ่ใหค้วามรู้ที่เป็นระบบและชดัเจน 1 9.09 
5.หน่วยงานทางดา้นการศึกษาควรน าปัญหาของแต่ละสถานศึกษามา
ปรับปรุงและพฒันา 

1 9.09 

รวม 11 100.00 
 

จากตารางที่ 33 ขอ้เสนอแนะในการพฒันาสมรรถนะดา้นการวดัและประเมินผลการศึกษา

ของครูโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยพบว่า ครูทั้งหมด 100 คน มีความ

ตอ้งการจ าเป็นในพฒันาสมรรถนะดา้นการวดัและประเมินผลการศึกษาเร่ือง “จดัให้มีการอบรม

เนน้การใชก้ระบวนการที่หลากหลาย” จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 63.64 
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ตอนที่ 4 ผลวิเคราะห์แนวทางในการพฒันาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาของครู
โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์
(Interview) และการสนทนา (Discussion) 
 ผูว้จิยัด าเนินการสมัภาษณ์ และจดัสนทนากลุ่มเพื่อศึกษาแนวทางในการพฒันาสมรรถนะ

ดา้นการวดัและประเมินผลการศึกษาของครูโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศ

ไทย โดยผูว้ิจัยน าผลการวิจัยประเมินความต้องการจ าเป็นที่ได้จากข้อมูลเชิงปริมาณให้ผูใ้ห้

สมัภาษณ์(Interview) และสนทนา (Discussion) เสนอแนวทางในพฒันาสมรรถนะดา้นการวดัและ

ประเมินผลการศึกษาของครูโรงเรียนสงักดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ดงัน้ี 

 

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการวัดและประเมินผลการศึกษาของครู มีดังนี้ 

1. ด้านความรู้ ความตอ้งการจ าเป็นล าดบัที่ 1 เร่ืองความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับหลกัการ

ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้  

1.1 สถานศึกษาหรือหน่วยงานให้ความรู้โดยการจดัอบรมจากผูเ้ช่ียวชาญเป็นลกัษณะของ

การอบรมเชิงปฏิบตัิการ โดยเป็นการอบรมใหค้วามรู้จากเพือ่นครูที่เก่งหรือครูแกนน าและให้มีการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในโรงเรียนโดยครูที่ไดผ้่านการอบรมเป็นการแบ่งปันความรู้ให้แก่เพื่อนครู 

และฝึกปฏิบตัิจริงจากเคร่ืองมือที่ครูมี ดงัค  าใหส้มัภาษณ์ต่อไปน้ี 

 

“มีเอกสารแนวทางคู่มือใหค้วามรู้พาท าฝึกปฏิบติัจริงจากเคร่ืองมือที่
ครูมี และน ามาแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัเพราะการให้ความรู้จากการฟัง
หรือบรรยายจะไม่ไดผ้ลความจ าระยะยาวเปรียบเสมือนพีระมิดการ
เรียนรู้ การฟังเน้ือหาและการอ่านจะมีความจ าอยูท่ี่ส่วนยอดแหลม
ของพรีะมิด เม่ือฟังแลว้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้จะมีความจ าอยูท่ี่ช่วง
กลางของพรีะมิดในขณะที่การฝึกฝนดว้ยการลงมือท าและการสอน
ผูอ่ื้นท าจะมีความจ าอยูท่ี่ส่วนฐานของพรีะมิด”  

(ผูใ้หส้มัภาษณ์คนที่ 2) 
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“ท าเอกสารเรียกอบรมให้องค์ความรู้กับครู โดยการพฒันาภายใน
โรงเรียนเองน าโดยเพื่อนครูที่เก่งหรือครูแกนน ามาถ่ายทอดความรู้
กระบวนการและการปฏิบตัิ ไม่ดึงครูออกมานอกโรงเรียน เพราะส่ิง
ที่ครูตอ้งการคือในโรงเรียน” 

(ผูใ้หส้มัภาษณ์คนที่ 1) 
 

“ให้ค รูไ ด้ รู้ ถึ งหลักก า รห รือข้อ มู ลโดยใช้หลัก ก ารให้ มี
ประสิทธิภาพอาจจะน าครูหรือหวัหนา้มาอบรมใหค้วามรู้เป็นกลุ่ม
ยอ่ยแลว้น ากลบัไปใหค้วามรู้กบัเพือ่นครู” 

(ผูใ้หส้มัภาษณ์คนที่ 5) 
 

 
 1.2 การจดัอบรมใหค้วามรู้ตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญใหค้  าปรึกษาและติดตามท าอยา่งต่อเน่ืองดงัค  า

ใหส้มัภาษณ์และการสนทนากลุ่มต่อไปน้ี 

 

 
“การอบรมหรือสัมมนาอยา่งเดียวไม่ค่อยไดผ้ลจะใชร้ะบบคลินิก
หรือโคช้ช่ิงให้ความรู้ให้ค  าปรึกษากับครู แบบเบ็ดเสร็จท าคร้ัง
เดียวก็ยงัไม่พอตอ้งท าต่อเน่ือง” 

(ผูใ้หส้มัภาษณ์คนที่ 6) 
 

“ให้มีผูเ้ช่ียวชาญมาอบรมให้ความรู้และเป็นที่ปรึกษาให้กับครู
เก่ียวกบัหลกัการวดัและประเมินผลการเรียนรู้และการจดัอบรมควร
มีอยา่งต่อเน่ืองหรืออยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง” 

(การสนทนา) 
 

 1.3 ครูตอ้งเรียนรู้และศึกษาคน้ควา้ไดด้ว้ยตนเองจากในหอ้งเรียน การพดูคุย การสังเกตจาก

ใบความรู้ในการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ใหไ้ดผ้ลสะทอ้นกลบั  ดงัค  าใหส้มัภาษณ์ต่อไปน้ี 

 



 107 
 

 
 

“ครูตอ้งรู้ไดด้ว้ยตนเองจาการศึกษาคน้ควา้เพราะผูท้ี่เรียนครูจะตอ้ง
มีความรู้ในแนวทางปฏิบตัิของการวดัและประเมินผลการเรียนรู้” 

(ผูใ้หส้มัภาษณ์คนที่ 3) 
 

“ครูเรียนรู้ด้วยตนเองจากในห้องเรียน การพูดคุย การสังเกต หรือ
จากใบความรู้ในการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ให้ไดผ้ลสะทอ้น
กลบั” 

(ผูใ้หส้มัภาษณ์คนที่ 4) 
 

 จึงสรุปไดว้า่ในดา้นความรู้ เร่ืองความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการตรวจสอบคุณภาพของ

เคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้ แนวทางที่มีประสิทธิภาพคือ (1) การอบรมเชิงปฏิบตัิการ 

และมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในโรงเรียนโดยครูที่ไดผ้่านการอบรมเป็นการแบ่งปันความรู้ให้แก่

เพือ่นครู (2) มีผูเ้ช่ียวชาญหรือผูรู้้ใหค้  าปรึกษาและติดตามอยา่งต่อเน่ือง (3) เรียนรู้ดว้ยตนเองจากใน

หอ้งเรียน การพดูคุย การสงัเกต หรือจากใบความรู้เพือ่ใหไ้ดผ้ลสะทอ้นกลบั 

 2. ด้านทักษะ ความตอ้งการจ าเป็นล าดบัที่ 1 เร่ืองความสามารถตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ

วดัและประเมินผลการเรียนรู้  

 2.1 การฝึกอบรมในขณะปฏิบตัิงาน(On The Job Training) เป็นการฝึกปฏิบตัิจริงจาก

เอกสาร เคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้ที่ครูมีใชอ้ยูจ่ริง ฝึกปฏิบติั ฝึกวิเคราะห์ ตรวจสอบ

คุณภาพเคร่ืองมือและมีการน าเสนอแลกเปล่ียนเรียนรู้กับเพื่อนครูผ่านการสะทอ้นคิด โดยมี

ผูเ้ช่ียวชาญใหค้  าปรึกษาและตรวจสอบติดตามผลอยา่งต่อเน่ือง ดงัค  าให้สัมภาษณ์และการสนทนา

กลุ่มที่สอดคลอ้งกนัดงัน้ี  

“ใชห้ลกั On The Job Training เป็นการฝึกจากการปฏิบตัิจริงจาก
เคร่ืองมือที่ครูมี ใช้โรงเรียนเป็นฐานหลัก เรียนรู้จากงานวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ที่ท  ามีเครือข่ายในโรงเรียนน าช้ินงานที่ท  ามา
โดยใชเ้กณฑข์องโรงเรียนหรือเครือข่ายของโรงเรียนที่ตั้งไว ้ก็จะ
เกิดการสะทอ้นคิด” 

(ผูใ้หส้มัภาษณ์คนที่ 1) 
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“ตอ้งท าในแบบที่เรียกว่า On The Job Training ใชเ้อกสารที่ครูใช้
อยู ่ฝึกปฏิบติั ฝึกวเิคราะห์ เรียนรู้จากเอกสารเคร่ืองมือที่ครูใชจ้ริง ที่
มีในชั้นเรียนมาฝึกท าตรวจสอบเคร่ืองมือและน าเสนอความคิด
แลกเปล่ียนกับเพื่อนครูและมีผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางให้ค  าปรึกษา
ตรวจสอบ” 

(ผูใ้หส้มัภาษณ์คนที่ 2) 
 

“ใหมี้การฝึกปฏิบติัจริงกบัเคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
และผา่นการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ” 

(ผูส้มัภาษณคนที่ 4) 
 

“จดัอบรมลงมือปฏิบติัการจริงน าไปใชก้บัเคร่ืองมือที่ใชจ้ริง และ
ปรับปรุงพฒันาผ่านระบบการตามมาตรฐานของหน่วยงานที่
สงักดัตั้งเกณฑไ์ว”้ 

(ผูส้มัภาษณ์คนที่ 5) 
 

“ใช้ก าร ฝึกปฏิบัติ จ ริ ง ซ่ึ ง ต่อ เ น่ื อ งจากการให้ความ รู้ก็ สู่
กระบวนการปฏิบัติ  ในขณะปฏิบัติแล้วให้มีการน า เสนอ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กันในส่ิงที่ท  าเพื่อน ามาแก้ไขปรับปรุงและมี
ผูใ้ห้ค  าปรึกษาหรือที่เรียกว่าผูเ้ช่ียวชาญติดตามผลอยา่งต่อเน่ือง
เป็นลกัษณะของระบบPLC” 

(ผูส้มัภาษณ์คนที่ 6) 
 
“ตอ้งฝึกปฏิบติัจริงกบัเคร่ืองมือวดั ที่ครูมี เพือ่เป็นการตรวจสอบ
และฝึกปฏิบัติกับเคร่ืองมือที่ครูใช้อยู่จริงเป็นการตรวจสอบ
เคร่ืองมือวดัของครูเองดว้ยและน ามาแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้เพื่อน
ครูที่มีความช านาญหรือผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ” 

(การสนทนา) 
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 2.2 การเรียนเพิม่เติมหรือการอบรมเสริมสร้างความสามารถและเพิ่มพูนทกัษะเฉพาะดา้น

โดยเฉพาะ ดงัค  าใหส้มัภาษณ์ต่อไปน้ี 

 

“ตอ้งเป็นการอบรมแบบเทคคอร์ส เสริมสร้างความสามารถและ
เพิ่มพูนทกัษะไม่ใช่การอบรมแบบปกติทั่วไป ตอ้งมีชั่วโมงการ
อบรมที่มากพอเป็นสปัดาห์” 

(ผูใ้หส้มัภาษณ์คนที่ 3) 
 

จึงสรุปได้ว่าในด้านทักษะ เร่ืองความสามารถตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ แนวทางที่มีประสิทธิภาพคือ (1) การฝึกอบรมในขณะปฏิบตัิงาน(On The 

Job Training) การฝึกปฏิบติัจริงจากเอกสาร เคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้ที่ครูมีใชอ้ยูจ่ริง 

ฝึกปฏิบติั ฝึกวเิคราะห์ ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือและมีการน าเสนอแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเพื่อนครู

ผ่านการสะทอ้นคิด โดยมีผูเ้ช่ียวชาญให้ค  าปรึกษาและตรวจสอบติดตามผลอยา่งต่อเน่ือง (2) การ

เรียนเพิม่เติมหรือการอบรมเสริมสร้างความสามารถและเพิม่พนูทกัษะเฉพาะดา้น 

 3. ด้านคุณลักษณะ เร่ืองความคิดริเร่ิมในการใชเ้คร่ืองมือและวิธีวดัประเมินผลการเรียนรู้ที่

หลากหลายเพือ่ใหไ้ดผ้ลการประเมินผูเ้รียนที่ชดัเจนและครบทุกดา้น  

3.1 ครูตอ้งมีความตระหนักเห็นคุณค่าในตนเองจากส่ิงที่ท  าเพื่อให้เกิดการสะทอ้นคิดโดย

สถานศึกษาหรือหน่วยงานควรให้การส่งเสริมให้ความรู้เปล่ียนมุมมองความคิด ให้เห็นประโยชน์ 

และตระหนกัในความส าคญัของการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ดังค  าใหส้มัภาษณ์ต่อไปน้ี 

 

“ คือครูตอ้งเห็นเองเกิดขึ้นเองจากการเห็นคุณค่าในตนเอง คือ
การสะทอ้นคิดในส่ิงที่ท  า การวิเคราะห์ การทบทวนจากส่ิงที่
ท  า การเห็นประโยชน์และเห็นคุณค่าในส่ิงที่ท  า” 

(ผูใ้หส้มัภาษณ์คนที่ 1) 
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“ให้องค์ความรู้เปล่ียนมุมมองความคิด ความเช่ือ วฒันธรรม
ของครูให้เห็นว่าเคร่ืองมือแต่ละชนิดมีจุดเด่นและจุดด้อย
เคร่ืองมืออยา่งเดียวไม่สามารถวดัไดค้รบทุกดา้น” 

(ผูใ้หส้มัภาษณ์คนที่ 2) 
 

“เป็นเร่ืองของการปลูกฝัง ครูตอ้งสร้างด้วยตนเองตระหนักรู้
ดว้ยตนเอง ครูตอ้งประเมินตวัเองจากประสบการณ์จริง” 

(ผูใ้หส้มัภาษณ์คนที่ 3) 
 

“ก็ตอ้งจดัอบรมใหค้รูไดต้ระหนกัและเห็นความส าคญัของการ
วดัและประเมินผลการเรียนรู้วา่ไม่มีเคร่ืองมือใดวดัทุกอยา่งได้
ครอบคลุมและครบทุกดา้น” 

(ผูใ้หส้มัภาษณ์คนที่ 4) 
 

“ให้ขอ้มูลข่าวสารโดยผ่านการอบรมทั้งภายในและภายนอก
เพื่อให้เกิดความคิดและแรงผลักดัน ให้ครูแต่ละคนได้หา
ความรู้และพฒันาตนเอง” 

(ผูใ้หส้มัภาษณ์คนที่ 5) 
 

 3.2 สถานศึกษาหรือหน่วยงานควรสร้างแรงผลกัดนัและแรงจูงใจให้ครูเห็นประโยชน์ที่ครู

ได้ท  า โดยมีส่ิงที่เอ้ืออ านวยความสะดวกให้กับครูในการสืบคน้ขอ้มูล ให้มีการศึกษาดูงานจาก

หน่วยงานที่มีมาตรฐาน 

 

“ผูบ้ริหารควรสร้างแรงจูงใจให้กบัครูโดยหาทรัพยากรเพื่อเอ้ือ
ต่อส่ิงที่ครูตอ้งการและใหค้รูไดเ้ห็นประโยชน์และคุณค่าที่ไดท้  า
ออกมา” 

(ผูใ้หส้มัภาษณ์คนที่ 6) 
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“ผูบ้ริหารสร้างแรงผลกัดันและแรงจูงใจให้ครูเห็นความส าคญั
และประโยชน์ที่ค รูท า  ให้การสนับสนุนศึกษาดูงานจาก
หน่วยงานที่มีมาตรฐาน” 

(การสนทนา) 
 
 

จึงสรุปไดว้่าดา้นคุณลกัษณะ เร่ืองความคิดริเร่ิมในการใชเ้คร่ืองมือและวิธีวดัประเมินผล

การเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้ได้ผลการประเมินผูเ้รียนที่ชัดเจนและครบทุกด้านแนวทางที่มี

ประสิทธิภาพคือ (1) สร้างความตระหนักให้เห็นประโยชน์และเห็นคุณค่าในส่ิงที่ท  ามีการสะทอ้น

คิด เห็นความส าคญัของการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ (2) สถานศึกษาหรือหน่วยงานมีการจดัหา

ทรัพยากรเพื่ออ านวยความสะดวกในการแสวงหาความรู้สืบคน้ขอ้มูลและมีการศึกษาดูงานจาก

หน่วยงานที่มีมาตรฐาน 
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บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

  

 การวิจยัเร่ือง การประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะด้านการวดัและ

ประเมินผลการศึกษาของครูโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย เป็นการวิจยั

เชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยมีวตัถุประสงคก์ารวิจยั คือ  1) เพื่อศึกษาความตอ้งการ

จ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะดา้นการวดัและประเมินการศึกษาของครูโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่ง

สภาคริสตจกัรในประเทศไทย 2) เพือ่เปรียบเทียบความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะดา้น

การวดัและประเมินผลการศึกษาของครูโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 3) 

เพือ่ศึกษาแนวทางการพฒันาสมรรถนะดา้นการวดัและประเมินผลการศึกษาของครูโรงเรียนสังกดั

มูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ครูโรงเรียนสังกดั

มูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ปีการศึกษา 2559 จ  านวน 361 คน ไดม้าโดยการสุ่มแบบ

หลายขั้นตอน (Multi-stage sampling) ผูใ้ห้ขอ้มูลในการสนทนา (Discussions) ประกอบด้วย 

หัวหน้าฝ่ายวิชาการมัธยม หัวหน้างานทะเบียนและวดัผล และหัวหน้ากล่มสาระ 8 กลุ่มสาระ 

ทั้งหมดเป็นครูโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และผูใ้ห้ขอ้มูลในการสัมภาษณ์ (Interview) 

ประกอบดว้ย ผูอ้  านวยการโรงเรียนในเครือสภาคริสตจกัรในประเทศไทย จ านวน 3 คน ทั้งหมด

ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Selection)  เคร่ืองมือที่ใช้ส าหรับการวิจัยคร้ังน้ี

ประกอบด้วย แบบสอบถาม  (Questionnaire) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และประเด็นในการ

สนทนา (Discussions) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าความถ่ี(Frequency) ค่าร้อยละ

(Percentage) ค่าเฉล่ีย(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การหาค่าดชันีล าดบั

ความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น (PNIModified) และวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 
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สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผล

การศึกษาของครูโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย มีดังนี้ 

 ผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะด้านการวดัและประเมินผล

การศึกษาของครูโรงเรียนสงักดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย พบว่า สภาพที่เป็นอยูอ่ยู่

ในระดบัมาก ( ̅ = 3.86) และสภาพที่ควรจะเป็นอยูใ่นระดบัมากที่สุด ( ̅ = 4.66) และค่าดชันีล าดบั

ความส าคญัตอ้งการจ าเป็น (PNIModified) เท่ากบั .21 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นทกัษะมีค่า

ดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงที่สุดเป็นล าดับแรก  (.24) รองลงมาเป็น ดา้น

ความรู้ และดา้นคุณลกัษณะ เป็นล าดบัที่ 2 และ 3 (.21 และ .17 ตามล าดบั) เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น

พบวา่ 

 ดา้นความรู้ พบว่ามีสภาพที่เป็นอยูอ่ยูใ่นระดบัมาก ( ̅ = 3.79) และสภาพที่ควรจะเป็นอยู่

ในระดบัมากที่สุด ( ̅ =4.62) และค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นเท่ากบั .21 เม่ือ

พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ “มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวดั

และประเมินผลการเรียนรู้” มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงที่สุดเป็นล าดบั

แรก (.27) 

 ดา้นทกัษะ พบวา่มีสภาพที่เป็นอยูอ่ยูใ่นระดบัมาก ( ̅ = 3.73) และสภาพที่ควรจะเป็นอยูใ่น

ระดบัมากที่สุด ( ̅ = 4.62) และค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นเท่ากบั .24 เม่ือ

พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ “มีความสามารถตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวดัและประเมินผลการ

เรียนรู้” มีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงที่สุดเป็นล าดบัแรก (.28) 

 ดา้นคุณลกัษณะพบว่ามีสภาพที่เป็นอยูอ่ยูใ่นระดบัมาก ( ̅ = 4.06) และสภาพที่ควรจะ

เป็นอยูใ่นระดบัมากที่สุด ( ̅ = 4.73) และค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นเท่ากบั 

.17 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า “มีความคิดริเร่ิมในการใช้เคร่ืองมือและวิธีวดัประเมินผลการ

เรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้ได้ผลการประเมินผูเ้รียนที่ชดัเจนและครบทุกดา้น” มีค่าดัชนีล าดับ

ความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นสูงที่สุดเป็นล าดบัแรก (.25) 
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 2. ผลการเปรียบเทียบความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและ

ประเมินผลการศึกษาของครูโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยจ าแนกตาม

คุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน ประสบการณ์การท างาน และ

ขนาดของสถานศึกษา 

 ผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะด้านการวดัและประเมินผล

การศึกษาของครูโรงเรียนสงักดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย จ าแนกตามเพศพบว่า ครู

เพศชายและครูเพศหญิงมีความตอ้งการจ าเป็นในดา้นทกัษะ โดยมีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของ

ความตอ้งการจ าเป็นเท่ากบั .24 เท่ากนั 

ผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะด้านการวดัและประเมินผล

การศึกษาของครูโรงเรียนสงักดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย จ าแนกตามอายพุบว่า ครู

อาย ุ21-30 ปี ครูอาย ุ31-40 ปี และ ครูอาย ุ41-50 ปี และครูอาย ุ 51-60 ปี มีความตอ้งการจ าเป็นใน

ดา้นทกัษะ โดยมีค่าดัชนีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นเท่ากบั .31 .22 .22 และ .21 

ตามล าดบั 

 ผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะด้านการวดัและประเมินผล

การศึกษาของครูโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย จ าแนกตามระดับ

การศึกษาพบวา่ ครูระดบัการศึกษาปริญญาตรีและครูระดบัการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกว่า มีความ

ตอ้งการจ าเป็นในดา้นทกัษะสูงที่สุด โดยมีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นเท่ากบั 

.24 และ .23 ตามล าดบั 

ผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะด้านการวดัและประเมินผล

การศึกษาของครูโรงเรียนสงักดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย จ าแนกตามต าแหน่งงาน

พบวา่ ครูที่มีหนา้ที่อ่ืนนอกเหนือจากเป็นครูสอนและครูที่ไม่มีหนา้ที่อ่ืนนอกเหนือจากเป็นครูสอน

มีความตอ้งการจ าเป็นในด้านทกัษะสูงที่สุด โดยมีค่าดัชนีล าดับความส าคญัของความตอ้งการ

จ าเป็นเท่ากบั .27 และ .23 ตามล าดบั 

ผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะด้านการวดัและประเมินผล

การศึกษาของครูโรงเรียนสงักดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย จ าแนกตามประสบการณ์

การท างานพบว่า ครูที่มีประสบการณ์การท างาน 1-10 ปี ครูที่มีประสบการณ์การท างาน 11-20 ปี 
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ครูที่มีประสบการณ์การท างาน 21-30 ปี  และครูที่มีประสบการณ์การท างาน 31-40 ปี มีความ

ตอ้งการจ าเป็นในดา้นทกัษะสูงสุด โดยมีค่าดชันีล าดบัความส าคญัตอ้งการจ าเป็นเท่ากบั .29 .20 .21 

และ .21 ตามล าดบั 

ผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะด้านการวดัและประเมินผล

การศึกษาของครูโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย จ าแนกตามขนาดของ

สถานศึกษาพบวา่ ครูสถานศึกษาขนาดเล็ก  ครูสถานศึกษาขนาดกลาง  ครูสถานศึกษาขนาดใหญ่ 

และครูสถานศึกษาขนาดใหญ่พเิศษ มีความตอ้งการจ าเป็นในดา้นทกัษะสูงที่สุด โดยมีค่าดชันีล าดบั

ความส าคญัตอ้งการจ าเป็นเท่ากบั .29 .22 .28 และ .22 ตามล าดบั 

 

3 ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการวัดและประเมินผลการศึกษาของครู

โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย 

ผลการศึกษาแนวทางการพฒันาสมรรถนะการวดัและประเมินผลการศึกษาของครูโรงเรียน

สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย จากการสัมภาษณ์ และการสนทนา ผลการวิจยั

พบวา่ 

ดา้นความรู้ ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการ ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวดัและ

ประเมินผลการเรียนรู้ แนวทางคือ (1) การอบรมเชิงปฏิบตัิการ และมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายใน

โรงเรียนโดยครูที่ไดผ้า่นการอบรมเป็นการแบ่งปันความรู้ใหแ้ก่เพือ่นครู (2) มีผูเ้ช่ียวชาญหรือผูรู้้ให้

ค  าปรึกษาและติดตามอย่างต่อเน่ือง (3) เรียนรู้ด้วยตนเองจากในห้องเรียน การพูดคุย การสังเกต 

หรือจากใบความรู้เพือ่ใหไ้ดผ้ลสะทอ้นกลบั 

ดา้นทกัษะ ความสามารถในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ และการพฒันาเคร่ืองมือวดั

และประเมินผลการเรียนรู้ แนวทางคือ (1) การฝึกอบรมในขณะปฏิบตัิงาน(On The Job Training) 

การฝึกปฏิบติัจริงจากเอกสาร เคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้ที่ครูมีใชอ้ยูจ่ริง ฝึกปฏิบติั ฝึก

วิเคราะห์ ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือและมีการน าเสนอแลกเปล่ียนเรียนรู้กับเพื่อนครูผ่านการ

สะทอ้นคิด โดยมีผูเ้ช่ียวชาญให้ค  าปรึกษาและตรวจสอบติดตามผลอย่างต่อเน่ือง (2) การเรียน

เพิม่เติมหรือการอบรมเสริมสร้างความสามารถและเพิม่พนูทกัษะเฉพาะดา้น 
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ด้านคุณลักษณะ ความคิดริเร่ิมในการใช้เคร่ืองมือและวิธีวดัประเมินผลการเรียนรู้ที่

หลากหลายเพื่อให้ไดผ้ลการประเมินผูเ้รียนที่ชดัเจนและครบทุกดา้น แนวทางคือ (1) สร้างความ

ตระหนักให้เห็นประโยชน์และเห็นคุณค่าในส่ิงที่ท  ามีการสะทอ้นคิด เห็นความส าคญัของการวดั

และประเมินผลการเรียนรู้ (2) สถานศึกษาหรือหน่วยงานมีการจดัหาทรัพยากรเพื่ออ านวยความ

สะดวกในการแสวงหาความรู้สืบคน้ขอ้มูลและมีการศึกษาดูงานจากหน่วยงานที่มีมาตรฐาน 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวจิยั เร่ือง การประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะดา้นการวดัและ

ประเมินผลการศึกษาของครูโรงเรียนสงักดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย มีประเด็นการ

อภิปรายผลการวจิยั ดงัน้ี 

1. ผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะการวดัและประเมินผล

การศึกษาของครูโรงเรียนสงักดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย มีความตอ้งการจ าเป็นใน

การพฒันาสมรรถนะการวดัและประเมินผลการศึกษาดา้นทกัษะมีค่าดชันีล าดบัความส าคญัของ

ความตอ้งการจ าเป็น(PNIModified) สูงสุดเป็นล าดบัแรก(.24)  เม่ือพิจารณาค่าดชันีล าดบัความส าคญั

โดยจ าแนกตามคุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามพบวา่ ผลการประเมินความตอ้งการ

จ าเป็นของครูมีความสอดคล้องไปในทางเดียวกันว่า ครูมีความตอ้งการจ าเป็นดา้นทกัษะสูงเป็น

ล าดับแรกเช่นกัน เม่ือพิจารณารายขอ้ค  าถามที่ใช้ในด้านทกัษะพบว่าขอ้ค  าถามที่กล่าวถึงคือ มี

ความสามารถตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้  มีค่าดัชนีล าดับ

ความส าคัญของความต้องการจ า เป็นสูงที่สุดมีค่าเท่ากับ .28 ซ่ึงความสามารถในการวดัและ

ประเมินผลการเรียนรู้เป็นส่ิงส าคญัในกระบวนการจดัการเรียนการสอนเม่ือครุสภาได้ก าหนด

มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาตามพระราชบญัญตัิสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรฐาน

ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพนั้ นได้ก าหนดประเด็นที่เก่ียวกับการวดัและประเมินผล

การศึกษาประกอบดว้ยหลกัการและเทคนิคการวดัและประเมินผลทางการศึกษา การสร้างและการ

ใชเ้คร่ืองมือวดัผลและประเมินผลการศึกษา การประเมินตามสภาพจริง การประเมินจากแฟ้มสะสม

งาน การประเมินภาคปฏิบตัิ และการประเมินผลแบบยอ่ยและแบบรวม จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ที่

ครูตอ้งมีความสามารถตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้เพือ่พฒันาเคร่ืองมือ
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วัดและประเ มินผลการ เ รียน รู้ที่ ใช้ในการเ รียนการสอน  สอดคล้อ งกับงานวิจัยของ                                   

(ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม, 2551) ที่ประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการผลิตบณัฑิตหลักสูตร

ศีกษาศาสตรบัณฑิต(5ปี) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า ด้านการวัดและ

ประเมินผลการศึกษาที่มีความต้องการจ าเป็นสูงที่สุดคือสามารถสร้างและตรวจสอบคุณภาพ

เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวดัและประเมินผลได ้และณิชิรา ชาติกุล (2552) ที่ประเมินความตอ้งการจ าเป็น

เพื่อการพฒันาสมรรถนะดา้นการประเมินผลการเรียนรู้ของครูสังคมศึกษาระดับมธัยมศึกษาใน

กรุงเทพมหานคร พบว่าทกัษะการปฏิบติัเก่ียวกบัการประเมินผลการเรียนรู้ที่ครูตอ้งการพฒันาคือ

การตรวจสอบหาค่าความเที่ยงและความตรงของเคร่ืองมือประเภทต่างๆ  

2. ผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะการวดัและประเมินผล

การศึกษาของครูโรงเรียนสงักดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย มีความตอ้งการจ าเป็นใน

การพฒันาสมรรถนะการวดัและประเมินผลการศึกษาดา้นความรู้มีค่าดัชนีล าดบัความส าคญัของ

ความตอ้งการจ าเป็นเท่ากบั .21 ซ่ึงมีค่าสูงเป็นล าดับที่ 2 เม่ือพิจารณารายขอ้ค  าถามที่ใช้ในด้าน

ความรู้ พบว่าขอ้ค  าถามที่กล่าวถึงคือ มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการตรวจสอบคุณภาพของ

เคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ (พินดา  วราสุนันท์, 2555)                 

ที่ประเมินความตอ้งการจ าเป็นดา้นความสามารถทางการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู พบว่านิสิตมีความตอ้งการจ าเป็นดา้นความรู้เก่ียวกบัหลกัการตรวจสอบ

คุณภาพของเคร่ืองมือ และญาณินท ์ พลบัจีน (2555) ที่ประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันา

สมรรถนะด้านการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พทุธศกัราช 2551 ของครูโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอแจห่้ม จงัหวดัล าปาง พบวา่ครูตอ้งการจ าเป็น

ในการพฒันาสมรรถนะความรู้ด้านการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 ในทุกดา้น 

3. ผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะการวดัและประเมินผล

การศึกษาของครูโรงเรียนสงักดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย มีความตอ้งการจ าเป็นใน

การพฒันาสมรรถนะการวดัและประเมินผลการศึกษาดา้นคุณลกัษณะมีค่าดชันีล าดบัความส าคญั

ของความตอ้งการจ าเป็นเท่ากบั .17  ซ่ึงมีค่าสูงเป็นล าดบัที่ 3 เม่ือพจิารณารายขอ้ค  าถามที่ใชใ้นดา้น

คุณลกัษณะ พบวา่ขอ้ค  าถามที่กล่าวถึงคือ มีความคิดริเร่ิมในการใชเ้คร่ืองมือและวิธีวดัประเมินผล
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การเรียนรู้ที่หลากหลายเพือ่ใหไ้ดผ้ลการประเมินผูเ้รียนที่ชดัเจนและครบทุกดา้น แสดงให้เห็นว่าครู

ตอ้งการที่จะมีคุณลักษณะในความคิด สนใจใฝ่รู้ เห็นประโยชน์ที่จะใช้เคร่ืองมือและวิธีวดัที่

หลากหลายเพื่อให้ผลการประเมินผูเ้รียนที่ครบทุกด้านเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้ น สอดคล้องกับ

สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย (2557) เก่ียวกบัการจดัท ายทุธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา

ขั้นพื้นฐานใหเ้กิดความรับผดิชอบ ที่กล่าวว่า ระบบการวดัและประเมินผลการเรียนในปัจจุบนั ซ่ึง

เน้นการทดสอบเป็นหลักไม่สามารถน าพานักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ได้เน่ืองจาก

ขอ้สอบส่วนใหญ่มีลกัษณะท่องจ าและมุ่งเนน้แต่เน้ือหา ไม่ส่งเสริมการคิดวเิคราะห์และการวิพากษ ์

อีกทั้งไม่ช่วยเสริมสร้างทกัษะอ่ืนที่จ  าเป็นเช่นความคิดสร้างสรรค ์การท างานเป็นทีม 

แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาของครูโรงเรียน

สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยจากการสัมภาษณ์และการสนทนา 

1. ผลการสัมภาษณ์และการสนทนาเก่ียวกับแนวทางในการพฒันาสมรรถนะการวดัและ

ประเมินผลการศึกษาของครูโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยด้านทกัษะ

ปฏิบตัิ การมีความสามารถตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้ซ่ึงแนวทาง

คือ การฝึกอบรมในขณะปฏิบตัิงาน (On The Job Training) การฝึกปฏิบตัิจริงจากเอกสาร เคร่ืองมือ

วดัและประเมินผลการเรียนรู้ที่ครูมีใชอ้ยูจ่ริง ฝึกปฏิบติั ฝึกวิเคราะห์ ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ

และมีการน าเสนอแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเพื่อนครูผ่านการสะทอ้นคิด โดยมีผูเ้ช่ียวชาญให้ค  าปรึกษา

และตรวจสอบติดตามผลอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย 

(2557) ในการจดัท ายทุธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดความรับผิดชอบ ที่กล่าวว่า 

การพฒันาครูในส่วนของระบบการฝึกอบรมครูตอ้งให้ความส าคญักบัขั้นตอนการน าความรู้ไปสู่

การปฏิบตัิจริง การฝึกปฏิบตัิ และการทบทวนและแลกเปล่ียน เพื่อแกไ้ขปัญหาจากการปฏิบติั และ

สุรัติยาพร  ทองอ ่า (2556) ศึกษารูปแบบการพฒันาสมรรถนะด้านการวดัและประเมินผลตาม

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 ส าหรับครูในสังกดัเทศบาลนครสวรรค ์

พบวา่ครูในสังกดัเทศบาลนครสวรรคมี์ความตอ้งการจ าเป็นที่ไดรั้บการพฒันาสมรรถนะดา้นการ

วดัและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ทุกคน โดย

วธีิการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ และการศึกษาดูงาน ทั้งน้ีเพราะการฝึกอบรมเป็นกระบวนการจดัการ
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เรียนรู้อยา่งเป็นระบบ เพื่อที่เสริมสร้างหรือช่วยเพิ่มพูนความรู้ ความช านาญ ความสามารถ และ

ทศันคติ 

2. ผลการสัมภาษณ์และการสนทนาเก่ียวกับแนวทางในการพฒันาสมรรถนะการวดัและ

ประเมินผลการศึกษาของครูโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยดา้นความรู้

ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ซ่ึงแนวทาง

คือ สถานศึกษาหรือหน่วยงานให้ความรู้โดยการจัดอบรมจากผูเ้ช่ียวชาญเป็นการอบรมเชิง

ปฏิบติัการ และใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในโรงเรียนโดยครูที่ไดผ้า่นการอบรมเป็นการแบ่งปัน

ความรู้ใหแ้ก่เพือ่นครู ฝึกปฏิบติัจริงจากเคร่ืองมือที่ครูมีและ มีการติดตามอยา่งต่อเน่ือง สอดคลอ้ง

กบั ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2559) ที่กล่าววา่ ครูอาจารยไ์ทยขาดการศึกษาเร่ืองหลกัการ

วธีิการการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ทนัสมยัอยา่งมากจ าเป็นตอ้งเร่งรัดพฒันาเร่ืองน้ีโดยเร่งด่วน

โดยอาจตอ้งศึกษาจากประเทศที่มีพฒันาการองคค์วามรู้ในเร่ืองน้ีสูง และระดมสมอง การจดัการ

ฝึกอบรมครูอาจารยใ์นเร่ืองวธีิการประเมินผลที่ดีอยา่งจริงจงัและทัว่ถึง 

3. ผลการสัมภาษณ์และการสนทนาเก่ียวกับแนวทางในการพฒันาสมรรถนะการวดัและ

ประเมินผลการศึกษาของครูโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยด้าน

คุณลกัษณะของการมีความคิดริเร่ิมในการใชเ้คร่ืองมือและวธีิวดัประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย

เพือ่ใหไ้ดผ้ลการประเมินผูเ้รียนที่ชดัเจนและครบทุกดา้น ซ่ึงแนวทางคือสถานศึกษาหรือหน่วยงาน

ควรใหแ้รงจูงใจใหก้ารส่งเสริม ใหค้รูเห็นประโยชน์และเห็นคุณค่าในส่ิงที่ท  ามีการสะทอ้นคิด และ

ตระหนักในความส าคญัของการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ สอดคลอ้งกับ (ส านักวิชาการและ

มาตรฐานการศึกษา, 2553) กล่าววา่ ผลการเรียนรู้ที่เกิดจากการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนนั้นมีความ

เหมาะสมกบัวธีิการและเคร่ืองมือวดัและประเมินผล ขอ้มูลที่ไดจ้ะเป็นประโยชน์ในการพฒันาการ

เรียนรู้ของผูเ้รียน 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยัเร่ือง การประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะดา้นการวดั

และประเมินผลการศึกษาของครูโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ผูว้ิจยัมี

ขอ้เสนอแนะเพือ่น าไปใช ้และขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไปดงัน้ี 

 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

 1. จากผลการวิจยัพบว่า ครูมีความต้องการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะการวดัและ

ประเมินผลการศึกษาดา้นทกัษะเป็นอนัดบัที่หน่ึง และเม่ือพิจารณารายการประเมินความตอ้งการ

จ าเป็นพบวา่ ครูตอ้งการมีความสามารถในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ และการพฒันาเคร่ืองมือ

วดัและประเมินผลการเรียนรู้สูงสุดเป็นอนัดบัแรก ดงันั้นสถานศึกษาหรือหน่วยงานควรส่งเสริม

เพิ่มพูนทกัษะปฏิบติัให้ครูไดรั้บการอบรมเทคนิค วิธีการในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือและ

พฒันาเคร่ืองมือดว้ยตนเอง เพือ่ไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ปฏิบตัิจริง 

 2. จากผลการวิจยัพบว่า ครูมีความต้องการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะการวดัและ

ประเมินผลการศึกษาดา้นความรู้เป็นอนัดบัที่สอง และเม่ือพิจารณารายการประเมินความตอ้งการ

จ าเป็นพบว่า ครูตอ้งการมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวดั

และประเมินผลการเรียนรู้ เป็นอันดบัแรกดงันั้น สถานศึกษาหรือหน่วยงานควรพฒันาโดยเสริม

ความรู้เก่ียวกบัหลกัการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือโดยการให้ความรู้ความเขา้ใจ ดว้ยการจดั

อบรมเพิม่เติมความรู้ใหก้บัครู  

 3. จากผลการวิจยัพบว่า ครูมีความต้องการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะการวดัและ

ประเมินผลการศึกษาด้านคุณลักษณะเป็นอันดับที่สาม และเม่ือพิจารณารายการประเมินความ

ตอ้งการจ าเป็นพบวา่ ครูตอ้งการมี ความคิดริเร่ิม ในการใชเ้คร่ืองมือและวธีิวดัประเมินผลการเรียนรู้

ที่หลากหลายเพือ่ใหไ้ดผ้ลการประเมินผูเ้รียนที่ชดัเจนและครบทุกดา้น เป็นล าดบัแรก สถานศึกษา

หรือหน่วยงานควรพฒันาโดยสร้างแรงจูงใจ เสริมก าลังให้เห็นถึงความส าคญัและประโยชน์ที่

เกิดขึ้นจะเป็นเคร่ืองมือที่ส าคญัยิง่ในการพฒันาผูเ้รียน 
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะครูโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรใน

ประเทศไทย  จึงควรมีการศึกษาความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะครูในสังกดัอ่ืนที่มี

ความแตกต่างกนัของบริบท เพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลที่ครอบคลุมมากขึ้น 

 2. ควรมีการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยศึกษาเป็นกรณีศึกษา ในเร่ืองทกัษะปฏิบตัิการวดัและ

ประเมินผลการศึกษาของครู เพือ่ใหเ้ขา้ใจสภาพที่เกิดขึ้นจริงในการประเมินผลการศึกษา พร้อมหา

แนวทางแกไ้ขในประเด็นต่าง ๆ 

 3. ควรท าการวิจยัโดยใชรู้ปแบบผสมผสาน (Mixed Method) ระหว่างขอ้มูลปริมาณและ

คุณภาพเพื่อพฒันาสมรรถนะครูในด้านมาตรฐานวิชาชีพครู เช่น ภาษาและเทคโนโลยีส าหรับครู 

การพฒันาหลกัสูตร การจดัการเรียนรู้ จิตวิทยาส าหรับครู วิจยัทางการศึกษา และนวตักรรมและ

เทคโนโลยทีางการศึกษา เป็นตน้ 
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ภาคผนวก ก หนังสือขอเชิญเป็นผู้เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือและรายช่ือผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบ
คุณภาพเคร่ืองมือ 
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รายนามผู้เช่ียวชาญในการตรวสอบคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญจ านวน  3  ท่าน  มีด้งนี้ 

 

1. อาจารย ์ดร. สรัญญา  จนัทร์ชูสกุล อาจารยป์ระจ าภาควชิาหลกัสูตรและวธีิสอน 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 

2. อาจารย ์ดร. มนสันนัท ์ น ้ าสมบูรณ์ อาจารยป์ระจ าภาควชิาหลกัสูตรและวธีิสอน 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 

3. อาจารย ์ดร. พทิกัษ ์ สุพรรโณภาพ อาจารยป์ระจ าภาควชิาพื้นฐานทางการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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ภาคผนวก ข ผลการตรวจสอบความตรงตามเนือ้หาของแบบสอบถาม (IOC) 
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ผลการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือด้านความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) 

 

ข้อค าถาม ผลการวเิคราะห์
ความสอดคล้อง 

ข้อเสนอแนะ 

ด้านความรู้ หมายถึง การมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและแนวคิดจุดมุ่งหมาย องค์ประกอบ การพัฒนา
เคร่ืองมือและวธีิวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
1.มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและเทคนิคการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

1.00 - 

2.มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการสร้างและพฒันาเคร่ืองมือวดั
และประเมินผลการเรียนรู้ 

1.00 - 

3.มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการตรวจสอบคณุภาพของ
เคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

1.00 - 

4.มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองมือวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้ 

1.00 - 

5.มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวิธีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 1.00 - 

6.มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวดัและประเมินผลตามสภาพจริง 1.00 - 
7.มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวดัและประเมินผลจากแฟ้ม 
สะสมงาน 

1.00 - 

8.มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวดัและประเมินผลภาคปฏิบติั 1.00 - 

9.มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวดัและประเมินผลแบบยอ่ย
(Formative Assessment)และแบบรวม(Summative Assessment) 

1.00 - 

ด้านทักษะหมายถึง การมีความสามารถหรือความเช่ียวชาญในการปฏิบัตทิี่จะแสดงออกถึงการเลือกใช้วธีิการ 
เคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
10.มีความสามารถออกแบบหรือสร้างเคร่ืองมือวดัและประเมินผล
การเรียนรู้ พร้อมก าหนดเกณฑก์ารให้คะแนน 

1.00 - 

11.มีความสามารถเลือกวิธีและเคร่ืองมือวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้ให้เหมาะสมกบัพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดั 

1.00 - 
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ข้อค าถาม ผลการวเิคราะห์
ความสอดคล้อง 

ข้อเสนอแนะ 

12.มีความสามารถพฒันาเคร่ืองมือวดัหรือวิธีการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัผูเ้รียน 

1.00 - 

13.มีความสามารถตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

1.00 - 

14.มีความสามารถสร้างเกณฑท่ี์ใชใ้นการวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 

1.00 - 

15.มีความสามารถเลือกวิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวดั
และประเมินผลการเรียนรู้ 

0.67 - 

16.มีความสามารถวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวดัและประเมินผล
การเรียนรู้ 

1.00 - 

17.มีความสามารถในการวดัและประเมินผลตามสภาพจริงโดยใช้
วิธีการท่ีหลากหลาย 

1.00 - 

18.มีความสามารถในการวดัและประเมินผลตามสภาพจริงจาก
แฟ้มสะสมผลงาน 

1.00 - 

19.มีความสามารถน าผลการวดัและประเมินมาใชเ้พ่ือปรับปรุง
และพฒันาดา้นทกัษะ ความสามารถ พฤติกรรมการเรียน และ
ความประพฤติของผูเ้รียน 

1.00 - 

20.มีความสามารถในการน าผลการวดัและประเมินมาใชเ้พ่ือ
ปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการศึกษา 

1.00 - 

ด้านคุณลักษณะ หมายถึง บุคลิกลักษณะเป็นผู้มีความคดิ มีจรรยาบรรณและเจตคตทิี่ดีต่อการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ โดยตระหนักและเห็นคุณค่าในการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
21.มีความคิดริเร่ิมในการใชเ้คร่ืองมือและวิธีวดัประเมินผลการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพ่ือใหไ้ดผ้ลการประเมินผูเ้รียนท่ีชดัเจนและ
ครบทุกดา้น 

0.67 - 

22.มีความยติุธรรมไม่ล าเอียงในการวดัและประเมินผล 1.00 - 
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ข้อค าถาม ผลการวเิคราะห์
ความสอดคล้อง 

ข้อเสนอแนะ 

23.มีความซ่ือสตัยสุ์จริต มุ่งน าผลท่ีไดจ้ากการวดัและประเมินผล
การเรียนรู้ไปใชป้ระโยชน์ โดยไม่สร้างความเสียหายต่อผูเ้รียน 

0.67 - 

24.มีความละเอียดรอบคอบในทุกขั้นตอนของการวดัผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

0.67 ปรับภาษา 

25.มีความขยนัและมุ่งมัน่ต่อการแกไ้ขปัญหาและพฒันาผูเ้รียน 0.67 - 
26.มีความรับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดจากการวดัและประเมินผล 1.00 - 

27.การวดัและประเมินผลเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจ 
   *มีความสนใจใฝ่รู้เก่ียวกบัการวดัและประเมินผล 

0.00 ปรับเปล่ียนขอ้
ค าถามใหม่ 

28.การวดัและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการจดัการเรียนรู้ 0.67 - 
29.การวดัและประเมินผลมีความจ าเป็นตอ้งมีในกระบวนการ
จดัการเรียนรู้ 

1.00 - 

30.ผลท่ีไดจ้ากการวดัและประเมินผลการเรียนรู้มีส่วนช่วยในการ
พฒันาผูเ้รียน 

1.00 - 
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ภาคผนวก ค หนังสือขอทดลองเคร่ืองมือวิจัย 
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ภาคผนวก ง หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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ภาคผนวก จ แบบสอบถาม 
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เลขที่

แบบสอบถาม……… 

 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

ค าช้ีแจง 

แบบสอบถามน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการประเมินความต้องการจ าเป็นเพื่อพฒันา

สมรรถนะดา้นการวดัและประเมินผลการศึกษาของครู โดยแบบสอบถามฉบบัน้ีประกอบไปดว้ยขอ้

ค  าถามที่แบ่งเป็น 3 ตอนดงัน้ี 

ตอนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะดา้นการ

วดัและประเมินผลการศึกษาของครู ดา้นความรู้  ดา้นทกัษะ  ดา้นคุณลกัษณะ 

ตอนที่ 3 เป็นปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ 

โปรดตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงเพื่อประโยชน์ต่อการพฒันาประสิทธิภาพการ

ประเมินผลการศึกษาของครูต่อไป โดยข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามคร้ังน้ีจะไม่มี

ผลกระทบใดๆ กับตวัท่านทั้ งส้ิน ข้อมูลของท่านจะถือเป็นความลับ และการน าเสนอผลการ

วเิคราะห์ขอ้มูลจะเสนอเป็นภาพรวมเท่านั้น 

ขอกราบขอบพระคุณท่านที่ไดเ้สียสละเวลาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามการ

วจิยัน้ีเป็นอยา่งดี 

 

นางสาวจนัทิมา  จนัทรประสาท 

นิสิตปริญญาโท สาขาวธีิวทิยาการวจิยัทางการศึกษา 

       คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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ตอนที่  1  ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  ขอ้ความที่ตรงกับสถานภาพความเป็นจริงของ

ผูต้อบแบบสอบถาม 

1.เพศ   

 1) ชาย       2) หญิง 

2.อาย ุ………… ปี 

3.ระดบัการศึกษาสูงสุด 

 1) ต  ่ากวา่ปริญญาตรี     2) ปริญญาตรี 

 3) ปริญญาโท     4) ปริญญาเอก 

4.ประสบการณ์ในการสอน…………….. ปี 

5.ต าแหน่งหรือหนา้ที่อ่ืนๆ นอกเหนือจากการเป็นครูผูส้อน (โปรดระบุ)……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………… 

6.ขนาดของสถานศึกษา 

 สถานศึกษาขนาดเล็ก (ไม่เกิน 1,000 คน)  

 สถานศึกษาขนาดกลาง (1,001-2,500 คน) 

 สถานศึกษาขนาดใหญ่ (2,501-5,000 คน)  

 สถานศึกษาขนาดใหญ่พเิศษ (5,001 คนขึ้นไป) 
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ตอนที่  2  การประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผล 

   การศึกษาของครู 

ค าช้ีแจง  โปรดใส่เคร่ืองหมาย ลงในช่องคะแนนเพื่อประเมินสภาพพฤติกรรมในการปฏิบติังาน

ดา้นการวดัและประเมินผลการศึกษา ทั้งในสภาพที่เป็นจริง และสภาพที่ควรจะเป็นที่จะท า

ให้การวัดและประเมินผลการศึกษาของท่านมีประสิทธิภาพมากขึ้ น โดยใช้เกณฑ์

ดงัต่อไปน้ี 

 5 หมายถึง  สภาพที่เป็นอยู ่/ สภาพที่ควรจะเป็น  อยูใ่นระดบัมากที่สุด 

 4 หมายถึง  สภาพที่เป็นอยู ่/ สภาพที่ควรจะเป็น  อยูใ่นระดบัมาก 

 3 หมายถึง  สภาพที่เป็นอยู ่/ สภาพที่ควรจะเป็น  อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 2 หมายถึง  สภาพที่เป็นอยู ่/ สภาพที่ควรจะเป็น  อยูใ่นระดบันอ้ย 

 1 หมายถึง  สภาพที่เป็นอยู ่/ สภาพที่ควรจะเป็น  อยูใ่นระดบันอ้ยที่สุด 

 

 

การพฒันาสมรรถนะด้านการวดัและประเมินผลการศึกษาของครู 
สภาพที่เป็นอยู่ 

สภาพที่ควรจะ
เป็น 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
ด้านความรู้  
1.มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลกัการและเทคนิคการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ 
          

2.มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการสร้างและพฒันาเคร่ืองมือวดั
และประเมินผลการเรียนรู้ 

          

3.มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการตรวจสอบคุณภาพของ
เคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

          

4.มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองมือวดัและประเมินผล
การเรียนรู้ 

          

5.มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวิธีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้           



  

 
 

143 

 

การพฒันาสมรรถนะด้านการวดัและประเมินผลการศึกษาของครู 
สภาพที่เป็นอยู่ สภาพที่ควรจะเป็น 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
6.มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวดัและประเมินผลตามสภาพจริง           
7.มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวดัและประเมินผลจากแฟ้ม 
สะสมงาน 

          

8.มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวดัและประเมินผลภาคปฏิบติั           
9.มีความรู้ความเข้าใจเ ก่ียวกับการวัดและประเมินผลแบบย่อย

(Formative Assessment)และแบบรวม(Summative Assessment) 
          

ด้านทักษะ 
10.มีความสามารถออกแบบหรือสร้างเคร่ืองมือวดัและประเมินผล

การเรียนรู้ พร้อมก าหนดเกณฑก์ารให้คะแนน 
          

11.มีความสามารถเลือกวิธีและเคร่ืองมือวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ให้เหมาะสมกบัพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดั 

          

12.มีความสามารถพฒันาเคร่ืองมือวดัหรือวิธีการวดัและประเมินผล
การเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัผูเ้รียน 

          

13.มีความสามารถตรวจสอบคุณภาพของเค ร่ืองมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

          

14.มีความสามารถสร้างเกณฑ์ท่ีใชใ้นการวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 

          

15.มีความสามารถเลือกวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีได้จากการวดั
และประเมินผลการเรียนรู้ 

          

16.มีความสามารถวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวดัและประเมินผล
การเรียนรู้ 

          

17.มีความสามารถในการวดัและประเมินผลตามสภาพจริงโดยใช้
วิธีการท่ีหลากหลาย 

          

18.มีความสามารถในการวดัและประเมินผลตามสภาพจริงจากแฟ้ม
สะสมผลงาน 
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การพฒันาสมรรถนะด้านการวดัและประเมินผลการศึกษาของครู 
สภาพที่เป็นอยู่ สภาพที่ควรจะเป็น 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
19.มีความสามารถน าผลการวัดและประเมินมาใช้เพ่ือปรับปรุงและ

พฒันาด้านทักษะ ความสามารถ พฤติกรรมการเรียน และความ
ประพฤติของผูเ้รียน 

          

20.มีความสามารถในการน าผลการวดัและประเมินมาใชเ้พ่ือปรับปรุง
และพฒันาคุณภาพการศึกษา 

          

ด้านคุณลักษณะ  
21.มีความคิดริเร่ิมในการใชเ้คร่ืองมือและวิธีวดัประเมินผลการเรียนรู้ท่ี

หลากหลาย เพ่ือให้ไดผ้ลการประเมินผูเ้รียนท่ีชดัเจนและครบทุก
ดา้น 

          

22.มีความยติุธรรมไม่ล าเอียงในการวดัและประเมินผล           
23.มีความซ่ือสัตย์สุจริต มุ่งน าผลท่ีไดจ้ากการวดัและประเมินผลการ

เรียนรู้ไปใชป้ระโยชน์ โดยไม่สร้างความเสียหายต่อผูเ้รียน 
          

24. มีความละเ อียดรอบคอบในทุกขั้ นตอนของการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

          

25.มีความขยนัและมุ่งมัน่ต่อการแกไ้ขปัญหาและพฒันาผูเ้รียน           
26.มีความรับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดจากการวดัและประเมินผล           
27.มีความสนใจใฝ่รู้เก่ียวกบัการวดัและประเมินผล           
28.การวดัและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการจดัการเรียนรู้           
29.การวดัและประเมินผลมีความจ าเป็นตอ้งมีในกระบวนการจัดการ

เรียนรู้ 
          

30.ผลท่ีไดจ้ากการวดัและประเมินผลการเรียนรู้มีส่วนช่วยในการพฒันา
ผูเ้รียน 
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ตอนที่ 3 ความคดิเห็น และข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ท่านมีแนวทางหรือวธีิการใดในการพฒันาสมรรถนะดา้นการวดัและประเมินผลการศึกษาของครู 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………..……….…… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….…… 

 

ขอ้เสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ฉ หนังสือขอเชิญผู้ให้ข้อมูลสัมภาษณ์และรายช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ 
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รายช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ 

 

1.ดร.วษิณุ  ทรัพยส์มบตัิ ผูอ้  านวยการส านกัทดสอบทางการศึกษา  

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

2.ดร.โชติมา  หนูพริก  นกัวชิาการศึกษา กลุ่มพฒันาและส่งเสริม 

การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน  

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

3.อาจารยธ์ญัญา  เรืองแกว้ นกัวชิาการศึกษา กลุ่มพฒันาและส่งเสริม 

การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน  

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

4.อาจารยช์ชัวาล  ร่มโพธ์ิทอง ผูอ้  านวยการโรงเรียนสุริยวงศ ์

 

5.อาจารยศุ์ภกิจ  จิตคล่องทรัพย ์ ผูอ้  านวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั 

 

6.อาจารยป์รารถนา ลิมะหุตะเศรณี ผูอ้  านวยการโรงเรียนสจัจพทิยา 
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ภาคผนวก ช หนังสือขอเชิญเข้าร่วมสนทนากลุ่มและรายนามผู้ที่เข้าร่วมสนทนากลุ่ม 
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รายนามผู้ทีเ่ข้าร่วมสนทนากลุ่ม 

 

1.นางสาวสุดฤทยั สจัติประเสริฐ  หวัหนา้ฝ่ายวิชาการมธัยมศึกษา 

      โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั 

2.นางสุรัชนี  ตราบดี   หวัหนา้งานทะเบียนและวดัผล 

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั 

3.นางนฤมล  กาญจนปัญจพล  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั 

4.นางสาวดวงกมล วฒิุพานิช  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั 

5.นางสาวสุวรรณา อมัพรดนยั  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั 

6.นางสาวบุศรา  เกียรติอุตสาหกุล  หวัหนา้กลุ่มสาระสงัคม ศาสนา และวฒันธรรม 

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั 

7.นายจิรพนัธ์  สิงห์ค  า   หวัหนา้กล่มสาระศิลปะ 

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั 

8.นายสุรเดช  แดงเดช   หวัหนา้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั 

9.นายสุวทิย ์  หวดัแท่น  หวัหนา้กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั 

10.นางปวณีา  ตั้งภมรจิตร  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

      โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั 

 

 

 

 



  

 
 

154 

รูปภาพในการสนทนากลุ่ม 
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ภาคผนวก ฌ แบบสัมภาษณ์และประเด็นสนทนากลุ่มทีใ่ช้ในการวิจัย 
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การประเมินความต้องการจ าเป็นเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาของครู

โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เอกสารฉบบัน้ี มี 2 ส่วน คือ 

1. ค าช้ีแจงและประเด็นการสนทนากลุ่ม 

2. ขอ้มูลประกอบการพจิารณา (ผลการวจิยั) 

 

ค าช้ีแจง 

 เอกสารประกอบการสนทนากลุ่มน้ี เป็นเอกสารที่อยูใ่นขั้นตอนที่มีความส าคญัยิง่ต่อการ

ศึกษาวิจยั กล่าวคือ เป็นขั้นตอนการหาสาเหตุและแนวทางการพฒันาสมรรถนะด้านการวดัและ

ประเมินผลการศึกษาของครูโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ตาม

วตัถุประสงคข์องการวจิยั 

 หลังจากที่ท่านไดพ้ิจารณาแนวทางการสนทนากลุ่มและศึกษารายละเอียดประกอบการ

พิจารณาแลว้ การให้ขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ตลอดจนการโตแ้ยง้อย่างมีเหตุผลของท่าน จะเป็น

ประโยชน์อยา่งยิ่งต่อการพฒันาสมรรถนะด้านการวดัและประเมินผลการศึกษาของครูโรงเรียน

สงักดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยต่อไป 

 ขอบอบพระคุณอยา่งสูงที่ท่านไดก้รุณาใหค้วามอนุเคราะห์ในการวจิยัคร้ังน้ี 

 

นางสาวจนัทิมา  จนัทรประสาท 

นิสิตปริญญาโท สาขาวธีิวทิยาการวจิยัทางการศึกษา 

       คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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การจดัสนทนา 

เร่ือง 

การประเมินความต้องการจ าเป็นเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาของครู

โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย 

…………………………………………………………..………………………………………… 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางของความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะการวดัและ

ประเมินการศึกษาของครูโรงเรียนสงักดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย  3 ดา้นดงัน้ี  

1.ดา้นความรู้ 2.ดา้นทกัษะ  3. ดา้นคุณลกัษณะ  

1. ความต้องการจ าเป็นในด้านที่ 1 ด้านความรู้ 

1.1 ท่านคิดว่าควรใชว้ิธีการหรือแนวทางใดในการแกไ้ขปัญหาดา้นความรู้ในการพฒันา

สมรรถนะการวดัและประเมินการศึกษาของครู เพราะเหตุใด 

 1.2 จากวธีิการหรือแนวทางในการแกไ้ขปัญหาดา้นความรู้ในการพฒันาสมรรถนะการวดั

และประเมินการศึกษาของครูท่านคิดวา่แนวทางใดมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะเหตุใด 

2. ความต้องการจ าเป็นในด้านที่ 2 ด้านทักษะ 

 2.1 ท่านคิดว่าควรใชว้ิธีการหรือแนวทางใดในการแก้ไขปัญหาดา้นทกัษะในการพฒันา

สมรรถนะการวดัและประเมินการศึกษาของครู เพราะเหตุใด 

 2.2 จากวธีิการหรือแนวทางในการแกไ้ขปัญหาดา้นทกัษะในการพฒันาสมรรถนะการวดั

และประเมินการศึกษาของครูท่านคิดวา่แนวทางใดมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะเหตุใด 

3. ความต้องการจ าเป็นในด้านที่ 3 ด้านคุณลักษณะ 

 3.1 ท่านคิดว่าควรใช้วิธีการหรือแนวทางใดในการแกไ้ขปัญหาดา้นคุณลักษณะในการ

พฒันาสมรรถนะการวดัและประเมินการศึกษาของครู เพราะเหตุใด 

 3.2 จากวิธีการหรือแนวทางในการแกไ้ขปัญหาดา้นคุณลกัษณะในการพฒันาสมรรถนะ

การวดัและประเมินการศึกษาของครูท่านคิดวา่แนวทางใดมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะเหตุใด 
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

ผลการประเมินความต้องการจ าเป็นเพื่อพฒันาสมรรถนะด้านการวดัและประเมินผล

การศึกษาของครูโรงเรียนสงักดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 

 ด้านความรู้ 

  -มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวดัและ 

  ประเมินผลการเรียนรู้ 

 ด้านทักษะ 

-มีความสามารถตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

 ด้านคุณลักษณะ 

-มีความคิดริเร่ิมในการใชเ้คร่ืองมือและวิธีวดัประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

เพือ่ใหไ้ดผ้ลการประเมินผูเ้รียนที่ชดัเจนและครบทุกดา้น 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1.เพือ่ศึกษาความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะดา้นการวดัและประเมินการศึกษา

ของครูโรงเรียนสงักดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย   

 2.เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาสมรรถนะด้านการวดัและประเมินผลการศึกษาของครู

โรงเรียนสงักดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 

นิยามค าศัพท์เฉพาะ 

ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาครู หมายถึง สภาพที่เป็นจริงในปัจจุบนั ทั้งดา้นความรู้ 

ความเขา้ใจ ด้านทกัษะ และด้านคุณลกัษณะในการปฏิบตัิการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ที่มี

ความจ าเป็นเร่งด่วนตอ้งไดรั้บการพฒันาและแกไ้ขปรับปรุง 

สมรรถนะ หมายถึง ความรู้ความเขา้ใจ ทกัษะ คุณลักษณะและเจตคติที่เป็นแนวทางที่

เหมาะสมกบัการท างาน เพือ่ใหไ้ดผ้ลงานที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่ก  าหนด 
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สมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาของครู หมายถึง ความรู้ ทกัษะ และ

คุณลกัษณะในการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ดว้ยการออกแบบวิธีการวดัและประเมินผลอยา่ง

หลากหลายเหมาะสมกับเน้ือหา กิจกรรมการเรียนรู้ และผูเ้รียน สร้างและน าเคร่ืองมือวดัและ

ประเมินผลไปใชอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม มีการวดัและประเมินผลผูเ้รียนตามสภาพจริง และน าผล

การประเมินการเรียนรู้มาใชใ้นการพฒันาการจดัการเรียนรู้ 

 ด้านความรู้ หมายถึง การมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและแนวคิด

จุดมุ่งหมาย องคป์ระกอบ การพฒันาเคร่ืองมือและวธีิวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

 ด้านทักษะ หมายถึง การมีความสามารถหรือความเช่ียวชาญในการปฏิบตัิที่จะ

แสดงออกถึงการเลือกใชว้ธีิการ เคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

 ด้านคุณลักษณะ หมายถึง บุคลิกลกัษณะเป็นผูมี้ความคิด มีจรรยาบรรณและเจตคติ

ในเชิงบวกที่มีต่อการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ โดยตระหนักและเห็นคุณค่าในการวดัและ

ประเมินผลการเรียนรู้ 

แนวทางปฏิบัติในการประเมินผลการศึกษา หมายถึง ความรู้ความเขา้ใจและทกัษะในการ

ปฏิบติัการประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการส าคญัที่มีส่วนสร้างความส าเร็จให้กบัผูเ้รียนเพื่อ

พฒันาและคน้หาศกัยภาพ ประกอบดว้ย การประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียน  การประเมินผลการ

เรียนรู้ระหวา่งการเรียน และการประเมินผลการเรียนรู้เพือ่สรุปผลการเรียน 

 โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย หมายถึง โรงเรียนสังกดัส านักงาน

พนัธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย โดยมีส านักงานพนัธกิจการศึกษาของ

มูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรดูแลและควบคุม เป็นผูรั้บใบอนุญาตใหจ้ดัตั้งโรงเรียนตามพระราชบญัญติั

โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2525 
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แบบสัมภาษณ์ 

เร่ือง 

การประเมินความต้องการจ าเป็นเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาของครู

โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย 

…………………………………………………………..………………………………………… 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางของความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะการวัดและ

ประเมินการศึกษาของครูโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย  3 ด้านดังน้ี 1.

ดา้นความรู้ 2.ดา้นทกัษะ  3. ดา้นคุณลกัษณะ  

1. ความต้องการจ าเป็นในด้านที่ 1 ด้านความรู้ 

1.1 ท่านคิดว่าควรใชว้ิธีการหรือแนวทางใดในการแกไ้ขปัญหาดา้นความรู้ในการพฒันา

สมรรถนะการวดัและประเมินการศึกษาของครู เพราะเหตุใด 

 1.2 จากวธีิการหรือแนวทางในการแกไ้ขปัญหาดา้นความรู้ในการพฒันาสมรรถนะการวดั

และประเมินการศึกษาของครูท่านคิดวา่แนวทางใดมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะเหตุใด 

2. ความต้องการจ าเป็นในด้านที่ 2 ด้านทักษะ 

 2.1 ท่านคิดว่าควรใชว้ิธีการหรือแนวทางใดในการแก้ไขปัญหาดา้นทกัษะในการพฒันา

สมรรถนะการวดัและประเมินการศึกษาของครู เพราะเหตุใด 

 2.2 จากวธีิการหรือแนวทางในการแกไ้ขปัญหาดา้นทกัษะในการพฒันาสมรรถนะการวดั

และประเมินการศึกษาของครูท่านคิดวา่แนวทางใดมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะเหตุใด 

3. ความต้องการจ าเป็นในด้านที่ 3 ด้านคุณลักษณะ 

 3.1 ท่านคิดว่าควรใช้วิธีการหรือแนวทางใดในการแกไ้ขปัญหาดา้นคุณลักษณะในการ

พฒันาสมรรถนะการวดัและประเมินการศึกษาของครู เพราะเหตุใด 

 3.2 จากวิธีการหรือแนวทางในการแกไ้ขปัญหาดา้นคุณลกัษณะในการพฒันาสมรรถนะ

การวดัและประเมินการศึกษาของครูท่านคิดวา่แนวทางใดมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะเหตุใด 
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ตารางแสดงจ านวนประชากรสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานของโรงเรียนสังกดัส านักงานพันธกจิการศึกษา 

มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ปีการศึกษา 2559 

ช่ือโรงเรียน ขนาดโรงเรียน 
ประชากร 
(คน) 

1.กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั ใหญ่พิเศษ 477 
2.ปรินส์รอยแยลส์วทิยาลยั ใหญ่พิเศษ 477 
3.ดาราวทิยาลยั ใหญ่พิเศษ 430 
4.ศรีธรรมราชศึกษา ใหญ่พิเศษ 305 
5.วฒันาวทิยาลยั ใหญ่ 343 
6.อรุณประดิษฐ์วฒันาวทิยาลยั ใหญ่ 213 
7.รังษีวทิยา ใหญ่ 203 
8.ผดุงราษฎร์ ใหญ่ 119 
9.ตรังคริสเตียนศึกษา ใหญ่ 104 
10.เชียงรายวทิยาคม. ใหญ่ 167 
11.น่านคริสเตียนศึกษา กลาง 143 
12.อุดรคริสเตียนศึกษา กลาง 89 
13.กุญแจคริสเตียนวทิยา กลาง 78 
14.เชียงใหม่คริสเตียน กลาง 68 
15.สหบ ารุงวทิยา กลาง 58 
16.บ ารุงวทิยา เลก็ 65 
17.เจริญราษฎร์ เลก็ 52 
18.วชิชานารี เลก็ 49 
19.สุริยวงศ ์ เลก็ 45 
20.เคนเน็ตแมค็เคนซี เลก็ 41 
21.สัจจพิทยา เลก็ 38 
22.ปรินส์รอยแยลส์วทิยาลยั เลก็ 37 
23..สหคริสเตียนศึกษา เลก็ 35 
24.สืบนทีธรรม เลก็ 30 
25.ปกรณ์พิทยา เลก็ 25 
26.อุดรคริสเตียนศึกษา เลก็ 25 
27.สวา่งวทิยา เลก็ 19 

ท่ีมา:รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการสภาคริสตจกัรในประเทศไทยสมยัสามญั คร้ังท่ี 2/2015 

หมายเหตุ  โรงเรียนขนาดเล็กจ านวนนกัเรียน 100 - 1,000 คน  

  โรงเรียนขนาดกลาง จ านวนนกัเรียน 1001 - 2,500 คน  

  โรงเรียนขนาดใหญ่จ านวนนกัเรียน 2,501 - 5,000 คน      

  โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษจ านวนนกัเรียน 5,001 คนข้ึนไป 
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ประวัติผู้เขียน 

ประวตัิผู้เขยีน 
 

ช่ือ-สกลุ นางสาวจนัทิมา   จนัทรประสาท 

วัน เดือน ปี เกดิ 10 เมษายน 2510 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2533    ส าเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขารัฐศาสตร์  

        มหาวทิยาลยัรามค าแหง  

พ.ศ. 2557    ศึกษาต่อปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  

 สาขาวธีิวทิยาการวจิยัทางการศึกษา มหาวทิยาลยัศิลปากร   

 อ าเภอเมือง  จงัหวดันครปฐม 

ที่อยู่ปัจจุบัน 8/116  อินทรามระ 49  แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร   
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