
 

 

ช่ือผลงาน รปูแบบการประเมนิผลเพื่อการเรยีนรูด้ว้ยการประเมนิเสรมิพลงั 
ส าหรบัครใูนโรงเรยีน สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษานครราชสมีา เขต 5 
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บทคดัย่อ 

การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยัและพฒันา มวีตัถุประสงคเ์พื่อ  1) ศกึษาปญัหา สภาพ 
และความตอ้งการในการประเมนิผลเพื่อการเรยีนรูข้องคร ู2) สรา้งรปูแบบการประเมนิผล 
เพื่อการเรยีนรูด้ว้ยการประเมนิเสรมิพลงัส าหรบัคร ู3) ทดลองใชร้ปูแบบการประเมนิผล 
เพื่อการเรยีนรูด้ว้ยการประเมนิเสรมิพลงัส าหรบัครู 4) เพื่อประเมนิรปูแบบการประเมนิผล 
เพื่อการเรยีนรูด้ว้ยการประเมนิเสรมิพลงั โดยศกึษากบัครคูณติศาสตร ์ในโรงเรยีน  
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา เขต 5 มวีธิดี าเนินการ 4 ขัน้ตอน
ดงันี้ ข ัน้ตอนที ่1  ศกึษาปญัหา สภาพและความตอ้งการในการประเมนิผลเพื่อการเรยีนรู้ 
ของคร ูกลุ่มตวัอย่าง  กลุ่มแรกเป็นครคูณติศาสตร ์ จ านวน 181 คน ไดม้าจากการสุ่มตามระดบัชัน้ 
(Stratified Random Sampling)  เครือ่งมอืเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
(Rating Scale) และกลุ่มทีส่อง เป็นครคูณติศาสตร ์จ านวน 15 คน ใชว้ธิเีกบ็รวบรวมขอ้มลู 
จากการสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มลู ไดแ้ก่ ศกึษานิเทศก ์จ านวน 2 คนและผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
จ านวน 6 คน ใชว้ธิเีกบ็รวบรวมขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ และ นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1-6  
จ านวน 60 คนโดยเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  ใชว้ธิเีกบ็รวบรวมขอ้มลู 
จากการสนทนากลุ่ม (Focus group)  ขัน้ตอนที ่2  สรา้งรปูแบบการประเมนิผลเพื่อการเรยีนรู้
ดว้ยการประเมนิเสรมิพลงัส าหรบัคร ูผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 8 คน โดยเลอืกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling)  เครือ่งมอืไดแ้ก่ รปูแบบการประเมนิผลเพื่อการเรยีนรูด้ว้ยการประเมนิ
เสรมิพลงัส าหรบัคร ูใชว้ธิเีกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยสมัมนาองิผูเ้ชีย่วชาญ (Connoisseurship)  
ขัน้ตอนที ่3  ทดลองใชร้ปูแบบการประเมนิผลเพื่อการเรยีนรูด้ว้ยการประเมนิเสรมิพลงัส าหรบัครู 
กลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มที่1 ไดแ้ก่ ครคูณติศาสตร ์จ านวน 24 คน ไดม้าจากการสุ่มตามระดบัชัน้ 
ชนิดไมเ่ป็นสดัส่วน (Disproportional Stratified Random Sampling) กลุ่มที ่2 ไดแ้ก่ นกัเรยีน
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 1 - 6 ไดม้าจากการเรยีนกบัครใูนกลุ่มทดลอง จ านวน 408 คน โดยสุ่ม
แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครือ่งมอืทีใ่ชไ้ดแ้ก่ รปูแบบการประเมนิผล 
เพื่อการเรยีนรูด้ว้ยการประเมนิเสรมิพลงั แบบประเมนิมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั  
(Rating Scale) ขัน้ตอนที ่4  ประเมนิรปูแบบการประเมนิผลเพื่อการเรยีนรูด้ว้ยการประเมนิ
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เสรมิพลงั กลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน โดยสุ่มตามระดบัชัน้ชนิดไมเ่ป็นสดัส่วน (Disproportional 
Stratified Random Sampling) เครือ่งมอืเป็นแบบประเมนิ ความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได ้
ความเหมาะสม และความถูกตอ้ง การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณใช ้ค่าเฉลีย่ (X ) ค่าส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน (S.D.) และสถติทิดสอบค่าท ี(t-test) การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคุณภาพ ไดแ้ก่ วเิคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis)  ฉนัทามต ิ(Consensus) และการสรปุอุปนยั (Induction Analysis) 

ผลการวจิยัพบว่า 
1.  ครมูปีญัหาในการท าความเขา้ใจการประเมนิผลเพื่อการเรยีนรู ้ไมต่ระหนกัถงึ 

การประเมนิก่อนเรยีน ระหว่างเรยีน เน้นเฉพาะการประเมนิผลสรุป ไมน่ าผลการประเมนิมาใช้
ประโยชน์เพื่อการปรบัปรงุการจดัการเรยีนการสอน ขาดขวญัก าลงัใจในเชงิวชิาการ ขาดพลงั
แรงจงูใจในการขบัเคลื่อนเชงิวชิาการ ขาดการคน้ควา้หาความรูเ้พิม่เตมิในดา้นการประเมนิผล 
และการใชผ้ลการประเมนิใหเ้ป็นประโยชน์ เน้นการสอนและตวิเพื่อท าคะแนนโอเน็ตใหผ้่านเกณฑ ์
ขาดการประเมนิกระบวนการ สภาพการปฏบิตังิานการประเมนิผลเพื่อการเรยีนรูอ้ยูใ่นระดบั
ปานกลาง ความตอ้งการการประเมนิผลเพื่อการเรยีนรูอ้ยู่ในระดบัมากทีสุ่ด และครมูคีวามตอ้งการ
ประเมนิผลเพื่อการเรยีนรู ้สูงกว่าเกณฑร์อ้ยละ 70  อยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

2.  รปูแบบการประเมนิผลเพื่อการเรยีนรูด้ว้ยการประเมนิเสรมิพลงัส าหรบัคร ู
ประกอบดว้ยแผนภาพความสมัพนัธร์ะหว่างการประเมนิผลเพื่อการเรยีนรูก้บัการประเมนิเสรมิ
พลงัคร ูโดยการประเมนิผลเพื่อการเรยีนรูม้ขี ัน้วางแผน ขัน้ประเมนิระหว่างด าเนินการสอน 
ประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ประเมนิส ารวจรู ้ประเมนิกระตุ้นความคดิ และประเมนิสะทอ้น
ผล ขัน้สรปุเพื่อน าผลการประเมนิไปปรบัปรงุ ควบคู่ไปกบัการประเมนิเสรมิพลงัคร ูโดยครู
พฒันาตนเองปฏบิตัติามขัน้ตอน 1) วเิคราะหท์บทวนภาพงาน 2) ก าหนดเป้าหมาย 3) คดัสรร
กจิกรรม 4) พฒันาแผนการจดัการเรยีนรู ้และ 5) ประเมนิความส าเรจ็ผูเ้ชีย่วชาญ มฉีนัทามติ
ว่ารปูแบบถูกตอ้งและเหมาะสม 

3.  ผลการทดลองใชร้ปูแบบมกีารประเมนิ ดา้นการวางแผน ดา้นกระบวนการ  
ดา้นผลผลติ อยูใ่นระดบัมาก และดา้นผลลพัธค์รมูคีวามพงึพอใจในระดบัมากทีสุ่ดและนกัเรยีน
มคีวามพงึพอใจในระดบัมากสงูกว่าเกณฑร์อ้ยละ 70 อยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

4.  ผลการประเมนิรปูแบบการประเมนิผลเพื่อการเรยีนรูด้ว้ยการประเมนิเสรมิพลงั 
ความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และความถูกตอ้ง อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น
และสงูกว่าเกณฑร์อ้ยละ 70 อยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05   
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Abstract 
This research aims to develop 1) study of the problems, conditions, and 

teachers’ needs in learning evaluation, 2) create the teachers’ assessment models, 3) 
use the assessment models, and 4) evaluate the assessment model for learning by 
using empowerment evaluation for specifically math teachers under Nakhon 
Ratchasima Primary Educational Service Area Office 5.  There are 4 steps as follows: 
Step 1: Examine the problems, conditions, and teachers' needs in the learning 
assessment.  Sample of the group were used: The first group was consisted of 181 
mathematics teachers who were stratified by random sampling to answer the 
questionnaire; The second group were 15 mathematics teachers; 2 supervisors and 6 
school directors, and 60 students in Prathomsuksa 1-6; who were in the focus groups 
and were questioned by purposive sampling.  Step 2: Create a learning assessment 
model with teacher empowerment evaluation by 8 experts. Connoisseurship assesses 
the model’s validity and appropriateness. Step 3: Evaluate the learning model, the 
sample group of 24 mathematics teachers were used as this step, they were randomly 
assigned by the Disproportional Stratified Random Sampling.  The second one was the 
experimental group that consisted of 408 students by using Cluster Random Sampling.  
Step 4: Evaluating the assessment model contained 30 students using randomly 
selected by Disproportional Stratified Random.  The appropriateness, and accuracy 
quantitative data analysis were used by mean ( X ), standard deviation (SD) and t-test.  
Qualitative data analysis includes content analysis and induction analysis. 

The research found that: 
1.  The teachers had difficulty understanding the evaluation for learning.   

The results of the evaluation are not used to improve the teaching and learning, also 
lack of academic morale and motivation to drive academically.  On the other hand, it 
was emphasized in teaching and tutoring to score the O-NET to pass the criteria.  The 
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performance of learning evaluation was at a moderate level.  Needs assessment for 
learning was at the highest level.  Thus, teachers need the evaluation for learning 
higher than 70% at .05 level of significance. 

2.  The evaluation model consisted of a diagram of the relationship between 
learning assessment and teacher empowerment assessment.  It includes planning, 
analyzing, designing and defining, evaluating methods, analysis and criteria for self-
assessment.  The teacher assesses the students about knowledge assessment, 
stimulate critical thinking assessment and reflective assessment, then improves the 
management of the next teaching.  It is intended to motivate teachers’ evaluation by 
self-development, which follow the procedure as 1) analyzing the work, 2) targeting, 3) 
selecting activities, 4) Developing a learning management plan, and 5) achieving the 
dimensions, tasks, dimensions, processes, and dimensions, which suitability of experts 
have a consensus for the correct and appropriate format. 

3.  The results of the evaluation form were divided as planning and producing 
were at a high level.  As a result, the teachers and students were most satisfied. 

4.  Evaluation results of learning assessment model revealed that the 
usefulness, feasibility, appropriateness, and accuracy were at high level and over 70 
percentage which a statistically significant difference at.05 level. 
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