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บทคัดย่อ 
  

การวิจัยครั้งนี ้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและประเมินระบบการประเมินการสอนของครู ตามแนวคิดการประเมิน
แบบร่วมมือรวมพลัง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารและครู ผลการวิจัยพบว่า การประเมินการสอน
โดยครูประเมินตนเอง การประเมินการสอนโดยเพื่อนครูประเมิน การประเมินการสอนโดยคณะกรรมการประเมิน และการ
ประเมินการสอนโดยผู้เรียนประเมิน พบว่าอยู่ในระดับดี  

 

ค าส าคัญ: การประเมินการสอน การประเมินแบบร่วมมือรวมพลัง  
 

ABSTRACT 
 

The purpose of this experimental research was: to develop and assess system of teacher’& 
teaching based on the collaborative evaluation approach. The research Instruments were The Interview 
of Administrator and The Interview of teacher. The finding revealed that  self assessment, peer 
assessment, committee assessment and student assessment were at a good level 
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บทน า 
การจะพัฒนาคนให้เกิดความเจริญรุ่งเรื่อง และ

น าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องพัฒนาคนให้มีความรู้  ความสามารถเสียก่อน 
การศึกษาจะท าให้เกิดการพัฒนา เมื่อคนมีความรู้ ก็จะ
สามารถพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน 
พระราชบัญญัติสภาครู และ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
2546 เป็นกฎหมายที่บัญญัติถึงครู ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้มี
บทบาทส าคัญต่อการจัดการศึกษาของชาติ จึงต้องเป็นผู้มี
ความรู้ ความสามารถและทักษะอย่างสูงในการประกอบ
วิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ การจัดการศึกษาก าหนดให้ 
สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและ ความถนัดของ
ผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ 
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และ
การประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา จัด
กิจกรรมให้ ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการ
ปฏิบัติ ให้คิดได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และเกิด การ
ใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสาน
สาระความรู้ต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้ง
ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ไว้ในทุกวิชา ส่งเสริมสนับสนุน ให้ครูสามารถจัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความ
สะดวกเพื่อให้เกิด การเรียนรู้และมีความรอบรู้ ทั้งนี้ครู
และผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น
ได้ทุก เวลา ทุกสถานท่ีมีการประสานความร่วมมือกับบิดา 
มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกัน
พัฒนาผู้เรียน (กระทรวงศึกษาธิการ.  2546: 12) [1] 

เป็นที่รู้กันว่าคนเราเกิดมาต้องมีการศึกษาเรียนรู้
ตั้ งแต่ ช้ันอนุบาล ประถมศึกษา มั ธยมศึกษา หรือ
อาชีวศึกษา ศึกษา ระดับปริญญาตรี โท เอก ซึ่งการที่จะ
พัฒนาคนให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนั้นบุคคลที่ส าคัญ
ที่สุดก็คือครู เพราะครูคือผู้ที่ให้ความรู้ ผู้ที่ถ่ายทอดความรู้ 

ผู้ที่ประสิทธิประสาทวิชา อบรมสั่งสอนความรู้ทั้งทางด้าน
ทฤษฎี และด้านปฏิบัติ ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างถ่อง
แท้  ซึ่ งครู ในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชน และวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา
เอกชน สังกัดส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน  สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการ
อาชีวศึกษาเอกชนให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานการเรี ยนการสอน ซึ่ งปฏิบัติ งานภายใต้
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 การบริหาร
และการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนให้มีฐานะเป็นนิติ
บุคคลและมีคณะกรรมการบริหาร เพื่อท าหน้าที่บริหาร
และจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนให้มีความเป็นอิสระโดยมี
การก ากับ ติดตาม การประเมินคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาเช่นเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ นอกจากนี้
เพื่อให้โรงเรียนเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดย
รัฐพร้อมสนับสนุนในด้านเงินอุดหนุน สิทธิประโยชน์อย่าง
อื่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านวิชาการ ให้แก่
สถานศึกษาเอกชน บทบาทของครูผู้สอน โดยการให้
การศึกษาที่มีคุณภาพแก่นักเรียน ให้ความรู้ทางวิชาชีพทั้งทาง
วิชาทฤษฎีและวิชาปฏิบัติ ตามหลักสูตร ในการจัดการเรียน
การสอนให้สามารถบรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรครูต้อง
แสดงบทบาทในการกระตุ้น แนะน า ตลอดจนช่วยเหลือ
นักเรียนให้เกิดการเรียนรู้และ พัฒนาผู้เรียนให้เกิดความเจริญ
งอกงามในทุกๆด้าน ซึ่งการที่ครูจะสามารถจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนให้ด าเนินไปถึ งจุดหมายนั้นต้องอาศัย
ความสามารถของครใูนการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

กา ร ที่ จ ะ รู้ ว่ า ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อน มี
ประสิทธิภาพหรือประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใดนั้น
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการประเมินผลการสอนของครู 
ทั้งนี้เพื่อที่ครูจะได้ทราบข้อบกพร่องของตนเองและน า
ข้อมูลที่ ได้มาปรับปรุงแก้ ไขในงานสอนของตนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมทั้งน าผลการประเมินการสอน
ไปพิจารณาถึงความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานด้วย 
สอดคล้องกับ บุญธรรม 
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กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2535) [2] ได้กล่าวว่าในการ
ประเมินการสอนของครูนั้นเป็นสิ่งที่ควรค านึงถึงได้แก่ 
แหล่งข้อมูลของการประเมิน วิธีการประเมิน ตลอดจน
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน โดยสิ่งต่างๆดังกล่าวมานี้
นับว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อคุณภาพของผลการ
ประเมินโดยเฉพาะเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินจะต้องมี
คุณภาพทั้งทางด้านความตรงและความเที่ยง อันเป็น
คุณลักษณะที่ส าคัญของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่ดีและมีคุณภาพ ประกอบกับปัญหาการประเมิน
การสอนของครูในปัจจุบัน ระบบยังไม่มีการประเมินที่
ชัดเจน ประกอบกับเกณฑ์ในการประเมินยังไม่ชัดเจน 
เพื่อให้การวิเคราะห์การประเมินการสอนของครูมีความ
ชัดเจน ตามแนวคิดการประเมินแบบร่วมมือรวมพลังเป็น
ปัจจุบันและเป็นไปตามเกณฑ์ที่จะพัฒนา ผู้วิจัยจึงได้จัดท า
เครื่องมือสัมภาษณ์ผู้บริหาร และเครื่องมือประเมินการ
สอนของครู เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้บริหาร ผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินการสอนของครู
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1) เพื่อพัฒนาระบบประเมินการสอนของครู ตาม

แนวคิดการประเมินแบบร่วมมือรวมพลัง  
2) เพื่อประเมินระบบการประเมินการสอนของครู 

ตามแนวคิดการประเมินแบบร่วมมือรวมพลัง 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ด้านประเมินการสอนของครูใช้ระบบการเรียน

การสอนของโรเบิร์ต เกลเซอร์กับการประเมินแบบร่วมมือ
ร วมพลั ง  คื อ  1) วั ตถุ ปร ะสงค์ ก า ร เ รี ยนการสอน              
2)พฤติกรรมผู้เรียนก่อนสอน 3)กระบวนการเรียนการสอน 
4)การประเมินผลการเรียนการสอน และข้อมูลย้อนกลับ
(ปรับปรุงการเรียนการสอน) โดยใช้ทฤษฎีการประเมิน
แบบร่วมมือรวมพลัง เลือกใช้ระบบการประเมินแบบ MCE 
model (Campos: 2008)  [3] คือ ระบุเหตุการณ์, 
อธิบายถึงความคาดหวัง สร้างความมุ่งมั่นร่วมกัน การ
สื่อสารแบบเปิดเผยที่น่าเชื่อถือได้ ส่งเสริมให้มีการปฏิบัตทิี่
มีประสิทธิภาพ และแนะแนวทางที่ควรปฏิบัติตามกับ

กรอบการพัฒนาให้เกิดการประเมินแบบร่วมมือรวมพลัง 
ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล (2545)  [4] การพัฒนาให้องค์กร
เกิดการประเมินแบบร่วมมือรวมพลังมี 4 ประการคือ 1. 
การสร้างความตระหนักในคุณค่าของการประเมินแบบ
ร่วมมือรวมพลัง 2. การสนับสนุนให้เกิดการประเมินแบบ
ร่วมมือรวมพลัง 3. การก ากับติดตามการประเมินแบบ
ร่วมมือรวมพลังและ 4.การให้ข้อมูลป้อนกลับ 

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ในสถานศึกษา

อาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 3 แห่ง 
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการพัฒนาและหาประสิทธิภาพ คู่มือ
หลักสูตรการประเมินการสอนของครูตามแนวคิดการ
ประเมินแบบร่วมมือรวมพลัง ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย
ของการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระบบการประเมินการ
สอนของครู ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูอาชีวศึกษา
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจ านวน 10 
โรง กลุ่มเป้าหมายน าหลักสูตรฝึกอบรมระบบการประเมิน
การสอนของครูไปทดลองใช้ (Try out) ได้แก่  ผู้บริหาร
ส ถ า น ศึ ก ษ า แ ล ะ ค รู อ า ชี ว ศึ ก ษ า เ อ ก ช น ใ น เ ข ต
ก รุ ง เ ทพ ม ห า น ค ร แ ล ะ ป ริ ม ณ ฑ ล จ า น วน 5 แ ห่ ง 
กลุ่มเป้าหมาย ขั้นน าไปใช้จริง ( Implement) ได้แก่
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูอาชีวศึกษาเอกชนในเขต
กรุ ง เ ทพมหานครและปริ มณฑล  จ า น วน  5 โ ร ง 
กลุ่มเป้าหมาย ขั้นติดตามผล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จ านวน 3 โรง การเก็บรวบรวมข้อมูล เริ่มเก็บ
ข้อมูลภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ถึง ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2557 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ 
1. แบบสัมภาษณ์ผู้บริหาร 
2. แบบประเมินครูสอนวิชาช่างอุตสาหกรรม โดย

มีรายละเอียดดังนี้ 
2.1 แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่ วน

ประมาณค่าที่แสดงความเหมาะสมของระบบการประเมิน
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การสอนของครู มี 5 ระดับ (Rating Scale) ในแต่ละ
รายการประเมินจะประกอบด้วยองค์ประกอบหลักและ
องค์ประกอบย่อยมากกว่า 1 ตัวในแต่ละองค์ประกอบย่อย
จะประกอบด้วยตัวช้ีวัดการประเมิน 5 ระดับ ซึ่งแต่ละ
ตัวช้ีวัดมีความหมายแตกต่างกัน  

2.2 รายการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ครูผู้สอนมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับคือ  

2.2.1 การประเมินการสอนโดยครูประเมิน
ตนเองจ านวน 13 ข้อ 

2.2.2 การประเมินการสอนของครูโดย
เพื่อนครูประเมินจ านวน 9 ข้อ  

2.2.3 การประเมินการสอนของครูโดย
คณะกรรมการประเมินจ านวน 27 ข้อ  

2.2.4 ประเมินการสอนของครูโดยผู้เรียน
จ านวน 9 ข้อ 

2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการ
ประเมินการสอนของครูจ านวน 9 ข้อ  

2.4 เกณฑ์น้ าหนักคะแนนของการสรุปผลการ
ประเมินการสอนของครูโดยผู้ประเมิน 4 ฝ่ายดังนี้  

2.4.1 โดยครูประเมินตนเองร้อยละ 10 
2.4.2 ประเมินโดยเพื่อนครูร้อยละ 20 
2.4.3 ประเมินโดยคณะกรรมการร้อยละ 40 
2.4.4 ประเมินโดยผู้เรียนร้อยละ 30 

2.5 การตัดสินผลการประเมิน ผู้ รับการ
ประเมินต้องได้รับการประเมินไม่ต่ ากว่าระดับดี หรือ 3.51 
ผู้ที่ได้คะแนนต่ ากว่าต้องเข้ารับการประเมินใหม่รอบสอง 

 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การประเมินระบบการประเมินการสอนของครูใช้ 

สถิติพื้นฐานได้แก่ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) การหาค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติการหา
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC : Item of Objective 

Congruence) แ ล ะ ก า ร ห า ค่ า ค ว า ม เ ช่ื อ มั่ น ใ ช้ วิ ธี
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Method)  

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ผลการประเมินหลักการประเมินการสอนของ

ครูแบบร่วมมือรวมพลังโดยผู้เช่ียวชาญ มีค่าเฉลี่ยรวมทุก
ด้านอยู่ในระดับดี 4.48  

2. ผลการประเมินขั้นตอนการประเมินการสอน
ของครูแบบร่วมมือรวมพลังโดยผู้เช่ียวชาญมี ค่าเฉลี่ยรวม
ทุกด้านอยู่ในระดับดีมาก 4.62  

3. ผลการประเมินแบบประเมินการสอนของครู
แบบร่วมมือรวมพลังโดยผู้เชี่ยวชาญ มีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน
อยู่ในระดับดีมาก 4.67  

4. ผลการน าระบบการประเมินการสอนของครู
ตามแนวคิดการประเมินแบบร่วมมือรวมพลังไปทดลองใช้ 
(Try Out) มีดังนี ้

4.1 ด้านครูประเมินตนเอง ผลการประเมิน
การสอนของครูในภาพ มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับดี 4.14 
มีค่าความเช่ือมั่น 0.665 

4.2 ด้านเพื่อนครูประเมิน ผลการประเมินการ
สอนของครูในภาพ มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับดี4.21 มีค่า
ความเชื่อมั่น 0.831 

4.3 ด้านคณะกรรมการประเมิน ผลการ
ประเมินการสอนของครูในภาพ มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับ
ดี 4.14 มีค่าความเช่ือมั่น 0.821 

4.4 ด้านผู้เรียนประเมิน ผลการประเมินการ
สอนของครูในภาพ มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับดี 3.93 มีค่า
ความเชื่อมั่น 0.829 

4.5 ผลของความพึงพอใจต่อการประเมินการ
สอนของครูในภาพเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับดี 3.96 มีค่าความ
เชื่อมั่น 0.863 
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แผนภูมิที่ 1  ระบบการประเมินการสอนของครู ตามแนวคิดการประเมนิแบบร่วมมือรวมพลัง  (กมลภพ แกว้ศร:ี 2558) [5] 

กลไกควบคมุ (Control)  การประเมินแบบ

อภิมาน (Meta Evaluation) 

ตัวป้อน 

(Input) 

ผลลัพธ์ 

(Outcomes) 

1.การจัดการเรียนการสอน 

1.1 คร ู

1.2 ผู้เรียน 

1.3 กิจกรรมการเรียนการสอนของ

เกลเซอร์(Glaser)ใช้การประเมิน

แบบร่วมมือรวมพลัง 

2. พร.บ. 

2.1 พระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ 

2.2 พระราชบัญญัติสภาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

2.3 พระราชบัญญัติการศึกษา

เอกชน 

3.ผู้ประเมินผลการสอน 

3.1 ครูประเมินตนเอง 

3.2 เพื่อนครูประเมินครู 

3.3 คณะกรรมการประเมินครู 

3.4 ผู้เรียนประเมินครู 

 

 

 

         Follow                                        Clarify 

      G4+T4                                                      G4+T4 

 

      Encourage                                 Est    Establish 

        G4+T4                            G4+T4 

                          Ensure 

                         G4+T4  

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมิน

การสอนของ

ครูที่ผู้ เข้าอบรม

เกิดการเรียนรู้

และมี

ประสทิธิภาพ

และผลสมัฤทธ์ิ

ตามเกณฑ์

ที่ตัง้ไว้ภาค

ทฤษฏีและ

ภาคปฏิบตัิ 

- ผลที่เกิดกับ

นกัเรียน 

- ผลที่เกิดกบั

ครู/ผู้บริหาร

สถานศกึษา 

- ผลที่เกิดกบั

สถาบนัโรงเรียน

อาชีวศกึษา 

วิทยาลยั

อาชีวศกึษา 

วิทยาลยั

เทคโนโลยี 

 

ข้อมลูย้อนกลบัเพื่อการปรับปรุงและพฒันา 

(Feedback) 

ระบบการประเมิน 

1.G4 หมายถึง กจิกรรมการเรียนการสอนของเกลเซอร์(Glaser)ใช้การประเมิน

แบบร่วมมือรวมพลงั ประกอบด้วย 1.วัตถุประสงค์การเรียนการสอน 2.

พฤติกรรมผูเ้รียนกอ่นเรียน 3.กระบวนการเรียนการสอน และ 4.การ

ประเมินผลการเรียนการสอน และข้อมลูย้อนกลับ(ปรบัปรุงการเรียนการสอน) 

2.T4 หมายถึง กรอบการพฒันาใหเ้กิดการประเมินร่วมมอืรวมพลัง (ทิพฆัมพร

,2545) ประกอบด้วย 1.การสร้างความตระหนักในคุณค่าการประเมิน 

2.การก ากบัติดตามประเมินผลร่วมมือรวมพลงั 3.ให้ข้อมลูยอ้นกลบัเพื่อให้

องค์กรประเมินและ 4.การสนับสนุนใหเ้กิดการประเมินแบบร่วมมือรวมพลงั 

Planning    Executing 

MCE 
Reporting 

 

Identify        

G4+T4 

 

กระบวนการ 

(Process) 
 

ผลผลติ 

(Product) 
 

คู่มือการใช้

ระบบประเมิน 
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ตารางที่ 3  สรุปผลการประเมินการสอนของครูใน
ภาพรวมทั้งหมด  

N TW FE PE TE T TOTAL C 

1 4.62 4.27 4.03 3.81 4.18 3.80 ดี 

2 4.08 4.29 4.03 4.05 4.11 3.86 ดี 

3 4.50 4.35 4.06 3.93 4.21 3.66 ดี 

4 3.29 4.29 4.02 3.84 3.86 4.00 ดี 

5 4.08 3.32 4.05 3.92 4.09 4.20 ดี 

6 3.45 4.26 3.99 3.94 3.91 3.73 ดี 

7 4.62 4.32 4.02 3.92 4.22 4.06 ดี 

8 4.33 4.26 4.22 3.91 4.18 3.66 ดี 

9 3.79 4.27 4.26 3.95 4.06 3.73 ดี 

10 3.83 4.30 4.19 3.86 4.04 3.66 ดี 

11 4.25 4.26 4.21 3.87 4.14 4.33 ดี 

12 4.62 4.29 4.20 3.92 4.25 4.26 ดี 

13 4.33 4.32 4.19 3.95 4.19 4.20 ดี 

14 4.20 4.26 4.12 4.06 4.16 4.13 ดี 

15 4.12 4.32 4.29 3.97 4.17 4.06 ดี 

16 4.58 4.26 4.28 3.96 4.27 4.13 ดี 

17 3.95 4.27 4.29 4.01 4.13 4.00 ดี 

18 3.95 4.30 4.22 4.03 4.12 3.86 ดี 

T. 4.14 4.28 4.14 3.93 4.12 3.96 ดี 

 

หมายเหตุ N = คนที ่TW =ครูประเมินตนอง FE= เพื่อนครูประเมิน  
PE=คณะกรรมการประเมิน TE= ผู้ เรียนประเมิน T= ผลรวม
คะแนนเฉลี่ย TOTAL ผลรวมคะแนนความพึงพอใจ C= เกณฑ์การ
ประเมิน 
 

จากค่าความสอดคล้องของผู้เช่ียวชาญวิเคราะห์ความ
แม่นตรงเชิงเนื้อหาโดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง ของครูคนที่ 1
ระหว่างแบบประเมินการสอนของครูโดยครูประเมินตนเอง มี
ค่าเฉลี่ย 4.14 แบบประเมินการสอนของครูโดยเพื่อนครู
ประเมิน มีค่าเฉลี่ย 4.28 แบบประเมินการสอนของครูโดย
คณะกรรมการประเมิน มีค่าเฉลี่ย 4.14 แบบประเมินการ
สอนของครูโดยผู้เรียนประเมิน มีค่าเฉลี่ย3.93 แบบประเมิน
การสอนของครูแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการประเมิน
การสอนของครูประเมิน มีค่าเฉลี่ย 3.96 แบบสรุปผลการ
ประเมิน ตารางสรุปผลการประเมินการสอนของครูใน
ภาพรวมทั้งหมด พบว่า จากการประเมินครูผู้สอนทั้งหมด 18 
ท่านโดยใช้วิธีการประเมินท้ัง 4 แบบ ในภาพรวมทั้งหมดมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.62 ในครูคนที่ 1,7 

และ 12 รองลงมาอยู่ในระดับดีมากมีค่าเฉลี่ย 4.58 ในครูคน

ที่ 16 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีครูที่มีคะแนนต่ ากว่า

ระดับดี หรือต่ ากว่า 3.51ในด้านครูประเมินตนเอง มีค่าเฉลี่ย 
3.29 ในครูคนท่ี 4 และ 3.45 ในครูคนท่ี 6 เมื่อพิจารณาใน

ภาพรวมทั้งหมด ครูทั้ง 18 คนผ่านการประเมินในระดับดี คือ
สูงกว่า 3.51  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยมีประเด็นที่น่าสนใจบางประการที่

ควรน ามาอภิปรายดังนี้ 
1. ประเมินการสอนของครูโดยครูประเมินตนเอง ผลจาก

การ Try out พบว่าในการประเมินการสอนของครู 18 คนใน
ภาพรวมมีครูที่ได้คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับดีหรือต่ ากว่า 3.51 
อยู่ 2 คนคือ 3.29 และ 3.49 เป็นเพราะครูประเมินตนเองต่ ากว่า
ความเป็นจริงในบางเรื่อง แต่จ าเป็นที่ครูจะต้องประเมินตนเอง
ก่อนให้ผู้ อื่ นเข้ ามาประเมิน สอดคล้องกับแนวคิดของ 
Mclaughlin and Pfeifer (1988:218) [6]  รวมทั้ง Simpson 
(2009)  [7] กล่าวว่าครูควรจะเป็นผู้ประเมินตนเองเพื่อที่จะได้
รู้จักตนเองมากยิ่งขึ้น 

2. ประเมินการสอนของครูโดยเพื่อนครูประเมิน 
พบว่าในภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับดี  4.28 ใน
รายข้อพบว่าครูสร้างสื่อการสอนโดยยึดหลักประหยัดและ
ใช้งานได้จริง 3.83 สื่อการเรียนการสอนเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะ
ให้กระบวนการสอนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
สอดคล้องกับ ธ ารง บัวศรี(2542) [8] กล่าวสรุปได้ว่าสื่อ
การเรียนการสอนจะเป็นสิ่งท่ีช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ตามจุดประสงค์ของการเรียนการ
สอน 

3. ประเมินการสอนโดยคณะกรรมการประเมินพบว่า ใน
ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี 4.14 ด้านเตรียมการสอน พบว่าการ
เตรียมเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ตรงกับจุดประสงค์การสอน 
3.66 ผู้ประเมินมองว่าครูเตรียมเครื่องมือวัดไม่ตรง ด้านผู้สอนที่
มีต่อผู้เรียนก่อนสอน แบบสัมภาษณ์ภูมิหลังกับการสร้าง
ความคุ้นเคยผู้เรียนก่อนสอน การทดสอบความรู้พื้นฐานของ
ผู้เรียนก่อนสอน 3.66และการประเมินผู้เรียนก่อนสอน ซึ่งครู
ส่วนมากยังขาดตรงจุดนี้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ตุ๊ จงรัก 
(2545: บทคัดย่อ) [9] ได้ท าการศึกษาเรื่อง กระบวนการวัดและ
ประเมินผลการเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา วิธีการประเมินผล
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การเรียนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน พบว่าครูส่วนใหญ่
ปฏิบัติไม่สอดคล้องกับหลักการประเมินการเรียน กล่าวคือครูไม่
ตรวจสอบความรู้และทักษะพื้นฐานของนักเรียนก่อนสอนเนื้อหา
หรือบทเรียนใหม ่

4. ประเมินการสอนโดยผู้เรียนประเมินพบว่าใน
ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี  3.93 ส่วนในด้านรายข้อพบว่าครู
จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 3.57 ผู้ประเมินพูด
ถึงประสิทธิภาพการสอนของครู ซึ้งสอดคล้องกับ ปานทิพย์ 
เรืองอร่าม (2551) [10] มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการสอน
ที่ดีมีประสิทธิภาพควรประกอบด้วย จุดมุ่งหมายการสอน วิธี
สอน จิตวิทยาผู้สอน สื่อการสอนและการวัดผล 
  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะสถานศึกษาอาชีวะศึกษา

เอกชน ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะให้มีการศึกษาในส่วนของสถาบัน
อาชีวะศึกษาของรัฐบาลจะได้น ามาเปรียบเทียบกัน 

2. การประเมินการสอนของครูนับว่าเป็นสิ่งส าคัญ
และมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการประเมิน
การสอนของครูในระดับอื่นๆนอกเหนือจากสถานศึกษา
อาชีวะศึกษาแต่ควรจะมีการท าวิจัยในส่วนของ การศึกษา
ขั้ นพื้ นฐานและการศึ กษา ในระดับปริญญาตรี ใน
มหาวิทยาลัยด้วย 
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