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บทคัดย่อ
การวิจยั มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาสภาพปั จจุบนั และสภาพปั ญหาการประเมินการเรี ยนรู ้ของครู ช่าง
อุตสาหกรรม สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา และ2)พัฒ นารู ป แบบการพัฒ นาสมรรถนะการ
ประเมินการเรี ยนรู ้ของครู ช่างอุตสาหกรรม สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา โดยใช้การวิจยั แบบ
ร่ วมมือรวมพลัง แหล่งข้อมูลระยะที่ 1 ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร จานวน 5 คน และครู ช่างอุตสาหกรรม จานวน 400 คน
แหล่งข้อ มูล ระยะที่ 2 ได้แ ก่ ผูเ้ ชี่ ยวชาญ ผูบ้ ริ ห าร ครู ช่างอุต สาหกรรม และฝ่ ายวิช าการ จานวน 27 คน เก็ บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบบันทึ ก วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้
1. สภาพปั จจุบนั การประเมินการเรี ยนรู ้ มี 6 ด้าน ได้แก่ 1) การกาหนดจุดประสงค์ 2) การกาหนดภาระ
งาน 3) การออกแบบ 4) การดาเนิ นการ 5) การให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ และ6) การนาผลการประเมินไปใช้ และส่ วน
สภาพปั ญหาการประเมินการเรี ยนรู ้มี 7 ด้าน ได้แก่ 1) ภาพรวม 2) การกาหนดจุดประสงค์ 3) การกาหนดภาระงาน
4) การออกแบบ 5) การดาเนินการ 6) การให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ และ7) การนาผลการประเมินไปใช้
2. ผลการพัฒนารู ปแบบ พบว่า รู ปแบบมีลกั ษณะเป็ นแผนภูมิโครงสร้างที่แสดงถึงกระบวนการในการ
พัฒนาสมรรถนะการประเมินการเรี ยนรู ้ของครู ช่างอุตสาหกรรม มี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์
บทบาทของผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้อง กระบวนการพัฒนาสมรรถนะ การวัดและประเมินผล และปั จจัยและเงื่อนไขของ
ความสาเร็ จ
คาสาคัญ: การประเมินการเรี ยนรู ้, ครู ช่างอุตสาหกรรม, สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, การวิจยั แบบร่ วมมือ
รวมพลัง
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Abstract
The purposes of this research were 1) to explore the current condition and problems about learning
assessment of industrial teachers under the Office of the Vocational Education Commission and 2) develop the
model for learning assessment of industrial teachers under the Office of the Vocational Education Commission
by using the collaborative research. The first set of data was from 5 administrators and 400 industrial teachers.
The second set of data was from 27 experts, administrators, industrial teachers, and academic administration
staff. The research instruments were questionnaire, interview, and record form for development model. The data
were analyzed by using frequency, percentage, and content analysis. The research findings are shown below.
1. The current condition can be divided into 6 aspects: 1) determining purposes, 2) assigning workload,
3) designing, 4) operating, 5) giving feedback, and 6) using assessment results. Regarding the problems about the
learning assessment, there were 7 aspects: 1) overview, 2) determining purposes, 3) assigning workload, 4) designing,
5) operating, 6) giving feedback, and 7) using assessment results.
2. Regarding the development of model, it was found that the pattern of the model was a structural chart that
showed the process of developing competency in learning assessment of industrial teachers. There were 6
components: principles, objectives, roles of stakeholders, competency development process, measurement and
evaluation, and factors and conditions of success.
Keywords: Learning assessment, Industrial teachers, The Office of the Vocational Education Commission,
The Collaborative Research.
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ความสาคัญและปัญหาการวิจยั
การวัดและประเมินผลการศึ กษาเป็ นสมรรถนะหนึ่ งที่ ช่วยให้ครู ได้ขอ้ มูลสารสนเทศที่ จะนาไป
ปรับเปลี่ยนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนซึ่ งสะท้อนให้เห็นคุณภาพของครู ในการส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยน
เกิ ดการพัฒ นาการเรี ยนรู ้ อ ย่างเต็มศักยภาพซึ่ งการวัดและประเมิ นการเรี ยนรู ้ ถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของการ
จัดการเรี ยนการสอนที่ ครู ผสู ้ อนต้องดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ องทั้งก่อน ระหว่าง และหลังเสร็ จสิ้ นกิ จกรรม
การเรี ยนการสอนเพื่อให้ได้สารสนเทศนาไปสู่การปรับปรุ งการเรี ยนการสอนซึ่ งการประเมินการเรี ยนรู ้ที่ดี
จะสะท้อนคุณภาพของครู วา่ มีคุณภาพหรื อไม่ สามารถพัฒนาความรู ้ให้เกิดขึ้นแก่ผเู ้ รี ยนได้หรื อไม่ รวมถึง
ได้ส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนเกิ ด การพัฒ นาการเรี ยนรู ้ ได้อย่างเต็มศักยภาพ (ศิ ริชัย กาญจนวาสี , 2546; ส านัก
วิช าการและมาตรฐานการศึ กษา, 2553; และสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา, 2556) และจาก
การศึกษาเอกสารการรายงานผลการทดสอบการวัดสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผล ปี 2558 พบว่ามี
ครู เข้ารับการทดสอบสมรรถนะการวัดและประเมินผลจากทัว่ ประเทศ สอบผ่านเกณฑ์เพียงร้อยละ 6.67
(สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ, 2558) สะท้อนให้เห็นว่าครู ยงั มีปัญหาด้านการวัดและประเมินผล
การเรี ยนรู ้สอดคล้องสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา (2560) ที่กล่าวว่าครู ช่างอุตสาหกรรมยังขาด
ความรู ้ ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ การออกแบบการประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ ใ ห้ ส อดคล้อ งกับ มาตรฐานการ
อาชี วศึกษาทักษะการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ การสร้างเครื่ องมือในการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
ประเภทต่ าง ๆ รวมถึ งกระบวนการวัดและประเมิ นผลและประเมิ นผลตามสภาพจริ งที่ ส อดคล้องกับ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา และสมรรถนะในรายวิชา
ครู ผสู ้ อนสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมเป็ นบุคคลที่มีบทบาทสาคัญในการสร้าง และผลิตแรงงานที่
มีความรู ้ความสามารถทั้งเชิ งวิชาการ และวิชาชี พ มีความรู ้ ทักษะ และสมรรถนะในการประกอบอาชี พ
เป็ นกาลังคนฐานความรู ้ช่างเทคนิ คที่มีผีมือ ปฏิบตั ิงานได้อย่างเต็มศักยภาพ ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดโลก และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (กระทรวงศึ กษาธิ การ, 2557) จากนโยบาย
ของรัฐบาลที่ ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาครู ให้มีคุณภาพ โดยมีท้ งั การจัดตั้งชมรมสมาคมเป็ นเครื อข่าย
การพัฒ นาวิชาชี พ การประชุ มสัมมนาเครื อข่ ายผูป้ ระกอบวิชาชี พ ครู และบุ คลากรทางการศึ กษา จัดทา
แผนกลยุทธ์การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา แผนปฏิบตั ิการประจาปี ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา และการอบรมส่ วนใหญ่เป็ นการฟังบรรยายมากกว่าการฝึ กปฏิบตั ิ
รวมทั้งยังขาดระบบติดตาม และสนับสนุนให้มีการนาความรู ้ไปใช้จึงทาให้การอบรมสิ้ นสุ ดเพียงขั้นตอน
การสร้างและถ่ายทอดความรู ้แต่ไปไม่ถึงขั้นตอนการนาความรู ้ไปปฏิ บตั ิ การฝึ กปฏิ บตั ิ และการทบทวน
แลกเปลี่ยนเพื่อแก้ปัญหาจากการปฏิบตั ิ
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การแสวงหาแนวทางใหม่ ใ นการพัฒ นาครู แ ละผู ้บ ริ หารที่ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพและคุ ้ม ค่ า กับ
งบประมาณในการลงทุนครู ไม่ทิ้งชั้นเรี ยน หรื องดการเรี ยนการสอนเพื่อมาเข้าอบรมพัฒนาตนเอง โดยที่
การวิจยั แบบร่ วมมื อรวมพลัง (Collaborative Research) เป็ นกระบวนการการทางานร่ วมกันของนักวิจยั
และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการวิจยั เช่น การทางานร่ วมกัน การวางแผน การนาแผน
ไปปฏิบตั ิ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล การให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ โดยมีการพบปะพูดคุย และ
ประชุมร่ วมกันตลอดกระบวนการวิจยั เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายร่ วมกัน
จากความสาคัญที่ กล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั เป็ นอาจารย์ผสู ้ อนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุ ว รรณภู มิ ได้เล็ ง เห็ น ถึ ง ความส าคัญ ของการพัฒ นารู ป แบบการประเมิ น การเรี ยนรู ้ ข องครู ช่ า ง
อุตสาหกรรมสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา โดยใช้การวิจยั แบบร่ วมมือรวมพลัง เพื่อให้
ได้สารสนเทศที่สะท้อนสภาพปั จจุบนั การปฏิบตั ิงาน และสภาพปัญหาเกี่ยวกับการประเมินการเรี ยนรู ้ของ
ครู ช่างอุตสาหกรรมซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาครู ในระดับอาชี วศึกษา รวมถึงได้รูปแบบการ
พัฒ นาสมรรถนะการประเมิ นการเรี ยนรู ้ ของครู ช่ างอุต สาหกรรม สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชี วศึ กษา โดยใช้การวิจยั แบบร่ วมมือรวมพลัง ที่ มีระเบี ยบแบบแผนชัดเจน สามารถปฏิ บตั ิงานได้จริ ง
สอดคล้องกับการปฏิบตั ิงานประจา

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่ อศึ กษาสภาพปั จจุ บนั และสภาพปั ญ หาการประเมิ นการเรี ยนรู ้ ของครู ช่ างอุตสาหกรรม
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. เพื่อพัฒนารู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการประเมินการเรี ยนรู ้ของครู ช่างอุตสาหกรรม สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยใช้การวิจยั แบบร่ วมมือรวมพลัง

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึ กษาจากเอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับการประเมินการเรี ยนรู ้การพัฒนา
สมรรถนะการวิจยั แบบร่ วมมื อรวมพลัง มาพัฒ นาเป็ นกรอบการพัฒ นาสมรรถนะครู ช่างอุตสาหกรรม
โดยศึ กษาสภาพปั จจุบนั และสภาพปั ญหาการประเมินการเรี ยนรู ้มาสังเคราะห์เพื่อให้ได้กรอบการพัฒนา
รู ป แบบการพั ฒ นาสมรรถนะการประเมิ น การเรี ยนรู ้ ข องครู ช่ า งอุ ต สาหกรรมสั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชี วศึกษา โดยใช้การวิจยั แบบร่ วมมือรวมพลัง ซึ่ งเน้นให้เกิด 3 ลักษณะคือการมีส่วน
ร่ วม การสร้ างปฏิ สั ม พัน ธ์ หรื อ ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่างกัน และการให้ข ้อมู ล ป้ อนกลับ เพื่ อให้บ รรลุ
เป้ าหมายร่ วมกันในการพัฒนาสมรรถนะการประเมินการเรี ยนรู ้ (Ladwig, 1991; Carol Costley, Geoffrey
Elliott & Paul Gibbs, 2013)
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แนวคิดพื้นฐาน
นโยบาย ทฤษฎี, หลักการ, เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดพื้นฐาน
สมรรถนะ, การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้, การประเมินผลการเรี ยนรู้ , การพัฒนา
สมรรถนะครู , แนวคิดการร่ วมมือรวมพลัง และการวิจยั แบบร่ วมมือรวมพลัง

สภาพปั จจุบนั การประเมินการเรี ยนรู ้
ของครู ช่างอุตสาหกรรม

สภาพปั ญหาการประเมินการเรี ยนรู ้
ของครู ช่างอุตสาหกรรม

รู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการประเมินการเรี ยนรู ้ ของครู ช่างอุตสาหกรรม
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยใช้การวิจยั แบบร่ วมมือรวมพลัง
(หลักการและเหตุผล, วัตถุประสงค์, บทบาทผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง, กระบวนการพัฒนา, การวัดและประเมินผล,
ปัจจัยและเงื่อนไขความสาเร็ จ)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

ระเบียบวิธีวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั และพัฒนา (Research and Development) ซึ่ งในการดาเนิ นการวิจยั ใน
ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการเป็ น 2 ระยะ มีรายละเอียดดังนี้
ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปั จจุบนั และสภาพปั ญหาการประเมินการเรี ยนรู ้ของครู ช่างอุตสาหกรรม
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
แหล่งข้อมูล
ประชากรที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสอบถามคือครู ช่างอุตสาหกรรม สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชี วศึ กษาในเขตภาคกลางจานวน 2,232 คน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ผบู ้ ริ หาร และครู ช่าง
อุตสาหกรรมที่ปฏิบตั ิงานสอนระดับปวช. และปวส. สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขต
ภาคกลาง ภาคต้นปี การศึ กษา 2561 จานวน 400 คน โดยกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ตาม
ตารางของเครซี่ มอร์แกน
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถามครู ช่างอุตสาหกรรมเกี่ ยวกับสภาพปั จจุบนั และ
สภาพปั ญหาการประเมิ นการเรี ย นรู ้ มี ลกั ษณะเป็ นมาตรประมาณค่ า 5 ระดับ และปลายเปิ ด และแบบ
ปี ที่ 14 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิ งหาคม 2562
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สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเกี่ ยวกับสภาพปั จจุบนั และสภาพปั ญหาการประเมินการเรี ยนรู ้ เครื่ องมือวิจยั
ได้ผ่านการตรวจพิ จารณาความตรงตามเนื้ อหา โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการวัด และประเมิ น ผลการศึ กษา
จ านวน 5 คน แล้ว น าไปทดลองใช้กับ วิ ท ยาลัย เทคนิ ค อุ ต รดิ ต ถ์ ที่ มี ล ัก ษณะคล้า ยกับ กลุ่ ม ตัว อย่ า ง
จานวน 35 คน และหาค่าความเชื่ อมัน่ โดยการคานวณค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค ได้ค่าความ
เชื่อมัน่ เท่ากับ 0.87
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งการสอบถาม และการสัมภาษณ์ ดว้ ยตนเอง และทาง
ไปรษณี ย ์ โดยส่ งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึ กษา 2561 ในวิทยาลัยที่ มีการ
จัดการเรี ยนการสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรมในเขตภาคกลาง ซึ่ งเป็ นวิทยาลัยได้ทาข้อตกลงความร่ วมมือ
และเป็ นเครื อข่ ายของมหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภู มิ จึ งท าให้มีการประสานงานอย่าง
ต่ อเนื่ อ ง มี ความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้งสิ้ น 22 จังหวัด 73 แห่ ง โดยสรุ ปผลที่ ได้รั บ
แบบสอบถามกลับคืนมาฉบับสมบูรณ์จานวน 387 ฉบับ จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จานวน 400 คน ซึ่ งคิ ด
เป็ นร้อยละ 96.75 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด และในส่ วนของการสัมภาษณ์ มีการนัดหมายกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เพื่อดาเนินการสัมภาษณ์
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติที่ใช้ในการวิจยั คือค่าความถี่ ค่าร้อยละ
และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
โดยมี เกณฑ์การแปลความหมายสภาพปั จจุบนั /สภาพปั ญหาการประเมิ นการเรี ยนรู ้ของครู ช่าง
อุตสาหกรรมฯ ดังนี้
5 หมายถึง มีการปฏิบตั ิจริ ง/มีสภาพปัญหา ระดับมากที่สุด หรื อครู มีพฤติกรรมการประเมิน
การเรี ยนรู ้ เกิ ด ขึ้ น /ครู มีปั ญ หาการประเมิ นการเรี ยนรู ้ ร้ อยละ 80-100 ในหนึ่ งภาค
การศึกษา
4 หมายถึง มีการปฏิ บตั ิ จริ ง/มีสภาพปั ญหา ระดับมาก หรื อครู มีพฤติ กรรมการประเมินการเรี ยนรู ้
เกิดขึ้น/ครู มีปัญหาการประเมินการเรี ยนรู ้ร้อยละ 60-79 ในหนึ่งภาคการศึกษา
3 หมายถึ ง มี การปฏิ บัติจริ ง/มี ส ภาพปั ญหา ระดับปานกลาง หรื อครู มีพฤติ กรรมการประเมิ น
การเรี ย นรู ้ เกิ ด ขึ้ น /ครู มี ปั ญ หาการประเมิ น การเรี ย นรู ้ ร้ อ ยละ 40-59 ในหนึ่ งภาค
การศึกษา
2 หมายถึง มีการปฏิ บตั ิจริ ง/มีสภาพปั ญหา ระดับน้อย หรื อครู มีพฤติกรรมการประเมินการเรี ยนรู ้
เกิดขึ้น/ครู มีปัญหาการประเมินการเรี ยนรู ้ร้อยละ 20-39 ในหนึ่งภาคการศึกษา
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1 หมายถึ ง มีการปฏิ บตั ิ จริ ง/มี สภาพปั ญหา ระดับน้อยที่ สุด หรื อครู มีพ ฤติ กรรมการประเมิ น
การเรี ยนรู ้เกิดขึ้น/ครู มีปัญหาการประเมินการเรี ยนรู ้ร้อยละ 0-19 ในหนึ่งภาคการศึกษา
ระยะที่ 2 การสร้างรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการประเมินการเรี ยนรู ้ของครู ช่างอุตสาหกรรม
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยใช้การวิจยั แบบร่ วมมือรวมพลัง
แหล่งข้อมูล
กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล แบ่งออกเป็ น 5 กลุ่ม ประกอบด้วย ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการพัฒนาครู ช่างอุตสาหกรรม
ผูบ้ ริ หาร ครู ช่างอุตสาหกรรม ฝ่ ายวิชาการ และคณะทางานฯ รวมจานวน 27 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
แบบบันทึกผลการวิพากษ์รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการประเมินการเรี ยนรู ้ฯ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยการนัดหมายกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล เพื่อดาเนิ นการ วิพากษ์
รู ปแบบฯ ซึ่ งจัดให้มีการสังเกตการณ์ และบันทึกผลการวิพากษ์ตลอดการจัดประชุม
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

สรุ ปผลการวิจยั
ผูว้ ิจยั นาเสนอ ผลการวิจยั เป็ น 2 ตอนตามลาดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์สภาพปั จจุบนั และสภาพปั ญหาการประเมินการเรี ยนรู ้ของครู ช่างอุตสาหกรรม
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1. ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั การประเมินการเรี ยนรู ้ของครู ช่างอุตสาหกรรม
1.1 การกาหนดจุดประสงค์ พบว่าในภาพรวมมีสภาพการปฏิ บตั ิ งานอยู่ในระดับมาก (ร้อยละ
63.56) โดยเห็ นว่าควรให้ความสาคัญกับการกาหนดจุ ดประสงค์และสิ่ งที่ มุ่งประเมิ นโดยเริ่ มจากศึ กษา
หลักสู ตรคาอธิ บายรายวิชาสมรรถนะวิชาชีพรายวิชาที่ผเู ้ รี ยนต้องปฏิบตั ิและกาหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
และสิ่ งที่มุ่งประเมินโดยให้สอดคล้องกับหลักสูตรและลักษณะการจัดการเรี ยนรู ้
1.2 การกาหนดภาระงาน/ชิ้ นงาน พบว่าในภาพรวมมีสภาพการปฏิ บตั ิ งานอยู่ในระดับปานกลาง
(ร้อยละ 58.31) โดยเห็นว่ารายวิชาประเภทอุตสาหกรรม มีท้ งั วิชาทฤษฎีและปฏิ บตั ิ ถ้าวิชาทฤษฎี ก็จะใช้
การทดสอบ แต่หากเป็ นวิชาปฏิ บตั ิก็จะต้องมีผลงาน/ชิ้นงานออกมาเป็ นที่ประจักษ์ เพื่อให้สามารถตรวจ
ให้คะแนนได้
1.3 การออกแบบการประเมินการเรี ยนรู ้ พบว่าในภาพรวมมีสภาพการปฏิ บตั ิ งานอยู่ในระดับ
ปานกลาง (ร้อยละ 41.90)
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1.4 การดาเนิ นการประเมินการเรี ยนรู ้ พบว่าในภาพรวมมีสภาพการปฏิบตั ิงานอยู่ในระดับมาก
(ร้อยละ 60.37)
1.5 การให้ข ้อ มูลป้ อนกลับ แก่ ผูเ้ รี ยน พบว่าในภาพรวมมี ส ภาพการปฏิ บัติ งานอยู่ในระดับ
ปานกลาง (ร้อยละ 56.42) โดยเห็ นว่าในรายวิชาปฏิ บตั ิ ได้ให้ขอ้ มูลป้ อนกลับแก่ผเู ้ รี ยนทันที หลังจากให้
ผูเ้ รี ยนลงมือปฏิบตั ิ นอกจากนั้นยังใช้เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน โดยให้มีผนู ้ ากลุ่มสอนกันเองในกลุ่มเพื่อนซึ่ ง
เป็ นการสร้างความสัมพันธ์ที่แนบแน่นในกลุ่มเพื่อน
1.6 การนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผูเ้ รี ยน พบว่าในภาพรวมมีสภาพการปฏิ บตั ิ งาน
อยูใ่ นระดับน้อย (ร้อยละ 39.97) โดยเห็นว่ามีการนาผลการประเมินไปใช้เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน เช่น
การทาวิจยั ในชั้นเรี ยน
2. ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาการประเมินการเรี ยนรู ้ของครู ช่างอุตสาหกรรม
2.1 ภาพรวมการประเมิ นการเรี ยนรู ้ พบว่าภาพรวมมี ปั ญ หาอยู่ในระดับ ปานกลาง (ร้ อยละ
44.58) โดยปัญหาด้านการประเมินการเรี ยนรู ้ในภาพรวม ได้แก่ หน่วยงานขาดวางแผน รวมถึงชี้ แจงสร้าง
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับหลักสูตร และสมรรถนะในรายวิชาให้แก่
ครู จานวนผูเ้ รี ยนต่อชั้นเรี ยนที่มีมากเกินไป ทาให้มีผลต่อการประเมินการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง และไม่มี
งบประมาณสนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนจัดทาแฟ้ มสะสมงาน (portfolio)
2.2 ปั ญ หาการกาหนดจุ ด ประสงค์ พบว่า การกาหนดจุ ด ประสงค์มีปัญ หาอยู่ในระดับน้อย
(ร้อยละ 24.65) ซึ่ งเห็นว่ายังไม่มีการวางแผนการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการประเมินผลการเรี ยนรู ้ไว้ล่วงหน้า
2.3 ปั ญหาการกาหนดภาระงาน พบว่า การกาหนดภาระงานมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย (ร้อยละ
26.13) ซึ่ งเห็นว่าผูเ้ รี ยนไม่ได้เลือกปฏิบตั ิงานตามความสนใจของตนเอง
2.4 ปั ญ หาการออกแบบการประเมิ น พบว่า การออกแบบการประเมิ น มี ปัญ หาอยู่ในระดับ
ปานกลาง (ร้ อ ยละ51.02) ซึ่ งเห็ น ว่ามี ค วามรู ้ แ ละทักษะไม่ เพี ย งพอต่ อการสร้ างเครื่ อ งมื อการวัด และ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ ไม่สามารถสร้างเกณฑ์การประเมินผลการเรี ยนรู ้ที่มีความละเอียดชัดเจน ไม่มีการ
หาคุณภาพเครื่ องมือการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ ไม่มีการกาหนดเกณฑ์การตรวจให้คะแนน สร้าง
เครื่ องมือการวัดและประเมินผลไม่ครอบคลุมกับสิ่ งที่ มุ่งประเมิ น เกณฑ์การประเมิ นคะแนนขาดความ
ละเอียด ชัดเจน ผูเ้ รี ยนไม่มีส่วนร่ วมในการกาหนดเกณฑ์การประเมินก่อนลงมือปฏิบตั ิงาน ไม่แจ้งเกณฑ์
การประเมินให้ผเู ้ รี ยนทราบล่วงหน้า และผูเ้ รี ยนไม่มีส่วนร่ วมในการเลือกวิธีการประเมินการเรี ยนรู ้
2.5 ปัญหาการดาเนินการประเมินการเรี ยนรู ้ พบว่า การดาเนินการประเมินมีปัญหาอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง (ร้ อยละ40.07) ซึ่ งเห็ น ว่าผูเ้ รี ย นไม่ ไ ด้รั บ การประเมิ น แฟ้ มสะสมงาน (portfolio) ส่ วนการ
ดาเนิ นการวัด และประเมิ น ผลการเรี ยนรู ้ ข องผู ้เรี ยนขาดความต่ อเนื่ อง ทาเฉพาะช่ วงเวลา ไม่ มีการน า
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เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการวัดและประเมิ นผล ไม่ได้ใช้วิธีการประเมิ นผลที่ หลากหลาย ไม่เข้าใจ
หลักการประเมินแฟ้ มสะสมงาน และผูเ้ รี ยนยังไม่มีส่วนร่ วมในการประเมินผลการเรี ยนรู ้ของตนเอง
2.6 ปั ญหาการให้ขอ้ มูลป้ อนกลับแก่ผเู ้ รี ยน พบว่า การให้ขอ้ มูลป้ อนกลับมีปัญหาอยู่ในระดับ
ปานกลาง (ร้ อ ยละ46.14) ซึ่ งเห็ น ว่าไม่ มี การน าระบบฐานข้อมู ลมาใช้ในการด าเนิ น การเก็ บ รวบรวม
หลักฐานผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนไม่ได้รับทราบจุดแข็ง จุดที่ ควรพัฒนา ปั ญหา และแนวทางการ
พัฒนาตนเองเป็ นรายบุคคล
2.7 ปั ญ หาการนาผลการประเมิ นไปใช้ในการพัฒ นาผูเ้ รี ยน พบว่า การให้ขอ้ มูลป้ อนกลับมี
ปั ญหาอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ49.00) ซึ่ งเห็ นว่าขาดการนาผลการประเมินมาใช้ปรับปรุ งแผนการ
สอน หรื อพัฒนาวิธีการสอน หรื อทาวิจยั ในชั้นเรี ยน เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่ อง หลังจากที่ให้ขอ้ มูลผล
การประเมิน ขาดการกากับ ติดตามการนาผลประเมินมาใช้ในการพัฒนาผูเ้ รี ยน และครู ผสู ้ อนอย่างต่อเนื่อง
และขาดการวางแผน ติดตาม แก้ไข ซ่อมเสริ ม ให้กบั ผูเ้ รี ยนที่ไม่ผา่ นการทดสอบ อย่างเป็ นระบบ
ตอนที่ 2 ผลการพัฒ นารู ป แบบการพัฒ นาสมรรถนะ การประเมิ น การเรี ยนรู ้ ข องครู ช่ า ง
อุตสาหกรรม สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยใช้การวิจยั แบบร่ วมมือรวมพลัง
ผูว้ ิจยั ได้นาผลจากการศึ กษาเอกสาร และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องมาบูรณาการร่ วมกับผลการวิจยั ใน
ขั้นตอนที่ 1 ที่ ไ ด้จากการสอบถาม และการสั มภาษณ์ มาสร้ างเป็ นรู ป แบบการพัฒ นาสมรรถนะการ
ประเมินการเรี ยนรู ้ของครู ช่างอุตสาหกรรมฯ ซึ่ งมี 6 องค์ประกอบ ดังนี้
1. หลักการ ประกอบด้วยกาหนดเป้ าหมาย/สร้างความตระหนักร่ วมกัน ให้ความรู ้โดยการเรี ยนรู ้
ด้ว ยตนเอง ถ่ า ยทอดแลกเปลี่ ย นความรู ้ บู ร ณาการความรู ้ สู่ ก ารปฏิ บัติ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการ
ปฏิบตั ิงาน และให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ
2. วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาครู ช่างอุตสาหกรรมให้มีความรู ้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประเมินการ
เรี ยนรู ้ มีทกั ษะและความสามารถในการปฏิบตั ิการประเมินการเรี ยนรู ้ในชั้นเรี ยน
3. บทบาทผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หาร ครู ช่างอุตสาหกรรม ฝ่ ายวิชาการ ผูเ้ รี ยน ให้
ความร่ วมมือในการเข้าร่ วมกิ จกรรม ปฏิ บตั ิ งานตามแผนที่ กาหนดไว้ร่วมกัน นอกจากนั้นคณะทางาน/
ผูพ้ ฒั นาสมรรถนะการประเมินการเรี ยนรู ้ ลงพื้นที่ติดตาม และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
4. กระบวนการพัฒนา ขั้นตอนกระบวนการพัฒนาสมรรถนะการประเมินการเรี ยนรู ้ แบ่งเป็ น 3
ขั้น ตอนได้แก่ ขั้นที่ 1 เตรี ยมความพร้ อมก่ อนการพัฒ นา ขั้นที่ 2 ด าเนิ นการ และขั้นที่ 3 ประเมิ น ผล
โดยสรุ ปได้ดงั นี้
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรี ยมความพร้อมก่อนการพัฒนา สรุ ปได้ดงั นี้
1) คณะทางานฯลงพื้นที่ศึกษาบริ บทของสถานศึกษา และชี้ แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการวิจยั
และการวิจยั แบบร่ วมมือรวมพลังให้กบั ผูบ้ ริ หาร และครู ช่างอุตสาหกรรม 2) ครู เข้าทดสอบสมรรถนะการ
ประเมินการเรี ยนรู ้/คัดเลือกครู ช่างอุตสาหกรรมที่ตอ้ งการพัฒนาสมรรถนะ /สมัครใจเข้าร่ วมโครงการวิจยั
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3) ผูบ้ ริ หาร และครู ช่างอุ ตสาหกรรมกาหนดเป้ าหมายร่ วมกัน 4) ให้ครู ช่างอุตสาหกรรมศึ กษาความรู ้
เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ผ่านเว็บไซต์ google classroom และ5) ติดตามผลการให้ความรู ้/
ส่ งชิ้นงาน/แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน
ขั้นที่ 2 ขั้นดาเนิ นการ สรุ ปได้ดงั นี้
1. ครู ดาเนิ นการวางแผนการวัด ออกแบบการวัดและประเมินผล รวมถึงปฏิ บตั ิ งานสอนในชั้น
เรี ยนของตนเอง
2. สังเกต/กากับติดตาม/นิ เทศชั้นเรี ยนโดยหัวหน้าฝ่ าย/เพื่อนครู /ฝ่ ายวิชาการ/คณะทางานพัฒนา
สมรรถนะการประเมินการเรี ยนรู ้
ขั้นที่ 3 ขั้นประเมินผลการพัฒนา สรุ ปได้ดงั นี้
1. ครู เข้ารับการประเมินสมรรถนะการประเมินการเรี ยนรู ้ (หลังเข้าร่ วมโครงการ)
2. ประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะการประเมินการเรี ยนรู ้ฯ ภายหลังเข้าร่ วมโครงการฯ พร้อมทั้ง
สรุ ปผลการพัฒนาสมรรถนะการประเมินการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
3. การวัดและประเมิ นผล แบ่ งเป็ น 4 ช่ วงเวลาในการวัดประกอบด้วย ก่อน ระหว่าง หลัง และ
พัฒนาการ โดยจาแนกตามสมรรถนะ 3 ด้าน ได้แก่ ความรู ้ ทักษะการปฏิบตั ิ และเจตคติที่มีต่อการวัดและ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้
4. ปั จจัยและเงื่อนไขความสาเร็ จ ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หาร ครู ช่างอุตสาหกรรม และสถานศึ กษา
ให้ความสาคัญและตระหนักในการพัฒนาสมรรถนะการประเมินการเรี ยนรู ้ รวมถึงให้ความร่ วมมือในการ
ปฏิ บตั ิ ตามแผน ร่ วมกันกากับติ ดตามผลอย่างต่ อเนื่ อง และสถานศึ กษาควรมีทรัพยากรที่ เพี ยงพอ และ
เหมาะสมในการพัฒนาสมรรถนะการประเมินการเรี ยนรู ้

อภิปรายผลการวิจยั
1. สภาพปั จจุบนั การปฏิบตั ิงานการประเมินการเรี ยนรู ้ของครู ช่างอุตสาหกรรม สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชี วศึกษา พบว่าครู ช่างอุตสาหกรรมส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 43.67) ได้ประเมินการเรี ยนรู ้
หลังการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนซึ่ งสะท้อนให้เห็ นว่าครู ช่างอุตสาหกรรมไม่ได้ประเมิ นนักเรี ยน
ก่ อน ระหว่าง เพื่ อดูพ ฒ
ั นาการการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยน ขาดความต่ อเนื่ อง ทาเฉพาะช่ วงเวลา ดังที่ ศิ ริชัย
กาญจนวาสี (2546) และสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา (2556) ระบุว่า การวัดและประเมินการ
เรี ยนรู ้ ถื อเป็ นส่ วนหนึ่ งของการจัด การเรี ยนการสอนที่ ค รู ผูส้ อนต้องด าเนิ นการอย่างต่ อเนื่ องทั้งก่ อน
ระหว่าง และหลังเสร็ จสิ้ นการเรี ยนการสอนเพื่อให้ได้สารสนเทศนาไปสู่ การปรับปรุ งการเรี ยนการสอน
ซึ่ งการประเมิ นการเรี ยนรู ้ที่ดีจะสะท้อนคุ ณภาพของครู ว่าสามารถพัฒ นาความรู ้ ให้เกิ ดขึ้ นแก่ ผเู ้ รี ยนได้
หรื อไม่ รวมถึ งได้ส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ย นเกิ ดการพัฒ นาการเรี ยนรู ้ ได้อย่างเต็มศักยภาพ และสอดคล้องกับ
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Miller, Linn & Gronlund (2009) ที่ ระบุไว้ว่าครู ผสู ้ อนมีหน้าที่ ในการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับ
ผลลัพธ์ทางการเรี ยนที่ สาคัญ เตรี ยมหลักฐานสนับสนุนข้อมูลที่ถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั และนาเสนอผลลัพธ์
การเรี ยนรู ้ให้แก่ผเู ้ รี ยน และผูป้ กครอง สารสนเทศที่ได้จากการวัดและประเมินผลจึงมีความสาคัญมาก
2. สภาพปั ญหาการปฏิ บตั ิงานการประเมินการเรี ยนรู ้ของครู ช่างอุตสาหกรรม สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชี วศึ กษา พบว่าครู ช่างอุตสาหกรรมส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 65.89) เห็นว่า มีความรู ้ และ
ทักษะไม่เพียงพอต่อการสร้างเครื่ องมือวัดและประเมินผลการเรี ยน ซึ่ งสอดคล้องสานักงานคณะกรรมการ
การอาชี ว ศึ ก ษา (2560) ที่ ก ล่ า วว่ า ครู ช่ า งอุ ต สาหกรรมยังขาดความรู ้ ค วามเข้า ใจ การออกแบบการ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ ทักษะการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้การสร้างเครื่ องมือในการวัดและประเมินผล
การเรี ยนรู ้ประเภทต่าง ๆ นอกจากนั้นผลการวิจยั ยังพบว่าครู ไม่มีการนาผลการประเมินมาพัฒนาผูเ้ รี ยน
ครู มีการประเมินไม่เป็ นระบบ และไม่ต่อเนื่ อง ผูเ้ รี ยนไม่ได้เลือกปฏิบตั ิงานตามความสนใจของตนเอง ไม่
มีส่วนร่ วมในการประเมิน สอดคล้องกับนงลักษณ์ วิรัชชัย (2545) ที่ ระบุว่าครู ผสู ้ อนประเมินการเรี ยนรู ้
แบบแยกส่ วนกับการเรี ยนการสอน ผูเ้ รี ยนไม่มีส่วนร่ วมในการวางแผน และไม่ได้รับรู ้ว่าจะมีการประเมิน
ตามที่ ครู กาหนด ครู ใช้วิธีการประเมินหลายวิธี แต่ทุกวิธีเป็ นการประเมินโดยครู ผสู ้ อน สอดคล้องกับศจี
จิระโร (2556) ที่กล่าวไว้ว่า สมรรถนะการวัดและประเมินผลมีความสาคัญในทุก ๆ ด้าน เช่นการออกแบบ
สิ่ งที่ มุ่งประเมิน การเลือกวิธีการประเมิ น การสร้างเครื่ องมื อวัด และประเมิ นผล การกาหนดเกณฑ์การ
ประเมินผล ดังนั้นควรพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลให้ครอบคลุมทุกด้านเพื่อเป็ นแนวทาง
ที่ ส าคัญ ในการยกระดับ สมรรถนะของครู ให้ เต็ม ตามศักยภาพ และน าไปประยุกต์ใช้ในการวัด และ
ประเมินผลในชั้นเรี ยนได้ถูกต้อง ตลอดจนให้ขอ้ มูลป้ อนกลับที่สร้างสรรค์แก่ผเู ้ รี ยนเพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดการ
พัฒนา นาไปสู่การปรับปรุ งการเรี ยนการสอนพัฒนาการเรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิ ภาพ (วารุ ณี ลัภนโชคดี, 2557)
ส่ วนสภาพปั ญหาการปฏิ บตั ิงานเกี่ ยวกับการสร้างเครื่ องมือวัดและประเมินผล พบว่า การกาหนดสิ่ งที่มุ่ง
ประเมินกับการเลือกวิธีการประเมินไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ รวมถึงเครื่ องมือที่ใช้ในการวัด
และประเมินไม่ครอบคลุมสิ่ งที่มุ่งประเมิน และเกณฑ์การประเมินผลการเรี ยนรู ้ขาดความละเอียด ชัดเจน
นอกจากนั้นเครื่ องมือที่ใช้วดั และประเมินผล ยังไม่ได้มาตรฐาน ขาดความตรง และความเที่ยง ความเป็ น
ปรนัย ไม่น่าเชื่ อถือ ดังที่ Ololube (2008) กล่าวถึ งสภาพปั ญ หาเกี่ ยวกับเครื่ องมื อการวัดและประเมินผล
ของครู ที่สร้างขึ้ นขาดความหลากหลายไม่สอดคล้องกับการเรี ยนการสอน(Jacobs, Lucy C., 2004) และ
สอดคล้อ งกับ อุ ทุ มพร จามรมาน (2545) ที่ ร ะบุ ไว้ว่าครู ข าดความเข้าใจในการสร้ างเครื่ องมื อวัด และ
ประเมินผล รวมถึงขาดเครื่ องมือที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานตามหลักการวัดและประเมินผล ส่ วนสภาพ
ปั ญหาในด้านการนาผลการประเมิ นไปใช้ ได้แก่ สถานศึ กษาขาดแนวทาง/ขั้นตอนการปฏิ บัติ กระตุ ้น
ส่ งเสริ มให้ครู นาผลการประเมินไปใช้อย่างเป็ นรู ปธรรม อย่างไรก็ตามแม้ว่าครู ช่างอุตสาหกรรมจะมีการ
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ทาวิจยั ในชั้นเรี ยน แต่ ก็เป็ นวิจยั หน้าเดี ยว หรื อวิจยั แบบแผ่นเดี ยว ซึ่ งยังไม่ได้มาตรฐาน ไม่เป็ นไปตาม
ระเบียบวิธีการดาเนิ นการวิจยั ที่ ถูกต้อง ยังเป็ นเพียงการดาเนิ นการวิจยั เพื่อศึกษาพฤติกรรม ไม่ใช่วิจยั เพื่อ
พัฒนาหรื อเพิ่มทักษะในการปฏิบตั ิงานให้ผเู ้ รี ยนมีพฒั นาการการเรี ยนรู ้ที่ดี
3. รู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการประเมินการเรี ยนรู ้ ของครู ช่างอุตสาหกรรม โดยใช้การวิจยั
แบบร่ วมมื อ รวมพลัง มี 3 ขั้น ตอนหลัก ได้แ ก่ ขั้นเตรี ยมความพร้ อม, ขั้น ด าเนิ น การ, ขั้น ประเมิ นผล
ซึ่ งรู ปแบบที่ พฒั นาขึ้ นเป็ นประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาครู ในระดับอาชี วศึกษา รวมถึงระเบี ยบแบบ
แผนชัดเจน สามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาครู ในด้านอื่น ๆ นอกเหนื อจากการอบรมบรรยาย
และฝึ กปฏิบตั ิ โดยการวิจยั แบบร่ วมมือรวมพลังนี้ ม่งุ ให้ครู ได้ทางานร่ วมกันในกิจกรรม ทุกขั้นตอน ตั้งแต่
ขั้นการวางแผน การดาเนิ นงาน การติดตามผล การนาผลไปใช้ โดยพบปะพูดคุย และประชุมร่ วมกันอย่าง
ต่อเนื่ อง ซึ่ งสอดคล้องกับนงลักษณ์ วิรัชชัย (2552) ที่ได้ระบุไว้ว่าการทางานแบบร่ วมมือรวมพลังนั้นควร
มีการกาหนดเป้ าหมายที่ชดั เจนร่ วมกัน และควรสร้างแรงจูงใจให้สมาชิ กมุ่งทางานให้บรรลุตามเป้ าหมาย
ที่กาหนด ทั้งนี้ ตอ้ งมีกิจกรรมเพื่อให้เป็ นการแลกเปลี่ยน โดยผ่านการประชุมทั้งเป็ นทางการ และไม่เป็ น
ทางการอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับการสังเคราะห์เอกสารของ Kermmis & Mctaggat, (2000);
สุ ภางค์ จันทวานิ ช, (2531); พันธ์ทิพย์ รามสู ตร, (2540) ; รัตนะ บัวสนธ์, (2556) ที่ ได้กล่าวถึงกระบวนการวิจยั
แบบร่ วมมือรวมพลังไว้ว่า เป็ นกระบวนบวนการวิจยั ที่ ส่งเสริ มให้มีการตระหนักในบทบาทหน้าที่ และ
สนับสนุ นให้เกิ ดการยอมรับซึ่ งกันและกันโดยทากิ จกรรมร่ วมกันทาการวางแผน การดาเนิ นงาน กากับ
ติดตาม และประเมินผล ตลอดจนให้ขอ้ มูลป้ อนกลับแก่คณะทางานประชุมร่ วมกันอย่างต่อเนื่ องส่ งผลให้
เกิดการทางานร่ วมกันอย่างเข้มแข็ง เนื่ องจากมีการแลกเปลี่ยนมุมมองกัน ทาให้เกิดมุมมองการแก้ปัญหาที่
หลากหลาย (Costley, Elliott & Gibbs, 2013) ซึ่ งการวิจยั แบบร่ วมมือรวมพลังนั้นเป็ นการนาหลักการมา
บูรณาการต่ อยอดเข้ากับ การจัดการเรี ยนการสอนผ่านการให้ค วามรู ้แ ละจัด กิ จกรรมแลกเปลี่ ยนมี การ
ติดตามผลอย่างต่อเนื่ อง รวมถึงมีการประเมินผลการปฏิ บตั ิ งาน ทาให้สามารถปฏิ บตั ิ งานได้จริ ง มีความ
เป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ มีความชัดเจน และเป็ นรู ปธรรม

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทัว่ ไป
1. หน่วยงาน หรื อสถานศึกษาที่จะนารู ปแบบนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาครู ในด้านอื่น ๆ ควร
คานึงถึงปัจจัยที่เป็ นเงื่อนไขของความสาเร็ จในการดาเนิ นงาน เช่นบริ บทขององค์กร นโยบายการส่ งเสริ ม
การวัดและประเมินผล และความพร้อมของทรัพยากร รวมถึงสิ่ งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ของหน่วยงาน
เพื่อช่วยให้การวัดและประเมินผลมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
ปี ที่ 14 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิ งหาคม 2562

วารสารวิชาการและวิจยั สังคมศาสตร์
Social Sciences Research and Academic Journal

85

ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรมีการนารู ปแบบที่ พฒั นาขึ้ นไปทดลองใช้กบั สถานศึ กษาที่ ตอ้ งการพัฒนาสมรรถนะการ
ประเมิ น การเรี ยนรู ้ และยิน ดี ให้ค วามร่ วมมื อในการด าเนิ น การวิจยั เพื่ อศึ กษาระดับความส าเร็ จ ของ
รู ป แบบฯ และการดาเนิ นกิ จกรรมตามรู ปแบบฯ รวมถึ งผลผลิ ตของการพัฒ นาสมรรถนะการประเมิ น
การเรี ยนรู ้ โดยใช้การวิจยั แบบร่ วมมือรวมพลัง
2. ควรพัฒนามาตรฐาน และตัวชี้ วดั เกี่ ยวกับการวัดและประเมินผลของครู ในระดับอาชี วศึ กษา
ให้มีความชัดเจน และเป็ นรู ปธรรม นอกจากนั้นควรนาไปใช้ในการกาหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการ
สอนของครู เพื่อให้ครู เห็นความสาคัญ และกระตุน้ ให้ครู ปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และช่วยให้เกิ ด
การกากับติ ดตามอย่างต่อเนื่ องเป็ นไปตามมาตรฐานการวัดและประเมินผลของสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และสถานศึกษาต่อไป
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