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Editor’s talk
บทบรรณาธิการ
วารสารการวั ด ผลการศึ ก ษา (Journal of Educational Measurement) ฉบั บ นี้ จั ด ท าโดย
สานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รวบรวมบทความวิชาการและ
บทความวิจัยจาก ครู อาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ในฉบับนี้มีบทความที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการวัดประเมินและการพัฒนาเครื่องมือวัดทางจิตวิทยา รวมถึง
ประเด็นการวิจัยเชิงประเมินโครงการของโรงเรียน และการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้แนวคิดต่างๆ
เข้ามาให้เกิดประโยชน์
หั ว เรื่ องบทความในวารสารฉบั บนี้ มี ดังนี้ บทความวิช าการ 2 เรื่ อง คือ (1) แนวทางการวัด
ประเมินการมองโลกในแง่ดี และ (2) แนวทางการพัฒนาแบบวัดการควบคุมตนเอง บทความวิจัย 4 เรื่อง
คือ (1) การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน ของครูภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิด
ของเคิ ร์ ก แพทริ ค และ (2) การประเมิ น โครงการส่ งเสริ ม การอ่ านเฉลิ ม พระเกี ย รติ สมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม (3) การมีส่วนร่วมในการ
ประกัน คุณ ภาพการศึ กษาของบุ คลากร คณะศิล ปกรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลั ยศรีน คริน ทรวิโรฒ และ
(4) ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ของโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์
สาหรับฉบับที่แล้ว วารสารได้เน้นเรื่องการศึกษาปัจจัยและความสัมพันธ์ของตัวแปรทางจิตวิทยา
รวมถึงประเด็นที่ได้ให้ความสาคัญ จากฉบับที่แล้วต่อเนื่องมาฉบับนี้ คือเรื่องของแนวทางการวัดประเมิน
และการพัฒนาเครื่องมือวัดทางจิตวิทยา การวิจัยเชิงประเมิน และการประกันคุณภาพการศึกษา เพราะ
ทางทีมบรรณาธิการวารสารได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้มีการตีพิม พ์เผยแพร่
บทความที่จะสามารถนาแนวติดต่างๆ ทางจิตวิทยาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้ ในการนี้ จึงขอ
เรียนเชิญผู้ที่สนใจทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็น ครู อาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจ ได้มีส่วนร่วมส่งบทความ
เพื่อตีพิมพ์ และการเผยแพร่บทความต่อไปด้วย
บรรณาธิการ
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แนวทางการวัดประเมินการมองโลกในแง่ดี
The measurement of optimism approach
ภัทรพรรณ บุญยะปานะสาร
Pattarapan Bunyapanasarn
โรงพยาบาลบารุงราษฎร์
Bumrungrad International Hospital
Corresponding author, E-Mail: noolek_bi@hotmail.co.th

บทคัดย่อ
บทความนี้แสดงให้เห็นถึงแนวทางการวัดประเมินการมองโลกในแง่ดีที่จะมุ่งไปสู่สังคมโลกให้ดีขึ้น
และทาให้นาไปสู่การมองโลกในแง่ดีของคนในสังคมยุคปัจจุบัน ทั้งในด้านความหมายของการมองโลกใน
แง่ดี องค์ ป ระกอบต่างๆ ที่ เกี่ย วข้ องกับ การมองโลกในแง่ดี สามารถน าไปใช้ป ระโยชน์ในการด าเนิ น
ชีวิตประจาวันได้ ซึ่งมนุษย์เรานั้นส่วนใหญ่จะใช้ความคิดมาช่วยในการตัดสินใจเรื่องราวต่างๆ ที่อยู่รอบตัว
เราได้อย่างเหมาะสม ซึ่งในบางครั้งการมองโลกโดยใช้ความคิดนี้ก็อาจจะมีมุ มมองได้ห ลายด้าน เช่น
ทางด้านบวกและทางด้านลบ การมองโลกในลักษณะเช่นนี้สามารถถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดออกมาทาง
จิตใจ เช่น ถ้ามองโลกในแง่ดีก็จะส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดในด้านดี โดยทาให้การแสดงออกของคนๆ นั้นมี
ความสุขต่อการดาเนินชีวิต แต่ในทางกลับกันถ้ามองโลกในแง่ร้ายก็จะส่งผลมายังความรู้สึกนึกคิดทาให้
จิตใจเกิดความวิตกกังวล ขาดความสุขและอาจจะทาให้มองคนรอบข้างอย่างไม่เป็ นมิตรได้ ดังนั้นเพื่อให้
เกิดประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิตควรมีความเข้าใจในลึกซึ้งถึงหลักและแนวทางในการวัดประเมินที่จะทาให้
รู้ได้ว่าบุคคลนั้นมีมุมมองความคิดในในการมองโลกในแง่ดีมากน้อยเพียงใด
คาสาคัญ: การวัดประเมิน, การมองโลกในแง่ดี

Abstract
This article present measurement of optimism approach toward a better social
world and leads to the optimism of people in modern society. In terms of the meaning
of optimism and various elements related to optimism. It can be used in daily life. Most
humans use their minds to help in decision making the things around appropriately.
Sometimes, seeing the world by using this idea, it will probably have multiple
perspectives, such as the positive and negative. Seeing the world in a manner like this
can convey thoughts come out mentally, such as if optimistic, it will affect the good
feelings by making the person's expression happy to live. On the other hand, if
pessimistic, it will affect the feeling with making the mental anxiety and lack of
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happiness may make people around us hostile. Therefore, in order to benefit our lives
should have a deeper understanding on principles and approch for the assessment to
knowing that the person has a point of view in the optimism.
Key words: measurement, optimism

บทนา
ในยุคปัจจุบันทางด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ส่งผลให้การเป็นอยู่ของผู้คน
แตกต่างไปจากอดีตอย่างมาก การดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมที่ต้องเผชิญกับการแข่งขันหรือสภาพปัญหาที่มี
ความสลับซับซ้อนมากขึ้นก่อให้เกิดความเครียดและความกดดันที่มากขึ้นตามมาด้วย หากบุคคลสามารถ
ปรับตัวเพื่อตอบสนองต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นในชีวิตได้อย่างเหมาะสมโดยมีทัศนคติของการมองโลกในแง่ดี
ร่วมด้วยนั้นก็จะสามารถดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและประสบความสาเร็จ เนื่องจากการ
มองโลกในแง่ดี คือ ความคาดหวังในทางบวก Scheier & Carver (1985) ช่วยให้บุคคลรักษาพฤติกรรมที่
นาไปสู่ความสาเร็จ หรือบรรลุเป้าหมายแม้จะเจอกับอุปสรรคและในทางตรงกันข้ามหากบุคคลคาดหวัง
ในทางลบหรือมองโลกในแง่ร้ายก็มักจะหลีกเลี่ยงและไม่กล้าเผชิญกับปัญหากล่าวคือ “การมองโลกในแง่ดี
น าไปสู่ ค วามพยายามไปให้ ถึ งเป้ าหมายแต่ก ารมองโลก ในแง่ร้ายน าไปสู่ ก ารยอมแพ้ ” งานวิจั ยของ
Juliusson (2006) พบว่าบุคคลที่มองโลกในแง่ดีถึงแม้จะเจอกับอุปสรรคหรือความล้มเหลวในการลงทุน
แต่ก็เลือกที่จะลงทุนหรือก้าวต่อไปข้างหน้าและผูกมัดกับการลงทุนนั้นมากขึ้น เนื่องจากบุคคลที่มองโลก
ในแง่ดีมักจะมองว่าความเป็น ไปได้ ที่จะประสบความสาเร็จสูง แต่ในคนที่มองโลกในแง่ร้ายเมื่อเจอกับ
อุปสรรคจะเลือกที่จะยอมแพ้และไม่ลงทุนต่อ จึงได้มีการสร้างแบบวัดของผู้ที่มีบุคลิกภาพในการมองโลก
ในแง่ดีและแง่ร้ายขึ้นเพื่อที่จะได้ทราบถึงการมองโลกในแง่ดีตามหลักของจิตวิทยาเชิงบวก ซึ่งสะท้อนถึง
ความคาดหวังในผลลัพธ์โดยทั่วไปว่าสิ่งที่ดีจะเกิดขึ้น อุปนิสัยการมองโลกในแง่ดีตรงกันข้ามกับการมอง
โลกในแง่ร้าย ซึ่งหมายถึงการคาดหวังโดยทั่วไปว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะเลวร้าย
Seligman (1991) ประยุกต์การมองโลกในแง่ดีและการมองโลกในแง่ร้ายไปสู่วิธีการที่บุคคล
อธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิต อุปนิสัยด้านการมองโลกในแง่ดีได้กลายมาเป็นหัวใจสาคัญของทฤษฎี
และการวิจัย ด้านการปรับตัวต่อความทุกข์และกลุ่มของปัจจัยด้านความเจ็บป่วยทางกาย จากการวิจัย
พบว่า การมองโลกในแง่ดีมีผลต่อนิสัยด้านสุขภาพอารมณ์เชิงบวกและระบบภูมิคุ้มกันโรคที่ดีขึ้ นอีกด้วย
Affleck, Tennen & Apter (2001) นอกจากนั้ น การมองโลกในแง่ดี มี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ คุ ณ ลั ก ษณะ
ที่พึงประสงค์ ได้แก่ ความสุข ความอุตสาหะ ความสาเร็จและสุขภาพที่ดี ส่วนการมองโลกในแง่ร้ายมีความ
เชื่อมโยงกับคุณลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ ได้แก่ ความทุกข์ใจ สุขภาพที่ย่าแย่ และความไม่พยายามที่จะ
จัดการกับอุปสรรค ดังนั้น ผู้ที่มองโลกในแง่ร้ายจึงมีแนวโน้มที่จะประสบกับปัญหามากกว่าผู้ที่มองโลกใน
แง่ดีไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพจิต หรือสุขภาพกาย ซึ่งมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่บุคคลในทุกเพศ ทุกวัยควร
ได้รับการสนับสนุนให้เข้าใจถึงวิธีการมองโลกในแง่ดี หรือได้รับความรู้และการฝึกฝนในการมีวิธีคิดอย่าง
คนที่มองโลกในแง่ดี
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ความหมายการมองโลกในแง่ดี
การมองโลกในแง่ดี นั้ น ได้ มีผู้ ศึก ษามากทั้ งในอดี ตและปั จจุ บั น โดยมีผู้ ให้ ค วามหมายไว้ห ลาย
ความหมายโดยคุณลักษณะของการมองโลกในแง่ดี Seligman (1998) นักจิตวิทยาคลินิกได้ให้ความหมาย
ของการมองโลกในแง่ดีไว้ว่า เป็นกระบวนการทางปัญญาสามารถเรียนรู้ได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล มีความคิด
และความเชื่อต่อเหตุการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาที่ผ่านเข้ามาในชีวิต โดยใช้รูปแบบการอธิบายให้เหตุผลตนเอง
แบ่งออกเป็น 3 มิติ คือ (1) ความคงทนถาวรของเหตุ การณ์ว่าเหตุการณ์นั้นเกิดแบบชั่วคราวหรือถาวร
(2) ความครอบคลุมของเหตุการณ์ว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเฉพาะบุคคลหรือเกิดกับคนทั่วไป และ (3) ความ
เป็นตนเองซึ่งเป็นรูปแบบการอธิบายตนเองที่บุคคลเชื่อว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น เพราะตนเองหรือบุคคลอื่น
จากรูปแบบการคิด การอธิบายสาเหตุต่อสถานการณ์นี้เป็นรูปแบบการอธิบายการมองโลกในแง่ดี ซึ่งก็
สอดคล้องกับ Schiere & Carver (1985) ให้ความหมายของการมองโลกในแง่ดีว่าผู้ที่มองโลกในแง่ดีเมื่อ
ต้องเผชิญกับปัญหาที่ผ่านเข้ามาในชีวิตจะมองสิ่งที่เป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นในด้านที่เกิดประโยชน์ ซึ่งเป็น
องค์ป ระกอบที่ทาให้ บุ คคลมีสุ ขภาพจิ ตดี ช่วยลดความเสี่ยงในการป่วยทางร่างกาย และท าให้ บุคคล
สามารถเผชิญต่อการถูกคุกคามทางสภาพจิตใจ ทาให้สามารถต่อสู้กับสภาวะซึมเศร้าได้เป็นอย่างดี
การรายงานในลักษณะดังกล่ าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ Segerstrom, Taylor Kerneny, &
Fathey (1998) รายงานว่าลั ก ษณะของผู้ ที่ ม องโลกในแง่ดี นั้ น จะเป็ น ผู้ ที่ ส ามารถเผชิ ญ ปั ญ หาในเชิ ง
สร้างสรรค์ ได้แก่ การมุ่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นมาทั้งทางพฤติกรรมและความคิด สามารถหาแหล่งช่วยเหลือ
จากบุคคลที่อยู่รอบตนเองได้ ซึ่งก็จะให้ผลดีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิ ตของบุคคล และมักจะหลีกเลี่ยง
การแสดงพฤติกรรมหลีกหนี เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ ทั้งนี้ผู้มองโลกในแง่ดีมักจะไม่มีอาการโรคนอน
ไม่ห ลับ เนื่ องจากจะไม่ ค่อยวิตกกังวลหรือซึมเศร้า ดังนั้น การมองโลกในแง่ดี จึงถือได้ว่าส าคัญ ในทาง
การแพทย์ ซึ่งบอกถึงระดับภูมิต้านทานโรคของบุคคลที่มีอยู่ในระดับสูงทั้งสุขภาพทางกายและสุขภาพจิต
ที่สมบูรณ์แข็งแรง ส่วนในประเทศไทยมีผู้ให้ความหมายการมองโลกในแง่ดีว่าผู้ที่มองโลกในแง่ดีจะเป็นผู้ที่
มีคุณสมบัติดังนี้ คือ เป็นผู้ที่สามารถพึ่งตนเองได้ เชื่อมั่นในตนเอง รู้จักให้อภัย ใฝ่รู้ ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี
มีความจริงใจ เป็น กันเอง มีความไว้วางใจผู้อื่น เอาใจใส่กับบุคคลรอบข้าง อดทน เป็นมิตร เปิดเผย มี
ชีวิตชีวา มีขวัญกาลังใจในการทางาน และมองผู้อื่นด้วยทัศนคติที่ดีสอดคล้องกับ Goleman (1998) ได้ให้
ความหมายการมองโลกในแง่ดีไว้ว่า การมีความหวังอย่างแรงกล้าในสิ่งต่างๆ ว่าจะกลายเป็นสิ่งที่ดี แม้จะมี
ความล้ ม เหลวและไม่ ส มหวั งขั ด ขวางอยู่ ก็ ต าม จากแง่ คิ ด ของความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional
intelligence) อธิบายถึงการมองโลกในแง่ดีว่าเป็นทัศนคติที่ต้านไม่ให้บุคคลเข้าสู่สภาวะของความเฉื่อยชา
หมดความหวังหรือความกดดันทางความคิด สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยวะดี ลีฬหะบารุง (2547) ได้ให้
ความหมายของการมองโลกในแง่ดีว่า หมายถึง ความคิดหรือความเชื่อในทางบวกต่อเหตุการณ์ ต่างๆ
อย่ างมีเหตุผ ล โดยคนที่มองโลกในแง่ดีจะมีการอธิบายเหตุการณ์ ต่างๆ เป็น 3 รูปแบบคือ เหตุการณ์
ทางบวกเป็นเหตุการณ์ที่คงทน สามารถเกิดขึ้นได้ประจาเกิดกับเหตุการณ์อื่นๆ ได้ และตนเองสามารถทา
ให้เกิดสิ่งดีได้
Segerstrom, Taylor, Kerneny, & Fathey (1998) สรุปว่าการมองโลกในแง่ดีเป็นองค์ประกอบ
หนึ่งที่ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานในร่างกายเมื่อเจ็บป่วย รวมถึงยังส่งผลลดระดับความเครียดลงทาให้มีอารมณ์ที่
คงที่ สามารถเผชิญหน้ากับปัญหาที่เข้ามาได้ดี สาหรับในประเทศไทยได้มีการนาเอาการมองโลกในแง่ดีมา
ศึ ก ษาวิ จั ย กั น เป็ น จ านวนมากซึ่ ง มี ให้ ค านิ ย ามต่ า งๆ สอดคล้ อ งกั บ สุ ว รรณา ม่ ว งงาม (2550) สรุ ป
ความหมายของการมองโลกในแง่ดีไว้ว่า คือ อารมณ์ ทั ศนคติที่ทาให้ บุค คลที่มองโลกในแง่ดีป ระเมิน
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เหตุการณ์ในอนาคตว่าจะประสบความสาเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ แม้ว่าจะเกิดอุปสรรคหรือความล้มเหลว
ขึ้นก็มีความคิดว่าสามารถจัดการกับสถานการณ์เลวร้ายได้ และเพิ่มความพยายามมากขึ้นเพื่อให้ประสบ
ความสาเร็จ และได้อธิบายว่าการมองโลกในแง่ดีประกอบด้วย
1. การมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนว่าชีวิตเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นและมีความหมาย
2. ความสามารถที่จะปฏิบัติงานให้ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
3. ความมั่นใจ และมีทัศนคติว่า “ต้องทาได้” (can-do)
4. ความสามารถในการควบคุมตนเองให้เกิดความมุมานะ
5. ความรับผิดชอบต่อตนเองสูง
6. ความสามารถเข้ากับผู้อื่นได้ดี
7. ประสบความสาเร็จในชีวิต
จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า การมองโลกในแง่ดี หมายถึง การมองเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ในทางบวก มองวิกฤติและปัญหาต่างๆ ว่ามีทางแก้ไข มีความสามารถในการต่อสู้อุปสรรคโดยไม่ย่อท้อ
หรือเลี่ยงหนีโดยการมองว่าอุปสรรคเหมือนโอกาสหรือบทเรียนที่จะเสริมสร้างความ เข้มแข็งให้ชีวิตเป็น
การมองหาข้อดีของความล้มเหลวเพื่อจะได้ยืนหยัดขึ้นมาอีกบางทีเรียกว่าเป็นความคิดในการต่อสู้อุปสรรค
(Positive Thinking) ซึ่งจากที่ ได้ ทาการศึกษาความหมายของการมองโลกในแง่ดี แล้ ว นั้น จะเห็ น ได้ว่า
สอดคล้องกับการวัดประเมินการมองโลกในแง่ดีในการคาดการณ์สู่อนาคต ไม่ว่าจะเป็นสภาวะร่างกายหรือ
จิตใจของผู้ที่มองโลกในแง่ดีในการเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตที่จะทาให้บุคคล
นั้นสามารถยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป
การมองโลกในแง่ดีมีแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ
1. การมองโลกในแง่ดีที่ เป็ น การอธิบ ายในเชิงของการระบุ ถึ งสาเหตุที่ เกิด ขึ้น (Explanatory
style) เป็ นการระบุ สาเหตุกับ เหตุการณ์ ในอดีตและเหตุการณ์ในปัจจุบัน แบ่งออกได้ เป็น 3 มิติ ดังนี้
(Seligman, 1998)
1.1 แหล่งกาเนิดสาเหตุ (Personalization) เป็นการระบุสาเหตุที่เกิดขึ้นว่าจะเกิดจากภายใน
ตนเองหรือเกิดจากปัจจัยภายนอก (Internal versus external) คนที่มองโลกในแง่ดีจะระบุสาเหตุว่ามา
จากภายในตนเองสามารถปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นได้ เช่น การสอบได้คะแนนไม่ดี นักเรียนที่มีความคิดที่มอง
โลกในแง่ดีก็จะระบุสาเหตุว่ามาจากตนเองที่อ่านหนังสือไม่เพียงพอจึงต้องเพิ่มการอ่านหนังสือให้มากขึ้น
ในการสอบครั้งต่อไป
1.2 ความคงทนถาวร (Permanence) เป็นการระบุสาเหตุว่าเกิดขึ้นแบบมั่นคงถาวรหรือแค่
ชั่วคราว (Stable versus unstable) เช่น การเดินตกบันไดคนที่มองโลกในแง่ดีจะมองว่าเป็นเพราะวันนี้
ตนเองไม่ระมัดระวังการขึ้นลงบันไดในครั้งนี้จึงทาให้เดินตกบันได
1.3 การแผ่ขยาย (Pervasive causes) เป็นการระบุสาเหตุว่าเป็นเรื่องทั่วไปหรือเป็นเฉพาะ
เรื่อง (Global versus specific) เช่น นักเรียนสอบตกวิชาคณิตศาสตร์หากนักเรียนที่ มองโลกในแง่ดีก็จะ
มองว่าเราสอบตกแค่วิชาคณิตศาสตร์วิชาเดียวเท่านั้นแต่วิชาอื่นๆ ยังได้คะแนนดีอยู่
2. การมองโลกในแง่ดีที่เป็นแบบบุคลิกภาพ (Trait) เป็นลักษณะที่มั่นคงถาวร Scheier & Carver
(1985) เป็ น ความคิ ด เกี่ ย วกั บ การคาดหวังกั บ เหตุ ก ารณ์ ในอนาคตว่ าจะเป็ น ไปในทางที่ ดี กั บ ตนเอง
บุ คลิ กภาพนี้ ส ามารถได้ รั บ จากการถ่ ายทอดมาทางและการเรียนรู้จากปั จจั ยสิ่ งแวดล้ อ มรวมทั้ งจาก
ครอบครัว และสามารถพัฒนาปลูกฝังให้เกิดขึ้นได้ คนที่มองโลกในแง่ดีเมื่อพบเจอกับปัญหาจะกล้าที่จะ
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เผชิญกับปัญหาและมุ่งที่จะแก้ไขปัญหา คนที่มองโลกในแง่ดีจะส่งผลดี ต่อทั้งทางสุขภาพกายและจิตใจ ซึ่ง
จะตรงข้ามกับการคาดการณ์หรือคนที่มองโลกในแง่ร้ายมักจะวิตกกังวลหรือซึมเศร้า นอกจากนี้แล้วมีการ
อธิบายถึงการมองโลกในแง่ดีว่าสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดีได้

พัฒนาการของแนวคิดการมองโลกในแง่ดี
ทฤษฎีการเรียนรู้ความสิ้นหวัง (learned helplessness theory) เริ่มจากการศึกษาในสัตว์โดย
Overmier & Seligman (1967) ซึ่ ง เป็ น ทฤษฎี ก ารตอบสนองต่ อ สิ่ ง เร้ า สรุ ป ได้ ว่ า เมื่ อ บุ ค คลอยู่ ใ น
สถานการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมหรือจัดการได้ บุคคลจะเกิดความกังวล หดหู่ ขาดแรงจูงใจ และเมื่อตกอยู่
ในสถานการณ์นั้นนานๆ เข้า บุคคลจะเรียนรู้ว่าตนไร้ความสามารถไม่สามารถทาอะไรได้ ตรงกันข้ามถ้า
บุคคลอยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมได้ บุคคลจะไม่เรียนรู้การไร้ความสามารถ
ทฤษฎีการให้เหตุผล (attribution theory) เป็นทฤษฎีที่อธิบายถึงสาเหตุการเกิดพฤติกรรมของ
ตนเองหรือบุคคลอื่นโดยจะมีสองลัก ษณะคือ (1) พฤติกรรมของบุคคลเกิดจากปัจจัยภายใน (internal
factor) เกิดจากลักษณะนิสัยของตนแรงจูงใจและความสามารถของบุคคล (2) พฤติกรรมของบุคคลเกิด
จากปัจจัยภายนอก (external factor) เกิดจากอิทธิพลของสังคมภายนอก แม้ว่าทั้งการมองโลกในแง่ดีที่
ถูกอธิบ ายไปสองลั กษณะจะมี แนวคิดที่แตกต่างกัน แต่ทั้งสองลักษณะต่างเชื่อว่าผู้ ที่มองโลกในแง่ดีมี
แนวโน้มที่จะมองสิ่งที่เกิดขึ้นในด้านที่ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยเชื่อว่าจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับตัวเองมากกว่าที่
จะเกิดสิ่งที่ไม่ดี
จากพัฒนาการในการมองโลกในแง่ดีนั้นประกอบด้วยแนวคิดที่แตกต่า งกันแต่ทั้ง 2 แนวคิดนี้ก็มี
ความเชื่อว่าบุคคลที่มองโลกในแง่ดีจะคิดและคาดการณ์ถึงผลลัพธ์ที่ดี มีความมุ่งมั่นที่จะนาตนเองไปสู่
เป้าหมายให้สาเร็จได้ ซึ่งจะนาไปสู่การวัดการมองโลกในแง่ดีที่นามาจากแนวคิดของทฤษฎีการเรียนรู้ความ
สิ้นหวัง และทฤษฎีการให้เหตุผลจะทาให้เป็ นการอธิบายสาเหตุที่ทาให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ ที่จะสามารถ
นาไปวัดและประเมินผลของการมองโลกในแง่ดีได้

องค์ประกอบของการมองโลกในแง่ดี
การมองโลกในแง่ดีเป็นความรู้สึกต่อตนเองและต่อสังคมที่มีพื้นฐานมาจากกระบวนการคิด จาก
การศึกษาเอกสารและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการมองโลกในแง่ดี ได้มีผู้นาเสนอองค์ประกอบของบุคคลที่
มองโลกในแง่ดีที่มีความคล้ายคลึงกันการที่บุคคลกล้าเผชิญกับปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น และมองว่า
เป็นสิ่งที่ดี พยายามที่จะฝ่าฟันปัญหาหรืออุปสรรคนั้นให้ได้ จะไม่เฝ้าโทษว่าเป็นความผิดของตนเองแต่จะ
มองว่าสาเหตุของปัญหาเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ และเชื่อว่าจะมีสิ่งดี ๆ เกิดขึ้น
ในอนาคตเสมอซึ่งในแต่ละองค์ประกอบนั้นจะประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ ดังนี้
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ผู้วิจัย

ความคาดหวังเชิงบวก
การเห็นคุณค่าในตนเอง
ความสุข
ความคงทนถาวร
ความครอบคลุม
ความเป็นตนเอง
ความหวัง
ความฉลาดทางอารมณ์
การเผชิญปัญหา
ความเชื่อ
แรงจูงใจ
ทัศนคติ
การมองทางด้านคุณ/โทษ

องค์ประกอบ

Seligman (1998)
Schiere & Carver (1985)
/
Segerstrom, Taylor, Kememy, &
Fahey (1998)
Goleman (1998)
Juliusson (2006)
/
Affleck, Tennen & Apter, (2001)
สุวรรณา ม่วงงาม (2550)
ปิยวะดี ลีฬหะบารุง (2547)
ศิวิมล คานวล (2552)
ปะเวศ วะสี (2541)
นิตยา คชภักดี (2542)
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/
/

/

/
/
/
/

/

/

/
/

/

/

/
/

/

จากการสังเคราะห์องค์ประกอบของการมองโลกในแง่ดีนั้นเห็นได้ว่าส่งผลต่อจิตใจตัวเราเองในแง่
ของความคาดหวังเชิงบวก การเห็นคุณค่าในตนเอง ความสุข ความคงทนถาวร ความครอบคลุม ความเป็น
ตนเอง ความหวัง ความฉลาดทางอารมณ์ และการเผชิญปัญหา อีกทั้งยังส่ง ผลถึงการคิดการทา และผล
การกระทา ถ้าเราคิดดีเราก็ทาดี ผลจะได้ดีด้วย ตัวอย่างเช่น เราคิดถึงเรื่องอาหาร ถ้าเราคิดว่าอาหารนี้ดี
เราซื้ออาหารนี้ และผลจะมีต่อร่างกายเรา ถ้าเราคิดถึงสุขภาพ เรื่องการออกกาลัง เราก็ไปออกกาลังกาย
ผลที่ตามมาคือร่างกายเราแข็งแรง เพราะฉะนั้นถ้าเราคิดหนึ่งอย่าง ทาหนึ่ งอย่าง และผลการกระท า
ออกมาหนึ่งอย่างเสมอ ถ้าการมองโลกจะมีความสาคัญคือ จะช่วยทาให้ชีวิตเรามีความสุข มีความหวัง
รวมถึงสามารถเผชิญกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ เพราะเราคิดคนๆ นี้ในแง่ดี เราจะพูดดีกับเขา ผลตามมา
คือเขาจะมีปฏิกิริยาในทางดีกับเรา ถ้าเราคิดในทางร้ายต่อเขา สมมติมีคน หนึ่งมาเหยียบเท้าเรา ถ้าเราคิด
ว่าคนที่มาเหยียบเท้าเราเขาไม่สบายจะเป็นลม แสดงว่าเราคิดว่าเขามีสุขภาพไม่ดี เราจะช่วยพยุงเขา แต่
ถ้าเราคิดว่าคนนี้แกล้งเรา แสดงว่าเรามองในแง่ไม่ดี เราจะมีปฏิกิริยาคือผลักเขา เมื่อเราผลักเขาแล้วเขา
อาจจะผลักเราและเกิดการต่อสู่กันได้ เพราะฉะนั้นการคิดที่ ดีจะช่วยทาให้ชีวิตเรามีความสุข ถ้าคิดร้าย
หรือคิดทางลบชีวิตเราเป็นทุกข์ ถ้าคิดในทางที่ดีเราทางานประสบความสาเร็จ ถ้าคิดในแง่ลบงานของเราก็
มีทุกข์ตามไปด้วย เพราะว่าไม่ช้าก็เร็วเราจะต้องเผชิญ หน้ากับปัญหา การมองแง่โลกในแง่ดีสามารถทาให้
เราแก้ปัญหาได้ตรงจุด และการมองโลกในแง่ดียังทาให้คุณได้รับผลประโยชน์จากโอกาสและสถานการณ์
ต่างๆ ที่กาลังเผชิญอยู่อีกมากมาย
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แนวทางการวัดประเมินการมองโลกในแง่ดี
แบบการประเมินการมองโลกในแง่ดีนั้น มีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ มี แบบวิธีการอนุมานสาเหตุและ
แบบใช้การวิเคราะห์เนื้อหาคาพูด ดังนี้
1.แบบวิธีการอนุมานสาเหตุ
1.1 การประเมินโดยใช้แบบสอบถามการอนุมานสาเหตุของ Seligman (1998) (Attributional
style questionnaire หรือ ASQ) ซึ่งเป็นการ อนุมานสาเหตุมาจากจากอิทธิพลของความเชื่อในแต่ละ
บุคคลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งมาจาก 3 องค์ประกอบที่เกี่ยวกับการระบุสาเหตุที่เกิดขึ้นว่ามาจาก
 ภายในหรือภายนอก
 คงทนถาวร หรือแค่ชั่วคราว
 เป็นเรื่องทั่วไปหรือแค่เฉพาะเจาะจง
แบบสอบถามที่ ส ร้ า งเพื่ อ ใช้ ในการวั ด รู ป แบบการอธิ บ ายสาเหตุ ในสถานการณ์ ต่ า งๆ ซึ่ ง มี
สถานการณ์ สมมติทั้งหมด 12 สถานการณ์ ประกอบด้วยสถานการณ์ ทางบวกและทางลบอย่างละ 6
สถานการณ์ซึ่งในแต่ละสถานการณ์จะประกอบด้วย 3 มาตรวัดโดยวัด 3 มิติ คือ มิติ แหล่งกาเนิดของ
สาเหตุ มิติสม่าเสมอและมิติความทั่วไปในแต่ละสถานการณ์ จะมีคาถามให้ตอบ 4 ข้อย่อย คือ ข้อ 1 ถาม
สาเหตุหลักของเหตุการณ์ (ไม่นามาคิดคะแนน) ข้อ 2-4 ถามเกี่ยวกับสาเหตุของสถานการณ์นั้นใน 3 มิติ
การคิดคะแนนจะแยกกันระหว่างสถานการณ์ทางบวกและสถานการณ์ทางลบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเฉลี่ย
ในแต่ ล ะมิ ติ ค ะแนนรวมทางบวก (Composite Positive: CP) คะแนนรวมทางลบ (Composite
Negative: CN) และคะแนนรวม (CP-CN: CPCN)
1.2 มาตรวัดการมองโลกในแง่ดี (Optimistic’s Scale) ใช้สาหรับวัดคุณลักษณะนิสัยการมองโลก
จากรูปแบบการอธิบายสถานการณ์ทางบวกและทางลบประกอบด้วยคาถามเกี่ยวกับสถานการณ์ประจาวัน
จ านวน 48 ข้ อ แบ่ งเป็ น สถานการณ์ ท างบวกและทางลบอย่ างละ 24 ข้ อ โดยแบ่งเป็น ข้อที่ วัดในมิ ติ
แหล่งกาเนิดของสาเหตุ มิติสม่าเสมอ และมิติความทั่วไปอย่างละ 16 ข้อ ลักษณะการตอบคาถามเป็น
ลักษณะบังคับให้เลือกตอบแต่ละสถานการณ์ ประกอบด้วย 2 ตัวเลือก ให้ผู้ตอบทาเครื่องหมายกากบาท
ลงในข้อที่ตรงกับความรู้สึกของตนมากที่สุด การให้คะแนนจะให้คะแนนรายข้อ แต่ละข้อจะมีคะแนนเป็น
0-1 คะแนนขึ้ น อยู่ กั บ ว่ า ผู้ ต อบ จะเลื อ กตอบข้ อ ใด คะแนนจะถู ก รวมเป็ น รายมิ ติ คะแนนรวมใน
สถานการณ์ทางบวก คะแนนรวม ในสถานการณ์ทางลบ และผลรวมของคะแนนทั้งฉบับเกิดจากการนา
คะแนนรวมจากสถานการณ์ทางบวกลบด้วยสถานการณ์ทางลบ ถ้าผู้ตอบมี คะแนนสูงหมายถึงเป็นผู้ที่มี
รูปแบบการอธิบายการมองโลกในแง่ดี คะแนนต่าหมายถึงเป็นผู้มองโลกในแง่ร้าย
2. แบบใช้การวิเคราะห์เนื้อหาคาพูด
การใช้การวิเคราะห์เนื้อหาคาพูด (The Content Analysis of Verbatim Explanation: CAVE)
เป็นวิธีการศึกษาแบบย้อนเวลาเหมาะสาหรับบุคคลที่ไม่ต้องการตอบ หรือไม่สามารถตอบแบบสอบถามได้
การศึกษาโดยใช้ CAVE สิ่งจาเป็นคือ
2.1 เครื่องมือที่เป็นตัวอย่างของคาพูด อาจได้มาจากการบันทึกประจาวันจดหมายหนังสือ
2.2 การฝึกตัดสินใจที่จะสกัดตัวอย่างคาพูดทั้งหมดของเหตุการณ์ ซึ่งได้มีการอธิบายสาเหตุไว้
เรียบร้อย
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2.3 ผู้ ป ระเมิ น ที่ เป็ น อิ ส ระจากกั น 3 คน ซึ่ งจะประเมิ น การอธิบ ายสาเหตุ บ นสเกล 7 สเกล
(เหมือน ASQ) ในแต่ละมิติของรูปแบบการอธิบาย มีการนาวิธีนี้มาใช้อย่างหลากหลาย มีค่าความเที่ยง
ระหว่างผู้ประเมินสูง ฝึกง่ายและเพื่อเพิ่มความเที่ยงตรง ผู้ประเมินต้องเป็นอิส ระต่อกัน และต้องดูเพียง
ข้อความที่กาหนดมาให้เท่านั้น
นอกจากนั้ น ยั งมี ก ารประเมิ น การมองโลกในแง่ดี จ ากความคาดหวั งของ Schiere & Carver
(1985) (The life orientation test หรือ LOT-R) ซึ่งมาตรนี้มีความใกล้เคียงกับความหมายของคาว่า
การมองโลกในแง่ดี ซึ่งถือว่าเป็นความคาดหวังกับเหตุการณ์ในอนาคตในทางที่ดี แบบวัดจะเป็นการถาม
เรื่องเกี่ยวกับความเชื่อในการมองแง่ดี (optimism) หรือแง่ร้าย (pessimism) เกี่ยวกับสิ่งที่ จะเกิดขึ้นกับ
ตนเองมากน้อยเท่าไร ซึ่งจะเป็นการวัดที่จะบ่งชี้ให้เห็นระหว่างคนที่มองโลกในแง่ดี และคนที่มองโลกในแง่
ร้ายได้เป็นอย่างดี
จากการวัดการมองโลกในแง่ดีของ Seligman (1998) ที่มีองค์ประกอบของการมองในแง่ดี 3 มิติ
คื อ ความคงทนถาวร (Permanence) ความครอบคลุ ม (Pervasiveness) ความเกี่ ย วข้ อ งกั บ ตนเอง
(Personalization) นับเป็นมิติที่จาเป็นและมีความสาคัญต่อการมองโลกในแง่ดีทั้งสิ้น

ประโยชน์ของการมองโลกในแง่ดี
Seligman (1998) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการมองโลกในแง่ดีว่า
1. ทาให้มีสุขภาพจิตดี ลดภาวะซึมเศร้า โรคประสาทการศึกษาทั้งในและต่างประเทศพบว่าผู้ที่มี
ลักษณะการมองโลกในแง่ดีจะมีสุขภาพจิตดีกว่าผู้ที่มีลักษณะการมองโลกในแง่ร้าย
2. ทาให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงในคนปกติจะมีการดูแลสุขภาพที่ดี ในคนที่มีภาวะเจ็บป่วยนั้น
อาการเจ็บป่วยจะทุเลาได้เร็วกว่าคนที่มองโลกในแง่ร้าย
3. ท าให้ มี ค วามส าเร็ จ ในการงาน การเรี ย น การกี ฬ า มากกว่ าคนที่ ม องโลกในแง่ร้ า ยจาก
การศึกษาของ Seligman (1998) พบว่าพนักงานขายที่มองโลกในแง่ดีสามารถประสบผลสาเร็จในอาชีพ
มากกว่าผู้ที่มองโลกในแง่ร้าย หรือทางเดียวกันกีฬาประเภททีม เช่น บาสเกตบอลในทีมที่มีสมาชิกการมอง
โลกในแง่ดีจะมีโอกาสชนะได้มากกว่าเนื่องจากมีแรงกดดันน้อยกว่า
4. ทาให้มีสัมพันธภาพกับผู้อื่นได้ดีกว่าคนที่มองโลกในแง่ร้าย เนื่องจากคนมองโลกในแง่ดีจะให้
อภัยในความผิดของผู้อื่นและพร้อมสร้างสัมพันธภาพกับคนอื่นได้ยืนยาว
จากที่ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการมองโลกในแง่ดีจะเห็นได้ว่า การมองโลกในแง่ดีเป็นสิ่งที่สาคัญ
มากที่จ ะท าให้ บุ ค คลอยู่ อย่ างเป็ น สุ ข เพราะบุ คคลที่ม องโลกในแง่ดี จะเป็ น ผู้ ที่ มีกาลั งใจที่จ ะสามารถ
มองเห็นถึงโอกาสที่จะสามารถพลิกผันสถานการณ์ที่เลวร้ายให้ดีขึ้นได้ไม่ท้อถอยต่ออุปสรรคที่ขวางกั้น
ดังนั้นการมองโลกในแง่ดีจึงได้ถูกจัดให้เป็นส่วนหนึ่งของความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ Goleman (1998)
จึงสรุปได้ว่าการมองโลกในแง่ดีส่งผลต่อ จิตใจตัวเราเองในแง่ของความสุขใจ และยังส่งผลให้มีมุมมองต่อ
สภาพแวดล้อมที่อยู่รอบข้างในแง่ดีด้วยแต่ในบางครั้งเคยมีบางท่านบอกว่าเขารู้สึกไม่เข้าใจตัวเอง เช่น
เวลาที่คิดจะทาอะไรสักอย่างเขามีความกลัวว่าจะทาสิ่งนั้นไม่ดี คือมีความกลัวไปเองก็มี คนเรานั้นถูก
ประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมาสอนเรา เราเคยมองอะไร เคยมองแต่สิ่งนั้นอย่างนั้นตลอดถ้าเราฝึกมุมมอง
ใหม่เราจะสามารถเปลี่ยนได้ความจริงธรรมชาติในตัวเรามี 2 ด้านเสมอเหมือนกับเหรียญที่มี 2 ด้าน คือ
ด้านหัวกับด้านก้อย ในอดีตที่ผ่านมาถูกฝึกให้มองแต่ด้านหัวก็จะมองอะไรด้านหัวหมดไม่มองอีกมุมของ
ด้านก้อยทาให้เรามองในด้านเดียว ดูถูกตนเองไม่สบายใจกับตนเอง มนุษย์เราถ้าจะแยกคุณสมบัติได้ 2
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อย่าง คือ คุณสมบัติและรูปสมบัติ คุณสมบัติ คือ ความสามารถคนเราทุกคนมีทั้งส่วนที่ตัวเองเก่งและส่วน
ที่ตัวเองอ่อน เพราะฉะนั้นเวลามองอย่ามองส่วนที่ตนเองไม่เก่ง ให้หาว่าขณะนี้ตัวเองเก่งอะไรเรียกว่ามอง
ที่ด้านคุณสมบัติพยายามมองจุดเก่งของเรา ทางด้านความสามารถมองจุดสวยทางด้านรูปลักษณะแล้วเรา
จะสบายใจ

สรุป
การมองโลกในแง่ดีนั้นเป็นความพยายามหรือเลือกที่จะมองสิ่งต่างๆ ในแง่บวกแทนที่จะมองในแง่
ลบ ไม่ว่าสิ่งนั้นจะดีหรือร้ายก็ตาม ซึ่งแนวทางการวัดประเมินการมองในแง่ดีนั้นจะช่วยทาให้รับรู้ว่าตนเอง
นั้ น มี ค วามคิ ด ในการมองโลกแบบใด หากมี ก ารมองโลกในแง่ ดี จ ะช่ ว ยท าให้ มี ค วามสุ ข และประสบ
ความสาเร็จในชีวิต เพียงปรับการมองโลกและคิดในแง่ดี เรียนรู้ และฝึกจนเป็นนิสัย จะพบว่าเราทุกคน
ย่อมจะพัฒนามากขึ้นหรือเมื่อพบกับปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ ก็จะสามารถผ่านไปได้และใช้ชีวิตอย่างมี
ความสุข ซึ่งแนวทางการวัดประเมินนี้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมให้บุคคลนั้นมีการมองโลกใน
แง่ดี เพราะการมองโลกในแง่ดีจะทาให้มีความเชื่อมั่นว่าในอนาคตจะได้เจอสิ่งที่ดีแ ละทาให้สามารถฝ่าฟัน
อุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในการดาเนินชีวิตและในความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง รวมถึงการมองคนรอบ
ข้างของตนในแง่ดีและทาให้มีความพึงพอใจในบุคคลรอบข้างและตนเองมากขึ้น นอกจากนั้นยังสามารถนา
แนวทางการวัดประเมินการมองโลกในแง่ดีนี้ใช้ในการคัดเลือกบุคคลในการเข้าทางาน หรือองค์กรต่างๆ
สามารถเพิ่มศักยภาพให้บุคลากรที่มีอยู่สามารถปรับการมองโลกในแง่ดีได้ และประกอบกับผู้ที่มีภาวะ
ซึมเศร้า เครียด วิตกกังวล เมื่อใช้การวัดประเมินการมองโลกในแง่ดีนี้แล้วจะทาให้ทราบได้ว่าเมื่อปรับการ
มองโลกในแง่ดีแล้วนั้นจะทาให้ความเครียด หรือความวิตกกังวลในชีวิตที่ลดลงอีกด้วย
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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการควบคุมตนเองในมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
ความหมายของการควบคุมตนเอง หลักการแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมตนเอง และแบบ
วัดที่ ใช้ ในการควบคุ ม ตนเอง โดยในบทความนี้ ได้ ขอน าเสนอความหมายของการควบคุ มตนเองของ
โธเรเชน และมาโฮนีย์ (Thoresen and Mahoney, 1974) โรเซนบัม (Rosenbaum, 1980) แบนดูรา
(Bandura, 1986) หลักการแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมตนเองคือทฤษฎีการเรียนรู้ทาง
สังคมของแบนดูรา (Bandura, 1986) และนาเสนอแบบวัดการควบคุมตนเองของ โรเซนบัม ซึ่งพัฒ นา
แบบวัดการควบคุมตนเอง หรือที่เรียกว่าแบบวัดเอส ซี เอส (Self-Control Schedule: SCS) ขึ้น เป็น
แบบวัดที่มีความน่ าเชื่อถือ สามารถน ามาใช้ประเมิน แนวโน้มของแต่ล ะบุค คลในการประยุกต์วิธีการ
ควบคุมตนเองมาใช้แก้ปัญหาทางพฤติกรรมของตน ประกอบไปด้วยมิติ 4 ด้านได้แก่ (1) การใช้ความคิด
และการเตือนตนเอง (Self-Statement) (2) การประยุกต์กลวิธีในการแก้ปัญหามาใช้ในการควบคุมตนเอง
อย่ า งเป็ น ล าดั บ ขั้ น (Problem Solving Strategies) (3) ความ ยั บ ยั้ งชั่ ง ใจ (Delay immediate
gratification) และ (4) การรับรู้ความสามารถของตน (Self-Efficacy) แบบวัดเอส ซี เอส มีนักวิชาการ
หลายท่านได้นาไปปรับปรุง และพัฒนาขึ้นมาใหม่ ดังนั้นจึงมีความสนใจที่จะศึกษาในหลักการแนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมตนเองรวมไปถึงแบบวัดการควบคุมตนเองของโรเซนบัม เพื่อเป็นแนวทาง
ในการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน การทางาน หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่อไป
คาสาคัญ การควบคุมตนเอง การพัฒนา แบบวัด

Abstract
The purposes of this article were to present the content of self-control in
various dimensions. Whether as a meaning of self control, principles, concepts and
theories related to the self control and measurement of self control. In this article,
author present ( 1) the definition of self-control of Thoresen and Mahoney (1974),
Rosenbaum (1980), Bandura (1986) (2) Concepts and theories related to self-control
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are Bandura's Social Learning Theory (Bandura 1986) and ( 3) Self-control test of
Rosenbaum also known as self-control schedule (SCS). SCS is a reliable measure that
can be used to evaluate individual trends in the application of self-control methods
to solve the problem of the behavior. There are four dimensions: (1) Self-statement.
(2) Problem solving strategies. (3) Delay immediate gratification, and (4) Self-Efficacy.
SCS have been improved and development from many scholars. Therefore, it is
interesting to study in principle and theories related to self-control as well as
Rosenbaum's self-control measure to guide its application in daily work or related
research further.
Key words: Self Control, Development, Measurement

บทนา
ปั จ จุบั น สั งคมมีความก้าวหน้ าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ท าให้ กลุ่ มวัยรุ่น มีสิ่ งอานวยความ
สะดวกเป็นจานวนมากจนกระทั่งเด็กนักเรียนหลายคนขาดทักษะในการดาเนินชีวิตประจาวัน อย่างเช่น
การซักผ้าด้วยตนเอง การอ่านหนังสือ การอดทนรอสิ่งต่างๆ เมื่อเด็กมีความต้องการอะไรก็ตามก็จะต้อง
ซื้อทันที อาจจะเป็นทางอินเทอร์เน็ต โทรทัศน์ วิทยุ หรือช่องทางการสื่อสารต่างใดๆ ก็ตาม สิ่งเหล่านี้ล้วน
แต่เป็ น ปั ญ หาสังคมรูป แบบหนึ่ งที่ควรเร่งแก้ไขโดยการมุ่งเน้นการปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมของนักเรียน
กระตุ้นนักเรียนให้สามารถควบคุมตนเองให้ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งเป็นการควบคุมที่เกิดขึ้นมา
จากภายในจิตใจของนักเรียนเอง ปัญหาดังกล่าวจึงอยู่ที่กระบวนการในการควบคุมตนเองของนักเรียนเอง
โธเรเชน และมาโฮนี ย์ (Thoresen and Mahoney. 1974:178) อธิบ ายว่า การควบคุ ม ตนเองเป็ น สิ่ ง
สาคัญที่จะทาให้บุคคลสามารถควบคุมพฤติกรรมด้านลบเอาไว้ได้ เพราะลักษณะของการควบคุมตนเอง
เป็ น ความสามารถในการเลือกกระทาหรือแสดงอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ การกาหนด
เป้าหมายในอนาคต การยับยั้งชั่งใจ และอดทนเมื่อต้องเผชิญกับความยากลาบาก และการรับรู้ถึงผลการ
กระทาของตน ดังนั้ นหากนั กเรียนมีกระบวนการควบคุมตนเองดีแล้ว ก็จะส่งผลทาให้ สามารถควบคุม
พฤติกรรมด้านลบเอาไว้ได้ ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นว่า การควบคุมตนเองนั้น เป็นความสามารถของบุคคลที่
จะกระทาพฤติกรรมด้านเหตุผลและมีความอดทนในการเผชิญต่อสิ่งต่างๆ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (2545: 5) ระบุ เกี่ ย วกั บ กระบวนการศึ ก ษา ไว้ ดั ง นี้ การศึ ก ษาเป็ น
กระบวนการที่ ส าคัญ กระบวนการหนึ่ งที่ จะช่ วยส่ งเสริม และพั ฒ นาการควบคุม ตนเอง สอดคล้ องกั บ
พระราชบั ญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 กล่าวไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไป เพื่อ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่ สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการ
จัดการศึกษาโดยทั่วไปที่เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์คือ เป็นคนดี
มีปัญญา และมีความสุข ซึ่งสามารถสรุปสาระสาคัญได้ดังนี้ คนดี คือ คนที่ดาเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ มี
จิตใจที่ดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งด้านจิตใจและพฤติกรรมที่แสดงออก มี
ปัญญา คือ คนที่มีสมรรถภาพสูงในการดาเนินชีวิต โดยมีความสามารถด้านใดด้านหนึ่งหรือรอบด้าน หรือ
มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพและทาประโยชน์ให้เกิดแก่
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ตนเอง สังคมและประเทศชาติได้ และมีความสุข คือ คนที่มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี เป็นคนร่าเริง
แจ่มใส ร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็ง มีมนุษยสัมพันธ์ มีอิสรภาพ และสามารถดารงชีวิตได้อย่างพอเพียง
ตามอัตภาพ คุณลักษณะดังกล่าวจึงเป็นสิ่งจาเป็นในสภาพแวดล้อมทั้งในปัจจุบันและแนวโน้ม ในอนาคต
เพราะในอนาคตจะมีการต่อสู้แก่งแย่ง มีความขัดแย้งสับสนวุ่นวายในสังคมยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายต้อง
ร่วมกันส่งเสริม ทั้งสถาบันครอบครัว โรงเรียน ฯลฯ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนมีเหตุผล รู้จักคิด
ไตร่ตรองถึงสิ่งที่ควรกระทาหรือควรหลีกเลี่ยงและมีคุณธรรมด้านต่างๆ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่าง
สันติสุข จะเห็นได้ว่าความสามารถในการควบคุมตนเองนั้นมีความสาคัญยิ่งในการพัฒนาตนเอง เพราะ
หากบุคคลสามารถควบคุมตนเองได้ ก็จะเป็นคนมีเหตุผล รู้จักคิดไตร่ตรองถึงสิ่งที่ควรกระทา หรือควร
หลีกเลี่ยงสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง มีสติยั้งคิด รู้จักกาหนดเป้าหมายและการวางแผนดาเนินงาน ดังนั้นบทความนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความหมาย หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และแบบวัดที่ใช้ในการ
ควบคุมตนเอง ซึ่งจะเป็นแนวทางให้ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องนาไปพัฒนาความสามารถใน
การควบคุมตนเองแก่นักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การควบคุมตนเอง เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้ โดยเริ่มจากบุคคลก่อน เพราะถ้ าบุคคล
สามารถควบคุมตนเองได้ บุคคลสามารถที่จะประสบผลสาเร็จไม่ว่าจะเป็นด้านการงาน ครอบครัว หรือ
แม้แต่การศึกษา และก่อนที่จ ะกล่ าวถึงแนวทางในการควบคุมตนเองนั้น ควรทาความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความหมายการควบคุมตนเอง ซึ่งมีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้ดังนี้
โรเซนบั ม (Rosenbaum. 1980: 109-121) ให้ ค วามหมายการควบคุ ม ตนเองนั้ น หมายถึ ง
ความสามารถของบุคคลที่จะละเว้นการกระทาบางชนิด หรือความสามารถที่จะกระทาพฤติกรรมด้วย
เหตุผ ล และความอดทนเพื่ อให้ เกิดผลดีตามที่ต้องการหรือหลี กเลี่ ยงสิ่ งที่ ไม่ดี ที่อาจเกิดขึ้นตลอดจน
ความสามารถในการจัดสภาพแวดล้อม เพื่อให้เกิดพฤติกรรมตามที่บุคคลมุ่งหวังไว้ แม้เมื่อบุคคลนั้นต้อง
เผชิญกับปัญหา อุปสรรค หรืออยู่ในภาวะที่เกิดความขัดแย้งในจิตใจ ความสามารถดังกล่าวประกอบด้วย
1. การใช้ความคิดอย่างมีเหตุผล และคาพูดบอกตนเองในการควบคุมการแสดงออกทางอารมณ์
และการกระทา
2. การประยุกต์วิธีการมาใช้แก้ปัญหาอย่างเป็นลาดับขั้น เช่น การวางแผน การให้คาจากัดความ
ของปัญหา การประเมินตัวเลือก การคาดหมายถึงสิ่งที่จะเกิดตามมา
3. ความสามารถที่จะยับยั้งการกระทาตามอาเภอใจ
4. การรั บ รู้ ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในผลการกระท าของตนเอง (Self Efficiancy) เช่ น สามารถ
สังเกตเห็นถึงคุณสมบัติ และความสามารถของตนในการควบคุมสิ่งแวดล้อม หรือควบคุมผลการกระทา
ด้วยตน
โรเซนบัมนั้นได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการควบคุมตนเอง โดยอาศัยแนวความคิดพื้นฐาน
มาจากหลักการควบคุมพฤติกรรมด้วยความคิด (Cognitive Control) ตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม ซึ่ง
มีนักจิตวิทยาการเรียนรู้ทางสังคมที่สาคัญ คือ แบนดูรา (Bandura. 1977: 16-22) อธิบายแนวคิดที่สาคัญ
ในการเรียนรู้ทางสังคมไว้ ดังนี้
1. พฤติกรรมทุกอย่างของมนุษย์ (รวมทั้งพฤติกรรมต่อตนเอง) ที่นอกเหนือจากปฏิกิริยาสะท้อน
(Elementary reflexes) ล้วนเป็นผลจากการเรียนรู้
2. สิ่ ง ที่ ม นุ ษ ย์ เรี ย นรู้ คื อ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสิ่ ง ต่ า งๆ โดยเรี ย นรู้ จ ากผลที่ เกิ ด ตามมา
(Response Consequence) คื อ เรี ย นรู้ ว่าเมื่ อ เหตุ ก ารณ์ ห นึ่ งเกิ ด ขึ้ น เหตุ ก ารณ์ ใดจะเกิ ด ตามมาเป็ น
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ความสัมพัน ธ์ระหว่างเหตุการณ์ หรือเมื่อกระทาพฤติกรรมใดแล้ วผลกรรมที่จะตามมาเป็นเช่นไรเป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและผลที่เกิดจากพฤติกรรมความรู้ที่มนุษย์เรียนรู้เหล่านี้จะกลายเป็นความ
เชื่อที่มีผลในการควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์
3. การเรี ย นรู้ ค วามสั ม พั น ธ์ ดั ง กล่ า วเกิ ด จากการเรี ย นรู้ ด้ ว ยประสบการณ์ ต รง (Direct
Experience) และเรียนรู้จากการสั งเกต (Observational Learning) การเรียนรู้จากประสบการณ์ ตรง
เช่น การประสบเหตุการณ์ต่างๆ ด้วยตนเอง การได้รับผลที่เกิดจากการกระทาด้วยตนเอง แต่เนื่องจากการ
เรีย นรู้ด้ว ยประสบการณ์ ตรงมีข้อจ ากัดอยู่มาก เพราะสิ่ งที่เรียนรู้มีมากเกินกว่าที่เวลาและโอกาสขอ ง
ผู้เรียนจะอานวย นอกจากนี้ผลการกระทาบางอย่างก็เป็นอันตรายถ้าจะต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง
4. การเรี ย นรู้ ท างสั ง คมที่ แ บนดู ร าเน้ น คื อ การเรี ย นรู้ จ ากแบบอย่ า ง (Learning Though
Modeling) โดยเฉพาะตัวแบบใกล้ชิด ได้แก่ พ่อแม่ และพฤติกรรมของพ่อแม่ในการอบรมเลี้ยงดูบุตร และ
การเรียนรู้โดยกระบวนการสังเกต (Process of Observational Learning) ได้แก่ การสังเกตพฤติกรรม
และผลรวมที่ตามมาจากการกระทาของผู้อื่น การได้ยินได้ฟัง คาบอกเล่า การได้อ่านข่าวสาร บันทึกของ
ผู้อื่น ซึ่งเป็นการเรียนรู้ทางอ้อม และจะเป็นข้อมูลที่บุคคลนามาพิจารณา สาหรับ การกระทาพฤติกรรมใน
อนาคตต่อไป
5. ความเชื่อ ผลของการเรียนรู้ของมนุษย์จะพัฒนาเป็นความเชื่อ ความเชื่อของมนุษย์มีบทบาท
ในการกาหนดพฤติกรรมและควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ให้สอดคล้องกับความเชื่อ
6. การควบคุมพฤติกรรมด้วยความคิด (Cognitive Control) ได้แก่ การคิดในเชิงประเมินโดยตั้ง
บนสมมติฐานความเชื่อที่เกิดจากการเรียนรู้ของมนุษย์ การคิดในเชิงประเมินเช่นนี้นาไปสู่การตัดสินใจที่จะ
กระทาหรือไม่กระทาพฤติกรรมหนึ่งพฤติกรรมใด และนาไปสู่การควบคุมตนเองให้ประพฤติปฏิบัติตามที่
ตนตั้งใจไว้
7. ภายหลั งการเรี ย นรู้ มนุ ษ ย์ จ ะเลื อ กเลี ย นแบบเฉพาะพฤติ ก รรมที่ เขาเห็ น คุ ณ ค่ า มากกว่ า
พฤติกรรมที่ถูกลงโทษ หรือมิได้รับรางวัล การเห็นผลกรรมที่ได้รับย่อมมีผลจูงใจให้มนุษย์กระทาหรือไม่
กระท าพฤติ กรรม และเกิ ด ความคาดหวั งต่ อ แรงเสริม ที่ จะได้ รับ (Anticipation of Reinforcement)
ความคาดหวังนี้เองทาให้มนุษย์ตัดสินใจทาหรือ ไม่ทาพฤติกรรม เพื่อให้เกิดผลตามที่ตนปรารถนา นั่ นคือ
มนุษย์จะต้องมีการควบคุมตนเองและประเมินตนเอง นั่นเอง
โดยสรุปตามความเชื่อของแบนดูรา พฤติกรรมของบุคคล เป็นผลมาจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ความรู้ ค วามเข้ า ใจ (Cognition) พ ฤติ ก รรม (Behavior) และสิ่ ง แวดล้ อ มภ ายนอก (External
Environment) โดยมิใช่เกิดขึ้นจากองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว องค์ประกอบทั้ง 3 จะ
มีผลกระทบซึ่งกันและกัน และสามารถอธิบายได้ถึงเหตุและผล พฤติกรรมจะเกิดขึ้นเนื่องจากบุคคลได้
ตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม ภายหลังที่ได้ประเมินถึงผลกรรมที่ได้รับจากการตอบสนองนั้น
การควบคุมตนเองในทรรศนะทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมแบบแบนดูรา พัฒนามาจากการเรียนรู้
กฎเกณฑ์ในการประเมินพฤติกรรม โดยที่มนุษย์มีความนึกคิดและสามารถใช้สัญลักษณ์แทนสิ่งต่างๆ ที่
เรียนรู้ ดังนั้น มนุษย์จึงสามารถที่จะนาสัญลักษณ์ต่างๆ เหล่านี้มาคิดไตร่ตรองทาให้สามารถมองเห็นการที่
จะทาให้ เกิดผลกรรมต่างๆ ที่ตนปรารถนา และมองเห็ นวิธีการที่จะหลี กเลี่ ยงผลกรรมที่เลวร้ายต่างๆ
มนุษย์สามารถคิดในเชิงประเมินว่าพฤติกรรมหนึ่งๆ จะทาให้เกิดผลกรรมอะไรบ้าง และผลกรรมต่างๆ มี
ความปรารถนามากน้ อ ยเพี ย งใด การคิ ด ในเชิ งประเมิ น เช่ น นี้ น าไปสู่ ก ารตั ด สิ น ใจที่ จ ะท าหรือ ไม่ ท า
พฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง และนาไปสู่การควบคุมตนเองให้ประพฤติปฏิบัติตามที่ตั้งใจไว้การพิจารณา
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รายละเอี ย ดของการพั ฒ นาการควบคุ ม ตนเอง ซึ่ ง มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การประเมิ น ตนเอง กล่ าวคื อ
การควบคุม ตนเองเป็ น ความสามารถในการก าหนดตนเองในด้ านความคิ ด อารมณ์ ความรู้สึ ก และ
การกระทาให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการ ไม่ว่าจะเผชิญปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ ที่ก่อให้เกิดปัญหาหรือ
ความขัดแย้งในใจ (Bandura. 1986: 335) ได้แก่ ความสามารถในการเลือกกระทาการควบคุมอารมณ์
การควบคุมความคิด การยับยั้งในสิ่งยั่วยวน เป็นต้น การควบคุมตนเองนี้เกิดเช่นเดียวกับพฤติกรรมอื่นๆ
ของมนุษย์ คือ เป็นผลทั้งจากประสบการณ์ตรง และการเรียนรู้จากการสังเกตมนุษย์จะควบคุมตนเองให้
กระทาพฤติกรรมที่ได้เรียนรู้ว่าเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมในสถานการณ์นั้น และมีผลกรรมที่ได้จากการ
กระทาเป็นที่พึงพอใจแก่ตนเองในการควบคุมตนนี้เองบุคคลจาเป็นต้องมีการตั้งมาตรฐานที่ตั้งไว้และมี
ความรู้สึกซึ่งเป็นปฏิกิริยาต่อตนเองตามผลของการประเมิน ซึ่งมาตรฐานพฤติกรรมที่บุคคลตั้งไว้นี้เองจะ
เป็นสิ่งที่ช่วยในการตัดสินใจและชี้แนะแนวทางในการกระทาของบุคคล เช่น การกาหนดปริมาณของงานที่
ตนควรทาได้ก่อนลงมือหรือการกาหนดคุณภาพของผลงานที่ควรทาไว้ล่วงหน้า (Bandura. 1986: 336)
จากที่ได้ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการควบคุมตนเอง ซึ่งบทความนี้มีความสนใจ
ที่ จ ะศึ ก ษาการควบคุ ม ตนเองตามแนวทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ ท างสั ง คมของอั ล เบิ ร์ ต แบนดู ร า (Albert
Bandura) เนื่องจากมีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของโรเซนบัม (1980: 109-121) ซึ่งได้พัฒนาแบบวัด
การควบคุมตนเอง หรือแบบวัดเอส ซี เอส (Self-Control Schedule: SCS) ขึ้น คุณสมบัติของแบบวัด
ประกอบด้วย
1. ลักษณะของแบบวัดเอส ซี เอส เครื่องมือนี้เป็นแบบวัดแบบให้รายงานตนเอง (Self-Report)
ใช้ประเมินแนวโน้มของแต่ละบุคคลในการประยุกต์วิธีการควบคุมตนเองมาใช้แก้ปัญหาทางพฤติกรรมของ
ตน หรือใช้ประเมินพฤติกรรมการควบคุมตนเอง โดยมีแนวโน้มว่า ก่อนที่บุคคลจะประยุกต์วิธีการควบคุม
ตนเองไปใช้ในการแก้ปัญหาทางพฤติกรรมของตนได้ จะต้องมีความเชื่อว่าเขาสามารถควบคุมพฤติกรรม
ของตัวเขาเองได้โดยปราศจากการช่วยเหลือจากสิ่งภายนอก ประกอบด้วย มิติการควบคุมตนเอง 4 ด้าน
ดังนี้
ก. การใช้ความคิดและการเตือนตนเอง (Self-Statement) ในการควบคุมการแสดงออกทาง
อารมณ์และทางร่างกาย มีข้อคาถามจานวน 12 ข้อ ได้แก่ ข้อ 5, 13, 15, 16, 17, 23, 25, 26, 27, 30,
31, 36
ข. การประยุกต์กลวิธีในการแก้ปัญหามาใช้ในการควบคุมตนเองอย่างเป็นลาดับขั้น (Problem
Solving Strategies) เช่น การวางแผน การให้คาจากัดความของปัญหา การประเมินทางเลือกต่างๆ และ
การคาดหมายถึงผลที่จะเกิดตามมา มีข้อคาถามจานวน 11 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1, 2, 7, 10, 11, 12, 20, 28,
32, 33, 34
ค. ความยับยั้งชั่ง ใจ (Delay immediate gratification) มีข้อคาถามจานวน 4 ข้อ ได้แก่ ข้อ 9,
18, 22, 29
ง. การรับรู้ความสามารถของตน (Self-Efficacy) มีข้อคาถามจานวน 9 ข้อ ได้แก่ ข้อ 3, 4, 6, 8,
14, 19, 21, 24, 35
รวมข้อคาถามของเครื่องมือชุดนี้มีทั้งสิ้น 36 ข้อ
วิธีการตอบแบบวัด
ผู้ตอบแบบวัดความเชื่อในการควบคุมตนเอง จะตอบข้อคาถามทั้งสิ้น 36 ข้อแต่ละข้อเป็นแบบ
ลิ เคิ ร์ ท (Likert Scale Format) 6 ระดั บ โดยมี ค่ าตั้ งแต่ ระดั บ ที่ บ่ งบอกว่าไม่ ใช่ ลั ก ษณะของฉั น อย่า ง
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แท้จริง ถึงระดับที่ 6 ซึ่งบ่งบอกว่าเป็นลักษณะของฉันอย่างแท้จริง โดยแบ่งเป็นคาถามทางบวก 25 ข้อ ข้อ
คาถามทางลบ 11 ข้อ การตอบให้ผู้ตอบกาเครื่องหมาย X ทับตัวเลขที่ตรงกับลักษณะของตนเองมากที่สุด
2. คุณภาพของแบบวัดเอส ซี เอส ของโรเซนบัม
โรเซนบัม ได้พัฒนาแบบวัดเอส ซี เอส ขึ้นมาในปี ค.ศ.1980 ตามขั้นตอน ดังนี้
1) โรเซนบัม ได้สร้างข้อคาถามขึ้นมาทั้งหมด จานวน 60 ข้อ โดยแบ่งเป็น
1.1 การควบคุมการแสดงออกทางอารมณ์และทางร่างกายที่ไม่เหมาะสมเมื่อเผชิญกับความ
วิตกกังวล ความซึมเศร้า ความเบื่อ ความเจ็บป่วย และความหิวกระหาย จานวน 30 ข้อ
1.2 การประยุ กต์กลวิธีในการแก้ปัญ หามาใช้ในการควบคุมตนเอง เช่น แก้นิสั ยที่ ไม่ดีการ
ทางานที่น่าเบื่อหน่ายแต่จาเป็นต้องทา เป็นต้น จานวน 20 ข้อ
1.3 การรับรู้ความสามารถในการควบคุมตนเอง จานวน 10 ข้อ
จากนั้ นน าแบบวัดที่ส ร้างขึ้นนี้ ไปให้ นักจิตวิทยาคลินิกที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวคิดการควบคุม
ตนเองเป็ น อย่ างดี พิ จ ารณาการจั ดแบบข้อคาถามเป็น 3 ด้านดังกล่ าว ได้ข้อคาถามที่ผ่ านเกณฑ์การ
พิจารณาทั้งสิ้นจานวน 44 ข้อ
2) นาแบบวัดที่ผ่านการพิจารณาแล้วจานวน 44 ข้อ ไปทดลองใช้กับนักศึกษาที่กาลังศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาตรี จ านวน 152 คน เป็ น ชาย 68 คน และหญิ ง 84 คน อายุเฉลี่ ย 22.7 ปี น าคะแนนที่ ได้ ม า
วิเคราะห์รายข้อ (Item Analysis) แล้วคัดเลือกข้อคาถามที่ดีที่สุดจากสถิติรายข้อไว้ทั้งหมด 36 ข้อ
3) การหาความเชื่อมั่น (Reliability) มีการตรวจสอบ ดังนี้
แบบวัด เอส ซี เอส เดิมเป็นภาษาฮิบรู (Hebrew) โรเซนบัมได้แปลเครื่องมือนี้เป็นภาษาอังกฤษ
และหาค่าความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น ของเครื่องมือนี้กับกลุ่มตัวอย่างทั้งที่เป็นชาวอิสราเอลโดยใช้
ภาษาฮิบรู และกับชาวอเมริกันโดยใช้ภาษาอังกฤษ รวมทั้งสิ้น 6 กลุ่ม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1 วิธีทดสอบซ้า (Test-Retest Method)
กลุ่ ม ที่ 1 เป็ น นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข องวิ ท ยาลั ย Technion and Engineering และ
มหาวิทยาลัย Haifa เพศชาย จานวน 34 คน และเพศหญิง จานวน 48 คน ให้ตอบแบบวัดเอส ซี เอสใน
ชั่วโมงเรียน และให้ตอบแบบวัดอีกครั้งใน 4 สัปดาห์ต่อมาได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 0.86
3.2 วิธีการประเมินค่าความคงที่ภายในโดยใช้สูตร คูเดอร์-ริชาร์ดสัน 20 (KR-20)
กลุ่มที่ 2 เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย Tel Aviv ที่เข้าเรียนวิชาจิตวิทยา
เพศชาย จานวน 63 คน และเพศหญิง จานวน 82 คน ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 0.81
กลุ่มที่ 3 เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย Haifa เพศชาย จานวน 56 คน และ
เพศหญิง จานวน 61 คน ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 0.80
กลุ่มที่ 4 เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาจิตวิทยา ของมหาวิทยาลัย Tel Aviv เพศชาย
จานวน 78 คน และเพศหญิง จานวน 101 คน ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 0.84
กลุ่มที่ 5 เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาจิตวิทยา ของมหาวิทยาลัย Minnesota โดยให้
ทาแบบวัด เอส ซี เอส เป็นภาษาอังกฤษ เป็นเพศชาย จานวน 35 คน และเพศหญิง จานวน 76 คน ได้ค่า
สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 0.78
กลุ่ ม ที่ 6 เป็ น กลุ่ ม คนที่ ม าตรวจสุ ข ภาพเพื่ อ ท าใบขั บ ขี่ เป็ น เพศชายทั้ งหมด 105 คน ได้ ค่ า
สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 0.80
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ส่ ว นข้ อ มูล เกณฑ์ ป กติ (Normative Data) นั้ น ค่ าเฉลี่ ย คะแนนระดับ การควบคุ ม ตนเองของ
นักศึกษาชาวอิสราเอลจะมีพิสัยจาก 23-27 โดยค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างชายกลุ่มที่ 2, 3 และ 4 คือ 32.1
(SD=21.4), 25.6 (SD=22.4) และ 26.1 (SD=24) ตามลาดับ สาหรับผู้หญิงมีค่า 24.6 (SD=23.2), 26.1
(SD=21.2) และ 27.2 (SD=25.1) ตามลาดับ ถึงแม้ว่าผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะได้คะแนนสูงกว่าผู้ชายอยู่บ้าง
แต่เมื่อทดสอบค่าทีแล้วไม่พบความแตกต่างระหว่างเพศ และจากข้อมูลที่ได้ค่าเฉลี่ยคะแนนระดับการ
ควบคุมตนเองที่ได้จากการกลุ่มตัวอย่างทั้งที่เป็นนักศึกษาชาวอเมริกันที่ใช้ภาษาอังกฤษ และนักศึกษาชาว
อิสราเอล ใช้ภ าษาฮิบรูนั้นใกล้เคียงกัน โดยค่าเฉลี่ยคะแนนระดับการควบคุมตนเองของชาย คือ 25.9
(SD=20.6) และหญิงคือ 27.5 (SD=20.6)
4) การหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) มีการตรวจสอบ ดังนี้
4.1 การหาความเที่ยงตรงเชิงเหมือน (Convergent Validity) และความเที่ยงตรงเชิงจาแนก
(Discriminant Validity) โดยการให้ นั กศึกษาในกลุ่ ม ที่ 2, 3, 4 และ 6 ที่ท าแบบวัดเอส ซี เอส ได้ท า
แบบวัดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวัดระดับการควบคุมตนเอง ได้แก่
4.1.1 แบบวั ด ความเชื่ อ ภายในตนเองและภายนอกตนของรอตเตอร์ (Rotter’s
Internal-External Scale) แบบวั ด นี้ ใช้ วั ด ความเชื่ อ อ านาจภายในตนเองและอ านาจภายนอกตน
(Internal and External-Locus of Scale) คนที่ เชื่ อ อ านาจภายในตนจะเชื่ อ ว่ า สิ่ งต่ างๆที่ เกิ ด ขึ้ น กั บ
ตนเองเกิดจากการกระทาของตนเป็นหลัก สาหรับคนที่เชื่ออานาจภายนอกตนจะเชื่อว่าสิ่งต่างๆ ที่เกิด
ขึ้นกับคนเกิดจากโชค หรือเกิดจากอานาจของคนอื่น ซึ่งเป็นสิ่งที่นอกเหนือจากการควบคุมตน คนที่ได้
คะแนนสูงจากแบบวัดชุดนี้จะเชื่ออานาจภายนอกตนมากกว่าอานาจภายในตน โรเซนบัมให้นักศึกษาใน
กลุ่มที่ 2 และ 3 ตอบแบบวัดนี้ และหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างคะแนนจากแบบวัด
เอส ซี เอส และ Rotter’ I-E Scale ได้ค่า -.40 (P<.01) แสดงว่าเมื่อบุคคลใช้วิธีการควบคุมตนเองมาก
เท่าไร เขาก็ยิ่งเชื่อในอิทธิพลของผู้อื่นหรือโชคลางน้อยลง
4.1.2 แบบวัดความเชื่อที่ไร้เหตุผล (Irrational Belief Test: IBT Test) แบบวัดนี้ใช้วัด
ลักษณะความเชื่อที่ไร้เหตุผล 10 แบบ ที่เอลลิส (Ellis) ได้อธิบายว่า คนที่มีความเชื่อหรือมีความคิดที่มี
เหตุผลอย่างเหมาะสม จะช่วยให้สามารถควบคุม อารมณ์และการกระทาของตนได้สาหรับคนที่มีความเชื่อ
หรือมีความคิดที่ไร้เหตุผลและไม่กล้าเผชิญปัญหา ต้องพึ่งพาผู้อื่นและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และการ
กระทาของตน คนที่ได้คะแนนสูงจากแบบวัดชุดนี้จะมีความเชื่อหรือความคิดที่ไร้เหตุผ ล โรเซนบัมให้
นั ก ศึก ษาในกลุ่ ม ที่ 4 ท าแบบวัด ชุ ด นี้ หาค่ าสหสั ม พั น ธ์ระหว่างคะแนนจากแบบวัด เอส ซี เอส และ
Irrational Belief Test ในแต่ละแบบและทั้ง 10 แบบ พบว่ามีค่าสหสัมพันธ์ -.48 (P<.001) แสดงว่าผู้ที่
ใช้วิธีการควบคุมตนเอง จะมีความเชื่ออย่างไร้เหตุผลน้อยลง
4.1.3 แบบสารวจบุ คลิกภาพ 16 ด้าน (Sixteen Personality Factor Questionaire:
16PF) แบบวัด นี้ ใช้ ส ารวจบุ ค ลิ กภาพที่ แคทเทล (Cattell) สร้างขึ้ น มี ทั้ งหมด 16 องค์ ป ระกอบ โดย
องค์ประกอบ G จะเกี่ยวข้องกับการควบคุมตนเอง คนที่ได้คะแนนสูงในองค์ประกอบ G จากแบบวัดชุดนี้
จะมีการควบคุมตนเองสูง โรเซนบัมโดยให้นักศึกษากลุ่มที่ 6 ทาแบบวัดนี้หาค่าสหสัมพันธ์เพียร์สันระหว่าง
คะแนนจากแบบวั ด เอส ซี เอส กั บ แบบส ารวจบุ ค ลิ ก ภาพ 16 องค์ ป ระกอบ พบว่ ามี ค วามสั ม พั น ธ์
อย่างมีนัยสาคัญกับองค์ประกอบ G ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ใช้วัดการควบคุมตนเอง (r=.30, P<.001)
ผลการหาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนของแบบวัดเอส ซี เอส กับคะแนนของแบบวัด
ความเชื่ อ ภายใน-ภายนอกตนของรอตเตอร์ (r=-.40) และคะแนนจากแบบวั ด ความเชื่ อ ที่ ไร้ เหตุ ผ ล
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(r=-.48) แสดงว่าแบบวัดเอส ซี เอส มีความเที่ยงตรงเชิงจาแนก (Discriminant Validity) และคะแนน
จากแบบวัดเอส ซี เอส กับ แบบส ารวจบุคลิ กภาพ 16 PF (r=.30) แสดงว่าแบบวัดเอส ซี เอส มีความ
เที่ยงตรงเชิงเหมือน (Convergent Validity)
4.2 การหาความเที่ยงตรงในสถานการณ์ทดลอง (Experimental Study) โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มที่ 7 ซึ่งประกอบด้วย เพศชาย 18 ปี เพศหญิ ง 22 คน อายุ 16-25 ปี (X=21.6) แบ่งกลุ่มตัวอย่าง
ออกเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมและก่อนเริ่มทาการทดลองให้ทุกคนตอบแบบวัดเอส ซี เอส ในการ
ทดลองสอนกลุ่มทดลองให้เผชิญกับความเย็นด้วยการใช้จินตนาการถึงสิ่งที่พึงพอใจขณะที่จุ่มมือทั้ง 2 ข้าง
ลงในน้าเย็นจัด ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ได้รับการสอนวิธีเผชิญความเย็น หลังการทดลองพบว่ากลุ่มทดลองได้
คะแนนจากแบบวัด เอส ซี เอส สูงกว่ากลุ่มควบคุม ผู้ที่ได้คะแนนจากแบบวัดเอส ซี เอส สูงจะสามารถ
ทนทานต่อความเย็นได้สูงกว่าผู้ที่ได้คะแนนจากแบบวัดเอส ซี เอส ต่าอย่างมีนัยสาคัญ แสดงว่าแบบวัด
เอส ซี เอส สามารถนาไปใช้วัดการควบคุมตนเองได้สอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริง
ผลการวิจัยของโรเซนบัม พบว่า ผู้หญิงได้คะแนนการควบคุมตนเองสูงกว่าผู้ชาย แต่เมื่อทดสอบ
ค่าที แล้วพบว่าเพศชายและเพศหญิงมีการควบคุมตนเองไม่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ และ
อายุเป็นตัวแปรที่ทาให้บุคคลมีพฤติกรรมการควบคุมตนเองที่เพิ่มมากขึ้น
นอกจากแบบวัดการควบคุมตนเองของโรเซนบัม มีนักวิชาการศึกษาหลายท่านในประเทศไทยได้
นาเครื่องมือนี้ไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒ นาเป็นงานวิจัยของตน ดังที่ นงนุช โรจนเลิศ (2533: 79-82)
ศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมตนเองของนักเรียนวัยรุ่น ได้พัฒนาแบบวัดการควบคุมตนเอง โดย
แปลและปรับปรุงมาจากแบบทดสอบ The Self-Control Schedule (SCS) ของโรเซนบัม มีลักษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ประกอบด้วยข้อความ 50 ข้อ เมื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
พบว่ามีค่าอานาจจาแนกอยู่ ระหว่าง 1.81-7.08 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับมีค่าเท่ากั บ .84 และค่าความ
เที่ย งตรงตามสภาพด้วยวิธีการหาความสั มพันธ์แบบจัดล าดับ โดยการเอาล าดับคะแนนที่ได้จากการ
ทดสอบการควบคุมตนเองของนักเรียนวัยรุ่นที่มีลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่าง ไปหาความสัมพันธ์กับลาดับ
คะแนนที่ได้จากการจัดลาดับของอาจารย์ประจาชั้น ได้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของลาดับคะแนนที่ได้
จากการทดสอบการควบคุมตนเองกับลาดับคะแนนที่ได้จากการจัดของอาจารย์ประจาชั้นแต่ละระดับชั้น
ดังนี้ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสั มพันธ์เท่ากับ .87 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ค่าสัมประสิทธิ์
สหสั มพัน ธ์เท่ากับ .88 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ค่าสั มประสิ ท ธิ์ส หสั มพั นธ์เท่ากับ .80 ผลการวิจัยพบว่า
ปั จจั ยที่ส่ งผลต่อการควบคุมตนเอง ได้แก่ มโนภาพแห่ งตนด้านความสั มพั นธ์ระหว่างบุคคล โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .78, .39 และ .33 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสามารถร่วมกัน
ทานายการควบคุม ตนเอง ร้อยละ 63 และไชยยงค์ วรนาม (2549: 78) ทาวิจัยเรื่องพัฒ นาการควบคุม
ตนเองของนักเรียนช่วงชั้นที่สามที่มีมโนภาพแห่งตนต่างระดับกัน ได้สร้างแบบวัดการควบคุมตนเองตาม
โครงสร้างของโรเซนบัม มีลักษณะเป็นแบบสถานการณ์ 3 ตัวเลือก จานวน 52 ข้อ เมื่อตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือแล้วมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบั บเท่ากับ 0.91 ค่าอานาจจาแนกมีค่าตั้งแต่ 0.22-0.61 ทุกข้อมีค่า
อานาจจาแนกสูงกว่าเกณฑ์ ค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโดย
แยกเป็นรายด้าน คือ ด้านการชี้แจงตนเอง ด้านการวางแผนแก้ปัญหา ด้านการยับยั้ งชั่งใจ และด้านการ
รับรู้ความสามารถของตน มีน้าหนักองค์ประกอบ 0.40, 0.43, 0.40, 0.44 ตามลาดับ ผลการวิจัยพบว่า
นักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 3 ในทุกระดับมีการควบคุมตนเองไม่แตกต่างกันคือ ไม่พบว่ามีพัฒนาการของการ
ควบคุมตนเองของนักเรียนในช่วงชั้นที่ 3 ตามระดับช่วงอายุที่เพิ่มขึ้นจากอายุ 13-15 ปี
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สรุป
จากบทความนี้ได้ศึกษาการควบคุมตนเองตามแนวทางทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของอัลเบิร์ต
แบนดูรา (Albert Bandura) พัฒนามาจากการเรียนรู้กฎเกณฑ์ในการประเมินพฤติกรรม โดยที่มนุษย์มี
ความนึกคิดและสามารถใช้สัญลักษณ์แทนสิ่งต่างๆ ที่เรียนรู้ ดังนั้นมนุษย์จึงสามารถที่จะนาสัญลักษณ์
ต่างๆเหล่านี้มาคิดไตร่ตรองทาให้สามารถมองเห็นวิธีการที่จะทาให้เกิดผลกรรมต่างๆที่ตนปรารถนา และ
มองเห็นวิธีการที่จะหลีกเลี่ยงผลกรรมที่เลวร้ายต่างๆ มนุษย์สามารถคิดในเชิงประเมินว่าพฤติกรรมหนึ่งๆ
จะทาให้เกิดผลกรรมอะไรบ้าง และผลกรรมต่างๆ มีความปรารถนามากน้อยเพียงใด การคิดในเชิงประเมิน
นี้ น าไปสู่ การตัดสิ น ใจที่จ ะทาหรื อไม่ท าพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง และนาไปสู่ การควบคุมตนเองให้
ประพฤติปฏิบัติตามที่ตนตั้งใจไว้
ดั งนั้ น ผู้ เขี ย นจึ งมี ค วามสนใจตามแนวคิ ด ที่ ก ล่ าวมาข้ างต้ น เนื่ อ งจากมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
ผลการวิจัยของโรเซนบัม (1980: 109-121) ซึ่งได้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการควบคุมตนเอง ซึ่งงานวิจัย
ของโรเซนบัมได้แบ่งองค์ประกอบคุณลักษณะของการควบคุมตนเองเป็น 4 คุณลักษณะ ได้แก่ ด้านการ
ชี้แจงตนเอง ด้านการวางแผนแก้ปัญหา ด้านความยับยั้งชั่งใจ และด้านการรั บรู้ความสามารถของตน โดย
พัฒนาจากแบบวัดการควบคุมตนเอง (The Self–control: SCS) และมีนักวิจัยของไทยอีก 2 ท่านที่ได้นา
แบบวัดของโรเซนบัมมาปรับปรุง คือ นงนุช โรจนเลิศ (2533) ได้ทาวิจัยเรื่องการศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้อง
กับการควบคุมตนเองของนักเรียนวัยรุ่น และไชยยงค์ วรนาม (2549) ทาการวิจัยเรื่องพัฒนาการควบคุม
ตนเองของนักเรียนช่วงชั้นที่สามที่มีมโนภาพแห่งตนต่างระดับกัน ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การใช้แบบวัดการ
ควบคุมตนเองของโรเซนบัมเป็นแบบวัดที่สามารถนาไปใช้หรือปรับปรุง แก้ไขได้ในทุกกลุ่มตัวอย่าง แต่ก็
ควรคานึ งบริบ ทของสั งคม กล่ าวคือ ควรมีก ารด าเนิ นการศึก ษาข้อมูล เชิ งคุณ ภาพ โดยเฉพาะในการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างเสียก่อน เพื่อที่จะได้นาข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาข้อคาถามให้
ถูกต้องและตรงกับสภาพความเป็นจริงของบริบทของสังคม จากนั้นอาจจะทาวิจัยเชิงทดลอง เช่น กาหนด
กิจกรรม เทคนิค วิธีการเพื่อพัฒนาการการควบคุมตนเองโดยการนาแบบวัดการควบคุมตนเองที่สร้างขึ้น
ไปใช้ เพื่อเป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบและประเมินระดับการควบคุมตนเองของบุคคลให้ดีขึ้นอีกด้วย
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บทคัดย่อ
การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิด
ของเคิ ร์ กแพทริ ค มีวัต ถุป ระสงค์ เพื่ อประเมิ น โครงการการจัด การเรียนการสอนของครู ตามแนวคิ ด
เคิร์กแพทริค (Kirkpatrick) ใน 4 ด้าน คือ ด้านปฏิกิริยา ด้านการเรียนรู้ ด้านพฤติ กรรม และด้านผลลัพธ์
โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษที่ผ่านการคัดเลือกจากการทดสอบภาษาอังกฤษ จานวน
312 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคือ แบบสอบถามโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน
ของครูภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดของเคิร์กแพทริค จานวน 312 ฉบับ และแบบสัมภาษณ์จานวน 25
ฉบั บ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงปริมาณได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์ผลโดยใช้ การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการประเมินพบว่า ใน
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ด้านปฏิกิริยา ด้านการเรียนรู้ ด้านพฤติกรรม และด้านผลลัพธ์ อยู่ในระดับมากทุกด้าน ( 𝑥̅ =4.23, 4.35,
4.15, 3.74 ตามลาดับ)

คาสาคัญ: การมีส่วนร่วมของบุคลากร การประกันคุณภาพการศึกษา
Abstract
The Objective of this study was to study personnel’s participation in the
Educational Quality Assurance of Fine Art, Srinakharinwirot University. The sample
involved 73 people consisted of 45 academic staffs and 28 support staffs. The
instrument for collecting data was questionnaire and interview. Data was analyzed by
percentage, mean and content analysis. The results showed that all staffs had moderate
level of participation quality assurance (mean 2.82, percentage 53.13) in all part of
planning doing, checking, and acting, both staffs had moderate level of participation
quality assurance.

Key words: Participation of Personnel, Educational Quality Assurance
บทนา
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ ต ระหนั ก ถึ งความส าคั ญ และความจ าเป็ น ในการพั ฒ นาการเรี ย นรู้
ภาษาอังกฤษ โดยเห็นว่าผู้เรียนควรมีความรู้ในด้านภาษาอังกฤษ การสื่อสารกับผู้อื่นในชีวิตประจาวัน และ
การนาความรู้ภาษาอังกฤษที่ได้รับได้รับศึกษาต่อและเพื่อการงานในอนาคต แต่จากงานวิจัยอื่นๆ พบว่า มี
ปั ญ หาในหลายๆ ด้ าน อาทิเช่น ในด้านหลั กสู ตรของวิช าภาษาอังกฤษ ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรีย นวิช า
ภาษาอั งกฤษในระดับ ชาติ และผู้ เรีย นไม่ส ามารถนาความรู้ที่ได้รับ มาใช้ในชีวิตประจาวันได้ (ธีราพร
แซ่แห่ว และคณะ, 2552)
ปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น กั บ นั ก เรี ย น จะเห็ น ได้ ว่ า ต้ อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง ในด้ า นการสอนภาษาอั ง กฤษ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลวิธีที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษมากขึ้น อันจะนาไปสู่
การพั ฒ นาทั ก ษะอื่ น ๆ ได้ แ ก่ การฟั ง การพู ด และการเขี ย น ตลอดจนการน าภาษาอั ง กฤษไปใช้ ใน
ชีวิตประจาวันและการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ การที่ผู้สอนไม่มีกลวิธีในการสอนที่น่าสนใจ
หรือไม่ได้สอนกลวิธีการอ่านเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจมากขึ้น ก็เป็นการยากที่ผู้เรียนจะเกิดความ
เข้าใจได้ (ภูมินทร์ เหลาอานาจ, 2555)
โครงการการจั ด การเรี ย นการสอนของครู เป็ น โครงการที่ จั ด ขึ้ น เพื่ อ พั ฒ นาความสามารถ
ภาษาอั งกฤษ และเทคนิ ค การสอนของครูส อนภาษาอังกฤษ ด้ว ยการการอบรมภาษาอั งกฤษและใช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการอบรมทั้งทักษะภาษาและเทคนิคการสอน รวมทั้งกิจกรรมและบริบทในการ
ใช้ภ าษาอังกฤษในการสื่ อ สาร และน าความรู้ ประสบการณ์ จากการอบรมไปใช้จริงในการสอน และ
ถ่ายทอดความรู้แก่ครูอื่นๆ ต่อไป
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ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความสาคัญของโครงการนี้จึงได้ทาการประเมินโครงการเพื่อดูกระบวนการและ
ผลการดาเนินงานของโครงการ เพื่อนาผลที่ได้ไปเป็นข้อมูลสารสนเทศในการปรับปรุง พัฒนาโครงการ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการและนาไปพิจารณาในการดาเนินโครงการต่อไป

วัตถุประสงค์งการวิจัย
เพื่ อ ประเมิ น โครงการการจั ด การเรี ย นการสอนของครู ตามแนวคิ ด ของ เคิ ร์ ก แพทริ ค
(Kirkpatrick) ใน 4 ด้าน คือ ด้านปฏิกิริยา ด้านการเรียนรู้ ด้านพฤติกรรม และด้านผลลัพธ์

ขอบเขตของการประเมิน
กลุ่มตัวอย่าง ครูที่ผ่านการคัดเลือกจากการทดสอบภาษาอังกฤษ จานวน 312 คน
แนวคิดที่ใช้ การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ
โดยใช้ แ นวคิ ด ของเคิ ร์ ก แพทริ ค (Kirkpatrick) ซึ่ ง มี 4 ด้ า น คื อ ด้ า นปฏิ กิ ริ ย า ด้ า นการเรี ย นรู้ ด้ า น
พฤติกรรม และด้านผลลัพธ์
นิยามศัพท์เฉพาะ
โครงการพัฒ นาศักยภาพการเรียนการสอน หมายถึง การฝึกอบรมครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่ อ ให้ ค รู ไ ด้ เรี ย นรู้ แ ละสามารถน าไปใช้ ใ นการเรี ย นการสอนได้ จ ริ ง โดยมี รู ป แบบการอบรมที่ ใ ช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการอบรมเข้ม ทั้งทักษะภาษาและเทคนิคการสอน รวมทั้งจัดกิจกรรมและบริบท
ในการใช้ภ าษาอังกฤษในการสื่อสาร โดยการออกแบบหลักสูตรการอบรม และการจัดหาวิทยากรที่มี
ความสามารถภาษาอังกฤษและมีความสามารถในการใช้เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ
ครู หมายถึง ครูที่ผ่านการคัดเลือกจากการทดสอบภาษาอังกฤษ
แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน
โดแนล แอล เคิร์กแพทริค (Donald L. Kirkpatrick. 1994) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการฝึกอบรม
และการประเมินผลการฝึกอบรมว่า “การฝึกอบรมเป็นการช่วยเหลือบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ในการฝึกอบรมใดๆ ควรจะจัดให้มีการประเมินผลการฝึกอบรมซึ่งถือ เป็นสิ่งจาเป็นที่
จะช่วยให้ รู้ว่าการจั ดโปรแกรมการฝึกอบรมมีประสิทธิผลเพียงใด” เคิร์กแพทริค ได้เสนอขั้นตอนการ
ฝึกอบรมเป็น 4 ขั้น คือ
1. การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction Evaluation) การประเมินขั้นนี้มีวัตถุประสงค์
ให้รู้ว่าผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมนั้น มีความรู้ สึกอย่างไรต่อการฝึกอบรม พอใจหรือไม่ต่อสิ่งที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรม เช่น หลักสูตร เนื้อหาสาระ วิทยากร เอกสาร สถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ ระยะเวลา ฯลฯ และ
พอใจมากน้อยเพียงใด การประเมินปฏิกิริยาตอบสนองนั้น ต้องการได้รับข้อมูลที่เป็นปฏิกิริยาตอบสนอง
ของผู้ เข้ า รั บ การฝึ ก อบรม ที่ มี ค วามหมาย และมี ค วามเป็ น จริ ง เพราะข้ อ มู ล เหล่ านี้ จ ะเป็ น ตั ว บ่ ง ชี้
ประสิทธิผลของการฝึกอบรมเป็นอันดับแรก เคิร์กแพทริค กล่าวว่า มีอยู่บ่อยครั้งที่ผู้บริหารตัดสินใจล้มเลิก
โปรแกรมการฝึกอบรมเสีย หรือไม่ก็ตัดสินใจให้ดาเนินการฝึกอบรมต่อไป โดยอาศัยข้อมูลที่ไ ด้จากการ
ประเมินปฏิกิริยาตอบสนองเป็นพื้นฐาน
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วิธีการที่จะช่วยให้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับปฏิกิริยาตอบสนองเป็นพื้นฐาน ที่มีความหมาย และตรง
ตามความจริงจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่
1.1 กาหนดให้แน่นอนชัดเจนลงไปว่า ต้องการได้รับข้อมูลอะไร เช่น ปฏิกิริยาตอบสนองของ
เนื้อหาหลักสูตร วิธีการฝึกอบรม วิทยากร สถานที่ฝึกอบรม ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม บรรยากาศการ
ฝึกอบรม ฯลฯ
1.2 ออกแบบของเครื่องมือ หรือแบบสอบถามที่จะใช้เก็บข้อมูลอย่างเหมาะสม
1.3 ข้อคาถามที่ใช้ ควรเป็นชนิดที่เมื่อได้รับข้อมูลหรือได้คาตอบแล้วสามารถนามาแปลงเป็น
ตัวเลขแจกแจงความถี่ และวิเคราะห์ในเชิงปริมาณได้
1.4 กระตุ้น ให้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เขียนแสดงความคิดเห็ น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในข้อ
คาถามต่างๆ
1.5 ไม่ควรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เขียนชื่อตนเองลงในแบบสอบถาม เพื่อให้ ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมกล้าแสดงปฏิกิริยาตอบสนอง ผ่านแบบสอบถามตามความเป็นจริง
2. การประเมินการเรียนรู้ (Learning Evaluation) การประเมินผลในขั้นนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะ
ให้รู้ว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ เกิดความเข้าใจ และทักษะอะไรบ้าง และมีเจตคติอะไรบ้างที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทั้งนี้เพราะความรู้ ทักษะ เจตคติ ล้วนเป็นองค์ประกอบพื้นฐานสาคัญที่จะช่วยให้
เกิดการเปลี่ ย นแปลงพฤติ กรรมการทางานของผู้ เข้ารับการอบรมในโอกาสต่อไป เคิ ร์กแพทริค ได้ให้
ข้อเสนอแนะสาหรับการประเมินการเรียนรู้เอาไว้ว่า
2.1 ต้ อ งวัด ทั้ งความรู้ ทั ก ษะ และเจตคติ ของผู้ เข้ารับ การฝึ ก อบรมทั้ งก่ อ นและหลั งการ
ฝึกอบรม
2.2 วิเคราะห์ทั้งคะแนนรายข้อและคะแนนรวมโดยเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม
2.3 ถ้าเป็นไปได้ควรใช้กลุ่มควบคุม ซึ่งเป็นกลุ่มของผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกอบรม แล้วเปรียบเทียบ
คะแนนความรู้ ทักษะ และเจตคติของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ซึ่งเป็นกลุ่ มของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ว่าแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร
3. การประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหลังการอบรม (Behavior Evaluation) การประเมินผล
ในขั้นนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทางาน
ไปในทิศทางที่พึงประสงค์ห รือไม่ (Behavior Evaluation) การประเมินผลในขั้นนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่ อ
ตรวจสอบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทางานไปในทิศทางที่พึงประสงค์
หรือไม่
การประเมินผลในขั้นนี้นับว่ายากและใช้เวลามากกว่าการประเมินผลในสองขั้นแรกเพราะจะต้อง
ติดตามประเมินผลในสถานที่ทางานจริงๆ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เคิร์กแพทริค เสนอแนะว่า
3.1 ควรจะได้วัดพฤติกรรมการทางานของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งก่อนและหลังการฝึกอบรม
3.2 ระยะเวลาระหว่างการฝึกอบรมกับการประเมินผลหลังการฝึกอบรมนั้นควรจะให้ห่างกัน
พอสมควร เพื่อให้แน่ใจว่า การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทางานได้เกิดขึ้นจริงๆ ทางที่ดีควรจะประเมิน
หลายๆ ครั้งเป็นระยะๆ ไป เช่น ประเมินทุก 3 เดือน เป็นต้น
4. การประเมิ น ผลลั พ ธ์ ที่ เ กิ ด ต่ อ องค์ ก ร (Results Evaluation) การประเมิ น ในขั้ น นี้ มี
วัตถุประสงค์ที่จะให้ รู้ว่าการฝึกอบรมได้ก่อให้เกิดผลดีต่ อหน่วยงานอย่างไรบ้าง (Outcomes) เป็นการ
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ประเมิน ผลที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นกับหน่วยงาน เช่น การลดค่าใช้จ่าย การปรับปรุงประสิทธิภ าพการ
ทางาน การเพิ่มปริมาณการขายและการผลิต อัตราการลาออกลดลง เป็นต้น ซึ่งนับว่าเป็นการประเมินผล
ที่ยากที่สุด เพราะในความเป็นจริงนั้น มีตัวแปรอื่นๆ อีกมากมายนอกเหนือจากการฝึกอบรมที่มีผลกระทบ
ต่อหน่วยงานและตัวแปรเหล่านั้นบางทีก็ยากต่อการควบคุม ฉะนั้นอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นแก่หน่วยงานในทาง
ที่ดีจึงสรุปได้ยากว่าเป็นผลจากโปรแกรมการฝึกอบรม เคิร์กแพทริค ได้ให้ข้อเสนอแนะในการประเมินผล
ขั้นนี้ไว้ว่า
4.1 ควรจัดสภาวะการณ์หรือเงื่อนไขต่างๆ ก่อนการฝึกอบรมเอาไว้แล้วนาไปเปรียบเทียบกับ
สภาวะการณ์ภายหลังการฝึกอบรม โดยใช้ข้อมูลที่สังเกตได้หรือวัดได้
4.2 พยายามหาทางควบคุมตัวแปรอื่นๆ ซึ่งคาดว่าน่าจะมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงในผลที่
ต้องการให้เกิดขึ้นกับหน่วยงาน วิธีหนึ่งพอจะทาได้ คือ การใช้กลุ่มควบคุมหรือกลุ่มทดลอง

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ศึ กษาข้อ มูล เอกสาร ต าราทางวิช าการ ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยเกี่ยวกั บ การประเมิ น
โครงการ ประกอบกับผู้ประเมินศึกษาหลักการและเหตุผลของโครงการ เพื่อเป็นแนวทางในการกาหนด
กรอบแนวคิดและแนวทางในการสร้างเครื่องมือ ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์การประเมิน
2. สร้างกรอบการประเมินโดยกาหนดหัวข้อที่จะถามและหัวข้อต่างๆ ที่ต้องการและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การประเมินเพื่อนามาสร้างเครื่องมือ คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์
3. นาเครื่องมือที่สร้างเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นให้
ผู้เชี่ยวชาญในด้านการประเมิน จานวน 3 ท่าน และผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาแล้ว เพื่อตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) และความชัดเจนในการสื่อ
4. นาแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ มาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยนาแบบสอบถาม
และแบบสัมภาษณ์ ที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 1.00 มาใช้
5. นาแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ ที่ดาเนินการแก้ไขปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try Out)
กับแหล่งข้อมูลที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบความชัดเจนของภาษา
6. ตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของเครื่องมืออีกครั้งก่อนเก็บข้อมูลจริง

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
2. ข้อ มู ล เชิงปริม าณวิเคราะห์ โดยใช้ โปรแกรม SPSS โดยมี ค่าสถิติ พื้ น ฐาน ได้แ ก่ ค่ าร้อ ยละ
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
ตาราง 1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. ประสบการณ์สอน
น้อยกว่า 3 ปี
3-5 ปี
มากกว่า 5 ปี
3. ระดับชั้นที่สอน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

จานวน

ร้อยละ

82
226

26.3
72.4

39
74
199

12.50
23.72
63.78

105
193
14

33.65
61.86
4.49

จากตาราง 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของ
ครูภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดของเคิร์กแพทริค มีจานวน 312 คน โดยมีเพศชายจานวน 82 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.3 เพศหญิงจานวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 72.4 เมื่อจาแนกกลุ่มตัวอย่างตามประสบการณ์สอน
ที่น้อยกว่า 3 ปี มีจานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 ประสบการณ์สอน 3-5 ปีมีจานวน 74 คน คิดเป็น
ร้อยละ 23.72 และมีประสบการณ์สอนมากกว่า 5 ปีมีจานวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 63.78 เมื่อจาแนก
ตามระดับ ชั้น ที่สอนของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ระดับชั้นประถมศึกษา มีจานวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ
33.65 ระดับชั้นมัธยมศึกษา จานวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 61.86 และสอนในระดับชั้นประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาจานวน 14 คนคิดเป็นร้อยละ 4.49
ตอนที่ 2 ผลการประเมินตามแนวคิด ของเคิร์กแพทริค
ตาราง 2 ระดับความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมในด้านปฏิกิริยา
ระดับความคิดเห็น
ความเหมาะสมของระยะเวลาในการอบรม
การประชาสัมพันธ์โครงการอบรมมีความชัดเจนและทั่วถึง
เนื้อหาการอบรมตรงกับความต้องการของท่าน
กิจกรรมการอบรมมีความน่าสนใจ
สถานทีอ่ บรมมีความเหมาะสม
วิทยากรมีเทคนิคการจัดกิจกรรมการอบรมได้เหมาะสมกับเนื้อหา
วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจง่าย
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4.36
4.40
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S.D.
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ระดับความคิดเห็น
วิทยากรสามารถสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้
วิทยากรสามารถตอบคาถามได้ชัดเจน
ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการอบรมในภาพรวม
รวม

Mean
4.63
4.59
4.18
4.23

S.D.
0.56
0.58
0.65
0.70

จากตาราง 2 พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมในด้านปฏิกิริยา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.23 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า วิทยากรมีเทคนิคการจัดกิจกรรม
การอบรมได้เหมาะสมกับเนื้อหา โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53 มาก
ที่สุ ดรองลงมา คือ วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ เข้าใจง่าย โดยมีค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.65 และค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56 ตามลาดับ
ตาราง 3 ระดับความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมในด้านการเรียนรู้
ระดับความคิดเห็น
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของท่านเพิ่มขึ้น
ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
ความรู้จากการอบรมมีประโยชน์ต่อการนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ความรู้จากการอบรมสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ในห้องเรียนจริง
รวม

Mean
4.04
4.43
4.54
4.38
4.35

S.D.
0.71
0.55
0.54
0.65
0.61

จากตาราง 3 พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมในด้านการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.35 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ความรู้จากการอบรมมีประโยชน์
ต่อการนาไปใช้ในการจั ดการเรียนการสอน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.54 มากที่สุด รองลงมา คือ ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.43 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55 ตามลาดับ
ตาราง 4 ระดับความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมในด้านพฤติกรรม
ระดับความคิดเห็น
ท่านมั่นใจว่าจะสามารถนาความรู้จากการอบรมไปใช้ในการสอนได้จริง
ท่านจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนตามเทคนิควิธีการที่ได้รับการอบรมในครั้งนี้
การอบรมครั้งนี้ทาให้ท่านมีความมั่นใจในการสื่อสารหรือใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
ในห้องเรียนกับนักเรียนเพิ่มขึ้น
ท่านสามารถเป็นวิทยากรแกนนาการอบรมขยายผลให้กับเพื่อนครูได้
ท่านมั่นใจว่าจะสามารถเป็นต้นแบบในการสอนภาษาอังกฤษได้
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Mean
4.40
4.39
4.30

S.D.
2.34
0.57
0.58

3.90
3.72

0.71
0.74

วารสารการวัดผลการศึกษา

ปีที่ 33 ฉบับที่ 93 มกราคม-มิถุนายน 2559

ระดับความคิดเห็น
Mean S.D.
ท่านสามารถนาความรู้จากการอบรมไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของนักเรียนในห้อง 4.16 0.58
ที่ท่านรับผิดชอบได้
รวม
4.15 0.92
จากตาราง 4 พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมในด้านพฤติกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.15 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.92 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความมั่นใจว่า
จะสามารถน าความรู้ จากการอบรมไปใช้ในการสอนจริง โดยมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.40 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 2.34 มากที่สุด รองลงมา คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนตามเทคนิควิธีการที่
ได้รับจากการอบรมครั้งนี้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 ตามลาดับ
ตาราง 5 ระดับความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมในด้านผลลัพธ์
ระดับความคิดเห็น
นักเรียนมีความสามารถทางภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
เพื่อนครูในโรงเรียนของท่านสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น
โรงเรียนของท่านมีคะแนนผลการสอบวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
รวม

Mean
4.04
3.55
3.63
3.74

S.D.
0.66
0.87
0.78
0.77

จากตาราง 5 พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมด้านผลลัพธ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74
และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า เมื่อเข้ารับการอบรมแล้ว สามารถทาให้
นักเรียนมีความสามารถทางภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.66 มากที่สุ ด รองลงมาคือ โรงเรียนจะมีคะแนนผลการสอบวิช าภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.78 ตามลาดับ

สรุปและอภิปรายผล
ด้านปฏิกิริย าของผู้เข้ ารับการอบรม พบว่า ปฏิกิริยาของผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงใจอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากวิทยากรและกิจกรรมเป็นส่วนสาคัญที่มีผลต่อการอบรม หากวิทยากรความรู้
ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจได้ง่าย สามารถตอบข้อสงสัย สนุกสนาน
และเป็นกันเอง จะทาให้กิจกรรมน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และจากการสัมภาษณ์ พบว่า ครูมีความพึงพอใจต่อ
รูปแบบการจัดกิจกรรมของโครงการ เนื่องจากจานวนผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละห้องมีความเหมาะสม
และกิจกรรม เป็นรูปแบบที่เน้นการฝึกปฏิบัติ ในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชั้นเรี ยน
และเทคนิคการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ครูส่วนใหญ่มีความพึงพอใจวิทยากรที่สามารถถ่ายทอด
ความรู้ให้เห็นเป็นรูปธรรมและได้ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง
ด้านการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม พบว่า การเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม อยู่ในระดับมาก
เนื่ องจากผู้เข้ารั บ การอบรมมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้ภ าษาอังกฤษ เทคนิคการสอน และ
สามารถน าความรู้ ไปใช้ ได้ จ ริ ง ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของเจษฎาภรณ์ สรรคอนุ รั ก ษ์ (อ้ า งถึ ง ใน
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ชัญญาภัค วงศ์บา และคณะ, 2555) ที่พบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ทักษะ และทัศนคติ เป็นผล
มาจากการฝึกอบรม และจากการสัมภาษณ์ พบว่า ครูได้เรียนรู้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่มีความ
แตกต่างจากเดิม ทาให้ครูมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น ตลอดจนการได้ทบทวนเนื้อหา
และได้ใช้ภาษาในการสื่อสารกับเพื่อนในชั้นเรียนทุกวัน
ด้านพฤติกรรมของผู้เข้ารับการอบรม พบว่า พฤติกรรมของผู้เข้ารับการอบรมในการนาความรู้ที่
ได้จากการเข้ารับการอบรมไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก เนื่องจากผู้เข้ารับการอบรมมี
ความมั่ น ใจในการใช้ภ าษาอังกฤษเพิ่ มขึ้ น ซึ่ งเป็ น ผลมาจากในด้ านการเรียนรู้ของผู้ เข้ ารับ การอบรม
สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของยุ ว ธิด า ม่ ว งเจริญ (2558) การประเมิ น การฝึ ก อบรมแพทย์ ป ระจา บ้ าน
ภาควิ ช ากุ ม ารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี ในด้ านพฤติ ก รรมที่ พ บว่ า การ
เปลี่ ย นแปลงพฤติ กรรมการปฏิ บั ติงานของแพทย์ที่ จบการอบรมแพทย์ ฯ ในด้านการปฏิ บั ติ งานตาม
สมรรถนะหลัก ของมหาวิทยาลัยมหิดล และการถ่ายทอดความรู้ ตามความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา และ
เพื่อนร่วมงานอยู่ใน ระดับมากทุกด้าน และจากการสัมภาษณ์ พบว่า ครูตระหนักและมีแรงจูงใจที่จะนา
ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ในขณะที่ครูบางส่วนขาดความ
มั่นใจว่าในการนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในโรงเรียน เนื่องจากปัญหาในหลายด้าน เช่น จานวนนักเรียนที่สอนจริง
มีมากกว่า 25 คน ทาให้ บางกิจกรรมอาจไม่สามารถนาไปปฏิบัติได้ แนวทางการจัดการเรียนการสอน
ตามที่เข้ารับการอบรมเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษแต่ในทางตรงกันข้ามเป้าหมาย
ของโรงเรีย นต้องการให้ ผู้เรี ยนมีผลการทดสอบระดับ ชาติในระดับที่ สูงๆ ซึ่งต้องอาศัยการติวข้อสอบ
มากกว่าการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน เป็นต้น
ด้านผลลัพธ์ของผู้เข้ารับการอบรม พบว่า ผลลัพธ์ของผู้เข้ารับการอบรมหลังการเข้ารับการอบรม
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับนักเรียน เพื่อนครู และโรงเรียนอยู่ในระดับมาก สอดคล้องในงานวิจัยของอภิญญา
ผูกพานิ ช (2533) ที่มุ่งเน้ น ผลลั พธ์ที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับ ทาให้ ได้รับข้อมูล ที่เป็นประโยชน์และ
สามารถนาไปใช้พิจารณาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น อีกทั้งส่งผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรุ่นต่อไปได้รับประโยชน์สูงสุด และจากการสัมภาษณ์ พบว่า
ครูมีความคิดเห็ น ว่า หากครูส ามารถจัดกิจกรรมตามเทคนิคที่ได้รับจากการอบรม จะทาให้ นักเรียนมี
ความสามารถทางการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น เนื่องจากกิจกรรมเน้นการสื่อสารภาษาอังกฤษและ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติและความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ

ข้อเสนอแนะ
1. หน่วยงานที่จัดทาโครงการควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์โครงการให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น อาจใช้
สื่อที่หลากหลาย เช่น ทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน การทาหนังสือส่งไปทางสถานศึกษา เพื่อให้ครูที่ สนใจ
ได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึง และหน่วยงานควรเพิ่มการจัดทาแผนการดาเนินงานและบทบาทของครูในการ
เข้าร่วมโครงการให้ชัดเจน เพื่อที่จะให้ครูได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมโครงการ
2. การเพิ่มเทคนิ คการสอนในการดาเนินงานของโครงการ เช่น การใช้สถานการณ์ จริงในการ
อบรมจะสามารถทาให้ครูนารูปแบบการจัดกิจกรรมที่ได้จากการอบรมไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนได้จริง และครูมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
3. เนื่องจากครูที่เข้าร่วมโครงการนี้มีจานวนมากและมาจากหลายๆ ที่ หลังการเข้าร่วมโครงการ
อาจมีการสร้างเครือข่ายครูภาษาอังกฤษเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
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4. การประเมินในครั้งต่อไปอาจเน้นไปในด้านพฤติกรรมและผลลัพธ์ของผู้เข้ารับการอบรมเพื่อให้
เห็นถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่คาดหวังไว้หรือไม่ มีส่วนใดในการดาเนิน
โครงการที่จะต้องปรับปรุงหรือพัฒนาส่งเสริมให้ดีขึ้น
5. วิธีการเก็บ รวบรวมนอกจากการสอบถาม การสัมภาษณ์ ผู้ ประเมินอาจใช้การสั งเกต การ
ทดสอบกลุ่มตัวอย่างด้วย เพราะการใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายจะทาให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน
สมบูรณ์ และผลการประเมินจะมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
6. อาจมีการเก็บข้อมูลในระยะหลังจากที่โครงการเสร็จสิ้นแล้ว เช่น การประเมินตามหน่วยงาน
ต่างๆ ของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้เห็นพฤติกรรมและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงในหน่วยงาน
7. ควรมีการจาแนกเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเนื้อหาให้สอดคล้องกับระดับชั้น
ที่สอน เพื่อให้ครูในแต่ละระดับชั้นสามารถนาไปปรับใช้ได้จริงในหน่วยงาน

เอกสารอ้างอิง
ชัญญาภัค วงศ์บา และกิ่งกาญจน์ จงใจหาญ. (2555). ประเมินผลการฝึกอบรมตามโครงการ CHAMPION
โดยประยุกต์ใช้แนวทางการประเมินของเคิร์กแพทริค . วารสารสานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
ขอนแก่น. 19(1), 27-38.
ธีราพร แซ่แห่ว, ศศิวิมล คงเมือง และจิตรลดา บุรพรัตน์. (2552). การพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สืบค้นจาก http://www.camt.cmu.ac.th/th/
complete_research/complete_research_23.pdf
ภูมินทร์ เหลาอานาจ. (2555). การศึกษาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีการ
สอน แบบ SQ4R ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาภาษาอังกฤษชั้นปี ที่ 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์, สถาบันวิจัยและพัฒนา. สืบค้นจาก http://research.pcru.ac.th/rdb/
pro_data/files/5502024.pdf
ยุวธิดา ม่วงเจริญ. (2558). การประเมินการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. วารสารฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
และศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 8(1), 1059-1074.
สมคิด พรมจุ้ย. (2544). เทคนิคการประเมินโครงการ. นนทบุรี: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช.
อภิญญา ผูกพานิช. (2553). การประเมินโครงการเพื่อศักยภาพผู้ว่างงานเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
และสั ง คมในชุ ม ชน (โครงการต้ น กล้ า อาชี พ ). สื บ ค้ น จาก http://eptb.swu.ac.th/file/32/thesis2-48_3.pdf
Kirkpatrick D.L. (1994). Evaluating Training Program: the Four Level. San Francisco:
Berrett-Koehler Publishers.

หน้า 29

วารสารการวัดผลการศึกษา

ปีที่ 33 ฉบับที่ 93 มกราคม-มิถุนายน 2559

การประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม
วาสนา สุนทโรวิทย์
Wassana Suntharovit
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
Joseoh Upatham School

ชลธิชา หุ่นเลิศ
Chonticha Hunlerd
วิงสแปร์ เซอร์วิสเซล จากัด
Wingspan

สุภาพร โภคาพานิชย์
Supaporn Pokapanich
สานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
Education and Phycological Test Bureau Srinakharinwirot University
Corresponding author, E-Mail: wassana@hotmail.com, pakbung_onlyyou@hotmail.com
, supapornpo@gmail.com

บทคัดย่อ
การส่ ง เสริ ม นิ สั ย รั ก การอ่ า น เป็ น การสร้า งจิ ต ส านึ ก และแรงจู งใจให้ นั ก เรี ย น ครู ผู้ บ ริห าร
สถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา เห็นความสาคัญของการอ่าน ส่ งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัด
กิจ กรรมส่ งเสริ ม นิ สั ย รั กการอ่ านหลากหลาย และสม่ าเสมอ ส่ งเสริม และสนั บ สนุ น ให้ ใช้ ก ารอ่านใน
กระบวนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกระดับชั้น การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านคือการใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ ปัจจุบันเกิดปัญหาขาดภาวะนิสั ยรักการอ่าน อันเนื่องมาจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ไปเน้น วัตถุนิ ยมจนขาดการพัฒ นาด้านจิตใจ ด้านสติปัญญา อีกทั้งการไม่เห็นความสาคัญของการอ่าน
หนังสือ การค้นคว้า และการขาดความเอาใจใส่จากผู้ปกครองก็เป็นส่วนหนึ่งเช่นกัน ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผล
ต่อนิสัยรักการอ่านของคนไทย จากปัญหาการขาดภาวะนิสัยรักการอ่าน ทางสถานศึกษาจึงได้มีการจัด
โครงการส่งเสริมการอ่าน เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน ดังนั้น ผู้ประเมินจึง
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ได้จัดทาการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านโดยนารูปแบบการประเมินโครงการรูปแบบซิปป์ (CIPP)
เพื่อให้ทราบถึงสภาวะแวดล้อม ปัจจัยนาเข้า กระบวนการดาเนินงาน และผลผลิตในโครงการ เพื่อให้ได้
ข้อมู ล สารสนเทศที่ เป็ น ประโยชน์ ต่ อการพั ฒ นา ปรับ ปรุง โครงการให้ มี คุณ ภาพ ประสิ ท ธิภ าพ และ
ประสิทธิผล นาไปสู่การตัดสินใจต่อการพัฒนาโครงการ
คาสาคัญ: แนวคิดแบบซิปป์, การประเมินโครงการส่งเสริมการอ่าน

Abstract
The promotion of love to reading is create awareness and motivate
students, teachers, educational administrators and educational see the
importance of reading.And then they are promote and support reading in a
variety of activities in regularly and encourage process of reading by read in all
subject and all levels. Promoting the habit of love reading is to use in free time
to get the benefit. Nowadays the problem of people love to read is reduce
because the changing social conditions on materialism and lack of spiritual
development as well as the wisdom and also they cannot see the importance
of reading, researching, and lack of attention from their parents, all of this also
the problem as well. All of this factors are can affect to love reading of Thai
people. From the problem lack of reading the school that create to promote
reading. So, the assessor has assessed the project to promote reading by used
the CIPP model (CIPP Approach) for evaluation to know the environmental of
input process, production, and output projects to get the information that is
useful toimprove the quality, efficiency and effectiveness then make the
decision to develop the project.
Key words: CIPP approach, evaluation love to reading program, Evaluation of reading
program for Princess Maha Chakri Sirindhorn Chakri Sirindhorn

บทนา
พระราชบั ญ ญั ติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้
กาหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยทั้งในด้านสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอย่างเสมอภาคกันในการ
ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี อย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และการ
จัดการศึกษาดังกล่าวจะต้องคานึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน เป็น
การศึกษาตลอดชีวิตสาหรับประชาชน ให้ประชาชนมีส่วนร่วม มีการพัฒ นาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหลักการ
สาคัญดังกล่าวสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และ
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ตรงกับ แนวคิ ด หลั ก ในการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ทุ ก คน ทุ ก ฝ่ าย และทุ ก คน ทุ ก ฝ่ า ยมี ส่ ว นร่ว มในการจั ด
การศึกษาอันเป็นหลักการพื้นฐานที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติสาระในหมวดที่1 มาตรา 6 ว่าด้วยการ
จัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้
และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข และใน
หมวด 4 มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดและถือผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา
ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ มาตรา 23 การจัดการศึกษาต้องเน้น
ความสาคัญทั้งความรู้ คุณธรรมกระบวนการเรียนรู้จะเห็นได้ว่า ภาระดัง กล่าวก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในเรื่องกระบวนการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ และที่สาคัญต้องเปลี่ยนแปลงการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
เพราะการวัดและประเมินผลเป็นตัวกาหนดกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อนาไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่
ของการศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เด็กดี คนเก่ง และมีความสุข (ราตรี นันทสุคนธ์, 2553) และมาตรา 24
การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จั ด เนื้ อ หาสาระและกิ จ กรรมให้ ส อดคล้ องกั บ ความสนใจและความถนั ด ของผู้ เรีย น โดย
คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
(2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้ มาใช้
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
(3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น รัก
การอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
(4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้ง
ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา
(5) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและ อานวย
ความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัย เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อ การเรียนการสอนและแหล่ง
วิทยาการประเภทต่างๆ
(6) จั ดการเรียนรู้ให้ เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดา มารดา
ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ (พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542)
สานักกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กาหนดนโยบาย เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดังนี้ สร้าง
จิตสานึกและแรงจูงใจให้นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา เห็นความสาคัญ
ของการอ่าน ส่ งเสริมและสนั บ สนุ น ให้ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสั ยรักการอ่าน ทั้งในระดับเขตพื้ นที่
การศึกษา และระดับโรงเรียนอย่างต่อเนื่องหลากหลาย และสม่าเสมอ ส่งเสริมและสนับสนุนให้พัฒนา
ห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้การอ่านในกระบวนการเรียนรู้ทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกระดับชั้น การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านคือการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ แต่
ปัจจุบันเกิดปัญหาขาดภาวะนิสัยรักการอ่าน อันเนื่องมาจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเน้นวัตถุนิยมจน
ขาดการพัฒ นาด้านจิตใจ ด้านสติปัญญา อีกทั้งการไม่เห็นความสาคัญของการอ่านหนังสือ การค้นคว้า
และการขาดความเอาใจใส่จากผู้ปกครองก็เป็นส่วนหนึ่งเช่นกัน ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อนิสัยรักการอ่าน
ของคนไทย
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จากปัญหาการขาดภาวะนิสัยรักการอ่าน และผู้เรียนขาดการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โรงเรียน
ยอแซฟอุปถัมภ์ จึงได้มีการจัดโครงการส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน อันเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้
และการดารงชีวิตของผู้เรียนทั้งในปัจจุบันและในอนาคตโดยในการดาเนินโครงการผู้รับผิดชอบโครงการ
ส่ งเสริ ม การอ่ า นเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าสยามบรมราชกุ ม ารี ได้ มี ก ารจั ด การ
ดาเนินการประเมินแต่ไม่ครอบคลุมตามรูปแบบการประเมิน เพราะการประเมินโครงการนั้นไม่ได้มีการ
นาเสนอสารสนเทศข้อดี ข้อเสีย ระหว่างการดาเนินโครงการเพื่ อใช้สารสนเทศมาดาเนินการปรับปรุง
พั ฒ นาโครงการ และการประเมิ น ส่ ว นใหญ่ จ ะไปด าเนิ น การประเมิ น ในระยะสุ ดท้ ายของการด าเนิ น
โครงการทาให้ได้สารสนเทศที่มาปรับปรุง พัฒนาปรับปรุงข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นกับโครงการล่าช้า ซึ่งส่งผล
ทาให้การดาเนินโครงการประสบปัญหาในการปรับปรุง พั ฒนาระหว่างโครงการได้ทันท่วงที จนทาให้ผล
ลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่กาหนดตามวัตถุประสงค์
ดังนั้นผู้ประเมินจึงได้จัดทาการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยนารูปแบบการประเมินโครงการรูปแบบซิปป์( CIPP) เพื่อให้ทราบถึง
สภาวะแวดล้อม ปัจจัยนาเข้าที่มีผลต่อการดาเนินโครงการ ข้อบกพร่อง จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหาอุปสรรค
ในกระบวนการดาเนินงาน และผลผลิตในการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรั ต นราชสุ ด าสยามบรมราชกุม ารี เพื่ อให้ ได้ ข้อ มูล สารสนเทศที่ เป็ น ประโยชน์ ต่อ การพั ฒ นา
ปรับปรุง โครงการส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีให้มี
คุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นาไปสู่การตัดสินใจต่อการพัฒนาโครงการเพื่อให้ผู้เรียนได้มีการ
พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มความสามารถและตามความถนัดของผู้เรียน

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อประเมินบริบท (Context) ของโครงการส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในด้านความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของโครงการ
2. เพื่ อ ประเมิ น ปั จ จั ย น าเข้ า (Input) ของโครงการส่ งเสริม การอ่ านเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในด้านครูผู้สอน ผู้เรียน วัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณ ในการ
ดาเนินกิจกรรม
3. เพื่อประเมินกระบวนการ (Process) ของโครงการส่ งเสริมการอ่านเฉลิ มพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในด้านการปฏิบัติงานตามแผนการที่กาหนดไว้ และรูปแบบการ
จัดกิจกรรมภายในโครงการ
4. เพื่อประเมินผลลัพธ์ (Product) ของโครงการส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในด้านนิสัยรักการอ่านของผู้เรียนและทักษะในการอ่านของผู้เรียน

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารีในครั้งนี้ใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการปรับปรุงและพัฒนาโครงการให้มีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
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2. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารีใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการวางแผนการดาเนินงาน และกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพ
3. นาผลการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี ที่ได้เป็นแนวทางในการรับปรุง และพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมที่มีลักษณะการดาเนินงาน
นคล้ายคลึงกับการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารีก่อให้เกิดผู้ที่สนใจ

ขอบเขตของการประเมิน
ขอบเขตด้านเนื้อหา
การประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารีโดยใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP model) ซึ่งแบ่งการประเมินเป็น 4 ด้านดังนี้
1. เพื่อประเมินบริบท (Context) ของโครงการส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
2. เพื่ อ ประเมิ น ปั จ จั ย น าเข้ า (Input) ของโครงการส่ งเสริม การอ่ านเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
3. เพื่อประเมินกระบวนการ (Process) ของโครงการส่ งเสริมการอ่านเฉลิ มพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
4. เพื่อประเมินผลลัพธ์ (Product) ของโครงการส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ขอบเขตด้านประชากร
การประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารีในครั้งนี้ กลุ่มเป้ าหมายได้แก่ผู้บ ริห ารและครู 15 คน และนักเรียนของโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3 ประจาปีการศึกษา 2558 จานวน 150 คน
ขอบเขตระยะเวลา
การประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารีในครั้งนี้ ตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน 2559

นิยามศัพท์
โครงการส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเน้น
กระบวนการตัดสินคุณค่าการประเมิน รูปแบบจาลองซิปป์ (CIPP) ในการประเมินให้ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน
ซึ่งได้แก่ ด้านบริบท (Context) ด้านกระบวนการ (Process) ด้านผลลัพธ์ (Produce)
การประ เมิ น ด้ านบริ บ ท (Context) หมายถึ ง ความสอดคล้ อ งของวั ต ถุ ป ระสงค์ โครงการกั บ
นโยบายของโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ที่ดาเนินตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
การประเมิ น ด้ านปั จ จั ย น าเข้ า (Input) หมายถึ งการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และวิเคราะห์ ข้ อ มู ล
ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้เรียน วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และรูปแบบกิจกรรมภายในโครงการ เพื่อให้ได้ซึ่ง
สารสนเทศในการประกอบการตัดสินใจดาเนินโครงการ
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การประเมินด้านกระบวนการ (Process) หมายถึงการตรวจสอบการดาเนินงานโครงการตามแผน
กากับติดตามผลของโครงการเพื่อเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ อันนามาเป็นข้อมูลสารสนเทศ
ในการประกอบการตัดสินใจการดาเนินโครงการต่อไปในอนาคต
การประเมินด้านผลลัพธ์ (Produce) หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนที่
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโครงการ
ส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ผลลัพธ์ที่เกิดแก่ผู้เรียนมี
นิสัยรักการอ่าน และทักษะในการอ่าน
ผู้ บ ริ ห าร หมายถึ ง ผู้ อ านวยการโรงเรีย น รองผู้ อ านวยการ ผู้ ช่ ว ยผู้ อ านวยการฝ่ ายวิช าการ
หัวหน้าวิชาการระดับมัธยม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูผู้สอน หมายถึง ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ของโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
ผู้เรียน หมายถึง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ของโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

แนวคิดการประเมินโครงการ
แนวคิดการประเมิน ของสตัฟเฟิ ลบีม (Stufflebeam, อ้างถึงใน สมหวัง พิธิยานุวัฒ น์ , 2544,
หน้า 232-233) เป็นกระบวนการของการวิเคราะห์เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจใน
ทางเลือกต่างๆ ที่มีอยู่ รูปแบบประเภทนี้ ได้แก่ แบบจาลองซิปป์ (CIPP Model) ซึ่งไม่เพียงแต่ประเมินว่า
บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่เท่านั้น แต่เป็นการประเมินเพื่อรายละเอียดต่างๆ ที่ช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
โครงการในด้านต่างๆ ดังนี้
1. การประเมินบริบท (Context Evaluation) เป็นการประเมินจุดหมายตรวจสอบปัญหาความ
ต้องการที่จ าเป็ น ที่จ ะต้องมีโครงการนั้ น ดูสภาพความต้องการของชุมชน บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็น
สภาวะแวดล้ อมพื้น ฐานในการกาหนดจุดประสงค์ของโครงการ เป็ นการตรวจสอบนโยบาย ระเบียบ
กฎเกณฑ์ และข้อจากัดต่างๆ ดังนั้นการประเมินสภาพแวดล้อมจึงมุ่งเน้นที่ว่าในโครงการยังไม่มี จึงจัดทา
โครงการ จุ ด ประสงค์ ข้อใดที่ น่ าสนใจ ชุม ชน แวดล้ อม ยอมรับ และสนั บ สนุ นทั้ งโอกาสที่ จะประสบ
ผลสาเร็จมากที่สุด ดังนั้นการประเมินขั้นนี้ถ้าจุดประสงค์ใดกิจกรรมใดไม่เหมาะสมก็จะยกเลิกไป
2. การประเมิ น ปั จ จั ย น าเข้ า (Input Evaluation) เป็ น การประเมิ น สิ่ ง ที่ ต่ า งกั น ที่ ต้ อ งใช้ ใ น
โครงการไม่ว่าจะเป็น เงิน งบประมาณ วัส ดุอุปกรณ์ดาเนินการ อาคารสถานที่ ตลอดจนบุคลากร การ
ประเมินทรัพยากรนั้นประเมินทั้งปริมาณและคุณภาพ ว่ามีขีดจากัดอยู่ในระดับใด มีความพร้อมที่ จะทาให้
โครงการบรรลุผลสาเร็จตามโครงการหรือไม่ ถ้าดาเนินโครงการไปตามแผนแล้ว จะทาให้มีอุปสรรคหรือ
ปัญหาใดหรือไม่
3. การประเมิ น กระบวนการ (Process Evaluation) สอบการปฏิ บั ติ งาน เพื่ อ ให้ ง านนั้ น มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเป็นการตรวจสอบเพื่อปรับปรุงแผน ปรับปรุงการปฏิบัติการว่าเป็นไปตาม
แผนหรือไม่ ผู้ปฏิบัติการดาเนินการตามแผนมากน้อยเพียงใด ควรปรับปรุงสิ่งใดบ้าง เป็นการตรวจสอบ
เทคนิค วิธีการใช้งบประมาณ ใช้บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนประเมินพฤติกรรมการทางาน
4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เป็นการประเมินผลที่ได้รับจากโครงการโดยตรง
หลังจากที่สิ้นสุดโครงการแล้วโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ หรือตัวอย่างบ่งชี้ความสาเร็จ หรือจุดประสงค์ที่
กาหนดไว้ แล้วนาผลไปใช้ในการตัดสินใจดาเนินการต่อไป หรือปรับปรุงขยายงานหรือยกเลิกยุติโครงการ
นั้น
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แผนภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างการประเมิน และประเภทการตัดสินใจรูปแบบจาลองซิปป์
ที่มา: สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2544 หน้า 233)
การใช้รูปแบบจาลองซิปป์ (CIPP Model) เป็นรูปแบบที่เน้นการแยกการแบ่งแยกบทบาทการ
ทางานระหว่างฝ่ายประเมินและฝ่ายบริหารออกจากกันอย่างเด่นชัด โดยฝ่ายประเมินมีหน้า ที่ระบุ จัดการ
และนาเสนอสารสนเทศให้กัลป์ฝ่ายบริหาร ส่วนฝ่ายบริหารมี หน้าที่เรียกหาข้อมูล และนาผลประเมินที่ได้
ไปใช้เป็ น จะเป็ น แนวทางประกอบการตัดสินใจ เพื่อดาเนินกิจกรรมใดๆ ที่ เกี่ยวข้อง (พิชิต ฤทธิ์จรูญ ,
2557) และถ้านารูปแบบจาลองซิปป์ (CIPP Model) มาใช้กับการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านเฉลิม
พระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จะทาให้ทราบผลการดาเนิน
โครงการ หรือความสาเร็จของโครงการ เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการ
อ่ า นให้ ม ากยิ่ งขึ้ น ตามนโยบายของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และโรงเรี ย นยอแซฟอุ ป ถั ม ภ์ ให้ ป ระสบ
ความสาเร็จต่อไป

แผนภาพที่ 2 โมเดลพื้นฐานของ Stufflebeam
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กรอบในการประเมินโครงการ
1. ประเมิ น บริ บ ท (Context) ของโครงการส่ งเสริม การอ่ านเฉลิ ม พระเกียรติ ส มเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในด้านความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของโครงการ
2. ประเมินปัจจัยนาเข้า (Input) ของโครงการส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในด้านครูผู้สอน วัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณในการดาเนินกิจกรรม
3. ประเมินกระบวนการ (Process) ของโครงการส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จการจัด
กิจกรรมภายในโครงการพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในด้านการปฏิบัติงานตามแผนการที่
กาหนดไว้ และรูปแบบ
4. ประเมิน ผลลั พธ์ (Product) ของโครงการส่ งเสริมการอ่านเฉลิ มพระเกียรติส มเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในด้านนิสัยรักการอ่านของผู้เรียนและทักษะในการอ่านของผู้เรียน
ด้านบริบท
(Context)

วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการสอดคล้ อ งกั บ แผนการ
ดาเนินงาน

1.ด้านครูผสู้ อน
การโครงการ
ส่งเสริมการอ่าน
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี

ด้านปัจจัยนาเข้า
(Input)

ด้านกระบวนการ
(Process)

ด้านผลผลิต
(Product)

2. วัสดุอุปกรณ์
3. งบประมาณ

- เพียงพอและเหมาะสมหรือไม่
- ความรู้ความเข้าใจ
- ความคิดเห็น
- ความเพียงพอและความพร้อม
- ความเพียงพอ

1. การปฏิบัติตามขั้นตอนของโครงการ
2. การดาเนินงานตามแผนงาน
3. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครูผู้สอนและผูเ้ รียน
4. ปัญหา และข้อเสนอแนะการดาเนินงาน
1. ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน
2. ผู้เรียนมีทักษะการอ่าน

แผนภาพที่ 3 กรอบแนวคิดในการประเมินการโครงการส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
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วิธีดาเนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ศึกษาทฤษฏี แนวคิด เอกสาร
ต่างๆที่เกี่ยวกับการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี เพื่อเป็นแนวทางกาหนดกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถาม ศึกษาวัตถุประสงค์การ
วิจั ย กรอบแนวคิดในการวิจั ย และคานิยามปฏิบั ติการ นาแบบสอบถามมาใช้อ้างอิงจาก วรรณนิภ า
ขัติรัตน์ (2550) ศึกษาการวิจัยเรื่องการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนทรงวิทยา
เพื่อนาไปเก็บข้อมูลจริงกับประชากรที่กาหนดไว้ในการวิจัย
ลักษณะของเครื่องมือ
จากการศึกษาข้อมูลการประเมินโครงการอ่านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยจึงสร้างเครื่องมือแบ่ง ออกเป็น 2 ประเภท
เพื่ อใช้ในการศึก ษาค้ น คว้า ได้แ ก่ แบบสอบถาม ซึ่ งผู้ วิจั ยได้อ้ างอิงจาก (วรรณนิ ภ า ขัติรัต น์ , 2550)
แบบสอบถามเป็น 2 ฉบับ ดังนี้
- ฉบับที่ 1 แบบสอบถามสาหรับผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบโครงการ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
จังหวัด นครปฐม มี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนาเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต เป็น
แบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ
- ฉบั บ ที่ 2 แบบสอบถามสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ม.1-3 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
จังหวัด นครปฐม มี 1 ด้าน ได้แก่ ด้านผลผลิต เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ
แบบสัมภาษณ์ เป็น 2 ฉบับ ดังนี้
- ฉบั บ ที่ 1 แบบสั ม ภาษณ์ ส าหรับ ผู้ บ ริห ารและครูผู้ รับ ผิ ดชอบโครงการ โรงเรีย นยอแซฟ
อุป ถัมภ์ จั งหวัด นครปฐม มี 4 ด้าน ได้แก่ ด้ านบริบท ด้านปั จจัยนาเข้า ด้านกระบวนการ และด้าน
ผลผลิต เป็นแบบวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
- ฉบั บที่ 2 แบบสัมภาษณ์สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ม.1-3 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
จังหวัด นครปฐม มี 1 ด้าน ได้แก่ ด้านผลผลิต เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วแจกแบบสอบถามผู้บริหาร ครู จานวน
15 คน และนักเรีย น จ านวน 150 คน โดยขอรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเองภายใน 1 สัปดาห์ ได้รับ
กลับคืนจากผู้บริหารและครูจานวน 15 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 และนักเรียนจานวน 150 ฉบับ คิดเป็น
ร้อยละ 100

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยครั้งนี้มีขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องตามที่กาหนดไว้
บันทึกคะแนนตามรหัสที่กาหนดเพื่อคานวณผลด้วยคอมพิวเตอร์แบบสอบถามที่เป็นมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scales) ผู้วิจัยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วยมากที่สุด
ให้ 5 คะแนน
ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วยมาก
ให้ 4 คะแนน
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ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วยปานกลาง
ให้ 3 คะแนน
ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วยน้อย
ให้ 2 คะแนน
ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วยน้อยที่สุด
ให้ 1 คะแนน
คานวณค่าสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดย
การคานวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตาราง 1 กรอบการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
ของการ
ประเมิน
1. ประเมิน
บริบท
(Context)

2. ประเมิน
ปัจจัยนาเข้า
(Input)

3. ประเมิน
กระบวนการ
(Process)

4. ประเมิน
ผลผลิต
(Product)

ตัวแปรที่ศึกษาตัวบ่งชี้
1.ความสอดคล้อง
ระหว่างวัตถุประสงค์ของ
โครงการกับแผนการ
ดาเนินงานของ โรงเรียน
ยอแซฟอุปถัมภ์ จังหวัด
นครปฐม
1. บุคลากรที่จัดโครงการ
1.1 จานวนผู้ดาเนินงาน
1.2 ความรู้ความเข้าใจ
ของบุคลากร
1.3 ความคิดเห็นของครู
ผู้รับผิดชอบ
2. งบประมาณ
3. วัสดุอุปกรณ์ อาคาร
และสถานที่
1. การปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการดาเนินงาน
2. รูปแบบการจัด
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่าน
3. การมีส่วนร่วมของครู
และนักเรียน
4. การประเมินผล
1. โรงเรียนสามารถ
บูรณาการกิจกรรมการ
เรียนการสอน

- ผู้บริหาร แบบสอบถาม
- ครู
ผู้รับผิดชอบ
- นักเรียน

สถิติที่ใช้ใน
การ
วิเคราะห์
ข้อมูล
ค่าเฉลี่ย,
ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เฉลี่ย
ตั้งแต่
3.50
ขึ้นไป

- ผู้บริหาร แบบสอบถาม
- ครู
ผู้รับผิดชอบ
- นักเรียน

ค่าเฉลี่ย,
ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เฉลี่ย
ตั้งแต่
3.50
ขึ้นไป

- ผู้บริหาร แบบสอบถาม
- ครู
ผู้รับผิดชอบ
- นักเรียน

ค่าเฉลี่ย,
ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เฉลี่ย
ตั้งแต่
3.50
ขึ้นไป

- ผู้บริหาร แบบสอบถาม
- ครู
ผู้รับผิดชอบ

ค่าเฉลี่ย,
ส่วน
เบี่ยงเบน

เฉลี่ย
ตั้งแต่
3.50

เครื่องมือที่ใช้
แหล่งข้อมูล ในการเก็บ
ข้อมูล
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วัตถุประสงค์
ของการ
ประเมิน

ตัวแปรที่ศึกษาตัวบ่งชี้
2. ความครอบคลุมการ
ได้เข้าร่วมกิจกรรมจาก
โครงการส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่าน
3. นักเรียนมีทักษะและ
รักการอ่าน
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เครื่องมือที่ใช้
แหล่งข้อมูล ในการเก็บ
ข้อมูล
- นักเรียน

สถิติที่ใช้ใน
เกณฑ์ใน
การ
การ
วิเคราะห์
ประเมิน
ข้อมูล
มาตรฐาน ขึ้นไป

ผลการวิจัย
การประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรั ตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารีโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จังหวัดนครปฐมของผู้บริหารและครูโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
ที่ สุ ด ค่ า เฉลี่ ย 4.54 เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า นพบว่ า เห็ น ด้ ว ยมากที่ สุ ด เป็ น อั น ดั บ หนึ่ ง คื อ ด้ า น
กระบวนการ รองลงมาเห็นด้วยมากที่สุด ด้านผลผลิต ด้านบริบท และด้านปัจจัยนาเข้า ตามลาดับ
การประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารีโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จังหวัดนครปฐมของผู้บริหารและครู ด้านบริบท ภาพรวมอยู่ในระดับเห็น
ด้วยมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.53 โดยเห็นด้วยมากที่สุดเป็นอันดั บที่หนึ่ง คือ วิธีการดาเนินงานของโครงการมี
ความสอดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการในด้ า นการพั ฒ นาทั ก ษะการอ่ านน าไปประยุ ก ต์ ใช้ ใน
การศึกษาหาความรู้ในวิชาต่างๆ อันดับที่สองคือ วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับนิสัยรัก
การอ่านและการเรียนรู้ของโรงเรียนยอแซฟอุปถั มภ์ อันดับที่สามคือ วิธีการดาเนินงานของโครงการมี
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการในด้านการกระตุ้นให้ผู้ปกครองตระหนักถึงความสาคัญของ
การอ่านและการเรียนรู้ ในอันดับสุดท้ายมีสองข้อที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ วิธีการดาเนินงานของโครงการมี
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการในด้านการกระตุ้นให้นักเรียนตระหนักถึงความสาคัญของการ
อ่านและการเรียนรู้ และวิธีการดาเนินงานของโครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการใน
ด้านการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้เกิดขึ้นในหมู่นักเรียน จากการสัมภาษณ์พบว่าผู้บริหารและครูมีความ
คิดเห็นสอดคล้องและเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการในด้านการพัฒนาทักษะการอ่านนาไปประยุกต์ใช้ใน
การศึกษาหาความรู้ในวิชาต่างๆ
การประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารีโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จังหวัดนครปฐมของผู้บริหารและครู ด้านปัจจัยนาเข้า โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.49 โดยเห็นด้วยมากที่สุดเป็นอันดับที่หนึ่ง คือบรรยากาศของสถานที่
ในการจัดกิจกรรมน่าสนใจ อันดับที่สองคือ บุคลากรมีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความเพียงพอและ
เหมาะสม อันดับที่สาม ความสะดวกด้านการใช้สื่อ วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรม ใน
อันดับสุดท้าย คือสภาพของหนังสือ วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีเร้าความสนใจให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
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จากการสัมภาษณ์พบว่าผู้บริ หารและครูมีความคิดเห็นในการสนับสนุนด้านปัจจัยนาเข้าสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
การประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารีโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จังหวัดนครปฐมของผู้บริหารและครู ด้านกระบวนการ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.57 โดยเห็นด้วยมากที่สุดเป็นอันดับที่หนึ่ง คือ ผู้รับผิดชอบโครงการมี
การประเมินผลหลั งจากจัดกิจกรรมแล้วนาไปปรับปรุงในครั้งต่อไป อันดับที่สองคือ มีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่เร้าความสนใจและเหมาะสมกับวัย อันดับที่สาม คือ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
นิสัยรักการอ่านอย่างสม่าเสมอ และต่อเนื่อง ในอันดับสุดท้าย คือ มีการคัดเลือกหนังสือ สื่อ วัสดุอุปกรณ์
เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม การสัมภาษณ์พบว่าผู้บริหารและครูมีการปฏิบัติตามแผนการดาเนินโครงการ
การประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารีโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม ด้านผลผลิตของผู้บริหารและครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
เห็นด้วยมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.55 โดยเห็นด้วยมากที่สุดเป็นอันดับที่หนึ่ง คือ นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ด้วยการอ่าน อั นดับที่สองคือ การบูรณาการกรรมการเรียนการสอนได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล และ นักเรียนเห็นความสาคัญของการอ่านมากขึ้นหลังจากที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
นิสัยรักการอ่าน อันดับที่สาม คือ นักเรียนสามารถนากิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้ ในอันดับสุดท้าย คือ นักเรียนมีความเพลิดเพลินในการอ่าน การสัมภาษณ์พบว่าผู้บริหาร
และครู การสัมภาษณ์พบว่าผู้บริหารและครูมีความพึงพอใจในการพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนโดย
บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการตามที่ตั้งไว้
การประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารีโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม ด้านผลผลิตของนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็น
ด้ว ยมากที่สุ ด ค่าเฉลี่ย 4.53 โดยเห็ น ด้วยมากที่สุ ดเป็นอันดับที่ห นึ่ง คือ นักเรียนสามารถนากิจกรรม
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ อันดับที่สองคือ การบูรณาการกรรมการเรียน
การสอนได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และ นักเรียนเห็นความสาคัญของการอ่านมากขึ้น
หลั งจากที่ได้เข้าร่วมกิจ กรรมส่งเสริมนิสั ยรักการอ่าน อันดับที่สาม คือ นักเรียนสามารถเลื อกอ่านสื่ อ
ประเภทต่างๆ ที่มีประโยชน์และสร้างสรรค์ ในอันดับสุดท้าย คือ นักเรียนสามารถนาประสบการณ์ความรู้
หลังจากการที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านไปประยุกต์ใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆได้
การสัมภาษณ์พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมรักการอ่ านทาให้พัฒนาทักษะ
ทางด้านการอ่านและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ข้อเสนอแนะ
ด้านบริบท วัตถุประสงค์ของโครงการในด้านการกระตุ้นให้นักเรียนตระหนักถึงความสาคัญของ
การอ่านและการเรียนรู้เพื่อเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้เกิดขึ้นในหมู่นักเรียนควรปรับให้มีความ
สอดคล้องกับบริบท
ด้านปัจจัยนาเข้า ควรมีการสารวจความต้องการของนักเรียนในความต้องการชนิดของหนังสือที่
ส่งเสริมเร้าความสนใจในการอ่าน
ด้ า นกระบวนการ ควรเพิ่ ม การประเมิ น โครงการระหว่ า งการด าเนิ น งาน เพื่ อ ให้ ได้ ข้ อ มู ล
สารสนเทศระหว่างการดาเนินงาน ในการนามาแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาโครงการในแต่ละด้านให้ดียิ่งขึ้น
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ด้านผลผลิต ครูควรเพิ่มกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้มีความหลากหลายนอกเหนือจากการอ่าน
และบันทึกลงสมุดรักการอ่าน ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมินนักเรียนด้านการนาประสบการณ์
ความรู้หลังจากการที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านไปประยุกต์ใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
ได้
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ งนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาการมี ส่ ว นร่ ว มของบุ ค ลากรในการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย บุคลากรสายวิชาการ จานวน 45 คน บุคลากรสายสนับสนุน
จานวน 28 คน รวมทั้งสิ้น 73 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม และแบบ
สั ม ภาษณ์ การวิเคราะห์ ข้อ มู ล ใช้ส ถิติ ร้อยละ ค่ าเฉลี่ ย และการวิเคราะห์ เนื้ อ หา ผลการวิจั ย พบว่า
บุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ มีส่วนร่วมในการประกันคุ ณภาพการศึกษาในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
2.82 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 53.13 เมื่ อ พิ จ ารณารายด้ าน ได้แ ก่ ด้ านการวางแผน ด้ านการปฏิ บั ติ ด้ านการ
ตรวจสอบ และด้านการปรับปรุง อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน

คาสาคัญ: การมีส่วนร่วมของบุคลากร การประกันคุณภาพการศึกษา
Abstract
The Objective of this study was to study personnel’s participation in the
Educational Quality Assurance of Fine Art, Srinakharinwirot University. The sample
involved 73 people consisted of 45 academic staffs and 28 support staffs. The
instrument for collecting data was questionnaire and interview. Data was analyzed by
percentage, mean and content analysis. The results showed that all staffs had moderate
level of participation quality assurance (mean 2.82, percentage 53.13) in all part of
planning doing, checking, and acting, both staffs had moderate level of participation
quality assurance.

Key words: Participation of Personnel, Educational Quality Assurance
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บทนา
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และถือว่าการประกันคุณภาพ
ภายในเป็ น ส่วนหนึ่ งของกระบวนการบริห ารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และให้ มีส านัก
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็นองค์กรมหาชนทาหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการ
ประเมินคุณภาพภายนอกและทาการประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อให้มีการตรวจสอบของสถานศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้กาหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ (1) ส่งเสริม
และสนับสนุนให้หน่วยงานทุกระดับ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดย
กาหนดให้ มีก ารดาเนิ น การควบคุม การตรวจสอบ และการประเมิน คุ ณ ภาพอย่างต่ อเนื่ อง (2) สร้าง
วั ฒ นธรรมคุ ณ ภาพในการท างาน ที่ จ ะเป็ น เสมื อ นกลไกที่ จ ะท าให้ ร ะบบงานและผู้ ท างานสามารถ
ดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีจิตสานึกแห่งความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา รักษาและเพิ่มพูน
มาตรฐานการศึกษาของสถาบันให้อยู่ในระดับที่ดียิ่งขึ้น (3) พัฒนามาตรฐาน ตัวบ่งชี้ที่สะท้อนเป้าหมาย
พั น ธกิ จ และภารกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย และหน่ ว ยงาน โดยสะท้ อ นอั ต ลั ก ษณ์ และการปฏิ บั ติ งานจริ ง
(4) บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการดาเนินการระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา (5) จัดหา
และพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (6) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุง
องค์กรของตนเองเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ และ (7) ส่งเสริมและสนับให้บุคลากรทุกคนมีความรู้และตระหนัก
ถึงการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพ
เพื่ อตอบสนองต่อพั น ธกิ จ ทั้งด้ านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิช าการ และการท านุ บ ารุง
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม โดยการน าแนวทางการประกั น คุ ณ ภาพมาบู ร ณาการกั บ การบริ ห ารงานของคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ในด้านต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ในการดาเนินงานคือ (1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุก
หน่วยงานมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ (PDCA) โดยกาหนดให้มีการ
วางแผน ดาเนินงานตามแผน การตรวจสอบ และการประเมินผล (2) สนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร
ทางด้านการสื่อสารทั่วทั้งองค์กร ด้วยการสื่อสารข้อมูลที่ทันสมัยต่อบุคลากรทุกคนภายในองค์กร และ
(3) ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนในองค์กรตระหนักถึงความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาที่ เป็น
เสมือนกลไกที่ทาให้ระบบงานและผู้ปฏิบัติงาน สามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันส่งผลต่อ
คุณภาพของการเรียนการสอน
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ดาเนินงานประกันคุณภาพ
ตามองค์ ป ระกอบและตัว บ่ งชี้ คุณ ภาพที่ ได้ รับ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพของ
มหาวิท ยาลั ย ภายใต้ ร ะบบหลั กเกณฑ์ แ ละวิธีก ารประกัน คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาของส านั ก งาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานระดับคณะ/สานัก และหลักสูตรต้องรับการประเมินคุณภาพ
ภายในเป็นประจาทุกปี โดยหน่วยงานนาผลการประเมินและคาแนะนาที่ได้รับจากการประเมินไปใช้พัฒนา
คุณภาพของหน่วยงาน ซึ่งในปีการศึกษา 2558 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้รับ การประเมิน ภายใน โดยผลการประเมิน 15 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนน 3.97 และ13 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนน
3.81 (รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจาปี 2558 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ)
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จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจาปีการศึกษา 2558 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้
พัฒนาปรับปรุงการดาเนินงาน โดยอาศัยข้อมูลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุ ดอ่อน และแนวทางการพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพตามข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพประจาปี 2558 การประเมินคุณภาพจึงเป็น
เครื่องมือสาคัญในการพัฒนาคุณภาพ ทั้งองค์กรมีกระบวนการรักษาคุณภาพและปรับปรุงมาตรฐานที่ดีขึ้น
ตลอด ระบบการประกันคุณภาพจึงเป็นกลไกที่ทาให้งานทุกระบบและผู้ปฏิบัติทุกคนสามารถดาเนินงานได้
อย่างมีคุณ ภาพ และถือได้ว่าบุ คลากรเป็นองค์ประกอบหลักประการหนึ่งที่ส าคัญและเกี่ยวพันกับการ
ดาเนินงาน เพื่อมุ่งสู่สัมฤทธิ์ในการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้น ขั้นตอนดาเนินงานอย่างเป็นระบบใน
การประกันคุณภาพการศึกษาต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องในสถาบันอุดมศึกษา ไม่ว่าจะเป็น
การมีส่วนร่วมของนักศึกษา นักวิชาการ อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน เพื่อร่วมมือในการดาเนินงาน
ปรับปรุงและพัฒนาองค์กรการศึกษา
ดังนั้น สรุปได้ว่าการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร จะเป็นตัวผลักดั นให้
การดาเนินงานของสถานศึกษาก้าวไปสู่คุณภาพและมาตรฐานตามนโยบายของแต่ละสถานศึกษา ผู้วิจัยซึ่ง
เป็นบุคลากรของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วม
ในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อ
จะได้ข้อมูลที่เป็นแนวทางในการพัฒนาการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ และพัฒนา
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษา

ขอบเขตของการวิจัย
1. การวิจั ย ครั้งนี้ เป็ น การศึ ก ษาการมีส่ ว นร่ว มในการประกัน คุณ ภาพการศึกษาของบุ คลากร
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. บุ ค ลากรสายวิ ช าการ ได้ แ ก่ อาจารย์ ใ นสั ง กั ด คณะศิ ล ปกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ จานวน 30 คน
3. บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ได้ แ ก่ เจ้ า หน้ า ที่ ในสั ง กั ด คณะศิ ล ปกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ จานวน 20 คน
4. ระยะเวลาในการดาเนินงาน ช่วง เดือนสิงหาคม-เดือนธันวาคม 2559

นิยามศัพท์เฉพาะ
การประกันคุณ ภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา หมายถึง การมีระบบและกลไกในการควบคุม
ตรวจสอบ และประเมินการดาเนิน งานในแต่ละองค์ประกอบคุณ ภาพตามดัชนีบ่งชี้ที่กาหนด เพื่อเป็น
หลักประกันแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณะชนได้มั่นใจว่าสถาบันนั้นๆ สามารถให้ผลผลิตทางการศึกษา
ที่มีคุณภาพ
การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) หมายถึง การทากิจกรรมหรือการปฏิบัติ
ภารกิจหลักอย่างมีระบบตามแบบแผนที่กาหนดไว้ โดยมีการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การ
ตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) และการประเมินคุณภาพ (Qualitty Assessment) จนทาให้เกิด
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ความมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานของดัชนี ชี้วัด ระบบและกระบวนการผลิต ผลผลิตและผลลัพธ์ ของ
การจัดการศึกษา ประกอบด้วยการ ประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก
การประกันคุณ ภาพภายใน หมายถึง การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ และ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษานั่นเอง หรือโดยหน่วยงานต้น
สังกัดที่มีหน้าที่กากับดูแลสถานศึกษานั้น
การประกันคุณภาพภายนอก หมายถึง การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ และ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอกโดยสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณ ภาพ
การศึกษา หรือบุคคล หรือหน่วยงานภายนอกที่สานักงานดังกล่าวรับรองเพื่อเป็นการประกันคุณภาพและ
ให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระบบและกลไก หมายถึง ขั้นตอนการ
ด าเนิ น งานต่ า งๆที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ และเชื่ อ มโยงกั น อย่ างเป็ น ระบบ โดยอาศั ย บุ ค ลากร ทรั พ ยากร
กฏเกณฑ์ มาตรการ แนวปฏิบัติ และปัจจัยต่างๆ เป็นกลไกให้การดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา หมายถึ ง คุณ ลั ก ษณะที่ พึ งประสงค์ ต ามปณิ ธ านและภารกิ จ ของการจั ด
การศึกษาระดับ อุดมศึกษาตามนโยบายการพัฒ นาการอุดมศึกษาของประเทศ ตลอดจนปณิ ธานและ
ภารกิจเฉพาะในการจัดการศึกษาของแต่ละสถาบัน
การมี ส่ ว นร่ ว มในการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา หมายถึ ง การเข้ าร่ว มแสดงความคิ ด เห็ น
กระบวนการตัดสิน ใจ กระบวนการดาเนินการในกิจกรรมเกี่ยวกับการประกันคุณ ภาพการศึกษาตาม
กระบวนการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการวางแผนการดาเนินงาน (Plan) การปฏิบัติตามแผนที่กาหนด (Do)
การตรวจสอบผลการดาเนินงาน (Check) และการปรับปรุงแก้ไข (Act)
บุคลากร หมายถึง อาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิ ทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในงานวิจัย คือ บุคลากรของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จานวน
94 คน โดยแบ่งเป็น อาจารย์ในสังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จานวน 63
คน และเจ้ าหน้ าที่ ในสั งกัดคณะศิ ลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลั ยศรีนครินทรวิโรฒ จ านวน 31 คน กลุ่ ม
ตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย คือ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช่ประชากร จานวน 10 คน
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย ดาเนิน การสร้างเครื่องมือ และนาเครื่องมือที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์แล้วนามาปรับปรุง
แก้ไข จากนั้นนาเครื่องมือที่ปรับปรุงแก้ไขมาให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน เพื่อพิจารณาและตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) ของข้อคาถามให้สอดคล้องกับคานิยามศัพท์เฉพาะ นาเครื่องมือมาหาค่า
ดัชนีความสอดคล้ อง (IOC) โดยนาเครื่องมือที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 1.00 มาใช้ จากนั้นดาเนินการ
แก้ไขปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับแหล่งข้อมูลที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบความชัดเจน
ของภาษา และตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของเครื่องมืออีกครั้งก่อนเก็บข้อมูลจริง
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content
Analysis) และข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม SPSS โดยมีค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย
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ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตาราง 1 จานวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
น้อยกว่า 30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
อายุ 61 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ประสบการณ์ในการทางานในคณะศิลปกรรมศาสตร์
น้อยกว่า 5 ปี
6-15 ปี
16-25 ปี
26 ปีขึ้นไป
ประเภทบุคลากร
สายวิชาการ
สายสนับสนุน
รวม

จานวน(คน)

ร้อยละ

37
36

50.68
49.32

4
22
36
7
4

5.48
30.14
49.32
9.59
5.48

3
24
18
28

4.11
32.88
24.66
38.36

11
40
19
3

15.07
54.79
26.03
4.11

45
28
73

61.64
38.36
100.00

จากตาราง 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 73 คน เป็นเพศหญิง จานวน 36 คน
คิดเป็นร้อยละ 49.32 เพศชาย จานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 50.68 มีอายุต่าสุด 25 ปี และสูงสุด 64 ปี
อายุในช่วง 41-50 ปี มากที่สุด จานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 49.32 จบการศึกษาในระดับปริญญาเอก
มากที่สุด คือ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 38.36 ส่วนการศึกษาในระดับต่ากว่าปริญญาตรี มีจานวนน้อยที่สุด
คือ 3 คน คิดเป็ น ร้อยละ 4.11 โดยส่ ว นใหญ่ มีประสบการณ์ ทางานในคณะศิล ปกรรมศาสตร์ 6-15 ปี
จานวนมากที่สุด คือ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 54.79 ส่วนประสบการณ์การทางานในคณะศิลปกรรมศาสตร์
26 ปีขึ้นไป มีจานวนน้อยที่สุด คือ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.11 เมื่อจาแนกตามประเภทบุคลากร พบว่าสาย
วิชาการ จานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 61.64 และบุคลากรสายสนับสนุน จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ
38.36
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ตอนที่ 2 การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา
ตาราง 2 ค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา
การมีส่วนร่วม
ในการประกันคุณภาพการศึกษา
การวางแผน
1. การจัดสรรงบประมาณด้านประกันคุณภาพ
2. การคัดเลือกบุคลากรเป็นกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะ
3. การวางแผนการดาเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะ
4. การกาหนดแผนการดาเนินงานเพื่อเตรียมรับ
การตรวจประเมิน
5. การได้รับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา
การปฏิบัติ
6. เข้าร่วมประชุม/กิจกรรมเกี่ยวกับประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในคณะ
7. เข้าร่วมประชุม/กิจกรรมเกี่ยวกับประกัน
คุณภาพการศึกษาภายนอกคณะ
8. การเป็นผู้รบั ผิดชอบในการรวบรวมข้อมูล
ประกันคุณภาพการศึกษา
การตรวจสอบ
9. ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
10. การติดตาม/ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายในคณะ ผ่านระบบประกันคุณภาพของคณะ
11. เตรียมความพร้อมรับการประเมินระดับ
คณะ
12. เข้าร่วมรับฟังผลการตรวจสอบและประเมิน
ระบบประกันคุณภาพของคณะ
การปรับปรุง
13. วางแผนปรับปรุงและปรับปรุงการ
ดาเนินงานตามผลการประเมิน
14. เสนอแนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ของคณะตามผลการประเมิน
15. เสนอแนวทางการวางแผนงานครั้งใหม่เพื่อ
พัฒนาการดาเนินงานในหน่วยงาน

จานวนคนตอบ (ร้อยละ)
4
3
2

1

ค่าเฉลี่ย
(ร้อยละ)

9
(12.33)
10
(13.70)
12
(16.44)
13
(17.81)
9
(12.33)

3.10
(62)
3.03
(61)
2.81
(56)
2.78
(56)
2.64
(53)

7
2
22
26
16
(9.59) (2.74) (30.14) (35.62) (21.92)
13
17
12
29
2
(17.81) (23.29) (16.44) (39.73) (2.74)
8
14
25
18
8
(10.96) (19.18) (34.25) (24.66) (10.96)

2.08
(42)
3.14
(63)
2.95
(59)

9
(12.33)
9
(12.33)
10
(13.70)
10
(13.70)

12
(16.44)
11
(15.07)
13
(17.81)
15
(20.55)

2.75
(55)
2.86
(57)
2.73
(55)
2.75
(55)

12
9
16
27
9
(16.44) (12.33) (21.92) (36.99) (12.33)
10
11
26
21
5
(13.70) (15.07) (35.62) (28.77) (6.85)
8
14
23
18
10
(10.96) (19.18) (31.51) (24.66) (13.70)

2.84
(57)
3.00
(60)
2.89
(58)

5
15
(20.55)
12
(16.44)
10
(13.70)
9
(12.33)
8
(10.96)

11
(15.07)
13
(17.81)
12
(16.44)
8
(10.96)
6
(8.22)

11
(15.07)
11
(15.07)
9
(12.33)
12
(16.44)
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22
(30.14)
23
(31.51)
17
(23.29)
27
(36.99)
20
(27.40)

18
(24.66)
25
(34.25)
18
(24.66)
16
(21.92)

16
(21.92)
15
(20.55)
22
(30.14)
16
(21.92)
30
(41.10)

23
(31.51)
17
(23.29)
23
(31.51)
20
(27.40)
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จากตาราง 2 บุคลากรมีส่วนร่วมในการประกั นคุณภาพการศึกษาในภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.82 คิดเป็นร้อยละ 53.13 เมื่อพิจารณาในรายการย่อยพบว่า การมีส่วนร่วมในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาด้านการวางแผนอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.87 คิดเป็นร้อยละ 57.60
การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาด้านการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.72 คิด
เป็นร้อยละ 54.67 การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาด้านการตรวจสอบอยู่ในระดับปานกลาง
มี ค่ าเฉลี่ ย 2.77 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 55.50 และการมี ส่ ว นร่ว มในการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาด้ า นการ
ปรับปรุงอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.91 คิดเป็นร้อยละ 58.33
ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานด้านประกันคุณภาพคุณภาพการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์
1. คณาจารย์บุคลากรในคณะควรให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในการเตรียมการในการตรวจทุกๆ
ระดับของการประเมิน
2. เนื่องจากมิได้อยู่ในตาแหน่งกลุ่มบริหารจึงได้ รับข้อมูลน้อย แต่ก็ปฎิบัติตามคาสั่งของทางคณะ
หรือระดับมหาวิทยาลัย
3. ควรส่งเสริมให้ประธานหลักสูตรมีการวางแผนการดาเนินการประกันมากกว่านี้
4. ควรกาหนดวิธีการให้บุคลากรมีส่วนร่วมโดยแท้จริง
5. สนับสนุนให้อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ควรให้ความร่วมมือมากกว่านี้
ตอนที่ 3 แบบสัมภาษณ์การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา
1. การมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษาด้านการวางแผน
- เข้าร่วมอบรมงานประกันคุณภาพการศึกษากับทางคณะศิลปกรรมศาสตร์
- มีส่วนร่วมในการวางแผน พิจารณาองค์ประกอบตัวชี้วัดในระดับคณะ
- ในช่วงของการดารงตาแหน่งหัวหน้าสาขาฯ ศิลปะการแสดง ได้มีโอกาสในการหาแนวทางการ
ประกันคุณภาพ ทั้งในส่วนของการวางแผนการทางานให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา รวม
ไปจนถึงกระบวนการของการประกันคุณภาพของหลักสูตร
- ไม่ได้มีส่วนร่วมในการวางแผนงานประกันคุณภาพการศึกษาโดยตรง แต่มีส่ วนร่วมในการจัดทา
แผนของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ในการจัดทาแผนของคณะ ได้นาตัวชี้วัดและเกณฑ์ด้วยการประกัน
คุณภาพการศึกษามาพิจารณาและเป็นแนวทางในการวางแผน เพื่อผลักดันการประกันคุณภาพการศึกษา
ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาด้านอื่นๆ ของหน่วยงาน
- ร่วมประชุมและวางแผนเพื่อตรวจสอบผลการปฏิบัติการของบุคลากรให้ตรงตามข้อเท็จจริงทั้ง
ส่วนปฏิบัติและนโยบายให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
- การทาแผนการดาเนินงานประกันและนาเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณ รวมทั้งนา
ตัวชี้วัดเกี่ยวกับด้านประกันไปรวมในแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปีของคณะ
2. การมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษาด้านการปฏิบัติ
- ให้ข้อมูลแต่ละตัวชี้วัดของงานประกันคุณภาพการศึกษา
- มีส่วนร่วมในการเขียนรายงาน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และจัดเอกสาร
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- มีส่วนในการพัฒนากระบวนการและปรับปรุงแผนการดาเนินการของสาขาวิชาให้ส อดคล้องกับ
แนวทางการประกัน คุณ ภาพ และมีส่ วนในการปฏิบัตทั้งการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ ข้อมูล เพื่อเขียน
รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร
- มีส่วนร่วมในการเขียนรายงานการประเมินตนเองด้านที่เกี่ยวกับแผน โครงการ และงบประมาณ
- เป็นผู้ร่วมประเมินและให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร
- จัดรวบรวมข้อมูลจัดทารายงานการประเมินตนเองระดับคณะ จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อน
การตรวจประเมิน ติดต่อประสานงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา และจัดทาโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ
งานประกันคุณภาพทั้งระดับคณะ และระดับหลักสูตร
3. การมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษาด้านการตรวจสอบ
- เข้าร่วมฟังการประเมินคุณภาพจากกรรมการภายนอก
- ไม่มีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษาด้านการตรวจสอบ
- เข้ารับอบรมในการเป็นผู้ประเมินคุณภาพที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัย อันมีส่วนทาให้ได้ เข้าใจใน
จุดประสงค์ และกระบวนการประกันคุณภาพมากขึ้น
- การจัดเตรียมเอกสาร ตลอดจนตอบข้อซักถาม เมื่อกรรมการตรวจสอบ
- เป็นผู้ร่วมตรวจสอบและติดตามผลการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้บรรลุตามข้อเสนอแนะ
และปรับปรุงของคณะกรรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
- มีการจัดประชุมติดตามผลการดาเนินงานรอบ 6 และ 9 เดือน ทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะ
มีการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ และติตามประกันคุณภาพการศึกษาในที่ประชุม
คณะกรรมการประจาคณะ
4. การมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษาด้านการปรับปรุง
- เข้าร่วมประชุมพิจารณาหลักสูตรของสาขาวิชาฯ
- ช่วยดาเนินการปรับแก้ไขตามที่คณะกรรมการ ให้ข้อเสนอแนะ ให้ปรับแก้ไข
- มีส่วนในการนาเอาแนวทางและข้อคิดเห็นจากการประเมินคุณภาพของคณะกรรมการเข้ามา
สร้างแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข ในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร/สาขาวิชา
- มีส่ ว นร่ว มในการน าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประกัน คุณ ภาพการศึกษามาเป็ น แนว
ทางแก้ไขส่วนงานที่เกี่ยว เพื่อให้เกิดความพร้อมมากขึ้นเมื่อมีการประเมินต่อไป
- ปรับปรุงและแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ทั้งกายภาพของพื้นที่และคุณภาพการ
ปฏิบัติการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตรที่วางแผนไว้
- จั ดทาแผนพัฒ นาคุณ ภาพตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมิน นาเสนอเข้าที่
ประชุมเพื่อพิจารณาหาแนวทางในการดาเนินการในปีถัดไป และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อติดตามและ
จัดเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป

สรุปและอภิปรายผล
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม ประกอบด้ ว ยบุ ค ลากรสายวิ ช าการและบุ ค ลากร
สายสนุ บ สนุ น จ านวน 73 คน มี อ ายุ ใ นช่ ว ง 41-50 ปี จบการศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาเอก และมี
ประสบการณ์ทางานในคณะศิลปกรรมศาสตร์ 6-15 ปี
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ตอนที่ 2 การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา
บุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้ง 4 ด้านอยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.82 คิดเป็นร้อยละ 53.13 โดยการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา
ด้านการวางแผน ด้านการปฏิ บั ติ ด้านการตรวจสอบ และด้านการปรับ ปรุงอยู่ในระดับ ปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ย 2.87, 2.72, 2.77 และ 2.91 ตามลาดับ ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริกร บุญฟู
และอาบทิ พ ย์ กาญจนวงศ์ (2556) ที่ศึกษาเรื่อง การมีส่ วนร่ว มในการประกัน คุณ ภาพการศึกษาของ
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลั ยแม่โจ้ พบว่า บุคลากรส่ วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับปานกลางและมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับปานกลาง
อาจเนื่องมาจากการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะมส่วนเกี่ยวข้องกับบุคลากรทุกฝ่ายใน
หน่ ว ยงาน ดังนั้ น จึงควรเปิดโอกาสให้ บุคลากรเข้ามาสนับสนุนหรือมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน เพื่ อ
พัฒ นาการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ ธัญพร ก้อยชูสกุล
(2554) ได้สรุปว่า การมีส่วนร่วมเป็นวิธีการบริหารอย่างหนึ่งที่ช่วยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทางานได้มี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจหรือปฏิบัติงานในหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้เกิดความ
ผูกพันและความรับผิดชอบต่อหน่วยงานมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ผู้บริหารจะต้องเห็นความสาคัญพร้อมทั้งมีความรู้
ความเข้าใจในแนวคิดพื้น ฐานและองค์ประกอบที่สาคัญ ของการบริห ารแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้สามารถ
นาไปใช้ได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน
ผลจากการศึกษาข้อ เสนอแนะในการดาเนินงานด้านประกันคุณ ภาพคุณ ภาพการศึกษาคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ พบว่าการดาเนินงานการประกันคุณภาพคุณภาพการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา บุคลากร
บางส่วนไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา แต่ก็ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติในหน้าที่
ต่างๆ ของงานประกันฯ ควรสนับสนุนให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษามากขึ้น
และควรชี้แจงและทาความเข้าใจแผนการดาเนินงานกับบุคลากรในคณะให้ชัดเจน เพื่อแก้ปัญหาด้านการ
ติดต่อประสานงานทุกๆ ฝ่ายให้ดาเนินงานได้อย่างคล่องตัวและเข้าใจในทิศทางเดียวกัน อาจเนื่องมาจาก
การดาเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาเป็นงานที่บุคลากรทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
เพื่อมห้คณะบรรลุวัตถุประสงค์ตรงตามเป้าหมาย ดังนั้นหากการประสานงานขาดความชัดเจนย่อมส่งผล
ต่อระบบการทางานของหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกับ เนตรรุ้ง อยู่เจริญ (2553) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยเชิงสาเหตุ
ที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของครูสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีว ศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยด้านสภาพแวดล้ อมในการทางานประกอบด้ว ย
บรรยากาศองค์กร และการติดต่อสื่อสาร ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เจตคติต่อการมีส่วนร่วม และ
แรงจูงใจในการทางานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา
ตอนที่ 3 แบบสัมภาษณ์การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา
ผลจากการสัมภาษณ์ในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ พบว่า
ด้านการวางแผน บุ คลากรมี ส่ ว นร่ ว มในการวางแผนการท างานให้ ส อดคล้ องกับ การประกัน คุณ ภาพ
การศึกษา และถึงแม้ว่าบุคลากรบางท่านจะไม่มีส่วนร่วมในการวางแผน แต่ก็มีส่วนในการวางแผนของ
คณะ โดยน าตัวชี้วัดและเกณฑ์ด้วยการประกันคุณภาพการศึกษามาพิจารณาและเป็นแนวทางในการ
วางแผน เพื่อผลักดันการประกันคุณภาพการศึกษาไปพร้อมๆ กับการพัฒนาด้านอื่นๆ ของหน่วยงาน ด้าน
การปฏิบัติ บุคลากรมีส่วนร่วมในการเขียนรายงานการประเมินตนเองทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ พร้อม
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จั ดเก็บ รวบรวมข้อ มูล ส าหรั บ การประกั น คุณ ภาพการศึก ษา ด้ านการตรวจสอบ บุ ค ลากรมีส่ ว นร่ว ม
ตรวจสอบและติดตามผลการประกัน คุณ ภาพการศึกษาของคณะ เพื่อให้ บรรลุตามข้อเสนอแนะ และ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และบุคลากรบางส่วนไม่ได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ แต่ก็
มีส่วนร่วมในการวางแผน การปฏิบัติงาน และการปรับปรุง ด้านการปรับปรุง บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมิน และนาเอาข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษามาเป็นแนวทางแก้ไขการประกันคุณภาพการศึกษา

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้
จากผลการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรอยู่ในระดับ
ปานกลาง ดังนั้น คณะควรมีการกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา
มากขึ้ น มี ก ารท างานร่ ว มกั น เป็ น ที ม เพื่ อ ร่ว มมื อกั น แก้ ไขปั ญ หาในการท างาน การวางแผนและการ
ดาเนิ น งานร่วมกัน สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับงานประกันคุณ ภาพการศึกษา โดยการประชุมชี้แจงงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในเรื่องเกณฑ์การประเมิน แนวปฏิบัติ รวมถึงความเหมาะสมกับสถานการณ์
และบริบทของหน่วยงาน มีการติดตามการดาเนินงานประกันคุณภาพแต่ละด้านเป็นระยะๆ ตลอดจนเปิด
โอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นและความต้องการในงานประกันคุณภาพอย่างทั่วถึง
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีก ารศึกษาการมีส่ วนร่ว มในการประกันคุณ ภาพการศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ การศึกษาแรงจูงใจในการดาเนินงานด้านประกันคุณภาพ ปัญหา อุปสรรคที่มีผลต่อ
ประสิ ทธิผ ลการดาเนิ น งานประกัน คุณ ภาพการศึกษาและการประเมินคุณ ภาพระบบประกันคุณ ภาพ
การศึกษา
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการรับรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกัน คุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่มี
การรับ รู้เกี่ย วกับ การประกัน คุณ ภาพภายในของสถานศึกษาต่างกันเปรียบเทียบการรับรู้เ กี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาของครูที่มีประสบการณ์สอนต่างกัน และเปรียบเทียบความคิดเห็น
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาของครูที่มีประสบการณ์ต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษา คือ บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น
เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล สถิ ติ ที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล คื อ ค่ า ความถี่ ค่ า ร้ อ ยละ
ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว
ผลการวิจัย พบว่า
1. ระดับ การรับรู้ของครูเกี่ยวกับ การประกันคุณ ภาพการศึกษาภายในของครูโรงเรีย นมัธยม
สุวิทย์เสรีอนุสรณ์ จานวน 40 คน (ร้อยละ 57.97) อยู่ในระดับที่ต่า และจานวน 29 คน (ร้อยละ 42.13)
อยู่ในระดับสูง ส่วนความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษามีค่ามากที่สุด และ ด้านการปรับปรุงพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษามี
ค่าน้อยที่สุด
2. การรับรู้ของครูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษามีความสัมพันธ์กัน
กับความความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานของสถานศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การรับรู้ของครูและความความคิดเห็ นเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานของสถานศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษามีความสัมพันธ์กันใน
ระดับปานกลาง
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3. การรั บ รู้ ของครู เกี่ย วกับ การประกั นคุณ ภาพการศึกษาภายในสถานศึก ษาต่างกั นมีความ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานของสถานศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ต่างกันอย่างนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. ครูที่มีป ระสบการณ์ ส อนต่างกัน มีการรับรู้เกี่ยวกับการประกันคุณ ภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาไม่แตกต่างกัน
5. ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระหว่างกลุ่ม
ครูที่มีประสบการณ์การสอนต่างกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และได้ทาการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ด้วยวิธีการทดสอบของ LSD พบว่า ครูที่มีประสบการณ์การสอน
0-5 ปี มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา แตกต่างจาก ครูที่มี
ประสบการณ์การสอน 6-10 ปี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: การรับรู้ ความคิดเห็น การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
Abstract
This research aims to study the perceptions and opinions regarding the quality
assurance studies. To study the relationship between perceptions and opinions regarding
the quality assurance of education. Together compare and comment on the quality of
the education of teachers with different experiences. The following performance the
samples used in the study is that people who work in The Suwit sereeanusorn high
school. Using questionares as a tool to collect data. Then analyze the data used to
analyze the frequency, percentage, mean score the standard deviation, t test (t-test),
one-way analysis of variance.
The research found that
1. The level of perception of teachers about the quality of teacher education in
the Suwit sereeanusorn high school, 40 people (57.97 percent) were in low levels and 29
people (42.13 percent) were in high Level. The opinions of teachers about the
educational quality assurance. The overall high level. Considering that it was found.
Planning, quality assurance in education is the most valuable and improve development
quality assurance within education is minimal.
2. Perception of teachers about the quality of the education is associated with a
comment about the operation of the educational quality of the schools. The level of
statistical significance. 01 The perception of teachers and the comments on the
implementation of the educational aspect of quality assurance within the educational
relationship between moderate.
3. Perception of teachers about the quality of education within schools have
different opinions about the operation of the educational quality of the school as well
as a statistically significant level. 0.01
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4. Experienced teachers teach differently. There is a perception about the quality
of education in schools is no different.
5. The opinions of teachers about the quality of education within schools. Among
experienced teachers teaching different with different significant statistical level. 05 and
analyzed pairwise comparison (Post Hoc) by testing of LSD found that teachers with
teaching experience. 0-5 years of feedback about the quality of education within schools
vary from experienced teachers to teach 6-10 year statistically significant level. 05.
Key words: Perception, Opinion, Internal Educational Quality Assurance

บทนา
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2540 มาตรา 81 ได้ ก าหนดให้ รั ฐ ต้ อ งจั ด
การศึกษาอบรมและสนั บ สนุ น ให้ เอกชนจัด การศึกษาอบรมให้ เกิด “ความรู้คู่ คุณ ธรรม” และจัดให้ มี
กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งนาไปสู่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก่อให้เกิด
การปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ที่มุ่งเน้น คุณภาพการศึกษา คือ ได้กาหนดให้มีระบบการประกันคุณ ภาพ
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542: มาตรา 47)
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์ การมหาชน) ซึ่งมีบทบาทหน้าที่
ในการกากับดูแลเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของไทยในทุกระดับ จึงได้มีการจัดทามาตรฐานการศึกษา
ของไทยในระดับการศึกษาขั้น พื้นฐานขึ้นเพื่อ ให้กระบวนการตรวจสอบและประเมินการดาเนินการจัด
การศึกษาว่าเป็นไปตามมาตรฐาน คุณภาพการศึกษามากน้อยเพียงไร พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 ได้กาหนดให้ หน่ วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ดาเนิ น การอย่ างต่ อ เนื่ อ ง (พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542: มาตรา 48) และให้ มี การ
ประเมินคุณ ภาพภายนอก ของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุก 5 ปี โดยสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นผู้ดาเนินการ (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542:
มาตรา 49)
โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ เป็นโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นและตอนปลาย ซึ่งถือว่าเป็น สถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงต้องดาเนินการตาม
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา เพื่อเป็นการประเมินผล และการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ
อาทิเช่น นักเรียน ผู้ปกครอง เป็นต้น
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและและเป็นการศึกษาระดับการรับรู้และความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาจึงได้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการ
รับรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการรับรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา
3. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่มีการรับรู้
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาต่างกัน
4. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บการรั บ รู้ เกี่ ย วกั บ การประกั น คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษาของครู ที่ มี
ประสบการณ์สอนต่างกัน
5. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาของครูที่มี
ประสบการณ์ต่างกัน

สมมติฐาน
1. การรับรู้ของครูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและความความคิด
เห็ น เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น งานของสถานศึก ษาด้านการประกั น คุณ ภาพการศึก ษาภายในสถานศึ ก ษามี
ความสัมพันธ์กัน
2. การรับ รู้ของครูเกี่ยวกับ การประกันคุณ ภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาต่างกันจะมีความ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานของสถานศึกษาด้ านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ต่างกัน
3. ครูที่มีประสบการณ์การสอนต่างกัน จะมีการรับรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาต่างกัน
4. ครูที่มีประสบการณ์การสอนต่างกัน จะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานของสถานศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาต่างกัน

กรอบแนวคิดการวิจัย
ประสบการณ์การสอน
การรับรู้เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา

ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการดาเนินงานของ
สถานศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของครู จาแนกเป็น 4 ตอน แต่
ละตอนมีลักษณะตามรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ประสบการณ์การสอน โดยให้กรอกระยะเวลาที่ท่านทา
การสอนมาตลอดอายุการทางานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยให้คิดเป็นรายปี
ตอนที่ 2 ด้านการรับรู้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เป็นมาตรประเมินค่า 2
ระดับ ตามระดับการรับรู้ คือ ใช่และไม่ใช่ จานวน 10 ข้อ
ตอนที่ 3 ด้ านการด าเนิน งานการประกัน คุณ ภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เป็นมาตร
ประเมินค่า 5 ระดับ ตามระดับความคิดเห็น คือ เห็นด้วยน้อยที่สุด เห็นด้วยน้อย เห็นด้วยปานกลาง เห็น
ด้ว ยมาก เห็ น ด้วยมากที่ สุ ด โดยแยกเป็นคาถามที่ครอบคลุ มการดาเนิ นงานของสถานศึกษาด้านการ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในสถานศึ ก ษา เป็ น ประเด็ น ค าถามในแบบสอบถาม ประกอบด้ ว ย
(1) กระบวนการวางแผน (2) กระบวนการควบคุ ม คุ ณ ภาพ (3) กระบวนการประเมิ น คุ ณ ภาพ และ
(4) กระบวนการปรับปรุงพัฒนา ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยแบ่งจานวน
คาถามแต่ละด้านให้เท่าๆ กัน รวมทั้งหมด 28 ข้อ
ตอนที่ 4 ข้อคิด เห็น เพิ่ มเติ มและข้อเสนอแนะ เป็นส่ วนที่ให้ ผู้ตอบแบบสอบถามเขียนแสดง
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใช้ ในงานวิ จั ย คื อ ครู โ รงเรี ย นมั ธ ยมสุ วิ ท ย์ เสรี อ นุ ส รณ์ ส านั ก งานเขต ประเวศ
กรุงเทพมหานครจานวน 69 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยนี้ ได้แก่ ครูโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์
สานักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานครจานวน 69 คน โดยใช้ประชากรทั้งหมดในการเก็บตัวอย่างเพื่อให้
งานวิจัยนี้ครอบคลุมและสะท้อนความคิดเห็นของครูทุกคนในสถานศึกษานี้ทั้งหมดและการเก็บตัวอย่างใช้
การตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีความซับซ้อนมากนักและง่ายต่อการเก็บตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของครู จาแนกเป็น 4 ตอน แต่ละตอนมี
ลักษณะตามรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ประสบการณ์การสอน โดยให้กรอกระยะเวลาที่ท่านทาการ
สอนมาตลอดอายุการทางานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยให้คิดเป็นรายปี
ตอนที่ 2 ด้านการรับรู้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เป็นมาตรประเมินค่า 2
ระดับ ตามระดับการรับรู้ คือ ใช่และไม่ใช่ จานวน 10 ข้อ
ตอนที่ 3 ด้านการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เป็นมาตรประเมิน
ค่า 5 ระดับ ตามระดับความคิดเห็น คือ เห็นด้วยน้อยที่สุด เห็นด้วยน้อย เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมากที่สุด โดยแยกเป็นคาถามที่ครอบคลุมการดาเนินงานของสถานศึกษาด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา เป็นประเด็นคาถามในแบบสอบถาม ประกอบด้วย (1) กระบวนการวางแผน
(2) กระบวนการควบคุมคุณภาพ (3) กระบวนการประเมินคุณภาพ และ (4) กระบวนการปรับปรุงพัฒนา
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยแบ่งจานวนคาถามแต่ละด้านให้เท่าๆกัน รวม
ทั้งหมด 28 ข้อ
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ตอนที่ 4 ข้ อคิ ด เห็ น เพิ่ ม เติ ม และข้อ เสนอแนะ เป็ น ส่ ว นที่ ให้ ผู้ ต อบแบบสอบถามเขีย นแสดง
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ศึกษาเอกสาร ตารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การวิจัย เช่น วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ดาเนินการสร้างเครื่องมือ
และนาเครื่องมือที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ผู้สอนแล้วนามาปรับปรุงแก้ไข จากนั้นนาเครื่องมือที่ปรับปรุง
แก้ไขมาให้ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาและตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงประจักษ์ (Face Validity) ของข้อ
ค าถามให้ ส อดคล้ อ งกั บ ค านิ ย ามศั พ ท์ เฉพาะ น าเครื่ อ งมื อ ที่ ท าการปรับ ปรุ งแก้ ไขแล้ ว มาทดลองใช้
(Try Out) กั บ แหล่ งข้ อ มู ล ที่ ไม่ ใช่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ าง จ านวน 50 คน เพื่ อ หาค่ า อ านาจจ าแนกรายข้ อ ของ
แบบสอบถาม โดยใช้การทดสอบค่า t-test พบว่ามีค่า t อยู่ระหว่าง 3.061-9.330 โดยเลือกเฉพาะคาถาม
ที่ ค่า t มี นั ย ส าคัญ ทางสถิติ ที่ ร ะดับ .05 เท่ านั้ น โดยใช้โปรแกรม SPSS (Statistics Package for the
Social Sciences) ในการวิเคราะห์ หาค่าความเชื่ อมั่ น ทั้ งฉบั บ (Reliability) ของแบบสอบถามความ
คิดเห็ น โดยวิธีการหาสัมประสิ ทธิ์ของแอลฟ่าของคอนบราค (α-Coefficient) โดยใช้โปรแกรม SPSS
(Statistics Package for the Social Sciences) ในการวิเคราะห์ ซึ่งแบบสอบถามความคิดเห็นฉบับนี้มี
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .969 ซึ่งมีความเชื่อมั่นในระดับสูง
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติบรรยาย ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สถิ ติ อ้ า งอิ ง ได้ แ ก่ สถิ ติ สั ม ประสิ ท ธิ์ส หสั ม พั น ธ์ อ ย่ างง่า ยของเพี ย ร์ สั น (Pearson’s Product
Moment Correlation Coefficient: rxy) โดยใช้ ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ที่ 95% ซึ่ งจะใช้ ห าความสั ม พั น ธ์
ระหว่างการรับรู้ของครู การวิเคราะห์ ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของ 2 กลุ่มที่แตก่างกันด้วยการ
ทดสอบค่า t (t-test for independent samples) โดยใช้ระดับความเชื่อมั่น ที่ 95% และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One- way Anova) โดยใช้ระดับ ความเชื่อมั่นที่ 95%

ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ผลการวิเคราะห์ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามแบ่งตามประสบการณ์การสอน
ของครู กลุ่ ม ตั ว อย่ างที่ ต อบแบบสอบถามในการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ แ สดงให้ เห็ น ว่ า ครู ในโรงเรี ย นมั ธ ยม
สุวิทย์เสรีอนุสรณ์มีสัดส่วนของประสบการณ์การสอนที่ใกล้เคียงกัน คือ ประสบการณ์การสอน 0-5 ปี
ร้อยละ 31.90 ประสบการณ์ การสอน 6-10 ปี ร้อยละ 37.70 และประสบการณ์ การสอน 11 ปีขึ้นไป
ร้อยละ 30.40 ซึ่งแสดงตามตาราง 1 ดังนี้
ตาราง 1 แสดงจานวนและค่าร้อยละของครูที่มีประสบการณ์การสอนโดยแบ่งเป็นช่วงปี
ประสบการณ์การทางาน(ปี)
0-5 ปี
6-10 ปี
11 ปีขึ้นไป
รวม

จานวน(คน)
22
26
21
69
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2. ผลการวิเคราะห์การรับรู้ของครูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
จากแบบสอบถามด้านการรับรู้ของครูจานวน 10 ข้อ แสดงให้เห็นว่าครูโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 57.97) มีระดับการรับรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ใน
ระดับที่ต่า ซึ่งแสดงตามตาราง 2 ดังนี้
ตาราง 2 แสดงจานวนครูในแต่ละช่วงคะแนนการรับรู้และการแปรผลระดับการรับรู้ของครู
ช่วงคะแนน
0-6 คะแนน
7-10 คะแนน

จานวน (คน)
40
29

ร้อยละ
57.97
42.13

แปรผล
ระดับการรับรู้ต่า
ระดับการรับรู้สูง

3. ผลการวิ เคราะห์ ค วามคิ ด เห็ น ของครู เกี่ ย วกั บ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
สถานศึกษาจากแบบสอบถามความคิดเห็ น ของครู แสดงให้ ว่าความคิดเห็ นของครูที่มีต่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.01 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ด้านการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษามีค่ามากที่สุด และ ด้านการปรับปรุง
พั ฒ นาการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในสถานศึ ก ษามี ค่ า น้ อ ยที่ สุ ด ค่ า เฉลี่ ย 4.151 และ 3.952
ตามลาดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านตามข้อคาถามพบว่า
ด้านการวางแผนการประกัน คุณ ภาพการศึก ษาภายในสถานศึกษา พบว่า ครูมีความคิด เห็ น
เกี่ยวกับสถานศึกษามีการกาหนดผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา มากที่สุด
และสถานศึกษามีการจัดลาดับความสาคัญของเป้าหมายตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.333 และ 3.927 ตามลาดับ
ด้านกระบวนการควบคุมคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา พบว่า ครูมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ สถานศึกษามีการจัดสิ่งอานวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากรในการปฏิบัติงาน
มากที่สุด และสถานศึกษามีการกากับ ติดตามการทางานของบุคลากรแต่ล ะคนอย่างชัดเจน ค่าเฉลี่ ย
4.159 และ 3.811 ตามลาดับ
ด้านกระบวนการประเมินคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา พบว่า ครูมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานศึกษามีการจัดทาเครื่องมือสาหรับการประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาอย่างเหมาะสม สถานศึกษามีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาอย่ างรอบด้าน มากที่สุ ด และสถานศึกษามีการการตรวจสอบ ปรับปรุง
คุณภาพการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.014 และ 3.826
ตามลาดับ
ด้านกระบวนการปรับปรุงพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา พบว่า ความ
คิดเห็ น ของครูเกี่ยวกับ สถานศึกษามีการส่ งเสริมสนับสนุนให้ บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษามากที่สุด และสถานศึกษามีการประชุม
ร่วมกับบุคลาการเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา น้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย 4.072 และ 3.840 ตามลาดับ ซึ่งแสดงตามตาราง 3 ดังนี้
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ตาราง 3 สรุปความคิดเห็นรายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ความคิดเห็น
S.D.
X

รายการ
1. ด้านกระบวนการวางแผนประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
1.1 สถานศึกษามีการกาหนดเป้าหมายของมาตรฐานต่างๆตามกรอบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
1.2 สถานศึกษามีการจัดลาดับความสาคัญของเป้าหมายตามกรอบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
1.3 สถานศึกษามีการกาหนดแนวทางการดาเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา
1.4 สถานศึกษามีการกาหนดผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา
1.5 สถานศึกษามีการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีและแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
1.6 สถานศึกษามีนโยบายให้จัดทาแผนการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรที่สอดคล้องกับเป้าหมายของสถานศึกษา
1.7 สถานศึกษามีนโยบายให้จัดทาแผนการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรที่สอดคล้องกับแผนการประเมินคุณภาพ
รวมด้านกระบวนการวางแผน
2. ด้านกระบวนการควบคุมคุณภาพประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
2.1 สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด อบรมเพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู้เกี่ ย วกั บ การประกั น
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้กับครูหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
2.2 สถานศึกษามีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนทางานอย่างมี
ความสุข
2.3 สถานศึกษามีการจัดสิ่งอานวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากรในการ
ปฏิบัติงาน
2.4 สถานศึกษามีการกากับ ติดตามการทางานของบุคลากรแต่ละคนอย่าง
ชัดเจน
2.5 สถานศึกษามีการกากับ ติดตามการทางานของกลุ่มงานตามมาตรฐาน
ต่างๆอย่างชัดเจน
2.6 สถานศึกษามีการนิเทศการทางานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2.7 สถานศึกษามีนโยบายมีการจัดทาแผนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
รวมด้านกระบวนการควบคุมคุณภาพ
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4.014

.555

มาก

3.927

.773

มาก

4.014

.652

มาก

4.333

.610

มาก

4.246

.553

มาก

4.275

.591

มาก

4.246

.525

มาก

4.151

.465

มาก

3.956

.736

มาก

3.898

.842

มาก

4.159

.797

มาก

3.811

.772

มาก

4.043

.673

มาก

4.029

.706

มาก

4.014

.717

มาก

3.987

.542

มาก
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ความคิดเห็น
S.D.
X

รายการ
3. ด้ า นกระบวนการประเมิ น คุ ณ ภาพการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ภายใน
3.1 สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด วางกรอบการประเมิ น การประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา
3.2 สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด ท าเครื่ อ งมื อ ส าหรั บ การประเมิ น การประกั น
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างเหมาะสม
3.3 สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การประเมิ น การประกั น
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างรอบด้าน
3.4 สถานศึกษามีการวิเคราะห์ข้อมูล แปลความข้อมูล อย่างถูกต้อง
3.5 สถานศึกษามีก ารการตรวจสอบ ปรับปรุงคุณ ภาพการประเมิ นการ
ประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
3.6 สถานศึกษามีบุคลากรที่ทาหน้าที่ประเมินมีความรู้เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
3.7 สถานศึกษามีการรายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ
รวมด้านกระบวนการประเมินคุณภาพ
4. ด้านกระบวนการปรับปรุงพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
4.1 สถานศึกษามีการประชุมร่วมกับบุคลาการเพื่อปรับปรุงพัฒ นาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
4.2 สถานศึก ษามีก ารน าผลการประเมิ น การประกัน คุ ณ ภาพการศึ กษา
ภายในมาใช้ ป รั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
สถานศึกษา
4.3 สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
4.4 สถานศึกษามีการกาหนดหรือวางแผนงานการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาอย่างชัดเจน
4.5 สถานศึ กษามี การกากับ ติ ดตามผลการปรับ ปรุงพั ฒ นาคุณ ภาพการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
4.6 สถานศึกษามีการน าเสนอรายงานผลการดาเนินงานปรับปรุงพัฒ นา
คุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
รับทราบอย่างทั่วถึง
4.7 สถานศึ ก ษามี ก ารน าแนวทางปรั บ ปรุ งพั ฒ นาคุ ณ ภาพการประกั น
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษามาใช้งานจริง
รวมด้านกระบวนการปรับปรุงพัฒนา
รวมทั้งฉบับ
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ตอนที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานข้อที่ 1 การรับรู้ของครูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและ
ความความคิด เห็ น เกี่ย วกับ การดาเนิ น งานของสถานศึกษาด้านการประกันคุณ ภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษามีความสัมพันธ์กัน
การรับรู้ของครูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษามีความสัมพันธ์กันกับ
ความความคิด เห็ น เกี่ย วกับ การดาเนิ น งานของสถานศึกษาด้านการประกันคุณ ภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การรับรู้ของครูและความความคิดเห็ นเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานของสถานศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษามีความสั มพันธ์กันใน
ระดับปานกลาง เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 ซึ่งแสดงตามตาราง 4 ดังนี้
ตาราง 4 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์และนัยสาคัญของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
จานวน
r
(คน)
การรับรู้ของครู ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการ
69
.311**
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Sig. (2-tailed)
.009

สมมติ ฐานข้อที่ 2 การรับ รู้ ของครูเกี่ยวกับการประกันคุณ ภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ต่างกันจะมีความความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานของสถานศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาต่างกัน
การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของครูที่มีระดับการรับรู้ต่างกัน พบว่า การรับรู้
ของครูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาต่างกันมีความความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานของสถานศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาต่างกันอย่างนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 แสดงตามตาราง 5 ดังนี้
ตาราง 5 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของครูที่มีระดับการรับรู้ต่างกัน
ระดับการรับรู้
จานวน(คน)
ระดับการรับรู้ต่า
40
ระดับการรับรู้สูง
29
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

X

3.846
4.238

S.D.
.550
.367

ค่า t
3.33**

สมมติฐานข้อที่ 3 ครูที่มีประสบการณ์การสอนต่างกัน จะมีการรับรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาต่างกัน
การตรวจสอบความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ค่า Sig. มีค่ามากกว่า .05 แสดงว่ากลุ่ม
ตัวอย่างแต่ละกลุ่มมีความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างไม่แตกต่างกัน ส่วนการทดสอบความแตกต่างของครู
ที่ มี ป ระสบการณ์ ก ารสอน กั บ ระดั บ การรั บ รู้ ข องครูเกี่ ย วกั บ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
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สถานศึกษา พบว่า ครูที่มีป ระสบการณ์ ส อนต่างกัน มีการรับรู้เกี่ ยวกับการประกันคุณ ภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 3 ซึ่งแสดงตามตาราง 6 และ 7 ดังนี้
ตาราง 6 การทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่าง
Levene Statistic
1.620

df1
2

df2
66

Sig.
.206

ตาราง 7 การเปรียบเทียบระดับการรับรู้ของครู เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระหว่างครูที่มีประสบการณ์การสอนต่างกัน
แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

df
2
66
68

SS
1.738
36.552
38.290

MS
.869
.554

F
1.569

สมมติฐานข้อที่ 4 ครูที่มีประสบการณ์การสอนต่างกัน จะมีความคิดเห็น เกี่ยวกับการดาเนินงาน
ของสถานศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาต่างกัน
การตรวจสอบความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ค่า Sig. มีค่ามากกว่า .05 แสดงว่ากลุ่ม
ตัวอย่างแต่ละกลุ่มมีความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างไม่แตกต่างกัน ส่วนคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นของครู
เกีย่ วกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระหว่างกลุ่มครูที่มีประสบการณ์การสอนต่างกัน
มี ค วามแตกต่ างกั น อย่ างมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .05 และได้ ท าการวิเคราะห์ เปรี ยบเที ย บรายคู่
(Post Hoc) เมื่อทาการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการ ทดสอบของ LSD
พบว่า ครูที่มีประสบการณ์การสอน 0-5 ปี มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา แตกต่างจาก ครูที่มีประสบการณ์การสอน 6-10 ปี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 โดยครูที่มีประสบการณ์การสอน 6-10 ปี มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา สูงกว่า ครูที่มีประสบการณ์การสอน 0-5 ปี ซึ่งแสดงตามตาราง 8-10
ตาราง 8 การทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่าง
Levene Statistic
df1
.461
2
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ตาราง 9 การเปรียบเทียบค่าของคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นของครูเกี่ยวกั บการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ระหว่างกลุ่มครูที่มีประสบการณ์การสอนต่างกัน
แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

df
2
66
68

SS
1.622
16.591
18.213

MS
.811
.251

F
3.227*

ตาราง 10 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทีย บรายคู่ (Post Hoc) ของค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา จาแนกตามประสบการณ์การสอนของครู
ประสบการณ์การสอน
0-5 ปี
6-10 ปี
11 ปีขึ้นไป

X

3.920
3.968
4.342

S.D.
.5490
.4714
.4169

0-5 ปี

6-10 ปี
-.048

11 ปีขึ้นไป
-.422*
-.374*

สรุปผล
จากการศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่างการรับ รู้แ ละความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน ของโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ มีประเด็นสาคัญที่นามาสรุปผล ตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัยได้ดังนี้
ตอนที่ 1 เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ การรั บ รู้ แ ละความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษา จากการศึกษาพบว่า ระดับการรับรู้ของครูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
ครูโรงเรียมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ จานวน 40 คน (ร้อยละ 57.97) อยู่ในระดับที่ต่า และจานวน 29 คน
(ร้อยละ 42.13) อยู่ในระดับสูง ส่วนความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.01 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการวางแผนการ
ประกัน คุณ ภาพการศึกษาภายในสถานศึกษามีค่ามากที่สุด และ ด้านการปรับปรุงพัฒ นาการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษามีค่าน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.151 และ 3.952 ตามลาดับ
ตอนที่ 2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา จากการศึกษาพบว่า การรับรู้ของครูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษามี ความสัมพั น ธ์กัน กับ ความความคิดเห็ นเกี่ยวกับการดาเนินงานของสถานศึกษาด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การรับรู้ของครูและ
ความความคิด เห็ น เกี่ย วกับ การดาเนิ น งานของสถานศึกษาด้านการประกันคุณ ภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษามีความสัมพัน ธ์กัน ในระดับปานกลาง ซึ่งจากผลที่ได้นั้นทาให้รู้ว่าระดับการรับรู้และความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา กล่าวคือ หากบุคลากรมีระดับการ
รับรู้ที่สูงจะมีผลให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สูงตามด้วย (มีความสัมพันธ์
เชิงบวก)
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ตอนที่ 3 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่มีการ
รับ รู้เกี่ยวกับ การประกัน คุณ ภาพภายในของสถานศึกษาต่างกัน จากการศึกษาพบว่า การรับรู้ของครู
เกี่ ย วกั บ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในสถานศึ ก ษาต่ า งกั น มี ค วามความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การ
ดาเนินงานของสถานศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาต่างกันอย่างนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
ตอนที่ 4 เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาของครูที่มี
ประสบการณ์สอนต่างกัน จากการศึกษาพบว่า ครูที่มีประสบการณ์ สอนต่างกัน มีการรับรู้เกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน
ตอนที่ 5 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาของครู
ที่มี ป ระสบการณ์ ต่างกัน จากการศึกษาพบว่า คะแนนเฉลี่ ยความคิ ดเห็ น ของครูเกี่ย วกั บการประกั น
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระหว่างกลุ่มครูที่มีประสบการณ์การสอนต่างกันมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และได้วิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ด้วยวิธีการทดสอบ
ของ LSD พบว่า ครูที่มีประสบการณ์การสอน 0-5 ปี มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา แตกต่างจาก ครูที่มีประสบการณ์การสอน 6-10 ปี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 โดยครูที่มีประสบการณ์การสอน 6-10 ปี มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา สูงกว่า ครูที่มีประสบการณ์การสอน 0-5 ปี

อภิปรายผล
1. ระดับการรับรู้ของครูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา จากผลการวิจัย
ทาให้เห็นว่า ครูโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ส่วนใหญ่ยังมีความการรับรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ในระดับ ที่ ต้องได้รั บ การพัฒ นาให้ สู งขึ้น เพื่อให้ การด าเนิน งานการประกันคุณ ภาพ
การศึกษาภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและมุ่งสู่ความสาเร็จได้ หากพิจารณาจากการสอบถาม
ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทาให้เห็นว่า ด้านกระบวนการประเมิน
คุ ณ ภาพการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในสถานศึ ก ษา พบว่า สถานศึ ก ษามี ก ารการตรวจสอบ
ปรับปรุงคุณภาพการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องน้อย ด้านกระบวนการปรับปรุง
พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา พบว่า สถานศึกษามีการประชุมร่วมกับบุคลาการ
เพื่อปรับปรุงพัฒ นาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา น้อยที่สุ ด ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พัฒน์พล แก้วยม (2557) ได้ทาการศึกษาปัจจัยแห่งความสาเร็จของการดาเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จ
ของการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปัจจัยด้านความพร้อมของทรัพยากรมีความสัมพันธ์
กับผลที่เกิดขึ้นมากที่สุด อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. ระดับการรับรู้ของครูและความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มีความสัมพันธ์กันเชิงบวก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งหมายความว่า หากระดับการรับรู้ของ
ครูมีค่าสูงจะส่งผลต่อความคิดเห็นของครูซึ่งความคิดเห็นนั้นเป็นการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา และจากการงานวิจัยทาให้เห็นว่า
คะแนนเฉลี่ยของระดับการรับรู้ที่ต่างกันกับความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันคุ ณภาพภายในสถานศึกษา
แตกต่างกัน อย่ างมีนั ย ส าคัญ ทางสถิติ ที่ระดั บ .01 สอดคล้ องกับ งานวิจัยของ ใจชนก ภาคอัต (2557)
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ศึกษาเรื่อง การจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พบว่า สถานภาพส่วนบุคคลด้านความเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาของ สถาบัน พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่มีหน้าที่รับผิดชอบในงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันโดยตรง มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาโดยรวม มีการจัดการความรู้อยู่ในระดับมาก
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพย์สุดา ศิลปะ (2551) ศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการประกัน
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย พบว่า ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านภาวะผู้นาของผู้บริหาร เป็นปัจจัยหลักที่จะผลักดันงานประกัน
คุณภาพการศึกษาให้ประสบความสาเร็จตามที่มหาวิทยาลัยมุ่งหวัง รองลงมา เป็นปัจจัยด้านความรู้ ความ
เข้าใจของบุคลากร และปัจจัยด้านนโยบาย วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ ตามลาดับ
3. จากงานวิจัยพบว่า ครูที่มีป ระสบการณ์ สอนต่างกัน มีการรับรู้เกี่ยวกับการประกันคุณ ภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวลักษณ์ เรืองวิเศษ (2545) ได้
ทาการศึกษาเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาของครูสังคมศึกษา สังกัดกรม
สามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัย พบว่า จากการเปรียบเทียบความรู้ ความเข้าใจเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาของครู สังคมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวม จาแนกตาม
เพศ อายุ ร าชการ ขนาดของโรงเรี ย น พบว่ามีค วามรู้ค วามเข้าใจไม่ แตกต่างกัน ทั้งนี้ ระดับ การรับ รู้ที่
แตกต่างกันนั้นอาจเกิดจากระดับการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการดาเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ซึ่งหากครูที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการดาเนินการดังกล่าวเป็นเพียงผู้ปฏิบัติงานก็อาจส่งผลต่อ
ระดับการรับรู้ของครูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาได้ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ศิรินั นท์ ตรีมงคลทิพย์ และอรทัย สารกุล การ (2555) ได้ทาการศึกษาเรื่องความรู้ความเข้าใจและ
ทัศนคติเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญ บุรี พบว่าการพัฒ นาให้ บุคคลากรมีส่วนร่วมในการดาเนินงานประกันคุณ ภาพ
การศึกษา นอกจากพัฒนาให้เกิดความรู้และการรับรู้ด้ วยการฝึกอบรม และให้มีส่วนร่วมในการดาเนินการ
แล้วนั้น เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในระดับสูงและเกิดความยั่งยืนในการ ดาเนินการให้การดาเนินงานการ
ประกั น คุณ ภาพการศึกษาเป็ น วิถี ป ฏิ บั ติ ประจาวันของบุ คลากรและ จาเป็ น ต้องปลู กฝั งให้ บุ คลากรมี
ทัศนคติที่ดีต่อการดาเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
4. จากงานวิจั ย พบว่า ครูที่ มีประสบการณ์ การสอน 0-5 ปี มีระดับความคิดเห็ นเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา แตกต่างจาก ครูที่มีประสบการณ์การสอน 6-10 ปี อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทราวดี มากมี (2552) ได้ทาการศึกษาปัจจัย
เชิงสาเหตุระดับบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิผล คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ได้แก่
นโยบายและการบริ ห ารจั ด การ การมี ต าแหน่ งทางวิ ช าการ จ านวนปี ที่ ท างานในคณะครุศ าสตร์ /
ศึ ก ษาศาสตร์ ม ากกว่ า 5 ปี และคุ ณ ลั ก ษณะของบุ ค ลากรปั จ จั ย เชิ ง สาเหตุ ร ะดั บ บุ ค คลที่ ส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิผล คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ได้แก่ นโยบายและการบริหารจัดการ
การมี ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ จ านวนปี ที่ ท างานในคณะครุ ศ าสตร์ /ศึ ก ษาศาสตร์ ม ากกว่ า 5 ปี และ
คุณลักษณะของบุคลากร
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ข้อเสนอแนะ
1. สถานศึกษาควรคานึ งความรู้ความเข้าใจของบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน เนื่องจากปั จจัยดังกล่าวจะส่งผลต่อการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาได้
2. ควรสถานศึกษาควรสร้างความตระหนักและทาให้บุคลากรเห็นถึงความสาคัญของการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
3. สถานศึกษาควรมีการจั ดล าดับความส าคัญ ของเป้ าหมายตามกรอบการประกันคุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อกาหนดเป็นแนวทางในการดาเนินงานการประกันคุณ ภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา
4. สถานศึกษาควรมีการกากับ ติดตามการทางานของบุคลากรแต่ละคนอย่างชัดเจน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทางาน
5. สถานศึก ษาควรมีก ารการตรวจสอบ ปรับ ปรุงคุณ ภาพการประเมิน การประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
6. สถานศึกษาควรมีการประชุมร่วมกับบุคลาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

เอกสารอ้างอิง
กระทรวงศึกษาธิการ. (2542). พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ. พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
ใจชนก ภาคอัต. (2557). การจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ของสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์. กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
ทิพย์สุดา ศิลปะ. (2551). ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย. (การค้นคว้าอิสระ). มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัย, บัณฑิตวิทยาลัย.
พัฒน์พล แก้วยม. (2557). ปัจจัยแห่งความสาเร็จของการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ. (การค้นคว้าอิสระ). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ, สานักคุณภาพการศึกษา สานักงานอธิการบดี.
ภัทราวดี มากมี. (2552). การพัฒนารูปแบบการวัดประสิทธิผลองค์การสาหรับคณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์: การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์เชิงสาเหตุพหุระดับ. (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎี
บัณฑิต). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ครุศาสตร์.
ศิรินันท์ ตรีมงคลทิพย์ และอรทัย สารกุลการ. (2555). ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติเกี่ยวกับงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของบุคลากร วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี. (การค้นคว้าอิสระ). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย,
ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา.
สุวลักษณ์ เรืองวิเศษ. (2545). ความรู้ความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาของครูสังคมศึกษา
สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดขอนแก่น. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต).
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, คณะศึกษาศาสตร์, สาขาวิชาการมัธยมศึกษา.
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Arthurs
คาแนะนาสาหรับผู้เขียนบทความ
วัตถุประสงค์
ด้วยสานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มีนโยบายสนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
การวัดผลการศึกษา สถิติ การวิ จัยทางการศึกษา จิตวิทยา และผลงานวิชาการในรูปแบบวารสาร เพราะ
เห็ น ว่ า เป็ น ประโยชน์ ในการพั ฒ นาการศึ ก ษาทางหนึ่ ง จึ ง ได้ จั ด ท าวารสารการวั ด ผลการศึ ก ษา มี
วัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านการวัดผลการศึกษา สถิติ การวิจัยทางการศึกษา จิตวิทยา ทั้งเชิง
ทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ
2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการระหว่างครู นักศึกษา นักวัดผล
การศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
3. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสานักทดสอบทาง
การศึกษาและจิตวิทยา
4. เพื่อสร้างเครือข่ายและพัฒนาองค์ความรู้เชิงวิชาการและเชิงประยุกต์ด้านการวัดผลการศึกษา
สถิติ การวิจัยทางการศึกษา จิตวิทยา และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประเภทผลงานที่ตีพิมพ์ (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
1. บทความวิจัย (Research Article)
2. บทความวิชาการ (Academic Article)
3. บทความปริทัศน์ (Article Review)
4. บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review)
5. บทวิจารณ์เชิงวิชาการ (Critique/ Discussion Paper)
6. กรณีศึกษา (Case Study)
คาแนะนาในการเตรียมต้นฉบับ
1. พิมพ์ด้วยกระดาษ เอ 4 (พิมพ์หน้าเดียว) จานวนไม่เกิน 15 หน้า (นับรวมบทคัดย่อ รูปภาพ
ตาราง เอกสารอ้างอิง และภาคผนวก)
2. ส่ ว นประกอบของบทความวิ จั ย ประกอบด้ ว ย บทคั ด ย่ อ บทน า วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิ จั ย
วิธีดาเนิ น การวิจั ย ผลการวิจั ย สรุป และอภิ ปรายผล ข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิง ส่ วนบทความ
วิชาการ ประกอบด้วย บทคัดย่อ บทนา เนื้อหา สรุป และเอกสารอ้างอิง
หมายเหตุ: ทุกบทความต้องมีบทคัดย่อเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในกรณีที่ตีพิมพ์บทความเป็น
ภาษาต่างประเทศ ต้องมีบทคัดย่อเป็นภาษาไทยด้วย
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ข้อกาหนดการจัดพิมพ์ต้นฉบับบทความ
ผู้นิพนธ์ต้องจัดพิมพ์บทความตามข้อกาหนดเพื่อให้มีรูปแบบการตีพิมพ์เป็นมาตรฐานแบบ
เดียวกัน ดังนี้
1. การจัดเค้าโครงหน้ากระดาษ ขนาด เอ 4 จานวนไม่เกิน 15 หน้า
2. กรอบของข้อความ ระยะขอบของหน้ากระดาษในแต่ละหน้ากาหนดดังนี้ จากขอบบน 1.0
นิ้ว ขอบล่าง 1.0 นิ้ว ขอบซ้าย 1.25 นิ้ว ขอบขวา 1.25 นิ้ว
3. ตัวอักษร ใช้แบบ TH SarabunPSK เหมือนกันตลอดทั้งบทความ
4. รายละเอียดต่างๆ ของบทความ กาหนดดังนี้
o ชื่อเรื่อง (Title)
- ชื่อเรื่องภาษาไทย กาหนดชิดซ้าย ขนาด 18 point ตัวหนา
- ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ กาหนดชิดซ้าย ขนาด 18 point ตัวหนา
o ชื่อผู้นิพนธ์ (Author)
- ชื่อผู้นิพนธ์ลาดับที่ 1 ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ กาหนดชิดซ้าย ขนาด 18 point ตัวหนา
ชื่อหน่วยงานของผู้นิพนธ์ และ E-Mail ที่ติดต่อได้ กาหนดชิดซ้าย ขนาด 16 point ตัวธรรมดา
- ชื่อผู้นิพนธ์ลาดับถัดไป (ถ้ามี) กาหนดชิดซ้าย ขนาด 16 point ตัวหนา ชื่อหน่วยงานของ
ผู้นิพนธ์ กาหนดชิดซ้าย ขนาด 16 point ตัวธรรมดา
o บทคัดย่อ (Abstract)
- หัวข้อ บทคัดย่อ และ Abstract กาหนดชิดซ้าย ขนาด 18 point ตัวหนา
- เนื้อความของบทคัดย่อภาษาไทยและบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) บรรทัดแรกจัด
ย่อหน้า โดยเว้นระยะจากขอบซ้าย 0.5 นิ้ว ขนาด 16 point ตัวธรรมดา และบรรทัดถัดไปกาหนดชิดซ้าย
ตัวธรรมดา
o คาสาคัญ (Keyword) ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เลือกใช้คาที่เกี่ยวข้องกับ
บทความ อย่างน้อย 3 คา ขนาด 16 point ตัวธรรมดา
o การพิมพ์หัวข้อใหญ่และหัวข้อรอง
- หัวข้อใหญ่ กาหนดชิดซ้าย ขนาด 18 point ตัวหนา
- หัวข้อรอง จัดย่อหน้าเว้นระยะจากขอบซ้าย 0.5 นิ้ว ขนาด 16 point ตัวหนา
- เนื้อความของแต่ละหัวข้อ บรรทัดแรกจัดย่อหน้าโดยเว้นระยะจากขอบซ้าย 0.5 นิ้ว
ขนาด 16 point ตัวธรรมดา และบรรทัดถัดไปกาหนดชิดซ้าย
o คาศัพท์ ใช้ศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน
o กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) กล่าวถึงเฉพาะการได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยเท่านั้น
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o ภาพและตารางประกอบ กรณีมีภาพหรือตารางประกอบ กาหนดการจัดพิมพ์ดังนี้
- ภาพประกอบและตารางประกอบทั้งหมดที่นามาอ้างต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานของ
ผู้อื่น
- ภาพประกอบจัดกึ่งกลางของหน้ากระดาษ และไม่ต้องตีกรอบภาพ
- ชื่ อ ภาพประกอบจั ด อยู่ใต้ ภ าพ ใช้ค าว่า ภาพที่ ต่ อ ด้ว ยหมายเลขภาพและข้ อความ
บรรยายภาพ กาหนดกึ่งกลางของหน้ากระดาษ ขนาด 16 point ตัวธรรมดา
- ชื่ อ ตารางประกอบจั ด อยู่ เหนื อ เส้ น คั่ น บนสุ ด ของตาราง ใช้ ค าว่ า ตารางที่ ต่ อ ด้ ว ย
หมายเลขตาราง และข้อความบรรยายตาราง กาหนดชิดขอบซ้ายของหน้ากระดาษ ขนาด 16 point ตัว
ธรรมดา
- บอกแหล่งที่มาของภาพประกอบ ตารางประกอบที่นามาอ้าง โดยพิมพ์ห่างจากชื่อภาพ
หรือเส้นคั่นใต้ตาราง กาหนดเว้นระยะห่าง 1 บรรทัด บรรทัดแรกจัดย่อหน้าโดยเว้นระยะจากขอบซ้าย
0.5 นิ้ว ขนาด 16 point ตัวธรรมดา และบรรทัดถัดไปกาหนดชิดซ้าย
5. การพิมพ์เอกสารอ้างอิงท้ายบทความ
1) เอกสารอ้างอิงทุกลาดับที่ปรากฏอยู่ท้ายบทความต้องมีการอ้างอิงอยู่หรือกล่าวถึงในเนื้อหา
ของบทความ
2) จัดพิมพ์เรียงลาดับเอกสารอ้างอิงก่อนหลังตามตัวอักษร และยึดรูปแบบตามรูปแบบของ
APA (American Psychology Association) กาหนดชิดขอบซ้ายของหน้ากระดาษ ขนาด 16 point ตัว
ธรรมดา
ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง
บทความวารสาร
ชื่อผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปีที่พิมพ์ (ฉบับที่). หน้า.
หนังสือ
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ์: สานักพิมพ์.
การอ้างอิงจากอินเตอร์เน็ต
ชื่อผู้แต่ง. (ปีทเี่ ผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต). ชื่อเรื่อง/ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. สืบค้นเมื่อ..... จาก
Author, A. A., & Author, B. B. (Date of publication). Title of article. Title of journal, volume
number. Retrieved month day, year, from http://www.someaddress.com/full/url/.
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รับวันที่ ...........................................
ผู้รับ................................................

แบบฟอร์มการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ วารสารการวัดผลการศึกษา
สานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันที่................เดือน..................................พ.ศ......................
เรียน บรรณาธิการวารสารการวัดผลการศึกษา
เรื่อง ขอตีพิมพ์บทความลงวารสารการวัดผลการศึกษา
1. ชื่อผู้ส่งบทความ (ภาษาไทย) ..............................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................................................................
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