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Abstract 

 

The purposes of this research were to develop, implement and determine quality of the 

evaluation modelfor teachers’ roles to promote lifelong learning skills of students in basic 

education level in Thailand. The sample for implementing and evaluating the model consisted of  

11 schools and 42 people. Research instruments included questionnaires and an interview form. 

Content analysis, mean, standard deviation, concurrent validity analysis of instrument, Rater 

Agreement Index and generalizability coefficient were used for evaluation.The findings of this 

study were as follows. The Evaluation Model for Teachers’ Roles to Promote Lifelong  Learning 

Skills of Students at the Basic Education Level consists of five components: 1) the goal of evaluation, 

2) the expectation of evaluation, 3) the evaluation method, 4) criteria, and 5) evaluation report and 

application to the future plan. The evaluation results showed that the learning skills of students was at 

an “excellent” level, whereas students’ lifelong learning skills were at a “good” level. The results of 

the analysis regarding concurrent validity quality showed that the Index of Item Objective Congruence 

was at 0.81-0.93. This means that the assessors strongly agreed in scoring. The result of validity value 

of the evaluation generalizability coefficient was 0.97. 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการประเมินบทบาทครูในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตของนักเรียนเพ่ือทดลองใช้และหาคุณภาพของรูปแบบกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการทดลองใช้รูปแบบ ได้แก่ 
ผู้บริหารและครู จ านวน 42 คนจากโรงเรียน 11 แห่ง เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 
วิเคราะห์คุณภาพของรูปแบบโดยค านวณค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์เชิง เนื้อหา วิเคราะห์ 
ความเที่ยงตรงตามสภาพของเครื่องมือ ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมิน และค่าสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิง
ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการประเมิน ประกอบด้วย 1) เป้าหมายของการประเมิน 2) สิ่งที่มุ่งประเมิน 3) วิธี 
การประเมิน 4) เกณฑ์การประเมิน 5) การรายงานผลการประเมินและแนวทางการน าผลการประเมินไปใช้
ปรับปรุงพัฒนา ผลการทดลองใช้รูปแบบ พบว่า บทบาทครูในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียน
อยู่ในระดับดีมาก ส่วนทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียนอยู่ในระดับดี ผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ 
พบว่า รูปแบบมีประโยชน์ มีความถูกต้อง เหมาะสมและเป็นไปได้ในระดับมากถึงมากที่สุดเครื่องมือสามารถวัดได้
ตรงตามสภาพจริง ผู้ประเมินให้คะแนนการประเมินได้อย่างสอดคล้องกันสูง โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
ผู้ประเมิน 0.81 - 0.93 ผลการหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎี 
การสรุปอ้างอิงอยู่ในระดับสูง มีค่าสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิง 0.9726 

 
ค าส าคัญ: รูปแบบการประเมิน  บทบาทครูในการส่งเสริมนักเรียน  ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
1ปริญญานิพนธ์ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยและพัฒนาการศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,  
 งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการท าวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจ าปี 2557 และ  
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2556  
2นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  E-mail: khonta_1@hotmail.com 
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
4รองศาสตราจารย์ ดร. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
5อาจารย์ ดร. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์, คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 



Journal of Behavioral Science Vol. 22  No.1 January 2016 ISSN 1686-1442 

 

วารสารพฤตกิรรมศาสตร์ ปีที่ 22 ฉบบัที่ 1 มกราคม 2559 ลิขสิทธิโ์ดย สถาบนัวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ | 125 
 

บทน า 
การ เรี ยนรู้ ตลอดชี วิ ต เป็ นแนวคิ ดที่ มี

ความส าคัญ เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ที่เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่องทุกช่วงวัยของชีวิต เป็นการเรียนรู้ที่เกิด
มาจากความตั้งใจจะพัฒนาตนเองตามวัตถุประสงค์
หรือความสนใจในชีวิต มีแรงจูงใจในการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดช่วงชีวิต เพ่ือจะน าความรู้เหล่านั้นไปใช้
ประโยชน์ในการด าเนินชีวิต และน ามาใช้พัฒนา
ตนเอง ดังนั้นการศึกษาในศตวรรษที่  21 จึงควร
ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เนื่องจากบุคคลที่มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตจะ
สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและมีการติดตาม
การเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาการต่าง ๆ อยู่เสมอท า
ให้มีความรอบรู้ในด้านต่าง ๆ เข้าใจการเปลี่ยนแปลง
และสามารถปรับประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างเหมาะสม
มีความเข้มแข็งในการด าเนินชีวิตมากยิ่งขึ้น ดังนั้น
บทบาทของครูเป็นสิ่งที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งใน
การที่จะส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการในการแสวงหา
ความรู้และมีความใฝ่รู ้เสมออย่างต่อเนื่อง  จึงจะ
สามารถพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ของตนเองและ
สามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้ตลอดชีวิตในอนาคตด้วย
ตนเอง 

จากการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และ
อุปสรรคเกี่ยวกับบทบาทครู ในการส่งเสริมทักษะ 
การเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียนในเขตภาคเหนือ
ตอนบน  (ฆนธรส  ไชยสุ ต , 2555) พบว่ า  ครู มี 
การปฏิบัติหรือมีพฤติกรรมในการส่งเสริมนักเรียนให้
เกิดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในระดับปานกลางถึง
มาก โดยด้านที่ควรพัฒนา ได้แก่ การจัดการเรียน 
การสอน ดังนั้นควรมีการส่งเสริม และพัฒนาทักษะ 
การเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็น 
ของ สตรีเอวา จ าปารัตน์ (2557) ที่ได้ให้ความส าคัญ
กับการศึกษาองค์ประกอบของกรอบคิดใฝ่เรียนรู้
ตลอดชีวิต เพ่ือเป็นต้นแบบในการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องและท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจนเป็นกรอบ
คิดท่ีชี้น าพฤติกรรมให้เกิดความใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิต  
และจากผลการศึกษาวิจัยประเมินความต้องการ และ
จ าเป็นในการพัฒนาบทบาทครู เพ่ือส่งเสริมทักษะ 

การเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียนระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเขตภาคเหนือตอนบน (ฆนธรส ไชยสุต, 2554)  
พบว่า มีความต้องการจ าเป็นทุกข้อ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความต้องการจ าเป็นใน
ด้ านการจัดการ เรี ยนการสอน การช่ วย เหลื อ 
สนับสนุนและเสริมแรง การติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล การบริหารจัดการในชั้นเรียน และการจัด
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตามล าดับ นอกจากนั้น
แล้วกระบวนการในการส่งเสริมนักเรียนให้เกิดทักษะ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ควรเริ่มจากการศึกษาในระบบ
ในช่วงต้น ในระดับประถมศึกษา เพราะเป็นช่วงวัย
พ้ืนฐานในการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะต่าง ๆ หาก
พ้ืนฐานไม่ดีย่อมจะส่งผลต่อการศึกษาในระดับสูงต่อไป 
(Medel Anonuevo, 2001, p.15-16) โดยครู คือ
บุคคลที่จะมีบทบาทส าคัญในการช่วยส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียนและครูจ าเป็น 
ที่จะต้องพัฒนาบทบาทของตนเองในการส่งเสริม
สนับสนุนให้นักเรียนได้เกิดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างต่อเนื่อง  

ดังนั้น การประเมินจะเป็นกลไกหนึ่งที่จะ
ช่วยในการแก้ปัญหาดังกล่าว เนื่องจากการประเมินมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือให้ครูได้ข้อมูลสารสนเทศย้อนกลับ
ส าหรับเป็นแนวทางในการน าไปปรับปรุงพัฒนา
บทบาทของตนเองในการส่งเสริมนักเรียนให้เกิด
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Nevo, 1983, p. 117)
และในการด าเนินงานด้านการประเมินจ าเป็นต้องมี
การก าหนดแผนของการประเมินไว้ล่วงหน้า ซึ่งได้แก่ 
การก าหนดรูปแบบการประเมินเพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การประเมิน อีกทั้งจากการศึกษาค้นคว้ายังไม่พบผู้
ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการประเมินบทบาทครูใน 
การส่งเสริมนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา (2549) ที่พบว่า ปัญหาของการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของประเทศไทยยังไม่มีการประเมินทั้งระบบเพ่ือ
น ามาใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อีกท้ังพบปัญหาใน
การจัดการเรียนการสอนมีลักษณะที่ครูเป็นผู้ถ่ายทอด
ความรู้มากกว่าเป็นผู้มีบทบาทในการร่วมส่งเสริมให้
นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้และเป็นผู้ร่วม
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่จะไปส่งเสริมให้มี
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ทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งนี้จากเหตุผลและ
ปัญหาที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น จะเห็นได้ว่าการพัฒนา
รูปแบบการประเมินบทบาทครูในการส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียนจึงมีความส าคัญและ
จ าเป็นอย่างยิ่ง ผลจากการศึกษาจะท าให้ได้ข้อมูล
สารสนเทศย้อนกลับส าหรับเป็นแนวทางในการน าไป
ปรับปรุงพัฒนาบทบาทของครูให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
1.พัฒนารูปแบบการประเมินบทบาทครูใน 

การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2. ทดลองใช้และหาคุณภาพของรูปแบบ

การประเมินฯ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ได้น าแนวคิดในการวิจัยและ
พัฒนาของ Walter Dick, Lou Carey, and James 
Carey (Gall, Meredith D., et al., 2007)  Borg, R. 
and Gall, D. (1983) และรัตนะ บัวสนธ์ (2552)  มา
ประยุกต์ เป็นแนวทางในการด า เนินการวิจัยที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การศึกษาที่ได้ก าหนดไว้ 
ได้แก่ มีการวางแผนก าหนดเป้าหมายของการวิจัย
และพัฒนา วิ เคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชี้
เกี่ยวกับบทบาทครูในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ตลอดชี วิ ต ของนั ก เ รี ยน  ปรั บปรุ ง และ พัฒนา
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ พัฒนารูปแบบการประเมิน 
น า รู ปแบบไปทดลอง ใช้ และประ เมินคุณภาพ 
ของรูปแบบ อีกทั้งในการด าเนินงานด้านการประเมิน
จ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนของการประเมินไว้
ล่ ว งห น้ า  ซึ่ ง ไ ด้ แ ก่  ก า ร ก า ห นด รู ป แบ บข อ ง 
การประเมิน หรือการพัฒนารูปแบบการประเมิน เพ่ือ

ใช้เป็นแนวทางในการประเมิน ทั้งนี้จากการศึกษา
แนวคิดและทฤษฎีในการพัฒนารูปแบบการประเมิน 
พบว่า รูปแบบการประเมินไม่ได้มีหลักการที่ตายตัว
แน่นอน โดยส่วนใหญ่  นักประเมินจะใช้แนวคิด 
ทฤษฎี มาพัฒนาสนับสนุนเป็นแนวทางการประเมิน 
ที่เหมาะสมกับงานของตนเอง ทั้งนี้ในการวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยจะได้น าแนวคิดของ Nevo (1983) และศิริชัย 
ก าญจนว าสี  (2552) ซึ่ ง มี ค ว าม ส อด คล้ อ ง กั น  
มาประยุกต์ เป็นแนวคิดของการพัฒนารูปแบบ 
การประ เมินบทบาทครู ในการส่ ง เสริ มทั กษะ 
การเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียนระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานโดยเป้าหมายของการประเมินเพ่ือให้ครูได้
ข้อมูลสารสนเทศย้อนกลับส าหรับเป็นแนวทางใน 
การน าไปปรับปรุงพัฒนาบทบาทของตนเองใน 
การส่งเสริมนักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และผู้วิจัยได้พัฒนาตัวบ่งชี้  โดยใช้การนิยามเชิง
ประจักษ์จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสารงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องแล้วน ามาทดสอบกับข้อมูลเชิงประจักษ์
และเกณฑ์การพิจารณา ซึ่งจะพิจารณาตามตัวบ่งชี้ใน
แต่ละองค์ประกอบโดยมีแนวคิดในการพัฒนา
อ ง ค์ ป ร ะก อบ ตั ว บ่ ง ชี้ ข อ ง  Johnstone (1981) 
นอกจากนั้น มาตรฐานในการประเมินก็มีความส าคัญ
ต่อกระบวนการประเมินเป็นอย่างยิ่งเพราะท าให้
รูปแบบการประเมินมีคุณภาพ ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้
มาตรฐานการประเมินรูปแบบของคณะกรรมการ
ก าหนดมาตรฐานการประ เมินทางการศึ กษา  
(The Joint Committee on Standards for 
Educational Evaluation) ของ James (1994) มา
ใช้ ในการประเมิน จ านวน 4 ด้าน ได้แก่  การใช้
ประโยชน์ความเป็นไปได้  ความเหมาะสมและ 
คว ามถู ก ต้ อ ง  ทั้ ง นี้ ก ร อบแนวคิ ด แสด ง ได้ ดั ง
ภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
ใช้กระบวนการวิจัยในลักษณะวิจัยและ

พัฒนา มี 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
 

ขั้นตอนที่ 1 พัฒนารูปแบบการประเมิน
บทบาทครูในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของนักเรียน 

โดยการศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า รูปแบบการประเมิน
ไม่ได้มีหลักการที่ตายตัวแน่นอน โดยส่วนใหญ่นัก
ประเมินจะใช้แนวคิด ทฤษฎี มาพัฒนาสนับสนุนเป็น
แนวทางการประเมินที่เหมาะสมกับงานของตนเอง 
ทั้งนี้ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าแนวคิดของ Nevo 
(1983, p.117-126) และศิริชัย กาญจนวาสี (2552, 
หน้า 55-60) ซึ่งมีความสอดคล้องกันมาประยุกต์เป็น
แนวคิดของการพัฒนารูปแบบการประเมินบทบาทครู

ในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยรูปแบบ
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ป ร ะก อบ ไป ด้ ว ย  1) เ ป้ า ห ม า ย 
ของการประเมิน 2) สิ่งที่มุ่งประเมิน 3) วิธีการ
ประเมิน 4) เกณฑ์การประเมิน 5) การรายงานผลการ
ประเมินและแนวทางการน าผลการประเมินไปใช้
ปรับปรุงพัฒนา จากนั้นท าการตรวจสอบคุณภาพของ
รูปแบบฯ จ านวน 4 ด้าน คือ การใช้ประโยชน์ความ
เป็นไปได้ ความเหมาะสม ความถูกต้อง จากความ
คิด เห็นของผู้ ท ร งคุณวุฒิ  กลุ่ มตั วอย่ า ง  ได้ แก่ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 26  คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แ บ บ ส อบ ถ า ม ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ใ น 
การพิจารณาคุณภาพของรูปแบบการประเมินฯ  
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ โดยการตรวจสอบ
คุณภาพของรูปแบบ 4 ด้าน คือ การใช้ประโยชน์ 
ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้อง โดย

แนวคิดการพัฒนารูปแบบการประเมิน 
และการประเมินคุณภาพของรูปแบบฯ 
 

 

แนวคิดการวิจัยและพัฒนา 
 

 

แนวคิดบทบาทครู ในการส่ ง เสริ ม
นั ก เ รี ย น ใ ห้ เ กิ ด ก า ร เ รี ย น รู้ จ า ก 
การสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้อง 

แ น ว คิ ด ก า ร พั ฒ น า อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ 
และตัวบ่งชี้ และการตรวจสอบคุณภาพ  

รูปแบบการประเมินบทบาทครูในการส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประกอบด้วย 
1. เป้าหมายของการประเมนิ 
2. สิ่งที่มุ่งประเมนิ  
3. วิธีการประเมิน  
4. เกณฑ์การประเมนิ 
5. การรายงานผลการประเมนิและแนวทางการ

น าผลการประเมนิไปใช้ คู่มือการใชรู้ปแบบฯ 
 

ข้ อ มู ล ส า ร ส น เ ท ศ ที่
เกี่ยวข้องกับบทบาทครูใน
การส่ ง เสริ มทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

ทักษะการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิตของนักเรียน 
ร ะ ดั บ ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น
พื้นฐาน 

 

รูปแบบการประเมินท่ีมีคุณภาพ  ด้านการใช้
ประโยชน์ (Utility) ความเป็นไปได้ (Feasibility)  
ความเหมาะสม (Propriety) และความถูกต้อง 
(Accuracy) 
 
ความเที่ยงตรงตามสภาพ (Concurrent Validity)
ดั ช นี ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง ร ะ ห ว่ า ง ผู้ ป ร ะ เ มิ น  
(Rater Agreement Index : RAI) และทฤษฎี 
การสรุปอ้างอิง (Generalizability Theory) 
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ใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
เชิงเนื้อหา 

 
ขั้นตอนที่  2 ทดลองใช้และหาคุณภาพ

รูปแบบ 
น าผลการพัฒนารูปแบบการประเมินจาก

ขั้นตอนที่ 1 ไปทดลองใช้เพ่ือหาคุณภาพกลุ่มตัวอย่าง
ทดลองใช้รูปแบบ ได้แก่ ผู้บริหารและครู จ านวน 42 คน
จากโรงเรียนจ านวน 11 แห่ง เครื่องมือ ประกอบด้วย 
แบบสอบถามความคิดเห็นผู้ทดลองใช้  และแบบ
สัมภาษณ์ วิเคราะห์คุณภาพของรูปแบบโดยค านวณ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
เนื้อหา วิเคราะห์ความเที่ยงตรงตามสภาพของเครื่องมือ 
โดยวิธี Known Groups Method ด้วยสถิติ Mann-
Whitney U Test วิ เ คราะห์ คุณภาพด้ านความ
สอดคล้องของผลการประเมิน โดยการค านวณค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมิน (Rater Agreement 
Index: RAI) วิเคราะห์คุณภาพด้านความเชื่อมั่นของผล
การประเมิน โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสรุปอ้างอิง 
(Generalizability Theory) หรื อ G-Theory โดยการ
วิ เ ค ร า ะ ห์ ค่ า สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์ ก า ร ส รุ ป อ้ า ง อิ ง  
(G-Coefficient) ด้วยโปรแกรม GENOVA โดยออกแบบ
การวัดส าหรับ 2 องค์ประกอบ (Two Facet Design) 
มีรูปแบบการวัดเป็น (R: P) X I เมื่อครูแต่ละคน (P) 
ถูกประเมินทุกตัวบ่งชี้ข้อค าถามในการประเมิน (I) 
โดยชุดของผู้ประเมินที่แตกต่างกัน (R)  
 
ผลการวิจัย แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้  
 

ตอนที่ 1 ผลการพัฒนารูปแบบการประเมิน
บทบาทครู ในการส่ ง เ สริ มทั กษะการ เ รี ยนรู้ 
ตลอดชีวิตของนักเรียน 

จากการศึ กษาแนวคิ ดและทฤษฎี ใน 
การพัฒนารูปแบบการประเมิน พบว่า รูปแบบ
ประกอบด้วย เป้าหมายของการประเมิน สิ่งที่มุ่ง
ประ เมิน  วิ ธี ก ารประ เมิน  เกณฑ์การประ เมิน  
การรายงานผลการประเมินและแนวทางการน าผล 

การประเมินไปใช้ปรับปรุงพัฒนาโดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

1) เป้าหมายของการประเมิน เพ่ือให้ครูได้ข้อมูล
สารสนเทศย้อนกลับส าหรับเป็นแนวทางในการน าไป
ปรับปรุงพัฒนาบทบาทของตนเองในการส่งเสริม
นักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2) สิ่งที่มุ่งประเมิน ประเมินตามองค์ประกอบและ
ตัวบ่งชี้ เกี่ยวกับบทบาทครู ในการส่ง เสริมทักษะ 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้
โดยการสังเคราะห์บทบาทครูในการส่งเสริมทักษะ 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการวิเคราะห์เนื้อหาจาก
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จ านวน 21 
เรื่อง และแนวคิดการสร้างพัฒนาองค์ประกอบตัวบ่งชี้
ของ Johnstone (1981) โดยใช้การนิยามเชิงประจักษ์ 
คัดเลือกตัวแปรที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นจากการสังเคราะห์
บทบาทครูในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
แล้วน ามาทดสอบกับข้อมูลเชิงประจักษ์จากผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถพัฒนาตัวบ่งชี้เกี่ยวกับบทบาทครู
ในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต จ านวน 5 
องค์ประกอบ 40 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้เกี่ยวกับทักษะ
ก า ร เ รี ย น รู้ ต ล อ ด ชี วิ ต 13 ตั ว บ่ ง ชี้ โ ด ย ม า จ า ก 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory 
Factor Analysis: EFA) เ พ่ื อ จั ด กลุ่ ม จ า น ว นอง ค์ 
ประกอบตัวบ่งชี้ จากนั้นน าองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่
ไ ด้ ม า ท า ก า ร ต ร ว จส อบ ค ว าม ต ร ง ข อ ง โ ม เ ด ล
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ และตัวบ่งชี้เกี่ยวกับ
บทบาทครูในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับข้อมูลเชิง
ป ร ะ จั กษ์ โ ด ย ใ ช้ โ ป ร แก รม ลิ ส เ ร ล  8.72 โ ด ย มี
รายละเอียดขององค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และน้ าหนัก 
ขององค์ประกอบ ได้มาจากการศึกษาวิ เคราะห์
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้บทบาทครูในการส่ งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Khontaros Chaiyasut, 
2014) พบว่า บทบาทครูในการส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตมี 5 องค์ประกอบ 40 ตัวบ่งชี้ และตัว
บ่งชี้เกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต13 ตัวบ่งชี้โดย
มีรายละเอียด ดังนี้ 
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องค์ประกอบที่ 1 การจัดการเรียนการสอน
จ านวน 11 ตัวบ่งชี้ มีน้ าหนักตัวบ่งชี้ระหว่าง 0.34-
0.57 ได้แก่ 1) จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 2) เรียนรู้จากกลุ่มเพ่ือน  
3) บูรณาการเนื้อหาและทักษะที่หลากหลาย 4) ได้ฝึก
ทักษะกระบวนการคิด 5) ให้ความส าคัญกับกระบวนการ
ในการเรียนรู้ 6) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเรียนรู้จากแหล่ง
ที่หลากหลาย 7) ใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน 8) จัด
กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 9) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าศึกษา
เพ่ิมเติม 10) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง
และ 11) ปรับเปลี่ยนเนื้อหาการเรียนการสอนให้
ทันสมัยโดยมีน้ าหนักองค์ประกอบ ร้อยละ 26 

องค์ประกอบที่  2 การช่วยเหลือสนับสนุน
เสริมแรงและการจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
จ านวน 11 ตัวบ่งชี้ มีน้ าหนักตัวบ่งชี้ระหว่าง 0.34-0.72
ได้แก่ 1) ช่วยชี้แนะแนวทางในการค้นคว้าแสวงหา
ความรู้แก่ผู้เรียน 2) จัดสภาพห้องเรียนที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 3) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้อธิบายน าเสนอผลงาน 
4) แนะน าแหล่งเรียนรู้ 5) จัดเตรียมสื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้ 6) ส่งเสริมให้ผู้เรียนร่วมมือกันเรียนรู้และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 7) เปิดโอกาสให้ซักถามแสดง
ความคิดเห็น 8) จัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจมี
ส่วนร่วม 9) ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ 
10) ส่งเสริมให้ได้ฝึกคิด ฝึกท าฝึกปรับปรุงตนเอง และ
11) ให้ความเป็นกันเอง เอาใจใส่ดูแลอย่างทั่วถึง โดยมี
น้ าหนักองค์ประกอบ ร้อยละ 35 

องค์ประกอบที่ 3 คุณลักษณะของครูผู้สอน 
จ านวน 9 ตัวบ่งชี้ มีน้ าหนักตัวบ่งชี้ระหว่าง 0.36-0.87
ได้แก่ 1) เป็นแบบอย่างที่ดีด้านการเรียนรู้การใฝ่รู้ 2) มี
เจตคติที่ดีเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ 3) เห็นความส าคัญ
ของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 4) รู้จักแหล่งเรียนรู้แนะน า
ผู้เรียนได้ 5) ศึกษาค้นคว้าเพ่ือน าข้อมูลมาประกอบใน
การจัดการเรียนรู้ 6) เป็นผู้อ านวยความสะดวก 7) ใช้
เทคโนโลยี พัฒนาตนเองและผู้ เรี ยน 8) มีความรู้
ความสามารถในการสอนที่ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 9) จัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีน้ าหนักองค์ประกอบ ร้อยละ 19 

องค์ประกอบที่ 4 การติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลจ านวน 5 ตัวบ่งชี้ มีน้ าหนักตัวบ่งชี้
ร ะห ว่ า ง  0.41-0.82 ไ ด้ แ ก่  1) ก า ห น ด ใ ห้ ก า ร
ประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ 2) แจ้งผลการ
ประเมินเพ่ือให้ผู้เรียนน าไปเป็นข้อมูลในการพัฒนา
ตนเอง 3) มีการประเมินการเรียนการสอนทั้งระหว่าง
เรียน และการประเมินหลังเรียน 4) ประเมินผลตาม
สภาพจริงและ 5) ประเมินหลายแหล่งโดยมีน้ าหนัก
องค์ประกอบ ร้อยละ 12 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการในชั้น
เรียน จ านวน 4 ตัวบ่งชี้มีน้ าหนักตัวบ่งชี้ระหว่าง 0.38-
0.49 ได้แก่  1) มีการปกครองในชั้นเรียนภายใต้
กฎระเบียบที่ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันตั้ง 2) มีการท า
โทษตามกฎระเบียบที่ตกลงร่วมกันไว้และส่งเสริมวินัย
เชิงบวกในตัวผู้เรียน 3) จัดชั้นเรียนที่เอ้ือต่อกิจกรรม
การเรียน 4) ให้ความส าคัญกับความแตกต่างและ
ข้ อ จ า กั ด ข อ ง ผู้ เ รี ย น แ ต่ ล ะ ค น โ ดยมี น้ า หนั ก
องค์ประกอบ ร้อยละ 8 

ตัวบ่งชี้ เกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ของนักเรียน จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ มีน้ าหนักตัวบ่งชี้
ระหว่าง 0.36-0.87 ได้แก่ 1) มีความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ 2) คิดสังเคราะห์ 3) คิดวิเคราะห์ 
4) ก าหนดเป้าหมายแนวทางการตัดสินใจได้ 5) คิด
สร้างสรรค์ 6) มีการสื่อสาร ใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้ 
ความเข้าใจ ด้วยการพูดและเขียน 7) มีนิสัยรักการอ่าน 
การเขียนการฟังรู้จักตั้งค าถามเพ่ือหาเหตุผล 8) มี
ความสามารถในการคาดการณ์ 9) ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  
10) เรี ยนรู้ อย่ างต่อเนื่ อง  11) เรี ยนรู้ ด้ วยตนเอง 
12) ท างานร่ วมกับผู้ อ่ื นได้  13) ใช้ เทคโนโลยี ใน 
การเรียนรู้ 

3) วิธีการประเมิน ผู้ประเมิน ได้แก่ ครูผู้สอน 
เป็นผู้ประเมินตนเอง และผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 2 คน 
เช่น หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และ/หรือหัวหน้างาน
วิชาการ และ/หรือผู้บริหาร เป็นผู้ประเมินครูผู้สอน 
ขั้นตอนการประเมิน ได้แก่ ขั้นเตรียมการประเมิน 
ได้แก่ การเตรียมความพร้อมสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
แก่ครูที่ด าเนินการใช้รูปแบบประเมินฯ ศึกษาคู่มือ 
การใช้รูปแบบประเมินฯ รายละเอียดในคู่มือต่าง ๆ ขั้น
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ด าเนินการประเมิน ได้แก่ ด าเนินการประเมินบทบาท
ครูในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขั้นสรุปผลการประเมิน
ได้ แก่  วิ เ ค ร าะห์ ผลประ เมิ น  ส รุ ป ผลประ เมิ น  
การรายงานผล และแนวทางในการน าผลการประเมิน
ไปใช้ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบประเมิน
บทบาทครูในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของนักเรียน ระยะเวลา ประเมินอย่างน้อยภาคเรียนละ 
1 ครั้ง และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การสังเกต 
การสัมภาษณ์ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 

4) เกณฑ์การประเมิน เป็นเกณฑ์สัมบูรณ์โดย
พัฒนามาจากหลักเหตุผลเกี่ยวกับบทบาทครู ใน 
การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียน
จาก เอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และความคิ ด เห็ นของ
ผู้ เชี่ยวชาญมีลักษณะเป็นเกณฑ์การประเมินแบบ 
Rubrics 

5) การรายงานผลการประเ มินและแนว
ทางการน าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงพัฒนา การ
รายงานผลการประเมินเพ่ือให้ครู  ผู้บริหารหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องได้ข้อมูลสารสนเทศย้อนกลับเพื่อน าไปก าหนด
แนวทางในการน าไปปรับปรุงพัฒนาบทบาทของตนเอง
ในการส่งเสริมนักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
โดยจะน าเสนอการรายงานผลการประเมิน 2 แบบ ได้แก่
การรายงานผลการประเมินภาพรวมแต่ละองค์ประกอบ
และการรายงานผลการประเมินแยกตามตัวบ่งชี้ ใน
องค์ประกอบ และผู้วิจัยได้จัดท าโปรแกรมประมวลผล
การประเมินเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ และได้จัดท า
แหล่งสารสนเทศในการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือให้ผู้สนใจได้ค้นคว้าศึกษาด้วยตนเอง และน าไปเป็น
แนวทางในการพัฒนาตนเอง 
URL http://www.lllskill.com 

แนวทางการพัฒนาบทบาทครูในการส่งเสริม
นักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตมี 4 แนวทาง 
ได้แก่ 1) การพัฒนาตนเอง โดยการอ่านจากต ารา 
การค้นคว้าจากอินเทอร์ เน็ต  การเรียนรู้ จากสื่ อ 
การทดลองปฏิบัติจริง การเรียนรู้จากผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ
และการศึกษาดูงาน 2) การจัดหาผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญมา

ช่วยในการพัฒนาโดยการให้ค าปรึกษาการให้ค าแนะน า
การสาธิตจัดท าตัวอย่างการเรียนการสอนที่ดีเพ่ือเป็น
ต้นแบบให้ครูน า ไปศึกษาการใช้ เครือข่ าย  การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วย
จัดการเรียนรู้ 3) การเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตร
ที่ก าหนดโดยการอบรมในชั้นเรียน การอบรมโดยใช้สื่อ
ทางไกล การอบรมโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์  และ 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ 4) การศึกษาต่อโดยการศึกษา
ตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานใน
ประเทศการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษา 
หรือหน่วยงานในต่างประเทศ 

นอกจากนั้นแล้ว ผู้วิจัยยังได้จัดท าเว็บไซต์ 
เพ่ือเป็นแหล่งสารสนเทศในการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับบทบาทครูในการส่งเสริมนักเรียนให้เกิดทักษะ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้ผู้สนใจได้ค้นคว้าศึกษาด้วย
ตนเอง และน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองด้าน
การจัดการเรียนการสอน การช่วยเหลือ สนับสนุน 
เสริมแรงและการจัดบรรยากาศที่ เอ้ือต่อการเรียนรู้  
การบริหารจัดการในชั้นเรียน การติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผล คุณลักษณะของครูผู้ สอน และทักษะ 
การเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียนระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน โดยเปิด Browser เข้า URL  
http://www.lllskill.com 

ผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบจาก
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 26 คน ได้แก่ 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา 13
คน และผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาประกอบไปด้วย 
ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครู ผู้เชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์ 
13 คน พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นต่อคุณภาพ
ของรูปแบบในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.51 และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้าน
การใช้ประโยชน์และความถูกต้องอยู่ในระดับมากที่สุด 
ส่วนด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ 
อยู่ ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 
ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่า ผลการประเมินมีประโยชน์ต่อครู
สามารถน าไปปรับปรุงพัฒนาบทบาทของตนเอง 
ในการส่งเสริมนักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตมากที่สุด  สามารถน าไปปรับปรุง/พัฒนาบทบาท
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ครูในการส่งเสริมนักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิตมากที่สุดผลการประเมินให้สารสนเทศทั้ง
จุดเด่นและจุดด้อยของสิ่งที่ประเมินมากที่สุดสิ่งที่มุ่ง
ประเมินมีการระบุองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ของบทบาท
ครู ในการส่ ง เสริมทักษะการ เรี ยนรู้ ตลอดชี วิ ต 
ของนักเรียนอย่างชัดเจนมากท่ีสุด 

ทั้งนี้รูปแบบการประเมินบทบาทครูในการ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียน แสดง
ดังภาพประกอบ 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 รูปแบบการประเมินบทบาทครูในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียน

เกณฑ์การประเมิน 
 

วิธีการประเมิน  

สิ่งท่ีมุ่งประเมินประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ทีเ่กี่ยวกับ 
 

การรายงานผลการประเมินและแนวทางการน าผลการประเมินไปใช้ 

การชว่ยเหลือ สนับสนนุ
เสริมแรงและการจัด
บรรยากาศที่เอือ้ตอ่ 

การเรียนรู้ 11 ตัวบ่งชี ้
 

การจดั 
การเรียน 
การสอน 

11 ตัวบ่งชี ้ 
 

การบริหาร
จัดการในชัน้

เรียน 5 ตัวบ่งชี ้

การติดตาม 
ตรวจสอบและ
ประเมนิผล 

5 ตัวบ่งชี้  

คุณลักษณะ 
ของครูผูส้อน    

9 ตัวบ่งชี้  
 

ทักษะการเรียนรู ้
ตลอดชีวติ 
13 ตัวบ่งชี ้

 

บทบาทครูในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียน 
5 องค์ประกอบ 40 ตัวบ่งชี ้

ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
13 ตัวบ่งชี้  

ผู้ประเมิน:  
1) ครูผู้สอนประเมนิตนเอง  
2) ผู้เกี่ยวข้องจ านวน 2 คน ได้แก่ 
หัวหน้ากลุม่สาระฯ และ/หรือ
หัวหน้างานวชิาการ และ/หรือ
ผู้บริหาร 

ขั้นตอนการประเมิน:  
1) ขั้นเตรียมการ
ประเมนิ 
2) ขั้นด าเนินการ
ประเมนิ  
3) ขั้นสรุปรายงานผล
การประเมนิ 

เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน : 
แบบประเมินบทบาทครูใน 
การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของนักเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

รายงานผลการประเมิน :ภาพรวมของแต่
ละองค์ประกอบ/แยกตามตัว บ่งชี้ ใน
องค์ประกอบ  

แนวทางการน าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงพัฒนาบทบาท
ของตนเองในการส่งเสริมนักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

เกณฑ์การตัดสินผลประเมิน : 
ปรับปรุง/(ไม่ผ่านเกณฑ์) พอใช/้(ไม่ผ่านเกณฑ์) ดี/(ผ่านเกณฑ์) ดีมาก/(ผ่านเกณฑ์) 

เกณฑ์การประเมิน: 
Rubrics 

ระยะเวลา:   
ประเมินอย่างน้อยภาคเรียนละ  
1 ครั้ง  
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล:   
1) สังเกต  2) สัมภาษณ์ 
3) ตรวจสอบเอกสาร ร่องรอย 
ข้อมูลเชิงประจักษ์                             
 

โปรแกรมประมวล  
ผลการประเมิน 

เป้าหมายของการประเมิน 
 

เพื่อให้ครูได้ขอ้มูลสารสนเทศย้อนกลับเป็นแนวทางในการน าไปพัฒนาบทบาทในการสง่เสริมนักเรียน 
ให้เกิดทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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ตอนที่ 2 ผลการทดลองใช้และหาคุณภาพรูปแบบ
การประเมินบทบาทครูในการส่งเสริมทักษะ 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

1. ผลการทดลองใช้รูปแบบการประเมินฯ
จ านวน 42 คน ได้แก่ ผู้บริหารและครูจากโรงเรียน 
จ านวน 11 แห่ง พบว่า บทบาทครูในการส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ย 3.54 และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของนักเรียนอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 3.16 และ
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านคุณลักษณะ 
ของครูผู้สอน การช่วยเหลือสนับสนุน เสริมแรงและ
การจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้การบริหาร
จัดการในชั้นเรียน การติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลอยู่ในระดับดีมาก ส่วนการจัดการเรียน 
การสอนอยู่ในระดับดี 

2. ผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ
การประเมินฯ จากผู้ทดลองใช้รูปแบบจ านวน 42 
คน ได้แก่ ผู้บริหารและครู จากโรงเรียนจ านวน 11 
แห่ง ซึ่งได้ทดลองใช้อย่างครอบคลุมทุกระดับชั้น ทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 3 แห่ง 
ขนาดกลางและใหญ่อย่างละ 4 แห่ง โดยขั้นตอน
แรกได้น าไปทดลองใช้ (Try Out) กับโรงเรียนขนาด
เ ล็ ก  ก ล า ง  ใ ห ญ่  อ ย่ า ง ล ะ  1 แ ห่ ง  เ พ่ื อ น า
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนารูปแบบฯ จากนั้น จึง
น าไปทดลองใช้จริงกับโรงเรียนอีก 8 แห่ง เพ่ือ
ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบฯ ผลการพิจารณา
ของผู้ทดลองใช้รูปแบบ เห็นว่า รูปแบบฯ มีคุณภาพ
ในด้านการใช้ประโยชน์ความเป็นไปได้  ความ
เหมาะสมทั้งภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ย 4.42 และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 
ผู้ทดลองใช้รูปแบบเห็นว่า รูปแบบการประเมินฯ จะ
ช่วยกระตุ้นให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องเห็นประโยชน์ว่าควร
ด าเนินการประเมินเพ่ือน าผลมาปรับปรุงพัฒนา
ต่อไปอย่างต่อเนื่อง รูปแบบการประเมินมีความ
เหมาะสมกับบริบทของครูและผู้ เกี่ยวข้องการ
ประเมินตามรูปแบบนี้มีเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน 
ซึ่งจะส่งผลต่อความโปร่งใส สิ่งที่มุ่งประเมินมีการ
ระบุองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ของบทบาทครูในการ

ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียน
อย่างชัดเจน 

3. ผลการวิ เคราะห์คุณภาพด้านความ
เที่ยงตรงตามสภาพของเครื่องมือ โดยวิธี Known 
Groups Method ด้วยสถิติ Mann-Whitney U 
Test  แบ่งกลุ่มครูผู้ถูกประเมินเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มที่ 1 กลุ่มรู้ชัด เป็นครูที่ได้รับรางวัลครูสอนดี 
หนึ่งแสนครูดี รางวัลครูเอกชนดีเด่น ซึ่งมีหลักเกณฑ์
บางข้อที่สอดคล้องหรือใกล้เคียงกับคุณลักษณะของ
ครูที่มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่ ง เสริมให้
นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ครูจ านวน 
5 คน และกลุ่มที่ 2 กลุ่มทั่วไป ครูจ านวน 9 คน 
พบว่า ครูกลุ่มรู้ชัด มีคะแนนการประเมินบทบาทครู
ในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
นัก เรียน แตกต่างจากครูกลุ่ มทั่ ว ไป  ที่ ระดับ
นัยส าคัญ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยของการประเมินของ
ครูกลุ่มรู้ชัดสูงกว่ากลุ่มทั่วไป แสดงว่าเครื่องมือ
สามารถวัดได้ตรงตามสภาพจริง 

4. ผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ
จากผู้ทดลองใช้ด้านความสอดคล้องระหว่างผู้
ประเมิน และคุณภาพด้านความเชื่อมั่นของผลการ
ประเมิน โดยการค านวณค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างผู้ประเมิน (Rater Agreement Index: RAI) 
ตามแนวคิดของ Judith A. Burry-Stock และคณะ 
(1996) พบว่า มีค่าระหว่าง 0.81-0.93 แสดงว่าผู้
ประเมินให้คะแนนการประเมินได้อย่างสอดคล้องกัน
สู ง  และผลการหาคุณภาพด้ านความเชื่ อมั่ น 
(Reliability) ของผลการประเมินโดยการประยุกต์ใช้
ทฤษฎีการสรุปอ้างอิง (Generalizability Theory) 
ความน่าเชื่อถือของผลการประเมิน เพ่ือวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิง (G-Coefficient) โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป GENOVA (Crick & Brennan, 
1983) พบว่า ค่าความเชื่อมั่น ของผลการประเมินใน
ภาพรวมอยู่ในระดับสูง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การสรุป
อ้างอิง (G-Coefficient) 0.97 และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิง  
(G-Coefficient) อยู่ในระดับสูง โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 
0.76 – 0.96 และมีความแตกต่างของคะแนน 
การประเมินร้อยละ 48.38 เนื่องมาจากปฏิสัมพันธ์
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ระหว่างตัวบ่งชี้ข้อค าถามในการประเมินกับผู้ถูก
ประเมินในแต่ละผู้ประเมิน และความคลาดเคลื่อน
เชิงสุ่มที่ไม่สามารถระบุแหล่งได้ และร้อยละ 23.35 
มาจากบทบาทของครูผู้ถูกประเมินแต่ละคน ส่วนผู้
ประเมินไม่มีความแตกต่างกันในการให้คะแนน 
การประเมิน 
 

อภิปรายผล 
จากผลการพัฒนารูปแบบการประเมิน 

พบว่า สอดคล้องกับแนวคิดในการพัฒนารูปแบบ
การประเมินของ Nevo (1983, p.117-126) ที่ได้
ก าหนดรูปแบบโครงสร้างที่แสดงถึงความสัมพันธ์
ระหว่างองค์ประกอบของการประเมินเพ่ือใช้ในการ
วางแผนด าเนินกิจกรรมในกระบวนการประเมิน ทั้งนี้
เป้าหมายเพ่ือให้ครูได้ข้อมูลสารสนเทศย้อนกลับ
ส าหรับเป็นแนวทางในการน าไปปรับปรุงพัฒนา
บทบาทของตนเองในการส่งเสริมนักเรียนให้เกิด
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของศิริชัย กาญจนวาสี (2552, หน้า 8-9) ที่มีความ
คิดเห็นว่า การประเมินจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาได้ โดยมุ่งเน้นเป้าหมายของการประเมิน
ในด้ านการเสนอสารสนเทศที่ เป็นประโยชน์ 
นอกจากนั้นสิ่งที่มุ่งประเมิน คือ องค์ประกอบและตัว
บ่งชี้  มีการพัฒนาตัวบ่งชี้ด้วยการนิยามเชิงประจักษ์
จากการวิเคราะห์  สังเคราะห์บทบาทครูในการ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตจากเอกสารที่
เกี่ยวข้อง แล้วน ามาทดสอบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งสอดคล้องตามแนวคิดใน
การสร้างพัฒนาองค์ประกอบตัวบ่งชี้ของ Johnstone 
(1981, p. 33-38) นอกจากนั้ นมี การตรวจสอบ
คุณภาพของรูปแบบการประเมินฯ จากความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญตามแนวคิดของกระบวนทัศน์การ
ป ร ะ เ มิ น โ ดยผู้ เ ชี่ ย ว ช าญของ  Worthen and 
Senders (1987) จากผลการทดลองใช้และหา
คุณภาพของรูปแบบการประเมินพบว่า อยู่ในระดับ
มากถึงมากที่สุด เนื่องจากการน ารูปแบบไปทดลอง
ใช้ในสภาพจริงที่หลากหลายครอบคลุมทั้งโรงเรียน 
ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ครอบคลุมทุกระดับชั้นและ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อาจมีข้อจ ากัดบ้างในบาง

ประการที่มาจากสภาพบริบทที่แตกต่างกัน การที่ทั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ทดลองใช้มีความคิดเห็นต่อ
รูปแบบว่ามีประโยชน์ มีความเป็นไปได้ เหมาะสม
และถูกต้องในระดับมากถึงมากที่สุดนั้น อาจเป็น
เพราะผู้วิจัยใช้กระบวนการวิจัยในลักษณะวิจัยและ
พัฒนา (Research and Development) ตาม
แนวคิดของ Borg, Walter R. and Gall, Meredith 
D. (1983) ที่ด าเนินการวิจัยอย่างเป็นระบบมีการน า
นวัตกรรมหรือรูปแบบที่สร้างขึ้นมาทดลองใช้แล้ว
พัฒนาและอาจมีการพัฒนาหลาย รอบ เพ่ือให้ได้
รูปแบบที่มีคุณภาพที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับวิธีการ
ด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ที่มีขั้นตอนอย่างเป็นระบบ
และอยู่บนพ้ืนฐานของแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ มีการหา
คุณภาพของรูปแบบการประเมินอย่างครอบคลุม
หลากหลายและปรับปรุงพัฒนารูปแบบเป็นระยะ มี
การน าข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุง
พัฒนารูปแบบให้มีคุณภาพแล้วจึงน าไปทดลองใช้
ร ะหว่ า งกา รทดลอง ใช้ มี ก า รปรั บ เป็ นระยะ 
จึงส่งผลให้มีผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบอยู่
ในระดับมากถึงมากที่สุด นอกจากนั้นแล้ว จาก 
การค านวณค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมิน 
และค่าความเชื่อมั่นของผลการประเมินโดยทฤษฎี 
การสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการประเมิน 
พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมิน 
และค่าความเชื่อมั่นของผลการประเมิน  มีค่ า
สัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิง อยู่ในระดับสูงอาจเป็น
เพราะมี เกณฑ์การประเมินแบบ Rubrics ที่ ม ี
ความชัดเจน ส่งผลให้ผู้ประเมินมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
รายละเอียดของรูปแบบการประเมินฯ ที่สอดคล้อง
กัน ท าให้ผลการประเมินมีความสอดคล้องกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Hintze & Matthews 
(2004) ที่กล่าวว่าความคลาดเคลื่อนของการประเมิน
ที่มาจากผู้ประเมินจะมีค่าน้อยมาก เมื่อเครื่องมือ 
วิ ธี การ เกณฑ์การประเมินและการออกแบบ 
การประเมินมีคุณภาพ แสดงให้ เห็นว่ารูปแบบ 
การประเมินในการวิจัยครั้งนี้มีคุณภาพ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัย ได้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
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ข้อเสนอแนะในการน ารูปแบบไปใช้  
จ ากผล กา รศึ กษ าท า ใ ห้ ไ ด้ รู ป แบ บ 

การประเมินฯ ที่ประกอบไปด้วยเป้าหมายของ 
การประเมินสิ่งที่มุ่งประเมิน วิธีการประเมิน เกณฑ์ 
การประเมิน การรายงานผลการประเมินและแนว
ทางการน าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงพัฒนา
ดังนั้นในการน ารูปแบบไปใช้ มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. ด้านเป้าหมายของการประเมิน เพ่ือให้
ได้ข้อมูลสารสนเทศย้อนกลับส าหรับเป็นแนวทาง
พัฒนาบทบาทในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตดังนั้นผู้น ารูปแบบไปใช้ควรศึกษารายละเอียด
จากคู่มือเพ่ือให้การประเมินบรรลุตามเป้าหมาย
อย่างแท้จริง และควรน ารูปแบบไปใช้เป็นระยะอย่าง
ต่อเนื่อง เ พ่ือน าผลที่ ได้มาใช้ เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงพัฒนา 

2. ด้านสิ่งที่มุ่งประเมินและวิธีการประเมิน
รูปแบบฯ นี้เป็นการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา  
ดังนั้นผู้ที่สนใจจะน ารูปแบบไปประยุกต์ใช้ในระดับชั้น
อ่ืนๆ ควรศึกษาวางแผนอาจมีการปรับเปลี่ยน ตัวบ่งชี้ 
ขั้นตอนวิธีการในการประเมินบางส่วนให้เหมาะสมกับ
บริบทของระดับชั้นนั้น ๆ 

3. ด้านเกณฑ์การประเมิน รูปแบบฯ นี้มี
เกณฑ์ การประเมิ น ในภาพรวมของระดั บชั้ น
ประถมศึกษา ดังนั้น ผู้ที่สนใจจะน าไปประยุกต์ใช้ใน
การประเมินที่เฉพาะของแต่ละกลุ่มสาระและแต่ละ
ระดับชั้น ควรศึกษาวางแผนอาจปรับเปลี่ยนเกณฑ์ 
การประเมินให้เหมาะสมกับบริบทของกลุ่มสาระและ
ระดับชั้นเพ่ือให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

4. ด้านการรายงานผลการประเมินและแนว
ทางการน าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงพัฒนาผู้ที่
เกี่ยวข้องควรน าผลการประเมินและแนวทางการ
พัฒนามาร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุ แนวทางแก้ไข
เพ่ือปรับปรุงพัฒนา รวมทั้งผู้บริหารควรน าข้อมูล
สารสนเทศไปใช้ในการวางแผน ก ากับ ติดตามเพ่ือ
พัฒนาบริหารการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 

5. ด้านผู้เกี่ยวข้องที่จะน าไปใช้ สถานศึกษา
สามารถน าองค์ประกอบและตัวบ่งชี้จากรูปแบบการ
ประเมิน ไปใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาบทบาท
ครูในการส่งเสริมนักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้

ตลอดชีวิต หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เช่น 
ส านั ก ง าน เขต พ้ืนที่ ก า รศึ กษา  คว รส่ ง เ ส ริ ม
สถานศึกษาในสังกัดให้น ารูปแบบการประเมินฯ ไป
ใช้ เพ่ือน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนานักเรียน
ให้เป็นผู้มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งจะส่งผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. จากผลการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์ 

พบว่า บทบาทครูด้านการจัดการเรียนการสอน มี
อิทธิพลทางตรงต่อทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่วน
ด้านการช่วยเหลือ สนับสนุน เสริมแรง ด้านการจัด
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ด้านการบริหารจัดการ
ในชั้นเรียน ด้านการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และ
คุณลักษณะของครูผู้สอน มีอิทธิพลทางอ้อม ดังนั้น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา เช่น ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาควรน าสารสนเทศที่ค้นพบนี้ไปใช้
ประกอบการวางแผน ก าหนดนโยบายและกลไกในการ
พัฒนาครูในแต่ละด้านเพ่ือให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

2. จ า ก ก า ร วิ จั ย นี้ ท า ใ ห้ ไ ด้ ข้ อ มู ล
สารสนเทศเกี่ยวกับการประเมินและการเรียนรู้
ตลอดชีวิตส่งผลให้ผู้เกี่ยวข้องเห็นความส าคัญ ดังนั้น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาควรมีนโยบาย 
กลยุทธ์และวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้การ
ประเมินเพ่ือเป็นกลไกของการพัฒนาทางการศึกษา 
นอกจากนั้นผู้บริหารควรให้ความส าคัญต่อการ
ประเมิน ควรมีนโยบายส่งเสริม สนับสนุน สร้าง
แรงจูงใจให้น าไปใช้ สร้างความรู้ความเข้าใจเพ่ือให้
ทุกฝ่ายเห็นคุณค่าของการประเมิน 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาใน

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ดังนั้นจึงควรมีการท า
วิจั ย ในระดับ อ่ืน ๆ ให้กว้ า งขวางยิ่ งขึ้ น  เช่น 
ระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา การศึกษานอกระบบ 
เพ่ือจะท าให้ได้แนวทางในการวางแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาในแต่ระดั บให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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2. การทดลองใช้รูปแบบประเมินฯ ใน
ครั้งนี้ท าให้ได้ข้อมูลสารสนเทศย้อนกลับส าหรับเป็น
แนวทางในการน า ไปพัฒนา ดั งนั้ น  จึ งควรมี
การศึกษาถึ งการน าผลการประเมินไปใช้ เ พ่ือ
ปรับปรุงพัฒนาบทบาทครูในการส่งเสริมนักเรียนให้
เกิดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3. การวิจัยในครั้ งนี้  ท าให้ ได้รูปแบบ 
การประเมินฯ ที่ผู้ เกี่ยวข้องสามารถน าไปศึกษา
พัฒนาต่อยอดให้เป็นรูปแบบหรือการศึกษาอ่ืน ๆ อัน
จะเป็นประโยชน์และมีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป เช่น 
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลส าเร็จต่อการใช้รูปแบบการ
ประเมิน เพ่ือใช้ในการพัฒนาปัจจัยความส าเร็จของ
การประเมิน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการ
ใช้รูปแบบฯ ศึกษารูปแบบการพัฒนานักเรียนให้เกิด
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือให้ได้สารสนเทศที่
เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมพัฒนานักเรียน 
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