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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อสังเคราะห์ องค์ประกอบสาคัญเพื่อการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครู ระดับ
ชั้นมัธยมศึกษา 2) เพื่อพัฒนาแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครู ระดับชั้นมัธยมศึกษา 3) เพื่อประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครู
ระดับชั้นมัธยมศึกษา กลุ่มตัวอย่างคือ ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาการมัธยมศึกษาเขต 1 จานวน 320 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1) แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครู ระดับชั้นมัธยมศึกษา 2) แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครู ระดับชั้นมัธยมศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดย การวิเคราะห์เนื้อหาจากการสังเคราะห์เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบสาคัญเพื่อการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครู ระดับชั้นมัธยมศึกษา มี 6 องค์ประกอบ คือ
สาระสาคัญ จุดประสงค์ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 2) ได้แบบ
ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครู ระดับชั้นมัธยมศึกษา 2 ฉบับ ได้แก่ แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครู ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ฉบับที่ 1 (ครูประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง) มีค่าความเที่ยงแบบสอดคล้องภายในเท่ากับ .770 และแบบประเมินแผน
การจัดการเรียนรู้ของครู ระดับชั้นมัธยมศึกษา ฉบับที่ 2 (ประเมินโดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้และผู้วิจัย)
มีค่าความเที่ยงแบบความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมิน (Inter-rater Reliability) ทั้ง 3 กลุ่ม มีค่าอยู่ในช่วง 0.876 – 0.931
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Abstract
The purposes of this study were 1) to synthesize the main steps and the main element of
lesson plan for secondary school teachers. 2) to develop a lesson plan evaluation form for secondary
school teachers. 3) to evaluate a lesson plan for secondary school teachers. The sample involved 320
teachers of the secondary educational service area. The research instruments were the lesson plan
evaluation form for secondary school teachers.
Result were as follows: (1) The main steps and the main element of lesson plan for secondary school
teachers consisted of 6 components; main point, objective, content, activity design, Learning
Materials/Resources, Evaluation Methods. (2)The lesson plan evaluation form for secondary school
teachers consisted of 2 forms. The reliability of the first form was 0.788. And the range of inter – rater
reliability of the second form was 0.876 – 0.931.
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บทนา
“… การศึกษาเป็นเรื่องใหญ่และสาคัญยิ่งของมนุษย์ คนเราเมื่อเกิดมาก็ได้รับการสั่งสอนจากบิดา
มารดา อันเป็นความรู้เบื้องต้น เมื่อเจริญเติบโตขึ้น ก็เป็นหน้าที่ของครูและอาจารย์สั่งสอนให้ได้รับวิชาความรู้
สูงและอบรมจิตใจให้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม เพื่อจะได้เป็นพลเมืองดีของชาติสืบต่อไป…” พระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตและนักศึกษาวิทยาลัยวิชา
การศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดี 13 ธันวาคม พ.ศ. 2505 แสดงให้เห็นว่าการศึกษามีความสาคัญต่อมนุษย์เป็น
อย่างมาก คากล่าวที่ว่าการศึกษาคือชีวิ ตและชีวิตคือการศึกษา คากล่าวเช่นนี้ยังคงเป็นความจริงอยู่ตลอดไป
เพราะชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิในครรภ์มารดา เริ่มมีการศึกษาบ้างแล้ว แต่การศึกษาของมนุษย์จะเริ่ม
อย่างจริงจังก็ต่อเมื่อชีวิตได้เริ่มลืมตาดูโลกและจะต้องศึกษาอยู่ตลอดไปจนกว่าชีวิตจะจากโลกนี้ ไป การศึกษา
จึ งมี ความส าคั ญต่อ บุ ค คล สั ง คม ประเทศชาติ และโลก ซึ่ งอาจจะกล่ า วได้ ว่า “ตราบใดที่ โ ลกยัง มีม นุษ ย์
ไม่สิ้นสุดการศึกษาต้องอาศัย ” เหตุที่เป็นเช่นนี้ เพราะมนุษย์ที่ต้องอาศัยโลกจะต้องอาศัยกระบวนการทาง
การศึกษาสาหรับการพัฒนาตน เมื่อสมาชิกของสังคมได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพแล้ว สังคม ประเทศชาติ
และโลกก็จะได้รับการพัฒนาต่อไปด้วย
จากข้ อ ความดั ง กล่ า วแสดงให้ เ ห็ น ว่ า ครู เ ป็ น หั ว ใจส าคั ญ ของการพั ฒ นาการศึ ก ษาของเด็ ก
ซึ่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษามีปัจจัยสาคัญหลายอย่างที่ช่วยพัฒนาคุณภาพของครู ปัจจัยสาคัญประการ
หนึ่ งคือ “แผนการจั ดการเรี ย นรู้ ” ซึ่งการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ให้ มีคุณภาพเป็นสิ่ งที่ปฏิบัติได้ยาก
เนื่องจากปัจจุบันมีการกาหนดเกณฑ์การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิด หลักการ
ทฤษฎีต่าง ๆ มากมาย เช่น แผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการสร้างคุณธรรมจริ ยธรรม แผนการจัด
การเรียนรู้ที่เน้นทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งความหลากหลายของรูปแบบและขั้นตอนการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ในแต่ละสถานศึกษา ดังนั้นจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้
เพราะการประเมินเป็นเสมือน “กระจก” ที่สะท้อนให้เห็นถึงรายละเอียดต่าง ๆ ที่แทรกอยู่ในรายการประเมิน
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แต่ละรายการ ซึ่งจะทาให้ครูทราบข้อบกพร่องของการวางแผนการสอนในแผนการจัดการเรียนรู้ แต่ในปัจจุบัน
การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ยังไม่มีมาตรฐานชัดเจน ทั้งนี้เพราะความเข้มงวดในการจัดทาแผนการ
จัดการเรียนรู้ของแต่ละสถานศึกษาและคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ประเมิน แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้
บางชนิด แสดงผลการประเมินเพียงแต่ค่าคะแนนพร้อมกับระบุเกณฑ์การตัดสินคุณค่าว่าคุณภาพอยู่ในระดับดี
ปานกลาง หรือควรปรับปรุง ทาให้คุณผู้สอนไม่สามารถทราบข้อมูลได้ชัดเจนว่าแผนการจัดการเรียนรู้นั้นมี
ข้อบกพร่องด้านใดที่ควรปรับปรุง (สุวิทย์ มูลคา, 2549; กมลมนัสช์ บัณทิตยานนท์, 2551; จริณ แก้วสนิท,
2548; รุจิร์ ภู่สาระ, 2545; บูรชัย ศิริมหาสาคร , 2547; ศุภวิชญ์ เจริญธรรม, 2547)
แผนการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ มีคุ ณ ภาพต้ อ งผ่ า นการประเมิ นจากแบบตรวจสอบรายการที่มี คุ ณภาพ
ซึ่งแบบตรวจสอบรายการประเมิน ที่นามาใช้ประโยชน์ทางด้านการประเมินอย่างกว้างขวาง โดย Scriven
(1991, 2000) กล่าวถึงคุณประโยชน์ของแบบตรวจสอบรายการประเมินว่า เป็นเครื่องช่วยเตือนและป้องกัน
การหลงลืมองค์ประกอบสาคัญของการประเมิน ช่วยลดความความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากอคติ (Halo Effect)
ลดอิทธิพล (Rorschach Effect) ลดปัจจัยที่ทาให้การประเมินขาดความน่าเชื่อถือ ช่วยในการพิจารณา
รายละเอียดแบบแยกส่วนเป็นมิติและการสรุปผลอ้างอิง ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการประเมินคุณภาพของงาน
เป็นแนวทางในการจัดกลุ่มเนื้อหา สาระที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีต่างๆ เพื่อช่วยในการตีความ และการลาดับ
ความสาคัญได้เป็นอย่างดี ในขณะเดียวกันการใช้แบบประเมินประเภทรูบริคส์ก็ช่วยส่งเสริมการเรียนการสอน
ให้มีความชัดเจน เป็นแนวทางในการให้ข้อมูลย้อนกลับและการสะท้อนความคิด กล่าวได้ว่าเป็นมิติหนึ่งที่
สาคัญของการประเมินที่มีประสิทธิภาพในเรื่องของความโปร่งใสของเกณฑ์การตัดสินในระดับที่ผู้ถูกประเมินใช้
ในการประเมิน (Birembaum et al. 2006)
ดังนั้นแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้จึงต้องมีความครอบคลุมถึงองค์ประกอบสาคัญของแผน
ขั้ น ตอนการเขี ย นแผน ข้ อ รายการประเมิ น ต่ า ง ๆ ต้ อ งชั ด เจนต่ อ การปฏิ บั ติ เพื่ อ ครู ผู้ ส อนจะได้ น าผล
การประเมินที่ได้รับไปปรับปรุง แก้ไข พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ของตนให้มีคุณภาพ เพราะแผนการจัด
การเรีย นที่ดี มีคุณภาพเป็ นส่ ว นส าคัญที่จ ะทาให้ นาไปสู่การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลที่มี
คุณภาพ พร้อมทั้งส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ในที่สุด
จากหลักการและแนวคิดดังกล่าว จะเห็นว่าการพัฒนาแบบประเมินเพื่อนามาใช้ประโยชน์ทางด้าน
การประเมิน แผนการจัดการเรี ย นรู้ ให้ มีคุณภาพมีความส าคัญ เพราะเป็นการกาหนดข้อรายการประเมิน
เกี่ย วกับ รายละเอีย ด หรื อประเด็น ส าคั ญของแผนการจั ดการเรียนรู้ที่ดี มีคุณภาพให้ ส ามารถจัด กิจกรรม
การเรียนการสอน พัฒนาให้ผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสังเคราะห์องค์ประกอบสาคัญเพื่อการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครู
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
2. เพื่อพัฒนาแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครู ระดับชั้นมัธยมศึกษา

576

OJED, Vol. 11, No. 4, 2016, pp. 574 - 586

วิธีดาเนินการวิจัย
การดาเนินการวิจับแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสารวจรูปแบบการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้
ขั้นตอนนี้ส ารวจรูป แบบการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อศึกษาองค์ประกอบ ขั้นตอนและ
ลักษณะสาคัญของแผนการจัดการเรียนรู้ พร้อมทั้งศึกษาข้อดีและข้อบกพร่องของแบบประเมินแผนการจัด
การเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1.1 การสังเคราะห์แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้จากการศึกษาเอกสารการประเมินแผนการจัด
การเรียนรู้ในโรงเรียน การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินนิสิตฝึกประสบการณ์
งานวิจัยที่วิจัยที่เกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์ครูผู้สอน ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสังเคราะห์ข้อมูลและเป็นแนวทางใน
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ
1.2 นาข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์มาวิเคราะห์เพื่อหาองค์ประกอบและขั้นตอนสาคัญของแผน
การจัดการเรียนรู้ เพื่อนาผลไปสร้างและพัฒนาแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้
การสร้ างและพัฒ นาประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ผู้ วิจัยใช้ วิธีในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลดังนี้
2.1 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแบบประเมิน
2.2 น าข้ อ มู ล จากการสั ง เคราะห์ แ ละวิ เ คราะห์ ผ ลที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาองค์ ป ระกอบส าคั ญ ของ
แผนการจั ด การเรี ย นรู้ ม าก าหนดข้ อ รายการประเมิ น เพื่ อ สร้ า งแบบประเมิ น แผนการจั ด
การเรียนรู้
2.4 การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ พัฒนาตาม
แนวคิดการตรวจสอบรายการประเมินของ Daniel L. Stufflebeam (1999)
2.5 การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ ปรับปรุงจาก
การใช้รูบริคส์แบบแยกส่วนในการประเมินแฟ้มสะสมงานของกองทุนสนับสนุนการศึกษาที่บ้าน
(Even Start Program) มีการประมาณค่า 5 คะแนน แสดงค่าคะแนนต่าสุด คะแนนกึ่งกลาง
และคะแนนต่าสุด ซึ่งรูปแบบดังกล่าวแสดงค่าของคะแนนที่ 1, 3, และ 5 เพื่อพัฒนาข้อควร
ปฏิบัติในการให้คะแนนแบบภาพรวม เพื่อสร้างการบรรยายที่อธิบายถึง 4 ระดับ คือ มีคุณภาพ
ระดับดีมาก มีคุณภาพระดับดี มีคุณภาพระดับปานกลาง มีคุณภาพระดับต้องได้รับการพัฒนา
และไม่สามารถประเมินคุณภาพได้
2.6 ตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น โดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 7 ท่าน
แบ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวัดและประเมินผล 4 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดทา
แผนการจัดการเรียนเรียนรู้ 3 ท่าน
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2.7 นาแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้ (try out) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การทดลองคือ ครูโรงเรียนศึกษานารี แบ่งจานวนครูเป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ละ 3 คน รวมทั้งหมด 24 คน โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
 ครูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบตรวจสอบรายการประเมิน
แผนการจัดการเรียนรู้
 ผู้ประเมินจานวน 3 ท่าน ใช้แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ประเมินแผนการจัด
การเรียนรู้ของครูหลังจากที่ครูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ของตนเองแล้ว
2.8 การวิเคราะห์ผลการนาไปใช้และปรับปรุงคุณภาพ
ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบคุณภาพแบบตรวจสอบรายการเพื่อการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้
หลังจากนาเครื่องมือไปทดลองใช้ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครู จึงศึกษาความคิดเห็นด้วยวิธี
focus group ผู้ใช้แบบประเมินแผนการจัดการเรียนที่มีต่อแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อประโยชน์
ต่อการพัฒนาและปรับปรุง
3.1การตรวจสอบความตรงตามเนื้ อการสร้ างแบบประเมิ นจะต้ องสร้ างข้อ รายการให้ ได้ จานวน
ครอบคลุ มองค์ป ระกอบส าคัญ ของแผน การจัด การเรี ยนรู้ รวมองค์ประกอบย่ อยที่ ส ร้า งขึ้น ด้ว ย จึง ต้อ ง
ตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหา ความชัดเจนของข้อรายการตรวจสอบ ความตรงตามเนื้อหาจะพิจารณา
ความสอดคล้องระหว่างข้อรายการประเมินกับเนื้อหาในแต่ละประเด็นตรวจสอบ (ศิริชัย กาญจนสี, 2556)
3.2 การตรวจสอบคุณภาพของแบบตรวจสอบรายการหลังจากที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนาไปทดลองใช้
อี ก ครั้ ง เพื่ อ น าผลมาวิ เ คราะห์ ต รวจสอบคุ ณ ภาพ โดยพิ จ ารณาค่ า ความเที่ ย ง(Reliability) แบบความ
สอดคล้องภายใน (internal consistency) ใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค
(Cronbach) (ศิริชัย กาญจนสี, 2556)
ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์ผลและการนาไปใช้
หลังจากการตรวจสอบและปรับ ปรุงคุณภาพของแบบตรวจสอบรายการเพื่อประเมินแผนการจัด
การเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษา จึงนาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่กาหนดไว้ โดยผู้ใช้แบบประเมินแผนการจัด
การเรียนรู้แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ
1) ครูเป็นผู้ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของตนเอง
2) การประเมิน แผนการจั ด การเรี ยนรู้ ของครู ระดั บ ชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษา แบ่ ง เป็ น 3 คน คื อ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้และผู้วิจัย
4.1 การสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใ ช้ ใ นการศึก ษาค้น คว้า ในครั้ ง นี้ คื อ ครู ผู้ ส อนระดับ ชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษา สั งกั ด เขตพื้ น ที่
การศึกษาการมัธยมศึกษาเขต 1 จานวนทั้งหมด 33 โรงเรียน จานวนครู 4,768 คน (ข้อมูลจากสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาการมัธยมศึกษาเขต 1)
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กลุ่มตัวอย่าง
ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาการมัธยมศึกษาเขต 1 โดยทาการสุ่มตัวอย่าง
แบบหลายขั้นตอน (multi – stage samplimg) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 สุ่มโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาการมัธยมศึกษาเขต 1 ด้วยการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
แบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดยใช้ขนาดโรงเรียนเป็นระดับชั้น (strata) ซึ่งแบ่งขนาดของ
โรงเรียนดังนี้ 1) โรงเรียนขนาดเล็ก มีจานวนนักเรียนน้อยกว่า 500 คน 2) โรงเรียนขนาดกลาง มีจานวน
นักเรียนตั้งแต่ 500 – 1,499 คน 3) โรงเรียนขนาดใหญ่ มีจานวนนักเรียนตั้งแต่ 1,500 – 2,499 คน
4) โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีจานวนนักเรียน ตั้งแต่ 2,500 คนขึ้นไป (สานักบริหารงานการมัธยมศึกษา)
แบ่งจานวนโรงเรียน 3 โรงเรียน
ขั้นตอนที่ 2 ทาการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) โดยใช้วิธีการจับสลากเลือกโรงเรียน
แยกตามขนาดโรงเรียน จานวน 20 โรงเรียน
ขั้นตอนที่ 3 ทาการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) โดยใช้วิธีจับสลากเลือกครูผู้สอนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา แบ่งเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 160 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
160 คน
ขั้นตอนที่ 4 ทาการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) โดยใช้วิธีจับสลากเลือกครูผู้สอนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา แบ่งตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ จานวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสารฯ ละ 40 คน
รวม กลุ่มตัวอย่างจานวน 320 คน เพื่อผู้วิจัยจะได้ส่งแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครู ระดับชั้ น
มัธยมศึกษา และทาการเก็บรวบรวมข้อมูลในโรงเรียนต่างๆ ที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาการมัธยมศึกษาเขต 1
รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 กลุ่มตัวอย่างแผนการจัดการเรียนของครู
ขนาดโรงเรียน

จานวนโรงเรียน

จานวนครู

จานวนกลุ่มตัวอย่างแบ่งตาม
ระดับชั้น
40
40

ขนาดเล็ก
น้อยกว่า 500 คน
ขนาดกลาง
ตั้งแต่ 500 – 1,499 คน
ขนาดใหญ่
ตั้งแต่ 1,500 – 2,499 คน
ขนาดใหญ่พิเศษ
ตั้งแต่ 2,500 คนขึ้นไป
รวม

3

80

3

80

40

40

10

3

80

40

40

10

3

80

40

40

10

12

320

160

160

40
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4.2 การนาแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการเก็บข้อมูล
สาหรับขั้นตอนการนั้น ผู้วิจัยดาเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง เพื่อลดการสูญหายของแบบประเมิน
และผู้วิจัยสามารถอธิบายให้ครูเข้าใจเกี่ยวกับวิธีใช้แบบประเมินได้ด้วย โดยมีขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
ดังนี้
4.2.1 ทาหนังสือขอความร่วมมือในเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยและทดลองใช้เครื่องมือจากภาควิชาวิจัย
และจิ ต วิ ท ยาการศึ ก ษา คณะครุ ศ าสตร์ จุฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย เสนอต่ อ ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้
4.2.2 น าแบบประเมิ น แผนการจั ด การเรี ย นรู้ ข องครู ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา จั ด ส่ ง ด้ ว ยตนเอง
พร้อมแนบคู่มือการใช้แบบประเมิน นอกจากการอธิบายโดยผู้วิจัย
4.2.3 การเก็ บ รวบรวมข้ อมูล หลั งจากส่ งแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครู ระดับชั้ น
มัธยมศึกษา ผู้ วิจั ยได้ติดตามแบบประเมินกลับคืน โดยการโทรศัพท์ติดต่อไปยังโรงเรียน
ที่เก็บข้อมูล
4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้วจึงนาข้อมูลมาวิเคราะห์
4.3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น โดยเป็นการบรรยายลักษณะของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับข้อมูล
พื้นฐาน เช่น จานวน ร้อยละ
4.3.2 วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ การตรวจสอบคุ ณ ภาพของแบบประเมิ น แผนการจั ด การเรี ย นรู้
ค่าความเที่ยง(Reliability) แบบความสอดคล้องภายใน (internal consistency) ใช้สูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค(Cronbach)
4.3.3 การตรวจสอบความเที่ยงจากความสอดคล้องภายในผู้ประเมิน (Intra-rater Reliability)
โดยใช้ สู ต รสั ม ประสิ ท ธิ์ส หสั ม พัน ธ์ข องเคนดอลล์ (kendall’s Rank Correlation
Coefficient)
4.3.4 การตรวจสอบความเที่ยงแบบความสอดคล้องของผู้ประเมิน (Inter-rater Reliability)
โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation
Coefficient)
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยแบ่งได้เป็น 3 ข้อ ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
1. ผลการสังเคราะห์ องค์ประกอบสาคัญของแผนการจัดการเรียนรู้ของครู ระดับชั้นมัธยมศึกษา
จากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและการศึกษารูปแบบ
การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ จานวน 10 โรงเรียน พบว่า รู ปแบบการประเมินแผนการจัด การเรียนรู้
แบ่งเป็นการประเมินประเภทรูบริคส์แบบภาพรวม รูบริคส์แบบแยกส่วน มาตรประมาณค่า 4 - 5 ระดับ
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และแบ่งองค์ประกอบสาคัญในการประเมินเป็น 6 องค์ประกอบ คือ (1) สาระสาคัญ (2) จุดประสงค์ (3) สาระ
การเรียนรู้ (4) กิจกรรมการเรียนรู้ (5) สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ (6) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
2. ผลการพัฒนาแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครู ระดับชั้นมัธยมศึกษา
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแบบประเมิน ผู้ วิจัยได้พัฒ นาแบบประเมินแผน
การจัดการเรียนรู้ เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดการตรวจสอบรายการประเมิน
ของ Daniel L. Stufflebeam (1999)
ตารางที่ 1 องค์ประกอบหลักที่ 1 การกาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้
1. ศึกษาองค์ประกอบตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551อย่างละเอียด
 มีการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
 มีการศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา
รวมคะแนน
การรวมคะแนน
ตอนที่ 1 การวางแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้
รวมคะแนน
1) รวมคะแนนองค์ประกอบที่ 1
2) รวมคะแนนองค์ประกอบที่ 2
3) รวมคะแนนองค์ประกอบที่ 3
4) รวมคะแนนองค์ประกอบที่ 4
5) รวมคะแนนองค์ประกอบที่ 5
6) รวมคะแนนองค์ประกอบที่ 6

คะแนนเต็ม
3
3
3
3
3
3

รวมคะแนนตอนที่ 1

เกณฑ์การให้
คะแนน
คะแนนเต็ม
0.50
0.50

คะแนนที่ได้

18

ตอนที่ 2 การจัดทาแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้
รวมคะแนน
1) รวมคะแนนองค์ประกอบที่ 1
2) รวมคะแนนองค์ประกอบที่ 2
3) รวมคะแนนองค์ประกอบที่ 3
4) รวมคะแนนองค์ประกอบที่ 4

คะแนนเต็ม
6
6
6
6
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5) รวมคะแนนองค์ประกอบที่ 5
6) รวมคะแนนองค์ประกอบที่ 6

6
6

รวมคะแนนตอนที่ 1

36

รวมคะแนนทั้งหมด
รวมคะแนนด้านที่ 1 การวางแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้
รวมคะแนนด้านที่ 2 การจัดทาแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้
รวมคะแนนทั้งหมด

คะแนนเต็ม
18
36
54

คะแนนที่ได้

เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้
ผู้วิจัยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การคิดคะแนนและเกณฑ์การตัดสอนคุณภาพ ดังนี้
เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้
คะแนน
44 – 54
38 – 43
33 – 37
27 – 32
0 - 26

ร้อยละ
80 – 100
70 – 79
60 – 69
50 – 59
0 – 49

ความหมาย
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

คะแนนรวมทั้งหมดที่ได้มาตัดสินตามเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด 5 ระดับ
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ตารางที่ 2 เกณฑ์การประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้

1.ควรปรับปรุง

2.ปานกลาง

3.ดี

4.ดีมาก

5.ดีเยี่ยม

1) แผนการจัดการเรียนรู้แสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบครบทั้ง 6 องค์ประกอบ
2) ทุกองค์ประกอบแสดงขั้นตอนการจัดทา อธิบายรายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรูไ้ ว้อย่างชัดเจน
3) ทุกองค์ประกอบมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน
4) ทุกองค์ประกอบมีการสอดแทรกแนวคิด/ทฤษฎีและมีความทันสมัย
5) แผนการจัดการเรียนรู้มีการใช้ภาษาได้กระชับและถูกต้อง
6) ครูผู้สอนอื่นสามารถทาความเข้าใจและปฏิบตั ิการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้นั้นได้โดยง่าย
1) แผนการจัดการเรียนรู้แสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบครบทั้ง 6 องค์ประกอบ
2) ทุกองค์ประกอบแสดงขั้นตอนการจัดทา อธิบายรายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรู้ค่อนข้างชัดเจน
3) ทุกองค์ประกอบมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน
4) ทุกองค์ประกอบมีการสอดแทรกแนวคิด/ทฤษฎีและค่อนข้างทันสมัย
5) แผนการจัดการเรียนรู้มีการใช้ภาษาได้ถูกต้อง
6) ครูผู้สอนอื่นสามารถทาความเข้าใจและปฏิบตั ิการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้นั้นได้โดยง่าย
1) แผนการจัดการเรียนรู้แสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบครบทุกองค์ประกอบ (ทั้ง 6 องค์ประกอบ)
2) ทุกองค์ประกอบแสดงขั้นตอนการจัดทา อธิบายรายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรู้ แต่ไม่ค่อยชัดเจน
3) ทุกองค์ประกอบมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน
4) ทุกองค์ประกอบมีการสอดแทรกแนวคิด/ทฤษฎีบา้ ง แต่ไม่ค่อยทันสมัย
5) แผนการจัดการเรียนรู้มีการใช้ภาษาได้ถูกต้อง
6) ครูผู้สอนอื่นสามารถทาความเข้าใจและปฏิบตั ิการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้นั้นได้ เมื่อครูประจาวิชาแนะนา
1) แผนการจัดการเรียนรู้แสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบไม่ครบทุกองค์ประกอบ
2) บางองค์ประกอบไม่ระบุขั้นตอนการจัดทา รวมทั้งการอธิบายรายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรู้ไม่ค่อยความชัดเจน
3) มีความเชื่อมโยงกันเพียงบางองค์ประกอบเท่านั้น
4) มีการสอดแทรกแนวคิด/ทฤษฎีบ้างและไม่มคี วามทันสมัย
5) แผนการจัดการเรียนรู้มีการใช้ภาษาค่อนข้างเข้าใจยาก
6) ครูผู้สอนอื่นอาจต้องทาความเข้าใจหรือขอคาแนะนาจากครูประจาวิชาให้ชัดเจน
1) องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรูไ้ ม่ครบทุกองค์ประกอบ
2) บางองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้อธิบายรายละเอียดไม่ชัดเจน
3) ไม่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันในแต่ละองค์ประกอบ
4) ไม่มีการสอดแทรกแนวคิด/ทฤษฎี หรือแนวคิด/ทฤษฎีที่นามาใช้ไม่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้
รวมทั้งไม่มคี วามทันสมัย
5) แผนการจัดการเรียนรู้มีการใช้ภาษากากวม/วกวน/เข้าใจยาก
*หมายเหตุ การระบุองค์ประกอบดังกล่าวไม่มีข้อมูลทีเ่ พียงพอที่จะบอกได้ว่ามีคณ
ุ ภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยม ดีมาก ดี และปานกลาง
เพราะฉะนั้นจึงควรปรับปรุงคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้
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3. ผลการตรวจสอบคุณภาพแบบตรวจสอบรายการเพื่อการประเมิน แผนการจัดการเรียนรู้ ของครู
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
3.1 เมื่อผู้วิจัยพัฒนาแบบประเมินแผนการจั ดการเรียนรู้ของครู ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตามแนวคิด
การตรวจสอบรายการประเมินของ Daniel L. Stufflebeam (1999) แล้ว จึงนาตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 7 คน ตามเนื้อหา 6 องค์ประกอบหลักและ 54 ข้อรายการประเมินย่อย พบว่า
แต่ละข้อรายการประเมินย่อยมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.40 – 1 จานวน ซึ่งข้อรายการที่มีค่า IOC ต่ากว่า 0.5 มีอยู่ 5
ข้อรายการ ผู้วิจัยทาการปรับปรุงข้อรายการให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
3.2 ผลการวิเคราะห์ความเที่ยงแบบความสอดคล้องภายใน การตรวจสอบความเที่ยงใช้ค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ฉบับที่ 1 พบว่า แบบประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้มีความเที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ .770 แสดงว่า แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครู ระดับชั้น
มัธยมศึกษา มีค่าความเที่ยงอยู่ในระดับสูง
3.3 ผลการตรวจสอบความเที่ยงแบบความสอดคล้องของผู้ประเมิน (Inter-rater Reliability)
ความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมินทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อนครูในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้และผู้วิจัย โดยวิเคราะห์ความเที่ยงระหว่างผู้ประเมิน โดยใช้สูตรสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson
Product Moment Correlation Coefficient)
1)ค่าสหสัมพันธ์ของหัวหน้ากลุ่มสาระฯ กับเพื่อนในกลุ่มสาระฯ เท่ากับ .931
2)ค่าสหสัมพันธ์ของหัวหน้ากลุ่มสาระฯ กับผู้วิจัย 3 เท่ากับ .922
3)ค่าสหสัมพันธ์ของเพื่อนในกลุ่มสาระฯ กับผู้วิจัย เท่ากับ .876
ผู้ประเมินทั้ง 3 กลุ่ม มีความสัมพันธ์กันสูง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย ผู้วิจัยนาเสนอประเด็นการอภิปรายที่น่าสนใจดังนี้
1. แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครู ระดับชั้นมัธยมศึกษา มีองค์ประกอบคือ (1)สาระสาคัญ
(2)จุดประสงค์ (3)สาระการเรียนรู้ (4)กิจกรรมการเรียนรู้ (5)สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ (6)การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ สามารถประเมินการขั้นตอนและองค์ประกอบสาคัญในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ของครู
ระดับชั้นมัธยมศึกษาได้ตรงกับสภาพจริงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากมีการประเมินจากหลักฐานจริง
การปฏิบัติตามกระบวนการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีขั้นตอน สะท้อนให้แผนการจัดการเรียนรู้นั้นมี
คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีและมีคุณภาพ
2. การพัฒนาแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครู ระดับชั้นมัธยมศึกษา ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบ
ความตรงตามเนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 5 ท่าน มีความเห็นสอดคล้องกันตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ทาให้แบบ
ประเมินทั้งฉบับที่คัดเลือกข้อคาถามมีความตรงตามเนื้อหาที่เชื่อถือได้
584

OJED, Vol. 11, No. 4, 2016, pp. 574 - 586

3. แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครู ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่พัฒนาขึ้นมีค่าความเที่ยงแบบ
สอดคล้องภายในทั้ง 2 ฉบับมีค่าสูง แสดงว่าแบบประเมินนั้นวัดในคุณลักษณะเดียวกัน เป็นแบบประเมินที่
เชื่อถือได้
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้ประโยชน์
1. โรงเรี ย นที่จ ะน าแบบประเมินแผนการจัด การเรียนรู้ของครู ระดั บชั้น มัธ ยมศึกษาไปใช้ใ น
การประเมิน แผนการจั ดการเรี ย นรู้ จะต้องให้ ผู้ บริ ห ารหรือผู้ เกี่ยวข้องแจ้งให้ ครูทราบเรื่องการประเมิ น
แผนการจั ดการเรี ยนรู้ อธิบ ายเกณฑ์การประเมินให้ ชัดเจนเพื่อสร้างความเข้าใจของครูก่อนการประเมิน
แผนการจัดการเรียนรู้ของตนเอง
2. โรงเรียนที่นาแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครู ระดับชั้นมัธยมศึกษาไปใช้ อาจมีการปรับ
การพิจารณาเกณฑ์การประเมินให้สอดคล้องกับบริบทของการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ของครูในโรงเรียน
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการพัฒนาแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครู ระดับชั้นมัธยมศึกษา ให้เหมาะสม
สาหรับประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครูสังกัดอื่นๆ ต่อไป
2. ควรมีการพัฒนาแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครู ระดับชั้นมัธยมศึกษา ให้เหมาะสม
สาหรับประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครู ในระดับชั้นอื่นๆ ต่อไป
รายการอ้างอิง
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