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การวิจัยคร้ังนี้มีความมุงหมายเพื่อพัฒนารูปแบบการประเมนิหลักสูตรโดยการประยกุตใชวิธกีาร

ประเมินอภิมาน (Meta-evaluation) โดยมีความมุงหมายยอย คือ 1) เพื่อประเมนิอภิมานงานวิจยั 
ที่เกีย่วกับการประเมนิหลักสูตร และ 2) เพื่อพฒันารูปแบบการประเมินหลักสูตร งานวิจัยที่เกี่ยวกบัการ
ประเมินหลักสูตรที่นํามาประเมินอภิมานจํานวน 266 เลม จาก 14 สถาบนั ขอมลูในการประเมนิอภิมาน
ประกอบดวย คาคณุภาพผลการประเมนิหลักสูตรจํานวน 266 คา และตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัยจํานวน 
31 ตัวแปร การวิเคราะหขอมูลใชสถิติบรรยาย การวิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหการถดถอย
พหุคูณ การวิเคราะหโมเดลเชงิเสนตรงระดับลดหล่ัน (HLM) การวิเคราะหเพื่อตรวจสอบความตรงของ
โมเดลเชิงสาเหตุ (LISREL) และตรวจสอบความเหมาะสมของรางรูปแบบการประเมินหลักสูตรโดย
ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 10 ทาน ผลการวิจยัพบวา 

1. ผลการประเมินอภิมานงานวิจยัทีเ่กี่ยวกบัการประเมนิหลักสูตร 
 1.1 ผลการประเมนิอภิมานคณุภาพงานวิจยัทีเ่กี่ยวกบัการประเมนิหลักสูตรในภาพรวมอยูใน

ระดับดี และเมื่อพจิารณาในแตละมาตรฐานพบวามาตรฐานดานความเปนไปได ดานความเหมาะสม 
และดานความถกูตองอยูในระดบัดี ยกเวนมาตรฐานดานการใชประโยชนอยูในระดับพอใช 

 1.2 คาคุณภาพผลการประเมินหลักสูตร มคีาเฉล่ียเทากับ .0005 แสดงวาผลการประเมิน
หลักสูตรอยูในระดับด ี

 1.3 ผลการวิเคราะหโมเดลเชงิเสนตรงระดับลดหล่ัน (HLM) พบวา ตัวแปรปรับที่สงผลตอคา
คุณภาพผลการประเมนิหลักสูตรในระดับที่ 1 ไดแก ตัวแปรความเปนมหาวิทยาลัยดั้งเดิมและตวัแปรการ
ประเมนิหลังการใชหลักสูตร และตัวแปรปรับที่สงผลตอคาคุณภาพผลการประเมนิหลักสูตรในระดับที่ 2 
ไดแก ตัวแปรการประเมนิหลังการใชหลักสูตร 

 1.4 ผลการวิเคราะหเพื่อตรวจสอบความตรงของโมเดลเชิงสาเหตุของคาคุณภาพผลการประเมิน
หลักสูตร พบวา โมเดลมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยคาไค-แสควรเทากับ 6.820 
องศาอิสระเทากับ 3 คา p เทากับ .077 มีคา GFI เทากบั .990 คา AGFI เทากับ .949 และคา SRMR 
เทากับ .043 โมเดลสามารถรวมกันอธิบายคาความแปรปรวนของคาคุณภาพผลการประเมินหลักสูตรได
รอยละ 14 ตัวแปรปทีท่ําวิจัยเสร็จ การประเมนิหลังการใชหลักสูตร บทบาทการประเมนิแบบสรุปรวม และ
ความเปนมหาวิทยาลัยดั้งเดมิมอิีทธพิลตอคาคณุภาพผลการประเมนิหลักสูตรอยางมนีัยสําคญั 



  

 2. รูปแบบการประเมนิหลักสูตรที่พฒันาข้ึนประกอบดวย 5 ข้ันตอน คือ 1) การบริหารจัดการกอน
การประเมินหลักสูตร 2) การออกแบบการประเมนิหลักสูตร 3) การดําเนินการประเมนิหลักสูตร 4) การ
รายงานผลและเผยแพรผลการประเมินหลักสูตร 5) การประเมินผลการประเมินหลักสูตร ผลการตรวจสอบ
ความเหมาะสมของรูปแบบการประเมินหลักสูตรพบวา รูปแบบการประเมนิหลักสูตรมคีวามเหมาะสม 
โดยคาเฉล่ียเทากบั .78 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .37 
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The main purpose of this research was to develop the curriculum evaluation model 

using meta-evaluation method. The two research objectives were to meta-evaluate the 
curriculum evaluation research reports and to develop the curriculum evaluation model. In 
this study, 266 curriculum evaluation research reports from 14 institutes were  
meta-evaluated, and their quality level of curriculum evaluation were obtained in addition to 
31 attribute variables derived from the reports. Descriptive statistics, analysis of variance 
(ANOVA), multiple linear regression analysis, hierarchical linear model (HLM) and LISREL 
are utilized for data analysis. Finally, the curriculum evaluation model was developed, and 
its appropriateness indicated that was examined by 10 experts. The results were as follows: 

1. The meta-evaluation results as follows: 
 1.1 The meta-evaluation indicated that for Feasibility, Propriety and Accuracy the 

evaluation results were ‘good’ level. However, the result was at ‘fair’ level for Utility. 
 1.2 The average and the standard deviation of the curriculum evaluation quality 

values were .0005, indicating good quality. 
 1.3 Analyzing with HLM, the moderator variables which had effects on the curriculum 

evaluation quality values at first level were the dummy ‘the original university’ variable and 
‘after curriculum evaluation’ variable. For the second level, the moderator variables was 
‘after curriculum evaluation’. 

 1.4 According to LISREL which is used for model validation, the findings were as 
follows: The model is fit to the empirical data, with chi-square 6.820 df= 3, p = .077,  
GFI = .990, AGFI = .949 and SRMR =.043 respectively. 14% of the variance of the 
curriculum evaluation quality variables could be explained by the model. The curriculum 
evaluation quality values were significantly affected by the following four variables: ‘year of 
research report’ ‘after curriculum evaluation’ ‘summative evaluation’ and ‘original university’. 



  

2. The developed curriculum evaluation model was consisted of 5 steps: 1) Manage 
the available information 2) Design the curriculum evaluation 3) Process the curriculum 
evaluation 4) Report and publish the result of the curriculum evaluation 5) Evaluate result of 
curriculum evaluation. In the examination of the curriculum evaluation model, the results 
showed that the developed curriculum evaluation model was appropriate. The average 
equals .78 and the standard deviation is .37. 
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ประกาศคุณูปการ 
 

 ปริญญานพินธเลมนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความเมตตากรุณาและความเอาใจใสอยางดียิ่งจาก
คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธทั้ง 3 ทาน อันประกอบดวย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริยุภา  
พูลสุวรรณ ศาสตราจารยกติติคณุ ดร.นงลักษณ วิรัชชัย และผูชวยศาสตราจารย ดร.นิคม ตังคะพิภพ 
ผูซึ่งถายทอดความรู ใหการอบรมส่ังสอน ใหคําปรึกษาและคําแนะนําอันทรงคุณคา และแกไข
ขอบกพรองตางๆ ดวยความหวงใย ผูวิจยัรูสึกซาบซึ้งเปนอยางยิ่ง และขอกราบขอบพระคณุทาน
อาจารยทั้งสามเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ดวย 
 ขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย ดร.สุวิมล วองวาณิช และผูชวยศาสตราจารย ดร.ดิลก 
ดิลกานนท ที่กรุณารับเปนกรรมการสอบปากเปลาปริญญานิพนธ 
 ขอกราบขอบพระคณุศาสตราจารยกิตตคิุณ ดร.นงลักษณ วิรัชชัยเปนอยางสูงที่มอบทนุ 
“แบน-บุญมา วิรัชชัย” เพื่อสนับสนนุการวิจยัในคร้ังนี ้
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยประจําสาขาวิชาการวิจยัและพฒันาหลักสูตรทุกทานทีก่รุณา
ใหขอคิด ขอแนะนํา และถายทอดวิชาความรูแกผูวิจัยตลอดระยะเวลาในการศึกษาเลาเรียน 
 ขอกราบขอบพระคณุผูทรงคุณวุฒิทกุทานที่กรุณาสละเวลาอันมคีาในการตรวจสอบและให
ขอเสนอแนะในการพฒันาเคร่ืองมอืในการวิจัย และรูปแบบการประเมนิหลักสูตร 
 ขอขอบคุณเพื่อนนิสิตทุกทานที่คอยใหกําลังใจและความชวยเหลือตางๆ ตลอดระยะเวลาที่
ศึกษาและทาํปริญญานพินธ 
 สุดทายนี้ขอกราบขอบพระคุณ คุณสมพรและคุณเมธา ไพวิทยศิริธรรม มารดาและบิดาอันเปน
ที่รักและเคารพยิ่งของผูวิจัย ทีก่รุณาอบรมส่ังสอน ใหความหวงใย ใหกาํลังใจ และใหการสนับสนุน
ดานกาํลังทรัพยตลอดระยะเวลาในการศึกษาและทําปริญญานิพนธนี้จนสําเร็จ และขอขอบพระคุณ
พี่สาวและพี่ชายของผูวิจัยทีใ่หความชวยเหลือทกุส่ิงทกุอยางและเปนกําลังใจใหผูวิจัยเสมอมา ผูวิจัยมี
ความซาบซึ้งเปนอยางยิ่ง 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
 พระราชบญัญัติการศกึษาแหงชาต ิพุทธศักราช 2542 ไดใหความหมายของคําวา “การศึกษา” 
วาเปน “กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถายทอดความรู การฝก  
การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองค
ความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคม การเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิต” จากนยิามนี้แสดงใหเห็นไดอยางชัดเจนวา การศึกษาเปนกระบวนการที่มรีะบบ
แบบแผนในการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมผูเรียนใหเปนไปในแนวทางที่พึงประสงคได และไดกําหนดใหมี
การจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติเพื่อเปนแนวทางในการนาํสาระสําคัญตามพระราชบญัญัตกิารศึกษา
แหงชาติไปสูการปฏิบตัิ (มาตรา 33) 
 แผนการศึกษาแหงชาติฉบับปจจบุัน เปนแผนยทุธศาสตรระยะยาว 15 ป (พ.ศ. 2545–2559) 
ที่นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนปรัชญาพื้นฐานในการกําหนดแผน โดยมคีนเปนศูนยกลางของ
การพัฒนา มกีารนําศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และธรรมชาตมิาบูรณาการเชื่อมโยงเปนกระบวนการ
โดยรวม ซึ่งจะเปนการพัฒนาที่ยั่งยนื มดีุลยภาพทั้งดานเศรษฐกจิ สังคม การเมืองและส่ิงแวดลอม 
และมุงไปสูการอยูดีมีสุขของคนไทยทั้งปวง ซึ่งแผนการศกึษาแหงชาต ิ พ.ศ. 2545-2559 ไดกําหนด
วัตถุประสงคไวดังตอไปนี ้(สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแหงชาต.ิ 2546 : 1-4.) คือ 1) พัฒนาคน
อยางรอบดานและสมดุลเพื่อเปนฐานหลักของการพัฒนาคน 2) สรางสังคมไทยใหเปนสังคมคณุธรรม 
ภูมิปญญา และการเรียนรู และ 3) พฒันาสภาพแวดลอมของสังคมเพื่อเปนฐานในการพัฒนาคน และ
สรางสังคมคุณธรรม ภูมปิญญาและการเรียนรู 
 การนําส่ิงที่กําหนดตามวัตถุประสงคของแผนการศึกษาแหงชาติไปปฏิบตัิใหบรรลุผลสําเร็จนั้น 
สามารถทําไดโดยจัดทําเปนหลักสูตรการศึกษา ดังที่ธํารง บัวศรี (2542: 10-11.) ไดกลาววา “หลักสูตร
เปนเคร่ืองมือที่ถายทอดเจตนารมณหรือเปาประสงคของการศึกษาของชาติลงสูการปฏิบัติ หรืออาจ
กลาวไดวาหลักสูตรคือส่ิงที่นําเอาความมุงหมายและนโยบายการศึกษาไปแปลงเปนการกระทําข้ัน
พื้นฐานในโรงเรียนหรือสถานศกึษา ถาจะกลาววาหลักสูตรคือหัวใจของการศึกษากค็งจะไมผิด เพราะ
ถาปราศจากหลักสูตรเสียแลวการศกึษากย็อมดาํเนนิการไปไมได” 
 เมื่อหลักสูตรเปรียบเสมือนหัวใจของการศึกษา กระบวนการพัฒนาหลักสูตรจึงมคีวามสําคญั 
ถาหลักสูตรที่พฒันาข้ึนนั้นมคีณุภาพยอมสงผลตอกระบวนการจดัการศึกษาและคณุภาพของผูเรียนใน
อนาคตดวย กระบวนการพัฒนาหลักสูตรโดยทั่วไปมีข้ันตอนหลัก 4 ข้ันตอน (วิชัย วงษใหญ. 2537: 
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25-26.) คือ ข้ันตอนแรกเปนการเตรียมการ โดยการศึกษารวบรวมขอมูล การวิเคราะหและสังเคราะห
ขอมูลตางๆ ที่จะนาํมาใชในการพัฒนาหลักสูตร อาทิ ขอมูลเกี่ยวกับเปาหมายและวัตถปุระสงคของ
การศึกษาระดับชาต ิหลักสูตรเดิม สภาพและปญหาทางเศรษฐกจิ สังคมและการเมือง ปรัชญา ทฤษฎี
และจิตวิทยาการเรียนรู เปนตน ข้ันตอนที่สอง ข้ันการพัฒนาหลักสูตรและวางแผนการใชหลักสูตร โดย
กําหนดหลักการ จุดประสงค โครงสราง เนื้อหาวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอน 
การวัดและประเมนิผลการศึกษา ซึ่งทั้งหมดนี้รวมเรียกวาโครงรางหลักสูตร ข้ันตอนที่สามเปนการ
ดําเนินการใชหลักสูตร โดยนําโครงรางหลักสูตรที่พฒันาข้ึนไปดําเนนิการทดลองใชกับกลุมเปาหมายที่
กําหนด และข้ันตอนที่ส่ี การตรวจสอบกระบวนการใชหลักสูตรหรือการประเมินหลักสูตร ซึ่งถือวาเปน
ข้ันตอนที่มคีวามสําคญัมาก เพราะเปนข้ันการตรวจสอบวาหลักสูตรที่พฒันาข้ึนและนําไปทดลองใช
กับกลุมเปาหมายแลวบรรลุตามจดุมุงหมายที่กาํหนดไวหรือไม มีจุดเดน จุดดอยอยางไร และตองมีการ
ปรับปรุงแกไขในสวนใดของหลักสูตรเพื่อใหไดหลักสูตรที่มคีุณภาพตามตองการ  
 การประเมนิหลักสูตรมจีุดมุงหมายสําคญัสรุปได 4 ประการ คือ 1) เพื่อหาแนวทางในการ
ปรับปรุงแกไขส่ิงบกพรองที่พบในองคประกอบตางๆ ของหลักสูตร 2) เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแกไข
ระบบการบริหารหลักสูตร 3) เพื่อตัดสินคณุภาพของหลักสูตรวาหลักสูตรมคีณุภาพดีหรือไม บรรลุ
เปาหมายที่กําหนดไวมากนอยเพียงใด ตอบสนองความตองการของสังคมเพียงใด เหมาะสมกับการ
นําไปใชตอไปหรือไม และ 4) เพื่อติดตามผลผลิตจากหลักสูตร โดยเฉพาะผูเรียนวามกีารเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมไปตามความมุงหมายของหลักสูตรหรือไม (โชติ เพชรชืน่. 2535: 570; ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ. 
2539: 192-193; ชมพันธุ กุญชร ณ อยุธยา. 2540: 38-40; ไพศาล หวังพานชิ. 2543: 14; ทิศนา  
แขมมณ.ี 2544: 134) 

ในการประเมินหลักสูตรมผูีเสนอรูปแบบการประเมินสรุปไดเปน 11 รูปแบบ จําแนกไดเปน 3 
กลุม ไดแก กลุมรูปแบบการประเมินที่ยึดจุดมุงหมายของหลักสูตรเปนหลัก (Goal-Based Model) 
กลุมรูปแบบการประเมนิที่ยดึเกณฑหรือมาตรฐานเปนหลัก (Criterion-Based Model) และกลุม
รูปแบบการประเมินที่ยึดความตองการตัดสินใจเปนหลัก (Decision-Based Model) (สงัด อุทรานันท. 
2532; โชติ เพชรชื่น. 2536?; นิศา ชูโต. 2538; ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ. 2539; สมหวัง พิธิยานุวัฒน. 
2541; เยาวด ี วิบูลยศรี. 2542; ไพศาล หวังพานิช. 2543; มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2543; 
สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา. 2543; สุวิมล ติรกานันท. 2545; ศิริชัย กาญจนวาสี. 2546) 
 รูปแบบการประเมินหลักสูตรทีย่ดึจุดมุงหมายของหลักสูตรเปนหลัก มีจุดเนนที่การตรวจสอบ 
คุณภาพหรือความสําเร็จของหลักสูตร ซึ่งสามารถตรวจสอบไดจากผูเรียนวามคีุณลักษณะเปนไปตาม
จุดมุงหมายของหลักสูตรเพียงใด รูปแบบการประเมนิในกลุมนี้ไดแก รูปแบบการประเมนิหลักสูตรของ
ไทเลอร (Tyler) ซึ่งมจีุดเนนทีก่ารเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมของผูเรียนกบัจุดมุงหมายที่



 3 

กําหนดไว และรูปแบบการประเมินหลักสูตรของแฮมมอนด (Hammond) ซึ่งมีแนวคิดวาการ
ประเมนิผลควรจะประเมินองคประกอบตางๆ ในรูปของปฏิสัมพันธ (Interaction) ของมิติตางๆ ใน
การศึกษา 3 มิต ิ คือ มิติดานการสอน (Instruction Dimensions) มิติดานสถาบัน (Institution 
Dimensions) และมติิดานพฤตกิรรม (Behavioral Dimensions)  
 รูปแบบการประเมินหลักสูตรกลุมที่สอง เปนรูปแบบการประเมินทีย่ึดเกณฑหรือมาตรฐานเปน
หลัก เนนการตัดสินคณุคาของส่ิงทีป่ระเมนิ รูปแบบการประเมินในกลุมนี้ไดแก รูปแบบการประเมิน
หลักสูตรของสเตก (Stake) ซึ่งไดใหความหมายของการประเมนิหลักสูตรวาเปนการบรรยายและตัดสิน
คุณคาของหลักสูตร เนนเร่ืองการบรรยายส่ิงที่จะถูกประเมนิโดยอาศัยผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิใน
การตัดสินคณุคา กระบวนการประเมินมีองคประกอบสําคัญอยู 3 ดาน คือ ส่ิงที่มีอยูกอนหรือปจจัย
เบื้องตน (Antecedents) กระบวนการเรียนการสอน (Transactions) และผลผลิต (Outcomes) 
รูปแบบการประเมินหลักสูตรของสคริฟเวน (Scriven) เปนรูปแบบทีเ่นนการประเมินผลทั้งหมดที่
เกดิข้ึนจากหลักสูตรทัง้ที่คาดหวังและไมไดคาดหวัง รูปแบบการประเมนิหลักสูตรของครอนบาค 
(Cronbach) ซึ่งไดนยิามความหมายของการประเมนิวาหมายถงึ การเกบ็รวบรวมและใชขอสนเทศเพื่อ
ตัดสินใจเกี่ยวกบัหลักสูตรการศึกษา โดยเสนอแนวคิดเกีย่วกับการประเมนิหลักสูตรไว 4 วิธ ี คือ 
การศึกษากระบวนการ การวัดความสามารถของนักเรียน การวัดเจตคติของนักเรียน และการติดตาม
ผล รูปแบบการประเมนิหลักสูตรของเวลซ (Welch) เปนการประเมินที่มุงจะหาขอมูลเพื่อใชในการ
ตัดสินใจส่ังการ ในการประเมนิทกุคร้ังจะตองตอบคําถาม 3 ขอ คือ ประเมินทําไม ประเมินอะไร และ
ประเมินอยางไรกอนที่จะทําการประเมิน และรูปแบบการประเมนิหลักสูตรโดยใชเทคนิคการวิเคราะห
แบบปุยแซงค (Puissance) เปนรูปแบบการประเมนิทีใ่ชในการประเมนิเอกสารหลักสูตรโดยวิเคราะห
องคประกอบ 3 สวนของหลักสูตร คือ จุดประสงค กิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผลการ
เรียนการสอน โดยใชตารางวิเคราะหปยุแซงค แลวใชสูตรของปุยแซงคในการคดิคํานวณหาคาคณุภาพ
ของหลักสูตร แลวนําผลที่ไดมาเทยีบกับเกณฑทีก่าํหนดข้ึน เพื่อตัดสินคุณภาพของหลักสูตรวาอยูใน
ระดับใด 
 รูปแบบการประเมินหลักสูตรกลุมที่สาม เปนรูปแบบการประเมินทีย่ึดการตดัสินใจเปนหลัก 
เนนการเสนอสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการตัดสินใจทางการบริหาร รูปแบบการประเมินในกลุมนี้
ไดแก รูปแบบการประเมนิหลักสูตรของโพรวัส (Provus) ซึ่งพัฒนามาจากการประเมินที่ยึดจุดมุงหมาย
เปนหลัก การประเมนิตามแนวคดินี้เปน “การประเมนิความไมสอดคลอง” (The Discrepancy of 
Evaluation) ซึ่งโพรวัสไดใหนยิามการประเมนิวาเปนกระบวนการคนหาความไมสอดคลองระหวาง
ความคาดหวังและผลการปฏิบัต ิ โดยการประเมนิองคประกอบที่สําคัญ 5 ประการคือ การออกแบบ 
(Designs) ทรัพยากรหรือส่ิงทีเ่กีย่วของกับการเร่ิมใชหลักสูตร (Installation) กระบวนการ (Process) 
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ผลผลิตของหลักสูตร (Products) และคาใชจายหรือผลตอบแทน (Cost)  รูปแบบการประเมนิหลักสูตร
ของฟาย เดลตา แคปปา (Phi Delta Kappa) หรือซิปโมเดล (CIPP Model) เปนรูปแบบการประเมนิ
เพื่อตัดสินใจ เดเนยีล สตัฟเฟลบมีและคณะ (Stufflebeam; et al.) ไดใหนิยามวาการประเมนิเปน
กระบวนการรวบรวมและสกดัขอมลูสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจ ประกอบดวยการประเมนิที่สําคญั 4 
สวนคือ การประเมินสภาวะแวดลอมหรือบริบท (Context) เพื่อชวยในการตัดสินใจเกีย่วกับการ
วางแผนเพื่อตั้งจุดมุงหมาย การประเมินปจจยัเบื้องตน (Input) เพื่อชวยในการตัดสินใจเกีย่วกับ
โครงสรางและกําหนดวิธกีารที่เหมาะสม การประเมินกระบวนการ (Process) เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกบั
การปฏิบัติเพื่อใชประโยชน ควบคุม ปรับปรุงวิธีการ และการประเมนิผลผลิต (Product) เพื่อตัดสินใจ
เกี่ยวกบัการดําเนินงานเมื่อส้ินสุดการใชหลักสูตรหรือโครงการ ตรวจสอบความสําเร็จของหลักสูตรหรือ
โครงการวามมีากนอยเพยีงไร รูปแบบการประเมนิหลักสูตรของของโกว (Gow) เปนรูปแบบการ
ประเมนิเพื่อตัดสินคุณภาพของหลักสูตร กระบวนการดําเนินงานในการประเมนิหลักสูตรม ี 2 ข้ันตอน 
คือ ข้ันตอนแรกเปนการวิเคราะหหลักสูตร โดยพิจารณาจากองคประกอบ 4 ประการ คือ โอกาสในการ
เรียนรู (Opportunity) ส่ิงเรา (Motivators) โครงสรางของหลักสูตร (Structure) และสภาพการเรียนการ
สอน (Instructional Events) และข้ันตอนที่สองเปนการตัดสินคุณภาพของหลักสูตรโดยใชทฤษฎีทาง
การศึกษาและทฤษฎีทางจติวิทยาเปนหลัก และรูปแบบการประเมนิหลักสูตรของซีเอสอี (CSE) 
ของอัลคิน (Alkin) ที่ไดเสนอข้ันตอนการประเมินออกเปน 5 ระยะ โดยที่ในแตละระยะของการประเมนิ
จะประสานสัมพนัธกนัและจะเปนสวนชวยสงเสริมเกี่ยวกบัการตัดสินใจตอการประเมนิ ประกอบดวย 
การสํารวจความจําเปนตอส่ิงทีป่ระเมนิ การวางแผนการประเมิน การปรับแกแผนการประเมิน การ
ประเมนิความกาวหนาของแผนการประเมนิ และการประเมินผลผลิต 

ในประเทศไทยไดมีการนํารูปแบบการประเมินดงักลาวไปใชประเมนิหลักสูตรเปนจํานวนมาก 
เพื่อตรวจสอบวาหลักสูตรนั้นมคีุณภาพ ประสิทธภิาพและประสิทธผิลมากนอยเพยีงใด จากการสํารวจ
ขอมูลงานวิจัยทีเ่กีย่วกับการประเมนิหลักสูตรทั้งหมดทีเ่ปนปริญญานิพนธทั้งในระดับปริญญาดุษฎี
บัณฑิต และปริญญามหาบณัฑติที่พมิพเผยแพรตัง้แตป พ.ศ. 2513 ถึง 2548 จากฐานขอมูล
วิทยานิพนธไทย พบวา มงีานวิจัยทีเ่กีย่วกับการประเมินหลักสูตรอยูถึง 266 เลม แตปจจุบนัยงัไมมีการ
ประเมนิคณุภาพของงานประเมินหลักสูตรเพื่อหาขอสรุปจากงานวิจัยที่เกี่ยวกับการประเมนิหลักสูตร
เพื่อใหผูใชผลการประเมนิสามารถนําไปใชไดอยางมทีิศทาง วิธีวิทยาทีส่ามารถนํามาใชในการ
ตรวจสอบหรือตัดสินคุณภาพของการประเมินทีน่ิยมใชกันอยูในปจจบุันคือ “การประเมินอภิมาน” 
(Meta-evaluation) 
 การประเมินอภิมาน หมายถึง การตรวจสอบคุณภาพของการประเมิน (Madaus; Scriven; & 
Stufflebeam. 1984: 16; ศิริชัย กาญจนวาสี. 2545: 171-172) กลาววา “การประเมนิอภิมานเปนการ
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ตัดสินคุณภาพของการประเมิน ถาการประเมนิใดมคีณุภาพ การประเมนินั้นจะตองประกอบไปดวย
คุณภาพของการกําหนดคําถามการประเมิน วิธีการประเมิน และผลการประเมิน” โดยมเีกณฑการ
ตัดสินคุณภาพของการกําหนดคําถามในการประเมินจากการวิเคราะหความตองการจําเปนและการมี
สวนรวมของผูตองการใชสารสนเทศ เกณฑการตัดสินคุณภาพของวิธกีารประเมนิพิจารณาจากการ
กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของการประเมนิทีช่ัดเจน มีความสอดคลองกับประสบการณ 
คานิยมของผูเกี่ยวของและสภาพแวดลอมของการประเมนิ และเกณฑการตัดสินคุณภาพของผลการ
ประเมินพจิารณาจากสัมพันธภาพที่ดีระหวางนักประเมินกับผูตองการใชผลการประเมิน ความ
สมเหตุสมผลของเกณฑและการยอมรับเกณฑของผูเกี่ยวของ ตลอดจนนักประเมินจะตองมีความ
เชี่ยวชาญในวิธีการประเมิน เนื้อเร่ืองของส่ิงที่ประเมินและมีจรรยาบรรณ เปนตน  
 สุวิมล วองวาณิช (2538 : 63-64) กลาววา “การประเมนิอภิมานไมนาจะหมายความเพยีงแต
การประเมนิวิธกีารหรือคุณภาพของการประเมินในโครงการใดโครงการหนึ่งโดยเฉพาะ แตสามารถทํา
ไดโดยการสังเคราะหวิธกีารที่ใชในการประเมนิ (Synthesis of Evaluation Process) ซึ่งตรงจุดนีจ้ะ
คลายการวิเคราะหอภิมาน (Meta-analysis) แลวทําการประเมินคุณภาพของวิธีการที่ไดจากการ
สังเคราะหเหลานัน้ อันทําใหไดขอมูลที่สามารถสรุปรวมเกี่ยวกบัจดุด ี จุดดอยของกระบวนการหรือ
วิธีการทั้งหลายที่ใชในการประเมินส่ิงใดส่ิงหนึ่งไดด ี เปนการผสมผสานความคิดของการสังเคราะหกบั
การตรวจสอบคุณภาพของการประเมินเขาดวยกนั” กลาวโดยสรุปการประเมนิอภิมานนั้นเปนทั้งการ
ตัดสินคุณภาพการประเมนิและเปนการสังเคราะหวิธกีารที่ใชในการประเมนิดวย 
 สมิธ (Smith. 1978; อางถึงในศิริชัย กาญจนวาสี. 2545: 174) กลาววาการประเมินอภิมานมี
จุดมุงหมายที่สําคญั 4 ประการ คือ ประการแรกเปนการประเมินคณุภาพ ผลกระทบ หรือการใชผลการ
ประเมิน ประการที่สองเพื่อเปนการตรวจสอบและรับรองรายงานการประเมิน ประการที่สามเพื่อเปน
การควบคุมหรือสะทอนอคติในการประเมิน และประการสุดทายเพื่อเปนการตีคุณคาหรือประโยชนของ
วิธีการประเมินใหม  

การประเมนิอภิมานแบงเปน 2 ลักษณะ คือ การประเมินอภิมานเชิงความกาวหนา 
(Formative Meta-evaluation) และการประเมนิอภิมานเชงิสรุปรวม (Summative Meta-evaluation) 
ซึ่งทั้งสองลักษณะตางมบีทบาทที่แตกตางกนั (สมหวัง พิธิยานุวัฒน. 2541: 84-86) คือ การประเมิน
อภิมานเชิงความกาวหนา (Formative Meta-evaluation) เปนการประเมนิวาแผนการประเมนิและการ
ดําเนินการประเมนิเปนไปตามแนวทางมาตรฐานที่กาํหนดหรือไม ถาปฏิบัติตามแนวทางกจ็ะไดผลการ
ประเมินที่ถูกตอง สมเหตุสมผล อีกทั้งเปนการหลีกเล่ียงขอผิดพลาดโดยทั่วไปของการประเมินได 
สําหรับการประเมินอภิมานเชงิสรุปรวม (Summative Meta-evaluation) เปนบทบาทพืน้ฐานของการ
ประเมิน กลาวคือ เปนการแสดงถึงคณุคาโดยรวมของงานประเมนิ แสดงถึงความพรอมในการ
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ตรวจสอบผลการประเมินของผูประเมนิโดยการรายงานใหสาธารณะทราบถงึความเปนมาตรฐานของ
งานประเมนิ ผลการประเมินอภิมานเชิงสรุปรวมจงึชวยใหผูใชผลการประเมนิตัดสินใจไดวาควรจะ
ยอมรับผลการประเมนิและขอเสนอแนะจากงานประเมนิมากนอยเพยีงใด 
 การประเมนิอภิมานมข้ัีนตอนดําเนินการเชนเดียวกบัการประเมนิทั่วไป แตจะมีข้ันตอนการ
สังเคราะหผลการประเมนิงานประเมนิเพิ่มมาอีกข้ันตอนหนึ่ง ซึ่งนงลักษณ วิรัชชยั (2546: 30-31.) ได
สรุปข้ันตอนการประเมินอภิมานวามีข้ันตอนที่สําคญั 6 ข้ันตอน คือ 1) กําหนดวัตถุประสงคของการ
ประเมินอภิมาน 2) เสาะคนหางานประเมินหรือนักประเมิน 3) บรรยายลักษณะงานประเมนิหรือ 
นักประเมิน 4) วิเคราะหเปรียบเทียบกบัเกณฑมาตรฐาน 5) สังเคราะหงานประเมนิ และ 6) นําเสนอ
รายงานการประเมินอภิมานและการนําผลไปใช การตัดสินคุณภาพของการประเมินในข้ันตอนที่ 4 โดย
การวิเคราะหเปรียบเทยีบกบัเกณฑมาตรฐาน มเีกณฑมาตรฐานทีน่ิยมใช 2 เกณฑ คือ เกณฑการ
ประเมนิอภิมานที่ไดรับการพัฒนาจากคณะกรรมการพฒันาเกณฑมาตรฐานสําหรับการประเมนิ
เอกสารและโครงการทางการศกึษาหรือเกณฑการประเมนิอภิมานตามแนวคดิของสตัฟเฟลบีมและ
คณะ (Stufflebeam; et al) และเกณฑการประเมนิอภิมานตามแนวคดิของสคริฟเวน (Michael S. 
Scriven)  

เกณฑการประเมินอภิมานของคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการประเมินทางการศกึษา 
(The Joint Committee on Standards for Educational Evaluation) ซึ่งมีสตัฟเฟลบีมเปน
ผูอํานวยการไดดําเนนิการจดัทํามาตรฐานสําหรับการตัดสินคุณภาพการประเมนิทางการศึกษา แบง
ออกเปน 4 มาตรฐาน (Madaus; Scriven; and Stufflebeam. 1984: 395-404; อมรรัตน พันธงาม. 
2543: 39-42; ศิริชัย กาญจนวาสี. 2545: 175-181) ไดแก 1) มาตรฐานดานการใชประโยชน (Utility 
Standards) เปนมาตรฐานที่มเีจตนาเพื่อใหแนใจวาการประเมนินัน้ใหสารสนเทศทีจ่ําเปนแก
ผูเกี่ยวของ ม ี 8 เกณฑ 2) มาตรฐานดานความเปนไปได (Feasibility Standards) เปนมาตรฐานที่มี
เจตนาเพื่อใหแนใจวาการประเมินนั้นสอดคลองกับความเปนจริง สามารถปฏิบัติไดจริง มีความ
รอบคอบถวนถี ่ ประหยัดและคุมคา ม ี 3 เกณฑ 3) มาตรฐานดานความเหมาะสม (Propriety 
Standards) เปนมาตรฐานที่มีเจตนาเพื่อใหคํานึงถึงกฎ ระเบียบ จริยธรรม/จรรยาบรรณ และความ
ปลอดภัยของผูที่เกีย่วของกับการประเมนิ ม ี8 เกณฑ และ 4) มาตรฐานดานความถกูตอง (Accuracy 
Standards) เปนมาตรฐานที่มเีจตนาเพื่อใหแนใจวาการประเมนิเปนไปอยางเปดเผย ตรงไปตรงมา มี
การใชเทคนคิวิธกีารเพื่อใหไดสารสนเทศที่เพยีงพอสําหรับการตัดสินคณุคาทางดานรูปธรรมและ
นามธรรมของส่ิงที่ทําการประเมิน ม ี11 เกณฑ 

การประเมินอภิมานตามแนวคิดของสคริฟเวน (Scriven. 1991: 230-231) ไดกําหนดเกณฑที่
เปนแบบรายการตรวจสอบการประเมินหลัก (The Key Evaluation Checklist: KEC) เพื่อใชในการ
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ประเมนิคณุภาพงานประเมนิในการประเมนิอภิมาน โดยแบงออกเปน 13 ประเดน็ ครอบคลุมประเด็น
การตรวจสอบตั้งแตกอนเร่ิมตนการประเมนิจนถึงรายงานผลการประเมิน โดยมรีายการตรวจสอบการ
ประเมินประกอบไปดวย 1) การบรรยาย (Description) 2) ภูมิหลังและบริบท (Background and 
Context) 3) ผูเกี่ยวของกับการประเมิน (Consumer) 4) แหลงที่มาของการประเมิน (Resources)  
5) คุณคาของการประเมิน (Values) 6) กระบวนการในการประเมิน (Process) 7) ผลลัพธของการ
ประเมิน (Outcomes) 8) ความคุมคาของการประเมนิ (Costs) 9) การเปรียบเทยีบผลการประเมนิ 
(Comparisons) 10) การสรุปอางอิงผลการประเมิน (Generalizability) 11) ความสําคัญของการ
ประเมิน (Significance) 12) ขอเสนอแนะในการประเมิน (Recommendation) และ 13) การรายงาน 
(Report)  

เมื่อพิจารณาเกณฑการประเมินอภิมานทั้ง 2 แนวคิดดังกลาว พบวา มคีวามสอดคลองกันเปน
สวนใหญ โดยเกณฑการประเมนิอภิมานทั้งสองแนวคิดครอบคลุมกระบวนการประเมนิ ตั้งแตกอนเร่ิม
มกีารประเมนิจนกระทั่งถึงข้ันตอนของการนําผลการประเมินที่ไดไปใชประโยชน 

ในประเทศไทยมีการวิจยัทีใ่ชวิธกีารประเมินอภิมาน เชน การประเมินอภิมานการใช
แบบจําลองซปิในการประเมนิโครงการทางการศึกษา (เนติ เฉลยวาเรศ. 2541: 1-133.) การพัฒนา
กระบวนการประเมนิแฟมผลงานและการใชประโยชนจากผลการประเมนิแฟมผลงาน โดยการ
ประยกุตใชการประเมนิอภิมาน (อมรรัตน พันธงาม. 2543: 1-161.) การประเมนิหลักสูตรสถาบัน
บัณฑติพฒันบริหารศาสตร: การประเมนิอภิมานและการวิเคราะหอภิมาน (สมหวัง พธิิยานุวัฒน; และ
นงลักษณ วิรัชชยั. 2547) และการสังเคราะหรายงานผลการประเมนิคณุภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา 
(นงลักษณ วิรัชชัย; และวรรณี เจตจํานงนุช. 2548)  

การประเมินอภิมานของเนต ิ เฉลยวาเรศ (2541: 1-133) ใชแบบจําลองซปิในการประเมนิ
โครงการการศึกษามีความมุงหมายของการวิจยั 3 ประการ คือ 1) เพื่อวิเคราะหรูปแบบการนํา
แบบจําลองซปิมาใชในการประเมนิโดยศกึษาเหตุผลของการใชแบบจําลองซิปแตละรูปแบบในการ
ประเมิน และศึกษาการนําผลการประเมนิไปใชในการตัดสินใจเกีย่วกับการประเมนิ 2) เพื่อประเมิน 
อภิมานการใชแบบจาํลองซิปในการประเมนิ และ 3) เพือ่ศึกษาปจจัยที่สงผลตอคุณภาพงานประเมนิ 
โดยรวบรวมขอมลูจากปริญญานพินธและผูทําปริญญานพินธในระดับบณัฑติศึกษาทีใ่ชแบบจําลอง
ซิปในการประเมินจากสถาบนัการศึกษาตางๆ ที่ดําเนินการระหวางป พ.ศ. 2523-2540 จํานวน 46 เลม 
ผลการวิจัยพบวา 1) การนําแบบจําลองซิปมาใชในการประเมนินั้นมทีั้งหมด 5 รูปแบบซึง่รูปแบบที่
นิยมใชมากที่สุดคือ การใชแบบจาํลองซิปประเมนิในขณะที่โครงการกําลังดําเนินอยูจนกระทั่งโครงการ
ส้ินสุด โดยประเมนิสภาวะแวดลอมหรือบริบทและปจจัยนําเขา ยอนหลังแลวจึงประเมินกระบวนการ
และผลผลิต แตผลการประเมินแตละสวนไมมผีลตอการตัดสินใจดําเนินการในข้ันตอนตอมา 2) ดาน
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การนําผลการประเมนิไปใชตัดสินใจ ผูประเมนิสวนใหญไมไดนําผลการประเมนิเสนอผูบริหารในการ
ตัดสินใจทั้งระหวางดําเนินการและเมื่อโครงการส้ินสุดลง 3) คุณภาพของงานประเมินโดยใช
แบบจําลองซปิโดยเฉล่ียอยูในระดับด ี งานประเมนิทีใ่ชรูปแบบจําลองซปิตางกนัมคีุณภาพงานประเมนิ
แตกตางกัน และ 4) ผลการวิเคราะหถดถอยพหคุณูพบวา ปจจัยที่นําแบบจําลองซิปไปใชในการ
ประเมนิสามารถทํานายคณุภาพงานประเมนิไดอยางมนีัยสําคัญทางสถติ ิ ซึ่งสามารถอธิบายความ
แปรปรวนไดรอยละ 24.90 

การพัฒนากระบวนการประเมินแฟมผลงานและการใชประโยชนจากแฟมผลงานของอมรรัตน 
พันธงาม (2543: 1-161) เปนงานวิจยัที่ประยกุตใชการประเมนิอภิมาน มคีวามมุงหมายของการวิจัย 3 
ประการ คือ 1) เพื่อสังเคราะหงานวิจยัเกี่ยวกบัการประเมนิแฟมผลงานโดยใชการวิเคราะหอภิมาน 2) 
เพื่อประเมนิผลการประเมินแฟมผลงานโดยใชการประเมนิอภิมาน และ 3) เพื่อสังเคราะหผลที่ไดจาก
จุดมุงหมาย 2 ประการแรก แลวนําเสนอและตรวจสอบกระบวนการและการใชผลการประเมินแฟม
ผลงาน โดยใชขอมลูทั้งเชิงปริมาณและเชงิคณุภาพ ขอมลูเชงิปริมาณรวบรวมจากเอกสารทีเ่กีย่วกับ
การประเมินแฟมผลงาน จําแนกเปนหนังสือ/ตํารา 13 เลม บทความทางวิชาการ 17 เร่ือง และรายงาน
การวิจัย 19 เลม สวนขอมูลเชิงคุณภาพเก็บรวบรวมจากการศึกษาภาคสนามโดยการสัมภาษณครู
อาจารยจากโรงเรียนประถมศกึษาและมธัยมศกึษาจาํนวน 24 คน ผลการวิจัยพบวา 1) คาเฉล่ียของคา
ขนาดอิทธิพลเทากับ .98 ซึ่งหมายความวา กลุมนกัเรียนทีใ่ชการประเมนิแฟมผลงานมผีลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกวากลุมนักเรียนที่ไมไดใชการประเมนิแฟมผลงาน 2) รายงานการวิจัยและการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกบัการประเมนิแฟมผลงานที่มคีณุภาพตามเกณฑมาตรฐานโดยรวมไดแก การ
ประเมินที่มวัีตถุประสงคเพื่อประเมนิความกาวหนามรีะยะเวลาในการทําแฟมผลงานนานตั้งแต 1 ภาค
เรียนข้ึนไป มกีารนําผลการประเมินไปใชประโยชน และมกีารคํานวณความตรงของคะแนนการประเมนิ
แฟมผลงาน 3) ผลการสังเคราะหการวิจยัจากการวิเคราะหอภิมานและการประเมนิอภิมานจะได
กระบวนการและการใชการประเมนิแฟมผลงานที่มคีาขนาดอิทธพิลและคะแนนคณุภาพตามมาตรฐาน
การประเมนิสูงจํานวน 3 รูปแบบจาก 16 รูปแบบ คือ รูปแบบการประเมินแฟมผลงานที่มวัีตถปุระสงค
เพื่อประเมนิความกาวหนา มีการดําเนินการประเมินครบทั้งการวางแผน การสะทอนความคิดและการ
จัดทําแฟมผลงาน มีครูและนกัเรียนเปนผูประเมนิและมกีารอภิปรายและสะทอนความคิดตอการ
ประเมิน สวนอีก 2 รูปแบบเปนรูปแบบที่มลัีกษณะคลายรูปแบบแรก แตไมมีการอภิปรายหรือสะทอน
ความคิด และรูปแบบที่สามมจีุดประสงคเพื่อประเมนิผลสรุปรวม  

การประเมนิหลักสูตรสถาบันบณัฑติพัฒนบริหารศาสตร: การประเมินอภิมานและการ
วิเคราะหอภิมานของสมหวัง พธิยิานุวัฒน; และนงลักษณ วิรัชชยั (2547) มีความมุงหมาย 3 ประการ 
คือ 1) เพื่อประเมนิคุณภาพรายงานการประเมนิหลักสูตรตามหลักการประเมินอภิมาน 2) เพื่อ
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สังเคราะหรายงานการประเมนิหลักสูตรตามหลักการวิเคราะหอภิมาน และ 3) เพื่อประมวลขอคนพบ
จากการวิจยันําเสนอเปนแนวนโยบายและแนวทางในการวางแผนพฒันาการดําเนินงานของ
สถานศึกษา โดยศึกษาจากรายงานการประเมนิหลักสูตรในโครงการประกันคณุภาพการศึกษาจํานวน 
22 หลักสูตร ผลการวิจัยโดยสรุปพบวา คุณภาพของรายงานการประเมนิหลักสูตรในดานกระบวนการ
และดานแบบแผนการวิจัยสอดคลองกับมาตรฐานการประเมินในระดับดีมาก ยกเวนดานความเปน
ตัวแทนของผูใหขอมูลกลุมผูสําเร็จการศึกษาและผูบังคับบัญชาของผูสําเร็จการศกึษา ซึ่งมีขนาดกลุม
ตัวอยางต่ํากวาแบบแผนการเลือกกลุมตัวอยางที่กาํหนดเนื่องจากขอจํากดัเร่ืองที่อยูอาศยั 

การสังเคราะหรายงานผลการประเมนิคณุภาพภายนอกระดับอุดมศกึษาของนงลักษณ วิรัชชยั;  
และวรรณี เจตจํานงนชุ (2548) มคีวามมุงหมายเพือ่สังเคราะหสรุปรายงานการประเมนิคณุภาพ
ภายนอกของสถาบันอุดมศกึษา โดยมคีวามมุงหมายเฉพาะ 3 ประการ คือ 1) เพื่อประเมินอภิมาน  
2) เพื่อสังเคราะหรายงานโดยใชหลักการวิเคราะหอภิมาน และ 3) เพื่อประมวลขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
การประเมนิคุณภาพภายนอกระดบัอุดมศึกษา โดยศึกษาจากรายงานการประเมนิคณุภาพภายนอก
ของสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกและ สมศ. ใหการรับรองรายงานผลการ
ประเมินแลวจํานวน 42 เลม ผลการวิจยัพบวา กระบวนการประเมนิคุณภาพภายนอกสถานศกึษา
ระดับอุดมศึกษาสวนใหญสอดคลองกบัมาตรฐานการประเมนิ โดยมมีาตรฐานดานการนําไปใชอยูใน
ระดับดีมาก มาตรฐานดานความเปนไปไดอยูในระดับพอใช มาตรฐานดานความเหมาะสมและดาน
ความถูกตองอยูในระดับด ี

เนื่องจากงานวิจยัทีเ่กี่ยวกับการประเมนิอภิมานดงักลาวทีม่ผูีดําเนินการไวแลว เปนการ
ประเมนิอภิมานแบบสรุปรวมของงานวิจยัเชิงประเมินที่เกีย่วกับโครงการทางการศึกษาที่ใชแบบจําลอง
ซิป แฟมผลงาน รายงานการประเมินคณุภาพภายนอก และรายงานการประเมนิหลักสูตรของสถาบนั
บัณฑติพฒันบริหารศาสตรซึ่งเปนการประเมนิเฉพาะดาน ขณะนี้ยังไมมกีารประเมินอภิมานงานวิจัย
ประเมินหลักสูตรในลักษณะภาพรวมทั้งประเทศซึ่งมอียูเปนจํานวนมาก การประเมินอภิมานดังกลาว
จะทาํใหไดสารสนเทศเกี่ยวกบังานประเมนิหลักสูตรในประเทศสําหรับผูประสงคจะใชผลวิจยั ดังนัน้
ผูวิจัยจึงไดดําเนนิการประเมนิอภิมานงานวิจัยเกี่ยวกบัการประเมนิหลักสูตร เพื่อวิเคราะหถงึสภาพของ
การนํารูปแบบการประเมนิหลักสูตรไปใชใหเหมาะสมกบับริบทของหลักสูตร และนําผลการประเมนิอภิ
มานมาสังเคราะหและพัฒนาเปนรูปแบบการประเมินหลักสูตรตอไป 
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ความมุงหมายของการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้มคีวามมุงหมายเพื่อพฒันารูปแบบการประเมนิหลักสูตรโดยการประยกุตใช
วิธีการประเมินอภิมาน (Meta-evaluation) โดยมีความมุงหมายเฉพาะดังนี ้
 1. เพื่อประเมินอภิมานงานวิจัยทีเ่กีย่วกับการประเมนิหลักสูตร 
 2. เพื่อพัฒนารูปแบบการประเมินหลักสูตร 
 

ความสําคัญของการวิจัย  
 1. เปนแนวทางในการประยกุตใชการประเมินอภิมานเชงิสรุปรวม (Summative Meta-
evaluation) มาใชในการประเมนิคุณภาพงานวิจัยที่เกีย่วกับการประเมนิหลักสูตร ทําใหทราบถงึ
จุดเดนและจดุดอยของงานวิจัยทีเ่กีย่วกับการประเมนิหลักสูตร 
 2. เปนการตรวจสอบคุณภาพงานวิจัยทีเ่กีย่วกับการประเมนิหลักสูตร อันนํามาซึ่งแนวทางใน
การปรับปรุงคณุภาพของงานวิจัยที่เกี่ยวกับการประเมนิหลักสูตร 
 3. เปนแนวทางสําหรับผูประเมนิหลักสูตรไดใชประโยชนจากการประเมินอภิมานในการ
ประเมนิคณุภาพงานวิจยัทีเ่กี่ยวกับการประเมนิหลักสูตรของตนเอง ในลักษณะของการประเมนิ 
อภิมานภายใน (Internal Meta-evaluation) อันจะชวยปรับปรุงและควบคุมคณุภาพการประเมนิ
หลักสูตร 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้มุงศึกษางานวิจยัทีเ่กี่ยวกบัการประเมนิหลักสูตรการศึกษาทีเ่ปนปริญญานิพนธ/

วิทยานิพนธและรายงานการวิจัย จากสถาบนัการศกึษาของรัฐและหนวยงานราชการที่เกี่ยวของกับ
การศึกษาที่พมิพเผยแพรระหวางป พ.ศ. 2513 ถึง 2548 จํานวน 266 เลม โดยใชวิธีการประเมิน 
อภิมานเชิงสรุปรวม (Summative Meta-evaluation) เนื่องจากงานวิจัยทีเ่กีย่วกับการประเมนิหลักสูตร
ที่นํามาประเมนิอภิมานในคร้ังนี้มเีฉพาะงานวิจัยทีเ่กีย่วกบัการประเมนิหลักสูตรที่ผูประเมนิดําเนนิการ
เสร็จส้ินแลว  
 

ขอตกลงเบื้องตน 
 เกณฑการประเมนิอภิมานทีใ่ชในการประเมนิคุณภาพงานวิจัยที่เกีย่วกับการประเมนิหลักสูตร 
ที่พัฒนาโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการประเมินทางการศึกษา (Stufflebeam. 1999) แบง
ออกเปน 4 มาตรฐาน 30 เกณฑ มคีวามครอบคลุมกระบวนการการประเมนิในทกุข้ันตอน ตั้งแตเร่ิมตน
การประเมนิจนกระทั่งเสร็จส้ินกระบวนการประเมนิ จึงสามารถนํามาประเมนิคณุภาพงานวิจยัที่
เกี่ยวกบัการประเมนิหลักสูตรในบริบทของไทยได 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 การประเมินอภิมาน (Meta-evaluation) หมายถึง กระบวนการตรวจสอบคุณภาพของงาน
ประเมิน โดยอาศัยเกณฑในการประเมนิที่มคีวามครอบคลุมกระบวนการประเมนิเพื่อทําใหทราบถึง
คุณภาพของงานประเมนิและแนวทางในการปรับปรุงการประเมิน สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท 
คือการประเมินอภิมานเชิงความกาวหนา (Formative Meta-evaluation) และการประเมินอภิมาน 
เชิงสรุปรวม (Summative Meta-evaluation) 
 การประเมินอภิมานเชงิสรุปรวม (Summative Meta-evaluation) หมายถงึ การตรวจสอบ
คุณภาพของงานประเมนิในภาพรวม โดยใชเกณฑการประเมนิอภิมานซึ่งปรับปรุงจากสตฟัเฟลบีม 
(Stufflebeam. 1999) และนงลักษณ วิรัชชยั; และวรรณี เจตจํานงนุช (2548) ประกอบดวย 4 
มาตรฐาน 30 เกณฑ ไดแก มาตรฐานดานการใชประโยชน 7 เกณฑ มาตรฐานดานความเปนไปได 3 
เกณฑ มาตรฐานดานความเหมาะสม 8 เกณฑ และมาตรฐานดานความถูกตอง 12 เกณฑ ทั้งนีเ้พือ่ให
ทราบถึงคณุภาพของงานประเมนิ 
 การประเมินหลักสูตร หมายถึง กระบวนการตรวจสอบคุณคา ความเหมาะสม จุดเดน  
จุดดอย ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหลักสูตร โดยพิจารณาจากสารสนเทศเกี่ยวกบัองคประกอบ
ของหลักสูตร ไดแก จุดมุงหมาย เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผล รวมทั้งการ
บริหารหลักสูตรเพื่อตรวจสอบวาหลักสูตรนัน้บรรลุตามวัตถปุระสงคทีก่าํหนดไวหรือไม และหา
แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรใหมคีุณภาพดีข้ึน 
 การพฒันารูปแบบการประเมินหลักสูตร หมายถึง การสรางและการตรวจสอบคุณภาพ
ของกระบวนการประเมินหลักสูตร โดยประยกุตใชการประเมินอภิมานเชงิสรุปรวม (Summative Meta-
evaluation) ตามกรอบข้ันตอนการประเมนิ 9 ข้ันตอน คือ 1) ศึกษารายละเอียดหรือรวบรวมขอมูล
เกี่ยวกบัส่ิงทีป่ระเมนิ 2) ระบุถึงผูตองการทราบผลการประเมิน 3) กําหนดวัตถปุระสงคการประเมนิ  
4) ออกแบบการประเมิน 5) กําหนดตัวบงชี้การประเมิน 6) กําหนดกลุมผูใหขอมูล 7) กําหนดและ
พัฒนาเคร่ืองมือทีใ่ชประเมนิ 8) เกบ็รวบรวมและวิเคราะหขอมลู และ 9) รายงานผลการประเมนิ 
 รูปแบบการประเมินหลักสูตร หมายถงึ หลักการ แนวคิดและกระบวนการในการประเมนิ
หลักสูตรที่ผูวิจัยพฒันาข้ึนและผานการตรวจสอบความเหมาะสมจากผูทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้กระบวนการ
ในการประเมินหลักสูตรประกอบดวย 5 ข้ันตอนหลัก ไดแก 1) การบริหารจัดการกอนการประเมิน
หลักสูตร 2) การออกแบบการประเมินหลักสูตร 3) การดําเนินการประเมนิหลักสูตร 4) การรายงานผล
และเผยแพรผลการประเมินหลักสูตร และ 5) การประเมินผลการประเมินหลักสูตร 



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

 ในบทนี้เปนการนําเสนอเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของกบัการพฒันารูปแบบการประเมิน
หลักสูตรดวยวิธกีารประเมนิอภิมาน โดยแยกการนําเสนอเปน 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 เปนแนวคดิเกีย่วกับ
การประเมนิและการประเมนิหลักสูตร ตอนที่ 2 เปนแนวคิดเกีย่วกับการประเมนิอภิมาน (Meta-
evaluation) และตอนที่ 3 เปนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประเมินอภิมาน ซึ่งไดเสนอตามลําดบัตอไปนี ้
 

ตอนท่ี 1 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินและการประเมินหลักสูตร 
 การประเมิน (Evaluation) เปนกิจกรรมสําคัญในทกุสาขาวิชา โดยเฉพาะอยางยิ่งในสาขา
การศึกษาทีต่องมกีารใชการประเมินเปนหลักพืน้ฐานในกระบวนการศกึษา รวมกับจุดมุงหมายทางการ
ศึกษา และการจัดประสบการณการเรียนรู ทั้งนีเ้พื่อใหเกิดความรูและความเขาใจเกี่ยวกบัมโนทศัน
เกี่ยวกบัการประเมนิและการประเมนิหลักสูตร ผูวิจัยจึงนําเสนอมโนทศันในประเดน็ดังกลาว จําแนก
ออกเปน 2 สวน คือ สวนแรกเปนแนวคิดเกี่ยวกับการประเมิน และสวนที่สองเปนแนวคิดเกีย่วกับการ
ประเมินหลักสูตร ดังรายละเอียดตอไปนี ้
 

แนวคิดเกี่ยวกับการประเมิน 
 การรายงานเอกสารในสวนของแนวคิดเกี่ยวกับการประเมนินั้น ประกอบดวยนิยามการ
ประเมนิและกระบวนทัศนการประเมนิ ดังนี ้
 

นิยามการประเมิน  
 นิยามของการประเมินแตกตางกันตามความคิดเห็นของนกัประเมนิและแตกตางกันตาม
ความหมายของการประเมินแตละชวงเวลา ศิริชยั กาญจนวาสี (2545: 13-22.) ไดสรุปพัฒนาการของ
นิยามการประเมินเปน 6 ระยะ ดังนี ้ 
 

ตาราง 1 พัฒนาการของนิยามการประเมิน 
 

ระยะ นิยามการประเมิน นักประเมิน รายละเอียดของนิยาม 
1 การประเมิน (Evaluation) = 

การวัด (Measurement) 
ธรอนไดคและฮาเกน 
(Throndike and Hagen) 

การประเมินไดรับการถายทอดความรูมาจาก
การวัด โดยที่การวัดผลถูกนํามาใชเปนสวน
หนึ่งของการตัดสินหรือประเมินผูเรียนวามี
ความรอบรูมากนอยเพียงใดผานทางวิธีการ
ตางๆ เชน การสอบดวยเคร่ืองมือวัด การ
สังเกตของผูสอน เปนตน 



 13 

ตาราง 1 (ตอ) 
 

ระยะ นิยามการประเมิน นักประเมิน รายละเอียดของนิยาม 
2 การประเมิน (Evaluation) = 

การวิจัยประยุกต (Applied 
Research) 

รอซซ่ี (Rossi) การประเมินและการวิจัยนั้นมีความคลายคลึง
กันอยางมากในแงกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ทั้งในสวนของการออกแบบ 
เคร่ืองมือและการวิเคราะห 

3 การประเมิน (Evaluation) = 
การตรวจสอบความสอดคลอง 
(Determining Congruence) 

ไทเลอร (Tyler) การประเมินเปนการตรวจสอบความสอดคลอง
ระหวางผลที่ไดกับวัตถุประสงคที่ต้ังไว 

4 การประเมิน (Evaluation) = 
การชวยตัดสินใจ (Assist 
Decision Making) 

ครอนบาค (Cronbach),
อัลคิน (Alkin),สตัฟเฟลบีม
และคณะ (Stufflebeam; 
et al) 

การประเมินเปนการแสวงหาสารสนเทศตางๆ 
ที่เปนประโยชนเพื่อใชประกอบการตัดสินใจ
เก่ียวกับการดําเนินงานตางๆ จากผูบริหาร 

5 การประเมิน (Evaluation) = 
การบรรยายอยางลุมลึก 
(Description or Portrayal) 

สเตก (Stake) การประเมินคือการบรรยายส่ิงที่มุงประเมิน
อยางสมบูรณ โดยผูประเมินจะตองบรรยาย
ความสัมพันธและความสอดคลองของส่ิงที่
คาดหวัง ส่ิงที่เกิดขึ้นจริง และมาตรฐานใหครบ
คลุมส่ิงที่มุงประเมิน 

6 การประเมิน (Evaluation) = 
การตัดสินคุณคา 
(Determining of Worth or 
Value) 

สคริฟเวน (Scriven) การประเมินคือการตัดสินคุณคาของส่ิงที่มุง
ประเมิน 

ที่มา: ศิริชัย กาญจนวาสี. (2545).ทฤษฎีการประเมิน. หนา 13-22. 
 

 จากนิยามการประเมนิดังกลาวขางตน จะเหน็ไดวา การประเมนิมนีิยามที่แตกตางกนัออกไป
ตามแนวคิดของนักประเมนิในแตละยคุสมยัและพฒันาการของวิธกีารประเมนิ ตั้งแตการประเมินในยคุ
แรกจนกระทั่งปจจบุัน โดยในระยะเร่ิมแรกของการประเมินนั้นไดรับการถายทอดความรูมาจากการวัด 
จึงนิยามการประเมนิวาเปนการวัด แตในระยะตอมาการประเมนิและการวิจัยมคีวามคลายคลึงกนัใน
แงของกระบวนการทางวิทยาศาสตร จึงเปรียบไดวาการประเมนิเปนการวิจัยประยกุต 
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 การประเมินคือการตรวจสอบความสอดคลองนั้นไดรับอิทธิพลโดยตรงมาจากไทเลอร (Tyler) 
ที่ไดทําการประเมินโครงการมัธยมศกึษาของประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมของผูเรียน
กับวัตถุประสงคที่ตั้งไววามคีวามสอดคลองกนัหรือไม ตอมาในชวงทศวรรษ 1960 การประเมินได
ขยายขอบเขตออกไปอยางกวางขวาง โดยเปนการแสวงหาสารสนเทศตางๆ มาใชประกอบการ
ตัดสินใจ นิยามการประเมนิจงึเปนการชวยการตัดสินใจ 
 การประเมนิเปนการบรรยายอยางลุมลึกไดรับอิทธพิลจากแนวคิดของสเตก (Stake) โดยเปน
การบรรยายสิ่งที่มุงประเมนิอยางสมบรูณ ซึ่งจะตองเก็บรวบรวมขอมูลใหไดมากที่สุด โดยใหมีความ
ลุมลึกและลึกซึ้ง และสุดทายการประเมินเปนการตัดสินคุณคาของส่ิงที่มุงประเมนิ ซึ่งเปนนยิามของ
การประเมินในปจจุบันที่ไดรับแนวคิดมาจากสคริฟเวน (Scriven) 
 

กระบวนทัศนของการประเมิน 
 กระบวนทศันของการประเมินที่ผานมาจนถงึปจจุบันนี้มหีลายกระบวนทัศน ทั้งนี้สมหวัง  
พิธิยานุวัฒน (2541: 109-310.); และศิริชัย กาญจนวาสี (2545: 13-22.) ไดสรุปโดยจําแนกออกเปน 8 
กระบวนทศัน ดังรายละเอียดตอไปนี ้
 

ตาราง 2 กระบวนทัศนของการประเมิน 
 

กระบวน
ทัศนการ
ประเมิน 

ลักษณะสําคัญ รูปแบบการประเมิน ขอดี ขอจํากัด 

การประเมิน
ตาม
วัตถุประสงค 

มุงเนนประเมินวาผลการ
ดําเนินงานน้ันๆ บรรลุ
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไว
มากนอยเพียงใด 

วิธีการประเมินของไทเลอร, 
วิธีการประเมินของเมทเฟส
เสลและมิเชล (Metfessel 
and Michel), วิธีการ
ประเมินของแฮมมอนด 
(Hammond), โมเดลการ
ประเมินความไมสอดคลอง
ของโพรวัส (Provus), วิธีการ
ประเมินประสิทธิผลของการ
อบรมของเคิรกแพททริก 
(Kirkpatrick),วิธีการประเมิน
ภาคขยายของไทเลอร 
(Tyler) 

สะดวกในการปฏิบัต ิโดย
ผูประเมินสามารถนิยาม
มาตรฐานและ
ความสําเร็จโดยใช
วัตถุประสงคเปนพื้นฐาน 

เนนผลปลายทางมาก
เกินไป ทําใหละเลย
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน
ในข้ันตอนตางๆ ของ
การประเมิน 
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ตาราง 2 (ตอ) 
 

กระบวน
ทัศนการ
ประเมิน 

ลักษณะสําคัญ รูปแบบการประเมิน ขอดี ขอจํากัด 

การประเมิน
เพื่อการ
จัดการ 

มุงเนนกระบวนการในการ
แสวงหาสารสนเทศตางๆ ท่ี
เปนประโยชน เพื่อนําเสนอ
ใหผูบริหารไดตัดสินใจเลือก
ทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 

รูปแบบการประเมินแบบ
ซิป (CIPP), รูปแบบการ
ประเมินของยูซีแอลเอ 
(UCLA), รูปแบบการ
ประเมินของเวลซ (Welch) 

ไดสารสนเทศตางๆ ท่ีเปน
ประโยชนในการตัดสินใจ 

ระบบการประเมินยังไม
ทันตอความตองการ
ของสารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจ 

การประเมิน
เนนทฤษฎ ี

เปนการประเมินท่ีพยายาม
ท่ีจะใหไดแนวทางเลือกใน
การประเมินโปรแกรม
การศึกษาท่ีทําใหการ
ประเมินมีคุณคาและเปน
ประโยชนตอการพัฒนา
โปรแกรมการศึกษามากข้ึน 

การประเมินโดยเนนทฤษฎี
โปรแกรม การประเมินโดย
ทฤษฎจีากการวิจยัในทาง
ประเมิน 

เปนการประเมินท่ีให
คําตอบเชิงประสิทธิผล
ของแผนงาน/โครงการ 
พรอมชวยใหคําตอบท่ี
เปนนัยท่ัวไปในเชิงเหตุ
ปจจัยท่ีทําใหเกิดหรือไม
เกิดประสิทธิผล 

ใชเวลาและการลงทุน
คอนขางมาก ตองมีการ
วางแผน จัดสรร
ทรัพยากร และคัดเลือก
ทฤษฎีเปนอยางด ี

การประเมิน
ตนเอง 

เปนการประเมินท่ีมี
จุดมุงหมายเพื่อใชผลการ
ประเมินในการปรับปรุง
พัฒนาตนเองและพัฒนา
งาน พัฒนาการบริหารให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

วิธีการประเมินตนเองตาม
แนวพุทธศาสตร 

สอดคลองกับปรัชญาการ
ประเมินท่ีใหมีการนําผล
การประเมินไปใชปรับปรุง
และพัฒนา 

ยากในการกําจัดอคต ิ
ทําใหผลการประเมิน
อาจขาดการยอมรับ
และไมนาเชื่อถือ 

การประเมิน
ผลิตภัณฑ 

เปนกระบวนการตัดสิน
คุณคาของผลิตภัณฑทาง
การศึกษา เชน เอกสาร ตํารา 
หลักสูตร แบบสอบ 
ผลงานวิจัยทางการศึกษา  
สื่อการเรียนการสอน  

รูปแบบการประเมินของปุย
แซงค 

ใชผลการประเมินเปน
สารสนเทศเพื่อตัดสินใจ
เกี่ยวกับคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ 

อาจมีผลทําให
ผลิตภัณฑมีราคาสูงข้ึน 
และขาดความคิดริเร่ิม
ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ 

การประเมิน
โดย
ผูเชี่ยวชาญ  

เปนการประเมินท่ีมีแนวคิด
วาการประเมินเปนเร่ืองของ
คุณคาท่ีมนุษยสามารถ
เขาถึงได ถามนุษยมีความรู
หรือมีความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาชีพ 

ระบบการประเมินแบบเปน
ทางการ, ระบบการประเมิน
แบบไมเปนทางการ, ระบบ
การประเมินแบบ
คณะกรรมการเฉพาะกิจ, 
ระบบการประเมินแบบ
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะกิจ 

งายตอการนําไปปฏิบัต ิ การประเมินมีความ
เปนอัตนัยสูง 
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ตาราง 2 (ตอ) 
 

กระบวน
ทัศนการ
ประเมิน 

ลักษณะสําคัญ รูปแบบการประเมิน ขอดี ขอจํากัด 

การประเมิน
แบบสืบสวน
สอบสวน 

เปนการประเมินท่ีมีแนวคิด
ท่ีจะกอใหเกิดดุลยภาพของ
ทัศนะเชิงนิเสธและเชิงนิ
มานของผูประเมินท่ีมีผล
ตอการประเมิน เพื่อใหเกิด
ความยุติธรรมในการ
ประเมินและผลการประเมิน 

รูปแบบการปรับวิธีการเชิง
กฎหมาย,  รูปแบบการปรับ
วิธีกึ่งกฎหมาย, รูปแบบ
การใชการอภิปรายท่ีไมใช
การสืบพยาน 

มีการรวบรวมขอมูล
สารสนเทศท่ีหลากหลาย 
กวางขวาง เปดโอกาสให
หลายฝายไดมีสวนรวมใน
การประเมิน 

ไมสอดคลองกับ
ปรัชญาการประเมินท่ีมี
การพิจารณาขอมูลจาก
ผูสนับสนุนและคัดคาน 
ทําใหมองไดวาเปนการ
จับผิด 

การประเมิน
เชิง
ธรรมชาติ 

มีแนวคิดท่ีมุงใหความสําคัญ
ตอการลงไปสัมผัส
สารสนเทศ/ขอมูลและบริบท
ตามธรรมชาติ อีกท้ังยังเปน
การมุงตอบสนองความ
ตองการของผูมีสวนไดสวน
เสีย (Stakeholder) ใน
กิจกรรมตางๆ ของสังคม 

รูปแบบการประเมินเพื่อ
การตัดสินคุณคาของสเตก 
(Stake), รูปแบบการ
ประเมินเชิงการตอบสนอง 

ใหความสําคัญในความ
เปนมนุษยในการประเมิน 
เปดโอกาสใหผูประเมินได
เขาไปมีสวนรวมใน
โครงการอยางตอเน่ือง 

ใชเวลา แรงงานและ
ทรัพยากรอยางมาก 

 

จากกระบวนทัศนของการประเมินตางๆ ขางตน จะเห็นไดวาการประเมินหลักสูตรนั้นสามารถ
จัดอยูในกระบวนทศันของการประเมนิผลิตภัณฑซึ่งกระบวนการตัดสินคณุคาของผลิตภัณฑทาง
การศึกษา ไมวาจะเปนเอกสาร ตํารา หลักสูตร แบบสอบ ผลงานวิจัยทางการศึกษา ส่ือการเรียนการ
สอน ซึ่งโดยธรรมชาติของการประเมินผลิตภัณฑนัน้จะเปนการประเมนิแบบสรุปรวม (Summative 
Evaluation) ทั้งนี้ส่ิงสําคัญในกระบวนทศันของการประเมนิผลิตภัณฑนัน้กค็ือ เกณฑที่ใชในการ
ประเมนิจะตองมคีวามสอดคลองตรงกันทั้งผูประเมนิและผูบริโภคงานประเมนิ เพื่อที่จะไดใชเปนขอมลู
ใหผูบริโภคงานประเมินไดตัดสินใจอยางถูกตองวาผลิตภัณฑดังกลาวนั้นมคีณุภาพมากนอยเพยีงใด 
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แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร 
 หลักสูตรเปรียบเสมอืนหวัใจของการจัดการศกึษา ดังนั้นกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรจึง
มีความสําคัญ ทั้งนี้วงจรในการพัฒนาหลักสูตรข้ันตอนทีสํ่าคัญ 4 ข้ันตอน กลาวคือ การวิเคราะห
บริบทหรือการวิเคราะหสภาวะแวดลอม การรางหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช และการประเมิน
หลักสูตร โดยแตละข้ันตอนมีรายละเอียด (ศิริชัย กาญจนวาสี. 2546: 2) คือ 
 1. การวิเคราะหบริบทหรือการวิเคราะหสภาวะแวดลอม เปนการวิเคราะหความตองการ 
หลักการ เปาหมายของหลักสูตร 
 2. การรางหลักสูตร เปนการวางแผนและออกแบบโครงสรางหลักสูตร เนื้อหาสาระ และ
แผนการเรียนรูใหมีสอดคลองกับเปาหมายของหลักสูตร 
 3. การนําหลักสูตรไปใช เปนการบริหารการใชหลักสูตร การกํากับและสนับสนุนการใช
หลักสูตรใหเปนไปอยางมปีระสิทธภิาพ 
 4. การประเมินหลักสูตร เปนการตดิตามความกาวหนาและความสําเร็จของหลักสูตรวามี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากนอยเพียงใด 
 ทั้งนี้จะเหน็ไดวากระบวนการหรือวงจรในการพัฒนาหลักสูตรเปนกระบวนการที่มคีวาม
ตอเนื่อง ไมส้ินสุด การที่จะทาํใหทราบวาหลักสูตรที่พฒันาข้ึนนั้นมคีณุภาพเพยีงใด นักพฒันาหลักสูตร
จะตองทําการประเมินหลักสูตรในทุกๆ องคประกอบของหลักสูตร การประเมนิหลักสูตรถือเปนหัวใจ
ของการพัฒนาหลักสูตร การประเมนิหลักสูตรมมีโนทศันที่สําคัญ 8 ประเด็นคือ นิยามของการประเมิน
หลักสูตร จุดมุงหมายของการประเมนิหลักสูตร ประเภทของการประเมินหลักสูตร ส่ิงที่ตองประเมนิใน
การประเมินหลักสูตร หลักสําคัญในการประเมินหลักสูตร ประโยชนของการประเมนิหลักสูตร ข้ันตอน
การประเมินหลักสูตร และรูปแบบในการประเมนิหลักสูตร โดยมรีายละเอียดในแตละประเดน็
ดังตอไปนี ้
 

นิยามของการประเมินหลักสูตร  
 นักวิชาการไดนยิามการประเมนิหลักสูตรไวหลายความหมาย สามารถวิเคราะหสรุปนยิามของ
การประเมินหลักสูตรไดวา (โชต ิเพชรชืน่. 2535: 570; ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ. 2539: 191-192; ชมพันธุ 
กุญชร ณ อยุธยา. 2540: 39-40; ไพศาล หวังพานิช. 2543: 13; มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
2545: 127-128) “การประเมนิหลักสูตรเปนกระบวนการตรวจสอบคุณคาหรือวินิจฉัยเกีย่วกับความ
เหมาะสม จุดเดน จุดดอย ประสิทธภิาพและประสิทธผิลของหลักสูตร โดยการเก็บรวบรวมขอมูล
เกี่ยวกบัองคประกอบของหลักสูตรในดานตางๆ เชน จดุมุงหมาย เนื้อหาวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน 
ส่ือการเรียนการสอน การวัดและประเมนิผลการศึกษา รวมทั้งการบริหารหลักสูตร เพื่อตรวจสอบวา
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หลักสูตรนัน้ไดบรรลุตามจดุมุงหมายที่กําหนดไวหรือไม เพียงใด และจะปรับปรุงหลักสูตรและการเรียน
การสอนใหมคีณุภาพไดอยางไร” 
 

จุดมุงหมายของการประเมินหลักสูตร 
 การประเมนิหลักสูตรนั้นมจีุดมุงหมายที่สําคญั 4 ประการ (สันต ธรรมบํารุง. 2527: 175;  
ทิศนา แขมมณ.ี 2544: 134; ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ. 2539: 192-193) คือ 
 1. เพื่อหาทางปรับปรุงแกไขสิ่งบกพรองท่ีพบในองคประกอบตางๆ ของหลกัสตูร ทั้งนี้
มกัจะประเมนิในชวงที่การพัฒนาหลักสูตรยังคงดําเนินการอยู โดยพิจารณาความสอดคลอง เหมาะสม
ขององคประกอบตางๆ ของหลักสูตร เชน จุดมุงหมาย โครงสราง เนื้อหาวิชา การวัดและประเมนิผล 
ฯลฯ วาสามารถนํามาปฏิบัติในชวงการทดลองใชหรือในขณะทีก่ารใชหลักสูตรและกระบวนการเรียน
การสอนกําลังดําเนินการอยูไดมากนอยเพียงใด และมปีญหาอุปสรรคใด ซึ่งจะเปนประโยชนในการ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงองคประกอบตางๆ ของหลักสูตรใหมคีุณภาพไดทันทวงท ี
 2. เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแกไขระบบการบริหารหลกัสตูร การประเมนิในลักษณะนีจ้ะ
ดําเนินการในขณะที่มกีารนําหลักสูตรไปใช ทําใหไดแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรใหบรรลุเปาหมายที่
กําหนดไว 
 3. เพื่อตดัสนิคุณภาพของหลกัสูตร โดยพิจารณาวามีคุณภาพดีหรือไมดี บรรลุตาม
เปาหมายที่กําหนดไวมากนอยเพียงใด ตอบสนองความตองการของสังคมเพียงใด เหมาะสมกับการ
นําไปใชตอไปหรือไม การประเมนิในลักษณะนีจ้ะดําเนินการหลังจากที่ใชหลักสูตรไปแลวระยะหนึ่ง 
แลวจงึประเมนิเพื่อสรุปผลเมื่อจบโครงการหรือเมื่อการนําไปใชครบถวนตามวงจรหลักสูตร 
 4. เพื่อตดิตามผลผลิตจากหลกัสตูร โดยพจิารณาที่คณุภาพของผูเรียนวามกีาร
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตามความมุงหวังของหลักสูตร หลังจากผานกระบวนการทางการศึกษา
มาแลว การประเมนิในลักษณะนีจ้ะดําเนินการในขณะที่มกีารนําหลักสูตรไปใชหรือหลังจากทีใ่ชไปแลว
ระยะหนึ่ง 
 

ประเภทของการประเมินหลักสูตร 
 การประเมนิหลักสูตรสามารถแบงออกเปนประเภทตางๆ ตามแนวทางในการประเมินไดดังนี ้
 ไพศาล หวังพานิช. (2543: 14-15) ไดจําแนกประเภทของการประเมนิหลักสูตรตามระดับของ
หลักสูตร และจําแนกตามวัตถปุระสงคของการประเมิน ดังตอไปนี้ 
 1. ประเภทของการประเมนิหลกัสตูรท่ีจาํแนกตามระดับของหลกัสตูร สามารถแบงออก
ไดเปน 2 ระดับ คือ 
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 1.1 การประเมินองคประกอบของหลกัสตูร ไดแกการประเมนิความจําเปน การ
ประเมินวัตถุประสงค การประเมินโครงสราง การประเมินกระบวนการใชหลักสูตร (การสอน วัสดุ
อุปกรณ กิจกรรม) การประเมนิปจจยัปอน (ผูเรียนที่คัดเลือกเขามา ความพรอมดานตางๆ) และการ
ประเมินผลหรือผลลัพธ (Outcome) 

 1.2 การประเมินหลักสูตรโดยภาพรวม เปนการประเมินหลักสูตรทั้งระบบ ซึ่งตอง
ประเมนิทุกองคประกอบของหลักสูตรเพื่อสรุปผลหรือภาพรวม 
 2. ประเภทของการประเมินหลกัสตูรท่ีจาํแนกตามวัตถุประสงคของการประเมนิ 
สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ 
  2.1 การประเมนิเพื่อปรับปรุง (Formative Evaluation) เปนการประเมนิที่มุงเนน
ตรวจสอบขอเดน ขอดอยในสวนประกอบของหลักสูตรเพื่อใชเปนขอมูลสําหรับการแกไขปรับปรุงเปน
สําคัญ 
  2.2 การประเมินเพื่อสรุปรวม (Summative Evaluation) เปนการประเมนิเพื่อการ
ประมวลผลโดยสรุปรวมทั้งในดานประสิทธภิาพและประสิทธผิลของหลักสูตร 
 

 ใจทพิย เชื้อรัตนพงษ. (2539: 193-194) ไดจําแนกประเภทของการประเมนิหลักสูตรตาม
ระยะเวลาในการประเมินหลักสูตรออกเปน 3 ระยะ คือ 
 1. การประเมนิหลกัสตูรกอนการนําหลกัสูตรไปใช (Pre-Evaluation) เปนการประเมนิ
ในชวงที่มกีารสรางหรือพฒันาหลักสูตร อาจมีการดําเนินการตรวจสอบทุกข้ันตอนของการจัดทํา
หลักสูตร ตั้งแตการกําหนดจุดมุงหมายไปจนถงึการกําหนดการวัดและประเมนิผลการเรียน เมื่อสราง
หลักสูตรฉบับรางเสร็จแลว กอนจะนาํหลักสูตรไปใชจริง จึงควรมีการประเมนิเพื่อตรวจสอบคณุภาพ
ของหลักสูตรฉบับรางและองคประกอบตางๆ ของหลักสูตร การประเมนิหลักสูตรในระยะนี้ตองอาศัย
ความคิดเหน็จากผูเชี่ยวชาญทางดานการพัฒนาหลักสูตร ทางดานเนื้อหาวิชา ทางดานวิชาชีพครู 
ทางดานการวัดและประเมินผล เปนตน 
 2. การประเมินหลักสูตรระหวางการดาํเนินการใชหลักสตูร (Midterm or Progressive 
Evaluation) เปนการประเมนิในขณะที่มกีารดําเนนิการใชหลักสูตรที่จดัทําข้ึน ควรมีการประเมินเพื่อ
ตรวจสอบวาหลักสูตรสามารถนําไปใชไดดีเพยีงใด จะแกไขปรับปรุงใหเหมาะสม เชน ประเมนิ
กระบวนการใชหลักสูตรในดานการบริหาร การจัดการหลักสูตร การนิเทศกํากับดูแล และการจัด
กระบวนการเรียนการสอน 
 3. การประเมนิหลกัสตูรหลังการใชหลักสูตร (Summative Evaluation) เปนการประเมนิ
หลังจากที่มกีารใชหลักสูตรมาแลวระยะหนึ่งหรือครบกระบวนการเรียบรอยแลว ควรจะประเมิน
หลักสูตรทั้งระบบซึ่งไดแก การประเมินองคประกอบดานตางๆ ของหลักสูตรทั้งหมด คือ เอกสาร
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หลักสูตร วัสดุหลักสูตร บุคลากรทีเ่กี่ยวของกบัการใชหลักสูตร การบริหารหลักสูตร การนิเทศกํากบั
ติดตาม การจัดกระบวนการเรียนการสอน ฯลฯ เพื่อสรุปผลตัดสินวาหลักสูตรทีจ่ัดทําข้ึนนั้นควรจะ
ดําเนินการใชตอไป หรือควรปรับปรุงแกไขใหดีข้ึน หรือควรจะยกเลิก 
 นอกจากนี้โชต ิ เพชรชื่น. (2535: 570-571) ไดจําแนกประเภทของการประเมนิหลักสูตร
ออกเปน 2 แนวคิดกวางๆ คือ 
 1. การประเมนิผลผลติ แนวคิดนี้ไดปฏิบัตกิันมานาน อาจเรียกวาเปนวิธกีารดั้งเดิมซึ่งเปน
การประเมินประสิทธิภาพของการสอน โดยมุงวัดความสัมฤทธผิลตามจดุมุงหมายของหลักสูตร 
ความสําเร็จหรือประสิทธภิาพของหลักสูตรซึ่งพิจารณาไดจากการเปล่ียนพฤติกรรมของนกัเรียนวา
พฤติกรรมของนกัเรียนไดเปล่ียนแปลงไปมากนอยเพียงไร ตรงตามเปาหมายของหลักสูตรหรือไม 
กิจกรรมที่ตองกระทาํในการประเมนิตามแนวคิดนี้คือ การเปรียบเทียบพฤตกิรรมนกัเรียนกบั
จุดมุงหมายของหลักสูตร และจะทาํการประเมินเมื่อการใชหลักสูตรไดเสร็จส้ินลงหรือสอนจบหลักสูตร 
ส่ิงที่ใชในการประเมนิคือ ผลของการทดสอบ หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนั้นลักษณะการประเมนิก็
เปนการเปรียบเทียบผลของการทดสอบ หรือผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนกบัจุดมุงหมายของ
หลักสูตร การประเมนิลักษณะนี้เปนการประเมนิแบบอิงเกณฑ 
 2. การประเมินหลักสูตรท้ังระบบ แนวคิดนีเ้ปนการประเมนิองคประกอบตางๆ ของ
หลักสูตรทั้งหมด ไดแก เอกสารหลักสูตร หรือที่เรียกวาตัวหลักสูตร สภาพการณกอนการใชหลักสูตร 
การปฏิบัติขณะกาํลังใชหลักสูตร ตลอดทั้งสภาพการณภายหลังจากการใชหลักสูตรเสร็จแลว การ
ประเมนิตามแนวคิดนีม้คีวามเชื่อวา การศึกษากระบวนการทํางานในการเรียน และสภาวะแวดลอม
ของโรงเรียนเปนส่ิงจาํเปนทีจ่ะชวยใหเขาใจหรืออธบิายคณุภาพของผลผลิตของการเรียนการสอนได
ดีกวาแนวคิดแรก ลักษณะการประเมนิเปนการประเมนิหลายๆ ส่ิงหรือหลายๆ ดาน ผลของการ
ประเมนิมกัจะเปนการบรรยายเชงิคุณภาพมากกวาปริมาณ 
 

สิ่งท่ีตองประเมินในการประเมินหลกัสตูร  
 ในการประเมินหลักสูตรนั้น ส่ิงที่ตองประเมนิในการประเมนิหลักสูตรแบงออกเปน 4 ประเภท 
(ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ. 2539: 195-197) คือ 
 1. การประเมนิเอกสารหลกัสตูร เปนการตรวจสอบคุณภาพขององคประกอบตางๆ ของ
หลักสูตรวา จุดหมาย จุดประสงค โครงสราง เนื้อหาสาระ และวิธกีารวัดและประเมนิผลนักเรียนมี
ความสอดคลอง เหมาะสม ครอบคลุมและถกูตองตามหลักการพัฒนาหลักสูตรหรือไมเพยีงใด ภาษาที่
ใชสามารถส่ือสารใหเขาใจและมีความชัดเจนในการนําไปสูการปฏิบัติหรือไม หลักสูตรที่สรางข้ึน
เหมาะสมกบัผูเรียนทีเ่ปนกลุมเปาหมายหรือไม และสามารถสนองความตองการของสังคมและผูเรียน
มากนอยเพยีงใด การประเมนิเอกสารหลักสูตรมกัใชวิธกีารวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และ
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ใชวิธีการที่ใหผูรู ผูเชีย่วชาญหรือผูที่เกี่ยวของดําเนินการประเมนิ นอกจากนี้ยังสามารถใชวิธีอ่ืนๆ เชน 
การใชการสัมภาษณ การตอบแบบสอบถาม โดยกําหนดรายการและระดับที่ตองการประเมนิ เปนตน 
 2. การประเมินการใชหลักสูตร เปนการตรวจสอบวาหลักสูตรสามารถนําไปใชไดดกีับ
สถานการณจริงเพียงใด การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทําอยางไร มีปญหาอุปสรรคอะไรใน
การใชหลักสูตร เพื่อจะไดแกไขปรับปรุงใหดีข้ึน และสามารถใชหลักสูตรไดอยางมปีระสิทธผิลและมี
ประสิทธิภาพ วิธีการประเมินอาจจะใชการสังเกต การสัมภาษณ และการสงแบบสอบถามใหผูใช
หลักสูตร คือ ครูผูสอน ผูบริหาร ผูเรียน ผูปกครอง เปนตน การประเมนิการใชหลักสูตรอาจประเมนิการ
ใชหลักสูตรทั้งหมดกไ็ด  
 3. การประเมนิสมัฤทธผิลของหลกัสูตร เปนการตรวจสอบสัมฤทธผิลของผูเรียน ซึ่ง
ประกอบดวยสัมฤทธผิลทางวิชาการ (Academic Achievement) ไดแก ความรู ความสามารถใน
วิชาการตางๆ ที่เรียน และสัมฤทธผิลที่ไมใชทางวิชาการ (Non-Academic Achievement) ไดแก 
บุคลิกภาพ ความรับผิดชอบ ความสามัคคี ความซื่อสัตย เปนตน การประเมนิสัมฤทธผิลของหลักสูตร
นั้น นอกจากจะประเมนิผูเรียนที่กาํลังศึกษาอยูแลว ยังควรติดตามผลความกาวหนาของผูสําเร็จ
การศึกษาวาสามารถนําความรูที่ไดศกึษาเลาเรียนไปใชในการปฏิบัติงานและประสบความสําเร็จใน
การทํางานหรือศึกษาตอหรือไม เพียงใด มีความรูและทักษะเพยีงพอทีจ่ะแกปญหาและปรับตัวใหอยู
ในสังคมไดดหีรือไม โดยติดตามสอบถามจากผูเรียน ผูสําเร็จการศกึษา นายจางหรือเจาของสถาน
ประกอบการ ซึ่งวิธกีารเกบ็รวบรวมขอมลูไดแก การศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ การสงแบบสอบถาม 
เปนตน 
 4. การประเมนิระบบหลกัสตูร ในการประเมนิระบบหลักสูตร หากประเมินในแตละสวน 
อาจทําใหมองเหน็ภาพรวมไมชัดเจน ไมถูกตอง จึงควรมีการประเมินหลักสูตรทั้งระบบพรอมกันไป 
เพราะการประเมินเอกสารหลักสูตร การประเมนิการใชหลักสูตร และการประเมินสัมฤทธิผลของ
หลักสูตรเปนส่ิงที่สัมพนัธเกีย่วของกัน  
 

หลักการสาํคัญในการประเมนิหลกัสตูร 
 ในการประเมินหลักสูตร ผูประเมนิควรคํานึงถึงหลักการสําคัญของการประเมนิ 3 ประการ 
(ไพศาล หวังพานชิ. 2543: 17) ดังนี ้
 1. ความถูกตองตรงความเปนจริง (Relevancy) นักประเมนิตองประเมนิไดตรง
วัตถุประสงคและตรงประเดน็ เปนการประเมนิส่ิงที่ตองการจะประเมนิไดอยางแทจริง 
 2. ความนาเชื่อถือ (Reliability) นักประเมินตองประเมินอยางตรงไปตรงมา อธิบายได มั่นใจ
ได ทั้งนี้ตองอาศัยขอมลูที่มคีณุภาพและความพอเพยีงของขอมลู 
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 3. ความยตุิธรรม (Fair) นักประเมินตองซื่อตรง ไมลําเอียง (Unbias) ไมบิดเบือนจากขอมูล
หรือความเปนจริงทีป่รากฏ โดยอาศัยเกณฑ (Criteria) การพจิารณาตัดสินทีเ่หมาะสมและชดัเจน 
 

 นอกจากนี้เบรด ี (Brady. 1987: 167) ไดกลาวถึงเกณฑในการประเมนิหลักสูตร ซึ่งไดรับการ
พฒันามาจาก The Phi Delta Kappa National Study Committee on Evaluation โดยสามารถ
จําแนกเกณฑออกไดเปน 3 ดาน คือ เกณฑดานความเปนวิทยาศาสตร (Scientific Criteria) เกณฑ
ดานการปฏิบัต ิ (Practical Criteria) และเกณฑดานความรอบคอบ (Prudential Criteria) โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี ้(Brady. 1987: 167-168; โชติ เพชรชื่น. 2535: 571-572) 
 เกณฑดานความเปนวิทยาศาสตร (Scientific Criteria) มีจํานวน 4 เกณฑ คือ 
 1. ความตรงภายใน (Internal Validity) หมายถึง การออกแบบรายการประเมินเพื่อการ
รวบรวมขอมูลนั้นทําใหไดขอมูลตรงตามความตองการของผูประเมิน ผลของการประเมนิถกูตองตรงกัน
กับปรากฏการณที่เกิดข้ึนจริงๆ หรือความตรงกันระหวางสารสนเทศกับปรากฏการณทีเ่กิดข้ึนนั่นเอง 
 2. ความตรงภายนอก (External Validity) หมายถงึ ความเปนไปไดที่จะอางอิงผลการ
ประเมินจากกลุมหนึ่งไปยังกลุมอ่ืนๆ กลาวคือ ผูประเมนิสามารถใชหรือประยกุตขอคนพบที่ไดจากการ
ประเมนิกลุมหนึ่งไปยังกลุมอ่ืนที่มบีริบทคลายคลึงกัน 
 3. ความเท่ียง (Reliability) หมายถึง ความคงที่หรือความคงเสนคงวาของขอมูลที่ไดเก็บ
รวบรวมมาจากการวัดหลายๆ อยาง ในเร่ืองนี้ผูประเมินจะตองเขาไปเกีย่วของกับการวัดคอนขางมาก 
 4. ความเปนปรนัย (Objective) หมายถึง คนสวนใหญมีความเขาใจขอมูลที่ไดตรงกันมาก
นอยเพียงไร ความเปนปรนยัของการประเมนิจะเกดิข้ึนไดเพยีงไรนัน้ ก็อยูที่ผูประเมินจะตอง
ตีความหมายขอมลูใหตรงกนักับของบคุคลที่รวมประเมนิดวย 
 เกณฑดานการปฏบิัต ิ(Practical Criteria) มีจํานวน 6 เกณฑ คือ 
 1. ความตรงประเด็น (Relevance) หมายถึง ขอมลูที่ไดสอดคลองหรือมคีวามสัมพนัธกับ
จุดมุงหมายเพยีงไร ดังนั้นการตั้งจดุมุงหมายในการประเมนิใหชัดเจนจะชวยใหผูประเมนิระมดัระวังใน
การเก็บขอมูล และตรวจสอบความสอดคลองหรือความสัมพนัธกับจุดหมายไดงายข้ึน 
 2. ความสาํคัญ (Importance) หมายถึง การจัดลําดับความสําคัญขององคประกอบทีจ่ะ
ประเมิน ตลอดทั้งขอมลูที่เก็บรวบรวมมาวาขอมลูสวนใดจะใหประโยชนแกการสรุปผลมากที่สุด ทั้งนี้
เพราะการประเมินในบางคร้ังจําเปนตองประเมินทั้งในมุมกวางและลึกดวย 
 3. ขอบเขต (Scope) หมายถึง แบบแผนของการประเมินเอ้ืออํานวยใหศกึษาไดทั้งกวางและลึก 
 4. ความเชื่อถือหรือการยอมรับ (Credibility) หมายถึง ผูที่ตองการทราบผลการประเมนิ
เชื่อถือในตัวผูประเมินเพียงใด และยอมรับขอเสนอแนะของผูประเมินหรือไม ความสัมพันธระหวางผูใช
ผลการประเมนิกับผูประเมนิมคีวามสําคัญตอการประเมินมาก 
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 5. ความเหมาะสมของเวลา (Timeliness) หมายถึง การรายงานผลการประเมินเสร็จทัน 
ตองการใชเพื่อดําเนินการหรือตัดสินใจอยางใดอยางหนึ่งหรือไม ถาหากรายงานผลไดทนัทีกจ็ะมี
ประโยชนอยางยิ่ง วิธีการรายงานผลใหทําเปนระยะๆ และไมตองยึดรูปแบบรายงานอยางเครงครัดก็ได 
 6. ความครอบคลมุ (Pervasiveness) หมายถึง ผลการประเมนิไดนําไปใชกันอยาง
กวางขวางหรือไม การที่จะใหมีผลการประเมินที่กวางขวางนั้น ผูประเมนิจะตองรายงานผลใหผูที่
เกีย่วของทกุคน และทุกกลุมคนไดทราบทั่วถึงกนั 
 เกณฑดานความรอบคอบ (Prudential Criteria) จํานวน 1 เกณฑ คือ 
 1. ประสิทธิผล (Efficiency) หมายถึง การพิจารณาถึงความเหมาะสมระหวางการลงทุนกับ
ผลตอบแทนที่ไดรับ การพิจารณาถึงความสูญเปลาของทรัพยากรที่ม ี ตลอดทั้งการพิจารณาถึงความ
สอดคลองระหวางผลการเกดิข้ึนกบัจุดประสงคของหลักสูตร และระหวางผลที่เกิดข้ึนกบัความตองการ
ของสังคมอีกดวย 
 

ประโยชนของการประเมนิหลกัสตูร  
 การประเมนิหลักสูตรเปนข้ันตอนหนึ่งของการพัฒนาหลักสูตรที่สําคัญและขาดไมได โดยการ
ประเมนิหลักสูตรมปีระโยชนดังตอไปนี ้ (ไพศาล หวังพานิช. 2543: 14; ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ. 2539: 
197) 
 1. เพื่อทาํใหทราบจดุเดนหรือจุดดอยของหลักสูตรที่สรางข้ึน เพื่อชวยในการแกไขปรับปรุง
หลักสูตรไดตรงจุด เปนผลทําใหหลักสูตรมคีณุภาพและมคีุณคามากข้ึน 
 2. เพื่อชวยในการปรับปรุงการเรียนการสอนและสามารถวางแผนการเรียนการสอนใหดีข้ึน 
 3. เพื่อชวยในการปรับปรุงดานบริหารการศึกษา และการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 4. เพื่อชวยสงเสริมการเรียนของผูเรียน เนื่องจากทราบระดับการเรียนและพัฒนาการของตนเอง 
 

ขั้นตอนการประเมินหลักสูตร 
 ข้ันตอนในการประเมินหลักสูตรนัน้มนีกัวิชาการระบุข้ันตอนไวอยางหลากหลาย สามารถ
วิเคราะหสรุปข้ันตอนการประเมินหลักสูตรดังนี้ (ดารณ ี ดวงจันทรทิพย. 2533: 32-33; โชต ิ เพชรชื่น. 
2535: 571; อนันต ศรีโสภา. 2535: 114; ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ. 2539: 197-202; สุทธน ูศรีไสย. 2539: 
133-141; สมหวัง พิธิยานุวัฒน. 2542: 54-57; มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช. 2543: 113-115; 
ทวีป ศิริรัศมี. 2544: 150; ไพศาล หวังพานชิ. 2543: 18-19; มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2545: 
137-143; รุจิร ภูสาระ. 2545 : 159-160) 
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ตาราง 3 สรุปขั้นตอนการประเมินหลักสูตร 
 

 
ข้ันตอนการประเมิน 

หลักสูตร 
 
 

ดา
รณี

 (2
53

3) 

โช
ติ 

(25
35

) 

อนั
นต

 (2
53

5) 

ใจ
ทิพ

ย 
(25

39
) 

สุท
ธนู

 (2
53

9) 

สม
หว
ัง (

25
42

) 

มส
ธ 

(25
43

) 

ทว
ีป 

(25
44

) 

ไพ
ศา
ล 

(25
43

) 

มส
ธ 

(25
45

) 

รุจิ
ร (

25
45

) 

1. ศึกษารายละเอียด/รวบรวม
ขอมูลเก่ียวกับส่ิงที่ประเมิน 

     ü  ü    

2. ระบุผูตองการทราบผลการ
ประเมิน 

 ü     ü ü    

3. กําหนดวัตถุประสงคการ
ประเมิน ü ü  ü ü ü ü ü ü ü ü 

4. กําหนดรูปแบบ/ออกแบบ
การประเมิน 

  ü    ü ü ü ü  

5. กําหนดตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ีการ
ประเมิน 

 ü  ü ü ü   ü ü ü 

6. กําหนดกลุมผูใหขอมูล ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü 
7. กําหนดและพัฒนา
เคร่ืองมือการประเมิน ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü 

8. เก็บรวบรวมขอมูลและ
วิเคราะหขอมูล ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü 

9. รายงานผลการประเมิน ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü 
 

 จากตาราง 3 สามารถที่จะสรุปข้ันตอนการประเมนิหลักสูตรไดเปน 9 ข้ันตอน คือ  
 1. ศึกษารายละเอียด/รวบรวมขอมลูเกี่ยวกับส่ิงที่ประเมนิ 
 2. ระบผูุตองการทราบผลการประเมนิ 

3. กําหนดวัตถุประสงคของการประเมิน 
 4. กําหนดรูปแบบ/ออกแบบการประเมิน 
 5. กําหนดตัวชี้วัด/ตัวบงชีก้ารประเมนิ 
 6. กําหนดกลุมผูใหขอมลูการประเมิน 
 7. กําหนดและพัฒนาเคร่ืองมือที่ใชในการประเมิน 
 8. เกบ็รวบรวมขอมลูและวิเคราะหขอมูล 
 9. รายงานผลการประเมิน 
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 ซึ่งจากข้ันตอนของการประเมินหลักสูตรทั้ง 9 ข้ันตอนดังกลาวนี้ ผูวิจัยจะไดนํามาเปนกรอบใน
การประเมนิอภิมานงานวิจัยที่เกี่ยวกับการประเมนิหลักสูตร โดยผูวิจัยจะไดกําหนดตัวแปรทีใ่ชในการ
เก็บรวบรวมขอมลูภายใตกรอบข้ันตอนการประเมนิหลักสูตร จํานวน 24 ตัวแปร (รายละเอียดปรากฏ
ในบทที่ 3 วิธดีําเนนิการวิจยั) 
 

รูปแบบการประเมินหลักสูตร 
 ปจจบุันรูปแบบการประเมินหลักสูตรทีน่ักประเมนินิยมใชในการประเมนิหลักสูตรมอียูเปน
จํานวนมาก ซึ่งในแตละรูปแบบตางกม็แีนวคิดและข้ันตอนในการประเมนิหลักสูตรที่แตกตางกันไป 
ทั้งนี้ผูวิจยัขอนาํเสนอรูปแบบการประเมินหลักสูตรจํานวน 11 รูปแบบ กลาวคือ รูปแบบการประเมนิ
หลักสูตรของไทเลอร (Tyler) รูปแบบการประเมนิหลักสูตรของแฮมมอนด (Hammond) รูปแบบการ
ประเมินหลักสูตรของโพรวัส (Provus) รูปแบบการประเมนิหลักสูตรของโดยใชการเทคนิคการวิเคราะห
แบบปุยแซงค (Puissance) รูปแบบการประเมนิหลักสูตรของฟาย เดลตา แคปปา (Phi Delta Kappa) 
(ซิปโมเดล) รูปแบบการประเมนิหลักสูตรของโกว (Gow) รูปแบบการประเมินหลักสูตรของสเตก 
(Stake) รูปแบบการประเมนิหลักสูตรของสคริฟเวน (Scriven) รูปแบบการประเมินหลักสูตรของซเีอสอี 
(CSE) ของอัลคิน (Alkin) รูปแบบการประเมินหลักสูตรของครอนบาค (Cronbach) และรูปแบบการ
ประเมินหลักสูตรของเวลซ (Welch)  
 ทั้งนี้รูปแบบการประเมินหลักสูตรดังกลาว นักวิชาการดานการประเมนิ (สงัด อุทรานันท. 
2532; โชติ เพชรชื่น. 2536?; นิศา ชูโต. 2538; ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ. 2539; สมหวัง พิธิยานุวัฒน. 
2541; เยาวด ี วิบูลยศรี. 2542; ไพศาล หวังพานิช. 2543; มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2543; 
สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา. 2543; สุวิมล ติรกานันท. 2545; ศิริชัย กาญจนวาสี. 2546) 
สรุปแนวคิดของรูปแบบการประเมนิหลักสูตรไดออกเปน 3 กลุมใหญ ดังนี้ 
 กลุมแรกเปนรูปแบบการประเมินทีย่ดึจดุมุงหมายของหลักสูตรเปนหลัก (Goal-Based 
Model) ซึ่งเปนรูปแบบการประเมินทีย่ดึจดุมุงหมายหรือเปาหมายของหลักสูตรเปนหลัก คุณภาพหรือ
ความสําเร็จของหลักสูตรสามารถตรวจสอบไดจากผูเรียนวามคีุณลักษณะเปนไปตามจุดมุงหมายของ
หลักสูตรเพียงใด กลุมที่สอง เปนรูปแบบการประเมนิทีย่ดึเกณฑหรือมาตรฐานเปนหลัก (Criterion-
Based Model) เปนรูปแบบการประเมินทีเ่นนการตัดสินคุณคาของส่ิงที่ประเมนิเปนหลัก และกลุม
สุดทายเปนรูปแบบการประเมินที่ยดึความตองการตัดสินใจเปนหลัก (Decision-Based Model) เปน
รูปแบบการประเมินที่เนนการเสนอสารสนเทศทีเ่ปนประโยชนตอการตัดสินใจทางการบริหารเปนหลัก 
โดยในแตละรูปแบบ มีรายละเอียดดังตอไปนี ้
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กลุมท่ี 1 รูปแบบการประเมินท่ียดึจดุมุงหมายของหลกัสตูรเปนหลัก (Goal-Based Model) 
ประกอบดวยรูปแบบการประเมินหลักสูตร 2 รูปแบบ คือ รูปแบบการประเมินหลักสูตรของไทเลอร 
(Tyler) และ รูปแบบการประเมินหลักสูตรของแฮมมอนด (Hammond) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 

 1. รูปแบบการประเมนิหลกัสตูรของไทเลอร (Tyler)  
 รูปแบบการประเมินหลักสูตรของไทเลอร (Tyler) (โชต ิ เพชรชื่น. 2536?: 82-89; ใจทิพย  
เชื้อรัตนพงษ. 2539: 222-226; สมหวัง พิธิยานุวัฒน. 2541: 110-112; ธํารง บัวศรี. 2542: 332-334) 
เปนรูปแบบการประเมินที่ยึดจุดมุงหมายเปนหลัก (Goal Base) โดยเปนการเปรียบเทยีบวาพฤติกรรม
ของผูเรียนทีเ่ปล่ียนแปลงไปนั้นเปนไปตามจุดมุงหมายที่ไดตั้งไวหรือไม โดยการศึกษารายละเอียดของ
องคประกอบของกระบวนการจัดการศึกษา 3 สวน คือ จุดมุงหมายทางการศึกษา การจัดประสบการณ
การเรียนรู และการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน โดยที่องคประกอบทั้งสามสวนตางมคีวามสัมพนัธ
กัน โดยนิยมเรียกกนัวา “หวงวงกลมของไทเลอร” (Tyler Loop) ดังภาพ 
 
     จุดมุงหมาย 
 
 
  ประสบการณการเรียนรู   การตรวจสอบผลสัมฤทธิ ์
 

ภาพประกอบ 1 รูปแบบการประเมินผลของไทเลอร 
 

ที่มา: ใจทิพย เช้ือรัตนพงษ. (2539). การพัฒนาหลักสูตร : หลักการและแนวปฏิบัติ. หนา 223. ;และธํารง บัวศรี. 
(2542). ทฤษฎีหลักสูตร การออกแบบและพัฒนา. หนา 333. 
 

 ทั้งนี้ไทเลอรเชื่อวาจดุมุงหมายที่กาํหนดไวอยางชัดเจนรัดกมุและจาํเพาะเจาะจงจะเปน
แนวทางทีจ่ะชวยในการประเมนิผลในภายหลัง ตามแนวคิดของไทเลอรนัน้ พื้นฐานของการจัด
หลักสูตรคือผูจดัทําหลักสูตรจะตองสามารถวางจุดมุงหมายที่ชัดเจนวาตองการใหผูเรียนเปล่ียนหรือมี
พฤติกรรมเมื่อเรียนจบหลักสูตรแลวอยางไร และพยายามจดัประสบการณการสอนเพื่อชวยใหผูเรียน
เปล่ียนพฤตกิรรมไปตามที่ตองการ บทบาทของการประเมินหลักสูตรจึงอยูที่การดูผลผลิตของหลักสูตร
วาตรงตามจุดมุงหมายทีก่ําหนดหรือไม 
 ไทเลอรไดระบถุึงจดุมุงหมายของการประเมนิหลักสูตรไว 2 ประการ กลาวคือ ประการแรกเพื่อ
ตัดสินวาจดุมุงหมายของการศกึษาทีก่าํหนดไวในรูปของจดุมุงหมายเชงิพฤติกรรมนั้นประสบ
ความสําเร็จหรือไม สวนใดที่ประสบความสําเร็จกเ็กบ็ไวใช ส่ิงใดที่ไมประสบความสําเร็จกท็ําการ
ปรับปรุงแกไขหรือตัดทิ้ง ประการที่สองเพื่อเปนการประเมินความกาวหนาทางการศึกษาของกลุม
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ตัวอยางขนาดใหญใหสาธารณชนไดขอมูลที่นาเชื่อถือ ในอันทีจ่ะชวยใหเขาใจปญหาและความ
ตองการทางการศึกษา และเพื่อใชขอมลูนัน้เปนแนวทางในการที่จะปรับปรุงนโยบายทางการศึกษาที่
คนสวนใหญเหน็ดวยได ซึ่งไทเลอรมคีวามเห็นวาการประเมนิหลักสูตรนัน้เปนสวนหนึ่งของการเรียน
การสอน ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรควรจะไดประเมนิหลักสูตรในลักษณะทีเ่ปนการพัฒนาหรือเพื่อ
ประเมนิคณุคาของหลักสูตร ทั้งนี้ไทเลอรไดจัดลําดับข้ันตอนการเรียนการสอนและประเมนิผลออกเปน 
6 ข้ันตอน คือ 
 1. กําหนดจดุมุงหมายอยางกวางๆ โดยการวิเคราะหปจจัยตางๆ ในการกําหนดจุดมุงหมาย 
(Goal Sources) คือ นักเรียน สังคมและเนื้อหาสาระ สวนปจจัยที่กําหนดขอบเขตของจุดมุงหมาย 
(Goal Screens) คือ จิตวิทยาการเรียนรู และปรัชญาการศึกษา 
 2. กําหนดจดุประสงคเฉพาะหรือจุดประสงคเชงิพฤตกิรรมอยางชัดเจน ซึ่งจะเปนพฤติกรรมที่
ตองการวัดภายหลังจากการจัดประสบการณการเรียนรู 
 3. กําหนดเนื้อหาหรือประสบการณการเรียนรูเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งไว 
 4. เลือกวิธกีารเรียนการสอนทีเ่หมาะสมที่จะทําใหเนื้อหาหรือประสบการณที่วางไวประสบ
ความสําเร็จ 
 5. ประเมนิผลโดยการตัดสินดวยการวัดผลทางการศึกษาหรือการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
 6. ถาไมบรรลุจุดมุงหมายที่วางไวกจ็ะตองมกีารตัดสินใจที่จะยกเลิกหรือปรับปรุงหลักสูตรนั้น 
แตถาบรรลุจุดมุงหมายกอ็าจจะใชเปนขอมลูยอนกลับ (Feedback) เพื่อปรับปรุงการกําหนด
จุดมุงหมายใหสอดคลองกับสังคมทีเ่ปล่ียนแปลงหรือใชเปนขอมลูในการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร 
 

 2. รูปแบบการประเมนิหลกัสตูรของแฮมมอนด (Hammond)  
 โรเบอรต แฮมมอนด (Robert Hammond) (โชติ เพชรชื่น. 2536?: 90-104; ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ. 
2539: 226-231; สมหวัง พิธิยานุวัฒน. 2541: 116-121) มีแนวคิดในการประเมินหลักสูตรโดยมีสวน
ยึดจุดมุงหมายเปนหลักคลายกับไทเลอร แตแฮมมอนดไดเสนอแนวคดิที่ตางจากไทเลอร โดยระบุวา
การประเมนิผลควรประเมนิองคประกอบตางๆ ในรูปของปฏิสัมพันธ (Interaction) ของมิติตางๆ ที่อยู
ในสภาวะแวดลอมทางการศึกษาที่ประกอบดวย 3 มิติใหญๆ ซึ่งในแตละมติจิะประกอบดวยตัวแปร
สําคัญๆ หลายตัวแปร ความสําเร็จของหลักสูตรนัน้ข้ึนอยูกับปฏิสัมพนัธระหวางตัวแปรในมติติางๆ 
ไดแก มิติดานการสอน (Instructional Dimensions) มิติดานสถาบัน (Institution Dimensions) และ
มติิดานพฤตกิรรม (Behavioral Dimensions) ซึ่งรวมเรียกวาโครงสรางเพื่อการประเมิน มีรายละเอียด
ในแตละมติดิังตอไปนี ้



 28

 1. มิตดิานการสอน ประกอบดวยตัวแปรที่สําคญั 5 ตัวแปรคือ  
  1.1 การจัดชั้นเรียนและตารางสอน เปนเร่ืองของการจัดครูและนกัเรียนใหพบกนั 
และดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งการจัดในสวนนีจ้ะตองคํานงึถือเวลาและสถานที ่
(Time and Space) กลาวคือในเร่ืองเวลาหมายถงึการกาํหนดชวงเวลาสอนซึง่ตองคํานึงถึงธรรมชาติ
ของผูเรียนและลักษณะวิชาวาควรจะจดัวิชาใดกอนหลังในตารางสอน สวนสถานทีห่มายถงึลักษณะ
การแบงกลุมนกัเรียนและลักษณะการเล่ือนชัน้สูงข้ึนไป ซึ่งอาจจดัเปนระดับชั้นเรียงตามลําดบัความ
ยากงาย หรือการไมแบงชั้น หรือแบบผสมผสานทั้งสองแบบ 
  1.2 เน้ือหาวิชา หมายถึง เนื้อหาวิชาที่จะนาํมาจดัการเรียนการสอน ซึ่งประกอบดวย
โครงสรางของความรู ความคิดรวบยอด และวิธกีารแสวงหาความรูตามลักษณะเฉพาะของแตละวิชา 
การจัดลําดับเนื้อหาใหเหมาะสมกบัระดบัวุฒิภาวะของผูเรียนและชัน้เรียนแตละระดบั 
  1.3 วิธีการ หมายถึง หลักการเรียนรู การออกแบบกจิกรรมการเรียนการสอน รวมทั้ง
ปฏิสัมพนัธระหวางครูกบันกัเรียน นักเรียนกับนักเรียน หลักการเรียนรูควรคํานึงถึงองคประกอบ 4 
ประการ คือ การใหผูเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรม การใหขอมลูยอนกลับทันท ีการใหผูเรียนไดรับ
ประสบการณแหงความสําเร็จ และการแบงและจดัลําดับข้ันตอนการเรียนรูทีละนอย 
  1.4 สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ หมายถึง สถานที ่อุปกรณ เคร่ืองมือและอุปกรณ
พิเศษ หองปฏิบัติการ วัสดุส้ินเปลืองตางๆ รวมถงึส่ิงที่มผีลตอการใชหลักสูตรและการสอนดานอ่ืนๆ  
  1.5 งบประมาณ หรือคาใชจาย หมายถึง เงินทีใ่ชเพือ่อํานวยความสะดวก การ
จัดการเรียนการสอน การซอมแซม เงนิเดือนครู คาจางบุคลากรทีจ่ะทาํใหงานการใชหลักสูตรประสบ
ความสําเร็จ 
 2. มิตดิานสถาบัน ประกอบดวยตัวแปรที่ควรคํานึงถึงในการประเมินหลักสูตร 6 ตัวแปร คือ 
  2.1 นักเรียน มีองคประกอบที่ตองคํานึงถึงในการประเมนิหลักสูตร ไดแก อายุ เพศ 
ระดับชั้นที่กาํลังศกึษา ความสนใจ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สุขภาพกายและสุขภาพจิต ภูมิหลังทาง
ครอบครัว ภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคม ความเกีย่วของกับนวัตกรรม  
  2.2 ครู มอีงคประกอบทีต่องคํานึงถึงในการประเมนิหลักสูตร ไดแก 1) ขอมูลสวน
บุคคล ประกอบดวย อายุ เพศ เชื้อชาต ิ ศาสนา สุขภาพกาย บุคลิกภาพ 2) ขอมูลทางการศึกษา 
ประกอบดวย วิชาเอก วิชาโทในการศึกษาระดบัตางๆ วุฒิสูงสุดทางการศกึษา ประสบการณทางการ
สอน ประสบการณดานอ่ืนๆ 3) ขอมูลดานสภาวะแวดลอม เงินเดือน สมาชิกชมรมวิชาชีพ ฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม กิจกรรมที่ทําเวลาวาง นิสัยทางการอาน 4) ขอมูลเกี่ยวกับการมีสวนรวมใน
โปรแกรมการเรียน เชน การฝกอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกบัการใชหลักสูตรในชวงเวลา 1-3 ป 
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  2.3 ผูบริหาร มอีงคประกอบที่ตองคํานงึถึงในการประเมนิหลักสูตร ไดแก อายุ เพศ 
วุฒิสูงสุดทางการศึกษา ประสบการณทางการบริหาร เงนิเดือน ลักษณะทางบคุลิกภาพ การฝกอบรม
เพิ่มเตมิเกีย่วกับการใชหลักสูตรในชวงระยะเวลา 1-3 ป ความพงึพอใจในการปฏิบัตงิานดานวิชาการ 
  2.4 ผูเชี่ยวชาญ มอีงคประกอบทีต่องคํานึงถงึในการประเมนิหลักสูตร ไดแก อายุ 
เพศ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ลักษณะของการใหคําปรึกษาหรือชวยเหลือ ลักษณะทางบุคลิกภาพ 
ความพงึพอใจในการปฏิบตัิงาน 
  2.5 ครอบครัว มอีงคประกอบที่ตองคํานงึถึงในการประเมนิหลักสูตร ไดแก 
สถานภาพการสมรส ขนาดของครอบครัว รายได สถานที่อยู การศึกษา การเปนสมาชกิของสมาคม 
การโยกยาย จํานวนลูกที่อยูในโรงเรียนนี ้จํานวนญาติที่อยูรวมโรงเรียน 
  2.6 ชุมชน มอีงคประกอบที่ตองคํานึงถึงในการประเมนิหลักสูตร ไดแก สภาพชุมชน 
จํานวนประชากร การกระจายของอายุของประชากร ความเชื่อ (คานิยม ประเพณ ี ศาสนา) ลักษณะ
ทางเศรษฐกจิ สภาพการใหบริการทางสุขภาพอนามัย การรับนวัตกรรมเทคโนโลย ี
 3. มิตดิานพฤติกรรม มีองคประกอบของพฤติกรรม 3 ดาน คือ พฤติกรรมดานพทุธพิสัิย 
(Cognitive Domain) พฤติกรรมดานจิตพิสัย (Affective Domain) และพฤติกรรมดานทกัษะพสัิย 
(Psychomotor Domain) โดยที่พทุธพิสัิย หมายถงึ การเรียนรูเนื้อหาวิชาการ และการเรียนรูวิชาการ
ตางๆ จิตพิสัย หมายถงึ การอบรมส่ังสอนใหคนเปนคนด ีมแีนวความประพฤตทิีถ่กูตอง มีความสนใจ 
คานิยมทีเ่หมาะสม และทักษะพิสัย หมายถึง การเรียนรูทีเ่นนในทางดานการทาํงาน ดานการใชทักษะ
ทางกลามเนื้อและการปฏิบัติตางๆ 

ข้ันตอนการประเมินหลักสูตรของแฮมมอนด ประกอบดวย 6 ข้ันตอน คือ 
1. กําหนดส่ิงที่ตองการประเมนิ ควรจะเร่ิมตนที่วิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตร เชน ภาษาไทย 

คณิตศาสตร และจาํกัดระดับชั้นเรียนทีจ่ะทาํการประเมิน 
2. กําหนดตัวแปรในมติิการสอนและมติิสถาบนัใหชัดเจน 
3. กําหนดจุดประสงคเชงิพฤติกรรม โดยระบุถึง 
 3.1. พฤติกรรมของนกัเรียนที่แสดงวาประสบความสําเร็จตามจดุประสงคที่กาํหนด 
 3.2 เงื่อนไขของพฤติกรรมที่เกิดข้ึน 
 3.3 เกณฑของพฤติกรรมที่บอกใหรูวา นักเรียนประสบความสําเร็จตามจุดประสงค

มากนอยเพยีงใด 
4. ประเมินพฤติกรรมที่ระบไุวในจดุประสงค ผลทีไ่ดจากการประเมินจะเปนตัวกําหนด

พจิารณาหลักสูตรที่ดําเนนิการใชอยูเพื่อตดัสิน รวมทั้งการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหลักสูตร 
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5. วิเคราะหผลภายในองคประกอบและความสัมพนัธระหวางองคประกอบตางๆ เพื่อใหได
ขอสรุปเกี่ยวกบัพฤตกิรรมแทจริงที่เกิดข้ึน ซึ่งจะเปนผลสะทอนกลับไปสูพฤติกรรมที่ตั้งจดุประสงคไว 
และเปนการตัดสินวาหลักสูตรนัน้มปีระสิทธภิาพเพยีงใด 

6. พจิารณาส่ิงที่ควรเปลี่ยนแปลงปรับปรุง 
 

กลุมท่ี 2 รูปแบบการประเมินท่ียดึเกณฑหรือมาตรฐานเปนหลัก (Criterion-Based Model) 
ประกอบดวยรูปแบบการประเมินหลักสูตร 5 รูปแบบ คือ รูปแบบการประเมินหลักสูตรของสเตก 
(Stake) รูปแบบการประเมินหลักสูตรของสคริฟเวน (Scriven) รูปแบบการประเมินหลักสูตรของ 
ครอนบาค (Cronbach) รูปแบบการประเมินหลักสูตรของเวลซ (Welch) และ รูปแบบการประเมนิ
หลักสูตรโดยใชเทคนคิการวิเคราะหแบบปยุแซงค (Puissance) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 

 3. รูปแบบการประเมนิหลกัสตูรของสเตก (Stake)  
 รูปแบบการประเมินหลักสูตรของสเตก (Stake) (โชติ เพชรชื่น. 2536?:47-58; ใจทิพย  
เชื้อรัตนพงษ. 2539: 232-236) จัดวาเปนรูปแบบการประเมินหลักสูตรทีย่ดึเกณฑเปนหลัก โดยที่สเตก
ใหความหมายของการประเมนิหลักสูตรวาเปนการบรรยายและตัดสินคณุคาของหลักสูตร ซึ่งเนนเร่ือง
การบรรยายส่ิงทีจ่ะถกูประเมนิโดยอาศัยผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิในการตดัสินคณุคา ซึ่งตาม
ความเห็นของสเตก (Stake) ที่ระบวุาการประเมินควรเกบ็รวบรวมขอมลูจากหลายๆ แหลง และดวย
วิธีการหลายๆ วิธ ีไมวาจุดมุงหมายของการประเมินนั้นจะเพื่อบรรยายหรือเพื่อตัดสินอยางใดอยางหนึ่ง
ก็ตาม กระบวนการประเมินนั้นมีองคประกอบสําคัญอยู 3 ดาน คือ ส่ิงที่มีอยูกอนหรือปจจัยเบื้องตน 
(Antecedents) กระบวนการเรียนการสอน (Transactions) และผลผลิต (Outcomes) โดยมี
รายละเอียดของแตละองคประกอบดังตอไปนี ้
 1. สิ่งท่ีมีอยูกอนหรือปจจยัเบื้องตน (Antecedents) หมายถึง ส่ิงตางๆ ที่เอ้ือใหเกิดผลจาก
หลักสูตรและเปนส่ิงที่มอียูกอนการใชหลักสูตรอยูแลว ประกอบดวย 7 หัวขอ คือ บุคลิกและนิสัยของ
นักเรียน บคุลิกและนิสัยของครู เนื้อหาในหลักสูตร วัสดุอุปกรณการเรียนการสอน อาคารสถานที ่การ
จัดโรงเรียน และลักษณะของชุมชน 
 2. กระบวนการเรียนการสอน (Transactions) หมายถึงปฏิสัมพันธตางๆ ที่เกดิข้ึนระหวาง
ครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน ครูกับผูปกครอง ฯลฯ เปนข้ันของการใชหลักสูตร ซึ่งประกอบดวย 5 
หัวขอ คือ การส่ือสาร การจัดแบงเวลา การลําดับเหตกุารณ การใหกําลังใจ และบรรยากาศของ
ส่ิงแวดลอม 
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 3. ผลผลิต (Outcomes) หมายถงึส่ิงทีเ่กิดข้ึนจากการใชหลักสูตร ประกอบดวย 5 หัวขอคือ 
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน เจตคติของนักเรียน ทักษะของนกัเรียน ผลที่เกิดข้ึนกบัครู และผลที่เกิดข้ึนกับ
สถาบัน 
 ทั้งนี้กอนที่ผูประเมินจะประเมินองคประกอบตางๆ ของทัง้ 3 ดาน ผูประเมินจะตองตั้งผลที่
คาดหวังเอาไวกอน แลวสังเกตหรือทดสอบผลที่เกดิข้ึนจริง จากนั้นจึงใชมาตรฐานซึ่งไดแกเกณฑตางๆ 
ที่ผูเชีย่วชาญเชื่อวาควรจะใชเปนแนวทางนําไปสูการตัดสิน ดังนั้นรูปแบบการประเมนิหลักสูตรของ 
สเตก (Stake) จึงอาจแสดงใหเหน็ไดชัดเจนดังนี ้
 

ตาราง 4 ตารางการประเมินหลักสูตรของสเตก (Stake) 
 

ขอมูลที่ใชในการประเมินหลักสูตร เกณฑในการวิเคราะห 
หลักสูตร ผลที่คาดหวัง ผลที่เกิดข้ึน เกณฑมาตรฐาน การตัดสินของ

บุคคลตางๆ 
ก. ส่ิงที่มีมากอน 
1. บุคลิกและนิสัยของนักเรียน 
2. บุคลิกและนิสัยของครู 
ฯลฯ 

    

ข. กระบวนการเรียนการสอน 
1. การส่ือสาร 
2. การจัดแบงเวลา 
ฯลฯ 

    

ค. ผลผลิต 
1. ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
2. เจตคติของนกัเรียน 
ฯลฯ 

    

ที่มา : ใจทิพย เช้ือรัตนพงษ. (2539). การพัฒนาหลักสูตร: หลักการและแนวปฏิบัติ. หนา 234. 
 

 จากรูปแบบการประเมนิหลักสูตรของสเตก (Stake) จะเหน็วานอกจากจะพจิารณาขอมลูทั้ง 3 
ดานแลว ผูประเมนิยงัตองเกบ็ขอมลูดังกลาวเปน 2 สวน คือ สวนที่เปนการบรรยายและสวนที่เปนการ
ตัดสินคุณคา ดังตอไปนี ้
 1. สวนท่ีเปนการบรรยายหรือท่ีเรียกวา “ขอมูลเชงิบรรยาย” (Descriptive Data) 
ประกอบดวยขอมูล 2 ชนิดคือ 
  1.1 ขอมลูที่อธบิายส่ิงทีค่าดหวังของหลักสูตรเกี่ยวกับส่ิงทีม่มีากอน กระบวนการเรียน
การสอน และผลผลิตของหลักสูตร 
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  1.2 ขอมลูที่อธบิายส่ิงที่เกดิข้ึนจากการปฏิบัตจิริงซึง่สังเกตไดหรือทดสอบไดเกี่ยวกบั
ส่ิงที่มีมากอน กระบวนการเรียนการสอน และผลผลิตของหลักสูตร 
 ผูประเมินจะตองอธิบายความสัมพันธ (Congruence) ระหวางส่ิงที่มอียูกอนหรือปจจัยเบื้องตน 
(Antecedents) กระบวนการเรียนการสอน (Transactions) และผลผลิต (Outcomes) ของหลักสูตร 
และศึกษาความสอดคลอง (Contingency) ระหวางส่ิงที่คาดหวังกบัส่ิงทีเ่กิดข้ึนจริงของส่ิงที่มมีากอน 
กระบวนการเรียนการสอน และผลผลิตของหลักสูตรเพื่อจะไดทราบวาส่ิงที่คาดหวังจะใหเปนไดนัน้
เกิดข้ึนจริงหรือไม  
 2. สวนท่ีเปนการพิจารณาตดัสนิคุณคาของหลกัสตูรหรือท่ีเรียกวา “ขอมูลเชงิตดัสนิ” 
(Judgmental Data) ประกอบดวยขอมูล 2 ชนิดคือ 
  2.1 ขอมูลที่เปนเกณฑมาตรฐาน (Standards) ซึ่งเปนแนวความคิดที่ผูเชี่ยวชาญ
ตางๆ เชน ครู ผูบริหาร นักเรียน ผูปกครอง ฯลฯ เชื่อวาควรจะใช 
  2.2 ขอมลูที่เปนการตัดสินของบุคคลตางๆ ซึ่งเปนความรูสึกนึกคิดตัดสินคุณภาพและ
ความเหมาะสมของบุคคลตางๆ  
 ผูประเมนิจะตองตัดสินคุณคาของหลักสูตรโดยใชขอมลูที่เปนเกณฑมาตรฐานและขอมลูทีเ่ปน
การตัดสินของบุคคลตางๆ มาประกอบการพจิารณาตัดสินวาหลักสูตรมสีวนใดดีและสวนใดไมด ี
 

 4. รูปแบบการประเมนิหลกัสตูรของสคริฟเวน (Scriven)  
 สคริฟเวน (Scriven) (ใจทพิย เชื้อรัตนพงษ. 2539: 231-232) เปนผูคนคิดการประเมินผลโดย
ไมยึดเปาหมาย โดยสคริฟเวนไมเหน็ดวยกับการประเมนิที่คํานึงถึงแตจุดประสงคทีต่ั้งไวกอน เพราะจะ
กอใหเกดิความลําเอียงในการประเมนิวาจะตองตรวจสอบใหตรงกบัจดุประสงคใหไดเทานัน้ ซึ่งจะทํา
ใหการประเมินในส่ิงที่เกิดข้ึนจริงไมไดครบถวนแนนอน สคริฟเวนไดเสนอวาในการประเมนินัน้ ผูที่ทํา
การประเมนิควรประเมนิผลส่ิงทีเ่กิดข้ึนจริงๆ และจะสังเกตพฤติกรรมและสภาพการณ รวมทั้งผลตางๆ 
ที่ไดรับ ผูประเมนิจะมคีวามเปนอิสระในการเกบ็ขอมลูทุกชนิดที่มคีวามเกี่ยวของกับส่ิงที่สังเกตได และ
ขอมลูที่ไดจากการสังเกตมกัเปนขอมลูในลักษณะเชงิคณุภาพ ซึ่งอาจไดขอคนพบตางๆ มากมาย 
นอกเหนือจากการไดขอคนพบเพยีงวาหลักสูตรไดบรรลุจดุประสงคหรือไมอยางไร เชน อาจไดคําตอบ
วาหลักสูตรที่ประเมินนั้นคุมคากับการลงทุนหรือไม ฯลฯ 
 จุดเดนสําคัญของแบบประเมนิผลโดยไมยดึเปาหมายของสคริฟเวนคือ เปนการประเมนิผล
ทั้งหมดที่เกิดข้ึนจากหลักสูตรทั้งที่คาดหวังและไมคาดหวังไว เปนการขยายแนวคิดของไทเลอร (Tyler) 
แตสคริฟเวนกม็ไิดเสนอแนะอะไรเกี่ยวกบัวิธกีารประเมินองคประกอบตางๆ ของหลักสูตรวาเปน
อยางไร จึงเปนเพียงแตการเสนอรูปแบบรวมๆ ของการประเมนิผลตามทัศนะของสคริฟเวนเทานัน้ 
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 5. รูปแบบการประเมินหลกัสตูรของครอนบาค (Cronbach)  
 ครอนบาค (Cronbach) (โชติ เพชรชื่น. 2536?: 24-30) มีความคิดเห็นวาการปรับปรุง
การศึกษาควรมุงมาทีห่ลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรก็ควรนําผลจากการประเมนิมาใช ครอนบาค
จึงใหนิยามคําวา “การประเมิน” วาหมายถึง การเก็บรวบรวมและใชขอสนเทศเพื่อตัดสินใจเกีย่วกับ
หลักสูตรการศกึษา ซึ่งหลักสูตรการศกึษาทีก่ลาวมานี้กค็อืกิจกรรมการเรียนการสอนหรือประสบการณ
ของนักเรียน วัสดุอุปกรณการสอน ฯลฯ การประเมนิทีใ่ชกันโดยทั่วไปมกัใชวิธกีารสอบ และเอาผลการ
สอบของนักเรียนแตละคนมาพิจารณา ซึ่งวิธีการดังกลาวนี้ยงัไมเหมาะสมทีจ่ะใชเพื่อปรับปรุงหลักสูตร 
สวนการประเมนิผลทีเ่หมาะสมนั้นมกีจิกรรมตางๆ มากมาย ในแตละเร่ืองแตละสถานการณมี
หลักเกณฑยืดหยุนตามแตละสถานการณ ไมตายตัว สวนกจิกรรมใดจะเหมาะสมหรือไมนัน้  
นักประเมนิจะเปนผูพจิารณา ทั้งนี้ก็เพื่อใหไดขอมลูมาใชเพื่อพจิารณาตัดสินซึ่งมดีวยกนัหลายอยาง 
 ครอนบาค (Cronbach) เสนอวาการประเมนิทีจ่ะนาํไปสูการตัดสินนั้นม ี3 กรณ ีคือ 
 1. การปรับปรุงหลักสูตรรายวิชา การประเมนิจะชวยตัดสินวา วัสดุ อุปกรณการสอน และ
วิธกีารสอนที่ใชอยูเปนที่พงึพอใจแลวหรือยัง มีสวนใดบางที่ควรปรับปรุงแกไข 
 2. การพิจารณาตัวบุคคล การประเมนิจะชวยตัดสินวา จะวางแผนการสอนอยางไร จึงจะ
สอดคลองกับความตองการดานตางๆ ของนักเรียน จะทาํการคัดเลือกหรือจัดกลุมนกัเรียนดวย
คุณลักษณะอะไร จึงจะทําใหนักเรียนไดเขาใจสวนทีด่ีและขอบกพรองของตนเอง 
 3. การจัดระบบการบริหาร การประเมนิจะชวยตัดสินวา ควรจัดระบบหรือวิธกีารบริหารให
เหมาะสมไดอยางไร เชน จะจัดระบบภายในโรงเรียนอยางไรจึงจะด ีหรือทําอยางไรครูจึงจะเปนครูที่ด ี
 ทั้งนี้ครอนบาคไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการประเมนิหลักสูตรไว 4 วิธ ี กลาวคือ การศึกษา
กระบวนการ การวัดความสามารถของนักเรียน การวัดเจตคติของนักเรียน และการติดตามผล โดยแต
ละวิธีมีรายละเอียดดังนี ้
 1. การศกึษากระบวนการ (Process Studies) เปนการศึกษาปรากฏการณที่เกิดข้ึน ศึกษา
ข้ันตอนตางๆ ในระหวางการดําเนินการเรียนการสอน และมีจุดเนนที่การปฏิบัติงานของครู การที่จะ
ทราบวาครูปฏิบัติงานอยางไรนัน้ ขอมูลที่ไดจากนักเรียนจะดีกวาขอมูลที่ไดจากครู เชน วิธีการสอนที่
ครูใช เวลาที่กําหนดและปริมาณเนื้อหาที่ไดสอนในแตละหัวขอ ความยากงายของแตละหัวขอหรือเร่ือง
ที่สอน ฯลฯ ขอมูลตางๆ เหลานีม้คีุณคาตอการปรับปรุงหลักสูตรและการปรับปรุงการเรียนการสอน 
 2. การวดัความสามารถของนักเรียน (Proficiency Measurement) มวิีธกีารและเทคนคิ
การวัดหลายวิธ ี โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชแบบทดสอบมาตรฐานสําหรับวัด ซึ่งนับวามปีระโยชนมาก
สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร แตการจัดคําถามสําหรับสอบนักเรียนแตละกลุมควรจัดใหแตกตางกนั 
เชน กลุมหนึง่ใหตอบ 50 ขอ อีกกลุมใหตอบอีก 50 ขอ ฯลฯ ลักษณะนีจ้ะทาํใหไดขอมลูทีก่วางขวางข้ึน 
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สวนแบบทดสอบความเรียงหรือแบบปลายเปด ก็อาจนํามาใชวัดความสามารถบางอยางของนักเรียน
ไดดี ถึงแมวาการตรวจใหคะแนนคอนขางยากลําบากกต็าม 
 ในเร่ืองของการวัดความสามารถของนักเรียนนี ้ ครอนบาคไดใหความสําคญัแกคะแนนของแต
ละขอมากกวาคะแนนรวม ทั้งนีเ้พราะคาํถามแตละขอนัน้ ถามในเนื้อหาตางๆ อันเปนสวนของหลักสูตร 
จากแนวคิดนี ้ การวัดความสามารถของนักเรียนสามารถทําการวัดไดตลอดเวลา เชน อาจวัดแตละ
บทเรียน เปนตน และการวัดแตละบทเรียนก็สามารถวัดไดหลายลักษณะหลายรายการ การวัด
ความสามารถของนักเรียนควรวัดทกุๆ ดานที่คิดวาม ี ไมควรจํากัดเฉพาะภายในขอบเขตของ
วัตถุประสงคของหลักสูตรเทานั้น 
 3. การวดัเจตคต ิ (Attitude Measurement) เจตคติหมายถึงความเชื่อ เจตคติเปนสวนหนึ่ง
ของการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนหรือการศึกษา ซึ่งถอืวามคีวามสําคัญ นักเรียนที่มีเจตคติที่ดีตอ
วิชาที่เรียน นักเรียนกจ็ะมคีวามสนใจและอยากเรียนวิชานัน้ๆ 
 การวัดเจตคติมีวิธีการวัดหลายวิธ ี เชน การสัมภาษณ การใชแบบสอบถาม ฯลฯ คําถามที่ใช
เพื่อวัดเจตคตเิปนคําถามที่ถามตรงๆ หรือถามทางออมก็ได ความสําคัญอยูที่วาคําตอบที่ไดมีความ
นาเชื่อถือมากนอยเพียงใด สําหรับแบบสอบถามถาหากคาํถามที่ใชถามเปนการถามตรงๆ คําถามที่ได
อาจบิดเบือนไปจากความเปนจริงไดมาก และถาหากผูตอบมีจุดมุงหมายใดจดุมุงหมายหนึ่งเปนการ
เฉพาะหรือมผีลประโยชนเกี่ยวของดวยแลว ก็จะยิ่งมีความบิดเบือนมากข้ึน ซึ่งวิธกีารแกปญหาก็อาจ
กระทาํโดยการพจิารณาผลเฉล่ียของกลุมทีต่อบและตีความหมาย แทนทีจ่ะพจิารณาคําตอบของแตละ
บุคคล 
 4. การติดตามผล (Follow-up Studies) เปนวิธกีารหนึ่งของการศึกษาผลของการศึกษา 
วิธีการนี้ใชเวลาคอนขางยาวนานกวาวิธีการอ่ืน เพราะตองรอคอยใหนกัเรียนเรียนจบหลักสูตรหรือ
รายวิชาเสียกอน เนื่องจากการติดตามผลผูสําเร็จการศกึษาจะตองใชเวลานาน ดังนั้นการนําผลจาก
การวิเคราะหมาติดตามปรับปรุงหลักสูตรจึงเปนไปอยางลาชาไมทันกบัเหตุการณแวดลอมทีก่าํลัง
เปล่ียนแปลงไป 
 การติดตามผลแตกตางจากการประเมนิโดยทั่วๆ ไปก็คือ ควรจะดูผลของหลักสูตรหรือรายวิชา
นั้นในภาพรวมมากกวาทีจ่ะเปรียบเทยีบหลักสูตรหรือรายวิชาตางๆ ระหวางกัน แตการดูผลของ
หลักสูตรโดยภาพรวมนัน้ถาไมมกีารเปรียบเทียบผลที่ไดจากหลักสูตรกบัขอมลูพื้นฐานบางอยางแลวก็
จะใหประโยชนทีน่อย ในเร่ืองของการติดตามผลนั้นขอมลูจากกลุมควบคุมกม็คีวามสําคญัควรนํามาใช
เปรียบเทยีบกบักลุมทดลอง 
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 6. รูปแบบการประเมนิหลกัสตูรของเวลซ (Welch)  
 การประเมินหลักสูตรของเวลซ (Welch) (อนันทศิลป รุจิเรข; สุทัศน ลักษณะวิลาส; และประอร 
สุนทรวิภาต. 2537:227-233; สมหวัง พิธิยานุวัฒน. 2541: 183-185) มุงจะหาขอมลูเพื่อใชในการ
ตัดสินใจส่ังการ โดยในการประเมนิทกุคร้ังจะตองตอบคําถาม 3 ขอ กลาวคือ  

1. ทําไมตองประเมนิ หรือประเมนิทําไม จากการตอบคําถามนี ้ จะทาํใหผูประเมนิทราบถึง
ความสําคัญของปญหาที่จะตองประเมนิวา การประเมนิในคร้ังนั้นเปนการประเมนิผลความกาวหนา 
(Formative Evaluation) การประเมนิผลสรุปรวม (Summative Evaluation) หรือการประเมินเพื่อ
บริหาร (Administrative Evaluation) 

2. ประเมนิอะไร จากการตอบคําถามนี ้จะทาํใหผูประเมนิทราบวัตถุประสงคของการประเมนิ 
3. ประเมินอยางไร จากการตอบคําถามนี ้ ผูประเมนิจะไดทราบถึงวิธกีารและข้ันตอนของการ

ประเมิน 
 เวลซไดเสนอข้ันตอนที่สําคัญเฉพาะของการประเมิน (Evaluation) ไว 3 ข้ันตอนดังนี ้
 

ตาราง 5 ขั้นตอนของการประเมินตามแนวของเวลซ (Welch) 
 

ข้ันตอนที่ 1 เก็บรวบรวมขอมูล ข้ันตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูล ข้ันตอนที่ 3 การรายงานผล 
แบบจําลอง การลงรหัส ขอเขียน 
เทคนิค การวิเคราะห ปากเปลา 

การจัดการ การสังเคราะห การติดตามผล 
 

ขั้นตอนท่ี 1 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 แบบจําลอง การที่จะทาํการประเมนิส่ิงใดก็ตามจะตองมกีารกําหนดกรอบความคิดหรือ
แนวทางการประเมินกอน เพราะจะไดมรูีปแบบหรือแนวทางในการประเมนิ กรอบแนวคิดนีเ้รียกวา 
แบบจําลอง (Model) ในการประเมนิผลเร่ืองเดยีวกันดวยบคุคลคนละชุดกนั ก็อาจจะมกีาร
ตีความหมายที่แตกตางกนัได ดวยเหตุนีก้ารวางแผนการประเมนิจึงเปนกลวิธทีี่สําคัญ เหตุผลและการ
สรางแบบจําลองสําหรับนักประเมินที่ตองคํานึงถึงองคประกอบตางๆ ส่ิงที่สําคัญที่สุดก็คือ ควรทําการ
วางแผนศึกษาข้ันนํา การวางแผนนีจ้ะเนนใหเห็นวากอนการประเมนิจะตองทําอะไรบาง  
 เทคนิค นักประเมนิผลใชเทคนิคการรวบรวมขอมูลที่จะประเมิน โดยใชเทคนิคการวัดผล ซึ่งใน
ระยะเวลาที่ผานมาไดมกีารพัฒนาเคร่ืองมอืวัดความรูความเขาใจ ความรูสึก และพฤติกรรม ตอมามี
การใชเคร่ืองมอืวัดเจตคต ิ ความคิดเห็น ความสนใจ คุณคาและส่ิงแวดลอม เคร่ืองมือดังกลาวนัก
ประเมินหลักสูตรนํามาใชกันมาก ตําราการวัดผลเปนเคร่ืองมอืสําคัญสําหรับนักประเมนิ การวัดผลเปน
เทคนิครากฐานหลักของการประเมนิ นักประเมนิจะตองมคีวามรูอยางดีในการใชเทคนิคการวัดผล 
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รวบรวมขอมลูเพื่อทาํการจัดกระทาํเปนสารนเิทศตอไป เทคนิคที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เชน การ
สังเกต การสัมภาษณ การใชแบบสอบถาม เปนตน 
 การจดัการ นักประเมินผลจะตองมีการจัดเตรียมการดานเวลา ตัวบุคคลและการเงินสําหรับ
การประเมิน นักประเมินอาจจะใชการจัดการดวยเทคนิค PERT (Program Evaluation and Review 
Technique) เปนวิธกีารที่ใชในการวางแผนโดยเฉพาะทางการวิจัยและพัฒนาโครงการ และอีกรูปแบบ
หนึ่งคือ PPBS (Program Planning Budget System) นกัประเมนิสามารถใชเทคนิคนี้ในการจดัขอมลู
ดานคาใชจาย งบประมาณที่จะใชในการประเมนิ 
 ขั้นตอนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูล 
 หลังจากที่ไดมีการสรางแบบจําลอง ใชเทคนคิตางๆ และมีการจัดเก็บขอมูลแลว ตอมาก็ถึง
ข้ันตอนของการจัดกระทําขอมูล ดังนี้ 
 การลงรหัส เปนการแปลงขอมลูดิบที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมลูใหอยูในรูปของรหัสที่เปน
ตัวเลข เปนลักษณะของขอมูลแบบใหมที่มีระบบซึ่งจะใหความสะดวกสําหรับการประมวลผลดวย
เคร่ืองคอมพิวเตอร 
 การวเิคราะห การวิเคราะหขอมลูทําไดหลายรูปแบบ โดยทั่วไปจะประยกุตวิธกีารทางสถิติมา
ใช เชน การวิเคราะหขอสอบ (Item Analysis) คาเฉล่ีย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) การวิเคราะหแจกแจงความถี ่ (Frequency Distribution) การวิเคราะหคาสหสัมพันธ 
(Correlation) การใชสถิตทิดสอบท ี (t-test) การใชสถติทิดสอบซ ี (Z-test) เปนตน ในการประเมนิ
บางคร้ัง จะมีตัวแปรหลายตัว ก็ควรจะใชการวิเคราะหตัวแปรพหุคูณ (Multivariate Technique) การ
วิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) เปนตน 
 การสังเคราะห หลังจากที่ไดทําการวิเคราะหขอมูลแลว นําผลของการวิเคราะหมาเรียบเรียง
ใหมใหไดใจความ รวบรวมประเดน็สําคญัๆ เพื่อประมวลเปนสารสนเทศ 
 ขั้นตอนท่ี 3 การรายงานผล 
 เปนการเสนอผลการจัดกระทํากับขอมูลใหเปนสารสนเทศ ส่ิงสําคัญทีน่กัประเมนิตองทําใน
ข้ันตอนนี้คือ การรายงานผลการประเมนิ ในรูปของสารสนเทศแกผูบริหาร หัวหนาโครงการหรือผูที่
ตัดสินใจ สารสนเทศทีเ่สนอควรมีลักษณะกะทดัรัด ส้ัน ไดใจความสําคญั อานงาย ส่ือไดรวดเร็ว การ
รายงานผลทีเ่ปนสารสนเทศ อาจทําไดโดยการเขียนเปนขอความหรือทําดวยวาจา การรายงานดวย
การเขียนจะเปนหลักเปนฐานดกีวาพดู สวนการรายงานดวยวาจาก็มกีารแลกเปลีย่นความคิดเหน็กนั
ได อาจจะเขาใจไดงายและรวดเร็ว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกนัได แตจะไมมีหลักฐาน
เปนลายลักษณอักษร อาจจะทาํใหลืมได ดังนั้นการรายงานสารสนเทศที่ไดอาจทําไดทั้งสองรูปแบบ
ควบคูกันไปก็ได 
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 นอกจากนีเ้วลซยังไดเสนอแนะข้ันตอนของการติดตามผลของการประเมินผลไวดวย ซึ่งจะทํา
ใหทราบถงึความกาวหนาของการนําผลการประเมินไปใชวา นําไปใชจริงมากนอยเพยีงใด หรือไมได
นําไปใชเลย 
 

 7. รูปแบบการประเมนิหลกัสตูรโดยใชเทคนิคการวเิคราะหแบบปยุแซงค (Puissance 
Analysis Technique)  
 วิธีการวิเคราะหแบบปุยแซงค (Puissance Analysis Technique) (ใจทพิย เชื้อรัตนพงษ.  
2539: 209-222) เปนวิธกีารประเมินเอกสารหลักสูตรรูปแบบหนึ่งที่วิเคราะหองคประกอบ 3 สวนของ
หลักสูตร คือ จุดประสงค กิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนการสอน โดยใช
ตารางวิเคราะหปยุแซงค แลวใชสูตรของปุยแซงคในการคิดคํานวณ เมื่อไดตัวเลขหรือผลจากการ
คํานวณกน็าํมาเทยีบกบัเกณฑที่ตั้งไวเพื่อตัดสินคุณภาพของหลักสูตรวาอยูในระดับใด 
 เฮนรี วอลเบสเซอร (Henry Walbesser) ไดนําแนวคดิของไทเลอรที่เกี่ยวกับองคประกอบ
สําคัญในการสรางหลักสูตรซึ่งม ี 3 สวนที่สัมพนัธกนั คือ จุดประสงค ประสบการณการเรียนรู และการ
ประเมินผลการเรียนรู โดยนําองคประกอบทั้ง 3 สวนมาวิเคราะหโดยใชตารางวิเคราะหปุยแซงค (The 
Puissance Analysis Matrix) และนําหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับรูปแบบการเรียนรูของกาเย 
(Gagne’) มาสรางเปนตารางวิเคราะหปุยแซงค 
 กาเยไดเสนอรูปแบบการเรียนรู 8 ประเภท แตไดรับการดัดแปลงเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
เพียง 6 ประเภท คือ 1) ความรูแบบลูกโซ 2) ความรูแบบเชื่อมโยงโดยใชคําพูด 3) ความรูแบบ
ผสมผสาน 4) ความรูแบบแนวคิด 5) ความรูแบบหลักการ และ 6) ความรูแบบแกปญหา รูปแบบทั้ง 6 
ประเภทนีจ้ะเปนความรูทีเ่รียงจากงายไปหายาก โดยความรูแบบลูกโซจะงายที่สุด และความรูแบบ
แกปญหาจะเปนความรูทีย่ากที่สุด และเปนรูปแบบความรูที่ตองการใหผูเรียนไดเรียนรู เพราะสามารถ
นําความรูที่ไดรับไปใชแกปญหาในชีวิตประจาํวันได ในตารางวิเคราะหปุยแซงคจะมกีารใหคาน้ําหนัก
สําหรับการพิจารณาประเมนิหลักสูตรตามความยากงาย โดยใหคาน้ําหนกันอยที่สุดคือ 1 แกรูปแบบ
ความรูที่งายที่สุดคือความรูแบบลูกโซ และเรียงลําดับคาน้าํหนักมากข้ึนทีละ 1 แกรูปแบบความรูที่ยาก
ข้ึนตามลําดับ โดยรายละเอียดของรูปแบบความรูทั้ง 6 ประเภทซึ่งมคีวามตอเนื่องกนัไดเรียงลําดับจาก
งายไปยากดังตอไปนี ้
 1. ความรูแบบลูกโซ เปนความรูที่ทําใหผูเรียนสามารถทําอะไรไดเปนลําดับข้ันตอนตอเนื่อง
และระดับความยากสูงข้ึนตามลําดับ (มีคาน้ําหนักเทากับ 1) 
 2. ความรูแบบเชื่อมโยงโดยใชคําพูด เปนความรูที่ทําใหผูเรียนสามารถนําลําดับข้ันตอนที่
ตอเนื่องมาอธบิายความเชื่อมโยงใหเห็นความเกีย่วของสัมพนัธกันของความรูแตละข้ันตอนดวยคําพดู
ได (มคีาน้ําหนกัเทากับ 2) 
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 3. ความรูแบบผสมผสาน เปนความรูที่ทําใหผูเรียนสามารถผสมผสานความรูตางๆ ที่เคยเรียน
มา (มีคาน้ําหนักเทากับ 3) 
 4. ความรูแบบแนวคิด เปนความรูทีท่ําใหผูเรียนสามารถนาํความรูแบบผสมผสานมาทใหเกิด
แนวคิดหรือสามารถชีป้ระเดน็หรือระบสุาระสําคญัของเร่ืองที่เรียนไดถูกตอง (มคีาน้ําหนักเทากบั 4) 
 5. ความรูแบบหลักการ เปนความรูทีท่ําใหผูเรียนสามารถผสมผสานแนวคดิหลายๆ แนวเขา
ดวยกัน จนทาํใหเกิดเปนหลักการใหมๆ  ได (มีคาน้ําหนักเทากับ 5) 
 6. ความรูแบบแกปญหา เปนความรูที่ทําใหผูเรียนสามารถนําความรูตางๆ ที่ไดมาแกปญหา
อยางมีประสิทธิภาพ (มคีาน้ําหนกัเทากับ 6)  
 สําหรับประเภทของพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนที่แสดงออกมาใหเห็นไดนัน้ กาเยกําหนดไว
เปน 9 ชนิด ซึ่งเรียงลําดับจากพฤตกิรรมที่งายไปหายากกลาวคือ 1) การบอกชื่อหรือชี ้ 2) การเลือก  
3) การบอกเกณฑ 4) การจัดลําดับ 5) การสาธิต 6) การสราง 7) การอธิบายหรือบรรยาย 8) การ
จําแนก และ 9) การประยุกตใชเกณฑ พฤติกรรมการเรียนรูทั้ง 9 ประเภทนี้มีการใหน้ําหนักตามความ
ยากงายซึง่สามารถแบงออกเปน 3 ระดับดังตอไปนี ้
 ระดับท่ี 1 เปนระดับพฤติกรรมการเรียนรูที่งายที่สุด ประกอบดวยพฤติกรรม 3 ชนิด แตละ
ชนิดจะมคีาน้ําหนกัเทากบั 1 คะแนน ดังนี ้
 1.1. การบอกชื่อ (Name) หรือชี้เพื่อแสดงความสามารถที่จําส่ิงที่เรียนได เชน การเรียกชื่อ
ส่ิงของได ครูชี้แลวนกัเรียนบอกชื่อได 
 1.2 การเลือกหรือการบอกลักษณะ (Identify) บอกลักษณะของส่ิงของ เชน บอกลักษณะของ
แมลงได 
 1.3 การบอกเกณฑ (State a Rule) บอกกฎเกณฑที่ทองไวได เชน การทองสูตรคูณ บอก
หลักการ (Principle) หักเหของแสง 
 ระดับท่ี 2 เปนระดับพฤติกรรมการเรียนรูที่ยากกวาพฤติกรรมในระดับที ่ 1 ประกอบดวย
พฤติกรรม 2 ชนดิ และแตละชนดิจะมคีาน้ําหนักปานกลางคอืมคีาเทากบั 2 คะแนน ดังนี ้
 2.1 การจัดลําดับ (Order) เรียงลําดบัส่ิงตางๆ หรือเหตุการณตางๆ ไดถูกตอง เชน การ
เรียงลําดับตัวเลข 
 2.2 การสาธิต (Demonstration) แสดงวิธกีารปฏิบัติส่ิงใดส่ิงหนึ่งไดถูกตองตามลําดับข้ันตอน 
เช น สาธิตการพรวนดิน 
 ระดับท่ี 3 เปนระดบัพฤตกิรรมการเรียนรูทีย่ากกวาทกุระดับ ประกอบดวยพฤติกรรม 4 ชนิด 
และแตละชนดิจะมคีาน้ําหนกัเทากับ 3 คะแนน ดังนี ้
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 3.1 การสรางส่ิงหนึง่ส่ิงใดข้ึนมา (Construction) สามารถสรางส่ิงใดส่ิงหนึ่งได เชน การสราง
รูปแบบ (Model) การกําหนดวัตถุประสงค 
 3.2 การอธิบายหรือบรรยาย (Describe) สามารถอธบิายหรือบรรยายส่ิงใดส่ิงหนึ่งไดถกูตอง
ตามกําหนด เชน บรรยายการปฐมพยาบาลเมื่อถกูสารเคมี 
 3.3 การจําแนกแยกแยะ (Distinguish) สามารถจําแนกแยกแยะประเภทของส่ิงของได เชน 
สุริยุปราคา จันทรุปราคา  
 3.4 การประยุกตใชกฎเกณฑ (Apply a Rule) การเรียนรูกฎเกณฑแลวนาํไปประยุกตใชได 
เชน a2 – b2 = (a - b) (a + b) 
 ตามหลักการเรียนรูของกาเย ความรูหรือพฤติกรรมการเรียนรูที่ยากหรืออยูในอันดับสูงๆ มาก
เทาใด ก็จะเปนความรูหรือพฤตกิรรมการเรียนรูที่ลึกซึ้งและสามารถนําส่ิงทีเ่รียนไปใชใหเปนประโยชน
มากข้ึนเทานั้น ดังนั้น หลักสูตรใดที่มุงสอนใหผูเรียนมคีวามรูและแสดงพฤติกรรมการเรียนรูข้ันสูงๆ ได 
หลักสูตรนัน้นบัวาเปนหลักสูตรที่มคีุณภาพด ี
 

ตาราง 6 ตารางการวิเคราะหของปุยแซงค (Puissance) 
 

รูปแบบของความรู 
พฤติกรรมการเรียนรู ลูกโซ  

(น.น. = 1) 
เช่ือมโยง 
(น.น. = 2) 

ผสมผสาน 
(น.น. = 3) 

แนวคิด  
(น.น. = 4) 

หลักการ 
(น.น. = 5) 

แกปญหา 
(น.น. = 6) 

บอกช่ือ/ช้ี (น.น. = 1)       
เลือก/บอกลักษณะ (น.น. = 1)       
บอกกฎเกณฑ (น.น. = 1)       
จัดลําดับ (น.น. = 2)       
สาธิต (น.น. = 2)       
สราง (น.น. = 3)       
อธิบาย/บรรยาย (น.น. = 3)       
จําแนก/แยกแยะ (น.น. = 3)        
ประยุกตใชกฎเกณฑ (น.น. = 3)       
ที่มา: ใจทิพย เช้ือรัตนพงษ. (2539). การพัฒนาหลักสูตร: หลักการและแนวปฏิบัติ. หนา 213-214. 
 

ขั้นตอนของการประเมินหลักสูตรโดยใชวิธกีารวเิคราะหแบบปยุแซงค 
 การประเมนิหลักสูตรโดยใชวิธกีารวิเคราะหแบบปยุแซงคนี้ประกอบดวย 4 ข้ันตอนดังนี ้
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 1. นําองคประกอบของหลักสูตรคือ จุดประสงค กิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดและ
ประเมนิผลการเรียนรูทั้งหมดของหลักสูตรมาวิเคราะหดูวาในแตละขอของแตละองคประกอบเปน
ความรูในลักษณะใด และพฤตกิรรมการเรียนรูนัน้อยูในลําดับหรือข้ันไหน ตัวอยางเชน สมมติวา
หลักสูตรภาษาไทยมจีุดประสงค 3 ขอ มีกิจกรรมการเรียนการสอน 8 ขอ และมกีารวัดและประเมนิผล 
4 ขอ รวมทั้งหมด 15 ขอ นําทั้ง 15 ขอนี้มาวิเคราะหตามตวัอยางในตาราง 7 

 

ตาราง 7 ตัวอยางการวิเคราะหหลักสูตรภาษาไทยโดยใชวิธีการวิเคราะหแบบปุยแซงค 
 

ขอ
ที ่

องคประกอบ รูปแบบ
ความรู 

เหตุผล (เพราะชวยให 
นักเรียนสามารถ…) 

พฤติกรรมการ
เรียนรู 

 
จ1 

จุดประสงค (จ) 
สามารถเลาเร่ืองงายๆ เก่ียวกับสัตวเล้ียงจาก
ประสบการณของตนเองใหผูอื่นเขาใจได 

 
ผสมผสาน 

 
ผสมผสานส่ิงที่เคยประสบมา
เลาใหผูอื่นเขาใจ 

 
บรรยาย 

จ2 อานเขียนใชคําใหมตอไปนี้…ได แกปญหา ใชความรูที่เรียนมาแกปญหา
โดยอานเขียนและใชคําใหมได 

ประยุกตใช
กฎเกณฑ 

 ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ 
 
ก1 

กิจกรรมการเรียนการสอน (ก) 
ครูใหนักเรียนเลาเร่ืองสัตวเล้ียงจาก
ประสบการณ 

 
ผสมผสาน 

 
ผสมผสานประสบการณเดิม
เร่ืองสัตวเล้ียง 

 
บรรยาย 

ก2 ครูออกเสียงแลวใหนักเรียนออกเสียงตาม ลูกโซ ออกเสียงตามครูเปนลําดับ
ตอเนื่อง 

สาธิต 

ก3 ครูชูบัตรคําใหนักเรียนช้ีภาพหรือของจริง
ใหตรงความหมายของคํา 

เช่ือมโยง เช่ือมโยงความหมายของคํากับ
ภาพหรือของจริงได 

บอกช่ือหรือช้ี 

 ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ 
 
ว1 

การวัดและประเมินผล (ว) 
สังเกตการใชภาษาในการเลาและสนทนา 

 
ผสมผสาน 

 
ผสมผสานประสบการณเดิม
แลวเรียบเรียงเปนคําพูดได 

 
บรรยาย 

ว2 สังเกตการกลาพูด หลักการ นําหลักการในการพูดมาใชให
เปนนิสัย 

สาธิต 

ว3 ตรวจสอบความถูกตองในการอาน เขียน
และใชคําในบทเรียน 

แกปญหา สามารถใชความรูที่เรียนมาใน
การอาน เขียนและใชคํา 

ประยุกตใช
กฎเกณฑ 

 ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ 
ที่มา: ใจทิพย เช้ือรัตนพงษ. (2539). การพัฒนาหลักสูตร: หลักการและแนวปฏิบัติ. หนา 215-217. 
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 2. นําจุดประสงค กิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลทั้ง 15 ขอที่วิเคราะห
แลวมาใสในตารางวิเคราะหแบบปุยแซงค ดังตาราง 8 
 

ตาราง 8 การวิเคราะหหลักสูตรภาษาไทยในตารางวิเคราะหแบบปุยแซงค 
 

รูปแบบของความรู 
พฤติกรรมการเรียนรู ลูกโซ  

(น.น. = 1) 
เช่ือมโยง 
(น.น. = 2) 

ผสมผสาน 
(น.น. = 3) 

แนวคิด  
(น.น. = 4) 

หลักการ 
(น.น. = 5) 

แกปญหา 
(น.น. = 6) 

บอกช่ือ/ช้ี (น.น. = 1)  ก3 = 2     
เลือก/บอกลักษณะ (น.น. = 1)   ก5=3   ก4=6 
บอกกฎเกณฑ (น.น. = 1)       
จัดลําดับ (น.น. = 2)       
สาธิต (น.น. = 2) ก2=2    ว2,ก6=20  
สราง (น.น. = 3)      ก7,ก8=36 
อธิบาย/บรรยาย (น.น. = 3)   จ1,ก1,ว1, 

ว4 =36 
   

จําแนก/แยกแยะ (น.น. = 3)       จ3=18 
ประยุกตใชกฎเกณฑ (น.น. = 3)      จ2,จ3=36 
ที่มา: ใจทิพย เช้ือรัตนพงษ. (2539). การพัฒนาหลักสูตร: หลักการและแนวปฏิบัติ. หนา 218-219. 
 

 3. วิเคราะหหาคาน้ําหนกัคะแนนในแตละชองของตารางวิเคราะห โดยใชสูตร 
 

น้ําหนักของแตละชอง = น้ําหนักของแบบความรู*น้ําหนักของพฤติกรรมการเรียนรู*จํานวนขอในชองนั้น 
 

 ซึ่งจากตารางวิเคราะหปุยแซงคนัน้ ในชองความรูแบบเชื่อมโยงโดยใชคําพูดและพฤติกรรม
การเรียนรูชนดิบอกชื่อหรือชี้จะมกีิจกรรมการเรียนการสอนเพียง 1 ขอ (ก3) ดังนั้น น้ําหนกัของชองนี้
คือ 2*1*1 = 2 หรือในชองความรูแบบผสมผสานและพฤตกิรรมการเรียนรูชนิดบรรยายจะม ีจ1, ก1, ว1 
และ ว4 รวม 4 ขอ ดังนั้นน้ําหนกัของชองนีค้ือ 3*3*4 = 36 
 4. หลังจากไดน้ําหนักคะแนนของแตละชองแลว ข้ันตอไปคือใชสูตรของปยุแซงคเพื่อ
คํานวณหาคาคณุภาพของหลักสูตร (The Puissance Measure ใชตัวอักษรยอวา P.M. แทนคําวา
คุณภาพของหลักสูตร) 
 

P.M. = ผลบวกของนํ้าหนักของทุกชองในตารางปยุแซงค / จํานวนขอท่ีนํามาวิเคราะห 
 จากตัวอยางในตารางที ่2.3 จะเหน็วาคณุภาพของหลักสูตรมดีังนี ้
 P.M. = 2+3+6+2+20+36+36+18+36 = 159/15 = 10.6 
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 5. นําผลที่คํานวณไดมาแปลผลโดยมเีกณฑที่ใชในการแปลผลคือ 
 คา P.M. ตั้งแต 1-3.99 หมายถึง หลักสูตรมคีุณภาพต่ําหรือควรแกไข 
 คา P.M. ตั้งแต 4-9.99 หมายถึง หลักสูตรมีคุณภาพปานกลางหรือใชได 

คา P.M. ตั้งแต 10-18 หมายถึง หลักสูตรมคีณุภาพสูงหรือดีมาก 
การแปลผลจากตัวอยางสมมติในตารางที ่ 2.5 ซึ่งมคีาเทากับ 10.6 นั้นหมายถึงวาหลักสูตร

ภาษาไทยมีคุณภาพอยูในระดับสูงหรือดีมาก 
 

กลุมท่ี 3 รูปแบบการประเมนิท่ียดึความตองการตัดสนิใจเปนหลกั (Decision-Based Model) 
ประกอบดวย รูปแบบการประเมินหลักสูตรของโพรวัส (Provus) รูปแบบการประเมินหลักสูตรของฟาย 
เดลตา แคปปา (Phi Delta Kappa) หรือซิปโมเดล (CIPP Model) รูปแบบการประเมนิหลักสูตรของ
ของโกว (Gow) และรูปแบบการประเมินหลักสูตรของซเีอสอี (CSE) ของอัลคิน (Alkin) โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
 

 8. รูปแบบการประเมนิของโพรวสั (Provus)  
 แมลคอลม โพรวัส (Malcolm Provus) (ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ. 2539: 237-238; สมหวัง  
พิธิยานุวัฒน. 2541: 121-127) ไดเสนอแนวคิดเกีย่วกับการประเมนิหลักสูตรที่เรียกวา “การประเมิน
ความไมสอดคลอง” (The Discrepancy of Evaluation) โดยไดนิยามการประเมนิวาเปนกระบวนการ
คนหาความไมสอดคลองระหวางความคาดหวังกับผลการปฏิบัติ ซึ่งแนวคิดของโพรวัสนี้ไดพัฒนามา
จากการประเมินที่ยดึจุดมุงหมายเปนหลักตามแนวคดิของไทเลอร โดยในการประเมนิหลักสูตรตาม
แนวคิดของโพรวัสนี้จะทําการประเมินในองคประกอบ 5 สวนที่สําคัญ คือ การออกแบบ (Design) 
ทรัพยากรหรือส่ิงที่เกีย่วกับการเร่ิมใชหลักสูตร (Installation) กระบวนการ (Processes) ผลผลิตของ
หลักสูตร (Products) และคาใชจายหรือผลตอบแทน (Cost) ในแตละสวนจะมีข้ันตอนการประเมินผล
เหมอืนกนัโดยจะดําเนินการเปน 5 ข้ันตอน ดังนี้ 
 1. ผูประเมินจะตองกําหนดเกณฑมาตรฐาน (Standard: S) ของส่ิงที่ตองการวัดกอน เชน 
มาตรฐานดานเนื้อหา เปนตน 
 2. ผูประเมนิตองรวบรวมขอมลูเกีย่วกับการดําเนนิงานหรือการปฏิบัติจริงของส่ิงที่ตองการวัด 
(Performance: P) 
 3. ผูประเมนินาํขอมลูทีเ่ก็บรวบรวมไดในข้ันตอนที ่ 2 มาเปรียบเทยีบกบัเกณฑมาตรฐานที่ตั้ง
ไวในข้ันตอนที ่1 (Compare: C) 
 4. ผูประเมนิศึกษาความแตกตางหรือความไมสอดคลองระหวางผลการปฏิบัตจิริงกับเกณฑ
มาตรฐาน (Discrepancy: D) 
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 5. ผูประเมนิสงผลการประเมินไปใหผูบริหารหรือผูที่เกีย่วของเพื่อเปนขอมลูในการตัดสินใจ
เกี่ยวกบัหลักสูตรวาจะยกเลิกการใชหลักสูตรที่ประเมนิ หรือจะทําการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติหรือ
เกณฑมาตรฐานใหมคีุณภาพทีด่ีข้ึน (Decision Making) 
 ทั้งนี้โพรวัสไดเสนอวารูปแบบการประเมินความไมสอดคลองนี้ ผูประเมินสามารถทําการ
ประเมนิโครงการหรือหลักสูตรที่กาํลังดําเนนิการอยู และสามารถประเมนิในข้ันตอนใดก็ได กลาวคือ 
ตั้งแตข้ันการวางแผนจนถงึข้ันการนาํไปใช นอกจากนี้ยังสามารถใชประเมินทั้งในระดับโรงเรียน จนถึง
ระดับชาติได 
 

 9. รูปแบบการประเมินหลกัสตูรของฟาย เดลตา แคปปา (Phi Delta Kappa)/รูปแบบ
การประเมินหลักสูตรแบบซิป (CIPP)  
 รูปแบบการประเมินหลักสูตรของฟาย เดลตา แคปปา (Phi Delta Kappa) หรือที่รูจกักนัอยาง
แพรหลายในชื่อวารูปแบบการประเมนิแบบซิป (CIPP Model) ซึ่งยอมาจาก “Context-Input-Process-
Product Model” ซึ่งเปนรูปแบบที่แดเนียล สตัฟเฟลบีมและคณะ (Daniel L. Stufflebeam et al.) (โชติ  
เพชรชื่น. 2536?: 59-75; ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ. 2539: 240-242; สมหวัง พิธิยานุวัฒน. 2541: 166-
172) ไดเสนอไวตั้งแตป ค.ศ. 1970 โดยไดนิยามการประเมินวาเปนกระบวนการรวบรวมและสกัด
ขอมูลเพื่อสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ซึ่งสตัฟเฟลบมีเชื่อวาถาผูใดมสีารสนเทศที่มคีณุภาพเพยีงพอ 
ครบถวน จะชวยใหผูนั้นสามารถตัดสินใจไดอยางถกูตอง ฉะนั้นจึงจัดวาการประเมนิรูปแบบนี้เปนการ
ประเมนิเพื่อการตัดสินใจ ซึ่งการตัดสินใจนี้สามารถแบงออกไดเปน 4 แนวทาง ไดแก 
 1. Planning Decisions เปนการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนเพื่อตั้งจุดมุงหมาย ซึ่งเปนผลที่
คาดหวัง 
 2. Structuring Decisions เปนการตดัสินใจเกี่ยวกบัโครงสรางเพื่อกําหนดวิธกีารทีเ่หมาะสม 
ซึ่งเปนวิธกีารทีค่าดหวัง 
 3. Implementing Decisions เปนการตดัสินใจเกี่ยวกบัการปฏิบัติเพื่อใชประโยชน ควบคุม 
ปรับปรุงวิธีการ ซึ่งเปนวิธกีารทีเ่กิดข้ึนจริงๆ 
 4. Recycling Decisions เปนการตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินงานเมื่อส้ินสุดการใชหลักสูตร มี
วัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบความสําเร็จของหลักสูตรวา ควรปรับปรุงแกไข ปรับใหเขาหรือสอดคลองกบั
หลักสูตรอ่ืนหรือลมเลิกหลักสูตร ซึ่งเปนผลทีเ่กิดข้ึนจริง 
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 สาระของการตัดสินใจทั้ง 4 ประเภทมีดังนี ้
 

 สิ่งที่คาดหวัง (Intended) สิ่งที่เกิดข้ึนจริง (Actual) 
ผลที่เกิด 
(Ends) 

1. ตัดสินใจเก่ียวกับการวางแผน (Planning) 4. ตัดสินใจเก่ียวกับการดําเนินงานตอ 
(Recycling) 

วิธีการ 
(Means) 

2. ตัดสินใจเก่ียวกับโครงสราง (Structuring) 3. ตัดสินใจเก่ียวกับการปฏิบัติ (Implementing) 

 

ภาพประกอบ 2 รูปแบบของการตัดสินใจ 
 

ที่มา: โชติ เพชรช่ืน. (2536?). เทคนิคการประเมินหลักสูตร. หนา 62. 
 

 ทั้งนี้จะพบวารูปแบบการประเมนิแบบซิปมคีวามสอดคลองกับรูปแบบการตัดสินใจ คือ 
 

สิ่งที่คาดหวัง (Intended) สิ่งที่เกิดข้ึนจริง (Actual) 
1. การตัดสินใจเก่ียวกับการวางแผน อาศัยการประเมิน
สภาวะแวดลอมหรือบริบท (Context) 

4. การตัดสินใจเก่ียวกับการดําเนินงานตอ อาศัยการ
ประเมินผลผลิต (Product) 

2. การตัดสินใจเก่ียวกับโครงสราง อาศัยการประเมิน
ปจจัยเบื้องตน (Input) 

3. การตัดสินใจเก่ียวกับการปฏิบัติ อาศัยการประเมิน
กระบวนการ (Process) 

 

ภาพประกอบ 3 ความสอดคลองของรูปแบบการตัดสินใจและรูปแบบการประเมินแบบซิป 
 

ที่มา: โชติ เพชรช่ืน. (2536?). เทคนิคการประเมินหลักสูตร. หนา 63. 
 

 จากภาพประกอบ 3 จะเห็นไดวา การประเมนิสภาวะแวดลอมหรือบริบท (Context) เพื่อชวย
ในการตัดสินใจเกี่ยวกบัการวางแผนเพื่อตั้งจุดมุงหมาย การประเมนิปจจยัเบื้องตน (Input) เพื่อชวยใน
การตัดสินใจเกี่ยวกบัโครงสรางและเพื่อกําหนดวิธกีารที่เหมาะสม การประเมนิกระบวนการ (Process) 
เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัตเิพื่อใชประโยชน ควบคมุ ปรับปรุงวิธีการ และการประเมินผลผลิต 
(Product) เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกบัการดําเนินงานเมื่อส้ินสุดการใชหลักสูตรหรือโครงการ เพื่อการ
ตรวจสอบความสําเร็จของหลักสูตรหรือโครงการวามีมากนอยเพียงไร โดยมรีายละเอียดเกีย่วกับการ
ประเมนิแบบซปิตอไปนี ้
 1. การประเมินสภาวะแวดลอมหรือบริบท (Context Evaluation) เปนการประเมินผล
สภาวะแวดลอมหรือบริบทเพื่อใหไดขอมลูในการกาํหนดจดุมุงหมายหรือจุดประสงคตางๆ ของ
หลักสูตร โดยการวิเคราะหสภาวะแวดลอม ปญหาความตองการตางๆ เพื่อชีใ้หเห็นวาควรกําหนด
จุดมุงหมายอยางไร จึงจะสนองความตองการและแกปญหาที่ประสบอยู 
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 2. การประเมินปจจัยเบื้องตน (Input Evaluation) เปนการประเมนิปจจยัตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับการใชหลักสูตร ไดแก ปจจยัดานบคุลากร นักเรียน อุปกรณและส่ือการเรียนการสอน อาคาร
สถานที ่งบประมาณ ฯลฯ เพื่อตรวจสอบดูวาปจจัยเบื้องตนเหลานั้นเปนอยางไร มีผลหรือมีสวนชวยให
การใชหลักสูตรในเชิงปฏิบตัิบรรลุผลหรือไมอยางไร 
 3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เปนการประเมนิหลักสูตรในข้ัน
ปฏิบัติการหรือประเมนิกระบวนการใชหลักสูตรเพื่อตรวจสอบดูวากิจกรรมหรือกระบวนการตางๆ ของ
การใชหลักสูตรในสภาพที่แทจริงเปนอยางไร มปีญหาหรือขอบกพรองหรือไม เชน เร่ืองที่เกี่ยวกบัการ
สอน การบริหาร เปนตน 
 4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เปนการประเมนิผลที่เกิดจากการใชหลักสูตร
นั้น เปนการประเมนิผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรโดยตรวจสอบวาผูเรียนมคีณุสมบตัิตรงตามจุดมุงหมาย
ของหลักสูตรหรือไมเพยีงใด ซึ่งอาจพจิารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ภาวะการมีงานทํา
หรือการศึกษาตอ ฯลฯ 
 

 10. รูปแบบการประเมินหลกัสตูรของโกว (Gow)  
 รูปแบบการประเมินหลักสูตรแบบโกว (Gow) (สงัด อุทรานันท. 2532: 289-291; ใจทิพย  
เชื้อรัตนพงษ. 2539: 239-240) เปนรูปแบบการประเมนิเพื่อตัดสินคุณภาพของหลักสูตร กระบวนการ
ดําเนินงานในการประเมินหลักสูตรม ี 2 ข้ันตอน กลาวคือ ข้ันตอนแรกเปนการวิเคราะหหลักสูตร โดย
พิจารณาจากองคประกอบ 4 ประการ คือ โอกาสในการเรียนรู (Opportunity) ส่ิงเรา (Motivators) 
โครงสรางของหลักสูตร (Structure) และสภาพการเรียนการสอน (Instructional Events) และข้ันตอน
ที่สองเปนการตัดสินคุณภาพของหลักสูตรโดยใชทฤษฎีทางการศึกษาและทฤษฎีทางจิตวิทยาเปนหลัก 
โดยมรีายละเอียดในแตละข้ันตอนดงัตอไปนี ้
 1. การวิเคราะหหลักสูตร ในการวิเคราะหองคประกอบของหลักสูตรทั้ง 4 องคประกอบนัน้
จะทําการวิเคราะหองคประกอบตอไปนี ้
  1.1 โอกาสในการเรียนรู (Opportunity) โดยพิจารณาจาก 1) โอกาสในการเรียนรู
เนื้อหาวิชา ซึ่งพิจารณาจากความคดิรวบยอด เนื้อหาและทักษะ และ 2) โอกาสในการเรียนรูอัน
เนื่องมาจากการใชหลักสูตร โดยพิจารณาจากความเขมของเนื้อหาสาระของหลักสูตรและการ
สนองตอบตอความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน 
  1.2 สิ่งเรา (Motivators) โดยพิจารณาจาก 1) การที่ผูเรียนไดมโีอกาสนําทางตนเอง 
เลือกส่ิงตางๆ ดวยตนเอง ประเมนิผลตนเอง และมีการวางแผนการเรียนของตนเอง 2) การที่ผูเรียน
ไดรับแรงเสริมทั้งภายนอกและภายในผูเรียน และ 3) ความหลากหลายของรูปแบบวิธกีารและกลวิธใีน
การสอน 
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  1.3 โครงสรางของหลักสูตร (Structure) โดยพิจารณาจาก 1) ความสอดคลอง
ระหวางจุดประสงคของหลักสูตรกับลักษณะนิสัย และความตองการของผูเรียน 2) ความสอดคลอง
ระหวางจุดประสงคกับบทเรียน 3) ความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคและบทเรียน 4) 
ความเหมาะสมในการกําหนดและจัดลําดับของจุดประสงค เพื่อนําไปสูเปาหมาย และ 5) ความ
เหมาะสมในการใหแนวทางกับครูสําหรับการวินจิฉัยและทําการสอนซอมเสริมใหแกผูเรียน 
  1.4 สภาพการเรียนการสอน (Instructional Events) โดยพิจารณาจาก 1) ความ
เหมาะสมของคูมือในการใหแนวทางการสอนและใหความรูพื้นฐานจําเปนสําหรับครู 2) ความ
เหมาะสมและความชดัเจนของเอกสารสําหรับผูเรียนในการใหแนวทางแกผูเรียน 3) ความสะดวกใน
การใชรูปแบบตางๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารการสอน และ 4) ความเหมาะสมและความสอดคลองระหวาง
กลวิธใีนการสอนกับลักษณะของผูเรียน 
 2. การตัดสนิคุณภาพของหลกัสูตร หลังจากไดขอมลูจากการวิเคราะหคุณลักษณะตางๆ 
ในองคประกอบทั้ง 4 สวนมาแลว ก็นําขอมูลเหลานั้นมาพิจารณาเปรียบเทียบกับหลักการและทฤษฎี
ทางการศึกษาและทฤษฎีทางจติวิทยาวามคีวามเหมาะสมหรือไม หรือมีความเหมาะสมมากนอย
เพียงใด การใชหลักการและทฤษฎีทางการศกึษาและจติวิทยาเปนหลักในการพิจารณาตัดสินคณุภาพ
ของหลักสูตรนีจ้ะทาํใหการประเมนิหลักสูตรดวยวิธนีี้มคีวามแตกตางจากการประเมนิโดยรูปแบบอ่ืนที่
มกัจะใชความคิดเหน็ของบุคคลผูวิเคราะหเปนหลักสําคญั  
 

 11. รูปแบบการประเมินหลกัสตูรของซีเอสอี (CSE)  
 มารวิน ซ ี อัลคิน (Marvin C. Alkin) ผูอํานวยการของศูนยการศึกษาคนควาเร่ืองการประเมิน
ของมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย ที่เมืองลอสแองเจลิส (The UCLA Center of the Study of Evaluation) 
ไดเสนอรูปแบบการประเมนิหลักสูตรซเีอสอี (CSE) (วิชัย วงษใหญ. 2537: 252) โดยแบงออกเปน 5 
ระยะ โดยแตละระยะของการประเมนิจะประสานสัมพนัธกันและจะเปนสวนชวยสงเสริมเกี่ยวกับการ
ตัดสินใจตอการประเมินหลักสูตรซึ่งแบงไดดังนี ้
 ระยะที ่1 การสํารวจความจําเปนตอส่ิงที่ประเมิน ไดแก การพยายามศึกษาความแตกตางส่ิงที่
มุงหวังหรือโครงการ เกณฑกับส่ิงที่ปฏิบัติอยูจริง ถามคีวามแตกตางกนัมากยอมแสดงวาความตองการ
จําเปนมอียูสูงมาก และถาการปฏิบัติอยูใกลเคียงกบัโครงการเกณฑทีก่าํหนดไว แสดงวาความตองการ
จําเปนมนีอย ขอมลูเหลานีจ้ะชวยใหการประเมนิ การตัดสินใจที่จะเลือกส่ิงที่จะประเมนิไดถูกตอง 
 ระยะที ่2 การวางแผนการประเมนิ คือการศึกษา ทบทวนส่ิงที่กําลังกระทําอยู เปนการรวบรวม
ขอมูลขอมูลตางๆ มาเพื่อประกอบการตัดสินใจ และวางแผนรูปแบบและลักษณะของการประเมนิที่
ชัดเจน 
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 ระยะที ่ 3 เปนการเปล่ียนแปลงปรับแกแผนที่จะประเมนิวาตองมส่ิีงใดที่ขาดความสมบรูณ ไม
มีความชัดเจน ซึ่งจะตองทาํการวิเคราะหแผนและศกึษาขอมลูใหละเอียด เพื่อทําใหโปรแกรมการ
ประเมนิมคีวามสมบรูณยิง่ข้ึน 
 ระยะที ่4 เปนการประเมนิความกาวหนาของแผนตางๆ มคีวามสําเร็จแตละข้ันเปนไปมากนอย
เพียงใด ตรงตามจุดประสงคของโครงการเกณฑที่กําหนดไวมากนอยเพยีงใด การเกบ็ขอมูลระยะนี้
จะตองมีความรอบคอบ มีความละเอียดเพื่อความถูกตองของการวิเคราะห 
 ระยะที ่ 5 การประเมินผลผลิต คือการยอมรับมาตรฐานของผลผลิตและส่ิงที่ประเมนิไดตอบ
จุดประสงคของการประเมนิในระยะที ่ 1 หรือไม ขอคนพบเหลานีจ้ะมาเปนสวนชวยสงเสริมการ
ตัดสินใจหรือเสนอแนะวาโปรแกรมของหลักสูตรมจีดุออนหรือจุดแข็งอยางไร ควรจะแกไขส่ิงใด และ
เพิ่มเตมิส่ิงที่ขาดหรือจะปรับขยายส่ิงใด 
 จากรูปแบบการประเมนิหลักสูตรทั้ง 11 แนวคิดที่นําเสนอมาขางตน สามารถที่จะสรุปถึง
ชวงเวลาทีใ่ชในการประเมนิ จุดเนนของการประเมนิ บทบาทของผูประเมนิ แหลงประเมิน ขอดีและ
ขอจํากัดของรูปแบบการประเมนิทั้ง 11 แนวคิด ดังตาราง 9 
 

ตาราง 9 การวิเคราะหรูปแบบการประเมินหลักสูตรในมิติตางๆ  
 

รูปแบบการ
ประเมิน 

ชวงเวลาท่ี
ประเมิน 

จุดเนนการ
ประเมิน 

บทบาทผู
ประเมิน 

แหลง
ประเมิน ขอด ี ขอจํากัด 

ไทเลอร (Tyler) ระหวางและ
หลังการใช
หลักสูตร 

ความชัดเจน
ของ
จุดประสงค
และวิธีการวัด
และ
ประเมินผล 
การเรียน 

เปนผูเช่ียวชาญ
ดานหลักสูตร ใน
การประเมินและ
พัฒนาสวนยอย
ของหลักสูตรและ
ประเมิน
ประสิทธิภาพของ
หลักสูตร 

นักเรียน/
สังคม/เน้ือหา
สาระ 

1) สามารถตรวจสอบ
ความสอดคลองระหวาง
จุดประสงคและผลลัพธท่ี
เกิดขึ้น ท้ังน้ีมุงเนนการ
กําหนดจุดประสงคท่ี
ชัดเจน 
2) สามารถวัดผลผูเรียน
ตามจุดประสงคเชิง
พฤติกรรมไดงาย 

1) มุงเนนผลลัพธท่ีไดจาก
การวัดขั้นสุดทายมาก
เกินไป ทําใหมองขามผล
ท่ีอาจจะเกิดกอนและ
ระหวางการดําเนินการใช
หลักสูตร 

แฮมมอนด 
(Hammond) 

ระหวางและ
หลังการใช
หลักสูตร 

การพัฒนา
หลักสูตร
ทองถิ่น 

เปนผูให
คําปรึกษาในการ
เก็บรวบรวม
ขอมูลและเปน 
ผูฝกอบรมนัก
ประเมินใน
ทองถิ่น 

การสอน/
สถาบัน/
พฤติกรรม 

1) สงเสริมใหคนใน
ทองถิ่นรวมประเมิน 
2) มีการพิจารณาถึง
ปฏิสัมพันธระหวางกลุม
ตัวแปรและตัวแปรตางๆ 
3) ชวยใหไดขอมูล
ยอนกลับในการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตร 
โดยเฉพาะอยางยิ่งท่ีเนน
การประเมินตนเอง 

1) มีความยากลําบากใน
การจัดขอมูลจากตัวแปร 
ท่ีมีจํานวนมากและหลาย
มิติ อีกท้ังยังมีความ
สลับซับซอนและเสียเวลา
มาก 
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ตาราง 9 (ตอ)  
 

รูปแบบการ
ประเมิน 

ชวงเวลาท่ี
ประเมิน 

จุดเนนการ
ประเมิน 

บทบาทผู
ประเมิน 

แหลง
ประเมิน ขอด ี ขอจํากัด 

โพรวัส 
(Provus) 

กอน/
ระหวาง/
หลังการใช
หลักสูตร 

เปนการคนหา
ความแตกตาง 
(ความไม
สอดคลอง) 
ระหวาง
มาตรฐานกับ
ผลการปฏิบัติ
ของ
คณะทํางาน 

เปนผูท่ีชวยใน
การปรับปรุง
หลักสูตร และ
เสนอแนะแก
ผูบริหาร ซ่ึงควรท่ี
จะมีอิสระในการ
ดําเนินงาน 

ผูประเมินจะ
เปนผูกําหนด 

1) มีการติดตอ
ประสานงานระหวางผู
ประเมินกับผูดําเนินการ
หลักสูตรอยางตอเน่ือง 
โดยอาศัยขอมูลยอนกลับ
ในแตละวงจร 
2) ใหแนวทางในการ
ปรับปรุงหลักสูตรตั้งแต
ระยะเริ่มแรกจนกระท่ัง
ส้ินสุดการใชหลักสูตร 
3) ช้ีแนะวิธีการหลายๆ 
วิธีในการปรับปรุง
จุดมุงหมายและปรับปรุง
การดําเนินการ 
4) มีการบังคับใช
มาตรฐานอยางชัดเจน 

1) ใชเวลาในการประเมิน
นานมาก ทําใหส้ินเปลือง
คาใชจาย 
2) ตองใชผูเช่ียวชาญ
จํานวนมาก 
3) มีการออกแบบ
ประเมินหลักสูตรท้ังหมด 
แตไมมีการประเมินใน
สวนยอยของหลักสูตร 

ปุยแซงค 
(Puissance) 

กอนการใช
หลักสูตร 

การพิจารณา
คุณภาพ/
คุณคาในทุก
องคประกอบ
ของหลักสูตร 

เปนผูพิจารณา
คุณภาพของ
เอกสาร
หลักสูตร 

เอกสาร
หลักสูตร 

การพิจารณาคุณภาพ/
คุณคาของเอกสาร
หลักสูตรกอนนําไปใช
จริง ทําใหเกิดความ
เช่ือมั่นในตัวหลักสูตร
มากขึ้น 

การกําหนดพฤติกรรมการ
เรียนรูเปนเรื่องท่ียาก และ
ผูประเมินอาจไมได
กําหนดพฤติกรรมท่ี
สําคัญ 

ฟาย เดลตา  
แคปปา (Phi 
Delta Kappa / 
CIPP Model) 
(Stufflebeam) 

กอน/
ระหวาง/
หลังการใช
หลักสูตร 

รายงานผล
การประเมิน
เพ่ือใช
สําหรับการ
ตัดสินใจ 

ทําหนาท่ีเปน
ผูเช่ียวชาญเพ่ือ
เตรียมขอมูล
สําหรับการ
ตัดสินใจ 

ท้ังระบบ
หลักสูตร 

1) มีหนวยบริการขอมูล
สําหรับผูบริหารและผูมี
อํานาจในการตัดสินใจ 
2) ไดขอมูลยอนกลับ
อยางรวดเร็ว 
3) เปนการประเมินในทุก
ขั้นตอนของหลักสูตร 
4) ทราบผลการประเมิน
ในภาพรวม 

1) เนนคุณคาของส่ิงท่ี
เกี่ยวของนอยเกินไป 
2) กระบวนการตัดสินใจ
กลาวไวไมชัดเจน และไม
นิยามวิธีการประเมิน 
3) ส้ินเปลืองคาใชจาย
และวิธีการมีความ
ซับซอน 
4) ไมสามารถประเมิน
กิจกรรมไดท้ังหมด 
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ตาราง 9 (ตอ)  
 

รูปแบบการ
ประเมิน 

ชวงเวลาท่ี
ประเมิน 

จุดเนนการ
ประเมิน 

บทบาทผู
ประเมิน 

แหลง
ประเมิน ขอด ี ขอจํากัด 

โกว (Gow) กอน/
ระหวางการ
ใชหลักสูตร 

ความ
เหมาะสมของ
หลักสูตรเมื่อ
พิจารณากับ
ทฤษฎีทางการ
ศึกษาและ
จิตวิทยา 

เปนผูพิจารณา
ความเหมาะสม
ของหลักสูตร 

นักเรียน/
เอกสาร
หลักสูตร/
เอกสาร
ประกอบ
หลักสูตร 

เปนการลดอคติโดยการ
วิเคราะหองคประกอบ
ภายในของโอกาสการ
เรยีนรู ส่ิงเรา โครงสราง
หลักสูตร และสภาพการ
เรียนการสอน เมื่อ
เปรียบเทียบกับทฤษฎี
ทางการศึกษาและ
จิตวิทยา 

มีความจํากัดในความ
แมนยําเกี่ยวกับทฤษฎี
ทางการศึกษาและ
จิตวิทยาของผูท่ีทําการ
ประเมิน 

สเตก (Stake) ระหวาง/
หลังการใช
หลักสูตร 

ทําการรวบรวม
ขอมูลใน
ลักษณะของ
การบรรยาย
และการตัดสิน
จากผูท่ี
เกี่ยวของ
หลายฝาย 

เปนผูเช่ียวชาญ
ในการรวบรวม 
วิเคราะห 
ตีความหมายและ
ตัดสินขอมูล 

ส่ิงท่ีมีอยู
กอนการใช
หลักสูตร/
กระบวนการ
เรียนการ
สอน/ผลผลิต
ของหลักสูตร 

1) ใชวิธีการท่ีเปนระบบ
ในการจัดกระทําขอมูล
เชิงบรรยายและขอมูล
สําหรับการตัดสินใจ ชวย
ใหเห็นความสัมพันธ
ภายในและระหวาง
ขอมูล 
2) มีการกําหนด
มาตรฐานท่ีแนนอน 
3) เปนรูปแบบการ
ประเมินท่ีใชไดท่ัวไป 

1) ตัวแบบการประเมินยัง
ไมมีวิธีการรวบรวมขอมูล
ท่ีเหมาะสม 
2) ตารางการออกแบบมี
ความซํ้าซอน ในบางชองมี
ความแตกตางไมชัดเจน 
3) อาจเกิดความขัดแยง
ระหวางบุคคลท่ี
ดําเนินการในหลักสูตร
เกี่ยวกับคุณคาของ
หลักสูตร 

ซีเอสอ ี(อัลคิน) 
(CSE / Alkin) 

ระหวาง/
หลังการใช
หลักสูตร 

รายงานผลการ
ประเมินเพ่ือใช
ในการ
ตัดสินใจส่ัง
การ 

ทําหนาท่ีเปน
ผูเช่ียวชาญเพ่ือ
เตรียมผลการ
ประเมินเสนอผู
ตัดสินใจ 

ผูประเมิน
เปนผูกําหนด
ตามจําเปน 

1) ทําใหมีหนวยบริการ
ขอมูลแกผูบริหารและ
ผูทําการตัดสินใจ 
2) การประเมินเขาไป
เกี่ยวของในทุกขั้นตอน
ของหลักสูตร 
3) ทราบผลการประเมิน
โดยภาพรวมดวย 

1) บทบาทของคุณคาใน
การประเมินยังไมชัดเจน
2) การอธิบาย
กระบวนการตัดสินไม
ครบถวนสมบูรณ 
3) คาใชจายสูงและมี
ความซับซอนในการ
ปฏิบัติ 
4) ไมสามารถประเมิน
กิจกรรมท้ังหมดไดอยาง
ชัดเจน 
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ตาราง 9 (ตอ)  
 

รูปแบบการ
ประเมิน 

ชวงเวลาท่ี
ประเมิน 

จุดเนนการ
ประเมิน 

บทบาทผู
ประเมิน 

แหลง
ประเมิน ขอด ี ขอจํากัด 

สคริฟเวน 
(Scriven) 

ระหวาง/
หลังการใช
หลักสูตร 

ใหเหตุผลใน
การไดขอมูล 
เครื่องมือการ
ใหนํ้าหนัก 
และการ
เลือก
เปาหมาย 
โดยพยายาม
ปรับรวม
ขอมูลท่ีอยู
ตางสเกลให
เปนสเกล
เดียวกัน 

รับผิดชอบ
ตัดสินคุณคาใน
การปฏิบัติทาง
การศึกษาและ
ผลิตผลท่ีไดรับ 

ยึดหลักการ
เก็บรวบรวม
ขอมูลเชิง
คุณภาพ 

1) แยกการประเมิน
ความกาวหนาและการ
ประเมินสรุปรวมออกจาก
กัน 
2) มุงประเมินคุณคา 
3) นําไปใชในสภาพการ
ตางๆ ท่ีมีบริบทท่ี
แตกตางกัน 
4) เปนการวิเคราะหท้ัง
วิธีการและผลผลิต 
5) จําแนกประเภทของ
การประเมินไวชัดเจน 
6) เปนการประเมินตาม
จุดมุงหมาย 

1) กอใหเกิดปญหาในการ
เปรียบเทียบผลกับเกณฑ
ท่ีแตกตางกันตลอดจน
ปญหาในการกําหนด
นํ้าหนักของเกณฑ 
2) ไมมีวิธีการในการ
ประเมินความตรงของการ
ตัดสินใจ 
3) มีความซํ้าซอนเกี่ยวกับ
ความคิดรวบยอดของการ
ประเมิน 

ครอนบาค 
(Cronbach) 

ระหวาง/
หลังการใช
หลักสูตร 

ประเมินท้ัง
จุดมุงหมาย
และ
ผลขางเคียง
ท่ีเกี่ยวของ
กัน 

รวบรวมขอมูล
และใชขอมูล
เพ่ือตัดสินใจ
เกี่ยวกับการ
ปรับปรุง
หลักสูตร 

นักเรียน 1) งายตอการนํามา
ประยุกตใช 

2) ศึกษาตัวแปรท่ี
เกี่ยวของอยางกวางขวาง 

1) มักจะเนนท่ีการ
ประเมินผลสรุปมากกวา
ความกาวหนา 
2) เกณฑการตัดสินอิงอยู
กับลักษณะของกลุม 
3) อาจมีปญหาในการ
ประเมินผลขางเคียง 

เวลซ (Welch) ระหวาง/
หลังการใช
หลักสูตร 

รายงานผล
การประเมิน
เพ่ือใชในการ
ตัดสินใจส่ัง
การ 

รวบรวม จัด
กระทํา เสนอ
ขอมูล 

นักเรียน/
ผูสอน 

1) มีขั้นตอนของการ
ประเมินท่ีละเอียด 
ครบถวนทุกขั้นตอน 
รวมท้ังมีการติดตามผล 
2) เปนรูปแบบประเมินท่ี
สามารถนําไปใชไดท่ัวๆ 
ไป 

1) ผูประเมินตองมีความรู
เรื่องคอมพิวเตอรและ
ระบบการวางแผน 
2) ไมกลาวถึง
ความสําคัญของ
วัตถุประสงคของหลักสูตร 
3) ไมเนนเรื่องใดเรื่องหน่ึง
โดยเฉพาะ กลาวแตเรื่อง
ท่ัวไป 
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 จากรูปแบบการประเมนิหลักสูตรดังกลาวขางตน จะเหน็ไดวาในแตละรูปแบบตางก็มจีุดเนน
ของการประเมิน ชวงเวลาในการประเมิน แหลงการประเมิน ตลอดจนขอดีและขอจํากดัในการประเมิน
หลักสูตรที่แตกตางกนัออกไป ทั้งนี้การที่ผูประเมนิหลักสูตรจะเลือกใชรูปแบบการประเมนิหลักสูตร
แบบใดมาทาํการประเมนิหลักสูตรนัน้จะตองทําการพิจารณาถึงมติิตางๆ ของหลักสูตรกอนทีจ่ะมาทาํ
การประเมิน อาท ิจุดเนนของการประเมิน (กอน ระหวาง หรือหลังการใชหลักสูตร) แหลงการประเมนิ 
(เชน เอกสารหลักสูตร ผูเกี่ยวของในหลักสูตร หรือทั้งระบบหลักสูตร เปนตน) เพื่อจะทําใหไดขอมูล
สารสนเทศที่ถกูตองและเปนประโยชนมาใชสําหรับการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหมคีณุภาพที่ดี
ยิ่งข้ึน 
 ทั้งนี้จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัทีเ่กี่ยวของในสวนนี ้ จะทําใหทราบถึงคณุลักษณะ
และรายละเอียด ตลอดจนข้ันตอนสําหรับการประเมินหลักสูตรในรูปแบบตางๆ เพื่อใชเปนขอมลู
พื้นฐานสําหรับการตรวจสอบคุณภาพตลอดจนความถกูตอง ตามมิติที่ใชในการประเมินหลักสูตรใน
ข้ันตอนของการประเมินอภิมาน 
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ตอนท่ี 2 การประเมินอภิมาน (Meta-evaluation) 
 ในตอนที ่2 นี้จะเปนการนาํเสนอการทบทวนเอกสารที่เกีย่วของกับการประเมนิอภิมาน 7 ดาน 
คือ ความหมายของการประเมนิอภิมาน จุดมุงหมายของการประเมินอภิมาน ประเภทของการประเมิน
อภิมาน หลักการประเมินอภิมาน โครงสรางทางตรรกะสําหรับการประเมินอภิมาน ข้ันตอนการประเมิน
อภิมาน และเกณฑที่ใชในการประเมนิอภิมาน โดยมีรายละเอียดในแตละดานดังตอไปนี ้
 

ความหมายของการประเมินอภิมาน 
 ไมเคิล สคริฟเวน (Michael Scriven) ใหความหมายของคําวา การประเมินอภิมาน (Meta-
evaluation) ไวเมื่อป ค.ศ. 1969 วาหมายถึง การประเมนิงานประเมนิหลายๆ เร่ือง หรือการประเมนิ 
ผูประเมินหลายๆ คน (Evaluation of Evaluations or Evaluators) หรือเปนการประเมนิซอนการ
ประเมิน (Second-order Evaluation) 
 นอกจากนี้สตัฟเฟลบีม (Stufflebeam. 2000: 96) ไดกลาวถึงความหมายของการประเมนิ 
อภิมานวาเปนกระบวนการในการบรรยาย การไดรับ และการประยุกตใชสารสนเทศเชิงบรรยาย และ
สารสนเทศเชงิตัดสินใจเกีย่วกับการใชประโยชน ความเปนไปได ความเหมาะสมและความถกูตองของ
การประเมิน เพื่อใหแนวทางในการประเมินและการรายงานตอสาธารณะในสวนของจุดแข็งและ
จุดออนของการประเมนิ 
 

จุดมุงหมายของการประเมินอภิมาน 
 สมิธ  (Smith. 1978 อางถึงในศิริชัย กาญจนวาสี. 2545: 174) กลาววาการประเมินอภิมาน 
เปนกลไกอยางหนึง่ในการควบคุมคณุภาพของการประเมนิอันอาจนําไปสูการพัฒนาทฤษฎีและวิธี
ปฏิบัติทางการประเมิน การประเมนิอภิมานอาจนาํไปใชโดยมจีุดมุงหมายตางๆ คือ 
 1. ประเมนิคุณภาพ ผลกระทบ หรือการใชผลการประเมนิ 
 2. ตรวจสอบและรับรองรายงานการประเมิน 
 3. ควบคุม หรือสะทอนอคติในการประเมิน 
 4. ตีคุณคาหรือประโยชนของวิธีการประเมินใหมๆ 
 

ประเภทของการประเมินอภิมาน 
 การประเมนิอภิมานสามารถแบงไดออกเปน 2 ประเภท กลาวคือ การประเมนิอภิมานเชงิ
ความกาวหนา (Formative Meta-evaluation) และการประเมินอภิมานเชิงสรุปรวม (Summative 
Meta-evaluation) โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้(สมหวัง พิธิยานุวัฒน. 2541: 84-85) 
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 1. การประเมนิอภิมานเชงิความกาวหนา (Formative Meta-evaluation)  
การประเมนิอภิมานเชงิความกาวหนาเปนการประเมนิงานที่มลัีกษณะการใชการประเมนิเชิง

สรางสรรค กลาวคือ เปนการวางแผนกอนปฏิบัติการประเมิน การประเมนิอภิมานเชงิความกาวหนา
ชวยใหนักประเมนิตัดสินใจเกีย่วกับการตัดสินวาจะประเมนิอะไร นิยามปญหาที่ประเมนิ กําหนด
ผูเกี่ยวของกบัการประเมนิ หรือลูกคาของการประเมนิ ทําวัตถุประสงคของการประเมนิใหกระจาง 
กําหนดขอสัญญา กําหนดขอมูลและสารสนเทศที่ตองการ กําหนดวิธกีารรวบรวมขอมลู และวิธี
วิเคราะหขอมูล กําหนดตารางการประเมิน จัดหาทีมประเมิน กําหนดงบประมาณ เตรียมขอสรุปและ
เสนอแนะ และเลือกรูปแบบและวิธกีารรายงานผลการประเมิน โดยสัญลักษณการประเมนิอภิมานเชงิ
ความกาวหนา แสดงไดดังสมการดังนี ้

 

 
 
 
 

 โดยสรุปแลวการประเมนิอภิมานเชงิความกาวหนาหมายถงึการประเมนิวาแผนการประเมิน
และการดําเนนิการประเมนิเปนไปตามแนวทางมาตรฐานที่กําหนดหรือไม ถาปฏิบัติตามแนวทางก็จะ
ไดผลประเมินที่ถูกตอง สมเหตุสมผล อีกทั้งเปนการหลีกเล่ียงขอผิดพลาดโดยทั่วไปของการประเมินได 
ทั้งนี้ขอตกลงเบื้องตนที่สําคญัคือ คุณคาสูงสุดของการประเมินจะมคีามากที่สุดเมื่อดําเนนิการประเมนิ
ตามแนวทางมาตรฐานของการประเมนิทีก่าํหนดและหลีกเล่ียงขอผิดพลาดในการประเมนิ 
 2. การประเมนิอภิมานเชงิสรุปรวม (Summative Meta-evaluation) 
 การประเมนิอภิมานเชงิสรุปรวมนั้นถือวาเปนบทบาทพื้นฐานของการประเมนิอภิมานกลาวคือ 
เปนการแสดงถึงคณุคารวมของงานประเมนิ เปนบทบาทที่แสดงถึงความพรอมทีจ่ะใหตรวจสอบไดของ
นักประเมนิโดยการรายงานใหสาธารณะทราบถึงความเปนมาตรฐานของงานประเมนิ ผลการประเมิน
อภิมานเชงิสรุปรวมชวยใหผูใชผลการประเมินตดัสินใจไดวาควรจะยอมรับผลการประเมินและ
ขอเสนอแนะจากงานประเมินมากนอยเพียงใด 
 

 นอกจากนี้นงลักษณ วิรัชชัย (2547: 21-22) ไดกลาวถึงประเภทของการประเมนิวาในปจจุบนั
การประเมินอภิมานมีแนวปฏิบัติแตกตางกันสองแบบ กลาวคือ แบบแรกเปนการประเมินอภิมานงาน
ประเมินเดียว (Meta-evaluation of the Evaluation) และแบบที่สองเปนการประเมนิอภิมานงาน
ประเมินหลายเร่ือง (Meta-evaluation of evaluations) โดยมีรายละเอียดคือ 
 1. การประเมนิอภิมานงานประเมินเดียว (Meta-evaluation of the Evaluation)  

การประเมนิอภิมานงานประเมนิเดียวเปนการประเมนิอภิมานงานประเมนิเพยีงเร่ืองเดยีว มี
วัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบ ควบคุม และรับรองคุณภาพงานประเมนิ เนนความสําคัญของการประเมิน

แผนการประเมินและ 
การดําเนินการประเมิน 

การหลีกเล่ียงขอผิดพลาดหรือ
หลุมพรางของการประเมิน 

การประเมินตามแนวทาง
มาตรฐานที่กําหนด 

+ = 
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คุณภาพงานประเมิน โดยไมมกีารสังเคราะหผลของการประเมนิเพราะมงีานประเมนิเพยีงเร่ืองเดียว 
การประเมนิอภิมานแบบนี้อาจทาํไดทั้งการประเมินอภิมานของการประเมนิภายนอกและการประเมิน
อภิมานของการประเมินภายใน 

2. การประเมนิอภิมานงานประเมินหลายเร่ือง (Meta-evaluation of evaluations) 
การประเมนิอภิมานงานประเมนิหลายเร่ืองเปนการประเมนิหลายโครงการ มวัีตถุประสงคเพื่อ

ตรวจสอบคุณภาพและเพื่อสังเคราะหงานประเมินทั้งหมด ซึ่งสคริฟเวนอธบิายวาการประเมนิแบบนี้
เนนความสําคัญของการประเมินงานประเมนิหลายเร่ือง เพื่อตรวจสอบ ควบคุม และรับรองคุณภาพ
งานประเมนิ และเพื่อสังเคราะหงานประเมนิใหไดองคความรูที่นําไปใชปรับปรุงทั้งในสวนของงาน
ประเมนิและในสวนของการประเมนิอภิมานได 

 

หลักการประเมินอภิมาน 
 นงลักษณ วิรัชชัย (2547: 23) กลาวถึงการประเมินอภิมานวาเปนการประเมนิแบบหนึ่ง ดังนั้น
หลักการประเมินอภิมานจงึเหมอืนกบัหลักการประเมนิทั่วไป โดยมีคําถามการประเมิน 8 คําถาม
ดังตอไปนี ้(Stufflebeam. 1974: 13-25, 73-74; นงลักษณ วิรัชชยั. 2547: 23-25) 
 1. การประเมนิอภิมานคืออะไร 
 การประเมินคืออะไรนั้น สามารถตอบได 3 คําตอบ กลาวคือ คําตอบแรก การประเมนิเปนการ
ตัดสินวาวัตถุประสงคที่กาํหนดข้ึนนั้นบรรลุผลสําเร็จหรือไม คําตอบที่สอง การประเมนิเปน
กระบวนการในการคนหาสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ และคําตอบที่สาม การประเมนิเปนการตัดสิน
คุณความดีของส่ิงทีถ่กูประเมนิ 
 ดังนั้นการประเมนิอภิมานจงึเปนการประเมนิคุณความดีและคุณคาของการประเมินหรืองาน
ประเมิน 
 2. การประเมนิอภิมานใชทําประโยชนอะไร 
 คําถามนี้จะเกีย่วของกับวัตถปุระสงคของการใชผลการประเมนิ ถาการประเมนิเปนการคนหา
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ผลการประเมนิก็จะใชประโยชนเพื่อการตัดสินใจ และเปนประโยชนเพื่อ
นําไปปรับปรุงขณะที่โครงการกําลังดําเนินอยูหรือในขณะที่โครงการสิ้นสุดลง 
 ดังนั้นการประเมนิอภิมานจงึเปนประโยชนในการสนับสนนุการตัดสินใจเชงิรุกเกี่ยวกบังาน
ประเมนิวามคีณุคาในภาพรวมสมควรจะทาํตอไปหรือไม และเปนประโยชนในการใหขอมูลสารสนเทศ
เชิงรับเพื่อปรับปรุงงานในแตละข้ันตอน 
 3. การประเมนิอภิมานเพื่ออะไร 
 คําถามนี้เกี่ยวของกับภาพรวมของการประเมิน ในการประเมินนั้นนักประเมินจะทําการ
ประเมินจุดประสงค (Goals) การออกแบบการประเมิน (Design) วิธีดําเนินการ (Implementation) 
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และผลการประเมิน (Results) โดยอาจจะแยกทําการประเมินออกเปนสวนๆ หรือทําการประเมินใน
ภาพรวม 
 ดังนั้นการประเมนิอภิมานจงึเปนการประเมนิความสําคัญของวัตถุประสงคการประเมิน ความ
เหมาะสมของการออกแบบการประเมนิและการวางแผนการประเมิน ความพอเพียงในการดําเนินการ
ประเมิน และความสําคัญและคุณภาพของผลการประเมนิ รวมทั้งการใชประโยชนผลการประเมนิ โดย
อาจทําแยกกนัหรือทาํการประเมนิในภาพรวมกไ็ด 
 เมื่อมองส่ิงที่ถกูประเมนิ (Evaluation Object) การประเมนิโดยทั่วไปอาจเปนการประเมนิการ
เรียนการสอน (หลักสูตร วิธีการสอน การเรียนรูของผูเรียน ผลการปฏิบัติงาน เปนตน) การประเมนิ
ทรัพยากร การประเมินงานวิจยั การประเมินตํารา หรือการประเมินการบริหารจัดการ ดังนั้นการ
ประเมนิอภิมานอาจหมายถงึการประเมนิผลการประเมินส่ิงที่ถกูประเมนิที่กลาวมาแลวทั้งหมด 
 4. สารสนเทศอะไรท่ีตองการใชในการประเมนิอภิมาน 
 ในการประเมินนั้น นักประเมนิตองการสารสนเทศที่มคีวามถกูตอง ละเอียด ครบถวน เพื่อใช
ในการตัดสินทีถ่กูตอง ในการประเมนิบางคร้ังมกีารตดัสินที่หยาบเพราะขอมลูที่ไดมานั้นไมมคีวาม
ละเอียดเพียงพอ ดังนัน้การประเมนิอภิมานตองการไดขอมลูที่เปนการผสมผสานกนัระหวางการ
บรรยาย การตัดสิน และขอเสนอแนะ 
 การประเมินโดยทั่วไปใหขอมลูสารสนเทศเกี่ยวกบัลักษณะของโครงการ สารสนเทศเกีย่วกับ
การตัดสินคณุภาพของโครงการ และขอเสนอแนะที่เหมาะสมในการปรับปรุงการดําเนินโครงการ ดังนั้น
การประเมินอภิมานจึงใหสารสนเทศที่บรรยายลักษณะการประเมนิที่ใชสารสนเทศเกี่ยวกบัผลการ
ประเมนิของการประเมนิ และขอเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงวิธีการประเมิน รวมทั้งการใช
ประโยชนผลการประเมนิ 
 5. ใครเปนผูใชผลการประเมนิอภิมาน 
 คําถามนี้เกี่ยวของกับผูใชผลการประเมนิ ซึ่งผูใชผลการประเมนินัน้มหีลากหลาย อาทิเชน ครู
อาจารย นักวิจยั ผูบริหาร พอแมผูปกครอง นักเรียน ผูสนับสนุนการประเมิน เปนตน ดังนั้นสามารถ
สรุปไดวา ผูใชผลการประเมินก็คือผูทีเ่กี่ยวของหรือผูมสีวนไดสวนเสียกับการประเมนิทุกคนไมวาจะ
เปนการประเมนิภายนอกหรือการประเมนิภายใน ตางก็เปนผูใชผลการประเมนิ 
 ดังนั้นผูใชผลการประเมนิอภิมานจงึประกอบดวยนกัประเมนิ และผูมสีวนไดสวนเสีย หรือ
ผูสนใจการประเมนิอภิมานทกุกลุมทกุระดบั 
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 6. ใครควรเปนผูประเมนิอภิมาน 
 การประเมนิโดยทั่วไปควรเปนการประเมนิโดยนกัประเมนิสองกลุม กลุมแรกคือนกัประเมนิ
ภายในทําหนาที่ประเมนิความกาวหนาของการดําเนนิงาน เพื่อนําผลการประเมินไปใชประโยชนในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกบัการดําเนินงานขององคกรหรือสถานศึกษา และกลุมที่สองคือนักประเมินภายนอกทํา
หนาที่ประเมนิสรุปรวม เพื่อใหทราบผลการประเมนิคุณภาพขององคกรหรือสถานศกึษาในภาพรวม 
 ดังนั้นการประเมนิอภิมานจงึควรเปนการประเมนิทั้งสองแบบที่ดําเนินการโดยนกัประเมนิทั้ง
สองกลุม แบบแรกคือการประเมนิอภิมานงานประเมนิภายในโดยกลุมนกัประเมนิภายในองคกรหรือ
สถานศึกษา และแบบที่สองคือการประเมนิอภิมานงานประเมนิภายนอก ซึ่งอาจดําเนินการโดยกลุมนกั
ประเมินภายนอก หรืออาจดําเนินการโดยกลุมนกัประเมนิภายในทีเ่ปนบุคลากรจากหนวยงานตนสังกัด 
แตเปนบุคลากรภายนอกองคกรหรือสถานศึกษา 
 7. วิธใีนการดาํเนินการประเมนิอภิมานน้ันทําอยางไร 
 คําถามนี้ใหความสําคัญเกี่ยวกับแนวคดิของการประเมนิในสวนทีเ่กี่ยวกบัวิธวิีทยาในการ
ประเมิน ซึ่งนกัประเมนิแตละคนกจ็ะมวิีธกีารหรือข้ันตอนในการประเมนิที่แตกตางกนัไป อาทิเชน 
 สเตก (Stake. 1967) ไดเสนอแนะถงึวิธกีารในการประเมิน กลาวคือ เร่ิมที่การบรรยาย
โครงการที่จะประเมนิ การรายงานเกี่ยวกบัผูใชผลการประเมนิ การวิเคราะหขอมลูเพื่อการตดัสิน และ
การรายงานผลการตัดสินกลับสูผูใชผลการประเมนิ 
 สคริฟเวน (Scriven.1972) ไดเสนอแนะวิธกีารประเมินโดยแบงออกเปน 9 ข้ันตอน กลาวคือ 
1) การบรรยายลักษณะโครงการทีจ่ะประเมนิ 2) ทําความชัดเจนเกี่ยวกับขอสรุปที่ตองการ 3) การ
ตรวจสอบความสัมพันธระหวางสาเหตุและผล 4) การทําความเขาใจเกี่ยวกบัผลทีจ่ะตามมา 5) การ
ประเมนิตนทนุ 6) การระบุและประเมนิจุดประสงค 7) การเปรียบเทยีบขอวิจารณโครงการของฝายตรง
ขาม 8) การประเมนิความตองการจําเปนเพื่อเปนพืน้ฐานสําหรับการตัดสินใจเกีย่วกับความสําคญัของ
โครงการ และ 9) การตัดสินในภาพรวมของโครงการ 
 โพรวัส (Provus. 1971) ไดเสนอข้ันตอนในการประเมิน โดยแบงออกเปน 5 ข้ันตอน คือ  
1) การทําความชัดเจนในการออกแบบของโครงการ 2) การประเมินระหวางการดําเนินการ 3) การ
ประเมินผลลัพธชั่วคราว 4) การประเมินผลระยะยาว และ 5) การประเมนิตนทนุและกําไร 
 สตัฟเฟลบีมและคณะ (Stufflebeam; et al. 1971) แบงข้ันตอนของการประเมินออกเปน 3 
ข้ันตอน กลาวคือ 1) ศึกษาปฏิสัมพนัธระหวางผูใชผลการประเมนิเกีย่วกับความตองการสารสนเทศ  
2) การรวบรวม การจัดการ และการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ และ 3) การตีความและการรายงานขอ
คนพบตอผูใชขอมูลสารสนเทศ 
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 โดยสรุปแลวการประเมนิโดยทั่วไปมข้ัีนตอนในการดําเนนิการที่สําคัญมากสามข้ันตอน คือ 
การกําหนดวัตถุประสงคและคําถามการประเมิน การรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามการ
ประเมิน และการใชประโยชนผลการประเมินในการพัฒนางาน  
 ดังนั้นการประเมนิอภิมานจงึมข้ัีนตอนการดําเนินงานที่สําคัญ 3 ข้ันตอน กลาวคือ การกําหนด
วัตถุประสงคและคําถามสําหรับการประเมินอภิมาน การรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถาม
การประเมินอภิมาน และการนําผลการประเมินอภิมานไปใชประโยชน 
 8. การตดัสนิคุณภาพการประเมินอภิมานใชมาตรฐานอะไร 
 โดยปกติการประเมนิใชมาตรฐานดานความเหมาะสมของการประเมนิ ความเปนไปไดของการ
ประเมิน ความถูกตองของการประเมิน และประโยชนของการประเมนิ รวมทั้งประสิทธผิล/ตนทุนของ
การประเมิน นอกจากนีย้ังอาจใชมาตรฐานของคณะกรรมการกาํหนดมาตรฐานการประเมนิทาง
การศึกษา (The Joint Committee on Standards for Educational Evaluation) ก็ได ดังนัน้การตัดสิน
คุณภาพการประเมนิในการประเมนิอภิมานจงึควรใชมาตรฐานที่คลายคลึงกนัดวย 
 

โครงสรางทางตรรกะของการประเมินอภิมาน 
 สตัฟเฟลบีม (Stufflebeam. 1974: 74-79) ไดกลาวถึงโครงสรางทางตรรกะของการประเมิน
อภิมาน (A Logical Structure for Meta-evaluation) วาประกอบดวยมิต ิ 3 ดาน กลาวคือ มิติดาน
จุดมุงหมายของการประเมนิอภิมาน (Purposes of Meta-evaluation) มิติดานข้ันตอนในการ
กระบวนการประเมินอภิมาน (Steps in the Meta-evaluation Process) และมติิดานส่ิงทีป่ระเมนิใน
ประเมินอภิมาน (Objects of Meta-evaluation) โดยมีรายละเอียดกลาวคือ 
 มิตดิานจดุมุงหมายของการประเมนิอภิมาน (Purposes of Meta-evaluation) 
 จุดมุงหมายของการประเมนิอภิมานม ี 2 ประการ คือ เพือ่เปนขอมลูสําหรับการตัดสินใจและ
เปนความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได (Accountability) ดังนี้ 
 1. การประเมนิอภิมานนัน้ มจีุดมุงหมายเพื่อเปนขอมูลสําหรับการตัดสินใจ ซึ่งถือวาเปนการ
ประเมินอภิมานเชิงความกาวหนา (Formative Meta-evaluation) เปนการเสนอขอคิดเหน็เกี่ยวกบั
วิธีการ การใชประโยชน และตนทนุ/ประสิทธิผลของการประเมิน 
 2. การประเมินอภิมานนัน้ มจีุดมุงหมายเพื่อความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได 
(Accountability) โดยตองการใหการประเมนิอภิมานใหขอมลูยอนกลับในกระบวนการตดัสินคุณคา/
คุณความดีของงานประเมิน ทั้งนีจุ้ดมุงหมายของการประเมนิอภิมานนีเ้ปรียบเสมอืนการประเมนิ 
อภิมานเชิงสรุปรวม (Summative Meta-evaluation)  
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 มิตดิานขั้นตอนในการกระบวนการประเมินอภิมาน (Steps in the Meta-evaluation 
Process) 
 ข้ันตอนในกระบวนการประเมนิแบงออกเปน 3 ข้ันตอน คือ 
 1. การบรรยายสารสนเทศหรือแสดงสารสนเทศที่ตองการโดยละเอียด 
 2. การจัดหาสารสนเทศทีต่องการ 
 3. การประยุกตใชสารสนเทศทีจ่ัดหามาไดเพื่อการตัดสินใจ หรือความรับผิดชอบที่สามารถ
ตรวจสอบได 

มิตดิานสิ่งท่ีประเมินในประเมินอภิมาน (Objects of Meta-evaluation) 
ส่ิงที่ประเมนิในการประเมนิอภิมานแบงออกไดเปน 4 ประเภท คือ 
1. วัตถุประสงคในการประเมนิ 
2. การออกแบบการประเมิน 
3. กระบวนการในการประเมนิ 
4. ผลการประเมนิ 
ซึ่งทั้งสามมติดิังกลาวขางตน สามารถแสดงเปนภาพความสัมพนัธในรูปตารางโครงสรางของ

ตรรกะเกีย่วกับการประเมนิอภิมานไดดังตาราง 10 
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ตาราง 10 โครงสรางของตรรกะเก่ียวกับการประเมินอภิมาน 
 

ส่ิงในการประเมนิอภิมาน จุดมุงหมายของ
การประเมิน 
อภิมาน 

ขั้นตอนใน
กระบวนการ

ประเมินอภิมาน 
วัตถุประสงคของ
การประเมิน 

การออกแบบการ
ประเมิน 

กระบวนการใน
การประเมิน ผลการประเมิน 

การบรรยายหรือ
การแสดง
สารสนเทศท่ี
ตองการโดย
ละเอียด 

- ผูเกี่ยวของกับการ
ประเมิน 
- วัตถุประสงคของ
การประเมินท่ี
เปนไปได 
- เกณฑสําหรับการ
จัดระดับ
วัตถุประสงคของ
การประเมิน 

- การออกแบบการ
ประเมินท่ีเปน
ทางเลือกอื่น 
- เกณฑสําหรับ
ระดับของการ
ออกแบบการ
ประเมิน 

- การกระจายงาน
และตารางสําหรับ
การออกแบบการ
ประเมิน 
- การตรวจสอบใน
การบริหารสําหรับ
การทบทวนการ
ออกแบบการ
ประเมิน 

- เกณฑเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค 
ตนทุน คุณภาพ 
ผลกระทบของการ
ประเมิน 
- จุดมุงหมายของ
ผูใชผลการประเมิน 

การจัดหาสารสนเทศ
ท่ีตองการ 

- การวิเคราะห
เหตุผลของ
วัตถุประสงคของ
การประเมิน 
- ระดับของ
วัตถุประสงคของ
การประเมิน 

- ระดับของการ
ออกแบบการประเมิน
ท่ีเปนทางเลือก 

- ทบทวนการ
ออกแบบการ
ประเมิน 
- การควบคุม
กระบวนการ
ประเมิน 

-  ระดับคุณภาพ
ของรายงาน 
- หลักฐานการใช
ผลการประเมินเพ่ือ
ตัดสินใจหรือความ
รับผิดชอบท่ี
ตรวจสอบได 
- ระดับของคุณคา
ของรายงานการ
ประเมิน 
- การควบคุม
คาใชจายในการ
ประเมิน 

1. เพ่ือการตัดสินใจ
ในการประเมิน 
(เปนการประเมิน
อภิมานเชิง
ความกาวหนาและ
ดําเนินการโดยคน
ในโครงการ) 

การประยุกต
สารสนเทศท่ีจัดหา
มาได 

- ขอเสนอแนะ
สําหรับ
วัตถุประสงคของ
การประเมินท่ีเลือก 

- ขอเสนอแนะ
สําหรับการ
ออกแบบการ
ประเมินท่ีเลือก 

- รายงาน
ความกาวหนาและ
ขอคัดคานเปน
ระยะ 
- ขอเสนอแนะ
สําหรับปรับปรุงการ
ออกแบบหรือ
กระบวนการ
ประเมิน 

- การรายงาน
คุณภาพ ผลกระทบ 
ตนทุน/ประสิทธิผล
ของการประเมิน
เปนระยะ 
- ขอเสนอแนะ
สําหรับการปรับปรุง
การรายงานการ
ประเมิน 
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ตาราง 10 (ตอ) 
 

ส่ิงในการประเมินอภิมาน จุดมุงหมายของ
การประเมิน 
อภิมาน 

ขั้นตอนใน
กระบวนการ

ประเมินอภิมาน 
วัตถุประสงคของ
การประเมิน 

การออกแบบการ
ประเมิน 

กระบวนการใน
การประเมิน ผลการประเมิน 

การบรรยายหรือ
การแสดง
สารสนเทศท่ี
ตองการโดย
ละเอียด 

- ผูเกี่ยวของกับการ
ประเมิน 
- เลือกวัตถุประสงค 
- เกณฑสําหรับการ
ตัดสินวัตถุประสงค
ของการประเมิน 

- การเลือกรูปแบบ
การประเมิน 
- การวิจารณคูแขง 
- เกณฑสําหรับ
ระดับของการ
ออกแบบการ
ประเมิน 

- การกระจายงาน
และตารางสําหรับ
การเลือกรูปแบบ
การประเมิน 
- การตรวจสอบใน
การบริหารสําหรับ
การทบทวนการ
ออกแบบการ
ประเมิน 

- เกณฑเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค 
ตนทุน คุณภาพ 
ผลกระทบของการ
ประเมิน 
- จุดมุงหมายของ
ผูใชผลการประเมิน 

การจัดหา
สารสนเทศท่ี
ตองการ 

- สํารวจความ
ตองการการประเมิน 
- ระดับของ
ผูเกี่ยวของของการ
เลือกวัตถุประสงค
การประเมิน 
- วิเคราะห
วัตถุประสงคการ
ประเมินท่ีเกี่ยวกับ
เกณฑ ความ
ตองการและระดับ
ผูเกี่ยวของ 

- ระดับของการ
ออกแบบการ
ประเมินท่ีเปน
ทางเลือก 

- การศึกษาเฉพาะ
กรณีของ
กระบวนการ
ประเมิน 
- การวิเคราะห
ความไมลงรอยกัน
ระหวาง
กระบวนการ
ประเมินและการ
เลือกรูปแบบการ
ประเมิน 

- ระดับคุณภาพของ
รายงาน 
- หลักฐานการใชผล
การประเมินเพ่ือ
ตัดสินใจหรือความ
รับผิดชอบท่ี
ตรวจสอบได 
- ระดับของคุณคา
ของรายงานการ
ประเมิน 
- การวิเคราะหตนทุน
ในการประเมิน 

2. เพ่ือความ
รับผิดชอบท่ี
ตรวจสอบไดในการ
ประเมิน (เปนการ
ประเมินอภิมานเชิง
สรุปรวม ซ่ึง
ดําเนินการโดยคน
นอกโครงการ) 

การประยุกต
สารสนเทศท่ีจัดหา
มาได 

- การตัดสินสําหรับ
การเลือก
วัตถุประสงคการ
ประเมิน 

- การตัดสินสําหรับ
การเลือกการ
ออกแบบการ
ประเมิน 

- การตัดสินสําหรับ
การดําเนินการใน
การออกแบบการ
ประเมิน 

- การตัดสิน
เกี่ยวกับคุณภาพ 
การใชประโยชน
และตนทุน/
ประสิทธิผลของ
กิจกรรมการ
ประเมิน 
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 จากตารางโครงสรางของตรรกะเกี่ยวกับการประเมินอภิมานนั้นสามารถสรุปไดวา จุดมุงหมาย
ของการประเมินอภิมานนัน้จาํแนกไดเปน 2 ประการคือ ประการแรกเพื่อตัดสินใจในการประเมนิ โดย
เปนการประเมนิอภิมานเชงิความกาวหนาและดําเนนิการโดยคนในโครงการ และประการที่สองเพื่อ
ความรับผิดชอบทีต่รวจสอบไดในการประเมนิ เปนการประเมนิอภิมานเชงิสรุปรวม ซึ่งดําเนินการโดย
คนนอกโครงการ ทั้งนี้ข้ันตอนในกระบวนการประเมนิอภิมานตามจดุมุงหมายของการประเมนิอภิมาน
ทั้ง 2 ประการตางก็มีสามข้ันตอนเหมือนกันคือ ข้ันตอนแรกเปนการบรรยายหรือการแสดงสารสนเทศที่
ตองการโดยละเอียด ข้ันตอนที่สองเปนการจัดหาสารสนเทศที่ตองการ และข้ันตอนที่สามเปนการ
ประยกุตใชสารสนเทศที่หามาได โดยในแตละข้ันตอนในกระบวนการประเมนิตามจดุมุงหมายของการ
ประเมินอภิมานตางก็มีวัตถุประสงคของการประเมิน การออกแบบการประเมนิ กระบวนการประเมิน 
และผลการประเมินที่แตกตางกัน  

กลาวโดยสรุปแลววัตถุประสงค การออกแบบ กระบวนการ และผลการประเมนิอภิมานตาม
จุดมุงหมายแรกทีเ่ปนการประเมนิอภิมานเพื่อการตดัสินใจในการประเมนิจะเนนไปที่การรายงาน
คุณภาพ ผลกระทบ ตนทุน ประสิทธิภาพ ประสิทธผิลเปนระยะเพื่อเปนขอเสนอแนะสําหรับการ
ปรับปรุงรายงานการประเมนิ 

ในสวนของวัตถปุระสงค การออกแบบ กระบวนการ และผลการประเมินอภิมานตาม
จุดมุงหมายประการที่สองที่เปนการประเมินอภิมานเพื่อความรับผิดชอบที่ตรวจสอบไดในการประเมิน
นั้น จะเนนที่การตัดสินเกี่ยวกับคุณภาพ การใชประโยชนและตนทุน ประสิทธิผลของกิจกรรมการ
ประเมนิเปนหลัก 
 

ขั้นตอนการประเมินอภิมาน 
 การประเมินอภิมานประกอบดวยข้ันตอนการดําเนินงานเชนเดียวกบัการประเมนิทั่วไป แตจะมี
ข้ันตอนการสังเคราะหผลการประเมินงานประเมินเพิ่มมาอีกข้ันตอนหนึ่ง Scriven. (2003); Scott-little, 
Hamann ;and Jurs. (2002: 387-419); Harvey. (1999); นงลักษณ วิรัชชัย (2546: 30-31) ไดสรุปวา
การประเมนิอภิมานมข้ัีนตอนการดําเนนิงานที่สําคญั 6 ข้ันตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 กําหนดวตัถุประสงคของการประเมินอภิมาน  
การดําเนนิงานข้ันตอนนีเ้ปนการระบุความจาํเปน เหตุผลที่ตองการประเมินอภิมาน พรอมระบุ

จุดมุงหมายหรือวัตถุประสงคในการประเมินอภิมาน 
ขั้นตอนท่ี 2 เสาะคนงานประเมิน/นักประเมิน 
ข้ันตอนนีเ้ปนการเสาะคนหางานประเมนิ/นักประเมนิซึ่งจะนาํมาประเมนิอภิมาน ในบางกรณี

อาจมงีานประเมนิอภิมานที่ตองการประเมนิอภิมานแลวกไ็ด ในกรณทีี่ยงัไมมอีาจจะตองเสาะคนตาม
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หลักการเสาะคนงานวิจัยที่นํามาสังเคราะหงานวิจัย ในกรณีที่เปนการประเมนินักประเมนิตองกําหนด
คุณสมบตัหิรือขอบขายของนกัประเมนิที่จะนํามาประเมนิอภิมาน 

ขั้นตอนท่ี 3 บรรยายลักษณะงานประเมิน/นักประเมนิ 
การดําเนนิงานข้ันตอนนีเ้ปนการศึกษาบรรยายลักษณะของงานประเมนิ/นักประเมินซึ่งจะ

นํามาประเมนิอภิมาน ลักษณะของรายงานที่ไดจะเปนรายงานบรรยายลักษณะธรรมชาติของ
กระบวนการประเมินที่ใช ตั้งแตวัตถุประสงคของการประเมิน ลักษณะของนกัประเมนิ การบรรยายส่ิงที่
ถูกประเมิน การสรางเคร่ืองมือประเมินและการเก็บรวบรวมขอมูล วิธีวิเคราะหขอมูล และการเสนอผล
การตัดสินคณุคาของส่ิงที่ประเมนิวามลัีกษณะอยางไร 

ขั้นตอนท่ี 4 วิเคราะหเปรียบเทียบกบัเกณฑมาตรฐาน  
การดําเนนิงานข้ันตอนนีเ้ปนการตรวจสอบคณุภาพงานประเมนิ/นักประเมิน โดยวิเคราะหวา

งานประเมนิ/นักประเมนิมลัีกษณะสอดคลองตรงตามเกณฑมาตรฐานการประเมนิมากนอยเพยีงใด 
การดําเนนิงานข้ันตอนนี้อาจใชบัญชตีรวจสอบงานประเมนิหลักที่สรางข้ึนตามเกณฑมาตรฐานการ
ตรวจสอบคุณภาพของงานประเมินของ The Joint Committee on Standards for Educational 
Evaluation ก็ได นอกจากนี้นักประเมนิยงัตองตรวจสอบคุณภาพของแผนแบบการวิจัยทีใ่ชในการ
ประเมินดวย 

ขั้นตอนท่ี 5 การสังเคราะหงานประเมิน 
หลังจากการดําเนนิงานในข้ันตอนที่ส่ี เมื่อนักประเมนิพบวางานประเมนิ/นักประเมนิมคีุณภาพ

ตรงตามที่ตองการ นักประเมนิจะดําเนินการสังเคราะหงานประเมนิ/ลักษณะของนกัประเมนิทั้งในสวน
ที่เปนผลการประเมินและการนําผลการประเมนิไปใชประโยชน สรุปและอภิปรายผลการสังเคราะห 
หากงานประเมนิใชแบบแผนวิจัยเชิงทดลอง นักประเมินอภิมานจะสังเคราะหขนาดอิทธิพล (Effect 
Size) ของงานประเมินดวย 

ขั้นตอนท่ี 6 เสนอรายงานประเมินอภิมานและการนําผลไปใช  
ข้ันตอนนีเ้ปนการสรุปผลการประเมินอภิมานทั้งหมดจดัทาํเปนรายงาน นักประเมินอภิมาน

ตองใหขอเสนอแนะในเชิงนโยบายเกี่ยวกบัการนําผลการประเมนิอภิมานไปใชประโยชน ทั้งในการ
ปรับปรุงงานประเมนิที่นํามาประเมนิอภิมานและปรุงปรุงวิธกีารประเมนิอภิมานดวย 

 

นอกจากนี้สตัฟเฟลบีม (Stufflebeam. 2000: 100) ไดระบถุึงข้ันตอนในกระบวนการประเมนิ
อภิมานวาประกอบดวย 10 ข้ันตอน กลาวคือ 

1. จัดเตรียมส่ิงที่มผีลตอผูมสีวนไดสวนเสียกับการประเมนิอภิมาน 
2. กําหนดคุณสมบัติของทีมนักประเมินอภิมาน 
3. นิยามคาํถามการประเมนิอภิมาน 
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4. กําหนดและใหการยอมรับมาตรฐานทีจ่ะใชในการประเมนิอภิมาน 
5. กําหนดกรอบขอตกลงในการประเมนิอภิมาน 
6. รวบรวมและทบทวนสารสนเทศที่เกีย่วของ 
7. รวบรวมสารสนเทศใหมๆ ที่จําเปน โดยการสัมภาษณ การสังเกต การสํารวจ 
8. วิเคราะหสารสนเทศเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และทําการตัดสินคุณภาพการประเมิน

ตามมาตรฐานการประเมินที่กําหนด 
9. จัดเตรียมและนําเสนอรายงานการประเมินอภิมาน 
10. ชวยเหลือผูเกีย่วของหรือผูมสีวนไดสวนเสียอ่ืนๆ ในการตีความและประยกุตใชขอคนพบที่

ไดจากการประเมินอภิมาน 
 

เกณฑการประเมินอภิมาน 
 ส่ิงสําคัญประการหนึ่งของการประเมินอภิมานกค็ือ “เกณฑการประเมนิอภิมาน” ที่เปน
มาตรฐานทีก่าํหนดข้ึนเพื่อใชในการพิจารณาตดัสินคณุคางานประเมนิ ทั้งนีเ้กณฑการประเมนิอภิมาน
ที่สําคัญมีอยู 2 แนวทางไดแก เกณฑการประเมนิอภิมานตามแนวคดิของสตัฟเฟลบีมและคณะ 
(Stufflebeam; et al.) และเกณฑการประเมนิอภิมานตามแนวคดิของสคริฟเวน (Scriven) โดยมี
รายละเอียดของแตละแนวคดิดังตอไปนี ้
1. เกณฑการประเมินอภิมานตามแนวคิดของสตฟัเฟลบมีและคณะ 

คณะกรรมการกาํหนดมาตรฐานการประเมนิทางการศึกษา (The Joint Committee on 
Standards for Educational Evaluation) ซึ่งมีสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam) เปนผูอํานวยการได
ดําเนินการจัดทํามาตรฐานสําหรับการตดัสินคณุภาพการประเมนิทางการศึกษา ซึ่งแบงออกเปน 4 
มาตรฐาน คือ มาตรฐานดานการใชประโยชน (Utility Standards) มาตรฐานดานความเปนไปได 
(Feasibility Standards) มาตรฐานดานความเหมาะสม (Propriety Standards) และมาตรฐานดาน
ความถูกตอง (Accuracy Standards) จํานวน 30 เกณฑ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้ (Madaus, 
Scriven; and Stufflebeam. 1984: 395-404; Worthen; and Sander. 1987:371-375; Popham. 
1993: 348-352; ศิริชัย กาญจนวาสี. 2545: 175-181)  

1. มาตรฐานดานการใชประโยชน (Utility Standards) เปนมาตรฐานที่มีเจตนาเพื่อให
แนใจวาการประเมนินั้นใหสารสนเทศทีจ่ําเปนแกผูเกี่ยวของ ประกอบดวยเกณฑจํานวน 8 ขอดังนี้ 

U1 การระบุผูเกีย่วของท่ีตองการใชสารสนเทศ: จะเปนการระบุผูเกี่ยวของหรือผู
ไดรับผลกระทบเกี่ยวกับการประเมนิหรือผูตองการใชสารสนเทศในการประเมนิ 

U2 ความเปนท่ีนาเชื่อถือของผูประเมิน: ผูประเมินจะตองเปนผูที่รูถึงวิธกีาร
ประเมิน ผูประเมินจะตองเปนที่นาเชื่อถือและไดรับการยอมรับ ตลอดจนมคีวามซื่อสัตย (นาไววางใจ) 
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U3 การรวบรวมขอมลูครอบคลมุและตอบสนองความตองการใชสารสนเทศ
ของผูเกี่ยวของ: การรวบรวมสารสนเทศจะตองมีความครอบคลุมและเลือกใชสารสนเทศที่ตรงกบั
วัตถุประสงคการประเมิน ตลอดจนตอบสนองตอความตองการและความสนใจของผูเกีย่วของ 

U4 การแปลความหมายและการตัดสนิคุณคามคีวามชดัเจน: การแปล
ความหมายจากขอคนพบที่ไดจะตองใชมมุมอง กระบวนการและเหตุผล โดยจะตองบรรยายอยาง
ระมัดระวัง และการตัดสินคณุคาจะตองมคีวามยุติธรรม 

U5 รายงานการประเมินมีความชัดเจนทุกขั้นตอน: รายงานการประเมินจะตอง
บรรยายตั้งแตวัตถุประสงคของการประเมิน บริบทของการประเมิน ความมุงหมาย กระบวนการและขอ
คนพบของการประเมิน โดยจะตองมกีารอธิบายใหผูที่เกี่ยวของกับผลการประเมนิไดเขาใจวา ประเมิน
อะไร ประเมนิทาํไม ใชสารสนเทศอะไร บทสรุปเปนอยางไร และมีขอเสนอแนะอะไรบาง 

U6 การเผยแพรผลการประเมินไปยังผูเกี่ยวของอยางท่ัวถึง: ขอคนพบที่ไดจาก
การประเมนิจะตองเผยแพรไปยังผูเกีย่วของกับการประเมนิ โดยที่ผูเกี่ยวของกับการประเมนิสามารถ
ประเมินและนําขอคนพบไปใชได 

U7 รายงานการประเมินเสร็จทันเวลาสาํหรับการนําไปใชประโยชน: รายงาน
การประเมินจะตองเสร็จทันเวลา ผูเกี่ยวของกับการประเมนิสามารถใชสารสนเทศที่ไดจากรายงานการ
ประเมินมากที่สุด 

U8 การประเมนิสงผลกระทบในการกระตุนใหมกีารดําเนินการประเมินตอไป
อยางตอเน่ือง: การประเมินจะตองกระตุนใหเกิดการวางแผนและปฏิบัติตอไป 
 2. มาตรฐานดานความเปนไปได (Feasibility Standards) เปนมาตรฐานทีม่เีจตนาเพื่อให
แนใจวาการประเมนินั้นสอดคลองกับความเปนจริง สามารถปฏิบัติไดจริง มีความรอบคอบถวนถี ่
ประหยดัและคุมคา ประกอบดวยเกณฑจํานวน 3 ขอดังนี้ 
  F1 วิธกีารประเมินสามารถนําไปปฏบิัตไิดจริง: กระบวนการของการประเมิน
สามารถปฏิบัติไดจริง 
  F2 การเปนท่ียอมรับไดทางการเมือง: การออกแบบและการปฏิบัติการประเมิน
ควรไดรับการยอมรับจากผูเกีย่วของทุกฝาย 
  F3 ผลท่ีไดมีความคุมคา: การประเมนิควรไดรับสารสนเทศที่เพยีงพอทีจ่ะพสูิจนถงึ
ความถูกตอง เพื่อที่จะสามารถปรับปรุง ขยายงานหรือการลมเลิก 
 3. มาตรฐานดานความเหมาะสม (Propriety Standards) เปนมาตรฐานที่มเีจตนาเพื่อให
คํานึงถึงกฎ ระเบียบ จริยธรรม/จรรยาบรรณ และความปลอดภัยของผูที่เกี่ยวของกบัการประเมนิ 
ประกอบดวยเกณฑจํานวน 8 ขอดังนี ้
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  P1 การกาํหนดขอตกลงของการประเมนิอยางเปนทางการ: มีการกําหนด
ขอตกลงเบื้องตนในการประเมนิ (ทําไมถึงประเมิน ประเมนิอยางไร ใครเปนผูใหขอมลู ประเมนิเมื่อใด) 
  P2 การแกปญหาของความขัดแยงในการประเมนิดวยความเปนธรรมและ
โปรงใส: การใหความสนใจเกี่ยวกบัความขัดแยง (ที่เกดิข้ึนและหลีกเล่ียงไมได) และการปฏิบัติกับส่ิงที่
เกิดข้ึนอยางซื่อสัตยและตรงไปตรงมา 
  P3 รายงานผลการประเมนิอยางตรงไปตรงมา เปดเผยและคํานึงถึงขอจาํกดั
ของการประเมิน: การรายงานการประเมินจะตองมีความตรงไปตรงมา ซื่อสัตย เปดเผย ตรงกับขอ
คนพบที่ไดจากการประเมิน และบอกถึงขอจํากัดของการประเมินดวย 
  P4 มีการใหความสําคัญตอสทิธใินการรับรูขาวสารของสาธารณะ: การประเมิน
จะตองใหความเคารพและรับรองสิทธใินการรับรูขาวสาร โดยจะตองคํานึงถึงความปลอดภัยและสิทธิ
สวนบุคคล 
  P5 การคํานึงถึงสิทธสิวนบุคคลของกลุมตัวอยาง: การประเมินจะตองออกแบบ
และปฏิบัติโดยคํานงึถึงสิทธแิละความปลอดภัยของกลุมตวัอยาง ทั้งนี้จะตองใหความเคารพและ
ปกปองกลุมตัวอยาง 
  P6 การเคารพสิทธใินการมปีฏสิัมพันธของผูเกีย่วของ: ผูประเมนิจะตองเคารพ
สิทธ ิศักดิ์ศรีความเปนมนษุยในการมีปฏิสัมพนัธกับบคุคลอ่ืนที่เกีย่วของกับการประเมนิ 
  P7 มีรายงานผลการประเมินท่ีสมบูรณ ยุติธรรมและเสนอท้ังจุดเดน จุดดอย
ของสิ่งท่ีประเมิน: รายงานการประเมินจะตองมีความสมบูรณและยุติธรรมในการนําเสนอจุดเดนและ
จุดดอยของสิ่งทีท่ําการประเมิน 
  P8 ผูประเมินทําการประเมนิดวยความรับผิดชอบและมจีรรยาบรรณ: ผู
ประเมินจะตองใชทรัพยากรอยางรอบคอบ มีความรับผิดชอบและมีจริยธรรม/จรรยาบรรณ 
 4. มาตรฐานดานความถูกตอง (Accuracy Standards) เปนมาตรฐานที่มีเจตนาเพื่อให
แนใจวาการประเมนิเปนไปอยางเปดเผย ตรงไปตรงมา มกีารใชเทคนิควิธกีารเพื่อใหไดสารสนเทศที่
เพยีงพอสําหรับการตัดสินคุณคาทางดานรูปธรรมและนามธรรมของส่ิงที่ทํากรประเมนิ ประกอบดวย
เกณฑจํานวน 11 ขอดังนี้ 
  A1 มีการระบุวตัถุประสงคของการประเมินอยางชดัเจน: วัตถุประสงคของการ
ประเมนิจะตองไดรับการตรวจสอบอยางด ีและจะตองมีความชัดเจน 
  A2 มีการวิเคราะหบริบทของการประเมินอยางเพียงพอ: จะตองมีการตรวจสอบ
รายละเอียดของบริบทการประเมินในรายงานการประเมิน 
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  A3 มีการบรรยายจดุประสงคและกระบวนการประเมินอยางชดัเจน: 
วัตถุประสงคและกระบวนการประเมินจะตองมีการบรรยายอยางละเอียด เพียงพอและสามารถปฏิบัติได 
  A4 มีการบรรยายแหลงขอมลูและการไดมาอยางชดัเจน: จะตองมีการบรรยาย
แหลงสารสนเทศ (ขอมูล) ที่จะใชอยางละเอียด ชัดเจนและเพียงพอ 
  A5 การพัฒนาเคร่ืองมือและการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีมีความตรง: เคร่ืองมือและ
กระบวนการประเมินจะตองมีความตรง และไดสารสนเทศที่ถกูตองแมนยาํ 
  A6 การพัฒนาเคร่ืองมือและการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีมีความเท่ียง: เคร่ืองมือ
และกระบวนการประเมินจะตองมีความเที่ยง และไดสารสนเทศที่มีความคงเสนคงวา 
  A7 มีการจัดระบบควบคุมสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูล การวเิคราะหและการ
รายงาน: การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและการรายงานในการประเมนิไดรับการพจิารณา/
ตรวจสอบเพื่อใหไดผลการประเมินที่ไมมีขอบกพรองผิดพลาด 
  A8 มีการวเิคราะหขอมูลเชงิปริมาณ: มกีารใชการวิเคราะหขอมลูเชิงปริมาณใน
การประเมิน เพื่อสนับสนุนการแปลความหมายของผลการประเมิน 
  A9 มกีารวเิคราะหขอมูลเชงิคุณภาพ: มีการใชการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพใน
การประเมิน เพื่อสนับสนุนการแปลความหมายของผลการประเมิน 
  A10 มีการลงสรุปท่ีมีเหตุผลและมีผลการประเมนิสนับสนุน: การสรุปผลการ
ประเมนิจะตองมคีวามแนนอน ชัดแจง มเีหตุผลสนับสนนุ 
  A11 มีการเขยีนรายงานท่ีมีความเปนปรนัย (Objectivity): การเขียนรายงานการ
ประเมินจะตองมีความชัดเจนถูกตองตามขอคนพบจากการประเมิน โดยปราศจากขอคิดเห็นที่ลําเอียง
ของผูประเมิน 
 นอกจากนี้สตัฟเฟลบีมและมาดาอัส (Stufflebeam; and Madaus. 1984: 404) ไดทําการ
วิเคราะหความสัมพนัธของเกณฑการประเมนิอภิมาน 4 มาตรฐาน 30 เกณฑขางตนกับข้ันตอน/ภาระ
งาน (Tasks) ในการประเมิน (ซึ่งประกอบดวย 10 ข้ันตอน/ภาระงาน กลาวคือ 1) การตัดสินใจทีจ่ะทาํ
การประเมิน (Deciding Whether to do a Study) 2) การกําหนดเปาหมายการประเมิน (Clarity and 
Assessing Purpose) 3) การเปนทีย่อมรับไดทางการเมอืง (Ensure Political Viability) 4) การทํา
สัญญา (Contract) 5) การจัดทีมผูประเมิน (Staff the Study) 6) การบริหารจัดการ/ดําเนินการประเมิน 
(Manage the Study) 7) การรวบรวมขอมูล (Collect Data) 8) การวิเคราะหขอมูล (Analyze Data) 9) 
การรายงานขอคนพบ (Report Findings) และ 10) การนําผลการประเมนิไปใช (Apply Results)) ใน
รูปตารางความสัมพันธดังตอไปนี ้ 
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ตาราง 11 ความสัมพันธของเกณฑการประเมินอภิมานและขั้นตอนการประเมิน 
 

ข้ันตอนการประเมิน เกณฑ
การ
ประ 
เมิน 

อภิมาน 
 1.ก

าร
ตัด
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ที่จ
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2.ก
าร
กํา
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ด 
เป
าห
มา
ย 

3. 
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ะเม
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6.ก
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ดํา
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7.ก
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ขอ
คน
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10
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าร
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ะเม
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ไป
ใช
 

U1 ü ü ü ü  ü   ü ü 
U2 ü  ü ü ü ü ü    
U3    ü   ü    
U4  ü ü    ü ü ü ü 
U5      ü   ü  
U6   ü ü  ü   ü ü 
U7    ü     ü  
U8 ü ü ü      ü ü 
F1   ü    ü ü   
F2 ü  ü ü ü ü ü   ü 
F3 ü ü    ü     
P1 ü  ü ü  ü ü   ü 
P2 ü ü ü ü ü ü    ü 
P3    ü     ü  
P4   ü ü     ü  
P5   ü ü  ü ü   ü 
P6   ü   ü ü    
P7       ü  ü ü 
P8   ü ü  ü     
A1 ü ü  ü   ü ü ü  
A2 ü ü     ü ü ü ü 
A3 ü ü ü ü  ü ü  ü ü 
A4   ü    ü  ü  
A5       ü    
A6       ü    
A7      ü ü    
A8        ü   
A9        ü   
A10  ü      ü ü ü 
A11   ü  ü    ü  
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 จากตาราง 11 จะเหน็ไดวาเกณฑการประเมนิที่กาํหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐาน
การประเมนิทางการศกึษาทั้ง 4 มาตรฐาน 30 เกณฑนั้น มคีวามครอบคลุมภาระงานของการประเมนิ
ในทกุข้ันตอน เร่ิมตั้งแตการตัดสินใจทีจ่ะประเมนิ การกําหนดเปาหมายของการประเมนิ การเปนการ
เปนที่ยอมรับไดทางการเมือง การทําสัญญา การจัดทีมผูประเมนิ การบริหารจัดการ/ดําเนินการ
ประเมิน การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การรายงานขอคนพบ และการนําผลการประเมนิไปใช 
ดังนั้นผูวิจัยจงึเลือกใชเกณฑการประเมนิดังกลาวมาใชในการประเมนิอภิมานงานวิจัยที่เกี่ยวกับการ
ประเมินหลักสูตรตอไป 
 

2. เกณฑการประเมินอภิมานตามแนวคิดของสคริฟเวน 
สคริฟเวน (Scriven. 1991: 230-231) ไดเสนอรายการตรวจสอบการประเมนิหลัก (The Key 

Evaluation Checklist : KEC) เพื่อใชในการประเมนิคณุภาพงานประเมนิในการประเมนิอภิมาน โดย
แบงออกเปน 13 ประเด็น ซึ่งครอบคลุมประเดน็การตรวจสอบตั้งแตกอนเร่ิมตนการประเมินจนกระทั่ง
การวิเคราะหผลการประเมิน โดยมีรายละเอียดของรายการตรวจสอบการประเมินดังนี ้
 1. การบรรยาย (Description) เปนการบรรยายเกี่ยวกบัส่ิงที่จะประเมนิ การออกแบบการ
ประเมิน การกําหนดทีมประเมิน หนาที่ทีจ่ะตองปฏิบัต ิ การกําหนดระยะเวลาในการประเมิน รวมถึง
แหลงขอมลูที่จะใชในการเกบ็รวบรวมขอมลู 
 2. ภูมิหลังและบริบท (Background and Context) เปนการระบุผูตองการทราบผลการ
ประเมิน รวมถึงผูที่ไมเห็นดวยกับการประเมิน 
 3. ผูเกี่ยวของกบัการประเมนิ (Consumer) เปนการระบุถึงผูเกี่ยวของ ผูรับฟง/รับทราบ/
อานผลของการประเมิน 
 4. แหลงท่ีมาของการประเมิน (Resources) เปนการระบถุึงแหลงที่จะไดมาซึ่งสารสนเทศ
ในการประเมิน 
 5. คุณคาของการประเมิน (Values) เปนการระบุถึงคุณคาสําหรับการประเมิน อาทิเชน การ
ตรงตอเวลา (ทันเวลา) ความคุมคา ความยุติธรรม ความตรง (Validity) ความเหมาะสมและตรงกับ
ความตองการของผูตองการทราบผลการประเมิน 
 6. กระบวนการในการประเมิน (Process) เปนการระบถุึงการออกแบบและวิธกีารปฏิบัติ
ในการประเมินที่จะตองมีความเหมาะสมและถูกตอง โดยอาจจะพิจารณาจากการที่มีการอํานวยความ
สะดวกในการประเมนิ การรายงานและเผยแพรผลการประเมิน การพิจารณาถงึความเปนสวนตัวของ
ผูใหขอมูล ความนาเชื่อถือและความรับผิดชอบของผูประเมนิ การพิจารณาถึงผลกระทบที่เกดิจากการ
ประเมิน 
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 7. ผลลัพธของการประเมิน (Outcomes) เปนการรายงานผลดีและผลเสียของการประเมนิ
ในขอบเขตซึ่งสามารถคาดการณลวงหนา 
 8. ความคุมคาของการประเมิน (Costs) เปนการพิจารณาคาใชจายในการประเมนิ ทั้งที่
เปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน 
 9. การเปรียบเทียบผลการประเมิน (Comparisons) เปนการพิจารณาเปรียบเทยีบผลการ
ประเมิน ซึ่งอาจจะเปนการตัดสินอยางไมเปนทางการ หรือการใชโมเดลอ่ืนๆ มาชวยในการเปรียบเทยีบ 
 10. การสรุปอางอิงผลการประเมิน (Generalizability) เปนการพจิารณาถึงการที่ผูอ่ืน
สามารถนําผลของการประเมนิไปใชในการออกแบบสําหรับการประเมนิตอไป 
 11. ความสาํคัญของการประเมิน (Significance) เปนการพิจารณาโดยการสังเคราะหทกุ
ขอที่กลาวมาขางตน โดยการพิจารณาผลที่ไดจากการอานที่เกี่ยวกบัคณุคาของงานประเมนิ 
 12. ขอเสนอแนะในการประเมิน (Recommendation) เปนการพจิารณาถึงขอเสนอแนะ
สําหรับผูอานงานประเมิน ทั้งนี้อาจจะมส่ิีงที่แนะนาํหรือส่ิงที่ไมแนะนําใหทําตาม อาทิเชน ปฏิเสธใหทํา
ตาม ใหมกีารทําซ้ําเพื่อยืนยนั หรือนําไปดําเนินการตอ เปนตน 
 13. การรายงาน (Report) เปนการรายงานผลการประเมนิ 
 

 เมื่อพิจารณาเกณฑการประเมินอภิมานทั้ง 2 แนวคิดขางตน พบวาเกณฑการประเมินอภิมาน
ตามแนวคิดของสตัฟเฟลบีมและคณะ (Stufflebeam; et al.) และแนวคิดของสคริฟเวน (Scriven) มี
ความสอดคลองและคลายคลึงกนัเปนสวนใหญ ซึ่งเกณฑการประเมนิอภิมานตางก็มคีวามครอบคลุม
กระบวนการประเมิน ตั้งแตกอนเร่ิมมีการประเมินจนกระทั่งถึงข้ันตอนของการนําผลการประเมินที่ได
ไปใชประโยชน แตก็พบวาเกณฑการประเมนิอภิมานตามแนวคดิของสตัฟเฟลบมีและคณะจะมคีวาม
ละเอียดมากกวาเกณฑการประเมนิของสคริฟเวน อาจเนื่องมาจากเกณฑการประเมินตามแนวคิด
ของสคริฟเวนมกีารกลาวถึงเกณฑการประเมนิอภิมานไวเปนประเด็นอยางกวางๆ แตครอบคลุมสาระ
การประเมิน ในขณะที่เกณฑการประเมินอภิมานตามแนวคิดของสตัฟเฟลบีมและคณะมีการแบง
เกณฑการประเมินอภิมานออกเปนรายมาตรฐาน และภายใตมาตรฐานแตละดานไดมเีกณฑการ
ประเมนิที่กลาวถึงรายละเอียดของการประเมนิไวอยางครอบคลุมข้ันตอนการประเมิน เพื่อใหเห็นถึง
ความสอดคลองสัมพันธกันของเกณฑการประเมินอภิมานทัง้ 2 แนวคิด ผูวิจัยไดทําการวิเคราะห
ออกเปนตารางเมตริกซแสดงความสัมพนัธของเกณฑการประเมนิอภิมานทัง้ 2 แนวคิด ดังตอไปนี ้
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ตาราง 12 ความสัมพันธของเกณฑการประเมินอภิมานตามแนวคิดของสตัฟเฟลบีมและคณะ และแนวคิดของสคริฟเวน 
 

แนวคิดของสครฟิเวน แนว 
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U1  ü ü           
U2 ü             
U3 ü             
U4     ü ü   ü     
U5             ü 
U6          ü    
U7 ü    ü     ü    
U8       ü    ü ü  
F1      ü        
F2  ü ü   ü        
F3     ü   ü  ü    
P1     ü         
P2      ü        
P3     ü  ü       
P4      ü        
P5      ü        
P6 ü     ü        
P7      ü ü    ü ü  
P8      ü        
A1 ü             
A2 ü ü            
A3 ü             
A4 ü   ü          
A5      ü        
A6      ü        
A7      ü        
A8      ü        
A9      ü        
A10       ü    ü   
A11      ü       ü 
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ตอนท่ี 3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการประเมินอภิมาน 
ในตอนที ่ 3 เปนการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวกับการประเมนิอภิมานและงานวิจัยที่เกี่ยวกบัการ

พฒันารูปแบบการประเมนิ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการประเมินอภิมาน 
จากการศึกษางานวิจยัทีเ่กี่ยวกับการประเมนิอภิมานทั้งทีเ่ปนของไทยและตางประเทศพบวา

ประเด็นที่ทําการประเมนิอภิมานนั้นจะเปนการประเมนิอภิมานโครงการดานการศกึษาและดาน
สาธารณสุข โดยการประเมนิอภิมานโครงการดานการศกึษาจํานวน 9 เร่ือง ไดแก 1) เนต ิ เฉลยวาเรศ 
(2541: 1-133) ที่ไดประเมินอภิมานการใชแบบจําลองซปิในการประเมนิโครงการการศกึษา  
2) อมรรัตน พันธงาม (2543: 1-161) ไดพัฒนากระบวนการประเมินแฟมผลงานและการใชประโยชน
จากผลการประเมินแฟมผลงาน โดยการประยุกตใชการประเมนิอภิมาน 3) สมหวัง พธิยิานุวัฒน; และ
นงลักษณ วิรัชชัย (2547) ที่ไดประเมนิอภิมานและวิเคราะหอภิมานรายงานการประเมนิหลักสูตร
สถาบันบณัฑติพัฒนบริหารศาสตร 4) นงลักษณ วิรัชชยั; และวรรณี เจตจํานงนุช (2548) ไดสังเคราะห
รายงานผลการประเมนิคณุภาพภายนอกระดับอุดมศกึษา 5) แกลลีกอส (Gallegos. 1994: 41-54) 
ประเมินอภิมานรูปแบบการประเมินโรงเรียนรวมกบั The Center for Research on Educational 
Accountability and Teacher Evaluation: CREATE) 6) ลี (Lee. 1995: 271) ประเมินอภิมานการ
ปฏิบัติงานของสถาบนัเทคโนโลยีแหงชาต ิ กระทรวงศกึษาธกิารของประเทศไตหวัน 7) ฟนน; และคน
อ่ืน (Finn; et al. 1997: 159-174) ประเมินโครงการระบบการเรียนรูแบบบรูณาการของโรงเรียนใน
เมืองนิวยอรก 8) ออพสตัน (Owston. 2000: 1-16) ประเมินอภิมานกรณีศึกษา 6 กรณีเกีย่วกับการ
เรียนรูทางเว็บ (Web-Based) และ 9) สก็อตต-ลิตเติล, ฮามานน; และเจอรส (Scott-Little, Hamann; 
and Jurs. 2002: 387-419) ประเมนิกจิกรรมหลังเรียน (After-School Program) ของโรงเรียนใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาดวยการประเมนิอภิมานวิธวิีทยาและการสังเคราะหขอคนพบ 

ในสวนของการประเมินอภิมานโครงการดานสาธารณสุขจาํนวน 4 เร่ือง ไดแก 1) เวหบา 
(Wahba. 1990: 190) ประเมนิอภิมานรายงานทีเ่กีย่วกับโครงการอบรมเล้ียงดทูารกแรกเกิดของ
ประเทศอินเดยี เซียราลีโอน เมียนมาร และกานา 2) มอรรีส-ค ู(Morris-Khoo. 1991: 148) ประเมนิเชงิ
ความกาวหนา (Formative Evaluation) และประเมนิอภิมานโครงการการศึกษาดานโรคเบาหวาน  
3) บอยด; และวินเซอร (Boyd; and Windsor. 1993: 327-345) ประเมนิอภิมานงานวิจยัเกีย่วกับการ
แทรกการศึกษาดานโภชนาการ (Nutrition Education) ในหญงิทีก่าํลังตั้งครรภ 4) วินเซอร; บอยด; 
และออรลีนส (Windsor, Boyd; and Orleans. 1998: 419-439) ประเมนิอภิมานงานวิจยัทีเ่กี่ยวกับ
โครงการหยุดสูบบุหร่ีในหญิงทีก่าํลังตั้งครรภ 
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ทั้งนี้การประเมินอภิมานดังกลาวสวนใหญเปนการประเมนิอภิมานเชงิสรุปรวม (Summative  
Meta-evaluation) ยกเวนงานวิจัยของฟนน; และคนอ่ืน (Finn; et al. 1997: 159-174) ที่เปนการ
ประเมินอภิมานเชิงความกาวหนาและเชิงสรุปรวม (Formative and Summative Meta-evaluation) 
จํานวนรายงาน/จํานวนงานวิจยัทีน่ํามาทาํการประเมินอภิมานนั้น อยูระหวาง 1 ถงึ 51 เร่ือง โดย
อมรรัตน พันธงาม (2543) นอกจากจะทําการประเมนิอภิมานเอกสารจํานวน 19 เร่ือง แลวยังไดมีการ
ประเมินอภิมานรายงานการศึกษาภาคสนามจํานวน 24 เร่ืองประกอบดวย เมื่อพิจารณาถงึเกณฑทีใ่ช
ในการประเมนิอภิมานพบวา นกัวิจัยจะใชเกณฑการประเมนิ 2 รูปแบบ คือ เกณฑการประเมนิอภิมาน
ที่กาํหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการประเมนิทางการศึกษา จํานวน 4 มาตรฐาน 30 
เกณฑ ไดแก 1) มาตรฐานดานความถูกตอง (Accuracy Standard) เนนความเขาใจและเทคนคิการ
ประเมนิที่ถกูตองเพื่อใหไดสารสนเทศทีเ่พยีงพอในการตัดสินใจ จํานวน 11 เกณฑ 2) มาตรฐานดาน
ความเหมาะสม (Propriety Standard) เนนการออกแบบและดําเนินการประเมินที่คํานึงถึงสิทธิของ
บุคคลทีเ่กี่ยวของ และจริยธรรม กฎหมาย จํานวน 8 เกณฑ 3) มาตรฐานดานความเปนไปได 
(Feasibility Standard) เนนการสะทอนผลที่เปนจริงเกี่ยวกับโครงการ จํานวน 3 เกณฑ และ  
4) มาตรฐานดานการใชประโยชน (Utility Standard) เนนการสนองตอบตอการใชสารสนเทศที่
ครอบคลุม ทันเวลา การมีผลสะทอนตอการนําไปใช จํานวน 8 เกณฑ ในสวนของเกณฑการประเมนิ
อภิมานทีผู่วิจัยกําหนดข้ึนเองนัน้ บอยด; และวินเซอร (Boyd; and Windsor. 1993: 327-345) กําหนด
จํานวน 5 เกณฑ ไดแก 1) การออกแบบการวิจัย 2) ความเปนตัวแทน ขนาดตัวอยาง และอํานาจใน
การประมาณคา 3) การบรรยายคุณลักษณะพืน้ฐานของประชากร 4) คุณภาพในการวัด และ 5) ความ
เหมาะสมและการสะทอนผลของกระบวนการในกลุมทดลองและกลุมควบคุม และวินเซอร; บอยด; 
และออรลีนส (Windsor; Boyd; and Orleans. 1998: 419-439) กําหนดเกณฑมาตรฐานที่ใชในการ
ประเมินจํานวน 5 เกณฑ ไดแก 1) การออกแบบการวิจัย 2) ความเปนตัวแทน ขนาดของกลุมตัวอยางที่
ใช 3) คุณลักษณะของประชากร 4) คุณภาพในการวัด และ 5) การทําซ้ําได  

เมื่อพิจารณาถึงผูทําการประเมินอภิมานพบวา สวนใหญผูวิจัยจะเปนผูประเมินอภิมานดวย
ตนเอง แตก็พบวางานวิจยัของเวหบา (Wahba. 1990: 190) แกลลีกอส (Gallegos. 1994: 41-54) 
และฟนน; และคนอ่ืน (Finn; et al. 1997: 159-174) ใชผูเชี่ยวชาญจํานวน 3-4 คนในการประเมิน 
อภิมาน นอกจากนี้ยงัพบวางานวิจัยทีเ่กีย่วกับการประเมนิอภิมานดงักลาวนั้นมกีารสังเคราะหผลการ
ประเมนิเพื่อพฒันาเปนรูปแบบการประเมนิดวย ไดแก งานวิจัยของอมรรัตน พันธงาม (2543) และ 
แกลลีกอส (Gallegos. 1994) โดยแกลลีกอสไดทําการเก็บรวบรวมขอมลูเพื่อสังเคราะหรูปแบบการ
ประเมินจากประเด็น 1) ความมุงหมายของการประเมิน (Purpose) แบงออกเปน 3 ประเภท คือ 
ประเภทแรกเปนรูปแบบการตรวจสอบความสอดคลอง (Compliance Monitoring Models) เนนปจจัย
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นําเขามากกวากระบวนการ ประเภทที่สองเปนรูปแบบการตรวจสอบวินิจฉัย (Diagnostic Monitoring 
Models) เนนการปรับปรุงนกัเรียน เปนการประเมินเชิงความกาวหนา (Formative) และประเภทที่สาม
เปนรูปแบบการตรวจสอบการปฏิบัต ิ (Performance Monitoring Models) เนนผลสัมฤทธิ ์ เปนการ
ประเมนิเชงิสรุปรวม (Summative) 2) กระบวนการ (Process) แบงออกเปน 3 ประเภท คือ  
1) กระบวนการประเมนิแบบการประเมนิดวยตนเอง (Self-Study) 2) ความตองการใหผูประเมนิ
ภายนอกมาตรวจเยี่ยม (Visitation) และ 3) การประเมนิอยางเปนการทางการ (Desk Audit) 3) ระดับ
ของโรงเรียน (Levels Focus) แบงออกเปน 5 ประเภท คือ 1) ระดับประถมศึกษา 2) ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน 3) ระดับมธัยมศกึษาตอนปลาย 4) ทุกระดับ และ 5) ระดับรัฐ 4) บทบาทการประเมิน 
(Intended Focus) แบงออกเปน 2 ประเภท คือ การประเมินเชิงความกาวหนา (เพื่อการปรับปรุง) และ
การประเมินเชิงสรุปรวม (เพื่อมุงการตัดสินที่มีประสิทธิภาพ) 5) การเก็บรวบรวมขอมูล (Data Focus) 
แบงออกเปน 3 ประเภท คือ ขอมูลเชิงปริมาณ ขอมูลเชิงคุณภาพ และทั้ง 2 แบบ 6) การวางแผนและ
การตัดสิน (Planning/Decision Making) ใชรูปแบบการประเมนิแบบซปิ (CIPP) ของสตัฟเฟลบีม โดย
แบงออกเปนการประเมนิบริบทหรือสภาวะแวดลอม (Context Evaluation) การประเมนิปจจยันําเขา 
(Input Evaluation) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) และการประเมินผลผลิต 
(Product Evaluation) 7) การแสดงความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได (Accountability Strands) แบง
ออกเปน 4 ประเภท คือ ความเจริญงอกงาม (Growth) (เปนเร่ืองเกีย่วกับการพฒันาจากความ
ตองการ) ความเปนธรรม (Equity) (เนนความเสมอภาคทางโอกาส) ความเปนไปได (Feasibility) (เนน
ที่ความเหมาะสมของแผนและทรัพยากร) และความยอดเยี่ยม (Excellence) (เนนการสอนที่ด ีผลการ
ปฏิบัติของนักเรียนที่ด)ี 8) มาตรฐานการประเมินอภิมาน (Meta-evaluation Standards) แบงออกเปน 
4 มาตรฐาน 30 เกณฑ คือ มาตรฐานดานการใชประโยชน (Utility Standard) มาตรฐานดานความ
เปนไปได (Feasibility Standard) มาตรฐานดานความเหมาะสม (Propriety Standard) และ
มาตรฐานดานความถูกตอง (Accuracy Standard) 9) ระบบการประเมิน (System Focus) เปนการ
ระบุระดับของปฏิสัมพนัธหรือความสัมพนัธเกี่ยวกบัความตองการในการประเมนิโรงเรียนและประเมนิ
ระบบโรงเรียน เชน การจัดเตรียมเกี่ยวกับส่ิงที่เกี่ยวกบัการประเมนิ และ 10) จุดแข็งของโครงการ 
(Unique Strengths) เปนการระบจุุดแข็งในรูปแบบการประเมิน 

จากรายงานการวิจัยที่เกีย่วกับการประเมนิอภิมานขางตนทั้งของไทยและตางประเทศสามารถ
สรุปไดในตาราง 13 
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ตาราง 13 สรุปสาระงานวิจัยที่เก่ียวกับการประเมินอภิมาน 
 

ผูวิจัย  
(ปที่ทําวิจัย) 

ประเด็น 
ที่ทําวจัิย 

ประเภทการ
ประเมินอภิมาน 

เกณฑที่ใชในการ
ประเมินอภิมาน 

จํานวน
งานวิจัย 

ผูประเมิน 
อภิมาน 

เนติ  
เฉลยวาเรศ 
(2541) 

การใชแบบจําลองซิป
ในการประเมิน
โครงการทาง
การศึกษา 

Summative  
Meta-evaluation 

คณะกรรมการกําหนด
มาตรฐานการประเมิน
ทางการศึกษา  

46 เร่ือง ผูวิจัย 

อมรรัตน  
พันธงาม 
(2543) 

พัฒนากระบวนการ
ประเมินแฟมผลงาน
และการใชประโยชน
จากแฟมผลงาน 

Summative  
Meta-evaluation 

คณะกรรมการกําหนด
มาตรฐานการประเมิน
ทางการศึกษา +
รายการตรวจสอบการ
ประเมิน 

19 เร่ือง + 
24 รายงาน 
การศึกษา
ภาคสนาม 

ผูวิจัย 

สมหวัง  
พิธิยานุวัฒน; 
และนงลักษณ 
วิรัชชัย 
(2547) 

ประเมินอภิมานและ
วิเคราะหอภิมาน
รายงานการประเมิน
หลักสูตรสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร  

Summative  
Meta-evaluation 

คณะกรรมการกําหนด
มาตรฐานการประเมิน
ทางการศึกษา  

22 เร่ือง ผูวิจัย 

นงลักษณ 
วิรัชชัย; 
และวรรณี 
เจตจํานงนุช 
(2548) 

การสังเคราะห
รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพ
ภายนอก
ระดับอุดมศึกษา 

Summative  
Meta-evaluation 

คณะกรรมการกําหนด
มาตรฐานการประเมิน
ทางการศึกษา  

42 เร่ือง ผูวิจัย 

เวหบา 
(1990) 

โครงการอบรมเล้ียงดู
ทารกแรกเกิด 

Summative  
Meta-evaluation 

คณะกรรมการกําหนด
มาตรฐานการประเมิน
ทางการศึกษา  

4 เร่ือง ผูเช่ียวชาญดาน
การประเมิน 4 
คน 

มอรรีส-คู 
(1991) 

โครงการการศึกษา
ดานโรคเบาหวาน 

Summative  
Meta-evaluation 

คณะกรรมการกําหนด
มาตรฐานการประเมิน
ทางการศึกษา  

1 เร่ือง ผูวิจัย 

ลี (1995) การปฏิบัติงานของ
สถาบันเทคโนโลยี
แหงชาติไตหวัน 

Summative  
Meta-evaluation 

คณะกรรมการกําหนด
มาตรฐานการประเมิน
ทางการศึกษา  

ไมระบุ ผูวิจัย 
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ตาราง 13 (ตอ) 
 

ผูวิจัย  
(ปที่ทําวิจัย) 

ประเด็น 
ที่ทําวิจัย 

ประเภทการ
ประเมินอภิมาน 

เกณฑที่ใชในการ
ประเมินอภิมาน 

จํานวน
งานวิจัย 

ผูประเมิน 
อภิมาน 

ฟนน; และ 
คนอื่นๆ 
(1997) 

โครงการระบบการ
เรียนรูแบบบูรณา
การ 

Formative and 
Summative  
Meta-evaluation 

คณะกรรมการกําหนด
มาตรฐานการประเมิน
ทางการศึกษา  

1 เร่ือง ผูเช่ียวชาญดาน
การประเมิน 4 
คน 

วินเซอร; 
บอยด; และ
ออรลีนส 
(1998) 

โครงการหยุดสูบบุหร่ี
ในหญิงต้ังครรภ 

Summative  
Meta-evaluation 

ผูวิจัยกําหนดมาตรฐาน
การประเมินเอง (5 
ประเด็น) 

23 เร่ือง ผูวิจัย 

ออพสตัน 
(2000) 

กรณีศึกษาเก่ียวกับ
การเรียนรูทางเว็บ 

Summative  
Meta-evaluation 

ไมระบุ 6 กรณี 
ศึกษา 

ผูวิจัย 

สก็อตต-ลิต
เติล; ฮา
มานน; และ
เจอรส (2002) 

กิจกรรมหลังเรียน
ของโรงเรียน 

Summative  
Meta-evaluation 

ผูวิจัยกําหนดมาตรฐาน
การประเมินเอง (4 
ประเด็น) 

43 เร่ือง ผูวิจัย 

 
งานวิจยัเกี่ยวกบัการพฒันารูปแบบการประเมนิ 
 งานวิจัยในประเทศที่เกี่ยวกบัการพัฒนารูปแบบการประเมิน (นิคม ตังคะพิภพ. 2528; นิคม  
ตังคะพิภพ. 2531; นิราศ จันทรจิตร. 2533; สุดาพร สาวมวง. 2533; ชาญชยั ชอบธรรมสกุล. 2536; 
ไพฑูรย พลเสน. 2538; เจษฎาพร เมธีพิทักษธรรม. 2541; ศรีนวล สถติวิทยานนัท. 2542; ทรงศรี  
ตุนทอง. 2545) พบวา สวนใหญจะเปนปริญญานพินธในระดับดุษฎีบัณฑิต ซึ่งผลการสรุปสาระสําคัญ
ที่เกีย่วกับข้ันตอนของการพัฒนารูปแบบการประเมินพบวา งานวิจัยสวนใหญจะจําแนกข้ันตอนในการ
พฒันารูปแบบการประเมนิออกเปน 2 ข้ันตอนใหญ กลาวคือ ข้ันตอนแรกจะเปนการพัฒนารูปแบบการ
ประเมิน และในข้ันตอนที่สองจะเปนการทดลองใชรูปแบบการประเมนิ  

ข้ันตอนแรกเปนการพัฒนารูปแบบการประเมนิ ผูวิจัยสวนใหญเร่ิมตนโดยการศึกษาวิเคราะห
เอกสารและงานวิจยัทีเ่กี่ยวของกบัประเดน็ทีจ่ะทาํการพัฒนารูปแบบการประเมิน และนําผลการศึกษา
วิเคราะหมาทําการพัฒนาเปนรางรูปแบบการประเมิน ซึ่งในข้ันตอนดังกลาวนี้ก็พบวามีวิธีวิทยาที่
นํามาใช เชน การใชเทคนิคเดลฟาย หรือการสังเคราะหเนื้อหา เปนตน ตอจากนัน้จึงใหผูเชีย่วชาญใน
สาขาวิชาที่เกีย่วของทําการตรวจสอบคณุภาพของรางรูปแบบการประเมินที่พฒันาข้ึน กอนที่จะนําไป
ทดลองใชในข้ันตอนตอไป  
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ข้ันตอนที่สองเปนการทดลองใชรูปแบบการประเมินทีพ่ฒันาข้ึน พบวาผูวิจัยสวนใหญไดนํา
รูปแบบการประเมินที่พัฒนาข้ึนไปทดลองใชในสถานการณจริง จากนัน้จึงประเมนิผลและปรับปรุง
รูปแบบการประเมินใหมีความเหมาะสม ชัดเจน และสมบรูณมากยิ่งข้ึน ทั้งนี้สามารถสรุปสาระสําคญั
ไดดังตาราง 14 

 

ตาราง 14 สรุปสาระของงานวิจัยที่เก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการประเมิน 
 

ผูวิจัย ประเด็นการวิจัย ขั้นตอน วิธีดําเนินการวจิยั ผลท่ีได 
นิคม  
ตังคะพิภพ 
(2528) 

ประเด็นการวิจัย 
การพัฒนารูปแบบการ
ประเมินการฝก
ประสบการณวิชาชีพครู
ภาคสนามของนิสิตครู
สาขามัธยมศึกษา 
วัตถุประสงค 
เพ่ือพัฒนารูปแบบการ
ประเมินการฝก
ประสบการณวิชาชีพครู
ภาคสนาม ตามหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตทางคร/ุ
ศึกษาศาสตรของ 

1. การสราง
รูปแบบการ
ประเมินการฝก
ประสบการณ
วิชาชีพครู
ภาคสนาม 

1. รวบรวมขอมูลและสารสนเทศจาก 
1.1 ศึกษาทฤษฎีและเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการ
ประเมินการฝกประสบการณวิชาชีพครูภาคสนาม  
1.2 เอกสารตางๆ ของโครงการฝกประสบการณ
วิชาชีพครูภาคสนามของคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตร
ของมหาวิทยาลัยจํากัดรับ  
1.3 การสัมภาษณผูเช่ียวชาญท่ีเปนผูเกี่ยวของกับ
โครงการฝกประสบการณวิชาชีพครูภาคสนามของ
คณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตร 
   กลุมตัวอยาง: ผูเช่ียวชาญจํานวน 14 คน 
   เครื่องมือ: แบบสัมภาษณ 
   วิเคราะหขอมูล: การวิเคราะหเน้ือหา 
1.4 นําผลท่ีไดมาสังเคราะหเน้ือหา 

รายละเอียดของ
ลักษณะและ
กระบวนการตามมิติ
ตางๆ ของรูปแบบ
การประเมินเบ้ืองตน 
(Pre-model) 

 มหาวิทยาลัยระบบจํากัด
จํานวนรับ 

 2. การตรวจสอบความตรงเชิงสอดคลองของรูปแบบ
ประเมิน (โดยใชเทคนิคเดลฟาย) 
   กลุมตัวอยาง: ผูเช่ียวชาญจํานวน 33 คน 
   เครื่องมือ: แบบสอบถาม 
   วิเคราะหขอมูล: สถิติบรรยาย (คามัธยฐาน/ฐาน
นิยม/ พิสัยควอไทล) 

รูปแบบการประเมิน
การฝกประสบการณ
วิชาชีพครู
ภาคสนามฯ 

  2. การประเมิน
กระบวนการ
และประสิทธิผล
ของรูปแบบ
ประเมินการฝก
ประสบการณ
วิชาชีพครู
ภาคสนาม 

1. การนํารูปแบบประเมินท่ีสรางขึ้นไปทดลองใชใน
สถานการณจริง (โดยสุมเลือกโรงเรียนจํานวน 4 
โรงเรียน แบงเปนกลุมควบคุมและกลุมทดลองประเภท
ละ 2 โรงเรียน) 
   กลุมตัวอยาง: นิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครู
จํานวน 45 คน อ.พ่ีเล้ียง 46 คน และ อ.นิเทศก 29 คน 
   เครื่องมือ: เอกสารและคูมือการฝกประสบการณฯ / 
แบบประเมิน / แบบบันทึก /แบบสอบถาม 
   วิเคราะหขอมูล: สถิติบรรยาย (Mean S.D. คามัธย
ฐาน พิสัยควอไทล) การทดสอบความแตกตางโดยใช
สถิติที การวิเคราะหเน้ือหา 

ผลการการประเมิน
กระบวนการและ
ประสิทธิผลของ
รูปแบบประเมินการ
ฝกประสบการณ
วิชาชีพครูภาคสนาม 
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ตาราง 14 (ตอ) 
 

ผูวิจัย ประเด็นการวิจัย ขั้นตอน วิธีดําเนินการวจิยั ผลท่ีได 
นิคม  
ตังคะพิภพ 
(2531) 

ประเด็นการวิจัย 
การพัฒนารูปแบบการ
ประเมินการฝก
ประสบการณวิชาชีพครู
ภาคสนาม คณะ
ศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
พิษณุโลก 
วัตถุประสงค 
เพ่ือพัฒนาและติดตั้ง
รูปแบบการฝก
ประสบการณวิชาชีพครู
ภาคสนาม 

1. การปรับ
รูปแบบการ
ประเมินการฝก
ประสบการณ
วิชาชีพครู
ภาคสนาม
ตนแบบให
สอดคลองกับ
สภาพแวดลอม
ในการ
ดําเนินการของ
คณะ
ศึกษาศาสตร 
มศว พิษณุโลก 

วิธีการ 
1. การวิเคราะหเน้ือหา จาก 
1) สภาพบริบทของการฝกประสบการณวิชาชีพครู
ภาคสนามหรือบริบทการฝกสอนของคณะศึกษาศาสตร 
มศว พิษณุโลก 2) ขอเสนอแนะจากการทดลองรูปแบบ
การประเมินการฝกประสบการณวิชาชีพครูภาคสนาม
ตามรูปแบบตนแบบคณะศึกษาศาสตร มศว พิษณุโลก 
ระหวางปการศึกษา 2528-2529 3) ผลการสัมมนา 
 อ.นิเทศกและ อ.พ่ีเล้ียงปการศึกษา 2528-29 4) ทฤษฎี
และเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการฝกประสบการณวิชาชีพ
คร ู5) หลักการเชิงเหตุผลของรูปแบบการประเมินท่ี
ผูวิจัยพัฒนาขึ้น 
   กลุมตัวอยาง: เอกสาร 
   เครื่องมือ: แบบวิเคราะหเน้ือหา 
   วิเคราะหขอมูล: การวิเคราะหเน้ือหา 

 
รูปแบบการประเมิน
ท่ีมีความสอดคลอง
กับหลักการเชิง
ทฤษฎีและความมุง
หมายของการฝก
ประสบการณวิชาชีพ
ครูภาคสนาม 

   2. เสนอโครงสรางรูปแบบการประเมินท่ีปรับแลวให
กลุมตัวอยางพิจารณา 
   กลุมตัวอยาง:อาจารยนิเทศก จํานวน 10 คน 
   เครื่องมือ: แบบสัมภาษณ 
   วิเคราะหขอมูล: การวิเคราะหเน้ือหา 

ขอสรุปรูปแบบการ
ประเมินจากการ
ปรับปรุงครั้งท่ี 1 

   3. เสนอโครงสรางรูปแบบท่ีปรับปรุงตอท่ีประชุม
ผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเพ่ือวิเคราะหลักษณะ
โครงสราง 
   กลุมตัวอยาง:ผูทรงคุณวุฒิท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้ง 
จํานวน 6 คน 
   เครื่องมือ: การประชุมผูทรงคุณวุฒ ิโดยใชรูปแบบการ
ประเมินท่ีไดจากการปรับปรุงเปนตนแบบ 
   วิเคราะหขอมูล: การสรุปผลการวิเคราะหจาก
ผูทรงคุณวุฒิ 

ขอสรุปรูปแบบการ
ประเมินจากการ
ปรับปรุงครั้งท่ี 2 

  2. การติดตาม
ผลการใช
รูปแบบการ
ประเมินการฝก
ประสบการณ
วิชาชีพครู
ภาคสนามท่ี
พัฒนาขึ้น 

1. ติดตามความเหมาะสมของรูปแบบการประเมินจาก
การนําไปปฏิบัติของ อ.นิเทศกและ อ.พ่ีเล้ียง 
   กลุมตัวอยาง:อ.นิเทศก 32 คน อ.พ่ีเล้ียง 127 คน 
   เครื่องมือ: แบบสอบถาม(ความเหมาะสมในประเด็น
ตางๆ ตามขั้นตอนของรูปแบบการประเมินตนแบบ) 
   วิเคราะหขอมูล: วิเคราะหระดับของความเหมาะสม 
การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางผลการประเมิน
ในประเด็นตางๆ 

รูปแบบการประเมิน
ท่ีผานการทดลองใช 
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ตาราง 14 (ตอ) 
 

ผูวิจัย ประเด็นการวิจัย ขั้นตอน วิธีดําเนินการวจิยั ผลท่ีได 
นิคม  
ตังคะพิภพ 
(2531) 
(ตอ) 

  2. ติดตามความเหมาะสมและประสิทธิภาพของ
รูปแบบการประเมินจากการปฏิบัติของนิสิตฝก
ประสบการณวิชาชีพครู 
   กลุมตัวอยาง: นิสิตฝกประสบการณฯ 110 คน 
   เครื่องมือ: แบบสอบถาม (พิจารณาความเหมาะสม
ของขั้นตอนและโครงสรางรูปแบบการประเมิน) 
   วิเคราะหขอมูล: วิเคราะหระดับความเหมาะสมใน
การปฏิบัติการฝกประสบการณวิชาชีพครูภาคสนาม 

รูปแบบการประเมิน
ท่ีผานการทดลองใช 

   3. สํารวจความตองการโครงการนิเทศของนิสิตท่ี
ตองการเพ่ิมจาก อ.นิเทศกและ อ.พ่ีเล้ียงปฏิบัติอยูและ
สํารวจปริมาณการนิเทศท่ี อ.นิเทศกและ อ.พ่ีเล้ียง
ดําเนินการอยู 
   กลุมตัวอยาง: อ.นิเทศก 32 คน อ.พ่ีเล้ียง 127 คน 
นิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครู 110 คน 
   เครื่องมือ: แบบสอบถาม  
   วิเคราะหขอมูล: การวิเคราะหระดับความตองการ
ของนิสิตและการวิเคราะหขอเสนอแนะและปญหาใน
การฝกประสบการณ 

รูปแบบการประเมิน
ท่ีผานการทดลองใช 

นิราศ  
จันทรจิตร 
(2533) 

ประเด็นการวิจัย 
การพัฒนารูปแบบการ
ประเมินการสอนสําหรับ
ครูประถมศึกษา 
วัตถุประสงค 
เพ่ือพัฒนารูปแบบการ
ประเมินการสอนสําหรับ
ครูประถมศึกษา 

1. การสราง
รูปแบบการ
ประเมินการ
สอนของครู
ระดับ
ประถมศึกษา 

1. ศึกษาขอมูลและสารสนเทศจาก 3 แหลงคือ 
1.1 วิเคราะหแนวคิดทฤษฎีจากเอกสารท่ีเกี่ยวของกับ
การสอน การประเมิน การประเมินการสอน และ
ความรูสึกนึกคิดเกี่ยวกับตนเอง 
1.2 วิเคราะหพฤติกรรมการสอนท่ีมีประสิทธิภาพและ
ความตองการทางดานการประเมินการสอนจาก
ครูผูสอนดีเดน โดยการสังเกตและการสัมภาษณ 
   กลุมตัวอยาง: ครูดีเดนจํานวน 6 คน 
   เครื่องมือ:แบบสังเกต แบบสัมภาษณ 
   วิเคราะหขอมูล:การวิเคราะหเน้ือหา 
1.3 วิเคราะหแนวคิดดานการประเมินการสอนของครู
ระดับประถมศึกษา โดยการสัมภาษณ 
   กลุมตัวอยาง: ผูเช่ียวชาญ/ผู บห. รร.ดีเดน/ศน.อําเภอ
ดีเดนประเภทละ 4 คน 
   เครื่องมือ: แบบสัมภาษณ 

 

   2. การสังเคราะหเน้ือหาจากสารสนเทศท่ีไดจาก
ขั้นตอนท่ี 1 ตามแบบแผนโครงสรางของรูปแบบการ
ประเมินการสอน 
   วิเคราะหขอมูล: การสังเคราะหเน้ือหา 

กรอบแนวคิด
ตนแบบของราง
รูปแบบการประเมิน
การสอน 
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ตาราง 14 (ตอ) 
 

ผูวิจัย ประเด็นการวิจัย ขั้นตอน วิธีดําเนินการวจิยั ผลท่ีได 
นิราศ 
จันทรจิตร 
(2533) 
(ตอ) 

  3. การตรวจสอบความตรงเชิงสอดคลอง 
   กลุมตัวอยาง: ผูเช่ียวชาญ 
   เครื่องมือ: แบบสอบถาม  
   วิเคราะหขอมูล: คามัธยฐานและคาพิสัยควอไทล 

รางรูปแบบการ
ประเมินการสอน 

  2. การทดลองใช
รางรูปแบบการ
ประเมินการ
สอนท่ีสรางขึ้น
เพ่ือประเมิน
คุณภาพและ
ความเหมาะสม
ของรูปแบบ 

1. การทดลองใชรูปแบบการประเมินรอบแรก (เพ่ือ
ตรวจสอบคุณภาพ ความเหมาะสมและความชัดเจน
ของรางรูปแบบการประเมิน) 
   กลุมตัวอยาง: กลุมผูประเมินการสอน และกลุมผู
ไดรับการประเมินการสอน 
   เครื่องมือ: แบบสอบถาม แบบประเมิน 
   วิเคราะหขอมูล: สถิติบรรยายและสถิติการทดสอบ
ความแตกตาง 

ผลการทดลองใชราง
รูปแบบการประเมิน
การสอนรอบท่ี 1 

   2. การทดลองใชรูปแบบการประเมินรอบท่ีสอง 
   กลุมตัวอยาง: ผูบริหาร ผูชวยผูบริหาร และครูดีเดน 
ประเภทละ 1 คน และเพ่ือนครู 3 คน จํานวน 16 โรง 
   เครื่องมือ: แบบสอบถาม แบบประเมิน 
   วิเคราะหขอมูล: สถิติบรรยายและสถิติการทดสอบ
ความแตกตาง 

รูปแบบการประเมิน
การสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

สุดาพร 
สาวมวง 
(2533) 

ประเด็นการวิจัย 
การพัฒนารูปแบบการ
ประเมินโรงเรียนอนุบาล
เอกชน กรุงเทพฯ 
วัตถุประสงค 

1. การวิเคราะห
แนวคิด 

1. ศึกษาแนวคิดจากเอกสารงานวิจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของ
เพ่ือรวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะของการจัด
อนุบาลศึกษาท่ีดี 
   กลุมตัวอยาง: เอกสารงานวิจัย 
   วิเคราะหขอมูล: การวิเคราะหเน้ือหา 

แนวคิดเกี่ยวกับ
ลักษณะของการจัด
อนุบาลศึกษาท่ีดี 

 เพ่ือพัฒนารูปแบบการ
ประเมินโรงเรียนอนุบาล
เอกชนในกรุงเทพฯ และ
เพ่ือติดตามผลรูปแบบ
การประเมินโรงเรียน 

 2. สัมภาษณผูเกี่ยวของกับการจัดอนุบาลศึกษา 
   กลุมตัวอยาง: ผูออกกฎระเบียบ 3 คน ผูบริหาร
โรงเรียน 5 คน และผูปกครองนักเรียน 20 คน 
   เครื่องมือ: แบบสัมภาษณ 
   วิเคราะหขอมูล: การวิเคราะหเน้ือหา 

แนวคิดเกี่ยวกับ
ลักษณะของการจัด
อนุบาลศึกษาท่ีดี 

 อนุบาลเอกชนใน
กรุงเทพฯ 

2. การสราง
รูปแบบการ 

1. นําผลท่ีไดจากการวิเคราะหแนวคิดมาสรางเปน
รูปแบบการประเมินเบ้ืองตน (Pre-model) 

รูปแบบการประเมิน
เบ้ืองตน 

  ประเมินเบ้ืองตน 2. การพัฒนารูปแบบการประเมินระยะตน (การสราง
ตัวบงช้ีท่ีเปนขอความ) 

ตัวบงช้ีจํานวน 110 
ขอความ 



 80 

ตาราง 14 (ตอ) 
 

ผูวิจัย ประเด็นการวิจัย ขั้นตอน วิธีดําเนินการวจิยั ผลท่ีได 
สุดาพร 
สาวมวง 
(2533)
(ตอ) 

  3. การพัฒนารูปแบบการประเมินระยะท่ีสอง โดย 
3.1 การหาคาความตรง (Validity) โดยพิจารณา
ขอความวาเกี่ยวของกับการจัดอนุบาลศึกษาหรือไม 
   กลุมตัวอยาง: ผูออกกฎระเบียบเกี่ยวกับอนุบาล
ศึกษา 10 คน 
   เครื่องมือ: แบบประเมิน 

 
ขอความท่ี
ผูเช่ียวชาญมีความ
คิดเห็นตรงกันรอย
ละ 80 

   3.2 การแกไขปรับปรุงขอความ 
   กลุมตัวอยาง: ผูออกกฎระเบียบเกี่ยวกับอนุบาล
ศึกษา 10 คน 
   เครื่องมือ: แบบประเมิน 

ขอความท่ีเปนตัวบงช้ี
จํานวน 94 ขอ 

   3.3 นําขอความท่ีไดจาก 3.2 มาจัดไวในแบบประเมิน 2 
ฉบับ 

แบบประเมินความ
ตองการของผูปกครอง
ท่ีมีตอเกณฑการจัด
อนุบาลศึกษา และ
แบบประเมินความ
ตองการ/ความเปนไป
ไดในการปฏิบัติตอ
เกณฑการจัดอนุบาล
ศึกษาของผูบริหาร 

  3. การติดตามผล
รูปแบบการ
ประเมินโรงเรียน
อนุบาลเอกชน 
กรุงเทพฯ 

1. การติดตามผลรูปแบบการประเมินโรงเรียนอนุบาล
เอกชน กรุงเทพฯ 
   กลุมตัวอยาง: ผูบริหาร รร.เอกชนใน กทม. 200 คน 
และผูปกครอง นร.อนุบาล 200 คน 
   เครื่องมือ: แบบประเมิน 2 ฉบับ 
   วิเคราะหขอมูล: สถิติบรรยาย / การทดสอบความ
แตกตาง 

ผลการติดตามผล
รูปแบบการประเมิน 
รร.อนุบาลเอกชน 
กรุงเทพฯ 

ชาญชัย 
ชอบธรรม
สกุล 
(2536) 

ประเด็นการวิจัย 
การพัฒนารูปแบบการ
ประเมินคุณภาพ
โปรแกรมพลศึกษา
สําหรับโรงเรียน
มัธยมศึกษา 

1. การกําหนด
องคประกอบและ
คะแนนนํ้าหนัก
ความสําคัญในแต
ละดานของ
องคประกอบท่ีใช
ประเมินคุณภาพ
โปรแกรมพล
ศึกษาฯ 

1. ศึกษาและวิเคราะหแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการ
ประเมินโปรแกรมพลศึกษา สําหรับโรงเรียน
มัธยมศึกษา และรูปแบบการประเมินโปรแกรมพล
ศึกษา  
   กลุมตัวอยาง: เอกสาร ตํารา งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ผลการศึกษาและผล
การวิเคราะหแนวคิด
ทฤษฎีเกี่ยวกับการ
ประเมินโปรแกรมพล
ศึกษา สําหรับ รร.
มัธยมฯ และรูปแบบ
การประเมินโปรแกรม
พลศึกษา 
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ตาราง 14 (ตอ) 
 

ผูวิจัย ประเด็นการวิจัย ขั้นตอน วิธีดําเนินการวจิยั ผลท่ีได 
ชาญชัย 
ชอบธรรม
สกุล 
(2536) 
(ตอ) 

วัตถุประสงค 
เพ่ือพัฒนารูปแบบการ
ประเมินคุณภาพ
โปรแกรมพลศึกษา
สําหรับ รร.มัธยมฯ โดย
การกําหนดองคประกอบ
ท่ีใชประเมิน การสราง 

 2. ศึกษาและวิเคราะหโปรแกรมพลศึกษาท่ีอยูในระดับด ี
5 โรงเรียน โดยการสัมภาษณและการสังเกต
สภาพการณจริง 
   กลุมตัวอยาง: โรงเรียน 5 แหง / หัวหนาหมวดวิชา
พลานามัย 
   เครื่องมือ: แบบสัมภาษณ  แบบสังเกต 
   วิเคราะหขอมูล: การวิเคราะหเน้ือหา 

ผลการศึกษาและผล
การวิเคราะหโปรแกรม
พลศึกษาท่ีอยูในระดับ
ดี 5 โรงเรียน 

 และการหาคาความตรง
ของรูปแบบการประเมิน 
พรอมท้ังการสรางคูมือ
การใชรูปแบบการ
ประเมิน และการสราง
ปกติวิสัยคุณภาพ
โปรแกรมพลศึกษาฯ 

 3. สังเคราะหความรูท่ีไดเปนรางองคประกอบท่ีจะใช
ประเมินโปรแกรมพลศึกษาสําหรับ รร.มัธยมฯ แลวสราง
เปนแบบสอบถามนําไปใหผูเช่ียวชาญพิจารณา
ความสําคัญท่ีจะนํามาใชประเมินคุณภาพโปรแกรมพล
ศึกษารอบท่ี 1 
   กลุมตัวอยาง: ผูเช่ียวชาญ 24 คน 
   เครื่องมือ: แบบสอบถาม 
   วิเคราะหขอมูล: การวิเคราะหเน้ือหา 

ความคิดเห็น
ผูเช่ียวชาญรอบท่ี 1 

   4. รวบรวมความคิดเห็นจากขั้นตอนท่ี 3 มาสรางเปน
แบบสอบถาม นําไปใหผูเช่ียวชาญพิจารณาถึง
ความสําคัญตอการท่ีจะนํามาใชประเมินโปรแกรมพล
ศึกษารอบท่ี 2 
   กลุมตัวอยาง: ผูเช่ียวชาญ 
   เครื่องมือ: แบบสอบถาม 
   วิเคราะหขอมูล: คามัธยฐาน และพิสัยควอไทล 

ความคิดเห็น
ผูเช่ียวชาญรอบท่ี 2 

   5. สงแบบสอบถามชุดเดียวกับรอบท่ี 2 (ในขั้นตอนท่ี 4) 
กลับไปใหผูเช่ียวชาญพิจารณาในรอบท่ี 3 โดยใน
แบบสอบถามแสดงคามัธยฐาน และพิสัยควอไทล 
   กลุมตัวอยาง: ผูเช่ียวชาญ 
   เครื่องมือ: แบบสอบถาม 
   วิเคราะหขอมูล: คามัธยฐาน และพิสัยควอไทล 

ความคิดเห็น
ผูเช่ียวชาญรอบท่ี 3 

   6. รวบรวมรางองคประกอบตางๆ ท่ีผูเช่ียวชาญมี
ความเห็นสอดคลองกันวามีความสําคัญตอการประเมิน
คุณภาพโปรแกรมพลศึกษา และกําหนดเปน
องคประกอบท่ีใชประเมินคุณภาพโปรแกรมพลศึกษา 
   กลุมตัวอยาง: ผูเช่ียวชาญ 
   เครื่องมือ: แบบสอบถาม 
   วิเคราะหขอมูล: คามัธยฐาน และพิสัยควอไทล 

องคประกอบท่ีใช
ประเมินคุณภาพ
โปรแกรมพลศึกษา 
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ตาราง 14 (ตอ) 
 

ผูวิจัย ประเด็นการวิจัย ขั้นตอน วิธีดําเนินการวจิยั ผลท่ีได 
ชาญชัย 
ชอบธรรม
สกุล 
(2536)
(ตอ) 

 2. การสราง
รูปแบบการ
ประเมินและคูมือ
การใชรูปแบบการ
ประเมินคุณภาพ 

1. การสรางรูปแบบการประเมินคุณภาพโปรแกรมพล
ศึกษา ประกอบดวย 3 สวน คือ สวนท่ีเปนรายการท่ีใช
ประเมินคุณภาพโปรแกรมพลศึกษา สวนท่ีสองเปน
แนวทางในการประเมิน และสวนท่ีสามเปนขอมูลท่ีใช
ประกอบการประเมิน 

รูปแบบการประเมิน
คุณภาพโปรแกรม 
พลศึกษา 

  โปรแกรมพล
ศึกษาฯ 

2. การสรางคูมือการใชรูปแบบการประเมินคุณภาพ
โปรแกรมพลศึกษาฯ 

คูมือการใชรูปแบบการ
ประเมินคุณภาพ
โปรแกรม 
พลศึกษา 

  3. การทดลองใช
และการ
ประเมินผลการใช
รูปแบบการ
ประเมินคุณภาพ
โปรแกรม 
พลศึกษาฯ 

1. การหาคาความเท่ียง (Reliability) โดยการนํารูปแบบ
การประเมินฯ ไปประเมินคุณภาพโปรแกรมพลศึกษา
จํานวน 12 โรง โดยผูวิจัยและผูชวยนักวิจัยจํานวน 3 คน 
และการหาคาความตรง (Validity) โดยนํารูปแบบไป
ประเมินคุณภาพโปรแกรมพลศึกษาของ รร.ท่ีอยูใน
ระดับดีมากและดีนอยจาก 13 เขตการศึกษา ประเภท
ละ 2 โรง 
   กลุมตัวอยาง: โรงเรียนมัธยมศึกษา 52 โรงเรียน 
   วิเคราะหขอมูล: ความเท่ียงระหวางผูประเมิน / สถิติ
ทดสอบที 

คาความเท่ียง คา
ความตรงของรูปแบบ
การประเมินคุณภาพ
โปรแกรมพลศึกษา 

   2. ประเมินผลการใชรูปแบบการประเมินคุณภาพ
โปรแกรมพลศึกษาเกี่ยวกับความสามารถในการนําไปใช
ประเมิน และความชัดเจนของภาษาท่ีใช 
   กลุมตัวอยาง: ผูชวยนักวิจัย 13 คน 
   เครื่องมือ: แบบสอบถาม 

ผลการประเมนิผลการ
ใชรูปแบบการประเมิน
คุณภาพโปรแกรมพล
ศึกษา 

  4. การสรางปกติ
วิสัยคุณภาพ
โปรแกรมพล
ศึกษาฯ 

1. นํารูปแบบท่ีผานการทดลองใชแลว ไปประเมิน
คุณภาพโปรแกรมพลศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดกลาง ขนาดใหญ และขนาดใหญพิเศษ ประเภท
ละ 100 โรงเรียน 
   กลุมตัวอยาง: โรงเรยีนมัธยมศึกษาจํานวน 300 แหง 
   วิเคราะหขอมูล: ปกติวิสัยเปอรเซนตไทล (Percentile 
Norm) 

ปกติวิสัยของคุณภาพ
โปรแกรมพลศึกษา 
จําแนกตามขนาด รร.
และคุณภาพดาน
ตางๆ ของ
องคประกอบท่ีใช
ประเมิน 
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ตาราง 14 (ตอ) 
 

ผูวิจัย ประเด็นการวิจัย ขั้นตอน วิธีดําเนินการวจิยั ผลท่ีได 
ไพฑูรย  
พลเสน 
(2538) 

ประเด็นการวิจัย 
การพัฒนารูปแบบการ
ประเมินสมรรถภาพของ
ครูพลศึกษาในโรงเรียน 

1. สรางรูปแบบ
การประเมิน
สมรรถภาพของ
ครูพลศึกษาใน 

1. กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของรูปแบบการ
ประเมินสมรรถภาพฯ 
 

เพ่ือประเมิน
สมรรถภาพครูพล
ศึกษา และเพ่ือพัฒนา
ครูพลศึกษา 

 ระดับมัธยมศึกษา
วัตถุประสงค 
เพ่ือพัฒนารูปแบบการ
ประเมินสมรรถภาพของ
ครูพลศึกษาในโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา 

โรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา 

2. สรางเกณฑการประเมิน 
1) ศึกษารายละเอียดของสมรรถภาพท่ีพึงประสงคของ
ครูพลศึกษาใน รร.มัธยมศึกษา 
2) กําหนดตัวบงช้ีท่ีเหมาะสมในแตละดาน 
3) ตรวจสอบตัวบงช้ีท่ีเหมาะสมและรูปแบบการประเมิน 
เพ่ือตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) 
โดยผูเช่ียวชาญ 12 คน 

สมรรถภาพท่ีพึง
ประสงค 8 ดาน 72 
รายการ (ของรัชนี 
ขวัญบุญจัน) 

   3. กําหนดแนวทางในการประเมิน (กําหนด
กลุมเปาหมายและกําหนดเครื่องมือในการจัดเก็บขอมูล) 
   กลุมตัวอยาง: 1) ครูพลศึกษา 2) หัวหนาหมวดวิชา
พลานามัย 3) เพ่ือนครูพลศึกษา 
   เครื่องมือ: แบบประเมิน แบบสอบ แบบบันทึก 
แบบสอบถาม 

กลุมตัวอยางและ
เครื่องมือท่ีใช 

   4. กําหนดรูปแบบการประเมินและสรางคูมือการใช รูปแบบการประเมิน
และคูมือการใช 

  2. การศึกษา
คุณภาพของ
รูปแบบและ
เครื่องมือการ
ประเมิน
สมรรถภาพของ
ครูพลศึกษาใน 
รร.มัธยมศึกษา 

1. การทดลองใชโดยการศึกษานํารองครั้งท่ี 1 (ให
หัวหนาหมวดพลานามัย เพ่ือนคร ูและครูพลศึกษาเปนผู
ประเมินครูพลศึกษา) 
   กลุมตัวอยาง: 1) ครูพลศึกษา 2) หัวหนาหมวดวิชา
พลานามัย 3) เพ่ือนครูพลศึกษา 
   เครื่องมือ: แบบสอบถาม 
   วิเคราะหขอมูล: 1) การวิเคราะหเน้ือหา 2) การ
วิเคราะหคาความเท่ียง (Reliability) 

โครงรางรูปแบบการ
ประเมินท่ีผาน
การศึกษานํารองครั้งท่ี 
1 

   2. การทดลองใชโดยการศึกษานํารองครั้งท่ี 2 (โดยนํา
แบบรางจากครั้งท่ี 1 ใหหัวหนาหมวดวิชาพลานามัย 
เพ่ือนคร ูและครูพลศึกษาเปนผูประเมินครูพลศึกษา 5 
คน) 
   กลุมตัวอยาง: 1) ครูพลศึกษา 2) หัวหนาหมวดวิชา
พลานามัย 3) เพ่ือนครูพลศึกษา 
   เครื่องมือ: แบบสอบถาม 
   วิเคราะหขอมูล: 1) การวิเคราะหเน้ือหา 2) การ
วิเคราะหคาความเท่ียง (Reliability) 

โครงรางรูปแบบการ
ประเมินท่ีผาน
การศึกษานํารองครั้งท่ี 
2 
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ตาราง 14 (ตอ) 
 

ผูวิจัย ประเด็นการวิจัย ขั้นตอน วิธีดําเนินการวจิยั ผลท่ีได 
ไพฑูรย  
พลเสน 
(2538) 
(ตอ) 

 3. การทดลองใช
และนําเสนอ
รูปแบบการ
ประเมิน
สมรรถภาพของ
ครูพลศึกษาใน 
รร.มัธยมศึกษา 

1. การหาคาความถูกตองในการจําแนกของรูปแบบการ
ประเมินสมรรถภาพฯ (เพ่ือจะไดทราบวาแบบประเมิน
สามารถจําแนกครูพลศึกษาดีเดนออกจากครูพลศึกษา
ท่ัวไปไดจริงหรือไม 
   กลุมตัวอยาง: 1) ครูพลศึกษาดีเดน และครูพลศึกษา
ท่ัวไป ประเภทละ 10 คน 2) หัวหนาหมวดวิชา
พลานามัย 3) เพ่ือนครูพลศึกษา 
   เครื่องมือ: 1) แบบประเมินพฤติกรรมการสอนของครู
พลศึกษา 2) แบบ สอบถามหัวหนาหมวดและเพ่ือนครู 
3) แบบประเมินตนเอง 
   วิเคราะหขอมูล: การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ
บรรยายและทดสอบความแตกตางดวยสถิติทดสอบที 

รูปแบบการประเมินท่ี
พัฒนาขึ้นสามารถ
จําแนกครูพลศึกษา
ดีเดนและครูพลศึกษา
ท่ัวไปออกจากกันได 
และรูปแบบการ
ประเมิน 

   2. การหาคาความเท่ียง (Reliability) (เพ่ือจะไดทราบวา
แบบประเมินสามารถบอกความสอดคลองระหวางผู
ประเมินคือหัวหนาหมวดและเพ่ือนครูวามีสอดคลองกัน
หรือไม) 
   กลุมตัวอยาง: 1) ครูพลศึกษา 2) หัวหนาหมวดวิชา
พลานามัย 3) เพ่ือนครูพลศึกษา ประเภทละ 27 คน 
   เครื่องมือ: 1) แบบประเมินพฤติกรรมการสอนของครู
พลศึกษา 2) แบบ สอบถามหัวหนาหมวดและเพ่ือนครู 
3) แบบประเมินตนเอง 4) แบบสอบความรู 
   วิเคราะหขอมูล: การวิเคราะหคาความเท่ียงดวยการ
หาคา สปส. สหสัมพันธแบบเพียรสัน (สําหรับ
แบบสอบถาม) และแบบ KR-20 (สําหรับแบบสอบ) 

รูปแบบการประเมินท่ี
มีความเปนไปไดและ
เหมาะสมในการ
นําไปใช 

   3. การประเมินผลการใช (เพ่ือจะไดทราบวาแบบ
ประเมินมีความเปนไปไดและมีความเหมาะสมมากนอย
เพียงไร) 
   กลุมตัวอยาง: 1) ครูพลศึกษา 2) หัวหนาหมวดวิชา
พลานามัย 3) เพ่ือนครูพลศึกษา ประเภทละ 20 คน 
   เครื่องมือ: แบบสอบถามความคิดเห็นของผูใชเกี่ยวกับ
ความเปนไปไดและความเหมาะสมในการนําแบบ
ประเมินสมรรถภาพฯ ไปใชปฏิบัติ 
   วิเคราะหขอมูล: การวิเคราะหสถิตบิรรยาย 

รูปแบบการประเมินท่ี
มีความเปนไปไดและ
เหมาะสมในการ
นําไปใช 
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ตาราง 14 (ตอ) 
 

ผูวิจัย ประเด็นการวิจัย ขั้นตอน วิธีดําเนินการวจิยั ผลท่ีได 
เจษฎาพร 
เมธีพิทักษ
ธรรม 
(2541) 

ประเด็นการวิจัย 
การพัฒนารูปแบบการ
ประเมินผลการฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร
สําหรับภาคเอกชน: การ
ประยุกตใชรูปแบบการ
ประเมินของเคิรก  
แพททริค (Kirkpatrick) 
 

1. การพัฒนา
รูปแบบการ
ประเมินผลการ
ฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร 

1. ศึกษาเอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับรูปแบบการ
ประเมินผลการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร
สําหรับภาคเอกชน ดังน้ี 1) การพัฒนารูปแบบการ
ประเมินผลโครงการแบบตางๆ 2) การประเมินโครงการ/
รูปแบบการประเมินโครงการ 3) กระบวนการประเมินผล 
4) กระบวนการวิจัยแบบเดลฟาย 
5) หลักสูตรคอมพิวเตอรท่ีหนวยงานภาคเอกชนตางๆ 
จัด 6) การประเมินผลการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรสําหรับภาคเอกชนตางๆ 

 

 วัตถุประสงค 
เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของ
ผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับ
รูปแบบการประเมินผลการ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรสําหรับ 

 2. สัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับการจัดการ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอรฯ 
   กลุมตัวอยาง: ผูเช่ียวชาญการฝกอบรมเชิงปฏิบัตกิาร
คอมพิวเตอรฯ 
   เครื่องมือ: แบบสัมภาษณ 
   วิเคราะหขอมูล: การวิเคราะหเน้ือหา 

 

 ภาคเอกชน และนําเสนอ
รูปแบบการประเมินผล 

 3. ศึกษารูปแบบการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรฯ 

 

 การฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

 4. สังเคราะหขอมูลพ้ืนฐานจากขอ 1, 2 และ 3 และ
ดําเนินการรางแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ 

 

 สําหรับภาคเอกชน  5. นําแบบสัมภาษณไปสัมภาษณผูเช่ียวชาญการ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอรฯ (รอบท่ี1) 
   กลุมตัวอยาง: ผูเช่ียวชาญการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรฯ 34 คน 
   เครื่องมือ: แบบสัมภาษณ 
   วิเคราะหขอมูล: การวิเคราะหเน้ือหา 

 

   6. นําผลท่ีไดจากการตอบแบบสัมภาษณรอบท่ี 1 มา
วิเคราะหเพ่ือสรางแบบสอบถามรอบท่ี 2 

แบบสอบถาม 

   7. นําแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นไปใหผูเช่ียวชาญจัดลําดับ
ความสําคัญในแตละประเด็นคําถาม จนกระท่ังไดฉันทา
มติ 
   กลุมตัวอยาง: ผูเช่ียวชาญการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรฯ 34 คน 
   เครื่องมือ: แบบสอบถาม 
   วิเคราะหขอมูล: การวิเคราะหโดยการหาคามัธยฐาน
และคาพิสัยระหวางควอไทล 
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ตาราง 14 (ตอ) 
 

ผูวิจัย ประเด็นการวิจัย ขั้นตอน วิธีดําเนินการวจิยั ผลท่ีได 
เจษฎาพร 
เมธีพิทักษ
ธรรม 
(2541) 
(ตอ) 

  8. นําผลการวิเคราะหขอมูลในรอบสุดทายมาพัฒนา
รูปแบบการประเมินผลการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรฯ 

โครงรางรูปแบบการ
ประเมินผลการ
ฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรฯ 

  2. การรับรอง
รูปแบบการ
ประเมินผลการ
ฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรฯ 

นํารูปแบบการประเมินผลการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรฯ ท่ีพัฒนาขึ้นไปใชผูเช่ียวชาญดานการ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอรรับรองความเปนไป
ไดในการใชรูปแบบการประเมินผลการฝกปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร 
   กลุมตัวอยาง: ผูทรงคุณวุฒิดานการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการคอมพิวเตอรฯ จํานวน 5 คน 
   เครื่องมือ: แบบประเมินการรับรองการประเมิน 

รูปแบบการประเมินผล
การฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรฯ ท่ีผาน
การรับรองจาก
ผูเช่ียวชาญ 

  3. การนําเสนอ
รูปแบบการ
ประเมินผลการ
ฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรฯ 

นํารูปแบบการประเมินผลการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรฯ ท่ีผานการรับรองจากผูเช่ียวชาญมา
นําเสนอ 

ขั้นตอนการประเมิน 8 
ขั้นตอน คือ  
1) กําหนดวิธีการ
ประเมิน 2) กําหนด
รูปแบบการประเมิน  
3) กําหนดการ
วิเคราะหขอมูลการ
ประเมิน 4) กําหนด
ผูใหขอมูลการประเมิน 
5) กําหนดเกณฑใน
การประเมิน  
6) กําหนดส่ิงอํานวย
ความสะดวกในการ
ประเมิน 7) กําหนด
ระยะเวลาในการ
ประเมิน 8) กําหนด
รายงานการประเมิน 
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ตาราง 14 (ตอ) 
 

ผูวิจัย ประเด็นการวิจัย ขั้นตอน วิธีดําเนินการวจิยั ผลท่ีได 
ศรีนวล 
สถิตวิทยา
นันท 
(2542) 

ประเด็นการวิจัย 
การพัฒนารูปแบบการ
ประเมินตนเองดานการ
จัดการเรียนการสอนของ
อาจารย 
ในสถาบัน การศึกษา
พยาบาล 
วัตถุประสงค 
เพ่ือพัฒนา ทดลองใช
และประเมินรูปแบบการ
ประเมินตนเองดานการ
จัดการเรียนการสอนของ 

1. การสราง
รูปแบบการ
ประเมินตนเอง 

1. การสรางรูปแบบการประเมินตนเองเบ้ืองตน 
1.1 การศึกษาขอมูลและแนวคิดเกี่ยวกับการประเมิน 
การพัฒนารูปแบบการประเมิน เทคนิคและวิธีการ
ประเมิน แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินตนเองของ
สถาบันการศึกษา และศึกษาระบบการจัดการเรียนการ
สอนของสถาบันการศึกษาพยาบาล โดยศึกษา
โครงสราง/สาระสําคัญของหลักสูตรพยาบาลศาสตร 
ขอบขาย/ระบบงานการจัดการเรียนการสอนของ
สถาบันการศึกษาพยาบาล บทบาทของบุคลากรท่ี
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/สภาพการประเมินการ
จัดการเรียนการสอน 
   กลุมตัวอยาง: เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

 อาจารยสถาบันการศึกษา
พยาบาล 

 1.2 วิเคราะหเน้ือหาของการประเมินตนเอง 
   กลุมตัวอยาง: เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
   วิเคราะหขอมูล: การวิเคราะหเน้ือหา 

ขอสรุปเกี่ยวกับ
องคประกอบของ
รูปแบบการประเมินฯ 

   1.3  รางรูปแบบการประเมิน (นําผลการวิเคราะหจาก 
1.2 มาเพ่ือรางรูปแบบการประเมิน) 

รางรูปแบบการ
ประเมินตนเอง 
(โครงสราง/
องคประกอบของ
รูปแบบการประเมิน 
รายละเอียดในแตละ
องคประกอบ เกณฑ
บงช้ีการประเมิน/คูมือ
การใชรูปแบบการ
ประเมิน 

   2. การตรวจสอบความตรงเชิงสอดคลองของเกณฑบงช้ี
การประเมินตนเองดานการจัดการเรียนการสอน (โดยใช
เทคนิคเดลฟาย เพ่ือหาความตรงเชิงสอดคลองของ
เกณฑ) 
   กลุมตัวอยาง: ผูเช่ียวชาญดานการประเมิน
สถาบันการศึกษาพยาบาล ดานหลักสูตร/การสอน และ
ดานการจัดการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา
พยาบาล  21 คน 
   เครื่องมือ: แบบสอบถาม 
   วิเคราะหขอมูล: คามัธยฐาน พิสัยควอไทล 

รางรูปแบบการ
ประเมินท่ีผานการ
ตรวจสอบความตรง
เชิงสอดคลองของ
เกณฑบงช้ีการ
ประเมินตนเองดาน
การจัดการเรียนการ
สอน 
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ตาราง 14 (ตอ) 
 

ผูวิจัย ประเด็นการวิจัย ขั้นตอน วิธีดําเนินการวจิยั ผลท่ีได 
ศรีนวล 
สถิตวิทยา
นันท 
(2542) 
(ตอ) 

  3. การตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการประเมินตนเอง
และคูมือการใชรูปแบบการประเมินตนเองโดย
ผูเช่ียวชาญ (โดยการสัมภาษณผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับ
มาตรฐานดานความเปนไปได ความเปนประโยชน 
ความเหมาะสม และความถูกตอง) พรอมการปรับปรุง
แกไขรูปแบบการประเมินและคูมือการใชรูปแบบการ
ประเมินฯ 
   กลุมตัวอยาง: ผูเช่ียวชาญดานการวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร ดานการวัดและประเมินผลการศึกษาและดาน
การจัดการเรียนการสอนทางพยาบาล 12 คน 
   เครื่องมือ: แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง 
   วิเคราะหขอมูล: การวิเคราะหเน้ือหา 

รางรูปแบบการ
ประเมินท่ีผานการ
ตรวจสอบจาก
ผูเช่ียวชาญ 

  2. การทดลองใช
รูปแบบการ
ประเมินตนเองใน
สถานการณจริง 

1. การดําเนินการทดลองใชรูปแบบการประเมินตนเอง 
(การทดลองใชในสถาบันการศึกษาพยาบาล โดย
แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม) 
   กลุมตัวอยาง: อาจารยสถาบันการศึกษาพยาบาล 2 
แหง แหงละ 15 คน รวม 30 คน 
   เครื่องมือ: แบบสอบถาม แบบสอบ 
   วิเคราะหขอมูล: สถิติบรรยาย และการทดสอบความ
แตกตาง 

รูปแบบการประเมิน
ตนเองดานการจัดการ
เรียนการสอนท่ีผาน
การทดลองใช 

  3.การประเมิน
รูปแบบการ
ประเมินตนเอง 

1. การประเมินรูปแบบการประเมินตนเองดานการ
จัดการเรียนการสอน โดยการนํารูปแบบฯ ไปทดลองใช
ในสถานการณจริงวามีจุดเดนจุดดอย มีความเปนไปได 
ความเหมาะสม และมีประโยชนตอการนําไปใชประเมิน
ตนเองอยางไร (โดยการใชการวิจัยเชิงประเมิน) 
   กลุมตัวอยาง: อาจารยสถาบันการศึกษาพยาบาล 
   เครื่องมือ: แบบสอบถาม แบบสอบ 
   วิเคราะหขอมูล: สถิติบรรยาย  การวิเคราะหเน้ือหา 

รูปแบบการประเมิน
ตนเองดานการจัดการ
เรียนการสอนท่ีผาน
การประเมินและ
ปรับปรุงแลว 

ทรงศร ี 
ตุนทอง 
(2545) 

ประเด็นการวิจัย 
การพัฒนารูปแบบการ
ประเมินผลการเรียนรู
ตามสภาพจริงของ
นักเรียน 
 

1. การสราง
รูปแบบการ
ประเมินผลการ
เรียนรูตามสภาพ
จริง 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเกี่ยวของกับรูปแบบการ
ประเมิน โดยยึดวิธีการประเมินเชิงธรรมชาติและการมี
สวนรวม (Naturalistic and Participant – Oriented 
Evaluation Approaches) การประเมินผลตามสภาพ
จริง และทฤษฎีคอนสตรัคติวิสท (Constructivism) 
   กลุมตัวอยาง: เอกสารและงานวิจัย 
   วิเคราะหขอมูล: การสังเคราะหเอกสาร 
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ตาราง 14 (ตอ) 
 

ผูวิจัย ประเด็นการวิจัย ขั้นตอน วิธีดําเนินการวจิยั ผลท่ีได 
ทรงศร ี 
ตุนทอง 
(2545) 
(ตอ) 

วัตถุประสงค 
เพ่ือพัฒนารูปแบบการ
ประเมินผลการเรียนรู
ตามสภาพจริงท่ี
สอดคลองกับความ
ตองการของผูมีสวน
เกี่ยวของ และสอดคลอง
กับบริบทของการจัดการ
เรียนการสอนตาม
ธรรมชาติหรือสภาพท่ี
เปนจริงในสถานศึกษา
และเพ่ือศึกษาคุณภาพ
ของรูปแบบการ
ประเมินผลการเรียนรู
ตามสภาพจริง 

 2. นําผลการสังเคราะหเอกสารมาสรุปเพ่ือนํามาเปน
แนวคิดพ้ืนฐานในการสรางเปนรูปแบบการประเมินผล
การเรียนรูตามสภาพจริง 

แนวคิดพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับการสรางเปน
รูปแบบการประเมินผล
การเรียนรูตามสภาพ
จริง (ประกอบดวย 6 
ขั้นตอน คือ การ
กําหนดเปาหมาย 
กําหนดภาระงาน การ
กําหนดเกณฑการ
ประเมิน การกําหนด
ลักษณะกิจกรรมการ
เรียนรู การประเมิน
การปฏิบัติภาระงาน 
และการสรุปความรู
ความสามารถ) 

  2. การพัฒนา
รูปแบบการ
ประเมินผลการ
เรียนรูตามสภาพ
จริง 

1. นํารูปแบบท่ีสรางขึ้นไปตรวจสอบความเหมาะสมของ
ภาษาและความชัดเจนของขั้นตอนในรูปแบบ 
   กลุมตัวอยาง: ผูเช่ียวชาญทางการศึกษา 2 คน 
   เครื่องมือ: แบบสัมภาษณ 
   วิเคราะหขอมูล: การวิเคราะหเน้ือหา 

รูปแบบการประเมินผล
การเรียนรูตามสภาพ
จริงท่ีผานการ
ตรวจสอบคุณภาพโดย
ผูเช่ียวชาญ ครั้งท่ี 1 

   2. นําผลการพิจารณามาสรุปและปรับปรุง  
   3. นําไปใหผูเช่ียวชาญทําการตรวจสอบคุณภาพของ

รูปแบบ ในประเด็นเกี่ยวกับความตรง ความครอบคลุม
หลักการ และความเปนไปได 
   กลุมตัวอยาง: ผูเช่ียวชาญดานการวัดและประเมินผล 
3 คน 
   เครื่องมือ: แบบสอบถาม 

รูปแบบการประเมินผล
การเรียนรูตามสภาพ
จริงท่ีผานการ
ตรวจสอบคุณภาพโดย
ผูเช่ียวชาญ ครั้งท่ี 2 

  3. การทดลองใช
รูปแบบโดยใชการ
วิจัยปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม 

1. ขั้นวางแผนทดลองใชรูปแบบ 
2. ขั้นการปฏิบัติการทดลองและการสังเกต 
3. การสะทองผลการดําเนินงาน 
   กลุมตัวอยาง: นร. (45 และ 40 คน) / ผอ. รร. / 
ครูผูสอนในหองเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง / และกรรมการ
สถานศึกษาหรือผูปกครองจํานวน 3 คน (รร.ละ 1 หอง) 
   เครื่องมือ: แบบสอบ แบบวัด แบบสอบถาม 
   วิเคราะหขอมูล: สถิติพ้ืนฐาน 

รูปแบบการประเมินฯ 
ท่ีผานการทดลองใช 
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ตาราง 14 (ตอ) 
 

ผูวิจัย ประเด็นการวิจัย ขั้นตอน วิธีดําเนินการวจิยั ผลท่ีได 
ทรงศร ี 
ตุนทอง 
(2545) 
(ตอ) 

 4. การตรวจสอบ
คุณภาพของ
รูปแบบการ
ประเมินผลการ
เรียนรูตามสภาพ 

1. การตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบฯ ระหวางการ
ทดลองใช 
   เครื่องมือ: แบบวัดเจตคติ แบบวัดความเช่ือใน
สมรรถภาพตน แบบวัดการกํากับตนเอง 
   วิเคราะหขอมูล: สถิติพ้ืนฐาน 

รูปแบบการประเมินฯ 
ท่ีผานการตรวจสอบ
คุณภาพระหวางการ
ทดลองใช 

  จริง 2. การตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบฯ ภายหลังการ
ทดลองใช 
   เครื่องมือ: แบบสัมภาษณ แบบสอบถาม 
   วิเคราะหขอมูล: สถิติพ้ืนฐาน การวิเคราะหเน้ือหา 

รูปแบบการประเมินฯ 
ท่ีผานการตรวจสอบ
คุณภาพภายหลังการ
ทดลองใช 

 
จากการศึกษางานวิจยัเกี่ยวกับการประเมนิอภิมานและการพฒันารูปแบบการประเมิน ผูวิจัย

ไดแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการประเมินหลักสูตร ดวยวิธกีารประเมนิอภิมาน โดยเนนการประเมนิ
อภิมานเชิงสรุปรวม (Summative Meta-evaluation) มาใชในการวิจยั ซึ่งผูวิจยักาํหนดกรอบการ
พฒันารูปแบบการประเมนิหลักสูตร โดยการประยุกตใชการประเมนิอภิมาน โดยสังเคราะหข้ันตอนการ
ประเมนิหลักสูตรเพื่อกําหนดเปนกรอบข้ันตอนการประเมนิหลักสูตรจํานวน 9 ข้ันตอน ซึ่งในแตละ
ข้ันตอนของการประเมินหลักสูตรนัน้ ผูวิจัยไดกําหนดกรอบในการสังเคราะห โดยมีรายละเอียดตัวแปร
ที่นํามาสังเคราะหในแตละข้ันตอนรวมทั้งส้ิน 24 ตัวแปร ดังนี้ ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษารายละเอียดหรือ
รวบรวมขอมลูกอนการประเมนิจํานวน 6 ตัวแปรคือ เนือ้หาสาระที่ทําการประเมินหลักสูตร ระดับชั้น
เรียนที่ทําการประเมินหลักสูตร เหตุผลในการประเมินหลักสูตร จํานวนคร้ังทีเ่คยทําการประเมนิ
หลักสูตร และการประเมนิความตองการจําเปนในการประเมนิหลักสูตร ขั้นตอนท่ี 2 ระบุผูตองการ
ทราบผลการประเมนิหลักสูตรจํานวน 1 ตัวแปรคือ ผูตองการทราบผลการประเมิน ขั้นตอนท่ี 3 
กําหนดวัตถุประสงคการประเมนิหลักสูตรจํานวน 1 ตัวแปรคือ วัตถุประสงคของการประเมินหลักสูตร 
ขั้นตอนท่ี 4 ออกแบบการประเมินหลักสูตรจํานวน 8 ตัวแปรคือ การออกแบบการวิจัย ระดับของการ
ประเมินหลักสูตร บทบาทของการประเมนิหลักสูตร ประเภทของการประเมินหลักสูตร รูปแบบของการ
ประเมินหลักสูตร เหตุผลในการเลือกใชรูปแบบการประเมินหลักสูตร ส่ิงที่มุงประเมนิในหลักสูตร และ
ชวงเวลาในการประเมินหลักสูตร ขั้นตอนท่ี 5 กําหนดตัวบงชี้ในการประเมินหลักสูตรจํานวน 2 ตัว
แปรคือ รายละเอียดของตัวบงชีใ้นการประเมนิหลักสูตรและการกําหนดเกณฑในการประเมนิหลักสูตร 
ขั้นตอนท่ี 6 กําหนดกลุมผูใหขอมูลจํานวน 1 ตัวแปรคือ แหลงขอมลูที่ใชในการประเมนิหลักสูตร 
ขั้นตอนท่ี 7 กําหนดและพัฒนาเคร่ืองมือจํานวน 1 ตัวแปรคือ เคร่ืองมือที่ใชในการประเมินหลักสูตร 
ขั้นตอนท่ี 8 เก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล จํานวน 3 ตัวแปรคือ อัตราการตอบกลับของ
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เคร่ืองมือที่ใชในการประเมนิหลักสูตร ระยะเวลาที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล และขั้นตอนท่ี 9 รายงานผลการประเมนิหลักสูตรจํานวน 1 ตัวแปรคือ คุณภาพของ
รายงานการประเมนิหลักสูตร 

จากนัน้จึงประเมนิอภิมาน โดยการสังเคราะหผลการประเมินหลักสูตรตามกรอบข้ันตอน
ดังกลาว เพื่อใหไดรูปแบบการประเมินหลักสูตร แลวจงึตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการประเมนิหลักสูตร
โดยผูทรงคณุวุฒิ ทั้งนีก้รอบการพัฒนารูปแบบการประเมนิหลักสูตรมดีังนี ้
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กรอบการพัฒนารูปแบบการประเมินหลักสูตร การประยุกตใชการประเมนิอภิมาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 4 กรอบการพัฒนารูปแบบการประเมินหลักสูตร การประยุกตใชการประเมินอภิมาน 

การสังเคราะหเพื่อวางกรอบข้ันตอนการประเมินอภิมาน 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร 

การประเมินอภิมานงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร 

1. กําหนดวัตถุประสงคของการประเมินอภิมาน 

2. เสาะคนงานวจัิย จํานวน 266 เร่ือง 

3. บรรยายลักษณะงานวิจัย 
ที่ประเมินอภิมาน 

คุณลักษณะทั่วไปของงานวิจัย 7 ตัวแปร และ
คุณลักษณะขอมูลตามกรอบการประเมิน 24 ตัวแปร 

เกณฑมาตรฐานการประเมิน 
4 มาตรฐาน 30 เกณฑ 

4. วิเคราะหเปรียบเทียบกับเกณฑ
มาตรฐานการประเมิน 

5. สังเคราะหผลการประเมิน 
อภิมานและการพัฒนารูปแบบการ

ประเมินหลักสูตร 

สังเคราะหสภาพเร่ิมตน กระบวนการและผลการประเมิน 
(ตามกรอบขั้นตอนการประเมินหลักสูตร 9 ขั้นตอน) เพื่อ

พัฒนาเปนรูปแบบการประเมินหลักสูตร 

6. เสนอรายงานประเมินอภิมาน 

การตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการประเมินหลักสูตร 

นําเสนอรูปแบบการประเมินหลักสูตร 

1) การศึกษารายละเอียด/การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับส่ิงท่ีประเมิน 2) การระบุถึงผูท่ีตองการทราบผลการประเมิน 
3) การกําหนดวัตถุประสงคของการประเมิน 4) การออกแบบการประเมิน 5) การกําหนดตัวบงช้ีการประเมิน  
6) การกําหนดกลุมผูท่ีจะใหขอมูล 7) การกําหนดและการพัฒนาเครื่องมือท่ีจะใชในการประเมิน 8) การเก็บรวบรวมและ 
การวิเคราะหขอมูล และ 9) การรายงานผลการประเมิน 

ผลการประเมินอภิมานและรูปแบบการประเมินหลักสูตร 



บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยคร้ังนี้เปนการพัฒนารูปแบบการประเมนิหลักสูตรโดยประยุกตใชวิธกีารประเมนิ 
อภิมาน โดยมีความมุงหมายเฉพาะคือ 1) เพื่อประเมนิอภิมานงานวิจัยที่เกีย่วกับการประเมนิหลักสูตร 
และ 2) เพื่อพฒันารูปแบบการประเมินหลักสูตร ซึ่งผูวิจัยไดดําเนนิการ 3 ข้ันตอนคือ 1) การสังเคราะห
เพื่อวางกรอบการประเมินอภิมานงานวิจัยทีเ่กีย่วกับการประเมนิหลักสูตรจากเอกสารทีเ่กีย่วกับการ
ประเมินหลักสูตร 2) ประเมินอภิมานงานวิจัยที่เกีย่วกับการประเมินหลักสูตร และ 3) เปนการพัฒนา
รูปแบบการประเมินหลักสูตรและตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการประเมนิหลักสูตรที่พฒันาข้ึน โดยมี
วิธีดําเนินการวิจัยโดยสรุป ปรากฏในตาราง 15 ดังตอไปนี้ 

 

ตาราง 15 สรุปวิธีดําเนินการวิจัยการพัฒนารูปแบบการประเมินหลักสูตรดวยวิธีการประเมินอภิมาน 
 

วิธีการ แหลงขอมูล เคร่ืองมอื การวเิคราะหขอมูล ผลท่ีได 
ขั้นตอนท่ี 1 การสังเคราะหเพื่อวางกรอบการประเมินอภิมานงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร 
สังเคราะห
ขั้นตอนการ
ประเมิน
หลักสูตร 

เอกสารท่ี
เกี่ยวของกับการ
ประเมิน
หลักสูตร 

แบบสํารวจ
ขั้นตอนการ
ประเมิน
หลักสูตร 

การวิเคราะหเน้ือหา กรอบขั้นตอนการประเมินหลักสูตร จํานวน 9 
ขั้นตอน ดังน้ี 1) ศึกษารายละเอียดหรือรวบรวม
ขอมูลเกี่ยวกับส่ิงท่ีประเมิน 2) ระบุถึงผูตองการ
ทราบผลการประเมิน 3) กําหนดวัตถุประสงคการ
ประเมิน 4) ออกแบบการประเมิน 5) กําหนด 
ตัวบงช้ีการประเมิน 6) กําหนดกลุมผูใหขอมูล  
7) กําหนดและพัฒนาเครื่องมือท่ีจะใชในการ
ประเมิน 8) เก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล และ 
9) รายงานผลการประเมิน 

ขั้นตอนท่ี 2 การประเมนิอภิมานงานวิจยัท่ีเกี่ยวกบัการประเมนิหลักสูตร 
2.1 กําหนด
วัตถุประสงคการ
ประเมินอภิมาน
งานวิจัยท่ี
เกี่ยวกับการ
ประเมินหลักสูตร 

เอกสารเกี่ยวกับ
การประเมินอภิ
มาน 

แบบบันทึก การวิเคราะหและ
สังเคราะหวัตถุประสงค 

วัตถุประสงคเพ่ือประเมินอภิมานงานวิจัยท่ี
เกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร 

2.2 เสาะคน
งานวิจัยท่ี
เกี่ยวกับการ
ประเมินหลักสูตร 

ฐานขอมูล
คอมพิวเตอร
วิทยานิพนธไทย 

คอมพิวเตอร การวิเคราะหความตรง 
(relevancy) ของงานวิจัย 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรท่ีเปน
รายงานการวิจัยและปริญญานิพนธท่ีพิมพ
เผยแพรระหวางป 2513-2548 จํานวน 266 เลม  
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ตาราง 15 (ตอ) 
 

วิธีการ แหลงขอมูล เคร่ืองมอื การวเิคราะหขอมูล ผลท่ีได 
ขั้นตอนท่ี 2 การประเมนิอภิมานงานวิจยัท่ีเกี่ยวกบัการประเมนิหลักสูตร (ตอ) 
2.3 บรรยาย
ลักษณะของ
งานวิจัยท่ี
เกี่ยวกับการ
ประเมินหลักสูตร
ท่ีนํามาประเมิน
อภิมาน 

งานวิจัยท่ี
เกี่ยวกับการ
ประเมิน
หลักสูตรจํานวน 
266 เลม 

แบบบันทึก
คุณลักษณะ
งานวิจัยท่ี
เกี่ยวกับการ
ประเมิน
หลักสูตร 

คาสถิติบรรยาย (คาเฉล่ีย 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
รอยละ เปนตน) 

คุณลักษณะท่ัวไปเกี่ยวกับงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการ
ประเมินหลักสูตรท่ีนํามาประเมินอภิมาน และ
คุณลักษณะของขอมูลตามกรอบขั้นตอนการ
ประเมินหลักสูตร 

2.4 วิเคราะห
เปรียบเทียบกับ
เกณฑ
มาตรฐานการ
ประเมิน 

งานวิจัยท่ี
เกี่ยวกับการ
ประเมิน
หลักสูตรจํานวน 
266 เลม 

แบบประเมิน
คุณภาพ
งานวิจัยท่ี
เกี่ยวกับการ
ประเมิน
หลักสูตร 

คาสถิติบรรยาย โดย
วิเคราะหขอมูลท่ีบงช้ี
คุณภาพจําแนกตามเกณฑ 
และมาตรฐานในแตละขอ 

คุณภาพของงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการประเมิน
หลักสูตร 4 มาตรฐาน 30 เกณฑ คือ (ดานการใช
ประโยชน 7 เกณฑ ดานความเปนไปได 3 เกณฑ 
ดานความเหมาะสม 8 เกณฑ และดานความ
ถูกตอง 12 เกณฑ) 

2.5 สังเคราะห
ผลการประเมิน
อภิมาน  

    

2.5.1 การ
วิเคราะห 
อภิมาน 

งานวิจัยท่ี
เกี่ยวกับการ
ประเมิน
หลักสูตรจํานวน 
266 เลม 

แบบประเมิน
อภิมาน และ
แบบลงรหัส
ขอมูล 

การประมาณคาคุณภาพผล
การประเมินหลักสูตร, การ
วิเคราะหอภิมานดวยโมเดล
เชิงเสนตรงระดับลดหล่ัน, 
การวิเคราะหเพ่ือตรวจสอบ
ความตรงของโมเดลเชิง
สาเหตุของคาคุณภาพผล
การประเมินหลักสูตร 

ผลการวิเคราะหอภิมานงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการ
ประเมินหลักสูตร และผลการวิเคราะหเพ่ืออธิบาย
ความแปรปรวนของคาคุณภาพผลการประเมิน
หลักสูตร 

2.5.2 
สังเคราะหผล
การประเมิน 
อภิมานเพ่ือ
พัฒนารูปแบบ
การประเมิน
หลักสูตร 

งานวิจัยท่ี
เกี่ยวกับการ
ประเมิน
หลักสูตรจํานวน 
36 เลม 

แบบบันทึก การวิเคราะหเน้ือหา ผลการสังเคราะหผลการประเมินอภิมานตาม
กรอบขั้นตอนการประเมินหลักสูตร 9 ขั้นตอน ซ่ึง
เปนการสังเคราะหแนวทางการปฏิบัติในแตละ
ขั้นตอน โดยเปนการสังเคราะหใน 3 สวน คือ  
1) การสังเคราะหสภาพกอนการประเมิน 2) การ
สังเคราะหกระบวนการ และ 3) การสังเคราะห
ผลการประเมิน ไดรูปแบบการประเมินหลักสูตรท่ี
จําแนกตามแนวคิดของการประเมินหลักสูตร 
ระดับการศึกษาและสาขาวิชา 
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ตาราง 15 (ตอ) 
 

วิธีการ แหลงขอมูล เคร่ืองมอื การวเิคราะหขอมูล ผลท่ีได 
ขั้นตอนท่ี 2 การประเมนิอภิมานงานวิจยัท่ีเกี่ยวกบัการประเมนิหลักสูตร (ตอ) 
2.6 เสนอรายงาน
การประเมิน 
อภิมานและ
รูปแบบการ
ประเมินหลักสูตร 

- - - รายงานผลการประเมินอภิมานและเอกสาร
รูปแบบการประเมินหลักสูตร 

ขั้นตอนท่ี 3 การพัฒนารูปแบบการประเมินหลักสูตรและการตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการประเมินหลักสูตร 
การตรวจสอบ
คุณภาพรูปแบบ
การประเมิน
หลักสูตร  

จําแนกเปน 1)
ผูทรงคุณวุฒิ
ดานหลักสูตร 
และดานการวัด
และประเมินผล
การศึกษา 
จํานวน 5 ทาน 
2) ผูท่ีมี
ประสบการณใน
การประเมิน
หลักสูตรจํานวน 
5 ทาน  

แบบประเมิน
คุณภาพ
รูปแบบการ
ประเมิน
หลักสูตร 
(เปนลักษณะ
มาตร
ประมาณคา 
3 ระดับ)  

สถิติบรรยาย (คาเฉล่ียและ
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน) 
แลวทําการเปรียบเทียบกับ
เกณฑท่ีกําหนดขึ้น 

รูปแบบการประเมินหลักสูตรท่ีผานการ
ตรวจสอบคุณภาพจากผูทรงคุณวุฒิ 

 

ทั้งนี้รายละเอียดของแตละข้ันตอนในการดําเนินการวิจัยมดีังตอไปนี ้
 

ข้ันตอนท่ี 1 การสังเคราะหเพื่อวางกรอบการประเมินอภิมานงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการ
ประเมินหลักสูตร 
 ในข้ันตอนนี้ ผูวิจยัไดกําหนดกรอบการประเมนิอภิมานงานวิจัยที่เกีย่วกับการประเมนิหลักสูตร 
โดยการสังเคราะหกระบวนการประเมนิหลักสูตรจากเอกสารที่เกี่ยวกบัการประเมนิหลักสูตร ได
กระบวนการประเมินหลักสูตรเปน 9 ข้ันตอน คือ  

1. ศึกษารายละเอียดหรือการรวบรวมขอมลูเกี่ยวกบัส่ิงทีป่ระเมนิ  
2. ระบถุึงผูที่ตองการทราบผลการประเมนิ  
3. กําหนดวัตถุประสงคของการประเมิน  
4. ออกแบบการประเมิน  
5. กําหนดตัวบงชี้การประเมิน  
6. กําหนดกลุมผูใหขอมูล  
7. กําหนดและพัฒนาเคร่ืองมอืที่จะใชในการประเมนิ  
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8. เกบ็รวบรวมและการวิเคราะหขอมูล 
9. รายงานผลการประเมิน 

 ทั้งนี้ข้ันตอนในการประเมนิหลักสูตรทั้ง 9 ข้ันตอนดังกลาวผูวิจัยไดนํามาเปนแนวทางกําหนด
ข้ันตอนในการประเมินอภิมานงานวิจัยทีเ่กีย่วกับการประเมนิหลักสูตรตอไป 
 

ข้ันตอนท่ี 2 การประเมินอภิมานงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร 
 การประเมินอภิมานงานวิจัยที่เกี่ยวกับการประเมนิหลักสูตรในข้ันตอนนี ้ ผูวิจัยไดดําเนินการ
ประเมินอภิมานเชิงสรุปรวม (Summative Meta-evaluation) ซึ่งไดจําแนกออกเปน 6 ข้ันตอน ดังนี ้
 1. กําหนดวัตถุประสงคของการประเมินอภิมานงานวิจัยทีเ่กี่ยวกับการประเมนิหลักสูตร  
 2. เสาะคนงานวิจยัทีเ่กี่ยวกับการประเมนิหลักสูตร ทั้งนี้ผูวิจยัทําการเสาะคนงานวิจัยที่
เกี่ยวกบัการประเมินหลักสูตรทีพ่มิพเผยแพรระหวางป พ.ศ. 2513 ถึง 2548 ทั้งทีเ่ปนรายงานการวิจยั
และปริญญานพินธในระดับบัณฑติศึกษาจากสถาบันการศึกษาตางๆ โดยสืบคนจากฐานขอมูล
คอมพิวเตอรของสถาบันการศกึษาตางๆ หอสมดุแหงชาติ หองสมดุงานวิจยัสํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ ไดงานวิจยัและปริญญานิพนธทีเ่กี่ยวกบัการประเมนิหลักสูตรจํานวน 266 เลม 
 3. บรรยายคุณลักษณะงานวิจัยที่เกี่ยวกบัการประเมนิหลักสูตรที่นํามาประเมินอภิมาน โดย
ผูวิจัยบนัทึกเพื่อบรรยายคณุลักษณะงานวิจัยจาํแนกเปน 2 สวน คือ สวนแรกเปนขอมูลทั่วไปที่
เกี่ยวกบังานวิจัย และสวนที่สองเปนขอมลูตามกรอบข้ันตอนในการประเมนิหลักสูตรทั้ง 9 ข้ันตอน โดย
มรีายละเอียดเกี่ยวกับตวัคณุลักษณะงานวิจัยดังนี ้
  3.1 ขอมลูทั่วไปเกีย่วกับงานวิจัยจากรายงานการประเมนิหลักสูตร ที่นํามาประเมิน
อภิมาน ประกอบดวยตัวแปรคณุลักษณะงานวิจัยจํานวน 7 ตัวแปร ไดแก ตัวแปรปทีท่ํางานวิจยัเสร็จ 
สถาบันที่ผลิตงานวิจยั สาขาวิชาที่ผลิตงานวิจยั ประเภทของงานวิจัย หนวยงานตนสังกัดของผูประเมิน
หลักสูตร จํานวนหนารายงานการวิจัยทีเ่กีย่วกับการประเมนิหลักสูตรทั้งหมด และจํานวนหนารายงาน
การวิจัยทีเ่กีย่วกับการประเมนิหลักสูตรโดยไมรวมภาคผนวก 
  3.2 ขอมูลแสดงข้ันตอนการประเมนิหลักสูตรตามที่ผูวิจัยไดสังเคราะหไว 9 ข้ันตอน 
และไดบันทึกรายละเอียดของตัวแปรในแบบบันทึกคณุลักษณะตัวแปรที่ผูวิจัยสรางข้ึน โดยมตีัวแปรใน
แตละข้ันตอนดังนี ้
  1) ศึกษารายละเอียดหรือรวบรวมขอมูลกอนการประเมนิ ม ี 6 ตัวแปร คือ ตัวแปร
เนื้อหาสาระทีท่ําการประเมนิหลักสูตร ระดับชั้นเรียน เหตผุลในการประเมนิหลักสูตร จํานวนคร้ังทีเ่คย
ทําการประเมนิหลักสูตร การประเมนิความตองการจําเปนในการประเมนิหลักสูตร และการกําหนด
คําถามการประเมนิ 
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2) ระบผูุตองการทราบผลการประเมนิหลักสูตร ม ี 1 ตัวแปร คือ ตัวแปรผูตองการ
ทราบผลการประเมิน 
  3) กําหนดวัตถุประสงคการประเมินหลักสูตร ม ี 1 ตัวแปร คือ ตัวแปรวัตถุประสงค
ของการประเมินหลักสูตร 

4) ออกแบบการประเมินหลักสูตร ม ี 8 ตัวแปร คือ ตัวแปรการออกแบบการประเมิน
หลักสูตร ระดับของการประเมนิหลักสูตร บทบาทของการประเมินหลักสูตร ประเภทของการประเมิน
หลักสูตร รูปแบบของการประเมินหลักสูตร เหตุผลในการเลือกใชรูปแบบการประเมนิหลักสูตร ส่ิงที่มุง
ประเมินในหลักสูตร และชวงเวลาในการประเมนิหลักสูตร 

5) กําหนดตัวบงชี้ในการประเมนิหลักสูตร ม ี2 ตัวแปร คือ ตัวแปรรายละเอียดของตัว
บงชี้ในการประเมินหลักสูตร และการกําหนดเกณฑในการประเมนิหลักสูตร 

6) กําหนดกลุมผูใหขอมลู ม ี 1 ตัวแปร คือ ตัวแปรแหลงขอมลูที่ใชในการประเมนิ
หลักสูตร 

7) กําหนดและพัฒนาเคร่ืองมือ ม ี 1 ตัวแปร คือ ตัวแปรเคร่ืองมือที่ใชในการประเมิน
หลักสูตร 

8) เก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมลู ม ี 2 ตัวแปร คือ ตัวแปรอัตราการตอบกลับของ
เคร่ืองมอืที่ใชในการประเมนิหลักสูตร และวิธกีารทีใ่ชในการวิเคราะหขอมลู 

9) รายงานผลการประเมินหลักสูตร ม ี 1 ตัวแปร คือ ตัวแปรคุณภาพของรายงานการ
ประเมินหลักสูตร 
 4. การวิเคราะหเปรียบเทียบกบัเกณฑมาตรฐานการประเมินอภิมาน โดยผูวิจัยปรับปรุงเกณฑ
มาตรฐานการประเมินอภิมานของ Stufflebeam (1999) และนงลักษณ วิรัชชยั; และวรรณ ีเจตจํานงนชุ 
(2548) มาประเมินอภิมานงานวิจัยทีเ่กีย่วกับการประเมนิหลักสูตร ประกอบดวย 4 มาตรฐาน 30 
เกณฑ ไดแก มาตรฐานดานการใชประโยชน จํานวน 7 เกณฑ มาตรฐานดานความเปนไปได จํานวน 3 
เกณฑ มาตรฐานดานความเหมาะสม จํานวน 8 เกณฑ และมาตรฐานดานความถูกตอง จํานวน 12 
เกณฑ 
 5. การสังเคราะหผลการประเมนิอภิมาน จําแนกออกเปน 2 สวนคือ การวิเคราะหอภิมาน
งานวิจัยที่เกีย่วกับการประเมนิหลักสูตร และการพฒันารูปแบบการประเมินหลักสูตร โดยมี
รายละเอียดในการดําเนินการดังนี ้
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5.1 การวิเคราะหอภิมาน (Meta-analysis) งานวิจยัท่ีเกี่ยวกบัการประเมนิ
หลักสตูร ดําเนินการเปน 3 ข้ันตอน คือ การประมาณคาคุณภาพผลการประเมินหลักสูตร การ
วิเคราะหอภิมานดวยโมเดลเชงิเสนตรงระดบัลดหล่ัน และการวิเคราะหเพื่อตรวจสอบความตรงของ
โมเดลเชงิสาเหตุของคาคุณภาพผลการประเมนิหลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 

  5.1.1 การประมาณคาคุณภาพผลการประเมินหลักสตูร  
  ในข้ันตอนนี้ผูวิจยัไดประมาณคาคุณภาพผลการประเมินหลักสูตร โดยแปลงผลการ
ประเมินหลักสูตรในแตละคาใหอยูในรูปของคารอยละ จากนัน้จึงคํานวณคาคณุภาพผลการประเมนิ
หลักสูตร จากสูตร 
 

  คาคุณภาพผลการประเมินหลักสูตร = Meanรายเลม – Meanรวมทุกเลม 
   

  โดย  Meanรายเลม คือ คาเฉล่ียผลการประเมินหลักสูตรรายเลม 
   Meanรวมทุกเลม คือ คาเฉล่ียผลการประเมนิหลักสูตรรวมทกุเลม (266 เลม) 
 

  ความหมายของคาคุณภาพผลการประเมินหลักสูตร ถามคีาเปนบวกแสดงวา ผลการ
ประเมนิจากนกัประเมนิอยูในระดบัดี หากมคีาเปนลบแสดงวาผลการประเมนิจากนักประเมนิอยูใน
ระดับไมด ี 
 

  5.1.2 การวิเคราะหอภิมานดวยโมเดลเชงิเสนตรงระดับลดหลั่น  
  ในการวิเคราะหขอมูลเพื่อวิเคราะหอภิมานดวยโมเดลเชิงเสนตรงระดับลดหล่ัน 
(Hierarchical Linear Model : HLM) ผูวิจัยไดแบงขอมูลออกเปน 2 ระดับ คือ ระดับที่ 1 ระดับคา
คุณภาพผลการประเมนิหลักสูตร (n = 266) จํานวน 5 ตัวแปร คือ ตัวแปรความเปนมหาวิทยาลัย
ดั้งเดิม (Old_univ) ตัวแปรการประเมนิหลังการใชหลักสูตร (After) ตัวแปรบทบาทการประเมินแบบ
สรุปรวม (Summativ) ตัวแปรปทีท่ําวิจัยเสร็จ (Year) และตัวแปรคาคุณภาพผลการประเมินหลักสูตร 
(Quali) และระดับที่ 2 ระดับแนวคดิการประเมินหลักสูตร (n = 4) จํานวน 3 ตัวแปร คือ ตัวแปร
คาเฉล่ียการประเมินหลังการใชหลักสูตร (Mean_after) ตัวแปรคาเฉล่ียบทบาทการประเมนิแบบสรุป
รวม (Mean_Summativ) และตัวแปรคาเฉล่ียคุณภาพผลการประเมินหลักสูตร (Mean_quali) โดย
ผูวิจัยไดทดสอบความแปรปรวนของคาคุณภาพผลการประเมนิหลักสูตร ทั้งความแปรปรวนภายในคา
คุณภาพผลการประเมนิหลักสูตรและความแปรปรวนของคาคุณภาพผลการประเมนิหลักสูตรระหวาง
เลมงานวิจยัทีเ่กี่ยวกับการประเมนิหลักสูตรวามคีาแตกตางจากศูนยอยางมนียัสําคัญทางสถิตหิรือไม 
โดยวิเคราะหดวยโมเดลเชิงเสนตรงระดับลดหล่ันเพื่อศึกษาความผันแปรของอิทธิพลสุม (Random 
Effect) จากโมเดลศนูย (Null Model) ซึ่งโมเดลการวิเคราะหมดีังนี ้
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  Within-unit Model 
  Qualiij  = β0j + Rij 

  Between-unit Model 
  β0j  = γ00 + U0j 
 

  ผลการวิเคราะหโมเดลศูนย (Null Model) พบวาคาไค-สแควรมนีัยสําคญัทางสถิต ิ
ผูวิจัยจึงไดนําตัวแปรระดับคาคุณภาพผลการประเมนิหลักสูตรจํานวน 3 ตัวแปร คือ ตัวแปรความเปน
มหาวิทยาลัยดัง้เดิม (Old_univ) ตัวแปรการประเมินแบบสรุปรวม (Summativ) และตัวแปรการ
ประเมนิหลังการใชหลักสูตร (After) เขารวมในการวิเคราะห หรือเรียกวาการวิเคราะหโมเดลอยางงาย 
(Simple Model) โดยโมเดลของการวิเคราะหมีดังนี ้
 

  Within-unit Model 
  Qualiij  = β0j+ β1j(Old_univ)+ β2j(Summativ)+ β3j(After)+Rij 

  Between-unit Model 
  β0j  = γ00 + U0j 

  β1j  = γ10 + U1j 

  β2j  = γ20 + U2j 

  β3j  = γ30 + U3j 
 

  จากโมเดลวิเคราะหอยางงาย (Simple Model) พบวาคาขนาดอิทธพิลของขอมลูใน
ระดับที่ 1 (ระดับคาคุณภาพผลการประเมนิหลักสูตร) มคีวามแปรปรวนอยางมนียัสําคัญทางสถิตทิี่
ระดับ .05 ผูวิจัยจึงไดวิเคราะหขอมูลระดับที ่ 2 ระดับแนวคิดการประเมนิหลักสูตรดวยโมเดล
สมมติฐาน (Hypothetical Model) โดยโมเดลการวิเคราะหมีดังนี ้
 

  Within-unit Model 
  Qualiij  = β0j+β1j(Old_univ)+β2j(Summativ)+ β3j(After)+ Rij 

  Between-unit Model 
  β0j  = γ00 + γ01(Mean_after) + U0j 

  β1j  = γ10 + γ11(Mean_after) + U1j 

  β2j  = γ20 + γ21(Mean_after) + U2j 

  β3j  = γ30 + γ31(Mean_after) + U3j 
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  5.1.3 การวเิคราะหเพื่อตรวจสอบความตรงของโมเดลเชงิสาเหตขุองคา
คุณภาพผลการประเมนิหลกัสตูร 
  การวิเคราะหในตอนนี้เปนการวิเคราะหเพื่อตรวจสอบความตรงของโมเดลเชิงสาเหตุ
ของคาคุณภาพผลการประเมนิหลักสูตรโดยใชโปรแกรมลิสเรล (Lisrel) ซึ่งผูวิจยัไดพฒันาโมเดล
ความสัมพนัธเชิงสาเหตุของคาคณุภาพผลการประเมนิหลักสูตร และไดคัดเลือกตัวแปรที่สามารถ
อธบิายความแปรปรวนของคาคณุภาพผลการประเมนิหลักสูตรไดอยางมนีัยสําคญั ประกอบการ
พิจารณาผลการวิเคราะหสหสัมพันธระหวางตัวแปร ซึ่งพบวา ตัวแปรที่มคีวามสัมพนัธเชิงสาเหตุตอกนั
มีจํานวน 4 ตัวแปร ไดแก ตัวแปรดัมมีความเปนมหาวิทยาลัยดั้งเดิม (Old_univ) ตัวแปรปที่ทํางาน
ประเมินเสร็จ (Year) ตัวแปรดัมมีบทบาทการประเมินหลักสูตรแบบสรุปรวม (Summativ) และตัว
แปรดัมมกีารประเมนิหลังการใชหลักสูตร (After) 
 

5.2 การพัฒนารูปแบบการประเมินหลกัสตูร  
ผูวิจัยนําขอมลูทีเ่ก็บรวบรวมไดตามกรอบข้ันตอนการประเมินหลักสูตรทั้ง 9 ข้ันตอน 

จํานวน 24 ตัวแปร มาวิเคราะหเนื้อหา แลวสังเคราะหเปนรูปแบบการประเมนิหลักสูตร ตามแนวทาง
การปฏิบัติในแตละข้ันตอนของการประเมนิหลักสูตร ผลการสังเคราะหนําเสนอ 3 สวน คือ 
  5.2.1 การสังเคราะหสภาพเร่ิมตนกอนการประเมนิ  เพื่อบรรยายสภาพเร่ิมตนกอน
การประเมิน 
  5.2.2 การสังเคราะหกระบวนการประเมนิ  เพื่อบรรยายกระบวนการ/วิธีการที่ใชใน
การประเมิน 
  5.2.3 การสังเคราะหผลการประเมนิ เพื่อตรวจสอบผลการประเมินในดานคุณภาพ
และความเหมาะสมของการประเมนิโดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานการประเมิน 
 เพื่อใหรูปแบบการประเมินหลักสูตรที่พฒันาข้ึนจากการสังเคราะหผลการประเมินอภิมานนั้นมี
ความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งข้ึน ผูวิจัยไดสังเคราะหรูปแบบการประเมนิหลักสูตรออกเปนรูปแบบยอยๆ 
จําแนกตามเกณฑหลัก 2 ตัวแปร คือ ประเภทของการประเมินหลักสูตรและระดับการศกึษาของ
หลักสูตร และเกณฑรอง 1 ตัวแปร คือ สาขาวิชาของหลักสูตร (เฉพาะในสวนของหลักสูตรระดับ
ปริญญาเทานัน้) โดยรายละเอียดของเกณฑทีใ่ชในการจําแนกดังนี ้
 1. ประเภทของการประเมินหลักสูตร แบงเปน 4 กลุมยอย คือ เนนวัตถุประสงคของหลักสูตร
เปนหลัก (Goal-Based Model) เนนเกณฑหรือมาตรฐานเปนหลัก (Criterion-Based) เนนความ
ตองการตัดสินใจเปนหลัก (Decision-Based Model) และรูปแบบผสมผสานแนวคิดการประเมิน 
 2. ระดับการศึกษาของหลักสูตรที่ประเมนิ โดยจําแนกออกเปน 2 กลุม คือ ระดับการศึกษาข้ัน
พืน้ฐาน และระดบัอุดมศึกษา 
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 3. สาขาวิชาของหลักสูตรที่ประเมนิ โดยจําแนกออกเปน 2 กลุม คือ กลุมสาขาวิชาทาง
วิทยาศาสตร และกลุมสาขาวิชาทางสังคมศาสตร (เฉพาะในสวนของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา) 
 ผลของการสังเคราะหรูปแบบการประเมินหลักสูตรดวยวิธกีารประเมนิอภิมาน ไดจํานวน 12 
รูปแบบยอยดังตาราง 16 
ตาราง 16 รูปแบบการประเมินที่คาดวาจะไดจากการสังเคราะหรูปแบบการประเมินหลักสูตร ดวยวิธีการประเมินอภิมาน 
 

รูป 
แบบ แนวคิดการประเมินหลักสูตร ระดับการศึกษาของหลักสูตร

ที่ประเมิน 
สาขาวิชาของหลักสูตร 

ที่ประเมิน 
1 เนนวัตถุประสงค. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน - 
2 เนนวัตถุประสงค. ระดับอุดมศึกษา กลุมสาขาวิชาทางสังคมศาสตร 
3 เนนวัตถุประสงค. ระดับอุดมศึกษา กลุมสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร 
4 เนนการตัดสินคุณคา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน - 
5 เนนการตัดสินคุณคา ระดับอุดมศึกษา กลุมสาขาวิชาทางสังคมศาสตร 
6 เนนการตัดสินคุณคา ระดับอุดมศึกษา กลุมสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร 
7 เนนการตัดสินใจ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน - 
8 เนนการตัดสินใจ ระดับอุดมศึกษา กลุมสาขาวิชาทางสังคมศาสตร 
9 เนนการตัดสินใจ ระดับอุดมศึกษา กลุมสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร 

10 เนนผสมผสานแนวคิด ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน - 
11 เนนผสมผสานแนวคิด ระดับอุดมศึกษา กลุมสาขาวิชาทางสังคมศาสตร 
12 เนนผสมผสานแนวคิด ระดับอุดมศึกษา กลุมสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร 

 

 6. เสนอรายงานการประเมินอภิมาน โดยเปนการนําเสนอผลการประเมินอภิมานและนําเสนอ
รูปแบบการประเมินหลักสูตรที่ไดจากการสังเคราะหผลการประเมนิอภิมาน 
 ในข้ันตอนนี้ผูวิจยันํางานวิจัยที่เกีย่วกับการประเมนิหลักสูตรที่ผานการประเมนิคณุภาพตาม
เกณฑการประเมินอภิมาน (4 มาตรฐาน 30 เกณฑ) โดยผูวิจัยกําหนดเกณฑการคัดเลือกงานวิจยัที่
เกี่ยวกบัการประเมนิหลักสูตรเพื่อนํามาสังเคราะหรูปแบบการประเมินหลักสูตร 2 ประการ คือ ประการ
แรก งานวิจัยที่เกี่ยวกับการประเมนิหลักสูตรตองมคีณุภาพการประเมนิอภิมานใน 4 มาตรฐาน 
(มาตรฐานดานการใชประโยชน ดานความเปนไปได ดานความเหมาะสม และดานความถกูตอง) อยู
ในระดับ “พอใช” และประการที่สอง งานวิจัยที่เกี่ยวกบัการประเมนิหลักสูตรตองมีคุณภาพในเกณฑ
การประเมนิยอยที่สําคญั 5 เกณฑ คือ เกณฑขอ U3 การคัดเลือกและขอบเขตของสารสนเทศ เกณฑ
ขอ A3 การบรรยายวัตถุประสงคและกระบวนการ เกณฑขอ A4 แหลงสารสนเทศที่รับรองได เกณฑขอ 
A5 สารสนเทศที่มคีวามตรง ขอ A6 สารสนเทศที่มีความเที่ยง อยูในระดับ “ดี” ไดงานวิจัยที่เกีย่วกับ
การประเมินหลักสูตรที่ผานเกณฑการประเมินอภิมานที่ผูวิจัยกาํหนดข้ึนจํานวน 36 เลม ทั้งนี้สามารถ
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จําแนกงานวิจัยที่เกี่ยวกับการประเมนิหลักสูตรตามรูปแบบการประเมนิหลักสูตรโดยมเีกณฑในการ
จําแนกออกเปน 3 เกณฑหลัก กลาวคือ เกณฑขอที ่ 1 จาํแนกตามแนวคิดการประเมนิ เกณฑขอที่ 2 
จําแนกตามระดบัการศึกษาของหลักสูตรที่ทําการประเมิน และเกณฑขอที่ 3 จําแนกตามสาขาวิชาของ
เนื้อหาหลักสูตรทีป่ระเมนิ ซึ่งจะไดจํานวน 7 รูปแบบ คือ รูปแบบการประเมินหลักสูตรที่ 1, 7, 8, 9, 10, 
11 และ 12 แตเนื่องจากรูปแบบการประเมินหลักสูตรที ่ 1 และ 11 มีจํานวนงานวิจัยที่เกีย่วกับการ
ประเมินหลักสูตรเพียง 1 เลม (n = 1) ผูวิจัยจึงตัดออกและนํารูปแบบทีเ่หลือ คือรูปแบบที่ 7, 8, 9, 10 
และ 12 มาวิเคราะหคาสถิติพื้นฐาน (จํานวนและรอยละ) 
 แตเนื่องจากรูปแบบการประเมนิหลักสูตร 5 รูปแบบดังกลาวมีรากฐานมาจาก 2 แนวคดิหลัก 
คือ แนวคิดทีเ่นนการตัดสินใจและแนวคิดผสมผสาน โดยแนวคิดการผสมผสานเปนการผสมผสาน
แนวคิดเนนการตดัสินใจและเนนวัตถุประสงคหลักสูตร ซึง่ไมมคีวามแตกตางกันอยางชัดเจน ผูวิจยัจึง
สังเคราะหรูปแบบการประเมินหลักสูตรออกเปนเปนรูปแบบเดียว โดยมลัีกษณะเปนรูปแบบแกนกลาง
ในการประเมินหลักสูตร 
 

ประชากรและกลุมตวัอยางในการประเมนิอภิมาน 
 ประชากรในการประเมินอภิมานคือ รายงานการวิจัยทีเ่กี่ยวกบัการประเมนิหลักสูตร 
ประกอบดวยรายงานการวิจัย หรือปริญญานิพนธในระดบับณัฑติศึกษาที่พมิพเผยแพรในประเทศไทย
ระหวางป พ.ศ. 2513 ถึง 2548  
 กลุมตวัอยางในการประเมนิอภิมานคอื รายงานการวิจัยหรือปริญญานพินธในระดับ
บัณฑติศึกษาจากสถาบนัการศึกษาของรัฐ จํานวน 14 แหง ไดแก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยรามคาํแหง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนอื และสถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง ที่พมิพเผยแพรในประเทศไทยระหวางป พ.ศ. 2513 ถึง 2548 จํานวน 266 เลม  
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมนิอภิมาน 
 เคร่ืองมือที่ใชในการประเมินอภิมานงานวิจัยทีเ่กีย่วกับการประเมนิหลักสูตรคร้ังนี้ม ี 2 ชุด คือ 
แบบบันทึกคณุลักษณะงานวิจัยทีเ่กีย่วกับการประเมนิหลักสูตร และแบบประเมนิอภิมานงานวิจยัที่
เกี่ยวกบัการประเมนิหลักสูตร โดยมีรายละเอียดของเคร่ืองมือแตละชุดดังตอไปนี ้
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 1. แบบบันทึกคุณลกัษณะงานวจิยัท่ีเกี่ยวกบัการประเมนิหลกัสตูร 
แบบบันทกึคณุลักษณะงานวิจัยทีเ่กีย่วกับการประเมนิหลักสูตรที่ผูวิจยัสรางข้ึนนัน้เปนแบบ

บันทึกขอมูลซึ่งประกอบดวยการบนัทกึคุณลักษณะงานวิจัยทีเ่กี่ยวกบัการประเมนิหลักสูตรที่สําคัญ 2 
สวนคือ ขอมลูทั่วไปเกี่ยวกับการประเมนิหลักสูตรและผูประเมนิหลักสูตร จํานวน 7 ตัวแปร 
ประกอบดวย 1) ปทีท่ํางานวิจยัทีเ่กี่ยวกบัการประเมนิหลักสูตรเสร็จ 2) สถาบันที่ผลิตงานวิจัยที่
เกี่ยวกบัการประเมนิหลักสูตร 3) สาขาวิชาที่ผลิตงานวิจยัที่เกี่ยวกับการประเมนิหลักสูตร 4) ประเภท
ของงานวิจัยทีเ่กีย่วกับการประเมนิหลักสูตร 5) หนวยงานตนสังกดัของผูประเมนิหลักสูตร 6) จํานวน
หนางานวิจัยทีเ่กี่ยวกับการประเมนิหลักสูตรทั้งหมด และ 7) จํานวนหนางานวิจยัทีเ่กี่ยวกบัการ
ประเมินหลักสูตรที่ไมรวมภาคผนวก  

สําหรับสวนที่สองเปนการบันทกึขอมลูตามกรอบข้ันตอนการประเมินหลักสูตร 9 ข้ันตอน 
จํานวน 24 ตัวแปรประกอบดวย 1) เนื้อหาสาระที่ทําการประเมินหลักสูตร 2) ระดับชั้นเรียนที่ทําการ
ประเมินหลักสูตร 3) เหตุผลในการประเมนิหลักสูตร 4) จํานวนคร้ังที่เคยประเมินหลักสูตร 5) การ
ประเมินความตองการจําเปนในการประเมินหลักสูตร 6) การกําหนดคําถามการประเมิน 7) ผูตองการ
ทราบผลการประเมิน 8) วัตถุประสงคของการประเมินหลักสูตร 9) การออกแบบการประเมิน 10) ระดับ
ของการประเมินหลักสูตร 11) บทบาทของการประเมินหลักสูตร 12) ประเภทของการประเมินหลักสูตร 
13) รูปแบบของการประเมินหลักสูตร 14) เหตุผลในการเลือกใชรูปแบบการประเมินหลักสูตร 15) ส่ิงที่
มุงประเมนิในหลักสูตร 16) ชวงเวลาในการประเมนิหลักสูตร 17) รายละเอียดของตัวบงชีใ้นการ
ประเมินหลักสูตร 18) การกําหนดเกณฑในการประเมนิหลักสูตร 19) แหลงขอมูลที่ใชในการประเมิน
หลักสูตร 20) เคร่ืองมอืทีใ่ชในการประเมนิหลักสูตร 21) อัตราการตอบกลับของเคร่ืองมอืทีใ่ชในการ
ประเมินหลักสูตร 22) ระยะเวลาทีใ่ชในการเก็บรวบรวมขอมูล 23) วิธกีารที่ใชในการวิเคราะหขอมลู 
และ 24) คุณภาพของรายงานการประเมนิหลักสูตร  
 

การสรางและการตรวจสอบคุณภาพของแบบบันทึกคุณลักษณะการประเมินหลักสูตร  
 ผูวิจัยดําเนินการสรางและตรวจสอบคณุภาพแบบบนัทึกคณุลักษณะการประเมนิหลักสูตร
ตามข้ันตอนตอไปนี ้
 1. ศึกษาเอกสารและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของกับการประเมนิอภิมานและการประเมนิ
หลักสูตร เพื่อเปนแนวทางในการกาํหนดขอคําถามของแบบบนัทึกคณุลักษณะการประเมนิหลักสูตรทั้ง 
2 สวน 
 2. รางแบบบนัทกึคณุลักษณะการประเมนิหลักสูตรเบื้องตน และทําการทดลองใช โดยเก็บ
รวบรวมขอมูลจากงานวิจยัทีเ่กี่ยวกบัการประเมนิหลักสูตรจํานวน 10 เร่ือง เพื่อทําการปรับปรุงแกไข
แบบบันทึกคณุลักษณะงานวิจัยทีเ่กีย่วกับการประเมนิหลักสูตร 
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 3. นําแบบบนัทกึคณุลักษณะงานวิจัยที่เกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรที่ปรับปรุงแลว เสนอตอ
คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธเพื่อตรวจสอบความครอบคลุมตัวแปรทั้ง 2 สวน แลวนํามา
ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ กอนทีจ่ะนาํไปเก็บรวบรวมขอมลูจริงตอไป 
 

 2. แบบประเมินอภิมานงานวจิยัท่ีเกี่ยวกับการประเมนิหลักสตูร 
 แบบประเมนิอภิมานงานวิจยัทีเ่กี่ยวกบัการประเมนิหลักสูตรที่ผูวิจัยใชประเมนิคุณภาพ
งานวิจัยที่เกีย่วกับการประเมนิหลักสูตรนั้น ผูวิจัยทําการปรับปรุงมาจากเกณฑการประเมินอภิมานของ 
Stufflebeam (1999) และนงลักษณ วิรัชชยั; และวรรณี เจตจํานงนุช (2548) ซึ่งประกอบดวย 4 
มาตรฐาน 30 เกณฑ คือ  
 1) มาตรฐานดานการใชประโยชน (Utility Standards) ประกอบดวย 7 เกณฑ ไดแก  
  U1 การระบุผูมสีวนไดเสีย 
  U2 ความนาเชื่อถือของผูประเมิน 
  U3 การคัดเลือกและขอบเขตของสารสนเทศ 
  U4 การระบุคุณคา 
  U5 ความชัดเจนของรายงาน 
  U6 การรายงานทนัเวลาและการเผยแพร 
  U7 ผลกระทบของการประเมิน 
 2) มาตรฐานดานความเปนไปได (Feasibility Standards) ประกอบดวย 3 เกณฑ ไดแก 
  F1 กระบวนการปฏิบัต ิ
  F2 ความคงอยูรอดทางการเมือง 
  F3 ประสิทธผิลดานตนทนุ 
 3) มาตรฐานดานความเหมาะสม (Propriety Standards) ประกอบดวย 8 เกณฑ ไดแก 
  P1 การเนนความสําคัญดานการบริการ 
  P2 การทําความตกลงอยางเปนทางการ 
  P3 สิทธมินษุยชนของผูใหขอมลู/หนวยตัวอยาง 
  P4 ปฏิสัมพันธของบุคคล 
  P5 การประเมนิอยางเปนธรรมและสมบรูณ 
  P6 การเปดเผยขอคนพบ 
  P7 ความขัดแยงของผลประโยชน 
  P8 ความรับผิดชอบในงบประมาณ 
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 4) มาตรฐานดานความถูกตอง (Accuracy Standards) ประกอบดวย 12 เกณฑ ไดแก 
  A1 การจัดระบบเอกสารโครงการ 
  A2 การวิเคราะหบริบท 
  A3 การบรรยายวัตถุประสงคและกระบวนการ 
  A4 แหลงสารสนเทศที่รับรองได 
  A5 สารสนเทศที่มีความตรง 
  A6 สารสนเทศที่มคีวามเทีย่ง 
  A7 สารสนเทศทีเ่ปนระบบ 
  A8 การวิเคราะหสารสนเทศเชิงปริมาณ 
  A9 การวิเคราะหสารสนเทศเชิงคณุภาพ 
  A10 บทสรุปทีถ่กูตอง 
  A11 การรายงานทีย่ตุิธรรม 
  A12 การประเมนิอภิมาน 
  

 ทั้งนี้ในแตละเกณฑ (30 เกณฑ) จะประกอบไปดวยตัวบงชี้จํานวน 6 ขอ โดยใหระบุถึงการมี
หรือไมมีในแตละตัวบงชี ้ 
 ตัวอยางแบบประเมินอภิมานงานวิจัยทีเ่กี่ยวกบัการประเมนิหลักสูตร 

รายการประเมิน มี ไมม ี
มาตรฐานดานการใชประโยชน (Utility Standards)   
U1 การระบุผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder Identification)    
1 มีการระบุผูมีสวนไดเสียในการประเมินอยางชัดเจน   
2 มีการระบุถึงการรวมกับตัวแทนตางๆ ในระดับผูนํา (เชน ผูเช่ียวชาญ อาจารยท่ีปรึกษา) เพ่ือระบุผูมีสวนไดเสียอื่นๆ   
3 มีการระบุเกี่ยวกับการปรึกษาผูมีสวนไดเสียเพ่ือระบุถึงสารสนเทศท่ีจําเปน   
4 มีการระบุถึงการใหผูมีสวนไดเสียไดระบุผูมีสวนไดเสียอื่นๆ   
5 มีการระบุถึงเตรียมการใหผูมีสวนไดเสียไดมีสวนรวมในการประเมินและตรงตามขอตกลง (หรือสัญญา) ท่ีเปน

ทางการของการประเมิน 
  

6 วางแผนการประเมินใหยืดหยุน เพ่ือใหผูมีสวนไดเสียเขามามีสวนรวมได   
 

การตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมนิอภิมานงานวิจยัท่ีเกีย่วกับการประเมินหลักสูตร 
 1. ผูวิจัยปรับปรุงขอความของตัวบงชีใ้นแตละเกณฑใหสอดคลองกับงานวิจัยที่เกีย่วกับการ
ประเมินหลักสูตร จากนัน้นําแบบประเมนิอภิมานงานวิจัยที่เกีย่วกับการประเมนิหลักสูตรไปให
ผูทรงคุณวุฒิที่มปีระสบการณในการวิจยัเกีย่วกับการประเมนิอภิมาน (อาจารย ดร.วรรณี เจตจํานงนชุ 
อาจารยประจําภาควิชาวิจยัและจติวิทยาการศกึษา คณะครุศาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
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ตรวจสอบความถูกตองของขอความของตัวบงชี้ที่ผูวิจัยไดปรับปรุง จากนั้นผูวิจัยทําการปรับแกตาม
คําแนะนําของผูทรงคณุวุฒิ 
 2. การตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมนิอภิมานงานวิจัยที่เกีย่วกับการประเมนิหลักสูตร 
โดยผูวิจัยประเมินคุณภาพงานวิจัยทีเ่กีย่วกับการประเมนิหลักสูตรรวมกับคณะกรรมการควบคุม
ปริญญานพินธทัง้ 3 ทาน จํานวน 2 คร้ังๆ ละ 1 เลม เพื่อตรวจสอบความสอดคลองในการประเมนิ 
อภิมานงานวิจัยทีเ่กีย่วกับการประเมนิหลักสูตรที่ผูวิจยัปรับปรุงมาใชในการประเมนิอภิมาน ผลการ
ตรวจสอบความสอดคลองในการประเมินอภิมานงานวิจัยที่เกีย่วกับการประเมนิหลักสูตร ปรากฏผลดัง
ตาราง 17 
 

ตาราง 17 รอยละของความสอดคลองในการประเมินอภิมานงานวิจัยที่เก่ียวกับการประเมินหลักสูตรระหวาง
คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธและผูวิจัย 
 

กรรมการทานที ่1 กรรมการทานที ่2 กรรมการทานที ่3 ความสอดคลองของการประเมินอภิมาน
งานวิจัยที่เกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร รอยละ (ขอ) รอยละ (ขอ) รอยละ (ขอ) 

การประเมินคร้ังที่ 1 75.55 (136) 73.33 (132) 78.33 (141) 
การประเมินคร้ังที่ 2 91.11 (164) 89.44 (161) 92.77 (167) 

 

 การประเมินคร้ังที่ 1 คณะกรรมการควบคุมปริญญานพินธทั้ง 3 ทานและผูวิจัยประเมิน 
อภิมานงานวิจัยทีเ่กีย่วกับการประเมนิหลักสูตรเลมที ่ 1 ไดตรงกัน 132, 136 และ 141 จากทั้งหมด 
180 ขอ คิดเปนรอยละ 73.33, 75.55 และ 78.33 ตามลําดับ ทั้งนีค้ณะกรรมการควบคุมปริญญา
นพินธและผูวิจยัไดอธบิายเหตุผลในการประเมนิอภิมานงานวิจัยทีเ่กีย่วกับการประเมนิหลักสูตรของ
ตนเอง เพื่อทําความเขาใจในการประเมินใหตรงกัน 
 การประเมินคร้ังที่ 2 คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธทั้ง 3 ทานและผูวิจัยทําการประเมิน
อภิมานงานวิจัยทีเ่กีย่วกับการประเมนิหลักสูตรเลมที ่2 ไดตรงกัน 161, 164 และ 167 ขอ จากทั้งหมด 
180 ขอ คิดเปนรอยละ 89.44, 91.11 และ 92.77 ตามลําดับ พบวามตีัวบงชี้ทีป่ระเมนิไมตรงกัน
จํานวนหนึ่ง คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธและผูวิจัยไดอธิบายเหตุผลในการประเมินอภิมาน
งานวิจัยที่เกีย่วกับการประเมนิหลักสูตรของตนเอง เพื่อใหเกิดความเขาใจในการประเมนิที่ตรงกัน 
 

การเกบ็รวบรวมขอมลู 
 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดังตอไปนี ้
 1. รวบรวมงานวิจัยทีเ่กี่ยวกับการประเมนิหลักสูตร ทัง้ที่เปนรายงานการวิจัยและปริญญา
นิพนธในระดับบัณฑิตศึกษา จากสํานกัหอสมดุกลางและ/หรือหอสมุดคณะ จากสถาบนัการศึกษาใน
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ระดับอุดมศึกษาตางจํานวน 14 แหง หอสมุดแหงชาติ และหองสมดุงานวิจยั สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาต ิ
 2. ศึกษารายงานการวิจยัทีเ่กี่ยวกบัการประเมนิหลักสูตรทั้งหมดโดยการอานอยางพนิิจ
พิเคราะห แลวทาํการบันทกึคุณลักษณะในการประเมนิหลักสูตร และทําการประเมนิคุณภาพตาม
มาตรฐานการประเมินหลักสูตรจากแบบบันทึกและแบบประเมินอภิมานงานวิจัยทีเ่กีย่วกับการประเมนิ
หลักสูตรที่ผูวิจัยสรางข้ึน ตามลําดับ 
 

การวเิคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลแยกเปน 2 ตอน คือ การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน และการวิเคราะหอภิมาน 
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 ตอนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลเบื้องตนใชโปรแกรมคอมพวิเตอรสําเร็จรูป SPSS for Windows 
โดยมปีระเดน็ของการวิเคราะหขอมูลดังนี ้
 1. การวิเคราะหขอมลูเบื้องตนของงานวิจยัทีเ่กี่ยวกบัการประเมนิหลักสูตรที่นํามาประเมิน 
อภิมาน เพื่อศึกษาลักษณะการแจกแจงของตัวแปร และนําเสนอโดยใชสถิติบรรยาย เชน การแจกแจง
ความถี ่รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พิสัย คาความเบ คาความโดง เปนตน โดยผูวิจัยแบง
การนําเสนอขอมลูออกเปน 4 ระดับ คือ ระดับที่ 1 ระดบัเลมงานประเมนิ ระดับที่ 2 ระดับแหลงขอมลูที่
ใชในการประเมนิ ระดบัที่ 3 ระดับเคร่ืองมือที่ใชในการประเมิน และระดับที่ 4 ระดับผลการประเมิน  
 2. การวิเคราะหผลการประเมนิอภิมานงานวิจยัทีเ่กี่ยวกบัการประเมนิหลักสูตร โดยผูวิจัย
ประเมนิคณุภาพงานวิจยัทีเ่กี่ยวกับการประเมนิหลักสูตร ซึ่งประกอบดวย 4 มาตรฐาน 30 เกณฑ โดย
ในแตละเกณฑจะประกอบดวยตัวบงชี้ยอยจํานวน 6 ตัวบงชี้/ประเด็น โดยการระบุถงึการมี (1 คะแนน) 
หรือไมม ี(0 คะแนน) ตามตัวบงชีใ้นแตละขอ แลววิเคราะหผลการประเมนิดังนี ้
  2.1 กําหนดคะแนนของเกณฑการประเมินใหม (30 เกณฑ) ดังนี ้
 

ตาราง 18 เกณฑการใหคะแนนและแปลความหมายคุณภาพการประเมินระดับมาตรฐานยอย 
 

จํานวนตัวบงช้ี/ประเด็นที่มีการดําเนินการ คะแนนคุณภาพ การแปลความหมาย 
6 ขอ A ดีเย่ียม 
5 ขอ B ดีมาก 
4 ขอ C ดี 

2-3 ขอ D พอใช 
0-1 ขอ E ไมดีและตองปรับปรุง 
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  2.2 นําคะแนนจากขอที่ 2.1 ในแตละมาตรฐาน (4 มาตรฐาน คือ มาตรฐานดานการ
ใชประโยชน จํานวน 7 เกณฑ มาตรฐานดานความเปนไปได จํานวน 3 เกณฑ มาตรฐานดานความ
เหมาะสม จํานวน 8 เกณฑ และมาตรฐานดานความถกูตอง จํานวน 12 เกณฑ) มารวมคะแนน โดย
กําหนดระดบัคะแนนคุณภาพ A มคีาเทากบั 4, คะแนนคุณภาพ B มคีาเทากบั 3, คะแนนคุณภาพ C 
มคีาเทากบั 2, คะแนนคุณภาพ D มีคาเทากับ 1 และคะแนนคุณภาพ E มีคาเทากับ 0 จากนั้นทําการ
กําหนดระดบัคะแนนอีกคร้ังโดยมีเกณฑดงันี ้
 

ตาราง 19 เกณฑการแปลความหมายผลการประเมินอภมิานตามมาตรฐานหลัก 
 

เกณฑการแปลความหมาย มาตรฐานการประเมิน 
ดีเยี่ยม ดีมาก  ดี พอใช ไมดี 

รอยละของคะแนน 94-100 68-93 50-67 25-49 0-24 
ดานการใชประโยชน (7) 26-28 19-25 14-18 7-13 0-6 
ดานความเปนไปได (3) 11-12 8-10 6-7 3-5 0-2 
ดานความเหมาะสม (8) 30-32 22-29 16-21 8-15 0-7 
ดานความถูกตอง (12) 45-48 33-44 24-32 12-23 0-11 
รวมทุกมาตรฐาน (30) 112-120 81-111 60-80 30-59 0-29 
 

 การวิเคราะหผลคณุภาพงานวิจยัทีเ่กี่ยวกบัการประเมนิหลักสูตรในแตละมาตรฐาน ใชวิธกีาร
วิเคราะหคาสถติิพื้นฐานไดแก คาเฉล่ีย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คาสูงสุด (Max) คา
ต่ําสุด (Min) และรอยละ (Percentage) โดยผูวิจัยกําหนดเกณฑการแปลความหมายคาเฉล่ียแตละ
ระดับดังนี ้
 3.50-4.00 หมายถึง คุณภาพงานวิจยัทีเ่กี่ยวกบัการประเมนิหลักสูตรอยูในระดับดเียี่ยม 
 2.50-3.49 หมายถึง คุณภาพงานวิจยัทีเ่กี่ยวกบัการประเมนิหลักสูตรอยูในระดับดีมาก 
 1.50-2.49 หมายถึง คุณภาพงานวิจยัทีเ่กี่ยวกบัการประเมนิหลักสูตรอยูในระดับด ี
 .50-1.49 หมายถึง คุณภาพงานวิจัยทีเ่กีย่วกับการประเมนิหลักสูตรอยูในระดบัพอใช 
 0-.49 หมายถึง คุณภาพงานวิจยัทีเ่กี่ยวกบัการประเมนิหลักสูตรอยูในระดับไมด ี
 

 การกําหนดเกณฑการคดัเลือกรายงานการวิจยัทีเ่กี่ยวกบัการประเมนิหลักสูตรเพื่อนํามา
สังเคราะหรูปแบบการประเมินหลักสูตร 2 ประการ คอื 1) มคีุณภาพการประเมนิอภิมานใน 4 
มาตรฐาน (ดานการใชประโยชน ดานความเปนไปได ดานความเหมาะสม และดานความถกูตอง) อยู
ในระดับ “พอใช” และ 2) มีคุณภาพในเกณฑการประเมินยอยที่สําคัญ 5 เกณฑ คือ เกณฑขอ U3 การ
คัดเลือกและขอบเขตของสารสนเทศ เกณฑขอ A3 การบรรยายวัตถุประสงคและกระบวนการ เกณฑ
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ขอ A4 แหลงสารสนเทศที่รับรองได เกณฑขอ A5 สารสนเทศที่มีความตรง ขอ A6 สารสนเทศที่มคีวาม
เที่ยง อยูในระดบั “ดี” 
 ตอนท่ี 2 การวิเคราะหอภิมานดวยโมเดลเชงิเสนตรงระดับลดหล่ัน (Hierarchical Linear 
Model : HLM) โดยใชโปรแกรม HLM 6.0 และวิเคราะหเพื่อตรวจสอบความตรงของโมเดลเชิงสาเหตุ
ของคาคุณภาพผลการประเมนิหลักสูตรโดยใชโปรแกรมลิสเรล (Lisrel 8.30)  
 

ข้ันตอนท่ี 3 การพัฒนารูปแบบการประเมินหลักสูตรและตรวจสอบคุณภาพ
รูปแบบการประเมินหลักสูตร  
 การดําเนนิการในข้ันตอนนี้ม ี 2 ข้ันตอน คือ 1) การเตรียมการจัดทํารูปแบบการประเมิน
หลักสูตร และ 2) การจดัทํารูปแบบการประเมินหลักสูตร โดยมีรายละเอียดในแตละข้ันตอนดังนี ้
 

3.1 การเตรียมการจดัทํารูปแบบการประเมินหลักสูตร 
 ผูวิจัยดําเนินการเตรียมการจัดทํารูปแบบการประเมนิหลักสูตรดังนี ้
 1. ศึกษาขอคนพบจากเอกสาร/ตําราเกี่ยวกบัการประเมนิและการประเมนิหลักสูตร ในประเดน็
เกี่ยวกบัข้ันตอนการประเมนิหลักสูตร ซึ่งพบวา ข้ันตอนการประเมนิหลักสูตรมจีํานวน 9 ข้ันตอน 
กลาวคือ 
 1 การศึกษารายละเอียดกอนการประเมิน 
  1.1 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกบัหลักสูตรที่ประเมนิ 
  1.2 ศึกษาเอกสารเกีย่วกับแนวคดิการประเมิน และงานวิจัยที่เกีย่วกับการประเมนิ
หลักสูตร 
  1.3 เจรจาตกลงเพื่อระบุเหตผุลการประเมินหลักสูตร 
  1.4 กําหนดคําถามการประเมิน 
 2 ระบุผูตองการทราบผลการประเมิน 
 3 กําหนดวัตถุประสงคการประเมิน 
 4 ออกแบบการประเมิน 
  4.1 กําหนดระดับการประเมิน 
  4.2 กําหนดบทบาทการประเมิน 
  4.3 กําหนดส่ิงที่มุงประเมิน 
  4.4 กําหนดชวงเวลาในการประเมิน 
 5 กําหนดตัวบงชี้การประเมิน 
 6 กําหนดกลุมผูใหขอมลู 
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 7 กําหนดเคร่ืองมือในการประเมิน 
 8 เก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล 
 9 รายงานผลการประเมนิ 
 

 ข้ันตอนการประเมินหลักสูตรที่ไดจะเปนเพยีงหัวขอในรางรูปแบบการประเมิน ซึ่งอาจปรับปรุง/
เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 
 2. ประมวลขอคนพบจากผลการประเมนิหลักสูตรจากงานวิจัยที่เกีย่วกับการประเมนิหลักสูตร
จํานวน 36 เลม (ซึ่งผูวิจัยนาํมาประเมนิอภิมานจากจาํนวนทั้งส้ิน 266 เลม) ตามข้ันตอนการประเมิน
หลักสูตร 9 ข้ันตอนดังกลาว 
 3. วิเคราะหความสอดคลองของสาระที่ไดตามขอ 1 และขอ 2 และวิเคราะหเพิ่มเติมวารูปแบบ
การประเมินหลักสูตรดังกลาวยังขาดเนื้อหาที่สําคัญในสวนใด แลวศกึษาเพิ่มเตมิจากเอกสารที่
เกี่ยวของกบัการประเมนิและการประเมินหลักสูตร  
 

3.2 การจัดทํารูปแบบการประเมินหลกัสตูร 
 การจัดทํารูปแบบการประเมินหลักสูตรมีรายละเอียดดงันี ้
 1. จัดทําตารางสรุปสาระสําคัญของของการประเมินหลักสูตร ซึ่งประกอบดวยการเตรียมการ
กอนการประเมนิหลักสูตร การดําเนนิการประเมนิหลักสูตรและการรายงานผลการประเมินหลักสูตร 
ตารางสรุปสาระสําคัญดังกลาวประกอบดวยข้ันตอนการประเมนิหลักสูตร กิจกรรม รายละเอียดซึ่ง
ไดมาจากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกบัการประเมนิหลักสูตร และผลการประเมนิอภิมานงานวิจยัที่
เกี่ยวกบัการประเมนิหลักสูตร  
 2. สังเคราะหเนื้อหาสาระที่ไดจากตารางสรุปทั้ง 2 สวนมาจดัทําเปนรูปแบบการประเมนิ
หลักสูตรฉบับราง โดยใชข้ันตอนการประเมนิหลักสูตร 9 ข้ันตอนเปนแนวทางหลัก 
 3. ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการประเมินหลักสูตร โดยผูวิจัยนํารูปแบบการ
ประเมนิหลักสูตรดงักลาวใหคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธพิจารณา และแกไขตาม
ขอเสนอแนะเพื่อใหไดรูปแบบการประเมินหลักสูตรที่มคีวามเหมาะสม และมคีวามสมบรูณ ทั้งนี้
รูปแบบการประเมินหลักสูตรหลังจากที่ไดปรึกษา รับฟงขอเสนอแนะและปรับปรุงแกไข พบวารูปแบบ
ประเมนิหลักสูตรควรประกอบดวยข้ันตอนการประเมินหลักสูตรดังนี ้
 1. การบริหารจัดการกอนการประเมนิหลักสูตร ประกอบดวย 3 ข้ันตอนยอย ไดแก 
  1.1 การกําหนดนโยบาย แนวทาง หลักการในการประเมินหลักสูตร 
  1.2 การแตงตั้งทีมงานวิจัยที่เกี่ยวกบัการประเมนิหลักสูตร 
  1.3 การเตรียมความพรอมกอนการประเมินหลักสูตร  
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 2. การออกแบบการประเมินหลักสูตร ประกอบดวย 3 ข้ันตอนยอย ไดแก 
  2.1 การกําหนดวัตถุประสงคการประเมนิหลักสูตร 
  2.2 การออกแบบการประเมินหลักสูตร 
  2.3 การวางแผนในการประเมนิหลักสูตร 
 3. การดําเนินการประเมินหลักสูตร 
 4. การรายงานผลและเผยแพรผลการประเมินหลักสูตร  
 5. การประเมินผลการประเมินหลักสูตร 
 

 4. ตรวจสอบรูปแบบการประเมนิหลักสูตรโดยผูทรงคุณวุฒิดานหลักสูตร ดานการวัดและ
ประเมนิผลการศึกษา และผูมปีระสบการณในการประเมนิหลักสูตร ตรวจสอบความถกูตองและความ
สมบูรณของรูปแบบการประเมนิหลักสูตร เพื่อนําผลการตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการประเมิน
หลักสูตรมาปรับปรุงใหมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน 
 

กลุมตวัอยางสาํหรับการตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการประเมินหลกัสตูร 
 กลุมตัวอยางสําหรับการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการประเมินหลักสูตรที่พัฒนาข้ึนนั้นจะ
ประกอบดวยบคุคล 2 กลุม กลาวคือ 1) ผูทรงคณุวุฒิดานหลักสูตรและการวัดและประเมนิผล
การศึกษา และ 2) ผูทีเ่คยปฏิบตัิการประเมินหลักสูตรหรือมปีระสบการณในการประเมนิหลักสูตร โดย
มรีายละเอียดเกี่ยวกับคณุสมบตัิของผูทีจ่ะทาํการตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการประเมนิหลักสูตร
ดังตอไปนี ้
 1. กลุมผูทรงคุณวุฒิดานหลักสูตรและการวัดและประเมนิผลการศึกษา เปนผูเชี่ยวชาญดาน
หลักสูตร และดานการวัดและประเมนิผลการศึกษา มีคุณสมบัติดังตอไปนี ้
  1.1 ผูทรงคุณวุฒิดานหลักสูตร เปนอาจารยผูสอนหรือผูมีประสบการณดานหลักสูตร
และการสอนไมนอยกวา 5 ป ทั้งนี้ตองมคีุณวุฒิดานการศึกษาปริญญาเอกหรือมตีําแหนงทางวิชาการ
ไมต่ํากวารองศาสตราจารย จํานวน 2 ทาน 
  1.2. ผูทรงคุณวุฒิดานการวัดและประเมนิผลการศึกษา เปนอาจารยผูสอนหรือผูมี
ประสบการณดานการวัดและประเมินผลการศึกษา/การประเมินโครงการไมนอยกวา 5 ป ทั้งนี้ตองมี
คุณวุฒิดานการศกึษาปริญญาเอกหรือมมีตีําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย จํานวน 3 
ทาน 
 2. กลุมผูที่เคยปฏิบัติการประเมินหลักสูตรหรือมปีระสบการณในการประเมนิหลักสูตรจํานวน 
5 ทาน จําแนกเปนผูทรงคุณวุฒิที่มปีระสบการณในการประเมนิหลักสูตรทีเ่ปนรายงานการวิจัยทีน่ํามา
ประเมินอภิมาน จํานวน 3 ทาน และผูทรงคุณวุฒิทีม่ปีระสบการณในการประเมนิหลักสูตรที่เปน
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ปริญญานพินธระดบัปริญญาโทหรือปริญญาเอก จํานวน 2 ทาน ทั้งนี้ผูทรงคุณวุฒิจะตองมีคุณสมบัติ
คือ ตองสําเร็จการศึกษาอยางนอยปริญญาโท (รายชื่อปรากฏในภาคผนวก ช) 
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการประเมนิหลกัสตูร 
 เคร่ืองมอืที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการประเมนิหลักสูตรโดยผูทรงคุณวุฒินี ้
เปนแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการประเมินหลักสูตร มีลักษณะเปนมาตรประมาณคา 3 
ระดับ ซึ่งผูวิจยักําหนดคาระดบัความสําคัญออกเปน 
 +1 คือ รูปแบบการประเมินหลักสูตรมคีวามเหมาะสม 
 0 คือ ไมแนใจวารูปแบบการประเมนิมคีวามเหมาะสม 
 -1 คือ รูปแบบการประเมินหลักสูตรไมมคีวามเหมาะสม  
 โดยใหผูทรงคุณวุฒิพจิารณาเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการประเมินหลักสูตร พรอม
ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการประเมินหลักสูตรเพื่อเปนขอมลูในการปรับปรุง 
 

การเกบ็รวบรวมขอมลู 
 ผูวิจัยนําแบบประเมนิคุณภาพรูปแบบการประเมินหลักสูตรที่พฒันาข้ึนไปใหผูทรงคุณวุฒิทั้ง 2 
กลุม จํานวน 10 ทาน คือ กลุมแรก ผูทรงคณุวุฒิดานหลักสูตรจํานวน 2 ทานและผูทรงคณุวุฒิดานการ
วัดและประเมินผลการศึกษาจํานวน 3 ทาน รวมเปน 5 ทาน กลุมที่สอง ผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนผูทีเ่คย
ปฏิบัติการประเมนิหลักสูตรหรือมปีระสบการณในการประเมนิหลักสูตรทีเ่ปนรายงานการวิจัย จํานวน 
3 ทาน และผูทรงคุณวุฒิที่มปีระสบการณในการประเมนิหลักสูตรทีเ่ปนปริญญานิพนธในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกจํานวน 2 ทาน รวมเปน 5 ทาน ทําการประเมนิความเหมาะสมของรูปแบบ
การประเมินหลักสูตร หลังจากนั้นจึงนําผลการประเมินและขอเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการประเมนิ
หลักสูตรมาทาํการวิเคราะหขอมูล 
 

การวเิคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมลูโดยใชโปรแกรมคอมพวิเตอรสําเร็จรูป SPSS for Windows 
วิเคราะหคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยผูวิจยักาํหนดเกณฑที่ใชในการตัดสินคุณภาพของ
รูปแบบการประเมินหลักสูตร จากคาเฉล่ียดังนี ้
 +.50 ถึง +1.00  หมายถึง รูปแบบการประเมินมีความเหมาะสม 
 -.49 ถึง +.49  หมายถึง ไมแนใจวารูปแบบการประเมินมีความเหมาะสม 
 -1.00 ถึง -.50  หมายถึง รูปแบบการประเมินไมมคีวามเหมาะสม 



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 การวิจยัคร้ังนีเ้ปนการพฒันารูปแบบการประเมนิหลักสูตร: การประยกุตใชการประเมนิอภิมาน 
โดยมีความมุงหมาย เพื่อประเมนิอภิมานงานวิจัยที่เกีย่วกบัการประเมนิหลักสูตร และพัฒนารูปแบบ
การประเมินหลักสูตร ผลการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในบทนี้แบงเปน 4 ตอน คือ ตอนที่ 1 
คาสถิติพื้นฐานของตัวแปรคณุลักษณะงานวิจัย ตอนที่ 2 ผลการประเมินอภิมานงานวิจัยที่เกี่ยวกับการ
ประเมินหลักสูตร ตอนที่ 3 ผลการสังเคราะหงานวิจัยทีเ่กี่ยวกบัการประเมนิหลักสูตร และตอนที่ 4  
ผลการพัฒนาและตรวจสอบคณุภาพรูปแบบการประเมนิหลักสูตร โดยมรีายละเอียดดงันี ้
 

ตอนท่ี 1 คาสถิติพื้นฐานของตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการประเมิน
หลักสูตร 
 การวิเคราะหขอมลูผูวิจยัจําแนกขอมลูเปน 4 ระดับ คือ ระดับที่ 1 ระดับเลมงานประเมนิ ระดับ
ที่ 2 ระดับแหลงขอมลูทีใ่ชในการประเมนิ ระดับที่ 3 ระดบัเคร่ืองมอืทีใ่ชในการประเมนิ และระดับที่ 4 
ระดับผลการประเมิน ผลการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานในตอนนี้เปนผลการวิเคราะหคาสถติิพื้นฐานของ
ตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัยจากรายงานการวิจัยที่เกี่ยวกบัการประเมนิหลักสูตรจํานวน 266 เลม โดย
มีรายละเอียดดังนี ้
 

1. ผลการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานระดบัเลมงานประเมนิ 
 ผลการวิเคราะหคาสถติิพื้นฐานของตัวแปรคณุลักษณะงานวิจัยระดบัเลมงานประเมนิแยกเปน 
3 ดาน คือ คารอยละของตัวแปรคณุลักษณะงานวิจัยดานขอมลูพื้นฐานของงานวิจยัทีเ่กี่ยวกบัการ
ประเมินหลักสูตร ดานรายละเอียดของหลักสูตรที่ประเมิน และดานวิธวิีทยาการประเมนิ โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
 1.1 คารอยละของตัวแปรคุณลักษณะงานวจิยัดานขอมูลพื้นฐานของงานวจิยัท่ี
เกี่ยวกบัการประเมนิหลกัสตูร 
 รายงานการวิจัยเกีย่วกับการประเมนิหลักสูตรที่นํามาประเมินอภิมานมีจํานวน 266 เลมพบวา
สวนใหญเปนรายงานการประเมนิหลักสูตรที่ผลิตจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (รอยละ 22.18) 
รองลงมาเปนงานวิจัยที่เกี่ยวกับการประเมนิหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยเชยีงใหม และจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย (รอยละ 11.28 และ 10.91 ตามลําดับ) นอกจากนี้ยังพบอีกวางานวิจัยที่เกี่ยวกบัการ
ประเมินหลักสูตรมากกวาคร่ึงเปนปริญญานพินธระดบัปริญญาโท (รอยละ 77.44) รองลงมาเปน
รายงานการวิจัย และปริญญานพินธระดับปริญญาเอก (รอยละ 20.68 และ 1.88 ตามลําดับ) ดัง
ตาราง 20 
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ตาราง 20 จํานวนและรอยละของงานวิจัยที่เก่ียวกับการประเมินหลักสูตรจําแนกตามสถาบันที่ผลิตและประเภทงานประเมิน 
 

ประเภทงานประเมิน 

สถาบันที่ผลิตงานประเมิน ปริญญา
นิพนธ

ปริญญาโท 

ปริญญา
นิพนธ

ปริญญาเอก 

รายงาน 
การวิจัย รวม* 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 50 (84.75) 4 (6.78) 5 (8.47) 59 (22.18) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 12 (40.00) 0 (0) 18 (60.00) 30 (11.28) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  22 (75.86) 1 (3.45) 6 (20.69) 29 (10.91) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 19 (95.00) 0 (0) 1 (5.00) 20 (7.52) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 16 (88.89) 0 (0) 2 (11.11) 18 (6.77) 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 15 (88.24) 0 (0) 2 (11.76) 17 (6.39) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 16 (94.12) 0 (0) 1 (5.88) 17 (6.39) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 14 (100.00) 0 (0) 0 (0) 14 (5.26) 
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  12 (87.51) 0 (0) 2 (14.29) 14 (5.26) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 9 (69.23) 0 (0) 4 (30.77) 13 (4.89) 
กรมวิชาการ 0 (0) 0 (0) 11 (100.00) 11 (4.14) 
มหาวิทยาลัยมหิดล 7 (87.50) 0 (0) 1 (12.50) 8 (3.01) 
มหาวิทยาลัยบูรพา 5 (71.43) 0 (0) 2 (28.57) 7 (2.63) 
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 7 (100.00) 0 (0) 0 (0) 7 (2.63) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2 (100.00) 0 (0) 0 (0) 2 (.75) 

รวม 206 (77.44) 5 (1.88) 55 (20.68) 266 (100) 
*หมายเหตุ ชองรวมเปนรอยละในแนวคอลัมน 
 

 ตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัย ตัวแปรเพศผูประเมนิพบวา สวนใหญผลิตโดยนักประเมินเพศ
หญิง (รอยละ 56.02) รองลงมาเปนเพศชาย รอยละ 31.20 ปที่ผลิตงานวิจัยสวนใหญดําเนินการ
ในชวงป พ.ศ. 2543-2548 (รอยละ 34.59) รองลงมาเปนชวงป พ.ศ. 2538-2542 และ 2533-2537 
(รอยละ 25.94 และ 17.29 ตามลําดับ) ตัวแปรสาขาวิชาที่ผลิตงานวิจยัพบวา เปนงานประเมนิในกลุม
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนมากที่สุด (รอยละ 27.07) รองลงมาเปนกลุมสาขาวิชาการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา วิจัยและสถิติทางการศึกษา และกลุมสาขาวิชาการอุดมศึกษา (รอยละ 15.79 
และ8.65 ตามลําดับ) 
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 เมื่อพิจารณาถึงตัวแปรหนวยงานตนสังกดัของผูประเมนิพบวา เปนงานประเมนิใน
มหาวิทยาลัยของรัฐมากที่สุด (รอยละ 25.94) รองลงมาปฏิบัติเปนสํานักงานคณะกรรมการการศกึษา
ข้ันพื้นฐาน และมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (รอยละ 16.17 และ 13.53 
ตามลําดับ) หลักสูตรที่ประเมนิสวนใหญเปนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยของรัฐมากที่สุด (รอยละ 
34.59) รองลงมาเปนหลักสูตรของกรมวิชาการ (เดิม) และมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล (รอยละ 19.55 และ 15.04 ตามลําดบั) ดังตาราง 21 
 

ตาราง 21 จํานวนและรอยละของตัวแปรคุณลักษณะทั่วไปของงานวิจัยที่เก่ียวกับการประเมินหลักสูตรที่เก่ียวกับ
รายละเอียดผูประเมิน 
 

คุณลักษณะตัวแปร คาตัวแปร จํานวน รอยละ 
เพศผูประเมิน หญิง 149 56.02 
 ชาย 83 31.20 
 คณะผูประเมิน (ชายและหญิง) 17 6.39 
 ไมระบุ 17 6.39 
 รวม 266 100.00 
ปที่ทํางานวิจัยที่เก่ียวกับการ 2513-2517 5 1.88 
ประเมินหลักสูตรสําเร็จ 2518-2522 6 2.25 
 2523-2527 18 6.77 
 2528-2532 30 11.28 
 2533-2537 46 17.29 
 2538-2542 69 25.94 
 2543-2548 92 34.59 
 รวม 266 100.00 
สาขาวิชาที่ผลิตงานประเมิน กลุมหลักสูตรและการสอน 72 27.07 
หลักสูตร กลุมวัดผล-วิจัยและสถิติการศึกษา 42 15.79 
 กลุมการอุดมศึกษา 23 8.64 
 กลุมการศึกษาดานอุตสาหกรรมและวิศวกรรม 17 6.39 
 กลุมบริหารการศึกษา 17 6.39 
 กลุมสุขศึกษาและพลศึกษา 11 4.14 
 กลุมการศึกษาดานอาชีพ 8 3.01 
 กลุมการศึกษาดานสังคมศึกษา 5 1.88 
 กลุมการศึกษาดานพยาบาลและสาธารณสุข 3 1.13 
 กลุมการศึกษานอกระบบ/การศึกษาผูใหญ 3 1.13 
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ตาราง 21 (ตอ) 
 

คุณลักษณะตัวแปร คาตัวแปร จํานวน รอยละ 
สาขาวิชาที่ผลิตงานประเมิน กลุมเทคโนโลยีการศึกษา 3 1.13 
หลักสูตร (ตอ) กลุมจิตวิทยาการศึกษา 2 .75 
 กลุมบรรณารักษศาสตร 2 .75 
 กลุมวิทยาศาสตรศึกษา 1 .37 
 กลุมรายงานการวิจัย 54 20.30 
 ไมระบุสาขาวิชา 3 1.13 
 รวม 266 100.00 
หนวยงานตนสังกัดผูประเมิน มหาวิทยาลัยของรัฐ 69 25.94 
หลักสูตร สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 43 16.17 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏและเทคโนโลยีราชมงคล 36 13.53 
 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 16 6.02 
 กระทรวงสาธารณสุขและวิทยาลัยพยาบาล 15 5.64 
 มหาวิทยาลัยเอกชน 11 4.14 
 กรมวิชาการ (เดิม) 10 3.76 
 กรมพลศึกษา (เดิม) 8 3.01 
 กรมการศึกษานอกโรงเรียน (เดิม) 7 2.63 
 อื่นๆ (เชน กทม. กรมศิลปากร เอกชน) 7 2.63 
 สํานักงานสงเสริมการบริหารงานการศึกษาเอกชน 4 1.50 
 กรมการศาสนาและสถาบันการศึกษาสงฆ 4 1.50 
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2 .75 
 ไมระบุ 34 12.78 
 รวม 266 100.00 
สถาบันเจาของหลักสูตร มหาวิทยาลัยของรัฐ 92 34.58 
ที่ประเมิน กรมวิชาการ (เดิม) 52 19.55 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏและเทคโนโลยีราชมงคล 40 15.04 
 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 27 10.15 
 กรมพลศึกษา (เดิม) 11 4.14 
 กระทรวงสาธารณสุขและวิทยาลัยพยาบาล 11 4.14 
 มหาวิทยาลัยเอกชน 10 3.76 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8 3.01 
 อื่นๆ (เชน กทม. กรมศิลปากร) 7 2.63 
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ตาราง 21 (ตอ) 
 

คุณลักษณะตัวแปร คาตัวแปร จํานวน รอยละ 
สถาบันเจาของหลักสูตร กรมการศาสนาและสถาบันการศึกษาสงฆ 4 1.50 
ที่ประเมิน (ตอ) กรมการศึกษานอกโรงเรียน (เดิม) 4 1.50 
 รวม 266 100.00 
 
 1.2 คารอยละของตัวแปรคุณลกัษณะงานวจิยัดานรายละเอียดของหลกัสตูรท่ีประเมนิ 
 ตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัย ตัวแปรเนื้อหาวิชาที่ประเมินสวนใหญเปนเนื้อหาวิชาของกลุมวิชา
อุตสาหกรรมและวิศวกรรมมากที่สุด (รอยละ 14.66) รองลงมาเปนกลุมวิชาศกึษาศาสตร และกลุมวิชา
สังคมศาสตรและสังคมสงเคราะหศาสตร (รอยละ 12.78 และ 10.53 ตามลําดับ) ตัวแปรหลักสูตรที่
ประเมินสวนใหญเปนหลักสูตรในระดับปริญญา (รอยละ 57.14) รองลงมาเปนหลักสูตรในระดบั
การศึกษาข้ันพืน้ฐาน และหลักสูตรในระดับอาชีวศึกษา (รอยละ 24.60 และ 18.80 ตามลําดับ) ดัง
ตาราง 22 
 

ตาราง 22 จํานวนและรอยละของตัวแปรคุณลักษณะทั่วไปของงานวิจัยที่เก่ียวกับการประเมินหลักสูตรเก่ียวกับ
หลักสูตรที่ประเมิน 
 

คุณลักษณะตัวแปร คาตัวแปร จํานวน รอยละ 
เนื้อหาที่ประเมิน กลุมวิชาอุตสาหกรรม+วิศวกรรม 39 14.66 
 กลุมวิชาศึกษาศาสตร 34 12.78 
 กลุมวิชาสังคมศาสตร+สังคมสงเคราะห 28 10.53 
 กลุมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 27 10.15 
 กลุมวิชาสุขศึกษา+พลศึกษา 26 9.77 
 กลุมวิชาบริหารธุรกิจ+เศรษฐศาสตร 22 8.27 
 กลุมวิชาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 20 7.52 
 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 15 5.64 
 กลุมวิชาศิลปกรรม 15 5.64 
 กลุมวิชาเกษตรกรรม 8 3.01 
 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 8 3.01 
 กลุมวิชาภาษาไทย 7 2.63 
 กลุมวิชาคหกรรมศาสตร 6 2.26 
 กลุมวิชาดานจิตวิทยา 3 1.13 
 กลุมวิชาบรรณารักษศาสตร 3 1.13 
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ตาราง 22 (ตอ) 
 

คุณลักษณะตัวแปร คาตัวแปร จํานวน รอยละ 
เนื้อหาที่ประเมิน (ตอ) กลุมวิชาดานการศึกษานอกโรงเรียน 2 .75 
 กลุมวิชาพื้นฐาน (ศึกษาทั่วไป) 2 .75 
 กลุมวิชาดานการไปรษณีย 1 .37 
 รวม 266 100.00 
ระดับช้ันเรียนที่ประเมิน ระดับปริญญา 152 57.14 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 64 24.06 
 ระดับอาชีวศึกษา 50 18.80 
 รวม 266 100.00 
 

 1.3 คารอยละและคาสถิติพื้นฐานของตวัแปรคุณลักษณะงานวิจยัดานวิธวีิทยาการ
ประเมิน 
 ตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัย ตัวแปรเหตุผลของการประเมินหลักสูตรพบวา สวนใหญระบุ
เหตุผลวาหลักสูตรยังไมเคยไดรับการประเมนิ (รอยละ 54.60) รองลงมาคือเพื่อทราบประสิทธิภาพของ
หลักสูตร และการประเมนิหลักสูตรเปนนโยบายการประกันคุณภาพการศกึษา (รอยละ 32.30 และ 
3.00 ตามลําดับ) ตัวแปรการรายงานจํานวนคร้ังทีเ่คยประเมนิหลักสูตรพบวา ยังไมเคยมกีารประเมิน
หลักสูตร (0 คร้ัง) มากที่สุด (รอยละ 64.29) รองลงมาเปน จํานวน 1 คร้ังและ จํานวน 2 คร้ัง (รอยละ 
2.26 และ .75 ตามลําดับ) ทั้งนี้ยงัพบวาไมมกีารรายงานจํานวนคร้ังที่ประเมนิหลักสูตรมากถงึรอยละ 
32.71 
 ตัวแปรการประเมนิความตองการจําเปนกอนการประเมนิหลักสูตรพบวา สวนใหญไมมกีาร
ประเมนิความตองการจําเปนกอนการประเมนิหลักสูตร (รอยละ 91.35) มเีพยีงรอยละ 8.65 ที่มีการ
ประเมนิความตองการจําเปนกอนการประเมนิหลักสูตร ตวัแปรวิธกีารที่ใชในการประเมนิความตองการ
จําเปนกอนการประเมนิหลักสูตรพบวา สวนใหญใชวิธกีารสัมภาษณผูเกีย่วของในหลักสูตร เชน 
ผูบริหาร ผูสอน (รอยละ 7.14) รองลงมาเปนการวิเคราะหจากประสบการณการทํางานในหลักสูตร
นั้นๆ ของตัวผูประเมนิ (รอยละ .75)  
 ในการประเมินหลักสูตรนั้นพบวางานวิจัยที่เกี่ยวกับการประเมนิหลักสูตรมีการกําหนดคําถาม
การประเมินประมาณหนึ่งในสาม (รอยละ 39.10) สวนที่เหลือพบวาไมมีการกําหนดคําถามการ
ประเมิน (รอยละ 60.90) ลักษณะการกําหนดคําถามการประเมินหลักสูตรพบวา สวนใหญระบุใน
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา (รอยละ 26.69) รองลงมาเปนการระบุโดยจําแนกออกเปน
หัวขอ (รอยละ 12.41) 
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 ตัวแปรวัตถุประสงคของการประเมนิหลักสูตรนั้นพบวา สวนใหญระบวัุตถปุระสงคการประเมิน
หลักสูตรเพื่อเปนสารสนเทศในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร (รอยละ 52.00) รองลงมาคือ เพื่อเปน
สารสนเทศในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน และเพื่อเปนแนวทางในการประเมนิหลักสูตร
อ่ืนๆ ตอไป (รอยละ 28.80 และ 12.20 ตามลําดับ) ตัวแปรการออกแบบการประเมินพบวา งานวิจัยที่
เกี่ยวกบัการประเมนิหลักสูตรเกือบทั้งหมดมลัีกษณะเปนงานประเมนิเชิงบรรยาย (รอยละ 99.62) สวน
ที่เหลือรอยละ .38 เปนงานประเมนิเชิงทดลอง ในสวนของตัวแปรระดับของการประเมินหลักสูตรพบวา
สวนใหญเปนการประเมนิทั้งหลักสูตร (รอยละ 78.20) นอกเหนือจากนั้นเปนการประเมนิเปนรายวิชา 
(รอยละ 21.80) โดยบทบาทของการประเมนินั้น สวนใหญเปนการประเมนิเพื่อสรุปรวม (รอยละ 
93.98) สวนที่เหลือเปนการประเมินเพื่อความกาวหนา (รอยละ 6.02) 
 สําหรับตัวแปรแนวคิดที่ใชในการประเมนิหลักสูตรนัน้พบวา มกีารใชแนวคดิการประเมินทีย่ดึ
การตัดสินใจมากที่สุด รอยละ 65.79 รองลงมาเปนแนวคิดการประเมนิทีย่ดึจดุมุงหมายหลักสูตรเปน
หลัก และแนวคดิการประเมินที่ยดึเกณฑหรือมาตรฐานเปนหลัก (รอยละ 8.27 และ 1.50 ตามลําดับ) 
นอกจากนี้ยังพบวารายงานการวิจยัทีเ่กี่ยวกบัการประเมนิหลักสูตรรอยละ 24.40 เปนการกําหนด
รูปแบบการประเมินในแนวคดิผสมผสาน เมื่อพจิารณาถึงตัวแปรส่ิงที่มุงประเมนิในหลักสูตรพบวา เปน
การประเมินระบบหลักสูตรมากที่สุด (รอยละ 83.83) รองลงมาเปนการประเมนิการใชหลักสูตร และ
การประเมนิสัมฤทธผิลของหลักสูตร (รอยละ 14.29 และ 1.88 ตามลําดับ) ในสวนของชวงเวลาในการ
ประเมนิหลักสูตรพบวามกีารประเมนิหลังการใชหลักสูตรมากที่สุด (รอยละ 87.22) รองลงมาเปนการ
ประเมนิระหวางการนําหลักสูตรไปใช และการประเมินกอนนําหลักสูตรไปใช (รอยละ12.41 และ .38 
ตามลําดับ) นอกจากนีเ้มื่อพจิารณาถึงตัวแปรการกําหนดตัวบงชีใ้นการประเมนิหลักสูตรพบวา 
งานวิจัยที่เกีย่วกับการประเมนิหลักสูตรสวนใหญไมมกีารกําหนดตัวบงชีก้ารประเมนิ (รอยละ 74.81) 
ที่เหลือพบวามกีารกําหนดตัวบงชี้การประเมินหลักสูตร (รอยละ 25.19) ดังตาราง 23 
 

ตาราง 23 จํานวนและรอยละของตัวแปรคุณลักษณะทั่วไปของงานวิจัยที่เก่ียวกับการประเมินหลักสูตรเก่ียวกับวิธี
วิทยาการประเมิน 
 

คุณลักษณะตัวแปร คาตัวแปร จํานวน รอยละ 
เหตุผลในการประเมิน (ตอบได ยังไมเคยมีการประเมิน 147 54.60 
มากกวา 1 ขอ) เพื่อทราบประสิทธิภาพหลักสูตร 87 32.30 
 นโยบายการประกันคุณภาพ 8 3.00 
 ครบรอบการใชหลักสูตร 7 2.60 
 เคยมีการประเมินแลว แตครั้งน้ีเปนการประเมินอีกครั้ง 5 1.90 
 เพิ่งมีการใชหลักสูตรเปนปแรก 4 1.50 
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ตาราง 23 (ตอ) 
 

คุณลักษณะตัวแปร คาตัวแปร จํานวน รอยละ 
เหตุผลในการประเมิน (ตอบได การประเมินหลักสูตรยังมีนอย 1 .40 
มากกวา 1 ขอ) (ตอ) ไมระบุ 10 3.70 
 รวม 269 100.00 
การรายงานจํานวนคร้ังที่เคย ยังไมเคยมีการประเมิน (0 คร้ัง) 171 64.28 
ประเมิน 1 คร้ัง 6 2.26 
 2 คร้ัง 2 .75 
 ไมมีการรายงาน 87 32.71 
 รวม 266 100.00 
การประเมินความตองการ มี 23 8.65 
จําเปน ไมมี 243 91.35 
 รวม 266 100.00 
วิธีการประเมินความตองการ การสัมภาษณผูเก่ียวของกับหลักสูตร 19 7.14 
จําเปน การวิเคราะหจากประสบการณการทํางานในหลักสูตร 2 .75 
 สัมภาษณผูเกี่ยวของ/วิเคราะหจากประสบการณใน ลส. 1 .38 
 สัมมนาผูเก่ียวของในหลักสูตร 1 .38 
 ไมมีการประเมินความตองการจําเปน 243 91.35 
 รวม 266 100.00 
การกําหนดคําถาม มี 104 39.10 
การประเมิน ไมมี 162 60.90 
 รวม 266 100.00 
ลักษณะการกําหนดคําถาม ระบุในความเปนมาและความสําคัญของปญหา 71 26.69 
การประเมิน ระบุโดยจําแนกออกเปนหัวขอ 33 12.41 
 ไมมีการกําหนดคําถามการประเมิน 162 60.90 
 รวม 266 100.00 
วัตถุประสงคของการประเมิน เพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร 255 52.00 
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) เพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุง/พัฒนาการสอน 141 28.80 
 เพื่อเปนแนวทางการประเมินหลักสูตรอื่น 60 12.20 
 เพื่อเปนการประกันคุณภาพการศึกษา 19 3.90 
 เพื่อทราบขอดี-ขอบกพรองของหลักสูตร 13 2.70 
 เพื่อทราบคุณภาพ/ขอบกพรองผูสําเร็จการศึกษา 2 .40 
 รวม 490 100.00 
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ตาราง 23 (ตอ) 
คุณลักษณะตัวแปร คาตัวแปร จํานวน รอยละ 

การออกแบบการประเมิน เชิงบรรยาย 265 99.62 
 เชิงทดลอง 1 .38 
 รวม 266 100.00 
ระดับของการประเมิน ประเมินทั้งหลักสูตร 208 78.20 
 ประเมินเปนรายวิชา 58 21.80 
 รวม 266 100.00 
บทบาทของการประเมิน เพื่อการสรุปรวม 250 93.98 
 เพื่อความกาวหนา 16 6.02 
 รวม 266 100.00 
แนวคิดการประเมิน แนวคิดเนนการตัดสินใจเปนหลัก 175 65.79 
 แนวคิดผสมผสาน 65 24.44 
 แนวคิดเนนวัตถุประสงคหลักสูตรเปนหลัก 22 8.27 
 แนวคิดเนนเกณฑ/มาตรฐานเปนหลัก 4 1.50 
 รวม 266 100.00 
ส่ิงที่มุงประเมินในหลักสูตร ประเมินระบบหลักสูตร 223 83.83 
 ประเมินการใชหลักสูตร 38 14.29 
 ประเมินสัมฤทธิผลของหลักสูตร 5 1.88 
 รวม 266 100.00 
ชวงเวลาในการประเมิน กอนนําหลักสูตรไปใช 1 .37 
หลักสูตร ระหวางการนําหลักสูตรไปใช 33 12.41 
 หลังการใชหลักสูตร 232 87.22 
 รวม 266 100.00 
การกําหนดตัวบงช้ีการประเมิน ไมมีการกําหนดตัวบงช้ีการประเมิน 199 74.81 
 มีการกําหนดตัวบงช้ีการประเมิน 67 25.19 
 รวม 266 100.00 
 

 รายงานการวิจัยที่เกี่ยวกบัการประเมนิหลักสูตรทีน่ํามาประเมนิอภิมานจํานวน 266 เลมนั้น
พบวา มีการศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีเ่กี่ยวของ โดยเปนการศึกษาในประเดน็เกี่ยวกับงานวิจยัที่
เกี่ยวกบัการประเมนิหลักสูตรมากที่สุด (รอยละ 95.49) รองลงมาเปนรายละเอียดเกี่ยวกบัหลักสูตรที่
ประเมิน (รอยละ 90.98) แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร (รอยละ 88.35) แนวคิดเกี่ยวกบั
หลักสูตร (รอยละ 72.18) และแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร (รอยละ 24.06) ดังตาราง 24  
 



 122 

ตาราง 24 จํานวนและรอยละของตัวแปรการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของของงานวิจัยที่เก่ียวกับการ
ประเมินหลักสูตร  
 

ประเด็นการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ มี ไมมี รวม 
งานวิจัยที่เก่ียวกับการประเมินหลักสูตร 254 (95.49) 12 (4.51) 266 (100) 
รายละเอียดของหลักสูตรที่ทําการประเมิน 242 (90.98) 24 (9.02) 266 (100) 
แนวคิดเก่ียวกับการประเมินหลักสูตร 235 (88.35) 31 (11.65) 266 (100) 
แนวคิดเก่ียวกับหลักสูตร 192 (72.18) 74 (27.82) 266 (100) 
แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร 64 (24.06) 202 (75.94) 266 (100) 
 

 เมื่อพจิารณาถึงสถิตทิี่ใชในการวิเคราะหผลการประเมนิหลักสูตรจากรายงานการวิจยัที่
เกี่ยวกบัการประเมนิหลักสูตรจํานวน 266 เลมพบวา มีการใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) คิดเปนรอยละ 99.25 และใชสถติิเชงิอางอิง (Inferential Statistics) คิดเปนรอยละ 30.83 
ทั้งนี้เมื่อพจิารณาถงึสถิตใินสวนเชงิพรรณนา ในเร่ืองของการวัดแนวโนมเขาสูสวนกลางพบวา มกีารใช
คาเฉล่ีย (Mean) ในการวิเคราะหขอมูลมากที่สุด (รอยละ 94.36) รองลงมาเปนมัธยฐาน (Median) 
และฐานนยิม (Mode) เทากัน (รอยละ 2.26) สําหรับสถติทิี่ใชในการวัดการกระจายพบวา มกีารใชสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะหขอมลูมากที่สุด (รอยละ 86.84) รองลงมา
เปนสวนเบีย่งเบนควอไทล (Q.D.) สัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) และความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน 
(S.E.) เทากัน (รอยละ 1.13) เมื่อพจิารณาถึงสถิติทีใ่ชในการวัดตําแหนงพบวามกีารใชรอยละในการ
วิเคราะหผลการประเมินรอยละ 84.21 ในสวนของสถิติพรรณนาอ่ืน พบวา มีการเลือกใชการวิเคราะห
สหสัมพนัธ และการวิเคราะหการถดถอย คิดเปนรอยละ 2.63 และ .75 ตามลําดับ 
 ในสวนของสถติิเชิงอางอิงพบวา มกีารเลือกใชสถิติทดสอบที (t-test) ในการทดสอบ
สมมติฐานมากที่สุด (รอยละ 22.93) รองลงมาเปนการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดยีว (F-test) สถิติ
ทดสอบซี (Z-test) สถิติไค-สแควร (Chi-square test) สถิติการวิเคราะหความแปรปรวนรวม 
(Anocova) คิดเปนรอยละ 12.03, 1.88, .75 และ .38 ตามลําดับ) ดังตาราง 25 
 

ตาราง 25 จํานวนและรอยละของตัวแปรสถิติที่ใชในการวิเคราะหผลการประเมินของงานวิจัยที่เก่ียวกับการประเมิน
หลักสูตร  
 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหผลการประเมินหลักสูตร ใช ไมใช รวม 
สถิติเชิงพรรณนา 264 (99.25) 2 (.75) 266 (100) 
คาเฉล่ีย 251 (94.36) 15 (5.64) 266 (100) 
มัธยฐาน 6 (2.26) 260 (97.74) 266 (100) 
ฐานนิยม 6 (2.26) 260 (97.74) 266 (100) 
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ตาราง 25 (ตอ) 
 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหผลการประเมินหลักสูตร ใช ไมใช รวม 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 231 (86.84) 35 (13.16) 266 (100) 
สวนเบี่ยงเบนควอไทล 3 (1.13) 263 (98.87) 266 (100) 
สัมประสิทธิ์การกระจาย 3 (1.13) 263 (98.87) 266 (100) 
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน 3 (1.13) 263 (98.87) 266 (100) 
ความแปรปรวน 2 (.75) 264 (99.25) 266 (100) 
รอยละ 224 (84.21) 42 (15.79) 266 (100) 
สหสัมพันธ 7 (2.63) 259 (97.37) 266 (100) 
การวิเคราะหการถดถอย 2 (.75) 264 (99.25) 266 (100) 
สถิติเชิงอางอิง 82 (30.83) 184 (69.17) 266 (100) 
สถิติทดสอบท ี(t-test) 61 (22.93) 205 (77.07) 266 (100) 
การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 32 (12.03) 234 (87.97) 266 (100) 
สถิติทดสอบซี (Z-test) 5 (1.88) 261 (98.12) 266 (100) 
สถิติทดสอบไค-สแควร 2 (.75) 264 (99.25) 266 (100) 
การวิเคราะหความแปรปรวนรวม 1 (.38) 265 (99.62) 266 (100) 
 

 นอกจากนี้พบวา รายงานการวิจยัทีเ่กี่ยวกบัการประเมนิหลักสูตรทีน่ํามาประเมนิอภิมานสวน
ใหญไมระบผูุตองการทราบผลการประเมนิ เมื่อพจิารณางานวิจัยที่มกีารระบุถงึผูตองการทราบผลการ
ประเมินหลักสูตร พบวามีการระบุผูตองการทราบผลการประเมนิมากที่สุดคือผูบริหาร (รอยละ 26.69) 
รองลงมาคือ ครู-อาจารย (รอยละ 25.19) ผูพัฒนาหลักสูตร (รอยละ 11.65) ผูเกี่ยวของในหลักสูตร 
(5.64) ฝายวิชาการของสถาบัน/หนวยงาน (รอยละ 4.14) และผูเรียน (3.76) ตามลําดับ ดังตาราง 26 
 

ตาราง 26 จํานวนและรอยละของตัวแปรผูตองการทราบผลการประเมินหลักสูตร  
 

ผูตองการทราบผลการประเมิน ใช ไมใช ไมระบุ รวม 
ผูบริหาร 71 (26.69) 36 (13.53) 159 (59.77) 266 (100) 
ครู-อาจารย 67 (25.19) 40 (15.04) 159 (59.77) 266 (100) 
ผูพัฒนาหลักสูตร 31 (11.65) 76 (28.56) 159 (59.77) 266 (100) 
ผูเก่ียวของในหลักสูตร 15 (5.64) 92 (34.59) 159 (59.77) 266 (100) 
ฝายวิชาการของสถาบัน/หนวยงาน 11 (4.14) 96 (36.09) 159 (59.77) 266 (100) 
ผูเรียน 10 (3.76) 97 (36.47) 159 (59.77) 266 (100) 
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 ตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัยดานจํานวนหนาของงานประเมินมีพิสัยระหวาง 52–403 โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 185.58 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 63.26 โดยมคีาความเบที่มคีาเทากบั .81 และ
คาความโดงมีคาเทากับ 1.19 เมื่อพิจารณาตัวแปรจํานวนหนางานประเมนิที่ไมรวมภาคผนวก พบวามี
พิสัยอยูระหวาง 34-310 มีคาเฉล่ียเทากับ 121.45 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 44.34 มีคาความเบ
เทากับ 1.30 และคาความโดงเทากบั 2.83 
 ตัวแปรจํานวนเอกสารทีใ่ชในการอางอิงหรือบรรณานุกรมสวนที่เปนภาษาไทย พบวามพีสัิย
ระหวาง 3-118 มคีาเฉล่ียเทากบั 37.94 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากบั 21.32 โดยมีคาความเบ
เทากับ .89 และคาความโดงเทากบั 1.24 ทั้งนี้เมื่อพจิารณาตัวแปรรายการอางอิงที่เปนตํารา/เอกสาร
ภาษาไทย พบวามีพิสัยระหวาง 0-91 คาเฉล่ียเทากับ 21.88 สวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากับ 13.62 มี
คาความเบเทากับ 1.30 คาความโดง 3.50 ตัวแปรรายการอางอิงที่เปนงานวิจัยภาษาไทย พบวามีพิสัย
ระหวาง 0-50 มคีาเฉล่ียเทากบั 11.80 สวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากับ 7.37 คาความเบเทากับ 1.28 
และคาความโดงเทากบั 3.10 ในสวนของตัวแปรรายการอางอิงที่เปนบทความภาษาไทย มีพิสัย
ระหวาง 0-15 มคีาเฉล่ียเทากบั .38 สวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากบั 1.42 คาความเบเทากับ 6.00 และ
คาความโดงเทากบั 47.39 เมื่อพิจารณาตัวแปรจํานวนเอกสารที่ใชในการอางอิงหรือบรรณานกุรมสวน
ที่เปนภาษาอังกฤษ พบวามพีสัิยระหวาง 0-50 มีคาเฉล่ียเทากับ 10.72 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากบั 
8.82 โดยมีคาความเบเทากับ 1.43 และคาความโดงเทากับ 2.53 ทั้งนี้เมื่อพจิารณาตัวแปรรายการ
อางอิงที่เปนตํารา/เอกสารภาษาอังกฤษ พบวามีพิสัยระหวาง 0-36 คาเฉล่ียเทากับ 6.58 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 5.41 มีคาความเบเทากับ 1.76 คาความโดง 5.51 รายการอางอิงที่เปนงานวิจัย
ภาษาอังกฤษ พบวามีพิสัยระหวาง มีพิสัยระหวาง 0-17 คาเฉล่ียเทากับ 2.79 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 3.46 มีคาความเบเทากับ 1.40 คาความโดง 1.72 ในสวนของตัวแปรรายการอางอิงทีเ่ปน
บทความภาษาอังกฤษ มพีสัิยระหวาง 0-3 มีคาเฉล่ียเทากับ .02 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากบั .20 
คาความเบเทากับ 12.93 และคาความโดงเทากับ 181.21 ดังตาราง 27 
ตาราง 27 คาสถิติพื้นฐานของตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัย  
 

ตัวแปร N Mean SD. Max Min Skew Kur 
จน.หนาทั้งหมด 266 185.58 63.26 403 52 .81 1.19 
จน.หนาไมรวมภาคผนวก 266 121.45 44.34 310 34 1.30 2.83 
จน.เอกสารภาษาไทย 266 37.94 21.32 118 3 .89 1.24 
-ตํารา/เอกสาร 266 21.88 13.62 91 0 1.30 3.50 
-งานวิจัย 266 11.80 7.37 50 0 1.28 3.10 
-บทความ 266 .38 1.42 15 0 6.00 47.39 
-อื่นๆ 266 3.92 4.22 21 0 1.22 1.09 
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ตาราง 27 (ตอ)  
 

ตัวแปร N Mean SD. Max Min Skew Kur 
จน.เอกสารภาษาอังกฤษ 266 10.72 8.82 50 0 1.43 2.53 
-ตํารา/เอกสาร 266 6.58 5.41 36 0 1.76 5.51 
-งานวิจัย 266 2.79 3.46 17 0 1.40 1.72 
-บทความ 266 .02 .20 3 0 12.93 181.21 
-อื่นๆ 266 1.22 2.06 12 0 2.62 7.98 
 

2. ผลการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานระดบัแหลงขอมลูท่ีใชในการประเมนิ 
 ในตอนนี้เปนการวิเคราะหคาสถติิพื้นฐานระดับแหลงขอมลูที่ใชในการประเมนิหลักสูตร ทั้งนี้
รายงานการวิจัยที่เกี่ยวกบัการประเมนิหลักสูตรจํานวน 266 เลม พบวามกีารใชแหลงขอมลูเพื่อให
ขอมูลเกีย่วกับการประเมนิหลักสูตรจํานวน 958 แหลงขอมูล โดยพบวา แหลงขอมูลในการใหขอมูล
เร่ืองการประเมนิหลักสูตรมากที่สุด คือ ผูสอน (รอยละ 24.84) รองลงมาไดแก ผูเรียน ผูสําเร็จ
การศึกษา นายจาง/ผูสําเร็จการศึกษา (รอยละ 23.17 17.75 และ 12.73 ตามลําดับ) เมื่อพิจารณาถึง
ลักษณะของผูใหขอมลูในการประเมนิหลักสูตรพบวา มากกวาคร่ึงใชกลุมตัวอยางในการประเมนิ
หลักสูตร (รอยละ 52.61) สวนทีเ่หลือไดแก ใชประชากรในการประเมนิหลักสูตร (47.39) ในสวนของ
วิธีการเลือกกลุมตวัอยางพบวา ใชการสุมอยางงายมากที่สุด (รอยละ 13.78) รองลงมาเปนการสุม
แบบแบงชัน้ และการเลือกแบบเจาะจง (รอยละ 9.29 และ 7.20 ตามลําดับ) ทั้งนี้พบวาใชประชากรใน
การศึกษา รอยละ 47.39 และไมระบวิุธกีารไดมาซึ่งตัวอยาง รอยละ 16.39 ดังตาราง 28 

 

ตาราง 28 จํานวนและรอยละของแหลงขอมูลที่ใชในการประเมินหลักสูตร 
 

คุณลักษณะตัวแปร คาตัวแปร จํานวน รอยละ 
แหลงขอมูลในการ ผูสอน (ครู-อาจารย) 238 24.84 
ประเมินหลักสูตร ผูเรียน 222 23.17 
 ผูสําเร็จการศึกษา 170 17.75 
 นายจาง/ผูบังคับบัญชา 122 12.73 
 ผูบริหาร 95 9.92 
 ผูเช่ียวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิที่เก่ียวกับหลักสูตร 52 5.43 
 ผูทรงคุณวุฒิอื่นๆ  40 4.18 
 ผูเก่ียวของกับหลักสูตร  11 1.15 
 กลุมรวม เชน ผูบริหารและอาจารย  8 .83 
 รวม 958 100.00 
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ตาราง 28 (ตอ) 
 

คุณลักษณะตัวแปร คาตัวแปร จํานวน รอยละ 
ลักษณะขอมูล (ระดับผูให ใชกลุมตัวอยางในการประเมิน 504 52.61 
ขอมูล) ใชประชากรในการประเมิน 454 47.39 
 รวม 958 100.00 
วิธีการเลือกกลุมตัวอยาง สุมอยางงาย  132 13.78 
 สุมแบบแบงช้ัน 89 9.29 
 เลือกเจาะจง 69 7.20 
 สุมแบบหลายขั้นตอน 49 5.11 
 สุมแบบแบงกลุม 6 .63 
 สุมแบบเปนระบบ 2 .21 
 ใชประชากรในการประเมิน 454 47.39 
 ไมระบุ 157 16.39 
 รวม 958 100.00 
 

 รายงานการวิจัยที่เกี่ยวกบัการประเมนิหลักสูตรทีน่ํามาประเมนิอภิมานจํานวน 266 เลม 
พบวา จํานวนผูใหขอมลูในการประเมนิหลักสูตรมพีสัิยระหวาง 1-132,260 มีคาเฉล่ียเทากับ 532.30 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 6,065.43 โดยมีฐานนิยมเทากับ 10.00 มธัยฐานเทากบั 50 ในสวนของ
การวัดการแจกแจงของขอมลูพบวามคีาความเบเทากับ 18.57 และคาความโดงเทากับ 366.52 (ทั้งนี้
ผูวิจัยมขีอสังเกตวารายงานการวิจัยทีใ่ชจํานวนผูใหขอมลูจํานวนมากเปนหลักแสนคนนั้นเปนรายงาน
การวิจัยของกรมวิชาการจํานวน 2 ฉบับ ซึ่งทําการเก็บรวบรวมขอมลูกบัผูเรียนทั่วประเทศ จํานวนผูให
ขอมลูจึงมากเปนหลักแสน) เมื่อพจิารณาจํานวนของการตอบกลับของขอมลู พบวามพีสัิยระหวาง 1-
131,848 มีคาเฉล่ียเทากับ 505.05 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากบั 6,024.12 มฐีานนยิมและมัธยฐาน
เทากับ 5 และ 43 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาถึงคาความเบของขอมูลมีคาเทากับ 18.80 และคาความโดง
เทากับ 373.63 นอกจากนีเ้มื่อคํานวณจํานวนของการตอบกลับเปนอัตราสวนรอยละพบวา รอยละของ
การตอบกลับของขอมูลมีพิสัยระหวาง 16.07-100.00 มีคาเฉล่ียเทากับ 90.97 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 14.40 โดยมีฐานนิยมและมัธยฐานเทากันคือ 100 เมื่อพิจารณาคาความเบและคาความโดง
ของขอมูลพบวามีคาเทากับ -1.95 และ 3.76 ตามลําดับ ดังตาราง 29 
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ตาราง 29 คาสถิติพื้นฐานของแหลงขอมูลที่ใชในการประเมิน (n=958) 
 

ตัวแปร N Mean SD. max min Mode Med skew kur 
จํานวนผูใหขอมูล 958 532.30 6,065.43 132,260 1 10.00 50.00 18.57 366.52 
จน.การตอบกลับ 958 505.05 6,024.12 131,848 1 5.00 43.00 18.80 373.63 
รอยละการตอบกลับ 958 90.97 14.40 100.00 16.07 100.00 100.00 -1.95 3.76 
 

 เมื่อจําแนกตามประเภทของแหลงขอมลูพบวา แหลงขอมลูที่มอัีตราการตอบกลับมากที่สุด คือ 
ผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิที่เกีย่วกับหลักสูตร คาเฉล่ียเทากับ 95.70 (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
11.11) รองลงมาคือ ผูบริหาร มีคาเฉล่ียเทากับ 94.76 (10.36) ผูเรียน มีคาเฉล่ียเทากับ 94.49 (9.91) 
ผูเกี่ยวของกบัหลักสูตร มคีาเฉล่ียเทากับ 94.04 (10.46) ผูสอน มีคาเฉล่ียเทากับ 92.55 (12.14) 
ตามลําดับ ดังตาราง 30 
 

ตาราง 30 คาสถิติพื้นฐานของแหลงขอมูลในการประเมินจําแนกตามประเภทของแหลงขอมูล 
 

จํานวนผูใหขอมูล จน.การตอบกลับ รอยละการตอบกลับ แหลงขอมูล N 
Mean SD. Mean SD. Mean SD. 

ผูทรงคุณวุฒิที่เก่ียวกับหลักสูตร 52 13.15 9.43 12.27 8.72 95.70 11.11 
ผูบริหาร 95 93.04 337.90 68.08 176.45 94.76 10.36 
ผูเรียน 222 1,591.41 11,885.88 1551.80 11,806.31 94.49 9.91 
ผูเก่ียวของกับหลักสูตร  11 50.27 107.86 48.45 105.67 94.04 10.46 
ผูสอน (ครู-อาจารย) 238 446.76 3,902.18 415.75 3,881.46 92.55 12.14 
ผูทรงคุณวุฒิอื่นๆ  40 138.25 322.23 126.95 321.79 91.29 18.41 
นายจาง/ผูบังคับบัญชา 122 85.02 88.04 68.80 69.97 85.13 17.47 
กลุมรวม เชน ผูบริหาร+อาจารย  8 587.88 1,351.18 499.13 1,119.86 85.03 24.22 
ผูสําเร็จการศึกษา 170 115.55 124.96 89.92 83.41 84.79 17.73 

รวม 958 532.30 6,065.43 505.05 6,024.12 90.97 14.40 
 
3. ผลการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานระดบัเคร่ืองมือท่ีใชในการประเมิน 
 รายงานการวิจัยที่เกี่ยวกบัการประเมนิหลักสูตรทีน่ํามาประเมนิอภิมานจํานวน 266 เลม มีการ
ใชเคร่ืองมอืที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลูการประเมินจํานวน 1,142 ฉบับ เมื่อจําแนกตามลักษณะการ
สรางเคร่ืองมือพบวา สวนใหญมีการสรางโดยจําแนกตามผูตอบ (เชน ผูเรียน ผูสอน ผูสําเร็จการศึกษา 
เปนตน) รอยละ 88.27 สวนที่เหลือรอยละ 11.73 สรางโดยจําแนกตามเนื้อหาที่ประเมินหลักสูตร (เชน 
จุดมุงหมายของหลักสูตร โครงสรางของหลักสูตร เนื้อหาของหลักสูตร เปนตน) เมื่อพจิารณาถงึ
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ประเภทของเคร่ืองมอืทีใ่ชพบวา มกีารใชแบบสอบถามมากที่สุด (รอยละ 79.42) รองลงมาเปน แบบ
สัมภาษณ และแบบสอบ (รอยละ 10.42 และ 3.94 ตามลําดับ)  
 เมื่อพจิารณาถึงลักษณะของเคร่ืองมอืทีใ่ชในการประเมนิหลักสูตรพบวา มลัีกษณะเปน
แบบสอบถามที่มลัีกษณะเปนมาตรประมาณคาของลิเคิรท (Likert) มากที่สุด (รอยละ 74.78)  
รองลงมาเปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง และแบบสอบถามแบบเติมคํา/เติมคําตอบ (รอยละ 9.02 
และ 5.43 ตามลําดับ) ในสวนของการสรางเคร่ืองมอืที่ใชในการประเมนิพบวา สวนใหญผูประเมนิเปน
ผูสรางเอง (รอยละ 86.87) รองลงมาคือ ผูประเมนิปรับปรุงจากของผูอ่ืน และผูประเมนิใชเคร่ืองมือของ
ผูอ่ืน (รอยละ 12.52 และ .61 ตามลําดับ) ทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึงการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือในการ
ประเมิน พบวา มีการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือในการประเมินหลักสูตรรอยละ 84.24 สวนที่เหลือ 
รอยละ 15.76 พบวาไมมกีารตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอืที่ใชในการประเมนิหลักสูตร 
 เมื่อพจิารณาถึงการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอืทีใ่ชในการประเมนิหลักสูตรในสวนของคา
ความเที่ยง (Reliability) พบวามีการเลือกใชสูตรในการคํานวณคาความเที่ยงแบบครอนบาคแอลฟา
มากที่สุด รอยละ (45.62) รองลงมาเปนสูตรการคํานวณคาความเที่ยงแบบคเูดอร-ริชารดสันที่ 20 และ 
21 (รอยละ 1.40 และ .61 ตามลําดับ) แตทั้งนี้ก็พบวาไมมีการตรวจสอบคาความเที่ยงของเคร่ืองมือ
มากถึงคร่ึงหนึ่งคือรอยละ 50.70 ในสวนของคาความตรง (Validity) พบวา มีการตรวจสอบความตรง
ตามเนื้อหามากที่สุด (รอยละ 75.83) รองลงมาเปนการตรวจสอบความตรงเชิงพินจิ และความตรงตาม
โครงสราง (รอยละ 4.90 และ 1.75 ตามลําดับ) ทั้งนี้พบวารอยละ 17.51 ไมมีการตรวจสอบคุณภาพ
เคร่ืองมือดานความตรง ดังตาราง 31 
 

ตาราง 31 จํานวนและรอยละของเคร่ืองมือที่ใชในการประเมินหลักสูตร 
 

คุณลักษณะตัวแปร คาตัวแปร จํานวน รอยละ 
ลักษณะการสรางเคร่ืองมือ จําแนกตามผูตอบ 1,008 88.27 
 จําแนกตามเนื้อหาที่ประเมิน 134 11.73 
 รวม 1,142 100.00 
ประเภทของเคร่ืองมือ แบบสอบถาม 907 79.42 
 แบบสัมภาษณ 119 10.42 
 แบบสอบ 45 3.94 
 แบบสํารวจ 22 1.93 
 แบบวิเคราะหเอกสาร 18 1.58 
 แบบสังเกต 15 1.31 
 แบบวัดเจตคติ+แบบวัดบุคลิกภาพ 8 .70 
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ตาราง 31 (ตอ) 
 

คุณลักษณะตัวแปร คาตัวแปร จํานวน รอยละ 
ประเภทของเคร่ืองมือ (ตอ) แบบประเมิน 5 .44 
 แบบบันทึก 3 .26 
 รวม 1,142 100.00 
ลักษณะเคร่ืองมือ มาตรประมาณคาแบบลิเคิรท (Likert) 854 74.78 
 แบบสัมภาษณ แบบมีโครงสราง   103 9.02 
 แบบเติมคํา/เติมคําตอบ 62 5.43 
 แบบหลายตัวเลือก/แบบเลือกตอบ 55 4.82 
 แบบผสมผสาน (เชน มาตรประมาณคา+เติมคําตอบ) 23 2.01 
 มาตรประมาณคาแบบออสกูด (Osgood) 18 1.58 
 แบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง 15 1.31 
 มาตรประมาณคาโดยกําหนดเกณฑแบบ Rubric 7 .61 
 ไมระบุลักษณะ 5 .44 
 รวม 1,142 100.00 
การสรางเคร่ืองมือ ผูประเมินสรางเอง 992 86.87 
 ผูประเมินปรับปรุงเคร่ืองมือของผูอื่น 143 12.52 
 ผูประเมินใชเคร่ืองมือของผูอื่น 7 .61 
 รวม 1,142 100.00 
การตรวจสอบคุณภาพ มีการตรวจสอบ 962 84.24 
เคร่ืองมือ ไมมีการตรวจสอบ 180 15.76 
 รวม 1,142 100.00 
ประเภทความเที่ยง แบบครอนบาค แอลฟา (Cronbach Alpha) 521 45.62 
 แบบคูเดอร ริชารดสันที่ 20 (KR20) 16 1.40 
 แบบคูเดอร ริชารดสันที่ 21 (KR21) 7 .61 
 แบบสอบซํ้า (test-retest) 4 .35 
 แบบสอดคลองภายใน  2 .18 
 แบบความแปรปรวนฮอยท (Hoyt) 2 .18 
 แบบสูตรของสกอต (Scott) 1 .09 
 แบบแบงคร่ึงขอสอบ 1 .09 
 ไมระบุวิธีการตรวจสอบ 9 .78 
 ไมมีการตรวจสอบ 579 50.70 
 รวม 1,142 100.00 
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ตาราง 31 (ตอ) 
 

คุณลักษณะตัวแปร คาตัวแปร จํานวน รอยละ 
ประเภทความตรง ความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) 866 75.83 
 ความตรงเชิงพินิจ (Face Validity) 56 4.91 
 ความตรงตามโครงสราง (Construct Validity) 20 1.75 
 ไมมีการตรวจสอบ 200 17.51 
 รวม 1,142 100.00 
 
 รายงานการวิจัยที่เกี่ยวกบัการประเมนิหลักสูตรทีน่ํามาประเมนิอภิมานจํานวน 266 เลม มีการ
ใชเคร่ืองมอืในการประเมนิหลักสูตรจํานวน 1,142 ฉบับ ทั้งนี้จากเคร่ืองมอืทีใ่ชในการประเมนิหลักสูตร
จํานวน 1,142 ฉบับ มกีารรายงานจํานวนขอคําถามที่ใชในการประเมนิหลักสูตรจํานวน 1,067 ฉบับ 
พบวาจาํนวนขอคําถามมพีสัิยระหวาง 1-942 มีคาเฉล่ียเทากับ 88.55 สวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากับ 
130.19 คาความเบเทากับ 3.35 และความโดงเทากับ 12.36 (ทั้งนี้ผูวิจัยตั้งขอสังเกตวามีรายงานการ
วิจัยจํานวน 1 เร่ืองที่มีจํานวนขอคําถาม 942 ขอ โดยทีลั่กษณะขอคําถามจะถามความเหมาะสมของ
ทุกรายวิชาที่เรียนในหลักสูตรจึงทาํใหมขีอคําถามมากถึง 942 ขอ) เมื่อพจิารณาถึงคาความเทีย่งของ
เคร่ืองมือวัดจากจํานวน 1,142 ฉบับซึ่งมีการตรวจสอบและรายงานคาความเที่ยงจํานวน 546 ฉบับ
พบวา มีพิสัยระหวาง .44-1.00 มคีาเฉล่ียเทากบั .89 สวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากับ .09 มีคาความเบ
เทากับ -1.56 และคาความโดงเทากับ 3.33 ในสวนของคาความตรงของเคร่ืองมือวัดจากจํานวน 1,142 
ฉบับซึ่งมกีารตรวจสอบและรายงานคาความตรงจํานวน 35 ฉบับพบวา มีพิสัยระหวาง .83-1.00 มี
คาเฉล่ียเทากับ .97 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .04 มคีาความเบเทากับ -1.87 และคาความโดง
เทากับ 4.11 ในสวนของคาอํานาจจาํแนกพบวามพีสัิยระหวาง .49 ถึง .61 มีคาเฉล่ียเทากับ .53 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .07 และคาความเบเทากับ 1.73  ดังตาราง 32 
 

ตาราง 32 คาสถิติพื้นฐานของจํานวนขอคําถามและคาคุณภาพเคร่ืองมือที่ใชในการประเมิน  
 

ตัวแปร n (ฉบับ) Mean SD. max min skew kur 
จํานวนขอคําถาม 1,067 88.55 130.19 942 1 3.35 12.36 
คาความเที่ยง 546 .89 .09 1.00 .44 -1.56 3.33 
คาความตรง 35 .97 .04 1.00 .83 -1.87 4.11 
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4. ผลการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานระดบัผลการประเมิน 
 

 รายงานการวิจัยที่เกี่ยวกบัการประเมนิหลักสูตรทีน่ํามาประเมินอภิมานจํานวน 266 เลมพบวา 
มีการรายงานผลการประเมินทั้งส้ิน 5,813 ดาน เมื่อพจิารณาตัวแปรองคประกอบการประเมิน เปน
องคประกอบการประเมินดานคุณภาพผูสําเร็จการศกึษา (ตามสภาพจริง) มากที่สุด (รอยละ 14.54) 
รองลงมาคือ องคประกอบการประเมินดานทรัพยากรทีใ่ชในการดําเนินการตามหลักสูตร ดานกิจกรรม
การเรียนการสอน ดานวัตถุประสงคของหลักสูตร และดานการวัดและประเมินผลการเรียน (รอยละ 
14.28 12.92 10.96 และ 9.12 ตามลําดับ) 
 เมื่อพจิารณาถึงแหลงขอมลูของผลการประเมนิหลักสูตรพบวา ผลการประเมนิไดจากแหลง
ผูสอนมากที่สุด (รอยละ 30.62) รองลงมาคือ ผูเรียน ผูสําเร็จการศึกษา (26.22 และ 18.49 ตามลําดับ) 
ในสวนของการทดสอบสมมตฐิานของผลการประเมินหลักสูตรพบวาสวนใหญไมมกีารทดสอบ
สมมตฐิานผลการประเมนิหลักสูตร (รอยละ 89.27) สวนที่เหลือ (รอยละ 10.73) มีการทดสอบผลการ
ประเมินหลักสูตร ทัง้นี้เมื่อพจิารณาถงึสถิตทิี่ใชในการประเมนิหลักสูตรพบวา ใชสถติทิดสอบที (t-test) 
ในการทดสอบสมมตฐิานมากทีสุ่ด (รอยละ 8.22) รองลงมาคือสถิติทดสอบเอฟ (F-test) และสถิติ
ทดสอบซี (Z-test) (รอยละ 1.84 และ .67 ตามลําดับ) นอกจากนีเ้มื่อพจิารณาถึงผลการทดสอบ
สมมตฐิานพบวา ผลการทดสอบสมมตฐิานไมมนีัยสําคญัมากที่สุด รอยละ 4.32 รองลงมาคือ ผลการ
ทดสอบมีนัยสําคัญ <.01 ผลการทดสอบมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และผลการทดสอบมีนัยสําคัญ .01 
(รอยละ 3.03 2.22 และ 1.17 ตามลําดับ) ทั้งนี้พบวาผลการประเมินหลักสูตรรอยละ 89.27 ไมมีการ
ทดสอบสมมตฐิาน ดังตาราง 33 
 

ตาราง 33 จํานวนและรอยละของการวิเคราะหผลการประเมินหลักสูตร 
 

คุณลักษณะตัวแปร คาตัวแปร จํานวน รอยละ 
องคประกอบการประเมิน คุณภาพผูสําเร็จการศึกษา (ตามสภาพจริง) 845 14.54 
หลักสูตร ทรัพยากรที่ใชในการดําเนินการตามหลักสูตร 830 14.28 
 กิจกรรมการเรียนการสอน 751 12.92 
 วัตถุประสงคของหลักสูตร 637 10.96 
 การวัดและประเมินผลการเรียน 530 9.12 
 เนื้อหาวิชาของหลักสูตร 533 9.17 
 โครงสรางของหลักสูตร 355 6.11 
 คุณลักษณะผูสอน/บุคลากร 338 5.81 
 การบริหารหลักสูตร 251 4.32 
 คุณลักษณะผูเรียน 241 4.15 
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ตาราง 33 (ตอ) 
 

คุณลักษณะตัวแปร คาตัวแปร จํานวน รอยละ 
องคประกอบการประเมิน ภาพรวมดานบริบท 138 2.37 
หลักสูตร (ตอ) ภาพรวมดานกระบวนการ 129 2.22 
 ภาพรวมดานปจจัยนําเขา 103 1.77 
 ภาพรวมของการประเมินหลักสูตร 49 .84 
 คุณภาพผูสําเร็จการศึกษา (ตามสภาพคาดหวัง) 45 .77 
 ปญหาในการดําเนินการหลักสูตร 21 .36 
 ดานหลักสูตร 17 .29 
 รวม 5,813 100.00 
แหลงขอมูล ผูสอน (ครู-อาจารย) 1,780 30.62 
 ผูเรียน 1,524 26.22 
 ผูสําเร็จการศึกษา 1,075 18.49 
 กลุมรวม เชน ผูบริหารและอาจารย  491 8.45 
 ผูบริหาร 488 8.39 
 นายจาง/ผูบังคับบัญชา 240 4.13 
 ผูทรงคุณวุฒิอื่นๆ  103 1.77 
 ผูเช่ียวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิที่เก่ียวกับหลักสูตร 79 1.36 
 ผูเก่ียวของกับหลักสูตร  33 .57 
 รวม 5,813 100.00 
การทดสอบสมมติฐาน มี 624 10.73 
 ไมมี 5,189 89.27 
 รวม 5,813 100.00 
สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน สถิติทดสอบท ี(t-test) 478 8.22 
 สถิติทดสอบเอฟ (F-test) 107 1.84 
 สถิติทดสอบซี (Z-test) 39 .67 
 ไมมีการทดสอบสมมติฐาน 5,189 89.27 
 รวม 5,813 100.00 
ผลการทดสอบสมมติฐาน ไมมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 251 4.32 
 มีนัยสําคัญที่ระดับ <.01 176 3.02 
 มีนัยสําคัญที่ระดับ .05 129 2.22 
 มีนัยสําคัญที่ระดับ .01 68 1.17 
 ไมมีการทดสอบสมมติฐาน 5,189 89.27 
 รวม 5,813 100.00 
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 เมื่อพิจารณาถึงผลการประเมินหลักสูตรตามองคประกอบหลักสูตรซึง่มกีารใหคะแนนผลการ
ปะเมินจาก 0-100 คะแนน พบวา คุณภาพการประเมินหลักสูตรโดยรวมมีพิสัยระหวาง 6.46 ถึง 
100.00 มคีาเฉล่ียเทากบั 70.65 สวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากับ 9.68 โดยมคีาความเบเทากบั -.89 
และคาความโดงเทากบั 2.62 โดยมลัีกษณะการแจกแจงของคุณภาพการประเมนิดังภาพประกอบ 5 
เมื่อพจิารณาองคประกอบการประเมินหลักสูตรดานบริบทพบวา องคประกอบหลักสูตรดาน
จุดมุงหมาย โครงสรางและเนื้อหาวิชาหลักสูตร มคีาเฉล่ียสูงสุด (คาเฉล่ียเทากบั 73.98 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 7.66) องคประกอบดานปจจัยนําเขาพบวา องคประกอบหลักสูตรดานคณุลักษณะ
ผูสอน/บุคลากรมคีาเฉล่ียสูงสุด (คาเฉล่ียเทากบั 73.64 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 8.91) 
องคประกอบดานกระบวนการพบวา องคประกอบหลักสูตรดานกจิกรรมการเรียนและการวัดและ
ประเมนิผลมคีาเฉล่ียสูงสุด (คาเฉล่ียเทากับ 74.62 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 4.70) และ
องคประกอบการประเมินดานผลผลิตพบวา องคประกอบดานคณุภาพผูสําเร็จการศกึษาทีค่าดหวัง
ดานพทุธพิสัิยมคีาเฉล่ียสูงสุด (คาเฉล่ียเทากบั 85.22 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากบั 2.93) 
รายละเอียดดังตาราง 34 
ตาราง 34 คาสถิติพื้นฐานของผลการประเมินหลักสูตรจําแนกตามองคประกอบหลักสูตร 
 

องคประกอบหลักสูตร n Mean SD. max min skew kur 
ดานบริบท 
วัตถุประสงคของหลักสูตร 637 73.81 7.81 97.78 6.46 -1.46 9.42 
โครงสรางของหลักสูตร 355 69.29 12.64 93.70 31.94 -1.53 2.52 
เนื้อหาวิชาของหลักสูตร 533 72.63 7.57 96.25 26.54 -.49 2.78 
วัตถุประสงค+โครงสราง+เนื้อหาวิชาหลักสูตร 53 73.98 7.66 90.30 52.60 -.59 .52 
ดานหลักสูตร 17 71.88 7.05 86.60 55.60 -.09 1.27 
ดานปจจัยนําเขา 
ทรัพยากรที่ใชในการดําเนินการตามหลักสูตร 830 64.05 10.81 93.48 9.50 -.57 2.09 
คุณลักษณะผูสอน/บุคลากร 338 73.64 8.91 94.16 17.60 -1.68 8.64 
คุณลักษณะผูเรียน/ผูเขาศึกษา 241 71.65 8.55 95.40 46.20 .05 .22 
ผูเขาศึกษา+ผูสอน+อุปกรณ+ตํารา+สถานที่ 2 64.40 1.67 65.58 63.22 - - 
ดานกระบวนการ 
กิจกรรมการเรียนการสอน 751 70.18 8.67 100.00 40.80 -.29 .35 
การวัดและประเมินผลการเรียน 530 71.72 8.11 100.00 42.00 .02 .85 
กิจกรรมการเรียน+การวัดและประเมินผล 20 74.62 4.70 86.20 67.60 .87 .62 
การบริหารหลักสูตร 251 67.31 8.56 92.56 47.46 .17 .19 
ปญหาในการดําเนินการหลักสูตร 21 51.71 6.05 62.50 37.00 -.54 .58 
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ตาราง 34 (ตอ) 
 

องคประกอบหลักสูตร n Mean SD. max min skew kur 
ดานภาพรวม 
ภาพรวมของการประเมินหลักสูตร 408 72.24 6.93 87.09 49.79 -.51 .31 
ดานผลผลิต 
คุณภาพผูสําเร็จการศึกษาที่คาดหวัง (ภาพรวม) 26 80.45 8.53 91.80 59.00 -.72 .03 
คุณภาพผูสําเร็จการศึกษาที่คาดหวังดานพุทธิพิสัย 7 85.22 2.93 88.80 81.60 .03 -2.02 
คุณภาพผูสําเร็จการศึกษาที่คาดหวังดานจิตพิสัย 10 84.10 7.64 95.80 71.70 -.48 -.20 
คุณภาพผูสําเร็จการศึกษาที่คาดหวังดานทักษะพิสัย 2 81.80 6.22 86.20 77.40 - - 
คุณภาพผูสําเร็จการศึกษาสภาพจริง (ภาพรวม) 354 73.66 9.63 98.00 27.20 -1.32 4.51 
คุณภาพผูสําเร็จการศึกษาสภาพจริงดานพุทธิพิสัย 214 67.28 9.56 92.30 39.98 -.44 -.10 
คุณภาพผูสําเร็จการศึกษาสภาพจริงดานจิตพิสัย 180 75.50 7.00 95.20 52.80 -.59 1.06 
คุณภาพผูสําเร็จการศึกษาสภาพจริงดานทักษะพิสัย 33 71.05 8.06 85.50 47.40 -.56 1.02 

รวม 5,813 70.65 9.68 100.00 6.46 -.89 2.62 
 
   126.00 Extremes    (=<48) 
    37.00         4 .  899 
    72.00         5 .  000111 
    78.00         5 .  2222333 
    86.00         5 .  4444555 
   112.00        5 .  6666677777 
   144.00        5 .  888889999999 
   227.00        6 .  0000000001111111111 
   295.00        6 .  222222222223333333333333 
   366.00        6 .  444444444444455555555555555555 
   439.00        6 .  666666666666666667777777777777777777 
   486.00        6 .  8888888888888888888899999999999999999999 
   542.00        7 .  000000000000000000000001111111111111111111111 
   562.00        7 .  22222222222222222222222233333333333333333333333 
   536.00        7 .  44444444444444444444445555555555555555555555 
   468.00        7 .  666666666666666666667777777777777777777 
   390.00        7 .  88888888888888889999999999999999 
   314.00        8 .  00000000000000011111111111 
   212.00        8 .  222222222233333333 
   124.00        8 .  4444455555 
    80.00         8 .  6666777 
    44.00         8 .  889 
    32.00         9 .  01 
    21.00         9 .  23 
     3.00          9 .  & 
    17.00 Extremes    (>=94) 
หมายเหตุ Stem width: 10.00  Each leaf: 12 case(s) 

ภาพประกอบ 5 แผนภูมิตนใบของผลการประเมินหลักสูตร 
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ตอนท่ี 2 ผลการประเมินอภิมานงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร  
 ผลการประเมินอภิมานงานวิจัยที่เกี่ยวกบัการประเมนิหลักสูตร ผูวิจัยดําเนินการประเมนิ
คุณภาพงานวิจยัทีเ่กี่ยวกบัการประเมนิหลักสูตรประกอบดวย 4 มาตรฐาน 30 เกณฑ ไดแก มาตรฐาน
ดานการใชประโยชน จํานวน 7 เกณฑ มาตรฐานดานความเปนไปได จํานวน 3 เกณฑ มาตรฐานดาน
ความเหมาะสม จํานวน 8 เกณฑ และมาตรฐานดานความถูกตอง จํานวน 12 เกณฑ  
 เมื่อพจิารณาคะแนนการประเมนิคุณภาพงานวิจัยที่เกี่ยวกบัการประเมนิหลักสูตรในแตละเลม 
จากนัน้นํามาจดัเปนระดับคณุภาพ พบวา ในภาพรวมงานวิจัยที่เกีย่วกับการประเมนิหลักสูตรเกือบ
ทั้งหมดมคีณุภาพอยูในระดับพอใช (รอยละ 99.24) เมื่อพิจารณาจําแนกตามแตละมาตรฐานดานการ
ใชประโยชน ดานความเปนไปได ดานความเหมาะสม และดานความถกูตองพบวา งานวิจัยที่เกี่ยวกบั
การประเมินหลักสูตรสวนใหญกม็คีุณภาพในระดับพอใช (รอยละ 77.44, 89.10, 79.70 และ 93.98 
ตามลําดับ) ผลการวิเคราะหแสดงในตาราง 35 
 เมื่อพจิารณาจําแนกตามเกณฑการประเมนิในแตละมาตรฐาน ในสวนของมาตรฐานดานการ
ใชประโยชน พบวา งานวิจัยที่เกี่ยวกับการประเมนิหลักสูตรสวนใหญมคีณุภาพตามเกณฑการประเมนิ
เร่ืองความนาเชื่อถือของผูประเมนิ (U2) อยูในระดับดีมาก (รอยละของจํานวนงานประเมินคือ 57.52) 
งานวิจัยที่เกีย่วกับการประเมนิหลักสูตรสวนใหญมคีุณภาพตามเกณฑการประเมนิเร่ืองการคัดเลือก
และขอบเขตของสารสนเทศ (U3) เร่ืองการระบุคณุคา (U4) เร่ืองความชัดเจนของรายงาน (U5) และ
เร่ืองการรายงานทนัเวลาและการเผยแพร (U6) อยูในระดับพอใช (รอยละของจํานวนงานประเมินคือ 
71.80, 66.92, 93.23 และ 68.05) และงานวิจัยทีเ่กี่ยวกับการประเมนิหลักสูตรสวนใหญมีคุณภาพ
ตามเกณฑการประเมินเร่ืองการระบุผูมีสวนไดเสีย (U1) และเร่ืองผลกระทบของการประเมนิ (U7) อยู
ในระดับไมด ี(รอยละของจํานวนงานประเมินคือ 99.25 และ 65.04) 
 มาตรฐานดานความเหมาะสมพบวา งานวิจัยทีเ่กีย่วกับการประเมนิหลักสูตรสวนใหญมี
คุณภาพตามเกณฑการประเมนิเร่ืองความคงอยูรอดทางการเมือง (F2) อยูในระดับดี (รอยละของ
จํานวนงานประเมนิคือ 89.85) งานวิจัยทีเ่กี่ยวกบัการประเมนิหลักสูตรสวนใหญมีคุณภาพตามเกณฑ
การประเมินเร่ืองกระบวนการปฏิบัต ิ(F1) อยูในระดับพอใช (รอยละของจํานวนงานประเมินคือ 98.12) 
นอกจากนี้งานวิจยัทีเ่กี่ยวกับการประเมนิหลักสูตรสวนใหญมีคุณภาพการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ
การประเมินเร่ืองประสิทธผิลดานตนทนุ (F3) อยูในระดับพอใชและระดับดีใกลเคียงกัน (รอยละ 48.87 
และ 46.99) 
 มาตรฐานดานความเปนไปไดพบวา งานวิจัยทีเ่กีย่วกับการประเมนิหลักสูตรสวนใหญมี
คุณภาพตามเกณฑการประเมนิเร่ืองสิทธมินษุยชนของผูใหขอมลู/ตัวอยาง (P3) และเร่ืองปฏิสัมพันธ
ของบุคคล (P4) อยูในระดบัดีเยี่ยม (รอยละของจาํนวนงานประเมนิคือ 98.87 และ 81.20 ตามลําดับ) 
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ในสวนของเกณฑการประเมินเร่ืองการเปดเผยขอคนพบ (P6) อยูในระดบัดี (รอยละของจํานวนงาน
ประเมินคือ 81.95) งานวิจัยที่เกี่ยวกับการประเมนิหลักสูตรสวนใหญมคีณุภาพตามเกณฑการประเมนิ
เร่ืองการเนนความสําคัญดานการบริการ (P1) เร่ืองการทําความตกลงอยางเปนทางการ (P2) เร่ืองการ
ประเมนิอยางเปนธรรมและสมบรูณ (P5) และเร่ืองความขัดแยงของผลประโยชน (P7) อยูในระดับ
พอใช (รอยละของจาํนวนงานประเมนิคือ 96.99, 92.11, 77.82 และ 61.65 ตามลําดับ) สวนเกณฑ
การประเมินเร่ืองความรับผิดชอบในงบประมาณ (P8) มีคุณภาพไมด ี เนื่องจากรายงานการวิจัยที่
เกี่ยวกบัการประเมนิหลักสูตรไมมกีารรายงานในสวนนี ้
 มาตรฐานดานความถูกตองพบวา งานวิจยัทีเ่กี่ยวกบัการประเมนิหลักสูตรสวนใหญมคีณุภาพ
ตามเกณฑการประเมินเร่ืองสารสนเทศที่มีความเที่ยง (A6) และเร่ืองสารสนเทศที่เปนระบบ (A7)อยูใน
ระดับดีเยี่ยม (รอยละของจาํนวนงานประเมนิคือ 54.51 และ 89.47 ตามลําดับ) ในสวนของเกณฑการ
ประเมินเร่ืองแหลงสารสนเทศที่รับรองได (A4) และเร่ืองสารสนเทศที่มีความตรง (A5) อยูในระดับดี
มาก (รอยละของจาํนวนงานประเมนิคือ 52.26 และ 41.35 ตามลําดับ) งานวิจัยทีเ่กีย่วกับการประเมนิ
หลักสูตรสวนใหญมีคุณภาพตามเกณฑการประเมินเร่ืองการบรรยายวัตถุประสงคและกระบวน การ 
(A3) อยูในระดับด ี (รอยละของจาํนวนงานประเมนิคือ 92.11) ในสวนของเกณฑการประเมนิเร่ืองการ
จัดระบบเอกสารโครงการ(A1) เร่ืองการวิเคราะหบริบท (A2) เร่ืองการวิเคราะหสารสนเทศเชิงปริมาณ 
(A8) เร่ืองบทสรุปที่ถกูตอง (A10) และเร่ืองการรายงานทีย่ตุิธรรม (A11) อยูในระดบัพอใช (รอยละของ
จํานวนงานประเมนิคือ 93.23, 95.86, 59.02, 90.23 และ 97.74 ตามลําดับ) ในสวนของเกณฑการ
ประเมินเร่ืองการวิเคราะหสารสนเทศเชิงคุณภาพ (A9) พบวามีคุณภาพอยูในระดับไมด ี (รอยละของ
จํานวนงานประเมนิคือ 71.05) เกณฑการประเมนิเร่ืองการประเมินอภิมาน (A12) มีคุณภาพไมด ี
เนื่องจากไมมกีารประเมนิอภิมานในรายงานการวิจัยทีเ่กีย่วกับการประเมนิหลักสูตร รายละเอียดดงั
ตาราง 35 
ตาราง 35 จํานวนและรอยละของงานวิจัยที่เก่ียวกับการประเมินหลักสูตรจําแนกตามระดับคุณภาพและมาตรฐานการประเมิน 
 

ระดับคุณภาพ มาตรฐานการประเมิน 
ดีเย่ียม ดีมาก ดี พอใช ไมดี 

ดานการใชประโยชน (Utility) - - 1 (.38) 206 (77.44) 59 (22.18) 
U1 การระบุผูมีสวนไดเสีย - - - 2 (.75) 264 (99.25) 
U2 ความนาเชื่อถือของผูประเมิน - 153 (57.52) 105 (39.47) 8 (3.01) - 
U3 การคัดเลือกและขอบเขตของสารสนเทศ - 11 (4.14) 51 (19.17) 191 (71.80) 13 (4.89) 
U4 การระบุคุณคา 1 (.38) 36 (13.53) 33 (12.41) 178 (66.92) 18 (6.77) 
U5 ความชัดเจนของรายงาน - 2 (.75) 11 (4.14) 248 (93.23) 5 (1.88) 
U6 การรายงานทันเวลาและการเผยแพร - 2 (.75) 82 (30.83) 181 (68.05) 1 (.38) 
U7 ผลกระทบของการประเมิน - - - 93 (34.96) 173 (65.04) 
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ตาราง 35 (ตอ) 
 

ระดับคุณภาพ มาตรฐานการประเมิน 
ดีเย่ียม ดีมาก ดี พอใช ไมดี 

ดานความเปนไปได (Feasibility) - 1 (.38) 27 (10.14) 237 (89.10) 1 (.38) 
F1 กระบวนการปฏิบัติ  - - 2 (.75) 261 (98.12) 3 (1.13) 
F2 ความคงอยูรอดทางการเมือง  - 20 (7.52) 239 (89.85) 7 (2.63) - 
F3 ประสิทธิผลดานตนทุน  1 (.38) 9 (3.38) 125 (46.99) 130 (48.87) 1 (.38) 
ดานความเหมาะสม (Propriety) - - 54 (20.30) 212 (79.70) - 
P1 การเนนความสําคัญดานการบริการ - - - 258 (96.99) 8 (3.01) 
P2 การทําความตกลงอยางเปนทางการ - - - 245 (92.11) 21 (7.89) 
P3 สิทธิมนุษยชนของผูใหขอมูล/ตัวอยาง 263 (98.87) 2 (.75) - - 1 (.38) 
P4 ปฏิสัมพันธของบุคคล 216 (81.20) 49 (18.42) - - 1 (.38) 
P5 การประเมินอยางเปนธรรมและสมบูรณ - - 3 (1.13) 207 (77.82) 56 (21.05) 
P6 การเปดเผยขอคนพบ - 4 (1.50) 218 (81.95) 35 (13.16) 9 (3.38) 
P7 ความขัดแยงของผลประโยชน - 10 (3.76) 92 (34.59) 164 (61.65) - 
P8 ความรับผิดชอบในงบประมาณ - - - - 266 (100) 
ดานความถูกตอง (Accuracy) - - 10 (3.76) 250 (93.98) 6 (2.26) 
A1 การจัดระบบเอกสารโครงการ - - 5 (1.88) 248 (93.23) 13 (4.89) 
A2 การวิเคราะหบริบท - - 3 (1.13) 255 (95.86) 8 (3.01) 
A3 การบรรยายวัตถุประสงคและกระบวนการ - 10 (3.76) 245 (92.11) 10 (3.76) 1 (.38) 
A4 แหลงสารสนเทศท่ีรับรองได 2 (.75) 139 (52.26) 90 (33.83) 31 (11.65) 4 (1.50) 
A5 สารสนเทศท่ีมีความตรง 25 (9.40) 110 (41.35) 91 (34.21) 38 (14.29) 2 (.75) 
A6 สารสนเทศท่ีมีความเท่ียง 145 (54.51) - 3 (1.13) 2 (.75) 116 (43.61) 
A7 สารสนเทศท่ีเปนระบบ 238 (89.47) 8 (3.01) 15 (5.64) 5 (1.88) - 
A8 การวิเคราะหสารสนเทศเชิงปริมาณ - 6 (2.26) 46 (17.29) 157 (59.02) 57 (21.43) 
A9 การวิเคราะหสารสนเทศเชิงคุณภาพ 1 (.38) 2 (.75) 55 (20.68) 19 (7.14) 189 (71.05) 
A10 บทสรุปท่ีถูกตอง - - 10 (3.76) 240 (90.23) 16 (6.02) 
A11 การรายงานท่ียุติธรรม - - - 260 (97.74) 6 (2.26) 
A12 การประเมินอภิมาน  - - - - 266 (100) 

รวมทุกมาตรฐาน - - 1 (.38) 264 (99.24) 1 (.38) 
 

 เมื่อพจิารณาคะแนนการประเมนิคุณภาพงานวิจัยที่เกี่ยวกบัการประเมนิหลักสูตรจํานวน 266 
เลม นําไปเทียบกับเกณฑ (คาเฉล่ียระหวาง 3.50-4.00 มีคุณภาพอยูในระดับดเียี่ยม คาเฉล่ียระหวาง 
2.50-3.49 มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก คาเฉล่ียระหวาง 1.50-2.49 มีคุณภาพอยูในระดับดี คาเฉล่ีย
ระหวาง .50-1.49 มีคุณภาพอยูในระดับพอใช และคาเฉล่ียระหวาง 0-.49 มีคุณภาพอยูในระดับไมด)ี  
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พบวา ในดานรวมทกุมาตรฐานงานวิจยัทีเ่กี่ยวกบัการประเมนิหลักสูตรมคีะแนนการประเมนิมพีสัิย
ระหวาง .73-2.10 มคีาเฉล่ียเทากบั 1.51 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .18 จดัอยูในระดับดี เมื่อ
พจิารณามาตรฐานดานการใชประโยชนพบวามพีสัิยระหวาง .43-2.00 มคีาเฉล่ียเทากบั 1.12 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .26 มคีุณภาพจดัอยูในระดบัพอใช มาตรฐานดานความเปนไปไดมพีสัิย
ระหวาง .67-2.67 มีคาเฉล่ียเทากับ 1.53 สวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากับ .25 มคีุณภาพจดัอยูในระดับ
ดี มาตรฐานดานความเหมาะสมมพีสัิยอยูระหวาง 1.13-2.25 มีคาเฉล่ียเทากับ 1.84 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ .14 มคีุณภาพจดัอยูในระดับดี และมาตรฐานดานความถกูตอง มพีสัิยระหวาง .33-
2.17 มีคาเฉล่ียเทากับ 1.52 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากบั .27 มีคุณภาพจัดอยูในระดับด ี
 เมื่อพจิารณาคณุภาพงานวิจยัทีเ่กี่ยวกบัการประเมนิหลักสูตรในมาตรฐานดานการใช
ประโยชนพบวามคีะแนนการประเมนิอยูในระดบัดีมากในเกณฑการประเมนิเร่ืองความนาเชื่อถือของผู
ประเมิน (U2) แตก็พบวาเกณฑการประเมินเร่ือง การระบุผูมีสวนไดเสีย (U1) และผลกระทบของการ
ประเมิน (U7) มีคุณภาพอยูในระดับไมด ี ในสวนของมาตรฐานการประเมินดานความเปนไปไดพบวา 
เกณฑกาประเมินเร่ืองความคงอยูรอดทางการเมือง (F2) และเร่ืองประสิทธผิลดานตนทนุ (F3) มี
คะแนนการประเมินอยูในระดับดี ในดานมาตรฐานการประเมินดานความเหมาะสมพบวา เกณฑการ
ประเมินเร่ืองสิทธิมนุษยชนของผูใหขอมูล/ตัวอยาง (P3) และเร่ืองปฏิสัมพันธของบุคคล (P4) มีคะแนน
การประเมนิอยูในระดับดเียี่ยม แตก็พบวาเกณฑการประเมนิเร่ืองความรับผิดชอบในงบประมาณ (P8) 
มคีะแนนการประเมนิอยูในระดับไมดี นอกจากนี้ในมาตรฐานการประเมนิดานความถกูตองพบวา 
เกณฑการประเมินเร่ืองสารสนเทศทีเ่ปนระบบ (A7) มคีะแนนการประเมนิอยูในระดบัดีเยี่ยม เกณฑ
การประเมินเร่ืองแหลงสารสนเทศที่รับรองได (A4) อยูในระดับดีมาก แตก็พบวาเกณฑการประเมินเร่ือง
การประเมินอภิมาน (A12) มคีะแนนการประเมนิในระดับไมดี ดังตาราง 36 
 

ตาราง 36 สถิติพื้นฐานคุณภาพงานวิจัยที่เก่ียวกับการประเมินหลักสูตรรวมทุกมาตรฐาน (N=266) 
 

มาตรฐานการประเมิน Mean S.D. Max Min Kur Skew แปลผล 
ดานการใชประโยชน (Utility) 1.12 .26 2.00 .43 .51 .74 พอใช 
U1 การระบุผูมีสวนไดเสีย .01 .09 1 0 130.47 11.47 ไมด ี
U2 ความนาเชื่อถือของผูประเมิน 2.55 .56 3 1 -.56 -.71 ดีมาก 
U3 การคัดเลือกและขอบเขตของสารสนเทศ 1.23 .60 3 0 1.74 1.05 พอใช 
U4 การระบุคุณคา 1.34 .81 4 0 .49 1.03 พอใช 
U5 ความชัดเจนของรายงาน 1.04 .30 3 0 18.77 2.76 พอใช 
U6 การรายงานทันเวลาและการเผยแพร 1.32 .49 3 0 -.48 .87 พอใช 
U7 ผลกระทบของการประเมิน .35 .48 1 0 -1.61 .63 ไมด ี
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ตาราง 36 (ตอ) 
 

มาตรฐานการประเมิน Mean S.D. Max Min Kur Skew แปลผล 
ดานความเปนไปได (Feasibility) 1.53 .25 2.67 .67 1.32 .58 ด ี
F1 กระบวนการปฏิบัติ  1.00 .14 2 0 51.10 -1.39 พอใช 
F2 ความคงอยูรอดทางการเมือง  2.05 .32 3 1 6.65 1.10 ดี 
F3 ประสิทธิผลดานตนทุน  1.55 .59 4 0 .14 .55 ดี 
ดานความเหมาะสม (Propriety) 1.84 .14 2.25 1.13 4.39 -1.31 ด ี
P1 การเนนความสําคัญดานการบริการ .97 .17 1 0 28.84 -5.53 พอใช 
P2 การทําความตกลงอยางเปนทางการ .92 .27 1 0 7.92 -3.14 พอใช 
P3 สิทธิมนุษยชนของผูใหขอมูล/ตัวอยาง 3.98 .26 4 0 211.09 -14.07 ดีเยี่ยม 
P4 ปฏิสัมพันธของบุคคล 3.80 .45 4 0 17.93 -3.20 ดีเยี่ยม 
P5 การประเมินอยางเปนธรรมและสมบูรณ .80 .43 2 0 .38 -1.07 พอใช 
P6 การเปดเผยขอคนพบ 2.82 .50 4 1 4.53 -1.99 ดีมาก 
P7 ความขัดแยงของผลประโยชน 1.42 .57 3 1 -.11 .94 พอใช 
P8 ความรับผิดชอบในงบประมาณ .00 .00 0 0 - - ไมด ี
ดานความถูกตอง (Accuracy) 1.52 .27 2.17 .33 .71 -.46 ด ี
A1 การจัดระบบเอกสารโครงการ .97 .26 2 0 11.69 -1.40 พอใช 
A2 การวิเคราะหบริบท .98 .20 2 0 21.23 -2.00 พอใช 
A3 การบรรยายวัตถุประสงคและกระบวนการ 1.99 .30 3 0 13.82 -1.04 ดี 
A4 แหลงสารสนเทศท่ีรับรองได 2.39 .76 4 0 .21 -.90 ดีมาก 
A5 สารสนเทศท่ีมีความตรง 2.44 .88 4 0 -.44 -.22 ดี 
A6 สารสนเทศท่ีมีความเท่ียง 2.21 1.98 4 0 -1.95 -.21 ดี 
A7 สารสนเทศท่ีเปนระบบ 3.80 .62 4 1 9.08 -3.16 ดีเยี่ยม 
A8 การวิเคราะหสารสนเทศเชิงปริมาณ 1.00 .69 3 0 .30 .41 พอใช 
A9 การวิเคราะหสารสนเทศเชิงคุณภาพ .52 .87 4 0 .33 1.30 พอใช 
A10 บทสรุปท่ีถูกตอง .98 .31 2 0 7.31 -.53 พอใช 
A11 การรายงานท่ียุติธรรม .98 .15 1 0 40.13 -6.47 พอใช 
A12 การประเมินอภิมาน  .00 .00 0 0 - - ไมด ี

รวมทุกมาตรฐาน 1.51 .18 2.10 .73 1.23 -.21 ด ี
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ตอนท่ี 3 ผลการสังเคราะหงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร 
 

 ผลการวิเคราะหขอมลูในตอนนีเ้ปนการสังเคราะหงานวิจยัที่เกี่ยวกับการประเมนิหลักสูตรดวย
วิธีการวิเคราะหอภิมาน โดยผูวิจัยจําแนกการนําเสนอผลการวิเคราะหออกเปน 3 ตอน คือ 3.1 ผลการ
ประมาณคาคุณภาพผลการประเมนิหลักสูตร 3.2 ผลการวิเคราะหอภิมานดวยโมเดลเชงิเสนตรงระดบั
ลดหล่ัน และ 3.3 ผลการวิเคราะหเพื่อตรวจสอบความตรงของโมเดลเชิงสาเหตุของคาคุณภาพผลการ
ประเมินหลักสูตร รายละเอียดของผลการวิเคราะหขอมลูนาํเสนอเรียงตามลําดับดังนี้  
 

3.1 ผลการประมาณคาคุณภาพผลการประเมนิหลกัสตูร 
 ผูวิจัยประมาณคาคุณภาพผลการประเมินหลักสูตร ทั้งนี้คาสถิติพื้นฐานของคาคุณภาพผลการ
ประเมินหลักสูตรจํานวน 266 คา พบวามีพิสัยระหวาง -29.6004 ถึง 20.2830 มคีาเฉล่ียเทากับ .0005 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 6.9309 โดยมีคาความเบเทากับ -.6432 และคาความโดงเทากับ 
1.9139 จากการที่คาเฉล่ียคาคุณภาพผลการประเมินหลักสูตรเปนบวกแสดงวาผลการประเมินของ
นักวิจัยอยูในระดับดี รายละเอียดและลักษณะการแจกแจงของคาคณุภาพผลการประเมนิหลักสูตร 
ปรากฏดังภาพประกอบ 6 และตารางที่ 37 ตามลําดับ ดังนี้ 
 
Frequency    Stem &  Leaf 
     8.00 Extremes    (=<-17) 
     1.00        -1 .  6 
      .00         -1 . 
     5.00        -1 .  22233 
     3.00        -1 .  000 
     6.00        -0 .  889999 
    18.00       -0 .  666666666666777777 
    26.00       -0 .  44444444444444445555555555 
    26.00       -0 .  22222222222233333333333333 
    32.00       -0 .  00000000000000000000111111111111 
    39.00        0 .  000000000000000000000111111111111111111 
    28.00        0 .  2222222222222222333333333333 
    25.00        0 .  4444444444444444455555555 
    26.00        0 .  66666666666666777777777777 
    11.00        0 .  88899999999 
     4.00         1 .  0111 
     3.00         1 .  333 
     3.00         1 .  445 
     2.00 Extremes    (>=18) 
หมายเหต ุ Stem width: 10.00 และ Each leaf: 1 case 

ภาพประกอบ 6 ลักษณะการแจกแจงของคาคุณภาพผลการประเมินหลักสูตร 
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ตาราง 37 สถิติพื้นฐานของคาคุณภาพผลการประเมินหลักสูตร 
 

N Mean S.D. Max Min Skew Kur 
266 .0005 6.9309 20.2830 -29.6004 -.6432 1.9139 

 

3.2 ผลการวิเคราะหอภิมานดวยโมเดลเชิงเสนตรงระดบัลดหลั่น 
 การวิเคราะหขอมูลเพื่อวิเคราะหอภิมานดวยโมเดลเชิงเสนตรงระดับลดหล่ัน (Hierarchical 
Linear Model : HLM) ผูวิจัยแบงขอมลูเปน 2 ระดับ คอื ระดับที่ 1 ระดับคาคุณภาพผลการประเมิน
หลักสูตร (n = 266) จํานวน 5 ตัวแปร คือ ตัวแปรความเปนมหาวิทยาลัยดั้งเดมิ (Old_univ) ตัวแปร
การประเมินหลังการใชหลักสูตร (After) ตัวแปรบทบาทการประเมินแบบสรุปรวม (Summativ) ตัวแปร
ปที่ทําวิจยัเสร็จ (Year) และตัวแปรคาคุณภาพผลการประเมนิหลักสูตร (Quali) และระดับที่ 2 ระดับ
แนวคิดการประเมินหลักสูตร (n = 4) มจีํานวน 3 ตัวแปร คือ ตัวแปรคาเฉล่ียการประเมนิหลังการใช
หลักสูตร (Mean_after) ตัวแปรคาเฉล่ียบทบาทการประเมินแบบสรุปรวม (Mean_Summativ) และตัว
แปรคาเฉล่ียคณุภาพผลการประเมนิหลักสูตร (Mean_quali) ผลการทดสอบความแปรปรวนภายใน
และความแปรปรวนระหวางเลมงานประเมนิของคาคณุภาพผลการประเมนิหลักสูตรวามีคาแตกตาง
จากศูนยอยางมนียัสําคัญทางสถิตหิรือไม  
 การวิเคราะหดวยโมเดลเชิงเสนตรงระดับลดหล่ันเพื่อศึกษาความผันแปรของอิทธิพลสุม 
(Random Effect) จากโมเดลศนูย (Null Model) ในตอนแรกเมื่อใชตัวแปรคณุภาพผลการประเมนิ
หลักสูตรเปนตัวแปรตาม โมเดลของการวิเคราะหดังนี ้
 Within-unit Model 
  Qualiij  = β0j + Rij 

 Between-unit Model 
  β0j  = γ00 + U0j 

 ผลการวิเคราะหเพื่อตรวจสอบความแปรปรวนของคาคุณภาพผลการประเมินหลักสูตรหรือ
โมเดลศูนย (Null Model) พบวา คาคุณภาพผลการประเมนิหลักสูตรมคีวามแปรปรวนทั้งในระดบัคา
คุณภาพผลการประเมนิและในระดับแนวคิดการประเมินหลักสูตรอยางมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 
เมื่อพจิารณาจากผลการทดสอบความแปรปรวนอยางสุม (U0) ของคาเฉล่ียคุณภาพผลการประเมิน
หลักสูตรพบวามีคาแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญ โดยมีคาไค-สแควรเทากับ 16.75047 เมือ่
พจิารณาคาความสัมพนัธภายในชั้น (Intra Class Correlation) แสดงใหเห็นวา รอยละ 5.907 ของ
ความแปรปรวนในคาคุณภาพผลการประเมินหลักสูตรเปนความแปรปรวนระหวางกลุมแนวคดิการ
ประเมนิหลักสูตร สวนทีเ่หลือรอยละ 94.093 เปนความแปรปรวนระหวางคาคณุภาพผลการประเมนิ
หลักสูตรภายในกลุมแนวคดิการประเมินหลักสูตร รายละเอียดดังตาราง 38 
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ตาราง 38 ผลการทดสอบความแปรปรวนของคาคุณภาพผลการประเมินหลักสูตร (โมเดลศูนย) 
 

Random Effect คาคุณภาพผลการ
ประเมินหลักสูตร Between Unit 

Variance (U) 
Within Unit 

Variance (R) 
Total Observe 

Variance 
df χ2 p Intra Class 

Corr. 
Quali intercept, b0 2.88162 45.90065 48.78227 3 16.75047 .001 .059 
 

 จากการวิเคราะหโมเดลศูนย (Null Model) พบวาคาไค-สแควรมนีัยสําคัญทางสถิติ ผูวิจัยจึง
นําตัวแปรระดับคาคณุภาพผลการประเมนิหลักสูตรจํานวน 3 ตัวแปร คือ ตัวแปรความเปน
มหาวิทยาลัยดัง้เดิม (Old_univ) ตัวแปรบทบาทการประเมินแบบสรุปรวม (Summativ) และตัวแปร
การประเมินหลังการใชหลักสูตร (After) เขารวมในการวิเคราะห หรือเรียกวาการวิเคราะหโมเดลอยาง
งาย (Simple Model) โดยโมเดลของการวิเคราะหมีดังนี ้
 Within-unit Model 
  Qualiij  = β0j+ β1j(Old_univ)+ β2j(Summativ)+ β3j(After)+Rij 

 Between-unit Model 
  β0j  = γ00 + U0j 

  β1j  = γ10 + U1j 

  β2j  = γ20 + U2j 

  β3j  = γ30 + U3j 

 ผลการวิเคราะห โดยเมื่อพิจารณาอิทธิพลคงที ่ (Fixed Effect) พบวา คาขนาดอิทธิพล (หรือ
คา Intercept (B0)) มคีาเทากบั -.340 เมื่อทําการทดสอบความมีนัยสําคัญทางสถิตดิวยสถติทิดสอบท ี
ซึ่งมีคาเทากับ -.398 พบวาไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ (p = .717) แสดงวาคาขนาดอิทธิพลนั้นมีคา
แตกตางจากศูนยอยางไมมนีัยสําคญัทางสถติิ  
 นอกจากนี้ยังพบวาตัวแปรปรับ (Moderator Variable) ที่สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
คาขนาดอิทธิพลของขอมูลในระดับที่ 1 (ระดบัคาคณุภาพผลการประเมนิหลักสูตร) ไดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 มีจํานวน 2 ตัวแปร ไดแก ตัวแปรความเปนมหาวิทยาลัยดั้งเดิม 
(Old_univ) และตัวแปรการประเมินหลังการใชหลักสูตร (After) (t = -3.695 และ 2.595 ตามลําดับ) 
ทั้งนี้จากผลการวิเคราะหดังกลาวแสดงใหเหน็วา งานวิจัยทีเ่กี่ยวกบัการประเมนิหลักสูตรที่ผลิตจาก
มหาวิทยาลัยดัง้เดิมจะใหคาคณุภาพผลการประเมนิหลักสูตรต่ํากวางานวิจัยที่เกี่ยวกบัการประเมนิ
หลักสูตรที่ผลิตจากมหาวิทยาลัยใหม และงานประเมนิที่ทาํการประเมนิหลังการใชหลักสูตรจะทําใหคา
คุณภาพผลการประเมนิหลักสูตรสูงกวางานประเมนิที่ทําการประเมนิระหวางการใชหลักสูตร 
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 ในสวนของคาอิทธิพลสุม (Random Effect) พบวา ตัวแปรพยากรณทั้ง 3 ตัวสามารถอธิบาย
ความแปรปรวนทีเ่กิดข้ึนจากการวิเคราะหโมเดลศูนยไดอยางมนีัยสําคญัทางสถติิที่ระดบั .05 (คาไค-
สแควรมคีาเทากบั 8.91854 p = .030) รายละเอียดดังตาราง 39 
 

ตาราง 39 ผลการวิเคราะหโมเดลอยางงาย (Simple Model) ของตัวแปรระดับคาคุณภาพผลการประเมินหลักสูตร 
 

Fixed Effect คาคุณภาพผลการ
ประเมินหลักสูตร Coefficient Intercept t p 

Intercept, B0 -.340 -.398 .717 
Old_univ -3.021 -3.695** .000 
Summativ -3.773 -1.840 .066 
After 3.912 2.595* .010 

Random Effect คาคุณภาพผลการ
ประเมินหลักสูตร Between Unit 

Variance (U) 
Within Unit 

Variance (R) 
Total Observe 

Variance 
df χ2 p 

Quali intercept, B0 1.54896 42.92383 44.47279 3 8.91854 .030 
 

 จากโมเดลวิเคราะหอยางงาย (Simple Model) พบวาคาขนาดอิทธพิลของขอมลูในระดบัที่ 1 
ระดับคาคุณภาพผลการประเมนิหลักสูตรมคีวามแปรปรวนอยางมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 (คา
ไค-สแควรเทากบั 8.91854) ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลตอไปในระดับที ่2 ระดับแนวคดิการประเมินหลักสูตร
ดวยโมเดลสมมตฐิาน (Hypothetical Model) โดยโมเดลของการวิเคราะหมีดังนี ้
 Within-unit Model 
  Qualiij  = β0j+β1j(Old_univ)+β2j(Summativ)+ β3j(After)+ Rij 

 Between-unit Model 
  β0j  = γ00+ γ01(Mean_after) + U0j 

  β1j  = γ10+ γ11(Mean_after) + U1j 

  β2j  = γ20+ γ21(Mean_after) + U2j 

  β3j  = γ30+ γ31(Mean_after) + U3j 

 เมื่อใชคาเฉล่ียคุณภาพผลการประเมนิหลักสูตรในระดับแนวคิดการประเมินเปนตัวแปรตาม 
จากการพจิารณาอิทธพิลคงที่ (Fixed Effect) พบวา คาขนาดอิทธิพล (หรือคา Intercept) มีคาเทากับ 
-.107 ผลการทดสอบความมนีัยสําคญัทางสถติิดวยสถติทิดสอบที มคีาเทากบั -.170 ไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p = .881) แสดงวาคาขนาดอิทธพิลนั้นมคีาแตกตางจากศูนยอยางไมมนีัยสําคญัทางสถติ ิ
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และเมื่อพจิารณาอิทธพิลสุม (Random Effect) พบวา คาคุณภาพผลการประเมนิหลักสูตรมคีวาม 
แปรปรวนแตกตางจากศูนยอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(คาไค-สแควรมีคาเทากับ 1.97954 p = >.500) 
 เมื่อใชสัมประสิทธิก์ารถดถอยของความเปนมหาวิทยาลัยดั้งเดิมเปนตัวแปรตาม ผลการ
วิเคราะหพบวา คาขนาดอิทธพิลแตกตางจากศูนยอยางมนีัยสําคัญทางสถิต ิ  (t = -3.999  p = .000) 
นอกจากนี้ยังพบวาตัวแปรระดับแนวคดิการประเมิน คอื ตัวแปรคาเฉล่ียการประเมนิหลังการใช 
หลักสูตร (Mean_after) มีอิทธิพลตอคาขนาดอิทธิพลอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(t = 1.408 p = .160) 
 เมื่อใชสัมประสิทธิก์ารถดถอยของบทบาทการประเมนิแบบสรุปรวมเปนตัวแปรตาม ผลการ
วิเคราะหพบวา คาขนาดอิทธพิลแตกตางจากศนูยอยางไมมนีัยสําคัญทางสถิติ (t = -.687 p = .493) 
นอกจากนี้ยังพบวาตัวแปรระดับแนวคดิการประเมิน คอื ตัวแปรคาเฉล่ียการประเมนิหลังการใช
หลักสูตร (Mean_after) มอิีทธพิลตอคาขนาดอิทธพิลอยางมนีัยสําคญัทางสถิติ (t = 2.507 p = .013)  
 เมื่อใชสัมประสิทธิก์ารถดถอยของการประเมนิหลังการใชหลักสูตรเปนตัวแปรตาม ผลการ
วิเคราะหพบวา คาขนาดอิทธพิลแตกตางจากศูนยอยางไมมนีัยสําคัญทางสถิต ิ (t = 1.221 p = .224) 
นอกจากนี้ยงัพบวาตัวแปรระดับแนวคดิการประเมิน คอื ตัวแปรคาเฉล่ียการประเมนิหลังการใช
หลักสูตร (Mean_after) มีอิทธิพลตอคาขนาดอิทธิพลอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ (t = -1.252  
p = .212) รายละเอียดของผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏดังตาราง 40 
 

ตาราง 40 ผลการวิเคราะหโมเดลสมมติฐาน (Hypothetical Model) ของตัวแปรระดับคาแนวคิดการประเมินหลักสูตร 
 

Fixed Effect คาเฉลี่ยคุณภาพผลการ
ประเมินหลักสูตร Coefficient Intercept t p 

Intercept, G00 -.107 -.171 .881 
Mean_after, G01 9.415 1.666 .228 
Intercept, G10 -3.409 -3.999** .000 
Mean_after, G11 11.389 1.408 .160 
Intercept, G20 -1.549 -.687 .493 
Mean_after, G21 49.246 2.507* .013 
Intercept, G30 2.121 1.221 .224 
Mean_after, G31 -18.795 -1.252 .212 

Random Effect คาเฉลี่ยคุณภาพผลการ
ประเมินหลักสูตร Between Unit 

Variance (U) 
Within Unit 

Variance (R) 
Total Observe 

Variance 
df χ2 p 

Quali intercept, B0 .51610 42.11208 42.62818 2 1.97954  >.500 



 145 

3.3 ผลการวิเคราะหเพื่อตรวจสอบความตรงของโมเดลเชงิสาเหตขุองคาคุณภาพผลการ
ประเมินหลักสูตร 
 การวิเคราะหในตอนนี้เปนการวิเคราะหเพื่อตรวจสอบความตรงของโมเดลเชิงสาเหตุของคา
คุณภาพผลการประเมนิหลักสูตร ซึ่งผูวิจยัไดพฒันาโมเดลความสัมพนัธเชิงสาเหตุของคาคณุภาพผล
การประเมินหลักสูตร โดยไดคัดเลือกตัวแปรที่สามารถอธบิายความแปรปรวนของคาคณุภาพผลการ
ประเมนิหลักสูตรไดอยางมนีัยสําคญั ประกอบการพิจารณาผลการวิเคราะหสหสัมพันธระหวางตัวแปร 
ดังตาราง 41 ซึ่งพบวามจีํานวน 5 ตัวแปรที่มีความสัมพันธเชิงสาเหตุตอกัน ไดแก ตัวแปรดมัมคีวาม
เปนมหาวิทยาลัยดั้งเดมิ (Old_univ) ตัวแปรปที่ทํางานประเมินเสร็จ (Year) ตัวแปรดัมมีบทบาทการ
ประเมินแบบสรุปรวม (Summativ) และตัวแปรดัมมกีารประเมนิหลังการใชหลักสูตร (After) และตัว
แปรคาคุณภาพผลการประเมนิหลักสูตร (Quali) 
 

 โมเดลความสัมพนัธเชงิสาเหตุของคาคุณภาพผลการประเมนิหลักสูตรตามภาพประกอบ 7 
ประกอบดวยตัวแปรที่มคีวามสัมพนัธเชิงสาเหตุกับคาคุณภาพผลการประเมนิหลักสูตร (Quali) 
จํานวน 4 ตัวแปร ไดแก ตัวแปรดัมมคีวามเปนมหาวิทยาลัยดั้งเดิม (Old_univ) ตัวแปรปที่ทํางาน
ประเมินเสร็จ (Year) ตัวแปรดัมมีบทบาทการประเมนิแบบสรุปรวม (Summativ) และตัวแปรดัมมีการ
ประเมนิหลังการใชหลักสูตร (After) โดยตัวแปรปที่ทําวิจัยเสร็จสงผลตอตัวแปรบทบาทการประเมนิ
แบบสรุปรวม และตัวแปรบทบาทการประเมนิแบบสรุปรวมสงผลตอตัวแปรการประเมนิหลังการใช
หลักสูตร โดยงานวิจัยทีเ่กีย่วกับการประเมนิหลักสูตรในปใหมๆ  จะทําการประเมินหลักสูตรแบบสรุป
รวม และเปนการประเมนิหลังการใชหลักสูตร  
 



 1 

 
ตาราง 41 เมทริกซสหสัมพันธของตัวแปรคุณลักษณะงานประเมินหลักสูตรกับคาระดับคุณภาพการประเมินหลักสูตร (N=266) 
 

ตัวแปรคุณลักษณะงานประเมิน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1.มหาวิทยาลัยดั้งเดิม 1.000               
2.ปท่ีทํางานประเมินเสร็จ -.385** 1.000              
3.งานประเมินระดับ ป.โท .198** -.072 1.000             
4.สาขาผลิต “การศึกษา” .110 -.124* .606** 1.000            
5.ระดับประเมิน “ท้ัง ลส.” -.200** .423** -.198** .407** 1.000           
6.บทบาทประเมิน “สรุปรวม” -.095 .212** -.099 .100 .173** 1.000          
7.แนวคิด “ตัดสินใจ” -.151* .432** .255** .192** .348** .151* 1.000         
8.มุงประเมิน “ระบบ ลส.” -.235** .303** -.042 .239** .386** .490** .372** 1.000        
9.เวลาประเมิน “หลังใช ลส.” -.158* .231** -.045 .215** .316** .566** .294** .841** 1.000       
10.กําหนดตัวบงช้ี -.078 .204** .230** -.058 .181** .038 .272** .067 .067 1.000      
11.จํานวนแหลงขอมูล .048 .218** .098 .079 .345** .106 .353** .285** .244** .337** 1.000     
12.อัตราการตอบกลับ -.013 -.114 .213** -.146* -.128* -.157* .081 -.095 -.120 .119 .060 1.000    
13.จํานวนเครื่องมือ -.050 .335** .138* .235** .459** .195** .477** .372** .347** .228** .646** .009 1.000   
14.คะแนนการประเมิน” .129 .182** .274** -.070 .058 -.023 .288** -.029 -.008 .336** .449** .130* .342** 1.000  
15.คุณภาพผลการประเมิน ลส. -.252** .331** -.072 .152* .167** .018 .216** .145* .186** .069 .090 -.072 .188** .048 1.000 

Mean .500 38.045 .774 .571 .782 .940 .658 .838 .872 .252 4.293 90.927 3.602 45.391 .0005 
S.D. .501 7.691 .419 .496 .414 .238 .475 .369 .335 .435 2.355 11.550 1.509 5.410 6.931 

**p < .01, * p < .05 
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 ผลการวิเคราะหความตรงของโมเดลความสัมพนัธเชิงสาเหตุกับคาคุณภาพผลการประเมนิ
หลักสูตร พบวา โมเดลมคีวามสอดคลองกลมกลืนกบัขอมลูเชงิประจกัษ เนื่องจากคาไค-สแควร
แตกตางจากศูนยอยางไมมนีัยสําคญัทางสถติิ (χ2 = 6.820, p = .077) แสดงวายอมรับสมมตฐิานวา
โมเดลมคีวามสอดคลองกับขอมลูเชงิประจกัษ ทั้งนี้เมื่อพจิารณาคาสถิติอ่ืนๆ พบวา คาดชันีวัดระดบั
ความกลมกลืน (GFI) เทากับ .990 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก (AGFI) เทากับ .949 และ
คาดัชนีรากของกําลังสองเฉล่ียของเศษเหลือมาตรฐาน (SRMR) เทากบั .043 สําหรับ นอกจากนีย้ัง
พบวาตัวแปรทั้งหมดในโมเดลสามารถรวมกนัอธิบายคาความแปรปรวนของคาคุณภาพผลการ
ประเมินหลักสูตรไดรอยละ 14  
 เมื่อพจิารณาอิทธพิลทางตรงและทางออมที่สงผลตอคาคณุภาพผลการประเมนิหลักสูตร 
(Quali) ตามตาราง 42 พบวา ตัวแปรคาคุณภาพผลการประเมนิหลักสูตรไดรับอิทธพิลทางตรงจากตัว
แปรปที่ทําการวิจัยเสร็จ (Year) ตัวแปรการประเมนิหลังการใชหลักสูตร (After) เปนบวกอยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิั้งหมด มคีาอิทธิพลเทากับ .269 และ .194 ตามลําดับ แสดงวา งานวิจัยที่ทําในป
ใหมๆ  และการประเมนิหลักสูตรหลังการใชหลักสูตรแลวจะมผีลทําใหคาคุณภาพผลการประเมนิ
หลักสูตรมคีาสูงข้ึน และพบวาตัวแปรบทบาทการประเมินแบบสรุปรวม (Summativ) และตัวแปรความ
เปนมหาวิทยาลัยดั้งเดมิ (Old_univ) สงผลทางลบตอคาคุณภาพผลการประเมนิหลักสูตรอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ มคีาอิทธพิลเทากับ -.162 และ -.133 ตามลําดับ แสดงวา งานวิจัยที่เกีย่วกับการ
ประเมินหลักสูตรทีย่ึดบทบาทการประเมนิแบบสรุปรวม และผลิตจากมหาวิทยาลัยดั้งเดิมจะทาํใหคา
คุณภาพผลการประเมนิหลักสูตรมคีาต่ํา 
 เมื่อพจิารณาอิทธพิลทางออมที่สงผลตอตัวแปรคาคณุภาพผลการประเมนิหลักสูตร (Quali) 
พบวา ตัวแปรบทบาทการประเมินแบบสรุปรวม (Summativ) สงผลทางออมตอคาคุณภาพผลการ
ประเมินหลักสูตร ผานทางตัวแปรการประเมินหลังการใชหลักสูตร (After) มีคาอิทธิพลทางออม
เทากับ .110 และตัวแปรปที่ทําวิจัยเสร็จ (Year) สงผลทางออมตอคาคุณภาพผลการประเมนิหลักสูตร 
ผานทางตัวแปรบทบาทการประเมนิแบบสรุปรวม (Summativ) มีคาอิทธิพลทางออมเทากับ -.011 
 อิทธิพลรวมตอตัวแปรคาคุณภาพผลการประเมินหลักสูตร (Quali) พบวา ตัวแปรปที่ทําวิจยั
เสร็จ (Year) ตัวแปรการประเมนิหลังการใชหลักสูตร (After) ใหคาอิทธพิลรวมตอตัวแปรคาคณุภาพผล
การประเมนิหลักสูตรอยางมนีัยสําคญัทางสถิติเปนทางบวก มคีาอิทธพิลรวมเทากับ .258 และ .194 
ตามลําดับ และพบวาตัวแปรความเปนมหาวิทยาลัยดั้งเดมิ (Old_univ) สงผลทางลบตอคาคณุภาพผล
การประเมนิหลักสูตรอยางมนีัยสําคญั มคีาอิทธพิลรวมเทากับ -.133 สวนตัวแปรบทบาทการประเมนิ
แบบสรุปรวม (Summativ) สงผลทางลบตอคาคุณภาพผลการประเมนิหลักสูตรอยางไมมนีัยสําคญั มี
คาอิทธพิลรวมเทากบั -.052 รายละเอียดปรากฏดังภาพประกอบ 7 และตาราง 42 
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ภาพประกอบ 7 โมเดลเชิงสาเหตุของคาคุณภาพผลการประเมินหลักสูตร 
 

ตาราง 42 ผลการวิเคราะหแยกคาสหสัมพันธระหวางตัวแปร และคาสถิติการวิเคราะหในโมเดลความสัมพันธเชิง
สาเหตุของคาคุณภาพผลการประเมินหลักสูตร 
 

                 ตัวแปรผล Quali Summativ AFter 
ตัวแปรเหตุ TE IE DE TE IE DE TE IE DE 

คาอิทธิพล -.133* - -.133* - - - - - - 
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน .061 - .061 - - - - - - 

Old_univ 

คา t -2.167 - -2.167 - - - - - - 
คาอิทธิพล .258** -.011** .269** .212** - .212** .120* .120* - 

ความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน .062 .013 .063 .060 - .060 .036 .036 - 
Year 

คา t 4.199 -.853 4.300 3.518 - 3.518 3.355 3.355 - 
คาอิทธิพล -.052 .110** -.162* - - - .566* - .566* 

ความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน .059 .040 .070 - - - .051 - .051 
Summativ 

คา t -.879 2.741 -2.316 - - - 11.134 - 11.134 
คาอิทธิพล .194** - .194** - - - - - - 

ความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน .069 - .069 - - - - - - 
After 

คา t 2.828 - 2.828 - - - - - - 
คาสถิติ χ2 = 6.820     df = 3     p = .077     GFI = .990     AGFI = .949    Standardized RMR = .043 
สมการโครงสรางตัวแปร     Quali          Summativ          After 
R Square                           .141              .045               .320 
หมายเหต ุ TE = ผลรวมอิทธิพล IE = อิทธิพลทางออม DE = อิทธิพลทางตรง   
  * p < .05 ** p < .01 

Quali 

Old_univ 

Year 

Summativ 

After 

.21 

.27 

-.13 

-.16 
.57 

.19 
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ตอนท่ี 4 ผลการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการประเมินหลักสูตร 
 ผลการวิเคราะหในตอนที่ 4 เปนการนําเสนอผลการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการ
ประเมินหลักสูตร โดยจําแนกออกเปน 4 ตอน ไดแก 4.1 จํานวนงานวิจัยทีเ่กีย่วกับการประเมนิ
หลักสูตรจําแนกตามรูปแบบการประเมิน 4.2 ผลการสังเคราะหข้ันตอนการประเมินหลักสูตรและ
แนวทางการประเมินหลักสูตร 4.3 ผลการพัฒนารูปแบบการประเมนิหลักสูตร และ 4.4 ผลการ
ตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการประเมินหลักสูตร โดยมีรายละเอียดในแตละตอนดังตอไปนี ้
 

4.1 จํานวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรจําแนกตามรูปแบบการประเมิน 
 ผูวิจัยนํางานวิจัยที่เกี่ยวกับการประเมนิหลักสูตรที่ผานการประเมินคณุภาพตามเกณฑการ
ประเมินอภิมาน 4 มาตรฐาน 30 เกณฑ ไดรายงานการวิจัยทีเ่กี่ยวกบัการประเมนิหลักสูตรที่ผานการ
ประเมินอภิมานจํานวน 36 เลม สามารถจําแนกตามรูปแบบการประเมินหลักสูตร ตามเกณฑ 3 เกณฑ 
คือ แนวคิดการประเมนิ ระดับการศกึษาของหลักสูตรที่ทําการประเมิน และสาขาวิชาของเนื้อหา
หลักสูตรทีป่ระเมนิ ไดรูปแบบการประเมินหลักสูตรจํานวน 12 รูปแบบ ดังตาราง 43 
 

ตาราง 43 จํานวนงานวิจัยที่เก่ียวกับการประเมินหลักสูตรจําแนกตามรูปแบบการประเมินหลักสูตร 
 

รปู 
แบบ 

แนวคิดการประเมิน
หลักสูตร 

ระดับการศึกษาของ
หลักสูตรที่ประเมิน 

สาขาวิชาของหลักสูตร 
ที่ประเมิน 

จํานวนงานวิจัยที่
เกี่ยวกับการ

ประเมินหลักสูตร 
1 เนนวัตถุประสงค การศึกษาขั้นพื้นฐาน - 1 (2.78) 
2 เนนวัตถุประสงค อุดมศึกษา สังคมศาสตร - 
3 เนนวัตถุประสงค อุดมศึกษา วิทยาศาสตร - 
4 เนนการตัดสินคุณคา การศึกษาขั้นพื้นฐาน - - 
5 เนนการตัดสินคุณคา อุดมศึกษา สังคมศาสตร - 
6 เนนการตัดสินคุณคา อุดมศึกษา วิทยาศาสตร - 
7 เนนการตัดสินใจ การศึกษาขั้นพื้นฐาน - 8 (22.22) 
8 เนนการตัดสินใจ อุดมศึกษา สังคมศาสตร 11 (30.56) 
9 เนนการตัดสินใจ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร 11 (30.56) 
10 เนนผสมผสานแนวคิด การศึกษาขั้นพื้นฐาน - 2 (5.55) 
11 เนนผสมผสานแนวคิด อุดมศึกษา สังคมศาสตร 1 (2.78) 
12 เนนผสมผสานแนวคิด อุดมศึกษา วิทยาศาสตร 2 (5.55) 

รวม 36 (100) 
หมายเหต ุตัวเลขในวงเล็บคือรอยละ 
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 จากตาราง 43 พบวา รูปแบบการประเมินหลักสูตรจากรายงานการประเมินหลักสูตรจํานวน 
36 เลม เมื่อจําแนกตามเกณฑ 3 เกณฑดังกลาว ไดรูปแบบการประเมนิหลักสูตรจํานวน 7 รูปแบบ โดย 
รูปแบบที่ 8 (แนวคิดเนนการตัดสินใจเปนหลัก ระดับอุดมศึกษา สาขาสังคมศาสตร) และรูปแบบที่ 9 
(แนวคิดเนนการตัดสินใจเปนหลัก ระดับอุดมศกึษา สาขาวิทยาศาสตร) มจีํานวนมากที่สุด (11 เลม) 
คิดเปนรอยละ 30.56 เทากัน รองลงมาคือ รูปแบบที่ 7 (แนวคิดเนนการตัดสินใจเปนหลัก ระดบั
การศึกษาข้ันพืน้ฐาน) จํานวน 8 เลม คิดเปนรอยละ 22.22  
 สวนรูปแบบที่ 2 (แนวคิดเนนวัตถุประสงคเปนหลัก ระดบัอุดมศึกษา สาขาวิชาสังคมศาสตร) 
รูปแบบที่ 3 (แนวคิดเนนวัตถุประสงคเปนหลัก ระดบัอุดมศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร) รูปแบบที่ 4 
(แนวคิดเนนเกณฑ/มาตรฐานเปนหลัก ระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน) รูปแบบที ่ 5 (แนวคดิเนนเกณฑ/
มาตรฐานเปนหลัก ระดบัอุดมศกึษา สาขาสังคมศาสตร) และรูปแบบที่ 6 (แนวคิดเนนเกณฑ/
มาตรฐานเปนหลัก ระดับอุดมศึกษา สาขาวิทยาศาสตร) ไมมีจํานวนงานวิจัยทีเ่กีย่วกับการประเมนิ
หลักสูตรเลย 
 ทั้งนี้เมื่อจําแนกจํานวนงานวิจยัทีเ่กี่ยวกบัการประเมนิหลักสูตรตามแนวคิดการประเมนิพบวา 
เปนงานวิจัยที่เกี่ยวกบัการประเมนิหลักสูตรทีเ่นนแนวคิดการตัดสินใจเปนหลักมากที่สุด (รอยละ 
83.33) รองลงมาเปนงานวิจัยที่เกี่ยวกบัการประเมนิหลักสูตรที่เปนการผสมผสานแนวคิด และเนน
วัตถุประสงคเปนหลัก (รอยละ 13.88 และ 2.78 ตามลําดับ) ดังตาราง 44 
 

ตาราง 44 จํานวนงานวิจัยที่เก่ียวกับการประเมินหลักสูตรจําแนกตามแนวคิดการประเมินหลักสูตร 
 

แนวคิดการประเมินหลักสูตร รูปแบบการประเมินที่ จํานวนงานวิจัยที่เกี่ยวกับการ
ประเมินหลักสูตร 

1. เนนวัตถุประสงคเปนหลัก 1 - 3 1 (2.78) 
2. เนนเกณฑ/มาตรฐานเปนหลัก 4 - 6 - 
3. เนนการตัดสินใจเปนหลัก 7 - 9 30 (83.33) 
4. ผสมผสานแนวคิด 10 – 12 5 (13.88) 

รวม 36 (100) 
หมายเหต ุตัวเลขในวงเล็บคือรอยละ 
 

4.2 ผลการสังเคราะหขั้นตอนการประเมินหลักสูตรและแนวทางการประเมินหลักสูตร 
 ผูวิจัยไดสังเคราะหสรุปสาระสําคัญในการประเมนิหลักสูตร ดานการเตรียมการกอนการ
ประเมินหลักสูตร ดานการดําเนินการประเมนิหลักสูตรและดานการรายงานผลการประเมนิหลักสูตร 
จากแหลงขอมูล 2 สวน คือ แหลงขอมลูจากการศึกษาเอกสารเกีย่วกับการประเมนิหลักสูตร และ
แหลงขอมูลจากผลการประเมินอภิมานงานวิจัยที่เกี่ยวกับการประเมนิหลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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 4.2.1 สาระสําคัญในการประเมินหลักสูตรท่ีไดจากการสงัเคราะหเอกสารการประเมนิ
หลักสตูร 
 ผูวิจัยดําเนินการสังเคราะหเพื่อสรุปสาระสําคญัในการประเมนิหลักสูตรจากเอกสารที่เกีย่วกับ
การประเมินหลักสูตร ผลปรากฏดังตาราง 45 
ตาราง 45 ผลการสังเคราะหขั้นตอน กิจกรรม และแนวทางการประเมินหลักสูตรที่ไดจากเอกสารเก่ียวกับการ
ประเมินหลักสูตร 
 

ข้ันตอนการ
ประเมิน 

กิจกรรมการ
ประเมิน 

รายละเอียด/แนวทางการปฏิบัติในการประเมิน 

การศึกษา
รายละเอียด
กอนการ
ประเมิน 

ศึกษารายละเอียด
เก่ียวกับหลักสูตรที่
ประเมิน 

ผูประเมินศึกษารายละเอียดเก่ียวกับหลักสูตรที่ตองการประเมินอยางละเอียด ซ่ึง
เพื่อใหเกิดความเขาใจเก่ียวกับหลักสูตรที่ประเมินอยางถองแท โดยมีขั้นตอน คือ 
1) สืบคนหลักสูตรที่ตองการประเมิน 
2) ศึกษาสาระของหลักสูตรที่จะประเมินอยางละเอียด ในประเด็นเก่ียวกับวัตถุประสงค
หลักสูตร โครงสรางหลักสูตร เนื้อหาหลักสูตร ทรัพยากรที่ใชในการดําเนินการตาม
หลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนในหลักสูตร ผลผลิตหลักสูตร เปนตน 

 ศึกษาแนวคิด
เก่ียวกับการ
ประเมินหลักสูตร
และงานประเมิน 

ผูประเมินศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการประเมินหลักสูตรจากเอกสารทีเ่ก่ียวกับการประเมิน
หลักสูตรและงานประเมินหลักสูตรที่ทําเสร็จแลวเพื่อเปนแนวทางในการออกแบบการ
ประเมินหลักสูตร โดยแบงการศึกษาออกเปน 2 สวน คือ การศึกษาเอกสารเก่ียวกับ
แนวคิดการประเมิน และการศึกษางานประเมินหลักสูตร โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

 หลักสูตร 1 การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร  
1) กําหนดวัตถุประสงคของการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการประเมินหลักสูตร และ
กําหนดประเภทของเอกสารที่จะทําการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการประเมินหลักสูตร 
2) สืบคนและจัดหาเอกสารเก่ียวกับแนวคิดการประเมินหลักสูตร 
3) ศึกษาเอกสารและทําการจดบันทึกสาระสําคัญเก่ียวกับแนวคิดการประเมินหลักสูตร 
โดยทําการสังเคราะหเนื้อหาสาระหรือทฤษฎีที่เก่ียวกับการประเมินหลักสูตร 
2 การศึกษางานประเมินหลักสูตร  
1) กําหนดวัตถุประสงคของการศึกษางานประเมินหลักสูตร 
2) สืบคนและจัดหางานประเมินหลักสูตร 
3) ศึกษาและจดบันทึกสาระสําคัญเก่ียวกับงานประเมินหลักสูตร โดยจดบันทึก
ออกเปน 7 ประเด็นที่สําคัญ ไดแก (1) ปญหาการประเมินและวัตถุประสงคการประเมิน 
(2) เหตุผลที่ทําการประเมินและความเปนมาของการประเมิน (3) ทฤษฎีหรือกรอบ
แนวคิดในการประเมิน (4) เคร่ืองมือที่ใชในการประเมิน (5) วิธีดําเนินการประเมิน  
(6) ผลการประเมิน และ (7) ขอเสนอแนะในการประเมิน 
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ตาราง 45 (ตอ) 
 

ข้ันตอนการ
ประเมิน 

กิจกรรมการ
ประเมิน 

รายละเอียด/แนวทางการปฏิบัติในการประเมิน 

การศึกษา
รายละเอียด
กอนการ
ประเมิน 
(ตอ) 

เจรจาตกลงเพื่อ
ระบุเหตุผลการ
ประเมินหลักสูตร 

กอนการประเมินหลักสูตร ผูประเมินจะตองระบุเหตุผลการประเมินหลักสูตร โดยมี
ขั้นตอน คือ 
1) วิเคราะหเหตุผลที่ตองมีการประเมินหลักสูตร 
2) พิจารณาเหตุผลที่ตองการใหมีการประเมินหลักสูตร และจัดลําดับความสําคัญเพื่อ
นําไปใชในการเขียน/ระบุความเปนมาและความสําคัญของการประเมินหลักสูตร  
เหตุผลในการประเมินหลักสูตรโดยทั่วไป ไดแก ประเมินหลักสูตรเพื่อทราบ
ประสิทธิภาพของหลักสูตรตองการหลักฐานที่เปนขอมูลเชิงประจักษเก่ียวกับผลการ
ประเมินหลักสูตรเพื่อนําไปใชตัดสินใจวาควรดําเนินการตอ หรือปรับปรุงหลักสูตร  

 กําหนดคําถาม
การประเมิน
หลักสูตร 

ผูประเมินตองกําหนดคําถามการประเมินหลักสูตรหรือปญหาในการประเมินหลักสูตร 
โดยกําหนดในประเด็นเก่ียวกับ “ประเมินอะไร” และ “ประเมินอยางไร” โดยศึกษา
แนวคิดการประเมินหลักสูตร รายละเอียดของหลักสูตรที่ประเมิน และงานประเมิน
หลักสูตร (โดยเฉพาะในประเด็นปญหาในการประเมินและวัตถุประสงคการประเมิน) 
การวิเคราะหถึงเหตุผลของการประเมินแลวจึงกําหนดคําถามหรือปญหาในการประเมิน
หลักสูตร ซ่ึงอาจเขียนในลักษณะปญหาเดียว หรือเขียนเปนปญหาหลักและปญหา
ยอยๆ ก็ได 

การระบุผู
ตองการ
ทราบผลการ
ประเมิน 

กําหนดผูตองการ
ทราบผลการ
ประเมิน 

ผูประเมินจะตองระบุผูตองการทราบผลการประเมินหลักสูตร โดยพิจารณาถึงบุคคลที่
เก่ียวของกับหลักสูตรทั้งหมด และระบุผูตองการทราบผลการประเมินหลักสูตร ไดแก 
ผูบริหาร ผูสอน ผูพัฒนาหลักสูตร ผูเรียน ฝายวิชาการของสถาบัน เจาหนาที่อื่นๆ ใน
หลักสูตร ผูปกครอง 

การกําหนด
วัตถุประสงค
การประเมิน 

กําหนด
วัตถุประสงคการ
ประเมิน  

ผูประเมินตองกําหนดวัตถุประสงคของการประเมินหลักสูตรใหชัดเจนวาจะประเมิน
หลักสูตรในองคประกอบใด และตองกําหนดวาตองการนําขอมูลหรือผลการประเมิน
หลักสูตรไปใชทําอะไร โดยผูประเมินเชิญผูเก่ียวของกับหลักสูตรทั้งหมดมาประชุมเพื่อ
รวมกันกําหนดวัตถุประสงคของการประเมิน โดยวัตถุประสงคตองมีความชัดเจนวาจะ
ประเมินในองคประกอบใด และตองสอดคลองสัมพันธกับปญหาในการประเมิน
หลักสูตร 
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ตาราง 45 (ตอ) 
 

ข้ันตอนการ
ประเมิน 

กิจกรรมการ
ประเมิน 

รายละเอียด/แนวทางการปฏิบัติในการประเมิน 

การ
ออกแบบ
การประเมิน 

ออกแบบการ
ประเมิน 

ผูประเมินออกแบบการประเมินหลักสูตร โดยเชิญผูเก่ียวของกับหลักสูตรทั้งหมด และผู
ตองการทราบผลการประเมินหลักสูตรมาประชุมรวมกันเพื่อออกแบบการประเมิน โดย
ทําการออกแบบการประเมินในมิติดานขอบเขตการประเมิน 

 กําหนดบทบาท
การประเมิน 

บทบาทการประเมินแบงเปน 2 บทบาท คือ  
- การประเมินสรุปรวม เปนการประเมินเพื่อการประมวลผลโดยสรุปรวมทั้งในดาน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหลักสูตร 
- การประเมินความกาวหนา เปนการประเมินที่มุงเนนการตรวจสอบจุดเดน จุดดอยใน
สวนประกอบของหลักสูตรเพื่อใชเปนขอมูลสําหรับการแกไขปรับปรุง  

 กําหนดส่ิงที่มุง
ประเมิน 

ส่ิงที่มุงประเมินหลักสูตรสามารถแบงเปน 4 ประการ คือ การประเมินเอกสารหลักสูตร 
การประเมินการใชหลักสูตร การประเมินสัมฤทธิผลหลักสูตร และการประเมินระบบ
หลักสูตร  

 กําหนดระดับการ
ประเมิน 

การประเมินหลักสูตรแบงเปน 2 ระดับ คือ  
- ระดับการประเมินทั้งหลักสูตร เปนการประเมินทั้งระบบ ซ่ึงตองประเมินทุก
องคประกอบของหลักสูตรเพื่อสรุปผล 
- ระดับการประเมินเปนรายวิชา เปนการประเมินหลักสูตรในสวนของรายวิชาที่จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตร 

 กําหนดชวงเวลา
การประเมิน 

การประเมินหลักสูตรควรมีการประเมินเปนระยะเพื่อลดขอบกพรองหรือขอผิดพลาดที่
อาจจะเกิดกับหลักสูตร โดยระยะเวลาในการประเมินสามารถจําแนกเปน 3 ระยะ คือ 
การประเมินกอนนําหลักสูตรไปใช การประเมินระหวางการใชหลักสูตร และการ
ประเมินหลังการใชหลักสูตร 

การกําหนด
ตัวบงช้ีการ
ประเมิน 

กําหนดตัวบงช้ีการ
ประเมิน 

ผูประเมินกําหนดองคประกอบในการประเมินและกําหนดตัวบงช้ีในการประเมินที่
สะทอนคุณภาพหรือความสําเร็จของการดําเนินงานในหลักสูตรในองคประกอบการ
ประเมินดานตางๆ จากนั้นจึงพิจารณาคัดเลือกตัวบงช้ีการประเมินที่มีความสําคัญใน
แตละองคประกอบ การพิจารณาคัดเลือกตัวบงช้ีการประเมินหลักสูตรจําเปนตองมีการ
อภิปรายรวมกันระหวางผูประเมินและผูเก่ียวของในหลักสูตร 
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ตาราง 45 (ตอ) 
 

ข้ันตอนการ
ประเมิน 

กิจกรรมการ
ประเมิน 

รายละเอียด/แนวทางการปฏิบัติในการประเมิน 

การกําหนด
กลุมผูให
ขอมูล 

กําหนดกลุมผูให
ขอมูล 

ผูประเมินตองกําหนดกลุมผูใหขอมูล โดยแหลงขอมูลที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ประกอบดวย 2 แหลง คือ แหลงขอมูลจากเอกสารซ่ึงเปน รายงานและขอมูลตางๆ ที่มี
การเก็บรวบรวมไวแลว และแหลงขอมูลจากบุคคลที่เก่ียวของในหลักสูตร อาทิ ผูสอน 
ผูบริหาร ผูเรียน ผูปกครอง เปนตน โดยมีขั้นตอนในการคัดเลือกกลุมผูใหขอมูลคือ 
1) พิจารณาเลือกประเภทของแหลงขอมูล และพิจารณาเลือกบุคคลที่จะใหขอมูล 
2) พิจารณาวาแหลงขอมูลจากบุคคลที่จะใชในการเก็บรวบรวมขอมูล จะศึกษาจาก
ประชากรหรือกลุมตัวอยาง ทั้งนี้ผูประเมินอาจใชขอมูลจากประชากรทั้งหมดหรือศึกษา
จากกลุมตัวอยางก็ได 

การกําหนด
เคร่ืองมือใน
การประเมิน 

กําหนดเคร่ืองมือ
ในการประเมิน
และตรวจสอบ
คุณภาพเคร่ืองมือ 

ผูประเมินจะตองพิจารณาเลือกใชเคร่ืองมือในการประเมินอยางหลากหลาย ทั้งนี้ความ
หลากหลายของเคร่ืองมือที่ใชจะขึน้อยูกับวัตถุประสงคของการประเมินและลักษณะ
ขอมูลที่ตองการ โดยเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลมีหลายประเภท เชน
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ แบบสังเกต แบบสอบ แบบสํารวจ เปนตน  
เม่ือผูประเมินเลือกเคร่ืองมือที่ใชในการประเมินเรียบรอยแลว ตองดําเนินการสรางและ
พัฒนาเคร่ืองมือ ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือกอนนําไปใชจริง โดยมีขั้นตอนคือ 
1) กําหนดวัตถุประสงคของการสราง/พัฒนาเคร่ืองมือ 
2) กําหนดส่ิงที่ตองการประเมิน 
3) กําหนดลักษณะเคร่ืองมือ (ลักษณะคําถามและการตอบ) 
4) ทําการรางขอคําถาม 
5) ทําการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือดานความตรง (Validity) 
6) ทดลองใช (Tryout) เคร่ืองมือเพื่อตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) (ตลอดจนคา
ความยาก และคาอํานาจจําแนก) 
7) ปรับปรุงและนําไปใชจริง 

การเก็บ
รวบรวมและ
วิเคราะห
ขอมูล 

เก็บรวบรวมและ
วิเคราะหขอมูล 

ผูประเมินดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ซ่ึงอาจดําเนินการดวยตนเองหรือใหมีผูชวยใน
การเก็บรวบรวมขอมูลก็ได เม่ือรวบรวมขอมูลเสร็จเรียบรอยแลวตองจัดระบบขอมูล
และวิเคราะหขอมูล สําหรับขอมูลเชิงปริมาณใชสถิติวิเคราะห อาทิ การแจกแจงความถ่ี 
คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รอยละ การทดสอบความมีนัยสําคัญทางสถิติ (สถิติ
ทดสอบท ีสถิติทดสอบเอฟ) เปนตน สวนขอมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะหโดยใชวิธีวิเคราะห
เนื้อหา (Content Analysis) 
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ตาราง 45 (ตอ) 
ข้ันตอนการ
ประเมิน 

กิจกรรมการ
ประเมิน 

รายละเอียด/แนวทางการปฏิบัติในการประเมิน 

การรายงาน
ผลการ
ประเมิน 
 

รายงานผลการ
ประเมิน 

ผูประเมินตองจัดทํารายงานผลการวิเคราะหขอมูล โดยมีประเด็นการนําเสนอที่สําคัญ 
4 ประเด็น ไดแก วัตถุประสงคการประเมิน วิธีการประเมิน ผลการประเมิน และ
ขอเสนอแนะในการประเมิน  
การนําเสนอผลการประเมินอาจจําแนกเปนเปน 2 สวน คือ นําเสนอผลการวิเคราะห
ขอมูลเก่ียวกับลักษณะของผูใหขอมูล และนําเสนอผลการประเมินเพื่อตอบคําถามการ
ประเมิน 

 

 4.2.2 สาระสาํคัญในการประเมนิหลกัสตูรท่ีไดจากการสังเคราะหผลการประเมินหลักสตูร 
 ผูวิจัยดําเนินการสังเคราะหเพื่อสรุปสาระสําคญัในการประเมนิหลักสูตรจากงานวิจัยที่ผาน
เกณฑการคัดเลือกที่ผูวิจัยกําหนดข้ึน มาวิเคราะหจํานวนและรอยละของกจิกรรมที่ดําเนินการในการ
ประเมินหลักสูตรจาํแนกตามแนวคิดการประเมนิหลักสูตรและจําแนกตามรูปแบบการประเมิน
หลักสูตร ผลปรากฏวาเมื่อพิจารณาในสวนของการศึกษารายละเอียด/รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับส่ิงที่ตอง
ประเมินพบวา กอนการประเมนิหลักสูตรผูประเมนิมกีารศึกษารายละเอียดเกี่ยวกบัหลักสูตรที่ประเมนิ 
แนวคิดเกี่ยวกับการประเมนิ งานวิจัยที่เกี่ยวกบัการประเมนิหลักสูตร โดยงานวิจัยทีเ่กีย่วกับการ
ประเมนิหลักสูตรทั้งหมดมกีารระบุเหตุผลของการประเมินหลักสูตร แตมเีพยีงรอยละ 27.77 ที่มีการ
ประเมินความตองการจําเปนกอนการประเมนิหลักสูตร และยังพบวางานวิจยัทีเ่กี่ยวกบัการประเมนิ
หลักสูตรสวนมากมกีารกําหนดคําถามการประเมนิ 
 เมื่อพจิารณาถึงการระบุผูตองการทราบผลการประเมินหลักสูตร พบวา มีการระบุผูตองการ
ทราบผลการประเมนิหลักสูตร โดยผูตองการทราบผลการประเมนิหลักสูตรเรียงตามลําดับไดแก 
ผูบริหาร ผูสอน ผูที่เกี่ยวของในหลักสูตร ผูพฒันาหลักสูตร ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา ตามลําดับ 
ในสวนของการกําหนดวัตถุประสงคการประเมนิหลักสูตรพบวา งานวิจัยทีเ่กีย่วกับการประเมนิ
หลักสูตรทั้งหมดมกีารกําหนดวัตถุประสงคการประเมินหลักสูตร โดยมวัีตถุประสงคของการประเมนิ
หลักสูตรที่พบมากที่สุดไดแก เพื่อเปนขอมลูปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร เพื่อเปนขอมูลปรับปรุง/
พฒันาการสอน เพื่อเปนแนวทางการประเมินหลักสูตรอ่ืน เปนตน 
 ดานการออกแบบการประเมินพบวา เปนการประเมินทั้งระบบหลักสูตรมากกวาประเมินเปน
รายวิชา โดยบทบาทการประเมนิเนนการประเมนิเพื่อสรุปรวม ทั้งนี้งานวิจยัทีเ่กี่ยวกบัการประเมนิ
หลักสูตรมุงประเมนิระบบหลักสูตรมากกวาประเมนิการใชหลักสูตร โดยชวงเวลาในการประเมนิสวน
ใหญเปนการประเมนิหลังการใชหลักสูตร เมื่อพจิารณาถึงองคประกอบในการประเมนิพบวามกีาร
ประเมินในทุกองคประกอบเรียงตามลําดับไดแก วัตถปุระสงคหลักสูตร ทรัพยากรทีใ่ชดําเนนิการใน
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หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน เนื้อหาหลักสูตร การวัดและประเมนิผล คุณภาพผูสําเร็จ
การศึกษา โครงสรางหลักสูตร การบริหารหลักสูตร คุณลักษณะผูเรียนกอนและ/หรือระหวางเรียนใน
หลักสูตร และคุณลักษณะผูสอน ตามลําดับ นอกจากนีย้ังพบวางานวิจัยทีเ่กีย่วกับการประเมนิ
หลักสูตรรอยละ 41.66 มีการกําหนดตัวบงชี้การประเมินหลักสูตร  
 เมื่อพจิารณากลุมผูใหขอมลูในการประเมนิหลักสูตรพบวา สวนใหญเก็บรวบรวมขอมลูจาก
ผูเรียนและผูสอนมากที่สุด รองลงมาคือผูสําเร็จการศกึษา นายจาง ผูบริหาร ตามลําดับ โดยสอบถาม
ขอมูลจากกลุมตวัอยาง ในสวนของเคร่ืองมอืที่ใชในการประเมนิหลักสูตรพบวา ใชแบบสอบถามมาก
ที่สุด รองลงมาคือแบบสัมภาษณ แบบสังเกต ตามลําดบั ในกระบวนการสรางและพัฒนาเคร่ืองมือมี
การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอืดานความตรงและความเที่ยง นอกจากนีเ้มื่อพจิารณาถึงการเก็บ
รวบรวมและวิเคราะหขอมลูพบวางานวิจัยทีเ่กีย่วกับการประเมนิหลักสูตรทั้งหมดมกีารใชสถิติบรรยาย 
และบางสวนมีการใชสถิติอางอิงในการวิเคราะหขอมูล ในสวนของการรายงานผลการประเมินพบวา 
งานวิจัยทั้งหมดมกีารรายงานผลการประเมนิหลักสูตรครบถวนทกุหวัขอที่สําคญั รายละเอียดปรากฏ
ดังตาราง 46 และ 47 ตามลําดับ 
ตาราง 46 จํานวนและรอยละของสารสนเทศในการประเมินหลักสูตรที่ไดจากการประเมินอภิมาน จําแนกตาม
แนวคิดการประเมินหลักสูตร  
 

แนวคิดการประเมินที*่ ข้ันตอนการ
ประเมินหลักสูตร 

แนวทางการปฏิบัติ 
จากการประเมินอภิมาน 1 (n=1) 3 (n=30) 4 (n=5) รวม (n=36) 

1. การศึกษา  1.1 มีการศึกษารายละเอียดเก่ียวกับ ลส. ที่ประเมิน 1 (100) 29 (96.67) 5 (100) 35 (97.22) 
รายละเอียด/ 1.2 มีการศึกษาเก่ียวกับแนวคิดการประเมินหลักสูตร 1 (100) 30 (100) 5(100) 36 (100) 
รวบรวมขอมูล 1.3 มีการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวกับการประเมิน ลส. 1 (100) 30 (100) 5 (100) 36 (100) 
เก่ียวกับส่ิงที่ 1.4 มีการระบุเหตุผลการประเมิน 1 (100) 30 (100) 5 (100) 36 (100) 
ประเมิน 1.5 มีการประเมินความตองการจําเปน 0 (0) 10 (33.33) 0 (0) 10 (27.77) 
 1.6 วิธีการประเมินความตองการจําเปน… 
 - สัมภาษณผูเก่ียวของในหลักสูตร 0 (0) 9 (30.00) 0 (0) 9 (25.00) 
 - สัมมนาผูเก่ียวของในหลักสูตร 0 (0) 1 (3.33) 0 (0) 1 (2.77) 
 1.7 มีการกําหนดคําถามการประเมิน 1 (100) 15 (50.00) 5 (100) 21 (58.33) 
 1.8 ลักษณะการกําหนดคําถามการประเมิน… 
 - ระบุในความเปนมาฯ 0 (0) 8 (26.67) 2 (40.00) 10 (27.77) 
 - ระบุแยกเปนหัวขอ 1 (100) 7 (23.33) 3 (60.00) 11 (30.55) 
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ตาราง 46 (ตอ) 
แนวคิดการประเมินที*่ ข้ันตอนการ

ประเมินหลักสูตร 
แนวทางการปฏิบัติ 

จากการประเมินอภิมาน 1 (n=1) 3 (n=30) 4 (n=5) รวม (n=36) 
2. การระบุผู 2.1 มีการระบุผูตองการทราบผลการประเมินหลักสูตร 0 (0) 15 (50.00) 5 (100) 20 (55.55) 
ตองการทราบผล 2.2 ผูตองการทราบผลการประเมินหลักสูตร 
การประเมิน - ผูบริหาร 0 (0) 9 (30.00) 3 (60.00) 12 (33.33) 
หลักสูตร - ผูสอน 0 (0) 10 (33.33) 1 (20.00) 11 (30.55) 
 - ผูพัฒนาหลักสูตร 0 (0) 2 (6.67) 1 (20.00) 3 (8.33) 
 - ผูเก่ียวของในหลักสูตร 0 (0) 4 (13.33) 2 (40.00) 6 (16.67) 
 - ผูเรียน 0 (0) 3 (10.00) 0 (0) 3 (8.33) 
 - ฝายวิชาการ 0 (0) 3 (10.00) 0 (0) 3 (8.33) 
3. การกําหนด 3.1 มีการกําหนดวัตถุประสงคการประเมินหลักสูตร 1 (100) 30 (100) 5 (100) 36 (100) 
วัตถุประสงค 3.2 จุดมุงหมายการประเมิน... 
การประเมิน - เพื่อเปนขอมูลปรับปรุง/พัฒนา ลส. 1 (100) 29 (96.67) 5 (100) 35 (97.22) 
 - เพื่อเปนขอมูลปรับ ปรุง/พัฒนาการสอน 0 (0) 21 (70.00) 2 (40.00) 6 (16.67) 
 - เพื่อเปนแนวทางการประเมิน ลส. อื่น 0 (0) 6 (20.00) 0 (0) 6 (16.67) 
 - เพื่อเปนการประกันคุณภาพการศึกษา 0 (0) 5 (16.67) 0 (0) 5 (13.89) 
 - เพื่อทราบขอดี/ขอบกพรองของ ลส. 0 (0) 2 (6.67) 0 (0) 2 (6.67) 
 - เพื่อทราบคุณภาพ/ของผูสําเร็จการศึกษา 0 (0) 0 (0) 1 (20.00) 1 (2.77) 
4. การออกแบบ 4.1 ระดับการประเมินทั้งหลักสูตร 0 (0) 29 (96.67) 1 (20.00) 30 (83.33) 
การประเมิน 4.2 ระดับการประเมินเปนรายวิชา 1 (100) 1 (3.33) 4 (80.00) 6 (16.67) 
 4.3 บทบาทประเมินเพื่อสรุปรวม 1 (100) 27 (90.00) 3 (60.00) 31 (86.11) 
 4.4 บทบาทประเมินเพื่อความกาวหนา 0 (0) 3 (10.00) 2 (40.00) 5 (13.89) 
 4.5 มุงประเมินระบบหลักสูตร 0 (0) 26 (86.67) 1 (20.00) 27 (75.00) 
 4.6 มุงประเมินการใชหลักสูตร 1 (100) 4 (13.33) 4 (80.00) 9 (25.00) 
 4.7 ประเมินกอนนําหลักสูตรไปใช 0 (0) 1 (3.33) 0 (0) 1 (2.77) 
 4.8 ประเมินระหวางนําหลักสูตรไปใช 1 (100) 2 (6.67) 4 (80.00) 7 (19.44) 
 4.9 ประเมินหลังการใชหลักสูตร 0 (0) 27 (90.00) 1 (20.00) 28 (77.77) 
 4.10 องคประกอบการประเมินดาน... 
 - ดานบริบทหลักสูตร 1 (100) 30 (100) 5 (100) 36 (100) 
      - วัตถุประสงคหลักสูตร 1 (100) 30 (100) 5 (100) 36 (100) 
      - โครงสรางหลักสูตร 0 (0) 30 (100) 2 (40.00) 32 (88.88) 
      - เนื้อหาหลักสูตร 1 (100) 29 (96.67) 4 (80.00) 34 (94.44) 
      - นโยบาย แผน ปรัชญา ปณิธานหลักสูตร 0 (0) 4 (13.33) 0 (0) 4 (11.11) 
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ตาราง 46 (ตอ) 
 

แนวคิดการประเมินที*่ ข้ันตอนการ
ประเมินหลักสูตร 

แนวทางการปฏิบัติ 
จากการประเมินอภิมาน 1 (n=1) 3 (n=30) 4 (n=5) รวม (n=36) 

4. การออกแบบ - ดานปจจัยสนับสนุนหลักสูตร 0 (0) 30 (100) 5 (100) 35 (97.22) 
การประเมิน (ตอ)      - ทรัพยากรที่ใชดําเนินการในหลักสูตร 0 (0) 30 (100) 5 (100) 35 (97.22) 
 - ดานสิ่งที่เกี่ยวของกับหลักสูตร 1 (100) 27 (90.00) 3 (60.00) 31 (86.11) 
      - คุณลักษณะผูสอน  0 (0) 22 (73.33) 3 (60.00) 25 (47.22) 

      - คุณลักษณะผูเรียนกอนและ/หรือระหวางเรียน
ในหลักสูตร  

0 (0) 17 (56.67) 0 (0) 17 (54.54) 

      - การบริหารหลักสูตร 1 (100) 19 (63.33) 1 (20.00) 21 (58.33) 
 - ดานกิจกรรมการเรียนในหลักสูตร 1 (100) 30 (100) 5 (100) 36 (100) 
      - กระบวนการเรียนการสอน  1 (100) 30 (100) 4 (80.00) 35 (97.22) 
      - การวัดและประเมินผล 1 (100) 28 (93.33) 4 (80.00) 33 (91.67) 
      - ฝกประสบการณวิชาชีพ 0 (0) 1 (3.33) 0 (0) 1 (2.77) 
 - ดานผลผลิตจากหลักสูตร 1 (100) 28 (93.33) 4 (80.00) 33 (91.67) 
      - คุณภาพผูสําเร็จการศึกษา 1 (100) 28 (93.33) 4 (80.00) 33 (91.67) 
5. กําหนดตัวบงช้ี
การประเมิน 

5.1 มีการกําหนดตัวบงช้ีการประเมินหลักสูตร 0 (0) 14 (46.33) 1 (20.00) 15 (41.66) 

6. กําหนด 6.1 กลุมผูใหขอมูลในการประเมิน... 
กลุมผูให - ผูบริหาร 0 (0) 15 (50.00) 2 (40.00) 17 (54.54) 
ขอมูล - ผูสอน  1 (100) 29 (96.67) 3 (60.00) 33 (91.67) 
 - ผูเรียน 1 (100) 28 (93.33) 4 (80.00) 33 (91.67) 
 - ผูสําเร็จการศึกษา 0 (0) 22 (73.33) 1 (20.00) 23 (63.88) 
 - นายจาง 0 (0) 21 (70.00) 1 (20.00) 22 (61.11) 
 - ผูเช่ียวชาญ/ผูทรง คุณวุฒิเก่ียวกับหลักสูตร 0 (0) 8 (26.67) 0 (0) 8 (22.22) 
 - ผูเก่ียวของกับหลักสูตร 0 (0) 4 (13.33) 0 (0) 4 (11.11) 
 6.2 ลักษณะแหลงขอมูล… 
 - ใชประชากร 0 (0) 6 (20.00) 1 (20.00) 7 (19.44) 
 - ใชกลุมตัวอยาง 1 (100) 12 (40.00) 4 (80.00) 17 (47.22) 
 - ทั้งประชากรและกลุมตัวอยาง 0 (0) 16 (53.33) 0 (0) 16 (44.44) 
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ตาราง 46 (ตอ) 
 

แนวคิดการประเมินที*่ ข้ันตอนการ
ประเมินหลักสูตร 

แนวทางการปฏิบัติ 
จากการประเมินอภิมาน 1 (n=1) 3 (n=30) 4 (n=5) รวม (n=36) 

7. เคร่ืองมือที่ 7.1 ประเภทเคร่ืองมือที่ใชในการประเมิน... 
ใชในการ -  แบบสอบถาม 1 (100) 30 (100) 5 (100) 36 (100) 
ประเมิน - แบบสอบ 1 (100) 1 (3.33) 2 (40.00) 4 (11.11) 
 - แบบสัมภาษณ 0 (0) 12 (40.00) 3 (60.00) 15 (41.56) 
 - อื่นๆ (เชนแบบสังเกต) 0 (0) 10 (33.33) 0 (0) 10 (27.77) 
 - แบบวัด 1 (100) 3 (10.00) 0 (0) 4 (11.11) 
 7.2 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ... 
 - มีการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 1 (100) 30 (100) 5 (100) 36 (100) 
 - ความเที่ยง 1 (100) 30 (100) 5 (100) 36 (100) 
 - ความตรง 1 (100) 30 (100) 5 (100) 36 (100) 
8. การเก็บรวบรวม 8.1 ใชสถิติบรรยายในการวิเคราะห 1 (100) 30 (100) 5 (100) 36 (100) 
และวิเคราะหขอมูล 8.2 ใชสถิติอางอิงในการวิเคราะห 1 (100) 8 (26.67) 3 (60.00) 12 (33.33) 
9. รายงานผลการ
ประเมิน 

9.1 มีการรายงานผลการประเมินครบถวนในประเด็น
สําคัญ 

1 (100) 30 (100) 5 (100) 36 (100) 

หมายเหตุ แนวคิดท่ี 1 เนนวัตถุประสงคหลักสูตร แนวคิดท่ี 3 เนนการตัดสินใจ แนวคิดท่ี 4 ผสมผสานแนวคิด 
 

ตาราง 47 จํานวนและรอยละของสารสนเทศในการประเมินหลักสูตรที่ไดจากการประเมินอภิมาน จําแนกตาม
รูปแบบการประเมินหลักสูตร 
 

รูปแบบการประเมินที*่ ข้ันตอนการ
ประเมิน 

สารสนเทศ 
การประเมิน 1 (n=1) 7 (n=8) 8 (n=11) 9 (n=11) 10 (n=2) 11 (n=1) 12 (n=2) 

1. การศึกษา
รายละเอียด/
รวบรวม 

1.1 มีการศึกษา
รายละเอียดเก่ียวกับ 
หลักสูตรที่ประเมิน 

1 (100) 8 (100) 11 (100) 10 (90.91) 2 (100) 1 (100) 2 (100) 

ขอมูลเก่ียวกับ
ส่ิงที่ประเมิน 
 

1.2 มีการศึกษา
แนวคิดเก่ียวกับการ
ประเมินหลักสูตร 

1 (100) 8 (100) 11 (100) 11 (100) 2 (100) 1 (100) 2 (100) 

 
1.3 มีการศึกษา
งานวิจัยที่เก่ียวกับ
การประเมินหลักสูตร 

1 (100) 8 (100) 11 (100) 11 (100) 2 (100) 1 (100) 2 (100) 

 1.4 มีการระบุเหตุผล
การประเมินหลักสูตร 

1 (100) 8 (100) 11 (100) 11 (100) 2 (100) 1 (100) 2 (100) 
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ตาราง 47 (ตอ) 
 

รูปแบบการประเมินที*่ ข้ันตอนการ
ประเมิน 

สารสนเทศ 
การประเมิน 1 (n=1) 7 (n=8) 8 (n=11) 9 (n=11) 10 (n=2) 11 (n=1) 12 (n=2) 

1. การศึกษา
รายละเอียด/ 

1.5 มีการประเมิน
ความตองการจําเปน 

0 (0) 1 (12.5) 4 (36.36) 5 (45.45) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

รวบรวม 1.6 วิธีการประเมินความตองการจําเปน… 
ขอมูลเก่ียวกับ
ส่ิงที่ประเมิน 

- สัมภาษณผูเก่ียวของ
ในหลักสูตร 

0 (0) 1 (12.5) 4 (36.36) 4 (36.36) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

(ตอ) - สัมมนาผูเก่ียวของ
ในหลักสูตร 

0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (9.09) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

 1.7 มีการกําหนด
คําถามการประเมิน 

1 (100) 2 (25.00) 5 (45.45) 8 (72.73) 2 (100) 1 (100) 2 (100) 

 1.8 ลักษณะการกําหนดคําถามการประเมิน… 
 - ระบุในความเปนมาฯ 0 (0) 0 (0) 4 (36.36) 4 (36.36) 2 (100) 0 (0) 0 (0) 
 - ระบุแยกเปนหัวขอ 1 (100) 2 (25.00) 1 (9.09) 4 (36.36) 0 (0) 1 (100) 2 (100) 
2. การระบุผู
ตองการทราบ
ผลการ 

2.1 มีการระบุผู
ตองการทราบผลการ
ประเมินหลักสูตร 

0 (0) 2 (25.00) 5 (45.45) 8 (72.73) 2 (100) 1 (100) 2 (100) 

ประเมิน 2.2 ผูตองการทราบผลการประเมินหลักสูตร 
หลักสูตร - ผูบริหาร 0 (0) 2 (25.00) 3 (27.27) 4 (36.36) 1 (50.00) 1 (100) 1 (50.00) 
 - ผูสอน 0 (0) 1 (12.50) 5 (45.45) 4 (36.36) 1 (50.00) 0 (0) 0 (0) 
 - ผูพัฒนาหลักสูตร 0 (0) 1 (12.50) 1 (9.09) 0 (0) 1 (50.00) 0 (0) 0 (0) 
 - ผูเก่ียวของใน ลส. 0 (0) 1 (12.50) 1 (9.09) 2 (18.18) 0 (0) 1 (100) 1 (50.00) 
 - ผูเรียน 0 (0) 0 (0) 2 (18.18) 1 (9.09) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
 - ฝายวิชาการ 0 (0) 0 (0) 2 (18.18) 1 (9.09) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
3. การกําหนด
วัตถุประสงค 

3.1 มีการกําหนด
วัตถุประสงคฯ 

1 (100) 8 (100) 11 (100) 11 (100) 2 (100) 1 (100) 2 (100) 

การประเมิน 3.2 จุดมุงหมายการประเมินหลักสูตร 
 - เพื่อเปนขอมูล

ปรับปรุง/พัฒนา ลส. 
1 (100) 8 (100) 10 (90.91) 11 (100) 2 (100) 1 (100) 2 (100) 

 - เพื่อเปนขอมูลปรับ 
ปรุง/พัฒนาการสอน 

0 (0) 5 (62.50) 10 (90.91) 6 (54.54) 1 (50.00) 1 (100) 0 (0) 

 - เพื่อเปนแนวทาง
การประเมิน ลส. อื่น 

0 (0) 1 (12.50) 4 (36.36) 1 (9.09) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
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ตาราง 47 (ตอ) 
 

รูปแบบการประเมินที่ ข้ันตอนการ
ประเมิน 

สารสนเทศ 
การประเมิน 1 (n=1) 7 (n=8) 8 (n=11) 9 (n=11) 10 (n=2) 11 (n=1) 12 (n=2) 

3. การกําหนด 3.2 จุดมุงหมายการประเมินหลักสูตร (ตอ) 
วัตถุประสงค
การประเมิน 

- เพื่อเปนการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

0 (0) 1 (12.50) 2 (18.18) 2 (18.18) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

(ตอ) - เพื่อทราบขอดี/
ขอบกพรองของ ลส. 

0 (0) 1 (12.50) 0 (0) 1 (9.09) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

 - เพื่อทราบคุณภาพ/
ของผูสําเร็จการศึกษา 

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (50.00) 

4. การ
ออกแบบการ 

4.1 ระดับการประเมิน
ทั้งหลักสูตร 

0 (0) 8 (100) 10 (90.91) 11 (100) 0 (0) 0 (0) 1 (50.00) 

ประเมิน 4.2 ระดับการประเมิน
เปนรายวิชา 

1 (100) 0 (0) 1 (9.09) 0 (0) 2 (100) 1 (100) 1 (50.00) 

 4.3 บทบาทประเมิน
เพื่อสรุปรวม 

1 (100) 6 (75.00) 10 (90.91) 11 (100) 0 (0) 1 (100) 2 (100) 

 4.4 บทบาทประเมิน
เพื่อความกาวหนา 

0 (0) 2 (25.00) 1 (9.09) 0 (0) 2 (100) 0 (0) 0 (0) 

 4.5 มุงประเมินระบบ
หลักสูตร 

0 (0) 6 (75.00) 11 (100) 9 (81.82) 0 (0) 0 (0) 1 (50.00) 

 4.6 มุงประเมินการใช
หลักสูตร 

1 (100) 2 (25.00) 0 (0) 2 (18.18) 2 (100) 1 (100) 1 (50.00) 

 4.7 ประเมินกอนนํา
หลักสูตรไปใช 

0 (0) 1 (12.50) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

 4.8 ประเมินระหวาง
นําหลักสูตรไปใช 

1 (100) 1 (12.50) 1 (9.09) 0 (0) 2 (100) 1 (100) 1 (50.00) 

 4.9 ประเมินหลังการ
ใชหลักสูตร 

0 (0) 6 (75.00) 10 (90.91) 11 (100) 0 (0) 0 (0) 1 (50.00) 

 4.10 องคประกอบการประเมินดาน... 
 - ดานบริบท ลส. 1 (100) 8 (100) 11 (100) 11 (100) 2 (100) 1 (100) 2 (100) 
 - วัตถุประสงค ลส. 1 (100) 8 (100) 11 (100) 11 (100) 2 (100) 1 (100) 2 (100) 
 - โครงสราง ลส. 0 (0) 8 (100) 11 (100) 11 (100) 0 (0) 1 (100) 1 (50.00) 
 - เนื้อหา ลส. 1 (100) 8 (100) 10 (90.91) 11 (100) 2 (100) 1 (100) 1 (50.00) 
 - นโยบาย แผนฯ 0 (0) 1 (12.50) 0 (0) 3 (27.27) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
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ตาราง 47 (ตอ) 
 

รูปแบบการประเมินที่ ข้ันตอนการ
ประเมิน 

สารสนเทศ 
การประเมิน 1 (n=1) 7 (n=8) 8 (n=11) 9 (n=11) 10 (n=2) 11 (n=1) 12 (n=2) 

4. การ 4.10 องคประกอบการประเมินดาน...(ตอ) 
ออกแบบการ
ประเมิน (ตอ) 

- ดานปจจัย
สนับสนุน ลส. 

0 (0) 8 (100) 11 (100) 11 (100) 2 (100) 1 (100) 2 (100) 

 - ทรัพยากรใน ลส. 0 (0) 8 (100) 11 (100) 11 (100) 2 (100) 1 (100) 2 (100) 

 - ดานสิ่งที่
เกี่ยวของกับ ลส. 

1 (100) 8 (100) 9 (81.81) 10 (90.91) 1 (50.00) 1 (100) 1 (50.00) 

 - คุณลักษณะผูสอน 0 (0) 7 (87.50) 6 (54.54) 9 (81.81) 1 (50.00) 1 (100) 1 (50.00) 
 - คุณลักษณะผูเรียน 0 (0) 5 (62.50) 6 (54.54) 6 (54.54) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
 - การบริหาร ลส. 1 (100) 7 (87.50) 6 (54.54) 6 (54.54) 0 (0) 1 (100) 0 (0) 

 - ดานกิจกรรมการ
เรียนใน ลส. 

1 (100) 8 (100) 11 (100) 11 (100) 2 (100) 1 (100) 2 (100) 

 - กระบวนการเรียน 1 (100) 8 (100) 11 (100) 11 (100) 1 (50.00) 1 (100) 2 (100) 
 - การวัด/ประเมินผล 1 (100) 8 (100) 10 (90.91) 10 (90.91) 2 (100) 1 (100) 1 (50.00) 
 - ฝกประสบการณฯ 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (9.09) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
 - ดานผลผลิต ลส. 1 (100) 7 (87.50) 10 (90.91) 11 (100) 2 (100) 0 (0) 2 (100) 
 - คุณภาพผูสําเร็จ 1 (100) 7 (87.50) 10 (90.91) 11 (100) 2 (100) 0 (0) 2 (100) 
5. กําหนดตัว
บงช้ีการ
ประเมิน 

5.1 มีการกําหนดตัว
บงช้ีการประเมิน
หลักสูตร 

0 (0) 4 (50.00) 7 (63.64) 3 (27.27) 0 (0) 1 (100) 0 (0) 

6. กําหนด 6.1 กลุมผูใหขอมูลในการประเมิน... 
กลุมผูให - ผูบริหาร 0 (0) 6 (75.00) 3 (27.27) 6 (54.54) 1 (50.00) 1 (100) 0 (0) 
ขอมูล - ผูสอน  1 (100) 8 (100) 10 (90.91) 11 (100) 2 (100) 1 (100) 0 (0) 
 - ผูเรียน 1 (100) 7 (87.50) 11 (100) 10 (90.91) 2 (100) 1 (100) 1 (50.00) 
 - ผูสําเร็จการศึกษา 0 (0) 3 (37.50) 9 (81.82) 10 (90.91) 0 (0) 0 (0) 1 (50.00) 
 - นายจาง 0 (0) 2 (25.00) 9 (81.82) 10 (90.91) 0 (0) 0 (0) 1 (50.00) 

 - ผูเช่ียวชาญ/ผูทรง 
คุณวุฒิเก่ียวกับ ลส. 

0 (0) 0 (0) 4 (36.36) 4 (36.36) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

 - ผูเก่ียวของกับ ลส. 0 (0) 3 (37.50) 1 (9.09) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
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ตาราง 47 (ตอ) 
 

รูปแบบการประเมินที่ ข้ันตอนการ
ประเมิน 

สารสนเทศ 
การประเมิน 1 (n=1) 7 (n=8) 8 (n=11) 9 (n=11) 10 (n=2) 11 (n=1) 12 (n=2) 

6. กําหนด 6.2 ลักษณะแหลงขอมูล… 
กลุมผูให - ใชประชากร 0 (0) 0 (0) 4 (36.36) 2 (18.18) 0 (0) 0 (0) 1 (50.00) 
ขอมูล (ตอ) - ใชกลุมตัวอยาง 1 (100) 4 (50.00) 3 (27.27) 5 (45.45) 2 (100) 1 (100) 1 (50.00) 

 - ทั้งประชากรและ
กลุมตัวอยาง 

0 (0) 4 (50.00) 4 (36.36) 4 (36.36) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

7. เคร่ืองมือที่ 7.1 ประเภทเคร่ืองมือที่ใชในการประเมิน... 
ใชในการ -  แบบสอบถาม 1 (100) 8 (100) 11 (100) 11 (100) 2 (100) 1 (100) 2 (100) 
ประเมิน - แบบสอบ 1 (100) 0 (0) 0 (0) 1 (9.09) 1 (50.00) 0 (0) 1 (50.00) 
 - แบบสัมภาษณ 0 (0) 5 (62.50) 3 (27.27) 4 (36.36) 1 (50.00) 1 (100) 1 (50.00) 
 - อื่นๆ (เชนแบบสังเกต) 0 (0) 6 (75.00) 2 (18.18) 2 (18.18) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
 - แบบวัด 1 (100) 2 (25.00) 0 (0) 1 (9.09) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
 7.2 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ... 

 - มีการตรวจสอบ
คุณภาพเคร่ืองมือ 

1 (100) 8 (100) 11 (100) 11 (100) 2 (100) 1 (100) 2 (100) 

 - ความเที่ยง 1 (100) 8 (100) 11 (100) 11 (100) 2 (100) 1 (100) 2 (100) 
 - ความตรง 1 (100) 8 (100) 11 (100) 11 (100) 2 (100) 1 (100) 2 (100) 
8. การเก็บ
รวบรวมและ 

8.1 ใชสถิติบรรยาย
ในการวิเคราะห 

1 (100) 8 (100) 11 (100) 11 (100) 2 (100) 1 (100) 2 (100) 

วิเคราะห
ขอมูล 

8.2 ใชสถิติอางอิงใน
การวิเคราะห 

1 (100) 1 (12.50) 2 (18.18) 5 (45.45) 1 (50.00) 0 (0) 2 (100) 

9. รายงานผล
การประเมิน 

9.1 มีการรายงานผล
การประเมินครบถวน
ในประเด็นสําคัญ 

1 (100) 8 (100) 11 (100) 11 (100) 2 (100) 1 (100) 2 (100) 

หมายเหต ุ รูปแบบการประเมินท่ี 1 คือ รูปแบบการประเมินท่ีเนนวัตถุประสงคในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน, รูปแบบท่ี 7 คือ 
รูปแบบการประเมินท่ีเนนการตัดสินใจในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน, รูปแบบท่ี 8 คือ รูปแบบการประเมินท่ีเนนการตัดสินใจ 
ในระดับอุดมศึกษาสาขาสังคมศาสตร, รูปแบบท่ี 9 คือ รูปแบบการประเมินท่ีเนนการตัดสินใจ ในระดับอุดมศึกษาสาขา
วิทยาศาสตร, รูปแบบท่ี 10 คือ รูปแบบการประเมินท่ีเนนผสมผสานแนวคิดในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน, รูปแบบท่ี 11 คือ 
รูปแบบการประเมินท่ีเนนผสมผสานแนวคิดในระดับอุดมศึกษาสาขาสังคมศาสตร, รูปแบบท่ี 12 คือ รูปแบบการประเมินท่ีเนน
ผสมผสานแนวคิดในระดับอุดมศึกษาสาขาวิทยาศาสตร 
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 จากนัน้ผูวิจัยดําเนนิการสังเคราะหและประมวลข้ันตอน กิจกรรม และแนวทางการประเมนิ
หลักสูตรจากงานวิจยัทีเ่กี่ยวกับการประเมนิหลักสูตรดงักลาวไดผลดังตาราง 48 
 

ตาราง 48 ผลการสังเคราะหขั้นตอน กิจกรรม และแนวทางการประเมินหลักสูตรที่ไดจากงานวิจัยที่เก่ียวกับการ
ประเมินหลักสูตร 
 

ข้ันตอนการ
ประเมิน 

กิจกรรมการ
ประเมิน 

รายละเอียด/แนวทางการปฏิบัติในการประเมิน 

การศึกษา
รายละเอียด
กอนการ
ประเมิน 

ศึกษารายละเอียด
เก่ียวกับหลักสูตรที่
ประเมิน 

ผูประเมินศึกษารายละเอียดเก่ียวกับหลักสูตรที่ตองการประเมินอยางละเอียด เพื่อให
เกิดความเขาใจเก่ียวกับหลักสูตรที่ประเมินอยางถองแท โดยมีขั้นตอน คือ 
1) สืบคนหลักสูตรที่ตองการประเมิน 
2) ศึกษาสาระของหลักสูตรที่ประเมินอยางละเอียด ในประเด็นเก่ียวกับวัตถุประสงค
หลักสูตร โครงสรางหลักสูตร เนื้อหาหลักสูตร  

 ศึกษาแนวคิด
เก่ียวกับการ
ประเมินหลักสูตร
และงานประเมิน
หลักสูตร 

ผูประเมินศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการประเมินหลักสูตรจากเอกสารที่เก่ียวกับการประเมิน
หลักสูตรและงานประเมินหลักสูตรที่ทําเสร็จส้ินแลวเพื่อเปนแนวทางในการออกแบบ
การประเมินหลักสูตร  โดยมีการศึกษา 2 สวน คือ การศึกษาเอกสารที่เก่ียวกับแนวคิด
การประเมินและการประเมินหลักสูตร และการศึกษางานประเมินหลักสูตรอื่นที่ทําเสร็จ 
โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

  1 ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินและการประเมินหลักสูตร 
1) สืบคนและจัดหาเอกสารเก่ียวกับแนวคิดการประเมินหลักสูตร 
2) ศึกษาเอกสารและทําการจดบันทึกสาระสําคัญเก่ียวกับแนวคิดการประเมินหลักสูตร  
3) เสนอผลการศึกษาคนควา โดยนําเสนออยูในสวนของรายงานเอกสารและงานวิจัยที่
เก่ียวของ หัวขอการนําเสนอประกอบดวยนิยามการประเมินหลักสูตร วัตถุประสงคการ
ประเมินหลักสูตร ขั้นตอนการประเมินหลักสูตร แนวคิดการประเมินหลักสูตร รูปแบบ
การประเมินหลักสูตรตางๆ 
2 การศกึษางานประเมินหลักสูตรอ่ืนๆ  
1) สืบคนและจัดหางานประเมินหลักสูตรที่ทําการประเมินเสร็จส้ินแลว 
2) ศึกษาและจดบันทึกสาระสําคัญเก่ียวกับงานประเมินหลักสูตร โดยเสนอในรายงาน
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ สาระที่นําเสนอประกอบดวยช่ือผูประเมิน ปที่ทําการ
ประเมินเสร็จ หลักสูตรที่ทําการประเมิน วัตถุประสงคการประเมิน แนวคิดและรูปแบบ
การประเมินที่ใช เคร่ืองมือที่ใชในการประเมิน ผูใหขอมูลในการประเมิน ผลการประเมิน  
ทั้งนี้งานประเมินหลักสูตรที่นําเสนอควรมีทั้งงานประเมินหลักสูตรของไทยและงาน
ประเมินหลักสูตรของตางประเทศ 
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ตาราง 48 (ตอ) 
 

ข้ันตอนการ
ประเมิน 

กิจกรรมการ
ประเมิน 

รายละเอียด/แนวทางการปฏิบัติในการประเมิน 

การศึกษา
รายละเอียด
กอนการ
ประเมิน (ตอ) 

การเจรจาตกลง
เพื่อระบุเหตุผล
การประเมิน
หลักสูตร 

กอนการประเมินหลักสูตร ผูประเมินจะตองระบุเหตุผลการประเมินหลักสูตร โดยผู
ประเมินวิเคราะหเหตุผลที่ตองมีการประเมินหลักสูตร และระบุไวในความเปนมาและ
ความสําคัญของปญหา ทั้งนี้เหตุผลหลักในการประเมินหลักสูตรไดแก เพื่อศึกษา
ประสิทธิภาพหลักสูตร หรือครบรอบการใชหลักสูตร หรือมีผูสําเร็จการศึกษา เปนตน 

 กําหนดคําถาม
การประเมิน
หลักสูตร 

ผูประเมินตองกําหนดคําถามการประเมินหลักสูตรหรือปญหาในการประเมินหลักสูตร 
โดยการกําหนดคําถามการประเมินจะระบุในความเปนมาและความสําคัญของการ
ประเมิน/ภูมิหลัง หรือระบุโดยแยกออกเปนหัวขอ “คําถามการประเมิน” ก็ได 

การระบุผู
ตองการ
ทราบผลการ
ประเมิน 

กําหนดผูตองการ
ทราบผลการ
ประเมิน 

ผูประเมินจะตองระบุผูตองการทราบผลการประเมินหลักสูตร โดยพิจารณาถึงบุคคลที่
เก่ียวของกับหลักสูตรทั้งหมด และระบุถึงผูตองการทราบหรือใชผลการประเมิน
หลักสูตร ไดแก ผูบริหาร ผูสอน ผูพัฒนาหลักสูตร ผูเรียน ฝายวิชาการของสถาบัน 

การกําหนด
วัตถุประสงค
การประเมิน 

กําหนด
วัตถุประสงคการ
ประเมิน  

ผูประเมินกําหนดวัตถุประสงคของการประเมินหลักสูตรใหชัดเจนวาจะประเมิน
หลักสูตรในองคประกอบใด และตองกําหนดวาตองการนําขอมูลหรือผลการประเมิน
หลักสูตรไปใชทําอะไร   
ทั้งนี้ทําการประเมินหลักสูตรโดยมีจุดมุงหมายเพื่อ 1) เปนขอมูลในการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร และ 2) เปนขอมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน 

การ
ออกแบบ
การประเมิน 

ออกแบบการ
ประเมิน 

ผูประเมินออกแบบการประเมินหลักสูตร โดยออกแบบการประเมินในมิติดานขอบเขต
การประเมิน ไดแก บทบาทการประเมิน ส่ิงที่มุงประเมิน ระดับการประเมิน ชวงเวลา
การประเมิน 

 กําหนดบทบาท
การประเมิน 

ผูประเมินพิจารณากําหนดบทบาทการประเมิน ซ่ึงสามารถแบงออกเปน 2 บทบาท คือ  
การประเมินสรุปรวม และการประเมินความกาวหนา  

 กําหนดส่ิงที่มุง
ประเมิน 

ผูประเมินพิจารณาเพื่อกําหนดส่ิงที่มุงประเมินหลักสูตร โดยส่ิงที่มุงประเมินสามารถ
แบงออกไดเปน 4 ประการ คือ การประเมินเอกสารหลักสูตร การประเมินการใช
หลักสูตร การประเมินสัมฤทธิผลหลักสูตร และการประเมินระบบหลักสูตร  

 กําหนดระดับการ
ประเมิน 

ผูประเมินพิจารณาเพื่อกําหนดระดับการประเมิน ซ่ึงระดับการประเมินสามารถแบงออก
ไดเปน 2 ระดับ คือ ระดับการประเมินทั้งหลักสูตร และระดับการประเมินเปนรายวิชา 

 กําหนดชวงเวลา
การประเมิน 

ผูประเมินพิจารณากําหนดระยะเวลาในการประเมิน ซ่ึงสามารถจําแนกออกเปน 3 
ระยะ คือ การประเมินกอนนําหลักสูตรไปใช การประเมินระหวางการใชหลักสูตร และ
การประเมินหลังการใชหลักสูตร 
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ตาราง 48 (ตอ) 
 

ข้ันตอนการ
ประเมิน 

กิจกรรมการ
ประเมิน 

รายละเอียด/แนวทางการปฏิบัติในการประเมิน 

การกําหนด
ตัวบงช้ี 

กําหนดตัวบงช้ีการ
ประเมิน 

ผูประเมินพิจารณาและกําหนดองคประกอบในการประเมินและกําหนดตัวบงช้ีในการ
ประเมินหลักสูตร 

การกําหนด
กลุมผูให
ขอมูล 

กําหนดกลุมผูให
ขอมูล 

ผูประเมินพิจารณาเลือกกลุมผูใหขอมูล โดยแหลงขอมูลที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ประกอบดวย 2 สวน คือ แหลงที่เปนเอกสาร รายงานและขอมูลตางๆ ที่มีการเก็บ
รวบรวมไวแลว และแหลงขอมูลจากบุคคลที่เก่ียวของในหลักสูตร อาทิ ผูสอน ผูบริหาร 
ผูเรียน ผูสําเร็จการศึกษา นายจาง/ผูบังคับบัญชาผูสําเร็จการศึกษา ผูทรงคุณวุฒิ เปน
ตน ทั้งนี้ผูประเมินจะพิจารณาวาจะศึกษาขอมูลจากประชากรทั้งหมดหรือศึกษาจาก
กลุมตัวอยาง 

การกําหนด
เคร่ืองมือใน
การประเมิน 

กําหนดเคร่ืองมือ
ในการประเมิน
และตรวจสอบ
คุณภาพเคร่ืองมือ 

ผูประเมินพิจารณาเลือกใชเคร่ืองมือในการประเมินอยางหลากหลาย เชน 
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ แบบสังเกต แบบสอบ แบบสํารวจ เปนตน  
เม่ือผูประเมินเลือกเคร่ืองมือที่ใชในการประเมินเรียบรอยแลว ตองสรางและพัฒนา
เคร่ืองมือ ตลอดจนตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือกอนนําไปใชจริง โดยมีขั้นตอนคือ 
1) กําหนดวัตถุประสงคของการสราง/พัฒนาเคร่ืองมือ 
2) กําหนดส่ิงที่ตองการประเมิน 
3) กําหนดลักษณะเคร่ืองมือ (ลักษณะคําถามและการตอบ) 
4) ทําการรางขอคําถาม 
5) ทําการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือดานความตรง (Validity) 
6) ทดลองใช (Tryout) เคร่ืองมือเพื่อตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) (ตลอดจนคา
ความยาก และคาอํานาจจําแนก) 
7) ปรับปรุงและนําไปใชจริง 

การเก็บ
รวบรวมและ
วิเคราะห
ขอมูล 

เก็บรวบรวมและ
วิเคราะหขอมูล 

ผูประเมินดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยเก็บรวมรวมขอมูลดวยตนเองหรือใหมี
ผูชวยในการเก็บรวบรวมขอมูลก็ได เม่ือเก็บรวบรวมขอมูลเสร็จเรียบรอยแลวใหทําการ
จัดระบบขอมูลและทําการวิเคราะหขอมูล หากเปนขอมูลเชิงปริมาณ วิเคราะหโดยใช
สถิติ อาทิ การแจกแจงความถ่ี คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รอยละ การทดสอบ
ความมีนัยสําคัญทางสถิติ (สถิติทดสอบท ีสถิติทดสอบเอฟ) หากเปนขอมูลเชิง
คุณภาพ วิเคราะหโดยใชวิธีวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ทั้งนี้การวิเคราะห
ขอมูลสวนใหญจะทําการนําขอมูลไปเปรียบเทียบกับเกณฑที่สะดวกในการแปลผล 

การรายงาน
ผลการ
ประเมิน 

รายงานผลการ
ประเมิน 

ผูประเมินตองทําการรายงานผลการวิเคราะหขอมูล โดยเปนการนําเสนอใน 4 ประเด็น
ที่สําคัญ ไดแก วัตถุประสงคการประเมิน วิธีการประเมิน ผลการประเมิน และ
ขอเสนอแนะในการประเมิน  
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4.3 ผลการพัฒนารูปแบบการประเมนิหลกัสตูร 
 ผูวิจัยดําเนินการประมวลและสังเคราะหเนื้อหาสาระที่ไดจากตารางสรุปทั้ง 2 สวน ในตอนที ่
4.2 คือ ผลการสรุปสาระสําคัญในการประเมนิหลักสูตรจากเอกสารการประเมินหลักสูตรและงานวิจัยที่
เกี่ยวกบัการประเมนิหลักสูตร มาจดัทําเปนรูปแบบการประเมินหลักสูตรฉบับรางโดยยึดหัวขอข้ันตอน
การประเมินหลักสูตรทั้ง 9 ข้ันตอนเปนหลัก จากนัน้ผูวิจยันํารางรูปแบบการประเมนิหลักสูตรดังกลาว
ไปใหคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธไดพิจารณาและผูวิจัยรับฟงขอเสนอแนะ พรอมแกไขเพื่อให
ไดรางรูปแบบการประเมินหลักสูตรที่มคีวามเหมาะสมจาํนวน 4 คร้ัง จนไดรางรูปแบบการประเมิน
หลักสูตรที่มคีวามสมบรูณในคร้ังที่ 5 รางรูปแบบการประเมินหลักสูตรที่ไดปรึกษา รับฟงขอเสนอแนะ
และปรับปรุงแกไข ประกอบดวยข้ันตอนดังนี ้
 ข้ันตอนที่ 1 การบริหารจดัการกอนการประเมนิหลักสูตร ประกอบดวย 3 ข้ันตอนยอย ไดแก 
  1.1 การกําหนดนโยบาย แนวทาง หลักการในการประเมินหลักสูตร 
  1.2 การแตงตั้งทีมงานวิจยัที่เกี่ยวกบัการประเมินหลักสูตร 
  1.3 การเตรียมความพรอมกอนการประเมินหลักสูตร  
 ข้ันตอนที่ 2 การออกแบบการประเมินหลักสูตร ประกอบดวย 3 ข้ันตอนยอย ไดแก 
  2.1 การกําหนดวัตถุประสงคการประเมินหลักสูตร 
  2.2 การออกแบบการประเมินหลักสูตร 
  2.3 การวางแผนในการประเมนิหลักสูตร 
 ข้ันตอนที่ 3 การดําเนินการประเมนิหลักสูตร 
 ข้ันตอนที่ 4 การรายงานผลและเผยแพรผลการประเมนิหลักสูตร  
 ข้ันตอนที่ 5 การประเมินผลการประเมินหลักสูตร 
 

4.4 ผลการตรวจสอบคุณภาพรูปแบบประเมินหลักสูตร 
 ผูวิจัยนํารางรูปแบบการประเมินหลักสูตรไปใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 10 ทาน (รายชื่อปรากฏใน
ภาคผนวก) พิจารณาความเหมาะสม พบวา รางรูปแบบการประเมนิหลักสูตรมคีวามเหมาะสมในทกุ
ประเด็น โดยมคีาเฉล่ียระหวาง .50-1.00 เมื่อพจิารณาภาพรวมของรูปแบบการประเมินหลักสูตรพบวา
รูปแบบการประเมินหลักสูตรมีความเหมาะสม มีคาเฉล่ียเทากับ .78 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ .37 รายละเอียดปรากฏดังตาราง 49 และผูวิจัยไดดําเนนิการปรับปรุงเปนรูปแบบการประเมิน
หลักสูตร ซึ่งไดนําเสนอในตอนตอไป 
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ตาราง 49 ผลการพิจารณาความเหมาะสมของรางรูปแบบการประเมินหลักสูตรโดยผูทรงคุณวุฒิ 
 

ผูทรงคุณวุฒิดาน
หลักสูตรและดานการ
วัดและประเมินผล 

ผูทรงคุณวุฒิท่ีมี
ประสบการณในการ
ประเมินหลักสูตร 

ผูทรงคุณวุฒิท้ังหมด 
(N=10) รายการประเมิน 

Mean S.D. แปล
ผล Mean S.D. แปล

ผล Mean S.D. แปล
ผล 

ความเปนมาและความสําคัญของรูปแบบการประเมิน
หลักสูตรมีความถูกตองเหมาะสม 

.60 .89 ü 1.00 .00 ü .80 .63 ü 

วัตถุประสงคของรูปแบบการประเมินหลักสูตรมีความ
ความถูกตองเหมาะสม 

.60 .89 ü .60 .89 ü .60 .84 ü 

หลักการของรูปแบบการประเมินหลักสูตรมีความความถูก
ตองเหมาะสม 

.20 .84  .80 .45 ü .50 .71 ü 

แนวคิดของรูปแบบการประเมินหลักสูตรมีความความถูก
ตองเหมาะสม 

.40 .89  1.00 .00 ü .70 .67 ü 

กระบวนการของรูปแบบการประเมินหลักสูตรมีความ
ความถูกตองเหมาะสม 

.80 .45 ü .80 .45 ü .80 .42 ü 

ความถูกตองเหมาะสมของขั้นตอนการประเมินหลักสูตร          
ขั้นตอนท่ี 1 การบริหารจัดการกอนการประเมินหลักสูตร 1.00 .00 ü .80 .45 ü .90 .32 ü 
ขั้นตอนท่ี 1.1 การกําหนดนโยบาย แนวทาง หลักการในการ
ประเมินหลักสูตร 

.60 .89 ü .60 .89 ü .60 .84 ü 

ขั้นตอนท่ี 1.2 การแตงตั้งทีมงานประเมินหลักสูตร .80 .45 ü 1.00 .00 ü .90 .32 ü 
ขั้นตอนท่ี 1.3 การเตรียมความพรอมกอนการประเมินหลักสูตร 1.00 .00 ü .80 .45 ü .90 .32 ü 
ขั้นตอนท่ี 2 การออกแบบการประเมินและดําเนินการ
ประเมินหลักสูตร  

1.00 .00 ü .80 .45 ü .90 .32 ü 

ขั้นตอนท่ี 2.1 การกําหนดวัตถุประสงคการประเมินหลักสูตร 1.00 .00 ü .80 .45 ü .90 .32 ü 
ขั้นตอนท่ี 2.2 การออกแบบการประเมินหลักสูตร .40 .89  .60 .89 ü .50 .85 ü 
ขั้นตอนท่ี 2.3 การวางแผนในการประเมินหลักสูตร 1.00 .00 ü .40 .89  .70 .67 ü 
ขั้นตอนท่ี 2.4 การดําเนินการประเมินตามแผนการประเมิน
หลักสูตร 

.60 .89 ü .60 .89 ü .60 .84 ü 

ขั้นตอนท่ี 3 การรายงานผลและเผยแพรผลการประเมิน
หลักสูตร 

1.00 .00 ü .80 .45 ü .90 .32 ü 

ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินผลการประเมินหลักสูตร 1.00 .00 ü .80 .45 ü .90 .32 ü 
รูปแบบประเมินหลักสูตรมีความชัดเจน 1.00 .00 ü .80 .45 ü .90 .32 ü 
รูปแบบการประเมินหลักสูตรมีความเปนไปได 1.00 .00 ü 1.00 .00 ü 1.00 .00 ü 
รูปแบบการประเมินหลักสูตรสามารถนําไปปฏิบัติไดใน
ภาคปฏิบัติ 

1.00 .00 ü .80 .45 ü .90 .32 ü 

รวม .79 .30 ü .78 .47 ü .78 .37 ü 
หมายเหต ุü หมายถึง ผลการประเมินมีความเหมาะสม 
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รูปแบบการประเมินหลักสูตร 
 

ความเปนมาและความสําคัญ 
 หลักสูตรเปรียบเสมอืนหวัใจของการศกึษา เนื่องจากเปนส่ิงที่แปลงแนวคดิตางๆ ไปสูการ
ปฏิบัติเพื่อใหผูเรียนเปล่ียนพฤตกิรรมไปในแนวทางที่พงึประสงค ดังนั้นหลักสูตรทีจ่ะนาํไปใชจึง
ตองเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพ มีความทนัสมยั เพื่อใหผูสอน ผูเรียน ตลอดจนผูเกี่ยวของใน
หลักสูตรสามารถบรรลุเปาหมายได การทีจ่ะทราบวาหลักสูตรมคีณุภาพเหมาะสมที่จะนําไปใช
หรือไมนั้น สามารถทราบไดโดยการประเมนิหลักสูตร 
 การประเมนิหลักสูตรทําไดตั้งแตเร่ิมตนพฒันาหลักสูตร โดยทําการประเมนิควบคูไปกับ
การพัฒนาหลักสูตร หรืออาจประเมนิหลักสูตรหลังจากที่ไดมีการพัฒนาหลักสูตรเรียบรอยแลว 
โดยประเมนิหลักสูตรกอนทีจ่ะนําไปใชหรือระหวางการใชหลักสูตร หรือการใชหลักสูตรแลวระยะ
หนึ่ง การประเมนิหลักสูตรเปนกระบวนการทีเ่ปนระบบ สามารถใหขอมูลเพื่อเปนแนวทางปรับปรุง
หลักสูตรใหไดหลักสูตรที่มคีณุภาพดียิ่งข้ึน อันจะสงผลใหการจดัการศึกษาประสบผลสําเร็จได
มาตรฐานตามทีต่องการ 
 การประเมนิหลักสูตรมรูีปแบบแตกตางกนัตามชวงเวลาของการประเมิน ลักษณะของ
หลักสูตรทีป่ระเมนิ และกระบวนการประเมนิทีใ่ชในการประเมนิหลักสูตร รูปแบบการประเมิน
หลักสูตรฉบับนี้พฒันาข้ึนเพื่อใชประเมนิหลักสูตรการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน สําหรับ
ประเมนิหลักสูตรระหวางการใชหลักสูตร และ/หรือเมื่อใชหลักสูตรไประยะหนึ่ง และมผีลผลิตจาก
หลักสูตรแลว โดยผูประเมนิสามารถใชรูปแบบการประเมินหลักสูตรนีเ้ปนหลักในการประเมนิ
หลักสูตรและประยุกตใชกบัรูปแบบการประเมนิหลักสูตรแบบอ่ืนไดตามความเหมาะสม 
 

วัตถุประสงค 
 รูปแบบการประเมินหลักสูตรนี้มวัีตถุประสงค 2 ประการ คือ  
 1. เพื่อใหความรูพื้นฐานเกี่ยวกบัแนวคดิการประเมนิและการประเมนิหลักสูตร 
 2. เพื่อใหวิธีการและรายละเอียดของกจิกรรมในการดําเนนิการประเมนิหลักสูตร 
 

 การนําเสนอสาระในรูปแบบการประเมินหลักสูตรนี้ แบงการนําเสนอออกเปน 2 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 นําเสนอหลักการและแนวคิดที่ใชเปนพื้นฐานของรูปแบบการประเมินหลักสูตร ตอนที่ 2 
นําเสนอรูปแบบการประเมินหลักสูตร ซึ่งประกอบดวยกระบวนการ และรายละเอียดของกจิกรรม
การประเมินหลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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ตอนท่ี 1 หลักการและแนวคิด 
 การนําเสนอสาระในตอนนี้เปนการนําเสนอหลักการและแนวคิดของรูปแบบการประเมนิ
หลักสูตร มีรายละเอียดดังนี ้
 

หลักการ 
 รูปแบบการประเมินหลักสูตรฉบบันี้พฒันาข้ึนโดยใชหลักการประเมิน 2 แบบ คือ หลักการ
ประเมนิที่เนนการตดัสินใจเปนหลัก และหลักการประเมินที่เนนผสมผสานแนวคดิ 
 

แนวคิด 
 แนวคิดพื้นฐานที่สําคญัในรูปแบบการประเมินหลักสูตรนีม้ ี 6 ประการ คือ 1) แนวคิดการ
ประเมินหลักสูตร 2) บทบาทการประเมิน 3) ชวงเวลาในการประเมินหลักสูตร 4) ส่ิงทีมุ่งประเมิน
หลักสูตร 5) ระดับการประเมินหลักสูตร และ 6) ลักษณะของการประเมินหลักสูตร โดยมี
รายละเอียดโดยสังเขป ดงันี ้
 

¤ แนวคิดการประเมนิหลกัสตูร 
 การประเมนิหลักสูตรเปนกระบวนการตรวจสอบคณุคาหรือวินิจฉัยเกี่ยวกบัความ
เหมาะสม จุดเดน จุดดอย ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหลักสูตร โดยการเก็บรวบรวมขอมูล
เกี่ยวกบัองคประกอบของหลักสูตรในดานตางๆ เชน วัตถุประสงค เนื้อหาวิชา กระบวนการเรียน
การสอน ส่ือการเรียนการสอน การวัดและประเมนิผลการศึกษา การบริหารหลักสูตร รวมถึง
ผลผลิตหลักสูตร เพื่อตรวจสอบวาหลักสูตรนั้นไดบรรลุตามจุดมุงหมายที่กําหนดไวหรือไม เพียงใด 
และจะปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอนใหมคีณุภาพไดอยางไร โดยมแีนวคิดการประเมิน
จําแนกเปน 3 แนวคิดหลัก คือ  
 1. รูปแบบการประเมนิท่ีเนนวตัถุประสงคของหลกัสูตรเปนหลัก (Goal-Based 
Model) ซึ่งเปนรูปแบบการประเมินที่ยึดจุดมุงหมายหรือเปาหมายของหลักสูตร โดยมเีปาหมาย
เพื่อตรวจสอบคณุภาพหรือความสําเร็จของหลักสูตรวาทาํใหผูเรียนเกิดมคีณุลักษณะตาม
วัตถุประสงคของหลักสูตรมากนอยเพยีงใด  
 2. รูปแบบการประเมนิท่ีเนนเกณฑหรือมาตรฐานเปนหลกั (Criterion-Based 
Model) เปนรูปแบบการประเมนิที่มเีปาหมายเพื่อตัดสินคณุคาของส่ิงที่ประเมนิ  
 3. รูปแบบการประเมนิท่ีเนนความตองการตดัสนิใจเปนหลกั (Decision-Based 
Model) เปนรูปแบบการประเมินที่มีเปาหมายเพื่อเสนอสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการตัดสินใจ
ทางดานการบริหาร 
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¤ บทบาทของการประเมิน 
 การประเมินโดยทั่วไปสามารถจําแนกตามบทบาทการประเมินได 2 บทบาท คือ  
 1. การประเมินเพื่อความกาวหนา (Formative Evaluation) เปนการประเมนิที่มุงเนน
ตรวจสอบขอเดน ขอดอยในสวนประกอบของหลักสูตรเพื่อใชเปนขอมลูสําหรับการแกไขปรับปรุง
เปนสําคญั ทั้งนี้การประเมินเพื่อความกาวหนาจะดําเนินการในระหวางดําเนินการใชหลักสูตร 
 2. การประเมินเพื่อสรุปรวม (Summative Evaluation) เปนการประเมินเพื่อการ
ประมวลผลโดยสรุปรวมทั้งในดานประสิทธภิาพและประสิทธผิลของหลักสูตร ซึ่งจะประเมินเมื่อ
การดําเนนิการใชหลักสูตรเสร็จส้ินลง หรือครบรอบการใชหลักสูตรแลว 
 

¤ ชวงเวลาของการประเมินหลกัสูตร 
 การประเมินหลักสูตรสามารถทําไดหลายชวงเวลา ตั้งแตกอนการนําหลักสูตรไปใช หรือ
ระหวางดําเนนิการใชหลักสูตร หรือหลังการใชหลักสูตร ดงันี้  
 1. การประเมินหลกัสตูรกอนการนําหลกัสตูรไปใช (Pre-Evaluation) เปนการ
ประเมนิในชวงที่มกีารพัฒนาหลักสูตร โดยตรวจสอบคณุภาพทกุข้ันตอนของการพัฒนาหลักสูตร 
ตั้งแตการกําหนดวัตถปุระสงคของหลักสูตรไปจนถึงการกาํหนดเกณฑการวัดและประเมินผลการ
เรียน เมื่อพัฒนาหลักสูตรฉบับรางเสร็จแลว กอนจะนําหลักสูตรไปใชจริง ควรมีการประเมนิเพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรฉบับรางตามองคประกอบตางๆ ของหลักสูตร  
 2. การประเมินหลักสูตรระหวางการดาํเนินการใชหลักสตูร (Midterm or 
Progressive Evaluation) เปนการประเมนิในขณะที่มกีารใชหลักสูตรทีจ่ัดทําข้ึน เพื่อตรวจสอบวา
หลักสูตรสามารถนําไปใชไดดเีพยีงใด เพื่อเปนขอมลูในการแกไขปรับปรุงหลักสูตร  
 3. การประเมนิหลกัสตูรหลังการใชหลักสูตร (Summative Evaluation) เปนการ
ประเมนิหลังจากที่มกีารใชหลักสูตรมาแลวระยะหนึ่งหรือดําเนินการมาจนครบกระบวนการแลว 
โดยการประเมนิหลักสูตรทั้งระบบจะประเมนิองคประกอบดานตางๆ ของหลักสูตรทัง้หมด เพื่อให
ไดสารสนเทศผลการประเมนิมาใชในการตัดสินวา หลักสูตรที่จดัทําข้ึนนั้นควรจะดําเนินการใช
ตอไป หรือควรปรับปรุงแกไข หรือควรจะยกเลิก 
 

¤ สิ่งท่ีตองประเมินในการประเมินหลักสูตร  
 ในการประเมินหลักสูตรนั้น มีส่ิงที่ตองประเมินซึ่งจําแนกไดเปน 2 สวน ไดแก การประเมนิ
สวนยอยของระบบหลักสูตร และการประเมินหลักสูตรทั้งระบบ ดังนี ้
 1. การประเมนิสวนยอยของระบบหลกัสตูร เปนการประเมินสวนใดสวนหนึ่งของ
ระบบหลักสูตร จําแนกเปน 3 สวนไดแก 
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  1.1 การประเมินเอกสารหลกัสตูร เปนการตรวจสอบคณุภาพขององคประกอบ
ตางๆ ของหลักสูตรวา จุดหมาย จุดประสงค โครงสราง เนื้อหาสาระ และวิธีการวัดและประเมินผล
นักเรียนมคีวามสอดคลอง เหมาะสม ครอบคลุมและถกูตองตามหลักการพัฒนาหลักสูตรหรือไม
เพียงใด ภาษาที่ใชสามารถส่ือสารใหเขาใจและมคีวามชดัเจนในการนําไปสูการปฏิบัติหรือไม 
หลักสูตรที่สรางข้ึนเหมาะสมกบัผูเรียนที่เปนกลุมเปาหมายหรือไม และสามารถสนองความ
ตองการของสังคมและผูเรียนมากนอยเพยีงใด  
  1.2 การประเมินการใชหลักสูตร เปนการตรวจสอบวาหลักสูตรสามารถ
นําไปใชไดดกีับสถานการณจริงเพยีงใด การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทําอยางไร มีปญหา
อุปสรรคอะไรในการใชหลักสูตร เพื่อจะไดแกไขปรับปรุงใหดีข้ึน และสามารถใชหลักสูตรไดอยางมี
ประสิทธผิลและมปีระสิทธภิาพเพียงใด 
  1.3 การประเมินผลสมัฤทธิ์ของหลกัสูตร เปนการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของ
ผูเรียน ซึ่งโดยทั่วไปประกอบดวยการประเมินผลสัมฤทธิด์านพทุธพิสัิย จิตพสัิยและทกัษะพสัิย 
การประเมนิผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรนัน้ นอกจากจะประเมนิผูเรียนที่กาํลังศกึษาอยูแลว ยังควร
ติดตามผลความกาวหนาของผูสําเร็จการศกึษาวาสามารถนําความรูที่ไดศึกษาเลาเรียนไปใชใน
การปฏิบัติงานและประสบความสําเร็จในการทํางานหรือศึกษาตอหรือไม เพียงใด มีความรูและ
ทักษะเพยีงพอที่จะแกปญหาและปรับตัวใหอยูในสังคมไดดีหรือไม  
 2. การประเมนิระบบหลกัสตูร ในการประเมนิระบบหลักสูตร หากประเมินในแตละสวน 
อาจทําใหมองเหน็ภาพรวมไมชัดเจน ไมถูกตอง จึงควรมกีารประเมนิหลักสูตรทั้งระบบพรอมกนัไป 
เพราะการประเมนิเอกสารหลักสูตร การประเมนิการใชหลักสูตร และการประเมนิผลสัมฤทธิ์ของ
หลักสูตรเปนส่ิงที่สัมพนัธเกีย่วของกัน 
 

¤ ระดับการประเมิน 
 การประเมนิหลักสูตรสามารถจําแนกระดับการประเมินเปน 2 ระดับ คือ 
 1. การประเมินระดับรายวิชา เปนการประเมินหลักสูตรเฉพาะในสวนของรายวิชาทีจ่ัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตร 
 2. การประเมินระดับหลักสูตร เปนการประเมนิหลักสูตรทั้งระบบ ในทุกองคประกอบ
ของหลักสูตรเพื่อสรุปผล 
 

¤ ลักษณะการประเมิน 
 การประเมินหลักสูตรมลัีกษณะการประเมนิ 2 แบบตามลักษณะของการประเมิน คือ  
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 1. การประเมินภายใน (Internal Evaluation) เปนกระบวนการประเมินโดยบุคลากรใน
หนวยงานหรือผูเกีย่วของอยางตอเนื่อง เพื่อใหไดขอมลูทีช่วยในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนนิงาน
ใหบรรลุวัตถปุระสงคทีต่องการ 
 2. การประเมินภายนอก (External Evaluation) เปนกระบวนการตรวจสอบคณุภาพ
โดยบุคคลภายนอกหนวยงานทีเ่ปนนกัประเมนิโดยอาชีพ เพื่อใหไดขอมลูเกีย่วกับคณุภาพของ
หนวยงาน 
 การประเมนิภายในและการประเมนิภายนอกมจีุดเนนของการประเมนิในดานแนวคิดการ
ประเมนิหลักสูตร บทบาทการประเมนิ ชวงเวลาในการประเมนิหลักสูตร และส่ิงที่มุงประเมิน
หลักสูตร ระดับการประเมนิหลักสูตร ดังนี ้

การเปรียบเทียบจดุเนนของการประเมนิภายในและการประเมนิภายนอก 
 

ตาราง 50 การเปรียบเทียบจุดเนนของการประเมินภายในและการประเมินภายนอก 
 

การประเมินหลักสูตร ประเมินภายใน ประเมินภายนอก 
แนวคิดการประเมิน   
     1) เนนวัตถุประสงคของหลักสูตรเปนหลัก  ü ü 
     2) เนนเกณฑหรือมาตรฐานเปนหลัก  ü ü 
     3) เนนความตองการตัดสินใจเปนหลัก  ü ü 
บทบาทการประเมิน   
     1) การประเมินเพื่อความกาวหนา ü  
     2) การประเมินเพื่อสรุปรวม ü ü 
ชวงเวลาของการประเมิน   
     1) การประเมินหลักสูตรกอนการนําหลักสูตรไปใช ü  
     2) การประเมินหลักสูตรระหวางการดําเนินการใชหลักสูตร ü  
     3) การประเมินหลักสูตรหลังการใชหลักสูตร ü ü 
สิ่งที่ตองประเมิน   
     1) การประเมินสวนยอยในระบบหลักสูตร   
          1.1) ประเมินเอกสารหลักสูตร ü  
          1.2) การประเมินการใชหลักสูตร ü ü 
          1.3) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร ü ü 
     2) การประเมินระบบหลักสูตร ü ü 
ระดับการประเมิน   
     1) การประเมินระดับรายวิชา ü ü 
     2) การประเมินระดับหลักสูตร ü ü 
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การประเมินภายใน 

 จากหลักการและแนวคิดของรูปแบบการประเมินหลักสูตรที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึน สามารถเขียน
เปนภาพความสัมพนัธไดดังนี ้
 
      การประเมินภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 8 แนวคิดรูปแบบการประเมินหลักสูตรที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น 
 

 จากภาพประกอบ 8 ในการประเมนิหลักสูตรนัน้ผูประเมนิตองมกีารออกแบบกอนทําการ
ประเมนิหลักสูตร โดยตองพิจารณาเกีย่วกับบทบาทการประเมนิ ชวงเวลาในการประเมนิ ส่ิงที่ตอง
ประเมนิ และระดับการประเมิน จากนั้นจึงตัดสินใจเลือกแนวคิดการประเมินเพื่อทําการประเมนิ
หลักสูตรตอไป ทั้งนี้การประเมนิหลักสูตรสามารถทําไดโดยผูที่อยูในหลักสูตร และผูที่อยูนอก
หลักสูตรก็ได 

เนนวัตถุ 
ประสงค 

เนนตัดสินคุณคา 

เนน
ตัดสินใจ 

หลักสูตรที่ใชจัดการศึกษา 

บทบาทการ
ประเมิน 

ส่ิงที่ตอง 
ประเมิน 

ระดับการ
ประเมิน 

ชวงเวลาการ
ประเมิน 
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ตอนท่ี 2 กระบวนการ 
 การนําเสนอในตอนนี้เปนการนําเสนอกระบวนการในการประเมินหลักสูตรที่เนนการ
ผสมผสานแนวคดิการประเมินหลักสูตร โดยรูปแบบการประเมินหลักสูตรนี้ ผูวิจยัมวัีตถุประสงคที่
จะใหเปนคูมอืสําหรับผูเกี่ยวของกบัหลักสูตรสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการประเมนิหลักสูตร 
ประกอบไปดวยกระบวนการและกจิกรรม พรอมรายละเอียดของแนวทางการปฏิบตัิในการประเมนิ
หลักสูตร โดยมรีายละเอียดดงันี ้
 

กระบวนการในการประเมนิหลกัสตูร 
 รูปแบบการประเมินหลักสูตรนี้มกีระบวนการดําเนินการเชนเดียวกบัการประเมินโครงการ
โดยทั่วไป กลาวคือมข้ัีนตอนดําเนนิการ 5 ข้ันตอน คือ 1) การบริหารจัดการกอนการประเมิน
หลักสูตร 2) การออกแบบการประเมินหลักสูตร 3) การดําเนินการประเมนิหลักสูตร 4) การรายงาน
ผลและเผยแพรผลการประเมินหลักสูตร 5) การประเมินผลการประเมินหลักสูตร สามารถสรุปเปน
แผนภาพกรอบข้ันตอนการประเมินหลักสูตรไดดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 9 กรอบขั้นตอนการประเมินหลักสูตร 

1. การบริหารจดัการกอนการประเมินหลักสูตร 
          การกําหนดนโยบาย แนวทาง หลักการในการประเมินหลักสูตร 
          การแตงต้ังทีมงานประเมินหลักสูตร 
          การเตรียมความพรอมกอนการประเมินหลักสูตร 

2. การออกแบบการประเมินหลักสูตร 
          การกําหนดวัตถุประสงคการประเมินหลักสูตร 
          การออกแบบการประเมินหลักสูตร 
          การวางแผนในการประเมินหลักสูตร 

4. การรายงานผลและเผยแพรผลการประเมนิหลกัสตูร 

5. การประเมนิผลการประเมินหลกัสตูร 

3. การดาํเนินการประเมินหลักสูตร 
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 จากแผนภาพกรอบข้ันตอนการประเมินหลักสูตรดังกลาว มรีายละเอียดในการดําเนนิการ
ดังนี ้
 

ข้ันตอนท่ี 1 การบริหารจัดการกอนการประเมินหลักสูตร  
 ในข้ันตอนที่ 1 นี้เปนการบริหารจัดการกอนการประเมนิหลักสูตร ซึง่มข้ัีนตอนยอย 3 
ข้ันตอน ดังนี ้
 

1.1 การกาํหนดนโยบาย แนวทาง หลกัการในการประเมนิหลกัสตูร 
 ในข้ันตอนนีเ้ปนการกําหนดนโยบาย แนวทาง หลักการในการประเมินหลักสูตร โดยผู
ประเมินตองศึกษาเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของไดแก พระราชบญัญัติการศกึษาแหงชาติ แนวทางใน
การประกันคณุภาพภายใน และการประเมินคณุภาพภายนอกของสถาบัน เพื่อรวมประชุมกับ
บุคลากรของสถาบันในการกําหนดนโยบาย แนวทาง และหลักการในการประเมินหลักสูตร  
 

1.2 การแตงตั้งทีมงานประเมินหลักสูตร 
 ในข้ันตอนนีเ้ปนการแตงตั้งทีมงานประเมนิหลักสูตรเพื่อรับผิดชอบในการประเมิน
หลักสูตร ทั้งนีท้ีมงานประเมนิหลักสูตรตองประกอบดวยบคุคลที่มคีวามรูความเขาใจเกี่ยวกบั
หลักสูตรและการประเมินหลักสูตร มีความรูความสามารถในดานการวัดและประเมินผล การ
พัฒนาเคร่ืองมือและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือในการประเมินหลักสูตร การประมวลผล
ขอมูล การเขียนและนําเสนอผลการประเมินหลักสูตร 
 

 ตัวอยาง: การกําหนดคุณสมบัติทีมงานประเมินหลักสูตร 
 

 ทีมงานประเมินหลักสูตรควรประกอบดวยบุคคลที่มีความรูความสามารถในดานตางๆ ดังนี้ 
 1. ดานหลักสูตรและการสอน 
 2. ดานการวิจัย การวัดและประเมินผลการศึกษา 
 3. ดานการวิเคราะหและประมวลผลขอมูล  
 4. ดานการเรียบเรียงหรือการเขียนรายงานผลการประเมินหลักสูตร 
 

 หลังจากที่มกีารแตงตัง้ทีมงานประเมนิหลักสูตรแลว ตองมกีารประชุมทีมงานเพื่อการ
กําหนดวัน-เวลาในการประชมุรวมกนัของทีมงานประเมนิหลักสูตร พรอมวางแผนการทํางาน 
กําหนดบทบาทความรับผิดชอบตามความเหมาะสมของแตบุคคล กําหนดงบประมาณคาใชจายที่
จะใชในการประเมนิหลักสูตร และกําหนดปฏิทนิการปฏิบตัิงาน 
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 ตัวอยาง: การกําหนดปฏิทินการดําเนินการประเมินหลักสูตร 
 

เดือน กิจกรรมการประเมินหลักสูตร 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. การบริหารจัดการกอนการประเมิน
หลักสูตร  

         

1.1 การกําหนดนโยบาย แนวทาง 
หลักการในการประเมินหลักสูตร 

         

1.2 การแตงต้ังทีมงานประเมินหลักสูตร          
1.3 การเตรียมความพรอมกอนการ
ประเมินหลักสูตร 

         

2. การออกแบบการประเมินหลักสูตร          
2.1 การกําหนดวัตถุประสงคการประเมิน
หลักสูตร 

         

2.2 การออกแบบการประเมินหลักสูตร          
2.3 การวางแผนในการประเมินหลักสูตร          
3. การดําเนินการประเมินหลักสูตร          
4. การรายงานผลและเผยแพรผลการ
ประเมินหลักสตูร 

         

5. การประเมินผลการประเมิน
หลักสูตร 

         

 

1.3 การเตรียมความพรอมกอนการประเมินหลกัสตูร 
 ในข้ันตอนนีเ้ปนการเตรียมความพรอมกอนการประเมนิหลักสูตร โดยมกีิจกรรมที่ผู
ประเมนิตองดําเนนิการ 4 กิจกรรม ไดแก 1) การศึกษาสาระสําคัญของหลักสูตรที่ทําการประเมิน 
2) การศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการประเมนิและการประเมนิหลักสูตร 3) การประเมินความตองการ
จําเปนในการประเมนิหลักสูตร และ 4) การเจรจาตกลงเพื่อระบเุหตุผลการประเมินหลักสูตร ผู
ตองการทราบผลการประเมินหลักสูตร กําหนดคําถามการประเมนิหลักสูตรและกําหนด
วัตถุประสงคการประเมินหลักสูตร โดยมรีายละเอียดดังนี ้
 

กิจกรรมท่ี 1 การศกึษาสาระสําคัญของหลกัสตูรท่ีทําการประเมิน 
 ผูประเมินตองศึกษารายละเอียดเกี่ยวกบัหลักสูตรทีท่ําการประเมนิอยางละเอียด เพื่อทํา
ใหเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรทีท่ําการประเมินอยางถองแท โดยมีข้ันตอน คือ 
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 1) สืบคนหลักสูตรทีจ่ะตองทําการประเมนิ โดยการติดตอหนวยงานที่ดูแลเกี่ยวกบัเอกสาร
หลักสูตรของสถาบนั ซึ่งเอกสารหลักสูตรนี้เปนส่ิงที่อธบิายเกีย่วกับรายละเอียดของหลักสูตรที่
ประเมนิ ไดแก วัตถุประสงคหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร เนื้อหาเกี่ยวกบัหลักสูตร ทรัพยากรที่ใช
ดําเนินการในหลักสูตร ฯลฯ 
 2) ศึกษาสาระของหลักสูตรที่จะทําการประเมินอยางละเอียด ในประเดน็เกี่ยวกบัวัตถุประสงค
หลักสูตร โครงสรางหลักสูตร เนื้อหาหลักสูตร ทรัพยากรทีใ่ชดําเนินการในหลักสูตร ฯลฯ 
 ทั้งนี้การนาํเสนอ ผูประเมนิอาจจะนําเสนอรายงานการศกึษาสาระสําคัญของหลักสูตรไว
ในรายงานผลการประเมนิในบทที ่2 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ หรือภาคผนวกก็ได 
 

กิจกรรมท่ี 2 การศกึษาเอกสารเกี่ยวกบัการประเมนิและการประเมนิหลกัสตูร 
 การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับการประเมินและการประเมินหลักสูตรควรศึกษาทั้งเอกสารที่
เปนแนวคิด ทฤษฎีเกีย่วกับการประเมนิและการประเมินหลักสูตรเพื่อเปนแนวทางในการออกแบบ
การประเมินหลักสูตร และศึกษารายงานการประเมินหลักสูตรตางๆ ที่มีผูทําเสร็จแลวเพื่อเปน
แนวทางการประเมินหลักสูตร โดยมีรายละเอียดประเดน็การศึกษาในแตละสวน ดังนี ้
 สวนท่ี 1 ศกึษาแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินและการประเมินหลักสูตร 
 1) สืบคนและจัดหาเอกสารเกีย่วกับแนวคดิการประเมินหลักสูตร โดยผูประเมนิสืบคน
เอกสารจากฐานขอมลูของหองสมดุของมหาวิทยาลัยตางๆ การสืบคนอาจกําหนดคําสืบคน อาท ิ
“การประเมิน” “การประเมินหลกัสตูร” ฯลฯ จากนั้นทําการจดบรรณานกุรมของเอกสารที่
ตองการ แลวจงึทําการสืบคนตอไป 
 2) ศึกษาเอกสารและจดบันทึกสาระสําคัญเกีย่วกับแนวคดิการประเมนิและการประเมิน
หลักสูตร โดยอาจจดบนัทกึแยกตามประเดน็ ไดแก 
 

 ตัวอยาง: ประเด็นในการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการประเมินและการประเมินหลักสูตร 
 

 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมิน 
 - กระบวนทัศนการประเมิน... 
 - นิยามการประเมิน… 
 - ประเภทการประเมิน... 
 
 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร 
 - นิยามการประเมินหลักสูตร... 
 - วัตถุประสงคของการประเมินหลักสูตร 
 - แนวคิด/รูปแบบการประเมินหลักสูตร... 
 - ขั้นตอนการประเมินหลักสูตร... 
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 3) นําเสนอผลการศึกษาคนควา โดยนําเสนอไวในรายงานเอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วของ 
หัวขอในการนําเสนอควรประกอบดวยนยิามการประเมนิหลักสูตร วัตถุประสงคการประเมิน
หลักสูตร ข้ันตอนการประเมินหลักสูตร แนวคิดการประเมนิหลักสูตร รูปแบบการประเมนิหลักสูตร
ตางๆ 
 สวนท่ี 2 ศกึษางานประเมนิหลกัสตูร 
 ผูประเมินศึกษารายงานการประเมนิหลักสูตรตางๆ ที่มผูีทําเสร็จแลวเพื่อเปนการศึกษา
แนวทางในการประเมนิหลักสูตร โดยมีข้ันตอนดังนี ้
 1) สืบคนและจัดหารายงานการประเมินหลักสูตรจากฐานขอมูลของหองสมุดของ
มหาวิทยาลัยตางๆ การสืบคนควรกําหนดคําสืบคน อาทิ “การประเมนิหลกัสตูร” จากนัน้ทําการ
จดบรรณานุกรมของเอกสารที่ตองการ แลวจึงดําเนนิการสืบคนตอไป 
 2) ศึกษาและจดบนัทกึสาระสําคัญจากรายงานการประเมินหลักสูตร ควรจดบันทกึ
สาระสําคัญใน 7 ประเด็นหลักที่สําคญั ไดแก  
  (1) ปญหาการประเมนิและวัตถปุระสงคการประเมินหลักสูตร 
  (2) เหตุผลที่ทําการประเมนิและความเปนมาของการประเมินหลักสูตร  
  (3) ทฤษฎีหรือกรอบแนวคิดในการประเมนิหลักสูตร 
  (4) เคร่ืองมอืทีใ่ชในการประเมนิหลักสูตร 
  (5) วิธดีําเนนิการประเมนิหลักสูตร  
  (6) ผลการประเมินหลักสูตร  
  (7) ขอเสนอแนะในการประเมนิหลักสูตร 
  การนําเสนอผลการศกึษา จะรายงานไวในบทที่วาดวยการรายงานเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ ทั้งนีก้ารนําเสนอประกอบดวยชื่อผูประเมนิหลักสูตร ปที่ทําการประเมินหลักสูตรเสร็จ ชื่อ
หลักสูตรทีท่ําการประเมิน วัตถุประสงคการประเมนิหลักสูตร แนวคิดและรูปแบบการประเมิน
หลักสูตรทีใ่ช เคร่ืองมอืทีใ่ชในการประเมนิหลักสูตร ผูใหขอมลูในการประเมนิหลักสูตร ผลการ
ประเมนิหลักสูตร โดยงานประเมนิหลักสูตรที่นําเสนอมทีั้งงานประเมนิหลักสูตรของไทยและงาน
ประเมินหลักสูตรของตางประเทศ 
 (ตัวอยางการจดบันทึกสาระเกี่ยวกบังานประเมนิหลักสูตรปรากฏในภาคผนวก 1) 
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กิจกรรมท่ี 3 การประเมินความตองการจําเปนในการประเมินหลักสูตร 
 ผูประเมินจะตองประเมินความตองการจําเปนในการประเมินหลักสูตร โดยเก็บขอมูลจาก
ผูที่มสีวนไดเสียกับหลักสูตร ไดแก ผูสอน ผูเรียน ผูบริหาร ฯลฯ โดยใชเคร่ืองมอืในการรวบรวม
ขอมลู ไดแก การสัมภาษณ แบบสอบถาม หรือการสนทนากลุม ทั้งนี้ผูประเมนิอาจกําหนดประเด็น
คําถามในการประเมนิความตองการจําเปน อาทิ “ปจจบุันหลักสูตร...มีความตองการจําเปนตอง
ไดรับการปรับปรุงในเร่ืองใด?” 
 

กิจกรรมท่ี 4 การเจรจาตกลงเพื่อระบเุหตุผลของการประเมินหลักสูตร ผูตองการทราบผล
การประเมินหลักสูตร กําหนดคําถามการประเมนิหลักสตูรและกําหนดวตัถุประสงคการ
ประเมินหลักสูตร 
 ทมีงานประเมนิหลักสูตรรวมประชมุระดมความคดิเกีย่วกบัการกําหนดแนวทางในการ
เจรจาตกลงเพื่อระบเุหตุผลของการประเมินหลักสูตร ผูใชผลการประเมินหลักสูตร กําหนดคําถาม
การประเมนิหลักสูตรและกําหนดวัตถุประสงคการประเมนิหลักสูตร 
 

ข้ันตอนท่ี 2 การออกแบบการประเมินหลักสูตร  
 ในข้ันตอนนี้ผูประเมนิดําเนนิการออกแบบการประเมนิหลักสูตร โดยมข้ัีนตอนการ
ดําเนินการ 3 ข้ันตอน คือ  
 

2.1 การกาํหนดวัตถุประสงคการประเมนิหลกัสตูร 
 ในข้ันตอนของการกําหนดวัตถุประสงคการประเมินหลักสูตรนี้ มีกิจกรรมที่ตองดําเนินการ 
4 กิจกรรม คือ 1) การระบุเหตุผลการประเมินหลักสูตร 2) การระบุผูตองการทราบผลการประเมนิ 
3) การกําหนดคําถามการประเมินหลักสูตร และ 4) การกําหนดวัตถปุระสงคการประเมนิหลักสูตร 
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
กิจกรรมท่ี 1 การระบเุหตุผลการประเมินหลกัสตูร 
 กอนการประเมนิหลักสูตร ผูประเมนิจะตองเจรจาตกลงกบัผูเกีย่วของกับหลักสูตรเพื่อระบุ
เหตุผลการประเมนิหลักสูตร โดยผูประเมนิจัดประชุมเพื่อระดมความคดิและวิเคราะหเหตุผลที่ตอง
มกีารประเมนิหลักสูตร จดัลําดับความสําคัญเพื่อนําไปใชในการเขียน/ระบใุนความเปนมาและ
ความสําคัญของการประเมนิหลักสูตร  
 ตัวอยาง: การระบุเหตุผลของการประเมินหลักสูตร 
 

 เหตุผลของการประเมินหลักสูตร คือ  
 1. ตองการทราบประสิทธิภาพหลักสูตร 
 2. มีการใชหลักสูตรจนมีผูสําเร็จการศึกษา (ครบรอบการใชหลักสูตร) 
 3. ฯลฯ 
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กิจกรรมท่ี 2 การระบุผูตองการทราบผลการประเมิน 
 ผูประเมนิจะตองระบผูุตองการทราบผลการประเมินหลักสูตร โดยพิจารณาใหครอบคลุม
บุคคลทีเ่กี่ยวของกบัหลักสูตรทั้งหมด และทําการระบุถงึผูตองการทราบผลการประเมินหลักสูตร 
โดยผูตองการทราบผลการประเมนิหลักสูตรไดแก ผูบริหาร ผูสอน ผูพฒันาหลักสูตร ผูเรียน ฝาย
วิชาการของสถาบัน ฯลฯ 
 

 ตัวอยาง: การกําหนดผูตองการทราบผลการประเมินหลักสูตรและการนําผลการประเมินไปใช 
 

 1. ผูบริหาร เพื่อนําผลการประเมินไปใชปรับปรุงระบบการบริหารหลักสูตรใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคหลักสูตร 
 2. อาจารยผ ู สอน เพื่อนําผลการประเมินหลักสูตรไปใชปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอน ตลอดจน
พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหตรงตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 3. ผูพัฒนาหลักสูตร เพื่อนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหมีความทันสมัย  
 
 

กิจกรรมท่ี 3 การกาํหนดคําถามการประเมินหลกัสตูร 
 ผูประเมนิตองกําหนดคําถามการประเมนิหลักสูตรหรือปญหาในการประเมนิหลักสูตร โดย
กําหนดในประเดน็เกีย่วกับเปาหมายและวิธีการประเมิน ไดแก “ประเมนิอะไร” และ “ประเมิน
อยางไร” โดยศึกษารายละเอียดของหลักสูตรทีท่ําการประเมนิ แนวคิดการประเมนิหลักสูตรและ
งานประเมนิหลักสูตร (โดยเฉพาะในประเด็นปญหาในการประเมนิและวัตถปุระสงคการประเมนิ) 
จากนัน้ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของผูทีเ่กีย่วของกับหลักสูตรในประเด็นเกี่ยวกบัส่ิงที่
ตองการใหผูประเมนิดําเนนิการเพื่อใหไดคําตอบเกีย่วกับหลักสูตร แลววิเคราะหและกําหนด
คําถามหรือปญหาในการประเมนิหลักสูตร ซึ่งคําถามการประเมนิจะระบใุนความเปนมาและ
ความสําคัญของการประเมนิ/ภูมหิลัง หรือระบโุดยแยกออกเปนหัวขอ “คําถามการประเมิน” ก็ได 
 

 ตัวอยาง: การสํารวจความคิดเห็นผูเก่ียวของกับหลักสูตรเพื่อกําหนดคําถามการประเมิน 
 

 1) ถาตองการทําการประเมินหลักสูตร ทานตองการทราบอะไรเก่ียวกับการดําเนินการของหลักสูตรนี้ 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
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กิจกรรมท่ี 4 การกาํหนดวตัถุประสงคการประเมินหลกัสตูร 
 ผูประเมนิกําหนดวัตถุประสงคของการประเมนิหลักสูตรใหชัดเจนวาจะทาํการประเมนิ
หลักสูตรในองคประกอบใด และตองกําหนดวาตองการนาํขอมลูหรือผลการประเมนิหลักสูตรไปใช
ทําอะไร โดยผูประเมนิพจิารณาและวิเคราะหคําถามการประเมนิที่กาํหนดข้ึนเพื่อกําหนด
วัตถุประสงคของการประเมินหลักสูตรที่จะเปนคําตอบของปญหาการประเมนิ  
 

 ตัวอยาง: การกําหนดวัตถุประสงคการประเมินหลักสูตร 
 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินหลักสูตร... โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะดังนี้ 
 1. เพื่อประเมินหลักสูตรในองคประกอบดานบริบทหลักสูตร ประกอบดวย วัตถุประสงคหลักสูตร 
โครงสรางหลักสูตร และเนื้อหาหลักสูตร 
 2. เพื่อประเมินหลักสูตรในองคประกอบดานปจจัยสนับสนุนหลักสูตร ประกอบดวย ทรัพยากรที่ใชใน
การดําเนินการตามหลักสูตร 
 3. เพื่อประเมินหลักสูตรในองคประกอบดานส่ิงที่เก่ียวของในหลักสูตร ประกอบดวย คุณลักษณะ
ผูสอน คุณลักษณะผูเรียนกอนและ/หรือระหวางเรียนในหลักสูตร และการบริหารหลักสูตร 
 4. เพื่อประเมินหลักสูตรในองคประกอบดานกิจกรรมการเรียนในหลักสูตร ประกอบดวย กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา 
 5. เพื่อประเมินหลักสูตรในองคประกอบดานผลผลิตหลักสูตร ประกอบดวย คุณภาพของผูสําเร็จ
การศึกษา 
 
2.2 การออกแบบการประเมนิหลกัสตูร 
 ในข้ันตอนนีเ้ปนการออกแบบการประเมินหลักสูตร ซึง่เปนการออกแบบเกี่ยวกบัขอบเขต
การประเมินหลักสูตร ไดแก  
 แนวคิดการประเมินหลักสูตร (ประกอบดวยเนนวัตถปุระสงคหลักสูตรเปนหลัก เนน
การเกณฑหรือมาตรฐานเปนหลัก และเนนการตดัสินใจเปนหลัก)  
 บทบาทการประเมิน (ประกอบดวยการประเมินเพื่อความกาวหนา และการประเมนิเพื่อ
สรุปรวม)  
 ชวงเวลาในการประเมนิหลกัสตูร (ประกอบดวยการประเมินกอนการใชหลักสูตร การ
ประเมนิระหวางการใชหลักสูตร และการประเมินหลังการใชหลักสูตร)  
 สิ่งท่ีมุงประเมินหลกัสตูร (ประกอบดวยการประเมนิระบบหลักสูตรและการประเมิน
สวนยอยในระบบหลักสูตร)  
 ระดับการประเมินหลักสูตร (ประกอบดวยการประเมินเปนรายวิชา และการประเมินทัง้
หลักสูตร)  
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 รวมทั้งการออกแบบตัวบงชี้และเกณฑในการประเมนิหลักสูตร กลุมเปาหมายในการ
รวบรวมขอมูล วิธีการเลือกกลุมผูใหขอมูล เคร่ืองมือและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือในการ
ประเมินหลักสูตร วิธีการรวบรวมขอมูล วิธกีารวิเคราะหขอมลู การนําเสนอรายงานการประเมนิ
หลักสูตร การประเมินคุณภาพผลการประเมินหลักสูตร  ทั้งนี้มีแนวทางในการดําเนินการออกแบบ
การประเมิน 3 แนวทาง กลาวคือ 
 แนวทางที่ 1 ทมีงานประเมนิหลักสูตรเชญิผูเกี่ยวของกบัหลักสูตรทั้งหมด ตลอดจนผู
ตองการทราบผลการประเมินหลักสูตรมารวมประชุมระดมความคิดเพื่อรวมออกแบบการประเมนิ 
 แนวทางที่ 2 ทีมงานประเมนิหลักสูตรประชุมรวมกนัและออกแบบการประเมนิหลักสูตร 
จากนัน้นําเสนอใหผูตองการทราบผลการประเมนิพจิารณาเพื่อขอความเหน็ชอบ 
 แนวทางที่ 3 ทีมงานประเมนิหลักสูตรพิจารณาเลือกรูปแบบการประเมินจากเอกสารหรือ
งานประเมนิที่มผูีทําไวแลวมาปรับใชในการประเมนิหลักสูตร จากนัน้นําเสนอใหผูตองการทราบผล
การประเมนิพจิารณาเพื่อขอความเหน็ชอบ 
 

 ตัวอยาง: การพิจารณาเพื่อออกแบบการประเมินหลักสูตร 
 

มิติชวงเวลาในการประเมิน มิติขอบเขตการประเมิน 
กอนใชหลักสูตร ระหวางใชหลักสูตร หลังใชหลักสูตร 

บทบาทการประเมิน    
     1) การประเมินเพื่อความกาวหนา ü ü  
     2) การประเมินเพื่อสรุปรวม   ü 
สิ่งที่ตองประเมิน    
     1) การประเมินlสวนยอยในระบบหลักสูตร    
          1.1) การประเมินเอกสารหลักสูตร ü   
         1.2) การประเมินการใชหลักสูตร  ü  
         1.3) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร   ü 
     2) การประเมินระบบหลักสูตร   ü 
ระดับการประเมิน    
     1) การประเมินเปนรายวิชา  ü ü 
     2) การประเมินทั้งหลักสูตร   ü 

 

2.3 การวางแผนในการประเมนิหลกัสตูร 
 ในข้ันตอนนีเ้ปนการวางแผนในการประเมนิหลักสูตร โดยผูประเมินตองเขียนโครงรางการ
ประเมินหลักสูตร (Research Proposal) เพื่อนําเสนอและขออนุมัติจากผูตองการทราบผลการ
ประเมนิหลักสูตร โครงรางการประเมนิหลักสูตรประกอบดวยหัวขอดังตอไปนี ้
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 สวนนํา ประกอบดวย ชื่อโครงรางการประเมนิหลักสูตร ชือ่ผูประเมนิ 
 สวนเน้ือเร่ือง ประกอบดวย ความเปนมาและความสําคัญของปญหา คําถามการ
ประเมิน วัตถุประสงคการประเมิน ขอบเขตการประเมิน ประโยชน/ความสําคัญของการประเมิน 
เอกสารและงานประเมินที่เกีย่วของ ระเบยีบวิธทีีใ่ชดําเนนิการประเมนิ ซึ่งไดแก กลุมผูใหขอมลู 
เคร่ืองมือที่ใชในการประเมนิหลักสูตรและวิธกีารตรวจสอบคุณภาพ การเกบ็รวบรวมขอมลู การ
วิเคราะหขอมลูและสถติทิี่ใช บรรณานกุรมหรือเอกสารอางอิง และอาจมภีาคผนวกก็ได 
 สวนทาย ประกอบดวย รายละเอียดเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงานตามข้ันตอนการประเมิน
หลักสูตร งบประมาณคาใชจายทีใ่ชในการประเมนิหลักสูตร 
 

ข้ันตอนท่ี 3 การดําเนินการประเมินหลักสูตร 
 ในข้ันตอนนี้ผูประเมนิดําเนนิการตามแผนการประเมนิที่ออกแบบไว จําแนกออกไดเปน 4 
กิจกรรม ไดแก 1) การกําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินหลักสูตร 2) การกําหนดกลุมผูให
ขอมูล 3) กําหนดเคร่ืองมอืในการประเมนิ และ 4) เก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
 

กิจกรรมท่ี 1 การกาํหนดตวับงชี้และเกณฑการประเมินหลักสูตร 
 ในการกําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมนิหลักสูตรนี ้ ทีมงานประเมนิตองรวมประชมุ
ระดมความคดิเกี่ยวกับตัวบงชี้และเกณฑการประเมนิหลักสูตร โดยมีข้ันตอนดังนี ้
 1. พจิารณาและกําหนดองคประกอบหลักในการประเมนิหลักสูตร ซึ่งองคประกอบหลักใน
การประเมินหลักสูตรนี้ตองมีความครอบคลุมส่ิงที่ตองการประเมินในหลักสูตร ประกอบดวย 5 
องคประกอบ ไดแก ดานบริบทหลักสูตร ดานปจจัยสนับสนนุหลักสูตร ดานส่ิงทีเ่กีย่วของใน
หลักสูตร ดานกระบวนการเรียนในหลักสูตร และดานผลผลิตหลักสูตร 

ตัวอยาง: การกําหนดองคประกอบหลักในการประเมินหลักสูตร 
 

การประเมินหลักสูตรที่เนนการตัดสินใจ ประเมินองคประกอบหลัก 5 องคประกอบ คือ  
1) ดานบริบทหลักสูตร  
2) ดานปจจัยสนับสนุนหลักสูตร  
3) ดานส่ิงที่เก่ียวของในหลักสูตร  
4) ดานกระบวนการเรียนในหลักสูตร  

 5) ดานผลผลิตหลักสูตร 
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 2. ทีมงานประเมนิพจิารณาและกําหนดองคประกอบรองซึง่อยูภายใตองคประกอบหลักใน
การประเมินหลักสูตร ประกอบดวย 
 ¤ ดานบริบทหลักสูตร ประกอบดวย 
  - วัตถุประสงคหลักสูตร 
  - โครงสรางหลักสูตร 
  - เนื้อหาหลักสูตร 
 ¤ ดานปจจยัสนับสนนุหลักสูตร ประกอบดวย 
  -ทรัพยากรที่ใชดําเนินการตามหลักสูตร 
 ¤ ดานส่ิงที่เกีย่วของในหลักสูตร ประกอบดวย 
  - คุณลักษณะผูสอน  
  - คุณลักษณะผูเรียนกอนและ/หรือระหวางเรียนในหลักสูตร  
  - การบริหารหลักสูตร 
 ¤ ดานกระบวนการเรียนในหลักสูตร ประกอบดวย 
  - กระบวนการเรียนการสอน  
  - การวัดและประเมนิผล 
 ¤ ดานผลผลิตหลักสูตร ประกอบดวย 
  - คุณภาพผูสําเร็จการศึกษา 
 

 3) เมื่อทมีงานประเมนิพจิารณาองคประกอบรองเสร็จเรียบรอยแลว ตองกําหนดตัวบงชี้ใน
แตละองคประกอบรอง โดยพิจารณาและกําหนดคุณสมบัติของตัวบงชี้ หรือสารสนเทศที่เปนส่ิง
สะทอนคุณภาพหรือความสําเร็จทีต่องการวัดในองคประกอบรอง ทั้งนี้ในแตละองคประกอบรอง
สามารถมตีัวบงชี้ไดหลายตัวเพื่อใหเกิดความครอบคลุมในการตัดสินคุณภาพ โดยมีแนวทางใน
การปฏิบัติ 2 แนวทาง คือ 
 แนวทางท่ี 1 ทีมงานประเมนิหลักสูตรประชุมระดมความคดิ เพื่อกําหนดตัวบงชี้การ
ประเมินหลักสูตรภายใตองคประกอบรองในแตละตัวข้ึนเอง โดยอาจกําหนดประเดน็ในการ
พิจารณา อาท ิ“สารสนเทศท่ีใชบงบอกคุณภาพดานเน้ือหาหลกัสูตรไดแก...” 
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 ตัวอยาง: แนวทางในการกําหนดตัวบงช้ีการประเมินหลักสูตร 
 

 องคประกอบหลัก: ดานบริบทหลักสูตร 
 องคประกอบรอง: ดานเนื้อหาหลักสูตร 
 ตัวบงช้ีการประเมินดานเนื้อหา:  
  - ความทันสมัยของเนื้อหา 
  - ความถูกตองของเนื้อหา 
  - เนื้อหาสอดคลองกับสภาพความตองการของสังคม 
  - ฯลฯ 
 

 แนวทางท่ี 2 ทีมงานประเมนิหลักสูตรประชุมระดมความคดิ เพื่อกําหนดตัวบงชี้การ
ประเมินหลักสูตรภายใตองคประกอบรองในแตละตัว โดยนําตัวอยางองคประกอบการประเมิน
หลักสูตรและตัวบงชี้การประเมินหลักสูตร ซึ่งปรากฏในภาคผนวก 2 เปนตัวแบบ แลวทําการ
ปรับปรุงใหเหมาะสมกบัสภาพบริบทของแตละหลักสูตร 
 

 4) ผูประเมินกําหนดเกณฑในการประเมินหลักสูตร ซึ่งทีมงานประเมินรวมประชุมระดม
ความคิดในการพิจารณาระดับทีจ่ะใชในการตัดสินคุณภาพหรือความสําเร็จของการดําเนนิงานใน
แตละตัวบงชี้ อาท ิ“เน้ือหาหลกัสตูรมีความถูกตองพิจารณาจาก...” 
 ทั้งนี้อาจพจิารณาและกําหนดเกณฑเปนรอยละในการตัดสินคุณภาพก็ได 
 

 ตัวอยาง: การกําหนดเกณฑการประเมินหลักสูตร 
 

 ตัวบงช้ีที่ผานเกณฑตองมากกวารอยละ 80 
 หรือ 
 คะแนนรอยละ 0-20 หลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับนอยที่สุด 
 คะแนนรอยละ 21-40 หลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับนอย 
 คะแนนรอยละ 41-60 หลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
 คะแนนรอยละ 61-80 หลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมาก 
 คะแนนรอยละ 81-100 หลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 
 

กิจกรรมท่ี 2 การกาํหนดกลุมผูใหขอมูล 
 ผูประเมนิพจิารณาเลือกกลุมผูใหขอมลู โดยแหลงขอมลูที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมลู
ประกอบดวย 2 แหลง คือ แหลงขอมูลจากเอกสารและรายงานตางๆ ที่มกีารเกบ็รวบรวมไวแลว 
และแหลงขอมลูจากบคุคลทีเ่กี่ยวของในหลักสูตร อาทิ ผูสอน ผูบริหาร ผูเรียน ผูสําเร็จการศกึษา 
นายจาง/ผูบังคับบญัชาผูสําเร็จการศกึษา ผูทรงคณุวุฒิ เปนตน โดยมข้ัีนตอนในการคดัเลือกกลุม
ผูใหขอมูลคือ 
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 1) ผูประเมนิพจิารณาเลือกประเภทของแหลงขอมลู รวมทั้งพิจารณาเลือกบคุคลทีจ่ะให
ขอมูล 
 2) พจิารณาลักษณะของแหลงขอมลูบุคคลที่จะใชในการเก็บรวบรวมขอมลู วาจะ
ทําการศึกษาจากประชากรหรือกลุมตัวอยาง ทั้งนี้ผูประเมนิอาจใชขอมลูจากประชากรทัง้หมดหรือ
ศึกษาจากกลุมตัวอยางก็ได 
 การใชขอมลูทีห่ลากหลายจะไดขอมลูทีถ่กูตอง ทําใหผลการประเมนิตรงตามความเปน
จริงมากที่สุด ทั้งนี้ผูประเมนิอาจพจิารณาเลือกแหลงขอมลูเพื่อประเมนิองคประกอบการประเมนิ
หลักสูตรไดดังนี ้
 

 ตัวอยาง: แหลงขอมูลที่ใชในการประเมินหลักสูตรจําแนกตามองคประกอบการประเมินหลักสูตร 
 

แหลงบุคคล องคประกอบการ
ประเมิน ผูสอน ผูเรียน ผูบริหาร ผูสําเร็จ

การศึกษา
นายจาง* ผูทรง 

คุณวุฒิ 

แหลง
เอกสาร 

วัตถุประสงคหลักสูตร ü ü ü ü  ü ü 
โครงสรางหลักสูตร ü ü ü ü  ü ü 
เนื้อหาหลักสูตร ü ü  ü  ü ü 
ทรัพยากรที่ใชดําเนินการ
ตามหลักสูตร 

ü ü ü ü   ü 

คุณลักษณะผูสอน ü ü ü ü   ü 
คุณลักษณะผูเรียนฯ ü ü ü ü   ü 
การบริหารหลักสูตร ü  ü    ü 
กระบวนการเรียนการสอน ü ü ü ü   ü 
การวัดและประเมินผล ü ü ü ü   ü 
คุณภาพผูสําเร็จการศึกษา ü ü ü ü ü ü ü 
หมายเหต ุ* หรือผูใชผลผลิตหลักสูตรหรือผูปกครอง 
 

กิจกรรมท่ี 3 กาํหนดเคร่ืองมือในการประเมนิ 
 ผูประเมินควรพจิารณาเลือกใชเคร่ืองมอืในการประเมนิอยางหลากหลายเพื่อใหได
สารสนเทศที่ครอบคลุมครบถวน เชน แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ แบบสังเกต แบบสอบ การ
สนทนากลุม (Focus group) เปนตน  
 เมื่อผูประเมนิทาํการเลือกเคร่ืองมอืทีใ่ชในการประเมนิเรียบรอยแลว ตองทําการสรางและ
พัฒนาเคร่ืองมือ ตลอดจนตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือกอนนําไปใชจริง โดยมีข้ันตอนคือ 
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 1) กําหนดวัตถุประสงคของการสราง/พัฒนาเคร่ืองมือ 
 2) กําหนดส่ิงที่ตองการประเมิน 
 3) กําหนดลักษณะเคร่ืองมอื (ลักษณะคําถามและการตอบ) 
 4) ทําการรางขอคําถาม 
 5) ทําการตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมอืดานความตรง (Validity) 
 6) ทดลองใช (Tryout) เคร่ืองมือเพื่อตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) (ตลอดจนคาความ
ยากและคาอํานาจจําแนก) 
 7) ปรับปรุงและนําไปใชจริง 
 ทั้งนี้เคร่ืองมอืที่ใชในการประเมนิหลักสูตรมหีลากหลายประเภท ผูประเมนิตองพจิารณา
เลือกเคร่ืองมือใหเหมาะสมกับแหลงขอมูลได ดังตัวอยาง 
 

 ตัวอยาง: เคร่ืองมือที่ใชในการประเมินหลักสูตร 
 

แหลงขอมูล แบบสอบ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ แบบสังเกต สนทนากลุม อ่ืนๆ 
ผูสอน  ü ü ü ü  
ผูเรียน ü ü ü ü ü  
ผูบริหาร  ü ü  ü  
ผูสําเร็จการศึกษา  ü ü  ü  
นายจาง  ü ü  ü  
ผูทรงคุณวุฒิ  ü ü  ü  
 

 เมื่อผูประเมนิพจิารณากําหนดองคประกอบการประเมนิหลักสูตรทั้งองคประกอบหลักและ
องคประกอบรอง ตัวบงชี้การประเมินหลักสูตร แหลงขอมลูที่ใชในการประเมนิหลักสูตร เคร่ืองมอืที่
ใชในการประเมินหลักสูตรเรียบรอยแลว จะตองพิจารณากําหนดกรอบการประเมิน ซึ่งมีลักษณะ
เปนตารางแสดงความสัมพนัธของส่ิงที่เกีย่วของกับการประเมนิดังกลาวขางตน ดังตัวอยาง 
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 ตัวอยาง: การกําหนดกรอบการประเมิน (Log Frame) 
 

องคประกอบการประเมินหลักสูตร: ดานบริบทหลักสูตร 
องคประกอบการประเมินหลักสูตรรอง: ดานเนื้อหาหลักสูตร 
 

ตัวบงช้ีการประเมินหลักสูตร แหลงขอมูล เครื่องมือ เกณฑการ
ประเมิน* 

ความเหมาะสมของเวลา/หนวยกิตกับเนื้อหา 
 

ผูสอน ผูเรียน ผูสําเร็จการศึกษา 
ผูทรงคุณวุฒิ 

แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ 

≥ 60% 

ความครบถวนของเนื้อหา ผูสอน ผูเรียน ผูสําเร็จการศึกษา 
ผูทรงคุณวุฒิ 

แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ 

≥ 60% 

ความทันสมัยของเนื้อหา ผูสอน ผูเรียน ผูสําเร็จการศึกษา 
ผูทรงคุณวุฒิ 

แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ 

≥ 60% 

เนื้อหาวิชาสามารถนําไปใชปฏิบัติได ผูสอน ผูเรียน ผูสําเร็จการศึกษา 
ผูทรงคุณวุฒิ 

แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ 

≥ 60% 

ความถูกตองของเนื้อหา ผูสอน ผูเรียน ผูสําเร็จการศึกษา 
ผูทรงคุณวุฒิ 

แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ 

≥ 60% 

หมายเหต ุ* เกณฑการประเมินที่วัดจากแบบสอบถามที่มีลักษณะเปนมาตรประมาณคา  
 

กิจกรรมท่ี 4 เก็บรวบรวมและวเิคราะหขอมลู 
 ผูประเมินเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีหลักในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 

1) ดําเนินการรวบรวมขอมูลตามแผนการที่วางไว 
2) บรรณาธิกร (Editing) หรือตรวจสอบขอมูลที่ได เพือ่สํารวจความสมบรูณของขอมูล 

หากขอมูลทีไ่ดขาดความสมบรูณในดานใด ใหพจิารณาเกบ็รวบรวมขอมลูเพิ่มเตมิ 
3) จัดทําสมุดคูมือลงรหัสและสรางแฟมขอมูล (Data File)  
4) วิเคราะหขอมูลเบื้องตนเพื่อศึกษาความสัมพันธและความถูกตอง รวมทั้งแกปญหา

ขอมูลที่ขาดหาย 
 

เมื่อดําเนนิการเสร็จเรียบรอยแลว จึงวิเคราะหขอมลู โดยมหีลักการวิเคราะหขอมลู
ดังตอไปนี ้
 1) วิเคราะหขอมูลเบื้องตนใหทราบถึงลักษณะการแจกแจงของตัวบงชี้และความสัมพันธ
ของตัวบงชี ้
 2) วิเคราะหเพื่อตรวจสอบขอตกลงเบื้องตนของสถิติทีท่ําการวิเคราะหขอมลู 



 190 

 3) วิเคราะหเปรียบเทียบหรือวิเคราะหความสัมพันธของตัวบงชี้ตามคําถาม และ
วัตถุประสงคการประเมินหลักสูตร โดยเนนความสําคัญของการวิเคราะหผลการประเมินหลักสูตร
กับเกณฑการประเมนิหลักสูตร 
 สําหรับขอมูลเชิงปริมาณใชสถติิวิเคราะห อาทิ การแจกแจงความถี่ คาเฉล่ีย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน รอยละ ในกรณทีี่ตองการทดสอบความมีนัยสําคัญทางสถิติ อาจเลือกใชสถิติ
ทดสอบที (t-test) หรือสถติิทดสอบเอฟ (F-test)) สวนขอมลูเชงิคณุภาพ ใชวิธวิีเคราะหเนื้อหา 
(Content Analysis) 
 

ข้ันตอนท่ี 4 การรายงานผลและเผยแพรผลการประเมินหลักสูตร  
 ในข้ันตอนนี้ผูประเมินตองรายงานผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อใหผูตองการทราบผลการ
ประเมินหลักสูตรรับทราบผลการประเมินหลักสูตร และโตแยง/อภิปรายเพื่อใหไดผลการประเมินที่
เปนที่ยอมรับ และผูตองการทราบผลการประเมินสามารถนําผลการประเมนิไปใชไดอยางทันเวลา  
 การรายงานผลและเผยแพรผลการประเมินหลักสูตร ควรดาํเนินการดังนี ้
 1) ผูประเมนิจัดประชุมเพื่อนาํเสนอผลการประเมนิดวยวาจาเพื่อใหผูตองการทราบผลการ
ประเมนิและผูมสีวนไดเสียสามารถโตแยง แสดงหลักฐาน และอภิปรายผลการประเมนิเพื่อใหได
ผลสรุป 
 2) จัดทํารายงานผลการประเมินหลักสูตร โดยจัดทําออกเปน 3 ฉบับ คือ 
  2.1) รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร โดยเนนการนําเสนอขอเสนอแนะเชงินโยบาย 
  2.2) รายงานผลการประเมนิหลักสูตรฉบับเต็มสําหรับนักวิชาการ และนักประเมนิ 
  2.3) รายงานผลการประเมนิหลักสูตรฉบับยอสําหรับผูตองการทราบผลการ
ประเมิน และผูมีสวนไดเสีย 
 3) เผยแพรผลการประเมนิหลักสูตรโดยจัดประชุมอภิปรายและระดมสมองเพื่อนําผลการ
ประเมนิไปใชในการวางแผนและปรับปรุงหลักสูตรตอไป 
 4) จัดพิมพเผยแพรผลการประเมินหลักสูตร เพื่อแจกจายและประชาสัมพนัธใหกบัผู
ตองการทราบผลการประเมินหลักสูตร ผูมสีวยไดเสียและผูสนใจอ่ืนๆ  
 ทั้งนี้การนําเสนอโดยเปนการนําเสนอใน 4 ประเด็นที่สําคัญ ไดแก วัตถปุระสงคการ
ประเมนิ วิธกีารประเมนิ ผลการประเมนิ และขอเสนอแนะในการประเมนิ ดังตัวอยาง 
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 ตัวอยาง: หัวขอในการรายงานผลการประเมินหลักสูตร 
 

 สวนนําเรื่อง ประกอบดวย หนาปก บทคัดยอ/บทสรุปผูบริหาร คํานํา สารบัญ 
 สวนเนื้อเรื่อง ประกอบดวย 5 บท ไดแก 
  บทที ่ 1 วาดวยบทนํา  ประกอบดวย ความเปนมาและความสําคัญของการประเมินหลักสูตร ปญหา
การประเมินหลักสูตร วัตถุประสงคการประเมินหลักสูตร ขอบเขตการประเมินหลักสูตร ความสําคัญ/
ประโยชนของการประเมินหลักสูตร 
 บทที ่ 2 วาดวยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ ประกอบดวย แนวคิดเก่ียวกับการประเมิน 
แนวคิดเก่ียวกับการประเมินหลักสูตร สาระ/รายละเอียดของหลักสูตรที่ทําการประเมิน งานประเมินหลักสูตรอื่น 
กรอบแนวคิดการประเมิน 
 บทที ่ 3 วาดวยวิธีดําเนินการประเมิน ประกอบดวย แหลงขอมูลที่ใชในการประเมิน ลักษณะของ
ขอมูลในการประเมิน (องคประกอบและตัวบงช้ีการประเมิน) เครื่องมือที่ใชในการประเมิน การเก็บ
รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล 
 บทที ่ 4 วาดวยผลการประเมิน ประกอบดวย การนําเสนอภูมิหลังของแหลงขอมูล และการ
นําเสนอผลการประเมินจําแนกตามองคประกอบการประเมิน 
 บทที ่ 5 วาดวยการสรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ประกอบดวย การสรุปผลการประเมิน การ
อภิปรายผลการประเมิน ขอเสนอแนะของการประเมิน (ทั้งขอเสนอในการนําผลการประเมินไปใช และ
ขอเสนอแนะในการประเมิน/วิจัยครั้งตอไป) 
 สวนทายเรือ่ง ประกอบดวย บรรณานุกรม ภาคผนวก ประวัติผูประเมิน 
 
 

ข้ันตอนท่ี 5 การประเมินผลการประเมินหลักสูตร 
 ในข้ันตอนนีเ้ปนการประเมนิผลการประเมินหลักสูตรหรือการประเมนิอภิมาน ซึ่งสามารถ
ดําเนินการได 2 ลักษณะ คือ การประเมินอภิมานภายใน ที่ดําเนินการโดยนักประเมนิที่รับผิดชอบ
การประเมนิหลักสูตร และการประเมินอภิมานภายนอก ซึ่งประเมนิโดยผูที่ไมไดเกี่ยวกบัของกับ
การประเมนิหลักสูตร ทั้งนี้คณุสมบตัิของนักประเมนิอภิมานที่ดีควรประกอบดวย  
 - มีความรูความสามารถ ทักษะ ประสบการณดานการประเมิน/การประเมินหลักสูตร 
 - มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรที่ประเมิน 
 - มคีวามสามารถในการสืบคน วิเคราะหวิจารณจดุแข็งจุดออนของการออกแบบการ
ประเมนิ กระบวนการประเมนิ และการสรุปผลการประเมนิ 
 - มีความสามารถในการส่ือสารผลการประเมินอภิมานในทางสรางสรรค ใหขอเสนอแนะที่
นําไปสูการปรับปรุงผลการประเมนิหลักสูตร 
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 ข้ันตอนของการประเมินอภิมาน สามารถทําไดโดยนกัประเมนิอภิมานดาํเนินการประเมนิ
คุณภาพเอกสารรายงานผลการประเมนิหลักสูตรทีน่ักประเมนิหลักสูตรจดัทําเสร็จส้ินแลว โดย
ตรวจสอบในประเดน็เกี่ยวกบักระบวนการประเมนิ แหลงขอมลู ผลการประเมนิ ฯลฯ เทยีบกบั
เกณฑการประเมินอภิมานของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam) ประกอบดวย 4 มาตรฐาน จํานวน 30 
เกณฑ คือ ดานการใชประโยชน (Utility Standards) จํานวน 7 เกณฑ ดานความเปนไปได 
(Feasibility Standards) จํานวน 3 เกณฑ ดานความเหมาะสม (Propriety Standards) จํานวน 8 
เกณฑ และดานความถกูตอง (Accuracy Standards) จาํนวน 12 เกณฑ ทั้งนี้ในแตละเกณฑ (30 
เกณฑ) จะประกอบไปดวยตัวบงชีจ้ํานวน 6 ขอ โดยใหระบถุึงการมหีรือไมมใีนแตละตัวบงชี ้
(เกณฑการประเมนิอภิมานงานประเมนิหลักสูตรปรากฏในภาคผนวก 3) จากนั้นผูประเมินอภิมาน
วิเคราะหผลการประเมินดงันี ้ 
 1) ในแตละเกณฑการประเมนิ (30 เกณฑ) ผูประเมนิตองนํามาใหคะแนนใหม โดย
กําหนดเกณฑดังนี ้
 

จํานวนตัวบงช้ี/ประเด็นที่มีการดําเนินการ คะแนนคุณภาพ การแปลความหมาย 
6 ขอ A ดีเย่ียม 
5 ขอ B ดีมาก 
4 ขอ C ดี 

2-3 ขอ D พอใช 
0-1 ขอ E ไมดีและตองปรับปรุง 

 

 2) ผูประเมนินําคะแนนคณุภาพที่ไดจากขอที่ 1) ในแตละมาตรฐาน (โดยคะแนนคณุภาพ 
A มคีาเทากบั 4, B มคีาเทากบั 3, C มีคาเทากับ 2, D มีคาเทากับ 1 และ E มีคาเทากับ 0) มารวม
คะแนน จากนั้นทาํการกําหนดระดบัคะแนนอีกคร้ังโดยมเีกณฑดงันี ้
 

เกณฑการแปลความหมาย มาตรฐานการประเมิน 
ดีเยี่ยม ดีมาก  ดี พอใช ไมดี 

รอยละของคะแนน 94-100 68-93 50-67 25-49 0-24 
ดานการใชประโยชน (7) 26-28 19-25 14-18 7-13 0-6 
ดานความเปนไปได (3) 11-12 8-10 6-7 3-5 0-2 
ดานความเหมาะสม (8) 30-32 22-29 16-21 8-15 0-7 
ดานความถูกตอง (12) 45-48 33-44 24-32 12-23 0-11 
รวมทุกมาตรฐาน (30) 112-120 81-111 60-80 30-59 0-29 
 

 3) ผูประเมินอภิมานสรุปผลการประเมนิผลการประเมินหลักสูตรใหเกิดความสมบรูณ  
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ภาคผนวก 1 
ตัวอยางการจดบนัทึกสาระสาํคัญท่ีไดจากการศกึษางานประเมินหลกัสตูร 

 

ตัวอยาง: การจดบันทึกสาระสําคัญเก่ียวกับงานประเมินหลักสูตร 
 

 ผูประเมิน: นฤมล เกงกรีฑาพล (2547) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
 หลักสูตรที่ทําการประเมิน: หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2540 ประเภทวิชา 
คหกรรม สาขาวิชาคหกรรมศาสตรทั่วไป สถาบันอาชีวศึกษากลุมภาคตะวันออก 
 

 (1) ปญหาการประเมินและวัตถุประสงคการประเมิน: 
 

 ปญหาการประเมิน: (1) วัตถุประสงคของหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร และเนื้อหาของหลักสูตรมี
ความเหมาะสมเพียงใด (2) ดานบุคลากร งบประมาณ และวัสดุอุปกรณในการดําเนินการมีความพรอมและ
เหมาะสมเพียงใด (3) มีวิธีการดําเนินงานสําหรับกระบวนการตางๆ ในการสอนอยางไรเพื่อใหเหมาะสมและ
บรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตร (4) มีการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของผูสําเร็จการศึกษาตามสภาพจริง
ของหลักสูตรดวยวิธีใด 
 วัตถุประสงคการประเมิน: เพื่อประเมินผลหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2540 
ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาคหกรรมศาสตรทั่วไป สถาบันอาชีวศึกษากลุมภาคตะวันออก 
 
 (2) เหตุผลที่ทําการประเมินและความเปนมาของการประเมิน:  
 

 การศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตรทั่วไปเปนวิชาชีพหนึ่งที่สามารถสนับสนุนใหเปนที่สนใจแกผูเรียน
และบุคคลทั่วไปที่จะเรียนรู และนําไปประกอบอาชีพไดจริง ดวยจุดเดนในดานความหลากหลายของหลักสูตร 
สภาพแวดลอมที่สามารถสนองตอบความตองการของผูเรียน ชุมชน และทองถ่ินไดเปนอยางดี หากแตที่ผานมา
พบวายังไมมีผูติดตามผลการดําเนินการของหลักสูตรที่กําหนดพื้นที่ของการนําหลักสูตรไปใช 
 

 (3) ทฤษฎีหรือกรอบแนวคิดในการประเมิน: 
 

  ประเมินโดยใชแบบจําลอง CIPP ของ Daniel L. Stufflebeam ทั้ง 4 ดาน คือดานบริบทหลักสูตร 
(ประกอบดวยดานวัตถุประสงคหลักสูตร ดานโครงสรางหลักสูตร ดานเนื้อหาหลักสูตร) ดานปจจัยนําเขา 
(ประกอบดวย ดานอุปกรณการเรียนการสอน ตําราและสถานที่เรียน) ดานกระบวนการ (ประกอบดวยการ
จัดการเรียนการสอน)  ดานผลผลิต (ประกอบดวย ดานความรูความสามารถที่ไดรับ) 
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 (4) เครื่องมือที่ใชในการประเมิน: 
 

 ประกอบดวย 2 ประเภท คือ 1) แบบสอบถามเปนแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 3 ฉบับ 
สําหรับอาจารยผูสอน นักศึกษา และผูสําเร็จการศึกษา มีการตรวจสอบคุณภาพดานความตรงตามเนื้อหา 
(Content Validity) ดวยคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) พบวามีคา
เทากับ .95 .93 และ .93 ดานคาความเที่ยงแบบสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach) พบวาเทากับ .95 .97 และ .96 และ 2) แบบสัมภาษณสําหรับผูเช่ียวชาญและเจาของสถาน
ประกอบการ โดยเปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางซ่ึงถามเก่ียวกับวัตถุประสงคของหลักสูตร โครงสราง
หลักสูตร และเนื้อหาของหลักสูตร 
 

 (5) วิธีดําเนินการประเมิน: 
 

  ประชากรและกลุมตัวอยางจํานวน 5 แหลงไดแก ผูเช่ียวชาญหลักสูตร 5 คน อาจารยผูสอน 21 คน 
นักศึกษา 38 คน ผูสําเร็จการศึกษา 60 คน และเจาของสถานประกอบการ 12 คน รวมทั้งหมด 136 คน การ
เก็บรวบรวมขอมูลทําโดยการสงแบบสอบถามทางไปรษณียและจัดเก็บขอมูลดวยตนเอง สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลผลโดยการเปรียบเทียบกับคาเฉล่ีย 
(4.50-5.00 เหมาะสมมากที่สุด ... 1.00-1.49 เหมาะสมนอยที่สุด)  
 

 (6) ผลการประเมิน:  
 

 ดานบริบทหลักสูตรปจจัยเบื้องตน กระบวนการ และผลผลิตหลักสูตร สวนใหญมีความเหมาะสมใน
ระดับปานกลางถึงมาก 
 

 (7) ขอเสนอแนะในการประเมิน 
 

 ขอเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร: (1) ควรมีการปรับปรุงหนวยกิตของหมวดวิชาดานการปฏิบัติให
มากขึ้น เพื่อสรางประสบการณตรงกับนักศึกษา (2) ควรมีการจัดสรรอุปกรณที่ทันสมัยและสอดคลองกับเนื้อหา
ใหมากขึ้น ฯลฯ   
 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป: ควรมีการติดตามผลนักศึกษาเปนระยะคือ 2-3 ปตอคร้ัง 
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ภาคผนวก 2 
ตัวอยางองคประกอบและตวับงชีก้ารประเมินหลักสตูร 

 

1. องคประกอบหลัก: ดานบริบทหลักสูตร ประกอบดวย 3 องคประกอบรอง ไดแก 
 1.1 ดานวัตถุประสงคหลักสูตร ประกอบดวยตัวบงช้ี 
  - ความเหมาะสมของวัตถุประสงคหลักสูตร 
  - วัตถุประสงคหลักสูตรบงบอกคุณลักษณะผูสําเร็จการศึกษาดานพุทธิพิสัย 
  - วัตถุประสงคหลักสูตรบงบอกคุณลักษณะผูสําเร็จการศึกษาดานจิตพิสัย 
  - วัตถุประสงคหลักสูตรบงบอกคุณลักษณะผูสําเร็จการศึกษาดานทักษะพิสัย 
  - วัตถุประสงคหลักสูตรสอดคลองของกับองคประกอบการประเมินดานอื่น 
  - ความเหมาะสมของวัตถุประสงคหลักสูตรในการสรางองคความรู 
  - วัตถุประสงคหลักสูตรสามารถนําไปปฏิบัติได  
 1.2 ดานโครงสรางหลักสูตร ประกอบดวยตัวบงช้ี 
  - ความเหมาะสมของการกําหนดสัดสวนหมวดวิชา/รายวิชา/ลักษณะวิชา 
  - ความเหมาะสมของการกําหนดรายวิชา 
  - ความเหมาะสมของการกําหนดหนวยกิต 
  - ความเหมาะสมของมาตรฐานโครงสรางหลักสูตร 
  - ความสอดคลองของโครงสรางหลักสูตรกับองคประกอบการประเมินดานอื่น 
  - ความเหมาะสมของโครงสรางหลักสูตรตอความสําเร็จผูเรียน 
 1.3 ดานเนื้อหาวิชาหลักสูตร ประกอบดวยตัวบงช้ี 
  - ความสอดคลองของเนื้อหากับองคประกอบการประเมินดานอื่น 
  - ความเหมาะสมของเวลา/หนวยกิตกับเนื้อหา 
  - ความครบถวนของเนื้อหา 
  - ความทันสมัยของเนื้อหา 
  - เนื้อหาวิชาสามารถนําไปใชปฏิบัติได 
  - ความถูกตองของเนื้อหา 
2. องคประกอบหลัก: ดานปจจัยสนับสนุนในหลักสูตร ประกอบดวย 1 องคประกอบรอง ไดแก 
 2.1 ดานทรัพยากรที่ใชในการดําเนินการตามหลักสูตร ประกอบดวยตัวบงช้ี 
  - ความเพียงพอของส่ือ-อุปกรณเก่ียวกับการศึกษา 
  - ความเหมาะสมของส่ือ-อุปกรณเก่ียวกับการศึกษา 
  - ความสะดวกในการบริการของส่ือ-อุปกรณเก่ียวกับการศึกษา 
  - ความเพียงพอของเอกสารตํารา 
  - ความเหมาะสมของเอกสารตํารา 
  - ความสะดวกในการบริการของเอกสารตํารา  
  - ความเพียงพอของสถานที่ 
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  - ความเหมาะสมของสถานที่ 
  - ความสะดวกในการบริการดานสถานที่  
  - ความเพียงพอของงบประมาณ 
3. องคประกอบหลัก: ดานสิ่งที่เกี่ยวของในหลักสูตร ประกอบดวย 3 องคประกอบรอง ไดแก 
 3.1 ดานคุณลักษณะผูสอน ประกอบดวยตัวบงช้ี 
  - ความเหมาะสมของการวางแผนและการเตรียมการสอน 
  - ความเหมาะสมของคุณลักษณะผูสอนดานพุทธิพิสัย 
  - ความเหมาะสมของคุณลักษณะผูสอนดานจิตพิสัย 
  - ความเหมาะสมของคุณลักษณะผูสอนดานทักษะพิสัย 
  - ความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน 
 3.2 ดานคุณลักษณะผูเรียนกอนและ/หรือระหวางเรียนในหลักสูตร ประกอบดวยตัวบงช้ี 
  - ความเหมาะสมของคุณลักษณะผูเรียนดานพุทธิพิสัย 
  - ความเหมาะสมของคุณลักษณะผูเรียนดานจิตพิสัย 
  - ความเหมาะสมของคุณลักษณะผูเรียนดานทักษะพิสัย  
  - ความเหมาะสมของขอกําหนดคุณสมบัติในการคัดเลือกเขาศึกษาในหลักสูตร 
 3.3 ดานการบริหารหลักสูตร ประกอบดวยตัวบงช้ี 
  - ความเหมาะสมของการบริหารหลักสูตรดานทรัพยากร 
  - ความเหมาะสมของการบริหารหลักสูตรดานบุคลากร 
  - ความเหมาะสมของการบริหารหลักสูตรดานการบริการวิชาการ 
4. องคประกอบหลัก: ดานกิจกรรมการเรียนในหลักสูตร ประกอบดวย 2 องคประกอบรอง ไดแก 
 4.1 ดานกระบวนการเรียนการสอน ประกอบดวยตัวบงช้ี 
  - ความเหมาะสมของการวางแผนดานการเรียนการสอน 
  - ความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนการสอน 
  - ความสอดคลองของการจัดกิจกรรมการเรียนกับองคประกอบการประเมินดานอื่น 
 4.2 ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา ประกอบดวยตัวบงช้ี 
  - ความเหมาะสมของวิธีการในการวัดและประเมินผลการเรียน 
  - ความเหมาะสมของเกณฑที่ใชในการวัดและประเมินผล 
  - ความเหมาะสมของเคร่ืองมือที่ใชในการวัดและประเมินผล 
  - ความเหมาะสมของชวงเวลาในการวัดและประเมินผล 
5. องคประกอบหลัก: ดานผลผลิตหลักสูตร ประกอบดวย 1 องคประกอบรอง ไดแก 
 5.1 ดานคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา ประกอบดวยตัวบงช้ี 
  - ความเหมาะสมของคุณภาพผูสําเร็จการศึกษาดานพุทธิพิสัย 
  - ความเหมาะสมของคุณภาพผูสําเร็จการศึกษาดานจิตพิสัย 
  - ความเหมาะสมของคุณภาพผูสําเร็จการศึกษาดานทักษะพิสัย 
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ภาคผนวก 3 
แบบประเมนิอภิมานงานวิจยัท่ีเกี่ยวกบัการประเมนิหลักสตูร* 

 

มาตรฐานดานการใชประโยชน (Utility Standards) 
U1 การระบุผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder Identification)  
1 มีการระบุผูมีสวนไดเสียในการประเมินอยางชัดเจน 
2 มีการระบุถึงการรวมกับตัวแทนตางๆ ในระดับผูนําเพ่ือระบุผูมีสวนไดเสียอื่นๆ 
3 มีการระบุเกี่ยวกับการปรึกษาผูมีสวนไดเสียเพ่ือระบุถึงสารสนเทศท่ีจําเปน 
4 มีการระบุถึงการใหผูมีสวนไดเสียไดระบุผูมีสวนไดเสียอื่นๆ 
5 มีการระบุถึงเตรียมการใหผูมีสวนไดเสียไดมีสวนรวมในการประเมินและตรงตามขอตกลง ท่ีเปนทางการของการประเมิน 
6 วางแผนการประเมินใหยืดหยุน เพ่ือใหผูมีสวนไดเสียเขามามีสวนรวมได 

U2 ความนาเชื่อถอืของผูประเมิน (Evaluator Credibility) 
1 ผูประเมินมีความสามารถ (หรือผูประเมินมีความรูในเรื่องท่ีประเมิน) 
2 ผูประเมินเปนผูท่ีผูมีสวนไดเสียไววางใจ (หรือผูประเมินเปนผูท่ีเกี่ยวของกับหลักสูตร)  
3 ผูประเมินสามารถเขาไปถึงความสนใจของผูมีสวนไดเสีย (ผูประเมินสามารถพูดถึงเรื่องท่ีผูมีสวนไดเสียตองการ/สนใจ) 
4 ผูประเมินสามารถตอบสนองไดอยางเหมาะสมเกี่ยวกับความแตกตางทางเพศ สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ เช้ือชาติ วัฒนธรรมและภาษา 
5 ผูประเมินชวยใหผูมีสวนไดเสียเขาใจในแผนและกระบวนการประเมิน 
6 ผูประเมินรับฟงขอวิจารณและขอเสนอแนะตางๆ ของผูมีสวนไดเสีย 

U3 การคัดเลือกและขอบเขตของสารสนเทศ (Information Scope and Selection) 
1 มีการระบุเกี่ยวกับจัดลําดับความสําคัญของคําถามท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด 
2 ยอมใหมีการเพ่ิมคําถามการประเมินเขาไปในชวงระหวางการประเมิน 
3 รวบรวมสารสนเทศใหเพียงพอสําหรับตอบคําถามการประเมินท่ีสําคัญท่ีสุดของผูมีสวนไดเสียไดถูกตอง 
4 รวบรวมสารสนเทศใหเพียงพอเพ่ือประเมินคุณคาของหลักสูตร 
5 รวบรวมสารสนเทศใหเพียงพอเพ่ือประเมินความคุมคาของหลักสูตร 
6 จัดสรรภาระงานประเมินใหสอดคลองกับลําดับความสําคัญของสารสนเทศท่ีจะใช 

U4 การระบุคุณคา (Values Identification) 
1 มีการพิจารณาแหลงทางเลือกตางๆ เพ่ือตคีวามขอคนพบในการประเมนิ รวมถึงความตองการของสังคม ความตองการจําเปนของผูรบั

การประเมิน กฎหมายท่ีเกี่ยวของ พันธกิจของสถาบัน และเปาหมายของหลักสูตร 
2 จัดหาหลักฐานท่ีชัดเจนและเช่ือถือไดเปนฐานในการตัดสินคุณคา 
3 มีการนําเสนอพ้ืนฐานในการตัดสินคุณคาท่ีมีความชัดเจน 
4 จําแนกความแตกตางอยางเหมาะสมระหวางมิต ินํ้าหนัก คะแนนจุดตัดท่ีเกี่ยวกับคุณคา 
5 นําคุณคาของผูมีสวนไดเสียเขามารวมพิจารณาดวย 
6 นําเสนอการตีความทางเลือกบนพ้ืนฐานความขัดแยง แตก็ยังอยูบนพ้ืนฐานคุณคาท่ีนาเช่ือถือไดอยางเหมาะสม  

U5 ความชัดเจนของรายงาน (Report Clarity) 
1 จัดทํารายงานประเมินตามความเหมาะสม เชน มีบทคัดยอ บทสรุปผูบริหาร รายงานประเมินฉบับสมบูรณ รายงานทางเทคนิค  
2 ระบุความตองการจําเปนของผูใชผลการประเมิน 
3 ใหความสําคัญกับรายงานเพ่ือตอบคําถามตามท่ีกําหนดในสัญญาและนําเสนอสารสนเทศท่ีสําคัญในรายงานประเมินแตละฉบับ 
4 เขียนและ/หรือนําเสนอขอคนพบใหเขาใจงายและตรงไปตรงมา 
5 ใชส่ือท่ีมีประสิทธิภาพในการส่ือสารกับผูฟงท่ีมีลักษณะตางกัน 
6 มีการใชตัวอยางเพ่ือชวยผูอานเขาใจในขอคนพบกับการปฏิบัติจริง 
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U6 การรายงานทันเวลาและการเผยแพร (Report Timeliness and Dissemination) 
1 รวมมือกับผูรับการประเมินเพ่ือระบุ เขาถึง และรายงานผูตองการใชผลประเมินทุกกลุม 
2 จัดทํารายงานระหวางชวงการประเมิน ในชวงเวลาท่ีเหมาะสมแกผูใชผลการประเมิน 
3 มีการแลกเปล่ียนสารสนเทศกับผูเกี่ยวของในชวงเวลาท่ีเหมาะสม 
4 จัดสงรายงานฉบับสุดทายเมื่อผูใชผลการประเมินตองการ 
5 ในกรณีท่ีมีความเหมาะสม หัวขอไดรับการตีพิมพในส่ือสาธารณะ 
6 หากสัญญาการประเมินอนุญาตและมีความเหมาะสม มีเผยแพรขอคนพบการประเมินผานทางส่ือท่ีหาไดงาย  

U7 ผลกระทบของการประเมิน (Evaluation Impact) 
1 ถามีความเหมาะสมและเปนไปได มีรายงานความกาวหนากับผูเกี่ยวของตลอดการประเมิน 
2 มีการระบุเกี่ยวกับการพยากรณและใหบริการเต็มตามศักยภาพเพ่ือใหมีการนําผลการประเมินไปใช 
3 นําเสนอรายงานความกาวหนาระหวางการประเมิน 
4 มีการเสริมในรายงานท่ีเขียนไวดวยการส่ือสารโดยใชคําพูด 
5 ใหมีการจัดประชุมเพ่ือสะทอนผลเกี่ยวกับการทบทวนและใชผลการประเมิน 
6 จัดเตรียมส่ิงตางๆ เพ่ือชวยเหลือการติดตามการตีความและการนําขอคนพบจากการประเมินไปใช 
มาตรฐานดานความเปนไปได (Feasibility Standards) 
F1 กระบวนการปฏิบัต ิ(Practical Procedure) 
1 ลดภาระงานดานขอมูลและความขัดแยงใหเหลือนอยท่ีสุด 
2 ใชคณะทํางานท่ีมีความสามารถและมีการฝกอบรมคณะทํางาน 
3 เลือกวิธีการบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีมีอยูและศักยภาพของคณะทํางาน 
4 มีการระบุตารางการปฏิบัติและปฏิบัติไดจริง 
5 ถามีความเหมาะสมและเปนไปได มีการระบุเกี่ยวกับการรวมกับทองถิ่นเพ่ือชวยเหลือในการดําเนินการประเมิน 
6 ถามีความเหมาะสม ดําเนินการประเมินใหเปนสวนหน่ึงของการปฏิบัติประจํา 
F2 ความคงอยูรอดทางการเมือง (Political Viability) 
1 มีการดําเนินการลวงหนาเพ่ือเตรียมการหรือรองรับกลุมผลประโยชนท่ีมีความแตกตางกัน 
2 มีการระบุเตรียมพรอมและตอสูกับแรงกดดัน และวางแผนปฏิบัติตอส่ิงท่ีขัดขวางและทําลายการประเมิน 
3 สงเสริมใหเกิดความรวมมือในการประเมิน 
4 รายงานมุมมองตางๆ ท่ีแตกตางกัน 
5 ถามีความเปนไปได มีการใชประโยชนจากพลังการเมืองในการประสานงานอยางหลากหลายเพ่ือใหสัมฤทธิผลตามเปาหมายของการประเมิน 
6 ยุติการประเมินท่ีมีการติดสินบน 
F3 ประสิทธิผลดานตนทุน (Cost Effectiveness) 
1 กําหนดการประเมินอยางมีประสิทธิภาพ 
2 ใชประโยชนจากการบริการท่ีมีอยูในหลักสูตร 
3 รายงานผลการตัดสินใจทุกครั้ง 
4 สนับสนุนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
5 เสนอขอมูลท่ีสามารถตรวจสอบความรับผิดชอบได 
6 กอใหเกิดความเขาใจใหมท่ีลึกซ้ึง 
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มาตรฐานดานความเหมาะสม (Propriety Standards) 
P1 การเนนความสําคญัดานการบริการ (Service Orientation) 
1 ประเมินผลลัพธหลักสูตร โดยเปรียบเทียบกับความตองการจําเปนของผูถูกประเมิน 
2 ชวยใหแนใจวาผูรับผลประโยชนจากหลักสูตร ไดรับประโยชนท่ีควรไดรับ 
3 สงเสริมการบริการท่ีเปนเลิศ 
4 ระบุจุดเดนของหลักสูตร ท่ีตองสรางเสริมใหดียิ่งขึ้น 
5 ระบุจุดท่ีควรพัฒนาของโครงการหลักสูตรเพ่ือแกไข 
6 เปดเผยการปฏิบัติท่ีกอใหเกิดอันตราย 
P2 การทําความตกลงอยางเปนทางการ (Formal Agreements) การเขยีนขอตกลงเกี่ยวกบั... 
1 เปาหมายและคําถามการประเมิน 
2 ผูสนใจ/ผูใชผลการประเมิน 
3 การตรวจสอบ 
4 การเปดเผยรายงาน 
5 วิธีการและกําหนดการการประเมิน 
6 แหลงทรัพยากรการประเมิน 
P3 สิทธิมนุษยชนของผูใหขอมลู/หนวยตัวอยาง (Rights of Human Subjects) 
1 ทําตามขั้นตอนอยางถูกตองและสงเสริมสิทธิพลเมือง (Civil Rights) 
2 เขาใจคุณคาการมีสวนรวมในการประเมิน 
3 เคารพในความแตกตางท่ีหลากหลาย  
4 ทําตามสัญญาท่ีระบุ 
5 ซ่ือสัตยตอขอตกลงท่ีเปนความลับและไมเปดเผยช่ือผูเกี่ยวของ 
6 ลดความเปนอันตรายของผลท่ีตามมาจากการประเมินใหเหลือนอยท่ีสุด 
P4 ปฏิสัมพันธของบุคคล (Human Interactions) 
1 มีความสัมพันธท่ีเหนียวแนน สม่ําเสมอ ตอเน่ืองกับผูมีสวนไดเสียท้ังหมด 
2 ซ่ือสัตยตอสิทธิสวนตัวของผูเขารวมในการประเมิน 
3 ช่ืนชม เห็นคุณคาของการเสียสละเวลา 
4 รับรูถึงความแตกตางทางคุณคาและวัฒนธรรมท่ีหลากหลายของผูเขารวมการประเมิน 
5 แสดงความนับถือ/สุภาพในการเจรจากับผูมีสวนไดเสียท่ีมีความแตกตางกัน 
6 ไมละเลยหรือชวยปดบังเกี่ยวกับการขาดความสามารถ พฤติกรรมท่ีผิดศีลธรรม การผิดพลาด การสูญเปลา และการทําผิดของผูเขารวม 
P5 การประเมนิอยางเปนธรรมและสมบูรณ (Complete and Fair Assessment) 
1 ประเมินและรายงานจุดแข็งและจุดท่ีควรพัฒนาของหลักสูตร 
2 รายงานผลลัพธตางๆ ท่ีตั้งใจและไมตั้งใจ ท้ังท่ีเปนและไมเปนวัตถุประสงคของหลักสูตร 
3 แสดงใหเห็นวาจุดแข็งของหลักสูตรจะสามารถนําไปใชเพ่ือพัฒนาจุดท่ีควรพัฒนาไดอยางไร 
4 เตรียมพรอมอยางเหมาะสมสําหรับขอวิจารณตางๆ ของรางรายงาน 
5 รายงานขอจํากัดตางๆ ของรายงานฉบับสุดทาย 
6 ประมาณการและรายงานผลของขอจํากัดตางๆ ในการประเมินท่ีมีตอการตัดสินคุณคาของหลักสูตร 
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P6 การเปดเผยขอคนพบ (Disclosure of Findings) 
1 นิยามผูฟงท่ีมีสิทธิรับทราบผลการประเมินอยางชัดเจน 
2 รายงานความคิดเห็นท่ีสอดคลองกันของท้ังผูสนับสนุนและขัดแยงของหลักสูตร 
3 รายงานเกี่ยวกับขอสรุปและขอเสนอแนะท่ีมีสารสนเทศและสมดุล 
4 รายงานทุกขอคนพบเปนลายลักษณอักษร เวนแตมีคําส่ังท่ีเปนอยางอื่นอยางชัดเจน 
5 รายงานมีลักษณะตรงไปตรงมา เปดเผยและสมบูรณ 
6 มั่นใจวารายงานน้ันเขาถึงผูอาน 
P7 ความขัดแยงของผลประโยชน (Conflict of Interest) 
1 ระบุความขัดแยงดานผลประโยชนในชวงเริ่มตนของการประเมิน 
2 ถาเปนไปไดและเหมาะสม ใชผูประเมินหลายคน 
3 เก็บรักษาบันทึกผลการประเมินสําหรับการทบทวน 
4 ถาเปนไปได มีการทําสัญญากับผูใหทุนสนับสนุน ไมใชทําสัญญากับโครงการท่ีไดรับทุนสนับสนุน 
5 ใหผูประเมินรายงานอยางตรงไปตรงมาตอผูบริหารระดับสูง 
6 ใชผูท่ีมีศักยภาพสูงเฉพาะทางในการประเมิน แมวาจะมีผลประโยชนขัดแยง โดยมีมาตรการจัดการกับความขัดแยงอยางเหมาะสม 
P8 ความรับผิดชอบในงบประมาณ (Fiscal Responsibility) 
1 ระบุรายละเอียดและจัดสรรงบประมาณสําหรับคาใชจายตางๆ ลวงหนา 
2 ตั้งงบประมาณใหยืดหยุนเพียงพอท่ีจะจัดสรรงบประมาณใหมใหทําการประเมินแบบเขมได 
3 รักษาบันทึกเอกสารท่ีถูกตองท่ีเกี่ยวกับแหลงตางๆ ของเงินทุน คาใชจาย การบริการและผลการประเมิน 
4 รักษาบันทึกขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับการจัดสรรภาระงานและระยะเวลาในการประเมิน 
5 ประหยัดในการใชทรัพยากรการประเมิน 
6 รวบรวมสรุปการใชจายใหเปนสวนหน่ึงของรายงานการประเมินตามความเหมาะสม 
มาตรฐานดานความถกูตอง (Accuracy Standards) 
A1 การจัดระบบเอกสารโครงการ (Program Documentation) 
1 รวบรวมคําบรรยายตางๆ ของหลักสูตร จากแหลงตางๆ ท่ีหลากหลายและจากผูใชและผูมีสวนไดเสียท่ีหลากหลาย 
2 จัดระบบการบันทึกเกี่ยวกับกระบวนการดําเนินงานโครงการท่ีไดจากแหลงขอมูลหลายแหลง 
3 วิเคราะหความแตกตางของหนาท่ี บทบาทของโครงการระหวางเอกสารท่ีไดจากหลายแหลง 
4 วิเคราะหความแตกตางระหวางวัตถุประสงคการดําเนินโครงการและการดําเนินการจริง 
5 บันทึกสาระของความเปล่ียนแปลงในดานเปาหมายของโครงการในแตละชวงเวลา 
6 นําเสนอรายงานวิชาการท่ีอธิบายการดําเนินการตางๆ และผลลัพธของหลักสูตร 
A2 การวิเคราะหบริบท (Context Analysis) 
1 มีการบรรยายลักษณะสภาพเศรษฐกิจ องคการ การเมือง สังคม และเทคนิคของบริบทโครงการ 
2 มีการระบุสถานการณท่ีไมเปนปกติอยางสม่ําเสมอ 
3 มีการรายงานอิทธิพลท่ีมีตอหลักสูตร ซ่ึงอาจเปนท่ีสนใจของผูสนับสนุนโครงการ 
4 มีการประเมินผลกระทบตางๆ ของบริบทท่ีมีตอผลลัพธของหลักสูตร 
5 มีการกําหนดและบรรยายถึงหลักสูตรของสถาบันอื่นซ่ึงไดดําเนินการในชวงเวลาเดียวกันและในสภาพแวดลอมเดียวกัน 
6 มีการบรรยายถึงการรับรูของผูดําเนินงานเกี่ยวกับคงอยู ความสําคัญและคุณภาพของหลักสูตร 
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A3 การบรรยายวตัถุประสงคและกระบวนการ (Described Purposes and Procedures) 
1 มีการตรวจสอบและบรรยายวาวัตถุประสงคของการประเมินยังคงอยูเชนเดิม หรือเปล่ียนแปลงตามเวลาท่ีผานไป 
2 ปรับวิธีดําเนินการการประเมินใหทันสมัยอยางความเหมาะสมเพ่ือเอื้อตอการเปล่ียนแปลงวัตถุประสงคของการประเมิน 
3 บันทึกวิธีการประเมินท่ีปฏิบัติจริง 
4 ตีความขอคนพบการประเมิน โดยคํานึงถึงประสิทธิผลของกระบวนการดําเนินงานตามท่ีกําหนด  
5 บรรยายวัตถุประสงคและวิธีดําเนินการของการประเมินในรูปของบทสรุปและรายงานการประเมินเต็มรูป 
6 ถาเปนไปได รวมกับผูประเมินอิสระในการตรวจสอบและประเมินวัตถุประสงคและวิธีดําเนินการของการประเมิน 
A4 แหลงสารสนเทศท่ีรับรองได (Defensible Information Sources) 
1 เมื่อมีการตรวจสอบความตรงแลว ใชขอมูลท่ีรวบรวมไว และตรงประเด็น 
2 ใชแหลงขอมูลและวิธีการรวบรวมขอมูลท่ีหลากหลายอยางเหมาะสม 
3 จัดทําเอกสารและรายงานแหลงสารสนเทศตางๆ  
4 จัดทําเอกสาร รับรองความถูกตอง และรายงานวิธีการท่ีใชในการรวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ  
5 รวบรวมเครื่องมือตางๆ ในการเก็บขอมูลในดัชนีเทคนิค (ภาคผนวก) ของรายงานการประเมิน 
6 มีเอกสารประกอบและรายงานลักษณะของการมีอคติในขอมูลท่ีไดรวบรวมมา 
A5 สารสนเทศท่ีมีความตรง (Valid Information) 
1 เนนการประเมินไปตามคําถามหลัก  
2 ประเมินและรายงานวากระบวนการท่ีใชในแตละขั้นตอนตองการขอมูลสารสนเทศประเภทใด 
3 บรรยายวาขอมูลในแตละขั้นตอนน้ันใหคะแนน วิเคราะห และตีความอยางไร 
4 รายงานและแสดงเหตุผล รับรองความถูกตองของการอางอิงท้ังในกรณีเฉพาะและภาพรวม 
5 ประเมินและรายงานความสมบูรณของขอมูลสารสนเทศเปนชุดเปรียบเทียบกับขอมูลท่ีตองการในการตอบคําถามแตละขั้นตอนของ

กระบวนการดําเนินงาน 
6 กําหนดประเด็นสารสนเทศท่ีมีความหมาย โดยระบุประเด็นสารสนเทศปกติและสารสนเทศใหม โดยใชวิธีการประเมินเชิงคุณภาพ 
A6 สารสนเทศท่ีมีความเท่ียง (Reliable Information) 
1 ระบุและรับรองความถูกตองเรื่องความเท่ียงของสารสนเทศท้ังระดับและประเภทความเท่ียง 
2 ถาเปนไปได เลือกเครื่องมือวัดท่ีมีการใชมาแลว และไดรับยอมรับของคาความเท่ียง 
3 รายงานคาความเท่ียงของเครื่องมอื โดยประเมินและรายงานปจจัยตางๆ ซ่ึงมอีทิธิพลตอความเท่ียง ซ่ึงรวมท้ังคุณลักษณะตางๆ ของ

ผูสอบ เงื่อนไขตางๆ ของการรวบรวมขอมูลและอคติของการประเมิน 
4 ตรวจสอบและรายงานความคงท่ีสม่ําเสมอในการใหคะแนน การจัดประเภทและการลงรหัส 
5 ฝกอบรมและตรวจพิจารณาคะแนนขอมูลและนักวิเคราะห ใหสามารถวิเคราะหผลไดตรงกัน 
6 ทดลองใชเครื่องมือเพ่ือระบุและควบคุมแหลงตางๆ ของความคลาดเคล่ือน 
A7 สารสนเทศท่ีเปนระบบ (Systematic Information) 
1 กําหนดขั้นตอน วิธีการดําเนินงานและกลไกในการควบคุมคุณภาพของสารสนเทศการประเมิน 
2 ตรวจสอบความถูกตองของการปอนขอมูล 
3 ตรวจทานและตรวจสอบตารางตางๆ ของขอมูลท่ีไดจากคอมพิวเตอร 
4 มีการจัดระบบและควบคุมแหลงจัดเก็บของสารสนเทศการประเมิน 
5 ควบคุมอยางเขมงวดในการเขาถึงขอมูลการประเมินตามรางตางๆ ท่ีไดกําหนดไว 
6 ใหผูรวบรวมขอมูลตรวจสอบความถกูตองของขอมูลท่ีรวบรวมได 
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A8 การวิเคราะหสารสนเทศเชิงปริมาณ (Analysis of Quantitative Information) 
1 เริ่มตนการวิเคราะหขอมูลดวยการสํารวจขอมูลเพ่ือใหแนใจถึงความถูกตองและเพ่ิมความเขาใจธรรมชาติของขอมูลใหมากขึ้น 
2 รายงานขอจํากัดของวิธีการวิเคราะหขอมูลทุกขั้นตอนกระบวนการ รวมท้ังรายงานสภาพท่ีขอมูลไมเปนไปตามขอตกลงเบ้ืองตน 
3 ใชวิธีการวิเคราะหท่ีหลากหลายเพ่ือตรวจสอบความคงท่ีของผลการวิเคราะหและยืนยันขอคนพบ 
4 ตรวจสอบการกระจายและแนวโนมเขาสูสวนกลางของขอมูล 
5 ระบุและตรวจสอบตัวเบ่ียงเบนตางๆ (Outlier) และมีการพิสูจนความถูกตองของคาเหลาน้ัน 
6 ระบุและวิเคราะหปฏิสัมพันธทางสถิติ  
A9 การวิเคราะหสารสนเทศเชิงคุณภาพ (Analysis of Qualitative Information) 
1 กําหนดขอบเขตของขอมูลท่ีใชในการประเมิน 
2 กําหนดประเด็นเพียงพอท่ีจะตอบสนอง การสรางความเขาใจ และเปนหลักฐานในการตอบคําถามการประเมิน 
3 จัดแบงขอมูลท่ีไดมา เขาตามหมวดหมูประเด็นการวิเคราะหท่ีตรวจสอบความตรง 
4 ตรวจสอบความถูกตองของขอคนพบโดยรวบรวมหลักฐานท่ีไดจากแหลงขอมูลตางๆ รวมท้ังผูมีสวนไดเสีย 
5 สรางขอสรุปและขอเสนอแนะตางๆ โดยแสดงใหเห็นถึงความหมาย 
6 รายงานขอจํากัดของขอมูลท่ีนํามาอางอิง วิเคราะหและสรุปอางอิง 
A10 บทสรุปท่ีถูกตอง (Justified Conclusion) 
1 จํากัดการสรุปตางๆ ตามชวงเวลา บริบท วัตถุประสงค คําถาม และกิจกรรมตางๆ ท่ีเหมาะสม 
2 รายงานสรุปผลท่ีเปนทางเลือก และอธิบายถึงเหตุผลท่ีไมยอมรับสรุปผลท่ีเปนทางเลือกน้ัน 
3 อางอิงสารสนเทศซ่ึงสนับสนุนขอสรุปทุกครั้งท่ีมีการสรุป 
4 ระบุและรายงานผลขางเคียงของหลักสูตร 
5 เตือนถึงการตีความหมายท่ีผิด 
6 ยอมรับและรายงานผลการพิจารณารายงานประเมินฉบับรางตามความเหมาะสม 
A11 การรายงานท่ียุติธรรม (Impartial Reporting) 
1 เชิญผูรับบริการโครงการท่ีเกี่ยวของมารวมพิจารณาเพ่ือรับประกันใหไดรายงานท่ียุติธรรม ไมมีอคต ิ
2 มีมาตรการปองกันการบิดเบือนรายงานท้ังโดยเจตนาและไมไดเจตนา 
3 ถาเหมาะสมและเปนไปได รายงานมมุมองตางๆ ของกลุมผูมีสวนไดเสียท้ังหมด โดยเฉพาะมุมมองท่ีตรงขามกับขอคนพบ 
4 เพ่ิมผูประเมินท่ีเปนกลางเขาไปในการประเมิน แมจะเปนการประเมินในชวงทาย (หากทําได) เพ่ือชวยชดเชยการตัดสินและขอเสนอแนะ

ของผูประเมินท่ีมีอคติท่ีมีอยูในการประเมินชวงแรก  
5 บรรยายถึงขั้นตอนตางๆ ท่ีใชในการประเมินเพ่ือควบคุมอคติท่ีอาจเกิดขึ้น 
6 เขารวมในการนําเสนอตางๆ ท่ีเปนสาธารณะเพ่ือชวยในการปองกันและแกไขการบิดเบือนตางๆ โดยกลุมผูสนใจอื่นๆ  
A12 การประเมินอภิมาน (Meta evaluation) 
1 ตั้งงบประมาณท่ีเหมาะสมและเพียงพอสําหรับการดําเนินการประเมินอภิมานภายใน และทําการประเมินอภิมานภายนอก (หาก

สามารถทําได) 
2 ออกแบบหรือนิยามมาตรฐานท่ีนักประเมินใชเปนแนวทางในการประเมิน 
3 บันทึกขอบขายสารสนเทศท่ีตองใชอยางสมบูรณเพ่ือตัดสินในการประเมินเทียบกับมาตรฐาน 
4 ถาเหมาะสมและเปนไปได ทําสัญญาจางนักประเมินอภิมานอิสระ 
5 ประเมินส่ิงท่ีสําคัญในการประเมิน ประกอบดวย เครื่องมือ การรวบรวมขอมูล การสรางระบบขอมูล การวิเคราะห การสังเคราะหและ

การรายงาน 
6 จัดทําและรายงานผลการประเมินอภิมานเชิงความกาวหนาและผลการประเมินอภิมานเชิงสรุปรวมตอผูมีสิทธิรับรูผลการประเมิน 

หมายเหต ุ*ปรับปรุงจาก Stufflebeam (1999) และ นงลักษณ วิรัชชัย; และวรรณี เจตจํานงนุช (2548) 



บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

 การวิจัยคร้ังนี้เปนการพัฒนารูปแบบการประเมินหลักสูตร: การประยุกตใชการประเมินอภิมาน 
โดยมีความมุงหมายของการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย การสรุปผลการวิจัย การอภิปรายผลการวิจัย และ
ขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้มีความมุงหมายเพื่อพัฒนารูปแบบการประเมินหลักสูตรโดยการประยุกตใช
วิธีการประเมินอภิมาน โดยมีความมุงหมายเฉพาะดังนี ้
 1. เพื่อประเมินอภิมานงานวิจัยที่เกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร  
 2. เพื่อพัฒนารูปแบบการประเมินหลักสูตร 
 

วิธีดําเนินการวจัิย 
 

 การวิจัยคร้ังนี้เปนการสังเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวกับการประเมนิหลักสูตร เพื่อพฒันารูปแบบ
การประเมินหลักสูตรโดยการประยกุตใชวิธีการประเมินอภิมาน แบงเปน 3 ข้ันตอน คือ การสังเคราะห
เพื่อวางกรอบการประเมินหลักสูตร การประเมินอภิมานงานวิจัยทีเ่กีย่วกับการประเมนิหลักสูตร และ
การพัฒนาและตรวจสอบคณุภาพรางรูปแบบการประเมนิหลักสูตร โดยมกีระบวนการดําเนนิการโดย
สรุปดังนี ้
 

ขั้นตอนท่ี 1 การสังเคราะหเพื่อวางกรอบการประเมินหลักสูตร 
 ผูวิจัยสังเคราะหข้ันตอนในการประเมินหลักสูตรจากเอกสารที่เกี่ยวกบัการประเมนิหลักสูตร 
เพือ่วางกรอบการประเมินอภิมานงานวิจัยทีเ่กีย่วกับการประเมนิหลักสูตร โดยข้ันตอนการประเมนิ
หลักสูตรที่สังเคราะหไดม ี 9 ข้ันตอน กลาวคือ 1) ศึกษารายละเอียดหรือรวบรวมขอมลูเกี่ยวกับส่ิงที่
ประเมิน 2) ระบถุึงผูที่ตองการทราบผลการประเมนิ 3) กําหนดวัตถปุระสงคการประเมิน 4) ออกแบบ
การประเมิน 5) กําหนดตัวบงชี้การประเมิน 6) กําหนดกลุมผูใหขอมลู 7) กําหนดและพฒันาเคร่ืองมอืที่
ใชในการประเมิน 8) เก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมลู และ 9) รายงานผลการประเมนิ 
 

ขั้นตอนท่ี 2 การประเมินอภิมานงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร 
 ผูวิจัยดําเนนิการประเมนิอภิมานงานวิจัยที่เกี่ยวกับการประเมนิหลักสูตร โดยมรีายละเอียดพอ
สังเขปดังนี้ 
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ประชากรและกลุมตวัอยางในการประเมนิอภิมาน 
 ประชากรในการประเมินอภิมานคือ รายงานการวิจัยทีเ่กี่ยวกบัการประเมนิหลักสูตร 
ประกอบดวยรายงานการวิจัย หรือปริญญานิพนธในระดบับณัฑติศึกษาที่พมิพเผยแพรในประเทศไทย
ระหวางป พ.ศ. 2513 ถึง 2548  
 กลุมตวัอยางในการประเมนิอภิมานคอื รายงานการวิจัยหรือปริญญานพินธในระดับ
บัณฑติศึกษาจากสถาบนัการศึกษาของรัฐ จํานวน 14 แหง ไดแก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยรามคาํแหง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนอื และสถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง ที่พมิพเผยแพรในประเทศไทยระหวางป พ.ศ. 2513 ถึง 2548 จํานวน 266 เลม  
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมนิอภิมาน 
 เคร่ืองมือที่ใชในการประเมินอภิมานงานวิจัยทีเ่กีย่วกับการประเมนิหลักสูตรคร้ังนี้มีจํานวน 2 
ชุด คือ แบบบันทกึคณุลักษณะงานวิจัยที่เกี่ยวกับการประเมนิหลักสูตร และแบบประเมนิอภิมาน
งานวิจัยที่เกีย่วกับการประเมนิหลักสูตร โดยมีรายละเอียดของเคร่ืองมือแตละชุดดังตอไปนี ้
 1. แบบบันทึกคุณลกัษณะงานวจิยัท่ีเกี่ยวกบัการประเมนิหลกัสตูร 

แบบบันทกึคณุลักษณะงานวิจัยทีเ่กีย่วกับการประเมนิหลักสูตรเปนแบบบนัทกึขอมลูซึ่ง
ประกอบดวยการบนัทกึคุณลักษณะงานวิจยัทีเ่กี่ยวกบัการประเมนิหลักสูตรที่สําคัญ 2 สวนคือ สวน
แรกเปนขอมลูทั่วไปเกีย่วกับการประเมนิหลักสูตรและผูประเมนิหลักสูตร และสวนที่สองเปนการบนัทึก
ขอมูลตามกรอบข้ันตอนการประเมินหลักสูตร 9 ข้ันตอน  
 2. แบบประเมินอภิมานงานวจิยัท่ีเกี่ยวกับการประเมนิหลักสตูร 
 แบบประเมนิอภิมานงานวิจยัทีเ่กี่ยวกบัการประเมนิหลักสูตรที่ผูวิจัยใชประเมนิคุณภาพ
งานวิจัยที่เกีย่วกับการประเมนิหลักสูตรนั้น ผูวิจัยทําการปรับปรุงมาจากเกณฑการประเมินอภิมานของ 
Stufflebeam (1999) และนงลักษณ วิรัชชยั; และวรรณี เจตจํานงนุช (2548) ซึ่งประกอบดวย 4 
มาตรฐาน 30 เกณฑ คือ มาตรฐานดานการใชประโยชน (Utility Standards) จํานวน 7 เกณฑ 
มาตรฐานดานความเปนไปได (Feasibility Standards) จํานวน 3 เกณฑ มาตรฐานดานความ
เหมาะสม (Propriety Standards) จํานวน 8 เกณฑ และมาตรฐานดานความถูกตอง (Accuracy 
Standards) จํานวน 12 เกณฑ ทั้งนี้ในแตละเกณฑประกอบไปดวยตัวบงชีจ้ํานวน 6 ขอ โดยใหระบุถึง
การมีหรือไมมีในแตละตัวบงชี ้ 
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การวเิคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยแบงออกเปน 2 สวน ไดแก 1) การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน
ของตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัยและการวิเคราะหผลการประเมนิอภิมาน 2) การวิเคราะหอภิมานดวย
โมเดลเชงิเสนตรงระดบัลดหล่ัน (Hierarchical Linear Model : HLM) โดยใชโปรแกรม HLM 6.0 และ
การวิเคราะหเพื่อตรวจสอบความตรงของโมเดลเชิงสาเหตขุองคาคุณภาพผลการประเมนิหลักสูตรโดย
ใชโปรแกรมลิสเรล (Lisrel 8.30)  
 

ขั้นตอนท่ี 3 การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการประเมินหลักสูตร 
 ผูวิจัยดําเนินการพัฒนารูปแบบการประเมนิหลักสูตรและการตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการ
ประเมินหลักสูตร โดยมรีายละเอียดพอสังเขปดงันี ้
 

การพฒันารูปแบบการประเมินหลักสูตร 
 ผูวิจัยดําเนินการเตรียมการจัดทํารูปแบบการประเมนิหลักสูตร โดยศึกษาขอคนพบจาก
เอกสารที่เกี่ยวกบัการประเมนิและการประเมินหลักสูตรในประเด็นเกีย่วกับข้ันตอนการประเมิน
หลักสูตร และศกึษาขอคนพบจากผลการประเมนิหลักสูตรจากงานวิจัยทีเ่กี่ยวกับการประเมินหลักสูตร
จํานวน 36 เลม (จากจํานวนทั้งส้ิน 266 เลม) ตามข้ันตอนการประเมินหลักสูตร จากนัน้พิจารณา
วิเคราะหความสอดคลองของสาระที่ไดจาก 2 แหลงดังกลาว โดยผูวิจัยไดพจิารณาวิเคราะหเพิ่มเตมิวา
รูปแบบการประเมินหลักสูตรดังกลาวยังขาดเนื้อหาที่สําคญัในสวนใด จากนั้นจึงพจิารณาใหมี
การศึกษาเพิ่มเตมิจากเอกสารทีเ่กี่ยวของกบัการประเมนิและการประเมนิหลักสูตร  
 ผูวิจัยดําเนินการจัดทํารูปแบบการประเมินหลักสูตร ซึ่งประกอบดวยข้ันตอนการประเมนิ
หลักสูตร 5 ข้ันตอน คือ 1) การบริหารจัดการกอนการประเมนิหลักสูตร ประกอบดวย 3 ข้ันตอนยอย 
ไดแก 1.1) การกําหนดนโยบาย แนวทาง หลักการในการประเมินหลักสูตร 1.2) การแตงตั้งทีมงานวิจยั
ที่เกีย่วกับการประเมนิหลักสูตร 1.3) การเตรียมความพรอมกอนการประเมนิหลักสูตร 2) การออกแบบ
การประเมินหลักสูตร ประกอบดวย 3 ข้ันตอนยอย ไดแก 2.1) การกําหนดวัตถุประสงคการประเมิน
หลักสูตร 2.2) การออกแบบการประเมนิหลักสูตร 2.3) การวางแผนในการประเมนิหลักสูตร 3) การ
ดําเนินการประเมนิหลักสูตร 4) การรายงานผลและเผยแพรผลการประเมินหลักสูตร และ 5) การ
ประเมนิผลการประเมนิหลักสูตร 
 จากนัน้นํารูปแบบการประเมินหลักสูตรไปใหผูทรงคณุวุฒิดานหลักสูตร ดานการวัดและ
ประเมนิผลการศึกษา และผูมปีระสบการณในการประเมนิหลักสูตร จํานวน 10 ทาน ตรวจสอบ
ความถกูตองและความสมบรูณของรูปแบบการประเมนิหลักสูตร และปรับแกตามขอเสนอแนะ 
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สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสรุปเปน 4 ตอนคือ 1) สถติิพืน้ฐานของคุณลักษณะงานวิจัยที่เกี่ยวกับการประเมิน
หลักสูตร 2) ผลการประเมินอภิมานงานวิจัยที่เกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร 3) ผลการสังเคราะห
งานวิจัยที่เกีย่วกับการประเมนิหลักสูตร และ 4) ผลการพัฒนารูปแบบการประเมนิหลักสูตร โดยมี
ผลการวิจัยโดยสรุปดังนี ้
 

1 สถิติพื้นฐานของตัวแปรคุณลักษณะงานวจิยัท่ีเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร 
 รายงานการวิจัยที่เกี่ยวกบัการประเมนิหลักสูตรทีน่ํามาทาํการประเมนิอภิมานทั้งหมด 266 
เลม สวนใหญเปนงานประเมนิที่ผลิตจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมากกวาคร่ึงเปนปริญญา
นพินธระดบัปริญญาโท ปที่ผลิตงานวิจยัสวนใหญดําเนนิการในชวงป พ.ศ. 2543-2548 สาขาวิชาที่
ผลิตพบวา สวนใหญเปนนกัประเมนิที่อยูในกลุมสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
 

2 ผลการประเมนิอภิมานงานวิจยัท่ีเกี่ยวกบัการประเมนิหลักสูตร  
 ผลการประเมินอภิมานรายงานการวิจยัทีเ่กี่ยวกบัการประเมนิหลักสูตรพบวา ในดานรวมทกุ
มาตรฐานงานวิจัยทีเ่กีย่วกับการประเมนิหลักสูตรมคีะแนนการประเมนิอยูในระดับด ี เมื่อพจิารณา
จําแนกตามรายมาตรฐานพบวา มาตรฐานดานการใชประโยชนมคีะแนนการประเมนิอยูในระดับพอใช 
มาตรฐานดานความเปนไปได มาตรฐานดานความเหมาะสม และมาตรฐานดานความถกูตองมี
คะแนนการประเมินอยูในระดับด ี
 

3 ผลการสังเคราะหงานวิจยัท่ีเกี่ยวกับการประเมินหลักสตูร 
 ผลการประมาณคาคณุผลการประเมินหลักสูตรพบวามีคาเฉล่ียเทากับ .0005 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 6.9309 แสดงวาผลการประเมินจากนักวิจัยอยูในระดับด ี
 การวิเคราะหขอมูลเพื่อวิเคราะหอภิมานดวยโมเดลเชิงเสนตรงระดับลดหล่ัน (Hierarchical 
Linear Model : HLM) นั้น ผูวิจัยแบงขอมลูออกเปน 2 ระดับ คือ ระดับที่ 1 ระดับคาคุณภาพผลการ
ประเมินหลักสูตร และระดับที่ 2 ระดับแนวคิดการประเมนิหลักสูตร ผลการวิเคราะหโมเดลศนูย (Null 
Model) พบวา คาคุณภาพผลการประเมนิหลักสูตรมคีวามแปรปรวนทั้งในระดบัคาคุณภาพผลการ
ประเมนิและในระดบัแนวคิดการประเมนิหลักสูตรอยางมนีัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 เมื่อพิจารณา
จากผลการทดสอบความแปรปรวนอยางสุม (U0) ของคาเฉล่ียคุณภาพผลการประเมินหลักสูตรพบวามี
คาแตกตางจากศูนยอยางมนีัยสําคญั 
 การวิเคราะหโมเดลอยางงาย (Simple Model) ผลการวิเคราะหโดยเมื่อพจิารณาอิทธพิลคงที ่
(Fixed Effect) พบวา คาขนาดอิทธิพล (หรือคา Intercept (B0)) มีคาเทากับ -.340 เมื่อทําการทดสอบ
ความมนีัยสําคัญทางสถิตดิวยสถิตทิดสอบที ซึ่งมคีาเทากับ -.398 พบวาไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ ซึ่ง



 207 

แสดงวาคาขนาดอิทธพิลนัน้มคีาแตกตางจากศนูยอยางไมมนีัยสําคัญทางสถิติ  นอกจากนีย้ังพบวาตัว
แปรปรับ (Moderator Variable) ที่สามารถอธิบายความแปรปรวนของคาขนาดอิทธิพลของขอมูลใน
ระดับที่ 1 (ระดับคาคุณภาพผลการประเมินหลักสูตร) ไดอยางมนีัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 มี
จํานวน 2 ตัวแปร ไดแก ตัวแปรความเปนมหาวิทยาลัยดั้งเดิม (Old_univ) และตัวแปรการประเมนิหลัง
การใชหลักสูตร (After) และในสวนของคาอิทธิพลสุม (Random Effect) พบวา ตัวแปรพยากรณทัง้ 3 
ตัวสามารถอธิบายความแปรปรวนที่เกดิข้ึนจากการวิเคราะหโมเดลศนูยไดอยางมนียัสําคัญทางสถิตทิี่
ระดับ .05  
 การวิเคราะหขอมูลตอไปในระดับที ่2 ระดับแนวคิดการประเมนิหลักสูตรดวยโมเดลสมมตฐิาน 
(Hypothetical Model) เมื่อใชคาเฉล่ียคณุภาพผลการประเมนิหลักสูตรในระดบัแนวคิดการประเมนิ
เปนตัวแปรตาม จากการพิจารณาอิทธิพลคงที่ (Fixed Effect) พบวา คาขนาดอิทธพิล (หรือคา 
Intercept (B0)) มคีาเทากบั -.107 เมื่อทําการทดสอบความมีนัยสําคัญทางสถิตดิวยสถติทิดสอบท ี
พบวาไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิซึ่งแสดงวาคาขนาดอิทธิพลนั้นมีคาแตกตางจากศูนยอยางไมมนีัยสําคญั
ทางสถิติ และเมื่อพิจารณาอิทธิพลสุม (Random Effect) พบวา คาคุณภาพผลการประเมนิหลักสูตรมี
ความแปรปรวนแตกตางจากศนูยอยางไมมนียัสําคัญทางสถิติ  
 ผลการวิเคราะหโดยใชสัมประสิทธิก์ารถดถอยของการประเมินแบบสรุปรวมเปนตัวแปรตาม 
ผลการวิเคราะหพบวา คาขนาดอิทธิพลแตกตางจากศูนยอยางไมมนีัยสําคญัทางสถิต ิ นอกจากนีย้ัง
พบวาตัวแปรระดับแนวคิดการประเมนิ คือ ตัวแปรคาเฉล่ียการประเมนิหลังการใชหลักสูตรมอิีทธพิล
ตอคาขนาดอิทธพิลอยางมนียัสําคัญทางสถิต ิ
 

 ผลการวิเคราะหเพื่อตรวจสอบความตรงของโมเดลเชิงสาเหตุของคาคุณภาพผลการประเมิน
หลักสูตรดวยโปรแกรม Lisrel พบวา โมเดลมคีวามสอดคลองกลมกลืนกบัขอมลูเชงิประจกัษ เนื่องจาก
คาไค-สแควรแตกตางจากศูนยอยางไมมนีัยสําคญัทางสถติิ (χ2 = 6.820, p = .077) ซึ่งเปนส่ิงบงบอก
วายอมรับสมมติฐานวาโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจกัษ ทั้งนีเ้มื่อพจิารณาคาสถิติอ่ืนๆ 
พบวา คาดัชนวัีดระดับความกลมกลืน (GFI) เทากับ .990 คาดัชนีวัดระดบัความกลมกลืนที่ปรับแก 
(AGFI) เทากับ .949 และคาดัชนรีากของกาํลังสองเฉล่ียของเศษเหลือมาตรฐาน (SRMR) เทากับ .043 
ตัวแปรทั้งหมดในโมเดลสามารถรวมกนัอธิบายคาความแปรปรวนของคาคุณภาพผลการประเมิน
หลักสูตรไดรอยละ 14  
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4 ผลการพัฒนารูปแบบการประเมินหลักสูตรตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการประเมินหลักสูตร 
 ผูวิจัยดําเนินการประมวลและสังเคราะหเนื้อหาสาระที่ไดจากเอกสารการประเมินหลักสูตรและ
งานวิจัยที่เกีย่วกับการประเมนิหลักสูตร มาจดัทําเปนรางรูปแบบการประเมินหลักสูตร และนําไปให
คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธไดพิจารณาปรับแก และนําเสนอใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 10 ทาน
ตรวจสอบความเหมาะสม พบวา รูปแบบการประเมนิหลักสูตรที่พฒันาข้ึนมีความเหมาะสมในทุก
ประเด็น โดยมีคาเฉล่ียระหวาง .50-1.00 ภาพรวมของรูปแบบการประเมินหลักสูตรมคีวามเหมาะสม มี
คาเฉล่ียเทากับ .78 สวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากับ .37 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการประเมินอภิมานงานวิจัยที่เกีย่วกับการประเมนิหลักสูตรและการพัฒนารูปแบบการ
ประเมินหลักสูตรมปีระเดน็ที่นํามาอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี ้
 1. สภาพการผลติงานวิจยัเกีย่วกับการประเมินหลักสตูร  
 ผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกบัจาํนวนงานวิจัยทีเ่กี่ยวกับการประเมนิหลักสูตรที่นํามา
ประเมนิอภิมานนัน้พบวา สวนใหญเปนปริญญานิพนธในระดับปริญญาโท โดยงานวิจยัทีเ่กี่ยวกบัการ
ประเมนิหลักสูตรดงักลาวมลัีกษณะทีท่ําเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งชวงระหวางป 2543-
2548 นั้นมงีานวิจัยทีเ่กี่ยวกับการประเมนิหลักสูตรพมิพเผยแพรมากที่สุด คิดเปนรอยละ 34.59 ซึ่งอาจ
เปนผลมาจากการปฏิรูปการศึกษา จนกระทั่งมพีระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ 2542 โดยบัญญัติ
ไวในหมวด 6 เร่ืองมาตรฐานและการประกนัคณุภาพการศึกษา มาตรา 47 และ 48 กําหนดใหมีการ
ประกนัคณุภาพการศึกษาภายในสถาบนัเปนรายป และการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายนอกโดย
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ สมศ. ทุก 5 ป 
สถาบันการศกึษาตางๆ จงึดําเนินการประเมนิหลักสูตรที่ใชในการจัดการศึกษา เพื่อเปนตัวบงชี้ในการ
ประเมนิคณุภาพการศึกษา ผูวิจัยตั้งขอสังเกตวาสถาบนัการศึกษาตางๆ มอบหมายใหนิสิตนกัศึกษา
ในระดับปริญญาโทประเมนิหลักสูตรที่ครบรอบการใชหลักสูตรจนกระทั่งมผูีสําเร็จการศึกษาเปน
ปริญญานพินธ เพื่อนาํผลการประเมินไปปรับปรุงหลักสูตรใหมคีณุภาพมากยิ่งข้ึน 
 2. คุณภาพของการประเมินหลักสูตร 
 ผลการประเมินอภิมานตามเกณฑมาตรฐานของ Stufflebeam ซึ่งประกอบดวย 4 มาตรฐาน 
30 เกณฑ โดยในแตละเกณฑจะประกอบดวย 6 ตัวบงชี้ ซึง่ใหระบถุึงการมี/ไมมใีนแตละตัวบงชี ้
จากนัน้จึงนาํมาคาํนวณเปนคะแนนในแตละเกณฑเพื่อการแปลผลคุณภาพงานประเมินนั้น พบวา ผล
การประเมินอภิมานในภาพรวมของรายงานการวิจัยทีเ่กีย่วกับการประเมนิหลักสูตร 266 เลม สวนใหญ
อยูในระดับดี และเมื่อพจิารณาเปนรายเกณฑการประเมินแลวพบวา ผลการประเมินอภิมานของเกณฑ
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บางขอมีอยูในระดับไมด ีไดแก เกณฑขอ U1 การระบุผูมีสวนไดเสีย ขอ U7 ผลกระทบของการประเมนิ 
ขอ P8 ความรับผิดชอบในงบประมาณ และขอ A12 การประเมินอภิมาน อาจเนื่องมาจากเกณฑทีใ่ช
การประเมินอภิมานสวนใหญเหมาะสําหรับการประเมนิอภิมานเมื่อโครงการหรือหลักสูตรนั้นกําลัง
ดําเนินการอยูหรือเรียกไดวาเปนการประเมนิอภิมานเชิงความกาวหนา (Formative Meta-evaluation) 
แตรายงานการวิจยัทีเ่กี่ยวกบัการประเมนิหลักสูตรนีเ้ปนการรายงานผลการประเมนิหลักสูตรซึ่งได
ดําเนินการประเมนิเสร็จส้ินเรียบรอยแลว และการรายงานผลการประเมินก็จะรายงานตามหวัขอที่
กาํหนดของแตละสถาบนั เปนผลใหเกณฑการประเมนิบางขอไมสามารถที่จะประเมนิไดจากรายงาน
การวิจัย ผูวิจัยจงึใชวิธกีารประเมินอภิมานเชิงสรุปรวม (Summative Meta-evaluation) แทน เปนผล
ทําใหสารสนเทศการประเมินในบางเกณฑอาจไมครบถวนสมบูรณได ผลการประเมินอภิมานในบาง
เกณฑจึงอยูในระดับไมดี ซึ่งสอดคลองกับสุวิมล วองวาณิช (2549: 38) ทีก่ลาววา “คุณภาพของการ
ประเมนิอภิมานข้ึนอยูกับเนื้อหาที่รายงานและรองรอยหลักฐานที่สะทอนถึงกระบวนการปฏิบัติงาน 
แหลงที่มาของขอมลูตองมคีวามเพยีงพอ ตรงประเด็น และถกูตองกับสภาพจริง”  
 3. ลักษณะของรายงานการวิจยัท่ีเกี่ยวกับการประเมนิหลักสตูรท่ีมีคุณภาพ 
 ในการพัฒนารูปแบบการประเมนิหลักสูตรนั้น ผูวิจัยไดประยกุตใชการประเมินอภิมาน (Meta-
evaluation) เปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบการประเมินหลักสูตร ผูวิจัยไดคดัเลือกงานวิจัยที่
เกี่ยวกบัการประเมนิหลักสูตรทีม่คีุณภาพ โดยกําหนดเกณฑไว 2 ประการ คือ ประการแรกงานวิจัยที่
เกี่ยวกบัการประเมนิหลักสูตรตองมคีณุภาพใน 4 มาตรฐาน ไดแก มาตรฐานดานการใชประโยชน 
มาตรฐานดานความเปนไปได มาตรฐานดานความเหมาะสม และมาตรฐานดานความถกูตอง อยูใน
ระดับ “พอใช” และประการที่สอง งานวิจัยที่เกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรตองมคีุณภาพในเกณฑการ
ประเมนิยอยที่สําคญั 5 เกณฑ คือ การคดัเลือกและขอบเขตของสารสนเทศ การบรรยายวัตถุประสงค
และกระบวนการ แหลงสารสนเทศที่รับรองได สารสนเทศที่มคีวามตรง และสารสนเทศที่มีความเที่ยง 
อยูในระดับ “ดี” ผลการคัดเลือกปรากฏวาไดงานวิจัยทีเ่กี่ยวกับการประเมนิหลักสูตรที่ผานเกณฑการ
ประเมินอภิมานที่ผูวิจัยกําหนดข้ึนจํานวน 36 เลม จากงานวิจัยทีเ่กีย่วกับการประเมนิหลักสูตรที่นํามา
ประเมนิอภิมานทัง้หมด 266 เลม (คิดเปนรอยละ 13.53) โดยในจํานวนงานวิจัยที่เกี่ยวกบัการประเมนิ
หลักสูตรที่ผานการคัดเลือกจํานวน 36 เลมดังกลาว สามารถจําแนกออกเปนรูปแบบการประเมิน
หลักสูตรที่ผูวิจัยดําเนินการพัฒนาไดจํานวน 7 จากจํานวน 12 รูปแบบ (แตก็พบวา 2 ใน 7 รูปแบบนี้มี
จํานวนงานวิจัยที่เกี่ยวกับการประเมนิหลักสูตรเพยีง 1 เลมเทานัน้) สวนที่เหลืออีก 5 รูปแบบพบวาไมมี
จํานวนงานวิจัยที่เกี่ยวกับการประเมนิหลักสูตรที่ผานการคัดเลือกไดแก รูปแบบการประเมนิที่ 1, 2, 3, 
4 และ 5 เมื่อพจิารณาแลวจะพบวา สวนใหญจะเปนรูปแบบการประเมนิหลักสูตรที่มแีนวคดิเนน
เกณฑ/มาตรฐานในการตัดสินคุณคาและรูปแบบการประเมินหลักสูตรที่มแีนวคิดเนนวัตถปุระสงคเปน
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หลัก ทําใหการพัฒนารูปแบบการประเมินหลักสูตรขาดความสมบรูณไป ควรมีการประยุกตใชรูปแบบ
การประเมินหลักสูตรดังกลาวใชในทําการประเมินหลักสูตรใหมากข้ึน 
 4. ปจจยัท่ีสงผลตอคุณภาพของงานวจิยัท่ีเกี่ยวกบัการประเมนิหลักสูตรท่ีมีคุณภาพด ี
 ผลการวิเคราะหเพื่อตรวจสอบความตรงของโมเดลเชิงสาเหตุของคาคุณภาพผลการประเมิน
หลักสูตร พบวาตัวแปรที่สามารถอธบิายความแปรปรวนของคาคุณภาพผลการประเมนิหลักสูตรได
อยางมนีัยสําคัญ ประกอบดวยตัวแปรตัวแปรดัมมคีวามเปนมหาวิทยาลัยดั้งเดมิ ตัวแปรปทีท่ํางาน
ประเมินเสร็จ ตัวแปรดัมมีบทบาทการประเมนิหลักสูตรแบบสรุปรวม และตัวแปรดัมมกีารประเมนิหลัง
การใชหลักสูตร  
 ตัวแปรปที่ทําวิจัยเสร็จ สงผลทางบวกตอคาคุณภาพผลการประเมนิหลักสูตร หมายความวา 
งานวิจัยที่เกีย่วกับการประเมนิหลักสูตรที่ทําเสร็จในปใหมๆ  จะใหคาคณุภาพผลการประเมนิหลักสูตร
สูงกวางานวิจัยที่เกี่ยวกับการประเมนิหลักสูตรทีท่ําเสร็จในปเกา สอดคลองกับงานวิจัยของศิริยุภา  
พูลสุวรรณ (2530: 106-107) ที่ศกึษาประสิทธภิาพของส่ือการสอนโดยวิธกีารวิเคราะหอภิมาน พบวา 
งานวิจัยที่พิมพเผยแพรในระยะหลังจากป พ.ศ. 2521 มีประสิทธิภาพของส่ือการสอนที่วัดดวยคาขนาด
อิทธพิลสูงกวางานวิจยัที่พมิพเผยแพรในระยะแรกๆ และงานวิจัยของนติยา เหมอืดไธสง (2543: 72-
73) ที่ศึกษาการสงผานตัวกลางเชิงสาเหตุของปจจัยดานนักเรียน ดานครู และดานโรงเรียนที่มอิีทธพิล
ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณติศาสตร: การวิเคราะหอภิมานงานวิจัย พบวา คาสัมประสิทธิ์
สหสัมพนัธของตัวแปรปที่พมิพในกลุมงานวิจยัในป พ.ศ. 2531-2536 มีคาเฉล่ียสูงกวาป พ.ศ. 2525-
2530 อยางมนีัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 แสดงวางานวิจัยทีท่ําเสร็จและพิมพเผยแพรในปใหมมคีา
คุณภาพผลการประเมนิหลักสูตรสูงกวาปเกา อาจเนื่องมาจากงานวิจยัทีเ่กี่ยวกบัการประเมนิหลักสูตร
ในปใหมๆ  มกีารออกแบบการประเมินไดครอบคลุมตวับงชี้และแหลงขอมลูทีต่องการไดดีกวางานวิจัย
ที่เกีย่วกับการประเมนิหลักสูตรในปกอนๆ  
 ตัวแปรดัมมีบทบาทการประเมินหลักสูตรแบบสรุปรวม (Summative Evaluation) สงผลทาง
ลบตอคาคุณภาพผลการประเมินหลักสูตร อาจเนือ่งมาจากการประเมินเชิงสรุปรวมนั้นเปนการ
ประเมนิในลักษณะที่เปนการตดัสินข้ันสุดทายวาหลักสูตรมคีุณภาพมากนอยเพยีงใด ซึง่หากเกิด
ปญหาข้ึนในข้ันตอนของการใชหลักสูตร ทั้งกอนหรือระหวางการใชหลักสูตรอาจเปนผลทําใหไม
สามารถประเมนิหลักสูตรได ดังนั้นการประเมนิหลักสูตรจงึควรประเมินแบบความกาวหนา (Formative 
Evaluation) เพื่อทาํใหไดเหน็ขอบกพรองของหลักสูตร ไดทั้งกอนดําเนนิการใชหลักสูตร และระหวาง
การใชหลักสูตร และใชการประเมินแบบสรุปรวมในการประเมนิหลักสูตรเมื่อดําเนนิการใชหลักสูตรจน
เสร็จส้ินแลว จะทาํใหไดขอสารสนเทศที่มคีณุคาในการปรับปรุงหรือพฒันาหลักสูตรใหมคีณุภาพ 
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 ตัวแปรดัมมกีารประเมินหลังการใชหลักสูตรสงผลทางบวกตอคาคุณภาพผลการประเมนิ
หลักสูตร อาจเนื่องจากวาการประเมินหลังการใชหลักสูตรเปนการประเมนิที่มกีารใชหลักสูตรมาแลว
ระยะหนึ่งหรือครบรอบการใชหลักสูตรแลว ทําใหสามารถมองเหน็ภาพรวมของการดาํเนินการใช
หลักสูตร ทําใหผูประเมนิสามารถประเมนิองคประกอบตางๆ ของหลักสูตรไดทั้งหมด ไมวาจะเปน
เอกสารหลักสูตร วัตถปุระสงคหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร เนื้อหาหลักสูตร ทรัพยากรที่ใชในการ
ดําเนินการตามหลักสูตร คุณลักษณะของผูสอนในหลักสูตร คุณลักษณะผูเรียนในหลักสูตร 
กระบวนการจดัการเรียนการสอน การวัดและประเมนิผลการศึกษา การบริหารหลักสูตร และผลผลิต
หลักสูตร จะทาํใหไดสารสนเทศในการทีจ่ะทาํการปรับปรุงหลักสูตรใหดีข้ึนตอไปได 
 5. ลักษณะของรูปแบบการประเมินหลกัสตูร 
 รูปแบบการประเมินหลักสูตรที่ผูวิจัยพฒันาข้ึนและผานการตรวจสอบคุณภาพดานความ
เหมาะสมจากผูทรงคณุวุฒิจํานวน 10 ทานนั้น ในภาพรวมมลัีกษณะคลายคลึงกบัรูปแบบการประเมนิ
หลักสูตรโดยทั่วไป เนื่องมาจากฐานขอมลูที่นํามาสังเคราะหและพฒันาเปนรูปแบบการประเมิน
หลักสูตรนัน้เปนรายงานการวิจัยและปริญญานิพนธ แตก็พบวามลัีกษณะเดนที่แตกตางจากรูปแบบ
การประเมนิอ่ืนในสวนของข้ันตอนการประเมนิผลการประเมินหลักสูตรหรือการประเมินอภิมาน ซึ่งเปน
ข้ันตอนสุดทายของรูปแบบการประเมินที่พฒันาข้ึน ซึ่งเปนการตรวจสอบคุณภาพของผลการประเมิน
หลักสูตรทําใหนกัประเมนิสามารถควบคุมกระบวนการประเมนิและผลการประเมนิหลักสูตรใหมี
คุณภาพตามมาตรฐานได  
 6. การประเมนิอภิมานภายใน 
 รายงานการวิจัยที่เกี่ยวกบัการประเมนิหลักสูตรทีน่ํามาประเมนิอภิมานนัน้ พบวา รายงานการ
วิจัยทั้งหมดไมมีการประเมนิอภิมานเพื่อตรวจสอบคณุภาพของผลการประเมนิหลักสูตรเลย ทําใหไม
สามารถควบคุมคุณภาพของการประเมินหลักสูตรได โดยในการวิจัยนี้สามารถเปนแนวทางสําหรับผู
ประเมนิหลักสูตรไดใชประโยชนจากการประเมนิอภิมานในการประเมนิคณุภาพงานวิจัยที่เกี่ยวกับการ
ประเมินหลักสูตรของตนเอง ในลักษณะของการประเมินอภิมานภายใน (Internal Meta-evaluation) 
อันจะชวยปรับปรุงและควบคุมคณุภาพการประเมนิหลักสูตรตอไป 
 7. ขอจํากัดของการวิจัย 
 ในการพัฒนารูปแบบการประเมนิหลักสูตรนั้น จากเดิมผูวิจัยคาดหวังวารูปแบบการประเมิน
หลักสูตรทีจ่ะพฒันาข้ึนนัน้มจีํานวน 12 รูปแบบ จําแนกตามแนวคดิการประเมินหลักสูตร ระดับ
การศึกษา และสาขาวิชา แตเนื่องจากฐานขอมลูทีน่ํามาใชในการประเมนิอภิมานงานวิจัยที่เกีย่วกับ
การประเมนิหลักสูตรนั้นเปนปริญญานพินธและรายงานการวิจัย ทําใหข้ันตอนในการประเมนิหลักสูตร
ที่ปรากฏในปริญญานิพนธและรายงานการวิจัยเหลานี้มคีวามคลายคลึงกันในแตละรูปแบบการ
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ประเมนิหลักสูตร ทําใหรูปแบบการประเมินหลักสูตรที่ผูวิจัยพฒันาข้ึนจึงมลัีกษณะเปนรูปแบบ
แกนกลางเพื่อใชในการประเมนิหลักสูตร รวมทั้งตัวบงชีท้ี่ปรากฏอยูในภาคผนวกรูปแบบการประเมิน
หลักสูตร ข. ของรูปแบบการประเมินหลักสูตร กเ็ปนตัวบงชีท้ี่ผูวิจยัไดมาจากการสังเคราะหจาก
งานวิจัยที่เกีย่วกับการประเมนิหลักสูตร ผูวิจัยจงึนําตัวบงชี้ทั้งหมดใสไวในภาคผนวกเพื่อใหผูทีจ่ะทาํ
การประเมนิหลักสูตรไดเลือกใชตามความเหมาะสม แตทั้งนี้ผูวิจัยกพ็บวาตัวบงชีท้ี่ใชในการประเมิน
หลักสูตรที่สังเคราะหไดในแตละแนวคิดการประเมิน ระดบัการศึกษา และสาขาวิชามคีวามแตกตางกัน
บาง ผูวิจัยจึงขอนําเสนอไวในภาคผนวก ซ ทายปริญญานิพนธเลมนีเ้พื่อใหผูทีจ่ะประเมินหลักสูตร
สามารถเลือกตัวบงชี้เหลานีไ้ปใชไดอยางเหมาะสมกบับริบทของหลักสูตรที่ทําการประเมนิไดมากที่สุด 
 

ขอเสนอแนะ 
 จากการสรุปและอภิปรายผลการวิจัยดังกลาว ผูวิจัยมขีอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัย
ไปใชและการวิจัยคร้ังตอไปดังตอไปนี ้
 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 1. รูปแบบการประเมนิหลักสูตรที่ผูวิจยัพฒันาข้ึนจากการประยกุตใชการประเมนิอภิมาน และ
ผานการตรวจสอบคณุภาพจากผูทรงคุณวุฒิแลวนัน้ ประกอบดวยกระบวนการในการประเมนิหลักสูตร 
เร่ิมตั้งแตการเตรียมการกอนการประเมนิ จนกระทั่งถึงการประเมนิผลการประเมนิหลักสูตร ซึ่งเปน
กระบวนที่ผูที่เกี่ยวของในหลักสูตรตางๆ สามารถนําไปประยกุตใชเพื่อทําการประเมินหลักสูตร และนํา
สารสนเทศที่ไดจากการประเมนิไปปรับปรุงหลักสูตรใหมคีณุภาพตอไป 
 2. การวิจัยคร้ังนี้เปนการประยุกตใชการประเมนิอภิมานเพื่อเปนการตรวจสอบคุณภาพของ
รายงานการวิจัยที่เกี่ยวกบัการประเมนิหลักสูตร ซึ่งผูประเมนิอ่ืนสามารถประยกุตใชการประเมิน 
อภิมานมาดาํเนนิการประเมนิหลักสูตรไดในลักษณะของการประเมนิอภิมานภายใน (Internal Meta-
evaluation) อันจะทาํใหผลการประเมินหลักสูตรมคีณุภาพมากข้ึน 
 3. จากผลการวิจัยพบวาตัวแปรที่สงผลตอคาคณุภาพผลการประเมนิหลักสูตรทางบวกคือ ตัว
แปรการประเมนิหลังการใชหลักสูตร และตัวแปรที่สงผลทางลบคือ ตัวแปรบทบาทการประเมนิแบบ
สรุปรวม จึงควรมีการประเมนิหลักสูตรเมื่อครบรอบการใชหลักสูตรแลวเพื่อใหไดสารสนเทศผลการ
ประเมนิที่มคีวามสมบรูณ หรืออาจทําการประเมนิหลักสูตรโดยใชบทบาทการประเมนิเชิง
ความกาวหนา (Formative Evaluation) เพื่อเก็บรวบรวมขอมลูระหวางการใชหลักสูตร และนําขอมลู
เหลานี้มาวิเคราะหเมื่อครบรอบการใชหลักสูตรแลวกไ็ด 
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ขอเสนอแนะในการวิจยัคร้ังตอไป 
 1. ในการพัฒนารูปแบบการประเมนิหลักสูตรนั้น ในงานวิจัยนีเ้ปนการสังเคราะหขอมูล 2 สวน 
คือ สวนแรกเปนเอกสารตําราทีเ่กีย่วกับการประเมนิหลักสูตร และสวนที่สองเปนผลที่ไดจากประเมนิ 
อภิมานงานวิจัยทีเ่กีย่วกับการประเมนิหลักสูตร ทําใหไดสารสนเทศในการประเมนิหลักสูตรในระดับหนึ่ง 
หากแตในการวิจยัคร้ังตอไป ผูวิจัยเห็นควรวาหากมีการศึกษาขอมูลจากผูทรงคุณวุฒิดานหลักสูตรหรือ
การประเมินหลักสูตรหรือผูมีประสบการณจากการประเมนิหลักสูตรโดยตรงในระหวางการพัฒนารูปแบบ
การประเมินหลักสูตร จะเปนผลทําใหสารสนเทศของรูปแบบการประเมินหลักสูตรมคีวามครบถวน 
สมบรูณมากยิง่ข้ึน 
 2. ในการประเมนิอภิมานงานวิจัยที่เกี่ยวกบัการประเมนิหลักสูตรนัน้ ผูวิจัยอาจประยกุตใชการ
ประเมินอภิมานเชิงสรุปรวม (Summative Meta-evaluation) รวมกับการติดตามขอมูลจากแหลงปฐมภูมิ
คือผูที่ทําการประเมินหลักสูตรนัน้ๆ เพื่อขอมลูที่ไดจากการประเมนิอภิมานจะไดมคีวามครบถวนสมบรูณ
มากยิ่งข้ึน 
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ภาคผนวก ข 

แบบบันทึกคุณลกัษณะงานวิจยั (ขอมูลท่ัวไป) 
ช่ือผูวิจัย................................................................................................................รหัสงานวิจัย............................ 
............................................................................................................................................................................ 
 

เพศผูวิจัย  ปที่ทําวิจัยเสร็จ  สถาบันที่ผลิต  
สาขาวิชาที่ผลิต  ประเภทของงานวิจัย  หนวยงานตนสังกัดผูวิจัย  
จํานวนหนาทั้งหมด  จน.หนาไมรวมภาคผนวก  เนื้อหาสาระที่ประเมิน  
ระดับช้ันเรียนที่ประเมิน  สถาบันที่ประเมิน ลส.    
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 เหตุผลการ
ประเมิน 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

การรายงานจํานวนคร้ังที่
เคยประเมิน 

 การประเมินความตองการ
จําเปน 

 วิธีการประเมินความ
ตองการจําเปน 

 

การกําหนดคําถามการ
ประเมิน 

 วิธีกําหนดคําถามการ
ประเมิน 

   

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 16 

ผูตองการ
ทราบผลการ
ประเมิน 17 18 19 20 21 22 23 24 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 วัตถุประสงค
การประเมิน 9 10 11 12 13 14 15 16 
 

การออกแบบการวิจัย  ระดับของการประเมิน  บทบาทของการประเมิน  
แนวคิดของการประเมิน      
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

เหตุผลในการ
เลือกรูปแบบ
การประเมิน 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 

ส่ิงที่มุงประเมินในหลักสูตร  ชวงเวลาในการประเมิน  การกําหนดตัวบงช้ี  
เกณฑการแปลผล      
แนวคิดเก่ียวกับหลักสูตร  การพัฒนาหลักสูตร  การประเมินหลักสูตร  
รายละเอียดของหลักสูตร  งานวิจัยที่เก่ียวของกับ ลส.  งานวิจัยฯ ประเด็นเพิ่มเติม  
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

สถิติบรรยาย/พรรณนา.......... 
แนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการกระจาย การวัดตําแหนงเปรียบเทียบ 

สถิติอางอิง.......... 

คาเฉล่ีย.......... S.D. .......... รอยละ.......... t-test.......... 
มัธยฐาน.......... สวนเบี่ยงเบนควอไทล.......... เปอรเซ็นไทล.......... ANOVA.......... 
ฐานนิยม.......... สวนเบี่ยงเบนเฉล่ีย.......... เดไซล.......... Chi-square.......... 
 ความแปรปรวน.......... ควอไทล.......... Correlation.......... 
 C.V. ……….  Regression.......... 
 S.E. ……….   
 

จํานวนบรรณานุกรม 

เอกสาร/ตํารา งานวิจัย อื่นๆ เอกสาร/ตํารา งานวิจัย อื่นๆ 
ไทย 

   
ตาง 
ประเทศ    

 

แหลงขอมูลที่ใชในการประเมิน 
case ประเภท ลักษณะ จํานวน วิธีไดมา จน.ตอบกลับ % ตอบกลับ 

       
       
       
       
       
 

เครื่องมือที่ใชในการประเมิน 

case ประ 
เภท 

ลักษ
ณะ 

สราง จํา 
นวน 

ตรวจ
สอบ 

relia 
type 

relia valid 
type 

valid ditfi 
type 

diffi discri 
type 

discri 

              
              
              
              
              
 

ผลการประเมินหลักสูตร 
case ind1 ind2 inform n mean S.D. scale testsig stat test pvalue 
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คูมือลงรหัส (Code Book) 

 

ตัวแปร คาตัวแปร 
รหัสงานวิจัย เลขรหัสงานวิจัย 3 หลัก 
เพศผูวิจัย 1 = ชาย 2 = หญิง 3 = ไมระบ ุ4 = ชายและหญิง 
ปที่ทํางานวิจัยเสร็จ เลข 2 ตัวทายของป พ.ศ. ที่ทําวิจัยเสร็จ 99= ไมระบ ุ
สถาบันที่ผลิต
งานวิจัย 

1 = จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2 = มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  3 = มหาวิทยาลัยขอนแกน  
4 = มหาวิทยาลัยเชียงใหม 5 = มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 6 = มหาวิทยาลัย 
นเรศวร 7 = มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 8 = มหาวิทยาลัยมหิดล 9 = มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
10 = มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 11 = มหาวิทยาลัยศิลปากร  12 = สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 13 = สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 14= มหาวิทยาลัย
บูรพา 21 = รายงานวิจัยของจุฬาฯ 22 = รายงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  23 = รายงาน
วิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน 24 = รายงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 25 = รายงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  26 = รายงานวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวร  
27 = รายงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  28 = รายงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล  
29 = รายงานวิจัยของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 30 = รายงานวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
31 = รายงานวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร  32 = รายงานวิจัยของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 33 = รายงานวิจัยของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  
34= รายงานวิจัยของมหาวิทยาลัยบูรพา 35 = รายงานวิจัยของกรมวิชาการ (เดิม)  

สาขาวิชาที่ผลิต
งานวิจัย 

0= ไมระบ ุ1 = หลักสูตรและการนิเทศ 2 = การอุดมศึกษา 3 = สุขศึกษา 4 = การวัดและประเมินผล
การศึกษา/วัดผลการศึกษา 5 = วิจัยการศึกษา 6 = การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร  
7 = ธุรกิจศึกษา 8 = วิทยาศาสตรศึกษา 9 = พลศึกษา 10 = หลักสูตรและการสอนอาชีวศึกษา  
11 = อุตสาหกรรมศึกษา 12= บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา 13 = การประถมศึกษา  
14 = ภาษาอังกฤษ 15 = มัธยมศึกษา (การสอนภาษาอังกฤษ) 16 = บรรณารักษศาสตร  
17= อุดมศึกษาและการฝกหัดครู  18= การบริหารการศึกษา 19= ภาษาไทย 20= การศึกษาผูใหญ/
การศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่อง 21= หลักสูตรและการสอน 22= เทคโนโลยีทางการศึกษา 
23= เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา 24= ไฟฟา 25= โยธา 26= จิตวิทยาการศึกษา 27= เคร่ืองกล  
28= การศึกษาผูใหญ 29= ศิลปศึกษา 30= การสอนภาษาไทย 31= การสอนสังคมศึกษา  
32= ครุศาสตรเกษตร 33= การวิจัยและประเมินผลการศึกษา 34= นิเทศการศึกษาและพัฒนา
หลักสูตร 35= ประชากรศึกษา 36= พยาบาลสาธารณสุข 37= วิจัยและสถิติการศึกษา  
39= จิตวิทยา 40= สังคมศึกษา 41= บริหารสาธารณสุข 42= ส่ิงแวดลอมศึกษา 43= ครุศาสตรไฟฟา 
44= วิศวกรรมไฟฟาส่ือสาร 45= อาชีวศึกษา 46= คอมพวิเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
47= บริหารอาชีวศึกษา 99 = ไมระบุ 

ประเภทงานวิจัย 1 = ปริญญานิพนธระดับปริญญาโท 2 = ปริญญานิพนธระดับปริญญาเอก 3 = รายงานการวิจัย 
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ตัวแปร คาตัวแปร 
หนวยงานตนสังกัด
ของผูวิจัย 

0 = ไมระบ ุ11 = พระสงฆ  12 = บริษัทเอกชน 13= ผูชวยสมาชิกวุฒิสภา 21 = สพฐ (สปช./กรม
สามัญศึกษาเดิม) 22 = ทบวงมหาวิทยาลัย 23= กรมอาชีวศึกษา 24= กรมการศึกษานอกโรงเรียน 
25= โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 26= กรมศิลปากร 27= กรมวิชาการ 28= กรมพลศึกษา 
31 = โรงเรียนเอกชน 32= โรงเรียนสาธิตมอดินแดง มหาวิทยาลัยขอนแกน 33= โรงเรียน 
พระปริยัติธรรม 51 = มหาวิทยาลัยศิลปากร  52 = วิทยาลัยดุสิตธานี  53 = สถาบันเทคโนโลยี 
ราชมงคล  54 = มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 55 = มหาวิทยาลัยราชภัฏ 56 = มหาวิทยาลัย 
ศรีปทุม 58 = มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 59= มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
60= สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 61 = มหาวิทยาลัยเชียงใหม 62= มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช  63= มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  64= มหาวิทยาลัยคริสเตียน  
65= มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  66= มหาวิทยาลัยมหิดล 67= มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  
68= สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 69= มหาวิทยาลัยขอนแกน  
70= จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 71 = วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 72 = วิทยาลัยเทคนิค  
73= วิทยาลัยพลศึกษา 74= วิทยาลัยนาฏศิลป 75= วิทยาลัยอาชีวศึกษา 76 = วิทยาลัยพยาบาล 
77= วิทยาลัยเกษตรกรรม 78= วิทยาลัยสารพัดชาง 79= วิทยาลัยการอาชีพ 80= โรงเรียนกีฬา  
91= การส่ือสารแหงประเทศ 92= กระทรวงสาธารณสุข 101= มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย  
102= มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 103= มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 104= มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) 
105= มหาวิทยาลัยรามคําแหง 106= มหาวิทยาลัยนเรศวร 107= มหาวิทยาลัยบูรพา  
108= มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

จํานวนหนางานวิจัย
ทั้งหมด 

ตัวเลขจํานวนเลขหนา 

จํานวนหนางานวิจัย
ไมรวมภาคผนวก 

ตัวเลขจํานวนเลขหนา 

เนื้อหาสาระที่ทํา
การประเมิน
หลักสูตร (วิชา) 

11 = วิชาศึกษาทั่วไป 12= การศึกษาขั้นพื้นฐาน 13= หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (รวมทุกวิชา) 
14= หลักสูตรพระปริยัติธรรม (สามัญ) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 15= หลักสูตรประถมศึกษา 
(รวม) 16= หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 17= หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน 18= หลักสูตร
สถานศึกษา 19= หลักสูตรระดับมัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาตอนตน+มัธยมศึกษาตอนปลาย)  
21 = ภาษาอังกฤษ 22 = ภาษาอังกฤษส่ือสารธุรกิจ 23= การสอนภาษาอังกฤษ 24 = มัธยมศึกษา 
(เอกฝร่ังเศส) 31 = บริหารธุรกิจ (การจัดการโรงแรม) 32 = บริหารธุรกิจ (ธุรกิจศึกษา)  
33 = บริหารธุรกิจ (ธุรกิจศึกษา-การเลขานุการ)  34 = คอมพิวเตอรธุรกิจ  35 = บริหารธุรกิจ (ระบบ
สารสนเทศ) 36 = ศิลปศาสตร (การจัดการทั่วไป) 37 = อุตสาหกรรมทองเที่ยว 38= การเงิน  
39= บริหารธุรกิจ (บริหารโรงแรม) 40= การจัดการธุรกิจทองเที่ยว 41 = คหกรรมศาสตร 
(อุตสาหกรรมอาหาร) 42 = การบริหารงานคหกรรมศาสตร 43 = อาหารและโภชนาการ (คหกรรม
ศาสตร) 44= คหกรรมศาสตรทั่วไป 45= คหกรรมศาสตร (หลักสูตรศึกษาศาสตร) 51 = สุขศึกษา  
52 = พลศึกษา 53 = สปช.สุขศึกษา 54= ส่ือสารการกีฬา 55= พลศึกษาและสุขศึกษา 
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ตัวแปร คาตัวแปร 
เนื้อหาสาระที่ทํา
การประเมิน
หลักสูตร (วิชา) 

56= รักษาความปลอดภัยและพลศึกษา 57= การฝกและการจัดการกีฬา 58= รักษาความปลอดภัย 
61 = เกษตรศาสตร/เกษตรกรรม 62= วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร)  
63= กิจกรรมชุมนุมเกษตร 64= สงเสริมการเกษตร 71= วิศวกรรมศาสตร (วิศวกรรมไฟฟา)  
72 = วิศวกรรมศาสตร (วิศวกรรมอุตสาหการ) 73 = เทคโนโลยีโทรคมนาคม 74 = ชางไฟฟากําลัง 
75= อุตสาหกรรม (เทคโนโลยีเคร่ืองกล-ออกแบบแมพิมพ) 76= ชางยนต 77= ชางกอสราง  
78= วิศวกรรมศาสตร (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 79= วิศวกรรมโยธา 80= ชางซอมตัวถังและสีรถยนต  
81 = แพทยศาสตร 82= กายภาพบําบัด 83= ทันตาภิบาล 84= เภสัชศาสตร 85= ทันตแพทยศาสตร 
85= เภสัชศาสตร 91 = ชางเคหภัณฑ 92 = ศึกษาศาสตร (หัตถกรรม-งานเฉพาะเคร่ืองไม)  
93 = ศิลปหัตถกรรม 94= ออกแบบผลิตภัณฑ 95= นิเทศศิลป 96= ออกแบบตกแตงภายใน  
101= นาฏศิลปการละคร 102= นาฏศิลปไทย 103= ดุริยางคศาสตร 104= ศิลปกรรม  
105= หลักสูตรนาฏศิลปช้ันสูง 106= ดนตรีศึกษา 107= ศึกษาศาสตร (ศิลปศึกษา)  
111= สังคมสงเคราะหศาสตร 121= กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต 122= สังคมศึกษา  
123= ภูมิศาสตร  124= พระพุทธศาสนา 125= สังคมศาสตรการแพทยและสาธารณสุข  
126= ประชากรศึกษา 127= การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 131= การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 132= บริหารการศึกษา 133= พฤติกรรมการสอนภาษาไทย  
134= การศึกษาบัณฑิต (รวม) 135= มัธยมศึกษา 136= เอกสังคมศึกษา 137= อาชีวศึกษา  
138= เทคโนโลยีทางการศึกษา 139= การสอนภาษาไทย 140= การสอนสังคมศึกษา  
141= วิทยาศาสตรศึกษา 142= กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 143= สาขามัธยมศึกษา  
(เอกวิทยาศาสตร) 151= คณิตศาสตร 152= คณิตศาสตรศึกษา 153= คณิตศาสตรชางอุตสาหกรรม 
161= การใชหองสมุด 162= บรรณารักษศาสตร 163= บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 
171= ภาษาไทย 181= พยาบาล 182= สาธารณสุข 183= สาธารณสุขชุมชน (ผดุงครรภอนามัย) 
184= วิชาแนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล 185= ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล  
186= วิชาการบริหารการพยาบาล 187= พยาบาลศาสตร (พยาบาลสตรี) 191= เศรษฐศาสตร 

 201= คอมพิวเตอร 202= เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 211= เทคโนโลยีหมูบาน 212= หลักสูตร
ประกาศนียบัตรอาชีพ 213= การศึกษานอกโรงเรียน 221= วิชาไปรษณีย 231= การงานพื้นฐาน
อาชีพ (งานเลือก) 232= การงานและอาชีพ 233= การงานและอาชีพ (ธุรกิจ) 241= ชางกลโรงงาน 
242= ชางกลโลหะ 243= ชางอิเล็กทรอนิกส 244= (อุตสาหกรรม) เคร่ืองกล 245= การไฟฟา
อิเล็กทรอนิกส 246= ไฟฟา 247= เทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม 261= การประถมศึกษา 262= วิจัย
การศึกษา 263= หลักสูตรและการสอน 264= ครุศาสตรมหาบัณฑิต /การศึกษามหาบัณฑิต/ศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต 265= การแนะแนวและใหคําปรึกษา 266= ศึกษาศาสตร-เกษตร  
267= เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา 268= วิจัยและสถิติการศึกษา 269= หลักสูตรวิชาชีพครู 270= บริหาร
อาชีวศึกษา 281= จิตวิทยาพัฒนาการ 282= จิตวิทยาการศึกษา 291= บริหารธุรกิจ (บัญชี)  
292= บริหารธุรกิจสําหรับผูจัดการยุคใหม 293= บริหารธุรกิจ (บริหารธุรกิจ) 294= เลขานุการ 



 251 
 

ตัวแปร คาตัวแปร 
ระดับช้ันเรียนที่ทํา
การประเมิน
หลักสูตร 

11 =ประถมศึกษาปที ่1 12= ประถมศึกษาปที่ 2 ... 17 = ประถมศึกษาตอนตน 18 = ประถมศึกษา
ตอนปลาย 19 = ประถมศึกษาในภาพรวม 20= ชวงช้ันที ่2 101= ประถมศึกษาปที่ 1+2  
21 = มัธยมศึกษาปที ่1 22 = มัธยมศึกษาปที ่2 ...27 = มัธยมศึกษาตอนตน 28 = มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 29 = มัธยมศึกษาในภาพรวม 30= การศึกษาขั้นพื้นฐาน  31 = ปวช.1 32 = ปวช.2  
33 = ปวช.3 34 = ปวช.ในภาพรวม 35= ประกาศนียบัตร (หลังจบ ม.3 เรียน 1 ป) 36= หลังจบ ปวช. 
+ 1 ป 41 = ปวส.1 42 = ปวส.2 43 = ปวส.ในภาพรวม 44= อนุปริญญา 45= ป.กศ.สูง (เทียบเทา
อนุปริญญา) 46= ประกาศนียบัตรนาฏศิลปช้ันสูง (เทียบเทา ปวช.) 47= ป.กศ. 48= ประกาศนียบัตร
พยาบาลระดับตน 49= ประกาศนียบัตรพยาบาล 50= ประกาศนียบัตรครูเทคนิคช้ันสูง  
51 = ปริญญาตรี 61 = ปริญญาโท 71 = ปริญญาเอก 81= หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 82= หลักสูตร
ประกาศนียบัตรอาชีพ 83= ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร 84= หลักสูตรการสาธารณสุขชุมชน 
(ผดุงครรภอนามัย) หลังจบมัธยมศึกษาปที ่6 + 2ป 85= ประกาศนียบัตรทันตาภิบาล  
86= ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล (อนุปริญญา) 87= หลักสูตรวิชาชีพครู 

หลักสูตรของ
สถาบัน 

1 = มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2 = วิทยาลัยดุสิตธานี 3= มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
4= มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 5= มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 6= มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) 
7= มหาวิทยาลัยเอกชน (เกษมบัณฑิต+กรุงเทพ+รังสิต) 11 = สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
12= กรุงเทพมหานคร 13= การส่ือสารแหงประเทศไทย 21 = มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
22 = มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  23= สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือ  24= มหาวิทยาลัยเชียงใหม 25= มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 26= มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 27= มหาวิทยาลัยศิลปากร  28= มหาวิทยาลัยรามคําแหง 29= มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี 30= มหาวิทยาลัยบูรพา 31= มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 32= มหาวิทยาลัยมหิดล  
33= มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 34= มหาวิทยาลัยขอนแกน 35= จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
36= มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 37= มหาวิทยาลัยนเรศวร 38= มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย  
39= สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 41 = กรมอาชีวศึกษา  
42 = กรมวิชาการ 43= กรมศิลปากร 44= สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
45= กรมการศึกษานอกโรงเรียน. 46= สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
47= กรมการศาสนา 48= กรมพลศึกษา 49= วิทยาลัยชุมชน (กระทรวงศึกษาธิการ) 51= 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 52= วิทยาลัยพลศึกษา 61= กระทรวงสาธารณสุข 62= วิทยาลัยแพทยศาสตร
พระมุงกุฎเกลา 63= วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 71= หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเอกชน 
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ตัวแปร คาตัวแปร 
เหตุผลในการประเมินหลักสูตร 
1. ยังไมเคยมีการประเมิน 
2.เคยมีการประเมินมาแลว คร้ังนี้เปนการประเมินอีกคร้ัง 
3. ไมระบ ุ
4. การประเมินหลักสูตรยังมีนอย 
5. ครบรอบการใชหลักสูตร (มีผูสําเร็จการศึกษา) 
6. นโยบายประกันคุณภาพ เพื่อใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ 
7. เพื่อทราบประสิทธิภาพหลักสูตร 
8. เพิ่งมีการใชหลักสูตรเปนปแรก/ยังไมครบรอบการใชหลักสูตร 
การรายงานจํานวนคร้ังที่เคย
ทําการประเมินหลักสูตร 

ตัวเลขจํานวนคร้ังที่เคยประเมินหลักสูตร 
99 = ไมมีการรายงานจํานวนคร้ังทีป่ระเมิน 

การประเมินความตองการ
จําเปนในการประเมิน
หลักสูตร 

1=มี 0=ไมมี  

วิธีการประเมินความ
ตองการจําเปน 

1 = สัมภาษณผูเก่ียวของในหลักสูตร 2= วิเคราะหจากประสบการณการทํางานในหลักสูตร 
3 = สัมภาษณผูเก่ียวของและวิเคราะหจากประสบการณการทํางานในหลักสูตร 
4= สัมมนาผูเก่ียวของในหลักสูตร 

การกําหนดคําถามการ
ประเมิน 

1=มี 0=ไมมี 

วิธีการระบุคําถามการ
ประเมิน 

0 = ไมมีการระบุคําถามการประเมิน 1 = ระบุในความเปนมาและความสําคัญของปญหา  
2= ระบุโดยแยกมาเปนหัวขอ  

ตัวแปรผูตองการทราบผลการประเมิน 
1. ผูบริหาร 1 = ใช 0 = ไมใช 9 = ไมระบุ 
2. ผูที่พัฒนาหลักสูตร 1 = ใช 0 = ไมใช 9 = ไมระบุ 
3. ครู-อาจารย 1 = ใช 0 = ไมใช 9 = ไมระบุ 
4. นักเรียน/นักศึกษา 1 = ใช 0 = ไมใช 9 = ไมระบุ 
5. ผูเก่ียวของในหลักสูตร 1 = ใช 0 = ไมใช 9 = ไมระบุ 
6. ฝายวิชาการ 1 = ใช 0 = ไมใช 9 = ไมระบุ 



 253 
 

ตัวแปร คาตัวแปร 
วัตถุประสงคของการประเมินหลักสูตร 
1 เพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  
2. เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน 
3. เพื่อเปนแนวทางในการประเมินหลักสูตรอื่น 
4. เพื่อทราบขอดีและขอบกพรองของหลักสูตร 
5. เพื่อเปนการประกันคุณภาพการศึกษา 
6. เพื่อทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับคุณภาพและขอบกพรองของผูสําเร็จการศึกษา 
การออกแบบการ
วิจัย 

1 = เชิงบรรยาย 2 = เชิงเอกสาร 3 = เชิงทดลอง 4 = วิจัยและพัฒนา 5 = เชิงคุณภาพ  
6 = เชิงประเมิน 

ระดับของการ
ประเมินหลักสูตร 

1 = ประเมินเปนรายวิชา 2 = ประเมินทั้งหลักสูตร 

บทบาทของการ
ประเมินหลักสูตร 

1 = เพื่อการสรุปรวม 2 = เพื่อความกาวหนา 

แนวคิดของการ
ประเมินหลักสูตร 

1 = ยึดจุดมุงหมายของหลักสูตรเปนหลัก (Goal-Based Model) 2 = ยึดเกณฑหรือมาตรฐานเปน
หลัก (Criterion-Based) 3 = ยึดความตองการตัดสินใจเปนหลัก (Decision-Based Model)  
4. = ผสมผสานแนวคิด 

เหตุผลในการเลือกใชรูปแบบการประเมินหลักสูตร 
1. ไมระบุเหตุผล 
2. เปนรูปแบบการประเมินทั้งระบบ ครบวงจร  
3. เปนรูปแบบที่นิยมใช 
4. เปนรูปแบบการประเมินที่มีความตอเนื่อง 
5. เปนรูปแบบการประเมินทั้งแบบประเมินผลยอยเพื่อปรับปรุงและประเมินผลรวมเพื่อตัดสิน 
6. เปนรูปแบบการประเมินเพื่อชวยในการตัดสินใจ 
7. ไมมีรูปแบบการประเมินที่ใชเฉพาะ ควรเปนการผสมผสาน 
8. มีความครอบคลุม 
9. เนนการตัดสินคุณคา 
10. สอดคลองกับระบบการเรียนการสอน/ความเปนจริง 
ส่ิงที่มุงประเมินใน
หลักสูตร 

1 = ประเมินเอกสารหลักสูตร 2 = ประเมินการใชหลักสูตร 3 = ประเมินสัมฤทธิผลของหลักสูตร  
4 = ประเมินระบบหลักสูตร 

ชวงเวลาในการ
ประเมินหลักสูตร 

1 = กอนนําหลักสูตรไปใช 2 = ระหวางการนําหลักสูตรไปใช  3 = หลังการใชหลักสูตร  

การกําหนดตัวบงช้ี
การประเมินหลักสูตร 

1 = มีการกําหนด 0 = ไมมีการกําหนด 
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ตัวแปร คาตัวแปร 
การศึกษาเอกสารและงานวิจัย 
(1) แนวคิดเก่ียวกับหลักสูตร 1 = มี 0 = ไมมี 
(2) การพัฒนาหลักสูตร 1 = มี 0 = ไมมี 
(3) การประเมินหลักสูตร 1 = มี 0 = ไมมี 
(4) รายละเอียดของหลักสูตร 1 = มี 0 = ไมมี 
(5) งานวิจัยที่เก่ียวกับการประเมิน ลส. 1 = มี 0 = ไมมี 
(6) งานวิจัยที่เก่ียวของกับประเด็นที่ศึกษา
เพิ่มเติมจากการประเมินหลักสูตร 

1 = มี 0 = ไมมี 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
สถิติบรรยาย/พรรณนา 1 = ใช 0 = ไมใช 
คาเฉล่ีย 1 = ใช 0 = ไมใช 
มัธยฐาน 1 = ใช 0 = ไมใช 
ฐานนิยม 1 = ใช 0 = ไมใช 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1 = ใช 0 = ไมใช 
สวนเบี่ยงเบนควอไทล 1 = ใช 0 = ไมใช 
สวนเบี่ยงเบนเฉล่ีย 1 = ใช 0 = ไมใช 
ความแปรปรวน 1 = ใช 0 = ไมใช 
S.E. 1 = ใช 0 = ไมใช 
C.V. 1 = ใช 0 = ไมใช 
รอยละ 1 = ใช 0 = ไมใช 
เปอรเซ็นไทล 1 = ใช 0 = ไมใช 
เดไซล 1 = ใช 0 = ไมใช 
ควอไทล 1 = ใช 0 = ไมใช 
สถิติอางอิง/อนุมาน 1 = ใช 0 = ไมใช 
t-test 1 = ใช 0 = ไมใช 
Anova 1 = ใช 0 = ไมใช 
Chi-square 1 = ใช 0 = ไมใช 
Correlation 1 = ใช 0 = ไมใช 
Regression 1 = ใช 0 = ไมใช 
Z-test 1 = ใช 0 = ไมใช 
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ตัวแปร คาตัวแปร 
จํานวนรายการอางอิง/บรรณานุกรม 
ไทย จํานวนรายการอางอิง/บรรณานุกรมของไทย จําแนกตามเอกสาร/ตํารา/บทความ งานวิจัย อื่นๆ (การ

สัมภาษณ) 
ตางประเทศ จํานวนรายการอางอิง/บรรณานุกรมของตางประเทศ จําแนกตามเอกสาร/ตํารา/บทความ งานวิจัย 

อื่นๆ (การสัมภาษณ) 
 

แหลงขอมูลท่ีใชในการเกบ็รวบรวมขอมลู 
 

ตัวแปร คาตัวแปร 
รหัสงานวิจัย เลขรหัสงานวิจัย 3 หลัก 
จํานวนแหลงขอมูล จํานวนแหลงขอมูลที่ใชในการประเมิน 
ประเภทของ
แหลงขอมูล 

1 = ผูบริหาร   2 = ครู-อาจารย  3 = นักเรียน  4 = นิสิต/นักศึกษา 5 = ผูสําเร็จการศึกษา   
6 = นายจาง  7 = ผูเช่ียวชาญ 8 = ผูประเมินนักศึกษาฝกงาน  9 = ผูเก่ียวของกับหลักสูตร (เจาของ
สถานประกอบการ+ครู-อาจารยกอนเขาเรียนหลักสูตร)  10 = ชุมชน (เจาของสถานประกอบการ+
หนวยงานราชการ) 11 = ผูบริหาร+ครู-อาจารย 12*= ผูสอนผูสําเร็จการศึกษา 13= หนวยงาน
ราชการ 14= อาจารย+ผูเช่ียวชาญหลักสูตร 15= หัวหนาหนวยงานทางการศึกษา 16= นักศึกษา
สาขาอื่น (ที่ไมใชสาขาที่ประเมิน) 17= ผูรวมงาน 18= เจาหนาที่ประจําศูนย กศน.  
19= กรรมการบริหารหลักสูตรและกรรมการสถานศึกษา 20= ประชาชนในทองถ่ิน 21= อาจารย+
ผูสําเร็จการศึกษา 22= ศึกษานิเทศก 23 = กรรมการสถานศึกษา 24= การรมการดําเนินงานหลักสูตร 
25= คณะกรรมการกํากับมาตรฐานวิชาการ 27= ผูปกครองนักเรียน 28= เจาหนาที่ปฏิบัติงานใน
โครงการ/หลักสูตร 29= ผูบริหาร+ผูแทนสถานประกอบการ 30= ผูพิพากษา 31= อาจารยที่ปรึกษา 
(ที่ผูเรียนไปศึกษาตอ) 32= ชุมชน+กรรมการสถานศึกษา+ผูปกครอง 

ลักษณะแหลงขอมูล 1 = ประชากร 2 = กลุมตัวอยาง 
จํานวน จํานวนที่ใชในการประเมิน 
วิธีการไดมาของ
ตัวอยาง 

1 = สุมอยางงาย 2 = สุมแบบหลายขั้นตอน 3 = สุมแบบแบงช้ัน 4 = สุมแบบเปนระบบ  
5 = สุมแบบแบงกลุม 6 = เจาะจง 7 = ใชประชากร  8 = ไมระบุ 

จํานวนของการตอบ
กลับ 

จํานวนของการตอบกลับ 

รอยละที่ไดรับการ
ตอบกลับ 

รอยละของการไดรับเคร่ืองมือกลับ 
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เคร่ืองมือท่ีใช 

 

ตัวแปร คาตัวแปร 
รหัสงานวิจัย เลขรหัสงานวิจัย 3 หลัก 
การจําแนก
เคร่ืองมือ 

1 = จําแนกตามผูตอบ (เชน อาจารย นักศึกษา ผูสําเร็จการศึกษา ผูเช่ียวชาญ) 
2 = จําแนกตามโครงสราง (เชน วัตถุประสงค เนื้อหา โครงสราง คุณภาพผูเรียน)  

ประเภทเคร่ืองมือที่
ใชในการประเมิน
หลักสูตร  

1 = แบบสอบถาม  2 = แบบสอบ  3 = แบบสัมภาษณ  4 = แบบประเมิน   
5 = แบบสังเกต  6 = แบบสํารวจ  7 = แบบวิเคราะหเอกสาร 8 = แบบรวบรวมขอมูลตนทุนการศึกษา 
9 = แบบวัดเจตคติ  10= แบบวัดบุคลิกภาพ 1001= แบบบันทกึ 1101 = แบบตรวจสอบรายการ
พฤติกรรมที่ใชประเมินผูสําเร็จการศึกษา (Performance Checklist) 1201= แนวคําถามการสนทนา
กลุม 11 = แบบสอบถาม (บถ)อาจารย 12 = บถ.นักศึกษา/นิสิต 13 = บถ.บัณฑิต/ผูสําเร็จการศึกษา 
14 = บถ.นายจาง/ผูบังคับบัญชาบัณฑิต 15 = บถ.ผูเช่ียวชาญหลักสูตร/ผูทรงคุณวุฒ ิ 
16 = บถ.ผูบริหาร 17 = บถ.ผูประเมินนักศึกษาฝกงาน 18 = บถ.ผูบริหาร+ครู 19 = บถ.ชุมชน  
20 = บถ.ผูเก่ียวของหลักสูตร 21 = บถ.หัวหนาหนวยงานทางการศึกษา 22= บถ.อาจารย+
ผูเช่ียวชาญหลักสูตร 23= บถ. เจาหนาที่ประจําศูนย กศน. 24= บถ.กรรมการบริหารหลักสูตรและ
กรรมการสถานศึกษา 25= บถ.หนวยงานราชการ 26= บถ.ประชาชนในทองถ่ิน  
27= บถ.ศึกษานิเทศก 28= บถ.กรรมการสถานศึกษา 29= บถ.ผูรวมงาน 30= บถ.การรมการ
ดําเนินงานหลักสูตร 72= บถ.คณะกรรมการกํากับมาตรฐานวิชาการ 73= บถ.ผูปกครองนักเรียน  
74= บถ.เจาหนาที่ปฏิบัติงานในโครงการ/หลักสูตร 75= บถ. อาจารยสอนผูสําเร็จการศึกษา  
76= บถ.ผูบริหาร+ผูแทนสถานประกอบการ 77= บถ.ผูพิพากษา 78= บถ.อาจารยที่ปรึกษา (ที่ผูเรียน
ไปศึกษาตอ) 79= บถ.ชุมชน+กรรมการสถานศึกษา+ผูปกครอง 31 = บถ.ดานวัตถุประสงค  
32 = บถ.ดานโครงสราง 33 = บถ.ดานเนื้อหา 34 = บถ.ดานทรัพยากรที่ใชในการดําเนินการตาม
หลักสูตร 35 = บถ. ดานกระบวนการเรียนการสอน 36 = บถ.ดานการวัดและประเมินผล  
37 = บถ.ดานประสิทธิภาพผูเรียน (จริง) 38 = บถ.ดานประสิทธิภาพผูเรียนดานพุทธิพิสัย (จริง)  
39 = บถ.ดานประสิทธิภาพผูเรียนดานจิตพิสัย (จริง) 40 = บถ.ดานประสิทธิภาพผูเรียนดานทักษะ
พิสัย (จริง) 41 = บถ.ดานประสิทธิภาพผูเรียน (คาดหวัง) 42 = บถ.คุณลักษณะอาจารย  
43 = บถ. ดานการบริหารหลักสูตร 45 = บถ.คุณลักษณะนักศึกษา 46 = บถ.ดานประสิทธิภาพผูเรียน
ดานพุทธิพิสัย (คาดหวัง) 47 = บถ.ดานประสิทธิภาพผูเรียนดานจิตพิสัย (คาดหวัง)  
48 = บถ.ดานประสิทธิภาพผูเรียนดานทักษะพิสัย (คาดหวัง) 49 = บถ.ดานโครงสราง+เนื้อหา  
50 = บถ.ดานงบประมาณ 51 = บถ.ดานส่ือการเรียนการสอน 52 = บถ.ดานวัสดุฝก 53 = บถ.ดาน
สถานที่เรียน 54 = บถ.ดานตําราเรียน 55 = บถ.ดานโรงฝกงาน 56 = บถ.ดานอุปกรณการเรียนการ
สอน 57= บถ.คุณลักษณะผูสําเร็จการศึกษา 101 = บถ. เดลฟาย (ผูเช่ียวชาญ) 
201 = แบบสอบจริยธรรมแพทย 202= แบบสอบลักษณะผูนําทางบัณฑิตแพทยทหาร  
203= แบบสอบวัดแนวทางการคิดแกปญหา 204= แบบสอบความถนัดตัวเลข 205= แบบสอบทักษะ
กีฬา แบบสัมภาษณ (บส) ตามแนวทางแบบสอบถาม เชน 311 = บส.อาจารย ... 
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ตัวแปร คาตัวแปร 
 331 = บส.ดานวัตถุประสงค 301 = บส.ดานโครงสราง+วัตถุประสงค 311 = บส.อาจารย  

312 = บส.นักศึกษา/นิสิต 313 = บส.บัณฑิต/ผูสําเร็จการศึกษา 314 = บส.นายจาง/ผูบังคับบัญชา
บัณฑิต 315 = บส.ผูเช่ียวชาญหลักสูตร/ผูทรงคุณวุฒ ิ 316 = บส.ผูบริหาร 317 = บส.ผูประเมิน
นักศึกษาฝกงาน 318 = บส.ผูบริหาร+ครู 319 = บส.ชุมชน 320 = บส.ผูเก่ียวของหลักสูตร  
321 = บส.หัวหนาหนวยงานทางการศึกษา 322= บส.อาจารย+ผูเช่ียวชาญหลักสูตร  
329 = บส.ผูรวมงาน 330= บส.กรรมการดําเนินงานหลักสูตร 331 = บส.ดานวัตถุประสงค  
332 = บส.ดานโครงสราง 333 = บส.ดานเนื้อหา 334 = บส.ดานทรัพยากรที่ใชในการดําเนินการตาม
หลักสูตร 335 = บส. ดานกระบวนการเรียนการสอน 336 = บส.ดานการวัดและประเมินผล  
337 = บส.ดานประสิทธิภาพผูเรียน (จริง) 338 = บส.ดานประสิทธิภาพผูเรียนดานพุทธิพิสัย (จริง) 
339 = บส.ดานประสิทธิภาพผูเรียนดานจิตพิสัย (จริง) 340 = บส.ดานประสิทธิภาพผูเรียนดานทักษะ
พิสัย (จริง) 341 = บส.ดานประสิทธิภาพผูเรียน (คาดหวัง) 342 = บส.คุณลักษณะอาจารย  
343 = บส. ดานการบริหารหลักสูตร 345 = บส.คุณลักษณะนักศึกษา 346 = บส.ดานประสิทธิภาพ
ผูเรียนดานพุทธิพิสัย (คาดหวัง) 347 = บส.ดานประสิทธิภาพผูเรียนดานจิตพิสัย (คาดหวัง)  
348 = บส.ดานประสิทธิภาพผูเรียนดานทักษะพิสัย (คาดหวัง) 349 = บส.ดานโครงสราง+เนื้อหา  
350 = บส.ดานงบประมาณ 351 = บส.ดานส่ือการเรียนการสอน 352 = บส.ดานวัสดุฝก  
353 = บส.ดานสถานที่เรียน 354 = บส.ดานตําราเรียน 355 = บส.ดานโรงฝกงาน  
356 = บส.ดานอุปกรณการเรียนการสอน 357= บส.คุณลักษณะผูสําเร็จการศึกษา  
401= แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
แบบสังเกต 
501= แบบสังเกตคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา 502= แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู-อาจารย 
503= แบบสังเกตอุปกรณการเรียน ตําราเรียน สถานที่เรียน  504= แบบสังเกตกระบวนการสอน+
วัดผล 912= แบบวัดเจตคตินักเรียน 

ลักษณะของ
เคร่ืองมือ 

0= ไมระบุลักษณะ 
11 = มาตรประมาณคาลิเคิรท 5 ระดับ  12 = มาตรประมาณคาลิเคิรท 4 ระดับ   
13 = มาตรประมาณคาออสกูด 9 ระดับ 14 = มาตรประมาณคาโดยกําหนดเกณฑใหคะแนนแบบ
รูบริค Rubric 15= มาตรประมาณคาออสกูด 7 ระดับ (Semantic Differential)  
16= มาตรประมาณคา 3 ระดับ  17= ขอ 11+16 18= มาตรประมาณคาออสกูด 5 ระดับ 
19= มาตรประมาณคา 7 ระดับ 20= มาตรประมาณคาออสกูด 5 ระดับ (Semantic Differential) 
21= มาตรประมาณคา 2 ระดับ 22= 16+21 31 = แบบมีโครงสราง  32 = แบบไมมีโครงสราง 
71 = แบบเติมคํา/เติมคําตอบ 72 = แบบหลายตัวเลือก 73= เลือกตอบ 81= ขอ 11+71  
82= 11+12+15 83= 11+12 84= 12+16 85= 72+16 86= 11+72 91= การปฏิบัติทักษะ 
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ตัวแปร คาตัวแปร 
การสราง 1 = ผูวิจัยสรางเอง 2 = ผูวิจัยใชเคร่ืองมือของผูอื่น  3 = ปรับปรุงจากของผูอื่น 
จํานวนขอ จํานวนขอ 
การตรวจสอบ
คุณภาพ 

1 = มีการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 0 = ไมมีการตรวจสอบ 

ประเภทความเที่ยง 1 = KR20 2 = KR21 3 = test-retest 4 = Cronbach Alpha 5= แบบสอดคลองภายใน  
6= ฮอยท (Hoyt) 7= สกอต (Scott) 8 = ไมมีการตรวจสอบ 9 = ไมระบ ุ10= แบบแบงคร่ึงขอสอบ 

คาความเที่ยง 0.00 – 1.00 / 9.99 = ไมระบ ุ/ 8.88 ไมมีการตรวจสอบ 
ประเภทความตรง 1 = Construct Validity 2 = Content Validity 3 = Face Validity 8 = ไมมีการตรวจสอบ 9 = ไมระบุ 
คาความตรง คาความตรง (ถามี) 9 = ไมระบ ุ/ 8 ไมมีการตรวจสอบ 
ประเภทความยาก
งาย 

1= การวิเคราะหรายขอ  2 = จุงเตแฟน 3= 25% 8 = ไมมีการตรวจสอบ 9 = ไมระบ ุ4= เทคนิค 27% 

คาความยากงาย 9 = ไมระบ ุ/ 8 ไมมีการตรวจสอบ 

ประเภทอํานาจ
จําแนก 

1 = t-test เทคนิค 25% 2 = มีการตรวจสอบแตไมระบุวิธ ี3 = เทคนิค 27% 4= จุงเตแฟน  
5= อํานาจจําแนกรายขอโดยใชเพียรสันระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม 6= การวิเคราะหรายขอ
8 = ไมมีการตรวจสอบ 9 = ไมระบ ุ 

คาอํานาจจําแนก 9.99 = ไมระบ ุ/ 8.88 ไมมีการตรวจสอบ 
 

ผลการประเมิน 
ตัวแปร คาตัวแปร 

รหัสงานวิจัย เลขรหัสงานวิจัย 3 หลัก 
ตัวบงช้ีที่ใชประเมิน
ระดับ1 

0 = รวมทุกดาน 1 = ดานบริบท 2 = ดานปจจัยนําเขา 3 = ดานกระบวนการ 4 = ดานผลผลิต  
5= ผลกระทบ 6= ไมมีการจําแนกดาน 7= ดานเทคโนโลยี (เคร่ืองมือ) 8 = องคประกอบหลักสูตร  
9= สภาพการใชหลักสูตร  10 = ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 11= ปจจัยหลักสูตร 12= ดานสภาพการ
จัดการเรียนการสอน 13= ประสิทธิภาพผูสําเร็จการศึกษา 14= ดานจิตพิสัย 15= วิเคราะหส่ิงนําเขา 
(คาดหวัง) 16= วิเคราะหปฏิบัติงาน (คาดหวัง) 17= วิเคราะหผลการดําเนินงาน (คาดหวัง)  
18= ส่ิงนําเขา (จริง) 19= ปฏิบัติการ (จริง) 20= ผลการดําเนินงาน (จริง) 21= องคประกอบดาน
ความรูความคิด 22= คุณลักษณะบัณฑิตตามวัตถุประสงค 23= การนําความรูไปใช  
24= การปฏิบัติการของหลักสูตร 25= การแปลงหลักสูตรไปสูการสอน 

ตัวบงช้ีการประเมินระดับ2 
ผูใหขอมูล 1 = ผูบริหาร 2 = ครู-อาจารย  3 = นักเรียน  4 = นิสิต/นักศึกษา 5 = บัณฑิต  6 = นายจาง  

7 = ผูเช่ียวชาญ 8 = รวมเฉพาะดาน 9 = ผูเก่ียวของกับหลักสูตร 10 = ผูประเมินนักศึกษาฝกงาน  
11 = ผูบริหาร+ครู/อาจารย 12= ผูสอนผูสําเร็จการศึกษา 13= หนวยงานราชการ 14= อาจารย+
ผูเช่ียวชาญหลักสูตร 15= หัวหนาหนวยงานทางการศึกษา 16= นักศึกษาสาขาอื่น 17= ผูรวมงาน 
18= เจาหนาที่ประจําศูนย กศน. 19= กรรมการบริหารหลักสูตรและกรรมการสถานศึกษา  
20=  ประชาชนในทองถ่ิน 21= อาจารย+ผูสําเร็จการศึกษา 22= ศึกษานิเทศก 
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ตัวแปร คาตัวแปร 
ผูใหขอมูล (ตอ) 23 = กรรมการสถานศึกษา 24= กรรมการดําเนินงานหลักสูตร 25= คณะกรรมการกํากับมาตรฐาน

วิชาการ 26 = ชุมชน 27= ผูปกครองนักเรียน 28= เจาหนาที่ปฏิบัติงานในโครงการ/หลักสูตร 
29= ผูบริหาร+ผูแทนสถานประกอบการ 30= ผูพิพากษา 31= อาจารยที่ปรึกษา (ที่ผูเรียนไปศึกษา
ตอ) 32= ชุมชน+กรรมการสถานศึกษา+ผูปกครอง 71= บัณฑิต+นักศึกษา 201 = ครูวุฒิตํ่ากวา
ปริญญาตรี 202= ครูวุฒิต้ังแตปริญญาตรีขึ้นไป 203 = ครูประสบการณ 0-10 ป  
204= ครูประสบการณมากกวา 10 ป 205= ครูประสบการณนอยกวา 5 ป  
206= ครูประสบการณ 5-10 ป 207= ครูมีประสบการณการสอนภาษาอังกฤษกอนหลักสูตร 2524 
208 = ครูมีประสบการณการสอนภาษาอังกฤษเฉพาะหลักสูตร 2524 209 = ครูเขารับการอบรม
สัมมนาเก่ียวกับหลักสูตร 210 = ครูที่ไมเคยเขารับการอบรมสัมมนาเก่ียวกับหลักสูตร 
211 = โรงเรียนขนาดใหญ 212= โรงเรียนขนาดกลาง 213= โรงเรียนขนาดเล็ก 214= ครูที่มีอายุนอย 
215= ครูที่มีอายุมาก 216= ครูที่มีประสบการณการสอนนอย 217= ครูที่มีประสบการณการสอนมาก 
218= ครูวุฒิปริญญาตรี 219= ครูวุฒิปริญญาโท 220= ครูที่มีคะแนนการเขาใจจุดมุงหมายหลักสูตร
สูง 221= ครูที่มีคะแนนการเขาใจจุดมุงหมายหลักสูตรตํ่า 222= ครูวุฒ ิป.กศ.สูง 223= ครูวุฒ ิกศ.บ.  
224= ครูที่มีประสบการณการสอน 0-5 ป 225= ครูที่มีประสบการณการสอน > 5 ป 
226= อาจารยวุฒิปริญญาเอก 227= อาจารยเพศชาย 228= อาจารยเพศหญิง 
229= อาจารยอายุไมเกิน 35 ป 230= อาจารยอายุด 36-40 ป 231 = อาจารยอายุ 40 ปขึ้นไป 
232=อาจารยจังหวัดขอนแกน 233= อาจารยจังหวัดเลย 234= อาจารยที่เร่ิมสอนต้ังแตหลักสูตรเกา 
235= อาจารยที่เร่ิมสอนเฉพาะหลักสูตร 2521 236= อาจารยไมไดอยูระหวางการอบรม/ศึกษาตอ 
237= อาจารยอยูระหวางอบรม/ศึกษาตอ 238= อาจารยวุฒิอนุปริญญา-เทียบเทา 239= อาจารยวุฒิ
ต้ังแตอนุปริญญา/ป.กศ.ลงมา 240= ครูโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ 241= ครูสังกัดกรมสามัญศึกษา 
242= ครูสังกัดกรมอาชีวศึกษา 243= ครูสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน 301= นักเรียนโรงเรียน
ขนาดใหญ 302= นักเรียนโรงเรียนขนาดกลาง 303= นักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก  
304= นักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กมาก  305= นักเรียนที่เรียนจากครูที่มีความคิดเห็นประเมินหลักสูตร
สูง 306= นักเรียนที่เรียนจากครูที่มีความคิดเห็นประเมินหลักสูตรตํ่า 307= นักเรียนที่เรียนกับครูวุฒิ
ตํ่ากวาปริญญาตรี 308 = นักเรียนที่เรียนกับครูวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป 309= นักเรียนที่เรียนกับครู
ประสบการณ < 5 ป 310= นักเรียนที่เรียนกับครูประสบการณ  5-10 ป 311= นักเรียนที่เรียนกับครู
ประสบการณ > 10 ป 312= นักเรียนที่เรียนหลักสูตรของ สสวท. 313= นักเรียนที่เรียนหลักสูตร ศธ. 
314 = นักเรียนเพศชาย 315=นักเรียนเพศหญิง 316= นักเรียนที่ครูไมเคยอบรมหลักสูตร  
317= นักเรียนที่ครูมีประสบการณอบรมหลักสูตร 318=ผูเรียนคณะอักษรศาสตร  
319= ผูเรียนคณะศึกษาศาสตร 320= ผูเรียนคณะเภสัชศาสตร 321= ผูเรียนคณะครุศาสตร  
322=ผูเรียนคณะอื่นๆ (ที่ไมใชครุศาสตร) 323= ผูเรียนอายุ 20-25 ป 324= ผูเรียนอายุ 26-30 ป 
325= ผูเรียนอายุ 36-40 ป 326= ผูเรียนอายุ 41 ปขึ้นไป 328= ผูเรียนจังหวัดขอนแกน  
329= ผูเรียนจังหวัดเลย 330= ผูเรียนโครงการสายสามัญ (วิชาการ-วิทย) 331= ผูเรียนโครงการสาย
อื่น (เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ศิลปะ ฯลฯ) 332= ผูเรียนชวงช้ันที ่1 333= ผูเรียนชวงช้ันที ่2  
334= ผูเรียนภาคปกติ  335= ผูเรียนภาคคํ่า 336= ผูเรียนภาคพิเศษ  
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ตัวแปร คาตัวแปร 
ผูใหขอมูล (ตอ) 337= นักเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา 338= นักเรียนสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย 339= นักเรียนสังกัด

กรมอาชีวศึกษา 340= นักเรียนสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน 
501= ผูสําเร็จการศึกษาจากคณะครุศาสตร 502= ผูสําเร็จการศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร 503=
ผูสําเร็จจากคณะอื่น 504= ผูสําเร็จการศึกษาอายุ 220-25 ป 505= ผูสําเร็จการศึกษา 26-30 ป 506= 
ผูสําเร็จการศึกษาอายุ 31-35 ป 507= ผูสําเร็จการศึกษาอายุ 36-40 ป 508= ผูสําเร็จการศึกษาอายุ 
41 ปขึ้นไป 509= ผูสําเร็จการศึกษาเพศชาย 510= ผูสําเร็จการศึกษาเพศหญิง 
601= ผูปกครองนักเรียนชวงช้ันที่ 1 602=ผูปกครองนักเรียนชวงช้ันที ่2 

จํานวนผูใหขอมูล จํานวนผูใหขอมูล 
คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย (ทศนิยม 2 ตําแหนง) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ทศนิยม 2 ตําแหนง) 

การทดสอบ
สมมติฐาน 

1 = มี 0 = ไมมี 

สถิติทดสอบ 1 = t 2 = F 3 = ไค-สแควร 4= คา Z 
คาสถิติทดสอบ คาสถิติทดสอบ (คา t F ไค-สแควร) 
ผลการทดสอบ 1 = ไมแตกตางที่ระดับ .01  2 = ไมแตกตางที่ระดับ .05 3 = แตกตางที่ระดับ .01   

4= แตกตางที่ระดับ .05 5 = แตกตางที่ระดับ < .01  6 = แตกตางที่ระดับ > .05 
กรณีใชสถิติ F  คา SSb  SSw  SSt  dfb  dfw.  dft 
จํานวน scale 
เคร่ืองมือ 

1 = 5 ระดับ  2 = 4 ระดับ  3 = 9 ระดับ 4= 7 ระดับ 5 = คะแนนสอบเต็ม...คะแนน  
6= 3 ระดับ 7= เต็ม 60 คะแนน 8= เต็ม 44 คะแนน 9= เต็ม 110 คะแนน  
10= เต็ม 50 คะแนน 11= เต็ม 68 คะแนน 12= เต็ม 204 คะแนน 13= เต็ม 108 คะแนน  
14= เต็ม 86 คะแนน 15= เต็ม 286 คะแนน 16= เต็ม 112 คะแนน 17= เต็ม 76 คะแนน  
18= เต็ม 234 คะแนน 19= เต็ม 84 คะแนน 20= เต็ม 150 คะแนน 21= เต็ม 100 คะแนน 22= เต็ม 
120 คะแนน 23= T-Score 24= เต็ม 30 คะแนน 25= เต็ม 70 คะแนน 26= เต็ม 28 คะแนน 27= เต็ม 
56 คะแนน 28= เต็ม 40 คะแนน 29= เต็ม 66 คะแนน 30= เต็ม 25 คะแนน 31= เต็ม 2 ระดับ/
คะแนน 32= เต็ม 12 คะแนน 33= เต็ม 15 คะแนน 34= เต็ม 20 คะแนน 35= เต็ม 60 คะแนน 
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แบบประเมนิอภิมานงานวิจยัท่ีเกี่ยวกบัการประเมนิหลักสตูร 
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ช่ืองานวิจัย......................................................................................................................................................... 
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รายการประเมิน 1 0 
มาตรฐานดานการใชประโยชน (Utility Standards)   
U1 การระบุผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder Identification)    
1 มีการระบุผูมีสวนไดเสียในการประเมินอยางชัดเจน   
2 มีการระบุถึงการรวมกับตัวแทนตางๆ ในระดับผูนํา (เชน ผูเช่ียวชาญ อาจารยที่ปรึกษา) เพื่อระบผูุมี

สวนไดเสียอื่นๆ 
  

3 มีการระบุเก่ียวกับการปรึกษาผูมีสวนไดเสียเพือ่ระบุถึงสารสนเทศที่จําเปน   
4 มีการระบุถึงการใหผูมีสวนไดเสียไดระบุผูมีสวนไดเสียอื่นๆ   
5 มีการระบุถึงเตรียมการใหผูมีสวนไดเสียไดมีสวนรวมในการประเมินและตรงตามขอตกลง (หรือ

สัญญา) ที่เปนทางการของการประเมิน 
  

6 วางแผนการประเมินใหยืดหยุน เพื่อใหผูมีสวนไดเสียเขามามีสวนรวมได   
U2 ความนาเช่ือถือของผูประเมิน (Evaluator Credibility)   
1 ผูประเมินมีความสามารถ (หรือผูประเมินมีความรูในเร่ืองที่ประเมิน)   
2 ผูประเมินเปนผูที่ผูมีสวนไดเสียไววางใจ (หรือผูประเมินเปนผูที่เก่ียวของกับหลักสูตร)    
3 ผูประเมินสามารถเขาไปถึงความสนใจของผูมีสวนไดเสีย (ผูประเมินสามารถพูดถึงเร่ืองทีผู่มีสวนได

เสียตองการ/สนใจ) 
  

4 ผูประเมินสามารถตอบสนองไดอยางเหมาะสมเก่ียวกับความแตกตางทางเพศ สถานภาพทางสังคม
และเศรษฐกิจ เช้ือชาติ วัฒนธรรมและภาษา 

  

5 ผูประเมินชวยใหผูมีสวนไดเสียเขาใจในแผนและกระบวนการประเมิน   
6 ผูประเมินรับฟงขอวิจารณและขอเสนอแนะตางๆ ของผูมีสวนไดเสีย   

U3 การคัดเลือกและขอบเขตของสารสนเทศ (Information Scope and Selection)   
1 มีการระบุเก่ียวกับจัดลําดับความสําคัญของคําถามที่มีความสําคัญมากที่สุด   
2 ยอมใหมีการเพิ่มคําถามการประเมินเขาไปในชวงระหวางการประเมิน   
3 รวบรวมสารสนเทศใหเพียงพอสําหรับตอบคําถามการประเมินที่สําคัญที่สุดของผูมีสวนไดเสียได

ถูกตอง 
  

4 รวบรวมสารสนเทศใหเพียงพอเพื่อประเมินคุณคาของหลักสูตร   
5 รวบรวมสารสนเทศใหเพียงพอเพื่อประเมินความคุมคาของหลักสูตร   
6 จัดสรรภาระงานประเมินใหสอดคลองกับลําดับความสําคัญของสารสนเทศที่จะใช   
หมายเหตุ 1 คือ มีการระบุไวในรายงานวิจัย/ปริญญานิพนธ  0 คือ ไมมีการระบไุวในรายงานวิจัย/ปริญญานิพนธ 
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รายการประเมิน 1 0 
U4 การระบุคุณคา (Values Identification)   
1 มีการพิจารณาแหลงทางเลือกตางๆ เพื่อตีความขอคนพบในการประเมิน รวมถึงความตองการของ

สังคม ความตองการจําเปนของผูรับการประเมิน กฎหมายที่เก่ียวของ พันธกิจของสถาบัน และ
เปาหมายของหลักสูตร 

  

2 จัดหาหลักฐานที่ชัดเจนและเช่ือถือไดเปนฐานในการตัดสินคุณคา   
3 มีการนําเสนอพื้นฐานในการตัดสินคุณคาที่มีความชัดเจน   
4 จําแนกความแตกตางอยางเหมาะสมระหวางมิติ น้ําหนัก คะแนนจุดตัดที่เก่ียวกับคุณคา   
5 นําคุณคาของผูมีสวนไดเสียเขามารวมพิจารณาดวย   
6 นําเสนอการตีความทางเลือกบนพื้นฐานความขัดแยง แตก็ยังอยูบนพื้นฐานคุณคาที่นาเช่ือถือไดอยาง

เหมาะสม (หรือมีเหตุผลอยางหนักแนนเหมาะสม)  
  

U5 ความชัดเจนของรายงาน (Report Clarity)   
1 จัดทํารายงานประเมินตามความเหมาะสม เชน มีบทคัดยอ บทสรุปผูบริหาร รายงานประเมินฉบับ

สมบูรณ รายงานทางเทคนิค  
  

2 ระบุความตองการจําเปนของผูใชผลการประเมิน   
3 ใหความสําคัญกับรายงานเพื่อตอบคําถามตามที่กําหนดในสัญญาและนําเสนอสารสนเทศที่สําคัญใน

รายงานประเมินแตละฉบับ 
  

4 เขียนและ/หรือนําเสนอขอคนพบใหเขาใจงายและตรงไปตรงมา   
5 ใชส่ือที่มีประสิทธิภาพในการส่ือสารกับผูฟงที่มีลักษณะตางกัน   
6 มีการใชตัวอยางเพื่อชวยผูอานเขาใจในขอคนพบกับการปฏิบัติจริง   

U6 การรายงานทันเวลาและการเผยแพร (Report Timeliness and Dissemination)   
1 รวมมือกับผูรับการประเมินเพื่อระบ ุเขาถึง และรายงานผูตองการใชผลประเมินทุกกลุม   
2 จัดทํารายงานระหวางชวงการประเมิน ในชวงเวลาที่เหมาะสมแกผูใชผลการประเมิน   
3 มีการแลกเปล่ียนสารสนเทศกับผูเก่ียวของ (เชน คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ผูที่เก่ียวของกับ

หลักสูตร และผูมีสวนไดเสียกับหลักสูตร) ในชวงเวลาทีเ่หมาะสม 
  

4 จัดสงรายงานฉบับสุดทายเม่ือผูใชผลการประเมินตองการ   
5 ในกรณีที่มีความเหมาะสม หัวขอไดรับการตีพมิพในส่ือสาธารณะ   
6 หากสัญญาการประเมินอนุญาตและมีความเหมาะสม มีเผยแพรขอคนพบการประเมินผานทางส่ือที่

หาไดงาย  
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U7 ผลกระทบของการประเมิน (Evaluation Impact)   
1 ถามีความเหมาะสมและเปนไปได มีรายงานความกาวหนากับผูเก่ียวของตลอดการประเมิน   
2 มีการระบุเก่ียวกับการพยากรณและใหบริการเต็มตามศักยภาพเพื่อใหมีการนําผลการประเมินไปใช   
3 นําเสนอรายงานความกาวหนาระหวางการประเมิน   
4 มีการเสริมในรายงานที่เขียนไวดวยการส่ือสารโดยใชคําพูด   
5 ใหมีการจัดประชุมเพื่อสะทอนผลเก่ียวกับการทบทวนและใชผลการประเมิน   
6 จัดเตรียมส่ิงตางๆ เพื่อชวยเหลือการติดตามการตีความและการนําขอคนพบจากการประเมินไปใช   
มาตรฐานดานความเปนไปได (Feasibility Standards)   
F1 กระบวนการปฏิบัต ิ(Practical Procedure)   
1 ลดภาระงานดานขอมูลและความขัดแยงใหเหลือนอยที่สุด   
2 ใชคณะทํางานที่มีความสามารถและมีการฝกอบรมคณะทํางาน   
3 เลือกวิธีการบนพื้นฐานของขอมูลที่มีอยูและศักยภาพของคณะทํางาน   
4 มีการระบุตารางการปฏิบัติและปฏิบัติไดจริง   
5 ถามีความเหมาะสมและเปนไปได มีการระบุเก่ียวกับการรวมกับทองถ่ินเพื่อชวยเหลือในการ

ดําเนินการประเมิน 
  

6 ถามีความเหมาะสม ดําเนินการประเมินใหเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติประจํา   
F2 ความคงอยูรอดทางการเมือง (Political Viability)   
1 มีการดําเนินการลวงหนาเพื่อเตรียมการหรือรองรับกลุมผลประโยชนที่มีความแตกตางกัน   
2 มีการระบุเตรียมพรอมและตอสูกับแรงกดดัน และวางแผนปฏิบัติตอส่ิงที่ขัดขวางและทําลายการ

ประเมิน 
  

3 สงเสริมใหเกิดความรวมมือในการประเมิน   
4 รายงานมุมมองตางๆ ที่แตกตางกัน   
5 ถามีความเปนไปได มีการใชประโยชนจากพลังการเมืองในการประสานงานอยางหลากหลายเพื่อให

สัมฤทธิผลตามเปาหมายของการประเมิน 
  

6 ยุติการประเมินที่มีการติดสินบน   
F3 ประสิทธิผลดานตนทุน (Cost Effectiveness)   
1 กําหนดการประเมินอยางมีประสิทธิภาพ   
2 ใชประโยชนจากการบริการที่มีอยูในหลักสูตร   
3 รายงานผลการตัดสินใจทุกคร้ัง   
4 สนับสนุนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร   
5 เสนอขอมูลที่สามารถตรวจสอบความรับผิดชอบได   
6 กอใหเกิดความเขาใจใหมที่ลึกซ้ึง   
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มาตรฐานดานความเหมาะสม (Propriety Standards)   
P1 การเนนความสําคัญดานการบริการ (Service Orientation)   
1 ประเมินผลลัพธหลักสูตร โดยเปรียบเทียบกับความตองการจําเปนของผูถูกประเมิน   
2 ชวยใหแนใจวาผูรับผลประโยชนจากหลักสูตร ไดรับประโยชนที่ควรไดรับ   
3 สงเสริมการบริการที่เปนเลิศ   
4 ระบุจุดเดนของหลักสูตร ที่ตองสรางเสริมใหดีย่ิงขึ้น   
5 ระบจุุดที่ควรพัฒนาของโครงการหลักสูตรเพื่อแกไข   
6 เปดเผยการปฏิบัติทีก่อใหเกิดอันตราย   
P2 การทําความตกลงอยางเปนทางการ (Formal Agreements) การเขียนขอตกลงเกีย่วกับ...   
1 เปาหมายและคําถามการประเมิน   
2 ผูสนใจ/ผูใชผลการประเมิน   
3 การตรวจสอบ   
4 การเปดเผยรายงาน   
5 วิธีการและกําหนดการการประเมิน   
6 แหลงทรัพยากรการประเมิน   
P3 สิทธิมนุษยชนของผูใหขอมูล/หนวยตัวอยาง (Rights of Human Subjects)   
1 ทําตามขั้นตอนอยางถูกตองและสงเสริมสิทธิพลเมือง (Civil Rights)   
2 เขาใจคุณคาการมีสวนรวมในการประเมิน   
3 เคารพในความแตกตางที่หลากหลาย    
4 ทําตามสัญญาที่ระบุ   
5 ซ่ือสัตยตอขอตกลงที่เปนความลับและไมเปดเผยช่ือผูเก่ียวของ   
6 ลดความเปนอันตรายของผลที่ตามมาจากการประเมินใหเหลือนอยที่สุด   
P4 ปฏิสัมพันธของบุคคล (Human Interactions)   
1 มีความสัมพันธที่เหนียวแนน สมํ่าเสมอ ตอเนื่องกับผูมีสวนไดเสียทั้งหมด   
2 ซ่ือสัตยตอสิทธิสวนตัวของผูเขารวมในการประเมิน   
3 ช่ืนชม เห็นคุณคาของการเสียสละเวลา   
4 รับรูถึงความแตกตางทางคุณคาและวัฒนธรรมที่หลากหลายของผูเขารวมการประเมิน   
5 แสดงความนับถือ/สุภาพในการเจรจากับผูมีสวนไดเสียทีมี่ความแตกตางกัน   
6 ไมละเลยหรือชวยปดบังเก่ียวกับการขาดความสามารถ พฤติกรรมที่ผิดศีลธรรม การผิดพลาด การสูญ

เปลา และการทําผิดของผูเขารวม 
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P5 การประเมินอยางเปนธรรมและสมบูรณ (Complete and Fair Assessment)   
1 ประเมินและรายงานจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาของหลักสูตร   
2 รายงานผลลัพธตางๆ ที่ต้ังใจและไมต้ังใจ ทั้งที่เปนและไมเปนวัตถุประสงคของหลักสูตร   
3 แสดงใหเห็นวาจุดแข็งของหลักสูตรจะสามารถนําไปใชเพื่อพัฒนาจุดที่ควรพัฒนาไดอยางไร   
4 เตรียมพรอมอยางเหมาะสมสําหรับขอวิจารณตางๆ ของรางรายงาน   
5 รายงานขอจํากัดตางๆ ของรายงานฉบับสุดทาย   
6 ประมาณการและรายงานผลของขอจํากัดตางๆ ในการประเมินที่มีตอการตัดสินคุณคาของหลักสูตร   
P6 การเปดเผยขอคนพบ (Disclosure of Findings)   
1 นิยามผูฟงที่มีสิทธิรับทราบผลการประเมินอยางชัดเจน   
2 รายงานความคิดเห็นที่สอดคลองกันของทั้งผูสนับสนุนและขัดแยงของหลักสูตร   
3 รายงานเก่ียวกับขอสรุปและขอเสนอแนะที่มีสารสนเทศและสมดุล   
4 รายงานทุกขอคนพบเปนลายลักษณอักษร เวนแตมีคําส่ังที่เปนอยางอื่นอยางชัดเจน   
5 รายงานมีลักษณะตรงไปตรงมา เปดเผยและสมบูรณ   
6 ม่ันใจวารายงานนั้นเขาถึงผูอาน   
P7 ความขัดแยงของผลประโยชน (Conflict of Interest)   
1 ระบคุวามขัดแยงดานผลประโยชนในชวงเร่ิมตนของการประเมิน   
2 ถาเปนไปไดและเหมาะสม ใชผูประเมินหลายคน   
3 เก็บรักษาบันทึกผลการประเมินสําหรับการทบทวน   
4 ถาเปนไปได มีการทําสัญญากับผูใหทุนสนับสนุน ไมใชทําสัญญากับโครงการที่ไดรับทุนสนับสนุน   
5 ใหผูประเมินรายงานอยางตรงไปตรงมาตอผูบริหารระดับสูง   
6 ใชผูที่มีศักยภาพสูงเฉพาะทางในการประเมิน แมวาจะมีผลประโยชนขัดแยง โดยมีมาตรการจัดการ

กับความขัดแยงอยางเหมาะสม 
  

P8 ความรับผิดชอบในงบประมาณ (Fiscal Responsibility)   
1 ระบุรายละเอียดและจัดสรรงบประมาณสําหรับคาใชจายตางๆ ลวงหนา   
2 ต้ังงบประมาณใหยืดหยุนเพียงพอที่จะจัดสรรงบประมาณใหมใหทําการประเมินแบบเขมได   
3 รักษาบันทึกเอกสารที่ถูกตองที่เก่ียวกับแหลงตางๆ ของเงินทุน คาใชจาย การบริการและผลการ

ประเมิน 
  

4 รักษาบันทึกขอมูลสวนบุคคลเก่ียวกับการจัดสรรภาระงานและระยะเวลาในการประเมิน   
5 ประหยัดในการใชทรัพยากรการประเมิน   
6 รวบรวมสรุปการใชจายใหเปนสวนหนึ่งของรายงานการประเมินตามความเหมาะสม   
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มาตรฐานดานความถูกตอง (Accuracy Standards)   
A1 การจัดระบบเอกสารโครงการ (Program Documentation)   
1 รวบรวมคําบรรยายตางๆ ของหลักสูตร จากแหลงตางๆ ที่หลากหลายและจากผูใชและผูมีสวนไดเสีย

ที่หลากหลาย 
  

2 จัดระบบการบันทึกเก่ียวกับกระบวนการดําเนินงานโครงการที่ไดจากแหลงขอมูลหลายแหลง   
3 วิเคราะหความแตกตางของหนาที ่บทบาทของโครงการระหวางเอกสารที่ไดจากหลายแหลง   
4 วิเคราะหความแตกตางระหวางวัตถุประสงคการดําเนินโครงการและการดําเนินการจริง   
5 บันทึกสาระของความเปล่ียนแปลงในดานเปาหมายของโครงการในแตละชวงเวลา   
6 นําเสนอรายงานวิชาการที่อธิบายการดําเนินการตางๆ และผลลัพธของหลักสูตร   
A2 การวิเคราะหบริบท (Context Analysis)   
1 มีการบรรยายลักษณะสภาพเศรษฐกิจ องคการ การเมือง สังคม และเทคนิคของบริบทโครงการ   
2 มีการระบุสถานการณที่ไมเปนปกติอยางสมํ่าเสมอ   
3 มีการรายงานอิทธิพลที่มีตอหลักสูตร ซ่ึงอาจเปนที่สนใจของผูสนับสนุนโครงการ   
4 มีการประเมินผลกระทบตางๆ ของบริบทที่มีตอผลลัพธของหลักสูตร   
5 มีการกําหนดและบรรยายถึงหลักสูตรของสถาบันอื่นซ่ึงไดดําเนินการในชวงเวลาเดียวกันและใน

สภาพแวดลอมเดียวกัน 
  

6 มีการบรรยายถึงการรับรูของผูดําเนินงานเก่ียวกับคงอยู ความสําคัญและคุณภาพของหลักสูตร   
A3 การบรรยายวัตถุประสงคและกระบวนการ (Described Purposes and Procedures)   
1 มีการตรวจสอบและบรรยายวาวัตถุประสงคของการประเมินยังคงอยูเชนเดิม หรือเปล่ียนแปลงตาม

เวลาที่ผานไป 
  

2 ปรับวิธีดําเนินการการประเมินใหทันสมัยอยางความเหมาะสมเพื่อเอื้อตอการเปล่ียนแปลง
วัตถุประสงคของการประเมิน 

  

3 บันทึกวิธีการประเมินที่ปฏิบัติจริง   
4 ตีความขอคนพบการประเมิน โดยคํานึงถึงประสิทธิผลของกระบวนการดําเนินงานตามที่กําหนด    
5 บรรยายวัตถุประสงคและวิธีดําเนินการของการประเมินในรูปของบทสรุปและรายงานการประเมินเต็ม

รูป 
  

6 ถาเปนไปได รวมกับผูประเมินอิสระในการตรวจสอบและประเมินวัตถุประสงคและวิธีดําเนินการของ
การประเมิน 
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A4 แหลงสารสนเทศที่รับรองได (Defensible Information Sources)   
1 เม่ือมีการตรวจสอบความตรงแลว ใชขอมูลที่รวบรวมไว และตรงประเด็น   
2 ใชแหลงขอมูลและวิธีการรวบรวมขอมูลที่หลากหลายอยางเหมาะสม   
3 จัดทําเอกสารและรายงานแหลงสารสนเทศตางๆ    
4 จัดทําเอกสาร รับรองความถูกตอง และรายงานวิธีการที่ใชในการรวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ    
5 รวบรวมเคร่ืองมือตางๆ ในการเก็บขอมูลในดัชนีเทคนิค (ภาคผนวก) ของรายงานการประเมิน   
6 มีเอกสารประกอบและรายงานลักษณะของการมีอคติในขอมูลที่ไดรวบรวมมา   
A5 สารสนเทศที่มีความตรง (Valid Information)   
1 เนนการประเมินไปตามคําถามหลัก    
2 ประเมินและรายงานวากระบวนการที่ใชในแตละขั้นตอนตองการขอมูลสารสนเทศประเภทใด   
3 บรรยายวาขอมูลในแตละขั้นตอนนั้นใหคะแนน วิเคราะห และตีความอยางไร   
4 รายงานและแสดงเหตุผล รับรองความถูกตองของการอางอิงทั้งในกรณีเฉพาะและภาพรวม   
5 ประเมินและรายงานความสมบูรณของขอมูลสารสนเทศเปนชุดเปรียบเทียบกับขอมูลที่ตองการในการ

ตอบคําถามแตละขั้นตอนของกระบวนการดําเนินงาน 
  

6 กําหนดประเด็นสารสนเทศที่มีความหมาย โดยระบุประเด็นสารสนเทศปกติและสารสนเทศใหม โดย
ใชวิธีการประเมินเชิงคุณภาพ 

  

A6 สารสนเทศที่มีความเที่ยง (Reliable Information)   
1 ระบุและรับรองความถูกตองเร่ืองความเที่ยงของสารสนเทศทั้งระดับและประเภทความเที่ยง   
2 ถาเปนไปได เลือกเคร่ืองมือวัดทีมี่การใชมาแลว และไดรับยอมรับของคาความเที่ยง   
3 รายงานคาความเที่ยงของเคร่ืองมือ โดยประเมินและรายงานปจจัยตางๆ ซ่ึงมีอิทธิพลตอความเที่ยง 

ซ่ึงรวมทั้งคุณลักษณะตางๆ ของผูสอบ เง่ือนไขตางๆ ของการรวบรวมขอมูลและอคติของการประเมิน 
  

4 ตรวจสอบและรายงานความคงที่สมํ่าเสมอในการใหคะแนน การจัดประเภทและการลงรหัส   
5 ฝกอบรมและตรวจพิจารณาคะแนนขอมูลและนักวิเคราะห ใหสามารถวิเคราะหผลไดตรงกัน   
6 ทดลองใชเคร่ืองมือเพื่อระบแุละควบคุมแหลงตางๆ ของความคลาดเคล่ือน   
A7 สารสนเทศที่เปนระบบ (Systematic Information)   
1 กําหนดขั้นตอน วิธีการดําเนินงานและกลไกในการควบคุมคุณภาพของสารสนเทศการประเมิน   
2 ตรวจสอบความถูกตองของการปอนขอมูล   
3 ตรวจทานและตรวจสอบตารางตางๆ ของขอมูลที่ไดจากคอมพิวเตอร   
4 มีการจัดระบบและควบคุมแหลงจัดเก็บของสารสนเทศการประเมิน   
5 ควบคุมอยางเขมงวดในการเขาถึงขอมูลการประเมินตามรางตางๆ ที่ไดกําหนดไว   
6 ใหผูรวบรวมขอมูลตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่รวบรวมได   
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A8 การวิเคราะหสารสนเทศเชิงปริมาณ (Analysis of Quantitative Information)   
1 เร่ิมตนการวิเคราะหขอมูลดวยการสํารวจขอมูลเพื่อใหแนใจถึงความถูกตองและเพิ่มความเขาใจ

ธรรมชาติของขอมูลใหมากขึ้น 
  

2 รายงานขอจํากัดของวิธีการวิเคราะหขอมูลทุกขั้นตอนกระบวนการ รวมทั้งรายงานสภาพที่ขอมูลไม
เปนไปตามขอตกลงเบื้องตน 

  

3 ใชวิธีการวิเคราะหที่หลากหลายเพื่อตรวจสอบความคงที่ของผลการวิเคราะหและยืนยันขอคนพบ   
4 ตรวจสอบการกระจายและแนวโนมเขาสูสวนกลางของขอมูล   
5 ระบแุละตรวจสอบตัวเบี่ยงเบนตางๆ (Outlier) และมีการพิสูจนความถูกตองของคาเหลานั้น   
6 ระบแุละวิเคราะหปฏิสัมพันธทางสถิติ    
A9 การวิเคราะหสารสนเทศเชิงคุณภาพ (Analysis of Qualitative Information)   
1 กําหนดขอบเขตของขอมูลทีใ่ชในการประเมิน   
2 กําหนดประเด็นเพียงพอที่จะตอบสนอง การสรางความเขาใจ และเปนหลักฐานในการตอบคําถาม

การประเมิน 
  

3 จัดแบงขอมูลที่ไดมา เขาตามหมวดหมูประเด็นการวิเคราะหที่ตรวจสอบความตรง   
4 ตรวจสอบความถูกตองของขอคนพบโดยรวบรวมหลักฐานที่ไดจากแหลงขอมูลตางๆ รวมทั้งผูมีสวนได

เสีย 
  

5 สรางขอสรุปและขอเสนอแนะตางๆ โดยแสดงใหเห็นถึงความหมาย   
6 รายงานขอจํากัดของขอมูลทีน่ํามาอางอิง วิเคราะหและสรุปอางอิง   
A10 บทสรุปที่ถูกตอง (Justified Conclusion)   
1 จํากัดการสรุปตางๆ ตามชวงเวลา บริบท วัตถุประสงค คําถาม และกิจกรรมตางๆ ที่เหมาะสม   
2 รายงานสรุปผลที่เปนทางเลือก และอธิบายถึงเหตุผลที่ไมยอมรับสรุปผลที่เปนทางเลือกนั้น   
3 อางอิงสารสนเทศซ่ึงสนับสนุนขอสรุปทุกคร้ังที่มีการสรุป   
4 ระบแุละรายงานผลขางเคียงของหลักสูตร   
5 เตือนถึงการตีความหมายที่ผิด   
6 ยอมรับและรายงานผลการพิจารณารายงานประเมินฉบับรางตามความเหมาะสม   
A11 การรายงานที่ยุติธรรม (Impartial Reporting)   
1 เชิญผูรับบริการโครงการที่เก่ียวของมารวมพิจารณาเพื่อรับประกันใหไดรายงานที่ยุติธรรม ไมมีอคติ   
2 มีมาตรการปองกันการบิดเบือนรายงานทั้งโดยเจตนาและไมไดเจตนา   
3 ถาเหมาะสมและเปนไปได รายงานมุมมองตางๆ ของกลุมผูมีสวนไดเสียทั้งหมด โดยเฉพาะมุมมองที่

ตรงขามกับขอคนพบ 
  

4 เพิ่มผูประเมินที่เปนกลางเขาไปในการประเมิน แมจะเปนการประเมินในชวงทาย (หากทําได) เพื่อชวย
ชดเชยการตัดสินและขอเสนอแนะของผูประเมินที่มีอคติที่มีอยูในการประเมินชวงแรก  

  

5 บรรยายถึงขั้นตอนตางๆ ที่ใชในการประเมินเพื่อควบคุมอคติที่อาจเกิดขึ้น   
6 เขารวมในการนําเสนอตางๆ ที่เปนสาธารณะเพื่อชวยในการปองกันและแกไขการบิดเบือนตางๆ โดย

กลุมผูสนใจอื่นๆ  
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รายการประเมิน 1 0 
A12 การประเมินอภิมาน (Meta evaluation)   
1 ต้ังงบประมาณที่เหมาะสมและเพียงพอสําหรับการดําเนินการประเมินอภิมานภายใน และทําการ

ประเมินอภิมานภายนอก (หากสามารถทําได) 
  

2 ออกแบบหรือนิยามมาตรฐานทีน่ักประเมินใชเปนแนวทางในการประเมิน   
3 บันทึกขอบขายสารสนเทศที่ตองใชอยางสมบูรณเพื่อตัดสินในการประเมินเทียบกับมาตรฐาน   
4 ถาเหมาะสมและเปนไปได ทําสัญญาจางนักประเมินอภิมานอิสระ   
5 ประเมินส่ิงที่สําคัญในการประเมิน ประกอบดวย เคร่ืองมือ การรวบรวมขอมูล การสรางระบบขอมูล 

การวิเคราะห การสังเคราะหและการรายงาน 
  

6 จัดทําและรายงานผลการประเมินอภิมานเชิงความกาวหนาและผลการประเมินอภิมานเชิงสรุปรวมตอ
ผูมีสิทธิรับรูผลการประเมิน 

  

 

ตารางสรุปคะแนน 
หลักเกณฑการแปลคะแนน 
ดีเลิศ (Excellent) ดีมาก (Very Good) ดี (Good) พอใช (Fair) ไมดี (Poor) 

6 ขอ 5 ขอ 4 ขอ 2-3 ขอ 0-1 ขอ 
 

ดานการใช
ประโยชน ความถี ่ จํานวน ตัวคูณ รวมคะแนน ดานความ

เปนไปได ความถี ่ จํานวน ตัวคูณ รวมคะแนน 

ดีเลิศ (6)   *4  ดีเลิศ (6)   *4  
ดีมาก (5)   *3  ดีมาก (5)   *3  
ดี (4)   *2  ดี (4)   *2  

พอใช (2-3)   *1  พอใช (2-3)   *1  
ไมดี (0-1)   *0  ไมดี (0-1)   *0  
รวม 7 7   รวม 3 3   

ดีเลิศ ดีมาก  ดี  พอใช  ไมดี  ดีเลิศ ดีมาก  ดี  พอใช  ไมดี  
26-28  19-25  14-18  7-13 0-6  11-12  8-10  6-7  3-5  0-2  

          
 

ดานความ
เหมาะสม 

ความถี ่ จํานวน ตัวคูณ รวมคะแนน ดานความ 
ถูกตอง 

ความถี ่ จํานวน ตัวคูณ รวมคะแนน 

ดีเลิศ (6)   *4  ดีเลิศ (6)   *4  
ดีมาก (5)   *3  ดีมาก (5)   *3  
ดี (4)   *2  ดี (4)   *2  

พอใช (2-3)   *1  พอใช (2-3)   *1  
ไมดี (0-1)   *0  ไมดี (0-1)   *0  
รวม 8 8   รวม 12 12   

ดีเลิศ ดีมาก  ดี  พอใช  ไมดี  ดีเลิศ  ดีมาก  ดี  พอใช  ไมดี  
30-32  22-29  16-21  8-15  0-7  45-48  33-44  24-32  12-23  0-11  
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ภาคผนวก ง 
ผลการวเิคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยคุณภาพผลการประเมนิหลกัสตูรจาํแนกตาม 

ตัวแปรปรับ และผลการวเิคราะหเพื่ออธบิายความแปรปรวนของคาคุณภาพผลการประเมนิ
หลักสตูรจาํแนกตามตวัแปรปรับ 

 

 การวิเคราะหเพื่อทดสอบความแปรปรวนของคาคุณภาพผลการประเมนิหลักสูตรวาตางจาก
ศูนยอยางมนีัยสําคัญทางสถิตดิวยโมเดลเชงิเสนตรงระดบัลดหล่ัน (เพื่อศึกษาความผันแปรของ
อิทธิพลสุม (Random Effect)) จากโมเดลศนูย (Null Model) โมเดลของการวิเคราะหดังนี ้
 Within-unit Model 
  Qualiij  = β0j + Rij 

 Between-unit Model 
  β0j  = γ00 + U0j 

 ผลการวิเคราะหเพื่อตรวจสอบความแปรปรวนของคาคุณภาพผลการประเมนิหลักสูตรหรือ
โมเดลศูนย (Null Model) พบวา คาคุณภาพผลการประเมนิหลักสูตรมคีวามแปรปรวนทั้งในระดบัคา
คุณภาพผลการประเมนิและในระดับแนวคิดการประเมินหลักสูตรอยางมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 
เมื่อพิจารณาจากผลการทดสอบความแปรปรวนอยางสุม (U0) ของคาเฉล่ียคุณภาพผลการประเมิน
หลักสูตรพบวามีคาแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญ โดยมีคาไค-สแควรเทากับ 16.75047 เมื่อ
พจิารณาคาความสัมพนัธภายในชั้น (Intra Class Correlation) แสดงใหเห็นวา รอยละ 5.907 ของ
ความแปรปรวนในคาคุณภาพผลการประเมนิหลักสูตรเปนความแปรปรวนระหวางกลุมแนวคดิการ
ประเมนิหลักสูตร สวนทีเ่หลือรอยละ 94.093 เปนความแปรปรวนระหวางคาคณุภาพผลการประเมนิ
หลักสูตรภายในกลุมแนวคดิการประเมินหลักสูตร รายละเอียดดังตาราง ง.1 
 

ตาราง ง.1 ผลการทดสอบความแปรปรวนของคาคุณภาพผลการประเมินหลักสูตร (โมเดลศูนย) 
 

Random Effect คาคุณภาพผลการ
ประเมินหลักสูตร Between Unit 

Variance (U) 
Within Unit 

Variance (R) 
Total Observe 

Variance 
df χ2 p Intra Class 

Corr. 
Quali intercept, b0 2.88162 45.90065 48.78227 3 16.75047 .001 .059 
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ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลีย่คุณภาพผลการประเมนิหลกัสูตรจาํแนก
ตามตัวแปรปรับ 
 หลังจากที่ผูวิจัยดําเนนิการทดสอบความแปรปรวนของคาคุณภาพผลการประเมนิหลักสูตร 
พบวาคาคุณภาพผลการประเมนิหลักสูตรมคีวามแปรปรวนแตกตางจากศูนยอยางมนียัสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ผูวิจัยจึงดําเนนิการวิเคราะหความแตกตางของคาเฉล่ียคุณภาพผลการประเมนิหลักสูตร
จําแนกตามตัวแปรปรับดวยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดยีว (One way ANOVA) ผลการ
วิเคราะหพบวา ตัวแปรปรับที่ทําใหคาระดบัคุณภาพผลการประเมนิหลักสูตรแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 มีจํานวน 6 ตัวแปร ไดแก ตัวแปรสถาบันท่ีผลิตงานวิจยัท่ีเกี่ยวกบั
การประเมินหลักสูตร (กลุมงานประเมนิที่ผลิตจากมหาวิทยาลัยใหม (1.742) มีคาเฉล่ียคุณภาพผล
การประเมินหลักสูตรสูงกวากลุมงานวิจัยที่เกีย่วกับการประเมนิหลักสูตรที่ผลิตจากมหาวิทยาลัย
ดั้งเดิม (-1.741)) ตัวแปรเพศผูประเมนิหลกัสตูร (กลุมงานวิจยัทีเ่กี่ยวกบัการประเมนิหลักสูตรที่
ผลิตโดยผูประเมนิเพศหญิง (1.702) มีคาเฉล่ียคุณภาพผลการประเมินหลักสูตรสูงกวากลุมงานวิจัยที่
เกี่ยวกบัการประเมนิหลักสูตรที่ผลิตโดยนกัประเมนิไมระบเุพศ (.189) กลุมงานประเมินทีผ่ลิตโดยนัก
ประเมินเพศชาย (-2.413) และงานวิจัยที่เกีย่วกับการประเมินหลักสูตรที่ผลิตโดยทีมนักประเมิน  
(-3.324) และเมื่อทาํการทดสอบคาเฉล่ียคณุภาพผลการประเมนิหลักสูตรรายคูพบวา มคีาเฉล่ียที่
แตกตางกันจํานวน 2 คู ดังตารางภาคผนวก ง.3)  
 ตัวแปรปท่ีทํางานวจิยัท่ีเกี่ยวกบัการประเมนิหลกัสูตรเสร็จ (กลุมงานวิจยัทีเ่กี่ยวกบัการ
ประเมินหลักสูตรที่ทําเสร็จในป 2543-2548 (2.673) มคีาเฉล่ียคณุภาพผลการประเมนิหลักสูตรสูงกวา
กลุมงานวิจยัทีเ่กี่ยวกบัการประเมนิหลักสูตรทีท่ําเสร็จในป 2538-2542 (-.131) ป 2533-2537 (-.773) 
ป 2518-2522 (-.977) ป 2513-2517 (-2.142) ป 2528-2532 (-2.599) และป 2523-2527 (-5.925) 
และเมื่อทําการทดสอบคาเฉล่ียคุณภาพผลการประเมนิหลักสูตรรายคูพบวา มคีาเฉล่ียที่แตกตางกัน
จํานวน 2 คู ดังตารางภาคผนวก ง.3) ตัวแปรระดับการประเมินหลกัสูตร (กลุมงานวิจัยที่เกีย่วกับ
การประเมินหลักสูตรที่ทําการประเมินทั้งหลักสูตร (.661) มคีาเฉล่ียคุณภาพผลการประเมนิหลักสูตร
สูงกวากลุมงานวิจยัทีเ่กี่ยวกับการประเมนิหลักสูตรที่ทําการประเมนิเปนรายวิชา (-2.190)) ตัวแปร
แนวคิดการประเมินหลักสูตร (กลุมงานวิจยัทีเ่กีย่วกับการประเมนิหลักสูตรที่ใชแนวคิดยึดการ
ตัดสินใจ (1.078) มคีาเฉล่ียคณุภาพผลการประเมนิหลักสูตรสูงกวากลุมงานวิจัยที่เกีย่วกับการ
ประเมินหลักสูตรที่ใชแนวคิดยึดเกณฑ/มาตรฐาน (.743) ใชแนวคิดยดึจุดมุงหมายหลักสูตร (-1.061) 
และแนวคิดแบบผสมผสาน (-2.587) และเมื่อทําการทดสอบคาเฉล่ียคณุภาพผลการประเมนิหลักสูตร
รายคูพบวา มีคาเฉล่ียที่แตกตางกนัจํานวน 1 คู ดังตารางภาคผนวก ง.3)) และตัวแปรชวงเวลาใน
การประเมินหลักสูตร (กลุมงานวิจัยที่เกีย่วกับการประเมินหลักสูตรทีท่ําการประเมินหลักสูตรในชวง
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หลังการใชหลักสูตร (.493) มีคาเฉล่ียคาระดับคณุภาพผลการประเมนิหลักสูตรทีท่ําการประเมิน
หลักสูตรในระหวางการนําหลักสูตรไปใช (-2.844)) 
 ในสวนของตัวแปรปรับที่ทําใหคาระดับคุณภาพผลการประเมนิหลักสูตรแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 มีจํานวน 6 ตัวแปร ไดแก ตัวแปรเน้ือหาท่ีประเมินหลกัสตูร (กลุม
งานวิจัยที่เกีย่วกับการประเมนิหลักสูตรมีประเมินเนื้อหาเกี่ยวกับการสนับสนนุการสอน (1.782) มี
คาเฉล่ียคณุภาพผลการประเมนิหลักสูตรสูงกวากลุมงานวิจัยทีเ่กี่ยวกบัการประเมนิหลักสูตรที่ประเมิน
เนื้อหาเกี่ยวกบัหลักสูตรและการสอน (1.439) และเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาชีพ (-.797) และเมื่อทําการ
ทดสอบคาเฉล่ียคุณภาพผลการประเมนิหลักสูตรรายคูพบวา มคีาเฉล่ียที่แตกตางกันจํานวน 1 คู ดัง
ตารางภาคผนวก ง.3) ตวัแปรระดับชั้นเรียนของหลกัสตูร (กลุมงานวิจยัทีเ่กี่ยวกบัการประเมนิ
หลักสูตรระดับปริญญา (.911) มีคาเฉล่ียผลการประเมินหลักสูตรสูงกวากลุมงานวิจัยที่เกีย่วกับการ
ประเมินหลักสูตรระดบัอาชวีศึกษา (-.436) และระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน (-1.822) และเมื่อทําการ
ทดสอบคาเฉล่ียคุณภาพผลการประเมนิหลักสูตรรายคูพบวา มคีาเฉล่ียที่แตกตางกันจํานวน 1 คู ดัง
ตารางภาคผนวก ง.3))  
 ตวัแปรสิ่งท่ีมุงประเมินในหลักสตูร (กลุมงานวิจยัที่เกี่ยวกับการประเมนิหลักสูตรที่มุง
ประเมินทั้งระบบหลักสูตร (.442) มคีาเฉล่ียคณุภาพผลการประเมนิหลักสูตรสูงกวากลุมงานวิจัยที่
เกี่ยวกบัการประเมนิหลักสูตรทีมุ่งประเมนิสัมฤทธผิลของหลักสูตร (-.181) และมุงประเมินการใช
หลักสูตร (-2.568) และเมื่อทาํการทดสอบคาเฉล่ียคณุภาพผลการประเมนิหลักสูตรรายคูพบวา มี
คาเฉล่ียที่แตกตางกนัจํานวน 1 คู ดังตารางภาคผนวก ง.3) ตวัแปรจาํนวนแหลงขอมลูท่ีใชในการ
ประเมินหลักสูตร (กลุมงานวิจยัทีเ่กี่ยวกบัการประเมนิหลักสูตรทีใ่ชแหลงขอมูลในการประเมิน
หลักสูตรมากกวาหรือเทากบั 4 แหลง (.961) มคีาเฉล่ียคุณภาพผลการประเมนิหลักสูตรสูงกวากลุม
งานวิจัยที่เกีย่วกับการประเมนิหลักสูตรที่ใชแหลงขอมูลการประเมินนอยกวา 4 แหลง (-1.168)) ตัว
แปรอัตราการตอบกลับของแหลงขอมูล (กลุมงานวิจยัที่เกี่ยวกับการประเมนิหลักสูตรที่มีอัตราการ
ตอบกลับของแหลงขอมูลนอยกวารอยละ 90 (1.235) มคีาเฉล่ียคณุภาพผลการประเมนิหลักสูตรสูง
กวากลุมงานวิจยัทีเ่กี่ยวกบัการประเมนิหลักสูตรทีม่อัีตราการตอบกลับของแหลงขอมลูมากกวาหรือ
เทากับรอยละ 90 (-.641)) และตัวแปรจาํนวนเคร่ืองมือท่ีใชในการประเมนิหลกัสตูร (กลุม
งานวิจัยที่เกีย่วกับการประเมนิหลักสูตรที่ใชเคร่ืองมอืในการประเมนิหลักสูตรมากกวาหรือเทากับ 4 
ฉบับ (.739) มคีาเฉล่ียคณุภาพผลการประเมนิหลักสูตรสูงกวากลุมงานวิจัยทีเ่กีย่วกับการประเมนิ
หลักสูตรทีใ่ชเคร่ืองมอืในการประเมินนอยกวา 4 ฉบับ (-1.245))  
 นอกจากนี้ในการทดสอบความแปรปรวนของคาระดับคุณภาพผลการประเมินหลักสูตร ผูวิจัย
ไดทดสอบขอตกลงเบื้องตนในเร่ืองของความเปนเอกพนัธของความแปรปรวนพบวา กลุมตวัแปรปรับ
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สวนใหญมคีวามแปรปรวนเทากัน ยกเวนตัวแปรปทีท่ํางานวิจัยที่เกีย่วกับการประเมนิหลักสูตรเสร็จ ตัว
แปรชวงเวลาในการประเมนิหลักสูตร ตัวแปรจํานวนแหลงขอมลูที่ใชในการประเมนิ ตัวแปรอัตราการ
ตอบกลับของแหลงขอมลู และตัวแปรจํานวนเคร่ืองมอืที่ใชในการประเมนิหลักสูตร โดยมรีายละเอียด
ดังตารางภาคผนวก ง.2 
 

ตารางภาคผนวก ง.2 ผลการวิเคราะหความแตกตางของคุณภาพผลการประเมินหลักสูตรจําแนกตามตัวแปรปรับ 
 

คุณภาพผลการประเมิน
หลักสูตร 

Test of 
Homogeneity var. 

Anova ตัวแปร
ปรับ คาตัวแปร 

n Mean SD. F p F p 
สถาบันที่ มหาวิทยาลัยด้ังเดิม 133 -1.741 7.348 1.215 .271 17.868** .000 
ผลิต มหาวิทยาลัยใหม 133 1.742 6.028     
เพศผู ชาย 83 -2.413 7.110 .509 .676 8.288** .000 
ประเมิน หญิง 149 1.702 6.571     
 ไมระบุ 17 .189 6.731     
 คณะผูประเมิน (ชายและหญิง) 17 -3.324 4.790     
ประเภท ปริญญานิพนธปริญญาโท 206 -.267 6.772 1.086 .339 2.209 .112 
งาน ปริญญานิพนธปริญญาเอก 5 -4.233 5.386     
ประเมิน รายงานการวิจัย 55 1.388 7.456     
ปที่ทํางาน 2513-2517 5 -2.142 4.249 2.390* .029 5.981** .000 
ประเมิน 2518-2522 6 -.977 3.464     
หลักสูตร 2523-2527 18 -5.925 9.246     
เสร็จ 2528-2532 30 -2.599 7.358     
 2533-2537 46 -.773 4.857     
 2538-2542 69 -.131 5.904     
 2543-2548 92 2.673 7.104     
สาขาวิชา กลุมหลักสูตรและการสอน 81 -1.244 7.274 1.691 .152 1.538 .192 
ที่ผลิตงาน กลุมสนับสนุนการสอน 49 .925 6.877     
ประเมิน กลุมวิชาชีพ 39 .191 4.403     
หลักสูตร กลุมนโยบาย/การบริหาร 40 -.719 7.565     
 กลุมอื่นๆ เชน รายงานการวิจัย 57 1.349 7.277     
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ตารางภาคผนวก ง.2 (ตอ) 
 

คุณภาพผลการประเมิน
หลักสูตร 

Test of 
Homogeneity var. 

Anova ตัวแปรปรับ คาตัวแปร 
n Mean SD. F p F p 

หนวยงาน ส.คกก.การอุดมศึกษา (สกอ.) 118 .318 6.870 1.096 .363 1.028 .402 
ตนสังกัด ส.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) 43 -1.265 8.224     
ผูประเมิน หนวยงานอื่นที่ไมใช ก.ศึกษาธิการ 27 1.176 4.683     
หลักสูตร ส.คกก.การอาชีวศึกษา (สอศ) 16 -2.099 6.728     
 ส.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 21 1.588 6.471     
 อื่นๆ เชน เอกชน 41 -.355 7.131     
สถาบัน ส.คกก.การอุดมศึกษา (สกอ.) 142 .758 6.891 1.517 .198 1.841 .121 
เจาของ ส.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) 8 -.005 11.612     
หลักสูตรที่ หนวยงานอื่นที่ไมใช ก.ศึกษาธิการ 33 .916 4.923     
ประเมิน ส.คกก.การอาชีวศึกษา (สอศ) 27 -1.125 6.049     
 ส.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 56 -1.917 7.402     
จน.หนา มากกวา/เทากับ 186 หนา 118 -.070 6.971 .474 .492 .022 .882 
ทั้งหมด นอยกวา 186 หนา 148 .057 6.922     
จน.หนา มากกวา/เทากับ 121 หนา 117 -.642 6.777 1.171 .280 1.800 .181 
ไมรวม
ภาคผนวก 

นอยกวา 121 หนา 149 .505 7.031     

เนื้อหาที ่ กลุมหลักสูตรและการสอน 88 1.439 6.865 1.006 .367 3.289* .039 
ประเมิน กลุมสนับสนุนการสอน 6 1.782 4.242     
 กลุมวิชาชีพ 172 -.797 6.937     
ระดับช้ัน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 64 -1.822 7.886 .879 .417 3.699* .026 
เรียนที่ ระดับอาชีวศึกษา 50 -.436 5.730     
ประเมิน ระดับปริญญา 152 .911 6.738     
จํานวน ยังไมเคยมีการประเมิน 171 .554 6.115 2.951 .054 2.201 .113 
คร้ังที่ 1 คร้ังหรือมากกวา 8 1.684 4.410     
ประเมิน ไมมีการรายงาน 87 -1.243 8.371     
การประเมิน ไมมี 243 .156 7.126 3.766 .053 1.418 .235 
ความตองการ
จําเปน 

มี 23 -1.643 4.116     
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ตารางภาคผนวก ง.2 (ตอ) 
 

คุณภาพผลการประเมิน
หลักสูตร 

Test of 
Homogeneity var. 

Anova ตัวแปรปรับ คาตัวแปร 
n Mean SD. F p F p 

การกําหนด ไมมี 162 .065 7.411 1.184 .278 .036 .850 
คําถามการ
ประเมิน 

มี 104 -.100 6.142     

ระดับของการ ประเมินเปนรายวิชา 58 -2.190 7.552 .197 .658 7.594** .006 
ประเมิน ประเมินทั้งหลักสูตร 208 .611 6.639     
บทบาทของ เพื่อการสรุปรวม 250 .032 6.903 .041 .840 .087 .768 
การประเมิน เพื่อความกาวหนา 16 -.497 7.572     
แนวคิดการ แนวคิดยึดจุดมุงหมายหลักสูตร 22 -1.061 7.274 .931 .426 4.819** .003 
ประเมิน แนวคิดยึดเกณฑ/มาตรฐาน 4 .743 5.162     
หลักสูตร แนวคิดยึดการตัดสินใจ 175 1.078 6.450     
 แนวคิดผสมผสาน 65 -2.587 7.535     
ส่ิงที่มุง ประเมินการใชหลักสูตร 38 -2.568 8.901 2.832 .061 3.113* .046 
ประเมิน ประเมินสัมฤทธิผลของ ลส. 5 -.181 5.920     
ในหลักสูตร ประเมินระบบหลักสูตร 223 .442 6.495     
ชวงเวลาใน ระหวางการนําหลักสูตรไปใช 33 -2.844 8.716 4.071* .045 7.063** .008 
การประเมิน  หลังการใชหลักสูตร 232 .493 6.432     
การกําหนด ไมมีการกําหนดตัวบงช้ี 199 -.276 7.290 3.549 .061 1.256 .263 
ตัวบงช้ีการ
ประเมิน 

มีการกําหนดตัวบงช้ี 67 .821 5.705     

จํานวนแหลง มากกวาหรือเทากับ 4 แหลง 146 .961 5.594 7.908** .005 6.340* .012 
ขอมูลที่ใช นอยกวา 4 แหลง 120 -1.168 8.145     
อัตราการตอบ มากกวาหรือเทากับรอยละ 90 175 -.641 7.514 5.390* .021 4.445* .036 
กลับ นอยกวารอยละ 90 91 1.235 5.472     
จํานวนเคร่ือง มากกวาหรือเทากับ 4 ฉบับ 167 .739 5.610 13.598** .000 5.174* .024 
มือที่ใช นอยกวา 4 ฉบับ 99 -1.245 8.608     
หมายเหตุ * p < .05 ** p< .01 
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ตารางภาคผนวก ง.3 ผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียคุณภาพผลการประเมินหลักสูตรรายคู 
 

ตัวแปรปรับ คูที่แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สถาบันที่ผลิตงานประเมิน มหาวิทยาลัยใหม > มหาวิทยาลัยด้ังเดิม (.000) 
เพศผูประเมิน หญิง > ชาย (.000), คณะนักประเมิน (ชายและหญิง) (.036)  
ปที่ทํางานวิจัยที่เก่ียวกับการประเมิน
หลักสูตรเสร็จ 

ป 2543-2548 > ป 2523-2527 (.000),ป 2528-2532 (.027) 

เนื้อหาที่ประเมิน กลุมหลักสูตรและการสอน > กลุมวิชาชีพ (.048) 
ระดับช้ันเรียนที่ประเมิน ระดับปริญญา > ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (.029) 
ระดับการประเมิน ประเมินทั้งหลักสูตร > ประเมินรายวิชา (.006) 
แนวคิดการประเมิน แนวคิดยึดการตัดสินใจ > แนวคิดผสมผสาน (.004) 
ส่ิงที่มุงประเมินในหลักสูตร ประเมินระบบหลักสูตร > ประเมินการใชหลักสูตร (.046) 
ชวงเวลาในการประเมินหลักสูตร หลังการใชหลักสูตร > ระหวางการนําหลักสูตรไปใช (.008) 
จํานวนแหลงขอมูลที่ใช มากกวาหรือเทากับ 4 แหลง > นอยกวา 4 แหลง (.012) 
อัตราการตอบกลับของแหลงขอมูล นอยกวารอยละ 90 >มากกวาหรือเทากับรอยละ 90 (.036) 
จํานวนเคร่ืองมือที่ใช มากกวาหรือเทากับ 4 แหลง > นอยกวา 4 แหลง (.024) 
 

 
ตอนท่ี 2 การวิเคราะหเพื่ออธบิายความแปรปรวนของคาระดบัคุณภาพผลการประเมนิ
หลักสตูรจาํแนกตามตวัแปรปรับ 
 การวิเคราะหในตอนที่ 2 นีเ้ปนการวิเคราะหสหสัมพนัธและการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ
เพื่ออธิบายความแปรปรวนของคาระดบัคุณภาพผลการประเมนิหลักสูตร ทั้งนี้ผูวิจัยแบงการนําเสนอ
ผลการวิเคราะหออกเปน 2 ตอน กลาวคือ ตอนที่ 2.1 ผลการวิเคราะหความสัมพนัธระหวางตัวแปร
ปรับกับคาระดบัคุณภาพผลการประเมนิหลักสูตร และตอนที่ 2.2 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคณู
ตัวแปรปรับทีใ่ชอธบิายคาระดับคณุภาพผลการประเมนิหลักสูตร โดยมรีายละเอียดในแตละตอนดงันี ้
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ตอนท่ี 2.1 ผลการวเิคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรปรับกับคาระดบัคุณภาพผลการ
ประเมินหลักสูตร 
 ในการวิเคราะหความสัมพนัธระหวางตัวแปรปรับคุณลักษณะการประเมนิหลักสูตรกับตัวแปร
คุณภาพผลการประเมนิหลักสูตรนัน้เปนการวิเคราะหความสัมพนัธของตัวแปรทีเ่กี่ยวของจํานวน 15 
ตัวแปร ประกอบดวยตัวแปรตาม คือ คาระดับคุณภาพผลการประเมนิหลักสูตร ในสวนของตัวแปร
อิสระจํานวน 14 ตัวแปร สามารถจําแนกออกไดเปน 2 กลุม คือ กลุมแรกตัวแปรอสระทีเ่ปนตัวแปรดัม
ม ี (Dummy Variable) จํานวน 9 ตัวแปร ไดแก ตัวแปรสถาบันที่ผลิตงานประเมนิจากมหาวิทยาลัย
ดั้งเดิม ตัวแปรงานประเมนิระดับปริญญาโท ตัวแปรสาขาทีผ่ลิตงานประเมินที่เกีย่วกับการศึกษา ตัว
แปรระดับของการประเมนิทั้งหลักสูตร ตัวแปรบทบาทการประเมินแบบสรุปรวม ตัวแปรแนวคดิการ
ประเมนิเนนการตัดสินใจ ตัวแปรส่ิงที่มุงประเมนิระบบหลักสูตร ตัวแปรระยะเวลาในการประเมนิหลัง
การใชหลักสูตร และตัวแปรการกําหนดตัวบงชีใ้นการประเมนิหลักสูตร และกลุมที่สองซึ่งเปนตัวแปร
ตอเนื่องจํานวน 5 ตัวแปร ไดแก ตัวแปรปทีท่ํางานประเมนิเสร็จ ตัวแปรจํานวนแหลงขอมลูทีใ่ชในการ
ประเมินหลักสูตร ตัวแปรอัตราการตอบกลับของแหลงขอมูล ตัวแปรจํานวนเคร่ืองมือที่ใชในการ
ประเมินหลักสูตร และตัวแปรคณุภาพการประเมินอภิมาน  
 ผลการวิเคราะหความสัมพนัธระหวางตัวแปรปรับกับตัวแปรคุณภาพผลการประเมนิหลักสูตร
โดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธแบบเพยีรสันโพรดัคโมเมนต (Pearson Product Moment Correlation) 
พบวา ในภาพรวมอิสระมีความสัมพันธกับคาระดับคณุภาพผลการประเมนิหลักสูตรคอนขางต่ํา โดยมี
พิสัยของคาความสัมพันธระหวาง -.252 ถึง .331 ทั้งนี้พบวาตัวแปรปรับที่มคีวามสัมพนัธกบัคาระดับ
คุณภาพผลการประเมนิหลักสูตรอยางมนียัสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 มีจํานวน 6 ตัวแปร ไดแก ตัว
แปรสถาบันที่ผลิตงานประเมินจากมหาวิทยาลัยดัง้เดิม (-.252) ตัวแปรปทีท่ํางานประเมนิเสร็จ (.331) 
ตัวแปรระดับของการประเมินทั้งหลักสูตร (.167) ตัวแปรแนวคิดการประเมินเนนการตัดสินใจ (.216) 
ตัวแปรระยะเวลาในการประเมนิหลังการใชหลักสูตร (.186) และตัวแปรจํานวนเคร่ืองมือที่ใชในการ
ประเมินหลักสูตร (.188) สําหรับตัวแปรที่มคีวามสัมพนัธกับคาระดับคณุภาพผลการประเมนิหลักสูตร
อยางมนีัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 มีจํานวน 2 ตัวแปร ไดแก ตัวแปรสาขาที่ผลิตงานประเมินที่
เกี่ยวกบัการศึกษา (.152) และตัวแปรส่ิงที่มุงประเมนิระบบหลักสูตร (.145) รายละเอียดดังตาราง 
ภาคผนวก ง.4 



 1 

 
ตารางภาคผนวก ง.4 เมทริกซสหสัมพันธของตัวแปรคุณลักษณะงานประเมินหลักสูตรกับคาระดับคุณภาพการประเมินหลักสูตร (N=266) 
 

ตัวแปรคุณลักษณะงานประเมิน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1.มหาวิทยาลัยดั้งเดิม 1.000               
2.ปท่ีทํางานประเมินเสร็จ -.385** 1.000              
3.งานประเมินระดับ ป.โท .198** -.072 1.000             
4.สาขาผลิต “การศึกษา” .110 -.124* .606** 1.000            
5.ระดับประเมิน “ท้ัง ลส.” -.200** .423** -.198** .407** 1.000           
6.บทบาทประเมิน “สรุปรวม” -.095 .212** -.099 .100 .173** 1.000          
7.แนวคิด “ตัดสินใจ” -.151* .432** .255** .192** .348** .151* 1.000         
8.มุงประเมิน “ระบบ ลส.” -.235** .303** -.042 .239** .386** .490** .372** 1.000        
9.เวลาประเมิน “หลังใช ลส.” -.158* .231** -.045 .215** .316** .566** .294** .841** 1.000       
10.กําหนดตัวบงช้ี -.078 .204** .230** -.058 .181** .038 .272** .067 .067 1.000      
11.จํานวนแหลงขอมูล .048 .218** .098 .079 .345** .106 .353** .285** .244** .337** 1.000     
12.อัตราการตอบกลับ -.013 -.114 .213** -.146* -.128* -.157* .081 -.095 -.120 .119 .060 1.000    
13.จํานวนเครื่องมือ -.050 .335** .138* .235** .459** .195** .477** .372** .347** .228** .646** .009 1.000   
14.คะแนนการประเมิน” .129 .182** .274** -.070 .058 -.023 .288** -.029 -.008 .336** .449** .130* .342** 1.000  
15.คุณภาพผลการประเมิน ลส. -.252** .331** -.072 .152* .167** .018 .216** .145* .186** .069 .090 -.072 .188** .048 1.000 

Mean .500 38.045 .774 .571 .782 .940 .658 .838 .872 .252 4.293 90.927 3.602 45.391 .0005 
S.D. .501 7.691 .419 .496 .414 .238 .475 .369 .335 .435 2.355 11.550 1.509 5.410 6.931 

**p < .01, * p < .05 
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ตอนท่ี 2.2 ผลการวเิคราะหการถดถอยพหุคูณตัวแปรปรับท่ีใชอธบิายคาระดบัคุณภาพผล
การประเมินหลักสูตร 
 ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหการถดถอยพหุคณูเพื่อศึกษาวาตัวแปรปรับตัวใดที่สามารถอธบิาย
คาคุณภาพผลการประเมนิหลักสูตรได ทั้งนี้ผูวิจัยคัดเลือกตัวแปรปรับมาทาํการวิเคราะหจํานวน 14 ตัว
แปร ทั้งนี้ในการวิเคราะหนั้นผูวิจัยแบงตัวแปรปรับออกเปนกลุมยอยจํานวน 3 ชุด และใชวิธีการ Enter 
ใสตัวแปรเขาไปในสมการถดถอยทีละชุด โดยตัวแปรชุดที่ 1 ประกอบดวย กลุมลักษณะงานวิจัยที่
เกี่ยวกบัการประเมนิหลักสูตร ประกอบดวย 4 ตัวแปร ไดแก สถาบนัที่ผลิตงานประเมนิจาก
มหาวิทยาลัยดัง้เดิม ปที่ทํางานวิจัยที่เกี่ยวกับการประเมนิหลักสูตรเสร็จ งานประเมนิระดับปริญญาโท 
และสาขาที่ผลิตงานประเมินทีเ่กีย่วกับการศกึษา ตัวแปรชุดที่ 2 ประกอบดวย ตัวแปรชดุที่ 1 และตัว
แปรกลุมวิธกีารประเมนิหลักสูตร ประกอบดวย 9 ตัวแปร ไดแก ระดับของการประเมินทัง้หลักสูตร 
บทบาทการประเมนิแบบสรุปรวม แนวคิดการประเมนิเนนการตัดสินใจ ส่ิงที่มุงประเมนิระบบหลักสูตร 
ระยะเวลาในการประเมนิหลังการใชหลักสูตร การกําหนดตัวบงชี้ในการประเมนิหลักสูตร จํานวน
แหลงขอมลูที่ใชในการประเมนิหลักสูตร รอยละของการตอบกลับของแหลงขอมลู และจํานวน
เคร่ืองมอืที่ใชในการประเมนิหลักสูตร ตัวแปรชดุที่ 3 ประกอบดวย ตัวแปรชุดที่ 1 ชุดที่ 2 และตัวแปร
กลุมคุณภาพการประเมิน ประกอบดวยตัวแปรเพียงตัวเดียวคือ คุณภาพการประเมนิอภิมานตาม
เกณฑของ Stufflebeam  
 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตัวแปรปรับทีใ่ชอธบิายคาคุณภาพผลการประเมนิหลักสูตร
พบวา ชุดของตัวแปรกลุมลักษณะงานวิจัยที่เกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร (โมเดลที่ 1) สามารถ
ทํานายคาคณุภาพผลการประเมนิหลักสูตรไดรอยละ 13.0 โดยมสัีมประสิทธิ์สหสัมพนัธพหคุณู
เทากับ .361 ตัวแปรในโมเดลที่มคีาสัมประสิทธิก์ารถดถอยตอคาคุณภาพผลการประเมนิหลักสูตร
อยางมนีัยสําคัญ คือ ตัวแปรสถาบันที่ผลิตงานประเมินจากมหาวิทยาลัยดั้งเดมิและตวัแปรปทีท่ํางาน
วิจัยทีเ่กี่ยวกับการประเมนิหลักสูตรเสร็จ และพบวาชุดของตัวแปรทํานายในโมเดลที่ 1 สามารถรวมกัน
ทํานายคาคณุภาพผลการประเมนิหลักสูตรไดอยางมนีัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01  
 เมื่อพจิารณาถึงผลการวิเคราะหการถดถอยพหคุูณตัวแปรปรับที่ใชอธบิายคาคณุภาพผลการ
ประเมินหลักสูตรพบวา ชุดของตัวแปรกลุมลักษณะงานวิจัยที่เกีย่วกับการประเมนิหลักสูตรและกลุม
วิธีการประเมินหลักสูตร (โมเดลที ่ 2) สามารถทํานายคาคุณภาพผลการประเมนิหลักสูตรไดรอยละ 
18.3 โดยมสัีมประสิทธิ์สหสัมพนัธพหคุูณเทากบั .428 ตัวแปรในโมเดลที่มีคาสัมประสิทธิ์การถดถอย
ตอคาคุณภาพผลการประเมนิหลักสูตรอยางมนียัสําคัญ คือ ตัวแปรสถาบนัที่ผลิตงานประเมนิจาก
มหาวิทยาลัยดัง้เดิม ตัวแปรปที่ทํางานวิจัยที่เกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรเสร็จ ตัวแปรบทบาทการ
ประเมนิแบบสรุปรวม และตัวแปรระยะเวลาในการประเมนิหลังการใชหลักสูตร และพบวาชุดของตัว
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แปรทํานายในโมเดลที ่ 2 สามารถรวมกันทํานายคาคุณภาพผลการประเมนิหลักสูตรไดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01  
 นอกจากนี้ผลการวิเคราะหการถดถอยพหคุูณตัวแปรปรับที่ใชอธบิายคาคุณภาพผลการ
ประเมินหลักสูตรพบวา ชุดของตัวแปรกลุมลักษณะงานวิจัยที่เกีย่วกับการประเมนิหลักสูตร กลุม
วิธีการประเมินหลักสูตร และกลุมคณุภาพการประเมนิ (โมเดลที ่3) สามารถทํานายคาคณุภาพผลการ
ประเมินหลักสูตรไดรอยละ 18.3 โดยมสัีมประสิทธิ์สหสัมพนัธพหคุณูเทากับ .428 ตัวแปรในโมเดลที่มี
คาสัมประสิทธิ์การถดถอยตอคาคณุภาพผลการประเมนิหลักสูตรอยางมนีัยสําคญั คือ ตัวแปรสถาบนั
ที่ผลิตงานประเมินจากมหาวิทยาลัยดัง้เดิม ตัวแปรปทีท่าํงานวิจัยทีเ่กีย่วกับการประเมนิหลักสูตรเสร็จ 
ตัวแปรบทบาทการประเมนิแบบสรุปรวม และตัวแปรระยะเวลาในการประเมนิหลังการใชหลักสูตร และ
พบวาชุดของตัวแปรทํานายในโมเดลที่ 3 สามารถรวมกนัทํานายคาคณุภาพผลการประเมนิหลักสูตรได
อยางมีนยัสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 รายละเอียดปรากฏดังตารางภาคผนวก ง.5 
ตารางภาคผนวก ง.5 คาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัยที่เก่ียวกับการประเมินหลักสูตรที่ใช
อธิบายคาระดับคุณภาพผลการประเมินหลักสูตร 

โมเดล 1 โมเดล 2 โมเดล 3 ตัวแปร r 
b S.E. β b S.E. β b S.E. β 

คาคงท่ี  -7.898 2.498  -2.991 4.694  -3.019 5.661  
มหาวิทยาลัยดั้งเดิม -.252 -1.985* .882 -.143 -2.105* .907 -.152 -2.106* .918 -.152 
ปท่ีทํางานประเมินเสร็จ .331 .244** .057 .270 .210** .065 .233 .210** .067 .233 
งานประเมินระดับ ป.โท -.072 .105 1.221 .006 -.832 1.312 -.050 -.832 1.314 -.050 
สาขาผลิต “การศึกษา” -.095 -.720 1.052 -.050 -.520 1.092 -.036 -.521 1.108 -.036 
ระดับประเมิน “ท้ัง ลส.” .167    -.889 1.244 -.053 -.888 1.250 -.053 
บทบาทประเมิน “สรุปรวม” .018    -4.754* 2.060 -.163 -4.754* 2.064 -.163 
แนวคิด “ตัดสินใจ” .216    1.412 1.090 .097 1.411 1.100 .097 
มุงประเมิน “ระบบ ลส.” .145    -4.048 2.118 -.215 -4.045 2.140 -.215 
เวลาประเมิน “หลังใช ลส.” .186    6.813** 2.332 .329 6.812** 2.338 .329 
กําหนดตัวบงช้ีการประเมิน .069    .024 1.027 .001 .022 1.041 .001 
จํานวนแหลงขอมูลท่ีใช .090    -.082 .234 -.028 -.083 .244 -.028 
อัตราการตอบกลับ -.072    -.030 .036 -.050 -.030 .036 -.050 
จํานวนเครื่องมือท่ีใช .188    .491 .390 .107 .491 .392 .107 
คะแนนการประเมิน” .048       .001 .091 .001 

R .361 .28 .402 
R2 .130 .183 .162 

Adjusted R2 .117 .141 .115 
F 9.751** 4.341** 3.465** 
p .000 .000 .000 

**p < .01, * p < .05, N=266 
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 อนึ่งผูวิจัยทําการตรวจสอบภาวะรวมเสนตรงพหุ (Multicollinearity) ของตัวแปรปรับในการ
วิเคราะหการถดถอยพหุคูณ โดยพจิารณาคา Tolerance และคา VIF (Variance Inflation Coefficient) 
พบวา ไมมีตัวแปรใดที่มีคา VIF เกิน 10 หรือมีคา Tolerance ต่ํากวา .10 จึงสามารถสรุปไดวา ตัวแปร
ไมมีปญหาเร่ืองภาวะรวมเสนตรงพห ุ (Multicollinearity) และสามารถใชในการวิเคราะหการถดถอย
พหคุูณได รายละเอียดปรากฏดังตารางภาคผนวก ง.6 
 

ตารางภาคผนวก ง.6 การตรวจสอบภาวะรวมเสนตรงพห ุ(Multicollinearity) ในการวิเคราะหการถดถอยrพหุคูณ 
 

โมเดล 1 โมเดล 2 โมเดล 3 ตัวแปร 
Tolerance VIF Tolerance VIF Tolerance VIF 

มหาวิทยาลัยด้ังเดิม .820 1.219 .755 1.325 .739 1.354 
ปที่ทํางานประเมินเสร็จ .841 1.190 .615 1.626 .597 1.674 
งานประเมินระดับ ป.โท .612 1.633 .516 1.937 .516 1.937 
สาขาผลิต “การศึกษา” .625 1.601 .564 1.773 .550 1.817 
ระดับประเมิน “ทั้ง ลส.”   .588 1.701 .584 1.712 
บทบาทประเมิน “สรุปรวม”   .647 1.545 .647 1.546 
แนวคิด “ตัดสินใจ”   .580 1.725 .572 1.747 
มุงประเมิน “ระบบ ลส.”   .255 3.919 .251 3.985 
เวลาประเมิน “หลังใช ลส.”   .256 3.908 .256 3.912 
กําหนดตัวบงช้ีการประเมิน   .780 1.282 .764 1.310 
จํานวนแหลงขอมูล   .513 1.950 .475 2.104 
อัตราการตอบกลับ   .888 1.126 .886 1.129 
จํานวนเคร่ืองมือ   .449 2.225 .448 2.234 
คะแนนการประเมิน”     .639 1.565 
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ภาคผนวก จ 
ผลการวเิคราะหขอมูลดวยโปรแกรม HLM 

 
 Program:                       HLM 6 Hierarchical Linear and Nonlinear Modeling 
 Authors:                       Stephen Raudenbush, Tony Bryk, & Richard Congdon 
 Publisher:                     Scientific Software International, Inc. (c) 2000 
                                                      techsupport@ssicentral.com 
                                                              www.ssicentral.com 
 ------------------------------------------------------------------------------- 
 Module:      HLM2S.EXE (6.00.24282.2) 
 Date:        15 March 2007, Thursday 
 Time:        14: 0:47 
 ------------------------------------------------------------------------------- 
 
SPECIFICATIONS FOR THIS HLM2 RUN 
 
  Problem Title: no title 
 
  The data source for this run  = test150307 
  The command file for this run = whlmtemp.hlm 
  Output file name              = C:\Documents and Settings\acer\Desktop\hlm2.txt 
  The maximum number of level-1 units = 266 
  The maximum number of level-2 units = 4 
  The maximum number of iterations = 100 
  Method of estimation: restricted maximum likelihood 
 
 Weighting Specification 
 ----------------------- 
                         Weight 
                         Variable 
            Weighting?   Name        Normalized? 
 Level 1        no        
 Level 2        no        
 Precision      no        
 
  The outcome variable is    QUALI     
 
  The model specified for the fixed effects was: 
 ---------------------------------------------------- 
 

mailto:techsupport@ssicentral.com
http://www.ssicentral.com
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   Level-1                  Level-2 
   Coefficients             Predictors 
 ----------------------   --------------- 
         INTRCPT1, B0      INTRCPT2, G00    
 
The model specified for the covariance components was: 
 --------------------------------------------------------- 
 
         Sigma squared (constant across level-2 units) 
 
         Tau dimensions 
               INTRCPT1 
 
Summary of the model specified (in equation format) 
 --------------------------------------------------- 
 
Level-1 Model 
 
 Y = B0 + R 
 
Level-2 Model 
 B0 = G00 + U0 
 
Iterations stopped due to small change in likelihood function 
******* ITERATION 11 ******* 
 
 Sigma_squared =     45.90065 
 
 Tau 
 INTRCPT1,B0      2.88162  
 
Tau (as correlations) 
 INTRCPT1,B0  1.000 
 
 ---------------------------------------------------- 
  Random level-1 coefficient   Reliability estimate 
 ---------------------------------------------------- 
  INTRCPT1, B0                        0.625 
 ---------------------------------------------------- 
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The value of the likelihood function at iteration 11 = -8.865512E+002 
The outcome variable is    QUALI 
 
 Final estimation of fixed effects: 
 ---------------------------------------------------------------------------- 
                                       Standard             Approx. 
    Fixed Effect         Coefficient   Error      T-ratio   d.f.     P-value 
 ---------------------------------------------------------------------------- 
 For       INTRCPT1, B0 
    INTRCPT2, G00          -0.622450   1.073445    -0.580         3    0.602 
 ---------------------------------------------------------------------------- 
 
 The outcome variable is    QUALI 
 
 Final estimation of fixed effects 
 (with robust standard errors) 
 ---------------------------------------------------------------------------- 
                                       Standard             Approx. 
    Fixed Effect         Coefficient   Error      T-ratio   d.f.     P-value 
 ---------------------------------------------------------------------------- 
 For       INTRCPT1, B0 
    INTRCPT2, G00          -0.622450   0.899683    -0.692         3    0.538 
 ---------------------------------------------------------------------------- 
 
The robust standard errors are appropriate for datasets having a moderate to 
large number of level 2 units.  These data do not meet this criterion. 
 
Final estimation of variance components: 
 ----------------------------------------------------------------------------- 
 Random Effect           Standard      Variance     df    Chi-square  P-value 
                         Deviation     Component 
 ----------------------------------------------------------------------------- 
 INTRCPT1,       U0        1.69753       2.88162     3      16.75047    0.001 
  level-1,       R         6.77500      45.90065 
 ----------------------------------------------------------------------------- 
 
Statistics for current covariance components model 
 -------------------------------------------------- 
 Deviance                       = 1773.102381 
 Number of estimated parameters = 2 
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 Program:                       HLM 6 Hierarchical Linear and Nonlinear Modeling 
 Authors:                       Stephen Raudenbush, Tony Bryk, & Richard Congdon 
 Publisher:                     Scientific Software International, Inc. (c) 2000 
                                                      techsupport@ssicentral.com 
                                                              www.ssicentral.com 
 ------------------------------------------------------------------------------- 
 Module:      HLM2S.EXE (6.00.24282.2) 
 Date:        15 March 2007, Thursday 
 Time:        14: 3: 3 
 ------------------------------------------------------------------------------- 
 
SPECIFICATIONS FOR THIS HLM2 RUN 
 
  Problem Title: no title 
 
  The data source for this run  = test150307 
  The command file for this run = whlmtemp.hlm 
  Output file name              = C:\Documents and Settings\acer\Desktop\hlm2.txt 
  The maximum number of level-1 units = 266 
  The maximum number of level-2 units = 4 
  The maximum number of iterations = 100 
  Method of estimation: restricted maximum likelihood 
 
 Weighting Specification 
 ----------------------- 
                         Weight 
                         Variable 
            Weighting?   Name        Normalized? 
 Level 1        no        
 Level 2        no        
 Precision      no        
 
  The outcome variable is    QUALI     
 
  The model specified for the fixed effects was: 
 ---------------------------------------------------- 
 
   Level-1                  Level-2 
   Coefficients             Predictors 
 ----------------------   --------------- 

mailto:techsupport@ssicentral.com
http://www.ssicentral.com


 286 
 

         INTRCPT1, B0      INTRCPT2, G00    
#% OLD_UNIV slope, B1      INTRCPT2, G10    
#% SUMMATIV slope, B2      INTRCPT2, G20    
#%    AFTER slope, B3      INTRCPT2, G30    
 
'#' - The residual parameter variance for this level-1 coefficient has been set 
      to zero. 
'%' - This level-1 predictor has been centered around its grand mean. 
 
 The model specified for the covariance components was: 
 --------------------------------------------------------- 
 
         Sigma squared (constant across level-2 units) 
 
         Tau dimensions 
               INTRCPT1 
 
Summary of the model specified (in equation format) 
 --------------------------------------------------- 
Level-1 Model 
 
 Y = B0 + B1*(OLD_UNIV) + B2*(SUMMATIV) + B3*(AFTER) + R 
 
Level-2 Model 
 B0 = G00 + U0 
 B1 = G10  
 B2 = G20  
 B3 = G30  
Iterations stopped due to small change in likelihood function 
******* ITERATION 15 ******* 
 
 Sigma_squared =     42.92383 
 
 Tau 
 INTRCPT1,B0      1.54896  
 
Tau (as correlations) 
 INTRCPT1,B0  1.000 
 
 ---------------------------------------------------- 
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  Random level-1 coefficient   Reliability estimate 
 ---------------------------------------------------- 
  INTRCPT1, B0                        0.533 
 ---------------------------------------------------- 
 
The value of the likelihood function at iteration 15 = -8.731458E+002 
 
The outcome variable is    QUALI 
 
 Final estimation of fixed effects: 
 ---------------------------------------------------------------------------- 
                                       Standard             Approx. 
    Fixed Effect         Coefficient   Error      T-ratio   d.f.     P-value 
 ---------------------------------------------------------------------------- 
 For       INTRCPT1, B0 
    INTRCPT2, G00          -0.340070   0.854354    -0.398         3    0.717 
 For OLD_UNIV slope, B1 
    INTRCPT2, G10          -3.021256   0.817676    -3.695       262    0.000 
 For SUMMATIV slope, B2 
    INTRCPT2, G20          -3.772985   2.050682    -1.840       262    0.066 
 For    AFTER slope, B3 
    INTRCPT2, G30           3.911864   1.507232     2.595       262    0.010 
 ---------------------------------------------------------------------------- 
 
The robust standard errors cannot be computed for this model. 
 
Final estimation of variance components: 
 ----------------------------------------------------------------------------- 
 Random Effect           Standard      Variance     df    Chi-square  P-value 
                         Deviation     Component 
 ----------------------------------------------------------------------------- 
 INTRCPT1,       U0        1.24457       1.54896     3       8.91854    0.030 
  level-1,       R         6.55163      42.92383 
 ----------------------------------------------------------------------------- 
 
Statistics for current covariance components model 
 -------------------------------------------------- 
 Deviance                       = 1746.291700 
 Number of estimated parameters = 2 
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 Program:                       HLM 6 Hierarchical Linear and Nonlinear Modeling 
 Authors:                       Stephen Raudenbush, Tony Bryk, & Richard Congdon 
 Publisher:                     Scientific Software International, Inc. (c) 2000 
                                                      techsupport@ssicentral.com 
                                                              www.ssicentral.com 
 ------------------------------------------------------------------------------- 
 Module:      HLM2S.EXE (6.00.24282.2) 
 Date:        15 March 2007, Thursday 
 Time:        15: 8:42 
 ------------------------------------------------------------------------------- 
 
SPECIFICATIONS FOR THIS HLM2 RUN 
 
  Problem Title: no title 
 
  The data source for this run  = test150307_02 
  The command file for this run = whlmtemp.hlm 
  Output file name              = C:\Documents and Settings\acer\Desktop\hlm2.txt 
  The maximum number of level-1 units = 266 
  The maximum number of level-2 units = 4 
  The maximum number of iterations = 100 
  Method of estimation: restricted maximum likelihood 
 
 Weighting Specification 
 ----------------------- 
                         Weight 
                         Variable 
            Weighting?   Name        Normalized? 
 Level 1        no        
 Level 2        no        
 Precision      no        
 
  The outcome variable is    QUALI     
 
  The model specified for the fixed effects was: 
 ---------------------------------------------------- 
 
   Level-1                  Level-2 
   Coefficients             Predictors 
 ----------------------   --------------- 

mailto:techsupport@ssicentral.com
http://www.ssicentral.com
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         INTRCPT1, B0      INTRCPT2, G00    
$                          MEAN_AFT, G01    
#% OLD_UNIV slope, B1      INTRCPT2, G10    
$                          MEAN_AFT, G11    
#% SUMMATIV slope, B2      INTRCPT2, G20    
$                          MEAN_AFT, G21    
#%    AFTER slope, B3      INTRCPT2, G30    
$                          MEAN_AFT, G31    
 
'#' - The residual parameter variance for this level-1 coefficient has been set 
      to zero. 
'%' - This level-1 predictor has been centered around its grand mean. 
'$' - This level-2 predictor has been centered around its grand mean. 
 
 The model specified for the covariance components was: 
 --------------------------------------------------------- 
 
         Sigma squared (constant across level-2 units) 
 
         Tau dimensions 
               INTRCPT1 
 
Summary of the model specified (in equation format) 
 --------------------------------------------------- 
 
Level-1 Model 
 
 Y = B0 + B1*(OLD_UNIV) + B2*(SUMMATIV) + B3*(AFTER) + R 
 
Level-2 Model 
 B0 = G00 + G01*(MEAN_AFT) + U0 
 B1 = G10 + G11*(MEAN_AFT)  
 B2 = G20 + G21*(MEAN_AFT)  
 B3 = G30 + G31*(MEAN_AFT)  
 
Iterations stopped due to small change in likelihood function 
******* ITERATION 11 ******* 
 
 Sigma_squared =     42.11208 
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 Tau 
 INTRCPT1,B0      0.51610  
 
Tau (as correlations) 
 INTRCPT1,B0  1.000 
 
 ---------------------------------------------------- 
  Random level-1 coefficient   Reliability estimate 
 ---------------------------------------------------- 
  INTRCPT1, B0                        0.346 
 ---------------------------------------------------- 
 
The value of the likelihood function at iteration 11 = -8.550602E+002 
The outcome variable is    QUALI 
 
 Final estimation of fixed effects: 
 ---------------------------------------------------------------------------- 
                                       Standard             Approx. 
    Fixed Effect         Coefficient   Error      T-ratio   d.f.     P-value 
 ---------------------------------------------------------------------------- 
 For       INTRCPT1, B0 
    INTRCPT2, G00          -0.107320   0.629742    -0.170         2    0.881 
    MEAN_AFT, G01           9.415284   5.652252     1.666         2    0.228 
 For OLD_UNIV slope, B1 
    INTRCPT2, G10          -3.409274   0.852554    -3.999       258    0.000 
    MEAN_AFT, G11          11.389851   8.089556     1.408       258    0.160 
 For SUMMATIV slope, B2 
    INTRCPT2, G20          -1.549861   2.256686    -0.687       258    0.493 
    MEAN_AFT, G21          49.246725  19.643826     2.507       258    0.013 
 For    AFTER slope, B3 
    INTRCPT2, G30           2.121827   1.737969     1.221       258    0.224 
    MEAN_AFT, G31         -18.795764  15.006715    -1.252       258    0.212 
 ---------------------------------------------------------------------------- 
 
The robust standard errors cannot be computed for this model. 
 
Final estimation of variance components: 
 ----------------------------------------------------------------------------- 
 Random Effect           Standard      Variance     df    Chi-square  P-value 
                         Deviation     Component 
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 ----------------------------------------------------------------------------- 
 INTRCPT1,       U0        0.71840       0.51610     2       1.97954    >.500 
  level-1,       R         6.48938      42.11208 
 ----------------------------------------------------------------------------- 
 
Statistics for current covariance components model 
 -------------------------------------------------- 
 Deviance                       = 1710.120470 
 Number of estimated parameters = 2 



 292 

ภาคผนวก ฉ  
ผลการวเิคราะหขอมูลดวยโปรแกรมลสิเรล (LISREL) 

 

                              DATE:  2/ 7/2007 
                                  TIME: 19:46 
 

                                L I S R E L  8.30 
                                       BY 
                         Karl G. J”reskog & Dag S”rbom 
 

                    This program is published exclusively by 
                    Scientific Software International, Inc. 
                       7383 N. Lincoln Avenue, Suite 100 
                        Lincolnwood, IL 60712, U.S.A.  
            Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-2140 
        Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-2000  
          Use of this program is subject to the terms specified in the 
                        Universal Copyright Convention. 
                          Website: www.ssicentral.com 
 

 The following lines were read from file C:\THESIS.LPJ: 
 

 PATH ANALYSIS FOR QUALI MODEL 
 DA NI=5 NO=266 MA=KM 
 LA 
 YEAR OLD_UNIV SUMMATIV AFTER QUALI 
 KM 
 1.000 
 -.385 1.000 
 .212 -.095 1.000 
 .231 -.158 .566 1.000 
 .331 -.252 .018 .186 1.000 
 ME 
 38.0450 .5000 .9400 .8720 .0005 
 SD 
 7.6910 .5010 .2380 .3350 6.9300 
 SE 
 5 3 4 1 2/ 

http://www.ssicentral.com
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 MO NX=2 NY=3 GA=FU,FI BE=FU,FI 
 FR GA(2,1) GA(1,1) GA(1,2) 
 FR BE(1,2) BE(3,2) BE(1,3) 
 PD 
 OU SE TV EF SS MI RS FS ND=3 
 

 PATH ANALYSIS FOR QUALI MODEL                                                   
 

                           Number of Input Variables  5 
                           Number of Y - Variables    3 
                           Number of X - Variables    2 
                           Number of ETA - Variables  3 
                           Number of KSI - Variables  2 
                           Number of Observations   266 
 

 PATH ANALYSIS FOR QUALI MODEL                                                   
 

         Covariance Matrix to be Analyzed         
 

               QUALI   SUMMATIV      AFTER       YEAR   OLD_UNIV    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
    QUALI      1.000 
 SUMMATIV      0.018      1.000 
    AFTER      0.186      0.566      1.000 
     YEAR      0.331      0.212      0.231      1.000 
 OLD_UNIV     -0.252     -0.095     -0.158     -0.385      1.000 
 

         Means    
 

               QUALI   SUMMATIV      AFTER       YEAR   OLD_UNIV    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
               0.001      0.940      0.872     38.045      0.500 
 

 PATH ANALYSIS FOR QUALI MODEL                                                   
Parameter Specifications 
 

         BETA         
 

               QUALI   SUMMATIV      AFTER 
            --------   --------   -------- 
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    QUALI          0          1          2 
 SUMMATIV          0          0          0 
    AFTER          0          3          0 
 

         GAMMA        
 

                YEAR   OLD_UNIV 
            --------   -------- 
    QUALI          4          5 
 SUMMATIV          6          0 
    AFTER          0          0 
 

         PHI          
 

                YEAR   OLD_UNIV 
            --------   -------- 
     YEAR          7 
 OLD_UNIV          8          9 
 

         PSI          
         Note: This matrix is diagonal. 
 

               QUALI   SUMMATIV      AFTER 
            --------   --------   -------- 
                  10         11         12 
 

         ALPHA        
 

               QUALI   SUMMATIV      AFTER 
            --------   --------   -------- 
                  13         14         15 
 

 PATH ANALYSIS FOR QUALI MODEL                                                   
Number of Iterations =  7 
LISREL Estimates (Maximum Likelihood)                
 

         BETA         
 

               QUALI   SUMMATIV      AFTER    
            --------   --------   -------- 
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    QUALI       - -      -0.162      0.194 
                        (0.070)    (0.069) 
                         -2.316      2.828 
  

 SUMMATIV       - -        - -        - -  
  

    AFTER       - -       0.566       - -  
                        (0.051) 
                         11.134 
 

         GAMMA        
 

                YEAR   OLD_UNIV    
            --------   -------- 
    QUALI      0.269     -0.133 
             (0.063)    (0.061) 
               4.300     -2.167 
  

 SUMMATIV      0.212       - -  
             (0.060) 
               3.518 
  

    AFTER       - -        - -  
 

         Covariance Matrix of Y and X             
 

               QUALI   SUMMATIV      AFTER       YEAR   OLD_UNIV    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
    QUALI      0.983 
 SUMMATIV      0.016      1.000 
    AFTER      0.141      0.566      1.000 
     YEAR      0.309      0.212      0.120      1.000 
 OLD_UNIV     -0.232     -0.082     -0.046     -0.385      1.000 
 

         Mean Vector of Eta-Variables 
 

               QUALI   SUMMATIV      AFTER    
            --------   --------   -------- 
               0.001      0.940      0.872 
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         PHI          
 

                YEAR   OLD_UNIV    
            --------   -------- 
     YEAR      1.000 
             (0.087) 
              11.467 
  

 OLD_UNIV     -0.385      1.000 
             (0.066)    (0.087) 
              -5.827     11.467 
 

         PSI          
         Note: This matrix is diagonal. 
 

               QUALI   SUMMATIV      AFTER    
            --------   --------   -------- 
               0.844      0.955      0.680 
             (0.074)    (0.083)    (0.059) 
              11.467     11.467     11.467 
 

         Squared Multiple Correlations for Structural Equations   
               QUALI   SUMMATIV      AFTER    
            --------   --------   -------- 
               0.141      0.045      0.320 
 

         Squared Multiple Correlations for Reduced Form           
               QUALI   SUMMATIV      AFTER    
            --------   --------   -------- 
               0.113      0.045      0.014 
 

         Reduced Form                 
 

                YEAR   OLD_UNIV    
            --------   -------- 
    QUALI      0.258     -0.133 
             (0.062)    (0.061) 
               4.199     -2.167 
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 SUMMATIV      0.212       - -  
             (0.060) 
               3.518 
  

    AFTER      0.120       - -  
             (0.036) 
               3.355 
 

         ALPHA        
 

               QUALI   SUMMATIV      AFTER    
            --------   --------   -------- 
             -10.191     -7.126      0.340 
             (2.384)    (2.293)    (0.070) 
              -4.274     -3.107      4.873 
 

                           Goodness of Fit Statistics 
 

                              Degrees of Freedom = 3 
               Minimum Fit Function Chi-Square = 6.927 (P = 0.0742) 
       Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 6.820 (P = 0.0779) 
                 Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 3.820 
             90 Percent Confidence Interval for NCP = (0.0 ; 15.533) 
  

                       Minimum Fit Function Value = 0.0261 
               Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.0145 
              90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.0 ; 0.0591) 
             Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.0696 
             90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0 ; 0.140) 
               P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.251 
  

                  Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.155 
            90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.122 ; 0.181) 
                         ECVI for Saturated Model = 0.114 
                       ECVI for Independence Model = 0.832 
  

      Chi-Square for Independence Model with 10 Degrees of Freedom = 208.866 
                            Independence AIC = 218.866 
                                Model AIC = 40.820 
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                              Saturated AIC = 30.000 
                           Independence CAIC = 241.783 
                               Model CAIC = 118.740 
                             Saturated CAIC = 98.752 
  

                          Normed Fit Index (NFI) = 0.967 
                       Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.934 
                    Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.290 
                       Comparative Fit Index (CFI) = 0.980 
                       Incremental Fit Index (IFI) = 0.981 
                         Relative Fit Index (RFI) = 0.889 
  

                            Critical N (CN) = 435.066 
 

                     Root Mean Square Residual (RMR) = 0.0433 
                            Standardized RMR = 0.0434 
                       Goodness of Fit Index (GFI) = 0.990 
                  Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.949 
                  Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.198 
 

 PATH ANALYSIS FOR QUALI MODEL                                                   
         Fitted Covariance Matrix 
 

               QUALI   SUMMATIV      AFTER       YEAR   OLD_UNIV    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
    QUALI      0.983 
 SUMMATIV      0.016      1.000 
    AFTER      0.141      0.566      1.000 
     YEAR      0.309      0.212      0.120      1.000 
 OLD_UNIV     -0.232     -0.082     -0.046     -0.385      1.000 
 

         Fitted Means 
 

               QUALI   SUMMATIV      AFTER       YEAR   OLD_UNIV    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
               0.001      0.940      0.872     38.045      0.500 
 

         Fitted Residuals 
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               QUALI   SUMMATIV      AFTER       YEAR   OLD_UNIV    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
    QUALI      0.017 
 SUMMATIV      0.002      0.000 
    AFTER      0.045      0.000      0.000 
     YEAR      0.022       - -       0.111       - -  
 OLD_UNIV     -0.020     -0.013     -0.112       - -        - -  
 

         Fitted Residuals for Means   
 

               QUALI   SUMMATIV      AFTER       YEAR   OLD_UNIV    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
               0.000      0.000      0.000       - -        - -  
 

 Summary Statistics for Fitted Residuals 
 

 Smallest Fitted Residual =   -0.112 
   Median Fitted Residual =    0.000 
  Largest Fitted Residual =    0.111 
 

 Stemleaf Plot 
 

 - 1|1  
 - 0|  
 - 0|2100000000  
   0|224  
   0|  
   1|1 
 

         Standardized Residuals   
 

               QUALI   SUMMATIV      AFTER       YEAR   OLD_UNIV    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
    QUALI      2.514 
 SUMMATIV      0.241       - -  
    AFTER      2.543       - -        - -  
     YEAR      2.234       - -       2.234       - -  
 OLD_UNIV     -1.907     -0.241     -1.874       - -        - -  
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 Summary Statistics for Standardized Residuals 
 

 Smallest Standardized Residual =   -1.907 
   Median Standardized Residual =    0.000 
  Largest Standardized Residual =    2.543 
 

 Stemleaf Plot 
 

 - 1|99  
 - 0|20000000  
   0|2  
   1|  
   2|2255 
 

 PATH ANALYSIS FOR QUALI MODEL                                                   
                         Qplot of Standardized Residuals 
 

  3.5.......................................................................... 
     .                                                                       .. 
     .                                                                      . . 
     .                                                                    .   . 
     .                                                                  .     . 
     .                                                                 .      . 
     .                                                               .        . 
     .                                                             .          . 
     .                                                            .           . 
     .                                                          .             . 
     .                                                        .               . 
     .                                                       .                . 
     .                                                     .                  . 
     .                                                   .                    . 
     .                                                  .                     . 
 N   .                                                .             x         . 
 o   .                                              .                         . 
 r   .                                             .                          . 
 m   .                                           .                  x         . 
 a   .                                         .                              . 
 l   .                                        .                  x            . 
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     .                                      .                                 . 
 Q   .                                    .                      x            . 
 u   .                                   .  x                                 . 
 a   .                                 .                                      . 
 n   .                               . x                                      . 
 t   .                              .                                         . 
 i   .                x           .                                           . 
 l   .                          .                                             . 
 e   .                         .                                              . 
 s   .                x      .                                                . 
     .                     .                                                  . 
     .                    .                                                   . 
     .                  .                                                     . 
     .                .                                                       . 
     .               .                                                        . 
     .             .                                                          . 
     .           .                                                            . 
     .          .                                                             . 
     .        .                                                               . 
     .      .                                                                 . 
     .     .                                                                  . 
     .   .                                                                    . 
     . .                                                                      . 
 -3.5.......................................................................... 
   -3.5                                                                      3.5 
                             Standardized Residuals 
 

 PATH ANALYSIS FOR QUALI MODEL                                                   
Modification Indices and Expected Change 
 

         Modification Indices for BETA            
 

               QUALI   SUMMATIV      AFTER    
            --------   --------   -------- 
    QUALI       - -        - -        - -  
 SUMMATIV      0.132       - -       4.993 
    AFTER      6.547       - -        - -  
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         Expected Change for BETA         
 

               QUALI   SUMMATIV      AFTER    
            --------   --------   -------- 
    QUALI       - -        - -        - -  
 SUMMATIV     -0.172       - -      -0.770 
    AFTER      0.387       - -        - -  
 

         Standardized Expected Change for BETA            
 

               QUALI   SUMMATIV      AFTER    
            --------   --------   -------- 
    QUALI       - -        - -        - -  
 SUMMATIV     -0.174       - -      -0.770 
    AFTER      0.390       - -        - -  
 

         Modification Indices for GAMMA           
 

                YEAR   OLD_UNIV    
            --------   -------- 
    QUALI       - -        - -  
 SUMMATIV       - -       0.058 
    AFTER      4.993      4.232 
 

         Expected Change for GAMMA        
 

                YEAR   OLD_UNIV    
            --------   -------- 
    QUALI       - -        - -  
 SUMMATIV       - -      -0.016 
    AFTER      0.116     -0.105 
 

         Standardized Expected Change for GAMMA           
 

                YEAR   OLD_UNIV    
            --------   -------- 
    QUALI       - -        - -  
 SUMMATIV       - -      -0.016 
    AFTER      0.116     -0.105 
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 No Non-Zero Modification Indices for PHI          
 

         Modification Indices for PSI             
 

               QUALI   SUMMATIV      AFTER    
            --------   --------   -------- 
    QUALI       - -  
 SUMMATIV       - -        - -  
    AFTER       - -       4.993       - -  
 

         Expected Change for PSI          
 

               QUALI   SUMMATIV      AFTER    
            --------   --------   -------- 
    QUALI       - -  
 SUMMATIV       - -        - -  
    AFTER       - -      -0.524       - -  
 

         Standardized Expected Change for PSI             
 

               QUALI   SUMMATIV      AFTER    
            --------   --------   -------- 
    QUALI       - -  
 SUMMATIV       - -        - -  
    AFTER       - -      -0.524       - -  
 

         Modification Indices for THETA-EPS       
 

               QUALI   SUMMATIV      AFTER    
            --------   --------   -------- 
    QUALI       - -  
 SUMMATIV       - -       4.993 
    AFTER       - -       4.993       - -  
 

         Expected Change for THETA-EPS    
 

               QUALI   SUMMATIV      AFTER    
            --------   --------   -------- 
    QUALI       - -  
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 SUMMATIV       - -       0.925 
    AFTER       - -      -0.524       - -  
 

         Modification Indices for THETA-DELTA-EPS 
 

               QUALI   SUMMATIV      AFTER    
            --------   --------   -------- 
     YEAR       - -       2.220      2.479 
 OLD_UNIV       - -       0.281      1.718 
 

         Expected Change for THETA-DELTA-EPS  
 

               QUALI   SUMMATIV      AFTER    
            --------   --------   -------- 
     YEAR       - -      -0.106      0.072 
 OLD_UNIV       - -       0.024     -0.061 
 

         Modification Indices for THETA-DELTA     
 

                YEAR   OLD_UNIV    
            --------   -------- 
     YEAR      0.058 
 OLD_UNIV      0.058       - -  
 

         Expected Change for THETA-DELTA  
 

                YEAR   OLD_UNIV    
            --------   -------- 
     YEAR      0.164 
 OLD_UNIV      0.063       - -  
 

 No Non-Zero Modification Indices for ALPHA        
 

 No Non-Zero Modification Indices for KAPPA        
 

 Maximum Modification Index is    6.55 for Element ( 3, 1) of BETA 
 

 PATH ANALYSIS FOR QUALI MODEL                                                   
Factor Scores Regressions 
 

         Y    
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               QUALI   SUMMATIV      AFTER       YEAR   OLD_UNIV    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
    QUALI      1.000      0.000      0.000      0.000      0.000 
 SUMMATIV      0.000      1.000      0.000      0.000      0.000 
    AFTER      0.000      0.000      1.000      0.000      0.000 
 

         X    
 

               QUALI   SUMMATIV      AFTER       YEAR   OLD_UNIV    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
     YEAR      0.000      0.000      0.000      1.000      0.000 
 OLD_UNIV      0.000      0.000      0.000      0.000      1.000 
 

 PATH ANALYSIS FOR QUALI MODEL                                                   
 

 Standardized Solution            
 

         BETA         
 

               QUALI   SUMMATIV      AFTER    
            --------   --------   -------- 
    QUALI       - -      -0.163      0.196 
 SUMMATIV       - -        - -        - -  
    AFTER       - -       0.566       - -  
 

         GAMMA        
 

                YEAR   OLD_UNIV    
            --------   -------- 
    QUALI      0.271     -0.134 
 SUMMATIV      0.212       - -  
    AFTER       - -        - -  
 

         Correlation Matrix of Y and X            
 

               QUALI   SUMMATIV      AFTER       YEAR   OLD_UNIV    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
    QUALI      1.000 
 SUMMATIV      0.016      1.000 
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    AFTER      0.142      0.566      1.000 
     YEAR      0.312      0.212      0.120      1.000 
 OLD_UNIV     -0.234     -0.082     -0.046     -0.385      1.000 
 

         PSI          
         Note: This matrix is diagonal. 
 

               QUALI   SUMMATIV      AFTER    
            --------   --------   -------- 
               0.859      0.955      0.680 
 

         Regression Matrix Y on X (Standardized)      
 

                YEAR   OLD_UNIV    
            --------   -------- 
    QUALI      0.260     -0.134 
 SUMMATIV      0.212       - -  
    AFTER      0.120       - -  
 

 PATH ANALYSIS FOR QUALI MODEL                                                   
Total and Indirect Effects 
         Total Effects of X on Y      
 

                YEAR   OLD_UNIV    
            --------   -------- 
    QUALI      0.258     -0.133 
             (0.062)    (0.061) 
               4.199     -2.167 
  

 SUMMATIV      0.212       - -  
             (0.060) 
               3.518 
  

    AFTER      0.120       - -  
             (0.036) 
               3.355 
 

         Indirect Effects of X on Y       
                YEAR   OLD_UNIV    
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            --------   -------- 
    QUALI     -0.011       - -  
             (0.013) 
              -0.853 
  

 SUMMATIV       - -        - -  
  

    AFTER      0.120       - -  
             (0.036) 
               3.355 
 

         Total Effects of Y on Y      
               QUALI   SUMMATIV      AFTER    
            --------   --------   -------- 
    QUALI       - -      -0.052      0.194 
                        (0.059)    (0.069) 
                         -0.879      2.828 
  

 SUMMATIV       - -        - -        - -  
  

    AFTER       - -       0.566       - -  
                        (0.051) 
                         11.134 
 

    Largest Eigenvalue of B*B' (Stability Index) is   0.350 
         Indirect Effects of Y on Y       
               QUALI   SUMMATIV      AFTER    
            --------   --------   -------- 
    QUALI       - -       0.110       - -  
                        (0.040) 
                          2.741 
  

 SUMMATIV       - -        - -        - -  
  

    AFTER       - -        - -        - -  
 

 PATH ANALYSIS FOR QUALI MODEL                                                   
Standardized Total and Indirect Effects 
         Standardized Total Effects of X on Y     
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                YEAR   OLD_UNIV    
            --------   -------- 
    QUALI      0.260     -0.134 
 SUMMATIV      0.212       - -  
    AFTER      0.120       - -  
 

         Standardized Indirect Effects of X on Y      
                YEAR   OLD_UNIV    
            --------   -------- 
    QUALI     -0.011       - -  
 SUMMATIV       - -        - -  
    AFTER      0.120       - -  
 

         Standardized Total Effects of Y on Y     
               QUALI   SUMMATIV      AFTER    
            --------   --------   -------- 
    QUALI       - -      -0.052      0.196 
 SUMMATIV       - -        - -        - -  
    AFTER       - -       0.566       - -  
 

         Standardized Indirect Effects of Y on Y      
               QUALI   SUMMATIV      AFTER    
            --------   --------   -------- 
    QUALI       - -       0.111       - -  
 SUMMATIV       - -        - -        - -  
    AFTER       - -        - -        - -  
 

          The Problem used     8288 Bytes (=  0.0% of Available Workspace) 
 

                           Time used:    0.008 Seconds 
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ภาคผนวก ช 
รายชื่อผูทรงคุณวุฒ ิ

 
รายชื่อผูทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบคุณภาพแบบประเมนิอภิมาน 
 1. อาจารย ดร.วรรณี เจตจํานงนุช  
 ภาควิชาวิจัยและจติวิทยาการศกึษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
รายชื่อผูทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบรางรูปแบบการประเมินหลักสูตร 
 1. ศาสตราจารย ดร.สวุมิล วองวาณิช 
 ภาควิชาวิจัยและจติวิทยาการศกึษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 2. รองศาสตราจารย ดร.วิชัย วงษใหญ 
 บัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 3. อาจารย ดร.ชูศกัดิ ์ขมัภลิขติ 
 อดีตอาจารยประจาํสาขาวิชาการวิจัยและพฒันาหลักสูตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 4. รองศาสตราจารย ดร. สมสรร วงษอยูนอย  
 สํานักทดสอบทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 5. รองศาสตราจารย ดร.กฤษมันต วัฒนาณรงค  
 ภาควิชาครุศาสตรเทคโนโลยี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
 สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนอื 
 6. รองศาสตราจารย กาญจนา คุณารักษ 
 อดีตรองศาสตราจารยประจําภาควิชาหลักสูตรและวิธสีอน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพบูลย ออนมั่ง 
 บัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 8. อาจารย ดร.นุชวนา เหลอืงอังกูร  
 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 9. ผูชวยศาสตราจารย เดชา ทวไีทย  
 ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นวลอนงค บุญฤทธิพงศ  
 ภาควิชาวิทยาศาสตรประยกุต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี
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ภาคผนวก ซ 
รายละเอียดตัวบงชี้การประเมนิหลกัสตูรจาํแนกตามรูปแบบการประเมินหลักสูตร 

 

 รูปแบบการประเมินที่พฒันาข้ึนนั้นมตีัวบงชีท้ี่ใชในการประเมนิแตกตางกนั ทั้งนีเ้พื่อความ
เขาใจที่ตรงกนั ผูวิจัยกําหนดสัญลักษณที่ปรากฏในตารางภาคผนวก ซ.1 ดังนี้   
 เคร่ืองหมายü หมายถงึ ตัวบงชี้ที่ไดจากการประเมนิอภิมาน 
 เคร่ืองหมาย +  หมายถงึ ตัวบงชี้ที่อาจเพิ่มเติม ซึ่งไดจากการสังเคราะหเอกสาร 
 เคร่ืองหมาย -  หมายถงึ ไมมตีัวบงชี้ในรูปแบบการประเมนินัน้ๆ 
 

 รูปแบบการประเมินท่ี 7 หมายถึง รูปแบบการประเมินหลักสูตรที่เนนแนวคิดการตัดสินใจ
เปนหลัก ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 รูปแบบการประเมินท่ี 8 หมายถงึ รูปแบบการประเมินหลักสูตรที่เนนแนวคิดการตัดสินใจ
เปนหลัก ในระดับอุดมศกึษา สาขาสังคมศาสตร 
 รูปแบบการประเมินท่ี 9 หมายถึง รูปแบบการประเมินหลักสูตรที่เนนการตัดสินใจเปนหลัก 
ในระดับระดับอุดมศึกษา สาขาวิทยาศาสตร 
 รูปแบบการประเมินท่ี 10 หมายถงึ รูปแบบการประเมนิหลักสูตรทีเ่นนผสมผสานแนวคดิ ใน
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 รูปแบบการประเมินท่ี 12 หมายถงึ รูปแบบการประเมนิหลักสูตรทีเ่นนผสมผสานแนวตดิ ใน
ระดับอุดมศึกษา สาขาวิทยาศาสตร 
 

ตารางภาคผนวก ซ.1 รายละเอียดตัวบงช้ีการประเมินจําแนกตามรูปแบบการประเมิน  
 

รูปแบบการประเมินที่ สารสนเทศตัวบงช้ีการประเมิน 
7 8 9 10 12 

1. ดานบริบทหลักสูตร 
1.1 ดานวัตถุประสงคหลักสูตร 
1. ความเหมาะสมของวัตถุประสงคหลักสูตร ü ü ü ü ü 
2. วัตถุประสงคหลักสูตรบงบอกคุณลักษณะผูสําเร็จการศึกษาดานพุทธิพิสัย ü ü ü ü ü 
3. วัตถุประสงคหลักสูตรบงบอกคุณลักษณะผูสําเร็จการศึกษาดานจิตพิสัย ü ü ü - ü 
4. วัตถุประสงคหลักสูตรบงบอกคุณลักษณะผูสําเร็จการศึกษาดานทักษะพิสัย ü ü ü - ü 
5. วัตถุประสงคหลักสูตรสอดคลองของกับองคประกอบการประเมินดานอื่น ü ü ü ü ü 
6. วัตถุประสงคหลักสูตรสามารถนําไปปฏิบัติได + + + + + 
7. ความเหมาะสมของวัตถุประสงคหลักสูตรในการสรางองคความรู ü ü ü ü ü 
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ตารางภาคผนวก ซ.1 (ตอ) 
 

รูปแบบการประเมินที่ สารสนเทศตัวบงช้ีการประเมิน 
7 8 9 10 12 

1.2 ดานโครงสรางหลักสูตร 
1. ความเหมาะสมของการกําหนดสัดสวนหมวดวิชา/รายวิชา/ลักษณะวิชา ü ü ü + ü 
2. ความเหมาะสมของการกําหนดรายวิชา ü ü ü - - 
3. ความเหมาะสมของการกําหนดหนวยกิต ü ü ü - - 
4. ความเหมาะสมของมาตรฐานโครงสรางหลักสูตร ü ü ü - - 
5. ความสอดคลองของโครงสรางหลักสูตรกับองคประกอบการประเมินดานอื่น ü - - - - 
6. ความเหมาะสมของโครงสรางหลักสูตรตอความสําเร็จผูเรียน ü ü ü - - 
1.3 ดานเนื้อหาวิชาหลักสูตร 
1. ความสอดคลองของเนื้อหากับองคประกอบการประเมินดานอื่น ü ü ü ü ü 
2. ความเหมาะสมของเวลา/หนวยกิตกับเนื้อหา ü ü ü ü ü 
3. ความครบถวนของเนื้อหา ü ü ü ü - 
4. ความทันสมัยของเนื้อหา ü ü ü ü ü 
5. เนื้อหาวิชาสามารถนําไปใชปฏิบัติได ü ü ü ü ü 
6. ความถูกตองของเนื้อหา ü - ü - - 
2. ดานปจจัยสนับสนุนในหลักสูตร 
2.1 ดานทรัพยากรที่ใชในการดําเนินการตามหลักสูตร 
1. ความเพียงพอของอุปกรณฯ ü ü ü ü ü 
2. ความเหมาะสมของอุปกรณฯ ü ü ü + ü 
3. ความสะดวกในการบริการของอุปกรณฯ ü ü ü + + 
4. ความเพียงพอของเอกสารตํารา ü ü ü ü ü 
5. . ความเหมาะสมของเอกสารตํารา ü ü ü ü ü 
6. ความสะดวกในการบริการของเอกสารตํารา + ü ü + + 
7. ความเพียงพอของสถานที่ ü ü ü + ü 
8. .ความเหมาะสมของสถานที่ + ü ü + + 
9. ความสะดวกในการบริการของสถานที่ + ü ü + + 
10. ความเพียงพอของงบประมาณ ü ü ü + + 
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ตารางภาคผนวก ซ.1  (ตอ) 
 

รูปแบบการประเมินที่ สารสนเทศตัวบงช้ีการประเมิน 
7 8 9 10 12 

3. ดานสิ่งที่เกี่ยวของในหลักสูตร 
3.1 ดานคุณลักษณะผูสอน 
1. ความเหมาะสมของการวางแผนและการเตรียมการสอน ü ü ü + + 
2. ความเหมาะสมของคุณลักษณะผูสอนดานพุทธิพิสัย ü ü ü - - 
3. ความเหมาะสมของคุณลักษณะผูสอนดานจิตพิสัย ü ü ü ü - 
4. ความเหมาะสมของคุณลักษณะผูสอนดานทักษะพิสัย ü ü ü - - 
5. ความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน ü ü ü + ü 
3.2 ดานคุณลักษณะผูเรียนกอนและ/หรือระหวางเรียนในหลักสูตร 
1. ความเหมาะสมของคุณลักษณะผูเรียนดานพุทธิพิสัย ü ü ü - - 
2. ความเหมาะสมของคุณลักษณะผูเรียนดานจิตพิสัย ü ü ü - - 
3. ความเหมาะสมของคุณลักษณะผูเรียนดานทักษะพิสัย + + ü - - 
4. ความเหมาะสมของขอกําหนดคุณสมบัติในการคัดเลือกเขาศึกษาในหลักสูตร ü ü ü - - 
3.3 ดานการบริหารหลักสูตร 
1. ความเหมาะสมของการบริหารหลักสูตรดานทรัพยากร - ü ü - - 
2. ความเหมาะสมของการบริหารหลักสูตรดานบุคลากร ü ü ü - - 
3. ความเหมาะสมของการบริหารหลักสูตรดานการบริการวิชาการ ü ü ü - - 
4. ดานกิจกรรมการเรียนในหลักสูตร 
4.1 ดานกระบวนการเรียนการสอน 
1. ความเหมาะสมของการวางแผนดานการเรียนการสอน ü ü ü + ü 
2. ความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนการสอน ü ü ü ü ü 
3. ความสอดคลองของการจัดกิจกรรมการเรียนกับองคประกอบการประเมินดานอื่น ü ü ü + ü 
4.2 ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา 
1. ความเหมาะสมของวิธีการในการวัดและประเมินผลการเรียน ü ü ü ü ü 
2. ความเหมาะสมของเกณฑที่ใชในการวัดและประเมินผล ü ü ü - - 
3. ความเหมาะสมของเคร่ืองมือที่ใชในการวัดและประเมินผล ü ü ü + + 
4. ความเหมาะสมของชวงเวลาในการวัดและประเมินผล ü ü ü - - 
5. ดานผลผลิตหลักสูตร 
5.1 ดานคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 
1. ความเหมาะสมของคุณภาพผูสําเร็จการศึกษาดานพุทธิพิสัย ü ü ü ü ü 
2. ความเหมาะสมของคุณภาพผูสําเร็จการศึกษาดานจิตพิสัย ü ü ü ü ü 
3. ความเหมาะสมของคุณภาพผูสําเร็จการศึกษาดานทักษะพิสัย ü ü ü + ü 
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ชื่อ ชื่อสกุล   นายไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม 
วันเดือนปเกดิ   27 พฤษภาคม 2520 
สถานทีเ่กิด   กรุงเทพมหานคร 
สถานที่อยูปจจบุัน  33/87 หมู 14 บางหวา ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
สถานที่ทํางานปจจบุนั  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ประวัติการศึกษา   
 พ.ศ. 2542  การศึกษาบณัฑติ (เทคโนโลยทีางการศึกษา) 
    คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 พ.ศ. 2544  ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การวัดและประเมนิผลการศกึษา) 
    คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 พ.ศ. 2550  การศึกษาดุษฎีบณัฑติ (การวิจยัและพฒันาหลักสูตร) 
    บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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