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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1.) พัฒนาแบบประเมินการสอนระดับปริญญาตรีของอาจารย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยนักศึกษาเปนผูใ หขอ มูล 2.) เพือ่ แสดงหลักฐานบงชีค้ วามเทีย่ งตรงเชิงโครงสรางของแบบประเมินการสอน
ที่สรางขึ้น ตามแนวทางของมารช (Marsh 1987) ดานความเที่ยงตรงเชิงลูเขา ความเที่ยงตรงเชิงจำ�แนก และความ
เที่ยงตรงขามกลุม โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาคปลาย ปการศึกษา 2553 จำ�นวน 2,013 คน จาก 89 ชั้นเรียน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบประเมิน
การสอนของอาจารยโดยนักศึกษาเปนผูใหขอมูล มีลักษณะเปนมาตรประเมินคา 5 ระดับ ทำ�การวิเคราะหขอมูล
โดยใชวิธีการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน และการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของโมเดลดวยเทคนิคการ
วิเคราะหโมเดลกลุมพหุ ผลการวิจัยครั้งนี้พบวา
1. แบบประเมินการสอนของอาจารยโดยนักศึกษาเปนผูใหขอมูล ที่สรางขึ้นตามแนวทางของมารช (Marsh
1987) โดยการสังเคราะหขอมูลแบบประเมินการสอนจากทุกคณะวิชาของมหาวิทยาลัยศิลปากร มีความเชื่อมั่นและ
อำ�นาจจำ�แนกอยูในระดับดี ประกอบดวยองคประกอบยอย 10 องคประกอบ ไดแก การเห็นคุณคาในการเรียนของ
ผูเรียน ความกระตือรือรนของผูสอน การเตรียมการสอน สภาพแวดลอมการเรียนรูทางกายภาพ ปฏิสัมพันธภายใน
ชัน้ เรียน ความเปนมิตรของผูส อน ความสามารถในการถายทอดความรูข องผูส อน ความเหมาะสมของเกณฑการวัดและ
ประเมินผล งานที่มอบหมาย ปริมาณงานและความยาก
2. โมเดลองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึง่ ของแบบประเมินการสอนทีส่ รางขึน้ มีความสอดคลองกลมกลืนกับ
ขอมูลเชิงประจักษในระดับดี และผลการศึกษาความเทีย่ งตรงเชิงลูเ ขา สรุปไดวา ขอคำ�ถามทีใ่ ชวดั ในแตละองคประกอบ
มีความเหมาะสมที่ใชวัดคุณลักษณะแตละองคประกอบยอยทัง้ 10 องคประกอบ
3. โมเดลองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของแบบประเมินการสอนทีส่ รางขึน้ มีความสอดคลองกลมกลืนกับ
ขอมูลเชิงประจักษในระดับดี และผลการศึกษาความเที่ยงตรงเชิงจำ�แนก สรุปไดวาแตละองคประกอบมีความ
ซ้�ำ ซอนกันต่�ำ เหมาะสมตอการจำ�แนกเปนองคประกอบของการประเมินการสอน
4. ผลการวิเคราะหกลุมพหุ โดยแสดงผลการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของรูปแบบและพารามิเตอรของ
องคประกอบในโมเดลองคประกอบเชิงยืนยัน พบวาโมเดลการประเมินการสอนทั้ง 3 กลุมสาขาวิชา ไดแก ศิลปะและ
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ประยุกตศลิ ป มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และวิทยาศาสตรสขุ ภาพ เฉพาะรูปแบบโมเดล
มีความไมแปรเปลีย่ นทุกกลุม โมเดลมีลกั ษณะเปนแบบเดียวกัน นัน่ คือ การประเมินการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบดวยองคประกอบ 10 องคประกอบ แตคา พารามิเตอรมคี วามแปรเปลีย่ น
ไปตามกลุมสาขาวิชา ดังนั้น โมเดลการประเมินการสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้นจึงมีคุณภาพดานความเที่ยงตรงขามกลุม
คำ�สำ�คัญ: 1. แบบประเมินการสอน. 2. ความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง. 3. การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน.
			 4. การทดสอบความไมแปรเปลี่ยน.
Abstract
This research aimed 1.) to develop a teaching evaluation form for a bachelor’s degree
at Silpakorn University 2.) to show the evidence of construct validity of the teaching evaluation form,
according to Marsh (1987) ’s theoretical concept, in terms of convergent validity, discriminant validity
and cross validation analysis. The samples used in this study were 2,013 undergraduates from 89
classes at Silpakorn University in the second semester of the academic year 2010. The research tool
used in this study was the teaching evaluation form by students, a five-rating scales questionnaire.
Data analysis was done by using confirmatory factor analysis, and tested the invariance of the model
by analytical techniques, multigroup model analysis. The results of this study showed the following:
1. Factors of the teaching evaluation form for a bachelor’s degree at Silpakorn University,
based on the guidelines of Marsh (1987) from the synthetic evaluation data of all teaching
faculties of the university, had good reliability and good discrimination. The factors were the value of
student learning, enthusiasm of the instructor, teaching preparation, learning environment, physical
interactions in the classrooms, friendliness of the instructor, the ability to transfer knowledge of
the instructor, appropriate criteria to measure and evaluate, assignment, workload and difficulty.
2. The first order confirmatory factor analysis of a teaching evaluation form was created and in
harmony with the empirical data was a good fit. The output analysis of convergent validity concluded that the
questions used to measure each factor were appropriate to contain in the 10 sub-attributes for each factor.
3. The second order confirmatory factor analysis of a teaching evaluation form was created and
in harmony with the empirical data was a good fit. The output oriented discriminant validity concluded
that each factor was less overlapped and suitable as a component of the teaching evaluation.
4. From the results of multigroup analysis, the test of invariance model parameters and composition
of elements in the confirmatory factor analysis model, it was found that the evaluation model with three fields
of study included Art and Applied Art, Humanities and Social Sciences, Science -Technology and Health
Sciences. Only form of the model was invariant all groups. The model had the same characteristics as that
was the evaluation of teaching by undergraduate students at Silpakorn University, consisted of 10 components,
but the parameters were varied according to the fields of study. Therefore, the teaching evaluation model
was qualified with cross validation.
Keywords: 1. Teaching Evaluation Form. 2. Construct Validity. 3. Confirmatory Factor Analysis.
4. Invariance Test.
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ในปจจุบัน สถาบันการศึกษาซึ่งมุงพัฒนาบุคคล
เขาสูว ชิ าชีพและสรางสรรคสงั คม อันเปนรากฐานสำ�คัญ
ในการพัฒนากำ�ลังคนเพื่อไปขับเคลื่อนสังคมนั้น ตอง
มีการปรับตัวปรับเปลี่ยนกระบวนการดำ�เนินงานตางๆ
ให มี ค วามเขมแข็งและมีประสิทธิภาพอยางต อ เนื่ อ ง
บทบาทของครูอาจารยเปนปจจัยสำ�คัญในการจัดการ
ศึกษาปจจัยหนึ่งที่ไดรับความสนใจตลอดมา (รังสรรค
ทิมพันธุพงษ 2535 : 7) ประสิทธิภาพของโรงเรียน
สวนใหญเปนผลมาจากครูอาจารยซงึ่ มีความรูส งู มีความ
ชำ�นาญในการสอน มีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ มีความ
เอาใจใสตอภาระงานที่จะชวยปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ของ
ผูเรียนใหสูงขึ้น และเมื่อครูอาจารยเปนผูที่กอใหเกิด
การเรี ย นรู  แ ละการพั ฒ นารอบด า นขึ้ น ในตั ว ผู  เ รี ย น
เปนผูเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียนใหเปนไปตาม
แนวทางที่พึงปรารถนา ดังนั้น จึงตองเปนผูที่มีทั้งความ
รูความสามารถและทักษะในการสอน ตลอดจนการนำ�
ไปใชแกปญหาในการเรียนการสอนไดอีกดวย (นิราศ
จันทรวิจติ ร 2534 : 34) ครูอาจารยทมี่ คี ณ
ุ ภาพดี มีความ
สามารถ จะชวยชี้แนะผูเรียนใหคิดไดอยางไตรตรอง มี
เหตุผล มีจริยธรรม คุณธรรมและความซื่อสัตย รวมถึง
เปนแบบอยางทีด่ ี กลาวอีกนัยหนึง่ คือ คุณภาพครูอาจารย
สะทอนคุณภาพบัณฑิต (เพียงตา สาตรักษ 2543 : 7)
ภารกิจการจัดการเรียนการสอนของอาจารยใน
สถาบันอุดมศึกษาไทย ภายใตความสอดคลองกับบริบท
ทางศิลปวัฒนธรรมไทยควบคูไปดวยนั้น ก็ไดรับความ
สนใจตามลักษณะดังกลาวดวยนัยเดียวกัน จากพระราช
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 7 วาดวย
ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา มาตรา 52
(พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ. 2542
2542 : 16) ไดระบุไววา ใหกระทรวงศึกษาธิการ สงเสริม
ใหมีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย
และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐาน
ที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง โดยการกำ�กับ
และประสานใหสถาบันที่ทำ�หนาที่ผลิตและพัฒนาครู
คณาจารย รวมทัง้ บุคลากรทางการศึกษาใหมคี วามพรอม
และมีความเขมแข็ง ในการเตรียมบุคลากรใหมและ
การพั ฒ นาบุ คลากรประจำ � อยางตอเนื่ อง โดยรั ฐ พึ ง
จั ด สรรงบประมาณและจั ด ตั้ ง กองทุ น พั ฒ นาครู

คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาอยางเพียงพอ
ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดที่วา คุณลักษณะการสอน
ของอาจารยสถาบันอุดมศึกษาเปนปจจัยสำ�คัญที่นำ�ไป
สูคุณลักษณะพึงประสงคของบัณฑิต (สุมน อมรวิวัฒน
2538 : 76)
คุณลักษณะของอาจารยสถาบันอุดมศึกษา โดย
ทั่วไปไมมีคำ�จำ�กัดความที่ตายตัว แตเมื่อมองภาพรวม
แลวอาจารยคือผูสรางบรรยากาศทางวิชาการ คือผูจัด
กระบวนการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ คือผูคิดคน
แสวงหาความรู  ใ หม และคื อ ตั ว อย า งของบุ ค คลที่ มี
คุณธรรมและภูมิปญญา (สุมน อมรวิวัฒน 2538 : 76)
คุณภาพของอาจารยจึงเปนสิ่งที่สำ�คัญ และไมมีความ
เพียงพอหรือสิ้นสุด ทั้งนี้เพราะคุณภาพเปนสิ่งที่วัด
ไดยากและมีความหมายเชิงปรัชญา ดังนั้น คุณภาพ
ของอาจารยจึงตองมีการพัฒนาอยูตลอดเวลา (รังสรรค
ทิมพันธุพงษ 2535 : 8-9) จึงมีผูกลาววาคุณภาพของ
สถาบันวัดไดจากคุณภาพของอาจารย ไมมใี ครสามารถ
ปรับปรุงสถาบันใดๆ ไดโดยไมปรับปรุงอาจารย ทั้งนี้
มิใชเปนเพราะประสิทธิภาพการสอนของอาจารยดอย
ลงแตอยางใด หากแตสามารถปรับปรุงพัฒนา เพื่อ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพและทักษะการสอนใหสูงยิ่งขึ้นได
(สิปปนนท เกตุทัต 2514 : 85 อางอิงใน ปรเมศวร
ขุนภักดี 2539 : 169)
การประเมินการสอนของอาจารยเปนสวนหนึ่ง
ของการพัฒนาอาจารย ซึ่งการที่จะไดผลอยางแทจริง
ตองมีการประเมินอยางเปนระบบระเบียบ เปนขั้นตอน
ดวยวิธีการที่เชื่อถือได และเปนที่ยอมรับของคณาจารย
โดยอาจอยูในรูปแบบหรือระบบของอาจารยประเมิน
ตนเอง เพื่อนรวมงานประเมินอาจารย ผูบริหารประเมิน
อาจารย นักศึกษาประเมินอาจารย และคณะกรรมการ
เฉพาะกิจหรือผูเชี่ยวชาญ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์
2535 : 257-258) เปนตน การประเมินการสอนของ
อาจารยโดยนักศึกษา จึงเปนสวนหนึ่งในการประเมิน
การทำ�งานของผูสอน เครื่องมือที่ใชหรือแบบประเมิน
การสอนดังกลาวจะทำ�หนาที่เก็บรวบรวมขอมูล เพื่อ
พิ จ ารณาความสอดคล อ งระหว า งการรั บ รู  เ กี่ ย วกั บ
อาจารย เ อง และการรั บ รู  ข องผู  เ รี ย นซึ่ ง เป น ผู  มี
สวนไดสวนเสียโดยตรง (Airasian และ Gullickson

85

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย
ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554

2545 : 102) ในทางปฏิบัติ ผูเรียนตองมีการสื่อสารกับ
อาจารยตลอดการสอน การใหผเู รียนประเมินผลการสอน
จึงเปนวิถที างทีม่ เี หตุผลในการวัดปฏิกริ ยิ าของผูเ รียนที่
มีตอการจัดการเรียนการสอน การปฏิเสธที่จะใหผูเรียน
ประเมินผลการสอนของอาจารยนั้น นับเปนการสูญเสีย
ขอมูลที่นาเชื่อถือไปอยางนาเสียดายยิ่ง (ปรเมศวร
ขุนภักดี 2539 : 170-171)
คุณภาพของเครื่องมือที่จะนำ�มาใชประเมินจึง
เปนสิ่งสำ�คัญ ไดมีผูวิจัยเกี่ยวกับการสรางแบบประเมิน
การสอนของอาจารยทั้งในและตางประเทศมากมาย
จากการศึกษา ผูวิจัยพบวาเครื่องมือประเมินการสอน
ที่พัฒนาขึ้นโดยมารช (Herbert W. Marsh) ชื่อวา
Students’ Evaluation of Educational Quality : SEEQ
เปนแบบประเมินการสอนที่มีความเที่ยงตรงเชิงลูเขา
และความเที่ยงตรงเชิงจำ�แนกสอดคลองตามทฤษฎี มี
หลักฐานเชิงประจักษแสดงความเที่ยงตรงขามกลุมและ
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางขององคประกอบ ในฉบับ
ภาษาต า งๆ และภาษาไทย (อนุ เจริ ญ วงศ ร ะยั บ
2549 : 1-13) ดวยคุณสมบัติดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาการพัฒนาแบบประเมินการสอนของ
อาจารย โ ดยนั ก ศึ ก ษาเป น ผู  ใ ห ข  อ มู ล ด ว ยวิ ธี ก าร
สั ง เคราะห จ ากข อ มู ล การประเมิ น การสอนของคณะ
วิ ช าต า งๆ ในมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ตามแนวทาง
องคประกอบการประเมินการสอนของมารช (Marsh
1987) ที่มีคุณภาพของเครื่องมือเปนที่ยอมรับไดใน
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ระดับสากล และสอดคลองกับการนำ�ไปใชในทางปฏิบัติ
ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอยางยิ่งในการประกัน
คุณภาพการศึกษาซึ่งกำ�ลังเขามามีบทบาทสำ�คัญใน
การจัดการศึกษา
กรอบแนวคิดในการวิจัย
1. การสังเคราะหองคประกอบ เปนการศึกษา
หลักทฤษฎี แนวคิดที่เกี่ยวของกับองคประกอบในการ
ประเมินการสอน โดยนักศึกษาเปนผูใ หขอ มูล ทีจ่ ะนำ�มา
เปนองคประกอบเบื้องตน ในที่นี้ใชองคประกอบตาม
แนวคิดทฤษฎีของมารช (Marsh 1987) ควบคูก บั บริบท
ของการประเมินการสอน
2. การกำ�หนดองคประกอบทีเ่ ปนไปได เปนการ
วิเคราะหขอคำ�ถามจากแบบประเมินการสอนของคณะ
วิชาตางๆ ในมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดเขาไปในองค
ประกอบเบื้องตน และนำ�มาสรุปเรียบเรียงใหมใหได
เครื่องมือ ตรวจสอบคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญดานการ
วัดผลและศึกษานำ�รอง เพื่อพิจารณาความเที่ยงตรง
เชิงพินจิ อำ�นาจจำ�แนก และความเชือ่ มัน่ แลวจึงนำ�ผลมา
ปรับปรุงแกไขใหไดเครือ่ งมือทีจ่ ะใชเก็บขอมูลจริงตอไป
3. คุณภาพของแบบประเมินการสอนที่สราง
ขึ้น เปนการพิจารณาคาสถิติที่บงชี้ความเที่ยงตรงเชิง
โครงสราง โดยแสดงหลักฐานความเที่ยงตรงเชิงลูเขา
ความเที่ยงตรงเชิงจำ�แนก และความเที่ยงตรงขามกลุม
เพื่อตอบสมมติฐานการวิจัย ดังแสดงในแผนภาพที่ 1.
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การสังเคราะหองคประกอบ

การวิเคราะหองคประกอบของ
มารช (Marsh. 1987)
1. การเรียนรู/ คุณคา
2. ความกระตือรือรน
3. การเตรียมการสอน
4. ปฏิสัมพันธภายในกลุม
5. ความเอาใจใสตอผูเรียน
6. ความลุมลึกในเนื้อหาการสอน
7. การทดสอบ/ การใหเกรด
8. การมอบหมายงาน
9. ปริมาณงาน/ ความยาก

กำ�หนดองคประกอบ

คุณภาพของแบบ
ประเมินการสอน

1. ......................
2. ......................
3. ......................

ความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง
1. ความเที่ยงตรงเชิงลูเขา
2. ความเที่ยงตรงเชิงจำ�แนก
3. ความเที่ยงตรงขามกลุม

การวิเคราะหเอกสารการประเมิน
การสอนของคณะวิชาตางๆ ใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
การสัมภาษณอาจารย/ นักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร เกี่ยวกับ
การประเมินการสอน

ภาพประกอบที่ 1. แผนภาพแสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพือ่ พัฒนาแบบประเมินการสอนระดับปริญญา
ตรีของอาจารย มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยนักศึกษา
เปนผูใหขอมูล
2. เพื่อศึกษาคุณภาพของแบบประเมินการสอน
ของอาจารย โ ดยนั ก ศึ ก ษาเป น ผู  ใ ห ข  อ มู ล ที่ พั ฒ นา
ขึ้น โดยพิจารณาจากหลักฐานบงชี้ความเที่ยงตรงเชิง
โครงสรางใน 3 ดานหลัก คือ ความเที่ยงตรงเชิงลูเขา
ความเที่ยงตรงเชิงจำ�แนก และความเที่ยงตรงขามกลุม
สมมติฐานในการวิจัย
แบบประเมินการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา
เป น ผู  ใ ห ข  อ มู ล ซึ่ ง พั ฒ นาขึ้ น จากการสั ง เคราะห
องคประกอบ มีจำ�นวนและรูปแบบองคประกอบเชน
เดียวกับ องคประกอบในการประเมินการสอนของมารช
(Marsh 1987) ที่ นำ � มาพิ จ ารณาเป น องค ป ระกอบ
เบื้องตน ในการวิจัยครั้งนี้ ไดกำ�หนดสมมติฐานความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสรางดังนี้
1. องคประกอบทีส่ งั เคราะหได มีความสอดคลอง
กับขอมูลเชิงประจักษ คาพารามิเตอร มีความ
เหมาะสม แสดงใหเห็นถึงความเที่ยงตรงเชิงลูเขา และ
ความเที่ยงตรงเชิงจำ�แนก
2. รู ป แบบขององค ป ระกอบในโมเดลองค
ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง มีความไมแปรเปลี่ยน
ระหวางประชากรที่อิสระตอกัน คือ นักศึกษาในกลุม
สาขาวิชาตางๆ
ความสำ�คัญของการวิจัย
การพั ฒ นาเพื่ อ ให ไ ด แ บบประเมิ น การสอน
ระดับปริญญาตรีของอาจารย มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย
นักศึกษาเปนผูใหขอมูล ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน
ในดานองคประกอบ ผานเกณฑการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสรางกับกลุมตัวอยางขนาดใหญ จน
ไดรูปแบบและมาตรวัดเดียวกัน จะทำ�ใหผูสอนสามารถ
นำ�แบบประเมินการสอนไปใชในทางปฏิบัติไดอยางมั่น
ใจ และใหผลการประเมินที่เชื่อถือไดสำ�หรับแตละกลุม
สาขาวิชา เปนขอมูลสารสนเทศทีผ่ บู ริหารระดับคณะวิชา
และมหาวิทยาลัยสามารถนำ�ไปใชประโยชน ประกอบ
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การพิจารณาปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับบริบทของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร
ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ พิจารณาขอบเขตของการวิจัย
ใน 5 ประเด็น ไดแก ขอบเขตดานประชากร กลุม ตัวอยาง
เนื้อหาสาระของการสอนวิชาพื้นฐาน องคประกอบของ
การประเมินการสอนเบื้องตน และขอบเขตดานเวลา
ที่ทำ�การประเมินการสอน
ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป น นั ก ศึ ก ษา
ระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาพื้นฐานของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในภาคเรียนที่ 2 (ภาคปลาย)
ปการศึกษา 2553 รวมจำ�นวนทั้งสิ้น 7,057 คน จาก
263 ชั้นเรียน แบงเปน 3 กลุมสาขาวิชา ไดแก
1. กลุม สาขาวิชาศิลปะและประยุกตศลิ ป 623 คน
จาก 19 ชั้นเรียน
2. กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2,342 คน จาก 107 ชั้นเรียน
3. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
วิทยาศาสตรสุขภาพ 4,092 คน จาก 137 ชั้นเรียน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาพื้นฐานของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2553 ทั้ง 3 กลุมสาขาวิชา รวมจำ�นวน 2,013 คน
จาก 89 ชั้นเรียน สุมตัวอยางดวยวิธีการสุมตามชั้นภูมิ
(Stratified Random Sampling) โดยใชคณะวิชาเปน
ชั้นภูมิ และชั้นเรียนเปนหนวยการสุม กำ�หนดจำ�นวน
ชั้นเรียนที่สุมในแตละคณะวิชา ดวยสัดสวนของจำ�นวน
ชั้ น เรี ย นภายในคณะวิ ช ากั บ จำ � นวนชั้ น เรี ย นทั้ ง หมด
แล ว ทำ � การปรั บ ขนาดตั ว อย า งให เ หมาะสมกั บ การ
วิเคราะหองคประกอบ
เนื้อหาสาระของการสอนวิชาพื้นฐาน
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ศึ ก ษากั บ วิ ช าพื้ น ฐานของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร 3 รายวิชามีเนื้อหาสาระโดย
สังเขปดังนี้
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รายวิชา 080 176 ภาษากับการสื่อสาร ศึกษา
หลั ก เกณฑ แนวความคิ ด พื้ น ฐานของการสื่ อ สาร
ฝกการใชถอยคำ� การเขียน บรรยาย พรรณนา อธิบาย
อภิปราย วิเคราะห วิจารณ โดยการใชภาษาที่คำ�นึงถึง
การสื่อความหมายไปยังผูรับใหสัมฤทธิ์ผล
รายวิชา 080 177 ภาษาอังกฤษ 1 ทบทวนทักษะ
การใชภาษาอังกฤษ ดานการอาน การเขียน การฟง การ
พูด พรอมทั้งเพิ่มความรูและทักษะอื่นที่จำ�เปนในการ
ศึกษาระดับอุดมศึกษา เนนการอานเอกสารเพื่อความ
เขาใจ
รายวิชา 080 178 ภาษาอังกฤษ 2 ฝกการใชทกั ษะ
ทั้ง 4 ดานในระดับที่สูงขึ้น และเนนทักษะการอาน โดย
ฝกอานเอกสารที่ยากขึ้น
องคประกอบของการประเมินการสอนที่นำ�
มาพิจารณาในเบื้องตน
ในการวิจัยครั้งนี้ ไดนำ�ผลการศึกษาเกี่ยวกับ
องคประกอบในการประเมินการสอนที่สอดคลองตาม
ทฤษฎีโดยมารช (Marsh 1987) มาพิจารณาเปนองค
ประกอบเบื้องตนในการวิเคราะหเอกสารการประเมิน
การสอนของมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้
1. การเรียนรู/ คุณคา (Learning/ Value)
2. ความกระตือรือรน (Enthusiasm)
3. การเตรียมการสอน (Organization)
4. ปฏิสัมพันธภายในกลุม (Group Interaction)
5. ความเอาใจใสตอ ผูเ รียน (Individual Rapport)
6. ความลุมลึกในเนื้อหาการสอน (Breadth of
Coverage)
7. การทดสอบ/ การใหเกรด (Examination/
Grading)
8. การมอบหมายงาน (Assignment)
9. ปริมาณงาน/ ความยาก (Workload/ Difficulty)
ชวงระยะเวลาที่ทำ�การประเมินการสอน
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ศึ ก ษากั บ วิ ช าพื้ น ฐานของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งกองบริการการศึกษาของ
มหาวิ ท ยาลั ย และบางคณะวิ ช าเป น ผู  จั ด ตารางสอน
โดยมีกำ�หนดวันสอบปลายภาคอยูระหวางวันที่ 21-25
กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 ผูวิจัยไดจัดชุดแบบประเมินตาม
ประกาศตารางสอนของมหาวิทยาลัย สงใหผูประสาน

งานรายวิ ช าพื้ น ฐานในแต ล ะคณะวิ ช าล ว งหน า 3
สัปดาห ดังนั้นชวงระยะเวลาที่ทำ�การประเมินการสอน
คือ ตั้งแตวันที่ 7-28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554
นิยามศัพทเฉพาะ
1. แบบประเมินการสอนของอาจารยโดยนัก
ศึกษาเปนผูใหขอมูล หมายถึง เครื่องมือการรวบรวม
ขอมูลเพือ่ ตัดสิน หรือเพือ่ ใหไดขอ สรุป ในดานคุณคาหรือ
คุณภาพของการสอนจากนักศึกษาผูไดรับผลจากการ
สอนโดยตรง ซึ่งพิจารณาองคประกอบในการประเมิน
การสอนที่ ส อดคล อ งตามทฤษฎี ข องมาร ช (Marsh
1987) มีองคประกอบดานการเรียนรู/ คุณคา (Learning/
Value) ความกระตือรือรน (Enthusiasm) การเตรียมการ
สอน (Organization) ปฏิสัมพันธภายในกลุม (Group
Interaction) ความเอาใจใส ต  อ ผู  เ รี ย น (Individual
Rapport) ความลุมลึกในเนื้อหาการสอน (Breadth of
Coverage) การทดสอบ/ การใหเกรด (Examination/
Grading) การมอบหมายงาน (Assignment) ปริมาณ
งาน/ ความยาก (Workload/ Difficulty)
		 1.1 การเรียนรู/ คุณคา คือ ตัวแปรแฝงที่
อธิบายวาการเรียนในวิชานั้นๆ มีความทาทาย กระตุน
ความสนใจ รูสึกวามีคุณคา ไดรับความรูความเขาใจ
		 1.2 ความกระตือรือรน คือ ตัวแปรแฝงที่
อธิ บ ายว า การจั ด การสอนของวิ ช านั้ น ๆ อาจารย มี
ความกระตือรือรน มีวิธีสรางแรงจูงใจที่หลากหลาย
และมีพลัง มีเทคนิคการนำ�เสนอที่ชวนติดตาม สามารถ
ดึงความสนใจของผูเรียนใหคงไวไดตลอดการสอน
		 1.3 การเตรียมการสอน คือ ตัวแปรแฝงที่อธิ
บายวาการจัดการสอนของวิชานั้นๆ อาจารยสามารถ
อธิบายเนือ้ หาไดอยางชัดเจน มีอปุ กรณการสอนทีพ่ รอม
และชัดเจน ระบุวัตถุประสงคที่ชัดเจนและดำ�เนินการ
ตามวัตถุประสงค พรอมทั้งดำ �เนินการสอนไดอยาง
คลองแคลว
		 1.4 ปฏิสมั พันธภายในกลุม คือ ตัวแปรแฝงที่
อธิบายวาบรรยากาศการสอนของวิชานั้นๆ อาจารย
กระตุนใหมีการอภิปราย การถาม-ตอบ การแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวมในการ
แลกเปลี่ยนความรูกัน
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		 1.5 ความเอาใจใสตอผูเรียน คือ ตัวแปรแฝง
ที่อธิบายวาลักษณะการสอนของวิชานั้นๆ อาจารยให
ความเปนมิตร ความพยายามในการชวยเหลือ คำ�แนะนำ�
ดวยความยินดี ใหความใสใจและเขาถึงผูเรียนเปน
รายบุคคล
		 1.6 ความลุม ลึกในเนือ้ หาการสอน คือ ตัวแปร
แฝงที่อธิบายวาลักษณะการสอนของวิชานั้นๆ อาจารย
สามารถวางแนวคิด ปูพนื้ ฐาน ชีป้ ระเด็นเนือ้ หาทีแ่ ตกตาง
และทันสมัย เพื่อเสริมความเขาใจแกผูเรียน
		 1.7 การทดสอบ/ การใหเกรด คือ ตัวแปรแฝงที่
อธิบายวาการจัดการสอนของวิชานั้นๆ อาจารยใหผล
ปอนกลับ (Feedback) ที่ทำ�ใหผูเรียนนำ�มาปรับปรุง
พั ฒ นาผลงาน ใช วิ ธี ก ารประเมิ น ผลที่ ยุ ติ ธ รรมและ
เหมาะสม
		 1.8 การมอบหมายงาน คือ ตัวแปรแฝงที่
อธิบายวาการจัดการสอนของวิชานั้นๆ อาจารยแนะนำ�
เอกสารตำ�รา หรือมอบหมายงานที่สงเสริมความเขาใจ
ในการเรียน
		 1.9 ปริมาณงาน/ ความยาก คือ ตัวแปรแฝงที่
อธิบายวาการจัดการสอนของวิชานัน้ ๆ มีความสอดคลอง
เหมาะสมระหวาง ความยากของเนื้อหา ปริมาณงาน
ที่มอบหมาย ความตอเนื่องของกระบวนการเรียนรูใน
ชั้นเรียน และระยะเวลานอกชั้นเรียนที่ผูเรียนมีเพื่อ
คนควารวมถึงทำ�งานที่ไดรับมอบหมาย
2. การแสดงหลักฐานความเที่ยงตรงเชิงโครง
สราง หมายถึง กระบวนการสืบคนหาหลักฐานทีบ่ ง บอก
ความสามารถของเครื่ อ งมื อ ในการวั ด คุ ณ ลั ก ษณะ
ไดครอบคลุมขอบเขต ตรงความหมาย และครบถวน
ตามแนวทฤษฎี โดยการวิจัยในครั้งนี้จะใชการวิเคราะห
องค ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น อั น ดั บ หนึ่ ง และอั น ดั บ สอง
พร อ มทั้ ง ศึ ก ษาความไม แ ปรเปลี่ ย นของโมเดลการ
วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันดวยวิธีการวิเคราะห
กลุมพหุ โดยแสดงหลักฐานความเที่ยงตรงเชิงลูเขา
ความเที่ยงตรงเชิงจำ�แนก และความเที่ยงตรงขามกลุม
เครื่องมือในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป น แบบ
ประเมินการสอนซึง่ สรางขึน้ 1 ชุด ดวยวิธกี ารสังเคราะห
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จากขอมูลการประเมินการสอนของคณะวิชาตางๆ ใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามแนวทางองคประกอบการ
ประเมินการสอนของมารช (Marsh 1987) มีลำ�ดับ
ขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษารายงานการประชุมที่เกี่ยวของกับการ
รวมพิจารณาปญหาจากการใชแบบประเมินการสอน
รูปแบบเดิม ทีเ่ ปนแบบรายขอคำ�ถาม และมีความแตกตาง
ในแตละคณะวิชา ซึ่งบันทึกโดยหนวยงานกลาง
2. กำ � หนดวั ต ถุ ป ระสงค ข องการพั ฒ นาแบบ
ประเมินการสอน ที่แสดงองคประกอบเบื้องตน 9 ดาน
ของมารช (Marsh 1987) เปนองคประกอบเบื้องตนใน
การจำ�แนกกลุมขอคำ�ถาม
3. กำ�หนดประเด็นหลักทีจ่ ะสัมภาษณคณาจารย
ผูสอนและนักศึกษาเกี่ยวกับความแตกตางดานรูปแบบ
การรายงานผล มาตรวัด ปญหาและขอเสนอแนะตางๆ
ในการประเมินการสอน
4. สั ม ภาษณ ค ณาจารย ผู  ส อนวิ ช าพื้ น ฐาน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาพื้นฐาน มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เพือ่ พิจารณาความเห็นเกีย่ วกับการพัฒนาแบบ
ประเมินการสอนขึ้นใหม สรุปประเด็นไดดังนี้
		 4.1 รูปแบบประเมินการสอนที่แสดง และ
ไมแสดงองคประกอบ นักศึกษาทีใ่ หสมั ภาษณระบุวา การ
แสดงองคประกอบของขอคำ�ถาม ทำ�ใหสามารถลำ�ดับ
ความเขาใจในการตอบ และตอบไดโดยไมซ้ำ�ซอนกัน
		 4.2 การรายงานผลประเมินการสอนที่แสดง
และไมแสดงองคประกอบตามลักษณะแบบประเมินที่
ใช อาจารยที่ใหสัมภาษณระบุวา รายงานผลจากแบบ
ประเมินการสอนที่แสดงองคประกอบ ใจความกระชับ
และเห็นสิ่งที่ควรปรับปรุงในการสอนไดชัดเจน
		 4.3 ในการลงทะเบี ย นเรี ย นของนั ก ศึ ก ษา
ระดับปริญญาตรี อาจมีรายวิชาพืน้ ฐาน, รายวิชาในคณะ
ที่ สั ง กั ด และรายวิ ช าเลื อ กที่ ส นใจจากคณะอื่ น ซึ่ ง
นักศึกษาตองประเมินการสอนปลายภาคโดยไดรับแบบ
ประเมินที่มีความแตกตางกัน เชน ดานมาตรวัด (แบบ
ตรวจสอบรายการ แบบมาตรประเมินคา 3 ถึง 7 ระดับ)
ดานขอคำ�ถามตามลักษณะรายวิชา (บรรยาย ปฏิบัติ
สัมมนา) เพื่อใหผูสอนนำ�ผลประเมินไปพัฒนาเฉพาะ
รายวิ ช าหนึ่ ง ๆ ซึ่ ง อาจารย ที่ มี ตำ � แหน ง ด า นบริ ห าร

การพัฒนาแบบประเมินการสอนระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร
นันทนา แซลี, องอาจ นัยพัฒน, สุนันท ศลโกสุม

ตั้ ง ข อ สั ง เกตว า หากต อ งการนำ � ข อ มู ล มาพิ จ ารณา
ประกอบการจัดการ ในการใชทรัพยากรรวมกัน เชน
การแบ ง กลุ  ม ผู  เ รี ย นและอาจารย ผู  ส อน ตารางห อ ง
เรียนที่เหมาะสมกับกิจกรรมในรายวิชา การจัดสรรโสต
ทัศนูปกรณใหเพียงพอ ฯลฯ ผูรับผิดชอบจะสรุปผล
การประเมิน ที่เก็บรวบรวมจากเครื่องมือที่แตกตางกัน
ไดยาก ดังนั้นหากมีการสรางเครื่องมือการประเมินการ
สอนที่มีคุณภาพ มีองคประกอบครอบคลุมลักษณะการ
สอนที่แตละกลุมสาขาวิชามีรวมกัน ผลการประเมินการ
สอนที่ไดจะเปนประโยชนใชไดจริงในทางปฏิบัติ นำ�ไป
สูการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตอไป
ผลการสรุปความเห็นจากการสัมภาษณดงั กลาว
คือ รูปแบบของแบบประเมินการสอนระดับปริญญา
ตรีของอาจารย มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยนักศึกษา
เปนผูใหขอมูล ที่สรางขึ้น ควรแสดงองคประกอบของ
ข อ คำ � ถาม และครอบคลุม ลั กษณะการสอนในสาขา
วิชาตางๆ อยางชัดเจน
5. นำ�ขอมูลที่ไดมาพิจารณาในการพัฒนาแบบ
ประเมินการสอนฉบับใหม ทีแ่ สดงองคประกอบเบือ้ งตน
9 ดานของมารช (Marsh 1987) ไดแก การเรียนรู คุณคา
ความกระตือรือรน การเตรียมการสอน ปฏิสัมพันธ
ภายในกลุม ความเอาใจใสตอผูเรียน ความลุมลึกใน
เนื้อหาการสอน การทดสอบ/ การใหเกรด การมอบ
หมายงาน และปริมาณงาน/ ความยาก รวมกับการ
วิ เ คราะห เ นื้ อ หาจากแบบประเมิ น การสอนของคณะ
วิชาตางๆ ในมหาวิทยาลัย
6. ศึกษาองคประกอบในการประเมินการสอน
ตามแนวคิดทฤษฎีของมารช (Marsh 1987) เอกสารและ
งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ คุ ณ ลั ก ษณะการสอนที่ นำ � มา
พิจารณาประเมิน และการวิเคราะหองคประกอบในการ
ประเมินการสอนของอาจารย ทัง้ ภายในประเทศและตาง
ประเทศ
7. สร า งแบบประเมิ น การสอนให ต รงกั บ
วัตถุประสงค โดยผลการสังเคราะหขอมูล คือ แบบ
ประเมินการสอนที่ระบุองคประกอบได 10 ดาน จำ�นวน

ขอคำ�ถามรวม 52 ขอดังนี้
		 7.1 การเห็นคุณคาในการเรียนของผูเรียน
มีคำ�ถาม 5 ขอ
		 7.2 ความกระตือรือรนของผูสอน มีคำ�ถาม
5 ขอ
		 7.3 การเตรียมการสอน มีคำ�ถาม 6 ขอ
		 7.4 สภาพแวดลอมการเรียนรูทางกายภาพ
มีคำ�ถาม 6 ขอ
		 7.5 ปฏิสัมพันธภายในชั้นเรียน มีคำ�ถาม 5
ขอ
		 7.6 ความเปนมิตรของผูสอน มีคำ�ถาม 5 ขอ
		 7.7 ความสามารถในการถายทอดความรูข อง
ผูสอน มีคำ�ถาม 5 ขอ
		 7.8 ความเหมาะสมของเกณฑการวัดและ
ประเมินผล มีคำ�ถาม 5 ขอ
		 7.9 งานที่มอบหมาย มีคำ�ถาม 5 ขอ
		 7.10ปริมาณงานและความยาก มีคำ�ถาม 5
ขอ
จากองคประกอบเบื้องตนของมารช (Marsh
1987) 9 ดาน เมื่อผูวิจัยสังเคราะหขอคำ �ถามจาก
แบบประเมิ น การสอนของคณะวิ ช าต า งๆ โดยการ
วิเคราะหเนือ้ หา จัดขอคำ�ถามใหเขาไปอยูใ นองคประกอบ
เบื้องตนตามคำ�นิยาม เพื่อกำ�หนดองคประกอบที่เปน
ไปได แลวพบวามีขอคำ�ถามกลุมหนึ่งที่ไมสามารถจัด
เขาไปในองคประกอบเบือ้ งตนได ซึง่ ถามเกีย่ วกับความ
เหมาะสมของสภาพแวดลอมทางกายภาพ ปรากฏในทุก
กลุ  ม สาขาวิ ช า ผู  วิ จั ย จึ ง จั ด ข อ คำ � ถามกลุ  ม นี้ เ ข า ใน
องคประกอบใหมอีก 1 ดาน รวมทั้งหมดเปน 10 ดาน
พร อ มทั้ ง ศึ ก ษาคำ � อธิ บ ายเพิ่ ม เติ ม จากศั พ ท ท างการ
ศึกษา โดยอาศัยรากศัพทภาษาอังกฤษ พรอมทั้งปรับ
ชื่อองคประกอบใหมเปน สภาพแวดลอมการเรียนรู
ทางกายภาพ ผลการสั ง เคราะห ข  อ คำ � ถามทั้ ง หมด
ดังตารางที่ 1.
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ตารางที่ 1. ผลการสังเคราะหขอคำ�ถามจากแบบประเมินการสอนของคณะวิชา มหาวิทยาลัยศิลปากร
องคประกอบเบื้องตน
1. การเรียนรู/ คุณคา
		
(Learning/ Value)

องคประกอบที่ระบุได
1. การเห็นคุณคาใน
การเรียนของผูเรียน

ขอคำ�ถามที่สังเคราะหได
1. การสอนมีประโยชน ความสำ�คัญ ตามที่นักศึกษา
คาดหวังไว
2. นักศึกษาเกิดแนวคิดประยุกตใชใสถานการณจริง
3. นักศึกษาไดรับความรู ความเขาใจ ทักษะเพิ่มขึ้น
4. การสอนกระตุนใหนักศึกษาเขาใจบทเรียนไดเปน
อยางดี
5. นักศึกษาเกิดความสนใจที่จะแสวงหาความรู คนควา
ฝกปฏิบัติตอไปอีก

2. ความกระตือรือรน
(Enthusiasm)

2. ความกระตือรือรน
ของผูสอน

1. การสอนกระตุนใหนักศึกษาคิดวิเคราะห ตัดสินใจ
ดวยตนเองได
2. อาจารยอุทิศตนใหกับการสอนอยางเต็มที่
3. อาจารยตอบขอซักถาม วิจารณประเด็นที่เกิดขึ้นใน
ชั้นเรียน ไดอยางชัดเจน
4. อาจารยเปดโอกาสใหซักถาม/ รับฟงความคิดเห็น
ของนักศึกษา
5. อาจารยมีวิธีการสอนที่หลากหลายและเหมาะสมกับ
เนื้อหา

3. การเตรียมการสอน
(Organization)

3. การเตรียมการสอน

1. การสอนตรงตามลักษณะและวัตถุประสงคที่ตั้งไว
2. การใชสื่อ อุปกรณ เครื่องมือ ตัวอยางทันสมัย และ
เพียงพอ
3. การลำ�ดับเนื้อหาที่สงเสริมความเขาใจ สำ�หรับการ
สอนภาคบรรยาย
4. การลำ�ดับขั้นตอนที่สงเสริมทักษะ สำ�หรับการสอน
ภาคปฏิบัติ
5. ลักษณะการสอนแสดงถึงอาจารยมีความพรอม มี
ความตั้งใจในการสอน
6. การสอนครอบคลุมเนื้อหาและทักษะที่แจงไวอยาง
ครบถวน

4. สภาพแวดลอมการ
เรียนรูทางกายภาพ

1. ขนาดของหองเรียน/ หองปฏิบัติการเหมาะสมกับ
จำ�นวนนักศึกษา
2. เสียงรบกวน
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องคประกอบเบื้องตน

องคประกอบที่ระบุได

ขอคำ�ถามที่สังเคราะหได

		

4. สภาพแวดลอมการ
เรียนรูทางกายภาพ

3. ระบบปรับอากาศมีความพอเหมาะ
4. จัดใหมีแสงสวางเพียงพอ
5. มีการถายเท/ ระบายอากาศเหมาะสม
6. ความสะอาดปลอดภัยของหองเรียน/ หองปฏิบัติการ

4. ปฏิสัมพันธภายในกลุม
(Group Interaction)

5. ปฏิสัมพันธภายใน
ชั้นเรียน

1. นักศึกษาไดรวมกันแสดงความคิดเห็น/ อภิปราย/
วิจารณประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของในชั้นเรียน
2. นักศึกษามีสวนรวมในการเลือกหัวขออภิปราย/
ประเด็นปญหาเพื่อวิเคราะห วิจารณรวมกันใน
ชั้นเรียน
3. การสอนเปดโอกาสใหนักศึกษาไดรวมกันแลก
เปลี่ยนความคิดเห็น/ อภิปราย/ วิจารณประเด็น
ตางๆ
4. อาจารยกระตุนใหเกิดบรรยากาศการเรียนรูรวมกัน
5. มีการประสานงานรวมมือกันระหวางอาจารยใน
การสอน

5. ความเอาใจใสตอผูเรียน 6. ความเปนมิตรของ
(Individual Rapport)
ผูสอน

1. อาจารยใหโอกาสนักศึกษาทำ�กิจกรรมเสริมการ
เรียนรูตามความสนใจ
2. ความสอดคลองกับพื้นความรูของนักศึกษา
3. อาจารยใหคำ�ปรึกษาเพื่อแนะนำ�แกไขปญหา/ การ
ปฏิบัติงานเปนรายบุคคล
4. อาจารยสงเสริม/ สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมรวม
กับการสอน
5. อาจารยมีความเอาใจใสและชวยเหลือนักศึกษาทั้ง
ในและนอกชั้นเรียน

6. ความลุมลึกในเนื้อหา
การสอน (Breadth of
Coverage)

1. อาจารยอธิบายและสรุปแนวคิดหลักใหไดอยาง
ชัดเจน
2. การสอนสงเสริมใหนักศึกษาคิดอยางเปนระบบและ
แกปญหาได
3. นักศึกษาไดรับความรูความเขาใจที่ทันสมัย
กวางขวาง นาเชื่อถือ
4. อาจารยนำ�ประสบการณ/ กิจกรรมเสริมทักษะมา
ประยุกตประกอบกับการสอน
5. นักศึกษาเห็นความสัมพันธของวิชาที่เรียนกับ
เรื่องอื่นๆ

7. ความสามารถในการ
ถายทอดความรูของ
ผูสอน
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องคประกอบเบื้องตน

องคประกอบที่ระบุได

ขอคำ�ถามที่สังเคราะหได

		
7. การทดสอบ/ การใหเกรด 8. ความเหมาะสมของ

1. อาจารยแจงเกณฑการวัดและประเมินผลใหอยาง
ชัดเจน
2. อาจารยกำ�หนดเกณฑการวัดและประเมินผลที่
สอดคลองกับวัตถุประสงค
3. อาจารยใหคำ�อธิบาย/ ชี้แจงคำ�ตอบของปญหา/
การบานที่มอบหมายให
4. อาจารยตรวจงาน/ ผลการฝกภาคปฏิบัติและใหขอ
คิดเห็นที่มีประโยชน
5. อาจารยกำ�หนดเกณฑการวัดและประเมินผลที่
โปรงใส ยุติธรรม และเหมาะสม

8. การมอบหมายงาน
(Assignment)

9. งานที่มอบหมาย

1. อาจารยสงเสริมใหมีกิจกรรมคนควา ทำ�รายงาน
ฝกปฏิบัติ นำ�เสนอผลงาน
2. อาจารยแนะนำ�แหลงการเรียนรูเสริม เอกสาร ตำ�รา
เพื่อใหนักศึกษาคนควาเพิ่มเติม
3. แหลงการเรียนรูเสริม เอกสาร ตำ�ราที่แนะนำ�มี
ประโยชน ทันสมัย
4. แหลงการเรียนรูเสริม เอกสาร ตำ�ราที่แนะนำ�มี
เพียงพอ
5. งานที่มอบหมายชวยใหนักศึกษาเขาใจและเพิ่ม
ความสามารถในการเรียน

9. ปริมาณงาน/ ความยาก
(Workload/ Difficulty)

10. ปริมาณงานและ
ความยาก

1. นักศึกษาไดคนควา ทำ�รายงาน ฝกปฏิบัติดวย
ตนเอง
2. ความยากตอการเขาใจเนื้อหามีความเหมาะสมกับ
เวลาที่จัดให
3. ปริมาณงานที่อาจารยมอบหมายมีความเหมาะสม
4. ความซ้ำ�ซอนกับรายวิชาอื่น
5. ความยากของงานสมดุลกับเนื้อหาที่สอน

(Examination/ Grading)
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สวนมาตรวัดของแบบประเมินซึง่ แตกตางไปตาม
คณะวิชานัน้ จากการสำ�รวจพบวาสวนใหญใชแบบมาตร
วัดประเมินคา 5 ระดับ ผูวิจัยจึงใชรูปแบบดังกลาวใน
การสรางเครื่องมือตอไป
8. สัมภาษณคณาจารย 3 คน นักศึกษา 3 คน
และบุคลากรผูรับผิดชอบการประเมินการสอนของคณะ
วิชา 3 คน เพื่อเปนตัวแทนจากแตละกลุมสาขาวิชา ให
ขอมูลประกอบการพิจารณาปรับขอคำ�ถาม ใหเหมาะสม
กับลักษณะและธรรมชาติของแตละกลุมสาขาวิชา
9. ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face
Validity) โดยผูเชี่ยวชาญทางดานการวัดและประเมิน
ผล 3 คนจากแต ล ะกลุ  ม สาขาวิ ช า ประกอบด ว ย
ขาราชการเกษียณ ซึ่งเคยเปนวิทยากรอบรมเกี่ยวกับ
วิ ธี ก ารสอนและการวั ด ผลการศึ ก ษาสาขาศิ ล ปะและ
การออกแบบ เปนตัวแทนจากกลุมสาขาวิชาศิลปะและ
ประยุกตศิลป, อาจารยประจำ�ภาควิชาพื้นฐานทางการ
ศึกษา คณะศึกษาศาสตร มีประสบการณสอนมากกวา
5 ป เปนตัวแทนจากกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร และอาจารยประจำ�ภาควิชาสถิติ คณะ
วิทยาศาสตร มีประสบการณสอนมากกวา 10 ป เปน
ตัวแทนจากกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ

วิทยาศาสตรสุขภาพ (คาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงพินิจ
IOC กอนการปรับปรุงขอคำ�ถามอยูระหวาง -0.33 ถึง
1.00)
10. คัดเลือกขอคำ�ถามทีม่ คี า ดัชนีความเทีย่ งตรง
เชิงพินิจ มากกวาหรือเทากับ 0.5 ไว และพิจารณา
ปรั บ ปรุ ง การใช ภ าษาในข อ ที่ ไ ม ผ  า นเกณฑ เพื่ อ ให
ครอบคลุมเนือ้ หา จึงไดแบบประเมินการสอนฉบับทดลอง
ใชที่มีองคประกอบ 10 ดาน รวมขอคำ�ถาม 52 ขอ
11. ศึกษานำ�รอง (Pilot Study) เพื่อทดลอง
ใชแบบประเมินการสอนกับนักศึกษาทีไ่ มใชกลุม ตัวอยาง
ในที่นี้เปนนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมจำ�นวน
125 คน ทีล่ งทะเบียนเรียนวิชาศึกษาทัว่ ไปในภาคเรียนที่
3 (ภาคฤดูรอน) ปการศึกษา 2551 เพื่อตรวจสอบความ
เชือ่ มัน่ (Reliability) และอำ�นาจจำ�แนก (Discrimination)
12. คัดเลือกขอคำ�ถามที่มีคาความเชื่อมั่น มาก
กวาหรือเทากับ 0.5 และคาดัชนีอำ�นาจจำ�แนก มากกวา
หรือเทากับ 0.2 ไว สวนขอคำ�ถามที่ไมผานเกณฑให
คั ด ออก ในขั้ น ตอนนี้ ทำ� ให ไ ด แ บบประเมิ น การสอน
ที่มีองคประกอบ 10 ดาน รวมขอคำ�ถาม 41 ขอ เปน
ฉบับจริง ซึ่งผลการคัดเลือกขอคำ�ถาม พรอมทั้งจำ�นวน
องคประกอบและขอคำ�ถามแสดงไดดังตารางที่ 2.

ตารางที่ 2. ผลการคัดเลือกขอคำ�ถามจากการสังเคราะหแบบประเมินการสอนของคณะวิชา มหาวิทยาลัยศิลปากร
องคประกอบเบื้องตน

องคประกอบที่ระบุได

ขอคำ�ถามที่สังเคราะหได

1. การเรียนรู/ คุณคา
		

1. การเห็นคุณคาในการ
เรียนของผูเรียน

1. นักศึกษาไดรับความรู ความเขาใจ ทักษะเพิ่มขึ้น
2. นักศึกษาเกิดแนวคิดประยุกตใชในสถานการณจริง
3. การเรียนวิชานี้มีประโยชนตามที่นักศึกษาคาดหวัง
ไว
4. นักศึกษาเกิดความสนใจที่จะแสวงหาความรู
คนควา ฝกปฏิบัติตอไปอีก

2. ความกระตือรือรน
(Enthusiasm)

2. ความกระตือรือรนของ 1. อาจารยอุทิศตนใหกับการสอนอยางเต็มที่
ผูสอน
2. อาจารยเปดโอกาสใหซักถาม/ รับฟงความคิดเห็น
ของนักศึกษา
3. การสอนกระตุนใหนักศึกษาคิด วิเคราะห ตัดสินใจ
ดวยตนเองได

(Learning/ Value)
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องคประกอบเบื้องตน

องคประกอบที่ระบุได

ขอคำ�ถามที่สังเคราะหได

2. ความกระตือรือรน
		

2. ความกระตือรือรนของ 4. อาจารยตอบขอซักถาม วิจารณประเด็นที่เกิดขึ้นใน
ผูสอน
ชั้นเรียน ไดอยางชัดเจน

3. การเตรียมการสอน
(Organization)

3. การเตรียมการสอน

1. สอนตรงตามเคาโครงรายวิชาและวัตถุประสงคที่
ตั้งไว
2. สอนครอบคลุมเนื้อหาและทักษะที่แจงไวอยาง
ครบถวน
3. การใชสื่อ อุปกรณ เครื่องมือ ตัวอยาง ทันสมัยและ
เพียงพอ
4. การลำ�ดับขั้นตอนในภาคปฏิบัติชวยสงเสริมทักษะ
ของนักศึกษา
5. การลำ�ดับเนื้อหาในภาคบรรยายชวยสงเสริมความ
เขาใจของนักศึกษา

4. สภาพแวดลอมการ
เรียนรูทางกายภาพ

1. ระบบเสียง และแสงสวางเพียงพอ
2. มีการถายเท/ ระบายอากาศเหมาะสม
3. ความสะอาดปลอดภัยของหองเรียน/ หองปฏิบัติการ
4. ขนาดของหองเรียน/ หองปฏิบัติการเหมาะสมกับ
จำ�นวนนักศึกษา

5. ปฏิสัมพันธภายใน
ชั้นเรียน

1. อาจารยกระตุนใหเกิดบรรยากาศการเรียนรูรวมกัน
2. นักศึกษาไดรวมแสดงความคิดเห็น/ อภิปราย
ประเด็นตางๆ
3. ใหโอกาสนักศึกษารวมกันแลกเปลีย่ นความคิดเห็น/
อภิปรายประเด็นตางๆ
4. นักศึกษามีสวนรวมในการเลือกหัวขออภิปราย/
ประเด็นปญหาเพื่อวิเคราะห

(Enthusiasm)

4. ปฏิสัมพันธภายในกลุม
(Group Interaction)

5. ความเอาใจใสตอผูเรียน 6. ความเปนมิตรของ
(Individual Rapport)
ผูสอน
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1. อาจารยใหความเปนกันเองในการสอน
2. อาจารยตั้งใจรับฟงปญหาของนักศึกษา
3. มีความเอาใจใสและชวยเหลือนักศึกษาทั้งในและ
นอกชั้นเรียน
4. ใหคำ�ปรึกษาเพื่อแนะนำ�แกไขปญหา/ การปฏิบัติ
งานเปนรายบุคคล

การพัฒนาแบบประเมินการสอนระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร
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องคประกอบเบื้องตน
6. ความลุมลึกในเนื้อหา
		
การสอน (Breadth of
Coverage)

องคประกอบที่ระบุได
7. ความสามารถในการ
ถายทอดความรูของ
ผูสอน

ขอคำ�ถามที่สังเคราะหได
1. อาจารยอธิบายและสรุปแนวคิดหลักใหไดอยาง
ชัดเจน
2. นักศึกษาเห็นความสัมพันธของวิชาที่เรียนกับ
เรื่องอื่นๆ
3. นักศึกษาไดรับความรูความเขาใจที่ทันสมัย
นาเชื่อถือ
4. การสอนสงเสริมใหนักศึกษาคิดอยางเปนระบบ และ
แกปญหาได

7. การทดสอบ/ การใหเกรด 8. ความเหมาะสมของ
(Examination/ Grading) เกณฑการวัดและ
ประเมินผล

1. อาจารยใหคำ�อธิบาย/ ชี้แจงคำ�ตอบของปญหา/
การบานที่มอบหมายให
2. อาจารยตรวจงาน/ ผลการฝกภาคปฏิบัติและให
ขอคิดเห็นที่มีประโยชน
3. เกณฑการวัดและประเมินผลโปรงใส ยุติธรรม และ
เหมาะสม
4. เกณฑการวัดและประเมินผลชัดเจน สอดคลองกับ
วัตถุประสงค

8. การมอบหมายงาน
(Assignment)

9. งานที่มอบหมาย

1. สงเสริมใหมีกิจกรรมคนควา ทำ�รายงาน ฝกปฏิบัติ
นำ�เสนอผลงาน
2. งานที่มอบหมายชวยใหนักศึกษาเขาใจและเพิ่ม
ความสามารถในการเรียน
3. แนะนำ�แหลงการเรียนรูเสริม เอกสาร ตำ�รา เพื่อ
ใหนักศึกษาคนควาเพิ่มเติม
4. แหลงการเรียนรูเสริม เอกสาร ตำ�ราที่แนะนำ�มี
ประโยชน ทันสมัย เพียงพอ

9. ปริมาณงาน/ ความยาก 10. ปริมาณงานและ
(Workload/ Difficulty)
ความยาก

1. ปริมาณงาน มีความเหมาะสมกับเวลาที่ใหทำ�
2. อาจารยมอบหมายงานโดยมีกำ�หนดสงที่เหมาะสม
3. ความยากตอการเขาใจงาน มีความเหมาะสมกับ
เวลาที่ให
4. ระยะเวลาที่ใหและกำ�หนดสง มีความเปนไปไดใน
ทางปฏิบัติ
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13. จัดพิมพแบบประเมินการสอนที่เรียบเรียง
ใหม นำ�มาเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุม ตัวอยาง เพือ่ ศึกษา
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง โดยแสดงหลักฐานความ
เที่ยงตรงเชิงลูเขา (Convergent Validity) ความเที่ยง
ตรงเชิงจำ�แนก (Discriminant Validity) และความเที่ยง
ตรงขามกลุม (Cross Validation)
ผลการวิจัย
1. แบบประเมินการสอนระดับปริญญาตรีของ
อาจารย มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร โดยนั ก ศึ ก ษาเป น
ผูใหขอมูล ที่สรางขึ้นตามแนวทางของมารช (Marsh
1987) โดยการสังเคราะหขอมูลแบบประเมินการสอน

จากทุกคณะวิชาของมหาวิทยาลัยศิลปากร มี 10 องค
ประกอบยอย มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.9699 และ
คาอำ�นาจจำ�แนกรายขออยูระหวาง 0.4656-0.7452
ซึ่งอยูในระดับปานกลางถึงระดับดี
2. โมเดลองค ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น อั น ดั บ หนึ่ ง
ของแบบประเมินการสอนที่สรางขึ้น มีความสอดคลอง
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษในระดับดี และผลการ
ศึกษาความเที่ยงตรงเชิงลูเขา สรุปไดวาขอคำ�ถามที่
ใชวัดในแตละองคประกอบ มีความเหมาะสมที่ใชวัด
คุณลักษณะแตละองคประกอบยอยทัง้ 10 องคประกอบ
โดยแสดงคาสถิติที่บงชี้ผลขางตน ดังตารางที่ 3.1-3.2

ตารางที่ 3.1 คาสถิตทิ ี่บงชี้ความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ (โมเดลอันดับหนึ่ง)
คาดัชนี

เกณฑ

คาสถิติ

ผลการพิจารณา

<2

513.671/ 463 = 1.109

ผานเกณฑ

> .05

0.0516

ผานเกณฑ

RMSEA

< .05

0.006

ผานเกณฑ

SRMR

< .05

0.011

ผานเกณฑ

GFI

> .90

0.991

ผานเกณฑ

AGFI

> .90

0.984

ผานเกณฑ

CN

> 200

2,994.267

ผานเกณฑ

χ

2

df

p value of
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ตารางที่ 3.2 คาสถิตทิ ี่บงชี้ความเที่ยงตรงเชิงลูเขา
องคประกอบ
ที่
1

2

3

4

5

6

ขอที่
1

สัมประสิทธิ์
มาตรฐาน
0.790

2

เกณฑ

t

เกณฑ

> 0.40

ผลการ
พิจารณา
ผานเกณฑ

45.183

> 2.576

ผลการ
พิจารณา
ผานเกณฑ

0.728

> 0.40

ผานเกณฑ

40.040

> 2.576

ผานเกณฑ

3

0.776

> 0.40

ผานเกณฑ

44.998

> 2.576

ผานเกณฑ

4

0.640

> 0.40

ผานเกณฑ

30.402

> 2.576

ผานเกณฑ

1

0.713

> 0.40

ผานเกณฑ

41.867

> 2.576

ผานเกณฑ

2

0.752

> 0.40

ผานเกณฑ

44.196

> 2.576

ผานเกณฑ

3

0.796

> 0.40

ผานเกณฑ

48.802

> 2.576

ผานเกณฑ

4

0.817

> 0.40

ผานเกณฑ

50.559

> 2.576

ผานเกณฑ

1

0.728

> 0.40

ผานเกณฑ

42.769

> 2.576

ผานเกณฑ

2

0.715

> 0.40

ผานเกณฑ

41.905

> 2.576

ผานเกณฑ

3

0.645

> 0.40

ผานเกณฑ

36.383

> 2.576

ผานเกณฑ

4

0.770

> 0.40

ผานเกณฑ

45.190

> 2.576

ผานเกณฑ

5

0.800

> 0.40

ผานเกณฑ

48.867

> 2.576

ผานเกณฑ

1

0.707

> 0.40

ผานเกณฑ

28.628

> 2.576

ผานเกณฑ

2

0.698

> 0.40

ผานเกณฑ

33.658

> 2.576

ผานเกณฑ

3

0.649

> 0.40

ผานเกณฑ

27.056

> 2.576

ผานเกณฑ

4

0.684

> 0.40

ผานเกณฑ

33.083

> 2.576

ผานเกณฑ

1

0.835

> 0.40

ผานเกณฑ

43.568

> 2.576

ผานเกณฑ

2

0.802

> 0.40

ผานเกณฑ

48.614

> 2.576

ผานเกณฑ

3

0.837

> 0.40

ผานเกณฑ

50.098

> 2.576

ผานเกณฑ

4

0.817

> 0.40

ผานเกณฑ

48.338

> 2.576

ผานเกณฑ

1

0.763

> 0.40

ผานเกณฑ

44.902

> 2.576

ผานเกณฑ

2

0.831

> 0.40

ผานเกณฑ

51.006

> 2.576

ผานเกณฑ

3

0.832

> 0.40

ผานเกณฑ

52.656

> 2.576

ผานเกณฑ

4

0.851

> 0.40

ผานเกณฑ

52.863

> 2.576

ผานเกณฑ
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องคประกอบ
ที่
7

8

9

10

ขอที่
1

สัมประสิทธิ์
มาตรฐาน
0.814

2

เกณฑ

t

เกณฑ

> 0.40

ผลการ
พิจารณา
ผานเกณฑ

49.165

> 2.576

ผลการ
พิจารณา
ผานเกณฑ

0.727

> 0.40

ผานเกณฑ

43.901

> 2.576

ผานเกณฑ

3

0.833

> 0.40

ผานเกณฑ

52.669

> 2.576

ผานเกณฑ

4

0.835

> 0.40

ผานเกณฑ

52.980

> 2.576

ผานเกณฑ

1

0.816

> 0.40

ผานเกณฑ

47.595

> 2.576

ผานเกณฑ

2

0.797

> 0.40

ผานเกณฑ

48.716

> 2.576

ผานเกณฑ

3

0.784

> 0.40

ผานเกณฑ

47.004

> 2.576

ผานเกณฑ

4

0.785

> 0.40

ผานเกณฑ

47.145

> 2.576

ผานเกณฑ

1

0.701

> 0.40

ผานเกณฑ

39.272

> 2.576

ผานเกณฑ

2

0.817

> 0.40

ผานเกณฑ

47.537

> 2.576

ผานเกณฑ

3

0.685

> 0.40

ผานเกณฑ

38.838

> 2.576

ผานเกณฑ

4

0.761

> 0.40

ผานเกณฑ

43.432

> 2.576

ผานเกณฑ

1

0.797

> 0.40

ผานเกณฑ

48.557

> 2.576

ผานเกณฑ

2

0.854

> 0.40

ผานเกณฑ

52.076

> 2.576

ผานเกณฑ

3

0.782

> 0.40

ผานเกณฑ

47.068

> 2.576

ผานเกณฑ

4

0.839

> 0.40

ผานเกณฑ

50.211

> 2.576

ผานเกณฑ

3. โมเดลองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของ
แบบประเมินการสอนที่สรางขึ้น มีความสอดคลองกลม
กลืนกับขอมูลเชิงประจักษในระดับดี และผลการศึกษา
ความเที่ยงตรงเชิงจำ�แนก สรุปไดวาแตละองคประกอบ
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มีความซ้ำ�ซอนกันต่ำ� เหมาะสมตอการจำ�แนกเปนองค
ประกอบของการประเมินการสอน โดยแสดงคาสถิติที่
บงชี้ผลขางตน ดังตารางที่ 4.1-4.2
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ตารางที่ 4.1 คาสถิตทิ ี่บงชี้ความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ (โมเดลอันดับสอง)
คาดัชนี

χ

2

df

p value of

χ2

RMSEA
SRMR
GFI
AGFI
CN

เกณฑ

คาสถิติ

ผลการพิจารณา

<2

525.033/ 478 = 1.098

ผานเกณฑ

> .05

0.067

ผานเกณฑ

< .05
< .05
> .90
> .90
> 200

0.006
0.011
0.991
0.984
3,014.272

ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ

ตารางที่ 4.2 คาสถิตทิ ี่บงชี้ความเที่ยงตรงเชิงจำ�แนก
สหสัมพันธระหวางองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง
องคประกอบที่ 1
2
3
4
1
1

5

6

7

8

9

10

2

0.706

1

3

0.793

0.822

1

4

0.526

0.588

0.645

1

5

0.650

0.745

0.721

0.567

1

6

0.645

0.803

0.763

0.551

0.714

1

7

0.724

0.810

0.843

0.603

0.745

0.795

1

8

0.724

0.810

0.843

0.603

0.745

0.796

0.814

1

9

0.704

0.740

0.781

0.587

0.725

0.681

0.808

0.811

1

10

0.613

0.686

0.714

0.610

0.612

0.674

0.714

0.755

0.737 1

เกณฑ

< 0.85

ผลการพิจารณา

ผานเกณฑทั้งหมด
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4. ผลการทดสอบความไม แ ปรเปลี่ ย นของ
รู ป แบบและพารามิ เ ตอร ข ององค ป ระกอบในโมเดล
องคประกอบเชิงยืนยัน พบวาโมเดลการประเมินการ
สอนทั้ง 3 กลุมสาขาวิชาเฉพาะรูปแบบมีความไมแปร
เปลี่ยนทุกกลุม โมเดลมีลักษณะเปนแบบเดียวกัน นั่น
คือ แบบประเมินการสอนระดับปริญญาตรีของอาจารย

มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยนักศึกษาเปนผูใหขอมูล
ประกอบดวยองคประกอบ 10 องคประกอบ แตคา
พารามิเตอรมีความแปรเปลี่ยนไปตามกลุมสาขาวิชา
ดังนั้น โมเดลการประเมินการสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้นจึงมี
คุณภาพดานความเที่ยงตรงขามกลุม โดยแสดงคาสถิติ
ที่บงชี้ผลขางตนดังตารางที่ 5.1-5.3

ตารางที่ 5.1 ผลการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของโมเดลคุณภาพการสอนระหวางกลุมสาขาวิชา

χ

สมมติฐานที่

2

df

เกณฑ

ผลการ
พิจารณา

GFI

CFI

เกณฑ

ผลการ
พิจารณา

NFI

1. Hform

2.937

ระหวาง 2–5

ผานเกณฑ

0.924 0.986 0.992

ใกล 1

ผานเกณฑ

2. H

3.055

ระหวาง 2–5

ผานเกณฑ

0.923 0.986 0.991

ใกล 1

ผานเกณฑ

3.192

ระหวาง 2–5

ผานเกณฑ

0.920 0.984 0.990

ใกล 1

ผานเกณฑ

3. H

Λ
Λ

Χ

f
Χ

ตารางที่ 5.2 ผลการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของคาประมาณพารามิเตอรในเมทริกซสัมประสิทธิ์การถดถอยของ
ตัวแปรภายนอกแฝงบนตัวแปรสังเกตได ภายใตความไมแปรเปลี่ยนของรูปแบบโมเดลตามสมมติฐานที่ 1.
คาดัชนี
∆

χ

df

2
2−1

χ

2
2−1

เกณฑ

คาสถิติ

ผลการพิจารณา

มีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05

635.909 *

ผานเกณฑ

-

124

-

ตารางที่ 5.3 ผลการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของคาประมาณพารามิเตอรตามสมมติฐานที่ 2.
คาดัชนี
∆

χ

df

102

χ

2
3−2

2
3−2

เกณฑ

คาสถิติ

ผลการพิจารณา

มีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05

730.110 *

ผานเกณฑ

-

130

-
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อภิปรายผลการวิจัย
1. แบบประเมินการสอนระดับปริญญาตรีของ
อาจารย มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยนักศึกษาเปนผูให
ขอมูล ที่พัฒนาขึ้นตามแนวทางองคประกอบของมารช
(Marsh 1987) เปนองคประกอบเบื้องตน 9 ดาน เมื่อ
สั ง เคราะห ข  อ คำ � ถามจากข อ มู ล แบบประเมิ น ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร แลวพบวานอกเหนือจากการ
เรียบเรียงขอคำ�ถามใสใน 9 องคประกอบของมารช
(Marsh 1987) แลว มีขอคำ�ถามดานการจัดสภาพ
แวดล อ มที่ เ หมาะสมต อ การเรี ย นรู  ป รากฏอยู  ใ นทุ ก
กลุมสาขาวิชา แบบประเมินการสอนที่สรางขึ้น จึง
ระบุองคประกอบเพิ่มอีก 1 ดานรวมเปน 10 ดาน ซึ่ง
สอดคล อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของสายชนม สั จ จานิ ต ย
(2538 : 28-34) ที่ไดวิเคราะหคุณภาพของแบบประเมิน
การสอนที่สรางขึ้นจากบริบทของกลุมสาขาวิชาตางๆ
ในมหาวิทยาลัยศิลปากร ไดแก กลุมสาขาวิชาศิลปะ
มนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร และกลุ  ม สาขาวิ ช า
วิทยาศาสตร แลวพบวามีองคประกอบดานบรรยากาศใน
ชัน้ เรียน รวมอธิบายผลประเมินการสอนดวย ตอบรับกับ
ปณิ ธ านของมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ในการส ง เสริ ม
บัณฑิตใหมีคุณลักษณะพึงประสงค ดานความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ซึ่งจะเกิดขึ้นบนบริบทของการจัดสภาพ
แวดลอมที่ดี
2. การที่ แ บบประเมิ น การสอนที่ ส ร า งขึ้ น มี
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง สวนหนึ่งเกิดจากวิธีการ
สรางที่พัฒนาขึ้นจากขอมูลเดิม ซึ่งนักศึกษาทุกกลุม
สาขาวิชามีประสบการณในการตอบขอคำ�ถามดังกลาว
อยูกอนแลว เมื่อเกิดการเรียนรูจากประสบการณแตละ
ครั้ง เนื้อหาสาระหรือผลจากการเรียนรูนั้นจะผนวกรวม
เขาดวยกันเปนประสบการณรวมในเรื่องนั้นๆ ตาม
ทฤษฎีของโรเจอรส (Rogers อางอิงใน สุชา จันทนเอม
2544) วิธกี ารสังเคราะหองคประกอบ จึงชวยใหนกั ศึกษา
สามารถจับประเด็น เพือ่ ลำ�ดับความคิดในการตอบ เห็น
ความเชื่อมโยงของขอคำ�ถามในแบบประเมินการสอน
ดังกลาว และสงผลใหการวิเคราะหขอมูล สามารถแสดง
หลั ก ฐานความเที่ ย งตรงเชิ ง โครงสร า งในบริ บ ทของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดชัดเจน

ขอเสนอแนะสำ�หรับการนำ�ผลวิจัยไปใช
1. แบบประเมิ น การสอนของอาจารย โ ดย
นักศึกษาเปนผูใหขอมูล ที่ไดจากการวิจัยในครั้งนี้ กอง
บริการการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถนำ�ไป
ปรับใชกับคณะวิชาตางๆ เนื่องจากผานเกณฑการ
ตรวจสอบคุณภาพเบื้องตน และมีมาตรฐานในดานอง
คประกอบซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับสากล พรอมทั้งผาน
เกณฑการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางกับ
กลุมตัวอยางขนาดใหญ สามารถใหผลการประเมินที่
นาเชื่อถือสำ�หรับแตละกลุมสาขาวิชา
2. การนำ�แบบประเมินการสอนที่มีรูปแบบและ
มาตรวัดเดียวไปเก็บขอมูลกับทุกคณะวิชา จะทำ�ใหเกิด
ความสะดวกและประหยัด ทั้งเวลาและทรัพยากรใน
การประมวลผล ใชไดทั้งลักษณะการประเมินลงแบบ
ประเมินในชั้นเรียนโดยเจาหนาที่ฝายสนับสนุนเปน
ผูเก็บรวบรวม หรือนักศึกษาทำ�การประเมินผานระบบ
อิ น เทอร เ น็ ต ด ว ยตนเอง ทำ � ให ไ ด ข  อ มู ล สารสนเทศ
ที่ผูบริหารสามารถนำ �ไปใชประโยชน ประกอบการ
พิจารณาปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได
อยางเหมาะสม สอดคลองกับบริบทของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรตอไป
ขอเสนอแนะสำ�หรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรไดมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงขอคำ�ถามที่มี
ระดับความสัมพันธกันสูง เพื่อลดจำ�นวนขอคำ�ถามให
นอยลง ปรับแบบประเมินใหมใี จความกระชับ เกิดความ
สะดวกตอนักศึกษาในการตอบ เจาหนาที่ประมวลผล
อาจารยผูสอนและผูบริหารในการพิจารณาสารสนเทศ
มากยิ่งขึ้น
2. การวิจัยครั้งนี้ มีการควบคุมตัวแปรระดับ
ชัน้ ปของนักศึกษาทางออม โดยเก็บขอมูลจากนักศึกษา
ที่ลงทะเบียนรายวิชาเดียวกัน ซึ่งจากการศึกษาเพิ่ม
เติมจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ (ปรเมศวร
ขุนภักดี 2539 : 168-179 ; อัจฉรา วัฒนาณรงค 2551 :
143) พบว า ยั ง มี ตั ว แปรอื่ น ๆ ที่ มี ค วามเกี่ ย วข อ ง
กั บ ผลการประเมิ น การสอน ในที่ นี้ ผู  วิ จั ย ขอแสดง
รายละเอี ย ดเฉพาะตั ว แปรที่ ม หาวิ ท ยาลั ย สามารถ
บริหารจัดการได เชน
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		 2.1 ขนาดของชัน้ เรียน สามารถบริหารจัดการ
ไดโดยการแบงกลุมผูเรียนใหมีขนาดเหมาะสม โดยมี
ผลการศึกษายืนยันวา คาเฉลี่ยในการประเมินผลการ
สอนจากชั้นเรียนขนาดเล็ก มีแนวโนมสูงกวาคาเฉลี่ย
ผลประเมินจากชั้นเรียนที่มีขนาดใหญกวา ซึ่งอาจเปน
เพราะอาจารยผูสอนสามารถดูแลกลุมผูเรียนขนาดเล็ก
ไดทวั่ ถึง และการคำ�นวณผลประเมินจากชัน้ เรียน ขนาด
เล็กมีตวั หารทีน่ อ ยกวา จึงใหคา เฉลีย่ ผลประเมินทีส่ งู กวา
		 2.2 ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ความสนใจและ
เจตคติของนักศึกษา สามารถบริหารจัดการไดโดยแบง
กลุมผูเรียนตามพื้นฐานความรู และจัดกิจกรรมสงเสริม
เจตคติที่ดีตอรายวิชานั้นๆ ซึ่งไดมีผลการศึกษาระบุวา
คาเฉลี่ยในการประเมินผลการสอนจากกลุมนักศึกษา
ที่เลือกเรียนเพื่อรู สูงกวากลุมนักศึกษาที่เลือกเรียน
เพื่อสอบ
		 2.3 อายุและประสบการณสอนของอาจารย
ผูสอน สามารถบริหารจัดการไดโดยใหอาจารยประชุม
ทำ�ขอตกลง มอบหมายรายวิชาที่สอนใหสอดคลองกับ
ประสบการณและความเชีย่ วชาญของอาจารยทา นนั้นๆ
และมีการสอนทีส่ อดคลองกับความตองการ ความสนใจ
และความสามารถตามวัยของนักศึกษา ซึ่งมีผลการ
ศึกษายืนยันวา คาเฉลี่ยในการประเมินผลการสอนของ
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อาจารยทมี่ ปี ระสบการณสงู มีแนวโนมต่�ำ กวาคาเฉลีย่ ผล
ประเมินการสอนของอาจารยที่มีประสบการณนอยกวา
เนื่องมาจากชองวางระหวางวัย อาจารยอาจมีความ
เขมงวด เครงครัด เฉียบขาด และมุงหวังใหนักศึกษา
ไดเรียนรูมากที่สุดเทาที่จะทำ�ได โดยไมทันไดคำ�นึง
ถึ ง การให ค วามคุ  น เคยและเป น กั น เองแก นั ก ศึ ก ษา
ทำ�ใหนักศึกษาเกิดความไมสบายใจเมื่อเรียนไดไมถึง
ระดับที่คาดหวังไว อยางไรก็ตาม ไมควรประเมินผล
การสอนของอาจารย ที่ มี ป ระสบการณ ส อนน อ ยกว า
หนึ่งป เพราะผลที่ไดมักจะขาดความเที่ยงตรง
นอกจากนี้ ยังมีตัวแปรเกี่ยวกับเพศ วุฒิการ
ศึ ก ษาของอาจารย ผู  ส อน ลั ก ษณะการเข า ชั้ น เรี ย น
ของนักศึกษา จำ�นวนหนวยกิตของรายวิชา ฯลฯ ที่
ยากตอการควบคุม หรือเปนตัวแปรที่ยังมีการศึกษา
ถึงผล กระทบตอผลประเมินการสอนในวงจำ�กัด อาจ
ตองใชระยะเวลาศึกษาเปนรอบหลักสูตร แตหากไดมี
การศึกษาคุณภาพของพัฒนาแบบประเมินการสอนของ
อาจารยโดยนักศึกษาเปนผูใ หขอ มูล โดยคำ�นึงถึงตัวแปร
ที่สามารถบริหารจัดการไดตามที่กลาวมา จะเปนการ
ตรวจสอบประสิทธิผลของแบบประเมินการสอนที่สราง
ขึ้น และใหขอมูลที่เปนประโยชนในการปรับปรุงพัฒนา
การจัดการเรียนการสอนในทางปฏิบัติไดมากยิ่งขึ้น





การพัฒนาแบบประเมินการสอนระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร
นันทนา แซลี, องอาจ นัยพัฒน, สุนันท ศลโกสุม

บรรณานุกรม
ภาษาไทย
นิราศ จันทรวิจิตร. (2534). การพัฒนารูปแบบการประเมินการสอนสำ�หรับครูประถมศึกษา. กรุงเทพฯ:
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
บุญธรรม กิจปรีดาบริสทุ ธิ.์ (2535). คูม อื การวัดและการประเมินผล. พิมพครัง้ ที่ 2. กรุงเทพฯ: บีแอนดบี พับลิชชิง่ .
ปรเมศวร ขุนภักดี. (2539, มิย. 2538 - พ.ค. 2539). การประเมินผลการสอน : วิจัยและเครื่องมือ. วารสารอักษร
ศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 18 (1-2) : 168-178.
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542. (2542, 14 สิงหาคม). ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม 116
ตอนที่ 74ก.
เพียงตา สาตรักษ. (2543). การตรวจสอบคุณภาพของอาจารยมหาวิทยาลัย. วารสารสงเสริมประสิทธิภาพการ
เรียนการสอน 9 (1) : 6 – 9.
รังสรรค ทิมพันธุพ งษ. (2535). แนวคิดบางประการเกีย่ วกับการสรรหาและการพัฒนาอาจารย. วารสารพิฆเนศวร
1 (2) : 7 – 12.
ศรีเรือน แกวกังวาน. (2545). จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกชวงวัย. พิมพครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ: สำ�นักพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน และคณะ. (2548). การสังเคราะหผลการประเมินการสอนของอาจารยคณะศึกษา
ศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปการศึกษา 2544 – 2546 : รายงานการวิจัย. เชียงใหม: สำ�นัก
พิมพมหาวิทยาลัยเชียงใหม.
สายชนม สัจจานิตย. (2538). ประสิทธิภาพการสอนของอาจารยตามทัศนะของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร : รายงานการวิจัย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร.
สุชา จันทนเอม. (2544). จิตวิทยาทั่วไป. พิมพครั้งที่ 13. กรุงเทพฯ: โรงพิมพไทยวัฒนาพานิช.
สุมน อมรวิวัฒน. (2538). คุณลักษณะของอาจารยในสังคมยุคใหม. วารสารทางวิชาการราชภัฏกรุงเกา 2 (3) :
71 – 76.
อนุ เจริญวงศระยับ. (2549). การแสดงหลักฐานความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางของแบบประเมินการสอนโดย
ผูเรียนของมารชดวยการประยุกตใชวิธีการวิเคราะหกลุมพหุ. ปริญญานิพนธ การศึกษามหาบัณฑิต
(การวัดผลการศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
อัจฉรา วัฒนาณรงค. (2551). การสอนทีม่ ปี ระสิทธิภาพระดับอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ภาษาอังกฤษ
Airasian, Peter W. และ Gullickson, Arlen R. (2545). ชุดเครื่องมือ : การประเมินตนเองของครูมืออาชีพ.
แปลโดย ศิริเดช สุชีวะ. กรุงเทพฯ: เอกซเปอรเนตบุคส.
Marsh, Herbert W. (1987). Students’ Evaluations of University Teaching: Research Findings, Methodological
Issues, and Directions for Future Research. Journal Education Research 11 : 253-388.

105

