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บทคัดย่อ
การวิจยั ในครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงคเ์ พือ่ พัฒนาระบบการประเมินผูบ้ ริหารมืออาชีพของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
วิธีด�ำเนินการวิจัยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนคือ การส�ำรวจ และสังเคราะห์ระบบการ
ประเมิน การสร้างและตรวจสอบระบบการประเมิน การทดลองใช้ระบบการประเมิน และการประเมินระบบการ
ประเมินผู้บริหารมืออาชีพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัย พบว่า ระบบการประเมินผู้บริหารมืออาชีพ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 4 ด้านคือ ด้านปัจจัยน�ำเข้า (Inputs) ประกอบด้วย
องค์ประกอบย่อยคือ เป้าหมายของการประเมิน วัตถุประสงคก์ ารประเมิน มาตรฐานและตัวบ่งชี้ เกณฑก์ ารประเมิน
เครื่องมือการประเมิน และแหล่งผู้ประเมิน ด้านกระบวนการ (Process) ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยคือ แต่ง
ตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการประเมิน ประชุมชี้แจง และวางแผนการประเมิน ด�ำเนินการประเมิน วิเคราะห์ผลการ
ประเมิน ตัดสินผลการประเมิน สรุปและแจ้งผลการประเมิน ด้านผลผลิต (Output) ประกอบด้วยองค์ประกอบ
ย่อยคือ สรุปผลการประเมินผู้บริหารมืออาชีพรายบุคคล และสรุปผลการประเมินผู้บริหารมืออาชีพในภาพรวม
และด้านข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยคือ ข้อมูลป้อนกลับส�ำหรับผู้บริหารสถาน
ศึกษารายบุคคล, และข้อมูลป้อนกลับส�ำหรับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อน�ำระบบการประเมินผู้บริหารมือ
อาชีพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปใช้ในสถานการณ์จริง พบว่า ระบบการประเมินมีความตรงเชิงจ�ำแนกอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ซึ่งมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับได้ตามเกณฑ์ด้านความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์
ความเป็นไปได้ และความถูกต้องครอบคลุมอยู่ในระดับมาก
คำ�สำ�คัญ : ผู้บริหารมืออาชีพ, ระบบการประเมินผู้บริหารมืออาชีพ
* นิสติ ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิจยั และประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
** งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนในการวิจัยจากสำ�นักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) : สมศ.
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Abstract
The purpose of this study was to develop the evaluation system for professional
administrators in basic education schools. The research and development approach was employed
in four stages, namely survey and synthesize the evaluation system, create and examine the
evaluation system, try out and evaluate the evaluation system for professional administrators
in basic education schools. The results showed that the evaluation system for professional
administrators in basic education schools was comprised with four major constructions, namely
input comprised with goal, objectives, standards and indicators, criteria, instruments and sources
of evaluator. Process comprised with committee of evaluation, evaluation planning, evaluation
practices, analysis of evaluation finding, conclusion of evaluation finding and evaluation
reporting. Output comprised with conclusion of individual’s professional administrator evaluation
and conclusion of total’s professional administrators evaluation. Feedback comprised with
evaluation feedback for basic education committees and evaluation feedback for educational
service area office. Results of the implementation of evaluation system found that the system
had discriminant validity with statistical significant difference at .01. It was high quality in terms
of propriety, utility, feasibility and accuracy.
Key words : Professional Administrators, Evaluation System for Professional Administrators

บทนำ�
สภาวการณ์ช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาได้เกิด
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างมาก
ท�ำให้ส่วนต่างๆ ของโลกสามารถเชื่อมโยงข่าวสาร
ถึงกันได้อย่างรวดเร็วเกิดเป็นเครือข่ายที่ไร้พรมแดน
เหตุ ก ารณ์ ส�ำคั ญ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ณ ที่ ห นึ่ ง ย่ อ มที่ จ ะต้ อ ง
ส่งผลกระทบต่อกันทันทีในวงกว้าง จากกระแสของ
พลวั ต รดั ง กล่ า วท�ำให้ โ ลกเข้ า สู ่ มิ ติ สั ม พั น ธ ์ รู ป แบบ
ใหม่ ซึ่งท�ำให้เกิดความพยายามในการที่จะจัดระเบียบ
โลกภายใต้มาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ทั้งทาง
ด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และการศึกษาที่ก่อให้
เกิดผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบในด้านของการ
เป็นโอกาสและเป็นภัยคุกคามในเวลาเดียวกัน ต่อมา
การพัฒนาของทุกประเทศทั่วโลก ภายใต้กระแสการ

เปลีย่ นแปลงดังกล่าวเพือ่ เป็นการเพิม่ ขีดความสามารถ
ของประเทศ และเปิดกว้างออกสู่นานาชาติมากขึ้น จึง
มีความจ�ำเป็นที่จะต้องปฏิรูประบบราชการ และปฏิรูป
การศึกษา เพือ่ พัฒนาศักยภาพของประเทศสูก่ ารแข่งขัน
บนเวทีนานาชาติ และการพัฒนาที่น�ำไปสู่ยุคสังคม
เศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge–Based Economy
Society) ที่ประชาชนสามารถที่จะเรียนรู้ สร้างความรู้
และสามารถที่จะใช้ความรู้ในการผลิตเพื่อการแบ่งปัน
ได้อย่างมีมาตรฐานในขณะเดียวกันก็สามารถรักษา
เอกลักษณข์ องความเป็นไทยได้ เพราะฉะนัน้ จึงมีความ
จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องมีการปฏิรปู ระบบการศึกษาเพือ่ เพิม่ ขีด
ความสามารถ และโอกาสในการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถเรียนรู้ สืบค้นความรู้ จัด
เก็บความรูแ้ ละสามารถใช้ความรูไ้ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
(ศิริชัย กาญจนวาสี และ คณะ, 2549. หน้า 1)

วารสารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม 2554 - มกราคม 2555
พระราชบัญญัติการศึกษาการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
มาตรา 53 ได้บัญญัติให้ผู้บริหารการศึกษาระดับเขต
พื้นที่การศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาจะสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้นั้นจะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพการบริหารการศึกษาตามหลักเกณฑ์ และวิธี
การที่องค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้
บริหารการศึกษาก�ำหนด และจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพชั้นสูงนั้นคือ จะต้องเป็นผู้บริหารการ
ศึกษามืออาชีพ และสอดคล้องกับ พระราชบัญญัตสิ ภาค
รูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ที่ก�ำหนดให้
คุรสุ ภาเป็นองคก์ รวิชาชีพทางการศึกษา (Professional
Education Organization) โดยได้ออกข้อบังคับ
คุ รุ ส ภาว่ า ด้ ว ยมาตรฐานวิ ช าชี พ และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ พ.ศ. 2548 โดยมีจุดมุ่งหมายให้การประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาเป็นวิชาชีพที่ต้องควบคุม และมี
มาตรฐาน เพื่อเป็นหลักประกันและคุ้มครองให้กับผู้รับ
บริการทางการศึกษาได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
จะเห็นได้ว่ากฎหมายการศึกษาในปัจจุบันได้ก�ำหนด
ให้ผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับการศึกษา โดยเฉพาะครู
ผู้บริหาร จะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
ชัน้ สูง ซึง่ อาจกล่าวได้วา่ บุคลากรเหล่านีจ้ ะต้องเป็นมือ
อาชีพ(professional)นั่นเอง (ส�ำนักมาตรฐานวิชาชีพ
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2548.)
ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีบทบาทส�ำคัญ
ยิ่งต่อความส�ำเร็จ และความล้มเหลวของการจัดการ
ศึกษา เนื่องจากว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญ
ยิ่งในการพัฒนา และสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับ
ประเทศ และด้วยเหตุผลทีว่ า่ การศึกษามีสว่ นเกีย่ วข้อง
โดยตรงกับการสร้างคุณภาพของประชาชนที่เป็นก�ำลัง
อันส�ำคัญของประเทศ รวมทั้งยังมีส่วนสัมพันธ์ต่อการ
โน้มน�ำสังคมไปสูแ่ นวทางทีถ่ กู ต้องและพึงประสงค์ การ
ศึกษาจึงเป็นระบบที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงอย่าง
เหนียวแน่นกับระบบสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของ
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ประเทศ ดังนัน้ การบริหารจัดการศึกษามีความจ�ำเป็น ที่
จะต้องปรับเปลี่ยนแนวทางในการด�ำเนินการที่จะท�ำให้
การศึกษาบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ได้ก�ำหนด
ไว้ เนื่องจากว่าวิชาชีพทางการศึกษาเป็นวิชาชีพขั้นสูง
วิชาชีพหนึง่ ซึง่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาจะต้องมีความเป็น
มืออาชีพในฐานะเป็นบุคลากรหลักที่ส�ำคัญของสถาน
ศึกษา และเป็นผูน้ �ำทางวิชาชีพทีจ่ ะต้องมีความรู้ ความ
สามารถและคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนจรรยาบรรณ
วิชาชีพที่ดีที่จะน�ำสถานศึกษาไปสู่การจัดการสถาน
ศึกษาทีม่ ปี ระสิทธิผล และประสิทธิภาพ (ธีระ รุญเจริญ,
2550. หน้า 7)
ดั ง นั้ น “ความเป็ น มื อ อาชี พ ”ของผู ้ บ ริ ห าร
สถานศึ ก ษา จึ ง มี ค วามส�ำคั ญ และความจ�ำเป็ น ต่ อ
ทุกท่าน เนื่องจากกระแสสังคมโลกที่เปลี่ยนไป และ
การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายทางการศึกษาอันได้แก่
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที3่ ) พ.ศ.2553 รวมทัง้ กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ และกติกาสังคมแห่งยุคประชาธิปไตย เป็น
สิ่งที่บ่งบอกว่าต่อไปนี้สังคม องค์การ หน่วยงาน และ
หน่วยปฏิบตั ติ า่ งๆ มีความต้องการ“ ผูบ้ ริหารทีม่ คี วาม
เป็นมืออาชีพ”(อนุชา กอนพ่วง, 2550.หน้า 4) และจาก
ยุทธศาสตรก์ ระทรวงศึกษาธิการในช่วงปี 2547–2558
ทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับการพัฒนา และยกระดับผูป้ ระกอบ
วิชาชีพครู ผู้บริหารทั้งระบบตั้งแต่การผลิต การพัฒนา
เพื่อการส่งเสริมความก้าวหน้า การยกย่องเชิดชูเกียรติ
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยมีความคาดหวังให้ครู
ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นมืออาชีพ แต่ก็เกิดค�ำถามว่า
“ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพมีคุณลักษณะอย่างไร”
“มีปจั จัยใดบ้างทีส่ ง่ ผลต่อความเป็นผูบ้ ริหารมืออาชีพ”
“ควรมีมาตรฐานหรือตัวบ่งชี้และเกณฑ์อะไรบ้างที่จะ
มาอธิบายและบ่งบอกถึงความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ”
“ระบบการประเมินความเป็นผู้บริหารมืออาชีพควรจะ
เป็นอย่างไร และระบบการประเมินควรมีองค์ประกอบ
อะไรบ้าง” ผู้วิจัยได้ท�ำการศึกษาถึงค�ำจ�ำกัดความ

หน้า 84

Journal of Education Vol.23 No.1 October 2011 - January 2012

ของค�ำว่าผู้บริหารมืออาชีพ คุณลักษณะของผู้บริหาร
มืออาชีพ รวมไปถึงปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อความเป็นผูบ้ ริหาร
มืออาชีพ และมาตรฐานของผูบ้ ริหารสถานศึกษา พบว่า
ปัจจุบนั ได้มหี น่วยงาน นักวิชาการ นักบริหารการศึกษา
ได้กล่าวถึงเนื้อหาสาระดังกล่าวมีทั้งส่วนที่คล้ายคลึง
กันและส่วนที่แตกต่างกันไป แสดงให้เห็นถึงการขาด
กระบวนการสังเคราะห์และหลอมรวมให้เป็นมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ และระบบการประเมินผู้บริหารมืออาชีพของ
สถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน ที่ผ่านการะบวนการทางการ
วิจัย ที่จะได้มาซึ่งสารสนเทศเพื่อจะน�ำไปประกอบการ
ตัดสินคุณค่า และก�ำหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้
บริหารสถานศึกษาสูผ่ บู้ ริหารมืออาชีพทีม่ คี วามชัดเจน
และเข้าใจตรงกัน
ในการที่ จ ะทราบถึ ง ความเป็ น ผู ้ บ ริ ห าร
มื อ อาชี พ ได้ นั้ น มี ค วามจ�ำเป็ น ที่ จ ะต้ อ งอาศั ย
กระบวนการประเมินที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับ
บริ บ ทของการประเมิ น เพราะฉะนั้ น ในการพั ฒ นา
ระบบการประเมินผู้บริหารมืออาชีพของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ส�ำหรับเป็นกลไกและกระบวนการในการ
ประเมินผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อให้ได้สารสนเทศมา
ประกอบ การอธิบาย และบ่งชีถ้ งึ ความเป็นผูบ้ ริหารมือ
อาชีพที่แท้จริง และยังเป็นข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุง
และพัฒนาตนเองของผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้ง
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
สามารถน�ำสารสนเทศที่ได้ไปก�ำหนดแนวทางในการ
พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาสู่ผู้บริหารมืออาชีพ
จากสาระส�ำคัญดังที่กล่าวข้างต้น เพื่อให้ได้
ระบบการประเมินผู้บริหารมืออาชีพ ที่มีความชัดเจน
ถูกต้องและเทีย่ งตรงยิง่ ขึน้ เพือ่ บ่งบอกถึงระดับคุณภาพ
และสะท้อนผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
รวมทั้งเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาตนเอง
ให้เป็นผู้บริหารมืออาชีพ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาและพัฒนาระบบการประเมินผู้บริหารมืออาชีพ
ของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ส�ำหรับเป็นแนวทางด�ำเนิน

การประเมินและพัฒนาผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
สูผ่ บู้ ริหารมืออาชีพตามทีส่ งั คมคาดหวังและเจตนารมณ์
ของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ ส�ำรวจ และสังเคราะห์ระบบการประเมิน
ผู้บริหารมืออาชีพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อสร้างและตรวจสอบระบบการประเมิน
ผู้บริหารมืออาชีพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. เพื่อทดลองใช้ระบบการประเมินผู้บริหาร
มืออาชีพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. เพื่อประเมินระบบการประเมินผู้บริหาร
มืออาชีพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิธีดำ�เนินการวิจัย
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู ้ วิ จั ย ได้ ด�ำเนิ น การวิ จั ย
ตามขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา (Research and
Development) โดยแบ่งเป็น 4 ขัน้ ตอน ซึง่ มีรายละเอียด
ดังนี้
ขั้ น ตอนที่ 1 การส�ำรวจและสั ง เคราะห์
ระบบการประเมินผูบ้ ริหารมืออาชีพของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ผู้วิจัยส�ำรวจ และสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี
จากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ระบบ องค์ประกอบของระบบการประเมิน บทบาท
ผู้บริหารสถานศึกษา คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา
ที่พึงประสงค์ คุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพ มาตรฐาน
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ปัจจัยทีส่ ง่ เสริมความเป็นผูบ้ ริหาร
มืออาชีพ การพัฒนามาตรฐานและตัวบ่งชี้ มาตรฐานใน
การประเมินบุคคล หลังจากนั้นน�ำข้อมูลสารสนเทศที่
ได้มาประมวลเข้าด้วยกัน โดยท�ำการสังเคราะห์เนื้อหา
(Content Synthesis) เพื่อก�ำหนดเป็นกรอบแนวคิด
เพื่อสร้างเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและน�ำไป

วารสารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม 2554 - มกราคม 2555
สัมภาษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบริหารการศึกษา จ�ำนวน
10 คนคือ ผูบ้ ริหารการศึกษาในระดับกรมผูท้ รงคุณวุฒิ
ด้านบริหารการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาและผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อน�ำมาประกอบการก�ำหนด
กรอบแนวคิดของระบบการประเมินฯ โดยการวิเคราะห์
สร้างข้อสรุปอุปนัย (Analytic Induction)
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและตรวจสอบระบบ
การประเมิ น ผู ้ บ ริ ห ารมื อ อาชี พ ของสถานศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานผู้วิจัยด�ำเนินการ ดังนี้
ขั้นที่ 1 การสร้างระบบการประเมินผู้บริหาร
มืออาชีพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในขั้นตอนนี้ ผู้
วิจัยน�ำเอากรอบแนวคิดของระบบการประเมินฯ ที่
ได้จากการส�ำรวจและสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี จาก
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับแนวคิดที่ได้
จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในขั้นตอนที่ 1 น�ำมา
สังเคราะห์รวมกันเพื่อท�ำการยกร่างระบบการประเมิน
ผูบ้ ริหารมืออาชีพของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เพือ่ ให้ได้
องค์ประกอบของระบบการประเมินผู้บริหารมืออาชีพ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการสังเคราะห์เนื้อหา
(Content Synthesis)
ขั้นที่ 2 การตรวจสอบระบบการประเมินผู้
บริ ห ารมื อ อาชี พ ของสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในการ
ตรวจสอบร่างระบบการประเมินผู้บริหารมืออาชีพของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ
(Connoisseurship) ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 10
คน ซึ่งด�ำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
2.1 ด�ำเนินการจัดสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ
(Connoisseurship) เพื่อท�ำการตรวจสอบร่างระบบ
การประเมิ น ผู ้ บ ริ ห ารมื อ อาชี พ ของสถานศึ ก ษาขั้ น
พื้ น ฐาน ด้ า นองค ์ ป ระกอบของระบบการประเมิ น
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ แหล่งผู้ประเมิน และรายละเอียด
อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ความถู ก ต้ อ ง
ครอบคลุม ของเนื้อหาสาระ และรายละเอียดต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง แล้วน�ำข้อมูลสารสนเทศจากความคิดเห็น
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และข้อเสนอแนะของผูเ้ ชีย่ วชาญมาปรับปรุง แก้ไข โดย
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) หลังจากนัน้
2 สัปดาห์ ผู้วิจัยน�ำร่างระบบการประเมินฯ ที่ปรับปรุง
แก้ไขแล้วที่ประกอบด้วย องค์ประกอบของระบบการ
ประเมิน มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เกณฑใ์ นการประเมิน แหล่ง
ผู้ประเมินและรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จัดส่งให้ผู้
เชี่ยวชาญกลุ่มเดิมพิจารณาความเหมาะสม และความ
เป็นไปได้ รวมทั้งท�ำการก�ำหนดน�้ำหนักความส�ำคัญ
ของมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เกณฑ์ และแหล่งผูป้ ระเมิน โดย
แบบสอบถามที่สร้างขึ้น เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณา
ตรวจสอบและยืนยันความคิดเห็นอีกครั้งหนึ่ง
2.2 การสร้างแบบประเมินผู้บริหาร มือ
อาชีพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้วิจัยพิจารณาน�ำ
เอามาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้น
ไป มาสร้างเป็นแบบประเมินผู้บริหารมืออาชีพของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมุ่งให้มีความตรง ความ
เทีย่ ง ความเป็นปรนัย มีความเหมาะสม และสอดคล้อง
กับสิ่งที่ต้องการประเมินมากที่สุด ผู้วิจัยได้ท�ำการสร้าง
และพัฒนาแบบประเมินผู้บริหารมืออาชีพของสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังกล่าว จ�ำนวน 4 ฉบับ ที่จ�ำแนก
ตามแหล่ง ผู้ประเมินทั้ง 4 แหล่งคือ ผู้อ�ำนวยการเขต
พื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนและ
ศึกษานิเทศก์
2.3 การสร้างคู่มือด�ำเนินการประเมินผู้
บริหารมืออาชีพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด�ำเนิน
การสร้างคู่มือด�ำเนินการประเมินผู้บริหารมืออาชีพ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นแนวทางในการ
ด�ำเนินการประเมินผู้บริหารมืออาชีพฯและผู้วิจัยน�ำ
คู่มือด�ำเนินการ ประเมินผู้บริหารมืออาชีพของสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 5 ท่าน ที่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มเดียวกันกับที่ตรวจสอบแบบประเมินฯ
ได้พิจารณาตรวจสอบ และประเมินความเหมาะสมของ
คูม่ อื ฯ ดังกล่าวให้มคี วามเหมาะสมมากยิง่ ขึน้ ก่อนทีจ่ ะ
น�ำไปทดลองใช้ในสถานการณ์จริงต่อไป
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ขัน้ ตอนที่ 3 การทดลองใช้ระบบการประเมิน
ผู้บริหารมืออาชีพของสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน
ผูว้ จิ ยั น�ำระบบการประเมินผูบ้ ริหารมืออาชีพฯ
ไปทดลองใช้กบั ผูบ้ ริหารสถานศึกษาทีเ่ ป็นกลุม่ ตัวอย่าง
จ�ำนวน 30 คน โดยใช้เทคนิคกลุ่มรู้ชัด (Known
group technique) โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มผู้
บริหารสถานศึกษาต้นแบบ จ�ำนวน 15 คน และกลุ่ม
ผู้บริหารสถานศึกษาทั่วไป จ�ำนวน 15 คน โดยการ
มุ่งตรวจสอบคุณภาพของระบบการประเมินผู้บริหาร
มืออาชีพฯในด้านความตรง (Validity) หลังจากที่น�ำ
ไปใช้ในสถานการณ์จริง โดยการประเมินผู้บริหารมือ
อาชีพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามวิธีการและขั้น
ตอนที่ก�ำหนดไว้ในคู่มือฯโดยใช้แบบประเมินผู้บริหาร
มืออาชีพทัง้ 4 ฉบับตามแหล่งผูป้ ระเมินจากทัง้ 4 แหล่ง
และน�ำผลการประเมินที่ได้มาประมวลผลตามค่าน�้ำ
หนักความส�ำคัญของแต่ละกลุ่มมาตรฐาน มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ และแหล่งผูป้ ระเมิน จากนัน้ น�ำคะแนนประเมิน
มาท�ำการทดสอบความแตกต่ า งของคะแนนเฉลี่ ย
ระหว่างกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบกับกลุ่มผู้
บริหารสถานศึกษาทัว่ ไป ซึง่ จ�ำแนกตามกลุม่ มาตรฐาน
และในภาพรวม ด้วยสถิติทดสอบที่ไม่ใช้พารามิเตอร์
(non-parametric) วิธี Mann-Whitney U Test โดย
ใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป SPSS

ขัน้ ตอนที่ 4 การประเมินระบบการประเมิน
ผู ้ บ ริ ห ารมื อ อาชี พ ของสถานศึ ก ษาขั้นพื้นฐาน
การประเมิ น ผลการใช้ ร ะบบการประเมิ น ผู ้
บริหารมืออาชีพของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ในการน�ำ
ไปใช้ในสถานการณ์จริง ผู้ประเมินคือ ผู้บริหารสถาน
ศึกษาทีเ่ ป็นผูร้ บั การประเมิน จ�ำนวน 30 คน และผูท้ รง
คุณวุฒิที่ท�ำหน้าที่ผู้ประเมิน จ�ำนวน 42 คน รวมเป็น
72 คน โดยใช้แบบสอบถามมาตรประมาณค่า 5 ระดับ
กับผู้เกี่ยวข้องในการใช้ระบบการประเมินผู้บริหารมือ
อาชีพฯ ภายหลังเสร็จสิน้ การประเมินเป็นเวลา 1 สัปดาห์
และน�ำผลการประเมินมาวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการ
ตอบแบบสอบถามโดยการค�ำนวณค่าเฉลี่ย (Mean)
และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
ของคะแนนความคิดเห็น จากนั้นสรุปคุณภาพของ
ระบบการประเมินผูบ้ ริหารมืออาชีพของสถานศึกษาขัน้
พื้นฐานด้านความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ ความ
เป็นไปได้ และความถูกต้อง ครอบคลุม และวิเคราะห์
ค�ำตอบทีไ่ ด้จากส่วนทีเ่ ป็นข้อค�ำถามปลายเปิดทีเ่ ป็นข้อ
เสนอแนะด้วยการวิเคราะห์เนือ้ หา (Content Analysis)

ผลการวิจัย
ผลการสร้ า งระบบการประเมิ น ผู ้ บ ริ ห ารมื อ
อาชีพฯประกอบด้วยโครงสร้างที่มีองค์ประกอบหลัก
4 ด้าน ซึ่งสามารถน�ำเสนอได้ตามภาพต่อไปนี้
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ปัจจัยนําเข้ า

กระบวนการ

 เป้ าหมายการประเมิน

 กําหนดแต่งตั้งคณะกรรมการฯ

 วัตถุประสงค์การประเมิน

 ประชุมชี้แจงและวางแผนฯ

 มาตรฐาน และตัวบ่งชี้
 เกณฑ์การประเมิน
 เครื่ องมือประเมิน
 แหล่งผูป้ ระเมิน
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ผลผลิต
 สรุ ปผลการประเมิน
ผูบ้ ริ หารมืออาชีพรายบุคคล

 ดําเนินการประเมิน
กําหนด
ยุทธศาสตร์ /
แนวทาง
การพัฒนา

 วิเคราะห์ผลการประเมิน
 ตัดสิ นผลการประเมิน

 สรุ ปผลการประเมิน
ผูบ้ ริ หารมืออาชีพในภาพรวม

 สรุ ปและแจ้งผลการประเมิน

ข้ อมูลป้อนกลับ
ดําเนินการพัฒนา

 สําหรับผูบ้ ริ หารรายบุคคล
 สําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ภาพที่ 1 แสดงระบบการประเมินผูบ้ ริ หารมืออาชี พของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภาพที่ 1 แสดงระบบการประเมินผู้บริหารมืออาชีพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

จากภาพที่ 1 ระบบการประเมินผู้บริหารมือ
อาชีพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สรุปได้ ดังนี้
1. ด้านปัจจัยน�ำเข้า (Input) ประกอบ
ด้วย 6 องค์ประกอบย่อยคือ
		 1.1 เป้าหมายของการประเมิน เพื่อ
มุง่ พัฒนาผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสูผ่ บู้ ริหารมือ
อาชีพ เป็นส�ำคัญ
		 1.2 วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความ
เป็นมืออาชีพของผู้บริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และเป็นข้อมูลย้อนกลับให้ผบู้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ได้ปรับปรุงและพัฒนาตนเอง รวมทั้งเป็นสารสนเทศให้
หน่วยงานต้นสังกัด เช่น ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
น�ำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษาสู่ผู้บริหารมืออาชีพ
		 1.3 มาตรฐานและตั ว บ่ ง ชี้ การ
พัฒนาระบบประเมินผูบ้ ริหารมืออาชีพของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 13 มาตรฐาน 51 ตัวบ่งชี้
ดังนี้

มาตรฐานที่ 1 ผู้บริหารประพฤติ ปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้
1. เป็นผูน้ �ำในการประพฤติ ปฏิบตั ติ นตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
2. มีความรัก ความศรัทธา และเจตคติที่ดี
ต่อวิชาชีพ
3. สามารถด�ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
เหมาะสม
มาตรฐานที่ 2 ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม
เป็นที่ยอมรับของสังคม ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้
1. เป็นผู้น�ำเชิงคุณธรรม จริยธรรม ตาม
มาตรฐานจริยธรรมของวิชาชีพ
2. ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาผู ้ ร ่ ว มงานให้ มี
คุณธรรม จริยธรรม
3. สามารถบริหารจัดการศึกษาตามหลักธร
รมาภิบาล
มาตรฐานที่ 3 ผูบ้ ริหารมีบคุ ลิกลักษณะของผู้
บริหารมืออาชีพ ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้
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1. มุง่ อุทศิ ตน และมีความเสียสละสูงในการ
ปฏิบัติหน้าที่
2. มุง่ ให้บริการต่อผูร้ บั บริการด้วยไมตรีจติ
อย่างเท่าเทียมกัน
3. มีปฏิภาณไหวพริบและสามารถแก้ไข
ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มี ค วามสามารถในการสื่ อ สาร และ
โน้มน้าว จูงใจผู้อื่น
5. มีมนุษยสัมพันธท์ ดี่ แี ละเชีย่ วชาญในการ
ประสานสัมพันธ์
มาตรฐานที่ 4 ผู้บริหารมีศักยภาพในการ
บริหารจัดการตนเองที่ดี ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้
1. สามารถปรั บ ตั ว เข้ า กั บ สั ง คม และ
สถานการณ์ต่างๆ ได้ดี
2. มีอารมณ์มั่นคง และสามารถควบคุม
อารมณ์ได้ดี
3. มีความรับผิดชอบ และมุ่งมั่นในความ
ส�ำเร็จของงานสูง
มาตรฐานที่ 5 ผู ้ บ ริ ห ารมี ค วามรู ้ และ
ประสบการณ์ทางวิชาชีพตามที่องค์กรวิชาชีพก�ำหนด
ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้
1. มีการพัฒนาคุณวุฒิทางด้านบริหารการ
ศึกษาให้สูงขึ้น
2. มีความรู้ในวิชาชีพการบริหารจัดการ
ศึกษาอย่างเชี่ยวชาญ
3. มี ป ระสบการณ์ ใ นการบริ ห ารจั ด การ
สถานศึกษาเป็นอย่างดี
มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารพัฒนาตนเองจนมี
ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี้
1. แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องให้เท่าทันเหตุการณ์
2. มีผลงานที่เกิดจากการรวบรวม และ
ประมวลความรู้ในการพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ

3. มีการน�ำเสนอแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใน
ที่ประชุม อบรม หรือสัมมนา
4. เป็นผูน้ �ำในการพัฒนาวิชาชีพการบริหาร
การศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ผู ้ บ ริ ห ารเชี่ ย วชาญการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี้
1. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติ
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทัน
สมัยในการสืบค้นข้อมูล
3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ให้ บ ริ ก ารสื่ อ เทคโนโลยี และข้ อ มู ล
สารสนเทศที่ทันสมัยอย่างหลากหลาย และทั่วถึง
มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารมีภาวะผู้น�ำ และ
เชี่ยวชาญเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้
1. สามารถวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหา
เพื่อก�ำหนดวิสัยทัศน ์และวางแผนพัฒนา คุณภาพการ
ศึกษาได้อย่างเหมาะสม และทันสมัย
2. แผนงาน/โครงการมีความเหมาะสม
ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร และ
สามารถน�ำไปปฏิบัติได้
3. ปฏิ บั ติ ง านตามแผนเพื่ อ ให้ เ กิ ด การ
พัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืน
4. สามารถปรับเปลีย่ นเทคนิควิธกี ารปฏิบตั ิ
งานเมื่อสถานการณ์แวดล้อมเปลี่ยนไป
5. ติดตามประเมินผล และรายงานผลการ
ด�ำเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ 9 ผู้บริหารสามารถจัดองค์กร
โครงสร้ า งและพั ฒ นาระบบบริ ห ารงานที่ ส ่ ง เสริ ม
วัฒนธรรมการท�ำงานที่เป็นระบบ ครบวงจร ประกอบ
ด้วย 5 ตัวบ่งชี้
1. สามารถจัดองคก์ ร โครงสร้างเพือ่ พัฒนา
ระบบบริหารงานที่ชัดเจนมีความคล่องตัวสูง
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2.สามารถจัดและพัฒนาระบบบริหารงาน
งบประมาณ ทรัพยส์ นิ และรายได้ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงยิง่
3. สามารถจัดและพัฒนาระบบบริหารงาน
บริหารทั่วไปที่มีประสิทธิภาพสูงยิ่ง
4. สามารถจัดและพัฒนาระบบดูแลช่วย
เหลือและส่งเสริมผู้เรียนอย่างเข้มแข็ง ทั่วถึง
5. ปฏิ บั ติ ง านที่ ส ่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการ
ท�ำงานเป็นทีม
มาตรฐานที่ 10 ผูบ้ ริหารเป็นผูน้ �ำทางวิชาการ
และปฏิบตั งิ านด้านวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงยิง่
ประกอบด้วย 6 ตัวบ่งชี้
1. สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่
เหมาะสมกับผู้เรียน และบริบทของท้องถิ่น
2. สามารถจั ด ระบบการนิ เ ทศภายในที่
เข้มแข็ง และน�ำผลไปปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนา และ
ใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้
4. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารวั ด และ
ประเมินผลผู้เรียนอย่างถูกต้องตรงตามสภาพจริง
5. ส่งเสริม สนับสนุนให้ใช้การวิจัยเป็นพื้น
ฐานในการพัฒนาวิชาชีพ และองค์กร
6. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
ที่เข้มแข็งจนเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มาตรฐานที่ 11 ผู ้ บ ริ ห ารสามารถพั ฒ นา
ศักยภาพบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ
ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้
1.ให้ค�ำแนะน�ำ ปรึกษา และกระตุ้น การใช้
ปัญญาในการแก้ไขปัญหาแก่ผู้ร่วมงาน
2.ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างเครือข่ายการ
พัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรให้มีความ
ก้าวหน้าในวิชาชีพ และได้รับการเชิดชูเกียรติ
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มาตรฐานที่ 12 ผู ้ บ ริ ห ารสามารถสร้ า ง
เครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน และองค์กรอื่นในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้
1. มีการรวบรวม จัดท�ำ เชื่อมโยง และ
แลกเปลี่ยนข้อมูลของแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่น
2. พัฒนาแนวทางการด�ำเนินงานทีส่ ง่ เสริม
ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน และองค์กร
อื่นในการพัฒนาการศึกษา
3. ปฏิบัติกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์
และความร่วมมือกับชุมชนในการจัดการเรียนรู้ และ
เสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 13 ผู้บริหารมีความสามารถใน
การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ประกอบด้วย 4 ตัว
บ่งชี้
1. มีผลงานทีแ่ สดงให้เห็นการปฏิบตั หิ น้าที่
โดยมุ่งถึงคุณภาพของงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
2. ปฏิ บั ติ ง านประสบความส�ำเร็ จ ตาม
อ�ำนาจหน้าที่ และมาตรฐาน
3. น�ำนวัตกรรม และวิธีการใหม่ๆ มาใช้
เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลงานที่มีประสิทธิภาพสูงยิ่ง
4. มี ผ ลการปฏิ บั ติ ง านที่ ต อบสนองต่ อ
ความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู้รับบริการ และ
ผู้เกี่ยวข้อง
1.4 เกณฑ์ในการประเมิน ประกอบด้วย
		 1.4.1 เกณฑ ์ ใ นการให้ ค ะแนนเป็ น
แบบมาตรการให้คะแนน (Rubric score) 4 ระดับที่มี
ความหมายของคะแนน ดังนี้
4 คะแนน หมายถึงผู้บริหารสถานศึกษา
ปรากฏคุณลักษณะหรือปรากฏพฤติกรรมของผู้บริหาร
มืออาชีพทีเ่ ด่นชัดยิง่ บรรลุผลสัมฤทธิร์ อ้ ยละ80 ขึน้ ไป
ของเป้าหมายงาน หรือสะท้อนคุณภาพในระดับดีมาก
3 คะแนน หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษา
ปรากฏคุณลักษณะหรือปรากฏพฤติกรรมของผู้บริหาร
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มืออาชีพทีเ่ ด่นชัด บรรลุผลสัมฤทธิร์ อ้ ยละ 70-79 ของ
เป้าหมายงาน หรือสะท้อนคุณภาพในระดับดี
2 คะแนน หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษา
ปรากฏคุณลักษณะหรือปรากฏพฤติกรรมของผู้บริหาร
มืออาชีพที่เด่นชัดพอสมควรบรรลุผลสัมฤทธิ์ร้อยละ
60-69 ของเป้าหมายงาน หรือสะท้อนคุณภาพในระดับ
พอใช้
1 คะแนน หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษา
ปรากฏคุณลักษณะหรือปรากฏพฤติกรรมของผู้บริหาร
มืออาชีพไม่เด่นชัด บรรลุผลสัมฤทธิ์ต�่ำกว่าร้อยละ 60
ของเป้าหมายงาน หรือสะท้อนคุณภาพในระดับควร
ปรับปรุง
		 1.4.2 เกณฑก์ ารตัดสินผลการประเมิน
มีลกั ษณะเป็นแบบเกณฑส์ มบูรณ์ (Absolute Criteria)
โดยใช้เป็นค่าร้อยละ (Percentage) ซึง่ ผูเ้ ชีย่ วชาญเป็น
ผูก้ �ำหนดในแต่ละกลุม่ มาตรฐาน มาตรฐาน และตัวบ่งชี้
โดยน�ำผลการประเมินที่ได้เทียบกับเกณฑ์ ซึ่งพิจารณา
ตัดสินในแต่ละกลุ่มมาตรฐานแต่ละมาตรฐาน แต่ละ
ตัวบ่งชี้ และพิจารณาในภาพรวม
1.5 เครื่องมือในการประเมิน ผู้วิจัยใช้
เครื่องมือในการประเมินผู้บริหารมืออาชีพ จ�ำแนกเป็น
2 ประเภทคือ
1) แบบประเมินผู้บริหารมืออาชีพของสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ฉบับ ดังนี้
		 1.1) แบบประเมินผู้บริหารมืออาชีพ
ของสถานศึกษาขันพื้นฐาน ส�ำหรับรองผู้อ�ำนวยการ/
ผู้อ�ำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา จ�ำนวน 34 ข้อ
		 1.2) แบบประเมินผู้บริหารมืออาชีพ
ของสถานศึกษาขันพืน้ ฐาน ส�ำหรับผูบ้ ริหารสถานศึกษา
จ�ำนวน 44 ข้อ
		 1.3) แบบประเมินผู้บริหารมืออาชีพ
ของสถานศึ ก ษาขั น พื้ น ฐาน ส�ำหรั บ ศึ ก ษานิ เ ทศก์
จ�ำนวน 44 ข้อ

		 1.4) แบบประเมินผู้บริหารมืออาชีพ
ของสถานศึกษาขันพื้นฐาน ส�ำหรับครูผู้สอน จ�ำนวน
44 ข้อ
2) คู่มือด�ำเนินการประเมินผู้บริหารมืออาชีพ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วยส่วนต่างๆ
ที่ส�ำคัญดังนี้ หลักการ และเหตุผลเป้าหมายของการ
ประเมิน วัตถุประสงค์การประเมิน มาตรฐาน และตัว
บ่งชี้ น�้ำหนักความส�ำคัญของมาตรฐานและตัวบ่งชี้
เกณฑ์ในการประเมิน แหล่งผูป้ ระเมิน และน�ำ้ หนักความ
ส�ำคัญของแหล่งผู้ประเมิน และขั้นตอนการประเมิน
1.6 แหล่งผู้ประเมิน ประกอบด้วย
		 1.6.1 ผูท้ �ำการประเมินในการประเมิน
ผู ้ บ ริ ห ารมื อ อาชี พ ของสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานนั้ น มี
ผู้ประเมินมาจาก 4 แหล่งคือ ผู้อ�ำนวยการหรือรอง
ผู้อ�ำนวยการเขตพื้นทีการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
ศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอน
		 1.6.2 ผู้รับการประเมิน ส�ำหรับการ
วิจัยในครั้งนี้ ผู้รับการประเมินได้แก่ผู้บริหารสถาน
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ในสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1 ซึง่ มีผรู้ บั การประเมิน จ�ำนวน 30 คน
ที่เป็นกลุ่มรู้ชัด (know group) ซึ่งผู้วิจัยเลือกมาแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling)
2. ด้านกระบวนการ ประกอบด้วย 6
องค์ประกอบย่อยคือ
		 2.1 แต่งตัง้ คณะกรรมการด�ำเนินการ
ประเมิน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงาน
ทีท่ �ำการประเมินผูบ้ ริหารมืออาชีพฯ ท�ำการแต่งตัง้ คณะ
กรรมการด�ำเนินการประเมินผู้บริหารมืออาชีพของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อท�ำหน้าที่พิจารณาและสรุป
ผลการประเมินผูบ้ ริหารมืออาชีพฯซึง่ อย่างน้อยจะต้อง
ประกอบด้วยประธาน กรรมการ กรรมการ และขานุการ
		 2.2 ประชุมชี้แจงและร่วมวางแผน
การประเมิน คณะกรรมการด�ำเนินการประเมินผูบ้ ริหาร
มืออาชีพของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ประชุมชีแ้ จงแหล่ง

วารสารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม 2554 - มกราคม 2555
ผูป้ ระเมินเกีย่ วกับรายละเอียดในการด�ำเนินการประเมิน
ผู้บริหารมืออาชีพ โดยท�ำการศึกษาจากคู่มือด�ำเนิน
การประเมินฯ และวางแผนการประเมินเพื่อก�ำหนดวัน
เวลา สถานที่ กิจกรรมท�ำการประเมิน และผูร้ บั ผิดชอบ
ในการประเมิน ตลอดจนท�ำหนังสือถึงผู้บริหารสถาน
ศึกษาที่เป็นผู้รับการประเมินแต่ละคนเพื่อแจ้งให้ทราบ
เกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ และผู้ที่ท�ำการประเมินเพื่อ
ให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน
		 2.3 ด�ำเนินการประเมิน ผู้ประเมิน
ด�ำเนินการประเมินตามวัน เวลา สถานที่ ที่ได้ก�ำหนด
ไว้ แ ละด�ำเนิ น การประเมินตามขั้นตอนการประเมิน
ที่ ก�ำหนดไว้ ใ นคู ่ มื อ ด�ำเนิ น การประเมิ น ผู ้ บ ริ ห าร
มืออาชีพฯ อย่างครบถ้วน รอบครอบ โดยมีแหล่งข้อมูล
คือ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครูผสู้ อน คณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้น�ำในชุมชน
และผูน้ �ำทางศาสนา และเอกสารอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และมี
วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่การสังเกต การสอบถาม
สัมภาษณ์ การตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
		 2.4 วิเคราะห์ผลการประเมิน หลังจาก
ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือด�ำเนินการประเมินผู้
บริหารมืออาชีพตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เกณฑ์ในการ
ประเมิน โดยใช้เครือ่ งมือในการประเมินทีม่ คี ณ
ุ ภาพตาม
เกณฑ์ และด�ำเนินการประเมินตามขัน้ ตอนทีก่ �ำหนดไว้
ในคู่มือการประเมินฯ อย่างรอบครอบ ครบถ้วนแล้วน�ำ
ไปวิเคราะห์ผลการประเมินตามสมการที่กำ� หนดไว้
		 2.5 ตัดสินผลการประเมิน ผู้วิจัย
ได้ ใช้ เ กณฑ ์ ตั ด สิ น ผลประเมิ น มี ลั ก ษณะเป็ น แบบ
เกณฑ์ ส มบู ร ณ์ (Absolute Criteria) โดยใช้ ค ่ า
ร้อยละ (Percentage) โดยน�ำผลการประเมินทีว่ เิ คราะห์
ได้เทียบกับเกณฑ์ และท�ำการตัดสินผลการประเมิน
เป็นแบบผ่านเกณฑ์ และต�่ำกว่าเกณฑ์ในแต่ละกลุ่ม
มาตรฐาน มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และพิจารณาในภาพรวม
		 2.6 สรุ ป และแจ้ ง ผลการประเมิ น
คณะกรรมการด�ำเนินการประเมินผู้บริหาร มืออาชีพ
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ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน น�ำผลการวิเคราะห์ข้อมูล
บันทึกลงในแบบสรุปรายงานผลการประเมินผู้บริหาร
มืออาชีพฯและน�ำผลการประเมินที่ได้แจ้งต่อผู้บริหาร
สถานศึกษาทีร่ บั การประเมินเป็นรายบุคคล และสรุปใน
ภาพรวมแจ้งต่อส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. ด้านผลผลิต ระบบการประเมินผูบ้ ริหาร
มื อ อาชี พ ของสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานด้ า นผลผลิ ต
ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยคือ สรุปผลการประเมิน
ผู้บริหารมืออาชีพรายบุคคลและสรุปผลการประเมิน
ผู้บริหารมืออาชีพในภาพรวม
4. ด้านข้อมูลป้อนกลับ ระบบการประเมิน
ผู้บริหารมืออาชีพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้าน
ข้อมูลป้อนกลับ ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยคือ
ข้อมูลป้อนกลับส�ำหรับผู้บริหารสถานศึกษารายบุคคล
และข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ ส�ำหรั บ ส�ำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก าร
ศึกษา
5. ผลการทดลองใช้ระบบการประเมิน
ผู ้ บ ริ ห ารมื อ อาชี พ ของสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พบว่ า กลุ ่ ม ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาต้ น แบบมี ผ ลการ
ประเมินความเป็นผูบ้ ริหารมืออาชีพโดยรวมสูงกว่ากลุม่
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาทัว่ ไปอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ.01 เมือ่ พิจารณาตามกลุม่ มาตรฐาน พบว่า กลุม่
ผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบมีผลการประเมินความ
เป็นผู้บริหารมืออาชีพสูงกว่ากลุ่มของผู้บริหารสถาน
ศึกษาทั่วไปอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ทุก
ลุ่มมาตรฐาน
6. ผลการประเมิ น ระบบการประเมิ น
ผู ้ บ ริ ห ารมื อ อาชี พ ของสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พบว่ า กลุ ่ ม ผู ้ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ ร ะบบการ
ประเมินผู้บริหารมืออาชีพฯ เห็นว่าระบบการประเมิน
มีความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้
และความถูกต้องครอบคลุมในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
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อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการพัฒนาระบบการประเมินผู้บริหาร
มืออาชีพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานข้างต้น ผู้วิจัย
สามารถน�ำมาอภิปรายผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้
การพัฒนาระบบการประเมินผู้บริหารมืออาชีพของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการพัฒนาระบบการประเมินผู้บริหารมือ
อาชีพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ระบบการ
ประเมินฯ ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก
4 ด้าน คือ ด้านปัจจัยน�ำเข้า ด้านกระบวนการ ด้าน
ผลผลิต และด้านข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของเฉลียว บุรีภักดี (2545. หน้า 33-36) ที่
ว่า ในหนึง่ หน่วยระบบ (A System unit) จะเป็นหน่วย
ท�ำงานบางอย่างตามลักษณะที่หน่วยระบบนั้นถูกสร้าง
ขึ้นมาที่ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักคือ ปัจจัยน�ำ
เข้า (Input) ซึ่งเป็นหน่วยที่รับเอาวัสดุ อุปกรณ์ ข้อมูล
หรือบุคคลที่เป็นผลผลิตของหน่วยระบบอื่นเข้ามาใน
หน่วยระบบเพื่อน�ำไปเข้ากระบวนการ และแปลงรูป
เป็นผลผลิต กระบวนการ (Process) ที่เป็นกระบวน
การท�ำงานที่มีลักษณะเป็นแบบแผนชัดเจน ซึ่งมีความ
คงที่ในห้วงเวลาหนึ่ง สามารถสังเกตและประเมินได้
กระบวนการท�ำงานคือ การที่ปัจจัยน�ำเข้าต่างๆ มาก
ระท�ำปฏิกิริยาต่อกันจนบังเกิดเป็นผลผลิตของหน่วย
ระบบ ซึ่งกระบวนการอาจมีหลายขั้นตอน และแต่ละ
ขั้ น ตอนมี ลั ก ษณะเป็ น หน่ ว ยระบบในตั ว ผลผลิ ต
(Output) ซึ่งหน่วยระบบนี้ให้ผลผลิตบางอย่างอันเป็น
ผลมาจากการท�ำงานของหน่วยระบบ ซึง่ ผลผลิตอาจมี
มากกว่าหนึ่งรายการก็ได้และแต่ละรายการที่หลุดออก
มาจากหน่วยระบบแล้วจะเลื่อนไหลไปเป็นปัจจัยน�ำเข้า
ของหน่วยระบบอืน่ ต่อไป ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)
ซึ่งเป็นผลผลิตตามขั้นตอนต่างๆ จากการท�ำงานของ
หน่วยระบบถูกส่งให้มีผลกระทบไปถึงหน่วยระบบ

ก่อนหน้านัน้ ถ้าหากผลผลิตถูกส่งผ่านบริบทภายนอก
จะเรียกว่า การส่งผลย้อนกลับภายนอก (External
Feedback) และถ้าเป็นการส่งผลย้อนกลับภายใน
ขอบเขตของหน่วยระบบเองเรียกว่า การส่งผลย้อนกลับ
ภายใน (Internal Feedback) ซึง่ สอดคล้องกับผลการ
วิจัยของ ปิยะธิดา ทองอร่าม (2552) ที่พัฒนาระบบ
การประเมินการปฏิบตั งิ านส�ำหรับอาจารยม์ หาวิทยาลัย
เอกชนตามแนวคิดของการประเมินแบบอิงมาตรฐาน
และการให้ผลตอบแทนตามสมรรถนะ พบว่า ระบบการ
ประเมินฯทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 4
ด้านคือ ปัจจัยน�ำเข้า (Input) กระบวนการ (Process)
ผลผลิต (Output) และข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)
2. การทดลองใช้ระบบการประเมินผู้บริหารมือ
อาชีพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
การทดลองใช้ระบบการประเมินผู้บริหารมือ
อาชีพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้วิจัยได้น�ำระบบ
การประเมินที่เป็นผลิตภัณฑ์ (Product) ที่สร้างขึ้นไป
ทดลองใช้กับผู้บริหารสถานศึกษา จ�ำนวน 30 คน โดย
ใช้เทคนิคกลุ่มรู้ชัด (Known group technique) โดย
เลือกมาแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ทั้งนี้
เพราะว่าการพัฒนาระบบจ�ำเป็นจะต้องทดสอบความ
ตรงของระบบการประเมินฯที่สร้างขึ้นแม้ว่าการพัฒนา
ระบบจะมีรากฐานมาจากทฤษฎี แนวความคิด และ
งานวิจัยของนักการศึกษาอื่นๆ แต่ก็เป็นเพียงระบบ
ตามสมมติฐาน ซึ่งจ�ำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลเชิง
ประจักษ์ในสถานการณ์จริง เพื่อท�ำการทดสอบว่ามี
ความเหมาะสมและประสิทธิภาพตามที่มุ่งหวังหรือไม่
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ รัตนะ บัวสนธ์ (2543.
หน้า 57) ที่ว่า ภายหลังจากพัฒนาผลิตภัณฑ์จ�ำเป็น
จะต้องน�ำไปทดลองใช้ในภาคสนาม เพื่อที่จะตรวจ
สอบยื น ยั น ผลการประเมิ น และ ประสิ ท ธิ ภ าพของ
ผลิตภัณฑ์ อีกทั้งพิจารณาว่ามีปัญหาใดๆ เกิดขึ้นบ้าง
ในการน�ำผลิตภัณฑ์ไปใช้ในสภาพแวดล้อมที่แท้จริง

วารสารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม 2554 - มกราคม 2555
ซึง่ ในการทดลองใช้ระบบการประเมินผูบ้ ริหารมืออาชีพ
พบว่ า กลุ ่ ม ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาต้ น แบบมี ผ ลการ
ประเมินความเป็นผู้บริหารมืออาชีพโดยรวมสูงกว่า
กลุ่มของผู้บริหารสถานศึกษาทั่วไปอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.01 นั้น แสดงให้เห็นว่าระบบการ
ประเมินผู้บริหาร มืออาชีพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่พัฒนาขึ้น ให้ผลการประเมินที่ตรงกับความเป็นจริง
และสามารถจ�ำแนกกลุ่มได้อย่างถูกต้อง ซึ่งมีลักษณะ
ของความตรงเชิงจ�ำแนก (Discriminant Validity)
เพราะว่าระบบที่ดีนั้นต้องสามารถจ�ำแนกความแตก
ต่างระหว่างบุคคลได้อย่างถูกต้อง (Dessler, 1998.
อ้างอิงจาก ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน, 2547. หน้า 355.)
ทั้งนี้เนื่องจากว่าระบบการประเมินที่พัฒนาขึ้นได้สร้าง
ขึ้นมาอย่างมีหลักการ แนวคิด ทฤษฎีมารองรับ ใช้
เทคนิควิธีที่หลากหลาย และได้ผ่านการตรวจสอบจาก
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ท�ำให้สามารถน�ำมาใช้ในการประเมิน
ผู้บริหารมืออาชีพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและผลการประเมินมีความตรง ถูกต้อง
และความเป็นปรนัย
3. การประเมินระบบการประเมินผู้บริหารมืออาชีพ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในขั้นตอนนี้เป็นการแสดงความคิดเห็นของผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อระบบการประเมินผู้บริหารมือ
อาชีพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้านความเหมาะสม
ความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ และความถูกต้อง
ครอบคลุม ผลการประเมิน พบว่า กลุม่ ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
เห็นว่าระบบการประเมินผู้บริหารมืออาชีพของสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพตามเกณฑ์ด้าน
ความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้
และความถูกต้อง ครอบคลุมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เนือ่ งมาจาก ผูว้ จิ ยั ได้ด�ำเนินการให้ทกุ ฝ่ายมีความเข้าใจ
ในองค์ประกอบ และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การด�ำเนินการประเมินอย่างชัดเจน ถูกต้องและตรงกัน
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ว่าระบบการประเมินผูบ้ ริหารมืออาชีพของสถานศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานนัน้ เป็นการประเมินในทางสร้างสรรค์ทมี่ งุ่ หา
สารสนเทศ เพือ่ น�ำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา มิใช่เป็นการประเมินเพือ่ การจับผิด
ท�ำให้ทกุ ฝ่ายคลายข้อกังวลใจได้ และเกิดการสือ่ สารทีด่ ี
ระหว่างผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน จึงส่งผลให้ผล
การประเมินทีม่ คี วามถูกต้อง ครอบคลุม ตรงตามสภาพ
จริง และมีความน่าเชื่อถือซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ ปิยะธิดา ทองอร่าม (2552) และพรเทพ รู้แผน
(2546. หน้า 140-144) เมื่อระบบการประเมินไปใช้ใน
สถานการณ์จริง และท�ำการประเมินคุณภาพของระบบ
การประเมินฯ พบว่า คุณภาพของระบบการประเมินฯ
มีมาตรฐานตามเกณฑ์ด้านการใช้ประโยชน์ ด้านความ
เป็นไปได้ ด้านความเหมาะสม และด้านความถูกต้อง
อยู่ในระดับมากทุกด้าน

ข้อเสนอแนะ
จากข้อค้นพบที่ได้จากการพัฒนาระบบการ
ประเมินผู้บริหารมืออาชีพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
1. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ควรมีการสนับสนุนโดยก�ำหนดหน่วย
งานผู้รับผิดชอบการประเมินผู้บริหารมืออาชีพ และ
ติดตามการน�ำผลการประเมินหรือข้อมูลสารสนเทศไป
ใช้ พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.2ผู้ประเมินกับผู้รับการประเมินและผู้ที่
เกีย่ วข้องทุกฝ่ายควรมีการประชุมชีแ้ จง เพือ่ สร้างความ
เข้าใจร่วมกันก่อนด�ำเนินการประเมินผูบ้ ริหารมืออาชีพ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และควรก�ำหนดแนวทาง
ส�ำหรับให้ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานน�ำข้อมูล
ป้อนกลับรายบุคคลไปปรับปรุงและพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
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2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 จากผลการวิจัย ที่พบว่า ระบบการ
ประเมินผู้บริหารมืออาชีพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นั้นประกอบด้วย 13 มาตรฐาน และ 51 ตัวบ่งชี้ ซึ่ง
มีจ�ำนวนมากในการน�ำไปปฏิบัติประเมินผู้บริหารใน
สถานการณ์จริงนั้นมีความยุ่งยากในการปฏิบัติ และใช้
เวลาค่อนข้างมากควรมีการศึกษาเพื่อท�ำการวิเคราะห์
มาตรฐานและตัวบ่งชี้โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) เพื่อ
ให้ได้ตัวบ่งชี้ที่มีความส�ำคัญ และมีจ�ำนวนที่เหมาะสม
เพื่อน�ำไปประเมินผู้บริหารมืออาชีพของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในอนาคตต่อไป
2.2จากผลการวิ จั ย ที่ พ บว่ า ระบบการ
ประเมินผู้บริหารมืออาชีพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีแหล่งผู้ประเมินมาจาก 4 แหล่งคือ รองผู้อ�ำนวย
การหรือผู้อ�ำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอน ดังนั้นในการ
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิในการสร้างระบบการประเมินฯ

ในองค์ประย่อยด้านมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ ควรท�ำการ
สัมภาษณ์ครูผสู้ อนในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานด้วยเพราะ
เป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดและคุ้นเคยกับผู้บริหารสถาน
ศึกษามากที่สุด
2.3 จากผลการวิ จั ย ที่ พ บว่ า กลุ ่ ม ผู ้
มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งเห็ น ว่ า ระบบการประเมิ น ผู ้ บ ริ ห าร
มืออาชีพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่พัฒนาขึ้น มี
ความเหมาะสม (Propriety) ความเป็นประโยชน์
(Utility) ความเป็นไปได้ (Feasibility) และความ
ถูกต้อง ครอบคลุม (Accuracy) ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากแต่ควรมีการศึกษาถึงผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้
ทัง้ ทางตรง และทางอ้อมจากการน�ำระบบการประเมินฯ
ไปใช้ในการประเมินในสถานการณ์จริงเพื่อให้ได้ข้อค้น
พบส�ำหรับประกอบการพิจารณาพัฒนาระบบการประเมิน
ให้สอดคล้องกับบริบท และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ต่อไป
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