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จากการศึกษารูปแบบการประเมินที่สามารถประเมินสมรรถนะได้ครอบคลุมหลายมิติ พบว่า การประเมินที่ครอบคลุมหลาย
มิติโดยใช้วิธีการประเมินการปฏิบัติงาน เป็นวิธีหนึ่งที่ควรน ามาประยุกต์ใช้ในการประเมินเพ่ือต่ออายุการรับรองผู้ประเมิน เพ่ือให้
สามารถประเมินสมรรถนะของผู้ประเมินได้อย่างครอบคลุมทั้งด้านความรู้ จิตใจ และทักษะความสามารถ ท าให้ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้ผู้ประเมินที่มีศักยภาพสูงในการท างาน น ามาสู่การบรรลุเป้าหมายของ 
สมศ. ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามที่ก าหนดไว้ใน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
ในล าดับต่อไป ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการประยุกต์ใช้วิธีการประเมินการปฏิบัติงาน ส าหรับการประเมินสมรรถนะผู้ประเมิน
ภายนอกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งจะสามารถประเมินได้ครอบคลุมสมรรถนะที่ก าหนดตามสภาพการณ์ที่เหมือนจริงได้มากกว่า
การประเมินโดยการใช้แบบสอบเพียงอย่างเดียว 

 วธิีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ด าเนินการโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เพ่ือพัฒนาวิธีการ
ประเมินการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal Method) ส าหรับการประเมินสมรรถนะผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้น
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พ้ืนฐาน เพ่ือต่ออายุการรับรอง โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดประเด็นประเมินการ
ปฏิบัติงาน โดยการวิเคราะห์สมรรถนะผู้ประเมินภายนอก จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจากส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพภายนอก รวมทั้งการ
ก าหนดน้ าหนักความส าคัญของประเด็นประเมินในแต่ละประเด็น ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาวิธีการประเมินการปฏิบัติงาน ส าหรับการ
ประเมินสมรรถนะผู้ประเมินภายนอก โดยจัดท ากรอบการประเมิน ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจพิจารณาตามแบบการประเมินวิธีการประเมิน 
รวมทั้งพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประเด็นประเมินต่างๆ ก่อนทดลองใช้ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลกับ 
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จ านวน 33 คน ที่เรียนรายวิชา วิธีวิทยาการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ สม
ศ. ให้การรับรอง ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้วิธีการประเมินการปฏิบัติงาน ส าหรับการประเมินสมรรถนะผู้ประเมินภายนอก ผู้วิจัย
ด าเนินการทดสอบและ  เก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินสมรรถนะ ด้านความเป็นกัลยาณมิตร จรรยาบรรณในการประเมิน และ
สมรรถนะด้านการท างานเป็นทีม จากครูและผู้บริหารสถานศึกษา แห่งหลังสุดที่ผู้ประเมินด าเนินการประเมินคุณภาพ รวมทั้งให้เพ่ือน
ร่วมทีมประเมินสมรรถนะการท างานเป็นทีมด้วย ส่วนสมรรถนะความรู้ด้านการประกันคุณภาพ และความสามารถในการประเมินผล 
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการจัดทดสอบผู้ประเมินภายนอก จ านวน 10 คน ขั้นตอนที่ 4 ประเมินคุณภาพของวิธีการประเมินการ
ปฏิบัติงาน ส าหรับการประเมินสมรรถนะผู้ประเมินภายนอก เก็บรวบรวมโดยพิจารณาจากผลการประเมินวิธีการประเมินตาม
มาตรฐานที่ก าหนดโดยคณะกรรมการร่วมในการก าหนดมาตรฐานการประเมิน ( the joint committee on standards for 
educational evaluation) และผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้วิธีการประเมินการปฏิบัติงาน รวมทั้งการพิจารณาจากผลการ
สัมภาษณ์เพ่ือประเมินวิธีการประเมินการปฏิบัติงาน ส าหรับการประเมินสมรรถนะผู้ประเมินภายนอก ตามมาตรฐานการประเมินและ
ความพึงพอใจในการใช้วิธีการประเมิน 

 ผลการวจิัย 

1. ผลการก าหนดสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอก 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการวิเคราะห์สมรรถนะผู้ประเมินภายนอก จากการสัมภาษณ์รอง

ผู้อ านวยการ สมศ. และผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพ จ านวน 12 คน เพ่ือก าหนดประเด็นประเมิน และน้ าหนักความส าคัญ ที่
ใช้เป็นกรอบในการประเมินผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือต่ออายุการรับรอง 

2. ผลการพัฒนาวิธีการประเมินการปฏิบัติงาน ส าหรับการประเมินสมรรถนะผู้ประเมินภายนอก 
ผลการพัฒนาวิธีการประเมินการปฏิบัติงาน เป็นผลของการตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพของเครื่องมือประเมินการ

ปฏิบัติงาน ส าหรับการประเมินสมรรถนะผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือต่ออายุการรับรอง ก่อนน าไปทดลองใช้ใน
การประเมินสมรรถนะผู้ประเมินภายนอก โดยการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวัดและ
ประเมินผล และเป็นวิทยากรฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอก รวมทั้งการประเมินนักศึกษาที่ผ่านการเรียน รายวิชาวิธีวิทยาการประกัน
คุณภาพการศึกษา ตามหลักสูตรที่ สมศ.รับรอง จ านวน 33 คน 

3. ผลการทดลองใช้วิธีการประเมินการปฏิบัติงานฯ 
ผู้วิจัยด าเนินการทดลองใช้วิธีการประเมินที่พัฒนาขึ้น โดยมีผู้เข้ารับการประเมินตามวิธีการประเมินดังกล่าว ประกอบด้วยผู้

ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 10 ท่าน ที่มีประสบการณ์ในการประเมินปีละไม่ต่ ากว่า 2 ครั้ง (ตามเกณฑ์การ
ประเมินเพ่ือรักษาสถานภาพ ก าหนดโดย สมศ.) ผลการทดลองใช้วิธีการประเมินการปฏิบัติงาน ผลการประเมินสรุปได้ว่า ผู้ประเมิน
ภายนอกที่เข้ารับการประเมินการปฏิบัติงาน ส าหรับประเมินสมรรถนะผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือต่ออายุการ
รับรอง ทั้ง 10 คน ผ่านเกณฑ์การต่ออายุการรับรองความเป็นผู้ประเมินภายนอก โดยมีค่าร้อยละของคะแนนรวมอยู่ระหว่าง 71.67ถึง 
89.41 ผู้ที่มีค่าร้อยละของคะแนนรวมสูงสุด คือ ผู้ประเมิน รหัส 02  มีค่าร้อยละของคะแนนรวม 89.41 รองลงมาคือ ผู้ ประเมิน รหัส 
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06 และ รหัส 04 มีค่าร้อยละของคะแนนรวม 85.63 และ 85.33 ตามล าดับ ส่วนผู้ประเมิน รหัส 10 มีค่าร้อยละของคะแนนรวม ต่ า
ที่สุด คือ 71.67 

4. ผลการประเมินวิธีการประเมินการปฏิบัติงาน 
การประเมินคุณภาพวิธีการประเมินการปฏิบัติงาน ส าหรับประเมินสมรรถนะผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือต่ออายุการรับรอง ประกอบด้วย ผลการประเมินวิธีการประเมินการปฏิบัติงานฯ และผลการประเมินความพึงพอใจในการประเมิน
การปฏิบัติงาน 

 อภิปรายผล 

การก าหนดประเด็นประเมินและน้ าหนักความส าคัญ ส าหรับการประเมินการปฏิบัติงาน ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น สอดคล้องกับ
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในหลายประเด็นด้วยกัน โดยผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เห็นว่า การประเมิน
สมรรถนะความรู้ด้านการประกันคุณภาพ เป็นหลักการเบื้องต้นที่ผู้ประเมินภายนอกจะต้องเข้าใจ เพ่ือจะได้ถ่ายทอด และท าความ
เข้าใจให้แก่สถานศึกษาได้ และเห็นว่า การประเมินสมรรถนะด้านความสามารถในการประเมินผล เป็นสมรรถนะส าคัญที่ผู้ประเมิน
ภายนอกจะต้องมี เนื่องจากผู้ประเมินจะต้องสามารถน าหลักการในการประเมินผล มาประยุกต์ใช้ในการท างานได้ ส่วนการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า เป็นการบ่งบอกถึงระดับคุณภาพของผู้ประเมินได้อย่างแท้จริง เนื่องจากเป็นผลของงานที่ผู้ประเมิน
ได้ปฏิบัติ โดยส่วนใหญ่เห็นว่ามีความส าคัญเป็นอันดับที่สาม การประเมินสมรรถนะด้านความสามารถในการท างานเป็นทีม 
ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นสมรรถนะเหมาะสมในการประเมินผู้ประเมินภายนอก  เนื่องจากการท างานของผู้ประเมิน เป็นการ
ท างานในรูปแบบของทีมประเมิน ผู้ประเมินจะต้องมีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือให้งานประเมินคุณภาพภายนอก
ส าเร็จลุล่วงลงได้ การประเมินสมรรถนะด้านความเป็นกัลยาณมิตรในการประเมิน  ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า เป็นสมรรถนะส าคัญที่ผู้
ประเมินภายนอกต้องมี เนื่องจากผู้ประเมินจะต้องเป็นผู้ชี้แจงท าความเข้าใจ สร้างทัศนคติในเชิงบวกต่อการประกันคุณภาพให้กับ
สถานศึกษา และการประเมินสมรรถนะด้านจรรยาบรรณในการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า จรรยาบรรณของผู้ประเมินจะส่งผล
โดยตรงต่อความถูกต้อง น่าเชื่อถือของผลการประเมิน หากผู้ประเมินขาดจรรยาบรรณ จะท าผลการประเมินภายนอกสถานศึกษาไม่
เป็นที่ยอมรับ รวมทั้งจะส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของการประเมินคุณภาพภายนอกด้วย  

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวมีความสอดคล้องกับเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ โดยงานวิจัยของ 
ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน (2547) ระบุว่า ความรู้ของผู้ประเมินภายนอกเป็นองค์ประกอบที่มีน้ าหนักความส าคัญมากที่สุด ที่จะเอ้ือต่อ
ประสิทธิภาพในการประเมิน อีกทั้งวิจารณ์ พานิช และคณะ (2544) ระบุว่าองค์ประกอบด้านความรู้ความสามารถเป็นสิ่งส าคัญอย่าง
ยิ่ง การประเมินสถานศึกษาต้องใช้ความรู้ความสามารถ แนวคิดของ King et al. (2003) ได้ระบุว่าความสามารถในการประเมิน เป็น
องค์ประกอบส าคัญของสมรรถนะส าหรับผู้ประเมิน ประกอบด้วย ความสามารถในการเก็บรวบรวมข้อมูล ความรอบรู้ในความ
หลากหลายของกลวิธีในการประเมิน ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับหลักการประเมิน  ความสามารถในการ
ตีความข้อมูล ความสามารถในการรายงานผลการประเมิน ตัดสินผลประเมิน และความสามารถในการให้ค าแนะน า ผุสดี รุมาคม 
(2551) ระบุว่า การประเมินผลการปฎิบัติงานเป็นองค์ประกอบส าคัญของการประเมินการปฏิบัติงาน และ Beach (1970) กล่าวว่า 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน หมายถึง การประเมินบุคคลแต่ละรายอย่างเป็นระบบ โดยพิจารณาที่ผลการท างานและศักยภาพการ
พัฒนา งานวิจัยของ อรนิศา เจริญรวย (2544) พบว่า การมีทักษะในการท างานเป็นทีม เป็นสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับผู้ประเมิน
ภายนอก ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2550) กล่าวถึง สมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกว่า ผู้ที่จะ
ท างานเป็นผู้ประเมินในนามของ สมศ.จะต้องด าเนินการประเมินด้วยความเป็นกัลยาณมิตรกับสถานศึกษา มุ่งประเมินเพ่ือให้
สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาตน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรนิศา เจริญรวย (2544)  และปิยะมาศ หวังช่วยกลาง 
(2548) ระบุว่า ผู้ประเมินภายนอกจะต้องเป็นผู้มีจรรยาบรรณ ซึ่งประกอบด้วยการมีความยุติธรรม เป็นกลาง ไม่ล าเอียง ไม่แสวงหา
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ผลประโยชน์ในการประเมิน ไม่แปลงข้อมูลเท็จ ไม่แก้ข้อมูลเท็จ ส านึกรับผิดชอบด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม และรักษาความลับ
ข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคลในการประเมิน 

 ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ 

1. จากการวิเคราะห์ประเด็นประเมินที่ใช้ในการประเมินการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือต่ออายุการรับรอง จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและจากการสัมภาษณ์ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ได้ข้อสรุปว่า ประเด็นประเมินทั้ง 6 ประเด็น ล้วนมีความส าคัญและจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานประเมินคุณภาพภายนอก
สถานศึกษา ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและประเมินคุณภาพของผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เช่น 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หน่วยประเมินที่มีผู้ประเมินภายนอกในสังกัด ควรน า
ประเด็นประเมินดังกล่าวไปใช้เป็นกรอบในการพัฒนา และประเมินคุณภาพผู้ประเมินภายนอก รวมทั้งสามารถน าวิธีการดังกล่าวมา
ประยุกต์ใช้ในการประเมินสมรรถนะผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อต่ออายุการรับรองได้  

2. ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ควรมีนโยบายติดตามประเมินคุณภาพผู้
ประเมินภายนอก โดยเปิดโอกาสให้หลายฝ่าย เช่น ครู ผู้บริหารศึกษา เป็นต้น ได้ร่วมวางแผนก าหนดน้ าหนักความส าคัญของประเด็น
ประเมินในแต่ละประเด็นให้เหมาะสม เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย และเปิดโอกาสให้ได้ประเมินคุณภาพผู้ประเมินในระดับรายบุคคล 
และจัดเก็บข้อมูลผลการประเมินอย่างเป็นระบบ รวมทั้งควรมีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวให้ผู้ประเมินได้รับทราบเพ่ือเป็นข้อมูลใน
การปรับปรุง พัฒนาตน และควรน าผลการประเมินดังกล่าว มาร่วมพิจารณาในการประเมินสมรรถนะเพ่ือต่ออายุการรับรอง ผู้ประเมิน
ภายนอกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งควรใช้วิธีการและเครื่องมือประเมินคุณภาพที่หลากหลาย ให้มีความ เหมาะสมและ
สอดคล้องกับประเด็นประเมินในแต่ละประเด็น 

 


