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บทคัดย่อ
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาองค์ประกอบการนำาผลการประเมินไปใช้ในโรงเรียน

ประถมศึกษาขนาดเล็ก วิธีดำาเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ข้ันตอน คือ 1) ศึกษาองค์ประกอบการนำาผล
การประเมินไปใช้ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก โดย การสอบถามครูและผู้บริหารสถานศึกษา 2) 
วเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการนำาผล การประเมินไปใชใ้นโรงเรยีนประถมศกึษาขนาดเลก็ เกบ็ขอ้มลู
โดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลองค์ประกอบเชิงยืนยันด้วยโปรแกรม Mplus 7.3 

ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้

1. การนำาผลการประเมินไปใช้ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก มี 4 องค์ประกอบ คือ 1) 
การนำาผลการประเมินไปใช้ในเชิงความคิด มี 5 ตัวบ่งชี้ 2) การนำาผลการประเมินไปใช้ในเชิงตรวจสอบ
ยนืยนั มี 5 ตัวบ่งชี ้3) การนำาผลการประเมนิไปใช้ในเชงิสญัลกัษณ ์ม ี6 ตวับง่ชี ้4) การนำาผลการประเมนิ
ไปใช้ในเชิงปฏิบัติ มี 17 ตัวบ่งชี้ 

2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน X2 = 457.774, df= 411, p = 0.055, CFI = 
0.993, TLI = 0.991, RMSEA = 0.017, SRMR = 0.03 และ X2/df = 1.114

คำ�สำ�คัญ: การนำาผลการประเมินไปใช้ การยืนยันองค์ประกอบ

1 นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2, 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
1 Doctoral Candidate in Educational Research and Evaluation, Faculty of Education, Ubon Ratchathani Rajabhat University
2, 3 Faculty of Education, Ubon Ratchathani Rajabhat University



Journal of Education, Mahasarakham University 303 Volume 13 Number 1 January-March 2019

Abstract
This research aimed to study the components of implementation of assessment 

results for use in small primary schools. The research method is divided into 2 phases ;  
1) A study of the components of assessment results for use in small primary schools.  
By asking teachers and school directors. 2) Confirmatory Factor Analysis the use of assessment  
results in small primary schools. Data were collected by using questionnaires. Analyze data 
by the Mplus 7.3. 

The results show that:

1. The assessment results are used in small primary schools. The results of the 
assessment are used in four aspects: 1) the concept use 5 indicators, 2) legitimate use 5 
indicators, 3) symbolic use 5 indicators and 4) instrumental use 17 indicators. 

2. Confirmatory Factor Analysis results ; X2 = 457.774, df= 411, p = 0.055, CFI = 
0.993, TLI = 0.991, RMSEA = 0.017, SRMR = 0.03 และ X2/df = 1.114

Keywords: Utilization assessment result, components, confirmatory factor analysis

บทนำา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  

พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พุทธศักราช 2545 และ (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 
2553 กำาหนดให้มีการประเมินภายในโดย
บุคลากรของสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด
ท่ีมีหน้าที่ในการดูแลสถานศึกษานั้น ส่วนการ
ประเมินภายนอกเป็นการประเมินโดยสำานักงาน
รับรองมาตรฐานประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ
บุคคล หรือหน่วยงานที่สำานักงานดังกล่าวรับรอง 
การประเมินมีขึ้นเพื่อใช้ผลการประเมินไปพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ผลการประเมินภายนอกที่
ผ่านมา สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ให้
ข้อเสนอแนะให้สถานศึกษาพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน จัดโครงการกิจกรรม และ จัด
กระบวนการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียน
เป็นสำาคัญ (สำานักทดสอบทางการศึกษา, 2556: 

46-52) 

การนำาผลการประเมินไปใช้มีหลายรูป
แบบ ข้ึนอยู่กับผู้ใช้ผลการประเมิน เช่น การนำา
ผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการ
ประเมิน ใช้ในการตัดสินใจ ใช้ใน การตอบคำาถาม 
ใชใ้นการออกแบบพฒันา ใชเ้ปน็สารสนเทศในการ
ตัดสินใจ (Stufflebeam and Shinkfield, 2007: 
431-444) ผู้ใช้ผลการประเมินมีส่วนร่วมในการ
ประเมิน (Johnson, Kelli and others., 2009: 
377-410) มีอิทธิพลในการกำาหนดนโยบาย หรือ 
พฤตกิรรมขององคก์ร (Brousselle, 2012: 61-77) 
ในการนำาผลการประเมินไปใช้มี 4 รูปแบบ คือ 1) 
การใช้ผลการประเมินเชิงความคิด (Conceptual  
Use) 2) การใช้ผลการประเมินใน เชิงตรวจสอบ
ยนืยนั (Legitimate Use) 3) การใชผ้ลการประเมนิ
เชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Use) และ 4) การใช้
ผลการประเมินในเชิงปฏิบัติ (Instrumental Use) 
(ศิริชัย กาญจนวาสี, 2554: 151-170)
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การนำาผลการประเมินไปใช้ในโรงเรียน 
จะใช้ในการสร้างความเข้าใจกับครู ผู้บริหาร และ
ชุมชน (ลนาภรณ์ บุตรเสรีชัย, 2550: 130-141 
; ชัชวาล หนองนา, 2550: 77-85 ; สิทธิชัย บุษ
หมั่น และรตวรรณ ประวิรัตน์, 2553: 52-54) 
ใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุง การบริหารสถานศึกษา 
สรา้งแรงจูงใจ ชว่ยในการตดัสนิใจ (ธนวนิ ณ นา่น. 
2554: 190-114) การดำาเนินงานด้านสภาพ
แวดล้อม ด้านการบริหารงาน ด้านกระบวนการ
ประเมิน (จันทนี วีระชัย, 2549: 152-174) 
การดำาเนินงานพัฒนาปรับปรุงคุณภาพผู้เรียน
และการใช้งานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา 
(สทิธิชยั บุษหม่ัน และรตวรรณ ประวริตัน์, 2553: 
52-54) การจัดทำาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
(ชัชวาล หนองนา, 2550: 77-85) ใช้เป็นข้อมูล
สารสนเทศในการพัฒนา (ลนาภรณ์ บุตรเสรีชัย, 
2550: 130-141) ออกแบบระบบ การทำางาน 
ปรบัปรงุพฒันาคุณภาพในการบรหิารจัดการศกึษา  
(ลนาภรณ ์บุตรเสรชัีย, 2550: 130-141 ; ชัชวาล 
หนองนา, 2550: 77-85)

การท่ีสถานศึกษาในระดับประถมศึกษา
ขนาดเล็กจะนำาผลการประเมนิไปใช้ตอ้งทำาใหเ้หน็
ถึงวิธีการหรือกลยุทธ์ท่ีชัดเจนและง่ายในการนำา
ไปใช้ คำานึงถึงบุคลากรที่จะเป็นดำาเนินงานต่างๆ 
ในการขับเคลื่อนให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ซ่ึงในการที่จะให้บุคลากรดำาเนินงานไปในทิศทาง
เดียวกันต้องอาศัยการจูงใจ การเสริมแรง การ
สร้างบรรยากาศในการทำางาน การสร้างภาวะ
ผู้นำา (สมจิต สงสาร, 2552: 156-166) การกระ
ตุ้นให้มี การปฏิบัติงาน การให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงาน การมอบหมายงาน การให้อำานาจ 
ให้อิสระในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมความก้าวหน้า 
ปรับปรุงพัฒนาการทำางาน (สมเกียรติ แก้วมณี, 
2555: 163-170 ; เฉลิมชัย แก้วมณีชัย, 2556: 
292-316) มกีารนเิทศตดิตาม (เกษม เปา้ศรวีงษ์, 
2552: 73-79) ให้การยอมรับในการปฏิบัติงาน  

สนับสนุนทรัพยากรและสารสนเทศที่จำาเป็น  
(ยุวธิดา ชาปัญญา. 2554: 286-321)

จากแนวคดิทฤษฎกีารนำาผลการประเมนิ
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นองค์ประกอบสำาคัญใน
การนำาผลการประเมินไปใช้ ดังนั้นการวิจัยในครั้ง
นี้จะเป็นการยืนยันองค์ประกอบการนำาผลการ
ประเมินไปใช้ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
และผู้วิจัยคาดหวังว่าองค์ประกอบท่ีได้นี้จะมีส่วน
ช่วยในการที่จะพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพได้

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพ่ือศึกษาองค์ประกอบการนำาผลการ

ประเมินไปใช้ในโรงเรียนประถมศึกษา ขนาดเล็ก

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูและ
ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก จาก 
15,506 โรงเรียน จำานวนตัวอย่างใช้การคำานวณ
จากโปรแกรม G*Power และใช้การสุ่มอย่างง่าย 
เป็นครูและผู้บริหารสถานศึกษา จำานวน 400 คน 

ก�รดำ�เนินก�รวิจัย

การศึกษาองค์ประกอบการนำาผลการ
ประเมินไปใช้ในโรงเรียนประถมศึกษา ขนาดเล็ก 
ดว้ยการใชแ้บบสอบถามการนำาผลการประเมนิไป
ใช้ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ใช้สอบถาม
ครูและผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนประถม
ศึกษาขนาดเล็ก ทำาการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) 
การนำาผลการประเมินไปใช้ในโรงเรียนประถม
ศึกษาขนาดเล็ก โดยใช้โปรแกรม Mplus 7.3 และ
สรปุองคป์ระกอบเชงิยนืยนัการนำาผลการประเมนิ
ไปใช้ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
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เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย  คื อ 
แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสอบถาม 
การนำาผลการประเมินไปใช้ในโรงเรียนประถม
ศึกษาขนาดเล็ก โดยผู้วิจัยได้มีการศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการนำาผลการประเมิน
ไปใช้ ทำาการสร้างแบบสอบถามการนำาผลการ
ประเมินไปใช้ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 
จากนัน้นำาแบบสอบถามทีไ่ด้ใหผู้้เช่ียวชาญ จำานวน 
5 คน พิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
ความสอดคล้องและความเหมาะสมของข้อคำาถาม
แต่ละข้อ ค่าความตรงเชิงเนื้อหา อยู่ระหว่าง .80-
1.00 ทำาการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อ
เสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ และนำาแบบสอบถาม 
ที่ได้ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จำานวน 50 คน 
คา่อำานาจจำาแนกอยู่ระหวา่ง .447-.828 ซึง่สงูกวา่
ค่าวิกฤติ .243 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ด้านการนำาผลการประเมินไปใช้ในเชิงความคิด มี
ค่าเท่ากับ .903 ด้านการนำาผลการประเมินไปใช้
ในเชิงตรวจสอบยืนยัน มีค่าเท่ากับ .933 ด้าน
การนำาผลการประเมินไปใช้ในเชิงสัญลักษณ์ มีค่า
เท่ากับ .880 ด้านการนำาผลการประเมินไปใช้ใน
เชิงปฏิบัติ มีค่าเท่ากับ .956 จากนั้นทำาการจัด

พิมพ์แบบสอบถามเพื่อนำาไปใช้เก็บข้อมูลจริง

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย
ดำาเนินการดังนี้

1. ศึกษาองค์ประกอบการนำาผลการ
ประเมินไปใช้ในโรงเรียนประถมศึกษา ขนาดเล็ก 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามใช้การหา
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

2. วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
การนำาผลการประเมินไปใช้ในโรงเรียนประถม
ศึกษาขนาดเล็ก ด้วยโปรแกรม Mplus 7.3

ผลการวิจัย
ผลการวิจัย มีดังนี้

จากการตอบแบบสอบถามของครูและ
ผู้บริหารสถานศึกษา และวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันการนำาผลการประเมินไปใช้ในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก มีดังนี้

1. การตรวจสอบความเหมาะสมขององค์
ประกอบ (Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)) และ 
Bartlett’s Test ดังนี้

ต�ร�งที่ 1 ค่า KMO และ Bartlett’s Test ของการนำาผลการประเมินไปใช้

ค่� KMO และ Bartlett’s Test คว�มคิด
ตรวจสอบ

ยืนยัน
สัญลักษณ์ ปฏิบัติ

KMO .808 .826 .881 .940

Bartlett’s Test

Chi-Square 504.728 611.789 1041.648 3440.476

df 10 10 15 136

Sig .000 .000 .000 .000
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จากตารางที่ 1 ค่า KMO ของการนำา
ผลการประเมินไปใช้ในเชิงความคิด เท่ากับ.808 
การนำาผลการประเมินไปใช้ในเชิงตรวจสอบ
ยืนยัน เท่ากับ.826 การนำาผลการประเมินไปใช้
ในเชิงสัญลักษณ์ เท่ากับ.881 การนำาไปใช้ในเชิง
ปฏิบัติ เท่ากับ.940 ส่วนค่า Bartlett’s Test ของ
การนำาผลการประเมินไปใช้ในเชิงความคิด เชิง
ตรวจสอบยืนยัน เชิงสัญลักษณ์ และเชิงปฏิบัติ 
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.01 แสดงให้เห็นว่า
เมทริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ไม่เป็น
เมทริกซ์เอกลักษณ์และมีความสัมพันธ์ระหว่าง 
ตัวแปรมากพอที่จะนำาไปวิเคราะห์องค์ประกอบ
ในโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุได้ 

2. องค์ประกอบการนำาผลการประเมนิไป
ใช้ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก (USE) 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการนำาผล
การประเมินไปใช้ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาด
เล็ก พบว่า องค์ประกอบมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าสถิติที่ใช้
ตรวจสอบองคป์ระกอบ ไดแ้ก ่คา่ X2 = 457.774, 
df = 411, p = 0.055, CFI = 0.993, TLI = 
0.991, RMSEA = 0.017, SRMR = 0.03 และ 
X2/df = 1.114 โดยที่ค่า p มากพอที่จะไม่ปฏิเสธ
สมมติฐานแสดงว่าผลการทดสอบค่า X2 แตก
ต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ นั่นคือ
ยอมรับว่าองค์ประกอบมีความตรงเชิงโครงสร้าง 
สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ค่าดัชนี CFI และ 
TLI ที่มีค่าใกล้เคียงกับ 1 ค่าดัชนี RMSEA และ 
SRMR มีค่าต่ำากว่า 0.05 และค่า X2/df มีค่าน้อย
กวา่ 2 นัน่คอืยอมรบัวา่องค์ประกอบตามทฤษฏมีี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ค่าน้ำาหนัก
องค์ประกอบของตัวบ่งช้ีองค์ประกอบการนำาผล
การประเมินไปใช้ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาด
เล็ก มีนัยสำาคัญที่ระดับ.01 (ค่าสถิติ Z > 2.58) 

และมคีา่อทิธพิลตอ่การนำาผลการประเมนิไปใชใ้น
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงว่าแต่ละ ตัวบ่งช้ีของ
แต่ละองค์ประกอบบ่งบอกถึงคุณภาพการนำาผล
การประเมินไปใช้ ดังนี้

2.1 องค์ประกอบการนำาผลการประเมิน
ไปใช้ในเชิงความคิด (UT) มีค่าน้ำาหนักองค์
ประกอบ (β) เท่ากับ 0.862 มีค่าสัมประสิทธิ์การ
ทำานาย (R2) เท่ากับ 0.743 อธิบายได้ว่า การนำา
ผลการประเมินไปใช้ในเชิงความคิดอธิบายองค์
ประกอบการนำาผล การประเมินไปใช้ในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็กได้ร้อยละ 74.30 

2.2 องค์ประกอบการนำาผลการประเมิน
ไปใช้ในเชิงตรวจสอบยืนยัน (UC) มีค่าน้ำาหนัก
องค์ประกอบ (β) เท่ากับ 0.922 มีค่าสัมประสิทธิ์
การทำานาย (R2) เท่ากับ 0.850 อธิบายได้ว่า 
การนำาผลการประเมนิไปใชใ้นเชงิตรวจสอบยนืยนั
อธบิายองคป์ระกอบการนำาผลการประเมนิไปใชใ้น
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กได้ร้อยละ 85.00 

2.3 องค์ประกอบการนำาผลการประเมิน
ไปใช้ในเชิงสัญลักษณ์ (US) มีค่าน้ำาหนักองค์
ประกอบ (β) เท่ากับ 0.997 มีค่าสัมประสิทธิ์การ
ทำานาย (R2) เท่ากับ 0.993 อธิบายได้ว่า การนำา
ผลการประเมินไปใช้ในเชิงสัญลักษณ์อธิบายองค์
ประกอบการนำาผล การประเมินไปใช้ในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็กได้ร้อยละ 99.70 

2.4 องค์ประกอบการนำาผลการประเมิน
ไปใชใ้นเชงิปฏบิตั ิ(UA) มคีา่น้ำาหนกัองค์ประกอบ 
(β) เท่ากับ 0.940 มีค่าสัมประสิทธิ์การทำานาย 
(R2) เท่ากับ 0.884 อธิบายได้ว่า การนำาผลการ
ประเมินไปใช้ในเชิงปฏิบัติอธิบายองค์ประกอบ
การนำาผล การประเมินไปใช้ในโรงเรียนประถม
ศึกษาขนาดเล็กได้ร้อยละ 88.40 
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ต�ร�งที่ 2 องค์ประกอบเชิงยืนยันการนำาผลการประเมินไปใช้ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก

ตัวแปร S.D.
ระดับก�ร
ปฏิบัติ

β S.E. Z R2

UT 4.24 .797 ม�ก 0.862 0.027 32.087** 0.743
 T1 4.26 .841 มาก 0.683 0.034 20.248** 0.466
 T2 4.18 .768 มาก 0.624 0.038 16.592** 0.389
 T3 4.36 .834 มาก 0.535 0.042 12.739** 0.287
 T4 4.28 .710 มาก 0.696 0.034 20.498** 0.484
 T5 4.13 .832 มาก 0.570 0.040 14.092** 0.324

UC 4.26 .783 ม�ก 0.922 0.019 49.783** 0.850
 C1 4.29 .721 มาก 0.739 0.029 25.598** 0.546
 C2 4.34 .703 มาก 0.712 0.030 23.557** 0.507
 C3 4.26 .772 มาก 0.650 0.033 19.546** 0.423
 C4 4.21 .806 มาก 0.702 0.031 22.359** 0.493
 C5 4.21 .915 มาก 0.580 0.036 15.982** 0.336

US 4.29 .753 ม�ก 0.997 0.013 76.913** 0.993
 S1 4.26 .827 มาก 0.600 0.034 17.568** 0.360
 S2 4.26 .753 มาก 0.691 0.029 24.185** 0.477
 S3 4.36 .733 มาก 0.715 0.028 25.432** 0.511
 S4 4.20 .742 มาก 0.723 0.027 26.557** 0.523
 S5 4.35 .747 มาก 0.774 0.023 33.550** 0.599
 S6 4.30 .716 มาก 0.754 0.025 30.740** 0.569

UA 4.18 .788 ม�ก 0.940 0.013 73.003** 0.884
 A1 4.11 .867 มาก 0.614 0.034 18.308** 0.377
 A2 4.36 .736 มาก 0.698 0.028 24.810** 0.487
 A3 4.32 .707 มาก 0.716 0.027 26.849** 0.512
 A4 4.25 .772 มาก 0.607 0.034 17.966** 0.369
 A5 3.90 .861 มาก 0.490 0.040 12.143** 0.240
 A6 4.22 .763 มาก 0.733 0.026 28.676** 0.537
 A7 4.17 .734 มาก 0.708 0.027 25.605** 0.501
 A8 4.02 .897 มาก 0.550 0.037 14.855** 0.303
 A9 4.18 .770 มาก 0.703 0.027 25.605** 0.495
 A10 3.97 .850 มาก 0.501 0.040 12.570** 0.251
 A11 4.24 .797 มาก 0.546 0.037 14.621** 0.298
 A12 4.10 .842 มาก 0.573 0.036 15.951** 0.328
 A13 4.04 .896 มาก 0.507 0.039 12.894** 0.257
 A14 4.22 .739 มาก 0.678 0.029 23.262** 0.460
 A15 4.29 .718 มาก 0.716 0.027 26.817** 0.512
 A16 4.28 .706 มาก 0.690 0.028 24.430** 0.476
 A17 4.32 .736 มาก 0.745 0.025 30.291** 0.555

หมายเหตุ: Z > 1.96 หมายถึง p <.05, Z > 2.58 หมายถึง p <.01 
X2 = 457.774, df = 411, p = 0.055, CFI = 0.993, TLI = 0.991, RMSEA = 0.017, SRMR = 0.03 และ X2/df = 1.114
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แผนภ�พ 1 องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
การนำาผลการประเมินไปใช้ในเชิงความคิด

แผนภ�พ 2 องค์ประกอบเชิงยืนยันการนำาผลการ
ประเมินไปใช้ในเชิงตรวจสอบยืนยัน

แผนภ�พ 3 องค์ประกอบเชิงยืนยันการนำาผลการ
ประเมินไปใช้ในเชิงสัญลักษณ์

แผนภ�พ 4 องค์ประกอบเชิงยืนยันการนำาผลการ
ประเมินไปใช้ในเชิงปฏิบัติ

X2 = 457.774, df = 411, p = 0.055, CFI = 0.993, TLI = 
0.991, RMSEA = 0.017, SRMR = 0.03 และ X2/df = 1.114

แผนภ�พ 5 องค์ประกอบเชิงยืนยันการนำาผลการ
ประเมินไปใช้ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
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สรุปองค์ประกอบการนำาผลการประเมิน
ไปใช้ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ดังตาราง
ที่ 2 และแผนภาพ 1-5 ดังนี้

1. การนำาผลการประเมินไปใช้ในเชิง
ความคิด (UT) มีการนำาไปใช้ในระดับมาก (  = 
4.24) ประกอบดว้ย การนำาผลการประเมนิภายใน
ไปสรา้งความเขา้ใจกบัครแูละผูบ้รหิารสถานศกึษา 
(T1) การนำาผลการประเมนิภายนอกจาก สมศ. ไป
สร้างความเข้าใจกับครูและผู้บริหารสถานศึกษา 
(T2) การสร้างแนวคิดใหม่ในการปรับปรุงและ
พัฒนาโรงเรียน (T3) การสร้างแรงจูงใจในการ
ปรบัปรงุและพฒันาโรงเรยีน (T4) การช่วยใน การ
ตัดสินใจปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียน (T5)

2. การนำาผลการประเมินไปใช้ในเชิง
ตรวจสอบยืนยัน (UC) มีการนำาไปใช้ในระดับ
มาก (  = 4.26) ประกอบด้วย การสนับสนุนการ
ตัดสินใจปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียน (C1) การ
ใชเ้ป็นข้อมูลสารสนเทศในการปรบัปรงุและพัฒนา
โรงเรียน (C2) การวางแผนการดำาเนินงานใน
โรงเรียน (C3) การทำาแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 
ในการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน (C4) การดำาเนิน
งานในโรงเรียน (C5)

3. การนำาผลการประเมินไปใช้ในเชิง
สัญลักษณ์ (US) มีการนำาไปใช้ในระดับมาก (  = 
4.29) ประกอบด้วย การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน
และบริบทของโรงเรียน (S1) การออกแบบระบบ
การทำางานในโรงเรียน (S2) การพัฒนา/ปรับปรุง
โรงเรียน (S3) การเปรยีบเทยีบการพัฒนาโรงเรยีน 
(S4) การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือใน
โรงเรียน (S5) การกำากับ ติดตาม และนิเทศใน
โรงเรียน (S6)

4. การนำาผลการประเมินไปใช้ในเชิง
ปฏิบัติ (UA) มีการนำาไปใช้ในระดับมาก (  = 
4.18) ประกอบดว้ย การมผีูน้ำาในการปฏบิตั ิ(A1) 
การพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน (A2) การจัดการ

เรียนการสอน (A3) การทำาผลงานทางวิชาการ 
(A4) การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือใน
โรงเรียน (A5) การดำาเนินการและปรับปรุงสภาพ
แวดล้อม (A6) การปรับปรุงองค์กรและโครงสร้าง
การบริหารในโรงเรียน (A7) การดำาเนินงานตาม
หลักวงจรคุณภาพ (PDCA) (A8) การจัดทำา
กลยุทธ์/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน 
(A9) การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (A10) 
การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศในโรงเรียน (A11) 
การกำากับ ติดตามและประเมินผลในโรงเรียน 
(A12) การประกนัคณุภาพการศกึษาของโรงเรยีน 
(A13) การทำาวจิยัเพือ่พฒันาโรงเรียน (A14) การ
ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรโรงเรียน (A15) การ
เปรียบเทียบพัฒนาการของผู้เรียน (A16) การ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
(A17)

อภิปรายผล
จากการศึกษาการนำาผลการประเมินไป

ใช้ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สรุปและ
อภิปรายผลได้ดังนี้

1. สภาพปัจจุบันการนำาผลการประเมิน
ไปใช้ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก มีการนำา
ผลการประเมินไปใช้ 4 ลักษณะ คือ การนำาไปใช้
ในเชงิความคดิ เชิงตรวจสอบยนืยนั เชงิสญัลกัษณ ์
และเชิงปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก เนื่องจากสถาน
ศึกษาต้องการที่จะพัฒนาสถานศึกษาตามข้อ
เสนอแนะจากการประเมินภายนอกของ สมศ. 
ซึ่งสอดคล้องกับการรายงานของสำานักทดสอบ
ทางการศึกษา (2556: 46-52) สอดคล้องกับ
การนำาผล การประเมนิไปใชข้องศริชัิย กาญจนวาส ี 
(2554: 151-170) สอดคล้องกับการนำาผล 
การประเมินไปใช้ในโรงเรียน ของจันทนี วีระชัย 
(2549: 152-174) ลนาภรณ ์บตุรเสรชียั (2550: 
130-141) ชัชวาล หนองนา (2550: 77-85)  
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นภาภร ส่งแสง (2550: 172-183) สิทธิชัย บุษ
หมั่น และรตวรรณ ประวิรัตน์ (2553: 52-54) 
และธนวิน ณ น่าน (2554: 109-114) 

2. องค์ประกอบเชิงยืนยันการนำาผลการ
ประเมินไปใช้ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 
มีค่าดัชนีกลมกลืนดังน้ี X2 = 457.774, df = 
411, p = 0.055, CFI = 0.993, TLI = 0.991, 
RMSEA = 0.017, SRMR = 0.03 และ X2/df 
= 1.114 องค์ประกอบของการนำาผลการประเมิน
ไปใช้มคีวามกลมกลนืกนัสอดคลอ้งกบัสนุทรพจน ์
ดำารงพานิช (2555: 33) แต่ละองค์ประกอบหลัก
มีค่าน้ำาหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง.
862-.997 และตัวบ่งช้ีขององค์ประกอบหลักมี
ค่าน้ำาหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง.
490-.754 มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
การนำาผลการประเมินไปใช้มี 4 ลักษณะ คือ 1) 
การนำาผลการประเมินไปใช้ในเชิงความคิด มี 5 
ตัวชี้วัด ได้แก่ การนำาผลการประเมินภายในและ
ผลการประเมนิภายนอกไปใช้เพ่ือสรา้งความเขา้ใจ
กับครูและผู้บริหารสถานศึกษา สอดคล้องกับงาน
วิจัยของ ลนาภรณ์ บุตรเสรีชัย (2550: 130-
141) ชัชวาล หนองนา (2550: 77-85) สิทธิชัย  
บษุหม่ัน และรตวรรณ ประวรัิตน ์(2553: 52-54) 
ที่นำาไปใช้ในการสร้างความเข้าใจ ความตระหนัก
และเห็นความสำาคัญของการใช้ผล การประเมิน
ภายในและภายนอกเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
ส่วนการสร้างแนวคิดใหม่ ในการปรับปรุงและ
พัฒนาโรงเรียน การสร้างแรงจูงใจในการปรับปรุง
และพัฒนาโรงเรียน และการช่วยในการตัดสินใจ
ปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียน สอดคล้องกับงาน
วจิยัของธนวนิ ณ นา่น (2554: 109-114) ทีส่รา้ง
แรงจูงใจ ช่วยในการตัดสินใจในการบริหารสถาน
ศึกษา การที่ครู ผู้บริหารสถานศึกษา เข้าใจ มี
ความตระหนัก เกิดแรงจงูใจในการพัฒนาโรงเรยีน 
ย่อมทำาให้สามารถที่จะหาแนวทาง หาวิธีการใน

การที่จะแก้ไขปัญหา ปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน
ให้เกิดคุณภาพได้ 2) การนำาผลการประเมินไป
ใช้ในเชิงตรวจสอบยืนยัน มี 5 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 
การสนับสนุนการตัดสินใจปรับปรุงและพัฒนา
โรงเรียน การวางแผน การดำาเนินงานในโรงเรียน 
การดำาเนินงานในโรงเรียน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของสิทธิชัย บุษหมั่น และรตวรรณ ประวิรัตน์ 
(2553: 52-54) ที่ใช้ในการสนับสนุน หรือยืนยัน
ผล การตัดสินใจ การใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศใน
การปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของลนาภรณ์ บุตรเสรีชัย (2550: 130-
141) ที่ใช้ในการของบประมาณสนับสนุน ใช้เป็น
ข้อมูลในการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ การทำา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการปรับปรุงและ
พัฒนาโรงเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของชัชวาล 
หนองนา (2550: 77-85) ท่ีใช้ในการสนับสนุน
การตัดสินใจให้เหมาะสมกับการดำาเนินงาน การ
แตง่ตัง้คณะกรรมการในการดำาเนินงาน การกำากบั
ติดตาม และการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง การ
ตรวจสอบยืนยัน เป็นการทำาให้แน่ใจว่ามีแผน
งาน/โครงการ/กิจกรรมที่จะปฏิบัติพัฒนาจริงใน
โรงเรียน และแสดงให้เห็นถึงความสำาเร็จในการ
ดำาเนินงาน 3) การนำาไปใช้ใน เชิงสัญลักษณ์ มี 
6 ตัวชี้วัด ได้แก่ การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและ
บรบิทของโรงเรยีน การออกแบบระบบการทำางาน
ในโรงเรียน การพัฒนา/ปรับปรุงโรงเรียน การ
เปรียบเทียบการพัฒนาโรงเรียน การสร้างความ
สัมพันธ์และความร่วมมือในโรงเรียน และการ
กำากับ ติดตาม และนิเทศในโรงเรียน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ลนาภรณ์ บุตรเสรีชัย (2550: 
130-141) และชชัวาล หนองนา (2550: 77-85) 
ที่นำาไปใช้ในเชิงสัญลักษณ์ เพื่อวิเคราะห์จุดที่ควร
พัฒนา กรอบแนวทางในการประเมินภายใน จัด
ลำาดับความสำาคัญในการปฏิบัติงาน การกำากับ
ติดตาม การนิเทศ การจัดการเรียนการสอน การ
ปรับปรุงคุณภาพในการบริหารจัดการ การพัฒนา
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บุคลากร การสร้างความสัมพันธ์ และความร่วม
มอืกับชุมชน ซ่ึงสญัลกัษณเ์ปน็สิง่ทีท่ำาใหเ้กดิความ
เข้าใจร่วมกัน ใชเ้ป็นแนวทางทีก่อ่ใหเ้กดิพลงัความ
ร่วมมือในการปฏิบัติ แสดงถึงความก้าวหน้าของ
การดำาเนินงาน และ 4) การนำาไปใช้ใน เชิงปฏิบัติ 
มี 17 ตัวชี้วัด ได้แก่ การมีผู้นำาในการปฏิบัติ การ
พัฒนาบุคลากรในโรงเรียน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของธนวิน ณ น่าน (2554: 109-114) ที่ส่งเสริม
และฝึกอบรมให้บุคลากรพัฒนาและปรับปรุงวิธี
การทำางานอยา่งต่อเนือ่ง สว่นการจดัการเรยีนการ
สอน การทำาผลงานทางวิชาการ การสร้างความ
สัมพันธ์และความร่วมมือในโรงเรียน การดำาเนิน
การและปรับปรุงสภาพแวดล้อม การเปรียบเทียบ
พัฒนาการของผู้เรียน และ การเปรียบเทียบผล
สมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รยีน สอดคล้องกบังาน
วิจัยของ จันทนี วีระชัย (2549: 152-174) และ
นภาภร สง่แสง (2550: 172-183) ทีม่กีารดำาเนนิ
งานด้านสภาพแวดล้อม ด้านบุคลากร และด้าน
การบริหารงานของสถานศึกษา ด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เตรียมครูในการจัดทำาผลงานทาง
วิชาการ อบรมการทำาหลักสูตร การจัด การเรียน
การสอน จัดประชุม อบรมและส่งเสริมการดูงาน 
ในสว่นเรือ่งของการปรบัปรงุองค์กรและโครงสรา้ง
การบริหารในโรงเรียน การนำาผลการประเมินไป
ใช้ในเชิงปฏิบัติ เพื่อการดำาเนินงานตามหลักวงจร
คุณภาพ (PDCA) สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ศิริประภา ษรจันทร์ศรี (2549: 90-99) ธนวิน 
ณ น่าน (2554: 109-114) และสำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2556: 37-47) 

ที่มีการดำาเนินการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
การจัดทำากลยุทธ์/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียน การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา การ
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศในโรงเรียน การกำากับ 
ติดตามและประเมินผลในโรงเรียน การประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน การทำาวิจัยเพื่อ
พัฒนาโรงเรียน การปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร
โรงเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิทธิชัย  
บษุหมัน่ และรตวรรณ ประวิรัตน ์(2553: 52-54) 
ชัชวาล หนองนา (2550: 77-85) และนภาภร  
ส่งแสง (2550: 172-183) ที่มีการดำาเนินงาน
ดา้นสภาพแวดล้อม บคุลากร การบรหิารงาน การ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเตรียมครูใน
การจัดทำาผลงานทางวิชาการ การอบรมการทำา
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การประชุม 
อบรม และส่งเสริมในการศึกษาดูงาน ซึ่งในการที่
พฒันาโรงเรยีน การลงมอืปฏบิตั ิและพฒันาอยา่ง
ต่อเนื่องเป็นสิ่งสำาคัญที่ทำาให้เกิดความสำาเร็จ

ข้อเสนอแนะ
องคป์ระกอบการนำาผลการประเมนิไปใช้

ในโรงเรยีนประถมศกึษาขนาดเลก็ สามารถทีจ่ะนำา
ไปประยุกต์ใช้เพื่อการดำาเนินงานปรับปรุงพัฒนา
โรงเรียนได้ทุกขนาดของโรงเรียนทั้งในด้านความ
คิด ด้านการตรวจสอบยืนยันข้อมูล ด้านการเป็น
สัญลักษณ์ในการดำาเนินงาน ด้านการปฏิบัติงาน  
ซึ่งจะมีตัวช้ีวัดที่เป็นแนวทางในการดำาเนินงาน 
โดยต้องมีการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่องและ 
จริงจัง
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