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ชื่อเรื่อง  การวิจัยและพัฒนาการประเมินเพ่ือการเรียนรูของนักเรียนและการสอนของครู                      
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

ชื่อผูวิจัย   ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเทพ   อวมเจริญ  และผูชวยศาสตราจารย ดร.มีชัย   เอ่ียมจินดา 
 

ปที่เสร็จ   พ.ศ. 2553 
 

แหลงทุน  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
 
 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 จากที่หลักสูตรแกนกลางไดกําหนดสาระและมาตรฐานเพ่ือใหมีความเหมาะสมชัดเจนย่ิงข้ึนทั้ง
เปาหมายในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนและกระบวนการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา จึงมีความจําเปนอยางย่ิงที่ตองวิจัยและพัฒนาการประเมินเพ่ือการเรียนรู
เพ่ือใหไดขอมูลผลสรุปเก่ียวกับหลักสูตรและแผนการประเมินที่ตองมีความชัดเจนตอเนื่องในเรื่องความ
รับผิดชอบตอมาตรฐานการสอน และการประเมินการเรียนรูของนักเรียน ตองมีขอมูลที่ถูกตองวา
มาตรฐานใดบางที่จะนํามาวัดและประเมินผล ในเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถตัดสินใจไดวาควรจะสอน
และประเมินผลอะไรในระดับชั้นใด และสาระการเรียนรูใด โดยวิธีใด ระบุใหชัดเจนวามาตรฐานและ
หลักการปฏิบัติทั้งหมดไดนํามาใชในการสอนและการประเมินผลอยางไร 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เปนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ ซึ่งมีจุดมุงหมายเพ่ือ 
1) พัฒนารูปแบบการประเมินเพ่ือการเรียนรูของนักเรียนและการสอนของคร ู
2) ศึกษาผลการใชรูปแบบการประเมินเพ่ือการเรียนรูของนักเรียนและการสอนของครูที่เกิดกับ

ครูและนักเรียน ในประเด็นตอไปนี้  
2.1 ผลที่เกิดกับครู  ไดแก ความคิดรวบยอดเก่ียวกับการประเมินการเรียนรู ทักษะการ

ประเมินการเรียนรู และความสามารถในการใชผลการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของ
นักเรียน 

2.2 ผลที่เกิดกับนักเรียนไดแก พัฒนาการของนักเรียนตามมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  
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ขอบเขตการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรและกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ มีรายละเอียดดังนี ้
ประชากรคือโรงเรียนและครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในเขตพ้ืนที่

การศึกษาจังหวัดนครปฐม ราชบุรี และเพชรบุรี ปการศึกษา  2552  

กลุมตัวอยางไดมาจากการเลือกตัวอยางแบบอาสาสมัคร (Volunteer Sampling)  รายละเอียด
มีดังนี้ 

พ้ืนท่ี โรงเรียน ชั้น โรงเรียน จํานวน
หองเรียน 

จํานวน
สาระ 

จํานวน
คร ู

จํานวน
นักเรียน 

หมายเหตุ 

ประถมฯ ป. 1-6 อนุบาลนครปฐม 

จ.นครปฐม 

6 3 6x3 = 18 6 x 50 =  

300 

ป. 1-6 6 3 6x3 = 18 240 ข ย า ย
โอกาส 

ม.1 

อนุบาลโพธาราม 

จ. ราชบุรี 1 5 5 40 

ในเมือง 

มัธยมฯ ม.1 โรงเ รียนเบญจมเทพ
อุทิศ จ.เพชรบุรี 

1 5 5 55 

ประถมฯ ป. 1-6 โรงเรียนบานคลองมอญ 
อ.บานแหลม จ.เพชรบุรี 

โรงเรียนธรรมาธิปไตย 
อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ 

โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ 
จ.นครปฐม 

6 

 

6 

6 

3 

 

3 

3 

6x3 = 18 

 

6x3 = 18 

6x3 = 18 

360 

 

360 

360 

 

ป. 1-6 6 3 6x3 = 18 180 ข ย า ย
โอกาส 

ม.1 

โรงเรียนหาดเจาสําราญ  
อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี 

1 5 5 30 

นอก
เมือง 

มัธยมฯ ม.1 โรงเ รียนโพรงมะเดื่ อ
วิทยา จ.นครปฐม 

1 5 5 40 

รวม 8 โรงเรียน 40 หอง 5  สาระ 128คน 1245 คน 

ครู
รับผิดชอบ1 
สาระ / 1 
หองเรียน  
กลุมสาระ 
ประถม: 
ภาษาไทย 
คณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร 
มัธยม : 
ภาษาไทย 
คณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร 
สังคมศกึษา
ฯ 
ภาษา 
อังกฤษ 
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2.   ขอบเขตดานเน้ือหา 
ผลผลิตการวิจัยที่ผานการตรวจสอบคุณภาพในดานตาง ๆ ตามลักษณะของรายการนั้น มี

รายละเอียดดังตอไปนี้  
5.2.1 หลักสูตรการฝกอบรมกิจกรรมการพัฒนาครูดานการประเมินการเรียนรู 
5.2.2 ชุดเครื่องมือประเมินการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรูชั้นประถมศึกษาปที่ 1- 

มัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 5 กลุมสาระ ไดแก  วิชาภาษาไทย  วิชาคณิตศาสตร  วิชาวิทยาศาสตร  วิชา
ภาษาอังกฤษ และวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้ใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงทดลอง  แบบแผนการทดลองแบบ Nonequivalent (Pretest and 
Posttest) Control - Group Design (Creswell 2002 :169)   

  Group I O  X   O 
  Group II O     O 

 เมื่อ  Group I  แทน กลุมทดลอง 
  Group II แทน กลุมควบคุม 
   x     แทน     ชุดฝกอบรมครูโครงการ AsSIL 
  O     แทน คะแนนวัดผลกอน – หลังการศึกษาชุดฝกอบรมครูโครงการ AsSIL 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
1. หลักสูตรการฝกอบรม/ กิจกรรมการพัฒนาครู  ดานการประเมินการเรียนรู  
2. ชุดเครื่องมือประเมินการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรูชั้นประถมศึกษาปที่ 1- 

มัธยมศึกษาปที่ 1  23 ชุด 1 ชุด : 1 สาระ :1 ชั้นป 
3. คูมือ/ แนวการใชรูปแบบการประเมินเพ่ือการเรียนรูของนักเรียนและการสอนของคร ู
4. แบบสัมภาษณขอมูลกอนและหลังเขารวมโครงการ AsSIL 

 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
คณะผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยการวิเคราะหเอกสาร และการสัมภาษณผูที่เก่ียวของ 
 
การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ดวยการวิเคราะหเนื้อหา  และการพรรณนา 
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ผลการวิจัย 

การวิจัยและพัฒนาการประเมินเพ่ือการเรียนรู  มีข้ันตอนการดําเนินงาน และกิจกรรมการวิจัย 
สรุปไดดังนี ้

1 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการประเมินเพ่ือการเรียนรูและการสอน เปนการวิจัยเอกสารเพ่ือ
กําหนดรูปแบบการประเมินเพ่ือการเรียนรูของนักเรียนและการสอนของครู  

รูปแบบการประเมินเพ่ือการเรียนรูและการสอน ประกอบไปดวย การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 
รูปแบบการประเมินเพ่ือการเรียนรูของนักเรียนและการสอนของครู การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูและ
เครื่องมือวัดผลการเรียนรูตามตัวชี้วัดมาตรฐานการเรียนรู  การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  
รูปแบบการประเมินเพ่ือการเรียนรูและการสอน  ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ประกอบดวย 3 
องคประกอบยอย ดังนี ้

1.1 สาระและมาตรฐานการเรียนรู ( Content and Learning Standards : S ) เก่ียวของกับ
มาตรฐานตาง ๆ เพ่ือนําไปใชในการออกแบบเพ่ือชวยใหนักเรียนบรรลุผลสัมฤทธิ์สูงสุด ดวยการระบุ
ความรู มโนทัศน และทักษะที่จําเปนเพ่ือการบรรลุความสําเร็จในแตละระดับคุณภาพ 

1.2 การวัดผลการเรียนรูและการสอน (Measurement in Learning and Instruction : M) 
เก่ียวของกับการวัดผล เริ่มจากการออกแบบการเรียนรูและหรือแบบจําลองการเรียนการสอนที่สนอง
ความแตกตางระหวางบุคคล ประกอบดวยสาระสําคัญ 3 ประการ คือ 1)  การวิเคราะหการปฏิบัติ              
2) การเลือกภาระงานใหนักเรียนแตละคน และ 3) การวัดระดับคุณภาพในการเรียนรูทั้งผลผลิต(Output) 
และผลลัพธ (Outcome) 

1.3 การประเมินการเรียนรู (Assessment for learning : A) เก่ียวของกับเครื่องมือวัดผลและ
การใหระดับคุณภาพในการเรียนรู มีสาระสําคัญ 5 ประเด็น คือ 1)  การใหขอเสนอแนะที่มีประสิทธิผล
ตอนักเรียน 2)  การมีสวนรวมรับผิดชอบในการเรียนรูดวยตนเองของนักเรียน  3)  ครูปรับการเรียนการ
สอนโดยใชรายงานผลการประเมิน  4) คํานึงถึงวาการประเมินผลมีอิทธิพลตอแรงจูงใจและเห็นคุณคาใน
ตนเองของนักเรียน ซึ่งมีความสําคัญในการเรียนรู  5) นักเรียนจําเปนตองมีความสามารถในการประเมิน
ตนเองและเขาใจถึงวิธีการในการแกไขปรับปรุง 

2 การวิจัยทดลองรูปแบบการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรูและการสอน การฝกอบรมครูเพ่ือใช
รูปแบบการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรูและการสอน และการพัฒนาเครื่องมือประเมินการเรียนรูตาม
มาตรฐานการเรียนรู  รวมถึงการนิเทศการสอน  

2.1 การฝกอบรมครูเพ่ือใชรูปแบบการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรูและการสอน มีหลักสูตร
การฝกอบรม  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

2.1.1 ระบบการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรอิงมาตรฐาน ความสัมพันธของมาตรฐานการ
เรียนรูกับองคประกอบของหลักสูตรสถานศึกษา  

2.1.2  การประเมินการเรียนรู  การวัดและประเมินการเรียนรู : กอนเรียน  ระหวาง
เรียน  และหลังเรียน จุดประสงคการเรียนรูตามแนวคิดของบลูม  มาซารโน และบริกส 
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2.1.3  การออกแบบ(หลักสูตร)การเรียนรู  ตามแนวคิด Understanding by Design 
การออกแบบโครงสรางการจัดการเรียนรู (Unit Plan) ตัวอยาง  Backward design  

2.1.4  เครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การพัฒนาเครื่องมือวัดผลการเรียนรู(ตาม
ตัวชี้วัด)ระหวางเรียน และการวัดการเรียนรูปลายภาคเรียน 

2.1.5 การประเมินการเรียนรู  ตามสาระและมาตรฐาน ของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  การจัดพิมพขอสอบ  การจัดทําคูมือดําเนินการสอบ 

2.2 ประสิทธิภาพของหลักสูตรการฝกอบรม ผลการวิเคราะหคาประสิทธิภาพ ได                
คาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E 1) = 83.35 และ คาประสิทธิภาพของผลผลิต (E 2) = 84.46   

3. การพัฒนาโครงสรางของหนวยการจัดการเรียนรูและเครื่องมือวัดผลการเรียนรูตามตัวชี้วัด
มาตรฐานการเรียนรู  ระดับประถมศึกษา ชั้น ป. 1 – 6 ชั้นปละ 3  วิชา รวมเปน 18  วิชา ระดับ
มัธยมศึกษา  ชั้น ม.1 จํานวน  5 วิชา รวมเปน 5 วิชา  รวมทั้งสิ้น 23 วิชา  

3.2) การพัฒนาเครื่องมือประเมินการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ชุดเครื่องมือที่จัดทําข้ึนมามีลักษณะดังตอไปนี้ 

3.2.1) มุงวัดคุณลักษณะของผูเรียนตามตัวชี้วัดชั้นปและมาตรฐานการเรียนรู
ของแตละกลุมสาระการเรียนรู ทั้งนี้ไดกําหนดคุณลักษณะของผูเรียนครอบคลุม 3 ดานคือ ดานผลการ
เรียนรู หรือดานผลการปฏิบัติงานที่เปนทักษะกระบวนการทํางาน และทักษะการคิด และดานคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค  และไดผานการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา จากผูเชี่ยวชาญ 5 คน โดยการหา            
คา IOCไดคาระหวาง 0.8 ถึง 1.00 ทุกขอ  

3.2.2) จํานวนชุดของเครื่องมือประเมิน (batteries of assessment tools)           
5 กลุมสาระการเรียนรู ระดับประถมศึกษา  คือ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร และกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และระดับมัธยมศึกษา เพ่ิมอีก 2กลุมสาระการเรียนรู 
คือ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ)  และกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม  
   3.2.3) ระยะเวลาที่ใชในการประเมินโดยประมาณของแบบประเมินยอย
ประมาณ 50 นาที (เฉพาะระดับมัธยม  สวนระดับประถมศึกษาเปนไปตามหลักสูตรสถานศึกษากําหนด) 
โดยจะทําการประเมินในลักษณะของ interim assessment ไมนอยกวามาตรฐานการเรียนรูละ 1 ครั้ง 
ผลการประเมินที่ไดในแตละครั้งจะนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนาการสอนของครูเพ่ือพัฒนาการเรียนรู
ของนักเรียนเปนสําคัญ และคํานึงถึงความเพียงพอของขอมูลผลการประเมินที่ใหเกิดผลเชิงประจักษใน
ระหวางการทดลองใช  

3.2.4) รูปแบบของเครื่องมือประเมิน (form of assessment tools) มีความ
หลากหลายตามลักษณะที่มุงวัดที่กําหนดไวในตัวชี้วัดและวิธีการที่ใชในการประเมิน โดยคํานึงถึงลักษณะ
ที่ตองการมุงวัดในเนื้อหาหรือคุณลักษณะที่ตองการ (relevance) ความเปนปรนัย(objectivity) สามารถ
ประมวลผลเพ่ือนําไปใชในการตัดสินใจไดในเวลาที่รวดเร็ว และสารสนเทศที่ไดสะทอนความกาวหนา 
ดานการเรียนและดานอ่ืน ๆ ของนักเรียนเปนรายบุคคล  
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4. การนิเทศโครงการการประเมินเพ่ือการเรียนรูของนักเรียนและการสอนของคร ู
 คณะผูวิจัยนิเทศติดตามและใหคําแนะนําใหครูไดมีการพัฒนาการสอน ดังนี้ 
 กิจกรรมที่ 1 การนิเทศหลังการอบรมเนนการเชื่อมโยง สาระมาตรฐาน การออกแบบหนวยการ
เรียนรู หลักการวัดและประเมินการเรียนรู และเครื่องมือการวัดผลและประเมินผล  
 2.2. กิจกรรมที่ 2 การประเมินการเรียนรูของนักเรียน กําหนดโครงสรางหนวยการเรียนรูและ
การวัดและประเมินการเรียนรู ซึ่งมี การประเมินระหวางเรียนและหลังเรียน   
 2.3  กิจกรรมที่ 3 การออกแบบการเรียนรู ตามแนวคิด Under Standing by Design แนวคิด
การกําหนดระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ระดับคุณภาพ 1, 2, 3 – U, M, R) และเกณฑระดับ
คุณภาพ(rubric) โดยอาศัยแนวคิด SOLO Taxonomy 
 2.4  กิจกรรมที่ 4  การพัฒนาเครื่องมือวัดผลปลายภาคเรียน การเขียนคําถาม ตัวเลือกตัวลวง 
คณะผูวิจัยไดนิเทศโดยกําหนดประชุมครู ณ ที่ตั้งของโรงเรียนที่สอนประจํา  ผลที่ไดรับครูมีความคิด
รวบยอดเก่ียวกับการประเมินการเรียนรูมีความรู  

2.5  กิจกรรมที่ 5  ทักษะการประเมินการเรียนรู และความสามารถในการใชผลการประเมินเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรูของนักเรียน มีเครื่องมือวัดผลการเรียนรูมีคุณภาพดีข้ึน  
 
ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใช 
 การวิจัยและพัฒนาการประเมินเพ่ือการเรียนรูของนักเรียนและการสอนของครู ระดับการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ใหสารสนเทศในการประเมินการเรียนรูของนักเรียนที่เปนประโยชนตอครูในประเด็นที่ครู
จะตองมีความรูและการปฏิบัติเก่ียวกับ  1) สาระและมาตรฐานการเรียนรู 2) การวัดผลการเรียนรูและ
การสอน และ 3) การประเมินการเรียนรู  โดยพัฒนาครูตามหลักสูตรที่มีเนื้อหาสาระประกอบดวย              
5 เรื่อง คือ ระบบการพัฒนาหลักสูตร การประเมินการเรียนรู  การออกแบบ(หลักสูตร)การเรียนรู  และ
เครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
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