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บทคัดยอ
  การวิจัยเร่ือง การพัฒนาทักษะการประเมินการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของครูผูสอนในระดับปฐมวัย               
ในจงัหวดัลาํปางครัง้น้ี มวีตัถปุระสงค 2 ประการ คอื 1) เพ่ือพัฒนาทกัษะการประเมนิการเรยีนรูในศตวรรษที ่21 ของ
ครูผูสอนในระดับปฐมวัย  และ 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นตอการพัฒนาทักษะการประเมินการเรียนรูในศตวรรษ        
ที ่21 ของครูผูสอนในระดับปฐมวัย  กลุมตวัอยางท่ีใชในการวิจยัคร้ังน้ี เปนครูผูสอนในระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาล
ลําปาง (เขลางครัตนอนุสรณ) อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง  ปการศึกษา 2556 จํานวน 20 คนที่มีความเต็มใจ
เขารวมโครงการ เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดวย 1) หลกัสตูรการอบรมเชิงปฏิบตักิาร “การพัฒนาทักษะ
การประเมินการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของครูผูสอนในระดับปฐมวัย”  2) แบบทดสอบกอนและหลังการอบรม           
3) แบบประเมินการพัฒนาการสรางแบบประเมินในศตวรรษที่ 21 ของครูผูสอน 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ    
ของครูผูสอนที่เขารวมโครงการ และ 5) แบบบันทกึสนทนากลุม    สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ ใชสถิติ
เชิงบรรยาย โดยการหาคาความถ่ี  รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สําหรับขอมูลเชิงคุณภาพใชการ
วิเคราะหเชิงพรรณนา สรุปผล
  ผลการวิจัย พบวา 1) ผลการพัฒนาทักษะการประเมินการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของครูผูสอนในระดับ
ปฐมวัย สรุปผลใน 2 มิติ ดังนี้ มิติดานผลการพัฒนาความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินในศตวรรษท่ี 21 ของ   
ครูผูสอนระดับปฐมวัย พบวา จากการทดสอบกอนและหลังการอบรม ครูผูสอนสวนใหญมีพัฒนาการของคะแนน
เพิม่ขึน้หลังจากอบรม สรปุไดวาหลังการอบรมครูผูสอนมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการประเมินการเรียนรูในศตวรรษ
ที ่21 เพิม่มากขึน้ และมติดิานผลการพฒันาทกัษะการประเมนิการเรยีนรูในศตวรรษที ่21 ของครผููสอนระดับปฐมวยั 
พบวาทักษะการประเมินการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของครูผูสอนในระดับปฐมวัย หลังจากการอบรมคร้ังที่ 1                  
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ครูมีทักษะตั้งแตระดับต่ํามากถึงระดับสูง โดยทักษะระดับสูงมีจํานวนนอยมากเพียงรอยละ 5.00 เทานั้น เมื่อมี         
การนเิทศ ใหคาํแนะนํา และมกีารอบรมเชิงปฏบิตักิาร  คร้ังที ่2  เพือ่เติมเตม็อยางตอเนือ่งครูมกีารพฒันาทกัษะเพิม่ขึน้ 
เม่ือสิ้นสุดโครงการ  ครูผูสอนสวนใหญมีทักษะในระดับสูงถึงสูงมาก โดยมีทักษะในระดับสูงมากถึงรอยละ 90.00 
และ 2) ความคิดเห็นตอการพัฒนาทักษะการประเมินการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของครูผูสอนในระดับปฐมวัย          
สรปุใน 2 ประเดน็ คอื ความคิดเหน็ตอการเขารวมการอบรมเชิงปฏิบตักิารเพือ่สรางเคร่ืองมือในการประเมินการเรียนรู 
ในศตวรรษที่ 21 ของครูผูสอน พบวาครูระดับปฐมวัยมีความเห็นดวยตอการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางเครื่องมือ
ในการประเมินการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ระดับมากในทุกประเด็น  และความคิดเห็นตอการปรับเปลี่ยนแนวคิด       
ในการประเมินการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 จากการสนทนากลุมกบัครูผูสอนท่ีเขารวมโครงการไดใหขอคิดเห็นเพ่ิมเตมิ
ในประเด็นตาง ๆ คือ  2.1) ความคิดเกี่ยวกับการจัดประสบการณ การเรียนรูและการประเมินกอนเขารวมโครงการ 
พบวา โดยทั่วไปกอนเขารวมโครงการของครูผูสอนนั้นสวนใหญมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณ  
การเรยีนรูและการประเมนิในระดบัหนึง่ แตสวนใหญพบวา  ปญหาในการดําเนนิการสรางแบบประเมินการเรียนรูวา
ทําอยางไรจึงจะไดแบบประเมินที่สามารถประเมินไดอยางครอบคลุมและตรงตามจุดประสงคที่ตองการวัด                  
2.2) องคความรูทีไ่ดรบัจากการเขารวมโครงการ/ความรูทีค่วามสามารถนาํไปปฏบิตัจิรงิ จากการสนทนากลุมกบัครผููสอน 
พบวา  การเขารวมโครงการคร้ังน้ีทาํใหไดเรยีนรูและฝกปฏิบตัจิริงจากการเขาอบรมเชิงปฏิบตักิารเพ่ือสรางเคร่ืองมือ
ในการประเมินการเรียนรู ในศตวรรษท่ี 21 ของครูผูสอน ทําใหไดรับองคความรูและสามารถนําไปปฏิบัติใชจริงได             
คอื การวัดและประเมนิผลพัฒนาการของนักเรยีนควรประเมินเปนรายบคุคลอยางตอเนือ่ง และประเมินระดบัปฐมวยั  
ควรเปนการประเมินตามสภาพจริงดวยวิธีการหลากหลายเหมาะกับเด็ก และนอกจากน้ันตองประเมิน                            
อยางเปนระบบ มีการวางแผน เลือกใชเคร่ืองมือและจดบันทึกไวเปนหลักฐาน  3) การปรับเปล่ียนแนวคิดใน               
การประเมินการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 จากการสนทนากลุม เพื่อถอดความรูรวมกัน ครูผูสอนไดใหความเห็นวา         
จากการไดรวมโครงการทาํใหเกดิความรูความเขาใจเกีย่วกบัการจดัประสบการณการเรยีนรูและการประเมนิในมติทิี่
ตางจากเดิมคือ 3.1) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 อยางแทจริง 3.2)                       
มีความเขาใจ และมั่นใจในการสรางเครื่องมือประเมินการเรียนรูในระดับปฐมวัย  3.3) มีความเขาใจ และตระหนัก
เกี่ยวกับการประเมินตามสภาพจริงมากยิ่งขึ้น 3.4) เกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการจัดประสบการณการเรียนรู     
และการประเมินการเรียนรู

คําสําคัญ 
  ทักษะการประเมินการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21   ระดับปฐมวัย

Abstract
  The research entitled, “Development of Skills in the 21st Century Learning Assessment of Teachers 
Teaching in Early Childhood Level in Lampang Province” had two objectives: 1) to develop early              
childhood teachers’ skills in  the 21st century learning assessment, and 2) to investigate teachers’ opinion 
in concepts of the 21st century learning assessment. The target group consisted of 20 early childhood 
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teachers from Anuban Lampang School, Muang Lampang District, Lampang Province in the 2013      
academic year. Those teachers were willing to participate in the research project. Instruments used   
consisted of: 1) the curriculum on an assessment of developing early childhood teachers’ skills in the 21st 

century learning assessment; 2) pre-test and post-test used before and after the training session;                  
3) an assessment form on teachers’ development in constructing the 21st century assessment form;             
4)  a questionnaire on satisfaction of teachers taking part in the project; and focus group interviews. Descriptive 
statistics were used to analyze the data. They involved analysis of frequency, percentage, mean, and 
standard deviation. The qualitative data were descriptively analyzed and summarized.
  The findings revealed the results of developing early childhood teachers’ skills in the 21st century 
learning assessment that 1) When comparing the teachers’ pre-test score with that of their post-test one, 
it was found that most of them gained better score after the first training session. Thus, it could be inferred 
that after the first training session on skills in the 21st century learning assessment, the target group gained 
considerable knowledge and understanding. Moreover, it was also found that after the first training          
session, teachers’ skills could be ranked from very low level to that of the higher one though with a very 
small number of participants (5.00 percent). However, when supervision, suggestions and the second 
session of the workshop were provided for the participants so as to continually fulfill their knowledge, their 
skills were developed as a result. At the end of the project, most of the teachers possessed high to very 
high level of skills, especially there was 90.00 percent of those whose skills were at a very high level, 2) 
As for the study of the early childhood teachers’ opinion on developing early childhood teachers’ skills in 
the 21st century learning assessment were satisfied with the workshop to construct an instrument for the 
21st century learning assessment at a high level and information from a focus group technique with the 
teachers who shared their  reflection on various topics, namely: 1) their ideas of learning experience 
management and learning assessment before participating in the project that formerly most of them had 
some knowledge and understanding in learning experience management and assessment, but most of 

them encountered with the problems of constructing a learning assessment form  that covered every 
aspect and served objectives that needed to be measured; 2) when putting the body of knowledge gained 
from participating in the project/practical knowledge into light, it was found that they learned and practiced 
learning by doing, also taking part in the workshop to construct an instrument used to assess learning in 
the 21st century provided them with the body of knowledge which was applicable for real practice,            
especially in measuring and assessing students’ development which should be continually conducted 
with one student at a time. Moreover, the assessment for early childhood level should be an authentic one 
with various techniques and was suitable for students. It should also be systematic, well-planned with 
selective instruments and logs should be kept as an evidence; and 3) when putting a shift in concepts of  
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the 21st century learning assessment into light, it was found from a focus group technique that   participating 
in the project caused teachers to become knowledgeable with better understanding about learning        
experience management and assessment, but with different dimensions from the past since: 3.1)                
authentically, they possessed knowledge and understanding about the 21st century learning assessment; 
3.2) they had better understanding and became confident in constructing an instrument to assess          
learning in the early childhood level; 3.3) they had better understanding and became considerably aware 
of authentic assessment; and 3.4) there was a change  concerning learning experience management and 
learning assessment.

Keywords
  Skills in the 21st Century Learning Assessment,   Early Childhood Level

บทนํา  
  การจัดการเรียนรูในระดับปฐมวัย นับไดวามีความสําคัญยิ่ง ทั้งนี้เนื่องจากเปนระดับเริ่มตนของผูเรียน            
ที่สําคัญ ควรไดรับการจัดประสบการณการเรียนรูที่ดีและเหมาะสมเพื่อจะไดมีความพรอมในการศึกษาในระดับ          
ที่สูงขึ้นตอไป การสรางสังคมไทยใหเปนสังคมที่พึงปรารถนา จําเปนตองมีการพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะของคน
ใหเปนคนดี คนเกง มีคุณธรรม   มีสุขภาพพลานามัยที่ดี และมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศอยางมีประสิทธิภาพ 
(เยาวพา  เดชะคุปต, 2544)  ดังนั้น โรงเรียนอนุบาล จึงเขามามีบทบาทในการจัดการศึกษาปฐมวัยมากขึ้น การจัด  
การศึกษาระดับปฐมวัยที่มีคุณภาพ ควรเปนการจัดการศึกษาสําหรับเด็กตั้งแตแรกเกิด จนถึง 5 ป ซึ่งลักษณะ             
การจัดการศึกษาตองมีลักษณะที่แตกตางจากการศึกษาระดับอื่น ๆ ทั้งนี้เพราะเด็กในวัยนี้มีความสําคัญมาก            
เพราะเปนวัยที่เปนรากฐานที่สําคัญในการพัฒนาบุคลิกภาพของมนุษย  
  ดังนั้น  การจัดการศึกษาปฐมวัย ควรสงเสริมพัฒนาการทุกดานของเด็กอยางเต็มที่ ซึ่งตามหลักของ              
การจัดการศึกษาปฐมวัยนั้นเปนการจัดประสบการณเพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรูที่สนองตอธรรมชาติและ
พัฒนาการของเด็ก เพื่อใหเด็กมีพัฒนาการท้ังดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญาท่ีเหมาะสมกับวัย 
ความสามารถและความแตกตางระหวางบุคคล เปนการสรางรากฐานชีวิตใหเด็กพัฒนาไปสูความเปนมนุษย                
ทีส่มบูรณ มคีณุคาตอตนเองและสังคม ตามปรัชญาการศึกษาปฐมวัยของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พทุธศักราช 2546   
ดงันัน้   การจัดประสบการณควรจัดในรูปของกิจกรรมบูรณาการผานการเลน โดยท่ีการเลนดงักลาวตองไมใชการเลน
โดยไมมีจุดมุงหมาย และไมใชการสอนเน้ือหาของระดับประถมศึกษาใหแกเด็ก การจัดประสบการณที่เหมาะสม
สาํหรับเดก็ปฐมวยั ครจูะตองเขาใจการเรยีนรูของเดก็ และสรางเสริมประสบการณและธรรมชาติการเรียนรูใหแกเดก็ 
การจัดประสบการณการเรียนรู ควรใหเด็กมีอิสระในการเลือกเรียนตามความสนใจและความสามารถ ไดฝกคิด 
วิเคราะห วางแผน ปฏิบัติจริง และสรางความรูดวยตนเอง มีโอกาสไดปฏิสัมพันธและเรียนรูจากบุคคลอื่น ไดทํา
กิจกรรมท่ีทาทายและเกิดความสําเร็จ ไดเรียนรูในบรรยากาศท่ีผอนคลาย อบอุน และยอมรับ และมีโอกาสนํา         
ความรูที่เรียนไปใชอยางมีความหมาย   (พรฤดี ครูหงสสา, 2556)  การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยมีจุดมุงหมาย        
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เพือ่พฒันาเดก็ใหเตม็ศกัยภาพ ดวยเหตนุีส้ถานศกึษาท่ีสอนระดบัปฐมวยัจงึไดจดัการศกึษาในรปูแบบตาง ๆ  เพือ่ให
บรรลุวัตถุประสงคตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
  เม่ือพิจารณาจุดมุงหมายของการจัดการศึกษาดังกลาวจะเห็นไดวาการจัดการศึกษาตองจัดใหผูเรียนไดมี
โอกาสในการพัฒนาศักยภาพในหลายดาน และส่ิงที่มาพรอมกับการจัดการเรียนรู คือ  การประเมินการเรียน              
ทัง้น้ีเพราะการประเมินในระดบัปฐมวยัตองประเมนิอยางครอบคลุม รอบดาน เพือ่วดัและประเมินผลพฒันาการของ
ผูเรียนอยางถูกตองเหมาะสม และตองทําการประเมินอยางตอเน่ืองจากการทํากิจกรรมและกิจวัตรประจําวัน                
ซึ่งลักษณะการวัดและประเมินควรมีรูปแบบท่ีหลากหลายเอ้ือตอพัฒนาการท้ัง 4 ดานของเด็ก ไดแก ดานรางกาย 
ดานอารมณ ดานสังคม และดานสติปญญา เพ่ือเปนแนวทางในการสงเสริมใหเดก็ไดพฒันาเต็มศักยภาพอยางเหมาะสม  
ดังน้ันกระทรวงศึกษาธิการจึงไดกําหนดไวในหลักสูตรวาครูผูสอนควรมีการดําเนินการประเมินอยางเปนระบบ               
มีการวางแผนเลือกใชเคร่ืองมือและจดบันทึกไวเปนหลักฐาน ประเมินตามสภาพจริงดวยวิธีการหลากหลาย           
เหมาะกบัเดก็ รวมทัง้ใชแหลงขอมลูหลาย ๆ  ดาน ไมควรใชการทดสอบ การประเมินทีเ่หมาะสมท่ีสดุสาํหรับการประเมนิ
เด็กปฐมวัย  คือ  การประเมินตามสภาพจริงที่ครอบคลุม ควรใชการสังเกตและบันทึกขอมูลเก็บไวในรูปแบบตาง ๆ 
เชน  แบบบันทกึสัน้ แบบสังเกต แบบมาตรวัดประมาณคา ฯลฯ ควรเก็บขอมลูอยางเปนระบบ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546)  
ซึ่งการประเมินผลถือเปนกุญแจสําคัญ และจําเปนอยางย่ิงในการจัดประสบการณ การประเมินจะชวยใหพอแม          
ผูปกครอง และครูทราบถึงพัฒนาการความกาวหนาของเด็กปฐมวัยเพื่อใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมตาม       
สภาพแวดลอมและประสบการณใหสอดคลองกับพัฒนาการตามความสนใจของเด็ก 
  การประเมินในปจจุบนั จาํเปนท่ีตองปรับใหสอดคลองกับการจัดการเรียนรูในศตวรรษใหมทีค่รผููสอนตองมี
การปรับตัวตามสภาพการณที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งทางดานการศึกษา สังคม เศรษฐกิจและการเมือง ซึ่งเรียกวา             
การเรยีนรูในศตวรรษที ่ 21 ซึง่ลกัษณะการเรยีนรู ครผููสอนตองมกีารปรบัตัว ทัง้นีเ้นือ่งจากการเรยีนรูในศตวรรษที ่ 21 
เนนทักษะการเรียนรูดวยตัวเอง โดยมีครเูปนผูกระตุนสรางแรงบันดาลใจใหผูเรยีน รวมถึงการหาเคร่ืองมือมาตรฐาน
ในการประเมินผล เพื่อสามารถประเมินไดอยางถูกตองเหมาะสม และเปนการยกระดับการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู
ในศตวรรษที ่21 แตทัง้นีเ้นือ่งจากในปจจบุนัแนวคดิการประเมนิการเรยีนรูในศตวรรษที ่21 ยงัไมเปนทีแ่พรหลายใน
กลุมครูปฐมวัย ดวยเหตุผลดังกลาวอาจจะยังไมเห็นวาเปนเรื่องสําคัญหรือยังไมถึงเวลาที่จะตองประเมิน เพราะ   
เขาใจวาจะตองประเมินกันอยางเปนเรื่องเปนราวในระดับประถมศึกษาเปนตนไปเทานั้น การใหความรูความเขาใจ
แกครูปฐมวัยจึงมีความจําเปนอยางย่ิง เพราะหากครูไมมีความรูความเขาใจก็จะไมสามารถประเมินพัฒนาการ        
ของเด็กไดอยางถูกตอง อันอาจจะทําใหเด็กไมไดรับการพัฒนาอยางเต็มท่ี สงผลใหเปนอุปสรรคตอการเรียนรู            
ของเด็กในอนาคต ตามท่ีสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ไดทําการวิจัยเพื่อติดตามความกาวหนา              
การจัดการเรียนรูระดับปฐมวัย  ป พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2552 พบวา ดานสติปญญาและอารมณที่มีพัฒนาการอยูใน
ระดับนอยกวาดานอ่ืน และเปนดานที่มีพัฒนาการต่ํากวาดานอ่ืน โดยเฉพาะในดานความสามารถในการวิเคราะห   
คดิสงัเคราะห คดิอยางมวิีจารณญาณ มคีวามคดิสรางสรรค คดิไตรตรอง สวนดานครผููสอนพบปญหาวาตองปรบัปรงุ 
คอื  ดานความสามารถในการจัดการเรียนการสอนใหมปีระสิทธภิาพและเนนผูเรยีนเปนสาํคญั (สาํนกังานเลขาธิการ     
สภาการศึกษา, 2552)
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  จากความสาํคญัของการประเมนิการเรยีนรูในศตวรรษที ่21 และปญหาทีพ่บในการประเมนิการเรยีนรู ทาํให
คณะผูวิจัยในฐานะท่ีเปนคณาจารยทางดานการวัดประเมิน และวิจัยทางการศึกษา จึงมีความตระหนักและเห็น   
ความสําคัญในการพัฒนาทักษะองคความรูที่เกี่ยวกับการประเมินการเรียนรู จึงดําเนินการทําวิจัยการพัฒนาทักษะ
การประเมนิการเรยีนรูในศตวรรษที ่21 ของครผููสอนในระดบัปฐมวยัในจงัหวดัลําปาง เพือ่ใหครูผูสอนสามารถประเมนิ
การเรียนรูไดอยางครอบคลุม ถูกตอง เหมาะสมเพ่ือเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาการเรียนรูของเด็กปฐมวัย       
และสามารถขยายองคความรูที่เปนประโยชนตอวิชาชีพทางการศึกษาตอไป

วัตถุประสงค
  1.  เพื่อพัฒนาทักษะการประเมินการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของครูผูสอนในระดับปฐมวัย 
  2.     เพือ่ศกึษาความคดิเห็นตอการพัฒนาทกัษะการประเมินการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของครผููสอนในระดับปฐมวยั

นิยามศัพทเฉพาะ
  การประเมิน  หมายถึง  กระบวนการพิจารณาตัดสินคุณภาพ หรือคุณลักษณะของพฤติกรรมของนักเรียน
ปฐมวัย ซึ่งวัดจากการแสดงพฤติกรรมของนักเรียน หรือการกําหนดตัวเลขใหกับคุณลักษณของนักเรียนที่แสดงออก
จากการสังเกต หรือทดสอบแลวกําหนดตัวเลข หรือคะแนนใหกับสิ่งที่วัดตามเกณฑที่กําหนดไว
  ทกัษะการประเมนิ  หมายถงึ  ความสามารถในการประเมินของครูผูสอนตามการเรียนรูในศตวรรษที ่21 มุงเนน
ในมิติดานการพัฒนาเด็กปฐมวัย ประกอบดวย ดานรางกาย ดานอารมณ-จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา       
รวมดวยความสามารถดานภาษา ดานตวัเลข ดานการเรยีนรูเหตผุล เพือ่ใชประกอบการตดัสนิใจบงชีร้ะดบัพฒันาการ
ของนักเรียน และไดแนวทางในการสงเสริมใหเด็กไดพัฒนาเต็มศักยภาพอยางเหมาะสม
  การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 หมายถึง สมรรถนะการเรียนรูดวยการปฏิบัติจริง ประกอบดวย 2 ทักษะใหญ  
คือ 1) ทักษะการเรียนรู ซึ่งไดแก ความสามารถดานการอาน ทักษะดานการเขียน ทักษะดานคํานวณ  และ  2) ทักษะ
ดานบูรณาการและนวตักรรม ซึง่ไดแก การคดิวเิคราะห การสือ่สาร การรวมมอื และความคดิสรางสรรค รวมถงึทกัษะ
ชีวิตและอาชีพ และทักษะดานสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี ตามระดับความสามารถของเด็กปฐมวัย 
  ความคิดเห็น หมายถึง การสะทอนความรูสกึนกึคดิของครูผูสอนท่ีมตีอการเขารวมพัฒนาทักษะการประเมิน
การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ทั้งในดานความเห็นเก่ียวกับการอบรมเชิงปฏิบัติการและความเห็นดานการปรับเปล่ียน
แนวคิดเก่ียวกับการประเมินการเรียนรูที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติการพัฒนาทักษะการประเมิน โดยประเมินได                
จากแบบสอบถามและการสนทนากลุมของครูผูสอน  
  ครูผูสอนในระดับปฐมวัย  หมายถึง  ครูผูรับผิดชอบในการจัดประสบการณการเรียนรูในระดับปฐมวัย         
ของโรงเรียนอนุบาลลําปาง (เขลางครัตนอนุสรณ) อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ที่มีความเต็มใจและมุงมั่น        
เขารวมพัฒนาทักษะการประเมินการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21
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กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีการวิจัย
  กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจยัคร้ังนี ้เปนครผููสอนในระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลลําปาง  (เขลางครตันอนุสรณ)  
อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง  ปการศึกษา 2556  จํานวน 20 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง จากโรงเรียน
ที่มีความเต็มใจเขารวมโครงการวิจัย 
  โดยมีเกณฑพิจารณาดังนี้  1) สถานศึกษามีความตระหนัก (Awareness)  ในการพัฒนาทักษะการประเมิน
การเรยีนรูในศตวรรษที ่21 ของครผููสอน 2) สถานศกึษามคีวามพยายาม (Attempt)  ในการพฒันาทกัษะการประเมนิ
ของครูผูสอนโดยมีงานหรือโครงการท่ีไดดําเนินงานอยูในระดับหนึ่ง 3) ครูผูสอนในระดับปฐมวัยมีความสนใจและ
เต็มใจเขารวมโครงการในการพัฒนาทักษะการประเมินการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ตลอดจนมีความมุงมั่นและ           

พันธสัญญารวมกันในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้    
  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย
  1. เครือ่งมอืท่ีใชในการดาํเนนิการอบรมเชิงปฏบิตักิาร ไดแก หลักสูตรการอบรมเชงิปฏบิตักิาร   “การพฒันา
ทกัษะการประเมินการเรียนรูในศตวรรษที ่21 ของครผููสอนในระดับปฐมวยั” คณะผูวจิยัไดดาํเนนิการจดัทําหลกัสตูร 
ดังนี้
    1.1 กําหนดวัตถุประสงคของหลักสูตรการอบรมฯ ในภาพรวมหลักสูตรการอบรมคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 
2 ประการ คอื (1) เพือ่ใหความรูทางวิชาชพีเกีย่วกบัการพฒันาเคร่ืองมือวดัและประเมนิผลการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
แกครูผูสอนในระดับปฐมวยั และ (2) เพ่ือพฒันาครผููสอนในระดับปฐมวยัใหสามารถสรางเคร่ืองมือวดัและประเมนิผล
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ได  
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   1.2 คณะผูวิจัยไดดําเนินการจัดทําหลักสูตรการอบรมฯ ที่มีจุดเดน คือ เนนการวัดและการประเมิน        
การสรางเคร่ืองมอืทีเ่หมาะสมกับนกัเรยีนระดับปฐมวัยในศตวรรษท่ี 21 และสอดคลองกบัการประเมินตามหลักสตูร
และมาตรฐานการศึกษา ดานผูเรียนตามแนวของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
   1.3 ดําเนินการสรางหลักสูตรการอบรมฯ เสร็จแลวนําไปใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน พิจารณา        
ความเหมาะสมของหลักสูตรการอบรมฯ 
   1.4 คณะผูวจิยัไดปรบัปรงุหลกัสตูรการอบรมฯ ตามท่ีผูเชีย่วชาญไดใหขอเสนอแนะ เพือ่ใหไดหลกัสตูร
ที่มีความเหมาะสมเตรียมนําไปใชในการอบรมครูผูสอนตอไป
  2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย 
   2.1  แบบทดสอบกอนและหลังการอบรม เปนแบบปรนัย (ถูก-ผิด)  จํานวน 10 ขอ โดย คณะผูวิจัยได
หาคณุภาพความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา โดยคํานวณหาคา IOC  ไดคาอยูระหวาง 0.60-1.00  ซึง่ถอืวาขอสอบมีคณุภาพดี 
ผานเกณฑทุกขอ  สวนคาความเชื่อมั่นมีคาเทากับ 0.87  ซึ่งถือวามีความเชื่อมั่นในระดับสูง
   2.2 แบบประเมนิทกัษะการสรางแบบประเมนิการเรยีนรูในศตวรรษท่ี 21 ของครูผูสอนโดยคณะผูวจิยั
ไดหาคุณภาพความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยคํานวณหาคา IOC  ไดคาอยูระหวาง 0.80-1.00  ซึ่งถือวาแบบประเมิน
มีคุณภาพผานเกณฑทุกขอ   
   2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผู สอนท่ีเขารวมโครงการ โดยคณะผูวิจัยไดหาคุณภาพ           
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยคํานวณหาคา IOC  ไดคาอยูระหวาง 0.80-1.00  ซึ่งถือวาแบบสอบถามมีคุณภาพดี 
ผานเกณฑทุกขอ   
   2.4 แบบบันทึกสนทนากลุมของครูผูสอนที่เขารวมโครงการ คณะผูวิจัยไดนําแบบบันทึกสนทนาให       
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของภาษา และนํามาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ เพื่อใหสื่อ    
ความหมายย่ิงขึ้น  
  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  การวิจัยครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับข้ันตอนการวิจัย ดังนี้
  1. พัฒนานวัตกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะการประเมินการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของครูผูสอน           
ในระดับปฐมวัย โดยมีขั้นตอนและวิธีการ ดังนี้ 
   1.1 จดัประชุมเพือ่ทาํความเขาใจ ชีแ้จงวัตถปุระสงค เปาหมาย ขัน้ตอน วธิกีารในการทักษะการประเมิน
การเรยีนรูในศตวรรษท่ี 21 ของครผููสอนในระดับปฐมวยั ใหกบัผูบริหารโรงเรียน และครผููสอน ในวนัที ่9 ธนัวาคม 2556 
ณ โรงเรียนอนุบาลลําปาง (เขลางครัตนอนุสรณ)
   1.2 คณะผูวิจัยดําเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะการประเมินการเรียนรู               
ในศตวรรษที่ 21 ของครูผู สอนในระดับปฐมวัย” โดยครอบคลุมทั้งการจัดการการจัดประสบการณการเรียนรู                 
การประเมิน การสรางเครื่องมือที่เหมาะสมกับการประเมินนักเรียนในระดับปฐมวัยในศตวรรษท่ี 21 และสอดคลอง
กบัการประเมนิตามหลกัสตูรและมาตรฐานการศกึษาดานผูเรยีนตามแนวของสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมนิ
คุณภาพการศึกษา พรอมใหครูผูสอนท่ีเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการรวมกันระดมความคิด เพื่อคัดเลือกคุณลักษณ      
ทีพ่งึประสงคทีจ่ะพฒันา เพือ่สรางแบบประเมินใหตรงกับคณุลกัษณทีค่รูตองการพัฒนาผูเรียน โดยครอบคลุมทกัษะ
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ความสามารถดานภาษา ตัวเลข และเหตุผลตามระดับปฐมวัยดวย  ในการอบรมคร้ังนี้ไดใหครูผูสอนไดฝกสราง    
แบบประเมนิการเรยีนรูในรปูแบบตาง ๆ  โดยไดจดัการอบรมขึน้ในระหวางวนัที ่6-7 มกราคม 2557 ณ โรงเรยีนอนบุาล
ลําปาง (เขลางครัตนอนุสรณ)
  2. ตดิตามผลและใหขอคดิเห็นแกครทูีด่าํเนินการพัฒนาทักษะการประเมินการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของ
ครูผูสอนในระดับปฐมวัย โดยไดดําเนินการดังนี้  
   2.1 ครผููสอนนาํความรูทีไ่ดรบัจากการอบรมเชงิปฏบิตัไิปพฒันาการประเมินการเรียนรูในศตวรรษที ่ 21 
ของนักเรยีนระดับปฐมวัยตอไป (โดยครูดาํเนินการพัฒนาการจัดประสบการณการเรียนรูพรอมท้ังการใชแบบประเมิน
ตลอดปการศึกษา 2556) 
   2.2 คณะผูวิจัยติดตามผลการจัดประสบการณการเรียนรู และการประเมินการเรียนรูของครู โดยให  
คาํแนะนาํอยางตอเนือ่ง  และจดัอบรมเชงิปฏบิตักิารใหกบัครผููสอนเพือ่ทบทวน เสนอแนะการนาํแบบประเมนิไปใช
กับนักเรียน ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558  ณ โรงเรียนอนุบาลลําปาง (เขลางครัตนอนุสรณ)
   2.3 คณะผูวิจัยลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม ใหขอเสนอแนะปรับปรุงแบบประเมินและเครื่องมือตาง ๆ            
ใหเหมาะสมย่ิงข้ึนใหกับครูผูสอน ในระหวางเดือนกุมภาพันธ ถึง เดือนสิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนอนุบาลลําปาง     
(เขลางครัตนอนุสรณ)
  3. ประเมินผลความสําเร็จของโครงการ สรุปผลการดําเนินงาน และสรุปบทเรียนรวมกันระหวางคณะผูวิจัย
และครูผูสอน โดยดําเนินการตลอดเดือนกันยายน 2557
  การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
  การวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหดังนี้
  1. ขอมลูจากการทดสอบความรูทีเ่กีย่วกบัการประเมนิในศตวรรษที ่ 21 กอนและหลงัอบรมเชงิปฏบิตักิารฯ 
ใชการหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยไดกําหนดเกณฑไววาหลังอบรมคะแนนตองผานรอยละ 80 ของ
คะแนนเต็ม
  2.  ขอมูลจากการประเมินทักษะการสรางแบบประเมินการเรียนรูของครูผูสอน ใชการการแจกแจงความถ่ี 
และรอยละ โดยไดกําหนดเกณฑไว ดังนี้
        คะแนนต่ํากวารอยละ 50   หมายถึง มีทักษะในการสรางแบบประเมินระดับตํ่ามาก 

        คะแนนรอยละ 50 – 59     หมายถึง มีทักษะในการสรางแบบประเมินระดับตํ่า
        คะแนนรอยละ 60 – 69     หมายถึง มีทักษะในการสรางแบบประเมินระดับปานกลาง
        คะแนนรอยละ 70 – 79     หมายถึง มีทักษะในการสรางแบบประเมินระดับสงู
        คะแนนรอยละ 80 ขึ้นไป  หมายถึง มีทักษะในการสรางแบบประเมินระดับสูงมาก
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  3. ขอมูลจากแบบสอบถามของครูที่เขารวมโครงการเพ่ือประเมินความพึงพอใจใชการหาคาเฉล่ีย และ        
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยไดกําหนดเกณฑการแปลความหมาย ดังนี้
    คาเฉลี่ย 1.00-1.49  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับนอยที่สุด
        คาเฉลี่ย 1.50-2.49  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับนอย 
        คาเฉลี่ย 2.50-3.49  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
        คาเฉลี่ย 3.50-4.49  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก
        คาเฉลี่ย 4.50-5.00  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
  4. ขอมูลจากแบบบันทึกการสนทนากลุมของครูที่เขารวมโครงการเพื่อสรุปผลการดําเนินโครงการใช          
การวิเคราะหเนื้อหา และสรุปความ

ผลการวิจัย
  1. ผลการพฒันาทกัษะการประเมนิการเรยีนรูในศตวรรษที ่21 ของครผููสอนในระดบัปฐมวยั สรุปผลใน 2 มติิ 
   1.1 ผลการพัฒนาความรู ความเขาใจเกีย่วกบัการประเมินในศตวรรษที ่21 ของครผููสอนระดับปฐมวัย
พบวา  ผลการทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของครูผูสอนระดับปฐมวัย 
กอนการอบรมมีคาเฉลี่ยเทากับ 6.85 คะแนน (คิดเปนรอยละ 68.50)  และหลังจากการอบรมแลวมีคะแนนเฉลี่ย
เทากบั 9.20 คะแนน (คดิเปนรอยละ 92.00)  ซึง่พบวาครูผูสอนสวนใหญ  มพีฒันาการของคะแนนเพ่ิมข้ึนหลังจากอบรม 
สรุปไดวาหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผูสอนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
เพิ่มขึ้น
   1.2 ผลการพฒันาทกัษะการประเมนิการเรยีนรูในศตวรรษที ่21 ของครผููสอนในระดบัปฐมวยั หลังจาก
การอบรมครั้งที่ 1 เมื่อใหครูผูสอนสรางแบบประเมินการเรียนรู ครูมีทักษะในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 35.00 
และมรีะดบัตํา่-ตํา่มาก อยูระหวางรอยละ 25.00- 20.00 โดยมทีกัษะสงูมากเพยีงรอยละ 5.00 เทานัน้ เมือ่มกีารนเิทศ 
ใหคาํแนะนํา และมกีารอบรมเชิงปฏบิตักิารคร้ังที ่2 เพือ่เตมิเตม็อยางตอเนือ่ง  ครูมกีารพฒันาทกัษะเพิม่ขึน้  เม่ือส้ินสุด
โครงการไมปรากฏครูผูสอนที่มีทักษะในระดับต่ํามาก ตํ่า และปานกลางเลย ครูผูสอนสวนใหญมีทักษะในระดับสูง
มากถึงรอยละ 90.00  
  2. ความคดิเหน็ตอการพัฒนาทกัษะการประเมินการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของครูผูสอนในระดบัปฐมวยั 
สรุปผลใน 2 ประเด็น คือ
   2.1 ความคิดเหน็ตอการอบรมเชิงปฏบิตักิารเพือ่สรางเคร่ืองมือในการประเมินการเรยีนรู ในศตวรรษท่ี 21 
อยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย= 4.15) เมื่อพิจารณาในรายประเด็นพบวา  ครูผูสอนท่ีเขารวมอบรมมีความเห็นดวย         
มากท่ีสดุในประเด็นเรือ่งความรู ความเขาใจเก่ียวกบัการประเมินการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของผูเรียนระดับปฐมวัย 
รองลงมามีความเห็นดวยมากในเรื่องความรู ความเขาใจในการวัดและประเมินผลการเรียนรู ตามสภาพจริง              
ความรูที่ไดรับตรงกับความตองการหรือความคาดหวัง และเห็นดวยมากเกี่ยวกับความรูความสามารถของวิทยากร 
   2.2 ความคิดเห็นของครูผูสอนตอการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการประเมินการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21        
จากการสนทนากลุมกับครูผูสอนที่เขารวมโครงการไดใหขอสะทอนคดิในประเด็นตางๆ คือ 
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   1) ความคิดเกี่ยวกับการจัดประสบการณการเรียนรูและการประเมินกอนเขารวมโครงการ จาก            
การสนทนากลุมกบัครผููสอนในระดบัปฐมวยัทีเ่ขารวมโครงการ พบวาโดยทัว่ไปกอนเขารวมโครงการของครผููสอนน้ัน
สวนใหญมคีวามรู ความเขาใจเกีย่วกบัการจัดประสบการณการเรียนรูและการประเมินในระดบัหนึง่ แตสวนใหญพบวา  
มีปญหาในการดําเนินการสรางแบบประเมินการเรียนรูวาทําอยางไรจึงจะไดแบบประเมินที่สามารถประเมินได       
อยางครอบคลุมและตรงตามจุดประสงคที่ตองการวัด
   2) องคความรูที่ไดรับจากการเขารวมโครงการ/ความรูที่สามารถนําไปปฏิบัติจริง จากการสนทนา    
กลุมกับครูผูสอน พบวาการเขารวมโครงการคร้ังนี้ทําใหไดเรียนรูและฝกปฏิบัติจริงจากการเขาอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อสรางเคร่ืองมือในการประเมินการเรียนรู ในศตวรรษท่ี 21 จากคณะวิทยากรท่ีมีความรู ความสามารถ และ    
สามารถถายทอดไดด ีทาํใหครผููสอนไดองคความรูทีส่ามารถนาํไปปฏบิตัใิชจรงิได คอื การวดัและประเมนิผลพฒันา
การของนักเรียนควรประเมินเปนรายบุคคลอยางตอเนื่อง และประเมินระดับปฐมวัยควรเปนการประเมินตาม          
สภาพจริงดวยวิธีการหลากหลายเหมาะกับเด็ก และนอกจากน้ันตองประเมินอยางเปนระบบ มีการวางแผน                       
เลอืกใชเครือ่งมอืและจดบันทึกไวเปนหลักฐาน
   3) การปรับเปล่ียนแนวคิดในการประเมินการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 จากการสนทนากลุม เพื่อถอด
ความรูรวมกัน ครูผูสอนไดสะทอนคิดวาจากการไดรวมโครงการทําใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัด
ประสบการณการเรียนรูและการประเมินในมิติที่ตางจากเดิม คือ 3.1)  มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการประเมิน    
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 อยางแทจริง  3.2) มีความเขาใจ และมั่นใจในการสรางเครื่องมือประเมินการเรียนรู            
ในระดับปฐมวัยไดอยางแทจริง   3.3) มคีวามเขาใจ และตระหนักเก่ียวกับการประเมินตามสภาพจริงมากย่ิงข้ึน  3.4) 
เกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการจัดประสบการณการเรียนรูและการประเมินการเรียนรู

อภิปรายผลการวิจัย
  จากผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการประเมินการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของครูผูสอนในระดับปฐมวัย
ในจังหวัดลําปางในครั้งนี้ มีประเด็นที่นาสนใจที่นํามาอภิปราย ดังนี้
  1. ผลการพัฒนาทักษะการประเมินการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของครูผูสอนในระดับปฐมวัย พบวาผล        
การทดสอบความรู ความเขาใจเก่ียวกับการประเมินการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของครูผูสอนระดับปฐมวัยหลังการอบรม
มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เพิ่มข้ึน ทั้งนี้อาจเน่ืองจากหลักสูตรท่ีใชอบรม    
มีความครอบคลุมและสรางขึ้นโดยผานการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญจึงทําใหหลักสูตรมีเนื้อหาที่เติมเต็มความรู      
ความเขาใจของครูเกี่ยวกับการวัด ประเมินการเรียนรูของครูปฐมวัยในศตวรรษท่ี 21  ซึ่งเปนไปในแนวทางเดียวกัน
กับหลักการ แนวคิดการประเมินของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ (2540) ที่กลาววาเด็กปฐมวัยน้ัน           
ตองเรยีนรูจากประสบการณจรงิ มุงเนนใหเดก็ไดลงมอืปฏบิตักิจิกรรมดวยตนเอง เพือ่ใหสอดคลองกบัความตองการ
และความสนใจของผูเรยีน  ดงันัน้การวัดประเมนิควรสอดคลองกับกจิกรรมการเรียนการสอนตามวัยผูเรียน ครูผูสอน
ตองวัดกระบวนการคิด  ใหคิดเปน เรียนรูอยางตอเนื่อง มีการวัดพัฒนาการจากการเรียนรูของโดยการเลนจาก           
การใชประสาทสัมผัสทั้งหา  โดยสอดคลองกับงานวิจัยของรุงนภา  ตั้งจิตรเจริญกุล, ภาสิรี สังขแกว, มัลลิกา ภูพัฒน 
และ จนัทรเพ็ญ  ตั้งจิตรเจริญกุล (2554) ที่ดําเนินการวิจัยการพัฒนาเคร่ืองมือประเมินพัฒนาการ  โรงเรียนสาธติ    
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ละอออุทิศ  พบวา วิธีการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยควรใชวิธีการท่ีหลากหลาย  ทั้งจากการวัดและประเมิน             
และจากการสงัเกต โดยประเมนิพัฒนาการควรประเมนิตามตวับงชีห้ลกัสามดาน คอื 1) ดานรางกาย ดานสตปิญญา 
และดานอารมณ จิตใจและสังคม  นอกจากน้ัน สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2547)  ไดกลาวถึงแนวทางการวัดและ
ประเมนิเดก็ปฐมวัยวา   ครผููสอนตองมุงเนนพัฒนาเดก็โดยรวมทกุดานทัง้ดานรางกาย ดานสตปิญญา และดานอารมณ 
จติใจและสงัคม  จดัการเรยีนการสอนทีเ่นนผูเรยีนเปนสาํคญั ซึง่การวดัและประเมนิผลตองเปนกระบวนการทีค่วบคู
กบัการจดัการเรยีนรูทีข่าดมไิด โดยการประเมนิเดก็ปฐมวยันัน้ครผููสอนตองเนนประเมนิการเรยีนรูในทกุดานรวมกนั 
ซึ่งการพัฒนาหลักสูตรการอบรมน้ีไดจัดทําขึ้นตามกรอบของการประเมินการเรียนรูในระดับปฐมวัย โดยมุงเนน           
ใหผูเขาอบรมสามารถวิเคราะหตัวชี้วัดความสามารถของผูเรียนในระดับปฐมวัยไดทั้งดานรางกาย ดานสติปญญา 
และดานอารมณ จิตใจและสังคม สามารถนําไปสรางเปนเคร่ืองมือที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับการใชวัด                 
ความสามารถดานตาง ๆ ของผูเรียนได รวมท้ังมีมโนทัศน ที่ถูกตองในการวัดและประเมินผลการเรียนรูแนวใหม        
ในยุคศตวรรษที่ 21 สําหรับครูผูสอนในระดับปฐมวัย   ซึ่งสงผลใหครูที่เขารวมการอบรมมีความรู และมีความพรอม
ที่จะพัฒนาเครื่องมือการประเมินการเรียนรูในระดับปฐมวัยได  
  สวนทักษะการประเมินการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของครูผูสอนระดับปฐมวัย พบวา ทักษะการประเมิน      
การเรยีนรูในศตวรรษที ่21 ของครผููสอนในระดบัปฐมวยั หลงัจากการอบรมครัง้แรกครมูทีกัษะตัง้แตระดบัต่ํามากถงึ
ระดับสงู โดยทกัษะระดบัสงูมจีาํนวนนอยมากเพียง รอยละ 5.00 เทานัน้ เม่ือมีการนเิทศ ใหคาํแนะนํา และมกีารอบรม
เชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 เพื่อเติมเต็มจากคณะผูวิจัยอยางตอเนื่อง พบวา  ครูมีการพัฒนาทักษะเพิ่มข้ึน  เมื่อสิ้นสุด
โครงการครูผูสอนสวนใหญมีทักษะในระดับสูงถึงสูงมาก โดยมีทักษะในระดับสูงมาก ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัย
ของ สิริรัตน พวงยอด (2554)  ที่ไดทําการพัฒนาชุดฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพครูในการสรางขอสอบวัดทักษะ
กระบวนการทางคณติศาสตร พบวาชดุฝกอบรมทีส่รางข้ึน มคีณุภาพความเหมาะสม และเมือ่นาํไปพฒันาคร ูพบวา
ครูผูเขารับการฝกอบรมสวนใหญมีศักยภาพในการสรางขอสอบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรเพิ่มข้ึน  
นอกจากนั้นจากการดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนั้นมุงเนนใหครูเกิดความรูความเขาใจ และมีทักษะใน         
การสรางแบบประเมินอยางแทจรงิ  โดยมรีปูแบบการดาํเนนิการ การพฒันาทกัษะการประเมินการเรียนรูในศตวรรษท่ี 
21 ของครูผูสอนในระดับปฐมวัยในจังหวัดลําปางอยางครบวงจร  เนนการพัฒนาศักยภาพดานการประเมินของ             
ครูผูสอนอยางแทจริงมีการติดตามหลังการอบรม โดยท่ัวไปการอบรมเม่ือเสร็จส้ินกระบวนการอบรมก็จะใหผูเขารับ

การอบรมนําความรูไปตอยอดเอง แตการดําเนินการพัฒนาครั้งน้ี คณะวิจัยไดมีการติดตามผลและใหขอคิดเห็น       
แกครูที่ดําเนินการพัฒนาทักษะการประเมินการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของครูผูสอนในระดับปฐมวัย  หลังจากท่ีนํา
ความรูที่ไดรับจากการอบรมเชิงปฏิบัติไปพัฒนาการประเมินการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนระดับปฐมวัย 
โดยครูดําเนินการพัฒนาการจัดประสบการณการเรียนรูพรอมทั้งการใชแบบประเมินตลอดปการศึกษา 2556                 
ซึ่งคณะผูวิจัยลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม ใหขอเสนอแนะ ปรับปรุงแบบประเมินและเคร่ืองมือตาง ๆ ใหเหมาะสมย่ิงข้ึน 
จึงทําใหครูผูสอนสามารถสอบถามในประเด็นตางๆ ที่ยังไมเขาใจ จึงสงผลใหทักษะในการสรางแบบประเมิน                
ของครูสูงขึ้น และเปนแบบประเมินที่เหมาะสมกับการประเมินในระดับปฐมวัยอยางแทจริง



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 9 ฉบับที่ 2 - ฉบับที่ 4 สิงหาคม 2558 – ธันวาคม 2558 136

  2.  ความคิดเห็นตอการพัฒนาทักษะการประเมินการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของครูผูสอนในระดับปฐมวัย  
ผลการวิจัย พบวาครูที่เขารับการอบรมสวนใหญมีความเห็นดวยตอการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสรางเคร่ืองมือ             
ในการประเมินการเรียนรู ในศตวรรษท่ี 21 ในระดับมาก และครูที่เขารวมโครงการไดมีการปรับเปลี่ยนแนวคิด              
ในการประเมนิการเรียนรูในศตวรรษที ่ 21 จากการสนทนากลุมกบัครผููสอนทีเ่ขารวมโครงการไดใหขอสะทอนคดิเกีย่วกบั
องคความรูที่ไดรับจากการเขารวมโครงการ/ความรูที่สามารถนําไปปฏิบัติจริง พบวาการเขารวมโครงการคร้ังนี้          
ทําใหไดเรียนรูและฝกปฏิบัติจริงจากการเขาอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสรางเคร่ืองมือในการประเมินการเรียนรู                 
ในศตวรรษท่ี 21 ของครูผูสอน ทาํใหไดองคความรูทีไ่ดรบัและสามารถนําไปปฏิบตัใิชจรงิได  คอื  การวัดและประเมิน
ผลพัฒนาการของนักเรียนควรประเมินเปนรายบุคคลอยางตอเนื่อง และประเมินระดับปฐมวัยควรเปนการประเมิน
ตามสภาพจริงดวยวิธีการหลากหลายเหมาะกับเด็ก และนอกจากนั้น ตองประเมินอยางเปนระบบ มีการวางแผน 
เลือกใชเคร่ืองมือและจดบันทึกไวเปนหลักฐาน ทั้งน้ีเนื่องจากการจัดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อสรางเคร่ืองมือ
ประเมินการเรียนรูในระดับปฐมวัยคร้ังนี้ คณะผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด  การจัดการศึกษาปฐมวัย  แนวการประเมิน   
การจัดการเรียนรูของปฐมวัย  ซึ่งทําใหหลักสูตรอบรมสอดคลองกับ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2548) ที่มุงเนนการจัดประสบการณการเรียนรูที่ครอบคลุมการเปล่ียนแปลงในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ พัฒนาการทางดานรางกาย อารมณจิตใจ และสติปญญาจะมีความสัมพันธและพัฒนา                    
อยางตอเน่ืองเปนลาํดับ  และเปนไปตามหลักสตูรการศึกษาปฐมวยั พทุธศักราช 2546 ทีก่ลาววาการจดัประสบการณ
สาํหรบัเดก็ปฐมวัยอาย ุ3 - 5 ป จะไมจดัเปนรายวิชาแตจดัในรูปของกิจกรรมบรูณาการผานการเลน เพือ่ใหเดก็เรียนรู
จากประสบการณตรง  เกิดความรู ทักษะคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเกิดการพัฒนาทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ 
สังคม และสติปญญา ซึ่งหลักสูตรไดมุงเนนการจัดประสบการณการเรียนรูของเด็กปฐมวัย ซึ่งสอดคลองกับการจัด  
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ที่เนนการจัดการเรียนรูที่มุงการบูรณาการเรียนรู
  นอกจากนั้น ในการพัฒนาทักษะการสรางแบบประเมินการเรียนรูของครูปฐมวัย คณะผูวิจัยไดมุงเนน          
การประเมินพัฒนาการตามหลักสูตรของการศึกษาปฐมวัย คือ ฝกใหครูผูสอนประเมินพัฒนาการทางดานรางกาย 
อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญาของเด็ก โดยถือเปนกระบวนการตอเนื่อง และเปนสวนหน่ึงของกิจกรรมปกติ      
ที่จัดใหเด็กในแตละวัน ทั้งนี้ใหมุงนําขอมูลการประเมินมาพิจารณา ปรับปรุง วางแผนการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริม    
ใหเด็กแตละคนไดรับการพัฒนาตามจุดหมายของหลักสูตร การประเมินพัฒนาการควรยึดหลัก ดังนี้ 1) ประเมิน
พฒันาการของเดก็ครบทกุดานและนาํผลมาพฒันาเดก็ 2) ประเมนิเปนรายบคุคลอยางสมํา่เสมอตอเนือ่งตลอดป 3) 
สภาพการประเมินควรมลีกัษณะเชนเดยีวกบัการปฏิบตักิจิกรรมประจําวนั 4) ประเมินอยางเปนระบบ มกีารวางแผน 
เลือกใชเครื่องมือและจดบันทึกไวเปนหลักฐาน 5)  ประเมินตามสภาพจริงดวยวิธีการหลากหลายเหมาะกับเด็ก        
รวมทั้งใชแหลงขอมูลหลายๆ ดาน ไมควรใชการทดสอบแตควรใชเครื่องมือที่เหมาะกับการประเมินพัฒนาการ          
ตามสภาพจริงของเด็ก เชน การสังเกตการบันทึกพฤติกรรมการสัมภาษณ
  จากการดาํเนนิการวจิยัครัง้นีจ้งึสงผลใหครผููสอนมคีวามพงึพอใจตอการอบรมเชงิปฏบิตักิารเพือ่สรางเครือ่งมอื   
ในการประเมินการเรียนรู ในศตวรรษที่ 21 ในระดับมาก และครูที่เขารวมโครงการไดมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดใน    
การประเมินการเรียนรูอยางแทจริง
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  3. การปรับเปล่ียนแนวคิดในการประเมินการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  ครูผูสอนไดสะทอนคิดวาจาก             
การรวมโครงการทําใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณการเรียนรูและการประเมินในมิติที่             
ตางจากเดิมทัง้ในดานความรู ความเขาใจเก่ียวกับการประเมินการเรยีนรูในศตวรรษท่ี 21 อยางแทจรงิจากคณะผูวจิยั   
ที่เปนผูที่มีประสบการณในการวัดและประเมินผล จึงทําใหครูมีความเขาใจ และม่ันใจในการสรางเครื่องมือประเมิน
การเรียนรูในระดับปฐมวัย   และตระหนักเก่ียวกบัการประเมินตามสภาพจรงิมากย่ิงข้ึน ซึง่ทําใหเกดิการเปล่ียนแปลง
เกี่ยวกับการจัดประสบการณการเรียนรูและการประเมินการเรียนรู  ทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนาทักษะการประเมิน        
การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของครูปฐมวัยที่ไดการดําเนินวิจัยครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดพัฒนาทักษะอยางครบวงจร คือ                
มีการใหคําปรึกษาแนะนําหลังจากการอบรม นอกจากน้ันยังมีการเติมเต็มองคความรูของครูผูสอนอยางตอเน่ือง 
ทาํใหครูเกิดการปรับเปล่ียนแนวคดิในการประเมินการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ซึง่สอดคลองกบัแนวคดิของสํานกังาน
กองทุนสนับสนุนการวิจยั (2555) ทีไ่ดรวมมือกบัสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน (สพฐ.) ไดทาํการวิจยั
ศึกษาระบบการช้ีแนะภายใตโครงการวิจัยและพัฒนาเครือขายเชิงพ้ืนที่เพื่อหนุนเสริมการพัฒนาการเรียนรูของเด็ก
และเยาวชนมีขอคนพบท่ีสาํคญัคอื การหนุนเสริมคณุภาพครูเพ่ือยกระดับคณุภาพการเรียนรูของนักเรียนดวยระบบ
ชี้แนะ (Coaching) ครู แทนการอบรมอยางเดียว สงผลตอการเปล่ียนแปลงท่ีตัวครูทั้งในดานเจตคติและคานิยมตอ
วชิาชีพคร ูพฤตกิรรมในกระบวนการเรยีนการสอนและศกัยภาพในการสรางนวตักรรมเกดิ การเปล่ียนแปลง (Change 
Agent) ที่นําไปสูคุณภาพการเรียนรูของนักเรียนเพ่ือใหไดทั้งความรูพื้นฐานและทักษะท่ีจําเปนเพื่อการดํารงชีวิต       
ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งระบบการสนับสนุนที่อื้อตอการเรียนรูจะสงผลใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนของครู         
โดยการมพีีเ่ลีย้งคอยใหคาํปรึกษา แนะนาํ และแลกเปลีย่นเรยีนรูรวมกนัอยางกลัยาณมติรในพืน้ทีโ่รงเรยีนอยางใกลชดิ 
ครูที่ไดรับการแนะนําแลวนํากระบวนการไปใช ทําหนาที่ใหคําแนะนํา หนุนนําการเรียนรู จะสงผลใหครูและนักเรียน
ไดเรยีนรูอยางแทจรงิ และสดุทายในกระบวนการ คอื การประเมินผลการเปลีย่นแปลงท่ีเกดิข้ึนทัง้ทีต่วันกัเรียนและครู 
  นอกจากนี้ การพัฒนาทักษะการประเมินการเรียนรู ในศตวรรษที่ 21 ของครูผู สอนในระดับปฐมวัย                       
ในจังหวัดลําปางครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดใหความรูความเขาใจและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับครูผูสอนในระดับปฐมวัย
อยางสม่ําเสมอ โดยเนนการประเมินตามศตวรรษที่ 21 ซึ่งไดปรับใหสอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ (2546)             
ที่กลาววา เครื่องมือที่ใชในการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยแตละครั้ง ควรใชวิธีการประเมินอยางหลากหลาย       
เพื่อใหไดขอมูลที่สมบูรณที่สุด วิธีการที่เหมาะสมและนิยมใชในการประเมินเด็กปฐมวัย มีดวยกันหลายวิธี อาทิ        
การสังเกต และการบันทึก โดยการบันทึกพฤติกรรมใชบันทึกเหตุการณเฉพาะอยางโดยบรรยายพฤติกรรมเด็ก                   
การบันทึกรายวัน เปนการบันทึกเหตุการณหรือประสบการณที่เกิดข้ึนในช้ันเรียน  รวมถึงการสนทนา สามารถใช      
การสนทนาไดทั้งเปนกลุมหรือรายบุคคล เพื่อประเมินความสามารถในการแสดงความคิดเห็นและพัฒนาการ            
ดานการใชภาษาของเด็กและบันทึกผลการสนทนาลงในแบบบันทึกพฤติกรรมหรือบันทึกรายวัน นอกจากน้ันใช      
การสัมภาษณดวยวิธีพูดคุยกับเด็กเปนรายบุคคลและควรจัดในสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม จะทําใหผูสอนสามารถ
ประเมินความสามารถทางสติปญญาของเด็กและคนพบศักยภาพในตัวเด็กได  ซึง่จากการพัฒนาทักษะการประเมิน
การเรียนรูจึงทําใหครูเกิดการเปล่ียนแปลงท้ังในการจัดประสบการณการเรียนรูและการประเมิน  ซึ่งสงผลท่ีดีตอ          
ผูเรียน ทําใหนักเรียนแตละคนเรียนรูไดเต็มศักยภาพ มีทักษะหลากหลาย มีโอกาสพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ               
เพื่อเตบิโตเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคาตอไป
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สรุป
  จากผลการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ พบวา ครูผูสอนในระดับปฐมวัยไดรับความรูความเขาใจ และสามารถ
พฒันาทักษะการประเมินการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ไดเปนอยางดี  ดวยกระบวนการพัฒนาท่ีเปนระบบตามหลักการ
โดยเร่ิมตนการพฒันาตามความตองการของครูผูสอนท่ีมคีวามประสงคเขารับการพัฒนาทกัษะการประเมินการเรียนรู  
ตอดวยการเติมเต็มองคความรูเกี่ยวกับหลักการวัดประเมินผล การพัฒนาเคร่ืองมือประเมินการเรียนรูในศตวรรษ     
ที่ 21 แกครูผูสอน รวมถึงพัฒนาใหครูผูสอนที่เขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการไดฝกทักษะการสรางเคร่ืองมือ         
ประเมินการเรียนรูในระดับปฐมวัย รวมท้ังคณะผูวจิยัไดมกีารลงพ้ืนท่ีตดิตามใหขอเสนอแนะเพ่ือใหครผููสอนไดพฒันา
ทักษะการประเมินการเรียนรูอยางตอเนื่อง    ทําใหครูผูสอนไดพัฒนาทั้งความรูและทักษะ รวมถึงครูผูสอนที่เขารวม
โครงการคร้ังนี้ไดมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ในระดับปฐมวัยโดย           
การประเมนิการเรยีนรูควรใหครอบคลมุและตรงตามจดุประสงคทีต่องการวดั  รวมถงึการประเมนิควรเนนการประเมนิ
ตามสภาพจริง โดยใชวิธีการหลากหลาย และเหมาะสมกับเด็ก  รวมถึงครูผูสอนไดปรับวิธีการประเมินการเรียนรู                 
ในศตวรรษท่ี 21  ตั้งแตการเตรียมการจัดประสบการณการเรียนรูรวมทั้งการประเมินใหสอดคลองกันและคํานึงถึง              
ผูเรียนเปนสําคัญเพ่ือมุงพัฒนาการเรียนรูของเด็กปฐมวัย  ซึ่งผลจากการวิจัยคร้ังน้ีทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง               
ทั้งในดานความรู ทักษะ รวมถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินในศตวรรษที่ 21 ซึ่งครูผูสอนที่เขารวมโครงการ       
ยังสามารถเผยแพรขยายองคความรูที่ไดรับไปยังเพ่ือนรวมวิชาชีพท้ังในและนอกสถานศึกษาเพ่ือกอใหเกิด                  
องคความรูที่ยั่งยืนและพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาตอไป
  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
  1. การนิเทศติดตามทําใหครูระดับปฐมวัยไดนําความรูที่ไดรับจากการอบรมไปใชในการสรางเครื่องมือ      
การวัดและประเมินผลไดเปนอยางดี ดังนั้นในการอบรมตาง ๆ ควรมีการนิเทศและติดตามผลเพื่อใหผูเขารับ                
การอบรมเกิดประโยชนสูงสุดสามารถนําความรูไปปฏิบัติไดจริง
  2. การนําหลักสูตรไปอบรมใหแกครูผูสอน วิทยากรตองคอยติดตามและใหขอเสนอแนะอยางตอเน่ือง          
ทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการ
  3. หลกัสตูรในการอบรมครรูะดบัปฐมวยั ตองคดัเลอืกครทูีม่คีวามสมคัรใจ และตองการทีจ่ะอบรมและอยู
รวมพัฒนาตลอดโครงการ ไมควรนําไปใชกับการอบรมโดยท่ัวไป
  ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป
     1. ควรมกีารศกึษาเกีย่วกบัการพฒันาเครือ่งมอืเพือ่ประเมนิการเรยีนรูของนกัเรยีนระดบัปฐมวยัในลกัษณะ
เครือขายการเรียนรูของครูผูสอน 
     2. ควรมีการศึกษาพัฒนาทักษะการประเมินการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของผูเรียนในระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางตอเนื่อง
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