ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

124

ปที่ 9 ฉบับที่ 2 - ฉบับที่ 4 สิงหาคม 2558 – ธันวาคม 2558

การพัฒนาทักษะการประเมินการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
ของครูผูสอนในระดับปฐมวัยในจังหวัดลําปาง
Development of Skills in the 21st Century Learning Assessment of Teachers
Teaching in Early Childhood Level in Lampang Province
ปรารถนา โกวิทยางกูร1*
อาจารย ดร., คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง
เลขที่ 119 หมู 9 ถนนลําปาง-แมทะ ตําบลชมพู อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 52100
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บทคัดยอ
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการประเมินการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของครูผูสอนในระดับปฐมวัย
ในจังหวัดลําปางครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค 2 ประการ คือ 1) เพือ่ พัฒนาทักษะการประเมินการเรียนรูใ นศตวรรษที่ 21 ของ
ครูผูสอนในระดับปฐมวัย และ 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นตอการพัฒนาทักษะการประเมินการเรียนรูในศตวรรษ
ที่ 21 ของครูผสู อนในระดับปฐมวัย กลุม ตัวอยางทีใ่ ชในการวิจยั ครัง้ นี้ เปนครูผสู อนในระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาล
ลําปาง (เขลางครัตนอนุสรณ) อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ปการศึกษา 2556 จํานวน 20 คนที่มีความเต็มใจ
เขารวมโครงการ เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั ครัง้ นี้ ประกอบดวย 1) หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “การพัฒนาทักษะ
การประเมินการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของครูผูสอนในระดับปฐมวัย” 2) แบบทดสอบกอนและหลังการอบรม
3) แบบประเมินการพัฒนาการสรางแบบประเมินในศตวรรษที่ 21 ของครูผูสอน 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของครูผูสอนที่เขารวมโครงการ และ 5) แบบบันทึกสนทนากลุม สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ใชสถิติ
เชิงบรรยาย โดยการหาคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สําหรับขอมูลเชิงคุณภาพใชการ
วิเคราะหเชิงพรรณนา สรุปผล
ผลการวิจัย พบวา 1) ผลการพัฒนาทักษะการประเมินการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของครูผูสอนในระดับ
ปฐมวัย สรุปผลใน 2 มิติ ดังนี้ มิติดานผลการพัฒนาความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินในศตวรรษที่ 21 ของ
ครูผูสอนระดับปฐมวัย พบวา จากการทดสอบกอนและหลังการอบรม ครูผูสอนสวนใหญมีพัฒนาการของคะแนน
เพิม่ ขึน้ หลังจากอบรม สรุปไดวา หลังการอบรมครูผสู อนมีความรู ความเขาใจเกีย่ วกับการประเมินการเรียนรูใ นศตวรรษ
ที่ 21 เพิม่ มากขึน้ และมิตดิ า นผลการพัฒนาทักษะการประเมินการเรียนรูใ นศตวรรษที่ 21 ของครูผสู อนระดับปฐมวัย
พบวาทักษะการประเมินการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของครูผูสอนในระดับปฐมวัย หลังจากการอบรมครั้งที่ 1
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ครูมีทักษะตั้งแตระดับตํ่ามากถึงระดับสูง โดยทักษะระดับสูงมีจํานวนนอยมากเพียงรอยละ 5.00 เทานั้น เมื่อมี
การนิเทศ ใหคาํ แนะนํา และมีการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร ครัง้ ที่ 2 เพือ่ เติมเต็มอยางตอเนือ่ งครูมกี ารพัฒนาทักษะเพิม่ ขึน้
เมื่อสิ้นสุดโครงการ ครูผูสอนสวนใหญมีทักษะในระดับสูงถึงสูงมาก โดยมีทักษะในระดับสูงมากถึงรอยละ 90.00
และ 2) ความคิดเห็นตอการพัฒนาทักษะการประเมินการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของครูผูสอนในระดับปฐมวัย
สรุปใน 2 ประเด็น คือ ความคิดเห็นตอการเขารวมการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ สรางเครือ่ งมือในการประเมินการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21 ของครูผูสอน พบวาครูระดับปฐมวัยมีความเห็นดวยตอการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางเครื่องมือ
ในการประเมินการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ระดับมากในทุกประเด็น และความคิดเห็นตอการปรับเปลี่ยนแนวคิด
ในการประเมินการเรียนรูใ นศตวรรษที่ 21 จากการสนทนากลุม กับครูผสู อนทีเ่ ขารวมโครงการไดใหขอ คิดเห็นเพิม่ เติม
ในประเด็นตาง ๆ คือ 2.1) ความคิดเกี่ยวกับการจัดประสบการณ การเรียนรูและการประเมินกอนเขารวมโครงการ
พบวา โดยทั่วไปกอนเขารวมโครงการของครูผูสอนนั้นสวนใหญมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณ
การเรียนรูแ ละการประเมินในระดับหนึง่ แตสว นใหญพบวา ปญหาในการดําเนินการสรางแบบประเมินการเรียนรูว า
ทําอยางไรจึงจะไดแบบประเมินที่สามารถประเมินไดอยางครอบคลุมและตรงตามจุดประสงคที่ตองการวัด
2.2) องคความรูท ไี่ ดรบั จากการเขารวมโครงการ/ความรูท คี่ วามสามารถนําไปปฏิบตั จิ ริง จากการสนทนากลุม กับครูผสู อน
พบวา การเขารวมโครงการครัง้ นีท้ าํ ใหไดเรียนรูแ ละฝกปฏิบตั จิ ริงจากการเขาอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ สรางเครือ่ งมือ
ในการประเมินการเรียนรู ในศตวรรษที่ 21 ของครูผูสอน ทําใหไดรับองคความรูและสามารถนําไปปฏิบัติใชจริงได
คือ การวัดและประเมินผลพัฒนาการของนักเรียนควรประเมินเปนรายบุคคลอยางตอเนือ่ ง และประเมินระดับปฐมวัย
ควรเป น การประเมิ น ตามสภาพจริ ง ด ว ยวิ ธี ก ารหลากหลายเหมาะกั บ เด็ ก และนอกจากนั้ น ต อ งประเมิ น
อยางเปนระบบ มีการวางแผน เลือกใชเครื่องมือและจดบันทึกไวเปนหลักฐาน 3) การปรับเปลี่ยนแนวคิดใน
การประเมินการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 จากการสนทนากลุม เพื่อถอดความรูรวมกัน ครูผูสอนไดใหความเห็นวา
จากการไดรว มโครงการทําใหเกิดความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับการจัดประสบการณการเรียนรูแ ละการประเมินในมิตทิ ี่
ตางจากเดิมคือ 3.1) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 อยางแทจริง 3.2)
มีความเขาใจ และมั่นใจในการสรางเครื่องมือประเมินการเรียนรูในระดับปฐมวัย 3.3) มีความเขาใจ และตระหนัก
เกี่ยวกับการประเมินตามสภาพจริงมากยิ่งขึ้น 3.4) เกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการจัดประสบการณการเรียนรู
และการประเมินการเรียนรู

คําสําคัญ
ทักษะการประเมินการเรียนรูในศตวรรษที่ 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 เพื่อใหเด็กมีพัฒนาการทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญาที่เหมาะสมกับวัย
ความสามารถและความแตกตางระหวางบุคคล เปนการสรางรากฐานชีวิตใหเด็กพัฒนาไปสูความเปนมนุษย
ทีส่ มบูรณ มีคณ
ุ คาตอตนเองและสังคม ตามปรัชญาการศึกษาปฐมวัยของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546
ดังนัน้ การจัดประสบการณควรจัดในรูปของกิจกรรมบูรณาการผานการเลน โดยทีก่ ารเลนดังกลาวตองไมใชการเลน
โดยไมมีจุดมุงหมาย และไมใชการสอนเนื้อหาของระดับประถมศึกษาใหแกเด็ก การจัดประสบการณที่เหมาะสม
สําหรับเด็กปฐมวัย ครูจะตองเขาใจการเรียนรูข องเด็ก และสรางเสริมประสบการณและธรรมชาติการเรียนรูใ หแกเด็ก
การจัดประสบการณการเรียนรู ควรใหเด็กมีอิสระในการเลือกเรียนตามความสนใจและความสามารถ ไดฝกคิด
วิเคราะห วางแผน ปฏิบัติจริง และสรางความรูดวยตนเอง มีโอกาสไดปฏิสัมพันธและเรียนรูจากบุคคลอื่น ไดทํา
กิจกรรมที่ทาทายและเกิดความสําเร็จ ไดเรียนรูในบรรยากาศที่ผอนคลาย อบอุน และยอมรับ และมีโอกาสนํา
ความรูที่เรียนไปใชอยางมีความหมาย (พรฤดี ครูหงสสา, 2556) การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยมีจุดมุงหมาย
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เพือ่ พัฒนาเด็กใหเต็มศักยภาพ ดวยเหตุนสี้ ถานศึกษาทีส่ อนระดับปฐมวัยจึงไดจดั การศึกษาในรูปแบบตาง ๆ เพือ่ ให
บรรลุวัตถุประสงคตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
เมื่อพิจารณาจุดมุงหมายของการจัดการศึกษาดังกลาวจะเห็นไดวาการจัดการศึกษาตองจัดใหผูเรียนไดมี
โอกาสในการพัฒนาศักยภาพในหลายดาน และสิ่งที่มาพรอมกับการจัดการเรียนรู คือ การประเมินการเรียน
ทัง้ นีเ้ พราะการประเมินในระดับปฐมวัยตองประเมินอยางครอบคลุม รอบดาน เพือ่ วัดและประเมินผลพัฒนาการของ
ผูเรียนอยางถูกตองเหมาะสม และตองทําการประเมินอยางตอเนื่องจากการทํากิจกรรมและกิจวัตรประจําวัน
ซึ่งลักษณะการวัดและประเมินควรมีรูปแบบที่หลากหลายเอื้อตอพัฒนาการทั้ง 4 ดานของเด็ก ไดแก ดานรางกาย
ดานอารมณ ดานสังคม และดานสติปญ
 ญา เพือ่ เปนแนวทางในการสงเสริมใหเด็กไดพฒ
ั นาเต็มศักยภาพอยางเหมาะสม
ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงไดกําหนดไวในหลักสูตรวาครูผูสอนควรมีการดําเนินการประเมินอยางเปนระบบ
มีการวางแผนเลือกใชเครื่องมือและจดบันทึกไวเปนหลักฐาน ประเมินตามสภาพจริงดวยวิธีการหลากหลาย
เหมาะกับเด็ก รวมทัง้ ใชแหลงขอมูลหลาย ๆ ดาน ไมควรใชการทดสอบ การประเมินทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ สําหรับการประเมิน
เด็กปฐมวัย คือ การประเมินตามสภาพจริงที่ครอบคลุม ควรใชการสังเกตและบันทึกขอมูลเก็บไวในรูปแบบตาง ๆ
เชน แบบบันทึกสัน้ แบบสังเกต แบบมาตรวัดประมาณคา ฯลฯ ควรเก็บขอมูลอยางเปนระบบ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546)
ซึ่งการประเมินผลถือเปนกุญแจสําคัญ และจําเปนอยางยิ่งในการจัดประสบการณ การประเมินจะชวยใหพอแม
ผูปกครอง และครูทราบถึงพัฒนาการความกาวหนาของเด็กปฐมวัยเพื่อใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมตาม
สภาพแวดลอมและประสบการณใหสอดคลองกับพัฒนาการตามความสนใจของเด็ก
การประเมินในปจจุบนั จําเปนทีต่ อ งปรับใหสอดคลองกับการจัดการเรียนรูใ นศตวรรษใหมทคี่ รูผสู อนตองมี
การปรับตัวตามสภาพการณที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งทางดานการศึกษา สังคม เศรษฐกิจและการเมือง ซึ่งเรียกวา
การเรียนรูใ นศตวรรษที่ 21 ซึง่ ลักษณะการเรียนรู ครูผสู อนตองมีการปรับตัว ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากการเรียนรูใ นศตวรรษที่ 21
เนนทักษะการเรียนรูด วยตัวเอง โดยมีครูเปนผูก ระตุน สรางแรงบันดาลใจใหผเู รียน รวมถึงการหาเครือ่ งมือมาตรฐาน
ในการประเมินผล เพื่อสามารถประเมินไดอยางถูกตองเหมาะสม และเปนการยกระดับการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21 แตทงั้ นีเ้ นือ่ งจากในปจจุบนั แนวคิดการประเมินการเรียนรูใ นศตวรรษที่ 21 ยังไมเปนทีแ่ พรหลายใน
กลุมครูปฐมวัย ดวยเหตุผลดังกลาวอาจจะยังไมเห็นวาเปนเรื่องสําคัญหรือยังไมถึงเวลาที่จะตองประเมิน เพราะ
เขาใจวาจะตองประเมินกันอยางเปนเรื่องเปนราวในระดับประถมศึกษาเปนตนไปเทานั้น การใหความรูความเขาใจ
แกครูปฐมวัยจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง เพราะหากครูไมมีความรูความเขาใจก็จะไมสามารถประเมินพัฒนาการ
ของเด็กไดอยางถูกตอง อันอาจจะทําใหเด็กไมไดรับการพัฒนาอยางเต็มที่ สงผลใหเปนอุปสรรคตอการเรียนรู
ของเด็กในอนาคต ตามที่สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ไดทําการวิจัยเพื่อติดตามความกาวหนา
การจัดการเรียนรูระดับปฐมวัย ป พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2552 พบวา ดานสติปญญาและอารมณที่มีพัฒนาการอยูใน
ระดับนอยกวาดานอื่น และเปนดานที่มีพัฒนาการตํ่ากวาดานอื่น โดยเฉพาะในดานความสามารถในการวิเคราะห
คิดสังเคราะห คิดอยางมีวจิ ารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง สวนดานครูผสู อนพบปญหาวาตองปรับปรุง
คือ ดานความสามารถในการจัดการเรียนการสอนใหมปี ระสิทธิภาพและเนนผูเ รียนเปนสําคัญ (สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2552)
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จากความสําคัญของการประเมินการเรียนรูใ นศตวรรษที่ 21 และปญหาทีพ่ บในการประเมินการเรียนรู ทําให
คณะผูวิจัยในฐานะที่เปนคณาจารยทางดานการวัดประเมิน และวิจัยทางการศึกษา จึงมีความตระหนักและเห็น
ความสําคัญในการพัฒนาทักษะองคความรูที่เกี่ยวกับการประเมินการเรียนรู จึงดําเนินการทําวิจัยการพัฒนาทักษะ
การประเมินการเรียนรูใ นศตวรรษที่ 21 ของครูผสู อนในระดับปฐมวัยในจังหวัดลําปาง เพือ่ ใหครูผสู อนสามารถประเมิน
การเรียนรูไดอยางครอบคลุม ถูกตอง เหมาะสมเพื่อเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาการเรียนรูของเด็กปฐมวัย
และสามารถขยายองคความรูที่เปนประโยชนตอวิชาชีพทางการศึกษาตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาทักษะการประเมินการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของครูผูสอนในระดับปฐมวัย
2. เพือ่ ศึกษาความคิดเห็นตอการพัฒนาทักษะการประเมินการเรียนรูใ นศตวรรษที่ 21 ของครูผส ู อนในระดับปฐมวัย

นิยามศัพทเฉพาะ
การประเมิน หมายถึง กระบวนการพิจารณาตัดสินคุณภาพ หรือคุณลักษณะของพฤติกรรมของนักเรียน
ปฐมวัย ซึ่งวัดจากการแสดงพฤติกรรมของนักเรียน หรือการกําหนดตัวเลขใหกับคุณลักษณของนักเรียนที่แสดงออก
จากการสังเกต หรือทดสอบแลวกําหนดตัวเลข หรือคะแนนใหกับสิ่งที่วัดตามเกณฑที่กําหนดไว
ทักษะการประเมิน หมายถึง ความสามารถในการประเมินของครูผสู อนตามการเรียนรูใ นศตวรรษที่ 21 มุง เนน
ในมิติดานการพัฒนาเด็กปฐมวัย ประกอบดวย ดานรางกาย ดานอารมณ-จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา
รวมดวยความสามารถดานภาษา ดานตัวเลข ดานการเรียนรูเ หตุผล เพือ่ ใชประกอบการตัดสินใจบงชีร้ ะดับพัฒนาการ
ของนักเรียน และไดแนวทางในการสงเสริมใหเด็กไดพัฒนาเต็มศักยภาพอยางเหมาะสม
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 หมายถึง สมรรถนะการเรียนรูดวยการปฏิบัติจริง ประกอบดวย 2 ทักษะใหญ
คือ 1) ทักษะการเรียนรู ซึ่งไดแก ความสามารถดานการอาน ทักษะดานการเขียน ทักษะดานคํานวณ และ 2) ทักษะ
ดานบูรณาการและนวัตกรรม ซึง่ ไดแก การคิดวิเคราะห การสือ่ สาร การรวมมือ และความคิดสรางสรรค รวมถึงทักษะ
ชีวิตและอาชีพ และทักษะดานสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี ตามระดับความสามารถของเด็กปฐมวัย
ความคิดเห็น หมายถึง การสะทอนความรูส กึ นึกคิดของครูผสู อนทีม่ ตี อ การเขารวมพัฒนาทักษะการประเมิน
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ทั้งในดานความเห็นเกี่ยวกับการอบรมเชิงปฏิบัติการและความเห็นดานการปรับเปลี่ยน
แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินการเรียนรูที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติการพัฒนาทักษะการประเมิน โดยประเมินได
จากแบบสอบถามและการสนทนากลุมของครูผูสอน
ครูผูสอนในระดับปฐมวัย หมายถึง ครูผูรับผิดชอบในการจัดประสบการณการเรียนรูในระดับปฐมวัย
ของโรงเรียนอนุบาลลําปาง (เขลางครัตนอนุสรณ) อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ที่มีความเต็มใจและมุงมั่น
เขารวมพัฒนาทักษะการประเมินการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
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วิธีการวิจัย
กลุมตัวอยาง
กลุม ตัวอยางทีใ่ ชในการวิจยั ครัง้ นี้ เปนครูผสู อนในระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลลําปาง (เขลางครตั นอนุสรณ)
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ปการศึกษา 2556 จํานวน 20 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง จากโรงเรียน
ที่มีความเต็มใจเขารวมโครงการวิจัย
โดยมีเกณฑพิจารณาดังนี้ 1) สถานศึกษามีความตระหนัก (Awareness) ในการพัฒนาทักษะการประเมิน
การเรียนรูใ นศตวรรษที่ 21 ของครูผสู อน 2) สถานศึกษามีความพยายาม (Attempt) ในการพัฒนาทักษะการประเมิน
ของครูผูสอนโดยมีงานหรือโครงการที่ไดดําเนินงานอยูในระดับหนึ่ง 3) ครูผูสอนในระดับปฐมวัยมีความสนใจและ
เต็มใจเขารวมโครงการในการพัฒนาทักษะการประเมินการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนมีความมุงมั่นและ
พันธสัญญารวมกันในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย
1. เครือ่ งมือทีใ่ ชในการดําเนินการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร ไดแก หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “การพัฒนา
ทักษะการประเมินการเรียนรูใ นศตวรรษที่ 21 ของครูผสู อนในระดับปฐมวัย” คณะผูว จิ ยั ไดดาํ เนินการจัดทําหลักสูตร
ดังนี้
1.1 กําหนดวัตถุประสงคของหลักสูตรการอบรมฯ ในภาพรวมหลักสูตรการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค
2 ประการ คือ (1) เพือ่ ใหความรูท างวิชาชีพเกีย่ วกับการพัฒนาเครือ่ งมือวัดและประเมินผลการเรียนรูใ นศตวรรษที่ 21
แกครูผสู อนในระดับปฐมวัย และ (2) เพือ่ พัฒนาครูผสู อนในระดับปฐมวัยใหสามารถสรางเครือ่ งมือวัดและประเมินผล
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ได
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1.2 คณะผูวิจัยไดดําเนินการจัดทําหลักสูตรการอบรมฯ ที่มีจุดเดน คือ เนนการวัดและการประเมิน
การสรางเครือ่ งมือทีเ่ หมาะสมกับนักเรียนระดับปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 และสอดคลองกับการประเมินตามหลักสูตร
และมาตรฐานการศึกษา ดานผูเรียนตามแนวของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
1.3 ดําเนินการสรางหลักสูตรการอบรมฯ เสร็จแลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน พิจารณา
ความเหมาะสมของหลักสูตรการอบรมฯ
1.4 คณะผูว จิ ยั ไดปรับปรุงหลักสูตรการอบรมฯ ตามทีผ่ เู ชีย่ วชาญไดใหขอ เสนอแนะ เพือ่ ใหไดหลักสูตร
ที่มีความเหมาะสมเตรียมนําไปใชในการอบรมครูผูสอนตอไป
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย
2.1 แบบทดสอบกอนและหลังการอบรม เปนแบบปรนัย (ถูก-ผิด) จํานวน 10 ขอ โดย คณะผูวิจัยได
หาคุณภาพความเทีย่ งตรงเชิงเนือ้ หา โดยคํานวณหาคา IOC ไดคา อยูร ะหวาง 0.60-1.00 ซึง่ ถือวาขอสอบมีคณ
ุ ภาพดี
ผานเกณฑทุกขอ สวนคาความเชื่อมั่นมีคาเทากับ 0.87 ซึ่งถือวามีความเชื่อมั่นในระดับสูง
2.2 แบบประเมินทักษะการสรางแบบประเมินการเรียนรูใ นศตวรรษที่ 21 ของครูผสู อนโดยคณะผูว จิ ยั
ไดหาคุณภาพความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยคํานวณหาคา IOC ไดคาอยูระหวาง 0.80-1.00 ซึ่งถือวาแบบประเมิน
มีคุณภาพผานเกณฑทุกขอ
2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผูสอนที่เขารวมโครงการ โดยคณะผูวิจัยไดหาคุณภาพ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยคํานวณหาคา IOC ไดคาอยูระหวาง 0.80-1.00 ซึ่งถือวาแบบสอบถามมีคุณภาพดี
ผานเกณฑทุกขอ
2.4 แบบบันทึกสนทนากลุมของครูผูสอนที่เขารวมโครงการ คณะผูวิจัยไดนําแบบบันทึกสนทนาให
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของภาษา และนํามาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ เพื่อใหสื่อ
ความหมายยิ่งขึ้น
การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับขั้นตอนการวิจัย ดังนี้
1. พัฒนานวัตกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะการประเมินการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของครูผูสอน
ในระดับปฐมวัย โดยมีขั้นตอนและวิธีการ ดังนี้
1.1 จัดประชุมเพือ่ ทําความเขาใจ ชีแ้ จงวัตถุประสงค เปาหมาย ขัน้ ตอน วิธกี ารในการทักษะการประเมิน
การเรียนรูใ นศตวรรษที่ 21 ของครูผสู อนในระดับปฐมวัย ใหกบั ผูบ ริหารโรงเรียน และครูผสู อน ในวันที่ 9 ธันวาคม 2556
ณ โรงเรียนอนุบาลลําปาง (เขลางครัตนอนุสรณ)
1.2 คณะผูวิจัยดําเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะการประเมินการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21 ของครูผูสอนในระดับปฐมวัย” โดยครอบคลุมทั้งการจัดการการจัดประสบการณการเรียนรู
การประเมิน การสรางเครื่องมือที่เหมาะสมกับการประเมินนักเรียนในระดับปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 และสอดคลอง
กับการประเมินตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาดานผูเ รียนตามแนวของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา พรอมใหครูผูสอนที่เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการรวมกันระดมความคิด เพื่อคัดเลือกคุณลักษณ
ทีพ่ งึ ประสงคทจี่ ะพัฒนา เพือ่ สรางแบบประเมินใหตรงกับคุณลักษณทคี่ รูตอ งการพัฒนาผูเ รียน โดยครอบคลุมทักษะ
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ความสามารถดานภาษา ตัวเลข และเหตุผลตามระดับปฐมวัยดวย ในการอบรมครั้งนี้ไดใหครูผูสอนไดฝกสราง
แบบประเมินการเรียนรูใ นรูปแบบตาง ๆ โดยไดจดั การอบรมขึน้ ในระหวางวันที่ 6-7 มกราคม 2557 ณ โรงเรียนอนุบาล
ลําปาง (เขลางครัตนอนุสรณ)
2. ติดตามผลและใหขอ คิดเห็นแกครูทดี่ าํ เนินการพัฒนาทักษะการประเมินการเรียนรูใ นศตวรรษที่ 21 ของ
ครูผูสอนในระดับปฐมวัย โดยไดดําเนินการดังนี้
2.1 ครูผสู อนนําความรูท ไี่ ดรบั จากการอบรมเชิงปฏิบตั ไิ ปพัฒนาการประเมินการเรียนรูใ นศตวรรษที่ 21
ของนักเรียนระดับปฐมวัยตอไป (โดยครูดาํ เนินการพัฒนาการจัดประสบการณการเรียนรูพ รอมทัง้ การใชแบบประเมิน
ตลอดปการศึกษา 2556)
2.2 คณะผูวิจัยติดตามผลการจัดประสบการณการเรียนรู และการประเมินการเรียนรูของครู โดยให
คําแนะนําอยางตอเนือ่ ง และจัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารใหกบั ครูผสู อนเพือ่ ทบทวน เสนอแนะการนําแบบประเมินไปใช
กับนักเรียน ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ณ โรงเรียนอนุบาลลําปาง (เขลางครัตนอนุสรณ)
2.3 คณะผูวิจัยลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม ใหขอเสนอแนะปรับปรุงแบบประเมินและเครื่องมือตาง ๆ
ใหเหมาะสมยิ่งขึ้นใหกับครูผูสอน ในระหวางเดือนกุมภาพันธ ถึง เดือนสิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนอนุบาลลําปาง
(เขลางครัตนอนุสรณ)
3. ประเมินผลความสําเร็จของโครงการ สรุปผลการดําเนินงาน และสรุปบทเรียนรวมกันระหวางคณะผูวิจัย
และครูผูสอน โดยดําเนินการตลอดเดือนกันยายน 2557
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
การวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหดังนี้
1. ขอมูลจากการทดสอบความรูท เี่ กีย่ วกับการประเมินในศตวรรษที่ 21 กอนและหลังอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารฯ
ใชการหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยไดกําหนดเกณฑไววาหลังอบรมคะแนนตองผานรอยละ 80 ของ
คะแนนเต็ม
2. ขอมูลจากการประเมินทักษะการสรางแบบประเมินการเรียนรูของครูผูสอน ใชการการแจกแจงความถี่
และรอยละ โดยไดกําหนดเกณฑไว ดังนี้
คะแนนตํ่ากวารอยละ 50 หมายถึง มีทักษะในการสรางแบบประเมินระดับตํ่ามาก
คะแนนรอยละ 50 – 59 หมายถึง มีทักษะในการสรางแบบประเมินระดับตํ่า
คะแนนรอยละ 60 – 69 หมายถึง มีทักษะในการสรางแบบประเมินระดับปานกลาง
คะแนนรอยละ 70 – 79 หมายถึง มีทักษะในการสรางแบบประเมินระดับสูง
คะแนนรอยละ 80 ขึ้นไป หมายถึง มีทักษะในการสรางแบบประเมินระดับสูงมาก
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3. ขอมูลจากแบบสอบถามของครูที่เขารวมโครงการเพื่อประเมินความพึงพอใจใชการหาคาเฉลี่ย 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. ผลการพัฒนาทักษะการประเมินการเรียนรูใ นศตวรรษที่ 21 ของครูผสู อนในระดับปฐมวัย สรุปผลใน 2 มิติ
1.1 ผลการพัฒนาความรู ความเขาใจเกีย่ วกับการประเมินในศตวรรษที่ 21 ของครูผสู อนระดับปฐมวัย
พบวา ผลการทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของครูผูสอนระดับปฐมวัย
กอนการอบรมมีคาเฉลี่ยเทากับ 6.85 คะแนน (คิดเปนรอยละ 68.50) และหลังจากการอบรมแลวมีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 9.20 คะแนน (คิดเปนรอยละ 92.00) ซึง่ พบวาครูผสู อนสวนใหญ มีพฒ
ั นาการของคะแนนเพิม่ ขึน้ หลังจากอบรม
สรุปไดวาหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผูสอนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
เพิ่มขึ้น
1.2 ผลการพัฒนาทักษะการประเมินการเรียนรูใ นศตวรรษที่ 21 ของครูผสู อนในระดับปฐมวัย หลังจาก
การอบรมครั้งที่ 1 เมื่อใหครูผูสอนสรางแบบประเมินการเรียนรู ครูมีทักษะในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 35.00
และมีระดับตํา่ -ตํา่ มาก อยูร ะหวางรอยละ 25.00- 20.00 โดยมีทกั ษะสูงมากเพียงรอยละ 5.00 เทานัน้ เมือ่ มีการนิเทศ
ใหคาํ แนะนํา และมีการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารครัง้ ที่ 2 เพือ่ เติมเต็มอยางตอเนือ่ ง ครูมกี ารพัฒนาทักษะเพิม่ ขึน้ เมือ่ สิน้ สุด
โครงการไมปรากฏครูผูสอนที่มีทักษะในระดับตํ่ามาก ตํ่า และปานกลางเลย ครูผูสอนสวนใหญมีทักษะในระดับสูง
มากถึงรอยละ 90.00
2. ความคิดเห็นตอการพัฒนาทักษะการประเมินการเรียนรูใ นศตวรรษที่ 21 ของครูผสู อนในระดับปฐมวัย
สรุปผลใน 2 ประเด็น คือ
2.1 ความคิดเห็นตอการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ สรางเครือ่ งมือในการประเมินการเรียนรู ในศตวรรษที่ 21
อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย= 4.15) เมื่อพิจารณาในรายประเด็นพบวา ครูผูสอนที่เขารวมอบรมมีความเห็นดวย
มากทีส่ ดุ ในประเด็นเรือ่ งความรู ความเขาใจเกีย่ วกับการประเมินการเรียนรูใ นศตวรรษที่ 21 ของผูเ รียนระดับปฐมวัย
รองลงมามีความเห็นดวยมากในเรื่องความรู ความเขาใจในการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง
ความรูที่ไดรับตรงกับความตองการหรือความคาดหวัง และเห็นดวยมากเกี่ยวกับความรูความสามารถของวิทยากร
2.2 ความคิดเห็นของครูผูสอนตอการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการประเมินการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
จากการสนทนากลุมกับครูผูสอนที่เขารวมโครงการไดใหขอสะทอนคิดในประเด็นตางๆ คือ
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1) ความคิดเกี่ยวกับการจัดประสบการณการเรียนรูและการประเมินกอนเขารวมโครงการ จาก
การสนทนากลุม กับครูผสู อนในระดับปฐมวัยทีเ่ ขารวมโครงการ พบวาโดยทัว่ ไปกอนเขารวมโครงการของครูผสู อนนัน้
สวนใหญมคี วามรู ความเขาใจเกีย่ วกับการจัดประสบการณการเรียนรูแ ละการประเมินในระดับหนึง่ แตสว นใหญพบวา
มีปญหาในการดําเนินการสรางแบบประเมินการเรียนรูวาทําอยางไรจึงจะไดแบบประเมินที่สามารถประเมินได
อยางครอบคลุมและตรงตามจุดประสงคที่ตองการวัด
2) องคความรูที่ไดรับจากการเขารวมโครงการ/ความรูที่สามารถนําไปปฏิบัติจริง จากการสนทนา
กลุมกับครูผูสอน พบวาการเขารวมโครงการครั้งนี้ทําใหไดเรียนรูและฝกปฏิบัติจริงจากการเขาอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อสรางเครื่องมือในการประเมินการเรียนรู ในศตวรรษที่ 21 จากคณะวิทยากรที่มีความรู ความสามารถ และ
สามารถถายทอดไดดี ทําใหครูผสู อนไดองคความรูท ส่ี ามารถนําไปปฏิบตั ใิ ชจริงได คือ การวัดและประเมินผลพัฒนา
การของนักเรียนควรประเมินเปนรายบุคคลอยางตอเนื่อง และประเมินระดับปฐมวัยควรเปนการประเมินตาม
สภาพจริงดวยวิธีการหลากหลายเหมาะกับเด็ก และนอกจากนั้นตองประเมินอยางเปนระบบ มีการวางแผน
เลือกใชเครือ่ งมือและจดบันทึกไวเปนหลักฐาน
3) การปรับเปลี่ยนแนวคิดในการประเมินการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 จากการสนทนากลุม เพื่อถอด
ความรูรวมกัน ครูผูสอนไดสะทอนคิดวาจากการไดรวมโครงการทําใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัด
ประสบการณการเรียนรูและการประเมินในมิติที่ตางจากเดิม คือ 3.1) มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการประเมิน
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 อยางแทจริง 3.2) มีความเขาใจ และมั่นใจในการสรางเครื่องมือประเมินการเรียนรู
ในระดับปฐมวัยไดอยางแทจริง 3.3) มีความเขาใจ และตระหนักเกีย่ วกับการประเมินตามสภาพจริงมากยิง่ ขึน้ 3.4)
เกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการจัดประสบการณการเรียนรูและการประเมินการเรียนรู

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการประเมินการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของครูผูสอนในระดับปฐมวัย
ในจังหวัดลําปางในครั้งนี้ มีประเด็นที่นาสนใจที่นํามาอภิปราย ดังนี้
1. ผลการพัฒนาทักษะการประเมินการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของครูผูสอนในระดับปฐมวัย พบวาผล
การทดสอบความรู ความเขาใจเกีย่ วกับการประเมินการเรียนรูใ นศตวรรษที่ 21 ของครูผสู อนระดับปฐมวัยหลังการอบรม
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องจากหลักสูตรที่ใชอบรม
มีความครอบคลุมและสรางขึ้นโดยผานการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญจึงทําใหหลักสูตรมีเนื้อหาที่เติมเต็มความรู
ความเขาใจของครูเกี่ยวกับการวัด ประเมินการเรียนรูของครูปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเปนไปในแนวทางเดียวกัน
กับหลักการ แนวคิดการประเมินของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ (2540) ที่กลาววาเด็กปฐมวัยนั้น
ตองเรียนรูจ ากประสบการณจริง มุง เนนใหเด็กไดลงมือปฏิบตั กิ จิ กรรมดวยตนเอง เพือ่ ใหสอดคลองกับความตองการ
และความสนใจของผูเ รียน ดังนัน้ การวัดประเมินควรสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการสอนตามวัยผูเ รียน ครูผสู อน
ตองวัดกระบวนการคิด ใหคิดเปน เรียนรูอยางตอเนื่อง มีการวัดพัฒนาการจากการเรียนรูของโดยการเลนจาก
การใชประสาทสัมผัสทั้งหา โดยสอดคลองกับงานวิจัยของรุงนภา ตั้งจิตรเจริญกุล, ภาสิรี สังขแกว, มัลลิกา ภูพัฒน
และ จันทรเพ็ญ ตั้งจิตรเจริญกุล (2554) ที่ดําเนินการวิจัยการพัฒนาเครื่องมือประเมินพัฒนาการ โรงเรียนสาธิต
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ละอออุทิศ พบวา วิธีการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยควรใชวิธีการที่หลากหลาย ทั้งจากการวัดและประเมิน
และจากการสังเกต โดยประเมินพัฒนาการควรประเมินตามตัวบงชีห้ ลักสามดาน คือ 1) ดานรางกาย ดานสติปญ
 ญา
และดานอารมณ จิตใจและสังคม นอกจากนั้น สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2547) ไดกลาวถึงแนวทางการวัดและ
ประเมินเด็กปฐมวัยวา ครูผสู อนตองมุง เนนพัฒนาเด็กโดยรวมทุกดานทัง้ ดานรางกาย ดานสติปญ
 ญา และดานอารมณ
จิตใจและสังคม จัดการเรียนการสอนทีเ่ นนผูเ รียนเปนสําคัญ ซึง่ การวัดและประเมินผลตองเปนกระบวนการทีค่ วบคู
กับการจัดการเรียนรูท ขี่ าดมิได โดยการประเมินเด็กปฐมวัยนัน้ ครูผสู อนตองเนนประเมินการเรียนรูใ นทุกดานรวมกัน
ซึ่งการพัฒนาหลักสูตรการอบรมนี้ไดจัดทําขึ้นตามกรอบของการประเมินการเรียนรูในระดับปฐมวัย โดยมุงเนน
ใหผูเขาอบรมสามารถวิเคราะหตัวชี้วัดความสามารถของผูเรียนในระดับปฐมวัยไดทั้งดานรางกาย ดานสติปญญา
และดานอารมณ จิตใจและสังคม สามารถนําไปสรางเปนเครื่องมือที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับการใชวัด
ความสามารถดานตาง ๆ ของผูเรียนได รวมทั้งมีมโนทัศน ที่ถูกตองในการวัดและประเมินผลการเรียนรูแนวใหม
ในยุคศตวรรษที่ 21 สําหรับครูผูสอนในระดับปฐมวัย ซึ่งสงผลใหครูที่เขารวมการอบรมมีความรู และมีความพรอม
ที่จะพัฒนาเครื่องมือการประเมินการเรียนรูในระดับปฐมวัยได
สวนทักษะการประเมินการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของครูผูสอนระดับปฐมวัย พบวา ทักษะการประเมิน
การเรียนรูใ นศตวรรษที่ 21 ของครูผสู อนในระดับปฐมวัย หลังจากการอบรมครัง้ แรกครูมที กั ษะตัง้ แตระดับตํา่ มากถึง
ระดับสูง โดยทักษะระดับสูงมีจาํ นวนนอยมากเพียง รอยละ 5.00 เทานัน้ เมือ่ มีการนิเทศ ใหคาํ แนะนํา และมีการอบรม
เชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 เพื่อเติมเต็มจากคณะผูวิจัยอยางตอเนื่อง พบวา ครูมีการพัฒนาทักษะเพิ่มขึ้น เมื่อสิ้นสุด
โครงการครูผูสอนสวนใหญมีทักษะในระดับสูงถึงสูงมาก โดยมีทักษะในระดับสูงมาก ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัย
ของ สิริรัตน พวงยอด (2554) ที่ไดทําการพัฒนาชุดฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูในการสรางขอสอบวัดทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร พบวาชุดฝกอบรมทีส่ รางขึน้ มีคณ
ุ ภาพความเหมาะสม และเมือ่ นําไปพัฒนาครู พบวา
ครูผูเขารับการฝกอบรมสวนใหญมีศักยภาพในการสรางขอสอบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรเพิ่มขึ้น
นอกจากนั้นจากการดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนั้นมุงเนนใหครูเกิดความรูความเขาใจ และมีทักษะใน
การสรางแบบประเมินอยางแทจริง โดยมีรปู แบบการดําเนินการ การพัฒนาทักษะการประเมินการเรียนรูใ นศตวรรษที่
21 ของครูผูสอนในระดับปฐมวัยในจังหวัดลําปางอยางครบวงจร เนนการพัฒนาศักยภาพดานการประเมินของ
ครูผูสอนอยางแทจริงมีการติดตามหลังการอบรม โดยทั่วไปการอบรมเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการอบรมก็จะใหผูเขารับ
การอบรมนําความรูไปตอยอดเอง แตการดําเนินการพัฒนาครั้งนี้ คณะวิจัยไดมีการติดตามผลและใหขอคิดเห็น
แกครูที่ดําเนินการพัฒนาทักษะการประเมินการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของครูผูสอนในระดับปฐมวัย หลังจากที่นํา
ความรูที่ไดรับจากการอบรมเชิงปฏิบัติไปพัฒนาการประเมินการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับปฐมวัย
โดยครูดําเนินการพัฒนาการจัดประสบการณการเรียนรูพรอมทั้งการใชแบบประเมินตลอดปการศึกษา 2556
ซึ่งคณะผูวิจัยลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม ใหขอเสนอแนะ ปรับปรุงแบบประเมินและเครื่องมือตาง ๆ ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
จึงทําใหครูผูสอนสามารถสอบถามในประเด็นตางๆ ที่ยังไมเขาใจ จึงสงผลใหทักษะในการสรางแบบประเมิน
ของครูสูงขึ้น และเปนแบบประเมินที่เหมาะสมกับการประเมินในระดับปฐมวัยอยางแทจริง
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2. ความคิดเห็นตอการพัฒนาทักษะการประเมินการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของครูผูสอนในระดับปฐมวัย
ผลการวิจัย พบวาครูที่เขารับการอบรมสวนใหญมีความเห็นดวยตอการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางเครื่องมือ
ในการประเมินการเรียนรู ในศตวรรษที่ 21 ในระดับมาก และครูที่เขารวมโครงการไดมีการปรับเปลี่ยนแนวคิด
ในการประเมินการเรียนรูใ นศตวรรษที่ 21 จากการสนทนากลุม กับครูผสู อนทีเ่ ขารวมโครงการไดใหขอ สะทอนคิดเกีย่ วกับ
องคความรูที่ไดรับจากการเขารวมโครงการ/ความรูที่สามารถนําไปปฏิบัติจริง พบวาการเขารวมโครงการครั้งนี้
ทําใหไดเรียนรูและฝกปฏิบัติจริงจากการเขาอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางเครื่องมือในการประเมินการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21 ของครูผสู อน ทําใหไดองคความรูท ไี่ ดรบั และสามารถนําไปปฏิบตั ใิ ชจริงได คือ การวัดและประเมิน
ผลพัฒนาการของนักเรียนควรประเมินเปนรายบุคคลอยางตอเนื่อง และประเมินระดับปฐมวัยควรเปนการประเมิน
ตามสภาพจริงดวยวิธีการหลากหลายเหมาะกับเด็ก และนอกจากนั้น ตองประเมินอยางเปนระบบ มีการวางแผน
เลือกใชเครื่องมือและจดบันทึกไวเปนหลักฐาน ทั้งนี้เนื่องจากการจัดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อสรางเครื่องมือ
ประเมินการเรียนรูในระดับปฐมวัยครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด การจัดการศึกษาปฐมวัย แนวการประเมิน
การจัดการเรียนรูของปฐมวัย ซึ่งทําใหหลักสูตรอบรมสอดคลองกับ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2548) ที่มุงเนนการจัดประสบการณการเรียนรูที่ครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณ
และเชิ ง คุ ณ ภาพ พั ฒ นาการทางด า นร า งกาย อารมณ จิ ต ใจ และสติ ป  ญ ญาจะมี ค วามสั ม พั น ธ แ ละพั ฒ นา
อยางตอเนือ่ งเปนลําดับ และเปนไปตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ทีก่ ลาววาการจัดประสบการณ
สําหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3 - 5 ป จะไมจดั เปนรายวิชาแตจดั ในรูปของกิจกรรมบูรณาการผานการเลน เพือ่ ใหเด็กเรียนรู
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 และเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมปกติ
ที่จัดใหเด็กในแตละวัน ทั้งนี้ใหมุงนําขอมูลการประเมินมาพิจารณา ปรับปรุง วางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม
ใหเด็กแตละคนไดรับการพัฒนาตามจุดหมายของหลักสูตร การประเมินพัฒนาการควรยึดหลัก ดังนี้ 1) ประเมิน
พัฒนาการของเด็กครบทุกดานและนําผลมาพัฒนาเด็ก 2) ประเมินเปนรายบุคคลอยางสมํา่ เสมอตอเนือ่ งตลอดป 3)
สภาพการประเมินควรมีลกั ษณะเชนเดียวกับการปฏิบตั กิ จิ กรรมประจําวัน 4) ประเมินอยางเปนระบบ มีการวางแผน
เลือกใชเครื่องมือและจดบันทึกไวเปนหลักฐาน 5) ประเมินตามสภาพจริงดวยวิธีการหลากหลายเหมาะกับเด็ก
รวมทั้งใชแหลงขอมูลหลายๆ ดาน ไมควรใชการทดสอบแตควรใชเครื่องมือที่เหมาะกับการประเมินพัฒนาการ
ตามสภาพจริงของเด็ก เชน การสังเกตการบันทึกพฤติกรรมการสัมภาษณ
จากการดําเนินการวิจยั ครัง้ นีจ้ งึ สงผลใหครูผสู อนมีความพึงพอใจตอการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ สรางเครือ่ งมือ
ในการประเมินการเรียนรู ในศตวรรษที่ 21 ในระดับมาก และครูที่เขารวมโครงการไดมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดใน
การประเมินการเรียนรูอยางแทจริง
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3. การปรับเปลี่ยนแนวคิดในการประเมินการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ครูผูสอนไดสะทอนคิดวาจาก
การรวมโครงการทําใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณการเรียนรูและการประเมินในมิติที่
ตางจากเดิมทัง้ ในดานความรู ความเขาใจเกีย่ วกับการประเมินการเรียนรูใ นศตวรรษที่ 21 อยางแทจริงจากคณะผูว จิ ยั
ที่เปนผูที่มีประสบการณในการวัดและประเมินผล จึงทําใหครูมีความเขาใจ และมั่นใจในการสรางเครื่องมือประเมิน
การเรียนรูใ นระดับปฐมวัย และตระหนักเกีย่ วกับการประเมินตามสภาพจริงมากยิง่ ขึน้ ซึง่ ทําใหเกิดการเปลีย่ นแปลง
เกี่ยวกับการจัดประสบการณการเรียนรูและการประเมินการเรียนรู ทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนาทักษะการประเมิน
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของครูปฐมวัยที่ไดการดําเนินวิจัยครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดพัฒนาทักษะอยางครบวงจร คือ
มีการใหคําปรึกษาแนะนําหลังจากการอบรม นอกจากนั้นยังมีการเติมเต็มองคความรูของครูผูสอนอยางตอเนื่อง
ทําใหครูเกิดการปรับเปลีย่ นแนวคิดในการประเมินการเรียนรูใ นศตวรรษที่ 21 ซึง่ สอดคลองกับแนวคิดของสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจยั (2555) ทีไ่ ดรว มมือกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) ไดทาํ การวิจยั
ศึกษาระบบการชี้แนะภายใตโครงการวิจัยและพัฒนาเครือขายเชิงพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการพัฒนาการเรียนรูของเด็ก
และเยาวชนมีขอ คนพบทีส่ าํ คัญคือ การหนุนเสริมคุณภาพครูเพือ่ ยกระดับคุณภาพการเรียนรูข องนักเรียนดวยระบบ
ชี้แนะ (Coaching) ครู แทนการอบรมอยางเดียว สงผลตอการเปลี่ยนแปลงที่ตัวครูทั้งในดานเจตคติและคานิยมตอ
วิชาชีพครู พฤติกรรมในกระบวนการเรียนการสอนและศักยภาพในการสรางนวัตกรรมเกิด การเปลีย่ นแปลง (Change
Agent) ที่นําไปสูคุณภาพการเรียนรูของนักเรียนเพื่อใหไดทั้งความรูพื้นฐานและทักษะที่จําเปนเพื่อการดํารงชีวิต
ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งระบบการสนับสนุนที่อื้อตอการเรียนรูจะสงผลใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนของครู
โดยการมีพเี่ ลีย้ งคอยใหคาํ ปรึกษา แนะนํา และแลกเปลีย่ นเรียนรูร ว มกันอยางกัลยาณมิตรในพืน้ ทีโ่ รงเรียนอยางใกลชดิ
ครูที่ไดรับการแนะนําแลวนํากระบวนการไปใช ทําหนาที่ใหคําแนะนํา หนุนนําการเรียนรู จะสงผลใหครูและนักเรียน
ไดเรียนรูอ ยางแทจริง และสุดทายในกระบวนการ คือ การประเมินผลการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ทีต่ วั นักเรียนและครู
นอกจากนี้ การพัฒนาทักษะการประเมินการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของครูผูสอนในระดับปฐมวัย
ในจังหวัดลําปางครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดใหความรูความเขาใจและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับครูผูสอนในระดับปฐมวัย
อยางสมํ่าเสมอ โดยเนนการประเมินตามศตวรรษที่ 21 ซึ่งไดปรับใหสอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ (2546)
ที่กลาววา เครื่องมือที่ใชในการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยแตละครั้ง ควรใชวิธีการประเมินอยางหลากหลาย
เพื่อใหไดขอมูลที่สมบูรณที่สุด วิธีการที่เหมาะสมและนิยมใชในการประเมินเด็กปฐมวัย มีดวยกันหลายวิธี อาทิ
การสังเกต และการบันทึก โดยการบันทึกพฤติกรรมใชบันทึกเหตุการณเฉพาะอยางโดยบรรยายพฤติกรรมเด็ก
การบันทึกรายวัน เปนการบันทึกเหตุการณหรือประสบการณที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน รวมถึงการสนทนา สามารถใช
การสนทนาไดทั้งเปนกลุมหรือรายบุคคล เพื่อประเมินความสามารถในการแสดงความคิดเห็นและพัฒนาการ
ดานการใชภาษาของเด็กและบันทึกผลการสนทนาลงในแบบบันทึกพฤติกรรมหรือบันทึกรายวัน นอกจากนั้นใช
การสัมภาษณดวยวิธีพูดคุยกับเด็กเปนรายบุคคลและควรจัดในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม จะทําใหผูสอนสามารถ
ประเมินความสามารถทางสติปญ
 ญาของเด็กและคนพบศักยภาพในตัวเด็กได ซึง่ จากการพัฒนาทักษะการประเมิน
การเรียนรูจึงทําใหครูเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในการจัดประสบการณการเรียนรูและการประเมิน ซึ่งสงผลที่ดีตอ
ผูเรียน ทําใหนักเรียนแตละคนเรียนรูไดเต็มศักยภาพ มีทักษะหลากหลาย มีโอกาสพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ
เพื่อเติบโตเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคาตอไป
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สรุป
จากผลการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ พบวา ครูผูสอนในระดับปฐมวัยไดรับความรูความเขาใจ และสามารถ
พัฒนาทักษะการประเมินการเรียนรูใ นศตวรรษที่ 21 ไดเปนอยางดี ดวยกระบวนการพัฒนาทีเ่ ปนระบบตามหลักการ
โดยเริม่ ตนการพัฒนาตามความตองการของครูผสู อนทีม่ คี วามประสงคเขารับการพัฒนาทักษะการประเมินการเรียนรู
ตอดวยการเติมเต็มองคความรูเกี่ยวกับหลักการวัดประเมินผล การพัฒนาเครื่องมือประเมินการเรียนรูในศตวรรษ
ที่ 21 แกครูผูสอน รวมถึงพัฒนาใหครูผูสอนที่เขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการไดฝกทักษะการสรางเครื่องมือ
ประเมินการเรียนรูใ นระดับปฐมวัย รวมทัง้ คณะผูว จิ ยั ไดมกี ารลงพืน้ ทีต่ ดิ ตามใหขอ เสนอแนะเพือ่ ใหครูผสู อนไดพฒ
ั นา
ทักษะการประเมินการเรียนรูอยางตอเนื่อง ทําใหครูผูสอนไดพัฒนาทั้งความรูและทักษะ รวมถึงครูผูสอนที่เขารวม
โครงการครั้งนี้ไดมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ในระดับปฐมวัยโดย
การประเมินการเรียนรูค วรใหครอบคลุมและตรงตามจุดประสงคทตี่ อ งการวัด รวมถึงการประเมินควรเนนการประเมิน
ตามสภาพจริง โดยใชวิธีการหลากหลาย และเหมาะสมกับเด็ก รวมถึงครูผูสอนไดปรับวิธีการประเมินการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21 ตั้งแตการเตรียมการจัดประสบการณการเรียนรูรวมทั้งการประเมินใหสอดคลองกันและคํานึงถึง
ผูเรียนเปนสําคัญเพื่อมุงพัฒนาการเรียนรูของเด็กปฐมวัย ซึ่งผลจากการวิจัยครั้งนี้ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทั้งในดานความรู ทักษะ รวมถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินในศตวรรษที่ 21 ซึ่งครูผูสอนที่เขารวมโครงการ
ยังสามารถเผยแพรขยายองคความรูที่ไดรับไปยังเพื่อนรวมวิชาชีพทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อกอใหเกิด
องคความรูที่ยั่งยืนและพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาตอไป

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. การนิเทศติดตามทําใหครูระดับปฐมวัยไดนําความรูที่ไดรับจากการอบรมไปใชในการสรางเครื่องมือ
การวัดและประเมินผลไดเปนอยางดี ดังนั้นในการอบรมตาง ๆ ควรมีการนิเทศและติดตามผลเพื่อใหผูเขารับ
การอบรมเกิดประโยชนสูงสุดสามารถนําความรูไปปฏิบัติไดจริง
2. การนําหลักสูตรไปอบรมใหแกครูผูสอน วิทยากรตองคอยติดตามและใหขอเสนอแนะอยางตอเนื่อง
ทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการ
3. หลักสูตรในการอบรมครูระดับปฐมวัย ตองคัดเลือกครูทมี่ คี วามสมัครใจ และตองการทีจ่ ะอบรมและอยู
รวมพัฒนาตลอดโครงการ ไมควรนําไปใชกับการอบรมโดยทั่วไป
ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาเกีย่ วกับการพัฒนาเครือ่ งมือเพือ่ ประเมินการเรียนรูข องนักเรียนระดับปฐมวัยในลักษณะ
เครือขายการเรียนรูของครูผูสอน
2. ควรมีการศึกษาพัฒนาทักษะการประเมินการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของผูเรียนในระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางตอเนื่อง
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