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บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุงหมาย เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง 2)
ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงสาหรับสถานศึกษา และ 3 ) พัฒนา
แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงสาหรับสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้บริหาร และครูในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 จานวน 264 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ แบบสัมภาษณ์และแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยปรากฏผล ดังนี้ 1) องค์ประกอบและตัวชี้วัดการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง มี 7 องค์ประกอบ
และตัวชี้วัดจานวน 35 ตัวชี้วัด 2) การศึกษาสภาพปจจุบันด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับปานกลาง ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการกาหนดจุดประสงค์การวัดและประเมินผล 3) การศึกษาสภาพที่พึงประสงค์ด้าน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงของครูในสถานศึกษา โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการ
กาหนดจุดประสงค์การวัดและประเมินผล และการประเมินแนวทางพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง พบว า
โดยรวมมีความเหมาะสมและความเปนไปไดอยูในระดับมากที่สุด
คาสาคัญ: องค์ประกอบ, ตัวชี้วัด, สภาพปัจจุบัน, สภาพที่พึงประสงค์;การประเมินผลการเรียนรู้

ABSTRACT

The research aimed to 1) study the factors and indicators of authentic learning assessment 2) study the
current state and the desirable state of authentic learning assessment and 3) to develop the guidelines of
authentic learning assessment. A sample group is the head of an educational institution and teacher under
SakonNakhon office of primary education service area 2 for 264 people. The research instruments using with the
questionnaire having a suitability and feasibility assessment form of factors and indicators for authentic learning
assessment. Statistically significant with the percentage, mean and standard deviation
The results of this research were 1) there are 7 factors and 35 indicators of authentic learning assessment
2) the result of the current state of authentic learning assessment was moderate level in overall. When considered
factor by factor, the factor with the highest mean is presentation of authentic learning assessment, criteria of
authentic learning assessment is subordinated. The factor with the lowest mean is objective of measurement
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and authentic evaluation. And the result of the desirable state was high level. When considered factor by factor,
the factor with the highest mean is schedule time of authentic learning assessment, criteria of authentic learning
assessment is subordinated. The factor with the lowest mean is method and instrument of authentic learning
assessment, and 3) evaluated teachers of authentic learning assessment for schools found all of factors
generally is properly and conform to the possibility in the highest level.
Keywords: factors, indicators, current state, desirable state, authentic learning assessment
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การจัดการศึกษาในปัจจุบันนอกจากให้ทั่วถึงแล้วยังมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ผู้ปกครอง สังคม และรัฐบาลต้องการ
เห็นหลักฐานอันเป็นผลมาจากการจัดการศึกษานั่นคือ คุณภาพของผู้เรียนที่เป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตร หน่วยงานที่รับผิดชอบ
นับตั้งแต่สถานศึกษา ต้นสังกัด หน่วยงานระดับชาติที่ได้รับมอบหมาย จึงมีบทบาทหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนตามความ
คาดหวังของหลักสูตร ซึ่งการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มีอยู่หลายระดับโดยทุกระดับมีเจตนารมณ์เช่นเดียวกันคือ ตรวจสอบ
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อนาผลการประเมินมาใช้ เป็นข้อมูลในการพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
โดยข้อมูลการประเมินในระดับต่าง ๆ เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการตรวจสอบ ทบทวนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ถือเป็นภาระความ
รับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือ ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริมสนับสนุน เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ
บนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลที่จาแนกตามสภาพปัญหาและความต้องการ (สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2552, บทนา)
การวัดและประเมินผลทางการศึกษาที่รู้จักกันทุกวันนี้ เป็นผลมาจากพัฒนาการทางด้านความคิดและประสบการณ์ของนัก
ทฤษฎีทางด้านการวัดและประเมินผล ที่ช่วยสร้าง สานต่อ และสะสมมาเป็นเวลา นานจนเป็นที่รู้จักกันและใช้กันอย่างกว้างขวางใน
ปัจจุบัน โดยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนต้องอยู่บนจุดมุ่งหมายพื้นฐานสองประการ ประการแรก คือ การวัดและ
ประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียนและการเรียนรู้ของผู้เรียนในระหว่างการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง จุดมุ่งหมายประการที่สอง คือ การวัดและประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน เป็นการประเมินสรุปผลการเรียนรู้ ในการ
ประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนที่ดีต้องให้โอกาสผู้เรียนแสดงความรู้ความสามารถด้วยวิธีการที่หลากหลายและพิจารณาตัดสินบน
พื้นฐานของเกณฑ์ผลการปฏิบัติมากกว่าการเปรียบเทียบระหว่างผู้เรียน (สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2552, หน้า 2) ซึ่ง
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้ดาเนินการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และให้ผลการประเมินที่ตรงตามความรู้ความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน
จากรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ พบว่าครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ยัง
ขาดความรู้ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียนโดยเฉพาะในเรื่องของการวัดประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงทาให้ไม่
สามารถประเมินผู้เรียนได้ครบทุกด้าน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 จึงได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ครูควรใช้
วิธีการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนให้ครบทุกด้านอย่างเหมาะสมตามวัย และให้สอดคล้องกับสภาพจริงของการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียน
ได้รับการแก้ไขปรับปรุง ส่งเสริมพัฒนาตนเองตามศักยภาพ (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 2, 2558, หน้า
13) ทาให้ในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2558 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ได้
กาหนดจุดเน้นที่ควรพัฒนาของเขตพื้นที่การศึกษา คือ จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยกาหนดให้ครูต้องได้รับการ
พัฒนาองค์ความรู้ ด้านการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้และที่สาคัญ คือต้องประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียนให้ครบทุกด้านและให้
ตรงตามสภาพจริง (แผนปฏิบั ติการประจาปีงบประมาณ 2558 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 2, 2558,
หน้า 42)
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กาหนดในให้สถานศึกษา
เป็นผู้รับผิดชอบในการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกต
พฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และการทดสอบควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและ
รูปแบบการศึกษา และครูจะเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงต่อกระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดยเฝ้าดูผู้เรียนและอาศัย
วิธีการประเมินที่หลากหลายและดาเนินการประเมินอย่างต่อเนื่อง (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี ,
2542, หน้ า 14) ดังนั้ น ผู้ วิจัย ในฐานะครูผู้ส อนในโรงเรียน ซึ่ งสังกั ด สานั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษาประถมศึ กษาสกลนคร เขต 2
ได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและพยายามหาหนทางที่จะพัฒนาแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง จึงมีความ
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สนใจในการทาวิจัยเรื่อง การพัฒนาแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงสาหรับสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มี
แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง ไปให้ครูผู้สอนใช้ในการดาเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียนให้เกิด
ประสิทธิภาพต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่ อศึกษาองค์ ประกอบและตั วชี้ วัด ของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ต ามสภาพจริง สาหรับ สถานศึก ษา สังกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
2. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ ของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงสาหรับสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
3. เพื่อพัฒนาแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงสาหรับสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง ได้องค์ประกอบการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง 7 องค์ประกอบ คือ
องค์ประกอบที่ 1 การกาหนดจุดประสงค์การวัดและประเมินผล
องค์ประกอบที่ 2 การกาหนดภาระงานการเรียนรู้ตามสภาพจริง
องค์ประกอบที่ 3 การกาหนดผู้วดั และประเมินผล
องค์ประกอบที่ 4 การกาหนดวิธีการและเครื่องมือวัดและประเมินผล
องค์ประกอบที่ 5 การกาหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผล
องค์ประกอบที่ 6 การกาหนดเวลาและสถานที่วัดและประเมินผล
องค์ประกอบที่ 7 การนาเสนอผลการวัดและประเมินผล
องค์ประกอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง

องค์ประกอบที่ 1 การกาหนดจุดประสงค์การวัดและประเมินผล
องค์ประกอบที่ 2 การกาหนดภาระงานการเรียนรู้ตามสภาพจริง
องค์ประกอบที่ 3 การกาหนดผูว้ ัดและประเมินผล
องค์ประกอบที่ 4 การกาหนดวิธกี ารและเครื่องมือวัดและประเมินผล
องค์ประกอบที่ 5 การกาหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผล
องค์ประกอบที่ 6 การกาหนดเวลาและสถานที่วัดและประเมินผล
องค์ประกอบที่ 7 การนาเสนอผลการวัดและประเมินผล

สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงสาหรับสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงสาหรับสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย
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การวิจัยเรื่อง การพัฒนาแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง สาหรับสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ดาเนินการเป็น 3 ระยะดังนี้
ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงสาหรับสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระยะที่ 2 การศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ ของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงสาหรับ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระยะที่ 3 การพัฒนาแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงสาหรับสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร
เขต 2 ในปี การศึ กษา 2558 จานวน 255 โรงเรียน รวมประชากรทั้งสิ้น 2,507 คน (กลุ่มนโยบายและแผน สานั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2, 2558)
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร
เขต 2 ในปีการศึกษา 2558 จานวน 310 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร 155 คน ครูผู้สอน 155 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบชั้นภู มิ
(Stratified Random Sampling) และกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการใช้ตารางสาเร็จรูปของ Krejcie และ Mogan (Krejcie
and. Morgan, 1970 ; อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2554)
เครื่องมือวิจัย
ระยะที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง สาหรับสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาหรับประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวชี้วัด การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงสาหรับ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ได้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร
2 คน ครู 2 คน และศึกษานิเทศก์ 1 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection)
ระยะที่ 2 ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงสาหรับสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ในปีการศึกษา 2558 จานวน 255 โรงเรียน รวมประชากรทั้งสิ้น 2,507 คน
2. กลุ่มตัวอย่างสาหรับศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ตามสภาพจริง
สาหรับสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ได้มาจากการสุ่ม แบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified
Random Sampling) และกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตาม ตารางของเครซี่และมอร์แกน ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้ สอนในสถานศึก ษาสังกั ดสานักงานเขตพื้น ที่ก ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ในปี การศึ กษา 2558 จานวน 310 คน
ประกอบด้วย ผู้บริหาร 155 คน ครูผู้สอน 155 คน
ระยะที่ 3 เพื่อพัฒนาแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงสาหรับสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ขั้นที่ 1 การศึกษาดูงานสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตามสภาพจริง ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection)
ขั้นที่ 2 นาผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงสาหรับ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 และการศึกษาดูงานสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practice) มาเขียนร่างแนวทางการพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงสาหรับสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ขั้นที่ 3 การประเมินแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงสาหรับสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้ น ที่ก ารศึ กษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ที่ ว่ามีค วามเหมาะสมหรือไม่ โดยผู้ ท รงคุณ วุฒิ จานวน 5 คน ประกอบด้ วย
ผู้บริหาร 2 คน ครู 2 คน และศึกษานิเทศก์ 1 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection)
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การเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์
1. เก็บรวบรวมข้อมู ลจากผู้ทรงคุณ วุฒิ ด้วยตนเอง โดยประสานความร่วมมือไปยังโรงเรียนที่ ผู้ทรงคุณ วุฒิ สังกัด ได้
เครื่องมือกลับคืนมาจานวน 5 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 พร้อมตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบประเมินแต่ละฉบับ และตรวจ
ให้คะแนนตามเกณฑ์
2. ขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไปสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 2
3. ขอหนังสือจากสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ไปสถานศึกษาที่เป็นกลุม่ ตัวอย่าง
4. ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์
5. นาแบบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของข้อมูล ฉบับไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูล
ซ้าจนได้ครบถ้วน
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ โดยวิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวชี้วัด ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาเร็จรูปเพื่อหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และแปลผลค่าเฉลี่ย
จากการวิจัยแนวพัฒนาครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง สาหรับสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 สรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. องค์ประกอบและตัวชี้วัดของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง สาหรับสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 2 มีองคประกอบจานวน 7 ดาน รวม 35 ตัวชี้วัดดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การกาหนดจุดประสงค์การวัดและประเมินผล มี 2 ตัวชี้วัด
องค์ประกอบที่ 2 การกาหนดภาระงานการเรียนรู้ตามสภาพจริง มี 12 ตัวชี้วัด
องค์ประกอบที่ 3 การกาหนดผู้วดั และประเมินผล มี 3 ตัวชี้วัด
องค์ประกอบที่ 4 การกาหนดวิธีการและเครื่องมือวัดและประเมินผล มี 7 ตัวชี้วัด
องค์ประกอบที่ 5 การกาหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผล มี 6 ตัวชี้วัด
องค์ประกอบที่ 6 การกาหนดเวลาและสถานที่วัดและประเมินผล มี 2 ตัวชี้วัด
องค์ประกอบที่ 7 การนาเสนอผลการวัดและประเมินผล มี 3 ตัวชี้วดั
2. ผลการศึกษาสภาพปจจุบันดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง สาหรับสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 พบวา โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ( X =3.28, S.D.=0.40) ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านที่ 1 การกาหนดจุดประสงค์การวัดและประเมินผล ( X = 3.84, S.D.=0.36) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ
ด้านที่ 6 การกาหนดเวลาและสถานที่วัดและประเมินผล ( X = 3.00, S.D.=0.19)
ผลการศึกษาสภาพที่พึงประสงคดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง สาหรับสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โดยรวมอยู ในระดับมากที่สุด ( X = 4.64, S.D.=0.56) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
ด้ านที่ 1 การก าหนดจุด ประสงค์ ก ารวัด และประเมิ น ผล ( X = 4.78, S.D.=0.40) และด้ านที่ มี ค่ าเฉลี่ ย ต่ าสุ ด คื อ ด้ านที่ 6 การ
กาหนดเวลาและสถานที่วัดและประเมินผล ( X = 4.50, S.D.=0.20)
3. ผลการประเมินแนวทางพัฒนาการวัดและประเมิน ผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง สาหรับสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 พบวา โดยรวมมี ความเหมาะสมและความเปนไปไดอยูในระดับมากที่สุด และเมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวาทุกดานความเหมาะสมและความเปนไปไดอยูในระดับมากที่สุดเชนเดียวกัน

อภิปรายผลการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) การพัฒนาแนวทางการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ตามสภาพจริง สาหรับสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 อภิปรายผลการวิจัย
ตามลาดับหัวข้อ ดังนี้
1. องค์ประกอบและตัวชี้วัดของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง สาหรับสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 2 มีองค์ประกอบจานวน 7 ด้าน รวม 35 ตัวชี้วัด ซึ่งองค์ประกอบและตัวชี้วัดด้านการวัด
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และประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง ทั้ง 7 ด้านนี้นับว่ามีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นวิธีการประเมินที่มุ่งสะท้อนให้เ ห็นถึง
พฤติกรรมและทักษะของนักเรียนในสถานการณ์ที่เป็นจริง ดังที่สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2542 ,หน้า 183)
ได้ให้หลักการและแนวคิดของการประเมินผลตามสภาพจริงไว้ว่า การประเมินตามสภาพจริง ไม่เน้นการประเมินทักษะพื้นฐาน แต่เน้น
การประเมินทักษะในการทางาน ความร่วมมือในการแก้ปัญหา และการประเมินตนเองทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ซึ่งถือเป็นการ
วัดและประเมินความก้าวหน้าของนักเรียนละเป็นการสะท้อนให้เห็นการสังเกตสภาพงานปัจจุบันของนักเรียน และสิ่งที่นักเรียนได้
ปฏิบัติจริง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Pratt (2006 , unpaged) ได้ศึกษาการประเมินผลตามสภาพจริงและการประเมินผลการ
เรีย นในโรงเรี ย นนอร์ ท ไอร์แ ลนด์ ดิ ส แทนซ์ เอ็ ด ดู เคชั น สคู ล (NIDES) โดยยึ ด นั ก เรี ย นเป็ น เป้ า ประสงค์ แสดงให้ เห็ น ถึ งความ
หลากหลายของการประเมิน การปฏิบัติอย่างหลากหลาย ได้ด้วยการวิจัยปฏิบัติการขั้นพื้นฐานรวมทั้งออกแบบการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติมากที่สุดและมีคุณภาพด้วย โดยพบว่าจากนี้ไปการประเมินตามสภาพจริงจะมีบทบาทสาคัญในการ
วัดและประเมินผลผู้เรียนต่อไป
2. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง สาหรับสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการ
กาหนดจุดประสงค์การวัดและประเมินผล ส่วนผลการศึกษาสภาพที่พึงประสงค์ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
สาหรับสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ด้านการกาหนดจุดประสงค์การวัดและประเมินผลเช่นเดียวกัน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
2551 ระบุ ว่ าสถานศึ ก ษาในฐานะผู้ รั บ ผิ ด ชอบจั ด การศึ ก ษา จะต้ อ งจั ด ท าระเบี ย บว่ าด้ ว ยการวัด และประเมิ น ผลการเรีย นของ
สถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เป็นข้อกาหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้
บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกัน ทั้งนี้เนื่องจากความสาคัญของการกาหนดจุดประสงค์การวัดและประเมินผลก็คือ การ
แสวงหาข้อมูลการแสดงออกของนักเรียนตลอดเวลา ซึ่งที่กล่าวมานี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Mintah (2001, p. 124) ที่ได้
ศึกษาสภาพการประเมินตามสภาพจริงทางพลศึกษา จากครูพลศึกษาจากโรงเรียนของรัฐ ในมลรัฐไอโอวา ใช้เทคนิค การประเมินตาม
สภาพจริง โดยเริ่มจากการการกาหนดจุดประสงค์การวัดและประเมินผล และมีการการตรวจชิ้นงาน/ภาระงานตามสภาพจริง
3. ผลการประเมินแนวทางพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง สาหรับสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 พบว่า โดยรวมมี ความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้าน มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยูใ่ นระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน ทั้งนี้เป็นเพราะผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทางพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง เป็นบุคคลที่มีความรู้
และความเข้าใจเกี่ย วกั บองค์ป ระกอบและตัวชี้วัดด้ านการวัดและประเมิน ผลการเรียนรู้ต ามสภาพจริงที่ใช้ส าหรับ เป็ น แนวทาง
พัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชรินทร์ เจริญไชย (2557, หน้า 223-228) ได้ทาการ
วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูในการประเมินตามสภาพจริงโดยประยุกต์ใช้การประเมินแบบเสริมสร้างพลังอานาจ ”
ผลการวิจัยสรุปว่าการประเมินรูปแบบการพัฒนาครูในการประเมินตามสภาพจริงโดยประยุกต์ใช้การประเมินแบบเสริมสร้างพลัง
อานาจ โดยครูกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ประเมิน ซึ่งผลการประเมินพบว่ารูปแบบการพัฒนาครูมีความเป็นประโยชน์ มีความเป็นไปได้ มี
ความถูกต้อง มีความเหมาะสม และครูมีความพึงพอใจต่อรูปแบบอยู่ในระดับมาก
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ควรส่งเสริมการนาแนวทางพัฒนาการวั ดและประเมินผลการ
เรียนรู้ตามสภาพจริง ไปใช้ในสถานศึกษาโดยการจัดอบรมให้ความรู้หรือสัมมนาแก่ครูและควรมีการติดตามผลการนาไปใช้เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อครูผู้สอนจริง
2. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เกิดจากการนาแนวทางการพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตามสภาพจริงไปใช้
3. ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบว่าการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในปัจจุบันกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพ
จริงว่ามีผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนหรือไม่อย่างไร และควรวิจัยต่อไปว่าควรใช้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียนแบบใดถึ ง
จะเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันในการจัดการศึกษามากที่สุด
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