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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพและปัญหาการวัดและประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของ
ครูส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึ กษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 และ 2) เปรียบเที ยบสภาพและปั ญหา
การวัดและประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของครูสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
และเขต 2 ที่แตกต่างกัน ด้านวุฒิการศึกษา และประสบการณ์การสอน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 จานวน 361 คน ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามสภาพและปัญหาการวัดและประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของครู การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้ค่าสถิติพื้นฐาน และใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการวัดและประเมินผลทักษะผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ของครูสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับปฏิบัติ
ปานกลาง 2) ปัญหาการวัดและประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของครูสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 3) ครูที่มีวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การสอนแตกต่างกัน
มีสภาพและปัญหาการวัดและประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: การวัดและประเมินผล, ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
Abstract
The aims of this research are as follows: 1) to study the states and the problems of teachers about the
measurement and assessment of 21st Century Students’ skills and 2) to compare the states and the problems
among teachers who have different educational background and teaching experiences. In the survey, 361 teachers
from Phanakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 1-2 have been selected by using stratified
random sampling technique. Moreover, the questionnaire has been used as a research instrument in order to
collected the state and problems data. Thus, the data analysis is achieved by using the standard statistical
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mathematic and variance value. The research finding are as follows: 1) the states of the measurement and
assessment of 21st Century Students’ skills in overall are at the middle level 2) the problems of the measurement
and assessment of 21st Century Students’ skills in overall are at the middle level and 3) the comparison of the
states and the problems among teachers who have different educational background and teaching experiences
are not significant different.
Keywords: Measurement and Assessment, 21st Century Students’ Skills

1. บทนา
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552 - 2561)
ได้ระบุเป้าหมายยุทธศาสตร์ให้คนไทยและการศึกษาไทยมี
คุ ณภาพและได้ มาตรฐานระดั บสากล ผนวกกั บโลกของ
การศึ กษาได้ มีการเสนอแนวคิ ดเกี่ ยวกับทั กษะที่ จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 ส่ ง ผลให้ ก ระบวนทั ศ น์ ท างการศึ ก ษา
เปลี่ยนแปลงไป การจัดการศึกษาในศตวรรษนี้ ระบุว่าผู้เรียน
ควรเกิดความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญดังต่อไปนี้ ประการแรก
คือ สาระหลักและประเด็นสาคั ญในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็ น
ความรู้ เกี่ยวกับโลก การเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ การเป็ น
ผู้ประกอบการ การเป็ นพลเมื อง สุ ขภาพ และสิ่ งแวดล้ อม
ประการที่สองทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ได้แก่ ความ
ริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และการแก้ ปัญหา และการสื่อสารและการร่วมมือ ซึ่ งเป็ น
ทักษะที่จะเป็นตัวกาหนดความพร้อมของนักเรียนเข้าสู่โลก
การทางานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน ประการที่สาม
ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เนื่องด้วยในปัจจุบัน
มี การเผยแพร่ ข้ อมู ลข่ าวสารผ่ านทางสื่ อและเทคโนโลยี
มากมาย ผู้ เรี ยนจึ งต้ องมีความสามารถในการแสดงทั กษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและปฏิบัติงานได้หลากหลาย โดย
อาศัยความรู้ด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และประการ
สุดท้าย คือ ทักษะชีวิตและการทางาน ประกอบด้วย ความ
ยืดหยุ่นและการปรับตัว การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของ
ตัวเอง ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม การเป็นผู้สร้าง
หรือผู้ผลิต และความรับผิดชอบเชื่อถือได้ ภาวะผู้นาและความ
รั บผิ ดชอบ [1,2] ดั งนั้ นการจั ดการศึ กษาในปั จจุ บั นควร
ตอบสนองต่อความต้องการที่กาลังเปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อ
ทาให้ผู้เรียนสามารถบรรลุเป้าหมายเกิดทักษะแห่งศตวรรษที่
21 ซึ่งกระบวนการทางการศึกษาที่สาคัญที่ทาให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย สามองค์ประกอบ
คือ จุดประสงค์การเรียนการสอน กิจกรรม การเรียนการสอน
และการวั ด ผลประเมิ น ผลการเรี ย นการสอน ถ้ า ขาด
องค์ ประกอบใด หรื อองค์ ประกอบใดขาดความสมดุ ลกั บ

องค์ประกอบอื่น ย่อมทาให้กระบวนการเรียนการสอนเป็น
กระบวนการที่ไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะการวัดและประเมินผล
การเรี ยนการสอน ซึ่ งถื อเป็ นรากฐานส าคั ญของกระบวน
การเรียนการสอนทั้งหมด [3] ซึ่งปัจจุบันนี้ในการจัดการเรียน
การสอน เรากาหนดให้ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เป็นส่วน
หนึ่ งของจุ ดประสงค์ การเรี ยนการสอน อี กทั้ งจั ดกิ จกรรม
การเรียนการสอนที่สง่ เสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะดังกล่าว และมี
การวั ดและประเมิ นผลการเรี ยนการสอน เพื่ อพิ จารณา
ตรวจสอบความรู้ ความสามารถ พฤติ กรรม และทั กษะ
การปฏิบัติของผู้เรียนว่าตรงตามทักษะของผูเ้ รียนในศตวรรษที่
21 มากน้อยเพียงใด โดยสภาการวิจัยแห่งชาติ (National
Research Council) ประเทศสหรัฐอเมริกา เน้นว่าการ
ประเมิ นทั กษะแห่ งศตวรรษที่ 21 ต้ องบู รณาการอยู่ ใน
กระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียนอย่ างแนบเนียบและ
เหมาะสม [4] ซึ่งผู้ที่ทาหน้าที่โดยตรงในการวัดและประเมินผล
นั่นคือ ครูผู้สอนที่ต้องดาเนินการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุก
คน ขณะเดียวกันนับว่าเป็นการตรวจสอบประสิทธิภาพการ
สอนของครูผู้สอนด้วย ดังนั้นการดาเนินการวัดและประเมินผล
ควรคานึงถึงความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่น ความถูกต้อง ความ
เป็นธรรม และดาเนินการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้ผลการวัด
และประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
การวั ดและประเมิ นผลทั กษะผู้ เรี ยนในศตวรรษที่ 21
นั บว่ าเป็ นเรื่ องที่ ใหม่ และท้ าทายส าหรั บครู ในปั จจุ บั นนี้
เนื่ องจากคุ ณลั กษณะที่ จะวั ดแตกต่ างจากเดิ มและวั ดได้
ค่ อนข้ างยาก ควรใช้ หลั กการวั ดประเมิ นผลที่ มี คุ ณภาพ
ระดับสูง เน้นการนาประโยชน์ของผลสะท้อนจากการปฏิบัติ
ของผู้ เรี ยนมาปรั บปรุ งแก้ ไข มี การสร้ างความสมดุ ลใน
การประเมิ นผลเชิ งคุ ณภาพ และน าเทคโนโลยี มาใช้ เพื่ อ
ยกระดับการทดสอบวัดและประเมินผลให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด [1] ซึ่งจากประสบการณ์ในการทางานร่วมกับครูสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 และเขต 2 พบว่าครูประสบปัญหาเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียน ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาว่าสภาพ
และปัญหาการวัดและประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่
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21 ของครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 ให้มีความชัดเจนมากขึ้น
เกี่ยวกับสภาพและปัญหาที่เกิดขึ้นว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง
มากน้อยเพียงไร รวมทั้งสนใจเปรียบเทียบว่าวุฒิการศึกษา
และประสบการณ์การสอน ทาให้สภาพและปัญหาการวัดและ
ประเมินผลทักษะผูเ้ รียนในศตวรรษที่ 21 ของครูสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ
เขต 2 แตกต่างกันหรือไม่ เพื่อทาให้ทราบถึงสภาพการวัดและ
ประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของครู ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์สาหรับผู้บริหาร ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องในการวางแผน
และพัฒนาด้านการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา และ
สามารถนาผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหรือ
พัฒนารูปแบบการวัดและประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษ
ที่ 21 ของครูให้มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการวัดและประเมินผล
ทั กษะผู้ เรี ยนในศตวรรษที่ 21 ของครู ส านั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2
2.2 เพื่ อ เปรี ย บเที ย บสภาพและปั ญ หาการวั ด และ
ประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของครู สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุ ธยา เขต 1
และเขต 2 ที่แตกต่างกันด้านวุฒิการศึกษา และประสบการณ์
การสอน

3. ขอบเขตของการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คื อ ครู ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 ทั้งหมด
354 โรงเรียน จานวน 3,731 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 กาหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ
เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie; & Morgan. 1970: 608) ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง 361 คน ทาการสุ่มแบบแบ่งชั้น โดยใช้อาเภอเป็นชั้น
และสุ่มตัวอย่างของโรงเรียนในแต่ละอาเภอโดยใช้วิธีการสุ่ม
อย่างง่าย
3.2 ตัวแปรที่ศึกษา
4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
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ตัวแปรต้น ได้แก่ 1) วุฒิการศึกษา
2) ประสบการณ์การสอน
ตัวแปรตาม ได้แก่ สภาพและปัญหาการวัดและ
ประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของครู

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ ในการวิจั ยครั้ งนี้ คื อ แบบสอบถาม
สภาพและปัญหาการวัดและประเมินผลทักษะผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ของครู โดยแบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ ย วกั บ สภาพการวั ด และ
ประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของครู ลักษณะ
เป็ นมาตราส่ วนประมาณค่ า โดยแบ่ งระดั บปฏิ บั ติ เป็ น
3 ระดับ คือ มาก ปานกลาง และน้อย
ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาการวั ด และ
ประเมิ น ผลทั ก ษะผู้ เ รี ย นในศตวรรษที่ 21 ของครู
ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า โดยแบ่งระดับความ
คิดเห็นเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย
และน้อยที่สุด
ตอนที่ 4 สอบถามเกี่ ยวกั บข้ อคิ ดเห็น เพิ่ม เติ มหรื อ
ข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นคาถามปลายเปิดให้ผู้ตอบเขียนเติม
คาตอบ
4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามมีขั้นตอนใน
การดาเนินการดังนี้
1. ผู้วิจัยขออนุญาตผู้บริหารโรงเรียนสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
และเขต 2 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยการแจ้งวัตถุประสงค์
ของการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้
2.
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนา
แบบสอบถามไปให้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ซึ่ ง เป็ น ครู โ รงเรี ย น
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 จานวน 361 คน
เป็นผู้ตอบ
3. เมื่อได้รับข้อมูลคืนเรียบร้อย จึงทาการวิเคราะห์
ข้อมูล
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ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการตอบแบบสอบถามสภาพ
และปัญหาการวัดและประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่
21 ของครู โดยทาการวิเคราะห์ข้อมูลตามลาดับดังนี้
1. วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล สภาพ และปั ญ หาการวั ด และ
ประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของครู สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
และเขต 2 โดยใช้ค่าสถิติ พื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ ย (Mean)
และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
2. วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เปรี ย บเที ย บสภาพและปั ญ หา
การวัดและประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของครู
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรี อยุ ธยา เขต 1 และเขต 2 ที่ แตกต่ างกั นด้ าน
วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การสอน โดยวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance)

5. ผลการวิจัย
ผลการศึกษาสภาพและปัญหาการวัดและประเมินผล
ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของครู สานั กงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี อยุ ธยา เขต 1 และ
เขต 2 ปรากฏผลดังนี้

5.1 สภาพการวั ดและประเมิ นผลทั กษะผู้ เรี ยนใน
ศตวรรษที่ 21 ของครู ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 โดยรวม
อยู่ในระดับปฏิบัติปานกลาง ดังตารางที่ 1
5.2 ปั ญหาการวั ดและประเมิ นผลทั กษะผู้ เรี ยนใน
ศตวรรษที่ 21 ของครู ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง ดังตารางที่ 2
5.3 การเปรี ยบเที ยบสภาพและปั ญหาการวั ดและ
ประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของครู สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
และเขต 2 จาแนกตามวุฒิการศึกษา และประสบการณ์
การสอน ปรากฏผลดังนี้
5.3.1 ครูที่มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกัน มีสภาพและ
ปัญหาการวัดและประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ไม่แตกต่างกัน ดังตารางที่ 3-4
5.3.2 ครู ที่มี ประสบการณ์การสอนแตกต่ างกั น
มีสภาพและปัญหาการวัดและประเมินผลทักษะผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ไม่แตกต่างกัน ดังตารางที่ 5-6

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของสภาพการวัดและประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21ของครู
ข้อ

สภาพการวัดและประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21ของครู

1.

วัดและประเมินผลโดยบูรณาการเนื้อหาวิชาที่สอนให้สอดคล้องกับทักษะผูเ้ รียนใน
ศตวรรษที่ 21
ใช้เทคนิควิธีการวัดและประเมินผลทีห่ ลากหลายสาหรับวัดทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
กาหนดงาน/ชิ้นงานทีส่ อดคล้องกับทักษะผูเ้ รียนในศตวรรษที่ 21
กาหนดเกณฑ์การประเมินที่เหมาะสมกับทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ทาการวัดผลอย่างต่อเนือ่ งในการจัดการเรียนรู้ เพื่อพิจารณาว่าผู้เรียนเกิดทักษะใน
ศตวรรษที่ 21
กระตือรือร้น/ใส่ใจ/สนใจในการวัดและประเมินผลทักษะผูเ้ รียนในศตวรรษที่ 21
เน้นผลสะท้อนจากการปฏิบตั ิของผู้เรียนมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนาให้ผเู้ รียนเกิด
ทักษะในศตวรรษที่ 21
นาเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ในการวัดและประเมินผล

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

̅
𝐗

S.D.

ระดับ
ปฏิบัติ

1.60

0.52

ปานกลาง

1.51
1.42
1.49

0.55
0.51
0.54

ปานกลาง
น้อย
น้อย

1.52

0.56

ปานกลาง

1.48

0.55

น้อย

1.55

0.59

ปานกลาง

1.68

0.58

ปานกลาง
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ข้อ

สภาพการวัดและประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21ของครู

̅
𝐗

S.D.

ระดับ
ปฏิบัติ
ปานกลาง
ปานกลาง

9. ใช้วิธีการวัดผลและเครื่องมือวัดผลที่มปี ระสิทธิภาพ
1.53 0.55
10. ท่านเปิดโอกาสให้ผเู้ รียนได้เกีย่ วข้องกับบุคคลในชีวติ ประจาวัน
1.61 0.59
11. ในรายวิชาที่สอนมีการวัดและประเมินผลจากกิจกรรมที่มีการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาของ
น้อย
1.47 0.54
ผู้เรียน
12. ในรายวิชาที่สอนมีการวัดและประเมินผลความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการสร้างผลงาน
1.60 0.57 ปานกลาง
หรือนวัตกรรมใหม่ๆของผู้เรียน
13. ในรายวิชาที่สอนมีการวัดและประเมินผลการสื่อสารรูปแบบต่างๆของผู้เรียน
1.62 0.60 ปานกลาง
14. ในรายวิชาที่สอนมีการวัดและประเมินผลการคิดเชิงวิพากษ์และการคิดแก้ปัญหาของ
1.72 0.57 ปานกลาง
ผู้เรียนในสถานการณ์ต่างๆ
15. ในรายวิชาที่สอนมีการวัดและประเมินผลการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียนกับผู้อื่น
1.61 0.58 ปานกลาง
16. ในรายวิชาที่สอนมีการวัดและประเมินผลความสามารถในการปรับตัวของผู้เรียนใน
1.60 0.58 ปานกลาง
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆ
17. ในรายวิชาที่สอนมีการวัดและประเมินผลความเป็นผู้นาของผู้เรียน
1.62 0.60 ปานกลาง
18. ในรายวิชาที่สอนมีการวัดและประเมินผลความรับผิดชอบของผู้เรียน
น้อย
1.42 0.56
19. ในรายวิชาที่สอนมีการวัดและประเมินผลการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีของผู้เรียน
1.74 0.63 ปานกลาง
20. ในรายวิชาที่สอนมีการวัดและประเมินผลการเข้าถึงสื่อ และการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ของ
1.71 0.59 ปานกลาง
ผู้เรียน
รวม
1.58 0.57 ปานกลาง
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของปัญหากวัดและประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21ของครู
ข้อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ปัญหา
การให้ความสาคัญน้อยในการวัดและประเมินผลทักษะผูเ้ รียนในศตวรรษที่ 21
การวัดและประเมินผลแต่ละทักษะของผูเ้ รียนในศตวรรษที่ 21 ให้ครอบคลุม
การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนที่เอื้อต่อการวัดและประเมินผลต่อทักษะผูเ้ รียนใน
ศตวรรษที่ 21
การปรับเปลีย่ นการวัดและประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ให้สอดคล้องกับ
เนื้อหาทีส่ อน
มีความสับสนเรือ่ งทักษะผูเ้ รียนในศตวรรษที่ 21
ความมัน่ ใจในการดาเนินการวัดและประเมินผลทักษะผูเ้ รียนในศตวรรษ ที่ 21
ความไม่แน่ใจในการเลือกใช้เครือ่ งมือวัดผลที่เหมาะสมตามแต่ละทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

̅
𝐗

S.D.

ระดับ
ปัญหา

3.40
3.64

0.85
0.77

ปานกลาง
มาก

3.67

0.83

มาก

3.66

0.75

มาก

3.18
3.44
3.18

0.79
0.70
0.75

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ข้อ

ปัญหา

4.

การปรับเปลีย่ นการวัดและประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ให้สอดคล้องกับ
เนื้อหาทีส่ อน
มีความสับสนเรือ่ งทักษะผูเ้ รียนในศตวรรษที่ 21
ความมัน่ ใจในการดาเนินการวัดและประเมินผลทักษะผูเ้ รียนในศตวรรษ ที่ 21
ความไม่แน่ใจในการเลือกใช้เครื่องมือวัดผลที่เหมาะสมตามแต่ละทักษะผู้เรียนในศตวรรษ
ที่ 21
ความเข้าใจในการวัดและประเมินผลทักษะผูเ้ รียนในศตวรรษที่ 21 อย่างแท้จริง
การใช้วิธีการวัดผลทีเ่ หมาะสมกับทักษะของผูเ้ รียนในศตวรรษที่ 21
การสร้างเกณฑ์การให้คะแนนทีม่ ีความละเอียดมากพอในการวัดแต่ละทักษะผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21
การวางแผนในการดาเนินการวัดและประเมินผลทักษะผูเ้ รียนในศตวรรษที่ 21
การติดตามผลการดาเนินการวัดและการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
การจัดทาเอกสาร คูม่ ือที่ใช้ประกอบการวัดและประเมินผลทักษะผูเ้ รียนในศตวรรษที่ 21
ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการบูรณาการเครื่องมือวัดผลเพื่อวัดทักษะผูเ้ รียนให้
สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาที่สอน
ความรูค้ วามเข้าใจเทคนิควิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายในการวัดทักษะผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21
การวิเคราะห์ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ก่อนดาเนินการใช้เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
ความสามารถวัดและประเมินผลได้อย่างเหมาะสมในวิชาที่สอนกับแต่ละทักษะผูเ้ รียนใน
ศตวรรษที่ 21
ความสนใจ/ใส่ใจเรื่องการวัดและประเมินผลทักษะผูเ้ รียนในศตวรรษที่ 21
การนาสื่อ สารสนเทศ และเทคโนโลยีมาใช้การวัดและประเมินผลทักษะผูเ้ รียนในศตวรรษ
ที2่ 1
ความรู้ ความเข้าใจที่จะทาการวัดและประเมินผลได้อย่างสมดุล มีประสิทธิผล และ
สอดคล้องระบบการศึกษาเพื่อทาให้ผู้เรียนเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21
รวม

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของสภาพ
การวัดและประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของครู
จาแนกตามวุฒิการศึกษา โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียว
แหล่ งความ df

SS

MS

F

p

̅
𝐗

S.D.

ระดับ
ปัญหา

3.66

0.75

มาก

3.18
3.44

0.79
0.70

ปานกลาง
ปานกลาง

3.18

0.75

ปานกลาง

3.42
3.44

0.73
0.71

ปานกลาง
ปานกลาง

3.38

0.69

ปานกลาง

3.45
3.52
3.36

0.78
0.83
0.83

ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

3.48

0.77

ปานกลาง

3.43

0.73

ปานกลาง

3.35

0.76

ปานกลาง

3.44

0.77

ปานกลาง

3.56

0.74

มาก

3.40

0.74

ปานกลาง

3.49

0.76

ปานกลาง

3.44

0.53

ปานกลาง

แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม 2
0.29 0.15 1.43 0.24
ภายในกลุ่ม 358 36.53 0.10
รวมทั้งหมด 360 36.82
Levene’s test of Homogeneity of Varience
F= 0.80 df1 = 1 df2 = 358 Sig. =0.37
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ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัญหา
การวัดและประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของครู
จาแนกตามวุฒิการศึกษา โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียว
แหล่ งความ df SS
MS F
p
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม 2
0.49 0.24 0.87 0.42
ภายในกลุ่ม 358 99.77 0.28
รวมทั้งหมด 360 100.26
Levene’s test of Homogeneity of Varience
F= 2.86 df1 = 1 df2 = 358 Sig. =0.09
ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของสภาพ
การวัดและประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของครู
จาแนกตามประสบการณ์การสอน โดยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว
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ภายในกลุ่ม 354 34.76 0.10
รวมทั้งหมด 360 36.82
Levene’s test of Homogeneity of Varience
F= 4.18 df1 = 6 df2 = 354 Sig. =0.00
*p<.01
ตารางที่ 6 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัญหา
การวัดและประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของครู
จาแนกตามประสบการณ์การสอน โดยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว
แหล่ งความ df SS
MS F
p
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม 6
1.63 0.27 0.98 0.44
ภายในกลุ่ม 354 98.62 0.28
รวมทั้งหมด 360 100.26
Levene’s test of Homogeneity of Varience
F= 1.65 df1 = 6 df2 = 354 Sig. =0.13

แหล่งความ df SS
MS F
p
6. อ ภิ ป ร า ย ผ ล ก า ร วิ จั ย
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม 6
2.06 0.21 2.04 0.06
จากผลการวิจัย เรื่องการศึกษาสภาพและปัญหาการวัดและ เขต 1 และเขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครู
ประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของครู สานักงานเขต กาลังปรับตัวในการทาความเข้าใจ หรือปฏิบัติการวัดและประเมินผล
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณา
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
ตันเทียว [6] ในเรื่องการศึกษาสภาพและปัญหาการวัดและประเมินผล
6.1 สภาพการวัดและประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 การเรียนของอาจารย์ผสู้ อนประเภทวิชาศิลปกรรมในวิทยาอาชีวศึกษา
ของครูสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา สังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในเขตกรุงเทพมหานคร
เขต 1 และเขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับปฏิบัติปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็น พบว่า อาจารย์ผู้สอนมีปัญหาการวัดและประเมินผลอยู่ในระดับ
ปานกลาง
เพราะเรื่องการวัดและประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เป็น
6.3 ครู ที่ มี วุ ฒิ การศึ กษาแตกต่ างกั น มี สภาพการวั ดและ
เรื่องค่อนข้างใหม่ที่นามาใช้ในโรงเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือ ประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจ
โรงเรียนกาลังให้ดาเนินการปฏิบัติ ซึ่งครูยังมีความรู้ความเข้าใจ และ เพราะการวัดและประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เป็นเรื่อง
สามารถปฏิบัติการวัดและประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ใหม่ ดังนั้นจึงเริ่มต้นศึกษาทาความเข้าใจไปพร้อม ๆ กัน อีกทั้งมี
ได้ยังไม่ดีมากนัก อีกทั้งมีครูบางส่วนที่ทา การวัดและประเมินผล การจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการของโรงเรียนหรือหน่วยงานที่
ไม่ได้แตกต่างจากที่เคยทามาก่อน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ แขก เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับวิลัยวรรณ์ ยุพากิ่ง [7] ที่พบว่า ครูที่มีวุฒิ
บุญมาทัน [5] ในเรื่องการพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผล การศึกษาต่างกันมีปัญหาด้านวิชาการเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เพื่ อยกระดั บการเรี ยนรู้ ของนั กเรี ยนในการปฏิ รู ปการศึ กษาครู
ไม่แตกต่างกัน
โรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณะครุศาสตร์
6.4 ครู ที่มี วุ ฒิการศึกษาแตกต่ างกั น มี ปั ญหาการวัดและ
6.2 ปัญหาการวัดและประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจ
ของครู สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
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เพราะการวัดและประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เป็นเรื่อง
ใหม่ ทาให้ครูมีความกระตือรือร้น สนใจศึกษาหาความรู้ นอกจากนี้
โรงเรี ยนและหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องได้ มี การจั ดอบรมสั มมนาเชิ ง
ปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมให้ครูนามาปฏิบัติในชั้นเรียน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของวิลัยวรรณ์ ยุพากิ่ง [7] ที่พบว่าครูโรงเรียนนาร่องที่มี
วุ ฒิ การศึ กษาต่ างกั นมี ปั ญหาในเรื่ องการวั ดและประเมิ นผล
การเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
2551 ไม่ต่างกัน
6.5 ครูที่มีประสบการณ์การสอนแตกต่างกัน มีสภาพการวัดและ
ประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจ
เพราะประสบการณ์การสอนเดิมของครู อาจนามาใช้ในการวัดและ
ประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ได้ค่อนข้างน้อย หรือครู
อาจไม่เข้าใจในการวัดและประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ทาให้ขาดความเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม ซึ่งสอดคล้องกับวิ
สิษฐ์ และอิ่ม[8] ที่พบว่าการดาเนินการการวัดและประเมินผลการ
เรี ยนรู้ ในสถานศึ กษาขั้ นพื้ นฐานของครู อ าเภอบาง น้ าเปรี้ ยว
จังหวัดฉะเชิงเทรา ไม่แตกต่างกัน เมื่อจาแนกตามประสบการณ์การ
สอน
6.6 ครูที่มีประสบการณ์การสอนแตกต่างกันมีปัญหาการวัดและ
ประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ไม่แตกต่างกัน อาจเพราะ
ความรู้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ ครูมีความรู้ความเข้าใจระดับใกล้เคียงกัน
ไม่ ว่ าจะมี ประสบการณ์การสอนมากหรือน้ อย ซึ่ งสอดคล้ องกั บ
แก้วตา ฉัตรนุสรณ์ [9] ที่พบว่าอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์สอน
ต่างกัน มีปัญหา การวัดและประเมินผลโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
7.1.1 ควรมี การจั ดอบรม สั มมนาเกี่ ยวกั บการวั ดและ
ประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ให้มากขึ้นและต่อเนื่อง เพื่อ
ครูมีความรู้ความเข้าใจชัดเจนมากขึ้น และมีการปฏิบัติการวัดและ
ประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ให้มากขึ้น
7.1.2 ควรน าผลการวิ จั ยครั้ งนี้ ไปใช้ สร้ างแนวทางใน
การปรับปรุงหรือพัฒนารูปแบบการวัดและประเมินผลทักษะผู้เรียน
ในศตวรรษ ที่ 21 ของครูที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
7.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการทาการวิจัยครัง้ ต่อไป

วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม

7.2.1 ควรมี การศึ กษาสภาพและปั ญหาการวั ดและ
ประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของครูในโรงเรียนสังกัด
อื่นๆ หรือสถานศึกษาในระดับต่างๆ
7.2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการวัด
และประเมินผลทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของครูระหว่างโรงเรียน
ที่มีขนาดต่างกัน หรือโรงเรียนที่สังกัดต่างกัน
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