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การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อ 1) พฒันาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการพฒันาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือข่ายสังคม

เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการวดัและประเมินผลของครูวิทยาศาสตร์ดา้นทกัษะการคิดของนักเรียน 2) ประเมินประสิทธิผลของ

รูปแบบการพฒันาวชิาชีพท่ีพฒันาข้ึน ดาํเนินการวจิยัดว้ยการวจิยัและพฒันาและใชก้ารวจิยัแบบผสมผสานวธีิ แบบแผนการวจิยัแบบ

หน่ึงกลุ่มทดสอบก่อนและหลงั ผสมผสานกบัแบบแผนการวิจยัแบบอนุกรมเวลากลุ่มเดียว ประเภทอนุกรมเวลาสมมูล กลุ่มตวัอยา่ง 

ไดแ้ก่ ครูวิทยาศาสตร์ จาํนวน 6 คน ผูบ้ริหารโรงเรียน จาํนวน 3 คน ศึกษานิเทศก ์จาํนวน 1 คน อาจารยใ์นระดบัอุดมศึกษา จาํนวน  

2 คน และนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 5 รวม 86 คน จากโรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี 

เขต 2 จาํนวน 6 โรงเรียน เคร่ืองมือท่ีใช ้ไดแ้ก่ คู่มือการใชรู้ปแบบการพฒันาวิชาชีพ แผนการพฒันาวิชาชีพ แบบทดสอบความรู้

ความเขา้ใจ แบบประเมินการสร้างและการใชเ้คร่ืองมือ แบบสงัเกตพฤติกรรมการวดัและประเมินผล แบบประเมินดา้นทกัษะการคิด 

แบบสอบถามความพึงพอใจ แบบประเมินความคิดเห็นของนกัเรียน และประเด็นสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค่้าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t-test แบบ dependent, F-test และการวเิคราะห์เน้ือหา ผลการวจิยั พบวา่  

1. รูปแบบการพฒันาวชิาชีพท่ีพฒันาข้ึน มีช่ือวา่ “ADIAR Model” ประกอบดว้ย 1) หลกัการ 2) จุดมุ่งหมาย 3) กระบวนการ 

มี 5 ขั้น ไดแ้ก่ ขั้นท่ี 1 การวเิคราะห์ความตอ้งการจาํเป็น (Analyzing Needs: A) ขั้นท่ี 2 ออกแบบการพฒันาวชิาชีพ (Design Program: 

D) ขั้นท่ี 3 ปฏิบติัการพฒันาวิชาชีพโดยผสมผสานมลัติมีเดียเครือข่ายสังคม (Implement Professional Development Social Media 

Networks Blended: IPDNB) ขั้นท่ี 4 การประเมินผลการดาํเนินงาน (Assessing Program: A) และ ขั้นท่ี 5 การรายงานผลการ

ดาํเนินงาน (Reporting Program: R) 4) การวดัและประเมินผล และ 5) เง่ือนไขในการนาํรูปแบบไปใชใ้หป้ระสบผลสาํเร็จ รูปแบบมี

ค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 83.54/85.56 

2. ประสิทธิผลของรูปแบบการพฒันาวชิาชีพ พบวา่ 1) ครูมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวดัและประเมินผลดา้นทกัษะการ

คิดของนักเรียนหลงัการใช้รูปแบบการพฒันาวิชาชีพ สูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบการพฒันาวิชาชีพอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 ทั้งในภาพรวมและจาํแนกตามประเภทของหลกัสูตรท่ีครูวิทยาศาสตร์สาํเร็จการศึกษา 2) ครูมีพฒันาการความสามารถใน

การสร้างและการใชเ้คร่ืองมือวดัและประเมินผลดา้นทกัษะการคิดของนกัเรียนสูงข้ึน 3) ครูมีพฒันาการของพฤติกรรมการวดัและ

ประเมินผลดา้นทกัษะการคิดสูงข้ึน 4) นกัเรียนมีพฒันาการดา้นทกัษะการคิดสูงข้ึน 5) ผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศ มีความพึงพอใจต่อ

รูปแบบการพฒันาวิชาชีพอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 6) ความคิดเห็นของนกัเรียนต่อการวดัและประเมินผลของครูหลงัการใชรู้ปแบบการ

พฒันาวิชาชีพแสดงให้เห็นว่านกัเรียนมีทกัษะดา้นการคิดสูงข้ึน 7) หลงัการขยายผลการนาํรูปแบบการพฒันาวิชาชีพไปใช ้พบว่า 

รูปแบบการพฒันาวิชาชีพ “ADIAR Model” สามารถทาํให้ครูมีสมรรถนะการวดัและประเมินผลดา้นทกัษะการคิดของนกัเรียน

สูงข้ึน 
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 This research aims to 1) develop and find out the efficiency of a model of science teachers’ professional 
development with blended social networks to promote measurement and evaluation competency on students’ thinking 
skills; and 2) evaluate effectiveness of the model. The design of this was Research (R) and Development (D) with mixed 
methods of one – group pretest-posttest and equivalent times-series design. The samples were 6 science teachers,           
3 school directors, 1 supervisor, 2 higher education instructors, and 86 Prathomsuksa four and five students from            
6 schools under Nonthaburi Primary Educational Service Area Office 2. The research instruments consisted of 
professional development manuals, a professional development plan, knowledge and comprehension test, and evaluation 
forms for instrument design implementation; a form for behavioral observation on measurement and evaluation, 
satisfaction forms toward the model, students’ opinions evaluation form, and focus group discussion questions. The data 
were analyzed by mean, standard deviation, t-test (dependent), F-test, and content analysis.  
 The research yielded the following results:  

1. The model developed in this research is called “ADIAR Model”. It comprised 5 components: 1) rationales,   
2) objectives, 3) operational process with 5 steps: Analyzing Needs: A, Design Program: D, Implement Professional 
Development Social Media Networks Blended: IPDNB, Assessing Program: A, and Reporting Program: R,                   
4) measurement and evaluation, and 5) conditions for practical usage. The efficiency of this model was 83.54/85.56. 

2. The effectiveness of the model was found that: 1) Science teachers comprehended about measurement and 
evaluation on students’ thinking skills after using the model which was significantly higher than before using the model 
at the statistical level of .05; 2) Science teachers improved their competency of design and use of measurement and 
evaluation focusing on students’ thinking skills; 3) Science teachers improved their behaviors of measurement and 
evaluation on students’ thinking skills; 4) Students’ thinking skills were  higher before using the model; 5) Supervisors 
and teachers were satisfied with the model at the highest level; 6) On the students’ opinion on the measurement and 
evaluation after using the model, it was found that students had higher order thinking skills; 7) After disseminating of 
the model, “ADIAR Model” could improve science teachers on their measurement and evaluation of students’ thinking 
skills. 
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ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ท่ีให้การส่งเสริมสนบัสนุน
การวิจยัในคร้ังน้ี 

ขอขอบคุณเพื่อนศึกษานิเทศก์ และพี่น้องบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ท่ีใหก้ารสนบัสนุน และเป็นกาํลงัใจเสมอมา 

ขอขอบคุณผูบ้ริหารโรงเรียน ผูท้าํหนา้ท่ีนิเทศ ครูวิทยาศาสตร์ และนกัเรียนท่ีเป็นกลุ่ม
ตวัอย่างของการวิจยั กบักลุ่มขยายผล และขอขอบคุณเพื่อน พี่น้อง นักศึกษาปริญญาเอกภาควิชา
หลกัสูตรและวิธีสอน เจา้หนา้ท่ีของมหาวิทยาลยั และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่าน ท่ีไดมี้ส่วนช่วยให้
งานวิจยัน้ีสาํเร็จดว้ยความเรียบร้อย 

ขอขอบคุณพลตรีไพโรจน์ มณีอ่อน และลูก ๆ ผูเ้ป็นกาํลงัใจและพลงัเก้ือกูลท่ีสาํคญัยิ่ง
ต่อความสาํเร็จในการศึกษาคร้ังน้ี 

คุณค่าและความดีท่ีเกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ขอนอ้มบูชาในพระคุณของคุณพ่อกมล 
และคุณแม่ละออง สกลุธรรมรังษี และคณาจารยทุ์กท่านของผูว้ิจยั 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
เปาหมายหลักของการจัดการศึกษาทุกระบบ คือ การเตรียมเยาวชนสําหรับในอนาคต 

ใหเปนกําลังคนท่ีมีศักยภาพ การใหการศึกษาที่สอดคลองกับเปาหมายจึงตองใหนักเรียน      
สามารถใชความรูในชีวิตจริง สามารถคิดวิเคราะห และแกปญหาได เพื่อใหมีศักยภาพในการ
แขงขันในอนาคตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554) ซ่ึง          
เนนท่ีการพัฒนาการคิดของเด็กท่ีเปนกําลังสําคัญของประเทศ สอดคลองกับแผนการศึกษา  
แหงชาติ พ.ศ.2545-2559 (2545: 61) ที่ เนนใหคนไทยทุกคนมีทักษะและกระบวนการในการคิด  
การวิเคราะห และการแกปญหา มีความใฝรูและสามารถประยุกตใชความรูไดอยางถูกตอง 
เหมาะสม สามารถพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่องเต็มตามศักยภาพโดยเฉพาะการใชความคิด   
ในทางท่ีถูกท่ีควรซ่ึงเปนการคิดท่ีเปนประโยชนตอตนเองและผูอ่ืนโดยเนนท่ีสวนรวมมีความ 
สําคัญตอการพัฒนาประเทศชาติเปนอยางยิ่ง ดังพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
พระราชทานแกประชาชนชาวไทยในโอกาสวันข้ึนปใหม พุทธศักราช 2536 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 31 
ธันวาคม 2535 ความวา 

 
“…จิตใจท่ีสะอาดปลอดโปรงจากส่ิงรบกวนน้ีสําคัญมากเพราะเปนจิตใจสงบ ระงับ

และเยือกเย็น ทําใหบุคคลมีสติรู ตัว มีความคิดเท่ียงเปนกลาง มีวิจารณญาณละเอียด
กวางขวาง และถูกตองตรงจุด ความคิดวิจารณญาณท่ีเกิดจากจิตใจท่ีสงบนี้มีศักยภาพสูง อาจ
นําไปใชคิดอานสรางสรรคสิ่งท่ีจะอํานวยประโยชนสุข ความเจริญกาวหนา ตลอดจน
ช่ือเสียงเกียรติคุณ อันเปนสิ่งปรารภปรารถนาของแตละคนใหสัมฤทธิ์ผลได....” 

 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องคการมหาชน)        
(2558-2562) ซ่ึงเปนหนวยงานที่มีหนาท่ีความรับผิดชอบในการประเมินคุณภาพการศึกษา         
ของชาติ  ไดกําหนดใหมีการพัฒนาและประเมินทักษะการคิด  โดยระบุไวในตัวบงช้ี ท่ี  3           
ผู เ รียนมีความสามารถในการคิด โดยความสามารถทางการคิดเปนหนึ่งในทักษะท่ีสําคัญ            
ของการดํารงชีวิตในสังคมปจจุบัน นักเรียนจึงตองมีความรูความสามารถในการคิดวิเคราะห        
คิดสังเคราะห คิดแกปญหา และคิดสรางสรรค โดยกําหนดเกณฑการประเมินวานักเรียน              
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ในระดับชั้นประถมศึกษาป ที่  6 จะตองมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห               
คิดแกปญหา  และคิดสรางสรรค โดยมีคา T-Score ตองมากกวาหรือเทากับ 40.00 สอดคลอง        
กับแนวทางการจัดการศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 24(2)       
(2542: 14) โดยใหสถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ          
การ เผชิญสถานการณ และการประยุ กต คว ามรู ม า ใช เพื่ อป อ งกัน  และแก ไขปญหา 
กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดเปนนโยบายเรงดวนใหมีการทบทวนหลักสูตรการเรียน              
การสอน  เพื่ อให ผู เ รียนพัฒนากระบวนการคิดวิ เคราะห  มี เวลาทํากิจกรรมเ พ่ือพัฒนา               
ความรู ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2557) นอกจากนั้น          
การปฏิรูปการศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่งการปฏิรูปหลักสูตรและการเรียนการสอน ไดกลาวไว
ประการหน่ึงวา ตองเรงปฏิรูปการจัดกระบวนการเรียนรูใหผู เ รียนไดฝกการคิดอยางเปน         
ระบบและเนนการปฏิบัติมากกวาการทองจํา เพื่อใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห 
สังเคราะห  และสรางความรู  ซ่ึงจะเปนพื้นฐานการเรียนรูในโลกแหงอนาคต  สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก็ตระหนักและเห็นความสําคัญในเ ร่ืองของการคิด                
โดยกําหนดนโยบายเปนจุดเนนในการพัฒนาคุณภาพผู เรียน ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1              
ถึงช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ผู เ รียนมีทักษะการคิดพื้นฐาน  2 กลุมยอย คือ 1) ทักษะการส่ือสาร   
(ทักษะการฟง การอาน การพูด และการเขียน) 2) ทักษะการคิดท่ีเปนแกน (ทักษะการสังเกต การจัด
กลุม การรวบรวมขอมูล การเช่ือมโยง การจําแนกประเภท การเปรียบเทียบ) ระดับช้ันประถมศึกษา
ปท่ี 4 ถึงช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ผูเรียนมีทักษะการคิดพื้นฐาน 2 กลุมยอย คือ 1) ทักษะการสื่อสาร 
(ทักษะการฟง การอาน การพูด การเขียน) 2) ทักษะการคิดท่ีเปนแกน (ทักษะการต้ังคําถาม การให
เหตุผล การแปลความ การตีความ การสรุปอางอิง และการนําความรูไปใช) และ พิมพันธ เดชะคุปต 
(2548: 22) ไดกลาวไวว าการคิดมีหลายประเภท ไดแก  คิดวิ เคราะห  คิดริเร่ิมสรางสรรค คิด
แกปญหา  คิดตัดสินใจ  คิดใครครวญ  คิดอยางมีวิจารณญาณสอดคลองกับแนวคิดของ                   
นักการศึกษาตางประเทศท่ีเนนทักษะการคิดในการจัดการศึกษา (Thinking Skills in Education)               
วา  เป าหมายสําคัญของการศึกษาสมัยใหม คือการชวยใหนักเ รียนเรียนรูการคิดอยางมี   
ประสิทธิภาพ ไดแก การคิดสรางสรรค  (Creative Thinking) การคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical 
Thinking) และเช่ือมโยงไปสูทักษะการแกปญหา (Problem Solving Skills) ซ่ึงจะตองอาศัยลักษณะ
ในการคิดหลายแบบ ไดแก การคิดในระดับวิเคราะหและประเมินคาทักษะการคิดนั้น สามารถสอน
ไดเรียนรูได และพัฒนาใหสูงข้ึนได แตตองไดรับการสอนและฝกฝนต้ังแตชั้นตนๆ อยางตอเนื่อง
สมํ่าเสมอ (วัชรา  เลาเรียนดี, 2552: 2; Rubenfeld and Scheffer, 1999: 7) การฝกทักษะการคิดควร
เร่ิมตั้งแตชั้นประถมศึกษาดวยการปลูกฝงใหนักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการคิด รักการคิด มองเห็น
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ความสําคัญของการคิด และใชความคิดอยางสมํ่าเสมอ การฝกคิดควรเร่ิมจากการคิดท่ีไมยุงยาก
ซับซอนในรายวิชาท่ีมีลักษณะเนื้อหาท่ีเปนพื้นฐานเบ้ืองตน แลวคอยๆ เร่ิมความยากและซับซอน
ท้ังดานเนื้อหาและกระบวนการตามระดับช้ันเรียน โดยเฉพาะกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรท่ี
นกัเรียนตองเรียนรูเกี่ยวกับทักษะการคิดมากกวาวิชาอ่ืนๆ  
 วิทยาศาสตร เปนศาสตร ท่ีมีความสําคัญเพราะเปนเคร่ืองมือในการชวยพัฒนา        
ทักษะการคิดและนําไปสูการสรางนวัตกรรมตางๆ ทางเทคโนโลยี ประเทศไทยยังประสบ      
ปญหาการขาดแคลนครูวิทยาศาสตรท่ีมีความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการจัดการ        
เ รี ยนการสอนในโรง เ รียน  ซ่ึ งส งผลกระทบตอ คุณภาพและ ศักยภาพความสามารถ                       
ของเยาวชนไทย (โสภณ แยมทองคํา , 2552: 1) แผนการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2545 ไดกําหนด
แนวนโยบายการพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อการพ่ึงพาตนเอง                
และเพิ่มสมรรถนะการแขง ขันในระดับนานาชาติ  เป าหมาย ท่ี สํา คัญประการหนึ่ ง คือ                    
การผลิตครู คณาจารย และบุคลากรทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในปริมาณท่ีสอด        
คลองกับความตองการ และไดรับการพัฒนาความรูความสามารถเพื่อประโยชนตอการจัด           
การเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ  โดยสงเสริม สนับสนุนการผลิตและพัฒนาครูคณาจารย    
บุคลากรทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางเปนระบบและตอเนื่อง แตอยางไรก็ตาม      
พบวา การขาดแคลนครูวิทยาศาสตร ยังเปนปญหาท่ีสําคัญมาก ท้ังๆ ท่ีมีนโยบายท้ังระยะส้ัน      
และระยะยาวในการผลิตครูสาขาดังกล าว  สวนหนึ่ ง เปนผลสืบเนื่องมาจากโครงการ         
เกษียณอายุราชการกอนกําหนด ตั้งแตป พ.ศ.2542-2544 จํานวน 48,349 คน ในจํานวนนี้เปนครู
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรรวมอยูดวย ประมาณรอยละ 25 สงผลให เกิดความขาดแคลนครู
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรข้ึนในโรงเรียนสังกัดตาง ๆ เปนจํานวนมาก (โสภณ  แยมทองคํา, 
2552: 2) 

วิทยาศาสตรเปนรายวิชาหลักท่ีตองเขารับการประเมินในระดับชาติ O-NET และ    
PISA รายงานผลการประเมินนักเรียนนานาชาติ (Programme for International Student Assessment, 
2012) ประเมินความสามารถนักเรียนไทยในดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และการอานในระดับ
นานาชาติ ผลการประเมินดานวิทยาศาสตร พบวา คา เฉลี่ยของนักเรียนไทยอยู ในอันดับที่  50       
จาก 65 ประเทศ ได 444 คะแนน สูงข้ึนกวา PISA 2009 อยางมีนัยสําคัญ แตยังคงต่ํากวาคาเฉล่ีย 
ของประเทศสมาชิก (องคกรเพื่อความรวมมือและการพัฒนาทาง เศรษฐกิจ  (Organization for 
Economics Co-operation and Development) (OECD, 2014: 5) และประเทศในเอเชีย จํานวน 6 
ประเทศ ติด 1 ใน 10 ของท้ังหมด โดย พบวา 1 ใน 3 ของนักเรียนไทยมีความรูวิทยาศาสตรต่ํากวา
ระดับพื้นฐาน สําหรับผลการทดสอบ O-NET ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 กลุมสาระการเรียนรู
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วิทยาศาสตรของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ในปการศึกษา  2556  
และปการศึกษา 2557 มีคา เฉลี่ยรอยละ  37.36 และรอยละ  42.85 ตามลําดับ  สูงกวาคา เฉลี่ย
ของประเทศเล็กนอย และเม่ือเทียบกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน มีคะแนนเฉล่ียอยูในอันดับท่ี 3     
จากขางทาย รองจากคณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ  

ซ่ึงสาเหตุท่ีทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรต่ํ า  มีอยูหลายประการ             
เชน ครูผูสอนสวนใหญไมไดจบทางดานวิทยาศาสตร การจัดการเรียนการสอนเปนรูปแบบ 
บรรยาย ขาดการปฏิบัติ คนควา สืบคนและทดลอง ทําใหนักเรียนขาดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร แตปญหาท่ีสําคัญ ควบคูกับการจัดการเรียนการสอน คือ การวัดและประเมินผล
นักเรียนท่ีเปนไปอยางไมมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ไมไดเปนการประเมินท่ีสงเสริมและ
พัฒนาการเรียนรู วัดและประเมินไมตรงกับมาตรฐานและตัวช้ีวัด เครื่องมือและวิธีการวัดไม
หลากหลาย  ขาดคุณภาพ  สวนใหญจะใชแบบทดสอบแบบเลือกตอบที่วัดไดแคความจํา            
ความเขาใจไมไดสงเสริมพัฒนากระบวนการเรียนรูและทักษะการคิดใหกับนักเรียน จึงเปน   
เหตุผลท่ีมาท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํา  เพราะทักษะการคิด              
ของนักเรียนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีความสัมพันธกันสูงยิ่งการจัดการเรียนรูและ               
การวัดและประเมินผลตองเปดโอกาสใหนักเรียนไดใชการคิดไตรตรองอยางรอบคอบ                    
มีหลักการมีเหตุผล ประเมินขอมูลท่ีเปนสาระความรูตางๆ ท่ีไดรับ ท้ังดานความรู ทักษะ             
และเจตคติดานการตีความ การวิ เคราะหแยกแยะขอมูล  การอางอิงตรวจสอบการอธิบาย             
และ ทํานายผลท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังการลงขอสรุปสาระสําคัญ เพื่อนําไปสูการตัดสินใจในการ
ปฏิบัติการสอน 

จากการศึกษาสภาพปญหาดานการจัดการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรดวยการสัมภาษณครูผูสอน พบวา สภาพการจัดการเรียนการสอนมีปญหาดานการขาด
เทคนิควิธีสอน รูปแบบการจัดการเรียนรู และการวัดและประเมินผลที่สงเสริมการคิดท่ีสอดคลอง
เหมาะสม ท้ังนี้เนื่องจากครูไมไดจบเอกวิทยาศาสตรโดยตรง จึงไมเขาใจธรรมชาติวิชาท่ีลึกซ้ึง
เพียงพอ ประกอบกับการมีภาระงานดานอ่ืนมาก และตองสอนหลายกลุมสาระการเรียนรู และหลาย
ระดับช้ัน 

การวัดและประเมินผลวิทยาศาสตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช  2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) เนนใหนัก เรียนพัฒนาในดานของกระบวน        
การคิด การปฏิบัติจากสถานการณจริง การแกปญหา การส่ือสาร และการนําความรูไปใช           
โดยจะตองกําหนดจุดมุงหมายของการประเมินใหสอดคลองกับแนวทางการจัดการเรียนรู   
ประเมินใหครอบคลุมเปาหมายการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 7 ประการ คือ 1) หลักการ
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และทฤษฎี  2) ธรรมชาติของวิทยาศาสตร  3) ทักษะในการศึกษาคนควา 4) พัฒนากระบวน          
การคิด 5) ความสัมพันธของวิทยาศาสตร 6) การนําความรูไปใช และ 7) การมีจิตวิทยาศาสตร 
วิธีดําเนินการจะตองกําหนดจุดประสงคอยางชัดเจนเพื่อใชกําหนดกรอบเน้ือหา พฤติกรรมท่ี
ตองการวัด และกําหนดรูปแบบของเครื่องมือให เหมาะสมมีหลักที่ สําคัญ  2 ประการ คือ                 
1) การประเมินเพื่อปรับปรุงการเรียนรู และ 2) การประเมินเพื่อสรุปผลการเรียนรู และใน     
ปจจุบัน การวัดและประเมินผลวิทยาศาสตร มุงเนนท่ีการแสดงออก หรือผลงานของนักเรียน     
ตามแนวทางของการประเมินตามสภาพจริง และตองสามารถประเมินสมรรถภาพของนักเรียน
ไดมากท่ีสุดในสองลักษณะ คือ 1) การประเมินสมรรถภาพของผูเรียน และ 2) การประเมินโดย  
การทดสอบดวยขอสอบ ซ่ึงจะนําผลการประเมินไปใชประโยชน  3 ดาน คือ 1) วินิจฉัยผูเรียน              
2) ตรวจสอบเพื่อพัฒนาผูเรียน 3) ตัดสินคุณภาพผูเรียน (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร   
และเทคโนโลยี (สสวท.), 2555) 

การดําเนินการวิจัยนี้ จะมุงเนนการประเมินในสองขอแรก คือ การวินิจฉัยผูเรียนและ
เพื่อตรวจสอบและพัฒนาผูเรียน ซ่ึงเปนการประเมินระหวางเรียน (Formative Assessment) โดยจะ
บรรลุจุดมุงหมายได จะตองทําการวัดและประเมินผลอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง ดวยวิธีการและ
เคร่ืองมือท่ีหลากหลาย 

การวัดและประเมินผลเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอน  กิจกรรม            
การวัดและการประเมินทําให ผูสอนไดสารสนเทศที่ เปนปรนัยและเปนพื้นฐานสําหรับ                
การตัดสินใจเกี่ยวกับการเรียนรูของผูเรียน ตลอดจนประโยชนตอการปรับปรุงประสิทธิภาพ      
ของการเรียนการสอน (ศิริชัย   กาญจนวาสี, 2541) นอกจากนี้ยังมีประโยชนตอผู เรียนเพื่อ           
เปนการเพ่ิมแรงจูงใจใหแกผูเรียนสรางนิสัยการเรียนท่ีดี ทําใหเกิดการเรียนรูอยางกวางขวาง   
ลึกซ้ึง และทําใหรูความสามารถของตนเอง และยังมีประโยชนตอการแนะแนวท่ีทําใหครู    
สามารถแนะแนวการเรียนและการประกอบอาชีพได ถูกตอง  ทําใหนักเรียนทราบความ         
สามารถของตนอันจะนําไปสูการตัดสินใจในการเลือกวิชาเรียนและเลือกประกอบอาชีพ              
ไดถูกตอง ทําใหครูและผูปกครองเขาใจเด็กไดดียิ่งข้ึน อีกท้ังยังเกิดประโยชนตอผูบริหารคือ        
ทําใหทราบวาหลักสูตร จุดมุงหมาย เนื้อหา วิธีสอน ท่ีใชอยูมีประสิทธิภาพเพียงใด ควรแกไข
อยางไร ทําใหทราบมาตรฐานของโรงเรียน ทําใหสามารถคัดเลือกเด็กเขาเรียนตอไดอยาง  
เหมาะสมทําใหสามารถคัดเลือกบุคคลเขาทํางานในตําแหนงตางๆ และชวยจัดวางบุคลากรใน
โรงเรียน ไดอยางเหมาะสม (สานนท  ฉายศรีศิริ, 2530)  
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ปการศึกษา 2555 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ไดสํารวจ
ความรูความเขาใจและปญหาอุปสรรคในการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 ประกอบกับขอมูลจากการนิเทศติดตามพบวา ครูมีความรูความเขาใจในเร่ือง
ตอไปนี้อยูในระดับนอยถึงระดับพอใชตามลําดับคือ (1) ความรู เทคนิควิธี รูปแบบเคร่ืองมือ และ
วิธีการสรางเคร่ืองมือ (2) การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงและตามธรรมชาติวิชา (3) แนวทาง 
การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 การเลือกใชเคร่ืองมือ
ไดสอดคลองกับส่ิงท่ีตองการวัดและ (4) เคร่ืองมือขาดคุณภาพ วัดไดไมตรงกับตัวชี้วัด ปญหา
อุปสรรคในการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 เรียง
ตามลําดับจากมากไปนอยไดแก (1) ขาดการนิเทศ แนะนําท่ีตรงกับสภาพปญหาอยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง (2) กิจกรรมการสอนของครูมีมาก ไมมีเวลา การวัดผลเปนเร่ืองท่ีหนักและยุงยาก (3) ขาด
การวางแผนในการวัดและประเมินผล (4) ครูไมเห็นความสําคัญของการสอบวัด ยังคงวัดและ
ประเมินผลในรูปแบบเดิมๆ และ (5) ครูใชผลการสอบไมคุมคา มักใชตัดสินผลการเรียนมากกวา
การพัฒนาการเรียนการสอน อีกท้ังครูสวนใหญตองการใหเขตพื้นท่ีนิเทศ ชวยเหลืออยางเปนระบบ
และตอเนื่อง 

นอกจากนี้ปญหา เกี่ ยวกับการวัดและประ เ มินผลไม ได เกิ ด ข้ึน เ พียง เพราะ                       
มีการปรับเปล่ียนใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พ.ศ .2551 หากแตปญหา              
ในเร่ืองนี้มีมากอนต้ังแตยังบังคับใชหลักสูตรประถมศึกษา  พ.ศ.2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) 
ดังงานวิจัยของ อรุณรัตน สารกิติพันธ (2542) ตุจงรักษ (2543) ประสงค สกุลซง (2544) และอรุณ 
โยธสิงห (2546) ท่ีศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลในช้ันเรียนของครูและพบวา
ปญหาท่ีสอดคลองกันและพบมากท่ีสุดคือครูขาดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล 
ขาดความรูดานการสรางเคร่ืองมือขาดทักษะการใชเคร่ืองมือและวิธีการวัดและเคร่ืองมือขาด
คุณภาพ 

จากสภาพปญหาดังกลาวขางตนทําใหสรุปไดวาแมโรงเรียนจะใชหลักสูตรเดิมหรือ
หลักสูตรใหมสภาพปญหาท่ีโรงเรียนสวนใหญประสบมาเปนเวลานานคือบุคลากรขาดความรูใน
หลักการวัดและประเมินผล ซ่ึงถือวาเปนปญหาท่ีสําคัญมากปญหาหนึ่ง กลาวคือแมวาจะมีการ
ปรับเปล่ียนหลักสูตรอยางไรก็ตาม แตหลักการและวิธีการในการวัดและประเมินก็ยังเหมือนเดิมท่ี
สําคัญในการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตองอาศัยการใชเคร่ืองมือวัดและประเมินท่ีถูกตอง 
เกณฑการประเมินท่ีเหมาะสม ถูกตองตามตองการ หากครูผูประเมินขาดความรู ความเขาใจใน
หลักการวัดและประเมินผล อาจมีผลทําใหสรางเคร่ืองมือวัดและประเมินผลที่ขาดประสิทธิภาพ 
เลือกวิธีการวัดและประเมินผลที่ไมเหมาะสมกับส่ิงท่ีตองการวัด การเก็บขอมูลท่ีไมมีการควบคุม 
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ตัวแปรแทรกซอน กําหนดเกณฑไมเหมาะสม เปนตน เหลานี้มีผลกระทบตอการสรุปและตัดสินผล
การเรียนทําใหไดผลการตัดสินท่ีไมถูกตอง กอใหเกิดความเสียหายโดยตรงตอผูเรียนเนื่องจากเปนผู
เ สียผลประโยชนและทําให เ สีย ท้ัง เวลาและส้ินเปลืองทรัพยากรอีกดวย  อีก ท้ังปจจุ บัน
กระทรวงศึกษาธิการบังคับใชหลักสูตรใหมอยูเร่ือยๆยิ่งทําใหครูตองประสบปญหาเกี่ยวกับการวัด
และประเมินผลเพิ่มข้ึนอีก ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง ท่ีจะตองเรงแกไขปญหาดังกลาวใหครูมี
สมรรถนะในการวัดและประเมินผลท่ีถูกตอง และเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการคุรุสภา 
เร่ือง สาระความรูและสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหาร
การศึกษาตามมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ ประกาศ ณ วันท่ี 17 ตุลาคม พ.ศ.2556 วา
สาระความรูและสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานความรูดานการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา ประกอบดวย 
 1. สาระความรู 
 1.1. หลักการ แนวคิดและ แนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรูของ
ผูเรียน 
 1.2. ปฏิบัติการวัดและการประเมินผล 
 2. สมรรถนะ 
 2.1. สามารถวัดและประเมินผลได 
 2.2. สามารถนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาผูเรียน 

ปจจุบันการวัดและประเมินผลนักเรียน ไดใหความสําคัญกับ แนวคิดการประเมิน     
เพื่อการเรียนรู  (Assessment for Learning) เพราะเปนกระบวนการในการคนหาและตีความ      
หมายหลักฐานตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการเรียนรูโดยนักเรียนและครูเพื่อนําไปใชในการตัดสินใจเกี่ยว    
กับระดับการเรียนรูของนักเรียน เปาหมายการเรียนรู ท่ีผู เ รียนจะตองบรรลุ และการบรรลุ     
เปาหมายท่ีตองไปใหถึงนั้นทําอยางไร (Assessment Reform Group 2002) การประเมินเพื่อการ
เรียนรูจึงเปนองคประกอบหลักของการเรียนรูและการสอน การประเมินนี้มีความสําคัญมากสําหรับ
ครู ในการปรับเปล่ียนการจัดการเรียนการสอนใหเกิดผลการพัฒนาในตัวผูเรียนแตละคนอยางดี
ท่ีสุดการประเมินตามแนวคิดนี้ ครูจะเปนผูมีสวนเกี่ยวของกับผูเรียนรายบุคคล เพื่อกระตุนและ
ชวยเหลือผูเรียนใหบรรลุผลการเรียนรูตามเปาหมายในข้ันตอๆ ไป นั่นคือการประเมินเพื่อการ
เรียนรูจะเปนหัวใจสําคัญวาผูเรียนจะตองทําอยางไร หรือเรียนรูอยางไร หลังจากท่ีรูผลการ  
ประเมินของตนเองแลว 

สทิกกิน และคณะ (Stiggins R.J. et al., 2004: 42-45) ไดเสนอแนะกลยุทธ 7 ประการ 3
คําถาม สําหรับการประเมินเพื่อการเรียนรู คําถามขอท่ี 1: ฉันกําลังจะไปท่ีไหน 1) กาํหนดเปาหมาย
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ของการเรียนรู 2) ใหตัวอยางงานท่ีดีและไมดีตอนักเรียน คําถามขอท่ี 2: ฉันอยูท่ีไหน 3) ใหขอมูล
ยอนกลับบอย ๆ คําถามขอที่  3: ฉันจะไปใหถึงจุดหมายไดอยางไร 4) ใหรูจักประเมินตนเองและ
ตั้งเปาหมายการเรียน 5) ออกแบบการสอนเน้ือหายอยๆ ทีละเร่ือง 6) ใหแกไขปรับปรุงงานหรือ 
การเรียนของตนเอง 7) กระตุนใหประเมินตนเอง ตรวจสอบความกาวหนา และแลกเปล่ียนเรียนรู
กับเพ่ือนนอกจากนั้น ทอมลินสัน (Tomlinson, 2014: 10-14) ไดใหความเห็นวาการประเมินระหวาง
การสอน เปนสะพานทางเช่ือมระหวางแผนการสอนวันนี้และวันพรุงนี้ ครูมักใหความสําคัญกับการ
เก็บผลคะแนนนักเรียนมากกวาการเรียนเพ่ือการเรียนรู และจะพยายามที่จะใหนักเรียนตอบคําตอบ
ไดถูกตองมากกวาการตอบตามความคิดเห็น และการประเมินระหวางการสอน สามารถพัฒนาท้ัง
การสอนและการเรียน ถาดําเนินการอยางถูกตอง 

การประเมินผลเปนธรรมชาติ  เปนพลวัติในหองเรียน  การจัดการเรียนรูและ               
การวัดและประเมินตองไปดวยกัน เคร่ืองมือและวิธีการท่ีใชมีหลากหลายประเภท แตไมได
หมายความวาครูจะตองใชทุกแบบ ข้ึนอยูกับจุดมุงหมาย กิจกรรมการสอน พฤติกรรมของ    
นักเรียน และสภาพของสถานการณจริงของการเรียนรู ณ ขณะนั้น ซ่ึงครูตองเลือกเปนและ        
เลือกใหเหมาะสม จึงจะเปนการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ปญหาของการ
ประเมินระหวางเรียน พบวา นักเรียนไมกลาถามคําถาม ครูอาจแกไขดวยการใหนักเรียนแบง     
กลุมและชวยกันระดมเขียนขอคําถามลงในกระดาษ โดยผานการทํางานเปนทีม ถานักเรียนไมมี
คําถาม ครูก็จะตองกระตุนใหนักเรียนต้ังคําถามข้ึนมาวาส่ิงท่ีเขาไมรูเขาไมรูอะไร การตั้งคําถามเปน
กลยุทธการสอน (Progressive Inquiry) ประเทศฟนแลนดใชทักษะการตั้งคําถามในการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร ท่ีแตกตางกันไปตามประเด็นปญหาซ่ึงการทํางานเปนทีมก็จะชวยส่ือสารในดาน
การคิด สําหรับทักษะการประเมินตนเองและประเมินเพื่อน ครูจะตองออกแบบใหนักเรียนฝกฝนจึง
จะมีทักษะนี้ 

การประเมินเพื่อการเรียนรู ตองทําอยางจริงจัง คอยๆ เปล่ียนวิธีคิดของครูและผูมีสวน
เกี่ยวของ การสอนและการประเมินตองมีการวางแผนใหไปดวยกัน ตองพยายามทําความเขาใจและ
สรางความตระหนักใหครูเห็นวา ถาเปล่ียนแปลงวิธีประเมินจะทําใหการเรียนรูดีข้ึน ใหครูเขาใจวา
การประเมินคือการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน ไมใชการจัดอันดับ การประเมินจึงเปนทุกอยาง
ตั้งแตการปรับปรุงพัฒนาเพื่อการเรียนรู เปนเทคนิคการสอน หรือเปนเคร่ืองมือในการเรียนรู ท่ีผาน
มาการประเมินระหวางเรียน (Formative Assessment) ของครูสวนใหญมุงท่ีการเก็บคะแนนครูและ
นักเรียนขาดความรูความเขาใจเร่ืองการวัดและประเมินผล ถาครูมีความรูความสามารถในการวัดผล
ท้ังการประเมินระหวางเรียน (Formative Assessment) และการประเมินผลสรุป  (Summative 
Assessment) ก็จะเปนปจจัยท่ีมีผลโดยตรงตอคุณภาพการเรียนรูของนักเรียน และในงานวิจัยของ
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องคกรเพ่ือความรวมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD, 2006) พบวา การประเมินเพื่อการ
เรียนรู และการประเมินความกาวหนาในการเรียนรูมีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
(สมหวัง  พิธิยานุวัฒน, 2557) 

จากการศึกษาทบทวนเอกสาร และผลการศึกษาวิจัย เร่ือง สมรรถนะครูและแนว
ทางการพัฒนาครูในสังคมที่ เปล่ียนแปลง  พบวา การพัฒนาครูท่ีหนวยงาน สวนกลางเปน
ผูดําเนินการนั้น สวนใหญใชวิธีการประชุม อบรมท่ีใชการบรรยาย การประชุมกลุมยอยแลว     
สรุปความคิดเห็นตอท่ีประชุมใหญ และมีผูเขารับการอบรมคอนขางมาก ทําใหไมสามารถ    
ส่ือสารเปนรายบุคคลไดอยางใกลชิดท่ัวถึง ท้ังยังเกิดปญหาวาครูตองละทิ้งหองเรียน เพื่อ             
เขารับการอบรมท่ีมีคาใชจายในการเดินทางสูง หลังส้ินสุดการอบรมไมสามารถติดตามผลการ
พัฒนาไดอยางตอเนื่อง ทําใหไมสามารถนําความรูท่ีไดจากการประชุม อบรมมาใชไดอยางเปน
รูปธรรม ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของจอยซและเชาเวอร (Joyce and Showers, 1988 Cited by 
Costa and Garmston, 2002: 38) ท่ีพบวาการฝกอบรมในภาคทฤษฏีดวยการบรรยายเพียงอยางเดียว 
ผูเรียนไดรับความรูในระดับตํ่า เกิดทักษะไดในระดับปานกลาง และสามารถนําความรูไปใชได   
ในระดับตํ่ามาก 

ในการพัฒนาสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครู โดยการใหความรูดวยการ
บรรยายหรือการฝกอบรมที่จัดข้ึนเพียงคร้ังคราว อาจไมเพียงพอท่ีจะสงเสริมใหการพัฒนาความรู 
ทักษะและสมรรถนะดานการวัดและประเมินผลของครูไดอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 
(ศันสนีย  ฉัตรคุปต และ อุษา  ชูชาติ, 2545: 105) 

การพัฒนาสมรรถนะดานการวัดและประเมินผลครูวิทยาศาสตรเปนส่ิงจําเปน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งครูใหมท่ีเพิ่งบรรจุเขารับราชการ ท่ียังออนดอยในเร่ืองของการจัดการเรียนรู  
และการวัดและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษ าประถมศึกษ า  
นนทบุรี  เขต  2  มีครูวิทยาศาสตร ท่ีผ านการสอบแขงขันเขารับการบรรจุเปนขาราชการ เ มื่อ
เดือนพฤษภาคม 2557 จํานวน 20 คน สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 3 หลักสูตร 
ไดแก 1) หลักสูตร 4 ป 2) หลักสูตร 5 ป 3) หลักสูตร 4 ป และเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพครูเพิ่มอีก 1 ป ในป พ.ศ.2539 ถึง พ.ศ. 2551 สถาบันการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
(สสวท . )  ได มีการติดตามประเ มินผลคุณภาพของบัณฑิตยโครงการสง เสริมการผลิต                      
ครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สควค.) ในดานคุณลักษณะ           
ความเปนครู จํานวน 3 คร้ัง ผลการประเมินมีรายละเอียดสรุปได  3 ดาน คือ 1) ดานหลักสูตร       
การผลิตครูรูปแบบ 4+1 ป พบวามีจุดออนของหลักสูตรคือ ขาดความเช่ือมโยงและบูรณาการ
กันระหวางวิทยาศาสตรกับศึกษาศาสตร โดยชวงเวลาในการฝกประสบการณดาน วิชาชีพครู       
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ในคณะศึกษาศาสตรมีคอนขางนอยในการบมเพาะความเปนครูท่ีสมบูรณ 2) ดานผู เ รียน          
พบวาผูเรียนมีความยากในการปรับตัวและการเขารวมกิจกรรมท่ีแตกตางกันระหวางวิทยาศาสตร
กับศึกษาศาสตร 3) ดานผูสําเร็จการศึกษา พบวา ครู โครงการสงเสริมการผลิตครูท่ีมีความ   
สามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สควค.) มีความม่ันใจในเนื้อหาวิชา เพราะครู 
สควค. มีความแมนในเนื้อหาวิทยาศาสตร แตยังขาดประสบการณการสอน และการใชจิตวิทยา  
การสอน โดยสวนใหญแลวใชวิธีการสอนแบบบรรยาย ขาดอารมณขันและเครงเครียด เวลาสอน 
และในดานการปฏิบัติงานในโรงเรียนพบวา ครู สควค. มักมีปญหาในดานการปรับตัวใหเขากับ
เพื่อนรวมงานท่ีมีความตางวัยกันมาก นอกจากนี้ผลการวิจัยยังระบุวาปญหาของโครงการ     
สงเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สควค.) คือ ขาดการ
กํากับดูแลจากตนสังกัด และควรเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครูท่ียังออนดอย เพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติงานในหนาท่ีครูไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการนี้ผูวิจัยยังไดใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายให
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทําหนาท่ีเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครูอยางเปนระบบ พัฒนาครู
วิทยาศาสตรดวยความรวมมือรวมใจของครูภายในโรงเรียน (Whole School) และพัฒนาระบบพ่ี
เล้ียงทางวิชาการในโรงเรียนโดยรวมกับผูเช่ียวชาญจากภายนอกเพื่อการพัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถของครู สควค. ในการสอนวิทยาศาสตร (โสภณ  แยมทองคํา, 2552: 4) ดังนั้น พื้นฐาน
ในภาพรวมของครู สควค. กับครูวิทยาศาสตรท่ีเขารับการบรรจุใหมจึงมีความใกลเคียงกัน ความ
ออนดอยทางดานประสบการณการสอน และคุณลักษณะความเปนครูท่ียังตองการพัฒนา            
เติมเต็ม เพื่อการเปนครูท่ีดีในอนาคต และเพื่อการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ
ตลอดไป 

ส่ิงสําคัญท่ีสุดอยางหนึ่งในการพัฒนาสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครู            
ซ่ึงอยูในวัยผูใหญ คือ การตระหนักถึงวิธีการพัฒนาท่ีถูกตองเหมาะสม โดยคํานึงถึงหลักการ  
เรียนรูของผูใหญท่ีสอดคลองกับความตองการของครูแตละคน  แตละกลุม  หรือแตละวัย 
กระบวนการและกิจกรรมสําหรับการพัฒนาน้ันตองชวยใหครูมีความกาวหนาในวิชาชีพ              
ท้ังดานความรู และความสามารถในการคิดระดับสูง มีเทคนิคใหมๆ ในการจัดการเรียนรูท่ีมี
ประสิทธิภาพ รูเทคนิคและกลยุทธในการจูงใจใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมในการแสดง       
ออก และในการสรางสรรคความรู ตลอดจนการชวยใหผู เรียนสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต        
อยางเต็มศักยภาพและมีความสุข ดังนั้นการพัฒนาครูจึงไมใชการพัฒนาดวยการฝกอบรม          
เพียงอยางเดียวแลวไดผลตลอดไป แตตองเปนกระบวนการท่ีตอเนื่อง บูรณาการ และประสานเขา
ไปในระบบของสถาบันการศึกษา (ศันสนีย ฉัตรคุปต และอุษา ชูชาติ, 2544: 105-106) ครูตอง  
ไดรับโอกาสในการฝกฝนเพิ่มพูนความรู และพัฒนาทักษะใหตนเองอยูเสมอขณะท่ีทํางานใน
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สถานการณจริง ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ พิมพันธ  เดชะคุปต และพรทิพย  แข็งขัน (2551: 
130) เร่ือง สมรรถนะครูและแนวทางการพัฒนาครูในสังคมท่ีเปล่ียนแปลง พบวา การพัฒนาครูนั้น 
ตองเปนไปในลักษณะของการพัฒนาตนเอง (self directed learning) ควบคูไปกับการพัฒนาจาก
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และผูบริหารสถานศึกษา โดยครูตองสามารถพัฒนาตนเองไดหลายรูปแบบ 
ท้ังการฝกอบรม การศึกษาดูงาน การศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน รวมไปถึงการเรียนรูดวยตนเอง  
ผานส่ือท่ีหลากหลาย สามารถนําความรูไปปฏิบัติในช้ันเรียน โดยมีการเปล่ียนแปลงเรียนรู และ
ไตรตรองประสบการณกับเพื่อนครูในระหวางการปฏิบัติงาน  ตลอดจนเรียนรูจากการ           
เผยแพรผลงานของครู หรือเพื่อนครูในสถาบันการศึกษาหรือตางสถาบัน อันเปนกระบวนการ
แลกเปล่ียนเรียนรูจากการปฏิบัติงานจริง และท่ีสําคัญคือ ครูทุกคนตองมีความตระหนักวา การ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่องใหมีสมรรถนะตามมาตรฐานที่กําหนด เปนพันธกิจสําคัญท่ีครูทุกคน
ตองยึดถือปฏิบัติ 

การพัฒนาวิชาชีพ (Professional Development) สปก และเฮิรซ (Speak and Hirsh, 1988 
Cited by Glickman, Gordon and Ross-Gordon., 2004: 370) ไดกลาววาการพัฒนาวิชาชีพเปน
กิจกรรมตางๆ ท่ีจัดข้ึน โดยหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาครูและบุคลากร
ในทุกดาน ท้ังในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับงานในหนาท่ีรับผิดชอบและความรูดานอ่ืนๆ ท่ีชวยสงเสริมงาน   
ในวิชาชีพของตนเองใหเจริญกาวหนา และมีสมรรถภาพในการทํางานท่ีสูงข้ึนการพัฒนา      
วิชาชีพ ประกอบดวยกิจกรรมท่ีหลากหลาย ไดแก การฝกอบรม การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การศึกษาตอ การศึกษาดูงาน การประชุม การศึกษาดวยตนเอง การรวมมือกันพัฒนางาน การ
รวมมือกันศึกษาหาความรูจากส่ือตางๆ เชน วีดิทัศน รายการของการศึกษา ฯลฯ ซ่ึงกิจกรรมตางๆ 
เหลานี้ ชวยเพิ่ม หนุนความรูประสบการณใหแกครู ใหกาวหนาทันการเปล่ียนแปลงทางดาน
วิทยาการตางๆ โดยกิจกรรมตางๆ ท่ีจัดให เพ่ือใหครูมีความรูความสามารถ และมีศักยภาพ ในการ
พัฒนาคุณภาพของนักเรียนใหมากที่สุด พรอมกับสงผลตอความเจริญกาวหนาในอาชีพของตนเอง
ดวย (Speak and Hirsh, 2000; Champion, 2001 cited by Glickman, Gordon and Ross-Gordon, 
2004: 371) ผลการวิจัยของการสท (Karst, 1987 cited by Glickman, Gordon and Ross-Gordon, 
2004: 371) พบวา 1) แผนการพัฒนาวิชาชีพใหความสนใจตอการสรางแรงจูงใจและพัฒนาการ  
ของครูนอย ครูท่ีมีระดับแรงจูงใจตํ่า มีความเช่ียวชาญนอย อาจไมสามารถพัฒนาตนเองได            
2) หลักสูตรพัฒนาวิชาชีพตางๆ ไมไดบูรณาการกับแผนงานของโรงเรียนกับการปฏิบัติงาน       
ของครู (Job-embedded) หลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพตางๆ เปนการจัดกิจกรรมใหกับครูเปนคร้ังๆ 
จึงทําใหไมประสบผลสําเร็จและบรรลุเปาหมาย ผูท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรงตอการพัฒนา  
วิชาชีพของครูควรใหความสนใจตอประเด็นดังกลาว (Tanner and Mulkeen, 1987 cited by 
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Glickman, Gordon and Ross-Gordon, 2004: 371-372) ดังนั้น รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู           
จึงควรใหครูมีสวนรวมในการวางแผน เลือกกิจกรรมพัฒนา มีการติดตามชวยเหลือในการ       
นําไปปฏิบัติอยางตอเนื่อง มีการใหขอมูลปอนกลับ นําความรูลงสูการปฏิบัติถึงหองเรียน           
เปนกระบวนการท่ีตอเนื่องเปนระบบ โดยมีผูบริหารคอยใหการสนับสนุน มีสวนรวมในการ
ดําเนินการ 

สําหรับการพัฒนาวิชาชีพครูยุคใหมอาจตองใชหลายๆ  กิจกรรมในการพัฒนา      
วิชาชีพ  ตามความพรอมและลักษณะของครู  ควรตองมีการเปล่ียนแปลงตามความเจริญ        
กาวหนา พัฒนาการของวิทยาการตางๆ  การเรียนรูและใชเทคโนโลยีใหมๆ พัฒนาครูให   
สอดคลองกับการปฏิรูปการเรียนรู และเปนยุคของขอมูลขาวสารไรพรมแดน จึงควรนําส่ือ
มัลติมีเดีย และเทคโนโลยีตางๆ มาเปนส่ือชวยในการพัฒนาวิชาชีพครูในยุคปจจุบัน ซ่ึงแบบแผน
ใหมๆ สําหรับการพัฒนาวิชาชีพ ไดแก 1) การจัดหลักสูตรชวยเหลือครูบรรจุใหม (Mentoring 
Program) กับกลุมครูใหมท่ีควรไดรับการชวยเหลือ โดยใหคําปรึกษาดานการจัดการเรียน           
การสอนและดานอ่ืนๆ อยางตอเนื่อง อยางนอยตลอดปแรกท่ีไดรับการบรรจุ โดยผูใหการ 
ชวยเหลือแนะนํา (Mentor) อาจเปนผูนิเทศหรือครูท่ีมีประสบการณมากกวา 2) จัดหลักสูตรการ
พัฒนาเทคนิค หรือทักษะ อาจเปนการอบรมเชิงปฏิบัติการ การชวยเหลือระหวางครูดวยกัน        
เพื่อชวยในการถายโยงความรูและทักษะสูการปฏิบัติจริงในช้ันเรียน  3) ตั้งศูนยพัฒนาครู     
(Teacher Center) เปนศูนยหรือสถานท่ีท่ีครูสามารถมารวมพูดคุยปรึกษาหารือ หรือสัมมนากัน   
เพื่อพัฒนาทักษะตางๆ 4) การฝกอบรมครูโดยการเขารวมฝกอบรมแบบเขมติดตอกันหลายวันท่ี
เกี่ยวกับทักษะหรือความรูท่ียากและซับซอนอยางสมํ่าเสมอ ตามดวยการโคชระหวางเพื่อน   
ดวยกัน 5) จัดกลุมชวยเหลือฉันทเพ่ือน (Study Groups and Problem Solving) โดยครูโรงเรียน
เดียวกันเขากลุมกันศึกษา รวมกันแกปญหา รวมกันใชนวัตกรรมใหมๆ และใหการสนับสนุนกัน
และกัน 6) จัดเครือขาย (Networks) โดยครูจากโรงเรียนตางๆ มีการแลกเปล่ียนขอมูล ผลงาน    
เร่ืองท่ีนาสนใจ รวมกันเรียนรูโดยเครือขายอินเทอรเน็ต จากจดหมายขาว โครงการรวมมือกัน   
หรือสัมมนากันเปนคร้ังคราว 7) ครูแกนนํา (Master Teachers) โดยการเขารวมโครงการแกนนํา 
เพื่อคอยชวยเหลือเพื่อนครูท่ีตองการความชวยเหลือ อาจเปนวิทยากร ครูพี่เล้ียง ผูเช่ียวชาญ   
(Expert หรือ Mentor) 8) ครูในฐานะนักเขียน การไดเขียนบทความตางๆ เปนผลดีตอการพัฒนา
วิชาชีพ 9) กิจกรรมการเลาประสบการณการเรียนการสอนแกเพ่ือนครู 10) การรวมมือกันระหวาง
โรงเรียน มหาวิทยาลัย และหนวยงานธุรกิจตางๆ 11) การพัฒนาตนเองของครู โดยการวางแผน 
กําหนดเปาหมาย ประเมินผลงานตนเอง ครูท่ีมีประสบการณจะใชการโคชแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
(Peer Coaching) สวนเพื่อนครูท่ีสอนวิชาเดียวกันใชการโคชแบบรวมมือ (Collaborative Peer 
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Coaching) สวนครูใหม ที่ยังไมมีประสบการณ  ควรพัฒนาดานการสอนโดยการโคชโดย  
ผูเช่ียวชาญ (Expert Coaching) และการดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา (Mentoring) และใหครูคนอ่ืนๆ 
ชวยสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการสอนแบบการโคชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching) 12) จัด
โปรแกรม การโคช (Coaching) แบบตางๆ ท่ีหลากหลายและเหมาะสมในโรงเรียน เชน การโคช
ทางวรรณกรรม (Literacy Coaching), การโคชทางการเรียนการสอน (Instructional Coaching), การ
บริหารจัดการในช้ันเรียนดวยการโคช (Coaching Classroom Management) เปนตน 

จากการศึกษาของ จอยซ และ เชาเวอร (Joyce and Showers, 1988 cited by Costa and 
Garmston, 2002: 38) พบวา การพัฒนาบุคลากรดวยวิธีท่ีผสมผสานระหวางการบรรยายทางทฤษฎี
การสาธิต การฝกปฏิบัติ การใหขอมูลยอนกลับ และการโคช (coaching) หรือการชวยเหลือแนะนํา
การฝกปฏิบัติ เปนวิธีหนึ่งท่ีชวยใหบุคลากรไดรับความรูในระดับสูงมาก ตลอดจนเกิดทักษะ     
และสามารถนําความรูไปใชไดในระดับสูง หลักการแนวคิดการพัฒนาบุคลากรดวยการนํา         
การโคช ซ่ึงเปนรูปแบบหนึ่งของการนิเทศ มาผสมผสานรวมกับวิธีการอื่นๆ ดังกลาวขางตนนี้   
เปนแนวคิดหนึ่งท่ีมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการนําไปใชเพื่อการพัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรูและการวัดและประเมินผลของครู สอดคลองกับแนวคิดของ แฮริส (Harris, 1985: 
10) ท่ีกลาววา การนิเทศการสอน หมายถึง การที่บุคลากรในโรงเรียนกระทํากับบุคคลหรือส่ิงหนึ่ง
ส่ิงใดเพ่ือคงไวหรือเปล่ียนแปลงการปฏิบัติงานในโรงเรียนท่ีสงผลโดยตรงตอกระบวนการสอน    
ท่ีใชในการสงเสริมพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน การนิเทศการสอนเปนการใหการศึกษา           
การพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่องแกครู ในการพัฒนาความรูใหมๆ ท้ังดานเนื้อหาวิชา เทคนิค    
วิธีการจัดการเรียนรู การใชส่ือนวัตกรรม ไปสูการฝกปฏิบัติ และการสงเสริมการทําวิจัยใน          
ช้ันเรียน  ซ่ึงจะชวยใหครูมีการพัฒนาปรับปรุงงานในวิชาชีพอยางตอเนื่อง  และสงผลให               
ครูมีความกาวหนาในหนาท่ีการงาน (กรองทอง จิรเดชากุล,  2550: 2-3; วัชรา  เลาเรียนดี, 2552: 8) 
การนิเทศการสอนไมไดเปนแตเพียงการพัฒนาประสิทธิภาพ และคุณภาพการจัดการเรียนรู        
ของครูเทานั้น แตยังมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอการพัฒนาคุณภาพของการจัดการ        
ศึกษาการพัฒนาหลักสูตร การสรางความสัมพันธระหวางผูรวมงานและความสัมพันธกับชุมชน 
และท่ีสําคัญท่ีสุด คือ คุณภาพและประสิทธิผลของผูเรียน (ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน, 2548: 18-20; 
วัชรา  เลาเรียนดี, 2552: 1-8) รวมทั้ งการประสบความสําเ ร็จอยางมีประสิทธิภาพและการบรรลุ
เปาหมายของสถานศึกษา (Glatthorn, 1990: 2) 

จากการทดสอบความรูความเขาใจดานการวัดและประเมินผล การสอบถาม การ
สัมภาษณครูวิทยาศาสตรท่ีเขารับการบรรจุใหม ตลอดจนการสังเกตพฤติกรรมการวัดและ
ประเมินผลในหองเรียน การสังเคราะหจากเอกสารการประเมิน พบวาครูยังขาดความรูความเขาใจ
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เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล ขาดความรูและทักษะในการสรางและการใชเคร่ืองมือวิธีการวัดขาด
คุณภาพ สวนใหญยังคงใชแบบทดสอบ และแบบฝกหัดในหนังสือจากสํานักพิมพซ่ึงก็เปนการวัด
ในระดับสมรรถภาพข้ันตํ่า คือความรูความจําเสียเปนสวนใหญ วัดไมตรงกับมาตรฐานและตัวช้ีวัด
ท่ีหลักสูตรกําหนด ขาดการบูรณาการและเชื่อมโยงไปสูชีวิตจริง การจัดการเรียนรูไมไดเปนแบบยึด
ผูเรียนเปนสําคัญ การวัดและประเมินตามสภาพจริงจึงเปนไปอยางไมมีคุณภาพ ขาดทักษะและ
เทคนิควิธีประเมินในระหวางเรียน ท่ีเปนการประเมินเพื่อการเรียนรู (Assessment for Learning) 
การจัดใหมีการประเมินตนเอง/ประเมินเพื่อน การใหขอมูลปอนกลับ การมอบหมายใหนักเรียน
สรางหรือจัดทําช้ินงาน/ภาระงานท่ีมีคุณคาและมีความหมาย การใชคําถามสําคัญท่ีกระตุนการคิด 
ครูยังปฏิบัติไดนอย จึงทําใหความสามารถดานการคิด ท่ีเปนความสามารถพื้นฐานท่ีตองใชในการ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไมเกิดข้ึน จึงเปนท่ีมาของคุณภาพผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีตกตํ่าอยู
ในขณะนี้ 

เครือขายสังคม เปนส่ือท่ีครูและบุคลากรทางการศึกษานิยมนํามาประยุกตใชสําหรับการ
เรียนการสอน การนิเทศ การโคช (Coaching) และการดูแลให คําปรึกษาแนะนํา (Mentoring) 
เนื่องจากงายตอการจัดเนื้อหา (Content Management) สามารถรวบรวมส่ือหลายๆ ประเภทเขาไว
ดวยกันเผยแพรถึงกันไดงาย เปนการส่ือสารในยุคของการแบงปนความรู (Knowledge Sharing)   
(เอกนฤน บางทาไม, 2553) การนําเครือขายสังคมมาผสมผสานกับการพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร 
จึงชวยอํานวยความสะดวก มีความยืดหยุน ครูสามารถเขามาศึกษาเรียนรูไดตามความพรอมและ
ความสนใจ โดยไมจํากัดสถานท่ีและเวลา (Any where and Any time) สามารถโตตอบและ
แลกเปล่ียนเรียนรูกันไดตลอดเวลา ครูไมตองท้ิงหองเรียน รวมท้ังในดานการวัดและประเมินผล
การศึกษาสามารถทําไดอยางรวดเร็ว แมนยํา เช่ือถือได (ยืน ภูวรวรรณ และสมชาย  นําประเสริฐชัย, 
2546: 2) 

การพัฒนาครูใหมท่ีผานมาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี    
เขต 2 ไดดําเนินการจัดปฐมนิเทศ การติดตามดานคุณลักษณะความเปนครูและความประพฤติ 
(ทดลองงาน 2 ป) แตไมไดจัดใหมีการพัฒนาทางดานวิชาการ ครูวิทยาศาสตรท่ีเขารับการบรรจุ
ใหมทุกคน เรียนรายวิชาการวัดและประเมินผลมาเพียง 3 หนวยกิต ซ่ึงก็เปนเพียงพ้ืนฐานเทานั้น  
แตในทางปฏิบัติครูจะตองมีความรู ทักษะ คุณลักษณะท่ีดีในการวัดและประเมินท้ังในสวนท่ี     
เปนหลักการพื้นฐานเดิมการประเมินตามหลักสูตรอิงมาตรฐาน และแนวคิดใหมของการวัด       
และประเมิน 3 ดาน ไดแก การประเมินเพื่อเรียนรู (Assessment for Learning) การประเมินขณะ  
การเรียนรู (Assessment as Learning) และการประเมินผลการเรียนรู (Assessment of Learning)    
การนิเทศติดตามจะดําเนินการในลักษณะปฏิบัติตามโครงการของ สถาบันการสอนวิทยาศาสตร
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และเทคโนโลยี (สสวท.) ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการ  
โคช (Coaching) และการดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา (Mentoring) ในปการศึกษา 2556 เทานั้นท่ี      
ทํากับโครงการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานรวมกับมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ซ่ึงนับวาไดผลดี แตดําเนินการไมตอเนื่อง ครูตองออกนอกโรงเรียนมาประชุม
รวมกันบอย เปนภาระงานของครู และเปนการละท้ิงหองเรียน การดําเนินงานมุงเนนไปในเร่ือง  
การจัดการเรียนรูเปนหลัก ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะพัฒนาครูวิทยาศาสตรท่ีเขารับการบรรจุ
ใหม โดยนําหลักการ และแนวคิดของการพัฒนาวิชาชีพ มาผสมผสานกับส่ือสังคม และเทคโนโลยี
ตางๆ ท่ีครูถนัดและคุนเคย นํามาผสมผสานเพ่ือใหครูออกนอกหองเรียนนอยลง และเปนการเติม
เต็มสภาพท่ีเปนจริงกับสภาพท่ีคาดหวังเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการวัดและ
ประเมินผลของครู ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขาย
สังคมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดานทักษะการคิดของ
นักเรียน 
 
กรอบแนวคิดทฤษฎีของการวิจัย 
 การวิจัยเร่ือง “รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคมเพ่ือเสริมสราง
สมรรถนะการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดานทักษะการคิดของนักเรียน” ผูวิจัยไดศึกษา
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีตางๆที่เกี่ยวของ เพื่อสังเคราะหเปนกรอบแนวคิดรูปแบบการพัฒนา
วิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครู
วิทยาศาสตรดานทักษะการคิดของนักเรียนดังนี้ คือ 
 1. แนวคิดเก่ียวกับการสรางและพัฒนาขั้นตอนการพัฒนาวิชาชีพ 
  การสรางและพัฒนาข้ันตอนการพัฒนาวิชาชีพ ผูวิจัยสังเคราะหมาจาก แนวคิด
ทฤษฎีตามแนวทางขั้นตอนการสรางรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพของเซพีดา (Zepeda and Sally J., 
2008: 18) องคการเพื่อการรวมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนา (Organisation for Economic Co-
operation and Development (OECD), 2009) นิโคล สแตรงแมน, ทราซี ฮอลล, และแอนนี เมเยอร 
(Nicole Strangman, Tracey Hall, and Anne Meyer, 2014: 17) ลุคสฮอรสเลย และคณะ (Loucks 
Horsley et al., 2010) และเบรดดิสัน (Bredeson, 2003) ซ่ึงไดกลาวถึงการพัฒนาวิชาชีพ โดยสรุปวา
เปนกระบวนการท่ีตอเนื่อง มีข้ันตอนการพัฒนา ประกอบดวย 1) การจัดสภาพใหโอกาสในการ
เรียนรู (Learning Opportunities) ใหบุคคลไดทํางานตามสภาพจริง เปนการเรียนรูจากการลงมือ
ปฏิบัติงาน 2) การสงเสริมใหทบทวน และสะทอนผลการทํางาน (Creative/Reflective Engagement) 
เพื่อใหแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงการทํางาน และ 3) นําผลการทบทวนและสะทอนผลการ
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ทํางานท่ีไดไปพัฒนาการปฏิบัติงานใหดียิ่งข้ึน (Improved Practice) โดยท้ัง 3 ข้ันตอนมีความ
ตอเนื่องเปนวงจร และศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการข้ันตอนในการพัฒนาวิชาชีพ และสังเคราะห
กระบวนการข้ันตอนการพัฒนาวิชาชีพ ผูวิจัยสังเคราะหมาจากแนวคิดทฤษฎีตามแนวทาง    
ข้ันตอนการสรางรูปแบบของสมาคมการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฮาวาย (The 
University of Hawai‘i’s Curriculum Research and Development Group (CRDG) ลุคสฮอรสเลย 
และคณะ (Loucks Horsleyet al., 2010) นิโคล สแตรงแมน, ทราซี ฮอลล, และแอนนี เมเยอร  
(Nicole Strangman, Tracey Hall and Anne Meyer, 2014) จากศูนยการประเมินหลักสูตรแหงชาติ 
(National Center on Accessing the General Curriculum) ไดเสนอข้ันตอนในการพัฒนาวิชาชีพซ่ึง
สรุปโดยภาพรวมมีข้ันตอนท่ีสอดคลองกัน คือ ข้ันท่ี 1 ข้ันการศึกษาความตองการขั้นท่ี 2 ข้ันการ
ออกแบบการพัฒนาวิชาชีพ ข้ันท่ี 3 ข้ันปฏิบัติการพัฒนาข้ันท่ี 4 การประเมินผล และข้ันสุดทายคือ
การรายงานผล 
 2. แนวคิดเก่ียวกับวิธีการหรือรูปแบบพัฒนาวิชาชีพ 
 ในการที่จะกําหนดถึงวิธีการพัฒนาวิชาชีพ  เพื่อกําหนดการพัฒนาท่ีมีความ
หลากหลายใหสอดคลองกับสภาพความตองการของครูและเหมาะสมกับบริบทของครูแตละคน 
ผูวิจัยไดศึกษาวิธีการ หรือรูปแบบตางๆ ท่ีนักการศึกษาไดเสนอแนะไว ดังนี้ แกลทธอรน
(Glatthorn, 1990) กล๊ิกแมนกอรดอน และรอสสกอรดอน (Glickman, Gordon, and Ross-Gordon, 
2010) เวย รูท ชุง และคณะ (Wei, Ruth Chung et al., 2009) และรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพของ
ประเทศตางๆ เชน ประเทศฟนแลนด สหภาพยุโรป (พศิน แตงจวง, 2554) โดยสรุป พบวา วิธีการ
พัฒนาวิชาชีพจะเปนการใหความรูโดยการฝกอบรมในรูปแบบตางๆ การนิเทศ ติดตามใหความ
ชวยเหลือโดยบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ เชน ศึกษาเรียนรูจากผูเช่ียวชาญ (Experts) จากพ่ีเล้ียง 
(Mentors) จากเพ่ือนรวมงาน (Peers) จากงานท่ีรับผิดชอบ (On the Job-Embedded) จากการรวมมือ
ระหวางครูดวยกัน (Collaborative Teacher) และการใชรูปแบบการมองสะทอนกลับ (Reflective 
Model) 
 3. แนวคิดเก่ียวกับการผสมผสานเครือขายสังคมกับการพัฒนาวิชาชีพ 
 ส่ือสังคม (Social Media) และเครือขายสังคม (Social Network) เปนส่ือท่ีมีการ
ส่ือสาร 2 ทาง สามารถแสดงความคิดเห็น หรือตอบโตกับผูใหขอมูลได  การใหขอคิดเห็นใน  
บันทึก ในบล็อก หรือในวิดีโอ การพูดคุยผานโปรแกรมสนทนาออนไลน หรือเว็บบอรด สามารถ
สงขอมูลติดตอส่ือสารไดรวดเร็ว ท้ังภาพและเสียง และเปนชองทางในการติดตอส่ือสารอยาง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถเขาถึงไดตลอดเวลา และสามารถบันทึกขอมูลในการ
ติดตอส่ือสารกันเพื่อนําไปใชประโยชนไดดวยความสามารถและประสิทธิภาพของส่ือสังคม 
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(Social Media) เราสามารถนํามาประยุกตใชในการศึกษา การจัดการเรียนการสอน แหลงเรียนรูท่ีใช
ในการศึกษาคนควา โดยใชเปนส่ือกลางในการติดตอส่ือสารระหวาง ผูบริหาร บุคลากรทางการ
ศึกษา ครู และนักเรียน รวมทั้งในการนิเทศ การโคช (Coaching) การดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา 
(Mentoring) ดวย ในยุคขอมูลขาวสารปจจุบัน โดยเฉพาะในประเทศไทย ส่ือสังคม และเครือขาย
สังคมท่ีผูคนทุกระดับ ทุกวัย ทุกวงการ นิยมใชในการส่ือสารถึงกัน เชน LINE, Facebook, E-Mail 
Address, YouTube เปนตน 
 4. แนวคิดเก่ียวกับการเสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลดานทักษะการคิด
ของนักเรียน 
 ไดนําแนวคิดของบลูม และคณะ (Bloom, et al., 1956) มารซาโน (Marzano, R. J., 
2000) และบิกส และคอลลิส (Briggs and Collis, 1982) และวิกกินส (Wiggins, 1992, 1993) โดย
สังเคราะหไดวา ในการวัดและประเมินผลผูเรียนนั้น ตองดําเนินการวัดตามจุดหมายการศึกษาของ 
บลูม และคณะ (Bloom et al.) ในการวัดพฤติกรรมดานพุทธิพิสัย ดานทักษะพิสัย และดานจิตพิสัย 
สําหรับการวัดและประเมินความสามารถนั้นใชแนวคิดของ บิกส และคอลลิส (Briggs and Collis) 
ท่ีดําเนินการประเมินความสามารถในการปฏิบัติของผูเรียนอยูบนพ้ืนฐานของการพัฒนาผูเรียนใน
แงของความเขาใจที่ซับซอนรวมกับแนวคิดของ มารซาโน (Marzano) การรูคิดดวยตนเองแนวคิด 
วิกกินส (Wiggins) การประเมินตามสภาพจริง 
 5. แนวคิดเก่ียวกับการวัดและประเมินผลเพื่อการเรียนรู (Assessment for Learning) 
  เปนกระบวนการในการคนหาและตีความหมายหลักฐานตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการ   
เรียนรูโดยนักเรียนและครูเพื่อนําไปใชในการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับการเรียนรูของนักเรียน 
เปาหมายการเรียนรูท่ีผูเรียนจะตองบรรลุ และการบรรลุเปาหมายท่ีตองไปใหถึงนั้นทําอยางไร การ
ประเมินเพื่อการเรียนรูจึงเปนองคประกอบหลักของการเรียนรูและการสอน การประเมินนี้มี
ความสําคัญเปนอยางมากสําหรับครูในการปรับเปล่ียนการจัดการเรียนการสอนใหเกิดผลการ 
พัฒนาในตัวผูเรียนแตละคนอยางดีท่ีสุด การประเมินตามแนวคิดนี้ ครูจะเปนผูมีสวนเกี่ยวของ     
กับผูเรียนรายบุคคลเพ่ือกระตุนและชวยเหลือผูเรียนใหบรรลุผลการเรียนรูตามเปาหมายในข้ัน  
ตอๆ ไป นั่นคือการประเมินเพื่อการเรียนรูจะเปนหัวใจสําคัญวาผูเรียนจะตองทําอยางไร หรือ 
เรียนรูอยางไรหลังจากท่ีรูผลการประเมินของตนเองแลว ผูวิจัยไดใชหลักการประเมินเพื่อการ 
เรียนรูของสทิกกินและคณะ (Stiggins et al., 2004: 42-45) ประกอบดวย คําถาม 3 คําถาม และกล
ยุทธ 7 ประการ ไดแก คําถามท่ี 1: Where am I going? 1) จัดทําเปาหมายของการเรียนรูใหชัดเจน 
นักเรียนเขาใจได 2) ใหนักเรียนแสดงตัวอยางของงานท่ีดีและไมดี คําถามท่ี 2: Where am I now?  
3) ใหขอมูลยอนกลับบอยๆ 4) สอนใหนักเรียนรูจักประเมินตนเองและสรางเปาหมายการเรียน 
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คําถามท่ี 3: How can I close the gap? 5) ออกแบบการสอนใหเนนเนื้อหายอยๆ ทีละเร่ือง 6) สอน
ใหนักเรียนแกไข ปรับปรุงงานหรือการเรียนของตน 7) กระตุนใหนักเรียนประเมินตนเอง 
ตรวจสอบความกาวหนาของตนเอง และการแลกเปล่ียนเรียนรูกับผูอ่ืน 
 6. แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน 
  การคิดของนักเรียนนับเปนปจจัยพื้นฐานท่ีสําคัญ ท่ีทําใหการจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุเปาหมายตามตองการ ดังนั้น จึงตองศึกษา วิจัย แนวคิด กระบวนการใน
การพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนใหสามารถ วิเคราะห สังเคราะห ประมวลผล จดจํา นําความรู
ท้ังมวลมาใชไดอยางถูกตอง สมเหตุสมผล ในการวิจัยนี้ผูวิจัยไดใชแนวคิด ทฤษฎีการเรียนรูท่ี
เกี่ยวกับการคิด ไดแก  
 6.1 ทฤษฎีกระบวนการประมวลขอมูล (Information Processing Theory) ของกลุม
พุทธินิยม (Cognitivism) โดย คลอสเมียร (Klausmeier, 1985: 24-26) ซ่ึงไดอธิบายการเรียนรูของ
มนุษยโดยเปรียบเทียบกับการทํางานของคอมพิวเตอรกับการทํางานของสมองเขาอธิบาย
กระบวนการประมวลขอมูลของสมองไววาเม่ือมนุษยรับส่ิงเราเขามาทางประสาทสัมผัสท้ัง 5 ส่ิงเรา
ท่ีเขามาจะไดรับการบันทึกไวในความจําระยะส้ันหากบุคคลตองการเก็บขอมูลนั้นไวใชตอๆไป
ขอมูลนั้นจะตองเปล่ียนรูปโดยการเขารหัส (Encoding) เพ่ือนําไปเก็บไวในความจําระยะยาวซ่ึง
บุคคลนั้นจะสามารถเรียกขอมูลดังกลาวตางๆ ออกมาใชไดภายหลังโดยการถอดรหัส (Decoding) 
ซ่ึงกระบวนการดังกลาวไดรับการบริหารควบคุมอีกชั้นหนึ่ งดวยกระบวนการ  “รูคิด” หรือ 
“Metacognition” หรือ “การรูคิด” ซ่ึงหมายถึงการตระหนักรู (Awareness) เกี่ยวกับความสามารถ
ของตนเอง และใชความเขาใจในความรูดังกลาวในการจัดการควบคุมกระบวนการคิด การทํางาน
ของตนดวยกลวิธี (Strategies) ตางๆ อันจะชวยใหการเรียนรูและงานท่ีทําประสบผลสําเร็จตามท่ี
ตองการ (Osman and Hannafin, 1992: 83-99) เพื่อพัฒนาการคิดตามทฤษฎีดังกลาวครูจึงควรจัดส่ิง
เราในการเรียนรูใหสอดคลองตรงกับความสนใจของผูเรียนครูควรนําส่ิงท่ีตองการใหผูเรียนจดจํา
มาจัดใหเปนหมวดหมูท่ีงายแกการจําหากตองการใหผูเรียนจดจําสาระหรือเร่ืองใดๆไดเปน
เวลานานสาระน้ันตองไดรับการเขารหัสซ่ึงสามารถทําไดโดยการทองจําการย้ําทวนหรือทบทวน
บอยๆหรืออาจใชกระบวนการขยายความคิด (Elaborative operations process) ซ่ึงทําไดโดยการคิด
เรียบเรียงผสมผสานขยายความสัมพันธความรูใหมกับความรูเดิมครูควรฝกใหผูเรียนสามารถ
บริหารควบคุมกระบวนการทางปญญาหรือกระบวนการคิดของตนเน่ืองจากเปนกระบวนการท่ีชวย
ใหบุคคลเกิดการเรียนรูไดดี 
 6.2 ทฤษฎีการสรางความรู (Constructivist Theory) มีรากฐานมาจากทฤษฎีพัฒนา 
การทางเชาวปญญา ของเพียเจต (Piaget) และวิกอทสกี้ (Vygotsky) เปนทฤษฎีที่กลาวถึงการ    
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เรียนรู วาเกิดข้ึนในบริบทท่ีผูเรียนสรางความรูในขณะที่ไดรับประสบการณในสถานการณตางๆ 
และเช่ือวาผู เรียนจะเขาใจอยางถองแท เมื่อเขารูจักส่ิงนั้นดวยตนเองอยางต่ืนตัว เขาจะตอง            
จัด  ระบบกับขอมูลใหมดวยความรู เดิมท่ีมีอยู  และถาขอมูลใหมไมมีอะไรเกี่ยวของกับ            
ความรูเดิม จะเกิดความขัดแยงข้ึนในใจและจะตองหาทางแกไข  (ชนาธิป พรกุล, 2554: 72)     
ทฤษฎีการสรางความรูมีแนวคิดท่ีสําคัญ และมีความแตกตางกัน  3 แนวคิด (Steffe and Gale,    
1995) คือ 
 6.2.1 Exogenous Constructivism มีแนวคิดวา ความรูเปนส่ิงท่ีอยูในโลก การ
สรางความรูเปนการสรางส่ิงท่ีมีอยูในโลกแลวอีกคร้ัง โดยการสอน การใหประสบการณ ความรูท่ี
ถูกตองตรงกับความจริงท่ีมีอยูในโลก 
 6.2.2 Endogenous Constructivism มีแนวคิดวา การสรางความรูไมไดเกิดจาก
การสอนประสบการณ หรือการปฏิสัมพันธกับขอมูลในส่ิงแวดลอมโดยตรง แตความรูพัฒนาผาน
กิจกรรมทางปญญาท่ีเปนนามธรรม 
 6.2.3 Dialectical Constructivism มีแนวคิดวา ความรูไดมาจากการปฏิสัมพันธ
ระหวางบุคคลกับส่ิงแวดลอมรอบตัวเขา 
 ไมวาจะเปนแนวคิดแบบใด ก็สามารถนํามาใชจัดการเรียนการสอนไดท้ังส้ิน 
Exogenous Constructivism เหมาะกับการสอนท่ีครูตองการใหผูเรียนไดความรูตามศาสตรท่ีถูกตอง
สวน Endogenous Constructivism เหมาะกับการสอนที่ตองการใหผูเรียนพัฒนาความสามารถไป
ตามลําดับท่ีสูงข้ึน สวน Dialectical Constructivism เหมาะกับการสอนท่ีทาทายความคิดของผูเรียน 
และใชกระบวนการกลุม 
 6.3 ทฤษฎีพหุปญญา  (Theory of  Mult iple  Intel l igences)  ของการดเนอร 
(Howard Gardner, 1983) ซ่ึงสรุปวา มนุษยทุกคนเกิดมาพรอมกับเชาวปญญา  (Intelligence) 
อยางนอย 9 ดาน และแตละดานมีความสัมพันธกับสวนตาง ๆ ของสมอง ทํางานเช่ือมโยงกัน   
อาศัย ซ่ึงกันและกันและอาจทํางานแยกกันได เ ม่ือจํ า เปน  เชาวปญญาเหลานี้พัฒนาได                      
ถามีสถานการณส่ิงแวดลอมท่ีถูกตอง เชน มีการสอนท่ีดีเยี่ยมมีแรงจูงใจสูง คนเรามีเชาว        
ปญญาแตละดานไม เทากัน  ดานท่ีมีมากชวยใหดานท่ีมีนอยประสบความสําเร็จได เชาว           
ปญญาของมนุษย ที่กลาวถึง  ไดแก 1) ดานภาษา (Linguistic Intelligence) 2) ดานตรรกะและ
คณิตศาสตร (Logical-mathematical Intelligence) 3)  ดานมิติสัมพันธ  (Spatial Intelligence)       
4) ดานดนตรี (Musical  Intel l igence)  5) ดานการเคล่ือนไหวรางกายและกลามเนื้อ (Bodily-
kinesthetic Intelligence) 6) ดานการเขาใจผู อื่น  (Interpersonal Intelligence) 7) ดานการเขาใจ
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ตนเอง  (Intrapersonal Intelligence) 8) ดานการเขาใจธรรมชาติ (Naturalist Intelligence) 9) ดาน
การเขาใจความมีอยู (Existential Intelligence) 
 6.4 ทฤษฎีการเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning Theory) เปนวิธีใหผูเรียน
ทํางานรวมกัน ในกลุมยอยไดเรียนรู และรับผลตอบแทนรวมกัน โดยมีจุดมุงหมาย เพื่อเพิ่ม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนทุกระดับความสามารถ เพื่อสงเสริมการชวยเหลือรวมมือกัน
ระหวางผูเรียนท่ีมีความสามารถตางกัน และเพื่อใหผูเรียนไดรับประสบการณ การเปนผูชนะ และมี
ความสําเร็จ (ชนาธิป พรกุล, 2554: 101-102) เทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือท่ีใชกันอยางแพรหลาย
ซ่ึงพัฒนาโดย โรเบิรต สลาวิน (Robert Slavin, 1990) 

การสังเคราะหกรอบแนวคิดทฤษฎี ผูวิจัยไดนําทฤษฎีตาง ๆ มาใชในการพัฒนา
รูปแบบดังนี้ 

นําทฤษฎีแนวทางข้ันตอนการสรางรูปแบบของเซพีดา (Zepeda, Sally J., 2008: 18) 
องคการเพื่อการรวมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and 
Development (OECD), 2009) นิโคล สแตรงแมน, ทราซี ฮอลล, และแอนนี เมเยอร (Nicole 
Strangman, Tracey Hall, and Anne Meyer, 2014: 17) ลุคสฮอรสเลย และคณะ (Loucks Horsley et 
al., 2010) และเบรดดิสัน (Bredeson, 2003) ในขอ 1) มากําหนดเปนหลักการในการพัฒนาวิชาชีพ
เพื่อใหการพัฒนาบุคลากรดําเนินการอยางเปนระบบและตอเนื่อง  2) นําแนวคิดเกี่ยวกับ          
วิธีการหรือรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพมากําหนดกรอบโครงรางรูปแบบของการพัฒนาวิชาชีพ 
เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูรับการพัฒนา 3) นําแนวคิดการผสมผสานเครือขาย    
สังคมมาใชในข้ันตอนของการปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพท่ีมีการพัฒนาวิชาชีพดวยวิธีการท่ี
หลากหลาย เชน การนิเทศ การชี้แนะ มีการแลกเปล่ียนความรู การสะทอนผล การศึกษาคนควา   
หาขอมูลการติดตอส่ือสารถึงกันและกัน เปนตนการนําแนวคิดของบลูม และคณะ (Bloom, et al., 
1956) มารซาโน (Marzano, R. J., 2000) บิกส และคอลลิส (Briggs and Collis, 1982) และวิกกินส 
(Wiggins, 1992, 1993) ในขอ 4) มาใชเกี่ยวกับการเสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผล  
ดานทักษะการคิดของนักเรียนในเรื่องของการออกแบบการสรางเคร่ืองมือ และใชเคร่ืองมือ         
ในการวัดและประเมินผลดานทักษะการคิดรวมกับการวัดและประเมินผลที่ชวยสรางทักษะ        
การคิดโดยไดนําแนวคิดของการวัดและประเมินเพื่อการ เรียนรู  (Assessment for Learning)       
ในขอ 5) เขามาบรรจุเปนสวนสําคัญของสมรรถนะการวัดและประเมินผลท่ีชวยพัฒนาทักษะ     
ดานการคิดท่ีตองการใหเกิดข้ึนในตัวนักเรียน ในยุคของการพัฒนาผู เ รียนในศตวรรษที่  21 
และนําทฤษฎีกระบวนการประมวลผลขอมูล ทฤษฎีการสรางความรู ทฤษฎีพหุปญญา และทฤษฎี
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การเรียนรูแบบรวมมือ ในขอ 6) มาใชในการออกแบบการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาทักษะ   
การคิดท่ีดําเนินการควบคูกันหรือเปนเนื้อเดียวกันกับการจัดการเรียนรูของนักเรียน 
 จากกรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) เร่ืองรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดย
ผสมผสานเครือขายสังคมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดาน
ทักษะการคิดของนักเรียน ผูวิจยันํามาเสนอรายละเอียด ดังภาพท่ี 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบความคิดในการวิจยั 
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คําถามการวิจัย 
 รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะการ
วัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดานทักษะการคิดของนักเรียนมีคําถามของการวิจัย 
ดังตอไปนี้ 

1. รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคมเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะ
การวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดานทักษะการคิดของนักเรียนท่ีพัฒนาข้ึน  มี
องคประกอบกระบวนการเปนอยางไรและประสิทธิภาพเปนอยางไร 

2. รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคมเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะ
การวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดานทักษะการคิดของนักเรียนมีประสิทธิผลอยางไร 

3. ผลจากการขยายผลรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคมเพ่ือ
เสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดานทักษะการคิดของนักเรียนเปน
อยางไร 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขาย
สังคมเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดานทักษะการคิดของ
นักเรียน 

2. เพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ 
2.1 เปรียบเทียบความรูความเขาใจของครูเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลดานทักษะ

การคิดของนักเรียนกอนและหลังการใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคม
เพื่อเสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดานทักษะการคิดของนักเรียน
จําแนกตามหลักสูตรท่ีครูวิทยาศาสตรสําเร็จการศึกษา 

2.2 ศึกษาพัฒนาการความสามารถของครูในการสรางและการใชเคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผลดานทักษะการคิดของนักเรียนระหวางการใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสาน
เครือขายสังคมเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดานทักษะการ
คิดของนักเรียน 

2.3 ศึกษาพฤติกรรมการวัดและประเมินผลระหวางการใชรูปแบบการพัฒนา
วิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครู
วิทยาศาสตรดานทักษะการคิดของนักเรียนจําแนกตามหลักสูตรท่ีครูวิทยาศาสตรสําเร็จการศึกษา 
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2.4 ศึกษาพัฒนาการดานทักษะการคิดของนักเรียนระหวางการใชรูปแบบการ
พัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคมเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครู
วิทยาศาสตรดานทักษะการคิดของนักเรียน 

2.5 ศึกษาความพึงพอใจของผูนิเทศและผูรับการนิเทศท่ีมีตอรูปแบบการพัฒนา
วิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครู
วิทยาศาสตรดานทักษะการคิดของนักเรียน 

2.6 ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการวัดและประเมินผลของครูหลังการใช
รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะการวัดและ
ประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดานทักษะการคิดของนักเรียน 

3. ศึกษาผลจากการขยายผลรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคม
เพื่อเสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดานทักษะการคิดของนักเรียน 
 
สมมุติฐานของการวิจัย 

รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะการ
วัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดานทักษะการคิดของนักเรียนมีสมมติฐานของการวิจัย 
ดังตอไปนี้ 

1. ครูท่ีสําเร็จการศึกษาหลักสูตรตางกันมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลดานทักษะการคิดหลังการใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพสูงกวากอนการใชรูปแบบการ
พัฒนาวิชาชีพ 

2. ครูมีพัฒนาการความสามารถในการสรางและการใชเคร่ืองมือการวัดและประเมินผล
ดานทักษะการคิดระหวางการใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคมเพื่อ
เสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดานทักษะการคิดของนักเรียน
สูงข้ึนอยางเปนลําดับ 

3. ครูมีพัฒนาการของพฤติกรรมการวัดและประเมินผลดานทักษะการคิดของนักเรียน
ระหวางการใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพสูงข้ึนอยางเปนลําดับ 

4. นักเรียนมีพัฒนาการดานทักษะการคิดระหวางการใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดย
ผสมผสานเครือขายสังคมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดาน
ทักษะการคิดของนักเรียนสูงข้ึนอยางเปนลําดับ 
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5. ผูนิเทศ และผูรับการนิเทศ มีความพึงพอใจตอรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดย
ผสมผสานเครือขายสังคมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดาน
ทักษะการคิดของนักเรียนอยูในระดับมาก 

6. นักเรียนมีความคิดเห็นตอการวัดและประเมินผลของครูหลังการใชรูปแบบการ
พัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคมเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครู
วิทยาศาสตรดานทักษะการคิดของนักเรียนอยูในระดับมาก 

7. ครูกลุมขยายผลมีสมรรถนะการวัดและประเมินผลดานทักษะการคิดของนักเรียน
สูงข้ึนภายหลังการใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคมเพื่อเสริมสราง
สมรรถนะการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดานทักษะการคิดของนักเรียน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยไว ดังนี้ 
ขอบเขตดานตัวแปร 
ตัวแปรท่ีศึกษาประกอบดวย 
1. ตัวแปรอิสระรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคมเพ่ือเสริมสราง

สมรรถนะการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดานทักษะการคิดของนักเรียน 
2. ตัวแปรกลาง ประเภทของหลักสูตรท่ีครูสําเร็จการศึกษา มี 3 ประเภท คือ 1) 

หลักสูตร 4 ป 2) หลักสูตร 5 ป และ 3) หลักสูตร ป.บัณฑิต 
3. ตัวแปรตาม  

3.1 ตัวแปรตามที่เกิดกับครู 
3.1.1 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลดานทักษะการคิดของ

นักเรียน 
3.1.2 ความสามารถในการสรางและการใชเคร่ืองมือการวัดและประเมินผล

ดานทักษะการคิดของนักเรียน 
3.1.3 พฤติกรรมในการวัดและประเมินผลดานทักษะการคิดของครู 
3.1.4 ความพึงพอใจของ ผูนิเทศ และผูรับการนิเทศ ท่ีมีตอรูปแบบการพัฒนา

วชิาชีพ 
3.2 ตัวแปรตามที่เกิดกับนักเรียน  
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3.2.1 ทักษะการคิดของนักเรียนระหวางการใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ 
ไดแก การคิดวิเคราะหการคิดสังเคราะห การคิดสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิด
เปนระบบ  

3.2.2 ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการวัดและประเมินผลของครู 
ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
1. ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรท่ีเขารับ

การบรรจุใหม โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จํานวน 
20 คน ท่ีปฏิบัติการสอนอยูในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2558 ทําการสอนใน86 หองเรียน นักเรียน
จํานวน 1,550 คน  

2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรท่ีเขา
รับการบรรจุใหม โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
จํานวน 20 คน ท่ีปฏิบัติการสอนอยูในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2558 ท่ีไดมาโดยการเลือกแบบ
อาสาสมัคร (Volunteers Sampling) จํานวน 6 คนสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีใน3หลักสูตร 
ไดแกหลักสูตร 5 ป ทําการสอนในโรงเรียนชุมชนวัดบางขวาง และโรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม 
หลักสูตร 4 ป ทําการสอนในโรงเรียนสุเหราเขียว และโรงเรียนชุมชนวัดบางโค และหลักสูตรป.
บัณฑิต ทําการสอนในโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ และโรงเรียนวัดเพรางายโดยเลือกนักเรียนจาก
หองท่ีทําการสอน จํานวน 1 หองเรียนเปนกลุมตัวอยางของการทดลอง ท้ังนี้ ครูวิทยาศาสตรบรรจุ
ใหมท้ังสามกลุมไดเลือกวิธีการนิเทศแบบเจาะจง (Purposive Sampling)ใน 2 ประเภท คือ 1) การ
ชี้แนะโดยผูเช่ียวชาญ (Expert Coaching) จาํนวน 3 คน และ 2) การนิเทศโดยผูบริหาร (Administrative 
Monitoring)จํานวน3 คน ท้ังนี้ ครูท่ีเปนกลุมตัวอยางเปนผูเลือกวิธีการนิเทศท่ีตนเองชอบสนใจตรง
กับความตองการและมีความเหมาะสมกับตนเองมากท่ีสุด 

3. กลุมขยายผล เปนการนํารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพไปใชกับโรงเรียน จํานวน 3 แหง 
ท่ีไมแตกตางกับกลุมตัวอยาง ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2559 เปนเวลา 8 สัปดาห ชวงเดือน
พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม 2559 ไดแก โรงเรียนวัดบางพูดใน โรงเรียนวัดอินทร และโรงเรียน     
แกวอินทรสุธาอุทิศ กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 และ ประถมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 3 หองเรียน 
รวม 75 คน 

 
คํานิยามศัพทเฉพาะ 

1. การพัฒนาวิชาชีพ หมายถึงกระบวนการพัฒนาครูท่ีตอเนื่องเปนระบบ มีข้ันตอน
ประกอบดวย 1) การจัดสภาพใหโอกาสในการเรียนรูในการทํางานตามสภาพจริง จากการลงมือ
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ปฏิบัติงาน 2) การสงเสริมใหทบทวน สะทอนผล เพื่อปรับปรุงการทํางาน 3) การนําผลจากการ
ทบทวนและสะทอนไปพัฒนาการปฏิบัติงานใหดียิ่งข้ึน วิธีการท่ีใชในการพัฒนา ไดแก การ
ฝกอบรม (Training) การฝกปฏิบัติ (Workshop) การแลกเปล่ียนเรียนรู (Knowledge Management) 
และการนิเทศ (Supervision) ซ่ึงมี 2 ลักษณะ คือ 1) การชี้แนะโดยผูเช่ียวชาญ (Expert Coaching)   
2) การนิเทศโดยผูบริหาร (Administrative Monitoring) 

2. เครือขายสังคม หมายถึง ส่ือเทคโนโลยีบนอินเตอรเน็ตในรูปของมัลติมิเดียส่ือสังคม 
สังคมออนไลน เชน LINE, Facebook, E-mail, Weblog, Google, You Tube ซ่ึงครูวิทยาศาสตร
บรรจุใหมท่ีเปนกลุมตัวอยาง ใชในการติดตอส่ือสารถึงกันใชในการศึกษาคนควาหาความรู ใชใน
การแลกเปล่ียนวิธีการและเคร่ืองมือการวัดและประเมินผลดานทักษะการคิดระหวางกัน ผูใช
เครือขายไดแก ครูผูสอนดวยกัน ระหวางครูผูสอนกับผูนิเทศ ระหวางครูผูสอนกับผูวิจัย และ
ระหวางผูนิเทศกับผูวิจัย 

3. การผสมผสานเครือขายสังคม หมายถึง ข้ันตอนและกระบวนการในการนิเทศ 
ชี้แนะและการดูแลใหคําปรึกษาแกครูวิทยาศาสตร ในชวงของการพัฒนาวิชาชีพเพื่อเสริมสราง
สมรรถนะการวัดและประเมินผลดานทักษะการคิดของนักเรียน และมีการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การแลกเปล่ียนเรียนรูโดยกระบวนการนิเทศ ชี้แนะ การดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา และแลกเปล่ียน
เรียนรู มีการผสมผสานมัลติมีเดียส่ือสังคม ดวยกิจกรรมการถายทอดความรูผานระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ตสังคมออนไลน การติดตอส่ือสาร การศึกษาคนควา การแลกเปล่ียนเคร่ืองมือการวัด
และประเมินผลดานทักษะการคิดของนักเรียน การใหขอคิดเห็น การวิพากษ ซ่ึงสามารถใช
เคร่ืองมือตาง ๆ บนเว็บไซต เชน LINE, Web Board, Weblog, E-mail, Search, Facebook , Google 
เปนตน 

4. รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคม หมายถึง หลักการ แนวคิด 
จุดมุงหมาย วิธีการของข้ันตอน ท่ีไดจากการสังเคราะห นํามาใชในการนิเทศช้ีแนะ และการดูแลให
คําปรึกษา ผสมผสานเทคโนโลยีส่ือสังคม เพื่อเสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลดาน
ทักษะการคิดของนักเรียน ประกอบดวย 5 ข้ันตอน ไดแก ข้ันท่ี 1 ศึกษาวิเคราะหความตองการ
จําเปน (Analyzing Needs): A เปนการศึกษาขอมูลพื้นฐานความตองการจําเปนในการพัฒนาวิชาชีพ
ของครูวิทยาศาสตร ข้ันท่ี 2 ออกแบบการพัฒนาวิชาชีพ (Design Program): D เปนกระบวนการใน
การกําหนดโครงสราง ขอบขายเน้ือหา ระยะเวลา ในการพัฒนาวิชาชีพ โดยผสมผสานเครือขาย
สังคมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลดานทักษะการคิดของนักเรียน หลังจากท่ีผาน
การสังเคราะหดานความตองการจําเปนมาแลว ข้ันท่ี 3 ปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสาน
มัลติมีเดียส่ือสังคม (Implement Professional Development Social Media Networks Blended: 
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IPDNB): I เปนกระบวนการพัฒนาวิชาชีพท่ีนําเทคโนโลยีดานมัลติมีเดีย เครือขายสังคมเขามา
ผสมผสานกับการพัฒนาวิชาชีพครูตามชวงเวลาที่กําหนด ข้ันท่ี 4 การประเมินผล  (Assessing 
Program): A เปนกระบวนการประเมินผลการพัฒนาวิชาชีพ เปนการสรุปผลที่เกิดข้ึนจากการใช
รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ และข้ันท่ี 5 การรายงานผลการดําเนินงาน (Reporting Program): R โดย
ในทุกข้ันตอนจะมีการกํากับติดตาม (Monitoring) และการดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา (Mentoring) 
อยางตอเนื่องโดยผูวิจัย 

5. สมรรถนะการวัดและประเมินผลดานทักษะการคิด หมายถึงระดับความสามารถใน
การวัดและประเมินผลการเรียนรูสําหรับผูประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพท่ีคุรุสภากําหนด
ตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556 โดยไดกําหนดสาระความรู สมรรถนะดาน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู สําหรับผูประกอบวิชาชีพครู วัดไดจากคะแนนท่ีไดจากการ
ประเมินท่ีเนนการประเมินเพื่อการเรียนรูโดยครูใชเทคนิคการประเมิน 6 กลยุทธ คือ 1) ใหนักเรียน
กําหนดเปาหมายในการเรียน 2) ใชคําถามกระตุนการคิด 3) ฝกใหนักเรียนคิด 4) สรุป และ 5) การ
ประเมินตนเอง/ประเมินเพื่อน 6) การใหขอมูลยอนกลับ 

5.1 ความรูความเขาใจของครูเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลดานทักษะการคิดของ
นักเรียนไดจากคะแนนในการทําแบบทดสอบเลือกตอบ  

5.2 ความสามารถในการสราง และการใชเคร่ืองมือของครูผูสอน ในการวัดและ
ประเมินผลดานทักษะการคิดของนักเรียน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ทําการประเมินจาก
ความเหมาะสมของคุณภาพเคร่ืองมือท่ีครูสราง และการนําเครื่องมือไปใชตามโอกาสและชวงเวลา
ตางๆ จัดกลุมเปน 3 ประเภท ไดแก เคร่ืองมือท่ีเปนแบบทดสอบ เคร่ืองมือท่ีเปนแบบสังเกต และ
เคร่ืองมือท่ีตองใชเกณฑการประเมิน (Rubrics) การประเมินความสามารถในการสรางและการใช
เคร่ืองมือของครู ใชเคร่ืองมือท่ีเปนแบบ Rating Scale 3 ระดับ 

5.3 พฤติกรรมการวัดและประเมินผลของครู จากการสังเกตในระหวางการจัดการ
เรียนรูในหองเรียน เคร่ืองมือเปนแบบ Rating Scale 3 ระดับสังเกตจากเทคนิควิธีการประเมินของ
ครู จํานวน 6 กลยุทธ ไดแก 1) การใหนักเรียนกําหนดเปาหมายในการเรียน 2) การใชคําถามกระตุน
ใหคิด 3) การฝกใหนักเรียนคิด4) การสรุป 5) การประเมินตนเอง/ประเมินเพื่อน 6) การใหขอมูล
ยอนกลับ 

6. ทักษะการคิด หมายถึง คะแนนความสามารถของนักเรียนท่ีเกิดจากการใชเคร่ืองมือ
การวัดและประเมินผลดานทักษะการคิดของครูท่ีเกิดจากการนําขอมูลท่ีไดจากนักเรียนมาใชในการ
ตัดสินใจเปรียบเทียบกับเกณฑตัวช้ีวัดตามมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.
2551 วานักเรียนตองรูและทําอะไรไดทําการวัดในระหวางเรียนท่ีดําเนินการเปนเนื้อเดียวกับ



29 

 

กระบวนการเรียนการสอนมีเปาหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนเปนรายบุคคล เพื่อใหบรรลุตามท่ี
หลักสูตรกําหนด ดําเนินการในลักษณะสอนไปประเมินไปจากเคร่ืองมือท่ีครูสรางและใช ท้ัง 3 
ประเภท ไดแก 1) แบบทดสอบ 2) แบบสังเกต และ 3) แบบเคร่ืองมือท่ีใชกับเกณฑประเมินรูบริค 
โดยใหนักเรียนทําการทดสอบ และลงมือปฏิบัติจริง เปนการประเมินพัฒนาการระหวางการจัดการ
เรียนรู  

6.1 การคิดวิเคราะห หมายถึง ความสามารถในการจําแนกแยกแยะองคประกอบ
ตางๆ ของส่ิงใดส่ิงหนึ่งซ่ึงอาจเปนวัตถุส่ิงของ เร่ืองราว หรือเหตุการณตามหลักการหรือกฎเกณฑท่ี
กําหนดให เพื่อคนหาสภาพความเปนจริง หรือส่ิงสําคัญของส่ิงท่ีกําหนดใหท่ีซอนแฝงอยูใน
เร่ืองราวนั้น ประกอบดวย การวิเคราะหความสําคัญ การวิเคราะหความสัมพันธ และการวิเคราะห
หลักการไดแก ระดับของความสามารถของนักเรียนในการปฏิบัติและกระทําตามวิธีการและ
เคร่ืองมือการวัดและประเมินผลดานทักษะการคิดท่ีครูไดสรางและนําไปใช จํานวน 3 ประเภท 
ไดแก 1) แบบทดสอบ 2) แบบสังเกต และ 3) แบบเคร่ืองมือท่ีใชกับเกณฑประเมินรูบริค โดย
ครูผูสอนทําการประเมินในระหวางเรียนควบคูไปกับกระบวนการจัดการเรียนรูและดําเนินการเก็บ
คะแนน จํานวน 5 ระยะ คือ ประเมินคร้ังท่ี 1 กอนการพัฒนาวิชาชีพประเมินในสัปดาหท่ี 2, 4, 6 
และ 8 

6.2 การคิดสังเคราะห หมายถึง ความสามารถในการรวบรวมส่ิงของ ขอเท็จจริง 
หรือความคิดเห็น ตั้งแตสองชนิดข้ึนไปเขาดวยกัน เพื่อใหกลายเปนส่ิงสําเร็จรูปช้ินใหม ท่ีมี
คุณลักษณะบางอยางแปลกใหมไปจากสวนประกอบยอยๆ ของเดิม ประกอบดวย การสังเคราะห
ขอความ การสังเคราะหแผนงาน และการสังเคราะหความสัมพันธไดแกระดับความสามารถของ
นักเรียนในการปฏิบัติและกระทําตามวิธีการและเคร่ืองมือการวัดและประเมินผลดานทักษะการคิด
ท่ีครูไดสรางและนําไปใช จํานวน 3 ประเภท ไดแก 1) แบบทดสอบ 2) แบบสังเกต และ 3) แบบ
เคร่ืองมือท่ีใชกับเกณฑประเมินรูบริค โดยครูผูสอนทําการประเมินในระหวางเรียนควบคูไปกับ
กระบวนการจัดการเรียนรูและดําเนินการเก็บคะแนน จํานวน 5 ระยะ คือ ประเมินคร้ังท่ี 1 กอนการ
พัฒนาวิชาชีพประเมินในสัปดาหท่ี 2, 4, 6 และ 8 

6.3 การคิดสรางสรรค หมายถึง ความสามารถในการขยายขอบเขตความคิดท่ีมีอยู
เดิมสูความคิดท่ีแปลกใหม แตกตางไปจากความคิดเดิม คิดไดหลายทิศทาง หลายแงมุม คิดได
กวางไกล มองเห็นความสัมพันธของส่ิงตางๆ โดยส่ิงเราเปนตัวกระตุน ทําใหเกิดความคิดใหม
ตอเนื่องกันไป ใชกระบวนการทางความคิดหลายๆ อยางมารวมกัน เพื่อสรางสรรคส่ิงใหม หรือ
แกปญหาท่ีมีอยูใหดีข้ึน เปนความคิดท่ีใชประโยชนไดอยางเหมาะสม ความคิดสรางสรรคจะ
เกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือผูสรางสรรคมีอิสรภาพทางความคิด ประกอบดวย ความคิดริเร่ิม ความคิด
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คลองแคลว ความคิดยืดหยุน และความคิดละเอียดลออไดแกระดับของความสามารถของนักเรียน
ในการปฏิบัติและกระทําตามวิธีการและเคร่ืองมือการวัดและประเมินผลดานทักษะการคิดท่ีครูได
สรางและนําไปใช จํานวน 3 ประเภท ไดแก 1) แบบทดสอบ 2) แบบสังเกต และ 3) แบบเคร่ืองมือท่ี
ใชกับเกณฑประเมินรูบริค โดยครูผูสอนทําการประเมินในระหวางเรียนควบคูไปกับกระบวนการ
จัดการเรียนรูและดําเนินการเก็บคะแนน จํานวน 5 ระยะ คือ ประเมินคร้ังท่ี 1 กอนการพัฒนา
วิชาชีพ, ประเมินในสัปดาหท่ี 2, 4, 6 และ 8 

6.4 การคิดอยางมีวิจารณญาณ หมายถึง ความสามารถใหเหตุผล มีหลักเกณฑ มี
หลักฐาน และมีประสิทธิภาพ กอนตัดสินใจวาจะเช่ือหรือไมเช่ือ หรือกอนท่ีจะตัดสินใจวาจะทํา
หรือไมทํา โดยทําความเขาใจ พิจารณาไตรตรอง ใชเหตุผลในการวิเคราะห สังเคราะห ประเมิน 
และลงสรุปขอสนเทศขอเท็จจริงตางๆ ไดอยางรอบคอบ และสมเหตุสมผล ประกอบดวย การเขาใจ
อยางลึกซ้ึง การวิเคราะห การลงสรุปและการประเมิน (เหตุผล)ไดแกระดับของความสามารถของ
นักเรียนในการปฏิบัติและกระทําตามวิธีการและเคร่ืองมือการวัดและประเมินผลดานทักษะการคิด
ท่ีครูไดสรางและนําไปใช จํานวน 3 ประเภท ไดแก 1) แบบทดสอบ 2) แบบสังเกต และ 3) แบบ
เคร่ืองมือท่ีใชกับเกณฑประเมินรูบริค โดยครูผูสอนทําการประเมินในระหวางเรียนควบคูไปกับ
กระบวนการจัดการเรียนรูและดําเนินการเก็บคะแนน จํานวน 5 ระยะ คือ ประเมินคร้ังท่ี 1 กอนการ
พัฒนาวิชาชีพประเมินในสัปดาหท่ี 2, 4, 6 และ 8 

6.5 การคิดเปนระบบ หมายถึง การเช่ือมโยง มองเห็นภาพองครวม และเขาใจความ
เปนองครวม มองเห็นปฏิสัมพนัธระหวางองคประกอบตางๆ ของระบบ ท้ังเชิงลึก เชิงกวาง เปนการ
คิดท่ีมองเห็นการเคล่ือนไหว มากกวามองเปนจุดๆ เปนการคิดในเชิงองครวมหรือภาพรวม โดย
ตระหนักชัดถึงองคประกอบยอยท่ีมีความสัมพันธ และมีหนาท่ีตอเช่ือมกันอยู มีองคประกอบยอย 3 
องคประกอบ คือ 1) การวิเคราะหหาเหตุผล 2) การลําดับเร่ืองราว 3) การแกปญหาอยางเปนข้ันตอน 
ซ่ึงเปนระดับของความสามารถของนักเรียนในการปฏิบัติและกระทําตามวิธีการและเคร่ือง           
มือการวัดและประเมินผลดานทักษะการคิดท่ีครูไดสรางและนําไปใช จํานวน 3 ประเภท ไดแก          
1) แบบทดสอบ 2) แบบสังเกต และ 3) แบบเคร่ืองมือท่ีใชกับเกณฑประเมินรูบริค โดยครูผูสอนทํา
การประเมินในระหวางเรียนควบคูไปกับกระบวนการจัดการเรียนรูและดําเนินการเก็บคะแนน 
จํานวน 5 ระยะ คือ ประเมินคร้ังท่ี 1 กอนการพัฒนาวิชาชีพประเมินในสัปดาหท่ี 2, 4, 6 และ 8 

7. ประเภทหลักสูตรท่ีครูสําเร็จการศึกษา หมายถึงหลักสูตรท่ีครูผูสอนกลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร ท่ีเปนกลุมทดลอง และกลุมขยายผลของการวิจัย ไดสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ในจํานวน 3 รูปแบบ ไดแก หลักสูตร 4 ป 
หลักสูตร 5 ป และหลักสูตร ป.บัณฑิต 
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8. ความพึงพอใจของผูนิเทศ และผูรับการนิเทศ หมายถึง ความรูสึกท่ีดีของผูนิเทศ 
และครูวิทยาศาสตรท่ีมีตอรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคม เพื่อเสริมสราง
สมรรถนะการวัดและประเมินผลดานทักษะการคิดของนักเรียน เคร่ืองมือเปนแบบ Rating Scale    
5 ระดับ ทําการประเมินภายหลังจากส้ินสุดการพัฒนาวิชาชีพ 

8.1 การนิเทศโดยผูบริหาร ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน หรือรองผูอํานวยการ
โรงเรียน หรือครูวิชาการที่มีความรูและประสบการณเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู และการวัดและ
ประเมินผลดานทักษะการคิดของนักเรียน เปนผูมีคุณสมบัติตามท่ีผูวิจัยกําหนด 

8.2 การชี้แนะโดยผูเชี่ยวชาญ ไดแก อาจารยจากสถาบันอุดมศึกษา หรือศึกษา 
นิเทศก ท่ีมีความรูความสามารถเก่ียวกับการจัดการเรียนรู และการวัดและประเมินผลดานทักษะการ
คิดของนักเรียน เปนผูมีคุณสมบัติตามท่ีผูวิจัยกําหนด 

9. ความคิดเห็นของนักเรียน หมายถึง ระดับความรูสึกนึกคิดของนักเรียนท่ีมีตอการวัด
และประเมินผลของครู ในระหวางการจัดการเรียนรูในหองเรียน โดยใหนักเรียนเขียนแสดงความ
คิดเห็นอยางอิสระ (Journal Writing) ทําการประเมินโดยผูวิจัย ภายหลังเม่ือส้ินสุดการพัฒนาวิชาชีพ 

10. ผูนิ เทศ  หมายถึง  ผู ท่ี ทําหนา ท่ีใหความชวยเหลือแนะนําหรือช้ีแนะใหครู
วิทยาศาสตรบรรจุใหม มีความรูความเขาใจ มีทักษะความสามารถในการวัดและประเมินผลดาน
ทักษะการคิดของนักเรียน โดยครูวิทยาศาสตรบรรจุใหมเปนผูเลือกผูใหการนิเทศใหทําหนาท่ีนิเทศ 
ผานการอบรมเชิงปฏิบัติการในการทําหนาท่ีนิเทศ ทําหนาท่ีชวยเหลือแนะนําต้ังแตเร่ิมโครงการ
พัฒนาวิชาชีพ จนกระทั่งส้ินสุดโครงการ และเปนผูทําหนาท่ีประเมินการสรางเคร่ืองมือ การใช
เคร่ืองมือ และพฤติกรรมในการวัดและประเมินผลดานการคิดของครู 

11. ผูรับการนิเทศ หมายถึง ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 4 หรือชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร
ท่ีแตกตางกันใน 3 หลักสูตร ไดแก หลักสูตร 5 ป, หลักสูตร 4 ป และหลักสูตร ป.บัณฑิต ซ่ึงเปนครู
ใหม ไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการครู เม่ือเดือนพฤษภาคม ปการศึกษา 2557 สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จํานวน 6 คน และไดรับการแตงต้ังให
ปฏิบัติการสอนตามโรงเรียนตาง ๆ ภายในสังกัด จํานวน 6 โรงเรียน 

12. นักเรียน  หมายถึง ผู เรียนท่ีกําลังศึกษาในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 หรือชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ของโรงเรียนท่ีมีครูวิทยาศาสตรบรรจุใหม
ทําหนาท่ีสอน  
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ประโยชนของการวิจัย 
1. ครูวิทยาศาสตรสามารถพัฒนาวิชาชีพจากรูปแบบท่ีพัฒนาข้ึนโดยอาศัยส่ือเครือขาย

สังคม ทําใหพัฒนาตนเองตามความสนใจไดตลอดเวลาโดยไมตองละท้ิงหองเรียน 
2. ครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาท่ีเกี่ยวของไดแนวทางในการพัฒนานักเรียน

ดานทักษะการคิด ซ่ึงเปนทักษะท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
3. ครูมีความรูความเขาใจ มีความสามารถในการสรางและใชเคร่ืองมือวัดและ

ประเมินผล และมีพฤติกรรมในการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนานักเรียนดานทักษะการคิดให
สูงข้ึน 

4. นักเรียนระดับประถมศึกษา ไดรับการพัฒนาดานทักษะการคิดซ่ึงเปนพื้นฐานในการ
เสริมสรางสมรรถภาพดานอ่ืนๆ 

5. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ สามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนาครู และพัฒนานักเรียน
ใหมีประสิทธิภาพตอไป 
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
 

การวิจัยเร่ือง “รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคมเพ่ือเสริมสราง
สมรรถนะการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดานทักษะการคิดของนักเรียน” โดยผูวิจัยได
ศึกษาหลักการแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 

 
ตอนท่ี 1 แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชพี (Professional Development) 

1. ความจําเปนและความหมายในการพัฒนาวิชาชีพ 
2. ลักษณะสําคัญ กระบวนการหรือข้ันตอนในการพัฒนาวชิาชีพ 
3. รูปแบบหรือวธีิการในการพฒันาวิชาชีพ 

 รูปแบบการพฒันาบุคลากรทางการศึกษาของประเทศไทย 
 รูปแบบการพฒันาบุคลากรทางการศึกษาของประเทศญ่ีปุน 
 รูปแบบการพฒันาบุคลากรทางการศึกษาของประเทศในทวีปออสเตรเลีย 
 รูปแบบการพฒันาบุคลากรทางการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา 
 รูปแบบการพฒันาบุคลากรทางการศึกษาของประเทศฟนแลนด 
 รูปแบบการพฒันาบุคลากรทางการศึกษาของสหภาพยโุรป 

4. การนิเทศการสอน การโคช และการดแูลใหคําปรึกษาแนะนํา 
 การนิเทศการสอน 
 ความหมาย และวิธีการของการนิเทศ 
 การนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ 
 การนิเทศแบบคลินิก 
 การนิเทศแบบรวมพัฒนาวิชาชีพ 
 การนิเทศโดยผูบริหาร 
 การนิเทศแบบพัฒนาตนเอง 
 การนิเทศแบบเพ่ือนชวยเพื่อน 
 การนิเทศแบบพัฒนาการ 
 การโคช  
 ความหมาย ความสําคัญ และบทบาทหนาท่ีของการโคช 
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การโคชแบบเพื่อนชวยเพื่อน (Peer Coaching) 
การโคชโดยผูเช่ียวชาญ (Expert Coaching) 
การโคชทางปญญา (Cognitive Coaching) 
การโคชแบบพี่เล้ียง (Mentor Coaching) 
การโคชเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน (Instructional Coaching) 
การโคชแบบรวมมือ (Collaborative Coaching) 

การดูแลใหคําปรึกษาแนะนาํ  
ความหมาย และคุณลักษณะท่ีสําคัญของการดูแลใหคําปรึกษาแนะนําลักษณะและ

กระบวนการของการดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา 
เปรียบเทียบบทบาทหนาท่ีของผูนิเทศ ผูโคช และผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา 
ขอสังเกตเกี่ยวกับการนิเทศ การโคชและการดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา 

ตอนท่ี 2 การผสมผสานเครือขายสังคมกับการพัฒนาวิชาชีพ 
1. แนวคิดเกีย่วกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ และอินเทอรเน็ต 
2. แนวคิด เกีย่วกบัส่ือสังคม (Social Media) และเครือขายสังคม (Social Network) 

เครือขายสังคมท่ีนิยมของคนไทย 
ไลน (LINE) 
เฟสบุค (Facebook) 
ยูทูป (YouTube) 
ทวีตเตอร (Tweeter) 
อินสตาแกรม (Instagram) 

3. แนวคิดการใชส่ือเครือขายสังคมเปนเคร่ืองมือทางการศึกษา 
ประเภทเครือขายสังคมท่ีนํามาประยุกตใชสําหรับการศึกษา 
การพัฒนาวิชาชีพผานเครือขายสังคม 

ตอนท่ี 3 แนวคิด เก่ียวกับการพัฒนาสมรรถนะครูดานการวัดและประเมินผล 
1. แนวคิดเกีย่วกบัสมรรถนะครู 

ความหมาย ความสําคัญ และประเภทของสมรรถนะ 
2. สมรรถนะครูดานการวัดและประเมินผลตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา 
มาตรฐานวิชาชีพครูวาดวยการวัดและประเมินผลทางการศึกษา 

3. แนวคิดเกีย่วกบัการวัดและประเมินผล 
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การวัดและประเมินผลที่เกี่ยวของกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 
2551 

การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) 
การประเมินเพื่อการเรียนรู (Assessment for Learning) 
การวัดประเมินผลวิทยาศาสตร 
การวัดและประเมินผลการเรียนรูในช้ันเรียน (Classroom Assessment) 

ทฤษฎีการเรียนรูของ บลูม 
ทฤษฎีการเรียนรูของ มารซาโน 
แนวคิดการประเมินตามแบบ SOLO Taxonomy 

ตอนท่ี 4 แนวคิด เก่ียวกับการวัดและประเมินผลดานทักษะการคิดของนักเรียน 
1. ความหมายขอบขายมิติ และระดับของการคิด 
2. การเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 

ลักษณะของเดก็ในศตวรรษท่ี 21 
การเตรียมผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 
การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 

3. การประเมินดานการคิดในศตวรรษท่ี 21 
การคิดวิเคราะห 
การคิดสังเคราะห 
การคิดสรางสรรค 
การคิดอยางมีวิจารณญาณ 
การคิดเปนระบบ 

 
ตอนท่ี 1 แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชพี (Professional Development) 

1. ความจําเปนและความหมายในการพัฒนาวิชาชพี 
ความจําเปนในการพัฒนาวิชาชีพคําวา “วิชาชีพ” ตามความหมายในพจนานุกรม

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2554: 1118) มีความหมายวา วิชาท่ีจะนําไปใชในการประกอบอาชีพ เชน 
วิชาแพทย วิชาชางไม วิชาชางยนตแตตามรูปศัพทท่ีผูทรงคุณวุฒิไดอางอิงไวมีความหมายท่ีลึกซ้ึง
กวานั้น กลาวคือ คําวา “วิชาชีพ” มาจากคําวา “Professional” มาจากคํากริยา “to profess” ซ่ึงมาจาก
ภาษาละติน “pro + fateri” แปลวา ยอมรับหรือรับวาเปนของตน เปนคําท่ีใชในทางศาสนา 
หมายความวา เปนการประกาศตนวามีศรัทธาในศาสนา หรือการประกาศปฏิญาณอุทิศตน คํานี้แต
เดิม กรมหม่ืนนราธิปพงศประพันธ แปลคําศัพท “Profession” วา “อาชีวปฏิญาณ” แตไมเปนท่ี
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แพรหลาย ตอมามีผูแปลวา “วิชาชีพ” ท่ีใชกันแพรหลายในปจจุบัน จากรูปศัพทเดิมซ่ึงใชกับพระใน
ในศาสนาคริสตท่ีปฏิญาณอุทิศตนเพื่อศรัทธาความเช่ือในศาสนา และตามธรรมเนียมในยุโรปถือ
กันวาพระในศาสนาคริสตเปนบุคคลผูอุทิศตนเพื่อศาสนาไปตลอดชีวิต ถือเปนวิชาชีพแรกของโลก 
คําวาวิชาชีพแตเดิมในยุโรปจึงมิไดหมายถึง “อาชีพ” ในแงของ “การทํามาหากิน” แตมีความหมาย
วา “งานท่ีคนอุทิศตนไปตลอดชีวิต” และโดยการที่จะปฏิญาณตนบวชของพระในศาสนาคริสต
จะตองผานการอบรมในวิชาเทววิทยา (Theology) เปนเวลาหลายป (ปรีดี เกษมทรัพย, 2557: 115) 

ดังนั้น คําวา “วิชาชพี” จึงมีลักษณะสําคัญ (ปรีดี เกษมทรัพย, 2557: 116-117) คือ 
1. เปนการงานอาชีพในในลักษณะท่ีตองมีการอุทิศตนทําไปตลอดชีวิต 
2. การงานน้ันตองเปนวิชาชีพช้ันสูงท่ีตองไดรับการอบรมส่ังสอนกันเปนระยะ

เวลานาน 
3. ผูประกอบการงานประเภทน้ีจะมีกลุมคนหรือชุมชนในสังคมท่ีมีขนบธรรมเนียม

ประเพณีท่ีปฏิบัติตอกันในกลุมเปนการเฉพาะ มีการปลูกฝงใหสํานึกในจรรยาบรรณ และศักดิ์ศรีใน
วิชาชีพของตน มีองคกรและข้ันตอนวิธีการในการตรวจสอบ พิทักษรักษาขนบธรรมเนียม เกียรติยศ 
ช่ือเสียง ศักดิ์ศรีในวิชาชีพนั้น 

การเปนครูก็เปนการงานท่ีมีการอุทิศตนไปตลอดชีวิต กอนจะเปนครูไดก็ตองมี
การศึกษาอบรมบมเพาะใหซาบซ้ึงในวิชาชีพครูและศาสตรการสอนตางๆเปนเวลาหลายป และมี
องคกรท่ีคอยใหคําแนะนํา สอดสองดูแล สงเสริมพัฒนาความรู ความสามรถ ทักษะในวิชาชีพ ท่ีจะ
นําไปสอนลูกศิษยใหมีความรูทันตอวิวัฒนาการทางวิชาการอยูตลอดเวลา อาชีพครูจึงเปนวิชาชีพท่ี
สําคัญและเกิดข้ึนมาพรอมกับสังคมมนุษยเชนเดียวกับวิชาชีพอ่ืนๆ 

สวนคําวา “พัฒนา” ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน        
พ.ศ. 2554 หมายความวา ทําใหเจริญ  

“การพัฒนาวิชาชีพ” จึงมีความหมายวา “วิชาท่ีจะนําไปใชในการประกอบอาชีพให
เจริญ” 

ดังนั้นการพัฒนาวิชาชีพจึงมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับครูอาจารยและบุคลากร
ทางการศึกษา ไมวาจะเปน ศึกษานิเทศก ผูบริหาร ผูเช่ียวชาญ นักวิชาการ รวมท้ัง ผูมีสวนเกี่ยวของ
กับระบบการจัดการเรียนการสอนของชาติ ไมวาจะเปนนักวิชาการ ผูเช่ียวชาญดานหลักสูตรดาน
การสอน ดานเนื้อหาสาระวิชา ดานวิจัย และดานเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ และหมายรวมถึงผูท่ี
ไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ีผูทําหนาท่ีนิเทศ (Supervisor) โคช (Coach) ผูดูแลใหคําปรึกษา 
(Mentor) เปนตน ดวย เพราะการพัฒนาในวิชาชีพของบุคลากรดังกลาว จะสงผลโดยตรงตอคุณภาพ
การศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง (วัชรา เลาเรียนดี, 2556ข: 259) 
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ในการพัฒนาวิชาชีพนั้น จําเปนตองหม่ันเพิ่มพูนความรู ประสบการณ ทักษะการคิด 
และดานอ่ืนๆแลวนํามาวิเคราะห สังเคราะห ประมวลผล และประยุกตนําไปใชในการพัฒนา
วิชาชีพของตน อยางท่ีเรียกวา “มืออาชีพ” (Professional) ซ่ึง Zepeda (2008: 18) ไดใหความหมาย
ของการเปนมืออาชีพไววา ตองประกอบดวยปจจัยตอไปนี้ 

1. ความรูและความสามารถท่ีไดจากการศึกษาฝกฝนอบรม อยางเปนทางการ 
2. ไดรับความไววางใจจากชุมชน และเพื่อนรวมวิชาชีพ 
3. มีคุณธรรมและจริยธรรม มุงประโยชนสาธารณะมากกวาประโยชนสวนตน 
ความหมายของการพัฒนาวิชาชีพ คําวา “การพัฒนาวิชาชีพ” เดิมเรียกกันวา “การ

พัฒนาบุคลากร” (Staff Development) สําหรับในการวิจัยนี้ หมายเฉพาะ การพัฒนาวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2545) ซ่ึงไดใหความหมายคําวา “ครู” หมายความวา “บุคลากรวิชาชีพซ่ึงทําหนาท่ีหลัก
ทางดานการเรียนการสอนและการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ ในสถานศึกษาท้ัง
ของรัฐและเอกชน” และใหความหมายคําวา “บุคลากรทางการศึกษา” หมายความวา “ผูบริหาร
สถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา รวมท้ังผูสนับสนุนการศึกษาซ่ึงเปนผูทําหนาท่ีใหบริการ หรือ
ปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอนการนิเทศ และการบริหารการศึกษาใน
หนวยงานการศึกษาตางๆ” 

ในความหมายเฉพาะของคําวา “การพัฒนาวิชาชีพ” (ครูและบุคลากรทางการศึกษา) 
นี้ มีนักวิชาการ ผูเช่ียวชาญ และผูท่ีเกี่ยวของทางการศึกษา รวมท้ังทานผูรูอ่ืนๆไดใหความหมายไว
อยางหลากหลายสรุปไดวา การพัฒนาวิชาชีพ หมายถึง กระบวนการ กิจกรรม ในการเสริมสราง 
เพิ่มพูน ปรับปรุง แกไข ความรูความสามารถ เทคนิค ทักษะของครูในทุกวิถีทาง เพื่อนําไปถายทอด
แกผูเรียนใหสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด (Zepeda, 2008; 
Bredeson, 2003; Gordon, 2004; OECD, 2009; ERIC, 2014)  

2. ลักษณะสําคัญ กระบวนการหรือขั้นตอนในการพัฒนาวิชาชพี 
ลักษณะสําคัญในการพัฒนาวิชาชพี วัชรา เลาเรียนดี (2556ข: 260-261) ไดสรุปเกี่ยว 

กับลักษณะสําคัญของการพัฒนาวิชาชีพ (Professional Development)ไวดังนี้  
1. เปนการพัฒนาท่ีใชขอมูลเปนฐาน (Based on Data) 
2. ครู หรือผูท่ีจะรับการพัฒนา เปนจุดเร่ิมตนของการใชภาวะผูนําและการตัดสินใจ

ตางๆ 
3. การพัฒนาวิชาชีพตองอาศัยการเรียนรูวัฒนธรรมรวมกัน (Culture of Learning 

Together) ในการพัฒนาสมรรถภาพ และศักยภาพ  
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4. การพัฒนาวิชาชีพตองไดรับความรวมมือและสนับสนุนจากผูบริหารและเพ่ือน
รวมวิชาชีพ 

5. การพัฒนาวิชาชีพท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตองเปนการสงเสริมการ
เรียนรูของท้ังนักเรียนและครู 

6. จุดเนนแรกท่ีสําคัญในการพัฒนาวิชาชีพ คือการเรียนรูของนักเรียน 
7. การพัฒนาวิชาชีพตองนําขอมูลจากการวิจัย (Research Based Knowledge) มาใช

ในการตัดสินใจและนําไปปฏิบัติ  
8. การพัฒนาวิชาชีพตองมีการประเมินตนเองอยางตอเนื่อง และดําเนินการปรับปรุง 

แกไข ดัดแปลงไปพรอมกันเพื่อใหไดวิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดอยูเสมอ 
9. การพัฒนาวิชาชีพ ตองพัฒนาในขณะทํางาน โดยมีการอภิปราย มีการสนับสนุน 

สงเสริมการพัฒนาโดยใชกระบวนการตางๆ เชน การโคชโดยเพื่อน (Peer Coaching) การศึกษาเปน
กลุม (Group Study) การวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) และการเรียนรูแบบตางๆ จากการจัดการ
เรียนการสอน และการปฏิบัติจริง ซ่ึงตองดําเนินการอยางตอเนื่อง 

กระบวนการหรือขั้นตอนในการพัฒนาวิชาชีพในการพัฒนาวิชาชีพให มี
ประสิทธิภาพ ตองดําเนินการเปนระบบ เปนกระบวนการ มีข้ันตอนในการปฏิบัติ ผูวิจัยไดศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี ในการพัฒนาวิชาชีพ ดังนี้ 

วัชรา เลาเรียนดี (2556ข: 262) ใหคําอธิบายวา กระบวนการหรือข้ันตอนในการพัฒนา
วิชาชีพโดยท่ัวไป แบงเปน 3 ระยะของการเรียนรู คือ 

1. ข้ันเตรียมความพรอม (Orientation) 
2. ข้ันบูรณาการ (Integration) ในการปฏิบัติดวยความรวมมือของผูเกี่ยวของ 
3. ข้ันปรับปรุงพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ (Refinement) ยิ่งข้ึน ดวยการรวมมือกัน 

นําไปทดลองปฏิบัติ และไตรตรองสะทอนคิดในทุกข้ันตอน 
นิโคล สแตรงแมน, ทราซี ฮอลลและแอนนี เมเยอร (Nicole Strangman, Tracey Hall 

and Anne Meyer,2014: 17) จากศูนยการประเมินหลักสูตรแหงชาติ (National Center on Accessing 
the General Curriculum) ใหแนวความคิดวา แนวทางในการพัฒนาวิชาชีพและการปฏิบัติการสอน
ท่ีมีประสิทธิภาพ มีข้ันตอน ดังนี้ 

1. กําหนดเปาหมาย (Set Goals) 
2. วิเคราะหสถานการณ (Analyze Status) 
3. ประยุกต การออกแบบการเรียนรูท่ีเปนสากล (Apply UDL (Universal Design 

for Learning)) 
4. นําแบบการเรียนรูท่ีออกแบบแลวไปใช (Teach UDL Lesson) 
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ตามภาพท่ี 2 
 

 
 

ภาพท่ี 2 แนวทางการพัฒนาวิชาชีพและการปฏิบัติการสอนที่มีประสิทธิภาพของนิโคล สแตรง
แมน, ทราซี ฮอลล, และแอนนี เมเยอร (Nicole Strangman, TraceyHallandAnne Meyer) 

ท่ีมา: Nicole Strangman, Tracey Halland Anne Meyer, Differentiated Instruction and 
Implications for UDL Implementation, Report form National Center on Accessing the General 
Curriculum, Accessed November 18, 2014, Available from http://www.cast.org/system/galleries/ 
download/ncac/DI_UDL.pdf  
 

ลุคสฮอรสเลย และคณะ (Loucks-Horsley et al., 2010) สรุปวา การออกแบบการ
พัฒนาวิชาชีพนั้น ตองมีการวางแผนการออกแบบท่ีมี การปรับปรุง แกไขตลอดเวลา มีการพัฒนา
อยางตอเนื่อง เพื่อใหทันตอสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนไปท้ังนี้ไดนําเสนอ กระบวนการการพัฒนา
วิชาชีพ สรุปไดดังนี้ 

1. กําหนดเปาหมาย (Set Goals) โดยการวิเคราะหบริบทหรือสภาพแวดลอมตางๆ 
รวมทั้งความรู ความเช่ือของครู  

2. วางแผนการพัฒนา (Plan) โดยกําหนดปญหาสําคัญ และกลยุทธในการพัฒนา 
3. ดําเนินการตามแผน (Do) 
4. การไตตรองสะทอนผล (Reflect) การดําเนินการท่ีผานมา 
ดังแสดงในภาพท่ี 3 

 



ภาพท่ี 3 กระ
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Hawaii’s Cu
แบบการพัฒน
(Hawai’i De
อยางตอเนื่อง

เกี่ยวของท่ีสํา

ในขอ 3, 4 
กระทําซํ้าแล
REVISE Sum
 

บวนการพัฒน
s Horsley et.

Corwin, 2010)

กลุมวิจัยห
urriculum Re
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ภาพท่ี 4 ข้ันตอนการพัฒนาวิชาชีพของกลุมวิจัยหลักสูตรและการพัฒนาของมหาวิทยาลัยแหง

ฮาวาย (CRDG) 
ท่ีมา: The University of Hawaii’s Curriculum Research and Development Group (CRDG), 
Designing Professional Development for Educators, Accessed November 19, 2014, Available 
fromhttp://manoa.hawaii.edu/crdg/research-development/researchprograms/pd-design-guide/ 
 

เบรดดิสัน (Bredeson, 2003: 32-34) ใหแนวคิดวาการพัฒนาวิชาชีพเปนกระบวน 
การที่ตอเนื่อง และมีข้ันตอนในการพัฒนา ประกอบดวย 

1. การใหโอกาสในการเรียนรู (Learning Opportunities) ใหบุคคลไดทํางานตาม
สภาพจริง 

2. ติดตามการสรางสรรคและสะทอนผลการทํางาน (Creat ive and Reflect ive 
Engagement) 

3. นําผลการสรางสรรคและสะทอนผลการทํางานท่ีไดไปพัฒนางานใหดียิ่งข้ึน 
(Improved Practice) 

โดยท้ัง 3 ข้ันตอนตองเปนวงจรตอเนื่องกันเปนวัฏจักร ดังภาพท่ี 5 
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ภาพท่ี 5 ข้ันตอนการพัฒนาวิชาชีพของ Bredeson, P. V. 
ท่ีมา: Paul V. Bredeson, Designs for learning: A new architecture for professional Development 
in schools (Thousand Oaks, California: Corwin, 2003) 
 

จากแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการหรือข้ันตอนในการพัฒนาวิชาชีพ ตามท่ีได
ศึกษาคนความาดังกลาว ผูวิจัยไดนํามาสังเคราะหเพื่อนําไปใชในการพัฒนาวิชาชีพใหเกิด
ประโยชนสูงสุด ตามตารางท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Learning 
Opportunities

Creative and 
Reflective 

Engagement

Improved 
Practice
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ตารางท่ี 1 การสังเคราะห แนวคิดทฤษฎีของกระบวนการข้ันตอนในการพัฒนารูปแบบการพัฒนา
วิชาชีพ 

Bredeson University of 
Havii’sCRDG 

Loucks-Horsley     
et al. 

Nicole 
Strangmanet al. 

ขั้นตอนท่ี
สังเคราะหแลว 

1.ทํางานตาม
สภาพจริง 

1.กําหนดวิสัยทัศน  1.กําหนดเปาหมาย 1.กําหนดเปาหมาย 1.ศึกษาความ
ตองการจําเปน 2.วิเคราะหขอมูล 2.วางแผนการพัฒนา 2.วิเคราะหขอมูล 

2.ทบทวนและ
สะทอนผลการ
ปฏิบัติ 

3.กําหนดเปาหมาย 3.ปฏิบัติตามแผน 3.ออกแบบการ
พัฒนา 

2.ออกแบบการ
พัฒนา 

4.วางแผนและ
เลือกใชกลยุทธ 

 
4.สะทอนผลการ
พัฒนา 

 
4.การนําไปใช 

 
3.ปฏิบัติการพัฒนา 

3.นําผลการ
ทบทวนและ
สะทอนไป
ปรับปรุง 

5.การใชกลยุทธ 
 
6.การประเมิน 4.ประเมินผล 

5.รายงานผล 

 
สรุป กระบวนการหรือข้ันตอนในการพัฒนารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ ท่ีผูวิจัย

สังเคราะหได 5 ข้ันตอน คือ 
1. การศึกษาความตองการจําเปน 
2. การออกแบบการพัฒนา 
3. การปฏิบัติการพัฒนา 
4. การประเมินผล 
5. การรายงานผล 

3. รูปแบบหรือวิธีการในการพฒันาวิชาชพี (Professional Development Models) 
รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ คือการนําเอาแนวคิด ทฤษฎี รูปแบบวิธีการที่ดีท่ีสุดมาใช

ในการพัฒนาผูเรียน ใหเกิดการเรียนรู ท่ีสอดคลองหลักสูตรส่ือการเรียนการสอนตามมาตรฐานการ
เรียนรูของแตละทองถ่ินและเขตพื้นท่ี และมีการวัดประเมินผลที่สะทอนถึงความรู ความสามารถ 
ของผูเรียน ซ่ึงรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตองดําเนินการอยางเปน
ระบบ เปนกระบวนการ ตามหลักการ แนวคิด ทฤษฎี หรืองานวิจัย ท่ีนักวิชาการ ผูเช่ียวชาญ นัก
การศึกษา หรือ สถาบัน/องคกรท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา ไดนําเสนอไว กลาวคือ 
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สปารค และ ลุคสฮอรสเลย (Sparks and Loucks-Horsley, 1990) ไดนําเสนอรูปแบบ
การพัฒนาบุคลากร หรือพัฒนาวิชาชีพ ซ่ึงมีการนําไปใช และประสบผลสําเร็จ มีผลการวิจัย และ
หลักฐานสนับสนุน จํานวน 5 รูปแบบ ไดแก 

1. แบบรายบุคคล (Individual Guided Staff Development) 
2. แบบการสังเกตและประเมินผล (Observation and Assessment) 
3. แบบมีสวนรวมในกระบวนการปรับปรุงและพัฒนา (Involvement in a  

Development and Improvement Process) 
4. แบบฝกอบรม (Training) 
5. แบบสืบเสาะ (Inquiry) 
สมาคมการศึกษาแหงชาติของสหรัฐอเมริกา (The National Education Association 

(NEA), 2006: 2) ไดใหความเห็นวา รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ เปนวิธีการสอนท่ีจะสงเสริมให
ผูเรียน สรางองคความรูท่ีเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาวิชาชีพ กลาวคือ เนนการสืบเสาะหาความรู 
การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนกระบวนการวิจัย วิธีการสอนแบบรวมมือ  

กล๊ิกแมน กอรดอน และรอสสกอรดอน (Glickman, Gordon and Ross Gordon, 
2010: 338-339) กลาวถึงรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพท่ีปรากฏในหวงท่ีผานมา ไดแก 

1. การใชโปรแกรมชวยเหลือครูบรรจุใหม ในดานการจัดการเรียนการสอนโดยครู
ท่ีมีประสบการณในโรงเรียน ผูใหการดูแลปรึกษาแนะนํา (Mentor) หรือผูท่ีทําหนาท่ีนิเทศโดย
กระทําอยางตอเนื่องตลอดปแรกท่ีไดรับการบรรจุเปนอยางนอย 

2. ใชโปรแกรมพัฒนาทักษะ ไดแก การอบรมเชิงปฏิบัติการประจําเดือน การ
ชวยเหลือระหวางเพื่อนครูดวยกันในการถายทอดทักษะตางๆ ในการสอน 

3. จัดใหมีศูนยพัฒนาครู เปนสถานท่ีท่ีครูจะมาปรึกษาหารือกัน เพื่อแลกเปล่ียน
ประสบการณ พัฒนาทักษะตางๆ การผลิตส่ือการเรียนการสอน และใชนวัตกรรมใหมๆ 

4. การเพ่ิมพูนความรูครู ดวยการฝกอบรมอยางเขมขนในเร่ืองท่ีสําคัญหรือซับซอน 
เปนประจําอยางตอเนื่อง 

5. จัดกลุมชวยเหลือสนับสนุนซ่ึงกันและกันของครูภายในโรงเรียน โดยรวมกัน
ศึกษาในเนื้อหาวิชา รวมแกปญหา รวมกันสรางและใชนวัตกรรมใหมๆ 

6. การจัดเครือขาย (Networks) เพ่ือแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารกัน กับเพ่ือนครูท่ีอยู
ตางโรงเรียน และผูทรงคุณวุฒิ ท่ีมีสวนเกี่ยวของ ผานระบบเครือขายสังคม (Social  Networks) 
เคร่ืองโทรสาร หรือในการประชุมสัมมนาตางๆ 

7. จัดใหมีครูแกนนํา (Teacher Leadership) เพ่ือชวยเหลือเพื่อนครูท่ีตองการความ
ชวยเหลือ ซ่ึงอาจทําหนาท่ีเปนผูนําเสนอในการประชุมปฏิบัติการ (Workshop Presenter) ครูพี่เล้ียง 
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(Cooperating Teacher) ผูใหการดูแลปรึกษาแนะนํา (Mentor) โคชโดยผูเช่ียวชาญ (Expert Coach) 
ผูนํากลุมการสอน (Instructional Team Leader) หรือ ผูพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) 
เปนตน 

8. ครูในฐานะนักเขียน (Teacher as  Writer) อาจเขียนเปน บทความ เรียงความ
วารสารสวนตัว หรือหนังสือโตตอบกับเพ่ือนครูดวยกัน ซ่ึงเปนการเขียนท่ีเกี่ยวกับนักเรียน การ
เรียนการสอน การพัฒนาองคความรูเปนตน 

9. มีการวางแผนเปนรายบุคคลในการพัฒนาวิชาชีพโดยกําหนดเปาหมายหรือ
วัตถุประสงค ในการวางแผนจัดกิจกรรม และประเมินผลของแตละบุคคล 

10. การรวมมือกัน (Partnership) ระหวางสถานศึกษา หรือภาคธุรกิจ โดยถือวาทุก
ภาคสวนมีความรับผิดชอบ มีความสําคัญท่ีเทาเทียมกันในการรักษาสิทธิประโยชนรวมกัน 

ฮิกกินส และลีท (Higgins and Leat, 2000: 63) อธิบายวา รูปแบบท่ีจะใชในการ
พัฒนาครู กระทําไดหลายแบบ ไดแก การใหความรู เปนแบบอยางในการทํางาน การสืบเสาะอยางมี
วิจารณญาณ การรวมกันแลกเปล่ียนเรียนรู และการช้ีแนะ การพัฒนาวิชาชีพใหกับครู ควรกําหนด
เปาหมาย แลวใชวิธีการที่เหมาะสมตอการพัฒนานั้น จึงจะประสบความสําเร็จตามท่ีตองการ 

พศิน แตงจวง (2554: 41-48) ไดกลาวถึง รูปแบบในการพัฒนาครูวา มีหลายรูปแบบ 
เชน การฝกอบรม การศึกษาดูงาน การทําผลงานทางวิชาการ การนิเทศติดตามผล และการศึกษาตอ 
เปนตน ซ่ึงแตละรูปแบบตางมีแนวคิดอยูเบ้ืองหลัง สรุปไดดังนี้ 

1. การฝกอบรม เปนการพัฒนาเปนรายบุคคล ท่ีชวยใหบุคคลมีความรูความ 
สามารถและความม่ันใจในการการทํางานและดําเนินชีวิต 

2. การศึกษาดูงานเปนรูปแบบที่ใชเพ่ือใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดแนวคิด
ท่ีเปนประสบการณตรงจากการสังเกต พูดคุยกับผูปฏิบัติงานของสถานท่ีท่ีประสบความสําเร็จสูง
กวา  

3. การทําผลงานทางวิชาการเปนการสงเสริมใหครูไดคิดคนนวัตกรรม ทําการวิจัย
เพื่อพัฒนา หรือแกปญหากระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน ภายใตบริบทของ
ตนเอง 

4. การนิเทศติดตามผล เปนการชวยเหลือ ปรับปรุง แกไข พัฒนาคุณภาพการจัด
กระบวนการเรียนรู  

5. การศึกษาตอ เพ่ือใหครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู ความสามารถเชิง
วิชาการ (Cognitive skills) เพิ่มข้ึน 
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รูปแบบการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของประเทศไทย จําแนกได 3 รูปแบบ 
(พศิน แตงจวง, 2554: 172-174) คือ 

1. รูปแบบการพัฒนาท่ีเปนทางการ หมายถึง การพัฒนาท่ีทางราชการ หรือ
หนวยงานตนสังกัดกําหนดข้ึน โดยปกติจะกําหนดไวในแผนงานประจําปของสถานศึกษา หรือของ
หนวยงานสูงข้ึนไปตามลําดับ ซ่ึงสวนใหญจะใชงบประมาณของทางราชการท่ีจัดสรรให 
ตวัอยางเชน การฝกอบรม การศึกษาดูงาน การนิเทศจากภายในหรือภายนอกสถานศึกษา การศึกษา
ตอตามความตองการของหนวยงานตนสังกัด การสงผลงานทางวิชาการ การเยี่ยมเยือน การทําวิจัย 
(ในช้ันเรียน) เปนตน 

2. รูปแบบการพัฒนาอยางไมเปนทางการ หมายถึง การพัฒนาตนเองของครูหรือ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีสมัครใจศึกษาความรูดวยตนเอง และเสียคาใชจายเอง อาจจะดําเนินการ
นอกเวลาหรือในเวลาราชการก็ได  

3. รูปแบบการพัฒนาแบบกึ่งทางการ หมายถึง การพัฒนาท่ีตองอาศัยเพื่อนรวมงาน 
ผูบังคับบัญชา ท่ีดําเนินการท้ังในเวลาราชการและ/หรือนอกเวลาราชการ เปนคร้ังคราว อาจไมได
รับงบประมาณสนับสนุนหรือไดรับเพียงบางสวน  

รูปแบบการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของประเทศญ่ีปุน ประเทศญ่ีปุนเปน
ประเทศในเอเชียท่ีนับไดวามีความเจริญกาวหนาในทุกๆดาน สําหรับดานการศึกษารัฐบาลญ่ีปุนมี
ความเช่ือวา “การเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับครูผูสอน” จึงไดออกกฎหมาย
พิเศษสําหรับบุคลากรทางการศึกษาที่กําหนดใหครูตองไดรับการฝกอบรมอยางเปนทางการโดย
สมํ่าเสมอ (Consistent In-service Training) นอกจากนี้ ในแตละป จะสงครูประมาณ 5,000 คนไป
เรียนรูและหาประสบการณในตางประเทศ อันเปนการสรางเครือขาย สรางเสริมทักษะของบุคลากร
ใหมีวิสัยทัศนกวางไกล เพื่อนําประสบการณ ความรูมาใชในการยกตัวอยางขณะทําการสอนได
อยางชัดเจน ในขณะเดียวกันก็เปนแรงกระตุนใหครูพัฒนาตัวเองใหทันตอสถานการณโลก ครูญ่ีปุน 
(Hokkaido) ตองไดรับการฝกอบรม 2 แบบ คือ การฝกอบรมข้ันพื้นฐาน (Teacher’s Basic Training) 
และการฝกอบรมเฉพาะทาง (Specialized Training) ซ่ึงในการฝกอบรมไดดําเนินการใน 3 รูปแบบ 
คือ 1) การฝกอบรมโดยรัฐบาล 2) การจัดฝกอบรมโดยอิสระนอกโรงเรียนชวงเวลาทํางาน 3) การ
ฝกอบรมแบบสมัครใจ นอกเวลาทํางาน (พสิน แตงจวง, 2554: 178) 

นอกจากท่ีกลาวมาขางตนแลว ญ่ีปุนยังใชวิธีการในการพัฒนาครูอีกหลายวิธี (พศิน 
แตงจวง, 2554: 180 -181)ไดแก 

1. Mini Doken เปนหลักสูตรของการฝกอบรมเคล่ือนท่ีของฮอกไกโด (Mobile 
Research Course on Hokkaido) เปนการดําเนินการตามความตองการของโรงเรียน ชุมชน และ
ประเด็นท่ีเปนประโยชนตอการนําไปใช ปกติใชเวลาการฝกอบรม 2-3 วัน อาจจัดท่ีโรงเรียนหรือท่ี
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ใดก็ไดตามความเหมาะสม หากอยูหางไกลมากก็อาจจะจัดผานดาวเทียม (Via Satellite) หรือจัดเปน
แบบการประชุมทางจอภาพ (Video Conference) ก็ได 

2. การจัดบรรยายพิเศษ “ปญหาการศึกษาเรงดวน” เชน ปญหา การขมขู (Bulling) 
การหนีโรงเรียน (Truancy) ของนักเรียน เปนตน 

3. การใหคําปรึกษาและวิจัยโดยสมัครใจ หากครูตองการคําแนะนําเพื่อแกปญหา
เกี่ยวกับเด็ก หรือปญหาอ่ืนๆ ครูสามารถขอรับการบริการคําปรึกษาไดหลายรูปแบบ เชน ขอรับ
คําปรึกษาผานทางโทรศัพท ซ่ึงมีบริการทุกวันต้ังแตเวลา 10:00-21:00 น. เปนการโทรศัพทฟรี การ
ขอเขารับคําปรึกษา นั้นครูตองจองเวลาเขาพบไดตั้งแต เวลา 10:00-16:00 น. ระหวางวันจันทรถึง
วันศุกร นอกจากนี้ยังติดตอผานอินเทอรเน็ต ไดดวย 

4. สถาบันวิจัย ฮอกไกโด (Hokkaido Education Research Institute (HERI)) 
ชวยเหลือ สนับสนุนครูท่ีเผชิญปญหาโดยจัดหา อํานวยความสะดวก จัดหองสมุดเพื่อคนควาในชวง
ภาคฤดูรอน หรือวันหยุดฤดูหนาว มีบริการใหคําปรึกษาดานการวิจัยเม่ือครูตองการ 

5. คณะกรรมการเขตการศึกษา อาจสงครูไปศึกษาคนควาท่ีมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันวิจัย หนวยงานเอกชนหรือสถาบันอ่ืนๆ เปนการฝกอบรมระยะยาว เพื่อพัฒนาวิชาชีพและ
สงเสริมความสัมพันธกับสังคม 

นอกจากนี้ ยังมีการจัดใหมีการบรรยาย อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) อยาง
แพรหลาย ท้ังในระดับองคการทางการศึกษาและองคการบริหารสวนทองถ่ิน  

รูปแบบการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในทวีปออสเตรเลีย แผนกการศึกษาและ
ฝกอบรมของประเทศออสเตรเลีย (Department of Education and Training, 2005) ไดกําหนด
หลักการในการพัฒนาวิชาชีพภายใตความเช่ือท่ีวา “การพัฒนาวิชาชีพเปนงานสวนบุคคลท่ีตอง
พัฒนาตนเอง” (individual and self-improvement task) ท่ีตองกอใหเกิดการพัฒนาการเรียนรูท่ีมี
ประสิทธิภาพของผูเรียน ซ่ึงสามารถทําไดหลายรูปแบบเพื่อใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูซ่ึงกันและ
กัน ไดแก การเขารวมประชุมสัมมนา (Seminars) การเสนอผลงานท่ีประชุมวิชาการ (Conferences) 
เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติงาน (Workshops) (พศิน แตงจวง, 2554: 207-208) 

สวนรูปแบบการพัฒนาครูในประเทศนิวซีแลนด ใชรูปแบบการชวยเหลือแกปญหา
และพัฒนาครูประจําการในลักษณะของชุดแกปญหาเคล่ือนท่ี (Moving Teams) ซ่ึงทํางานคลายคลึง
กับศึกษานิเทศก บุคลากรท่ีทํางานในชุดแกปญหา (Team Solutions) จะเปนท่ีปรึกษาท่ีมีความรู 
ความสามารถ และมีประสิทธิภาพสูงในแตละสาขาวิชา ซ่ึงดําเนินการจัดต้ังโดยกระทรวง 
ศึกษาธิการแตใหประจําอยูในมหาวิทยาลัย มีหนาท่ีหลัก คือ การบริการใหคําปรึกษาชวยเหลือครู
ในดานการจัดการเรียนการสอน หรือลงไปชวยแกปญหาการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน
โดยตรงตามชวงเวลาท่ีเหมาะสม หรืออาจดําเนินการโดยการแบงเปนกลุมโรงเรียน (Cluster) ตามท่ี
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ท่ีปรึกษาเห็นสมควร หรืออาจใชเครือขายชุมชน ผูปกครองเขามามีสวนรวม ใชผูบริหารเขามา
สงเสริมสนับสนุน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในโรงเรียน การวิเคราะหขอมูลสนับสนุนผานทาง
เว็บไซต ใช E-learning เปนตน (พศิน แตงจวง, 2554: 209-210) 

รูปแบบการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศ
สหรัฐอเมริกาเปนประเทศท่ีกวางใหญ เปนผูนําของโลกในดานเศรษฐกิจ การเมือง การทหาร ดาน
เทคโนโลยี และดานอ่ืนๆ แตตองเผชิญกับปญหาการอานหนังสือไมออกของเยาวชนท่ีอาศัยอยูใน
รัฐตางๆท้ังนี้เนื่องจากในชวงศตวรรษท่ี 20 ประเทศสหรัฐอเมริกาตองรับผูอพยพ ผูล้ีภัย ผูหลบหนี
เขาเมืองจํานวนมาก โดยเฉพาะจากผลกระทบจากสงครามในอินโดจีน จนกระท่ังรัฐบาลแหง
สหรัฐอเมริกาไดออกกฎหมาย The No Child Left Behind Act (NCLB) ค.ศ. 2001 และภายใต
กฎหมายฉบับนี้ บุคลากรทางการศึกษาจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหมีเทคนิค มีความรูในการ
พัฒนาโดยใชการวิจัยเปนฐาน (Research-based Methods) เพื่อหารูปแบบการพัฒนาท่ีเหมาะสมใน
แตละพื้นท่ี (พศิน แตงจวง, 2554: 200) 

ในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทางการศึกษาของสหรัฐอเมริกา ดารล่ิง      
แฮมมอนด (Darling-Hammond, Linda, 2000) และ บรูคฟล สตีเฟน ดี. (Brookfield, Stephen D., 
1995: 11) ไดศึกษาและวิเคราะหผลการวิจัยสรุปไดวา ถาครูมีความรู มีทักษะท่ีเหมาะสม รวมถึง
การเตรียมครูใหมใหมีสมรรถนะท่ีดี ยอมมีผลโดยตรงตอผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนแนวทางในการ
พัฒนาวิชาชีพครู ตองเนนการพัฒนาสมรรถนะดานการเรียนการสอน การประเมินผล การสังเกต
และการสะทอน (Reflection) ใหเห็นขอแตกตาง นอกจากนั้นเวย, รูท ชุง และคณะ (Wei, Ruth 
Chung et al., 2009: ii, 11) ไดนําเสนอรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาของ
สหรัฐวา ใหรัฐบาลสนับสนุนและกระตุนใหบุคลากรทางการศึกษาเรียนรูจากผูเช่ียวชาญ (Experts) 
จากผูใหการดูแลปรึกษาแนะนํา (Mentors) เพื่อนรวมงาน (Peers) และจากงานท่ีรับผิดชอบ (On 
Job-embedded) และรวมมือระหวางกลุมครูดวยกัน (Collaborat ive Teacher)  เพื่อใหเปนผูนํา
ทางการจัดการเรียนการสอนท่ีเปนแบบอยางได ในการเรียนรูเหลานี้ยังชวยเสริมสรางวัฒนธรรม
การศึกษา คนควา พัฒนาดานวิชาชีพในทุกดานอยางตอเนื่องเพื่อใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาสูงข้ึน (พศิน แตงจวง, 2554: 205) 

นอกจากนี้ ยังสงเสริมใหครูไดเขารวมเปนสมาชิกของชมรมหรือสมาคมครู หรือเขา
รวมกิจกรรมตางๆ เนื่องจากมีผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักเรียนท่ีครูเขารวม
กิจกรรมกับชมรมหรือสมาคมตางๆ มีขอบงช้ีวาทําใหนักเรียนมีกระบวนการคิดวิเคราะห และเขาใจ
เนื้อหาในวิชาท่ีเรียนดีข้ึนมาก 

รูปแบบการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของประเทศฟนแลนด ประเทศฟนแลนด
เปนประเทศท่ีมีประชากรประมาณ5 ลานคนเศษ เปนประเทศที่มีชื่อเสียงมากในดานอุตสาหกรรม 
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มีปริมาณการฉอราษฎรบังหลวงนอยมาก และมีสมรรถนะการแขงขันดานเศรษฐกิจมากท่ีสุด 
(Sahlberg,  Pasi ,  2004) ในขณะท่ีสถาบันวิชาชีพครู ไดรับการยอมรับในสังคมสูงมาก (highly 
respected) วิชาชีพครูไมตองถูกควบคุมจากภายนอกองคกร เชน การตรวจสอบ (Inspection) การ
ทดสอบ หรือการประเมินตางๆ แตครูมีความตระหนักและรับผิดชอบงานในหนาท่ีสูงมาก พวกเขา
ทุมเทเวลา กําลังกายกําลังใจเพื่อใหศิษยเรียนรูไดอยางเต็มความสามารถสวนรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนสวนใหญยังเปนระบบเดิมอยู แตครูจะพยายามแสวงหาทางเลือกของรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนแบบตางๆ โดยเนนการเรียนรูแบบความรวมมือครูจะพัฒนาวิชาชีพจาก
ประสบการณในการสอนของตนอยางตอเนื่อง ซ่ึงเปนกระบวนการพัฒนาแบบการแกปญหา 
(Problem Solving) มุงเนนเฉพาะเหตุการณและสภาพแวดลอม รูปแบบท่ีใชในการพัฒนาวิชาชีพ
ของครูฟนแลนดไดแก การสงเสริมใหมีการทดลอง (Experimentation) การถามตอบเพื่อสะทอน
ความคิด (Reflection: giving and asking for feedback) การแบงปนความรู (Knowledge Sharing) 
และการสรางนวัตกรรม (Innovation) เปนตน (พศิน แตงจวง, 2554: 195-197) 

รูปแบบการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของสหภาพยุโรป จากการท่ีประเทศตางๆ
ในยุโรปรวมตัวกันเปนสหภาพยุโรป (European Union (E.U.)) เม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ 1992 
ประกอบดวยสมาชิก 27 ประเทศ รวมท้ัง สหราชอาณาจักรดวย ทําให E.U. มีพลังในการรวมมือกัน
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย พัฒนาเศรษฐกิจ และมีอํานาจตอรองสูงในเวทีระหวางประเทศใน
ทุกๆดาน สําหรับในดานการศึกษา จากการเปดเผยของ องคการความรวมมือทางเศรษฐกิจและ
พัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 2009: 50-52) 
เกี่ยวกับการศึกษาของครู การสํารวจการเรียนการสอนนานาชาติ (Teaching and Learning 
International Survey (TALIS) ในชวง 18 เดือนของป ค.ศ. 2007-2008 พบวาครูไดรวมกิจกรรม
รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ ดังนี้ 

1. โดยการพูดคุย แลกเปล่ียนกันอยางไมเปนทางการ (Informal Dialogue to 
Improve Teaching) ประมาณ 93 % 

2. โดยรวมกิจกรรมการเรียนบางวิชา และกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Courses and 
Workshop) ประมาณ 81 % 

3. เขารวมกิจกรรมดวยการศึกษาคนควาเกี่ยวกับการเขียนทางวิชาการ (Reading 
Professional Literature) ประมาณ 78 % 

4. เขารวมประชุมและสัมมนาทางวิชาการ (Education Conferences and Seminars) 
ประมาณ 49 % 

5. เขารวมกับเครือขายการพัฒนาวิชาชีพ (Professional Development Network) 
ประมาณ 40 % 
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6. ทําวิจัยอิสระหรือการวิจัยรวม ในหัวขอเกี่ยวกับวิชาชีพท่ีสนใจ (Individual  or  
Collective Research on a Topic of Professional Interest) ประมาณ 36 % 

7. รวมกิจกรรมรูปแบบการดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา(Mentoring) และ/หรือจากการ
สังเกตของเพื่อนๆ (Peer Observation) ประมาณ 36 % 

8. เขารวมการเยี่ยมสังเกต การเรียนการสอนโรงเรียนอ่ืน (Observat ion Visi t  to  
Other Schools) ประมาณ 28 % 

9. เขารวมกิจกรรม โปรแกรมคุณภาพ (Qualification Programmes) ประมาณ 25 %  
จากการรวบรวมศึกษาคนควา หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และการวิจัย เกี่ยวกับรูปแบบ

การพัฒนาวิชาชีพ ตามท่ีกลาวมาแลว ผูวิจัยไดสังเคราะหรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพท่ีสําคัญ        
ตามตารางท่ี 2 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2 การสังเคราะหรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพท่ีสําคัญ 
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จากการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีของนักการศึกษาและองคกรระหวางประเทศท่ี
กลาวมาแลว ผูวิจัยไดสังเคราะห รูปแบบ/วิธีการพัฒนาวิชาชีพท่ีสําคัญ ซ่ึงนักการศึกษาและองคกร
ทางการศึกษาใชในการพัฒนาวิชาชีพตามลําดับ ไดแก 1) การอบรม ประชุม/สัมมนา 2) การรวมมือ
กัน (Partnership) 3) การชวยเหลือแนะนํา (Mentoring) การวิจัยในชั้นเรียนและการพัฒนาตนเอง   
4) การเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน (Peer Coaching) การจัดเครือขายแลกเปล่ียนเรียนรู การทําผลงาน
ทางวิชาการและการนิเทศติดตาม 5) การสืบเสาะ การโคช 6) การทดลอง การถามตอบเพื่อสะทอน
ความคิด และการสรางนวัตกรรมสวนในการนํารูปแบบตางๆไปใชในการพัฒนาวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษานั้นอาจใชหลายๆรูปแบบผสมผสานกัน หรือดัดแปลงวิธีการใหเหมาะสมกับ
สภาพ หรือบริบท ท่ีเปนอยูตามความเปนจริง สําหรับรายละเอียดของรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ
สําคัญท่ีจะนําเสนอเปนลําดับตอไป เปนรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพท่ีนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญ นัก
การศึกษา หรือสถาบัน/องคกรทางการศึกษาตางๆ ไดวิเคราะห วิจัย ทดลอง จนกําหนดเปนทฤษฎี 
หลักการ แนวคิด และมีการนําไปใชอยางแพรหลาย 

4. การนิเทศการสอนการโคช และการดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา 
การนิเทศการสอน  

การนิเทศ ในท่ีนี้ หมายถึง การนิเทศการศึกษาหรือการนิเทศการสอน ซ่ึงเปน
ศาสตรสาขาหน่ึง (Science) และเปนวชิาชีพช้ันสูง (Professional) เชนเดียวกับวิชาชีพครูและวิชาชีพ
อ่ืนๆ ท่ีตองมีการเรียนรู ฝกฝนอบรมใหมีทักษะความรูอยางแทจริงกอนท่ีจะเขาสูวิชาชีพ (วัชรา   
เลาเรียนดี, 2556: 1) การนิเทศการศึกษา เปนลักษณะงานท่ีมอบหมายใหครูหรือผูนิเทศท่ีจะกระตุน
ใหครูไดมีการพัฒนาตนเองในการที่จะนําวิธีการสอน ส่ือการเรียนการสอนไปใชใหเหมาะสมโดย
เนนถึงทักษะในการติดตอส่ือสารท่ีมีอยูในปจจุบัน การนิเทศการศึกษาจึงเปนความพยายามท่ีจะ
ชวยเหลือครูในการแกปญหาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางบุคคล และสรางบรรยากาศในการ
เรียนรูของนักเรียน (Goldhammer et al., 1980) ดังนั้น ผูท่ีจะทําหนาท่ีนิเทศจึงตองเรียนรูใหเขาใจ
ในข้ันตอน วิธีการในการนิเทศกอนท่ีจะนําความรู ส่ิงท่ีรู ไปสูการปฏิบัติงานในภาระหนาท่ีความ
รับผิดชอบ ใชกลยุทธเทคนิควิธีท่ีเหมาะสม และมีศิลปะในการดําเนินการเพ่ือใหการปฏิบัติงาน
บรรลุเปาหมาย และประสบผลสําเร็จสูงสุด ศาสตรทางการนิเทศ จึงตองอาศัยศิลปะ (Arts) ความ
ชํานาญ (Skills) และความคิดสรางสรรค (Creativity) ในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ การนิเทศ มี
เปาหมายท่ีสําคัญ เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียน โดยการพัฒนาการสอนของครูใหเปนไปอยาง
ตอเนื่อง และจริงจัง (วัชรา เลาเรียนดี, 2556: 1-2) 

ความหมายของการนิเทศ “การนิเทศ” มาจากภาษาอังกฤษ วา “Supervision” 
ซ่ึงแปลวา การควบคุม การดูแล แตการนิเทศในความหมายท่ีใชทางการศึกษา มีนักวิชาการ นัก
การศึกษาท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศใหความหมายท่ีสอดคลองกัน กลาวคือ 
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เซพีดา (Zepida, 2003) ใหความหมายของ การนิเทศ วาเปนกระบวนการในการ
พัฒนาครูท่ีตองใชความรวมมือจากทุกฝายดวยการใชวิธีการท่ีหลากหลาย จนทําใหครูสามารถ
เรียนรูและพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเองใหบรรลุวัตถุประสงค และประสบผลสําเร็จตามท่ี
ตองการ ไดดวยตนเองอยางตอเนื่อง สวน ไวลส และบอนดิ (Wiles and Bondi, 2004) กลาววา การ
นิเทศ เปนความรวมมือกันในการพัฒนาดานบุคลากรดานหลักสูตร ดานการเรียนการสอน ดาน
มนุษยสัมพันธ ดานการบริหารจัดการ และการประเมินผล สอดคลองกับ กล๊ิกแมน (Glickman, 
1990) ซ่ึงไดใหความเห็นวาการนิเทศ เปนแนวความคิดเกี่ยวกับงานและหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับการ
ปรับปรุงการเรียนการสอน ในเร่ืองการจัดครูเขาสอน การจัดส่ือการสอน ส่ิงอํานวยความสะดวก 
การเตรียมและพัฒนาครู รวมทั้งการประเมินการเรียนการสอน 

สําหรับนักการศึกษาของไทยท่ีไดใหความหมายของการนิเทศไว เชน สาโรช 
บัวศรี (2504) กลาววา การนิเทศการศึกษา คือการชวยเหลือดูแลและตรวจตรา แนะนํา สงเสริม 
สนับสนุน และเกื้อกูล เพื่อใหงานวิชาการ และธุรการในโรงเรียนหรือแตละสายงานไดเกิดผลดี การ
นิเทศการศึกษาไมเกี่ยวกับการบังคับบัญชา แตเปนการชวยเหลือแนะนําอยางแทจริงโดยเปดเผย 
สวน นพพงษ บุญจิตราดุล (2534) ใหความเห็นวา การนิเทศการศึกษา คือความพยายามทุกวิถีทาง
ของผูท่ีไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ีนิเทศการศึกษาในการแนะนําครูหรือบุคลากรที่ทํางาน
เกี่ยวของกับการศึกษาเพื่อ 1) รูจักวิธีปรับปรุงการสอนหรือการใหการศึกษา 2) ชวยใหเกิดความ
งอกงามในวิชาชีพทางการศึกษา 3) ชวยพัฒนาครู 4) ชวยในการเลือกและปรับปรุงวัตถุประสงค
ของการศึกษา และ 5) ชวยเหลือครูและปรับปรุงวิธีสอน ขณะท่ี สงัด อุทรานันท (2530: 7) กลาววา
การนิเทศ คือ กระบวนการทํางานรวมกับครู และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือใหไดมาซ่ึงสัมฤทธ์ิผล
สูงสุดในการเรียนของนักเรียน สําหรับ วัชรา เลาเรียนดี (2556, 4) ไดสรุปไววา การนิเทศหมายถึง 
กระบวนการปฏิบัติงานรวมกันดวยการชวยเหลือสนับสนุนสงเสริมกันและกันระหวางผูใหการ
นิเทศหรือผูนิเทศ และผูรับการนิเทศ หรือระหวางเพ่ือนครูดวยกัน เพื่อท่ีจะพัฒนาหรือปรับปรุง
คุณภาพการจัดการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนของครู เพื่อผลสัมฤทธ์ิในการเรียนของ
นักเรียน  

สรุป การนิเทศการสอน หมายถึง กระบวนการความรวมมือของบุคลากรทาง
การศึกษาทุกฝาย ในการแนะนํา ชวยเหลือ สนับสนุน สงเสริมใหครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ใหมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหบรรลุเปาหมายของการศึกษา 

วิธีการในการนิเทศ (Supervisory Approaches) วิธีการนิเทศหรือแบบของการ
นิเทศการสอน หรือการนิเทศการศึกษา มีหลายวิธีการซ่ึงใหชื่อไวแตกตางกันตามแนวคิด หรือ
จุดเนนทางการศึกษาในแตละยุคสมัย ซ่ึงแนวทางในการนิเทศน้ันมักจะคลอยตามพัฒนาการของ
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การบริหารการศึกษาที่เปนอยูในขณะนั้น ในการวิจัยนี้ ผูวิจัยขอนําเสนอ วิธีการในการนิเทศซ่ึงมี
ความเหมาะสมในศตวรรษท่ี 21 และเปนท่ีนิยมแพรหลาย ตั้งแตอดีตจนถึงยุคปจจุบัน ดังนี้ 

การนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ (Differentiated Supervision) แกลทธอรน
(Glatthorn, 1984: 4) ไดเสนอระบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการไว 4 วิธี คือ 1) การนิเทศแบบ
คลินกิ 2) การนิเทศแบบรวมพัฒนาวิชาชีพ 3) การนิเทศโดยผูบริหาร 4) การนิเทศแบบพัฒนาตนเอง 

การนิเทศแบบคลินิก (Clinical Supervision) เปนการนิเทศการสอนเพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนในช้ันเรียนโดยตรง โดยเร่ิมจากจากการพูดคุยปรึกษาหารือ
กันระหวางผูนิเทศกับครู เกี่ยวกับแผนการสอน การสังเกตการสอน การวิเคราะหขอมูลการสอน 
และการใหขอมูลยอนกลับแกครู กระบวนการนิเทศแบบคลินิกตองมีการดําเนินการเปนวงรอบซํ้าๆ
กันหลายๆครั้งอยางตอเนื่อง โดยท่ัวไปการนิเทศแบบคลินิก ผูนิเทศจะตองเปนผูมีความรู 
ความสามารถพอที่จะใหคําแนะนํา สาธิตวิธีการสอนตางๆ ท่ีเหมาะสมแกครูได (วัชรา  เลาเรียนดี, 
2556: 95)  

กระบวนการนิเทศแบบคลินิก (วัชรา เลาเรียนด,ี 2556: 96) ประกอบดวย 
1. การประชุมกอนการสังเกตการสอน 
2. การสังเกตการสอนในช้ันเรียน  
3. การตีความและการวิเคราะหจากการสังเกต  
4. การประชุมหลังการสังเกตการสอน 
5. การวิพากษวิจารณการดําเนินการท้ัง 4 ข้ันตอนขางตน 
การนิเทศแบบรวมพัฒนาวิชาชีพ (Collaborative Professional Development)

การนิเทศแบบรวมพัฒนาวิชาชีพ เปนวิธีหนึ่งของระบบการนิเทศการสอนแบบหลากหลายวิธี 
(Differentiated supervision) ของแกลทธอรน (Glatthorn, 1990: 189) ท่ีเปนกระบวนการนิเทศท่ีครู
ตั้งแต 2 คนข้ึนไป รวมมือรวมใจกันในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเอง หรือ
งานท่ีตนเองรับผิดชอบรวมกัน มีการสังเกตการสอนซ่ึงกันและกัน มีการอภิปราย ประชุม
ปรึกษาหารือกัน และมีการใหขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับการสังเกตการสอนกัน รวมทั้งอภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน บางทานอาจเรียกวิธีการนิเทศแบบน้ีวา การนิเทศแบบเพ่ือนชวย   
เพื่อน (Peer  Supervision หรือ Peer Coaching) หรือ การนิเทศแบบเพื่อนรวมอาชีพ (Collegial 
Supervision) (วัชรา เลาเรียนดี, 2556: 97-98) 

การนิเทศแบบรวมพัฒนาวิชาชีพ มีความเหมาะสมกับการนิเทศการสอน
เนื่องจากมีลักษณะพิเศษ ดังท่ีแกลทธอรน (Glatthorn, 1984: 40-41) ไดกลาวไวสรุปได ดังนี้ 

1. เปนการสรางปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกันระหวางผูนิเทศกับผูรับการนิเทศ มี
การปรึกษาและแลกเปล่ียน รวมสังเกตการสอนซ่ึงกันและกัน 
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2. มีการจับคูสังเกตการสอน และมีการใหขอมูลยอนกลับภายหลังสังเกตการ
สอน 

3. เนนความสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมงาน สวนผูบริหารหรือผูนิเทศอาจ
มารวมสังเกตการสอนในช้ันเรียนในบางคร้ังดวยก็ได 

4. ไมใชระบบการประเมินตามมาตรฐานมาเก่ียวของ มีแตการชมเชยผูปฏิบัติ 
กระบวนการในการนิเทศแบบรวมพัฒนาวิชาชีพ วัชรา เลาเรียนดี (2550: 108) 

ไดนําเสนอข้ันตอนการดําเนินการการนิเทศแบบรวมพัฒนาวิชาชีพ ดังนี้ 
1. การวางแผนรวมกันของครูท่ีสนใจจะพัฒนางานของตนเอง 
2. รวมกันเลือกประเด็นท่ีสนใจจะปรับปรุงหรือพัฒนา 
3. นําเสนอโครงการและข้ันตอนการปฏิบัติใหผูบริหาร 
4. ศึกษาหาความรูเกี่ยวกับวิธีการนิเทศแบบรวมพัฒนาวิชาชีพ วิธีการสังเกต

การสอน วิธีสังเคราะห และการใหขอมูลยอนกลับ 
5. กําหนดวัน-เวลาท่ีจะทําการสังเกตการสอน และมีการประชุมแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 
6. ดําเนินการตามวิธีการและตามแผนท่ีกําหนดในโครงการ สังเกตการสอนใน

แตละเร่ืองท่ีสนใจอยางนอย 2 คร้ัง ในแตละเร่ือง 
7. สรุปผลการพัฒนา รายงานผลความสําเร็จ 
การนิเทศโดยผูบริหาร (Administrative Monitoring) การนิเทศโดยผูบริหาร

จัดเปนเทคนิควิธีการนิเทศแบบหนึ่งของการนิเทศแบบหลากหลายวิธีของ แกลทธอรน (Glatthorn, 
1984) เปนการนิเทศภายในโรงเรียนท่ีดําเนินงานนิเทศครูโดยผูบริหารหรือผูชวยผูบริหาร ท่ีมุงเนน
การชวยเหลือแนะนําเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหดียิ่งข้ึน ท้ังผูบริหารและครูควรมีศักยภาพ มี
ประสบการณในการสอนมากพอสมควร และควรใชการนิเทศแบบนี้รวมกับการนิเทศในแบบอ่ืนๆ
เนื่องจากผูบริหารไมอาจมารวมการสังเกตการสอนไดบอยครั้งนัก ท้ังนี้ แกลทธอรน (Glatthorn, 
1984: 60-61) ไดเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการนิเทศโดยผูบริหารไว ดังตอไปนี้ 

1. ผูบริหารตองมีการปรึกษาหารือกับครูอยางเปดเผยในการสังเกตการสอน 
วิธีสังเกตการสอนหรือการปฏิบัติงาน และเวลาในการสังเกต 

2. ผูบริหารควรมีการวางแผนการนิเทศ กําหนดเวลาในการประชุม และการ
สังเกตการสอนหรือการปฏิบัติงานลวงหนา โดยรวมกับครูหรือคณะครูท่ีรวมโครงการนิเทศ 

3. ควรเปนการพัฒนาการเรียนรูของครูเฉพาะเร่ือง เฉพาะกรณี โดยสังเกตการ
สอนในเร่ืองท่ีครูสนใจมากท่ีสุด หรือเปนประเด็นสําคัญ หรือเร่ืองท่ีพยายามปรับปรุงแกไข โดยไม
จําเปนตองสังเกตการสอนบอยคร้ัง 
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จากหลักการแนวคิดวิธีดําเนินการในการนิเทศโดยผูบริหาร วัชรา เลาเรียนดี
(2556: 102-103) ไดสังเคราะหเปนกระบวนการนิเทศโดยผูบริหาร ดังนี้ 

1. ประชุมวางแผนการสังเกตการสอน กําหนดเร่ือง ประเด็นท่ีจะสังเกต 
วิธีการสังเกต 

2. สังเกตการสอนหรือการปฏิบัติงานตามท่ีวางแผนไว ควรใชการสังเกตเชิง
คุณภาพในแบบตางๆ จะเหมาะสมกวาวิธีสังเกตเชิงปริมาณ 

3. การใหขอมูลยอนกลับท่ีชัดเจน ตรงประเด็น และทบทวนประเด็นท่ีจะ
สังเกตการสอนคร้ังตอไป 

4. มีการประเมินผลการนิเทศ ท้ังตัวผูนิเทศและผูรับการนิเทศและผลท่ีเกิด
ข้ึนกับผูเรียน พรอมท้ังเผยแพรผลสําเร็จของการนิเทศใหครูอ่ืนๆไดทราบ เพื่อเปนแรงจูงใจใหมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

การนิเทศแบบพัฒนาตนเอง (Self-directed Development) การนิเทศแบบ
พัฒนาตนเอง หรือเรียกวา การนิเทศตนเอง (Self-supervision) เปนอีกวิธีหนึ่งของการนิเทศแบบ
หลากหลายวิธีของ แกลทธอรน (Glatthorn, 1984:  49-58) การนิเทศแบบนี้เหมาะสําหรับครูท่ีมี
ความรู ความสามารถอยูแลวตองการท่ีพัฒนางานในภาระหนาท่ีของตนดวยตัวเอง การนิเทศแบบ
พัฒนาตนเองมีจุดมุงหมาย เพ่ือใหครูท่ีมีความพรอมท้ังทางสติปญญา ความสามารถ และแรงจูงใจ
ไดมีการพัฒนาความรู ทักษะ จากการเรียนรูดวยตนเองอยางอิสระ โดยมีโอกาสเลือกวิธีท่ีจะพัฒนา
ตนเอง และวิชาชีพทางการสอน ซ่ึงจะชวยใหเขาใจตนเอง และปฏิบัติงานของตนเอง และสามารถ
นําตนเองใหพัฒนาไดมากยิ่งข้ึนตอไป (Self-directed Learning) (วัชรา เลาเรียนด,ี 2556: 103) 

ลักษณะสําคัญของการนิเทศแบบพัฒนาตนเอง (วัชรา เลาเรียนดี, 2556: 103-
104) 

1. ครูแตละคนท่ีสนใจ สามารถทํางานอยางเปนอิสระตามโครงสรางและ
แผนพัฒนางานในภาระหนาท่ีของตนเองได โดยนําเสนอตอผูบังคับบัญชาทราบถึงเปาหมาย 

2. เปาหมายของโครงการ และเปาหมายในการพัฒนา ควรมาจากความ
ตองการและความสนใจของครู โดยพิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติงานในหนาท่ีของตนเอง 
และตองสอดคลองกับเปาหมายของการพัฒนาในดานคุณภาพการศึกษา และคุณภาพของครู โดยไม
จําเปนท่ีจะตองใหสอดคลองกับเจตนารมณ และเปาหมายของโรงเรียนทุกประการ 

3. ครูสามารถเลือกใชวิธีการและส่ือไดหลากหลายตามความตองการ เพื่อให
การปฏิบัติงานบรรลุเปาหมาย โดยสามารถเลือกแหลงทรัพยากร เลือกวิธีการพัฒนาเลือกส่ือ
เทคโนโลยีตางๆ ท่ีจําเปนสําหรับการพัฒนาตนเองโดยไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากโรงเรียน 
ผูบริหาร และผูนิเทศจากภายนอก 
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4. ผูบริหารจะไมนําขอมูลท่ีไดจากผลสําเร็จตามโครงการไปใชในการประเมิน
ความดีความชอบของครู แตครูจะถูกประเมินจากส่ิงตางๆที่ปรากฏในการดําเนินการ เพื่อ
ประเมินผลการใชส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆอยางเหมาะสม 

5. ผูท่ีจะเลือกดําเนินการนิเทศแบบพัฒนาตนเองจะตองตระหนักเขาใจวิธีการ
และการปฏิบัติอยางชัดเจนในเร่ืองท่ีสําคัญ เชน วิธีการประเมินผลตนเองอยางเปนระบบ การ
ประเมินผลผูเรียน และการวิเคราะหการจัดการเรียนการสอนของตนเอง โดยใชเทคโนโลยี เชน ใช
การถายวีดีทัศน คลิปวีดิทัศนซ่ึงถือวามีความสําคัญสําหรับการนิเทศตนเอง 

การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน (Peer Supervision) เปนลักษณะการนิเทศท่ีเปด
โอกาสใหครูไดเห็นการปฏิบัติงานของกันและกันมีการวิพากษการปฏิบัติงานของกันและกัน มีการ
ตัดสินใจภายใตขอมูลจากการสังเกตดวยวัตถุประสงคของการปรับปรุงการปฏิบัติงาน ซ่ึงสงผลให
การสอนของครูมีประสิทธิภาพมากข้ึน (Marczely, 2001: 26-27) เม่ือครูตองไดรับการตรวจสอบ
โดยเพื่อนครู ก็จะพยายามยกระดับการปฏิบัติงานของตนเองใหดียิ่งข้ึน การประเมินโดยเพ่ือนชวย
เพ่ือนมีอิทธิพลอยางมากตอการปฏิบัติงานและทัศนคติของครู เนื่องจากไมมีใครอยากเปนจุดออน
ขององคกร 

วิธีการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน (Marczely, 2001) มีดังนี้ 
1. เนนการสังเกตการสอนซ่ึงกันและกันแบบเปนกลุม โดยเก็บขอมูลและให

ขอคิดเห็นตอการสอนในช้ันเรียน สมาชิกในกลุมมีความเทาเทียมกันในการตัดสินใจวางแผนการ
ปฏิบัติงานรวมกัน 

2. ประกอบดวยครูอยางนอย 5 คนครูแตละคนจะถูกสังเกตจากเพ่ือนครู 4 คน
เม่ือผูสังเกตการสอน 2 – 3 คน มีขอคิดเห็นท่ีตรงกัน (บวก – ลบ) ทําใหยากท่ีครูจะละเลยหรือ
ปฏิเสธท่ีจะปรับปรุงแกไขการสอนของตนในขณะเดียวกันผูสังเกตการสอนก็จะนําส่ิงท่ีพบเห็นนั้น
ไปปรับปรุงการสอนของตนเองดวย 

3. เปนการชวยใหครูไดเรียนรูจากเพื่อน สงผลใหการจัดการเรียนการสอนมี
การพัฒนาในภาพรวม 

การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน ท่ีมีประสิทธิภาพ ควรประกอบดวย 1) การ
กําหนดตัวผูนํา 2) ระบุวิธีการนิเทศอยางชัดเจน 3) ฝกอบรมกอนจัดกลุมนิเทศ 4) รวมกิจกรรมดวย
ความสมัครใจสมัครใจ 5) ผูบริหารใหการสนับสนุน 

คุณลักษณะของครูท่ีจะเปนผูนิเทศแบบเพ่ือนชวยเพื่อนท่ีประสบความสําเร็จ
ไดแก 

1. มีทักษะในการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ 
2. มีความสามารถในการขจัดการความขัดแยง 
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3. มีทักษะในการส่ือสารท่ีไดรับความเช่ือถือ 
4. มีมนุษยสัมพันธ สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางราบร่ืน 
การนิเทศแบบพัฒนาการ (Developmental supervision) เปนการนิเทศท่ีมุง

พัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยคํานึงถึงความแตกตางของระดับพัฒนาการของครู ท้ังดาน
ปญญา มโนทัศน คุณธรรม ความรับผิดชอบ ความเปนตัวตน และความตระหนัก โดยเลือกวิธีการ
นิเทศท่ีเหมาะสมกับระดับพัฒนาการของครูแตละคน 

เกี่ยวกับระดับพัฒนาการของครูกล๊ิกแมน กอรดอน และรอสสกอรดอน 
(Glickman, Gordon and Ross-Gordon,2010: 190-191) ไดจัดกลุมครูตามระดับพัฒนาการออกเปน 
3 กลุม ดังนี้ 

1. กลุมท่ีมีพัฒนาการ/ความเช่ียวชาญ/ความผูกพันตอหนาท่ีในระดับต่ํา (low 
developmental level, expertise and commitment) เปนกลุมท่ีมีความสามารถในการใชปญญาท่ีเปน
รูปธรรม สามารถใชมโนทัศนหรือความคิดรวบยอดในระดับต่ํา พัฒนาการดานคุณธรรมอยูใน
ระดับ  Pre-conventional ซ่ึงเปนข้ันท่ีบุคคลเช่ือวา การกระทําท่ีถูกตองประกอบดวยส่ิงท่ีสนอง
ความพึงพอใจตอความตองการของตนเอง สวนพัฒนาการดานความเปนตัวตนอยูในระดับท่ีการ
แสดงพฤติกรรมเกิดจากการกระตุนและแรงผลักดันจากความกลัว 

2. กลุมท่ีมีพัฒนาการ/ความเช่ียวชาญ/ความผูกพันตอหนาท่ีในระดับปานกลาง 
(Moderate developmental level, expertise and commitment) เปนกลุมท่ีมีความสามารถในระดับ 
Formal คือสามารถใชปญญาท่ีมีความเปนนามธรรมมากข้ึน เช่ือมโยงความสัมพันธระหวางเวลา
และสถานท่ีได สามารถใชเหตุผลเชิงสมมติฐาน เขาใจในสัญลักษณท่ีมีความซับซอน พัฒนาการ
ดานคุณธรรมอยูในระดับ conventional ท่ีบุคคลจะตระหนักถึงการปฏิบัติตามระเบียบวินัยทาง
สังคม พัฒนาการดานความเปนตัวตนอยูในระดับของการสรางลักษณะเฉพาะของความเปนตัวตน
ของตนเอง 

3. กลุมท่ีมีพัฒนาการ/ความเช่ียวชาญ/ความผูกพันตอหนาท่ีในระดับสูง (High 
developmental level, expertise and commitment) เปนกลุมท่ีมีสามารถในระดับ Post-formal คือ 
สามารถใชปญญาในการคิดโตแยงอยางมีเหตุผล การคิดเชิงบูรณาการ และการใชปญญาในการ
แสวงหาความรู พัฒนาดานคุณธรรมอยูในระดับ Post-conventional ท่ีสามารถบอกความถูกตองดวย
มโนธรรม และพัฒนาการดานตัวตนอยูในระดับการเปนตัวของตัวเอง 

วิธีการของการนิเทศแบบพัฒนาการ แบงออกเปน 4 แบบ (Glickman, Gordon 
and Ross- Gordon, 2010: 133-136) ไดแก 

1. การนิเทศแบบช้ีนําควบคุม 
2. การนิเทศแบบช้ีนําใหขอมูล 
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3. การนิเทศแบบรวมมือ 
4. การนิเทศแบบไมชี้นํา 
ในการเลือกวิธีการนิเทศกล๊ิกแมน กอรดอน และรอสสกอรดอน (Glickman, 

Gordon and Ross-Gordon, 2010: 197) ไดเสนอการเลือกวิธีการนิเทศท่ีมีความเหมาะสมกับระดับ
พัฒนาการของครู ดังนี้ 

1. ครูในกลุมท่ีมีพัฒนาการ/ความเชี่ยวชาญ/ความผูกพันตอหนาท่ีในระดับต่ํา 
วิธีการนิเทศท่ีเหมาะสม คือ การนิเทศแบบช้ีนําใหขอมูล 

2. ครูในกลุมท่ีมีพัฒนาการ/ความเช่ียวชาญ/ความผูกพันตอหนาท่ีในระดับ
ปานกลาง วิธีการนิเทศท่ีเหมาะสม คือ การนิเทศแบบไมชี้นํา 

อยางไรก็ตาม ในการเลือกวิธีการนิเทศท่ีดีท่ีสุดนั้น มีความซับซอน ผูนิเทศควร
คํานึงดวยวา ระดับพัฒนาการของครูมีความหลากหลาย ครูคนหนึ่งอาจมีระดับพัฒนาการดานมโน
ทัศนหรือความคิดรวบยอดอยูในระดับสูง แตในดานปญญา ดานคุณธรรม และดานความเปนตัวตน 
อาจอยูในระดับปานกลาง นอกจากนี้ระดับพัฒนาการของครูอาจมีการเปล่ียนแปลงได เม่ือ
สถานการณเปล่ียนไป เชน ครูท่ีเคยสอนในระดับชวงช้ันหนึ่ง เม่ือยายไปสอนอีกชวงช้ันหนึ่ง ระดับ
พัฒนาการดานมโนทัศนหรือความคิดรวบยอดอาจเปล่ียนจากระดับสูงเปนระดับปานกลางได 
ความชอบของครูท่ีมีตอวิธีการนิเทศอาจเปนอีกหนึ่งประเด็นท่ีควรคํานึงถึง ครูท่ีมีระดับพัฒนาการ
ในระดับปานกลางซ่ึงเหมาะสมกับวิธีการนิเทศแบบรวมมือ แตครูอาจชอบวิธีการนิเทศแบบไมชี้นํา 
เหลานี้จึงเปนส่ิงท่ีผูนิเทศควรพิจารณากอนท่ีเลือกวิธีการนิเทศท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 

การนําการนิเทศแบบพัฒนาการไปใช กล๊ิกแมน กอรดอน และรอสสกอรดอน 
(Glickman, Gordon and Ross-Gordon, 2010: 192-198) ไดเสนอการนําการนิเทศแบบพัฒนาการไป
ใชแบงออกเปน 3 ระยะ ดังนี้ 

1. เลือกวิธีการนิเทศท่ีเหมาะสมกับระดับพัฒนาการของผูรับการนิเทศ 
2. ดําเนินการนิเทศตามวิธีการที่เลือกไว 
3. ดูแลชวยเหลือสงเสริมใหครูพัฒนาการท่ีสูงข้ึน 

การโคช (Coaching) 
คําวา “โคช” (Coach) ความหมายเดิมแปลวา รถโคชหรือรถมาขนาดใหญ (Carriage) 

สวนในความหมายวา ผูสอน (Instructor) หรือ ครูสอนพิเศษ (Tutor) ปรากฏในชวงป ค.ศ. 1830 
เปนคําแสลงท่ีใชในมหาวิทยาลัยออกฟอรด (Oxford University) เรียก Tutor ท่ีเปรียบเสมือนรถมา
ท่ีชวยพานักศึกษาใหสอบไดในปจจุบัน คําศัพท Coach (n) มีความหมายไดหลายนัย คือแปลวา 
ผูสอน โคชกีฬา รถมา (รถโดยสาร) สวน Coachee (n) แปลวา ผูรับการสอน To Coach (v) แปลวา 
สอน อบรม ฝก ดังนั้น Coaching (n) จึงแปลวา การสอน การอบรม การฝก (สุรภี รุโจปการ, 2556)
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การโคช หรือการโคชการสอน (Instruct ion Coaching) เร่ิมนํามาใชในวงการการศึกษาใน
สหรัฐอเมริกา ตั้งแตป ค.ศ. 1997 แตยังไมแพรหลายมากนัก อีก 10 ปตอมาจึงมีการอางถึง พูดถึง 
และเรียนรูเกี่ยวกับการโคชมากข้ึนเร่ือยๆ โรงเรียนตางๆในหลายๆ มลรัฐ เร่ิมใชการโคชเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนมากย่ิงข้ึน (Knight, 2007) จนในปจจุบัน การโคชท่ีใชในทางการศึกษาจึงมี
ความหมายถึงวิธีการเรียนรูและเปนรูปการพัฒนาวิชาชีพรูปแบบหน่ึง 

นักการศึกษาบางทาน (Glatthorn, 1990: 193; Wiles and Bondi, 2004; Sweeny 2008: 
8) มีความเห็นวาการโคช มีความหมายใกลเคียงกับการนิเทศ ในดานท่ีหมายถึง กระบวนการในการ
ชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุน ระหวางกันของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการโคชมีจุดเนนท่ี
เปนการชวยเหลือซ่ึงกันและกันของกลุมครูผูสอนท่ีเปนเพื่อนรวมงานและมีประสบการณท่ี
ทัดเทียมกัน รวมกันพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภายในกลุม ท้ังฝายท่ีทําหนาท่ีโคช และเปนผูรับ
การโคช บางทานก็มีความเห็นวา การโคช (Coaching) แตกตางจากการนิเทศ (Supervision) โดย
ส้ินเชิง โดยเห็นวาการโคชพัฒนาจากการนิเทศ ซ่ึงมีองคประกอบสําคัญเหมือนกัน ไดแก การ
ประชุมปรึกษาหารือ การสังเกตการสอน และการใหขอมูลยอนกลับ แตมีความแตกตางกันในดาน
ตัวบุคคลและการประเมินผล (วัชรา เลาเรียนดี, 2556: 291-292) ดังแสดงในตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3 ความแตกตางของการนิเทศและการโคช 

รายการ การนิเทศ การโคช 
ผูทําหนาท่ี ศึกษานิเทศก อาจารยนิเทศ ผูบริหาร 

หรือผูมีความรูความชํานาญ หัวหนา
งานหรือหวัหนาฝาย 

ครูหรือเพื่อนครูท่ีมีความเช่ียวชาญ  
ผูรูผูเช่ียวชาญดานการสอนและ
เนื้อหาสาระโดยเฉพาะ 

การประเมินผล มักมีการประเมินผลคุณภาพ  
การเรียนการสอนดวยเสมอ 

มักหลีกเล่ียงการประเมินผลครูให
มากท่ีสุด 

 
นอกจากน้ัน บรรยากาศในการโคชตองมีความเปนเพื่อนรวมงาน เพ่ือนรวมวิชาชีพ 

และสรางความรูสึกท่ีปลอดภัยในการใชเทคนิคใหมๆในหองเรียน ท่ีเนนความรวมมือกันอยาง
จริงใจ การยอมรับ การไววางใจซ่ึงกันและกัน การแลกเปล่ียนความรู ความคิด และประสบการณ 
สามารถท่ีจะสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะดานการสอนอยางตอเนื่องใหแกครูไดเปนอยางดี และ
สงผลถึงคุณภาพผูเรียนในท่ีสุด (วัชรา เลาเรียนดี, 2556: 291-292) 

ความหมายของการโคช การโคช หมายถึง วิธีการสอนการทํางานใหกับเพื่อน
รวมงาน รวมถึงการสนับสนุน สงเสริม และพัฒนางานใหกับเพ่ือนรวมงาน (Powell, G., Chambers, 
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M. and Baxter, G., 2001) เปนการอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอนของครู คือ “การใช
คําถามการใชความคิดท่ีทาทาย การตรวจสอบความถูกตองท่ีเกิดจากการรวมระดมความคิด” 
(Cohen, R.J., Swerdlik, M.E. and Smith, D.K., 1993) การเปนคูคิดของผูไดรับการโคช ใน
กระบวนการพัฒนาท่ีสรางสรรค และกระตุนใหผูไดรับการโคช ไดนําศักยภาพของตนเองออกมา
ใชไดอยางเต็มท่ี ท้ังชีวิตสวนตัวและอาชีพการโคช เนนการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง เพ่ือใหเกิดการ
พัฒนา และการเปล่ียนแปลงดานดีท่ีเปนรูปธรรม (วิชัย วงษใหญ และ มารุต พัฒผล, 2557: 2) อีกท้ัง
เปนการเรียนรูและพัฒนาในวิชาชีพในสถานการณจริง ไมใชวิธีชวยแกปญหา แตเปนวิธีการ
สงเสริมและใหเวลาแกครูและเพื่อนในการไตรตรองสะทอนคิด (Reflect) สนทนาพูดคุยเกี่ยวกับ
การศึกษา การฝกและการพัฒนาการใชความคิดเกี่ยวกับการสอนของตัวเอง และการเรียนรูของ
นักเรียน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (วัชรา      
เลาเรียนดี, 2556: 291) 

สรุปความหมายของ การโคช หมายถึง การพัฒนาวิชาชีพรูปแบบหนึ่ง ซ่ึงเปนความ
รวมมือกันระหวางเพื่อนผูรวมงานที่มีความเช่ียวชาญ หรือผูรูผูเช่ียวชาญท่ีเต็มใจทําหนาท่ีโคช ใน
การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนมีคุณภาพตามเปาหมาย 

ความสําคัญของการโคช การโคช เปนวิธีการที่ชวยในการจัดบรรยากาศการเรียนรู
ใหประสบผลสําเร็จมากยิ่งข้ึน ชวยในการตั้งคําถามและปญหา เพื่อชวยใหการจัดการเรียนการสอน
ใหเปนไปตามธรรมชาติ และมีคุณภาพมากยิ่งข้ึนการโคชเปนการกําหนดเปาหมายสูความสําเร็จ ท่ี
เนนการปฏิบัติและสะทอนผลในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (Keefe and Jenkins, 1997) ท้ังนี้
พบขอมูลวา ในการถายโอนทักษะใหม (Transfer/Internalization of New Skills) เม่ือเราใชวิธีการ

ถายโอนการเรียนรูดวยวิธีการโคชแก ครู และผูบริหาร ความรูและทักษะใหมจะมีความคงทน
มากกวาวิธีการอ่ืนๆ กลาวคือ หลังรับการโคชสามารถจดจําความรูไดถึงรอยละ 90 และแมวาเวลา
จะผานไปนานระดับความรูความเขาใจก็ยังคงอยูท่ีระดับรอยละ 90 (Gottesman, B., 2000: 127)    
ดังตารางท่ี 4 ตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 4 วิธีการที่ใชในการพัฒนาบุคลากรกับระดับของความรู 

วิธีการท่ีใชในการ 
พัฒนาบุคลากร 

ระดับของความรูในระยะสั้น 
(Know Level or Short 

Term) 

ระดับของความรูในระยะยาว 
(Application Level or Long term) 

ใหความรูเชิงทฤษฎี
(Theory) 

20% 5% 

การสาธิต(Demonstration) 35% 10% 
การเปนแบบอยาง และ
แนะนําวิธีปฏิบัติ 
(Modeling and Guided 
Practice) 

70% 20% 

การใหปฏิบัตแิละรับขอมูล
ปอนกลับ(Feedback) 

80% 25% 

การชี้แนะ(coaching) 90% 90% 
  

บทบาทหนาท่ีของโคชโคชนั้นเปนผูท่ีทํางานรวมกับครู อํานวยความสะดวก 
สงเสริมผสมผสานความคิด เพื่อการพัฒนาวิชาชีพและผลการเรียนรูของผูเรียนในหลายบทบาท  
(วัชรา เลาเรียนดี, 2556: 292) เชน 

1. ชวยวิเคราะหขอมูลและใชขอมูลในการออกแบบพัฒนา การเรียน รูของนักเรียน 
(Data Source) 

2. ใหบริการเกี่ยวกับส่ือ แหลงความรูสําหรับการเรียนรู (Resource Provider) 
3. ใหการดูแล บริการแนะนําแกผูมีประสบการณนอย (Mentor) 
4. ในบทบาทผูเช่ียวชาญดานหลักสูตร (Curriculum Specialist) 
5. ในบทบาทผูเช่ียวชาญดานการสอน (Instructional Specialist) และชวยเหลือ

สนับสนุนครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ กลยุทธในการสอน  
6. ผูอํานวยความสะดวก ประสานงาน สงเสริมสนับสนุนการเรียนรู (Learning 

Facilitator) 
7. เปนผูนําการเปล่ียนแปลง (Catalyst for Change) 
8. เปนผูเรียน (Learner) 
9. เปนผูสนับสนุนในช้ันเรียน (Classroom Support)  
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ขั้นตอนการโคช การโคชถือไดวาเปนกิจกรรมท่ีชวยในการสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน และรวมวางแผนการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ เซพีดา (Zepeda, 2008: 
165-166) ไดนําเสนอข้ันตอนในการโคชซ่ึงประกอบดวย การประชุมกอนสังเกตการสอน (Pre-
observation Conference) การสังเกตการสอน (Classroom Observation) การประชุมหลังสังเกตการ
สอน (Post-observation Conference) และไดนําเสนอเปนวงจรในการโคช ตามภาพท่ี 6 ดงันี้ 

 
ภาพท่ี 6 ข้ันตอนการโคช (Coaching) 
ท่ีมา: Zepeda, Sally J., Professional Development: What Work (Larchmont, N.Y.: Eye On  
Education, 2008), 166. 
 

สวน คอสตา และแกรมสตัน (Costa and Gramston, 2002: 26) ไดนําเสนอข้ันตอน
กระบวนการโคชท่ีพัฒนาความคิด ไว 4 ข้ันตอน ไดแก 1) การวางแผน (Planning) เปนข้ันตอนท่ี
ชวยใหผูรับการโคชไดทําความเขาใจกับเปาหมาย กําหนดตัวช้ีวัด รวบรวมขอมูลหลักฐานตางๆ 
เลือกวิธีการในการดําเนินการ 2) การเฝาสังเกตติดตาม (Monitoring) เพื่อใหบรรลุผลตามตัวชี้วัด 
และปรับปรุงแกไขวิธีการใหเกิดประสิทธิภาพ 3) การวิเคราะห (Analyzing) เปนข้ันตอนท่ีโคชชวย
ใหผูรับการโคช ไดทบทวนขอมูล สรุปเหตุการณ เปรียบเทียบ และวิเคราะหความสัมพันธของ
ขอมูลตางๆ และ 4) การประยุกต (Apply) เปนการนําความรูใหมไปประยุกตใชในการปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน สําหรับ วิชัย วงใหญ และมารุต พัฒผล (2557: 25-28) ไดกําหนดข้ันตอนการ
โคชท่ีจะบรรลุเปาหมายเพื่อการรูคิด ไว 5 ประการประกอบดวย 1) กําหนดเปาหมาย (Goal) เปน
การกําหนดเปาหมายตอผูรับการโคชแตละคน เนนท่ีผลลัพธการเรียนรู ดานการรูคิด ทักษะ
กระบวนการและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 2) ตรวจสอบสภาพจริง (Reality) เปนการทบทวนสภาพ

1. การสังเกตและการวิพากษ 
(Observation & Discussion) 

5. การวางแผน 
(Planning) 

2. การวิเคราะห 
(Analysis) 

3. การประเมินผล 

(Evaluation) 

4. การสะทอนผล 

(Feedback) 
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จริงเกี่ยวกับคุณภาพของผูรับการโคชในปจจุบันวา ตองไดรับการพัฒนาในประเด็นใด 3) กําหนด
ทางเลือก (Option) เปนการกําหนดเทคนิควิธีการโคชบนพ้ืนฐานของสภาพจริง และตอบสนอง
เปาหมายของการโคช 4) การตัดสินใจ (Will, Way, Forward) เปนการต้ังเปาหมายในการโคช 
กําหนดแนวทางการปฏิบัติท่ีนําไปสูความสําเร็จ และทบทวนผลการปฏิบัติเพื่อพัฒนาตอยอดตอไป 
และ 5) การประเมินผล (Evaluation) เพื่อตรวจสอบวาผูรับการโคชมีพัฒนาการดีข้ึนหรือไม ดวย
การประเมินตามสภาพจริงเปนรายบุคคลขณะท่ี วัชรา เลาเรียนดี (2556: 293) ไดนําเสนอวัฎจักรใน
การโคช ซ่ึงประกอบดวย 1) การวางแผน (Planning) 2) การสังเกตการสอนและการปฏิบัติงาน 
(Event Observation) 3) การไตรตรองสะทอนคิด (Reflecting) ตามภาพท่ี 7 

 

 
 
ภาพท่ี 7 วัฏจักรการโคช (A Coaching Cycle)  
ท่ีมา: วัชรา เลาเรียนดี, ศาสตรการนิเทศการสอนและการโคช การพัฒนาวิชาชีพ: ทฤษฎี กลยุทธ สู
การปฏิบัติ (นครปฐม: โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 293. 
 

จากข้ันตอนในการโคชดังกลาวมาแลวผูวจิัยสามารถสรุปข้ันตอนในการโคชดัง
ตารางท่ี 5 ดังนี้ 

 
 

 

วัฎจักรการโคช  (A Coaching Cycle) 

1. วางแผน 
(Planning)

3. แสดงความคิดเห็น
รวมกัน(Reflecting) 

2. สังเกตการสอน
(Even Observation) 
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ตารางท่ี 5 การสังเคราะหข้ันตอนในการโคช 

Zepeda (2008: 
165–166) 

Costa and Gramston 
(2002: 26) 

วิชัย วงใหญ และ
มารุต พัฒผล 
(2557: 25-28) 

วัชรา  เลาเรียนดี 
(2556 : 293) 

ผูวิจัยสังเคราะห 

1. การวางแผน
(Planning) 
2. การสังเกต
และการวิพากษ
การสอน 
(Observation & 
Discussion) 
3. การวิเคราะห 
(Analysis) 
4. การ
ประเมินผล  
(Evaluation) 
5. การสะทอน
ผล (Feedback) 

1. การวางแผน 
(Planning) 
2. การเฝาสังเกต
ติดตาม (Monitoring) 
3. การวิเคราะห 
(Analyzing) 
4. การประยุกต 
(Apply) 

1. กําหนดเปาหมาย 
(Goal) 
2. ตรวจสอบสภาพ
จริง (Reality) 
3. กําหนดทางเลือก 
(Option) 
4. การตัดสินใจ 
(Will, Way, 
Forward) 
5. การประเมินผล 
(Evaluation) 

1. การวางแผน
(Planning) 
2. การสังเกตการณ
สอนและ 
การปฏิบัติงาน   
(Event Observation)   
3. การไตรตรอง
สะทอนคิด
(Reflecting)   
 

1. การวางแผน
(Planning) 
2. การสังเกต การ
วิพากษการสอน 
(Observation & 
Discussion) 
3. การปฏิบัติ 
4. การวิเคราะห 
(Analysis) 
5. การประเมิน  
(Assessing) 
6. การสะทอนผล 
(Feedback) 
หรือการไตรตรอง
สะทอนคิด  
(Reflecting)   

 
แบบของการโคช การโคชอยูบนพื้นฐานของหลักจิตวิทยาและทฤษฎีตางๆรวมท้ัง

แนวทางการปฏิบัติท่ีมาจากผลการวิจัยและทดลองปฏิบัติ (Costa and Garmston, 2002) วิธีหรือแบบ
ของการโคชแตละแบบยอมมีความแตกตางกันในดานการปฏิบัติตนของโคช ความรูความสามารถ
เฉพาะดาน ดังนั้น จึงตองเลือกวิธีหรือแบบการโคชท่ีทําใหการปฏิบัติประสบผลสําเร็จอยางมี
ประสิทธิภาพตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

การโคชแบบเพื่อนชวยเพื่อน (Peer Coaching) เปนรูปแบบหนึ่งของการนิเทศเพื่อ
การพัฒนาบุคลากร ท่ีโคช และผูรับการโคชเปนเพื่อนรวมงานกัน หรือเพื่อนรวมในวิชาชีพเดียวกัน 
มีความรู ทักษะ และประสบการณในการจัดการเรียนรูความเทาเทียมกัน รวมกันพัฒนาการจัดการ
เรียนรูของตนเองและเพื่อนรวมวิชาชีพ อยูบนพื้นฐานความเช่ือ และแนวคิดการชวยเหลือกันและ
กันระหวางเพื่อนครู การสังเกตการสอนและใหขอมูลยอนกลับแกกันและกัน ภายหลังการฝกอบรม
ในดานตางๆ (Joyce and Showers, 1984, 1997 อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี, 2556: 293) 
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จอยซ และ เชาวเวอร (Joyce and Shower, 1988) ซ่ึงเปนบุคคลท่ีมีความสําคัญท่ี
นําเสนอรูปแบบการโคชแบบเพื่อนชวยเพื่อนควบคูกับการพัฒนาบุคลากรจนประสบความสําเร็จ 
ไดเสนอแนวคิดและกระบวนการการโคชแบบเพื่อนชวยเพื่อน (Peer Coaching) ดังนี้ 

แนวคิดสําคัญ จอยซ และ เชาวเวอร มีความเช่ือและยอมรับวา 
1. การพัฒนาวิชาชีพครู ควรเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานในชีวิตประจําวัน 
2. ความรูและทักษะท่ีมีความสําคัญยิ่งสําหรับครู ไดแก 1) รูปแบบการสอน การ

ออกแบบระบบการสอน และ 2) หลักสูตรและการใชหลักสูตรและครูท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การ
ใหความรูในเร่ืองท่ีจําเปนอยางถูกวิธีในโรงเรียนจะชวยพัฒนาความเช่ียวชาญในวิชาชีพแกครูได 

3. โครงการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน ควรเปนโครงการท่ีตอเนื่อง ใหเวลาแกครู
และผูบริหารในการศึกษา เตรียมการและรวมมือกันขับเคล่ือนโครงการเพื่อใหบรรลุเปาหมายและ
ประสบผลสําเร็จ 

4. การโคชแบบเพื่อนชวยเพื่อน (Peer Coaching) เปนความรวมมือรวมใจของครู
และ  เพ่ือนครูท่ีเปนกิจกรรมตอจากการฝกอบรมแตละคร้ังหรือจากการรวมมือกันวิเคราะหปญหา
และรวมกันปฏิบัติอยางตอเนื่องจนกวาจะประสบผลสําเร็จ เชน วางแผนการสอนรวมกัน รวมกัน
พัฒนาส่ือการเรียนการสอน ตัดสินใจรวมกันเกี่ยวกับวิธีการหรือข้ันตอนการจัดเก็บขอมูลอยางเปน
ระบบ เปนตน 

กระบวนการโคชแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน (Peer Coaching Process) ตามแนวคิดของ 
จอยซ และ เชาวเวอร (Joyce and Shower, 1996) ไดกลาวถึง กระบวนการโคชไวดังนี้ 

1. การศึกษาทําความเขาใจ (Studies) เทคนิควิธีสอนหรือรูปแบบการสอนใหมๆ 
และอภิปรายรวมกันกับเพ่ือนครู แลวใชสอนในรายวิชาเดียวกัน ระดับช้ันเดียวกันมาตรฐานการ
เรียนรู 

2. การสังเกตการสาธิตการสอนดวยวิธีสอนใหมๆ โดยผูเช่ียวชาญ (Demonstration) 
หรือดูจากวีดิโอการสอนแบบตางๆ 

3. การฝกปฏิบัติและขอมูลยอนกลับ (Practice and Feedback) รวมกันฝกปฏิบัติ
รวมกันวางแผน เตรียมส่ือและทดลองใชยุทธวิธีตางๆ กับเพ่ือนครูดวยกัน 

4. การโคช (Coaching) ครูนําเทคนิคยุทธวิธีไปปฏิบัติในช้ันเรียน โดยมีเพื่อนหรือ
คณะท่ีรวมโคช ใหการชวยเหลือ สังเกต และบันทึกผลการปฏิบัติ 

นอกจากนี้ กล๊ิกแมน กอรดอน และรอสสกอรดอน (Glickman, Gordon and Ross 
Gordon, 2010: 296) ไดกลาวถึงกระบวนการ การโคชแบบเพื่อนชวยเพื่อนไว ไดแก 

1. การกําหนดวัตถุประสงคของการโคชแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

2. การประชุมกอนการสังเกต 
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3. สรุปผลและวิเคราะหผลการสังเกตการสอนโดยการแลกเปล่ียนขอมูลท่ีไดจาก
การสังเกตการสอน 

4. การประชุมหลังการสังเกตการสอน เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตาง ท่ีไดจากการ
วางแผนการโคชแบบเพื่อนชวยเพื่อน กับการวางแผนการสังเกตการสอนแบบปกติ 

กิจกรรมการโคชแบบเพื่อนชวยเพ่ือน (Peer Coaching Activities) เปนกิจกรรมท่ี
สามารถนําไปปฏิบัติไดท้ังในและระหวางการดําเนินการหรือกอนการดําเนินการเพื่อใหรูจักและ
สรางความคุนเคยและยอมรับการโคชแบบเพ่ือนชวยเพื่อน หรือนําไปปฏิบัติทันทีเฉพาะเร่ือง 
เฉพาะปญหาดวยการรวมมือกันท้ัง 2 ฝายซ่ึงกิจกรรมการโคชแบบเพื่อนชวยเพื่อนมี 2 กิจกรรม   
(วัชรา เลาเรียนดี, 2556: 298) ไดแก1) กิจกรรมการโคชแบบเพ่ือนชวยเพ่ือนแบบไมเปนทางการ 
(Information Activity) ไดแกการรวมกันแกปญหาเฉพาะดานหรือเฉพาะเร่ือง (Problem Solving) 
รวมกันศึกษาความรู และการแลกเปล่ียนเรียนรู (Study Group) พัฒนาส่ือการเรียนการสอนและ
หลักสูตรรวมกัน (Material and Curriculum Development) การใชกิจกรรมเลาประสบการณการ
สอน (Story Tell ing) รวมกันวางแผนหนวยการเรียนแบบบูรณาการขามสาระ (Planning 
Interdisciplinary Units) และวิเคราะห VDO ตางๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอนรวมท้ัง การชวยสังเกต
และบันทึกขอมูลการจัดการเรียนการสอนของอีกฝายหน่ึง (Mirror Coaching) 2) กิจกรรมการโคช
แบบเพื่อนชวยเพื่อนแบบเปนทางการ (formation Activity) ไดแกการรวมวางแผนการสอน (Co-
planning Lessons) รวมสอนบทเรียน (Co-teaching Unison) รวมกันเรียนรูโดยโคชเปนผูรวมเรียน 
(Coach as Collaboration or Team Learning) รวมกันไตรตรองสะทอนคิด (Reflection) เปนการโคช
โดยผูเช่ียวชาญ (Coach as Expert Advisor) หรือผูมีประสบการณสูงกวา (Mentoring) โดยให
คําปรึกษาแนะนํา และชวยเหลือ 

การโคชโดยผูเชี่ยวชาญ (Expert Coaching) เปนการพัฒนาวิชาชีพรูปแบบหนึ่ง ซ่ึง
เปนเทคนิคท่ีสําคัญท่ีจะชวยสงเสริมการเรียนรูใหกับครู ในการที่จะนําไปสูความสําเร็จในการ
จัดการเรียนการสอน โดยมุงเนนใหครูมีความรูความสามารถ มีผลการปฏิบัติงานท่ีดีข้ึน และ
สถานศึกษามีความพรอมท่ีจะรับการพัฒนาซ่ึงผูท่ีทําหนาท่ีโคชจะตองเปนผูเช่ียวชาญ เฉพาะดาน 
เฉพาะสาขา ท่ีมีความรู ความสามารถ เปนผูท่ีไดรับการยอมรับในการทําหนาท่ีโคช และไดรับการ
ฝกอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ี เทคนิคในเร่ืองท่ีจะโคชเปนอยางดี (วัชรา เลาเรียนดี, 2556: 305) 
รวมท้ังมีทักษะ มีจิตวิทยาในการโคช ถายทอดความรู และมีเทคนิคในการปรับแกความคิด ความ
เขาใจท่ีถูกตองใหกับผูรับการโคช 

การโคชทางปญญา (Cognitive Coaching) คําวา “Cognitive Coaching” เปนแนวคิด
ของคอสตา และแกรมสตัน (Costa and Garmston, 2002) ซ่ึงมีผูแปลเปนภาษาไทยหลายความหมาย
ดวยกันไดแกการโคชเพ่ือพัฒนาความรูและสติปญญา หรือการโคชเพ่ือพัฒนาปญญาและความคิด 
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(วัชรา เลาเรียนดี, 2556, 306) การโคชเพื่อการรูคิด (วิชัย วงษใหญ และ มารุต พัฒผล, 2557) หรือ 
การโคชทางปญญา ซ่ึงในท่ีนี้ผูวิจัยขอใชคําวา “การโคชทางปญญา” 

การโคชทางปญญา (Cognitive Coaching) เปนรูปแบบหนึ่งของการพัฒนาการ   
ทางวิชาชีพ ท่ีผูรับการโคชเปนผูนําตนเอง หรือเปนการเรียนรูเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการ   
สอนดวยการนําตนเอง (Self-directed Learning) ปฏิสัมพันธระหวางโคชและผูรับการโคชเปน
ตัวเช่ือมใหเกิดการคิด การพัฒนา และการสรางความรูใหเกิดข้ึนภายในตนเอง (Costa and 
Garmston, 2002: 31) 

การใหความชวยเหลือของโคชไมไดเปนการใหคําแนะนําหรือการช้ีแนะใหผูรับการ
โคชในส่ิงท่ีควรทํา แตเปนการสะทอนเพื่อใหผูรับการโคช ไดความคิดในระดับสูง โดยใชเคร่ืองมือ
การสนทนา (Coaching Tools) ซ่ึงประกอบดวย การถอดความหมายของคําพูด (Paraphrasing) การ
หยุดคิด (Pause) การเจาะหาความคิด (Probe) และการใหความใสใจ (Pay Close Attention) (Costa 
and Garmston, 2002: 28) การโคชทางปญญา มีความเช่ือพื้นฐานวา 1) การเปล่ียนแปลงความเช่ือทํา
ใหพฤติกรรมมนุษยเปล่ียนไป 2) พฤติกรรมของมนุษยมาจากการ รับรู ดงันั้น การเปล่ียนการรับรู
และการคิดเปนส่ิงท่ีมีมากอนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม และ 3) มนุษยสรางความรูใหม ดวยการ
ไตรตรองสะทอนคิด (Reflect) เกี่ยวกับประสบการณ และการพูดคุยกับบุคคลอ่ืน (Costa and 
Garmston, 2002)  

การโคชทางปญญา เปนการทํางานรวมกัน การมีปฏิสัมพันธตอกันระหวางผูโคช
และผูรับการโคช ท่ีมีสติปญญา ประสบการณใกลเคียงกัน ไมวาการโคชรูปแบบนี้จะใชระยะ
เวลานานเทาไรก็ตาม จะตองประกอบดวยองคประกอบท่ีสัมพันธกัน (วัชรา เลาเรียนดี, 2556: 307-
308) ดังนี้ 

1. การสนทนาวางแผน (Planning Conversat ion) โคชและผูรับการโคชรวมกัน
วางแผนกอนการสอน 

2. เหตุการณ สถานการณ (Event) ท่ีเกิดข้ึนจะตองมีการสังเกตโดยโคช 
3. การสนทนาเพ่ือไตรตรองสะทอนคิด (Reflecting Conversation) เกี่ยวกับขอมูล 

การปฏิบัติ และวิธีคิดของผูรับการโคชและโคช  
การโคชแบบพี่เล้ียง (Mentor Coaching) เปนกระบวนการโคชโดยการแลกเปล่ียน

เรียนรูประสบการณในการจัดการเรียนการสอนของกันและกัน ซ่ึงผูท่ีเปนพี่เล้ียงจะตองเปนบุคคลท่ี
ประสบผลสําเร็จ มีความเช่ียวชาญและมีความเปนครูมืออาชีพสูงในการจัดการเรียนการสอน และผู
ท่ีเปนพี่เล้ียงจะตองคอยชวยเหลือและพัฒนาการเรียนการสอนใหกับครูโดยเฉพาะครูใหมท่ีตองการ
พี่เล้ียงท่ีมีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนการสอนเปนผูคอยใหคําช้ีแนะ (Nolan, 2007, Portner, 
1998 อางถึงใน Zepeda, 2008: 184) ผูท่ีทําหนาท่ีเปนพี่เล้ียงในการโคชครูนั้นจะตองศึกษาแนวคิด 
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ทฤษฎีใหชัดเจนเสียกอน ทําการฝกปฏิบัติใหกับผูท่ีรับการโคช พรอมกับไดเสนอแนะเทคนิค
วิธีการในการสะทอนผลการจัดการเรียนการสอนใหกับครูใหม ซ่ึงประกอบดวย การประชุม 
(Conferring) การซักถาม (Questioning) การสะทอนผล (Mirroring and Reflect) (Boreen et al., 
2000: 35, 39) 

การโคชเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน (InstructionalCoaching) เปนกระบวน 
การในการพัฒนาวิชาชีพใหกับผูปฏิบัติหนาท่ีการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
เปนวิธีการชวยเหลือแนะนําโดยผูทําหนาท่ีโคช ในการพัฒนาการปฏิบัติงานดานการสอนของผูรับ
การโคชใหสามารถปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพที่ดีตอกันแบบหุนสวนระหวางโคชกับผูรับการโคช
หรือเรียกวาการโคชแบบเปนหุนสวนกัน (Partnership Coaching) (Jim Knight, 2007) ซ่ึงไดมี
ผูทําวิจัยเกี่ยวกับ การโคชเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน (Instructional Coaching) (Marzano and 
Waters, 2009) พบวา ครูท่ีมีความรู มีความสามารถ มีสมรรถนะในการสอนสูง มีความเช่ียวชาญใน
วิชาชีพ สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงเชนเดียวกัน และผลการเรียนของนักเรียน
แตกตางกันก็ข้ึนอยูกับคุณภาพการสอนของครูเชนเดียวกัน 

ความสําคัญในการโคชเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอนไนท (Knight, 2007) ไดสรุป
ความสําคัญในการโคชเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน (Instructional Coaches) ไวดงันี้ 

1. การโคชทําใหครูมีความม่ันใจและกระตือรือรนในการจัดการเรียนการสอน 
2. ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงจากการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางโคชและผูรับการ

โคช 
3. ทําใหครูสามารถสะทอนผลในการจัดการเรียนการสอนไดดวยตัวเอง และพัฒนา

ตนเองสูความเปนมืออาชีพ 
4. ทําใหผูทําหนาท่ีโคชและครูสามารถคนหาคําตอบท่ีเกิดข้ึนจากการจัด การเรียน

การสอนในช้ันเรียน 
5. ชวยใหครูไดวิธีการสอนท่ีดีและถูกตองสามารถนําไปใชในการจัดการเรียนการ

สอนตรงตามความตองการของครู 
6. ชวยใหครูสามารถนําไปใชเปนขอมูลในการทําวิจัยในช้ันเรียนได 
7. ประโยชนจากการสะทอนผล ทําใหผูท่ีรับการโคชสามารถทํางานไดดีข้ึนและ

ตรงประเด็นในเนื้อหาท่ีตนเองสอน 
8. มีสวนสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและมีสวนสนับสนุนใหผูบริหารไดรู

ระดับความรูความสามารถ ของครูซ่ึงจะมีสวนชวยพัฒนาโรงเรียนใหมีคุณภาพยิ่งข้ึน 
การโคชแบบรวมมือ (Collaborative Coaching) มุงเนนในการรวมมือกันและ

สัมพันธภาพระหวางโคชและผูรับการโคช โดยโคชจะคอยชวยเหลือผูรับการโคชใหชวยเหลือ
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ตนเอง ในการเรียนรู และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนดวยตนเอง ชวยใหการพัฒนาการจัดการ
เรียนรูของท้ังสองฝายบรรลุผลสําเร็จ (Cope, 2004: 5) การทํางานรวมกันระหวางโคช และผูรับการ
โคช เปนการทุมเททั้งแรงกาย แรงใจ และเวลาของกันและกัน ซ่ึงตองอาศัยความไววางใจซ่ึงกัน
และกัน โคป (Cope, 2004: 20-21) ไดเสนอรูปแบบความไววางใจ (TRUST Model) เพื่อการสราง
สัมพันธภาพใหเกิดข้ึนระหวางโคชและผูรับการโคช ประกอบดวย 

1. ความจริงใจตอกัน (Truthful: T) เปนความซ่ือสัตย สุจริต การเชื่อใจ และจริงใจ
ตอกัน 

2. การตอบรับตอกัน (Responsive: R) เปนการเปดใจใหกัน มีความเต็มใจและยินดี
ในการรวมใหความคิดเห็นอยางอิสระ 

3. การเปนหนึ่งเดียว (Uniform: U) เปนความเช่ือม่ันในความม่ันคงในสัมพันธภาพ
ท่ีสรางข้ึนรวมกัน 

4. ความปลอดภัย (Safe: S) เปนการใหความรัก ความปรารถนาดี ปกปอง ใหการ
สนับสนุนและสงเสริมซ่ึงกันและกัน 

5. การฝกฝน (Trained: T) เปนการพัฒนาความรู ความสามารถใหเกิดข้ึนรวมกันท้ัง
สองฝาย 

การดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา (Mentoring) 
การดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา (Mentoring) เปนกระบวนการพัฒนาวิชาชีพรูปแบบหนึ่ง 

เปนการใหการดูแลใหคําปรึกษาและแนะนํา ครูบรรจุใหมท่ีมีประสบการณในการสอนนอย หรือ
บุคลากรท่ีเขาสูตําแหนงใหมยังไมมีความชํานาญในหนาท่ีรับผิดชอบดีพอ การดูแลใหคําปรึกษา
แนะนํา (Mentoring) มีลักษณะเชนเดียวกบัการโคช (Coaching) ตองมีการเตรียมความพรอม เตรียม
ผูท่ีจะทําหนาท่ีเปนอยางดี ท้ังความรู ความสามารถ และคุณสมบัติคุณลักษณะท่ีเหมาะสมท่ีจะทํา
หนาท่ีดังกลาว 

ความหมายของการดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา (Mentoring) หมายถึง การใหผูท่ีมี
ความสามารถหรือเปนท่ียอมรับ หรือผู ท่ีมีประสบการณมากหรือผูบริหารในหนวยงาน ให
คําปรึกษาและแนะนํารุนนองหรือผูท่ีอยูในระดับตํ่ากวา หรือผูท่ีมีประสบการณนอยในเร่ืองท่ีเปน
ประโยชนตอการทํางาน เพื่อใหมีศักยภาพสูงข้ึน หรือปรับตัวใหเขากับองคกรได ซ่ึงอาจไมเกี่ยวกับ
หนาท่ีโดยตรงในปจจุบันก็ได ตัวพี่เล้ียงจะเรียกวา Mentor  สวนผูไดรับการดูแลเรียกวา Mentee 
(Clutterbuck, 2004) ซ่ึงมีผูใหความหมาย หรือเรียกช่ือตางๆ กัน เชน Mentor อาจหมายถึง Expert 
Coach ผูแนะนํา (Guides) ครูตนแบบหรือผูฝกอบรม (Trainer) ก็ได (วัชรา เลาเรียนดี, 2556: 275) 
แตมีบางทานท่ีใหความหมายในหลายๆ ดาน (Holden, 1995 อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี, 2556: 275)
ไดแก 
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1. Mentor คือ ครูของครู หรือ โคชของผูทําหนาท่ีโคช 
2. Mentor คือ ผู ท่ีมีประสบการณในวิชาชีพ มีความรู มีความสามารถสูง ประสบ

ผลสําเร็จในวิชาชีพและเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป มีความรับผิดชอบในการสงเสริมพัฒนาความ
เจริญกาวหนาในวิชาชีพใหกับอีกฝายหน่ึงโดยการใหการสนับสนุน มีความสัมพันธตอกันในฐานะ
เพื่อนรวมอาชีพท่ีไดรับประโยชนในวิชาชีพเชนเดียวกัน (Expert Coach) 

3. Mentor คือเพื่อนของครูท่ีมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ มีอารมณขัน 
4. Mentor คือครูท่ีมีประสบการณ และความสามารถในวิชาชีพสูง ท่ีมีความเต็มใจท่ีจะ

ชวยเหลือสนับสนุนครูบรรจุใหม 
5. Mentor คือบุคคลท่ีไวตอความรูสึกของผูอ่ืน ฉลาด มีความรูดี และมีความจริงใจเอ้ือ

อาทรผูอ่ืน 
คุณลักษณะของผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา (Mentor) ตองทําหนาท่ีในการชวยพัฒนา

วิชาชีพใหกับครู บุคลากรที่ใหมตออาชีพ หรือมีประสบการณในการสอนนอย หรือผูเขาสูอาชีพครู
ใหมหลังจากลาออกจากงานอื่น ดังนั้น Mentor  อาจจะตองทํางานกับครู หลายระดับความรูและ
ประสบการณ และหลายชวงอายุ ผูท่ีทําหนาท่ีเปน Mentor  ควรมีคุณสมบัติ (Corria, M.P., and 
McHenry, J.M. 2002) ดังนี้ 1) อุทิศตัวเองทางการศึกษา 2) รวมพัฒนาวิชาชีพของตนเองและของผู
ท่ีตนเองตองดูแลใหคําปรึกษา (Mentee) 3) มีความรูความเขาใจในมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐาน
การเรียนรูเปนอยางดี 4) เต็มใจท่ีจะชวยเหลือผูอ่ืน 5) มีความเท่ียงตรง เช่ือถือได 6) มีทักษะในการ
ไตรตรองสะทอนความคิดตนเองและผูอ่ืน 7) มีทักษะในการฟง และส่ือสารดวยบุคลิกทาทางท่ี
แสดงความรูสึกท่ีดีตอผูอ่ืน 

ลักษณะของการดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา (Mentoring) 
1. ผูทําหนาท่ีพี่เล้ียง (Mentor) มีความรูความเช่ียวชาญสูงกวาผูรับการพัฒนา (Mentee) 

Mentoring จึงเหมาะสําหรับครูใหมและมีประสบการณสอนนอย 
2. ผูทําหนาท่ีพี่ เล้ียง (Mentor) ยอมรับ เต็มใจ ท่ีจะทําหนาท่ีดังกลาว และมีความ 

สามารถ ท่ีจะชวยใหผูรับการพัฒนาความสามารถและพัฒนาตนเองจนเช่ียวชาญได 
3. ผูทําหนาท่ีพี่เล้ียง (Mentor) มีบทบาทหนาท่ีหรือแตกตางจากศึกษานิเทศกหรือผู

นิเทศโดยท่ัวไป โดยเปนส่ือกลาง (Mediator) มากกวาเปนผูแนะนําชวยเหลือ 
4. ท้ังผูทําหนาท่ีพี่เล้ียง (Mentor) และรับการพัฒนามุงเนนการพัฒนาในวิชาชีพไป

พรอมกันท้ัง 2 ฝาย  
กระบวนการการดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา (Mentoring Process) ในการพัฒนาวิชาชีพ

ครูนั้น ควรมีการปฏิบัติท่ีมีความตอเนื่อง สัมพันธกันและกัน ประกอบดวย  1) การวางแผน 
(Planning) 2) การสอน (Teaching) และการสังเกตการสอน (Observation) 3) การไตรตรองสะทอน
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คิด (Reflecting) และการใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) สําหรับกระบวนการดูแลใหคําปรึกษา
แนะนํา (Mentoring Process) จะดําเนินการเปนวงจรที่ตอเนื่อง แตละข้ันจะมีการประชุมอภิปราย 
รวมกันไตรตรองสะทอนคิดโดยตลอด (วัชรา เลาเรียนดี, 2556: 277) 

เปรียบเทียบบทบาทหนาท่ีและเปาหมายการปฏิบัติงาน ของผูนิเทศหรือศึกษานิเทศก 
(Supervisors) ผูทําหนาท่ีโคช (Coach) และผูดูแลใหคําปรึกษา (Mentor) (วัชรา เลาเรียนดี, 2556: 
289-290) 

ผูทําหนาท่ีนิเทศ ผูนิเทศ หรือศึกษานิเทศก (Supervisor) มีการกําหนดตําแหนงไว
ชัดเจน มีเกณฑการคัดเลือกจากตนสังกัด ทําหนาท่ีตามท่ีถูกกําหนดจากตนสังกัด แตงานใน
ภาระหนาท่ีท่ีแทจริง คือ การชวยครูปรับปรุง และพัฒนาการเรียนการสอน งานทุกงานท่ีเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษา รวมกับการประเมินผลตางๆ 

โคช หรือผูทําหนาท่ีโคช (Coach) เปนผูท่ีไดรับมอบหมายหนาท่ีโดยองคกรหรือ
สมาคม ท่ีชวยสงเสริมพัฒนาในวิชาชีพ ใหแกครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ ผานการ
คัดเลือกตามเกณฑ บทบาทหนาท่ี คุณสมบัติ ความรูความสามารถของการเปนโคช และเต็มใจท่ีจะ
ทําหนาท่ี ผานการฝกอบรม บทบาท ภาระหนาท่ี เทคนิคทักษะท่ีสําคัญในการเปนโคชอยางดี มี
ความเช่ียวชาญดานการสอนวิธีใดวิธีหนึ่ง มีผลงานดานการโคช เปนท่ียอมรับของครู และบุคลากร
ทางการศึกษาระดับหนึ่ง การทําหนาท่ีโคชจะไมมีการประเมินผลใดๆท้ังส้ิน 

สวนผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา (Mentor) เปนผูรูผูเช่ียวชาญในสาขาใดสาขาหน่ึง วิชา
ใดวิชาหน่ึง ในภาระหนาท่ีวิธีปฏิบัติงานของผูดูแลใหคําปรึกษา (Mentor) มีความเต็มใจ มีเวลาท่ีจะ
ชวยดูแลใหคําปรึกษาหารือแกบุคลากรที่เขาสูวิชาชีพนั้นใหมๆ หรือขาดประสบการณในวิชาชีพ
นั้นๆ โดยชวยสนับสนุน ชวยเหลือดูแลใหสามารถปฏิบัติงานในวิชาชีพนั้นดวยความกาวหนา และ
มีพัฒนาการท่ีตอเนื่อง โดยแตละครั้งผูดูแลใหคําปรึกษา (Mentor) จะถูกเลือกโดยผูท่ีจะไดรับการ
พัฒนาวิชาชีพ (Mentee) 

ขอสังเกต เก่ียวกับ การนิเทศ (Supervision) การโคช (Coaching) และการดูแลให
คําปรึกษาแนะนํา (Mentoring) วชัรา เลาเรียนดี (2556: 279) ไดใหขอสังเกตไวเกี่ยวกับการนิเทศ 
(Supervision) การโคช (Coaching) และการดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา (Mentoring) ไวดังนี้ 

1. ผูทําหนาท่ี Coaching ตองผานการฝกอบรมมาเปนอยางดี แตกตางจากผูทําหนาท่ี
นิเทศหรือศึกษานิเทศก (Supervisor) 

2. ผูทําหนาท่ี Coaching แตกตางจากผูทําหนาท่ีชวยพัฒนาวิชาชีพแบบ Mentoring 
3. ผูทําหนาท่ี Mentoring แตกตางจากผูนิเทศ (Supervisor) และโคช (Coach) 
4. คําวา Supervision, Coaching และ Mentoring มีความแตกตางกันอยางชัดเจนใน

บทบาทภาระหนาท่ี และวิธีปฏิบัติของผูทําหนาท่ี 
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5. Coach และ Mentor ทําหนาท่ีดวยความสมัครใจ เต็มใจ และจะทํางานรวมกับครูโดย
ตลอด เพราะเปนการเรียนรูตลอดชีวิต และการพัฒนาวิชาชีพท่ีไมมีจุดส้ินสุด 

6. ผูนิเทศหรือศึกษานิเทศก ทําหนาท่ีในขอบขายหนาท่ีตามที่กฎหมาย หรือตามท่ี
หนวยงานตนสังกัดกําหนด 
 
ตอนท่ี 2 การผสมผสานเครือขายสังคมกับการพัฒนาวิชาชีพ 

1. แนวคดิ เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และอินเทอรเน็ต 
ปจจุ บันเปนยุคท่ีมีการติดตอส่ือสารกวางไกล  กาวหนา  เนื่องจากมีระบบ

อินเทอรเน็ตท่ีมีประสิทธิภาพมากกวาในยุคกอนๆ และพัฒนาจนเขาถึงในระบบครอบครัวอยาง
ท่ัวถึง คอมพิวเตอรเปนเคร่ืองมือท่ีชวยใหการดําเนินชีวิตของมนุษยไดรับความสะดวกสบาย จน
กลาวไดวาคอมพิวเตอรเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษยปจจัยหนึ่ง เม่ือนําคอมพิวเตอร
เช่ือมเครือขายเขาสูระบบอินเทอรเน็ตจึงมีสวนสําคัญอยางยิ่งในการติดตอส่ือสาร เทคโนโลยีการ
ส่ือสารดวยระบบอินเทอรเน็ตไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่องโดยไมมีขีดจํากัด เปนการนําเอา
เทคโนโลยีดานการส่ือสารและคอมพิวเตอรมาใชสรางขอมูลเพิ่มใหกับสารสนเทศใหมีประโยชน
และใชงานไดกวางขวางมากยิ่งข้ึน ท่ีเรียกกันวา ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
(Information Communication Technology: ICT) (เอกนฤน บางทาไม, 2553) 

เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําคัญสําหรับการส่ือสารเปนส่ือท่ีมีอิทธิพลตอการ
รับรูเรียนรูของมนุษยในยุคปจจุบัน โดยเฉพาะในวงการการศึกษาที่ไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกตใชเช่ือมโยงแหลงขอมูลสําหรับสืบคนขอมูลในเว็บไซตตางๆ สามารถขยายการเรียนรูส่ิง
ใหมๆ สามารถรับขอมูลท่ีเหมือนกันจากแหลงขอมูลเดียวกันไดอยางรวดเร็วทันใจ และสามารถ
รับรูขอมูลไดพรอมๆกันโดยไมมีขีดจํากัด และสามารถกําจัดขีดจํากัดในเร่ืองเวลา สถานท่ีในการ
เรียนรูไดอยางส้ินเชิง ส่ือสารสนเทศจึงมีคุณลักษณะท่ีสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต (Life Long 
Learning) ไดเปนอยางดี โดยสามารถบูรณาการองคความรูจากหองเรียนไปสูโลกภายนอกไดอยาง
กวางขวาง และเปนการกระตุนใหเกิดความนาสนใจ นาคนหาไมนาเบ่ือหนายเหมือนการเรียนรู
แบบเดิม สงผลใหครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาโดยท่ัวไป ไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกตใชในการพัฒนานวัตกรรม และการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนอยาง
ตอเนื่อง (ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ, 2544; ปรัชญนันท นิลสุข, 2542: 
33-34) 

เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอน ในยุคปจจุบันไดนําอินเทอรเน็ตใน
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร มาใชในการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร และติดตอส่ือสารถึงกันอยาง
แพรหลาย โดยเฉพาะในดานการศึกษา ไดนําอินเทอรเน็ตมาเปนตัวเช่ือมโยงระบบส่ือสารสวน
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บุคคล และใชในการโตตอบเนื้อหาตางๆในบทเรียนระหวางผูสอนกับผูเรียน หรือระหวางผูเรียน
ดวยกัน อินเทอรเน็ตมีแหลงขอมูลขนาดใหญท่ีเช่ือมโยงกันเหมือนกับการติดตอกับหองสมุดท่ัว
โลกไดอยางงายดาย และรวดเร็ว อันเปนการกระตุนใหผูสนใจมีความกระตือรือรน อยากรูอยาก
เห็นในการสืบคนขอมูลท่ีตองการตลอดจนขอมูลขางเคียงท่ีเกี่ยวของ 

การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส หรืออีเลิรนนิง (Electronic Learning) เปนรูปแบบ
การส่ือสารทางการศึกษาบนเว็บไซต ประกอบดวยสวนสําคัญ 3 สวน ไดแก 1) สวนเนื้อหาอาจจะ
เปนลักษณะของเอกสาร ส่ือการนําเสนอ วีดิทัศน (Video) เสียงบรรยาย มัลติมิเดีย (Multimedia) ท่ี
แสดงเน้ือหาตางๆ ของวิชาในหลักสูตร  2) สวนสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (Learning 
Management System) เปนสวนชวยในการจัดเน้ือหาและกิจกรรม เชน ระบบการลงทะเบียน ระบบ
การติดตามผูเรียน การสรางกิจกรรม ตลอกจนการสรางแบบวัดผลประเมินผลการเรียนรู และ        
3) สวนการสื่อสาร ไดแก เคร่ืองมือส่ือสารบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ส่ือการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกสเปนส่ือท่ีชวยผูสอนและผูเรียนในการเขาถึงองคความรู และสรางความเขาใจท่ี
ตรงกัน ชวยอํานวยความสะดวกสบาย มีความยืดหยุน เพราะสามารถเขาเรียนไดตามความพรอม
และความสนใจของผูเรียน โดยไมจํากัดสถานท่ีและเวลา (any where and any time) สามารถ
โตตอบไดหลายชองทางระหวางผูสอนกับผูเรียน และผูเรียนดวยกัน รวมท้ังในดานการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาสามารถทําไดอยางรวดเร็ว แมนยํา เช่ือถือได (ยืน ภูวรวรรณ และ สมชาย    
นําประเสร็ฐชัย, 2546: 2) 

ระบบการส่ือสารบนเครือขายอินเทอรเน็ตสําหรับการเรียนการสอน สามารถแบง
ออกไดเปน 2 ระบบ ไดแก 1) ระบบการส่ือสารไมประสานเวลา (Asynchronous) เปนการส่ือสารท่ี
ผูเรียนและผูสอนไมจําเปนตองส่ือสารในเวลาเดียวกัน ผูสอนอาจใชลักษณะการต้ังประเด็นคําถาม
เพื่อใหชวยในการอภิปราย กิจกรรมกลุม กิจกรรมรายบุคคลโดยผูเรียนมีเวลาสืบคนหาขอมูล
คําตอบ เคร่ืองมือท่ีนิยมใชในกรณีนี้ เชน กระดานเสวนาไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) เปนตน 
2) ระบบการส่ือสารแบบประสานเวลา (Synchronous) เปนการส่ือสารท่ีผู เรียนและผูสอนมี
ปฏิสัมพนัธในเวลาเดียวกัน โดยกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนจะเปนการสนทนาระหวางผูสอน
กับผูเรียนหรือระหวางผูเรียนดวยกันเอง เคร่ืองมือท่ีนิยมใช เชน หองเสวนา การถายทอดสดภาพ
และเสียง การใชโทรศัพท การประชุมทางไกล (Video Conferencing) เปนตน (เอกนฤน บางทาไม, 
2553)  

2. แนวคิดเก่ียวกับ สื่อสังคม (Social Media) และเครือขายสังคม (Social Network)  
สังคมโลกปจจุบันในดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ไดมีการพัฒนาและ

เติบโตข้ึนอยางรวดเร็วโดยเฉพาะเทคโนโลยีทางอินเทอรเน็ต และโทรศัพทเคล่ือนท่ี หรือท่ีเรียกกัน
วาโทรศัพทมือถือ (Mobile Phone) ทําใหประเทศอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ และเปนผูนําในดาน
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เทคโนโลยี ไดมีการพัฒนาปรับปรุงและมีการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารบน
โลกอินเทอรเน็ตและโทรศัพทเคล่ือนท่ีอยางไมหยุดยั้ง เพ่ือสนองตอบความตองการของประชากร
โลก ในการสงตอขอมูลในหลายๆ รูปแบบอาทิเชนตัวหนังสือสัญลักษณตางๆ การสงผานภาพนิ่ง
ภาพเคล่ือนไหวเสียงหรือการแลกเปล่ียนความคิดเห็น การประชุม หรือในรูปแบบอภิปรายตางๆ 
ดังนั้น ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีจึงเปนสวนสําคัญทําใหการเช่ือมโยงขอมูลซ่ึงกันและกัน 
จนกลายเปนเครือขายท่ีมีบทบาทสําคัญท้ังเครือขายอินเทอรเน็ตและเครือขายออนไลน (Online) 
ดวยโทรศัพทมอืถือ ท่ีเรียกวา ส่ือสังคม (Social Media) หรือ เครือขายสังคม (Social Network) 

สื่อสังคม (Social Media) 
ความหมายของส่ือสังคม (Social Media) คําวา “Social” หมายถึง สังคม ซ่ึงในท่ีนี้

จะหมายถึงสังคมออนไลน ซ่ึงมีขนาดใหมมากในปจจุบันสวนคําวา “Media” หมายถึง ส่ือ ซ่ึงก็คือ 
เนื้อหา เร่ืองราว บทความ วีดิทัศน เพลง รูปภาพ เปนตน ดังนั้น คําวา Social Media จึงหมายถึง ส่ือ
สังคมออนไลนท่ีมีการตอบสนองทางสังคมไดหลายทิศทาง โดยผานเครือขายอินเตอรเน็ต ซ่ึงก็คือ
เว็บไซตท่ีบุคคลบนโลกน้ีสามารถมีปฏิสัมพันธโตตอบกันไดนั่นเองสําหรับในงานวิจัยนี้จะเรียก 
“ส่ือสังคมออนไลน” วา “ส่ือสังคม” เพียงส้ันๆ  

ส่ือสังคม (Social  Media) คือ เคร่ืองมือออนไลนท่ีชวยใหผูใชงานอินเทอรเน็ต
สามารถมีปฏิสัมพันธ ท้ังในเร่ือง กิจกรรม กิจวัตร และพฤติกรรมตางๆ ระหวางผูใชงาน
อินเทอรเน็ตดวยกันท่ีมารวมกลุมกันในแบบออนไลนเพื่อท่ีจะแบงปนขอมูล ความรู ประสบการณ 
ความตองการสวนลึก และความคิดเห็น โดยการสรางเน้ือหาในรูปแบบของขอความ รูปภาพ วีดิ
ทัศน และเสียง เพ่ือติดตอทางธุรกิจหรือเพ่ือความเพลิดเพลิน (Safko and Brake, 2011: 3-4) ซ่ึง
พื้นฐานการเกิดส่ือสังคม (Social Media) มาจากความตองการของมนุษยท่ีตองการติดตอส่ือสาร
หรือมีปฏิสัมพันธกันจากเดิมเรามีเว็บในยุค 1.0 ซ่ึงก็คือเว็บท่ีแสดงเนื้อหาอยางเดียว บุคคลแตละคน
ไมสามารถติดตอหรือโตตอบกันได เปนการแพรกระจายขาวสารแบบทางเดียว (One-to-Many) แต
เม่ือเทคโนโลยีเว็บพัฒนาเขาสูยุค 2.0 ก็มีการพัฒนาเว็บไซตท่ีเรียกวา เว็บ แอพพลิเคช่ัน (Web 
Application) ซ่ึงก็คือเว็บไซตมีแอพพลิเคชัน (Application) หรือโปรแกรมตางๆ ท่ีมีการโตตอบกับ
ผูใชงานมากข้ึน ผูใชงานแตละคนสามารถโตตอบกันและมีผูรวมในการสนทนาไดหลายๆคน 
(Many-to-Many) เม่ือมีสภาพของการเปนส่ือสังคม ก็เกิดการแลกเปล่ียนขาวสาร สนทนาโตตอบ
กัน ซ่ึงอาจเปนการสนทนากันเฉพาะบุคคลหรือรวมกลุมสนทนาในเร่ืองท่ีมีความสนใจรวมกันโดย
ไมมีใครเขามาควบคุมผานหนาเว็บท่ีอยูบนอินเทอรเน็ต ซ่ึงคนท่ีอยูในสังคมออนไลน (สังคมของ
ผูใชงานอินเทอรเน็ต) แตละคนสามารถเขาไปดูไดเขาไปสรางไดและสามารถแลกเปล่ียนส่ือกันได 
เปนส่ือของสังคมของผูใชอินเทอรเน็ตรวมกัน ตัวอยางเชนสังคมออนไลนของผูใชงาน เฟสบุค
(Facebook) สมาชิกแตละคนจะสามารถ นําเอาส่ือตางๆ เชน เร่ืองราวของตัวเองหรือเร่ืองราวตางๆ 
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ภาพ วีดิทัศน เผยแพรไปยังสมาชิกทุกคนในเครือขายได ขณะท่ีสมาชิกคนอื่นก็สามารถเสนอส่ือ
ของตนเองข้ึนมาแลกเปล่ียนได ดังนั้นส่ือตางๆ ท่ีนํามาแลกเปล่ียนกับสมาชิกในสังคมออนไลนนั้น 
จะเรียกวา ส่ือสังคม (Social Media) (สถาบันการศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง, 2556) 

ลักษณะของส่ือสังคม (Social Media) (ภิเษก ชัยนิรันดร, 2553)ประกอบดวย 1) เปน
ส่ือท่ีแพรกระจายดวยปฏิสัมพันธเชิงสังคม 2) เปนส่ือท่ีเปล่ียนแปลงส่ือเดิมท่ีแพรกระจายขาวสาร
แบบทางเดียว (One-to-Many) เปนแบบการสนทนาท่ีสามารถมีผูเขารวมไดหลายๆ คน (Many-to-
Many) 3) เปนส่ือท่ีเปล่ียนผูคนจากผูบริโภคเนื้อหาเปนผูผลิตเนื้อหา 

ประเภทของส่ือสังคม (Social Media) สเตราสและฟรอสต (Strauss and Frost, 
2013: 326) ไดแบงส่ือทางสังคมออกเปน 4 ประเภทหลักๆ ไดแก 

1. รีพิวเทชั่น แอกกริเกเทอร (Reputation Aggregators) หรือท่ีเรียกอีกอยางหนึ่งวา 
เคร่ืองมือคนหา (Search Engine) คือเว็บไซตท่ีเก็บรวบรวมขอมูลของ เว็บไซต ผลิตภัณฑ รานคา 
หรือ เนื้อหาอื่นๆ แลวนํามาจัดอันดับผานระบบการประเมินของเว็บไซตนั้นๆ เพื่อใหผูใชงาน
อินเทอรเน็ตเขามาสืบคนขอมูลในดานตางๆ ตามตองการไดอยางงายดาย ตัวอยางของส่ือทางสังคม
ประเภทนี้ เชน Google, Yahoo!, MSN, Tripadvisor.com, ePinions.com เปนตน 

2. บล็อก (Blogs) คือ บันทึกประจําวันในรูปแบบออนไลนท่ีมีการนําเสนอตาม 
ลําดับเวลา โดยท่ีผูอานสามารถแสดงความคิดเห็นผาน บล็อก (Blog) ไดโดยตรง นอกจากน้ีในบาง
บล็อก (Blog) นั้นยังใชผูเขียนหลายๆ คนชวยในการเขียนบันทึกประจําวันออนไลนนี้ ตัวอยางของ
ส่ือทางสังคมประเภทนี้ เชน Word Press, Engadget, Mashable, Tech Crunch เปนตน 

3. ออนไลน คอมมูนิตี้ (Online communities) คือ เว็บไซตท่ีรวบรวมกลุมผูใชงาน
อินเทอรเน็ตท่ีมีความสนใจคลายๆ กัน โดยท่ีกลุมผูใชงานเหลานี้มักจะกลับมาดูการแลกเปล่ียน
ความเห็นของผูใชงานอ่ืนๆ ท่ีมีความคิดคลายกับตัวเองผานระบบออนไลนอยูเสมอ ตัวอยางของส่ือ
ทางสังคมประเภทนี้ เชน CNN, Slate, You Tube, Google Groups, Flickr, Del.icio.us, Wikipedia, 
Second Life เปนตน 

4. เครือขายสังคมออนไลน (Social Networks) เปนโครงสรางสังคมท่ีประกอบดวย 
โนด (Node) (ซ่ึงหมายถึงบุคคลหรือองคกร) ตางๆ เช่ือมตอกัน ซ่ึงแตละโนด (Node) ท่ีเช่ือมโยงกัน
ก็อาจมีความสัมพันธกับโนด (Node) อ่ืนๆ ดวย โดยท่ีประเภทของความสัมพันธของแตละโนด
(Node) นั้นอาจจะมีประเภทเดียวหรือมากกวา อาทิเชน คานิยม วิสัยทัศน ความคิด การคา เพื่อน 
ญาติ เว็บลิงค เปนตน ตัวอยางของส่ือทางสังคมประเภทนี้ เชน Twitter, Facebook, Xing, LinkedIn
เปนตน 

สวน สถาบันการศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง (2557: 3-4) ไดแบงประเภทของส่ือ
สังคม ไวดังนี้ 
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1. บล็อก (Blog) เปนการลดรูปจากคําวา Weblog ซ่ึงถือเปนระบบจัดการเนื้อหา 
(Content Management System: CMS) รูปแบบหน่ึง ซ่ึงทําใหผูใชสามารถเขียนบทความเรียกวา 
โพสต (Post) และทําการเผยแพรไดโดยงาย ไมยุงยากในการท่ีจะตองมานั่งเรียนรูถึงภาษา HTML 
หรือโปรแกรมทําเว็บไซด (Web Site) ท้ังนี้การเรียงของเนื้อหาจะเรียงจากเนื้อหาท่ีมาใหมสุดกอน 
จากน้ันก็ลดหล่ันลงไปตามลําดับของเวลา (Chronological Order)  การเกิดของบล็อก (Blog) เปด
โอกาสใหใครๆ ท่ีมีความสามารถในดานตางๆ สามารถเผยแพรความรูดังกลาวดวยการเขียนได
อยางเสรี ไมมีขีดจํากัดเร่ืองเทคนิคอยางในอดีตอีกตอไป ทําใหเกิดบล็อก (Blog) ข้ึนมาจํานวน
มากมาย และเพิ่มเนื้อหาใหกับโลกออนไลนไดเปนจํานวนมหาศาลอยางท่ีไมเคยมีมากอน 
นอกจากนี้เคร่ืองมือท่ีสําคัญท่ีทําใหเกิดลักษณะของสังคม (Social) คือการเปดใหเพ่ือนๆ เขามา
แสดงความเห็นไดนั่นเอง 

2. ทวีตเตอร (Twitter) และไมโครบล็อก (Microblog) อ่ืนๆ เปนรูปแบบหนึ่งของ 
บล็อก (Blog) ท่ีจํากัดขนาดของการโพสต (Post) แตละคร้ังไวท่ี 140 ตัวอักษร ซ่ึงเดิมผูออกแบบ 
ทวีตเตอร (Twitter) องคการใหผูใชเขียนเร่ืองราววาคุณกําลังทําอะไรอยูในขณะน้ี (What are you 
doing?) แตกิจการตางๆ กลับนํา ทวีตเตอร (Twitter) ไปใชในทางธุรกิจไมวาจะเปนการสรางการ
บอกตอ เพิ่มยอดขาย สรางแบรนด (Brand) หรือเปนเคร่ืองมือสําหรับการบริหารความสัมพันธ
ลูกคา (CRM) ท้ังนี้เรายังสามารถใชเปนเคร่ืองมือในการประชาสัมพันธบทความใหมๆ บนบล็อก 
(Blog) ของเราไดดวย ทวีตเตอร (Twit ter) นั้นเปนนิยมข้ึนมากอยางรวดเร็ว จนทําใหเว็บไซต
ประเภทเครือขายสังคม (Social Network) ตางๆ เพิ่มลักษณะเฉพาะ (Feature) ท่ีใหผูใชสามารถบอก
ไดวาตอนนี้กําลังทําอะไรกันอยู นั้นก็คือการนําไมโครบล็อก (Microblog) เขาไปเปนสวนหนึ่งดวย
นั้นเอง 

3. โซเวียล เน็ตเวิรคกิ้ง (Social Networking) แปลความหมายไดวาเปนเครือขายท่ี
เช่ือมโยงเรากับเพ่ือนๆ จนกลายเปนสังคม ท้ังนี้ผูใชจะเร่ิมตนสรางตัวตนของตนเองข้ึนในสวนของ 
โพรไฟล (Profile) ซ่ึงประกอบดวยขอมูลสวนตัว (Info) รูป (Photo) การจดบันทึก (Note) หรือการ
ใสวิดิทัศน (Video) และอ่ืนๆ นอกจากนี้ โซเวียล เน็ตเวิรคกิ้ง (Social Networking) ยังมีเคร่ืองมือ
สําคัญในการสรางจํานวนเพื่อนใหมากขึ้น คือ ในสวนของการเชิญเพื่อน (Invite Friend) และหา
เพื่อน (Find Friend) รวมถึงการสรางเพื่อนจากเพื่อนของเพื่อนอีกดวย 

4. มิเดียร แชรร่ิง (Media Sharing) เปนเว็บไซตท่ีเปดโอกาสใหเราสามารถ Upload 
รูปหรือวิดิทัศนเพื่อแบงปนใหกับครอบครัว เพื่อนๆ หรือแมกระท่ังเพ่ือเผยแพรตอสาธารณชน 
นักการตลาด ณ ปจจุบันไมจําเปนจะตองทุมทุนในการสรางหนังโฆษณาท่ีมีตนทุนสูง เราอาจจะใช
กลองดิจิตอลราคาถูกๆ ถายทอดความคิดเปนรูปแบบวีดิทัศน จากนั้นนําข้ึนไปสูเว็บไซตมิเดียร แชร
ร่ิง (Media Sharing) อยาง ยูทูป (You Tube) หากความคิดของเราเปนท่ีช่ืนชอบ ก็ทําใหเกิดการบอก
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ตออยางแพรหลาย หรือกรณีหากกิจการคุณขายสินคาท่ีเนนดีไซนท่ีสวยงาม ก็อาจจะถายรูปแลวนํา
ข้ึนไปสูเว็บไซตอยาง Flickr เพื่อใหลูกคาไดชม หรืออาจจะใชเปนเคร่ืองมือในการนําชมโรงงาน 
หรือบรรยากาศในการทํางานของกิจการ เปนตน หรืออยางกรณีของ Mult iply ท่ีคนไทยนิยมนํา
รูปภาพท่ีตนเองถายมาแสดงฝมือ เหมือนเปนแกลเลอรี (Gallery) สวนตัว ทําใหผูวาจางไดเห็นฝมือ
กอนท่ีจะทําการจาง 

5. โซเวียลนิวส และ บุคมารคกิ้ง (Social News and Bookmarking) เปนเว็บไซตท่ี
เช่ือมโยงไปยังบทความหรือเนื้อหาใดๆในอินเทอรเน็ต โดยผูใชเปนผูสงและเปดโอกาสใหคะแนน
และทําการโหวตได เปนเสมือนมหาชนชวยกลั่นกรองวาบทความหรือเนื้อหาใดนั้นเปนท่ีนาสนใจ
ท่ีสุด ในสวนของโซเซียลบุคมารคกิ้ง (Social  Bookmarking) นั้น เปนการท่ีเปดโอกาสใหคุณ
สามารถทําการ บุคมารค (Bookmark) เนื้อหาหรือเว็บไซตท่ีชื่นชอบ โดยไมข้ึนอยูกับคอมพิวเตอร
เคร่ืองใดเคร่ืองหน่ึง แตสามารถทําผานออนไลน และเนื้อหาในสวนท่ีเราทํา บุคมารค (Bookmark) 
ไวนี้ สามารถที่จะแบงปนใหคนอ่ืนๆ ไดดวย นักการตลาดจะใชเปนเคร่ืองมือในการบอกตอและ
สรางจํานวนคนเขามายังท่ีเว็บไซตหรือ การโฆษณา เผยแพร (Campaign) การตลาดท่ีตองการ 

6. ออนไลน ฟอรรัม (Online Forums) ถือเปนรูปแบบของ ส่ือสังคม (Social Media)
ท่ีเกาแกท่ีสุด เปนเสมือนสถานท่ีท่ีใหผูคนเขามาพูดคุยในหัวขอท่ีพวกเขาสนใจ ซ่ึงอาจจะเปนเร่ือง 
เพลง หนัง การเมือง กีฬา สุขภาพ หนังสือ การลงทุน และอ่ืนๆ อีกมากมาย ไดทําการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น แสดงขอมูลขาวสาร ตลอดจนถึงการแนะนําสินคาหรือบริการตางๆ นักการตลาดควร
สนใจเน้ือหาท่ีพูดคุยใน ฟอรรัม (Forums) เหลานี้ เพราะบางคร้ังอาจจะเปนคําวิจารณเกี่ยวกับตัว
สินคาและบริการของเรา ซ่ึงเราเองสามารถเขาไปทําความเขาใจ แกไขปญหา ตลอดจนถึงใชสราง
ความสัมพันธท่ีดีกับลูกคาเว็บไซตประเภทฟอรรัม(Forums) อาจจะเปนเว็บไซตท่ีเปดใหแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นกันโดยเฉพาะ หรืออาจจะเปนสวนหนึ่งในเว็บไซตเนื้อหาตางๆ 

เครือขายสังคม (Social Network) 
คําวา “Social Network” มีผูแปลหรือบัญญัติศัพทเปนภาษาไทยหลายช่ือดวยกัน เชน 

เครือขายสังคม เครือขายสังคมออนไลน กลุมสังคมออนไลน ชุมชนออนไลน เครือขายมิตรภาพ 
เปนตน แตในการวิจัยนี้ขอใชคําวา “เครือขายสังคม” เครือขายสังคม เปนผลจากการพัฒนา
เทคโนโลยีเว็บ ในระยะท่ี 2 (Web 2.0) กอใหเกิดการมีปฏิสัมพันธกัน ระหวางกลุมคนท่ีรวมกันบน
เครือขายอินเทอรเน็ต (Internet  Network) ซ่ึงมีโครงสรางความสัมพันธทางสังคม ตามทฤษฎี
เครือขาย (Network Theory) ประกอบดวยสวนท่ีเปนจุด (Node) และสวนของความสัมพันธ (Ties 
or Relationship) ท้ังนี้จุด (Node) เปรียบเสมือนคนๆ หนึ่ง ในระบบเครือขายท่ีอาจจะมีลักษณะ
ความสัมพันธหลายรูปแบบกับคนอ่ืนๆ ลักษณะความสัมพันธออนไลน จะเรียกวาโซเซียลคอนแท็ก
(Social Contacts) (จารุวัจน สองเมือง, 2557) ลักษณะของเครือขายสังคมออนไลน เปนศูนยกลางให
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บุคคลท่ีจะสรางความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน เชน เพื่อน เพื่อนรวมงาน ผูใชแตละคนเช่ือมตอกับ
รายช่ือของผูอ่ืน โดยการแชร (Share) ตอๆ กันไป และเปนท่ีรวมของเคร่ืองมือหลากหลาย ท่ีสราง
ความรูสึกของความเปนชุมชน อยางไมเปนทางการ และดวยความสมัครใจ ในปจจุบัน เครือขาย
สังคมออนไลน ไดเขามามีบทบาทสําคัญในการดําเนินชีวิตของคนรุนใหม โดยเปนแหลงรวมกลุม
ของผูคนในลักษณะเครือขาย หรือชุมชนเสมือน ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธทางสังคม ใน
กลุมคนท่ีเปนเพื่อน หรือกลุมคนที่มีความสนใจในเร่ืองตางๆเหมือนกัน (Pallis, G., Zeinalipour-
Yazti, D. and Dikaiakos, M.D., 2011)  

เครือขายสังคม (Social Network) เปนรูปแบบหนึ่งของเว็บไซต (Website) ในการ
สรางเครือขาย สําหรับผูใชงานใน อินเทอรเน็ต (Internet) เขียนและอธิบายความสนใจ และกิจการท่ี
ไดทํา และเช่ือมโยงกับความสนใจ และกิจกรรมของผูอ่ืน เปนหนทางหรือวิธีการ ท่ีผูคนสามารถทํา
ความรูจัก และเช่ือมโยงกันในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเครือขายสังคม จึงหมายถึง สังคมออนไลนท่ีมี
การเช่ือมโยงกันเพื่อสรางเครือขายในการตอบสนองความตองการทางสังคมท่ีมุงเนนในการสราง
และสะทอนใหเห็นถึงเครือขาย หรือความสัมพันธทางสังคม ในกลุมคนท่ีมีความสนใจหรือมี
กิจกรรมรวมกัน บริการเครือขายสังคมออนไลนจะใหบริการผานหนาเว็บ และใหมีการตอบโตกัน
ระหวางผูใชงานผานอินเทอรเน็ต 

ความหมายของเครือขายสังคม (Social Network) อิทธิพล ปรีติประสงค (2552) ได
ใหความหมายของเครือขายสังคมออนไลนวา เปนปรากฏการณของการเช่ือมตอระหวางบุคคลใน
โลกอินเทอรเน็ต และยังหมายรวมถึง การเช่ือมตอระหวางเครือขาย กับเครือขายสังคมออนไลน ท่ี
คนสามารถทําความรูจัก และเช่ือมโยงตอกันในทิศทางใดทิศทางหน่ึงสวน ระวิ แกวสุกใส และชัย
รัตน จุสปาโล (2556: 197) สรุปวา เครือขายสังคมออนไลน หมายถึง สังคม หรือการรวมตัวกัน เพ่ือ
สรางความสัมพันธในรูปของกลุมคนรูปแบบหนึ่ง ท่ีปรากฏเกิดข้ึนบนอินเทอรเน็ต ท่ีเรียกวาชุมชน
ออนไลน ทําใหผูคนสามารถทําความรูจัก แลกเปล่ียนความคิดเห็น แบงปนประสบการณรวมกัน 
และเช่ือมโยงกันในทิศทางใดทิศทางหนึ่งโดยมีการขยายตัวผานการติดตอส่ือสารอยางเปนเครือขาย 
เชน เว็บไซต Facebook You Tube Twitter เปนตน 

สรุปไดวา เครือขายสังคม (Social Network) หมายถึง การใชระบบอินเทอรเน็ต หรือ
โทรศัพทเคล่ือนท่ี ในการส่ือสารถึงกัน ทําความรูจักกัน แลกเปล่ียนความรู ประสบการณ และ
สามารถเชื่อมโยงถึงกันไดในวงกวางท้ังเฉพาะคูสนทนา และเปนกลุม โดยผานโปรแกรมประยุกต 
เชน Facebook, You Tube, Twitter, LINE เปนตน 

สื่อสังคม (Social Media) กับ เครือขายสังคม (Social Network) “Social” หมายถึง 
"สังคม" ซ่ึงในท่ีนี้หมายถึง สังคมออนไลน “Media” หมายถึง "ส่ือ" ซ่ึงในท่ีนี้หมายถึง ส่ือใน
รูปแบบตางๆ ไมวาจะเปน ภาพ เสียง วีดิทัศน ขอความ เปนตน ดังนั้น Social Media (ส่ือสังคม) 
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นาจะหมายความวา ส่ือสังคมออนไลนท่ีผูใชอินเทอรเน็ตสามารถแลกเปล่ียนประสบการณซ่ึงกัน
และกัน โดยใชส่ือตางๆ เปนตัวแทนในการสนทนา โดยไดมีการจัดแบงประเภทของส่ือสังคม 

(Social  Media) ออกเปนหลายประเภท ไดแก ประเภทส่ือส่ิงพิมพ (Publish) เชน Wikipedia, 
Blogger เปนตน ประเภทส่ือแลกเปล่ียน (Share) เชน You Tube, Flickr, Slide Share เปนตน 
ประเภทส่ือสนทนา (Discuss) เชน MSN, Skype, Google Talk เปนตน และยังมีอีกหลายประเภท 
โดยอีกประเภทหนึ่งของส่ือสังคม (Social Media) ท่ีสรางความสับสน ก็คือ ประเภทเครือขายสังคม
ออนไลน หรือท่ีเรียกกันวาโซเซียลเน็ตเวอรค (Social Network) ท่ีมี Facebook, LinkedIn, Google+    
เปนตนดังนั้น เครือขายสังคม (Social Network) จึงเปนสวนหนึ่งของส่ือสังคม (Social Media)

นั่นเอง ถาจะกลาวถึงส่ือสังคมออนไลนท้ังหมด เราก็จะใชคําวาโซเซียล มิเดียร (Social Media) แต
ถาตองการเนนเฉพาะเครือขายสังคมออนไลนแลว เราก็จะใชคําวาโซเซียลเน็ตเวอรค (Social  
Network) (นาวิก นําเสียง, 2557) สรุปไดวาเครือขายสังคมเปนผลมาจากส่ือสังคม โดยส่ือสังคมไม
จําเปนตองเปนตองเปนเครือขายสังคม (เอกนฤน บางทาไม, 2553) 

ส่ือสังคมกับเครือขายสังคม จึงเปนส่ือท่ีผูสอน และบุคลากรทางการศึกษา นิยม
นํามาประยุกตใช สําหรับการเรียนการสอน การนิเทศ การโคช (Coaching) หรือการดูแลใหคํา 
ปรึกษาแนะนํา (Mentoring) อยางกวางขวาง เนื่องจากเปนเคร่ืองมือหรือส่ือท่ีผูรับใหความสนใจ มี
ความงายในการจัดเนื้อหา (Content Management) ตลอดจนเปนส่ือท่ีสามารถรวบรวมสื่อหลายๆ
ส่ือเขาไวดวยกันอยางลงตัว และสามารถเผยแพรถึงกันไดงาย สอดคลองกับการส่ือสารในยุคของ
การแบงปนความรู (Knowledge Sharing )(เอกนฤน บางทาไม, 2553) 

ประโยชนของเครือขายสังคม (Social Network) บุลากร คงมีสุข (2556) ไดรวบรวม
ประโยชนของสังคมไว ดังนี้ 

1. ดานการเรียนการสอน เว็บไซตประเภทเครือขายสังคม สามารถใชเปนเคร่ืองมือ
หรือเปนแหลงเรียนรู ประกอบการจัดการเรียนการสอนได 

2. ดานการศึกษา คนควา วิจัย การจัดการเรียนรู ใชเพื่อรวบรวมและเผยแพรองค
ความรู ผลงานวิจัยในองคกร 

3. ดานการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน เปนการเพ่ิมชองทางใหสมาชิกในองคกร
สามารถติดตอส่ือสาร และเผยแพรขอมูลขาวสารถึงกันไดโดยสะดวก เกิดการแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น ความรู และประสบการณในการทํางาน 

4. ดานการดําเนินธุรกิจหรือกิจกรรมขององคกร เปนการใชเว็บไซตเครือขายสังคม
เปนเคร่ืองมือในการดําเนินธุรกิจ เชน การโฆษณาประชาสัมพันธ การสรางชองทางการตลาด และ
การซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคา รวมทั้งการดําเนินการดานลูกคาสัมพันธ 

5. ดานความบันเทิง เชน เกมสออนไลน ดูภาพยนต การแสดง เปนตน 
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เครือขายสังคม (Social  Network) มีจุดเดนหลัก คือ ชวยเร่ืองการสื่อสารใหมี
ประสิทธิภาพ ส่ือสารไดในวงกวาง ไดหลายรูปแบบ เชน ขอความ รูปภาพ วิดิทัศน ในเชิงการใช
งานท่ัวไปแลว สามารถส่ือสารกับคนท่ีมีความช่ืนชอบในเรื่องเดียวกัน แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
หรือรวมตัวกันทํากิจกรรมที่มีประโยชน นอกจากน้ียังเปนแหลงพบปะเพื่อน ท่ีไมเคยเจอกันนาน
แลว หรือเพื่อนท่ีอยูไกลกันไดอีกดวย และดวยความที่ เครือขายสังคม (Social Network) เขาถึง
กลุมเปาหมายไดรวดเร็วและเปนชองทางการส่ือสารไดตลอดเวลา ดวยเหตุนี้จึงมีการนํามาใช
ทางดานธุรกิจ แนะนําตนเอง แนะนําสินคา องคกร หรือบริษัท รวมถึงใชเปนชองทางสราง
ความสัมพันธกับลูกคา สรางกิจกรรม หรือพูดคุยตอบขอซักถามถึงสินคาและบริการ ทําใหเรามีอีก
ชองทางในการส่ือสารกับลูกคาได (สถาบันการศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง, 2556) 

ประเภทของเครือขายสังคม เครือขายสังคม (Social  Network) เปนเครือขายท่ี
ใหบริการตามเว็บไซตสามารถแบงขอบเขตตามการใชงานโดยดูท่ีวัตถุประสงคหลักของการเขาใช
งาน และคุณลักษณะของเว็บไซตท่ีมีรวมกัน กลาวคือ วัตถุประสงคของการเขาใชงานมีเปาหมายใน
การใชงานไปในทางเดียวกันมีการแบงประเภทของเครือขายสังคมออกตามวัตถุประสงคของการ
เขาใชงานได 7 ประเภท (พัทธวรรณ แกวเกตุ, 2556) คือ 

1. สรางและประกาศตัวตน (Identity Network) เครือขายสังคมออนไลนประเภทนี้
ใชสําหรับใหผูเขาใชงานไดมีพื้นท่ีในการสรางตัวตนข้ึนมาบนเว็บไซต และสามารถท่ีจะเผยแพร
เร่ืองราวของตนผานทางอินเทอรเน็ต โดยลักษณะของการเผยแพรอาจจะเปนรูปภาพ วีดิทัศนการ
เขียนขอความลงในบล็อก อีกท้ังยังเปนเว็บท่ีเนนการหาเพ่ือนใหม หรือการคนหาเพื่อนเกาท่ีขาด
การติดตอ สามารถเขียนบทความไดอยางเสรีซ่ึงอาจจะถูกนํามาใชไดใน 2 รูปแบบ ไดแก 1) บล็อก 
(Blog) เปนช่ือเรียกส้ันๆ ของ Weblog ซ่ึงมาจากคําวา “Web” รวมกับคําวา “Log” ท่ีเปนเสมือน
บันทึกหรือรายละเอียดขอมูลท่ีเก็บไว ดังนั้นบล็อก (Blog) จึงเปนโปรแกรมประยุกตบนเว็บท่ีใช
เก็บบันทึกเร่ืองราว หรือเนื้อหาท่ีเขียนไวโดยเจาของเขียนแสดงความรูสึกนึกคิดตางๆ โดยท่ัวไปจะ
มีผูท่ีทําหนาท่ีหลักท่ีเรียกวา “Blogger” เขียนบันทึกหรือเลาเหตุการณท่ีอยากใหคนอานไดรับรู 
หรือเปนการเสนอมุมมองและแนวความคิดของตนเองใสเขาไปในบล็อกนั้น 2) ไมโครบล็อก 
(Micro Blog) เครือขายสังคมออนไลนประเภทนี้มีลักษณะเดนโดยการใหผูใชโพสต (Post) 
ขอความจํานวนส้ันๆ ผานเว็บผูใหบริการ และสามารถกําหนดใหสงขอความนั้นๆ ไปยังโทรศัพท 
เคล่ือนท่ีได เชน Twitter เปนตน 

2. สรางและประกาศผลงาน (Creative Network) เครือขายสังคมออนไลนประเภทนี้ 
เปนสังคมสําหรับผูใชท่ีตองการแสดงออกและนําเสนอผลงานของตัวเอง สามารถแสดงผลงานได
จากท่ัวทุกมุมโลก จึงมีเว็บไซตท่ีใหบริการพื้นท่ีเสมือนเปนแกลเลอร่ี (Gallery) ท่ีใชจัดโชวผลงาน
ของตัวเองไมวาจะเปนวีดิทัศนรูปภาพ เพลง อีกท้ังยังมีจุดประสงคหลักเพื่อแชร (Share) เนื้อหา
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ระหวางผูใชเว็บท่ีใชฝากหรือแบงปน โดยใชวิธีเดียวกันแบบเว็บฝากภาพ แตเว็บนี้เนนเฉพาะไฟลท่ี
เปนมัลติมีเดีย (Multimedia) ซ่ึงผูใหบริการเครือขายสังคมออนไลน ประเภทนี้ เชน You Tube, 
Flickr, Multiply, Photobucket และ Slideshare เปนตน 

3. ความชอบในส่ิงเดียวกัน (Passion Network) เปนเครือขายสังคมออนไลนท่ีทํา
หนาท่ีเก็บในส่ิงท่ีชอบไวบนเครือขาย เปนการสรางท่ีค่ันหนังสือออนไลน (Online Bookmarking) 
มีแนวคิดเพื่อใหผูใชสามารถเก็บหนาเว็บเพ็จท่ีค่ันไวในเคร่ืองคนเดียวก็นํามาเก็บไวบนเว็บไซตได 
เพ่ือท่ีจะไดเปนการแบงปนใหกับคนท่ีมีความชอบในเร่ืองเดียวกัน สามารถใชเปนแหลงอางอิงใน
การเขาไปหาขอมูลได และนอกจากน้ียังสามารถโหวตเพื่อใหคะแนนกับท่ีค่ันหนังสือออนไลนท่ี
ผูใชคิดวามีประโยชนและเปนท่ีนิยม ซ่ึงผูใหบริการเครือขายสังคมออนไลน เชน Digg,  Zickr , 
Ning, del.icio.us, Catchh และ Reddit เปนตน 

4. เวทีทํางานรวมกัน (Collaboration Network) เปนเครือขายสังคมออนไลนท่ี
ตองการความคิด ความรู และการตอยอดจากผูใชท่ีเปนผูมีความรู เพื่อใหความรูท่ีไดออกมามีการ
ปรับปรุงอยางตอเนื่องและเกิดการพัฒนาในท่ีสุด ซ่ึงหากลองมองจากแรงจูงใจท่ีเกิดข้ึนแลว คนที่
เขามาในสังคมน้ีมักจะเปนคนท่ีมีความภูมิใจท่ีไดเผยแพรส่ิงท่ีตนเองรู และทําใหเกิดประโยชนตอ
สังคม  เพื่อรวบรวมขอมูลความรูในเ ร่ืองตางๆ  ในลักษณะเนื้อหา  ท้ังวิชาการ  ภูมิศาสตร
ประวัติศาสตร สินคา หรือบริการ โดยสวนใหญมักเปนนักวิชาการหรือผูเช่ียวชาญ ผูใหบริการ
เครือขายสังคมออนไลนในลักษณะเวทีทํางานรวมกัน เชน Wikipedia, Google earth และ Google 
Maps เปนตน 

5. ประสบการณเสมือนจริง (Virtual Reality) เครือขายสังคมออนไลนประเภทนี้มี
ลักษณะเปนเกมออนไลน (Online games) ซ่ึงเปนเว็บท่ีนิยมมากเพราะเปนแหลงรวบรวมเกมไว
มากมาย มีลักษณะเปนวิดีโอเกมที่ผูใชสามารถเลนบนเครือขายอินเทอรเน็ต เกมออนไลนนี้มี
ลักษณะเปนเกม 3 มิติท่ีผูใชนําเสนอตัวตนตามบทบาทในเกม ผูเลนสามารถติดตอปฏิสัมพันธกับผู
เลนคนอ่ืนๆ ไดเสมือนอยูในโลกแหงความเปนจริง สรางความรูสึกสนุกเหมือนไดมีสังคมของผูเลน
ท่ีชอบในแบบเดียวกัน อีกท้ังยังมีกราฟกท่ีสวยงามดึงดูดความสนใจและมีกิจกรรมตางๆ ใหผูเลน
รูสึกบันเทิง เชน Second Life, Audition, Ragnarok, Pangyaและ World of Warcraft เปนตน 

6. เครือขายเพื่อการประกอบวิชาชีพ (Professional Network) เปนเครือขายสังคม
ออนไลนเพื่อการงาน โดยจะเปนการนําประโยชนจากเครือขายสังคมออนไลนมาใชในการเผยแพร
ประวัติผลงานของตนเอง และสรางเครือขายเขากับผูอ่ืน นอกจากนี้บริษัทท่ีตองการคนมารวมงาน 
สามารถเขามาหาจากประวัติของผูใชท่ีอยูในเครือขายสังคมออนไลนนี้ได ผูใหบริการเครือขาย
สังคมออนไลนประเภทนี้ เชน Linkedin เปนตน 
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7. เครือขายท่ีเช่ือมตอกันระหวางผูใช (Peer  to Peer:  P2P) เปนเครือขายสังคม
ออนไลนแหงการเช่ือมตอกันระหวางเคร่ืองผูใชดวยกันเองโดยตรง จึงทําใหเกิดการส่ือสารหรือ
แบงปนขอมูลตางๆ ไดอยางรวดเร็ว และตรงถึงผูใชทันที ซ่ึงผูใหบริการเครือขายสังคมออนไลน 
ประเภทนี้ เชน Skype และ Bit Torrent เปนตน 

เครือขายสังคม (Social Network) ท่ีนิยมของคนไทย 
ไลน (LINE) แอพพลิเคชันแชท (Application Chat) ท่ีกําลังเปนท่ีนิยมในขณะน้ี ใน

กลุมผูใชสมารทโฟนในประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆ  ในแถบเอเชีย  ก็คือ  แอพพลิเคชัน 
(Application) ท่ีช่ือวา ไลน (LINE) เนื่องจากไลนนั้นมีลักษณะหลายๆ อยางท่ีเปนจุดเดนทําใหไม
เหมือนแอพพลิเคชัน (Application) อ่ืนๆ โดยเฉพาะสติ๊กเกอรตัวการตูนนารักๆ ท่ีมีใหเลือกใชได
นับรอยแบบ และท่ีสําคัญไลนเปนแอพพลิเคชัน (Application) ท่ีสามารถดาวนโหลด (Download) 
มาใชไดฟรีไมตองมีคาใชจายใดๆ ในการใชงาน (กระปุกดอทคอม, 2557) 

ความหมายของ ไลน (LINE) ไลน (LINE) คือแอพพลิเคช่ันท่ีผสมผสานบริการ 
Messaging และ Voice Over IP นํามาผนวกเขาดวยกัน จึงทําใหเกิดเปนแอพพลิช่ัน (Application) ท่ี
สามารถแชท (Chat) สรางกลุม สงขอความ โพสต (Post) รูปตางๆ หรือโทรพูดคุยกันแบบเสียงก็ได
โดยขอมูลท้ังหมดไมตองเสียเงิน หากเราใชงานโทรศัพทท่ีมีแพคเกจอินเทอรเน็ตอยูแลว และยัง
สามารถใชงานรวมกันระหวาง iOS และ Android รวมท้ังระบบปฏิบัติการอ่ืนๆ ไดอีกดวยการ
ทํางานของไลนนั้น มีลักษณะคลายๆ กับ Whats App ท่ีตองใชเบอรโทรศัพทเพื่อยืนยันการใชงาน 
แตไลนไดเพิ่มลูกเลนอ่ืนๆ เขามา ทําใหไลนมีจุดเดนท่ีเหนือกวา WhatsApp (กระปุกดอทคอม, 
2557) ลาสุดสามารถใชงานไดบนคอมพิวเตอร PC และ Mac ไดดวย ดวยคุณสมบัติท่ีหลากหลาย 
สามารถพูดคุย สงรูป สงไอคอน สง St icker  ตั้งคาการคุยกันเปนกลุมทําใหมีผูใชงานไลนเปน
จํานวนมาก (สถาบันสถาบันการศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง, 2556ก) 

คุณสมบัติท่ัวไปของไลน (LINE) (สถาบันการศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง, 2556ก) 
1. สงขอความแบบวีดิทัศนและเสียง (Send Videos and Voice Message) คุณสมบัติ

ประการแรกท่ีนิยมใชกันท่ัวไป คือ การแชท (Chat) ดวยการสงขอความแบบปกติ นอกจากน้ันไลน
ยังสามารถอัดภาพวีดิทัศน หรือเสียงแลวสงไปใหเพื่อนๆ ไดอีกดวย โดยสามารถสงไดเปนคลิปวีดิ
ทัศนหรือเสียงในแบบส้ันๆ ความยาวไมกี่วินาที 

2. สนทนาดวยเสียงฟรี (Free Voice Calls) จุดเดนอยางหน่ึงของไลนนั้นคือบริการ 
สนทนาดวยเสียงฟรี (Free Voice Calls) ท่ีใหผูใชงานสามารถโทรหาผูท่ีใชไลนดวยกัน โดยใชงาน
ผานเครือขาย 3G และ Wi-Fi เพื่อสงขอมูลรูปแบบเสียง โดยไมมีคาใชจายใด ๆ 



84 

3. สติ๊กเกอรการตูนนารักๆ (Stickers and Emoticons) ไลน (LINE)มี Stickers และ 
Emoticons (สัญลักษณท่ีใชบอกอารมณความรูสึก) รูปแบบตางๆ และยังเลือกดาวนโหลดเพ่ิมเติม
ไดอีกดวย ทําใหผูใชงานหลายคนติดอกติดใจกับ Stickers และ Emoticons นารักๆ ของไลน 

4. ปรับแตงภาพพื้นหลังจอ (Customizable Wallpaper) ไลน (LINE) สามารถ
เปล่ียนภาพพื้นหลังจอ (Wallpaper) ในหนาตางแชท (Chat) ได โดยแอพพลิเคช่ันจะมีภาพ ภาพพื้น
หลังจอ (Wallpaper) มาใหท้ังหมด 23 แบบ และสามารถเพ่ิมภาพพื้นหลังจอ (Wallpaper) ท่ีตองการ 
โดยนํารูปท่ีอยูในโทรศัพทมือถือมาใชงานเปนภาพพื้นหลังจอ (Wallpaper) ได 

5. แชทแบบกลุม (Group Chat) ไลน (LINE) สามารถสรางกลุมเพ่ือพูดคุยกันได 
หากมีกลุมเพ่ือนสนิท ตองการความเปนสวนตัว อยากคุยเฉพาะกลุมไลน (LINE) เราก็สามารถสราง
กลุมเอาไวพูดคุยได 

6. ไทมไลน (Timeline) LINE มีความเปนโซเชียลเน็ตเวิรกในตัวมี Timeline ให
สามารถอัพเดทสเตตัส, โพสตรูป, คอมเมนท หรือกดไลคไดเหมือนกับเฟซบุกเลยทีเดียว 

7. เกมส (Game) ไลน (LINE) มีเกมในเครือใหดาวนโหลดมาเลนไดมากมาย ซ่ึงจะ
ใชบัญชีของไลนในการเลนท่ีสามารถเลนแขงขันกับเพ่ือนๆ ใน ไลนไดอยางสนุกสนาน 

8. เพิ่มเพ่ือน (Add Friends / Contacts) อีกหนึ่งลูกเลนท่ีทําให ไลน (LINE) แตกตาง
จาก WhatsApp นั้นก็คือการเพ่ิม Contacts ท่ีเลือกได 4 รูปแบบคือ 1) เพิ่ม Contacts จากรายชื่อใน
โทรศัพทหากมีเพื่อนคนไหนใช App. นี้อยู จะมีสัญลักษณ LINE แสดงใหเห็นและสามารถเพ่ิมเปน
เพื่อนไดทันที 2) QR Code สามารถสแกน QR Code ของเพื่อนเราเพ่ือเพิ่มเปนเพื่อนและสามารถ
สราง QR Code ของเราเอง เพ่ือใชสําหรับใหเพ่ือนๆ คนอ่ืนมาสแกน QR Code เพ่ือเพิ่มเพ่ือน
ในไลน (LINE) 3) Shake it! เขยาโทรศัพทมือถือ เปนวิธีการ Add เพื่อนท่ีสุดยอดของ LINE ใชใน
กรณีท่ีท้ังสองโทรศัพทสองเคร่ืองอยูดวยกัน เม่ือเขยาเคร่ืองพรอมๆ กัน ก็สามารถเพ่ิมเปนเพื่อนกัน
ได 4) Search by ID คือ เราสามารถคนหาเพ่ือนไดจาก ID (คลายๆ กับ PIN ของ BB) โดยการพิมพ 
ID ของเพื่อนท่ีตองการ 

สรุปแลว ไลน (LINE) เปนอีกหนึ่งตัวเลือกสําหรับแอพพลิเคช่ัน ในการแชท (Chat) 
สงขอความเสียงและรูปภาพ ดวยลูกเลนของแอพพลิเคช่ัน (Application) ท่ีมีเสนหการใชงานท่ีทํา
ใหผูใชชื่นชอบ แถมทํางานไดอยางดีเยี่ยม ยิ่งถาหากเราอยูในพื้นท่ีท่ีอินเทอรเน็ตครอบคลุม 
สามารถใช ไลน (LINE) คุยกันแทนโทรศัพทไดเลยทีเดียว อีกท้ังยังเปนแอพพลิเคช่ัน (Application) 
ท่ีแจกฟรี สามารถใชงานไดบน iOS, Android และระบบปฏิบัติการอื่นๆ 

เฟสบุค (Facebook) เปนส่ือเครือขายสังคมอีกรูปแบบหน่ึง ท่ีสังคมมนุษยนํามาใช
ประโยชนเพื่อการติดตอส่ือสาร กับเพื่อนหรือคนรูจัก เปนการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารซ่ึงกันและ
กัน และรวมทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือหลายๆ กิจกรรมกับผูใช เฟสบุค คนอ่ืนๆ ไดไมวาจะ
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เปนการต้ังประเด็นถามตอบในเร่ืองท่ีสนใจ โพสตรูปภาพ โพสตคลิปวีดิทัศน เขียนบทความหรือ 
บล็อก (Blog) แชท (Chat) คุยกันแบบสดๆ เลนเกมสแบบเปนกลุม อีกท้ังยังสามารถทํากิจกรรม
อ่ืนๆ ผานอแพพลิเคชันเสริม (Applications) ท่ีมีอยูจํานวนมาก (สถาบันการศึกษานอกโรงเรียนภาค
กลาง, 2557) 

ยูทูบ  (You Tube) เปนสวนหนึ่งของเครือขายสังคมออนไลน ท่ีไดสรางปรากฏการณ 
การประชาสัมพันธ สรางภาพลักษณ สรางช่ือเสียงจากการใชเปนอันมาก โดยยูทูบนั้นเปนเว็บไซต
ท่ีใหผูใชงานสามารถอัพโหลด (Upload) ดาวนโหลด (Download) และแลกเปล่ียนคล๊ิบวีดิทัศน
(Video Clip) ผานทางเว็บไซตไดวีดิทัศนในยูทูบนั้นสามารถดูไดผานเว็บไซตยูทูบโดยตรง ผาน
ซอฟตแวร ผานตัวกลาง ท่ีสามารถเช่ือมตอเขากับอินเทอรเน็ตได นอกจากนี้ ยูทูบยังสามารถเปดดู
ไดจากเว็บไซตท่ัวไป ท่ีมีการนํารหัสไปใสเช่ือมโยงกลับมาท่ีเว็บไซตของยูทูบเองไดอีกดวย ซ่ึงเห็น
ไดจากเว็บบอรด บล็อก หรือเว็บไซตตางๆ ยูทูบเปนการใหบริการวีดิทัศนแบบไมมีคาใชจาย (Free 
Video Sharing) และเปดบริการเปนเว็บไซตท่ีผูใชสามารถเขาไปอัพโหลดเพื่อใหเห็น แลกเปล่ียน
ภาพและเสียงผานคล๊ิบวีดิทัศนเปนบริการที่กวางขวางและหลากหลาย โดยเนื้อหาการบริการจะรวม
ไปถึง ภาพยนตร รายการโทรทัศนท่ีออกอากาศในชวงส้ันๆ (TV Clips) มิวสิควีดิทัศน (Music 
Video) หรือวิดีโอบล็อกกิ้ง (Blogging Video) ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของรูปแบบเนื้อหาของส่ือท่ีผูใช
สรางไดเอง (Consumer Generated Media: CGM) คือ เปนการสรางบล็อกโดยมีสวนของขอมูลท่ี
เปนภาพวิดีโอเปนสวนประกอบ โดยเฉพาะเปนภาพวิดีโอท่ีเกิดจากมือสมัครเลนถายกันเอง และ
แบงปนสูผูใชคนอ่ืนๆ ในเครือขาย ซ่ึงเปนการบริการท่ีเหมือนกับการใชรับ สงวิทยุโดยมือ
สมัครเลน แตเนื้อหาเชนเดียวกันกับการรับสงวีดิทัศน (พัชรภรณ ไกรชุมพล, 2555) 

ทวีตเตอร (Twitter) หมายถึง Unif ied Message ชนิดหนึ่งมีลักษณะเปนแบบ 
Microblogging ท่ีใหบริการเพื่อการติดตอส่ือสารระหวางเพ่ือน ครอบครัวและเพ่ือนรวมงาน 
สามารถเช่ือมตอเปนเครือขาย และแลกเปล่ียนขอมูลไดอยางรวดเร็ว แบบ Real  Time เพ่ือเปน
คําตอบสําหรับคําถามท่ีวา "คุณกําลังทําอะไรอยู” Twitter.com เปนบริการสงขอความเปนประโยค
ส้ันๆ ท่ีคุณสงไปนั้นจะเปนการบอกวา คุณกําลังทําอะไรอยูในตอนนั้น เพื่อเปนบันทึก ณ. ชวงเวลา
นั้นวาคุณทําอะไรอยู ลงไปในเว็บไซตของ Twitter.com เชน "กําลังจะกินขาว" "กําลังจะออกจาก
บาน" เปนตน และเม่ือคุณสงประโยคส้ันๆ ไปเร่ือยๆ ในชวงเวลาท่ีคุณมีเวลา และสามารถทําได 
เม่ือกลับมาอานขอความท้ังหมด ก็จะสามารถประติดประตอ บอกเร่ืองราววาคุณทําอะไรไปบาง
ชวงวันหนึ่งๆ ซ่ึงจะสะดวกกวาการ มานั่งเขียนบล็อกท้ังวัน Twitter.com เลยเขามาทดแทนและชวย
ใหคนไมชอบเขียนบล็อก หันมาใชบริการพวกนี้เพิ่มมากข้ึนแตส่ิงหนึ่งท่ีชวยให ทวีตเตอรมี
ประโยชน และสนุกมากข้ึน ก็คือ คุณสามารถติดตาม (Follow) คนอ่ืนๆ ท่ีเขียนขอความลงไปใน 
ทวีตเตอรของเขาได วาเขาคนนั้นกําลังทําอะไรอยู โดยเม่ือคุณติดตาม (Follow) เขาแลว เม่ือคนน้ัน
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ทําอะไรและพิมพอะไรลงไปใน ทวีตเตอรคุณก็ไดรับขอความเหลานั้นไปพรอมๆ กันดวยเสมอ 
และก็สามารถติดตามไดทีละหลายๆ คน ซ่ึงก็จะทําใหคุณทราบวาเขาเหลานั้นกําลังทําอะไรอยูใน
ขณะน้ันทันที จะเห็นวา ทวีตเตอรก็เร่ิมกลายเปนเคร่ืองมือในการกระจายขอมูล (Broadcast) ของ
คนๆหนึ่งไปยังคนหลายๆ คนไดงายๆ ผานเครือขายอินเทอรเน็ต และท่ีสําคัญคือ คุณยังสามารถสง
ขอความเขาทวีตเตอรผานโทรศัพทมือถือไดงายๆ ผาน SMSหรือ WAP โดยสามารถเขาไปไดท่ี 
http://m.twitter.com ดังนั้น ไมวาคุณอยูไหนก็ตาม ท่ีคุณมีโทรศัพทมือถือ คุณก็สามารถสงขอความ
เขาทวีตเตอรไดงายๆ (ทวีตเตอร ลอมโทว ดอทคอม, 2558.) 

อินสตาแกรม (Instagram) คือ แอพพลิเคช่ันถายภาพและแตงภาพบนสมารทโฟน
(Smart Phone) ท่ีมาพรอมกับลูกเลนการแตงเติมสีสันใหกับรูปภาพดวย ฟลเตอร (Filters) ตางๆ ท่ี
ใหเราสามารถเลือกปรับภาพไดหลากหลายและสวยงามไดตามท่ีตองการ ท้ังในเร่ืองของ สี แสง 
เรียกไดวาสามารถปรับอารมณของรูปภาพไดตามตองการ และสามารถแชรรูปภาพสวยๆ อวด
เพื่อนๆ ท่ีอยูในสังคมออนไลนอ่ืนๆ เชน Twitter, Facebook, Tumblr และ Foursquare เปนตน และ
ในตัวอินสตราแกรมเองก็เปนสังคมออนไลนการแบงปนภาพถาย (Social Photo Sharing) เพราะอิน
สตราแกรมมีระบบ Followers และ Following ใหผูใชงานสามารถเลือกติดตามชมรูปภาพ ความ
เคล่ือนไหวการใชงานของเพ่ือนๆ ท่ีใชงานแอพพลิเคช่ันหากถูกใจ ชอบรูปภาพไหน สามารถกด 
Like รวมไปถึง Comment รูปภาพนั้นได (กระปุกดอทคอม, 2558) 

3. แนวคิดการใชส่ือเครือขายสังคมเปนเคร่ืองมือทางการศึกษา 
กลุมเครือขายสังคมเปนกลุมชนกลุมใหญท่ีมีศักยภาพในการติดตอส่ือสารของสังคม

ในยุคโลกาภิวัตน (Globali Zation) ในปจจุบัน ซ่ึงกลุมเครือขายสังคมนี้สามารถนํามาใชใหเปน
ประโยชนในขอบขายดานการศึกษาไดเปนอยางดี ซ่ึงนักการศึกษาสามารถนําเอาศักยภาพของ
เครือขายสังคมนี้มาใชเปนเคร่ืองมือทางการศึกษาอันทรงประสิทธิภาพไดหลายรูปแบบ และหลาย
แนวทาง เชน การใชประโยชนในการสรางโปรแกรมการแลกเปล่ียนประสบการณความรู การสราง
และจัดหาทุนเพื่อการศึกษา การจัดระบบการประชุมทางไกลท้ังแบบท่ีเปนทางการ และไมเปน
ทางการ หรือแมแตการนํามาใชประโยชนของโปรแกรมดานวารสารศาสตรและการพิมพ รวมท้ัง
การประชาสัมพันธสําหรับผูเรียนหรือผูใชส่ือ เปนตน (Seguin and Seguin, 1995) 

ประเภทเครือขายสังคมท่ีนํามาประยุกตใชสําหรับการศึกษา เครือขายสังคมเปนส่ือท่ี
บรรจุรายการ (Menu) หรือหนาท่ีตางๆท่ีสามารถนํามาประยุกตใชงานไดอยางหลากหลาย ซ่ึง       
เอกนฤน บางทาไม (2553) ไดรวบรวม จัดกลุมตามหนาท่ีหลักของเว็บ จากแนวคิดของนักวิชาการ
หลายๆทานสรุปไดดังนี้ 

1. เว็บเพื่อการส่ือสาร (Communication) เปนเว็บสําหรับใชติดตอส่ือสารระหวาง
สมาชิก เพื่อเผยแพรขาวสาร สถานะ ความคิดเห็นตางๆ ท่ีบุคคลท่ัวไปสามารถเขาไปอานหรือแสดง
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ความคิดเห็นได ท้ังนี้ผูสอนสามารถสรางกิจกรรมโดยใหผูเรียนเขียนบันทึกประจําวัน โนตยอท่ี
เกี่ยวของกับการเรียน การต้ังโจทยคําถาม หรือการสงขาวสารท่ีเปนประโยชน ลงในเว็บได เชน 
บล็อก (Weblog) กลุมทางสังคม (Social Community) เปนตน 

2. เว็บสําหรับแบงปน (Collaboration) มีลักษณะเปนกลุมความรวมมือในการแสวง 
หาความรูในหัวขอตางๆ ท่ีสนใจ ซ่ึงอาจมีผูเช่ียวชาญหรือผูมีความรูเฉพาะดานเขามาแนะนําส่ิงท่ี
เปนประโยชน เชน สารานุกรมออนไลน (Wikis) แหลงเรียนรูทางสังคม (Social News) เปนตน 
ผูสอนสามารถแนะนําใหผูเรียนเขาไปสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลท่ีมีผูสนใจในเร่ืองเดียวกันได 

3. เว็บแสดงความคิดเห็น (Discussion and Opinions) เปนเว็บท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อ
คนหาคําตอบ การแกปญหาตางๆ โดยมีการจัดหมวดหมูตามวัตถุประสงคในการศึกษาเฉพาะดาน มี
ท้ังผูเช่ียวชาญ และบุคคลท่ัวไปรวมแสดงความคิดเห็น ทําใหเกิดความหลากหลายทางความคิด เชน 
กระดานเสวนา (Web Board) หองสนทนา (Chat Room) เปนลักษณะกําหนดประเด็นรวมกัน และ
กระตุนใหผูเรียนรวมหาคําตอบจากผูเรียนดวยกัน หรือบุคคลภายนอก เพื่อตอยอดไปสูแหลงเรียนรู
อ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ 

4. เว็บมัลติมีเดีย (Multimedia) มีลักษณะการแบงปนไฟลในลักษณะตางๆ ไดแก 
รูปภาพ วีดิทัศน ดนตรี สามารถจัดกลุม การจัดอันดับ (Rating) แสดงความคิดเห็น แนะนําแหลง
เรียนรู และเช่ือมโยงไปสูเว็บตางๆท่ีเกี่ยวของเพิ่มเติมได 

5. เว็บเพื่อความบันเทิง (Entertainment) เปนเว็บท่ีใหความบันเทิงกับผูเขาชม 
สวนมากจะเปนเกมชนิดตางๆ 

6. เว็บสําหรับสรางเอกสาร (Document) เปนเว็บท่ีมีการสรางเอกสารในรูปแบบ
ตางๆ เชน เอกสารประมวลคํา ตารางคํานวณ เอกสารเพ่ือการนําเสนอ แบบสอบถามออนไลน โดย
สามารถสงไฟลขอมูลหรือเอกสารไปยังบุคคลตางๆท่ีเปนสมาชิกได กิจกรรมที่เหมาะสมสําหรับ
การเรียนรู จึงมีลักษณะเปนการทํางานกลุมรวมกันบนเว็บ สามารถสนทนาในระหวางทํางานกลุม
รวมกันได 

7. เว็บสําหรับการถายทอดสด (Live and Streaming) เปนเว็บท่ีมีการเผยแพร 
ออกอากาศบนเว็บไซต เพื่อสงขอมูลตางๆในลักษณะภาพเคล่ือนไหว โดยอาจเปนการประชุม
ทางไกล (Video Conference) โดยผูสอนอาจจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดมีโอกาสไดรับความรูจาก
ผูเช่ียวชาญผานการถายทอดสดและใหผูเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นกับผูใหความรูนั้นไดดวย 

8. เว็บประเภทการรวมส่ือตางๆ (Podcasting) เปนเว็บท่ีมีการเผยแพรภาพ เสียง 
ไฟลเอกสารตางๆท่ีผูสนใจสามารถดาวนโหลดไฟลตางๆท่ีรวบรวมในเว็บเพจไปใชตามความ
ตองการของแตละบุคคล (POD: Personal on Demand) เว็บนี้ผูสอนอาจแนะนําใหผูเรียนนําส่ือตางๆ
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ท่ีเกี่ยวของเผยแพรและแบงปนใหผูอ่ืนเขามาสืบคน โดยเปดโอกาสใหมีการอภิปราย หรือวิพากย 
วิจารณรวมกัน 

การพัฒนาวิชาชีพผานเครือขายสังคม ส่ือสังคม (Social Media) และเครือขายสังคม 
(Social Network) เปนส่ือท่ีมีการส่ือสาร2ทางสามารถแสดงความคิดเห็นหรือตอบโตกับผูใหขอมูล
ไดการใหขอคิดเห็นในบันทึกในบล็อก หรือในวีดิทัศนการพูดคุยผานโปรแกรมสนทนาออนไลน 
หรือเว็บบอรด สามารถสงขอมูลติดตอส่ือสารไดรวดเร็ว ท้ังภาพและเสียงและเปนชองทางในการ
ติดตอส่ือสารอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถเขาถึงไดตลอดเวลา และสามารถบันทึก
ขอมูลในการติดตอส่ือสารกันเพื่อนําไปใชประโยชนได ดวยความสามารถและประสิทธิภาพของ
ส่ือสังคม (Social Media) เราสามารถนํามาประยุกตใชในการศึกษา การจัดการเรียนการสอน แหลง
เรียนรูท่ีใชในการศึกษาคนควา โดยใชเปนส่ือกลางในการติดตอส่ือสารระหวาง ผูบริหาร บุคลากร
ทางการศึกษา ครู และนักเรียน รวมทั้งในการนิเทศ การโคช (Coaching) การดูแลใหคําปรึกษา 
(Mentoring) ดวย ในยุคขอมูลขาวสารปจจุบัน โดยเฉพาะในประเทศไทย ส่ือสังคม และเครือขาย
สังคมที่ ผูคนทุกระดับ ทุกวัย ทุกวงการ ใชในการส่ือสารถึงกัน เชน ไลน (LINE), เฟสบุค
(Facebook), อีเมลแอสเดรด (E-Mail Address), เปนตน 
 
ตอนท่ี 3 แนวคิด เก่ียวกับการพัฒนาสมรรถนะครูดานการวัดและประเมินผล 

1. แนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะครู 
ความหมาย ความสําคัญและประเภทของสมรรถนะ 
ความหมายของสมรรถนะ (Competency) นักวิชาการ ผูเช่ียวชาญ และนักการศึกษา 

ท้ังตางประเทศและของไทยไดใหความหมายของสมรรถนะ (Competency) ไวอยางสอดคลองกัน
ไดแก 

โบยาทซิส (Boyatzis ,  1982) กลาววา สมรรถนะหมายถึงคุณลักษณะพื้นฐาน 
(Underlying Characteristic) ของบุคคลไดแกแรงจูงใจ (Motive) อุปนิสัย (Trait) ทักษะ (Skills) 
จินตนาการสวนบุคคล (Self-image) หรือบทบาททางสังคม (Social Role) หรือองคความรู (Body of  
Knowledge) ซ่ึงบุคคลจําเปนตองใชในการปฏิบัติงานเพื่อใหไดผลงานสูงกวา/เหนือกวาเกณฑ 
เปาหมายท่ีกําหนดไว 

ดิวโบส และ รอทเวลล (Dubois and Rothwell, 2004) ใหความหมายของสมรรถนะ
วาหมายถึงคุณลักษณะท่ีทุกคนมีและใชไดอยางเหมาะสมเพื่อผลักดันใหผลการปฏิบัติงานบรรลุ
ตามเปาหมายซ่ึงลักษณะเหลานี้ไดแกความรูทักษะบุคลิกภาพแรงจูงใจทางสังคมลักษณะนิสัยสวน
บุคคลตลอดจนรูปแบบความคิดและวิธีการคิดความรูสึกและการกระทํา 
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กรีน (Green, 1999) นิยามคําวาสมรรถนะหมายถึงความสามารถท่ีใชเพื่อใหเกิดการ
บรรลุผลและวัตถุประสงคตางๆซ่ึงเปนตัวขับเคล่ือนท่ีทําใหเกิดความรู (Knowledge) การเรียนรู
ทักษะ (Know How) และเจตคติ/ลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพตางๆ (Attitude) ท่ีชวยใหสามารถ
เผชิญและแกไขสถานการณหรือปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึนไดจริงสมรรถนะ (competency) หมายถึง
ความรูทักษะความสามารถหรือคุณภาพของบุคคลท่ีแสดงออกผานพฤติกรรมท่ีจะมีผลตอการ
บริการที่ดีเลิศ 

แมคเคิลแลนด (McClel land, 1973: 12) ใหความหมายคําวาสมรรถนะหมายถึง
บุคลิกลักษณะท่ีซอนอยูภายในของแตละบุคคลซ่ึงสามารถผลักดันใหบุคคลนั้นสรางผลการ
ปฏิบัติงานท่ีดีหรือตามเกณฑท่ีกําหนดในงานท่ีตนรับผิดชอบมีองคประกอบท่ีสําคัญ 5 ประการ
ประกอบดวย 

1. ทักษะ (Skil ls) หมายถึงส่ิงท่ีบุคคลกระทําไดดีและฝกปฏิบัติเปนประจําจนเกิด
ความชํานาญ 

2. ความรู (Knowledge) หมายถึงความรูเฉพาะดานของบุคคลเชนความรูเกี่ยวกับ
หลักสูตรการสอนการบริหารจัดการและการสอนคณิตศาสตรเปนตน 

3. มโนทัศนเกี่ยวกับตนเอง (Self - concept) หมายถึงเจตคติ (Attitudes) คานิยม 
(Value) และความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณของตนเอง 

4. บุคลิกลักษณะประจําตัวของบุคคล (Traits) หมายถึงส่ิงท่ีอธิบายถึงบุคคลนั้นเชน
เปนคนท่ีไววางใจไดหรือเปนคนท่ีเอ้ืออาทรตอบุคคลอ่ืนเปนตน 

5. แรงจูงใจ (Motive) หมายถึงเปนแรงจูงใจหรือแรงขับภายในซ่ึงทําใหบุคคลแสดง
พฤติกรรมท่ีมุงไปสูส่ิงท่ีเปนเปาหมายของเขาเชนบุคคลที่มุงผลสําเร็จ (Achievement Orientation) 
จะต้ังเปาหมายท่ีทาทายและพยายามทํางานใหสําเร็จตามเปาหมายท่ีตั้งไว 

ท้ังนี้สวนท่ีเปนความรู (Knowledge) และทักษะ (Skills) ถือวาเปนสวนท่ีแตละคน
สามารถพัฒนาใหมีไดไมยากดวยการศึกษาคนควาทําใหเกิดความรูและดวยการปฏิบัติทําใหเกิด
ทักษะสวนองคประกอบท่ีเปนมโนทัศนเกี่ยวกับตนเอง (Self - concept) ไดแกเจตคติคานิยมและ
ความเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณของตนเองรวมท้ังบุคลิกลักษณะประจําของแตละบุคคล (Traits) และ
แรงจูงใจ (Motive) เปนส่ิงท่ีพัฒนาไดยากเพราะเปนส่ิงท่ีซอนเรนอยูภายในตัวบุคคล 

รีแลทและโลฮัน (Rylatt and Lohan, 1995) กลาวถึง สมรรถนะวาหมายถึงลักษณะ
ของทักษะความรูและทัศนะคติท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพณสถานการณหรือ
เฉพาะงานนั้น 

สเปนเซอร และสเปนเซอร (Spencer and Spencer, 1993) สรุปวาสมรรถนะหมายถึง
คุณลักษณะพื้นฐาน (Underling Characteristic) ท่ีมีอยูในตัวบุคคลไดแกแรงจูงใจ (Motive) อุปนิสัย
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(Trait) อัตตมโนทัศน (Self-concept) ความรู (Knowledge) และทักษะ (Skills) ซ่ึงคุณลักษณะเหลานี้
จะเปนตัวผลักดันหรือมีความสัมพันธเชิงเหตุผล (Causal Relationship) ใหบุคคลสามารถปฏิบัติ 
งานตามหนาท่ีความรับผิดชอบหรือสถานการณตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพและ/หรือสูงกวาเกณฑ
อางอิง (CriterionReference) หรือเปาหมายท่ีกําหนดไว 

เดชา เดชะวัฒนไพศาล (2543:28) ก็ไดใหความหมายของสมรรถนะวาหมายถึง 
ทักษะ ความรูและความสามารถหรือความสามารถของบุคลากร ท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานอยางใด
อยางหน่ึง กลาวคือ ในการทํางานหน่ึงๆ ผูปฏิบัติตองรูอะไร เม่ือมีความรูหรือขอมูลแลวตองรูวาจะ
ทํางานนั้นๆ อยางไรและควรมีพฤติกรรมหรือคุณลักษณะเฉพาะอยางไรจงึจะทํางานนั้นไดประสบ
ผลสําเร็จ ซ่ึงส่ิงเหลานี้จะชวยใหองคการทราบวาคุณลักษณะท่ีดีในการทํางานของบุคลากรใน
องคการ (Superior Performer) นั้นเปนอยางไร  

ธํารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ (2550) กลาววา สมรรถนะ หมายถึง ทักษะ สมรรถนะ ความรู 
ความสามารถ ความชํานาญ แรงจูงใจ หรือ คุณลักษณะที่เหมาะสมของบุคคลท่ีสามารถปฏิบัติงาน
ใหประสบผลสําเร็จ เปนตน 

ปยะชัย จันทรวงศไพศาล (2549) กลาววา สมรรถนะคือทักษะความรู ความสามารถ
หรือพฤติกรรมของบุคลากรท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานเพ่ือใหมั่นใจวาจะสามารถทํางานจนบรรลุ
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายของงานนั้น 

สีมา สีมานันท (2548) กลาววาลักษณะรวมของคําวา สมรรถนะ คือ 1) มักจะ
หมายถึง ความรู ทักษะ ความสามารถของลักษณะอ่ืนๆ ท่ีทําใหบุคคลทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2) คุณลักษณะท่ีซอนเรนนั้นจะตองเปนส่ิงท่ีสังเกตได วัดไดและ 3) คุณลักษณะท่ีซอนเรนตอง
สามารถแยกผลงานเดนไดและนําไปสูผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

เสนห จุยโต (2548:35) ไดกลาวถึง สมรรถนะวา ไมไดแตกตางจาก KSAOs ซ่ึงเปน
คํายอท่ีแสดงถึงคุณลักษณะของบุคคลท่ีเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน โดยอักษร K หมายถึง ความรู 
(Knowledge) S หมายถึง ทักษะ (Skill) A หมายถึง ความสามารถ (Ability) และ O หมายถึง 
คุณลักษณะอ่ืนๆ ท่ีมีความเกี่ยวของกับงาน (Other  Character is t ics) แตความแตกตางจะอยูท่ี
สมรรถนะ จะเนนการการวิเคราะหคนมากกวาการวิเคราะหงาน  

จากการศึกษา แนวคิดของนักวิชาการ/นักการศึกษาตามท่ีกลาวมาแลว ผูวิจัยได
สังเคราะหลักษณะของสมรรถนะท่ีสําคัญไดตามตารางท่ี 6 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 6 การสังเคราะหลักษณะของสมรรถนะท่ีสําคัญ 

 
นักวิชาการ

/นัก
การศึกษา 

ลักษณะของสมรรถนะ 
 

การ
สังเคราะห 
ของผูวิจัย 

ทักษะ 
Skills 

ความรู 
Knowledge 

มโนทัศน 
Self-

Concept 

บุคลิก 
Traits 

แรงจูงใจ 
Motive 

บทบาท
ทางสังคม 

Social 
Role 

ความ 
สามารถ 
ในการ

ปฏิบัติงาน 
โบยาทซิส        1. ทักษะ  

2. ความรู  
3. เจตคติ 
4. แรงจูงใจ  
5. บทบาททาง
สังคม  
6. บุคลิก 

ลักษณะ  
7. ความ 
สามารถใน
การปฏิบัติ 
งาน 

ดิวโบสและ

รอทเวลล 
       

กรีน        
แมคเคิล

แลนด 
       

รีแลทและ 

โลฮัน 
       

สเปนเซอร

และสเปน

เซอร 

       

เดชา        
ธํารงศักด์ิ        
ปยชัย        
สีมา        
เสนห        
สรุป 1 1 3 6 4 5 7 

 
จากแนวความคิดของนักการศึกษา นักวิชาการ ท้ังของประเทศไทย และตางประเทศ 

ท่ีกลาวมาแลวผูวิจัยไดสังเคราะห สรุปไดวา สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะพ้ืนฐานเชิงพฤติกรรม 
หรือความสามารถที่ซอนอยูภายในและท่ีแสดงออกมาภายนอกของแตละบุคคลไดแก ทักษะความรู 
เจตคติแรงจูงใจ บทบาททางสังคม บุคลิกลักษณะ ความสามารถในการปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนตัว
ผลักดันใหบุคคลนั้นสรางผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามเปาหมายท่ีตองการ 

ดังนั้น สมรรถนะครู จึงหมายถึงคุณลักษณะภายในท่ีจําเปนตองมีในตัวครูแตละคน
ไดแก ทักษะความรู เจตคติแรงจูงใจ บทบาททางสังคม บุคลิกลักษณะ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือเปนแรงผลักดันใหครูสามารถพัฒนาวิชาชีพและสามารถจัดการเรียนการสอน การ
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วัดและประเมินผลไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามเปาประสงคท่ีตองการและทันตอ
เทคโนโลยีท่ีเปล่ียนไปตามยุคสมัย 

ความสําคัญของสมรรถนะ สมรรถนะ (Competency) เปนปจจัยในการทํางานท่ีเพิ่ม
ขีดความสามารถใหแกองคการ โดยเฉพาะการเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารทรัพยากรมนุษย 
เพราะสมรรถนะเปนปจจัยชวยในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพ่ือใหสงผลไปสูการพัฒนา
องคการ องคการตางๆจึงพยายามเอาสมรรถนะมาใชเปนปจจัยในการบริหารองคการในดานตางๆ 
การบริหาร ทรัพยากรมนุษย การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหาร เปนตน (เท้ือน 
ทองแกว, 2550: 1) ดังนั้น สมรรถนะจึงมีความสําคัญตอการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการ
ท้ังหลายไดแก 1) เปนเคร่ืองมือในการปรับเปล่ียน วิสัยทัศนพันธกิจเปาประสงควัฒนธรรมองคการ
และยุทธศาสตรตางๆ ขององคการมาสูกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 2) เปนเคร่ืองมือในการ
พัฒนาความสามารถของบุคลากรในองคการอยางมีระบบตอเนื่องและสอดรับกับวิสัยทัศนพันธกิจ
เปาประสงควัฒนธรรมและยุทธศาสตรองคการ 3) ใชเปนมาตรฐานในการวัดและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรไดอยางชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 4) เปนพื้นฐานสําคัญในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในดานตางๆขององคการเชนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรการพัฒนาบุคลากร
การประเมินผล การปฏิบัติงานการพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพการวางแผนสืบทอดตําแหนงและ
การจายผลตอบแทนเปนตน (ฐิติพัฒน พิชญธาดาพงษ, 2548: 6) 

สมรรถนะจึงมีความสําคัญท้ังตอบุคคลและองคการตางๆกลาวคือ 1) ชวยใหองคการ
สามารถคัดสรรบุคคลท่ีมีคุณสมบัติท่ีดีท้ังทางดานความรูทักษะและความสามารถตลอดจน
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับภารกิจขององคการอยางแทจริง 2) ชวยใหผูปฏิบัติงานทราบถึงระดับ
ความรูทักษะและความสามารถของตนเองวาอยูในระดับใดและจําเปนตองพัฒนาในเร่ืองใด          
3) นําไปใชในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรในองคการ 4) สนับสนุนใหตัวช้ีวัดหลักของผลงาน 
(Key Performance Indicators: KPIs) บรรลุเปาหมาย 5) ใชวัดความรู ความสามารถของบุคคล 6) 
ชวยใหการเสริมสรางสมรรถนะขององคการประสบผลสําเร็จเร็วยิ่งข้ึน (ชูชัย สมิทธิไกร, 2550: 65)  

จากความสําคัญของสมรรถนะท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นไดวาสมรรถนะมีความสําคัญ
ท้ังตอตัวบุคคลและองคการซ่ึงสามารถนําแนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะไปใชในการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรการพัฒนาบุคลากรการประเมินผลการปฏิบัติงานการพัฒนาความกาวหนาใน
วิชาชีพการวางแผนสืบทอดตําแหนงและการจายผลตอบแทน อันเปนการเสริมสรางความเขมแข็ง
ขององคการอยางยั่งยืนสําหรับการวิจัยในคร้ังนี้เปนการนําสมรรถนะมาใชเปนกรอบในการพัฒนา
วิชาชีพครูวิทยาศาสตรท่ีบรรจุใหมดานการวัดและประเมินผล 

ประเภทของสมรรถนะ แมคเคิลแลนด (McClelland, 1973) ผูเปนตนแบบแนวคิดใน
การนําสมรรถนะมาใชในการพัฒนาบุคลากรในองคการพบวาสมรรถนะสามารถแบงออกไดเปน
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สองกลุมคือ 1) สมรรถนะพ้ืนฐาน (Threshold Competency) คือทักษะหรือความรูพื้นฐานท่ีบุคคล
จําเปนตองมีในการทํางานสมรรถนะพ้ืนฐานเหลานี้จะไมทําใหบุคคลมีผลงานท่ีแตกตางจากผูอ่ืน  
2) สมรรถนะท่ีทําใหเกิดความแตกตาง (Differentiating Competency) หมายถึง ปจจัยท่ีทําใหบุคคล
มีผลการทํางานสูงกวามาตรฐานหรือดีกวาบุคคลท่ัวไป สมรรถนะในกลุมนี้จะมุงเนนท่ีการใช
ความรู ทักษะ และคุณลักษณะอ่ืนๆ เพื่อชวยใหเกิดผลสําเร็จท่ีดีเลิศในงาน 

สําหรับนักวิชาการของไทยก็มี ผู ใหแนวความคิดในการแบงประเภทของ   
สมรรถนะท่ีสอดคลองกัน เพียงแตบัญญัติศัพทท่ีตางกันหรือมีรายละเอียดปลีกยอยเพิ่มเติม        
ของแตละทาน ไดแก ธํารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ (2548: 35) แบงประเภทของสมรรถนะ (Competency) 
ออกเปน 2 ประเภท ซ่ึงมีความหมายทํานองเดียวกับ แมคเคิลแลนดคือ 1) สมรรถนะหลัก (Core 
Competency) หมายถึงคุณสมบัติหรือคุณลักษณะพื้นฐานท่ีเปนหลักของทุกตําแหนงงานใน 
องคการถือเปน “คุณสมบัติรวม” ของทุกคนในองคการท่ีจะตองมีสมรรถนะหลักก็คือสวนหนึ่ง 
ของวัฒนธรรมองคการ (Corporate Culture) 2) สมรรถนะอ่ืน (Others Competency) หมายถึง
คุณสมบัติหรือคุณลักษณะท่ีองคการตองการสําหรับแตละตําแหนงงานท่ีแตกตางกันออกไป   
ไดแกสมรรถนะตามหนาท่ีสมรรถนะวิชาชีพสมรรถนะทางเทคนิคหรือสมรรถนะในสายงาน 
(Functional/Professional /Technical/Job Competency) สมรรถนะสวนบุคคล (Personal/ Individual 
Competency) สมรรถนะภาวะผูนําหรือการบริหาร (Leadership / Managerial Competency) และก็มี
นักวิชาการหลายทานท่ีขยายความประเภทของสมรรถนะใหชัดเจนยิ่งข้ึน เชน ชูชัย สมิทธิไกร 
(2550) ก็ไดจําแนกสมรรถนะของบุคลากร (Employee Competency) ได 3 ประเภทดวยกัน คือ      
1) สมรรถนะหลัก (Core Competency) คือ สมรรถนะท่ีบุคลากรในองคการจําเปนตองมีเหมือนกัน
ทุกคน ไมวาจะอยูในตําแหนงสายงานใดหรือระดับตําแหนงใดก็ตาม 2) สมรรถนะตามสายงาน 
(Functional Competency) คือ สมรรถนะท่ีเปนความรู ความสามารถท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานตาม
สายงานหนึ่งๆ 3) สมรรถนะตามบทบาทหนาท่ี (Role Competency) คือ สมรรถนะท่ีบุคลากรใน
ระดับบริหารจํา เปนตองมีเพื่อใหสามารถปฏิบัติหนา ท่ีและบทบาทการเปนผูบริหารได              
อยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เชนเดียวกับ ปยะชัย จันทรวงศไพศาล (2549) ไดแบงประเภท      
ของสมรรถนะ (Competency) ออกเปน 3 ประเภท คือ 1) ความสามารถหลัก (Core Competency)  
2) ความสามารถในการบริหารจัดการ (Professional Competency) 3) ความสามารถในตําแหนง
หนาท่ี (Functional Competency) และนิสดารกเวชยานนท (2549) ก็ไดแบงสมรรถนะออกเปน 3 
ประเภท คือ 1) สมรรถนะท่ีบุคลากรทุกตําแหนงงานควรตองมี (Core Competency) และเปน
สมรรถนะท่ีสะทอนคานิยมหลัก วิสัยทัศนขององคการ 2) สมรรถนะท่ีเปนความสามารถในการ
บริหารตามระดับตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบ  (Management Competency) และ  
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(Professional Competency) 3) สมรรถนะท่ีบุคลากรตองมีในตําแหนงงาน (Functional Competency) 
หรือ (Job Competency) เพื่อใหตนเองสามารถทํางานไดดี 

สรุปไดวา ในเร่ืองเกี่ยวกับประเภทของสมรรถนะ นักวิชาการสวนใหญมีแนว 
ความคิดไปในแนวทางเดียวกัน ซ่ึงสามารถสังเคราะหไดวาสมรรถนะควรจําแนกไดเปน 3 ประเภท
ใหญๆ ไดแก 1) สมรรถนะท่ีเปนความรู ทักษะพ้ืนฐานท่ีทุกคนในองคการตองมีเหมือนกัน อาจจะ
เรียกวาสมรรถนะพ้ืนฐาน (Threshold Competency) หรือสมรรถนะหลัก (Core Competency)         
2) สมรรถนะท่ีทําใหเกิดความแตกตาง (Differentiating Competency) หรือสมรรถนะอ่ืน (Others 
Competency) หรือสมรรถนะตามสายงาน (Functional Competency) หรือความสามารถในตําแหนง
หนาท่ี (Functional  Competency) หรือ สมรรถนะท่ีบุคลากรตองมีในตําแหนงงาน (Functional 
Competency) หรือ (Job Competency) และ 3) สมรรถนะตามบทบาทหนาท่ี (Role Competency) 
หรือความสามารถในการบริหารจัดการ (Professional  Competency) หรือ สมรรถนะท่ีเปน
ความสามารถในการบริหารตามระดับตําแหนงและหนาท่ีความรับผิดชอบ (Management 
Competency) และ (Professional Competency) 

การวิจัยในคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูวิทยาศาสตรระดับ
ประถมศึกษาดานการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน  เพื่อพัฒนาครูใหมีความรู ทักษะและ
ความสามารถตามเปาหมาย เพื่อนําไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนท่ีรับผิดชอบใหผล
สัมฤทธ์ิในกลุมสาระวิทยาศาสตรสูงข้ึน 

2. สมรรถนะครูดานการวัดและประเมินผลตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา เปนเคร่ืองมือสําคัญของผูประกอบวิชาชีพทางการ

ศึกษาซ่ึงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 กําหนดใหวิชาชีพครู 
ผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษาเปนวิชาชีพควบคุม (มาตรา 43) และกําหนดใหมีสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา เรียกวา คุรุสภา มีฐานะเปนนิติบุคคล ในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ 
(มาตรา 7) รวมทั้งกําหนดใหมีอํานาจหนาท่ี ในการกําหนดมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ (มาตรา 9 (1)) 

คุรุสภา จึงอาศัยอํานาจในมาตรา 9 (1) (11) (ฉ) แหง พระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2546 ออกขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ลงวันท่ี 
19 กันยายน 2556 เพ่ือบังคับการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติดังกลาวซ่ึงตามขอบังคับคุรุสภา วา
ดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ไดใหความหมายของ “มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา” 
หมายความวา ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพท่ีพึงประสงคในการประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา ซ่ึงผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองปฏิบัติตาม ประกอบดวย มาตรฐานความรู
และประสบการณวิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติตน 
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มาตรฐานความรูและประสบการณวิชา ชีพสําหรับผูประกอบวิชา ชีพครู 
ประกอบดวย 

1. มาตรฐานความรูในวิชาเอกและความรูวิชาชีพครู ดังนี้ 1) ความเปนครู 2) ปรัชญา
การศึกษา 3) ภาษาและวัฒนธรรม 4) จิตวิทยาสําหรับครู 5) หลักสูตร 6) การจัดการเรียนรูและ
ส่ิงแวดลอมเพื่อการเรียนรู 7) การวิจัยเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู 8) นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 9) การวัดและการประเมินผลการเรียนรู 10) การประกันคุณภาพการศึกษา 11) คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

2. มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ ผานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตาม
หลักสูตรปริญญาทางการศึกษา เปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งป และผานเกณฑการประเมินปฏิบัติการ
สอนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการคุรุสภากําหนด ไดแก การฝกปฏิบัติ
วิชาชีพระหวางเรียน และการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 

มาตรฐานการปฏิบัติงานของผูประกอบวิชาชีพครู ไดแก 1) ปฏิบัติกิจกรรมทาง
วิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพอยูเสมอ 2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆโดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิด
แกผูเรียน 3) มุงม่ันพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 4) พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติได
เกิดผลจริง 5) พัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 6) จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยเนนผลถาวรท่ีเกิดแกผูเรียน 7) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางมีระบบ 8) 
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน 9) รวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค 10) รวมมือ
กับผูอ่ืนในชุมชนอยางสรางสรรค 11) แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 12) สรางโอกาส
ใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ 

มาตรฐานการปฏิบัติตนของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองมีมาตรฐานตาม
ขอบังคับคุรุสภา วาดวยจรรยาบรรณของวิชาชีพนอกจากนั้น คุรุสภา ยังไดออก  ประกาศ
คณะกรรมการคุรุสภา เร่ือง สาระความรู สมรรถนะและประสบการณวิชาชีพของผูประกอบวิชาชีพ
ครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก ตามขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐาน
วิชาชีพ พ.ศ. 2556 ลงวันท่ี 17 ตุลาคม พ.ศ.2556 กําหนดรายละเอียดของสาระความรู สมรรถนะ
และประสบการณของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาไว เพื่อเปนหลักเกณฑในการปฏิบัติตอไป 

มาตรฐานวิชาชีพครูวาดวยการวัดและประเมินผลทางการศึกษา มีหลักเกณฑท่ี
สําคัญ ไดแก 

1. หลักเกณฑตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการไดปรับ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานใหเหมาะสม และสอดคลองกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษท่ีสอง ท่ีจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เร่ือง ใหใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถาน 
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ศึกษา เม่ือ วันท่ี 16 กุมภาพันธ 2554 ซ่ึงกําหนดมาตรฐานดานการจัดการศึกษา เกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลในมาตรฐานท่ี 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลขอท่ี 7.5 กําหนดใหครูตองมีการวัดและประเมินผลท่ีมุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย 

2. หลักเกณฑ ตามมาตรฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2555) ไดกําหนดใน 
ตัวบงช้ีท่ี 6 เร่ืองประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญตัวบงช้ียอยท่ี 6.2 
กระบวนการจัดการเรียนรูของครู ไดกําหนดรายการประเมินในเร่ืองการวัดและประเมินผลวาการ
ประเมินความกาวหนาของผูเรียนดวยวิธีท่ีหลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาและระดับ
พัฒนาการของผูเรียนรวมทั้งการวางเงื่อนไขใหผูเรียนประเมินความกาวหนาของตนเองและ
นํามาใชปรับปรุงและพัฒนาตนเองและการวิเคราะหผลการประเมินและนํามาใชในการซอมเสริม
และพัฒนาผูเรียนรวมทั้งปรับปรุงการจัดการเรียนรู(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน, 2555: 56-57) 

3. หลักเกณฑตามมาตรฐานวิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพท่ีคุรุสภากําหนดคุรุสภา 
ไดออกประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เร่ือง สาระความรู สมรรถนะและประสบการณวิชาชีพของผู
ประกอบวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก ตามขอบังคับคุรุสภา
วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ลงวันท่ี 17 ตุลาคม  พ .ศ .  2556 โดยกําหนดสาระความรู 
สมรรถนะดาน การวัดและประเมินผลการเรียนรู สําหรับผูประกอบวิชาชีพครู ประกอบดวย  

ดานสาระความรู 
1. หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรูของ

ผูเรียน  
2. ปฏิบัติการวัดและประเมินผล  

ดานสมรรถนะ 
1. สามารถวัดและประเมินผลได  
2. สามารถนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาผูเรียนและกําหนดสาระการ

ฝกทักษะและสมรรถนะของประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรฐานประสบการณวิชาชีพการปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ประกอบดวย 

ดานสาระการฝกทักษะ 
1. การปฏิบัติการสอนวิชาเอก 
2. การวัดและประเมินผล และนําผลไปใชในการพัฒนาผูเรียน 
3. การวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน 
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4. การแลกเปล่ียนเรียนรู หรือแบงปนความรูในการสัมมนาการศึกษา 
ดานสมรรถนะ 

1. สามารถจัดการเรียนรูในสาขาวิชาเอก 
2. สามารถประเมิน ปรับปรุง และศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน 
3. ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 

สรุปจากการที่ไดศึกษามาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพครูดานมาตรฐาน
การวัดและประเมินผลทางการศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพครูดานการวัดและประเมินผลท่ีเกี่ยวของ
ผูวิจัยไดยึดเอามาตรฐาน ตามวิชาชีพครูของคุรุสภาจึงไดนําสมรรถนะดานการวัดและประเมินผลมา
กําหนดเปนเปาหมายในการพัฒนาสมรรถนะครูระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานดานการวัดและประเมิน
ในช้ันเรียน 

วิธีการพัฒนาครูท่ีควรตองปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 มาตรา  52 ไดกําหนดใหมีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากร
ทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพช้ันสูง โดยกํากับและ
ประสานสถาบันท่ีทําหนาท่ีผลิตและพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความพรอม 
และมีความเขมแข็งในการเตรียมบุคลากรใหมและพัฒนาบุคลากรประจําการอยางตอเนื่อง ใหรัฐ
จัดสรรงบประมาณและจัดต้ังกองทุนพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาอยางเพียงพอ 
และตามมาตรา 55 กําหนดใหมีกองทุนสงเสริมครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อจัดสรร
เปนเงินอุดหนุนงานริเร่ิมสรางสรรค ผลงานดีเดน และเปนรางวัลเชิดชูเกียรติครู คณาจารยและบุคลากร
ทางการศึกษา 

แนวทางการพัฒนาครูการพัฒนาวิชาชีพครูใหเปนวิชาชีพช้ันสูงนั้น ครูท่ัวประเทศ
จําเปนตองไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตลอดอายุการทํางาน เพื่อประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
และประสิทธิภาพที่จะเกิดแกตัวผูเรียน มีแนวทางดังนี้  

1. การกําหนดเกณฑการตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใหครูตองพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่องและผานการประเมินในการเขารับการพัฒนาวิชาชีพครูตามเกณฑท่ีองคกร
วิชาชีพครูกําหนด เชน ครูตองไดรับการอบรมสัมมนาไมต่ํากวา 100 ชั่วโมงในรอบ 5 ป เปนตน 

2. การปรับเปล่ียนรูปแบบ/วิธีการในการพัฒนาครูจากการฝกอบรมสัมมนาเพียงอยาง
เดียว เปนการพัฒนาครูในรูปแบบท่ีหลากหลายและตอเนื่อง เชน การใชเทคโนโลยีเปนฐานในการ
พัฒนาครู การเช่ือมโยงการพัฒนาครูกับการพัฒนาเพื่อรับปริญญา การสอนงานในหนวยปฏิบัติงาน 
เปนตน  มีการสงเสริมใหครูไดเขารับการอบรมท่ีเนนการฝกประสบการณท่ีตรงกับภารกิจหรืองาน
สอนของครู การสนับสนุนใหครูไดพัฒนางานประจําของตนเองอยางตอเนื่อง เชน การทําวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูหรือการวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เปนตน การเรียนรูจาก
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ประสบการณของครูท่ีไดรับการยกยองดานปฏิรูปการเรียนรู เชน ครูแหงชาติ ครูตนแบบ ครูแกนนํา 
เปนตน การพัฒนาในลักษณะน้ีจะเปนการพัฒนาครูท่ีเห็นผลเปนรูปธรรม เพราะเปนการชวย
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนซ่ึงเปนภารกิจหลักของครู 

3. การวางแผนพัฒนาครูประจําการท้ังระยะส้ันและระยะยาวท่ีสอดคลองกับความ
ตองการพัฒนาของครูแตละสังกัด รวมท้ังใหมีการติดตามประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อใหผล
การพัฒนาครูนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียนอยางแทจริง  

แผนพัฒนาครูประจําการระยะส้ันเปนแผนเรงรัดพัฒนาครูประจําการโดยตองมี
โปรแกรมเชิงรุกในการพัฒนาครูประจําการกลุมตางๆ ใหมีคุณสมบัติและความรูความสามารถในการ
จัดการศึกษาตามมาตรฐานใหมทั้งดานมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพและสามารถ       
จัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในสภาพของนักเรียนท่ีมีความแตกตางกัน รวมท้ังการพัฒนาครูประจําการ
ใหไดวุฒิตามเกณฑของการไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เชน การพัฒนาครูวุฒิต่ํากวา
ปริญญาตรีใหไดปริญญาตรี การพัฒนาครูท่ีมีวุฒิปริญญาตรีสาขาอ่ืนใหไดวุฒิการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน เปนตน 

สําหรับแผนพัฒนาครูประจําการระยะยาวนั้น เปนการพัฒนาครูประจําการอยาง
ตอเนื่อง โดยมีโปรแกรมการพัฒนาครูประจําการเปนระยะๆ อยางตอเนื่องตามมาตรฐานวิชาชีพ
และมาตรฐานบริหารงานบุคคล เปนการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาการเรียนรูตามภารกิจของครูแตละคน 
เชน การวิจัยเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู การเรียนรูจากประสบการณจริงของครูแหงชาติ ครูตนแบบ 
และครูแกนนํา เปนตน 

4. การยกยองเชิดชูเกียรติครูพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 
55 วรรคสอง กําหนดใหมีกองทุนสงเสริมครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อจัดสรรเปน
เงินอุดหนุนงานริเร่ิมสรางสรรคผลงานดีเดน และเปนรางวัลเชิดชูเกียรติครู คณาจารยและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อเตรียมการในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติดังกลาว 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติจึงดําเนินการพัฒนานโยบายการยกยองครูผูมีผลงาน
ดีเดน โดยศึกษาวิจัยเอกสารการยกยองครูผูมีผลงานดีเดนท้ังในประเทศไทยและตางประเทศ 
รวมทั้งการยกยองในวงการวิชาชีพอ่ืนๆ และจัดทําเปนขอเสนอเชิงนโยบายการยกยองครูผูมีผลงาน
ดีเดนข้ึน โดยเนนการยกยองครูในรูปแบบ “เกียรติคุณและงาน” 

นอกจากนี้ ยังมีหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน หนวยงานท่ีเปนองคกร สมาคม 
มูลนิธิและหนวยงานประเภทอ่ืนท่ีใหรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติครูเปนจํานวนมาก เชน ครูภาษาไทย
ดีเดน ของคุรุสภา ครูวิทยาศาสตรดีเดนของสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ บุคคลผูมีผลงานเดน (รวมครูดวย) ของมูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ เปนตน 
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ภารกิจในการยกยองเชิดชูเกียรติคุณครูนั้น เม่ือมีหนวยงานกลางท่ีทําหนาท่ีดูแลการ
พัฒนาครูในภาพรวมเกิดข้ึนแลว หนวยงานดังกลาวจะเปนหนวยงานที่ดูแลกองทุนสงเสริมครูฯ 
และเปนหนวยงานท่ีจะดําเนินงานโครงการยกยองครูผูมีผลงานดีเดนตอไป 

จะเห็นไดวา การยกยองเชิดชูเกียรติครูผูมีผลงานดีเดน เปนการสนับสนุนครูใหมี
ขวัญ กําลังใจในการปฏิบัติงานพัฒนาตนเองและเพื่อนครู เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพอันจะนําไปสูการมีคุณภาพของผูเรียน การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูและคุณภาพ
ของการศึกษาไทย 

ดังนั้น การพัฒนาครูเพ่ือใหครูไดรับรูและมีความเขาใจของตอการเปล่ียนแปลงทาง
การศึกษา มีการทําความเขาใจในการสนับสนุนชวยเหลือและเสนอแนวทางเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลในช้ันเรียนใหชัดเจนในการปฏิบัติแกครูเปนเร่ืองจําเปน และตองดําเนินการอยาง
ตอเนื่องท้ังนี้เพื่อใหการใชหลักสูตรข้ันพื้นฐานเปนไปอยางท่ีตั้งเปาหมายไว 

3. แนวคิดเก่ียวกับการวัดและประเมินผล (Measurement and Evaluation) 
ความหมายการวัดและประเมินผล (Measurement and Evaluation) 
ความหมายของการวัดผล (Measurement) การวัดผลเปนขบวนการของการกําหนด

รายละเอียดของขอมูล (Data) ใหเปนตัวเลข (Number)ใหสอดคลองกับส่ิงท่ีจะวัด ภายใตกฎเกณฑท่ี
ชัดเจน แนนอนและมีเหตุผลท่ียอมรับได (Guilford, 1965; Tyler, 1969; Lindeman and Merenda, 
1979: 3; Cohen, Swerdlik and Smith, 1992: 78) การวัดผล ตองอาศัยองคประกอบท่ีสําคัญ 3 สวน 
คือ 1) จุดมุงหมายของการวัด 2) เคร่ืองมือท่ีใชวัด 3) การแปลผลและนําไปใช (ศิริชัย กาญจนวาสี, 
2542: 8) และเกี่ยวของกับข้ันตอนดังนี้ คือข้ันท่ี 1 ข้ันในการใหความหมายของส่ิงท่ีจะวัดใหชัดเจน
ข้ันท่ี 2 ข้ันปฏิบัติการวัด และข้ันท่ี 3 ข้ันของการสรางกฎเกณฑในการกําหนดตัวเลขแทนปริมาณ
ของส่ิงท่ีจะวัด (Thorndike and Hagen, 1977: 9) 

การวัดผลเปนการวัดคุณสมบัติของส่ิงใดส่ิงหนึ่งซ่ึงอาจเปนการวัดในดานปริมาณ
หรือคุณภาพก็ได การวัดดานปริมาณไดแก การวัดความยาว ความกวาง ความสูง น้ําหนัก ปริมาตร 
ความถ่ี ความเร็ว เปนตน สวนในดานคุณภาพก็ไดแก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระดับเชาวปญญา 
พฤติกรรม เจตคติ เปนตน (ธํารง บัวศรี, 2542: 256-257) การวัดส่ิงใดก็ตามเรามิไดมุงวัดท่ีตัววัตถุ 
บุคคลหรือเหตุการณโดยตรง แตเปนการวัดคุณลักษณะบางประการของส่ิงเหลานั้น เชน เรามิไดวัด
ตัวเหตุการณท่ีเกิด แตเราวัดสาเหตุการเกิดหรือผลของเหตุการณนั้นๆ ดังนั้นในการวัดจําเปนตอง
กําหนดเง่ือนไขหรือกฎเกณฑในการวัดเสียกอน ซ่ึงอาจแตกตางกันออกไปในการวัดแตละคร้ัง โดย
ตองกําหนดใหชัดเจนกอนวาจะวัดคุณลักษณะของส่ิงใด คุณลักษณะน้ันๆ คืออะไร จะวัดไดโดยวธีิ
ใด จะดําเนินการวัดแบบไหน และจะกําหนดตัวเลขหรือสัญลักษณอยางไร เพื่อใชแทนปริมาณของ
คุณลักษณะนั้นๆ ในการวัดส่ิงใดก็ตามเคร่ืองมือในการวัดถือวาเปนส่ิงสําคัญ ไมมีการวัดใดท่ี
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กระทําไดโดยปราศจากเคร่ืองมือการวัดมักจะเกี่ยวของกับคําอ่ืนๆ อีกหลายคํา เชน การทดสอบ การ
ประเมิน เคร่ืองมือวัด เปนตน(ไพศาล หวังพานิช, 2526) 

การวัดผลทางการศึกษาเปนการกระทําในการกําหนดปริมาณใหเขากับคุณลักษณะ
ของบุคคลท่ีตองการวัด ดังนั้นการวัดผลจึงเปนพื้นฐานของการกําหนดคาของบุคคล (Popham, 
1993: 9) 

ความหมายของการประเมินผล (Evaluation) การประเมินผล (Evaluation) แปล
ความหมายตามรากศัพทของพจนานุกรมวา การกําหนดคุณคา (อํานวย เลิศชยันตี, 2542) ซ่ึง
นักวิชาการ นักการศึกษา ไดอธิบายวาการประเมิน เปนกระบวนการในการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ 
ท่ีจําเปนเพื่อประโยชนในการประเมินคาและตัดสินใจ (ธํารง บัวศรี, 2542) เปนการกําหนดคุณคา 
(Worth or Value) ของส่ิงใดส่ิงหนึ่ง โดยอาศัยขอมูล (Data) และเกณฑการพิจารณาตัดสิน (Criteria) 
(ไพศาล หวังพานิช, 2544: 13) ท่ีใชดุลยพินิจ (Judgement) และหรือคานิยมและขอจํากัดตางๆ ใน
การพิจารณาตัดสินคุณคาของส่ิงใดส่ิงหนึ่ง โดยการเปรียบเทียบผลท่ีวัดไดกับเกณฑท่ีกําหนดไว 
(สมหวัง พิธิยานุวัฒน, 2541) การประเมินผล จึงเปนการตัดสินเกี่ยวกับคุณภาพหรือคุณคาของวัตถุ
ส่ิงของ การศึกษาพฤติกรรมการทํางานของคนงานหรือความรูความสามารถของนักเรียนฉะนั้น 
การประเมินผลจึงเปนกระบวนการของการตัดสินคุณคา (Ebel and Frisbie, 1986) ซ่ึงกระบวนการ
ดังกลาวเปนการดําเนินการอยางมีระบบในอันท่ีจะกําหนดขนาดหรือจํานวนซ่ึงนักเรียนมีผล 
สัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงคของการเรียนการสอน (Gronlund, 1981) เปนการตรวจสอบดูวานักเรียน
ไดบรรลุถึงจุดประสงคท่ีวางไวหรือไม การประเมินผลเปนการตีคาของส่ิงท่ีวัด การสรางขอสอบ 
ตรวจใหคะแนน เปนการวัด แตการบอกวานักเรียนคนใดเกงหรือออนปานใด หรือไดเกรดอะไร 
เปนการประเมินผล (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ และ เอนกกุล กรีแสง (2535: 7) อางถึงใน บุญธรรม   
กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2535) ท้ังนี้ การประเมินผลมีองคประกอบท่ีสําคัญ 3 สวน คือ 1) ขอมูลจากการวัด 
2) การตีความหมาย 3) การกําหนดคุณคาตามเกณฑมาตรฐาน (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2542)  

ความสัมพันธระหวางการวัดและประเมินผล คือ ขอมูลจากการวัดท่ีเปนทางการ 
เชน การสอบขอเขียน การสอบปฏิบัติ การสัมภาษณ การสังเกต และจดบันทึกอยางเปนระบบเปน
ตน และหรือขอมูลท่ีไมไดจากการวัด เชน การสังเกตอยางไมเปนทางการ การสอบถามจากผูอ่ืน 
เปนตน ขอมูลจากแหลงดังกลาวถูกนําไปใชในการประเมินดวยการตัดสินคุณคาผลการเรียนรูของ
ผูเรียนโดยการเปรียบเทียบกับปกติวิสัยของกลุมหรือเกณฑมาตรฐานการวัดผลอยูในขบวนการของ
การประเมินผล หมายถึงวา การประเมินผลถาเขียนเปนสมการยอมไดเทากับ การวัดผลซ่ึงเปนการ
ใหรายละเอียดเปนปริมาณรวมกับคุณคาของการตัดสินใจ (Gronlund, 1981:38-39)  

 
 การประเมินผล    =    การวัดผล     +      การตัดสินใจ 
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การวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2557: 12) ไดอธิบายวา เปนกระบวนการเก็บรวบรวม ตรวจสอบ 
ตีความผลการเรียนรู และพัฒนาการดานตางๆของผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัดของ
หลักสูตร นําผลไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู และใชเปนขอมูลสําหรับการตัดสินผลการ
เรียน สถานศึกษาตองมีกระบวนการจัดการท่ีเปนระบบ เพื่อใหการดําเนินการวัดและประเมินผล
การเรียนรูเปนไปอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และใหผลการประเมินท่ีตรงตามความรู
ความสามารถท่ีแทจริงของผูเรียน ถูกตองตามหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู รวมทั้งสามารถ
รองรับการประเมินภายในและการประเมินภายนอกตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาได  

หลักการดําเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรูของสถานศึกษา (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2557: 12) ประกอบดวย 

1. การวัดและการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนเปนความผูรับผิดชอบของ 
สถานศึกษา โดยเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของมีสวนรวม 

2. จุดมุงหมายในการวัดและประเมินผลการเรียนรู เพ่ือพัฒนาผูเรียนและตัดสินผล
การเรียน 

3. การวัดและการประเมินผลการเรียนรูตองสอดคลองและครอบคลุมมาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวช้ีวัดตามกลุมสาระการเรียนรูท่ีกําหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 

4. การวัดและการประเมินผลการเรียนรูเปนสวนหน่ึงของกระบวนการจัดการเรียน
การสอน ตองดําเนินการดวยเทคนิค วิธีการท่ีหลากหลาย เพ่ือใหสามารถวัดและประเมินผลผูเรียน
ไดอยางรอบดาน 

5. การประเมินผูเรียนพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติ การสังเกต 
พฤติกรรมการเรียนรู การรวมกิจกรรม และการทดสอบ 

6. เปดโอกาสใหผูเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของตรวจสอบผลการประเมินผลการ
เรียนรู 

7. ใหมีการเทียบโอนผลการเรียนระหวางสถานศึกษา และระหวางรูปแบบ
การศึกษาตางๆ 

8. สถานศึกษาตองจัดทําและออกเอกสารหลักฐานการศกึษา เพ่ือเปนหลักฐานการ
ประเมินผลการเรียนรู รายงานผลการเรียน แสดงวุฒิการศึกษา และรับรองผลการเรียนของผูเรียน 

องคประกอบของการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ .ศ .  2551 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ .ศ .  2551 กําหนดจุดหมาย 
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และมาตรฐานการเรียนรู เปนเปาหมายและ
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กรอบทิศทางในการพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีขีดความสามารถใน
การแขงขันในเวทีระดับโลก กําหนดใหผูเรียนไดเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัดท่ีกําหนด
ในสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระ มีความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค และเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2557: 13-15) ประกอบดวย 

1. การวัดและประเมินผลการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู โดยผูสอน วัดและ
ประเมินผลการเรียนรูผูเรียนเปนรายวิชาตามตัวช้ีวัดตามท่ีกําหนดในหนวยการเรียนรู ผูสอนใช
วิธีการ และขอมูลท่ีหลากหลาย เพื่อใหไดผลการประเมินท่ีสะทอนความรู ความสามารถท่ีแทจริง
ของผูเรียน ผูสอนควรเนนการประเมินตามสภาพจริง ควบคูไปกับการใชการทดลองแบบตางๆอยาง
สมดุล ตองใหความสําคัญกับการประเมินระหวางเรียนมากกวาการประเมินปลายป/ปลายภาค 

2. การประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน เปนการประเมินผูเรียนในการอาน
หนังสือ เอกสาร และส่ือตางๆ เพื่อแสวงหาความรู เพิ่มพูนประสบการณ และประยุกตใช แลวนํา
เนื้อหาสาระท่ีไดจากการอานมาคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดสรางสรรค นําไปสูการแสดงความ
คิดเห็น การแกปญหาในเร่ืองตางๆ และถายทอดความคิดนั้นดวยการเขียนท่ีมีสํานวน ภาษาถูกตอง 
มีเหตุผล ตามลําดับข้ันตอนในการนําเสนอ 

3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค เปนการประเมินคุณลักษณะท่ีตองการ
ใหเกิดเกิดข้ึนกับผูเรียน ท่ีสังคมตองการในดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม จิตสํานึก และสามารถ
อยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข 

4. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เปนการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมและ
ผลงานของผูเรียน และเวลาในการเขารวมกิจกรรมตามเกณฑท่ีกําหนดไวในแตละกิจกรรม และใช
เปนขอมูลประเมินการเล่ือนช้ัน และการจบการศึกษาระดับตางๆ 

ระดับในการวัดและประเมินผลการเรียนรู แบงออกเปน 4 ระดับ (กระทรวง 
ศึกษาธิการ, 2553) ประกอบดวย 

1. การประเมินระดับชั้นเรียน เปนการวัดและประเมินผลที่อยูในกระบวนการ
จัดการเรียนรู ผูสอนดําเนินการเปนปกติและสมํ่าเสมอ การจัดการเรียนการสอนใชเทคนิคการประเมิน
อยางหลากหลาย เชน การซักถาม การสังเกต การตรวจการบาน การประเมินโครงงาน การประเมิน
ช้ินงาน/ภาระงาน แฟมสะสมงาน การใชแบบทดสอบ เปนตน โดยผูสอนเปนผูประเมินเอง หรือ
เปดโอกาสใหผูเรียนประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน ผูปกครองรวมประเมิน 

2. การประเมินระดับสถานศึกษา เปนการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนของ
ผูเรียนเปนรายป/รายภาค ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค 
และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน นอกจากน้ียังเปนการประเมินการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วาสงผล
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ตอการเรียนรูของผูเรียนตามเปาหมายหรือไม ผูเรียนมีจุดท่ีควรพัฒนาในดานใด รวมท้ังสามารถนําผล
การเรียนของผูเรียนเปรียบเทียบกับเกณฑระดับชาติ และระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ผลการประเมิน
ระดับสถานศึกษา จะเปนขอมูลและสารสนเทศเพ่ือการปรับปรุงนโยบายหลักสูตรโครงการ หรือ
วิธีการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการรายงานผลตอผูมีสวนเกี่ยวของ 

3. การประเมินระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา เปนการประเมินคุณภาพผูเรียน เพื่อใชเปน
ขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบโดย
ประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนดวยขอสอบมาตรฐานที่จัดทําและดําเนินการโดยเขตพื้นท่ี
การศึกษาหรือดวยความรวมมือกับหนวยงานตนสังกัด หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

4. การประเมินระดับชาติ  สถานศึกษาตองจัดให ผู เ รียนทุกคนท่ีเรียนในช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 3 ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 เขารับการ
ประเมิน ผลจากการประเมินใชเปนขอมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับตางๆ เพื่อ
นําไปใชในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเปนขอมูลสนับสนุนการ
ตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ  

สถานศึกษาในฐานะผูรับผิดชอบจัดการศึกษา จะตองจัดทําระเบียบวาดวยการวัด
และประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาใหสอดคลองและเปนไปตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติท่ี
เปนขอกําหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อใหบุคลากรท่ีเกี่ยวของทุกฝายถือ
ปฏิบัติรวมกัน 

การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) 
ความหมายของการประเมิน (Assessment) การประเมิน (Assessment) มีความหมาย

ตางจากการประเมินผล (Evaluation) ตามท่ีไดศึกษามาแลว ซ่ึงสามารถสรุปไดวา การประเมินผล 
(Evaluation) เปนการประเมินท่ีมุงนําผลการวัดเชิงปริมาณมาใชเปนขอมูลในการพิจารณาตัดสิน
คุณภาพ สวนการประเมิน (Assessment) มีนักวิชาการบางทานไดแปลความหมายของ Assessment
วา “การตีคา” ซ่ึงเนน คุณลักษณะการบรรยายมากกวาการกําหนดตัวเลข (อุทุมพร จามรมาน, 2540) 
อันเปนการบรรยายอยางลุมลึก โดยเนนวา ผูประเมินจะตองบรรยายความสัมพันธและความ
สอดคลองของส่ิงท่ีคาดหวัง ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงและมาตรฐานใหครอบคลุมส่ิงท่ีมุงประเมินท้ังในแง
เง่ือนไขกอนเร่ิมโครงการปฏิสัมพันธระหวางโครงการกับผูรวมโครงการ ตลอดจนผลลัพธของ
โครงการเพื่อสะทอนทัศนะและการตัดสินของผูเกี่ยวของกับการประเมินหรือผูมีสวนไดสวนเสียจาก
การประเมินอยางกวางขวาง (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2542) เปนกระบวนการรวบรวมและเรียบเรียง
ขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบสําหรับใชในการตัดสินใจเกี่ยวกับผูเรียน ใหขอมูลยอนกลับไปยัง
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ผูเรียนเกี่ยวกับความกาวหนา จุดเดน จุดดอย ใชตัดสินประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
และความเพียงพอของหลักสูตรและใชชี้แนะนโยบาย (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ, 2547) 

สรุปไดวา การประเมินคาถานํามาใชในช้ันเรียนหมายถึง กระบวนการรวบรวม 
เรียบเรียงขอมูลสารสนเทศตามสภาพการณที่เปนอยูเพื่อใหไดขอมูลสารสนเทศท่ีสนองความ
ตองการของผูใชสารสนเทศเปนสําคัญ การตัดสินจะใชสารสนเทศท่ีรวบรวมไดตัดสินโดยผูมีสวน
ไดสวนเสียกับการประเมินคุณคา หรืออาจกลาวไดวา Assessment คือการประเมินเพื่อการพัฒนา
โดยไมมีท่ีส้ินสุดนั่นเอง 

ความหมายของการประเมินตามสภาพจริง (Authentic  Assessment) ไมเยอร 
(Meyer, 1992) ใหความหมายของ การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ไววาคือการ
ประเมินการปฏิบัติท่ีใชภาระงานท่ีนาสนใจและทาทายความสามารถของผูเรียนคลายงานระดับมือ
อาชีพของผูใหญโดยผูเรียนจะมีเวลาอยางเพียงพอในการวางแผนดําเนินการตามแผนประเมิน
ตนเองปรับปรุงแกไขและปรึกษาหารือผูรูหรือแหลงวิทยาการตางๆและใชเกณฑการประเมินคลาย
กับท่ีใชในวงการอาชีพของผูใหญ สวนกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2545: 20) ไดอธิบายวา 
การประเมินสภาพจริงเปนการประเมินจากการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมอยางใดอยางหน่ึงโดยงาน
หรือกิจกรรมที่มอบหมายใหผูปฏิบัติจะเปนงานหรือสถานการณท่ีเปนจริง (Real  Life) หรือ
ใกลเคียงกับชีวิตจริง จึงเปนงานท่ีมีสถานการณซับซอน (Complexity) และเปนองครวม (Holistic) 
มากกวางานปฏิบัติในกิจกรรมการเรียนท่ัวไปสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ (2540: 175) ท่ีใหความเห็นวา การประเมินสภาพจริง 
เปนการประเมินการกระทํา การแสดงออกหลายๆ ดาน ของนักเรียนตามสภาพความเปนจริงท้ังใน
และนอกหองเรียน มีลักษณะเปนการประเมินแบบไมเปนทางการ  การทํางานของผู เ รียน 
ความสามารถในการแกไขปญหาและการแสดงออก โดยเนนผูเรียนเปนผูคนพบและเปนผูผลิต
ความรู  ไดมีโอกาสฝกปฏิบัติจริงหรือคลายจริง ไดแสดงออกอยางเต็มความสามารถ สําหรับ สุวิมล  
วองวานิช (2546: 13) สรุปวาการประเมินตามสภาพจริง เปนกระบวนการตัดสินความรูความ 
สามารถและทักษะตางๆ ของผูเรียนในสภาพท่ีสอดคลองกับชีวิตจริง โดยใชเร่ืองราว เหตุการณ 
สภาพจริงหรือคลายจริงท่ีประสบในชีวิตประจําวัน เปนส่ิงเราใหผูเรียนตอบสนองโดยการ
แสดงออก ลงมือกระทํา หรือผลิต จากกระบวนการทํางานตามท่ีคาดหวังและผลผลิตท่ีมีคุณภาพ จะ
เปนการสะทอนภาพเพื่อลงขอสรุปถึงความรู ความสามารถ และทักษะตางๆ ของผูเรียนวามีมาก
นอยเพียงใด นาพอใจหรือไม อยูในระดับความสําเร็จใด 

จากการศึกษามาขางตน ผูวิจัยไดวิเคราะห สังเคราะห ความหมายของ การประเมิน
ตามสภาพจริง (Authentic Assessment) แลวสรุปไดวา หมายถึงกระบวนการสังเกต การบันทึกและ
รวบรวมขอมูลจากงานและวิธีการที่นักเรียนทํา เพื่อประเมินความรู ความสามารถ และทักษะใน
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ดานตางๆของผูเรียน ตามสภาพความเปนจริงท้ังในและนอกหองเรียน เปนการประเมินจากการวัด
โดยใหผูเรียนลงมือปฏิบัติจริงในสถานการณจริง มีลักษณะการประเมินแบบไมเปนทางการ 

แนวคิด หลักการ เก่ียวกับการประเมินตามสภาพจริง ผูเช่ียวชาญในดานการวัดและ
ประเมินผล ไดใหแนวคิดและหลักการประเมินตามสภาพจริงท่ีสําคัญไว มีดังนี้ 

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2542: 183) ใหคําอธิบายวา 
1. การประเมินตามสภาพจริง ไมเนนการประเมินทักษะพื้นฐาน (Skill Assessment) 

แตเนนการประเมินทักษะการคิดท่ีซับซอน (Complex Thinking Skill) ในการทํางาน ความรวมมือ 
ในการแกปญหา และการประเมินตนเองท้ังภายในและภายนอกหองเรียน 

2. การประเมินตามสภาพจริง เปนการวัดและประเมินความกาวหนาของนักเรียน 
3. การประเมินตามสภาพจริง เปนการสะทอนใหเห็นการสังเกตสภาพงานปจจุบัน 

(Current Work) ของนักเรียน และส่ิงท่ีนักเรียนไดปฏิบัติจริง 
4. การประเมินตามสภาพจริง เปนการผูกติดนักเรียนกับงานท่ีเปนจริง โดยพิจารณา

จากงานหลาย ๆ ช้ิน 
5. ผูประเมินควรมีหลายๆ คน โดยมีการประชุมระหวางกลุมผูประเมินเพื่อ

แลกเปล่ียนขอมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียน 
6. การประเมินตองดําเนินการไปพรอมกับการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง 
7. นําการประเมินตนเองมาใชเปนสวนหนึ่งของการประเมินตามสภาพท่ีแทจริง 
8. การประเมินตามสภาพจริง ควรมีการประเมินท้ัง 2 ลักษณะ คือ การประเมินท่ี

เนนการปฏิบัติจริง และการประเมินจากแฟมสะสมงาน 
สวน อนุวัติ คูณแกว (2548: 113) ไดกลาวถึงหลักการของการประเมินผลจากสภาพ

จริงไวดังนี้ 
1. เปนการประเมินความกาวหนา และการแสดงออกของนักเรียนแตละคนบน

รากฐานของทฤษฎีทางพฤติกรรมการเรียนรู โดยใชเคร่ืองมือการประเมินท่ีหลากหลาย 
2. การประเมินตามสภาพจริง จะตองมีรากฐานจากพัฒนาการและการเรียนรูทาง

สติปญญาท่ีหลากหลาย 
3. หลักสูตรสถานศึกษา ตองใหความสําคัญตอการประเมินตามสภาพจริง คือ 

หลักสูตรตองพัฒนามาจากบริบทท่ีมีรากฐานทางวัฒนธรรมที่นักเรียนอาศัยอยู และท่ีตองเรียนรูให
ทันกับกระแสการเปล่ียนแปลงของโลก 

4. การเรียน การสอน การประเมิน จะตองหลอมรวมกันและการประเมินตอง
ประเมินตอเนื่องตลอดเวลาที่ทําการเรียนการสอน โดยผูเรียนมีสวนรวม 
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5. การเรียน การสอน การประเมิน เนนการปฏิบัติจริงในสภาพที่สอดคลอง หรือ 
ใกลเคียงกับธรรมชาติความเปนจริงของการดําเนินชีวิต/การเรียนการสอน และควรเปดโอกาสให
ผูเรียนไดคิดงานดวยตนเอง  

6. การเรียนการสอนจะตองเปนไปเพื่อพัฒนาศักยภาพใหเต็มท่ีสูงสุด ตามสภาพท่ี
เปนจริงของแตละบุคคล 

ลักษณะสําคัญของการประเมินตามสภาพจริง เบิรก และคณะ (Burke, Forgarty and 
Belgrad, 1994: 7) ไดอธิบายถึงลักษณะสําคัญของการประเมินตามสภาพจริงไว ดังนี้ 

1. งานท่ีปฏิบัติเปนงานท่ีมีความหมาย (Meaningful Task) เปนงานท่ีสอดคลองกับ
ชีวิตจริงประจําวัน 

2. เปนการประเมินรอบดานดวยวิธีการที่หลากหลาย (Multiple Assessment) 
3. ผลผลิตมีคุณภาพ (Quality Products) 
4. ใชความคิดระดับสูง (Higher-order Thinking) 
5. มีปฏิสัมพันธทางบวก (Positive Interaction) 
6. งานและมาตรฐานตองชัดเจน (Clear Tasks and Standard) 
7. มีการสะทอนตนเอง (Self Reflections) 
8. มีความสัมพันธกับชีวิตจริง (Transfer into Life) 
9. เปนการประเมินอยางตอเนื่อง (Ongoing or Formative) 
10. เปนการบูรณาการความรู (Integration of Knowledge) 
เกณฑการประเมินตามสภาพจริง วิกกินส (Wiggins, 1992) ท่ีไดเสนอเกณฑสําคัญ 3 

ประการของการประเมินสภาพจริงไดแก 
1. ภาระงานตองเปนงานท่ีผูเรียนประยุกตใชความรูทักษะทางวิชาการในการผลิต

ผลงานหรือแสดงกระบวนการปฏิบัติอยางครบถวน 
2. บริบทการปฏิบัติงานของผูเรียนจะตองใชกติกาอุปกรณเคร่ืองมือกําหนดเวลา

และบรรยากาศท่ีใกลเคียงหรือเหมือนกับการทํางานของมืออาชีพในสังคมผูใหญ (Professionals) 
อยางเชนวิศวกรสถาปนิกทนายความหรือแพทยเปนตน 

3. เกณฑการประเมินผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติของผูเรียนจะไดรับการ
ประเมินโดยใชเกณฑหรือมาตรฐานท่ีใชในวงการอาชีพในสังคมผูใหญโดยจะใหน้ําหนักตอส่ิงท่ี
เปนแกนหรือสาระท่ีแทจริงมากกวารายละเอียดปลีกยอย 

การประเมินเพื่อการเรียนรู (Assessment for Learning: AfL) เปนกระบวนการใน
การคนหาและตีความหมายหลักฐานตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการเรียนรูโดยนักเรียนและครูเพื่อนําไปใชใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับการเรียนรูของนักเรียน เปาหมายการเรียนรูท่ีผูเรียนจะตองบรรลุ และทํา
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อยางไรจึงจะทําใหบรรลุเปาหมายตามตองการน้ัน (Assessment Reform Group, 1999) ซ่ึงการ
ประเมินเพื่อการเรียนรูนั้น เปนการนําการประเมินมาเปนเคร่ืองมือชวยเหลือพัฒนาความกาวหนา
ในการเรียนรูของนักเรียนระหวางการทํากิจกรรม ซ่ึงถือเปนการวัดและประเมินผลที่มีความสําคัญ
อยางยิ่งไดรับการยอมรับและนําไปใชอยางกวางขวางท่ัวโลกวาสามารถทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนเพิ่มข้ึนอยางแทจริงอยางท่ีไมเคยมีมากอน มีผลงานวิจัยจํานวนนับรอยช้ินจาก
สถาบันทางการศึกษาท่ีมีชื่อเสียงใหผลตรงกันในชวง 10 ปท่ีผานมา (ไตรรงค เจนการ, 2549: 1) การ
ประเมินเพื่อการเรียนรูจึงเปนองคประกอบหลักของการเรียนการสอน การประเมินนี้จะเปนตัวชวย
ครูในการปรับเปล่ียนการจัดการเรียนการสอนใหเกิดผลการพัฒนาในตัวผูเรียนแตละคนอยางไดผล
โดยครูจะเปนผูมีสวนเกี่ยวของกับผูเรียนรายบุคคลเพ่ือกระตุนและชวยเหลือผูเรียนใหบรรลุผลการ
เรียนรูตามเปาหมายในแตละข้ัน จึงสรุปไดวา การประเมินเพื่อการเรียนรูจะเปนหัวใจสําคัญวา
ผูเรียนจะตองทําอยางไร  หรือเรียนรูอยางไรหลังจากท่ีรูผลการประเมินของตนเองแลว(โชติมา   
หนูพริก, 2553: 93) 

ขั้นตอนการประเมินเพื่อการเรียนรู ทอมลินสัน (Tomlinson,  2014:  10-14) ไดให
ความเห็นวาการประเมินระหวางการสอน เปนสะพานทางเช่ือมระหวางแผนการสอนวันนี้และวนั
พรุงนี้ ครูมักใหความสําคัญกับการเก็บผลคะแนนนักเรียนมากกวาการเรียนเพ่ือการเรียนรู และจะ
พยายามท่ีจะใหนักเรียนตอบคําตอบไดถูกตองมากกวาการตอบตามความคิดเห็น  และการประเมิน
ระหวางการสอน สามารถพัฒนาท้ังการสอนและการเรียน ถาดําเนินการอยางถูกตองตามข้ันตอนท้ัง 
10 ประการ ไดแก 

1. ทําความเขาใจกับนักเรียนใหเขาใจบทบาท วาการประเมินจะชวยใหนักเรียนได
เรียนรู เปาหมายไมไดอยูท่ีความสําเร็จของคะแนน แตอยูท่ีความกาวหนาของความรู  

2. ตองมีความชัดเจนเกี่ยวกับผลลัพธของการเรียนรู KUDs อะไรคือส่ิงสําคัญท่ีสุด 
ระหวางการรับรู การเขาใจ การทําได อาจมีการมอบหมายงานกอนการประเมิน และทําการประเมิน
ท่ีตอเนื่อง 

3. สรางหองเรียนใหสอดคลองกับความแตกตางของผูเรียน ควรยืดหยุนในการ
ประเมินระหวางการสอน การประเมินสามารถทําไดหลากหลายรูปแบบ 

4. ใหผลสะทอนกลับเปนสวนหนึ่งในการสอน จะทําใหนักเรียนเขาใจเปาหมายใน
การเรียนของตนเอง ผลสะทอนกลับจะมีประโยชน ชวยใหนักเรียนรูตัวเองวาตัวเองควรพัฒนา
อะไรและนักเรียนตองเช่ือวาครูใชผลการประเมินเพื่อชวยใหนักเรียนบรรลุเปาหมายในการเรียน 

5. ใหผลสะทอนกลับอยางมีกัลยาณมิตร ผลสะทอนกลับควรชัดเจน ตรงประเด็น 
ทาทาย เหมาะสมกับนักเรียน นักเรียนไดแนวคิดในการพัฒนาตนเอง การใหผลสะทอนกลับท่ี
แตกตางกันของนักเรียนแตละคน แตตองมีความทาทายเพ่ือใหนักเรียนบรรลุเปาหมายได  
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6. มีการประเมินอยางสมํ่าเสมอ ครูสังเกตวานักเรียนทําอะไร และตองการสิ่งใดมา
เสริมสรางความกาวหนา ครูเดินดูรอบๆ ขณะนักเรียนปฏิบัติภาระงาน คอยตอบคําถามเพ่ือยืนยัน
ความคิดของนักเรียน การประเมินตองตอเนื่องท้ังแบบเปนทางการและไมเปนทางการ ประเมินท้ัง
รายบุคคลและแบบกลุม 

7. สงเสริมความสามารถดวยการประเมินระหวางการสอน นักเรียนเปนผูประเมิน
ตนเองประเมินเพื่อน มีสวนรวมในการสรางเกณฑ และมีสวนรวมในการตรวจสอบผลสะทอนกลับ
จากเพื่อน จากครู ถามคําถามยอนกลับเพ่ือความเขาใจท่ีชัดเจน เพื่อความกาวหนาของการเรียนรู 

8. มองหาแบบแผนการประเมินระหวางการสอน ไมอาจระบุจํานวนนักเรียนท่ีผาน
เกณฑหรือไมผานเกณฑ ครูผูสอนตองหารูปแบบในการวางแผนการสอนคร้ังตอไปจากช้ินงาน
หรือส่ิงท่ีนักเรียนทํา 

9. วางแผนการสอนที่ครอบคลุมเนื้อหาท่ีจําเปน และความตองการของนักเรียน การ
ประเมินระหวางการสอน จะหมายถึงการออกแบบการสอนท่ีเหมาะสมกับความตองการของ
นักเรียน และไมไดจบเมื่อประเมินเสร็จส้ินลง บางกรณีการประเมินระหวางการสอนระบุวา
นักเรียนทุกคนในช้ันตองฝกฝนทักษะบางประเภทมากข้ึน 

10. ทํากระบวนการขางตนซํ้า การประเมินระหวางการสอนควรทําอยางสม่ําเสมอ 
มากกวาทําบางชวงเวลา ช้ันเรียนหลายช้ันมักสอนโดยปราศจากการคํานึงถึงพัฒนาการของนักเรียน
แตละคน เปนการส้ินเปลืองเวลา ทรัพยากร ศักยภาพในการจัดการเรียนรู การประเมินเพื่อการ
เรียนรูจึงเปนการใหขอมูลสําหรับแผนการสอนในประสบการณตอไปไมมีท่ีส้ินสุด หองเรียนเปน
ระบบที่พึ่งพาซึ่งกันและกัน ไดแก คุณภาพหลักสูตร การใชการประเมินระหวางการสอน การ
วางแผนการสอน และการประยุกตกิจกรรมในช้ันเรียนใหทํางานประสานกัน เพื่อสงเสริมการ
เรียนรูของนักเรียน ถาองคประกอบไมมีประสิทธิภาพ องคประกอบนั้นจะขัดขวางการเรียนรูของ
นักเรียน 

กลยุทธการประเมินเพื่อการเรียนรู สทิกกิน และคณะ (Stiggins R.J. et al., 2004:  
42-45) ไดกลาวถึงกลยุทธ 7 ประการ จาก 3 คําถามหลักสําหรับการประเมินเพื่อการเรียนรู ดังนี้ 

คําถามท่ี 1: ฉันกําลังจะไปท่ีไหน  
1. จัดทําเปาหมายของการเรียนรูใหชัดเจน นักเรียนเขาใจได  
2. ใหตัวอยางนักเรียนท่ีงานดีและไมดี  

คําถามท่ี 2: ฉันอยูท่ีไหน  
3. ใหขอมูลยอนกลับบอย ๆ 

คําถามท่ี 3: จะลดชองวางไดอยางไร  
4. สอนใหนกัเรียนรูจักประเมินตนเองและสรางเปาหมายการเรียน   
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5. การออกแบบการสอนใหเนนเนื้อหายอย ๆ ทีละเร่ือง 
6. สอนใหนกัเรียนแกไขปรับปรุงงานหรือการเรียนของตน 
7. กระตุนใหผูเรียนประเมินตนเองตรวจสอบความกาวหนาของตนเอง 

และแลกเปล่ียนเรียนรูกับผูอ่ืนและมิติในการพัฒนาครูดานการประเมินระหวางเรียนประกอบดวย 6 
มิติ คือ 1) การใชการประเมิน 2) ลําดับคุณภาพและการเช่ือมโยงวิธีการประเมิน 3) ความชัดเจนและ
เหมาะสมกับเปาหมายและความคาดหวังของการเรียนรู 4) โอกาสสําหรับการประเมินตนเอง          
5) แกไขการสอนจากการประเมินผลขอมูล 6) คุณภาพและเหมาะสมของการใหขอมูลยอนกลับกับ
นักเรียน 

ประเภทของการประเมินเพื่อการเรียนรู การประเมินเพื่อการเรียนรูแบงออกเปน 2 
ประเภท คือ การวัดและการประเมินเพื่อการพัฒนา (Formative Assessment) และการวัดและการ
ประเมินเพื่อสรุปผลการเรียนรู (Summative Assessment) (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน, 2557) ซ่ึงมีรายละเอียดตามท่ีแสดงในตารางท่ี 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



110 

ตารางท่ี 7 ประเภท เปาหมาย และลักษณะของการประเมิน 

ประเภทการประเมิน เปาหมายการประเมิน ลักษณะของการประเมิน 
การวัดและประเมิน 
เพื่อการพัฒนา  
(Formative 
Assessment) 
 

การประเมินเพ่ือเรียนรู 
(AssessmentforLearning) คือ 
กระบวนการประเมินเพ่ือพัฒนาผูเรียน
เรียนรูวิธีการเรียนรู ที่ดําเนินการโดยครู
และผูเรียนในการใชขอมูลสารสนเทศ
ทางการประเมินเพ่ือระบุและวินิจฉัย
จุดเดนและจุดที่ตองปรับปรุงของผูเรียน 
สูการปรับปรุงการเรียนรูหรือการทํางาน
ของผูเรียน จนผูเรียนสามารถปรับปรุง
วิธีการเรียนรู วางแผนการเรียนรูใน
ขั้นตอนตอไปใหสําเร็จได  

- เกิดขึ้นกอนเริ่มการจัดกิจกรรมการเรียนรู
เพ่ือใหครูสามารถตัดสินความพรอมของ
ผูเรียนที่จะเรียนรูองคความรูและทักษะ
กระบวนการใหม และใหขอมูลสารสนเทศ
ที่นาสนใจแกผูเรียนและการเรียนรูที่ผูเรียน
พึงพอใจ 
- เกิดขึ้นบอยและตอเน่ืองระหวางการเรียน
การสอน ขณะที่ผูเรียนยังคงกําลังไดเรียนรู
องคความรูและปฏิบัติงานตามทักษะ 

การประเมินขณะการเรียนรู (Assessment 
as Learning) คือ กระบวนการประเมินที่
นักเรียนไดวิเคราะหจุดออน-จุดแข็งดวย
ตนเอง เพ่ือปรับปรุงการเรียนรูและ
ผลงานของตนเองได ดวยการสงเสริมให
นักเรียนสะทอนความรูความสามารถของ
ตนเอง  ประเมินการเรียนรูดวยตนเอง รู
วิธีใชการประเมินเพ่ือการเรียนรูสิ่งใหม 
จนผูเรียนกลายเปนผูประเมินตนเองได
อยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหผูเรียน
ไดรับการพัฒนาใหสามารถควบคุมการรู
คิดของตนเองไดในที่สุด 

- เกิดขึ้นบอยและตอเน่ืองระหวางการเรียน
การสอน ดวยการสนับสนุนตัวแบบ และ
แนะนําจากครูอยางตอเน่ือง อาทิ 
- เพ่ือประเมินทักษะทั่วไปของนักเรียนดวย
ตนเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะการคิดขั้น
สูงที่กําหนดใหเปนเปาหมายการเรียนรู
หน่ึง  
- ผูสอนใหขอมูลปอนกลับที่สนับสนุนให
การเรียนรูของผูเรียนมีศักยภาพมากขึ้น 
- ผูเรียนประเมินตนเองโดยไตรตรอง
เปาหมายการเรียนรูที่ไดกําหนดรวมกัน
ระหวางผูเรียนกับครูอยางตอเน่ือง 
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ตารางท่ี 7 ประเภท เปาหมาย และลักษณะของการประเมิน (ตอ) 

ประเภทการ
ประเมิน 

เปาหมายการประเมิน ลักษณะของการประเมิน 

การวัดและประเมิน
เพื่อสรุปผลการเรียนรู
(Summative 
Assessment) 
 

การประเมินผลการเรียนรู (Assessment 
of Learning) คือ การใชหลักฐานการ
เรียนรูเพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดวยการเทียบกับ เกณฑ หรือ
มาตรฐานการเรียนรู 

- เกิดขึ้นตอนจบปลายภาค/ปลายป 
- เพ่ือประเมินวานักเรียนรอบรูตาม
เน้ือหาและทักษะในรายวิชาไดเพียงไร 
- เพ่ือตัดสินผลการเรียนโดยเทียบกับ
เกณฑหรือมาตรฐานการเรียนรู 

 
ท่ีมา: สํานักวชิาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, พฒันา
บุคลากรครูและศึกษานิเทศกดานเทคนิคการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู (เอกสารประกอบการ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ, 2558), 22. 
 

หลักการประเมินเพื่อการเรียนรู กลุมพัฒนาการประเมิน (Assessment  Reform 
Group, 2002) ไดนําเสนอหลักการประเมินเพื่อการเรียนรู 10 ประการ ไดแก 

1. การประเมินเพื่อการเรียนรู ควรเปนสวนหน่ึงของการวางแผนการสอนและการ
เรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. การประเมินเพื่อการเรียนรูควรเนนวิธีการที่นักเรียนไดเรียนรู 
3. การประเมินเพื่อการเรียนรูควรไดรับการยอมรับวาเปนศูนยกลางในการปฏิบัติ

ในช้ันเรียน 

4. การประเมินเพื่อการเรียนรูควรจะถือวาเปนทักษะท่ีสําคัญสําหรับวิชาชีพครู 
5. การประเมินเพื่อการเรียนรูควรจะมีความละเอียดออนและสรางสรรคเพราะการ

ประเมินใด ๆ ก็ตามยอมมีผลกระทบตออารมณความรูสึก 
6. การประเมินควรคํานึงถึงความสําคัญในการสรางแรงจูงใจตอผูเรียน 
7. การประเมินเพื่อการเรียนรูควรสงเสริมใหเกิดความมุงม่ันตอเปาหมายการเรียนรู

และแลกเปล่ียนความเขาใจในหลักเกณฑการประเมิน 
8. ผูเรียนควรไดรับการแนะนําเชิงสรางสรรคเกี่ยวกับวิธีท่ีจะปรับปรุง 
9. การประเมินเพื่อการเรียนรู พัฒนาความสามารถของผูเรียนในการประเมินตนเอง

เพื่อใหผูเรียนไดสะทอนและบริหารจัดการตนเองได 
10. การประเมินเพื่อการเรียนรู ควรคํานึงถึงขอบเขตความสําเร็จของผูเรียนทุกคน 
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การวัดผลประเมินผลวิทยาศาสตร การจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีจุดเนนสําคัญท่ีการจัดการเรียนรู 
เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ และเปนไปตามธรรมชาติ เกิดการเรียนรูดวยความเขาใจ
สามารถเช่ือมโยงความรูท่ีหลากหลายใหเกิดความรูแบบองครวม มีความสามารถในการคิด และ
การจัดการท่ีนําไปสูการสรางสรรค และพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความรับผิดชอบตอสังคม และเห็น
ความสําคัญของธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รวมท้ังจัดการเรียนรูใหมีความเปนสากลที่สอดคลองกับ
ชีวิตจริงของสังคมไทย ในการจัดการเรียนรูใหเปนไปตามแนวทางดังกลาวตองกําหนดให
กระบวนการวัดผลประเมินผลเปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียนรู ซ่ึงสถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดทําแนวทางในการวัดผล
ประเมินผลวิทยาศาสตรเพื่อใชในการประเมินผลการเรียนรูท่ีสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีเนนใหผูเรียนไดพัฒนากระบวนการคิด การปฏิบัติจาก
สถานการณจริง การแกปญหา การส่ือสาร และการนําความรูไปใช ซ่ึงผูวิจัยไดศึกษาและสรุปแนว
ทางการประเมินดังกลาวไว (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2555) ดังนี้ 

แนวคิดเก่ียวกับการวัดผลประเมินผลวิทยาศาสตร การวัดผลประเมินผลเปนภารกิจ
หนึ่งท่ีสําคัญของการจัดการเรียนรู ผลท่ีไดจากการประเมินจะชวยใหผูสอนไดทราบถึงความสําเร็จ
ของการจัดการเรียนรู การใชหลักสูตร กระบวนการเรียนรูและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน 
รวมท้ังใชผลท่ีไดจากการประเมินเปนแนวทางใหผูสอนนําไปใชในการปรับปรุง และพัฒนาการ
จัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับผูเรียนมากยิ่งข้ึน ในการวัดผลประเมินผลวิทยาศาสตรของสถานศึกษา 
และในช้ันเรียน จะตองกําหนดจุดหมายของการประเมินใหสอดคลองกับแนวทางการจัดการเรียนรู 
โดยตองประเมินใหครอบคลุมตามเปาหมายการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 7 ประการ 
(สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2555: 1-2) ดังนี้ 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการ ทฤษฎีท่ีเปนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 
2. เพื่อใหเขาใจขอบเขต ธรรมชาติ และขอจํากัดของวิทยาศาสตร 
3. เพื่อใหมีทักษะท่ีสําคัญในการศึกษาคนควา และคิดคนทางวิทยาสาสตรและ

เทคโนโลยี 
4. เพื่อพัฒนากระบวนคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแกปญหาและการ

จัดการ ทักษะในการส่ือสาร และความสามารถในการตัดสินใจ 
5. เพื่อใหตระหนักถึงความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี มวลมนุษย

และสภาพแวดลอมในเชิงท่ีมีอิทธิพลแลผลกระทบซ่ึงกันและกัน 
6. เพื่อนําความรูความเขาใจในเร่ืองวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใชใหเกิด

ประโยชนตอสังคมและการดํารงชีวิต 
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7. เพื่อใหเปนคนมีจิตวิทยาศาสตร มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมในการใช
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางสรางสรรค 

นอกจากนี้ การประเมินในช้ันเรียนจะตองกําหนดจุดมุงหมายใหครอบคลุมเพ่ือจะได
นําผลประเมินไปใชประโยชนใน 3 ดาน คือ 

1. เพื่อวินิจฉัยผู เ รียนดานความรูทางวิทยาศาสตร  กระบวนการเรียนรูและ
ความสามารถท่ีเปนทักษะสําคัญของชีวิต และนําผลท่ีไดจากการวินิจฉัยไปใชเปนแนวทางในการ
จัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับผูเรียนตอไป 

2. เพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนตามสาระการเรียนรูและ
ตัวช้ีวัด หรือตามผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง และนําผลที่จากการตรวจสอบนี้ไปใชพัฒนาใหผูเรียนมี
ผลการเรียนรูท่ีดียิ่งข้ึน 

3. เพื่อรวบรวมขอมูล และจัดทําขอมูลสารสนเทศในดานการจัดการเรียนรูของ
ผูสอน หรือสถานศึกษา และใชขอมูลตัดสินคุณภาพผูเรียน ตลอดจนนําเสนอผลการประเมินตอ
ผูเรียน ผูปกครอง หรือผูท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา เพื่อใหสถานศึกษาไดมีขอมูลสารสนเทศ
ดานการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรไปวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาตอไป 

จุดประสงคของการวัดผลประเมินผลวิทยาศาสตร การวัดผลประเมินผลทุกคร้ังตอง
กําหนดจุดประสงคในการประเมินไวอยางชัดเจน เพื่อใชในการกําหนดกรอบเนื้อหาและพฤติกรรม
ท่ีตองการวัด รวมท้ังกําหนดรูปแบบของเคร่ืองมือวัดผลประเมินผลใหเหมาะสม โดยหลักในการ
ประเมินท่ีสําคัญมี 2 ประการ (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2555: 3) ดังนี้ 

1. การประเมินเพื่อการปรับปรุงการเรียนรู เปนการประเมินผลระหวางการเรียนรูท่ี
ตองประเมินเปนระยะๆ ตามกรอบเนื้อหา พฤติกรรม หรือรายการท่ีตองการประเมิน และตอง
บันทึกผลหรือบันทึกคะแนนท่ีไดจากการประเมินไวอยางตอเนื่อง 

2. การประเมินเพื่อสรุปผลการเรียนรู เปนการประเมินผลเม่ือส้ินสุดการเรียนรูหรือ
การนําคะแนนท่ีไดมาใชสรุปผลการเรียนรูของผูเรียน โดยเนนการสรุปในภาพรวมเพื่อการตัดสิน
ผลการเรียนรู หรือการนําผลการประเมินนั้นมาจัดทํารายงานสรุปความสามารถในดานตางๆของ
ผูเรียนในทุกๆปลายภาคหรือเม่ือจบการศึกษา 

แนวทางในการวัดผลประเมินผลวิทยาศาสตร สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี (2555: 5) ไดนําเสนอแนวทางในการวัดผลประเมินผล 3 แนวทาง ดังนี้ 

1. การวัดผลประเมินผลโดยผูสอน เปนวิธีการที่ผูสอนตองรับผิดชอบงานวัดผล
ประเมินผลดวยตนเองท้ังหมด ตั้งแตการกําหนดจุดประสงคในการประเมิน การสรางหรือเลือกใช
เคร่ืองมือ กําหนดเกณฑการประเมิน การใหคะแนน รวมทั้งการตัดสินผล และการสรุปผลการ
เรียนรูของผูเรียน 
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2. การวัดผลประเมินผลโดยผูสอนและผูเรียน เปนวิธีการท่ีผูสอนและผูเรียน
รวมกันกําหนดจุดประสงคในการประเมิน สรางหรือเลือกใชเคร่ืองมือ กําหนดเกณฑการประเมิน 
การใหคะแนนและการตัดสินผลการประเมิน ในกรณีท่ีผูเรียนประเมินตนเอง ผูสอนจะตองทํา
หนาท่ีในการใหคําปรึกษาและอํานวยความสะดวก ในการประเมินตนเองของผูเรียน ในการตัดสิน
ผลการประเมินจะตองใชขอมูลท่ีไดจากการประเมินท่ีสอดคลองกันระหวางผูสอนและผูเรียนมา
ประกอบกันดวย 

3. การวัดผลประเมินผลโดยผูเรียน เปนวิธีการท่ีผู เรียนรับผิดชอบการวัดผล
ประเมินผลดวยตนเอง โดยผูเรียนมีอิสระในการเลือกกิจกรรม และผลงานท่ีจะนํามาประเมิน ใน
ระหวางท่ีผูเรียนทํากิจกรรมก็จะมีการประเมินตนเองควบคูกันไป ผลงานที่ไดจากการทํากิจกรรม
ซ่ึงผานการปรับปรุงจนเปนช้ินงานท่ีดีท่ีสุดแลวจะถูกนํามาจัดเก็บอยางเปนระเบียบในแฟมสะสม
งาน 

การสรางเคร่ืองมือวัดผลประเมินผลวิทยาศาสตร เคร่ืองมือวัดผลประเมินผล
วิทยาศาสตรท่ีใชอยูท่ัวไปในสถานศึกษาไดมาจาก 3 แนวทาง คือ 1) การใชเคร่ืองมือมาตรฐานท่ีมี
ผูพัฒนาไวแลว 2) การดัดแปลงจากเคร่ืองมือท่ีผูอ่ืนทําไวแลว และ 3) การจัดทําเคร่ืองมือข้ึนเอง ใน
กรณีท่ีผูสอนดัดแปลงเคร่ืองมือท่ีผู อ่ืนทําไวแลว หรือจัดทําเคร่ืองมือข้ึนใหมดวยตนเองน้ัน 
จําเปนตองมีการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือเหลานั้นดวย การสรางเคร่ืองมือวัดผลประเมินผล 
ตองกระทําอยางเปนระบบใน 2 ข้ันตอน (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 
2555: 6-12) คือ 

1. ข้ันตอนการวางแผน การวางแผนท่ีดีจะชวยทําใหไดเคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพ 
สามารถวัดผลประเมินผลไดตรงกับตัวช้ีวัดตามหลักสูตรหรือจุดประสงคในการประเมิน กิจกรรมท่ี
ตองทําในข้ันตอนนี้ประกอบดวย 1) การวิเคราะหสาระการเรียนรูและตัวช้ีวัดตามหลักสูตร 2) การ
กําหนดพฤติกรรมที่ตองการวัด 3) การกําหนดรูปแบบของเคร่ืองมือวัดผลประเมินผล 

2. ข้ันตอนการสรางเคร่ืองมือ ประกอบดวย 1) การจัดทําเครื่องมือฉบับราง 2) การ
ทดลองใชเคร่ืองมือ และ 3) การจัดทําเคร่ืองมือฉบับสมบูรณ 

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวัดผลประเมินผลวิทยาศาสตร เคร่ืองมือวัดผล
ประเมินผลวิทยาศาสตรท่ีสรางข้ึนจะตองผานการตรวจสอบคุณภาพท้ังดานความถูกตองของเนื้อหา 
ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู และพฤติกรรมที่ตองการวัด มีความยาก และอํานาจจําแนกอยูในเกณฑ
ท่ีกําหนด ในการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวัดผลประเมินผลของแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 
และเขียนตอบ ทําได 2 แนวทาง ไดแก การพิจารณาเชิงคุณภาพ และการวิเคราะหเชิงสถิติ (สถาบัน
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2555: 12-16) 
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การบันทึกผลและการใชผลท่ีไดจากการประเมิน การใหคะแนนคําตอบของผูเรียน
จะตองบันทึกไวเปนหลักฐาน เพื่อนําไปแปลผลใหสอดคลองกับความตองการในการใชผลท่ีไดจาก
การประเมินตอไป จึงตองกระทําอยางมีแบบแผน และบันทึกคะแนนใหครอบคลุมพฤติกรรมทุก
ดาน นอกจากนี้ผลท่ีไดจากการประเมินสามารถนําไปใชทํานายความถนัด ความสนใจ ความ 
สามารถในการคิด และเจตคติของผูเรียนไดอีกดวย (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี, 2555: 17-23) 

การวัดและประเมินผลการเรียนรูในชั้นเรียน (Classroom Assessment) เปน
กระบวนการเก็บรวบรวม วิเคราะห ตีความ บันทึกขอมูลที่ไดจากการวัดและประเมินผลทั้งที่เปน
ทางการและไมเปนทางการตลอดระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอน ทั้งกอน ระหวาง และ
หลังการเรียนการสอน  โดยใชเครื ่องมือที ่หลากหลาย  เหมาะสมกับวัยของผูเร ียน  มีความ
สอดคลองและเหมาะสมกับพฤติกรรมที่ตองการวัด นําผลที่ไดมาตีคาเปรียบเทียบกับเกณฑท่ี
กําหนดในตัวชี้วัดของมาตรฐานสาระการเรียนรูของหลักสูตร ขอมูลที่ไดนี้นําไปใชในการให
ขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับความกาวหนา จุดเดน จุดที่ตองปรับปรุงใหแกผูเรียน การตัดสินผลการ
เรียนรูรวบยอดในเรื่อง หรือหนวยการเรียนรู หรือในรายวิชา และการวางแผน ออกแบบการ
จัดการเรียนการสอนของครู (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 
2557: 85) 

ประเภทของการวัดและประเมินผลการเรียนรู จําแนกไดหลายวิธีแลวแตวาจะ
พิจารณาในเร่ืองใด (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2557: 86-88) ไดแก 

1. การวัดและประเมินผลการเรียนรูจําแนกตามขั้นตอนการจัดการเรยีนการสอน 
กอนเรียน ระหวางเรียน และหลังเรียนมี 4 ประเภท ดังนี้ 

1.1 การประเมินเพื่อจัดวางตําแหนง (Placement Assessment) เปนการประเมิน
กอนเร่ิมเรียน เพ่ือตองการขอมูลท่ีแสดงความพรอม ความสนใจ ระดับความรูและทักษะพ้ืนฐานท่ี
จําเปนตอการเรียน เพื ่อใหผูสอนนําไปใชกําหนดวัตถุประสงคของการเรียนรู วางแผน และ
ออกแบบการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับผูเรียนท้ังรายบุคคล รายกลุม และรายช้ันเรียน 

1.2 การประเมินเพื่อวินิจฉัย (Diagnostic Assessment) เปนการเก็บขอมูลเพื่อ
คนหาวา ผูเรียนรูอะไรมาบางเกี่ยวกับส่ิงท่ีเรียน ส่ิงท่ีรูมากอนนี้ถูกตองหรือไม จึงเปนการประเมิน
กอนเรียน 

1.3 การประเมินเพื่อการพัฒนา (Formative Assessment) เปนการประเมินเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู (Assessment for Learning) ที่ดําเนินการอยางตอเนื่องตลอดการเรียนการสอน 
โดยมิใชใชแตการทดสอบระหวางเรียนเปนระยะๆอยางเดียว แตเปนการท่ีครูเกบ็ขอมูลการเรียนรู
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ของผูเรียนอยางไมเปนทางการดวย ขณะที่ผูเรียนทํากิจกรรมในหองเรียน ครูคอยสังเกต ซักถาม 
จดบันทึก แลววิเคราะหวาผูเรียนเกิดการเรียนรูหรือไม จะตองใหผูเรียนปรับปรุงอะไร หรือผูสอน
ปรับปรุงอะไร เพ่ือใหเกิดความกาวหนาในการเรียนรูตามมาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

1.4 การประเมินเพื่อสรุปผลการเรียนรู (Summative Assessment) มักเกิดขึ้น
เม่ือจบหนวยการเรียนรู เพื่อตรวจสอบผลการเรียนรูของผูเรียนตามตัวช้ีวัด และยังใชเปนขอมูลใน
การเปรียบเทียบกับการประเมินกอนเรียน ทําใหทราบการพฒันาของผูเรียน และเปนการตรวจ 
สอบผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนตอนปลายป/ปลายภาคอีกดวย 

2. การวัดและประเมินผลการเรียนรูจําแนกตามวัตถุประสงคของการประเมิน    
ไดดังนี้ 

2.1 การประเมินขณะเรียนรู (Assessment as Learning) เปนกระบวนการ
รวบรวมหลักฐานขอมูลเชิงประจักษเกี่ยวกับการเรียนรูของผูเรียนขณะเรียนรู เพื่อชวยใหผูเรียน
ตระหนักในการเรียนรูของตน สามารถวางแผนการเรียนรู กํากับการเรียนรู วินิจฉัย ประเมิน และ
ปรับปรุงการเรียนรูของตน 

2.2 การประเมินเพื่อเรียนรู (Assessment for Learning) เปนกระบวนการ
รวบรวมหลักฐานขอมูลเชิงประจักษตางๆตามสภาพจริงเกี่ยวกับการเรียนรูของผูเรียน เพื่อระบุ
และวินิจฉัยปญหาการเรียนรู และใหขอติชมที่มีคุณภาพแกผูเรียน เพื่อปรับปรุงการเรียนรูใหดีขึ้น 
โดยใชวิธีการประเมินที่หลากหลาย และเพื่อใหเขาใจการเรียนรูของผูเรียนในแงมุมตางๆอยาง
รอบดาน อันจะนําไปสูการปรับการเรียน เปล่ียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2.3 การประเมินผลการเรียนรู (Assessment of Learning) เปนกระบวนการ
รวบรวมหลักฐานขอมูลเชิงประจักษตางๆเมื่อสิ้นสุดกระบวนการเรียนรู เพื่อตัดสินคุณคาในการ
บรรลุวัตถุประสงค หรือผลลัพธการเรียนรู เปนการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งแสดงถึง
มาตรฐานทางวิชาการในเชิงสมรรถนะและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ผลการประเมินนี้นําไปใชใน
การกําหนดระดับคะแนนใหผูเรียน รวมท้ังในการปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน 

3. การวัดและประเมินผลการเรียนรูจําแนกตามวิธีการแปลความหมายผลการ
เรียนรู 

3.1 การวดัและประเมินผลแบบอิงกลุม (Norm-Referenced Assessment) เปน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู เพื่อนําผลการตัดสินความสามารถหรือผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน 
โดยเปรียบเทียบกันเองภายในกลุมหรือในช้ันเรียน 

3.2 การวัดและประเมินผลแบบอิงเกณฑ (Criterion-Referenced Assessment) 
เปนการวัดและประเมินผลการเรียนรู เพ่ือนําเสนอผลการตัดสินความสามารถหรือผลสัมฤทธิ์ของ
ผูเรียน โดยเปรียบเทียบกับเกณฑท่ีกําหนดข้ึน 
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ทฤษฎีการเรียนรูของบลูม (Bloom’s Taxonomy) บลูม และคณะ (Bloom et al., 
1956: 126) เช่ือวา การเรียนการสอนท่ีจะประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพนั้น ผูสอนจะตอง
กําหนดจุดมุงหมายใหชัดเจน และไดแบงประเภทของพฤติกรรมโดยอาศัยทฤษฎีการเรียนรูและ
จิตวิทยาพื้นฐานวา มนุษยจะเกิดการเรียนรูใน 3 ดานคือ ดานสติปญญา ดานรางกาย และดานจิตใจ 
และนําหลักการนี้จําแนกเปนจุดมุงหมายทางการศึกษาเรียกวา Taxonomy of Educational objectives
บลูมและคณะ Bloom ไดแบงการเรียนรูเปน 6 ระดับคือ 1) ความรูท่ีเกิดจากความจํา (knowledge) 
ซ่ึงเปนระดับลางสุด 2) ความเขาใจ (Comprehend) 3) การประยุกต (Application) 4) การวิเคราะห 
(Analysis) สามารถแกปญหา ตรวจสอบได 5) การสังเคราะห (Synthesis) สามารถนําสวนตางๆ มา
ประกอบเปนรูปแบบใหมไดใหแตกตางจากรูปเดิม เนนโครงสรางใหม6)การประเมินคา 
(Evaluation) วัดได และตัดสินไดวาอะไรถูกหรือผิด ประกอบการตัดสินใจบนพ้ืนฐานของเหตุผล
และเกณฑท่ีแนชัดและไดจําแนกจุดมุงหมายการเรียนรูออกเปน 3 ดานคือ  1) ดานพุทธิพิสัย 
(Cognitive Domain) 2) ดานจิตพิสัย (Affective Domain) 3) ดานทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) 

1. ดานพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) พฤติกรรมดานสมองเปนพฤติกรรมเกี่ยวกับ
สติปญญา ความคิด ความสามารถในการคิดเร่ืองราวตางๆ อยางมีประสิทธิภาพซ่ึงพฤติกรรมทาง
พุทธิพิสัย 6 ระดับ ไดแก 1) ความรู (Knowledge) เปนความสามารถในการจดจําแนกประสบการณ
ตางๆ และระลึกเร่ืองราวน้ันๆ ออกมาไดถูกตองแมนยํา2)ความเขาใจ (Comprehension) เปน
ความสามารถบงบอกใจความสําคัญของเร่ืองราวโดยการแปลความหลัก ตีความได สรุปใจความ
สําคัญ 3) การนําความรูไปประยุกต (Application) เปนความสามารถในการนําหลักการ กฎเกณฑ
และวิธีดําเนินการตางๆของเร่ืองท่ีไดรูมา นําไปใชแกปญหาในสถานการณใหมได 4) การวิเคราะห 
(Analysis) เปนความสามารถในการแยกแยะเร่ืองราวท่ีสมบูรณใหกระจายออกเปนสวนยอยๆ ได
อยางชัดเจน 5) การสังเคราะห (Synthesis) เปนความสามารถในการผสมผสานสวนยอยเขาเปน
เร่ืองราวเดียวกันโดยปรับปรุงของเกาใหดีข้ึนและมีคุณภาพสูงข้ึน 6) การประเมินคา (Evaluation) 
เปนความสามารถในการวินิจฉัยหรือตัดสินกระทําส่ิงหนึ่งส่ิงใดลงไปการประเมินเกี่ยวของกับการ
ใชเกณฑคือ มาตรฐานในการวัดท่ีกําหนดไว 

2. ดานจิตพิสัย (Affective Domain) (พฤติกรรมดานจิตใจ) คานิยม ความรูสึก ความ
ซาบซ้ึง ทัศนคติ ความเชื่อ ความสนใจและคุณธรรม พฤติกรรมดานนี้อาจไมเกิดข้ึนทันที ดังนั้น 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยจัดสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม และสอดแทรกส่ิงท่ีดีงามอยู
ตลอดเวลา จะทําใหพฤติกรรมของผูเรียนเปล่ียนไปในแนวทางท่ีพึงประสงคได จะประกอบดวย 
พฤติกรรมยอยๆ 5 ระดับ ไดแก 1) การรับรู 2) การตอบสนอง 3)การเกิดคานิยม 4) การจัดระบบและ 
5) บุคลิกภาพ 
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3. ดานทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) (พฤติกรรมดานกลามเนื้อประสาท)
พฤติกรรมท่ีบงถึงความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยางคลองแคลวชํานิชํานาญ ซ่ึงแสดงออกมา
ไดโดยตรงโดยมีเวลาและคุณภาพของงานเปนตัวช้ีระดับของทักษะประกอบดวย 5 ข้ัน คือ 1) การ
รับรู 2) กระทําตามแบบ 3) การหาความถูกตอง 4) การกระทําอยางตอเนื่องหลังจากตัดสินใจ 5) การ
กระทําไดอยางเปนธรรมชาติ 

จากทฤษฎีดังกลาวคือผูเรียนทุกคนนั้นตองมีพื้นฐานในการเรียนรูทุกคนแตอาจจะ
ไมเทากันเพราะคนเรามีการเรียนรูท่ีตางกันบางคนพบเจอส่ิงท่ีแตกตางจากคนอ่ืนก็จะมีความรูความ
เขาใจท่ีตางจากคนอ่ืนแตถาผูเรียนมีพื้นฐานในการเรียนรูคลายๆกันมีความรู ความเขาใจ มีการนํา
ความรูไปใชประโยชนคลายๆ กันผลการเรียนรูของคนกลุมนี้ก็จะคลายกันดวย 

การที่ผูเรียนจะเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพนั้นผูเรียนจะตองมีความกระตือรือรน
ตลอดเวลาผูเรียนจะตองมีความรู ความเขาใจในส่ิงท่ีเราจะเรียนรูเม่ือมีความเขาใจแลวตองวิเคราะห
ใหไดกอนจากนั้นถึงจะประเมินคา จากทฤษฎีดังกลาวกลาววามนุษยจะเกิดการเรียนรูใน 3ดานคือ 
ดานสติปญญา ดานรางกาย และดานจิตใจทุกส่ิงนี้ตองดําเนินไปอยางพรอมๆกันถึงจะเปนการ
เรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ 

ทฤษฎีการเรียนรูของมารซาโน มารซาโน (Marzano, 2000) ไดเสนอแนวคิดท่ีเรียกวา
A New Taxonomy of Educational Objectives ซ่ึงไดพัฒนาจากแนวคิดของบลูม (Bloom’ s Taxonomy) 
และจากการท่ีนําไปใชในการเรียนการสอน ซ่ึงแนวคิดตามแบบของ มารซาโน (Marzano)ไดจัด 
ลําดับการคิด ออกเปน 3 ระบบ เรียงลําดับลงมาจากบนลงลางไดแก  

1. ระบบตนเอง (Self System) ทําหนาท่ีตรวจสอบความรูท่ีสําคัญ ความสามารถใน
การเรียนรู และอารมณท่ีเช่ือมโยงกับความรู 

2. ระบบอภิปญญา (Metacognit ive System) ทําหนาท่ีระบุเปาหมายการเรียนรู
ตรวจสอบกระบวนการของความรู ตรวจสอบความชัดเจน และตรวจสอบความถูกตอง 

3. ระบบการรูคิด (Cognitive System) เกี่ยวของกับการจํา ความเขาใจ การวิเคราะห 
และการใชความรูใหเปนประโยชน 

มารซาโน และคณะ (Marzano, et al., 1988) ไดเสนอมิติการคิด (Dimension of 
Thinking) 5 มิติ ท่ีมีความสัมพันธกันเปนแนวทางในการออกแบบหลักสูตรและการสอน ประกอบ 
ดวย 1) การรูคิดหรืออภิปญญา (Metacognition) หมายถึงการรับรูและการควบคุมความคิดดวยตัว
ของเราเอง 2) การคิดอยางมีวิจารณญาณและการคิดสรางสรรค (Critical and creative thinking) ซ่ึง
เปนสาระสําคัญในงานทางวิชาการเกี่ยวกับการคิด 3) กระบวนการคิด (Thinking process) เชน การ
สรางแนวคิด ความรูความเขาใจ การตัดสินใจ และการแกปญหา เปนตน 4) ทักษะการคิดหลัก 
(Core thinking skills) เปนปจจัยท่ีอธิบายไดถึงความรูความเขาใจพ้ืนฐานท่ีใชในการสะทอนการรู
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คิดและในกระบวนการคิด 5) ความสัมพันธของความรูในเนื้อหาวิชากับการคิด (The Relationship 
of Content-area Knowledge to Thinking) 

นอกจากนั้น มารซาโน (Marzano, อางใน สํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ม.ป.ป.) ยังไดเสนอรูปแบบการสอนเปนมิติการเรียนรู 
(dimension of learning) ท่ีชวยใหครูผูสอนมีโครงสรางเกี่ยวกับวิธีการเรียนรูของผูเรียน โดยใชมิติ
การเรียนรูท้ัง 5 มิติเปนแนวทางในการออกแบบหลักสูตร จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการ
ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, ม.ป.ป.) ดังนี้ 

มิติท่ี 1 เจตคติและการรับรู (Attitude and Perception) คือ การออกแบบหลักสูตร
การเรียนรูตองมีเปาหมายในการสรางเจตคติท่ีดี และการรับรูเชิงบวกตอการเรียนรู 

มิติท่ี 2 การไดรับและการบูรณาการความรู (Acquire and Integrate Knowledge) 
คือ การออกแบบหลักสูตรการเรียนรูท่ีมุงชวยใหผูเรียนสามารถเช่ือมโยงความรูใหมเขากับความรู
เดิม สามารถจัดระบบขอมูลไดอยางมีเปาหมายและสรางใหเกิดความจําอยางยาวนาน 

มิติท่ี 3 การขยายและปรับแตงความรู (Extend and Refine Knowledge) การเรียนรู
ตองใหผูเรียนไดพัฒนาความเขาใจอยางลึกซ้ึง และปรับแตงความรูใหรูจริงยิ่งข้ึน 

มิติท่ี 4 การใชความรูอยางมีความหมาย (Use knowledge Meaningfully) การ
เรียนรูจะเกิดผลสูงสุดไดตอเม่ือ ผูเรียนไดปฏิบัติงานท่ีมีความหมายตอตนเอง โดยการวางแผน 
ออกแบบภาระงานใหผูเรียนไดผานกระบวนการคิดท่ีม่ันใจวาผูเรียนไดใชความรูนั้นอยางเกิดผล 

มิติท่ี 5 จิตนักคิด (Productive Habits of Mind) ภาระงานการเรียนรูจะตองรวม
สรางผูเรียนใหมีนิสัยนักคิด เนื่องจากนักคิดจะมีนิสัยชอบการสรางสรรค มีวิจารณญาณ และรูจัก
จัดระบบควบคุมพฤติกรรมของตน 

แนวคิดการประเมินตามแบบ SOLO Taxonomy เปนชุดของเกณฑการประเมินผล
การเรียนรูตามแนวคิดของ บิกส และ คอลลิส (Briggs and Collis , 1982: 116) ซ่ึง “SOLO” มาจาก
คําวา Structure of Observed Learning Outcome เปนระบบท่ีนํามาชวยอธิบายวาผูเรียนมีพัฒนาการ
การปฏิบัติท่ีซับซอนอยางไรในการเรียนเพื่อรอบรูท่ีมีความหลากหลายของภาระงานโดยการนิยาม
จุดประสงคของหลักสูตร ในสภาพท่ีพึงประสงคของการปฏิบัติเพื่อประเมินผลการเรียนรูของ
ผูเรียนแตละคนท่ีปฏิบัติไดจริงการใช SOLO Taxonomy จะชวยใหท้ังครูและผูเรียนตระหนักถึง
องคประกอบท่ีหลากหลายจากหลักสูตรไดอยางชัดเจนข้ึนแนวคิดดังกลาวมีการนําไปประยุกตใช
ในการประเมินในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาหลายแหง สืบเนื่องจากสามารถนําไปใชไดใน
หลายสาขาวิชา การประเมินความสามารถในการปฏิบัติของผูเรียนอยูบนพ้ืนฐานของการพัฒนา
ผูเรียนในแงของความเขาใจท่ีซับซอนซ่ึงความสามารถแบงออกไดเปน 5 ระดับไดแก 
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1. ระดับโครงสรางข้ันพื้นฐาน (Pre-structural) เม่ือผูเรียนไดรับขอมูลจะยังไม
สามารถแสดงความเขาใจในขอมูลท่ีไดรับ หรือเขาในสถานการณท่ีผิด 

2. ระดับโครงสรางเดี่ยว (Uni-structural) ผูเรียนจะมุงความสนใจไปท่ีขอมูล แตจะ
ใชขอมูลท่ีเกี่ยวของเพียงขอมูลเดียว ไมสามารถสรุปเช่ือมโยงกับขอมูลอ่ืนได 

3. ระดับโครงสรางหลากหลาย (Multi-instruction) ผูเรียนในระดับนี้จะใชขอมูล
ตั้งแตสองขอมูลข้ึนไป แตยังไมมีการวิเคราะหขอมูลหรือไมเขาใจความสัมพันธระหวางขอมูล
เหลานั้น ไมมีการบูรณาการ ผูเรียนจะใชขอมูลท่ีหลากหลายเหลานั้นในการปฏิบัติภาระงาน 

4. ระดับท่ีแสดงความสัมพันธของโครงสราง (Relational) ผูเรียนสามารถใชขอมูล
ท้ังหมดท่ีหามาได และบูรณาการขอมูลเปนโครงสรางท่ีเช่ือมโยงและสอดคลองกันผูเรียนในระดับ
นี้จะตัดสินใจอยางถูกตองกับขอมูลท่ีมีอยู 

5. ระดับแสดงความตอเนื่องในโครงสรางภาคขยาย (Extended Abstract) ผูเรียน
สามารถขยายแนวคิดนอกเหนือไปจากขอมูลท่ีมีอยู มีการใชเหตุผลในระดับท่ีสูงข้ึน และสามารถ
สรางงานใหมๆท่ีเห็นประจักษได 

สรุปวา ในการวัดและประเมินผลอาศัยกรอบและทฤษฎีท่ีใชเปนเคร่ืองมือการจัด
ประเภทพฤติกรรมท่ีเกี่ยวของกับการแสดงออกทางปญญาและการคิด การที่จะเลือกแนวคิดและ
ทฤษฎีไหนไปใช ก็ข้ึนอยูกับลักษณะและประเภทของส่ิงท่ีตองการวัด ซ่ึงสวนใหญการสราง
ขอสอบจะใชแนวคิดของบลูม การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูใชแนวคิดของมารซาโน และการ
จัดทํารูบริคใชแนวคิดของบิกสและคอลลิส เปนตน 
 
ตอนท่ี 4 แนวคิด เก่ียวกับการวัดและประเมินผลดานทักษะการคิดของนักเรียน 

1. ความหมาย ขอบขาย มิติ และระดับของการคิด 
ความหมายของการคิด การคิดเปนกลไกของสมองท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลาซ่ึงเปนไป

ตามธรรมชาติของมนุษยท่ีใชในการสรางแนวคิดรวบยอดดวยการจําแนกความแตกตาง การจัดกลุม
และการกําหนดช่ือเร่ืองเกี่ยวกับขอเท็จจริงท่ีไดรับและกระบวนการท่ีใชในการแปลความหมายของ
ขอมูลรวมถึงการสรุปอางอิงดวยการจําแนกรายละเอียด การเช่ือมโยงความสัมพันธของขอมูลท่ี
ไดรับ ซ่ึงขอมูลท่ีนํามาใชอาจเปนความจริงท่ีสัมผัสไดหรือเปนเพียงจินตนาการท่ีไมอาจจะสัมผัส
ได ตลอดจนเปนกระบวนการเกี่ยวกับการนํากฎเกณฑตางๆ ไปประยุกตใชไดอยางมีเหตุผลและ
สมเหตุสมผล การคิดเปนผลท่ีเกิดข้ึนจากการที่สมองถูกรบกวนจากส่ิงแวดลอม สังคมรอบตัว และ
ประสบการณสวนตัวดั้งเดิมของมนุษย (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2556: 40) 
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ขอบขายของการคิด แบงไดเปน 3 องคประกอบ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน, 2556: 41) ไดแก 

1. ทักษะการคิด หมายถึง ความสามารถในการแสดงออกหรือแสดงพฤติกรรมของ
การใชความคิดอยางชํานิชํานาญ ซ่ึงคนแตละคนจะมีทักษะการคิดท่ีแตกตางกัน บางคนสามารถคิด
ไดเร็ว ถูกตองเปนข้ันเปนตอน บางคนคิดไดชา ผิดพลาด สับสน แตอยางไรก็ตามทักษะการคิดเปน
ส่ิงท่ีสามารถพัฒนาและฝกฝนได บุคคลใดไดรับการพัฒนาและฝกอยางชํานิชํานาญก็จะมีทักษะ
การคิดเพิ่มมากข้ึน ทักษะการคิดประกอบดวย การมอง การสังเกต การเปรียบเทียบ การจําแนก การ
แยกแยะ การขยายความ การแปลความ การสรุปความ เปนตน 

2. ลักษณะการคิด หมายถึง ประเภทหรือรูปแบบของการคิดมีหลากหลายแตกตาง
กันออกไป สามารถแบงออกไดเปน 2 กลุมใหญๆ คือ1) การคิดอยางไมมีเปาหมาย เปนการคิดไป
เร่ือยๆ ไมมีเปาหมายหรือวัตถุประสงคของการคิด 2) การคิดอยางมีเปาหมาย เปนการคิดท่ีมี
ประโยชนและมีคุณภาพมากกวาการคิดแบบแรก ผูคิดมีวัตถุประสงคเพื่อวางแผนหรือแกปญหา
หรือหาแนวทางในการบรรลุถึงความสําเร็จในการทําส่ิงใดส่ิงหนึ่ง การคิดแบบนี้มีความสําคัญมาก
เพราะหากใชไปในทางท่ีผิดจะกอใหเกิดความเสียหายเดือดรอนตอสังคม ส่ิงแวดลอม และตอตัวผู
คิดเองในภายหลัง การพัฒนาการคิดจึงมีเปาหมายท่ีสําคัญคือมุงใหเปนคนคิดดี คิดชอบ 

3. กระบวนการคิด การคิดมีความสลับซับซอน ซ่ึงจะตองมีพื้นฐานจากทักษะ
ความคิดหลายๆ ดานเขามาผสมผสานกัน กระบวนการคิดจึงมีข้ันตอนและมีความแยบยลที่จะทําให
พบแนวทางในการแกปญหา คําตอบ หรือขอสรุปของความคิดแตละคร้ัง 

มิติของการคิดมิติของการคิดหรือสาระท่ีเกี่ยวของกับการคิด ประกอบดวยมิติดาน
ตางๆ 6 ดาน (ทิศนา แขมมณี และคณะ, 2544: 68) ดังนี้ 

1. มิติดานขอมูลหรือเนื้อหาท่ีใชในการคิด เนื่องจากการคิดเปนกระบวนการ บุคคล
จึงไมสามารถคิดโดยไมมีเนื้อหาของการคิดอ่ืนประกอบได การคิดจึงตองมีการคิดอะไรควบคูไป
กับการคิดอยางไร ขอมูลท่ีมนุษยใชในการคิดพิจารณาแกปญหาแบงออกเปน 3 ดานดวยกัน คือ 
ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง ขอมูลเกี่ยวกับสังคมส่ิงแวดลอม และขอมูลทางวิชาการ บุคคลจึงตองพิจารณา
ขอมูลท้ังสามสวนควบคูกันอยางผสมกลมกลืนจนกระท่ังพบทางออกในการแกปญหาอยาง
เหมาะสม 

2. มิติดานคุณสมบัติท่ีเอ้ืออํานวยตอการคิดในการคิดพิจารณาเร่ืองใดๆ โดยอาศัย
ขอมูลตางๆ นั้น คุณสมบัติสวนตัวบางประการมีผลตอการคิดและคุณภาพของการคิด เชน คนท่ีใจ
กวางยอมยินดีท่ีจะรับฟงขอมูลจากหลายฝายจนอาจจะไดขอมูลมากกวาคนท่ีไมรับฟง ซ่ึงขอมูล
เหลานี้จะมีผลตอการคิดชวยใหคิดพิจารณาเร่ืองตางๆ รอบคอบข้ึน คุณสมบัติสวนตัว จึงมักจะ
สงเสริมการคิดใหมีคุณภาพมากข้ึน 
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3. มิติดานทักษะการคิดการดําเนินการคิดตองใชทักษะพื้นฐานหลายประการ เชน 
ความสามารถในการจําแนกความเหมือน และความตางของส่ิงสองส่ิงหรือมากกวา ความสามารถ
ในการจัดกลุมของท่ีมีลักษณะเหมือนกันเปนทักษะพ้ืนฐานในการสรางมโนทัศนเกี่ยวกับส่ิงนั้น 
ความสามารถในการสังเกตรวบรวมขอมูลและการตั้งสมมติฐานเปนทักษะพื้นฐานในกระบวนการ
คิดแกปญหา  ทักษะการคิดข้ันพื้นฐานจะมีลักษณะเปนทักษะยอยซ่ึงมีกระบวนการหรือข้ันตอนใน
การคิดไมมากนัก ทักษะท่ีมีกระบวนการหรือข้ันตอนมากและซับซอนสวนใหญตองใชทักษะ
พื้นฐานหลายทักษะผสมผสานกันซ่ึงเรียกวาทักษะการคิดข้ันสูง 

4. มิติดานลักษณะการคิด บุคคลโดนท่ัวไปจะมีลักษณะการคิดหลายแบบ เชน การ
คิดแกปญหา การคิดริเร่ิมสรางสรรคการคิดอยางมีวิจารณญาณ เปนตน ซ่ึงเปนการคิดท่ีใชทักษะ
การคิดจํานวนมากและการคิดจําเปนตองเปนไปตามลําดับข้ันตอนมีกระบวนการท่ีชัดเจน ลักษณะ
ท่ีเปนหัวใจของการคิด ก็คือเปาหมายของการคิด ไมวาจะคิดส่ิงใดการต้ังเปาหมายของการคิดใหถูก
ทางเปนส่ิงท่ีสําคัญมากเพราะการคิดนั้นหากเปนไปในทางท่ีผิดก็จะกอใหเกิดความเสียหายและ
ความเดือดรอนแกสวนรวมไดแมการคิดจะมีคุณภาพเพียงใดก็ตาม ดังนั้น หากไมมีแนวทางที่
ถูกตองคอยกํากับควบคุมแลวการคิดนั้นก็ไรประโยชนการคิดท่ีถูกทางจึงเปนการคิดท่ีคํานึงถึง
ประโยชนสวนรวมและประโยชนระยะยาว 

5. มิติดานกระบวนการคิดกระบวนการคิดเปนการคิดท่ีตองดําเนินการไปเปนลําดับ
ข้ันตอนท่ีจะชวยใหการคิดนั้นประสบผลสําเร็จตามจุดมุงหมายของการคิดนั้นๆ ซ่ึงในแตละลําดับ
ข้ันตอนตองอาศัยทักษะการคิดหรือลักษณะการคิดจํานวนมาก กระบวนการท่ีสําคัญมีหลาย
กระบวนการ เชน คิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา การคิดริเร่ิมสรางสรรค การตัดสินใจ  
เปนตน 

6. มิติดานการควบคุมและประเมินการคิดของตนเองหมายถึง การรูตัวถึงความคิด
ของตนเองในการกระทําอะไรอยางใดอยางหนึ่ง หรือการประเมินการคิดตนเองและใชความรูนั้น
ในการควบคุมหรือปรับการกระทําของตนเอง มีผูเรียกการคิดในลักษณะนี้วาการคิดอยางมี
ยุทธศาสตร ซ่ึงครอบคลุมการวางแผนการควบคุมกํากับการกระทําของตนเอง การตรวจสอบ
ความกาวหนาและการประเมินผล 

มิติของการคิดท้ัง 6 ดานนี้ จะปรากฏอยูในกระบวนการคิดซ่ึงหากเกิดข้ึนอยาง
ครบถวน และมีคุณภาพก็จะสงผลใหการคิดนั้นมีคุณภาพไปดวย บุคคลทั่วไปทุกๆ คนมักมีทักษะ
การคิดพื้นฐานและคุณสมบัติท่ีเอ้ืออํานวยตอการคิดเปนทุนอยูแลว แตจะแตกตางกัน เม่ือบุคคลรับ
ขอมูลท่ีมีอยูหลากหลายเขามาและตองการคิดอยางมีจุดมุงหมาย บุคคลน้ันก็จะสามารถใชทักษะท่ีมี
อยูเปนเคร่ืองมือในการคิดปฏิบัติการกับขอมูลตางๆ เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายของการคิดนั้นได 
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ระดับของการคิด สํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน (2556: 44) ไดแบงระดับของการคิดออกเปน 2 ระดับ คือ 

1. ทักษะการคิดพื้นฐาน ไดแก การสังเกต การสํารวจ การจําแนกแยกแยะการ
เปรียบเทียบ การจัดกลุม/การจัดหมวดหมู การเช่ือมโยง/สัมพันธ การจัดลําดับ การใหเหตุผล การ
เดา/การคาดคะเน การต้ังสมมติฐาน การประเมิน การตัดสินใจ การเลือก การใหความหมาย การ
แปลความหมาย การตีความ และการสรุป/ระบุเร่ืองราวสําคัญ เปนตน 

2. ทักษะการคิดระดับสูง หรือทักษะการคิดข้ันสูง ไดแก การคิดอยางมีวิจารณญาณ 
การคิดแกปญหา และการคิดสรางสรรค  

ในกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณซ่ึงเปนทักษะการคิดระดับสูงอาจจําเปนตอง
ใชทักษะการคิดแกน หรือทักษะการคิดพ้ืนฐานหลายทักษะ เชน จําแนกแยกแยะ เปรียบเทียบ จัด
กลุม เช่ือมโยง จัดลําดับ ตั้งสมมติฐาน ประเมิน เลือก และสรุป  

2. การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 
ลักษณะของเด็กในศตวรรษท่ี 21 ในการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพได

นั้น จําเปนตองรูพฤติกรรม และลักษณะของผูเรียน และเปาหมายท่ีพึงประสงคเสียกอน ซ่ึงไดมีการ
วิเคราะหถึงลักษณะของเด็กในศตวรรษท่ี 21 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2556: 
51) ไวดังนี้ 

1. มีอิสระท่ีจะเลือกส่ิงท่ีตนพอใจ แสดงความคิดเห็นและลักษณะเฉพาะของตน 
2. สามารถดัดแปลงส่ิงตางๆ ใหตรงกับความตองการของตน (Customization and 

Personalization) 
3. ตรวจสอบหาความจริงท่ีเปนเบ้ืองหลัง (Scrutiny) 
4. เปนตัวของตัวเองและสรางปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน เพื่อรวมตัวกันเปนเครือขาย/

องคกร 
5. ความสนุกสนานและการเลนเปนสวนหนึ่งของงาน การเรียนรูและสังคม 
6. การรวมมือและความสัมพันธเปนสวนหนึ่งของทุกกิจกรรม 
7. ตองการความรวดเร็วในการส่ือสาร การหาขอมูลและตอบคําถาม 
8. ความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
การเตรียมผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 โฮวารด การดเนอร (Howard Gardner, 2010 อาง

ในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2556: 51) กลาวถึงการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 วา
ตองปลูกฝงจิต (mind) หรือพัฒนาสมองใน 5 ดานไดแก 

1. ดานวิชาและวินัย (Disciplined Mind) เปนการเรียนรูฝกฝนตอเนื่อง เปาหมาย
พัฒนาใหมีวินัยในตนเองในการเรียนรูและพัฒนาตนเองในการเรียนรูตลอดเวลา 
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2. ดานสังเคราะห (Synthesizing Mind) การเรียนรูในเชิงกวาง ลึก เลือกประเด็น 
เลือกขอมูล หลอมขอมูล และสรุปเปาหมายพัฒนา สามารถรวบรวมสารสนเทศและความรูตางๆ ท่ี
เกี่ยวของมาทบทวน ไตรตรอง การพัฒนาเนนการปฏิบัติ 

3. ดานสรางสรรค (Creating Mind) เปนการเรียนรูท่ีพัฒนาในการคิดนอกกรอบท่ีมี
พื้นฐานของสมองดานวิชาและวินัย และดานสังเคราะหท่ีดีกอน ซ่ึงจะชวยใหเปนคนชางสงสัยถาม
คําถามท่ีแตกตาง กลาเส่ียง ไมทอถอย 

4. ดานเคารพใหเกียรติ (Respectful Mind) เนื่องจากในยุคท่ีมีการติดตอส่ือสาร
พบปะผูคนท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เช้ือชาติ ศาสนา และความเช่ือ จึงตองใหเกียรติกับคน
ท่ีมีความแตกตาง ดวยการฝกการอยูรวมกัน เรียนรวมกัน สมาคม เช่ือมสัมพันธ และทํางานกับผูอ่ืน 

5. ดานจริยธรรม (Ethical Mind) เปนการเรียนรูท่ีสามารถพัฒนาไดโดยการแลก 
เปล่ียนขอคิดเห็นซ่ึงกันและกัน อยูในสภาพแวดลอมท่ีมีจริยธรรม (เปนแบบอยาง) เชน ครู หัวหนา 
เพื่อน ชุมชน หรือสังคมท่ีเปนแบบอยาง 

ในการเตรียมผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 
2556: 52) มีเปาหมายเพ่ือ1)เตรียมคนใหออกไปเปนคนทํางานท่ีมีความรู (Knowledge Worker)     
2) เตรียมใหเปนบุคคลท่ีพรอมเรียนรู (Learning Person) 3) เตรียมคนใหพรอมเผชิญกับการ
เปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว และรุนแรง 

การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีตองการผลลัพธใหเกิดกับผูเรียน 3R and 
7C (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2556: 52-53) มีดังนี้ 

1. อานรูเร่ือง (Reading Literacy) เขียนได (Writing Literacy) และมีความสามารถในการ
คํานวณ(Arithmetic Literacy) 

2. ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณและทักษะในการแกปญหา (Critical Thinking 
and Problem Solving) 

3. ทักษะการสรางสรรคและนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 
4. ทักษะความ เข า ใจต า งวัฒนธรรมต างกระบวนทัศน  (Cross-cul tural  

Understanding) 
5. ทักษะความรวมมือ/ทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา (Collaborating, Teamwork 

and Leadership) 
6. ทักษะการส่ือสาร สารสนเทศ และรูเทาทันส่ือ (Communications, Information 

and Media Literacy) 
7. ทักษะคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Computing and 

ICT Literacy) 
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8. ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู (Career and Learning Skills) 
3. การประเมินดานการคิดในศตวรรษท่ี 21 

การประเมินในศตวรรษท่ี 21 จะปรับเปลี่ยนจากการถามเพียงความรูความจําและ
กระบวนการที่ไมมีความตอเนื่องไปสูการแสดงถึงความเขาใจผานการประยุกตใชความรูและทักษะ
ประสบการณท้ังหลาย ผานบริบทท่ีหลากหลาย คําวา ในโลกแหงความเปนจริง จะเปนสวนสําคัญ
ของกระบวนการประเมิน เชนเดียวกับการประเมนิดวยตนเอง(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน, 2556: 24-26) 

ทักษะการรู (ทัน) (Literacy) ในขาวสาร แสดงโดยการท่ีเด็กสามารถจัดการกับ
ประเด็นท่ีเปนสภาพจริงในโลกจากสภาพแวดลอมจนถึงความยากจนท่ียกมาใหเรียนรูและประเมิน
การใชเทคโนโลยีและส่ือผสมท่ีมีอยูในปจจุบัน ออกแบบและสรางสรรครายการโทรทัศน วิทยุ การ
โฆษณา สรางเอกสารหนังสือ สารคดี และอ่ืนๆ นําเสนอตอผูชมจริงๆ เพื่อใหตระหนักวา สามารถ
สรางสรรคและเปล่ียนแปลงสังคมใหไปสูส่ิงท่ีดีงามได เรียนรูท่ีจะเปนประชากรท่ีมีสวนรวม และ
ดํารงความเปนประชากรของชุมชนแตละระดับต้ังแตเด็กจนถึงอนาคตท่ีเราไมสามารถคาดเดาไดวา
จะเปนอยางไรดวยเหตุท่ีใชสภาพจริงในการประเมินความคิดของเด็ก คาดหวังวา ผลการประเมินจะ
ช้ีใหเห็นถึงความสามารถท่ีจะอยูในโลกนี้ในอนาคตได  และเม่ือเปนดังนั้นการสรางสรรคจะมาก
ข้ึนเพื่อส่ิงท่ีดีในชีวิตของเขาเอง 

การประเมินจะตองมีบทบาทสําคัญในการสรางมาตรฐานท่ีทาทายและมีผลตอ
หลักสูตรทุกระดับ ท้ังในทองถ่ิน ประเทศ และโลก เปนมาตรฐานท่ีทําใหเกิดความทาทายตอ
หลักสูตรและการเรียนการสอนวา จะตองเรียนรูอะไร จะเรียนรูอยางไร และโรงเรียนจะตองมีการ
ปรับเปล่ียนระบบการบริหารจัดการอยางไรจึงจะตอบสนองตอความตองการจําเปน (Needs) สังคม
และเศรษฐกิจของเด็กท่ีจะตอง (เติบโตข้ึนมา) เผชิญหนาในศตวรรษท่ี 21 

ในยุคแหงขอมูลขาวสาร ยุคของ Tablet, i-Phone, Youtube, Facebook และอ่ืนๆ ซ่ึง
ในยุคนี้ ความรูอยูแคชายตาและนิ้วสัมผัสนั้น การประเมินจึงอยูท่ีการประยุกตใชใหเหมาะ ตอง
สามารถใชเหตุผลและวิจารณญาณในการแยกแยะขอมูลขาวสารที่ทับถมเขามา เพื่อนํามาใชไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม และสรางสรรคเด็กไดรับขาวสารลักษณะใด จากท่ีใดในสภาพแวดลอมอยางไร 
ส่ิงท่ีจะนํามาประเมินวา เด็กมีความสามารถท่ีจะนําความรูไปประยุกตใช วิเคราะห ประเมินคาและ
สังเคราะหไดหรือไม จึงตองมีท่ีมาและลักษณะท่ีสอดคลองกัน ท่ีสําคัญคือ เปนการประเมิน
ความสามารถในการนําไปใชเพื่ออนาคต การประเมินตองคิดออกไปขางนอกหองเรียนท่ีบาน ท่ี
ทํางาน ท่ีสังคมจะตองเจอทุกวัน มีปญหาอะไรบางในแตละบริบทท่ีตองเจอ และแกไขหรือพัฒนา 
และตองทําในฐานะอะไร ของลูก ของผูซ้ือ ของผูขาย หรืออะไร สถานการณท่ีเปนส่ิงเราตองเปน
สถานการณในศตวรรษท่ี 21 ท่ีใหใชทักษะการคิดเพื่อแสดงผลการคิดในระดับตางๆ 
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การประเมินในศตวรรษท่ี 21 จึงตองเปนการประเมินท่ีตอเนื่อง เปนการประเมินท่ี
ไมเนนประเมินการเรียนรู (Assessment of Learning) แตจะบูรณาการการประเมินเพื่อการเรียนรู 
(Assessment for Learning/ Learning Feedback) และการประเมินท่ีเปนการเรียนรู (Assessment as 
Learning) ไปดวยเชน ประเมินเพื่อใหเด็กไดเกิดการเรียนรูท่ีจะทํางานรวมกับผูอ่ืน ทํางานเปนทีม
เรียนรูในการคิดอยางมีวิจารณญาณ ดวยการทํางานท่ีซับซอนเรียนรูในการพูดเพ่ือการส่ือสารเรียนรู
ในการเขียนเพื่อการส่ือสารใหเรียนใหรูเร่ืองเทคโนโลยี และการใชประโยชนพัฒนาความเปน
ประชากรท่ีดี จากหนาท่ีของพลเมืองท้ังระดับทองถ่ินและโลกเรียนรูเกี่ยวกับการประกอบอาชีพใน
สภาพจริง 

ท้ังนี้ การประเมินจะมีท้ังประเมินความกาวหนาและสรุปรวม การประเมินสรุปรวม
จะหลอมรวมทุกส่ิงท่ีไดมีการประเมินเพื่อการเรียนรูเปนสวนๆ มาแลวและดวยหลักการประเมิน
เพื่อการเรียนรู จะเนนการประเมินดวยวิธีการที่หลากหลาย โดยใชการประเมินตนเองเปนหลักท่ี
สําคัญอันจะเปนการสรางคนท่ีสามารถนําตนเอง (Self-directed Learners) ไดในสังคมแหงอนาคต 

ประเทศไทย จากการต่ืนตัวของสมาคมนานาชาติท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนา 2 แหง 
คือ สมาคมนานาชาติเพื่อการประเมินผลการศึกษา (International Association for Education 
Assessment (IAEA)) หรือท่ีรูจักกันดีในนามของ IEA และองคการเพ่ือความรวมมือและพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD)) โครงการประเมิน 
ผลนักเรียนนานาชาติท่ีจัดโดย IEA ท่ีประเทศไทยเขารวม คือ Third International Mathematics 
ScienceStudy-TIMSS เนนใหความสําคัญชัดเจนกับการเรียนการสอนตามหลักสูตรปจจุบันใน
โรงเรียน ในขณะท่ี OECD จัดทําโครงการ Programme for International Student Assessment-PISA 
ไมเนนประเมินความรูท่ีนักเรียนเรียนอยูในหองเรียน ณ ปจจุบัน แตตองการดูศักยภาพของความ
เปนประชากรในอนาคต โดยสํารวจวาเยาวชนมีสมรรถนะท่ีจะใชความรูและทักษะในชีวิตจริงไดดี
เพียงใด PISA เรียกความรูและทักษะท่ีประเมินวา “การรูเร่ือง” (Literacy) 

ผลการประเมิน PISA ป 2000-2012 และ TIMSS ป 1995-2011 ของเด็กไทยมี
แนวโนมตํ่าลงในทุกดานและทุกป จากการประเมินในระดับประเทศพบวาผลคะแนนทดสอบทาง
การศึกษาแหงชาติ (O-NET) ระดับประถมศึกษาปท่ี 6 มัธยมศึกษาปท่ี 3 และมัธยมศึกษาปท่ี 6 
คะแนนเฉล่ีย 6 ป คือ พ.ศ.2549-2555 ในกลุมสาระการเรียนรูหลัก 5 วิชา คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร 
วิทยาศาสตรสังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ ต่ํากวารอยละ 50  

ในการประเมินความสามารถดานการคิดท่ีสอดคลองกับสมรรถนะสําคัญของผูเรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดความหมายและขอบเขต
ของความสามารถดานการคิดไว 5 ทักษะการคิดท่ีสําคัญ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน, 2556: 53-60) ไดแก 1) การคิดวิเคราะห (Analytical Thinking) 2) การคิดสังเคราะห (Synthesis 
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Thinking) 3) การคิดสรางสรรค (Creative Thinking 4) การคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)
และ 5) การคิดเปนระบบ (Systems Thinking) 

การคิดวิเคราะห (Analytical Thinking) หมายถึง ความสามารถจําแนกแยกแยะ
องคประกอบตางๆ ของส่ิงใดส่ิงหนึ่งซ่ึงอาจเปนวัตถุ ส่ิงของ เร่ืองราว หรือเหตุการณตามหลักการ
และกฎเกณฑท่ีกําหนดให เพื่อคนหาสภาพความเปนจริงหรือส่ิงสําคัญของส่ิงท่ีกําหนดใหท่ีซอน
แฝงอยูภายในเร่ืองราวน้ัน ประกอบดวย  1) การวิเคราะหความสําคัญ หมายถึง การพิจารณาหรือ
จําแนกแยกแยะส่ิงท่ีกําหนดมาใหวาช้ินใด สวนใด เร่ืองใด หรือเหตุการณใด ตอนใด อะไรสําคัญ
ท่ีสุด หรือจําเปน หรือมีบทบาทที่สุด  2) การวิเคราะหความสัมพันธ หมายถึง การคนหาความ
เกี่ยวของระหวางคุณลักษณะสําคัญใดๆ ของเร่ืองราวและส่ิงตางๆ 3) การวิเคราะหหลักการ หมายถึง 
การคนหาโครงสรางและระบบของวัตถุส่ิงของเร่ืองราว และการกระทําตางๆ วาส่ิงเหลานั้นรวมกันจน
ดํารงสภาพเชนนั้นอยูไดเนื่องดวยอะไร ยึดอะไรเปนหลัก เปนแกนกลาง มีส่ิงใดเปนตัวเช่ือมโยง 
ยึดถือหลักการใด มีเทคนิคอยางไร หรือยึดคติใด 

การคิดสังเคราะห (Synthesis Thinking) หมายถึง ความสามารถในการรวมสิ่งของ 
ขอเท็จจริง หรือความคิดเห็น ตั้งแตสองชนิดข้ึนไปเขาดวยกัน เพื่อใหกลายเปนส่ิงสําเร็จรูปช้ินใหม 
ท่ีมีคุณลักษณะบางอยางแปลกใหมไปจากสวนประกอบยอยๆ ของเดิมประกอบดวย 1) การ
สังเคราะหขอความ หมายถึง การนําความรูและประสบการณตางๆ มาผสมกันเพื่อใหเกิดเปน
ขอความหรือผลิตผล หรือการกระทําใหมๆ ใดๆ ท่ีสามารถใชส่ือสารความคิดและอารมณระหวาง
บุคคลและผูอ่ืนได 2) การสังเคราะหแผนงาน หมายถึง การกําหนดแนวทางและข้ันตอนของการ
ปฏิบัติงานลวงหนา เพื่อใหการดําเนินงานราบร่ืนบรรลุผลตรงตามเกณฑ และมาตรฐานท่ีกําหนดไว 
3) การสังเคราะหความสัมพันธ หมายถึง การนําเอาความสําคัญ และหลักการตางๆ มาผสมใหเปน
เร่ืองเดียวกัน ทําใหเกิดเปนส่ิงใหมท่ีมีความสัมพันธแปลกไปจากเดิม 

การคิดสรางสรรค (Creative Thinking) หมายถึง ความสามารถในการขยายขอบ 
เขตความคิดท่ีมีอยูเดิมสูความคิดท่ีแปลกใหม แตกตางไปจากความคิดเดิม คิดไดหลายทิศทาง หลาย
แงมุม คิดไดกวางไกล มองเห็นความสัมพันธของส่ิงตางๆ โดยมีส่ิงเราเปนตัวกระตุนทําใหเกิด
ความคิดใหมตอเนื่องกันไป ใชกระบวนการทางความคิดหลายๆ อยางมารวมกัน เพื่อสรางสรรคส่ิง
ใหมหรือแกปญหาท่ีมีอยูใหดีข้ึน เปนความคิดท่ีใชประโยชนไดอยางเหมาะสม ความคิดสรางสรรค
จะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือผูสรางสรรคมีอิสรภาพทางความคิดประกอบดวย 1) ความคิดริเร่ิม (Originality) 
หมายถึง ลักษณะความคิดแปลกใหมแตกตางจากความคิดธรรมดา นําความรูเดิมมาคิดดัดแปลง 
และประยุกตใหเกิดเปนส่ิงใหมข้ึน เปนลักษณะท่ีเกิดข้ึนเปนคร้ังแรกตองอาศัยลักษณะความกลาคิด 
กลาลอง เพื่อทดสอบความคิดของตน อาจเกิดจากความคิดเดิมท่ีมีอยูแลวมาดัดแปลงประยุกตเปน
ส่ิงใหม และเปนความคิดท่ีเปนประโยชนตอตนเองและสังคม2)ความคิดคลองแคลว (Fluency) 
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หมายถึง ความสามารถในการคิดหาคําตอบไดอยางคลองแคลว รวดเร็ว และไดปริมาณมาก          
ในเวลาท่ีจํากัด แบงเปน 4 ประเภท คือ (1) ความคิดคลองแคลวดานถอยคํา (Word Fluency) เปน
ความสามารถในการใชถอยคําอยางคลองแคลว (2) ความคิดคลองแคลวดานการโยงสัมพันธ 
(Associational Fluency) เปนความสามารถในการหาถอยคําท่ีเหมือนกันหรือคลายกันไดมากท่ีสุด
ภายในเวลาท่ีกําหนด (3) ความคิดคลองแคลวดานการแสดงออก (Expressional Fluency) เปน
ความสามารถในการใชวลีหรือประโยค สามารถนําคํามาเรียงกันอยางรวดเร็วเพื่อใหไดประโยคท่ี
ตองการ (4) ความคิดคลองแคลวในการคิด (Ideal Fluency) เปนความสามารถในการคิดส่ิงท่ีตองการ
ภายในเวลาท่ีกําหนด เปนความสามารถอันดับแรกในการพยายามเลือกใหความคิดท่ีดีและ
เหมาะสมท่ีสุด3)ความคิดยืดหยุน (Flexibility) หมายถึง ความสามารถในการคิดหาคําตอบไดหลาย
ประเภทและหลายทิศทาง แบงเปน 2 ประเภท คือ (1) ความคิดยืดหยุนท่ีเกิดข้ึนทันที (Spontaneous 
Flexibility) เปนความสามารถที่จะพยายามคิดไดหลายอยาง อยางเปนอิสระ (2) ความคิดยืดหยุน
ดานการดัดแปลง (Adaptive Flexibi l i ty) เปนความสามารถในการคิดไดหลากหลาย สามารถ
คิดดัดแปลงความรูหรือประสบการณจากส่ิงหนึ่งไปเปนหลายอยางได (3) ความคิดละเอียดลออ 
(Elaboration) หมายถึง ความสามารถในการคิดในรายละเอียดเพื่อตกแตงหรือขยายความคิดหลักให
ไดความหมายสมบูรณยิ่งข้ึน สามารถอธิบายใหเห็นภาพชัดเจนหรือสมบูรณข้ึน 

การคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) หมายถึง ความสามารถในการคิด
อยางมีเหตุผล มีหลักเกณฑ มีหลักฐาน และมีประสิทธิภาพ กอนตัดสินใจวาจะเช่ือหรือไมเช่ือ หรือ
กอนท่ีจะตัดสินใจวาจะทําหรือไมทํา โดยทําความเขาใจ พิจารณา ไตรตรอง ใชเหตุผลในการ
วิเคราะห สังเคราะห ประเมิน และลงสรุปขอสนเทศขอเท็จจริงตางๆ ไดอยางรอบคอบ และ
สมเหตุสมผล ประกอบดวย 1) การเขาใจอยางลึกซ้ึง หมายถึง ความสามารถในการแปลความหมาย 
ตีความ และสรุปความจากขอสนเทศหรือขอเท็จจริงนั้นๆ 2) การวิเคราะห หมายถึง ความสามารถ
ในการจําแนกแยะแยะขอสนเทศตางๆ ไดหาความสัมพันธระหวางสวนตางๆ และพิจารณาถึง
ความสําคัญของสวนประกอบตางๆ 3) การลงสรุปและการประเมิน (เหตุผล) หมายถึง การใชเหตุผล
เช่ือมโยงปรากฏการณออกมาเปนขอยุติ และการตรวจสอบความเหมาะสมของขอยุตินั้น 

การคิดเปนระบบ (Systems Thinking) หมายถึง การคิดท่ีเช่ือมโยงมองเห็นภาพองค
รวม และเขาใจความเปนองครวม มองเห็นปฏิสัมพันธระหวางองคประกอบตางๆ ของระบบท้ังเชิง
ลึก เชิงกวาง เปนการคิดท่ีมองเห็นความเห็นเคล่ือนไหวมากกวามองเปนจุดๆ เปนการคิดในเชิงองค
รวมหรือภาพรวม โดยตระหนักชัดถึงองคประกอบยอยท่ีมีความสัมพันธและมีหนาท่ีตอเช่ือมกันอยู
การคิดเปนระบบ เปนการปรับวิธีคิดหรือเพ่ิมวิธีคิดใชวิธีคิดหลายๆ แบบในเวลาเดียวกัน แตตองมี
วิธีเลือกวิธีคิดหลักในแตละสถานการณมีหลักเกณฑและเหตุผลโดยใชขอมูลหลากหลายใหสัมพนัธ
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กันเปนองครวม โดยตระหนักถึงองคประกอบยอยท่ีมีความสัมพันธและมีหนาท่ีตอเช่ือมกันอยูเปน
ปฏิสัมพันธอยางตอเนื่อง 

การคิดเปนระบบจะสรางนิสัยการมองภาพรวมใหกับบุคคลแตละคนการวิเคราะห
ความแตกตางเพื่อการบรรลุเปาหมายสามารถเลือกเสนทางท่ีส้ันท่ีสุดท่ีจะทําใหการปฏิบัติสูญเสีย
นอยท่ีสุด และบรรลุเปาหมายน้ันคนท่ีมีความสามารถในการคิดเปนระบบจะสามารถคิดไดอยางมี
เหตุผลมีข้ันตอนมีเปาหมายชัดเจนเพื่อบรรลุเปาหมายอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

การคิดเปนระบบมีองคประกอบยอย 3 องคประกอบ ไดแก 1) การวิเคราะหหาเหตุผล 
หมายถึง การจําแนกส่ิงท่ีกําหนดมาใหวาส่ิงใดสําคัญหรือจําเปนมากท่ีสุด ส่ิงใดเปนเหตุ ส่ิงใดเปน
ผล 2) การลําดับเร่ืองราว หมายถึง การคนหาวาความสําคัญยอยๆ ของเร่ืองราวหรือเหตุการณนั้น
เกี่ยวพันกันอยางไร สอดคลองหรือขัดแยงกันอยางไร สามารถแยกแยะความสําคัญของเร่ืองราวดวย
การเปรียบเทียบ 3) การแกปญหาอยางเปนข้ันตอน หมายถึง กระบวนการทํางานท่ีตองอาศัย
สติปญญา ทักษะ ความรู ความเขาใจ ความคิด การรับรู ความชํานาญ รูปแบบ พฤติกรรมตางๆ 
ประสบการณเดิม ท้ังจากทางตรง และทางออม และการใชกลยุทธทางปญญาท่ีจะวิเคราะห 
สังเคราะหนั้นหมดไป เปนการแกปญหาท่ียั่งยืน ไมใชการแกปญหาเฉพาะหนามีการแกปญหาจาก
หลายสวนพรอมๆ กันมีการคนควา และใชความรูท่ีหลากหลายในการทํางานในการทํางานคํานึงถึง
ผลกระทบในการกระทําของตนเอง 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

เกษศิรินทร ศรีสัมฤทธ์ิ (2556) ทําการวิจัยเร่ือง รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพเพื่อเสริมสราง
สมรรถภาพครู ดานการจัดประสบการณท่ีสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และจิต
วิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยโดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบ
การพัฒนาวิชาชีพเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพครู ดานการจัดประสบการณท่ีสงเสริมทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย และประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ
การพัฒนาวิชาชีพท่ีพัฒนาข้ึน กลุมตัวอยาง คือ ครูผูสอนระดับปฐมวัย 5 คน ผูบริหารโรงเรียน 1 
คน และเด็กปฐมวัย 67 คน จากโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสงครามผลการวิจัย พบวา 

1. รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพท่ีพัฒนาข้ึน มีชื่อวา “ACTAR Model” ประกอบดวย
องคประกอบ 4 สวน คือ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค 3) กระบวนการพัฒนาวิชาชีพ มี 5 ข้ัน คือ ข้ัน
ท่ี 1 การวิเคราะหความตองการจําเปน (Analyzing Needs: A) ข้ันท่ี 2 ออกแบบการพัฒนาวิชาชีพ 
(Creating Program: C) ข้ันท่ี 3 ดําเนินการพัฒนาวิชาชีพ (Taking Action: T) ข้ันท่ี 4 ประเมินผลการ
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พัฒนาวิชาชีพ (Assessing Program: A) และขั้นท่ี 5 รายงานผลการพัฒนาวิชาชีพ (Reporting 
Program: R)และ 3) เง่ือนไขสําคัญในการนํารูปแบบไปใช 

2. ประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ พบวา 1) หลังการใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ 
ครูมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณท่ีสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ
จิตวิทยาศาสตรสูงกวากอนการใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 2) ครู
มีพัฒนาการความสามารถในการออกแบบแผนการจัดประสบการณ และมีการจัดประสบการณท่ี
สงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และจิตวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย สูงข้ึนอยางตอเนื่อง3) 
คุณลักษณะสวนตัวของครูอยูในระดับดีมาก 4) เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการดานทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรสูงข้ึนอยางตอเนื่อง 5) ความพึงพอใจของผูนิเทศ และผูรับการนิเทศท่ีมี
ตอการใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพอยูในระดับมากท่ีสุด และ6) หลังการขยายผลการใชรูปแบบการ
พัฒนาวิชาชีพท่ีพัฒนาข้ึนพบวา รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ “ACTAR Model” สามารถทําใหครูมี
สมรรถภาพในการจัดประสบการณ ท่ีสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตร  
และทําใหเด็กปฐมวัยเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตร 

ธัญพร ชื่นกล่ิน (2553) ไดศึกษาวิจัย เร่ือง การพัฒนารูปแบบการโคช เพื่อพัฒนา
สมรรถนะการจัดการเรียนรูของอาจารยพยาบาล ท่ีสงเสริมทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของ
นักศึกษาพยาบาล ในสังกัดสถาบันพรบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุข ผลการวิจัยพบวา 

1. การพัฒนารูปแบบการโคช ประกอบดวย 4 ข้ัน ตอน ไดแก 1) การศึกษาวิเคราะห
สภาพและประเมินความตองการจําเปน 2) การออกแบบและพัฒนารูปแบบการโคช 3) การทดลอง
ใชรูปแบบ และ 4) การประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบผลการออกแบบและพัฒนารูปแบบการโคช 
ไดรูปแบบการโคช พีพีซีอี PPCE Coaching Model) ซ่ึงประกอบดวยองคประกอบ 3 สวน คือ 
องคประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค องคประกอบเชิงกระบวนการ และองคประกอบเชิง
เง่ือนไขในการนํารูปแบบไปใช มีกระบวนการดําเนินการ 4 ระยะ ไดแก ระยะที่ 1 เปนระยะการ
เตรียมการ Preparing Phase: P) ระยะท่ี 2 เปนระยะวางแผนการโคช (Planning Phase: P) ระยะท่ี 3 
เปนระยะการปฏิบัติการโคช (Coaching Phase: C) และระยะท่ี 4 เปนระยะการประเมินผลการโคช 
(Evaluation Phase: E) 

2. ผลการทดลอง พบวา รูปแบบการโคชพีพีซีอีมีประสิทธิภาพเชิงประจักษกอนและ
หลังการทดลองอาจารยพยาบาลมีสมรรถนะการโคชแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 มีสมรรถนะการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นักศึกษาพยาบาลมีทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 อาจารยพยาบาลและผูบริหารมีความพึงพอใจตอรูปแบบ
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การโคชพีพีซีอีในระดับมากท่ีสุดรวมท้ังนักศึกษาพยาบาลมีความคิดเห็นวาการจัดการเรียนรูท่ี
สงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณมีความเหมาะสมในระดับมาก 

วทัญู ขลิบเงิน (2556) ไดศึกษาวิจัย เร่ือง การพัฒนาแบบจําลองการดูแลใหคําปรึกษา
ผสมผสานเทคโนโลยี ส่ือสังคมเพื่อสงเสริมคุณลักษณะความเปนครูสําหรับนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพครู โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาแบบจําลองการดูแลใหคําปรึกษาผสมผสาน
เทคโนโลยีส่ือสังคมเพื่อสงเสริมคุณลักษณะความเปนครูสําหรับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ
ครู และเพื่อประเมินประสิทธิผลของแบบจําลองการดูแลใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีส่ือ
สังคมเพื่อสงเสริมคุณลักษณะความเปนครูสําหรับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู ผลการวิจัย 
พบวา 

1. แบบจําลองการดูแลใหคําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีส่ือสังคมเพื่อสงเสริม
คุณลักษณะความเปนครูสําหรับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู มีชื่อวา แบบจาํลองการดูแลให
คําปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีส่ือสังคม (Wathanyu MTB Model) ประกอบดวยองคประกอบเชิง
หลักการและวัตถุประสงค องคประกอบเชิงกระบวนการ และระบบสนับสนุน แบบจําลองท่ี
พัฒนาข้ึนประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนท่ี 1 การเตรียมความพรอม (preparing: P) ข้ันตอนท่ี 
2 การวางแผนการดูแลใหคําปรึกษา (Planning: P) ข้ันตอนท่ี 3 การดําเนินการดูแลใหคําปรึกษา
ผสมผสานเทคโนโลยีส่ือสังคม (Implement Mentoring Social Media Technology Blended: IMTB: 
I) และข้ันท่ี 4 การประเมินผล (Assessing: A)  

2. คุณลักษณะความเปนครูของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู ประกอบดวย 4 
ดาน คือ 1) การวางแผนและการเตรียมความพรอมในการจัดการเรียนการสอน 2) การจัดการช้ัน
เรียน 3) ความรับผิดชอบในหนาท่ีครู และ 4) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

3. ผลการศึกษาประสิทธิผลของแบบจําลอง พบวา อาจารยนิเทศ ครูพี่เล้ียง มีความรู 
ความเขาใจ และความสามารถในการดูแลใหคําปรึกษา ในระดับ มาก นักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพครูมีคุณลักษณะความเปนครู ในระดับท่ีสูงข้ึน อาจารยนิเทศ ครูพี่เล้ียง และนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพครู มีความพึงพอใจตอแบบจําลองระดับมาก 

ธนานันต ดียิ่ง (2556) ไดศึกษาวิจัยเร่ืองโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานดานการวัดและประเมินผลในช้ันเรียน โดยมีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนา
โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานดานการวัดและประเมินในช้ันเรียน 
และ เพ่ือศึกษาผลการใชโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะครูระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานดานการวัดและ
ประเมินผลในช้ันเรียนโดยมีข้ันตอนในการวิจัยและพัฒนา 4 ข้ันตอนคือ ข้ันตอนท่ี 1การศึกษา
ขอมูลพื้นฐาน แนวคิด ทฤษฎี ความตองการจําเปนสําหรับการพัฒนาโปรแกรมการพัฒนา
สมรรถนะครูระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานดานการวัดและประเมินผลในช้ันเรียนข้ันตอนที่ 2การ



132 

พัฒนาโปรแกรม เปนการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐานดานการวัดและประเมินผลในช้ันเรียน ข้ันตอนที่ 3 การทดลองใชและการนิเทศติดตามผล
การใชโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานดานการวัดและประเมินผลใน
ช้ันเรียนโดยทดลองใช 2 ระยะคือ ระยะท่ี 1 ข้ันทดลองใชกับกลุมทดลองนํารอง ระยะท่ี 2 
ข้ันทดลองใชกลุมทดลองใชจริง ข้ันตอนท่ี 4 การปรับปรุงโปรแกรม ผลการวิจัยพบวา 

1. โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูระดับการศึกษาขั้น พ้ืนฐานดานการวัด             
และประเมินผลในช้ันเรียนท่ีพัฒนาขึ้นประกอบดวย องคประกอบ 6 องคประกอบ คือ 1) หลักการ
ของโปรแกรม 2) จุดหมายของโปรแกรม 3) สมรรถนะท่ีตองการจะใหเกิดข้ึนตามจุดหมายของ
โปรแกรม 4) สาระท่ีใชพัฒนา 5) กิจกรรมท่ีใชพัฒนา และ 6) แนวทางการประเมินผลตามโปรแกรม 
โดยโปรแกรมดังกลาวผูเช่ียวชาญประเมินโดยใชเกณฑ Joint Committee พบวาโปรแกรมมีความ
เปนประโยชน มีความเปนไปได  มีความสมเหตุสมผล และมีความถูกตองแมนยํา อยูในระดับมาก
ทุกดาน 

2. ผลการศึกษาผลการใชโปรแกรมการประเมินสมรรถนะครูดานการวัดและ
ประเมินผลในชั้นเรียน พบวา ผลการประเมินสมรรถนะดานความรูเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล 
อยูในเกณฑปานกลาง ผลการประเมินสมรรถนะดานทักษะการสรางและพัฒนาเคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผลในช้ันเรียนท้ังในระหวางการอบรมพัฒนาและระหวางการนิเทศติดตามอยูในระดับดี 
และครูกลุมทดลองนํารองมีความสามารถในการวัดและประเมินผลในช้ันเรียนอยูในระดับมากและ
กลุมทดลองใชจริงมีความสามารถในการวัดและประเมินผลในช้ันเรียนอยูในระดับมากท่ีสุด 

โชติมา หนูพริก (2553) ไดวิจัยเร่ืองการพัฒนาระบบการประเมินการเรียนการสอน
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้คือ ระบบการประเมินการ
เรียนการสอนคณิตศาสตรท่ีพัฒนาประกอบดวย 5 องคประกอบคือ 1) ดานตัวปอน 2) ดาน
กระบวนการ: การออกแบบการเรียนรู 3) ดานผลผลิต: การประเมินเพื่อการเรียนรู 4) ดานผลลัพธ 
ไดแก ครูมีความรู ทักษะและความคิดเห็นตอระบบการประเมินการเรียนการสอนคณิตศาสตร 
นักเรียนมีความรู ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรและคุณลักษณะอันพึงประสงค และ 5) ดาน
การใหขอมูลยอนกลับและการกํากับติดตาม ผลการทดลองใช พบวา ครูมีความรู ทักษะและความ
คิดเห็นตอระบบประเมินการเรียนการสอนท่ีเนนนักเรียนเปนสําคัญ และการประเมินเพื่อการเรียนรู
โดยมีคะแนนพัฒนาการเปนรอยละ 85.45 มีทักษะในการประเมิน การเรียนการสอนคณิตศาสตรอยู
ในระดับดี และมีความคิดเห็นท่ีดีตอระบบการประเมินการเรียนการสอนคณิตศาสตร ผลการ
ประเมินระบบประเมินการเรียนการสอนคณิตศาสตร พบวา ครูและนักเรียนมีความคิดเห็นวาระบบ
การประเมินการเรียนการสอนคณิตศาสตรท่ีพัฒนาข้ึนมีความเปนประโยชน ความเปนไปได ความ
สมเหตุสมผล และความถูกตองแมนยํา ชวยใหครูมีการปรับปรุงกระบวนการวัดและประเมินผลให
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มีความชัดเจน เปนท่ียอมรับ และสามารถนําไปประเมินไดอยางยุติธรรม และชวยใหครู นักเรียนมี
การปรับปรุงและพัฒนาตนเองไดตรงตามเปาหมาย 

อารยา ชออังชัญ (2553) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารญาณกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาและหา
ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 2) เพื่อเปรียบเทียบความ 
สามารถในคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีสอนดวยรูปแบบการ
สอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียน และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาป
ท่ี 5 ท่ีมีตอการสอนดวยรูปแบบการสอนเพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยางมี
วิจารณญาณ ผลการวิจัยพบวา 

1. รูปแบบการเรียนการสอนนี้มีชื่อเรียกวา “PLOASE Model” โดยมีองคประกอบดังนี้ 
หลักการ วัตถุประสงค กระบวนการเรียนการสอน สาระหลัก ส่ิงท่ีสงเสริมการเรียนรู ระบบสังคม 
หลักการตอบสนองและส่ิงสนับสนุน รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาข้ึนมีกระบวนการเรียนการ
สอน 5 ข้ันตอน คือ 1) ข้ันเตรียมความพรอมและกระตุนจูงใจในการเรียน (Preparing and Motivating 
Step: P) 2) ข้ันเรียนรูกระบวนการคิดโดยฝกปฏิบัติ (Learning Thinking by Practice Step: L) 3) ข้ัน
จัดระเบียบความรู (Organizing KnowledgeStep: O) 4) ข้ันประยุกตใชกระบวนการคิด (Applying 
Thinking Process Step: A) 5) ข้ันสรุป (Summarizing Step: S) 6) ข้ันประเมินผล (Evaluating Step: E) 

2. ความสามารถในคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 
ดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะการคิดแกปญหาอยางมีวิจารณญาณและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรท่ีสอนดวยรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาอยาง
มีวิจารณญาณกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 กอนเรียนและ
หลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยความสามารถในคิดแกปญหาอยางมี
วิจารณญาณหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

วูดด และเมคคอวลรี (Wood and McQuarrie, 1999) อีแวนสและโจล่ี (Evans and 
Jolly, 2005) วูดดและคีลเลียน (Wood and Killian, 1998) มิดเดลตัน (Middleton, 1999) และ แลน
คารอู และซแคนดูลา (Lankau and Scandura, 2002) (อางถึงใน Zepeda J.S., 2003: 147-149) ท่ีได
ศึกษาการพัฒนาวิชาชีพแบบบูรณาการกับการทํางานโดยใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพท่ีหลากหลาย 
ซ่ึงผลของการศึกษาและทดสอบ พบวาการพัฒนาวิชาชีพแบบบูรณาการกับการทํางานโดยการ
รวมกันแลกเปล่ียนเรียนรูซ่ึงกนัและกัน ไตรตรองสะทอนคิดการปฏิบัติซ่ึงเปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญใน
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การพัฒนาวิชาชีพและไดกําหนดโครงสรางในการพัฒนาโอกาสในการเรียนรูในสถานศึกษา เชน 
การศึกษากลุม การวิจัยเชิงปฏิบัติการ และการไตรตรองสะทอนคิด ตลอดจนมีการใชวิธีการตางๆ 
ในการพัฒนาวิชาชีพ เชน ทีมสอน กลุมการสอนแบบรวมมือ การทําแบบใหดู การโคช การดูแลให
คําปรึกษาแนะนํา เพื่อศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรู แนวทางการปฏิบัติ ซ่ึงทําใหครูเกิดการพัฒนาใน
วิชาชีพมากกวาการประเมินครูหรือการนิเทศการสอน และขอคนพบสําคัญ อีกประการหนึ่งคือ
รูปแบบของการพัฒนาวิชาชีพในงานแบบไมเปนทางการมาใชในการพัฒนาวิชาชีพ เชน กลุมวาง
แผนการพัฒนาหลักสูตร การประชุมสาขา โดยกิจกรรมดังกลาวเพื่อเปนการกระตุนใหเกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรูกับเพ่ือนครูพรอมกับการปฏิบัติงาน รวมถึงการพัฒนาวิชาชีพใหครูใหมหรือผูท่ี
เร่ิมเขาสูวิชาชีพครูและปจจัยสําคัญของความสําเร็จในการพัฒนาวิชาชีพคือการให การสนับสนุน
ของผูบริหาร 

ซวารท และคณะ (Zwart et al., 2008: 982-1002) ศึกษาเร่ือง การเรียนรูของครูท่ีเกิด
จากการโคชแบบเพื่อนชวยเพ่ือน: การวิเคราะหผลจากกิจกรรมการเรียนรู กลุมตัวอยาง เปนครูท่ีมี
ประสบการณในการจัดการเรียนรู จํานวน 8 คน จับคูซ่ึงกันและกัน จํานวน 4 คู เรียนรูการจัดการ
เรียนการสอนดวยการใหการโคชซ่ึงกันและกันเปนระยะเวลา 1 ป เก็บรวบรวมขอมูลกระบวนการ
เรียนรูดวยการบันทึกแบบพรรณนาความเกี่ยวกับ กิจกรรมการเรียนรู  ผลการเรียนรู และ
สัมพันธภาพระหวางคูโคชแตละคู ผลการศึกษา พบวา การเรียนรูดานการจัดการเรียนรูของครู 
ไดแก มีการเกิดความคิด มโนทัศน และความเช่ือใหม มีความคิดและต้ังใจในการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการจัดการเรียนรู เกิดการยืนยันความคิด มโนทัศนและความเช่ือเดิม ปรับเปล่ียนความคิด
ท่ีมีตอตนเอง รวมทั้งการเพ่ิมความตระหนักในการจัดการเรียนรู 

แพกตัน (Paxton, 1996: Abstract) ศึกษากรณีศึกษาในการแนะนําการประเมินผลตาม
สภาพจริงในสถานศึกษาระดับจังหวัด ระดับครูผูสอนและระดับหองเรียนโดยใชการวิจัยเชิง
คุณภาพในการศึกษาไดศึกษาในประเด็นตอไปนี้ 1) วิธีบริหารจัดการในการแนะนําการประเมินผล
ตามสภาพจริงใหแกโรงเรียนในระดับจังหวัด 2) ศึกษาเจตคติของครูท่ีมีตอการประเมินผลตาม
สภาพจริงในหองเรียน และความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการใชการประเมินผลเปนเคร่ืองมือหนึ่ง
สําหรับการปฏิรูปเกี่ยวกับการศึกษาและประเมินผลตามสภาพจริง ไดรับการเสนอวาเปนวิธีการท่ี
เหมาะสมในการทดสอบความรู และทักษะท่ีจําเปนสําหรับอนาคต  ผลการวิจัย พบวา ยังมีประเด็น
ท่ีถกเถียงเกี่ยวกับการประเมินตามสภาพจริงในสถานศึกษาในเร่ืองเกี่ยวกับการไมมีเวลาในการ
ประเมินปญหาการส่ือสารระหวางครู ผูบริหารโรงเรียน ผูเรียน ผูปกครอง และการไดรับการ
สนับสนุนจากผูบริหารโรงเรียน 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ แสดงใหเห็นวา ในการพัฒนาครู
วิทยาศาสตร จะตองใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพท่ีหลากหลาย ไดแก การโคช การดูแลใหคําปรึกษา
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แนะนํา การแลกเปล่ียนเรียนรู การไตรตรองสะทอนคิด การปฏิบัติ รูปแบบการพัฒนา ประกอบดวย 
องคประกอบดานหลักการ วัตถุประสงค กระบวนการ และการไดรับการสนับสนุนจากผูบริหาร จึง
จะสงผลใหการพัฒนาวิชาชีพประสบผลสําเร็จ มีข้ันตอนและกระบวนการปฏิบัติท่ีชัดเจน ผลจาก
การวิจัยยังแสดงใหเห็นวา การวัดและประเมินผลเปนเครื่องมือหนึ่งในการปฏิรูปการศึกษา ท่ีชวย
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนใหสูงข้ึนได และครูก็มีความคิดเห็นวา การ
ประเมินผลตามสภาพจริงเปนวิธีการท่ีเหมาะสม ในการทดสอบความรูและทักษะท่ีจําเปนสําหรับ
อนาคต แตมีปญหาเร่ืองการไมมีเวลาของครู และการไมไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารโรงเรียน 
และผูมีสวนเกี่ยวของ ท้ังนี้ ไมพบวามีงานวิจัยเร่ืองใด ท่ีสงเสริมสมรรถนะการวัดและประเมินผล
ของครูวิทยาศาสตร เพ่ือใหผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะดานการคิด และก็ไมพบวามีงานวิจัยใดท่ี
พัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร แลวชวยเสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลท่ีพัฒนาทักษะ
การคิด โดยเฉพาะกับครูวิทยาศาสตรบรรจุใหม ท่ีมีความรูและประสบการณนอยในดานการจัดการ
เรียนรูและการวัดและประเมินผล 

ในปจจุบันการวัดและประเมินผล เนนการประเมินเพื่อการเรียนรู และเปนองคประกอบ
หลักสําคัญของการจัดการเรียนรู การประเมินน้ีมีความสําคัญมากสําหรับครูท่ีจะปรับการเรียน
เปล่ียนการสอนใหเกิดการพัฒนาในตัวผูเรียนเปนรายบุคคลไดอยางดีท่ีสุด ถาครูเปล่ียนแปลง
วิธีการประเมินไดก็จะทําใหการเรียนรูของนักเรียนดีข้ึน การประเมินในกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรจะประเมินดานความรู สมรรถภาพทางวิทยาศาสตร ความสามารถในการคิดอภิปญญา 
และจิตวิทยาศาสตร ไมไดมุงเนนท่ีการจัดอันดับและตัดสิน แตการประเมินคือการพัฒนาการเรียนรู
ของนักเรียน การประเมินเปนเทคนิคการสอน เปนเครื่องมือในการเรียนรู การประเมินจึงเปนทุก
อยางเพ่ือท่ีจะปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนาสมรรถนะการวัดและ
ประเมินผลของครูวิทยาศาสตร ซ่ึงเปนครูใหมและไดนําเทคนิควิธีการวัดและประเมินผลท่ีเนนการ
ประเมินเพื่อการเรียนรู (Assessment for Learning) มาชวยเสริมสรางทักษะการคิดใหกับนักเรียน 
โดยนํารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูท่ีเหมาะสม ตรงกับความสนใจ และความตองการของครูมาใช
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเร่ือง รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคมเพ่ือเสริมสราง
สมรรถนะการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดานทักษะการคิดของนักเรียน เปนการวิจัย
และพัฒนา (Research and Development) โดยใชกระบวนการแบบผสมผสานวิธี (Mixed Method 
Research) รวมกับการใชแบบแผนการวิจัยเปนแบบ Pre-Experimental Design แบบการวิจัยแบบ
หน่ึงกลุม มีการทดสอบกอนและสอบหลังการใชรูปแบบพัฒนาวิชาชีพ การทดลองเปนแบบ One - 
Group Pretest –Posttest Design (Campbell and Stanley, 1963: 7) รวมทั้งผสมผสานกับแบบแผนการ
วิจัยแบบอนุกรมเวลากลุมเดียว ประเภทอนุกรมเวลาสมมูล (Equivalent Time-Series Design) 
(องอาจ นัยพัฒน, 2554: 126-128) 

การพัฒนารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคมเพ่ือเสริมสราง
สมรรถนะการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดานทักษะการคิดของนักเรียน มีกรอบการ
ดําเนินการวิจัย 4 ข้ันตอน ดังภาพท่ี 8 
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ดังนั้น เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายในการพัฒนารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสาน
เครือขายสังคมเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดานทักษะการ
คิดของนักเรียนผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนการวิจัยและพัฒนา จํานวน 4 ข้ันตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 การวิจัย (Research: R1) เปนการศึกษาวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานและความ
ตองการในการพัฒนารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคมเพื่อเสริมสราง
สมรรถนะการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดานทักษะการคิดของนักเรียนเพ่ือเปนแนวทาง
ในการกําหนดนิยาม องคประกอบ พฤติกรรมบงช้ี สมรรถนะดานการวัดและประเมินผลของครู 
กําหนดกระบวนการข้ันตอนในการวัดและประเมินผลของครู รวมทั้งศึกษาวิเคราะหวิธีการ และ
กระบวนการ ข้ันตอนในการพัฒนาวิชาชีพ เพื่อการสังเคราะหรางรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ 

ขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนา (Development: D1) เปนการออกแบบและพัฒนารูปแบบการ
พัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคมเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครู
วิทยาศาสตรดานทักษะการคิดของนักเรียน เคร่ืองมือท่ีใชในการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 

ขั้นตอนท่ี 3 การนําไปใช (Implementation: R2) เปนการทดลองใชรูปแบบการ
พัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคมเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครู
วิทยาศาสตรดานทักษะการคิดของนักเรียน เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดของ
การนํารูปแบบไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง 

ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินผล (Evaluation=Development: D2) เปนการประเมินผล 
(Evaluation) และปรับปรุงพัฒนารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคมเพื่อ
เสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดานทักษะการคิดของนักเรียน ใหมี
ความสมบูรณโดยในแตละข้ันตอนมีกระบวนการดําเนินการดังนี้ 

 
ขั้นตอนท่ี 1 การวิจัย (Research: R1) 

เปนการศึกษาวิเคราะหขอมูลพื้นฐานเพื่อใชในการพัฒนารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดย
ผสมผสานเครือขายสังคมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดาน
ทักษะการคิดของนักเรียน ผูวิจัยดําเนินการ ดังนี้  

วัตถุประสงคเพื่อรวบรวมและวิเคราะหขอมูลพื้นฐานเพ่ือใชในการพัฒนารูปแบบการ
พัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคมเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครู
วิทยาศาสตรดานทักษะการคิดของนักเรียน 

กลุมเปาหมายและแหลงขอมูล 
1. เอกสารตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
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2. ผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 คน ท่ีเกี่ยวของกับการวัดและประเมินผล และการสอน
วิทยาศาสตร 

3. สถาบันหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการผลิตและหรือพัฒนาครูวิทยาศาสตร
โดยตรง จํานวน 8แหง 

4. ครูวิทยาศาสตรท่ีเขารับการบรรจุใหม จํานวน 6 คน นักเรียน และผูบริหารโรงเรียน
ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 เปนโรงเรียนท่ีมีครูวิทยาศาสตรบรรจุ
ใหมไปทําการสอน จํานวน 6โรงเรียน 

การดําเนินการศึกษาในการดําเนินการศึกษาวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน ผูวิจัยดําเนินการ
ศึกษาวิเคราะหแนวคิดทฤษฎีตาง ๆ จากตํารา เอกสาร  และการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ สอบถาม
สถาบันหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการผลิตและหรือพัฒนาครูวิทยาศาสตรโดยตรง สอบถาม
ผูบริหาร ครูผูสอน รวมท้ังสังเกตการสอนของครู เพื่อใหไดขอมูลในการนําไปใชพัฒนารูปแบบ
การพัฒนาวิชาชีพ โดยไดศึกษาวิเคราะหในเร่ืองตางๆรวม 4 ข้ัน คือ 

ข้ันท่ี 1 ศึกษาเปรียบเทียบสภาพท่ีคาดหวัง กับสภาพปจจุบัน เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลดาน
ทักษะการคิดของนักเรียนของครูวิทยาศาสตร 

ข้ันท่ี 2  ศึกษาวิเคราะหเพื่อกําหนดคุณลักษณะของนักเรียนท่ีมีทักษะดานการคิด 
ข้ันท่ี 3 กําหนดสมรรถนะครูดานการวัดและประเมินผล ไดแก 1) ดานความรูความ

เขาใจ 2) ดานการสรางและการใชเคร่ืองมือการวัดและประเมินผลดานทักษะการคิดของนักเรียน 
กําหนดกระบวนการ ข้ันตอนในการพัฒนาครูเกี่ยวกับสมรรถนะการวัดและประเมินผลดานทักษะ
การคิดของนักเรียน 

ข้ันท่ี 4 ศึกษาวิเคราะหวิธีการหรือรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ และกระบวนการ
ข้ันตอนในการพัฒนาวิชาชีพ เพื่อการสังเคราะหรางรูปแบบในการพัฒนาวิชาชีพ 

ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษา วิเคราะห ในแตละข้ันตอน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
ขั้นท่ี 1 ศึกษาเปรียบเทียบสภาพท่ีคาดหวังกับสภาพปจจุบัน ข้ันตอนนี้ เปนการศึกษา

เปรียบเทียบสภาพท่ีคาดหวัง ความสอดคลองดานการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 และการเตรียมความพรอม
เขาสูประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ. 2559 กับสภาพปจจุบัน ในเร่ืองตาง ๆ ดังนี้ 

1. คุณภาพของนักเรียนประถมศึกษา โดยการศึกษาขอมูลท่ีเปนเอกสารตาง ๆ 
ประกอบดวย เอกสาร ตํารา งานวิจัย และรายงานผลการประเมินคุณภาพผูเรียนตางๆ เชน ผลการ
สอบ PISA, O-NET, NT ผลการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
นโยบาย จุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในการ
พัฒนาคุณภาพนักเรียนรวมทั้งการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนดานทักษะการคิด และพิจารณาจาก
โครงงาน ช้ินงาน/ภาระงานท่ีนักเรียนไดกระทํา 
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2. สมรรถนะดานการวัดและประเมินผลของครูโดยการศึกษาขอมูลท่ีเปนเอกสารตางๆ
ประกอบดวย เอกสาร ตํารา งานวิจัย และรายงานผลการจัดการศึกษาของหนวยงานตาง ๆ  ท่ีเกี่ยวของ การ
ทําการทดสอบ และสอบถามจากครูวิทยาศาสตรโดยตรง การสัมภาษณผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน 
และสังเกตจากการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตร 

ขั้นท่ี 2 ศึกษาวิเคราะหเพื่อกําหนดคุณลักษณะของนักเรียนท่ีมีทักษะดานการคิด 
ในข้ันตอนนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษา วิเคราะห และกําหนดคุณลักษณะของนักเรียนท่ีมีทักษะดาน
การคิด เพื่อใชในการศึกษาวิจัย พรอมท้ังกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ โดยดําเนินการ ดังนี้ 

1. ศึกษารวบรวมทักษะดานการคิดของนักเรียนระดับประถมศึกษา จากเอกสาร ตํารา 
งานวิจัย ท่ีนักการศึกษาไดกําหนดไว 

2. สัมภาษณผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 คน เพ่ือกําหนด ทักษะดานการคิดของนักเรียน ท่ีเหมาะสม 
และควรพัฒนาในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ โดยไดทําการสัมภาษณทางโทรศัพท Facebook และ Line  

ผลจากการศึกษา สัมภาษณ ทําใหไดคุณลักษณะดานการคิดของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา คือ  ทักษะการคิด ไดแก การคิดวิเคราะห (Analytical Thinking) การคิดสังเคราะห 
(Synthesis Thinking) การคิดสรางสรรค (Creative Thinking) การคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical 
Thinking) และการคิดเปนระบบ (Systems Thinking) ซ่ึงสอดคลองกับสมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

ขั้นท่ี 3 กําหนดสมรรถนะครูดานการวัดและประเมินผล ไดแก1) ดานความรูความ
เขาใจ 2) ดานการสรางและการใชเคร่ืองมือการวัดและประเมินผลดานทักษะการคิดของนักเรียน 
และกําหนดกระบวนการ ข้ันตอนในการวัดและประเมินผลของครูข้ันตอนนี้ เปนการศึกษา
วิเคราะหและกําหนดสมรรถนะครูเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลดานทักษะการคิดของนักเรียน 
เพื่อกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งกําหนดกระบวนการ ข้ันตอน ในการวัดและประเมินผลของ
ครู โดยดําเนินการ ดังนี้ 

1. ศึกษารวบรวมสมรรถนะครูดานการวัดและประเมินผล ไดแก 1) ดานความรูความ
เขาใจ 2) ดานการสรางและการใชเคร่ืองมือการวัดและประเมินผลดานทักษะการคิดของนักเรียน 
จากเอกสาร ตํารา งานวิจัย ท่ีนักการศึกษาไดเสนอแนวคิดไว 

2. สัมภาษณผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 คน เพื่อกําหนดสมรรถนะของครูท่ีจําเปน และครู
ควรไดรับการพัฒนา โดยไดสัมภาษณทางโทรศัพท เฟสบุค (Facebook) และไลน (LINE) 

ผลจากการศึกษาและสัมภาษณ ทําใหไดสมรรถนะครูดานการวัดและประเมินผล 1) 
ดานความรูความเขาใจ 2) ดานการสรางและการใชเคร่ืองมือการวัดและประเมินผลดานทักษะการ
คิดของนักเรียน 3) พฤติกรรมในการวัดและประเมินผลที่ เนนการประเมินเพื่อการเรียนรู 
(Assessment for Learning) 
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3. กําหนดกระบวนการ ข้ันตอนในการวัดและประเมินผล โดยผูวิจัยศึกษาวิเคราะห 
และสังเคราะหจากเอกสาร  ตํารา และงานวิจัยตาง ๆ  เกี่ยวกับการประเมินเพื่อการเรียนรู 
(Assessment for Learning) การประเมินตามสภาพจริง ท่ีเปนวิธีการวัดและประเมินเพื่อพัฒนา
นักเรียนดานทักษะการคิด 

ขั้นท่ี 4 ศึกษาวิเคราะหวิธีการหรือรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ และกระบวนการ
ข้ันตอนในการพัฒนาวิชาชีพ เพื่อการสังเคราะหรางรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ 

ข้ันตอนนี้เพื่อใหทราบถึงวิธีการหรือรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ  ผูวิจัยไดดําเนินการ  ดังนี้  
1. ศึกษาขอมูลเอกสารตางๆ เกี่ยวกับรูปแบบหรือวิธีการและข้ันตอนการพัฒนาวิชาชีพ 

ประกอบดวย เอกสาร ตํารา งานวิจัย และรายงานผลการจัดการศึกษาของหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ  
2. การสอบถามสถาบันหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการผลิต และหรือพัฒนาครู

วิทยาศาสตรโดยตรง จํานวน 8 แหง รวมท้ังการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ ผูบริหารโรงเรียน และ 
ครูผูสอนวิทยาศาสตร โดยไดสัมภาษณผูเช่ียวชาญ จํานวน5 คนทําใหไดวิธีการและข้ันตอนการ
พัฒนาวิชาชีพเพื่อเปนรางรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ 

เคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลของขั้นตอนท่ี 1 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล เพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการ
วัดและประเมินผลของครู มี 6 ฉบับ ดังนี้ 

ฉบับท่ี 1 แบบวิเคราะหเอกสารเกี่ยวกับนโยบาย เปาหมาย คุณลักษณะของ
นักเรียน สมรรถนะของครูดานการวัดและประเมินผล ซ่ึงเปนสภาพท่ีคาดหวัง และสภาพปจจุบัน 

ฉบับท่ี 2 แบบสัมภาษณผูเช่ียวชาญในดาน สมรรถนะครูเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลดานทักษะการคิดของนักเรียน ท่ีเหมาะสมในการนํามาใชในการวิจัย 

ฉบับท่ี 3 แบบทดสอบวัดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
ดานทักษะการคิดของนักเรียน  

ฉบับท่ี 4 แบบสอบถามสถาบันหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการผลิต และ
หรือพัฒนาครูวิทยาศาสตร 

ฉบับท่ี 5 แบบสังเกตพฤติกรรมการวัดและประเมินผลดานทักษะการคิดของครู 
ฉบับท่ี 6 แบบสัมภาษณผูบริหารโรงเรียน และครูวิทยาศาสตร เกี่ยวกับ

สภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการในการพัฒนา เร่ืองการวัดและประเมินผล รูปแบบการ
พัฒนาวิชาชีพท่ีพัฒนานักเรียนดานทักษะการคิด  

การสรางและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
ฉบับท่ี 1 แบบวิเคราะหเอกสารเก่ียวกับนโยบาย เปาหมายซ่ึงเปนสภาพที่คาดหวัง

และสภาพปจจุบัน ดําเนินการสราง ดังนี้ 
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1. ศึกษาเอกสารหลักการ แนวคิด ทฤษฎีในการสรางแบบวิเคราะหเอกสาร 
2. กําหนดจุดมุงหมายของการวิเคราะหเอกสาร เกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานเชิง

นโยบาย เปาหมายของสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน คุณลักษณะของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 กรอบ
มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภาดานการวัดและประเมินผล สมรรถนะครูเกี่ยวกับการวัด และประเมินผล
ดานทักษะการคิดของนักเรียน และหลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพ  

3. สรางแบบวิเคราะหเอกสารโดยกําหนดประเด็นการวิเคราะหเอกสาร จําแนก
เปนสภาพท่ีคาดหวังและสภาพท่ีเปนจริง 

4. นําแบบวิเคราะหเอกสารท่ีสรางข้ึนเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตองและนําไปปรับปรุงแกไข 

5. นําแบบวิเคราะหเอกสารท่ีปรับปรุงแกไข เสนอตอผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 คน  
พิจารณาความเหมาะสมของแบบวิเคราะหเอกสาร โดยกําหนดคะแนนในการ

พิจารณาของผูเช่ียวชาญ ดังนี้ (มาเรียม นิลพันธุ, 2555:179) 
คะแนน 5 หมายถึง แบบวิเคราะหเอกสารมีความสอดคลองมากท่ีสุด 
คะแนน 4 หมายถึง แบบวิเคราะหเอกสารมีความสอดคลองมาก 
คะแนน 3 หมายถึง แบบวิเคราะหเอกสารมีความสอดคลองปานกลาง 
คะแนน 2 หมายถึง แบบวิเคราะหเอกสารมีความสอดคลองนอย 
คะแนน 1 หมายถึง แบบวิเคราะหเอกสารมีความสอดคลองนอยท่ีสุด 
ในการหาคุณภาพดานความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบวิเคราะหเอกสารจะ

พิจารณาจากเกณฑในการแปลความหมายของคะแนนเฉล่ีย ดังนี้ (มาเรียม  นิลพันธุ, 2555: 196)  
คาเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง มีความสอดคลองมากท่ีสุด 
คาเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง มีความสอดคลองมาก 
คาเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง มีความสอดคลองปานกลาง 
คาเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง มีความสอดคลองนอย 
คาเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง มีความสอดคลองนอยท่ีสุด 
สําหรับเกณฑในการพิจารณาความสอดคลองตองมีคาเฉล่ียตั้งแต 3.50 ข้ึนไป 

และมีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานนอยกวา 1.00 (มาเรียม นิลพันธุ, 2555: 179) จึงเปนแบบวิเคราะห
เอกสารท่ีใชไดซ่ึงผลการตรวจสอบพบวา แบบวิเคราะหเอกสารท่ีใชในการศึกษารวบรวมขอมูล
เพื่อการพัฒนารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ ซ่ึงผลการตรวจสอบพบวา แบบวิเคราะหเอกสารมีคาเฉล่ีย 
Χ = 4.80,S.D. = 0.45 ถึงΧ = 5.00,S.D.= 0.00 จึงเปนแบบวิเคราะหเอกสารท่ีใชได 
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ฉบับท่ี 2 แบบสัมภาษณผู เ ช่ียวชาญในดาน  สมรรถนะครูเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลดานทักษะการคิดของนักเรียน มีลักษณะเปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ขอคําถาม
แบบปลายเปด รายละเอียดการสราง มีดังนี้ 

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีหลักการเกี่ยวกับการจัดทําแบบสัมภาษณ 
2. กําหนดจุดมุงหมายในการสัมภาษณ คือความคิดเห็นดานสมรรถนะครู

เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลดานทักษะการคิดของนักเรียนท่ีเหมาะสมและควรนํามาใชในการวิจัย 
3. สรางแบบสัมภาษณใหครอบคลุมตรงตามเนื้อหาและจุดมุงหมายของการ

สัมภาษณตามท่ีกําหนดไว 
4. นําแบบสัมภาษณท่ีสรางข้ึน เสนอตออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อ

ตรวจสอบความถูกตองและนําไปปรับปรุงแกไข 
5. นําแบบสัมภาษณท่ีปรับปรุงแกไข เสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน เพื่อ

ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) โดยใชแบบประเมินความสอดคลองท่ีมีลักษณะ
เปนมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับของลิเคอรท (Likert Five Rating Scales) โดยการหาคาคะแนน
ความสอดคลองในรูปแบบของคะแนนเฉล่ีย ( X ) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยกําหนด
เกณฑการพิจารณาของผูเช่ียวชาญ และเกณฑในการแปลความหมายของคะแนนเฉล่ีย เชนเดียวกับ
แบบวิเคราะหเอกสาร (ฉบับท่ี 1) ซ่ึงผลการตรวจสอบพบวาแบบสัมภาษณท่ีใชในการศึกษาขอมูล
เพื่อการพัฒนารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ มีคาเฉลี่ยระหวาง Χ = 4.70,S.D. = 0.47 ถึงΧ = 5.00, 
S.D.=0.00 จึงเปนแบบสัมภาษณท่ีใชได 

6. ปรับปรุงแกไขแบบสัมภาษณตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ กอนนําไปใชเก็บ
รวบรวมขอมูล 

ฉบับท่ี 3 แบบทดสอบวัดความรูความเขาใจของครูเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
ดานทักษะการคิดของนักเรียน 

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีหลักการเกี่ยวกับการจัดทําแบบทดสอบเลือกตอบ 
2. กําหนดจุดมุงหมายในการสอบ  
3. สรางแบบทดสอบใหครอบคลุมเนื้อหา และสมรรถภาพท่ีตองการวัด 
4. นําแบบทดสอบท่ีสรางข้ึน เสนอตออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อ

ตรวจสอบความถูกตองและนําไปปรับปรุงแกไข 
5. นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขแลว เสนอตอผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 คนเพ่ือ

ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) และความตรงเชิงโครงสราง (Construct 
Validity) แลวนําไปทดลองใชกับครูในโรงเรียนอ่ืนท่ีมีคุณลักษณะไมแตกตางจากกลุมตัวอยาง
จํานวน 30 คน แลวทําการวิเคราะหหาคาความยากงาย (Diffiiculty Index) และคาอํานาจจําแนก 
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(DiscriminationIndex) โดยวิธีของ จุง เต ฟาน คัดเลือกขอสอบท่ีมีคาความยากงาย ระหวาง 0.32 - 
0.75และคาอํานาจจําแนกระหวาง0.25 - 0.88 และไดคัดเลือกขอสอบตามเกณฑไว จํานวน 30 ขอ 
ขอละ 1 คะแนน รวม 30 คะแนน นําไปหาคาความเช่ือม่ัน โดยวิธีของ คูเดอร ริชารดสัน (KR-20) 
ไดคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.76 

ฉบับท่ี 4 แบบสอบถามสถาบันหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการผลิต และหรือพัฒนา
ครูวิทยาศาสตร 

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีหลักการเกี่ยวกับการจัดทําแบบสอบถาม 
2. กําหนดจุดมุงหมายในการสอบถาม คือความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา

สมรรถนะครูเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลดานทักษะการคิดของนักเรียนท่ีเหมาะสมและควร
นํามาใชในการวิจัย 

3. สรางแบบสอบถามใหครอบคลุม ตรงตามเน้ือหา และจุดมุงหมายของการ
สอบถามตามท่ีกําหนดไว 

4. นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึน เสนอตออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตองและนําไปปรับปรุงแกไข 

5. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไข เสนอตอผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 คน เพื่อ
ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) ซ่ึงผลการตรวจสอบพบวาแบบสอบถามสถาบัน
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับการผลิต และหรือพัฒนาครูวิทยาศาสตรมีคาเฉล่ียระหวาง Χ = 
4.60,S.D. = 0.89ถึงΧ = 4.80,S.D.=0.00 จึงเปนแบบสอบถามท่ีใชได 

ฉบับท่ี 5 แบบสังเกตพฤติกรรมการวัดและประเมินผลดานทักษะการคิด ของครู
ดําเนินการสรางและพัฒนา ดังนี้ 

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการที่เกี่ยวของกับการสรางแบบสังเกตพฤติกรรม 
2. กําหนดจุดมุงหมายท่ีจะสังเกตพฤติกรรมการวัดและประเมินผลของครูคือ

กระบวนการ ข้ันตอนในการวัดและประเมินผล สรางแบบสังเกตใหครอบคลุมตรงตามเนื้อหาและ
จุดมุงหมายของส่ิงท่ีจะสังเกต ตามขอบขายท่ีกําหนด 

3. กําหนดคะแนนในการประเมินพฤติกรรมการวัดและประเมินผลของครู โดย
กําหนดเกณฑ ไว 5 ระดับ คือ 

คะแนน 5 หมายถึง ปฏิบัติอยูในระดับดีมาก 
คะแนน 4 หมายถึง ปฏิบัติอยูในระดับดี 
คะแนน 3 หมายถึง ปฏิบัติอยูในระดับ ปานกลาง 
คะแนน 2 หมายถึง ปฏิบัติอยูในระดับ นอย 
คะแนน 1 หมายถึง ปฏิบัติอยูในระดับ นอยท่ีสุด 
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1. นําแบบสังเกตเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบความ
ชัดเจน ถูกตองและเหมาะสมและนําไปปรับปรุงแกไข 

2. นําแบบสังเกตท่ีสรางข้ึนเสนอตอผูเช่ียวชาญ ตรวจสอบความสอดคลอง
ระหวางขอความที่ตองการสังเกต จุดมุงหมาย และเกณฑการประเมินผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 คน พิจารณา
ความสอดคลอง โดยใชแบบประเมินความสอดคลองท่ีมีลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา5 ระดับ
ของลิเคอรท (Likert  Five Rating Scales) เพื่อตรวจสอบความสอดคลองของแบบสังเกตพฤติกรรม
ของครู โดยการหาคาคะแนนความสอดคลองในรูปแบบของคะแนนเฉล่ีย ( X )และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.) ซ่ึงผลการตรวจสอบ พบวาแบบสังเกตพฤติกรรมการวัดและประเมินผลของครูมี
คาเฉล่ียระหวาง Χ = 4.80, S.D. = 0.45 ถึงΧ = 5.00,S.D.= 0.00 จึงเปนแบบสังเกตท่ีใชได 

3. นําขอเสนอแนะจากผูเช่ียวชาญไปปรับปรุงแกไขเคร่ืองมือ กอนนําไปใช
ในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ฉบับท่ี 6 แบบสัมภาษณผูบริหารโรงเรียน และครูวิทยาศาสตร เกี่ยวกับสภาพปจจุบัน 
ปญหา และความตองการในการพัฒนา เร่ืองการวัดและประเมินผล รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพที่
เสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลดานทักษะการคิดของนักเรียน ดําเนินการสราง หา
คุณภาพและกําหนดเกณฑการประเมิน เชนเดียวกับแบบสัมภาษณ ฉบับท่ี 2 ผลการตรวจสอบ 

พบวาแบบสัมภาษณผูบริหารโรงเรียนและครูวิทยาศาสตรมีคาเฉล่ียระหวางΧ = 4.60, S.D. = 0.89 

ถึงΧ = 5.00,S.D.=0.00 จึงเปนแบบสัมภาษณท่ีใชได 
การเก็บรวบรวมขอมูลขั้นตอนท่ี 1เพื่อใหบรรลุตามจุดประสงคท่ีกําหนดผูวิจัยได

ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ระหวางเดือน มิถุนายน – สิงหาคม 2558   
การวิเคราะหขอมูลสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณท่ีไดจากแบบสอบถาม 

แบบสังเกต ไดแก คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สวนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพท่ีได
จากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ และคําถามปลายเปด ใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา 
(Content Analysis) 

จากการดําเนินการวิจัยขางตน ผูวิจัยสรุปการดําเนินการวิจัย ในข้ันตอนท่ี 1 การ
วิเคราะหขอมูลพื้นฐาน ดังตารางท่ี 8 
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ตารางท่ี 8 สรุปการดําเนินการวิจัยข้ันตอนท่ี 1 (Research: R1) การศึกษาวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน 

วัตถุประสงค 
ของการวิจัย 

วิธีดําเนินการวิจัย 
แหลงขอมูล/
กลุมเปาหมาย 

เคร่ืองมือ 
การวิเคราะห

ขอมูล 
ผลท่ีไดรับ 

เพื่อรวบรวม
และ
วิเคราะห
ขอมูล
พื้นฐานเพื่อ
ใชในการ
พัฒนา
รูปแบบการ
พัฒนา
วิชาชีพครู
วิทยาศาสตร
โดย
ผสมผสาน
เครือขาย
สังคมเพื่อ
เสริมสราง
สมรรถนะ
การวัดและ
ประเมินผล
ดานทักษะ
การคิดของ
นักเรียน 

ศึกษาวิเคราะห
ขอมูลพ้ืนฐาน 
ดังนี้ 
ขั้นท่ี 1 .ศึกษา 
เปรียบเทียบสภาพ
ที่คาดหวังกับ
สภาพปจจุบัน 
ความสอดคลอง
ดานนโยบายของ
กระทรวง,กรม 
การศึกษาใน
ศตวรรษ ที่ 21 
และการเตรียม
ความพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียน
ในป พ.ศ. 2559 
ในเร่ือง 
1.1 คุณภาพ
นักเรียน โดย
การศึกษาจาก
เอกสารตาง ๆ  
1.2 สมรรถนะการ
วัดและ
ประเมินผลของ
ครู 

ขอมูลท่ีเปน
เอกสาร  
-เอกสาร ตํารา
งานวิจัย รายงาน
ผลการประเมิน  
ขอมูลท่ีเปนบุคคล 
 -ผูอํานวยการ
โรงเรียน 
-ครูผูสอน
วิทยาศาสตร  
-นักเรียน
ประถมศึกษา 
-ผูเช่ียวชาญดาน
การวัดและ
ประเมินผล 
จํานวน 5คน 

1. แบบ
วิเคราะห
เอกสาร 
2. แบบ
สัมภาษณ 
3. แบบ
สังเกตการ
วัดและ
ประเมินผล
ของครู 

1. การ
วิเคราะห
เนื้อหา 
(Content 
Analysis) 
2. คาเฉลี่ย  
3. สวน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
4. คาความถี่  

-ขอมูลพื้นฐานท่ี
ใช ในการกําหนด
รูปแบบการ
พัฒนาวิชาชีพ 
 -ทักษะการคิด
ของนักเรียน ที่ใช
ในการวิจัย 
- นิยามศัพท 
- สมรรถนะครูใน
การวัดและ
ประเมินผลดาน
ทักษะการคิดของ
นักเรียน 
-กระบวนการ
ขั้นตอนในการวัด
และประเมินผล 
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ตารางท่ี 8 สรุปการดําเนินการวิจัยข้ันตอนท่ี 1 (Research: R1) การศึกษาวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน (ตอ) 

วัตถุประสงค 
ของการวิจัย 

วิธีดําเนินการวิจัย 
แหลงขอมูล/
กลุมเปาหมาย 

เคร่ืองมือ 
การวิเคราะห

ขอมูล 
ผลท่ีไดรับ 

เพื่อกําหนด
ทักษะดาน
การคิดของ
นักเรียน 

ขั้นท่ี  2  ศึกษา
วิเคราะหเพื่อ
กําหนดทักษะการ
คิดของนักเรียน 
 

-ศึกษาจาก
เอกสาร
หลักสูตร ตํารา 
งานวิจัย 
จิตวิทยา 
นโยบาย 
รายงานผลการ
ประเมินตางๆ 
ขอมูลท่ีเปน
บุคคล
ผูเช่ียวชาญ 

1. แบบ
วิเคราะห
เอกสาร 
2. แบบ
สัมภาษณ 
3. แบบสังเกต
การวัดและ
ประเมินผล
ของครู 

1. การ
วิเคราะห
เนื้อหา 
(Content 
Analysis) 
2. คาเฉลี่ย  
3. สวน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
4. คาความถี่  

-ทักษะการคิด 
ขั้นสูง 5 ทักษะ 
ไดแก 
-คิดวิเคราะห 
-คิดสังเคราะห 
-คิดสรางสรรค 
-คิดอยางมี
วิจารณญาณและ 
-คิดเปนระบบ 

เพื่อกําหนด
สมรรถนะ
ครูเก่ียวกับ
การวัดและ
ประเมินผล
ดานทักษะ
การคิดของ
นักเรียน 

ขั้นท่ี 3 กําหนด
สมรรถนะครูใน
ดานการวัดและ
ประเมินผล ไดแก 
1) ดานความรู
ความเขาใจ 2) 
ดานการสรางและ
การใชเคร่ืองมือ
วัดและ
ประเมินผลดาน
ทักษะการคิด 
กําหนด
กระบวนการ
ขั้นตอนในการวัด
และประเมินผล 

-ขอมูลท่ีเปน
เอกสารตางๆ
รวมท้ังการ
สัมภาษณ
ผูเช่ียวชาญ  
จํานวน 5คน 
ดําเนินการวันท่ี  
14-16 
กรกฎาคม 2558 
-สัมภาษณ
ผูบริหาร
โรงเรียนและ
ครูผูสอน
ดําเนินการวันท่ี 
13-15 สิงหาคม 
2558 

1. แบบ
วิเคราะห
เอกสาร 
2. แบบ
สัมภาษณ 
3. แบบสังเกต
การวัดและ
ประเมินผล
ของครู 

1.การ
วิเคราะห
เนื้อหา 
(Content 
Analysis) 
2. คาเฉลี่ย  
3. สวน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
4. คาความถี่  

-สมรรถนะครู
ในการวัดและ
ประเมินผลดาน
ทักษะการคิด
ของนักเรียน 
-กลยุทธในการ
วัดและ
ประเมินผลที่
เนน Assessment 
for Learning 
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ตารางท่ี 8 สรุปการดําเนนิการวิจัยข้ันตอนท่ี 1 (Research: R1) การศึกษาวเิคราะหขอมูลพื้นฐาน (ตอ) 

วัตถุประสงค 
ของการวิจัย 

วิธีดําเนินการวิจัย 
แหลงขอมูล/
กลุมเปาหมาย 

เคร่ืองมือ 
การวิเคราะห

ขอมูล 
ผลท่ีไดรับ 

เพื่อกําหนด
แนวทางใน
การพัฒนา
รูปแบบการ
พัฒนา
วิชาชีพ 

ขั้นท่ี 4  ศึกษา
วิเคราะหวิธีการ
หรือรูปแบบการ
พัฒนาวิชาชีพ 
และกระบวนการ
ขั้นตอนในการ
พัฒนาวิชาชีพ 
เพื่อการ
สังเคราะห
รูปแบบการ
พัฒนาวิชาชีพ
ฉบับราง 
 

-ขอมูลท่ีเปน
เอกสาร ตํารา 
งาน วิจัย รายงาน
ผลการจัด
การศึกษา 
-สอบถามสถาบัน
หรือหนวยงาน
ตางๆ ที่เก่ียวของ
กับการผลิตและ
หรือพัฒนาครู
วิทยาศาสตร 

1. แบบ
วิเคราะห
เอกสาร 
2. แบบ 
สอบถาม 
3. แบบ
สัมภาษณ 
4. แบบ
สังเกต 

1. การ
วิเคราะห
เนื้อหา 
(Content 
Analysis) 
2. คาเฉลี่ย  
3. สวน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
4. คาความถี่  

-วิธีการพัฒนา
วิชาชีพ 
-กระบวนการ 
ขั้นตอนในการ
พัฒนาวิชาชีพ 

 
ขั้นตอนท่ี 2 การออกแบบและการพัฒนา (Development: D1) 

เปนการออกแบบและพัฒนา (Design and Development) รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดย
ผสมผสานเครือขายสังคมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดาน
ทักษะการคิดของนักเรียน 

วัตถุประสงค เพื่อพัฒนารูปแบบวิชาชีพครูวิทยาศาสตรโดยผสมผสานเครือขายสังคม
เพื่อเสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลดานทักษะการคิดของนักเรียนและเคร่ืองมือ
ประกอบการใชรูปแบบฯ คือ เคร่ืองมือสําหรับใชในการทดลอง และเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  

ผูวิจัยดําเนินการออกแบบและพัฒนารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ โดยมีข้ันตอนยอย 4 ข้ัน ดังนี้ 
ข้ันท่ี 1 การพัฒนาโครงรางรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคม

เพื่อเสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดานทักษะการคิดของนักเรียน 
ข้ันท่ี 2 การตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมของโครงรางรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ 
ข้ันท่ี 3 การสราง ตรวจสอบ พัฒนา และหาคุณภาพเครื่องมือประกอบการใชรูปแบบ

การพัฒนาวิชาชีพ เพื่อสงเสริมสมรรถนะครู 
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ข้ันท่ี 4 การตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดของการนํารูปแบบไปใช 
โดยมีรายละเอียดในแตละข้ัน ดังนี้ 
ขั้นท่ี 1 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคมเพื่อ

เสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดานทักษะการคิดของนักเรียนฉบับ
ราง ข้ันตอนนี้ ผูวิจัยไดประมวลขอมูลพื้นฐานจากข้ันตอนท่ี 1 เพื่อนํามาใชในการกําหนดกรอบ
แนวทางการพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตรโดยผสมผสานเครือขายสังคมเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะ
การวัดและประเมินผลดานทักษะการคิดของนักเรียน โดยไดรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพฉบับราง ซ่ึง
ประกอบดวยข้ันตอน 5 ข้ัน (ADIAR Model) คือ 

ข้ันท่ี 1 ศึกษาวิเคราะหความตองการจําเปน (Analyzing Needs: A) 
ข้ันท่ี 2 ออกแบบการพัฒนาวิชาชีพ (Design Program: D) 
ข้ันท่ี 3 ปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานมัลติมีเดียเครือขายสังคม 

(Implement Professional Development Social Media Networks Blended: IPDNB) ประกอบดวย
วิธีการพัฒนาวิชาชีพ 2วิธี คือ 1) การช้ีแนะโดยผูเช่ียวชาญ (Expert Coaching) ซ่ึงประกอบดวย 
อาจารยในระดับอุดมศึกษา หรือศึกษานิเทศก และ 2) การนิเทศโดยผูบริหาร (Administrative 
Monitoring) ประกอบดวย ผูอํานวยการโรงเรียน หรือรองผูอํานวยการโรงเรียน หรือครูวิชาการของ
โรงเรียนนั้นท้ังนี้ ผูนิเทศท้ังสองวิธี จะตองมีคุณสมบัติตามท่ีผูวิจัยกําหนด 

ข้ันท่ี 4 ประเมินผลการพัฒนาวิชาชีพ (Assessing Program: A) 
ข้ันท่ี 5 รายงานผลการพัฒนาวิชาชีพ (Reporting Program: R) 

ท้ังนี้ ในทุกข้ันตอนจะมีการกํากับ ติดตาม (Monitoring) และการใหการดูแลปรึกษาแนะนํา 
(Mentoring) แกผูท่ีทําหนาท่ีนิเทศ หรือผูชี้แนะ และครูผูสอนโดยผูวิจัยอยางตอเนื่อง 

ขั้นท่ี 2 การตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมของรูปแบบการพฒันาวิชาชีพฉบบัราง 
วัตถุประสงค 
1. เพื่อตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดย

ผสมผสานเครือขายสังคมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดาน
ทักษะการคิดของนักเรียนฉบับราง ท่ีพัฒนาข้ึน 

2. เพื่อปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคมเพื่อ
เสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดานทักษะการคิดของนักเรียนฉบับ
ราง 

วิธีดําเนินการ 
1. พัฒนารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคมเพ่ือเสริมสราง

สมรรถนะการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดานทักษะการคิดของนักเรียนฉบับรางโดยนํา
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ขอมูลท่ีไดจากข้ันตอนท่ี 1มาใชสังเคราะห รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตรโดยผสมผสาน
เครือขายสังคมฉบับราง 

2. พัฒนาเคร่ืองมือประกอบการใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสาน
เครือขายสังคมเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดานทักษะการ
คิดของนักเรียนโดยนําขอมูลท่ีไดจากข้ันตอนท่ี 1มาใชในการสรางเคร่ืองมือประกอบการใช
รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ ประกอบดวย คูมือใชประกอบรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพแผนการพัฒนา
วิชาชีพ  และปฏิทินการพัฒนาวิชาชีพและเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  ไดแก 
แบบทดสอบวัดความรู ความเขาใจแบบประเมินความสามารถของครูในการสรางและการใช
เคร่ืองมือ แบบสังเกตพฤติกรรมของครูแบบประเมินดานทักษะการคิดระหวางเรียนของนักเรียน 
แบบสอบถามความพึงพอใจแบบสอบถามความคิดเห็น 

3. ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขาย
สังคมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดานทักษะการคิดของ
นักเรียน คูมือใชประกอบรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพแผนการพัฒนาวิชาชีพ และปฏิทินการพัฒนา
วิชาชีพและเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยผูเช่ียวชาญ 

4. รับรองคุณภาพรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ  โดยการสัมมนาผู เชี่ยวชาญ 
(Connoisseurship) ดําเนินการใหกลุมบุคคลท่ีมีความรูความสามารถเกี่ยวกับดานการนิเทศ ดาน
หลักสูตร ดานการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร ดานการวัดและประเมินผล และดานเทคโนโลยี รวม
สัมมนาเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลในการรับรองรูปแบบ โดยมีวิธีการ ดังนี้ 

4.1 กําหนดประเด็นการสัมมนาท่ีครอบคลุมองคประกอบของรูปแบบการ
พัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคมเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครู
วิทยาศาสตรดานทักษะการคิดของนักเรียน 

4.2 บุคคลท่ีเกี่ยวของในการสัมมนา ไดแก ผูเช่ียวชาญดานการนิเทศ ดาน
หลักสูตร ดานการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร ดานการวัดและประเมินผล และดานเทคโนโลยีจํานวน 
12 คน ดังนี้ 

4.2.1 ผูเช่ียวชาญดานการนิเทศจํานวน 2 คน 
4.2.2 ผูเช่ียวชาญดานหลักสูตร จํานวน 1 คน 
4.2.3 ผูเช่ียวชาญดานการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรจํานวน 2 คน 
4.2.4 ผูเช่ียวชาญดานการวัดและประเมินผล จํานวน 3 คน 
4.2.5 ผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยี จํานวน 1 คน 
4.2.6 ผูดําเนินการสนทนา (Moderator) 
4.2.7 ผูจดบันทึก (Note taker) 
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4.2.8 ผูใหบริการทั่วไป 
4.3 วิธีการจัดสัมมนาผูเช่ียวชาญ (Connoisseurship) ผูวิจัยใชวิธีการเก็บ

ขอมูลดวยวิธีการจัดสัมมนาผูเช่ียวชาญ ซ่ึงมีข้ันตอนท่ีเลือกใช ดังนี้ 
4.3.1 ดําเนินการสนทนาตามลําดับกรอบความคิดและประเด็นการสนทนา 
4.3.2 ถอดเทปบันทึก และวิเคราะหตีความท่ีได 
4.3.3 เขียนรายงานวิจัย 

5. ตรวจสอบความเปนไปไดของรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสาน
เครือขายสังคมเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดานทักษะการ
คิดของนักเรียนเคร่ืองมือประกอบการใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ และเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลโดยการทดลองใชรูปแบบ (Tryout) กับครูวิทยาศาสตรซ่ึงมีลักษณะไมแตกตางกับ
กลุมตัวอยาง 

เคร่ืองมือ 
1. เคร่ืองมือท่ีใชในการตรวจสอบและยืนยันความเหมาะสมของรูปแบบฉบับ

ราง ไดแก การสัมมนาผูเช่ียวชาญ ลักษณะเครื่องมือ ประกอบดวย ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูรวม
สัมมนา ตอนท่ี 2 ประเด็นการการสัมมนาผูเช่ียวชาญ (Connoisseurship) เกี่ยวของกับรูปแบบการ
พัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคมเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครู
วิทยาศาสตรดานทักษะการคิดของนักเรียน 

2. แบบวิเคราะหขอมูลประเด็นการสัมมนา ลักษณะเคร่ืองมือ เปนแบบวิเคราะห
ขอมูลท่ีไดจากกระบวนการการสัมมนาผูเช่ียวชาญ (Connoisseurship) เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนา
วิชาชีพครูวิทยาศาสตร 

การสรางและพัฒนาเครื่องมือท่ีใชในการตรวจสอบและยืนยันความเหมาะสม
ของรูปแบบฉบับรางดําเนินการ ดังนี้ 

1. ศึกษากระบวนการการสัมมนาผูเช่ียวชาญ (Connoisseurship) และศึกษา
กระบวนการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคมเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะการวัดและ
ประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดานทักษะการคิดของนักเรียน 

2. รางประเด็นการสัมมนาผูเช่ียวชาญ ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมจากน้ัน
นําเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบความถูกตองและเหมาะสมแลวนําไป
ปรับปรุงแกไข 

3. รางประเด็นการสัมมนาผูเช่ียวชาญ ท่ีปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของ
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เสนอตอผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 คน ไดแก ผูเช่ียวชาญดานการจัดการ
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เรียนรูวิทยาศาสตร ดานการวัดและประเมินผล ดานการนิเทศ ดานหลักสูตร และดานเทคโนโลยี 
เพื่อตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) ความตรงตามโครงสราง (Construct Validity) 

4. ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ แลวนําไปใชสัมมนาผูเช่ียวชาญ
(Connoisseurship) 

การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการสัมมนาผูเช่ียวชาญ (Connoisseurship) โดยใช

การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ตามข้ันตอนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพของ สุภางค  
จันทวานิช (2545: 17) ซ่ึงมี 5 ข้ันตอน คือ การใชแนวคิดทฤษฎีและการสรางกรอบแนวคิดสําหรับ
การวิเคราะห การตรวจสอบขอมูล การจดบันทึก การทําดัชนีขอมูล การทําขอสรุปช่ัวคราวและการ
กําจัดขอมูล และการสรางขอสรุป 

ขั้นท่ี 3 สรางและตรวจสอบความเหมาะสมของเคร่ืองมือประกอบการใชรูปแบบการ
พัฒนาวิชาชีพ และเคร่ืองมือประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อสรางเคร่ืองมือประกอบรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขาย

สังคมเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดานทักษะการคิดของ
นักเรียน 

2. เพื่อตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือประกอบรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดย
ผสมผสานเครือขายสังคมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดาน
ทักษะการคิดของนักเรียน 

3. เพื่อปรับปรุงเคร่ืองมือประกอบรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสาน
เครือขายสังคมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดานทักษะการ
คิดของนักเรียน 

ดังนั้น เพื่อใหการพัฒนารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู บรรลุตามจุดมุงหมายของ
การวิจัย ผูวิจัยไดพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใชประกอบการใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ ประกอบดวย 

1. เคร่ืองมือท่ีใชในการทดลอง ไดแก คูมือใชประกอบรูปแบบการพัฒนา
วิชาชีพแผนการพัฒนาวิชาชีพ และปฏิทินการพัฒนาวิชาชีพ 

2. เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยเคร่ืองมือท่ีใชในข้ันตอน
การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคมเพื่อ
เสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดานทักษะการคิดของนักเรียนเปน
เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลกอนการทดลอง ระหวางการทดลอง  และภายหลังท่ีไดพัฒนา
รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพเสร็จส้ินแลว  
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เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย จํานวน 6 ฉบับ คือ 
ฉบับท่ี 1 แบบทดสอบวัดความรู ความเขาใจของครู เกี่ยวกับการวัดและ

ประเมินผลดานทักษะการคิดของนักเรียน  
ฉบับท่ี 2 แบบประเมินความสามารถของครูในการสรางและการใชเคร่ืองมือ

การวัดและประเมินผลดานทักษะการคิดของนักเรียน 
ฉบับท่ี 3 แบบสังเกตพฤติกรรมของครูวิทยาศาสตรในการวัดและประเมินผล

ดานทักษะการคิดของนักเรียน 
ฉบับท่ี 4 แบบประเมินดานทักษะการคิดระหวางเรียนของนักเรียนเมื่อใช

รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ 
ฉบับท่ี 5 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูนิเทศ และผูรับการนิเทศที่มีตอ

รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ 
ฉบับท่ี 6 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการวัดและประเมินผลของครู 
การพัฒนาและหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชประกอบการใชรูปแบบ 
เคร่ืองมือท่ีใชในการทดลองรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ สําหรับการวิจัยในคร้ังนี้

ประกอบดวย คูมือการใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพแผนการพัฒนาวิชาชีพ และปฏิทินการพัฒนา
วิชาชีพ และเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลมีวิธีการพัฒนาและหาคุณภาพ ดังนี้  

1. คูมือการใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคมเพื่อ
เสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดานทักษะการคิดของนักเรียนเปน
คูมือท่ีพัฒนาข้ึนเพื่อใหผูพัฒนาวิชาชีพไดศึกษาแนวทางการปฏิบัติท่ีถูกตองโดยผูวิจัยไดดําเนินการ
สรางและพัฒนา ดังนี้ 

1.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏี วิธีการเกี่ยวกับการสรางคูมือการใช
รูปแบบพัฒนาวิชาชีพ 

1.2 จัดทํารางคูมือการใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ ประกอบดวย คํานํา คํา
ช้ีแจง แนวทางการดําเนินการพัฒนาวิชาชีพ ความเปนมา ทฤษฏี แนวคิดพ้ืนฐานของรูปแบบการ
พัฒนาวิชาชีพ องคประกอบของรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ ประกอบดวย หลักการ จุดมุงหมาย 
กระบวนการพัฒนาวิชาชีพ และการนํารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพสูการปฏิบัติ และเคร่ืองมือท่ีใชใน
การพัฒนาวิชาชีพ  ไดแก แผนการพัฒนาวิชาชีพ แบบประเมินการสรางและการใชเคร่ืองมือการวัด
และประเมินผล เสนอตออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธพิจารณา 

1.3 ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา ซ่ึงไดแก ความ
ครบถวนของเนื้อหาสาระ และภาษาที่ใช กอนนําไปใชในการทดลอง 
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2. แผนและปฏิทินการพัฒนาวิชาชีพซ่ึงไดมาโดยผูเกี่ยวของกับกระบวนการพัฒนา 
รวมกันกําหนดข้ึนโดยมีผูวิจัยใหการดูแลปรึกษาแนะนํา (Mentoring) ซ่ึงแผนและปฏิทินการพฒันาวชิาชีพ 
จะแตกตางไปตามวิธีการพัฒนาวิชาชีพซ่ึงมี 2 วิธี คือ การนิเทศโดยผูบริหาร การช้ีแนะโดยผูเช่ียวชาญ ใน
แตละแผนการพัฒนาวิชาชีพ ประกอบดวย ชื่อแผนการพัฒนาวิชาชีพ จุดประสงค ผลท่ีคาดหวัง 
ขอบเขตการดําเนินการพัฒนาวิชาชีพ กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ ส่ือและเคร่ืองมือการพัฒนา
วิชาชีพ และการวัดผลประเมินผลการพัฒนาวิชาชีพ โดยมีข้ันตอนในการพัฒนา ดังนี้ 

2.1 ศึกษาหลักการแนวคิด วิธีการในการเขียนแผนและปฏิทินการพัฒนา
วิชาชีพจากเอกสาร ตําราท่ีเกี่ยวของกับการนิเทศการสอน และการพัฒนาวิชาชีพ 

2.2 รางแผนการพัฒนาวิชาชีพ ปฏิทินการพัฒนาวิชาชีพ โดยครูผูทําหนาท่ี
นิเทศ/ช้ีแนะ  และครูผูรับการพัฒนา รวมกันกําหนดจุดมุงหมาย เนื้อหาสาระ วันเวลา สถานท่ี 
เคร่ืองมือ และการวัดผลประเมินผล 

2.3 นําร างแผนและปฏิทินการพัฒนาวิชา ชีพ  ใหอาจารย ท่ีป รึกษา
วิทยานิพนธพิจารณา ตรวจสอบ เพื่อปรับปรุงใหเหมาะสมกอนนําไปใชจริง 

3. การพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล จํานวน 6 ฉบับ คือ 
ฉบับท่ี 1 แบบทดสอบวัดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล

ดานทักษะการคิดของนักเรียน เปนการทดสอบความรูความเขาใจของครู เกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลดานทักษะการคิดของนักเรียน ท่ีผูวิจัยสรางและพัฒนาขึ้นมาโดย แบงออกเปน 2  สวน คือ 
สวนท่ี 1 เปนคําช้ีแจงของแบบทดสอบและการปฏิบัติการทดสอบ  สวนท่ี 2 เปนการทดสอบความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลดานทักษะการคิดของนักเรียน ซ่ึงเปนแบบทดสอบชนิด
เลือกตอบแบบ 4 ตัวเลือก (Multiple Choices) คัดเลือกขอสอบท่ีมีคาความยากงาย ระหวาง 0.26 - 
0.73และคาอํานาจจําแนกระหวาง0.22 - 0.89ไว จํานวน 30 ขอ ขอละ 1 คะแนน รวม 30 คะแนน  
นําไปหาคาความเช่ือม่ัน โดยวิธีของ คูเดอร ริชารดสัน (KR-20) ไดคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.84 

โดยมีข้ันตอนในการสราง และพัฒนาแบบทดสอบ ดังนี้ 
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการที่เกี่ยวของกับการสรางแบบทดสอบ 
2. วิเคราะหเนื้อหา และจุดมุงหมายของการพัฒนาสมรรถนะดานการ

วัดและประเมินผล โดยครอบคลุมพฤติกรรมดานความ เขาใจ นําไปใช วิเคราะห และสังเคราะหโดย
เนื้อหา ท่ีวัด มีจํานวน4 ดาน 

3. สรางแบบทดสอบใหครอบคลุม ตรงตามเน้ือหาและจุดมุงหมายใน
การวัดพฤติกรรมท่ีกําหนด เปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ จํานวน 30 ขอ ซ่ึงเนื้อหาประกอบดวย 
1) หลักการและแนวทางในการวัดและประเมินผลวิทยาศาสตร จํานวน 5 ขอ 2) การประเมินตาม
สภาพจริง จํานวน 5 ขอ 3) การสรางและการใชเคร่ืองมือ จํานวน 15 ขอ (แบบทดสอบ 5 ขอ แบบ
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สังเกต 5 ขอ แบบเคร่ืองมือท่ีใชกับเกณฑประเมินรูบริค 5 ขอ) และ 4) การประเมินเพื่อการเรียนรู 
(Assessment for Learning) จํานวน 5 ขอ 

4. นําแบบทดสอบเสนอตออาจารย ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  เพื่อ
ตรวจสอบความชัดเจน ถูกตองและเหมาะสม และนําไปปรับปรุงแกไข 

5. นําแบบทดสอบท่ีพัฒนาแลวเสนอใหแกผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 คน 
พิจารณาความเหมาะสมตามโครงสราง โดยเกณฑคาเฉล่ียความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
ในการวิจัยคร้ังนี้ ตองมีคามากกวา 3.50 ข้ึนไป คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานนอยกวา 1.00 (มาเรียม 
นิลพันธุ, 2555: 179) ซ่ึงผลการตรวจสอบพบวา แบบทดสอบท่ีสรางข้ึน จํานวน 30 ขอ มีคาเฉล่ียอยู
ระหวาง Χ =4.60, S.D.= 0.49 ถึง Χ =  5.00,S.D. = 0.00 จึงเปนแบบทดสอบท่ีใชได 

6. ปรับปรุงแกไขใหสมบูรณตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ 
7. นําแบบทดสอบไปหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยการทดสอบ

กับครูจํานวน 30 คน และนําผลมาวิเคราะหหาคาความเช่ือม่ัน ซ่ึงไดคาเทากับ 0.84 แสดงวาคุณภาพ
ของแบบทดสอบอยูในเกณฑท่ียอมรับได 

8. จัดพิมพเปนแบบทดสอบฉบับสมบูรณ 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยนําแบบทดสอบไปทดสอบครูดวยตนเองในวันแรกของการ

ฝกอบรมครู และเม่ือส้ินสุดการใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ 
การวิเคราะหขอมูล 
นําขอมูลท่ีไดจากการทดสอบครู มาวิเคราะหโดยการตรวจใหคะแนน 

ตอบถูกได 1 ตอบผิด ได 0 แลวนําเสนอผลการทดสอบเปนตารางเปรียบเทียบ 
ฉบับท่ี 2 แบบประเมินความสามารถของครูในการสรางและการใช

เคร่ืองมือการวัดและประเมินผลดานทักษะการคิดของนักเรียน มีผูประเมิน 2 กลุม คือ ครูผูสอน
ประเมินตนเอง และผูนิเทศเปนผูประเมิน โดยใชเคร่ืองมือชุดเดียวกัน ทําการประเมินแบบ
พัฒนาการเปนชวงเวลา จํานวน 5 คร้ัง คือประเมินคร้ังท่ี 1 กอนการพัฒนาวิชาชีพ, ประเมินใน
สัปดาหท่ี 2, 4, 6 และ 8 ในระหวางการพัฒนาวิชาชีพ ซ่ึงแบบประเมิน เปนลักษณะแบบมาตราสวน
ประมาณคา 3 ระดับ 

ผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนาแบบประเมินการสรางและการใชเคร่ืองมือ
การวัดและประเมินผลดานทักษะการคิดของนักเรียน ดังนี้ 

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการที่เกี่ยวของกับการสรางแบบประเมิน
และทักษะ/เทคนิควิธีการประเมิน 
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2. กําหนดจุดมุงหมายในการสรางแบบประเมินการสรางและการใช
เคร่ืองมือการวัดและประเมินผลดานทักษะการคิดของนักเรียน 

3. สรางแบบประเมินการสรางและการใชเคร่ืองมือการวัดและประเมินผล
ดานทักษะการคิดของนักเรียนซ่ึงเปนแบบประเมินแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 3 ระดับ 

4. นําแบบประเมินการสร างและการใช เค ร่ืองมือการวัดและ
ประเมินผลดานทักษะการคิดของนักเรียนและเกณฑการประเมินท่ีสรางข้ึนเสนอตออาจารยท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบความถูกตองและนําไปปรับปรุงแกไข 

5. นําแบบประเมินการสร างและการใช เค ร่ืองมือการวัดและ
ประเมินผลดานทักษะการคิดของนักเรียน และเกณฑการประเมิน ท่ีปรับปรุงแกไขแลว เสนอตอ
ผูเช่ียวชาญ 5คนตรวจสอบความ ถูกตองของเนื้อหา และความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ซ่ึง
ผลการตรวจสอบพบวา แบบประเมินการสรางและการใชเคร่ืองมือการวัดและประเมินผลดาน
ทักษะการคิดของนักเรียน มีคาเฉล่ียระหวาง Χ =4.80, S.D. = 0.45 ถึง Χ =  5.00, S.D. = 0.00 จึง

เปนแบบทดสอบท่ีใชได 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
1. การประเมินการสรางและการใชเคร่ืองมือการวัดและประเมินผล

ของครูดานทักษะการคิดของนักเรียน  
2. ผูวิจัยนําเคร่ืองมือ จํานวน 3 ประเภท ประกอบดวย 1) แบบทดสอบ 

2) แบบสังเกต 3) แบบเคร่ืองมือท่ีใชกับเกณฑประเมินรูบริค ไปมอบใหผูนิเทศ และผูรับการนิเทศ
ทําการประเมินระหวางการใชรูปแบบ ในชวงเวลาท่ีกําหนดรวมกันโดยกําหนดเก็บขอมูล จํานวน 5
คร้ัง ในการประเมินกอนการพัฒนาวิชาชีพ, ประเมินในสัปดาหท่ี 2, 4, 6 และ 8 ของการสราง และ
การใชเคร่ืองมือ โดยผูประเมิน2 กลุม คือ ผูท่ีทําหนาท่ีนิเทศ และครูผูสอนประเมินตนเอง  

การวิเคราะหขอมูล 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณท่ีไดจากการประเมินครูใน

การสรางและการใชเคร่ืองมือการวัดและประเมินผลดานทักษะการคิดของนักเรียนไดแก คาเฉล่ีย 
และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สวนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพท่ีไดจากการบันทึกเพ่ิมเติมของผู
ประเมินใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 

ผูวิจัยไดพัฒนาเกณฑท่ีใชในการใหความหมาย โดยการใหคาเฉล่ียเปน
ภาพรวมของความสามารถในการการสรางและการใชเคร่ืองมือการวัดและประเมินผลดานทักษะ
การคิดของนักเรียน ดังนี้ 

2.50-3.00 หมายถึง มีความสามารถในการสรางและการใชเคร่ืองมือ
การวัดและประเมินผลดานทักษะการคิดของนักเรียน อยูในระดับดี 
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1.50–2.49 หมายถึง มีความสามารถในการสรางและการใชเคร่ืองมือ
การวัดและประเมินผลดานทักษะการคิดของนักเรียน อยูในระดับพอใช 

1.00 –1.49 หมายถึง มีความสามารถในการสรางและการใชเคร่ืองมือ
การวัดและประเมินผลดานทักษะการคิดของนักเรียน อยูในระดับปรับปรุง 

ฉบับท่ี 3 แบบประเมินพฤติกรรมของครูวิทยาศาสตรในการวัดและ
ประเมินผลดานทักษะการคิดของนักเรียน ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเพื่อนําไปประเมินพฤติกรรมของครู
วิทยาศาสตรในการวัดและประเมินผลดานทักษะการคิดของนักเรียน มีผูประเมิน 2 กลุม คือ ครูผูสอน
ประเมินตนเอง และผูนิเทศ โดยใชเคร่ืองมือชุดเดียวกัน ทําการประเมินแบบพัฒนาการเปนชวงเวลา 
จํานวน 5 คร้ัง คือ ประเมินคร้ังท่ี 1 กอนการพัฒนาวิชาชีพ, ประเมินในสัปดาหท่ี 2, 4, 6 และ 8 ใน
ระหวางการพัฒนาวิชาชีพ ซ่ึงแบบประเมิน เปนลักษณะแบบมาตราสวนประมาณคา 3 ระดับ  

คะแนน 3 หมายถึง ครูวิทยาศาสตรมีพฤติกรรม อยูในระดับดี  
คะแนน 2 หมายถึง ครูวิทยาศาสตรมีพฤติกรรม อยูในระดับพอใช 
คะแนน 1 หมายถึง ครูวิทยาศาสตรมีพฤติกรรม อยูในระดับปรับปรุง 
โดยมีข้ันตอนในการดําเนินการสรางและพัฒนา ดังนี้ 
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการที่เกี่ยวของกับการสรางแบบประเมินความ

คิดเห็น 
2. กําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ แลวสรางแบบประเมินตามนิยามเชิง

ปฏิบัติการ และกําหนดการพิจารณาผลการประเมินพฤติกรรมของครู ซ่ึงผลการประเมินพิจารณา
จากคาเฉล่ียตามเกณฑ (มาเรียม นิลพันธุ, 2555: 196) ดังนี้ 

2.50–3.00 หมายถึง มีพฤติกรรมการวัดและประเมินผลดาน
ทักษะการคิดของนักเรียน อยูในระดับดี 

1.50–2.49 หมายถึง มีพฤติกรรมการวัดและประเมินผลดาน
ทักษะการคิดของนักเรียน อยูในระดับพอใช 

1.00–1.49 หมายถึง มีพฤติกรรมการวัดและประเมินผลดาน
ทักษะการคิดของนักเรียน อยูในระดับปรับปรุง 

3. นําแบบประเมินเสนอตออาจารย ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อ
ตรวจสอบความชัดเจน ถูกตองและเหมาะสม และนําไปปรับปรุงแกไข 

4. นําแบบประเมินใหผู เ ช่ียวชาญ  จํานวน  5 คน  พิจารณาความ
สอดคลองของขอคําถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการ หาคาความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดย
เกณฑคาเฉล่ียท่ียอมรับได คือ ตั้งแต 3.50 ข้ึนไป คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานนอยกวา 1.00 (มาเรียม 
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นิลพันธุ, 2555: 179) ซ่ึงผลการพิจารณา พบวา แบบประเมินพฤติกรรมมีคาเฉล่ียระหวางΧ = 4.85, 
S.D. = 0.45 ถึง Χ =  5.00, S.D. = 0.00 จึงเปนแบบประเมินพฤติกรรมท่ีใชได 

5. นําขอเสนอแนะจากผูเช่ียวชาญไปปรับปรุงแกไขเคร่ืองมือ กอน
นําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจริง  

การเก็บรวบรวมขอมูล 
1. การประเมินพฤติกรรมการวัดและประเมินผลดานทักษะการคิด

ของนักเรียนของครูผูสอน  
2. ผูวิจัยนําเคร่ืองมือ แบบสังเกตพฤติกรรมการวัดและประเมินผลของ

ครู ประกอบดวยวิธีการประเมิน จํานวน 6 กลยุทธ ไปมอบใหผูนิเทศ และผูรับการนิเทศ ทําการ
ประเมินระหวางการใชรูปแบบ ในชวงเวลาท่ีกําหนดรวมกัน โดยกําหนดเก็บขอมูล จํานวน 5 คร้ัง 
คือ คร้ังท่ี 1 ประเมินกอนการพัฒนาวิชาชีพ, ประเมินในสัปดาหท่ี 2, 4, 6 และ 8 ระหวางการพัฒนา
วิชาชีพ ประเมินในคราวเดียวกับการประเมินการสรางและการใชเคร่ืองมือ โดยผูประเมิน 2 กลุม คือ 
ผูทําหนาท่ีนิเทศ และครูผูสอนประเมินตนเอง  

การวิเคราะหขอมูล 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบประเมินพฤติกรรมของ

ครูผูสอนไดแก คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สวนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพท่ีไดจาก
การบันทึกเพิ่มเติมของผูประเมินใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 

ฉบับท่ี 4 แบบประเมินดานทักษะการคิดระหวางเรียนของนักเรียน เม่ือใช
รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ โดยประเมินจากทักษะการคิดท่ีเกิดจากการใชเคร่ืองมือการวัดและ
ประเมินผลท่ีครูสราง ท้ัง 3 ประเภท ไดแก 1) แบบทดสอบ 2) แบบสังเกต และ 3) แบบเคร่ืองมือท่ี
ใชกับเกณฑประเมินรูบริคโดยใหนักเรียนทําการทดสอบและลงมือปฏิบัติจริง เกิดทักษะการคิด 
ไดแกการคิดวิเคราะห (Analytical Thinking) การคิดสังเคราะห (Synthesis Thinking) การคิด
สรางสรรค (Creative Thinking) การคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) และการคิดเปน
ระบบ (Systems Thinking) เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 3 ระดับ (Rating Scale) มีครูผูสอนเปน
ผูประเมิน โดยทําการประเมินแบบพัฒนาการเปนชวงเวลา คูขนานพรอมๆ ไปกับการประเมินการ
สรางและการใชเคร่ืองมือการวัดและประเมินผลดานทักษะการคิด 

ผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนาแบบประเมินดานทักษะการคิดของนักเรียน ดังนี้ 
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการที่เกี่ยวของกับการสรางแบบประเมิน

และทักษะ/เทคนิควิธีการประเมิน 
2. กําหนดจุดมุงหมายในการสรางแบบประเมินดานทักษะการคิด

ระหวางเรียนของนักเรียน 
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3. สรางแบบประเมินดานทักษะการคิดระหวางเรียนของนักเรียนซ่ึง
เปนแบบประเมินแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 3 ระดับ 

4. นําแบบประเมินดานทักษะการคิดระหวางเรียนของนักเรียน และ
เกณฑการประเมินท่ีสรางข้ึน เสนอตออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบความถูกตองและ
นําไปปรับปรุงแกไข 

5. นําแบบประเมินดานทักษะการคิดระหวางเรียนของนักเรียน และ
เกณฑการประเมิน ท่ีปรับปรุงแกไขแลว เสนอตอผูเช่ียวชาญ 5คนตรวจสอบความ ถูกตองของ
เนื้อหา และความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ซ่ึงผลการตรวจสอบพบวา แบบประเมินดาน
ทักษะการคิดระหวางเรียนของนักเรียน มีคาเฉล่ียระหวาง Χ =4.62, S.D. = 0.53 ถึง Χ =  5.00,S.D. 

= 0.00 จึงเปนแบบประเมินท่ีใชได 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
การประเมินดานทักษะการคิดระหวางเรียนของนักเรียนผูวิจัยนํา

เคร่ืองมือ จํานวน 3 ประเภท ประกอบดวย 1) แบบทดสอบ 2) แบบสังเกต 3) แบบเคร่ืองมือท่ีใชกับ
เกณฑประเมินรูบริคไปมอบใหครูผูสอนทําการประเมินระหวางการใชรูปแบบ ในชวงเวลาท่ี
กําหนด โดยกําหนดเก็บขอมูล จํานวน 5คร้ัง ในการประเมินคร้ังท่ี 1 กอนการพัฒนาวิชาชีพ, 
ประเมินในสัปดาหท่ี 2, 4, 6 และ 8 ของการใชรูปแบบ โดยผูประเมิน คือ ครูผูสอน 

การวิเคราะหขอมูล 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณท่ีไดจากการประเมินทักษะ

การคิดระหวางเรียนของนักเรียนไดแก คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สวนการวิเคราะห
ขอมูลเชิงคุณภาพท่ีไดจากการบันทึกเพ่ิมเติมของผูประเมินใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา (Content 
Analysis) ซ่ึงผลการประเมินพิจารณาจากคาเฉล่ียตามเกณฑ (มาเรียม นิลพันธุ, 2555: 196) ดังนี้ 

2.50 –3.00 หมายถึง มีทักษะการคิด อยูในระดับดี 
1.50 –2.49 หมายถึง มีทักษะการคิดอยูในระดับพอใช 
1.00 –1.49 หมายถึง มีทักษะการคิด อยูในระดับปรับปรุง 

ฉบับท่ี 5 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูนิเทศและผูรับการนิเทศ ท่ีมีตอ
รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับคือ 

คะแนน 5 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 
คะแนน 4 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
คะแนน 3 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 
คะแนน 2 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย 
คะแนน 1 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับนอยท่ีสุด 
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มีข้ันตอนในการดําเนินการสรางและพัฒนา ดังนี้ 
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการที่เกี่ยวของกับการสรางแบบประเมิน

ความพึงพอใจ 
2. กําหนดจุดมุงหมายในการสรางแบบประเมินความพึงพอใจ 
3. สรางแบบประเมินความพึงพอใจของครูผูสอน และผูนิเทศ ท่ีมีตอ

รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพซ่ึงเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ 
4. นําแบบประเมินความพึงพอใจท่ีสรางข้ึน เสนอตออาจารยท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบความถูกตองและนําไปปรับปรุงแกไข 
5. นําแบบประเมินความพึงพอใจ และเกณฑการประเมิน ท่ีปรับปรุง

แกไขแลว เสนอตอผูเช่ียวชาญ 5คนตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา และความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) ซ่ึงผลการตรวจสอบพบวา แบบประเมินความพึงพอใจ มีคาเฉล่ียระหวาง Χ
=4.82, S.D. = 0.64ถึง Χ =  5.00, S.D. = 0.00 จึงเปนแบบประเมินท่ีใชได 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยนําแบบสอบถามความพึงพอใจ สงไปเก็บขอมูลทางระบบ

เครือขายสังคม ไดแก Line, Facebook หรือ E-Mail ในวันสุดทายของการใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ 
การวิเคราะหขอมูล 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน สวนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพท่ีไดจากการบันทึกเพิ่มเติมของผูประเมิน ใชเทคนิค
การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 

ฉบับท่ี 6 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการวัดและ
ประเมินผลของครู ภายหลังการใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ โดยทําการประเมินภายหลังการ
ทดลองใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพเสร็จเรียบรอยแลว ในสัปดาหสุดทายของการทดลอง เคร่ืองมือ
เปนการเขียนแสดงความคิดเห็นแบบอิสระ (Journal Writing)  

การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยไปเก็บขอมูลดวยตนเอง ในสัปดาหสุดทายของการใชรูปแบบ

การพัฒนาวิชาชีพ 
การวิเคราะหขอมูล 
ใชวิธีวิเคราะหเชิงคุณภาพ โดยใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา (Content 

Analysis) 
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ขั้นท่ี 4 ตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดของการนํารูปแบบไปใช 
วัตถุประสงค 
1. เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดย

ผสมผสานเครือขายสังคมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดาน
ทักษะการคิดของนักเรียน 

2. เพื่อตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือประกอบรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ 
3. เพื่อปรับปรุงแกไขรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ และเคร่ืองมือประกอบรูปแบบ กอน

นําไปใชในการทดลองจริง  
ผูวิจัย ดําเนินการตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดของการนํารูปแบบไปใช ดังนี้ 
1. ประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคม

เพื่อเสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดานทักษะการคิดของนักเรียน
กอนนําไปทดลองใชจริง โดยวิธีหาคาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Field Tryout) ดวยการนํา
รูปแบบและกระบวนการวัดและประเมินผล ท่ีเนนการประเมินเพื่อการเรียนรู (Assessment for 
Learning) ท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้น และไดปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ หลังการจัดสัมมนา
ผูเช่ียวชาญ (Connoisseurship) แลวนําไปทดลองใชกับครูวิทยาศาสตรบรรจุใหม จํานวน 3 คน 
สําเร็จหลักสูตร 5 ป,4 ป และ ป.บัณฑิต ซ่ึงไมใชกลุมตัวอยาง มีคุณลักษณะไมแตกตางจากกลุม
ตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ และนักเรียนท่ีเรียนกับครูท้ังสามคนจํานวน 3 หองเรียน เปน
ระยะเวลา 6 สัปดาห เพ่ือตรวจสอบความเปนไปไดในการนําไปใชในสภาพการเรียนการสอนจริง 
และรวบรวมขอมูล โดยผูวิจัยดําเนินการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการวัดและประเมินผล แบบ
ภาคสนาม (Field Tryout) เพ่ือใหครูทดลองใชรูปแบบการวัดและประเมินผล แลวนําคะแนนท่ีได
จากการทํากิจกรรมการสรางและการใชเคร่ืองมือการวัดและประเมินผลระหวางเรียนของครูแตละ
ประเภท ไดแก แบบทดสอบ แบบสังเกต และแบบเคร่ืองมือท่ีใชกับเกณฑประเมินรูบริค มาหาคา
ประสิทธิภาพไดคา 1E และคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวัด
และประเมินผลของครู มาหาคาประสิทธิภาพไดคา 2E  จากน้ันนําคา E1 และ E2 มาหาคา
ประสิทธิภาพ ไดคาประสิทธิภาพ E1/E2 เทากับ 83.54/85.56 

2. การปรับปรุงแกไขรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ ข้ันนี้เปนการนําขอมูลท่ีไดจากการ
ทดลองภาคสนาม (Field Tryout) มาปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ โดยดําเนินการพัฒนา
รูปแบบ และเคร่ืองมือประกอบการใชรูปแบบขณะท่ีดําเนินการทดลอง และเม่ือเสร็จส้ินการทดลอง 
และดําเนินการจัดพิมพเอกสารฉบับสมบูรณกอนนําไปทดลองใชจริงโดยผลท่ีไดจากการทดลอง
คร้ังนี้ มีสวนท่ีตองนํามาปรับปรุงแกไขคือ ปรับภาษาท่ีใชในแบบประเมินพฤติกรรมการวัดและ
ประเมินผลใหชัดเจนข้ึน และปรับเกณฑการประเมินแบบเคร่ืองมือท่ีใชกับเกณฑประเมินรูบริคของ
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แบบประเมินความสามารถในการสรางและการใชเคร่ืองมือเพื่อใหผูนิเทศและผูรับการนิเทศเขาใจ
ตรงกัน นอกจากนั้นยังปรับเกณฑการประเมินรูบริคท่ีใชในการประเมินทักษะการคิดท้ัง 5 ดานให
เขาใจงายข้ึนดวย 

สรุปกระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบของข้ันตอนท่ี 2 ดังตารางท่ี 9 ตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี 9 สรุปกระบวนการวิจัยข้ันตอนท่ี 2 

วัตถุ 
ประสงค 

ของการวิจัย 
วิธีดําเนินการวิจัย 

แหลงขอมูล/
กลุมเปาหมาย 

เคร่ืองมือ 
การวิเคราะห

ขอมูล 
ผลท่ีไดรับ 

เพื่อพัฒนา
โครงราง
รูปแบบการ
พัฒนา
วิชาชีพ 

ขั้นท่ี 1 การพัฒนา
โครงรางรูปแบบ
การพัฒนาวิชาชีพ 
-นําผลกการ
วิเคราะหเนื้อหาจาก
ขั้นตอนท่ี1มาสราง
เปนรูปแบบการ
พัฒนาวิชาชีพ 

-ขอมูลการ
วิเคราะห
เนื้อหาจาก
ขั้นตอนท่ี 1 

-แบบวิเคราะห
เอกสาร 
-แบบวิเคราะห
เนื้อหา 
 

การวิเคราะห
เนื้อหา (Content 
Analysis) 
 

รูปแบบการ
พัฒนาวิชาชีพ
ฉบับราง 
 

1. เพื่อ
ตรวจสอบ
ยืนยันความ
เหมาะสม
ของโครง 
รางรูปแบบ 
2. เพื่อ
ปรับปรุง
รูปแบบใหมี
ประสิทธิ 
ภาพ 

ขั้นท่ี 2  ตรวจสอบ
ยืนยันความ
เหมาะสมของโครง
รางรูปแบบ 
-การจัดสัมมนา
ผูเช่ียวชาญ 
(Connoisseurship) 
โดยการยืนยันความ
เหมาะสมของโครง
รางรูปแบบ 
-ปรับปรุงรูปแบบ
ตามคําแนะนําของ
ผูเช่ียวชาญ 

-ผูเช่ียวชาญ  
12 คน เปน
ผูเช่ียวชาญ
ดานการวัด
และประเมิน 
ผล ดานการ
จัดการเรียนรู
วิทยาศาสตร 
ดาน
เทคโนโลยี  
ดานการนิเทศ 
และดาน
หลักสูตร  

-แบบวิเคราะห
ขอมูลท่ีไดจาก
การสัมมนา
ผูเช่ียวชาญ
เพื่อพัฒนา
รูปแบบการ
พัฒนาวิชาชีพ
ครู
วิทยาศาสตร 
-แบบวิเคราะห
เนื้อหา 

-การวิเคราะห
เนื้อหา (Content 
Analysis) 
 

ผลการ
ตรวจสอบ 
รูปแบบ 
ฉบับราง 
ที่พัฒนาขึ้น 
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ตารางท่ี 9 สรุปกระบวนการวิจัยข้ันตอนท่ี 2 (ตอ) 

วัตถุ 
ประสงค 

ของการวิจัย 
วิธีดําเนินการวิจัย 

แหลงขอมูล/
กลุมเปาหมาย 

เคร่ืองมือ 
การวิเคราะห

ขอมูล 
ผลท่ีไดรับ 

1. เพื่อสราง
เคร่ืองมือ
ประกอบ
รูปแบบ 
 
 

ขั้นท่ี 3สรางและ 
ตรวจสอบความ
เหมาะสมของ
เคร่ืองมือประกอบ
รูปแบบ 
 

1. เอกสาร ตํารา 
การพัฒนา
หลักสูตร คูมือ
ครู คูมือ
วิทยากร  คูมือ
การนิเทศ/
ช้ีแนะ   

-แบบวิเคราะห
เอกสาร 
-แบบประเมิน
ความ
เหมาะสมของ
เคร่ืองมือ
ประกอบ
รูปแบบ 

-การวิเคราะห
เนื้อหา 
(Content 
Analysis) 
-คาเฉลี่ยและ
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ไดเคร่ืองมือ
ประกอบ
รูปแบบ  
ประกอบดวย 
คูมือการใช
รูปแบบ  

2. เพื่อ
ตรวจสอบ
คุณภาพ
เคร่ืองมือ 
ประกอบ
รูปแบบ 
3. เพื่อ
ปรับปรุง
เคร่ือง 
มือประกอบ
รูปแบบ 

- ศึกษาหลักสูตรท่ี
เก่ียวของกับการ
พัฒนารูปแบบ
วิชาชีพ 
-ศึกษาเอกสารและ
แนวคิดเก่ียวกับการ
พัฒนาคูมือการใช
รูปแบบ และ
เคร่ืองมือประเมิน
ประสิทธิผลการใช
รูปแบบ เชน 
แบบทดสอบ  
แบบสังเกต 
แบบประเมิน 

แบบวัดตาง ๆ 
เชน แบบ 
ทดสอบ แบบ
ประเมิน แบบ
สังเกต 
-ผูเช่ียวชาญ  
5 คน 
ประกอบดวย
ผูเช่ียวชาญ 
ดานการนิเทศ  
ดานการจัดการ
เรียนรู
วิทยาศาสตร 
ดานการวัดและ
ประเมินผล 
ดานเทคโนโลยี 
และดาน
หลักสูตร 

-แบบวิเคราะห
เนื้อหา 

การวิเคราะห
เนื้อหา 

ไดเคร่ืองมือ
ประกอบ
รูปแบบท่ีมี
คุณภาพ
เปนไปตาม
เกณฑที่
กําหนด 
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ตารางท่ี 9 สรุปกระบวนการวิจัยข้ันตอนท่ี 2 (ตอ) 

วัตถุ 
ประสงค 

ของการวิจัย 
วิธีดําเนินการวิจัย 

แหลงขอมูล/
กลุมเปาหมาย 

เคร่ืองมือ 
การวิเคราะห

ขอมูล 
ผลท่ีไดรับ 

1. เพื่อ
ตรวจสอบ
ความ
เหมาะสม
และความ
เปนไปได
ของโครง
รางรูปแบบ 
2. เพื่อ
ตรวจสอบ
คุณภาพ
เคร่ืองมือ
ประกอบ
รูปแบบ 
3. เพื่อ
ปรับปรุง
แกไขโครง
รางรูปแบบ 
และ
เคร่ืองมือ
ประกอบ
รูปแบบกอน
นําไปใช 

ขั้นท่ี4 ตรวจสอบ
ความเหมาะสมและ
ความเปนไปไดของ
การนํารูปแบบไปใช 
  1. การทดลองใช
ภาคสนาม (Field 
Tryout) 
    -จัดเตรียม
เคร่ืองมือ
ประกอบการจัด
กิจกรรมพัฒนา
รูปแบบ  
และเคร่ืองมือ 
ประเมินประสิทธิผล
รูปแบบ 
-คัดเลือกกลุม
ตัวอยาง 
  -ดําเนินการพัฒนา
ครูตามรูปแบบท่ีครู
แจงความประสงค   
-เก็บรวบรวมขอมูล 
  -วิเคราะหผล 
2. ปรับปรุงแกไข 
โดยนําผลท่ีไดจาก
การทดลองใช มา
ปรับปรุงแกไข
รูปแบบ 

-ทดลองใช
รูปแบบกับ
กลุมครู 
ผูบริหารที่
สมัครใจใหทํา
การทดลอง
แบบ
ภาคสนาม 
(Field Tryout) 
ที่ไมใช 
กลุมตัวอยาง 
จํานวน  
6  สัปดาห   
ภาคเรียนท่ี 2 
ปการศึกษา 
2558 ระหวาง
เดือน
พฤศจิกายน 
ถึงเดือน
ธันวาคม 2558 

-เคร่ืองมือ
ประกอบดวย
กิจกรรมการ
พัฒนา
รูปแบบ 
-เคร่ืองมือ
เก็บรวบรวม
ขอมูล 
 

-การวิเคราะห
เนื้อหา (Content 
Analysis) 
-คาเฉลี่ยและ
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 

ไดเคร่ืองมือ
ประกอบ
กิจกรรมการ
พัฒนารูปแบบ
วิชาชีพ และ
เคร่ืองมือ
ประเมิน
ประสิทธิผล
รูปแบบ ที่ผาน
การตรวจสอบ
ความ
เหมาะสม 
ไดคา
ประสิทธิภาพ 
E1/E2 เทากับ
83.54/85.56 
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ขั้นตอนท่ี 3 การทดลองใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคมเพื่อ
เสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดานทักษะการคิดของนักเรียน 
(Implementation) การวิจัย (Research: R2 ) 

วัตถุประสงค 
เพื่อทดลองใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคมเพ่ือเสริมสราง

สมรรถนะการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดานทักษะการคิดของนักเรียน 
การทดลองใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ ในข้ันตอนนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
ขั้นท่ี 1 การเตรียมการกอนการใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพผูวิจัยเตรียมการทดลอง

ใชรูปแบบในเร่ืองตางๆ ตามกระบวนการการพัฒนาวิชาชีพท่ีไดพัฒนาไว โดยไดเตรียมการทดลอง
ใชในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2558 ซ่ึงไดเตรียมการดาน ตาง ๆ ดังนี้ 

1. ดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
1.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัย  ไดแก  ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตรท่ีเขารับการบรรจุใหม โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 2 จํานวน 20 คน ท่ีปฏิบัติการสอนอยูในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2558 ทําการสอนใน 
86 หองเรียน นักเรียน จํานวน 1,550 คน  

1.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยไดแก ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรท่ีเขารับการบรรจุใหม โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 2 จํานวน 20 คน ท่ีปฏิบัติการสอนในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2558ท่ีไดมาโดยการ
เลือกแบบอาสาสมัคร (Volunteers Sampling) จํานวน 6คน สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ใน
สามหลักสูตร ไดแกหลักสูตร 5 ป ทําการสอนในโรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม และโรงเรียนวัดคลอง
ขวาง หลักสูตร 4 ป ทําการสอนในโรงเรียนชุมชนวัดบางโคและโรงเรียนสุเหราเขียว และหลักสูตร 
ป.บัณฑิต ทําการสอนในโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ และโรงเรียนวัดเพรางายทําการสอนใน
ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 หรือช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 เลือกวิธีการนิเทศใน 2 รูปแบบ ไดแก 

1. การชี้แนะโดยผูเช่ียวชาญ (Expert Coaching) ไดมาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 3 คน โดยเลือกผูท่ีมีความรูความสามารถในการวัดและ
ประเมินผล วิทยาศาสตร มีความรูในเร่ืองการนิเทศการจัดการเรียนรู และมีมนุษยสัมพันธท่ีดีเปน
อาจารยอุดมศึกษา 2 คน และศึกษานิเทศก 1 คน 

2. การนิเทศโดยผูบริหาร (Administrative Monitoring) ไดมาโดยการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 3 คนโดยเลือกจากผูอํานวยการโรงเรียนหรือรอง
ผูอํานวยการโรงเรียน หรือครูวิชาการ ในโรงเรียนท่ีครูเปนกลุมตัวอยางของการวิจัยทําการสอน เปน
ผูท่ีมีความรูความสามารถดานการวัดและประเมินผลวิทยาศาสตร และการนิเทศการจัดการเรียนรู  
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ท้ังนี้ ทําใหไดนักเรียนท่ีกําลังเรียนในช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 หรือช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 6 หองเรียนรวม 158 คน ซ่ึงเปนนักเรียนในช้ันท่ีครูวิทยาศาสตรทําการ
สอนและเลือกหองเรียนนั้นๆ เปนกลุมตัวอยางของการทดลอง 

ผูวิจัยทําหนาท่ีจัดการฝกอบรม เปนผูประสานงาน รวมใหความรู จัดสงส่ือ 
เอกสาร ตัวอยางเคร่ืองมือการวัดและประเมินผลทางเครือขายสังคม และคอยกํากับติดตาม (Monitoring) 
การใหความดูแลปรึกษาแนะนํา (Mentoring) แกผูท่ีทําหนาท่ีนิเทศและครูผูสอนอยางตอเนื่อง 

หลังจากไดครูท่ีเปนกลุมตัวอยางของการวิจัย จํานวน 6 คน แลว ผูวิจัย
รวมกับครูผูสอน พิจารณาเลือกวิธีการพัฒนาวิชาชีพท่ีสอดคลองเหมาะสมกับระดับความรูของครู 
โดยมีประเด็นในการเลือกวิธีการพัฒนา ดังนี้ 

1. การชี้แนะโดยผูเชี่ยวชาญ (Expert Coaching) การนิเทศแบบช้ีแนะ 
(Coaching) เปนการพัฒนาวิชาชีพรูปแบบหนึ่ง ซ่ึงเปนเทคนิคที่สําคัญท่ีจะชวยสงเสริมการเรียนรู
ใหกับครู อันจะเปนตัวจักรสําคัญท่ีจะนําไปสูความสําเร็จ โดยมุงเนนใหครูมีความสามารถ มีผลการ
ปฏิบัติงานท่ีดีข้ึน ดังนั้นครูท่ีจะเลือกวิธีการนี้ควรมีลักษณะ คือ 

1.1 ในโรงเรียนไมมีผูท่ีมีความรู ความสามารถในเร่ืองการวัดและ
ประเมินผลกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรท่ีจะใหคําแนะนํา 

1.2 ครูมีความตองการพัฒนาวิชาชีพใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพ 
1.3 สถานศึกษามีความพรอมท่ีจะรับการเปล่ียนแปลง 

2. การนิเทศโดยผูบริหาร (Administrative Monitoring) ครูท่ีจะเลือก
วิธีการนี้ควรมีลักษณะ คือ 

2.1 ผูบ ริหารมีความรู  ความเข าใจในเ ร่ือง ท่ีนิ เทศ  และเห็น
ความสําคัญในการนิเทศ 

2.2 มีความเปนกันเอง มีความคุนเคยกับครู และนักเรียน 
2.3 ผูบริหารและครูควรมีศักยภาพ มีประสบการณในการสอนมาก

พอสมควร เนื่องจากผูบริหารไมสามารถทําการสังเกตการสอน และรวมประชุมปรึกษาหารือกับครู
ไดบอยคร้ัง ดังนั้น จึงควรใชการนิเทศแบบดังกลาวนี้รวมกับการนิเทศการสอนแบบอ่ืน ๆ เชน การ
นิเทศแบบพัฒนาตนเอง 

2.4 ครูมีความรับผิดชอบ มีความมุงม่ันในการพัฒนา 
ท้ังนี้  ผูนิ เทศทั้งสองลักษณะ  จะตองสามารถใช ส่ือสังคมและ

เครือขายสังคมในการนิเทศไดโดยเลือกวิธีการท่ีเกิดประโยชน เหมาะสม เห็นพองดวยกันท้ังสอง
ฝาย มีการตกลงรวมกันระหวางผูนิเทศ และผูรับการนิเทศ กอนการทดลอง 
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ผูวิจัยไดรวมพิจารณาและใหครูตัดสินใจเลือกวิธีการพัฒนาวิชาชีพท่ี
เหมาะสมกับตนเอง จึงไดวิธีการนิเทศตามความตองการและความเหมาะสมของครูแตละคน ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 10 แสดงวิธีการพัฒนาวิชาชีพของครูในโรงเรียนกลุมทดลอง 

 
สําหรับผูเช่ียวชาญซ่ึงเปนผูใหการแนะนําดูแลใหความชวยเหลือครู

ในโรงเรียนท่ีใชวิธีการชี้แนะโดยผูเช่ียวชาญ ซ่ึงผูเช่ียวชาญมีเกณฑในการคัดเลือก คือ ตองเปนผูท่ีมี
ความรู ความสามารถในดานการวัดและประเมินผล ผานการฝกอบรมในดานนี้ มีความสามารถใน
การนิเทศ สามารถส่ือสารและสะทอนผลการปฏิบัติงานไดอยางชัดเจน เปนผูท่ีมีมนุษยสัมพันธท่ีดี 
มีเวลาหรือสามารถบริหารจัดการเวลาในการไปนิเทศครูท่ีโรงเรียนได และไดรับการยอมรับ นับถือ
และศรัทธาจากครู ซ่ึงผูวิจัยไดพิจารณาคัดเลือก จํานวน 3 คน ดังนี้ 

1. เปนอาจารยในระดับอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอนมีประสบการณการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก ไม
ต่ํากวา 10 ป มีความรูความสามารถ มคีวามเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู และการวัดและประเมินผล
การเรียน เปนผูท่ีผานการฝกอบรมเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลดานทักษะการคิดของนักเรียน 
และเปนผูท่ีครูผูสอนวิทยาศาสตรใหการยอมรับและเชื่อม่ันในความรู ความสามารถ จึงมีคุณสมบัติ
เปนผูเช่ียวชาญได 

ท่ี วิธีการพัฒนาวิชาชพี โรงเรียน 

1 
การนิเทศโดยผูเช่ียวชาญ 

(Expert Coaching) 
ชุมชนไมตรีอุทิศ 

2 
การนิเทศโดยผูเช่ียวชาญ 

(Expert Coaching) 
ชุมชนวัดบางโค 

3 
การนิเทศโดยผูเช่ียวชาญ 

(Expert Coaching) 
วัดเอนกดิษฐาราม 

4 
การนิเทศโดยผูบริหาร 

(Administrative  Monitoring) 
สุเหราเขียว 

5 
การนิเทศโดยผูบริหาร 

(Administrative  Monitoring) 
วัดเพรางาย 

6 
การนิเทศโดยผูบริหาร 

(Administrative  Monitoring) 
วัดคลองขวาง 
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2. เปนศึกษานิเทศกวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ท่ีดูแลรับผิดชอบ
กลุมงานวัดและประเมินผล  จบการศึกษาระดับปริญญาโทดานการวัดและประเมินผล  มี
ประสบการณการนิเทศกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เปนผูท่ีผานการฝกอบรมเกี่ยวกับการวัด
และประเมินผลดานทักษะการคิดของนักเรียน และเปนผูท่ีครูผูสอนวิทยาศาสตรใหการยอมรับ และ
เช่ือม่ันในความรู ความสามารถ จึงมีคุณสมบัติเปนผูเช่ียวชาญได 

2. แบบแผนการทดลอง 
การวิจัยคร้ังนี้ใชแบบแผนการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Method 

Research) รวมกับการใชแบบแผนการวิจัยเปนแบบ Pre-Experimental Design แบบการวิจัยแบบ
หนึ่งกลุม  มีการทดสอบกอน และสอบหลังการใชรูปแบบพัฒนาวิชาชีพ การทดลองเปนแบบ One - 
Group Pretest –Posttest Design (Campbell and Stanley, 1963: 7)รวมทั้งผสมผสานกับแบบแผนการ
วิจัยแบบอนุกรมเวลากลุมเดียว ประเภทอนุกรมเวลาสมมูล (Equivalent Time-Series Design) 
(องอาจ  นัยพัฒน, 2554: 126-128) 

แบบแผนการทดลองเพื่อศึกษาความรูความเขาใจเก่ียวกับการวัดและประเมินผลดาน
ทักษะการคิดของนักเรียน กอนและหลังการใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขาย
สังคมเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดานทักษะการคิดของ
นักเรียน มีแบบแผนการวิจัย ดังนี้ 

O1             X             O2 
 

สัญลักษณและความหมาย 
O1 หมายถึง การทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลดาน

ทักษะการคิดของนักเรียน กอนการใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคมเพื่อ
เสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดานทักษะการคิดของนักเรียน 

X หมายถึง รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคมของครู
วิทยาศาสตร 

O2 หมายถึง การทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลดาน
ทักษะการคิดของนักเรียน หลังการใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคมเพื่อ
เสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดานทักษะการคิดของนักเรียน 
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แบบแผนการทดลองเพื่อศึกษาพัฒนาการความสามารถดานการสรางและการใช
เคร่ืองมือการวัดและประเมินผลดานทักษะการคิดของนักเรียน ระหวางการใชรูปแบบการพัฒนา
วิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคมเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครู
วิทยาศาสตรดานทักษะการคิดของนักเรียน มีแบบแผนการวิจัย ดังนี้ 

O1     X1     O2      X2     O3     X3     O4     X4     O5 

สัญลักษณและความหมาย 
X1 X2 X3 X4 หมายถึง รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคมของ

ครูวิทยาศาสตรคร้ังท่ี 1-4 
O1O2O3O4 O5 หมายถึง คะแนนท่ีแสดงพัฒนาการความสามารถของครูดานการสราง

และการใชเคร่ืองมือการวัดและประเมินผลดานทักษะการคิดของนักเรียนคร้ังท่ี 1-5 
 

แบบแผนการทดลองเพื่อศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมของครูในการวัดและประเมินผล
ดานทักษะการคิดของนักเรียนระหวางการใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขาย
สังคมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดานทักษะการคิดของ
นักเรียน มีแบบแผนการวิจัย ดังนี้ 

O1     X1     O2     X2     O3     X3      O4      X4     O5 

สัญลักษณและความหมาย 
X1 X2 X3 X4 หมายถึง รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคมของ

ครูวิทยาศาสตรคร้ังท่ี 1-4 
O1O2O3O4 O5 หมายถึง คะแนนท่ีแสดงพัฒนาการดานพฤติกรรมของครูในการวดัและ

ประเมินผลดานทักษะการคิดของนักเรียนระหวางการใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพคร้ังท่ี 1-5 
 

แบบแผนการทดลองเพื่อศึกษาพัฒนาการดานทักษะการคิดระหวางเรียนของนักเรียน 
ในการใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะการวัด
และประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดานทักษะการคิดของนักเรียน มีแบบแผนการวิจัย ดังนี้ 

O1     X1     O2     X2     O3     X3      O4      X4     O5 
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สัญลักษณและความหมาย 
X1 X2 X3 X4 หมายถึง รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคมของ

ครูวิทยาศาสตรคร้ังท่ี 1-4 
O1O2O3O4 O5 หมายถึง คะแนนท่ีแสดงพัฒนาการความสามารถของนักเรียนดาน

ทักษะการคิดคร้ังท่ี 1-5 
3. จัดเตรียมเคร่ืองมือท่ีใชในการทดลอง ประกอบดวย 

3.1 เอกสารประกอบกิจกรรมการพัฒนารูปแบบ คือ คูมือการใชรูปแบบ 
รวมทั้งส่ือ วัสดุตาง ๆ ประกอบการฝกอบรมและการพัฒนาวิชาชีพท้ังสองรูปแบบ  

3.2 เคร่ืองมือสําหรับเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อตรวจสอบประสิทธิผลของ
รูปแบบการพฒันาวิชาชีพ เพื่อเสริมสรางสมรรถนะครู ประกอบดวย  

3.2.1 แบบทดสอบวัดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
ดานทักษะการคิดของนักเรียน  

3.2.2 แบบประเมินความสามารถในการสรางและการใชเคร่ืองมือการวัด
และประเมินผลดานทักษะการคิดของนักเรียน 

3.2.3 แบบประเมินพฤติกรรมของครูวิทยาศาสตรในการวัดและ
ประเมินผลดานทักษะการคิดของนักเรียน 

3.2.4 แบบประเมินดานทักษะการคิดระหวางเรียนของนักเรียน 
3.2.5 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูนิเทศ และผูรับการนิเทศ ท่ีมีตอ

รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ 
3.2.6 แบบสอบถามความคิดเห็นของนัก เ รียนท่ีมีตอการวัดและ

ประเมินผลของครู 
3.2.7 ประเด็นสนทนากลุมเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ 

ขั้นท่ี 2 การดําเนินการทดลองใชรูปแบบพัฒนาวิชาชีพและการเก็บรวบรวมขอมูล 
ข้ันตอนนี้ ผูวิจัยดําเนินการพัฒนาวิชาชีพ  ตามข้ันตอนรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพเพื่อ

เสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลดานทักษะการคิดของนักเรียน โดยมีข้ันตอนการพัฒนา
วิชาชีพ ประกอบดวยข้ันตอน 5 ข้ัน (ADIAR Model) คือ 

ข้ันท่ี 1 ศึกษาวิเคราะหความตองการจําเปนและสภาพปจจุบัน (Analyzing Needs: A) 
ข้ันท่ี 2 ออกแบบการพัฒนาวิชาชีพ (Design Program: D) 
ข้ันท่ี 3 ปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานมัลติมีเดียเครือขายสังคม 

(Implement Professional Development Social Media Networks Blended: IPDNB) ประกอบดวย
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วิธีการพัฒนาวิชาชีพ 2 วิธี คือ 1) การชี้แนะโดยผูเช่ียวชาญ (Expert Coaching) และ 2) การนิเทศ
โดยผูบริหาร (Administrative Monitoring) 

ข้ันท่ี 4 ประเมินผลการพัฒนาวิชาชีพ (Assessing Program: A) 
ข้ันท่ี 5 รายงานผลการพัฒนาวิชาชีพ (Reporting Program: R) 
โดยมีรายละเอียดการดําเนินการ ดังนี้ 
ขั้นท่ี 1 การศึกษาสภาพความตองการจําเปนและสภาพปจจุบัน (Analyzing 

Needs: A) 
เปนการศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะดานการวัดและประเมินผลของครู โดย

การศึกษาขอมูลท่ีเปนเอกสารตาง ๆ ประกอบดวย เอกสาร ตํารา งานวิจัย และรายงานผลการจัด
การศึกษาของหนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ การทําการทดสอบ และสอบถามจากครูวิทยาศาสตร
โดยตรง การสัมภาษณผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอนวิทยาศาสตร และสังเกตจากการวัดและ
ประเมินผลของครูวิทยาศาสตรไดสรุปผลถึงความตองการรูปแบบการพัฒนา ไดรูปแบบการพัฒนา
ตามความตองการของครู จํานวน 7 วิธี ดังนี้ 

วิธีท่ี 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Training) 
วิธีท่ี 2 การนิเทศ (Supervision) และการช้ีแนะ (Coaching) 
วิธีท่ี 3 การฝกปฏิบัติ (Work Practice)  
วิธีท่ี 4 การศึกษาดวยตนเอง (Self Training Study) 
วิธีท่ี 5 การดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา (Mentoring)  
วิธีท่ี 6 การแลกเปล่ียนเรียนรู (Knowledge Management) 
วิธีท่ี 7 การสะทอนกลับ (Reflecting) 
ทุกข้ันตอนเปนการดําเนินการรวมกับการใช Social Networks 

ขั้นท่ี 2 ออกแบบการพัฒนาวิชาชีพ (Design Program: D) 
จากข้ันตอนท่ี 1 เม่ือไดขอมูลเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาวิชาชีพครูตามความ

ตองการของครู ผูวิจัยไดนํากลุมตัวอยางท่ีสุมไดเพื่อนํามาใชในการศึกษาทดลองคร้ังนี้ จํานวน6 คน 
มาศึกษาตรวจสอบความตองการในการพัฒนาตามท่ีไดสัมภาษณไวในข้ันตอนท่ี 1 และไดจัดกลุม
วิธีการพัฒนา ซ่ึงไดวิธีการพัฒนาตามความตองการของครู ดังนี้ 

วิธีท่ี 1 การชี้แนะโดยผูเช่ียวชาญ (Expert Coaching)  
วิธีท่ี 2 การนิเทศโดยผูบริหาร (Administrative Monitoring)  
ท้ังนี้ ในทุกวิธีการพัฒนาจะมีการฝกอบรม (Training) ใหความรูกอนการ

พัฒนาและมีการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันกับครูทุกคนท่ีเขารวมการพัฒนา โดยใชแนวคิดการ
จัดการความรู (KM) ผานเครือขายส่ือสังคม 
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ขั้นท่ี 3 ปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานมัลติมีเดียเครือขายสังคม 
(Implement Professional Development Social Media Networks Blended: IPDNB) 

ประกอบดวยวิธีการพัฒนาวิชาชีพ 2 วิธี คือ 1) การช้ีแนะโดยผูเช่ียวชาญ 
(Expert Coaching) และ 2) การนิเทศโดยผูบริหาร (Administrative Monitoring) 

ระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการพัฒนาวิชาชีพ คือ ภาคเรียนท่ี 2 ป
การศกึษา 2558 คือ ระหวางวันท่ี 28 ธันวาคม2558ถึงวันท่ี 22กุมภาพันธ 2559 

ข้ันตอนนี้ผูวิจัยไดประชุมช้ีแจงและวางแผนรวมกับผูมีสวนเกี่ยวของใน
แตละวิธีการพัฒนาวิชาชีพ โดยมีเนื้อหาสาระในการประชุม ดังนี้ 

1. ทําความเขาใจเกี่ยวกับการฝกอบรมซ่ึงเปนข้ันตอนท่ีครูผูสอนทุกคน
ตองการพัฒนาตนเองเพื่อใหมีความรู ความเขาใจ ความสามารถในการสรางและการใชเคร่ืองมือ
การวัดและประเมินผลดานทักษะการคิดของนักเรียนโดยช้ีแจงทําความเขาใจถึงวิธีการ ข้ันตอนการ
ฝกอบรม ใหเขาใจตรงกันใชเวลาอบรมปฏิบัติการ จํานวน 2 วัน ระหวางวันท่ี 6-7 มกราคม 2559 

2. แจงระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูและการวัดและ
ประเมินผลรวมเวลา จํานวน 8สัปดาห ระยะเวลาการสอน 32 ชั่วโมง 

3. วางแผนการดําเนินการจัดการเรียนรูการวัดและประเมินผล และ
กําหนดปฏิทินการนิเทศ/การชี้แนะของแตละรูปแบบการพัฒนา 

4. ช้ีแจงเกี่ยวกับกระบวนการนิเทศ/การชี้แนะและเคร่ืองมือในการบันทึก
และเก็บขอมูล 

5. การติดตามกํากับดูแล (Monitoring) การเก็บรวบรวมขอมูล และการให
การดูแลปรึกษาแนะนํา (Mentoring) แกผูท่ีทําหนาท่ีนิเทศ หรือ ผูช้ีแนะโดยผูวิจัย 

ข้ันตอนแรกของการพัฒนาวิชาชีพ ท่ีครูผูสอนไดเลือกไว คือการฝกอบรม 
ดังนั้น ผูวิจัยรวมกับคณะวิทยากรจาก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และจาก
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีมีความรูความสามารถดานการวัดและประเมินผล
ดานทักษะการคิดของนักเรียน ไดรวมกันกําหนดหลักสูตรการฝกอบรม เพื่อใชฝกอบรมครู ดังนี้ 

1. การฝกอบรมครูผูวิจัยไดจัดฝกอบรมแกผูใหการนิเทศ ผูรับการนิเทศ 
และผูบริหารโรงเรียนท่ีเกี่ยวของ  หลักสูตร 2  วัน อบรมวันละ 6 ชั่วโมง รวม 12 ช่ัวโมง ตามเนื้อหา
ในหลักสูตรท่ีกําหนด ไดแก เนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการนิเทศ การช้ีแนะโดยผูเช่ียวชาญ (Expert 
Coaching) การนิเทศโดยผูบริหาร (Administrative Monitoring) การแลกเปล่ียนเรียนรู (Knowledge 
Management) และการดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา (Mentoring) การพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร 
เครือขายสังคมกับการพัฒนาวิชาชีพ การออกแบบการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรอิงมาตรฐาน  
การประเมินตามสภาพจริง  การประเมินเพื่อการเรียนรู (Assessment for Learning) รูปแบบวิธีการ
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สรางและใชเคร่ืองมือ ตัวอยางเคร่ืองมือการประเมินความสามารถดานการคิด ตรวจสอบคุณภาพ
เคร่ืองมือประเมินความสามารถดานการคิด สรุปและแปลผลการประเมินความสามารถดานการคิด 
นําผลการประเมินความสามารถดานการคิดไปใชโดยท่ีผูวิจัยไดจัดทําคูมือครู คูมือสําหรับการ
นิเทศ/การช้ีแนะ เพื่อใหครู และผูท่ีทําหนาท่ีนิเทศ/ชี้แนะไดศึกษาเพ่ิมเติมหรือไดศึกษาขณะท่ี
ดําเนินการนําความรูไปใช โดยท่ีกอนการฝกอบรม ผูวิจัยใหครูผูสอนทําแบบทดสอบวัดความรู 
ความเขาใจในเร่ืองท่ีจะอบรมกอน  

2. การดําเนินการพัฒนาวิชาชีพตามวิธีการท่ีครูเลือกไว โดยครูนําความรู
ท่ีไดรับจากการฝกอบรมไปใชในการวัดและประเมินผลดานทักษะการคิดของนักเรียน และการ
นิเทศ/ช้ีแนะของแตละวิธีการที่ไดวางแผนไวกับผูท่ีเกี่ยวของโดยครู ดําเนินการ ดังนี้ 

2.1 ครูผูสอนทุกคนเสนอโครงการพัฒนาวิชาชีพตามวิธีการพัฒนา
ของตน เสนอผูบริหารโรงเรียน เพื่อใหความเห็นชอบโดยผูวิจัยใหขอเสนอแนะ  

2.2 ผูรวมพัฒนาแตละคูรวมประชุม วางแผน กําหนดกระบวนการ
นิเทศ เคร่ืองมือท่ีใชสําหรับเก็บรวมรวมขอมูลกําหนดปฏิทินการปฏิบัติงานรวมกันโดยผูวิจัยให
ขอเสนอแนะ 

ท้ังนี้ เนื่องดวยขณะปฏิบัติการสอน จะตองมีการเก็บรวบรวมขอมูล
สมรรถนะการวัดและประเมินผลของครูเปนระยะ ๆ เพื่อศึกษาพัฒนาการของผูรับการนิเทศ และ
ทักษะการคิดของนักเรียน ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการกําหนดเวลาในการสังเกต และเก็บขอมูลให
ตรงกันระหวางผูรับการนิเทศ  ผูทําหนาท่ีนิเทศ  จึงไดรวมกันกําหนดกระบวนการในการกํากับ
ติดตาม วิธีการพัฒนาวิชาชีพแตละวิธี รายละเอียดดังภาพการนิเทศ และปฏิทินการนิเทศ ดังนี้ 
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ภาพท่ี 9 แสดงกระบวนการนิเทศแบบผสมผสานเครือขายสังคมระหวางผูนิเทศและผูรับการนิเทศ  
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ตารางท่ี 11 ปฏิทินการนิเทศ/ชี้แนะ กํากับติดตาม และการดูแลใหคําปรึกษา แนะนํา และเก็บ
รวบรวมขอมูล 

ท่ี เอกสารและงานท่ีนําเสนอ วันท่ี 
ปฏิบัติ 

หมายเหตุ 
ครูผูสอน ผูนิเทศ 

1 จัดทําแผนการจัดการ
เรียนรูและเครื่องมือการวดั
และประเมินผลพรอมวีดี
ทัศนการจัดการเรียนรูและ
การวดัและประเมิน ผล 
โดยทําการบันทกึเปน 3 
ชวง คือ ข้ันนํา ข้ันสอน 
ข้ันสรุป (ควรเปนเน้ือหา
การสอนและช่ัวโมง
เดียวกัน และใหตัดวีดทีัศน
ออกเปนชวงๆ เพ่ือสะดวก
ในการอัพโหลดข้ึนสูส่ือ
สังคมท่ีตนเองเลือก 

ครั้งท่ี 1 28 ธ.ค.58 
ครั้งที่ 2 11 ม.ค.59 
ครั้งที่ 3 25 ม.ค.59 
ครั้งที่ 4 8 ก.พ.59 
ครั้งที่ 5 22 ก.พ.59 

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

 การสงวิดีทัศน 
การจัดการเรียนรู
และการวดัและ
ประเมินผล ครั้งที่ 
1 ดําเนินการกอน
การพัฒนาวิชาชพี 
เพ่ือใหทราบ
สมรรถนะการวดั
และประเมินผล
ของครูกอนการ
พัฒนาวิชาชีพ 

2 ทําการประเมินผลตามแบบ
ประเมินพรอมใหขอชี้แนะ 
เพ่ือใหครูนําไปปรับปรุง
แกไข การสรางเครื่องมือ 
การใชเครื่องมือ และ
พฤติกรรมในการวัดและ
ประเมินผล 

ครั้งท่ี 1 29 ธ.ค.58 
ครั้งที่ 2 12 ม.ค.59 
ครั้งที่ 3 26 ม.ค.59 
ครั้งที่ 4 9 ก.พ.59 
ครั้งที่ 5 23 ก.พ.59 

 / 
/ 
/ 
/ 
/ 

ภายในวันรุงข้ึน
หลังจากครผููสอน
สงวิดีทัศน 

3 สงวีดีทัศนการจัดการ
เรียนรูและการวดัและ
ประเมินผลของครูอัพ
โหลดข้ึน Facebook ของ
กลุมใหญ (Knowledge 
Management in The Large 
Group) ซ่ึงประกอบดวย ผู
นิเทศ 6 คน ครู  6 คน และ
ผูวิจัย รวม 13 คน 

ครั้งท่ี 1 28 ธ.ค.58 
ครั้งที่ 2 11 ม.ค.59 
ครั้งที่ 3 25 ม.ค.59 
ครั้งที่ 4 8 ก.พ.59 
ครั้งที่ 5 22 ก.พ.59 

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
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ขั้นท่ี 4 การประเมินผลการพัฒนาวิชาชีพ (Assessing Program: A) เปน
ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อใชในการประเมิน สรุปและรายงานผลการพัฒนาในชวงท่ี
ครูผูสอนดําเนินการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล และมีการนิเทศ/ชี้แนะตามรูปแบบตางๆ ท่ี
ไดตกลงกันไว ซ่ึงในชวงนี้ผูวิจัยจะมีการกํากับติดตาม เพื่อสังเกต และเก็บรวบรวมขอมูลของการ
ดําเนินการตามรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร โดยใชเครือขายสังคม เปนเคร่ืองมือติดตอ
ถึงกันกับผูนิเทศ และกับครูผูสอน ท้ังท่ีเปนแบบระหวางบุคคล และภายในกลุมส่ือสังคม เฟสบุค 
(Facebook) ท่ีทุกคนรวมกลุมกันในลักษณะชุมชนแหงการเรียนรู (Professional Learning 
Community) โดยมีปฏิทินการกํากับ ติดตาม และเก็บขอมูลตามชวงเวลาท่ีสอดคลองกันระหวาง
ปฏิทินของผูนิเทศ และครูผูสอน  

ขั้นท่ี 5 การรายงานผลการพัฒนาวิชาชีพ (Reporting Program: R) เปนการนํา
ผลการประเมินในทุกดานสะทอนใหผูเกี่ยวของทราบ เพื่อนําผลไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาตอไป 

การเก็บรวบรวมขอมูลและสถิติท่ีใช ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูล มี
รายละเอียด ดังนี้ 

1. ขอมูลพื้นฐานความรูกอนการใชรูปแบบ โดยผูวิจัยไดทดสอบความรู 
ความเขาใจของครูเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลดานทักษะการคิดของนักเรียน ประกอบดวย
ความรูในเร่ืองตาง ๆ ดังนี้1) แนวทางการวัดและประเมินผลวิทยาศาสตร2) การประเมินตามสภาพ
จริง 3) การออกแบบการสรางและการใชเคร่ืองมือ (แบบทดสอบ แบบสังเกต แบบเคร่ืองมือท่ีใชกับ
เกณฑประเมินรูบริค) 4) การประเมินเพื่อการเรียนรู (Assessment for Learning) สถิติท่ีใช
เปรียบเทียบความรูความเขาใจของครูกอนและหลังการใชรูปแบบ ท่ีไดจากการทําแบบทดสอบ คือ
t-test แบบ dependentและเปรียบเทียบความรูของครูหลังการใชรูปแบบจาํแนกตามหลักสูตรท่ีครู
สําเร็จการศึกษาโดยใช F-test 

2. ขอมูลระหวางการใชรูปแบบ มีการเก็บรวบรวมขอมูลเปนระยะๆ คือ
ประเมินคร้ังท่ี 1 กอนการพัฒนาวิชาชีพ, ประเมินในสัปดาหท่ี 2, 4, 6 และ 8 จํานวน5 คร้ัง 
(ดําเนินการพัฒนา 8 สัปดาห) ในเร่ืองตาง ๆ ดังนี้ 

2.1 สมรรถนะครูดานความสามารถในการสรางและการใชเคร่ืองมือ
การวัดและประเมินผลดานทักษะการคิดของนักเรียนโดยผูประเมิน 2 กลุม คือ ครูผูสอนประเมิน
ตนเอง และผูทําหนาท่ีนิเทศประเมิน สถิติท่ีใช คือ ขอมูลเชิงปริมาณใชคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และขอมูลเชิงคุณภาพใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 

2.2 พฤติกรรมของครูวิทยาศาสตรเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลดาน
ทักษะการคิดของนักเรียน ท่ีเนนการประเมินเพื่อการเรียนรู (Assessment for Learning) โดยผู
ประเมิน 2 กลุม คือ ครูผูสอนประเมินตนเอง และผูทําหนาท่ีนิเทศประเมิน สถิติท่ีใช คือ ขอมูลเชิง
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ปริมาณใชคาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และขอมูลเชิงคุณภาพใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา 
(Content Analysis) โดยทําการประเมินไปพรอม ๆ กันกับการประเมินความสามารถในการสราง
และการใชเคร่ืองมือ 

2.3 ดานทักษะการคิดระหวางเรียนของนักเรียน ในการใชรูปแบบการ
พัฒนาวิชาชีพของครู ประเมินจากทักษะการคิดท่ีเกิดจากการสรางและการใชเคร่ืองมือการวัดและ
ประเมินผลของครูท้ัง 3 ประเภท ไดแก 1) แบบทดสอบ 2) แบบสังเกต และ 3) แบบเครื่องมือท่ีใช
กับเกณฑประเมินรูบริค สถิติท่ีใชคือ ขอมูลเชิงปริมาณใชคาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
ขอมูลเชิงคุณภาพใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 

3. ขอมูลเม่ือเสร็จส้ินการใชรูปแบบ ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลเพื่อ
ประเมินผลการใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพในเร่ืองตาง ๆ ดังนี้ 

3.1 ความพึงพอใจของผูนิเทศ และผูรับการนิเทศ ท่ีมีตอรูปแบบการ
พัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคมเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครู
วิทยาศาสตรดานทักษะการคิดของนักเรียน ใชเคร่ืองมือเปนแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอ
รูปแบบ ผูใหขอมูล คือ ครูผูสอน และผูท่ีทําหนาท่ีนิเทศ สถิติท่ีใชคือ ขอมูลเชิงปริมาณใชคาเฉลี่ย 
และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และขอมูลเชิงคุณภาพใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา (Content 
Analysis) 

3.2 ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการวัดและประเมินผลของครู
สถิติท่ีใช คือ การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 

3.3 ความคิดเห็นท่ีมีตอรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยการประชุมสรุป
สะทอนผลของผูท่ีเกี่ยวของ คือ ผูรับการนิเทศ ผูนิเทศ ผูบริหารโรงเรียน และศึกษานิเทศก 
วเิคราะหผลโดยใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 
ในการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยคร้ังนี้ มีรายละเอียดการดําเนินการ ดังนี้ 
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ตารางที่ 12 แสดงเครื่องมือและระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย 

ขอมูลที่เก็บ เครื่องมือเก็บขอมูล สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ชวงเวลาที่เก็บขอมูล หมายเหตุ 

1. สมรรถนะครูเกี่ยวกับ
การวัดและ
ประเมินผลดาน
ทักษะการคิดของ
นักเรียน มี 3 ดาน คือ  

1.1 ดานความรู 
1.2 ดานทักษะ 

-ความสามารถใน
การสรางและการ
ใชเครื่องมือการ
วัดและ
ประเมินผลดาน
ทักษะการคิดของ
นักเรียน 

1.3 ดานพฤติกรรม
ของครู 

1. ดานความรู 
-แบบทดสอบมีลักษณะเปนแบบทดสอบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ   
(เปรียบเทียบกอน-หลัง) 
(เปรียบเทียบหลัง จําแนกตามหลักสูตร) 

-คาเฉลี่ย  
-สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
-การเปรียบเทียบความรูกอน-
หลังใชt-test แบบ dependent 
-เปรียบเทียบความรูหลังการ
พัฒนาจําแนกตามหลักสูตรที่
ครูสําเร็จการศึกษา ใช F-test 

- ใชทดสอบกอนการฝกอบรมและสัปดาห
สุดทาย คือสัปดาหที่ 8 เมื่อสิ้นสุดการพัฒนา
วิชาชีพ 

ทดสอบครูผูสอน 
 

2. ดานทักษะ 
-แบบประเมินการสรางและการใช
เครื่องมือการวัดและประเมินผลดาน
ทักษะการคิดของนักเรียนมีลักษณะ
เปนมาตราสวนประมาณคา 3 ระดับ และ
คําถามปลายเปด 

-คาเฉลี่ย  
-สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
-ขอมูลเชิงคุณภาพใชเทคนิค
การวิเคราะหเนื้อหา (Content 
Analysis)  

ประเมินเครื่องมือที่ครูสรางและการใชเครื่องมือ
ในการวัดประเมินผล โดยทําการประเมิน ครั้งที่ 
1 กอนการพัฒนาวิชาชีพ และสัปดาหที่ 2, 4, 6 
และ 8  จํานวน 5 ครั้ง 

ผูประเมิน 2 กลุม 
-ครูผูสอน
ประเมินตนเอง 
-ผูที่ทําหนาที่
นิเทศ 
 

3. ดานพฤติกรรมของครู 
-แบบประเมินพฤติกรรมของครูในการวัด
และประเมินผลดานทักษะการคิดของ
นักเรียน มีลักษณะเปน มาตราสวน
ประมาณคา 3 ระดับ และคําถามปลายเปด 

-คาเฉลี่ย  
-สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
-ขอมูลเชิงคุณภาพใชเทคนิค
การวิเคราะหเนื้อหา(Content 
Analysis) 

ประเมินพฤติกรรมของครูในการวัดและ
ประเมินผล โดยประเมินครั้งที่ 1 กอนการพัฒนา
วิชาชีพ และประเมิน สัปดาหที่ 2,4, 6 และ 8 
จํานวน 5 ครั้ง โดยประเมินพรอม ๆ กันกับการ
ประเมินการสรางและการใชเครื่องมือของครู 

ผูประเมิน 2 กลุม 
-ครูผูสอน
ประเมินตนเอง 
-ผูที่ทําหนาที่
นิเทศ 
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ตารางที่ 12 แสดงเครื่องมือและระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย (ตอ) 

ขอมูลที่เก็บ เครื่องมือเก็บขอมูล สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ชวงเวลาที่ใช หมายเหตุ 

2. ทักษะการคิดของนักเรียน 
- ทักษะการคิดที่เกิดขึ้นใน
ระหวางการวัดและ
ประเมินผลของครูจากการ
สรางและการใชเครื่องมือ
ประเมินดานทักษะการคิด
ของนักเรียน 

-แบบประเมินดานทักษะการคิด
ของนักเรียน สรางโดยครูผูสอน 
จากเครื่องมือ  3 ประเภท  คือ  
1) แบบทดสอบ  2) แบบสังเกต 
และ3) แบบเครื่องมือที่ใชกับ
เกณฑประเมินรูบริค 
 

-คาเฉลี่ย  
-สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
-ขอมูล เ ชิงคุณภาพใช เทคนิคการ
วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 

- ประเมินทักษะการคิดของนักเรียน  
ประเมิน ครั้งที่ 1 กอนการพัฒนา
วิชาชีพ และประเมินในสัปดาหที่ 2, 
4, 6 และ 8จํานวน 5 ครั้งทําการ
ประเมินโดยครูผูสอนในคราว
เดียวกับการประเมินครู ในการสราง
และใชเครื่องมือ 

ประเมินโดยครูผูสอน 
 
 
 
 
 
 

3. ความพึงพอใจของ 
ครูผูสอน และผูที่ทําหนาที่
นิเทศ ที่มีตอรูปแบบการ
พัฒนาวิชาชีพ 

แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจมีลักษณะเปน 
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
และคําถามปลายเปด 

-คาเฉลี่ย  
-สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
-ขอมูล เ ชิงคุณภาพใช เทคนิคการ
วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis 

-ใชในสัปดาหสุดทาย คือสัปดาหที่ 8  
เมื่อสิ้นสุดการพัฒนาวิชาชีพ 

ผูตอบแบบสอบถาม คือ 
ครูผูสอน และผูที่ทํา
หนาที่นิเทศ  

4. ความคิดเห็นของนักเรียนที่
มีตอการวัดและประเมินผล
ของครู 

แบบการเขียนแสดงความ
คิดเห็นแบบอิสระ  
(Journal Writing) 

-ใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา 
(Content Analysis 

-ใชในสัปดาหสุดทาย คือสัปดาหที่ 8  
เมื่อสิ้นสุดการพัฒนาวิชาชีพ 

แสดงความคิดเห็นโดย
นักเรียน 

5. ความคิดเห็นของผูนิเทศ
และผูรับการนิเทศที่มีตอ
รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ 

ประเด็นสนทนาและสะทอนผล 
(Reflecting) 
 

การวิเคราะหเนื้อหา  
(Content Analysis) 
 

ใชเมื่อสิ้นสุดการพัฒนาวิชาชีพ ผูเขารวมสนทนา คือ 
-ครูผูสอน  
-ผูนิเทศ  
-ผูวิจัย  
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จากการดําเนินการวิจัยขางตน ผูวิจัยสรุปการดําเนินการวิจัย ข้ันตอนท่ี 3 การทดลองใช
รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ ดังตารางท่ี 13 

 
ตารางท่ี 13 สรุปการดําเนินการวิจัย ข้ันตอนท่ี 3 

 

วัตถุประสงค 
ของการวิจัย 

วิธีดําเนินการวิจัย 
แหลงขอมูล/
กลุมเปาหมาย 

เคร่ืองมือ 
การวิเคราะห

ขอมูล 
ผลท่ีไดรับ 

1. เพ่ือทดลอง
ใชรูปแบบ
การพัฒนา
วิชาชีพเพ่ือ
เสริมสราง
สมรรถนะ
การวัดและ
ประเมินผล
ของครู  
ที่พัฒนาขึ้น 

ขั้นท่ี 1การเตรียมการกอน
การใชรูปแบบการพัฒนา
วิชาชีพ 
  1. การกําหนดประชากร
และกลุมตัวอยาง ไดมาจาก
การเลือกแบบอาสาสมัคร 
  2. แบบแผนการทดลอง 
 เปนแบบ Pre-
Experimental Designแบบ
การวิจัยแบบหน่ึงกลุม มี
การทดสอบกอน และสอบ
หลังการใชรูปแบบ  
การทดลองเปนแบบ One - 
Group Pretest –Posttest  
Design (Campbell and 
Stanley, 1963:7)รวมท้ัง
ผสมผสานกับแบบแผน 
การวิจัยแบบอนุกรมเวลา
กลุมเดียว ประเภทอนุกรม
เวลาสมมูล 
(Equivalent Time-Series 
Design)(องอาจ นัยพัฒน, 
2554 :126-128) 

-.ครูผูสอน
วิทยาศาสตร
บรรจุใหม 
-ผูบริหาร
โรงเรียน 
-นักเรียน
ประถมศึกษา 
 
 

  1. รูปแบบการ
พัฒนาวิชาชีพเพ่ือ
เสริมสราง
สมรรถนะการวัด
และประเมินผล
ดานทักษะการคิด
ของนักเรียน 
  2. แบบทดสอบ
วัดความรูความ
เขาใจ 
  3. แบบประเมิน
การสรางและการ
ใชเครื่องมือการ
วัดและ
ประเมินผลดาน
ทักษะการคิดของ
นักเรียน 
  4. แบบประเมิน
พฤติกรรมของครู
ในการวัดและ
ประเมินผลดาน
ทักษะการคิด 
 

1. การ
วิเคราะห
เน้ือหา 
(Content 
Analysis) 
2. คาเฉล่ีย 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
3. คาความถ่ี 
4. เปรียบ 
เทียบผลการ
สอบโดยใช 
t-test แบบ 
dependent 
และ F-test 

ผลการ
ประเมิน
ประสิทธิผล
ของรูปแบบ
การพัฒนา
วิชาชีพ 
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ตารางท่ี 13 สรุปการดําเนินการวิจัย ข้ันตอนท่ี 3 (ตอ) 

 
 

วัตถุประสงค 
ของการวิจัย 

วิธีดําเนินการวิจัย 
แหลงขอมูล/
กลุมเปาหมาย 

เคร่ืองมือ 
การวิเคราะห

ขอมูล 
ผลท่ีไดรับ 

 3.จัดเตรียมเครื่องมือที่ใชใน
การทดลอง  
ขั้นท่ี 2   การดําเนินการ
ทดลองใชรูปแบบการ
พัฒนาวิชาชีพและการเก็บ
รวบรวมขอมูล 
-ทดลองใชตามขั้นตอนการ
พัฒนาวิชาชีพ 5 ขั้น   
(ADIAR Model) คือ 
 ขั้นที่ 1  ศึกษาวิเคราะห
ความตองการจําเปน 
(Analyzing Needs: A) 
ขั้นที่ 2 ออกแบบการพัฒนา
วิชาชีพ  
(Design Program: D) 
ขั้นที่ 3 ปฏิบัติการพัฒนา
วิชาชีพโดยผสมผสาน
มัลติมีเดียเครือขายสังคม 
(Implement Professional 
Development Social Media 
NetworksBlended: IPDNB)   
ขั้นที่ 4  ประเมินผลการ
พัฒนาวิชาชีพ  
(Assessing Program: A) 
ขั้นที่ 5  รายงานผลการ
พัฒนาวิชาชีพ  
(Reporting Program: R) 
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ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการเสริมสรางสมรรถนะครู (Evaluation) การ
พัฒนา (Development: D2) 

ในการดําเนินการประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ รายละเอียด ดังนี้  
วัตถุประสงค 
1. เพื่อประเมินประสิทธิผลรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพเพื่อเสริมสรางสมรรถนะครู 
2. เพื่อปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ และจัดทําฉบับสมบูรณ 
วิธีดําเนินการ ในการวิจัยข้ันนี้ ผูวิจัยดําเนินการศึกษาผลการประเมิน ดังนี้ 
1. ประเมินผลรูปแบบการเสริมสรางสมรรถนะครู โดยรวบรวมขอมูลจากการประเมิน

ประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพเพื่อเสริมสรางสมรรถนะ เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
ดานทักษะการคิดของนักเรียนของครูวิทยาศาสตร มีการประเมินประสิทธิผลดานตาง ๆ ดังนี้ 

1.1 เปรียบเทียบความรู ความเขาใจของครูเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลดาน
ทักษะการคิดของนักเรียน กอนและหลังการใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ  

1.2 ศึกษาพัฒนาการความสามารถของครู ดานการสรางและการใชเคร่ืองมือการวัด
และประเมินผลดานทักษะการคิดของนักเรียนระหวางการใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ 

1.3 ศึกษาพฤติกรรมของครูวิทยาศาสตรในการวัดและประเมินผลดานทักษะการ
คิดของนักเรียน 

1.4 ศึกษาพัฒนาการดานทักษะการคิดของนักเรียนในชวงระหวางการพัฒนา 
1.5 ศึกษาความพึงพอใจของครูผูสอน และผูท่ีทําหนาท่ีนิเทศ ท่ีมีตอการใชรูปแบบ

การพัฒนาวิชาชีพ 
1.6 ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการวัดและประเมินผลของครู 
1.7 ศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอน ผูนิเทศ และผูบริหารท่ีมีตอรูปแบบการพัฒนา

วิชาชีพ โดยการสนทนากลุม 
2. นํารูปแบบท่ีปรับปรุงแลวไปขยายผล (Transportability) ในโรงเรียนสังกัดสํานัก 

งานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ท่ีไมใชกลุมทดลอง มีลักษณะไมแตกตางจาก
กลุมทดลอง คือครูวิทยาศาสตรบรรจุใหม จํานวน 3 คน ท่ีทําการสอนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 
4 และช้ันประถมศึกษาปท่ี 5โรงเรียนวัดบางพูดใน โรงเรียนวัดอินทร และโรงเรียนแกวอินทรสุธา
อุทิศ จํานวน 25 คน, 12 คน และ 32 คน ตามลําดับ ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2559 เดือน พฤษภาคม 
ถึงเดือน กรกฎาคม 2559 จํานวน 8 สัปดาหทําการนิเทศโดยผูบริหารโรงเรียน จํานวน 2 คน และ
การชี้แนะโดยผูเช่ียวชาญ จํานวน 1 คน การขยายผลคร้ังนี้ ตองการทราบวา รูปแบบการพัฒนา
วิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครู
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วิทยาศาสตรดานทักษะการคิดของนักเรียน เม่ือนําไปใชกับครูและนักเรียนกลุมอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะไม
แตกตางจากกลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้ จะมีประสิทธิผลเปนอยางไร ผูวิจัยจึงกําหนดจุดมุงหมาย
ในการขยายผลการวิจัยเฉพาะในสวนท่ีสําคัญคร้ังนี้ ดังนี้ 

2.1 เพื่อเปรียบเทียบความรูความเขาใจของครูเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลดาน
ทักษะการคิดของนักเรียนกอนและหลังการใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขาย
สังคมเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดานทักษะการคิดของ
นักเรียน 

2.2 เพื่อศึกษาพัฒนาการความสามารถของครูในการสรางและการใชเคร่ืองมือวัด
และประเมินผลดานทักษะการคิดของนักเรียนระหวางการใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดย
ผสมผสานเครือขายสังคมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดาน
ทักษะการคิดของนักเรียน 

2.3 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรระหวางการใช
รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะการวัดและ
ประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดานทักษะการคิดของนักเรียน 

2.4 เพื่อศึกษาพัฒนาการดานทักษะการคิดของนกัเรียนระหวางการใชรูปแบบการ
พัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคมเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครู
วิทยาศาสตรดานทักษะการคิดของนักเรียน 

2.5 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูนิเทศ และผูรับการนิเทศท่ีมีตอรูปแบบการ
พัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคมเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครู
วิทยาศาสตรดานทักษะการคิดของนักเรียน 

2.6 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการวัดและประเมินผลของครูหลัง
การใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคมเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะการวัดและ
ประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดานทักษะการคิดของนักเรียน 

จากการดําเนินการวิจัยขางตน ผูวิจัยสรุปการดําเนินการวิจัย  ข้ันตอนท่ี 4 การประเมิน 
(Evaluation) ดังตารางท่ี 14 
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ตารางท่ี 14 สรุปการดําเนินการวิจัย ข้ันตอนท่ี 4 

 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค 
ของการวิจัย 

วิธีดําเนินการวิจัย 
แหลงขอมูล/
กลุมเปาหมาย 

เคร่ืองมือ 
การวิเคราะห

ขอมูล 
ผลท่ีไดรับ 

  1. เพ่ือประเมิน
ประสิทธิผลของ
รูปแบบการ
พัฒนาวิชาชีพเพ่ือ
เสริมสราง
สมรรถนะครู  
  2. เพ่ือปรับปรุง
รูปแบบการ
พัฒนาวิชาชีพ 
ฉบับสมบูรณ 
 

ประเมินประสิทธิผลของ
รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ
เพ่ือเสริมสรางสมรรถนะครู 
  1. เปรียบเทียบความรู 
ความเขาใจของครูเก่ียวกับ
การวัดและประเมินผลกอน
และหลังการใชรูปแบบ  
  2. ศึกษาพัฒนาการ 
ความสามารถของครูดาน
การสรางและการใช
เครื่องมือการวัดและ
ประเมินผลดานทักษะการ
คิดของนักเรียนระหวางการ
พัฒนา จํานวน 5 ครั้ง 
  3. ศึกษาพฤติกรรมของครู
ในการวัดและประเมินผล
ดานทักษะการคิดของ
นักเรียน 
  4. ศึกษาพัฒนาการดาน
ทักษะการคิดของนักเรียน
เมื่อใชรูปแบบการพัฒนา
วิชาชีพ 

  1. ผลการ
ตรวจสอบความ
เหมาะสมของ
รูปแบบ 
  2. ผลการ
วิเคราะหที่ไดจาก
การทดลองใช
รูปแบบ  
  3. ผลการขยาย
ผลการใชรูปแบบ 
 -นักเรียนที่ขยาย
ผลเปนนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาป
ที่ 4 และช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 
5 โรงเรียนวัดบาง
พูดใน โรงเรียน
วัดอินทร และ
โรงเรียนแกว
อินทรสุธาอุทิศ 
จํานวน 25 คน, 12
คน และ 32 คน 
ตามลําดับ 

แบบประเมิน
สมรรถนะครู
ประกอบดวย 
-แบบทดสอบ 
-แบบประเมิน
การสรางและ
การใชเครื่องมือ 
-แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การวัดและ
ประเมินผล 

1. การ
วิเคราะห
เน้ือหา 
(Content 
Analysis) 
2. คาเฉล่ีย  
3. สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
4. เปรียบ 
เทียบคา t-test 

-ผลของการ
ประเมิน
ประสิทธิผล
ของรูปแบบ
ในโรงเรียน
ที่ทดลอง
และ
โรงเรียนที่ 
ขยายผล 
-รูปแบบ
การพัฒนา
วิชาชีพฉบับ
สมบูรณ  
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ตารางท่ี 14 สรุปการดําเนินการวิจัย ข้ันตอนท่ี 4 (ตอ) 

 

วัตถุประสงค 
ของการวิจัย 

วิธีดําเนินการวิจัย 
แหลงขอมูล/
กลุมเปาหมาย 

เคร่ืองมือ 
การวิเคราะห

ขอมูล 
ผลท่ีไดรับ 

   5. ศึกษาความพึงพอใจของผู
นิเทศ และผูรับการนิเทศท่ีมีตอ
รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ 
  6. ศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีตอการวัดและ
ประเมินผลของครู 
  7. ศึกษาความคิดเห็นที่มีตอ
รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ โดย
การประชุมสรุปสะทอนผล 
  8. นํารูปแบบการพัฒนา
วิชาชีพ ที่ปรับปรุงแลว ขยายผล
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 2 จาํนวน 3 
โรงเรยีน ในภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา  2559  จํานวน 8 
สัปดาห ระหวางเดือน 
พฤษภาคม-กรกฎาคม2559 
 

 -แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 
-แบบสอบถาม
ความคิดเห็น 
-ประเด็นการ
สนทนา 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

การว ิจ ัย เ รื ่อง  รูปแบบการพัฒนาว ิชาช ีพโดยผสมผสานเคร ือข ายสังคมเพื ่อ
เสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดานทักษะการคิดของนักเรียน 
เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยใชกระบวนการแบบผสมผสานวิธี 
(Mixed Method Research) รวมกับการใชแบบแผนการวิจัยเปนแบบ Pre-Experimental Design 
แบบการวิจัยแบบหนึ่งกลุม  มีการทดสอบกอน และสอบหลังการใชรูปแบบพัฒนาวิชาชีพ การ
ทดลองเปนแบบ One - Group Pretest –Posttest Design (Campbell and Stanley, 1963: 7) รวมท้ัง
ผสมผสานกับแบบแผนการวิจัยแบบอนุกรมเวลากลุมเดียว ประเภทอนุกรมเวลาสมมูล (Equivalent 
Time-Series Design) (องอาจ  นัยพัฒน, 2554 : 126-128) ซ่ึงมีข้ันตอนในการวิเคราะหและนําเสนอ
ขอมูล ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ผลการพัฒนา และหาประสิทธิภาพของรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดย
ผสมผสานเครือขายสังคมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดาน
ทักษะการคิดของนักเรียน  

ตอนท่ี 2 ประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคม
เพื่อเสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดานทักษะการคิดของนักเรียน 

โดยนําเสนอ ดังนี ้
2.1 ผลการเปรียบเทียบความรู ความเขาใจของครูเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล

ดานทักษะการคิดของนักเรียนกอนและหลังการใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสาน
เครือขายสังคมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดานทักษะการ
คิดของนักเรียน จําแนกตามหลักสูตรท่ีครูวิทยาศาสตรสําเร็จการศึกษา 

2.2 ผลการศึกษาพัฒนาการความสามารถของครูในการสรางและการใช
เคร่ืองมือวัดและประเมินผลดานทักษะการคิดของนักเรียนระหวางการใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ
โดยผสมผสานเครือขายสังคมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตร
ดานทักษะการคิดของนักเรียน  

2.3 ผลการศึกษาพฤติกรรมการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรระหวาง
การใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคมเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะการวัดและ
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ประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดานทักษะการคิดของนักเรียนจําแนกตามหลักสูตรท่ีครูวิทยาศาสตร
สําเร็จการศึกษา  

2.4 ผลการศึกษาพัฒนาการดานทักษะการคิดของนักเรียนระหวางการใช
รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะการวัดและ
ประเมินผลดานทักษะการคิดของนักเรียน 

2.5 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูนิเทศ  และผูรับการนิเทศที่มีตอรูปแบบ
การพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผล
ของครูวิทยาศาสตรดานทักษะการคิดของนักเรียน  

2.6 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการวัดและประเมินผลของครู
หลังการใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคมเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะการวัด
และประเมินผลดานทักษะการคิดของนักเรียน 

ตอนท่ี 3 ผลการศึกษาการขยายผลรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขาย
สงัคมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลดานทักษะการคิดของนักเรียน 
 
ตอนท่ี 1 ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสาน
เครือขายสังคมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดานทักษะการ
คิดของนักเรียน 

ผลการสังเคราะหขอมูลเพื่อใชประกอบการพัฒนารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ 
การนําเสนอผลการพัฒนารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคมเพื่อ

เสริมสรางสมรรถนะการวดัและประเมินผลดานทักษะการคิดของนักเรียนโดยตอบคําถามการวิจัย
ขอท่ี 1 คือ รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคมเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะการวัด
และประเมินผลดานทักษะการคิดของนักเรียนมีองคประกอบและกระบวนการอยางไร โดยมี
รายละเอียด ดังนี้  

การวิจัยเพื่อศึกษาวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน  
โดยศึกษาวิเคราะหส่ิงท่ีคาดหวังและสภาพปจจุบัน การวิจัยในคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษา

วิเคราะหและประเมินสภาพความตองการจําเปนเพื่อเปนขอมูลพื้นฐานท่ีนําไปสูการพัฒนารูปแบบ
การพัฒนาวิชาชีพ โดยผสมผสานเครือขายสังคมเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผล
ของครูวิทยาศาสตรดานทักษะการคิดของนักเรียน 
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โดยการศึกษาในคร้ังนี้ ประกอบดวย การวิเคราะหส่ิงท่ีคาดหวัง (Target) กับสภาพท่ี
เปนจริง (Actual) และการระบุเปาหมายและผลลัพธท่ีพึงประสงค ซ่ึงการวิเคราะหส่ิงท่ีคาดหวัง 
(Target) กับสภาพท่ีเปนจริง (Actual) ผูวิจัยไดวิเคราะหนโยบาย รายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน PISA, O-NET, NT ผลการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
นโยบายจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน สมรรถนะดานการวัดและ
ประเมินผลของครู การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนดานทักษะการคิด รายงานผลการจัดการศึกษา
ของหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ การจัดการทดสอบ และสังเกตจากการวัดและประเมินผลของครู
วิทยาศาสตร ตลอดจนรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพท่ีสอดคลองเหมาะสมกับครูในศตวรรษท่ี 21 ดวย
วิธีการศึกษาเอกสาร (Document Analysis) วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ
ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอนวิทยาศาสตร 

ในการศึกษาทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพ เพื่อสังเคราะหเปนกรอบแนวคิดใน
การพัฒนารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะการวัด
และประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดานทักษะการคิดของนักเรียน ซ่ึงในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยได
ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ ดังนี้  

หลักการแนวคิดการวิจัยและพัฒนา หลักการแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ  
หลักการแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลดานทักษะการ
คิด และการผสมผสานเครือขายสังคมกับการพัฒนาวิชาชีพ 

สวนการระบุเปาหมายและผลลัพธท่ีพึงประสงค ผูวิจัยไดวิเคราะหชองวาง (Gaps) 
ระหวางสภาพความคาดหวัง (Target) กับสภาพท่ีเปนจริง (Actual) รวมกับผลการศึกษา วิเคราะห 
และสังเคราะห หลักการ แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ มาสูการกําหนดประเด็นท่ีตองการ
พัฒนาใหเกิดความชัดเจนและตรงกับวัตถุประสงค ผูวิจัยไดเสนอการวิเคราะห ดังนี้ 

ผลการวิเคราะหส่ิงท่ีคาดหวัง (Target) กับสภาพที่เปนจริง (Actual) โดยการวิเคราะห
นโยบาย เปาหมาย จากขอกําหนดกฎหมาย ของหนวยงานตนสังกัดทุกระดับ และในระดับ
สถานศึกษา ตลอดจนหลักสูตร รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ ความสามารถในการวัดและประเมินผล
ดานทักษะการคิดของนักเรียน ตลอดจนวิธีการพัฒนาที่สอดคลองเหมาะสมสําหรับครูท่ีตองการ
พัฒนาวิชาชีพ ดวยวิธีการศึกษาเอกสาร (Document Analysis) วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ  

ผลจากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคุณภาพของนักเรียนดานทักษะการ
คิด สมรรถนะของครูดานการวัดและประเมินผล ไดแก ดานความรูความเขาใจ ดานการสรางและ
การใชเคร่ืองมือ และดานพฤติกรรมการวัดและประเมินผล ซ่ึงไดคนพบผลจากการศึกษาและ
วิเคราะหเอกสาร ดังนี้ 
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ทักษะการคิดท่ีสําคัญในศตวรรษท่ี 21 
ในการประเมินความสามารถดานการคิดท่ีสอดคลองกับสมรรถนะสําคัญของผูเรียน

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดความหมายและขอบเขต
ของความสามารถดานการคิดไว 5 ทักษะการคิดท่ีสําคัญ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน, 2556: 53-60) คือ 

1. การคิดวิ เคราะห  (Analyt ical  Thinking) ไดแก การวิเคราะหความสําคัญ การ
วิเคราะหความสัมพันธ และการวิเคราะหหลักการ 

2. การคิดสัง เคราะห  (Synthesis  Thinking) ไดแก การสังเคราะหขอความ การ
สังเคราะหแผนงาน และการสังเคราะหความสัมพันธ 

3. การคิดสรางสรรค (Creative Thinking) ไดแก ความคิดริเร่ิม (Originality) ความคิด
คลองแคลว (Fluency) ความคิดยืดหยุน (Flexibility) และความคิดละเอียดลออ (Elaboration) 

4. การคิดอยางมีวิจารณญาณ (Cri t ical  Thinking) ไดแก การเขาใจอยางลึกซ้ึง การ
วิเคราะห และการสรุปและการประเมิน (เหตุผล) 

5. การคิดอยางเปนระบบ (Systems Thinking) ไดแก การคิดหาเหตุผล การลําดับเร่ือง 
ราวและการแกปญหาอยางเปนข้ันตอน 

การเตรียมผูเรียนและการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 
การดเนอร ( Gardner, H., 2010 อางใน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 

2556: 52-53) กลาวถึงการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 วาตองปลูกฝงจิต (Mind) หรือพัฒนาสมองใน 5 
ดาน ไดแก 

1. ดานวิชาและวนิัย (Disciplined Mind) 
2. ดานสังเคราะห (Synthesizing Mind) 
3. ดานสรางสรรค (Creating Mind) 
4. ดานเคารพใหเกียรติ (Respectful Mind) 
5. ดานจริยธรรม (Ethical Mind) 
ในการเตรียมผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 มีเปาหมาย (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน, 2556: 52) ดังนี้ 
1. เตรียมคนใหออกไปเปนคนทํางานท่ีมีความรู (Knowledge Worker) 
2. เตรียมใหเปนบุคคลท่ีพรอมเรียนรู (Learning Person) 
3. เตรียมคนใหพรอมเผชิญกับการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว และรุนแรง 
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การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 
การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีตองการผลลัพธใหเกิดกับผูเรียน 3R and 7C 

(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2556: 52-53) มีดังนี้ 
1. อานรูเร่ือง (Reading Literacy) เขียนได (Writing Literacy) และมีความสามารถใน

การคํานวณ (Arithmetic Literacy) 
2. ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะในการแกปญหา (Critical Thinking and 

Problem Solving) 
3. ทักษะการสรางสรรคและนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 
4. ทักษะความเขาใจตางวัฒนธรรมตางกระบวนทัศน (Cross-cultural Understanding) 
5. ทักษะความรวมมือ/ทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา (Collaborating, Teamwork and 

Leadership) 
6. ทักษะการส่ือสาร สารสนเทศ และรูเทาทันส่ือ (Communications, Information and 

Media Literacy) 
7. ทักษะคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Computing and ICT 

Literacy) 
8. ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู (Career and Learning Skills) 
การพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร พบวา การพัฒนาครูวิทยาศาสตรจะตองใชรูปแบบ

การพัฒนาวิชาชีพท่ีหลากหลาย ไดแก การโคช การดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา การแลกเปล่ียนเรียนรู 
การไตรตรองสะทอนคิด การปฏิบัติ รูปแบบการพัฒนา ประกอบดวย องคประกอบดานหลักการ 
วัตถุประสงค กระบวนการ และการไดรับการสนับสนุนจากผูบริหาร จึงจะสงผลใหการพัฒนา
วิชาชีพประสบผลสําเร็จ มีข้ันตอนและกระบวนการปฏิบัติท่ีชัดเจน ผลจากการวิจัยยังแสดงใหเห็น
วา การวัดและประเมินผลเปนเคร่ืองมือหนึ่งในการปฏิรูปการศึกษาที่ชวยยกระดับผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนของนักเรียนใหสูงข้ึนได และครูก็มีความคิดเห็นวา การประเมินผลตามสภาพจริงเปน
วิธีการที่เหมาะสม ในการทดสอบความรูและทักษะที่จําเปนสําหรับอนาคต แตมีปญหาเร่ืองการไม
มีเวลาของครู และการไมไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารโรงเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของ ท้ังนี้ไม
พบวามีงานวิจัยเร่ืองใด ท่ีสงเสริมสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรเพื่อให
ผู เรียนได รับการพัฒนาทักษะดานการคิด  และก็ไมพบวามีงานวิจัยใดท่ีพัฒนาวิชาชีพครู
วิทยาศาสตร แลวชวยเสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลท่ีพัฒนาทักษะการคิดของ
นักเรียน โดยเฉพาะกับครูวิทยาศาสตรบรรจุใหม ท่ีมีความรูและประสบการณนอยในดานการ
จัดการเรียนรู และการวดัและประเมินผล 
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หลักการวัดและประเมินผลวิทยาศาสตรของสถานศึกษา และในช้ันเรียนจะตองกําหนด
จุดหมายของการประเมินใหสอดคลองกับแนวทางการจัดการเรียนรูท่ีประกอบดวย กระบวนการคิด 
การจัดการ การประยุกตใชความรู การมีคุณธรรมคานิยมท่ีดี และคุณลักษณะอันพึงประสงค โดยนํา
ผลการประเมินไปใชประโยชน 3 ดาน คือ 1) วินิจฉัยผูเรียน 2) เพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 3) เพื่อรวบรวมขอมูลและจัดทําขอมูลสารสนเทศของครู และใชเปนขอมูลตัดสินคุณภาพ
ผูเรียน การท่ีจะบรรลุความมุงหมายท้ัง 3 ประการดังกลาว จะตองทําการวัดผลอยางสม่ําเสมอและ
ตอเนื่อง ดวยวิธีการและเคร่ืองมือท่ีหลากหลาย โดยมีจุดประสงคสําคัญ 2 ประการ คือ 1) เพ่ือการ
ปรับปรุงการเรียนรู เปนการประเมินผลระหวางการเรียนรูโดยประเมินเปนระยะตามกรอบเนื้อหา 
พฤติกรรม หรือรายการที่ตองการประเมิน และตองบันทึกผลหรือคะแนนไวอยางตอเนื่อง 2) การ
ประเมินเพื่อสรุปผลการเรียนรู เปนการประเมินเม่ือส้ินสุดการเรียนรูโดยการนําคะแนนท่ีไดมาใช
สรุปผลการเรียนรูของผูเรียน 

การสรางเคร่ืองมือมี 2 ข้ันตอน คือ 1) การวางแผน 2) การสรางเคร่ืองมือ การวางแผน
เร่ิมจาก (1) การวิเคราะหสาระการเรียนรูและตัวช้ีวัดตามหลักสูตร (2) การกําหนดพฤติกรรมที่
ตองการวัด (3) การกําหนดรูปแบบของเคร่ืองมือวัดผลประเมินผล สวนการสรางเคร่ืองมือ 
ประกอบดวย (1) การจัดทําเครื่องมือฉบับราง โดยการสรางสถานการณและคําถาม แนวคําตอบ 
เกณฑการประเมิน (2) การทดลองใชเคร่ืองมือ (กรณีท่ีเปนทางการ) (3) การจัดทําเครื่องมือฉบับ
สมบูรณ 

เคร่ืองมือการประเมินผลวิทยาศาสตร ประกอบดวย 1) ขอสอบแบบท่ีมีตัวเลือก ไดแก 
แบบเลือกตอบ แบบถูกผิด และแบบจับคู 2) ขอสอบแบบเขียนตอบ ไดแก เขียนตอบแบบเติมคํา 
หรือเขียนตอบแบบส้ัน เขียนตอบแบบอธิบายลักษณะความเรียง และอธิบายโดยใชแผนผังความคิด 
หรือผังมโนทัศน 3) การประเมินสมรรถภาพ ไดแก การประเมินสมรรถภาพดวยขอสอบแบบเขียน
ตอบ การประเมินสมรรถภาพดวยแบบวัดภาคปฏิบัติ 4) การประเมินการทํากิจกรรมและผลงาน 
ไดแก (1) การทําโครงงานวิทยาศาสตร เกณฑการประเมินผลการทําโครงงานวิทยาศาสตร แบบ
บันทึกผลการประเมินการทําโครงงานวิทยาศาสตร (2) การจัดทําแฟมสะสมงาน จุดประสงคและ
ข้ันตอนในการจัดทําแฟมสะสมงาน การประเมินผลการจัดทําแฟมสะสมงาน การบันทึกขอมูล
เกี่ยวกับแฟมสะสมงาน (3) การนําเสนอผลงาน รูปแบบการนําเสนอผลงาน การประเมินผลการ
นําเสนอผลงาน 5) การประเมินความสามารถในการคิด อภิปญญา และจิตวิทยาศาสตร (สถาบัน
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2555: 24-26, 59-61) 
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การประเมินเพื่อการเรียนรู (Assessment for Learning)  
การประเมินเพื่อการเรียนรู เปนกระบวนการรวบรวมหลักฐาน ขอมูลเชิงประจักษตางๆ 

ตามสภาพจริงเกี่ยวกับการเรียนรูของผูเรียน เพื่อระบุและวินิจฉัยปญหาการเรียนรู ใหขอติชมท่ีมี
คุณภาพแกผูเรียนเพ่ือปรับปรุงการเรียนรูใหดีข้ึน โดยใชวิธีการประเมินท่ีหลากหลาย เพ่ือใหเขาใจ
การเรียนรูของผูเรียนในแงมุมตางๆอยางรอบดาน อันนําไปสูการปรับการเรียนเปล่ียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน หลักสําคัญของการประเมินเพื่อการเรียนรู คือ 1) ใหนักเรียนรูจักการเรียนรูของ
ตนเอง 2) เนนการประเมินทักษะและความสามารถ 3) ผูเรียนมีบทบาทในกระบวนการประเมิน การ
ประเมินผลเกิดข้ึนตลอดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเปนเนื้อเดียวกับการเรียนการสอน 
มีพื้นฐานมาจากทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต (Constructivism) การเรียนรูเนนส่ิงท่ีผูเรียนตองทํา (ดวย
ความชวยเหลือของครูผูสอน) โดยมีหลักสําคัญ 10 ประการ คือ 1) ควรเปนสวนหนึ่งของการวาง
แผนการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ 2) ควรเนนไปที่วิธีการใหนักเรียนเกิดการเรียนรู 3) ควรแสดงให
เห็นวาเปนส่ิงสําคัญอยางหน่ึงในช้ันเรียน 4) เนนทักษะสําคัญท่ีแสดงความเปนมืออาชีพของครู     
5) นําไปสูการปรับปรุงการเรียนรูไดงาย และพัฒนาการเรียนรูในทางสรางสรรค เนื่องจากไมวาการ
ประเมินผลใดๆ ยอมเกิดผลกระทบตอความรูสึก 6) การประเมินผลควรคํานึงถึงแรงจูงใจของ
นักเรียน 7) ควรสงเสริมใหเกิดความรับผิดชอบท่ีจะเรียนรูตามเปาหมาย และแบงปนความเขาใจใน
เกณฑท่ีนักเรียนจะถูกประเมิน 8) นักเรียนควรไดรับการแนะนําเชิงสรางสรรคเกี่ยวกับวิธีท่ีจะ
ปรับปรุงกระบวนการเรียนรู 9) พัฒนาความสามารถของนักเรียนในการประเมินตนเอง เพื่อให
นักเรียนไดสะทอนและบริหารจัดการตนเองได และ 10) ควรคํานึงถึงขอบเขตความสําเร็จของ
นักเรียนทุกคน ท้ัง 10 ขอ ถือเปนหัวใจสําคัญท่ีครู  ควรนําไปใชเพื่อวางแผนการวัดและประเมินผล
การเรียนรู รวมถึงการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู จากหลักสําคัญ 10 ขอ สรุปไดเปน
องคประกอบที่สําคัญ ถือเปนกลไกท่ีจะขับเคล่ือนใหการประเมินเพื่อการเรียนรูเกิดประสิทธิภาพ 
ไดแก (1) การแบงปนเกณฑการประเมิน (2) การใหขอมูลยอนกลับเพ่ือการปรับปรุงการเรียนรู    
(3) การต้ังคําถามท่ีมีประสิทธิภาพ และ (4) สนับสนุนใหนักเรียนไดคิดไตรตรองการเรียนรูของ
พวกเขาเอง 

การประเมินดานการคิดในศตวรรษท่ี 21 
การประเมินในศตวรรษท่ี 21 จะปรับเปล่ียนจากการถามเพียงความรู ความจํา และ

กระบวนการท่ีไมมีความตอเนื่อง ไปสูการแสดงถึงความเขาใจผานการประยุกตใชความรู และ
ทักษะประสบการณท้ังหลาย ผานบริบทท่ีหลากหลาย คําวา ในโลกแหงความเปนจริง จะเปนสวน
สําคัญของกระบวนการประเมินเชนเดียวกับการประเมินดวยตนเอง (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2556: 24-26) 
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ในยุคแหงขอมูลขาวสาร ยุคของ Tablet, Smart Phone, YouTube, Facebook และอ่ืน ๆ 
ซ่ึงในยุคนี้ความรูอยูแคชายตา และน้ิวสัมผัส การประเมินจึงอยูท่ีการประยุกตใชใหเหมาะสม ตอง
สามารถใชเหตุผล และวิจารณญาณในการแยกแยะขอมูลขาวสารท่ีทับถมเขามา เพื่อนํามาใชได
อยางถูกตอง เหมาะสม และสรางสรรค เปนการประเมินความสามารถในการนําไปใชเพื่ออนาคต 
การประเมินตองคิดออกไปนอกหองเรียน ท่ีบาน ท่ีทํางาน ท่ีสังคมจะตองเจอทุกวัน มีปญหา
อะไรบางในแตละบริบทท่ีตองเจอ และแกไข หรือพัฒนา สถานการณท่ีเปนส่ิงเรา ตองเปน
สถานการณในศตวรรษท่ี 21 ท่ีใหใชทักษะการคิดเพื่อแสดงผลการคิดในระดับตาง ๆ 

การประเมินในศตวรรษท่ี 21 จึงตองเปนการประเมินท่ีตอเนื่อง เปนการประเมินท่ีไม
เนนการประเมินการเรียนรู (Assessment for Learning) แตจะบูรณาการการประเมินเพื่อการเรียนรู 
(Assessment for Learning/Learning Feedback) และการประเมินท่ีเปนการเรียนรู (Assessment as 
Learning) เชน ประเมินเพื่อใหเด็กไดเกิดการเรียนรูท่ีจะทํางานรวมกับผูอ่ืน ทํางานเปนทีม เรียนรู
ในการคิดอยางมีวิจารณญาณ ดวยการทํางานท่ีซับซอน เรียนรูในการพูด การเขียนเพ่ือการส่ือสาร 
เร่ืองเทคโนโลยี และการใช ความเปนประชากรที่ดี หนาท่ีพลเมืองท้ังระดับทองถ่ิน และระดับโลก 
เรียนรูเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในสภาพจริงๆ 

หลักการประเมินเพื่อการเรียนรู จะเนนการประเมินดวยวิธีการที่หลากหลาย โดยใชการ
ประเมินตนเองเปนหลักท่ีสําคัญ อันจะเปนการสรางคนที่สามารถนําตนเอง (Self-directed 
Learning) ไดในสังคมแหงอนาคต 

ศึกษาคุณลักษณะเด็ก ท่ีสอดคลองกับยุคศตวรรษที่ 21 พบวาเด็กควรมีทักษะการคิด
อยางมีวิจารณญาณและการแกไขปญหา (Critical Thinking and Problem Solving Skills) ซ่ึงจําเปน
อยางยิ่งท่ีจะตองนําทักษะในการคิดวิเคราะหไปใชในการวิเคราะหปญหา  เพื่อนําไปสูการตัดสินใจ
ท่ีมีประสิทธิภาพ (Trilling and Fadel, 2009: 52) รวมท้ังศึกษาคุณลักษณะของเด็กไทยท่ีจะพัฒนาสู
การเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 โดยมีคุณลักษณะ ท่ีสําคัญ คือ มีความสามารถในการ
แกปญหาอยางสันติวิธี  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห อยางมีเหตุผล มีวิธีคิดอยางถูกตอง  และ
มีความสามารถในการทํางานและอยูรวมกับผูอ่ืน เปนตน  

หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งในสังคมโลกปจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร

เกี่ยวของกับทุกคนท้ังในชีวิตประจําวันและการงานอาชีพตางๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชและผลผลิตตางๆ ท่ีมนุษยไดใชเพื่ออํานวยความสะดวกในชีวิตและการทํางาน เหลานี้ลวน
เปนผลของความรูวิทยาศาสตร ผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและศาสตรอ่ืน ๆ วิทยาศาสตร
ชวยใหมนุษยไดพัฒนาวิธีคิด ท้ังความคิดเปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค คิดวิเคราะห วิจารณ มี
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ทักษะสําคัญในการคนควาหาความรู มีความสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบ สามารถ
ตัดสินใจโดยใชขอมูลท่ีหลากหลายและมีประจักษพยานท่ีตรวจสอบได วิทยาศาสตรเปน
วัฒนธรรมของโลกสมัยใหมซ่ึงเปนสังคมแหงการเรียนรู (Knowledge-based Society) ดังนั้น ทุกคน
จึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหรูวิทยาศาสตร เพื่อท่ีจะมีความรูความเขาใจในธรรมชาติและ
เทคโนโลยีท่ีมนุษยสรางสรรคข้ึน สามารถนําความรูไปใชอยางมีเหตุผล สรางสรรค และมีคุณธรรม 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรมุงหวังใหผูเรียนไดเรียนรูวิทยาศาสตรท่ีเนนการ
เช่ือมโยงความรูกับกระบวนการ มีทักษะสําคัญในการคนควาและสรางองคความรู โดยใช
กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู และการแกปญหาท่ีหลากหลาย ใหผูเรียนมีสวนรวมในการ
เรียนรูทุกข้ันตอน มีการทํากิจกรรมดวยการลงมือปฏิบัติจริงอยางหลากหลาย เหมาะสมกับระดับช้ัน 
โดยไดกําหนดสาระสําคัญไว ดังนี้ คือ 1) ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 2) ชีวิตกับส่ิงแวดลอม 
3) สารและสมบัติของสาร 4) แรงและการเคล่ือนท่ี 5) พลังงาน 6) กระบวนการเปล่ียนแปลงของ
โลก 7) ดาราศาสตรและอวกาศ และ8) ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สภาพการวัดและประเมินผลของครู 
จากการนิเทศติดตามผล โดยการสังเกตพฤติกรรมของครูเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร จํานวน 3โรงเรียน ระหวางวันท่ี 18-20 สิงหาคม 2558 ผลจากการ
สังเกตการวัดและประเมินผลของครู พบวา 1) ครูสวนใหญยังคงแยกการวัดและประเมินผลออกจาก
การเรียนการสอน มุงการเก็บคะแนนตามเกณฑท่ีตั้งไวแตแรก มากกวาจะมุงพัฒนานักเรียนใหเกิด
การเรียนรู 2) ครูและนักเรียนไมไดรวมกันกําหนดจุดมุงหมายวิธีการ และเกณฑในการประเมิน 
วิธีการและเคร่ืองมือท่ีใชสวนใหญเปนแบบทดสอบ แบบฝกหัด และใบงานท่ีอยูในหนังสือ
แบบเรียน 3) การบันทึกผลการประเมินไมครอบคลุมพฤตกิรรมดานความรู ทักษะ และคุณลักษณะ 
ไมเปนระบบ และขาดความตอเนื่อง 4) ใหความสําคัญกับการประเมินเม่ือส้ินสุดการเรียนการสอน 
(จบแผนการจัดการเรียนรู, จบหนวยการจัดการเรียนรู) มากกวาการประเมินในระหวางการจัดการ
เรียนรู ไมมีการฝกฝนนักเรียนใหรูจักการกําหนดเปาหมายการเรียนรู ครูยังไมเขาใจในการใหขอมูล
ยอนกลับเพื่อพัฒนานักเรียน การใชคําถามกระตุนการคิด ฝกใหนักเรียนคิด มีนอย และยัง
ดําเนินการไมถูกตอง ขาดการประเมินตนเอง การสะทอนผล วิพากษผลงานของตนเองและเพ่ือน  
5) ภาระงาน/ช้ินงาน ยังไมนําไปสูองคความรู ทักษะการคิด และสมรรถนะท่ีสําคัญของนักเรียน 
เกณฑการประเมินตองเนนสาระสําคัญมากกวารายละเอียดปลีกยอย 6) การจัดกิจกรรมการทดลอง
ใหนักเรียนทําตามท่ีครูบอก มากกวาการจัดกระบวนการเพ่ือฝกใหนักเรียนเกิดสมรรถนะและทักษะ
ตางๆได กิจกรรมท่ีควรฝกทักษะตางๆ ไดแก การเปรียบเทียบ การจําแนก การสังเกต การสรุป และ
การวิพากษวิจารณจากขอคนพบ และท่ีสําคัญจะตองสอดแทรกและฝกทักษะการคิดในระหวางและ
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ส้ินสุดกิจกรรมอยางตอเนื่องดวย 7) การประเมินยังไมคํานึงถึงความแตกตางของนักเรียนแตละคน 
ใชวิธีการและเคร่ืองมือประเมินเปนแบบเดียวกัน การพัฒนาและชวยเหลือนักเรียนเปนรายบุคคลมี
นอยมาก 8) เคร่ืองมือและวิธีการประเมิน ตลอดจนภาระงาน/ชิ้นงาน ยังไมมีความหลากหลาย และ
ยังไมเปนเนื้อเดียวกับกิจกรรมการเรียนการสอนอยางแทจริง ไมครอบคลุมมาตรฐาน และตัวช้ีวัด
ของหลักสูตร ยังไมไดความคิดรวบยอดท่ีเปนองคความรูท่ีลึกซ้ึง ขาดการเชื่อมโยงกับชีวิตจริง 
ปฏิสัมพันธ ความชวยเหลือรวมมือกันระหวางนักเรียนดวยกันยังมีนอย และประการสําคัญ คือ ยัง
ไมคอยเห็นกระบวนการคิดข้ันสูงท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียน เชน การคิดวิจารณญาณ การคิดสรางสรรค 
การคิดเปนระบบ ฯลฯ 9) การทํางานกลุม พบวา มีการจัดกิจกรรมใหนักเรียนทํางานเปนกลุมๆ แต
ไมไดฝกการทํางานรวมกัน ไมมีการฝกประเมินผลงานภายในกลุมของตนเอง และประเมินผลงาน
จากกลุมของเพื่อน 10) การสรุปผลการทดลอง ครูจะเปนผูสรุปดวยตนเอง ไมไดใหนักเรียนเปนผู
สรุป และการใชคําถามของครูจะถามการคิดข้ันสูงไดนอย และไมรอเวลาใหนักเรียนคิด แตจะรีบ
ถามและตอบดวยตนเองเปนสวนใหญ 

นอกจากนี้ผลการประเมินระดับชาติ O-NET ปการศึกษา 2558 ของสถาบันทดสอบ
แหงชาติ (สทศ.) พบวา คะแนนวิทยาศาสตรระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ในระดับชาติ (สพฐ.) ได
คะแนนรอยละ 42.59 ในสวนของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ได
คะแนนคิดเปนรอยละ 42.55 ซ่ึงมีคะแนนพอ ๆ กันกับคะแนนในระดับชาติ เม่ือเปรียบเทียบกับป
การศึกษา 2556 และปการศึกษา 2557 ซ่ึงไดคะแนนเฉล่ียรอยละ 37.36 และรอยละ 42.85ตามลําดับ 
จะเห็นวาผลการประเมินวิทยาศาสตรของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 
มีแนวโนมท่ีลดลง และเม่ือพิจารณาเปนรายสาระ พบวา “ส่ิงมีชีวิต” มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด รอยละ 
47.75 รองลงมา คือ “ส่ิงแวดลอม” รอยละ 44.63 และ “กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก” มี
คาเฉล่ียนอยท่ีสุด รอยละ 35.92 โดย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2559) ไดให
ขอเสนอแนะสําหรับโรงเรียน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาวา ควรสงเสริมสนับสนุน
กระบวนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา เชน 1) กระบวนการวิจัยและพัฒนา
บริหารจัดการดานการนิเทศ การจัดการเรียนรู การวิจัยเพื่อศึกษาปญหาเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผล 2) ช้ีแจงทําความเขาใจ และทําขอตกลงรวมกันกับผูบริหารระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา
อยางตอเนื่อง เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนมาตรฐานและตัวช้ีวัด การกระตุนใหมี
ผลสัมฤทธ์ิเพ่ิมข้ึนในวิชาหลักอยางนอย รอยละ 3 3) การสงเสริมใหครูผูสอนมีความรูและทักษะ
เก่ียวกับการสรางขอสอบ ท่ีเนนกระบวนการคิดวิเคราะหในรูปแบบเดียวกันกับขอสอบท่ีใชในการ
ทดสอบ NT, O-NET, PISA, และ TIMSS เพื่อใหสามารถนําไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตร และสรางความเขมแข็งดานการวัดและประเมินผลใหกับนักเรียน 4) สงเสริม
และสนับสนุนใหมีการพัฒนาคลังขอสอบท่ีมีรูปแบบเดียวกับขอสอบ O-NET, PISA, และ TIMSS 
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ในแตละระดับช้ัน และในแตละสาระการเรียนรู เพื่อนําไปใชในการพัฒนา การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน และการวัดและประเมินผลในช้ันเรียน 5) สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
นักเรียนดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และการใชเทคโนโลยีเพื่อการแสวงหาความรู 6) นํารูปแบบ
ของขอสอบท่ีใชในการทดสอบ NT, O-NET, PISA, และTIMSS ไปใชในการทดสอบในระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา (ขอสอบกลาง) กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2, ประถมศึกษาปท่ี 4, ประถมศึกษา
ปท่ี 5 มัธยมศึกษาปท่ี 1 และมัธยมศึกษาปท่ี 2 เพื่อใหนักเรียนเกิดความคุนเคยกับรูปแบบของ
ขอสอบ 7) จัดใหมีการทดสอบ Pre NT, Pre O-NET ในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 และประถม 
ศึกษาปท่ี 6 ท่ีจะตองทําการทดสอบในปการศึกษานั้น ๆ 8) จัดทําหลักสูตรการพัฒนาครูผูสอน
เกี่ยวกับการสรางขอสอบท่ีเนนกระบวนการคิดวิเคราะห 9) จัดทําวิจัยเพ่ือยกระดับคุณภาพ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 10) สรางเครือขายการนิเทศเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิอยางตอเนื่อง 

จากการวิเคราะหสภาพท่ีคาดหวัง สภาพท่ีเปนจริง และทักษะการคิดท่ีจําเปนท่ีตองมีกับ
นักเรียนในศตวรรษท่ี 21 และเปนทักษะท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตในสังคมปจจุบัน นักเรียนจะตอง
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดสรางสรรค คิดอยางมีวิจารณญาณ และคิดเปน
ระบบ ท้ังนี้ประเทศไทยยังประสบปญหาการขาดแคลนครูวิทยาศาสตรท่ีมีความรูความสามารถ 
ความเช่ียวชาญ ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน ทําใหสงผลกระทบตอคุณภาพและศักยภาพ
ของความสามารถของเยาวชนไทย (โสภณ แยมทองคํา, 2555: 1) ผลการประเมินนักเรียนนานาชาติ 
PISA, 2012 ผลการประเมินความสามารถนักเรียนไทยอยูในลําดับท่ี 47 จาก 65 ประเทศ ต่ํากวา
คาเฉล่ียของนักเรียนในประเทศสมาชิก OECD 1 ใน 3 ของนักเรียนไทยมีความรูวิทยาศาสตรต่ํากวา
ระดับพื้นฐาน 

สาเหตุท่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรต่ํา มีหลายประการดวยกัน แตดานการ
เรียนการสอน และดานการวัดและประเมินผลเปนปญหาท่ีสําคัญท่ีสุด การวัดและประเมินผล
เปนไปอยางไมมีคุณภาพไมไดเปนการประเมินท่ีสงเสริม พัฒนาการเรียนรู วัดและประเมินไดไม
ตรงกับมาตรฐาน และตัวช้ีวัด เคร่ืองมือ และวิธีการวัดไมหลากหลาย ขาดคุณภาพ วัดไดใน
สมรรถภาพข้ันตํ่า ไมไดสงเสริมพัฒนากระบวนการเรียนรู และทักษะการคิดใหกับนักเรียน 

ปการศึกษา 2555 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ไดสํารวจ
ความรู ความเขาใจ และปญหาอุปสรรคในการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ประกอบกับขอมูลจากการนิเทศติดตาม พบวา ครูมีความรู ความเขาใจใน
เร่ืองการวัดและประเมินผลในประเด็นเหลานี้ในระดับนอย ถึงระดับพอใชตามลําดับ คือ 1) ความรู 
เทคนิควิธี รูปแบบเครื่องมือ และวิธีการสรางเคร่ืองมือ 2) การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง     
3) การเลือกใชเคร่ืองมือไดสอดคลองกับส่ิงท่ีตองการวัด 4) เคร่ืองมือขาดคุณภาพ วัดไดไมตรงกับ
ตัวช้ีวัด 
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อุปสรรคในการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน       
พ.ศ. 2551 ไดแก 1) ขาดการนิเทศแนะนํา ตรงกับสภาพปญหาอยางเปนระบบและตอเนื่อง 2) 
กิจกรรมการสอนของครูมีมาก ไมมีเวลา การวัดผล เปนเร่ืองท่ีหนักและยุงยาก 3) ขาดการวางแผน
ในการวัดและประเมินผล 4) ครูไมเห็นความสําคัญในการสอบวัด ยังคงวัดและประเมินผลในรูป
แบบเดิมๆ และ 5) ครูใชผลการสอบไมคุมคา มักใชตัดสินผลการเรียนมากกวาการพัฒนาการเรียน
การสอน ซ่ึงสอดคลองกับการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ ผูบริหารโรงเรียน และครูผูสอนระหวางวันท่ี 
28-29 กรกฎาคม 2558  และ วันท่ี 6-7 สิงหาคม 2558   ผลการสัมภาษณ ดังตารางท่ี 15 
 
 
 
 
 



 
198 

 

 
  

 

ตารางที่  15  ผลการสัมภาษณครู ผูบริหาร และผูเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับสภาพปจจุบันและการพัฒนาสมรรถนะครูดานการวดัและประเมินผล 

ประเด็นคาํถาม 
ผลการสัมภาษณ 

สรุปแนวคิดที่ได 
คร ู ผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ 

1. ปจจุบนัมีสภาพปญหาดานการวดั
และประเมินผลอยางไร 

เรียนวัดผลมานอย สรางขอสอบการ
คิดไมคอยได วิธีการและเครื่องมือมี
มาก ไมรูจะใชตอนไหนอยางไร 

- สวนใหญครูใชขอสอบจาก
สํานักพิมพ การออกขอสอบเองมี
นอย วิธีการไมหลากหลาย 
- รูบริคมีใชบางแตไมบอยนัก 
- การใชคําถามไมเปนปลายเปด เรง
คําตอบเดก็ 

- ครูยังจัดการเรียนรูไมยึดผูเรียนเปน
สําคัญ การวัดผลก็ยังเปนแบบเดิมๆ 
คือมุงสอบเพือ่เก็บคะแนน 
- ไมคอยสรางเครื่องมือเอง ไม
หลากหลาย และไมคอยตรง
มาตรฐานและตัวชี้วัด เรื่องวดัผล
เปนปญหาของครู 

สภาพปญหาดานการวัดและประเมินผล
ของครู คือ 
1. ขาดความรูความเขาใจ 
2. ขาดทักษะในการสรางและใชเครื่องมือ 
3. พฤติกรรมการวัดและประเมินผลของ
ครูยังไมถูกตอง 

2. ทักษะการคิดใดบางที่ควร
สงเสริมใหกับนักเรียนระดับชั้น   
ป. 4 - ป.5 ในรายวิชาวทิยาศาสตร 
และทักษะการคิดดังกลาวมีผลตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนอยางไร 

- ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรมี 8-13 ขอ ป.4-5 ก็ใช
อยูราว 8 ขอ ซึ่งก็คลายกับทกัษะการ
คิดอยูแลว 
- ตอนที่เขตฯ จดัอบรมเรื่องขอสอบ 
PISA ก็จะเปนคิดวิเคราะห 
สังเคราะห การใหเหตุผลคลายกับ
ขอสอบ O-NET บางขอที่เดก็ทํา
ไมได ก็เปนการคิดขั้นสูงทั้งนั้น การ
คิดจึงมีผลตอผลสัมฤทธิ์มาก 

- ควรเนนทกัษะการคิดตาม
หลักสูตร ตามมาตรฐานและตัวชี้วดั 
ยึดของ Bloom เปนหลัก คือ เขาใจ 
นําไปใช วิเคราะห. 
- นักเรียนทาํคะแนน NT, O-NET 
ไดนอย ก็เพราะไมไดการคิดนี่แหละ 
สําคัญมากตองฝกใหครูคิดไดดวย 
จึงจะสอนใหเด็กคิดวิเคราะห 
สังเคราะหได 

- การคิดก็ตองเปนไปตามหลักสูตร
ที่กําหนด ปจจบุัน สพฐ. จะเนนการ
คิดในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรการ
พัฒนาศักยภาพการประเมิน
ความสามารถดานการคิดสําหรับครู
และศึกษานิเทศก จะมีการคิด 5 
ระดับ สอดคลองกับสมรรถนะ
สําคัญของผูเรียน ถาครูสอนเปน 
เด็กทําได คุณภาพขึ้นแนนอน 

- ทักษะการคิดที่ควรสงเสริมตองเปน
ทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 สอดรับกับ
ที่ สพฐ. จัดอบรม ครอบคลุมสมรรถนะ
ของผูเรียนตรงตามหลักสูตร 5 ดาน ไดแก 
คิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดสรางสรรค 
คิดอยางมีวิจารณญาณ และคิดเปนระบบ 
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ตารางที่  15  ผลการสัมภาษณครู ผูบริหาร และผูเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับสภาพปจจุบันและการพัฒนาสมรรถนะครูดานการวดัและประเมินผล (ตอ)  

ประเด็นคําถาม 
ผลการสัมภาษณ 

สรุปแนวคิดที่ได 
ครู ผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ 

3. เทคนิค วิธีการวัดและ
ประเมินผลที่สงเสริมใหเกิด
ทักษะการคิดใหกับนักเรียน มี
อะไรบางอยางไร 

การใชขอสอบ รูบริค 
การใชคําถาม 
- ขอสอบตองมีอัตนัยมากๆ จะได
วัดความคิดได 
- คําถามก็ตองเปนแบบปลายเปด 

- ครูตองเอาใจใสเด็ก รูจักเด็ก รูวา
เด็กคนไหนออนอะไร จะแกไข
ชวยเหลืออยางไร  
- การใชคําถามก็ชวยไดมาก ใหเด็ก
ทําโครงงานจะไดทักษะการคิด 
เขียนตอบ เขียนสรุปมากๆ 

- ตองแจงจุดประสงคใหเด็กทราบ 
- ขอสอบตองตรงมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด 
- ใชวิธีการและเครื่องมือที่
หลากหลาย 
- ครูตองใชคําถามกระตุนการคิด 
- ใหขอมูลยอนกลับ 
- ใหเด็กไดสรุปบทเรียนดวยการ
เขียน 

- เทคนิควิธีการวัดผลที่สงเสริมให
เกิดทักษะการคิดของนักเรียน ตองใช
เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย 
เปนการประเมินเพื่อการเรียนรูใน
ระหวางเรียน 
- จัดประเภทเครื่องมือไดเปน 3 กลุม 
คือ 1) แบบทดสอบ 2) แบบสังเกต 3) 
แบบเครื่องมือที่ใชกับเกณฑประเมิน
รูบริค 

4. สมรรถนะครูที่มีความจําเปน
ตอการวัดและประเมินผลที่
พัฒนานักเรียนดานทักษะการ
คิด คือดานใดบาง และสําคัญ
อยางไร 

- ครูตองออกขอสอบ สราง
เครื่องมือ และนําไปใชได 
- ตองใชรูบริคเปน ใชเครื่องมือ
ไดหลายอยาง 

- ครูตองพัฒนาตัวเองในดานการ
วัดผล เพราะเปนเรื่องสําคัญ 
- สมรรถนะในการวัดผลของครู คือ
สรางเครื่องมือเปน ใชเปน รูจักการ
สังเกต การตรวจงาน การใชคําถาม 
สรุป ครูตองมีความรู และนําไป
ปฏิบัติได  

- สมรรถนะครูเรื่องวัดผลจะอยูใน
วิชาชีพของคุรุสภา นาจะมีเรื่องการ
สรางเครื่องมือ ใชเครื่องมือ 
- ปฏิบัติการวัดผลในหองเรียนได 
นําผลไปพัฒนานักเรียนได 
พฤติกรรมของครูตองเหมาะสม 
ชวยใหเด็กพัฒนาเต็มศักยภาพ 

- สมรรถนะครูเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลเพื่อพัฒนานักเรียนดาน
ทักษะการคิด ไดแก 1) ดานความรู 2) 
ดานทักษะการปฏิบตัิในการสรางและ
ใชเครื่องมือ และ 3) ดานพฤติกรรม
การวัด 
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ตารางที่  15  ผลการสัมภาษณครู ผูบริหาร และผูเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับสภาพปจจุบันและการพัฒนาสมรรถนะครูดานการวดัและประเมินผล (ตอ)  

ประเด็นคําถาม 
ผลการสัมภาษณ 

สรุปแนวคิดที่ได 
ครู ผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ 

5. วิธีการหรือกลยุทธ 
ในการพัฒนาวิชาชีพ 
เพื่อเสริมสราง
สมรรถนะการวัดและ
ประเมินผลของครู
วิทยาศาสตร ดาน
ทักษะการคิดของ
นักเรียน ควรเปน
อยางไร 

- ตองการพัฒนามากในดานการสอน 
และในดานการวัดและประเมินผล วิธี
ที่อยากใหใชคือ อบรมนิเทศจาก
ผูอํานวยการ ศึกษานิเทศก หรือครู
อาวุโส อยากมีเครือขายไดแลกเปลี่ยน
ชวยเหลือกัน 
- ใชสื่อสังคม Facebook , LINE นํามา
แชรกันก็ดี 

- ทุกวันนี้อบรมกันมาก อบรมแลวทิ้งก็
ไมเห็นครูเอามาใช ครูตองออกจาก
โรงเรียนเพื่อไปอบรมบอย 
- ตองหาวิธีที่จะทําใหครูไมตองออกจาก
โรงเรียน และเอาสิ่งที่ไดจากการอบรม
นํามาใชจริงๆกับนักเรียน 
- ควรใหครูมีเครือขาย เพื่อชวยเหลือ 
ปรึกษา หารือกัน 

- ควรตองใชหลายๆวิธี และตองให
ครูไดฝกปฏิบัติ ไมใชฟงบรรยาย
หรืออบรมแลวจบกัน ตองติดตาม
ลงสูการปฏิบัติจริงที่หองเรียน ตอง
นิเทศ และโคชชิ่ง ตองสงเสริมการ
นิเทศภายในโรงเรียน 
- ใหครูไดมีโอกาสแลกเปลี่ยน
เรียนรูกัน 

- วิธีการหรือกลยุทธที่นํามาใชใน
การพัฒนาวิชาชีพ เพื่อเสริมสราง
สมรรถนะการวัดและประเมินผล
ของครูวิทยาศาสตร ดานทักษะการ
คิดของนักเรียนไดแก 1) การ
ฝกอบรม 2) การนิเทศ 3) การชี้แนะ 
4) การแลกเปลี่ยนเรียนรู (KM) โดย
นําเทคโนโลยีสื่อสังคมบนเครือขาย
สังคมมาผสมผสาน เพื่อใหการ
พัฒนาวิชาชีพประสบผลสําเร็จ ทํา
ใหครูไมตองทิ้งหองเรียน 
- สภาพปญหาการวัดและ
ประเมินผลของครู คือ 1) ขาด
ความรูความเขาใจ 2) ขาดทักษะใน
การสรางและใชเครื่องมือ 3) 
พฤติกรรมการวัดและประเมินผล
ของครูยังไมถูกตอง 
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จากตารางท่ี 15 ผลการสัมภาษณความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญดานสมรรถนะครู เกี่ยวกับ
การวัดและประเมินผลดานทักษะการคิดของนักเรียนท่ีเหมาะสมในการนํามาใชในงานวิจัย และผล
การสัมภาษณผูบริหารโรงเรียน และครูวิทยาศาสตรเกี่ยวกับสภาพปจจุบัน ปญหา และความ
ตองการในการพัฒนาดานการวัดและประเมินผล และรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพท่ีพัฒนานักเรียน
ดานทักษะการคิด จําแนกตามประเด็น 5 ขอ โดยครู ผูบริหารโรงเรียน และผูเช่ียวชาญสวนใหญมี
ความคิดเห็นตอประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 1) สภาพปญหาดานการวัดและประเมินผลของครู คือ ครูขาด
ความรูความเขาใจ ขาดทักษะในการสรางและใชเคร่ืองมือ พฤติกรรมการวัดและประเมินผลของครู
ยังไมถูกตอง 2) ทักษะการคิดท่ีควรสงเสริมตองเปนทักษะการคิดในศตวรรษท่ี 21 ควรสอดรับกับ
ทักษะท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนด ครอบคลุมสมรรถนะของนักเรียน
ตรงตามหลักสูตร 5 ดาน ไดแก คิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดสรางสรรค คิดอยางมีวิจารณญาณ 
และคิดเปนระบบ 3) เทคนิควิธีการวัดผลท่ีสงเสริมใหเกิดทักษะการคิดของนักเรียน ตองใชเคร่ือง 
มือและวิธีการท่ีหลากหลาย เปนการประเมินเพื่อการเรียนรูในระหวางเรียนโดยจัดประเภท
เคร่ืองมือไดเปน 3 กลุม คือ (1) แบบทดสอบ (2) แบบสังเกต (3) แบบเคร่ืองมือท่ีใชกับเกณฑ
ประเมินรูบริค 4) สมรรถนะครูเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนานักเรียนดานทักษะการคิด 
ไดแก (1) ดานความรู (2) ดานทักษะการปฏิบัติในการสรางและใชเคร่ืองมือ และ (3) ดานพฤติกรรม
การวัด และประเมินผล 5) วิธีการหรือกลยุทธท่ีนํามาใชในการพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร เพื่อ
เสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลดานทักษะการคิดของนักเรียนไดแก (1) การฝกอบรม 
(2) การนิเทศ (3) การช้ีแนะ (4) การแลกเปล่ียนเรียนรู (KM) โดยนําเทคโนโลยี บนเครือขายสังคม
มาผสมผสานเพื่อใหการพัฒนาวิชาชีพประสบผลสําเร็จ ทําใหครูไมตองท้ิงหองเรียน และ6) สภาพ
ปญหาการวัดและประเมินผลของครู คือ (1) ขาดความรูความเขาใจ (2) ขาดทักษะในการสรางและ
ใชเคร่ืองมือ (3) พฤติกรรมการวัดและประเมินผลของครูยังไมถูกตอง ซ่ึงสอดคลองกับขอมูลผล
การทดสอบวัดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรท่ีเขารับการ
บรรจุใหม จํานวน 18 คน พบวา ไดคะแนนเฉล่ียคิดเปนรอยละ 42.86 

นอกจากนี้ ผลจากการสอบถามสถาบันหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการผลิตหรือ
พัฒนาครูวิทยาศาสตร จํานวน 8 แหง เกี่ยวกับวิธีการที่ควรนํามาใชพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร ท่ี
เกี่ยวกับสมรรถนะการวัดและประเมินผลท่ีสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียนในยุคศตวรรษท่ี 21 
ควรเปนอยางไร ซ่ึงไดขอสรุป ดังนี้ 

1. วิธีการท่ีควรนํามาพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร 6 อันดับแรก โดยเรียงจากผูท่ีเห็น
ดวยจากมากไปหานอย ดังนี้ 

1.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Training) 
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1.2 การชี้แนะ (Coaching) 
1.3 การฝกปฏิบัติ (Work Practice) 
1.4 การศึกษาดวยตนเอง (Self Training Study) 
1.5 การดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา (Mentoring) 
1.6 การแลกเปล่ียนเรียนรู (KM) 

2. สถาบันท่ีเกี่ยวของกับการผลิตหรือพัฒนาครูวิทยาศาสตร เห็นดวยอยางยิ่งท่ีจะนําส่ือ
สังคม หรือเครือขายสังคมมาผสมผสานกับการพัฒนาสมรรถนะดานการวัดและประเมินผลของครู
วิทยาศาสตร โดยใหเหตุผลสอดคลองกันวา  

 
“โลกเปล่ียนแปลงแลววิธีพัฒนาครูตองปรับเปล่ียนเพื่อใหไปดวยกันกับโลกในยุค

ศตวรรษท่ี 21” (สํานักพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) 
 
3. การพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตรดานสมรรถนะการวัดและประเมินผล ในยุค

ศตวรรษท่ี 21  
 
“ควรเปนการพัฒนาใหครูไดลงมือปฏิบัติ และนําไปใชไดจริง และตองชวย

สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียนดวย ท่ีสําคัญตองเกิดประโยชนสูงสุดตอตัวนักเรียน
อยางแทจริง การพัฒนาในข้ันสุดทายตองพัฒนาท่ีตัวครูลงสูเด็ก และจุดพัฒนาท่ีดีท่ีสุด
คือหองเรียนปกติท่ีครูสอน” (โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย) 

 
นอกจากนั้น ยังไดศึกษาวิเคราะหกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู พบวา มีโรงเรียนเพียง 

รอยละ 4 ปฏิรูปการศึกษาสําเร็จ จากการกลาวปาฐกถานําของ นายอนุสรณ ฟูเจริญ ผูชวยรัฐมนตรี
ประจํากระทรวงศึกษาธิการ ในวันท่ี  9 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรม เดอะสุโกศล เร่ือง “การปฏิรูป
การเรียนรูในระบบการศึกษาข้ันพื้นฐานของประเทศ” ในเวทีการศึกษากับการเปล่ียนแปลงประเทศ 
ตอนหนึ่งวา “การปฏิรูปการศึกษาท่ีผานมา 2 รอบ ไมไดเปนการปฏิรูปการศึกษาท่ีแทจริง เพราะไม
เกิดการเปล่ียนแปลงในหองเรียน และท่ีนักเรียน หองเรียนเม่ือ 50 ปท่ีแลวเปนเชนไร ตอนน้ีก็ยัง
เหมือนเดิม ไมมีแหลงเรียนรู มุมหนังสือดี ๆใหกับเด็ก ส่ือท่ีมีคุณภาพตองกระจายไปสูหองเรียน 
การใชงบประมาณอบรมครู ไมทําใหครูปรับเปล่ียนวิธีการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให
ความสําคัญกับการสอบ O-NET มากจนเกินไป การสอบจึงเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหครูมุงสอนตาม
แนวขอสอบ O-NET จึงควรใหมีการปรับการวัดและประเมินผลใหเด็กไดคิดวเิคราะห” 
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การพัฒนาวิชาชีพ เปนกระบวนการในการสงเสริม เพิ่มพูน ปรับปรุงแกไขความรู 
ความสามารถ ทักษะของครูทุกวิถีทาง เพื่อนําไปถายทอดแกนักเรียน ใหสามารถเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เปนการเรียนรูท่ีตอเนื่อง เปนระบบไมหยุดนิ่งเปนการพัฒนาที่โรงเรียน (School 
Based) และขณะปฏิบัติงาน (Job Embedded) ตองมีการประเมินตนเอง และปรับปรุงพัฒนาตลอด 
เวลา แตในทางปฏิบัติการพัฒนาครูของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) ท่ี
ผานมาไดจัดกรอบโครงการและกิจกรรมไวเบ็ดเสร็จแลว จึงจัดสรรงบประมาณมาให เนนท่ีการ
ฝกอบรมเปนหลัก ทําในรูปแบบเดียวกันท่ัวประเทศ ไมไดคํานึงถึงบริบทความแตกตาง และความ
ตองการของครูและนักเรียน การอบรมมักจัดเปนกลุมใหญ โรงเรียนสงตัวแทนของครูมาเขารับการ
อบรมเสร็จแลวนําไปใชไมเปน ขยายผลตอไมได เร่ืองท่ีครูตองเขารับพัฒนามีเปนจํานวนมาก ลวน
แตบอกวาสําคัญและเรงดวน ขอบขายการพัฒนาจึงกวางแตไมลึกทําใหไมคอยไดผล 

นอกจากนี้การนิเทศของศึกษานิเทศก ไมสามารถทําการนิเทศไดตอเนื่อง เพราะมี
โรงเรียนท่ีตองรับผิดชอบดูแลมาก มีโครงการ กิจกรรมเขามาในระหวางปเปนจํานวนมาก สวน
ใหญเปนงานเรงดวนจากกระทรวง งานความรวมมือกับกลุมงานตาง ๆ ภายในเขตพื้นท่ี และกับ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ เชน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) (สทศ.) และหนวยงานอ่ืนๆ สําหรับการนิเทศภายในโรงเรียน 
เช่ือวาทุกโรงเรียนดําเนินการอยูแลว แตกระบวนการนิเทศสวนใหญดําเนินการโดยผูบริหาร
โรงเรียน เคร่ืองมือนิเทศเปนแบบมาตราสวนประมาณคา หรือแบบตรวจสอบรายการ มีรองรอย
ปรากฏใหเห็นวามีการนิเทศ แตขาดการวางแผนรวมกัน  ขาดการสังเกตการณสอนอยางจริงจัง ไมมี
การสะทอนผล สรุป และแลกเปล่ียนเรียนรู จึงทําใหการนิเทศภายในสวนใหญไมมีประสิทธิภาพ 
ไมสงผลตอคุณภาพการจัดการเรียนรูของครูและคุณภาพการเรียนของนักเรียน 

ขอคนพบขางตน สอดคลองกับขอมูลการสัมภาษณครูและผูเช่ียวชาญอยางไมเปน
ทางการ เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลดานทักษะการคิดของนักเรียน แสดงใหเห็นถึงสภาพปญหา
ของการวัดและประเมินผลในช้ันเรียน ดังคํากลาวตอไปนี้ 

 
“การวัดผลของครูจะเนนท่ีความรูไมมีความหลากหลาย ดานกระบวนการยังเห็น

นอย” 
“ไมชัดเจน ท่ีวาครูนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน เห็นมาก คือ การมุงเก็บ

คะแนนระหวางเรียน ซ่ึงใชขอสอบเลือกตอบกันเปนสวนมาก” 
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 “การวัดผลมุงเพื่อการจัดอันดับนักเรียน ไมไดเอาผลมาใชเพื่อเติมเต็มความรู
ความสามารถของนักเรียน” (ผูเช่ียวชาญ: อาจารยจากมหาวิทยาลัย) 

 
“จุดออนในการวัดและประเมินผลของครูคือใชแบบทดสอบเปนหลักและมุงวัด

ในเร่ืองความรูความเขาใจเบ้ืองตนไมคอยไดในเร่ืองของการคิด” 
“นักเรียนตองมีสวนรวมกําหนดเปาหมาย เกณฑการประเมิน แกปญหา และเอา

ไปใชไดในชีวิตจริง” (ผูเช่ียวชาญ: ศึกษานิเทศกดานการวัดและประเมินผล) 
 
“นักเรียนบางคนไมคอยใหความสนใจในการทํากิจกรรม  และการทดลอง

บางอยางตองใชเวลาในการเตรียม หนูสอนมากหลายช้ันทําไมคอยทัน มีงานอ่ืนมา
แทรกดวย” (ครูวิทยาศาสตร) 

 
สมรรถนะครูดานการวัดและประเมินผล 
การศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะครูดานการวัดและประเมินผล ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด 

ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ เพื่อนํามาใชในการวิจัย ดังนี้ 
สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะพื้นฐานเชิงพฤติกรรม หรือความสามารถที่ซอนอยู

ภายในของแตละบุคคล ไดแก ความรู ความสามารถ ทักษะ แรงจูงใจ อุปนิสัย เจตคติ และคานิยม 
ซ่ึงเปนตัวผลักดันใหบุคคลนั้นสรางผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามตองการ 

ดังนั้น สมรรถนะครู จึงหมายถึง คุณลักษณะภายในท่ีจําเปนตองมีในตัวครูแตละคน 
เพื่อเปนแรงผลักดันใหครูสามารถพัฒนาวิชาชีพ และสามารถจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผลไดอยางมีประสิทธิภาพตามเปาประสงคท่ีตองการ และทันกับเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนไป
ตามยุคตามสมัย 

สมรรถนะครูดานการวัดและประเมินผลตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
ขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556  ลงวันท่ี 19 กันยายน 2556 ออก

ตามบทบัญญัติแหง พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ซ่ึงผูประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาตองปฏิบัติตาม ประกอบดวย มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 
มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติตน 

มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ สําหรับผูประกอบวิชาชีพครู ประกอบดวย
มาตรฐานความรูในวิชาเอก และความรูในวิชาชีพครู ดังนี้  

1. ความเปนครู 
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2. ปรัชญาการศึกษา 
3. ภาษาและวัฒนธรรม 
4. จิตวิทยาสําหรับครู 
5. หลักสูตร 
6. การจัดการเรียนรูและส่ิงแวดลอมเพื่อการเรียนรู 
7. การวิจัยเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู 
8. นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
9. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู 
10. การประกันคุณภาพการศึกษา 
11. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 
มาตรฐานวิชาชีพครูวาดวยการวัดและประเมินผลทางการศึกษา มีหลักเกณฑท่ีสําคัญ 

ไดแก 
1. หลักเกณฑตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการออกประกาศ 

เร่ืองใหใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เม่ือวันท่ี 
16 กุมภาพันธ 2554 ซ่ึงกําหนดมาตรฐานดานการจัดการศึกษา เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล ใน
มาตรฐานท่ี 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ขอท่ี 7.5 
กําหนดใหครูตองมีการวัดและประเมินผลที่มุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ดวยวิธีการที่
หลากหลาย (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2556: 13) 

2. หลักเกณฑตามมาตรฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ไดกําหนดในตัวบงช้ีท่ี 
6 เร่ือง ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ตัวบงช้ียอยท่ี 6.2 
กระบวนการจัดการเรียนรูของครู ไดกําหนดรายการประเมินในเร่ืองการวัดและประเมินผลวา การ
ประเมินความกาวหนาของผูเรียนดวยวิธีท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชา และระดับ
พัฒนาการของผูเรียน รวมทั้งการวางเง่ือนไขใหผูเรียนประเมินความกาวหนาของตนเองและ
นํามาใชปรับปรุงและพัฒนาตนเอง และการวิเคราะหผลการประเมิน และนํามาใชในการซอมเสริม
และพัฒนาผูเรียน รวมทั้งปรับปรุงการจัดการเรียนรู (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา, 2555: 56-57) 

3. หลักเกณฑ ตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่คุรุสภากําหนด ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา 
เร่ือง สาระความรู สมรรถนะและประสบการณวิชาชีพของผูประกอบวิชาชีพครู ตามขอบังคับคุรุ
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สภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ลงวันท่ี 17 ตุลาคม 2556 ไดกําหนดสาระความรู สมรรถนะ
ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู สําหรับผูประกอบวิชาชีพครู ประกอบดวย 

ดานสาระความรู  
1. หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน  
2. ปฏิบัติการวัดและประเมินผล 
ดานสมรรถนะ 
1. สามารถวัดและประเมินผลได  
2. สามารถนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาผูเรียน 

นอกจากนั้นยังกําหนดสาระการฝกทักษะและสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพครู ตาม
มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ประกอบดวย ดาน
สาระการฝกทักษะ 1) การปฏิบัติการสอนวิชาเอก 2) การวัดและประเมินผล และนําผลไปใชในการ
พัฒนาผูเรียน 

ผลจากการการศึกษาทบทวนวิเคราะหหลักการ แนวคิด และทฤษฎี ท่ีผูวิจัยไดนํามาใช
เพื่อการสังเคราะหและพัฒนารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคมเพื่อ
เสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดานทักษะการคิดของนักเรียน สรุป
ได ดังนี้ 

เซพีดา (Zepeda, 2008) ไดรวบรวมความหมายของคําวา การพัฒนาวิชาชีพไววา หมายถึง 
กระบวนการพัฒนาที่ตอเนื่องในวิชาชีพ (Career-long Process) ซ่ึงครูปรับปรุงขัดเกลาพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน หรืองานในหนาท่ีของตัวเองใหสอดคลอง ตอบสนองตอความตองการของ
ผูเรียน พัฒนาแกไขปรับปรุงงานท่ีตนเองรับผิดชอบใหกาวหนาทันสมัยอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง 
การพัฒนาวิชาชีพ คือการเรียนรูท่ีไมส้ินสุด (Professional Development is Learning) สวน วัชรา 
เลาเรียนดี (2556: 260) ไดสรุปวา การพัฒนาวิชาชีพ คือ กระบวนการที่ตอเนื่องในการพัฒนาครู 
นักเรียน การสอนการเรียนรูในทุกมิติของภาระหนาท่ีการเปนครู และผูเรียนใหมีคุณภาพยิ่งข้ึน 

รูปแบบหรือวิธีการพัฒนาวิชาชีพ 
ไดศึกษาสัง เคราะหแนวคิดทฤษฎีหลักการ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการ พัฒนา

รูปแบบหรือวิธีการ ซ่ึงสังเคราะหวิธีการพัฒนาได ดังนี้ 1) การฝกอบรมใหความรู เกี่ยวกับเทคนิค 
และทักษะตาง ๆ เปนการพัฒนาบุคลากรแตละคน และการชวยใหมีความรู ความสามารถและความ
ม่ันใจในการปฏิบัติงาน 2) การใหความชวยเหลือ หรือการเรียนรูโดยผูมีประสบการณสูงกวา เรียนรู
จากผูเช่ียวชาญ (Experts) จากพี่เล้ียง (Mentors) เพื่อนรวมงาน (Peers) และงานท่ีรับผิดชอบ (On the 
Job-Embedded) และความรวมมือระหวางกลุมครูดวยกัน (Collaborative Teacher) 3) การศึกษาดูงาน 
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เปนรูปแบบการพัฒนาบุคลากรท่ีใชเพื่อใหผูปฏิบัติหนาท่ีไดแนวทาง ประสบการณตรงจากการ
สังเกต พูดคุยกับผูปฏิบัติงานของสถานท่ีท่ีประสบความสําเร็จสูงกวา การนิเทศติดตามผล มีแนวคิด
ท่ีสําคัญคือ เพ่ือชวยปรับปรุง แกไขพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ (Glickman et al., 2004); 
Wei, Ruth Chung et al., 2009; OECD, 2009) และ 4) รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูโดยการมอง
สะทอนกลับ (Reflective Model)  (Glazer, Abbott, and Harris, 2004)  

นอกจากนี้ ผูวิจัยยังไดวิเคราะหวิธีการพัฒนาวิชาชีพ พบวาวิธีการหนึ่งท่ีสําคัญสําหรับ
การพัฒนาวิชาชีพครู คือ การนิเทศ และการช้ีแนะรูปแบบตาง ๆ จึงไดศึกษาวิเคราะหเพ่ือนํามาใช
ในการพัฒนาวิชาชีพ ดังนี้ 

การนิเทศเปนกิจกรรมท่ีสําคัญในการพัฒนาวิชาชีพ มีหลายรูปแบบ ท่ีนํามาใชในการ 
พัฒนาการเรียนการสอน คือ 1) การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน (Peer Coaching หรือ Peer 
Supervision ) 2) การนิเทศโดยผูบริหาร (Administrative Monitoring) เปนเทคนิควิธีการนิเทศแบบ
หนึ่งของระบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการของ แกลทธอรน (Glatthorn, 1984) 3) การนิเทศ
แบบพัฒนาตนเอง  (Self-directed Development) การนิเทศแบบพัฒนาตนเอง เปนอีกวิธีหนึ่งของ 
แกลทธอรน (Glatthorn, 1984) 4) การนิเทศแบบช้ีแนะ (Coaching) เปนการพัฒนาวิชาชีพรูปแบบ
หนึ่ง ซ่ึงเปนเทคนิคท่ีสําคัญท่ีจะชวยสงเสริมการเรียนรูใหกับครู เปนตัวจักรสําคัญท่ีจะนําไปสู
ความสําเร็จ โดยมุงเนนใหครูมีความสามารถ มีผลการปฏิบัติงานท่ีดีข้ึน และสถานศึกษามีความ
พรอมท่ีจะรับการเปล่ียนแปลง ซ่ึงผูท่ีทําหนาท่ีชี้แนะจะตองเปนผูท่ีมีความรู ความสามารถ 5) การ
นิเทศแบบพัฒนาการ เปนวิธีการนิเทศตามแนวคิดของ กล๊ิกแมน กอรดอน และรอสส กอรดอน 
(Glickman, Gordon, and Ross-Gordon, 2010) ผูนิเทศหรือผูทําหนาท่ีนิเทศจะตองเช่ือวาครูทุกคน
สามารถจะพัฒนาในระดับสูงสุดได ถาไดรับความชวยเหลือแนะนํา สนับสนุนถูกวิธีและเหมาะสม
กับลักษณะและระดับความสามารถในการพัฒนาครูแตละคน  (Glickman, Gordon and Ross 
Gordon, 2010) และผูนิเทศตองพิจารณาเลือกใชยุทธวิธีการนิเทศแบบพัฒนาการท่ีเหมาะสมสําหรับ
การนิเทศครูในองคประกอบตอไปนี้ คือ 1) ระดับพัฒนาการของครู และระดับความสามารถในการ
คิดเชิงนามธรรม 2) ความรูความเช่ียวชาญ 3) ความรับผิดชอบตอภาระหนาท่ี 4) การยอมรับและ
ผูกพันตอภาระหนาท่ี ซ่ึงยุทธวิธีการนิเทศแบบพัฒนาการมี 4 แบบ คือ การนิเทศแบบช้ีนําควบคุม 
การนิเทศแบบช้ีนําใหขอมูล การนิเทศแบบรวมมือ และ การนิเทศแบบไมชี้นํา 

จากรูปแบบวิธีการพัฒนาวิชาชีพท่ีไดศึกษาวิเคราะห ผูวิจัยไดนํามาเปนแนวทางในการ
พัฒนาวิชาชีพ เพื่อใหสอดคลองกับบริบทของครูแตละคน และสอดคลองกับความตองการในการ
พัฒนาวิชาชีพของครู 
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ขั้นตอนหรือกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ 
ข้ันตอนการพัฒนาวิชาชีพท่ีมีประสิทธิภาพประกอบดวย 6 ข้ันตอน คือ 1) กําหนด

วิสัยทัศน และมาตรฐานท่ีกําหนด 2) วิเคราะหขอมูล 3) กําหนดเปาหมาย 4) วางแผนและเลือกกล
ยุทธท่ีเหมาะสม 5) การใชกลยุทธในการพัฒนา และ 6) การประเมิน (กลุมวิจัยหลักสูตรและการ
พัฒนาของมหาวิทยาลัยฮาวาย The University of Hawaii’s Curriculum Research and Development 
Group (CRDG), 2014)  และ ลุคส ฮอรสเลย และคณะ (Loucks Horsley et al.,2010) ไดสรุป การ
ออกแบบการพัฒนาวิชาชีพไว ดังนี้ 1) กําหนดเปาหมาย (Set Goals) โดยการวิเคราะหบริบทหรือ
สภาพแวดลอมตางๆ รวมท้ังความรู ความเช่ือของครู 2) วางแผนการพัฒนา (Plan) โดยกําหนด
ปญหาสําคัญ และกลยุทธในการพัฒนา 3) ดําเนินการตามแผน (Do) และ 4. การไตรตรอง สะทอน
ผลการดําเนินการท่ีผานมา (Reflect) สวน นิโคล สแตรงแมน, ทราซี ฮอลล, และแอนนี เมเยอร 
(Nicole Strangman, Tracey Hall, and Anne Meyer, 2014: 17) จากศูนยการประเมินหลักสูตร
แหงชาติ (National Center on Accessing the General Curriculum) ใหแนวความคิดวา แนวทางใน
การพัฒนาวิชาชีพ และการปฏิบัติการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบดวยข้ันตอน ดังนี้ 1) กําหนด
เปาหมาย (Set Goals) 2)วิเคราะหสถานการณ (Analyze Status) 3) ประยุกต การออกแบบการเรียนรู
ท่ีเปนสากล (Apply UDL) และ 4) นําแบบการเรียนรูท่ีออกแบบแลวไปใช (Teach UDL Lesson) 

จากกระบวนการข้ันตอนท่ีศึกษาคนควา ผูวิจัยไดสังเคราะหกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ
เพื่อนํามาใช ในการออกแบบการพัฒนาวิชาชีพ ซ่ึงไดทําการสังเคราะหแลวในบทที่ 2 จึงไดรูปแบบ
การพัฒนาวิชาชีพ 5 ข้ัน (ADIAR  Model) คือ ข้ันท่ี 1 การวิเคราะหความตองการจําเปน (Analyzing 
Needs: A) ข้ันท่ี 2 ออกแบบการพัฒนาวิชาชีพ (Design Program : D) ข้ันท่ี 3 การปฏิบัติการพัฒนา
วิชาชีพ (Implement Program: I) ข้ันท่ี 4 การประเมินผลการพัฒนาวิชาชีพ (Assessing  Program: A) 
และข้ันท่ี 5 การรายงานผลการพัฒนาวิชาชีพ (Reporting Program : R) ท้ังนี้ในทุกข้ันตอนจะมีการ
กํากับติดตาม (Monitoring) และการดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา (Mentoring) อยางตอเนื่องจากผูวิจัย 
โดยไดทําการพัฒนารวมกับการผสมผสานเครือขายสังคม  

ผลการพัฒนารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคมเพื่อเสริมสราง
สมรรถนะการวัดและประเมินผลดานทักษะการคิดของนักเรียน 

ในการออกแบบและพัฒนาคร้ังนี้ ผูวิจัยไดนําขอมูลท่ีมาจากผลการวิเคราะหขอมูล
พื้นฐานในข้ันตอนท่ี 1 มาใชในการออกแบบและพัฒนา มีผลการสังเคราะหและการพัฒนารูปแบบ
การพัฒนาวิชาชีพ ดังนี้ 

1. ผลการสังเคราะหความเปนมาและความสําคัญของรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ และ
ผลการสังเคราะหแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบ ประกอบดวย  แนวคิดทฤษฎีสมรรถนะการ
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วัดและประเมินผลดานทักษะการคิดของนักเรียน (Bloom, Marzano, Biggs Collis, and Wiggins) 
แนวคิดเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลเพื่อการเรียนรู (Assessment for Learning) (Stiggins R. J. et 
al., 2004) แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน Information Processing Theory, 
Constructivist Theory, Theory of Multiple Intelligences and Cooperative Learning Theory. 

2. ผลการพัฒนาหลักการ  จุดมุงหมาย กระบวนการ และการวัดและประเมินผลของ
รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ โดยการศึกษาและวิเคราะหแนวคิดเกี่ยวกับหลักการพัฒนาวิชาชีพ จาก
แนวคิดเกี่ยวกับการสรางและพัฒนาข้ันตอนการพัฒนาวิชาชีพ (Zepeda, Sally J.,2008: 18; OECD 
,2009; Guskey, 2003 and Bredeson, 2003)  แนวคิดเกี่ยวกับวิธีการหรือรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ 
(Glatthorn: 1990; Glickman, Gordon and Ross-Gordon, 2010; Wei Ruth Chung et al., 2009) 
แนวคิดเกี่ยวกับการผสมผสานเครือขายสังคมกับการพัฒนาวิชาชีพ ส่ือสังคม (Social Media), 
เครือขายสังคม (Social Network) วิธีการหรือรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ 1) Reflective Model 
(Glazer, Abbott and Harris, 2004; Pollanrd, Andrew and Tann Sarah, 1993 2) การฝกอบรม การ
สัมมนา (Jesness, R., 2004) 3) การจัดการเรียนรูแบบ Social Media 4) การนิเทศแบบหลากหลาย
วิธีการของ Glatthorn, 1984 และ 5) การแลกเปล่ียนเรียนรู, KM ของ OECD (2009) Mink, Owen 
and Mink (1993) 

3. ผลการสังเคราะหหลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการสงเสริมสมรรถนะการวัดและ
ประเมินผลของครูเพื่อเสริมสรางทักษะการคิดของนักเรียนโดยการศึกษาและวิเคราะหแนวคิด
เกี่ยวกับสมรรถนะครูดานการวัดและประเมินผลตามมาตรฐานวิชาชีพครู การจัดการเรียนการสอน 
และทักษะการคิดท่ีสําคัญในศตวรรษที่ 21 การวัดและประเมินผลวิทยาศาสตร ผูวิจัยนํามา
สังเคราะห กําหนดเปนกรอบ แนวคิด ทฤษฎี และกรอบแนวคิดการวิจัย 

จากการออกแบบและพัฒนารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพเพื่อเสริมสรางสมรรถนะการวัด
และประเมินผลดานทักษะการคิดของนักเรียน ข้ันนี้เปนการสังเคราะหรางรูปแบบการพัฒนา
วิชาชีพ พิจารณาดําเนินการในลักษณะควบคูกันไปในข้ันการออกแบบ (Design) และข้ันการพัฒนา 
(Development) โดยนําขอมูลท่ีวิเคราะหไดจากข้ันการวิเคราะห (Analysis): Research (R1) ท้ังหมด 
รวมถึงเปาหมายและผลลัพธท่ีพึงประสงคของรูปแบบมาใชเปนฐานคิดในการรางรูปแบบ ท่ี
ประกอบดวย หลักการ จุดมุงหมาย กระบวนการ การวัดและประเมินผล และเง่ือนไขในการนํา
รูปแบบไปใชใหประสบผลสําเร็จ  ซ่ึงไดพัฒนาข้ึนตามหลักการแนวคิดการพัฒนาวิชาชีพ           
ตามแนวคิดของ Glatthorn (1990) และ Glickman (2010) การวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) (มาเรียม  นิลพันธ, 2555: 230) และแนวคิดเกี่ยวกับการผสมผสานเครือขายสังคมกับ
การพัฒนาวิชาชีพ (Social Network) รวมกับการศึกษาหลักการแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา
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สมรรถนะการวัดและประเมินผลท่ีสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน รวมไปถึงขอมูลพื้นฐาน การ
พัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ ทําใหไดรางรูปแบบ ซ่ึงประกอบดวย 
หลักการ จุดมุงหมาย กระบวนการ การวัดและประเมินผล เง่ือนไขในการนํารูปแบบไปใชให
ประสบผลสําเร็จ ทําใหไดรางรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพกอนการสัมมนาอางอิงผูเชี่ยวชาญ 
(Connoisseurship) มีรายละเอียด ดังนี้ 

องคประกอบของรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ  
องคประกอบของรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคมเพื่อ

เสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดานทักษะการคิดของนักเรียน ท่ี
สรางข้ึนมีชื่อวา “ADIAR  Model” มีองคประกอบท่ีสําคัญ ดังนี้ 

หลักการ การดําเนินการอยางเปนระบบตอเนื่องสอดคลองกับความตองการของ
ผูรับการพัฒนา บนพื้นฐานความรวมมือ 

จุดมุงหมาย เพื่อพัฒนาสมรรถนะการวัดและประเมินผลดานทักษะการคิดของ
นักเรียนโดยผสมผสานเครือขายสังคมของครูวิทยาศาสตร 

รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ (ADIAR  Model) มี 5 ข้ัน ดังรายละเอียด ดังนี้ 
ขั้นท่ี 1 การศึกษาวิเคราะหความตองการจําเปน (Analyzing Needs : A 
วัตถุประสงค เพื่อกําหนดเปาหมายการพัฒนา และการวิเคราะหสภาพ

ปจจุบันและปญหาของครูผูรับการพัฒนา ประกอบดวยสภาพปญหาดานกระบวนการวัดและ
ประเมินผลดานทักษะการคิดของนักเรียน และกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ความตองการในการ
พัฒนาวิชาชีพของครู และรวมกันกําหนดรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการ
ของครู 

วิธีการดําเนินการ 
บทบาทหนาท่ีครูผูรับการพัฒนา/ผูเชี่ยวชาญ/ผูบริหาร 
1. ผูทําหนาท่ีพัฒนารวมกับครูผูรับการพัฒนาและผูท่ีเกี่ยวของวิเคราะห

ปญหาท่ีเกิดข้ึนโดยรวมกันศึกษาขอมูลผลการประเมินคุณภาพนักเรียนในระดับตางๆ เพื่อนําไปสูการวาง
แผนการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนและประเด็นท่ีจําเปนสนใจท่ีจะพัฒนารวมกัน 

2. ครูประเมินตนเองท้ังดานความรูความสามารถและทักษะเกี่ยวกับ
การวัดและประเมินผลดานทักษะการคิดของนักเรียน เพ่ือการวางแผนพัฒนาคุณภาพนักเรียนและ
คุณภาพของตนเอง 
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3. ครูวิเคราะหรูปแบบ/วิธีการพัฒนาตนเองท่ีเหมาะสมกับสภาพ
ความรูความสามารถและบริบทของตนเองเพื่อเลือกรูปแบบการพัฒนาท่ีสอดคลองกับความตองการ
ของตน ซ่ึงไดวิธีการ/รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ 2 วิธี ดังนี้ 

ท่ี วิธีการพัฒนาวิชาชพี โรงเรียน 

1 ชี้แนะโดยผูเช่ียวชาญ (Expert Coaching) ชุมชนวัดบางโค 

2 ชี้แนะโดยผูเช่ียวชาญ (Expert Coaching) วัดเอนกดิษฐาราม 

3 ชี้แนะโดยผูเช่ียวชาญ (Expert Coaching) ชุมชนไมตรีอุทิศ 

4 
นิเทศโดยผูบริหาร 

(Administrative Monitoring) 
ชุมชนวัดบางขวาง 

5 
นิเทศโดยผูบริหาร 

(Administrative Monitoring) 
สุเหราเขียว 

6 
นิเทศโดยผูบริหาร 

(Administrative Monitoring) 
วัดเพรางาย 

 
บทบาทของผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา (Mentor) 
ผูดูแลใหคําปรึกษา จะดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา สรางความสัมพันธ

ระหวางเพ่ือนครู และชวยในการหาแหลงของมูลท่ีเปนประโยชนตอการวิเคราะหปญหา และให
ขอแนะนําในการวางแผนการแกไขปญหา การกําหนดความตองการจําเปน  

ขั้นท่ี 2 ออกแบบการพัฒนาวิชาชีพ (Design Program : D) 
วัตถุประสงค   
1. เพื่อรวมมือกันกําหนดเปาหมายและวางแผนการพัฒนาวิชาชีพท่ี

เสริมสรางสมรรถนะครูดานการวัดและประเมินผล ท่ีสอดคลองกับความตองการและบริบทของครู 
2. เพื่อให ผู รับการพัฒนาและผู ท่ี เกี่ ยวของมีสวนรวมในการ

ออกแบบแผนการพัฒนาวิชาชีพ ทําใหทราบถึงกระบวนการโดยภาพรวมทั้งหมด รวมท้ังเปนการ
สรางเจตคติท่ีดีในการพัฒนาวิชาชีพ 
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วิธีการดําเนินการ 
บทบาทหนาท่ีครูผูรับการพัฒนา/ผูเชี่ยวชาญ/ผูบริหาร 
ผูพัฒนาและครูผูรับการพัฒนา และผูเกี่ยวของรวมกันกําหนดเปาหมาย

ในการพัฒนา และวางแผนกระบวนการ กิจกรรมตาง ๆ ในการพัฒนาตามท่ีไดวิเคราะห และเลือก
แลวในข้ันท่ี 1 รวมกันกําหนดปฏิทินการพัฒนา การติดตามกํากับและการเก็บรวบรวมขอมูลโดย
ภาพรวม พรอมท้ังสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวัดและประเมินผลพัฒนาการสมรรถนะการวัดและ
ประเมินผลของครู 

บทบาทหนาท่ีของผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา (Mentor) 
ในข้ันตอนนี้ผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนําจะรวมวางแผน ใหคําปรึกษา

แนะนําการกําหนดกิจกรรมและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ตลอดจนการสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการ
ปฏิบัติกิจกรรมและการเก็บรวบรวมขอมูล 

ขั้นท่ี 3 การปฏิบตัิการพัฒนาวิชาชีพ (Implement Program: I) 
วัตถุประสงค  เพื่อเตรียมความพรอมดานความรู ความสามารถดาน

ตาง ๆ ของผูท่ีจะปฏิบัติ กอนนําไปดําเนินการพัฒนาวิชาชีพตามวิธีการพัฒนา 2 วิธี และดําเนินการ
พัฒนาวิชาชีพตามแผนท่ีกําหนดรวมกัน 

วิธีการดําเนินการ 
1. การเตรียมความพรอมดานความรู และความสามารถในการ

ปฏิบัติการวัดและประเมินผลดานทักษะการคิดของนักเรียนใหกับครูผูสอน และผูท่ีทําหนาท่ีนิเทศ 
โดยการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ระหวางวันท่ี 6 – 7 มกราคม 2559 ในเร่ืองดังตอไปนี้ 

ในวันท่ี 6 มกราคม 2559 ดําเนินการในเร่ือง 1) การพัฒนาวิชาชีพ
ครู, การนิเทศและ การโคชครูวิทยาศาสตร เพื่อเสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลดาน
ทักษะการคิดของนักเรียน 2) การจัดการเรียนรูเพื่อเสริมสรางทักษะการคิดของนักเรียน  3) การสราง
และการใชเคร่ืองมือการประเมินดานทักษะการคิดของนักเรียน 4) ภาระงาน/ช้ินงาน กับการประเมิน
โดยใชเกณฑประเมินรูบริค 

และในวันท่ี 7 มกราคม 2559 ดําเนินการในเร่ือง 1) การประเมิน
เพ่ือการเรียนรู (Assessment for Learning) 2) ฝกปฏิบัติการออกแบบการสรางเคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผลดานทักษะการคิดท่ีเนนการประเมินแบบ Assessment for Learning 3) การนําเสนองาน
และแลกเปล่ียนเรียนรู 

ท้ังนี้ จัดใหมีการทดสอบความรู ความเขาใจในเร่ืองการวัดและ
ประเมินผลดานทักษะการคิดกอนการอบรม และหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
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2. การปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพ โดยดําเนินการพัฒนากระบวนการ
การวัดและประเมินผล ดวย วิธีการพัฒนา 2 วิธี ประกอบดวย วิธีการนิเทศโดยผูบริหาร และวิธีการ
ช้ีแนะโดยผูเช่ียวชาญ 

3. การฝกปฏิบัติในการสรางเคร่ืองมือการวัดและประเมินผลดาน
ทักษะการคิดของนักเรียน รวมกับการฝกออกแบบการวัดและประเมินผลที่ใชกลยุทธการประเมิน
เพื่อการเรียนรู (Assessment for Learning) โดยครูไดทําการศึกษาเรียนรูจากเอกสารและเคร่ืองมือ
วัดผลประเมินผลที่ผูวิจัยสงไปใหทางระบบเครือขายบนอินเทอรเน็ต และผูวิจัยคอยกํากับติดตาม
ดูแลใหคําปรึกษาแนะนําอยางใกลชิดและตอเนื่อง จัดใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรู (วีดีทัศนการจัดการ
เรียนรู) และเคร่ืองมือการวัดและประเมินผลรวมกันในกลุมเครือขาย Facebook Group และ Line 
Group  ทุกคร้ังท่ีทําการสอน เปนเวลา 2 สัปดาหตอคร้ัง รวมจํานวน 5 คร้ัง โดยมีผูทําหนาท่ีนิเทศ
และผูวิจัยใหความคิดเห็นช้ีแนะและสะทอนยอนคิดใหกับครูในกลุม Facebook และ Line 

บทบาทหนาท่ีครูผูรับการพัฒนา ผูเชี่ยวชาญ และผูบริหาร 
1. เขารวมฝกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติการวัดและประเมินผลดาน

ทักษะการคิด 
2. ฝกการออกแบบการสรางเคร่ืองมือ และใชเคร่ืองมือรวมกันกับผูท่ี

ทําหนาท่ีนิเทศ 
3. รวมวางแผนการพัฒนาวิชาชีพของแตละวิธีการนิเทศ โดยรวมกัน

กําหนดในเร่ืองการวางแผนการนิเทศ การกําหนดปฏิทินการนิเทศ การสังเกตการสอน การ
ประเมินผล  

4. ครูวิทยาศาสตรท่ีทําหนาท่ีสอน ดําเนินการจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรู และออกแบบการสรางเคร่ืองมือการวัดและประเมินผล เปนระยะเวลา 8 สัปดาห คือ ตั้งแต 
วันท่ี 28 ธันวาคม 2558 – 22 กุมภาพันธ 2559 

5. ผูที่ทําหนาท่ีนิเทศ ประกอบดวย ผูเช่ียวชาญ (วิธีการช้ีแนะโดย
ผูเช่ียวชาญ) ผูบริหารโรงเรียน (วิธีการนิเทศโดยผูบริหาร) ดําเนินการนิเทศดวยการสังเกตการสอน
จากคลิปการสอน (วีดีทัศนการจัดการเรียนรู) แผนการจัดการเรียนรู และเคร่ืองมือการวัดผล
ประเมินผลท่ีครูจัดสงใหทางระบบ Social Network ตามท่ีผูนิเทศและผูรับการนิเทศไดวางแผน
รวมกันของแตละวิธี โดยบันทึกผลการสังเกต/การประเมินตามแบบท่ีกําหนดไว 

6. ทําการประเมินผลตามแบบการประเมินพรอมใหขอชี้แนะ เพื่อให
ครูนําไปปรับปรุงแกไขการสรางเคร่ืองมือ การใชเคร่ืองมือ และพฤติกรรมในการวัดและประเมินผล 
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7. รวมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู (KM) โดยครูจัดสงวีดีทัศนการ
จัดการเรียนรู และการวัดและประเมินผลของครูอัพโหลดข้ึน Facebook ของกลุมใหญ (Knowledge 
Management in the Large Group) ซ่ึงประกอบไปดวย ผูนิเทศ จํานวน 6 คน ครูผูสอน จํานวน 6 คน 
และผูวิจัย  รวมเปน 13 คน แตเพื่อใหเกิดการพัฒนา และไดรวมแลกเปล่ียนเรียนรู ผูวิจัยจึงไดเชิญผู
นิเทศและผูรับการนิเทศในกลุม Tryout และกลุมขยายผลเขารวมดวย รวมเปนสมาชิกกลุมจํานวน 
22 คน 

บทบาทหนาท่ีของผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา (Mentor) 
1. เต รียมการในการพัฒนาค รูด านความรู คว าม เข า ใจและ

ความสามารถในการวัดและประเมินผลดานทักษะการคิด โดยการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ และ
การใหคําแนะนําในการวางแผนการพัฒนาวิชาชีพของแตละวิธีการ และจัดกิจกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรู (KM) การสงเอกสารและเคร่ืองมือวัดผล เพื่อใหครูไดศึกษาคนควาและใชเปนแบบอยาง 

2. ติดตามกํ ากับ  (Monitoring) ใหการดํา เนินงานเปนไปตาม
กระบวนการและหลักการที่กําหนด พรอมท้ังดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา (Mentoring) โดยรวมสังเกต
การสอนจาก วิดีทัศนของครูแตละคนท่ีอัพโหลดไวใน Facebook และใหขอมูลยอนกลับ ใหขอ
ชี้แนะในหองสนทนาทาง Facebook โดยใหคําปรึกษา แนะนําใหกระบวนการปฏิบัติการพัฒนา
วิชาชีพของแตละวิธี ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ตามปฏิทินการนิเทศและการนําเสนองานของ
ครูผูสอน  

การกํากับติดตาม  (Monitoring)  การดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา 
(Mentoring) และระยะเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม ดังตารางท่ีไดกลาวไวแลวในบทที่ 3 

ขั้นท่ี 4 การประเมินผลการพัฒนาวิชาชีพ (Assessing  Program : A)  
ในข้ันนี้ เปนการประเมินผลการใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพเพื่อ

เสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลดานทักษะการคิดของครูวิทยาศาสตร ใหผูนิเทศ ผูรับ
การนิเทศ ตลอดจนนักเรียนรวมกันประเมินผลการใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพในดานผลสําเร็จท่ี
เกิดข้ึนจากการปฏิบัติท้ังดานผลท่ีเกิดข้ึนกับการพัฒนาสมรรถนะการวัดและประเมินผลดานทักษะ
การคิดของครูผูสอน และผลที่เกิดกับผูเรียนคือทักษะกระบวนการคิด จํานวน 5 ทักษะ  

วัตถุประสงค เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรูปแบบ
การพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคม เพื่อเสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผล
ดานทักษะการคิดของนักเรียน 
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วิธีการดําเนินงาน  
บทบาทหนาท่ีของครูผูรับการพัฒนา ผูเช่ียวชาญ ผูบริหารและผูดูแล

ใหคําปรึกษาแนะนํา 
1. ประเมินแสดงความคิดเหน็ตอผลที่เกิดข้ึนจากการใชรูปแบบการ

พัฒนาวิชาชีพ 
2. รวมกันสรุปและประเมินผลโดยใชขอมูลตาง ๆ ท่ีไดปฏิบัติ

กิจกรรม 
ขั้นท่ี 5 การรายงานผลการพัฒนาวิชาชพี (Reporting Program: R) 

เปนข้ันตอนท่ีนําผลการดําเนินงานท่ีไดประเมิน  สรุปผลแจง
ผูเกี่ยวของทราบโดยมีวัตถุประสงค เพื่อรายงานผลการดําเนินงานใหหนวยงานและผูเกี่ยวของทราบ
และเพื่อการนําผลไปพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่องตามหลักการที่กําหนด 

เงื่อนไขในการนํารูปแบบไปใช 
ในการนํารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ ADIAR Model ไปใชใหเกิด

ประสิทธิภาพ มีเง่ือนไข ดังนี้ 
1. ผูบริหารทุกระดับตองมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของ

การพฒันาวิชาชีพ และใหการสงเสริม สนับสนุนทุกดาน และสรางขวัญและกําลังใจใหกับผูรับการ
พัฒนา 

2. ครูผูรับการพัฒนามีความรับผิดชอบ ความมุงม่ันอดทน มีวินัย
และต้ังใจปฏิบัติกิจกรรมดวยความเต็มใจ 

3. ผูท่ีปฏิบัติหนาท่ีเปนผูนิเทศ หรือชี้แนะของการพัฒนาวิธีการ   
ตาง ๆ  ตองเปนผูท่ีมีความรูในเร่ืองนิเทศ มีทักษะการนิเทศ มีมนุษยสัมพันธ และมีเวลานิเทศหรือ
ชี้แนะอยางตอเนื่อง  

จากผลการพัฒนาไดรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสาน
เครือขายสังคมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดานทักษะการ
คิดของนักเรียนฉบับราง ดังภาพท่ี 10 
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ภาพที่ 10 รูปแบบการพฒันาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดานทักษะการคิด
ของนักเรียน ฉบับราง 
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ผลการตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคมเพื่อ
เสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดานทักษะการคิดของนักเรียน 

ผูวิจัยนําโครงรางรูปแบบท่ีพัฒนาข้ึน ประกอบดวย แนวคิดทฤษฎี หลักการ จุดมุงหมาย 
กระบวนการ ข้ันตอน การพัฒนาวิชาชีพ 5 ข้ันตอน และเง่ือนไข การนํารูปแบบไปใช มาทําการ
ตรวจสอบคุณภาพ โดยการสัมมนาผูเช่ียวชาญ สรุปได ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 16 สรุปผลการสัมมนาผูเช่ียวชาญ (Connoisseurship) เพื่อหาคุณภาพของรูปแบบการ

พัฒนาวิชาชีพ (ADIAR Model) 

ประเด็น ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ สรุปประเด็น 
1. จากรูปแบบการพัฒนา
วิชาชีพโดยผสมผสานเครือขาย
สังคมนี้สามารถทําใหครูมี
ความรูความเขาใจมีทักษะ
ความสามารถตลอดจนมี
พฤติกรรมในการวัดและ
ประเมินผลที่เสริมสรางทักษะ
การคิดของนักเรียนไดหรือไม 
ควรเพิ่มเติมอะไรบาง เปน
อยางไร 

“ ทักษะการคิดสามารถพัฒนา
พรอมๆ กันไประหวางการจัดการ
เรียนรูกับการวัดและประเมินผล” 
“ ควรใชระบบสนับสนุนอะไรมา
เพิ่มเพ่ือใหรูปแบบมีความ
สมบูรณ” 
“ ในรูปแบบ (Model) ควรส่ือให
เห็นชัดเจนวาอันไหนคือ Input 
Output หรือ Outcome” 
“ กลยุทธท่ีใชการประเมิน 
Assessment for Learning จะตองมี
เกณฑการประเมินท่ีชัด” 

รูปแบบการพัฒนาใช   
หลาย ๆ วิธี เชน การ 
Training, Coaching ณ 
สถานท่ีปฏิบัติงานจริง (in 
the Job-embedded) ซ่ึง
เปนไปตามทฤษฎีและ
หลักการ นาท่ีจะพัฒนาดาน
ทักษะการคิดของนักเรียน
ได 

2. คิดวารูปแบบนี้จะชวย
เสริมสรางครูวิทยาศาสตรใหมี
ความสามารถในการวัดและ
ประเมินผลเพือ่ตอบโจทย
ทักษะการคิดของนักเรียน
อยางไร 

 “ การพัฒนากับกลุมครูสาขา
เดียวกัน เรียนจบวิทยาศาสตร
เหมือนๆ กันจะตัดปญหาตัวแปร
ท่ีครูไมจบเอกโดยตรงได” 
“ ความสามารถในการวัดผล ตอง
เพิ่มทักษะการออกขอสอบ การ
สรางเคร่ืองมือตาง ๆ และใหครู
นําไปใชไดจริง” 

การประเมินท่ีเนน 
Assessment for Learning 
เปนการวดัผลประเมินผล
รูปแบบใหมท่ียึดแนว
ทางการจัดการเรียนรูตาม
ทฤษฎี Constructivism ซ่ึง
เนนเร่ืองการสรางองค
ความรู ทักษะการคิดเปน 
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ตารางท่ี 16 สรุปผลการสัมมนาผูเช่ียวชาญ (Connoisseurship) เพื่อหาคุณภาพของรูปแบบการ
พัฒนาวิชาชีพ (ADIAR Model) (ตอ) 

ประเด็น ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ สรุปประเด็น 
3. องคประกอบของรูปแบบ
การพัฒนาวิชาชีพโดย
ผสมผสานเครือขายสังคม
เพื่อเสริมสรางสมรรถนะการ
วัดและประเมินผลของครู
วิทยาศาสตรดานทักษะการ
คิดของนักเรียน (ADIAR  
MODEL) มีความเหมาะสม
ครบถวนหรือไม อยางไร 

“ ทักษะการคิดจะตองสอดแทรก 
บูรณาการอยูในแผนการจดัการ
เรียนรู”สอดคลองกับมาตรฐานและ
ตัวช้ีวดัของหลักสูตรท้ังนี้การแสดง
แผนภาพของกรอบแนวคิด ควรใช
กรอบท่ีเปน “เสนประ” เพื่อแสดง
ถึงทางเลือก” 
“ ควรตองใชระบบสนับสนนุมา
เพิ่มเพ่ือใหรูปแบบมีความสมบูรณ
ยิ่งข้ึน” 
“ คนท่ีมาเปน Coach ตองมา
ชวยเหลือจริงๆ ไมใชมาประเมิน
บอกวาด-ีไมดี แตไมบอกวาจะตอง
ปรับปรุงอะไร อยางไร” 
“ มีความเหมาะสมตามวิธีการเชิง
ระบบ แตการผสมผสาน MTB ตอง
ระบุใหชัดเจนวานํามาใชใน
ข้ันตอนไหน อยางไร” 

หลักอยูแลว 
-ไดรับการสนบัสนุน
สงเสริมจากผูบริหาร
โรงเรียนในการการพัฒนา
วิชาชีพ  
-ผูโคชเปนผูท่ีมีความรูความ
เขาใจในหลักของการโคช
เปนอยางดี มีมนุษยสัมพนัธ
และเต็มใจในการทําหนาท่ี 
-มีการกําหนดปฏิทินการ
นิเทศ การเลือกใชเคร่ืองมือ
ติดตอส่ือสารถึงกันทาง
เครือขายสังคมโดยความ
เห็นชอบรวมกันท้ังสองฝาย 

4. การนําเครือขายสังคมมา
ผสมผสานกับการพัฒนา
วิชาชีพครูวิทยาศาสตร ทาน
เห็นดวยหรือไม และจะเกดิ
ผลดี-ผลเสีย อยางไร 

“ เคร่ืองมือท่ีเปน Social Media, 
Social Network  ท่ีใชกันมีเปน
จํานวนมาก อาจใชหลาย ๆ อยาง
รวมกันได ข้ึนอยูกับความสนใจ 
ความถนัดของผูโคชและผูรับการ
โคช จะตกลงรวมกัน” 
“ อยาฝากการโคชไวใน Social 
Network, Social Media เทานั้น  

-ผูเช่ียวชาญทกุคนเหน็ดวย
กับการนําส่ือเทคโนโลยี 
ตาง ๆ มาผสมผสาน ใชใน
การพัฒนาครู แตควรใหผู
นิเทศและผูรับการนิเทศได
มีโอกาสพบปะพูดคุยกัน
บางผูวิจัยจึงใหมีการประชุม
กอนการนิเทศ และหลังการ 
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ตารางท่ี 16 สรุปผลการสัมมนาผูเช่ียวชาญ (Connoisseurship) เพื่อหาคุณภาพของรูปแบบการ
พัฒนาวิชาชีพ (ADIAR Model) (ตอ) 

ประเด็น ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ สรุปประเด็น 
 ตองมีการพบปะพูดคุยกันระหวางผู

โคชและผูรับการโคชบาง เพื่อได
เห็นสีหนาทาทาง และสภาพจริง” 
“ ในภาพรวมขอช่ืนชมตอ
แนวความคิดท่ีนําระบบ Social 
Network และ Social Media มาใช
ในการพัฒนาครูดานการวดัและ
ประเมินผลในโลกยุคปจจุบัน การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ตอง
ผสมผสาน ICT ซ่ึงตางประเทศเขา
ใชมานานแลว ในสวนของ สํานัก
ทดสอบ เอง กใ็ชอยูในการใหครู
ออกขอสอบ แลวสงใหทาง E-mail 
อยากไดกลุมตัวอยางชุดนี้ไวเปน
แกนนําของ สพฐ. ตอไป” 

นิเทศของผูนเิทศและผูรับ
การนิเทศในแตละคู 

 
จากการสัมมนาอางอิงผูเช่ียวชาญ เพื่อรับรอง “รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสาน

เครือขายสังคมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดานทักษะการ
คิดของนักเรียน” ผูวิจัยไดนําขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไข จึงไดองคประกอบของ
รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ มีชื่อวา ADIAR Model ซ่ึงประกอบดวย หลักการ จุดมุงหมาย 
กระบวนการ การวัดและประเมินผล และเง่ือนไขในการนํารูปแบบไปใชใหประสบผลสําเร็จ ดัง
ภาพท่ี 11 แสดงการสัมมนาอางอิงผูเช่ียวชาญ 
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ภาพท่ี 11 แสดงการสัมมนาอางอิงผูเช่ียวชาญ (Connoisseurship) เพื่อรับรองรูปแบบการพัฒนา

วิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผล
ของครูวิทยาศาสตรดานทักษะการคิดของนักเรียน ในวันท่ี 23 ธันวาคม 2558 

 
ผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคม

เพื่อเสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดานทักษะการคิดของนักเรียน 
การหาประสิทธิภาพของรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคมเพ่ือ

เสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดานทักษะการคิดของนักเรียน โดย
การหาคาประสิทธิภาพ E1/E2  แบบภาคสนาม (Field Tryout) กอนนําไปทดลองใชจริง โดยนําคูมือ
การใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ  และคู มือครูในการวัดและประเมินผลในช้ันเรียนท่ีเนน 
Assessment for Learning เพื่อสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน ท่ีพัฒนาข้ึนตามรูปแบบการพัฒนา
วิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครู
วิทยาศาสตรดานทักษะการคิดของนักเรียน ท่ีผูวิจัยไดปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ 
(Connoisseurship) แลวนําไปทดลองใชกับครูวิทยาศาสตรท่ีทําการสอนในระดับช้ันประถมศึกษาป
ท่ี 4 และช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 3 คน ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง 
ซ่ึงมีคุณลักษณะไมแตกตางจากกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนระยะเวลา 6 สัปดาห เพื่อ
ตรวจสอบความเปนไปไดในการนํารูปแบบไปใชในสภาพการเรียนการสอนจริง และรวบรวม
ขอมูลโดยผูวิจัยดําเนินการหาประสิทธิภาพของรูปแบบ แบบภาคสนาม (Field Tryout) โดยการหา
คา E1/E2 ท้ังนี้ คา E1 มาจากคะแนนท่ีไดจากการประเมินครูในการสรางและใชเคร่ืองมือท่ีสะทอน
ทักษะการคิดของนักเรียน ท่ีเปนแบบทดสอบ แบบสังเกต และแบบเคร่ืองมือท่ีใชกับเกณฑประเมิน
รูบริค สวนคา E2 ไดมาจากคะแนนในการทําแบบทดสอบวัดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวัดและ
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ประเมินผลดานทักษะการคิดของนักเรียนภายหลังการพัฒนาวิชาชีพ ไดคาประสิทธิภาพ เทากับ 
83.54/85.56  
 

   

 
ภาพท่ี 12 การนํารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะ

การวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดานทักษะการคิดของนักเรียนไปทดลอง
ภาคสนาม (Field Tryout) 

 
ผูวิจัยไดรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคมเพ่ือเสริมสราง

สมรรถนะการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดานทักษะการคิดของนักเรียน (ADIAR  
Model) ท่ีประกอบดวย หลักการ จุดมุงหมาย กระบวนการพัฒนาวิชาชีพ และเง่ือนไขในการนํา
รูปแบบไปใชใหประสบผลสําเร็จ  มีรายละเอียด ดังภาพท่ี 13 
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 ภาพที่ 13 รูปแบบการพฒันาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดานทักษะการคิด       
ของนักเรียนฉบับ สมบูรณ 
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ตอนท่ี 2 ประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคมเพื่อเสริมสราง
สมรรถนะการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดานทักษะการคิดของนักเรียน 

ประสิทธิผลการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคมเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะ
การวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดานทักษะการคิดของนักเรียน ปรากฏผล ดังนี้ 

1. ผลการทดสอบความรูความเขาใจของครูเก่ียวกับการวัดและประเมินผลดานทักษะ
การคิดของนักเรียนกอนและหลังการใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ ดังตารางท่ี 17 
 
ตารางท่ี 17 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรูความเขาใจของครูเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล

ดานทักษะการคิดของนักเรียนกอนและหลังการใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ จําแนก
ตามหลักสูตรท่ีครูวิทยาศาสตรสําเร็จการศึกษา (n = 6) 

กลุมทดลอง n 
คะแนน
เต็ม X  S.D. t-test P 

ภาพรวม 
กอนพัฒนา 6 30 19.83 2.23 

11.62* .00 
หลังพัฒนา 6 30 25.83 1.47 

หลักสูตร 4 ป 
กอนพัฒนา 2 30 18 0.00 

13.00* .02 
หลังพัฒนา 2 30 24.5 0.71 

หลักสูตร 5 ป 
กอนพัฒนา 2 30 22.5 0.71 

9.00* .04 
หลังพัฒนา 2 30 27 1.41 

หลักสูตร 
ป.บัณฑิต 

กอนพัฒนา 2 30 19 1.41 
14.00* .00 

หลังพัฒนา 2 30 26 1.41 

*P<.05 

จากตารางท่ี 17 พบวาหลังการใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ ครูมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลดานทักษะการคิดของนักเรียน ของครูวิทยาศาสตรท่ีสําเร็จการศึกษา
หลักสูตร 4 ป หลักสูตร 5 ป และหลักสูตร ป.บัณฑิต ท้ังในภาพรวมและในแตประเภทของ
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หลักสูตรสูงกวากอนการใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึง
ยอมรับสมมติฐานการวิจัยขอท่ี 1 ดังภาพท่ี 14 
 

 
 
ภาพท่ี 14 กราฟแสดงความรูความเขาใจของครูเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลดานทักษะการคิด

ของนักเรียนจําแนกตามหลักสูตรท่ีครูสําเร็จการศึกษา  
 
ตารางท่ี 18 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรูความเขาใจของครูเกี่ยวกับการวดัและประเมินผลดาน

ทักษะการคิดของนักเรียนหลังการใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตรจําแนก
ตามหลักสูตรท่ีครูวิทยาศาสตรสําเร็จการศึกษา (n = 6) 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F P 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

2 
3 

0.97 
8.94 

.48 
2.98 

.163 .75 

รวมท้ังหมด 5 9.91    

*P<.05 
จากตารางท่ี 18 พบวาครูวิทยาศาสตรท่ีสําเร็จการศึกษาหลักสูตร 4 ป หลักสูตร 5 ป 

และหลักสูตร ป.บัณฑิต มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลดานทักษะการคิดของ
นักเรียนหลังการใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพไมแตกตางกัน 
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2. ผลการประเมินพัฒนาการความสามารถของครูในการสรางและการใชเคร่ืองมือวัด
และประเมินผลดานทักษะการคิดของนักเรียนระหวางการใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ 

โดยผูท่ีนิเทศประเมินและครูผูสอนประเมินตนเองจากเครื่องมือท่ีครูสรางและการ
ใชเคร่ืองมือของครูในการวัดประเมินผล ท้ังนี้ทําการประเมินคร้ังท่ี 1 กอนการพัฒนาวิชาชีพ และ
สัปดาหท่ี 2, 4, 6 และ 8 จํานวน 5 คร้ัง ดังตารางท่ี 19 
 
ตารางท่ี 19 ความสามารถของครูในการสรางและการใชเคร่ืองมือการวัดและประเมินผลดานทักษะ

การคิดของนักเรียนระหวางการใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ จําแนกตามหลักสูตรท่ีครู
สําเร็จการศึกษา (ภาพรวมเฉล่ีย) 

ความสามารถ 
ในการสรางและการใชเคร่ืองมือของครู 

ภาพรวม 
หลักสูตรท่ีครูสําเร็จการศึกษา 

4 ป 5 ป ป.บัณฑิต 

1. ความสามารถ 
ในการสรางเครื่องมือ 

Χ  2.17 1.80 2.23 2.47 
S.D. 0.31 0.22 0.07 0.09 
ระดับ พอใช พอใช พอใช พอใช 

2. ความสามารถ 
ในการใชเคร่ืองมือ 

Χ  2.11 1.83 2.13 2.36 
S.D. 0.32 0.32 0.21 0.15 
ระดับ พอใช พอใช พอใช พอใช 

3. สะทอนทักษะการคิด 
Χ  1.97 1.87 1.93 2.10 

S.D. 0.26 0.21 0.21 0.28 
ระดับ พอใช พอใช พอใช พอใช 

 
รวมทุกดาน 

Χ  2.08 1.83 2.10 2.31 

S.D. 0.34 0.24 0.21 0.21 

ระดับ พอใช พอใช พอใช พอใช 
 

จากตารางท่ี 19 ความสามารถในการสรางและใชเคร่ืองมือของครูโดยภาพรวม 
พบวา ครูมีความสามารถในการสรางและใชเคร่ืองมืออยูในระดับพอใช  ( X = 2.08 , S.D. = 0.34)  
เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ความสามารถในการสรางเคร่ืองมือมีคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด (Χ = 
2.17 ,  S.D. = 0.31) รองลงมาคือความสามารถในการใชเคร่ืองมือ  (Χ =  2.11 , S.D. = 0.32)  และ
การสะทอนทักษะการคิดมีคะแนนเฉล่ียนอยท่ีสุด   (Χ = 1.97 , S.D. = 0.26) 
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เ ม่ือพิจารณาจากหลักสูตรท่ีครูสําเร็จการศึกษาในภาพรวม พบวา หลักสูตร            
ป.บัณฑิต มีความสามารถในการสรางและใชเคร่ืองมือสูงท่ีสุด (Χ = 2.31 S.D. = 0.21) รองลงมาคือ
หลักสูตร 5 ป (Χ  = 2.10 , S.D. = 0.21) และหลักสูตร 4 ป (Χ = 1.83 , S.D. = 0.24 )  

ท้ังนี้ เพ่ือใหเห็นความสามารถดานการสรางและใชเคร่ืองมืออยางชัดเจน  ผูวิจัยได
นําเสนอกราฟแสดงความสามารถดานการสรางและใชเคร่ืองมือของครูในภาพรวมและจําแนกตาม
หลักสูตรท่ีครูสําเร็จการศึกษา ดังภาพท่ี 15 
 

 
 
ภาพท่ี 15 กราฟแสดงความสามารถดานการสรางและการใชเคร่ืองมือของครูจําแนกตามหลักสูตร

ท่ีครูสําเร็จการศึกษา 
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ตารางที่ 20 พัฒนาการความสามารถของครูในการสรางและการใชเครื่องมือการวัดและประเมินผลดานทักษะการคิดของนักเรียนระหวางการใชรูปแบบ
การพัฒนาวิชาชีพ 

ความสามารถในการสราง 
และการใชเครื่องมอืของคร ู

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 

นิเ
ทศ

โด
ยผ

ูบร
ิหา
ร 

ชี้แ
นะ

โด
ยผ

ูเช
ี่ยว
ชา
ญ 

สร
ุปค

รั้ง
ที่ 

1 

นิเ
ทศ

โด
ยผ

ูบร
ิหา
ร 

ชี้แ
นะ

โด
ยผ

ูเช
ี่ยว
ชา
ญ 

สร
ุปค

รั้ง
ที่ 

2 

นิเ
ทศ

โด
ยผ

ูบร
ิหา
ร 

ชี้แ
นะ

โด
ยผ

ูเช
ี่ยว
ชา
ญ 

สร
ุปค

รั้ง
ที่ 

3 

นิเ
ทศ

โด
ยผ

ูบร
ิหา
ร 

ชี้แ
นะ

โด
ยผ

ูเช
ี่ยว
ชา
ญ 

สร
ุปค

รั้ง
ที่ 

4 

นิเ
ทศ

โด
ยผ

ูบร
ิหา
ร 

ชี้แ
นะ

โด
ยผ

ูเช
ี่ยว
ชา
ญ 

สร
ุปค

รั้ง
ที่ 

5 

1. ความสามารถ 
ในการสราง
เครื่องมือ 

Χ  1.11 1.89 1.50 1.56 1.89 1.73 1.89 2.33 2.11 2.22 2.89 2.56 2.89 3.00 2.95 
S.D. 0.33 0.33 0.33 0.53 0.33 0.41 0.33 0.33 0.33 0.44 0.00 0.24 0.33 0.00 0.18 
ระดับ ปรับปรุง พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช ดี ดี ดี ดี ดี 

2. ความสามารถใน   
    การใชเครื่องมือ 

Χ  1.22 1.56 1.39 1.44 2.00 1.72 1.89 2.22 2.06 2.22 2.89 2.56 2.67 3.00 2.84 
S.D. 0.44 0.53 0.46 0.53 0.00 0.31 0.33 0.44 0.36 0.44 0.33 0.38 0.50 0.00 0.26 
ระดับ ปรับปรุง พอใช ปรับปรุง ปรับปรุง พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช ดี ดี ดี ดี ดี 

3. สะทอนทักษะ 
    การคิด 

Χ  1.00 1.00 1.00 1.56 1.67 1.62 2.00 2.22 2.11 2.22 2.56 2.39 2.67 2.78 2.73 
S.D. 0.00 0.00 0.00 0.53 0.50 0.51 0.00 0.44 0.21 0.44 0.53 0.47 0.50 0.44 0.45 
ระดับ ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช ดี พอใช ดี ดี ดี 

สรุปรวม 3 ดาน 
Χ  1.11 1.48 1.30 1.52 1.85 1.69 1.93 2.26 2.09 2.22 2.78 2.50 2.74 2.93 2.84 

S.D. 0.24 0.27 0.25 0.53 0.27 0.41 0.22 0.41 0.30 0.44 0.28 0.54 0.43 0.16 0.29 

ระดับ ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช ดี ดี ดี ดี ดี 
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จากตารางท่ี 20 ความสามารถของครูในการสรางและการใชเคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผลดานทักษะการคิดของนักเรียนมีพัฒนาการสูงข้ึน ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยขอท่ี 2 
และ พบวา ความสามารถในการสรางเคร่ืองมือในการนิเทศคร้ังท่ี 1-3 มีคะแนนอยูในระดับพอใช 
และการนิเทศคร้ังท่ี 4-5 มีคะแนนอยูในระดับดี แตมีการนิเทศโดยผูบริหารในคร้ังท่ี 1 ท่ีมีคะแนน
ตองปรับปรุง สวนความสามารถในการใชเคร่ืองมือ พบวา ในการนิเทศคร้ังท่ี 2-3 มีคะแนนอยูใน
ระดับพอใช และคร้ังท่ี 4-5 มีคะแนนอยูในระดับดี แตการนิเทศในคร้ังท่ี 1 มีคะแนนท่ีตองปรับปรุง 
สําหรับดานสะทอนทักษะการคิด พบวา ในการนิเทศคร้ังท่ี 2-4 มีคะแนนอยูในระดับพอใช และ
คร้ังท่ี 5 มีคะแนนอยูในระดับดี สวนคร้ังท่ี 1 มีคะแนนอยูในระดับท่ีตองปรับปรุง 

เม่ือพิจารณาผูท่ีทําหนาท่ีนิเทศ พบวา การนิเทศโดยผูบริหาร มีจํานวนครั้งท่ีตอง
ปรับปรุงมากท่ีสุด จํานวน 4 คร้ัง และการนิเทศโดยผูเช่ียวชาญมีจํานวน 1 คร้ัง 

ท้ังนี้ เพื่อใหเห็นพัฒนาการดานการสรางและการใชเคร่ืองมือการวัดและประเมินผล
ดานทักษะการคิดของนักเรียนอยางชัดเจน ผูวิจัยไดนําเสนอกราฟแสดงพัฒนาการดานการสราง
เคร่ืองมือ การใชเคร่ืองมือ และการสะทอนทักษะการคิดของครูจําแนกตามผูใหการนิเทศ             
ดังภาพท่ี 16 
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ภาพท่ี 16 กราฟแสดงพัฒนาการความสามารถดานการสรางและการใชเคร่ืองมือของครูจําแนกตาม

ผูใหการนิเทศ 
 
ตารางท่ี  21  แสดงความสามารถในการสรางเคร่ืองมือของครู 

ประเมินความสามารถใน
การสรางเคร่ืองมือ 

วิธีการนิเทศโดย
ผูบริหาร 

วิธีการชี้แนะโดย
ผูเชี่ยวชาญ 

รวม 

Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ 
ความสอดคลองกับเนื้อหา 2.33 0.14 พอใช 2.00 0.20 พอใช 2.17 0.19 พอใช 
ความสอดคลองกับ
จุดประสงค 

2.00 0.28 พอใช 2.33 0.20 พอใช 2.17 0.25 พอใช 

รูปแบบ 2.00 0.40 พอใช 2.33 0.00 พอใช 2.17 0.22 พอใช 
รวมเฉล่ีย 2.11 0.25 พอใช 2.22 0.22 พอใช 2.17 0.31 พอใช 
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จากตารางท่ี 21 ความสามารถในการสรางเครื่องมือของครูในภาพรวม พบวา ครูมี
ความสามารถในการสรางเคร่ืองมือในระดับพอใช (Χ  = 2.17, S.D. = 0.31) เม่ือพิจารณา
ความสามารถจําแนกตามวิธีการพัฒนา พบวา วิธีการช้ีแนะโดยผูเช่ียวชาญมีคะแนนความสามารถ
ในการสรางเคร่ืองมือสูงท่ีสุด (Χ  = 2.22, S.D. = 0.22) รองลงมาคือวิธีการนิเทศโดยผูบริหาร (Χ  
= 2.11, S.D. = 0.25) 

เม่ือพิจารณาความสามารถในการสรางเคร่ืองมือเปนรายดาน พบวา ท้ัง 3 ดาน ไดแก 
ความสอดคลองกับเนื้อหา ความสอดคลองกับวัตถุประสงค และรูปแบบ มีคะแนนเฉล่ียเทากัน (Χ  
= 2.17,  S.D. = 0.19, 0.25 และ 0.22 ตามลําดับ) 

 
ตารางท่ี  22  แสดงความเหมาะสมในการใชเคร่ืองมือของครู 

ประเมินความเหมาะสมใน
การใชเคร่ืองมือ 

วิธีการนิเทศโดย
ผูบริหาร 

วิธีการชี้แนะโดย
ผูเชี่ยวชาญ 

รวม 

Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ 
ความหลากหลายของ
เคร่ืองมือ 

2.33 0.24 พอใช 2.00 0.40 พอใช 2.17 0.35 พอใช 

วิธีการ 1.67 0.28 พอใช 1.67 0.32 พอใช 1.67 0.31 พอใช 

ชวงเวลา 2.67 0.40 ดี 2.33 0.00 พอใช 2.50 0.26 ดี 

รวมเฉล่ีย 2.22 0.28 พอใช 2.00 0.35 พอใช 2.11 0.32 พอใช 

 
จากตารางท่ี 22 ความเหมาะสมในการใชเคร่ืองมือของครูในภาพรวมพบวา 

เคร่ืองมือท่ีครูสรางมีความเหมาะสมในระดับพอใช (Χ  = 2.11, S.D. = 0.32 ) เม่ือพิจารณาความ
เหมาะสมจําแนกตามวิธีการพัฒนา พบวา วิธีการนิเทศโดยผูบริหาร มีคะแนนความเหมาะสมในการ
ใชเคร่ืองมือสูงท่ีสุด (Χ  = 2.22, S.D. = 0.28) รองลงมาคือ วิธีการชี้แนะโดยผูเช่ียวชาญ (Χ  = 2.00, 
S.D. = 0.35) 

เม่ือพิจารณาความเหมาะสมในการใชเคร่ืองมือเปนรายดาน พบวา ชวงเวลาที่ใชมี
ความเหมาะสมสูงสุดอยูในระดับดี (Χ  = 2.50, S.D. = 0.26) รองลงมาคือ ความหลากหลายของ
เคร่ืองมือ (Χ  = 2.17, S.D. = 0.35) และดานวิธีการมีความเหมาะสมนอยท่ีสุด (Χ  = 1.67 , S.D. = 
0.31) 
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ตารางท่ี  23  แสดงการสะทอนทักษะการคิดของเคร่ืองมือท่ีครูสรางและใช 

ประเมินการสะทอนทักษะ
การคิดของเคร่ืองมือท่ีครู

สรางและใช 

วิธีการนิเทศโดย
ผูบริหาร 

วิธีการชี้แนะโดย
ผูเชี่ยวชาญ 

รวม 

Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ 
1. การคิดวิเคราะห 2.33 0.28 พอใช 2.00 0.28 พอใช 2.17 0.28 พอใช 

2. การคิดสังเคราะห 2.33 0.14 พอใช 2.00 0.14 พอใช 2.17 0.14 พอใช 

3. การคิดสรางสรรค 2.33 0.28 พอใช 2.00 0.42 พอใช 2.17 0.35 พอใช 

4. การคิดอยางมี  
    วิจารณญาณ 

1.67 0.14 
พอใช 

1.67 0.14 
พอใช 

1.67 0.14 
พอใช 

5. การคิดเปนระบบ 1.67 0.28 พอใช 1.67 0.28 พอใช 1.67 0.29 พอใช 

รวมเฉล่ีย 2.07 0.24 พอใช 1.87 0.27 พอใช 1.97 0.26 พอใช 

 
จากตารางท่ี 23 การสะทอนทักษะการคิดของเคร่ืองมือท่ีครูสรางและใชในภาพรวม

พบวา ครูสรางเคร่ืองมือท่ีสะทอนทักษะการคิดไดในระดับพอใช (Χ  = 1.97, S.D. = 0.26) เม่ือ
พิจารณาเคร่ืองมือท่ีสะทอนทักษะการคิดจําแนกตามวิธีการพัฒนา พบวา วิธีการนิเทศโดยผูบริหาร 
มีคะแนนของเคร่ืองมือท่ีสะทอนทักษะการคิดสูงท่ีสุด (Χ  = 2.07 , S.D. = 0.24) รองลงมาคือ
วิธีการชี้แนะโดยผูเช่ียวชาญ (Χ  = 1.87 , S.D. = 0.27) 

เม่ือพิจารณาการสะทอนทักษะการคิดของเคร่ืองมือท่ีครูสรางจําแนกในแตละ
ประเภทของการคิด พบวา  ท้ัง 3 ประเภท คือ การคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห และการคิด
สรางสรรค มีคะแนนสูงท่ีสุดเทากัน (Χ  = 2.17 , S.D. = 0.28, 0.14 และ 0.35) เชนเดียวกับการคิด
อยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ ก็มีคะแนนเทากัน (Χ  = 1.67 , S.D. = 0.14 และ 0.29) 
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ตารางที่  24  แสดงเรื่องที่ครูสอนกับเครื่องมือการประเมินที่สะทอนทักษะการคิด 

เรื่องที่สอน 
เครื่องมือที่ใช สะทอนทักษะการคิด 

 แบบทดสอบ แบบสังเกต แบบรูบริค 
1. การเกิดเสียง เขียนตอบอยาง

สั้น 
- แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 
- แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของ
นักเรียน 

- แบบประเมินทักษะการ
ทดลอง พรอมเกณฑการ
ประเมิน 

ทักษะการคิดวิเคราะห  ทักษะการ
คิดสังเคราะห 

2. ระดับเสียงสูงเสียงต่ํา เขียนอธิบาย - แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 
- แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของ
นักเรียน 

- แบบประเมินทักษะการ
ทดลอง พรอมเกณฑการ
ประเมิน 

ทักษะการคิดวิเคราะห  ทักษะการ
คิดสังเคราะห 
ทักษะการคิดเปนระบบ   

3. การเปลี่ยนสถานะของ
น้ํา 

เขียนอธิบาย
แผนภาพ 

- แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 
- แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของ
นักเรียน 

- แบบประเมินทักษะการ
ทดลอง พรอมเกณฑการ
ประเมิน 

ทักษะการคิดวิเคราะห  ทักษะการ
คิดสังเคราะห 
ทักษะการคิดเปนระบบ 

4. การเกิดเมฆ หมอกและ
ฝน 

เขียนตอบแบบ
อธิบาย 

- แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 
- แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของ
นักเรียน 
 

- แบบประเมินทักษะการ
ทดลอง พรอมเกณฑการ
ประเมิน 

ทักษะการคิดวิเคราะห  ทักษะการ
คิดสังเคราะห 
ทักษะการคิดเปนระบบ 
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3. ผลการศึกษาพฤติกรรมการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรระหวางการใช
รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ ดังตารางท่ี 25 
 
ตารางท่ี 25 พฤติกรรมการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรระหวางการใชรูปแบบการพัฒนา 

วิชาชีพ จําแนกตามหลักสูตรท่ีครูสําเร็จการศึกษา (ภาพรวมเฉล่ีย) 

พฤติกรรมการวัดและประเมินผลของครู ภาพรวม 
หลักสูตรท่ีครูสําเร็จการศึกษา 

4 ป 5 ป ป.บัณฑิต 

1. ใหนกัเรียนกําหนด
เปาหมายในการเรียน 

Χ  2.33 2.10 2.30 2.60 
S.D. 0.24 0.14 0.14 0.00 
ระดับ พอใช พอใช พอใช ดี 

2. ใชคําถามกระตุนการคิด 
Χ  2.43 2.10 2.60 2.60 

S.D. 0.32 0.42 0.00 0.00 
ระดับ พอใช พอใช ดี ดี 

3. ฝกใหนกัเรียนคิด 
Χ  2.10 1.60 2.30 2.40 

S.D. 0.41 0.28 0.14 0.00 
ระดับ พอใช พอใช พอใช พอใช 

4. การสรุป 
Χ  2.20 1.90 2.20 2.50 

S.D. 0.33 0.42 0.00 0.14 
ระดับ พอใช พอใช พอใช ดี 

5. ประเมินตนเอง/ประเมิน
เพื่อน 

Χ  2.47 2.20 2.50 2.70 
S.D. 0.27 0.28 0.14 0.14 
ระดับ พอใช พอใช ดี ดี 

6. การใหขอมูลยอนกลับ 
Χ  2.03 1.70 2.00 2.40 

S.D. 0.32 0.14 0.00 0.00 
ระดับ พอใช พอใช พอใช พอใช 

 
รวม 

Χ  2.26 1.93 2.32 2.53 

S.D. 0.34 0.32 0.22 0.13 

ระดับ พอใช พอใช พอใช ดี 
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จากตารางท่ี 25 พฤติกรรมการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรในภาพรวม 
พบวา ครูมีพฤติกรรมการวัดและประเมินผลอยูในระดับพอใช (Χ  = 2.26 , S.D. = 0.34) เม่ือ
พิจารณาพฤติกรรมการวัดและประเมินผลจําแนกตามหลักสูตรท่ีครูสําเร็จการศึกษา พบวา ครูท่ี
สําเร็จการศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต มีคะแนนพฤติกรรมการวัดและประเมินผลสูงท่ีสุด ( Χ  = 
2.53 , S.D. = 0.13) รองลงมาคือ หลักสูตร 5 ป และหลักสูตร 4 ป (Χ  = 2.32 , S.D. = 0.22) และ 
(Χ  = 1.93 , S.D. = 0.32) ตามลําดับ 

เม่ือพิจารณาจากพฤติกรรมการวัดและประเมินผลของครูในภาพรวมแตละดาน
พบวา พฤติกรรมการวัดและประเมินผลของครูทุกดานอยูในระดับพอใช พฤติกรรมสูงท่ีสุด คือ การ
ประเมินตนเอง/ประเมินเพื่อน (Χ  = 2.47 , S.D. = 0.27) รองลงมาคือใชคําถามกระตุนการคิด (Χ  
= 2.43 , S.D. = 0.32) และครูมีพฤติกรรมการใหขอมูลยอนกลับมีคะแนนนอยท่ีสุด (Χ  = 2.03 , 
S.D. = 0.32) ท้ังนี้ครูสวนใหญมีพฤติกรรมการวัดและประเมินผลเม่ือจําแนกในแตละดานตาม
หลักสูตรท่ีครูสําเร็จการศึกษา พบวา อยูในระดับพอใช มีท่ีอยูในระดับดีบางเปนบางสวน แตไมมี
ดานใดท่ีอยูในระดับตองปรับปรุง 

ท้ังนี้ เพื่อใหเห็นพฤติกรรมการวัดและประเมินผลของครูอยางชัดเจน ผูวิจัยได
นําเสนอกราฟแสดงพฤติกรรมการวัดและประเมินผลของครูระหวางการใชรูปแบบการพัฒนา
วิชาชีพ จําแนกตามหลักสูตรท่ีครูสําเร็จการศึกษา ดังภาพท่ี 17 
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ภาพท่ี 17 กราฟแสดงพฤติกรรมการวัดและประเมินผลของครูระหวางการใชรูปแบบการพัฒนา

วิชาชีพในภาพรวมและจําแนกตามหลักสูตรท่ีครูสําเร็จการศึกษา 
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ตารางที่ 26  พัฒนาการของพฤติกรรมการวัดและประเมินผลของครูระหวางการใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ จําแนกตามวิธีการนิเทศ 
 

 

พฤติกรรมการวัดและ
ประเมินผลของครู 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 

นิเ
ทศ

โด
ยผู
บริ

หา
ร 

ชี้แ
นะ

โด
ยผู
เช
ี่ยว
ชา
ญ 

นิเ
ทศ

โด
ยผู
บริ

หา
ร 

ชี้แ
นะ

โด
ยผู
เช
ี่ยว
ชา
ญ 

นิเ
ทศ

โด
ยผู
บริ

หา
ร 

ชี้แ
นะ

โด
ยผู
เช
ี่ยว
ชา
ญ 

นิเ
ทศ

โด
ยผู
บริ

หา
ร 

ชี้แ
นะ

โด
ยผู
เช
ี่ยว
ชา
ญ 

นิเ
ทศ

โด
ยผู
บริ

หา
ร 

ชี้แ
นะ

โด
ยผู
เช
ี่ยว
ชา
ญ 

ปฏ
ิบัติ

 

ไม
ปฏ

ิบัติ
 

ปฏ
ิบัติ

 

ไม
ปฏ

ิบัติ
 

ปฏ
ิบัติ

 

ไม
ปฏ

ิบัติ
 

ปฏ
ิบัติ

 

ไม
ปฏ

ิบัติ
 

ปฏ
ิบัติ

 

ไม
ปฏ

ิบัติ
 

ปฏ
ิบัติ

 

ไม
ปฏ

ิบัติ
 

ปฏ
ิบัติ

 

ไม
ปฏ

ิบัติ
 

ปฏ
ิบัติ

 

ไม
ปฏ

ิบัติ
 

ปฏ
ิบัติ

 

ไม
ปฏ

ิบัติ
 

ปฏ
ิบัติ

 

ไม
ปฏ

ิบัติ
 

1. ใหนักเรียน
กําหนด
เปาหมายใน
การเรียน 

Χ  - / - / 2.67 - 2.33 - 2.67 - 2.67 - 3.00 - 3.00 - 3.00 - 3.00 - 

S.D. - - - - 0.20 - 0.34 - 0.40 - 0.30 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 
ระดับ - - - - ดี - พอใช - ดี - ดี - ดี - ดี - ดี - ดี - 

2. ใชคําถาม
กระตุนการ
คิด 

Χ  .67 - .67 - 2.67 - 2.67 - 2.67 - 2.67 - 3.00 - 3.00 - 3.00 - 3.00 - 
S.D. 0.58 - 0.58 - 0.30 - 0.40 - 0.41 - 0.30 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 
ระดับ ปรับปรุง - ปรับปรุง - ดี - ดี - ดี - ดี - ดี - ดี - ดี - ดี - 

3. ฝกให
นักเรียนคิด 

Χ  - / - / 2.33 - 2.67 - 2.67 - 2.67 - 2.67 - 3.00 - 3.00 - 3.00 - 
S.D. - - - - 0.41 - 0.12 - 0.41 - 0.12 - 0.40 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 
ระดับ ปรับปรุง - ปรับปรุง - พอใช - ดี - ดี - ดี - ดี - ดี - ดี - ดี - 
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ตารางที่ 26  พัฒนาการของพฤติกรรมการวัดและประเมินผลของครูระหวางการใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ จําแนกตามวิธีการนิเทศ (ตอ) 

 

พฤติกรรมการวัดและ
ประเมินผลของครู 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 

นิเ
ทศ

โด
ยผู
บริ

หา
ร 

ชี้แ
นะ

โด
ยผู
เชี่
ยว
ชา
ญ 

นิเ
ทศ

โด
ยผู
บริ

หา
ร 

ชี้แ
นะ

โด
ยผู
เชี่
ยว
ชา
ญ 

นิเ
ทศ

โด
ยผู
บริ

หา
ร 

ชี้แ
นะ

โด
ยผู
เชี่
ยว
ชา
ญ 

นิเ
ทศ

โด
ยผู
บริ

หา
ร 

ชี้แ
นะ

โด
ยผู
เชี่
ยว
ชา
ญ 

นิเ
ทศ

โด
ยผู
บริ

หา
ร 

ชี้แ
นะ

โด
ยผู
เชี่
ยว
ชา
ญ 

ปฏ
ิบัติ

 

ไม
ปฏิ

บัติ
 

ปฏ
ิบัติ

 

ไม
ปฏิ

บัติ
 

ปฏ
ิบัติ

 

ไม
ปฏิ

บัติ
 

ปฏ
ิบัติ

 

ไม
ปฏิ

บัติ
 

ปฏ
ิบัติ

 

ไม
ปฏิ

บัติ
 

ปฏ
ิบัติ

 

ไม
ปฏิ

บัติ
 

ปฏ
ิบัติ

 

ไม
ปฏิ

บัติ
 

ปฏ
ิบัติ

 

ไม
ปฏิ

บัติ
 

ปฏ
ิบัติ

 

ไม
ปฏิ

บัติ
 

ปฏ
ิบัติ

 

ไม
ปฏิ

บัติ
 

4. การสรุป Χ  .33 - .33 - 2.33 - 2.67 - 2.67 - 2.67 - 3.00 - 3.00 - 3.00 - 3.00 - 
S.D. 0.58 - 0.58  0.41  0.12  0.41  0.34  0.00  0.00  0.00  0.00  
ระดับ ปรับปรุง - ปรับปรุง - ดี - ดี - ดี - ดี - ดี - ดี - ดี - ดี - 

5. การ
ประเมิน
ตนเอง/
ประเมินเพื่อน 

Χ  - / - / 2.67 - 2.67 - 2.67 - 3.00 - 3.00 - 3.00 - 3.00 - 3.00 - 
S.D. - - - - 0.20 - 0.23 - 0.41 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 
ระดับ ปรับปรุง - ปรับปรุง - ดี - ดี - ดี - ดี - ดี - ดี - ดี - ดี - 

6. การให
ขอมูล
ยอนกลับ 

Χ  - / - / 2.33 - 2.33 - 2.33 - 2.67 - 2.67 - 2.67 - 3.00 - 3.00 - 
S.D. - - - - 0.30 - 0.30 - 0.34 - 0.12 - 0.40 - 0.23 - - - - - 
ระดับ ปรับปรุง - ปรับปรุง - พอใช - พอใช - ดี - ดี - ดี - ดี - ดี - ดี - 
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จากตารางท่ี 26 พฤติกรรมการวัดและประเมินผลของครูสวนใหญมีพัฒนาการสูงข้ึน
จากระดับปรับปรุง พอใช และดี ตามลําดับ ท้ังนี้มีการพัฒนาในคร้ังท่ี 3-5 อยูในระดับดีทุกดาน และ
มีพฤติกรรมในระดับไมปฏิบัติบางจากการพัฒนาในคร้ังท่ี 1 

เม่ือพิจารณาจากผูท่ีทําหนาท่ีนิเทศ พบวา การพัฒนาในคร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 3-5 
พฤติกรรมการวัดและประเมินผลของครู จําแนกตามการนิเทศโดยผูบริหาร และการช้ีแนะโดย
ผูเช่ียวชาญไมแตกตางกัน  แตแตกตางกันในการพัฒนาคร้ังท่ี 2 พฤติกรรมดานใหนักเรียนกําหนด
เปาหมายในการเรียนและการฝกใหนักเรียนคิด  สวนพฤติกรรมการวัดและประเมินผลของครูเม่ือ
พิจารณาตาม 6 กลยุทธ พบวาครูมีพัฒนาการของพฤติกรรมดานการประเมินตนเอง/ประเมินเพื่อน
สูงท่ีสุด รองลงมา คือ ดานการสรุป  และมีพัฒนาการชาในพฤติกรรมการใหขอมูลยอนกลับ 
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ตารางที่ 27  แสดงพฤติกรรมของครูในการประเมินที่เนนการประเมินเพื่อการเรียนรู  (Assessment for Learning) 

เรื่องที่สอน 

Assessment  for  Learning 

1. ฝกใหนักเรียน
กําหนดเปาหมายการ

เรียนรู 
2. กระตุนการคิด 3. ฝกใหคิด 4. สรุป 

5. ประเมินตนเอง/
ประเมินเพื่อน 

6. การใหขอมูล
ยอนกลับ 

1. การเกิดเสียง - นักเรียนจะศึกษาการ
เกิดเสียงไดอยางไร
บาง 
- เมื่อนักเรียนเรียน
เรื่องนี้แลวจะตองรู
อะไร และทําอะไรได  
- เกณฑการประเมินคือ
อะไร (รวมกันคิด) 

- เสียงเกิดขึ้นได
อยางไร 
- มีปจจัยอะไรที่ทําให
เกิดเสียง 
- แหลงกําเนิดเสียงทํา
ใหเกิดเสียงไดอยางไร 

ตั้งคําถามจากการทําการ
ทดลอง 
- เมื่อใชมือแตะที่ลาํคอขณะ
พูดมีการเปลี่ยนแปลง
หรือไม อยางไร 
- เมื่อใชมือแตะลําคอขณะที่
หยุดพูดมีการเปลี่ยนแปลง
หรือไม อยางไร 
- เมื่อใชมือกดไมบรรทัด
แลวปลอยมีการ
เปลี่ยนแปลงหรือไม 
อยางไร 
- จากการทดลองทั้ง 3 ครั้งมี
ผลการทดลองเหมือนหรือ
แตกตางกันอยางไร 

- นักเรียนสรุปและ
อธิบายไดวาเสียงที่
เกิดขึ้นรอบๆ ตัวเรา 
เกิดจากการ
สั่นสะเทือนของ
แหลงกําเนิดเสียง 

- ประเมินผลงานกลุม
ตัวเอง และ 
- ประเมินผลงานของ
กลุมเพื่อนโดยใช
เกณฑการประเมินที่
รวมกันกําหนด 
- อภิปรายจุดเดนจุด
ดอยของงาน 

- นักเรียนไดเรียนรู
เกี่ยวกับอะไร 
- นักเรียนมีขอสงสัย
อะไรอีกบาง 
- นักเรียนมีอะไรที่
อยากรูเพิ่มเติมอีกไหม 
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ตารางที่  27  แสดงพฤติกรรมของครูในการประเมินที่เนนการประเมินเพื่อการเรียนรู  (Assessment for Learning) (ตอ) 

 
เรื่องที่สอน 

Assessment  for  Learning 

1. ฝกใหนักเรียน
กําหนดเปาหมายการ

เรียนรู 
2. กระตุนการคิด 3. ฝกใหคิด 4. สรุป 

5. ประเมินตนเอง/
ประเมินเพื่อน 

6. การใหขอมูล
ยอนกลับ 

2. การเกิดเสียง
สูงเสียงต่ํา 
 
 
 
 
 

- นักเรียนจะศึกษา
การเกิดเสียงสูงเสียง
ต่ําไดอยางไรบาง 
- เมื่อนักเรียนเรียน
เรื่องนี้แลวจะตองรู 
และทําอะไรไดบาง 
- เกณฑที่จะประเมิน
คืออะไร 
 

- นักเรียนไดยินเสียงได
อยางไร 
- เสียงที่นักเรียนไดยินมี
ลักษณะเปนอยางไร 
- เสียงขลุยที่นักเรียนเคยได
ยินมีระดับเสียงเหมือนหรือ
แตกตางกัน 
- เสียงขลุยมีระดับเสียงเปน
อยางไร 
- ลักษณะของเสียงสูงเสียง
ต่ํามีลักษณะเปนอยางไร 
- นักเรียนคิดวาการเลน
ดนตรีมีระดับเสียงสูง เสียง
ต่ําเหมือนกันหรือไม 

ใชคําถามกระตุนฝกใหนักเรียนคิด
ในระหวางการทํากิจกรรม 
- นักเรียนแตละกลุมมีลําดับ
ขั้นตอนหรือวิธีการทดลอง
อยางไร 
- น้ําที่ใสในขวดมีระดับน้ําเทากัน
หรือไม 
- เมื่อเคาะขวดน้ําแตละขวดแลวมี
ระดับเสียงแตกตางกันอยางไร 
- เสียงที่เกิดจากการเคาะขวดน้ํามี
ระดับเสียงเปนอยางไร 
 

-  เมื่อเปรียบเทียบ
น้ําทั้ง  4 ขวดที่มี
ระดับน้ําไมเทากัน  
ขวดใดที่มีระดับ
เสียงสูงมากที่สุด 
เพราะเหตุใด 
- นักเรียนเรียงลําดับ
ระดับเสียงสูงไปสู
ระดับเสียงต่ําได
อยางไรบาง 
- ระดับน้ําที่ตางกัน
มีผลตอระดับเสียง
หรือไม 
 
 

- ประเมินผลงาน
กลุมตนเอง และ 
- ประเมินผลงาน
ของกลุมเพื่อน ตาม
เกณฑการประเมิน
ที่รวมกันกําหนด 
- ครูกระตุนใหมี
การอภิปราย
แลกเปลี่ยนเรียนรู 

- นักเรียนมีขอสงสัย
อะไรอีกบาง 
- นักเรียนมีอะไรที่
อยากรูเพิ่มเติมอีก 
- นักเรียนมีความรู
อะไรบางในการ
เรียนเรื่องนี้ 
- นักเรียนสามารถ
นําความรูนี้ไปใช
ประโยชนได
อยางไร 
- หลักการนี้นําไปทํา
อะไรไดบาง 
- มันแสดงใหเห็นถึง
อะไร 



 

241 
 

 
  

 

ตารางที่  27  แสดงพฤติกรรมของครูในการประเมินที่เนนการประเมินเพื่อการเรียนรู  (Assessment for Learning) (ตอ) 

 
เรื่องที่สอน 

Assessment  for  Learning 

1. ฝกใหนักเรียน
กําหนดเปาหมายการ

เรียนรู 
2. กระตุนการคิด 3. ฝกใหคิด 4. สรุป 

5. ประเมินตนเอง/
ประเมินเพื่อน 

6. การใหขอมูล
ยอนกลับ 

    - นักเรียนสรุปและ
อธิบายไดวามวลของ
แหลงกําเนิดเสียงมีผล
ตอความถี่ในการสั่น 
คือ ถาแหลงกําเนิด
เสียงมีมวลมาก จะสั่น
ดวยความถี่ต่ํา ทําให
เกิดเสียงต่ํา ถา
แหลงกําเนิดเสียงมี
มวลนอยกวา จะสั่น
ดวยความถี่สูงทําให
เกิดเสียงสูง 
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ตารางที่  27  แสดงพฤติกรรมของครูในการประเมินที่เนนการประเมินเพื่อการเรียนรู  (Assessment for Learning) (ตอ) 

 
เรื่องที่สอน 

Assessment  for  Learning 

1. ฝกใหนักเรียน
กําหนดเปาหมายการ

เรียนรู 
2. กระตุนการคิด 3. ฝกใหคิด 4. สรุป 

5. ประเมินตนเอง/
ประเมินเพื่อน 

6. การใหขอมูล
ยอนกลับ 

3. การเปลี่ยน
สถานะของน้ํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- นักเรียนจะศึกษาการ
เปลี่ยนสถานะของน้ํา
ไดอยางไรบาง 
- เมื่อนักเรียนเรียน
เรื่องนี้แลวจะตองรู
อะไร และทําอะไรได 
- จะกําหนดเกณฑการ
ประเมินวาอยางไร 
 

- น้ํามีการเปลี่ยน
สถานะหรือไม 
อยางไร 
- นักเรียนจะตั้ง    
สมมติฐานไดวา
อยางไร 
- มีปจจัยใดบางที่ทํา
ใหเกิดการเปลี่ยน
สถานะของน้ํา 
 
 

คําถามฝกคิดในระหวาง
การทํากิจกรรม 
- เมื่อนําน้ําตมในบีกเกอร  
นักเรียนสังเกตเห็นอะไร  
และมีการเปลี่ยนสถานะ
อยางไร 
- เมื่อน้ําเดือดแลวนําถาด
ไปอังที่ปากบีกเกอร
นักเรียนสังเกตเห็นอะไร
และมีการเปลี่ยนสถานะ
อยางไร 
- น้ํามีการเปลี่ยนสถานะ
อยางไรบาง 
 

-นักเรียนสรุปและอธิบาย
ไดวาน้ํามีการ
เปลี่ยนแปลงสถานะ คือ 
เมื่อน้ําไดรับความรอนจะ
ระเหยกลายเปนไอน้ํา 
และเมื่อไอน้ําไปกระทบ
กับความเย็นจะกลายเปน
น้ําและตกลงมาเปนหยด
น้ํา 
 
 

- ประเมินผลงานกลุม
ตัวเอง และ 
- ประเมินผลงานของ
กลุมเพื่อนโดยใช
เกณฑการประเมินที่
รวมกันกําหนดไว 
 
 
 
 
 
 

- นักเรียนมีขอสงสัย
อะไรอีกบาง 
- นักเรียนมีอะไรที่
อยากรูเพิ่มเติมอีกไหม 
- นักเรียนมีความรู
อะไรบางในการเรียน
เรื่องนี้ 
- นักเรียนสามารถนํา
ความรูนี้ไปใช
ประโยชนไดอยางไร
บาง 
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ตารางที่  27  แสดงพฤติกรรมของครูในการประเมินที่เนนการประเมินเพื่อการเรียนรู  (Assessment for Learning) (ตอ) 

 
เรื่องที่สอน 

Assessment  for  Learning 

1. ฝกใหนักเรียน
กําหนดเปาหมายการ

เรียนรู 
2. กระตุนการคิด 3. ฝกใหคิด 4. สรุป 

5. ประเมินตนเอง/
ประเมินเพื่อน 

6. การใหขอมูล
ยอนกลับ 

4. การเกิดเมฆ 
หมอก และฝน 

- นักเรียนจะศึกษาการ
เกิดเมฆ หมอกและฝน
ไดอยางไรบาง 
- เมื่อนักเรียนเรียนเรื่อง
นี้แลวจะตองรูเกี่ยวกับ
อะไร และ ตองทํา
อะไรไดบาง 
- กําหนดเกณฑการ
ประเมินรวมกัน 

-  ปรากฏการณที่
เกิดขึ้นในภาพมี
ลักษณะแตกตางกัน
อยางไร  
-  ปรากฏการณทั้ง 3 
ภาพนี้ เกิดขึ้นมาจาก
สิ่งใด 
- เมฆ  หมอก  และ
ฝน  เกิดขึ้นได
อยางไร 

- คําถามฝกคิดใน
ระหวางนักเรียนทํา
กิจกรรม 
- เมื่อเทน้ํารอนลงใน 
บีกเกอร นักเรียน
สังเกตเห็นอะไร 
- เมื่อตมน้ําจนเดือดแลว
นําจานแกวใสน้ําแข็งไป
วางไวบนปากบีกเกอร
นักเรียนสังเกตเห็นอะไร 
-จากการทดลองนักเรียน
สามารถเปรียบเทียบการ
เกิดเมฆหมอกและฝนได
อยางไรบาง 

นักเรียนสรุปและอธิบาย
การเกิดเมฆ หมอก และ
ฝน  ตอบคําถามทาย
กิจกรรม 
- เมื่อนําจานที่ใสน้ําแข็ง
มาวางที่ปากบีกเกอร เมื่อ
น้ําไดรับความรอนจะ
ระเหยเปนไอ และไอน้ํา
รวมตัวกันเมื่อปะทะ
ความเย็น จะควบแนน
กลายเปนหยดน้ํา 
-  จากการทดลองนี้น้ํามี
การเปลี่ยนสถานะ
กลายเปนไอแลว
ควบแนนเปนหยดน้ํา 

- ประเมินผลงาน
กลุมตัวเอง และ 
- ประเมินผลงานของ
กลุมเพื่อนจากเกณฑ
การประเมิน 

- นักเรียนมีขอสงสัย
อะไรอีกบาง 
- นักเรียนมีอะไรที่
อยากรูเพิ่มเติมอีกไหม 
- นักเรียนรูอะไรบาง
ในการเรียนเรื่องนี้ 
- นักเรียนสามารถนํา
ความรูนี้ไปใช
ประโยชนไดอยางไร
บาง 
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4. ผลการศึกษาพัฒนาการดานทักษะการคิดของนักเรียนระหวางการใชรูปแบบการพฒันาวิชาชีพ ดังตารางที่ 28 
ตารางที่ 28  พัฒนาการดานทักษะการคิดของนักเรียนระหวางการใชรูปแบบการพฒันาวิชาชีพ 

เครื่องมือการประเมิน 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 

1. 
กา
รค
ดิวิ

เค
รา
ะห

 

2. 
กา
รค
ดิสั

งเค
รา
ะห

 

3. 
กา
รค
ดิส

รา
งส
รร
ค 

4. 
กา
รค
ดิอ

ยา
งม

ีวิจ
าร
ณญ

าณ
 

5. 
กา
รค
ดิเ
ปน

ระ
บบ

 

1. 
กา
รค
ดิวิ

เค
รา
ะห

 

2. 
กา
รค
ดิสั

งเค
รา
ะห

 

3. 
กา
รค
ดิส

รา
งส
รร
ค 

4. 
กา
รค
ดิอ

ยา
งม

ีวิจ
าร
ณญ

าณ
 

5. 
กา
รค
ดิเ
ปน

ระ
บบ

 

1. 
กา
รค
ดิวิ

เค
รา
ะห

 

2. 
กา
รค
ดิสั

งเค
รา
ะห

 

3. 
กา
รค
ดิส

รา
งส
รร
ค 

4. 
กา
รค
ดิอ

ยา
งม

ีวิจ
าร
ณญ

าณ
 

5. 
กา
รค
ดิเ
ปน

ระ
บบ

 

1. 
กา
รค
ดิวิ

เค
รา
ะห

 

2. 
กา
รค
ดิสั

งเค
รา
ะห

 

3. 
กา
รค
ดิส

รา
งส
รร
ค 

4. 
กา
รค
ดิอ

ยา
งม

ีวิจ
าร
ณญ

าณ
 

5. 
กา
รค
ดิเ
ปน

ระ
บบ

 

1. 
กา
รค
ดิวิ

เค
รา
ะห

 

2. 
กา
รค
ดิสั

งเค
รา
ะห

 

3. 
กา
รค
ดิส

รา
งส
รร
ค 

4. 
กา
รค
ดิอ

ยา
งม

ีวิจ
าร
ณญ

าณ
 

5. 
กา
รค
ดิเ
ปน

ระ
บบ

 

1. 
แบบทดสอบ 

Χ  2.18 2.12 1.78 1.92 1.80 2.01 1.99 2.08 2.12 2.00 2.15 2.45 2.18 2.02 2.20 2.56 2.34 2.30 2.15 2.25 2.67 2.63 2.45 2.55 2.40 

S.D. 0.23 0.35 0.44 0.19 0.43 0.24 0.35 0.23 0.35 0.12 0.45 0.24 0.16 0.41 0.34 0.30 0.23 0.16 0.22 0.34 0.18 0.24 0.34 0.16 0.34 
ระดับ พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช 

2. แบบสังเกต 
Χ  1.78 1.92 1.78 1.92 1.90 1.95 2.05 2.20 2.18 2.02 2.48 2.32 2.15 2.28 2.17 2.52 2.38 2.51 2.39 2.40 2.65 2.72 2.63 2.38 2.52 

S.D. 0.43 0.23 0.15 0.23 0.45 0.34 0.23 0.34 0.40 0.41 0.24 0.18 0.32 0.42 0.23 0.18 0.24 0.35 0.18 0.34 0.36 0.35 0.24 0.24 0.18 
ระดับ พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช ดี พอใช ดี พอใช พอใช ดี ดี ดี พอใช ดี 

3. แบบรูบริค 
Χ  2.24 2.05 1.81 1.92 1.98 2.27 2.25 2.18 2.25 2.25 2.28 2.52 2.51 2.17 2.52 2.56 2.54 2.37 2.39 2.64 2.77 2.71 2.72 2.52 2.58 

S.D. 0.24 0.31 0.23 0.14 0.35 0.15 0.21 0.16 0.34 0.34 0.42 0.18 0.35 0.23 0.18 0.30 0.21 0.23 0.30 0.36 0.33 0.31 0.25 0.18 0.24 
ระดับ พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช ดี พอใช ดี ดี ดี พอใช พอใช ดี ดี ดี ดี ดี ดี 

รวม 
Χ  2.07 2.03 1.79 1.92 1.89 2.08 2.10 2.15 2.18 2.09 2.30 2.43 2.28 2.16 2.30 2.55 2.42 2.93 2.31 2.43 2.70 2.69 2.60 2.48 2.50 

S.D. 2.4 2.6 0.18 0.22 1.8 0.23 0.34 0.45 0.43 0.22 0.16 0.23 0.31 0.23 0.25 0.24 0.25 0.22 0.27 0.24 0.21 0.24 0.35 0.24 0.18 

ระดับ พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช ด ี พอใช ด ี พอใช พอใช ด ี ด ี ด ี พอใช ด ี
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จากตารางท่ี 28 พัฒนาการดานทักษะการคิดของนักเรียนระหวางการใชรูปแบบการ
พัฒนาวิชาชีพในภาพรวม พบวา นักเรียนมีพัฒนาการท่ีสูงข้ึน โดยการพัฒนาในคร้ังท่ี 1-3 อยูใน
ระดับพอใช และในคร้ังท่ี 4-5 มีพัฒนาการสวนใหญอยูในระดับดี ไดแก ดานการคิดวิเคราะห การ
คิดสังเคราะห การคิดสรางสรรค และการคิดเปนระบบ 

เม่ือพิจารณาจากเคร่ืองมือการประเมินผลของครูในแตละประเภท พบวา นักเรียนมี
ทักษะการคิดในเคร่ืองมือท่ีใชกับเกณฑประเมินรูบริคมากท่ีสุด รองลงมา คือ เคร่ืองมือประเภทการ
สังเกต และเคร่ืองมือประเภทแบบทดสอบ นักเรียนมีทักษะการคิดไดนอยท่ีสุด สําหรับทักษะการ
คิดท่ีนักเรียนมีพัฒนาการไดสูงท่ีสุด คือ ทักษะการคิดวิเคราะห รองลงมา คือ การคิดสังเคราะห 
และการคิดสรางสรรคตามลําดับ สวนดานท่ีมีพัฒนาการนอยท่ีสุด คือ การคิดอยางมีวิจารณญาณ 

ท้ังนี้ เพื่อใหเห็นพัฒนาการดานทักษะการคิดของนักเรียนอยางชัดเจน  ผูวิจัยไดนําเสนอ
กราฟแสดงพัฒนาการดานทักษะการคิดของนักเรียนระหวางการใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ       
ดังภาพท่ี 18 
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ภาพท่ี 18 กราฟแสดงพฒันาการดานทักษะการคิดของนักเรียนระหวางการใชรูปแบบการพัฒนา

วิชาชีพ 
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ตารางท่ี 29 แสดงพฤติกรรมดานทักษะการคิดของนักเรียนระหวางการใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ 

เร่ืองท่ีสอน พฤติกรรมนักเรียน คําพูดของนักเรียน 
1. ความสัมพันธของ
สิ่งมีชีวิตกับแหลงที่อยู 

1. นักเรียนสนใจและกระตือรือรนที่
จะหาคําตอบ 
2. นักเรียนถามคําถามมากขึ้น เปน
คําถามที่ควรสืบคนและนาสนใจ 
3. หลายคนยกมือ ตอบคําถามของครู 

1. มันอยูในน้ันไดอยางไร 
2. มันพ่ึงพากันยังไง 
3. ใครไดประโยชน และใครที่เสีย
ประโยชน 
4. ทําไมมันถึงเขาไปอยูตรงน้ัน 
5. ปลาฉลามตายแลวเหาฉลามจะตายดวย
ไหม 

2. การเดินทางของเสียง 1. มีความกระตือรือรนในการทํา
กิจกรรม 
2. พยายามคนหาคําตอบ 
3. ซักถามในสิ่งที่ตัวเองสงสัย 

1. เสียงเคาะจากขางลาง ทําไมไม
เหมือนกับเสียงขางบน 
2. เสียงว่ิงผานนํ้าไดไหม 
3. เสียงพูดของคนเราทําไมถึงตางกัน 

3. วัฏจักรของน้ํา 1. ถามคําถามมากขึ้นเปนคําถามที่
ควรสืบคนและนาสนใจ 
2. พยายามสืบคนคําตอบ 
3. มีการรวมมือกับเพ่ือนในกลุม 

1. ทําไมตองใสเกลือลงไปดวย 
2. เราเอาลูกเห็บมากินจะเปนอะไรไหม 
3.อากาศมันหนาวมันนาจะแหงชาแต
ทําไมมันถึงไดแหงเร็ว 

4. ความดัน 1. กระตือรือรนในการตอบคําถาม
และทํากิจกรรม 
2. ถามคําถามในสิ่งที่สนใจและสงสัย 
3. มุงมั่นต้ังใจในการทดลอง 

1. ถาใชหลอดใหญขึ้น ความดันจะมากขึ้น
ไหม 
2. มันดูดไมขึ้นแสดงวามันตองมีรูรั่ว 
3. เราใชอยางอื่นแทนกังหันลมไดไหม 
4. ความรอนสูง ความดันจะสูงดวยไหม 

5. การเกิดลม 1. มีความพยายามในการสืบคน 
2. ซักถามในขอสงสัยที่อยากรู 
3. มีคําถามมากขึ้น และเปนคําถามที่
สะทอนทักษะการคิด 

1. ลมพัดแรง พัดคอยเปนเพราะอะไร 
2. เอาอะไรมาก้ันมันจึงจะผานไปไมได 
3. ลมที่พัดบนแผนดิน กับพัดใน
มหาสมุทรที่ไหนจะแรงกวากัน 
4. ทําไมพายุจึงเกิดในฤดูรอน ไมเกิดใน
ฤดูหนาว 
5. จะสรุปวาการมีลมเกิดขึ้น ดีหรือไมดี
อยางไร 
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ตารางท่ี 29 แสดงพฤติกรรมดานทักษะการคิดของนักเรียนระหวางการใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ 
(ตอ) 

เร่ืองท่ีสอน พฤติกรรมนักเรียน คําพูดของนักเรียน 
6. ทองฟา ดวงดาว 1. กระตือรือรนตอการสืบคนขอมูล 

2. พูดแลกเปล่ียนกับเพ่ือนในเรื่องที่
กําลังสืบคน 
3. ถามคําถามกับครูบอยขึ้น 

1. ทําไมตอนกลางคืน เรามองไมเห็น
ดาวบางดวง 
2. ถาไมมีดวงอาทิตยจะเกิดอะไรขึ้น 
3. ทําไมเราถึงมองไมเห็นดวงดาว
ในชวงหัวค่ํา 
4. ดูยังไงวาดวงไหนเปนดาวฤกษ  ดาว
เคราะห 
5. ถาโลกของเราไมหมุนรอบตัวเอง จะ
เกิดอะไรข้ึน 

7. หมอก เมฆ นํ้าคาง 1. ชวยกันหยิบจับอุปกรณการทดลอง 
2. มีความต้ังใจ สังเกตสิ่งที่พบในการ
ทดลอง 
3. มองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการ
ทดลองของตนเอง แลวไปดู
เปรียบเทียบกับของเพื่อน 

1. สีของเมฆแตกตางกันเพราะอะไร 
2. ทําไมเวลาที่ฝนกําลังจะตก เมฆถึงมีสี
ดํา 
3. อากาศหนาวบางครั้งก็มีหมอก 
บางครั้งก็ไมมีเปนเพราะอะไร 
4. ทําไมนํ้าคางไมเกิดบนพื้น เห็นเกิดแต
บนใบไมใบหญา 
5. บนพ้ืนดินกับในทะเล ที่ไหนมีเมฆ
มากกวากัน เพราะอะไร 

8. แสง 1. การตอบคําถามของครูสะทอน
ทักษะการคิดมากขึ้น 
2. ซักถามในปญหาขอสงสัยมากขึ้น 
3. เขารวมการทดลองครบทุกคน 
4. มีการจดบันทึก และสรุปผลทุกคน 

1. แสงว่ิงผานนํ้าไดไหม 
2. รูไดอยางไรวาแสงเดินทางเปน
เสนตรง 
3. ทําไมดินสอที่อยูใตนํ้ากับเหนือนํ้าถึง
ไดไมตรง เห็นหักมุมที่ผิวนํ้า 
4. สิ่งที่พบเกิดขึ้นจากการหักเหของแสง
มีอะไรบาง 

 



249 

 

     

     

   

    

 
 
ภาพท่ี 19 แสดงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Training) ใหกับผูทําหนาท่ีนิเทศและครูผูสอน ใน

วันท่ี 6-7 มกราคม 2559 ณ หองประชุมสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 2 
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ภาพท่ี 20 แสดงตัวอยางวิดีทัศนของครูผูสอนท่ีอับโหลดเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูกนัทางส่ือเครือขาย

สังคม (Facebook) 
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ภาพท่ี 21 แสดงตัวอยางการใหคําปรึกษาแนะนําและการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางผู นิเทศ 

ครูผูสอน และผูวิจัยทางส่ือเครือขายสังคม (LINE)  
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ตารางท่ี 30 ขอมูลท่ีไดจากการบันทึกเพิ่มเติมของผูนิเทศ ครูผูสอน ขอมูลการช้ีแนะของผูนิเทศทาง
เครือขายสังคมเปนรายคู และการแลกเปล่ียนเรียนรูของผูนิเทศและครูผูสอนในกลุม
เครือขายสังคม ไดแก Co-Science Facebook Group และ Co-Science LINE Group 
ตลอดจนขอมูลท่ีไดจากการดูวิดีทัศนการสอนของครู ขอมูลท่ีไดจากการสังเกตจาก
ผูทําหนาท่ีนิเทศ และครูผูสอนของผูวิจัย รวมท้ังขอมูลจากการใหคําปรึกษา และพูดคุย
อยางไมเปนทางการกับผูนิเทศ และครูผูสอน  

แหลง 
ขอมูล 

ส่ิงท่ีทําและผลท่ีเกิดขึ้น 

ครูผูสอน “ผูนิเทศจะใหกําลังใจในการทํางาน และบอกใหถามไดตลอดเวลา” 
“ผูนิเทศใหความเปนกันเอง ใชภาษาท่ีชวยใหหนูสบายใจ กลาท่ีจะพูดและแสดงความ
คิดเห็น” 
“เร่ิมแรกมีปญหาในการอับโหลดวิดีโอ ผมใชกลองถายไฟลมันใหญเกนิไปตอง
เสียเวลาตัดตอ” 
“สองสามสัปดาหแรก นักเรียนยังไมเขาใจ ไมชินกับเทคนิคท่ีหนูใช ยังไมใหความ
รวมมือเทาไหร เวลาสองคร้ังสุดทายดีข้ึนมาก หนวูาถาใชเทคนิคนี้ติดตอกันตลอดท้ัง
เทอมจะเขาท่ีเลยคะ” 
“เด็กผมเปนเดก็กลุมออน ไมคอยตั้งใจเรียนเทาไหร ถาใสเทคนิคท้ัง 6 กลยุทธเลยไป
ไมได ผมเลยเร่ิมท่ี 1-3 กลยทุธไปกอน คอย ๆ ไป ทีละอยางสองอยาง ถึงจะพอไปได” 

ผูนิเทศ “ครูมีความกาวหนาในการวดัและประเมินผลมากข้ึน แตสวนใหญไมม่ันใจวาส่ิงท่ีทํา
ไปถูกหรือผิด” 
“ชั่วโมงนี้ครูใชวิธีการวัดและประเมินผลกี่วิธี อะไรบาง เคร่ืองมือสะทอนการคิดไหม” 
“ใชกลยุทธ Assessment  for Learning อะไรบาง” 
“เคร่ืองมือท่ีครูใชกระตุนใหเกิดทักษะกระบวนการคิดหรือยัง” 
“ถาสอนคราวตอไป จะปรับปรุงแกไขในประเด็นใดบาง” 
“เกณฑการประเมิน นกัเรียนตองมีสวนรวมคิดดวย และตองรูวานักเรียนมีทักษะการคิด
ท่ีดีข้ึน เชน เม่ือเวลาผานไป 2 สัปดาห นักเรียนมีพฤติกรรมอะไรท่ีเปล่ียนไปบาง (ครู
ตองตอบได) และครูควรสังเกตและบันทึกการเปล่ียนแปลงของตนเองและของนกัเรียน
เอาไว” 
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ตารางท่ี 30 ขอมูลท่ีไดจากการบันทึกเพิ่มเติมของผูนิเทศ ครูผูสอน ขอมูลการช้ีแนะของผูนิเทศทาง
เครือขายสังคมเปนรายคู และการแลกเปล่ียนเรียนรูของผูนิเทศและครูผูสอนในกลุม
เครือขายสังคม ไดแก Co-Science Facebook Group และ Co-Science LINE Group 
ตลอดจนขอมูลท่ีไดจากการดูวิดีทัศนการสอนของครู ขอมูลท่ีไดจากการสังเกตจาก
ผูทําหนาท่ีนิเทศ และครูผูสอนของผูวิจัย รวมท้ังขอมูลจากการใหคําปรึกษา และพูดคุย
อยางไมเปนทางการกับผูนิเทศ และครูผูสอน (ตอ) 

แหลง 
ขอมูล 

สิ่งท่ีทําและผลท่ีเกิดขึ้น 

ผูวิจัย - รูปแบบการใหคําปรึกษาแนะนํา (Mentoring) การกํากบัติดตาม (Monitoring) และ
การนิเทศช้ีแนะของผูวิจยั จะเปนลักษณะการช้ีนําใหขอมูล, (Directive Informational 
Approach) เสียเปนสวนใหญ ไดแกการชีแ้จง ทําความเขาใจ การสงเคร่ืองมือการ
ประเมิน ตวัอยางเคร่ืองมือวดัและประเมินผลดานทักษะการคิด จะมีบางในบางคร้ังท่ี
เปนการนิเทศแบบช้ีนําควบคุม (Directive Control Approach) ไดแก การติดตามดูแล 
สอบถามความกาวหนาของงาน เม่ือถึงชวงเวลาตามปฏิทินท่ีไดกําหนดรวมกนัครูยังไม
อับโหลดวิดีทัศน ก็จะทวงถามกับครูผูสอนและผูทําหนาท่ีนิเทศทาง Line กลุม และ 
Line สวนตัว ซ่ึงปญหาดังกลาว ไมไดเกิดจากจากความไมรับผิดชอบของครูผูสอน 
และผูนิเทศ แตเปนปญหาเกดิจากภาระงานเรงดวนอ่ืน ๆ เขามาแทรก  
- ผูวิจยัไดรวมนิเทศแบบช้ีนาํใหขอมูล การจะเปนผูนเิทศที่ดีจะตอง “ตาโต หูกาง ปาก
เล็ก” ดูและฟงใหมากพูดใหนอย  แตเนื่องจากครูวิทยาศาสตรท่ีเปนกลุมตัวอยางเปนครู
ใหมท่ีพดูนอย ผูวิจัยจึงตองพูดมากข้ึน พรอมกับรับบทบาทหลายหนาท่ี เปนท้ังผู
ประสานงาน ผูนิเทศ ผูกํากบัดูแล ผูใหขอมูล ผูสนับสนุนเอกสาร  ตัวอยางเคร่ืองมือ
การวัดและประเมินผล จึงตองพูดคุยกับทุกฝาย 
- ครูมีความเขาใจในหลักการของ Assessment for Learning  มีทัศนคติท่ีดีตอการวดั
และประเมินผล มีความมุงม่ันในการสอน แตขาดความม่ันใจท่ีจะแลกเปล่ียนเรียนรูใน
เร่ืองของวิธีการและเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผล ซ่ึงอาจเกิดจากประสบการณใน
การสอนของครูยังไมมาก และครูเองยังไมสันทัดในเร่ืองของการวัดและประเมินผล
มากนัก ท้ังนี้สภาพปญหาสําคัญประการหนึ่ง คือ ครูมีภาระงานตาง ๆ เปนจํานวนมาก 
ครูวิทยาศาสตรสวนใหญท่ีเปนกลุมทดลอง จะเปนผูท่ีมีความรับผิดชอบมี  
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ตารางท่ี 30 ขอมูลท่ีไดจากการบันทึกเพิ่มเติมของผูนิเทศ ครูผูสอน ขอมูลการช้ีแนะของผูนิเทศทาง
เครือขายสังคมเปนรายคู และการแลกเปล่ียนเรียนรูของผูนิเทศและครูผูสอนในกลุม
เครือขายสังคม ไดแก Co-Science Facebook Group และ Co-Science LINE Group 
ตลอดจนขอมูลท่ีไดจากการดูวิดีทัศนการสอนของครู ขอมูลท่ีไดจากการสังเกตจาก
ผูทําหนาท่ีนิเทศ และครูผูสอนของผูวิจัย รวมท้ังขอมูลจากการใหคําปรึกษา และพูดคุย
อยางไมเปนทางการกับผูนิเทศ และครูผูสอน (ตอ) 

แหลง 
ขอมูล 

ส่ิงท่ีทําและผลท่ีเกิดขึ้น 

 ความสามารถในหลาย ๆ ดาน ทําใหไดรับความไววางใจจากผูบริหารโรงเรียนใหปฏิบัติ
หนาท่ี นอกเหนือจากการสอน เชน เปนเจาหนาท่ีพัสดุ ผูชวยฝายวิชาการ ผูดูแลเร่ือง
ระบบ ICT ของโรงเรียน และครูวิทยาศาสตรทุกคนจะไดรับมอบหมายจากผูบริหารให
ทําหนาท่ี ตวิโอเน็ตในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
- ครูมีความมุงม่ันต้ังใจท่ีจะพัฒนาตนเองในเร่ืองของการจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล กระตือรือรนท่ีจะถายวดิีทัศนการสอนของตนเองสงใหผูนเิทศ และสงเขา
รวมแลกเปล่ียนในกลุม Facebook  ถึงแมวาครูบางคนจะสงไมตรงเวลาตามปฏิทินท่ี
กําหนด อันเนือ่งมาจากมีภาระงานอ่ืนมาแทรกไปบาง แตครูทุกคนก็รับผิดชอบ มีความ
ขยัน อดทน เพียรพยายาม ท่ีจะสงวดิีทัศนการสอนใหตรงตามขอตกลงของการวิจยัทุก
คน “ครูยังไมคอยกลาแสดงความคิดเหน็ วิพากษ หรืออภิปรายการสอนของเพื่อนทาง
เครือขายสังคม แตชอบท่ีจะเขามาอานความคิดเห็น ขอเสนอแนะของผูวิจัย และเปดดู
วิดีทัศนการสอนของเพื่อน”  เชนเดยีวกับผูท่ีทําหนาท่ีนเิทศ จะใหขอช้ีแนะกับครูเปน
สวนตัวทางเครือขายสังคมท่ีเลือกรวมกัน ไมคอยไดเขามาแสดงความคิดเห็น หรือ
วิพากษวจิารณในกลุมใหญ” ตลอดระยะเวลา 2 เดือน ของการทดลอง พบวาครูมีความ
ภาคภูมใิจท่ีไดเปนกลุมตัวอยางของงานวิจยัในคร้ังนี้ ครูตางแสดงความคิดเห็นตรงกันวา  
“ไดประโยชนมาก การพัฒนาตัวเองเพื่อปรับเปล่ียนพฤตกิรรมการสอน และการวัดและ
ประเมินผลแนวใหมชวยสงผลตอกระบวนการคิดของนักเรียน ทําใหมีความกระตือรือรน
ในการเรียน มคีวามรับผิดชอบ ไดฝกทักษะการคิด ท่ีจะนําไปสูผลสัมฤทธ์ิท่ีสูงข้ึน” 
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บทสรุปจากการนิเทศ 
1. ไมมีสูตรสําเร็จวาตองเปนแบบใด ข้ึนอยูกับสภาพจริง ณ ขณะนั้น การนิเทศจะ

แตกตางกันไปตามสถานการณ 
2. ความเอาใจใส ความต้ังใจ ความมุงม่ันอดทนของครู เปนปจจัยหลักท่ีจะทําให

เกิดการพัฒนาอยางแทจริง 
3. ผูทําหนาท่ีนิเทศ ยังตองเรียนรู และฝกฝนทักษะการนิเทศ ซ่ึงผูนิเทศบางทานยัง

ติดรูปแบบของการเปนผูตรวจ ประเมิน ชี้ถูกช้ีผิด 
4. ความคุนเคย ความใกลชิดมีความสําคัญมากกับการนิเทศในคร้ังนี้ กรณีท่ีผูนิเทศ

เปนผูบริหารโรงเรียน ครูจะรูสึกผอนคลายความวิตกกังวล  ไมรูสึกเครียดมากกวาผูนิเทศท่ีเปน
อาจารยจากมหาวิทยาลัย ถึงแมวาอาจารยผูนิเทศ จะใจดีและใหความเปนกันเองก็ตาม 

5. การใหกําลังใจ และเปนท่ีพึ่งพาไดกับครู ของผูวิจัย มีความสําคัญมากตอการ
พัฒนาทักษะดานการวัดและประเมินผล  เพราะเปนเร่ืองท่ียากสําหรับครู โดยเฉพาะครูใหมท่ียังมี
ประสบการณไมมาก ซ่ึงครูจะตองใชทักษะความสามารถท้ังในเร่ืองของการจัดการเรียนรู และเร่ือง
ของการวัดและประเมินผลไปพรอม ๆ กัน 

แนวคิดท่ีไดรับ 
การนิเทศในงานวิจัยนี้ ใชทักษะการสะทอนยอนคิด (Reflective Thinking) ในการ

พัฒนาสมรรถนะในการวัดและประเมินผลของครู มุงเนนการใหกําลังใจ การสงเสริมสนับสนุนให
ครูพัฒนาการวัดและประเมินผลของตนเองไดอยางสรางสรรคและตอเนื่อง พยายามไมใหเปนการ
ออกคําส่ัง หรือบอกคําตอบโดยตรง เพราะจะปดกั้นทักษะการคิดของครู แตดวยขอจํากัดในเร่ือง
ของเวลา ท่ีมีการเสนอวิดีทัศนการสอน จํานวน 2 สัปดาหตอคร้ัง ทําใหผูนิเทศและครูเรงรีบ 
บางคร้ังตองสอน หรือบอกใหทราบอยางตรงไปตรงมา ซ่ึงการนิเทศมีท้ังท่ีเปนรายบุคคล ไดแก 
การนิเทศระหวางครูกับผูบริหาร หรือระหวางครูกับผูเช่ียวชาญที่ตกลงนิเทศรวมกันทางเครือขาย
สังคมท่ีเลือก และเปนแบบกลุมท่ีทุกคนไดรวมแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางกัน 

รูปแบบและกระบวนการวิจัยนี้ สามารถนําไปประยุกตใชกับการพัฒนาครูและ
นักเรียนทุกระดับ ทุกกลุมสาระการเรียนรู โดยสรุป คือ 

1. การวัดและประเมินผลเปนธรรมชาติเปนพลวัติในหองเรียน การจัดการเรียนรู
และการวัดและประเมินตองเปนเนื้อเดียวกัน 

2. เคร่ืองมือและวิธีการที่ใชตองมีความหลากหลาย ประเภท แตไมไดหมายความวา
ครูตองใชใหครบทุกแบบ แตข้ึนอยูกับวัตถุประสงค กิจกรรมการสอน พฤติกรรมของนักเรียน และ
สถานการณจริงของการเรียนรู ณ ขณะน้ัน 
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3. ครูตองเลือกใชวิธีการและเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมเพื่อกระตุนการคิดของนักเรียน
ตลอดเวลาท่ีจัดการเรียนรู   

4. การประเมินเพื่อการเรียนรู เปนท้ังเทคนิคการสอน และเคร่ืองมือในการเรียนรู 
มุงพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนอยางแทจริง ไมใชการมุงเก็บคะแนนและจัดอันดับ 

5. ผลงานวิจัย OECD (2009) และผลการวิจัยที่ไดทําการศึกษาอยางจริงจังจากท่ัว
โลก ในระยะ 10 กวาปท่ีผานมา ยืนยันวาหลักการประเมินเพื่อการเรียนรู ทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนกาวหนาข้ึนอยางไมเคยมีมากอน 

6. การประเมินเพื่อการเรียนรู จะนํามาใชใหประสบผลสําเร็จได  ตองทํารวมกันท้ัง
โรงเรียน อยางเปนระบบและตอเนื่องจริงจัง คอย ๆ ทําไปเร่ือย ๆ โดยผูบริหารโรงเรียนใหการ
สงเสริมสนับสนุน และครูทุกคนลงมือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน 

ปญหาอุปสรรค 
1. ผูนิเทศที่เปนผูบริหารบางคน ยังมีความรูความเขาใจและทักษะความสามารถ

ดานการวัดและประเมินผลไมชัดเจน ทําใหขาดความม่ันใจในการช้ีแนะ 
2. การนิเทศบางคร้ังยังยึดติดกับ “งานพัฒนาการเรียนการสอน” ซ่ึงในงานวิจัยนี้

จะตองเปน “งานพัฒนาการวัดและประเมินผล” 
3. การช้ีแนะตองเปนการชวยเหลือแนะนํา ผูนิเทศบางคนยังติดรูปแบบของการ

ประเมิน เนนท่ีการตรวจ และช้ีถูกช้ีผิด 
4. ในสวนของตัวนักเรียนเอง ยังไมไดถูกฝกใหมีคุณลักษณะท่ีเปน Active Learner 

จึงยังไมคุนชินกับแนวทางของการประเมินเพื่อการเรียนรู เชน นักเรียนตองกําหนดเปาหมายในการ
เรียนของตนเอง กําหนดเกณฑ  แกไขปญหาตาง ๆ และนําไปใชในชีวิตจริง 

5. ตองทําความเขาใจกับนักเรียน วา การประเมินจะชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรู 
ความสําเร็จไมไดอยูท่ีคะแนน  แตอยูท่ีความกาวหนาของความรู 

จากสรุปผลของการนิเทศดังกลาว สอดคลองกับขอมูลการประชุมสรุป สะทอนผล  
หลังการทดลองของผูทําหนาท่ีนิเทศ ผูรับการนิเทศ และผูวิจัย ในวันท่ี 12 พฤษภาคม 2559 ณ หอง
ประชุมสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ปรากฏตามตารางท่ี 31 
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ตารางท่ี 31 แสดงความคิดเห็นของผูนิเทศ และผูรับการนิเทศในการประชุมสรุปสะทอนผลหลัง
การทดลองใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 คนท่ี 6 
ครูแจงนักเรียน
วาจะมีการถาย
คลิปวิดีโอ 
นักเรียนจะ
ต่ืนเตน 
กระตือรือรน
ต้ังใจเรียนมาก
ขึ้น มันเราความ
สนใจใหกับเด็ก
ไดดีทีเดียว วิธี
น้ีทําใหเห็น
เทคนิคการ
สอนของเพ่ือน
ครูดวยกัน ผู
โคชก็สามารถ
ใหขอแนะนํา
ไดรวดเร็ว 

องคประกอบ
ของรูปแบบ
การพัฒนาทั้ง  
5 ขั้น มีความ
เหมาะสมมาก 
และสอดคลอง
กับการเรียน
การสอน
วิทยาศาสตร 
สามารถ
นําไปใชวัดและ
ประเมินผลได
จริง 

รูปแบบการ
พัฒนาน้ีสามารถ
นําไปใชไดจริง 
ปจจุบันเครือขาย
สังคมสามารถ
เช่ือมตอกันได 
ประหยัดเวลา   
ลดการเดินทาง 
รวดเร็วทันใจ ผิด
กับการเรียกครูให
เขารับการอบรม
ตองใชเวลาตลอด
ทั้งวันทําใหตอง
เสียเวลา  ปจจุบัน
สื่อสังคม และ
เครือขายสังคมมี
ใหเลือกอยาง
หลากหลาย เราใช
มันอยูทุกวันเปน
สวนหน่ึงของชีวิต
ไปแลว เรานํามา
ประยุกตใชเพ่ือ
พัฒนาการเรียน
ของเด็กได ถือวา
เปนประโยชน
มาก มันทันยุค
สมัย ตางประเทศ
เขาใชกันมานาน
มากแลว 

สามารถ
พัฒนาการคิดได
ทั้ง 5 การคิด เนน
การใชคําถาม
กระตุนการคิด 
นักเรียนกลาแสดง
ความคิดเห็น 
ชวยกันตอบ 
เพ่ือใหตัวเองเขา
ไปอยูในวิดีโอ 
นักเรียนเอง ถาไม
เขาใจชวงใดก็ดู
คลิปยอนหลังได
ในขณะที่ครูก็
พิจารณาขอดี
ขอดอย นํามา
ปรับปรุงการสอน
ของตนเอง จึงมี
ประโยชนกับทั้ง
ครูและนักเรียน
รวมถึงผูโคชดวย 

การถายคลิปวิดีโอ
ของเพ่ือนครู 
สามารถเขาชมได
ตลอดเวลา เลือก
รูปแบบการสอน
ที่ดีไปเปน
แบบอยางได ทั้ง
ยังสามารถชม
คลิปวิดีโอได
ตลอดเวลาที่
ตองการ เวลาที่
วางจากการสอนก็
จะมาทําความ
เขาใจปรับปรุง
พัฒนาตัวเอง 

มีความรูสึก
ประทับใจ
เทคนิค 6 
ขั้นตอน ที่
ครูผูสอน
จะตองแจงให
นักเรียนรู
เปาหมายของ
การเรียนในแต
ละช่ัวโมง เมื่อ
เรียนจบแลวครู
จะใหนักเรียน
ประเมินวา
นักเรียนได
อะไรตาม
เปาหมาย
หรือไม 
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ตารางท่ี 31 แสดงความคิดเห็นของผูนิเทศ และผูรับการนิเทศในการประชุมสรุปสะทอนผลหลัง
การทดลองใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ (ตอ) 

คนท่ี 7 คนท่ี 8 คนท่ี 9 คนท่ี 10 คนท่ี 11 คนท่ี 12 
การพัฒนาใน
ลักษณะเชนน้ี
จะทําให
ผลสัมฤทธิ์
ทางการ เรียนดี
ขึ้น เพราะผู
โคชสามารถไป
ดูคลิปวิดีโอ
และให
ขอเสนอแนะ
ไดทันที ทําให
ครูไดทักษะการ
สอน และ
ทักษะในการ
วัดและ
ประเมินผล 
นักเรียนเกิดการ
เรียนรูมากขึ้น 

องคประกอบ
ของรูปแบบการ
พัฒนาทั้ง 5 ขั้น 
มีความ
เหมาะสมมาก 
และสอดคลอง
กับการเรียนการ
สอน
วิทยาศาสตร 
สามารถ
นําไปใชวัดและ
ประเมินผลได
จริง 

การใชสื่อสังคม
ครั้งแรกของครูจะ
ยังชา ตอเมื่อใชไป
เรื่อย ๆ ก็จะดีขึ้น 
การสงคลิปวิดีโอ
บางครั้งมีปญหา
เน่ืองจากไฟล
ใหญเกินไปไม
สามารถสงไดจึง
ตองแปลงไฟลให
เล็กลงแตความ
ละเอียดของภาพก็
จะชัดเจนนอย อีก
วิธีหน่ึงคือการ
ฝากไฟลไวในกู
เก้ิลไดรหรือ 
DLIT ของเขต
พื้นที่ 

เรื่องน้ีเปนหัวใจ
ของการสอน
โดยเฉพาะการคิด
ของนักเรียน การ
จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ถา
ครูใช
กระบวนการตาม
น้ีจะสงผลใหการ
เรียนรูของ
นักเรียนสามารถ
พัฒนาการคิดและ
เกิดเปนองค
ความรูที่ถาวร 

นักเรียน
กระตือรือรน
มากขึ้น ต่ืนเตน 
สามารถ
นําไปใชไดกับ
ทุกวิชาเพื่อการ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ แตมี
ปญหาบางใน
การอัดคลิปการ
สอน 

การใชสื่อสังคม
สามารถติดตอกับ
โคชได การ
บันทึกเทปสงให
โคชไมไดทําให
เสียเวลา ครูทาน
อื่นก็สามารถเขา
ไปชมคลิปวิดีโอ
ไดอยางทั่วถึง 
สามารถฝกและ
พัฒนาตอไปได ผู
โคชสามารถโคช
ครูคนอื่นได ครูก็
จะไดความรูที่
หลากหลาย 

 
จากตารางที่ 31 ผลการประชุมสรุปสะทอนผลของผูนิเทศและผูรับการนิเทศหลังการ

ทดลองใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพพบวาองคประกอบของรูปแบบมีความเหมาะสม สามารถ
นําไปใชไดจริง กลยุทธการประเมิน 6 เทคนิคไดผลดี สามารถพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนได 
สําหรับปญหาเร่ืองการสงวิดีทัศนชาเพราะไฟลใหญ ผูวิจัยไดใหครูแกไขปรับปรุงในข้ันของการ
ขยายผล โดยใหครูตัดเนื้อหาเปนตอน ๆ เพื่อใหงาย และสะดวกตอการอับโหลดไฟล 
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ภาพท่ี 22 การประชุมสรุป สะทอนผลของผูนิเทศ และผูรับการนิเทศหลังการทดลองใชรูปแบบ

การพัฒนาวิชาชีพ 
 

5. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูนิเทศ และผูรับการนิเทศท่ีมีตอรูปแบบการพัฒนา
วิชาชพีดงั ตารางท่ี 32 
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ตารางที่ 32 แสดงความพึงพอใจของผูนิเทศและผูรับการนิเทศที่มีตอรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ 

ที่ ความพึงพอใจ 
ผูนิเทศ ผูรับการนิเทศ 

คาเฉลี่ย S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ลําดับที่ 
Χ  S.D. Χ  S.D. 

 ดานองคประกอบของรูปแบบการพัฒนาวิชาชพี         
1 องคประกอบดานกระบวนการ แบงออกเปน 5 ระยะ (ADIAR) ไดแก 

ขั้นที่ 1 การศึกษาวิเคราะหความตองการจําเปน (Analyzing Needs: A) 
ขั้นที่ 2 การออกแบบการพัฒนาวิชาชีพ (Design Program: D) 
ขั้นที่ 3 ปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานมัลติมีเดียเครือขายสังคม 
(Implement professional Development Social Media Networks Biended 
IPDNB) 
ขั้นที่ 4 การประเมินผลการพฒันาวิชาชีพ (Accessing Program: A) 
ขั้นที่ 5 รายงานผลการพัฒนาวิชาชีพ (Reporting Program: R) 

5.00 0.00 4.83 0.41 4.92 0.34 มากที่สุด 2 

2 องคประกอบที่เปนเงื่อนไขในการนํารูปแบบไปใชใหประสบผลสําเร็จ 
-  ผูบริหารทุกระดับมีความตระหนกัและเหน็ความสําคัญในการพัฒนาวิชาชีพ 
-  ผูรับการพัฒนาวิชาชีพมีความรับผิดชอบ มุงมั่น อดทน มีวินยั 
-  ผูปฏิบัติหนาที่นิเทศ/ชี้แนะ ตองมีความรู มีทักษะการนิเทศ  
มีมนุษยสัมพนัธ มีเวลาชี้แนะอยางตอเนือ่งเปนระบบ 

5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 มากที่สุด 1 
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ตารางที่ 32  ความพึงพอใจของผูนิเทศและผูรับการนิเทศที่มีตอรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ (ตอ) 

ที่ ความพึงพอใจ 
ผูนิเทศ ผูรับการนิเทศ 

คาเฉลี่ย S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ลําดับที่ 
Χ  S.D. Χ  S.D. 

3 องคประกอบดานกระบวนการมีความสอดคลองกับองคประกอบที่เปน
เงื่อนไขในการนํารูปแบบไปใช 

4.67 0.52 4.83 0.41 4.75 0.42 มากที่สุด 3 

4 องคประกอบของรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ 4.67 0.32 4.83 0.41 4.75 0.38 มากที่สุด 3 
 รวมเฉลี่ย 4.84 0.40 4.87 0.43 4.86 0.40 มากที่สุด 1 

 ดานกระบวนการนํารูปแบบไปใช 
5 การศึกษาวิเคราะหความตองการจําเปน 4.50 0.55 4.67 0.52 4.59 0.54 มากที่สุด 3 
6 การออกแบบการพัฒนาวิชาชีพ 4.83 0.41 4.67 0.52 4.75 0.45 มากที่สุด 1 
7 การปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานมัลติมีเดียเครือขายสังคม 4.67 0.52 4.67 0.52 4.67 0.53 มากที่สุด 2 
8 การนิเทศ/ชี้แนะ โดยผสมผสานเทคโนโลยีสื่อสังคม 4.67 0.52 4.67 0.52 4.67 0.52 มากที่สุด 2 
9 การวิเคราะหและสะทอนยอนคิดเกดิการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูนเิทศ

และครูผูสอน 
4.50 0.55 4.50 0.55 4.50 0.58 มากที่สุด 4 

10 การประชุมกอน และหลังการดําเนินการนิเทศ/ชี้แนะ 4.50 0.55 4.17 0.41 4.34 0.49 มากที่สุด 5 
11 การประเมินการสรางเครื่องมือการใชเครื่องมือและพฤติกรรมการวัดและ

ประเมินผลของครูระหวางการนิเทศ/ชี้แนะ 
4.67 0.52 4.50 0.84 4.59 0.65 มากที่สุด 3 
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ตารางที่ 32 ความพึงพอใจของผูนิเทศ และผูรับการนิเทศที่มีตอรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ (ตอ) 
 

ที่ ความพึงพอใจ 
ผูนิเทศ ผูรับการนิเทศ 

คาเฉลี่ย S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ลําดับที่ 
Χ  S.D. Χ  S.D. 

12 การรวมมือกันชวยสงเสริมใหกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร
โดยผสมผสานเครือขายสังคม 

4.83 0.41 4.67 0.52 4.75 0.48 มากที่สุด 1 

13 การเรียนรูรวมกันทําใหกระบวนการพฒันาวิชาชีพครูวิทยาศาสตรโดย
ผสมผสานเครือขายสังคมชวยเสริมสรางสมรรถนะการวดัและประเมินผล
ดานทักษะการคิดของนักเรียนไดดยีิ่งขึ้น 

4.67 0.52 4.67 0.52 4.67 0.56 มากที่สุด 2 

 รวมเฉลี่ย 4.65 0.56 4.58 0.57 4.61 0.59 มากที่สุด 2 

 ดานผลของการใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชพี 
14 การใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคมชวย

เสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลดานทักษะความคิดของ
นักเรียน 

4.33 0.82 4.16 0.32 4.25 0.57 มาก 2 

15 กระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตรโดยผสมผสานเครือขายสังคม
ทําใหครู ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาที่เกีย่วของไดแนวทางในการ
พัฒนานักเรียนดานทักษะการคิด 

4.33 0.52 4.17 0.41 4.25 0.47 มาก 2 
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ตารางที่ 32 ความพึงพอใจของผูนิเทศและผูรับการนิเทศที่มีตอรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ (ตอ) 
 

ที่ ความพึงพอใจ 
ผูนิเทศ ผูรับการนิเทศ 

คาเฉลี่ย S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ลําดับที่ 
Χ  S.D. Χ  S.D. 

16 การใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคมสงเสริมให
นักเรียนไดรับการพัฒนาดานทักษะการคิด ซึ่งเปนพื้นฐานในการ
เสริมสรางสมรรถภาพดานอื่นๆ 

5.00 0.00 4.67 0.52 4.84 0.56 มากที่สุด 1 

17 การใชรูปแบบการพัฒนาทางวิชาชีพครูวิทยาศาสตรโดยผสมผสาน
เครือขายสังคม ชวยใหคณาจารยในระดับอุดมศึกษา ศึกษานิเทศก และ
ครูผูสอนไดมีการพัฒนาวิชาชีพรวมกัน 

4.00 0.00 4.17 0.75 4.09 0.78 มาก 3 

 รวมเฉลี่ย 4.42 0.56 4.29 0.58 4.36 0.53 มาก 3 
 รวมเฉลี่ยทั้งสามดาน 4.64 0.58 4.59 0.55 4.61 0.54 มากที่สุด  
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จากตารางท่ี 32 พบวาผูนิเทศและผูรับการนิเทศ มีความพึงพอใจตอรูปแบบการ
พัฒนาวิชาชีพอยูในระดับมากท่ีสุด (Χ  = 4.61, S.D. = 0.54) เม่ือพิจารณาในแตละดาน พบวา ผู
นิเทศและผูรับการนิเทศมีความพึงพอใจดานองคประกอบของรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพมากท่ีสุด 
(Χ  = 4.86 , S.D. = 0.40)  รองลงมาคือ ดานกระบวนการนํารูปแบบไปใช (Χ  = 4.61 , S.D. = 
0.59) และดานผลของการใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ (Χ  = 4.36 , S.D. = 0.53) 

สําหรับรายการที่ ผูนิ เทศและผู รับการนิ เทศมีความพึงพอใจมากท่ี สุดคือ 
องคประกอบท่ีเปนเง่ือนไขในการนํารูปแบบไปใชใหประสบผลสําเร็จ (Χ  = 5.00 , S.D. = 0.00)  
รองลงมาคือ องคประกอบดานกระบวนการ (Χ  = 4.92 , S.D. = 0.34) และองคประกอบท่ีพึงพอใจ
นอยท่ีสุดคือ การชวยใหคณาจารยในระดับอุดมศึกษา   ศึกษานิเทศก และครูผูสอนไดมีการพัฒนา
วิชาชีพรวมกัน 

ท้ังนี้เพื่อใหเห็นภาพความพึงพอใจของผูนิเทศและผูรับการนิเทศอยางชัดเจน ผูวิจัย
ไดนําเสนอกราฟแสดงความพึงพอใจของผูนิเทศและผูรับการนิเทศท่ีมีตอรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ 
ดังภาพท่ี 23  
 

 
 
ภาพท่ี 23 กราฟแสดงความพึงพอใจของผูนิเทศและผูรับการนิเทศท่ีมีตอรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ 
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6. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการวัดและประเมินผลของครูหลังการใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ   โดยการใหนักเรียน
เขียนพรรณนาความ (Journal Writing) เพื่อสะทอนทักษะการคิดของนักเรียน ภายใตขอคําถามของครูที่วา “นักเรียนไดเรียนรูอะไรบาง ไดอะไรจาก
การเรียนรู และนําไปใชอยางไร” ดังแสดงในตารางที่ 33 

 
ตารางที่ 33  แสดงความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการวดัและประเมินผลของครูหลังการใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ  

คนที่  1 คนที่  2 คนที่  3 คนที่  4 คนที่  5 
- เสียงเกิดจากการสั่นสะเทือน
ของวัตถุ 
 

- เราใชมือกดไมบรรทัดแลว
ปลอยไมบรรทัดสั่นขึ้นลงมี
เสียงเกิดขึ้น ถาไมบรรทัดหยุด
สั่นก็จะไมมีเสียง 

- เสียงคนพูดเกิดจากการ
สั่นสะเทือนของเสนเสียง 

- เสียงเกิดจากการสั่นสะเทือน
ของแหลงกําเนิดเสียง 

- เสียงกระดิ่งเกิดจากกระดิ่ง
สั่นสะเทือน 

- การเกิดเสียงสูง เสียงต่ํา ถา
ขวดที่มีน้ํานอยเสียงจะดัง สั่น
เร็ว เกิดเสียงสูง ถาขวดที่มีน้ํา
มาก สั่นชา เกิดเสียงต่ํา 
- ใชในการประกอบอาชีพ 
- ใชในการเลนดนตรี ไลระดับ
เสียงในเครื่องดนตรี 

- ความยาวของแหลงกําเนิด
เสียงมีผลตอความถี่ในการสั่น 
ถามีความยาวมากจะสั่นชา ทํา
ใหเกิดเสียงต่ํา 
- เราสามารถแยกแยะวาเครื่อง
ดนตรีชนิดนี้มีเสียงสูงหรือ
เสียงต่ํา 

- การเกิดเสียงมีทั้งเสียงสูงเสียง
ต่ํา ซึ่งมีลักษณะตางกัน 
- นําไปทําเครื่องดนตรี 

- เสียงเกิดจากการสั่นของวัตถุ 
- ถาน้ําในขวดเยอะเสียงจะต่ํา 
แตถาน้ําในขวดนอยเสียงจะสูง 
- ใชในการเลนดนตรีและรอง
เพลง 

- วัตถุสั่นทําใหเกิดเสียงและ
ขึ้นอยูกับน้ําที่ใสในขวดถาน้ํา
มากสั่นชาเกิดเสียงต่ํา น้ํานอย
สั่นเร็วเกิดเสียงสูง 
- ปรับระดับเสียงเครื่องขยาย
เสียง เครื่องดนตรี  
- ปรับระดับสียงในการรอง
เพลง 

 



 

267 
 

 
  

 

ตารางที่ 33 แสดงความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการวดัและประเมินผลของครูหลังการใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ (ตอ) 

คนที่  6 คนที่  7 คนที่  8 คนที่  9 คนที่  10 
- น้ําเปลี่ยนสถานะจาก
ของเหลวกลายเปนไอน้ํา แลว
ควบแนนเปนหยดน้ํา 
- การเปลี่ยนสถานะของน้ําทํา
ใหเกิดการหมุนเวียนเปนวัฏ
จักร 

- น้ําเปลี่ยนสถานะไดโดย
เปลี่ยนจากของเหลวเปนแกส 
เปลี่ยนจากแกสเปนของเหลว
เหมือนเดิม 
- ชวยทําใหฝนตก 

- การเปลี่ยนสถานะของน้ํา
ตองอาศัยความรอน 
- ชวยทําใหน้ําไมหมดไปจาก
โลกนี้ 

- น้ําไดรับความรอนจะเปลี่ยน
สถานะจากของเหลวเปนไอ 
เมื่อไอกระทบความเย็นจะ
เปลี่ยนเปนหยดน้ํา 

- การเปลี่ยนสถานะของน้ําทํา
ใหเกิดวัฏจักรของน้ํา 

- เมฆ หมอก และฝน เกิดจาก
การควบแนนของไอน้ําใน
อากาศ 
- ใชในการพยากรณอากาศ 

- เขาใจการเกิดเมฆ หมอก และ
ฝนไดมากขึ้น 
- นําความรูไปสังเกตการเกิด
ฝน 

- ไดเรียนรูขั้นตอนการเกิดเมฆ 
หมอก และฝน 
- นําความรูไปใชในการ
พยากรณอากาศ 

- การเกิดเมฆ หมอก และฝน 
เปนการเปลี่ยนสถานะของน้ํา 
- ใชดูวาฝนจะตกลงมาตอน
ไหน 

- ไดความรูในการดูลักษณะ
ของเมฆ หมอก และฝน 
- ไดรูวาการเกิดเมฆเปน
อยางไร 
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จากตารางท่ี 33 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการวัดและประเมินผล
ของครู หลังการใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ พบวา นักเรียนสามารถตอบคําถามแรกวา 1) นักเรียน
ไดเรียนรูอะไรบาง ไดหมดทุกคนอยางนอย 1 เร่ือง เชน “เสียงเกิดจากการส่ันสะเทือน” “น้ําไดรับ
ความรอนจะเปล่ียนสถานะ” คําถามตอมา 2) ไดอะไรจากการเรียนรู  มีนักเรียนบางคนท่ีสามารถ
ตอบคําถามนี้ได เชน “ถาไมบรรทัดหยุดส่ันก็จะไมมีเสียง” “ขวดมีน้ํานอยเสียงจะดัง” และคําถาม
สุดทาย  3)  นําไปใชอยางไร นักเรียนประมาณครึ่งหนึ่งของนักเรียนท้ังหมดท่ีสามารถตอบไดวา 
เร่ืองท่ีเรียน สามารถนําไปใชไดอยางไร เชน “นําไปทําเคร่ืองดนตรี” ทําใหเกิดฝนตก” และอ่ืน ๆ 

7. ผลการขยายผลรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคม เพื่อ
เสริมสรางสมรรถนะวัดและประเมินผลดานทักษะการคิดของนักเรียน 

ผลของการขยายผลรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพดวยการนํารูปแบบไปขยายผล 
(Transportability) กลุมเปาหมายท่ีใชในการขยายผล คร้ังนี้ คือ ครูผูสอนวิทยาศาสตรบรรจุใหม จํานวน  
3 โรงเรียน ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง  

ประสิทธิผลของการใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ (การขยายผล) 
7.1 ผลการทดสอบความรูความเขาใจของครู (กลุมขยายผล) เก่ียวกับการวัดและ

ประเมินผลดานทักษะการคิดของนักเรียนกอนและหลังการใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ ดังตาราง 
ท่ี 34 
 
ตารางท่ี 34 เปรียบเทียบผลคะแนนความรูความเขาใจของครู (กลุมขยายผล) เกี่ยวกับการวัดและ

ประเมินผลดานทักษะการคิดของนักเรียนกอนและหลังการใชรูปแบบการพัฒนา
วิชาชีพจําแนกตามหลักสูตรท่ีครูวิทยาศาสตรสําเร็จการศึกษา (n = 3) 

กลุมทดลอง n คะแนน
เต็ม 

X  S.D. t-test P 

กอนการพัฒนาวิชาชีพ 3 30 19.00 2.00 
19.43* .00 

หลังการพัฒนาวิชาชีพ 3 30 25.33 2.52 

          *P<.05 
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จากตารางท่ี 34 โดยภาพรวมพบวาผลคะแนนความรูความเขาใจของครูเกี่ยวกับการ
วัดและประเมินผลดานทักษะการคิดของนักเรียน หลังการใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู
วิทยาศาสตร ( X = 25.33, S.D. = 2.52)  สูงกวากอนการใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ ( X = 19.00, 

S.D. = 2.00 ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยขอท่ี 1  
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7.2 ผลการประเมินพัฒนาการความสามารถของครูในการสรางและการใชเครื่องมือการวัดและประเมินผลดานทักษะการคิดของนักเรียน
ระหวางการใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ ดังตารางที่ 35 

ตารางที่ 35 พัฒนาการความสามารถของครูในการสรางและการใชเครื่องมือการวัดและประเมินผลดานทักษะการคิดของนักเรียนระหวางการใชรูปแบบ
การพัฒนาวิชาชีพ (กลุมขยายผล) 

ความสามารถในการสรางและการใช
เครื่องมือของครู 
(กลุมขยายผล) 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 

นิเ
ทศ

โด
ยผู
บริ

หา
ร 

ชี้แ
นะ

โด
ยผู
เชี่
ยว
ชา
ญ 

สรุ
ปค

รั้ง
ที่ 

1 

นิเ
ทศ

โด
ยผู
บริ

หา
ร 

ชี้แ
นะ

โด
ยผู
เชี่
ยว
ชา
ญ 

สรุ
ปค

รั้ง
ที่ 

2 

นิเ
ทศ

โด
ยผู
บริ

หา
ร 

ชี้แ
นะ

โด
ยผู
เชี่
ยว
ชา
ญ 

สรุ
ปค

รั้ง
ที่ 

3 

นิเ
ทศ

โด
ยผู
บริ

หา
ร 

ชี้แ
นะ

โด
ยผู
เชี่
ยว
ชา
ญ 

สรุ
ปค

รั้ง
ที่ 

4 

นิเ
ทศ

โด
ยผู
บริ

หา
ร 

ชี้แ
นะ

โด
ยผู
เชี่
ยว
ชา
ญ 

สรุ
ปค

รั้ง
ที่ 

5 

1. ความสามารถใน
การสรางเครื่องมือ 

Χ  1.00 1.00 1.00 1.5 1.00 1.33 2.00 2.00 2.00 2.5 3.00 2.67 3.00 3.00 3.00 
S.D. 0.00 0.00 0.00 0.71 0.00 0.58 0.00 0.00 0.00 0.71 0.00 0.58 0.00 0.00 0.00 
ระดับ ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง พอใช ปรับปรุง ปรับปรุง พอใช พอใช พอใช ดี ดี ดี ดี ดี ดี 

2. ความสามารถใน
การใชเครื่องมือ 

Χ  1.00 1.00 1.00 1.5 1.00 1.33 1.5 2.00 1.67 2.5 2.00 2.33 3.00 2.00 2.67 
S.D. 0.00 0.00 0.00 0.71 0.00 0.58 0.71 0.00 0.58 0.71 0.00 0.58 0.00 0.00 0.58 
ระดับ ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง พอใช ปรับปรุง ปรับปรุง พอใช พอใช พอใช ดี พอใช พอใช ดี พอใช ดี 

3. สะทอนทักษะ 
การคิด 

Χ  0.5 1.00 0.67 1.00 1.00 1.00 1.5 2.00 1.67 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 
S.D. 0.71 0.00 0.58 0.00 0.00 0.00 0.71 0.00 0.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ระดับ ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช ดี ดี ดี 
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จากตารางท่ี 35 ความสามารถของครูในการสรางและการใชเคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผลดานทักษะการคิดของนักเรียนมีพัฒนาการสูงข้ึน และ พบวา ความสามารถในการสราง
เคร่ืองมือในการนิเทศคร้ังท่ี   1-2 มีคะแนนอยูในระดับปรับปรุง และพัฒนาสูงข้ึนไปสูระดับพอใช
ในคร้ังท่ี 3 ตอเนื่องไปอยูในระดับดีในการนิเทศคร้ังท่ี 4-5  สวนความสามารถในการใชเคร่ืองมือ 
พบวา ในการนิเทศคร้ังท่ี 1-2 มีคะแนนอยูในระดับปรับปรุง และพัฒนาข้ึนไปสูระดับพอใช ถึง
ระดับดี ในคร้ังท่ี 3-5  สําหรับดานสะทอนทักษะการคิด พบวา ในการนิเทศคร้ังท่ี 1-2 อยูในระดับ
ปรับปรุงเชนเดียวกัน และพัฒนาข้ึนเปนระดับพอใชในครั้งท่ี 3-4 และไปสูระดับดีในครั้งท่ี 5 

เม่ือพิจารณาผูท่ีทําหนาท่ีนิเทศ พบวา การนิเทศโดยผูเช่ียวชาญ มีจํานวนคร้ังท่ีตอง
ปรับปรุงมากท่ีสุด จํานวน 6 คร้ัง และการนิเทศโดยผูบริหารมีจํานวน 4 คร้ัง 

ท้ังนี้ เพื่อใหเห็นพัฒนาการดานการสรางและการใชเคร่ืองมือวัดและประเมินผลดาน
ทักษะการคิดของนักเรียนอยางชัดเจน ผูวิจัยไดนําเสนอกราฟแสดงพัฒนาการดานการสราง
เคร่ืองมือ การใชเคร่ืองมือ และการสะทอนทักษะการคิดของเคร่ืองมือท่ีครูสราง ดังภาพท่ี 24 
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ภาพท่ี 24 กราฟแสดงพัฒนาการความสามารถของครูในการสรางและการใชเคร่ืองมือการวัดและ

ประเมินผลดานทักษะการคิดของนักเรียน 
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7.3 ผลการประเมินพฤติกรรมการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตร (กลุมขยายผล) ระหวางการใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู 
วิทยาศาสตร ดังตารางที่ 36 

ตารางที่ 36 พัฒนาการของพฤติกรรมการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตร (กลุมขยายผล) ระหวางการใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพจําแนกตามวิธีการ
นิเทศ 

พฤติกรรมการวัดและ
ประเมินผลของครู 

(กลุมขยายผล) 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 

นิเ
ทศ

โด
ย

ผูบ
ริห

าร
 

ชี้แ
นะ

โด
ย

ผูเช
ี่ยว
ชา
ญ 

นิเ
ทศ

โด
ย

ผูบ
ริห

าร
 

ชี้แ
นะ

โด
ย

ผูเช
ี่ยว
ชา
ญ 

นิเ
ทศ

โด
ย

ผูบ
ริห

าร
 

ชี้แ
นะ

โด
ย

ผูเช
ี่ยว
ชา
ญ 

นิเ
ทศ

โด
ย

ผูบ
ริห

าร
 

ชี้แ
นะ

โด
ย

ผูเช
ี่ยว
ชา
ญ 

นิเ
ทศ

โด
ย

ผูบ
ริห

าร
 

ชี้แ
นะ

โด
ย

ผูเช
ี่ยว
ชา
ญ 

ปฏ
ิบัติ

 

ไม


ปฏ
ิบัติ

 

ปฏ
ิบัติ

 

ไม


ปฏ
ิบัติ

 

ปฏ
ิบัติ

 

ไม


ปฏ
ิบัติ

 

ปฏ
ิบัติ

 

ไม


ปฏ
ิบัติ

 

ปฏ
ิบัติ

 

ไม


ปฏ
ิบัติ

 

ปฏ
ิบัติ

 

ไม


ปฏ
ิบัติ

 

ปฏ
ิบัติ

 

ไม


ปฏ
ิบัติ

 

ปฏ
ิบัติ

 

ไม


ปฏ
ิบัติ

 

ปฏ
ิบัติ

 

ไม


ปฏ
ิบัติ

 

ปฏ
ิบัติ

 

ไม


ปฏ
ิบัติ

 

1. ใหนักเรียน
กําหนดเปาหมาย
ในการเรียน 

Χ  - / 1.00 - 1.5 - 2.00 - 2.00 - 2.00 - 2.5 - 3.00 - 3.00 - 3.00 - 

S.D. - - 0.00 - 0.71 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.71 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 
ระดับ - - ปรับปรุง - พอใช - พอใช - พอใช - พอใช - ดี - ดี - ดี - ดี - 

2. ใชคําถาม
กระตุนการคิด 

Χ  1.5 - 1.00 - 2.00 - 2.00 - 2.00 - 2.00 - 2.5 - 2.00 - 3.00 - 3.00 - 
S.D. 0.71 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.71 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 
ระดับ พอใช - ปรับปรุง - พอใช - พอใช - พอใช - พอใช - ดี - พอใช - ดี - ดี - 

3. ฝกใหนักเรียน
คิด 

Χ  - / - / 1.00 - 1.00 - 2.00 - 2.00 - 2.5 - 3.00 - 3.00 - 3.00 - 
S.D. - - - - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.71 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 
ระดับ - - - - ปรับปรุง - ปรับปรุง - พอใช - พอใช - ดี - ดี - ดี - ดี - 
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ตารางที่ 36 พัฒนาการของพฤติกรรมการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตร (กลุมขยายผล) ระหวางการใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพจําแนกตามวิธีการ
นิเทศ (ตอ) 

 

พฤติกรรมการวัดและ
ประเมินผลของครู 

(กลุมขยายผล) 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 

นิเ
ทศ

โด
ยผู
บริ

หา
ร 

ชี้แ
นะ

โด
ยผู
เชี่
ยว
ชา
ญ 

นิเ
ทศ

โด
ยผู
บริ

หา
ร 

ชี้แ
นะ

โด
ยผู
เชี่
ยว
ชา
ญ 

นิเ
ทศ

โด
ยผู
บริ

หา
ร 

ชี้แ
นะ

โด
ยผู
เชี่
ยว
ชา
ญ 

นิเ
ทศ

โด
ยผู
บริ

หา
ร 

ชี้แ
นะ

โด
ยผู
เชี่
ยว
ชา
ญ 

นิเ
ทศ

โด
ยผู
บริ

หา
ร 

ชี้แ
นะ

โด
ยผู
เชี่
ยว
ชา
ญ 

ปฏ
ิบัติ

 

ไม
ปฏ

ิบัติ
 

ปฏ
ิบัติ

 

ไม
ปฏ

ิบัติ
 

ปฏ
ิบัติ

 

ไม
ปฏ

ิบัติ
 

ปฏ
ิบัติ

 

ไม
ปฏ

ิบัติ
 

ปฏ
ิบัติ

 

ไม
ปฏ

ิบัติ
 

ปฏ
ิบัติ

 

ไม
ปฏ

ิบัติ
 

ปฏ
ิบัติ

 

ไม
ปฏ

ิบัติ
 

ปฏ
ิบัติ

 

ไม
ปฏ

ิบัติ
 

ปฏ
ิบัติ

 

ไม
ปฏ

ิบัติ
 

ปฏ
ิบัติ

 

ไม
ปฏ

ิบัติ
 

  4. การสรุป Χ  1.5 - 2.00 - 2.00 - 2.00 - 2.5 - 3.00 - 3.00 - 3.00 - 3.00 - 3.00 - 
S.D. 0.71 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.71 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 
ระดับ พอใช - พอใช - พอใช - พอใช - ดี - ดี - ดี - ดี - ดี - ดี - 

5. การประเมิน
ตนเอง/ประเมิน

เพื่อน 

Χ  2.00 - 2.00 - 2.5 - 3.00 - 2.5 - 2.00 - 3.00 - 3.00 - 3.00 - 3.00 - 
S.D. 0.00 - 0.00 - 0.71 - 0.00 - 0.71 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 
ระดับ พอใช - พอใช - ดี - ดี - ดี - พอใช - ดี - ดี - ดี - ดี - 

6. การใหขอมูล
ยอนกลับ 

Χ  1.00 - - / 1.5 - 2.00 - 1.5 - 1.00 - 2.00 - 2.00 - 3.00 - 3.00 - 
S.D. 0.00 - - - 0.71 - 0.00 - 0.71 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 
ระดับ ปรับปรุง - - - พอใช - พอใช - พอใช - ปรับปรุง - พอใช - พอใช - ดี - ดี - 
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จากตารางท่ี 36 พฤติกรรมการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรสวนใหญมี
พัฒนาการสูงข้ึนจากระดับปรับปรุงไประดับพอใช และระดับดีตามลําดับ สวนดานท่ีผลการ
ประเมินไมมีระดับตองปรับปรุง คือ ดานการประเมินตนเอง/ประเมินเพื่อน และดานการสรุป 

เม่ือพิจารณาจากผลการพัฒนาในคร้ังท่ี 1 พบวา มีความแตกตางกันระหวางการ
นิเทศโดยผูบริหารและการช้ีแนะโดยผูเช่ียวชาญ โดยคร้ังท่ี 2-3 ดานการฝกใหนักเรียนคิด, ดานการ
สรุป, ดานการประเมินตนเอง/ประเมินเพ่ือน และดานการใหขอมูลยอนกลับ มีความแตกตางกัน
ระหวางการนิเทศโดยผูบริหารและการช้ีแนะจากผูเช่ียวชาญ สําหรับในคร้ังท่ี 4-5 ผลการพัฒนาอยู
ในระดับดีทุกดาน ยกเวนดานการใชคําถามกระตุนการคิด และดานการใหขอมูลยอนกลับ ซ่ึงมีผล
การประเมินข้ึน-ลง อยูในระดับดี และระดับพอใช 

ท้ังนี้ ผลการประเมินใน 6 ดาน พบวาครูมีพัฒนาการของพฤติกรรมการวัดและ
ประเมินผลดานการประเมินตนเอง/ประเมินเพ่ือนสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ดานการสรุป และมี
พัฒนาการนอยในพฤติกรรมการใหขอมูลยอนกลับ 

ผูวิจัยไดนําเสนอกราฟแสดงพฤติกรรมการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตร 
(กลุมขยายผล) ระหวางการใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ ดังภาพท่ี 25 และภาพท่ี 26 
 
 

 
 
ภาพท่ี 25 กราฟแสดงพัฒนาการของพฤติกรรมการวัดและประเมินผลของครู (กลุมขยายผล) 

ระหวางการใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ จําแนกตามผูนิเทศ  
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ภาพที่ 26 กราฟเปรียบเทียบพฤติกรรมการวัดและประเมินผลของครู (กลุมขยายผล) ในการประเมินครั้งที่ 1 กับ ครั้งที่ 5 ระหวางการใชรูปแบบ
การพัฒนาวิชาชีพ  
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7.4 ผลการประเมินพัฒนาการดานทักษะการคิดของนักเรียน (กลุมขยายผล) ระหวางการใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ ดังตารางที่ 37 
ตารางที่ 37  พัฒนาการดานทักษะการคิดของนักเรียน (กลุมขยายผล) ระหวางการใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ 

เครื่องมือการประเมิน 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 

1. 
กา
รคิ
ดว

ิเค
รา
ะห

 

2. 
กา
รคิ
ดสั

งเค
รา
ะห

 

3. 
กา
รคิ
ดส

รา
งส

รร
ค 

4. 
กา
รคิ
ดอ

ยา
งม
ี

วิจ
าร
ณญ

าณ
 

5. 
กา
รคิ
ดเป

นร
ะบ

บ 

1. 
กา
รคิ
ดว

ิเค
รา
ะห

 

2. 
กา
รคิ
ดสั

งเค
รา
ะห

 

3. 
กา
รคิ
ดส

รา
งส

รร
ค 

4. 
กา
รคิ
ดอ

ยา
งม
ี

วิจ
าร
ณญ

าณ
 

5. 
กา
รคิ
ดเป

นร
ะบ

บ 

1. 
กา
รคิ
ดว

ิเค
รา
ะห

 

2. 
กา
รคิ
ดสั

งเค
รา
ะห

 

3. 
กา
รคิ
ดส

รา
งส

รร
ค 

4. 
กา
รคิ
ดอ

ยา
งม
ี

วิจ
าร
ณญ

าณ
 

5. 
กา
รคิ
ดเป

นร
ะบ

บ 

1. 
กา
รคิ
ดว

ิเค
รา
ะห

 

2. 
กา
รคิ
ดสั

งเค
รา
ะห

 

3. 
กา
รคิ
ดส

รา
งส

รร
ค 

4. 
กา
รคิ
ดอ

ยา
งม
ี

วิจ
าร
ณญ

าณ
 

5. 
กา
รคิ
ดเป

นร
ะบ

บ 

1. 
กา
รคิ
ดว

ิเค
รา
ะห

 

2. 
กา
รคิ
ดสั

งเค
รา
ะห

 

3. 
กา
รคิ
ดส

รา
งส

รร
ค 

4. 
กา
รคิ
ดอ

ยา
งม
ี

วิจ
าร
ณญ

าณ
 

5. 
กา
รคิ
ดเป

นร
ะบ

บ 

1. แบบทดสอบ 

Χ  1.67 1.67 1.67 1.00 1.67 2.00 2.00 1.67 1.33 2.00 2.33 2.00 2.67 1.67 2.33 2.67 2.67 2.67 2.33 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

S.D. 0.58 0.58 0.58 0.00 0.58 0.00 0.00 0.58 0.58 0.00 0.58 0.00 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ระดับ พอใช พอใช พอใช ปรับปรุง พอใช พอใช พอใช พอใช ปรับปรุง พอใช พอใช พอใช ดี พอใช พอใช พอใช ดี ดี พอใช ดี ดี ดี ดี ดี ดี 

2. แบบสังเกต 
Χ  1.67 2.00 2.00 1.33 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 2.33 2.33 2.33 2.33 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.67 2.67 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

S.D. 0.58 0.00 0.00 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.58 0.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ระดับ พอใช พอใช พอใช ปรับปรุง พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี 

3. แบบรูบริค 
Χ  1.67 1.67 1.67 1.33 2.00 2.00 2.00 2.33 1.67 2.00 2.67 2.33 2.33 1.67 2.33 3.00 2.67 3.00 2.33 2.67 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

S.D. 0.58 0.58 0.58 0.58 0.00 0.00 0.00 0.58 0.58 0.00 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.00 0.58 0.00 0.58 0.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ระดับ พอใช พอใช พอใช ปรับปรุง พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช ดี พอใช พอใช พอใช พอใช ดี ดี ดี พอใช ดี ดี ดี ดี ดี ดี 

รวม 
Χ  1.67 1.78 1.78 1.22 1.78 1.89 1.89 2.44 1.56 2.11 2.44 2.22 2.44 1.78 2.22 2.89 2.78 3.00 2.44 2.78 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

S.D. 0.50 0.44 0.44 0.44 0.44 0.33 0.33 0.53 0.53 0.33 0.53 0.44 0.53 0.67 0.44 0.33 0.44 0.33 0.53 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ระดับ พอใช พอใช พอใช ปรับปรุง พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช ดี ดี ดี พอใช ดี ดี ดี ดี ดี ดี 
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จากตารางท่ี 37 พัฒนาการดานทักษะการคิดของนักเรียน ระหวางการใชรูปแบบการ
พัฒนาวิชาชีพในภาพรวม พบวา นักเรียนมีพัฒนาการท่ีสูงข้ึนจากระดับปรับปรุง พอใช และดี
ตามลําดับ โดยการพัฒนาในคร้ังท่ี 1 มีทักษะอยูในระดับปรับปรุงอยูบาง แตในคร้ังท่ี 2-3 ก็พัฒนา
ไปสูระดับพอใช และพัฒนาไปถึงระดับดีในการประเมินคร้ังท่ี 4 เกือบทุกดาน ท้ังนี้ในการประเมิน
คร้ังท่ี 5 นักเรียนสามารถพัฒนาดานทักษะการคิดตามเคร่ืองมือการประเมินท้ัง 3 ประเภทไปสู
ระดับดีครบทุกดาน 

เม่ือพิจารณาจากเครื่องมือการประเมินของครูแตละประเภท พบวา นักเรียนมีทักษะ
การคิดในเคร่ืองมือประเภทการสังเกตมากท่ีสุด รองลงมาคือ เคร่ืองมือท่ีใชกับเกณฑประเมินรูบริค 
และเครื่องมือประเภทแบบทดสอบ นักเรียนมีทักษะการคิดไดนอยท่ีสุด สําหรับทักษะการคิดท่ี
นักเรียนมีพัฒนาการไดมากท่ีสุด คือ การคิดวิเคราะห รองลงมา คือ การคิดสรางสรรค และการคิด
สังเคราะห ตามลําดับ สวนท่ีมีพัฒนาการนอยท่ีสุด คือ การคิดอยางมีวิจารณญาณ 

ผูวิจัยไดนําเสนอกราฟแสดงพัฒนาการดานทักษะการคิดของนักเรียน ระหวางการ
ใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ ดังภาพท่ี 27 
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ภาพท่ี 27 กราฟแสดงพัฒนาการดานทักษะการคิดของนักเรียน ระหวางการใชรูปแบบการพัฒนา

วิชาชีพ จําแนกตามประเภทของเคร่ืองมือประเมิน และจําแนกตามประเภทของทักษะ
การคิด 
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ตารางท่ี 38 แสดงสรุปผลการพัฒนาวิชาชีพของผูนิเทศและผูรับการนเิทศหลังการใชรูปแบบการ
พัฒนาวิชาชีพ (กลุมขยายผล) 

สรุปผลการนิเทศ 

คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 3 คร้ังท่ี 5 
1. ครูใหนักเรียนกําหนด
เปาหมายในการเรียน 
2. ครูเปนผูสรุปความรู 
3. ใชแบบทดสอบปรนัย
รวมกับแบบสังเกตพฤติกรรม 
4. ครูใชคําถามบางแตสวน
ใหญจะเปนผูอธิบาย บาง
คําถามครูถามแลวไมรอคําตอบ 
5. การใชคําถามยังไมกระตุน
การคิด และยังไมหลากหลาย 
6. ยังไมเหน็การใหขอมูล
ยอนกลับ 
7. มีการใหนกัเรียนประเมิน
เพื่อนในการนาํเสนอผลการ
ปฏิบัติกิจกรรม 
สรุป ผูนิเทศไดใหขอเสนอแนะ
ใหครูใชคําถามกระตุนการคดิ
ใหหลากหลายข้ึน ควรรอ
คําตอบจากนักเรียนใหมีการ
ประเมินตนเองรวมกับการ
ประเมินเพื่อน 
 

1. ครูใหนักเรียนกําหนด
เปาหมายในการเรียน 
2. ครูและนักเรียนรวมกนัสรุป
ความรู 
3. ใชแบบทดสอบอัตนัยและ
แบบสังเกตพฤติกรรม 
4.ครูใชคําถามมากข้ึน แตยังคง
ไมรอคําตอบ 
5.มีการใชคําถามปลายเปด
กระตุนการคิด ครูถามให
นักเรียนตอบเพ่ือสรุปความรู
และใหออกมานําเสนอผลการ
ปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง 
6. ครูใชคําถามและเดินดู
นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม 
7. นักเรียนมีความสนใจ ตั้งใจ
ตอบคําถามของครูมากข้ึน 
สรุป การนิเทศมีความรวมมือ
รวมใจมากขึ้น ผูนิเทศชวยหา 

1. ครูใหนักเรียนกําหนด
เปาหมายในการเรียน 
2. ครูใหนักเรียนสรุปความรู
ดวยตนเองโดยครูคอยกระตุน 
3. ใชแบบทดสอบอัตนัย แบบ
สังเกตพฤติกรรมรวมกับแบบ
ประเมินการทดลองกับเกณฑ
รูบริค 
4. ใชคําถามท่ีหลากหลายยิ่งข้ึน 
5. ครูใหนักเรียนกําหนด
เปาหมายในการเรียน เขียนลง
ในกระดาษ Post it นําไปติดท่ี
บอรดประจํากลุม 
6. ใหนกัเรียนแตละกลุม
ออกแบบการทดลองเองจาก
ประเด็นปญหาท่ีกําหนดให 
และขณะนกัเรียนปฏิบัติ
กิจกรรม ครูใชคําถามกระตุน
การคิดตลอดเวลา 
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ตารางท่ี 38 แสดงสรุปผลการพัฒนาวิชาชีพของผูนิเทศและผูรับการนเิทศหลังการใชรูปแบบการ
พัฒนาวิชาชีพ (กลุมขยายผล) (ตอ) 

สรุปผลการนิเทศ 

คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 3 คร้ังท่ี 5 
 ตัวอยางแบบทดสอบดานการ

คิดมาใหครูศึกษามีการให
ขอมูลยอนกลับ และสะทอนผล
ท่ีดี บรรยากาศเปนมิตร  
พึงพอใจดวยกันท้ังสองฝาย 

7. ใชเทคนิคการประเมินหลาย
แบบทั้งการใชคําถามพัฒนา 
การคิด การฝกใหคิด การให
ขอมูลยอนกลับ บทสรุป มีการ
ประเมินตนเองและเพื่อน 
8. เคร่ืองมือการประเมินท่ีครู
สรางมีความสอดคลองกับ
วัตถุประสงค เนื้อหา ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู 
9. ครูใหขอมูลยอนกลับกับ
นักเรียนในขณะปฏิบัติกจิกรรม
ตลอดเวลา 
10. นักเรียนกระตือรือรนใน
การปฏิบัติกิจกรรมและซักถาม
มากข้ึน 
สรุป ผูนิเทศใชคําถามกระตุน
ใหครูสะทอนยอนคิดถึงการ
จัดการเรียนรูและการวัดผลท่ี
ผานมา เชน 
“พอใจแลวหรือยังกับการสอน  
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ตารางท่ี 38 แสดงสรุปผลการพัฒนาวิชาชีพของผูนิเทศและผูรับการนเิทศหลังการใชรูปแบบการ
พัฒนาวิชาชีพ (กลุมขยายผล) (ตอ) 

สรุปผลการนิเทศ 

คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 3 คร้ังท่ี 5 
  และการวัดผลท่ีผานมา มีอะไร

ท่ีคิดวาตัวเองทําไดดีแลว และ
อะไรท่ียังตองปรับปรุงและจะ
ปรับอยางไรในประเด็นไหน
บาง” 
“ครูจะวางแผนการสอนและ
การวัดผลในคร้ังตอไปอยางไร 
ท่ีจะทําใหนักเรียนมีทักษะการ
คิดสูงยิ่งขึ้นไปอีก” 
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7.5 ผลการประเมินความพงึพอใจของผูนิเทศและผูรับการนเิทศ (กลุมขยายผล) ที่มีตอรูปแบบการพฒันาวิชาชีพ ดังตารางที่ 39 

ตารางที่ 39  ความพึงพอใจของผูนิเทศและผูรับการนิเทศ (กลุมขยายผล) ที่มีตอรูปแบบการพัฒนาวชิาชีพ 

ที่ ความพึงพอใจ 
ผูนิเทศ ผูรับการนิเทศ 

คาเฉลี่ย S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ลําดับที่ 
Χ  S.D. Χ  S.D. 

 ดานองคประกอบของรูปแบบการพัฒนาวิชาชพี         
1 องคประกอบดานกระบวนการ แบงออกเปน 5 ระยะ (ADIAR) ไดแก 

ขั้นที่ 1 การศึกษาวิเคราะหความตองการจําเปน (Analyzing Needs: A) 
ขั้นที่ 2 การออกแบบการพัฒนาวิชาชีพ (Design Program: D) 
ขั้นที่ 3 ปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานมัลติมีเดียเครือขายสังคม 
(Implement professional Development Social Media Networks Brended IPDNB) 
ขั้นที่ 4 การประเมินผลการพฒันาวิชาชีพ (Accessing Program: A) 
ขั้นที่ 5 รายงานผลการพัฒนาวิชาชีพ (Reporting Program: R) 

5.00 0.00 4.67 0.58 4.84 0.38 มากที่สุด 2 

2 องคประกอบที่เปนเงื่อนไขในการนํารูปแบบไปใชใหประสบผลสําเร็จ 
-  ผูบริหารทุกระดับมีความตระหนกัและเหน็ความสําคัญในการพัฒนาวิชาชีพ 
-  ผูรับการพัฒนาวิชาชีพมีความรับผิดชอบ มุงมั่น อดทน มีวินยั 
-  ผูปฏิบัติหนาที่นิเทศ/ชี้แนะ ตองมีความรู มีทักษะการนิเทศ มีมนุษยสัมพันธ มี
เวลาชี้แนะอยางตอเนื่องเปนระบบ 

5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 มากที่สุด 1 



 
284 

 

 
  

 

ตารางที่ 39  ความพึงพอใจของผูนิเทศและผูรับการนิเทศ (กลุมขยายผล) ที่มีตอรูปแบบการพัฒนาวชิาชีพ (ตอ) 

ที่ ความพึงพอใจ 
ผูนิเทศ ผูรับการนิเทศ 

คาเฉลี่ย S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ลําดับที่ 
Χ  S.D. Χ  S.D. 

3 องคประกอบดานกระบวนการมีความสอดคลองกับองคประกอบที่เปน
เงื่อนไขในการนํารูปแบบไปใช 

5.00 0.00 4.67 0.58 4.84 0.38 มากที่สุด 2 

4 องคประกอบของรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ 4.67 0.58 4.67 0.58 4.67 0.52 มากที่สุด 3 
 รวมเฉลี่ย 4.92 0.29 4.75 0.45 4.84 0.38 มากที่สุด 2 

 ดานกระบวนการนํารูปแบบไปใช         
5 การศึกษาวิเคราะหความตองการจําเปน 4.33 0.58 4.67 0.58 4.50 0.55 มากที่สุด 4 
6 การออกแบบการพัฒนาวิชาชีพ 4.33 0.58 4.67 0.58 4.50 0.55 มากที่สุด 4 
7 การปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานมัลติมีเดียเครือขายสังคม 4.67 0.58 5.00 0.00 4.84 0.38 มากที่สุด 2 
8 การนิเทศ/ชี้แนะ โดยผสมผสานเทคโนโลยีสื่อสังคม 4.67 0.58 5.00 0.00 4.84 0.38 มากที่สุด 2 
9 การวิเคราะหและสะทอนยอนคิดเกดิการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูนเิทศ

และครูผูสอน 

4.67 0.58 4.33 0.58 4.50 0.55 มากที่สุด 4 

10 การประชุมกอน และหลังการดําเนินการนิเทศ/ชี้แนะ 4.67 0.58 5.00 0.00 4.84 0.38 มากที่สุด 2 
11 การประเมินการสรางเครื่องมือการใชเครื่องมือและพฤติกรรมการวัดและ

ประเมินผลของครูระหวางการนิเทศ/ชี้แนะ 

4.33 0.58 4.33 0.58 4.33 0.52 มาก 5 
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ตารางที่ 39  ความพึงพอใจของผูนิเทศและผูรับการนิเทศ (กลุมขยายผล) ที่มีตอรูปแบบการพัฒนาวชิาชีพ (ตอ) 

ที่ ความพึงพอใจ 
ผูนิเทศ ผูรับการนิเทศ 

คาเฉลี่ย S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ ลําดับที่ 

Χ  S.D. Χ  S.D. 
12 การรวมมือกันชวยสงเสริมกระบวนการพฒันาวิชาชีพโดยผสมผสาน

เครือขายสังคมของครูวิทยาศาสตร 

5.00 0.00 4.67 0.58 4.84 0.38 มากที่สุด 2 

13 การเรียนรูรวมกันทําใหกระบวนการพฒันาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขาย
สังคมชวยเสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตร
ดานทักษะการคิดของนักเรียนไดดยีิ่งขึ้น 

4.67 0.58 5.00 0.00 4.84 0.38 มากที่สุด 2 

 รวมเฉลี่ย 4.59 0.50 4.74 0.45 4.67 0.48 มากที่สุด 3 

 ดานผลของการใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชพี         
14 การใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคมชวย

เสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลดานทักษะความคิดของ
นักเรียน 

5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 มากที่สุด 1 

15 กระบวนการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคมของครู
วิทยาศาสตรทําใหครู ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวของได
แนวทางในการพัฒนานักเรียนดานทักษะการคิด 

5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 มากที่สุด 1 
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ตารางที่ 39  ความพึงพอใจของผูนิเทศและผูรับการนิเทศ (กลุมขยายผล) ที่มีตอรูปแบบการพัฒนาวชิาชีพ (ตอ) 

ที่ ความพึงพอใจ 
ผูนิเทศ ผูรับการนิเทศ 

คาเฉลี่ย S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ลําดับที่ 
Χ  S.D. Χ  S.D. 

16 การใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคมสงเสริมให
นักเรียนไดรับการพัฒนาดานทักษะการคิด ซึ่งเปนพื้นฐานในการ
เสริมสรางสมรรถภาพดานอื่นๆ 

5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 มากที่สุด 1 

17 การใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคมของครู
วิทยาศาสตร ชวยใหคณาจารยในระดับอุดมศึกษา ศึกษานิเทศก และ
ครูผูสอนไดมีการพัฒนาวิชาชีพรวมกัน 

4.67 0.58 4.67 0.58 4.67 0.58 มากที่สุด 3 

 รวมเฉลี่ย 4.92 0.29 4.92 0.29 4.92 0.28 มากที่สุด 1 
 รวมเฉลี่ยทั้งสามดาน 4.81 0.37 4.80 0.40 4.81 0.39 มากที่สุด  
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จากตารางท่ี 39 พบวาผูนิเทศและผูรับการนิเทศ มีความพึงพอใจตอรูปแบบการ
พัฒนาวิชาชีพอยูในระดับมากท่ีสุด (Χ  = 4.81 , S.D. = 0.39) เม่ือพิจารณาในแตละดาน พบวา ผู
นิเทศและผูรับการนิเทศมีความพึงพอใจดานผลของการใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพมากท่ีสุด (Χ  
= 4.92 , S.D. = 0.28)  รองลงมาคือ ดานองคประกอบของรูปแบบ (Χ  = 4.84 , S.D. = 0.38) และ
ดานกระบวนการนํารูปแบบไปใช (Χ  = 4.67 , S.D. = 0.48) ตามลําดับ 

สําหรับรายการที่ผูนิเทศและผูรับการนิเทศมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ดาน
องคประกอบท่ีเปนเง่ือนไขในการนํารูปแบบไปใชใหประสบผลสําเร็จ, ดานการใชรูปแบบการ
พัฒนาวิชาชีพชวยเสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลดานทักษะความคิดของนักเรียน, ดาน
กระบวนการพัฒนาวิชาชีพทําใหครู ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเกี่ยวของไดแนวทางใน
การพัฒนานักเรียนดานทักษะการคิด, ดานการใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพสงเสริมใหนักเรียน
ไดรับการพัฒนาดานทักษะการคิด ตามลําดับ โดยท้ังส่ีดานมีคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากัน (Χ = 5.00 , S.D. = 0.00)  และองคประกอบท่ีมีความพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ ดานการประเมิน
การสรางเคร่ืองมือการใชเคร่ืองมือและพฤติกรรมการวัดและประเมินผลของครูระหวางการนิเทศ/
ชี้แนะ 

ผูวิจัยไดนําเสนอกราฟแสดงความพึงพอใจของผูนิเทศและผูรับการนิเทศ (กลุมขยาย
ผล) ท่ีมีตอรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ ดังภาพท่ี 28 
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ภาพท่ี 28 กราฟแสดงความพึงพอใจของผูนิเทศและผูรับการนิเทศ (กลุมขยายผล) ท่ีมีตอรูปแบบ

การพัฒนาวิชาชีพ  
 

7.6 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน (กลุมขยายผล) ท่ีมีตอการวัดและ
ประเมินผลของครูหลังการใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยการใหนักเรียนเขียนพรรณนาความ 
(Journal Writing) เพื่อสะทอนทักษะการคิดของนักเรียน ภายใตขอคําถามวา 1) นักเรียนไดเรียนรู
อะไรบาง 2) ไดอะไรจากการเรียนรู และ 3) นําไปใชอยางไร” ดังตารางท่ี 40 
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ตารางที่ 40  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน (กลุมขยายผล) ที่มีตอการวัดและประเมินผลของครูหลังการใชรูปแบบการพฒันาวิชาชีพ  

คนที่  1 คนที่  2 คนที่  3 คนที่  4 คนที่  5 
- หินที่ผุพังจะกลายเปนดิน 
- ไฟ กับความรอนทําใหหินผุพัง
มาเปนดิน 
 
 

- ดินมี 3 ชนิด คือ ดินเหนียว 
ดินรวน ดินทราย 
- ไดสรางแบบจําลองและสืบคน
ขอมูล 

- ดินแตละที่ไมเหมือนกัน 
- น้ําและอากาศทําใหหินผุพัง 

-สวนประกอบของดินคือหิน น้ํา 
ซากพืช ซากสัตว 
- น้ําฝน ความรอน ทําใหหินผุพัง 

- ฮิวมัส คือ ซากพืช ซากสัตว  
ที่ตายทับถมอยูในดิน 
- ตะปูจมอยูในดินจะเปนสนิม 
จะผุ 

- ดินเหนียว เอามาทํา
เครื่องปนดินเผา 
- เมื่อหยดกรดเกลือ เนื้อของ
หินปูนจะเปนฟอง และหายไป 

- หินสึกกรอนกลายเปนดินตอง
ใชเวลานาน 
- ตะปูเหล็ก จมอยูในน้ําคลอง จะ
เปนสนิม 

- ดินทราย น้ําผานไดดี 
- รากตนไม ชอนไช ทําใหปูน
แตกได 

- ดินแถวบานจะเปนดินเหนียว 
เพราะอยูริมแมน้ํา 
- เราสรางดินขึ้นเองไมได ตอง
เกิดจากธรรมชาติ 

- ดินปลูกตนไม ตองใสปุย 
เพื่อใหตนไมโตเร็ว ๆ 

 
- ดินที่มีฮิวมัสมากเอามาปลูกพืช 
- ดินรวน ปลูกตนไมจะงาม 

 
- หลังน้ําทวมแลว ดินจะดี ปลูก
ตนไมได 
- สีของดินไมเหมือนกัน 

 
- ดินทราย ดินลูกรัง ปลูกพืช
ไมได 
- ดินที่ตลาด เขาขายเปนถุง เขาใส
ปุยมาใหแลว 

 
- ดินจะดี ตองปลูกพืชหมุนเวียน 
- ดินที่สนามหญาหนาโรงเรียน 
ตางกันกับดินที่หนาเสาธง 

 
- พืชเติบโตในดินไดไม
เหมือนกัน 
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ความคิดเห็นของนักเรียน (กลุมขยายผล) ท่ีมีตอการวัดและประเมินผลของครูหลัง
การใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ จากการตอบคําถาม 3 ขอ คือ 1) นักเรียนไดเรียนรูอะไรบาง 2) ได
อะไรจากการเรียนรู และ 3) นําไปใชอยางไร นักเรียนสามารถตอบคําถามไดครบท้ัง 3 ขอ โดยตอบ
คําถามขอ 1ไดทุกคน และนักเรียนเกินคร่ึงสามารถตอบคําถามขอ 2 และ 3 ได สะทอนถึงทักษะการ
คิดของนักเรียน จึงเปนเคร่ืองยืนยันไดวารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคม
เพื่อเสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดานทักษะการคิดของนักเรียนท่ี
นํามาใชไดผลจริง 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยเร่ือง รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคมเพื่อเสริมสราง
สมรรถนะการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดานทักษะการคิดของนักเรียน เปนการ 
วิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยมีจุดมุงหมายการวิจัย 1) เพื่อพัฒนาและหา
ประสิทธิภาพรูปแบบการพฒันาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะการ
วัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดานทักษะการคิดของนักเรียน 2) เพื่อประเมินประสิทธิผล
ของรูปแบบ โดยดําเนินการ ดังนี้ (1) เปรียบเทียบความรูความเขาใจของครูเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลดานทักษะการคิดของนักเรียนกอนและหลังการใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดย
ผสมผสานเครือขายสังคมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตร          
ดานทักษะการคิดของนักเรียน จําแนกตามหลักสูตรท่ีครูวิทยาศาสตรสําเร็จการศึกษา (2) ศึกษา
พัฒนาการความสามารถของครูในการสรางและการใชเคร่ืองมือวัดและประเมินผลดานทักษะการ
คิดของนักเรียนระหวางการใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคมเพ่ือ
เสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดานทักษะการคิดของนักเรียน            
(3) ศึกษาพฤติกรรมการวัดและประเมินผลระหวางการใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสาน
เครือขายสังคม เพ่ือเสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดานทักษะการ
คิดของนักเรียน จําแนกตามหลักสูตรท่ีครูวิทยาศาสตรสําเร็จการศึกษา (4) ศึกษาพัฒนาการดาน
ทักษะการคิดของนักเรียนระหวางการใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคม
เพื่อเสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดานทักษะการคิดของนักเรียน 
(5) ศึกษาความพึงพอใจของ ผูนิเทศและผูรับการนิเทศท่ีมีตอรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดย
ผสมผสานเครือขายสังคมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดาน
ทักษะการคิดของนักเรียน (6) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการวัดและประเมินผลของครู
หลังการใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคมเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะการวัด
และประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดานทักษะการคิดของนักเรียน และ 3) ศึกษาผลจากการขยายผล
รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะการวัดและ
ประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดานทักษะการคิดของนักเรียน ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอน
ของการวิจัย และพัฒนา แบงเปน 4 ข้ันตอน ดังนี้ ข้ันตอนท่ี 1 การวิจัยศึกษาส่ิงท่ีคาดหวังและสภาพ
ปจจุบัน (Research : R1) เปนการศึกษาวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน ข้ันตอนท่ี 2 การพัฒนารูปแบบการ
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พัฒนาวิชาชีพ (Development: D1) เปนการพัฒนารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพและเคร่ืองมือท่ีใชใน
การทดลองและเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ข้ันตอนท่ี 3 การวิจัยทดลองหาประสิทธิผล
ของรูปแบบ Research: R2) เปนการทดลองใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพกับกลุมตัวอยาง ข้ันตอนท่ี 
4 การพัฒนาปรับปรุงรูปแบบ (Evaluation: D2) เปนการประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบใหมีความ
สมบูรณ  

กลุมตัวอยางเปนครูวิทยาศาสตรท่ีเขารับการบรรจุใหม ซ่ึงไดมาจากการเลือกแบบ
อาสาสมัคร ระยะเวลาท่ีใชทดลอง ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 8 สัปดาห โดยมีการ
ติดตามศึกษาพัฒนาการ 2 สัปดาหตอคร้ัง เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย 1) แบบทดสอบ
วัดความรูความเขาใจของครู 2) แบบประเมินความสามารถของครูในการสรางและการใชเคร่ืองมือ 
3) แบบสังเกตพฤติกรรมของครูในการวัดและประเมินผลดานทักษะการคิดของนักเรียน 4) แบบ
ประเมินทักษะการคิดระหวางเรียนของนักเรียน 5) แบบสอบถามความพึงพอใจของผูนิเทศและผูรับ
การนิเทศท่ีมีตอรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ และ 6) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอ
การวัดและประเมินผลของครู ซ่ึงผูวิจัยไดพัฒนาข้ึนและมีการตรวจสอบคุณภาพ โดยมีคาความตรง
เชิงเนื้อหาตั้งแต 3.50 ข้ึนไป และผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลแบบผสมผสานวิธี (Mixed 
Methods) สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉล่ีย ( Χ ) สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และสถิติอางอิงในการเปรียบเทียบคะแนนดานความรูความเขาใจของครูเกี่ยวกับ
การวัดและประเมินผลดานทักษะการคิดของนักเรียนโดยใช t-test แบบ dependent, F-test และ
ขอมูลท่ีไดจากการประชุมสรุปสะทอนผล หลังจากการทดลองเสร็จส้ินแลว การบันทึกความคิดเห็น
ท่ีมีตอการพัฒนาวิชาชีพ วิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และ
นําเสนอผลโดยการพรรณนาความ 
 
สรุปผลการวิจัย 

เพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัย สรุปได ดังนี้   
1. ผลการพัฒนารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคมเพื ่อ

เสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดานทักษะการคิดของนักเรียน 
นําเสนอผลการดําเนินการวิจัย สรุปดังนี้  

ผลการพัฒนารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ (ADIAR Model) พบวา องคประกอบของ
รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะการวัดและ
ประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดานทักษะการคิดของนักเรียน ประกอบดวย หลักการ จุดมุงหมาย 
กระบวนการ การวัดและประเมินผล เง่ือนไขในการนํารูปแบบไปใชใหประสบผลสําเร็จ ดังนี้ 
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หลักการ การพัฒนาวิชาชีพเปนกระบวนการพัฒนาบุคลากรท่ีดําเนินการอยางเปน
ระบบตอเนื่องสอดคลองกับความตองการของผูรับการพัฒนา บนพ้ืนฐานความรวมมือของผูท่ี
เกี่ยวของ โดยมุงเนนท่ีสัมฤทธิผลของครูในการวัดและประเมินผลดานทักษะการคิดของนักเรียน 
และสัมฤทธิผลของนักเรียนในดานทักษะการคิด 

จุดมุงหมาย เพื่อพัฒนาสมรรถนะการวัดและประเมินผลดานทักษะการคิดของ
นักเรียน โดยผสมผสานเครือขายสังคมของครูวิทยาศาสตร 

กระบวนการ รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ ADIAR Model ท่ีไดพัฒนาข้ึนประกอบดวย
ข้ันตอนการพัฒนา 5 ข้ัน คือ ขั้นท่ี 1 การวิเคราะหความตองการจําเปน (Analyzing Needs: A)      
ขั้นท่ี 2 ออกแบบการพัฒนาวิชาชีพ (Design Program: D) ขั้นท่ี 3 ปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพโดย
ผสมผสานมัลติมีเดียเครือขายสังคม (Implement Professional Development Social Media 
Networks Blended: IPDNB) โดยมีวิธีการพัฒนาวิชาชีพ 7 วิธี คือ 1) การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
(Training) 2) การนิเทศ (Supervision) และการช้ีแนะ (Coaching) 3) การฝกปฏิบัติ (Work Practice) 
4) การศึกษาดวยตนเอง (Self Training Study) 5) การดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา (Mentoring) 6) การ
แลกเปล่ียนเรียนรู (Knowledge Management) และ 7) การสะทอนกลับ (Reflextive) ขั้นท่ี 4 การ
ประเมินผลการดําเนินงาน (Assessing Program: A) และ ขั้นท่ี 5 การรายงานผลการดําเนินงาน 
(Reporting Program: R) โดยในทุกข้ันตอนจะมีการกํากับติดตาม (Monitoring) และการดูแลให
คําปรึกษาแนะนํา (Mentoring) อยางตอเนื่องโดยผูวิจัย  

เงื่อนไขในการนํารูปแบบไปใช  
ในการนํารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ ADIAR Model ไปใชใหเกิดประสิทธิภาพ       

มีเง่ือนไข ดังนี้ 
1. ผูบริหารทุกระดับมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการพัฒนาวิชาชีพ 

และใหการสงเสริม สนับสนุนทุกดาน และสรางขวัญและกําลังใจใหกับผูรับการพัฒนา 
2. ครูผูรับการพัฒนามีความรับผิดชอบ ความมุงม่ัน อดทน มีวินัย และต้ังใจปฏิบัติ

กิจกรรมดวยความเต็มใจ 
3.  ผูท่ีปฏิบัติหนาท่ีเปนผูนิเทศหรือช้ีแนะของการพัฒนาท้ัง 2 วิธี ตองเปนผูท่ีมี

ความรูในเร่ืองท่ีนิเทศ มีทักษะการนิเทศ มีมนุษยสัมพันธ  และมีเวลานิเทศหรือช้ีแนะอยางตอเนื่อง
เปนระบบ 

ประสิทธิภาพของรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคมเพื่อ
เสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดานทักษะการคิดของนักเรียน โดย
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การหาคาประสิทธิภาพ E1/E2 แบบภาคสนาม (Field Tryout) กอนนําไปทดลองใชจริง ไดคา
ประสิทธิภาพ E1/E2 เทากับ 83.54/85.56  

2. ผลการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขาย
สังคมเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดานทักษะการคิดของ
นักเรียน ไดนําเสนอ ดังนี้  

2.1 ผลการทดสอบความรู ความเขาใจของครูเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลดาน
ทักษะการคิดของนักเรียนหลังการใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพสูงกวากอนการใชรูปแบบการ
พัฒนาวิชาชีพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังในภาพรวมและจําแนกตามประเภทของ
หลักสูตรท่ีครูวิทยาศาสตรสําเร็จการศึกษา ซ่ึงยอมรับสมมุติฐานการวิจัยขอท่ี 1 และครูวิทยาศาสตร
ท่ีสําเร็จการศึกษาหลักสูตร 4 ป หลักสูตร 5 ป และหลักสูตร ป.บัณฑิต มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การวัดและประเมินผลดานทักษะการคิดของนักเรียนหลังการใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพไม
แตกตางกัน 

2.2 ครูมีพัฒนาการความสามารถในการสรางและการใชเคร่ืองมือวัดและประเมิน 
ผลดานทักษะการคิดของนักเรียนสูงข้ึน โดยในภาพรวมและเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ครูมี
ความสามารถในการสรางและใชเคร่ืองมืออยูในระดับพอใช 

สวนหลักสูตรท่ีครูสําเร็จการศึกษาในภาพรวม พบวา หลักสูตร ป.บัณฑิต มี
ความสามารถในการสรางและใชเคร่ืองมือสูงท่ีสุด รองลงมาคือหลักสูตร 5 ป และหลักสูตร 4 ป 
ตามลําดับ เม่ือพิจารณาจากวิธีการนิเทศ พบวาวิธีการชี้แนะโดยผูเช่ียวชาญมีคะแนนความสามารถ
ในการสรางเคร่ืองมือสูงท่ีสุด รองลงมาคือ วิธีการนิเทศโดยผูบริหาร สวนวิธีการนิเทศโดยผูบริหาร 
มีคะแนนความเหมาะสมในการใชเคร่ืองมือสูงท่ีสุด รองลงมาคือ วิธีการชี้แนะโดยผูเช่ียวชาญ 
สําหรับวิธีการนิเทศโดยผูบริหาร มีคะแนนของเคร่ืองมือท่ีสะทอนทักษะการคิดสูงท่ีสุด รองลงมา
คือวิธีการชี้แนะโดยผูเช่ียวชาญ 

2.3 ครูมีพัฒนาการของพฤติกรรมการวัดและประเมินผลดานทักษะการคิดของ
นักเรียนสูงข้ึน โดยในภาพรวมและพิจารณาเปนรายดาน พบวา ครูมีพฤติกรรมการวัดและ
ประเมินผลอยูในระดับพอใช  

 สวนพฤติกรรมการวัดและประเมินผลจําแนกตามหลักสูตรท่ีครูสําเร็จการศึกษา 
พบวา ครูท่ีสําเร็จการศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต มีคะแนนพฤติกรรมการวัดและประเมินผลสูงท่ีสุด 
รองลงมาคือ หลักสูตร 5 ป และหลักสูตร 4 ป ตามลําดับ 

2.4 นักเรียนมีพัฒนาการดานทักษะการคิดระหวางการใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ
ท้ังในภาพรวมและรายดานสูงข้ึน โดยการพัฒนาในคร้ังท่ี 1-3 อยูในระดับพอใช และในคร้ังท่ี 4-5 
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มีพัฒนาการอยูในระดับดี ไดแก ดานการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดสรางสรรค และการ
คิดเปนระบบ 

 เม่ือพิจารณาจากเคร่ืองมือการประเมินผลของครู พบวา นักเรียนมีทักษะการคิด
ในเคร่ืองมือท่ีใชกับเกณฑประเมินรูบริคมากท่ีสุด รองลงมาคือ เคร่ืองมือประเภทการสังเกต และ
เคร่ืองมือประเภทแบบทดสอบ นักเรียนมีทักษะการคิดไดนอยท่ีสุด 

2.5 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูนิเทศ และผูรับการนิเทศ ท่ีมีตอรูปแบบการ
พัฒนาวิชาชีพภายหลังการใชรูปแบบโดยภาพรวมและองคประกอบยอย พบวาผูนิเทศและผูรับการ
นิเทศ มีความพึงพอใจตอรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพอยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาในแตละดาน 
พบวา ผูนิเทศและผูรับการนิเทศมีความพึงพอใจดานองคประกอบของรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ
มากท่ีสุด รองลงมา คือ ดานกระบวนการนํารูปแบบไปใช และดานผลของการใชรูปแบบการพัฒนา
วิชาชีพ ตามลําดับ 

2.6 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการวัดและประเมินผลของครูหลัง
การใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพแสดงใหเห็นวานักเรียนมีทักษะดานการคิดท่ีสูงข้ึน  

3. ผลการขยายผล การนํารูปแบบไปใชกับโรงเรียนจํานวน 3 โรงเรียน ท่ีไมแตกตาง
กับกลุมตัวอยาง พบวา 1) ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลดานทักษะการคิดของ
นักเ รียนหลังการพัฒนาวิชาชีพสูงกวากอนการพัฒนาวิชาชีพอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ                   
ท่ีระดับ .05  2) พัฒนาการความสามารถของครูในการสรางและการใชเคร่ืองมือวัดและประเมินผล
ดานทักษะการคิดของนักเรียนสูงข้ึน 3) พัฒนาการของพฤติกรรมการวัดและประเมินผลดานทักษะ
การคิดของนักเรียนระหวางการพัฒนาวิชาชีพสูงข้ึน  4) พัฒนาการดานทักษะการคิดระหวางการใช
รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพของนักเรียนสูงข้ึน 5) ผูนิเทศ และผูรับการนิเทศ มีความพึงพอใจตอ
รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพอยูในระดับมากท่ีสุด 6) นักเรียนสามารถตอบความคิดเห็นท่ีมีตอการวัด
และประเมินผลของครูหลังการใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพไดแสดงถึงการมีทักษะดานการคิดท่ี
สูงข้ึน 

  
อภิปรายผล 

การอภิปรายผลการวิจัย เร่ือง “รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคม
เพื่อเสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดานทักษะการคิดของนักเรียน” 
อภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 

1. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสาน
เครือขายสังคมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดานทักษะการ       
คิดของนักเรียน ไดรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพมีชื่อวา “ADIAR  Model” มี 5 องคประกอบ ไดแก 



296 

หลักการ จุดมุงหมาย กระบวนการ การวัดและประเมินผล และเง่ือนไขในการนํารูปแบบไปใชให
ประสบผลสําเร็จ ซ่ึงผานการตรวจสอบจากการสัมมนาผูเช่ียวชาญ (Connoisseurship) แลวพบวา 
รูปแบบมีประสิทธิภาพ เหมาะสมตอการนําไปใชในการพัฒนาวิชาชีพเพื่อเสริมสรางสมรรถนะการ
วัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตร ดานทักษะการคิดของนักเรียน เกิดประโยชน ตอบสนอง
ความตองการจําเปนดานการเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล ดานการ
สรางและการใชเคร่ืองมือการวัดและประเมินผล และดานพฤติกรรมการวัดและประเมินผลของครูท่ี
เนนการประเมินเพื่อการเรียนรู (Assessment for Learning) และยังมีประสิทธิภาพชวยสงเสริม
ทักษะดานการคิดของนักเรียนใหสูงข้ึนดวย ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก ผูวิจัยไดนําหลักการแนวคิดของ
วิธีการเชิงระบบมาใชในการพัฒนารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ ทําใหไดรูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพท่ีดี 
(Joyce and Weil, 1996: 13; ทิศนา แขมมณี, 2553: 475) นอกจากนี้ยังไดใชกระบวนการวิจัยและ
พัฒนา (Research and Development) มาพัฒนารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ มีกระบวนการพัฒนา
ตามลําดับข้ันโดย ขั้นท่ี 1 (Analyzing Needs: A) การศึกษาวิเคราะหสภาพท่ีคาดหวัง (Target) กับ
สภาพท่ีเกิดข้ึนจริง (Actual) มีการศึกษาวิเคราะหหลักการ แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
นําไปสูการพัฒนารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพท่ีมีประสิทธิภาพ ในทุกข้ันตอนอยูบนพื้นฐานหลักการ 
แนวคิด ทฤษฏี มีผลงานวิจัยในระดับนานาชาติรับรอง สอดคลองกับเปาหมายและผลลัพธท่ี
ตองการ อาทิ ผูวิจัยนําหลักการของการพัฒนาวิชาชีพ ท่ีนักการศึกษาจากท่ัวโลกไดทําการศึกษาไว
สอดคลองตองกันวาจะตองศึกษาวิเคราะหผูเขารับการพัฒนาและผูมีสวนเกี่ยวของ เพื่อใหไดขอมูล
พื้นฐานและความตองการในการพัฒนาใน ขั้นท่ี 2 การออกแบบการพัฒนาวิชาชีพ (Designing 
Program: D) ไดทําการสังเคราะหจากหลักการและแนวคิดของแกลทธอรน (Glatthorn 1984: 4) 
และกล๊ิกแมน (Glickman 1995, อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี 2556ข: 93-94)  นอกจากนั้น ยังไดศึกษาจาก
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพ และการนิเทศการเรียนการสอน ไดแก เกษศิรินทร          
ศรีสัมฤทธ์ิ (2556) บุญฤทธ์ิ ปยะศรี (2556) ธัญพร ชื่นกล่ิน (2553) ยุพิน ยืนยง (2553) และงานวิจัย
ดานวิทยาศาสตรและการวัดและประเมินผล อาทิ งานวิจัยของ รุจิราพร รามศิริ (2556) พีชญาณ    
พานะกิจ (2558) โชติมา หนูพริก (2553) ธนานันต ดียิ่ง (2556) โดยนําแนวคิดและหลักการมา
กําหนดขอบขายของจุดมุงหมายการพัฒนา และทําการวางแผนการพัฒนาวิชาชีพแตละวิธีการ     
ขั้นท่ี 3 การปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพ (Implement: I) เปนข้ันการนําแผนการและวิธีการที่ไดรวมกัน
กําหนดและเปนไปตามความตองการของครู โดยมีวิธีการพัฒนาวิชาชีพ 2 วิธี คือ 1) วิธีการนิเทศ
โดยผูบริหาร (Administrative Monitoring) กับ 2) วิธีการชี้แนะโดยผูเช่ียวชาญ (Expert Coaching)  
ตามแนวคิดของ แกลทธอรน (Glatthorn, 1984: 4) และกล๊ิกแมน (Glickman, 1995 อางถึงใน วัชรา 
เลาเรียนดี, 2556ข: 93-94) และ ขั้นท่ี 4 การประเมินผลการพัฒนาวิชาชีพ (Assessing Program: A) 
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เปนการรวมมือกันประเมินผลการพัฒนาวิชาชีพเกี่ยวกับสมรรถนะในการวัดและประเมินผลของครู
และทักษะการคิดของนักเรียน และ ขั้นท่ี 5 การรายงานผลการพัฒนาวิชาชีพ (Reporting Program: 
R) เปนการสะทอนผลการปฏิบัติงานใหผูเกี่ยวของทราบ เพ่ือการปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง      
จัดใหมีการประชุมสรุปและสะทอนผลการพัฒนาวิชาชีพ จากผูนิเทศ ผูรับการนิเทศ และผูวิจัยใน
ทุกข้ันตอน ผูวิจัยเปนผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา (Mentoring) และคอยกํากับติดตาม (Monitoring) 
ซ่ึงเปนไปตามแนวคิดของ  คอเรีย และแมคเฮนร่ี (Correia and McHenry, 2002) ท่ีไดใหความคิดเห็นวา 
ผูรับการพัฒนา (Mentee) จะมีความสามารถพัฒนาตนเองจนเช่ียวชาญ และเปนครูมืออาชีพได 
จะตองไดรับการดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา (Mentoring) ท่ีดีท่ีสุดอยางตอเนื่อง ดังนั้น ผูรับการพัฒนา
ในกลุมตัวอยางของผูวิจัย จึงมีความสามารถพัฒนาตนเองสูงข้ึนเปนลําดับ และถาทําตอเนื่องตอไป
ก็จะเปนครูมืออาชีพในท่ีสุด ผูเช่ียวชาญทุกทานเห็นดวยกับการนําเครือขายสังคมเขามาผสมผสาน
กับการพัฒนาครู แตควรใหผูนิเทศและผูรับการนิเทศไดมีโอกาสพบปะพูดคุยกันโดยตรงบาง ผูวิจัย
จึงจัดใหมีการประชุมกอน และหลังการนิเทศ ของผูทําหนาท่ีนิเทศและผูรับการนิเทศในแตละคู 
ท้ังนี้ไดดําเนินการหาคาประสิทธิภาพ E1/E2  แบบภาคสนาม (Field Tryout) กอนนําไปทดลองใช
จริง ไดคา E1/E2 เทากับ 83.54/85.56 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 

2. ผลการศึกษาประสิทธิผลรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคม
เพื่อเสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดานทักษะการคิดของนักเรียน
ไดนําเสนอ ดังนี้ 
 2.1 ผลการเปรียบเทียบความรูความเขาใจของครูเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล   
ดานทักษะการคิดของนักเรียน พบวา ท้ังในภาพรวมและจําแนกตามประเภทของหลักสูตรท่ีครู
สําเร็จการศึกษาหลังการใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ มีคะแนนสูงกวากอนการใชรูปแบบการ
พัฒนาวิชาชีพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังนี้ เนื่องมาจากครูผูสอนไดรับการฝกอบรม 
และพัฒนาตนเองจากการศึกษาเอกสารความรูเร่ืองการวัดและประเมินผลท่ีผูวิจัยจัดสงใหทาง
เครือขายสังคม และไดรับการนิเทศช้ีแนะจากผูใหการนิเทศอยางตอเนื่อง เปนระบบตลอดชวงเวลา
ของการพัฒนาวิชาชีพ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของพศิน  แตงจวง (2554: 41-48) ท่ีกลาวถึง รูปแบบ
ในการพัฒนาครูวา มีหลายรูปแบบ เชน การฝกอบรม การศึกษาดูงาน การพัฒนาตนเอง การนิเทศ
ติดตาม และการศึกษาตอ เปนตน ซ่ึงแตละรูปแบบตางมีแนวคิดท่ีแตกตางกัน ไดแก การฝกอบรม 
ชวยใหครูมีความรู ความสามารถ และความม่ันใจในการการทํางาน และการนิเทศแบบพัฒนา
ตนเองทําใหครูท่ีมีความพรอมท้ังทางความรู ความสามารถ ทักษะและแรงจูงใจ จากการเรียนรูดวย
ตนเองอยางอิสระ มีโอกาสเลือกวิธีท่ีจะพัฒนาตนเอง และวิชาชีพทางการสอน ชวยใหเขาใจการ
ปฏิบัติงาน และสามารถนําตนเองใหพัฒนาไดมากยิ่งข้ึนตอไป (Self-directed Learning) (วัชรา    
เลาเรียนดี, 2556ข: 103) 
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2.2 ครูมีพัฒนาการความสามารถในการสรางและการใชเคร่ืองมือวัดและประเมิน 
ผลดานทักษะการคิดของนักเรียนสูงข้ึน โดยในภาพรวมและเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ครูมี
ความสามารถในการสรางและใชเคร่ืองมืออยูในระดับพอใช โดยพบวาครูท่ีสําเร็จการศึกษา
หลักสูตร ป.บัณฑิต มีพัฒนาการสูงท่ีสุด รองลงมา คือ หลักสูตร 5 ป และหลักสูตร 4 ป ตามลําดับ 
สอดคลองกับแนวคิดของ แฮริส (Harris, 1985: 10) ท่ีกลาววา การนิเทศการสอน สงผลโดยตรงตอ
กระบวนการสอน การวัดและประเมินผลท่ีสงเสริมพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน เปนการพัฒนา
วิชาชีพอยางตอเนื่องแกครู ในการพัฒนาความรูใหมๆ ท้ังดานเนื้อหาวิชา เทคนิควิธีการจัดการ
เรียนรู การฝกปฏิบัติ การวัดและประเมินผล ซ่ึงจะชวยใหครูมีการพัฒนาปรับปรุงงานในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง และสงผลใหครูมีความกาวหนาในหนาท่ีการงาน  

เม่ือพิจารณาการสะทอนทักษะการคิดของเคร่ืองมือท่ีครูสรางข้ึน พบวา ทักษะการ
คิด 3 ประเภท คือ การคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห และการคิดสรางสรรค มีคะแนนสูงสุดเทากัน 
รองลงมาคือการคิดอยางมีวิจารณญาณ มีคะแนนเทากับการคิดเปนระบบ ท่ีเปนเชนนี้ เกิดจากครู
ไดรับการฝกอบรม ไดรับการนิเทศช้ีแนะจากผูใหการนิเทศท่ีตนเองเปนผูเลือก การศึกษาเรียนรูดวย
ตนเองจากเอกสาร และจากเครือขายสังคม และไดรับการฝกปฏิบัติในการสรางเคร่ืองมือ และการ
ใชเคร่ืองมือ สอดคลองกับกรองทอง  จิรเดชากุล (2550: 2-3) และวัชรา  เลาเรียนดี (2552: 8) ท่ีกลาว
วา การนิเทศการสอนไมไดเปนแตเพียงการพัฒนาประสิทธิภาพ และคุณภาพการจัดการเรียนรูของ
ครู แตยังมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษา การพัฒนา
หลักสูตร การสรางความสัมพันธระหวางผูรวมงาน และความสัมพันธกับชุมชน และท่ีสําคัญท่ีสุด 
คือ คุณภาพและประสิทธิผลของผูเรียน (ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน, 2548: 18-20; วัชรา  เลาเรียนดี, 
2552: 1-8) รวมท้ังการประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและการบรรลุเปาหมายของ
สถานศึกษา (Glatthorn, 1990: 2) นอกจากนั้นยังมีการนําเสนอแลกเปล่ียนเรียนรูกันทางกลุม 
เฟสบุค (Facebook)  และไลน (LINE) ทําใหครูเขาใจวิธีการสรางเคร่ืองมือ การใชเคร่ืองมือ ท่ี
สะทอนทักษะการคิดพอสมควร ท้ังนี้เปนไปตามหลักการพัฒนาวิชาชีพท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีตอง
ดําเนินการอยางเปนระบบ มีหลักการ แนวคิดทฤษฏี และผลงานวิจัยรองรับ ดังท่ี สปารค และ ลุคส 
ฮอรสเลย (Sparks and Loucks Horsley, 2003 อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี, 2556ข: 262-263) ได
กลาวถึงการพัฒนาวิชาชีพท่ีประสบผล สําเร็จ มีผลการวิจัยและหลักฐานสนับสนุน จํานวน 5 แบบ 
ไดแก 1) การพัฒนาแบบรายบุคคล 2) การพัฒนาแบบการสังเกตและประเมินผล 3) การพัฒนาแบบ
มีสวนรวมในการปรับปรุงและพัฒนา 4) การพัฒนาแบบฝกอบรม และ 5) การพัฒนาแบบสืบเสาะ 
ซ่ึงการพัฒนาครูในกลุมทดลองนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามหลักการ แนวคิดทฤษฏีดังกลาวทุก
ประการ โดยมีการดําเนินงานท่ีสอดรับกับการพัฒนาวิชาชีพท่ีประสบผลสําเร็จถึง 4 แบบ ใน 5 
แบบ กลาวคือ มีการจัดอบรมปฏิบัติการใหความรูกอนในตอนแรก ตอจากนั้นจึงพัฒนาแบบ
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รายบุคคล โดยการจับคูนิเทศ และพัฒนาแลกเปล่ียนเรียนรูในกลุมทาง เฟสบุค (Facebook) 
และไลน (LINE) ตลอดระยะเวลาของการพัฒนามีการสังเกตและประเมินเปนระยะ ซ่ึงผูนิเทศและ
ผูรับการนิเทศตองประเมินตัวเอง แลวสะทอนยอนคิด (Reflective) ปรับปรุงและพัฒนาตัวเองตลอด
ระยะเวลาของการปฏิบัติงาน นอกจากนั้น กล๊ิกแมน กอรดอน และรอสสกอรดอน (Glickman, 
Gordon and Ross-Gordon, 2010: 338-339) ไดกลาวถึงการพัฒนาวิชาชีพท่ีหลากหลายไว 10 
ประเภท แตท่ีสอดคลองกับงานวิจัยนี้มีถึง 6 ประเภท ไดแก 1) การมีหลักสูตรอบรมชวยเหลือครู
ใหม 2) การอบรมเชิงปฏิบัติการ 3) การตั้งศูนยหรือสถานท่ีท่ีครูสามารถปรึกษาหารือกันได 4) การ
จับกลุมชวยเหลือสนับสนุนกัน 5) การจัดเครือขายแลกเปล่ียนขอมูลกัน และ6) การรวมมือกัน
ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน สอดคลองกับ จอยซ และ เชาเวอร (Joyce and Showers, 1988 cited by 
Costa and Garmston, 2002: 38) ท่ีพบวา การพัฒนาบุคลากรดวยวิธีท่ีผสมผสานระหวางการ
บรรยายทางทฤษฎี การสาธิต การฝกปฏิบัติ การใหขอมูลยอนกลับ และการโคช (coaching) หรือ
การชวยเหลือแนะนําการฝกปฏิบัติ เปนวิธีหนึ่งท่ีชวยใหบุคลากรไดรับความรูในระดับสูงมาก 
ตลอดจนเกิดทักษะ และสามารถนําความรูไปใชไดในระดับสูง และจากสภาพสังคมท่ีเปนยุค 
Digital Native ครูวิทยาศาสตรซ่ึงเปนครูรุนใหมมีความถนัดและนิยมใชเครือขายสังคม
ติดตอส่ือสารถึงกันในชีวิตประจําวัน ผูวิจัยจึงไดนํามาประยุกตใชเขากับการพัฒนาวิชาชีพครูโดย
การผสมผสานกับเครือขายสังคมท่ีครูถนัดและคุนเคยรวมกับกระบวนการวิจัยตลอดแนว เร่ิมต้ังแต
การฝกอบรม การนิเทศ การศึกษาเรียนรูดวยตนเอง จนไปถึงการสะทอนยอนคิดของครูตลอด
ชวงเวลาของการนิเทศ เกิดผลลัพธเปนท่ีนาพอใจ ดังความเห็นของผูนิเทศ ไดกลาวไวในวันสรุป
และสะทอนผลการพัฒนาวิชาชีพ เม่ือวันท่ี 12 พฤษภาคม 2559 วา  

 
“ในฐานะผูโคช เรื่องน้ีเปนหัวใจของการสอนโดยเฉพาะการคิดของนักเรียน 

การจัดกิจกรรมการสอนและการประเมินผล ถาครูใชกระบวนการตามน้ี จะสงผลใหการ
เรียนรูของนักเรียน สามารถพัฒนาการคิดและเกิดเปนองคความรูท่ีถาวร”  

 

นอกจากนี้ ผลการประเมินการสรางและการใชเคร่ืองมือในภาพรวมอยูใน
ระดับพอใช สอดคลองกับความคิดเห็นของ สมหวัง พิธิยานุวัฒน (2557) ท่ีกลาววา  

 
“ระยะเวลานานกวา 15 ป มาแลวท่ีครูวัดและประเมินผลระหวางเรียนไม

ถูกตอง ครูมีทักษะในการสอน แตไมรูจักท่ีจะวัดและประเมินผลอยางไร มีงานวิจัยในระดับ
ปริญญาเอกท่ีนักศึกษาเขาไปคลุกคลีและเก็บขอมูลเชิงคุณภาพในโรงเรียนเปนระยะ
เวลานาน พบวาครูผูสอนวัดผลแบบ Formative ไมเปน มุงวัดแต Summative เทาน้ัน”  
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ท้ังนี้ในสวนของครูท่ีสําเร็จการศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต มีความสามารถ      
ในการสรางและใชเคร่ืองมือสูงท่ีสุดนั้น เปนเพราะครูท้ัง 2 คน มีความมุงม่ันต้ังใจ ขยันท่ีจะศึกษา
เรียนรูและฝกฝนตัวเอง สังเกตเห็นไดจากเวลาท่ีผูวิจัยจัดสงตัวอยางเคร่ืองมือวัดผลไปใหทางกลุม 
ไลน (LINE) ครูท้ัง 2 คนนี้จะเขามาอานเปนคนแรก ๆ นักการศึกษาจากประเทศท่ีประสบผลสําเร็จ
ทางดานผลการสอบ PISA ในอันดับแรก ๆ ของโลก (EDUCA, 2014) ไดเลาบนเวทีการอภิปรายวา  

 
“เร่ิมแรกจะวุนวาย ดูยุงเหยิง ไมคอยประสบผลสําเร็จ ตองคอยๆ ฝกฝน

ไปเร่ือยๆ ถาทุกอยางเขาท่ีแลวจะเห็นวาเปนความยิ่งใหญจริงๆ ซ่ึงครูจะตองลุกข้ึนมา
ฝกฝนกับเพ่ือนครูดวยกัน คอยๆ พัฒนาไปก็จะประสบผลสําเร็จในที่สุด” “มันอาจจะ
วุนวายมากในชวง แรกๆ เพราะครูไมเคยชิน และเด็กก็ไมเคยถูกฝกฝนมากอน ตอง
อดทน ใจเย็น ๆ อยาละท้ิงเสียกอน มันเหมือนจะวุนวายท้ังครูท้ังเด็ก แตใหอดทนทํา
ไปเร่ือยๆ เม่ือทุกอยางเขาท่ีมันเปนอะไรท่ีสุดยอด จะเปล่ียนพฤติกรรมท้ังครูท้ังเด็ก  
นักเรียนจะรูจักต้ังเปาหมายในการเรียน เขาจะต้ังใจเรียน และกระตือรือรนมากข้ึน เขา
จะเปนผูเรียนท่ีกระตือรือรน ( Active Learner) ข้ึนมา และจะเปนพื้นฐานนําไปสูการ
เรียนรูดวยการนําตนเอง (Self Directed Learning) ในท่ีสุด ถาครูมีความพยายามทําได
ก็เห็นผลจริง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนจะกาวหนาข้ึนแบบถาวร  เทคนิคนี้
เขาใชกันท่ัวโลก ประเทศท่ีมีผลสอบ PISA อยูในอันดับตน ๆ ของโลก ลวนแลวแตใช
การวัดและประเมินผลแนวทางน้ีท้ังส้ิน การวัดผลที่จะตองปรับเปล่ียนพรอมๆ กันกับ
การจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21” 

 
ในการนี้นโยบาย เร่ือง “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” ก็ตองนําเทคนิคการประเมิน

แบบการประเมินเพื่อการเรียนรู (Assessment for Learning) มาใชควบคูไปดวยกันกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู หากการสอนและการประเมินไปดวยกันแบบเปนเนื้อเดียวกัน ก็จะนําไปสูการ
เรียนรูที่ประสบผลสําเร็จอยางแนนอน นอกจากนั้นยังเปนการเตรียมตัวนักเรียนเขาสูยุทธศาสตร
ไทยแลนด 4.0 ท่ีขับเคล่ือนดวย “เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ซ่ึงครูจะตองปรับวิธีเรียนเปล่ียนวิธี
สอนจากการบรรยาย (Passive Learning) มาเปนใหนักเรียนเขามามีสวนรวมในการเรียนการสอน 
ลงมือปฏิบัติ แกปญหา และสรางองคความรู จัดระบบการเรียนรูของตนเอง (Active Learning)  

นอกจากนั้นยังสอดคลองกับขอมูลจากการนิเทศติดตามของศึกษานิเทศกท่ี
พบวา ครูมีความรูความเขาใจในเร่ืองเทคนิควิธีการ รูปแบบเครื่องมือ และวิธีการสรางเคร่ืองมืออยู
ในระดับนอย ตลอดจนเคร่ืองมือขาดคุณภาพ วัดไดไมตรงกับตัวช้ีวัด และยังสอดคลองกับงานวิจัย
ของ อรุณรัตน สารกิติพันธ (2542)  ตุ จงรักษ (2543)  ประสงค สกุลซง (2544)  และอรุณ โยธสิงห 
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(2546) ท่ีศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลในช้ันเรียนของครู พบวา ปญหาท่ี
สอดคลองกัน และพบมากท่ีสุด คือ ครูขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล ขาด
ความรูดานการสรางเคร่ืองมือ ขาดทักษะการใชเคร่ืองมือ และเครื่องมือขาดคุณภาพ ท้ังนี้ศันสนีย  
ฉัตรคุปต และ อุษา  ชูชาติ (2544: 105-106) ไดกลาววา การพัฒนาสมรรถนะการวัดและประเมินผล
ของครูซ่ึงอยูในวัยผูใหญ จะตองตระหนักถึงวิธีการพัฒนาที่ถูกตองเหมาะสม คํานึงถึงหลักการ
เรียนรูของผูใหญท่ีสอดคลองกับความตองการของครูแตละคน กระบวนการและกิจกรรมการ
พัฒนา ตองชวยใหครูมีความกาวหนาท้ังดานความรู และความสามารถ  มีเทคนิคใหมๆ ในการ
จัดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม การแสดงออก และการสรางสรรค
ความรู ตลอดจนการชวยใหนักเรียนสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิตอยางเต็มศักยภาพและมีความสุข 
ครูตองไดรับโอกาสในการฝกฝนเพิ่มพูนความรู และพัฒนาทักษะใหตนเองอยูเสมอขณะท่ีทํางาน
ในสถานการณจริง  

เม่ือพิจารณาจากการสะทอนทักษะการคิดของเคร่ืองมือท่ีครูสราง พบวา ทักษะ
การคิด ท้ัง 3 ประเภท คือ การคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห และการคิดสรางสรรค มีคะแนนสูงสุด
เทากัน รองลงมา คือ การคิดอยางมีวิจารณญาณ มีคะแนนเทากับการคิดเปนระบบ ท่ีเปนเชนนี้ เปน
เพราะครูคุนเคยและมีประสบการณกับการวัดและประเมินผลตามสมรรถภาพของบลูมและคณะ 
(Bloom, B. et al., 1956) ท่ีมีพฤติกรรมดานการวิเคราะห และการสังเคราะห และท่ีปรับเพิ่มเติม 
(Anderson and Krathwehl, 2001) ท่ีมีพฤติกรรมดานความคิดสรางสรรค สวนการคิดอยางมี
วิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ นั้น ครูยังไมคอยคุนเคย มีความซับซอน เขาใจยากมากกวา 
ประกอบไปดวยทักษะการคิดยอยๆ หลายแบบท่ีมีความสัมพันธและเช่ือมโยงกัน วิธีการและ
เคร่ืองมือประเมินจึงสรางไดยากมากกวา 

2.3 ครูมีพัฒนาการของพฤติกรรมการวัดและประเมินผลดานทักษะการคิดของ
นักเรียนสูงข้ึน โดยในภาพรวมและพิจารณาเปนรายดาน พบวา ครูมีพฤติกรรมการวัดและ
ประเมินผลอยูในระดับพอใช เนื่องจากการประเมินนี้ตองสอดรับกับการปรับเปล่ียนการจัดการ
เรียนการสอนของครูใหเกิดผลการพัฒนาในตัวนักเรียนแตละคนอยางดีท่ีสุด ครูจะคอยกระตุนและ
ชวยเหลือนักเรียนเปนรายบุคคลใหบรรลุผลการเรียนรูตามเปาหมายท่ีกําหนด สอดคลองกับ
หลักการของ สทิกกิน และคณะ (Stiggins et al., 2004: 42-45) ท่ีกลาววาการประเมินเพื่อการเรียนรู
ประกอบดวย คําถาม 3 คําถาม และกลยุทธ 7 ประการ ไดแก คําถามท่ี 1: Where am I going? 1) 
จัดทําเปาหมายของการเรียนรูใหชัดเจน นักเรียนเขาใจได 2) ใหนักเรียนแสดงตัวอยางของงานท่ีดี
และไมดี คําถามท่ี 2: Where am I now? 3) ใหขอมูลยอนกลับบอย ๆ 4) สอนใหนักเรียนรูจัก
ประเมินตนเองและต้ังเปาหมายการเรียน คําถามท่ี 3: How can I close the gap?  5) ออกแบบการ
สอนใหเนนเนื้อหายอย ๆ ทีละเร่ือง 6) สอนใหนักเรียนแกไขปรับปรุงงานหรือการเรียนของตน     
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7) กระตุนใหนักเรียนประเมินตนเอง ตรวจสอบความกาวหนาของตนเอง และการแลกเปล่ียนเรียนรู
กับผูอ่ืน  ท้ังนี้ ยังสอดคลองกับคํากลาวของ สมหวัง  พิธิยานุวัฒน (2557) ท่ีกลาววาครูมีความรู 
ความเขาใจ และมีเทคนิคในการสอน แตขาดทักษะในการวัดและประเมินผล โดยครูวัดและ
ประเมินระหวางเรียน (Formative Assessment) ไมเปน โดยมุงท่ีการเก็บคะแนนและตัดสิน ไมได
เปนไปเพื่อพัฒนาความกาวหนาทางการเรียน เม่ือพิจารณาครูท่ีสําเร็จการศึกษา พบวาหลักสูตร ป.
บัณฑิต มีพฤติกรรมการวัดและประเมินผลสูงท่ีสุด ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของโสภณ แยมทองคํา
(2552: 4) ท่ีกลาววาสถาบันการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไดมีการติดตาม
ประเมินผลคุณภาพของบัณฑิต  โครงการสงเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สควค.) ในดานคุณลักษณะความเปนครู พบวา ครูท่ีมีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สควค.) มีความม่ันใจและแมนในเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร 
และยังไดใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทําหนาท่ีพัฒนาครู
วิทยาศาสตรโดยความรวมมือรวมใจของครูภายในโรงเรียน (Whole School) และพัฒนาระบบพ่ี
เล้ียงทางวิชาการในโรงเรียนโดยรวมกับผูเช่ียวชาญจากภายนอกเพื่อการพัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถของครู สควค. ในการสอนวิทยาศาสตร ซ่ึงพื้นฐานในภาพรวมของครู สควค. กับครู
วิทยาศาสตรท่ีเขารับการบรรจุใหมจะมีความใกลเคียงกัน นอกจากนั้นยังสืบเนื่องมาจากครูท่ีสําเร็จ
การศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต ท้ัง 2 คน มีความขยัน มุงม่ัน อดทนในการพัฒนาตนเอง และนํา
ความรูไปใชกับนักเรียนอยางเต็มความสามารถ ประกอบกับครูผูสอนคนท่ี 1 ไดรับการนิเทศจาก
ศึกษานิเทศกท่ีรับผิดชอบกลุม สาระการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยตรง และครูคนท่ี 2 ไดรับการนิเทศ
จากผูบริหารโรงเรียนท่ีเปนผูบังคับบัญชา เปนผูบริหารรุนใหมท่ีใฝเรียนรูอายุนอย สําเร็จการศึกษา
สาขาวิทยาศาสตร มีความรับผิดชอบ มุงม่ันตั้งใจในการนิเทศเปนอยางดี นอกจากนั้นผูนิเทศและ
ผูรับการนิเทศ ท้ัง 2 คู (4 คน) มีความคุนเคย รูจักและทํางานรวมกันมากอน มีความสนิทสนมและ
ไววางใจตอกัน ทําใหการนิเทศไดผลดียิ่งข้ึน อีกท้ังผูนิเทศ และครูผูสอนมีโอกาสพบปะสนทนา 
และใหขอชี้แนะกันโดยตรงอีกทางหนึ่ง นอกเหนือจากการใชเครือขายสังคม ซ่ึงสอดรับกับ
ความเห็นของ แกลทธอรน (Glatthorn, 1990) ท่ีกลาววา การนิเทศแบบรวมพัฒนาวิชาชีพเหมาะสม
ตอการนิเทศการสอน และมีประโยชน คือ 1) ครูมีปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกัน 2) ชวยพัฒนาครูตาม
ความตองการ 3) ลดการทํางานท่ีโดดเด่ียวไปสูความรวมมือการแกปญหารวมกัน 4) ชวยใหการ
สอนของครูมีประสิทธิภาพ   

สําหรับการใหขอมูลยอนกลับ ครูมีคะแนนนอยท่ีสุด เนื่องจาก การใหขอมูล
ยอนกลับ แสดงถึงความเปนมืออาชีพของครู เปนทักษะท่ีมีความสําคัญมากตอการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู มีรายละเอียดท่ีครูจะตองฝกหัดเรียนรู และตองใชระยะเวลาพอสมควรตอการฝกฝน
ทักษะการใหขอมูลยอนกลับจึงจะเห็นผล ครูเองจะตองมีเวลาเอาใจใสนักเรียนเปนรายบุคคล ไมเรง
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สอนในเนื้อหาสาระมากจนเกินไป สอดรับกับผลการวิจัยของแพกตัน (Paxton, 1996) ท่ีได
ทําการศึกษาการใชการประเมินผลเปนเครื่องมือสําหรับการปฏิรูปการเรียนรู กรณีการประเมินผล
ตามสภาพจริงในสถานศึกษาโดยใชการวิจัยเชิงคุณภาพ พบวา เจตคติและความคิดเห็นของครูท่ีมี
ตอการประเมินผลตามสภาพจริง  เปนวิธีการท่ีเหมาะสมในการทดสอบความรู และทักษะท่ีจําเปน
สําหรับอนาคต  แตยังมีประเด็นท่ีถกเถียงเกี่ยวกับเร่ืองการไมมีเวลาในการประเมิน ปญหาการ
ส่ือสารระหวางครู ผูบริหารโรงเรียน นักเรียน ผูปกครอง และการไดรับการสนับสนุนจากผูบริหาร
โรงเรียน ซ่ึงเทคนิคในการใหขอมูลยอนกลับ มี 4 ข้ัน ไดแก ข้ันท่ี 1 กระตุนและสรางแรงจูงใจใน
การเรียน (Feed up) โดยแจงจุดประสงคการเรียนรูและการประเมินท่ีชัดเจน เพื่อใหนักเรียนเห็น
คุณคาในการเรียนรูและการประเมิน ทําใหครูมั่นใจไดวานักเรียนเขาใจจุดประสงคการเรียนรู 
ความคิดรวบยอด ภาระงาน และการประเมินผล ข้ันท่ี 2 การตรวจสอบความเขาใจเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู (Checking for Understanding) โดยการพูด ตอบคําถาม การนําเสนอ การเขียน เปนตน ข้ันท่ี 
3 การใหขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความสําเร็จ และส่ิงจําเปนตองไดรับการพัฒนา หรือปรับปรุง
แกไขแกนักเรียน (Feedback) และข้ันท่ี 4 การใหคําแนะนําช้ีแนะแนวทางบนพ้ืนฐานของขอมูลเชิง
ประจักษ เพ่ือกระตุนใหนักเรียนเกิดการพัฒนาการเรียนรูท่ีสูงข้ึน (Feed forward) (Frey, N. and  
Fisher, D., 2011)  

2.4 ผลการศึกษาพัฒนาการดานทักษะการคิดของนักเรียน ระหวางการใชรูปแบบ
การพัฒนาวิชาชีพในภาพรวม พบวา นักเรียนมีพัฒนาการท่ีสูงข้ึน เม่ือพิจารณาจากเคร่ืองมือการ
ประเมินผลของครูในแตละประเภท พบวา นักเรียนมีทักษะการคิดในเคร่ืองมือท่ีใชกับเกณฑ
ประเมินรูบริค มากท่ีสุด รองลงมา คือ เคร่ืองมือประเภทการสังเกต และเคร่ืองมือประเภท
แบบทดสอบ สําหรับทักษะการคิดท่ีนักเรียนมีพัฒนาการสูงท่ีสุด คือ ทักษะการคิดวิเคราะห 
รองลงมา คือ การคิดสังเคราะห และการคิดสรางสรรค สวนท่ีมีพัฒนาการนอยท่ีสุด คือ การคิด
อยางมีวิจารณญาณ ซ่ึงสอดคลองกับทิศนา แขมมณี และคณะ ( 2544: 45) ท่ีกลาววา ทักษะการคิด
อยางมีวิจารณญาณเปนทักษะการคิดช้ันสูง หรือทักษะการคิดท่ีซับซอน ซ่ึงตองใชระยะเวลาและ
ความพยายามในการฝกฝน สอดคลองกับ ฟชเชอร (Fisher, R., 1990, อางถึงในวัชรา เลาเรียนดี, 
2556ก: 4-5) ซ่ึงกลาววา การคิดอยางมีวิจารณญาณเปนทักษะการคิดข้ันสูง เม่ือเทียบกับแนวคิด
ของบลูม ก็คือทักษะในการประเมินผล ซ่ึงเปนทักษะการคิดข้ันสูงท่ีสุดของบลูม (Bloom, 1956) 
นอกจากนั้นยังสอดคลองกับ เควิน ครูส (Kevin Kruse, 2008: 1) ท่ีเปนเจาของแนวความคิดให
ครูผูสอนไดออกแบบการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลโดยใชวิธีการเชิงระบบ (System 
Approach) ตามแนวคิดท่ีมีชื่อวา ADDIE Model รวมทั้งแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการสอนคิด
ไดแก ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา (Cognitive Theory) ของเพียรเจ (Piaget) ทฤษฎีกระบวนการ
ประมวลขอมูล (Information Processing Theory) ทฤษฎีการสรางความรู (Constructivist Theory) 
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ซ่ึงในการจัดการเรียนการสอน ครูไดเนนใหนักเรียนเขามามีสวนรวมในทุกข้ันตอน ไดแสดงออก 
นําเสนอผลงาน มีการชวยเหลือกันในการเรียน ทําการวัดและประเมินผลไปพรอมๆ กันกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู และใชเคร่ืองมือการประเมินดานทักษะการคิด สอดคลองกับจุดประสงค และ
กิจกรรมการเรียนรู ประกอบกับครูผูสอนท่ีเปนกลุมทดลอง เปนครูรุนใหมท่ีมีความมุงม่ันต้ังใจท่ีจะ
พัฒนาตนเอง รักในการเรียนรู  เปดใจยอมรับส่ิงใหมๆ สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 1 คน 
และกําลังศึกษาตอในระดับปริญญาโท อีก 2 คน เปนกลุมครูท่ีมีศักยภาพ จบดานวิทยาศาสตร
โดยตรง จึงมีความรูความสามารถและเจตคติท่ีดีตอการเรียนการสอนวิทยาศาสตร สงผลใหจัด
กิจกรรมไดอยางหลากหลาย ลึกซ้ึงในเนื้อหา และจากการสังเกตการสอนของครูโดยผูวิจัย  พบวา 
นักเรียนมีความสุข สนุกในการเรียน ยิ้มแยมแจมใส และเขารวมกิจกรรมท่ีครูจัดเตรียมไวใหอยาง
กระตือรือรน ประกอบกับเคร่ืองมือวัดผลท่ีครูสราง และการใชเคร่ืองมือของครู ไดมีการวาง
แผนการสราง และการใชอยางเปนข้ันตอน ถูกหลักการ และผานขอคิดเห็น การช้ีแนะจากผูนิเทศ 
ทําใหเคร่ืองมือมีคุณภาพ เมื่อนําไปประเมินนักเรียนควบคูกับการจัดการเรียนรู จึงสงผลใหทักษะ
การคิดของนักเรียนสูงข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับ วัชรา เลาเรียนดี (2552: 2) และรูเบนเฟลด และเชฟเฟอ 
(Rubenfeld and Scheffer, 1999: 7) ไดกลาววา ทักษะการคิดนั้นสามารถสอนได เรียนรูได และ
พัฒนาใหสูงข้ึนได แตตองไดรับการสอนและฝกฝนต้ังแตชั้นตนๆ อยางตอเนื่องสม่ําเสมอ การฝก
ทักษะการคิดควรเร่ิมต้ังแตชั้นประถม ดวยการปลูกฝงใหนักเรียนมี เจตคติท่ีดีตอการคิด รักการคิด 
มองเห็นความสําคัญของการคิด และใชความคิด การฝกคิดควรเร่ิมจากการคิดท่ีไมยุงยากซับซอน
ในรายวิชาท่ีมีลักษณะเนื้อหาท่ีเปนพื้นฐานเบ้ืองตน แลวคอยๆ เร่ิมความยากและซับซอนท้ังดาน
เนื้อหาและกระบวนการตามระดับช้ันเรียน โดยเฉพาะกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรท่ีนักเรียน
ตองเรียนรูเกี่ยวกับทักษะการคิดมากกวาวิชาอ่ืนๆ ในการนี้ เม่ือพิจารณาจากเคร่ืองมือการ
ประเมินผลของครูในแตละประเภท พบวา นักเรียนมีทักษะการคิดในเคร่ืองมือท่ีใชกับเกณฑ
ประเมินรูบริคดีท่ีสุด รองลงมาคือ เคร่ืองมือประเภทการสังเกต และเคร่ืองมือประเภทแบบทดสอบ 
ตามลําดับ ท่ีเปนเชนนี้ เนื่องมาจากเคร่ืองมือท่ีใชกับเกณฑประเมินรูบริค ซ่ึงใชกับช้ินงาน/ภาระงาน
ท่ีนักเรียนทํารวมกันเปนกลุม ทุกคนรวมมือชวยเหลือกันเพื่อใหงานสําเร็จ มีการแสดงความคิดเห็น
แลกเปล่ียนเรียนรูระหวางกัน อีกท้ังการประเมินท่ีใชกับเกณฑรูบริค นักเรียนไดมีสวนรวมในการ
กําหนดเกณฑตั้งแตเร่ิมแรก ชวงท่ีครูไดสอนใหนักเรียนรูจักฝกหัดในการกําหนดเปาหมายการ
เรียนรู  และช้ินงาน/ภาระงาน ท่ีตองใชกับเกณฑประเมินรูบริค มักจะเปนเนื้อหาหรือองคความรูท่ีมี
ความหมาย มีความสําคัญ ครูมักตองสอนเนนย้ําเปนพิเศษ จึงสงผลใหคะแนนการประเมินของ
เคร่ืองมือท่ีใชกับเกณฑประเมินรูบริค มีคะแนนสูงกวาเคร่ืองมือประเภทอ่ืน สําหรับทักษะการคิดท่ี
นักเรียนมีพัฒนาการสูงท่ีสุด คือ ทักษะการคิดวิเคราะห รองลงมา คือ การคิดสังเคราะห และการคิด
สรางสรรค สวนท่ีมีพัฒนาการนอยท่ีสุด คือ การคิดอยางมีวจิารณญาณ ท่ีเปนเชนนี้ เนื่องจากทักษะ
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การคิด จํานวน 5 ทักษะ ของงานวิจัยนี้ เปนทักษะท่ีมีความสําคัญในศตวรรษท่ี 21 ท่ีตองการสราง
คนใหสามารถอยูไดอยางมีความสุขในอนาคต มีความสามารถที่จะเผชิญกับความเปล่ียนแปลง รูจัก
เลือกท่ีจะรับรู ประยุกตใชความรูท่ีเหมาะสม และทักษะการคิดวิเคราะหเปนทักษะการคิดข้ันตนท่ี
จะนําไปสูการคิด 5 ดานอ่ืนๆ องคประกอบยอยของทักษะการคิดวิเคราะห ก็ปรากฏอยูแลวใน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร จึงเปนทักษะท่ีบูรณาการตามธรรมชาติวิชาวิทยาศาสตรอยูแลว 
ครูผูสอนจึงมีความถนัด คุนเคย และใชคําถามดานคิดวิเคราะหกับนักเรียนอยูเสมอ  สําหรับการคิด
สังเคราะห ก็ปรากฏอยูแลวในการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร เชน ในเร่ืองของการต้ังสมมติฐาน การ
สรุป การวางแผนการทดลอง จึงเปนทักษะการคิดท่ีครูวิทยาศาสตรใชอยูเปนประจําเชนกัน  สวน
การคิดสรางสรรค นั้น ครูสามารถพัฒนาไดดีพอควร อาจเกิดจากความเปนคนรุนใหมของครูท่ีมี
ความคิดริเร่ิม คลองแคลว และมีความยืดหยุนสูงกวาครูรุนเกา จึงพัฒนาทักษะการคิดสรางสรรคได
ไมยาก ในสวนของการคิดเปนระบบ นักเรียนมีทักษะนี้คอนขางนอย เนื่องจาก ตองคิดหาเหตุผล 
ลําดับเร่ืองราว แกปญหาอยางเปนข้ันตอน ตัวนักเรียนเองจะตองมีระดับสติปญญาและไดรับการ
ฝกฝนที่ดีนานพอควรจึงจะมีทักษะดานนี้ สวนทักษะท่ีนักเรียนทําคะแนนไดนอยท่ีสุด คือ การคิด
อยางมีวิจารณญาณน้ัน เนื่องจากการคิดนี้มีความลึกซ้ึง ตองใชเหตุใชผลพิจารณาไตรตรอง ตองใช
ทักษะดานวิเคราะห สังเคราะห และการประเมินรวมดวย จึงมีความยากสําหรับนักเรียนในกลุม
ทดลองซ่ึงอยูในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 และประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีมีพื้นฐานผลการเรียนไมสูง
นัก ทักษะการคิดนี้จึงมีคะแนนนอยกวาทักษะอ่ืนๆ  

2.5 การผสมผสานเครือขายสังคมกับการพัฒนาวิชาชีพสามารถนํามาใชไดจริง
ประหยัดเวลา ครูไมตองท้ิงหองเรียน สามารถแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางกันไดตลอดเวลา เราความ
สนใจของนักเรียน ซ่ึงจะกระตือรือรน กลาแสดงความคิดเห็น ตั้งใจเรียนมากข้ึนเพื่อใหตัวเองเขาไป
อยูในวิดีทัศน แตก็มีปญหาบางในการอัพโหลดไฟล (File)บนเครือขายสังคมเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู
ระหวางกัน ผูวิจัยแกปญหาดวยการใหครูตัดทอนไฟล (File) ใหเล็กลง โดยนําเสนอเปนตอนๆ ไป 
ท้ังนี้สอดคลองกับแนวคิดของ ซีกวิน และซีกวิน (Seguin and Seguin, 1995) ท่ีกลาววา                  
ยุคโลกาภิวัตน (Globalization) น้ีสามารถนําเครือขายสังคมมาใชใหเปนประโยชนในขอบขายดาน
การศึกษาไดเปนอยางดี ซ่ึงนักการศึกษาสามารถนําเอาศักยภาพของเครือขายสังคมนี้มาใชเปน
เคร่ืองมือทางการศึกษาอันทรงประสิทธิภาพไดหลายรูปแบบ และหลายแนวทาง เชน การใช
ประโยชนในการสรางโปรแกรมการแลกเปล่ียนประสบการณความรู การจัดระบบการประชุม
ทางไกล การนิเทศ เปนตน  และยังสอดคลองกับ เอกนฤน  บางทาไม (2553) ไดใหความเห็นวาการ
นําเครือขายสังคมมาใชในการพัฒนาวิชาชีพ ครูผูสอน และบุคลากรทางการศึกษา นิยมนํามา
ประยุกตใช สําหรับการเรียนการสอน การนิเทศ การโคช (Coaching) หรือการดูแลใหคําปรึกษา
แนะนํา (Mentoring) เนื่องจากงายตอการจัดเนื้อหา (Content Management) สามารถรวบรวมส่ือ
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หลายๆ ประเภทเขาไวดวยกัน และเผยแพรถึงกันไดงาย เปนการส่ือสารในยุคของการแบงปน
ความรู (Knowledge Sharing) นอกจากนั้น ยืน ภูวรวรรณ และ สมชาย นําประเสริฐชัย (2546: 2) ยัง
ไดกลาวเสริมวา การนําเครือขายสังคมมาผสมผสานกับการพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร เปนการ
ชวยอํานวยความสะดวก มีความยืดหยุน ครูสามารถเขามาศึกษาเรียนรูไดตามความพรอมและความ
สนใจ โดยไมจํากัดสถานท่ีและเวลา (Any Where and Any Time) สามารถโตตอบและแลกเปล่ียน
เรียนรูกันไดตลอดเวลา ครูไมตองท้ิงหองเรียน รวมท้ังในดานการวัดและประเมินผลการศึกษา
สามารถทําไดอยางรวดเร็ว แมนยํา เช่ือถือได 

2.6 ผลการศึกษาความพึงพอใจของ ผูนิเทศ และผูรับการนิเทศท่ีมีตอรูปแบบการ
พัฒนาวิชาชีพภายหลังการใช รูปแบบ  โดยภาพรวมและองคประกอบยอย  ไดแก  1) ดาน
องคประกอบของรูปแบบ 2) ดานกระบวนการนํารูปแบบไปใช และ 3) ดานผลของการนําไปใช 
พบวา ผูนิเทศ และผูรับการนิเทศ มีความพึงพอใจตอรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ อยูในระดับมาก
ท่ีสุดทุกดาน ท้ังนี้เนื่องมาจาก รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพท่ีพัฒนาข้ึนเปนไปตามความตองการของ
ครูในการพัฒนาสมรรถนะการวัดและประเมินผล ซ่ึงสอดคลองกับ สปก และเฮิรซ (Speak and 
Hirsh, 1988 Cited by Glickman, Gordon and Ross-Gordon., 2004: 370) ท่ีกลาววาการพัฒนา
วิชาชีพ (Professional Development) เปนกิจกรรมตาง ๆ ท่ีจัดข้ึน โดยหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการ
จัดการศึกษา เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรในทุกดาน ท้ังในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับงานในหนาท่ีรับผิดชอบ
และความรูดานอ่ืน ๆ ท่ีชวยสงเสริมงานในวิชาชีพของตนเองใหเจริญกาวหนา และมีสมรรถภาพใน
การทํางานท่ีสูงข้ึน ประกอบดวยกิจกรรมท่ีหลากหลาย ไดแก การฝกอบรม การฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การศึกษาตอ การศึกษาดูงาน การประชุม การศึกษาดวยตนเอง การรวมมือกันพัฒนางาน 
การรวมมือกันศึกษาหาความรูจากส่ือตางๆ เชน วีดิทัศน รายการทางการศึกษา เปนตน ซ่ึงกิจกรรม
ตางๆ เหลานี้ ชวยเพิ่มหนุนความรูประสบการณใหแกครู ใหกาวหนาทันการเปล่ียนแปลงทางดาน
วิทยาการตางๆ โดยกิจกรรมตางๆ ท่ีจัดให เพ่ือใหครูมีความรูความสามารถ และมีศักยภาพในการ
พัฒนาคุณภาพของนักเรียนใหมากท่ีสุด พรอมกับสงผลตอความเจริญกาวหนาในอาชีพของตนเอง 
และยังสอดคลองกับ พิมพันธ  เดชะคุปต และ พรทิพย แข็งขัน (2551: 130)ไดกลาวเกี่ยวกับ 
สมรรถนะครูและแนวทางการพัฒนาครูในสังคมท่ีเปล่ียนแปลง วา การพัฒนาครู ตองเปนไปใน
ลักษณะของการพัฒนาตนเอง (Self  Directed Learning) ควบคูไปกับการพัฒนาจากหนวยงาน และ
ผูบริหารสถานศึกษา โดยครูตองสามารถพัฒนาตนเองไดหลายรูปแบบ ท้ังการฝกอบรม การศึกษา 
ดูงาน การศึกษาตอ รวมไปถึงการเรียนรูดวยตนเองผานส่ือท่ีหลากหลาย สามารถนําความรูไป
ปฏิบัติในช้ันเรียน โดยมีการเปล่ียนแปลงเรียนรู และไตรตรองประสบการณกับเพื่อนครูในระหวาง
การปฏิบัติงาน ตลอดจนเรียนรูจากการเผยแพรผลงานของครู หรือเพื่อนครูในสถาบันการศึกษา
หรือตางสถาบัน อันเปนกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรูจากการปฏิบัติงานจริง และท่ีสําคัญ คือ ครู
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ตองมีความตระหนักวา การพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องใหมีสมรรถนะตามมาตรฐานท่ีกําหนด เปน
พันธกิจสําคัญท่ีทุกคนตองยึดถือปฏิบัติ นอกจากนั้นในสภาพปจจุบันครูยังมีความรูความเขาใจ มี
ทักษะความสามารถในการวัดและประเมินผลดานทักษะการคิดของนักเรียน อยูในเกณฑท่ียังไมนา
พอใจ รวมท้ังขณะนี้เปนชวงนโยบายปฏิรูปการเรียนรู ปรับการเรียนเปล่ียนการสอนของครู โดย
กําหนดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ใหกับโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐานถือปฏิบัติ โดยกิจกรรมดังกลาว คาดหวังวาครูจะปรับวิธีการจัดการเรียนรู ครูจะเปล่ียน
บทบาทจากผูสอน มาเปนผูอํานวยความสะดวก เปนท่ีปรึกษา ชี้แนะ และนักเรียนจะเปล่ียนจากผู
คอยรับความรู มาเปนผูแสวงหาความรู สรางองคความรูไดดวยตนเอง (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2558) จึงทําใหครูมองเห็นวาการพัฒนาวิชาชีพท่ีเสริมสรางสมรรถนะการวัด
และประเมินผลดานทักษะการคิดของนักเรียนในงานวิจัยนี้ สามารถนําไปใชกับกิจกรรม “ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู” ไดเปนอยางดี ชวยใหนักเรียนสามารถเรียนรูไดลึกซ้ึงยิ่งข้ึน สงผลใหนักเรียน
บรรลุเปาหมายในการเรียน ไดองคความรูท่ีสําคัญ ไดทักษะการคิด ไดสมรรถภาพอ่ืน ๆ สามารถ
พัฒนาตนเองไดตามความถนัด และความสนใจอยางเต็มตามศักยภาพ 

2.7 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการวัดและประเมินผลของครู 
หลังการใชรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ พบวา คําถามแรก 1) นักเรียนไดเรียนรูอะไรบาง นักเรียน
สามารถตอบคําถามแรกไดหมดทุกคน ซ่ึงมากนอยแตกตางกันออกไป 2) ไดอะไรจากการเรียนรู มี
นักเรียนบางคนท่ีสามารถตอบคําถามนี้ไดเทานั้น สวนใหญจะตอบไมคอยได เม่ือครูชวยช้ีแนะจึง
สามารถตอบได และคําถามสุดทาย 3) นําไปใชอยางไร นักเรียนประมาณครึ่งหนึ่งของนักเรียน
ท้ังหมดท่ีสามารถตอบไดวา เร่ืองท่ีเรียน สามารถนําไปใชไดอยางไร ท่ีเปนเชนนี้ เนื่องจากคําถาม
แรกเปนคําถามท่ีถามเกี่ยวกับขอเท็จจริง (Fact) ถานักเรียนต้ังใจเรียนก็จะจําไดและสามารถตอบ
คําถามนี้ได สวนคําถาม ขอท่ี 2 เปนคําถามการคิด ท่ีนักเรียนตองใชทักษะการคิด ตั้งแต คิด
วิเคราะห คิดสังเคราะห คิดสรางสรรค คิดอยางมีวิจารณญาณ และคิดเปนระบบมาตอบ อยูท่ีวา    
แตละคนจะมีทักษะการคิดดานใดอยูในตัวเอง คําถามใน ขอท่ี 2 จึงมีความยาก นักเรียนท่ีมี
สติปญญาไมสูงนักและไมไดถูกฝกฝนทักษะการคิดมากอนก็จะตอบไมได ตอเม่ือไดรับการช้ีแนะ
โดยครูใชคําถามกระตุนการคิดไปเร่ือยๆ นักเรียนจึงจะสามารถตอบได สําหรับคําถามขอท่ี 3 ถาม
วา นําไปใชอยางไร ถานักเรียนตอบคําถามนี้ได ก็ไมไดหมายความวา นักเรียนจะไดเพียงทักษะการ
คิดแคข้ันการนําไปใชเทานั้น แตนักเรียนยังไดทักษะการคิดท่ีอยูใน 5 ทักษะดังกลาวดวย แสดงให
เห็นวาคําถามท้ัง 3 ขอ มีความหมาย และมีประโยชนตอการฝกทักษะการคิดของนักเรียนมาก ครูจึง
ควรนําไปใชถามนักเรียนทุกคร้ัง ภายหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูเม่ือจบหนวยหรือจบเนื้อหา
ใดเนื้อหาหนึ่ง และสอดคลองกับ วรรณทิพา รอดแรงคา และพิมพันธ เดชะคุปต (2542: 3-6) ท่ีให
ความเห็นวา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรท่ีสังเกตพบจากการเรียนการสอนระหวางเรียนท่ี
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เปนทักษะท่ีมีการตีความหมายขอมูล และลงขอสรุป เปนทักษะระดับท่ียากตองใชเวลาในการ
สะสม และพัฒนาอยางตอเนื่อง ตามแนวคิดของสมาคมเพ่ือพัฒนาความกาวหนาทางวิทยาศาสตร 
(The America Association for the Advance of Science: AAAS อางถึงใน วรรณทิพา รอดแรงคา 
และพิมพันธ เดชะคุปต, 2542: 3-6) ท่ีแบงกระบวนการทางวิทยาศาสตรไว 13 ทักษะ ทักษะท่ี 1-8 
เปนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันพื้นฐาน สวนทักษะท่ี 9-13 เปนทักษะข้ันสูง หรือ
ผสมผสาน หรือข้ันบูรณาการท่ีมีความยุงยากและซับซอน ซ่ึงทักษะการตีความหมายขอมูล และการ
ลงขอสรุป (Interpreting Data and Making Conclusion) เปนทักษะสุดทาย จึงมีความยากท่ีสุด ซ่ึง
ทักษะการคิดข้ันสูง (Higher-Order Thinking Skills) มีกระบวนการที่สอดคลองกับทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันสูง (สุวัฒน นิยมคา, 2531: 163-165) 

  
ขอเสนอแนะ 

จากขอคนพบในงานวิจัยเร่ือง รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคม
เพื่อเสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดานทักษะการคิดของนักเรียน        
มีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1.1 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา/สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซ่ึง

เปนหนวยงานกํากับดูแลดานคุณภาพการศึกษา ควรใหความสําคัญกับสมรรถนะของครูดานการวัด
และประเมินผลท่ีสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน เพื่อใหสงผลตอคุณภาพผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียน โดยนําหลักของการพัฒนาวิชาชีพมาใชใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนฐานและความ
ตองการของครู ภายใตการดําเนินการอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

1.2 ผูมีสวนเก่ียวของกับการพัฒนาครูดานการวัดและประเมินผล ควรใหการ
สงเสริมสนับสนุนใหครูสามารถวัดและประเมินผลระหวางเรียน (Formative Assessment) ท่ีเนน
การประเมินเพื่อการเรียนรู (Assessment for Learning) ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยนํากลยุทธจาก
งานวิจัยนี้ไปประยุกตใช เพ่ือเสริมสรางทักษะการคิด และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนให
สูงข้ึน 

2. ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช 
2.1 จากการวิจัย พบวา รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ (ADIAR Model) เปนรูปแบบท่ีมี

ประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดานทักษะการ
คิดของนักเรียนไดจริง ดังนั้น การพัฒนาครูท่ีเห็นผล ตองใหครูไดลงมือปฏิบัติจริงในหองเรียนปกติ
ท่ีครูสอน และใชเทคนิคการโคชท่ีครูเปนผูเลือกมาใช โดยผูบริหารโรงเรียนสงเสริมสนับสนุนให
เกิดความรวมมือกันภายในโรงเรียนและครูปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน 
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2.2 ศึกษานิ เทศกและครูผูสอน  สามารถนํารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดย
ผสมผสานเครือขายสังคมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตรดาน
ทักษะการคิดของนักเรียนไปประยุกตใชในการพัฒนาครูดานการวัดและประเมินผลเพื่อสงเสริม
ทักษะการคิดของนักเรียนกับกลุมสาระและช้ันอ่ืน ๆ 

2.3. การพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตรเพื่อสงเสริมสมรรถนะการวัดและประเมินผล
ดานทักษะการคิดของนักเรียนนั้น ตองพิจารณาถึงความแตกตางของครูผูสอน โดยเฉพาะหลักสูตร
ท่ีครูสําเร็จการศึกษาที่ตางกัน คือ หลักสูตร 4 ป 5 ป และ ป.บัณฑิต นอกจากน้ัน ควรฝกปฏิบัติครู
โดยมุงเนนในเร่ืองของการใหขอมูลยอนกลับ และทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณเปนการเฉพาะ 
เนื่องจากครูยังมีทักษะความสามารถไมดีเทาท่ีควร สําหรับการนําเครือขายสังคมมาใชในการนิเทศ 
สามารถพัฒนาครูไดจริง โดยท่ีครูไมตองท้ิงหองเรียน และยังสามารถแลกเปล่ียนเรียนรูและพัฒนา
ตนเองไดตลอดเวลา แตก็ควรดําเนินการรวมกับวิธีอ่ืนดวย 

3. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
3.1 ควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูโดยผสมผสานเครือขายสังคมเพื่อเสริมสราง

สมรรถนะการวัดและประเมินผลดานทักษะการคิดของนักเรียนกับครูท่ีมีวุฒิตางกัน หรือมี
ประสบการณท่ีแตกตางกัน  

3.2 ควรนํารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือขายสังคมท่ีพัฒนาข้ึนไป
ประยุกตใชกับการพัฒนาครูดานอ่ืน เชน ดานการพัฒนาหลักสูตร ดานการจัดการเรียนรู ดานการ
ผลิตส่ือนวัตกรรม ดานการวิจัยในช้ันเรียน เปนตน 

3.3 ควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครูท่ีมุงเนนไป
ในเร่ืองของการประเมินเพื่อการเรียนรู (Assessment for Learning) โดยตรง เนื่องจากผลการวิจัย 
พบวาเปนกลยุทธท่ีสําคัญ สามารถพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน อันจะนําไปสูผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน 

3.4 ควรนําแนวทางของรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพท่ีพัฒนาข้ึนไปประยุกตใชกับการ
พัฒนาครูในดานตาง ๆ ท่ีสงผลตอคุณภาพนักเรียน แตควรมีการแบงกลุมทดลอง ตามความแตกตาง
ของครูตามระดับความสามารถและวิทยฐานะ 
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รายนามผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือการวจัิย 
เร่ือง รูปแบบการพฒันาวชิาชีพโดยผสมผสานเครือข่ายสังคม 

เพือ่เสริมสร้างสมรรถนะการวดัและประเมินผลครูวทิยาศาสตร์ด้านทกัษะการคดิของนักเรียน 
 

ผู้เช่ียวชาญด้าน ช่ือ-สกลุ ตําแหน่ง/สังกดั 

ผูเ้ช่ียวชาญ 
ดา้นการนิเทศการศึกษา 

1. ดร.เกษศิรินทร์ศรีสมัฤทธ์ิ 

ศึกษานิเทศก ์สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสงคราม 
 

ผูเ้ช่ียวชาญ 
ดา้นการจดัการเรียนรู้ 

2. ผศ.ดร.รุจิราพร รามศิริ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
โรงเรียนสาธิต 
แห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกาํแพงแสน  
จ.นครปฐม 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้น 
การจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

3.อาจารย ์ดร.ยวุรี ผลพนัธิน 
อาจารย ์คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้น 
การวดัและประเมินผล 

4. อาจารย ์ดร.สรัญญา 
 จนัทร์ชูสกลุ 

อาจารย ์คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตร 5.ดร.บุญยฤทธ์ิ ปิยะศรี 
ครู โรงเรียนซบัใหญ่วิทยาคม จ.
ชยัภูมิ 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบความเป็นไปได้ของรูปแบบการพฒันาวชิาชีพ 
โดยผสมผสานเครือข่ายสังคมเพือ่เสริมสร้างสมรรถนะการวดัและประเมินผลครูวทิยาศาสตร์ 

ด้านทกัษะการคดิของนักเรียน 
ในการจัดสัมมนาผู้เช่ียวชาญ (Connoisseurship) 
วนัที2่3 ธันวาคม  2558เวลา 13.00 น. –16.30 น. 

ณ ห้องประชุมภาควชิาหลกัสูตรและวธีิสอน  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 

ผู้เช่ียวชาญด้าน ช่ือ-สกลุ ตําแหน่ง/สังกดั 

ผูเ้ช่ียวชาญ 
ดา้นการนิเทศการศึกษา 

1. อาจารย ์ดร.จิตณรงค ์
 เอ่ียมสาํอางค ์

อาจารย ์ โรงเรียนพณิชยการราช
ดาํเนินกรุงเทพมหานคร 
 

2. ดร.เกษศิรินทร์ 
ศรีสมัฤทธ์ิ 

ศึกษานิเทศก ์สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
 

ผูเ้ช่ียวชาญ 
ดา้นการจดัการเรียนรู้ 

3. อาจารย ์ดร.สุมณฑา     
จุลชาติ 

อาจารย ์โรงเรียนชาตศึกษา 
กรุงเทพมหานคร 
 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

4. อาจารย ์ดร.ยวุรี  
ผลพนัธิน 

อาจารย ์คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดั 
และประเมินผล 

5. ดร.ชนาธิป ทุย้แป รองผูอ้าํนวยการสาํนกัทดสอบทาง
การศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 

6. ผศ.ดร.พิณดา  
วราสุนนัท ์

ผูช่้วยศาสตราจารย ์คณะศึกษาศาสตร์
และพฒันศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตกาํแพงแสน 
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ผู้เช่ียวชาญด้าน ช่ือ-สกลุ ตําแหน่ง/สังกดั 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตร 

7. อาจารย ์ดร.นิวฒัน์ 
บุญสม      

อาจารย ์คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั ศิลปากร 

 
8. ดร.บุญยฤทธ์ิ ปิยะศรี ครู โรงเรียนซบัใหญ่วิทยาคม จ.ชยัภูมิ 

 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลย ี

  9. ผศ.ดร.เอกนฤน 
บางท่าไม ้

ผูช่้วยศาสตราจารย ์คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

10. อาจารย ์ดร.วทญัญู 
ขลิบเงิน 

อาจารย ์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ราชภฏัอุตรดิตถ ์
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คู่มือการใช้รูปแบบการพฒันาวชิาชีพโดยผสมผสานเครือข่ายสังคมเพือ่เสริมสร้างสมรรถนะ 
การวดัและประเมินผลครูวทิยาศาสตร์ด้านทกัษะการคดิของนักเรียน 

 
 ประกอบดว้ย 1. คาํช้ีแจง 
   2. แนวทางการดาํเนินการนิเทศ 
   3. ความเป็นมาของรูปแบบการพฒันาวิชาชีพ 
   4. ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐาน 
   5. องคป์ระกอบของรูปแบบการพฒันาวิชาชีพ 
   6. แผนการพฒันาวิชาชีพ จาํนวน 3 แผน 
   7. แผนการนิเทศ/ช้ีแนะโดยผสมผสานส่ือสงัคมและเครือข่ายสงัคม 
   8. ปฏิทินการนิเทศ/ช้ีแนะ 
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คู่มือการใช้รูปแบบการพฒันาวชิาชีพโดยผสมผสานเครือข่ายสังคมเพือ่เสริมสร้างสมรรถนะ 
การวดัและประเมินผลครูวทิยาศาสตร์ด้านทกัษะการคดิของนักเรียน (ADIAR  Model) 

 
คาํนํา 
 คู่มือการใช้รูปแบบการพฒันาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือข่ายสังคมเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะการวดัและประเมินผลครูวิทยาศาสตร์ดา้นทกัษะการคิดของนกัเรียน (ADIAR  Model)
เล่มน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ผูนิ้เทศ ใชเ้ป็นคู่มือในการนิเทศ/ช้ีแนะ เพื่อให้การนิเทศ/ช้ีแนะเป็นไปดว้ย
ความเรียบร้อย และราบร่ืน ตามจุดมุ่งหมายท่ีกาํหนดไว ้ผูนิ้เทศจึงควรศึกษาและทาํความเขา้ใจคู่มือ
การใชรู้ปแบบการพฒันาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือข่ายสังคมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการวดัและ
ประเมินผลครูวิทยาศาสตร์ดา้นทกัษะการคิดของนกัเรียนให้เขา้ใจก่อนท่ีจะนาํรูปแบบการพฒันา
วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์โดยผสมผสานเครือข่ายสงัคม น้ีไปใช ้
 คู่มือการใช้รูปแบบการพฒันาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือข่ายสังคมเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะการวดัและประเมินผลครูวิทยาศาสตร์ดา้นทกัษะการคิดของนกัเรียน (ADIAR Model) 
ประกอบดว้ยส่วนต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. คาํช้ีแจงการใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือข่ายสังคมเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะการวดัและประเมินผลครูวิทยาศาสตร์ดา้นทกัษะการคิดของนกัเรียน (ADIAR 
Model) 

2. ความเป็นมาของรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์โดยผสมผสานเครือข่าย 
สงัคม 

3. ทฤษฎีและแนวคิดพ้ืนฐานท่ีรองรับรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์โดย
ผสมผสานเครือข่ายสงัคม 

4. องค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์โดยผสมผสาน
เครือข่ายสงัคม 

5. ตวัอย่างแผนการนิเทศรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์โดยผสมผสาน
เครือข่ายสงัคม 

6. ปฏิทินการนิเทศรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์โดยผสมผสานเครือข่าย
สงัคม 

7. ตวัอยา่งเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินผล 
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คาํช้ีแจงการใช้รูปแบบการพฒันาวชิาชีพโดยผสมผสานเครือข่ายสังคมเพือ่เสริมสร้างสมรรถนะ
การวดัและประเมินผลครูวทิยาศาสตร์ด้านทกัษะการคดิของนักเรียน (ADIAR Model) 

 
ข้อควรปฏิบัติก่อนดําเนินการนิเทศ/ช้ีแนะ 

1. ศึกษารายละเอียดในส่วนต่าง ๆ ของคู่มือการใช้รูปแบบการพฒันาวิชาชีพโดย
ผสมผสานเครือข่ายสังคมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการวดัและประเมินผลครูวิทยาศาสตร์ด้าน
ทกัษะการคิดของนกัเรียน (ADIAR Model) 

1.1 ศึกษาคาํช้ีแจงการใชรู้ปแบบการพฒันาวิชาชีพประกอบกบัการศึกษาส่วนอ่ืนๆ 
ในคู่มือการใชรู้ปแบบการพฒันาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือข่ายสังคมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการ
วดัและประเมินผลครูวิทยาศาสตร์ดา้นทกัษะการคิดของนกัเรียน (ADIAR Model) 

1.2 ศึกษาความเป็นมาของรูปแบบการพฒันาวิชาชีพส่ือสังคม ทฤษฎีและแนวคิด
พื้นฐานท่ีรองรับรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ องคป์ระกอบของรูปแบบการพฒันา
วิชาชีพ และตวัอย่างแผนการนิเทศ/ช้ีแนะ ปฏิทินการนิเทศ โครงการพฒันาวิชาชีพเพื่อทาํความ
เขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฎีอนัเป็นท่ีมาของรูปแบบการพฒันาวิชาชีพ ซ่ึงจะช่วยให้เห็นภาพรวม 
เห็นความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบต่างๆ ในรูปแบบการพฒันาวิชาชีพรวมทั้งมีความเขา้ใจใน
กระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ 

1.3 ศึกษาตวัอย่างแผนการนิเทศ ปฏิทินการนิเทศ โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ
นิเทศ/ช้ีแนะโดยผสมผสานเทคโนโลยีส่ือสังคมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการวดัและประเมินผล
ดา้นทกัษะการคิดของนกัเรียนในคู่มือเล่มน้ี  โดยมีตวัอยา่งแผนการนิเทศ/ช้ีแนะ ซ่ึงมีลกัษณะดงัน้ี 

1.3.1 แผนการนิเทศ/ช้ีแนะผสมผสานเทคโนโลยส่ืีอสังคมซ่ึงประกอบดว้ยช่ือ
แผนการนิเทศรูปแบบการพฒันาวิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยส่ืีอสังคมวตัถุประสงค ์ผลลพัธ์ท่ี
คาดหวงั ขอบเขตการดาํเนินการนิเทศรูปแบบการพฒันาวิชาชีพโดยผสมผสานเทคโนโลยส่ืีอสังคม
กิจกรรมการนิเทศรูปแบบการพฒันาวิชาชีพ  ส่ือ/เคร่ืองมือการนิเทศ  การวดัผลประเมินผล และ
ปฏิทินการนิเทศรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ซ่ึงเกิดจากผูนิ้เทศและครูผูส้อนร่วมมือ
กนัพฒันาแผนการนิเทศ โดยผสมผสานเทคโนโลยี โดยมุ่งพฒันาสมรรถนะของครูเก่ียวกบัการวดั
และประเมินผลดา้นทกัษะการคิดของนกัเรียน 

1.3.2 ปฏิทินการนิ เทศรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์โดย
ผสมผสานเครือข่ายสงัคม ซ่ึงประกอบดว้ย ช่ือของผูท้าํหนา้ท่ีนิเทศ ผูรั้บการนิเทศ ประเด็นท่ีใหก้าร
นิเทศการระบุวนัและเวลาในการนาํเสนองาน และการประเมินผลงานผ่านเครือข่ายสังคม และ
ประเดน็การสงัเกตการวดัและประเมินผลผา่นเครือข่ายสงัคม 
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2. จดัเตรียมส่ิงท่ีจาํเป็นในการนิเทศรูปแบบการพฒันาวิชาชีพเม่ือไดศึ้กษาส่วนต่าง ๆ 
ในคู่มือการใชรู้ปแบบการพฒันาวิชาชีพแลว้  ควรดาํเนินการก่อนดงัน้ี 

2.1 ศึกษาแผนการนิเทศรูปแบบการพฒันาวิชาชีพอยา่งละเอียดอีกคร้ังหน่ึง 
2.2 ศึกษาและจดัเตรียมเคร่ืองมือต่างๆทั้งส่วนของครูผูท้าํหนา้ท่ีนิเทศและผูรั้บการ

นิเทศรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ท่ีเสนอไวใ้นแผนการนิเทศ ให้เหมาะสมกับ
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการนิเทศรูปแบบการพฒันาวิชาชีพ 
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แนวทางในการดําเนินการนิเทศรูปแบบการพฒันาวชิาชีพโดยผสมผสานเครือข่ายสังคม 
ของครูวทิยาศาสตร์ 

 
เม่ือไดศึ้กษาและจดัเตรียมส่ิงท่ีจาํเป็นต่าง ๆ ไวพ้ร้อมแลว้ กด็าํเนินการนิเทศรูปแบบการ

พฒันาวิชาชีพตามแผนการนิเทศรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์นั้นมีแนวทางในการ
ดาํเนินการนิเทศ ดงัน้ี 

1. บทบาทของผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศ ในการดาํเนินการนิเทศ/ช้ีแนะรูปแบบการ
พฒันาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ ผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศควรคาํนึงถึงบทบาทต่อไปน้ี 

1.1 ผูนิ้เทศ ผูรั้บการนิเทศ ร่วมมือกนัในการวางแผนการนิเทศรูปแบบการพฒันา
วิชาชีพแผนการวดัและประเมินผลท่ีส่งเสริมทักษะการคิด กําหนดส่ิงท่ีต้องการพฒันา และ
ดาํเนินการตามแผนท่ีกาํหนด 

1.2 ผูนิ้เทศทาํหนา้ท่ีนิเทศตามปฏิทินท่ีร่วมกนักาํหนดกบัผูรั้บการนิเทศ โดยใหข้อ้
ช้ีแนะตามประเด็นท่ีได้จากการใช้เคร่ืองมือการสังเกตการวัดและประเมินผล ทั้ งสองฝ่าย
แลกเปล่ียนให้ข้อมูลย ้อนกลับไตร่ตรองสะท้อนคิดผลการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงการวัดและ
ประเมินผลใหมี้ประสิทธิภาพในรอบการนิเทศถดัไป 

2. บทบาทของผู้นิเทศการพฒันาความรู้ ความเขา้ใจ และความสามารถในการนิเทศ
รูปแบบการพฒันาวิชาชีพให้ประสบความสําเร็จนั้น ผูนิ้เทศ/ผูช้ี้แนะ ท่ีทาํหน้าท่ีนิเทศจาํเป็นท่ี
จะตอ้งใหก้ารนิเทศจากผูท่ี้มีความรู้ความสามารถเป็นผูแ้นะนาํช่วยเหลือ  
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ความเป็นมาของรูปแบบการพฒันาวชิาชีพโดยผสมผสานเครือข่ายสังคมเพือ่เสริมสร้างสมรรถนะ
การวดัและประเมินผลครูวทิยาศาสตร์ด้านทกัษะการคดิของนักเรียน (ADIARModel) 

 
ทกัษะการคิดเป็นทกัษะท่ีมีความสําคญัต่อการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

กาํหนดนโยบายเร่งด่วนให้ทบทวนหลกัสูตร การจดัการเรียนรู้ และการวดัและประเมินผลเพื่อ
พฒันาทกัษะการคิดให้กบันกัเรียน และไดก้าํหนดอยูใ่นสมรรถนะสาํคญัและจุดเนน้ในการพฒันา
คุณภาพผูเ้รียน 

ทกัษะการคิดสามารถสอนได ้เรียนรู้ได ้และพฒันาให้สูงข้ึนได ้แต่ตอ้งไดรั้บการสอน
และฝึกฝนตั้งแต่ชั้นตน้ ๆ อย่างต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ โดยควรเร่ิมตั้งแต่ชั้นประถม โดยเฉพาะกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นกัเรียนตอ้งเรียนรู้เก่ียวกบัทกัษะการคิดมากกวา่วิชาอ่ืน 

วิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์ท่ีมีความสาํคญัในการสร้างนวตักรรมและเทคโนโลยี ประเทศ
ไทยยงัประสบปัญหาในการขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์ท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน และผลประเมินระดบัชาติ O-NET, NT และ PISA ท่ีนักเรียนมีผลการประเมินค่าเฉล่ีย
ระดบัชาติ ตํ่ากว่าร้อยละ 40 และผลการทดสอบ PISA อยูใ่นระดบัขา้งทา้ยของประเทศท่ีเขา้รับการ
ทดสอบ และเหตุผลท่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์อยูใ่นระดบัตํ่า มีอยูห่ลายประการ ไดแ้ก่ 
ครูผูส้อนไม่ไดจ้บทางดา้นวิทยาศาสตร์ การเรียนการสอนเป็นแบบบรรยาย ขาดการปฏิบติั คน้ควา้ 
ทดลอง แต่ปัญหาสําคญัควบคู่กบัการจดัการเรียนการสอน คือ การวดัและประเมินผล ท่ีเป็นไป
อย่างไม่มีคุณภาพ ไม่ไดป้ระเมินเพื่อส่งเสริมและพฒันาการเรียนรู้ การพฒันาครูท่ีผ่านมาใชก้าร
อบรมเป็นหลกั ดาํเนินการเป็นกลุ่มใหญ่ มีผูเ้ขา้รับการอบรมค่อนขา้งมาก ครูละท้ิงห้องเรียน เสีย
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางสูง เม่ือส้ินสุดการอบรมไม่สามารถติดตามผลและพฒันาไดอ้ย่างต่อเน่ือง 
ครูไม่สามารถนาํความรู้ลงสู่การปฏิบติัในหอ้งเรียนได ้

ปัจจุบนัการพฒันาครูใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาวิชาชีพ (Professional Development) 
ท่ีช่วยส่งเสริมงานในวิชาชีพของตนเองให้เจริญกา้วหนา้ และมีสมรรถภาพในการทาํงานท่ีสูงข้ึน 
ประกอบดว้ยกิจกรรมท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ การฝึกอบรม การศึกษาดว้ยตนเอง การเรียนรู้จากส่ือ
เทคโนโลยี การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ฯลฯ เพื่อให้ครูมีศกัยภาพในการพฒันาคุณภาพนกัเรียนให้มาก
ท่ีสุด พร้อมกบัส่งผลต่อความเจริญกา้วหนา้ในอาชีพของตนเองดว้ย รูปแบบการพฒันาวิชาชีพโดย
ผสมผสานเครือข่ายสังคมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการวดัและประเมินผลครูวิทยาศาสตร์ด้าน
ทกัษะการคิดของนกัเรียน ซ่ึงมีองคป์ระกอบ หลกัการ และกระบวนการ ท่ีตอบโจทยก์ารพฒันาครู
และนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 ไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
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ทฤษฎแีละแนวคดิพืน้ฐานทีร่องรับรูปแบบการพฒันาวชิาชีพโดยผสมผสานเครือข่ายสังคม 
เพือ่เสริมสร้างสมรรถนะการวดัและประเมินผลครูวทิยาศาสตร์ 

ด้านทกัษะการคดิของนักเรียน 
 

จากการพฒันารูปแบบการพฒันาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือข่ายสังคมเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะการวดัและประเมินผลครูวิทยาศาสตร์ด้านทกัษะการคิดของนักเรียน ผูว้ิจยัไดส้ร้าง
รูปแบบการพฒันาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือข่ายสังคมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการวดัและ
ประเมินผลครูวิทยาศาสตร์ด้านทกัษะการคิดของนักเรียน ที่มีช่ือว่า (ADIAR Model) ซ่ึงได้
พฒันาข้ึนตาม หลกัการแนวคิด การวิจยัและพฒันา (Research and Development) (องอาจ นยัพฒัน์: 
2553)ร่วมกับการศึกษาหลกัการแนวคิดทฤษฏีเก่ียวกับการพฒันาวิชาชีพ การนิเทศ/การช้ีแนะ
สมรรถนะของผูท้าํหน้าท่ีนิเทศในยุคปัจจุบนั และการผสมผสานเครือข่ายสังคมโดยรูปแบบการ
พฒันาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือข่ายสังคมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการวดัและประเมินผลครู
วิทยาศาสตร์ด้านทกัษะการคิดของนักเรียนมีองค์ประกอบคือ  หลกัการ  วตัถุประสงค์  ปัจจัย
สนบัสนุนและขั้นตอนการนิเทศรูปแบบการพฒันาวิชาชีพ5 ขั้นตอน ดงัน้ี ขั้นที่ 1 ศึกษาวิเคราะห์
ความต้องการจําเป็น (Analyzing Needs) : A เป็นการศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานความตอ้งการจาํเป็นใน
การพฒันาวิชาชีพของครูวิทยาศาสตร์  ขั้นที่ 2 ออกแบบการพฒันาวิชาชีพ (Design Program): D 
เป็นกระบวนการในการกาํหนดโครงสร้าง ขอบข่ายเน้ือหา ระยะเวลา ในการพฒันาวิชาชีพ โดย
ผสมผสานเครือข่ายสังคมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการวดัและประเมินผลดา้นทกัษะการคิดของ
นกัเรียน หลงัจากท่ีผ่านการสังเคราะห์ดา้นความตอ้งการจาํเป็นมาแลว้ ขั้นที่ 3 ปฏิบัติการพัฒนา
วิชาชีพโดยผสมผสานมัลติมีเดียส่ือสังคม (Implement Professional Development Social Media 
Networks Blended: IPDNB: I) เป็นกระบวนการพฒันาวิชาชีพท่ีนาํเทคโนโลยีดา้นมลัติมีเดีย 
เครือข่ายสงัคมเขา้มาผสมผสานกบัการพฒันาวิชาชีพครูตามช่วงเวลาท่ีกาํหนด ขั้นที่ 4 การประเมิน 
ผล (Assessing Program): A เป็นกระบวนการประเมินผลการพฒันาวิชาชีพ เป็นการสรุปผลท่ี
เกิดข้ึนจากการใชรู้ปแบบการพฒันาวิชาชีพ และ ขั้นที่ 5 การรายงานผลการดําเนินงาน (Reporting 
Program): R โดยในทุกขั้นตอนจะมีการกาํกบัติดตาม (Monitoring) และการดูแลให้คาํปรึกษา
แนะนาํ (Mentoring) อยา่งต่อเน่ืองโดยผูว้ิจยั 
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องค์ประกอบของรูปแบบการพฒันาวชิาชีพโดยผสมผสานเครือข่ายสังคม 
เพือ่เสริมสร้างสมรรถนะการวดัและประเมินผลครูวทิยาศาสตร์ 

ด้านทกัษะการคดิของนักเรียน (ADIAR  Model) 
 

หลักการ คือ การพฒันาวิชาชีพเป็นการพฒันาบุคลากรท่ีดาํเนินการอย่างเป็นระบบ
ต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูรั้บการพฒันาบนพื้นฐานความร่วมมือของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
โดยมุ่งเน้นท่ีสมรรถนะการวดัและประเมินผลของครูวิทยาศาสตร์ และทกัษะด้านการคิดของ
นกัเรียน 

วัตถุประสงค์คือ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการวดัและประเมินผลดา้นทกัษะการคิดของ

นกัเรียน 

ขั้นตอนการพฒันาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือข่ายสังคมเพือ่เสริมสร้างสมรรถนะการวัด
และประเมินผลครูวทิยาศาสตร์ด้านทกัษะการคดิของนักเรียน (ADIAR  Model) 5 ขั้นตอน 

ขั้นตอนที ่ 1 ศึกษาวิเคราะห์ความตอ้งการจาํเป็น (Analyzing Needs) : A คือ ผูนิ้เทศ
และครูผูส้อนร่วมมือกนัวิเคราะห์สภาพและปัญหาของการวดัและประเมินผลดา้นทกัษะการคิดของ
นักเรียน ไดแ้ก่การสร้างและการใชเ้คร่ืองมือ พฤติกรรมการวดัและประเมินผล  ตลอดจนศึกษา
ความตอ้งการในการพฒันาวิชาชีพครู  และร่วมกนักาํหนดส่ิงท่ีมีความจาํเป็นและควรไดรั้บการ
พฒันา โดยเร่ิมตน้จากสร้างความเช่ือมนัศรัทธา และความไวว้างใจโดยให้มีการประเมินผล (Peer 
Watching) ตามด้วยการให้ขอ้ช้ีแนะอย่างสร้างสรรค์กับครูผูส้อน รวมถึงเพื่อนครูสามารถให้
ขอ้สังเกตต่างๆ ระหว่างกนัได ้เพื่อฝึกสะทอ้นผลในการพฒันา (Peer Feedback) ซ่ึงตลอดกระบวน 
การมีผูเ้ช่ียวชาญ (Expert Coaching และ Administrative Mornitoring) ช่วยใหข้อ้ช้ีแนะและการ
กาํกบัดูแลช่วยเหลือแนะนาํสนบัสนุนตวัอยา่งเคร่ืองมือการวดัและประเมินผล 

วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาของการพฒันาวิชาชีพโดยผสมผสาน
เครือข่ายสังคมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการวดัและประเมินผลครูวิทยาศาสตร์ดา้นทกัษะการคิด
ของนักเรียน และนําไปสู่การวางแผนการพฒันาสมรรถนะการวดัและประเมินผลของครูเพื่อ
ส่งเสริมทกัษะการคิดของนกัเรียน 

วธีิการดําเนินการ 
บทบาทของผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศ 
1. สร้างความคุน้เคยและความสัมพนัธ์ระหว่างกนัและกนัโดยการวิเคราะห์

สภาพปัญหาของการพฒันาวิชาชีพท่ีเสริมสร้างสมรรถนะการวดัและประเมินผลและมีการฝึกการ
ใหข้อ้มูลยอ้นกลบั (Peer Feedback)  
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2. ร่วมกนัสรุปปัญหาท่ีเกิดข้ึนท่ีส่งผลถึงทกัษะการคิดของนกัเรียน และความ
ตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาตนเองเพื่อการพฒันาคุณภาพของการวดัและประเมินผลดา้นทกัษะการ
คิดของตนเอง 

บทบาทของผู้นิเทศ/ช้ีแนะ 
ผูท้าํหนา้ท่ีนิเทศ/ช้ีแนะ สร้างความสัมพนัธ์ แรงจูงใจ ความศรัทธา และช่วยใน

การหาแหล่งของมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ปัญหา และให้ขอ้แนะนําในการวางแผน
กาํหนดกระบวนการ/ขั้นตอนตามความตอ้งการจาํเป็นการพฒันาความพร้อมของผูท้าํหนา้ท่ีนิเทศ/
ช้ีแนะ และผูรั้บการนิเทศก่อนปฏิบติัการนิเทศ  โดยผสมผสานเครือข่ายสังคมเพ่ือพฒันาสมรรถนะ
การวดัและประเมินผลดา้นทกัษะการคิดของนกัเรียน 

ขั้นตอนที ่ 2 การออกแบบการพฒันาวิชาชีพ (Design Program): D เป็นขั้นตอนท่ี ผู ้
นิเทศ ผูรั้บการนิเทศ ร่วมกนัวางแผนการนิเทศ กาํหนดปฏิทินการนิเทศ และกาํหนดวตัถุประสงค์
ของการนิเทศโดยผสมผสานเครือข่ายสงัคมท่ีมีความชดัเจนและเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั  

วัตถุประสงค์เพื่อวางแผน กาํหนดวตัถุประสงคก์ารนิเทศโดยร่วมแรงร่วมใจ
ช่วยเหลือแนะนาํซ่ึงกนัและกนัในการพฒันาสมรรถนะการวดัและประเมินผล 

วธีิการดําเนินการ 
บทบาทหน้าทีข่องผู้นิเทศ ผู้รับการนิเทศ 
ร่วมกนักาํหนดวตัถุประสงคใ์นการพฒันา วางแผนการนิเทศ ปฏิทินการนิเทศ 

และสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวดัผลประเมินผลด้านความรู้ความเขา้ใจ ด้านการสร้างและใช้
เคร่ืองมือดา้นพฤติกรรมการวดัและประเมินผลของครู การวางแผนและการเตรียมความพร้อมใน
การวดัและประเมินผลท่ีส่งเสริมทกัษะการคิดของนกัเรียน ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีส่ือ
สังคม ดว้ยกระบวนการนิเทศโดยผสมผสานเครือข่ายสังคม โดยตลอดกระบวนการมีผูเ้ช่ียวชาญ
ดูแลใหค้าํปรึกษา 

บทบาทหน้าที่ของผู้นิเทศรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์โดย
ผสมผสานเครือข่ายสังคม 

ขั้นตอนน้ีผูนิ้เทศ จะใหข้อ้ช้ีแนะ เก่ียวกบัการวางแผนการและการเตรียมความ
พร้อมในการวดัและประเมินผลดา้นทกัษะการคิดของนกัเรียน และความสามารถในการใช ้ICTโดย
กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ดว้ยวิธีการเผชิญหนา้ (Face to Face) และการ
ติดต่อส่ือสารซ่ึงสามารถใชเ้คร่ืองมือต่างๆ บนเวบ็ ไดแ้ก่ Chat, Web board, Weblog, E-mail, 
Search, Facebook YouTube รวมถึงการใชเ้คร่ืองมือเหล่าน้ีในการศึกษา คน้ควา้หาขอ้มูลเก่ียวกบั
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เทคนิคการวดัและประเมินผล ตวัอยา่งเคร่ืองมือ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ และการสะทอ้นคิดระหว่าง
ผูนิ้เทศกบัผูรั้บการนิเทศ และการส่งผลงาน 

ขั้นตอนที ่ 3 ปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานมัลติมีเดียเครือข่ายสังคม 
(Implement Professional Development Social Media Networks Blended:IPDNB) ประกอบดว้ย
วิธีการพฒันาวิชาชีพ 2 วิธี คือ 1) การช้ีแนะโดยผูเ้ช่ียวชาญ (Expert Coaching) และ 2) การนิเทศ
โดยผูบ้ริหาร(Administrative Monitoring)คือ การลงมือปฏิบติัการนิเทศ โดยมีผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีนิเทศ/
ช้ีแนะ เป็นผูส้ังเกตร่วมและให้คาํแนะนําในการปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้และการวดัและ
ประเมินผลดา้นทกัษะการคิด 

วัตถุประสงค์เพื่อให้การนิเทศ/ช้ีแนะของครูวิทยาศาสตร์บรรจุใหม่ไดรั้บการ
ดูแล เตม็รูปแบบจากผูนิ้เทศ มีจาํนวนคร้ังท่ีมากข้ึน ไม่รบกวนเวลาของผูนิ้เทศ และครูผูส้อนออก
นอกหอ้งเรียนนอ้ยลง จึงไดผ้สมผสานเทคโนโลยส่ืีอสงัคมตามแผนการท่ีร่วมกนัวางไว ้

วธีิการดําเนินงาน 
บทบาทหน้าทีข่องผู้นิเทศ ผู้รับการนิเทศ 
การทบทวนแผนการดูแลใหค้าํปรึกษาผสมผสานมลัติมีเดียเครือข่ายสงัคมสร้าง

ความเขา้ใจร่วมกนั (Review Action Plan) คือ การทบทวนความพร้อมและความเขา้ใจเก่ียวกบั
ยทุธวิธีการนิเทศ และเคร่ืองมือท่ีใชก่้อนการปฏิบติัตามการนิเทศ โดยแต่ละกลุ่มมีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

1. กลุ่มผูนิ้เทศ มีหน้าท่ี ให้การนิเทศ ผ่านส่ือสังคม สังเกตการจดัการเรียนรู้
และการวดัและประเมินผล ผ่านวีดิทศัน์ท่ีครูผูส้อน ไดบ้นัทึกและนาํเสนอผ่าน Facebook ให้
ขอ้เสนอแนะและประเมินผลผ่านเคร่ืองมือการประเมินการนิเทศ ให้ขอ้ช้ีแนะและคาํแนะนํา
เพิ่มเติมผ่าน Facebook ของตวัครูผูส้อนเพ่ือการพฒันาในคร้ังต่อๆ ไป ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิง่ข้ึน 

2. กลุ่มครูผูส้อน มีหน้าท่ี บนัทึกภาพวีดีทศัน์ การจดัการเรียนรู้ และการวดั
และประเมินผลของตนเอง นาํเสนอผ่าน Facebook ตามกาํหนดการท่ีร่วมกนัวางแผนกาํหนด
ช่วงเวลาไวส้ังเกตการจดัการเรียนรู้และการวดัและประเมินผลของตนเอง และของเพ่ือนครูดว้ยกนั 
ผา่น Facebook พร้อมทั้งใหข้อ้เสนอแนะซ่ึงกนัและกนั (Observation) และประเมินผลตามแบบ
ประเมินตนเอง 

ขั้นตอนที ่ 4 การประเมินผล (Assessing Program): A เป็นกระบวนการประเมินผล
การพฒันาวิชาชีพ เป็นการสรุปผลท่ีเกิดข้ึนจากการใชรู้ปแบบการพฒันาวิชาชีพ  คือ ประเมินผล
การใช้รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์โดยผสมผสานเครือข่ายสังคม ร่วมกันในด้าน
ผลสําเร็จท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัทั้งในดา้นผลท่ีเกิดข้ึนกบัสมรรถนะการวดัและประเมินผลของ
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ครูผูส้อน ร่วมกนัในดา้นผลสาํเร็จท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัทั้งในดา้นผลท่ีเกิดข้ึนกบัสมรรถนะการ
วดัและประเมินผลของครูผูส้อน  และสมรรถนะการนิเทศของผูนิ้เทศ โดยนาํขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจาก
การปฏิบติัมาใชใ้นการประเมินผลการใชรู้ปแบบร่วมกนั 

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรูปแบบ
การพฒันาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์โดยผสมผสานเครือข่ายสงัคมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการวดัและ
ประเมินผลดา้นทกัษะการคิด 

วธีิการดําเนินงาน  
บทบาทหน้าทีข่องผู้นิเทศ ผู้รับการนิเทศ 
1. ผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศ ประเมินแสดงความคิดเห็นต่อผลท่ีเกิดข้ึนจาก

การใช้รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์โดยผสมผสานเครือข่ายสังคมเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะการวดัและประเมินผลดา้นทกัษะการคิด 

2. นาํขอ้มูลจากผลการปฏิบติัการนิเทศท่ีเกิดข้ึนมาเป็นตวับ่งช้ีถึงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการใชรู้ปแบบการพฒันาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์โดยผสมผสานเครือข่ายสังคม
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการวดัและประเมินผลดา้นทกัษะการคิด 

ปัจจัยสนับสนุน 
ในการนาํรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์โดยผสมผสานเครือข่าย

สังคมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการวดัและประเมินผลด้านทกัษะการคิดท่ีพฒันาข้ึนไปใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะตอ้งมี ปัจจยัสนบัสนุนการนาํแบบไปใช ้4 ประการ คือ 

1. มีทกัษะพ้ืนฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์ เคร่ืองมือของระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต  

2. การใช้งานรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์โดยผสมผสาน
เครือข่ายสังคมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการวดัและประเมินผลดา้นทกัษะการคิด จะตอ้งมีทกัษะ
พื้นฐานในการติดต่อส่ือสารผา่นเคร่ืองมือต่างๆ บนเวบ็ ไดแ้ก่ Chat, Web Board, Weblog, E-mail, 
Search, Facebook YouTube รวมถึงการใชเ้คร่ืองมือเหล่าน้ีในการศึกษา คน้ควา้หาขอ้มูลและ
นาํเสนอผลงาน 

3. การพฒันาสมรรถนะการวดัและประเมินผลดา้นทกัษะการคิด จะตอ้งเกิด
จากความตอ้งการของครูผูส้อนท่ีมีความมุ่งมัน่จริงใจและเตม็ใจในการพฒันาความรู้ ความสามารถ 
ในดา้นการวดัและประเมินผลดา้นทกัษะการคิด ซ่ึงประกอบดว้ย สมรรถนะการวดัและประเมินผล 
ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ความเขา้ใจ ดา้นการสร้างเคร่ืองมือและการใชเ้คร่ืองมือ และดา้นพฤติกรรมการ
วดัและประเมินผล 
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4. การนิเทศ/ช้ีแนะโดยผสมผสานมลัติมีเดียเทคโนโลยส่ืีอสังคมเป็นการนิเทศ
ท่ีมีความต่อเน่ืองและจาํเป็นต้องมีการดูแลให้คาํปรึกษา (Mentoring) โดยผูดู้แลให้คาํปรึกษา 
(Mentor) ท่ีมีความชาํนาญสูงกว่าเพื่อการปฏิบติัท่ีถูกตอ้งในทุกขั้นตอนของการปฏิบติัการวดัและ
ประเมินผลและการผสมผสานเทคโนโลยีทาํให้เกิดความใกลชิ้ดและให้การนิเทศ/ช้ีแนะไดอ้ย่าง
ทันท่วงทีระหว่างผูนิ้เทศ และผูรั้บการนิเทศ ตลอดจนเพ่ือนร่วมอาชีพของครูท่ีสามารถให้
ขอ้เสนอแนะระหวา่งกนัได ้
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แผนการพฒันาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือข่ายสงัคม 
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการวดัและประเมินผลครูวิทยาศาสตร์ดา้นทกัษะการคิดของนกัเรียน 

 
แผนการพฒันาวชิาชีพโดยผสมผสานเครือข่ายสังคม 

เพือ่เสริมสร้างสมรรถนะการวดัและประเมินผลครูวทิยาศาสตร์ด้านทกัษะการคดิของนักเรียน 
แผนที ่ 1 

การให้ความรู้ความเข้าใจในการพฒันาวชิาชีพครู 
เพือ่เสริมสร้างสมรรถนะการวดัและประเมินผลด้านทกัษะการคดิของนักเรียน 

 

หลกัการ 
 

1. เป็นหลกัสูตรฝึกอบรมเพ่ือพฒันาให้ครูและผูนิ้เทศมีความรู้ ความสามารถ มีทกัษะ
ในการพฒันาวิชาชีพครูเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการวดัและประเมินผลด้านทกัษะการคิดของ
นกัเรียน 

2. เป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งเนน้การฝึกปฏิบติั เพื่อใหค้รูและผูนิ้เทศสามารถนาํความรู้มาใชใ้น
การวดัและประเมินผลดา้นทกัษะการคิดของนกัเรียน ซ่ึงประกอบดว้ย การตรวจสอบมโนทศัน์วดั
ความรู้พื้นฐาน วางรากฐานการประเมินการคิด การพฒันาศกัยภาพการประเมินความสามารถดา้น
การคิด รูปแบบวิธีการสร้างและตวัอย่างเคร่ืองมือ การประเมินความสามารถด้านการคิด การ
ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ สรุปและการแปลผลการประเมิน นาํผลการประเมินไปใช ้

 

เป้าหมาย 

1. ครูท่ีเขา้รับการอบรมมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวดัและประเมินผลดา้นทกัษะ
การคิดของนกัเรียน 

2. ครูท่ีเขา้รับการอบรมเห็นความสําคญัของการคิด และเห็นคุณค่าของการประเมิน
ความสามารถดา้นการคิด 

3. ครูท่ีเขา้รับการอบรมมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวขอ้งกับ
ความสามารถดา้นการคิด มีทกัษะในการกาํหนดสถานการณ์ สามารถใช้คาํถามในการประเมิน
ความสามารถดา้นการคิด 
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4. ครูท่ีเขา้รับการอบรมสามารถออกแบบ และสร้างเคร่ืองมือประเมินความสามารถ
ดา้นการคิดท่ีมีรูปแบบท่ีหลากหลายได ้

5. ครูท่ีเขา้รับการอบรมมีความสามารถในการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ และ
ปรับปรุงเคร่ืองมือประเมินความสามารถดา้นการคิดใหมี้คุณภาพ 

6. ครูท่ีเขา้รับการอบรมมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการสรุปและแปลผลการประเมิน
ความสามารถดา้นการคิด 

7. ครู ท่ี เข้า รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเ ก่ียวกับการนําผลการประเมิน
ความสามารถดา้นการคิดไปใชใ้นระดบัชั้นเรียน  

 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการพฒันาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือข่ายสังคม
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการวดัและประเมินผลครูวิทยาศาสตร์ดา้นทกัษะการคิดของนกัเรียน 

2. เพื่อใหเ้ห็นความสาํคญัของการคิดและเห็นคุณค่าของการประเมินดา้นการคิด 
3. เพื่อให้ความรู้ความเขา้ใจ มีทกัษะในการเลือก/กาํหนดสถานการณ์และสามารถใช้

คาํถามในการประเมินความสามารถดา้นการคิด 
4. เพื่อให้สามารถออกแบบ และสร้างเคร่ืองมือประเมินความสามารถดา้นการคิดท่ีมี

รูปแบบต่างๆได ้
5. เพื่อให้สามารถตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ และปรับปรุงเคร่ืองมือประเมิน

ความสามารถดา้นการคิดใหมี้คุณภาพ 
6. เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการสรุป แปลผล และนาํผลการประเมินไปใชใ้น

ระดบัหอ้งเรียนได ้
 

ผลลพัธ์ทีค่าดหวงั 

1. ผูเ้ขา้รับการอบรมเชิงปฏิบติัการ มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการพฒันาวิชาชีพครู
วิทยาศาสตร์โดยผสมผสานเครือข่ายสังคม เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการวดัและประเมินผลดา้น
ทกัษะการคิดของนกัเรียน 

2. ผูเ้ขา้รับการอบรมเชิงปฏิบติัการ เห็นความสาํคญัของการคิดและเห็นคุณค่าของการ
ประเมินดา้นการคิด 
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3. ผูเ้ขา้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีทักษะในการเลือก/กาํหนดสถานการณ์และ
สามารถใชค้าํถามในการประเมินความสามารถดา้นการคิด 

4. ผูเ้ขา้รับการอบรมเชิงปฏิบติัการ สามารถออกแบบ และสร้างเคร่ืองมือประเมิน
ความสามารถดา้นการคิดท่ีมีรูปแบบต่างๆได ้

5. ผูเ้ขา้รับการอบรมเชิงปฏิบติัการ สามารถตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ และปรับปรุง
เคร่ืองมือประเมินความสามารถดา้นการคิดใหมี้คุณภาพ 

6. ผูเ้ขา้รับการอบรมเชิงปฏิบติัการ มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการสรุป แปลผล และ
นาํผลการประเมินไปใชใ้นระดบัหอ้งเรียนได ้

 

กระบวนการพฒันาวชิาชีพโดยผสมผสานเครือข่ายสังคม 
เพือ่เสริมสร้างสมรรถนะการวดัและประเมินผลครูวทิยาศาสตร์ด้านทกัษะการคดิของนักเรียน 

 
กระบวนการพฒันาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือข่ายสังคมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการ

วดัและประเมินผลครูวิทยาศาสตร์ดา้นทกัษะการคิดของนักเรียนมีขั้นตอนและพฒันาโดยใชก้าร
อบรมเชิงปฏิบติัการการพฒันาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์โดยผสมผสานเครือข่ายสังคมเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะการวัดและประเมินผลด้านทักษะการคิดของนักเรียนจากวิทยากรท่ีมีความรู้
ความสามารถในแต่ละดา้น เพื่อให้ความรู้ความเขา้ใจกบัผูเ้ขา้รับการอบรมเชิงปฏิบติัการโดยมี
กาํหนดการในการพฒันาความรู้ดงัน้ี 
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วนัที ่ 6  มกราคม  2559 
เวลา 07.30 – 08.30 น.  ลงทะเบียน 
 08.30 – 09.00 น.  พิธีเปิดการอบรม 
 09.00 – 11.00 น.  การพฒันาวิชาชีพครู: การนิเทศ : การโคช้ เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ 

การวดัและประเมินผลดา้นทกัษะการคิดของครูวิทยาศาสตร์ 
    วทิยากร : ผูช่้วยศาสตรจารย ์ดร.ศิริวรรณ วณิชวฒันวรชยั 
 11.00  – 12.00 น.  การจดัการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมทกัษะการคิดขั้นสูงของนกัเรียน 
    วทิยากร : ดร.ศรีวรรณฉตัรสุริยวงศค์รูเช่ียวชาญ 

โรงเรียนบา้นปล่องเหล่ียม  จงัหวดัสมุทรสาคร 
 13.00  – 15.00 น  การสร้างและใชเ้คร่ืองมือการประเมินดา้นทกัษะการคิดของนกัเรียน  
    วทิยากร: นายผดุงศกัด์ิ วศิิษฏว์ฒิุกลุ  ศึกษานิเทศก ์ สพป.นนทบุรี เขต 2 
 15.00 – 16.30 น.  ภาระงาน/ช้ินงาน กบัการประเมินรูบริค 

วทิยากร: ดร.สมศกัด์ิ ฮดโท ผูอ้าํนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.นนทบุรี เขต 2 
วนัที ่ 7  มกราคม  2559   
 08.30 - 10.30 น.  การประเมินเพ่ือการเรียนรู้ (Assessment for Learning) 
 10.30 – 12.00 น.  การประเมินเพ่ือการเรียนรู้ (Assessment for Learning) (ต่อ)  

วทิยากร : นางสมาพร มณีอ่อน  ศึกษานิเทศก ์ สพป.นนทบุรี เขต 2 
 13.00 – 14.30 น.  แบ่งกลุ่มปฏิบติัการออกแบบการสร้างเคร่ืองมือวดัและ 
    ประเมินผลดา้นทกัษะการคิดท่ีเนน้การประเมินแบบ AfL 
 14.30 – 15.30 น.  นาํเสนอและแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 15.30 – 16.30 น.  ทดสอบหลงัอบรมเชิงปฏิบติัการ 
    ช้ีแจงการนิเทศติดตาม, สรุปผล, อภิปรายผล   
    พิธีปิดและมอบเกียรติบตัร 
 
หมายเหตุ 1. พกัรับประทานอาหารวา่ง เวลา 10.30 – 10.45 น. และพกัรับประทานอาหารกลางวนั 

เวลา 12.00 น. – 13.00 น. 
2. ตารางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
3. ใหค้รูผูเ้ขา้รับการอบรมเตรียมแผนการจดัการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ของ สสวท.มาเพ่ือใช ้

ประกอบการอบรม 
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แผนการพฒันาวชิาโดยผสมผสานเครือข่ายสังคมเพือ่เสริมสร้างสมรรถนะ 

การวดัและประเมินผลครูวทิยาศาสตร์ด้านทกัษะการคดิของนักเรียน 
แผนที ่ 2 

การช้ีแนะโดยผู้เช่ียวชาญ (Expert Coaching)  
การนิเทศโดยผู้บริหาร (Administrative Monitoring)  

 

หลกัการ 
 

การนิเทศและการช้ีแนะ เป็นวิธีการส่งเสริมและพฒันาครูให้นาํความรู้ลงสู่การปฏิบติั
จริงในชั้นเรียนมีการไตร่ตรองสะทอ้นคิด (Reflect) ซ่ึงจะประกอบดว้ยองคป์ระกอบสาํคญั คือ การ
ประชุมปรึกษาหารือ การสงัเกตการวดัและประเมินผล และการใหข้อ้มูลยอ้นกลบั พร้อมกบัช่วยให้
ครูไดก้าํหนดเป้าหมายในการปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อพฒันาการวดัและประเมินผลใหมี้ประสิทธิภาพอยา่ง
ต่อเน่ืองรวมถึงครูจะตอ้งให้การเคารพและเช่ือฟังคาํแนะนาํจากการนิเทศและสอบถามเก่ียวกบั
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการวดัและประเมินผล เพื่อใหไ้ดข้อ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะท่ีจะช่วยสะทอ้นผล
ของการวดัและประเมินผล รวมถึงใชเ้ป็นขอ้มูลในการตดัสินใจในคร้ังต่อไป 

 

เป้าหมาย 

1. ครูท่ีเขา้รับการอบรมมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวดัและประเมินผลดา้นทกัษะ
การคิดของนกัเรียน 

2. ครูท่ีเขา้รับการอบรมเห็นความสําคญัของการคิด และเห็นคุณค่าของการประเมิน
ความสามารถดา้นการคิด 

3. ครูท่ีเขา้รับการอบรมมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวขอ้งกับ
ความสามารถดา้นการคิด มีทกัษะในการกาํหนดสถานการณ์ สามารถใช้คาํถามในการประเมิน
ความสามารถดา้นการคิด 

4. ครูท่ีเขา้รับการอบรมสามารถออกแบบ และสร้างเคร่ืองมือประเมินความสามารถ
ดา้นการคิดท่ีมีรูปแบบท่ีหลากหลายได ้

5. ครูท่ีเขา้รับการอบรมมีความสามารถในการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ และ
ปรับปรุงเคร่ืองมือประเมินความสามารถดา้นการคิดใหมี้คุณภาพ 
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6. ครูท่ีเขา้รับการอบรมมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการสรุปและแปลผลการประเมิน
ความสามารถดา้นการคิด 

7. ครู ท่ี เข้า รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเ ก่ียวกับการนําผลการประเมิน
ความสามารถดา้นการคิดไปใชใ้นระดบัชั้นเรียน  
 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อให้การนิเทศ/การช้ีแนะเก่ียวกบัการพฒันาวิชาชีพครูเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
การวดัและประเมินผลดา้นทกัษะการคิดของนกัเรียน 

2. เพ่ือให้การนิเทศ/ช้ีแนะเก่ียวกบัทกัษะการกาํหนดสถานการณ์สามารถใชค้าํถามใน
การประเมินความสามารถดา้นการคิด 

3. เพื่อให้การนิเทศ/ช้ีแนะในการสร้างเคร่ืองมือและการนาํเคร่ืองมือไปใชใ้นการวดั
และประเมินความสามารถดา้นการคิด 

4. เพื่อให้การนิเทศ/ ช้ีแนะในการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือและปรับปรุง
เคร่ืองมือประเมินความสามารถดา้นการคิดใหมี้คุณภาพ 

5. เพื่อใหก้ารนิเทศ/ช้ีแนะในการสรุปแปลผลและนาํผลการประเมินความสามารถดา้น
การคิดไปใชใ้นระดบัชั้นเรียน  
 

ผลลพัธ์ทีค่าดหวงั 

1. ผูเ้ขา้รับการอบรมเชิงปฏิบติัการ มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการพฒันาวิชาชีพครู
วิทยาศาสตร์โดยผสมผสานเครือข่ายสังคม เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการวดัและประเมินผลดา้น
ทกัษะการคิดของนกัเรียน 

2. ผูเ้ขา้รับการอบรมเชิงปฏิบติัการ เห็นความสาํคญัของการคิดและเห็นคุณค่าของการ

ประเมินดา้นการคิด 

3. ผูเ้ขา้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีทักษะในการเลือก/กาํหนดสถานการณ์และ

สามารถใชค้าํถามในการประเมินความสามารถดา้นการคิด 

4. ผูเ้ขา้รับการอบรมเชิงปฏิบติัการ สามารถออกแบบ และสร้างเคร่ืองมือประเมิน

ความสามารถดา้นการคิดท่ีมีรูปแบบต่างๆได ้
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5. ผูเ้ขา้รับการอบรมเชิงปฏิบติัการ สามารถตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ และปรับปรุง

เคร่ืองมือประเมินความสามารถดา้นการคิดใหมี้คุณภาพ 

6. ผูเ้ขา้รับการอบรมเชิงปฏิบติัการ มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการสรุป แปลผล และ

นาํผลการประเมินไปใชใ้นระดบัหอ้งเรียนได ้

 

กระบวนการพฒันาวชิาชีพครูการช้ีแนะโดยผู้เช่ียวชาญ (Expert Coaching) 
การนิเทศโดยผู้บริหาร (Administrative Monitoring) 

 
 

ขั้นตอนการนิเทศ กจิกรรมการนิเทศ ผู้ทาํหน้าทีนิ่เทศ 
1.  การประชุมก่อนสงัเกต   
(Pre – observation  
Conference) 

1.  ประชุมวางแผนการพฒันาวิชาชีพครูเพือ่
เสริมสร้างสมรรถนะการวดัและประเมินผลดา้น
ทกัษะการคิดของนกัเรียน 
 2.  ร่วมกนัวิเคราะห์แผนการจดัการเรียนรู้และ
เลือกวิธีการวดัและประเมินผลท่ีมีความเหมาะสม 
3.  วางแผนการนิเทศ/การช้ีแนะเก่ียวกบัการ
พฒันาวิชาชีพครูเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการวดั
และประเมินผลดา้นทกัษะการคิด 
 4.  วางแผนการนิเทศ/การช้ีแนะ ภายในระยะเวลา
ท่ีกาํหนด  โดยกาํหนดเป็นปฏิทินสงัเกตการ
ปฏิบติังาน  และการวดัและประเมินผลของผูรั้บ
การนิเทศ 
 

การนิเทศโดย
ผูบ้ริหาร
ผูอ้าํนวยการ
สถานศึกษา 
หรือ รอง
ผูอ้าํนวยการ
สถานศึกษา หรือ  
หวัหนา้ฝ่าย
บริหารงาน
วิชาการ 
การช้ีแนะโดย
ผูเ้ช่ียวชาญ 
อาจารยจ์าก
มหาวิทยาลยั 
หรือศึกษานิเทศก ์
การช้ีแนะแบบ
ใหค้าํปรึกษา
แนะนาํ 
โดยผูว้ิจยั 
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ขั้นตอนการนิเทศ กจิกรรมการนิเทศ ผู้ทาํหน้าทีนิ่เทศ 
2.  การสงัเกตการสอน  
(Classroom  Observation) 

5.  ครูผูรั้บการนิเทศ/การช้ีแนะปฏิบติัการวดั
และประเมินผล โดยผูนิ้เทศ ดาํเนินการนิเทศ
ตามแผนท่ีไดร่้วมกนัประชุมวางแผนไว ้
6.  ผูนิ้เทศสงัเกตการปฏิบติัการวดัและ
ประเมินผลของครูผูรั้บการนิเทศตามแผนการวดั
และประเมินผลท่ีกาํหนด  โดยผูนิ้เทศจะเป็น 
ผูบ้นัทึกผลการสงัเกต โดยใชแ้บบสงัเกตการวดั
และประเมินผล   

การนิเทศโดย
ผูบ้ริหาร
ผูอ้าํนวยการ
สถานศึกษา 
หรือ รอง
ผูอ้าํนวยการ
สถานศึกษา หรือ  
หวัหนา้ฝ่าย
บริหารงาน
วิชาการ 
การช้ีแนะโดย
ผูเ้ช่ียวชาญ 
อาจารยจ์าก
มหาวิทยาลยั 
หรือศึกษานิเทศก ์
การช้ีแนะแบบ
ใหค้าํปรึกษา
แนะนาํ 
โดยผูว้ิจยั 

3.  การประชุมหลงัสงัเกต   
(Post - observation  
Conference) 

7.  ครูผูรั้บการนิเทศประเมินตนเองหลงั
ปฏิบติัการวดัและประเมินผล 
8.  ผูใ้หก้ารนิเทศ/ช้ีแนะและครูผูรั้บการนิเทศ
ร่วมกนัวิเคราะห์ผล/สะทอ้นผลการสงัเกตการ
วดัและประเมินผล เพื่อปรับปรุงและพฒันาการ
ปฏิบติัการวดัและประเมินผลในชัว่โมงต่อไป   
9.  สรุปผลและรายงานผลการนิเทศเพ่ือใชเ้ป็น
ขอ้มูลในการพฒันาการวดัและประเมินผลใหมี้
ประสิทธิภาพต่อไป 

การนิเทศโดย
ผูบ้ริหาร
ผูอ้าํนวยการ
สถานศึกษาหรือ 
รองผูอ้าํนวยการ
สถานศึกษา หรือ  
หวัหนา้ฝ่าย
บริหารงาน
วิชาการ 
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ขั้นตอนการนิเทศ กจิกรรมการนิเทศ ผู้ทาํหน้าทีนิ่เทศ 
  การช้ีแนะโดย

ผูเ้ช่ียวชาญ 
อาจารยจ์ากมหาวิทยาลยั 
หรือศึกษานิเทศก ์
การช้ีแนะแบบให้
คาํปรึกษาแนะนาํ 
โดยผูว้ิจยั 

 

ส่ือ/เคร่ืองมือการนิเทศ 

1. แบบบนัทึกผลการวดัและประเมินผลนักเรียน (ครูผูส้อนบนัทึกผลคะแนนของ
นกัเรียนจากเคร่ืองมือท่ีไดส้ร้างและเคร่ืองมือท่ีใช)้ 

2. แบบสงัเกตพฤติกรรมการวดัและประเมินผล(ผูนิ้เทศ และครูผูส้อนประเมิน) 
3. แบบประเมินการสร้างเคร่ืองมือและการใชเ้คร่ืองมือ (ผูนิ้เทศและครูผูส้อนประเมิน) 

 

การวดัและประเมินผล 

 

ผลลพัธ์ทีค่าดหวงั วธีิการ เคร่ืองมือ 

1.  ความสามารถพฒันา
วิชาชีพครูเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะการวดัและ
ประเมินผลดา้นทกัษะ
การคิดของนกัเรียน 

1. การประเมินการสร้าง 
เคร่ืองมือและการนาํเคร่ืองมือ
ไปใช ้
 2. การสงัเกตพฤติกรรมการวดั
และประเมินผล 
 

1. แบบประเมินการสร้างเคร่ืองมือ
และการนาํเคร่ืองมือไปใช ้
2.  แบบสงัเกตพฤติกรรมการวดัและ
ประเมินผล 
3. แบบบนัทึกผลการวดัและ
ประเมินผลนกัเรียน 
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ผลลพัธ์ทีค่าดหวงั วธีิการ เคร่ืองมือ 

2.  ความสามารถในการ

ประเมินโดยใชเ้ทคนิค 

Assessment for Learning 

 

 การประเมินความสามารถจาก
การสงัเกตการวดัและ
ประเมินผล ดงัน้ี 
1) การกาํหนดเป้าหมายการ
เรียน 
2) การใชค้าํถามกระตุน้การคิด 
3) การฝึกใหน้กัเรียนคิด 
4) การสรุปความคิด 
5) การประเมินตนเอง/เพื่อน 
6) การใหข้อ้มูลยอ้นกลบั 
 

1. แบบสงัเกตพฤติกรรมการวดัและ
ประเมินผล 
2. แบบบนัทึกผลการวดัและ
ประเมินผลนกัเรียน 

3. ความสามารถในการ
ตรวจสอบคุณภาพ
เคร่ืองมือและปรับปรุง
เคร่ืองมือ ประเมิน
ความสามารถดา้นการคิด
ใหมี้คุณภาพ 

1. การประเมินการปรับปรุง
เคร่ืองมือและการนาํเคร่ืองมือ
ไปใช ้
2. การสงัเกตการวดัและ
ประเมินผล 

3.  บนัทึกผลการวดัและ
ประเมินผล 
 

1. แบบประเมินความสามารถในการ
ปรับปรุงเคร่ืองมือและการนาํ
เคร่ืองมือไปใช ้

2.  แบบสงัเกตการวดัและประเมินผล 

3.  แบบบนัทึกผลการวดัและ
ประเมินผล 

4. ความสามารถในการ

สรุปแปลผลและนาํผล

การประเมินไปใช ้

 
 
 

1. การประเมินการสรุปแปลผล
และนาํผลการประเมินไปใช ้
2. การสงัเกตการวดัและ
ประเมินผล 
3. บนัทึกผลการวดัและ
ประเมินผล 
4. การเขียนรายงาน 
 

 

1. แบบสงัเกตการวดัและประเมินผล 
2.  แบบบนัทึกผลการวดัและ
ประเมินผล 
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แผนการพฒันาวชิาชีพโดยผสมผสานเครือข่ายสังคมเพือ่เสริมสร้างสมรรถนะ 

การวดัและประเมินผลครูวทิยาศาสตร์ด้านทกัษะการคดิของนักเรียน 
แผนที ่ 3 

ปฏิบตัิการพฒันาวชิาชีพโดยผสมผสานมัลติมีเดียเครือข่ายสังคม (Implement Professional 

Development Social Media Networks Blended: IPDNB )  ประกอบการพฒันาวชิาชีพ 2  วธีิ คอื  

1) การช้ีแนะโดยผู้เช่ียวชาญ (Expert Coaching)และ 2) การนิเทศโดยผู้บริหาร (Administrative 

Monitoring) 

1. หลกัการ 
  การนาํส่ือสังคม (Social Media) และเครือข่ายสังคม (Social Network) ซ่ึงเป็นส่ือ 2 ทาง 
มาประยกุตใ์ชใ้นการนิเทศ เพ่ือพฒันาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการวดัและ
ประเมินผลดา้นทกัษะการคิดของนักเรียนโดยมีกิจกรรมการนิเทศ/ช้ีแนะ  การแลกเปล่ียนเรียนรู้  
และสะทอ้นยอ้นคิด การแลกเปล่ียนเคร่ืองมือ  การใหข้อ้คิดเห็น และการวิพากษ ์ระหวา่งผูนิ้เทศกบั
ผูรั้บการนิเทศ  และระหวา่งเพื่อนผูรั้บการนิเทศดว้ยกนั 
2. เป้าหมาย 
  ครูวิทยาศาสตร์บรรจุใหม่ จาํนวน 6 คน และนกัเรียนท่ีเรียนกบัครูวิทยาศาสตร์บรรจุใหม่ 
จาํนวน 145 คน 
3. วตัถุประสงค์ 
  ผูนิ้เทศสามารถใชส่ื้อสังคม และเครือข่ายสังคมมาประยุกต์ใชใ้นการนิเทศ/ช้ีแนะเพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะการวดัและประเมินผลดา้นทกัษะการคิดของนกัเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
4. ผลลพัธ์ทีค่าดหวงั 
  ครูท่ีเขา้รับการนิเทศ/ ช้ีแนะ มีสมรรถนะการวดัและประเมินผลดา้นทกัษะการคิดของ
นกัเรียนสูงข้ึน 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ความรู้ความเขา้ใจ  2) การสร้างและการใชเ้คร่ืองมือ  3) พฤติกรรม
การวดัและประเมินผลดา้นทกัษะการคิด 
5. ขอบเขตการดําเนินการนิเทศ 
  กลุ่มเป้าหมาย 
  1. การช้ีแนะโดยผูเ้ช่ียวชาญ (Expert Coaching) ไดแ้ก่ ศึกษานิเทศก ์ จาํนวน 1 คน และ
อาจารยจ์ากสถาบนัอุดมศึกษา จาํนวน 2 คน  
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  2. การนิเทศโดยผูบ้ริหาร (Administrative Monitoring) ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารโรงเรียน หรือ
รองผูบ้ริหาร หรือครูวิชาการ จาํนวน 3 คน 
  3. ครูวิทยาศาสตร์บรรจุใหม่ จาํนวน 6 คน สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี วิชาเอก
วิทยาศาสตร์ใน 3 หลกัสูตร ไดแ้ก่ 1) หลกัสูตร 4 ปี  2 คน  2) หลกัสูตร 5 ปี  2 คน  และหลกัสูตร  
ป.บณัฑิต  2 คน  
  สาระในการนิเทศ ได้แก่ 
  - การนิเทศ/ การช้ีแนะ ผสมผสานเครือข่ายสงัคม 
  - สมรรถนะการวดัและประเมินผลดา้นทกัษะการคิดของนกัเรียน ไดแ้ก่ 1) ดา้นความรู้
ความเขา้ใจ  2) ดา้นการสร้างและการใชเ้คร่ืองมือ  3) ดา้นพฤติกรรมการวดัและประเมินผล 
 
6. วธีิการนิเทศ/ ช้ีแนะโดยผสมผสานเครือข่ายสังคม ดังแผนภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพการนิเทศ/ ช้ีแนะโดยผสมผสานส่ือสังคมและเครือข่ายสังคม 
ระหว่างผู้นิเทศ/ ผู้ช้ีแนะ และครูวทิยาศาสตร์บรรจุใหม่ 

 

Training 

Expert Coaching 

Knowledge Management 

in The Large Group 

Integrated 

Coaching  Social 

Network 

ประชุมก่อน

ช้ีแนะ 

 Face to Face 

ประชุมหลงั

ช้ีแนะ 

 Face to Face 

Administrative 
Monitoring 

Integrated 

Monitoring Social 

Network 

ประชุมก่อน

นิเทศ 

 Face to Face 

ประชุมหลงั

นิเทศ 

 Face to Face 

Observe Observe 

Observe 
Observe 
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7. ระยะเวลาในการนิเทศ/ช้ีแนะ  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558  ระหว่างวันที่  4 มกราคม ถึง 28 
กมุภาพนัธ์  2559 

8. สถานที่ โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ที่มีครู
วทิยาศาสตร์บรรจุใหม่สมัครใจเข้ามาเพือ่พฒันาวชิาชีพครูวทิยาศาสตร์ 

9. กจิกรรมการนิเทศโดยผสมผสานเครือข่ายสังคม 
  ครูผูส้อนและผูนิ้เทศ ร่วมมือกนัปฏิบติังานตามโครงการดูแลใหค้าํปรึกษา ดงัน้ี 
  1) ครูผูส้อนและผูนิ้เทศร่วมกนัดาํเนินโครงการการดูแลใหค้าํปรึกษาผสมผสานเครือข่าย
สังคมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการวดัและประเมินผลดา้นทกัษะการคิดของนักเรียน ร่วมกนัวาง
แผนการดาํเนินงานการนิเทศ/ช้ีแนะ ภายในระยะเวลา 8 สัปดาห์ โดยกาํหนดเป็นปฏิทินการ
ดาํเนินการนิเทศโดยผสมผสานเครือข่ายสงัคม 
  2) ครูผูส้อนไดรั้บการนิเทศโดยผสมผสานเครือข่ายสังคม ปฏิบติัการสอนในชั้นเรียน
ตามปกติ โดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ของ สสวท. แต่ครูผูส้อนตอ้งสร้างเคร่ืองมือและใชเ้คร่ืองมือ 
ตลอดจนการประเมินท่ีส่งเสริมดา้นทกัษะการคิดของนักเรียนโดยเน้นเทคนิค Assessment for 
Learning เพื่อพฒันาทกัษะดา้นการคิดท่ีครูไดเ้ลือกไวใ้หเ้กิดการพฒันาข้ึนกบัตวันกัเรียนอยา่งเป็น
ลาํดบั  โดยครูผูส้อนตอ้งบนัทึกวีดีทศัน์การจดักิจกรรมการจดัการเรียนรู้และการวดัและประเมินผล 
3 ช่วง ช่วงละ ประมาณ 20 นาที นําเขา้โปรแกรมส่ือสังคมท่ีผูนิ้เทศ และครูผูส้อนตกลงเลือก
ร่วมกนั ว่าจะใชป้ระเภทไหน เช่น Facebook , E-mail , Blog ฯลฯ ทั้งน้ีผูนิ้เทศจะตอ้งดาํเนินการให้
ขอ้ ช้ีแนะใหก้บัครูผูส้อนในทนัทีตามแผนท่ีไดก้าํหนดไว ้
  3) ในการสังเกตการจดัการเรียนรู้ และการวดัและประเมินผลของครูผ่านเทคโนโลยีส่ือ
สังคม ผูนิ้เทศ และครูผูส้อนจะตอ้งตกลงร่วมกนัในการส่งวิดีทศัน์(ระบุว่าใชเ้ทคนิค Assessment 
for Learning  ช่วงไหน  อยา่งไร)   
  4) ขณะท่ีดูภาพวีดีทศัน์ของครูท่ีดาํเนินการสอนแต่ละคร้ัง ผูนิ้เทศจะเขา้ไปช่วยเหลือ
แนะนํา และสังเกตการณ์วดัและประเมินผลตามปฏิทินท่ีกาํหนดร่วมกัน โดยใช้แบบสังเกตท่ี
ร่วมกนัเลือกใช ้และใชก้ารสนทนาผา่นโปรแกรมสนทนาบนเครือข่ายทั้งแบบ online และ offline 
  5) ผูนิ้เทศวิเคราะห์ผลการสังเกตการณ์จดัการเรียนรู้และการวดัและประเมินผลของ
ครูผูส้อน และพิจารณาให้ขอ้ช้ีแนะ ปรับปรุง แก้ไขเคร่ืองมือและการใช้เคร่ืองมือ ตลอดจน
พฤติกรรมการวดัและประเมินผลด้านทกัษะการคิดของนักเรียน เป็นการให้ขอ้เสนอแนะผ่าน
โปรแกรมสนทนาออนไลน์  ทั้งแบบonlineและ offline 
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10. ส่ือ/เคร่ืองมือการนิเทศ 
ฉบบัท่ี 1 แบบประเมินความสามารถของครูในการสร้างและการใชเ้คร่ืองมือการวดัและ

ประเมินผลดา้นทกัษะการคิดของนกัเรียน 
ฉบบัท่ี 2 แบบสังเกตพฤติกรรมของครูในการวดัและประเมินผลดา้นทกัษะการคิดของ

นกัเรียน(เนน้ Assessment for Learning) 
ฉบบัท่ี 3 แบบประเมินความสามารถดา้นทกัษะการคิดระหว่างเรียนของนกัเรียนเม่ือครู

ใชรู้ปแบบการพฒันาวิชาชีพ 
ฉบบัท่ี 4 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูนิ้เทศ และผูรั้บการนิเทศท่ีมีต่อรูปแบบการ

พฒันาวิชาชีพ 
ฉบบัท่ี 5 แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการวดัและประเมินผลของครู 

11. การวดัและประเมินผล 
 
ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ วธีิการ เคร่ืองมือ 

1. ครูผูส้อน - ประเมินการสร้างและการใชเ้คร่ืองมือ
การวดัและประเมินผลดา้นทกัษะการ
คิดของนกัเรียน 

- ประเมินพฤติกรรมของครูในการวดั
และประเมินผลดา้นทกัษะการคิด 

-ประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบ
การพฒันาวิชาชีพ 
- ประเมินดา้นทกัษะการคิดของ
นกัเรียน 

- แบบประเมินการสร้างและการ
ใชเ้คร่ืองมือ 

 
- แบบสงัเกตพฤติกรรมของครูใน
การวดัและประเมินผลดา้นทกัษะ
การคิด 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

- แบบประเมินจากเคร่ืองมือท่ีครู
สร้างและใช ้
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ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ วธีิการ เคร่ืองมือ 

2. ผูนิ้เทศ/ช้ีแนะ - ประเมินการสร้างและการใชเ้คร่ืองมือ
การวดัและประเมินผลดา้นทกัษะการ
คิดของนกัเรียน 

- ประเมินพฤติกรรมของครูในการวดั
และประเมินผลดา้นทกัษะการคิด 

- การประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อ
รูปแบบการพฒันาวิชาชีพ 

- แบบประเมินการสร้างและการ
ใชเ้คร่ืองมือ 

- แบบสงัเกตพฤติกรรมของครูใน
การวดัและประเมินผลดา้นทกัษะ
การคิด 

- แบบประเมินความพึงพอใจ     
(ฉบบัเดียวกบัครูผูส้อน) 

3. นกัเรียน - ประเมินดา้นทกัษะการคิดของนกัเรียน 

- สอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมี
ต่อการวดัและประเมินผลของครู 

- แบบประเมินดา้นทกัษะการคิด
ของนกัเรียน (สร้างโดยครูผูส้อน) 
- แบบการเขียนแสดงความ
คิดเห็นแบบอิสระ  
(Journal Writing) 
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ปฏิทนิการนิเทศ/ช้ีแนะและการนําเสนองานของครูผู้สอน 
 

ที ่ เอกสารและงานทีนํ่าเสนอ วนัที่ 
ปฏิบัติ 

หมายเหตุ 
ครูผู้สอน ผู้นิเทศ 

1 จดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้และ
เคร่ืองมือการวดัและประเมินผล
พร้อมวดีีทศัน์การจดัการเรียนรู้และ
การวดัและประเมินผล โดยทาํการ
บนัทึกเป็น 3 ช่วง คือ ขั้นนาํ ขั้นสอน 
ขั้นสรุป (ควรเป็นเน้ือหาการสอน
และชัว่โมงเดียวกนั และใหต้ดัวีดี
ทศัน์ออกเป็นช่วงๆ เพ่ือสะดวกใน
การอพัโหลดข้ึนสู่ส่ือสังคมท่ีตนเอง
เลือก 

คร้ังท่ี 1  28 ธ.ค.58 

คร้ังท่ี 2  11 ม.ค.59 

คร้ังท่ี 3  25 ม.ค.59 

คร้ังท่ี 4    8 ก.พ.59 

คร้ังท่ี 5  22 ก.พ.59 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

 การส่งวิดีทศัน์ การ
จดัการเรียนรู้และ
การวดัและ
ประเมินผล คร้ังท่ี 1 
ดาํเนินการก่อนการ
พฒันาวิชาชีพ 
เพ่ือใหท้ราบ
สมรรถนะการวดั
และประเมินผลของ
ครูก่อนการพฒันา
วชิาชีพ 

2 ทาํการประเมินผลตามแบบการ
ประเมินพร้อมใหข้อ้ช้ีแนะ เพ่ือใหค้รู
นาํไปปรับปรุงแกไ้ข การสร้าง
เคร่ืองมือ การใชเ้คร่ืองมือ และ
พฤติกรรมในการวดัและประเมินผล 

คร้ังท่ี 1  29 ธ.ค.58 

คร้ังท่ี 2  12 ม.ค.59 

คร้ังท่ี 3  26 ม.ค.59 

คร้ังท่ี 4  9 ก.พ.59 

คร้ังท่ี 5  23 ก.พ.59 

 / 

/ 

/ 

/ 

/ 

ภายในวนัรุ่งข้ึน
หลงัจากครูผูส้อน
ส่งวดีิทศัน์ 

3 ส่งวดีีทศัน์การจดัการเรียนรู้และการ
วดัและประเมินผลของครูอพัโหลด
ข้ึน Facebook ของกลุ่มใหญ่ 
(Knowledge Management in The 
Large Group) ซ่ึงประกอบดว้ย ผู ้
นิเทศ/ผูช้ี้แนะ จาํนวน 6 คน และ
ครูผูส้อน จาํนวน 6 คนรวม 12 คน 

คร้ังท่ี 1  28 ธ.ค.58 

คร้ังท่ี 2  11 ม.ค.59 

คร้ังท่ี 3  25 ม.ค.59 

คร้ังท่ี 4  8 ก.พ.59 

คร้ังท่ี 5  22 ก.พ.59 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
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เคร่ืองมือวจัิย 

ประกอบดว้ย 

1. ขอ้สอบความรู้ความเขา้ใจ 30 ขอ้ 

2. แบบประเมินการสร้างและการใชเ้คร่ืองมือ 

3. แบบประเมินพฤติกรรมการวดัและประเมินผลของครู 

4. แบบประเมินทกัษะการคิดของนกัเรียน 

5. แบบประเมินความพึงพอใจ 

6. แบบประเมินความคิดเห็น 
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แบบทดสอบวดัความรู้ความเข้าใจของครูวทิยาศาสตร์ 
เกีย่วกบัการวดัและประเมินผลด้านทกัษะการคดิของนักเรียน 

 
ตอนที ่ 1 ใหท่้านทาํเคร่ืองหมาย   /   ลงใน       ตามหลกัสูตรท่ีสาํเร็จการศึกษา 

  หลกัสูตร 5 ปี    หลกัสูตร 4 ปี   หลกัสูตร ป. บณัฑิต 

ตอนที ่ 2 ใหท่้านอ่านขอ้คาํถามแต่ละขอ้โดยละเอียด  แลว้กาเคร่ืองหมาย     ทบัตวัเลือก   
ก   ข    ค  และ  ง  ในกระดาษคาํตอบ ท่ีท่านคิดวา่เป็นคาํตอบท่ีถูกต้องทีสุ่ด 

 
1. หลกัการประเมินผลการเรียนรู้ขอ้ใดสําคญัทีสุ่ด 

ก. มีความเท่ียงตรง 
ข. มีความเช่ือมัน่ และเป็นธรรม 
ค. ส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียน 
ง. ไดม้าจากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย 

2. ขอ้ใดเป็นคุณลกัษณะของการวดัและประเมินผลท่ีสําคญัทีสุ่ด 
ก. เนน้การประเมินจากหลายฝ่าย 
ข. ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการกาํหนดเกณฑก์ารประเมิน 
ค. ใชแ้บบบนัทึกและแบบสงัเกตเป็นหลกัในการประเมิน 
ง. วดัสมรรถภาพดา้นความรู้ คุณลกัษณะ ความประพฤติและทกัษะการปฏิบติั 

3. ขอ้ใดไม่ใช่หลกัการวดัและประเมินผลตามแนวทางของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พทุธศกัราช 2551 
ก. ประเมินไปกบัการเรียนการสอน 
ข. ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการกาํหนดเกณฑก์ารประเมิน 
ค. ส่งเสริมใหมี้การประเมินตนเองโดยเพื่อนและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
ง. ใหค้วามสาํคญักบัการวดัและประเมินผลปลายภาค /ปลายปี มากกวา่ระหวา่งเรียน 

4. การจะเลือกใชว้ิธีการหรือเคร่ืองมือใดในการวดัผลจะตอ้งพิจารณาจากส่ิงใด 
ก. แหล่งการเรียนรู้ 
ข. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ค. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
ง. แผนการจดัการเรียนรู้ 
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5. ขอ้ใดแสดงถึงพฤติกรรมของผู้เรียนท่ีใชค้วามคดิระดับสูง 
ก. แจ๋วไม่เคยส่งงานชา้   
ข. จอ้นเกบ็เคร่ืองมือการทดลองเรียบร้อยทุกวนั 
ค. แดงช่วยครูแจกเคร่ืองมือทดลองวิทยาศาสตร์ 
ง. ดาํเลือกอ่านหนงัสือสารานุกรม 

6. การประเมินท่ีดาํเนินการอยา่งต่อเน่ืองเนน้การแสดงออก กระบวนการและผลผลิตคือ วิธีการ
ประเมินแบบใด 
ก. ตามสภาพจริง 
ข. ทกัษะกระบวนการ 
ค. การส่ือสารส่วนบุคคล 
ง. การปฏิบติั 

7. ต่อไปน้ีเป็นหลกัการวดัและประเมินผลตามสภาพจริงยกเว้นข้อใด 
ก. ใชว้ิธีประเมินโดยการสงัเกตและจดบนัทึก 
ข. ประเมินทกัษะการคิดขั้นสูงท่ีมีความซบัซอ้น 
ค. ใชแ้หล่งขอ้มูลหลายๆแห่งและวิธีการท่ีหลากหลาย 
ง. เป็นการสร้างสถานการณ์ใหเ้หมือนกบัโลกแห่งความเป็นจริง 

8. การกล่าววา่ “การประเมินตามสภาพจริง เป็นการประเมินความสามารถทกัษะความคิดขั้นสูงท่ี
ซบัซอ้นสามารถแกไ้ขปัญหา และประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งแทจ้ริง” เหตุใดจึงกล่าวเช่นนั้น 
ก. เพราะเป็นการประเมินท่ีช่วยใหผู้เ้รียนไดรั้บการฝึกฝนดา้นการคิดวิเคราะห์ 
ข. เพราะเป็นการประเมินท่ีครอบคลุมองคป์ระกอบดา้นความรู้ ความคิด และการปฏิบติั 
ค. เพราะเป็นการประเมินท่ีมุ่งปรับปรุงพฒันาคุณภาพผูเ้รียนมากกวา่การตดัสินได ้- ตก 
ง. เพราะเป็นการประเมินท่ีใหผู้เ้รียนไดเ้ผชิญสถานการณ์จริง 

9. ขอ้ใดเป็นการวดัผลประเมินผลตามสภาพจริง 
ก. ครูตอ้ยตรวจผลงานนกัเรียนวาดรูปเหมือน 
ข. ครูแตนบนัทึกผลการสงัเกตนกัเรียนนัง่ร้อยมาลยัตามแบบ 
ค. ครูตู่บนัทึกผลการสงัเกตนกัเรียนขณะกาํลงัเล่นบาสเกต็บอล 
ง. ครูต๋ิมบนัทึกผลการสงัเกตพฤติกรรมในขณะนกัเรียนทดลองวิทยาศาสตร์ 

 
 
 



365 

10. วตัถุประสงคข์องการวดัและประเมินผลตามสภาพจริงคือขอ้ใด 
ก. ปรับปรุงคุณภาพการสอนภายหลงัการจดัการเรียนรู้เสร็จส้ินแลว้ 
ข. ปรับปรุงคุณภาพการสอนไปพร้อม ๆ กบัการจดัการเรียนรู้ 
ค. ปรับปรุงคุณภาพนกัเรียนภายหลงัการจดัการเรียนรู้เสร็จส้ินแลว้ 
ง. ปรับปรุงคุณภาพนกัเรียนไปพร้อม ๆ กบัการจดัการเรียนรู้ 

11. ครูทาํการสร้างขอ้สอบโดยไม่ได้จดัทาํตารางวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้แสดงวา่ขอ้สอบของ
ครูขาดคุณสมบติัดา้นใด 
ก. ความยากง่าย 
ข. อาํนาจจาํแนก 
ค. ความเช่ือมัน่ 
ง. ความเท่ียงตรง 

12.ขอ้ใดเป็นพฤติกรรมบ่งช้ีด้านความรู้ทั้งหมด 
ก. เห็นคุณค่า วิพากษ ์ระบุ ยกตวัอยา่ง 
ข. อธิบาย ยกตวัอยา่ง บอกความหมาย ระบุ 
ค. การส่ือสาร รับผดิชอบ วิเคราะห์ ยกตวัอยา่ง 
ง. บอกความหมาย จินตนาการ อธิบาย รอบคอบ 

13. ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีก่ีทกัษะ อะไรบา้งเป็นคาํถามวดัความรู้ความจาํถา้จะถาม
ขั้นการสังเคราะห์จะตอ้งถามตามขอ้ใด 
ก. ครูไม่สอนทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใหน้กัเรียน ผลจะเป็นอยา่งไร 
ข. การสอนทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ควรปฏิบติัอยา่งไร 
ค. ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีความสมัพนัธ์กบัการคิดอยา่งไร 
ง. นกัเรียนขาดทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กบัขาดทกัษะการคิดใครจะแยก่วา่กนั 

14. วนัวิทยาศาสตร์ตรงกบัวนัใดเป็นคาํถามวดัความรู้ความจาํถา้จะถามขั้นการวเิคราะห์จะตอ้งถาม
ตามขอ้ใด 
ก. ควรทาํอะไรในวนัวิทยาศาสตร์ 
ข. วนัวิทยาศาสตร์มีความสาํคญัอยา่งไร 
ค. จะอธิบายเก่ียวกบัวนัวิทยาศาสตร์ไดอ้ยา่งไร 
ง. จะวางแผนการจดันิทรรศการวนัวิทยาศาสตร์อยา่งไร 
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15. "ความสามารถในการรวมส่วนยอ่ยเขา้ดว้ยกนัเป็นระดบัสติปัญญาท่ีจะนาํไปสู่พฤติกรรมท่ี
สร้างสรรคข์องผูเ้รียน"เป็นความหมายของสมรรถภาพการวดัตามขอ้ใด 
ก. นาํไปใช ้
ข. วิเคราะห์ 
ค. สงัเคราะห์ 
ง. ประเมินค่า 

16. การประเมินในขอ้ใดท่ีสามารถเห็นพฤติกรรมของนกัเรียน เป็นรายบุคคล หรือความสมัพนัธ์
ระหวา่งกลุ่มสะทอ้นความสามารถดา้นความรู้ เจตคติ และทกัษะปฏิบติั 
ก. การสงัเกต 
ข. การสาํรวจ 
ค. การทดสอบ 
ง. การสอบถาม 

17. ขอ้ใดไม่ควรปฏิบัติในการประเมินโดยใชว้ิธีการสงัเกต 
ก. บนัทึกผลการสงัเกตทุกคร้ัง 
ข. สงัเกตในหลายๆ สถานการณ์ 
ค. สถานการณ์เดียวใหส้งัเกตคร้ังเดียว 
ง. สงัเกตเพียงบุคคลเดียวในแต่ละสถานการณ์ 

18. ขอ้ใดเป็นขอ้ดีของการสงัเกตท่ีสําคญัทีสุ่ด 
ก. สะดวกในการปฏิบติั 
ข. เกบ็ขอ้มูลกบัคนพดูและเขียนไม่ได ้
ค. ขอ้มูลตรงรายละเอียดลึกซ้ึง 
ง. ใชเ้คร่ืองมืออ่ืนร่วมดว้ยได ้

19. ขอ้ใดใชว้ิธีสงัเกตไม่ถูกต้อง 
ก. สงัเกตจากการตอบคาํถาม 
ข. สงัเกตจากการเขา้ร่วมกิจกรรม 
ค. สงัเกตจากการทาํแบบฝึกหดั 
ง. สงัเกตจากการปฏิบติังานกลุ่ม 
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20. แบบประเมินฉบบัหน่ึงมีรายการประเมิน 7 รายการเกณฑก์ารใหค้ะแนน5ระดบัคือดีเยีย่ม5
คะแนน,ดีมาก4คะแนน,ดี 3 คะแนน,พอใช2้คะแนนคะแนนผา่นเกณฑก์ารประเมินร้อยละ 80
คือขอ้ใด 
ก. 35 
ข. 30 
ค. 28 
ง. 25 

21. การกาํหนดระดบัคุณภาพของเกณฑก์ารประเมิน นิยมกาํหนดเป็น 3 ระดบั เพราะเหตุใด 
ก. มีผลงานวิจยัสนบัสนุน 
ข. ยดึเกณฑค่์าเฉล่ีย สูงกวา่ และตํ่ากวา่ค่าเฉล่ีย 
ค. มีความชดัเจนและง่ายต่อการตรวจใหค้ะแนน 
ง. เหมาะสมกบัภาระงานของนกัเรียนซ่ึงยงัเดก็อยู ่

22. การบรรยายคุณภาพการประเมินแต่ละระดบันาํมาจากไหน 
ก. ผลสาํเร็จของงาน 
ข. ขั้นตอนการปฏิบติังาน 
ค. ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน 
ง. ผลงานและกระบวนการทาํงาน 

23. เกณฑก์ารประเมินท่ีดีควรมีลกัษณะตามขอ้ใดมากทีสุ่ด 
ก. มีความยติุธรรม 
ข. ครอบคลุมเน้ือหา 
ค. ครูและนกัเรียนยอมรับร่วมกนั 
ง. ครอบคลุมดา้นความรู้ ทกัษะ จิตใจ 

24. ขอ้ใดไม่ใช่หลกัการ/เกณฑ ์ในการตรวจผลงาน 
ก. ช้ินงานแต่ละช้ินท่ีนาํมาประเมินตอ้งเป็นเร่ืองเดียวกนั 
ข. บอกความหมายของเกณฑก์ารประเมินใหผู้ถู้กประเมินทราบ 
ค. ประเมินช้ินงานท่ีผูเ้รียนทาํข้ึนเองนอกเหนือจากท่ีครูกาํหนดให ้
ง. เลือกเฉพาะช้ินงานท่ีดีท่ีสุด ท่ีสะทอ้นความสามารถผูเ้รียนมาประเมิน 
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25. คาํถามในขอ้ใดน่าจะเหมาะสมกบัการเร่ิมตน้สอน ระหวา่งสอนและช่วงทา้ยของการสอน
ตามลาํดบั 
1) คาํถามใหน้กัเรียนอธิบายขยายรายละเอียด 
2) คาํถามใหน้กัเรียนสรุปแนวคิดหรือความรู้ 
3) คาํถามใหน้กัเรียนใหเ้หตุผลเก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
4) คาํถามท่ีใหน้กัเรียนกาํหนดเป้าหมายของตนเอง 
ก. 4  3  1  2 
ข. 4  3  2  1 
ค. 4  1  3  2 
ง. 4  1  2  3 

26. ขอ้ใดคือเป้าหมายทีสํ่าคญัทีสุ่ดของการประเมินตนเอง 
ก. กระตุน้การเรียนรู้ 
ข. ปรับปรุงแกไ้ข 
ค. รู้จุดเด่นจุดดอ้ย 
ง. ยอมรับฟังคาํวพิากษว์ิจารณ์ 

27. เหตุใดจึงควรแจง้ผลการประเมินใหผู้เ้รียนทราบทุกคร้ังวา่อยูใ่นระดบัใด 
ก. เพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รียนพฒันาตนเอง 
ข. เพื่อใหผู้เ้รียนทราบระดบัความสามารถ ของตน 
ค. เพื่อใหผู้เ้รียนทราบความกา้วหนา้ของตน 
ง. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการอ่านหนงัสือ 

28. การประเมินเพือ่พฒันาผู้เรียน :การประเมินเพือ่ตัดสินผลการเรียน ขอ้ใดท่ีมีความสมัพนัธ์
สอดคลอ้งกบัขอ้ความน้ี 
ก. รู้แค่ไหน  :  รู้อยา่งไร 
ข. รู้อะไร ไม่รู้อะไร  :  นาํไปใชไ้ดอ้ยา่งไร 
ค. รู้อะไร ไม่รู้อะไร  :  รู้จริงหรือเปล่า 
ง. รู้แค่ไหน  :  ทาํไดห้รือไม่ 
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29. ขอ้ใดเก่ียวขอ้งกบัการ Feedback มากทีสุ่ด 
ก. การพดู การอ่าน การเขียน 
ข. จุดเนน้ เปรียบเทียบ ความเฉพาะ 
ค. ความรู้ การปฏิบติั ผลลพัธ์ 
ง. รับฟัง ยอมรับ ปรับปรุง 

30. การประเมินท่ีช่วยสนบัสนุนการเรียนรู้ ผูเ้รียนมีโอกาสบูรณาการความสามารถดา้นการรู้คิด
กบัแรงจูงใจและเจตคติท่ีมีต่อการเรียนรู้ คือ การประเมินประเภทใด 
ก. การประเมินโดยผูป้กครอง 
ข. การประเมินโดยเพื่อน 
ค. การประเมินโดยครูผูส้อน 
ง. การประเมินตนเอง 

 
…………………………………………… 
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เฉลย 

ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย 

1 ก 16 ก 

2 ง 17 ค 

3 ง 18 ค 

4 ค 19 ค 

5 ง 20 ค 

6 ก 21 ข 

7 ก 22 ง 

8 ข 23 ง 

9 ง 24 ก 

10 ง 25 ค 

11 ง 26 ข 

12 ข 27 ก 

13 ก 28 ค 

14 ข 29 ค 

15 ค 30 ง 
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แบบประเมินการสร้างและการใช้เคร่ืองมือของครู 
การวจิัยเร่ือง  “รูปแบบการพฒันาวชิาชีพโดยผสมผสานเครือข่ายสังคมเพือ่เสริมสร้างสมรรถนะการวดัและประเมนิผลครู

วทิยาศาสตร์ด้านทกัษะการคดิของนักเรียน” 
ช่ือ – สกลุ...........................................โรงเรียน...................................อาํเภอ ................................จงัหวดั.............................. 
หลกัสูตรท่ีสาํเร็จการศึกษา   4 ปี     5 ปี        ป.บณัฑิต   แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี.............เร่ือง.............................. 
เวลา.........ชัว่โมง  
คาํช้ีแจง   โปรดทาํเคร่ืองหมาย  √   ลงในช่องระดบัการประเมิน ดงัน้ี 

3 หมายถึง ครูสามารถสร้างเคร่ืองมือ/ใชเ้คร่ืองมือ/เคร่ืองมือสะทอ้นทกัษะการคิดอยูใ่นระดบัดี 
2 หมายถึง ครูสามารถสร้างเคร่ืองมือ/ใชเ้คร่ืองมือ/เคร่ืองมือสะทอ้นทกัษะการคิดอยูใ่นระดบัพอใช้ 
1 หมายถึง ครูสามารถสร้างเคร่ืองมือ/ใชเ้คร่ืองมือ/เคร่ืองมือสะทอ้นทกัษะการคิดอยูใ่นระดบัปรับปรุง 

เคร่ืองมือที่ครูสร้าง 
ความสามารถในการสร้าง

เคร่ืองมือ 
ความเหมาะสมในการใช้ สะท้อนทักษะการคดิ 

รวม บันทึกเพิม่เตมิ 
3 2 1 รวม 3 2 1 รวม 3 2 1 รวม 

แบบทดสอบ 

1…………………….               
2…………………….               

รวม               
แบบสังเกต 

1……………………...               
2………………………               

รวม               
แบบเคร่ืองมือทีใ่ช้เกณฑ์ประเมินรูบริค 

1………………………               
2………………………               

รวม               
รวมทั้ง 3 ด้าน               

               

เกณฑ์การประเมนิ 
2.50 – 3.00 หมายถึง ครูสามารถสร้างเคร่ืองมือ/ใชเ้คร่ืองมือ/เคร่ืองมือสะทอ้นทกัษะการคิดอยูใ่นระดบัดี 

1.50 – 2.49 หมายถึง ครูสามารถสร้างเคร่ืองมือ/ใชเ้คร่ืองมือ/เคร่ืองมือสะทอ้นทกัษะการคิดอยูใ่นระดบัพอใช้ 

1.00 – 1.49 หมายถึง ครูสามารถสร้างเคร่ืองมือ/ใชเ้คร่ืองมือ/เคร่ืองมือสะทอ้นทกัษะการคิดอยูใ่นระดบัปรับปรุง  
 

 ลงช่ือ.......................................................ผูป้ระเมิน 
 (.................................................................) 
 วนัท่ี........../.............../............... 
 
หมายเหตุ  คอลมัน์แรก เคร่ืองมือท่ีครูสร้าง หมายถึง เคร่ืองมือท่ีครูสร้างและใชจ้ริงในระหวา่งการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 1) 

แบบทดสอบ  ไดแ้ก่  แบบเขียนตอบ แบบเลือกตอบ  แบบเติมคาํ ฯลฯ  2) แบบสังเกต ไดแ้ก่ แบบสังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตการณ์ทาํงานกลุ่ม 

แบบสังเกตการณ์ทาํงานรายบุคคล ฯลฯ และ 3) แบบเคร่ืองมือท่ีใชก้บัเกณฑป์ระเมินรูบริค ไดแ้ก่ การประเมินการทดลอง การประเมินการปฏิบติั 

การประเมินการนาํเสนองาน ฯลฯ 

 



372 

เกณฑ์การประเมนิความสามารถในการสร้างและการใช้เคร่ืองมือของครู 
 

ความสามารถในการสร้างเคร่ืองมอื 

ด ี(3)  พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
1. เคร่ืองมือสอดคลอ้งกบัเน้ือหา
สาระ ครอบคลุมดา้นความรู้ ทกัษะ 
และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

1. เคร่ืองมือสอดคลอ้งกบัเน้ือหา
สาระ มีบางส่วนท่ียงัไม่ครอบคลุม
ดา้นความรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค ์

1. เคร่ืองมือไม่ค่อยสอดคลอ้งกบั
เน้ือหาสาระ ส่วนใหญ่ยงัไม่
ครอบคลุมดา้นความรู้ ทกัษะ และ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

2. เคร่ืองมือวดัไดใ้นส่ิงท่ีตอ้งการ
วดั สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละ
กิจกรรมการเรียนรู้ 

2. เคร่ืองมือวดัไดใ้นส่ิงท่ีตอ้งการ
วดั แต่มีบางส่วนยงัไม่สอดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงคแ์ละกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

2. เคร่ืองมือยงัวดัไม่ไดใ้นส่ิงท่ี
ตอ้งการวดั ยงัไม่สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคแ์ละกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

3. รูปแบบของเคร่ืองมือมีความ
เหมาะสม สมบูรณ์ ถูกตอ้งตาม
คุณลกัษณะท่ีดีของเคร่ืองมือ
ประเภทนั้นๆ 

3. รูปแบบของเคร่ืองมือยงัไม่ค่อย
เหมาะสม สมบูรณ์ และถกูตอ้งตาม
คุณลกัษณะท่ีดีของเคร่ืองมือมาก
นกั 

3. รูปแบบของเคร่ืองมือยงัไม่มี
ความเหมาะสม ขาดความสมบูรณ์ 
ไม่ถกูตอ้งตามคุณลกัษณะท่ีดีของ
เคร่ืองมือประเภทนั้นๆ 

 

ความเหมาะสมในการใช้ 

ด ี(3)  พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
1. ครูใชว้ธีิการและเคร่ืองมือ
ประเมินท่ีหลากหลาย 

1. ครูใชว้ธีิการและเคร่ืองมือ
ประเมินท่ีค่อนขา้งหลากหลาย 

1. ครูใชว้ธีิการและเคร่ืองมือ
ประเมินท่ีไม่หลากหลาย 

2. วธีิการและเคร่ืองมือท่ีเลือกใช้
ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ และมีความ
เหมาะสมกบัความสามารถของ
นกัเรียน 

2. วธีิการและเคร่ืองมือท่ีเลือกใช้
ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ แต่ยงัไม่มี
ความเหมาะสมกบัความสามารถ
ของนกัเรียน 

2. วธีิการและเคร่ืองมือท่ีเลือกใชไ้ม่
ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ และยงัไม่มี
ความเหมาะสมกบัความสามารถ
ของนกัเรียน 

3. ช่วงเวลาในการใชเ้คร่ืองมือมี
ความเหมาะสมทุกคร้ัง 

3. ช่วงเวลาในการใชเ้คร่ืองมือมี
ความเหมาะสมเกือบทุกคร้ัง 

3. ช่วงเวลาในการใชเ้คร่ืองมือยงัไม่
มีความเหมาะสม 
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การสะท้อนทกัษะการคดิ 

1. การคดิวเิคราะห์ 

ด ี(3)  พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
1. เคร่ืองมือสามารถวเิคราะห์
ความสาํคญั จาํแนกแยกแยะ
องคป์ระกอบต่าง ๆ ของส่ิง
ใดส่ิงหน่ึง เป็นส่ิงของ 
เร่ืองราว หรือเหตุการณ์ ตาม
หลกัการและกฎเกณฑท่ี์
กาํหนด เพ่ือคน้หาสภาพ
ความเป็นจริงส่ิงสาํคญัท่ีซ่อน
แฝงอยูใ่นเร่ืองราวไดอ้ยา่ง
ถกูตอ้ง ครบถว้น ชดัเจน 

1. เคร่ืองมือสามารถวเิคราะห์
ความสาํคญั จาํแนกแยกแยะ
องคป์ระกอบต่าง ๆ ของส่ิงใดส่ิง
หน่ึง เป็นส่ิงของ เร่ืองราว หรือ
เหตุการณ์ ตามหลกัการและ
กฎเกณฑท่ี์กาํหนด เพ่ือคน้หาสภาพ
ความเป็นจริงส่ิงสาํคญัท่ีซ่อนแฝง
อยูใ่นเร่ืองราวไดค้่อนขา้งถูกตอ้ง 
ครบถว้น 

1. เคร่ืองมือสามารถวเิคราะห์ความสาํคญั 
จาํแนกแยกแยะองคป์ระกอบต่าง ๆ ของ
ส่ิงใดส่ิงหน่ึง เป็นส่ิงของ เร่ืองราว หรือ
เหตุการณ์ ตามหลกัการและกฎเกณฑท่ี์
กาํหนด เพ่ือคน้หาสภาพความเป็นจริงส่ิง
สาํคญัท่ีซ่อนแฝงอยูใ่นเร่ืองราวไม่ถกูตอ้ง 
ไม่ครบถว้น และไม่ชดัเจน 

2. เคร่ืองมือสามารถวเิคราะห์
ความสัมพนัธ์ คน้หาความ
เก่ียวขอ้งระหวา่งคุณลกัษณะ
สาํคญั เร่ืองราว และส่ิงต่างๆ 
ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น 
ชดัเจน 

2. เคร่ืองมือสามารถวเิคราะห์
ความสัมพนัธ์ คน้หาความเก่ียวขอ้ง
ระหวา่งคุณลกัษณะสาํคญั เร่ืองราว 
และส่ิงต่างๆ ไดค้่อนขา้งถกูตอ้ง 
ครบถว้น  

2. เคร่ืองมือสามารถวเิคราะห์
ความสัมพนัธ์ คน้หาความเก่ียวขอ้ง
ระหวา่งคุณลกัษณะสาํคญั เร่ืองราว และ
ส่ิงต่างๆ ไม่ถกูตอ้ง ไม่ครบถว้น และไม่
ชดัเจน 

3. เคร่ืองมือสามารถวเิคราะห์
หลกัการ การคน้หา
โครงสร้าง และระบบของ
วตัถุ ส่ิงของ เร่ืองราว และ
การกระทาํต่างๆ วา่ส่ิง
เหล่านั้น รวมกนัจนดาํรง
สภาพเช่นนั้น อยูไ่ดเ้น่ืองดว้ย
อะไร ยดึอะไรเป็นหลกั เป็น
แกนกลาง มีส่ิงใดเป็นตวั
เช่ือมโยง ยดึถือหลกัการใด มี
เทคนิคอยา่งไร หรือยดึคติใด 
ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น 
ชดัเจน 

3. เคร่ืองมือสามารถวเิคราะห์
หลกัการ การคน้หาโครงสร้าง และ
ระบบของวตัถุ ส่ิงของ เร่ืองราว 
และการกระทาํต่างๆ วา่ส่ิงเหล่านั้น 
รวมกนัจนดาํรงสภาพเช่นนั้น อยูไ่ด้
เน่ืองดว้ยอะไร ยดึอะไรเป็นหลกั 
เป็นแกนกลาง มีส่ิงใดเป็นตวั
เช่ือมโยง ยดึถือหลกัการใด มี
เทคนิคอยา่งไร หรือยดึคติใด ได้
ค่อนขา้งถกูตอ้ง แต่ขาดความ
ครบถว้น ชดัเจน 

3. เคร่ืองมือสามารถวเิคราะห์หลกัการ 
การคน้หาโครงสร้าง และระบบของวตัถุ 
ส่ิงของ เร่ืองราว และการกระทาํต่างๆ วา่
ส่ิงเหล่านั้น รวมกนัจนดาํรงสภาพเช่นนั้น 
อยูไ่ดเ้น่ืองดว้ยอะไร ยดึอะไรเป็นหลกั 
เป็นแกนกลาง มีส่ิงใดเป็นตวัเช่ือมโยง 
ยดึถือหลกัการใด มีเทคนิคอยา่งไร หรือ
ยดึคติใด ไดไ้ม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น และ
ไม่ชดัเจน 
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2. การคดิสังเคราะห์ 

ด ี(3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
1. เคร่ืองมือสามารถ
สังเคราะห์ขอ้ความโดยการ
นาํความรู้และประสบการณ์
ต่างๆ มาผสมกนัเพ่ือใหเ้กิด
เป็นขอ้ความ หรือผลิตผล 
หรือการกระทาํใหม่ ๆ ใดๆ 
ท่ีสามารถใชส่ื้อสารความคิด
และอารมณ์ระหวา่งบุคคล
และผูอ่ื้นได ้
ถกูตอ้ง ครบถว้น ชดัเจน 

1. เคร่ืองมือสามารถสังเคราะห์
ขอ้ความโดยการนาํความรู้และ
ประสบการณ์ต่างๆ มาผสมกนั
เพ่ือใหเ้กิดเป็นขอ้ความ หรือ
ผลิตผล หรือการกระทาํใหม่ ๆ ใดๆ 
ท่ีสามารถใชส่ื้อสารความคิดและ
อารมณ์ระหวา่งบุคคลและผูอ่ื้นได ้
ค่อนขา้งถกูตอ้ง แต่ขาดความ
ครบถว้น ชดัเจน 

1. เคร่ืองมือสามารถสังเคราะห์ขอ้ความ
โดยการนาํความรู้และประสบการณ์ต่างๆ 
มาผสมกนัเพ่ือใหเ้กิดเป็นขอ้ความ หรือ
ผลิตผล หรือการกระทาํใหม่ ๆ ใดๆ ท่ี
สามารถใชส่ื้อสารความคิดและอารมณ์
ระหวา่งบุคคลและผูอ่ื้นได ้
ไม่ถกูตอ้ง ไม่ครบถว้น และไม่ชดัเจน 

2. เคร่ืองมือสามารถ
สังเคราะห์แผนงานโครงการ 
กาํหนดแนวทาง และขั้นตอน
ของการปฏิบติังานล่วงหนา้ 
เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานราบร่ืน 
บรรลุผลตรงตามเกณฑแ์ละ
มาตรฐานท่ีกาํหนดไวไ้ด้
ถกูตอ้ง ครบถว้น ชดัเจน 

2. เคร่ืองมือสามารถสังเคราะห์
แผนงานโครงการ กาํหนดแนวทาง 
และขั้นตอนของการปฏิบติังาน
ล่วงหนา้ เพ่ือใหก้ารดาํเนินงาน
ราบร่ืน บรรลุผลตรงตามเกณฑแ์ละ
มาตรฐานท่ีกาํหนดไวค้่อนขา้ง
ถกูตอ้ง แต่ยงัขาดความครบถว้น 
ชดัเจน 

2. เคร่ืองมือสามารถสังเคราะห์แผนงาน
โครงการ กาํหนดแนวทาง และขั้นตอน
ของการปฏิบติังานล่วงหนา้ เพ่ือใหก้าร
ดาํเนินงานราบร่ืน บรรลุผลตรงตามเกณฑ์
และมาตรฐานท่ีกาํหนดไวไ้ม่ถกูตอ้ง ไม่
ครบถว้น และไม่ชดัเจน 

3. เคร่ืองมือสามารถ
สังเคราะห์ความสัมพนัธ์ โดย
การนาํเอาความสาํคญั และ
หลกัการต่าง ๆ มาผสมให้
เป็นเร่ืองเดียวกนั ทาํใหเ้กิด
เป็นส่ิงใหม่ท่ีมีความสัมพนัธ์
แปลกไปจากเดิมไดอ้ยา่ง
ถกูตอ้ง ครบถว้น ชดัเจน 

3. เคร่ืองมือสามารถสังเคราะห์
ความสัมพนัธ์ โดยการนาํเอา
ความสาํคญั และหลกัการต่าง ๆ มา
ผสมใหเ้ป็นเร่ืองเดียวกนั ทาํใหเ้กิด
เป็นส่ิงใหม่ท่ีมีความสัมพนัธ์แปลก
ไปจากเดิมไดค้่อนขา้งถูกตอ้ง แต่ยงั
ขาดความครบถว้น ชดัเจน 

3.เคร่ืองมือสามารถสังเคราะห์
ความสัมพนัธ์ โดยการนาํเอาความสาํคญั 
และหลกัการต่าง ๆ มาผสมใหเ้ป็นเร่ือง
เดียวกนั ทาํใหเ้กิดเป็นส่ิงใหม่ท่ีมี
ความสัมพนัธ์แปลกไปจากเดิมไดไ้ม่
ถกูตอ้ง ไม่ครบถว้น และไม่ชดัเจน 
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การคดิสร้างสรรค์ 

ด ี(3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
1. เคร่ืองมือสามารถประเมิน
ความคิดแปลกใหม่แตกต่างจาก
ความคิดธรรมดา นาํความรู้เดิมมา
คิดดดัแปลง และประยกุตใ์หเ้กิด
เป็นส่ิงใหม่ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ครบถว้น ชดัเจน 
 

1. เคร่ืองมือสามารถประเมิน
ความคิดแปลกใหม่แตกต่างจาก
ความคิดธรรมดา นาํความรู้เดิมมา
คิดดดัแปลง และประยกุตใ์หเ้กิด
เป็นส่ิงใหม่ ไดค้่อนขา้งถูกตอ้ง แต่
ยงัขาดความครบถว้นชดัเจน 
 

1. เคร่ืองมือสามารถประเมินความคิด
แปลกใหม่แตกต่างจากความคิด
ธรรมดา นาํความรู้เดิมมาคิดดดัแปลง 
และประยกุตใ์หเ้กิดเป็นส่ิงใหม่ ไดไ้ม่
ถกูตอ้ง ไม่ครบถว้น และไม่ชดัเจน 
 

2. เคร่ืองมือสามารถประเมิน
ความคิดคล่องแคล่วในการหา
คาํตอบ มีความรวดเร็ว ไดป้ริมาณ
มาก คิดส่ิงท่ีตอ้งการภายในเวลาท่ี
จาํกดั ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น 
ชดัเจน 

2. เคร่ืองมือสามารถประเมิน
ความคิดคล่องแคล่วในการหา
คาํตอบ มีความรวดเร็ว ไดป้ริมาณ
มาก คิดส่ิงท่ีตอ้งการภายในเวลาท่ี
จาํกดั ไดค้่อนขา้งถกูตอ้ง 
ครบถว้น  

2. เคร่ืองมือสามารถประเมินความคิด
คล่องแคล่วในการหาคาํตอบ มีความ
รวดเร็ว ไดป้ริมาณมาก คิดส่ิงท่ี
ตอ้งการภายในเวลาท่ีจาํกดั ไดไ้ม่
ถกูตอ้ง ไม่ครบถว้น และไม่ชดัเจน 

3. เคร่ืองมือสามารถประเมิน
ความคิดยดืหยุน่ ท่ีสามารถคิดได้
หลายอยา่ง คิดไดห้ลากหลาย 
สามารถคิดดดัแปลงความรู้หรือ
ประสบการณ์ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ครบถว้น ชดัเจน 

3.เคร่ืองมือสามารถประเมิน
ความคิดคล่องแคล่วในการหา
คาํตอบ มีความรวดเร็ว ไดป้ริมาณ
มาก คิดส่ิงท่ีตอ้งการภายในเวลาท่ี
จาํกดั ไดค้่อนขา้งถกูตอ้ง 
ครบถว้น  

3.เคร่ืองมือสามารถประเมินความคิด
คล่องแคล่วในการหาคาํตอบ มีความ
รวดเร็ว ไดป้ริมาณมาก คิดส่ิงท่ี
ตอ้งการภายในเวลาท่ีจาํกดั ไดไ้ม่
ถกูตอ้ง ไม่ครบถว้น และไม่ชดัเจน 

4. เคร่ืองมือสามารถประเมิน
ความคิดละเอียดลออท่ีสามารถคิด
ในรายละเอียด ขยายความคิดใหไ้ด้
ความหมายสมบูรณ์ สามารถ
อธิบายใหเ้ห็นภาพไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ครบถว้น ชดัเจน 

3.เคร่ืองมือสามารถประเมิน
ความคิดละเอียดลออท่ีสามารถคิด
ในรายละเอียด ขยายความคิดให้
ไดค้วามหมายสมบูรณ์ สามารถ
อธิบายใหเ้ห็นภาพไดค้่อนขา้ง
ถกูตอ้ง แต่ยงัขาดความครบถว้น 
ชดัเจน 

3.เคร่ืองมือสามารถประเมินความคิด
ละเอียดลออท่ีสามารถคิดใน
รายละเอียด ขยายความคิดใหไ้ด้
ความหมายสมบูรณ์ สามารถอธิบาย
ใหเ้ห็นภาพไดไ้ม่ถกูตอ้ง ไม่ครบถว้น 
ไม่ชดัเจน 
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การคดิอย่างมวีจิารณญาณ 

ด ี(3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
1. เคร่ืองมือสามารถประเมิน
ความสามารถในการแปล
ความหมาย ตีความ และสรุปความ
ไดทุ้กคร้ัง 

1.  เคร่ืองมือสามารถประเมิน
ความสามารถในการแปล
ความหมาย ตีความ และสรุปความ
ไดเ้กือบทุกคร้ัง 

1. เคร่ืองมือสามารถประเมิน
ความสามารถในการแปล
ความหมาย ตีความ และสรุปความ
ไดบ้างคร้ัง หรือไม่ไดเ้ลย 

2. เคร่ืองมือสามารถจาํแนกแยกแยะ 
หาความสัมพนัธ์และความสาํคญั
ของส่วนประกอบ 
ต่าง ๆ ไดทุ้กคร้ัง 

2.เคร่ืองมือสามารถจาํแนกแยกแยะ 
หาความสัมพนัธ์และความสาํคญั
ของส่วนประกอบ 
ต่าง ๆ ไดเ้กือบทุกคร้ัง 

2.เคร่ืองมือสามารถจาํแนกแยกแยะ 
หาความสัมพนัธ์และความสาํคญั
ของส่วนประกอบ 
ต่าง ๆ ไดเ้ป็นบางคร้ังหรือไม่ไดเ้ลย 

3. เคร่ืองมือสามารถลงสรุป ให้
เหตุผล เช่ือมโยง ตรวจสอบความ
เหมาะสมไดทุ้กคร้ัง 

3. เคร่ืองมือสามารถลงสรุป ให้
เหตุผล เช่ือมโยง ตรวจสอบความ
เหมาะสมไดเ้กือบทุกคร้ัง 

3. เคร่ืองมือสามารถลงสรุป ให้
เหตุผล เช่ือมโยง ตรวจสอบความ
เหมาะสมไดเ้ป็นบางคร้ัง หรือไม่ได้
เลย 

 

การคดิเป็นระบบ 

ด ี(3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
1. เคร่ืองมือสามารถประเมิน
ความสามารถในการวิเคราะห์หา
เหตุผล จาํแนกวา่ส่ิงใดสาํคญั ส่ิง
ใดจาํเป็น ส่ิงใดเป็นเหตุ ส่ิงใดเป็น
ผล ไดทุ้กคร้ัง 

1. เคร่ืองมือสามารถประเมิน
ความสามารถในการวิเคราะห์หา
เหตุผล จาํแนกวา่ส่ิงใดสาํคญัส่ิงใด
จาํเป็น ส่ิงใดเป็นเหตุ ส่ิงใดเป็นผล 
ไดเ้กือบทุกคร้ัง 

1. เคร่ืองมือสามารถประเมิน
ความสามารถในการวิเคราะห์หา
เหตุผล จาํแนกวา่ส่ิงใดสาํคญัส่ิงใด
จาํเป็น ส่ิงใดเป็นเหตุ ส่ิงใดเป็นผล 
ไดเ้ป็นบางคร้ังหรือไม่ไดเ้ลย 

2. เคร่ืองมือสามารถลาํดบัเร่ืองราว 
คน้หา แยกแยะความสาํคญั 
เปรียบเทียบยอ่ย ๆ วา่มีความ
เก่ียวพนักนั สอดคลอ้งหรือขดัแยง้
กนัไดถู้กตอ้ง ครบถว้น ชดัเจน
ทั้งหมด 

2.เคร่ืองมือสามารถลาํดบัเร่ืองราว 
คน้หา แยกแยะความสาํคญั 
เปรียบเทียบยอ่ย ๆ วา่มีความ
เก่ียวพนักนั สอดคลอ้งหรือขดัแยง้
กนัไดถู้กตอ้ง ครบถว้น ชดัเจน 
เป็นส่วนใหญ่ 

2.เคร่ืองมือสามารถลาํดบัเร่ืองราว 
คน้หา แยกแยะความสาํคญั 
เปรียบเทียบยอ่ย ๆ วา่มีความเก่ียวพนั
กนั สอดคลอ้งหรือขดัแยง้กนั ไดไ้ม่
ถกูตอ้ง ไม่ครบถว้น และไม่ชดัเจน 
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การคดิเป็นระบบ 

ด ี(3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
3. เคร่ืองมือสามารถประเมิน
ความสามารถในการแกปั้ญหาของ
นกัเรียนไดอ้ยา่งเป็นขั้นตอน มี
ความรู้ความเขา้ใจ วเิคราะห์ 
สังเคราะห์ มีเหตุผลและจินตนาการ 
เพ่ือหาแนวทางปฏิบติัในการ
แกปั้ญหานั้นไดทุ้กคร้ัง 

3.เคร่ืองมือสามารถประเมิน
ความสามารถในการแกปั้ญหาของ
นกัเรียนไดอ้ยา่งเป็นขั้นตอน มี
ความรู้ความเขา้ใจ วเิคราะห์ 
สังเคราะห์ มีเหตุผลและจินตนาการ 
เพ่ือหาแนวทางปฏิบติัในการ
แกปั้ญหานั้นไดเ้กือบทุกคร้ัง 

3.เคร่ืองมือสามารถประเมิน
ความสามารถในการแกปั้ญหาของ
นกัเรียนไดอ้ยา่งเป็นขั้นตอน มี
ความรู้ความเขา้ใจ วเิคราะห์ 
สงัเคราะห์ มีเหตุผลและจินตนาการ 
เพ่ือหาแนวทางปฏิบติัในการ
แกปั้ญหานั้นไดเ้ป็นบางคร้ังหรือ
ไม่ไดเ้ลย 
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แบบประเมินพฤติกรรมการวดัและประเมินผลของครู 
การวจิัยเร่ือง  “รูปแบบการพฒันาวชิาชีพโดยผสมผสานเครือข่ายสังคมเพือ่เสริมสร้างสมรรถนะการวดัและประเมนิผลครู

วทิยาศาสตร์ด้านทกัษะการคดิของนักเรียน” 
ช่ือ – สกลุ......................................โรงเรียน.....................................อาํเภอ ..................................จงัหวดั.................................. 

หลกัสูตรท่ีสาํเร็จการศึกษา   4 ปี      5 ปี        ป.บณัฑิต         วธีิการนิเทศ   โดยผูบ้ริหาร       โดยผูเ้ช่ียวชาญ  

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี.................เร่ือง............................................................. เวลา..............ชัว่โมง  

คาํช้ีแจง  โปรดทาํเคร่ืองหมาย  √   ลงในช่องระดบัการประเมิน ดงัน้ี 

3 หมายถึง ครูมีพฤติกรรมการวดัและประเมินผลตามรายการประเมินอยูใ่นระดบัด ี

2 หมายถึง ครูมีพฤติกรรมการวดัและประเมินผลตามรายการประเมินอยูใ่นระดบัพอใช้ 

1 หมายถึง ครูมีพฤติกรรมการวดัและประเมินผลตามรายการประเมินอยูใ่นระดบัปรับปรุง 

 

เกณฑ์การประเมิน 
2.50 – 3.00 หมายถึง ครูมีพฤติกรรมการวดัและประเมินผลอยูใ่นระดบัด ี

1.50 – 2.49 หมายถึง ครูมีพฤติกรรมการวดัและประเมินผลอยูใ่นระดบัพอใช้ 

1.00 – 1.49 หมายถึง ครูมีพฤติกรรมการวดัและประเมินผลอยูใ่นระดบัปรับปรุง 

  

 ลงช่ือ.......................................................ผูป้ระเมิน 
 (.................................................................) 
 วนัท่ี........../.............../............... 

 

 

 

 

กลยุทธ์ 
6 ประการ 

ปฏิบตัิ 
ไม่

ปฏิบตัิ 
ระดบัการปฏิบตั ิ

บนัทกึพฤติกรรมเพิม่เติม 
3 2 1 

1. ใหน้กัเรียนกาํหนดเป้าหมายในการเรียน       
2. ใชค้าํถามกระตุน้การคิด       
3. ฝึกใหน้กัเรียนคิด       
4. การสรุป       
5. การประเมินตนเอง/ประเมินเพื่อน       
6. การใหข้อ้มูลยอ้นกลบั       

รวม       

เฉลีย่     
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เกณฑ์การประเมนิพฤตกิรรมการวดัและประเมนิผลทีเ่น้น Assessment for Learning 

1. การกาํหนดเป้าหมายการเรียน 

ด ี(3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
1. นกัเรียนสามารถกาํหนด
จุดประสงคข์องงานท่ีดีสอดคลอ้ง
กบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
2. ครูนาํเสนอตวัอยา่งงานให้
นกัเรียนใชเ้ป็นเป้าหมายในการ
ปฏิบติังานท่ีชดัเจน 

1. นกัเรียนกาํหนดจุดประสงคข์อง
งานไม่ค่อยสอดคลอ้งกบั
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
2. ครูนาํเสนอตวัอยา่งงานให้
นกัเรียนใชเ้ป็นเป้าหมายในการ
ปฏิบติังานท่ีไม่ค่อยชดัเจน 

1. นกัเรียนกาํหนดจุดประสงคข์อง
งานไม่สอดคลอ้งกบัจุดประสงค์
การเรียนรู้ 
2. ครูนาํเสนอตวัอยา่งงานให้
นกัเรียนใชเ้ป็นเป้าหมายในการ
ปฏิบติังานท่ีไม่ชดัเจน 

2. ใช้คาํถามกระตุ้นการคดิ 

ด ี(3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
1. ครูตั้งคาํถามปลายเปิด กระตุน้ให้
นกัเรียนคิดอยา่งเหมาะสม 
2. การตั้งคาํถามเพื่อใหน้กัเรียนคิด
หาคาํตอบท่ีหลากหลายทุกคร้ัง 
3. ตั้งคาํถามเชิงเหตุและผลท่ี
กระตุน้ทกัษะการคิดทุกคร้ัง 

1. ครูตั้งคาํถามปลายเปิด กระตุน้ให้
นกัเรียนคิดไม่ค่อยเหมาะสม 
2. การตั้งคาํถามเพ่ือใหน้กัเรียนคิด
หาคาํตอบท่ีหลากหลายเป็นบางคร้ัง 
3. ตั้งคาํถามเชิงเหตุและผลท่ี
กระตุน้ทกัษะการคิดเป็นบางคร้ัง 

1. ครูตั้งคาํถามปลายปิด ทาํใหไ้ม่
กระตุน้ใหน้กัเรียนคิด 
2.ไม่มีการตั้งคาํถามเพ่ือใหน้กัเรียน
คิดหาคาํตอบท่ีหลากหลาย 
3. ไม่ไดต้ั้งคาํถามเชิงเหตุและผลท่ี
กระตุน้ทกัษะการคิด 

3. ฝึกให้นักเรียนคดิ 

ด ี(3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
1. นกัเรียนตั้งคาํถามหรือเขียน
คาํถามลงในกระดาษได้
หลากหลาย 
2. ใหเ้วลานกัเรียนคิดก่อนตอบทุก
คร้ัง 
3. พดูคุยเก่ียวกบัคาํถามก่อน
อภิปรายทุกคร้ัง 
4. นกัเรียนช่วยกนัระดมความคิด
ทุกคน 
 

1. นกัเรียนตั้งคาํถามหรือเขียน
คาํถามลงในกระดาษไดแ้ต่ไม่
หลากหลาย 
2. ใหเ้วลานกัเรียนคิดก่อนตอบเป็น
บางคร้ัง 
3. พดูคุยเก่ียวกบัคาํถามก่อน
อภิปรายเป็นบางคร้ัง 
4. นกัเรียนช่วยกนัระดมความคิด
เป็นส่วนใหญ่ 
 

1. นกัเรียนไม่สามารถตั้งคาํถาม
หรือเขียนคาํถามลงในกระดาษได้
หลากหลาย 
2. ไม่ไดใ้หเ้วลานกัเรียนคิดก่อน
ตอบ 
3. ไม่ไดพ้ดูคุยเก่ียวกบัคาํถามก่อน
การอภิปราย 
4. นกัเรียนช่วยกนัระดมความคิด
เป็นส่วนนอ้ย หรือไม่มีการระดม
ความคิด 

 



380 

4. การสรุป 

ด ี(3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
1. นกัเรียนสรุปความรู้หรือระบุส่ิง
สาํคญัท่ีไดเ้รียนรู้ไดถ้กูตอ้ง
ครบถว้น 
2. นกัเรียนส่ือสารความคิดดว้ยการ
พดูใหเ้พ่ือนฟังไดทุ้กคร้ัง 
3. นกัเรียนอภิปรายความคิดกบักลุ่ม
แลว้หาฉนัทมติเป็นคาํตอบของกลุ่ม
ได ้

1. นกัเรียนสรุปความรู้หรือระบุส่ิง
สาํคญัท่ีไดเ้รียนรู้ไดถ้กูตอ้ง
ครบถว้นไดเ้ป็นส่วนใหญ่ 
2. นกัเรียนส่ือสารความคิดดว้ยการ
พดูใหเ้พ่ือนฟังไดบ้างคร้ัง 
3. นกัเรียนอภิปรายความคิดกบักลุ่ม
แลว้หาฉนัทมติเป็นคาํตอบของกลุ่ม
ไม่ค่อยได ้

1. นกัเรียนสรุปความรู้หรือระบุส่ิง
สาํคญัท่ีไดเ้รียนรู้ไดถ้กูตอ้ง
ครบถว้นไดเ้ป็นส่วนนอ้ย หรือ
ไม่ได ้
2. นกัเรียนส่ือสารความคิดดว้ยการ
พดูใหเ้พ่ือนฟังไม่ได ้
3. นกัเรียนอภิปรายความคิดกบักลุ่ม
แลว้หาฉนัทมติเป็นคาํตอบของกลุ่ม
ไม่ได ้

5. การประเมนิตนเอง/ประเมนิเพือ่น 

ด ี(3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
1. นกัเรียนประเมินผลงานของ
ตนเองถกูตอ้ง สอดคลอ้งตามเกณฑ์
การประเมิน 
2. นกัเรียนประเมินผลงานของ
เพ่ือนถกูตอ้ง สอดคลอ้งตามเกณฑ์
การประเมินทั้งหมด 
3. นกัเรียนเลือกผลงานท่ีดีท่ีสุด
พร้อมอธิบายเหตุผลในการเลือกได้
อยา่งถกูตอ้ง 
4. นกัเรียนบอกส่ิงท่ีดีในงาน
ประเมิน 2 อยา่ง และบอกส่ิงท่ีควร
ปรับปรุงเพ่ือใหง้านดีข้ึน 
1 อยา่ง ไดถ้กูตอ้ง สมเหตุสมผล 
  

1. นกัเรียนประเมินผลงานของ
ตนเองถกูตอ้ง สอดคลอ้งตามเกณฑ์
การประเมินบางส่วน 
2. นกัเรียนประเมินผลงานของ
เพ่ือนถกูตอ้ง สอดคลอ้งตามเกณฑ์
การประเมินบางส่วน 
3. นกัเรียนเลือกผลงานท่ีดีท่ีสุด
พร้อมอธิบายเหตุผลในการเลือกได้
ถกูตอ้งบางส่วน 
4. นกัเรียนบอกส่ิงท่ีดีในงาน
ประเมิน 2 อยา่ง และบอกส่ิงท่ีควร
ปรับปรุงเพ่ือใหง้านดีข้ึน 
1 อยา่ง ไดถ้กูตอ้ง สมเหตุสมผล 
บางส่วน 

1. นกัเรียนประเมินผลงานของ
ตนเองไม่ถกูตอ้ง และไม่สอดคลอ้ง
ตามเกณฑก์ารประเมิน 
2. นกัเรียนประเมินผลงานของ
เพ่ือนไม่ถูกตอ้ง และไม่เป็นไปตาม
เกณฑก์ารประเมิน 
3. นกัเรียนเลือกผลงานท่ีดีท่ีสุดแต่
อธิบายเหตุผลในการเลือกไดไ้ม่
ถกูตอ้ง 
4. นกัเรียนบอกส่ิงท่ีดีในงาน
ประเมิน 2 อยา่ง และบอกส่ิงท่ีควร
ปรับปรุงเพ่ือใหง้านดีข้ึนได ้
ไม่ถกูตอ้ง และไม่สมเหตุสมผล 
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6. การให้ข้อมูลย้อนกลบั 

ด ี(3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
1. ใหข้อ้มูลยอ้นกลบันกัเรียน
ในทนัทีดว้ยวธีิการท่ีเหมาะสม 
2. การใหผ้ลสะทอ้นกลบัเป็น
ลกัษณะเชิงบวก มีการชมเชย ระบุ
จุดเด่นของงาน มีการแนะแนวทาง
เพ่ือการปรับปรุง และผลท่ีไดจ้ากการ
ปรับปรุงอยา่งชดัเจน ครบถว้น 
3. มีการนาํงานหรือการบา้นท่ี
นกัเรียนทาํผดิมาอภิปรายเพื่อช่วย
แกไ้ขความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือนอยา่ง
ชดัเจน 
4. การใหข้อ้มูลยอ้นกลบัมีความ
ชดัเจน นํ้าเสียงเสริมแรง กระตุน้ให้
เกิดการเรียนรู้ 
5. มีการติดตามใหน้กัเรียนแกไ้ขงาน
ตามผลสะทอ้นกลบัท่ีไดรั้บทุกคร้ัง 
  

1. ใหข้อ้มูลยอ้นกลบันกัเรียน
ในทนัทีดว้ยวธีิการท่ีไม่ค่อย
เหมาะสม 
2. การใหผ้ลสะทอ้นกลบัเป็น
ลกัษณะเชิงบวก มีการชมเชย ระบุ
จุดเด่นของงาน มีการแนะแนวทาง
เพ่ือการปรับปรุง และผลท่ีไดจ้าก
การปรับปรุง แต่ไม่ค่อยชดัเจน และ
ไม่ครบถว้น 
3. มีการนาํงานหรือการบา้นท่ี
นกัเรียนทาํผดิมาอภิปรายเพื่อช่วย
แกไ้ขความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือนแต่
ไม่มีความชดัเจน 
4. การใหข้อ้มูลยอ้นกลบัไม่ค่อยมี
ความชดัเจน นํ้าเสียงยงัไม่ค่อย
เสริมแรงและ กระตุน้ใหเ้กิดการ
เรียนรู้ 
5. มีการติดตามใหน้กัเรียนแกไ้ข
งานตามผลสะทอ้นกลบัท่ีไดรั้บใน
บางคร้ัง 
  

1. ใหข้อ้มูลยอ้นกลบันกัเรียน
ในทนัทีดว้ยวธีิการท่ีไม่เหมาะสม 
2. การใหผ้ลสะทอ้นกลบั การ
ชมเชย การระบุจุดเด่นของงาน 
แนวทางเพ่ือการปรับปรุง และผลท่ี
ไดจ้ากการปรับปรุงไม่มีความ
ชดัเจนและไม่ครบถว้น 
3. ไม่มีการนาํงานหรือการบา้นท่ี
นกัเรียนทาํผดิมาอภิปรายเพื่อช่วย
แกไ้ขความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือนของ
นกัเรียน 
4. การใหข้อ้มูลยอ้นกลบัไม่มีความ
ชดัเจน นํ้าเสียงไม่ช่วยในการ
เสริมแรง ไม่กระตุน้ใหเ้กิดการ
เรียนรู้ 
5. ไม่มีการติดตามใหน้กัเรียนแกไ้ข
งานตามผลสะทอ้นกลบัท่ีไดรั้บ
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แบบประเมินด้านทักษะการคดิของนักเรียนคร้ังที่.............. 
การวจิัยเร่ือง  “รูปแบบการพฒันาวชิาชีพโดยผสมผสานเครือข่ายสังคมเพือ่เสริมสร้างสมรรถนะการวดัและประเมนิผล 

ครูวทิยาศาสตร์ด้านทกัษะการคดิของนักเรียน” 
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี...........โรงเรียน.....................................อาํเภอ ..................................จงัหวดั.................................. 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี.................เร่ือง............................................................. เวลา..............ชัว่โมง 

คาํช้ีแจง โปรดทาํเคร่ืองหมาย  √   ลงในช่องระดบัการประเมิน ดงัน้ี 

3 หมายถึง นกัเรียนมีความสามารถดา้นทกัษะการคิดในดา้นนั้นในระดบัดี 

2 หมายถึง นกัเรียนมีความสามารถดา้นทกัษะการคิดในดา้นนั้นในระดบัพอใช ้

1 หมายถึง นกัเรียนมีความสามารถดา้นทกัษะการคิดในดา้นนั้นในระดบัปรับปรุง 
 

เคร่ืองมือ
ประเมิน 

การคิดวเิคราะห์ การคิดสงัเคราะห์ การคิดสร้างสรรค ์
การคิดอยา่งมี
วจิารณญาณ 

การคิดเป็นระบบ 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
แบบทดสอบ                
1…………..                
2…………..                
รวม                
แบบสงัเกต                
1…………..                
2…………..                
รวม                
แบบรูบริค                
1…………..                
2…………..                
รวม                
รวม 3 ดา้น                

 
เกณฑ์การประเมิน 

2.50 – 3.00 หมายถึง นกัเรียนมีความสามารถดา้นทกัษะการคิดในระดบัดี 

1.50  – 2.49 หมายถึง นกัเรียนมีความสามารถดา้นทกัษะการคิดในระดบัพอใช ้

1.00 – 1.49 หมายถึง นกัเรียนมีความสามารถดา้นทกัษะการคิดในระดบัปรับปรุง 

  

 ลงช่ือ.......................................................ผูป้ระเมิน 
 (.................................................................) 
 วนัท่ี........../.............../............... 
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แบบสอบถามความพงึพอใจต่อรูปแบบการพฒันาวชิาชีพโดยผสมผสานเครือข่ายสังคม 
เพือ่เสริมสร้างสมรรถนะการวดัและประเมนิผลครูวทิยาศาสตร์ด้านทกัษะการคิดของนักเรียน 

(ประเมนิโดยผู้นิเทศ คอื Expert Coaching และ Administrative Monitoring และประเมนิโดยครูผู้สอน) 
 
คาํช้ีแจง 
 1. เคร่ืองมือน้ีสร้างข้ึนเพ่ือสอบถามความพึงพอใจของผูนิ้เทศ  และครูผูส้อนท่ีมีต่อรูปแบบการพฒันา
วชิาชีพครูวทิยาศาสตร์ (ADIAR  Model) 
 2. องคป์ระกอบและกระบวนการเชิงระบบในการพฒันาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์โดยผสมผสานเครือข่าย
สังคม เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการวดัและประเมินผลด้านทักษะการคิดของนักเรียน ท่ีผูว้ิจัยพัฒนาข้ึน 
ประกอบดว้ย 5 ระยะ ไดแ้ก่  
  ขั้นท่ี 1 การศึกษาวเิคราะห์ความตอ้งการจาํเป็น (Analyzing Needs: A) 
  ขั้นท่ี 2 การออกแบบการพฒันาวชิาชีพ (Design Program: D) 
  ขั้นท่ี 3 ปฏิบติัการพฒันาวิชาชีพโดยผสมผสานมลัติมีเดียเครือข่ายสังคม (Implement Professional 
Development Social Media Networks Biended IPDNB) 
  ขั้นท่ี 4 การประเมินผลการพฒันาวชิาชีพ (Accessing Program: A) 
  ขั้นท่ี 5 รายงานผลการพฒันาวิชาชีพ (Reporting Program: R) 
ภายใตห้ลกัการการพฒันาบุคลากรท่ีดาํเนินการอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูรั้บ
การพฒันา บนพ้ืนฐานของความร่วมมือของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง โดยมุ่งเนน้ท่ีสมรรถนะการวดัและประเมินผลของครู
วิทยาศาสตร์ และทกัษะดา้นการคิดของนกัเรียน และเง่ือนไขความสาํเร็จ คือ ผูบ้ริหารทุกระดบัมีความตระหนกั
และเห็นความสําคญัของการพฒันาวิชาชีพ ผูรั้บการพฒันาวิชาชีพมีความรับผิดชอบ มุ่งมัน่อดทน มีวินยั และผู ้
ปฏิบติัหนา้ท่ีนิเทศ/ช้ีแนะ ตอ้งมีความรู้ มีทกัษะการนิเทศ มีมนุษยสัมพนัธ์ มีเวลานิเทศ/ช้ีแนะ อยา่งต่อเน่ืองเป็น
ระบบ 
 3. คาํตอบท่ีไดจ้ะนาํไปเป็นขอ้มูลเพ่ือปรับปรุงรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ท่ีพฒันาข้ึนใหมี้
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน จะไม่มีผลกระทบต่อตวัผูต้อบ 
 4. คาํตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง จึงขอความอนุเคราะห์ให้ท่านตอบคาํถามทุกขอ้อย่าง
ครบถว้น และตามความเป็นจริง 
 5. เคร่ืองมือฉบบัน้ีมี 2 ตอน ไดแ้ก่ 
  ตอนที ่ 1 ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 การประเมนิความพงึพอใจที่มต่ีอการใช้รูปแบบการพฒันาวชิาชีพโดยผสมผสาน

เครือข่ายสังคมเพือ่เสริมสร้างสมรรถนะการวดัและประเมนิผลครูวทิยาศาสตร์ด้าน
ทกัษะการคดิของนักเรียน 
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ตอนที ่ 1 ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. อาย.ุ.............ปี 
2. คุณวฒิุทางการศึกษาขั้นสูงสุด 

  2.1 ปริญญาตรี 2.2 ปริญญาโท 2.3 ปริญญาเอก 2.4 อ่ืนๆ.............................. 
3. สาขาท่ีสาํเร็จการศึกษาขั้นสูงสุด............................................. 

 4. ประสบการณ์การทาํงาน......ปี 
 5. 5.1 อาจารยร์ะดบัอุดมศึกษา 5.2 ศึกษานิเทศก ์ 5.3 ผูอ้าํนวยการโรงเรียน  
  5.4รองผูอ้าํนวยการโรงเรียน  5.5 ครูวชิาการโรงเรียน 5.6 ครูวทิยาศาสตร์ 
 
ตอนที่ 2 การประเมนิความพงึพอใจที่มต่ีอรูปแบบ 
 คาํช้ีแจง 
 โปรดทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่างคะแนนรายขอ้ท่ีตรงกบัระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบการ
พฒันาวชิาชีพโดยผสมผสานเครือข่ายสังคมของครูวทิยาศาสตร์ ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 หมายถึง ท่านมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการพฒันาวชิาชีพโดยผสมผสานเครือข่ายสังคม 

ของครูวทิยาศาสตร์อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 

4 หมายถึง ท่านมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการพฒันาวชิาชีพโดยผสมผสานเครือข่ายสังคม 

ของครูวทิยาศาสตร์อยูใ่นระดบั มาก 

3 หมายถึง ท่านมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการพฒันาวชิาชีพโดยผสมผสานเครือข่ายสังคม 

ของครูวทิยาศาสตร์อยูใ่นระดบัปานกลาง 

2 หมายถึง ท่านมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการพฒันาวชิาชีพโดยผสมผสานเครือข่ายสังคม 

ของครูวทิยาศาสตร์อยูใ่นระดบันอ้ย 

1 หมายถึง ท่านมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการพฒันาวชิาชีพโดยผสมผสานเครือข่ายสังคม 

ของครูวทิยาศาสตร์อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
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รายการประเมนิ 
ระดบัความพงึพอใจ ข้อเสนอแนะเพือ่

ปรับปรุงแก้ไข 5 4 3 2 1 

ด้านองค์ประกอบของรูปแบบการพฒันาวชิาชีพ       
1. องค์ประกอบด้านกระบวนการ แบ่งออกเป็น 5 

ระยะ (ADIAR) ไดแ้ก่  
ขั้นท่ี 1 การศึกษาวิเคราะห์ความตอ้งการจาํเป็น 

(Analyzing Needs: A) 
 ขั้นท่ี 2  การออกแบบการพฒันาวิชาชีพ (Design 
Program: D) 
 ขั้นท่ี 3  ปฏิบติัการพฒันาวิชาชีพโดยผสมผสาน
มัลติมีเดียเครือข่ายสังคม (Implement Professional 
Development Social Media Networks BiendedIPDNB) 
 ขั้ น ท่ี  4   การประ เ มินผลการพัฒนาวิชา ชีพ 
(Accessing Program: A) 
 ขั้นท่ี 5  รายงานผลการพฒันาวิชาชีพ (Reporting 
Program: R) 

      

2. องคป์ระกอบท่ีเป็นเง่ือนไขในการนาํรูปแบบไปใช้
ใหป้ระสบผลสาํเร็จ 

- ผูบ้ริหารทุกระดบัมีความตระหนกัและเห็น
ความสาํคญัในการพฒันาวชิาชีพ 

- ผูรั้บการพฒันาวชิาชีพมีความรับผดิชอบ มุ่งมัน่ 
อดทน มีวนิยั 

- ผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีนิเทศ/ช้ีแนะ ตอ้งมีความรู้  มีทกัษะ
การนิเทศ มีมนุษยสัมพนัธ์ มีเวลาช้ีแนะอยา่งต่อเน่ืองเป็น
ระบบ 

      

3. องคป์ระกอบดา้นกระบวนการมีความสอดคลอ้งกบั
องคป์ระกอบท่ีเป็นเง่ือนไขในการนาํรูปแบบไปใช ้

      

4. องคป์ระกอบของรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครู
วทิยาศาสตร์ 

      

ด้านกระบวนการนําไปใช้       
5. การศึกษาวเิคราะห์ความตอ้งการจาํเป็น       
6. การออกแบบการพฒันาวชิาชีพ       
7. การปฏิบติัการพฒันาวิชาชีพโดยผสมผสาน

มลัติมีเดียเครือข่ายสังคม 
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รายการประเมนิ 
ระดบัความพงึพอใจ ข้อเสนอแนะเพือ่

ปรับปรุงแก้ไข 5 4 3 2 1 
8. การนิเทศ/ช้ีแนะโดยผสมผสานเทคโนโลยส่ืีอสังคม       
9. การวเิคราะห์และสะทอ้นยอ้นคิดเกิดการแลกเปล่ียน

เรียนรู้ระหวา่งผูนิ้เทศและครูผูส้อน 
      

10. การประชุมก่อน และหลงัการดาํเนินการนิเทศ/ 
ชีแนะ 

      

11. การประเมินการสร้างเคร่ืองมือการใช้เคร่ืองมือ
และพฤติกรรมการวดัและประเมินผลของครูระหวา่งการ
นิเทศ/ช้ีแนะ 

      

12. การร่วมมือกนัช่วยส่งเสริมใหก้ระบวนการ พฒันา
วชิาชีพครูวทิยาศาสตร์โดยผสมผสานเครือข่ายสังคม 

      

13. การเรียนรู้ร่วมกนัทาํใหก้ระบวนการพฒันาวิชาชีพ
ครูวิทยาศาสตร์โดยผสมผสานเครือข่ายสังคมช่วย
เสริมสร้างสมรรถนะการวดัและประเมินผลด้านทกัษะ
การคิดของนกัเรียนไดดี้ยิง่ข้ึน 

      

ด้านผลของการใช้รูปแบบการพฒันาวชิาชีพ       
14. การใช้รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์

โดยผสมผสานเครือข่ายสังคมช่วยเสริมสร้างสมรรถนะ
การวดัและประเมินผลดา้นทกัษะความคิดของนกัเรียน 

      

15. กระบวนการพฒันาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์โดย
ผสมผสานเครือข่ายสังคมทาํให้ครู ผูบ้ริหารและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้นวทางในการพฒันานกัเรียน
ดา้นทกัษะการคิด 

      

16. การใช้รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์
โดยผสมผสานเครือข่ายสังคมส่งเสริมให้นักเรียนไดรั้บ
การพัฒนาด้านทักษะการคิด  ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานในการ
เสริมสร้างสมรรถภาพดา้นอ่ืนๆ 

      

1 7 .  ก า ร ใช้ รู ป แบบกา รพัฒนาทา งวิ ช า ชีพค รู
วิทยาศาสตร์โดยผสมผสานเครือข่ายสังคม  ช่วยให้
คณาจารยใ์นระดบัอุดมศึกษา ศึกษานิเทศก์ และครูผูส้อน
ไดมี้การพฒันาวชิาชีพร่วมกนั 
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ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
เกณฑ์การประเมนิ 

4.50 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ในระดบัมากทีสุ่ด 

3.50  –4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ในระดบัมาก 

2.50 – 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ในระดบัปานกลาง 

1.50 – 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ในระดบัน้อย 

1.00 – 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ในระดบัน้อยทีสุ่ด 

  

 ลงช่ือ.......................................................ผูป้ระเมิน 
 (.................................................................) 
 วนัท่ี........../.............../............... 
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แบบประเมนิความคดิเห็นของนักเรียนที่มต่ีอการวดัและประเมนิผลของครู 
การวจิัยเร่ือง  “รูปแบบการพฒันาวชิาชีพโดยผสมผสานเครือข่ายสังคมเพือ่เสริมสร้างสมรรถนะการวดัและ

ประเมนิผลครูวิทยาศาสตร์ด้านทกัษะการคดิของนักเรียน” 
ช่ือ – สกลุ......................................เลขท่ี...................ชั้น..................โรงเรียน..................................... 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์     เร่ือง......................................................... เวลา...............ชัว่โมง 

คาํช้ีแจง   
แบบประเมินการเขียนอิสระแบบพรรณนาความ (Journal Writing) น้ี เป็นแบบประเมินท่ีใช้

ประเมินทกัษะการคิดขั้นสูงของนกัเรียน ประกอบดว้ย 5ทกัษะไดแ้ก่  
1. ทกัษะการคิดวเิคราะห์  
2. ทกัษะการคิดสังเคราะห์ 
3. ทกัษะการคิดสร้างสรรค ์ 
4. ทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  
5. ทกัษะการคิดเป็นระบบ  
แบบประเมินน้ี มีจาํนวน 3 ขอ้ แต่ละขอ้มีลกัษณะเป็นคาํถามปลายเปิด ใหน้กัเรียนเขียนบรรยาย

ความอยา่งอิสระ โดยใชป้ระเมินเม่ือจบเน้ือหาใดเน้ือหาหน่ึง 
ใหน้กัเรียนตอบคาํถามต่อไปน้ี 

1. นกัเรียนไดเ้รียนรู้อะไรบา้ง 
 ………………………………………………………………………………………………..…………… 
 …………………………………………………………………………………………………..………… 
 ………………………………………………………………………………………………..…………… 
 …………………………………………………………………………………………………..………… 
 ……………………………………………………………………………………………….…………… 
2. นกัเรียนไดอ้ะไรจากการเรียนรู้ในคร้ังน้ี 
 ……………………………………………….…………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………….……………………………………… 
 …………………………………………………………………………….……………………………… 
 ……………………………………………………………………………….…………………………… 
 ………………………………………………………………………………….………………………… 
3. นกัเรียนจะนาํความรู้ไปใชอ้ยา่งไร 
 ………………………………………………………………………….………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………….…………………… 
 ……………………………………………………………………………………………….…………… 
 …………………………………………………………………………………………….……………… 
 …………………………………………………………………………………………………….………



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ผลการหาประสิทธิภาพ  E1/E2 
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การหาค่าประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 
 

คนที่ 

คะแนนประเมนิการสร้าง 

และใช้เคร่ืองมอืของครู 
รวม 

(81) 
ร้อยละ 

คะแนนจากการทดสอบวดั
ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการ
วดัและประเมนิผลของครู 

(30) 
แบบทดสอบ 

(27) 

แบบ
สังเกต 

(27) 

แบบรูบริค 

(27) 

1 20 23 23 66 81.48 24 
2 20 23 24 67 82.72 27 
3 23 24 23 70 86.42 26 

รวม 63 70 70   77 

ร้อยละ 77.77 86.42 86.42  
83.54 

E1 
85.56 

E2 
 

รายละเอยีดการหาค่า E1 

คนที ่

แบบทดสอบ 
คะแนนเต็ม (27) 

แบบสังเกต 
คะแนนเต็ม (27) 

แบบรูบริค 
คะแนนเต็ม (27) 

การ
สร้าง 

การใช้ 
สะท้อน
การคดิ 

รวม 
การ
สร้าง 

การใช้ 
สะท้อน
การคดิ 

รวม 
การ
สร้าง 

การใช้ 
สะท้อน
การคดิ 

รวม 

1 
1,2,3 
(6) 

2,3,3 
(8) 

1,2,3 
(6) 

20 
1,3,3 
(7) 

2,3,3 
(8) 

2,3,3 
(8) 

23 
2,2,3 
(7) 

2,3,3 
(8) 

2,3,3 
(8) 

23 

2 
1,2,3 
(6) 

2,3,3 
(8) 

1,2,3 
(6) 

20 
1,3,3 
(7) 

2,3,3 
(8) 

2,3,3 
(8) 

23 
2,3,3 
(8) 

2,3,3 
(8) 

2,3,3 
(8) 

24 

3 
1,3,3 
(7) 

2,3,3 
(8) 

2,3,3 
(8) 

23 
2,3,3 
(8) 

2,3,3 
(8) 

2,3,3 
(8) 

24 
1,3,3 
(7) 

2,3,3 
(8) 

2,3,3 
(8) 

23 

รวม 19 24 20 63 22 24 24 70 22 24 24 70 

 x =  21,  ร้อยละ 77.78 x  =  23.33, ร้อยละ 86.40 x  =  23.33, ร้อยละ 86.40 

 E1  =  83.54 
 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 
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ตวัอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 
รหสัวชิา ว 15101      กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  10  เร่ือง  เสียงรอบตวั   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5  ภาคเรียนท่ี  2 
แผนการเรียนรู้ท่ี  18  เร่ือง  การเกิดเสียงสูง หรือเสียงตํ่า  เวลา  1  ชัว่โมง  
********************************************************************************** 
มาตรฐานการเรียนรู้  

มาตรฐาน 
ว 5.1 เข้าใจความสัมพนัธ์ระหว่างพลังงานกับการดาํรงชีวิต การเปล่ียนรูปพลงังาน ปฏิสัมพนัธ์

ระหวา่งสารและพลงังาน ผลของการใชพ้ลงังานต่อชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้ส่ือสาร
ส่ิงท่ีเรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

ว 8.1 ใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแกปั้ญหา รู้วา่
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่มีรูปแบบท่ีแน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได ้ภายใตข้อ้มูล
และเคร่ืองมือท่ีมีอยูใ่นช่วงเวลานั้นๆ เขา้ใจว่า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และส่ิงแวดลอ้มมีความเก่ียวขอ้ง
สัมพนัธ์กนั  

ตวัช้ีวดั 
ว 5.1 ป.5/2 ทดลองและอธิบายการเกิดเสียงสูง เสียงตํ่า 
ว 8.1 ป.5/1 ตั้งคาํถามเก่ียวกบัประเดน็ หรือเร่ือง หรือสถานการณ์ ท่ีจะศึกษา ตามท่ีกาํหนดให้
  และตามความสนใจ 
 ป.5/2 วางแผนการสังเกต เสนอการสาํรวจตรวจสอบ หรือศึกษาคน้ควา้ และคาดการณ์

   ส่ิงท่ีจะพบจากการสาํรวจตรวจสอบ 
 ป.5/3 เลือกอุปกรณ์ท่ีถูกตอ้งเหมาะสมในการสาํรวจ  ตรวจสอบใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเช่ือถือได ้
 ป.5/4 บนัทึกขอ้มูลในเชิงปริมาณและคุณภาพ และตรวจสอบผลกบัส่ิงท่ีคาดการณ์ไว ้ 

  นาํเสนอผลและขอ้สรุป 
 ป.5/5 สร้างคาํถามใหม่เพ่ือการสาํรวจตรวจสอบต่อไป 
 ป.5/6 แสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ อธิบาย และสรุปส่ิงท่ีได ้เรียนรู้ 
 ป.5/7 บนัทึกและอธิบายผลการสาํรวจ  ตรวจสอบตามความเป็นจริง มีการอา้งอิง 
 ป.5/8 นาํเสนอ จดัแสดง  ผลงาน โดยอธิบายดว้ยวาจา หรือเขียนอธิบายแสดงระบวนการ

  และผลของงานใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ 
สาระสําคญั  
 แหล่งกาํเนิดเสียงสั่นดว้ยความถ่ีตํ่าจะเกิดเสียงตํ่า แต่ถา้สั่นดว้ยความถ่ีสูงจะเกิดเสียงสูง 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. สามารถอธิบายการเกิดเสียงสูง หรือเสียงตํ่าได ้(K) 
2. สามารถทดลองการเกิดเสียงสูง หรือเสียงตํ่าได ้ (P) 
3. มีความใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมัน่ในการทาํงาน   (A) 
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สาระการเรียนรู้ 
 -  แหล่งกาํเนิดเสียงสั่นดว้ยความถ่ีตํ่าจะเกิดเสียงตํ่า แต่ถา้สั่นดว้ยความถ่ีสูงจะเกิดเสียงสูง 
กจิกรรมการเรียนรู้  (วธีิสอนแบบทดลอง) 
ขั้นที ่ 1 เตรียมการทดลอง 

กลยุทธ์ข้อที่ 1 นักเรียนกาํหนดเป้าหมายการเรียน 
กลยุทธ์ข้อที่ 2 ใช้คาํถามกระตุ้นการคดิ 
1. ครูทบทวนความรู้ท่ีไดจ้ากการทดลอง เร่ือง  การเกิดเสียง  โดยถามกระตุ้นความคิดของนกัเรียน 

 - เสียงเกิดจากอะไร 
 - นกัเรียนไดย้นิเสียงไดอ้ยา่งไร 

2. นกัเรียนและครูสนทนาเก่ียวกบัการเป่าขลุ่ยท่ีนกัเรียนเคยไดฟั้ง แลว้ถามนกัเรียนวา่  
 - เสียงขลุ่ยท่ีนกัเรียนเคยไดย้นิมีระดบัเสียงเหมือนหรือแตกต่างกนั (คิดวิเคราะห์) 
 -  เสียงขลุ่ยมีระดบัเสียงเป็นอยา่งไร (คิดวเิคราะห์) 
 -ลกัษณะของเสียงสูง  เสียงตํ่า  มีลกัษณะเป็นอยา่งไร (คิดวิเคราะห์) 
 -  นกัเรียนคิดวา่การเล่นดนตรีมีระดบัเสียงสูง – เสียงตํ่า เหมือนกนัหรือไม่ (คิดวิจารณญาณ) 

3. นักเรียนและครูร่วมกนักาํหนดเป้าหมายในการเรียน ในช่ัวโมงว่านักเรียนเรียนเร่ืองนีแ้ล้วต้องทาํอะไร
ได้บ้าง  ซ่ึงไดข้อ้สรุปวา่ 

 - นกัเรียนสามารถทาํการทดลองเก่ียวกบัเสียงสูง  เสียงตํ่าได ้
 - นกัเรียนสามารถอธิบายการเกิดระดบัเสียงสูง  เสียงตํ่าได ้

4. นกัเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละเท่าๆกนั แลว้ช่วยกนัศึกษาความรู้เร่ือง การเกิดเสียงสูง หรือเสียงตํ่า จาก
หนงัสือเรียน  แลว้ช่วยกนัตั้งปัญหา และสมมติฐาน ในการทดลอง นาํเสนอเพ่ือแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในการตั้งปัญหา และสมมติฐาน  ร่วมกนักบัเพ่ือนกลุ่มอ่ืนซ่ึงไดข้อ้สรุปวา่ ขวดท่ีมีระดบันํ้าท่ี
แตกต่างกนัจะมีระดบัเสียงแตกต่างกนัหรือไม่ 
(คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดเป็นระบบ) 

5. นกัเรียนศึกษาวิธีการทดลอง  และอุปกรณ์ในการทดลองในหนงัสือเรียน  แลว้ช่วยกนัเรียงลาํดบั
ขั้นตอนในการทาํการทดลอง (คิดเป็นระบบ)   

6. นกัเรียนแต่ละคนเตรียมอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการทดลองใหพ้ร้อม 
 
ขั้นที ่ 2 ดาํเนินการทดลอง 

กลยุทธ์ข้อที่ 3 ฝึกให้นักเรียนคิด(ทักษะการคิดเป็นระบบ  ทักษะการคิดวิเคราะห์) 
7. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มทาํการทดลอง เร่ือง การเกิดเสียงสูง เสียงตํ่า 
8. ครูใชค้าํถามกระตุน้การคิดของนกัเรียนในระหวา่งการทาํกิจกรรม (คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์คิด

สร้างสรรค์) 
-  นกัเรียนแต่ละกลุ่มมีวธีิการทดลองอยา่งไร 
-  นํ้าท่ีใส่ในขวดมีระดบันํ้าเท่ากนัหรือไม่ 
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-  เม่ือเคาะขวดนํ้าแต่ละขวดแลว้มีระดบัเสียงแตกต่างกนัอยา่งไร 
-  เสียงท่ีเกิดจากการเคาะขวดนํ้ามีระดบัเสียงเป็นอยา่งไร 

 
ขั้นที ่ 3 นําเสนอผลการทดลอง 

9. นกัเรียนแต่ละกลุ่มนาํเสนอผลการทดลอง เร่ือง การเกิดเสียงสูง เสียงตํ่า หนา้ชั้นเรียน แลว้ใหเ้พ่ือน
กลุ่มอ่ืนช่วยแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมในส่วนท่ีแตกต่าง(คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ และคิดเป็นระบบ) 

 
ขั้นที ่ 4 สรุปผลการทดลอง 

กลยุทธ์ข้อที่ 4 การสรุป(ทักษะการคิดสังเคราะห์)  
10. นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปผลการทดลอง ซ่ึงควรสรุปไดด้งัน้ี 

• มวลของของแหล่งกาํเนิดเสียงมีผลต่อความถ่ีในการสั่น ดงัน้ี 
- ถา้แหล่งกาํเนิดเสียงมีมวลมาก จึงสั่นดว้ยความถ่ีตํ่า ทาํใหเ้กิดเสียงตํ่า 
- ถา้แหล่งกาํเนิดเสียงมีมวลนอ้ยกวา่ จึงสั่นดว้ยความถ่ีสูง ทาํใหเ้กิดเสียงสูง 

11.  ครูใชค้าํถามกระตุน้ความคิดของนกัเรียนเพ่ือสรุปเป็นองคค์วามรู้  
- เม่ือเปรียบเทียบนํ้าทั้ง  4 ขวดท่ีมีระดบันํ้าไม่เท่ากนั  ขวดใดท่ีมีระดบัเสียงสูงมากท่ีสุดเพราะเหตุ

ใด(คิดวิเคราะห์) 
- นกัเรียนเรียงลาํดบัระดบัเสียงสูงไปสู่ระดบัเสียงตํ่าไดอ้ยา่งไรบา้ง (คิดวิเคราะห์) 
- ระดบันํ้าท่ีต่างกนัมีผลต่อระดบัของเสียงหรือไม่ (คิดอย่างมีวิจารณญาณ) 

 
ขั้นที ่ 5 ประเมนิผลการทดลอง 

กลยุทธ์ข้อที่ 5 ประเมนิตนเอง/ประเมนิเพือ่น 
12. ครูใหแ้ต่ละกลุ่มประเมินผลงานของตวัเอง และประเมินกลุ่มเพื่อนจากเกณฑก์ารประเมินท่ีร่วมกนั

กาํหนดตั้งแต่แรก 
กลยุทธ์ข้อที่ 6 การให้ข้อมูลย้อนกลบั 
13. นกัเรียนแต่ละคนจดัทาํแผนผงัความคิดของนกัเรียนเองเก่ียวกบัหวัขอ้  ดงัน้ี 

- ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้มีอะไรบา้ง 
- ไดอ้ะไรจากการเรียนรู้ 
- นาํความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัอยา่งไร 
(คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดเป็นระบบ) 

ส่ือ/ แหล่งการเรียนรู้ 
1) หนงัสือเรียน วทิยาศาสตร์ ป.5 
2) อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการทดลอง 
3) ใบกิจกรรม เร่ือง การเกิดเสียงสูง เสียงตํ่า 
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การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 
 

วธีิการ เคร่ืองมอื เกณฑ์ 

1. สังเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม ผา่นเกณฑ ์ร้อยละ  70 

2. ประเมินทกัษะการทดลอง แบบประเมินทกัษะการทดลอง ผา่นเกณฑ ์ร้อยละ  70 

3.  สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
นกัเรียน 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
นกัเรียน 

ผา่นเกณฑ ์ร้อยละ  70 

 
 

 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ภาคผนวก ฉ 
ประมวลภาพการใช้รูปแบบการพฒันาวชิาชีพ 
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ตวัอย่างภาพกจิกรรมการวิจัยเร่ือง รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพโดยผสมผสานเครือข่ายสังคม 
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตร์ด้านทักษะการคิดของนักเรียน 

 

ภาพการสัมมนาผู้เช่ียวชาญ (Connoisseurship)ภาพการจัดอบรมเชิงปฏิบตักิาร (Training) 

 

ภาพการแลกเปลีย่นเรียนรู้วดิทีศัน์การสอนทาง Facebook Group                     ภาพแลกเปลีย่นเรียนรู้ทาง Line Group 

 

ภาพประชุมสรุปสะท้อนผลภาพการตอบคาํถามของนักเรียน 
“นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง” 

“ได้อะไรจากการเรียนรู้”และ“นําไปใช้อย่างไร” 
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ประวตัิผู้วจัิย 
 
ช่ือ - ช่ือสกลุ นางสมาพร  มณีอ่อน 
ทีอ่ยู่ บา้นเลขท่ี 99/730  หมู่บา้นประดบัดาว  โครงการ 7 
 ซอยท่าอิฐ  ถนนรัตนาธิเบศร์  อาํเภอปากเกร็ด 
 จงัหวดันนทบุรี 11120 
ทีท่าํงาน สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 
 จงัหวดันนทบุรี 
ประวตัิการศึกษา 

พ.ศ. 2527 สาํเร็จการศึกษาคุรุศาสตร์บณัฑิต  วิชาเอกคณิตศาสตร์ 
 วิทยาลยัครูสวนสุนนัทา 

พ.ศ. 2535 สาํเร็จการศึกษาการศึกษามหาบณัฑิต  
 วิชาเอกการวดัผลการศึกษามหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 ประสานมิตร 

พ.ศ. 2556 ศึกษาต่อปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาหลกัสูตร 
 และการสอนกลุ่มวิชาหลกัสูตรและการนิเทศ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ประวตัิการทาํงาน    

พ.ศ. 2529 ขา้ราชการครู สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษา 
 แห่งชาติ 
พ.ศ. 2543 หวัหนา้ฝ่ายการเจา้หนา้ท่ี 
 สงักดัสาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดัอ่างทอง 
พ.ศ. 2547 ศึกษานิเทศกช์าํนาญการพิเศษ 

 สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานนทบุรี เขต 2 
พ.ศ. 2553 ศึกษานิเทศกเ์ช่ียวชาญ 

 สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 
ปัจจุบนั ศึกษานิเทศกเ์ช่ียวชาญ 

 สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 
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