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การพัฒนารู ปแบบการประเมินเพือ่ การเรียนรู้ วชิ าวิทยาศาสตร์ ทเี่ น้ นการให้ ข้อมูลป้อนกลับ
แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
กฤษณา ชินสิ ญจน์ * พรทิพย์ ไชยโส** ชาตรี ฝ่ ายคาตา***
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารู ปแบบการประเมินเพื่อการเรี ยนรู ้วิชาวิทยาศาสตร์
ที่ เน้นการให้ขอ้ มูลป้ อนกลับแก่นักเรี ยนระดับมัธยมศึ กษาตอนต้น 2) ตรวจสอบคุณภาพของรู ปแบบการ
ประเมินเพื่อการเรี ยนรู ้วิชาวิทยาศาสตร์ ที่เน้นการให้ขอ้ มูลป้ อนกลับแก่นกั เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มที่ ศึกษาเลือกแบบอาสาสมัครได้แก่ ครู วิทยาศาสตร์ และนักเรี ยนจากโรงเรี ยนสาธิ ตแห่ งมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ศู นย์วิจยั และพัฒนาการศึ กษา สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจยั พบว่า
1. รู ปแบบการประเมินเพื่อการเรี ยนรู ้ วิชาวิทยาศาสตร์ ที่เน้นการให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ ประกอบด้วย
2 องค์ประกอบหลัก คือ 1) องค์ประกอบของการประเมิน ได้แก่ วัตถุประสงค์ของการประเมิน หลักการของ
การประเมิน สิ่ งที่ มุ่งประเมิน ผูเ้ กี่ ยวข้องกับการประเมิน เครื่ องมือที่ ใช้ในการประเมิน และมาตรฐานการ
เรี ยนรู ้และตัวชี้วดั 2) กระบวนการของการประเมิน ได้แก่ การประเมินความก้าวหน้า การประเมินสรุ ปผล
และการให้ขอ้ มูลป้ อนกลับแบบ PERFECT
2. ผลการตรวจสอบคุณภาพของรู ปแบบการประเมินเพื่อการเรี ยนรู ้ พบว่า รู ปแบบมีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน คือ 1) สามารถนาไปใช้ได้จริ งในการประเมินเพื่อการเรี ยนรู ้วิชาวิทยาศาสตร์
เป็ นที่ยอมรับและมีความคุม้ ค่าต่อผูใ้ ช้ผลการประเมิน 2) สามารถพัฒนาการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์และมีความสอดคล้องกับการจัดการเรี ยนการสอน 3) การให้ขอ้ มูลป้ อนกลับแบบ PERFECT
สามารถช่ วยให้นักเรี ยนมี พ ฒ
ั นาการการเรี ยนรู ้ วิชาวิทยาศาสตร์ ให้เป็ นไปตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ และ
4) สามารถสะท้อนความสามารถของนักเรี ยนได้อย่างแท้จริ ง มีการลงข้อสรุ ปและรายงานผลที่ มีความเป็ น
ปรนัย
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The Development of Science Learning Assessment Model Focusing on Feedback
Information for Lower Secondary Students
Krissana Shinnasin* Porntip Chaiso** Chartree Faikhamta**
Abstract
The purpose of this study was 1) To develop a science learning assessment model focusing on
feedback information for lower secondary students. 2) To test the quality of science learning assessment
model focusing on feedback information for lower secondary students. The samples were taken by
volunteers. The group of this study consisted of science teachers and students in lower secondary level at
Kasetsart University Laboratory School, Center for Educational. The frequency, percentage average, mean
standard deviation and content analysis.
The findings indicated as follows:
1. Science learning assessment model focusing on feedback information for lower secondary
students consisted of 2 key components which were 1) Components of assessment consisting of objectives,
principles, evaluants, stakeholders, and learning standards and indicators 2) Process of assessment
consisting of formative assessment, summative assessment, and feedback information of PERFECT model.
2. Regarding the outcomes of the implementation of science learning assessment model focused
on feedback information, the study found that the model processed quality in assessment standards: 1) the
model could be practicable, acceptable, and useful for stakeholders. 2) The model could enhance the
students, academic achievement in accord with the objectives and teaching and learning management.
3) To provide feedback from PERFECT model could help the students improve science learning according
to learning standards and indicators and 4) The model reflected the students, learning abilities accurately.
The conclusions of the assessment reports were objectivity.
Keywords: Assessment for learning model, Science learning, Feedback information
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บทนา
วิทยาศาสตร์ มีบทบาทสาคัญยิ่งต่ อสังคม เพราะวิทยาศาสตร์ เกี่ ยวข้องกับชี วิตของทุ กคน
ทั้งในการดารงชี วิตประจาวันและการประกอบอาชี พ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชี วิตและการพัฒนา
ประเทศสู่ ความมัน่ คงทางเศรษฐกิ จให้มีความทัดเที ยมกับนานาประเทศล้วนแต่เป็ นผลของความรู ้
ทางวิทยาศาสตร์ท้ งั สิ้ นแต่เมื่อพิจารณาสถานการณ์พ้ืนฐานของสังคมไทยด้านวิทยาศาสตร์ แล้ว พบว่า
ยังได้รับการพัฒนาได้ไม่ดีเท่าที่ควร (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2552: 75) ทั้งนี้ จากการรายงานผลการ
ประเมินโครงการประเมินผลนักเรี ยนนานาชาติ (PISA) ของประเทศสมาชิ กองค์การเพื่อความร่ วมมือ
และพัฒ นาทางเศรษฐกิ จ (OECD) ที่ มี ค วามต้อ งการให้นัก เรี ยนแสดงความสามารถทางทัก ษะ
วิทยาศาสตร์ การอธิ บายปรากฏการณ์ ทางวิทยาศาสตร์ ความเข้าใจด้านการสารวจตรวจสอบทาง
วิทยาศาสตร์ และการแปลความจากหลักฐานและข้อมูลวิทยาศาสตร์ พ บว่านักเรี ยนไทยมีคะแนนเฉลี่ย
ปี 2006, 2009 และ 2012 เท่ากับ 421,425 และ 427 คะแนนตามลาดับ ซึ่ งต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยมาตรฐาน
ของประเทศในกลุ่ม OECD ที่ กาหนด 497 คะแนน (สถาบันการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ,
2554: 171) สาเหตุหนึ่งเนื่องมาจากกระบวนการประเมินการสอนของครู จากการรายงานของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545) และสานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา (2548) ได้กล่าวไว้ ซึ่ ง
สอดคล้อ งกัน คื อ ครู ผูส้ อนขาดความรู ้ ความเข้าใจ เกี่ ย วกับมโนทัศ น์การประเมิ นเพื่ อการเรี ยนรู ้
เลือกใช้รูปแบบการประเมินเพื่อการเรี ยนรู ้ไม่เหมาะสมกับสิ่ งที่ตอ้ งการประเมิน เน้นการประเมินด้วย
การทดสอบ ขาดความชัดเจนในการประเมินเพื่อพัฒนานักเรี ยน ขาดการให้ขอ้ มูลป้ อนกลับแก่นกั เรี ยน
จึงทาให้นกั เรี ยนไม่รู้ตนเองว่ามีขอ้ บกพร่ องที่ตอ้ งพัฒนาปรับปรุ งแก้ไขในการเรี ยนอย่างไร จากสาเหตุ
ดังกล่ าวจึ งทาให้เกิ ดการเปลี่ ย นแปลงกระบวนการวัดและประเมิ นการเรี ย นรู ้ ของนักเรี ย นเพื่ อให้
สอดคล้องกับกระบวนการเรี ยนการสอน โดยถือว่าการประเมินเป็ นสิ่ งสาคัญสาหรับการจัดการเรี ยน
การสอน ซึ่ งแนวทางการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551: 90) ซึ่ งเป้ าหมายหลักของการวัดและ
ประเมินผล คือ การปรับปรุ งคุณภาพการสอนและการเรี ยนรู ้ การสอบและการให้คะแนนเป็ นเพียงแนว
ปฏิ บตั ิ หนึ่ งของการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ ซึ่ งครู และนักเรี ยน มีแนวคิดร่ วมกันว่า การวัดและ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้เป็ นเครื่ องมือในการค้นหาหลักฐาน มีร่องรอยของการเรี ยนรู ้ เพื่อเป็ นข้อมูลใน
การนามาปรับปรุ ง พัฒนาการเรี ยนรู ้มากกว่าการเป็ นเครื่ องมือเพื่อจัดลาดับและเปรี ยบเทียบการเรี ยนรู ้
ของนักเรี ยนซึ่ งตรงกับสุ วฒั นา อุทยั รั ตน์ (2544: 45-46) ได้กล่าวว่าในการประเมินผลนักเรี ยนจาก
ข้อสอบนั้นจะไม่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรี ยนการสอน และไม่สามารถประมาณค่าการเรี ยนรู ้ หรื อ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนได้อย่างแท้จริ ง และได้สอดคล้องกับรายงานของสถาบันส่ งเสริ ม
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การสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (2550: 2-3) ที่ กล่าวถึงการประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
เรี ยนรู ้โดยใช้ขอ้ สอบนั้น พบว่า ผลที่ได้จากการประเมินนักเรี ยน นักเรี ยนจะไม่ได้รับรู ้ถึงรายละเอียด
ที่แสดงถึงการเรี ยนรู ้อย่างแท้จริ ง ตามกลุ่มสาระของผลการเรี ยนของตนเอง แต่จะรับรู ้ถึงผลลัพธ์ที่จะ
เกิดขึ้นจากการเรี ยนรู ้จากการประเมินสรุ ปผลการเรี ยนรู ้ เมื่อจบหน่วยการเรี ยนรู ้ซ่ ึ งเป็ นขั้นตอนสุ ดท้าย
เท่านั้นและเพื่อเป็ นการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงการประเมิน ที่เน้นคุณภาพของนักเรี ยน ทาให้
สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (2550: 2-3) กาหนดนโยบายมุ่งเน้นพัฒนาครู
ผูส้ อนให้มีการพัฒนานักเรี ยนโดยใช้การประเมินเพื่อการเรี ยนรู ้ (Assessment for learning) ซึ่ งเป็ น
การประเมินระหว่างการเรี ยนการสอน และมีการให้ขอ้ มูลป้ อนกลับแก่นกั เรี ยนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้
นักเรี ยนได้รับการพัฒนาทั้งด้านความรู ้ ทักษะกระบวนการ และเจตคติ ของนักเรี ยนแต่ละคน เป็ น
ระยะ ๆ ได้อย่างต่อเนื่ องโดยนาข้อมูลป้ อนกลับต่าง ๆ ไปแก้ไขปรับปรุ งให้เกิดการเรี ยนรู ้ตามตัวชี้ วดั
ของมาตรฐานการเรี ยนรู ้ตามกลุ่มสาระของหลักสู ตรกาหนด จากประเด็นปั ญหาดังกล่าว ทาให้ผวู ้ ิจยั
ซึ่ งเป็ นครู ผสู ้ อนวิทยาศาสตร์ ระดับ มัธยมศึ กษาตอนต้น และพบปั ญหาเกี่ ยวกับการประเมินเพื่อการ
เรี ยนรู ้ เช่ นเดี ยวกัน ผูว้ ิจยั จึ งมี ความสนใจที่ จะพัฒนารู ปแบบการประเมิ นเพื่ อการเรี ยนรู ้ โดยการนา
แนวคิดเกี่ยวกับการให้ขอ้ มูลป้ อนกลับแก่นกั เรี ยนมาเสริ มการประเมินเพื่อการเรี ยนรู ้ เพื่อให้นกั เรี ยน
ได้พฒั นาการเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อเป็ นการพัฒนารู ปแบบการประเมินเพื่อการเรี ยนรู ้วิชาวิทยาศาสตร์ที่เน้นการให้ขอ้ มูล
ป้ อนกลับแก่นกั เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2. เพื่อตรวจสอบคุณภาพของรู ปแบบการประเมินเพื่อการเรี ยนรู ้วิชาวิทยาศาสตร์ ที่เน้นการ
ให้ขอ้ มูลป้ อนกลับแก่นกั เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง
จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารู ปแบบการการประเมิน
เพื่ อการเรี ยนรู ้ วิชาวิทยาศาสตร์ ที่เน้นการให้ขอ้ มูลป้ อนกลับแก่ นักเรี ยนระดับมัธยมศึ กษาตอนต้น
พบว่า การประเมินเพื่อการเรี ยนรู ้ (Assessment for learning) เป็ นกระบวนการในการรวบรวมข้อมูล ที่
ครู ผูส้ อนใช้ในการให้ได้ขอ้ มูลที่ เ กี่ ยวข้องกับนักเรี ยนตามมาตรฐานการเรี ย นรู ้ และตัวชี้ วดั ในวิช า
วิทยาศาสตร์ เพื่ อนามาใช้ในการตัดสิ นใจในการให้ขอ้ มูลป้ อนกลับแก่นักเรี ยน เพื่ อการพัฒนาการ
เรี ยนรู ้ท้ งั ก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังเรี ยน ตามหลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิชาวิทยาศาสตร์
กาหนดขึ้ นในแต่ ละระดับชั้น ทั้งนี้ ในการจะพัฒนานักเรี ยนให้เป็ นไปตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ และ
ปี ที่ 5 ฉบับที่ 9 กรกฏาคม – ธันวาคม 2558
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ตัวชี้วดั นั้น ครู ผสู ้ อนจึงจาเป็ นต้องมีการจัดการเรี ยนรู ้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยอิ งมาตรฐานการเรี ยนรู ้และ
ตัวชี้ วดั มี การจัดการเรี ยนการสอนตามแนวคิ ดทฤษฎี ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ได้แก่ ทฤษฎี การสร้าง
ความรู ้ ด ้วยตนเอง (Constructivism) ทฤษฎี การสร้ า งความรู ้ ด ้วยตนเองโดยการสร้ า งสรรค์ชิ้ นงาน
(Constructionism) และทฤษฎีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ (Cooperative or collaborative learning) ซึ่ งได้
สอดคล้อ งกับ การวัด และประเมิ น ผลการเรี ยนรู ้ ต ามหลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 (สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551) ที่กาหนดเป้ าหมายหลักของการวัด
และประเมินผล เพื่อการปรับปรุ งคุณภาพการสอนและการเรี ยนรู ้ และตรงกับสถาบันส่ งเสริ มการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2550) ที่กล่าวถึงเป้ าหมายหลักของการวัดและประเมินผล คือ การมุ่งเน้น
พัฒนาครู ผสู ้ อนให้มีการพัฒนานักเรี ยนโดยใช้การประเมินเพื่อการเรี ยนรู ้ที่เน้นการให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ
และจากการศึกษาเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ ิจยั พบว่า ในการพัฒนาการประเมินเพื่อการเรี ยนรู ้วิชา
วิทยาศาสตร์ที่เน้นการให้ขอ้ มูลป้ อนกลับแก่นกั เรี ยนนั้น จะใช้การประเมินตามสภาพจริ ง ซึ่ งเป็ นวิธีที่
สามารถค้นหาความสามารถและความก้าวหน้าในการเรี ยนรู ้ที่แท้จริ งของนักเรี ยนได้เป็ นอย่างดี ทั้งนี้
ในการประเมินตามสภาพจริ ง เน้นการปฏิ บตั ิและผลการปฏิบตั ิของนักเรี ยน และเมื่อครู ผสู ้ อนทาการ
ประเมิ นนักเรี ยนแล้ว พบว่า นักเรี ยนมี จุดเด่นและจุดบกพร่ องในการทางาน ครู ผสู ้ อนจะให้ขอ้ มูล
ป้ อนกลับแก่นกั เรี ยนทันที เพื่อนักเรี ยนนาข้อมูลต่าง ๆ นี้ไปพัฒนาการเรี ยนรู ้ของตนเองให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานการเรี ยนรู ้และตัวชี้ วดั โดยในการประเมินคุณภาพของรู ปแบบการประเมินเพื่อการเรี ยนรู ้
ที่เน้นการให้ขอ้ มูลป้ อนกลับจะพิจารณาจาก ความเป็ นไปได้ ความเหมาะสม ความเป็ นประโยชน์ และ
ความถูกต้อง ดังแสดงในภาพที่ 1
หลักสู ตรวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น มาตรฐานการเรี ยนรู ้และตัวชี้วดั
วิชาวิทยาศาสตร์

การจัดการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี ที่
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญได้แก่
- Constructivism
- Constructionism
- Cooperative or Collaborative Learning
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการ
ประเมินเพื่อการเรี ยนรู ้

การประเมินตามสภาพจริ ง

การจัดการเรี ยนรู ้วชิ าวิทยาศาสตร์
เพื่อพัฒนานักเรี ยนตามมาตรฐาน
การเรี ยนรู ้และตัวชี้ วดั

หลักการให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
ปี ที่ 5 ฉบับที่ 9 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558

คุณภาพของรู ปแบบการประเมินตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 4 ด้านได้แก่
-ด้านความเป็ นไปได้
-ด้านความเหมาะสม
-ด้านความมีประโยชน์
-ด้านความถูกต้อง
รู ปแบบการประเมินเพื่อการ
เรี ยนรู ้วชิ าวิทยาศาสตร์ ที่เน้นการ
ให้ขอ้ มูลป้ อนกลับแก่นกั เรี ยน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
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วิธีดาเนินการวิจยั
การพัฒนารู ปแบบการประเมินเพื่อการเรี ยนรู ้วิชาวิทยาศาสตร์ ที่เน้นการให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ
ผูว้ ิจยั ดาเนินการในลักษณะของการวิจยั และพัฒนา (Research and development) แบ่งเป็ น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การพัฒนารู ปแบบการประเมินเพื่อการเรี ยนรู ้วิชาวิทยาศาสตร์ ที่เน้นการให้ขอ้ มูล
ป้ อนกลับแก่นกั เรี ยนระดับมัธยมศึ กษาตอนต้นโดยการศึ กษาจากแหล่งข้อมูล 3 ส่ วน ได้แก่ เอกสาร
และงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง การสัมภาษณ์ และการสังเกตการสอนของครู ผสู ้ อนวิชาวิทยาศาสตร์ จานวน
10 คน นาข้อมูลมาสังเคราะห์ได้องค์ประกอบของรู ปแบบ แล้วพัฒนารู ปแบบโดยนาองค์ประกอบของ
รู ปแบบไปทดลองใช้กบั ครู ผสู ้ อนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 2 จานวน 3 คน และนักเรี ยน
จานวน 3 ห้องเรี ยน โรงเรี ย นสาธิ ตแห่ งมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจยั และพัฒนาการศึ กษา
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2556
ระยะที่ 2 การตรวจสอบคุณภาพของรู ปแบบการประเมินเพื่อการเรี ยนรู ้วิชาวิทยาศาสตร์
ที่เน้นการให้ขอ้ มูลป้ อนกลับแก่นกั เรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มี 2 ขั้นตอน อันได้แก่ 1) การ
ตรวจสอบคุ ณ ภาพของรู ปแบบการประเมิ นก่ อนนารู ปแบบการประเมิ น ไปใช้ โดยการสอบถาม
ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการวัดและประเมินผล และผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการสอนวิทยาศาสตร์ จานวน 10 คน 2)
การตรวจสอบคุ ณ ภาพของรู ปแบบการประเมิ นหลังการปรั บปรุ งรู ปแบบจากผูท้ รงคุ ณวุฒิโดยนา
รู ปแบบการประเมิ นไปทดลองใช้ กับครู ผสู ้ อนวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึ กษาปี ที่ 1-3 จานวน 6 คน
ระดับชั้นละ 2 คน และนักเรี ยน จานวน 6 ห้องเรี ยนโรงเรี ยนสาธิ ตแห่ งมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
ศูนย์วิจยั และพัฒนาการศึกษา ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2557
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ระยะที่ 1 การพัฒ นารู ปแบบการประเมิ นเพื่ อการเรี ย นรู ้ แหล่ งข้อมูล ในระยะนี้ ได้แ ก่
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับการประเมินเพื่อการเรี ยนรู ้ การสัมภาษณ์และการสังเกตการสอน
กับ ครู วิ ท ยาศาสตร์ จ านวน 10 คน รวมทั้ง การทดลองใช้ กับ ครู ผู ้ส อนวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ร ะดั บ
มัธยมศึ กษาปี ที่ 2 จานวน 3 คน และนักเรี ยนจานวน 3 ห้องเรี ยน โรงเรี ยนสาธิ ตแห่ งมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจยั และพัฒนาการศึกษา ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2556
ระยะที่ 2 การตรวจสอบคุณภาพของรู ปแบบการประเมินเพื่อการเรี ยนรู ้ โดยกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ขั้นตอนนี้ คือ ผูท้ รงคุณวุฒิ ด้านการวัดและประเมินผล และด้านการสอนวิทยาศาสตร์ จานวน 10 ท่าน
ครู ผูส้ อนวิทยาศาสตร์ ระดับ ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1-3 จานวน 6 คน ระดับชั้นละ 2 คน และนักเรี ย น
จานวน 6 ห้องเรี ยน ของโรงเรี ยนสาธิ ตแห่ งมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจยั และพัฒนาการศึกษา
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2557
ปี ที่ 5 ฉบับที่ 9 กรกฏาคม – ธันวาคม 2558
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เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ประกอบด้วย
ระยะที่ 1
1. แบบบันทึ กข้อมูลจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง การสัมภาษณ์และการ
สังเกต
2. แบบสังเกตแบบไม่มีโครงสร้าง
3. แบบสัมภาษณ์แบบปลายเปิ ด
ระยะที่ 2
1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน จานวน 3 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบทดสอบ
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 มีค่าความเที่ยงเท่ากับ .0.926 ฉบับที่ 2 แบบทดสอบมัธยมศึกษาปี ที่ 2 มีค่าความเที่ยง
เท่ากับ 0.844 ฉบับที่ 3 แบบทดสอบมัธยมศึกษาปี ที่ 3 มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.863 ตามลาดับ
2. แบบประเมินทักษะด้านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่ งผ่านกระบวนการหาคุณภาพ
ด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา พบว่า มีค่าระหว่าง 0.8-1.0 มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.977
3. แบบวัดเจตคติทางด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่ งผ่านกระบวนการหาคุณภาพ ด้านความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหาพบว่ามีค่าระหว่าง 0.6-1.0 มีค่าความเที่ยง เท่ากับ 0.953
4. แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ ยวกับคุณภาพของรู ปแบบของครู ผสู ้ อนวิชาวิทยาศาสตร์
ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความเป็ นไปได้ ด้านความเหมาะสม ความมีประโยชน์และความถูกต้อง
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. นาข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการพัฒนารู ปแบบการประเมินเพื่อการเรี ยนรู ้วิชาวิทยาศาสตร์
ที่เน้นการให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ โดยการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับการประเมินเพื่อ
การเรี ยนรู ้ การสัมภาษณ์และการสังเกตการสอนครู วิทยาศาสตร์ จานวน 10 คน และการทดลองใช้กบั
ครู ผสู ้ อนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 2 จานวน 3 คน และนักเรี ยนจานวน 3 ห้องเรี ยน โดย
ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาโดยเริ่ มจากการกาหนดประเด็นการวิเคราะห์ขอ้ มูล การจัดแยกเนื้ อหาสาระตาม
ประเด็นที่กาหนดไว้แล้วนาเสนอในรู ปของการบรรยาย
2. นาข้อมูลที่ได้จากคะแนนการประเมินชิ้นงาน การวัดพัฒนาการจากคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน การประเมิ นทักษะกระบวนการ หาค่าร้อยละ และแบบวัดเจตคติ ทางวิทยาศาสตร์ หา
ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนาเสนอในรู ปการบรรยายผลการประเมินในแต่ละระดับชั้น
3. นาข้อมูลที่ ได้จากผลการตอบแบบสอบถามเกี่ ยวกับคุณภาพของรู ปแบบการประเมิ น
หาค่าเฉลี่ยและ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนาเสนอในรู ปของการบรรยาย
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สรุ ปผลการวิจยั
ระยะที่ 1 ผลของการพัฒนารู ปแบบการประเมินเพื่อการเรี ยนรู ้วิชาวิทยาศาสตร์ ที่เน้นการ
ให้ขอ้ มูลป้ อนกลับแก่ นักเรี ย นระดับมัธยมศึ กษาตอนต้น โดยการสังเคราะห์เอกสาร และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินเพื่อการเรี ยนรู ้ การสัมภาษณ์ และการสังเกตการสอนของครู วิทยาศาสตร์
จานวน 10 คน และนาองค์ประกอบของรู ปแบบมาทดลองใช้กบั ครู ผูส้ อนวิ ชาวิ ทยาศาสตร์ ร ะดับ
มัธยมศึ กษา ปี ที่ 2 จานวน 3 คนและนักเรี ยนจานวน 3 ห้องเรี ยน พบว่า รู ปแบบการประเมินเพื่อการ
เรี ยนรู ้วิชาวิทยาศาสตร์ที่เน้นการให้ขอ้ มูลป้ อนกลับแก่นกั เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่ งประกอบ
ไปด้วย 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบของการประเมิน และกระบวนการของการประเมิน ดังนี้
องค์ ประกอบของการประเมิน มี 6 องค์ ประกอบ ได้แก่
1. วัตถุประสงค์การประเมินเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ และสรุ ปผลการเรี ยนรู ้วิชาวิทยาศาสตร์
ของนักเรี ยนในระหว่างเรี ยนและหลังสิ้ นสุ ดการจัดการเรี ยนการสอนโดยเน้นการให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ
แก่นกั เรี ยนในการพัฒนาปรับปรุ งการเรี ยนรู ้ของตนเองให้เป็ นไปตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้และตัวชี้ วดั
วิชาวิทยาศาสตร์และเพื่อพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนของครู ผสู ้ อน
2. หลักการ การประเมินเป็ นการประเมินตามสภาพจริ ง (Authentic assessment) จากการ
เข้าร่ วมกิจกรรมของนักเรี ยนขณะเรี ยน การปฏิบตั ิการทดลอง การนาเสนอผลงาน การร่ วมกันอภิปราย
ในประเด็นต่ าง ๆ ของบทเรี ยน ซึ่ งครู ผสู ้ อนได้เปิ ดโอกาสให้กบั นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการประเมิ น
มีส่วนร่ วมในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ และเป็ นผูผ้ ลิตผลงานด้วยตัวของนักเรี ยนเอง และเป็ นการ
ประเมินที่เน้นการให้ขอ้ มูลป้ อนกลับแก่นกั เรี ยนระหว่างการจัดการเรี ยนการสอนโดยการเปิ ดโอกาส
ให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นในข้อมูลป้ อนกลับที่ครู ผสู ้ อนให้กบั นักเรี ยน มีการให้
ข้อมูลป้ อนกลับที่ให้รายละเอียดในการแก้ไขงานที่ช้ ีเฉพาะเจาะจง ตรงประเด็น ตรงตามความจริ ง และ
มี ความชัดเจน ให้ในเวลาที่ เหมาะสมต่ อเนื่ องตามสถานการณ์ ที่นักเรี ยนต้องปรั บปรุ งแก้ไข มี การ
ติดตามการแก้ไขสิ่ งที่นกั เรี ยนยังบกพร่ องจนบรรลุผลสาเร็ จตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้และตัวชี้ วดั วิชา
วิทยาศาสตร์
3. สิ่ งที่ประเมินโดยจะมุ่งเน้นการประเมินทั้ง 3 ด้านได้แก่ 1) ด้านความรู ้ตามมาตรฐานการ
เรี ยนรู ้ แ ละตัว ชี้ วัด ในด้า นของวิ ท ยาศาสตร์ ใ นแต่ ล ะระดับ ชั้น 2) ด้า นทัก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และ 3) ด้านเจตคติทางวิทยาศาสตร์
4. ผูเ้ กี่ยวข้องกับการประเมินได้แก่ ครู ผสู ้ อน นักเรี ยน และเพื่อนนักเรี ยน
5. เครื่ องมือที่ ใช้ในการประเมิ นเพื่อการเรี ยนรู ้ ได้แก่ แบบประเมินชิ้ นงาน แบบทดสอบ
แบบประเมินกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และแบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์
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6. มาตรฐานการเรี ย นรู ้ และตัว ชี้ วัด กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ วิ ท ยาศาสตร์ ตามหลัก สู ต ร
แกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐานของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1
มี 14 ตัวชี้วดั ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 มี 15 ตัวชี้วดั และระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 มี 16 ตัวชี้วดั
กระบวนการของการประเมิน มี 2 องค์ ประกอบ ได้แก่
1. การประเมินความก้าวหน้า เป็ นกระบวนการที่ครู ผสู ้ อนทาการประเมินนักเรี ยน ทั้งก่อน
เรี ยนและระหว่างเรี ยน โดยการประเมิ นก่ อนเรี ยนเพื่อตรวจสอบความรู ้ พ้ื นฐานของนักเรี ยน การ
ประเมิ นระหว่างเรี ยน เพื่ อตรวจสอบความรู ้ ทักษะกระบวนการ และเจตคติ ทางวิทยาศาสตร์ ของ
นักเรี ย นในการบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามมาตรฐานการเรี ย นรู ้ แ ละตัวชี้ วดั ซึ่ งมี ข้ นั ตอนในการ
ดาเนิ นงานประกอบด้วย 1) การตรวจสอบความรู ้พ้ืนฐานก่อนเรี ยน 2) การชี้ แจงวัตถุประสงค์การ
เรี ยนรู ้และการประเมิน 3) การจัดกิจกรรมตามจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ 4) การรวบรวมข้อมูล ตีความ
และสรุ ปความ 5) การให้ขอ้ มูลป้ อนกลับแบบ PERFECT ประกอบด้วย การมีส่วนร่ วม (P) การให้
อย่างสมดุล (E) เป็ นตามความจริ ง (R) มีการติดตามผล (F) มีหลักฐาน (E) มีความชัดเจน (C) ทันกับ
สถานการณ์ (T)
2. การประเมินสรุ ปผลเมื่อสิ้ นสุ ดการจัดการเรี ยนการสอนโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมิน
ความสาเร็ จหลังสิ้ นสุ ดการจัดการเรี ยนการสอนของนักเรี ยนแต่ละหน่ วยการเรี ยนรู ้ในการบรรลุผล
สาเร็ จตามตัวชี้ ว ดั ของมาตรฐานการเรี ย นรู ้ วิช าวิทยาศาสตร์ โดยครู ผูส้ อนใช้แบบทดสอบวัด ผล
สัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น แบบประเมิ น ทัก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ และแบบวัด เจตคติ ท าง
วิทยาศาสตร์ ซึ่ งขั้นตอนในการประเมินสรุ ปผล ประกอบไปด้วย 1) การวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
2) การตัดสิ นผลและ3) การรายงานผล
โดยรู ปแบบการประเมิ น เพื่อการเรี ยนรู ้ วิชาวิทยาศาสตร์ ที่เน้นการให้ขอ้ มูลป้ อนกลับแก่
นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แสดงดังภาพที่ 2

ปี ที่ 5 ฉบับที่ 9 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558

66

วารสารวิชาการเครือข่ ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
Journal of Graduate Studies in Northern Rajabhat Universities
รูปแบบการประเมินเพือ่ การเรียนรู้ วชิ าวิทยาศาสตร์ ที่เน้ นการให้ ข้อมูลป้อนกลับ
องค์ประกอบของรู ปแบบการประเมินเพื่อการเรี ยนรู้ที่เน้นการให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ

1. วัตถุประสงค์ของการประเมิน 2. หลักการของการประเมิน 3. สิ่ งที่มุ่งประเมิน 4. ผูเ้ กี่ยวข้องกับการประเมิน
5. เครื่ องมือที่ใช้ในการประเมิน และ 6. มาตรฐานการเรี ยนรู ้และตัวชี้วดั
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
กระบวนการประเมินเพื่อการเรี ยนรู ้ที่เน้นการให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ

ประเมินความก้าวหน้า
ก่อนเรี ยน

สรุ ปผล

การประเมินสรุ ปผล

ระหว่างเรี ยน

ประเมินหลัง
สิ้นสุ ดการจัดเรี ยน
การสอน

สรุ ปผล
สรุ ปผล

การให้ขอ้ มูล
ป้ อนกลับแบบ
PERFECT

การให้ขอ้ มูล
ป้ อนกลับแบบ
PERFECT

การให้ขอ้ มูล
ป้ อนกลับแบบ
PERFECT

ภาพที่ 2 รู ปแบบการประเมินเพื่อการเรี ยนรู ้วิชาวิทยาศาสตร์ที่เน้นการให้ขอ้ มูลป้ อนกลับแก่นกั เรี ยน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระยะที่ 2 ผลการตรวจสอบคุณภาพของรู ปแบบการประเมินเพื่อการเรี ยนรู ้วิชาวิทยาศาสตร์
ที่ เน้นการให้ขอ้ มูลป้ อนกลับที่ ทาให้นักเรี ยนเกิ ดการพัฒนาการเรี ยนรู ้ให้เป็ นไปตามมาตรฐานการ
เรี ยนรู ้ มีดงั นี้
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1. ผลการตรวจสอบคุณภาพของรู ปแบบการประเมินเพื่อการเรี ยนรู ้วิช าวิทยาศาสตร์ ที่เน้น
การให้ขอ้ มูลป้ อนกลับจากผูเ้ ชี่ยวชาญด้านความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ พบว่า มีความเหมาะสม
นอกจากนี้ผทู ้ รงคุณวุฒิได้เสนอแนะ ซึ่ งสรุ ปได้ดงั นี้ คือ ควรเพิ่มวัตถุประสงค์อีก 1 ข้อ คือ เพื่อพัฒนา
การจัดการเรี ยนการสอนของครู ปรับองค์ประกอบการประเมิ นความก้าวหน้า โดยเพิ่มการสรุ ปความ
ลงในองค์ประกอบและปรับคู่มือการใช้รูปแบบให้มีความกระชับและชัดเจนเหมาะที่ครู ผสู ้ อนนาไปใช้
ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ปรับตามข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิ
2. ผลการตรวจสอบคุณภาพของรู ปแบบโดยครู ผสู ้ อนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 6 คน และ
นักเรี ย น 214 คน พบว่า รู ป แบบการประเมิ นเพื่ อการเรี ย นรู ้ วิช าวิ ทยาศาสตร์ ที่ เ น้นการให้ข ้อมู ล
ป้ อนกลับแก่นกั เรี ยนระดับมัธยมศึ กษาตอนต้น มีความเหมาะสมในภาพรวมในระดับดี มาก และเมื่อ
ตรวจสอบคุ ณภาพรู ปแบบโดยใช้มาตรฐานการประเมิ น 4 ด้าน คื อ 1) ด้านความเหมาะสม พบว่า
รู ปแบบสามารถพัฒนาการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนได้ตรงตามวัตถุประสงค์และมีความสอดคล้องกับการจัด
การเรี ยนการสอน ซึ่ ง ผลของการตอบแบบสอบ โดยถามจากครู ผสู ้ อนในภาพรวม มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมากที่ สุด ( X = 4.67) 2) ด้านความเป็ นไปได้ พบว่า รู ปแบบสามารถนาไปใช้ได้จริ ง
โดยเป็ นที่ ยอมรั บและมี ความคุ ม้ ค่ าต่ อการนาไปใช้ ซึ่ งผลของการตอบแบบสอบถามจากครู ผูส้ อน
ในภาพรวมนั้นมีความเป็ นไปได้ อยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X = 4.63) 3) ด้านความเป็ นประโยชน์ พบว่า
รู ปแบบสามารถช่วยให้นกั เรี ยนมีพฒั นาการด้านการเรี ยนรู ้ และติดตามการเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง ซึ่ งจาก
ผลของการตอบแบบสอบถามจากครู ผสู ้ อนในภาพรวม มีความเป็ นประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่ สุด
( X = 4.67) และ 4) ด้านความถูกต้อง พบว่า รู ปแบบสามารถจะสะท้อนความสามารถทางการเรี ยนรู ้
ของนักเรี ยนได้อย่างแท้จริ ง มี การลงข้อสรุ ป และรายงานผลที่ มีความเป็ นปรนัย ซึ่ งจากผลของการ
ตอบแบบสอบถามจากครู ผสู ้ อนในภาพรวม มีความถูกต้องในระดับมากที่สุด ( X = 4.54)
นอกจากนี้ นักเรี ยนมี คะแนนการพัฒนาการที่ ได้จากการวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเฉลี่ ย
เพิ่มขึ้ น หลังจากการใช้รูปแบบการประเมินเพื่อการเรี ยนรู ้ที่เน้นการให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ โดยพบว่า
นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 มีคะแนนพัฒนาการอยู่ในระดับดี
(ร้อยละ 65.38 และ 89.23 ตามลาดับ) และระดับมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 มีคะแนนพัฒนาการอยู่ในระดับ
ค่อนข้างดี ร้อยละ 54.93 ดังภาพที่ 3
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ร้ อยละของระดับพัฒนาการ

65.38
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0
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10.77

54.93
6.41

0

4.23

ภาพที่ 3 ค่าร้อยละการพัฒนาการของนักเรี ยนในวิชาวิทยาศาสตร์ในแต่ละระดับชั้น
ผลการประเมินทักษะกระบวนในระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3 ในภาพรวมหลังจากที่นกั เรี ยน
ได้รั บ ข้อ มูลป้ อนกลับ ในหน่ ว ยที่ 2 ทั้ง 10 ด้า น พบว่า นักเรี ย นส่ วนใหญ่ มีผ ลการประเมิ นทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับดีตามลาดับ ได้แก่ ด้านที่ 1 เรื่ อง การสังเกต จานวน 166 คน
คิดเป็ นร้อยละ 77.5 ด้านที่ 10 เรื่ อง การนาเสนอผลงาน จานวน 146 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.2 ด้านที่ 2
เรื่ อง การจาแนกประเภท จานวน 144 คน คิดเป็ นร้อยละ 67.3 ด้านที่ 9 เรื่ อง การลงสรุ ปข้อมูล จานวน
138 คน คิดเป็ นร้อยละ 64.5 ด้านที่ 5 เรื่ องการวิเคราะห์ขอ้ มูล มีจานวน 134 คน คิดเป็ น ร้อยละ 62.6
ด้านที่ 8 เรื่ อง การตีความหมายข้อมูล มีจานวน 132 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 61.7 ด้านที่ 6 เรื่ อง การจัด
กระทาข้อมูล มีจานวน 128 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.8 ด้านที่ 7 เรื่ อง การสื่ อความหมายข้อมูล มีจานวน
127 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.36 ด้านที่ 3 เรื่ อง การตั้งปั ญหา มีจานวน 119 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.6 และ
ด้าน 4 เรื่ อง การตั้งสมมติฐาน มีจานวน 116 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.2 ตามลาดับ ดังภาพที่ 4
ผลการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หน่วยที่
100
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32.9
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3.3
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0.9
ลักษณะกระบวนการ
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ภาพที่ 4 ค่าร้อยละการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หน่วยที่ 2
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ผลการวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนในแต่ละด้านหลังการใช้รูปแบบการประเมิน
พบว่า นักเรี ยนมีผลการวัดเจตคติ ทางวิทยาศาสตร์ หลังการใช้รูปแบบการประเมินเพื่อการเรี ยนรู ้วิชา
วิทยาศาสตร์ที่เน้นการให้ขอ้ มูลป้ อนกลับอยูใ่ นระดับมากที่สุดในทุกด้าน ได้แก่ ด้านที่ 3 ความใจกว้าง
ร้อยละ 58.88 รองลงมา ด้านที่ 1 ความอยากรู ้ อยากเห็น ร้อยละ 58.41 ด้านที่ 2 ความซื่ อสัตย์ ร้อยละ
55.61 ด้านที่ 5 ความพยายามมุ่งมัน่ ร้อละ 52.34 ด้านที่ 7 ความรับผิดชอบ ร้อยละ 49.07 ด้านที่ 4 ความ
รอบคอบ ร้อยละ 48.13 ด้านที่ 6 ความมีเหตุผล ร้อยละ 45.79 และ ด้านที่ 9 ความคิดสร้างสรรค์ ร้อยละ
44.39 ตามลาดับ ดังภาพที่ 5
มากที่สุด
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ภาพที่ 5 ค่าร้อยละเจตคติทางวิทยาศาสตร์หลังการใช้รูปแบบการประเมินเพื่อการเรี ยนรู ้วิชา
วิทยาศาสตร์ที่เน้นการให้ขอ้ มูลป้ อนกลับแก่นกั เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
อภิปรายผล
1. ผลของการพัฒนารู ปแบบการประเมินเพื่อการเรี ยนรู ้วิชาวิทยาศาสตร์ ที่เน้นการให้ขอ้ มูล
ป้ อนกลับแก่นกั เรี ยนระดับมัธยมศึ กษาตอนต้น จากที่ผวู ้ ิจยั ได้สังเคราะห์เอกสาร งานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง
พร้อมข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้จากการสัมภาษณ์ การสังเกตจากการจัดการเรี ยนการสอนจริ งในชั้นเรี ยน
โดยการทดลองใช้กบั ครู ผสู ้ อนวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 จานวน 3 คนและนักเรี ยนระดับ
มัธยมศึ กษาปี ที่ 2 จานวน 3 ห้องเรี ยน มาเชื่ อมโยงกัน พบว่า องค์ประกอบของรู ปแบบการประเมิ น
เพื่ อการเรี ยนรู ้ วิชาวิทยาศาสตร์ ที่เน้นการให้ขอ้ มูลป้ อนกลับแก่ นักเรี ยนระดับมัธยมศึ กษาตอนต้น
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ซึ่ งสามารถนามาใช้ในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ได้จริ งนั้น ต้องประกอบด้วย องค์ประกอบของการประเมิน
และกระบวนการของการประเมิ น ซึ่ ง มี ค วามสอดคล้องกับแนวคิ ดของ สถาบันส่ งเสริ มการสอน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (2550) และกระทรวงศึกษาธิ การ (2552) ที่ได้กล่าวถึง รู ปแบบของการ
ประเมินที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนการสอน ได้แก่ องค์ประกอบของการประเมิน ซึ่ งประกอบด้วย
วัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินตามสภาพจริ ง การประเมินที่เน้นการให้ขอ้ มูลป้ อนกลับสิ่ ง
ที่มุ่งประเมิน ผูเ้ กี่ ยวข้องกับการประเมิน เครื่ องมือที่ ใช้ในการประเมิน และมาตรฐานการเรี ยนรู ้และ
ตัวชี้ วดั ส่ วนกระบวนการของการประเมิ น ประกอบด้วย การประเมินความก้าวหน้า การประเมิ น
สรุ ปผลโดยเน้นการให้ขอ้ มูลป้ อนกลับที่ ตอ้ งมีความสอดคล้องกัน ซึ่ งองค์ประกอบเหล่านี้ สอดคล้อง
กับแนวคิดของพิมพ์พนั ธ์ เดชะคุปต์ (2545), ศิริชยั กาญจนวาสี (2545), พรทิพย์ ไชยโส (2546), และ
ทิ ศนา แขมณี (2550) ที่ ว่า ในการประเมิ นนักเรี ยนสิ่ งสาคัญที่ สุ ดคื อ ต้องมี องค์ประกอบของการ
ประเมินและกระบวนของการประเมิน เพื่ อให้เกิดการขับเคลื่อนในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
และพัฒนาการสอนของครู ผูส้ อนไปพร้ อม ๆ กัน ทั้งนี้ ครู ผูส้ อนยังเห็ นด้วยกับองค์ประกอบของ
รู ป แบบการประเมิ น ที่ ก าหนดไว้ใ นคู่ มื อ การใช้รู ป แบบการประเมิ น เพื่ อ การเรี ยนรู ้ แต่ ไ ด้ตัด
องค์ประกอบในส่ วนของการประเมินโดยผูป้ กครองออกไป เนื่ องจากผูป้ กครองส่ วนใหญ่ ไม่ค่อยให้
ความร่ วมมื อ ในส่ วนองค์ป ระกอบอื่ น ๆ สามารถนามาใช้ใ นการจัด การเรี ย นการสอนได้อย่า งมี
ประสิ ทธิ ภ าพเนื่ องจากองค์ประกอบของรู ปแบบการประเมิ น เพื่ อ การเรี ย นรู ้ ที่เ น้นการให้ข ้อมู ล
ป้ อนกลับ นี้ ยังสามารถพัฒนานักเรี ยนทั้งจุ ดเด่ นและจุ ดด้อย พร้ อมกับให้ข ้อเสนอแนะ อี กทั้งยังมี
แผนการประเมินที่ ยืดหยุ่นในการตอบสนองต่ อการเรี ยนรู ้ที่เกิ ดขึ้ นกับนักเรี ยน และมีระบบเปิ ดเผย
สามารถตรวจสอบได้ ซึ่ งสอดคล้องกับ Klopfer, L.E. (1971); Black & William (1998); Sadler (1989)
;Qualifications and curriculum authority (QCA) (2006), and Berry (2008) ที่ได้กล่าวว่า การประเมิน
เพื่อการเรี ยนรู ้ที่เน้นการให้ขอ้ มูลป้ อนกลับสามารถพัฒนานักเรี ยนและพัฒนาการสอนของครู ได้อย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ
2. ผลการประเมินคุณภาพของรู ปแบบการประเมินเพื่อการเรี ยนรู ้วิชาวิทยาศาสตร์ ที่เน้นการ
ให้ขอ้ มูลป้ อนกลับแก่นักเรี ยนระดับมัธยมศึ กษาตอนต้น พบว่า มีความเหมาะสม มีความเป็ นไปได้
มีความเป็ นประโยชน์และมีความถูกต้องในภาพรวมในระดับดีมาก และผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังจากการนารู ปแบบการประเมินเพื่อการเรี ยนรู ้วิชาวิทยาศาสตร์ ที่เน้น
การให้ขอ้ มูลป้ อนกลับไปใช้ พบว่า นักเรี ยนมีระดับคะแนนพัฒนาการเฉลี่ยสู งขึ้น ซึ่ งตรงกับ Black &
William (1998) ที่ กล่าวว่า การนาการประเมินเพื่อการเรี ยนรู ้ที่เน้นการให้ขอ้ มูลป้ อนกลับไปใช้กบั
นักเรี ยนมี ความเหมาะสมและเป็ นประโยชน์มาก เพราะการให้ขอ้ มูลป้ อนกลับสามารถพัฒนาการ
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เรี ยนรู ้ให้กบั นักเรี ยนได้เป็ นอย่างดีท้ งั ยังเป็ นการให้นกั เรี ยนรู ้จกั การวางแผนการเรี ยนล่วงหน้าและรู ้ว่า
ตนเองต้องทาอย่างไรจึงจะบรรลุผลสาเร็ จ แต่อย่างไรก็ตามการใช้รูปแบบการประเมินเพื่อการเรี ยนรู ้ที่
เน้นการให้ขอ้ มูลป้ อนกลับแก่ นกั เรี ยนที่ มีความสามารถในการเรี ยนต่ า นักเรี ยนจะไม่ค่อยให้ความ
ร่ วมมื อเพราะการที่ นกั เรี ยนได้รับคาแนะนาจากครู ผูส้ อนไปแล้วนักเรี ยนต้องรับผิดชอบในการนา
กลับไปแก้ไข ปรับปรุ งงาน ดังนั้น ครู ผสู ้ อนต้องให้แรงเสริ มแก่นกั เรี ยนเหล่านี้ เพื่อให้นกั เรี ยนเห็น
ด้วยและทาตามที่ครู แนะนาจึงจะทาให้การให้ขอ้ มูลป้ อนกลับแก่นกั เรี ยนเหล่านี้ ประสบผลสาเร็ จและ
ในส่ วนของการที่ ครู ผสู ้ อนให้นกั เรี ยนทาการประเมินตนเอง และประเมินเพื่อนนั้น ครู ผสู ้ อนควรฝึ ก
ให้นกั ลองทาดูก่อน เพราะหากนักเรี ยนไม่เข้าใจในวิธีการประเมินตนเองและประเมินเพื่อนแล้ว ผลที่
ได้อ อกมาอาจจะไม่ ต รงกับ ความเป็ นจริ งท าให้ก ารประเมิ น นี้ ขาดความตรง เกิ ด ความล าเอี ย ง
นอกจากนี้ ในการประเมินเพื่อการเรี ยนรู ้ที่เน้นการให้ขอ้ มูลป้ อนกลับต้องใช้เวลาในการติ ดตามงาน
นักเรี ยนอย่างต่อเนื่ องและอย่างใกล้ชิด ซึ่ งเป็ นปั ญหามากสาหรับครู ผสู ้ อนบางคนที่ มีภาระงานสอน
มากและมีจานวนนักเรี ยนในชั้นเรี ยนมาก ทาให้นกั เรี ยนบางคนโดยเฉพาะนักเรี ยนที่เรี ยนเก่งครู ผสู ้ อน
อาจจะให้ขอ้ มูลป้ อนกลับที่ไม่ทวั่ ถึง
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะทั่วไป
1. การนารู ปแบบการประเมิ นเพื่ อการเรี ย นรู ้ ที่เน้นการให้ข ้อมูลป้ อนกลับไปใช้ในการ
จัดการเรี ยนการสอน ครู ผสู ้ อนอาจจะต้องปรับวิธีการให้เข้ากับนักเรี ยนในแต่ละระดับชั้น
2. การให้ขอ้ มูลป้ อนกลับเชิ งบวก เป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับนักเรี ยน เพราะนอกจากจะทาให้
นักเรี ยนมีความภูมิใจและมีกาลังใจแล้วยังเป็ นแรงขับที่ ทาให้นกั เรี ยนมีความพยายามในการที่ จะนา
ข้อมูลป้ อนกลับที่ได้รับจากครู ไปพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดไป
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาเพื่อพัฒนาวิธีการให้ขอ้ มูลป้ อนกลับที่เหมาะสมสาหรับการส่ งเสริ มการ
ประเมินเพื่อการเรี ยนรู ้ที่เน้นการให้ขอ้ มูลป้ อนกลับในรู ปแบบต่าง ๆ เพิ่มขึ้ น เพื่อให้ครอบคลุมกับ
ธรรมชาติของนักเรี ยนในทุกบริ บท
2. ควรทาการวิจยั ซ้ ากับครู สอนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยเฉพาะ
กับกลุ่มนักเรี ยนที่ มีพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ และความสามารถทางการเรี ยนที่ แตกต่างกัน เพื่อศึ กษาถึง
รู ปแบบการให้ขอ้ มูลป้ อนกลับที่มีประสิ ทธิ ผล และประสิ ทธิ ภาพกับกลุ่มนักเรี ยนที่มีศกั ยภาพในการ
เรี ยนรู ้แตกต่างกัน
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