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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

การศึกษามีความสําคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเพื่อการ
พัฒนาประเทศให้มีความรุ่งเรืองท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และเทคโนโลยีนั้น 
ต้องมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้ มีคุณธรรม และ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต และสามารถดํารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข หัวใจสําคัญ
ของความสําเร็จในการพัฒนามนุษย์ให้สมบูรณ์ อยู่ท่ีการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
การศึกษาจึงนับได้ว่าเป็นวิธีการหรือเคร่ืองมือที่สําคัญท่ีจะสามารถดําเนินการในรูปแบบต่างๆ ให้คน
เกิดการเรียนรู้ (สัมมา รธนิธย์ , 2544, หน้า 8) จากความสําคัญของการศึกษาประเทศไทยจึงได้
กําหนดให้มีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซ่ึงเป็นหลักสูตรการศึกษาของ
ประเทศมีวิสัยทัศน์ ได้แก่ มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซ่ึงเป็นกําลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้ง
ด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดม่ันในการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจต
คติ ที่จําเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ เต็มตามศักยภาพ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 4)  

นอกจากนั้ น ได้ กํ าหนด ถึงหลักการจั ดกา ร เรี ยนรู้ โ ดย มุ่ ง เ น้นใ ห้ผู้ เ รี ยน มีความ รู้
ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีกําหนด
ไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน   โดยยึดหลักว่า ผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด เชื่อว่าทุกคน
มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  ยึดประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียน กระบวนการจัดการเรียนรู้
ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ คํานึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมองเน้นให้ความสําคัญท้ังความรู้ และคุณธรรม ครูผู้สอนต้อง
จัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ   ผู้ เ รียนจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย                   
เป็นเคร่ืองมือท่ีจะนําพาตนเองไปสู่เป้าหมายของหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้ที่จําเป็นสําหรับผู้เรียน 
อาทิ กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้   กระบวนการคิด กระบวนการทาง
สังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
กระบวนการปฏิบัติ ลงมือทําจริง  กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย กระบวนการเรียนรู้การ
เรียนรู้ของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย และกระบวนการวัดและประเมินผล 
 ซ่ึงเป้าหมายสําคัญของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน มีสองประการคือ การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับผล
การเรียนและการเรียนรู้ของผู้เรียนในระหว่างการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง บันทึก วิเคราะห์ และ
แปลความหมายของข้อมูล แล้วนํามาใช้ในการส่งเสริมหรือปรับปรุงแก้ไขการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
การสอนของครู ประการที่สองคือ การวัดและประเมินผลเพื่อตัดสินการเรียน เป็นการประเมินสรุปผล
การเรียนรู้ ซ่ึงมีหลายระดับ ได้แก่ เม่ือเรียนจบหน่วยการเรียน จบรายวิชาเพื่อตัดสินให้คะแนน หรือ
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ให้ระดับผลการเรียน ให้การรับรองความรู้ความสามารถของผู้เรียนว่าผ่านรายวิชาหรือไม่ ควรได้รับ
การเลื่อนชั้นหรือไม่ หรือจบหลักสูตรหรือไม่ ในการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนที่ดีต้องให้โอกาส
ผู้เรียนแสดงความรู้ความสามารถด้วยวิธีการท่ีหลากหลายและพิจารณาตัดสินบนพื้นฐานของเกณฑ์ผล
การปฏิบัติมากกว่าใช้ เปรียบเทียบระหว่างผู้ เรียน (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 2) 
 การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบด้วย 
  1. การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม  
  2. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  4. การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
  5. การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ 
 (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, หน้า 16 - 30) 
 ลักษณะของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาต้องจัด    
การเรียนการสอน และกําหนดรูปแบบแนวทางการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับแนวทางของ
หลักสูตร จัดกิจกรรมการประเมินในชั้นเรียนที่เป็นระบบต่อเนื่อง มีรูปแบบท่ีเหมาะสมมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ ให้ผลการประเมินถูกต้องตามสภาพความรู้ความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน จะทําให้
ได้ข้อมูลท่ีมีคุณค่าต่อการนําไปใช้ปรับปรุงพัฒนา และบูรณาการอยู่ในกระบวนการเรียน การสอน ทั้ง
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุจุดหมายของหลักสูตรและเพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอน ในขณะเดียวกัน
การดําเนินการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา จะต้องมีการจัดการเป็นระบบและ
กระบวนการจัดการท่ีมีคุณภาพ สามารถรองรับการประเมินภายในและการประเมินภายนอกตาม
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาได้ 
 สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 26 การวัดผลและ
ประเมินผลการเรียน ระบุไว้ว่า “ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียน โดยพิจารณาจากพัฒนาการ
ของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และการทดสอบ
ควบคู ่ไปในกระบวนการเร ียนการสอนตามความเหมาะสมของแต ่ละระดับและรูปแบบ
การศึกษา” โดยให้สถานศึกษาใช้วิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสในการศึกษาต่อ และให้นํา
ผลการประเมินผู้เรียนมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย ดังนั้นการประเมินผลผู้เรียนจึงเน้นการประเมิน
เพื่อนําผลมาพัฒนาผู้เรียนแต่ละคน ให้บรรลุถึงความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กําหนดไว้
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ (เอกรินทร์ สี่มหาศาล, 2546, หน้า 187) การวัดและประเมินผลเป็น
ส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึงจะต้องดําเนินควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่อง 
สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนได้รับการวัดประเมินผล 4 ระดับ คือ การวัดและประเมินผลระดับชั้น
เรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื ้นที่การศึกษา และระดับชาติ เพื ่อ เป็นประโยชน์ต ่อ
สถานศึกษาในการตรวจสอบ ทบทวน พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของ
สถานศึกษาที่จะต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือ ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริมสนับสนุน เพื่อให้ผู้เรียนได้
พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล (สํานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 3) 
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จากการเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการจัดการศึกษา ทําให้รูปแบบการวัดและประเมินผล                
มีการเปลี่ยนแปลงไป การประเมินผลการเรียนด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษาท้ังระดับชั้นเรียนและระดับ
สถานศึกษาต้องเปิดโอกาสให้บุคคลที่เก่ียวข้องในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ท้ังผู้เรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมกับผู้สอนและบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ของสถานศึกษาในการดําเนินการวัด
และประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา แต่บุคคลท่ีเป็นผู้มีบทบาทสําคัญมากที่สุดในการวัดและ
ประเมินผล ทําหน้าที่เป็นทั้งผู้สอนและเป็นผู้วัดผลการเรียนของนักเรียน คือ ครู เพื่อนําผลการวัดนั้น
ไปใช้ในการตัดสินใจเพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ดียิ่งข้ึน เพราะหากครู        
ไม่นําผลการวัดและประเมินผลไปปฏิบัติก็คงไม่เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน ดังนั้นครูต้องมีความรู้ความ
เข้าใจในหลักเกณฑ์ เทคนิคและวิธีการวัดผลเป็นอย่างดี จึงจะทําให้ผลท่ีได้จากการวัดและประเมินผล
ถูกต้องและเหมาะสมตามสภาพความเป็นจริง (สุรสิทธิ์ ลาภอินทรีย์, 2531, หน้า 3) 

ส่วนการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นการประเมินศักยภาพของนักเรียนใน
การอ่านหนังสือเอกสารและสื่อต่างๆเพื่อหาความรู้เพิ่มพูนประสบการณ์ความสุนทรีย์และประยุกต์ใช้
แล้วนําเนื้อหาสาระที่อ่านมาคิดวิเคราะห์นําไปสู่การแสดงความคิดเห็นการสังเคราะห์สร้างสรรค์การ
แก้ปัญหาในเร่ืองต่างๆ และถ่ายทอดความคิดนั้นด้วยการเขียนที่มีสํานวนภาษาถูกต้องมีเหตุผลและ
ลําดับข้ันตอนในการนําเสนอสามารถสร้างความเข้าใจแก่ผู้อ่านได้อย่างชัดเจนตามระดับความสามารถ
ในแต่ละระดับช้ัน(สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2553 : 14) สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน (2552 , หน้า 46) ได้กําหนดหลักในการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน
ไว้ว่า การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นการประเมินเพื่อการปรับปรุงพัฒนานักเรียน
และประเมินเพื่อการตัดสินการเล่ือนชั้นและจบการศึกษาระดับต่างๆใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย
เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสได้แสดงออกซ่ึงความสามารถดังกล่าวอย่างเต็มตามศักยภาพสิ่งสําคัญประการ
หนึ่งที่ช่วยให้การประเมินความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียน มีประสิทธิภาพ คือ 
เครื่องมือ ทั้งน้ีเพราะการใช้เคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพ ผลที่ได้จากการวัดย่อมมีความเท่ียงตรง และให้ผลท่ี
เชื่อถือได้ ด้วยเหตุนี้ในการวัดผลแต่ละครั้ง ครูจึงต้องเลือกเคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพมาใช้ (ชวาล แพรัตกุล
, 2516 , หน้า 88) 
 จากรายงานผลการดําเนินโครงการนําร่องระดับชาติเรื่อง กระบวนการปฏิรูปเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ : การประเมินและการประกันในด้านการประเมินการเรียนรู้แนวใหม่ พบว่า    
ครูยังใช้การประเมินการเรียนรู้แนวใหม่ไม่มากนัก มีครูจํานวนร้อยละ 60 เร่ิมใช้การประเมินการเรียนรู้
จากการปฏิบัติกิจกรรมและผลการศึกษาค้นคว้าของนักเรียน ครูยังขาดความรู้และมีความต้องการการ
พัฒนาความรู้และทักษะในเรื่องรูปแบบและวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (สํานักคณะกรรมการ 
การศึกษาแห่งชาติ, 2545 หน้า 55) จากการประเมินของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
พบว่าโรงเรียนยังขาดครูที่มีความรู้เรื่องการวัดและประเมินผลการศึกษา และจากการประเมินของ
สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร พบว่าโรงเรียนยังขาดการใช้วิธีประเมินการเรียนที่หลากหลาย และ
ไม่ได้นําผลการประเมินมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียน (ฐิติมา นันทศักดิ์, 2546, หน้า 3 - 4)  
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่า ครูยังขาดความรู้ด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน กอปร
กับในปัจจุบันผู้วิจัยดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศก์ และได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบกลุ่มงานการวัดและ
ประเมินผล จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาสภาพการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของโรงเรียน
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ศึกษาปัญหาในการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของโรงเรียน และความต้องการในการ
ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของโรงเรียน เพื่อจะได้นําผลการวิจัยมาใช้ปรับปรุงแก้ไข 
และพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของโรงเรียนตามความ
ต้องการของโรงเรียนซ่ึงจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่ในภาพรวมต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาศึกษาสภาพการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3    

2. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้  คือ ครูที่รับผิดชอบงานวิชาการหรืองานการวัดและ
ประเมินผลของโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3                       
ปีการศึกษา 2557 รวมท้ังสิ้นจํานวน 152 คน  
 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นศึกษาสภาพการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในด้านต่างๆ
ดังต่อไปนี้ การกําหนดเกณฑ์และแนวทางการประเมิน การประกาศแนวทางการประเมินให้ผู้มีส่วน
เ ก่ียวข้องรับทราบ   การแต่ง ต้ังคณะกรรมการประเมินการอ่าน คิดวิ เคราะห์ และเขียน                     
การดําเนินการประเมินผู้เรียน  การตัดสินผลการประเมิน   และการแจ้งผลการประเมินและการสอน
ซ่อมเสริม    
 3.ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 การวิจัยคร้ังนี้ ดําเนินการวิจัยในระหว่างภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน หมายถึง กระบวนการประเมินศักยภาพของ
ผู้ เ รียนในการอ่านจากหนังสือ ตําราเรียน เอกสาร และสื่อต่างๆเพื่อหาหรือเพิ่มพูนความรู้ 
ประสบการณ์ ความสุนทรีย์ และประยุกต์ใช้ แล้วนําเนื้อหาสาระที่อ่านมาคิดวิเคราะห์นําไปสู่การ
แสดงความคิดเห็น การสังเคราะห์ สร้างสรรค์ และแก้ปัญหาในเร่ืองต่างๆ และถ่ายทอดความคิดนั้น
ด้วยการเขียนที่มีสํานวนภาษาถูกต้อง มีเหตุผล และลําดับข้ันตอนในการนําเสนอ สามารถสร้างความ
เข้าใจแก่ผู้อ่านได้อย่างชัดเจนตามระดับความสามารถในแต่ละระดับชั้น 
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 สภาพการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน หมายถึง ระดับการปฏิบัติงานของ
ครูผู้สอนด้านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน จําแนกเป็นด้านต่างๆต่อไปน้ี การกําหนด
เกณฑ์และแนวทางการประเมิน การประกาศแนวทางการประเมินให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องรับทราบ              
การแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน การดําเนินการประเมินผู้เรียน  
การตัดสินผลการประเมิน   และการแจ้งผลการประเมินและการสอนซ่อมเสริม    
 ข้อเสนอแนะในการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน หมายถึง ความต้องการของ
ครูผู้สอนท่ีมีต่อกระบวนการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  

ครูผู้สอน  หมายถึง  ครูที่รับผิดชอบงานวิชาการหรืองานการวัดและประเมินผลของโรงเรียน  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ปีการศึกษา 2557 รวมทั้งสิ้นจํานวน 
152 คน  

 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

1.ได้ทราบสภาพการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ปัญหาการการประเมินการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน และความต้องการความรู้ในเรื่องการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียน ของครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

2.เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยใช้การประเมินการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นฐานสําหรับครูผู้สอน ผู้บริหาร และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

3.เป็นแนวทางให้ผู้บริหารหรือผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องในการส่งเสริมหรือพัฒนาครูผู้สอนให้มี
ความรู้ความสามารถด้านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 


