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 บทความนี้ผมเขียนฉบับร(างไว+ในช(วงท่ีผมเข+ารับการผ(าตัดถุงน้ําในเส+นเสียง (ต+นเหตุท่ีผมเสียงแหบ) 
ช(วงระหว(างวันท่ี 27 – 29 สิงหาคม ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม(  

เหตุท่ีต+องเขียนฉบับร(างไว+ก(อนเนื่องจาก ประการแรกการนอนในโรงพยาบาลท่ีเปEนห+องรวมนั้น                    
ผมมองเห็นอยู(สองอย(างท่ีแตกต(างกันอย(างสิ้นเชิง นั่นคือวิวท่ีสวยงามของเมืองเชียงใหม(จากชั้น 10 และ          
เพ่ือนร(วมห+องท่ีแต(ละท(านอาการค(อนข+างหนัก ประการสองเปEนตะกอนความคิดท่ีสืบเนื่องจากการบรรยาย
เรื่องการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนจํานวน 6 เวที 

ท้ังสองเหตุผล ผมเลยเขียนเปEนฉบับร(างไว+ก(อนดีกว(า ห+วงเวลานั้นอารมณJการเขียนยากท่ีจะเกิดข้ึนได+ 
แต(วันนี้ฝนตกพรํา ๆ อารมณJการเขียนเกิดพอดี เลยขออนุญาตนําประสบการณJท่ีเคยทําไว+มาถ(ายทอด

ให+พ่ีน+องเพ่ือนครูได+เห็นว(า การสร+างเครื่องมือสําหรับการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนนั้น ครูเราทุกคน
สามารถทําได+ง(าย ๆ ถ+าเข+าใจหลักการ  

ขออนุญาตเข+าเรื่องดังนี้ 
การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรปO 2551 นั้นได+กําหนดไว+ว(า นักเรียนหนึ่งคนจะได+รับการประเมิน

ท่ีหลากหลาย ท้ังเรื่อง 8 กลุ(มสาระการเรียนรู+ การอ(าน คิดวิเคราะหJ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงคJ                
8 ข+อ สมรรถนะนักเรียน 5 ด+าน และกิจกรรมพัฒนาผู+เรียน 

เท(านั้นยังไม(พอ ยังมีการประเมินระดับชาติในระดับชั้น ป.1 ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6 
เห็นด+วยถ+าเปEนการประเมินเพ่ือพัฒนา แต(ไม(เห็นด+วยเปEนอย(างยิ่งถ+าเปEนการประเมินเพ่ือตัดสิน  
ผมเคยเขียนบทความเพ่ือสะท+อนเรื่องนี้มาหลายครั้งแล+ว ไม(พูดมาก เพราะผมเจ็บคอ 
ประเด็นท่ีผมเปEนห(วง ไม(ใช(อยู(ท่ีเรื่องของการประเมิน 8 กลุ(มสาระการเรียนรู+ แต(เปEนเรื่องของ          

การประเมินการอ(าน คิดวิเคราะหJ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงคJ 8 ข+อ และสมรรถนะนักเรียน 5 ด+าน 
ท่ีเปEนห(วงอย(างมากคือ รู+ได+อย(างไรว(า ด.ช.สมชายมีผลประเมินการอ(าน คิดวิเคราะหJ และเขียนอยู(ใน

ระดับดี รู+ได+อย(างไรว(า ด.ญ.สมหมายมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคJ 8 ข+ออยู(ในระดับดี และ                   
รู+ได+อย(างไรว(า ด.ช.สุเทพมีผลการประเมินสมรรถนะนักเรียน 5 ด+านอยู(ในระดับดี 

ประเด็นคือคําว(า “รู+ได+อย(างไร” ไม(ใช( “ผลการประเมินคืออะไร” 
รู+ได+อย(างไรนั้นครอบคลุมไปถึง ครูเลือกเครื่องมือประเมินได+อย(างไร ครูมีวิธีการสร+างเครื่องมือนั้น

อย(างไร ครูนําเครื่องมือชนิดนั้นไปใช+ประเมินได+อย(างไร และผลการประเมินท่ีครูประเมินมาได+นั้นมีผลอย(างไร 
ผมขอแปลงคําว(า รู+ได+อย(างไร เปEนคําว(า ท่ีมาของคะแนน น(าจะเหมาะสมกว(า ตัวอย(างเช(น 
เช(น ครูรู+ได+อย(างไรว(า ด.ช.สมชาติสอบวิชาคณิตศาสตรJได+ 8 คะแนน คําตอบคือใช+แบบทดสอบ 
เช(น ครูรู+ได+อย(างไรว(า ด.ญ.สมใจ มีผลการอ(าน คิดวิเคราะหJ และเขียน อยู(ในระดับดี คําตอบคือ             

แบบทดสอบ /แบบสังเกต  
เช(น ครูรู+ได+อย(างไรว(า ด.ช.สมนึก มีผลการประเมินด+านมุ(งม่ันในการทํางานอยู(ในระดับดี คําตอบคือ             

แบบสังเกต  
เช(น ครูรู+ได+อย(างไรว(า ด.ญ.สมปอง มีผลการประเมินสมรรถนะด+านความสามารถในการสื่อสารอยู(ใน

ระดับดี คําตอบคือแบบสังเกต 



การอ(าน คิดวิเคราะหJ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงคJ และสมรรถนะนักเรียน ครูเราส(วนใหญ(
มักจะใช+การสังเกต (แต(ไม(มีแบบสังเกต) เพราะครูหนึ่งท(านอยู(กับนักเรียนประมาณ 200 วัน ผมเชื่อและยืนยัน
ได+เลยว(า ครูทุกท(านรู+จักนักเรียนท่ีตนเองรับผิดชอบสอบเปEนอย(างดี  

ประมาณว(าเห็นหน+า เห็นชื่อก็สามารถใส(ผลการประเมิน (รอ) ได+เลย  
ตอนผมเปEนครู ผมก็ทํา เช(น 22233233323333223322233332222 ประมาณนั้น 
ทักษะการสังเกตของครูประจําชั้น หรือครูประจําวิชาอยู(ในระดับสูงสุด 
แต(จะดีกว(าไหม ถ+าเราเพ่ิมทักษะข้ึนมาอีกทักษะ จากทักษะการสังเกตตรงนั้นมาเพ่ิมเปEนทักษะ             

การสร+างเครื่องมือด+วย เพ่ือจะได+เอาไปประกอบใช+กับทักษะการสังเกต (สร+าง + ใช+) 
ครูจะได+ยืนยันกับสังคมได+ว(า ด.ช.สมนึก มีผลการประเมินด+านมุ(งม่ันในการทํางานอยู(ในระดับดีนั้น              

ครูเรามีร(องรอยหลักฐาน หรือท่ีมาของคะแนนท่ีแสดงได+ว(า ด.ช.สมนึกมุ(งม่ันในการทํางานจริง  
สบายใจกันทุกฝ[าย ต้ังแต(ผู+บริหาร ครู ผู+ปกครอง ฝ[ายทะเบียน และฝ[ายวัดผล 
ท่ีมาของคะแนนจึงเปEนสิ่งท่ีสําคัญ แต(ส(วนใหญ(มักมองข+าม 
แล+วข้ันตอนการสร+างเครื่องมือควรมีข้ันตอนการสร+างอย(างไร? 
สิ่งท่ีผมนํามาถ(ายทอดนี้เปEนข้ันตอนการสร+างแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคJของนักเรียน

โรงเรียนบ+านหนองเขียว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม( สร+างข้ึนตอนผมเปEนครู (ประมาณปO 52) โดยสร+างร(วมกับ
คณะครูโรงเรียนบ+านหนองเขียวท้ังโรงเรียน (ร(วมด+วยช(วยกันท้ังโรงเรียน) มีข้ันตอนท่ีครูเราสามารถนําไป             
ปรับใช+ให+เข+ากับบริบทของโรงเรียนตนเอง และการประเมินชนิดอ่ืน ๆ พอสังเขปดังนี้ 

1. กําหนดสิ่งท่ีจะประเมินก(อน ในท่ีนี้คือคุณลักษณะอันพึงประสงคJตามหลักสูตรปO 2551 จํานวน             
8 ข+อ 

2. พิจารณาความหมายของคุณลักษณะอันพึงประสงคJท้ัง 8 ข+อว(าแต(ละข+อนั้นมีความหมายว(าอย(างไร 
เช(น รักชาติ  ศาสนJ  กษัตริยJ  หมายถึง  คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการเปEนพลเมืองดีของชาติ ธํารงไว+ซ่ึง  
ความเปEนชาติไทย ศรัทธา ยึดม่ันในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยJ 

3. จากความหมาย เราต+องไปหา keyword ก(อนเพ่ือจะโยงไปหาคําว(า ตัวชี้วัด ตอนนั้นคณะครู
โรงเรียนบ+านหนองเขียวได+ร(วมวิเคราะหJความหมายพบว(า รักชาติ  ศาสนJ  กษัตริยJ  มีตัวชี้วัด (keyword) 
จํานวน 4 ข+อย(อยคือ 1.เปEนพลเมืองดีของชาติ 2.ธํารงไว+ซ่ึงความเปEนไทย 3.ศรัทธา ยึดม่ันและปฏิบัติตน             
ตามหลักศาสนา และ 4.เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยJ  

4. ข+อท่ี 4 ผมมองว(าเปEนประเด็นสําคัญของการสร+างเครื่องมือตามบริบทของโรงเรียนเรา กล(าวคือ 
เม่ือได+ตัวชี้วัดเสร็จแล+ว ข้ันตอนต(อไปคือ การกําหนดพฤติกรรมบ(งชี้ ซ่ึงคําว(าพฤติกรรมบ(งชี้นั้น จะเปEนสิ่งท่ีครู
เราจับต+องได+มากกว(าคําว(า ตัวชี้วัด (จากข้ันตอนท่ี 3)  

พฤติกรรมบ(งชี้ (รูปธรรม จับต+องได+) ก็จะส(งผลถึง ตัวชี้วัด (ค(อนข+างนามธรรม) และก็จะส(งผลถึง
คุณลักษณะอันพึงประสงคJ (นามธรรม) 

วิธีทําของผมในข+อ 4 นั้น ผมทําแบบสอบถามปลายเปcดเพ่ือให+คณะครูโรงเรียนบ+านหนองเขียว    
ช(วยกันตอบจากประสบการณJจริงกับนักเรียนโรงเรียนบ+านหนองเขียว โดยมีคําถามง(าย ๆ ว(า  

1.นักเรียนต+องปฏิบัติตนอย(างไรถึงเรียกว(า เปEนพลเมืองดีของชาติ   
2.นักเรียนต+องปฏิบัติตนอย(างไรถึงเรียกว(า ธํารงไว+ซ่ึงความเปEนไทย  
3.นักเรียนต+องปฏิบัติตนอย(างไรถึงเรียกว(า ศรัทธา ยึดม่ันและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา  
4.นักเรียนต+องปฏิบัติตนอย(างไรถึงเรียกว(า เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยJ 
คุณลักษณะอันพึงประสงคJอีก 7 ข+อผมก็ทําในลักษณะนี้ ผมพบว(า ผลการตอบแบบสอบถาม

ปลายเปcดนั้น ได+พฤติกรรมบ(งชี้ท่ีหลากหลายมาก ๆ เพราะกลั่นมาจากประสบการณJตรงของคณะครู 



5. จากข้ันตอนท่ี 4 ผมได+คําตอบจากคณะครูมาเยอะเลยครับ แบบนี้ก็เข+าทางผม ผมก็เลยนําผล             
การตอบของครูมาจัด group โดยกําหนดเกณฑJในการจัด group ง(าย ๆ คือ คําตอบนั้นต+องมีความถ่ีเยอะ ๆ 
และต+องง(ายต(อการทําพฤติกรรมนั้น ๆ เลยได+พฤติกรรมบ(งชี้ในแต(ละตัวชี้วัดดังนี้ 

ตัวชี้วัดท่ี 1 เปEนพลเมืองดีของชาติ มีพฤติกรรมบ(งชี้ ได+แก( ข+าพเจ+ายืนตรงเคารพธงชาติทุกครั้งท่ีได+ยิน
เสียงเพลงชาติ , ข+าพเจ+าประพฤติตนเปEนพลเมืองดีตามกฎหมาย , ข+าพเจ+าร+องเพลงชาติไทยได+ถูกต+อง ,และ
ข+าพเจ+าปฎิบัติตนตามหน+าท่ีของการเปEนผู+เรียน 

ตัวชี้วัดท่ี 2 ธํารงไว+ซ่ึงความเปEนไทย มีพฤติกรรมบ(งชี้ ได+แก( ข+าพเจ+าเข+าร(วมกิจกรรมในวันสําคัญ                
ของไทย , ข+าพเจ+าภูมิใจในความเปEนไทย , ข+าพเจ+าหวงแหน ปกปhอง ชาติไทย 

ตัวชี้วัดท่ี 3 ศรัทธา ยึดม่ันและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา มีพฤติกรรมบ(งชี้ ได+แก( ข+าพเจ+าปฏิบัติตน
ตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือ , ข+าพเจ+าเปEนแบบอย(างท่ีดีแก(เพ่ือนร(วมชั้นเรียน , ข+าพเจ+าเข+าร(วมกิจกรรมทาง
ศาสนาท่ีตนนับถือ 

ตัวชี้วัดท่ี 4 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยJ มีพฤติกรรมบ(งชี้ ได+แก( ข+าพเจ+าเข+าร(วมกิจกรรมท่ี
เก่ียวข+องกับสถาบันพระมหากษัตริยJ , ข+าพเจ+าร+องเพลงสรรเสริญพระบารมีได+ , ข+าพเจ+าแสดงออกซ่ึงความ
จงรักภักดีต(อสถาบันพระมหากษัตริยJ 

ทําแบบนี้จนครบท้ัง 8 คุณลักษณะอันพึงประสงคJ 
6. เม่ือผมจัด group พฤติกรรมบ(งชี้ จําแนกตามตัวชี้วัด และคุณลักษณะอันพึงประสงคJครบแล+ว              

ผมก็นํา group พฤติกรรมบ(งชี้เหล(านั้น กลับไปถามคณะครูโรงเรียนบ+านหนองเขียวอีกครั้งว(า พฤติกรรมบ(งชี้ 
ข+อใดเหมาะสม และเปEนไปได+ในทางปฏิบัติบ+าง? ภาษาวิจัยเรียกว(าการหาค(า IOC นั้นเอง เม่ือคณะครู              
ตอบกลับมาแล+ว ผมก็นํามาหาค(า IOC พร+อมต้ังเกณฑJการผ(านไว+ว(า ต+องได+ค(า IOC ต้ังแต( 0.5 ข้ึนไป พบว(า 
คุณลักษณะอันพึงประสงคJ 8 ข+อ มีพฤติกรรมบ(งชี้ท่ีผ(านเกณฑJรวมท้ังหมด 57 พฤติกรรม  

7. เม่ือได+พฤติกรรมบ(งชี้แล+ว ผมก็นําพฤติกรรมบ(งชี้เหล(านั้นมาออกแบบเปEนแบบประเมินตนเอง          
ชนิดมาตราส(วนประมาณค(า 5 ระดับ แล+วก็ไปทดลองใช+ (try out) กับนักเรียนชั้น ป.4 – ป.6 จํานวน 50 คน
เพ่ือหาค(าความเชื่อม่ัน พบว(า ได+ค(าความเชื่อม่ันเท(ากับ .9643  

ในมุมมองผม ถ+าเราไม(ถนัดในเรื่องการหาค(าความเชื่อม่ัน ครูสามารถข+ามข้ันตอนท่ี 7 ไปได+ เพราะ 
แค(ข้ันตอนท่ี 6 ก็น(าจะเพียงพอแล+วสําหรับกระบวนการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน (ยืดหยุ(นบน           
หลักวิชา) 

8. ค(า IOC ก็ผ(านเกณฑJ ค(าความเชื่อม่ันก็ผ(านเกณฑJ สุดท+ายก็นําแบบประเมินดังกล(าวไปใช+จริงกับ
นักเรียนชั้น ป.4 – ป.6 ในลักษณะของการประเมินตนเอง ปลายภาคเรียนท่ี 1 ประเมินตนเองหนึ่งครั้ง              
ปลายภาคเรียนท่ี 2 ประเมินตนเองอีกหนึ่งครั้ง ในระหว(างนั้นคณะครูก็ร(วมประเมินนักเรียนด+วยแบบประเมิน
ดังกล(าวด+วย สุดท+ายก็นําผลการประเมินมาคํานวณค(าเฉลี่ย แปลผลเทียบกับเกณฑJ แล+วก็บันทึกผลลง ปพ. 

ย+อนกลับไปช(วงต+นของบทความ เชื่อและยืนยันเสมอว(าทักษะการสังเกตของครูเรานั้นมีทักษะอยู(ใน
ระดับสูงอยู(แล+ว แต(ถ+าเพ่ิมทักษะการสร+างเครื่องมือเข+าไปด+วย ผลการประเมินย(อมมีความเท่ียงตรงตามสภาพ
อย(างแน(นอน เกิดความสบายใจกันทุกฝ[าย ต้ังแต(ผู+บริหาร ครู ผู+ปกครอง ฝ[ายทะเบียน และฝ[ายวัดผล 

การประเมินการอ(าน คิดวิเคราะหJ และเขียน และสมรรถนะนักเรียนสามารถนําไปปรับใช+ได+              
ตามข้ันตอนข+างต+น ช(วยกันคิดและทํากันท้ังโรงเรียน ไม(มีถูก ไม(มีผิด และท่ีสําคัญควรยืดหยุ(นบนหลักวิชา 

  
ขอเคารพด+วยจิตคารวะในความเพียร 

ณ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม( 
9 กันยายน 2562 


