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บทคัดย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาองคป์ระกอบและตวับ่งช้ีของทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรมของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 2) สร้างชุดเคร่ืองมือประเมินทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรมตามแนวคิดการประเมิน
ท่ีใช้การปฏิบัติเป็นฐาน 3) ตรวจสอบคุณภาพชุดเคร่ืองมือท่ีพฒันาข้ึน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย  สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 25 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  คือ ชุดเคร่ืองมือ
ประเมินทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม ผลการวิจยัพบวา่องคป์ระกอบและตวับ่งช้ีทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม มี  3 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) การคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหา จ านวน 4 ตวับ่งช้ี  2) การส่ือสารและการร่วมมือ 
จ านวน 2 ตวับ่งช้ี  และ 3) การคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม  จ านวน 3 ตวับ่งช้ี  โมเดลการวดัมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูล
เชิงประจกัษ ์ชุดเคร่ืองมือประกอบดว้ย กิจกรรมกระตุน้ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม แบบสังเกตพฤติกรรม แบบ
ประเมินช้ินงาน และแบบประเมินตนเอง คุณภาพชุดเคร่ืองมือประเมินทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม พบว่ามีความ
ถูกตอ้ง ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน์ อยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุด 
 

ABSTRACT 
The purposes of this research were: 1) to study the Factors and indicators of learning and innovation skills of 

senior high school students, 2)  to create a package of assessment tools for learning and innovation skills using 
performance-based assessment concept, and 3)  to verify the quality of the developed assessment tools.  The sample’ s 
research is senior high school students under the Secondary Educational Service Area Office 25.  Research instrument 
was a package of assessment tools for learning and innovation skills.  The research findings were as follow:  Learning 
and innovation skills consisted of 3 components:  1)  critical thinking and problem solving consisted of 4 indicators,         
2)  communication and collaboration consisted of 2 indicators, and 3)  creative thinking and innovation consisted of 3 
indicators. The measurement model of learning and innovation skills was consistent to the empirical data. The package 
of assessment tools consisted of  activities for stimulation the learning and innovation skills, behavior observation, task 
assessment, and self-assessment.   The quality of the package of assessment tools for learning and innovation skills 
indicated the accuracy, appropriateness, feasibility, and utility from  a high level to a very high level. 

 
ค าส าคญั:  องคป์ระกอบและตวับ่งช้ีทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม ชุดเคร่ืองมือประเมิน การปฏิบติัเป็นฐาน 
Keywords: Learning and innovation skills, Package of assessment tools, Performance-based assessment 
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บทน า 
กระแสการปรับเปล่ียนทางสังคมในทุกมิติท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วและรุนแรงในศตวรรษท่ี 21 ส่งผลกระทบต่อวิถี

การด ารงชีวิตของคนสังคมอยา่งทัว่ถึง จากภาวการณ์ดงักล่าวภาคีเพ่ือทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21  (21 Partnership for 21st  
Century Skills) เสนอกรอบเพ่ือส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ผ่านสายรุ้งแห่งการเรียนรู้ ( Partnership for 
21st  Century Skills, 2009) โดยเน้นพฒันาทักษะในตัวผูเ้รียน ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวตักรรม (learning and 
innovation skills) ทักษะด้านสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี (information, media and technology skills)  และทกัษะ
ชีวิตและการท างาน (life and career skills) ซ่ึงทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรมนับว่าเป็นทกัษะหน่ึงท่ีควรส่งเสริมให้
เกิดข้ึนในตวัผูเ้รียน เน่ืองจากเป็นทกัษะพ้ืนฐานท่ีมนุษยใ์นศตวรรษท่ี 21 ทุกคนควรมี ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบคือ 
1) การคิดอยา่งมีวจิารณญาณและการแกปั้ญหา (Critical Thinking and Problem Solving)  2) การส่ือสารและการร่วมมือ 
(Communication and Collaboration)  3) การคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม (Creativity and Innovation) เพื่อใหส้อดคลอ้ง
และส่งเสริมองคป์ระกอบทั้งสามของทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม การวดัและประเมินผลท่ีใชค้วรแตกต่างออกไป
จากศตวรรษเดิม(ปุณฑริกา, 2559) คือ การประเมินควรสะทอ้นโลกแห่งความเป็นจริงลดความเป็นมาตรฐานเดียวของ
การทดสอบ เน่ืองจากบริบทของสถานท่ีและบุคคลมีความแตกต่างกนั ควรมีการเปิดเผยขอ้สอบและให้นกัเรียนมีส่วน
ร่วมในการสร้างแบบประเมิน เพ่ือใหน้กัเรียนไดใ้ชค้วามคิดอยา่งมีวจิารณญาณในการวเิคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศ อีกทั้ง
ยงัช่วยสะทอ้นความรับผิดชอบในตวันกัเรียน การประเมินในศตวรรษใหม่น้ีควรเนน้การประเมินความส าเร็จของทีม
มากกว่าการวดัความส าเร็จรายบุคคล เน่ืองจากกระบวนการท างานในชีวิตจริงโดยมากจะมีการวดัความส าเร็จผ่าน
องคก์รหรือทีมมากกวา่วดัความส าเร็จรายบุคคล ลกัษณะของการประเมินในศตวรรษท่ี 21 ควรเป็นการประเมินความรู้
ควบคู่ไปกบัทกัษะ จากลกัษณะการประเมินในศตวรรษท่ี 21 ท่ีกล่าวมาจะเห็นวา่การประเมินท่ีเหมาะสมกบัศตวรรษน้ี
คือการประเมินจากการลงมือปฏิบติัของผูเ้รียนเพ่ือให้ผูเ้รียนไดแ้สดงถึงทกัษะควบคู่ไปกบัเน้ือหาวิชาหลกั จากความ
เป็นมาและความส าคญัของปัญหาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงเห็นถึงความส าคญัของการพฒันาชุดเคร่ืองมือประเมินทกัษะการ
เรียนรู้และนวตักรรมแห่งศตวรรษท่ี 21 ตามแนวคิดการประเมินท่ีใช้การปฏิบัติเป็นฐาน ท่ีมีคุณภาพ โดยศึกษา
องค์ประกอบและตวับ่งช้ีของทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม ตามกรอบของ Partnership for 21st Century Skills ได้
เคร่ืองมือประเมินท่ีมีคุณภาพเพื่อใชป้ระเมินทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม และเป็นแนวทางให้ครูในส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 25 น าไปปรับใชก้บัการประเมินของตน 
 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
1. เพ่ือศึกษาองคป์ระกอบและตวับ่งช้ีของทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรมของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
2. เพื่อสร้างชุดเคร่ืองมือประเมินทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรมตามแนวคิดการประเมินท่ีใชก้ารปฏิบติัเป็นฐาน 
3. เพ่ือตรวจสอบคุณภาพชุดเคร่ืองมือประเมินทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรมท่ีพฒันาข้ึน  

 

วธีิการวจิยั 
การวจิยัแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดงัน้ี 
ระยะที ่1 การศึกษาองค์ประกอบและตวับ่งช้ีของทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม 

การด าเนินการวิจยัในระยะน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณเพ่ือศึกษาองคป์ระกอบและตวับ่งช้ีของทกัษะการเรียนรู้
และนวตักรรมส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 
จ านวน  27,909 คน  ปีการศึกษา 2561 จ านวน 84 แห่ง 
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1. กลุ่มตวัอย่าง  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 530 คน 
ซ่ึงคิดเป็น 20 เท่าของพารามิเตอร์ตามแนวคิดของ Hair, Anderson, Black, Babin, Aderson&Tatham (Hair et al., 2006) 
ไดก้ลุ่มตวัอยา่งโดยวธีิสุ่มอยา่งง่าย (Simple random sampling) จ านวน 30 คน เพื่อทดลองใชแ้บบประเมินตนเอง ในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังท่ี 1 และวธีิการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage Stage sampling) จ านวน 500 คน   

2. เคร่ืองมือ  เป็นแบบมาตรวดัประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) เพื่อให้ผูเ้รียนไดป้ระเมินตนเองหลงัจาก
ปฏิบติักิจกรรม ซ่ึงผลจากการประเมินตนเองของผูเ้รียนสามารถสะทอ้น หรือยนืยนัผลจากการประเมินของแบบสังเกต
พฤติกรรม และแบบประเมินช้ินงาน 

3. การวเิคราะห์ข้อมูล  
3.1 ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาของค าถาม (Content  Validity) และดัชนีความสอดคล้อง (Item 

Objective Congruence) จากผูเ้ช่ียวชาญ เลือกขอ้ความท่ีมีค่าความสอดคลอ้ง 0.50 ข้ึนไป (ศิริชยั, 2552) 
3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) เช่น ได้แก่ ค่าเฉล่ีย        

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สมัประสิทธ์ิการกระจาย ความเบแ้ละความโด่ง โดยโปรแกรม SPSS for Windows 
3.3 ตรวจสอบความเท่ียง (Reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha 

coefficient) โดยใชโ้ปรแกรม SPSS for Windows  
3.4 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ โดยหาค่าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปร        

เพ่ือพิจารณาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรต่างๆ โดยใชโ้ปรแกรม M-Plus  
3.5 วิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้าง หรือความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดล โดยใช้วิธีวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยนัล าดับท่ีสอง (Second order confirmatory Factor Analysis) เพ่ือหาค่าน ้ าหนักองค์และยืนยนั
องคป์ระกอบ โดยใชโ้ปรแกรม M-Plus ส าหรับค่าสถิติท่ีใชใ้นการตรวจสอบความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลกบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษด์ว้ยโปรแกรม Mplus  

ระยะที ่2 สร้าง ตรวจสอบและพฒันาคุณภาพชุดเคร่ืองมือประเมนิทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรมโดยใช้การ
ปฏิบัตเิป็นฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

การวจิยัระยะน้ีเป็นวจิยัเชิงปฏิบติัการ (Action research) ตามขั้นตอน PAOR โดยมีการวางแผนในการสร้างชุด
เคร่ืองมือประเมินทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม ตามแนวคิดการประเมินท่ีใชก้ารปฏิบติัเป็นฐาน โดยใชผ้ลการศึกษา
องคป์ระกอบและตวับ่งช้ีในระยะท่ี 1 ในการออกแบบเคร่ืองมือ จากนั้นตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือโดยผูเ้ช่ียวชาญ 
(Plan) น าชุดเคร่ืองมือไปทดลองใช้ในห้องเรียนคร้ังท่ี 1 และเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการประเมิน (Act & Observe)      
แลว้น าผลมาสะทอ้นร่วมกบัครูผูส้อนท่ีใชเ้คร่ืองมือวิจยั และตรวจสอบคุณคุณภาพของแบบสังเกตพฤติกรรมและแบบ
ประเมินช้ินงาน (Reflection)  พฒันาคุณภาพเคร่ืองมือ และวางแผนในการเก็บขอ้มูลคร้ังท่ี 2 (Plan) น าชุดเคร่ืองมือไป
ทดลองใชใ้นห้องเรียนคร้ังท่ี 2 และเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการประเมิน (Act & Observe)  แลว้น าผลมาสะทอ้นร่วมกบั
ครูผูส้อนท่ีใชเ้คร่ืองมือวิจยั และตรวจสอบคุณคุณภาพของแบบสังเกตพฤติกรรมและแบบประเมินช้ินงาน จากนั้น
ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือในดา้นความถูกตอ้ง ดา้นความเหมาะสม ดา้นความเป็นไปได ้และดา้นความเป็นประโยชน์ 
(Reflection) เพื่อใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานการประเมิน 

1. กลุ่มเป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมายเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ในหอ้งเรียนท่ีเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) จากโรงเรียนท่ีมีการจดัการเรียนรู้ท่ีมุ่งใหเ้กิดทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม ไดแ้ก่  โรงเรียนท่ีใช้
หลกัสูตรมาตรฐานสากล หรือโรงเรียนท่ีมีการขบัเคล่ือนสะเตม็ศึกษา (STEM) จ านวน 2 หอ้งเรียน ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้น
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มธัยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 25 คน โรงเรียนฝางวทิยายน และนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 34 คน 
โรงเรียนกลัยาณวตัร  

2. ชุดเคร่ืองมือ ชุดเคร่ืองมือวิจยัไดพ้ฒันาตามแนวคิดการประเมินท่ีใชก้ารปฏิบติัเป็นฐาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
การประเมินในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเนน้การประเมินหลากหลายดา้นครอบคลุมทั้งเน้ือหาและทกัษะภายใตก้ารลงมือปฏิบติั
ของผูเ้รียน โดยลักษณะของการประเมินจะต้องกลมกลืนไปกับกิจกรรมการเรียนรู้  ชุดเคร่ืองมือวิจัยในคร้ังน้ี 
ประกอบดว้ย เคร่ืองมือประเมินท่ีสามารถประเมินองคป์ระกอบและตวับ่งช้ีดา้นทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรมของ
ผูเ้รียน ในศตวรรษท่ี 21 เม่ือผูเ้รียนไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบปฏิบติั ไดแ้ก่  กิจกรรมกระตุน้ทกัษะการเรียนรู้และ
นวตักรรม แบบสงัเกตพฤติกรรม แบบประเมินช้ินงาน และแบบประเมินตนเอง 

3. การวเิคราะห์ข้อมูล 
3.1 เคร่ืองมือ 

3.1.1 วิเคราะห์ความตรงเชิงเน้ือหาของค าถาม (Content  Validity) และดัชนีความสอดคลอ้ง  
(Item Objective Congruence) เลือกขอ้ความท่ีมีค่าความสอดคลอ้ง 0.50 ข้ึนไป (ศิริชยั, 2552) 

3.1.2 วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมิน กบัผลการเรียน
เฉล่ีย (GPA) เพื่อตรวจสอบความตรงตามเกณฑ ์(criterion-related validity)  

3.1.3 วเิคราะห์ความสอดคลอ้งของผูป้ระเมิน (Rater Agreement Index - RAI) น าผลประเมินมาหา
ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งผูป้ระเมิน โดยการประเมินจะใชผู้ป้ระเมิน 2 คน ประเมินกลุ่มตวัอยา่ง N คน ซ่ึงมีจ านวน 
K พฤติกรรม ค านวณจากสูตร (จตุภูมิ, 2560) 

 
โดยท่ี  
RAI   แทน ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งผูป้ระเมิน 
R 1nk   แทน คะแนนท่ีไดจ้ากผูป้ระเมินคนท่ี 1 ของนกัศึกษาคนท่ี n ในพฤติกรรมท่ี  k 
R 2nk   แทนคะแนนท่ีไดจ้ากผูป้ระเมินคนท่ี 2 ของนกัศึกษาคนท่ี n ในพฤติกรรมท่ี  k 
K   แทน จ านวนของพฤติกรรมบ่งช้ีทั้งหมด 
N   แทน จ านวนนกัศึกษาทั้งหมด 
I   แทน คะแนนทั้งหมด (ตามเกณฑก์ารใหค้ะแนน) 

3.2 ชุดเคร่ืองมือ 
3.2.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ เพื่อการตรวจสอบความถูกตอ้ง ความเหมาะสม ความเป็นไป

ได ้และความเป็นประโยชน์ของชุดเคร่ืองมือการประเมินทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม  ใช ้ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  
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ผลการวจิยั 
1. ผลการศึกษาองค์ประกอบและตวับ่งช้ีของทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม 
จากการตรวจสอบโมเดลขององคป์ระกอบและตวับ่งช้ีทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม โดยใชว้ธีิวเิคราะห์องคป์ระกอบ

เชิงยนืยนั (Second order confirmatory Factor Analysis)  เพื่อวเิคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างหรือความสอดคลอ้งกลมกลืน
ของโมเดลผลดงัน้ี 
ตารางที ่1 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัท่ีสองของโมเดลองคป์ระกอบและตวับ่งช้ีทกัษะการเรียนรู้ 
                 และนวตักรรม 

องค์ประกอบของโมเดลการวดั 
เมทริกซ์น า้หนักองค์ประกอบ R2 

b SE t β 

การวเิคราะห์องค์ประกอบอนัดบัที ่1 
การคิดอยา่งมี
วจิารณญาณและ
การแกปั้ญหา (cp) 

นกัเรียนมีความสามารถใชแ้ละใหเ้หตุผล (re) 1.000 0.000 999.000 0.719 0.517 
นกัเรียนมีกระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบ (st) 1.007 0.068 14.859 0.685 0.469 
นกัเรียนมีความสามารถในการตดัสินใจ (dec) 1.087 0.067 16.221 0.805 0.648 
นกัเรียนมีความสามารถในการแกปั้ญหา (sp)   1.054 0.068 15.401 0.772 0.597 

การส่ือสารและ
การร่วมมือ(cc) 

นกัเรียนมีความสามารถในการส่ือสาร (com) 1.000 0.000 999.000 0.820 0.672 

นกัเรียนมีความสามารถในการร่วมมือกบัผูอ่ื้น (co) 0.804 0.047 17.274 0.740 0.548 
การคิดสร้างสรรค์
และนวตักรรม 
(ci)   

นกัเรียนมีความสามารถคิดอยา่งสร้างสรรค(์tc) 1.000 0.000 999.000 0.752 0.565 
นกัเรียนสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งสร้างสรรค ์
(wc) 

1.050 0.065 16.086 0.838 0.702 

นกัเรียนสามารถประยกุตสู่์นวตักรรม(ii) 1.033 0.066 15.724 0.723 0.523 
การวเิคราะห์องค์ประกอบอนัดบัที ่2 

ทกัษะการเรียนรู้
และนวตักรรม 
(Lis) 

การคิดอยา่งมีวจิารณญาณและการแกปั้ญหา (cp) 1.000 0.000 999.000 0.969 0.939 
การส่ือสารและการร่วมมือ (cc) 1.126 0.070 16.032 0.975 0.951 
การคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม (ci)   0.920 0.075 12.0.0 0.808 0.652 

มนีัยส าคญัทีร่ะดบั .05 

𝜒2 = 19.774 , df = 12 , p-value = 0.072 , 𝜒2

𝜒𝜒⁄ = 1.647 , CFI = 0.997 , TLI=0.991 , SRMR=0.016 RMSEA = 
0.036 
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ภาพที่ 1  ผลการวิเคราะห์โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีสอง ก่อนปรับโมเดลขององค์ประกอบและตวับ่งช้ี
ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 25 

 
 
2. ผลการสร้าง ตรวจสอบ และพัฒนาคุณภาพชุดเคร่ืองมือประเมินทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมตามแนวคิด

การประเมนิทีใ่ช้การปฏิบัตเิป็นฐาน 
2.1 ผลการสร้างชุดเคร่ืองมือประเมนิทักษะการเรียนรู้และนวตักรรมตามแนวคิดการประเมนิที่ใช้การปฏิบัติ

เป็นฐาน  เพื่อใชใ้นการประเมินทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรมในตวันกัเรียน ประกอบดว้ย กิจกรรมกระตุน้ทกัษะการ
เรียนรู้และนวตักรรม เป็นกิจกรรมท่ีเน้นให้นักเรียนได้ร่วมกันคิด อภิปราย ท างานร่วมกันจนเกิดองค์ความรู้ หรือ
นวตักรรม แบบสังเกตพฤติกรรม เป็นแบบตรวจสอบรายการปฏิบติั (Checklist) ตดัสินผลการประเมินนกัเรียนโดยการ
หาค่าเฉล่ีย แบบประเมินช้ินงาน ใชเ้กณฑก์ารให้คะแนนแบบแยกองคป์ระกอบ (Analytic Rubrics) 3 ระดบั ตดัสินการ
ประเมินแบบอิงเกณฑ์ แบบประเมินตนเอง เป็นแบบวดัประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตดัสินผลการประเมิน
นกัเรียนโดยการหาค่าเฉล่ีย  

2.2 ผลการตรวจสอบและพฒันาคุณภาพชุดเคร่ืองมือ 
2.2.1 ผลการตรวจสอบคุณภาพกจิกรรมกระตุ้นทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม  

ผูว้ิจยัไดต้รวจสอบคุณภาพของกิจกรรมกระตุน้ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม โดยการสัมภาษณ์  
ผูร่้วมประเมิน ซ่ึงเป็นการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Non-Structured interview) เพ่ือสะทอ้นผลการจดักิจกรรม        
จากการใชเ้คร่ืองมือคร้ังท่ี 1 พบประเด็นในการพฒันากิจกรรม ดงัน้ี 

1) การช้ีแจงหรือค าสัง่ควรมีความชดัเจน  
2)  กิจกรรมควรถูกออกแบบใหค้รอบคลุมองคป์ระกอบ และตวับ่งช้ีเพ่ือใหน้กัเรียนแสดงออกถึง

ทกัษะท่ีมีในตนเองอยา่งครบถว้น  
3)  เวลาในการท ากิจกรรมควรเหมาะสมกบัองคป์ระกอบ และตวับ่งช้ี  
จากประเด็นดงักล่าวผูว้จิยัไดพ้ฒันากิจกรรมกระตุน้ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม โดยทบทวนค า

ช้ีแจงร่วมกบันกัเรียนทุกคร้ังเม่ือนกัเรียนไดรั้บซองกิจกรรม เปิดโอกาสให้นกัเรียนสอบถามในประเด็นท่ีมีขอ้สงสัย 
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เนน้ย  ้าให้นกัเรียนสามารถใชส่ื้อ เทคโนโลยีในการสืบคน้ขอ้มูลได ้และมีการคุมเวลาในการท ากิจกรรมแต่ละช่วงโดย
ใชน้าฬิกาจบัเวลา (แสดงในต าแหน่งท่ีนกัเรียนทุกคนมองเห็น) 

ผลจากการใชเ้คร่ืองมือคร้ังท่ี 2 พบประเด็นในการพฒันากิจกรรมคือ 
1) ความพร้อมของอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการจดักิจกรรม   

2.2.2 ผลการตรวจสอบคุณภาพแบบสังเกตพฤตกิรรม 
  ผลการตรวจสอบดัชนีความสอดคลอ้ง ( Item Objective Congruence) โดยผูเ้ช่ียวชาญของแบบ

สงัเกตพฤติกรรม ผลปรากฏดงัน้ี 
ตารางที ่2 ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสงัเกตพฤติกรรม 

ผลการตรวจสอบ รายการสังเกต จ านวน ร้อยละ 
ผา่นเกณฑ ์ B1 , B2 , B3 , B4 , B5 , B6 , B7 , B10 , B11 , B12 , B15 , 

B17 , B18 , B19 , B20 , B21 , B22, B23 , B24 , B25 , B26 
, B27 ,  B28 , B29 , B30 , B31 , B32 , B33 , B34 , B35 , 
B36 , B37 , B38 , B39 , B40 , B41 

36 87.80 

ผา่นเกณฑ,์แกไ้ข
ปรับปรุง 

B8 , B9 , B13 , B14 ,  B16 5 12.20 

ผลการตรวจสอบความตรงตามเกณฑ ์(criterion-related validity) จากการหาค่าสมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์ระหวา่งคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมิน กบัผลการเรียนเฉล่ีย (GPA) 
ตารางที ่3 ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินกบัผลการเรียนเฉล่ีย (GPA)  

องค์ประกอบ 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 

ทดลองใช้เคร่ืองมือคร้ังที ่1 ทดลองใช้เคร่ืองมือคร้ังที ่2 
ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม 0.606 ปานกลาง 0.748* สูง 
  - การคิดอยา่งมีวจิารณญาณและการแกปั้ญหา(cp) 0.471 ต ่า 0.716* สูง 
   -การส่ือสารและการร่วมมือ (cc) 0.688* ปานกลาง 0.560 ปานกลาง 
  - การคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม (ci)   0.469 ต ่า 0.711* สูง 

ผลตรวจสอบความเท่ียง (Reliability) โดยการวิเคราะห์ความสอดคลอ้งของผูป้ระเมิน (Rater 
Agree Index - RAI) โดยใช้ผลการประเมินท่ีได้จากผูป้ระเมิน 2 คน ซ่ึงเป็นคะแนนท่ีได้จากการประเมินโดยตรง 
(น ้ าหนกัองคป์ระกอบทุกตวัมีค่าเท่ากนั) ผลปรากฏดงัน้ี 
ตารางที ่4 ค่าความสอดคลอ้งของผูป้ระเมิน (Rater Agree Index - RAI) จากผูป้ระเมิน 2 คน 

เคร่ืองมือ ความสอดคล้องของผู้ประเมนิ 
ทดลองใชเ้คร่ืองมือคร้ังท่ี 1 ทดลองใชเ้คร่ืองมือคร้ังท่ี 2 

       แบบสงัเกตพฤติกรรม 0.79 0.88 
จากตารางค่าความสอดคลอ้งระหวา่งผูป้ระเมินของแบบสงัเกตพฤติกรรม จากการเก็บขอ้มูลคร้ังท่ี 

1 อยูใ่นระดบัสอดคลอ้งมาก (RAI = 0.79) การเก็บขอ้มูลคร้ังท่ี 2 อยูใ่นระดบัสอดคลอ้งมากท่ีสุด (RAI = 0.88)  
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2.2.3 ผลการตรวจสอบคุณภาพแบบประเมนิช้ินงาน 
ผลการตรวจสอบดัชนีความสอดคลอ้ง (Item Objective Congruence) โดยผูเ้ช่ียวชาญของแบบ

ประเมินช้ินงาน ผลปรากฏดงัน้ี 
ตารางที ่5 ดชันีความสอดคลอ้งของแบบประเมินประเมินช้ินงาน 

ผลการตรวจสอบ ตวับ่งช้ี จ านวน ร้อยละ 
ผา่นเกณฑ ์ C6 , C9 2 22.22 
ผา่นเกณฑ,์แกไ้ขปรับปรุง C1 , C2 , C3 , C4 , C5 ,  C7 , C8 7 77.78 

ผลการตรวจสอบความตรงตามเกณฑ ์(criterion-related validity) จากการหาค่าสมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์ระหวา่งคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมิน กบัผลการเรียนเฉล่ีย (GPA) 
ตารางที ่6 ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินกบัผลการเรียนเฉล่ีย (GPA)  

องค์ประกอบ 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 

ทดลองใช้เคร่ืองมือคร้ังที ่1 ทดลองใช้เคร่ืองมือคร้ังที ่2 
ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม 0.777* สูง 0.767** สูง 
  - การคิดอยา่งมีวจิารณญาณและการแกปั้ญหา(cp) 0.760* สูง 0.592 ปานกลาง 
   -การส่ือสารและการร่วมมือ (cc) 0.462 ต ่า 0.405 ต ่า 
  - การคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม (ci)   0.479 ต ่า 0.507 ปานกลาง 

ผลตรวจสอบความเท่ียง (Reliability) โดยการวิเคราะห์ความสอดคลอ้งของผูป้ระเมิน (Rater 
Agree Index - RAI) โดยใช้ผลการประเมินท่ีได้จากผูป้ระเมิน 2 คน ซ่ึงเป็นคะแนนท่ีได้จากการประเมินโดยตรง 
(น ้ าหนกัองคป์ระกอบทุกตวัมีค่าเท่ากนั) ผลปรากฏดงัน้ี 
ตารางที ่7  ค่าความสอดคลอ้งของผูป้ระเมิน (Rater Agree Index - RAI) จากผูป้ระเมิน 2 คน 

เคร่ืองมือ ความสอดคล้องของผู้ประเมนิ 
ทดลองใชเ้คร่ืองมือคร้ังท่ี 1 ทดลองใชเ้คร่ืองมือคร้ังท่ี 2 

       แบบประเมินช้ินงาน 0.65 0.88 
จากตารางค่าความสอดคลอ้งระหวา่งผูป้ระเมินของแบบประเมินช้ินงาน จากการเก็บขอ้มูลคร้ังท่ี 1 

อยูใ่นระดบัสอดคลอ้งมาก (RAI = 0.65) การเก็บขอ้มูลคร้ังท่ี 2 อยูใ่นระดบัสอดคลอ้งมากท่ีสุด  (RAI = 0.88)  
2.2.4 ผลการตรวจสอบคุณภาพแบบประเมนิตนเองของนักเรียน 

          ผลการตรวจสอบความท่ียง (Reliability) โดยหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 
alpha coefficient) จากการทดลองเก็บขอ้มลคร้ังท่ี 2 กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 500 คน  
ตารางที ่8 ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคจากการทดลองเก็บขอ้มล 

องค์ประกอบ 
ผลจากการทดลองเกบ็ข้อมูล  

Alpha Coefficient แปลผล 

ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม 0.952 สูงมาก 
     - การคิดอยา่งมีวจิารณญาณและการแกปั้ญหา   0.893 สูง 
    -  การส่ือสารและการร่วมมือ 0.897 สูง 
     - การคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม  0.865 สูง 
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  ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง  ขององคป์ระกอบและตวับ่งช้ีของทกัษะการเรียนรู้และ
นวตักรรมท่ีสร้างข้ึนโดยใชโ้มเดลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัท่ีสอง พบวา่ ท่ีนยัส าคญัระดบั .05 ค่าสถิติ
ไคสแควร์ (𝜒2) เท่ากบั 19.774 ท่ีองศาอิสระ เท่ากบั 12 ระดบันยัส าคญัทางสถิติ (P-Value = 0.072) ค่าดชันีวดัระดบั
ความกลมกลืนยอมรับได ้(TLI=0.991, CFI=0.997) ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานอยูใ่นระดบัยอมรับได ้(SRMR=0.016) 
ค่าดชันีรากท่ีสองของค่าเฉล่ียของการประมาณค่าความคาดเคล่ือน (RMSEA) เท่ากบั 0.036 ซ่ึงหมายความว่าโมเดล      
มีความสอดคลอ้งเชิงประจกัษ์ นั้นคือโมเดลองคป์ระกอบและตวับ่งช้ีทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรมมีความตรงเชิง
โครงสร้าง 
 

อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
1. ผลการศึกษาองค์ประกอบและตวับ่งช้ีของทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรมของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาตอนปลาย 

สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษาเขต 25 
ผลการการตรวจสอบความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีสอง

ขององค์ประกอบและตัวบ่งช้ีทักษะการเรียนรู้และนวตักรรมพบว่า องค์ประกอบท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิน ้ าหนัก
องคป์ระกอบ (β) สูงท่ีสุดคือ คือ การส่ือสารและการร่วมมือ (β = 0.975) สามารถอธิบายไดร้้อยละ 95.1 รองลงมาคือ 
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหา (β = 0.969) สามารถอธิบายไดร้้อยละ 93.9 และองคป์ระกอบท่ีสามารถ
อธิบายคุณลกัษณะได้น้อยท่ีสุดคือ การคิดสร้างสรรค์และนวตักรรม (β = 0.808) สามารถอธิบายได้ร้อยละ 65.2           
ซ่ึงสอดคลอ้งกับการศึกษาของ Lai & Viering (Lai,  Viering, 2012) ท่ีกล่าวว่าความร่วมมือของสมาชิกในทีม หรือ
ความสัมพนัธ์กับผูอ่ื้นในสังคม ช่วยกระตุน้ให้นักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา รวมถึงมีส่วนช่วยให้เกิด
ช้ินงาน หรือนวตักรรม วภิารี ศิริลกัษณ์ (วภิารี, 2558) ไดพ้ฒันาตวับ่งช้ีทกัษะของนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21พบวา่ทกัษะ
การส่ือสารค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบอยู่ระหว่าง 0.48-0.63 และมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทุกตวับ่งช้ี และน ้ าทิพย ์
องอาจวาณิชย ์(น ้ าทิพย,์ 2556) ไดพ้ฒันาแบบวดัทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ตามการรับรู้ของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้: 
การประยกุตใ์ชแ้นวคิดการเขา้ถึงคุณลกัษณะท่ีมุ่งวดัของแบบสอบ พบวา่ องคป์ระกอบการส่ือสารและการร่วมมือ มี
น ้ าหนกัองคป์ระกอบมากท่ีสุด (β = 0.77) รองลงมาคือ การคิดวเิคราะห์และแกปั้ญหา     (β = 0.75) และการสร้างสรรค์
นวตักรรม (β = 0.59) ตามล าดบั จากผลดงักล่าวจะเห็นวา่ทกัษะท่ีควรส่งเสริมให้เกิดข้ึนในนกัเรียนมากท่ีสุดคือ การ
ส่ือสารและการร่วมมือ ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรมแก่นกัเรียน ควร
เปิดโอกาสใหน้กัเรียนสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย พดูคุย ส่ือสาร ร่วมกนัอภิปรายในประเด็นความรู้ หรือ
ประเด็นปัญหาต่างๆ ซ่ึงกระบวนต่างๆ ดงักล่าวจะช่วยกระตุน้ ทกัษะการคิดของนกัเรียนไม่วา่จะเป็นความสามารถใน
การตดัสินใจ ความสามารถในการแกปั้ญหา ความมีเหตุผล การคิดอยา่งเป็นระบบ การคิดอยา่งสร้างสรรค ์จนกระทัง่
นกัเรียนสามารถสร้างองคค์วามรู้ใหม่ สร้างช้ินงานหรือนวตักรรมได ้

เม่ือพิจารณาค่าดชันีความสอดคลอ้งของโมเดลพบวา่ ค่าสถิติไคสแควร์ (𝜒2) เท่ากบั 19.774 ท่ีองศาอิสระ 
เท่ากบั 12 ระดบันยัส าคญัทางสถิติ (P-Value = 0.072) ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนยอมรับได ้(TLI = 0.991, CFI = 
0.997) ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานอยู่ในระดบัยอมรับได ้ (SRMR = 0.016) ค่าดชันีรากท่ีสองของค่าเฉล่ียของการ
ประมาณค่าความคาดเคล่ือน (RMSEA) เท่ากบั 0.036 ซ่ึงหมายความว่าโมเดลมีความสอดคลอ้งเชิงประจกัษ์ นั้นคือ
โมเดลองคป์ระกอบและตวับ่งช้ีทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรมมีความตรงเชิงโครงสร้าง 

 
 

1715



        HMO30-10 

 2. ผลการสร้างและพัฒนา ชุดเคร่ืองมือประเมินทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมตามแนวคิดการประเมินที่ใช้การ
ปฏิบัตเิป็นฐาน 

  2.1 ผลการสร้างชุดเคร่ืองมือประเมินทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมตามแนวคิดการประเมินที่ใช้การปฏิบัติ
เป็นฐาน  

ผลการสร้างชุดเคร่ืองมือประเมินเพื่อใชใ้นการประเมินทกัษะการเ รียนรู้และนวตักรรมในตวันักเรียน 
ประกอบดว้ย แบบสังเกตพฤติกรรม แบบประเมินช้ินงาน แบบประเมินตนเอง และกิจกรรมกระตุน้ทกัษะการเรียนรู้
และนวตักรรม  

2.2 ผลการตรวจสอบคุณภาพชุดเคร่ืองมือเคร่ืองมือประเมินทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของกิจกรรม
กระตุ้นทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม แบบประเมินช้ินงาน และแบบประเมินตนเองของ
นักเรียน แสดงรายละเอียดดงัน้ี 

1) ผลการพฒันากิจกรรมกระตุน้ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม 
ผลการสัมภาษณ์ระหวา่งผูว้ิจยัและผูร่้วมประเมิน พบประเด็นในการพฒันากิจกรรมกระตุน้ทักษะ

การเรียนรู้และนวตักรรม คือ กิจกรรม พบประเด็นในการพฒันากิจกรรมคือ (1) ช้ีแจงหรือค าสั่งควรมีความชดัเจน      
(2) กิจกรรมถูกออกแบบให้ครอบคลุมควรครอบคลุมองค์ประกอบ และตัวบ่งช้ี (3) เวลาในการท ากิจกรรมควร
เหมาะสมกบัองคป์ระกอบ และตวับ่งช้ี (4) ความพร้อมของอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการจดักิจกรรม 

2) ผลการพฒันาแบบสงัเกตพฤติกรรม  
ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาของรายการสังเกต (Content Validity) ผ่านการตรวจสอบจาก

ผูเ้ช่ียวชาญและใชไ้ด ้41 ขอ้  
ผลการทดลองใชแ้บบสงัเกตพฤติกรรมคร้ังท่ี 1 ความตรงตามเกณฑ ์(criterion-related validity) จาก

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินรายกลุ่ม กบัผลการเรียนเฉล่ีย (GPA) รายกลุ่ม อยูใ่น
ระดบัปานกลาง (rxy= 0.606) เม่ือพิจารณาในรายองคป์ระกอบพบวา่ ผลการเรียนเฉล่ีย (GPA) รายกลุ่ม  มีความสัมพนัธ์
กบัผลการประเมินรายองคป์ระกอบ ดงัน้ี 1) การส่ือสารและการร่วมมือ อยูใ่นระดบัปานกลาง (rxy= 0.688) 2) การคิด
อย่างมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหา อยู่ในระดบัต ่า (rxy= 0.471) 3) การคิดสร้างสรรค์และนวตักรรมอยู่ในระดบัต ่า 
(rxy= 0.469) ผลการตรวจสอบความเท่ียง (Reliability) จากการวิเคราะห์ความสอดคลอ้งของผูป้ระเมิน (Rater Agree 
Index - RAI)  2 คน พบว่ามีความสอดคลอ้งในระดบัมาก (RAI = 0.79)  จากผลดงักล่าวผูว้ิจยัปรับปรุงรายการสังเกต
ตามค่าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ท่ียงัอยู่ในระดบัต ่า คือ องค์ประกอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา        
และองคป์ระกอบการคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม   

ผลการทดลองใชแ้บบสังเกตพฤติกรรมคร้ังท่ี 2 ความตรงตามเกณฑ ์(criterion-related validity) จาก
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินรายกลุ่ม กบัผลการเรียนเฉล่ีย (GPA) รายกลุ่ม อยูใ่น
ระดบัสูง (rxy= 0.748) เม่ือพิจารณาในรายองคป์ระกอบพบวา่ ผลการเรียนเฉล่ีย (GPA) รายกลุ่ม มีความสัมพนัธ์กบัผล
การประเมินรายองคป์ระกอบ ดงัน้ี 1) การคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหา อยูใ่นระดบัสูง (rxy= 0.716) 2) การ
คิดสร้างสรรค์และนวตักรรมอยู่ในระดบัสูง (rxy= 0.711) 3) การส่ือสารและการร่วมมือ อยู่ในระดบัปานกลาง (rxy= 
0.560) ผลการตรวจสอบความเท่ียง (Reliability) จากการวิเคราะห์ความสอดคลอ้งของผูป้ระเมิน (Rater Agree Index - 
RAI) 2 คน พบวา่มีความสอดคลอ้งในระดบัมาก (RAI = 0.88)   
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3) ผลการพฒันาแบบประเมินช้ินงาน  
ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของเกณฑก์ารประเมิน 9 ตวับ่งช้ี พบวา่                        
ผลการทดลองใช้แบบประเมินช้ินงานคร้ังท่ี 1 ความตรงตามเกณฑ์ (criterion-related validity)      

จากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินรายกลุ่ม กบัผลการเรียนเฉล่ีย (GPA) รายกลุ่ม         
อยูใ่นระดบัสูง (rxy= 0.777) เม่ือพิจารณาในรายองคป์ระกอบพบวา่ ผลการเรียนเฉล่ีย (GPA) รายกลุ่ม มีความสมัพนัธ์กบั
ผลการประเมินรายองคป์ระกอบ ดงัน้ี 1) การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหา อยู่ในระดบัสูง (rxy= 0.760) 2)       
การคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมอยูใ่นระดบัต ่า (rxy= 0.479) 3) การส่ือสารและการร่วมมืออยูใ่นระดบัต ่า (rxy= 0.472) 
ผลการตรวจสอบความเท่ียง (Reliability) จากการวิเคราะห์ความสอดคลอ้งของผูป้ระเมิน (Rater Agree Index - RAI)    
2 คน พบวา่มีความสอดคลอ้งในระดบัมาก  (RAI = 0.65)   

ผลการทดลองใช้แบบประเมินช้ินงานคร้ังท่ี 2 ความตรงตามเกณฑ์ (criterion-related validity)      
จากการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินรายกลุ่ม กบัผลการเรียนเฉล่ีย (GPA) ราย
กลุ่ม อยู่ในระดับสูง (rxy= 0.767) เม่ือพิจารณาในรายองค์ประกอบพบว่า ผลการเรียนเฉล่ีย (GPA) รายกลุ่ม มี
ความสมัพนัธ์กบัผลการประเมินรายองคป์ระกอบ ดงัน้ี 1) การคิดอยา่งมีวจิารณญาณและการแกปั้ญหา อยูใ่นระดบัปาน
กลาง(rxy= 0.592) 2) การคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมอยูใ่นระดบักลาง (rxy= 0.507) 3) การส่ือสารและการร่วมมือ อยูใ่น
ระดบัต ่า (rxy= 0.405) ผลการตรวจสอบความเท่ียง (Reliability) จากการวิเคราะห์ความสอดคลอ้งของผูป้ระเมิน (Rater 
Agree Index - RAI) 2 คน พบวา่มีความสอดคลอ้งในระดบัมาก (RAI = 0.88) 

4) ผลการพฒันาแบบประเมินตนเองของนกัเรียน 
ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาของขอ้ค าถาม (Content Validity) ผ่านการตรวจสอบจาก

ผูเ้ช่ียวชาญและใชไ้ด ้47 ขอ้  
ผลการตรวจสอบความเท่ียง (Reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 

alpha coefficient) จากการใชเ้คร่ืองมือคร้ังท่ี 1 อยู่ในระดบัสูงมาก  (𝜒 = 0.911) เม่ือพิจารณารายองคป์ระกอบอยูใ่น
ระดบัสูงทุกองคป์ระกอบ การใชเ้คร่ืองมือคร้ังท่ี 2 อยูใ่นระดบัสูงมาก (𝜒 = 0.952) เม่ือพิจารณารายองคป์ระกอบอยูใ่น
ระดบัสูงทุกองคป์ระกอบ 

จากผลการวจิยัดงักล่าวพบวา่ หากใชแ้บบประเมินช้ินงาน ในการประเมินการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ
และการแกปั้ญหา และการคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมจะใหค้่าความตรงตามเกณฑ ์(criterion-related validity) สูงกวา่
แบบสังเกตพฤติกรรม เน่ืองจากองคป์ระกอบเก่ียวกบักระบวนการทางสมองท่ีอยูภ่ายในตวัผูเ้รียน ผูส้ังเกตจะสามารถ
สังเกตไดก็้ต่อเม่ือนักเรียนแสดงส่ิงเหล่าน้ีออกมาผ่านช้ินงาน หรือผลงาน และหากใชแ้บบสังเกตพฤติกรรมในการ
ประเมินการส่ือสารและการร่วมมือจะให้ค่าความตรงตามเกณฑ์ (criterion-related validity) ท่ีสูงกว่าแบบประเมิน
ช้ินงาน เน่ืองจากเป็นพฤติกรรมท่ีผูป้ระเมินสามารถสงัเกตไดโ้ดยตรงจากตวัผูเ้รียน 

2.3 ผลการตรวจสอบคุณภาพชุดเคร่ืองมือประเมินทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในด้านความถูกต้อง 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ 

ผลการตรวจสอบความถูกตอ้ง ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน์ของชุด
เคร่ืองมือการประเมินทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม โดยใชค้่าเฉล่ียจากผูป้ระเมิน 3 คน พบวา่ กิจกรรมกระตุน้ทกัษะ
การเรียนรู้และนวตักรรม มีความถูกตอ้งในระดบัมากท่ีสุด ความเหมาะสมในระดบัมาก ความเป็นไปไดใ้นระดบัมาก 
ความเป็นประโยชน์ในระดบัมากท่ีสุด แบบสังเกตพฤติกรรมมีความถูกตอ้งในระดบัมากท่ีสุด ความเหมาะสมในระดบั
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มากท่ีสุด ความเป็นไปไดใ้นระดบัมาก ความเป็นประโยชน์ในระดบัมากท่ีสุด  แบบประเมินช้ินงานและแบบประเมิน
ตนเองของนกัเรียนมีความถูกตอ้ง ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ความเป็นประโยชน์ ในระดบัมากท่ีสุด  
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