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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของทักษะการเรี ยนรู ้และนวัตกรรมของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 2) สร้างชุดเครื่ องมือประเมินทักษะการเรี ยนรู ้และนวัตกรรมตามแนวคิดการประเมิน
ที่ ใ ช้ก ารปฏิ บัติ เ ป็ นฐาน 3) ตรวจสอบคุ ณ ภาพชุ ด เครื่ อ งมื อ ที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น กลุ่ ม ตัว อย่า งในการวิ จัย คื อ นัก เรี ย นชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ ชุดเครื่ องมือ
ประเมินทักษะการเรี ยนรู ้และนวัตกรรม ผลการวิจยั พบว่าองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ทกั ษะการเรี ยนรู ้และนวัตกรรม มี 3
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา จานวน 4 ตัวบ่งชี้ 2) การสื่ อสารและการร่ วมมือ
จานวน 2 ตัวบ่งชี้ และ 3) การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม จานวน 3 ตัวบ่งชี้ โมเดลการวัดมีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิ งประจักษ์ ชุดเครื่ องมือ ประกอบด้วย กิ จกรรมกระตุน้ ทักษะการเรี ยนรู ้และนวัตกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม แบบ
ประเมินชิ้นงาน และแบบประเมินตนเอง คุณภาพชุดเครื่ องมือประเมินทักษะการเรี ยนรู ้และนวัตกรรม พบว่ามีความ
ถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ และความเป็ นประโยชน์ อยูใ่ นระดับมากถึงมากที่สุด
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.
คาสาคัญ: องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ทกั ษะการเรี ยนรู ้และนวัตกรรม ชุดเครื่ องมือประเมิน การปฏิบตั ิเป็ นฐาน
Keywords: Learning and innovation skills, Package of assessment tools, Performance-based assessment
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บทนา
กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมในทุกมิติที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ วและรุ นแรงในศตวรรษที่ 21 ส่ งผลกระทบต่อวิถี
การดารงชีวิตของคนสังคมอย่างทัว่ ถึง จากภาวการณ์ดงั กล่าวภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21 Partnership for 21st
Century Skills) เสนอกรอบเพื่อส่ งเสริ มการจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ผ่านสายรุ ้งแห่ งการเรี ยนรู ้ ( Partnership for
21st Century Skills, 2009) โดยเน้นพัฒ นาทัก ษะในตัวผูเ้ รี ย น ได้แ ก่ ทัก ษะการเรี ย นรู ้ และนวัตกรรม (learning and
innovation skills) ทักษะด้านสารสนเทศ สื่ อ และเทคโนโลยี (information, media and technology skills) และทักษะ
ชี วิตและการทางาน (life and career skills) ซึ่ งทักษะการเรี ยนรู ้และนวัตกรรมนับว่าเป็ นทักษะหนึ่ งที่ควรส่ งเสริ มให้
เกิดขึ้นในตัวผูเ้ รี ยน เนื่ องจากเป็ นทักษะพื้นฐานที่มนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ทุกคนควรมี ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบคือ
1) การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) 2) การสื่ อสารและการร่ วมมือ
(Communication and Collaboration) 3) การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) เพื่อให้สอดคล้อง
และส่ งเสริ มองค์ประกอบทั้งสามของทักษะการเรี ยนรู ้และนวัตกรรม การวัดและประเมินผลที่ใช้ควรแตกต่างออกไป
จากศตวรรษเดิม(ปุณฑริ กา, 2559) คือ การประเมินควรสะท้อนโลกแห่งความเป็ นจริ งลดความเป็ นมาตรฐานเดียวของ
การทดสอบ เนื่ องจากบริ บทของสถานที่และบุคคลมีความแตกต่างกัน ควรมีการเปิ ดเผยข้อสอบและให้นกั เรี ยนมีส่วน
ร่ วมในการสร้างแบบประเมิน เพื่อให้นกั เรี ยนได้ใช้ความคิดอย่างมีวจิ ารณญาณในการวิเคราะห์ขอ้ มูลสารสนเทศ อีกทั้ง
ยังช่วยสะท้อนความรับผิดชอบในตัวนักเรี ยน การประเมินในศตวรรษใหม่น้ ี ควรเน้นการประเมินความสาเร็ จของที ม
มากกว่าการวัดความสาเร็ จรายบุคคล เนื่ องจากกระบวนการทางานในชี วิตจริ งโดยมากจะมีการวัดความสาเร็ จผ่าน
องค์กรหรื อทีมมากกว่าวัดความสาเร็ จรายบุคคล ลักษณะของการประเมินในศตวรรษที่ 21 ควรเป็ นการประเมินความรู ้
ควบคู่ไปกับทักษะ จากลักษณะการประเมินในศตวรรษที่ 21 ที่กล่าวมาจะเห็นว่าการประเมินที่เหมาะสมกับศตวรรษนี้
คือการประเมินจากการลงมือปฏิบตั ิของผูเ้ รี ยนเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้แสดงถึงทักษะควบคู่ไปกับเนื้ อหาวิชาหลัก จากความ
เป็ นมาและความสาคัญของปั ญหาข้างต้น ผูว้ ิจยั จึ งเห็ นถึงความสาคัญของการพัฒนาชุดเครื่ องมือประเมินทักษะการ
เรี ย นรู ้ แ ละนวัต กรรมแห่ ง ศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิ ด การประเมิ นที่ ใช้ก ารปฏิ บัติ เป็ นฐาน ที่ มี คุ ณ ภาพ โดยศึ ก ษา
องค์ประกอบและตัวบ่ งชี้ ของทักษะการเรี ยนรู ้และนวัตกรรม ตามกรอบของ Partnership for 21st Century Skills ได้
เครื่ องมือประเมินที่มีคุณภาพเพื่อใช้ประเมินทักษะการเรี ยนรู ้และนวัตกรรม และเป็ นแนวทางให้ครู ในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 นาไปปรับใช้กบั การประเมินของตน
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของทักษะการเรี ยนรู ้และนวัตกรรมของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. เพื่อสร้างชุดเครื่ องมือประเมินทักษะการเรี ยนรู ้และนวัตกรรมตามแนวคิดการประเมินที่ใช้การปฏิบตั ิเป็ นฐาน
3. เพื่อตรวจสอบคุณภาพชุดเครื่ องมือประเมินทักษะการเรี ยนรู ้และนวัตกรรมที่พฒั นาขึ้น
วิธีการวิจยั
การวิจยั แบ่งออกเป็ น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ ประกอบและตัวบ่ งชี้ของทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
การดาเนิ นการวิจยั ในระยะนี้ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณเพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของทักษะการเรี ยนรู ้
และนวัต กรรมส าหรั บนัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย สัง กัด ส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษาเขต 25
จานวน 27,909 คน ปี การศึกษา 2561 จานวน 84 แห่ง
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1. กลุ่มตัวอย่ าง กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 530 คน
ซึ่งคิดเป็ น 20 เท่าของพารามิเตอร์ตามแนวคิดของ Hair, Anderson, Black, Babin, Aderson&Tatham (Hair et al., 2006)
ได้กลุ่มตัวอย่างโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) จานวน 30 คน เพื่อทดลองใช้แบบประเมินตนเอง ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลครั้งที่ 1 และวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage Stage sampling) จานวน 500 คน
2. เครื่ องมือ เป็ นแบบมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้ประเมินตนเองหลังจาก
ปฏิบตั ิกิจกรรม ซึ่งผลจากการประเมินตนเองของผูเ้ รี ยนสามารถสะท้อน หรื อยืนยันผลจากการประเมินของแบบสังเกต
พฤติกรรม และแบบประเมินชิ้นงาน
3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
3.1 ตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื้ อ หาของค าถาม (Content Validity) และดัชนี ค วามสอดคล้อ ง (Item
Objective Congruence) จากผูเ้ ชี่ยวชาญ เลือกข้อความที่มีค่าความสอดคล้อง 0.50 ขึ้นไป (ศิริชยั , 2552)
3.2 การวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล เบื้ อ งต้น โดยใช้ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive statistic) เช่ น ได้แก่ ค่ าเฉลี่ ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิ ทธิ์การกระจาย ความเบ้และความโด่ง โดยโปรแกรม SPSS for Windows
3.3 ตรวจสอบความเที่ ยง (Reliability) โดยหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha
coefficient) โดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows
3.4 การวิเ คราะห์ ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ สหสัม พัน ธ์ โดยหาค่ า ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ สหสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งตัว แปร
เพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ โดยใช้โปรแกรม M-Plus
3.5 วิเคราะห์ ความตรงเชิ งโครงสร้ าง หรื อความสอดคล้องกลมกลื นของโมเดล โดยใช้วิธีวิเคราะห์
องค์ป ระกอบเชิ ง ยืน ยัน ลาดับที่ สอง (Second order confirmatory Factor Analysis) เพื่ อ หาค่า น้ าหนัก องค์แ ละยืนยัน
องค์ประกอบ โดยใช้โปรแกรม M-Plus สาหรับค่าสถิติที่ใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ดว้ ยโปรแกรม Mplus
ระยะที่ 2 สร้ าง ตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพชุดเครื่ องมือประเมินทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรมโดยใช้ การ
ปฏิบัตเิ ป็ นฐาน
การวิจยั ระยะนี้เป็ นวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ (Action research) ตามขั้นตอน PAOR โดยมีการวางแผนในการสร้างชุด
เครื่ องมือประเมินทักษะการเรี ยนรู ้และนวัตกรรม ตามแนวคิดการประเมินที่ใช้การปฏิบตั ิเป็ นฐาน โดยใช้ผลการศึกษา
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ในระยะที่ 1 ในการออกแบบเครื่ องมือ จากนั้นตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
(Plan) นาชุ ดเครื่ องมื อไปทดลองใช้ในห้องเรี ยนครั้ งที่ 1 และเก็บรวบรวมข้อมูลจากการประเมิ น (Act & Observe)
แล้วนาผลมาสะท้อนร่ วมกับครู ผสู ้ อนที่ใช้เครื่ องมือวิจยั และตรวจสอบคุณคุณภาพของแบบสังเกตพฤติกรรมและแบบ
ประเมินชิ้นงาน (Reflection) พัฒนาคุณภาพเครื่ องมือ และวางแผนในการเก็บข้อมูลครั้งที่ 2 (Plan) นาชุดเครื่ องมือไป
ทดลองใช้ในห้องเรี ยนครั้งที่ 2 และเก็บรวบรวมข้อมูลจากการประเมิน (Act & Observe) แล้วนาผลมาสะท้อนร่ วมกับ
ครู ผูส้ อนที่ ใช้เครื่ องมือวิจยั และตรวจสอบคุณคุณภาพของแบบสังเกตพฤติ กรรมและแบบประเมินชิ้นงาน จากนั้น
ตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือในด้านความถูกต้อง ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็ นไปได้ และด้านความเป็ นประโยชน์
(Reflection) เพื่อให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการประเมิน
1. กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้ าหมายเป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในห้องเรี ยนที่เลือกแบบเจาะจง
(Purposive sampling) จากโรงเรี ยนที่มีการจัดการเรี ยนรู ้ที่มงุ่ ให้เกิดทักษะการเรี ยนรู ้และนวัตกรรม ได้แก่ โรงเรี ยนที่ใช้
หลักสูตรมาตรฐานสากล หรื อโรงเรี ยนที่มีการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา (STEM) จานวน 2 ห้องเรี ยน ได้แก่ นักเรี ยนชั้น
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มัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 25 คน โรงเรี ยนฝางวิทยายน และนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 34 คน
โรงเรี ยนกัลยาณวัตร
2. ชุ ดเครื่ องมือ ชุดเครื่ องมือวิจยั ได้พฒั นาตามแนวคิดการประเมินที่ใช้การปฏิบตั ิเป็ นฐาน ซึ่ งสอดคล้องกับ
การประเมินในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นการประเมินหลากหลายด้านครอบคลุมทั้งเนื้อหาและทักษะภายใต้การลงมือปฏิบตั ิ
ของผูเ้ รี ย น โดยลัก ษณะของการประเมิ น จะต้อ งกลมกลื น ไปกับ กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ชุ ด เครื่ อ งมื อ วิจัย ในครั้ งนี้
ประกอบด้วย เครื่ องมือประเมินที่สามารถประเมินองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ดา้ นทักษะการเรี ยนรู ้และนวัตกรรมของ
ผูเ้ รี ยน ในศตวรรษที่ 21 เมื่อผูเ้ รี ยนได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบปฏิ บตั ิ ได้แก่ กิ จกรรมกระตุน้ ทักษะการเรี ยนรู ้และ
นวัตกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม แบบประเมินชิ้นงาน และแบบประเมินตนเอง
3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
3.1 เครื่ องมือ
3.1.1 วิเ คราะห์ ความตรงเชิ งเนื้ อหาของคาถาม (Content Validity) และดัชนี ค วามสอดคล้อ ง
(Item Objective Congruence) เลือกข้อความที่ มีค่าความสอดคล้อง 0.50 ขึ้นไป (ศิ ริชยั , 2552)
3.1.2 วิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนที่ได้จากการประเมิน กับผลการเรี ยน
เฉลี่ย (GPA) เพื่อตรวจสอบความตรงตามเกณฑ์ (criterion-related validity)
3.1.3 วิเคราะห์ความสอดคล้องของผูป้ ระเมิน (Rater Agreement Index - RAI) นาผลประเมินมาหา
ดัชนี ความสอดคล้องระหว่างผูป้ ระเมิน โดยการประเมินจะใช้ผปู ้ ระเมิน 2 คน ประเมินกลุ่มตัวอย่าง N คน ซึ่ งมีจานวน
K พฤติกรรม คานวณจากสูตร (จตุภูมิ, 2560)

โดยที่
RAI แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างผูป้ ระเมิน
R 1nk แทน คะแนนที่ได้จากผูป้ ระเมินคนที่ 1 ของนักศึกษาคนที่ n ในพฤติกรรมที่ k
R 2nk แทนคะแนนที่ได้จากผูป้ ระเมินคนที่ 2 ของนักศึกษาคนที่ n ในพฤติกรรมที่ k
K
แทน จานวนของพฤติกรรมบ่งชี้ท้ งั หมด
N
แทน จานวนนักศึกษาทั้งหมด
I
แทน คะแนนทั้งหมด (ตามเกณฑ์การให้คะแนน)
3.2 ชุดเครื่ องมือ
3.2.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ เพื่อการตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็ นไป
ได้ และความเป็ นประโยชน์ของชุดเครื่ องมือการประเมินทักษะการเรี ยนรู ้และนวัตกรรม ใช้ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
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ผลการวิจยั
1. ผลการศึกษาองค์ ประกอบและตัวบ่ งชี้ของทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรม
จากการตรวจสอบโมเดลขององค์ประกอบและตัวบ่งชี้ทกั ษะการเรี ยนรู ้และนวัตกรรม โดยใช้วธิ ีวเิ คราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน (Second order confirmatory Factor Analysis) เพื่อวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างหรื อความสอดคล้องกลมกลืน
ของโมเดลผลดังนี้
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของโมเดลองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ทกั ษะการเรี ยนรู ้
และนวัตกรรม
เมทริกซ์ นา้ หนักองค์ ประกอบ
R2
องค์ ประกอบของโมเดลการวัด
β
b
SE
t
การวิเคราะห์ องค์ ประกอบอันดับที่ 1
การคิดอย่างมี
นักเรี ยนมีความสามารถใช้และให้เหตุผล (re)
1.000 0.000 999.000 0.719 0.517
วิจารณญาณและ นักเรี ยนมีกระบวนการคิดอย่างเป็ นระบบ (st)
1.007 0.068 14.859 0.685 0.469
การแก้ปัญหา (cp) นักเรี ยนมีความสามารถในการตัดสิ นใจ (dec)
1.087 0.067 16.221 0.805 0.648
นักเรี ยนมีความสามารถในการแก้ปัญหา (sp)
1.054 0.068 15.401 0.772 0.597
การสื่ อสารและ นักเรี ยนมีความสามารถในการสื่ อสาร (com)
1.000 0.000 999.000 0.820 0.672
การร่ วมมือ(cc) นักเรี ยนมีความสามารถในการร่ วมมือกับผูอ้ ื่น (co) 0.804 0.047 17.274 0.740 0.548
การคิดสร้างสรรค์ นักเรี ยนมีความสามารถคิดอย่างสร้างสรรค์(tc)
1.000 0.000 999.000 0.752 0.565
และนวัตกรรม นักเรี ยนสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นอย่างสร้างสรรค์ 1.050 0.065 16.086 0.838 0.702
(ci)
(wc)
นักเรี ยนสามารถประยุกต์สู่นวัตกรรม(ii)
1.033 0.066 15.724 0.723 0.523
การวิเคราะห์ องค์ ประกอบอันดับที่ 2
1.000 0.000 999.000 0.969 0.939
ทักษะการเรี ยนรู ้ การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและการแก้ปัญหา (cp)
และนวัตกรรม การสื่ อสารและการร่ วมมือ (cc)
1.126 0.070 16.032 0.975 0.951
(Lis)
การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (ci)
0.920 0.075 12.0.0 0.808 0.652
มีนัยสาคัญทีร่ ะดับ .05
2
𝜒2 = 19.774 , df = 12 , p-value = 0.072 , 𝜒 ⁄𝜒𝜒= 1.647 , CFI = 0.997 , TLI=0.991 , SRMR=0.016 RMSEA =
0.036
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ภาพที่ 1 ผลการวิเคราะห์โมเดลองค์ประกอบเชิ งยืนยันอันดับที่ สอง ก่อนปรับโมเดลขององค์ประกอบและตัวบ่งชี้
ทักษะการเรี ยนรู ้และนวัตกรรม ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 25

2. ผลการสร้ าง ตรวจสอบ และพัฒนาคุณภาพชุ ดเครื่ องมือประเมินทักษะการเรี ยนรู้ และนวัตกรรมตามแนวคิด
การประเมินทีใ่ ช้ การปฏิบัตเิ ป็ นฐาน
2.1 ผลการสร้ างชุดเครื่ องมือประเมินทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรมตามแนวคิดการประเมินที่ใช้ การปฏิบัติ
เป็ นฐาน เพื่อใช้ในการประเมินทักษะการเรี ยนรู ้และนวัตกรรมในตัวนักเรี ยน ประกอบด้วย กิจกรรมกระตุน้ ทักษะการ
เรี ยนรู ้ และนวัตกรรม เป็ นกิ จกรรมที่ เน้นให้นักเรี ยนได้ร่วมกันคิด อภิ ปราย ทางานร่ วมกันจนเกิ ดองค์ความรู ้ หรื อ
นวัตกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม เป็ นแบบตรวจสอบรายการปฏิบตั ิ (Checklist) ตัดสิ นผลการประเมินนักเรี ยนโดยการ
หาค่าเฉลี่ย แบบประเมินชิ้นงาน ใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบแยกองค์ประกอบ (Analytic Rubrics) 3 ระดับ ตัดสิ นการ
ประเมิ นแบบอิ งเกณฑ์ แบบประเมิ นตนเอง เป็ นแบบวัดประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตัดสิ นผลการประเมิน
นักเรี ยนโดยการหาค่าเฉลี่ย
2.2 ผลการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพชุดเครื่ องมือ
2.2.1 ผลการตรวจสอบคุณภาพกิจกรรมกระตุ้นทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรม
ผูว้ ิจยั ได้ตรวจสอบคุณภาพของกิจกรรมกระตุน้ ทักษะการเรี ยนรู ้และนวัตกรรม โดยการสัมภาษณ์
ผูร้ ่ วมประเมิน ซึ่ งเป็ นการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Non-Structured interview) เพื่อสะท้อนผลการจัดกิ จกรรม
จากการใช้เครื่ องมือครั้งที่ 1 พบประเด็นในการพัฒนากิจกรรม ดังนี้
1) การชี้แจงหรื อคาสัง่ ควรมีความชัดเจน
2) กิจกรรมควรถูกออกแบบให้ครอบคลุมองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้เพื่อให้นกั เรี ยนแสดงออกถึง
ทักษะที่มีในตนเองอย่างครบถ้วน
3) เวลาในการทากิจกรรมควรเหมาะสมกับองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้
จากประเด็นดังกล่าวผูว้ จิ ยั ได้พฒั นากิจกรรมกระตุน้ ทักษะการเรี ยนรู ้และนวัตกรรม โดยทบทวนคา
ชี้ แจงร่ วมกับนักเรี ยนทุกครั้งเมื่อนักเรี ยนได้รับซองกิ จกรรม เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสอบถามในประเด็นที่ มีขอ้ สงสัย
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เน้นย้ าให้นกั เรี ยนสามารถใช้สื่อ เทคโนโลยีในการสื บค้นข้อมูลได้ และมีการคุมเวลาในการทากิจกรรมแต่ละช่วงโดย
ใช้นาฬิกาจับเวลา (แสดงในตาแหน่งที่นกั เรี ยนทุกคนมองเห็น)
ผลจากการใช้เครื่ องมือครั้งที่ 2 พบประเด็นในการพัฒนากิจกรรมคือ
1) ความพร้อมของอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
2.2.2 ผลการตรวจสอบคุณภาพแบบสังเกตพฤติกรรม
ผลการตรวจสอบดัชนี ความสอดคล้อ ง (Item Objective Congruence) โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญของแบบ
สังเกตพฤติกรรม ผลปรากฏดังนี้
ตารางที่ 2 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสังเกตพฤติกรรม
ผลการตรวจสอบ
รายการสังเกต
จานวน
ร้ อยละ
ผ่านเกณฑ์
B1 , B2 , B3 , B4 , B5 , B6 , B7 , B10 , B11 , B12 , B15 ,
36
87.80
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
ผ่านเกณฑ์,แก้ไข
B8 , B9 , B13 , B14 , B16
5
12.20
ปรับปรุ ง
ผลการตรวจสอบความตรงตามเกณฑ์ (criterion-related validity) จากการหาค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนที่ได้จากการประเมิน กับผลการเรี ยนเฉลี่ย (GPA)
ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนที่ได้จากการประเมินกับผลการเรี ยนเฉลี่ย (GPA)
ค่ าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
องค์ ประกอบ
ทดลองใช้ เครื่ องมือครั้งที่ 1 ทดลองใช้ เครื่ องมือครั้งที่ 2
ทักษะการเรี ยนรู ้และนวัตกรรม
0.606
ปานกลาง
0.748*
สูง
- การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและการแก้ปัญหา(cp)
0.471
ต่า
0.716*
สูง
-การสื่ อสารและการร่ วมมือ (cc)
0.688*
ปานกลาง
0.560
ปานกลาง
- การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (ci)
0.469
ต่า
0.711*
สูง
ผลตรวจสอบความเที่ ยง (Reliability) โดยการวิเคราะห์ ความสอดคล้องของผูป้ ระเมิ น (Rater
Agree Index - RAI) โดยใช้ผ ลการประเมิ นที่ ไ ด้จากผูป้ ระเมิ น 2 คน ซึ่ ง เป็ นคะแนนที่ ไ ด้จากการประเมิ นโดยตรง
(น้ าหนักองค์ประกอบทุกตัวมีค่าเท่ากัน) ผลปรากฏดังนี้
ตารางที่ 4 ค่าความสอดคล้องของผูป้ ระเมิน (Rater Agree Index - RAI) จากผูป้ ระเมิน 2 คน
เครื่ องมือ
ความสอดคล้ องของผู้ประเมิน
ทดลองใช้เครื่ องมือครั้งที่ 1
ทดลองใช้เครื่ องมือครั้งที่ 2
แบบสังเกตพฤติกรรม
0.79
0.88
จากตารางค่าความสอดคล้องระหว่างผูป้ ระเมินของแบบสังเกตพฤติกรรม จากการเก็บข้อมูลครั้งที่
1 อยูใ่ นระดับสอดคล้องมาก (RAI = 0.79) การเก็บข้อมูลครั้งที่ 2 อยูใ่ นระดับสอดคล้องมากที่สุด (RAI = 0.88)
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2.2.3 ผลการตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินชิ้นงาน
ผลการตรวจสอบดัชนี ความสอดคล้อง (Item Objective Congruence) โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญของแบบ
ประเมินชิ้นงาน ผลปรากฏดังนี้
ตารางที่ 5 ดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินประเมินชิ้นงาน
ผลการตรวจสอบ
ตัวบ่ งชี้
จานวน
ร้ อยละ
ผ่านเกณฑ์
C6 , C9
2
22.22
ผ่านเกณฑ์,แก้ไขปรับปรุ ง
C1 , C2 , C3 , C4 , C5 , C7 , C8
7
77.78
ผลการตรวจสอบความตรงตามเกณฑ์ (criterion-related validity) จากการหาค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนที่ได้จากการประเมิน กับผลการเรี ยนเฉลี่ย (GPA)
ตารางที่ 6 ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนที่ได้จากการประเมินกับผลการเรี ยนเฉลี่ย (GPA)
ค่ าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
องค์ ประกอบ
ทดลองใช้ เครื่ องมือครั้งที่ 1 ทดลองใช้ เครื่ องมือครั้งที่ 2
ทักษะการเรี ยนรู ้และนวัตกรรม
0.777*
สูง
0.767**
สูง
- การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและการแก้ปัญหา(cp)
0.760*
สูง
0.592
ปานกลาง
-การสื่ อสารและการร่ วมมือ (cc)
0.462
ต่า
0.405
ต่า
- การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (ci)
0.479
ต่า
0.507
ปานกลาง
ผลตรวจสอบความเที่ ยง (Reliability) โดยการวิเคราะห์ ความสอดคล้องของผูป้ ระเมิ น (Rater
Agree Index - RAI) โดยใช้ผ ลการประเมิ นที่ ไ ด้จากผูป้ ระเมิ น 2 คน ซึ่ ง เป็ นคะแนนที่ ไ ด้จากการประเมิ นโดยตรง
(น้ าหนักองค์ประกอบทุกตัวมีค่าเท่ากัน) ผลปรากฏดังนี้
ตารางที่ 7 ค่าความสอดคล้องของผูป้ ระเมิน (Rater Agree Index - RAI) จากผูป้ ระเมิน 2 คน
เครื่ องมือ
ความสอดคล้ องของผู้ประเมิน
ทดลองใช้เครื่ องมือครั้งที่ 1
ทดลองใช้เครื่ องมือครั้งที่ 2
แบบประเมินชิ้นงาน
0.65
0.88
จากตารางค่าความสอดคล้องระหว่างผูป้ ระเมินของแบบประเมินชิ้นงาน จากการเก็บข้อมูลครั้งที่ 1
อยูใ่ นระดับสอดคล้องมาก (RAI = 0.65) การเก็บข้อมูลครั้งที่ 2 อยูใ่ นระดับสอดคล้องมากที่สุด (RAI = 0.88)
2.2.4 ผลการตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินตนเองของนักเรียน
ผลการตรวจสอบความที่ยง (Reliability) โดยหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s
alpha coefficient) จากการทดลองเก็บข้อมลครั้งที่ 2 กลุ่มตัวอย่างจานวน 500 คน
ตารางที่ 8 ค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟาของครอนบาคจากการทดลองเก็บข้อมล
ผลจากการทดลองเก็บข้ อมูล
องค์ ประกอบ
Alpha Coefficient
แปลผล
0.952
สูงมาก
ทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรม
- การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและการแก้ปัญหา
0.893
สูง
- การสื่ อสารและการร่ วมมือ
0.897
สูง
- การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
0.865
สูง
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ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง ขององค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของทักษะการเรี ยนรู ้และ
นวัตกรรมที่สร้างขึ้นโดยใช้โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง พบว่า ที่นยั สาคัญระดับ .05 ค่าสถิติ
ไคสแควร์ (𝜒2 ) เท่ากับ 19.774 ที่องศาอิสระ เท่ากับ 12 ระดับนัยสาคัญทางสถิติ (P-Value = 0.072) ค่าดัชนี วดั ระดับ
ความกลมกลืนยอมรับได้ (TLI=0.991, CFI=0.997) ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานอยูใ่ นระดับยอมรับได้ (SRMR=0.016)
ค่าดัชนี รากที่ สองของค่าเฉลี่ยของการประมาณค่าความคาดเคลื่อน (RMSEA) เท่ากับ 0.036 ซึ่ งหมายความว่าโมเดล
มีความสอดคล้องเชิ งประจักษ์ นั้นคือโมเดลองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ทกั ษะการเรี ยนรู ้และนวัตกรรมมีความตรงเชิง
โครงสร้าง
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
1. ผลการศึกษาองค์ ประกอบและตัวบ่ งชี้ของทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 25
ผลการการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันอันดับที่ สอง
ขององค์ป ระกอบและตัว บ่ ง ชี้ ทัก ษะการเรี ย นรู ้ แ ละนวัต กรรมพบว่า องค์ป ระกอบที่ มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ น้ าหนั ก
องค์ประกอบ (β) สู งที่สุดคือ คือ การสื่ อสารและการร่ วมมือ (β = 0.975) สามารถอธิ บายได้ร้อยละ 95.1 รองลงมาคือ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา (β = 0.969) สามารถอธิ บายได้ร้อยละ 93.9 และองค์ประกอบที่สามารถ
อธิ บายคุ ณลักษณะได้น้อยที่ สุดคื อ การคิ ดสร้ างสรรค์และนวัตกรรม (β = 0.808) สามารถอธิ บายได้ร้อยละ 65.2
ซึ่ งสอดคล้องกับการศึ กษาของ Lai & Viering (Lai, Viering, 2012) ที่ กล่าวว่าความร่ วมมื อของสมาชิ กในที ม หรื อ
ความสัมพันธ์กับผูอ้ ื่ นในสังคม ช่ วยกระตุน้ ให้นักเรี ยนเกิ ดการคิดวิเคราะห์ คิ ดแก้ปัญหา รวมถึ งมี ส่วนช่ วยให้เกิ ด
ชิ้นงาน หรื อนวัตกรรม วิภารี ศิริลกั ษณ์ (วิภารี , 2558) ได้พฒั นาตัวบ่งชี้ทกั ษะของนักเรี ยนในศตวรรษที่ 21พบว่าทักษะ
การสื่ อสารค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.48-0.63 และมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกตัวบ่งชี้ และน้ าทิพย์
องอาจวาณิ ชย์ (น้ าทิพย์, 2556) ได้พฒั นาแบบวัดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ตามการรับรู ้ของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้น:
การประยุกต์ใช้แนวคิดการเข้าถึงคุณลักษณะที่มุ่งวัดของแบบสอบ พบว่า องค์ประกอบการสื่ อสารและการร่ วมมือ มี
น้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด (β = 0.77) รองลงมาคือ การคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา (β = 0.75) และการสร้างสรรค์
นวัตกรรม (β = 0.59) ตามลาดับ จากผลดังกล่าวจะเห็นว่าทักษะที่ควรส่ งเสริ มให้เกิดขึ้นในนักเรี ยนมากที่ สุดคือ การ
สื่ อสารและการร่ วมมือ ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ต่างๆ เพื่อส่ งเสริ มทักษะการเรี ยนรู ้และนวัตกรรมแก่นกั เรี ยน ควร
เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสื บค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย พูดคุย สื่ อสาร ร่ วมกันอภิปรายในประเด็นความรู ้ หรื อ
ประเด็นปั ญหาต่างๆ ซึ่ งกระบวนต่างๆ ดังกล่าวจะช่วยกระตุน้ ทักษะการคิดของนักเรี ยนไม่วา่ จะเป็ นความสามารถใน
การตัดสิ นใจ ความสามารถในการแก้ปัญหา ความมีเหตุผล การคิดอย่างเป็ นระบบ การคิดอย่างสร้างสรรค์ จนกระทัง่
นักเรี ยนสามารถสร้างองค์ความรู ้ใหม่ สร้างชิ้นงานหรื อนวัตกรรมได้
เมื่อพิจารณาค่าดัชนี ความสอดคล้องของโมเดลพบว่า ค่าสถิติไคสแควร์ (𝜒2 ) เท่ากับ 19.774 ที่องศาอิสระ
เท่ากับ 12 ระดับนัยสาคัญทางสถิติ (P-Value = 0.072) ค่าดัชนี วดั ระดับความกลมกลืนยอมรับได้ (TLI = 0.991, CFI =
0.997) ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานอยู่ในระดับยอมรับได้ (SRMR = 0.016) ค่าดัชนี รากที่ สองของค่าเฉลี่ยของการ
ประมาณค่าความคาดเคลื่อน (RMSEA) เท่ากับ 0.036 ซึ่ งหมายความว่าโมเดลมีความสอดคล้องเชิ งประจักษ์ นั้นคือ
โมเดลองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ทกั ษะการเรี ยนรู ้และนวัตกรรมมีความตรงเชิงโครงสร้าง
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2. ผลการสร้ างและพัฒนา ชุ ดเครื่ องมือประเมินทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรมตามแนวคิดการประเมินที่ใช้ การ
ปฏิบัตเิ ป็ นฐาน
2.1 ผลการสร้ างชุ ดเครื่ องมือประเมินทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรมตามแนวคิดการประเมินที่ใช้ การปฏิบัติ
เป็ นฐาน
ผลการสร้างชุดเครื่ องมือประเมินเพื่อใช้ในการประเมินทักษะการเรี ยนรู ้และนวัตกรรมในตัวนักเรี ยน
ประกอบด้วย แบบสังเกตพฤติกรรม แบบประเมินชิ้นงาน แบบประเมินตนเอง และกิจกรรมกระตุน้ ทักษะการเรี ยนรู ้
และนวัตกรรม
2.2 ผลการตรวจสอบคุณภาพชุ ดเครื่ องมื อเครื่ องมื อประเมินทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรมของกิจกรรม
กระตุ้นทักษะการเรี ยนรู้ และนวัตกรรม แบบสั งเกตพฤติกรรม แบบประเมินชิ้นงาน และแบบประเมินตนเองของ
นักเรียน แสดงรายละเอียดดังนี้
1) ผลการพัฒนากิจกรรมกระตุน้ ทักษะการเรี ยนรู ้และนวัตกรรม
ผลการสัมภาษณ์ระหว่างผูว้ ิจยั และผูร้ ่ วมประเมิน พบประเด็นในการพัฒนากิจกรรมกระตุน้ ทักษะ
การเรี ยนรู ้และนวัตกรรม คือ กิ จกรรม พบประเด็นในการพัฒนากิ จกรรมคือ (1) ชี้ แจงหรื อคาสั่งควรมีความชัดเจน
(2) กิ จ กรรมถู ก ออกแบบให้ครอบคลุม ควรครอบคลุม องค์ประกอบ และตัว บ่ งชี้ (3) เวลาในการทากิ จกรรมควร
เหมาะสมกับองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ (4) ความพร้อมของอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
2) ผลการพัฒนาแบบสังเกตพฤติกรรม
ผลการตรวจสอบความตรงเชิ งเนื้ อหาของรายการสังเกต (Content Validity) ผ่านการตรวจสอบจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญและใช้ได้ 41 ข้อ
ผลการทดลองใช้แบบสังเกตพฤติกรรมครั้งที่ 1 ความตรงตามเกณฑ์ (criterion-related validity) จาก
ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนที่ ได้จากการประเมินรายกลุ่ม กับผลการเรี ยนเฉลี่ย (GPA) รายกลุ่ม อยูใ่ น
ระดับปานกลาง (rxy= 0.606) เมื่อพิจารณาในรายองค์ประกอบพบว่า ผลการเรี ยนเฉลี่ย (GPA) รายกลุ่ม มีความสัมพันธ์
กับผลการประเมินรายองค์ประกอบ ดังนี้ 1) การสื่ อสารและการร่ วมมือ อยูใ่ นระดับปานกลาง (rxy= 0.688) 2) การคิด
อย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา อยู่ในระดับต่ า (rxy= 0.471) 3) การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมอยู่ในระดับต่า
(rxy= 0.469) ผลการตรวจสอบความเที่ ยง (Reliability) จากการวิเคราะห์ความสอดคล้องของผูป้ ระเมิน (Rater Agree
Index - RAI) 2 คน พบว่ามีความสอดคล้องในระดับมาก (RAI = 0.79) จากผลดังกล่าวผูว้ ิจยั ปรับปรุ งรายการสังเกต
ตามค่าค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ที่ยงั อยู่ในระดับต่ า คือ องค์ประกอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา
และองค์ประกอบการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ผลการทดลองใช้แบบสังเกตพฤติกรรมครั้งที่ 2 ความตรงตามเกณฑ์ (criterion-related validity) จาก
ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนที่ ได้จากการประเมินรายกลุ่ม กับผลการเรี ยนเฉลี่ย (GPA) รายกลุ่ม อยูใ่ น
ระดับสู ง (rxy= 0.748) เมื่อพิจารณาในรายองค์ประกอบพบว่า ผลการเรี ยนเฉลี่ย (GPA) รายกลุ่ม มีความสัมพันธ์กบั ผล
การประเมินรายองค์ประกอบ ดังนี้ 1) การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา อยูใ่ นระดับสู ง (rxy= 0.716) 2) การ
คิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมอยู่ในระดับสู ง (rxy= 0.711) 3) การสื่ อสารและการร่ วมมือ อยู่ในระดับปานกลาง (rxy=
0.560) ผลการตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) จากการวิเคราะห์ความสอดคล้องของผูป้ ระเมิน (Rater Agree Index RAI) 2 คน พบว่ามีความสอดคล้องในระดับมาก (RAI = 0.88)
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3) ผลการพัฒนาแบบประเมินชิ้นงาน
ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของเกณฑ์การประเมิน 9 ตัวบ่งชี้ พบว่า
ผลการทดลองใช้แ บบประเมิ น ชิ้ น งานครั้ งที่ 1 ความตรงตามเกณฑ์ (criterion-related validity)
จากค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนที่ ได้จากการประเมินรายกลุ่ม กับผลการเรี ยนเฉลี่ย (GPA) รายกลุ่ม
อยูใ่ นระดับสูง (rxy= 0.777) เมื่อพิจารณาในรายองค์ประกอบพบว่า ผลการเรี ยนเฉลี่ย (GPA) รายกลุ่ม มีความสัมพันธ์กบั
ผลการประเมินรายองค์ประกอบ ดังนี้ 1) การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา อยู่ในระดับสู ง (rxy= 0.760) 2)
การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมอยูใ่ นระดับต่า (rxy= 0.479) 3) การสื่ อสารและการร่ วมมืออยูใ่ นระดับต่า (rxy= 0.472)
ผลการตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) จากการวิเคราะห์ความสอดคล้องของผูป้ ระเมิน (Rater Agree Index - RAI)
2 คน พบว่ามีความสอดคล้องในระดับมาก (RAI = 0.65)
ผลการทดลองใช้แ บบประเมิ น ชิ้ น งานครั้ งที่ 2 ความตรงตามเกณฑ์ (criterion-related validity)
จากการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนที่ได้จากการประเมินรายกลุ่ม กับผลการเรี ยนเฉลี่ย (GPA) ราย
กลุ่ ม อยู่ใ นระดับ สู ง (rxy= 0.767) เมื่ อ พิ จ ารณาในรายองค์ป ระกอบพบว่า ผลการเรี ย นเฉลี่ ย (GPA) รายกลุ่ ม มี
ความสัมพันธ์กบั ผลการประเมินรายองค์ประกอบ ดังนี้ 1) การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและการแก้ปัญหา อยูใ่ นระดับปาน
กลาง(rxy= 0.592) 2) การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมอยูใ่ นระดับกลาง (rxy= 0.507) 3) การสื่ อสารและการร่ วมมือ อยูใ่ น
ระดับต่า (rxy= 0.405) ผลการตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) จากการวิเคราะห์ความสอดคล้องของผูป้ ระเมิน (Rater
Agree Index - RAI) 2 คน พบว่ามีความสอดคล้องในระดับมาก (RAI = 0.88)
4) ผลการพัฒนาแบบประเมินตนเองของนักเรี ยน
ผลการตรวจสอบความตรงเชิ งเนื้ อหาของข้อคาถาม (Content Validity) ผ่านการตรวจสอบจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญและใช้ได้ 47 ข้อ
ผลการตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) โดยหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s
alpha coefficient) จากการใช้เครื่ องมือครั้งที่ 1 อยู่ในระดับสู งมาก (𝜒 = 0.911) เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบอยูใ่ น
ระดับสูงทุกองค์ประกอบ การใช้เครื่ องมือครั้งที่ 2 อยูใ่ นระดับสูงมาก (𝜒 = 0.952) เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบอยูใ่ น
ระดับสูงทุกองค์ประกอบ
จากผลการวิจยั ดังกล่าวพบว่า หากใช้แบบประเมินชิ้นงาน ในการประเมินการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
และการแก้ปัญหา และการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมจะให้ค่าความตรงตามเกณฑ์ (criterion-related validity) สู งกว่า
แบบสังเกตพฤติกรรม เนื่ องจากองค์ประกอบเกี่ยวกับกระบวนการทางสมองที่อยูภ่ ายในตัวผูเ้ รี ยน ผูส้ ังเกตจะสามารถ
สังเกตได้ก็ต่อเมื่อนักเรี ยนแสดงสิ่ งเหล่านี้ ออกมาผ่านชิ้นงาน หรื อผลงาน และหากใช้แบบสังเกตพฤติกรรมในการ
ประเมิ นการสื่ อสารและการร่ วมมื อจะให้ค่าความตรงตามเกณฑ์ (criterion-related validity) ที่ สูงกว่าแบบประเมิน
ชิ้นงาน เนื่องจากเป็ นพฤติกรรมที่ผปู ้ ระเมินสามารถสังเกตได้โดยตรงจากตัวผูเ้ รี ยน
2.3 ผลการตรวจสอบคุณภาพชุ ดเครื่ องมื อประเมินทักษะการเรี ยนรู้ และนวัตกรรมในด้ านความถู กต้ อง
ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ และความเป็ นประโยชน์
ผลการตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ และความเป็ นประโยชน์ของชุ ด
เครื่ องมือการประเมินทักษะการเรี ยนรู ้และนวัตกรรม โดยใช้ค่าเฉลี่ยจากผูป้ ระเมิน 3 คน พบว่า กิจกรรมกระตุน้ ทักษะ
การเรี ยนรู ้และนวัตกรรม มีความถูกต้องในระดับมากที่สุด ความเหมาะสมในระดับมาก ความเป็ นไปได้ในระดับมาก
ความเป็ นประโยชน์ในระดับมากที่สุด แบบสังเกตพฤติกรรมมีความถูกต้อ งในระดับมากที่สุด ความเหมาะสมในระดับ
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มากที่สุด ความเป็ นไปได้ในระดับมาก ความเป็ นประโยชน์ในระดับมากที่สุด แบบประเมินชิ้นงานและแบบประเมิน
ตนเองของนักเรี ยนมีความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ ความเป็ นประโยชน์ ในระดับมากที่สุด
กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณ ผูอ้ านวยการและครู โรงเรี ยนฝางวิทยาลัย และโรงเรี ยนกัลยาณวัตรที่ให้ความช่วยเหลือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และคณาจารย์สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษาทุกท่านที่ประสิ ทธิ์ ประสาทความรู ้
วิทยากรต่างๆดูแลเอาใจใส่ และให้คาแนะนาที่ดีอนั เป็ นประโยชน์ต่อการวิจยั ในครั้งนี้
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