
Journal of Graduate Studies Valaya Alongkron Rajabhat University 
Vol. 13 No. 2 (May – August 2019) 

  
 

การศึกษาสภาพและปัญหา ในการประเมินและการสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนน 
ค่านิยมหลัก 12 ประการระดับมัธยมศึกษา 

 
A STUDY OF THE CONDITIONS AND PROBLEMS IN EVALUATING AND  
CREATING SCORING RUBRICS FOR EVALUATING THE 12 CORE VALUES  

AT THE SECONDARY LEVEL 
 

วัสส์พร จโิรจพันธุ์1 และกาญจนา เวชบรรพต2 

Wassaporn Jirojphan1 and Kanjana Wetbunpot2 

 
1,2, สาขาวิชาคณติศาสตร์ หลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต คณะครศุาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์   

ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทมุธานี 
1,2, B.Ed. (Mathematics), Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal 

Patronage, Pathum Thani 
E-mail: yingyim8@gmail.com 

 
 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพและปัญหาการประเมินค่านิยมหลัก 12 
ประการ ระดับมัธยมศึกษา และ 2) ศึกษาสภาพและปัญหาการสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนนในการ
ประเมิน ค่านิยมหลัก 12 ประการระดับมัธยมศึกษา ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา  จังหวัดปทุมธานี 
ปราจีนบุรี และสระแก้ว จ านวน 3,606 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้น จ านวน 348 
คน เครื่องมือวิจัยที่ใช้เป็นแบบสอบถาม ที่สอบถามเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการประเมินค่านิยมหลัก 
12 ประการและการสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนนในการประเมิน ค่านิยมหลัก 12 ประการระดับ
มัธยมศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา 
 ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนตระหนักถึงความส าคัญต่อการปลูกฝังจิตส านึกที่ดีต่าง ๆ ให้แก่
นักเรียน พยายามน าค่านิยมหลัก 12 ประการให้นักเรียนได้เรียนรู้ และมอบหมายให้กลุ่มสาระที่
เกี่ยวข้องด าเนินการจัดกิจกรรมและท าการประเมินผล แต่ครูยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถ่องแท้ 
เกี่ยวกับการวัดประเมินที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการวัดประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ และ
พบว่า ปัญหาการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ ระดับมัธยมศึกษานั้น คือ ครูยังไม่เข้าใจ
ความหมายของค่านิยมอย่างลึกซึ้ง ขาดการชี้แนะ จึงท าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
กิจกรรมที่เสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ และการประเมินผลหลังจากท ากิจกรรมได้อย่างละเอียดและ
ถ่องแท้ ซึ่งทั้งนี้ครูต้องการให้โรงเรียนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ 
เพ่ือให้ครูสามารถวัดประเมินผลค่านิยมหลัก 12 ประการ ได้ชัดเจนและถูกต้องเหมาะสมกว่าที่เป็น 
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และพบว่าสภาพและปัญหาในการสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนนในการประเมิน ค่านิยมหลัก 12 
ประการระดับมัธยมศึกษา นั้นคือ ครูและโรงเรียน ยังไม่คุ้นเคยและขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎเกณฑ์การให้คะแนนในการน ามาใช้ในการวัดประเมิน คิดว่าเป็นภาระที่จะต้องมาสร้างและมาใช้ 
ขาดผู้ปรึกษา จึงท าให้ไม่มั่นใจในการใช้งาน  และพบว่าส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าโรงเรียนหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะแนะน า ให้ความรู้โดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ จะท าให้สามารถใช้และสร้าง
กฎเกณฑ์การให้คะแนนให้เป็นประโยชน์ เพ่ือน ามาใช้ในการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการได้ต่อไป 
 
ค าส าคัญ 
 กฎเกณฑ์การให้คะแนนค่านิยมหลัก 12 ประการ การประเมิน  
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research were 1 )  to study the conditions and problems 
in evaluating and creating scoring rubrics for evaluating the 12  core values at the 
secondary level; and 2) to study the conditions and problems of creating scoring rubrics 
for evaluating the 12  core values at the secondary level. The population used in the 
research was 3 , 6 06  teachers of basic education level under the Office of the Basic 
Education Commission for Secondary Education in Pathumthani, Prachinburi, and Sa 
Kaeo. The 348  people of the sample group was collected by using the Stratified 
Random Sampling. The instrument used in this research was a questionnaire that 
inquired about the conditions and problems of evaluating the 12  core values and 
creating scoring rubrics for evaluating the 12  core values at the secondary level. The 
data was analyzed by using frequency, percentage and content analysis. 
     The result of the research showed that the school recognizes the importance of 
cultivating good consciousness for the students. They tried to educate the 12  core 
values for the students to learn and they have assigned the relevant groups to organize 
activities and evaluate. Anyway, the teacher still lacks the knowledge and understanding of 
the measurement and evaluation that is appropriate and consistent with the 
measurement and evaluation of the 12  core values. Moreover, it was found that the 
problem in evaluating the 12  core values in the secondary level is that teachers do 
not understand the meaning of values deeply because they do not receive guidance.  
They are unable to organize teaching activities and activities that enhance the 12 core 
values and the evaluation after doing activities thoroughly and perfectly. The teachers 
want the schools or the related agencies to help in various ways, so that the teachers 
can measure and evaluate the 12 core values clearly and accurately than they should 
be. It also showed that the conditions and problems in creating scoring rubrics for 
evaluating the 12  core values at the secondary level is that the teachers and the 
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schools are not familiar and they lack the knowledge and understanding of the scoring 
rubrics used in the assessment. They think it is a burden to build and use.  They do 
not receive counseling.  Therefore, they are not confident in their use. And it was found 
that they mostly commented that the schools or the related agencies should 
introduce or provide knowledge by organizing various activities. Therefore, they will be 
able to use and create useful scoring rubric to be used in evaluating the 12 core values. 
 
Keywords 
 Scoring rubrics For 12 Core Value Evaluation 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.  2552 – 
2561) มุ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายหลักสามประการ คือ พัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ และส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนของสังคม ในการบริหารการศึกษา (Office of 
the Education Council, 2009) โดยมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา
81 ได้มีการก าหนดกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาของชาติ ที่ให้ความส าคัญต่อการปฏิรูปการศึกษาและ
พัฒนาวิชาชีพครู และจะเห็นได้ว่า รัฐบาลได้ให้ความส าคัญต่อการปฏิรูปการศึกษาซึ่งเห็นได้จากจาก
ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะได้แถลงต่อสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 นโยบายรัฐบาล 11 ด้าน ทั้งนี้นโยบาย
ด้านการศึกษาได้ก าหนดไว้ใน ข้อที่ 4. คือ การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยมีการให้ความส าคัญกับ การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้ง
การศึกษาในระบบ และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถ
เรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ โดยประกาศค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เป็นเป้าหมาย
การพัฒนาคนด้านคุณลักษณะให้เยาวชนไทยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น  (The Secretariat of the Prime 
Minister, 2014) สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในเรื่องของลักษณะ
ผู้เรียนและลักษณะกระบวนการเรียนรู้สามารถสรุปเป็นสาระส าคัญได้ดังนี้ คือ  ลักษณะผู้เรียนที่พึง
ประสงค์ คือ ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และคนมีความสุขคนดี คือ คนที่ด าเนินชีวิตอย่างมี คุณภาพ มี
จิตใจที่ดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งด้านจิตใจและพฤติกรรมที่แสดงออก 
และจากนโยบายข้อ 4 ยังมุ่งเน้นการพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณ
ของความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่
เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การ
เรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่
สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 แต่จากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องความพร้อม ในการปฏิบัติงานของครู
นั้น พบว่า มีปัญหาหลายด้าน หนึ่งในนั้นคือ ความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านกระบวนการวัดและ
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ประเมินผลของครูยังขาดทักษะที่จ าเป็นบางประการ โดยครูขาดทักษะและมีปัญหาด้านทัศนคติใน
การวัดและประเมินผลผู้เรียนและโดยแท้จริงแล้ว ความสามารถด้านการวัดและประเมินผลของครูมี
ความส าคัญและความจ าเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในทุกทักษะ ขาดความรู้ความเข้าใจ
อย่างถ่องแท้ในการวัดประเมิน ส่วนมากข้อสอบของครูมุ่งแต่จะวัดพฤติกรรมด้านความรู้ ความจ าและ
มีปัญหาในด้านทัศนคติต่อกระบวนการวัดและประเมินผล (Puapimolsiria, 2007; Jongruck, 2000) 
และตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ควรมีวิธีการที่หลากหลายและ
เน้นการวัดประเมินตามสภาพจริง ไม่ใช้รูปแบบการวัดและประเมินผลแบบดั้งเดิม เนื่องจากไม่
สามารถวัดความก้าวหน้าและผลผลิตที่สลับซับซ้อนที่เกิดกับนักเรียนในหลาย ๆ ด้านได้ ซึ่ง  
Department of Curriculum and Instruction Development, Ministry of Education (1996) 
ซึ่งสรุปได้ว่า การวัดและประเมินตามสภาพจริงเป็นการประเมินแบบบูรณาการ วิธีการประเมินควรที่มี
หลากหลาย ดังนั้นการประเมินผลจากสภาพจริงจะต้องมีความต่อเนื่องในการให้ข้อมูลในเชิงคุณภาพ
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สอนได้ใช้เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะกับแต่ละ
บุคคล แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการประเมินผลจากสภาพจริงต้องอาศัยกฎเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring 
rubrics) เป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินผลการเรียนของผู้ เรียน  ผู้สอนสามารถด าเนินการ
ประเมินผลงานผู้เรียนได้อย่างโปร่งใส เชื่อถือได้ และสะท้อนให้เห็นการให้คะแนนยุติธรรม ชัดเจน 
และยังให้ข้อมูลสะท้อนกลับแก่ผู้เรียนในการพัฒนาหรือปรับปรุง งานของตนเองได้ ซึ่งถือเป็นส่วน
ส าคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ ให้เป้าหมายการแสดงออกของผู้เรียนมีความชัดเจนขึ้น น าไปสู่การ
บรรลุจุดประสงค์หรือสมรรถภาพที่ส าคัญของมาตรฐานการศึกษาได้ (Department of Curriculum 
and Instruction Development, Ministry of Education, 1996; Ministry of Education, 2003)  
 จากความส าคัญของการส่งเสริม พัฒนา ปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการให้แก่ผู้เรียน และ
ความส าคัญของการประเมินผลตามสภาพจริงที่อาศัยกฎเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring rubrics) เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาส่งเสริมนั้น ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความจ าเป็นที่จะต้องท าการศึกษาสภาพและปัญหา
ในการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการระดับมัธยมศึกษาและการสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนนในการ
ประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการระดับมัธยมศึกษาเป็นอันดับแรกเพ่ือมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา
คู่มือเพ่ือสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนนในการประเมิน ค่านิยมหลัก 12 ประการระดับมัธยมศึกษาใน
ล าดับต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. สภาพและปัญหาการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ ระดับมัธยมศึกษาเป็นอย่างไร   
 2. สภาพและปัญหาการสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนนในการประเมิน ค่านิยมหลัก 12 
ประการระดับมัธยมศึกษาเป็นอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1) เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ ระดับมัธยมศึกษา 
 2) เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนนในการประเมิน ค่านิยม
หลัก 12 ประการ ระดับมัธยมศึกษา 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิจัยเชิงส ารวจ ประเภทของการวิจัย (Survey Research) 
โดยใช้แบบสอบถาม จ านวน 3 ตอน เพ่ือส ารวจสภาพและปัญหาการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ ระดับ
มัธยมศึกษาและการสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนนในการประเมิน ค่านิยมหลัก 12 ประการระดับมัธยมศึกษา  
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ประชากรที่ ใช้ ในการวิจัย คือ ครูระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา  จังหวัดปทุมธานี ปราจีนบุรีและ สระแก้ว
จ านวน 3,606 คน ซึ่งจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว เป็นเขตพ้ืนที่ทางการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ต้องรับผิดชอบ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น  และจังหวัดปราจีนบุรี  เป็นจังหวัดที่มี เขตติดต่อกับจังหวัดสระแก้วและไม่มี
มหาวิทยาลัยราชภัฏในจังหวัด 

    กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจัย คือ ครูระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จังหวัดปทุมธานี ปราจีนบุรี และสระแก้ว ระดับมัธยมศึกษา  
โดยผู้วิจัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของเครจซี่  และมอร์แกน เมื่อทราบขนาดของ
ประชากร และก าหนดให้ความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 และระดับความเชื่อมั่น 95% ได้จ านวน
ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 348 คน โดยแยกเป็น 3 จังหวัด คือ จังหวัดปทุมธานี ปราจีนบุรี และ
สระแก้ว ตามสัดส่วนของประชากร โดยกลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้น แสดงดังตารางที่ 1  
 
ตารางท่ี 1 ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
  

จังหวัด ประชากร ตัวอย่าง 
ปทุมธาน ี 1,313 127 
ปราจีนบุร ี 1,096 106 
สระแก้ว 1,197 115 

รวม 3,606 348 
 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือวิจัยที่ใช้เป็นแบบสอบถามปลายเปิดที่สอบถามเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการ

ประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ ระดับมัธยมศึกษา และการสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนนในการ
ประเมิน ค่านิยมหลัก 12 ประการระดับมัธยมศึกษา  แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ  

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นข้อค าถามแบบตรวจสอบ
รายการ (checklist)  

 ตอนที่ 2 สภาพและปัญหาการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ ระดับมัธยมศึกษา  มี
ลักษณะเป็นข้อค าถามปลายเปิด  

 ตอนที่ 3 สภาพและปัญหาการสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนนในการประเมิน ค่านิยมหลัก 
12 ประการระดับมัธยมศึกษา  มีลักษณะเป็นข้อค าถามปลายเปิด 
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    การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีขั้นตอนดังนี้  
    1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ได้แกด่้าน

คุณธรรมจริยธรรม การปลูกฝังค่านิยม หลักสูตรการศึกษาและเอกสารเกี่ยวกับค่านิยมหลัก 12 ประการ  
    2) สร้างเครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการประเมินค่านิยม

หลัก 12 ประการ ระดับมัธยมศึกษา และการสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนนในการประเมิน ค่านิยม
หลัก 12 ประการระดับมัธยมศึกษา 

     3) น าเครื่องมือที่สร้างเรียบร้อยแล้วส่งให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบค่า
ดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์การวิจัย (IOC) โดยข้อค าถามมีค่า IOC ตั้งแต่ 
0.60-1.00 และผู้เชี่ยวชาญให้ค าแนะน าการปรับปรุง ภาษา ที่ใช้ในข้อค าถามโดยให้มีความชัดเจน
มากยิ่งขึ้น  

      4) จากนั้นผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องของข้อความในแบบสอบถามอีกครั้ง  ก่อน
น าไปใช้เก็บข้อมูลจริง 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามไปทางไปรษณีย์ส าหรับโรงเรียนจังหวัด

ปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองในโรงเรียนจังหวัดปทุมธานี 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล  
   ข้อมูลหลักในตอนนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากข้อค าถามปลายเปิด ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content analysis) ส่วนข้อมูลทั่วไป วิเคราะห์โดยใช้สถิติบรรยาย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาสภาพและปัญหาการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ ระดับมัธยมศึกษา 
และการสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนนในการประเมิน ค่านิยมหลัก 12 ประการ ระดับมัธยมศึกษาจาก
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 348 คน ใน 3 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี ปราจีนบุรี และสระบุรี ผู้วิจัยได้ท าการ
วิเคราะห์เนื้อหาสภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ ที่ได้จากการสอบถามจากแบบสอบถาม
สรุปได้เป็นประเด็นดังรายละเอียดต่อไปนี้    
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางท่ี 2 จ านวนและร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 105 คน 30.17 
หญิง 243 คน 69.83 
รวม 348 คน 100 

 
จากตารางที ่2 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 243 คน 

คิดเป็นร้อยละ 69.83 และเป็นเพศชาย จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 30.17 
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ตารางท่ี 3 จ านวนและร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามประสบการณ์การสอน  
 

ประสบการณ์การสอน จ านวน  ร้อยละ 
น้อยกว่า 3 ปี 78 22.41 

3 –5 ปี 146 41.96 

มากกว่า 5 ปี 124 35.63 

รวม 348 คน 100 
 
จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์การสอน 3-5 ปี 

จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 41.96 รองลงมามีประสบการณ์การสอน มากกว่า 5 ปี จ านวน 124 
คน คิดเป็นร้อยละ 35.63 และมีประสบการณ์การสอน น้อยกว่า 3 ปี จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 
22.41 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์สภาพและปัญหาการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ ของครู
ระดับมัธยมศึกษา   
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากข้อค าถามปลายเปิด ด้านสภาพและปัญหาการ
ประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ ระดับมัธยมศึกษา พบว่า  
 1. ด้านสภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ ระดับมัธยมศึกษานั้น โรงเรียนได้มี
การด าเนินการเรื่องค่านิยมหลัก 12 ประการให้แก่นักเรียน ซึ่งตระหนักว่ามีความส าคัญต่อการปลูกฝัง
จิตส านึกที่ดีต่าง ๆ ให้แก่นักเรียน โดยโรงเรียนพยายามน าค่านิยมหลัก 12 ประการให้นักเรียนได้
เรียนรู้ ซึ่งอยู่ในรูปแบบการจัดกิจกรรมทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน ผสมผสานในชีวิตประจ าวัน
ของนักเรียนขณะอยู่ในโรงเรียน และมีการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับกิจกรรมส าคัญต่าง  ๆ เช่น วัน
ส าคัญต่าง ๆ อีกทั้งมอบหมายให้กลุ่มสาระที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดกิจกรรมและท าการประเมินผล 
และการวัดประเมินผลหลังจากที่โรงเรียนและครูส่งเสริมและพัฒนาแล้วนั้น การวัดประเมินผลอาศัย
ความรู้ความเข้าใจที่ครูมี ซึ่งส่วนใหญ่ยังพบว่า ครูยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถ่องแท้ เกี่ยวกับการวัด
ประเมินที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการวัดประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ เนื่องจากครูเคยชินกับ
การวัดประเมินแบบ paper and pencil ซึ่งการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ เป็นการประเมินที่
เน้นการปฏิบัติและความรู้สึกนึกคิด ตัวอย่างค าตอบจากข้อค าถามปลายเปิดของคร ูดังนี้  
 “....การสอนค่านิยมหลัก 12 ประการในปัจจุบันมีการสอนที่เปิดภาคบังคับของทุก
โรงเรียน เนื่องจากจะเป็นการปลูกฝังความรักชาติ ความกตัญญูของนักเรียน ในรูปแบบการสอนใน
ปัจจุบันเน้นการท ากิจกรรม ความเข้าใจถึงความหมายของแต่ละข้อ ซึ่งนักเรียนจะได้น าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป โดยส่วนใหญ่แทบทุกโรงเรียนจะมอบ
หมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
จัดกิจกรรมและประเมินผู้เรียนตามหัวข้อค่านิยมหลัก 12 ประการ เช่น โรงเรียนมีจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนปลูกจิตส านึกให้นักเรียนรักชาติ ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเอง เป็นพลเมืองดีท่ามกลาง
การร่วมงานเป็นกลุ่ม ตั้งใจเรียน เคารพกฎในห้องเรียนและกฎของโรงเรียน ส่งเสริมนักเรียนมีจิต
อาสาพัฒนาโรงเรียน ชุมชน วัด ให้นักเรียนศึกษาและท าตามค าสอนของศาสนา รักษาวัฒนธรรมไทย
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โดยนักเรียนมีจิตใจและร่างกายเข้มแข็ง อีกทั้งครูเคยชินกับการวัดประเมินในกระดาษ จัดสอบโดยใช้
ข้อสอบเป็นเครื่องมือ ถึงแม้จะมีการประเมินจากการปฏิบัติบ้าง แต่การวัดประเมินดังกล่าวเป็น
ลักษณะความรู้ ทักษะ ที่เป็นการวัดประเมินในวิชาที่ตนเองสอน ซึ่งการวัดประเมินค่านิยมหลัก 12 
ประการถือว่าเป็นเรื่องใหม่ท่ียากและท้าทาย....”   
 “....เราจัดการเรียนการสอน โดยมีการสอดแทรกความรู้ และการปฏิบัติตนให้เหมาะสม
โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ เป็นแนวทางในการท ากิจกรรมร่วมกัน และเราอาศัยความรู้ความ
เข้าใจที่ตนเองมีท าการวัดประเมินค่านิยมหลัก เช่น จากการที่นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม หรือ ความถี่
ในการปฏิบัติ หรือใช้การสอบถามจากตัวนักเรียนโดยตรง หรือใช้การถามตอบค าถาม หรือใช้การแจก
แบบสอบถาม ถามข้อมูล....” 
 “....โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนจ าและฝึกปฏิบัติ แสดงบทบาทสมมติชี้ถึง
เหตุการณ์จริง เป็นการสอนค่านิยมหลัก 12 ประการ ให้นักเรียนเกิดความตระหนักในการปฏิบัติ และ
จัดกิจกรรมให้นักเรียนกระท า เช่น การตักบาตรตอนเช้าทุกวันอังคาร โดยใช้ชื่อว่า เติมบุญ กิจกรรม
เปิดลานวิชาการ กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันพ่อ กิจกรรมสอบฟัง
ธรรม กิจกรรมวันลอยกระทงโดยใช้วัสดุธรรมชาติ ฯลฯ โดยให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม บันทึกภาพ
ขณะท ากิจกรรมแล้วน าไปติดในสมุดกิจกรรมไว้ให้ตรงกับกิจกรรมที่โรงเรียนก าหนด รวมถึงจัดท า
เอกสารและป้ายนิเทศค่านิยมหลัก 12 ประการ ติดไว้ตามป้ายนิเทศของโรงเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้
อ่านและท่องจ า ส่วนการวัดและประเมินผลนั้นบางวิธีการและเครื่องมือยังไม่สอดคล้องและเหมาะสม 
เช่น สอบถามนักเรียนเกี่ยวกับศีลธรรม คุณธรรม หรือพฤติกรรมที่อยู่ที่บ้าน และบางค่านิยม ครู
ด าเนินการวัดประเมินเพียงครั้งเดียว หรือใช้ระยะเวลาสั้น ๆ ในการเก็บข้อมูล....”  
 2. ด้านปัญหาการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ ระดับมัธยมศึกษา นั้นครูและ
โรงเรียน มีปัญหาการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ กล่าวคือ ขาดความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ 
ในเรื่องของรูปแบบการจัดกิจกรรม/การสอน โดยขาดการวางแบบ ออกแบบ การสอนและการจัด
กิจกรรมที่ชัดเจน เน้นการท่องจ า ส่วนด้านความรู้ความเข้าใจของครู/นักเรียน ส่วนใหญ่ครูยังไม่เข้าใจ
ความหมายของค่านิยมอย่างลึกซึ้ง อาศัยความพยายามในการท าความเข้าใจเอง ขาดการชี้แนะ 
แนะน าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงท าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมที่เสริม
ค่านิยมหลัก 12 ประการ และการประเมินผลหลังจากท ากิจกรรมได้อย่างละเอียดและถ่องแท้ อีกทั้ง
ในการสรุปผลยังขาดเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานที่จะน ามาช่วยให้เกิดความชัดเจน ซึ่งทั้งนี้ครูต้องการให้
โรงเรียนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้ครูสามารถวัดประเมินผล
ค่านิยมหลัก 12 ประการ ได้ชัดเจนและถูกต้องเหมาะสมกว่าที่เป็น ตัวอย่างค าตอบจากข้อค าถาม
ปลายเปิดของคร ูดังนี้ 
 “....ค่านิยมหลัก 12 ประการ เป็นเรื่องใหม่ที่ครูต้องพยายามศึกษาและท าความเข้าใจค า
ขยายความหมายของค่านิยมหลัก 12 ข้อ และสอนให้ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ แต่
พบว่า ครูขาดความรู้ความเข้าใจและยังสับสน ขาดการชี้แนะ แนวทางจากหน่วยงาน หรือส่วนกลาง 
จึงท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ขาดการวางรูปแบบการสอนที่ชัดเจน เมื่อขาดการวางรูปแบบที่
ชัดเจน ท าให้ครูวางแผน ขั้นตอน ในการวัดประเมินล าบาก ซึ่งบางกิจกรรมอาจต้องมีการวัดประเมิน
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เป็นระยะ จึงท าให้สรุปได้ว่านักเรียนท าได้หรือไม่ แต่ไม่สามารถบอกได้ว่า นักเรียนมีพัฒนาการหรือไม่
อย่างไร....” 
 “....เราและเพ่ือนครูส่วนใหญ่เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือให้นักเรียน
สามารถท่องจ าได้ ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ได้แต่ท่องจ า ในทางปฏิบัตินักเรียนยังไม่ปฏิบัติตามค่านิยม
หลัก 12 ประการ ท าให้ไม่สามารถวัดประเมินได้ว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจจริงหรือไม่ หรือไม่
สามารถบอกได้ว่านักเรียนเกิดลักษณะนิสัยนั้น ๆ ตามค่านิยมหลัก 12 ประการ จริงหรือไม่ และการ
วัดและการประเมินค่านิยมบางข้อ ยากต่อการวัดและประเมินผล หรือ ค่านิยมบางข้อไม่สามารถวัด
และประเมินได้โดยตรงจึงเป็นปัญหาต่อการประเมิน เช่น ความซื่อสัตย์ มีศีลธรรม ท าให้เราและเพ่ือน
ครูรู้สึกเบื่อ ท้อแท ้เป็นภาระ....” 
 “....ข้าพเจ้าคิดว่าวิธีการและเครื่องมือที่ตนเองน ามาวัดและประเมินค่านิยมหลัก 12 
ประการนั้น ขาดความสอดคล้องและเหมาะสมในบางค่านิยม หรือระยะเวลาในการวัดและประเมิน 
ไม่เพียงพอ ท าให้ไม่สามารถสรุปผลได้อย่างชัดเจน และในการตัดสินและสรุปผล ยังขาดเกณฑ์หรือ
รูปแบบที่เป็นมาตรฐาน เชื่อมั่นได้ ที่มีความประจักษ์ชัดในการตัดสินและสรุปผลที่แน่นอน....” 
 “....ดิฉันและครูอีกหลายท่านในโรงเรียนต้องศึกษาด้วยตนเองหรือน าความรู้ที่มีมาใช้ จึง
อยากให้โรงเรียนด าเนินการหรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดท ารูปแบบหรือเครื่องมือแกนกลาง 
หรือมาให้ความรู้ ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ จัดอบรม นิเทศก ากับติดตามหรือ สร้างคู่มือ หรือรูปแบบ
กลาง ในการวัดประเมิน....” 
 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์สภาพและปัญหาในการสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนนในการ
ประเมิน ค่านิยมหลัก 12 ประการระดับมัธยมศึกษา 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากข้อค าถามปลายเปิดสภาพและปัญหาในการ
สร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนนในการประเมิน ค่านิยมหลัก 12 ประการระดับมัธยมศึกษา พบว่า ครู
และโรงเรียน ยังไม่คุ้นเคยและขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์การให้คะแนนในการน ามาใช้ในการ
วัดประเมิน คิดว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก เป็นภาระที่จะต้องมาสร้างและมาใช้ และคิดว่าสิ่งที่ตนเองสร้าง
กฎเกณฑ์การให้คะแนนมานั้น จะสามารถใช้ได้หรือไม่ ซึ่งไม่สามารถที่จะสอบถามหรือขอค าแนะน าจากผู้รู้
ได้ จึงท าให้ไม่มั่นใจในการใช้งาน  และพบว่าส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าโรงเรียนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรจะแนะน า ให้ความรู้โดยการจัดกิจกรรม การอบรม หรือการท าworkshop หรือการสร้างคู่มือ หรือมี
การนิเทศก ากับติดตาม จะท าให้สามารถใช้และสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนนให้เป็นประโยชน์ เพ่ือน ามาใช้
ในการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการได้ต่อไป ตัวอย่างค าตอบจากข้อค าถามปลายเปิดของคร ูดังนี้ 
 “....ดิฉันไม่เคยรู้จักกฎเกณฑ์การให้คะแนนมาก่อน จึงไม่ได้น ามาใช้ในการประเมินค่านิยม
หลัก 12 ประการระดับมัธยมศึกษา แต่เพ่ือนครูอีกท่านรู้จักและน ามาใช้ ท าให้การประเมินผล ไม่เป็น
ในทิศทางเดียวกัน และท าให้ไม่สามารถสรุปผลการประเมินได้อย่างชัดเจนหรือถูกต้องทั้งที่อยู่กลุ่ม
สาระเดียวกัน....” 
 “.... ดิฉันเคยเข้ารับการอบรมเรื่องการสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนน แต่ดิฉันขาดความ
มั่นใจว่ากฎเกณฑ์การให้คะแนนที่ตนเองสร้างขึ้นมาสามารถใช้ได้ดีมากน้อยเพียงใด....” 
 “.... ครูในกลุ่มสาระข้าพเจ้ารวมถึงตัวข้าพเจ้าเอง ขาดความรู้ความเข้าใจ ในการใช้และ
การสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนน เพ่ือน ามาใช้ในการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ และโรงเรียน
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หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังไม่ได้เน้นการใช้กฎเกณฑ์การให้คะแนน เท่าที่ควร ครูบางคนต้องศึกษา
ด้วยตนเอง ข้าพเจ้าและเพ่ือนจึงอยากให้มีการให้ความรู้ โดยการจัดอบรม หรือ คู่มือ เพ่ือให้ครูได้มี
ความรู้ความเข้าใจที่ถ่องแท้ สามารถปรึกษาหรือขอค าแนะน า หรือให้ค าปรึกษาในการใช้และสร้าง
กฎเกณฑ์การให้คะแนน เพ่ือน ามาใช้ในการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการได้....” 
 “....ผมน ากฎเกณฑ์การให้คะแนน มาใช้ประเมินแต่ไม่สามารถสรุปผลได้ และผมต้องการ
ให้ค าแนะน าท้ังข้อที่ควรพัฒนาและข้อควรปรับปรุง แต่ข้อมูลที่ได้จากการวัดประเมินยังไม่ชัดเจน....” 
 “....การที่จะต้องมาใช้หรือสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนน ท าให้ยุ่งยาก เสียเวลา เพ่ิมภาระ
แก่ครูผู้สอน....” 
 โดยจากการสรุปสังเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามของครูระดับมัธยมศึกษา จ านวน 348 
คน จาก 3 จังหวัด คือ จังหวัดปทุมธานี ปราจีนบุรี และสระแก้ว ถึงสภาพและปัญหา ในการประเมิน
และการสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนน ค่านิยมหลัก 12 ประการระดับมัธยมศึกษา สรุปได้ดังภาพที่ 1      
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ภาพที่ 1 แผนภูมิภาพอธิบายสภาพและปัญหา ในการประเมินและการสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนน ค่านิยม

หลัก 12 ประการระดับมัธยมศึกษา  

 

 

 

 

ค่านิยมหลัก 12 ประการ 

นโยบายคณะรักษา 

ความมั่นคงแห่งชาติ (คสช.) 

นโยบายนี้มีขึ้นเพ่ือ

สร้างสรรค ประเทศไทยและ

สร้างคนในชาติให้เข็มแข็ง 

การประเมิน

ค่านิยมหลัก 12 

ประการ 

การสร้าง

กฎเกณฑ การให้

คะแนนในการ

ประเมินค่านิยม

หลัก 12 

ประการ 

โรงเรียน/ครู ตระหนัก

ถึงความส าคัญและ

ส่งเสริม 

หาแนวทาง รูปแบบ  

จัดกิจกรรมใน/นอก ชั้น

เรียน/เครื่องมือ วิธีการใน

การวัดและประเมินผล 

ผสมผสาน/บูรณาการ 

ชีวิตประจ าวันและรายวิชา 

ครอูาศัยความรู้ความ

เข้าใจที่ตนเองมี 

ครูขาดความรู้ความ

เข้าใจที่ถ่องแท้ 

ครูยึดติดกับวิธีการ

และเครื่องมือที่เคยใช้ 

ไม่สามารถวัด ประเมินผล

ได้อย่างสอดคล้องและ

เหมาะสม 

ไม่สามารถสรุป ตัดสินได้ว่า

นักเรียนมีพัฒนาการหรือ

เกิดลักษณะนิสัยตาม

ค่านิยมหลัก 12 ประการ

หรือไม่และมากน้อยเพียงใด 

ไชัดเจน 

ครูไม่รู้จัก/ไม่คุ้นเคย

เก่ียวกับกฎเกณฑ การ

ให้คะแนน 

ครูขาดความรู้ความ

เข้าใจ ในการใช้และ

การสร้างกฎเกณฑ 

การให้คะแนน 
ครขูาดความมั่นใจใน

การใช้ 

ครูมีทัศนคติไม่ดีกับการ

ใช้กฎเกณฑ การให้

คะแนน เช่น เสียเวลา 

ยุ่งยาก เป็นต้น 

 โรงเรียน/หน่วยงานที่

เก่ียวข้องไม่เน้นการใช้

กฎเกณฑ การให้

คะแนน 

การประเมินไม่เป็นใน

ทิศทางเดียวกัน  

ท ให้ไม่สามารถสรุปผลการ

ประเมินได้อย่างชัดเจนหรือ

ถูกต้อง 

ไม่สามารถให้ข้อมูล

ย้อนกลับนักเรียนเพ่ือ

พัฒนาหรือปรับรุงได้ 
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อภิปรายผล 
 1) ผลการศึกษาสภาพและปัญหาการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ ระดับมัธยมศึกษา 
ผู้วิจัยพบว่า สภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ ระดับมัธยมศึกษา เป็นภาคบังคับที่โรงเรียน
ทุกโรงเรียนต้องด าเนินการ ทั้งโรงเรียนและครูผู้สอนจะต้องพยายามท าความเข้าใจและท าการศึกษา 
เพ่ือน ามาใช้ในการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดค่านิยมหลัก 12 ประการ แต่ทั้งนี้ครูผู้สอนยังขาดรู้ความ
เข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับการวัดและประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ ไม่มีทิศทางที่เป็นแนวทาง
หรือรูปแบบในการประเมิน ท าให้ครูไม่มั่นใจที่จะท าการประเมิน และไม่สามารถสร้างเครื่องมือที่
เหมาะสมเพ่ือท าการประเมิน ท าให้เกิดปัญหาขึ้นในการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ ซึ่ง
สอดคล้องกับส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (Office of the Education Council, 2008) ที่ได้
ศึกษาปัญหาการวัดและประเมินผล ในมุมมองของครูที่ เกิดจากการวัดประเมินผลตาม พรบ. 
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในลักษณะปัญหาเกี่ยวกับมีความสับสนยังไม่เข้าใจในค าศัพท์เกี่ยวกับ
หลักสูตร ขาดความมั่นใจในวิธีการปฏิบัติในการวัดประเมิน โดยเฉพาะเทคนิคการวัดประเมิน และที่
ส าคัญไม่มีเอกสารและแบบฟอร์มให้ด าเนินการ ท าให้เกิดเป็นภาระของครู อีกทั้งสอดคล้องกับและ
งานวิจัยของสุวิมล ว่องวานิช (Wongwanich, 2007) สรุปได้ดังนี้ 1) ปัญหาของการวัดการปฏิบัติงาน 
ด้านการพัฒนาเครื่องมือเพ่ือใช้ในการวัดการปฏิบัติงานยังมีน้อย เครื่องมือในการวัดและประเมินผลไม่
สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน 2) ปัญหาที่เก่ียวข้องกับการวัดกระบวนการกับการวัดผลงาน พบว่า 
มีการวัดผลงานมากกว่าการวัดกระบวนการ 3) ปัญหาคุณภาพของผู้วัด มาตรฐานการให้คะแนนและ
เกณฑ์การวัดและประเมินผลยังไม่เหมาะสมกับผู้เรียน ซึ่งเป็นเรื่องที่ควรตระหนักถึงปัญหาของการที่
ครูผู้สอนขาดความรู้ความเข้าใจ หรือ ทักษะในการวัดประเมินที่จะส่งเสริมการเสริมสร้างค่านิยมหลัก 
12 ประการ และกิจกรรมที่ครูผู้สอนเน้นแต่ให้นักเรียนท่องจ าได้อย่างเดียว โดยไม่มีวิธี การที่เป็น
รูปแบบชัดเจน ซึ่งในทางปฏิบัตินักเรียนยังไม่ปฏิบัติตามค่านิยมหลัก 12 ประการ ทั้งนี้อาจจะด้วย
เหตุผลหลายประการ  
 2) ผลการศึกษาสภาพและปัญหาในการการสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนนในการประเมิน 
ค่านิยมหลัก 12 ประการระดับมัธยมศึกษา 
    ครูผู้สอนขาดความรู้ความเข้าใจในวิธีการวัดประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการและการ
สร้างเครื่องมือเพ่ือมารองรับการวัดประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ โดยการวัดผลประเมินผลผู้เรียน 
ยังไม่หลากหลาย ส่วนมากจะเน้นการประเมินจากแบบสังเกตพฤติกรรมของผู้ถูกประเมินเป็นตัว
ตัดสิน แต่ต้องสังเกตแบบซ้ า ๆ ควรมีเกณฑ์การประเมินรายข้อที่ชัดเจน ที่มากกว่าการประเมินด้วย
การสังเกตและความรู้สึก เพราะอาจมีการประเมินด้วยความล าเอียง โดยสภาพปัญหาการประเมิน
ค่านิยมหลัก 12 ประการนั้น ในบางข้อไม่สามารถวัดและประเมินผลออกมาได้ว่าผู้เรียนท าจริงหรือ
ปฏิบัติจริงหรือไม่ เช่น ค่านิยมที่พูดถึงเก่ียวกับความซื่อสัตย์ ในการสอนหรือจ าลองสถานการณ์ผู้เรียน
อาจจะมีความซื่อสัตย์จริง เนื่องจากในความเป็นจริงแล้วเมื่อผู้เรียนน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันไม่ได้มี
การประเมินติดตาม 
              การวัดผลและประเมินผลเชิงประจักษ์บางหัวข้อต้องใช้ความร่วมมือจากหลาย ๆ ฝ่าย แต่
ก็ยังขาดความร่วมมือท าให้ผลยังขาดความคลาดเคลื่อนตามความจริง อีกท้ังการให้คะแนนส าหรับการ
ประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ ควรประเมินอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้เกิดเป็นพฤติกรรมที่ยั่งยืน โดย
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ส่วนใหญ่ครูผู้สอนไม่สามารถประเมินได้เนื่องจากไม่มีความรู้อย่างถ่องแท้และพบว่าครูผู้สอนกล่าวว่า
ไม่มีตัวอย่างการประเมินให้เห็นเป็นรูปธรรม ดังนั้น การสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนนเพ่ือประเมิน
ค่านิยมหลัก 12 ประการ จะเป็นวิธีการในการวัดประเมินที่ท าให้การประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ 
มีมาตรฐานและมีความเป็นปรนัยในการแปลผลมากที่สุด เช่นจากงานวิจัยของ นันทนัช อ่อนพวน 
(Ornpuan, 2010) ได้พัฒนาคู่มือการสร้างรูบริคเพ่ือให้คะแนนส าหรับการประเมินการปฏิบัติงานของ
ผู้เรียน เพ่ือความเป็นปรนัยของเครื่องมือ สอดคล้องกับ  O’Brien, Franks and Stowe (2008) ที่
พบว่า ผลการประเมินที่ได้จากรูบริคจะดีกว่าผลการประเมินที่ได้จากแบบตรวจสอบรายการ และท า
ให้มีความสะดวกมากขึ้น และสอดคล้องกับ Pindiprolu, Lignugaris/Kraft, Rule, Peterson and 
Slocum (2005) พัฒนารูบริคแบบทั่ว ไป (Generic Scoring Rubric) ส าหรับการประเมินการ
ปฏิบัติงานของผู้เรียนในกรณีประเมินลักษณะนิสัยการท างาน รูบริคประเภทนี้สร้างขึ้นมาเพ่ือพัฒนา
รูบริคแบบเจาะจง (Specific Scoring Rubric) ซึ่งรูบริคแบบทั่วไป ประกอบด้วย ค่าความเที่ยงของ
คะแนนค าตอบของผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ และประโยชน์ในการประเมินค าตอบของผู้เรียนส าหรับ
ค าอธิบายข้อผิดพลาด นอกจากนี้ยังศึกษาความส าคัญของรูบริคในการประเมินระดับวิทยฐานะของ
ผู้สอน และข้อจ ากัดของรูบริค 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1) ผู้บริหารโรงเรียนควรส่งเสริมให้ครู สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลเกี่ยวกับค่านิยมหลัก 12 ประการ ให้หลากหลาย เนื่องจากครูส่วนใหญ่มีปัญหาในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินเกี่ยวกับค่านิยมหลัก 12 ประการ ครูเน้นแต่ให้นักเรียน
ท่องจ าอย่างเดียว โดยไม่มีวิธีการที่เป็นรูปแบบชัดเจน ซึ่งในทางปฏิบัตินักเรียนยังไม่ปฏิบัติและ
ตระหนักในค่านิยมหลัก 12 ประการ อย่างแท้จริง 
 2) ครูมีการวัดผลประเมินผลผู้เรียน ค่านิยมหลัก 12 ประการ ยังไม่หลากหลาย และ
ค่านิยมบางประการยากต่อการวัดและประเมินผล ท าให้เลือกวิธีการวัดประเมินและเครื่องมือไม่
เหมาะสม และไม่มีเกณฑ์การวัดผลประเมินผลรวมถึงรูปแบบการประเมินที่ชัดเจน ควรส่งเสริมและ
สร้างทักษะให้ครู สามารถสร้างและใช้กฎเกณฑ์การให้คะแนนเพ่ือประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ 
จะท าให้มีรูปแบบการประเมินที่มีมาตรฐานและมีความเป็นปรนัยมากท่ีสุด 
 3) ควรมีการจัดอบรมการจัดกิจกรรมการวัดผลและประเมินผลให้หลากหลายเพ่ือมาใช้
ส าหรับประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการของครูเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติจริงอย่างมีประสิทธิภาพ     
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thi ̄ so ̜̄ng (Pho ̜̄.Sō̜. so ̜̄ngphanha ̄ro ̜̄iha ̄sipso ̜̄ng - so ̜̄ngphanha ̄ro ̜̄ihoksipʻet). 
[Education Reform Proposal in the second decade (year 2009-2018).]. 
Bangkok: Prigwhan Graphic Company. 

Ornpuan, N. (2010). Ka ̄nphatthana ̄ khu ̄mư̄ ka ̄nsa ̄ng ru ̄ brik phư ̄a hai khanæ ̄n 
samrap ka ̄npramœ ̄n ka ̄n patibat nga ̄n kho ̜̄ng phu ̄ ri ̄an. [Development of a             
handbook for creating scoring rubric for students’ performance assessment].             
Master's thesis. Chulalongkorn University. 

Pindiprolu, S. S., Lignugaris/kraft, B., Rule, S., Peterson, S., and Slocum, T. (2005).           
Scoring  rubric for Assessing  students’ performance on functional behavior           
assessment  cases. Teacher Education and Special Education. 28(2), 79-91. 

 



Journal of Graduate Studies Valaya Alongkron Rajabhat University 
Vol. 13 No. 2 (May – August 2019) 

  
 

196 

Puapimolsiria, P. (2007).  Ka ̄nsưksa ̄ khwa ̄mru ̄ læ panha ̄ ka ̄n wat læ pramœ ̄nphon 
ta ̄m laksu ̄t ka ̄nsưksa ̄ naphư ̄n tha ̄n Phutthasakkara ̄t so ̜̄ngphanha ̄ro ̜̄isi ̄sipsi ̄ 
kho ̜̄ng khru ̄ radap matthayommasưksa ̄ ro ̄ngri ̄an ʻe ̄kkachon khe ̄t phư ̄nthi ̄ 
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