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 สมัยเรียนหนังสือ ผมได้รับการสั่งสอนว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็น “ตัวแปรต้น” ส่วนการวัด
และการประเมินผลเป็น “ตัวแปรตาม”  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างไร ด้วยวัตถุประสงค์ เป้าหมายอย่างไร 
ก็ต้องสร้างเครื่องมือสอบวัด ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายนั้น 
 แต่สภาพจริงในปัจจุบัน ผมมี “ความรู้สึกว่า” การวัดและการประเมินผลกลายเป็น “ตัวแปรต้น” ส่วน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลายเป็น “ตัวแปรตาม” ผู้สอนจ านวนไม่น้อยจะศึกษาข้อสอบ โดยเฉพาะ
ข้อสอบระดับชาติเช่น ข้อสอบที่ใช้ในการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับต่างๆ   ข้อสอบที่เรียก กันติดปากว่า “O-
NET” “GAT/PAT” แล้วจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือให้นักเรียนท าข้อสอบเหล่านั้นได้   จ านวนไม่น้อยถึงขั้น
ละเลยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพและคุณลักษณะตามอุดมการณ์และเป้าหมายของการ
พัฒนานักเรียนที่ก าหนดในหลักสูตร (ขอโทษด้วยครับถ้าไม่เป็นจริง) 
 ถ้าเป็นเช่นนั้น เราก็น่าจะใช้กระบวนการวัดและประเมินผล เป็นแรงกดดันหรือเป็นตัวขับเคลื่อน ให้มีการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอน   ตามอุดมการณ์ที่ควรจะเป็นที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร   จะดีหรือไม่ จะท าได้หรือไม่ 
 ตามทฤษฎี การวัดและประเมินผลต้องใช้เครื่องมือที่หลากหลาย มีความตรง และมีความเชื่อมั่นสูง แต่
สภาพจริงในปัจจุบัน เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล   เราใช้ เครื่องมือที่เรียกกันว่า “กระดาษดินสอ หรือ 
Paper Pencil” เป็นส่วนใหญ่   การสอบภาคปฏิบัติ การประเมินจากงานท่ีให้นักเรียนท า (ในหรือนอกชั่วโมงสอบ)  
การสอบโดยการให้นักเรียนได้น าเสนอผลงานของตนเอง การสอบโดยการสัมภาษณ์หรือซักถาม ฯลฯ ใช้กันน้อย
มาก 
 ในปัจจุบัน การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ และการสอบ “O-NET” “GAT/PAT” เน้นการสอบโดยใช้
ข้อสอบที่เรียกว่า “กระดาษดินสอ หรือ Paper Pencil” เท่านั้น ในขณะที่การสอบ A-Level ของอังกฤษ มีการ
สอบภาคปฏิบัติด้วย ส่วนการสอบของ IB (International Baccalaureate) ก็มีการสอบภาคปฏิบัติ และประเมิน
จากงานที่ให้นักเรียนท าด้วย 
 การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ และการสอบ “O-NET” “GAT/PAT” นอกจากเป็นการสอบโดยใช้ 
ข้อสอบที่เรียกว่า “กระดาษดินสอ หรือ Paper Pencil” แล้ว ส่วนใหญ่ยังเป็น Paper Pencil แบบเลือกตอบอีก
ด้วย   ในขณะที่ข้อสอบมาตรฐานระดับโลก เช่น TEOFL, SAT ได้เปลี่ยนแปลงไปหมดแล้ว มีการถามให้นักเรียน
เขียนค าตอบ แสดงเหตุ แสดงผล แสดงวิธีคิด แสดงวิธีท า ท าไมเขาต้องเปลี่ยน และท าไมเขาท าได้ ทั้งๆที่เป็น
ข้อสอบมาตรฐานที่มีผู้สอบจ านวนมากเป็นหมื่นเป็นแสน   คงต้องมีอะไรดีเขาจึงท า 
 ข้อสอบ PISA ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่มีรูปแบบลีลาการถามให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ ได้แก้ปัญหา ได้
เขียนค าตอบ ได้แสดงเหตุ แสดงผล แสดงวิธีคิด แสดงวิธีท า ท าไม PISA จึงใช้ข้อสอบลักษณะนี้   เขาคงคิดแล้วว่า 
ต้องมีประโยชน์และมีคุณค่าอย่างแน่นอน 
 ถ้าเราปรับการสอบทุกอย่าง ทั้งการสอบในโรงเรียน การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ และการสอบ  “O-
NET” “GAT/PAT” ให้เป็นข้อสอบที่มีรูปแบบลีลาการถามให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ ได้แก้ปัญหา ได้เขียนค าตอบ 
ได้แสดงเหตุ แสดงผล แสดงวิธีคิด แสดงวิธีท า มีการสอบภาคปฏิบัติ มีการสอบโดยการประเมินจากงาน ที่ให้



นักเรียนท า มีการสอบโดยการให้นักเรียนได้น าเสนอผลงานของตนเอง และการสอบโดยการสัมภาษณ์หรือซักถาม 
หรือการสอบรูปแบบอ่ืนๆที่เหมาะสมกับธรรมชาติของรายวิชานั้นๆ   ก็เชื่อแน่ว่า การสอบลักษณะนี้จะเป็นตัว
ขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิรูปการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ไปในทิศทางที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน   ควร
ท าหรือไม่ จะท าอย่างไร จะท าได้หรือไม่  
 การประเมินผลเพ่ือเลื่อนชั้น (เช่น ป. 1 ขึ้น ป. 2, ม. 2 ขึ้น ม. 3 ฯลฯ) และการประเมินผลเพ่ือการจบช่วง
ชั้น (การจบ ป. 6, การจบ ม. 3, และการจบ ม. 6) ระเบียบปัจจุบันเป็นอ านาจของโรงเรียน เป็นการประเมินโดย
ใช้วิธีการ เครื่องมือ และข้อสอบที่ครูผู้สอนแต่ละคนได้สร้างขึ้นใช้เอง เครื่องมือและข้อสอบที่สร้างขึ้นใช้เอง
เหล่านั้น มีความตรง มีความเชื่อม่ัน เพียงใด มีการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้มากน้อยเพียงใด 
 ขอสมมุติตัวอย่างกรณีที่แย่ท่ีสุด ผมเป็นครูสอนเคมี  โรงเรียนมีนักเรียน ชั้น ม. ปลาย 3 ห้อง (ม. 4, ม. 5, 
ม. 6 ระดับละ 1 ห้อง) มีครูเคมีคนเดียว มีบางเรื่องที่ผมไม่ถนัดจึงสอนเพียงผ่านๆไป และบังเอิญภาคเรียนนี้ผมมี
ปัญหาครอบครัวและสุขภาพ ท าให้สอนไม่ทันในบางเรื่อง จึงเร่งสอนให้ผ่านๆไป เมื่อออกข้อสอบ  ผมจึงออก
ข้อสอบเน้นเฉพาะในเรื่องที่ผมสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่านั้น  จึงตั้งค าถามว่า ระดับคะแนน (เกรด)รายวิชาเคมีของ
นักเรียนโรงเรียนนี้ แปลผลได้อย่างไร ไม่ทราบว่ามีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดข้ึนบ้างหรือไม่ หวังว่าคงไม่เกิดนะ  
 มีการศึกษาวิเคราะห์ข้อสอบที่โรงเรียนต่างๆออกและใช้บ้างหรือไม่ว่ามีความเหมาะสม มีความตรงมีความ
เชื่อถือได้เพียงใด ถ้ายัง น่าจะท าโดยรีบด่วน ขอข้อสอบจากโรงเรียนต่างๆมาศึกษาวิเคราะห์ ไม่ใช่เพ่ือจับผิดแต่
เพ่ือการพัฒนา 
 การจบช่วงชั้น (การจบ ป. 6 การจบ ม. 3 และการจบ ม. 6) ของนักเรียนไทยปัจจุบันเป็นอ านาจของ
โรงเรียน ได้มีการศึกษาบ้างหรือไม่ว่า มีจุดดีจุดด้อยอย่างไรบ้าง ประเทศอ่ืนๆเขาท ากันอย่างไร เท่าที่ทราบ เกือบ
ทุกประเทศจะมีหน่วยงานกลางเข้าไปจัดสอบเพ่ือการจบช่วงชั้น บางประเทศให้น้ าหนัก การสอบจากหน่วยงาน
กลาง 40%-50% ที่เหลือเป็นของโรงเรียน บางประเทศให้น้ าหนักการสอบจากหน่วยงานกลางถึง 80% หรือสูง
กว่า 
 ขอเสนอให้มีการศึกษาค้นคว้าว่า นานาประเทศเขามีวิธีการวัดและประเมินผลเพ่ือการจบช่วงชั้น กัน
อย่างไร  แล้วประเทศไทยควรจะท าอย่างไร  ถึงเวลาที่ควรจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วหรือยัง 
  สิ่งที่อาจท าได้ทันทีในปัจจุบัน คือ กระทรวงโดย สพฐ. ออกระเบียบหรือก าหนดเป็นนโยบายให้ โรงเรียน
ต้องใช้ข้อสอบของเขตพ้ืนที่ ในการสอบกลางภาคและปลายภาคเรียนอย่างน้อย 20%-30% หรือมากกว่า ข้อสอบ
ดังกล่าวออกโดยครูที่ได้รับการคัดเลือกและผ่านฝึกอบรม   ออกข้อสอบร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นข้อสอบที่มี
รูปแบบลีลาการถามให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ ได้แก้ปัญหา ได้เขียนค าตอบ ได้แสดงเหตุ แสดงผล แสดงวิธีคิด 
แสดงวิธีท า นอกจากนั้นเสนอให้มีข้อก าหนดให้เขตพ้ืนที่ฯ จัดให้มีการสอบภาคปฏิบัติ การสอบโดยการประเมิน
จากงานที่ให้นักเรียนท า การสอบโดยการให้นักเรียนได้น าเสนอผลงานของตนเอง การสอบโดยการสัมภาษณ์หรือ
ซักถาม หรือการสอบรูปแบบอื่นๆที่เหมาะสมกับธรรมชาติของรายวิชานั้นๆ โดยมีการตั้งกรรมการระดับเขตพ้ืนที่ฯ
ท าหน้าที่ก ากับดูแล 
 เห็นด้วยหรือไม่ ถ้าเห็นด้วย ทุกคนต้องช่วยกันเผยแพร่แนวคิด และผลักดันให้เกิดการ เปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว 
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