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 เอกสารประกอบการสอน รายวิชา  ED14201  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  Leaning 
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มีความรู้ความสามารถในการวัดและประเมินผลการศึกษาทั้งในภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ  โดยผู้เขียน
ได้รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร  ต ารา  วารสาร  และงานวิจัยแล้วน ามาเขียนเรียบเรียง  และจัด
หมวดหมู่ตามล าดับอย่างต่อเนื่อง  มีการสรุปประเด็นส าคัญในแต่ละบท  พร้อมกับมีประเด็นค าถามที่
ก าหนดขึ้นเพ่ือให้นักศึกษาได้ใช้เป็นเครื่องมือในการทบทวนความรู้ในแต่ละบทเพ่ือหาค าตอบที่
ถูกต้อง 
 ผู้เขียนขอขอบพระคุณผู้เขียนเอกสาร  ต ารา  บทความ  และงานวิจัยที่ได้น าเนื้อหามาเรียบ
เรียงในการเขียนเอกสารประกอบการสอนฉบับนี้  หากเอกสารประกอบการสอนฉบับนี้มีข้อบกพร่อง
ประการใดผู้เขียนยินดีน้อมรับค าแนะน า  เพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไขเอกสารประกอบการสอนฉบับนี้ให้
มีความถูกต้องและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  และหากเอกสารประกอบการสอนฉบับนี้มีคุณงามความดี  
ผู้เขียนขอใช้เป็นเครื่องสักการบูชาพระคุณของบิดา-มารดา นายถวิล  แสนปลื้ม  นางสุณีย์  แสนปลื้ม 
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นายยุทธศักดิ์  บัวแก้ว ที่ช่วยให้ค าแนะน าปรึกษา  ผลักดันจนเอกสารเล่มนี้ส าเร็จด้วยดี   หวังว่า
เอกสารประกอบการสอนนี้จะอ านวยประโยชน์ต่อการเรียนการสอนตามสมควร  หากมีข้อเสนอแนะ
ผู้เขียนยินดีน้อมรับและขอขอบพระคุณมาในโอกาสนี้ด้วย 
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รายวิชา  ED14201  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  Leaning Assessment and Evaluation 

ค าอธิบายรายวิชา   
 ศึกษาทฤษฎีการวัดและประเมินผลการศึกษา  พฤติกรรมทางการศึกษา  เครื่องมือการวัดผล
การศึกษา  สถิติเบื้องต้นส าหรับการวัดและประเมินผล  การบริหารการสอบ  การประเมินผลตาม
สภาพจริง  การประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน  การประเมินภาคปฏิบัติ  คะแนนและการให้ผล            
การเรียน  ปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 

จ านวนหน่วยกิต  :  (ทฤษฎี : ปฏิบัติ : อิสระ) : 3(2-2-5) 

 

จุดประสงค์ทั่วไป  เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทเรียนนี้แล้ว 

 1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เข้าใจทฤษฎีการวัด ความหมายของการทดสอบ  การวัดผลและ
การประเมินผลการศึกษา 
 2. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เข้าใจปรัชญา ความมุ่งหมาย ธรรมชาติของการวัดผลการศึกษา
หลักการเบื้องต้น กระบวนการและประโยชน์ของการวัดและการประเมินผล  
 3. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เข้าใจคุณธรรมและจริยธรรมของการวัดและการประเมินผล 

 4. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เข้าใจพฤติกรรมตามจุดมุ่งหมายทางการศึกษา 

 5. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เข้าใจเครื่องมือวัดพฤติกรรมการเรียนรู้  
 6. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ เข้าใจการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวัดผลแบบทดสอบ          
แต่ละชนิด 

 7. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เข้าใจสถิติเบื้องต้นส าหรับการวัดและการประเมินผล 

 8. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เข้าใจการบริหารการสอบ คะแนน และการให้ระดับผลการเรียน 

 9. เ พ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความรู้ เข้าใจและวิเคราะห์การประเมินตามสภาพจริง               
การประเมินผลจากแฟ้มสะสมผลงาน การประเมินภาคปฏิบัติ และการฝึกปฏิบัติ 
 10. เพ่ือให้นักศึกษาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้ในการวัดผลและประเมินผลการศึกษา
กระบวนการและประโยชน์ของการวัดและการประเมินผล 

 11. เพ่ือให้นักศึกษามีเจตคติท่ีดีต่อการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา 
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เนื้อหา 
บทที่ 1  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา   4  ชั่วโมง 
 1. องค์ประกอบของการเรียนการสอน 

 2. การทดสอบ  การวัดผล  และการประเมินผล 

 3. ปรัชญาของการวัดและประเมินผลการศึกษา 

 4. ความมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลการศึกษา 

 5. ธรรมชาติของการวัดผลการศึกษา 

 6. หลักการของการวัดและประเมินผลการศึกษา 

 7. ข้อควรค านึงเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา 

 8. กระบวนการวัดและประเมินผลการศึกษา 

 9. ประโยชน์ของการวัดและประเมินผลการศึกษา 

 10. คุณธรรมของครูผู้สอนในการวัดและประเมินผลการศึกษา 

บทที่ 2  พฤติกรรมทางการศึกษา       8  ชั่วโมง 
 1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

 2. พฤติกรรมทางการศึกษา 

 3. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 4. การวิเคราะห์หลักสูตร 

 5. ผังแบบทดสอบ (Test Blueprint) 

บทที่ 3  เครื่องมือวัดผลการศึกษาด้านพุทธิพิสัย     4  ชั่วโมง 
 1. เครื่องมือวัดพฤติกรรมทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัย 

 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
บทที่ 4  เครื่องมือการวัดผลการศึกษาด้านจิตพิสัย     4  ชั่วโมง 
 1. พฤติกรรมทางการศึกษาด้านจิตพิสัย 

 2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
บทที ่5  เครื่องมือวัดผลการศึกษาด้านทักษะพิสัย     4  ชั่วโมง 
 1. พฤติกรรมทางการศึกษาด้านทักษะพิสัย 

 2. ทักษะการปฏิบัติ 
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บทที่ 6  คุณภาพของเครื่องมือวัดผลการศึกษา     8  ชั่วโมง 
 1. คุณภาพของแบบทดสอบ 

 2. คุณภาพของแบบสอบถาม  
 3. คุณภาพของแบบสังเกต 

 4. คุณภาพของการสัมภาษณ์ 

บทที่ 7  สถิติเบื้องต้นส าหรับการวัดและประเมินผลการศึกษา   8  ชั่วโมง 
 1. ข้อมูล 

 2. การแจกแจงความถี่ 
 3. การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง 
 4. การวัดการกระจาย 

 5. การวัดต าแหน่งและการเปรียบเทียบ 

บทที่ 8  การบริหารการสอบ       4  ชั่วโมง 
 1. การด าเนินการทดสอบ 

 2. ธนาคารข้อสอบ 

บทที่ 9  คะแนนและการตัดเกรด       4  ชั่วโมง 
 1. คะแนน 

 2. การก าหนดระดับผลการเรียน 

 3. ระดับผลการเรียนเฉลี่ย 

บทที่ 10  การประเมินตามสภาพจริง      4  ชั่วโมง 
 1. ความหมายของการประเมินตามสภาพจริง 
 2. เหตุผลในใช้การประเมินผลตามสภาพจริง 
 3. แนวคิดเบื้องต้นของการประเมินตามสภาพจริง 
 4. ความส าคัญของการประเมินตามสภาพจริง 
 5. ลักษณะของการประเมินตามสภาพจริง 
 6. ลักษณะงานที่น ามาประเมินในการประเมินตามสภาพจริง 
 7. กระบวนการในการประเมินตามสภาพจริง 
 8. รูปแบบการประเมินผลตามสภาพจริง 
 9. สิ่งที่ควรค านึงในการประเมินตามสภาพจริง 
 10. ประโยชน์ของการประเมินตามสภาพจริง 
 11. ระดับของสภาพจริง 
 12. เครื่องมือในการประเมินตามสภาพจริง 
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 13. การใช้บันทึกการเรียนรู้ในการประเมินผลตามสภาพจริง 
 14. ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
 15. ข้อดีและข้อจ ากัดของการประเมินตามสภาพจริง 
บทที่ 11  แฟ้มสะสมผลงาน       4  ชั่วโมง 
 1. ความหมายของแฟ้มสะสมผลงาน 

 2. จุดประสงค์ของแฟ้มสะสมผลงาน 

 3. ลักษณะของแฟ้มสะสมผลงาน 

 4. ประเภทของแฟ้มสะสมผลงาน 

 5. แนวทางในการประเมินด้วยแฟ้มสะสมผลงาน 

 6. องค์ประกอบในแฟ้มสะสมผลงาน 

 7. ประโยชน์ของการใช้แฟ้มสะสมผลงาน 

 8. การประเมินแฟ้มสะสมผลงาน 

 9. เกณฑ์ในการประเมินคุณภาพของผลงาน 

 10. แนวคิดการจัดท าแฟ้มสะสมผลงาน 

 11. ข้อแนะน าในการเลือกหลักฐานหรือชิ้นงานในแฟ้มสะสมผลงาน 

 12. การสะท้อนภาพตนเอง 
 13. ตัวอย่างการประเมินด้วยแฟ้มสะสมผลงาน 

 14. ข้อดีและข้อจ ากัดของแฟ้มสะสมผลงาน 

บทที่ 12  การวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   4  ชั่วโมง 
  พุทธศักราช 2551 

 1. หลักการที่ควรปฏิบัติในการประเมินผลการศึกษา 

 2. ระดับของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 

 3. ระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ของสถานศึกษา 

 4. การประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยผู้ที่เก่ียวข้อง 
 5. แนวโน้มของการประเมิน 
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กิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. ผู้สอนชี้แจงจุดประสงค์และอธิบายเนื้อหา 

 2. ผู้สอนให้นักศึกษาจัดกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน แบบคละความสามารถ  เพ่ือให้ความช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันในระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 3. สุ่มตัวแทนนักศึกษาออกมาน าเสนอ 

 4. ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันสรุปบทเรียน 

 5. ให้นักศึกษาตอบค าถามเชิงปฏิบัติการประจ าบทท้ายบทเป็นรายบุคคล 

 6. มอบหมายให้นักศึกษาศึกษาเอกสารประกอบการสอนมาล่วงหน้า 

 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. การน าเสนอเนื้อหาบทที่  1  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา  
ด้วย Microsoft PowerPoint 

 2. เอกสารประกอบการเรียนการสอน  
 3. แหล่งการเรียนรู้ทางอินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล  ได้แก่ 
  3.1 วัดผลจุดคอม www.watpon.com 

  3.2 ครูบ้านนอก.คอม www.kroobannok.com  

 4. ต าราหรือหนังสือเรียนเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา  
 

การวัดและประเมินผล 
 1. การวัดผล 

  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนในระหว่างเรียน 

  1.2 การถาม-ตอบระหว่างบุคคล 

  1.3 การท าค าถามเชิงปฏิบัติการประจ าบทเป็นรายกลุ่ม 

  1.4 การท าค าถามเชิงปฏิบัติการประจ าบทเป็นรายบุคคล 

  1.5 การทดสอบระหว่างเรียน 

  1.6 การทดสอบปลายภาคเรียน 

 2. การประเมินผล  ใช้เกณฑ์การประเมินของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ดังนี้ 
  ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป  ได้ระดับผลการเรียน A 

  ได้คะแนนระหว่างร้อยละ 75 - 79 ได้ระดับผลการเรียน B+ 

  ได้คะแนนระหว่างร้อยละ 70 - 74 ได้ระดับผลการเรียน B 

  ได้คะแนนระหว่างร้อยละ 65 - 69 ได้ระดับผลการเรียน C+ 

http://www.watpon.com/
http://www.kroobannok.com/
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  ได้คะแนนระหว่างร้อยละ 60 - 64 ได้ระดับผลการเรียน C 

  ได้คะแนนระหว่างร้อยละ 55 - 59 ได้ระดับผลการเรียน D+ 

  ได้คะแนนระหว่างร้อยละ 50 - 54 ได้ระดับผลการเรียน D 

  ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 50 ได้ระดับผลการเรียน F 

  ขาดการส่งงาน/ขาดการทดสอบย่อยได้ I 
 

 



แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 1 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทเรียนนี้แล้ว  นักศึกษาสามารถ 

 1. ระบุองค์ประกอบของการเรียนการสอนได้ 
2. บอกความหมายของการทดสอบ  การวัดผล  และการประเมินผลได้ถูกต้อง 
3. ระบุปรัชญาของการวัดและประเมินผลที่ส าคัญที่สุดได้อย่างถูกต้อง 
4. บอกจุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลได้อย่างถูกต้อง 
5. อธิบายธรรมชาติของการวัดการศึกษาได้ 
6. อธิบายหลักการของการวัดและประเมินผลได้อย่างถูกต้อง 
7. บอกข้อควรค านึงถึงเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลได้ 
8. อธิบายกระบวนการวัดและประเมินผลได้อย่างถูกต้อง 
9. บอกประโยชน์ของการวัดและประเมินผลได้อย่างถูกต้อง 

 10. บอกคุณธรรมของครูผู้สอนในการวัดและประเมินผลได้อย่างถูกต้อง 
 

เนื้อหาสาระ 

 1. องค์ประกอบของการเรียนการสอน 

 2. การทดสอบ  การวัดผล  และการประเมินผล 

 3. ปรัชญาของการวัดและประเมินผลการศึกษา 

 4. ความมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 5. ธรรมชาติของการวัดผลการศึกษา 
 6. หลักการของการวัดและประเมินผลการศึกษา 

 7. ข้อควรค านึงเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา 

 8. กระบวนการวัดและประเมินผลการศึกษา 

 9. ประโยชน์ของการวัดและประเมินผลการศึกษา 

 10. คุณธรรมของครูผู้สอนในการวัดและประเมินผลการศึกษา 
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กิจกรรมการเรียนการสอน 

 สัปดาห์ที่ 1   
 1. ปฐมนิเทศนักศึกษาด้วยการอธิบายแผนบริหารการสอนรายวิชา  ED14201  การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้  นักเรียนจะต้องเรียนรู้เนื้อหาสาระเกี่ยวกับทฤษฎีการวัดและประเมินผล
การศึกษา  พฤติกรรมทางการศึกษา  เครื่องมือการวัดผลการศึกษา  สถิติเบื้องต้นส าหรับการวัดและ
ประเมินผล  การบริหารการสอบ  การประเมินผลตามสภาพจริง  การประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน  
การประเมินภาคปฏิบัติ  คะแนนและการให้ผลการเรียน  ปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน จากนั้นให้นักศึกษาร่วมก าหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผล  ผู้สอนแนะน าการอ่านหนังสือ
เพ่ิมเติม  ข้อปฏิบัติในการเรียน  และให้นักศึกษาซักถามในประเด็นที่สงสัย 

 2. ผู้สอนชี้แจงจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมให้นักศึกษาทราบ 

 3. ผู้สอนอธิบายเนื้อหาบทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา ด้วย 
Microsoft PowerPoint ผู้สอนชี้แจงจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมให้นักศึกษาทราบ 

 4. ให้นักศึกษาจัดกลุ่ม  กลุ่มละ  3  คน  แบบคละความสามารถเพ่ือให้ความช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน 

 5. ให้นักศึกษาร่วมกันอภิปรายในประเด็น “การวัดและประเมินผลอยู่ในส่วนใดบ้างของ   
การจัดการเรียนการสอน”  เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน 

 6. สุ่มตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอข้อสรุป 

 7. ผู้สอนและนักศึกษาช่วยกันสรุปบทเรียน 

 8. ให้นักศึกษาตอบค าถามเชิงปฏิบัติการประจ าบทที่ 1 เป็นรายบุคคล แล้วส่งในสัปดาห์หน้า 
 9. มอบหมายให้นักศึกษาศึกษาเอกสารประกอบการสอนบทที่ 2  พฤติกรรมทางการศึกษา
มาล่วงหน้า 
 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. การน าเสนอเนื้อหาบทที่  1  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา  
ด้วย Microsoft PowerPoint 

 2. เอกสารประกอบการเรียนการสอนบทที่ 1  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการวัดและประเมินผล
การศึกษา 
 3. แหล่งการเรียนรู้ทางอินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล  ได้แก่ 
  3.1 วัดผลจุดคอม www.watpon.com 

  3.2 ครูบ้านนอก.คอม www.kroobannok.com  

http://www.watpon.com/
http://www.kroobannok.com/
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 4. ต าราหรือหนังสือเรียนเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา  ได้แก่ 

ชวาล แพรัตกุล. (2518). เทคนิคการวัดผล. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิช. 
พิชิต ฤทธิ์จรูญ. (2557). หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพฯ: เฮาส์ ออฟ 

เคอร์มีสท์.   
ศิริชัย  กาญจนวาสี. (2556). ทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม (Classical Test Theory). พิมพ์ครั้ง

ที่ 7. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
สมชาย  วรกิจเกษมสกุล . (2559). การวัดและประเมินผลการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 7. อุดรธานี:         

โรงพิมพ์อักษรศิลป์.  
สมนึก ภัททิยธนี. (2558). การวัดผลการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 10. กาฬสินธุ์: ประสานการพิมพ์.  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน . (2553). ชุดฝึกอบรมการวัดและประเมินผล          

การเรียนรู้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.  

สุวิมล ว่องวานิช. (2546). การประเมินผลการเรียนรู้แนวใหม่. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 

 

การวัดและประเมินผล 

จุดประสงค์ เครื่องมือ/วิธีการ การประเมินผล 

 1. ระบุองค์ประกอบของการเรียนการสอนได้ 
 2. บอกความหมายของการทดสอบ          
การวัดผล  และการประเมินผลได้ถูกต้อง 
 3. ระบุปรัชญาของการวัดและประเมินผลที่
ส าคัญที่สุดได้อย่างถูกต้อง 
 4. บอกจุดมุ่งหมายของการวัดและ
ประเมินผลได้อย่างถูกต้อง 
 5. อธิบายธรรมชาติของการวัดการศึกษาได้ 
 6. อธิบายหลักการของการวัดและ
ประเมินผลได้อย่างถูกต้อง 
 7. บอกข้อควรค านึงถึงเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลได้ 

1. สังเกตพฤติกรรม
การเรียนในระหว่าง
เรียน 

2. ตอบค าถามเชิง
ปฏิบัติการประจ าบท
ที่ 1 เป็นรายบุคคล 

1. นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การอภิปรายกลุ่มใน
ระหว่างเรียน 

2. ตอบค าถามเชิง
ปฏิบัติการประจ าบทที่ 1 
เป็นรายบุคคลถูกต้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75 
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จุดประสงค์ เครื่องมือ/วิธีการ การประเมินผล 

8. อธิบายกระบวนการวัดและประเมินผลได้
อย่างถูกต้อง 
 9. บอกประโยชน์ของการวัดและประเมินผล
ได้อย่างถูกต้อง 
10. บอกคุณธรรมของครูผู้สอนในการวัดและ
ประเมินผลได้อย่างถูกต้อง 
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บทท่ี 1 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 

“การวัดและประเมินผล  เพ่ือค้นหาและพัฒนาสมรรถภาพของมนุษย์” 

ชวาล  แพรัตกุล (2518: 34) 
 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 มีการก าหนดเกณฑ์การวัดและ
การประเมินผลกลางขึ้น  ประกอบด้วย  การตัดสินผลการเรียน  การให้ระดับผลการเรียน             
การรายงานผลการเรียน  เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา  เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  การพิจารณาเลื่อนชั้น  การจัดให้เรียนซ้ าชั้น  เอกสาร
หลักฐานการศึกษา  และการเทียบโอนผลการเรียน  ดังนั้นครูจึงต้องศึกษาแนวปฏิบัติการวัดและ
ประเมินผล  เพ่ือให้ครูสามารถก าหนดระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนให้สอดคล้อง
และเป็นไปตามเกณฑ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2553: 14-15) 
 การวัดและประเมินผลการเรียนต้องอยู่บนพื้นฐาน  2 ประการ  คือ  การประเมินเพ่ือพัฒนา
และการประเมินเพ่ือสรุปประเมินผลการเรียนหรือให้คะแนน ภาพที่ 1.1 น าเสนอแนวคิดของกัสคีย์
และไบเลย์ (Guskey & Bailey, 2001 อ้างอิงใน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 
2553: 14) ที่กล่าวถึงบทบาทของการประเมินระหว่างเรียน (Formative Assessment)  และ            
การประเมินผลสรุป (Summative Assessment) โดยแสดงกระบวนการเรียนการสอน  และ         
การประเมินผลการเรียนในหน่วยการเรียนรู้หนึ่งที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ  ซึ่งสอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 การประเมินเพ่ือการพัฒนาเกิดขึ้น
ตลอดเวลาในหน่วยการเรียนรู้ซ้ าแล้วซ้ าอีกจนกระทั่งนักเรียนจะบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด   
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สอน 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.1 บทบาทของการประเมินระหว่างเรียนและการประเมินผลสรุป 

ตามแนวคิดของกัสคีย์และไบเลย์ (Guskey & Bailey, 2001) 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2553: 14) 

 

1. องค์ประกอบของการเรียนการสอน 

 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใด ๆ มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ส่วน ได้แก่ จุดประสงค์
การเรียนรู้ (Learning Objective) กิจกรรมการเรียนการสอน (Learning Experience) และการวัด
และประเมินผล (Evaluation) กล่าวคือ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใด ๆ ครูผู้สอนจะต้อง
เริ่มต้นที่การก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้เพ่ือเป็นเป้าหมายให้ผู้เรียน  หลังจากนั้นจะต้องด าเนินการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องเพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้นั้น ๆ และท้ายที่สุด
จะต้องมีการวัดและประเมินผลว่าผู้เรียนได้บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้หรือไม่   เพ่ือที่จะได้น าไป
ปรับปรุงจุดประสงค์การเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนการสอน กล่าวได้ว่า   การวัดและประเมินผล
จะต้องเกิดขึ้นระหว่างการเรียนการสอน  โดยที่องค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนจะมีความสัมพันธ์กันใน
ลักษณะมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันตามแนวคิดของไทเลอร์ ดังภาพที่ 1.2  
 

 

 

 

 

 

การประเมิน 

ระหว่างเรียน 

(Formative  

Assessment) 

การประเมิน 

ผลสรุป  
(Summative  

Assessment) 

- ขึ้นหน่วยใหม่ 
- ได้หลักฐาน
เพ่ือตัดสินผล/
ให้คะแนน 

สอน
ต่อไป 

แก้ไข 

บรรลุผล 

บรรลุผล 

ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุง 

เสริมเพ่ิม 
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ภาพที่ 1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของการเรียนการสอนตามแนวคิดของไทเลอร์ 
ที่มา : Stanley & Hopkin (1972: 6) 

 

 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 26 ได้ก าหนดว่า ให้สถานศึกษาได้
จัดการประเมินผลผู้เรียน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกต
พฤติกรรมการเรียน  การร่วมกิจกรรม และการทดสอบควบคู่กันไปในกระบวนการเรียนการสอนตาม
ความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา ดังนั้นครูผู้สอนจึงต้องด าเนินการวัดและ
ประเมินผลให้ได้แก่นแท้ของศักยภาพ  และพัฒนาการของผู้เรียนโดยให้ค านึงถึงหลักการดังนี้                  
(ชูศรี ตันพงศ,์ 2546: 8-9) 
   1. เน้นกระบวนการประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและการประเมินเพ่ือตัดสินการเรียนให้มี
ความครอบคลุมทั้งด้านความรู้ทักษะและกระบวนการ  รวมทั้งคุณธรรมจริยธรรมหรือคุณลักษณะ  
อันพึงประสงค ์

   2. เน้นการประเมินด้วยวิธีการที่หลากหลายสอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ที่จัดให้แก่
ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ตามสภาพจริง   หรือใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงที่สะท้อนถึงความรู้
ความสามารถ  และการปฏิบัติจริงของผู้เรียนได้อย่างชัดเจน 

   3. เน้นการบูรณาการการประเมินผลควบคู่ไปกับการเรียนการสอนและกระบวน         
การเรียนรู้ของผู้เรียน  โดยการประเมินจากคุณภาพของงานและกระบวนการท างานของผู้เรียน 

   4. เน้นการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์การประเมินส่งเสริมให้มีการประเมิน
ตนเอง  ประเมินโดยเพื่อนหรือกลุ่มเพ่ือน  และประเมินโดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
   5. เน้นการประเมินผู้เรียนด้วยการพิจารณาอย่างครอบคลุมจากพัฒนาการของผู้เรียน
ความประพฤติ  การสังเกตพฤติกรรมการเรียน  การร่วมกิจกรรม  และการทดสอบตามความ
เหมาะสม 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
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  เด็กดี เด็กเก่ง เด็กมีความสุข เป็นคุณลักษณะของเด็กไทยที่ชาติต้องการ  เมื่อเยาวชนไทย
เติบโต  คนไทยก็จะเติบโตด้วยความเป็นคนเก่งคิด  เก่งงาน  เก่งคน  เก่งเรียน อันเป็นก าลังของชาติ  
ในปัจจุบันนี้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21  เป็นสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องการเมือง  
เศรษฐกิจ  วิถีชีวิต  วัฒนธรรม  รวมทั้งสิ่งแวดล้อมบริบทรอบตัว  เป็นยุคที่ต้องสามารถสร้างเด็กไทย
ให้ยืนอยู่ในเวทีบ้านเรา  และเวทีโลกได้อย่างมีความสุข  และอยู่รอดปลอดภัยกับภัยธรรมชาติและ
อุบัติภัยต่างๆ ได้ (พิมพันธ์  เดชะคุปต์ และ พเยาว์  ยินดีสุข, 2558: 1)  แนวคิดเกี่ยวกับทักษะ
ศตวรรษท่ี 21 ของเด็กไทย  ดังแสดงในภาพที่ 1.3 

 

ทักษะศตวรรษท่ี 21 ของเด็กไทย = E ( 4R + 7C) 

 

 

       1. Literacy 

       2. Numeracy 

 

 

 

ภาพที่ 1.3 ทักษะศตวรรษท่ี 21 ของเด็กไทย 

ที่มา : พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ พเยาว์  ยินดีสุข (2558 : 1) 

 

  ภาพลักษณ์ที่ส าคัญคือ  เด็กไทยยุคนี้ต้องเป็นพลเมืองไทย  พลเมืองอาเซียน  และ
พลเมืองโลกที่มีคุณภาพ  และต้องมีทักษะส าคัญที่จะสามารถด ารงชีวิตอยู่ในโลกยุคปัจจุบันอย่างมี
ความสุขด้วยความมีคุณธรรมและจริยธรรม  เป็น Ethical Person ด้วยทักษะ 2 กลุ่มต่อไปนี้ที่มี
ความสัมพันธ์กัน  

 

 

 

Ethical Person 

(ผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม) 

 

 

 

(R) Reasoning 

Read 

Write 

Arithmetic 

 
Creative Problem  

Solving Skills 

Critical Thinking Skills 

Collaborative Skills 

Communicative Skills 

Computing Skills 

Career and Life Skills 

Cross-Cultural Skills 
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    1. กลุ่ม 4R  เมื่อมีการจัดกลุ่มย่อย  จะแบ่งออกเป็น 3 ทักษะหลักท่ีควรเน้น  คือ 

     1.1 Literacy (การรู้หนังสือ) คือ  ความสามารถอ่านอย่างเข้าใจ (Read) และเขียน
อย่างมีคุณภาพ (Write)  การเขียนรายงานวิชาการ  รายงานโครงงาน  บทความ  ตลอดจน           
การน าเสนอด้วยวาจา 
     1.2 Numeracy (การรู้เรื่องจ านวน) คือ  ทักษะการใช้ตัวเลข  ความน่าจะเป็น  
สถิติ  ทักษะการชั่ง  ตวง  วัด  รวมทั้งการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

     1.3 Reasoning (การใช้เหตุผล) คือ  ความสามารถในการอุปนัย นิรนัย  การให้
ค าตอบแบบคาดคะเน  การอุปมาอุปมัย  และการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม  อันเป็นปัจจัยของ          
การท างาน  การด าเนินชีวิต  และการอยู่อย่างพอเพียง 
    2. กลุ่ม 7C คือ ทักษะหลัก  ดังนี้ 
      2.1 Creative Problem Solving Skills (ทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์)  
คือ  ความสามารถของบุคคลผู้มีปัญญาในการค้นคว้า  การแก้ปัญหาและผลิตงานเชิงสร้างสรรค์  
สร้างสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  สร้างผลผลิตที่มีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิต 

      2 . 2  Critical Thinking Skills ( ทั กษะกา รคิ ด อย่ า ง มี วิ จ า รณ ญา ณ )   คื อ  
ความสามารถอย่างช านาญในการคิดที่จะท าหรือไม่ท า  เชื่อหรือไม่เชื่อในเหตุการณ์ของกิจกรรม
ชีวิตประจ าวันและชีวิตการท างาน 

      2.3 Collaborative Skills (ทักษะการท างานอย่างร่วมพลัง)  คือ  ความสามารถ
อย่างเชี่ยวชาญในการท างานเป็นกลุ่ม  เป็นทีม  แบบร่วมมือ  ร่วมใจ  แบบรวมพลังท าให้งานส าเร็จ  
และผู้ท ามีความสุข  เป็นกระบวนการที่ท าให้เสริมสร้างความเป็นผู้น า  การรู้จักบทบาทผู้น า  บทบาท
สมาชิก  และกระบวนการกลุ่ม 

      2.4 Communicative Skills (ทักษะการสื่อสาร) คือ  ทักษะการรู้หนังสือ  
ความสามารถในการอ่าน  ฟัง  เขียน  พูด  คือ  อ่านอย่างเข้าใจ  ฟังอย่างเข้าใจ  เขียนอย่างมีคุณภาพ  
พูดสื่อสารได้ตรงและง่ายต่อความเข้าใจ 

      2.5 Computing Skills (ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์) คือ  ความสามารถอย่าง
เชี่ยวชาญในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการค้นหาความรู้  ตลอดจนใช้เพ่ือการออกแบบและ
การผลิตเชิงนวัตกรรม 

     2.6 Career and Life Skills (ทักษะอาชีพและทักษะการใช้ชีวิต) คือ ความสามารถ
อย่างเชี่ยวชาญในอาชีพที่ตนสนใจและถนัด  ซึ่งมีฐานมาจากการเรียนในระดับพ้ืนฐานมาก่อน  การมี
อาชีพท าให้ชีวิตมีความสุข  จึงน าไปสู่ความเชี่ยวชาญในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
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      2.7 Cross-Cultural Skills (ทักษะการใช้ชี วิ ต ในวัฒนธรรมข้ ามชาติ )  คือ  
ความสามารถอย่างช านาญในการใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขที่จะอยู่ร่วมกัน  รู้เรา  รู้เขา  ในวิถีชีวิต  
การเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม  รวมทั้งประเพณี  และวัฒนธรรมของต่างชาติ  ทั้งประชาสมาคม
อาเซียนและประชาสมาคมโลก  โดยสรุปคือ  มีทักษะทั้งในระดับท้องถิ่น (Local) ชาติ (Nation) 
อาเซียน (ASEAN) และระดับโลก (Global) 
  ครูไทยต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้  คือ  มีคุณธรรมและเป็นนักใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
กอรปด้วยการเป็น นักเรียนรู้ (Learner)  เป็นผู้น า (Leader) ตลอดจนเป็นนวัตกร ( Innovator) 
ผู้สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้  ถ้าระบบการพัฒนาศักยภาพครูให้มีลักษณะข้างต้น  ครูก็สามารถผลิต
เด็กไทยให้เป็นผู้มีลักษณะเช่นเดียวกัน  คือ  เป็นเด็กไทยที่เป็นนักเรียนรู้ (Learner)  เป็นผู้น า 

(Leader) และเป็นเด็กผู้สร้างผลงานใหม่หรือเป็นนวัตกร (Innovator) ดังนั้นลักษณะครูไทยและ
เด็กไทยที่พึงประสงค์ในศตวรรษท่ี 21  จึงได้ลักษณะดังภาพที่ 1.4  

 

 

 

                          Ethics Character                                           Innovator 

                                Electronic Person                               Leader 

                                                      Learner        

ภาพที่ 1.4 ลักษณะครูไทยและเด็กไทยที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 

ที่มา : พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ พเยาว์  ยินดีสุข (2558 : 7) 

 

   เมื่อพิจารณาลักษณะของเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 คือ E2 (L+L+I)  เพ่ือให้สามารถพัฒนา
เด็กไทยให้ได้ลักษณะดังกล่าวจึงต้องมีการพัฒนาครูให้มีศักยภาพ E2 (L+L+I)  เช่นกัน  อันเป็น
ลักษณะที่สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ  คือครูต้องมีทักษะส าคัญ 7 ประการ เรียกสั้นๆ "ทักษะ 7 C"  เป็นทักษะเพ่ือการเป็น            
ครูมืออาชีพ  ได้แก่ 

 

 

ลักษณะครูไทยและเด็กไทย 

ที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 
= E1 x E2 ( L + L + I ) = E2 ( L + L + I ) 
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   1. ทักษะ C1 : Curriculum Development (พัฒนาหลักสูตร) 
   2. ทักษะ C2 : Child-Centered Approach (การเรียนรู้เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง) 
   3. ทักษะ C3 : Classroom Innovation Implementation (การน านวัตกรรมไปใช้) 
   4. ทักษะ C4 : Classroom Authentic Assessment (การประเมินตามสภาพจริง) 
   5. ทักษะ C5 : Classroom Action Research (การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน) 
   6. ทักษะ C6 : Classroom Management (การจัดการชั้นเรียน) 
   7. ทักษะ C7 : Character Enhancement (การเสริมสร้างลักษณะ) 
 

   ทักษะ 7C ของครูมืออาชีพนั้นเมื่อน าไปปฏิบัติจะได้ผลอย่างมีคุณภาพ  ต้องได้รับ       
ความร่วมมือร่วมใจจากผู้ปกครองและชุมชน  ในยุคปฏิรูปการศึกษาสถานศึกษามีบทบาทส าคัญ  คือ  
พัฒนาหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทชุมชนเรียกว่า  หลักสูตรสถานศึกษา  และเป็นหลักสูตรที่ใช้
นโยบายและแนวทางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  และหลักสูตร
ในอนาคต  ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาศักยภาพครูให้มีทักษะ  7C คือ  มีทักษะในการสร้างหลักสูตร
รายวิชา  ทั้งรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม  ตลอดจนสร้างหลักสูตรระดับแผนประเภทต่าง ๆ  
คือ  แผนระยะยาว  แผนรายหน่วย  และแผนการจัดการเรียนรู้รายวัน  ซึ่งเป็นทักษะ C1 ในการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้  ครูต้องสามารถออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  คือ  สามารถเน้นทั้งครูเป็นศูนย์กลางและเด็กเป็นศูนย์กลางโดยใช้นวัตกรรมการเรียนรู้  แหล่ง
การเรียนรู้ต่าง ๆ  พร้อมทั้งสามารถจัดการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงไปใช้ในห้องเรียน  ครู
ก็ต้องสามารถจัดการชั้นเรียน  รวมทั้งเสริมสร้างบุคลิกภาพของครูให้เป็นไปตามทักษะ C2 C3 C4 C6 
และ C7 จากบันทึกหลังการสอนครูพบปัญหาของเด็กที่สมรรถนะไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด  ครูต้องมี
ความสามารถวิจัยปฏิบัติการในชั้น เรียนตามทักษะ C5 เ พ่ือสร้ างนวัตกรรมการเรี ยนรู้                         
(พิมพันธ์  เดชะคุปต์ และ พเยาว์  ยินดีสุข, 2558: 7-10) 
  ในการพัฒนาทักษะด้านการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนเป็นจุดส าคัญที่ต้องท าให้ครูปรับ   
วิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนโดยให้เด็กมีส่วนร่วมในการคิด  ท า  พูดมากขึ้น  เพ่ือค้นหา  สร้างความรู้ด้วย
ตนเอง  ส่วนครูต้องสอนให้น้อยลง  แต่กลับไปเป็นผู้เตรียมประสบการณ์การเรียนรู้ให้มากขึ้น  กระตุ้น
ให้เด็กแสวงหาสารสนเทศ  สร้างความรู้  ประยุกต์ความรู้  ซึ่งเป็นไปตามค ากล่าวของนายกรัฐมนตรี
การศึกษาของสิงคโปร์ที่กล่าวว่า Teach Less Learn More ในการพัฒนาศักยภาพให้ครูได้มีทักษะ 
7C ของครูมืออาชีพนั้นข้อเสนอที่ส าคัญ  คือ  การใช้ระบบการชี้แนะ (Coaching) และกระบวนการ    
พ่ีเลี้ยง (Mentoring) โดยผ่านการศึกษาผ่านบทเรียน (Lesson Study) การพัฒนาครูไทยในศตวรรษ
ที่ 21 ก็ต้องเป็นการพัฒนาให้ครูไทยมีทักษะ 7C ของครูมืออาชีพควบคู่การเป็นครูผู้มีจิตวิญญาณครู  
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มีคุณธรรมและจรรยาบรรณครู หรือรวมเรียกว่า  ความเป็นครูผู้มีคุณธรรมจริยธรรม  หรือเป็น Ethics 

Character  และทักษะส าคัญอย่างยิ่งส าหรับครูยุคใหม่เพ่ือสร้างเด็กยุคใหม่อันเป็นยุคเทคโนโลยี
สารสนเทศ  คือ  ครูต้องเป็นผู้มีสมรรถนะด้านคอมพิวเตอร์  หรือเป็น Electronics Person ทักษะ 
7C  เมื่อได้มีการจัดกลุ่มใหม่ได้ลักษณะดังนี้ (พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ  พเยาว์  ยินดีสุข, 2558: 11)  

 

 ทักษะ C1                           Curriculum Competency 

 ทักษะ C2 + C3                 Instructional Competency 

 ทักษะ C4 + C5                 Assessment Competency 

 ทักษะ C6 + C7                 Classroom Management Competency 

 

  การประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงนั้นเป็นการประเมินผลตามสภาพที่เกิดกับ
ผู้เรียนจริง ๆ ผู้เรียนท าจริง  ผู้เรียนปฏิบัติจริง  ผู้สอนใช้การประเมินผลตามสภาพจริง  หรืออาจกล่าว
ได้ว่า  ถ้ามีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  ก็ควรต้องประเมินผลแบบที่ผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง  ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้นั้นเป็นกระบวนการสอน (Teaching 

Process) ของผู้สอนร่วมกับกระบวนการเรียน (Learning Process) ของผู้เรียน  ท าให้เกิดการเรียนรู้ 
(Learning) คือ  มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนเป็นผู้มีความรู้  ความเข้าใจ  มีทักษะการคิด  
และทักษะปฏิบัติ  และเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม  หรือมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ซึ่งรวมเรียกว่า  
เกิดผลการเรียนรู้ (Learning Outcome)  ดังนั้นการเรียนรู้ก็คือการใช้กระบวนการเรียนรู้ท าให้
เกิดผลการเรียนรู้ในตัวผู้เรียน  สมรรถนะส าคัญของผู้สอนในการจัดการเรียนรู้นอกจากจะต้องมี
สมรรถนะการพัฒนาหลักสูตรและสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนแล้วผู้สอนจะต้องมีสมรรถนะ
การประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือเป็นแนวทางประเมินผลผู้เรียนว่าได้บรรลุตามวัตถุประสงค์  ตัวชี้วัดและ
มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรมากน้อยเพียงใด  ผู้มีสมรรถนะการประเมินผลการเรียนรู้จึงต้องมี
ทั้งความรู้  ทักษะ  จรรยาบรรณ  และเจตคติ ดังนี้ 
    1. มีความรู้  เรื่องธรรมชาติของความหมายของการประเมินผลการเรียนรู้  วิธีการ
ประเมินผลการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  การสร้างเครื่องมือการประเมินผล  การก าหนดเกณฑ์ ใน   
การประเมินผลตลอดจนแนวทางปรับปรุงแก้ไขพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

เป็น 

รวมเป็น  

รวมเป็น 

รวมเป็น 
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    2. มีทักษะ  ในการประเมินผลการเรียนรู้  การจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันเป็นการจัด  
การเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Learning) ดังนั้นการประเมินผลการเรียนรู้ต้องสอดคล้องกับ
การจัดการเรียนรู้จึงเป็นการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Assessment) โดยมี
ทักษะการประเมินผลในเรื่องต่อไปนี้ 
     2.1 ผลการเรียนรู้ด้านวิชาการ (Academic Learning Outcome) 
      2.1.1 ความรู้และความเข้าใจ  หรือสาระการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดและมาตรฐาน   
การเรียนรู้ของหลักสูตร 

      2.1.2 ทักษะการคิดและทักษะปฏิบัติ  คือ  ทักษะการสื่อสาร  ทักษะการคิด
ระดับพ้ืนฐานและระดับสูง  ทักษะการแก้ปัญหา  ทักษะชีวิต  ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
รวมทั้งทักษะศตวรรษท่ี 21  
     2.2 ผลการเรียนรู้ด้านไม่เป็นวิชาการ (Non-Academic Learning Outcome)        
ผลการเรียนรู้ด้านทีไ่ม่เป็นวิชาการ  มีดังนี้ 
      2.2.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง มีจิต
สาธารณะ  เป็นต้น 

      2.2.2 นิสัยการท างาน  เช่น ท างานส าเร็จตรงตามเวลา  มีความตรงต่อเวลา  
ใช้เวลาอย่างมีค่า  ความรับผิดชอบ  ความอดทนให้งานมีคุณภาพ  การท างานอย่างต่อเนื่อง 
    3. มีจรรยาบรรณและเจตคติ  คือ  เป็นผู้มีจรรยาบรรณในการสร้างเครื่องมือ
ประเมินผลการเรียนรู้  การประเมินผลตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ตลอดจนเป็นผู้มีเจตคติเชิงบวกต่อ            
การสร้างเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้  เจตคติต่อการประเมินผลการเรียนรู้เป็นระยะ ๆ เพ่ือน าผล
ไปปรับแก้ไขผู้เรียน  และประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 

2. การทดสอบ  การวัดผล  และการประเมินผล 

 ในการวัดและประเมินผลการศึกษาครูผู้สอนควรเข้าใจกับความหมายและความสัมพันธ์ของ 
3 ค า  คือ  การทดสอบ  การวัดผล  และการประเมินผล  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 2.1 การทดสอบ (Testing) 

   2.1.1 ความหมายของการทดสอบ  ได้มีนักวิชาการให้ความหมายของการทดสอบ ดังนี้ 
   การทดสอบ  เป็นกระบวนการที่มีมาตรฐานและก าหนดไว้ล่วงหน้าแล้วเป็นอย่างดี 
เพ่ือให้คะแนนนั้นน าไปสู่การอธิบายคุณลักษณะที่ต้องการ (Gruijter & Van der Kamp, 2008: 1) 
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   การทดสอบ  เป็นการน าเสนอสิ่งเร้าชุดใดชุดหนึ่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตอบสนองตามวิธีการ
มาตรฐานที่ก าหนดไว้เพ่ือน าผลการตอบสนองมาก าหนดเป็นคะแนนซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นตัวเลขที่แสดง
ปริมาณบอกลักษณะของพฤติกรรม (เยาวดี วิบูลย์ศรี, 2556: 5) 

   การทดสอบ  เป็นกระบวนการใช้แบบทดสอบส าหรับก าหนดหรือบรรยายคุณลักษณะ
หรือคุณภาพเฉพาะอย่างของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเพ่ือใช้เป็นสารสนเทศส าหรับการตัดสินใจ              
(ศิริชัย  กาญจนวาสี, 2556 : 9) 

    สรุปได้ว่าการทดสอบ  เป็นกระบวนการการใช้ชุดของสถานการณ์หรือแบบทดสอบ
เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมที่ต้องการวัดตามจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
  2.1.2 ประเภทของการทดสอบ (สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2559: 5-6) 
   2.1.2.1 จ าแนกตามจ านวนผู้สอบ  จ าแนกได้ 2 ประเภทดังนี้ 
     1) การทดสอบเป็นรายบุคคล ( Individual Testing) เป็นการตรวจสอบความรู้
ความสามารถของผู้สอบเป็นรายบุคคลที่มีความเฉพาะเจาะจงและแตกต่างกันโดยส่วนมากจะใช้
ส าหรับการทดสอบความรู้ด้านสติปัญญา 
     2) การทดสอบเป็นกลุ่ม (Group Testing) เป็นการตรวจสอบความรู้ความสามารถ
ของผู้สอบเป็นกลุ่มที่ใช้ความสามารถของแต่ละบุคคลร่วมกันในการด าเนินการให้บรรลุความส าเร็จ
โดยส่วนมากจะใช้ส าหรับการทดสอบเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 

    2.1.2.2 จ าแนกตามลักษณะการตอบ  จ าแนกได้ 3 ประเภทดังนี้ 
     1) การทดสอบด้วยการเขียนตอบ (Paper-Pencil Testing) เป็นการตรวจสอบ
ความรู้ความสามารถโดยก าหนดค าถามแล้วให้ผู้สอบได้เขียนอธิบายค าตอบเพ่ือน าไปตรวจสอบ  
ความถูกต้องหลังจากด าเนินการสอบเสร็จสิ้นแล้ว 

     2) การทดสอบปากเปล่า (Oral Testing) เป็นการตรวจสอบความรู้ความสามารถ
ในลักษณะของการสนทนาโดยให้ผู้สอบได้อธิบายค าตอบด้วยค าพูดให้พิจารณาความถูกต้องตาม
เกณฑ์ในระหว่างการทดสอบหรือมีการจดบันทึกที่ผู้สอบได้ตอบแล้วน ามาพิจารณาภายหลัง         
การด าเนินการการทดสอบสิ้นสุดลง 
     3) การทดสอบการปฏิบัติ (Performance Testing) เป็นการตรวจสอบความรู้
ความสามารถโดยการก าหนดสถานการณ์จ าลองแล้วให้ผู้สอบได้แสดงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานตาม
สถานการณ์นั้น ๆ โดยน าข้อมูลที่ได้จากกระบวนการปฏิบัติงานและผลงานมาพิจารณาเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์ในการให้คะแนน 
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  2.1.3 ทฤษฎีการทดสอบ 

    ในการวัดใด ๆ มีทฤษฎีการทดสอบที่นักวิชาการเกี่ยวกับการวัดได้น าเสนอไว้เกี่ยวกับ
รูปแบบการวัด ข้อตกลงเบื้องต้น การพัฒนาเครื่องมือ การวิเคราะห์และการน าไปใช้เพ่ือแก้ปัญหา  
การวัดและพัฒนาแบบทดสอบให้มีคุณภาพจ าแนกออกเป็น 2 แนวทางตามพัฒนาการ                       
(ศิริชัย  กาญจนวาสี, 2556: 35-37)  ดังนี้ 
   2.1.3.1 ทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม (Classical Test Theory) 

     เป็นทฤษฎีการทดสอบที่ใช้ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนที่ได้จากคะแนน
ที่แท้จริงและวิเคราะห์คุณภาพโดยส่วนรวมของข้อสอบและแบบทดสอบที่ใช้ส าหรับแต่ละบุคคลใน
สภาพการทดสอบเฉพาะโดยมีข้อตกลงเบื้องต้นที่ส าคัญว่าความคลาดเคลื่อนจากการวัดมีแบบแผน
คงที่เหมือนกันส าหรับกลุ่มบุคคลที่ท าแบบทดสอบในภาพรวมโดยไม่สนใจพฤติกรรมการตอบเป็น  
รายข้อของแต่ละบุคคลและไม่ใช่การสรุปอ้างอิงไปยังความสามารถหรือคะแนนจริงทั่วไปของบุคคล 

   2.1.3.2 ทฤษฎีการทดสอบแนวใหม่ (Modern Test Theory) จ าแนกเป็น 2 ทฤษฎี
ย่อย ๆ ดังนี้ 
    1) ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงทางการทดสอบ (Generalizability Theory) มีแนวคิดว่า
ความคลาดเคลื่อนจากการวัดจะมีความแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ของการวัดเพ่ือศึกษา           
ความเชื่อมั่นโดยทั่วไปของแบบทดสอบภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ของการวัด 

    2) ทฤษฎีการตอบสนองข้ อสอบ ( Item Response Theory) มีแนวคิดว่ า
ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการวัดมีความแตกต่างกัน  ขึ้นอยู่กับระดับความสามารถของแต่ละบุคคล
และคุณลักษณะของข้อสอบแต่ละข้อ  พร้อมทั้งพยายามวัดคุณลักษณะภายในหรือความสามารถที่
แท้จริงของแต่ละบุคคล 

  ในปัจจุบันทฤษฎีการทดสอบแนวใหม่ได้รับการยอมรับว่าให้ผลการวัดที่ชัดเจนตรง
ประเด็นที่จะสามารถน าไปใช้พัฒนาข้อสอบและแบบทดสอบให้สามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ที่
แตกต่างกันได้  สามารถระบุนัยทั่วไปของคะแนนจริง  คุณภาพของแบบทดสอบตามเงื่อนไขของ   
การทดสอบ  รวมทั้งประเมินความสามารถที่แท้จริง  และบรรยายพฤติกรรมการตอบสนองข้อสอบ
ของผู้สอบได้เป็นอย่างดี 
 

 2.2 การวัดผล (Measurement) 

  2.2.1 ความหมายของการวัดผล  นักวิชาการให้ความหมายของการวัดผลดังนี้ 
    การวัดผล เป็นหัวใจของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นการวัดทางจิตวิทยาอยู่
ภายใต้บริบทและเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ (Netemeyer et.al, 2003: 1) 
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    การวัดผล  เป็นการประเมินค่าความเจริญก้าวหน้าของนักเรียนต่อจุดประสงค์ของวิชา
นั้น ๆ อย่างมีหลักเกณฑ์ (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ,์ 2526: 4) 

   การวัดผล  เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่พยายามค้นหาระดับที่แสดงปริมาณ
ของคุณลักษณะใดลักษณะหนึ่งในตัวบุคคลสิ่งของหรือเหตุการณ์ (เยาวดี วิบูลย์ศรี, 2556: 8) 
    การวัดผล  เป็นกระบวนการก าหนดตัวเลข (Assignment of Numerals) ให้แก่สิ่ง
ต่าง ๆ  ตามกฎเกณฑ์ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2556: 9) 

   สรุปได้ว่าการวัดผลการศึกษา  เป็นกระบวนการในการก าหนดตัวเลขเพ่ือแทน
ความหมายในสิ่งที่ต้องการวัด  เพ่ือน าผลการวัดนั้นไปใช้ประโยชน์ในการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ใน  
การประเมินผลต่อไป 

  2.2.2 หลักการเบื้องต้นส าหรับการวัด 

   ในการด าเนินการวัดมีหลักการเบื้องต้นที่จะต้องท าความเข้าใจอย่างชัดเจนเพ่ือให้เป็น
การวัดที่มีประสิทธิภาพดังนี้ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2556: 27-28) 

   2.2.2.1 สิ่งที่มุ่งวัดคืออะไร  เป็นการพิจารณาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ของสิ่งที่มุ่งวัด  เพ่ือเชื่อมโยงความคิดรวบยอดเชิงนามธรรมของสิ่งของหรือเหตุการณ์นั้นสู่ความเป็น
รูปธรรมของข้อมูลหลักฐานที่จะต้องเก็บรวบรวม  เพ่ือใช้เป็นตัวบ่งชี้คุณลักษณะของสิ่งที่มุ่งวัดนั้น ๆ 

   2.2.2.2 ควรวัดสิ่งของหรือเหตุการณ์นั้นอย่างไร  โดยจะต้องพิจารณาว่าควรจะใช้
เครื่องมือวัดประเภทใด  แนวค าถามอย่างไร  จึงจะมีความสอดคล้องกับคุณลักษณะที่มุ่งวัดและมี
ความเหมาะสมกับผู้ ให้ข้อมูล   และจะต้องมีการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (Operational 

Definition) ของแต่ละคุณลักษณะในลักษณะของพฤติกรรมที่จะน าไปใช้เป็นแนวทางก าหนดค าถามที่
เป็นเครื่องมือไปใช้ในการสังเกตพฤติกรรมในสถานการณ์มาตรฐาน  เพ่ือที่จะน าข้อมูลไปท า               
การวิเคราะห์และสรุปผลสู่คุณลักษณะที่มุ่งศึกษา 
  2.2.3 ความคลาดเคลื่อนจากการวัด เป็นความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากความผิดพลาดใน
การด าเนินการวัด  จ าแนกดังนี้ (ส าเริง บุญเรืองรัตน์, ม.ป.ป.: 108-109) 
   2.2.3.1 ความคลาดเครื่องอย่างสุ่ม (Random Error) เป็นความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น
โดยบังเอิญ  เช่น  ผู้สอบเกิดอาการไม่สบายอย่างกะทันหัน  หรือมีสาเหตุบางประการท าให้เตรียมตัว
สอบไม่เต็มที่  ท าให้คะแนนลดลง  หรืออ่านหนังสือสอดคล้องกับเนื้อหาที่ออกข้อสอบพอดีท าให้ได้
คะแนนที่สูงขึ้น 

   2.2.3.2 ความคลาดเคลื่อนอย่างเป็นระบบ (Systematic Error) เป็นความคลาด
เคลื่อนที่เกิดข้ึนกับผู้สอบทุกคนเหมือนกันหมด เช่น ข้อสอบ 2 ข้อในแบบทดสอบไม่สมบูรณ์  โดยเป็น
ความคลาดเคลื่อนที่มีผลต่อความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
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 2.3 การประเมินผล (Evaluation) 

  2.3.1 ความหมายของการประเมินผล  ได้มีนักวิชาการให้ความหมายของการประเมินผล
ดังนี้ 
   การประเมินผล  เป็นกระบวนการพิจารณาตัดสินคุณภาพและคุณค่าที่ได้ในการสังเกต
จากข้อมูลว่านักเรียนอยู่ระดับใดเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ตั้งไว้ (Sax & Newton, 1997: 66) 

   การประเมินผล (Evaluation) เป็นกระบวนการที่ท าต่อจากการวัดแล้วตัดสินใจ       
ลงสรุปคุณค่าอย่างมีกฎเกณฑ์  การประเมินผลจึงเป็นผลการตัดสินใจจากผู้ประเมิน  ไม่ใช่ผล        
จากการวัดโดยตรงแต่การประเมิน (Assessment) หมายถึงกระบวนการรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูล
สารสนเทศที่เป็นระบบส าหรับใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับผู้เรียน  ให้ข้อมูลย้อนกลับไปยังผู้เรียน
เกี่ยวกับความก้าวหน้าจุดเด่นจุดด้อย  ใช้ในการตัดสินประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
ความเพียงพอของหลักสูตร  และใช้ชี้แนะนโยบาย (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ,์ 2545: 9) 

    การประเมินผล  เป็นเป็นการตัดสินคุณค่า (Value Judgment) ของสิ่งต่าง ๆ  ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน  (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2556: 9) 

   สรุปได้ว่าการประเมินผล  เป็นกระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการวัดเพ่ือ
ตัดสินว่าคุณลักษณะที่ต้องการวัด ดี-ไม่ดี ผ่าน-ไม่ผ่าน หรือควรได้ผลการเรียนอยู่ในระดับใด  แล้ว
น าเสนอเป็นข้อมูลย้อนกลับให้แก่ผู้สอนที่จะสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองต่อไป 

  2.3.2 ประเภทของการประเมินผล  ในการประเมินผลทางการศึกษาจ าแนกได้ดังนี้ 
   2.3.2.1 จ าแนกตามจุดประสงค์ของการประเมินจ าแนกได้ 3 ประเภท ดังนี้ 
    1) การประเมินผลก่อนเรียน (Pre Evaluation) เป็นการประเมินเพ่ือใช้ตรวจสอบ
พ้ืนฐานความรู้หรือทักษะว่ามีอย่างพอเพียงที่จะเรียนรู้ในรายวิชาใหม่หรือไม่   และหาวิธีการเพ่ือปรับ
พ้ืนฐานความรู้นั้น ๆ จนกระทั่งผู้เรียนมีความรู้อย่างพอเพียง  หรือเป็นการประเมินเพ่ือใช้วินิจฉัย
ผู้เรียนในการน าข้อมูลมาใช้วางแผนการจัดการเรียนการสอนหรือเลือกวิธีการ/เทคนิคการสอนที่
เหมาะสมกับผู้เรียน 

    2) การประเมินผลระหว่างเรียน (Formative Evaluation) เป็นการประเมินเพื่อใช้
ตรวจสอบการบรรลุจุดประสงค์ย่อยที่ก าหนดไว้ของผู้เรียน  ว่ามีจุดประสงค์ใดบ้างที่ผู้เรียนไม่บรรลุ
จุดประสงค์  เพ่ือที่ครูผู้สอนจะได้จัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริม  เพ่ือให้ความช่วยเหลือหรืออาจน า
ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนในจุดประสงค์นั้น ๆ ในอนาคตให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

    3) การประเมินผลสรุป (Summative Evaluation) เป็นการประเมินเพ่ือใช้สรุป
ผลสัมฤทธิ์หรือตัดสินผลการเรียนเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาตามเกณฑ์ว่าผู้เรียน
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สอบได้-ตก, สอบผ่าน-สอบไม่ผ่าน  หรือควรได้ระดับผลการเรียนในระดับใด  และอาจใช้ข้อมูลใน         
การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนในภาพรวมว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ 
   2.3.2.2 จ าแนกตามเกณฑ์อ้างอิงของผลการประเมินจ าแนกได้ 2 ประเภทดังนี้ 
    1) การประเมินผลแบบอิงกลุ่ม (Norm Reference Evaluation) เป็นการประเมิน
ตัดสินคุณค่าผลตามเกณฑ์อ้างอิงที่ใช้ผลของผู้เรียนในกลุ่มเดียวกันตามแนวคิดของบิเนต์และไซมอน 
ที่ได้ระบุว่าแบบทดสอบที่ดีจะสามารถจ าแนกผู้เรียนที่มีความสามารถที่มากหรือน้อยแตกต่างกันออก
จากกันได้ใช้ในการพิจารณาเพ่ือจัดจ าแนกหรือจัดล าดับก่อน-หลังของบุคคลในกลุ่มนั้น ๆ ว่าเป็น
อย่างไร  เช่น  การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  หรือการประกวดการคัดลายมือ  เป็นต้น  แต่จะต้อง
ระมัดระวังว่าผลการประเมินในระดับดี  ผู้เรียนอาจมีความสามารถไม่ถึงระดับมาตรฐานและไม่ทราบ
ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น 

    2) การประเมินผลแบบอิง เกณฑ์  (Criterion Reference Evaluation) เป็น      
การประเมินตัดสินคุณค่าของผลตามเกณฑ์อ้างอิงที่ใช้เกณฑ์ที่ก าหนดขึ้นหรือเกณฑ์มาตรฐานตาม
หลักการของการเรียนรู้แบบรอบรู้ (Master Learning) เพ่ือใช้ระบุสถานภาพของผู้ เรียน  เมื่อ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ว่าผ่านเกณฑ์ในระดับนั้น ๆ มากหรือน้อยเพียงใด  เช่น  การประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแบบอิงเกณฑ์ เป็นต้น แต่จะมีความยุ่งยากในการก าหนดจุดตัดหรือเกณฑ์มาตรฐาน 

    2.3 กา รประ เ มิ น ผล แบ บ อิ ง ตน เ อ ง  ( Self Reference Evaluation) เ ป็ น             
การประมวลผลที่ตัดสินผลที่ไม่เน้นการแข่งขัน  โดยการเปรียบเทียบระดับความรอบรู้ของบุคคลนั้น
เมื่อได้เรียนรู้แล้วกับระดับความรอบรู้เดิมที่มีอยู่ที่แสดงพัฒนาการในการเรียนรู้ของบุคคลนั้น            
ผลการประเมินผู้เรียนแต่ละคนจึงขึ้นอยู่กับระดับความรอบรู้ที่เพ่ิมขึ้นจากเดิมของบุคคล  แต่จะต้อง
ระมัดระวังว่าบุคคลมีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ 
   2.3.3 หลักการประเมินผลผู้เรียน  การประเมินผลผู้เรียนมีหลักการที่ส าคัญดังนี้ 
    2.3.3.1 เป็นการประเมินผลที่สะท้อนจุดประสงค์การเรียนรู้และการบูรณาการกับ    
การสอน 

    2.3.3.2 การประเมินมีความต่อเนื่องและเป็นประโยชน์ 
    2.3.3.3 ความคาดหวังผลจากการประเมินต้องก าหนดให้ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้น            
การประเมิน  พ่อแม่/ผู้ปกครอง  และผู้เรียนต้องมีส่วนรับรู้จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    2.3.3.4 การประเมินผลจะต้องยุติธรรมและเท่าเทียมกัน 

    2.3.3.5 การประเมินต้องเป็นการสร้างสรรค์ให้ข้อมูลย้อนกลับที่เป็นประโยชน์
ทางบวกส่งเสริมการเรียนรู้และจุดเน้นที่ต้องการพัฒนา 
    2.3.3.6 การประเมินจะต้องสมดุลและครอบคลุม 
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 2.4 ความสัมพันธ์ของการทดสอบ การวัด และการประเมินผล 
  จากการสังเคราะห์ของนักวิชาการ  พบว่าการทดสอบจะเป็นส่วนหนึ่งของการวัดผลและ
ในการวัดผลในบางส่วนนั้นจ าเป็นจะต้องมีการน าผลที่ได้จากการวัดผลไปด าเนินการประเมินพิจารณา
เพ่ือตัดสินคุณค่าหรือตัดสินใจตามเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้น   หรือเกณฑ์มาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง          
ดังแสดงในภาพที่ 1.6  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.6 ความสัมพันธ์ระหว่างการทดสอบ การวัดผลและการประเมินผล 

ที่มา: Wirema & Jurs (1990: 10) 

 

3. ปรัชญาของการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 ชวาล แพรัตกุล (2518: 34) ได้น าเสนอว่าปรัชญาของการวัดและประเมินผล ดังนี้ 
 3.1 การวัดและการประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน 

 3.2 การวัดและประเมินผลควรก าหนดจุดประสงค์ที่มุ่งเน้นที่ศักยภาพ/สมรรถนะของผู้เรียน
มากกว่าความจ า 
 3.3 การวัดและประเมินผลเพื่อวินิจฉัยแล้วน าผลไปปรับปรุงแก้ไขในการเรียนการสอน 

 3.4 การวัดและประเมินผลเพ่ือประเมินค่าในความเหมาะสมในความสามารถของครูผู้สอน
หลักสูตร  และการจัดการเรียนการสอน 

 3.5 การวัดและประเมินผลเพ่ือค้นหาและพัฒนาสมรรถภาพของมนุษย์ที่จ าแนกออกเป็น 2 
ขั้นตอนดังนี้ 
  3.5.1 การวัดและประเมินผลใช้เพ่ือค้นหาหรือตรวจสอบว่าผู้เรียนมีสมรรถภาพในระดับ
ใด  หรือมีจุดบกพร่องที่ต้องได้รับการส่งเสริมหรือแก้ไขก่อน  
  3.5.2 หลังจากนั้นครูผู้สอนจึงน าข้อมูลดังกล่าวมาวางแผนเพ่ือที่จะพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  แต่ในปัจจุบันการวัดและประเมินผลได้น ามาใช้

การประเมินผล 

การวัดผล 

การทดสอบ 
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เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตัดสิน ได้-ตก หรือ ผ่าน-ไม่ผ่านเท่านั้น แต่ไม่ได้น ามาวิเคราะห์เพ่ือตอบสนอง
ต่อปรัชญาดังกล่าวอย่างแท้จริง 
 

4. ความมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 ในการวัดและประเมินผลแต่ละครั้งจะมีการก าหนดความมุ่งหมายในการวัดและประเมินผลที่
แตกต่างกัน  ดังนี้  (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ , 2535: 32-34; วิรัช วรรณรัตน์ , 2539: 23-27;           
สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2559: 15) 

  4.1 การจัดต าแหน่ง (Placement) เป็นการวัดผลเพ่ือน าผลมาระบุว่าผู้เรียนมีความรู้ในระดับ
หรือต าแหน่งใดของกลุ่มได้ถูกต้องชัดเจน  หรืออาจจะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานเพ่ือที่จะ
ระบุว่าผู้เรียน รอบรู้-ไม่รอบรู้ หรือ เก่ง-ปานกลาง-อ่อน เป็นต้น 

 4.2 การคัดเลือก (Selection) เป็นการวัดความรู้ทักษะและเจตคติเพ่ือน าผลมาใช้พิจารณา
ในการคัดเลือกเพ่ือการด าเนินการตามวัตถุประสงค์  เช่น  การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อเข้ารับ
ทุนการศึกษาหรือการเข้าท างาน เป็นต้น 

 4.3 การวินิจฉัย (Diagnosis) เป็นการวัดผลเพ่ือน าผลมาใช้ในการพิจารณาจุดเด่น-จุดด้อย  
เก่ง-อ่อนของผู้เรียนในการหาวิธีการหรือแนวทางการจัดกิจกรรม  เพ่ือซ่อมเสริมหรือส่งเสริมได้ตรง
ประเด็นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 4.4 การเปรียบเทียบ (Assessment) พัฒนาการเป็นการวัดผลเพ่ือน าผลมาใช้พิจารณา
พัฒนาการที่เกิดขึ้นของผู้เรียนคนเดียวกันในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน  หรือได้รับเงื่อนไขที่แตกต่างกัน
ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ เช่น การทดสอบก่อน-หลัง แล้วน าผลการทดสอบมาพิจารณา
เปรียบเทียบกัน  เป็นต้น 

 4.5 การพยากรณ์ (Prediction) เป็นการวัดผลเพ่ือน าผลมาใช้คาดคะเนความส าเร็จที่จะ
เกิดขึ้นของผู้เรียน  หรือใช้เพ่ือระบุสิ่งที่จะต้องศึกษาต่อแล้วประสบความส าเร็จในอนาคต  เช่น     
การทดสอบวัดแววความเป็นครู  หรือการทดสอบความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น 

 4.6 การประเมินค่า (Evaluation) เป็นการวัดผลเพ่ือน าผลไปประเมินผลในภาพรวม          
ว่าผู้เรียนมีความส าเร็จมากหรือน้อยเพียงใด  เช่น  การทดสอบปลายภาคเรียน  หรือการประเมินผล
ความส าเร็จในการจัดการศึกษาในระดับชาติ/จังหวัด เป็นต้น 

 4.7 เพ่ือจูงใจการเรียน (Motivating Learning) โดยการวัดผลที่ดีจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้เรียน
เกิดนิสัยการเรียนรู้ที่ดี  และท าให้รู้สถานภาพของตนเองแล้วหาแนวทางหรือวิธีการแก้ไขปรับปรุง
ตนเองตามค าแนะน าของครูผู้สอน 
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 4.8 เพ่ือรักษามาตรฐาน (Maintaining Standard) เป็นการวัดผลเพ่ือน าผลไปใช้ตรวจสอบ
คุณภาพของผู้เรียนว่ามีมาตรฐานตามที่ก าหนดไว้หรือไม่  อย่างไร 
  
5. ธรรมชาติของการวัดผลการศึกษา 

 การวัดผลการศึกษาเป็นกระบวนการก าหนดตัวเลขให้แก่คุณลักษณะของผู้เรียนที่มีความเป็น
นามธรรมสูง  ดังนั้นการด าเนินการน าไปใช้จะต้องมีความละเอียดรอบคอบ  ซึ่งครูผู้สอนจะต้องมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของการวัดผลทางการศึกษาว่าเป็นอย่างไร   เพ่ือที่จะสามารถ
น าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยที่ธรรมชาติของการวัดผล  มีดังนี้ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 
2535: 35-37; พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557: 7-11; สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2559: 16) 

 5.1 การวัดผลการศึกษาเป็นการวัดทางอ้อม ( Indirect) หมายถึง การวัดผลเป็นกระบวน   
การวัดคุณลักษณะที่เป็นตัวแทนของพฤติกรรมนั้น ๆ มีมากหรือน้อยเพียงใดโดยใช้เครื่องมือใน     
การวัดผลที่มีประสิทธิภาพที่สามารถวัดพฤติกรรมนั้น ๆ ได้ไปกระตุ้นให้ผู้เรียนได้แสดงพฤติกรรมหรือ
คุณลักษณะนั้น ๆ ออกมาโดยที่ในการด าเนินการวัดจ าเป็นจะต้องมีการนิยามพฤติกรรมนั้น ๆ ให้มี
ความชัดเจนเพื่อที่จะวัดและสังเกตได้ในลักษณะของนิยามเชิงปฏิบัติการ 

 5.2 การวัดผลเป็นการวัดผลสัมพัทธ์ (Relative) หมายถึง การวัดผลเป็นกระบวนการที่
จะต้องน าผลไปเปรียบเทียบกับกลุ่มหรือเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  จึงจะท าให้ผลที่ได้จากการวัดเป็นสิ่งที่มี
ความหมาย  เช่น  ผู้เรียนทดสอบได้คะแนน 80 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนนโดยมีเกณฑ์   
การพิจารณาตัดสินว่า 80 คะแนนขึ้นไปจะได้ระดับคะแนน A แสดงว่าผู้เรียนคนนี้ได้ระดับคะแนน A 

เป็นต้น 

 5.3 การวัดผลเป็นการวัดที่ไม่สมบูรณ์ (Uncompleted) หมายถึง ในการวัดผลแต่ละครั้งนั้น
จะไม่สามารถวัดพฤติกรรมหรือเนื้อหาสาระที่ต้องการได้อย่างครบถ้วน  อันเนื่องจากข้อจ ากัดทาง  
ด้านเวลา  งบประมาณ ฯลฯ ดังนั้นครูผู้สอนจะต้องมีการสุ่มเนื้อหาสาระหรือพฤติกรรมที่เป็นตัวแทน
มาใช้วัดผลเท่านั้น 

 5.4 การวัดผลเป็นการวัดที่ได้ผลการวัดไม่ละเอียด หมายถึง การวัดผลเป็นวิธีการที่ได้ผลจาก
การวัดเป็นข้อมูลในระดับอันตรภาค  ที่มีข้อจ ากัดในเรื่องของการไม่มีศูนย์แท้ที่ไม่สามารถระบุได้ว่า
ผู้เรียนที่ได้ศูนย์คะแนน  หมายถึงผู้เรียนคนนั้นไม่มีความรู้ในวิชานั้นใช่หรือไม่   อย่างไร  แต่จะ
สามารถระบุได้เพียงแต่ว่าผู้เรียนท าแบบทดสอบในครั้งนั้น ๆ ไม่ถูกหรือผิดหมดทุกข้อเท่านั้น 

 5.5 การวัดผลมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นเสมอ ๆ (Error) หมายถึง  ในการวัดผลแต่ละครั้ง
คะแนนที่ได้รับของผู้เรียนแต่ละคน (Obtained Score) จะประกอบด้วยคะแนนที่เกิดขึ้นจากความรู้
ความสามารถที่แท้จริง (True Score) กับความคลาดเคลื่อนจากการวัด (Error Score) ที่เกิดขึ้น 
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เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้วัดไม่มีคุณภาพ  หรือความไม่พร้อมของการด าเนินการสอบหรือการสุ่มเนื้อหา
หรือพฤติกรรมที่ขาดความเป็นตัวแทนที่ดี  สามารถเขียนสมการแสดงความสัมพันธ์ของคะแนนที่
ผู้เรียนแต่ละคนได้รับ  ดังแสดงในสมการ 
 

คะแนนที่ได้รับ (X) = คะแนนที่เกิดจากความรู้ที่แท้จริง (T) + คะแนนความคลาดเคลื่อนจากการวัด (E) 
 

 5.6 การวัดผลเป็นการวัดที่ต้องใช้วิธีการวัดที่หลากหลาย หมายถึง การวัดพฤติกรรมมนุษย์
เป็นสิ่งที่ซับซ้อนหรือซ่อนเร้นอยู่ภายในหรือมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคลหรือแต่ละสถานการณ์  
ดังนั้นในการวัดผลจ าเป็นจะต้องใช้วิธีการวัดที่หลากหลาย  หรือใช้วัดหลาย ๆ ครั้ง  หลาย ๆ 
สถานการณ ์ เพ่ือให้ได้ผลของการวัดพฤติกรรมที่ถูกต้องชัดเจนและมีความครอบคลุม 

 5.7 การวัดผลเป็นการวัดที่เป็นระบบ หมายถึง ในการวัดเพ่ือให้เกิดความครบถ้วนใน        
การด าเนินการใด ๆ จะต้องมีการวัดทั้งกระบวนการในระหว่างด าเนินการ  และผลลัพธ์หลังจากสิ้นสุด
การด าเนินการที่จะน ามาใช้พิจารณาตัดสินความสอดคล้องของผลการวัดที่ได้อย่างแท้จริง 
 5.8 การวัดผลเป็นการวัดที่ใช้วิธีการทางสถิติ หมายถึง ในการวัดเป็นการวัดที่ใช้วิธี การทาง
สถิติในการควบคุมตัวแปรการวิเคราะห์สังเคราะห์และเปรียบเทียบ  เนื่องจากในการวัดบางครั้งไม่
สามารถควบคุมการออกแบบการวัดอย่างครอบคลุมได้   ท าให้เกิดความคลาดเคลื่อนที่ไม่ต้องการ 
ดังนั้นเมื่อได้รับข้อมูลจากการวัดแล้วจะต้องใช้วิธีการทางสถิติในการควบคุมตัวแปร   วิเคราะห์
สังเคราะห์เพ่ือให้ผลการวัดมีความเที่ยงตรงภายใน 

 

6. หลักการของการวัดและประเมินผลการศึกษา 

 การวัดและประเมินผลพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น
ต้องมีหลักการที่จะต้องน าไปปฏิบัติ  ดังนี้ (วิรัช วรรณรัตน์, 2535: 15-16) 

 6.1 ก าหนดจุดประสงค์ของการวัดและประเมินผลให้ชัดเจนในลักษณะของจุดประสงค์             
เชิงพฤติกรรมที่ได้ระบุพฤติกรรมของผู้เรียนที่ต้องการให้เกิดขึ้น  และจะสามารถวัดได้หรือสังเกตได้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้วทั้งในด้านพุทธิพิสัย  จิตพิสัย  หรือทักษะพิสัย 

 6.2 เลือกใช้วิธีการวัดหรือเครื่องมือให้เหมาะสมและสอดคล้องกับจุดประสงค์นั้น ๆ เพราะจะ
ท าให้ผลที่ได้จากการวัดมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 

 6.3 เลือกใช้เครื่องมือการวัดผลที่มีคุณภาพเนื่องจากผลที่ได้จากการวัดจะต้องน าไปใช้ใน   
การประเมินเพ่ือตัดสินคุณค่าหรือตัดสินใจ  ดังนั้นจ าเป็นต้องมีความมั่นใจว่าผลนั้น ๆ เกิดจาก
เครื่องมือที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง 
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 6.4 ในการวัดผลแต่ละครั้งครูผู้สอนควรจะเลือกใช้วิธีการหรือเครื่องมือวัดผลที่หลากหลาย  
เพ่ือช่วยลดความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากข้อบกพร่องของวิธีการหรือเครื่องมือนั้น ๆ 

 6.5 ใช้ผลจากการวัดที่มีความคุ้มค่า  กล่าวคือการวัดผลจะได้รับข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่า
ผู้เรียนได้บรรลุจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการปรั บปรุงการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  หรือการแนะแนวการศึกษาต่อ  หรือการพัฒนาระบบการบริหาร        
การเรียนการสอนในโรงเรียน เป็นต้น 

 6.6 เลือกใช้เครื่องมือที่มีความยุติธรรม  ไม่เปิดโอกาสให้ผู้สอบได้เปรียบและเสียเปรียบกัน 

 6.7 มีวิธีการด าเนินการสอบที่มีคุณภาพ  เช่น  ไม่แนะค าตอบ  หรือควบคุมดูแลผู้สอบอย่าง
ใกล้ชิดไม่ให้มีการคัดลอกค าตอบซึ่งกันและกัน เป็นต้น 

 

7. ข้อควรค านึงเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา 

 หากยึดหลักการวัดผลที่ว่าวัดผลเพ่ือค้นและพัฒนาสมรรถภาพของนักเรียนย่อมหมายถึงต้อง
ศึกษาวิเคราะห์หาข้อบกพร่องต่าง ๆ ของนักเรียน  จากนั้นจึงพัฒนาส่งเสริมให้นักเรียนได้เจริญ         
งอกงามตามที่ต้องการ  ดังนั้นอย่าแยกกิจกรรมการเรียนการสอนกับการทดสอบออกจากกัน         
การทดสอบที่ดีจะสะท้อนผลไปยังนักเรียนให้มีความรู้ความส าเร็จเพ่ิมขึ้น  โดยครูต้องค านึงถึงสิ่ง
ต่อไปนี้ (สมนึก  ภัททิยธนี, 2558: 17-18) 
 7.1 การทดสอบ  การวัดผล  และประเมินผล  ไม่ควรท าเฉพาะปลายภาคหรือสิ้นปี  เพ่ือ
ตัดสินว่าสอบได้หรือสอบตก  หรือเพียงเพ่ือการเลื่อนชั้น  ไม่น าผลนั้นมาปรับปรุงแก้ไขการเรียน   
การสอน  หรือการบริหารการศึกษาให้ดีขึ้น  นับว่าเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่า 
 7.2 ไม่ควรใช้การทดสอบเพ่ือการไล่หรือคัดออก  แต่ควรเป็นไปเพ่ือค้นหาสมรรถภาพของ
ผู้เรียน  และหาทางแนะแนวส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถ  เจริญงอกงาม  ประสบความส าเร็จ
ในการเรียนและการท างานเพ่ิมข้ึน 

 7.3 ครูอย่าสอนเพ่ือสอบหรือสอนเพ่ือให้ตรงกับแบบทดสอบ  เพราะเป็นการใช้การทดสอบ
หรือวัดผลน าการเรียนการสอน  น าหลักสูตร  จึงไม่ควรสอนแบบกวดวิชา  ติว  เก็ง  ซึ่งการกระท า
เหล่านี้เป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อการศึกษา  เป็นการท าลายคนและอนาคตของชาติ  เป็นคนเห็นแก่ตัว  
เอาแต่ได้  ขาดสติปัญญา  ขาดความคิดริเริ่มทางวิชาการ 

 7.4 ครูควรใช้การวัดผลเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนใช้ความคิดหรือสติปัญญา  ค้นคว้า  หาค าตอบ
และน าไปสู่การปฏิบัติ  พยายามอย่าให้การทดสอบไปท าลายการสอน  เพราะการสอบเป็นเพียง    
การวัดสมรรถภาพของผู้เรียนโดยทางอ้อม  ผลผลิตทางการศึกษาขั้นสุดท้ายคือการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม  ความคิด  และสามารถปฏิบัติได้ 
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 7.5 การเขียนแบบทดสอบต้องเขียนตามความส าคัญของผลการวิเคราะห์หลักสูตร  หรือตาม
ตารางความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาสาระ  ความคิดรวบยอด  และจุดประสงค์การเรียนรู้  ไม่ควรเขียน
แบบทดสอบโดยลอกข้อความจากเอกสาร  ต ารา  เท่ากับไม่ค านึงถึงสภาพความเป็นจริง  สภาพของ
ผู้เรียนและสถานการณ์ที่แตกต่างกันไปแต่ละชุมชน  จะท าให้ไม่สามารถเขียนแบบทดสอบได้
ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด  และถือว่าเป็นการไม่ยุติธรรมต่อผู้เรียน  ผลที่วัดได้จะขึ้นอยู่กับความชอบ  
และความพอใจของผู้สอน 

 7.6 ครูและผู้บริหารการศึกษาต้องระวัง  อย่าใช้ผลการทดสอบของนักเรียนแต่ละชั้นไป
ประเมินผลงานในการพิจารณาความดีความชอบของครูแต่ละคน  เพราะจะมีผลต่อการเรียนการสอน
ท าให้การทดสอบผิดเป้าหมาย  ครูก็จะหาทางสอนแบบกวดวิชา  ช่วยเหลือนักเรียนในการท า
แบบทดสอบ  เพราะผู้บริหารเอาการวัดผลการเรียนของนักเรียนไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของครู  
จึงท าให้เกิดปัญหาที่เป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อการศึกษา 
 7.7 การทดสอบ  การวัดผล  จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอนอย่าง
แยกกันไม่ออก  จะต้องทดสอบบ่อย ๆ อย่างสม่ าเสมอ  ใช้เครื่องมือในการวัดผลหลายชนิด  อย่าง
เหมาะสมกับจุดมุ่งหมาย  ลักษณะเนื้อหาวิชา  สภาพของนักเรียนและสิ่งแวดล้อม  อย่าออกข้อสอบ
แบบสุกเอาเผากิน  อย่าท าอย่างสบาย  พอใกล้เวลาจะสอบปลายภาค  หรือปลายปีจึงค่อยคิดจัดท า
อย่างเร่งรีบ  คุณภาพทางการศึกษาจะไม่ได้รับการพัฒนาไปเท่าท่ีควร  
 

8. กระบวนการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 ในการวัดและประเมินผลแต่ละครั้งจะต้องมีการด าเนินการที่เป็นระบบที่มีความเชื่อมโยง      
ซึ่งกันและกันระหว่างจุดประสงค์  กิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลได้ก าหนด
ขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557: 18-20) 

 ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดวัตถุประสงค์ร่วมกันระหว่างครูผู้สอนและผู้เรียน  เป็นขั้นตอนของ     
การวางแผนในการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียน  โดยเริ่มตั้งแต่การก าหนด
จุดประสงค์วิธีการจัดการเรียนการสอน  หรือเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาตัดสินผลการเรียน  เป็นต้น
เพ่ือให้ผู้เรียนยอมรับข้อตกลงร่วมกัน  และเกิดแรงจูงใจที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองได้มีส่วนร่วม 

 ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  เป็นขั้นตอนของการปรับจุดประสงค์รายวิชา
ให้เป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่สามารถวัดสังเกตและประเมินได้   เพ่ือให้ครูผู้สอนได้มีความเข้าใจ
ในพฤติกรรมและคุณลักษณะที่ต้องการให้เกิดข้ึน 
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 ขั้นตอนที่ 3 สร้างเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้   เป็นขั้นตอนของการน าความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือวัดการเรียนรู้ที่หลากหลายมาใช้สร้างเครื่องมือวัดการเรียนรู้ให้มี         
ความสอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมนั้น ๆ 

 ขั้นตอนที่ 4 ทดสอบและเก็บรวบรวมข้อมูล  เป็นขั้นตอนของการน าเครื่องมือวัดการเรียนรู้ที่
สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญสาขาที่เกี่ยวข้องได้พิจารณา/ตรวจสอบ/ปรับปรุง  แล้วจึงไปทดลองใช้กับ
ผู้เรียนในสถานการณ์ต่าง ๆ  เพ่ือที่จะน าข้อมูลที่ได้รับไปวิเคราะห์เพ่ือหาคุณภาพของเครื่องมือวัด  
การเรียนรู้ต่อไป 

 ขั้นตอนที่ 5 การวิเคราะห์คุณภาพ  เป็นขั้นตอนของการน าข้อมูลที่ได้จากการทดสอบและ
การรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ   เพ่ือหาดัชนีบ่งชี้คุณภาพของเครื่องมือวัด           
การเรียนรู้ 
 ขั้นตอนที่ 6 เกณฑ์/ตัดสินผลการเรียน เป็นขั้นตอนของการน าผลที่ได้รับจากการทดสอบจริง
ของผู้เรียนมาพิจารณาตัดเกรดหรือให้ระดับผลการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานหรือเกณฑ์ที่ครูผู้สอน
สร้างข้ึนก็ได้  ซึ่งการด าเนินการอาจกระท าเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว  หรือในระหว่างการเรียน
การสอนด าเนินการอยู่ก็ได้ 
 

9. ประโยชน์ของการวัดและประเมินผลการศึกษา 

 ในการวัดและประเมินผลแต่ละครั้งจะเกิดคุณประโยชน์อย่างมากมายถ้าผู้ที่เกี่ยวข้องได้น าผล
จากการวัดและประเมินผลมาด าเนินการอย่างต่อเนื่องและชัดเจน  จ าแนกคุณประโยชน์ตามผู้ที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ (พิชิต  ฤทธิ์จรูญ, 2557: 23-25) 
 

 9.1 ประโยชน์ต่อผู้เรียน 

  9.1.1 ก่อให้เกิดการพัฒนาตนเองในแนวทางที่เหมาะสมโดยจะใช้ผลจากการประเมิน
ความสามารถของตนเอง 
  9.1.2 ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนเพ่ือที่จะรักษามาตรฐานและส่งผลให้มีผลการเรียนที่
ดีขึ้นตามล าดับ 

  9.1.3 ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระเพ่ิมขึ้น  เพราะการวัดและประเมินผล
ในแต่ละครั้งนั้นผู้เรียนจะต้องมีการทบทวนเนื้อหาสาระเพ่ิมเติมเสมอ ๆ 

  9.1.4 ก่อให้เกิดการรับทราบจุดประสงค์ทางการเรียนที่ชัดเจน เนื่องจากจะได้รับการแจ้ง
จุดประสงค์ก่อนเรียนทุกครั้งส่งผลต่อการก าหนดแนวทางในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 9.2 ประโยชน์ต่อครูผู้สอน 

  9.2.1 ได้รับทราบผลการเรียนของผู้เรียนแต่ละคนว่า เก่ง-อ่อน หรือ ได้-ตก เพ่ือที่จะได้
แสวงหาวิธีการเพ่ือแก้ไขท่ีถูกต้อง  
  9.2.2 ได้รับทราบการบรรลุจุดประสงค์ของผู้เรียนว่า มาก-น้อย เพ่ือใช้เป็นดัชนีบ่งชี้ที่
สะท้อนให้เห็นประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนว่าเป็นอย่างไร  อันจะ
น าไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการแสวงหาและพัฒนาวิธีการและเทคนิคการสอน  
  9.2.3 ได้รับทราบข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียน  ที่ครูผู้สอนอาจใช้เป็นแรงกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
ความสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น  
  9.2.4 น าข้อมูลมาด าเนินการด้วยวิธีการทางสถิติเพ่ือหาดัชนีบ่งชี้คุณภาพของเครื่องมือวัด
การเรียนรู้ว่าเป็นอย่างไร  ควรมีการปรับปรุงหรือแก้ไขในส่วนใดเพ่ือให้เครื่องมือมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

 

 9.3 ประโยชน์ต่อผู้บริหาร 

  9.3.1 ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นดัชนีบ่งชี้มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนทั้งในส่วนของ
ผู้เรียนและครูผู้สอน  
  9.3.2 ได้รับข้อมูลในการน าไปประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจใน       
การด าเนินงานของโรงเรียนได้รับทราบ  
  9.3.3 ได้รับข้อมูลในการน ามาพิจารณาประกอบการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา พัฒนาและ
ด าเนินงานบริหารโรงเรียนให้มีความเจริญก้าวหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 9.4 ประโยชน์ต่อผู้ปกครอง  
  9.4.1 ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ความสามารถสมรรถภาพหรือคุณลักษณะของ             
บุตรหลานของตนเอง  
  9.4.2 ได้รับทราบข้อมูลในการท าความเข้าใจหรือแก้ไขพฤติกรรมที่เกิดขึ้นของบุตรหลาน
ได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 

 

 9.5 ประโยชน์ต่อครูแนะแนว 

  ผลจากการวัดใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานให้ค าปรึกษาแนะน าผู้เรียนในการเลือกเพ่ือศึกษาต่อ
หรือการประกอบอาชีพตามความสามารถ  หรือการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 



27 

 

 

 

10. คุณธรรมของครูผู้สอนในการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 ในการด าเนินการวัดและประเมินผลที่ถูกต้องน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพในการน าผลที่
ได้มาใช้นั้นครูผู้สอนที่ท าหน้าที่ในการวัดและประเมินผลจะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณธรรม   ดังนี้      
(สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2559: 22) 
 10.1 มีความรับผิดชอบ เป็นความสามารถในการควบคุมตนเองให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้
ส าเร็จไม่ละทิ้งงานในหน้าที่ให้เป็นภาระแก่ผู้อ่ืนในการปฏิบัติงาน  มีการวางแผนอย่างรอบคอบ  และ
ไม่ปฏิเสธผลลัพธ์จากการปฏิบัติที่เกิดจากตนเองหรือเพ่ือนร่วมงาน 

 10.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นความสามารถในการควบคุมตนเองที่ไม่น าความสามารถไป
ใช้ในทางที่ทุจริต  หรือก่อให้เกิดผลทางด้านลบในการปฏิบัติงานเพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้แก่ตนเองและ    
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 10.3 มีวินัยในตนเอง เป็นความสามารถในการควบคุมตนเองให้ประพฤติปฏิบัติแต่ในสิ่งที่     
ดีงามโดยไม่เปลี่ยนแปลงความตั้งใจที่จะปฏิบัติดีอย่างง่าย ๆ เมื่อมีผลประโยชน์มาเป็นสิ่งเร้ากระตุ้น
ให้ปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
 10.4 มีความขยัน อดทน เป็นความสามารถในการควบคุมตนเองให้เกิดความเพียรพยายาม
ในการทุ่มเทก าลังกายและก าลังใจในการปฏิบัติงานวัดผลที่เป็นงานที่มีรายละเอียดที่ซับซ้อนและ
เงื่อนไขในการปฏิบัติที่หลากหลาย 

 10.5 มีความยุติธรรม เป็นความสามารถในการควบคุมตนเองในการพิจารณาตัดสิน
สมรรถภาพเชิงเปรียบเทียบหรือการให้คะแนนในพฤติกรรมที่เกิดจากการใช้เครื่องมือที่หลากหลาย
โดยไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับหรือผลประโยชน์ของผู้สอบคนใดคนหนึ่งเป็นส าคัญ 

 10.6 มีเจตคติที่ดีต่อการวัดผล เป็นความรู้สึกท่ีมีต่อการวัดผลว่าเป็นเครื่องมือเชิงบวกที่ช่วย
ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหรือเป็นการประเมินคุณภาพและมาตรฐานความรู้ของผู้สอบ  
ไม่ใช่เป็นวิธีที่ใช้เพื่อจุดประสงค์ที่มีผลทางด้านลบต่อผู้สอบ 

 10.7 มีความใจกว้าง เป็นพฤติกรรมที่ยอมรับในความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนที่แสดง                   
ความคิดเห็นทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ  เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแก้ไขและปรับปรุง            
การปฏิบัติงานให้เกิดผลที่ดีขึ้น  และเป็นผู้ที่เผยแพร่ความรู้การวัดผลและประเมินผลของตนเองให้แก่
บุคคลอื่นเพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาในการวัดและประเมินผลที่ถูกต้องและชัดเจนอย่างแพร่หลาย 

 10.8 มีมนุษย์สัมพันธ์ เป็นพฤติกรรมที่จะต้องน ามาใช้ในการประสานการท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของงานวัดและประเมินผล  ที่จ าเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือและมี               
ความเข้าใจเป็นอย่างดีจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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 10.9 แสวงหาความรู้ และใช้หลักวิชาให้เกิดการพัฒนาในวิชาชีพเป็นพฤติกรรมที่จะต้องใช้
ตลอดเวลาเนื่องจากในการวัดและประเมินผลจะมีความรู้และหลักวิชาที่เกิดขึ้นใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง
และหลากหลาย  ดังนั้นผู้ทีป่ฏิบัติงานที่เก่ียวกับการวัดและประเมินผลควรได้ศึกษาที่จะน าความรู้และ
หลักวิชาเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้สอบ  และเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

 10.10 รักษาความลับ เป็นพฤติกรรมในการรักษาหรือปกปิดข้อมูลในเครื่องมือที่ใช้ในการวัด
และผลการประเมินของผู้สอนทุกคน  เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อบุคคลเหล่านั้น 

 

สรุปสาระส าคัญประจ าบทที่ 1 

 ในการเรียนรู้บทนี้มีเนื้อหาสาระที่ส าคัญ ดังนี้ 
 1. ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใด ๆ มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ส่วน ได้แก่  
จุดประสงค์การเรียนรู้ (Learning Objective) กิจกรรมการเรียนการสอน (Learning Experience) 

และการวัดและประเมินผล (Evaluation) 

 2. การทดสอบ การวัดผล และการประเมินผล 

  2.1 การทดสอบ เป็นชุดของสถานการณ์ที่ใช้เป็นสิ่งกระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมที่
ต้องการตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
  2.2 การวัดผล เป็นกระบวนการในการก าหนดตัวเลขเพ่ือแทนความหมายในสิ่งที่ต้องการ
วัด  เพ่ือน าผลการวัดนั้นไปใช้ประโยชน์ในการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการประเมินผลต่อไป 

  2.3 การประเมินผล เป็นกระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการวัดเพ่ือตัดสินว่า
คุณลักษณะที่ต้องการวัด ดี-ไม่ดี ผ่าน-ไม่ผ่าน หรือควรได้ผลการเรียนอยู่ในระดับใด   

  2.4 การทดสอบจะเป็นส่วนหนึ่งของการวัดผลและในการวัดผลในบางส่วนนั้นจ าเป็น
จะต้องมีการน าผลที่ได้จากการวัดผลไปด าเนินการประเมินพิจารณาเพ่ือตัดสินคุณค่าหรือตัดสินใจตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดขึ้น  หรือเกณฑ์มาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง   
 3. ปรัชญาของการวัดและประเมินผล  มีดังนี้ 1) การวัดและการประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของ
การเรียนการสอน 2) การวัดและประเมินผลควรก าหนดจุดประสงค์ที่มุ่งเน้นที่ศักยภาพ/สมรรถนะ
ของผู้เรียนมากกว่าความจ า 3) การวัดและประเมินผลเพ่ือวินิจฉัยแล้วน าผลไปปรับปรุงแก้ไขใน    
การเรียนการสอน 4) การวัดและประเมินผลเพ่ือประเมินค่าในความเหมาะสมในความสามารถของ
ครูผู้สอนหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน และ 5) การวัดและประเมินผลเพ่ือค้นหาและพัฒนา
สมรรถภาพของมนุษย์ 



29 

 

 

 

 4. ความมุ่งหมายในการวัดและประเมินผล  มีดังนี้ 1) การจัดต าแหน่ง 2) การคัดเลือก         
3) การวินิจฉัย 4) การเปรียบเทียบพัฒนาการ 5) การพยากรณ์ 6) การประเมินค่า 7) การจูงใจ     
การเรียน และ 8) การรักษามาตรฐาน 

 5. ธรรมชาติของการวัดผล  มีดังนี้ 1) การวัดผลการศึกษาเป็นการวัดทางอ้อม 2) การวัดผล
เป็นการวัดผลสัมพัทธ์ 3) การวัดผลเป็นการวัดที่ไม่สมบูรณ์ 4) การวัดผลเป็นการวัดที่ได้ผลการวัดไม่
ละเอียด 5) การวัดผลมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นเสมอ ๆ 6) การวัดผลเป็นการวัดที่ต้องใช้วิธีการที่
หลากหลาย 7) การวัดผลเป็นการวัดที่เป็นระบบ  และ 8) การวัดผลเป็นการวัดที่ใช้วิธีการทางสถิติ 
 6. หลักการของการวัดและประเมินผลการศึกษา  มีดังนี้ 1) ก าหนดจุดประสงค์ของการวัด
และการประเมินผลให้ชัดเจน 2) เลือกใช้วิธีการวัด/เครื่องมือให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
จุดประสงค์นั้น  3) เลือกใช้เครื่องมือการวัดผลที่มีคุณภาพ 4) เลือกใช้วิธีการหรือเครื่องมือวัดผลที่
หลากหลาย 5) ใช้ผลจากการวัดให้มีความคุ้มค่า 6) เลือกใช้เครื่องมือที่มีความยุติธรรมไม่เปิดโอกาส
ให้ผู้สอบได้เปรียบและเสียเปรียบกัน  และ 7) มีวิธีการด าเนินการสอบที่มีคุณภาพ 

  7. ข้อควรค านึงเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลทางการศึกษา  มีดังนี้  1) การทดสอบ วัดผล  
และประเมินผล  ไม่ควรท าเฉพาะปลายภาคหรือสิ้นปี 2) ควรใช้การทดสอบเพ่ือค้นหาสมรรถภาพของ
ผู้เรียน 3) ครูอย่าสอนเพื่อสอบหรือสอนเพ่ือให้ตรงกับแบบทดสอบ 4) ครูควรใช้การวัดผลเพ่ือกระตุ้น
ให้นักเรียนใช้ความคิดหรือสติปัญญา  ค้นคว้า  หาค าตอบและน าไปสู่การปฏิบัติ  5) การเขียน
แบบทดสอบต้องเขียนตามความส าคัญของผลการวิเคราะห์หลักสูตร 6) อย่าใช้ผลการทดสอบของ
นักเรียนแต่ละชั้นไปประเมินผลงานในการพิจารณาความดีความชอบของครู และ 7) การทดสอบ  
การวัดผล  จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอนอย่างแยกกันไม่ออก 

 8. กระบวนการวัดและประเมินผล  มีขั้นตอนดังนี้ 1) ก าหนดวัตถุประสงค์ร่วมกันระหว่าง
ครูผู้สอนและผู้เรียน 2) ก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 3) สร้างเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้             
4) ทดสอบและเก็บรวบรวมข้อมูล 5) การวิเคราะห์คุณภาพ 6) เกณฑ์/ตัดสินผลการเรียน 

 9. ประโยชน์ของการวัดและประเมินผล  จ าแนกเป็น 1) ต่อผู้เรียน 2) ต่อครูผู้สอน 3) ต่อ
ผู้บริหาร  4) ต่อผู้ปกครอง  และ 5) ต่อครูแนะแนว 

 10. คุณธรรมของครูผู้สอนในการวัดและประเมินผล มีดังนี้ 1) มีความรับผิดชอบ 2) มี          
ความซื่อสัตย์สุจริต 3) มีวินัยในตนเอง  4) มีความขยันอดทน 5) มีความยุติธรรม 6) มีเจตคติที่ดีต่อ       
การวัดผล 7) มีความใจกว้าง 8) มีมนุษย์สัมพันธ์ 9) แสวงหาความรู้และใช้หลักวิชาให้เกิดการพัฒนา
ในวิชาชีพ และ 10) รักษาความลับของผลการประเมิน 
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ค าถามเชิงปฏิบัติการประจ าบทที่ 1 

 ค าชี้แจง ให้ตอบค าถามจากประเด็นที่ก าหนดให้อย่างถูกต้องและชัดเจน 

 1. ให้อธิบายจุดเด่นของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   

 2. เพราะเหตุใดในการวัดและประเมินผลการเรียนต้องอยู่บนพ้ืนฐาน  2 ประการ  คือ       
การประเมินเพ่ือพัฒนาและการประเมินเพ่ือสรุปตัดสินผลการเรียนหรือให้คะแนน 

 3. ให้อธิบายความสัมพันธ์ของ "การทดสอบ" "การวัดผล" และ "การประเมินผล" 
 4. ให้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง "การวัดผลและการประเมินผล" ในการจัดกิจกรรม      
การเรียนการสอน 

 5. ครูผู้สอนต้องใช้ "หลักการในการวัดและประเมินผลที่ดี" อะไรบ้าง พร้อมให้เหตุผล 

 6. จะต้องด าเนินการอย่างไรให้กระบวนการด าเนินการวัดและประเมินผลมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

 7. ให้อธิบายว่าคิดอย่างไรกับปรัชญาในการวัดและการประเมินผลทางการศึกษาที่ได้ระบุว่า 
"เพื่อค้นหาและพัฒนาสมรรถภาพของมนุษย์" 
 8. ให้ระบุคุณธรรมของครูในฐานะนักวัดและประเมินผลที่ส าคัญที่สุดที่ท่านจะสามารถน าไป
ปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพครู 
 9. การประเมินคุณลักษณะ "เด็กเกง่  เด็กดี  และเด็กมีความสุข" จะต้องใช้หลักการใด 

 10. ให้สร้างผงัความคิดใน 10 หัวข้อต่อไปนี้พร้อมทั้งระบายสี 

ยกตัวอย่างเช่น  10.1 แนวคิดเบื้องต้นในการวัดและประเมินคุณลักษณะของมนุษย์ 

 

 

 

 

 

10.2 ความหมายของการประเมินผล 

10.3 ปรัชญาของการวัดและประเมินผล 

10.4 ความมุ่งหมายของการวัดและประเมินผล  

แนวคิดเบื้องต้นในการวัด
และประเมินคุณลักษณะของ

มนุษย ์

มนษุย์มีความแตกตา่ง 

มนษุย์มีความซบัซ้อน 

 

พฤติกรรมมนษุย์อยูใ่นกฎเกณฑ์ของสงัคม 

พฤติกรรมมนษุย์มีลกัษณะเป็นสากล 

มนษุย์ทกุคนมคีณุคา่และศกัดิศ์รี 
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10.5 ธรรมชาติของการวัดผล 

10.6 สิ่งที่ควรค านึงถึงในการวัดและประเมินผล 

10.7 หลักการวัดและประเมินผล 

10.8 กระบวนการวัดและประเมินผล 

10.9 ประโยชน์ของการวัดและประเมินผลต่อครูผู้สอน 

10.10 คุณธรรมของครูผู้สอนในการวัดและประเมินผล 

 

หนังสืออ้างอิงประจ าบทที่ 1 

ชวาล แพรัตกุล. (2518). เทคนิคการวัดผล. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิช. 
ชูศรี  ตันพงษ์. (2546). ประเมินพัฒนาการ : มิติใหม่แห่งการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน. กรุงเทพฯ: 

มูลนิธิสดศรี-สวัสดิวงศ์. 
บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ์. (2526). การวัดและประเมินผลการศึกษาทฤษฎีและการประยุกต์.  

พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์. 
       . (2545). การประเมินการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ : แนวคิดและวิธีการ. กรุงเทพฯ: 

วัฒนาพานิช.  
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. (2535). การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ: สามเจริญ

พานิช. 
พิชิต ฤทธิ์จรูญ. (2557). หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพฯ: เฮาส์ ออฟ 

เคอร์มีสท์.   
พิมพันธ์  เดชะคุปต์ และ พเยาว์  ยินดีสุข. (2558). การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21. พิมพ์ครั้งที่ 

2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ภัทรา นิคมานนท์. (2543). การประเมินผลการเรียน. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจ ากัดทิพยวิสุทธิ์. 
เยาวดี วิบูลย์ศรี. (2556). การวัดผลและการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ . พิมพ์ครั้งที่ 11. 

กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

วิรัช  วรรณรัตน์. (2535). “จุดประสงค์การสอนและการสอบ” ในวารสารการวัดผลการศึกษา.             
ปีที่ 17 ฉบับที่ 51. มกราคม-เมษายน. 

        . (2539). “หน่วยที่ 1 แนวคิดของการวัดและการประเมินผลระดับประถมศึกษา” ในเอกสาร
ประกอบการสอนชุดวิชาการวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาทักษะและสร้างเสริม
ประสบการณ์  หน่วยที่ 1-7. นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 



32 

 

ศิริชัย  กาญจนวาสี. (2556). ทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม (Classical Test Theory). พิมพ์ครั้ง
ที่ 7. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  

สมชาย  วรกิจเกษมสกุล. (2559). การวัดและประเมินผลการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 7. อุดรธานี:               
โรงพิมพ์อักษรศิลป์.  

สมนึก ภัททิยธนี. (2558). การวัดผลการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 10. กาฬสินธุ์: ประสานการพิมพ์.  
สมพร สุทัศนีย์ . (2545). การทดสอบทางจิตวิทยา. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย.  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน . (2553). ชุดฝึกอบรมการวัดและประเมินผล             

การเรียนรู้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.  

ส าเริง บุญเรืองรัตน์. (ม.ป.ป.). “ความคลาดเคลื่อน” ในสารานุกรมศึกษาศาสตร์ : การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา. กรุงเทพฯ: ก็อปปี้ แอนด์ พริ้นท์. 

สุวิมล ว่องวานิช. (2546). การประเมินผลการเรียนรู้แนวใหม่. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 

เอมอร  จังศิริพรปกรณ์. (2546). “การประเมินผลการเรียนรู้แนวใหม่” ในการประเมินผลการเรียนรู้
แนวใหม่. บรรณาธิการโดย  สุวิมล  ว่องวานิช. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 

Gruijter,Dato N.M. de & Leo J. Th. van der Kamp. (2008). Statistical test theory for the 

behavioral sciences. Boca Raton: Chapman & Hall. 

Netemeyer,R.G. & Bearden,W.O. & Sharma,S. ( 2 0 03 ) . Scaling Procedures.  California: 

Sage Publications,Inc. 

Sax,G. & Newton,J.W. ( 1 9 9 7 ) . Principle of Educational and Psychological 

Measurement and Evaluation. California: Wadsworth Publishing Company.  

Wirema,W & Jurs.S. ( 1 9 9 0 ) . Educational Measurement and Testing.  2nd ed. 

Massachusetts: A Division of Simon & Schuster,Inc. 

Stanley,J.C. & Hopkin,K.D. (1972). Educational and Psychological Measurement and 

Evaluation. New Jersey: Hall,Inc.  



33 
 

แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 2 

พฤติกรรมทางการศึกษา 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทเรียนนี้แล้ว  นักศึกษาสามารถ 

 1. บอกความหมายของมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดได้ 
2. จ าแนกระดับของพฤติกรรมทางการศึกษาได้ 
3. บอกองค์ประกอบของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมได้ 
4. ระบุค าที่บ่งบอกระดับของพฤติกรรมทางการศึกษาได้ 
5. บอกความหมายของการวิเคราะห์หลักสูตรได้ 
6. ค านวณตารางวิเคราะห์หลักสูตรได้ 
7. อธิบายประเด็นในการวิเคราะห์หลักสูตรได้ 
8. อธิบายความหมายของผังการทดสอบและผังแบบทดสอบได้ 
9. อธิบายการสร้างผังการทดสอบและผังแบบทดสอบได้ 
 

เนื้อหาสาระ 

 1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

 2. พฤติกรรมทางการศึกษา 

 3. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 4. การวิเคราะห์หลักสูตร 

 5. ผังแบบทดสอบ (Test Blueprint) 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 สัปดาห์ที่ 2   
 1. ผู้สอนชี้แจงจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมให้นักศึกษาทราบ 

 2. ผู้สอนอธิบายเนื้อหาบทที่ 2 พฤติกรรมทางการศึกษา  ด้วย Microsoft PowerPoint 

 3. ให้นักศึกษาจัดกลุ่ม  กลุ่มละ  3  คน  แบบคละความสามารถเพ่ือให้ความช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน 
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 4. ให้นักศึกษาร่วมกันอภิปรายในประเด็น “ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมทางการศึกษากับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551”  เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน 

 5. สุ่มตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอข้อสรุป 

 6. ผู้สอนและนักศึกษาช่วยกันสรุปบทเรียน 

 7. ให้นักศึกษาตอบค าถามเชิงปฏิบัติการประจ าบทที่ 2 ข้อที่ 1-5 เป็นรายบุคคล แล้วส่งใน
สัปดาห์หน้า 
 8. มอบหมายให้นักศึกษาศึกษาเอกสารประกอบการสอนมาล่วงหน้า 

 

 สัปดาห์ที่ 3   
 1. ผู้สอนชี้แจงจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมให้นักศึกษาทราบ 

 2. ผู้สอนอธิบายเนื้อหาบทที่ 2 พฤติกรรมทางการศึกษา  ด้วย Microsoft PowerPoint 

 3. ให้นักศึกษาจัดกลุ่ม  กลุ่มละ  3  คน  แบบคละความสามารถเพ่ือให้ความช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน 

 4. ให้นักศึกษาร่วมกันอภิปรายในประเด็น “ความสัมพันธ์ระหว่างจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
การวิเคราะห์หลักสูตร และผังแบบทดสอบ”  เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน 

 5. สุ่มตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอข้อสรุป 

 6. ผู้สอนและนักศึกษาช่วยกันสรุปบทเรียน 

 7. ให้นักศึกษาตอบค าถามเชิงปฏิบัติการประจ าบทที่ 2 ข้อที่ 6-10 เป็นรายบุคคล แล้วส่งใน
สัปดาห์หน้า 
 8. มอบหมายให้นักศึกษาศึกษาเอกสารประกอบการสอนมาล่วงหน้า 

 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. การน าเสนอเนื้อหาด้วย Microsoft PowerPoint 

 2. เอกสารประกอบการเรียนการสอนเรื่อง “พฤติกรรมทางการศึกษา” 

 3. แหล่งการเรียนรู้ทางอินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล  ได้แก่ 
  3.1 วัดผลจุดคอม www.watpon.com 

  3.2 ครูบ้านนอก.คอม www.kroobannok.com  

 4. ต าราหรือหนังสือเรียนเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา  ได้แก่ 

พิชิต ฤทธิ์จรูญ. (2557). หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพฯ: เฮาส์ ออฟ 
เคอร์มีสท์,   

http://www.watpon.com/
http://www.kroobannok.com/
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ล้วน สายยศ และ อังคนา สายยศ. (2539). เทคนิคการวัดผลการเรียนรู้. กรุงเทพฯ: ชมรมเด็ก.  

 

วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน และ ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์. (ม.ม.ป.). “การปรับปรุงจุดมุ่งหมายทางการศึกษา
ของบลูม Revised Bloom’s Taxonomy”  

   http://www.watpon.com/journal/bloom.pdf.  
ศิริชัย  กาญจนวาสี. (2556). ทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม (Classical Test Theory). พิมพ์ครั้ง
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สมชาย  วรกิจเกษมสกุล. (2559).การวัดและประเมินผลการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 6. อุดรธานี: โรงพิมพ์
อักษรณ์ศิลป์. 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน . (2553). ชุดฝึกอบรมการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุม
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การวัดและประเมินผล 

จุดประสงค์ เครื่องมือ/วิธีการ การประเมินผล 

1. บอกความหมายของมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัดได้ 
2. จ าแนกระดับของพฤติกรรมทางการศึกษาได้ 
3. บอกองค์ประกอบของจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมได้ 
4. ระบุค าที่บ่งบอกระดับของพฤติกรรมทาง
การศึกษาได้ 
5. บอกความหมายของการวิเคราะห์หลักสูตรได้ 
6. ค านวณตารางวิเคราะห์หลักสูตรได้ 
7. อธิบายประเด็นในการวิเคราะห์หลักสูตรได้ 
8. อธิบายความหมายของผังการทดสอบและผัง
แบบทดสอบได้ 
9. อธิบายการสร้างผังการทดสอบและผัง
แบบทดสอบได้ 
ทดสอบและผังแบบทดสอบได้ 

1. สังเกตพฤติกรรม
การเรียนในระหว่าง
เรียน 

2. ตอบค าถามเชิง
ปฏิบัติการประจ าบท
ที่ 2  เป็นรายบุคคล 

1. นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การอภิปรายกลุ่มใน
ระหว่างเรียน 

2. ตอบค าถามเชิง
ปฏิบัติการประจ าบทที่ 2  
เป็นรายบุคคลถูกต้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75 
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บทท่ี 2 

พฤติกรรมทางการศึกษา 
 

 ในการวัดและประเมินผลการศึกษาให้มีคุณภาพนั้น  ครูผู้สอนจ าเป็นต้องวางแผนการวัดและ
ประเมินผลล่วงหน้า ซึ่งในการวางแผนการวัดและประเมินนั้นครูผู้สอนจะต้องค านึงถึงหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยที่มาตรฐานและตัวชี้วัดจะมีค าส าคัญที่จะ
น าไปสู่ในพฤติกรรมทางการศึกษา  แนวทางการประเมิน  หลักฐานการเรียนรู้  และการวิเคราะห์
หลักสูตรจะท าให้ครูผู้สอนเข้าใจการวางแผนการสร้างเครื่องมือเพ่ือวัดและประเมินผล   และ                  
การวางแผนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ต่อไป 

   
1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

 มาตรฐานและตัวชี้วัดจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มี
ความหมายและความส าคัญ  ดังนี้  
 1.1 ความหมายของมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  

   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ให้ความหมายของ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดไว้ดังนี้  (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2553) 
  มาตรฐานการเรียนรู้  หมายถึง  สิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติ มีคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมอันพึงประสงค์ที่ต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากนั้นมาตรฐาน  
การเรียนรู้ ยังเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ  เพราะมาตรฐานการเรียนรู้
สะท้อนให้ทราบว่าต้องการอะไร ต้องสอนอะไร จะสอนอย่างไร และประเมินอย่างไร รวมทั้งเป็น
เครื่องมือในการตรวจสอบเพื่อการประกันคุณภาพทางการศึกษา 

  ตัวชี้วัด  หมายถึง  สิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมทั้งคุณลักษณะของผู้เรียนในแต่ละ
ระดับชั้น  ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้  มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรม น าไปใช้
ในการก าหนดเนื้อหา  จัดท าหน่วยการเรียนรู้  จัดการเรียนการสอน  และเป็นเกณฑ์ส าคัญส าหรับ  
การวัดและประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน  ซึ่งประกอบด้วย 

   ตัวชี้วัดชั้นปี :  เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้ เรียนแต่ละชั้นปีในระดับการศึกษา              
ภาคบังคับ 

   ตัวชี้วัดช่วงชั้น:  เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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 1.2 ความส าคัญของตัวช้ีวัดในฐานะเป้าหมายการเรียนรู้ 
  หากถามว่าต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อะไร ครูที่สอนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จะไม่ลังเลที่จะชี้ไปที่มาตรฐานและตัวชี้วัด  และหากถามต่อ
ว่าตัวชี้วัดเหล่านั้นจัดอยู่ในประเภทใดบ้าง  หลายท่านคงจัดกลุ่มตัวชี้วัดด้วยความช านาญ  เป็นด้าน
ความรู้ ด้านกระบวนการ และด้านเจตคติ และถึงแม้จะมีการจัดประเภทเช่นนี้แต่ก็เข้าใจกันอยู่แล้วว่า
ไม่ใช่การจัดแบ่งที่ตายตัว  เพราะในความเป็นจริงเป้าหมายการเรียนรู้หนึ่งอาจเหลื่อมซ้อนอยู่ในหลาย
ประเภท  เช่น  ความรู้เป็นสิ่งที่ต้องมีมาก่อนทุกเป้าหมาย 

  ตัวชี้วัดสื่อสารให้ทราบถึงสิ่งที่คาดหวังให้เกิดการเรียนรู้ที่ค่อนข้างเจาะจง  ตัวชี้วัดจึงเป็น
พ้ืนฐานในการจัดการเรียนรู้และสร้างภาระงานการประเมิน สะท้อนว่าสิ่งที่จะวัดและประเมินผลนั้น
จัดเป็นเป้าหมายประเภทใด  ฉะนั้นการรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าตัวชี้วัดนั้นเป็นเป้าหมายการเรียนรู้
ประเภทใด  จะท าให้ผู้สอนสามารถออกแบบหน่วยการเรียนรู้หรือแผนการสอน  ก าหนดกิจกรรม  
การเรียนรู้  กิจกรรมการประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะผู้สอนจะได้ภาพที่บ่งชี้ชัดเจนขึ้นว่า
ผู้เรียนควรท าอะไร ท าอะไรได้  ซึ่งสติ๊กกินส์ (Stiggins, 2005 อ้างอิงใน ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2553) ได้จัดเป้าหมายการเรียนรู้ที่ละเอียดกว่า ไว้ 3 ด้าน (ด้านความรู้         
ด้านกระบวนการ และด้านเจตคติ) โดยเป้าหมายการเรียนรู้ของสติ๊กกินส์ ประกอบด้วย 

   1.2.1 เป้ าหมายด้ านความรู้ ค ว าม เข้ า ใจ  ( Knowledge and Understanding    

Targets) เป็นเป้าหมายเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ ได้แก่ ข้อเท็จจริง  เหตุการณ์  กรอบความคิด 
กฎเกณฑ์  หลักการ  ตลอดจนความรู้ว่ากระบวนการ  วิธีการ  ขั้นตอน  กล่าวไว้ว่าอย่างไร  ค าส าคัญ
ที่บ่งบอกเป้าหมายด้านนี้ ได้แก่  อธิบาย เข้าใจ  พรรณนา  ระบุ  บอก  (บอกชื่อ  บอกรายการ)  
นิยาม  จับคู่  เลือก  จ า  ระลึกได้  เป็นต้น 

   1.2.2 เป้าหมายด้านการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล (Reasoning Targets) เป็นเป้าหมาย
ที่เกี่ยวกับความสามารถในการคิด  โดยก าหนดให้ต้องน าความรู้มาแก้ปัญหา  ความรู้นี้จะได้มาจาก   
การคิดอย่างลึกซึ้ง  คิดด้วยรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่  การวิเคราะห์  เปรียบเทียบความเหมือน           
ความแตกต่าง  สังเคราะห์  จัดประเภท  อุปนัย  นิรนัย  ตัดสิน  ประเมินค่า  เมื่อคิดแล้วต้องแสดง
ออกมาให้เห็นว่ารู้  โดยผ่านผลผลิตที่เป็นได้ทั้งชิ้นงาน  หรือการกระท า  หรือผลผลิตที่เป็นชิ้นงาน  
เช่น  ประเด็นค าถามปลายเปิดที่ผู้สอนสร้างขึ้นเพ่ือสอบถามความคิดเห็น  หรือการกระท าหรือสาธิต
ให้ดู  ฉะนั้นเครื่องมือประเมินประเภทเลือกตอบ  เช่น  แบบทดสอบแบบเลือกตอบจึงไม่เพียงพอที่จะ
บอกได้ถึงกระบวนการคิดรูปแบบต่าง ๆ ข้างต้น 

   1.2.3 เป้าหมายด้านทักษะการปฏิบัติ  (Performance Skills)  เป็นเป้าหมายที่
เกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติหรือใช้วิธีการต่าง ๆ ได้ดี  เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน           
การประเมินการปฏิบัติมักประเมินผ่านการเห็นหรือได้ยิน  ค าส าคัญที่บ่งบอกเป้าหมายด้านนี้  ได้แก่  
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สังเกต  ทดลอง  แสดง  ตั้งค าถาม  ปฏิบัติ  ท างาน  ฟัง  อ่าน  พูด  ปฏิบัติ  ใช้  สาธิต  วัด  ส ารวจ  
เป็นแบบอย่าง  รวบรวม  การจะมีทักษะการปฏิบัติได้จะต้องผ่านเป้าหมายด้านความรู้มาก่อนเสมอ  
และในหลายกรณีต้องผ่านเป้าหมายด้านการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล 

   1.2.4 เป้าหมายด้านผลผลิต (Ability to Create Products)  เป็นเป้าหมายที่เก่ียวกับ
ความสามารถในการใช้ความรู้  การคิด  ทักษะ  เพื่อสร้างผลผลิตสุดท้ายที่มีคุณภาพและเป็นรูปธรรม  
เช่น  งานเขียน  ชิ้นงาน  ศิลปะ  รายงาน  แบบจ าลอง  เป็นต้น  ค าส าคัญท่ีบ่งบอกเป้าหมายนี้  ได้แก่  
ออกแบบ  สร้าง  ผลิต  พัฒนา  เขียน  วาด  จัดนิทรรศการ  จัดแสดง 
   1.2.5 เป้าหมายด้านจิตนิสัย (Disposition Targets) เป็นเป้าหมายที่มิใช่ผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการแต่เป็นสถานะทางอารมณ์ความรู้สึก  เช่น  ทัศนคติต่อสิ่งต่าง ๆ ความมั่นใจในตนเอง  
แรงจูงใจ  เป็นต้น 

 

 1.3 การก าหนดหลักฐานการเรียนรู้  
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้แสดง
ความรู้ความสามารถผ่านการปฏิบัติ  หลักฐานการเรียนรู้จึงเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนที่เป็นรูปธรรม  และมีความสัมพันธ์โดยตรงกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด  หลักฐานการเรียนรู้จ าแนก
เป็น  2  ประเภท  คือ 

 1.3.1 ผลผลิต  ได้แก่  สิ่งประดิษฐ์ แบบจ าลองแผนภูมิ ค าตอบจากการประเมินรายงาน 
โครงงาน เป็นต้น 

 1.3.2  ผลการปฏิบัติ  ได้แก่  การสาธิต  การน าเสนอ  การอภิปราย  การแสดง  เป็นต้น 

 

1.4 วิธีการวิเคราะห์ตัวช้ีวัด 

  การวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพ่ือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ต้องพิจารณามาตรฐาน     
การเรียนรู้  ตัวชี้วัดชั้นปี  ตัวชี้วัดช่วงชั้น  และสาระการเรียนรู้แกนกลางของชั้นปีนั้น ๆ การวิเคราะห์
ตัวชี้วัดแต่ละตัวชี้วัดให้พิจารณาองค์ประกอบส าคัญ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 
2553 : 63-66) ดังนี้ 

  1.4.1 ค าส าคัญ (Key Word) เป็นค าแสดงพฤติกรรมที่ก าหนดไว้ในตัวชี้วัด  เช่น  เข้าใจ  
อธิบาย  บอก  ระบุ  วิเคราะห์  วิจารณ์  สังเคราะห์  ปฏิบัติ  แสดงความคิดเห็น  บันทึก  แสดง  เล่น  
เป็นต้น 

  1.4.2 หลักฐานการเรียนรู้  พิจารณาว่าตัวชี้วัดนั้น ๆ จะมีร่องรอยหลักฐานการเรียนรู้
อะไรที่จะท าให้ทราบว่าผู้เรียนรู้เรื่องนั้น  มีผลผลิตหรือการปฏิบัติได้แล้วตามค าส าคัญที่ปรากฏใน
ตัวชี้วัด  เช่น  ตอบค าถาม  รายงาน  คะแนนการทดสอบ  เป็นต้น 
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  1.4.3 วิธีการวัดและประเมิน  พิจารณาค าส าคัญ (Key Word) ประกอบกับสาระ         
การเรียนรู้แกนกลางของชั้นปีนั้น ๆ ว่าควรจะใช้วิธีการวัดและประเมินวิธีใด  จึงจะท าให้ทราบว่า
ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมหรือปฏิบัติได้ตามค าส าคัญตามสาระการเรียนรู้นั้น ๆ การก าหนดวิธีการวัดและ
ประเมินผลต้องค านึงถึงความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ  ตลอดจนพัฒนาการของผู้เรียนและบริบทของ
การจัดการเรียนรู้ในการประเมินครั้งหนึ่งอาจวัดได้หลายตัวชี้วัด  หรือตัวชี้วัดเดียวอาจวัดหลาย ๆ 
ครั้งได้  ขึ้นอยู่กับลักษณะตัวชี้วัด  เช่น  ตัวชี้วัดที่เน้นทักษะควรมีการวัดและประเมินผลหลาย ๆ ครั้ง  
ทั้งนี้ตัวชี้วัดหลาย ๆ ตัวที่สอดคล้องและสัมพันธ์กัน  อาจก าหนดวิธีการวัดและประเมินผลร่วมกันได้ 

  1.4.4  เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล  พิจารณาจากวิธีการประเมินที่ก าหนดว่า
จะใช้เครื่องมือชนิดใดจึงจะสอดคล้องและสัมพันธ์กับหลักฐานการเรียนรู้  วิธีการวัดและประเมินผล  
มีแบบบันทึกใดบ้างเป็นส่วนประกอบ  มีเกณฑ์การใช้คะแนน (Rubrics) หรือไม ่

  1.4.5 ตัวอย่างการวิ เคราะห์ตัวชี้วัดกลุ่มสาระภาษาไทย  สาระที่   ๑  การอ่าน  
มัธยมศึกษาปีที่  2  มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้
ตัดสินใจ  แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอ่าน  ดังแสดงในตัวอย่างที่ 2.1 และการ
วิเคราะห์ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สาระที่  ๓  เรขาคณิต  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 
มาตรฐาน  ค  ๓.๒  ใช้การนึกภาพ  (Visualization) ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ  (Spatial Reasoning) 

และใช้แบบจ าลองทางเรขาคณิต (Geometric Model) ในการแก้ปัญหา  ดังแสดงในตัวอย่างที่ 2.1 

 

ตัวอย่างที่  2.1  การวิเคราะห์ตัวชี้วัดกลุ่มสาระภาษาไทย   

 ตัวช้ีวัด ค าส าคัญ 
แนวทางการ

ประเมิน 

หลักฐานการ
เรียนรู้ 

การประเมิน 

วิธีการ เครื่องมือ 

1. อ่านออกเสียง
บทร้อยแก้วและ
บทร้อยกรองได้
ถูกต้องและ
เหมาะสมกับเรื่อง
ที่อ่าน 

-  อ่านออก
เสียง 

ให้ผู้เรียนอ่าน
ออกเสียงบท
ร้อยแก้วและบท
ร้อยกรอง  

- ผลการประเมิน
การอ่านออก
เสียง 

- การ
ประเมิน
การอ่าน
ออกเสียง 

- แบบ
ประเมินการ
อ่านออก
เสียง 
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ตัวอย่างที่  2.1  การวิเคราะห์ตัวชี้วัดกลุ่มสาระภาษาไทย (ต่อ) 

ตัวช้ีวัด ค าส าคัญ 
แนวทางการ

ประเมิน 

หลักฐานการ
เรียนรู้ 

การประเมิน 

วิธีการ เครื่องมือ 

2. ระบุความ
แตกต่างของค า
ที่มีความหมาย
โดยตรงและ
ความหมาย
โดยนัย 

- ระบุความ
แตกต่างของค า 

ให้ผู้เรียนระบุ 
(พูด/เขียน) 
ความแตกต่าง
ของค าที่มี
ความหมาย
โดยตรงและ
ความหมาย
โดยนัย จากการ
อ่านสื่อประเภท
ต่าง ๆ  

- ผลการระบุ
ความแตกต่าง
ของค าที่มี
ความหมาย
โดยตรงและ
ความหมาย
โดยนัย 

- การตรวจ
ผลงาน 

- แบบ
ตรวจสอบ
รายการ 

3. ระบุใจความ
ส าคัญและ
รายละเอียดของ
ข้อมูลที่
สนับสนุนจาก
เรื่องที่อ่าน 

-ระบุใจความ
ส าคัญและ
รายละเอียด 

ให้ผู้เรียน (พูด/
เขียน) ระบุ
ใจความส าคญั
และรายละเอียด
ของข้อมูลที่
สนับสนุนจาก
เรื่องที่อ่าน 
(รายละเอียด
ตามสาระการ
เรียนรู้แกนกลาง) 

- ผลการระบุ
ใจความส าคญั
และ
รายละเอียดของ
ข้อมูลที่
สนับสนุน 

- การตรวจ
ผลงาน 

- แบบ
ตรวจสอบ
รายการ 

 

ตัวอย่างที่  2.2  การวิเคราะห์ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ตัวชี้วัด ค าส าคัญ 
แนวทางการ

ประเมิน 

หลักฐานการ
เรียนรู้ 

การประเมิน 

วิธีการ เครื่องมือ 

1. เขียนรูป
เรขาคณิตสอง
มิติที่ก าหนดให้
ในแบบต่าง ๆ  

- เขียนรูป
เรขาคณิตสอง
มิต ิ

 ให้ผู้เรียนเขียน
รูปเรขาคณิตสอง
มิติที่ก าหนดให้
ในแบบต่าง ๆ 

- ผลงานการเขียน
รูปเรขาคณิต
สองมิติที่
ก าหนดให้ใน
แบบต่าง ๆ 

- การตรวจ
ผลงาน 

- แบบส ารวจ
รายการ 
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ตัวอย่างที่  2.2  การวิเคราะห์ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ต่อ) 

ตัวชี้วัด ค าส าคัญ 
แนวทางการ

ประเมิน 

หลักฐานการ
เรียนรู้ 

การประเมิน 

วิธีการ เครื่องมือ 

2. บอกรูป
เรขาคณิตต่าง ๆ 
ที่อยู่ใน
สิ่งแวดล้อม
รอบตัว 

- บอกรูป
เรขาคณิตต่างๆ 

 ให้ผู้เรียนบอก
รูปเรขาคณิตต่าง 
ๆ ที่อยู่ใน
สิ่งแวดล้อม
รอบตัว 

- ผลการบอกรูป
เรขาคณิตต่าง ๆ 
ที่อยู่ใน
สิ่งแวดล้อม
รอบตัว 

- การใช้
ค าถาม 

- แบบบันทึก
การตอบ
ค าถาม 

ที่มา: (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2553 : 70) 
 

 จากความหมายและวิธีการวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจะเห็นได้ว่าการก าหนด
จุดประสงค์และหลักฐานการเรียนรู้จะขึ้นอยู่กับค าส าคัญที่ปรากฏในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งเป้าหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าวต่อไปนี้จะเรียกว่าพฤติกรรม     
ทางการศึกษา 
 

2. พฤติกรรมทางการศึกษา 

 2.1 ที่มาของพฤตกิรรมทางการศกึษา 

  ในการจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุความส าเร็จนั้นจ าเป็นจะต้องมีการก าหนดเป้าหมายของ   
การจัดการศึกษาที่ชัดเจน  โดยเฉพาะในส่วนของการจัดการเรียนการสอนนั้นจะต้องก าหนด
พฤติกรรมทางการศึกษาที่ต้องการให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนอย่างชัดเจนเช่นกัน  เพ่ือให้ครูผู้สอนจะได้
น าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุพฤติกรรมทางการศึกษาดังกล่าวได้
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  บลูมและคณะ (Bloom  et.al., 1956) ได้จ าแนกพฤติกรรมทางการศึกษา
ในการวัดและประเมินผลของผู้เรียนเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสติปัญญาหรือพุทธิพิสัย (Cognitive 

Domain) ด้านความรู้สึกหรือจิตพิสัย (Affective Domain) และด้านทักษะการปฏิบัติหรือทักษะพิสัย 
(Psycho-Motors Domain) ดังแสดงในภาพที่ 2.1  
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ภาพที่ 2.1 องค์ประกอบของพฤติกรรมทางการศึกษาของผู้เรียน 

ที่มา : Bloom  et.al. (1956) จาก http://www.harapnuik.org/?p=5461 

 

2.2 พฤติกรรมทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัย 

 บลูมและคณะ ได้ เสนอระบบจ าแนกจุดประสงค์ทางการศึกษา (Taxonomy of 

Educational Objective)  ในปี  1956 เป็น  6  ระดับ  ต่อมาได้มี การ เปลี่ ยนแปลงใหม่ โ ดย                           
เดวิด  แครทโวทล์ (David Krathwohl) ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะที่ได้ร่วมสร้างจุดมุ่งหมายการศึกษาเดิม 
และโลริน แอนเดอร์สัน (Lorin Anderson) ลูกศิษย์คนหนึ่งของบลูม  ได้รวบรวมนักจิตวิทยา                 
นักทฤษฎีหลักสูตร  นักวิจัยทางด้านการเรียนการสอน  และผู้เชี่ยวชาญทางด้านวัดและประเมินผล  
เพ่ือปรับปรุงจุดมุ่งหมายการศึกษาด้านพุทธิพิสัยของบลูม  ส่วนตัวบลูมเองนั้นได้ป่วยและตายไป
ก่อนที่จะมีการตีพิมพ์ในปี 2001 (วิทวัฒน์  ขัตติยะมาน และ  ฉัตรศิริ  ปิยะพิมลสิทธิ์, ม.ป.ป.) ซึ่ง      
ผลของการปรับปรุงจุดมุ่งหมายทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัยใหม่นี้   ได้เกิดการปรับเปลี่ยนที่ส าคัญทั้ง
ในส่วนโครงสร้างและค าศัพท์ที่ใช้เป็นชื่อของระดับพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย  ดังแสดงในตารางที่ 2.1  

 

ตารางท่ี 2.1 การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัย 

พฤติกรรมพุทธิพิสัยตามแนวคิดของบลูม 
(Original) 

พฤติกรรมพุทธิพิสัยตามแนวคิดของบลูม 
(Revised) 

Higher Order Thinking Skills Higher Order Thinking Skills 

การประเมินค่า (Evaluation)  คิดสร้างสรรค์ (Creating) 

การสังเคราะห์ (Synthesis)  ประเมินค่า (Evaluating) 

การวิเคราะห์ (Analysis)  วิเคราะห์ (Analyzing) 

การน าไปใช้ (Application) ประยุกต์ใช้ (Applying) 

ความเข้าใจ (Comprehension)  เข้าใจ (Understanding) 

ความรู้ (Knowledge)  จ า (Remembering) 

Lower Order Thinking Skills Lower Order Thinking Skills 
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 2.2.1 การปรับปรุงจุดมุ่งหมายทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัยของบลูม   
  การปรับปรุงในเรื่องของการใช้ค าศัพท์และการนิยามค าศัพท์ใหม่  โดยสามารถสรุป

การเปลี่ยนแปลงได้  ดังนี้ (วิทวัฒน์  ขัตติยะมาน และ  ฉัตรศิริ  ปิยะพิมลสิทธิ์, ม.ป.ป.) 
   2.2.1.1 ความแตกต่างระหว่างค าศัพท์เดิมกับค าศัพท์ใหม่ก็คือ  ชื่อของพฤติกรรมด้าน
พุทธิพิสัยทั้ง 6 ขั้นนั้น  จะเปลี่ยนจากการใช้ค านามเป็นค ากริยา  เนื่องจากจุดมุ่งหมายของการศึกษา
ที่ปรับปรุงใหม่นี้ต้องการที่จะสะท้อนให้เห็นถึงการคิด  และการคิดเป็นกระบวนการของการกระท า  
ดังนั้นจุดมุ่งหมายทางการศึกษาที่ปรับปรุงใหม่นี้  จึงใช้ค ากริยาเพ่ืออธิบายระดับพุทธิพิสัยในลักษณะ
ของการกระท า 
   2.2.1.2 ค าอธิบายหรือค านิยามของพุทธิพิสัยในแต่ละล าดับขั้นจะถูกแทนที่ด้วย
ค ากริยา  และมีการปรับปรุงค าอธิบายหรือค านิยามในบางล าดับขั้นด้วย 

   2.2.1.3 ในขั้นของความรู้ (Knowledge) ได้ถูกเปลี่ยนชื่อใหม่เนื่องจากความรู้คือ
ผลลัพธ์หรือผลผลิตของการคิด  ไม่ใช่รูปแบบของการคิด  ดังนั้นค าว่าความรู้จึงแทนที่ด้วยค าว่า “จ า” 
(Remembering) 
   2.2.1.4 พุทธิ พิสัย ในขั้นความเข้าใจ (Comprehension)  และการสัง เคราะห์  
(Synthesis) ได้ถูกน าเข้าไปรวมไว้ในขั้น “เข้าใจ” (Understanding)  และ “คิดสร้างสรรค์” 
(Creating) ตามล าดับ  เพื่อให้สามารถสะท้อนธรรมชาติของการคิดที่นิยามไว้ในแต่ละล าดับขั้น 

   รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของจุดมุ่งหมายทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัย ดังแสดงใน
ตารางที่ 2.2  

 

ตารางท่ี 2.2 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของจุดประสงค์ทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัย 

พฤติกรรมพุทธิพิสัยตามแนวคิดของบลูม (Original) พฤติกรรมพุทธิพิสัยตามแนวคิดของบลูม (Revised) 
1.00 ความรู้ (Knowledge) เป็นความสามารถของ
ผู้เรียนในการจดจ าระลึกได้ของเนื้อหาสาระที่ได้
เรียนรู้ผ่านมาแล้วถ่ายทอดสู่ผู้อ่ืนได้อย่างถูกต้อง
แม่นย าและชัดเจนจ าแนกได้ ดังนี้  
   1.10 ความรู้ด้านเนื้อหา (Knowledge of 

Specifics) เป็นความสามารถในการจดจ าเนื้อหา
สาระในเรื่องที่ได้เรียนรู้  

1. จ า (Remembering) หมายถึง ความสามารถใน
การระลึกได้  แสดงรายการได้  บอกได้  ระบุ  บอก
ชื่อได้  ตัวอย่างเช่น  นักเรียนสามารถบอก
ความหมายของทฤษฎีได้ 
   - จ า (Recognizing) ความรู้ที่มีอยู่ในความจ า 

   - ระลึกได้ (Recalling) สามารถเรียกความรู้ที่ได้
เรียนรู้ไปนานแล้วกลับมา 
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ตารางท่ี 2.2 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของจุดประสงค์ทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัย (ต่อ) 
พฤติกรรมพุทธิพิสัยตามแนวคิดของบลูม (Original) พฤติกรรมพุทธิพิสัยตามแนวคิดของบลูม (Revised) 
   1.20 ความรู้เกี่ยวกับวิธีด าเนินการในเนื้อหา 
(Knowledge of Ways and Means of Dealing 

with Specifics) เป็นความสามารถในการจดจ า
วิธีการล าดับขั้นตอน เกณฑ์ หรือการจ าแนก
ประเภท  
   1.30 ความรู้เกี่ยวกับความคิดรวบยอด 
(Knowledge of Universals and Abstraction 

in a Field) เป็นความสามารถในการจดจ าขั้นสูง 

 

2.00 ความเข้าใจ (Comprehension) เป็นความ 
สามารถในการแปลความตีความและขยายความ
จากสื่อความหมายที่ได้พบเห็นได้อย่างสมเหตุสมผล
จ าแนกได้ ดังนี้ 
   2.10 การแปลความ (Translation) เป็นความ 
สามารถในการถ่ายโยงความหมายจากภาษาที่เข้าใจ
ยากในเรื่องหรือประเด็นนั้น ๆ ให้เป็นภาษาท่ี
สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น   
   2.20 การตีความ (Interpretation) เป็น
ความสามารถในการสรุปความหรือพิจารณาใน
ภาพรวมให้เป็นประโยคใจความสั้น ๆ ที่มี
ความหมาย 

   2.30 การขยายความ (Extrapolation) เป็น
ความสามารถในการคาดคะเนข้อเท็จจริงล่วงหน้า
โดยใช้แนวโน้มของสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นแล้ว 

2. เข้าใจ (Understanding) หมายถึง  
ความสามารถในการแปลความหมาย  ยกตัวอย่าง  
สรุปอ้างอิง   
   - แปลความหมาย (Interpreting) การเปลี่ยน
จากรูปแบบหนึ่งไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง 
   - ยกตัวอย่าง (Exemplifying) การค้นหาตัวอย่าง
ของแนวคิดหรือทฤษฎี 
   - จัดประเภท (Classifying) การจัดสิ่งของเข้า
พวกโดยใช้หลักเกณฑ์ต่าง ๆ 

   - การสรุปอ้างอิง (Summarizing) การย่นย่อหรือ
สรุปจากข้อมูลที่มีอยู่ 
   - การอ้างอิง (Interring) การย่นย่อประเด็นหลัก 

   - เปรียบเทียบ (Comparing) การค้นหาความ
สอดคล้องระหว่างสองแนวคิด 

3.00 การน าไปใช้ (Application) เป็น
ความสามารถในการน าความรู้หลักวิชาหรือทฤษฎี
ไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ที่ไม่เคยเรียน
หรือไม่คุ้นเคยโดยจ าแนกลักษณะค าถามที่ใช้ 5 

ลักษณะดังนี้ 

3. ประยุกต์ใช้ (Applying) หมายถึง  ความสามารถ
ในการน าไปใช้  ประยุกต์ใช้  แก้ไขปัญหา  
ยกตัวอย่างเช่น  นักเรียนสามารถใช้ความรู้ในการ
แก้ไขปัญหาได้ 
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ตารางท่ี 2.2 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของจุดประสงค์ทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัย (ต่อ) 
พฤติกรรมพุทธิพิสัยตามแนวคิดของบลูม (Original) พฤติกรรมพุทธิพิสัยตามแนวคิดของบลูม (Revised) 
  1) ถามความสอดคล้องกันระหว่างหลักวิชาและ
การปฏิบัตินั้น ๆ  
  2) ถามขอบเขตของการใช้หลักวิชาและการปฏิบัติ  
  3) ถามให้อธิบายหลักวิชาว่าเหตุการณ์ นั้นเกิด
จากอะไร เพราะเหตุใด 

  4) ถามให้แก้ปัญหา เป็นการแก้ปัญหาใหม่โดยใช้
หลักการเดียวกับปัญหาเดิมท่ีเคยแก้แล้ว   
  5) ถามเหตุผลของการปฏิบัติ เป็นการตรวจสอบ
เหตุผลที่แท้จริงว่าจะปฏิบัติอย่างไร เพราะเหตุใด 

   - น าไปใช้ (Executing) ประยุกต์ใช้ความรู้ในงาน
ประจ า 

   - น าไปใช้ (Implementing) ประยุกต์ใช้ความรู้
ในงานที่ไม่ใช่งานประจ า 

 

4.00 การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นความสามารถ
ในการจ าแนกแยกแยะเพ่ือหาส่วนประกอบย่อย ๆ 
ของเหตุการณ์ว่ามีประเด็นที่ส าคัญคืออะไรแต่ละ
ประเด็นมีความสัมพันธ์กันอย่างไรและใช้หลักการ
อะไรจ าแนกได้ ดังนี้  
   4.10 การวิเคราะหค์วามส าคัญ (Analyzing of 

Elements) เป็นความสามารถในการจ าแนก
ความส าคัญของประเด็นในเหตุการณ์ เหตุและผล 

   4.20 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Analyzing of 
Relationships) เป็นความสามารถในการจ าแนก
ความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวข้องของเหตุการณ์
ย่อยๆ เพื่อน ามาอุปมาอุปมัย 

   4.30 การวิเคราะห์หลักการ (Analyzing of 
Organizational Principles) เป็นความสามารถใน
การระบุหลักการที่ใช้เชื่อมโยงเหตุการณ์ย่อย ๆ ให้
อยู่กันเป็นระบบ 

4. วิเคราะห์ (Analyzing) หมายถึง  ความสามารถ
ในการเปรียบเทียบ  อธิบายลักษณะ  การจัดการ  
ยกตัวอย่างเช่น  นักเรียนสามารถบอกความ
แตกต่างระหว่าง  2  ทฤษฎีได้ 
   - บอกความแตกต่าง (Differentiating) 
เปรียบเทียบความแตกต่างของส่วนต่าง ๆ ของสิ่งที่
ก าหนด 

   - จัดการ (Organizing) ก าหนดสถานการณ์ที่
เหมาะสมหรือหน้าที่ภายในโครงสร้าง 
   - คุณลักษณะ (Attributing) ก าหนดจุดที่พบ 
ความล าเอียง คุณค่า  หรือแนวโน้มของสิ่งที่สนใจ
ศึกษา 
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ตารางท่ี 2.2 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของจุดประสงค์ทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัย (ต่อ) 
พฤติกรรมพุทธิพิสัยตามแนวคิดของบลูม (Original) พฤติกรรมพุทธิพิสัยตามแนวคิดของบลูม (Revised) 
5.00 การสังเคราะห์ (Synthesis) เป็น
ความสามารถในการผสมผสานส่วนย่อย ๆ เพ่ือให้
เกิดองค์ประกอบใหม่ที่มีโครงสร้างใหม่จ าแนกได้ 
ดังนี้ 
   5.10 การสังเคราะห์ข้อความ (Production of 

Unique Communication) เป็นความสามารถใน
การสังเคราะห์ข้อความเพ่ือหาข้อสรุปร่วมกันโดย 
การพูด การเขียน  การวิพากษ์วิจารณ์   

   5.20 การสังเคราะห์แผนงาน (Production of 
Plan and Proposed Set of Operations) เป็น
ความสามารถในการก าหนดแนวทางและข้ันตอน
การปฏิบัติงานใหม่หรือการสังเคราะห์แผนงานเดิม 
เพ่ือจัดท าแผนงานใหม่ที่ช่วยให้การด าเนินงาน
สอดคล้องกับเกณฑ์และมาตรฐานได้ดีกว่าเดิม 

   5.30 การสังเคราะห์ความสัมพันธ์ (Derivation 

of a Set of Abstract Relations) เป็น
ความสามารถในการน าแนวคิดย่อย ๆ มาสัมพันธ์
กันอย่างสมเหตุสมผลจนเปลี่ยนเป็นสมมติฐาน  กฎ 
หรือทฤษฎี 

 5. ประเมินค่า (Evaluating) หมายถึง  
ความสามารถในการตรวจสอบ  วิจารณ์  ตัดสิน  
ยกตัวอย่างเช่น  นักเรียนสามารถตัดสินคุณค่าของ
ทฤษฎีได้ 
   - ตรวจสอบ (Checking) ค้นหาความไม่
สอดคล้องหรือความขัดแย้งภายในกระบวนการหรือ
ผลผลิต 

   - วิจารณ์ (Critiquing) ค้นหาความไม่สอดคล้อง
ระหว่างผลผลิตและเกณฑ์ภายนอก ค้นหาความ
เหมาะสมของกระบวนการที่มีปัญหา 

6.00 การประเมินค่า (Evaluation) เป็น
ความสามารถในการพิจารณาตัดสินคุณค่า เช่น      
ดี-เลว เหมาะ-ไม่เหมาะ ฯลฯ โดยการน ามา
เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานจ าแนกได้ ดังนี้  
   6.10 การประเมินค่าโดยใช้เกณฑ์ภายใน 
(Judgment in terms of Internal Evidence) 

เป็นความสามารถในการพิจารณาความถูกต้อง 
ความสมเหตุสมผล หรือ ความสอดคล้องโดยใช้
เกณฑ์ภายในของประเด็นนั้น ๆ เป็นส าคัญ  

6. คิดสร้างสรรค์ (Creating) หมายถึง  
ความสามารถในการออกแบบ (Design)  วางแผน  
ผลิต  ยกตัวอย่างเช่น  นักเรียนสามารถน าเสนอ
ทฤษฎีใหม่ที่แตกต่างไปจากทฤษฎีเดิมได้ 
   - ท าให้เกิดข้ึน (Generating) การได้ทางเลือก
หรือสมมติฐานที่อยู่บนพ้ืนฐานของกฎเกณฑ์หรือ
เหตุผล 

   - วางแผน (Planning) การด าเนินการตาม
กระบวนการจนได้รับผลส าเร็จ 
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 ตารางท่ี 2.2 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของจุดประสงค์ทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัย (ต่อ) 
พฤติกรรมพุทธิพิสัยตามแนวคิดของบลูม (Original) พฤติกรรมพุทธิพิสัยตามแนวคิดของบลูม (Revised) 
   6.20 การประเมินค่าโดยใช้เกณฑ์ภายนอก 
(Judgment in terms of External Evidence) 
เป็นความสามารถในการพิจารณาความถูกต้อง 
ความสมเหตุสมผล หรือ ความสอดคล้องโดยใช้
เกณฑ์ภายนอกที่สังคม หรือระเบียบประเพณีที่
ก าหนดไว้ 

   - ผลผลิต (Producing) 

 

  2.2.2 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของจุดมุ่งหมายของการศึกษา   
   นอกจากการปรับปรุงในส่วนของการใช้ค าศัพท์แล้ว  การปรับปรุงจุดมุ่งหมาย              
ทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัยของบลูม  ยังได้มีการปรับเปลี่ยนในส่วนของโครงสร้าง อีกด้วย  ดังนี้ 
(วิทวัฒน์  ขัตติยะมาน และ  ฉัตรศิริ  ปิยะพิมลสิทธิ์, ม.ป.ป.) 
    จากจุดมุ่งหมายของการศึกษาเดิมที่มีเพียง 1 มิติ  ได้มีการเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็น 2  
มิติ  พร้อมทั้งมีการเพ่ิมเข้ามาของผลผลิตของการคิดซึ่งเป็นรูปแบบของความรู้ที่หลากหลาย  
ประกอบด้วยความรู้ในด้านข้อเท็จจริง (Factual) ความคิดรวบยอด (Conceptual) กระบวนการ 
(Procedural)  และอภิปัญญา (Meta-Cognitive) มิติของพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย ดังแสดงในตาราง
ที่ 2.3  
 

ตารางท่ี 2.3 มิติของพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย 

มิติของความรู้ 
มิติของพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย 

จ า เข้าใจ ประยุกต์ใช้ วิเคราะห์ ประเมินค่า คิดสร้างสรรค์ 
ความรู้ในข้อเท็จจริง 

(Factual Knowledge) 

      

ความรู้ในความคิดรวบยอด 

(Conceptual Knowledge) 
      

ความรู้ในกระบวนการ 

(Procedural Knowledge) 
      

ความรู้ในอภิปัญญา 

(Meta-Cognitive Knowledge) 
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  2.2.3 การเปลี่ยนแปลงในจุดเน้นของจุดมุ่งหมายทางการศึกษา 

   การปรับปรุงจุดมุ่งหมายทางการศึกษาครั้งนี้  จะเน้นไปที่การอธิบายถึงพฤติกรรม
การศึกษาด้านพุทธิพิสัยในแต่ละขั้น  ค าส าคัญและพฤติกรรมทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัยทั้ง 6 ขั้น   
ดังแสดงในตารางที่ 2.4  

 

ตารางท่ี 2.4 ค าส าคัญและพฤติกรรมทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัยทั้ง 6 ขั้น 

พุทธิพิสัย ค าส าคัญ พฤติกรรมและผลผลิต 

จ า (Remembering) 
  - จ า (Recognizing) ความรู้ที่
มีอยู่ในความจ า 

 

- ระบ ุ

 

- สามารถเล่าเหตุการณ์หรือเรื่องราวได้ 
- บอกได้ว่ามีสัตว์อะไรอยู่ในเนื้อเรื่องบ้าง 

  - ระลึกได้ (Recalling) 
สามารถเรียกความรู้ที่ได้เรียนรู้
ไปนานแล้วกลับมา 

- ระลึก 
(Retrieving) 

- เขียนรายการข้อมูลที่อยู่ในความทรงจ าได้ 
- ท่องบทกวีที่ชื่นชอบได้ 

เข้าใจ (Understanding) 
  - แปลความหมาย 
(Interpreting) การเปลี่ยนจาก
รูปแบบหนึ่งไปเป็นอีกรูปแบบ
หนึ่ง 

 

- อธิบาย 

- น าเสนอ 

- แปล 

- ถอดความ 

 

- แสดงความคิดหลักของข้อความนี้ 

  - ยกตัวอย่าง (Exemplifying) 
การค้นหาตัวอย่างของแนวคิด
หรือทฤษฎี 

- ยกตัวอย่าง 
- วาด
ภาพประกอบ 

- แสดงภาพประกอบความหมายของสิ่งนี้ 

  - จัดประเภท (Classifying) 
การจัดสิ่งของเข้าพวกโดยใช้
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ 

- จัดกลุ่ม 
(Categorizing) 
- จัดหมวดหมู่ 
(Subsuming) 

- เล่าเรื่องราวจากกลุ่มค าท่ีก าหนดให้ 
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ตารางท่ี 2.4 ค าส าคัญและพฤติกรรมทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัยทั้ง 6 ขั้น (ต่อ) 
พุทธิพิสัย ค าส าคัญ พฤติกรรมและผลผลิต 

  - การสรุปอ้างอิง 
(Summarizing) การย่นย่อหรือ
สรุปจากข้อมูลที่มีอยู่ 

- ย่อความ 

- ลงความเห็น 

- เขียนสรุปเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน 

  - การอ้างอิง (Interring) การ
ย่นย่อประเด็นหลัก 

- สรุป 

- เติมค า 
- ท านาย 

- ใช้ตัวอย่างที่ก าหนดให้แล้วสรุปอ้างอิงไป
ยังหลักการหรือทฤษฎี 

  - เปรียบเทียบ (Comparing) 
การค้นหาความสอดคล้อง
ระหว่างสองแนวคิด 

- เปรียบเทียบ 

- จับคู่ 
- แสดงแผนผัง 

- เขียนเรื่องสั้นแสดงล าดับขั้นตอนของ
เหตุการณ์ 

ประยุกต์ใช้ (Applying) 
  - น าไปใช้ (Executing) 
ประยุกต์ใช้ความรู้ในงานประจ า 

 

- ด าเนินการให้
ส าเร็จ 

 

- เขียนสรุปรายงานประจ าเดือน 

  - น าไปใช้ (Implementing) 
ประยุกต์ใช้ความรู้ในงานที่ไม่ใช่
งานประจ า 

- ใช้ - เขียนเอกสารเกี่ยวกับหัวข้อที่น่าสนใจ 

วิเคราะห์ (Analyzing) 
  - บอกความแตกต่าง 
(Differentiating) เปรียบเทียบ
ความแตกต่างของส่วนต่าง ๆ 
ของสิ่งที่ก าหนด 

 

- จ าแนก 

- บอกความ
แตกต่าง 
- คัดเลือก 

 - จุดเน้น 

 

- บอกความแตกต่างระหว่างจ านวน      
ตรรกยะและอตรรกยะด้วยหลักคณิตศาสตร์ 

  - จัดการ (Organizing) 
ก าหนดสถานการณ์ที่เหมาะสม
หรือหน้าที่ภายในโครงสร้าง 

- สรุปความ 

- ปะติดปะต่อ
เรื่องราว 

- สร้างตารางน าเสนอข้อมูล 

- เขียนแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของ
หลายสิ่ง 

  - คุณลักษณะ (Attributing) 
ก าหนดจุดที่พบ ความล าเอียง 
คุณค่า  หรือแนวโน้มของสิ่งที่
สนใจศึกษา 

- หาสิ่งเหมือน - เขียนชีวประวัติของบุคคลที่สนใจศึกษา 
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ตารางท่ี 2.4 ค าส าคัญและพฤติกรรมทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัยทั้ง 6 ขั้น (ต่อ) 
พุทธิพิสัย ค าส าคัญ พฤติกรรมและผลผลิต 

ประเมินค่า (Evaluating) 
  - ตรวจสอบ (Checking) 
ค้นหาความไม่สอดคล้องหรือ
ความขัดแย้งภายใน
กระบวนการหรือผลผลิต 

 

- ค้นหา 
- ทดสอบ 

 

- เขียนข้อเสนอแนะเพ่ือให้เกิดการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 

  - วิจารณ์ (Critiquing) ค้นหา
ความไม่สอดคล้องระหว่าง
ผลผลิตและเกณฑ์ภายนอก 
ค้นหาความเหมาะสมของ
กระบวนการที่มีปัญหา 

- ตัดสิน - ตัดสินวิธีการ 2 วิธวี่าวิธีไหนช่วย
แก้ปัญหาได้ดีที่สุด 

คิดสร้างสรรค์ (Creating) 
  - ท าให้เกิดข้ึน (Generating) 
การได้ทางเลือกหรือสมมติฐาน
ที่อยู่บนพ้ืนฐานของกฎเกณฑ์
หรือเหตุผล 

 

- สมมติฐาน 

 

- จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นสามารถ
ตั้งสมมติฐานได้อย่างไร 

  - วางแผน (Planning) การ
ด าเนินการตามกระบวนการจน
ได้รับผลส าเร็จ 

- ออกแบบ - ออกแบบสร้างบ้านในฝัน 

- เขียนบทละครโทรทัศน์ 

  - ผลผลิต (Producing) - ก่อตั้ง 
- สร้าง 

- น าเสนอแนวคิดใหม่ ๆ 

- ประดิษฐ์ชิ้นงานที่สนใจ 

ที่มา: วิทวัฒน์  ขัตติยะมาน และ  ฉัตรศิริ  ปิยะพิมลสิทธิ์ (ม.ป.ป.) 
 

  2.2.4 แนวทางการน าตารางมิติของความรู้และมิติของพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยไปใช้ 
   การน าตารางที่ได้จากการปรับปรุงจุดมุ่งหมายทางการศึกษาไปใช้ในการจัดการศึกษา
สามารถท าได้โดยการก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ให้อยู่ในด้านใดด้านหนึ่งของ 4 มิติด้านการเรียนรู้  
และในขณะเดียวกันก็อยู่ภายในระดับหนึ่งใน 6 ระดับของมิติด้านพุทธิพิสัย  เช่น  จุดประสงค์       
การเรียนรู้เป็นการเรียนรู้ในเรื่องความรู้ในข้อเท็จจริง (Factual Knowledge) ความรู้ในเรื่องความคิด
รวบยอด (Conceptual Knowledge) ความรู้ในเรื่องกระบวนการ (Procedural Knowledge) หรือ
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ความรู้ในอภิปัญญา (Metacognitive Knowledge) และในขณะเดียวกันจุดประสงค์การเรียนรู้ก็
ต้องการให้ผู้เรียนใช้พุทธิพิสัยในระดับใดระดับหนึ่ง  เช่น จ า เข้าใจ  ประยุกต์ใช้  วิเคราะห์ ประเมิน
ค่า หรือคิดสร้างสรรค์ (วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน  และ ฉัตรศิริ  ปิยะพิมลสิทธิ์, ม.ม.ป.)  ดังแสดงในตาราง
ที่ 2.5  
 

ตารางท่ี 2.5  มิติของความรู้และมิติของพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย 

มิติของความรู้ 
มิติของพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย 

จ า เข้าใจ ประยุกต์ใช้ วิเคราะห์ ประเมินค่า คิดสร้างสรรค์ 
ความรู้ในข้อเท็จจริง 

(Factual Knowledge) 

      

ความรู้ในความคิดรวบยอด 

(Conceptual Knowledge) 

      

ความรู้ในกระบวนการ 

(Procedural Knowledge) 

      

ความรู้ในอภิปัญญา 

(Metacognitive Knowledge) 

      

ที่มา: วิทวัฒน์  ขัตติยะมาน และ  ฉัตรศิริ  ปิยะพิมลสิทธิ์ (ม.ป.ป.) 
 

  ถ้าเราก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ว่า “นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้กระบวนการลด
ต้นทุนการผลิต  การน ากลับมาใช้ใหม่และการน าสิ่งของใช้แล้วมาผลิตใหม่  เพ่ือการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติได้” จุดตัดของมิติด้านความรู้และมิติด้านพุทธิพิสัยซึ่งเป็นพ้ืนที่สีเทาก็จะเป็น
จุดตัดของมิติด้านความรู้ในเรื่องกระบวนการ  และมิติของพุทธิพิสัยในระดับประยุกต์ใช้  ซึ่ง
หมายความว่านักเรียนที่เรียนบทเรียนนี้จะได้รู้ในเรื่องกระบวนการลดต้นทุนการผลิต  การน ากลับมา
ใช้ใหม่  และการน าสิ่งของใช้แล้วมาผลิตใหม่  ในขณะเดียวกันก็ได้ใช้พุทธิพิสัยในระดับประยุกต์ใช้ 
  นอกจากนี้ เรายังสามารถใช้เทคนิคนี้ ในการวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้   ถ้า
จุดประสงค์การเรียนรู้นั้นไม่ชัดเจน  และไม่สามารถก าหนดจุดตัดกันของมิติด้านความรู้ และมิติด้าน
พุทธิพิสัยได้  จุดประสงค์ข้อนั้นก็จะเป็นจุดประสงค์ท่ีมีปัญหา  ซึ่งจ าเป็นที่จะต้องเขียนจุดประสงค์นั้น
ใหม่ 
 



53 
 

2.3 พฤติกรรมทางการศึกษาด้านจิตพิสัย 

  2.3.1 ความหมายของพฤติกรรมทางการศึกษาด้านจิตพิสัย 

    จิตพิสัย (Affective Domain) เป็นการกระท าที่เป็นกระบวนการภายในของมนุษย์
เช่น  อารมณ์ความรู้สึก  ความสนใจ  เจตคต ิ ค่านิยม  การพัฒนาคุณลักษณะและแรงจูงใจ  จิตพิสัย
เป็นความรู้สึกหรืออารมณ์ของบุคคลมากกว่าความเข้าใจ  เป็นความชอบ/ไม่ชอบ ความชื่นชม/      
ไม่ชื่นชม ความพึงพอใจ/ไม่พอใจ ความเชื่อมั่น/ไม่เชื่อมั่น ความภูมิใจ/ไม่ภูมิใจ อุดมคติและค่านิยม 
(Ebel & Frisbie, 1986) 
   จิตพิสัย เป็นคุณลักษณะแฝงภายในบุคคลเกี่ยวข้องกับอารมณ์ ความรู้สึก และจิตใจ 
ได้แก่ ความสนใจ เจตคติ ค่านิยม จริยธรรม ฯลฯ ที่เป็นคุณลักษณะที่สังเกตได้ยากเนื่องจากการที่
บุคคลมีความคิดความรู้สึกแบบเดียวกันอาจจะแสดงออกในพฤติกรรมที่แตกต่างกันหรือเหมือนกัน
เนื่องจากสภาพในจิตใจที่แตกต่างกัน (ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง, 2546: 196) 
 

  2.3.2 ระดับพฤติกรรมทางด้านจิตพิสัย 

   จิตพิสัยเป็นวัตถุประสงค์หนึ่งของการวัดผลทางด้านการศึกษา  นักวิชาการ (Hopkins 

& Antes, 1990; ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2543: 12-18; สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2559: 

33) ได้จ าแนกระดับจิตพิสัย 5 ระดับโดยเรียงจากระดับต่ าสุดถึงระดับสูงสุด ดังนี้  
   1. ระดับที่ 1.0 การรับรู้ (Receiving) เป็นขั้นการสร้างความตระหนักของบุคคลเมื่อมี
สิ่งเร้ามากระตุ้นหรือที่แสดงความตั้งใจที่จะรับรู้และการเลือกสิ่งที่สนใจที่การรับรู้   จ าแนกเป็น 3 
ขั้นตอน ดังนี้ 
    1.1 การตระหนัก (Awareness) เป็นขั้นที่บุคคลเริ่มมีความรู้สึกให้ความสนใจต่อ
สิ่งเร้าที่เข้ามาแต่ยังไม่เห็นความส าคัญในสิ่งนั้น ๆ 

    1.2 การเต็มใจที่ จะรับ (Willingness to Receive) เป็นขั้นที่บุคคลจ าแนก                 
ความแตกต่างระหว่างสิ่งเร้าที่หลากหลายและมีความพึงพอใจ/เต็มใจต่อสิ่งเร้าที่ตนเองสนใจเท่านั้น 

    1.3 การควบคุมหรือคัดเลือกรับรู้ (Controlled or Selected Attention) เป็นขั้น
ที่บุคคลจะเลือกสรร/คัดเลือกต่อสิ่งเร้าที่ตนเองสนใจ/ไม่พอใจ 

   2. ระดับที่ 2.0 การตอบสนอง (Responding) เป็นขั้นที่บุคคลจะแสดงปฏิกิริยา
โต้ตอบที่จะตอบสนองและค้นหาสิ่งที่พึงพอใจในระดับต้น ๆ ที่จะตอบสนองด้วยการตอบสนองจ าแนก
เป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
    2.1 การยินยอมตอบสนอง (Acquiescence in Responding) เป็นขั้นที่บุคคล
แสดงออกในลักษณะของความยินยอมที่จะท าตามเงื่อนไขหรือระเบียบ 
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    2.2 การเต็มใจตอบสนอง (Willingness to Response) เป็นขั้นที่บุคคลได้แสดง
การตอบสนองต่อเงื่อนไขด้วยความเต็มใจ/ตั้งใจของตนเอง 
    2.3 การพึงพอใจตอบสนอง (Satisfaction to Response) เป็นขั้นที่บุคคล
แสดงออกทางอารมณ์ในลักษณะของความพึงพอใจ/เต็มใจต่อเงื่อนไขที่ตนเองได้ปฏิบัติ 
  3. ระดับท่ี 3.0 การสร้างคุณค่า (Valuing) เป็นขั้นตอนการแสดงการยอมรับคุณค่าในวัตถุ
สิ่งของ (Object) บุคคล (Person) หรือสถานการณ์ (Situation) ยอมรับและเชื่อมั่นในคุณค่าของสิ่ง
นั้น ๆ ในทางบวกที่การสร้างคุณค่า  จ าแนกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
    3.1 การยอมรับคุณค่า (Acceptance for a Value) เป็นขั้นการพิจารณาว่าสิ่งที่
ปฏิบัติมีความส าคัญและเป็นสิ่งที่ดีต่อตนเอง 
   3.2 การชื่นชอบในคุณค่า( Preference for a Value) เป็นขั้นการแสดงความพอใจ
เอาใจใส่สิ่งที่ปฏิบัติในขั้นการยอมรับคุณค่า (ข้ัน 3.1)  
   3.3 การเชื่อถือ (Commitment or Conviction) ในคุณค่าเป็นขั้นการปฏิบัติในสิ่งที่
ยอมรับและชื่นชอบอยู่สม่ าเสมอและมีความพยายามที่จะชักชวนให้บุคคลอ่ืนปฏิบัติตามตนเอง 
  4. ระดับที่ 4.0 การจัดระบบคุณค่า (Organization) เป็นขั้นการน าคุณค่าย่อย ๆ ที่
หลากหลายมาจากระบบความซับซ้อนของคุณค่ารวมทั้งจัดระบบความสัมพันธ์/เชื่อมโยงของคุณค่าให้
เป็นหมวดหมู่การจัดระบบคุณค่า  จ าแนกเป็น 2 ขั้นตอนดังนี้ 
   4.1 การสร้างความคิดรวบยอดของคุณค่า (Conceptualization of a Value) เป็นขั้น
ที่บุคคลจะสร้างหลักการ/แนวคิดของคุณค่าใหม่ที่ได้จากการวิเคราะห์/สังเคราะห์ระบบหมวดหมู่ของ
คุณค่าย่อย ๆ ให้มีความชัดเจน 

   4.2 การจัดระบบคุณค่า  (Organization of a Value System) เป็นขั้นการน า
หลักการ/แนวคิดของคุณค่ามาจัดระบบสร้างเป็นลักษณะภายในตนที่คงที่ หรือเป็นอุดมการณ์ของ
ความคิด 

  5. ระดับที่ 5.0 การสร้างลักษณะนิสัย (Characterization) เป็นขั้นการจัดระบบคุณค่าที่
จะกลายเป็นลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลในการด าเนินชีวิต   ด้วยการสร้างลักษณะ
นิสัย  จ าแนกได้ 2 ขั้นตอน  ดังนี้ 
   5.1 การสรุปนัยทั่วไปของคุณค่า (Generalized Set) เป็นขั้นการแสดงลักษณะนิสัย
หรือบุคลิกภาพคุณค่าบางประการที่ตนเองใช้ปฏิบัติอยู่ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ ๆ 

   5.2 การสร้างลักษณะนิสัย/บุคลิกภาพ (Characterization) เป็นขั้นที่แสดงลักษณะ
หรือบุคลิกภาพท่ีแท้จริงตามคุณค่า/อุดมการณ์/ปรัชญาชีวิตที่ตนเองก าหนดขึ้นอย่างสมบูรณ์ 
  แครทโวทล์   และคณะ (Krathwohl et.al., 1964 อ้างอิงใน ล้วน  สายยศ และ                           
อังคณา  สายยศ, 2543: 13) ได้ล าดับคุณลักษณะด้านจิตพิสัย  โดยเริ่มจากการเกิดความสนใจ             
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ความซาบซึ้ง  เจตคติ  ค่านิยม  และการปรับตัว  ที่มีบางส่วนเกิดขึ้นร่วมกัน  ที่แสดงพฤติกรรมด้าน
จิตพิสัยตามล าดับขั้น  ดังแสดงในภาพที่ 2.2 

 

การรับรู้ การรู้จัก  

การเต็มใจที่จะรับรู้  

การควบคุมหรือคัดเลือกการรับรู้  

การตอบสนอง การยินยอมตอบสนอง  

การเต็มใจตอบสนอง  

การพึงพอใจตอบสนอง  

การสร้างคุณค่า การยอมรับคุณค่า  

การชื่นชอบในคุณค่า  

การเชื่อถือในคุณค่า  

การจัดระบบคุณค่า การสร้างความคิดรวบยอดของคุณค่า  

การจัดระบบคุณค่า  

การสร้างลักษณะนิสัย การรวมระบบคุณค่า  

การสร้างลักษณะนิสัย  

 

ภาพที่ 2.2 พฤติกรรมด้านจิตพิสัยตามล าดับขั้น 

ที่มา: Krathwohl et.al. (1964) อ้างอิงใน ล้วน  สายยศ และ อังคณา  สายยศ (2543: 13) 

 

 2.4 พฤติกรรมทางการศึกษาด้านทักษะพิสัย 

  2.4.1 ความหมายของพฤติกรรมทางการศึกษาด้านทักษะพิสัย 

   ทักษะพิสัย (Phycho-Motor Domain) เป็นพฤติกรรมทางด้านการเคลื่อนไหว 
(Movement) เช่น การวิ่ง การกระโดด การเดิน การขับรถ การเต้นร า การเปิดประตู เป็นต้น 
(Harrow, 1972 Citting in Kubiszyn & Borich, 1990: 72-73) 

   ทักษะพิสัย  เป็นความสามารถในการท างานของผู้เรียนว่าจะสามารถปฏิบัติได้ตามที่
ก าหนดวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลเพียงใด 

  2.4.2 ระดับพฤติกรรมทางด้านทักษะพิสัย 

   ระดับของทักษะพิสัยโดยเรียงจากระดับต่ าสุดถึงระดับสูงสุด 6 ระดับมี ดังนี้ (Hopkins 

& Antes, 1990: 498-500; เยาวดี วิบูลย์ศรี, 2545: 192-194) 
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   1. การเคลื่อนที่สะท้อนกลับ (Reflex Movement) จ าแนกได้ ดังนี้ 
    1.1 การสะท้อนกลับที่สั่งการจากประสาทไขสันหลังส่วนใดส่วนหนึ่ง (Segmental 

Reflexes) เช่น การเคลื่อนไหวของแขนหรือขา เป็นต้น 

    1.2 การสะท้อนกลับที่สั่งการจากประสาทไขสันหลังมากกว่าหนึ่งส่วน ( Interseg-
mental Reflexes) เช่น การเคลื่อนไหวของแขนและขาในเวลาเดินหรือวิ่ง เป็นต้น 

    1.3 การสะท้อนที่สั่ งการจากการร่วมกันของประสาทไขสันหลังและสมอง 
(Segmental Reflexes) เช่น การทรงตัวของร่างกายให้อยู่ในสภาพที่สมดุลในขณะก าลังเคลื่อนไหว 
เป็นต้น 

   2. การเคลื่อนที่เบื้องต้นขั้นพ้ืนฐาน (Basic-Fundamental Movement) จ าแนกเป็น 

    2.1 การเคลื่อนไหวจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง (Locomotors Movement) เช่น     
การเดิน การวิ่ง  และการกระโดด เป็นต้น 

    2.2 การเคลื่อนไหวอยู่กับที่ (Non-Locomotors Movement) เช่น การเคลื่อนไหว
ของนิ้วมือ หรือนิ้วเท้า เป็นต้น 

    2.3 การเคลื่อนไหวโดยการจัดกระท า (Manipulative Movement) เช่น การเล่น
เปียโน การพิมพ์ดีด เป็นต้น 

   3. ความสามารถในการรับรู้ (Perceptual Abilities) จ าแนกได้ดังนี้ 
    3.1 การจ าแนกความแตกต่างของการเคลื่อนไหวของร่างกาย (Kinesthetic 

Discrimination) เช่น การรับรู้จากการก ามือ การงอเข่า หรือ การกระพริบตา เป็นต้น 

    3.2 การจ าแนกความแตกต่างด้วยการมองเห็น (Visual Discrimination) เช่น 
ความสามารถในการพิจารณาเห็นความแตกต่างของวัตถุที่สังเกตได้ เป็นต้น 

    3.3 การจ าแนกความแตกต่างด้วยการฟัง (Auditory Discrimination) เช่น 
ความสามารถในการจ าแนกความแตกต่างของระดับเสียง หรือทิศทางของเสียงที่ได้ฟัง เป็นต้น 

    3.4 การจ าแนกความแตกต่างด้วยการสัมผัส (Tactile Discrimination) เช่น 
ความสามารถในการระบุถึงลักษณะของวัตถุที่ได้สัมผัสว่ามีผิวหยาบ  เรียบ แข็ง  หรืออ่อน เป็นต้น 

    3.5 ความสามารถในการใช้ประสาทรับรู้ร่วมกัน (Coordinated Discrimination) 

เช่น ความสามารถในการใช้ประสาทหลาย ๆ  ส่วนร่วมกันในการเลือกหาวัตถุท่ีต้องการ เป็นต้น 

   4. ความสามารถทางร่างกาย (Physical Abilities) จ าแนกเป็น 

    4.1 ความอดทน (Endurance) เช่น ความอดทนของร่างกายในการวิ่ งแข่ง
มาราธอน เป็นต้น 

    4.2 ความแข็งแรง (Strength) เช่น ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่แขนในการยก
น้ าหนัก เป็นต้น 
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    4.3 ความยืดหยุ่น (Flexibility) เช่น ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อแขน/ขา                    
ในการเต้นร า เป็นต้น 

    4.4 ความคล่องตัวในการเคลื่อนไหว (Agility) เช่น ความฉับไวในการเปลี่ยน                      
ทิศทางการเคลื่อนไหว เป็นต้น 

   5. การเคลื่อนไหวที่ต้องใช้ทักษะ (Skilled Movement) 

    5.1 ทักษะการปรับตัวในการเคลื่อนไหวอย่างง่าย (Simple Adaptive Skill) เช่น 
ทักษะการเลื่อยไม้ เป็นต้น 

    5.2 ทักษะการปรับตัวในการเคลื่อนไหวที่ท าไปพร้อม ๆ กัน (Compound 

Adaptive Skill) เช่น ทักษะในการตีแบดมินตัน เทนนิส เป็นต้น 

    5.3 ทักษะการปรับตัวในการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อน (Complex Adaptive Skill) 

เช่น  ทักษะการเล่นยิมนาสติก เป็นต้น 

   6. การสื่ อสารที่ ต้ อ ง ใช้ ทั กษะระดับสู ง ในการแสดงออก ( Non-Discursive 

Communication) จ าแนกได้ ดังนี้ 
    6.1 การเคลื่อนไหวในเชิงแสดงออก (Expressive Movement) เช่น การแสดง 
ออกทางหน้าตา หรือกิริยาท่าทางต่าง ๆ 

    6.2 การเคลื่อนไหวในเชิงตีความ (Interpretative Movement) เช่น การเคลื่อนไหว 
ในเชิงสุนทรียภาพ หรือการเคลื่อนไหวในเชิงสร้างสรรค์ เป็นต้น 

รายละเอียดพฤติกรรมด้านทักษะพิสัยตามล าดับขั้น  ดังแสดงในภาพที่ 2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.3 พฤติกรรมด้านทักษะพิสัยตามล าดับขั้น 

ที่มา : Hopkins & Antes (1990: 498-500) 

ระดับสูงสุด 

ระดับต่ าสุด 

6. การสื่อสารที่ใช้ทักษะขั้นสูงในการแสดงออก  

5. การเคลื่อนไหวที่ต้องใช้ทักษะ  

4. ความสามารถทางกาย  

3. ความสามารถในการรับรู้ 

2. การเคลื่อนที่ขั้นพ้ืนฐาน  

1. การเคลื่อนที่แบบสะท้อนกลับ  
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3. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

จุดมุ่งหมายทางการศึกษามีความส าคัญมาก  เป็นตัวก าหนดความต้องการไว้อย่างชัดเจนว่า
จะให้คนในสังคมเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์อะไรบ้าง  จึงเปรียบจุดมุ่งหมายทางการศึกษาเสมือน  
หางเสือที่คอยควบคุมทิศทางของเรือให้ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ  ถ้าจะพิจารณาถึงจุดมุ่งหมายของ
การศึกษาแล้วควรแบ่งเป็น 3 ระดับ (สมนึก ภัททิยธนี, 2558: 158-159) ดังนี้ 

 ระดับที่ 1  จุดมุ่งหมายทั่วไป  เป็นจุดมุ่งหมายที่กว้างและครอบคลุมลักษณะที่ต้องการไว้
ทั้งหมด  การจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายในระดับนี้  ต้องใช้เวลานานในการผสมผสานของ
สิ่งที่ต้องการให้เรียนรู้  จุดมุ่งหมายทั่วไปนี้จะก าหนดไว้ในแผนการศึกษาแห่งชาติหรือหลักสูตรระดับ
ต่างๆ  ซึ่งเป็นสิ่งที่ก าหนดขึ้นจาก ปรัชญา  เป้าประสงค์  หรือหลักการ เช่น  จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  

 ระดับที่ 2  จุดมุ่งหมายประจ าวิชา  เป็นจุดมุ่งหมายที่แยกออกจากจุดมุ่งหมายทั่วไป    
โดยก าหนดไว้เฉพาะวิชา  ข้อความจึงบ่งบอกสิ่งที่ต้องการให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงกับรายวิชา 

 ระดับที่ 3  จุดมุ่งหมายการเรียนการสอน เป็นจุดมุ่งหมายที่แบ่งย่อยจากจุดมุ่งหมาย
ประจ าวิชาหรือกลุ่มวิชา  โดยก าหนดไว้ประจ าบทเรียน  หรือประจ าหน่วยเรียนย่อยโดยระบุว่าเมื่อ
สิ้นสุดกิจกรรมการเรียนการสอนในหน่วยย่อยนั้นแล้วผู้เรียนต้องมีพฤติกรรมอย่างไร 

บางครั้งจุดมุ่งหมายระดับที่ 3 นิยมเขียนให้อยู่ในรูป จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  คือเขียนให้
อยู่ในรูปข้อความที่ได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจน  โดยบ่งถึงพฤติกรรมที่บอกให้ทราบว่านักเรียนสามารถ
ท าอะไรได้บ้างที่สามารถวัดและสังเกตพฤติกรรมได้ 

 

 3.1 ความหมายของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavioral Objective) หมายถึง ข้อความที่ระบุเกณฑ์ขั้นต่ า
ที่เฉพาะเจาะจง ว่าหลังจากจบการเรียนบทเรียนเนื้อหาสาระนั้น ๆ แล้วผู้เรียนจะสามารถแสดง
พฤติกรรมการเรียนรู้  หรือการกระท าท่ีครูผู้สอนจะสามารถวัดได้และสังเกตได้อย่างไร ภายใต้เงื่อนไข
และเกณฑ์ที่ก าหนด (สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2559: 47)  การเปรียบเทียบจุดประสงค์ทั่วไปและ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  ดังแสดงในภาพที่ 2.4 
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                        จุดประสงค์ทั่วไป                     จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 

ภาพที่ 2.4 จุดประสงค์ทั่วไป และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

ที่มา: สมชาย  วรกิจเกษมสกุล (2559: 47) 

  

 3.2 หลักการในการก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

  ในการก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมมีหลักการที่ควรปฏิบัติ ดังนี้ 
  3.2.1 ใช้ประโยคสั้น ๆ ได้ใจความท่ีสมบูรณ์ 
  3.2.2 แต่ละจุดประสงค์จะระบุพฤติกรรมที่คาดหวังเพียง 1 พฤติกรรมเท่านั้น 

  3.2.3 พฤติกรรมที่คาดหวังจะต้องเป็นพฤติกรรมของผู้เรียนที่สามารถแสดงออก  
  3.2.4 พฤติกรรมที่คาดหวังจะต้องมีความเป็นรูปธรรมที่ครูผู้สอนจะต้องวัดและสังเกตได้  
  3.2.5 ค าที่ ใช้ระบุพฤติกรรมต้องมีความชัดเจน เฉพาะเจาะจงที่ไม่จ าเป็นต้องใช้           
การตีความ 

 

 3.3 องค์ประกอบของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

  ในการก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมให้มีความสมบูรณ์จะต้องประกอบด้วย
องค์ประกอบทั้ง 3 ส่วน ดังนี้ (ล้วน สายยศ และอังคนา สายยศ, 2539: 59) 
  3.3.1 พฤติกรรมที่คาดหวัง (Expected Behavioral) เป็นพฤติกรรมที่ระบุให้ผู้เรียนได้
แสดงออกหลังจากเกิดการเรียนรู้ในบทเรียนเรื่องนั้น ๆ ที่ต้องเป็นพฤติกรรมที่วัดและสังเกตได้ เช่น 

    ผู้เรียนระบุ   

    ผู้เรียนเปรียบเทียบ   

    ผู้เรียนอธิบาย หรือวิพากษ์    เป็นต้น 

  3.3.2 เงื่อนไขหรือสถานการณ์ (Condition or Situation) เป็นสิ่งเร้าหรือสถานการณ์
หรือเงื่อนไขที่ครูผู้สอนก าหนดขึ้นเพ่ือใช้พิจารณาว่าถ้าผู้เรียนอยู่ในสถานการณ์นั้น ๆ ผู้เรียนจะแสดง
พฤติกรรมอย่างไรแต่ในบางกรณีก็ไม่จ าเป็นต้องระบุไว้ เพราะละเว้นในฐานที่เข้าใจแล้ว เช่น  
   เมื่อก าหนดสมการมาให้   

   เมื่อก าหนดชื่อสัตว์มาให้    เป็นต้น 
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  3.3.3 เกณฑ์ (Criterion or Performance Standard) เป็นปริมาณหรือคุณภาพที่เป็น
มาตรฐานของพฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกมาในขั้นต่ าที่ยอมรับได้ (เวลา/ความถี่/สัดส่วนของงานที่
ท าได้ต่องานที่ก าหนดให้ทั้งหมด/ปริมาณของงาน) ที่เกณฑ์จะต้องสอดคล้องกับวัยวุฒิ/ความสามารถ
ของผู้เรียน เช่น 

      ภายใน 10 นาที  
      8 ข้อใน 10 ข้อ 

      ร้อยละ 80 

 ในการก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมแต่ละข้อจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบทั้ง 3 ส่วน  
แต่ในบางกรณีอาจจะพบว่าในการก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมจากก าหนดขึ้นโดยมีองค์ประกอบ
เพียง 2 ส่วน ได้แก่ พฤติกรรมที่คาดหวัง และเกณฑ์ เท่านั้นก็ใช้ได้ 
  3.3.4  ตัวอย่างการก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  มีดังนี้ 
   การเขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมต้องพิจารณาตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลางด้วยทุก
ครั้ง  หรือกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่าให้น าตัวชี้วัดมาเขียนเป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมเสมอ  เช่น 

ตัวช้ีวัดในหลักสูตรแกนกลาง 

สาระที่ ๓   เรขาคณิต 

มาตรฐาน ค ๓.๑   อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
๑. บอกชนิดของ รูปเรขาคณิตสองมิติที่เป็นส่วนประกอบของรูปเรขาคณิตสามมิติ  
๒. บอกสมบัติของเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ   
๓. บอกได้ว่าเส้นตรงคู่ใดขนานกัน 

มาตรฐาน  ค ๓.๒  ใช้การนึกภาพ (Visualization) ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (Spatial 

Reasoning) และใช้แบบจ าลองทางเรขาคณิต (Geometric Model) ในการแก้ปัญหา 
๑. ประดิษฐ์ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกระบอก กรวย  ปริซึมและพีระมิดจากรูปคลี่ 

หรือรูปเรขาคณิตสองมิติที่ก าหนดให้ 
๒. สร้างรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

    1. นักเรียนสามารถบอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติที่เป็นส่วนประกอบของรูป
เรขาคณิตสามมิติจากรูปที่ก าหนดให้ได้ถูกต้องร้อยละ 80 

    2. นักเรียนสามารถบอกสมบัติของเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่าง  ๆ จาก
โจทย์ที่ก าหนดให้ได้ถูกต้องร้อยละ 80 

   3. นักเรียนสามารถบอกได้ว่าเส้นตรงคู่ใดขนานกันจากรูปที่ก าหนดให้ได้ถูกต้อง
ร้อยละ 80 
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มาตรฐาน  ค ๓.๒  ใช้การนึกภาพ (Visualization) ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (Spatial Reasoning) 

และใช้แบบจ าลองทางเรขาคณิต (Geometric Model) ในการแก้ปัญหา 
1. นักเรียนสามารถประดิษฐ์ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกระบอก กรวย  ปริซึมและ

พีระมิดจากรูปคลี่ หรือรูปเรขาคณิตสองมิติที่ก าหนดให้ จากโจทย์ที่ก าหนดให้ได้ถูกต้องร้อยละ 80 

2. นักเรียนสามารถสร้างรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ จากโจทย์ที่ก าหนดให้ได้ถูกต้อง 
ร้อยละ 80 

 

 3.4 ประโยชน์ของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

  ในการก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของการเ รียนการสอนมีประโยชน์ดังนี้                   
(ปราณี  ไวดาบ, 2538: 53) 

  3.4.1 เป็นแนวทางในการสร้างหลักสูตร โดยที่ผู้สร้างหลักสูตรจะสร้างจุดประสงค์ทั่วไป
และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่เจาะจงขึ้น ขั้นตอนการสร้างจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมจะช่วยใน            
การก าหนดและประเมินจุดประสงค์ทั่วไป ก าหนดเนื้อหา และคัดเลือกจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่
เหมาะสมกับรายวิชาและผู้เรียน 

  3.4.2 เป็นแนวทางในการสร้างและพัฒนาวัสดุประกอบหลักสูตร เช่น ต ารา แบบเรียน 
คู่มือครูและแผนการสอนว่าควรมีลักษณะอย่างไร เนื้อหาเท่าไร มีวิธีการน าเสนออย่างไร  รวมทั้งเป็น
แนวทางในการสร้างวัสดุอุปกรณ์  เอกสารประกอบการสอนอ่ืน ๆ เช่น  บทเรียนโปรแกรม 
แบบทดสอบ หรือแบบฝึกหัด เป็นต้น 

  3.4.3 เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แนวการสอนว่าควรจัดกิจกรรม
อย่างไรเพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยเฉพาะจะช่วยพัฒนาการเรียนการสอนในการพัฒนา
สมรรถภาพระดับสูงได้ดีขึ้น เพราะการก าหนดจุดประสงค์ที่ชัดเจนจะช่วยให้เห็นแนวทางในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

  3.4.4 เป็นแนวทางการเรียนของผู้ เรียนในการเรียนรู้ ใด ๆ ถ้าผู้ เรียนได้รับทราบ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมแล้ว  จะท าให้ผู้เรียนได้ปรับปรุงตนเองในทิศทางและระดับความมุ่งมั่นของ
หลักสูตรดีกว่าการไม่รับทราบจุดประสงค์ 
  3.4.5 เป็นแนวทางในการประเมินผลการเรียน  การก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
อย่างสมบูรณ์  จะมีการก าหนดสถานการณ์เพ่ือการประเมินผลไว้ ช่วยให้การสร้างแบบทดสอบมี   
ความครอบคลุมและตรงตามจุดประสงค์ได้ดีกว่า 
  3.4.6 เป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนตลอดเวลา เนื่องจากผลการวัดที่ได้
ช่วยให้รู้ผลของการเรียนรู้ จะท าให้ผู้สอนได้รับข้อมูลย้อนกลับในการน ามาปรับปรุงระบบการสอนว่า 
จุดประสงค์ที่ก าหนดไว้เหมาะสมหรือยัง และจะต้องมีการปรับปรุงการเรียนการสอนในส่วนใด 
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 4. การวิเคราะห์หลักสูตร 

  ในการวัดและประเมินผลการศึกษาให้มีคุณภาพนั้น  การวิเคราะห์หลักสูตรจะท าให้ครูผู้สอน
เข้าใจการวางแผนการสร้างเครื่องมือเพ่ือวัดและประเมินผล  และการวางแผนเพ่ือจัดการเรียน      
การสอนเนื่องจากการวิเคราะห์หลักสูตรเป็นกระบวนการที่มีระบบ  เป็นเหตุเป็นผล  และมีหลักใน
การคิดวิเคราะห์ที่มาจากค่าเฉลี่ยของความคิดของครูผู้สอนในเรื่องนั้น ๆ   
 

4.1 ความหมายของการวิเคราะห์หลักสูตร 
  นักวิชาการให้ความหมายของการวิเคราะห์หลักสูตร ดังนี้ 
  การวิเคราะห์หลักสูตร  เป็นกระบวนการที่จ าแนกแยกแยะให้ทราบว่าในวิชานั้นๆ  มี
จุดประสงค์ที่จะให้เกิดพฤติกรรมอะไร  โดยอาศัยเนื้อหาสาระอะไรบ้าง  ประกอบไปด้วยการวิเคราะห์
จุดประสงค์และวิเคราะห์เนื้อหาวิชา (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ์, 2526: 159)   
  การวิเคราะห์หลักสูตร เป็นการแยกแยะให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบย่อยที่
เกี่ยวข้องกัน  ซึ่งประกอบด้วยจุดมุ่งหมาย  เนื้อหา  กิจกรรม/ประสบการณ์  และพฤติกรรมที่เป็น
จุดมุ่งหมายปลายทางของหลักสูตรซึ่งจะช่วยให้ผู้สอนมีความเข้าใจว่า  สอน/สอบไปท าไม  ควรสอน/
สอบอะไรบ้าง  และควรด าเนินการสอน/สอบอย่างไร (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2556: 173) 

 สรุปได้ว่า การวิเคราะห์หลักสูตร เป็นการจ าแนกหลักสูตรออกเป็นเนื้อหาย่อย ๆ ที่แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหา  และระดับพฤติกรรมที่ต้องการวัด  เพื่อน าไปสู่การวางแผนการสอนและ  
การสร้างผังแบบทดสอบที่มีคุณภาพและตรงกับสิ่งที่ต้องการจะวัดต่อไป 

 

 4.2 ประเด็นการวิเคราะห์หลักสูตร 
  การวิเคราะห์หลักสูตรส าหรับการก าหนดจุดมุ่งหมาย  เนื้อหา  และการสร้างแบบทดสอบ   
(ศิริชัย กาญจนวาสี, 2556: 174)  มีข้ันตอนดังนี ้
  4.2.1 วิเคราะห์จุดมุ่งหมาย  
   1) วิเคราะห์จุดมุ่งหมายของหลักสูตร จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ และระบุคุณลักษณะ 
หรือสมรรถภาพที่ต้องการวัด (Measure) ในการทดสอบ 

   2) แปลงคุณลักษณะหรือสมรรถภาพที่ต้องการวัดให้มีลักษณะเป็นรูปธรรม 
(Operational Term) โดยปกติแล้วนิยมเขียนเป็นโดเมนของพฤติกรรม  หรือพฤติกรรมที่เป็น
จุดมุ่งหมายปลายทางท่ีต้องการให้เกิดข้ึนกับผู้เรียนหลังจากเรียนวิชานั้นแล้ว 
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  4.2.2 วิเคราะห์เนื้อเรื่อง  
   1) วิเคราะห์เนื้อหาของหลักสูตร เนื้อหาของการเรียนการสอน เพ่ือจ าแนกเนื้อหา 
และจัดรวมหน่วยย่อยที่มีความสัมพันธ์กัน  เช่น  จัดหมวดหมู่ของเนื้อหาเป็นบทตอน  และหน่วย  
การสอน 

   2) เรียงล าดับความส าคัญของเนื้อหา และจัดล าดับการสอนว่าสิ่งใดควรจะสอน    
ก่อน-หลัง 
  4.2.3 วิเคราะห์กิจกรรม/ประสบการณ์ เป็นการวิเคราะห์กิจกรรม/ประสบการณ์ของ       
การเรียนรู้ เพ่ือเป็นแนวคิดในการก าหนดรูปแบบวิธีการสอน และวิธีการทดสอบที่เหมาะสมกับ
จุดมุ่งหมายและเนื้อหาของการเรียนรู้นั้น 

 

 4.3 เป้าหมายของการวิเคราะห์หลักสูตร 

  ในการวิเคราะห์หลักสูตรมีเป้าหมายของการวิเคราะห์หลักสูตรจ าแนกตามช่วงเวลา     
ดังแสดงในตารางที่ 2.6 

 

ตารางท่ี 2.6 เป้าหมายของการวิเคราะห์หลักสูตรจ าแนกตามช่วงเวลา   
เวลา เป้าหมาย 

ก่อนสอน 

สอนท าไม : จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ 
สอนอะไร : เนื้อหาที่สอนและน้ าหนักความส าคัญ 

สอนอย่างไร : วิธีสอน สื่อ และเวลาที่ใช้ 

ก่อนสอบ 

 

สอบท าไม : จุดมุ่งหมายของการสอบ 

สอบอะไร : เนื้อหาสาระที่สอบและน้ าหนักความส าคัญ 

สอบอย่างไร : วิธีการสอบ ชนิดและรูปแบบของแบบทดสอบและเวลาที่ใช้ 
ที่มา: ศิริชัย กาญจนวาสี (2556: 174) 

 

 4.4 ขั้นตอนการวิเคราะห์หลักสูตร   
  ในการวิเคราะห์หลักสูตรมีขั้นตอนการด าเนินการ  ดังนี้ (สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2559: 

57-61) 

  4.4.1 ก าหนด/แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์หลักสูตร จ านวน 5-10 คน จากบุคคลที่มี
ความเชี่ยวชาญในรายวิชา/ศาสตรเ์ดียวกัน 
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  4.4.2 ร่วมกันวิเคราะห์เนื้อหาโดยการจ าแนกรายละเอียดของเนื้อหาเป็นเนื้อหาย่อย ๆ ที่
เรียงล าดับก่อนหลัง 
  4.4.3 สร้างตารางส าหรับวิเคราะห์ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาย่อย ๆ กับ
พฤติกรรมที่ต้องการให้เกิดข้ึนทั้งด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย  และทักษะพิสัย ดังแสดงในตารางที่ 2.7 

 

ตารางท่ี 2.7 วิเคราะห์หลักสูตรแสดงการก าหนดน้ าหนักของเนื้อหา/จุดประสงค์และพฤติกรรม 

วิชา.................................................  ชื่อผู้วิเคราะห์…………………………………………… 

พฤติกรรม 

 

 

 

เนื้อหา/จุดประสงค์ 

พุทธิพิสัย 

จิต
พิสัย 

ทักษะ
พิสัย 

รวม 
ล าดับ

ที ่จ า
  

เข้า
ใจ 

ปร
ะย

ุกต
์ใช้ 

วิเค
รา

ะห
์ 

ปร
ะเม

ินค
่า 

คิด
สร

้างส
รร

ค์ 

1…………………………… 

2………………………….. 
3…………………………... 

      

    

รวม           

ล าดับที่           

ที่มา: ปรับจาก สมชาย  วรกิจเกษมสกุล (2559: 57) 

 

  4.4.4 ให้กรรมการแต่ละคนได้ให้น้ าหนักคะแนนความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหากับ
พฤติกรรมโดยให้ก าหนดน้ าหนักคะแนนเต็มช่องละ 10 คะแนน  ที่มีเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนน
ในแต่ละข้อ  ดังนี้ 
   ให้ 9-10 คะแนน แสดงว่า เนื้อหาและพฤติกรรมนั้นมีความส าคัญมาก 

   ให้  7-8 คะแนน แสดงว่า เนื้อหาและพฤติกรรมนั้นมีความส าคัญค่อนข้างมาก 

   ให้  4-6 คะแนน แสดงว่า เนื้อหาและพฤติกรรมนั้นมีความส าคัญปานกลาง 
   ให้  2-3 คะแนน แสดงว่า เนื้อหาและพฤติกรรมนั้นมีความส าคัญค่อนข้างน้อย 

   ให้  0-1 คะแนน แสดงว่า เนื้อหาและพฤติกรรมนั้นมีความส าคัญน้อย 

 ตัวอย่างผลการวิเคราะห์หลักสูตรของกรรมการจ านวน 5 คน แสดงในตารางที่ 2.8-2.12  
ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2.8 ผลการวิเคราะห์หลักสูตรของผู้สอนคนที่ 1 

วิชา A                              ผู้วิเคราะห์ ผู้สอนคนที่ 1 

พฤติกรรม 

 

 

เนื้อหา/จุดประสงค์ 

พุทธิพิสัย 

จิต
พิส

ัย 

ทัก
ษะ

พิส
ัย 

รวม 
ล าดับ

ที ่จ า
 

เข้า
ใจ 

ปร
ะย

ุกต
์ใช้ 

วิเค
รา

ะห
์ 

ปร
ะเม

ินค
่า 

คิด
สร

้างส
รร

ค์ 

เนื้อหาที่ ๑๑๑ 5 6 6 0 0 0     

เนื้อหาที่ ๒๒๒ 6 6 5 1 0 0     

เนื้อหาที่ ๓๓๓ 8 7 8 1 1 0     

 

ตารางท่ี 2.9 ผลการวิเคราะห์หลักสูตรของผู้สอนคนที่ 2 

วิชา A                                    ผู้วิเคราะห์ ผู้สอนคนที่ 2 

พฤติกรรม 

 

 

เนื้อหา/จุดประสงค์ 

พุทธิพิสัย 

จิต
พิส

ัย 

ทัก
ษะ

พิส
ัย 

รวม 
ล าดับ

ที ่จ า
 

เข้า
ใจ 

ปร
ะย

ุกต
์ใช้ 

วิเค
รา

ะห
์ 

ปร
ะเม

ินค
่า 

คิด
สร

้างส
รร

ค์ 

เนื้อหาที่ ๑๑๑ 6 8 8 0 0 0     

เนื้อหาที่ ๒๒๒ 5 5 5 0 0 0     

เนื้อหาที่ ๓๓๓ 7 7 8 0 0 0     

 

ตารางท่ี 2.10 ผลการวิเคราะห์หลักสูตรของผู้สอนคนที่ 3 

วิชา A                             ผู้วิเคราะห์ ผู้สอนคนที่ 3 

พฤติกรรม 

 

 

เนื้อหา/จุดประสงค์ 

พุทธิพิสัย 

จิต
พิส

ัย 

ทัก
ษะ

พิส
ัย 

รวม 
ล าดับ

ที ่จ า
 

เข้า
ใจ 

ปร
ะย

ุกต
์ใช้ 

วิเค
รา

ะห
์ 

ปร
ะเม

ินค
่า 

คิด
สร

้างส
รร

ค์ 

เนื้อหาที่ ๑๑๑ 4 5 5 1 1 1     

เนื้อหาที่ ๒๒๒ 7 7 7 0 0 0     

เนื้อหาที่ ๓๓๓ 8 8 8 0 0 0     
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ตารางท่ี 2.11 ผลการวิเคราะห์หลักสูตรของผู้สอนคนที่ 4 

วิชา A                             ผู้วิเคราะห์ ผู้สอนคนที่ 4 

พฤติกรรม 

 

 

เนื้อหา/จุดประสงค์ 

พุทธิพิสัย 

จิต
พิส

ัย 

ทัก
ษะ

พิส
ัย 

รวม 
ล าดับ

ที ่จ า
 

เข้า
ใจ 

ปร
ะย

ุกต
์ใช้ 

วิเค
รา

ะห
์ 

ปร
ะเม

ินค
่า 

คิด
สร

้างส
รร

ค์ 

เนื้อหาที่ ๑๑๑ 5 7 8 0 0 0     

เนื้อหาที่ ๒๒๒ 4 5 5 0 0 0     

เนื้อหาที่ ๓๓๓ 6 7 8 0 0 0     

 

ตารางท่ี 2.12 ผลการวิเคราะห์หลักสูตรของผู้สอนคนที่ 5 

วิชา A                             ผู้วิเคราะห์ ผู้สอนคนที่ 5 

พฤติกรรม 

 

 

เนื้อหา/จุดประสงค์ 

พุทธิพิสัย 
จิต

พิส
ัย 

ทัก
ษะ

พิส
ัย 

รวม 
ล าดับ

ที ่จ า
 

เข้า
ใจ 

ปร
ะย

ุกต
์ใช้ 

วิเค
รา

ะห
์ 

ปร
ะเม

ินค
่า 

คิด
สร

้างส
รร

ค์ 

เนื้อหาที่ ๑๑๑ 6 6 6 0 0 0     

เนื้อหาที่ ๒๒๒ 8 8 8 0 0 0     

เนื้อหาที่ ๓๓๓ 9 8 9 0 0 0     

  

  4.4.5 น าตารางวิเคราะห์หลักสูตรของกรรมการแต่ละคนมาสร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตร
เฉลี่ยโดยการหาค่าเฉลี่ย ของน้ าหนักคะแนนที่ได้ในแต่ละช่องของกรรมการทุกคน ดังแสดงในตารางที่ 
2.13 
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ตารางท่ี 2.13 ผลการวิเคราะห์หลักสูตรโดยเฉลี่ยของครูผู้สอนทั้ง 5 คน 

วิชา A                         การวิเคราะห์ ตารางโดยเฉลี่ย 

พฤติกรรม 

 

เนื้อหา/
จุดประสงค์ 

พุทธิพิสัย 

จิต
พิส

ัย 
ทัก

ษะ
พิส

ัย 

รวม 
ล าดับ

ที ่จ า
  

เข้า
ใจ 

ปร
ะย

ุกต
์ใช้ 

วิเค
รา

ะห
์ 

ปร
ะเม

ินค
่า 

คิด
สร

้างส
รร

ค์ 

เนื้อหาที่ ๑๑๑ 5.20 6.40 6.60 0.20 0.20 0.20   18.80  

เนื้อหาที่ ๒๒๒ 6.00 6.20 6.00 0.20 0.00 0.00   18.40  

เนื้อหาที่ ๓๓๓ 7.60 7.40 8.20 0.20 0.20 0.00   23.60  

รวม 18.8 20.0 20.8 0.60 0.40 0.20   60.80  

 

  4.4.6 น าตารางวิเคราะห์หลักสูตรโดยเฉลี่ยมาสร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตร 1,000 
หน่วยเพ่ือให้ง่ายและสะดวกต่อการน าไปใช้ในการค านวณจ านวนชั่วโมงและการสร้างแบบทดสอบ
ด้วยการเทียบสัดส่วน มีวิธีการค านวณโดยการน าคะแนนเฉลี่ยในช่องนั้นคูณด้วย 1000 แล้วหารด้วย
ผลรวมของคะแนนเฉลี่ย ดังตัวอย่าง 
 ตัวอย่าง จากเนื้อหา/จุดประสงค์ที่ 1 ในช่อง  จ า เท่ากับ 5.20 และคะแนนเฉลี่ยรวม เท่ากับ 
60.80 ดังนั้นในจ านวนในช่องคะแนนของตาราง 1,000 หน่วย จะเท่ากับ 5.20×100060.80 ≈ 85.53 

 ผลการวิเคราะห์หลักสูตรจัดท าเป็นตาราง 1000 หน่วย  ดังแสดงในตารางที่ 2.14 

 

ตารางท่ี 2.14 ผลการวิเคราะห์หลักสูตรจัดท าเป็นตาราง 1000 หน่วย 

วิชา A                      การวิเคราะห์ ตาราง 1,000 หน่วย 

พฤติกรรม 

 

 

เนื้อหา/จุดประสงค์ 

พุทธิพิสัย 

รวม 
ล าดับ

ที ่จ า
  

เข้า
ใจ 

ปร
ะย

ุกต
์ใช้ 

วิเค
รา

ะห
์ 

ปร
ะเม

ินค
่า 

คิด
สร

้างส
รร

ค์ 

เนื้อหาที่ ๑๑๑ 85.53 105.26 108.55 3.29 3.29 3.29 309.21 2 

เนื้อหาที่ ๒๒๒ 98.68 101.97 98.68 3.29 0.00 0.00 302.63 3 

เนื้อหาที่ ๓๓๓ 125.00 121.71 134.87 3.29 3.29 0.00 388.16 1 

รวม 309.21 328.95 342.11 9.87 6.58 3.29 1000  
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  4.4.7 น าตารางวิเคราะห์หลักสูตรโดยเฉลี่ยมาสร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตร 100 หน่วย  
การแปลความหมายจากตารางวิเคราะห์หลักสูตร 1000 หน่วย  มีตัวอย่างดังนี้ 

   ตัวอย่าง  ในเนื้อหา/จุดประสงค์ที่ 1 จ า ถ้าต้องการสร้างแบบทดสอบทั้งหมด 1000 

ข้อจะต้องสร้างแบบทดสอบในเนื้อหา/จุดประสงค์นี้ เท่ากับ 136 ข้อ  แต่ถ้าต้องการสร้างแบบทดสอบ
เพียง 100 ข้อจะสร้างแบบทดสอบในเนื้อหา/จุดประสงค์นี้เท่ากับ   85.53×1001000  = 8.5 ≈ 9 ข้อ 

   ผลการวิเคราะห์หลักสูตรจัดท าเป็นตาราง 100 หน่วย  ดังแสดงในตารางที่ 2.15 

 

ตารางท่ี 2.15  ผลการวิเคราะห์หลักสูตรจัดท าเป็นตาราง 100 หน่วย 

วิชา A                      การวิเคราะห์ ตาราง 100 หน่วย 

พฤติกรรม 

 

เนื้อหา/
จุดประสงค์ 

พุทธิพิสัย 

จิต
พิส

ัย 
ทัก

ษะ
พิส

ัย 

รวม 
ล าดับ

ที ่จ า
  

เข้า
ใจ 

ปร
ะย

ุกต
์ใช้ 

วิเค
รา

ะห
์ 

ปร
ะเม

ินค
่า 

คิด
สร

้างส
รร

ค์ 

เนื้อหาที่ ๑๑๑ 9 11 11 0 0 0   31 2 

เนื้อหาที่ ๒๒๒ 10 10 10 0 0 0   30 3 

เนื้อหาที่ ๓๓๓ 13 12 14 0 0 0   39 1 

รวม 32 33 35 0 0 0   100  

 

4.5 ประโยชน์ของตารางวิเคราะห์หลักสูตร 
  การสร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตรมีประโยชน์ต่อครูผู้สอน ดังนี้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ , 2557: 
58) 
  4.5.1 ท าให้ครูผู้สอนทราบว่าในการสอนแต่ละรายวิชาต้องสอนเนื้อหาใดบ้างมีเนื้อหาใดที่
จะต้องเน้นและมุ่งให้เกิดพฤติกรรมใดบ้าง  
  4.5.2 ท าให้ครูผู้สอนสามารถก าหนดเวลาในการสอนได้อย่างเหมาะสมตามจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรโดยการน าน้ าหนักของคะแนนในส่วนเนื้อหามาเทียบสัดส่วนกับเวลาทั้งหมดที่ใช้สอนก็
จะได้ทราบว่าจะใช้เวลาในแต่ละเนื้อหามากหรือน้อยเพียงไร 

  4.5.3 ท าให้ครูผู้สอนทราบว่าควรเลือกใช้สื่อ/วิธีการสอนใดจึงจะเหมาะสมกับเนื้อหาและ
พฤติกรรมที่มุ่งให้เกิดขึ้นโดยพิจารณาจากน้ าหนักของคะแนนรวมในส่วนของพฤติกรรมที่มุ่งให้เกิดขึ้น
เป็นหลัก 
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  4.5.4 ท าให้ครูผู้สอนทราบว่าจะต้องวัดและประเมินผลในเนื้อหาและพฤติกรรมใดบ้าง
ก่อให้เกิดการสร้างเครื่องมือในการวัดผลที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการสร้างแบบทดสอบจะได้
แบบทดสอบที่มีความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง 
(Construct Validity) 

  4.5.5 ท าให้ครูผู้สอนหลายคนในรายวิชาเดียวกันได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม       
การเรียนการสอนในแนวเดียวกันเน้นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเหมือนกันและสามารถใช้เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลร่วมกันได้ 
 

5. ผังแบบทดสอบ (Test Blueprint) 
 5.1 ความหมายของผังแบบทดสอบ 

  ผังแบบทดสอบ (Test Blueprint) หรืออาจเรียกว่าตารางก าหนดแผนผังการสร้าง
แบบทดสอบ (Table of Specification) เป็นตารางที่สร้างขึ้นเพ่ือเสนอรายละเอียดของการทดสอบ
แต่ละครั้งว่าจะวัดเนื้อหา (Content) อะไร  วัดจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ (Objective) อะไร ซึ่งก็คือ
วัดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมนั่นเอง  ขอบเขตเนื้อหาของวิชา  อาจเป็นหัวข้อย่อย  หน่วยการสอน  
หรือบทก็ได้  ตลอดจนมีการก าหนดน้ าหนักความส าคัญหรือสัดส่วนของจ านวนแบบทดสอบ               

(ศิริชัย  กาญจนวาสี, 2556: 178) 

  การก าหนดน้ าหนักความส าคัญของจุดประสงค์การเรียนรู้นั้น  ครผูู้สอนสามารถใช้ผลจาก            
การวิเคราะห์หลักสูตรที่ค านวณได้จากตารางที่  2.15  มาใช้ได้ตามสัดส่วนที่เห็นสมควร 

 

 5.2 เป้าหมายของการสร้างผังการทดสอบ  
  การสร้างผังการทดสอบมีเป้าหมายส าคัญเพ่ือให้จุดมุ่งหมายการเรียนรู้กิจกรรมการเรียน   
การสอนและการสร้างแบบทดสอบมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ  การสร้างผัง       
การทดสอบ (Test Map) มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง  เพราะจะท าให้การจัดกิจกรรมยืนอยู่บนหลักการ
และเหตุผลของการจัดการทดสอบได้อย่างเหมาะสม  ช่วยให้มองเห็นจุดมุ่งหมายที่ต้องการวัด       
การให้น้ าหนักความส าคัญ  ความถี่บ่อยของการสอบ  ตลอดจนรูปแบบของแบบทดสอบที่ได้                
(ศิริชัย  กาญจนวาสี, 2556: 176) 
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5.3 การสร้างผังการทดสอบ (Test Map)   
  หลังจากที่วิเคราะห์หลักสูตรแล้วครูสามารถน าผลจากการค านวณมาใส่รายละเอียด

เพ่ิมเติมเพ่ือให้มองเห็นภาพรวมในการสร้างแบบทดสอบให้ดีขึ้น คือ  ผังการทดสอบ (Test Map)   
ดังแสดงในตารางที่ 2.16 และหลังจากนั้นน าผังการทดสอบมาสร้างผังแบบทดสอบ (Test Blueprint)  
ดังแสดงในตารางที่  2.17   

 

ตารางท่ี 2.16  ตัวอย่างผังการทดสอบ (Test Map) 
 วิชา  AAAAA    จ านวนหน่วยกิต  X 

 ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ B สาขา Y 

 วางแผนเมื่อ 16 มกราคม 2559  ผู้วางแผน บุษวรรษ์  แสนปลื้ม 

หน
่วย

ที่ จุดประสงค์
การเรียนรู้ 

ระ
ดับ

คว
าม

ส า
คัญ

 

ทดสอบย่อย 1 ทดสอบย่อย 2 
สอ

บก
ลา

งภ
าค

 
ทดสอบย่อย 3 

ทด
สอ

บป
ลา

ยภ
าค

 

ข้อเขียน ปฏิบัต ิ ข้อเขียน ปฏิบัต ิ ข้อเขียน ปฏิบัต ิ

1 เนื้อหาที่ ๑ 2 # #   ##    

 เนื้อหาที่ ๒ 3   # # #  # # 

 เนื้อหาที่ ๓ 1      # # ## 

 รูปแบบของ
แบบทดสอบ 

สัปดาห์ที่สอน 

100 MC 

25 

PT 

6 

MC 

20 

PT 

10 

MC 

30 

MC 

30 

PT 

9 

MC+ET  

30 

  1-4 5-8 9 10-15 16 

 

*หมายเหตุ   ระดับความส าคัญ      1=น้อย, 2=ปานกลาง, 3=ค่อนข้างมาก, 4=มาก 

     รูปแบบของแบบทดสอบ  MC=แบบหลายตัวเลือก, PT=แบบทดสอบการปฏิบัติ,  
           ET=แบบอัตนัย 

     จุดประสงค์การเรียนรู้      #=จุดประสงค์ที่น ามาทดสอบ, ##=จุดประสงค์ที่เน้น 

 

ที่มา: ปรับมาจาก ศิริชัย กาญจนวาสี (2556: 178) 
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ตารางท่ี 2.17  ตัวอย่างผังแบบทดสอบ (Test Blueprint) 
 วิชา  AAAAA    จ านวนหน่วยกิต  X 

 ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ B สาขา Y 

 หน่วยที่ 1-3    การสอบ  ทดสอบย่อย 

 วางแผนเมื่อ  22  ตุลาคม 2559  ผู้วางแผน บุษวรรษ์  แสนปลื้ม 

หน่วยที่ 
จุดประสงค์เชิง

พฤติกรรม 
ระดับความส าคัญ 

ทดสอบย่อย  
ข้อเขียน ปฏิบัติ 

1 เนื้อหาที่ ๑ ปานกลาง   

 1.1 บอกความหมาย 3 9R  

 1.2 บอกความส าคัญ 2 11U  11A 

 เนื้อหาที่ ๒ น้อย   

 2.1 จ าแนกประเภท 1 10R  

 2.2 บอกเหตุผล 3 10U 10A 

 เนื้อหาที่ ๓ มาก   

 3.1 สร้างโครงสร้าง
ใหม่ 

4 13R 7A 

 3.2 บอกแนวโน้ม 4 12U 7A 

 รูปแบบของการวัด  MC EX 

 ความส าคัญ  60% 40% 

 เกณฑ์การผ่าน  70% 70% 

 

*หมายเหตุ   ระดับความส าคัญ      1=น้อย, 2=ปานกลาง, 3=ค่อนข้างมาก, 4=มาก 

       ระดับพฤติกรรม       R = จ า, U = เข้าใจ, A = ประยุกต์ใช้ 
      รูปแบบของแบบทดสอบ  MC=แบบหลายตัวเลือก, EX=แบบฝึกหัด   
 

ที่มา: ปรับมาจาก ศิริชัย  กาญจนวาสี (2556: 179) 
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สรุปสาระส าคัญประจ าบทที่ 2 

 1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

  1.1 มาตรฐานการเรียนรู้  หมายถึง  สิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติ มีคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมอันพึงประสงค์ท่ีต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  1.2 ตัวชี้วัด  หมายถึง  สิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมทั้งคุณลักษณะของผู้เรียนใน   
แต่ละระดับชั้น  

 1.3 การก าหนดหลักฐานการเรียนรู้  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551  จ าแนกเป็น  2  ประเภท คือ  ผลผลิต  และผลการปฏิบัติ   

 1.4 การวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพ่ือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ให้พิจารณาองค์ประกอบ
ส าคัญ ดังนี้  1) ค าส าคัญ (Key Word) 2) หลักฐานการเรียนรู้  3) วิธีการวัดและประเมิน  และ         
4) เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล   

2. พฤติกรรมทางการศึกษา บลูมและคณะ ได้จ าแนกพฤติกรรมทางการศึกษาในการวัดและ
ประเมินผลของผู้ เรียนเป็น 3 ด้าน ได้แก่  ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ด้านจิตพิสัย 
(Affective Domain) และด้านทักษะพิสัย (Psycho-Motors Domain)  

3. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavioral Objective) หมายถึง ข้อความที่ระบุเกณฑ์ขั้นต่ า
ที่เฉพาะเจาะจง ว่าหลังจากจบการเรียนบทเรียนเนื้อหาสาระนั้น ๆ แล้วผู้เรียนจะสามารถแสดง
พฤติกรรมการเรียนรู้หรือการกระท าที่ครูผู้สอนจะสามารถวัดได้และสังเกตได้อย่างไร ภายใต้เงื่อนไข
และเกณฑ์ที่ก าหนด  

4. การวิเคราะห์หลักสูตร เป็นการจ าแนกหลักสูตรออกเป็นเนื้อหาย่อย ๆ ที่ แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาและระดับพฤติกรรมที่ต้องการวัด  เพื่อน าไปสู่การวางแผนการสอน  และ
การสร้างผังแบบทดสอบ 

5. ผังแบบทดสอบ (Test Blueprint) หรืออาจเรียกว่าตารางก าหนดแผนผังการสร้าง
แบบทดสอบ (Table of Specification) เป็นตารางที่สร้างขึ้นเพ่ือเสนอรายละเอียดของการทดสอบ
แต่ละครั้งว่าจะวัดเนื้อหา (Content) อะไร  วัดจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ (Objective) อะไร  

 

ค าถามเชิงปฏิบัติการประจ าบทที่ 2 

 ค าชี้แจง ให้ตอบค าถามจากประเด็นที่ก าหนดให้อย่างถูกต้องและชัดเจน 

1. ให้เขียนข้อสอบที่วัดพฤติกรรมทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัยของบลูม (Revised) ระดับ
สติปัญญาละ 1 ข้อ พร้อมเฉลยค าตอบ โดยให้ระบุรายละเอียดอย่างชัดเจนว่าเป็นพฤติกรรมย่อยใด 
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2. ให้ระบุว่าสถานการณ์ที่ก าหนดให้เป็นพฤติกรรมทางการศึกษาด้านจิตพิสัยในระดับใด 

  2.1 ใบบอนจะไปวัดเพ่ือฟังธรรมและนั่งสมาธิเสมอ ๆ 

  2.2 ใบบัวจะปิดไฟฟ้า/พัดลมในห้องเรียนหลังจากเลิกเรียนแล้ว 

  2.3 ใบหม่อนจะชวนเพื่อนร่วมสังสรรค์ทุกปลายเดือน 

  2.4 ใบปอไปนั่งสมาธิเนื่องจากเห็นว่าเป็นการปฏิบัติที่บุคคลทั่วไปก าลังนิยม  
  2.5 ใบนางจะเฝ้าสังเกตพฤติกรรมบุคคลที่ไปฟังธรรมและนั่งสมาธิ 

3. ให้ระบุ/อธิบายคุณลักษณะย่อย/พฤติกรรมบ่งชี้ของ "ความซื่อสัตย์" ที่จะสามารถวัดได้
และสังเกตได้จากผู้เรียนมา 3 ลักษณะ 

4. ให้ก าหนดสถานการณ์ที่เป็นข้อความหรือรูปภาพเพ่ือวัดทักษะพิสัย  เรื่อง "ความสามารถ
ในการรับรู้" มา 2 ข้อ 

5. ให้เขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมจากตัวชี้วัดที่ก าหนดให้ 
 5.1  หาพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยม 

 5.2  แก้ปัญหาเกี่ยวกับพ้ืนที่ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมและรูปวงกลม  
 5.3  เขียนแผนผังแสดงต าแหน่งของสิ่งต่าง ๆ   
 5.4  วิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และความน่าเชื่อถือของข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ 

 5.5  ส ารวจตนเองเพ่ือวางแผนในการเลือกอาชีพ 

6. เพราะเหตุใดการวิเคราะห์หลักสูตรจึงต้องก าหนดให้ครูผู้สอนได้ร่วมกันวิเคราะห์หลักสูตร 

7. ให้อธิบายเหตุผลว่าเพราะเหตุใดผังแบบทดสอบจึงมีความส าคัญต่อการจัดกิจกรรม      
การเรียนรู้ 

8. ให้อธิบายเหตุผลว่าเพราะเหตุใดการวิเคราะห์หลักสูตรจึงมีความส าคัญต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 

9. ให้สร้างผังความคิดใน 8 หัวข้อต่อไปนี้พร้อมทั้งระบายสี 
  9.1 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

  9.2 พฤติกรรมทางการศึกษาของผู้เรียนด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) 

  9.3 พฤติกรรมทางการศึกษาของผู้เรียนด้านจิตพิสัย (Affective Domain) 

  9.4 พฤติกรรมทางการศึกษาของผู้เรียนด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) 

  9.5 องค์ประกอบของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

  9.6 การวิเคราะห์หลักสูตร 

  9.7 ผังการทดสอบ 

  9.8 ผังแบบทดสอบ 
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10. ให้ค านวณตาราง 100  หน่วย  ของวิชา BBB  เมื่อก าหนดให้เทอมนั้นมีเนื้อหาที่สอน 3  
เนื้อหา  และมีกรรมการในการให้คะแนนความส าคัญ  3  คน  ดังนี้ 

 

วิชา   BBB  ของนักเรียนชั้น XX 

พฤติกรรม 

 

 

เนื้อหา/จุดประสงค์ 

พุทธิพิสัย 

จิต
พิส

ัย 

ทัก
ษะ

พิส
ัย 

รวม 
ล าดับ

ที ่จ า
  

เข้า
ใจ 

ปร
ะย

ุกต
์ใช้ 

วิเค
รา

ะห
์ 

ปร
ะเม

ินค
่า 

คิด
สร

้างส
รร

ค์ 

ผู้เชี่ยวชาญวิชา BBB คนที่ 1           

เนื้อหาที่ ๑๑๑ 

เนื้อหาที่ ๒๒๒ 

เนื้อหาที่ ๓๓๓ 

6 

7 

2 

7 

3 

3 

0 

0 

5 

0 

0 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

    

ผู้เชี่ยวชาญวิชา BBB คนที่ 2           

เนื้อหาที่ ๑๑๑ 

เนื้อหาที่ ๒๒๒ 

เนื้อหาที่ ๓๓๓ 

5 

5 

4 

6 

4 

2 

0 

0 

5 

0 

0 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

    

ผู้เชี่ยวชาญวิชา BBB คนที่ 3           

เนื้อหาที่ ๑๑๑ 

เนื้อหาที่ ๒๒๒ 

เนื้อหาที่ ๓๓๓ 

8 

7 

3 

6 

3 

4 

2 

0 

5 

0 

0 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 3 

เครื่องมือวดัผลการศึกษาด้านพุทธิพิสัย 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทเรียนนี้แล้ว  นักศึกษาสามารถ 

 1. บอกความหมายของพุทธิพิสัยได้ 
 2. ระบุเครื่องมือที่ใช้ในการวัดพุทธิพิสัยได้ 

3. บอกความหมายของแบบทดสอบได้ 
4. จ าแนกประเภทของแบบทดสอบได้ 
5. บอกหลักการของการสร้างแบบทดสอบได้ 
6. อธิบายเกณฑ์ท่ีใช้ในการจ าแนกแบบทดสอบได้ 
7. บอกข้อดีและข้อจ ากัดของแบบทดสอบแต่ละชนิดได้ 
 

เนื้อหาสาระ 

 1. เครื่องมือวัดพฤติกรรมทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัย 

 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 สัปดาห์ที่ 4   
 1. ผู้สอนชี้แจงจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมให้นักศึกษาทราบ 

 2. ผู้สอนอธิบายเนื้อหาบทที่ 3 เครื่องมือวัดผลการศึกษาด้านพุทธิพิสัย  ด้วย Microsoft 

PowerPoint 

 3. ให้นักศึกษาจัดกลุ่ม  กลุ่มละ  3  คน  แบบคละความสามารถเพ่ือให้ความช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน 

 4. ให้นักศึกษาร่วมกันอภิปรายในประเด็น “สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์อย่างไรให้ตรงกับ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม”  เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน 

 5. สุ่มตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอข้อสรุป 

 6. ผู้สอนและนักศึกษาช่วยกันสรุปบทเรียน 

 7. ให้นักศึกษาตอบค าถามเชิงปฏิบัติการประจ าบทที่ 3 เป็นรายบุคคล แล้วส่งในสัปดาห์หน้า 

 8. มอบหมายให้นักศึกษาศึกษาเอกสารประกอบการสอนมาล่วงหน้า 
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สื่อการเรียนการสอน 

 1. การน าเสนอเนื้อหาด้วย Microsoft PowerPoint 

 2. เอกสารประกอบการเรียนการสอนเรื่อง “เครือ่งมือวัดผลการศึกษาด้านพุทธิพิสัย” 

 3. แหล่งการเรียนรู้ทางอินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล  ได้แก่ 
  3.1 วัดผลจุดคอม www.watpon.com 

  3.2 ครูบ้านนอก.คอม www.kroobannok.com  

 4. ต าราหรือหนังสือเรียนเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา  ได้แก่ 

อังคณา  สายยศ. (ม.ป.ป. ). ข้อสอบเลือกตอบแบบถูกผิด (Multiple True-False : MTF). 

http://www.watpon.com/journal/mtf.pdf.  

สมชาย  วรกิจเกษมสกุล. (2559). การวัดและประเมินผลการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 6. อุดรธานี :          
โรงพิมพ์อักษรศิลป์. 

สมนึก ภัททิยธนี. (2558). การวัดผลการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 10. กาฬสินธุ์: ประสานการพิมพ์.  
สสวท. (2556). ตัวอย่างแบบทดสอบ PISA 2012.  

 http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=87016 

องอาจ  นัยพัฒน์. (2548). วิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางพฤติกรรมศาสตร์และ
สังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ: สามลดา. 

 

การวัดและประเมินผล 

จุดประสงค์ เครื่องมือ/วิธีการ การประเมินผล 

1. บอกความหมายของพุทธิพิสัยได้ 
2. ระบุเครื่องมือที่ใช้ในการวัดพุทธิพิสัยได้ 
3. บอกความหมายของแบบทดสอบได้ 
4. จ าแนกประเภทของแบบทดสอบได้ 
5. บอกหลักการของการสร้างแบบทดสอบ
ได้ 
6. อธิบายเกณฑ์ท่ีใช้ในการจ าแนก
แบบทดสอบได้ 
7. บอกข้อดีและข้อจ ากัดของแบบทดสอบ
แต่ละชนิดได้ 

1. สังเกตพฤติกรรม
การเรียนในระหว่าง
เรียน 

2. ตอบค าถามเชิง
ปฏิบัติการประจ าบท
ที่ 3 เป็นรายบุคคล 

1. นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การอภิปรายกลุ่มใน
ระหว่างเรียน 

2. ตอบค าถามเชิง
ปฏิบัติการประจ าบทที่ 3 
เป็นรายบุคคลถูกต้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75 

 

http://www.watpon.com/
http://www.kroobannok.com/
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บทท่ี 3 

เครื่องมือวดัผลการศึกษาด้านพุทธิพิสัย 

 

  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เป็นเครื่องมือวัดพฤติกรรมทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัยที่ใช้มาก
ที่สุดในการวัดและประเมินผลการศึกษา เนื่องจากมีลักษณะเฉพาะคือสามารถวัดระดับพฤติกรรม           
ด้านพุทธิพิสัยที่เกิดขึ้นกับนักเรียนภายหลังที่มีการจัดการเรียนการสอนเสร็จสิ้น  ภายใต้เนื้อหา           
ที่ก าหนดในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  นอกจากนี้        
ในปัจจุบันครูยังมีบทบาทเป็นนักวิจัยที่ต้องพัฒนาการสอนของตนเองและพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักเรียนด้วยการวิจัยในชั้นเรียน  ดังนั้นจะเห็นได้ว่าครูผู้สอนจะต้องให้ความส าคัญกับแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์เป็นอย่างยิ่ง 
 

1. เครื่องมือวัดพฤติกรรมทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัย 

 1.1 ความหมายของพุทธิพิสัย 

  พุทธิพิสัย  หมายถึง  พฤติกรรมที่เน้นความส าเร็จในการจ าหรือการพัฒนาความรู้และ
สติปัญญา  โดยที่หัวข้อที่น ามาต้องมาจากการเรียนการสอน (Sax & Newton, 1987: 63) 

  พุทธิพิสัย  หมายถึง  พฤติกรรมที่เกี่ยวกับสมรรถภาพทางสมองหรือสติปัญญาของบุคคล  
ที่แสดงถึงความเก่งมากน้อยเพียงใด  (สมนึก  ภิททิยธนี, 2558: 20) 
  สรุปได้ว่า  พฤติกรรมทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัย  หมายถึง  ความสามารถในการแสดง
ความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอน 

 

 1.2 เครื่องมือวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย 

  เครื่องมือวัดพฤติกรรมการเรียนรู้  หมายถึง  รูปแบบ  ยุทธวิธี  และเครื่องมือประเภท  
ต่าง ๆ  ที่ใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้  (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน, 2553 :97) 
  เครื่องมือหรือเทคนิคในการวัดผลการศึกษามีหลายชนิด  มีลักษณะการใช้แตกต่างกัน            
ตามโอกาสหรือสถานการณ์  ในปัจจุบันจะเน้นการวัดจากสภาพจริงครูผู้สอนต้องเลือกใช้เครื่องมือวัด
ที่หลากหลายไม่ใช่เฉพาะแบบทดสอบ  (สมนึก  ภิททิยธนี, 2558: 34) 
  สรุปได้ว่า  เครื่องมือวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย  เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความรู้ของ
นักเรียนที่ได้จากการเรียนการสอน    
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 1.3 ประเภทของเครื่องมือวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย 

  เครื่องมือประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้  
โดยทั่วไปมีจุดมุ่งหมาย 3 ประการคือ  เพ่ือรู้จักผู้เรียน  เพ่ือประเมินวิธีเรียนของผู้เรียน  และ           
เพ่ือประเมินพัฒนาการของผู้เรียน  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท  คือ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                
ขั้นพ้ืนฐาน, 2553 :97)   
  1.3.1 เครื่องมือวัดและประเมินผลแบบเป็นทางการ  (Formal Assessment) เป็น                
การได้มาซึ่งข้อมูลผลการเรียนรู้ที่นิยมใช้กันมาตั้งแต่ดั้งเดิม  เช่น  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ครูสร้าง
ขึ้น  ผลจากการเก็บข้อมูลคือคะแนนใช้ในการเปรียบเทียบ  เช่น  การเปรียบเทียบระหว่างก่อนเรียน
และหลังเรียนเพ่ือดูพัฒนาการ  หรือใช้เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์เมื่อสิ้นสุดการสอนในแต่ละหน่วยหรือ
รายวิชา  วิธีการและเครื่องมือที่เป็นทางการเหมาะส าหรับการประเมินเพ่ือตัดสินมากกว่าจะใช้เพ่ือ
ประเมินพัฒนาการผู้เรียน  หรือเพ่ือหาจุดบกพร่องส าหรับน าไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน   
  1.3.2 เครื่องมือวัดและประเมินผลแบบไม่เป็นทางการ ( Informal Assessment) เป็น               
การได้มาซึ่งข้อมูลผลการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นรายบุคคล  จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายที่ผู้สอนเก็บ
รวบรวมตลอดเวลา  วิเคราะห์ข้อมูล ศึกษาความพร้อมและพัฒนาการของผู้เรียน  ปรับการเรียน                
การสอนให้เหมาะสม  และแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 

 1.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวัดพุทธิพิสัย มีดังนี ้(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 
2553 :97-112)   
   1.4.1 การสังเกตพฤติกรรม  เป็นการเก็บข้อมูลจากการสังเกตการปฏิบัติกิจกรรมของ
ผู้เรียนโดยไม่ขัดจังหวะการท างานหรือการคิดของผู้เรียน  การสังเกตพฤติกรรมเป็นสิ่งที่ท าได้
ตลอดเวลา  แต่ควรมีกระบวนการและมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนว่าต้องการประเมินอะไรโดยใช้เครื่องมือ  
เช่น  แบบประเมินค่า  แบบตรวจสอบรายการ  สมุดจดบันทึกเพ่ือประเมินผู้เรียนตามตัวชี้วัด  และ
ควรสังเกตหลายครั้งเพ่ือความไม่ล าเอียง 
   1.4.2 การสอบปากเปล่า  เป็นการให้ผู้เรียนได้แสดงออกด้วยการพูด  ตอบประเด็น
เกี่ยวกับการเรียนรู้ตามมาตรฐาน  แล้วผู้สอนเก็บข้อมูลโดยการจดบันทึก 

   1.4.3 การพูดคุย  เป็นการสื่อสาร 2 ทางระหว่างครูผู้สอนกับผู้ เรียน  สามารถ
ด าเนินการเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลก็ได้  โดยทั่วไปมักใช้เพ่ือติดตามตรวจสอบว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
เพียงใด  เป็นข้อมูลเพ่ือการพัฒนา  วิธีการนี้อาจใช้เวลามากแต่จะมีประโยชน์ต่อการค้นหา  วินิจฉัย
ข้อปัญหา  ตลอดจนเรื่องอ่ืน ๆ  ที่อาจเป็นปัญหา 

   1.4.4 การใช้ค าถาม  เป็นเรื่องปกติมากในการจัดการเรียนรู้  แต่มีข้อมูลวิจัยบ่งชี้ว่า
ค าถามท่ีครูใช้ส่วนใหญ่เป็นด้านความจ า 



81 
 

   1.4.5 การเขียนสะท้อนการเรียนรู้ (Journals) เป็นรูปแบบการบันทึกการเขียนอีก
รูปแบบหนึ่งที่ผู้เรียนเขียนตอบกระทู้หรือค าถามของครูผู้สอน  ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับความรู้  ทักษะ
ที่ เกิดในตัวชี้วัด  การเขียนสะท้อนการเรียนรู้นี้นอกจากให้ครูผู้สอนทราบความก้าวหน้าใน                  
ผลการเรียนรู้แล้วยังใช้เป็นเครื่องมือประเมินพัฒนาการด้านทักษะการเขียนอีกด้วย 

   1.4.6 การประเมินการปฏิบัติ  (Performance Assessment) เป็นวิธีการประเมินงาน
หรือกิจกรรมที่ผู้สอนให้ผู้เรียนปฏิบัติงาน  เพื่อให้ทราบถึงผลการพัฒนาของผู้เรียน 

   1.4.7 การประเมินด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio Assessment) แฟ้มสะสม
ผลงานเป็นการรวบรวมชิ้นงานของผู้เรียนเพื่อสะท้อนความก้าวหน้าและความส าเร็จของผู้เรียน 

   1.4.8 การใช้แบบทดสอบ  เป็นการประเมินตัวชี้วัดด้านการรับรู้ข้อเท็จจริง  ครูผู้สอน
ควรเลือกใช้แบบทดสอบให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวัดและประเมินนั้น ๆ  
   1.4.9 การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เป็นการประเมินด้วย
วิธีการที่หลากหลายเพ่ือให้ได้ผลประเมินที่สะท้อนความสามารถท่ีแท้จริงของผู้เรียน 

    1.4.10 การประเมินตนเองของผู้เรียน (Student Self-Assessment) การประเมิน
ตนเองนับเป็นทั้งเครื่องมือเพ่ือประเมินและเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  เพราะท าให้ผู้เรียนได้คิดใคร่ครวญ
ว่าได้เรียนรู้อะไร  เรียนรู้อย่างไร  และผลงานที่ท านั้นดีแล้วหรือยัง 
   1.4.11 การประเมินโดยเพ่ือน (Peer Assessment)  เป็นเทคนิคการประเมินอีก
รูปแบบหนึ่งที่น ามาใช้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เข้าถึงคุณลักษณะของงานที่มีคุณภาพ  เพราะก่อนที่ผู้เรียน
จะประเมินว่าชิ้นงานนั้นเป็นอย่างไร  ผู้เรียนต้องมีความชัดเจนก่อนว่าเขาก าลังตรวจสอบอะไรใน            
งานของเพ่ือน 

  จะเห็นได้ว่าเครื่องมือที่ใช้ในการวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยมีหลากหลายชนิด ซึ่ง
ครูผู้สอนไม่ควรใช้เครื่องมืออย่างใดอย่างหนึ่งในการประเมินพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยของผู้เรียน  แต่มี
เครื่องมือที่ครูผู้สอนต้องใช้เป็นหลักเสมอ  คือ  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
 

2. แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ 
 2.1 ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
  นักวิชาการได้ให้ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ดังนี้ 
  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (Achievement Test) เป็นกระบวนการเชิงระบบที่ใช้วัด
พฤติกรรมหรือผลการเรียนรู้ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากกิจกรรมการเรียนการสอนของครู  เพ่ือน ามาใช้ใน
การปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน (Gronlund, 1977: 1) 
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  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (Achievement Test) เป็นแบบทดสอบที่มุ่งวัดความรอบรู้ใน
เนื้อหาสาระที่ได้จากการศึกษาเล่าเรียนหรือได้รับการฝึกอบรมมา  คะแนนที่ได้จากแบบทดสอบบ่งชี้
ระดับคุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะของผู้สอบภายหลังจากท่ีได้ศึกษาหรือฝึกอบรมในหน่วยการเรียนรู้ 
(Learning Unit) ใดๆ (องอาจ  นัยพัฒน์, 2548: 160) 
  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (Achievement Test) เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความรู้ทักษะ
และสมรรถภาพทางสมองที่ผู้เรียนจะได้รับจากประสบการณ์ทั้งจากทางบ้านและโรงเรียน  ส าหรับ
โรงเรียนแล้วแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่ งที่จะวัดความส าเร็จในเ ชิงวิชาการ                   
(เยาวดี วิบูลย์ศรี, 2556: 16) 

  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  (Achievement Test)  เป็นเครื่องมือที่นิยมใช้ในการวิจัย                    
เชิงทดลอง  การวิจัยและพัฒนาเพ่ือใช้เก็บรวบรวมข้อมูลตัวแปรตามที่เป็นผลมาจากการเรียน                    
การสอนหรือนวัตกรรมทางการศึกษา (ณัฏฐภรณ์  หลาวทอง, 2559: 35) 
 สรุปได้ว่า  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (Achievement Test) เป็นแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเพ่ือ
วัดสิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้หลังจากการจัดการเรียนการสอน  หรือเพ่ือใช้เก็บรวบรวมข้อมูลตัวแปรตามท่ี
เป็นผลมาจากการเรียนการสอนหรือนวัตกรรมทางการศึกษา 
 

 2.2 ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
  ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2559: 110-111)  
จ าแนกได้ดังนี้ 
  2.2.1 จ าแนกตามการสร้าง มีดังนี้ 
   2.2.1.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ ครูสร้ างขึ้น  (Teacher-Made Test) เป็น
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ครูผู้สอนได้สร้างขึ้นเองเพ่ือใช้กับนักเรียนที่ตนเองได้สอน  เนื่องจากจะ
สามารถสร้างแบบทดสอบที่สอดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหาที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และจะมีความยากง่ายที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สอบ 

   2.2.1.2 แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardize Test) เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่
มีการสร้างเก็บไว้โดยได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ มีมาตรฐานในการด าเนินการทดสอบและมี               
การแปลความหมายของคะแนนที่ได้รับอย่างชัดเจน ที่จะท าให้คะแนนที่ได้รับจากแบบทดสอบ
ประเภทนี้สามารถน าไปเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มผู้ เรียนได้  แต่อาจจะไม่เหมาะสมส าหรับ                  
ทุกสถานศึกษาท่ีมีจุดมุ่งหมายการเรียนการสอน  หรือหลักสูตรสถานศึกษาที่แตกต่างกัน 
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  2.2.2 จ าแนกตามรูปแบบค าถาม มีดังนี้ 
   2.2.2.1 แบบทดสอบแบบอัตนัย (Subjective Test) เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่
ก าหนดให้ผู้เรียนได้เขียนตอบโดยแสดงความรู้ความเข้าใจ เจตคติได้อย่างอิสระ เห็นความสามารถ
ของตนเองในการทดสอบครั้งหนึ่ง ๆ อาจมีค าถามเพียง 5-10 ข้อเท่านั้น 

   2.2.2.2 แบบทดสอบแบบปรนัย (Objective Test) เป็นแบบทดสอบที่ก าหนดให้ตอบ
สั้น ๆ หรือให้เลือกค าตอบที่ถูกต้องเพียงค าตอบเดียวจากค าตอบที่ก าหนดให้ จ าแนกเป็น 

    1) แบบทดสอบแบบถูก-ผิด (True-false Test) 

    2) แบบทดสอบแบบเติมค า (Completion Test) 

    3) แบบทดสอบแบบจับคู่ (Matching (Test Test) 

    4) แบบทดสอบแบบเลือกตอบ (Multiple Choice Test) 

  2.2.3 จ าแนกตามการแปลผล มีดังนี้ 
   2.2.3.1 แบบทดสอบอิงกลุ่ ม (Norm-Referenced Test) เป็นแบบทดสอบที่มี
วัตถุประสงค์เ พ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความรู้ความสามารถของผู้สอบ ดังนั้น
แบบทดสอบอิงกลุ่มจึงสร้างและน ามาใช้เพ่ือจ าแนกระดับความรู้ความสามารถของผู้สอบที่แตกต่าง
กัน คะแนนสอบที่ได้จึงน าไปแปลผลโดยการเปรียบเทียบความรู้ความสามารถระหว่างกลุ่มผู้สอบ
ด้วยกัน 

   2.2.3.2 แบบทดสอบอิงเกณฑ์ (Criterion-Referenced Test) เป็นแบบทดสอบที่            
มุ่งวัดระดับการเรียนรู้/ความรอบรู้ของผู้เรียนว่ามีความรู้ความสามารถอะไรบ้าง  ดังนั้นแบบทดสอบ
แบบอิงเกณฑ์จึงสร้างอย่างครอบคลุมความรู้ความสามารถที่ส าคัญของการเรียนรู้ที่ต้องการให้เกิดขึ้น
คะแนนที่ได้จึงน ามาแปลผลโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก าหนด 

 

 2.3 ประโยชน์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์มีการใช้ประโยชน์ใน 3 ด้าน  คือ  ด้านการสอน (Instructional 

Function)  ด้านการบริหาร (Administrative Function) และด้านการแนะแนว (Guidance 

Function)  โดยบทบาทในด้านการแนะแนวและด้านการบริหารจะใช้แบบทดสอบมาตรฐาน  แต่                
ในด้านการเรียนการสอนแล้วแบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้นมีบทบาทมาก (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, 
2526: 95-96) โดยในด้านการสอนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์มีประโยชน์  ดังนี้ 
  2.3.1 กระบวนการสร้างแบบทดสอบจะเป็นตัวกระตุ้นให้ครูได้ศึกษาวิเคราะห์จุดประสงค์
รายวิชาให้ได้ความหมายที่ถูกต้อง  เมื่อครูสามารถท าความเข้าใจกับจุดประสงค์ของการสอนได้          
แจ่มชัดแล้วก็สามารถที่จะเลือกใช้วิธีการสอนให้สอดคล้องกับจุดประสงค์นั้น  ๆ ได้เหมาะสมถูกต้อง
ยิ่งขึ้น 
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  2.3.2 ผลจากการทดสอบจะสะท้อนไปยั งครู  (Feedback to Teacher)  ให้ เห็น
ข้อบกพร่องต่าง ๆ ในการสอนได้  ซึ่งจะช่วยให้ครูได้เลือกวิธีการสอนและปรับปรุงการสอน                   
ให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคนและทั้งชั้นเรียน  แบบทดสอบที่ออกแบบมาเป็นอย่างดียังมีคุณค่าต่อ
ตัวนักเรียนในการวินิจฉัยตนเองได้ด้วย  สิ่ งเหล่านี้จะช่วยให้ครูได้ทราบจุดบกพร่องนักเรียนได้           
เป็นอย่างด ี

  2.3.3 การทดสอบสามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียนได้  โดยทั่วไปแล้วถ้านักเรียน ได้
เรียนรู้ว่าจะมีการสอบแล้วนักเรียนจะเอาใจใส่และขยันมากกว่า 

 

 2.4 หลักในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
  ในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เป็นแบบทดสอบที่มีคุณภาพตามที่
ต้องการ  มีหลักการที่จะน ามาใช้ในการด าเนินการสร้าง ดังนี้ (Gronlund, 1993: 8-11)  

  2.4.1 ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ระบุพฤติกรรมที่ชัดเจน สามารถวัดและสังเกตได้ 
  2.4.2 สร้างแบบทดสอบให้มีความครอบคลุมพฤติกรรมการเรียนรู้ทางด้านสติปัญญาทุก
ระดับ 

  2.4.3 สร้างแบบทดสอบที่วัดพฤติกรรมหรือผลการเรียนรู้ที่เป็นตัวแทนของกิจกรรม            
การเรียนรู้โดยก าหนดตัวชี้วัดและขอบเขต  แล้วเขียนแบบทดสอบตามตัวชี้วัดจากขอบเขตที่ก าหนด
ขึ้น 

  2.4.4 สร้างแบบทดสอบที่หลากหลายประเภท เพ่ือให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พฤติกรรมการเรียนรู้ 
  2.4.5 สร้างแบบทดสอบที่ค านึงถึงการใช้ประโยชน์จากผลการทดสอบไปใช้ เช่น สร้าง
แบบทดสอบระหว่างเรียน (Formative Test) เพ่ือน าผลไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน หรือ
สร้างแบบทดสอบหลังการเรียน (Summative Test) เพ่ือน าผลไปใช้ในการตัดสินผลการเรียน 

  2.4.6 ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนค าตอบที่มีความชัดเจน และมีความเชื่อมั่น 

 

 2.5 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
  จากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์          
ที่มคีุณภาพมีข้ันตอนในการด าเนินการ  ดังนี้  
  2.5.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหนังสือ
ประกอบการเรียนการสอนในวิชาที่สอน  เพ่ือให้ทราบว่ามีมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดใดบ้าง          
ที่นักเรียนต้องเรียนรู้ 
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  2.5.2 วิเคราะห์หลักสูตรและสร้างผังแบบทดสอบ 

  2.5.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตามผังที่วางไว้ให้ครอบคลุมตามระดับพฤติกรรม         
ที่ก าหนด ในจ านวนที่มากกว่าที่ต้องการใช้ประมาณ 1.5 เท่า  เช่น  ต้องการใช้แบบทดสอบ 10 ข้อ  
ให้สร้างแบบทดสอบ 15 ข้อ เป็นต้น 

  2.5.4 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่สร้างขึ้นไปหาความเที่ยงตรง  โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 3 ท่าน  พิจารณาว่าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นในแต่ละข้อสามารถวัดได้ในสิ่งที่ต้องการจะวัด
หรือไม ่

  2.5.5 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่มีความเที่ยงตรงไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่          
กลุ่มตัวอย่าง  อย่างน้อยจ านวน  30  คน  ที่เคยเรียนในเนื้อหานั้นมาแล้ว   
  2.5.6 วิเคราะห์แบบทดสอบเป็นรายข้อ โดยค านวณหาค่าความยาก  และอ านาจจ าแนก 

  2.5.7 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ข้อที่มีค่าความยากและค่าอ านาจจ าแนกผ่านเกณฑ์  
ในจ านวนที่ต้องการใช้ไปหาค่าความเชื่อมั่นรายฉบับ เช่น  สร้างแบบทดสอบ  15  ข้อ  ผู้เชี่ยวชาญให้
แบบทดสอบมีความเที่ยงตรง  14  ข้อ  เมื่อน าไปทดลองใช้พบว่ามีค่าความยากและอ านาจจ าแนก
ผ่านเกณฑ์  12  ข้อแต่ครูต้องการใช้แบบทดสอบเพียง  10  ข้อ  ดังนั้นให้เลือกแบบทดสอบมา 10 
ข้อจาก  12 ข้อ  ไปหาค่าความเชื่อมั่นรายฉบับ  แต่ถ้ามีแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ไม่ถึงจ านวน 10 ข้อ  
ครูควรเริ่มข้ันตอนข้อ 3 ถึงข้อ 7 ใหม่อีกครั้ง 
  2.5.8 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่สร้างขึ้นไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ 
  2.5.9 น าคะแนนที่ได้มาแปลความหมายและประเมินผลตามจุดประสงค์ท่ีต้องการ 

  2.5.10 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่สร้างขึ้นมาจัดท าธนาคารข้อสอบเพ่ือน าไปใช้             
ให้เกิดประโยชน์ต่อไป   

การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่มีคุณภาพ มีขั้นตอนในการด าเนินการ  ดังแสดงในภาพ
ที่ 3.1  
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ภาพที่ 3.1 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่มีคุณภาพ 

  

 

 

 

ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
และหนังสือประกอบการเรียนการสอนในวิชาที่สอน 

วิเคราะห์หลักสูตรและสร้างผังแบบทดสอบ 
 

สร้างแบบทดสอบตามผังที่วางไว้ให้ครอบคลุมตามระดับพฤติกรรมที่ก าหนด  
ในจ านวนที่มากกว่าที่ต้องการใช้ประมาณ 1.5 เท่า   

น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปหาความเที่ยงตรง 

น าแบบทดสอบที่มีความเที่ยงตรงไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง  อย่างน้อยจ านวน  30  คน   

วิเคราะห์แบบทดสอบเป็นรายข้อ โดยค านวณหาค่าความยาก  และอ านาจจ าแนก 

น าแบบทดสอบไปหาค่าความเชื่อมั่นรายฉบับ 

น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ 

น าคะแนนที่ได้มาแปลความหมายและประเมินผลตามจุดประสงค์ท่ีต้องการ 

น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นมาจัดท าธนาคารข้อสอบเพ่ือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป   
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 2.6 การสร้างแบบทดสอบแบบอัตนัย 

 ตามประวัติศาสตร์การวัดผลการศึกษา  แบบทดสอบในการเขียนตอบด้วยกระดาษและ
ดินสอครั้งแรกคือแบบทดสอบแบบอัตนัย  ซึ่งยังคงมีใช้อยู่ในปัจจุบัน  เนื่องจากนักวัดผลได้พัฒนา
แบบทดสอบแบบอ่ืน ๆ ที่สามารถก าหนดคะแนนได้อย่างปรนัยมากกว่าขึ้นมา  แบบทดสอบแบบ
อัตนัยจึงมีแนวโน้มที่จะใช้น้อยลง (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, 2526: 108) แต่การวัดผลในศตวรรษ        
ที่ 21 นั้นแบบทดสอบแบบอัตนัยได้เข้ามามีบทบาทเพ่ิมขึ้น  เนื่องจากแบบทดสอบแบบอัตนัย                 
มีจุดมุ่งหมายให้ผู้สอบได้แสดงความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ และเขียนบรรยายความคิด              
ได้อย่างอิสระ และให้ผู้สอบได้ตอบโดยใช้ความคิดในระดับสูงที่มีความลึกซึ้ง เช่น ประยุกต์ใช้ 
วิเคราะห์  ประเมินค่า หรือความคิดสร้างสรรค์   
  2.6.1 ความหมายของแบบทดสอบแบบอัตนัย 

  แบบทดสอบแบบอัตนัย (Subjective Test) เป็นแบบทดสอบที่ก าหนดให้นักเรียนได้
เขียนค าตอบด้วยตัวเอง  โดยนักเรียนจะต้องเรียบเรียงความคิดจากความรู้หรือประสบการณ์เพ่ือตอบ
โจทย์ที่มีลักษณะเป็นโจทย์ปัญหาหรือสถานการณ์ 
  2.6.2 ประเภทของแบบทดสอบแบบอัตนัย 

   แบบทดสอบแบบอัตนัย สามารถจ าแนกได้โดยขอบเขตของการให้ค าตอบ  มีดังนี้ 
(พิขิต  ฤทธิ์จรูญ, 2557: 101-102) 

  2.6.2.1 แบบไม่จ ากัดค าตอบ (Extended Response) เป็นแบบทดสอบที่เปิดโอกาส
ให้ผู้สอบได้เขียนบรรยาย อธิบาย แสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ หรือวิเคราะห์ อย่างอิสระและ
เต็มความสามารถ โดยค าถามที่ก าหนดให้ส่วนมากจะมีค าว่า จงอธิบาย อภิปราย เปรียบเทียบ 
วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น สรุปผล หรือ ข้อเสนอแนะ ฯลฯ โดยการก าหนดเวลาส าหรับการตอบที่
เหมาะสมแต่ในการให้คะแนนจะมีความยุ่งยากในการพิจารณา  เนื่องจากจะมีค าตอบที่ถูกต้องอย่าง
หลากหลาย เช่น ให้อภิปรายการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หรือให้วิเคราะห์               
ข้อดี-ข้อเสียของโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค เป็นต้น 

  2.6.2.2 แบบจ ากัดค าตอบ (Restricted Response)  หรือแบบตอบสั้น ๆ เป็น
แบบทดสอบที่ก าหนดให้ผู้สอบได้แสดงความสามารถในการตอบ  โดยการเรียงความคิดให้เป็น
ระเบียบเพ่ือให้ได้ค าตอบภายในขอบเขตที่ก าหนดให้อย่างเฉพาะเจาะจงที่จะสามารถให้คะแนนได้ง่าย
กว่าแบบไม่จ ากัดค าตอบ เช่น จงอธิบายขั้นตอนการตอนก่ิง เป็นต้น 
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  2.6.3 หลักในการสร้างแบบทดสอบแบบอัตนัย 

  ในการสร้างแบบทดสอบแบบอัตนัย  มีหลักการที่ครูผู้สอนที่สร้างแบบทดสอบ              
ควรค านึง ดังนี้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557: 102-105) 

  2.6.3.1 เขียนค าชี้แจงในการทดสอบให้ชัดเจนว่า ต้องการให้นักเรียนเขียนตอบ
อย่างไร  และมีกฎเกณฑ์ในการให้คะแนนอย่างไร 

  2.6.3.2 ก าหนดค าถามในประเด็นที่ส าคัญ และวัดพฤติกรรม/สมรรถภาพการเรียนรู้
ในระดับสูง/ซับซ้อน เช่น ประยุกต์ใช้ วิเคราะห์  ประเมินค่า หรือคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น 

  2.6.3.3 ระบุประเภทของแบบทดสอบ เพ่ือให้นักเรียนได้มีการวางแผนการตอบที่
ถูกต้อง 

  2.6.3.4 ก าหนดระดับความยากง่ายและจ านวนแบบทดสอบให้เหมาะสมกับเวลาที่
ก าหนดให้ 

  2.6.3.5 ก าหนดขอบเขตของค าถาม  เพ่ือให้ผู้ตอบเข้าใจจุดมุ่งหมายในการวัดและ
สามารถตอบได้ตรงประเด็น 

  2.6.3.6 ก าหนดค าถามที่เป็นประเด็นหรือปัญหาในสถานการณ์ใหม่ ๆ เพ่ือให้นักเรียน
ได้น าความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา 

  2.6.3.7 ก าหนดค าถามที่เหมาะสม โดยให้นักเรียนได้ตอบทุกข้อไม่ควรให้เลือกตอบ
เป็นบางข้อ เนื่องจากแบบทดสอบแต่ละข้อมีความยากง่ายที่ไม่เท่ากัน 

  2.6.3.8 ก าหนดประเด็นค าถามที่แตกต่างจากประเด็นหรือสถานการณ์เดิมที่นักเรียน
เคยได้เรียนมาแล้วมิฉะนั้นจะเป็นค าถามที่ถามความจ ามากกว่าการประยุกต์ใช้ 
   2.6.3.9 ในกรณีที่เป็นค าถามที่ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ ไม่ควรให้นักเรียนแสดง            
ความคิดเห็นว่าถูกหรือผิด แต่ควรจะเน้นให้นักเรียนได้คิดหาเหตุผลมาอธิบาย หรือสนับสนุนใน             
การพิจารณา 

  2.6.3.10 ก าหนดค าถามที่เน้นการวัดสมรรถภาพขั้นสูง เช่น ท าไม อย่างไร อภิปราย 
เปรียบเทียบ วิเคราะห์ หรือ ประเมินค่า ฯลฯ 

  2.6.3.11 ก าหนดค าถามท่ีชัดเจน ตรงประเด็นที่ต้องการให้ตอบ 

  2.6.3.12 ก าหนดค าถามให้มีจ านวนมาก ๆ ข้อ โดยเน้นการตอบสั้น ๆ จะท าให้
แบบทดสอบมีความครอบคลุมเนื้อหา และมีความเชื่อมั่นสูงขึ้น 

  2.6.3.13 หลังจากก าหนดค าถามแล้ว ควรเขียนค าตอบด้วยเพ่ือเป็นการตรวจสอบ
ความชัดเจนของค าถามในการปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้จริง 

  2.6.3.14 เรียงล าดับค าถามจากง่ายไปหายาก เพ่ือเป็นการกระตุ้น ยั่วยุหรือสร้าง
แรงจูงใจให้นักเรียนเกิดความต้องการตอบค าถามเพ่ิมขึ้น 
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  2.6.3.15 ลักษณะของค าถามที่ควรใช้ในการก าหนดค าถาม มีดังนี้ (Gronlund, 1981: 

231 อ้างถึงใน สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2559: 118-119) 
 1) ให้นิยามหรืออธิบายความหมาย 

 2) ให้เรียงล าดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

 3) ให้จ าแนกประเภทของสิ่งของหรือเรื่องราวต่าง ๆ  
 4) ให้อธิบาย หรือบรรยายคุณลักษณะของสิ่งของ เหตุการณ์ หรือกระบวนการ

ต่างๆ  
 5) ให้เปรียบเทียบสิ่งของหรือเหตุการณ์ในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง 
 6) ให้ระบุความแตกต่างความคล้ายคลึงของสิ่งของหรือเหตุการณ์ 

 7) ให้ระบุสาเหตุ หรือคาดคะเนผลที่เกิดข้ึนของปรากฏการณ์ 
 8) ให้ออกแบบ เขียนเค้าโครง หรือวางแผนการด าเนินงานต่าง ๆ  
 9) ให้อธิบายเหตุผลที่ขัดแย้ง หรือให้การสนับสนุน 

 10) ให้วิเคราะห์เหตุการณ์ หรือความสัมพันธ์ 
 11) ให้สรุปหรือย่อความของเหตุการณ์ 
 12) ให้ชี้แจงหลักการหรือจุดประสงค ์

 13) ให้อภิปรายเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์วิจารณ์อย่างอิสระ 

 14) ให้น าหลักการหรือกฎเกณฑ์ไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่  
 15) ให้แสวงหาวิธีการแก้ปัญหา หรือพัฒนาการปฏิบัติงาน 

  2.6.4 การตรวจให้คะแนนแบบทดสอบแบบอัตนัย 

   2.6.4.1 เกณฑ์การตรวจให้คะแนน (Rubrics)  

     ในการตรวจให้คะแนนแบบทดสอบแบบอัตนัยนั้นตามหลักการครูผู้สอนจะต้องสร้าง
เกณฑ์การตรวจให้คะแนนก่อนที่จะน าแบบทดสอบไปใช้จริง  เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics) คือ ชุดของ
แนวทางในการให้คะแนนผลการปฏิบัติเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ส าหรับใช้ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของผู้เรียน 
ประกอบด้วยประเด็นต่างๆ  (Criteria) ที่จะใช้พิจารณางานหนึ่ง ๆ และค าอธิบายระดับคุณภาพของแต่ละ
ประเด็นประเมิน  ซึ่งเกณฑ์การให้คะแนนจะเน้นการแสดงความสามารถของนักเรียนในด้านความเข้าใจใน
ความคิดรวบยอด  ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการหรือขั้นตอน ทักษะในการแก้ปัญหา  การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ   
ในการประมวลผลข้อมูล และการสื่อความหมายกับผู้อื่น   
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   2.6.4.2 ประเภทของเกณฑ์การตรวจให้คะแนนแบบทดสอบแบบอัตนัย 

      มีการแบ่งประเภทของเกณฑ์การตรวจให้คะแนนเป็น  3  แบบ  คือ   

      1) การตรวจให้คะแนนแบบแยกองค์ประกอบ (Analytic Scoring Rubrics)  เพ่ือให้               
การมองคุณภาพของงานหรือความสามารถของนักเรียนได้อย่างชัดเจน จึงได้มีการแยกองค์ประกอบของ                 
การให้คะแนน และอธิบายคุณภาพของงานในแต่ละองค์ประกอบเป็นระดับ 

      2) การตรวจให้คะแนนแบบรวมองค์ประกอบ (Holistic Scoring Rubrics) คือ การให้
คะแนนงานชิ้นใดชิ้นหนึ่ง  โดยดูภาพรวมของชิ้นงานว่ามีความเข้าใจในความคิดรวบยอด  การสื่อความหมาย 
กระบวนการที่ใช้และผลงาน  แล้วเขียนอธิบายคุณภาพของงาน หรือความส าเร็จของงานเป็นชิ้น ๆ  
      3) การตรวจให้คะแนนแบบผสมผสาน (Annotated Scoring Rubrics) เป็นการตรวจ                   
ให้คะแนนที่เพ่ิมขึ้นมาใหม่  (Nitko, 1996) จะรวม Holistic และ Analytic ไว้ด้วยกัน เริ่มด้วยการให้คะแนน
ในภาพรวมของการปฏิบัติงานด้วย Holistic แล้วเลือกให้คะแนนอีกเพียงบางคุณลักษณะของงาน                        
แบบ Analytic  ซึ่งการให้คะแนนเพียงบางคุณลักษณะนี้จะไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคะแนนที่ประเมิน                        
แบบ Holistic  ประโยชน์ก็คือจะมีความรวดเร็วในการให้คะแนนและเป็นการให้ผู้ตรวจให้คะแนนได้เลือก
เฉพาะบางคุณลักษณะที่โดดเด่นเพียงไม่ก่ีองค์ประกอบ  เพ่ือเป็นผลสะท้อน (Feedback) ให้แก่ผู้เรียน  แต่ไม่
มีประโยชน์ในการวินิจฉัยผู้เรียนว่าบกพร่องในคุณลักษณะใด  เพราะหลาย ๆ คุณลักษณะไม่ได้ถูกประเมิน  

  2.6.4.3 ขั้นตอนการสร้างเกณฑ์การตรวจให้คะแนน 

     ในการสร้างเกณฑ์การตรวจให้คะแนนแบบทดสอบอัตนัยแบบรวมองค์ประกอบ 
(Holistic Scoring Rubrics)  ผู้เขียนขอน าเสนอข้ันตอนในการสร้าง 9  ขั้นตอน  ตามล าดับดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดสมรรถนะที่ต้องการวัด  
                   ผลลัพธ์          กระบวนการ  
    สมรรถนะที่ต้องการวัดในที่นี้หมายถึงสิ่งที่ต้องการวัดซึ่งอาจเป็นความรู้ ทักษะ 
ความสามารถของผู้เรียน  เมื่อก าหนดสมรรถนะแล้วให้ตอบต่อไปว่าสิ่งที่ต้องการวัดนั้นครูผู้ตรวจ
ต้องการดูแค่ค าตอบ (ผลลัพธ์) หรือดูกระบวนการคิด (กระบวนการ)  หรือดูท้ังสองอย่าง 
   ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดองค์ประกอบที่จ าเป็น  
     เมื่อก าหนดสมรรถนะที่ต้องการวัดได้แล้วจากนั้นก าหนดองค์ประกอบที่จ าเป็นซึ่ง
ต้องเชื่อมโยงและเป็นเหตุเป็นผลกับขั้นตอนที่  1  เช่น  ความถูกต้องของค าตอบ การแสดงวิธีท า                
การให้เหตุผล  การเชื่อมโยง  การคิดแก้ปัญหา  การคิดวิเคราะห์  เป็นต้น 
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   ขั้นตอนที่ 3 ก าหนดจ านวนระดับของสเกล 

     การก าหนดจ านวนระดับของสเกลต้องค านึงถึงคะแนนที่ผู้ตรวจต้องการ  เช่น          
ถ้าต้องการคะแนนเต็ม 3  คะแนน  ให้ก าหนดเป็น 4 เสกล (0–1–2-3)  หรือ 3 สเกล (1–2-3) ก็ได้  
   ขั้นตอนที่ 4 อธิบายสมรรถนะที่ได้คะแนนสูงสุดว่ามีลักษณะอย่างไร 

      เขียนค าตอบที่จะท าให้ได้คะแนนเต็ม 

    ขั้นตอนที่ 5 อธิบายสมรรถนะที่ได้คะแนนต ่าสุดว่ามีลักษณะอย่างไร  
    เขียนค าตอบที่ท าให้ไม่ได้คะแนน เช่น ไม่เขียนค าตอบ ค าตอบที่ผิด เป็นต้น 

   ขั้นตอนที่ 6 อธิบายสมรรถนะที่ได้คะแนนปานกลางว่ามีลักษณะอย่างไร  
     เขียนอธิบายว่าค าตอบแบบไหนที่ได้คะแนนปานกลาง   

  ขั้นตอนที่ 7 พิจารณาว่าในแต่ละเกณฑ์ท่ีสร้างขึ้นควรมีการถ่วงน ้าหนักหรือไม่  
              ไม่ถ่วงน ้าหนัก        ถ่วงน ้าหนัก  

    ในการให้คะแนนในบางครั้งเราอาจจะต้องการให้คะแนนในส่วนใดส่วนหนึ่ง              
มากเป็นพิเศษ  เช่น  ในแบบทดสอบข้อนั้นครูผู้ตรวจต้องการทราบว่าผู้เรียนคิดค าตอบถูกต้อง
มากกว่าให้เหตุผลถูกต้อง  ครูผู้ตรวจอาจจะให้คะแนนแบบถ่วงน้ าหนัก  โดยให้คะแนนค าตอบ
มากกว่าให้เหตุผล 

ขั้นตอนที่ 8 น าเกณฑ์ที่สร้างขึ้น ไปให้เพ่ือนครูหรือนักเรียนพิจารณาสอบถาม                 
ความคิดเห็น  

     ขั้นตอนที่ 9 น าไปทดลองใช้จริงและปรับปรุง 
  2.6.4.4 ตัวอย่างการสร้างเกณฑ์การตรวจแบบทดสอบแบบอัตนัย  

   การสร้างเกณฑ์การตรวจให้คะแนนแบบทดสอบแบบอัตนัยวิชาคณิตศาสตร์  ดัง
แสดงในตัวอย่างที่ 3.1 ดังนี้ 

 

ตัวอย่างที่ 3.1 การสร้างเกณฑ์การตรวจให้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง : ต้นฝรั่ง (สสวท. ตัวอย่าง
แบบทดสอบ PISA 2012, 2556) 

  ชาวสวนปลูกฝรั่งในแปลงปลูกรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส นอกจากนี้ยังปลูกต้นสนไว้รอบ ๆ แปลง
ฝรั่ง เพ่ือป้องกันลมด้วย แผนผังในรูปต่อไปนี้แสดงแปลงฝรั่งดังกล่าว โดย n คือ จ านวนแถวของ            
ต้นฝรั่ง 
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ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดสมรรถนะที่ต้องการวัด  
                    ผลลัพธ ์                กระบวนการ  

ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดองค์ประกอบที่จ าเป็น  
                 ค าตอบและการแสดงวิธีท า 

ขั้นตอนที่ 3 ก าหนดจ านวนระดับของสเกล  
                  3  ระดับ (2 – 1 - 0) 

ขั้นตอนที่ 4 อธิบายสมรรถนะที่ได้คะแนนสูงสุดว่ามีลักษณะอย่างไร  
2 คะแนน  ค าตอบถูก คือ n= 8 และแสดงวิธีคิดถูก ดังนี้ 
n2 = 8n, n2 - 8n = 0 , n(n-8)=0 , n = 0 และ 8 ดังนั้น n = 8 

n2 = 82 = 64 , 8n = 8 . 8 = 64 

n2 = 8n ดังนั้น n = 8 

8 x 8 = 64 , n = 8 

8 x 8 = 82 

ใช้วิธีคิดต่างออกไป ได้ค าตอบ 2 ค าตอบ คือ n = 8 และ n = 0  

n2 = 8n , n2 - 8n = 0, n(n-8) = 0 , n= 0 และ n = 8 

อาจใช้วิธีเขียนรูปขยายออกไป และได้ค าตอบ n = 8 ก็ได้ 
ขั้นตอนที่ 5 อธิบายสมรรถนะที่ได้คะแนนต ่าสุดว่ามีลักษณะอย่างไร 

  0  คะแนน  ค าตอบผิด :  n = 0 ตอบค าตอบเดียว หรือไม่เขียนค าตอบ 
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ขั้นตอนที่ 6 อธิบายสมรรถนะที่ได้คะแนนปานกลางว่ามีลักษณะอย่างไร  
     1  คะแนน  ค าตอบอ่ืนๆ รวมทั้งค าตอบ n = 0 อย่างเดียว 

      n2 = 8n (เขียนประโยคซ้ ากับค าถาม)  
ขั้นตอนที่ 7 พิจารณาว่าในแต่ละเกณฑ์ท่ีสร้างขึ้นควรมีการถ่วงน ้าหนักหรือไม่  

                 ไม่ถ่วงน ้าหนัก        ถ่วงน ้าหนัก  
    ขั้นตอนที่ 8 น าเกณฑ์ท่ีสร้างขึ้น ไปให้เพ่ือนครูหรือนักเรียนพิจารณาสอบถาม                   

ความคิดเห็น  
ขั้นตอนที่ 9 น าไปทดลองใช้จริงและปรับปรุง 

   2.6.5 ข้อดีและข้อจ ากัดของแบบทดสอบแบบอัตนัย  ข้อดีและข้อจ ากัดของ
แบบทดสอบแบบอัตนัย  แสดงในตารางที่  3.1 ดังนี้ (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, 2526:  121)  
 

ตารางท่ี  3.1 ข้อดีและข้อจ ากัดในการใช้แบบทดสอบแบบอัตนัย 

ข้อดี ข้อจ ากัด 

1. สามารถวัดกระบวนการคิด  เช่น  การจัด
ระเบียบและโครงสร้าง  การคัดเลือกความคิด
ส าคัญที่เก่ียวข้องกับความสามารถในการเขียน
ได้ดี  
2. สามารถวัดความคิดสร้างสรรค์ความสามารถ
ในการคิดประเมินค่าได้ดี 
3. สามารถวัดเจตคติ  ข้อคิดเห็นต่าง ๆ  ได้ดี     
มีความสะดวกและง่ายต่อการออกแบบทดสอบ  
ผู้ตอบมีอิสระที่จะแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่   

1. การให้คะแนนไม่แน่นอน  คะแนนที่ได้ขึ้นอยู่
กับผู้ตรวจ  เช่น  ความรู้  อารมณ์  เจตคติของ
ผู้ตรวจ  และลายมือของผู้ตอบอาจส่งผลต่อ
คะแนน 

2. ขาดความเที่ยงตรงตามเนื้อหา  เพราะ
สามารถออกแบบทดสอบได้น้อยข้อ  ไม่
ครอบคลุม 

3. ตรวจแบบทดสอบยากและเสียเวลามาก 

 

 

 2.7 การสร้างแบบทดสอบแบบปรนัย 
 นักวัดผลได้ตระหนักถึงข้อบกพร่องของแบบทดสอบแบบอัตนัยที่ไม่สามารถคาดเดา

ค าตอบได้แน่นอนมีผลท าให้คุณภาพของการทดสอบลดลง  ดังนั้นจึงพยายามปรับปรุงแบบทดสอบให้
มีค าตอบที่แน่นอนขึ้น ตรวจง่ายขึ้น  และครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการจะวัด  ดังนั้นจึงมีการทดสอบ
โดยใช้แบบทดสอบแบบปรนัยเกิดข้ึนมา   

 

 



94  
 

  2.7.1 ความหมายของแบบทดสอบแบบปรนัย 

   แบบทดสอบแบบปรนัย (Objective Test)  เป็นแบบทดสอบที่มุ่งวัดความสามารถ
ของนักเรียนเพียงประเด็นใดประเด็นหนึ่งในแบบทดสอบแต่ละข้อ และให้พิจารณาเลือกค าตอบถูก
จากค าตอบที่ก าหนดให้แต่ละข้อ  ครูผู้ตรวจแต่ละคนสามารถให้คะแนนผลการตอบได้ตรงกันไม่ว่าจะ
ตรวจซ้ ากี่ครั้ง 
  2.7.2 ประเภทของแบบทดสอบแบบปรนัย 

   แบบทดสอบแบบปรนัย สามารถจ าแนกเป็นประเภทตามลักษณะของวิธีการตอบ             
(สุนทร  ค าโตนด, 2531: 37) ดังนี้ 

  2.7.2.1 แบบถูก-ผิด (True-False Test) 

  2.7.2.2 แบบเติมค าหรือแบบตอบสั้น ๆ (Completion Test or short Answer Test) 

  2.7.2.3 แบบจับคู่ (Matching Test) 

  2.7.2.4 แบบเลือกตอบ (Multiple Choice Test) 

  2.7.3 การสร้างแบบทดสอบแบบปรนัย 

   2.7.3.1 แบบทดสอบแบบถูก-ผิด  
   1) ความหมายของแบบทดสอบแบบถูก-ผิด 

  แบบทดสอบแบบถูก-ผิด (True-False Test) เป็นแบบทดสอบที่ก าหนดค าถาม
ในลักษณะของประโยคบอกเล่าแล้วให้ผู้เรียนได้พิจารณาเลือกตอบที่มี 2 ตัวเลือก ว่าประโยคที่
ก าหนดให้  ถูกหรือผิด, ใช่หรือไม่ใช่ หรือ จริงหรือเท็จ 

   2) รูปแบบของค าถาม 

     รูปแบบค าถามของแบบทดสอบแบบถูก-ผิดนั้น มีลักษณะเหมือนแบบทดสอบ
แบบเลือกตอบ คือประกอบด้วย 3 รูปแบบ คือ ประเภทค าถามโดด ๆ (Single Item) แบบตัวเลือก
คงที่ (Constant Choice) และแบบสร้างสถานการณ์ (Situation Test) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
(อังคณา  สายยศ, ม.ป.ป.)  
      2.1 ประเภทค าถามโดด ๆ รูปแบบนี้เป็นการเขียนแบบทดสอบแต่ละข้อที่มี
อิสระไม่จ าเป็นต้องใช้แหล่งค าถามแหล่งเดียวกัน  เช่น 

     วิชาสังคมศึกษา (1) งานคล้องช้างจัดที่จังหวัดอะไร 

       ก. ชัยนาท 

       ข. สุรินทร์ 
       ค. บุรีรัมย์ 
       ง. ชัยภูม ิ
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     2.2 ประเภทตัวเลือกคงที่ ตัวเลือกคงที่เกิดจากตัวเลือกแต่ละข้อในค าถาม            
โดด ๆ ซ้ ากันอยู่บ่อย ๆ ดังนั้นเพื่อให้ค าถามและตัวเลือกมีประสิทธิภาพขึ้น จึงเอาตัวเลือกที่ซ้ ามาเป็น
ตัวเลือกคงที่แล้วเขียนค าถามเป็นข้อ ๆ รูปแบบนี้ค าชี้แจงในการเขียนแบบทดสอบมีความส าคัญมาก
จะต้องเขียนให้ชัดเจนที่สุด ไม่เช่นนั้นแล้วผู้ตอบจะสับสน ไม่สามารถท าแบบทดสอบได้ตาม
จุดประสงค์ เช่น 

  ค าชี้แจง : ใช้เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ที่ก าหนดให้จาก ก. ถึง จ. นี้ตอบค าถามตั้งแต่
ข้อ 1 ถึง ข้อ 7 ว่าสัมพันธ์กับตัวเลือกใดบ้าง 
     ก. บวก (+) 
     ข. ลบ (-) 
     ค. คูณ (X) 
     ง. หาร (÷) 
     จ. เท่ากับ (=) 

ก,ค 1) แม่ให้เงิน 10 บาท ขายขนม 5 ชิ้น ชิ้นละ 5 บาท ได้เงินรวมกับที่มีอยู่อีก 120 

บาท 

ก,ข,จ 2) บ้านฉันถูกไฟไหม้ แต่ฉันมีประกันวินาศภัย จึงได้เงินชดใช้มาและได้รับเงิน
ช่วยเหลืออีกส่วนหนึ่งเท่ากับเงินประกัน 

ก,ข,จ 3) ฉันได้เงินมาเท่ากับพ่ี แต่ของฉันถูกขโมยไป ส่วนของพี่ยังได้เพ่ิมอีก 5 บาท 

ก,ข,ง 4) ทรัพย์สมบัติของพ่อแบ่งให้ลูก 5 คนเท่า ๆ กัน แต่คนพ่ีแม่ให้อีกส่วนหนึ่งพ่ีได้
มากกว่าคนอ่ืน ๆ  

ก,ข,ง 5) แดงมีเงินมากกว่าเขียว 10 บาท ได้รับเงินแบ่งมาจากพ่ีเท่า ๆ กันอีกคนละ 8 บาท 
ขายไข่ได้อีก 20 บาท 

ข,ง,จ 6) พ่ีมีเงินเท่ากันกับน้องคนละ 20 บาท ขายหนังสือพิมพ์ไป 15 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 

2 บาท ต้องแบ่งให้น้องไป 7 บาท  

ข,จ 7) แดงมีเงินจ านวนมากกว่าด า ถ้าแดงให้เงินด า 10 บาท ทั้งสองคนมีเงิน 100 บาท  
เหมือนกัน 

   การเขียนแบบทดสอบแบบตัวเลือกนั้นจ านวนข้อค าถามจะต้องมีมากกว่าจ านวน
ตัวเลือกคงที่อย่างน้อย 2 ข้อ เช่น ถ้ามีตัวเลือกคงที่ 5 ตัวเลือกแล้ว ข้อค าถามจะต้องมีอย่างน้อย 7 

ข้อ เป็นต้น 

      2.3 การสร้างสถานการณ์ การเขียนแบบทดสอบแบบนี้จะต้องเลือกสถานการณ์
จ าลอง ซึ่งอาจจะเป็นข้อความ โคลง กลอน กราฟ หรือภาพมาก่อนแล้วผู้ออกแบบทดสอบจะต้อง
เขียนค าถามที่วัด การแปลความ ตีความ ขยายความ ตลอดจนจับเลศนัยใจความข้อสถานการณ์นั้น 
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การตอบจะต้องตอบโดยยึดสถานการณ์นั้นเป็นหลัก ไม่ใช่อาศัยหลักการภายนอกมาตอบ และ                
ในสถานการณ์หนึ่ง ๆ ควรจะมีแบบทดสอบอย่างน้อย 2 ข้อ เช่น 

 ค าชี้แจง : อ่านข้อความที่ก าหนดให้ แล้วตอบค าถามข้อ 1) ถึง 2) ดังนี้ 
  “ข้าพเจ้าได้ยินพ่อเจ้าด่าข้า ตัวเจ้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ในความผิดและหนี้สินอันนี้แทน
พ่อของเจ้า” 

1) ข้อความนี้ผู้พูดมีนิสัยอย่างไร 

 ก. ดุร้าย 

 ข. คดโกง 
 ค. ป่าเถื่อน 

 ง. พาลเกเร 

 จ. พูดเอาแต่ได้ 

2) ข้อความนี้ให้ข้อคิดอะไร 

 ก. คนที่เหนือกว่ารังแกคนต่ ากว่า 
 ข. ความโง่เป็นมูลเหตุให้ท าชั่ว 

 ค. คนดีไม่ควรไปเกี่ยวข้องกับคนเลว 

 ง. คนโง่ย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาด 

 จ. ผู้อ่อนแอย่อมถูกผู้แข็งแรงข่มเหง 
   จะเห็นว่ารูปแบบของแบบทดสอบแบบถูก-ผิดมีลักษณะเช่นเดียวกันกับแบบทดสอบ
แบบเลือกตอบ ตลอดจนหลักเกณฑ์ในการเขียนแบบทดสอบก็เหมือนกัน 

   3) หลักการในการสร้างแบบทดสอบแบบถูก-ผิด ในการสร้างแบบทดสอบ                 
แบบถูก-ผิด  มีหลักการดังนี้ (Ebel & Frisbie, 1986: 149-150)  
    3.1 ก าหนดประโยคให้มีความชัดเจนในการใช้ภาษาท่ีง่าย ๆ และถูกต้อง 
    3.2 ไม่คัดลอกประโยคจากหนังสือ ต ารา หรือแบบเรียนมาโดยตรง เพราะจะเป็น
การท่องจ ามากกว่ารู้ว่าถูก-ผิดตามหลักการ 

    3.3 ไม่ควรใช้ประโยคปฏิเสธซ้อนกัน เพราะอาจท าให้เกิดความสับสน หรือเกิด
ความเข้าใจคลาดเคลื่อน 

    3.4 ประโยคที่ก าหนดให้จะต้องถูกหรือผิดทั้งประโยคอย่างชัดเจน 

    3.5 ข้อความที่ถูกหรือผิดในประโยคควรเน้นที่เนื้อหาสาระส าคัญไม่ใช่การใช้
ไวยากรณ์ไม่ถูกต้อง หรือเติม “ไม่” ในข้อความที่ถูกให้ผิด 

    3.6 ไม่ควรใช้ค าขยายในประโยคที่ช่วยให้การพิจารณาว่าประโยคนั้นถูกหรือผิด
อย่างชัดเจน เช่น เสมอ ๆ, บ่อย ๆ ครั้ง, ไม่แน่ใจ เป็นต้น 

    3.7 หลีกเลี่ยงประโยคค าสั่ง หรือค าขอร้อง เนื่องจากอาจจะระบุไม่ได้ว่าถูกหรือผิด 

    3.8 ประโยคที่ก าหนดให้ในแต่ละข้อต้องไม่สัมพันธ์กัน หรือแนะค าตอบซึ่งกันและ
กัน 

    3.9 ประโยคที่ก าหนดให้ควรมีความยาวของประโยคที่ใกล้เคียงกัน หรือจัด
เรียงล าดับประโยคตามความยาว 
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    3.10 จ านวนประโยคที่ถูกหรือผิดในแบบทดสอบแต่ละฉบับควรจะมีจ านวนที่
ใกล้เคียงกัน 

  4) การตรวจให้คะแนนแบบทดสอบแบบถูก-ผิด  ในการตรวจให้คะแนนแบบทดสอบ
แบบถูก-ผิด (อังคณา  สายยศ, ม.ป.ป.) มีวิธีการดังนี้ 
    4.1 วิธี 0 -1 เป็นวิธีที่ตรวจให้คะแนนเช่นเดียวกับแบบทดสอบแบบเลือกตอบ
ธรรมดา นั่นคือ ถ้านักเรียนกาเครื่องหมาย  และ  ถูกต้องทุกตัวจะได้คะแนนเป็น 1 คะแนน              
ถ้ากาเครื่องหมายที่ไม่ถูกต้องเพียงตัวเลือกเดียวจะได้คะแนน 0 ทันที วิธีนี้เรียกว่าวิธีให้คะแนนแบบ 
MC (Multiple Choice Method) วิธีนี้เป็นวิธีที่ไม่ค่อยเหมาะสมตรงที่คนท่ีท าได้คะแนน 0 เหมือนกัน
แต่มีความสามารถไม่เท่ากัน เพราะบางคนก็กาตัวเลือกผิด 1 ตัวเลือก บางคนก็กาผิดมากกว่า 1 

ตัวเลือกก็ได้คะแนน 0 เท่ากัน จึงไม่ยุติธรรมแก่ผู้เรียน 

     4.2 วิธีให้คะแนนตามตัวเลือกที่กาได้ถูกต้อง วิธีนี้จะให้คะแนนทุกตัวเลือก  
ตัวเลือกใดที่นักเรียนกาได้ถูกต้องจะได้ 1 คะแนน ถ้ากาผิดจะได้คะแนน 0 ดังนั้นถ้าแบบทดสอบมี 5 

ตัวเลือก ก็จะได้คะแนนอยู่ระหว่าง 0 ถึง 5 คะแนน วิธีนี้เป็นวิธีที่ให้คะแนนที่ถูกต้องของแบบทดสอบ
แบบถูก-ผิด จึงเรียกวิธีนี้ว่า วิธี MTF (Multiple True-False Method) 
    4.3 วิธี Count 3 เป็นวิธีที่ให้คะแนนตามสูตรดังนี้ 

คะแนนแต่ละข้อ  =  
i−2k−2 

เมื่อ i ≥ 2 และถ้าแต่ละข้อ i เท่ากับ 0 หรือ 1 จะได้คะแนนเป็น 0  

    โดยที่ I คือ  จ านวนตัวเลือกที่กาได้ถูกต้อง 
      K คือ  ก าหนดตัวเลือก 

   ดังตัวอย่างแบบทดสอบดังนี้ 
    0) การวัดการกระจายที่นิยมใช้คืออะไร 

     ก. พิสัย 

     ข. ความเบี่ยงเบน 

     ค. ความแปรปรวน 

     ง. ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

     จ. สัมประสิทธิ์ของการกระจาย 

   ข้อนี้ค าตอบถูกคือ ค และ ง ค าตอบผิดคือ ก, ข และ จ ถ้านักเรียนกาข้อ ค ผิดไป
แตต่ัวเลือกอ่ืนกาได้ถูกต้องแล้ว จะได้คะแนนดังนี้ 

      คะแนน  =  
4−25−2 = 

23 = 0.67 คะแนน 
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   ดังนั้น ถ้ากาได้ถูกทุกตัวเลือกจะได้คะแนน 1 คะแนน และถ้ากาผิดทุกตัวเลือกจะ
ได้คะแนน 0 คะแนน นั่นคือแต่ละข้อจะได้คะแนนอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 คะแนน 

    4.4 วิธี Count 2 วิธีนี้ให้คะแนนตามสูตรดังนี้ 

คะแนนแต่ละข้อ  =  
i−1k−1 

   เมื่อ i ≥ 2 และถ้าแต่ละข้อ i เท่ากับ 0 หรือ 1 จะได้คะแนนเป็น 0  

 ดังตัวอย่างการให้คะแนนข้อ 0)  ถ้ากาผิดไป 1 ตัวเลือก ดังนั้นจะได้คะแนนดังนี้ 

     คะแนน  =  
4−15−1  =  

34  = 0.75 คะแนน 

    ดังนั้น ถ้ากาได้ถูกต้องทุกตัวเลือกจะได้คะแนน  1 แต่ถ้ากาผิดทุกตัวเลือกจะได้
คะแนน 0 นั่นคือ แต่ละข้อจะได้คะแนนอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 คะแนน 

    4.5 วิธีให้คะแนนแบบแก้การเดา  

      คะแนนแต่ละข้อ  =  
i (K−i)K   เมื่อ K ≥ i ≥ 0 

ดังตัวอย่างการให้คะแนนข้อ 0) ถ้ากาผิดไป 1 ตัวเลือก คะแนนข้อนั้นจะมีค่า ดังนี้ 

      คะแนน  =  
4−(5−4)5   =  

35  =  0.60  คะแนน 

 ดังนั้นถ้ากาได้ถูกต้องทุกตัวเลือกจะได้คะแนน 1 คะแนน แต่ถ้ากาผิดทุกตัวเลือกจะได้คะแนน 
-1  คะแนน 

    4.6 วิธีตรวจให้คะแนนแบบค านึงตัวเลือกที่เว้น เป็นการให้คะแนนโดยค านวณจาก
สูตรดังนี้ 

    ค านวณแต่ละข้อ  =  
i−(K−i−j)K     เมื่อ K ≥ I, j ≥ 0 

     โดยที่ J คือ จ านวนตัวเลือกที่เว้น 

ดังตัวอย่างการให้คะแนนข้อ 0) ถ้ากาผิดไป 1 ตัวเลือกและเว้น 1 ตัวเลือก คะแนนข้อนั้นจะ
มีค่า ดังนี้ 

คะแนน  =  
4−(5−4−1)5   =  

45  =  0.80 คะแนน 

 ดังนั้นถ้ากาได้ถูกต้องทุกตัวเลือกจะได้คะแนน 1 คะแนน และกาผิดทุกตัวเลือกจะได้คะแนน 
-1 คะแนน นั่นคือแต่ละข้อจะได้คะแนนอยู่ระหว่าง -1 ถึง +1 คะแนน 

    นอกจากวิธีให้คะแนนทั้ง 6 วิธีที่กล่าวมาแล้ว ยังมีการให้คะแนนวิธี Lord วิธี         
ของ Reid และวิธีของ Hamdan ซึ่งในแต่ละวิธีดังกล่าวนั้นจะมีคุณภาพพอ ๆ กัน  
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  5) ข้อดีและข้อจ ากัดแบบทดสอบแบบถูก-ผิด   ข้อดีและข้อจ ากัดของแบบทดสอบ
แบบถูก-ผิด แสดงในตารางที่ 3.2 ดังนี้ (Gronlund, 1977: 165-167)  

 

ตารางท่ี 3.2 ข้อดีและข้อจ ากัดแบบทดสอบแบบถูก-ผิด 

ข้อดี ข้อจ ากัด 

1. สร้างได้ง่ายทุกสาระเนื้อหาวิชา 
2. ใช้เวลาน้อยในการสร้างและการตรวจให้
คะแนน 

3. สร้างจ านวนข้อได้มาก มีความครอบคลุม
เนื้อหา 
4. ตรวจให้คะแนนได้ง่าย รวดเร็ว และชัดเจน 

5. มีความเท่ียงตรง ยุติธรรมและมีความเป็น
ปรนัยในการตรวจให้คะแนน 

 

1. มีโอกาสการเดาค าตอบที่ถูกต้องได้ 50% 

2. ไม่สามารถใช้วินิจฉัยข้อบกพร่องของผู้สอบได้
เนื่องจากจะมีโอกาสในการคาดคะเนค าตอบได้
ถูกต้องมีค่อนข้างมาก 

3. ไม่ได้ใช้ความคิดที่ลึกซึ้งในการตอบค าถาม 

4. ในบางรายวิชาอาจไม่มีข้อความที่ถูกหรือผิด
อย่างสมบูรณ์ในการน ามาก าหนดประโยค
ค าถาม 

5. มักจะเน้นการตรวจสอบความรู้ความจ าใน
เนื้อหามากกว่าความคิดในระดับสูง 

 

   2.7.3.2 แบบทดสอบแบบจับคู่ 
    1) ความหมายของแบบทดสอบแบบจับคู่ 

  แบบทดสอบแบบจับคู่ (Matching Test) เป็นแบบทดสอบที่ประกอบด้วย
ข้อความ 2 ชุด ที่สัมพันธ์กัน โดยทั่วไปจะให้ข้อความทางซ้ายมือเป็นตัวยืนหรือค าถาม และข้อความ
ทางขวามือเป็นค าตอบหรือข้อเลือกท่ีนักเรียนจะต้องจับคู่ระหว่าง 2 รายการนี้ที่มีความสัมพันธ์กัน 

   2) รูปแบบค าถาม แบบทดสอบแบบจับคู่ จ าแนกรูปแบบค าถามเป็น 3 ลักษณะ 
ดังนี้ (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ์, 2526: 131-133) 
      2.1 แบบหาความสัมพันธ์ระหว่างกัน ประกอบด้วยข้อความสองชุดที่มี
ความสัมพันธ์สอดคล้องกันโดยเขียนไว้ชุดละสดมภ์ ดังตัวอย่าง  
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 ค าชี้แจง ให้พิจารณาว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางซ้ายมือเกิดขึ้นเมื่อใด โดยน าตัวอักษรหน้า     
ปี พ.ศ. ใส่ตัวเลือกหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

เหตุการณ์ พ.ศ. 
.....(ก)   1. ตรากฎส าหรับสงฆ์ 
.....(ข)   2. จัดตั้งการไปรษณีย์ขึ้น 

.....(ค)   3. เริ่มใช้แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 1 

.....(ง)   4. ออก พ.ร.บ. เกณฑ์ทหาร 

ทั่วพระราชอาณาจักร 

ก. 2332 

ข. 2424 

ค. 2443 

ง. 2459 

จ. 2488 

ฉ. 2503 
 

      2.2 แบบตัวเลือกคงที่ ประกอบด้วยข้อความสองชุด  โดยชุดของตัวเลือกจะมี
ความคงที่  เป็นหมวดหมู่ หรือประเด็นหลักที่มีจ านวนไม่มาก และสามารถเลือกตัวเลือกที่ซ้ ากันได้  
ดังตวัอย่าง 
 

 ค าชี้แจง ให้พิจารณาว่าสารที่ก าหนดให้เป็นสารประกอบประเภทใดน าตัวเลือกทางขวามือมา
ใส่หน้าข้อทางซ้ายมือ และสามารถเลือกตัวเลือกทางขวามือได้มากกว่า 1 ครั้ง 

สารประกอบ ประเภทของสารประกอบ 

..........1. H2O 

..........2. CO 

..........3. HCI 

..........4. KOH 

..........5. HNO 

..........6. NaOH 

ก. กรด 

ข. ด่าง 
ค. เกลือ 

ง. ออกไซด์ 

 

     2.3 แบบจัดเรียงใหม่ เป็นการก าหนดเหตุการณ์ให้แล้วให้เรียงล าดับเหตุการณ์ตาม
การเกิดขึ้น ความส าคัญ ฯลฯ เช่น 

     ตัวอย่าง ให้เรียงล าดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยพระเจ้าตากสินมหาราช โดย
ใส่หมายเลข 1,2,3,… หน้าเหตุการณ์ที่ก าหนดให้ตามล าดับ 

    ......1. ยกทัพไปตีกัมพูชาได้ 
    ......2. ยกทัพไปตีเมืองเชียงใหม่ได้ 
    ......3. ยกทัพไปตีค่ายโพธิ์สามต้นของพม่าได้ 
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    ......4. ข่าวลือว่าพระเจ้าตากสวรรคตที่เมืองนครสวรรค์ 
    ……5. ยกทัพไปตีเมืองเวียงจันทน์เพราะล่วงละเมิดอ านาจของไทย 

  3) หลักในการสร้างแบบทดสอบแบบจับคู่  หลักในการสร้างแบบทดสอบแบบจับคู่ 
มีดังนี ้ (สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2559: 129) 

    3.1 พิจารณาว่าสิ่งที่จะวัดคืออะไร มีเนื้อหาอย่างไร และต้องการจะให้จับคู่
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งใด เช่น 

     3.1.1 สาเหตุ กับผลที่เกิดขึ้น 

     3.1.2 นักประดิษฐ์กับผลงาน 

     3.1.3 นักเขียนกับผลงาน 

     3.1.4 เหตุการณ์กับวันที่เกิดเหตุการณ์นั้น ๆ  
     3.1.5 ปัญหากับวิธีการแก้ปัญหา 
     3.1.6 โรคกับอาการของโรค 

     3.1.7 วัตถุ กับหน้าที่ 
     3.1.8 ตัวอย่างกับประเภทของสิ่งนั้น ๆ  
     3.1.9 กราฟกับตัวเลข 

       3.1.10 สัญลักษณ์กับความหมาย 

       3.1.11 แผนที่กับชื่อประเทศ 

       3.1.12 ค ากับความหมายของค า 

       3.1.13 ชิ้นส่วนของอุปกรณ์กับชื่อ 

    3.2 ต้องก าหนดรายการให้อยู่ในเนื้อหาเรื่องเดียวกัน เพ่ือป้องกันการคาดคะเน 
ข้อความมีความสั้นยาวของรายการเท่า ๆ กัน และใช้ภาษาท่ีง่าย ๆ มีความชัดเจน 

    3.3 ก าหนดจ านวนรายการตัวเลือกมากกว่าร้อยละ 50 หรือใช้สัดส่วน 3 : 5 และ
ไม่ควรมีจ านวนรายการเกิน 12 ข้อ เพราะจะท าให้เกิดความสับสนในการอ่าน 

     3.4 เรียงล าดับรายการข้อค าถามโดยการสุ่ม แต่เรียงล าดับรายการของตัวเลือก
ตามล าดับตัวอักษร เวลา หรือจ านวนจากน้อยไปมาก 

    3.5 เขียนค าชี้แจงในการจับคู่ความสัมพันธ์ให้ชัดเจน เช่น ให้เลือกรายการ          
ในตัวเลือกซ้ าข้อได้หรือไม่ เป็นต้น 
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  4) การตรวจให้คะแนนแบบทดสอบแบบจับคู่  ในการตรวจให้คะแนนแบบทดสอบ
แบบจับคู่  มีวิธีการดังนี้  (สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2559: 132)  

    4.1 ควรเฉลยค าตอบไว้ล่วงหน้า 
    4.2 ควรก าหนดให้คะแนนที่เท่า ๆ กันทุกข้อ โดยจับคู่ได้ถูกต้องให้ 1 คะแนน และ
จับคู่ผิด ให้ 0 คะแนน 

    4.3 น าค าเฉลยมาเทียบกับค าตอบแล้วให้คะแนนเฉพาะข้อที่ถูกต้องเท่านั้น 

  5) ข้อดีและข้อจ ากัดของแบบทดสอบแบบจับคู่  ข้อดีและข้อจ ากัดของแบบทดสอบ
แบบจับคู่ แสดงในตารางที่ 3.3 ดังนี้ (Gronlund, 1977: 171-172)  
 

ตารางท่ี 3.3 ข้อดีและข้อจ ากัดของแบบทดสอบแบบจับคู่ 
ข้อดี ข้อจ ากัด 

1. สามารถตรวจให้คะแนนได้ง่าย และรวดเร็ว
เพราะมีเฉลยชัดเจน 

2. สามารถสร้างแบบทดสอบได้จ านวนมาก       
มีความครอบคลุมเนื้อหา มีความเชื่อมั่นสูง 
3. สร้างได้ง่าย 

1. เป็นการยากท่ีจะให้รายการตัวเลือกสามารถ
ใช้ร่วมกันได้ 
2. โอกาสของการคาดคะเนค าตอบที่ถูกต้องไม่
เท่ากัน ข้อแรก ๆ จะมีรายการตัวเลือกจ านวน
มากและจะลดลงไปเรื่อยๆ 

3. สร้างให้วัดความสามารถระดับสูงได้
ค่อนข้างยาก 

 

  2.7.3.3 แบบทดสอบแบบเติมค า หรือแบบตอบสั้น ๆ  
  1) ความหมายของแบบทดสอบแบบเติมค า หรือแบบตอบสั้น ๆ 

    แบบทดสอบแบบเติมค า (Completion Test)  หรือแบบตอบ  สั้น ๆ (Short 

Answer)  เป็นแบบทดสอบที่ก าหนดให้เขียนเติมค า หรือข้อความลงในช่องว่างที่ก าหนดให้เพ่ือให้ได้
ใจความที่ถูกต้องสมบูรณ์ ค าตอบที่มาเติมนั้นอาจเป็นค าสั้น ๆ วลี ประโยค เครื่องหมาย สัญลักษณ์  
ฯลฯ 

   2) รูปแบบของค าถามของแบบทดสอบแบบเติมค า หรือแบบตอบสั้น ๆ รูปแบบ
ของค าถามแบบทดสอบแบบเติมค า หรือแบบตอบสั้น ๆ มีดังนี้ (สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2559: 

133)  
     2.1 แบบประโยคค าถาม เป็นการก าหนดประโยคค าถามแล้วเว้นช่องว่างให้เติม
ค าตอบที่ท้ายประโยค 
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     2.2 แบบประโยคที่มาสมบูรณ์ เป็นการก าหนดประโยคบอกเล่าที่ไม่สมบูรณ์                  
โดยการเว้นช่องว่างให้เติมค า วลี ข้อความหรือจ านวน ฯลฯ เพ่ือให้ได้ประโยคบอกเล่าที่มีใจความ              
ที่สมบูรณ์ 
     2.3 แบบใช้ค าถาม หรือค าชี้แจงชุดเดียวกัน เป็นการก าหนดค าถามหรือค าชี้แจง
ร่วมกันแล้วให้เติมค าตอบลงในช่องว่างในแต่ละข้อที่ก าหนดให้ 
     2.4 แบบใช้การเปรียบเทียบ หรืออุปมาอุปมัย เป็นการเขียนสิ่งที่มีความสัมพันธ์กัน
เป็นคู่ในประโยค/คู่หน้า แล้วให้เติมสิ่งที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งที่ก าหนดให้ในคู่หลังในช่องว่าง 
     2.5 แบบให้เติมค าประพันธ์ เป็นการก าหนดค าประพันธ์มาให้บางส่วนแล้วให้            
เติมค าประพันธ์ให้สมบูรณ์ 

  3) หลักการในการสร้างแบบทดสอบแบบเติมค า หรือแบบตอบสั้น ๆ 

    ในการสร้างแบบทดสอบแบบเติมค า หรือแบบตอบสั้น ๆ มีหลักในการสร้างดังนี้ 
(พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557: 112-113; วิเชียร เกตุสิงห์, 2530: 22-23; ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 

2539: 89-91) 
    3.1 ก าหนดค าชี้แจงในการตอบค าถามอย่างชัดเจนว่าต้องการให้ตอบอย่างไร 

     3.2 ก าหนดค าถาม/ประโยคบอกเล่าที่ต้องการให้ตอบที่มีความชัดเจน และ             
มีค าตอบเพียงค าตอบเดียวเท่านั้น 

     3.3 ก าหนดช่องว่างที่ให้เติมค าตอบเพียง 1 หรือ 2 แห่งเท่านั้น มิฉะนั้นจะท าให้
เกดิความสับสนในการเติมค าตอบที่ถูกต้อง 
     3.4 ค าตอบที่ก าหนดให้เติมควรเป็นประเด็นหรือสาระที่ส าคัญ 

     3.5 ค าถามท่ีต้องการให้เติมเกี่ยวกับจ านวน/ตัวเลขที่มีหน่วย ต้องใส่หน่วยก ากับไว้ 
เพ่ือที่ผู้สอบจะได้เติมค าตอบที่ต้องการเพียงค าตอบเดียว 

     3.6 ค าตอบที่ต้องการเติมควรก าหนดช่องว่างให้อยู่ท้ายประโยค 

    3.7 ไม่คัดลอกประโยคจากหนังสือ ต ารา โดยน ามาตัดข้อความบางส่วนออกแล้วให้
เติมค าตอบ เพราะจะเป็นการส่งเสริมการท่องจ ามากกว่าการส่งเสริมกระบวนการคิด 

     3.8 การเว้นช่องว่างให้เติมค าตอบควรมีอย่างพอเพียงส าหรับค าตอบที่เติม และ
ควรมีขนาดของช่องว่างที่เท่า ๆ กัน เพ่ือป้องกันการชี้แนะค าตอบ 

    4) การตรวจให้คะแนนแบบทดสอบแบบเติมค า หรือแบบตอบสั้น ๆ  ในการตรวจ
ให้คะแนนแบบทดสอบแบบเติมค า หรือแบบตอบสั้น ๆ มีวิธีการดังนี้ (พิชิต  ฤทธิ์จรูญ, 2557: 113) 
     4.1 ควรเฉลยค าตอบไว้ล่วงหน้า หรือค าตอบที่อาจเป็นไปได ้  
     4.2 ในแบบทดสอบข้อใดที่มีค าตอบที่ถูกต้องได้หลายค าตอบ จะต้องให้คะแนนแก่
ทุกค าตอบที่ตอบได้ถูกต้อง 
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     4.3 ค าตอบที่เติมในแต่ละช่องว่างควรก าหนดให้คะแนนที่เท่า ๆ กัน ทุกค าตอบ 

    4.4 ไม่ควรน าความถูกผิดของการใช้ภาษาหรือไวยากรณ์มาเป็นประเด็นในการเพ่ิม
หรือลดคะแนน 

     4.5 เพ่ือความสะดวกในการตอบ และการตรวจให้คะแนน อาจให้น าค าตอบที่เติม
เขียนในกระดาษค าตอบที่ก าหนดให้ 
    5) ข้อดีและข้อจ ากัดของแบบทดสอบแบบเติมค า หรือแบบตอบสั้น ๆ  ข้อดีและ
ข้อจ ากัดของแบบทดสอบแบบเติมค า หรือแบบตอบสั้น ๆ แสดงในตารางที่ 3.4 ดังนี้  (Gronlund, 

1977: 158-159)    
 

ตารางท่ี 3.4 ข้อดีและข้อจ ากัดของแบบทดสอบแบบเติมค า หรือแบบตอบสั้น ๆ 

ข้อดี ข้อจ ากัด 

1. สร้างและพัฒนาได้ง่ายกว่าแบบทดสอบ      
แบบปรนัยประเภทอ่ืน 

2. คาดคะเนค าตอบได้ยากเพราะจะต้องคิดหา
ค าตอบด้วยตนเอง 
3. สร้างได้จ านวนมากข้อในการสอบแต่ละครั้ง
ท าให้มีความครอบคลุมในเนื้อหาสาระ 

4. สามารถวัดความรู้ได้ดี เกี่ยวกับข้อเท็จจริง 
ค าศัพท์ กฎเกณฑ์ หรือความสามารถที่จะหา
ค าตอบโดยการค านวณ การตีความหรือ          
การขยายความจากแผนภูมิ 
 

1. ถ้าการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบที่ไม่ดี อาจ
ได้แบบทดสอบที่วัดเพียงความรู้ความจ าเท่านั้น 

2. การเติมค าตอบโดยการตอบสั้น ๆ ไม่
จ าเป็นต้องใช้ความสามารถในระดับ            
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์  หรือการประเมิน
ค่า 
3. การก าหนดให้เติมค าตอบหลายแห่ง เพราะ
บางแห่งที่ให้เติมอาจจะชี้แนะค าตอบแห่งอ่ืน ๆ 
ได้ 
4. ถ้าค าถามที่ก าหนดให้ไม่ชัดเจน อาจจะท าให้
ได้ค าตอบที่หลากหลายเนื่องจากเกิด            
ความเข้าใจที่แตกต่างกัน 

5. การตรวจให้คะแนนมีความยุ่งยากมากกว่า 
การตรวจให้คะแนนของแบบทดสอบแบบปรนัย
อ่ืน ๆ 
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   2.7.3.4 แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 

   1) ความหมายของแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 

  แบบทดสอบแบบเลือกตอบ (Multiple Choice Test) เป็นแบบทดสอบที่จะ
ก าหนดข้อค าถาม (Stem) และตัวเลือกให้ (Choice)  แล้วผู้สอบได้พิจารณาเลือกตัวเลือกที่เป็น
ค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียวเท่านั้น 

   2) ส่วนประกอบของแบบทดสอบแบบเลือกตอบ ใ นก า รส ร้ า ง แบบท ด ส อ บ            
แบบเลือกตอบ มีส่วนประกอบที่ส าคัญ 2 ส่วน ดังนี้ 
      2.1 ส่วนที่ เป็นข้อค าถาม (Stem) เป็นประโยค/รูปภาพ แผนภาพหรือ
สัญลักษณ์ท่ีกระตุ้นให้ผู้สอบค้นหาค าตอบที่ถูกต้อง 
      2.2 ตัวเลือก (Choice) เป็นค าตอบที่ก าหนดให้ที่จ าแนกเป็น ตัวเลือกที่ถูกต้อง 
(Correct Choice) และตัวเลือกที่เป็นตัวลวง (Distracter) ที่จะมี 3-5 ตัวเลือก ขึ้นอยู่กับวัย และ
ระดับชั้นเรียน 

   3) ประเภทของแบบทดสอบแบบเลือกตอบ  
     แบบทดสอบแบบเลือกตอบ จ าแนกออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 
     3.1 ประเภทมีข้อค าถามแล้วตามด้วยตัวเลือก (Single Question) เป็น
แบบทดสอบท่ีก าหนดข้อค าถามให้ 1 ค าถามแล้วจึงก าหนดตัวเลือกให้ 1 ชุดที่สอดคล้องกับข้อค าถาม
นั้น เช่น 

(0) 35 + 27 เท่ากับเท่าไร 
ก. 52 

ข. 62 

ค. 502 

ง. 612 

     3.2 ประเภทแบบตัวเลือกคงที่  (Constant  Choice) เป็นแบบทดสอบที่
ก าหนดข้อค าถามมากกว่า 1 ค าถามแต่จะก าหนดให้ใช้ตัวเลือกชุดเดียวกัน โดยจะต้องมีค าชี้แจงที่
ชัดเจนว่าตัวเลือกชุดนี้จะก าหนดให้ใช้ตอบข้อค าถามข้อใดได้บ้าง เช่น 

ค าชี้แจง ก าหนดให้ 
ก. ศีลข้อที่ 1 

ข. ศีลข้อที่ 2 

ค. ศีลข้อที่ 3 

ง. ศีลข้อที่ 4 

จ. ศีลข้อที่ 5 
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 ให้พิจารณาว่าค าถามข้อ 1-2 ว่าข้อใดมีความสอดคล้องกับหลักการของศีลทั้ง 5 ข้อที่
ก าหนดให้ 
       1) สมชายจะไปตกปลาในวันหยุดเสมอ ๆ  
       2) สมพรชอบสูบบุหรี่ในห้องน้ า 
      3.3 ประเภทแบบก าหนดสถานการณ์ (Situation Test) เป็นแบบทดสอบที่
ก าหนดสถานการณ์จ าลองในลักษณะของรูปภาพ ตาราง แผนภูมิหรือข้อความ แล้วจึงก าหนด               
ข้อค าถามและตัวเลือกที่สอดคล้องกับรูปภาพ หรือข้อความนั้น ๆ ดังภาพที่ 3.2 

 

 
 

 

ที่มา: แฟนเพจ องค์การบริหาร องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

https://www.facebook.com/kusab.bk 

 

จากภาพที่ 3.2 สะท้อนให้เห็นปัญหาอะไรที่เกิดข้ึนในสังคม 

(ก.) การทุจริต 

ข. อาชญากรรม 

ค. ความยากจน 

ง. ความแตกแยก 

จ. ความร่วมมือกัน 

  4) หลักการสร้างแบบทดสอบแบบเลือกตอบ  

     4.1 หลักการเขียนข้อค าถามในแบบทดสอบแบบเลือกตอบ มีดังนี้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 

2557: 129-132; ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2539: 94-107) 
     4.1.1 เขียนข้อค าถามให้อยู่ในลักษณะของประโยคค าถามที่สมบูรณ์ 

https://www.facebook.com/kusab.bk
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     4.1.2 เขียนข้อค าถามให้สื่อความหมายที่ชัดเจนและตรงประเด็นที่ต้องการ
ค าตอบ 

     4.1.3 เลือกใช้ภาษาเขียนที่เหมาะสมกับวัยวุฒิของผู้สอบ 

     4.1.4 พยายามหลีกเลี่ยงการใช้ข้อค าถามปฏิเสธ หรือปฏิเสธซ้อนปฏิเสธ             
เพ่ือป้องกันความสับสน หรือการไม่เห็น ถ้ามีควรใช้การขีดเส้นใต้หรือท าตัวหนาที่ปฏิเสธนั้น ๆ   
     4.1.5 ควรก าหนดข้อค าถามที่มีคุณภาพต่อการน าผลไปใช้เพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอน 

     4.1.6 ควรก าหนดข้อค าถามที่ต้องการถามในประเด็นที่ส าคัญ/หลักวิชาของ
วิชานั้น ๆ  
     4.1.7 พยายามหลีกเลี่ยงข้อค าถามท่ีมีลักษณะแนะค าตอบที่ถูกต้อง 
     4.1.8 ควรก าหนดข้อค าถามในลักษณะของประเด็นที่ให้ผู้สอบได้ใช้ความคิด
ระดับสูงมากกว่าเป็นเรื่องที่จดจ าหรือเคยชินได้ 
     4.1.9 ควรก าหนดข้อค าถามที่เป็นรูปภาพ ตารางหรือแผนภูมิ เพ่ือกระตุ้น 
ความสนใจที่จะให้ผู้สอบต้องการที่จะตอบค าถาม 

     4.2 หลักการเขียนตัวเลือก มีดังนี้ 
     4.2.1 ก าหนดตัวเลือกให้มีความสอดคล้องกัน หรือลักษณะเดียวกัน 

     4.2.2 ก าหนดตัวเลือกให้เป็นแนวทางเดียวกัน เพ่ือให้ผู้สอบได้พิจารณาง่ายขึ้น 

     4.2.3 ก าหนดตัวเลือกที่  “ถูกทุกข้อ” หรือ “ผิดทุกข้อ” ให้เหมาะสมกับ             
ข้อค าถาม 

     4.2.4 ก าหนดตัวเลือกในแต่ละข้อมีค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว
เท่านั้น 

     4.2.5 ก าหนดตัวเลือกที่เป็นตัวถูกให้ถูกต้องตามหลักวิชาและตัวลวงที่สามารถ
ลวงให้ผู้สอบเลือกตอบได้ 
     4.2.6 ก าหนดตัวเลือกแต่ละข้อให้มีความเป็นอิสระจากกัน เพ่ือไม่ให้เกิด              
ความสับสนในการพิจารณาว่าจะเป็นค าตอบที่ถูกต้องด้วย 

     4.2.7 ก าหนดล าดับของตัวเลือกจากประโยคสั้น ๆ ไปประโยคยาว ๆ หรือ
ประโยคยาว ๆ ไปประโยคสั้น ๆ หรือเรียงล าดับตัวเลขจากตัวเลขท่ีมีค่าน้อยไปค่ามาก 

     4.2.8 ก าหนดตัวเลือกที่ใช้ข้อความหรือประโยคสั้น ๆ โดยตัดค าซ้ าออกหรือ
น าไปก าหนดในข้อค าถาม 

     4.2.9 ก าหนดการกระจายของตัวเลือกที่ถูกต้องโดยใช้การสุ่มให้มีจ านวนที่                
เท่า ๆ กัน และไม่เรียงล าดับกันอย่างเป็นระบบท่ีผู้สอบจะสามารถคาดคะเนค าตอบได้ 
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       4.2.10 ก าหนดตัวเลือกที่เป็นตัวถูกที่ถูกต้องและตัวลวงที่ไม่ถูกต้องโดยไม่ให้มี
ความแตกต่างกันมาก ที่แสดงถึงความถูกต้องและความผิดพลาดอย่างชัดเจน 

       4.2.11 จ านวนตัวเลือกในระดับเด็กเล็ก ๆ ควรใช้เพียง 3 ตัวเลือก ชั้น
ประถมศึกษา 4 ตัวเลือก และระดับมัธยมศึกษาข้ึนไป จ านวน 5 ตัวเลือก 

  5) ข้อดีและข้อจ ากัดของแบบทดสอบแบบเลือกตอบ  ข้อดีและข้อจ ากัดของ
แบบทดสอบแบบเลือกตอบ แสดงในตารางที่ 3.5  ดังนี้  (บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2535: 128; 

ล้วน สายยศ และ อังคนา สายยศ, 2539: 108-109)   
 

ตารางท่ี 3.5  ข้อดีและข้อจ ากัดของแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 

ข้อดี ข้อจ ากัด 

1. สามารถวัดได้ครอบคลุมเนื้อหา 

2. มีความเป็นปรนัย 

3. ประหยัดเวลาในการตรวจให้คะแนนหรือใช้
เครื่องจักรกลในการตรวจให้คะแนน 

4. สามารถน ามาวิเคราะห์แปลความหมายได้ดี 
5. ควบคุมความยากของแบบทดสอบแต่ละข้อ
ได้ 
6. ถ้าก าหนดตัวเลือกได้ดี สามารถใช้เป็น
แบบทดสอบวินิจฉัย 

7. มีความยุติธรรม 

8. ส่งเสริมปรัชญาของการตัดสินใจ 

9. ใช้กับผู้สอบจ านวนมาก 

1. สร้างให้มีคุณภาพดีได้ยาก ผู้สร้าง
แบบทดสอบต้องมีทักษะการเขียนแบบทดสอบ
สูง 
2. ส่วนมากเป็นแบบทดสอบวัดความรู้ความจ า 
มากกว่าความคิดระดับสูง 
3. ไม่สามารถใช้วัดความคิดสร้างสรรค์ หรือ
ทักษะการเขียนได้ 
4. คาดคะเนค าตอบได้ง่าย ผู้สอบที่ไม่มีความรู้
ก็สามารถท าแบบทดสอบได้ 
 

 

สรุปสาระส าคัญประจ าบทที่ 3 

 1. เครื่องมือวัดพฤติกรรมทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัย 

   1.1 พฤติกรรมทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัย  หมายถึง  ความสามารถในการแสดงความรู้ที่
ได้จากการเรียนการสอน 

  1.2 เครื่องมือวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย  เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความรู้ของนักเรียน
ที่ได้จากการเรียนการสอน    
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  1.3 ประเภทของเครื่องมือวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย มี 2 ประเภท  คือ 1) เครื่องมือวัด
และประเมินผลแบบเป็นทางการ (Formal Assessment) และ 2) เครื่องมือวัดและประเมินผล            
แบบไม่เป็นทางการ (Informal Assessment)  

  1.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวัดพุทธิพิสัย  มีดังนี้ 1) การสังเกตพฤติกรรม 2) การสอบ              
ปากเปล่า  3) การพูดคุย  4) การใช้ค าถาม  5) การเขียนสะท้อนการเรียนรู้ (Journals)                   6) 
การประเมินการปฏิบัติ  (Performance Assessment) 7) การประเมินด้วยแฟ้มสะสมผลงาน 
(Portfolio Assessment)  8) การใช้แบบทดสอบ  9) การประเมินตามสภาพจริง (Authentic 

Assessment) 10) ก า ร ป ร ะ เ มิ น ต น เ อ ง ข อ ง ผู้ เ รี ย น  ( Student Self-Assessment) แ ล ะ                     
11) การประเมินโดยเพื่อน (Peer Assessment) 

 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (Achievement Test) เป็นแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเพ่ือวัดสิ่งที่
ผู้เรียนได้เรียนรู้หลังจากการจัดการเรียนการสอน  หรือเพ่ือใช้เก็บรวบรวมข้อมูลตัว  แปรตามที่เป็น                
ผลมาจากการเรียนการสอนหรือนวัตกรรมทางการศึกษา 
  2.1 แบบทดสอบแบบอัตนัย (Subjective Test) เป็นแบบทดสอบที่ก าหนดให้นักเรียนได้
เขียนค าตอบด้วยตัวเอง  โดยนักเรียนจะต้องเรียบเรียงความคิดจากความรู้หรือประสบการณ์เพ่ือ                
ตอบโจทย์ที่มีลักษณะเป็นโจทย์ปัญหาหรือสถานการณ์ 

 2.2 แบบทดสอบแบบปรนัย เป็นแบบทดสอบที่มุ่งวัดความสามารถของผู้เรียนเพียง
ประเด็นใดประเด็นหนึ่งในแบบทดสอบแต่ละข้อ และให้ผู้ตอบพิจารณาเลือกค าตอบถูกจากค าตอบที่
ก าหนดให้  แต่ละข้อที่ผู้ตรวจแต่ละคนสามารถให้คะแนนผลการตอบได้ตรงกันไม่ว่าจะตรวจซ้ าก่ีครั้ง 
   2.2.1 แบบทดสอบแบบถูก-ผิด (True-False Test) เป็นแบบทดสอบที่ก าหนดค าถาม
ในลักษณะของประโยคบอกเล่าแล้วให้ผู้เรียนได้พิจารณาเลือกตอบที่มี 2 ตัวเลือก ว่าประโยคที่
ก าหนดให้ถูก หรือผิด, ใช่หรือไม่ใช่ หรือ จริงหรือเท็จ 

   2.2.2 แบบทดสอบแบบจับคู่ (Matching Test)  เป็นแบบทดสอบที่ประกอบด้วย
ข้อความ 2 ชุด ที่สัมพันธ์กัน โดยทั่วไปจะให้ข้อความทางซ้ายมือเป็นตัวยืนหรือค าถาม และข้อความ
ทางขวามือเป็นค าตอบหรือข้อเลือกท่ีผู้เรียนจะต้องจับคู่ระหว่าง 2 รายการนี้ที่มีความสัมพันธ์กัน 

   2.2.3 แบบทดสอบแบบเติมค า (Completion Test)  หรือแบบตอบสั้นๆ (Short 

Answer)  เป็นแบบทดสอบที่ก าหนดให้เขียนเติมค า หรือข้อความลงในช่องว่างที่ก าหนดให้เพ่ือ                   
ให้ได้ใจความที่ถูกต้องสมบูรณ์ ค าตอบที่มาเติมนั้นอาจเป็นค าสั้นๆ วลี ประโยค เครื่องหมาย 
สัญลักษณ์ ฯลฯ 

  2.2.4 แบบทดสอบแบบเลือกตอบ (Multiple Choice Test) เป็นแบบทดสอบที่จะ
ก าหนดข้อค าถาม (Stem) และตัวเลือกให้ (Choice)  แล้วผู้สอบได้พิจารณาเลือกตัวเลือกที่เป็น
ค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียวเท่านั้น 
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ค าถามเชิงปฏิบัติการประจ าบทที่ 3 

 ค าชี้แจง ให้ตอบค าถามจากประเด็นที่ก าหนดให้อย่างถูกต้อง และชัดเจน 

 1. จากข้อความ “แบบทดสอบแบบเลือกตอบจะท าให้ผู้เรียนขาดทักษะการคิด และ               
การเขียนวิเคราะห์” นักศึกษามีความคิดเห็นอย่างไร 

 2. ให้อธิบายวิธีการตรวจให้คะแนนแบบทดสอบแบบอัตนัยที่ยุติธรรม 

 3. ให้อธิบายวิธีการในการท าแบบทดสอบให้มีความเป็นปรนัย 

 4. แบบทดสอบอัตนัย ควรน ามาใช้ในกรณีใด และก าหนดขอบเขตในการใช้อย่างไร 

 5. ในการสร้างแบบทดสอบแบบอัตนัยที่ดี จะต้องค านึงถึงอะไรบ้าง ให้อธิบาย 

 6. ให้เขียนข้อสอบแบบอัตนัยที่วัดความคิดในระดับสูง มาจ านวน 5 ข้อ พร้อมเฉลย 

 7. ถ้าต้องการสร้างแบบทดสอบแบบปรนัย 1 ฉบับ นักศึกษาจะเลือกสร้างแบบทดสอบ
ประเภทใด เพราะเหตุใด 

 8. ให้สร้างผังความคิดใน 5 หัวข้อต่อไปนี้พร้อมทั้งระบายสี 
  8.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวัดพุทธิพิสัย 

  8.2 แบบทดสอบแบบอัตนัย (Subjective Test) 

  8.3 แบบทดสอบแบบถูก-ผิด (True-False) 

  8.4 แบบทดสอบแบบเติมค า (Completion) 

  8.5 แบบทดสอบแบบจับคู่ (Matching) 

  8.6 แบบทดสอบแบบเลือกตอบ (Multiple choice)  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 4 

เครื่องมือการวัดผลการศึกษาด้านจิตพิสัย 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทเรียนนี้แล้ว  นักศึกษาสามารถ 

1. บอกความหมายของจิตพิสัยได้ 
2. ระบุค าที่บ่งบอกระดับของพฤติกรรมทางการศึกษาด้านจิตพิสัยได้ 
3. อธิบายการวัดพฤติกรรมการศึกษาด้านจิตพิสัยได้ 
4. บอกความหมายของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้ 
5. อธิบายการวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้ 
 

เนื้อหาสาระ 

 1. พฤติกรรมทางการศึกษาด้านจิตพิสัย 

 2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 สัปดาห์ที่ 5   
 1. ผู้สอนชี้แจงจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมให้นักศึกษาทราบ 

 2. ผู้สอนอธิบายเนื้อหาบทที่ 4 เครื่องมือการวัดผลการศึกษาด้านจิตพิสัย  ด้วย Microsoft 

PowerPoint 

 3. ให้นักศึกษาจัดกลุ่ม  กลุ่มละ  3  คน  แบบคละความสามารถเพ่ือให้ความช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน 

 4. ให้นักศึกษาร่วมกันอภิปรายในประเด็น “สร้างแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
อย่างไรให้ตรงกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม”  เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน 

 5. สุ่มตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอข้อสรุป 

 6. ผู้สอนและนักศึกษาช่วยกันสรุปบทเรียน 

 7. ให้นักศึกษาตอบค าถามเชิงปฏิบัติการประจ าบทที่ 4 เป็นรายบุคคล แล้วส่งในสัปดาห์หน้า 
 8. มอบหมายให้นักศึกษาศึกษาเอกสารประกอบการสอนมาล่วงหน้า 
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สื่อการเรียนการสอน 

 1. การน าเสนอเนื้อหาด้วย Microsoft PowerPoint 

 2. เอกสารประกอบการเรียนการสอนเรื่อง “เครื่องมือการวัดผลการศึกษาด้านจิตพิสัย” 

 3. แหล่งการเรียนรู้ทางอินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล  ได้แก่ 
  3.1 วัดผลจุดคอม www.watpon.com 

  3.2 ครูบ้านนอก.คอม www.kroobannok.com  

 4. ต าราหรือหนังสือเรียนเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา  ได้แก่ 

ภัทรา นิคมานนท์. (2543). การประเมินผลการเรียน. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจ ากัดทิพยวิสุทธิ์. 
บุญเชิด ภิญโญพงษ์อนันต์. (2545). การประเมินการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ: แนวคิดและ

วิธีการ. กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิช.  
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. (2535). การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ: สามเจริญ

พานิช. 
สมชาย  วรกิจเกษมสกุล. (2559). การวัดและประเมินผลการศึกษา . พิมพ์ครั้งที่ 6. อุดรธานี:              

โรงพิมพ์อักษรณ์ศิลป์. 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน . (2553). ชุดฝึกอบรมการวัดและประเมินผล                     

การเรียนรู้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.  

 

การวัดและประเมินผล 

จุดประสงค์ เครื่องมือ/วิธีการ การประเมินผล 

1. บอกความหมายของจิตพิสัยได้ 
2. ระบุค าที่บ่งบอกระดับของพฤติกรรมทาง
การศึกษาด้านจิตพิสัยได้ 
3. อธิบายการวัดพฤติกรรมการศึกษาด้านจิต
พิสัยได้ 
4. บอกความหมายของคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ได้ 
5. อธิบายการวัดและประเมินผลคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ได้ 

1. สังเกตพฤติกรรม
การเรียนในระหว่าง
เรียน 

2. ตอบค าถามเชิง
ปฏิบัติการประจ าบท
ที่ 4 เป็นรายบุคคล 

1. นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การอภิปรายกลุ่มใน
ระหว่างเรียน 

2. ตอบค าถามเชิง
ปฏิบัติการประจ าบทที่ 4 
เป็นรายบุคคลถูกต้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75 

 

http://www.watpon.com/
http://www.kroobannok.com/
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บทท่ี 4 

เครื่องมือการวัดผลการศึกษาด้านจิตพิสัย 

 

 พฤติกรรมทางการศึกษามี 3 ด้าน  คือ  พุทธิพิสัย  จิตพิสัย  และทักษะพิสัย  ครูผู้สอนควร
ด าเนินการวัดและประเมินผลด้านจิตพิสัยควบคู่กับการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอโดยเริ่มจาก
การศึกษานิยาม  ความหมาย  และพฤติกรรมบ่งชี้ของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง  8  ประการ    
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  วิเคราะห์ตัวชี้วัด  และพฤติกรรมบ่งชี้เพ่ือ
ก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละคุณลักษณะ  ทั้งนี้ควรศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน
ของผู้เรียนรายบุคคลก่อนการพัฒนา  เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
พฤติกรรมของผู้เรียนพร้อมสร้างหรือเลือกเครื่องมือในการวัดและประเมิน  ก าหนดวัตถุประสงค์และ
วิธีการพัฒนา  ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางที่ก าหนดไว้  และประเมินผู้เรียนเป็นระยะ ๆ 
อย่างต่อเนื่อง  เพ่ือตรวจสอบความก้าวหน้า  และด าเนินการประเมินผู้เรียนหลังการพัฒนา   
 

1. พฤติกรรมทางการศึกษาด้านจิตพิสัย 

 จิตพิสัย (Affective Domain) เป็นการกระท าที่เป็นกระบวนการภายในของมนุษย์   เช่น  
อารมณ์ความรู้สึก  ความสนใจ  เจตคติ  ค่านิยม  การพัฒนาคุณลักษณะและแรงจูงใจ  จิตพิสัยเป็น
ความรู้สึกหรืออารมณ์ของบุคคลมากกว่าความเข้าใจ 

 

 1.1 หลักการวัดด้านจิตพิสัย 
  ในการวัดจิตพิสัยมีหลักการในการวัด ดังนี้ (ภัทรา  นิคมานนท,์ 2543: 178) 
  1.1.1 วัดให้ครอบคลุมคุณลักษณะที่ต้องการวัด  โดยครูผู้สอนจะต้องจ าแนกวิเคราะห์
รายละเอียดของคุณลักษณะที่ต้องการให้เป็นคุณลักษณะย่อย ๆ ที่ชัดเจน  แล้วใช้เครื่องมือการวัดที่
หลากหลายในการวัดคุณลักษณะนั้น ๆ 

  1.1.2 วัดหลาย ๆ ครั้ง  ในการแสดงออกของคุณลักษณะแต่ละคุณลักษณะของผู้เรียนเมื่อ
เวลา/สถานที่เปลี่ยนแปลงอาจจะไม่เหมือนกัน  ดังนั้นเพ่ือให้ได้ผลสรุปเกี่ยวกับคุณลักษณะที่แท้จริง
ครูผู้สอนอาจจะต้องใช้การวัดคุณลักษณะดังกล่าวหลาย ๆ ครั้งโดยการสุ่มเวลาหรือสถานที่ในการวัด 

  1.1.3 วัดอย่างต่อเนื่อง ในการวัดจิตพิสัยจะต้องใช้การวัดอย่างต่อเนื่องหลาย ๆ ครั้ง เพ่ือ
ตรวจสอบความคงที่ของคุณลักษณะที่นักเรียนได้แสดงออก  จนกระท่ังเป็นลักษณะนิสัย 
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  1.1.4 วัดโดยเน้นความร่วมมือของผู้เรียน  ในการแสดงคุณลักษณะของผู้เรียนบาง
คุณลักษณะที่เป็นคุณลักษณะที่ปกปิด  ดังนั้นครูผู้สอนจะต้องแสดงให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจว่าข้อมูล
จะเป็นความลับจะท าให้ผู้เรียนให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่แท้จริงออกมา  
  1.1.5 วัดจิตพิสัยเพ่ือการพัฒนา ครูผู้สอนควรน าผลจากการวัดคุณลักษณะมาเป็นข้อมูล
ในการท าความเข้าใจหรือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น  มากกว่าน ามาใช้เพ่ือการประเมินหรือ
พิจารณาตัดสินได-้ตก 

 

 1.2 เครื่องมือวัดด้านจิตพิสัย 
  ในการวัดด้านจิตพิสัยเป็นการใช้ผลการวัดเพ่ือพัฒนาผู้เรียนมากกว่าใช้ตัดสินใจประเมิน  
กล่าวคือเมื่อผลการวัดพบว่าผู้เรียนมีความบกพร่องในเรื่องที่เกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์หรือ
คุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนดให้แล้ว ครูผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้ร่วมมือกันปรับปรุงแก้ไขอย่าง
รวดเร็ว  ซึ่งการวัดเจตคติเป็นเรื่องท่ีมีความซับซ้อน  และเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สอดคล้องกับสภาพเป็นจริง
จะต้องใช้เครื่องมือที่หลากหลายและเป็นการร่วมมือกันจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  และมีการวัด           
อย่างต่อเนื่องโดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการวัดจิตพิสัย ดังนี้ (ภัทรา  นิคมานนท,์ 2543: 179)  

  1.2.1 แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เป็นแบบฟอร์มที่ก าหนดข้อความ
ประเด็นหรือสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ประเมินตนเองหรือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ประเมินคุณลักษณะของ
ผู้เรียนเป็นระดับมากหรือน้อยตามที่ก าหนดให้ เช่น มาตราส่วนของเทอร์สโตน  ลิเคิ ร์ท  ออสกูด                 
เป็นต้น 

   ในการวัดพฤติกรรมการเรียนรู้นั้น แบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า เป็น
เครื่องมือที่จะช่วยท าให้ครูได้รับข้อมูลของผู้เรียนว่ามีระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ต้องการให้เกิดขึ้น
หรือแสดงออก  โดยที่ค าถามท่ีจะต้องตอบคือมีพฤติกรรมนั้นในระดับใด  ดังนี้   
    1.2.1.1 แบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่าแบบบรรยาย เป็นการก าหนด         
ข้อค าถามและตัวเลือกท่ีระบุระดับความคิดเห็นที่ผู้เรียนจะเลือกตอบ ดังแสดงในตัวอย่างที่ 4.1 
 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างที่ 4.1 วิธีการสอนที่ครูใช้มีความเหมาะสมเพียงใด 

(....) มากที่สุด (....) มาก (....) ปานกลาง (....) น้อย (....) น้อยที่สุด 
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   1.2.1.2 แบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่าแบบตัวเลขเป็นการก าหนด              
ข้อค าถามและตัวเลือกที่ระบุตัวเลขแสดงระดับความคิดเห็นที่ผู้เรียนจะเลือกตอบ  ดังแสดงในตัวอย่าง
ที่ 4.2 
 

 

 

 

 

 

   1.2.1.3 แบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่าแบบเส้น เป็นการก าหนดข้อความ
และตัวเลือกท่ีเป็นเส้นแสดงระดับความคิดเห็นที่ผู้เรียนจะเลือกตอบ  ดังแสดงในตัวอย่างที่ 4.3 

 

              ตัวอย่างท่ี 4.3 ผู้เรียนมีความรู้สึกต่อกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างไร 

 

มากที่สุด 
     

น้อยที่สุด 
     

                                                        
 

   1.2.1.4 แบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่าแบบสัญลักษณ์ เป็นการก าหนด             
ข้อค าถามและตัวเลือกที่เป็นสัญลักษณ์แสดงระดับความคิดเห็นที่ผู้เรียนจะเลือกตอบ  ดังแสดงใน
ตัวอย่างที่ 4.4  

 

ตัวอย่างที่ 4.4 นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรต่อการเข้าค่ายในครั้งนี้ 
(...)   (...)   (...)  

    

   1.2.1.5 แบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณของลิเคิร์ท เป็นแบบก าหนดค าตอบ
ระดับ (แบบ 0,1,2,3,4 หรือแบบ 1,2,3,4,5) ที่แสดงระดับความคิดเห็นที่สนับสนุนหรือไม่สนับสนุน
ต่อพฤติกรรม/คุณลักษณะที่ก าหนดให้  ดังแสดงในตัวอย่างที่ 4.5 

  

 

 

ตัวอย่างที่ 4.2 ท่านมีความรู้สึกต่อกิจกรรมเกมการศึกษาอย่างไร  
(....) 5 (....) 4 (....) 3 (….) 2 (....) 1 

(ให้ 5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด, 4 หมายถึง พึงพอใจมาก,  

3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง, 
2 หมายถึง พึงพอใจน้อย และ 1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด) 
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ตัวอย่างที่ 4.5 แบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณของลิเคิรท์ 

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. ท่านคิดว่าเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมมีความเหมาะสม      

2. ท่านคิดว่ากิจกรรมนี้ท าให้ท่านกระตือรือร้น      

3. ท่านคิดว่ากิจกรรมนี้ท าให้ท่านได้แสดงความคิดเห็นอย่าง
อิสระ 

     

4. ท่านคิดว่ากิจกรรมนี้แสดงให้เห็นความร่วมมือภายในกลุ่ม      

5. ท่านคิดว่ากิจกรรมโดยรวมประสบความส าเร็จ      

 

  1.2.2 แบบส ารวจรายการ (Checklist) เป็นตัวแบบที่ครูผู้สอนก าหนดคุณลักษณะของ
ผู้เรียนที่ต้องการให้ส ารวจว่าผู้เรียน มีหรือไม่มี , ใช่หรือไม่ใช่, จริงหรือเท็จ ฯลฯ ในคุณลักษณะ
ดังกล่าว 

   ในการวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ แบบตรวจสอบรายการจะเป็นเครื่องมือวัดที่จะช่วยท า
ให้ครูได้รับทราบข้อมูลว่าผู้เรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นตามที่ก าหนดไว้ในจุดประสงค์                  
การเรียนรู้หรือไม่  โดยแบบตรวจสอบรายการจะตอบค าถามในสองประเด็นเท่านั้น เช่น ผ่าน-ไม่ผ่าน 
ถูก-ผิด ใช่-ไมใ่ช่  จริง-เท็จ  เป็นต้น  ซึ่งตัวเลือกทั้งสองนั้นมีความหมายตรงกันข้ามกัน 

   1.2.2.1 ตัวอย่างแบบตรวจสอบรายการ 
    ในตอนท้ายของแผนการสอนจะพบว่ามีแบบสังเกตพฤติกรรม  ซึ่งแบบสังเกตนี้
อาจจะวัดพุทธิพิสัย  จิตพิสัย  หรือทักษะพิสัยก็ได้  โดยที่รายการที่ต้องการประเมินจะมี                       
ผลการพิจารณาแค่ 2 ระดับเท่านั้น  ดังแสดงในตัวอย่างที่  4.6  
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ตัวอย่างที่ 4.6  ตัวอย่างแบบสังเกตการท างานร่วมกัน 

ข้อ พฤติกรรมที่สังเกต 
การปฏิบัติ 

ข้อสังเกต* 
มี ไม่มี 

1 มีการประชุมวางแผนร่วมกัน    

2 มีการแบ่งหน้าที่กันในกลุ่มเพ่ือรับผิดชอบ    

3 ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น    

4 มีการร่วมกันแก้ปัญหา    

5 มีการยอมรับความเห็นซึ่งกันและกัน    

 

  * เป็นข้อสังเกตที่ครูผู้สอนเป็นผู้บันทึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้เรียน เมื่อพบว่าผู้เรียน             
มีพฤติกรรมที่ต้องแก้ไขครูควรบันทึกและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที 
  1.2.2.3 ข้อดี-ข้อจ ากัดของแบบตรวจสอบรายการ ข้อดี-ข้อจ ากัดของแบบตรวจสอบ
รายการ  แสดงในตารางที่ 4.1 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4.1 ข้อดี-ข้อจ ากัดของแบบตรวจสอบรายการ 
ข้อดี ข้อจ ากัด 

1. สร้างได้ง่าย และสะดวกในการน าไปใช้ 
2. ข้อมูลจากการตรวจสอบสามารถน าไปใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ใช้เป็นเครื่องมือในการสังเกตพฤติกรรมที่
ต้องการของผู้เรียนได้อย่างละเอียด  

1. ในการก าหนดรายละเอียดของพฤติกรรม
จะต้องมีความชัดเจนเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่
สอดคล้องกัน 

2. ครูผู้สอนใช้แบบตรวจสอบรายการจะต้องเป็น
บุคคลที่มีความใกล้ชิดกับผู้เรียน จะท าให้ข้อมูล
ที่ได้จากแบบตรวจสอบรายการมีความน่าเชื่อถือ 

3. เหมาะสมส าหรับใช้พิจารณาคุณลักษณะหรือ
พฤติกรรมที่มีการพิจารณาเป็น 2 ระดับ  
เช่น  มี-ไม่มี, ผ่าน-ไม่ผ่าน, จริง-เท็จ เป็นต้น      
ถ้ามีผลการพิจารณาอย่างละเอียดตั้งแต่ 3 
ระดับ ขึ้นไปควรใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า 
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ตารางท่ี 4.1 ข้อดี-ข้อจ ากัดของแบบตรวจสอบรายการ (ต่อ) 

ข้อดี ข้อจ ากัด 

  4. ไม่เหมาะสมที่จะใช้ในการตรวจสอบ
คุณลักษณะด้านจิตวิทยา เช่น บุคลิกภาพ     
เจตคติ ความสนใจ เป็นต้น เนื่องจากเป็น
คุณลักษณะ หรือพฤติกรรมที่สังเกตได้
ค่อนข้างยาก 

 

  1.2.3 แบบวัดเชิงสถานการณ์ (Situation Form) เป็นแบบวัดที่ได้ก าหนดสถานการณ์ 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นหรือความรู้สึกในการพิจารณาตัดสินที่อาจจะก าหนดเฉพาะค าถาม
ที่ให้ผู้เรียนได้ตอบเพ่ือแสดงความคิดเห็น  หรือความรู้สึกอย่างอิสระ  หรือก าหนดทั้งค าถามและ
ค าตอบที่ให้ผู้เรียนได้เลือกค าตอบโดยในการก าหนดค าถามนั้น  อาจจะก าหนดเป็นข้อความที่ระบุ
รายละเอียดของสถานการณ์หรือเป็นรูปภาพที่แสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  
  1.2.4 แบบสังเกต เป็นแบบฟอร์มส าหรับจดบันทึกในการสังเกตที่ได้ก าหนดพฤติกรรมที่
เป็นรายละเอียดของคุณลักษณะที่สามารถสังเกตได้  และวัดได้หรือระบุความถ่ีของการเกิดพฤติกรรม
นั้น ๆ ได ้

   ในการวัดพฤติกรรมการเรียนรู้นั้น การสังเกต มักจะน ามาเป็นส่วนประกอบหนึ่งของ
การวัดผลร่วมกับเครื่องมือวัดผลอ่ืนๆ เพราะการวัดพฤติกรรมใด ๆ  นั้น   เครื่องมือวัดจ าเป็นต้อง
หลากหลาย โดยการสังเกตเป็นวิธีการที่จะช่วยให้ครูได้รับทราบข้อมูลเฉพาะบุคคลของผู้เรียนว่ามี
พฤติกรรมการเรียนรู้ที่บรรลุวัตถุประสงค์หรือต้องการให้ช่วยเหลือมากหรือน้อยเพียงไร หรือ                  
มีพฤติกรรมกลุ่มที่เกิดขึ้นในระหว่างจัดการเรียนรู้อย่างไร   
   1.2.4.1 ความหมายของการสังเกต 

    การสังเกต (Observation) เป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ประสาทสัมผัส                    
ทั้งห้าของผู้สังเกตจากผู้ถูกสังเกต โดยการเฝ้าดูพฤติกรรมในสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ เพ่ือท าความเข้าใจ
หรือประเมินผลว่าเป็นอย่างไร (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2535: 41) 

   1.2.4.2 ประเภทของการสังเกต 

    ในการสังเกตพฤติกรรมหรือคุณลักษณะของบุคคลใด ๆ สามารถจ าแนกประเภท
ของการสังเกต ดังนี้ 
    1) จ าแนกตามพฤติกรรมของผู้สังเกต  จ าแนกได้ดังนี้ (ธีระวุฒิ  เอกะกุล, 2544: 

170) 
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     1.1 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant) เป็นการสังเกตโดยตรงที่ผู้สังเกต
จะต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ต้องการสังเกตกับผู้ถูกสังเกตเพ่ือที่ความใกล้ชิดจะท าให้ได้รับข้อมูลที่
ถูกต้อง ชัดเจนที่จ าแนกได้ ดังนี้ 
      1.1.1 การสังเกตแบบมีส่วนร่วมโดยสมบูรณ์ (Complete Participant 

Observation) เป็นการสังเกตที่ผู้ถูกสังเกตเข้าไปเป็นสมาชิกของกลุ่มที่ถูกสังเกตไม่รู้ตัวและ                
ผู้ถูกสังเกตไม่ระบุสถานภาพของตนเอง 
      1.1.2 การสังเกตแบบมีส่วนร่วมโดยไม่สมบูรณ์ (Incomplete Participant) 

เป็นการสังเกตที่ผู้สังเกตเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมกิจกรรมตามโอกาสที่เหมาะสมและกลุ่มที่ถูกสังเกต
รู้ตัว และระมัดระวังการแสดงพฤติกรรม 

     1.2 การสัง เกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) เป็น                 
การสังเกตโดยทางอ้อมที่ผู้ถูกสังเกตไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้น ๆ แต่จะคอยเฝ้าดูพฤติกรรม
อยู่ห่าง ๆ ที่อาจจะมีการใช้อุปกรณ์ในการช่วยเก็บข้อมูลเพ่ือน าไปประกอบการพิจารณาในภายหลัง 
เช่น กล้องถ่ายรูป หรือกล้องถ่ายวีดีทัศน์ เป็นต้น 

   2) จ าแนกตามลักษณะของการสังเกต จ าแนกได้ดังนี้ 
    2.1 การสังเกตแบบมีโครงสร้าง (Structured Observation) เป็นการสังเกตที่ได้มี
การก าหนดประเด็นหรือรายละเอียดของพฤติกรรมหรือคุณลักษณะไว้ล่วงหน้าเพ่ือจัดเตรียมเครื่องมือ
ที่ใช้ประกอบการสังเกตไว้ล่วงหน้า 
    2.2 ก า ร สั ง เ กตแบบ ไม่ มี โ ค ร ง ส ร้ า ง  ( Unstructured Observation) เ ป็ น                 
การสังเกตที่ไม่ได้ก าหนดประเด็น หรือรายละเอียดของพฤติกรรมหรือคุณลักษณะไว้ล่วงหน้า แต่จะ
เป็นการสังเกตตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และจดบันทึกข้อมูลทั้งหมดเพ่ือน าไปวิเคราะห์ 
  1.2.4.3 หลักการของการสังเกตที่ มีประสิทธิภาพ  หลักการของการสังเกตที่มี
ประสิทธิภาพ  มีแนวการด าเนินการดังนี้ (วิเชียร เกตุสิงห์, 2530: 90-91) 

   1) วางแผนและก าหนดเป้าหมาย ขอบเขต และรายละเอียดของการสังเกตอย่าง
ชัดเจน  
   2) มีความตั้งใจในการสังเกต โดยการสังเกตรายละเอียดของพฤติกรรมหรือ
คุณลักษณะที่เกิดขึ้นให้มากที่สุด  
   3) จดบันทึกพฤติกรรมหรือคุณลักษณะที่สังเกตพบทันทีเพ่ือป้องกันการหลงลืม  
   4) มีประสาทการรับรู้ที่สมบูรณ์ และมีสุขภาพที่แข็งแรง  
   5) ต้องไม่มีอคติใด ๆ ต่อผู้ถูกสังเกต  
   6) มีการฝึกการสังเกตให้ช านาญ มีความไวในการรับรู้ และมีความคล่องแคล่วใน             
การจดบันทึกข้อมูลจากการสังเกต  
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   7) ให้จดบันทึกข้อมูลตามสภาพจริงไม่ตีความหมาย เพราะอาจจะท าให้ เกิด                    
ความคลาดเคลื่อนระหว่างการสังเกตเนื่องจากกังวลกับการตีความ  
   8) สังเกตตามช่วงเวลาที่แตกต่างกันหรือใช้ผู้สังเกตหลายคนเพ่ือให้เกิดความน่าเชื่อถือ
ของผลจากการสังเกต 

   9) มีเครื่องมือประกอบการสังเกตตามความเหมาะสมกับพฤติกรรมและคุณลักษณะที่
ต้องการ 
  1.2.4.4 เครื่องมือที่ใช้ประกอบการสังเกต 

   ในการสังเกตจ าเป็นจะต้องมีการจดบันทึกพฤติกรรมการแสดงออกหรือคุณลักษณะ
ต่าง ๆ จึงมีเครื่องมือที่ใช้ประกอบการสังเกต ดังนี้ (วิเชียร เกตุสิงห์, 2530: 91-94) 

   1) แผนภูมิการมีส่วนร่วม  เป็นการสังเกตพฤติกรรมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในการเข้า
ร่วมกิจกรรมของสมาชิกในกลุ่มเล็ก ๆ โดยที่ผู้สังเกตเป็นผู้สังเกตการณ์ภายนอกเพ่ือป้องกัน                     
ความล าเอียงและจดบันทึกทันทีเมื่อได้สังเกตพบพฤติกรรมหรือในคุณลักษณะที่ต้องการเพ่ือป้องกัน
การลืม  แล้วจึงน าผลการบันทึกมาแปลความหมายตามจุดมุ่งหมายอีกครั้ง  ดังแสดงในตัวอย่างที่ 4.7 

 

ตัวอย่างที่ 4.7 แบบจดบันทึกแผนภูมิการมีส่วนร่วมในการสังเกต 

แนวความคิดท่ีน าเสนอ 

ในการอภิปราย 

ผู้เรียนที่ร่วมอภิปราย 

สมชาย โฆษิต นครชัย มณีญา 

มีความส าคัญมาก     

มีความส าคัญ     

น่าสงสัย-ไม่ชัดเจน     

อภิปรายไม่ตรงประเด็น     

ที่มา: ปรับจาก วิเชียร เกตุสิงห์ (2530: 91) 

 

   2. แบบตรวจสอบรายการ ในตอนท้ายของแผนการสอนจะพบว่ามีแบบสังเกต
พฤติกรรม  โดยที่รายการที่ต้องการประเมินจะมีผลการพิจารณาแค่ 2 ระดับเท่านั้น  ดังแสดงใน
ตัวอย่างที่  4.6  
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  1.2.4.5 ข้อดีและข้อจ ากัดของการสังเกต ข้อดีและข้อจ ากัดของการสังเกต แสดงใน
ตารางที่ 4.2 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4.2 ข้อดี-ข้อจ ากัดของการสังเกต 

ข้อดี ข้อจ ากัด 

1. ได้ข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิที่ให้
รายละเอียดที่ชัดเจน 

2. ใช้กับผู้ถูกสังเกตที่ไม่สามารถให้ข้อมูล
โดยตรง เช่น  พูดหรือเขียนไม่ได้หรือมี        
การต่อต้าน/ละอายในการให้ข้อมูล 

3. ใช้เป็นข้อมูลที่ใช้พิจารณาประกอบหรือ
ตรวจสอบกับวิธีการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการอ่ืน
เพ่ือเพ่ิมความถูกต้องและชัดเจน  
 

1. ใช้เวลาและค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเมื่อ
เปรียบเทียบกับผลที่ได้รับจากการเฝ้าสังเกต 

2. ในกรณีผู้ถูกสังเกตรู้ตัวจะท าให้ได้ข้อมูลที่
ไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมตามปกติที่เคย
เกิดข้ึน 

3. ในขณะที่เฝ้าสังเกตนั้นอาจจะไม่เกิด
พฤติกรรมที่ต้องการก็ได้ 
4. ผู้สังเกตต้องมีประสาทการรับรู้ที่ดี/
รวดเร็ว มิฉะนั้นจะไม่ได้ผลที่ถูกต้องและ
ชัดเจนตามที่ต้องการ 

5. อารมณ์ของผู้สังเกตจะมีส่วนในการเกิด  
ความคลาดเคลื่อนของการสังเกต 

 

   1.2.5 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เป็นแฟ้มเก็บสะสมผลงานที่อาจใช้ข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมไว้ใช้ในการตรวจสอบแสดงคุณลักษณะที่พึงประสงค์  หรือการมีคุณธรรมจริยธรรม 

   1.2.6 แบบสัมภาษณ์  ในการวัดพฤติกรรมการเรียนรู้นั้นการสัมภาษณ์  เป็นวิธี               
การพูดคุยซักถามระหว่างบุคคลที่จะช่วยให้ครูจะได้รับทราบข้อมูลเฉพาะบุคคลหรือกลุ่มของผู้เรียนว่า
มีพฤติกรรมการเรียนรู้ที่บรรลุวัตถุประสงค์หรือต้องการให้ช่วยเหลือมากหรือน้อยเพียงไร ซึ่ง               
การสัมภาษณ์จะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการเสริมการวัดให้มีเครื่องมือวัดที่หลากหลาย มีรายละเอียด
ดังนี้ 
    1.2.6.1 ความหมายของการสัมภาษณ์ 
      การสัมภาษณ์ (Interview) เป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสนทนา
โต้ตอบอย่างมีจุดหมายระหว่างผู้สัมภาษณ์ (Interviewer) และผู้ให้สัมภาษณ์ (Interviewees) เพ่ือให้
ได้ความรู้ความจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมคุณลักษณะที่ต้องการบางประการที่หาไม่ได้จากวิธีการอ่ืน ๆ  
(บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2535: 42) 
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    1.2.6.2 ประเภทของแบบสัมภาษณ์ 
     ในการสัมภาษณ์เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องชัดเจนได้จ าแนกการสัมภาษณ์
ออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 
     1. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) เป็นการสัมภาษณ์
ที่ใช้แบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบของค าถามในการสัมภาษณ์ที่เหมือนกันกับผู้ ให้
สัมภาษณ์แต่ละคน/กลุ่มหรือเป็นแบบให้เลือกตอบ เป็นวิธีการที่ง่ายส าหรับการน าผลที่ได้มาวิเคราะห์
ข้อมูลและเหมาะสมกับผู้สัมภาษณ์ที่ยังไม่มีประสบการณ์มากเพียงพอ แต่จะต้องระมัดระวังการมี
ตัวเลือกที่ไม่สอดคล้องกับตัวเลือกที่ก าหนดให้ ท าให้จ าเป็นต้องตอบตามตัวเลือกที่ก าหนดให้   ดังนั้น
อาจจ าเป็นต้องมกีารก าหนดตัวเลือกแบบปลายเปิด เช่น    อ่ืน ๆ ให้ระบุ.................. เป็นต้น 

     2. แบบสัมภาษณ์แบบไม่มี โครงสร้ าง  (Unstructured Interview) เป็น                    
การสัมภาษณ์ที่ใช้เพียงประเด็น/หัวข้อเป็นแนวทางในการตั้งค าถามโดยที่ผู้สัมภาษณ์สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์  ท าให้ได้ข้อมูลที่หลากหลาย และลึกซึ้งในการน ามาพิจารณา
ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลแต่ผู้สัมภาษณ์จะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมาก                    
ทั้งในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

    1.2.6.3 ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์  
      ตัวอย่างของแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  ดังแสดงในตัวอย่างที่ 4.8 และ
แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง  ดังแสดงในตัวอย่างที่ 4.9 

 

ตัวอย่างที่ 4.8 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
แบบสัมภาษณ์คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว 

 1.1 เพศ   (   ) ชาย    (   ) หญิง 
 1.2 อายุ ………. ปี 
 1.3 ประสบการณ์เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ………. ปี 
 1.4 งานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา  คือ ………………………… 

ตอนที่ 2 การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

 2.1 คณะกรรมการได้เตรียมการในเรื่องใดบ้าง 
  (   ) การจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพ 

  (   ) การฝึกอบรมครูและบุคลากร 

  (   ) การเตรียมงบประมาณ 

  (   ) อ่ืน ๆ ………………………………………………………. 
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 2.2 คณะกรรมการได้ด าเนินการในเรื่องใดบ้าง 
  (   ) การวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา 

  (   ) การศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด  

  (   ) การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ 

  (   ) การฝึกอบรมผู้ประเมินภายใน 

  (   ) การฝึกอบรมการเขียนรายงาน 

  (   ) อ่ืน ๆ ………………………………………………………. 
  

ตัวอย่างที่ 4.9 แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง 
แบบสัมภาษณ์คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 1. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ก าหนดไว้  มีความเหมาะสม 
และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 2. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สามารถด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ได้หรือ ไม่  
อย่างไร 
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 

 

    1.2.6.4 ข้อดี และข้ อจ ากั ดของการสัมภาษณ์   ข้อดี และข้อจ ากั ดของ                
การสัมภาษณ์  แสดงในตารางที่ 4.3 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4.3 ข้อดี-ข้อจ ากัดของการสัมภาษณ์ 

ข้อดี ข้อจ ากัด 

1. ใช้กับบุคคลที่ไม่สามารถให้ข้อมูลโดยการอ่าน
เขียนหนังสือได้ 

2. ได้ข้อมูลที่มีรายละเอียดชัดเจน และได้ข้อมูล
เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ให้สัมภาษณ์ในระหว่าง
การให้สัมภาษณ์ ใช้ในการประกอบการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

1. ใช้เวลา แรงงาน และค่าใช้จ่ายใน             
การด าเนินการค่อนข้างสูง 
2. ต้องใช้ผู้สัมภาษณ์ที่มีประสบการณ์และมี
มนุษยสัมพันธ์สูงจึงจะได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และ
ชัดเจน 
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ตารางท่ี 4.3 ข้อดี-ข้อจ ากัดของการสัมภาษณ์ (ต่อ) 
ข้อดี ข้อจ ากัด 

3. ผู้สัมภาษณ์และผู้ให้สัมภาษณ์สามารถซักถาม
ประเด็นในข้อค าถามหรือค าตอบที่ไม่ชัดเจน
ระหว่างกันและกันได้ 

3. ในการสัมภาษณ์ใด ๆ กรณีใช้แบบสัมภาษณ์
แบบไม่มีโครงสร้างท าให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายที่
ยุ่งยากต่อการวิเคราะห์เพ่ือสรุปผล 

 

   1.2.7 เทคนิคสังคมมิติ 
     ในการวัดพฤติกรรมส่วนบุคคล/กลุ่มของผู้เรียนนั้นการใช้เทคนิคสังคมมิติ ใช้ใน
กรณีท่ีครูยังไม่รู้จักนักเรียนและต้องการทราบความสัมพันธ์ระหว่างกันของนักเรียน มีรายละเอียดดังนี้ 

   1.2.7.1 ความหมายของเทคนิคสังคมมิติ 
      เทคนิคสังคมมิติ (Sociometric Techniques) เป็นเทคนิควิธีการในการวัดผล
ที่ใช้ศึกษาโครงสร้างของการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ในกลุ่ม  โดยใช้ข้อมูลจากการสอบถามโดยตรง
เกี่ยวกับการเลือกหรือปฏิเสธในการที่จะปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกคนใด (ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล, 2543: 

150) 

    1.2.7.2 วิธีการของสังคมมิติ  
     1) ใช้ค าถามหรือประโยคบอกเล่าให้ผู้เรียนได้เลือกเพ่ือน ๆ ตามเงื่อนไขที่
ครูผู้สอนได้ก าหนดอย่างชัดเจน เช่น ผู้เรียนต้องการนั่งเรียนกับใครในห้องเรียน หรือเพ่ือนคนใด                
ที่เรียนเก่ง เป็นต้น  
     2) น าค าตอบที่ได้รับจากผู้เรียนทุกคนมาแจกแจงรายละเอียด เพ่ือสะท้อนผล
ให้เห็นความสัมพันธ์ของกลุ่มเพ่ือนภายในห้องเรียนในลักษณะของการจัดท าแผนผังสังคมมิติที่มี                    
ความเป็นรูปธรรมในการน ามาพิจารณา 

   1.2.7.3 เส้นความสัมพันธ์ 
     เส้นความสัมพันธ์เป็นเส้นที่แสดงความสัมพันธ์ในแต่ละคู่ของบุคคลในการเขียน
แผนผังสังคมมิติให้เกิดความชัดเจนในการพิจารณา มีดังนี้ (McKernan, 1996: 156) 

     1) คู่ความสัมพันธ์เป็นเส้นที่แสดงว่าได้เลือกซ่ึงกันและกัน 

 

A                              B 
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     2) กลุ่มสัมพันธ์เป็นเส้นที่แสดงว่าสมาชิกในกลุ่มย่อย ๆ ได้เลือกกันเอง  
                                                             C 

 

                                           A                               B 

 

  D 

  

         3) โซ่สัมพันธ์เป็นเส้นที่แสดงว่าสมาชิกได้เลือกต่อ ๆ กัน 

 

                                      A         B         C 

 

     4) ปฏิเสธเป็นเส้นที่แสดงว่าสมาชิกไม่ยอมรับ  
 

        A 

          C 

        B 

 

     5) โดดเดี่ยวเป็นเส้นที่แสดงว่าสมาชิกไม่เลือก แต่ก็ไม่มีใครปฏิเสธ  
      E     A 

         C             D  และ E เป็นผู้โดดเดี่ยว 

      D     B 

   

     6) สะพานเชื่อมเป็นเส้นที่แสดงว่าเป็นสมาชิกท่ีมีความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มย่อย 

      C      G 

 

     A        B  E  F  H 

 

      D      J 
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   1.2.7.4 แผนผังสังคมมิติ 
     แผนผั งสั งคมมิติ  (Sociogram) เป็นแผนผั งที่ ใช้แจกแจงรายละ เ อียด
ความส าคัญของผู้เรียนในกลุ่มเพ่ือน โดยน ามาก าหนดเป็นสัญลักษณ์แทนบุคคลแล้วใหลู้กศรเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนตามค าตอบที่ได้รับจากการก าหนดค าถาม ท าให้ภาพโครงสร้างของสังคม
ในกลุ่มในการน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างชัดเจน  ดังแสดงในภาพที่ 4.1 

 

 

 

                   เป็นนักเรียนชาย 

                   เป็นนักเรียนหญิง 
                   เป็นการเลือกแบบทางเดียว 

                   เป็นการเลือกซ่ึงกันและกัน 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.1 แผนผังสังคมมิติในห้องเรียนห้องหนึ่ง 
ที่มา : McKernan (1996: 157) 

 

   จากภาพที่ 4.1 ในห้องเรียนมีผู้เรียนทั้งหมด 10 คนเป็นนักเรียนชาย 5 คนและ
นักเรียนหญิง 5 คนโดยนักเรียนชายหมายเลข 1 จะเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกมากที่สุด (Star) นักเรียน
ชายหมายเลข 5 และนักเรียนหญิงหมายเลข 6 จะแยกออกเป็นกลุ่มเล็ก (รายคู่) ส่วนนักเรียนหญิง
หมายเลข 10 จะแยกตนเองจากเพ่ือน (Isolate) ที่อาจจะต้องน าไปศึกษาเป็นรายกรณี  ในสภาพ
ห้องเรียนจริงจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์มีความซับซ้อน  แต่ไม่ยากเกินกว่าความสามารถของครู                 
ดังแสดงในภาพที่ 4.2  
 

6 

7 

8 

10 
9

5 

2 

3 

1 

4 
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ภาพที่ 4.2 แผนผังสังคมมิติ 
ที่มา: สุณีย์  แสนปลื้ม (2539) 

 

    1.2.7.5 ประโยชน์ของสังคมมิติ 
     ในการจัดท าสังคมมิติ มีประโยชน์ ดังนี้  
     1) ท าให้ครูผู้สอนเห็นภาพความสัมพันธ์ของผู้เรียนได้ชัดเจนที่จะน ามาใช้ใน              
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาโดยเฉพาะในการแบ่งกลุ่มย่อยท ากิจกรรมร่วมกัน  
     2) ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เรียนที่มีปัญหาในการปรับตัวให้สอดคล้องกับเพ่ือน ๆ 
ได้อย่างมีความสุข 

     3) เป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้สึก และสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
เพ่ือน ๆ ในชั้นเรียน ที่จะก่อให้เกิดวิธีการของผู้เรียนที่จะสามารถน าไปใช้ในการอยู่ร่วมกันในสั งคม
อย่างมีความสุข 
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    1.2.7.6 ข้อจ ากัดของสังคมมิติ 
     ในการจัดท าสังคมมิติ มีข้อจ ากัด ดังนี้ (McKernan, 1996: 159) 

     1) ไม่เหมาะสมกับเด็กเล็กเพราะข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเชื่อถือ
ไม่ได้มาก 

     2) ข้อมูลไม่ระบุเหตุผลการเลือกไม่เลือก 

     3) ศึกษาได้เฉพาะสถานการณ์ที่ก าหนดขึ้นไม่อาจศึกษาได้ทุกสถานการณ์
เพราะจะมีข้อมูลมากและวิเคราะห์ได้ยาก 

     4) การใช้สังคมมิติแต่ละครั้งเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการแสดงความสัมพันธ์ที่
ไม่ซับซ้อนมักจะมีสมาชิกของกลุ่มระหว่าง 10 - 50 คน  มิฉะนั้นจะท าให้การน าข้อมูลที่ได้จากสังคม
มิติมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ 

   1.2.8 การศึกษารายกรณี 
    ในการวัดพฤติกรรมส่วนบุคคล/กลุ่มของผู้เรียนนั้นการใช้การศึกษารายกรณี เป็น
วิธีการในการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือกลุ่มแบบเจาะลึกเฉพาะกรณี ที่จะช่วยให้ครูผู้สอนจะได้รับทราบ
ข้อมูลเฉพาะบุคคล หรือกลุ่มของผู้เรียนอย่างลึกซึ้ง ที่จะสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไข
ปรับปรุงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป มีรายละเอียดดังนี้ 
    1.2.8.1 ความหมายของการศึกษารายกรณี 
     การศึกษารายกรณี (Case Study) เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นกรณีใดกรณีหนึ่ง
อย่างละเอียดลึกซึ้ง  เพ่ือให้ได้ค าตอบที่จะอธิบายได้ว่าเพราะเหตุใดจึงต้องเกิดปรากฏการณ์อย่างนั้น  
รวมทั้งเป็นการศึกษาคุณลักษณะเฉพาะของหน่วยใดหน่วยหนึ่ง เช่น นักเรียนคนหนึ่ง หรือนักเรียน
กลุ่มหนึ่ง หรือนักเรียนห้องหนึ่ง เป็นต้น 

    1.2.8.2 เทคนิคการศึกษารายกรณี 
     ในการศึกษารายกรณีเพ่ือให้เกิดความเข้าใจต่อผู้เรียนหรือกลุ่มผู้เรียนใน
พฤติกรรมที่เกิดข้ึนอย่างชัดเจน จะต้องมีเทคนิคการศึกษารายกรณี ดังนี้ 
     1) การสังเกต  เป็นวิธีการศึกษาที่เข้าถึงแหล่งข้อมูลโดยตรง ที่ครูผู้สอนได้จาก
การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนที่เกิดข้ึนในห้องเรียนที่เรียกว่าการสังเกตแบบมีส่วนร่วม  กล่าวคือเป็น
การสังเกตพฤติกรรมไปพร้อม ๆ กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
     2) การสัมภาษณ์  เป็นวิธีการสนทนาที่ครูผู้สอนใช้กับผู้ เรียนที่ เกี่ยวกับ
ความรู้สึก ความคิดที่ใช้การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง แต่จะได้รับข้อมูลตามจุดประสงค์ที่ก าหนด
ไว้อย่างชัดเจนเนื่องจากครูผู้สอนเป็นผู้ที่ใกล้ชิด และรับทราบข้อมูลเบื้องต้นของผู้เรียนมากที่สุด  
     3) การฉายภาพความคิด  เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความรู้สึกที่แฝง
เร้นในใจของผู้เรียนที่จะต้องก าหนดสิ่งเร้าเพ่ือให้ผู้เรียนได้สะท้อนความรู้สึกนั้น ๆ  จ าแนกได้ดังนี้ 
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      3.1 การฉายภาพความคิดผ่านภาพที่ก าหนดให้ เช่น ภาพครอบครัวที่อบอุ่น
หรือภาพเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นต้น 

      3.2 การฉายภาพความคิดผ่านการเขียนในประเด็นที่ก าหนดให้  เช่น                
ฉันรู้สึกกังวลใจเมื่อ............... หรือ ในการท างานกลุ่มฉันจะเป็น................เป็นต้น 

      3.3 การเขียนแผนภาพความคิดของตนเองโดยก าหนดให้ผู้ เรียนเป็น
ศูนย์กลาง  ดังแสดงในภาพที่ 4.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.3 แผนภาพความคิดโดยก าหนดให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
ที่มา: สมชาย  วรกิจเกษมสกุล (2559: 97) 

 

     4) ผลงานของผู้เรียน เป็นการพิจารณาจากการจัดท าเก็บรวบรวมผลงานและ
ประเมินตนเองของผู้เรียน  ที่จะแสดงความรู้สึกความคิดของผู้เรียนตามสภาพจริงอย่างชัดเจนที่จะ
สามารถใช้ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลของผู้เรียนกับข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ  
     5) การบันทึกส่วนตัว เป็นการก าหนดของครูผู้สอนที่ให้ผู้เรียนได้จดบันทึก
ส่วนตัวเป็นรายวันเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพ่ือน ามาสังเคราะห์ความชอบหรือไม่ชอบ 
ความต้องการหรือเกิดปัญหาอะไรต่อผู้เรียนคนนั้น ๆ 

   1.2.9 การสื่อสารส่วนบุคคล 

    ในการวัดพฤติกรรมส่วนบุคคลหรือกลุ่มของผู้เรียนนั้น การสื่อสารส่วนบุคคล เป็น
แหล่งข้อมูลที่จะช่วยให้ครูผู้สอนจะได้รับทราบข้อมูลเฉพาะบุคคล หรือกลุ่มของผู้เรียนอย่างลึกซึ้งที่
เกิดขึ้นจากการสื่อสารระหว่างนักเรียนด้วยกัน หรือนักเรียนกับครูผู้สอน ที่จะสามารถน าไปใช้เป็น
ข้อมูลในการแก้ไขปรับปรุงการเรียนรู้หรือพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป             
มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 

ผู้เรียน 

ประทับใจ 

วิชาที่ไม่ชอบ วิชาที่ชอบ 

งานที่ชอบ 

 

 

 

 

 

 



132 
 

    1.2.9.1 ความหมายการประเมินด้วยการสื่อสารส่วนบุคคล 

     การสื่อสารส่วนบุคคล เป็นการติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ เป็น
ประโยชน์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและตอบสนองต่อจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ที่หลากหลายระหว่าง
ผู้สอนและผู้เรียน หรือโดยให้ความสนใจสารสนเทศ ของผู้เรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มเพ่ือเป็น
การสนับสนุนให้ผู้ เรียนได้มีการพัฒนาปรับปรุงการเรียนรู้ ให้สามารถเรียนรู้ ได้ เต็มศักยภาพ                 
(เอมอร จังศิริพรปกรณ์, 2546: 153-156) 

    1.2.9.2 เครื่องมือในการสื่อสารส่วนบุคคล 

     1) การถามตอบในชั้นเรียน เป็นการก าหนดค าถามอย่างเหมาะสมของครูผู้สอน 
เพ่ือถามให้นักเรียนได้ตอบในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ท าให้เกิดการคิดไตร่ตรอง  
และการเรียนรู้หรือรับทราบและแก้ไขความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนให้มีความถูกต้องได้อย่าง
รวดเร็ว โดยที่ครูผู้สอนจะต้องรับฟังค าตอบและแปลความหมายของค าตอบเหล่านั้น เพ่ือสรุปผล           
แล้วให้ข้อมูลย้อนกลับที่มีประสิทธิภาพ (Rawan & Robles, 1998 อ้างอิงใน พร้อมพรรณ  อุดมสิน, 

2547: 155) 

    ในการถามตอบในชั้นเรียนครูผู้สอนควรจะมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
     1.1 วางแผนถามค าถามหลักไว้ล่วงหน้าที่มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของ
การเรียนการสอนและความสามารถของนักเรียน 

     1.2 ใช้ค าถามที่สั้น ๆ ชัดเจนที่จะช่วยให้นักเรียนให้ค าตอบที่ตรงประเด็น 

     1.3 ซักถามความคิดเห็น เหตุผลอย่างหลากหลาย ไม่เฉพาะ ความจ าและ
ข้อเท็จจริงเท่านั้น 

     1.4 ก าหนดค าถามแล้วจึงก าหนดนักเรียนที่ให้ค าตอบ ที่จะท าให้นักเรียน               
ทุกคนมีสมาธิในการฟังและสนใจประเด็นค าถาม 

     1.5 ให้นักเรียนทั้งที่สมัครใจและไม่สมัครใจเป็นผู้ให้ค าตอบ เพ่ือเน้นการมีส่วน
ร่วมของนักเรียนทุกคน 

     1.6 ถ้ามีนักเรียนจ านวนน้อยให้ใช้วิธีการจดจ าได้ แต่ถ้านักเรียนจ านวนมาก
ควรมีการจดบันทึกข้อมูล ดังแสดงในตัวอย่างที่ 4.10 
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ตัวอย่างที่ 4.10 ตารางบันทึกข้อมูลจากการถามตอบนักเรียนรายบุคคล 

ถาม-ตอบเรื่อง............ 
นักเรียน 

ความรู้พื้นฐาน 

 

ทักษะ 

การแสวงหาความรู้ 
พัฒนา 

การทางความรู้ 
1…………………………….. 
2…………………………….. 
. 

. 

n…………………………….. 

…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

……………………….. 
………………………. 
………………………… 

……………………….. 
……………………….. 

ที่มา : Rawan & Robles (1998) อ้างอิงใน  พร้อมพรรณ อุดมสิน (2547: 155) 

 

     1.7 ให้ค าชมเชยแก่นักเรียนที่ให้ค าตอบที่ถูกต้อง และซักถามเพ่ิมเติมนักเรียนที่
ให้ค าตอบที่คลาดเคลื่อนเพื่อแก้ไขแต่จะต้องระมัดระวังความรู้สึกของนักเรียนคนนั้น  
     1.8 หลังจากก าหนดค าถามแล้วครูผู้สอนจะต้องทิ้งช่วงเวลา 2-3 นาที เพ่ือ               
รอคอยค าตอบที่ได้จากการคิดของนักเรียน 

     1.9 ข้อดี-ข้อจ ากัด  และข้อเสนอแนะของการถามตอบในชั้นเรียน  ดังแสดงใน
ตารางที่ 4.4 

 

ตารางท่ี 4.4 ข้อดี-ข้อจ ากัด  และข้อเสนอแนะของการถามตอบในชั้นเรียน 

ข้อดี ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ 

1. สามารถพิจารณาตัดสิน
ความคิดและความก้าวหน้า
ของนักเรียนในระหว่าง      
การเรียนการสอน 

2. สามารถให้ข้อมูลย้อนกลับ
ทันที 
3. สามารถตั้งค าถามเพ่ือให้ได้
ค าตอบที่ต้องใช้ความคิดชั้นสูง 
 

1. เกิดความวิตกกังวล เมื่อต้อง
พูดต่อหน้าคนอ่ืน 

2. ครูผู้สอนจะต้องมี
ความสามารถในการก าหนด
ค าถามและต้องมีการวางแผน
ไว้ล่วงหน้า 
3. ใช้เวลาค่อนข้างมากแต่จะ
ได้รับผลการประเมินที่ค่อนข้าง
น้อย 

1. ควรให้โอกาสแก่นักเรียนทุก
คนได้มีส่วนร่วม 

2. ให้เวลาในการตอบนักเรียน
แต่ละคนประมาณ 5-10 วินาที 
3. หลีกเลี่ยงการใช้ค าถามท่ี
ถามเฉพาะข้อเท็จจริงหรือมี
ค าตอบที่ชัดเจนแล้ว 

4. ไม่ลงโทษนักเรียนที่ตอบผิด
หรือไม่ได้ร่วมในการถามตอบ 
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ตารางท่ี 4.4 ข้อดี-ข้อจ ากัด  และข้อเสนอแนะของการถามตอบในชั้นเรียน (ต่อ) 

ข้อดี ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ 

4. สามารถประเมินปฏิสัมพันธ์
ระหว่างนักเรียนได้ 
5. ประเมินความสามารถของ
นักเรียนในการอภิปรายปัญหา
กับนักเรียนคนอ่ืน ๆ 

 5. ค าตอบที่ได้ไม่ได้บ่งบอก
ทัศนคติหรือค่านิยมที่แท้จริง
ของนักเรียน 

ที่มา : บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ (2545: 50) 

 

     2) การสนทนากับนักเรียนเป็นการก าหนดนัดหมายระหว่างครูผู้สอนและ
นักเรียนในการสนทนาในประเด็นที่เกี่ยวกับการเรียนรู้เพ่ือให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจ เกิดพัฒนาความรู้ 
ทักษะคุณธรรม เกิดพลังความรับผิดชอบในการประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง มีความมุ่งมั่น                 
ต่อความส าเร็จ ดังนั้น นักเรียนและครูผู้สอนจะต้องสนทนากันอย่างตรงไปตรงมาตามจุดมุ่งหมายของ
การสนทนามีเวลาที่เพียงพอและมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้ 
     2.1 ทั้งครูผู้สอนและนักเรียนจะต้องสนทนาด้วยความจริงใจ ตรงไปตรงมา และ
ให้ข้อมูลในการตรวจสอบคุณลักษณะส าคัญของการเรียนการสอน 

     2.2 ค าถามท่ีก าหนดจะต้องมีความเฉพาะเจาะจงสอดคล้องตามจุดมุ่งหมาย 

     2.3 ก าหนดค าถามที่ผ่านการพิจารณาและไตร่ตรองไว้ล่วงหน้าหรืออาจให้
นักเรียนได้มีส่วนร่วม 

     2.4 จัดเวลาให้เพียงพอในการสนทนาจนสิ้นสุดกระบวนการ 
     2.5 มีการจดบันทึกสรุปผลการสนทนาไว้ใช้เป็นบทเรียน และแนวทางปฏิบัติ
ร่วมกันต่อไปดังแสดงการจดบันทึกผล ดังแสดงในตัวอย่างที่ 4.11 

 

ตัวอย่างที่ 4.11 ตัวอย่างแบบบันทึกผลการสนทนากับนักเรียน 

แบบบันทึกผลการสนทนากับนักเรียน 

ชื่อนักเรียน......................................วัน / เดือน / ปี........................สถานที่............................ 
สรุปผลการสนทนา 
................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................... 

ที่มา : บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ (2545: 52) 
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   2.6 ข้อดี-ข้อจ ากัด  และข้อเสนอแนะของการสนทนากับนักเรียน ดังแสดงในตารางที่ 
4.5 

 

ตารางท่ี 4.5 ข้อดี-ข้อจ ากัดและข้อเสนอแนะของการสนทนากับนักเรียน 

ข้อดี ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ 

1. ได้ข้อมูลแบบไม่เป็น
ทางการและมีบรรยากาศ
ที่ดีในการสนทนา 

2. ได้รับข้อมูลที่นักเรียน
อาจไม่แสดงออกในชั้น
เรียน 

1. ในใจของนักเรียนอาจไม่ได้
ตั้งใจกับจุดมุ่งหมายที่ก าลัง
ประเมิน 

2. การสุ่มตัวอย่างของความรู้
นักเรียนที่น ามาประเมินอาจจะ
น้อยเกินไป 

3. การพูดคุยของนักเรียนขาด
ประสิทธิภาพอาจจะไม่สอดคล้อง
กับสิ่งที่ต้องการประเมิน 

1. ซักถามนักเรียนให้ มาก ๆ 

2. ระมัดระวังอย่ารับรู้ทัศนคติ
ของนักเรียนที่คลาดเคลื่อน 

ที่มา : บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ์ (2545: 54) 

 

    3) การอภิปรายในชั้นเรียน เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นความรู้และประสบการณ์ โดยที่นักเรียนจะต้องจัดระบบความคิดให้การโต้แย้งอย่างมี
เหตุผลการใช้ทักษะทางอารมณ์และสังคม เพ่ือให้ได้ข้อมูลและสารสนเทศที่สะท้อนความรู้ ทักษะ 
และคุณธรรมได้โดยการอภิปรายในชั้นเรียนที่ดีควรมีการเตรียม/ก าหนดประเด็นไว้ ล่วงหน้าที่ให้
นักเรียนมีส่วนร่วมมากที่สุดให้โอกาสแก่นักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันในการน าเสนอความคิดเห็น 
และมีการจดบันทึกผลการอภิปรายดังตัวอย่างตารางบันทึกผลการอภิปราย  ดังแสดงในตัวอย่างที่ 
4.12  

 

ตัวอย่างที่ 4.12 แบบจดบันทึกผลการอภิปรายของนักเรียนในชั้นเรียน 

แบบจดบันทึกผลการอภิปรายในชั้นเรียน 

นักเรียน ประเด็นการอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น 

1………………………………………………….. 
2…………………………………………………. 

……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 
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    4) การจดบันทึกการเรียนรู้ของนักเรียน เป็นการสื่อสารในรูปแบบการเขียน                   
ของนักเรียนโดยก าหนดให้นักเรียนได้เขียนบันทึกการเรียนรู้หรือการแก้ปัญหา การบันทึกความดี                    
ที่ครูผู้สอนสามารถใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการประกอบการประเมินผลทั้งในด้านความรู้ ทักษะ
และคุณธรรม และผู้สอนสามารถเขียนตอบในบันทึกเพ่ือช่วยส่งเสริมหรือสะท้อนพัฒนาการ ท าให้
นักเรียนสามารถปรับปรุงแก้ไขตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังตัวอย่างแบบจดบันทึกเหตุการณ์ของ
นักเรียน  ดังแสดงในตวัอย่างที่ 4.13 และจดบันทึกการท าความดีของนักเรียน  ดังในตวัอย่างที่ 4.14 

 

ตัวอย่างที่ 4.13 แบบจดบันทึกการเรียนรู้ของนักเรียน 

แบบบันทึกการเรียนรู้ 
ชื่อนักเรียน..............................ชั้น..........................วัน / เดือน /.................... 

บันทึกการเรียนรู้ของนักเรียน บันทึกของผู้สอน 

1. วันนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้าง 
2. ต้องการให้ช่วยเหลือในเรื่อง 

............................................................ 
…………………………………………………… 

1………………………………………………………………… 

2………………………………………………………………… 

……………………………………………………. 
……………………………………………………. 

ที่มา : บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ์ (2545: 66) 

 

ตัวอย่างที่ 4.14 แบบจดบันทึกการท าความดีประจ าวันของนักเรียน 

แบบบันทึกความดี 
ชื่อนักเรียน............................ ช้ัน……………………………………………. 

วัน / เดือน / ปี ความดีที่ท า ผู้เห็น / ผู้ได้รับ / หลักฐาน 

 

 

  

ที่มา : บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ (2545: 65) 

 

    5) การตรวจแบบฝึกหัด เป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างนักเรียนกับครูผู้สอนที่ช่วย
ให้นักเรียนทราบว่าตนเองมีข้อผิดพลาดอย่างไร และประเด็นที่ถูกต้องคืออะไร ท าให้นักเรียนสามารถ
น าไปปรับปรุงการเรียนรู้ได้และก่อให้เกิดนิสัยการท างาน ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา ความมี
ระเบียบวินัย ความเรียบร้อย และทักษะการเขียนที่เป็นข้อมูลย้อนกลับให้ครูผู้สอนได้พิจารณา
พัฒนาการของนักเรียน  
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    6) การสอบปากเปล่า เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งที่ครูผู้สอนจะต้องมี
การจัดเตรียมค าถามที่ให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นโดยการโต้ตอบด้วยค าพูด แต่จะต้องพิจารณา
ข้อมูลที่ได้รับว่าเป็นความสามารถด้านเนื้อหาสาระและกระบวนการคิดออกจากความสามารถใน              
การพูด และมีการจดบันทึกเพ่ือน าผลไปพิจารณาประเมินผลเพ่ิมเติม  ตารางบันทึกการสอบปากเปล่า 
แสดงในตัวอย่างที ่4.15 

 

ตัวอย่างที่ 4.15 แบบบันทึกสอบปากเปล่า 

แบบบันทึกสอบปากเปล่าเรื่อง 
ชื่อนักเรียน...................................... ชั้น...........................วัน / เดือน / ……………………… 

ค าถาม ค าตอบ 

ค าถามที่ 1……………………………………… 

ค าถามที่ 2……………………………………… 

………………………………………………………….. 
………………………………………………………….. 

ที่มา: บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ (2545: 61) 

 

   1.2.9.3 ข้อดีและข้อควรค านึงในการสื่อสารส่วนบุคคล  ในการสื่อสารส่วน
บุคคลมีข้อดีและข้อควรค านึงในการด าเนินการดังแสดงในตารางที่ 4.6 

 

ตารางท่ี 4.6 ข้อดีและข้อจ ากัดในการสื่อสารส่วนบุคคล 

ข้อดี ข้อจ ากัด 

1. ท าได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

2. เชื่อมโยงการประเมินกับการเรียนการสอน
ได้ทันที 
3. มีโอกาสได้ใช้ในระหว่างการเรียนการสอน 

4. เป็นวิธีการที่มีความยืดหยุ่น 

5. สามารถน าไปใช้กับค าตอบที่ไม่ต้องใช้
ภาษาได้ 
 

1. ใช้ภาษาท่ีสื่อสารอาจไม่เข้าใจ 

2. นักเรียนใช้ภาษาพูดได้คล่องแคล่วอย่างดี
หรือไม่ 
3. นักเรียนมีบุคลิกลักษณะที่จะเปิดเผยผลสัมฤทธิ์
ที่แท้จริงของเขาหรือไม่ 
4. มีเวลาในการประเมินเพียงพอหรือไม่ 
5. นักเรียนเห็นสิ่งแวดล้อมปลอดภัยที่จะเปิดเผย
ความจริงหรือไม่ 
6. นักเรียนมีความเข้าใจในความจ าเป็นต้อง
เปิดเผยผลส าเร็จที่แท้จริงของตนหรือไม่ 
7. จดบันทึกผลสัมฤทธิ์ได้อย่างแม่นย าหรือไม่ 
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2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  มุ่งพัฒนาผู้ เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะ
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2553: 248) ซึ่งในที่นี้
จะเห็นได้ว่าคุณลักษณะอันพึงประสงค์คือพฤติกรรมด้านจิตพิสัยนั่นเอง  จ าแนกได้  ดังนี้ 

1. รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 

3. มีวินัย 

4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งม่ันในการท างาน 

7. รักความเป็นไทย 

8. มีจิตสาธารณะ 

 

 2.1 ความส าคัญของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่ต้องด าเนินการปลูกฝัง

คุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน/การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตลอดจนสอดแทรกในกิจวัตรประจ าวันของนักเรียน  ซึ่งการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
สถานศึกษาจะบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ  ต้องอาศัยการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม                   
จากทุกฝ่าย  ได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ครูที่ปรึกษา  ครูผู้สอน  
ผู้ปกครอง  และชุมชน  ที่ต้องมุ่งขัดเกลา  บ่มเพาะ  ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับ
ผู้เรียน  เพ่ือให้สถานศึกษามีแนวทางในการด าเนินการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ส านัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดนิยาม  
ตัวชี้วัด  พฤติกรรมบ่งชี้  และเกณฑ์ การให้คะแนนของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้  แต่ทั้งนี้
สถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม  ในการประเมินได้ก าหนดเกณฑ์การประเมิน
เป็นรายพฤติกรรมบ่งชี้ตามระดับการศึกษาดังนี้  

1) ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.3)   
2) ระดับประถมศึกษา  (ป.4-ป.6)   
3) ระดับมัธยมศึกษา (ม.1-ม.3)   
4) ระดับมัธยมศึกษา  (ม.4-ม.6)   
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   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  ก าหนดให้การประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นเกณฑ์ในการเลื่อนชั้นและจบระดับการศึกษา  การประเมินและ
รายงานคุณลักษณะอันพึงประสงค์แยกเฉพาะออกจากการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชา  จ าเป็นที่
ผู้รับผิดชอบหรือผู้ท าหน้าที่ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีความเข้าใจร่วมที่ตรงกัน (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2553: 259) คือ 

   1. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ไม่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของสัดส่วนการให้คะแนน
ระหว่างเรียนกับคะแนนปลายปี/ปลายภาค  เพราะในตัวชี้วัดชั้นปีระบุคุณลักษณะที่ต้องการอยู่แล้ว
ส าหรับคุณลักษณะอันพึงประสงค์  8  ประการนี้เป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ตัดสินและรายการ             
แยกเฉพาะ  แต่พฤติกรรมที่ผู้ เรียนแสดงออกถึงคุณลักษณะต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นขณะจัดกิจกรรม              
การเรียนรู้  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ และในกิจวัตรประจ าวันของผู้เรียนนั้น  
ครูสามารถประเมินด้วยการสังเกตแล้วบันทึกไว้และรายงานผลเฉพาะ  ไม่รวมอยู่ในการตัดสินรายวิชา
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

  2. หลักฐาน/ร่องรอยการแสดงออกถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์  อาจเป็นแหล่งที่มาที่
เดียวกันกับการประเมินในรายวิชา  แต่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของคะแนนในรายวิชา   
   3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต้องใช้ข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรม  
สถานศึกษาควรจัดให้มีการประเมินเป็นระยะ ๆ โดยอาจประเมินผลเป็นรายสัปดาห์  รายเดือน                
รายภาค  หรือรายปี  เพ่ือให้มีการสั่งสมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
   4. การสรุปผลการประเมินด าเนินการเมื่อจบปีสุดท้ายของแต่ละระดับการศึกษา  โดยแบ่ง
ระดับผลการประเมิน  เป็น  4  ระดับ  คือ  ดีเยี่ยม  ดี  ผ่าน  และไม่ผ่าน 

 

 2.2 หลักการสร้างเครื่องมือวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   2.2.1  การพัฒนาต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย  ได้แก่  ผู้เรียน  ผู้สอน  ผู้ปกครอง
และชุมชน 

   2.2.2 การประเมินต้องอาศัยข้อมูลหลายด้าน  ซึ่งเกิดจากการสังเกตพฤติกรรมในและ
นอกห้องเรียน  ซึ่งเกิดจากการที่ผู้เรียนปฏิสัมพันธ์หรือท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน  ข้อมูลที่ได้จึงมีได้จาก
หลายทาง  เช่น  ครูผู้สอน  เพ่ือน  ผู้เรียนประเมินตนเอง  ผู้ปกครองตลอดจนชุมชน 

   2.2.3 การประเมินเน้นการพัฒนา  โดยครูผู้สอนต้องศึกษาข้อมูลเดิมของผู้เรียนเพ่ือเป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานในการวางแผนและจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้เรียน  ซึ่งการประเมิน
ต้องด าเนินการเป็นระยะ ๆ และเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือดูพัฒนาการและส่งต่อข้อมูลต่อ
ผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ 
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 2.3 แนวทางการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น  สามารถพัฒนาได้โดยผ่านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โครงการต่าง ๆ และกิจวัตร
ประจ าวันของผู้เรียน  ซึ่งเกิดขึ้นตลอดเวลา  มีพัฒนาการและการสั่งสมพฤติกรรม  ผ่านการขัดเกลา
ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าว  ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาได้น าคุณลักษณะและตัวชี้วัดมา
วิเคราะห์แล้วเห็นว่าคุณลักษณะทั้ง  8  ประการสามารถสังเกตได้ในทุกกระบวนการพัฒนา  ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับระบบการจัดการเรียนการสอนของแต่ละสถานศึกษาว่ามีจุดเน้นในการพัฒนาคุณลักษณะ                    
อันพึงประสงค์ประการใด  ดังแสดงในตารางที่ 4.7 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.7 การวิเคราะห์ตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์กับกระบวนการพัฒนาและประเมินใน
สถานศึกษา 

คุณลักษณะ ตัวช้ีวัด* 

กระบวนการพัฒนา 

กลุ่ม
สาระฯ 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

โครง
การ 

กิจวัตร
ประจ า

วัน 

1. รักชาติ  
ศาสน์  
กษัตริย์ 

1.1 เป็นพลเมืองดีของชาต ิ * *   

1.2 ธ ารงไว้ซึ่งความเปน็ชาติไทย     

1.3 ศรัทธายึดมั่นและปฏิบัติตนตาม
หลักศาสนา 

 * *  

1.4 เคารพเทิดทูนพระมหากษัตริย์     

2.ซื่อสัตย์
สุจริต 

2.1 ประพฤติตรงตามความเปน็จริง
ต่อตนเองทั้งทางกาย  วาจา  ใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.2 ประพฤติตรงตามความเปน็จริง
ต่อผู้อื่นทั้งทางกาย  วาจา  ใจ 

 

 

  

  

 

 

 

 

3.มีวินัย 3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง  กฎเกณฑ์
ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว  
โรงเรียน  และสงัคม 
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ตารางที่ 4.7 การวิเคราะห์ตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์กับกระบวนการพัฒนาและประเมินใน
สถานศึกษา (ต่อ) 

คุณลักษณะ ตัวช้ีวัด* 

กระบวนการพัฒนา 

กลุ่ม
สาระ

ฯ 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

โครง
การ 

กิจวัตร
ประจ า

วัน 

4.ใฝ่เรียนรู้ 4.1 ตั้งใจเรียน  เพียรพยายามใน        
การเรียนและเข้าร่วมกิจกรรม 

    

4.2 แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสมสรุป
เป็นองค์ความรู้  สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัได ้

    

5.อยู่อย่าง
พอเพียง 

5.1 ด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ       
มีเหตุผล  รอบคอบ  มีคุณธรรม 

    

5.2 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  ปรับตวัเพื่อ
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

    

6.มุ่งมั่นใน
การท างาน 

6.1 ตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่   
การงาน 

    

6.2 ท างานด้วยความเพียรพยายามและ
อดทนเพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 

    

7.รักความ
เป็นไทย 

7.1 ภาคภูมใิจในขนบธรรมเนียม
ประเพณี  ศิลปวฒันธรรมไทยและมี
ความกตัญญูกตเวที 

 * *  

7.2 เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยใน  
การสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

    

7.3 อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย     

8.มีจิต
สาธารณะ 

8.1 ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดย
ไม่หวังผลตอบแทน 

    

8.2 เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียน  ชุมชน  และสังคม 

    

หมายเหตุ  ประเมิน  เก็บข้อมูลคุณลักษณะผ่านกิจกรรมนั้น 
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*บางสถานศึกษาผู้เรียนอาจไม่แสดงพฤติกรรมตามตัวชี้วัดผ่านกิจกรรมนั้น 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2553: 250-252) 
 

  การวัดและประเมินผลด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น  มีความละเอียดอ่อน  
เพราะเป็นเรื่องของการพัฒนาคุณลักษณะที่ต้องการให้เกิดในตัวผู้เรียน  การวัดและประเมินผลจึงต้อง
ค านึงถึงผลที่เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนเมื่อได้รับการพัฒนาเป็นระยะ  หรือเมื่อสิ้นปีการศึกษา  ดังนั้นเพ่ือให้
มีแนวทางการสรุปผลการประเมินที่ชัดเจน  เป็นธรรมส าหรับผู้เรียน  ส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษาได้เสนอแนวทางการก าหนดเกณฑ์พิจารณาสรุปผลการประเมินในแต่ละขั้นตอนไว้ใน
เอกสารแนวทางการพัฒนาการวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  หน้า  135-141 (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                      
ขั้นพ้ืนฐาน, 2553: 253) 
 

  2.4 วิธีการรายงานผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    2.4.1 น าผลการประเมินที่สรุปจากคณะกรรมการประเมินมาบันทึกลงในแต่ละ              
ภาคเรียนของแต่ละปีการศึกษา 
   2.4.2 ในช่องสรุปของแต่ละปีการศึกษา  ให้น าผลการประเมินที่แสดงพัฒนาการ
สุดท้ายนั่นคือ  ผลจากภาคเรียนที่  2  บันทึกลงในช่องสรุปของปีการศึกษานั้น ๆ  
   2.4.3 เมื่อเสร็จสิ้นการบันทึกในแต่ละปีการศึกษา  ให้น าผลในช่องสรุปไปบันทึกลงใน
แบบบันทึกการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของแต่ละระดับชั้น  คือ  ระดับประถมศึกษา  
มัธยมศึกษาตอนต้น  และมัธยมศึกษาตอนปลาย   
   2.4.4 การพิจารณาตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของแต่ละระดับ
การศึกษามีแนวการพิจารณาตัดสินผลการประเมิน  ดังนี้ 
    2.4.4.1  คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  พิจารณาผลการตัดสิน
ในแต่ละชั้นปี  ถ้าผลการประเมินในปีสุดท้ายได้ระดับใดให้ถือว่าผู้เรียนได้คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับนั้น  เช่น 

 

เด็กชายดี  มีคุณธรรม  ได้รับการประเมินคุณลักษณะชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ได้ระดับดีเยี่ยม                  
การสรุปผลในระดับประถมศึกษา  ถือว่าได้ระดับดีเยี่ยม 
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    2.4.4.2  ถ้ามีกรณีที่ผลการประเมินในปีก่อน ๆ ได้ระดับดี  หรือดีเยี่ยม  แต่ปี
สุดท้ายของระดับการศึกษาได้ระดับผ่าน/หรือไม่ผ่าน  ให้คณะกรรมการประเมินใช้ดุลยพินิจ                 
อย่างรอบคอบและเป็นไปตามสภาพจริง  โดยน าข้อมูลจากประวัติที่ผ่านมาประกอบการพิจารณาว่า
จะให้ระดับใด 

 วิธีบันทึกผลการประเมินเพ่ือการรายงานคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ดังแสดงในภาพที่ 4.4 

 

ภาพที่ 4.4  วิธีบันทึกผลการประเมินเพ่ือการรายงานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2553: 255) 
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 2.5 ตัวอย่างการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  กรณีศึกษา  ครูปัทมาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
สถานศึกษาได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการพัฒนา  แนวทางการประเมิน  และแนวทาง
การปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมของผู้เรียน  ครูปัทมาเป็นครูประจ าชั้นและครูสอนวิชาคณิตศาสตร์  
ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  
4  หลังจากได้รับมอบหมายแล้วครูปัทมาได้นิยามศัพท์และระดมสมองกับเด็กนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4  เพ่ือสร้างเครื่องมือในการวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ผลจากการระดมสมอง
ได้แสดงในตัวอย่างที่ 4.16 (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2553: 255-259) 
 

ตัวอย่างที่ 4.16  รูปแบบวิธีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา                     
ปีที่  4  

คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 
วิธีการ
ประเมิน 

เครื่องมือ ผู้ประเมิน 
เวลาที่
ประเมิน 

1. รักชาติ  ศาสน์  
กษัตริย์ 
 

สังเกต
พฤติกรรม 

แบบสังเกต - ครูปัทมา 
- นักเรียนประเมิน 
ตนเอง 
- ผู้ปกครอง - สังเกตเป็น

ระยะ อย่าง
น้อยสัปดาห์
ละ 1 ครั้ง 
- สรุปผล     
การประเมิน
ภาคเรียนละ 
1 ครั้ง 

2. ซื่อสัตย์สุจริต 

 

- สังเกต
พฤติกรรม 

- สอบถาม 

-สัมภาษณ์ 

- แบบสังเกต 

- แบบสอบถาม 

- แบบสัมภาษณ์ 

- ครูปัทมา 
- นักเรียนประเมิน
ตนเอง 
- เพ่ือน 

- ผู้ปกครอง 
3. มีวินัย 

 

สังเกต
พฤติกรรม 

แบบสังเกต - ครูปัทมา 
- นักเรียนประเมิน
ตนเอง 
- เพ่ือน 

- ผู้ปกครอง 
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ตัวอย่างที่ 4.16  รูปแบบวิธีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา            
ปีที่  4  (ต่อ) 

คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 
วิธีการ
ประเมิน 

เครื่องมือ ผู้ประเมิน 
เวลาที่
ประเมิน 

4. ใฝ่เรียนรู้ - สังเกต
พฤติกรรม 

- สอบถาม 

-สัมภาษณ์ 

- แบบสังเกต 

- แบบสอบถาม 

- แบบสัมภาษณ์ 

- ครูปัทมา 
- ผู้ปกครอง 

- สังเกตเป็น
ระยะ อย่าง
น้อยสัปดาห์
ละ 1 ครั้ง 
- สรุปผลการ
ประเมินภาค
เรียนละ 1 
ครั้ง 

5. อยู่อย่างพอเพียง 
 

- สังเกต
พฤติกรรม 

- สอบถาม 

-สัมภาษณ์ 

- แบบสังเกต 

- แบบสอบถาม 

- แบบสัมภาษณ์ 

- ครูปัทมา 
- เพ่ือน 

- ผู้ปกครอง 

6. มุ่งม่ันในการ
ท างาน 

 

สังเกต
พฤติกรรม 

แบบสังเกต - ครูปัทมา 
- นักเรียนประเมิน
ตนเอง 
- ผู้ปกครอง 

7. รักความเป็นไทย 

 

สังเกต
พฤติกรรม 

แบบสังเกต - ครูปัทมา 
- เพ่ือน 

- ผู้ปกครอง 
8. มีจิตสาธารณะ 

 

- สังเกต
พฤติกรรม 

-สัมภาษณ์ 

- แบบสังเกต 

- แบบสัมภาษณ์ 

- ครูปัทมา 
- นักเรียนประเมิน
ตนเอง 
- เพ่ือน 

- ผู้ปกครอง 
 

 เมื่อครูปัทมารวบรวมข้อค าถามแต่ละคุณลักษณะแล้วได้ส่งให้ครู  ผู้บริหาร  ครูแนะแนว  
และครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาพิจารณาความสอดคล้อง ( IOC: Index of Objective Congruence) 
ของข้อค าถามกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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 ตัวอย่างแบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนที่ครูปัทมาใช้ในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ด้านความมีวินัย   
 

ตัวอย่างแบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน : ด้านความมีวินัย 

นักเรียนที่ถูกสังเกต................................ชั้น..............ภาคเรียนที่..........ปีการศึกษา................. 
ค าชี้แจง  การบันทึกให้กาเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริง 

ที ่ พฤติกรรม 
ระดับการปฏิบัติ 

เป็นประจ า 
(3) 

บางครั้ง 
(2) 

น้อยครั้ง 
(1) 

ไม่ท าเลย 

(0) 
1 จัดเก็บสิ่งของเป็นที่เป็นทาง     

2 แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของ
โรงเรียนเหมาะสมตามกาลเทศะ 

    

3 เข้าแถวซื้ออาหารหรือใช้ห้องน้ า     

4 ทิ้งขยะในที่ท่ีจัดเตรียมไว้     

5 ท ากิจวัตรของตนตามเวลา     

6 ท างานเสร็จตามเวลาที่ก าหนด     

7 ท าตามกฎระเบียบของห้องเรียน     

8 ไปโรงเรียนทันเวลา/เข้าร่วมกิจกรรม
ตามเวลาที่นัดหมาย 

    

 

บันทึกเพ่ิมเติม.............................................................................................................. ................ 
............................................................................................................................. ........................ 
ผู้ประเมิน  คร ู  ผู้ปกครอง  นักเรียนประเมินตนเอง  เพ่ือน 

 

 เนื่องจากแบบประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ  ครูปัทมาจึงก าหนดให้
นักเรียนผ่านคุณลักษณะตั้งแต่  8  คะแนนขึ้นไป  แต่มีเงื่อนไข  ต้องได้ผลการประเมินรายข้อทุกข้อ
อย่างน้อย  1 คะแนน 

 วิธีการค านวณเกณฑ์การประเมิน 

  1. น าคะแนนสูงสุด (3 คูณ 4 เท่ากับ 24 คะแนน)  ลบด้วยคะแนนต่ าสุด (คะแนนต่ าสุดที่
ยอมให้ผ่านคือ 8 คะแนน)  แทนค่า 24-8=16 
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  2. น าผลลัพธ์ในข้อที่ 1  มาหารด้วยจ านวนช่วงที่ต้องการ คือ 3  ช่วง  เพ่ือให้สอดคล้อง
กับเกณฑ์การผ่านการประเมินคุณลักษณะที่มี  3 ระดับ  คือ  ดีเยี่ยม  ดี  และผ่าน  แทนค่า  16/3=5  
คะแนน  เพราะฉะนั้นช่วงห่างคะแนนแต่ละระดับคุณภาพเท่ากับ  5  คะแนน  จึงได้ช่วงคะแนน              
ดังเกณฑ์ต่อไปนี้ 
  

เกณฑ์การประเมิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน 

ดีเยี่ยม ได้คะแนนรวมระหว่าง 20-24 คะแนน  และไม่มีผลการประเมินข้อใดต่ ากว่า 
2 คะแนน 

ดี ได้คะแนนรวมระหว่าง 14-19 คะแนน  และไม่มีผลการประเมินข้อใดได้ 0 
คะแนน 

ผ่าน ได้คะแนนรวมระหว่าง 8-13 คะแนน  และไม่มีผลการประเมินข้อใดได้ 0 
คะแนน 

ไม่ผ่าน ได้คะแนนรวมระหว่าง 0-8 คะแนน   
 

 เนื่องจากครูปัทมาออกแบบการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้ผู้ประเมิน  
ประกอบด้วย ครู  ผู้ปกครอง  นักเรียนประเมินตนเอง  และเพ่ือน  ครูปัทมาจึงแจ้งให้นักเรียนน า
หนังสือแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ  และแนบแบบสังเกตพฤติกรรมให้ผู้ประเมินทุกคนหมั่นสังเกต
พฤติกรรมนักเรียนเป็นระยะๆ แล้วค่อยส่งผลสรุปของแต่ละคนให้ครูปัทมาก่อนปิดภาคเรียน 1 
สัปดาห์  ครูปัทมาด าเนินการเช่นนี้กับการประเมินทุกคุณลักษณะ  ก่อนปิดภาคเรียน 1 สัปดาห์  
ครูปัทมาได้รับแบบบันทึกพฤติกรรมของผู้ประเมินทั้งหมด  และได้น ามาสรุปผลเป็นรายบุคคล            
ดังตัวอย่างผลการประเมินของ  เด็กชายก้องเกียรติ  ส าเร็จทุกประการ  ดังนี้ 
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แบบสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
นักเรียนที่ถูกสังเกต  เด็กชายก้องเกียรติ  ส าเร็จทุกประการ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
ภาคการเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2552 

ที ่ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ผู้ประเมิน 

สรุป 
ครู ผู้ปกครอง นักเรียน เพื่อน 

1 รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ ดี ดี ดี  ดี 

2 ซื่อสัตย์สุจริต ดี ดีเยี่ยม ดี ดี ดี 

3 มีวินัย ดี ผ่าน ดี ดี ดี 

4 ใฝ่เรียนรู้ ดี ดี   ดี 

5 อยู่อย่างพอเพียง ผ่าน ผ่าน  ผ่าน ผ่าน 

6 มุ่งม่ันในการท างาน ดี ดี  ดี ดี 

7 รักความเป็นไทย ดี ผ่าน  ผ่าน ผ่าน 

8 มีจิตสาธารณะ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดี ดีเยี่ยม 

 

สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ภาคเรียนที่ 1/2552 

 ไม่ผ่าน   ผ่าน   ดี   ดีเยี่ยม 

        ลงชื่อ...............................ผู้สรุปผลการประเมิน 

     (นางสาวปัทมา    รักการดี) 
            ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่  4 

 

บันทึกเพิ่มเติม 

 เด็กชายก้องเกียรติ  ส าเร็จทุกประการ  เป็นนักเรียนที่มีความดีโดดเด่นเรื่อง การช่วยเหลือ
ผู้อ่ืนทุกเมื่อจนบางครั้งลืมนึกถึงตัวเอง  แต่เนื่องจากก้องเกียรติมาจากครอบครัวที่ฐานะค่อนข้างดี                
จึงยังไม่เห็นคุณค่าของการออม  การประหยัด  หรือใช้สิ่งของให้คุ้มค่า   ครูและผู้ปกครองแก้ปัญหา
โดยการให้ก้องเกียรติและเพ่ือนๆ ดู YouTube เกี่ยวกับเด็กยากจนด้อยโอกาส  เพื่อเป็นการสอนและ
กระตุ้นให้มีความตระหนักเรื่องการประหยัดและใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่า  เพ่ือเป็นพ้ืนฐานน าไปสู่                   
การปลูกฝังคุณลักษณะการอยู่อย่างพอเพียงในสังคมไทยและสังคมโลกต่อไป 
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เกณฑ์การประเมินรายคุณลักษณะ 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 

ดีเยี่ยม ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 ของจ านวนผู้ประเมิน  
และไม่มีผลการประเมินใดต่ ากว่าระดับดี 

ดี ได้ผลการประเมินระดับดีขึ้นไปมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 ของจ านวนผู้ประเมิน  
และมีผลการประเมินคุณลักษณะที่เหลือระดับผ่าน 

ผ่าน ได้ผลการประเมินระดับผ่านมากกว่าร้อยละ 60  ของจ านวนผู้ประเมิน  และไม่มีผล
การประเมินคุณลักษณะใดไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน มีผลการประเมินระดับไม่ผ่าน  จากผู้ประเมิน 1 คนข้ึนไป 

 

เกณฑ์การสรุปรายภาคเรียน 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 

ดีเยี่ยม ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม  จ านวน  5-8 คุณลักษณะ  และไม่มีผลการประเมิน
ใดต่ ากว่าระดับดี 

ดี ได้ผลการประเมินระดับดีขึ้นไปมากกว่าหรือเท่ากับ 4 คุณลักษณะ  และไม่มีผล      
การประเมินใดอยู่ในระดับไม่ผ่าน 

ผ่าน มีผลการประเมินระดับผ่านมากกว่าหรือเท่ากับ 4 คุณลักษณะ  และไม่มีผล          
การประเมินคุณลักษณะใดอยู่ในระดับไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน มีผลการประเมินระดับไม่ผ่าน  ตั้งแต่ 1 คุณลักษณะขึ้นไป 

 

 แบบสรุปผลการประเมินเมื่อครูปัทมาด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  ได้ส่งให้ผู้ปกครองและ
นักเรียนรับทราบผลการประเมิน  และร่วมกันเสนอแนวคิดเพ่ือการพัฒนานักเรียน  แล้วส่งกลับ
เพ่ือให้โรงเรียนวางแผนในการพัฒนาต่อไป 
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สรุปสาระส าคัญประจ าบทที่ 4 

1. จิตพิสัย (Affective Domain) เป็นการกระท าที่เป็นกระบวนการภายในของมนุษย์เช่น  
อารมณ์ความรู้สึก  ความสนใจ  เจตคติ  ค่านิยม   การพัฒนาคุณลักษณะและแรงจูงใจ  จิตพิสัยเป็น
ความรู้สึกหรืออารมณ์ของบุคคลมากกว่าความเข้าใจ  เครื่องมือวัดด้านจิตพิสัย ได้แก่ แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า แบบส ารวจรายการ แบบวัดเชิงสถานการณ์ แบบสังเกต แฟ้มสะสมผลงาน                      
แบบสัมภาษณ์ เทคนิคสังคมมิติ การศึกษารายกรณี  และการสื่อสารส่วนบุคคล 

 2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 
จ าแนก ดังนี้ 1) รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์สุจริต 3) มีวินัย 4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยู่อย่างพอเพียง 
6) มุ่งม่ันในการท างาน 7) รักความเป็นไทย และ 8) มีจิตสาธารณะ 
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ค าถามเชิงปฏิบัติการประจ าบทที่ 4 

 ค าชี้แจง ให้ตอบค าถามจากประเด็นที่ก าหนดให้อย่างถูกต้องและชัดเจน 

 1. ให้ตรวจสอบพฤติกรรมผู้เรียนกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์  โดยให้เติมเครื่องหมาย 
ลงในช่องคุณลักษณะที่พิจารณาแล้วว่าเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกในคุณลักษณะนั้น 

 

1) รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์สุจริต 3) มีวินัย 4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยู่อย่างพอเพียง 
6) มุ่งม่ันในการท างาน 7) รักความเป็นไทย และ 8) มีจิตสาธารณะ 

 

พฤติกรรม 
คุณลักษณะ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 1. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนอย่าง
เคร่งครัด 

        

 2. ท าการบ้านด้วยตนเองไม่ลอกเพ่ือน         

 3. ไม่พูดคุยเล่นในเวลาเรียน         

 4. ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมีโอกาส         

 5. กล่าวค าว่า  ขอโทษ  เมื่อกระท าผิดต่อผู้อ่ืน         

 6. ใช้ตัวเลขไทยในการเขียน         

7. อ่านหนังสือ  วารสาร  นิตยสาร  หนังสือพิมพ์
เป็นประจ า 

        

 8. ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่ต้องร้องขอ         

 9. อาสาเข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชน         

10. ตั้งใจเรียนและปฏิบัติกิจกรรมทั้งในและนอก
ห้องเรียน 

        

11. ตักอาหารเท่าที่ตนรับประทานหมด         

12. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จทันเวลาทุก
ครั้ง 
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พฤติกรรม 
คุณลักษณะ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

13. ซื้อของเฉพาะที่จ าเป็นและมีประโยชน์เท่านั้น         

14. ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่ต้องถูก
ร้องขอให้ช่วยเหลือ 

        

15. พยายามแก้ไขปัญหาเพ่ือท างานให้ส าเร็จ         

16. ให้เพ่ือนยืมอุปกรณ์การเรียนหรือสิ่งของอื่นๆ         

17. เก็บอุปกรณ์สิ่งของที่ใช้แล้วเข้าท่ีหลังเลิกใช้         

18. ไม่น าทรัพย์สินหรือสิ่งของหรือผลงานผู้อื่นมา
เป็นของตน 

        

19. รับประทายอาหารไทยเป็นประจ า         

20. ไม่พูดโกหก         

21. ไม่ซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย         

22. ร่วมร้องเพลงชาติไทย         

23. ปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตน
นับถือ 

        

24. กล่าวค าทักทายว่า  สวัสดี         

25. ร่วมท ากิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา         

26. ร่วมกิจกรรมกิจกรรมถวายความเคารพพระ
เจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ 

        

27. ถามครู/ผู้ปกครองเมื่อเกิดความสงสัย         

28. บ ารุงดูแลรักษาทรัพย์สินของโรงเรียน         

29. ใช้อินเทอร์เนตเพ่ือศึกษาค้นคว้า         

30. ยืนตรงทุกครั้งเมื่อได้ยินเพลงชาติไทย         
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2. ให้สร้างการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์มา 3  ด้าน  พร้อมทั้งเกณฑ์และการแปล
ความหมาย 

3. เพราะเหตุใดจึงกล่าวว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นพฤติกรรมด้านจิตพิสัย 

4. บทบาทในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นหน้าที่ของใคร  เพราะเหตุใด 

5. ให้สร้างผังความคิดใน 10 หัวข้อต่อไปนี้พร้อมทั้งระบายสี 
 5.1 ธรรมชาติของจิตพิสัย 

 5.2 หลักการวัดจิตพิสัย 

 5.3 เครื่องมือวัดจิตพิสัย 

 5.4 หลักการสร้างเครื่องมือวัดจิตพิสัย 

 5.6 คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 5.7 หลักการสร้างเครื่องมือวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
 5.8 บทบาทของสถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
 5.9 บทบาทของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
              5.10 วิธีการรายงานผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



154 
 

หนังสืออ้างอิงประจ าบทที่ 4 
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พร้อมพรรณ  อุดมสิน. (2547). “การประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยทางเลือกใหม่” ใน

ประมวลบทความหลักการและแนวทางการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์. บรรณาธิการโดยพร้อมพรรณ  อุดมสิน และอัมพร  ม้าคะนอง. กรุงเทพ: 
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โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช. 
สมชาย  วรกิจเกษมสกุล. (2559). การวัดและประเมินผลการศึกษา . พิมพ์ครั้งที่ 6. อุดรธานี:             

โรงพิมพ์อักษรณ์ศิลป์. 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน . (2553). ชุดฝึกอบรมการวัดและประเมินผล              

การเรียนรู้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.  
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แนวใหม่. บรรณาธิการโดย  สุวิมล  ว่องวานิช. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 5 

เครื่องมือวดัผลการศึกษาด้านทักษะพิสัย 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทเรียนนี้แล้ว  นักศึกษาสามารถ 

 1. บอกธรรมชาติของการวัดด้านทักษะพิสัยได้ 
 2. อธิบายหลักการวัดทักษะพิสัยได้ 

3. บอกจุดมุ่งหมายในการวัดทักษะการปฏิบัติได้ 
4. บอกหลักการของการวัดทักษะการปฏิบัติได้ 
5. จ าแนกระดับของการวัดทักษะการปฏิบัติได้ 
6. บอกหลักการในการสร้างเครื่องมือวัดการปฏิบัติได้ 
7. บอกข้อดีและข้อจ ากัดของการวัดทักษะการปฏิบัติได้ 
 

เนื้อหาสาระ 

 1. พฤติกรรมทางการศึกษาด้านทักษะพิสัย 

 2. ทักษะการปฏิบัติ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 สัปดาห์ที่ 6 

 1. ผู้สอนชี้แจงจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมให้นักศึกษาทราบ 

 2. ผู้สอนอธิบายเนื้อหาบทที่ 5 เครื่องมือวัดผลการศึกษาด้านทักษะพิสัย ด้วย Microsoft 

PowerPoint 

 3. ให้นักศึกษาจัดกลุ่ม  กลุ่มละ  3  คน  แบบคละความสามารถเพ่ือให้ความช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน 

 4. ให้นักศึกษาร่วมกันอภิปรายในประเด็น “สร้างแบบวัดทักษะการปฏิบัติอย่างไรให้ตรงกับ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม” เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน 

 5. สุ่มตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอข้อสรุป 

 6. ผู้สอนและนักศึกษาช่วยกันสรุปบทเรียน 

 7. ให้นักศึกษาตอบค าถามเชิงปฏิบัติการประจ าบทที่ 5 เป็นรายบุคคล แล้วส่งในสัปดาห์หน้า 

 8. มอบหมายให้นักศึกษาศึกษาเอกสารประกอบการสอนมาล่วงหน้า 
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สื่อการเรียนการสอน 

 1. การน าเสนอเนื้อหาด้วย Microsoft PowerPoint 

 2. เอกสารประกอบการเรียนการสอนเรื่อง “เครื่องมือวัดผลการศึกษาด้านทักษะพิสัย” 

 3. แหล่งการเรียนรู้ทางอินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล  ได้แก่ 
  3.1 วัดผลจุดคอม www.watpon.com 

  3.2 ครูบ้านนอก.คอม www.kroobannok.com  

 4. ต าราหรือหนังสือเรียนเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา  ได้แก่ 

กมลวรรณ  ตังธนกานนท์. (2557). การวัดและประเมินทักษะการปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

สมชาย  วรกิจเกษมสกุล. (2559). การวัดและประเมินผลการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 7. อุดรธานี:              
โรงพิมพ์อักษรศิลป์.  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน . (2553). ชุดฝึกอบรมการวัดและประเมินผล                 
การเรียนรู้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.  

สุวิมล ว่องวานิช. (2546). การประเมินผลการเรียนรู้แนวใหม่. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 

 

การวัดและประเมินผล 

จุดประสงค์ เครื่องมือ/วิธีการ การประเมินผล 

1. บอกธรรมชาติของการวัดด้านทักษะพิสัยได้ 
2. อธิบายหลักการวัดทักษะพิสัยได้ 
3. บอกจุดมุ่งหมายในการวัดทักษะการปฏิบัติ
ได้ 
4. บอกหลักการของการวัดทักษะการปฏิบัติได้ 
5. จ าแนกระดับของการวัดทักษะการปฏิบัติได้ 
6. บอกหลักการในการสร้างเครื่องมือวัด      
การปฏิบัติได้ 
7. บอกข้อดีและข้อจ ากัดของการวัดทักษะ       
การปฏิบัติได้ 

1. สังเกตพฤติกรรม
การเรียนในระหว่าง
เรียน 

2. ตอบค าถามเชิง
ปฏิบัติการประจ าบท
ที่ 5 เป็นรายบุคคล 

1. นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การอภิปรายกลุ่มใน
ระหว่างเรียน 

2. ตอบค าถามเชิง
ปฏิบัติการประจ าบทที่ 5 
เป็นรายบุคคลถูกต้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75 

 

http://www.watpon.com/
http://www.kroobannok.com/
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                        จิตพิสัย       ทักษะพิสัย 

                    (ความรู้สึก)        (การปฏิบัติ) 
                                                          

                                พุทธิพิสัย           การปฏิบัติงาน 

                               (สตปิัญญา) 

 

บทท่ี 5 

เครื่องมือวดัผลการศึกษาด้านทักษะพิสัย 

 

 จุดมุ่งหมายทางการศึกษา ได้จ าแนกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ พุทธิพิสัย (Cognitive Domain)      
จิตพิสัย (Affective Domain) และทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) แต่จะพบว่าในการวัดและ
ประเมินผลในปัจจุบันโดยส่วนมากเน้นแต่การวัดและประเมินผลทางพุทธิพิสัย (สติปัญญา) คือ           
การวัดความรู้ในเนื้อหามากกว่าที่จะมีการวัดทางจิตพิสัย (จิตใจ) และทักษะพิสัย (การปฏิบัติ) หรือ
การปฏิบัติงานที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ของจุดมุ่งหมายทางการศึกษาทั้ง 3 ด้าน (สุนันท์ ศลโกสุม, ม.ป.ป: 

78)  ดังแสดงในภาพที่ 5.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.1 ปฏิสัมพันธ์ของจุดมุ่งหมายทางการศึกษา 

ที่มา : สมชาย วรกิจเกษมสกุล (2559: 281) 

 

1. พฤติกรรมทางการศึกษาด้านทักษะพิสัย 

 1.1 ธรรมชาติของการวัดด้านทักษะพิสัย  ในการวัดด้านทักษะพิสัยมีธรรมชาติของการวัด  
ดังนี้ (ภัทรา นิคมานนท์, 2543: 200-202) 

  1.1.1 การวัดทักษะพิสัยเป็นการวัดที่สามารถวัดกระบวนการปฏิบัติและคุณภาพของ
ผลงานทั้งเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 

  1.1.2 การวัดทักษะพิสัยเป็นการวัดที่จะต้องเลือกใช้วิธีการวัดที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับธรรมชาติของวิชาแต่ละวิชาที่แตกต่างกัน  

  1.1.3 การวัดทักษะพิสัยเป็นการวัดที่สามารถวัดได้ทั้งกระบวนการหรือคุณภาพผลงาน
จ าแนกทีละส่วนหรือวัดพร้อม ๆ กันในภาพรวม  โดยให้พิจารณาจากผลงานที่ได้ปฏิบัติส าเร็จแล้ว 
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  1.1.4 การวัดทักษะพิสัยจ าแนกการวัดออกเป็น 3 ระดับดังนี้ 
   1.1.4.1 ระดับพฤติกรรม เป็นการวัดทักษะพิสัย โดยการสังเกตพฤติกรรมในระหว่าง
การปฏิบัติงาน เช่น ความคล่องแคล่ว หรือทักษะการใช้อุปกรณ์ เป็นต้น 

   1.1.4.2 ระดับผลลัพธ์ เป็นการวัดผลของคุณภาพของผลงานที่ พิจารณาทั้ง ใน                 
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

   1.1.4.3 ระดับประสิทธิผล เป็นการวัดผลงานในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมายของการวัดโดยตรง 
 

 1.2 หลักการวัดทักษะพิสัย 

  ในการวัดทักษะพิสัยมีหลักการในการวัด  ดังนี้  (ภัทรา นิคมานนท์, 2543: 202-204) 

  1.2.1 ก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมในการวัดทักษะให้ชัดเจนที่ครูผู้สอนสามารถวัด
และสังเกตได้เพ่ือที่จะสามารถด าเนินการวัดให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ท่ีก าหนด 

  1.2.2 ก าหนดงานหรือสถานการณ์ในการปฏิบัติให้มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ความรู้
ความสามารถของผู้เรียน  และใช้เวลาที่เหมาะสม 

  1.2.3 ก าหนดวิธีการด าเนินการได้เหมาะสมกับลักษณะของงานหรือสถานการณ์ท่ีก าหนด
ว่าจะวัดเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่ม  และขอบข่ายของการปฏิบัติงาน 

  1.2.4 ก าหนดวิธีการด าเนินการวัดผลที่มีความยุติธรรม โดยก าหนดขอบเขตของ          
การปฏิบัติงาน หรือเงื่อนไขในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และในการมอบหมายให้ปฏิบัติจะต้องมี
สภาพแวดล้อมที่คล้ายคลึงกัน โดยวิธีการเขียนตอบ ก าหนดสถานการณ์จ าลอง หรือปฏิบัติจริง             
เป็นต้น 

  1.2.5 ก าหนดเครื่องมือที่จะใช้วัดการปฏิบัติ เช่น แบบทดสอบ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ 
ทีจ่ะน ามาใช้อย่างหลากหลายที่สอดคล้องกับพฤติกรรมที่ต้องการวัด 

  1.2.6 ก าหนดการให้คะแนนที่ชัดเจนและมีความครอบคลุมทั้งในส่วนของกระบวนการ 
(ขั้นตอนการท างาน การเลือกใช้เครื่องมือ ความคล่องแคล่ว) และคุณภาพของผลงาน (ประโยชน์ 
ความคงทน  ความถูกต้อง  และประสิทธิภาพของผลผลิต) 
  1.2.7 ก าหนดการประเมินผลจ าแนกเป็น 

   1.2.7.1 การประเมินแบบอิงกลุ่มที่น าผลการวัดเปรียบเทียบความสามารถกับเพ่ือนใน
กลุ่มเดียวกัน 

   1.2.7.2 การประเมินแบบอิงเกณฑ์ ที่น าผลการวัดเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานเพ่ือ
รับทราบจุดเด่นที่ควรชมเชยและจุดบกพร่องที่ควรแก้ไขปรับปรุงของผู้เรียน 
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   1.2.7.3 การประเมินแบบพัฒนาการ  ที่น าผลการวัดเปรียบเทียบระหว่างก่อนปฏิบัติ
หรือหลังการปฏิบัติเพื่อพิจารณาความก้าวหน้า  
  1.2.8 ก าหนดจ านวนครั้งในการวัดทักษะหลาย ๆ ครั้ง เพ่ือใช้ตรวจสอบความสอดคล้อง
ของทักษะที่เกิดขึ้นด้วยความมั่นใจ 

 

2. ทักษะการปฏิบัติ 
 2.1 ความหมายของทักษะการปฏิบัติ 
  ทักษะการปฏิบัติ  หมายถึง  การเคลื่อนไหวทางกายภาพ  การควบคุมการเคลื่อนไหวของ
ร่างกาย  และการใช้ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว  ซึ่งประกอบด้วยการเคลื่อนไหวของร่างกาย
และการประสานสัมพันธ์ของทักษะต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นการเคลื่อนไหวแบบพ้ืนฐาน (Fundamental 

Movement) หรือเป็นการแสดงการปฏิบัติงานตามกระบวนการต่าง ๆ ก็ได้  การพัฒนาทักษะ            
การปฏิบัติต้องอาศัยการฝึกฝน  อย่างไรก็ตามเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทักษะการปฏิบัติมักกล่าวถึง
ค าศัพท์ 3 ค า  ได้แก่  “Psychomotor Skill” ค าว่า “Practical Skill” และค าว่า “Performance” 
ซึ่งมีความหมายเกี่ยวข้องกับทักษะการปฏิบัติงานเหมือนกัน  แต่มีนัยแตกต่างกันเล็กน้ อยใน
รายละเอียด (กมลวรรณ  ตังธนกานนท์, 2557: 1) 

  Psychomotor Skill เน้นการเคลื่อนไหวทางร่างกายแบบพ้ืนฐานที่เป็นกลไกของอวัยวะ
กล้ามเนื้อ  ซึ่งอาจเป็นการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ (Locomotors Movement)  การเคลื่อนไหว
แบบอยู่กับที่ (Nonlocomotors) และการเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ (Manipulative Movement)  
  Practical Skill เน้นการปฏิบัติที่อาศัยความสามารถทางสมองร่วมด้วย  และมักเป็น
ทักษะที่ต้องฝึกฝนเป็นประจ า  เช่น  ทักษะการอ่าน  ทักษะการเขียน  ทักษะการคิดค านวณ  ทักษะ
การวัดและประเมินผล 

  Performance  เน้นการแสดงออกหรือการท างานตามกระบวนการต่าง ๆ ที่อาศัย
ความสามารถทางสมองร่วมกับจิตใจเพ่ิมขึ้นมานอกเหนือจากการเคลื่อนไหวทางร่างกาย  เช่น             
การเล่นดนตรี  การวาดภาพ   
 

 2.2 ธรรมชาติของการวัดทักษะการปฏิบัติ 
  ในการวัดทักษะการปฏิบัติ   ธรรมชาติของการวัดทักษะการปฏิบัติที่ควรศึกษาและ           
ท าความเข้าใจ ดังนี้ (สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2559: 285)   
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  2.2.1 เป็นกระบวนการวัดที่ใช้วัดพฤติกรรมที่แสดงออกเพ่ือตอบสนองต่อสิ่งเร้าใน
ลักษณะของกระบวนการปฏิบัติงาน หรือคุณภาพของผลงาน โดยที่สิ่งเร้านั้นจะเป็นการทดสอบที่ใช้
ภาษา (Verbal) หรือไม่ใช้ภาษา (Non-Verbal) ก็ได้ 
  2.2.2 เป็นการวัดที่ก าหนดสถานการณ์เพ่ือทดสอบการปฏิบัติงานของรายบุคคลที่มุ่งเน้น
การวัดพฤติกรรมในการปฏิบัติงานทีละคนตามชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย หรือรายกลุ่ม โดยจ าแนก              
การวัดออกเป็น 2 ลักษณะ คือ การวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process) และการวัดคุณภาพ               
ของผลงาน (Product) 
  2.2.3 เป็นการวัดที่ต้องค านึงถึงธรรมชาติของการปฏิบัติงานด้วยเสมอ ๆ เนื่องจากจะมี
ความแตกต่างของการปฏิบัติงานนั้น ๆ ดังแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติงานกับวิธีการวัด
ทักษะการปฏิบัติในตารางที่ 5.1  

 

ตารางท่ี 5.1 ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติงานกับวิธีการวัดทักษะการปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติ วิธีการวัด 

ด้านภาษา 
ด้านศิลปะ 

ด้านดนตรี 
การออกแบบสิ่งประดิษฐ์ 

ด้านกีฬา 
ด้านวิทยาศาสตร์ 

การฟัง พูด อ่าน และเขียน  
กระบวนการปฏิบัติ/ผลงาน 

ผลงาน 

กระบวนการปฏิบัติ (รายงาน)/ผลงาน 

การแสดงออกในการเล่นกีฬาประเภทนั้น ๆ  
ทักษะทางวิทยาศาสตร์และผลการทดลอง 

 

  2.2.4 กรณีที่สามารถจ าแนกกระบวนการปฏิบัติงานและคุณภาพของผลงานได้อย่าง
ชัดเจนในส่วนของการวัดกระบวนการปฏิบัติงาน  จะต้องมีการจดบันทึกข้อมูลจากการปฏิบัติให้
ถูกต้องและใกล้เคียงกับความเป็นจริงให้มากท่ีสุด 

  2.2.5 กรณีที่ไม่สามารถจ าแนกกระบวนการปฏิบัติงานและคุณภาพของผลงานได้อย่าง
ชัดเจน จะต้องสรุปผลในภาพรวมอย่างชัดเจนทั้งกระบวนการปฏิบัติและคุณภาพของผลงานพร้อม ๆ 
กัน 

  2.2.6 ความเป็นปรนัย (Objective) ของการทดสอบการปฏิบัติ ที่ขึ้นอยู่กับผู้ด าเนิน               
การสอบ สถานการณ์ที่ก าหนด และการปฏิบัติของผู้สอบ รวมทั้งความซับซ้อนในการด าเนินการสอบ
และการให้คะแนนที่ถูกต้อง ชัดเจน มีความเท่ียงตรง และมีความเชื่อมั่น 

  2.2.7 ความหลากหลายในเทคนิควิธีการ หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่ท าให้การวัด                
การปฏิบัติในงานแต่ละอย่างมีความแตกต่างกัน มีดังนี้ 
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 2.2.7.1 ความแตกต่างของเวลาในการตรวจผลงาน ที่การปฏิบัติงานแต่ละชิ้นงานจะ
ใช้เวลาที่แตกต่างกันให้บรรลุวัตถุประสงค์ เช่น การพิมพ์ดีดที่ใช้เวลา 1-2 ชั่วโมง แต่ในการตอนกิ่งไม้
อาจจะต้องใช้เวลา 1-2 เดือน เป็นต้น 

 2.2.7.2 ความแตกต่างของผลการปฏิบัติ การปฏิบัติงานบางอย่างมีผลงานที่ชัดเจน
บางอย่างไม่ชัดเจน เช่น การวิ่งแข่งขัน 100 เมตรใช้เวลาเป็นสิ่งพิจารณาตัดสินที่มีความเป็นปรนัยสูง
แต่การแข่งขันฟุตบอลไม่สามารถใช้ผลการแข่งขันเป็นสิ่งพิจารณาตัดสินผลการปฏิบัติที่ชัดเจนได้ 

 2.2.7.3 จุดเน้นของการวัด การปฏิบัติงานที่แตกต่างจะมีการวัดในสิ่งที่มุ่งวัดแตกต่าง
กัน เช่น การท าขนมเค้กที่มีรสชาติอร่อยอาจพิจารณาตัดสินที่ผลผลิต แต่ในการใช้เครื่องจักรกล
จะต้องเน้นกระบวนการในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

 2.2.7.4 ความยุติธรรมของการวัดทักษะการปฏิบัติบางประเภทจะมีข้อจ ากัดของ            
การก าหนดสถานการณ์ที่จะต้องมีความซ้ าซ้อน  มิฉะนั้นจะมีการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้สอบที่
สอบก่อนและสอบหลังที่จะทราบข้อสอบแล้วมีการเตรียมตัวล่วงหน้า 

 

 2.3 เพราะเหตุใดจึงต้องมีการวัดทักษะการปฏิบัติ 
  สุวิมล ว่องวานิช (2546: 217-219) ได้น าเสนอเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณางานว่าจะต้องมี
การวัดทักษะการปฏิบัติ ดังนี้ 
  2.3.1 สิ่งที่จะวัดจะต้องมีการปฏิบัติอย่างแท้จริง  โดยน าสถานการณ์เป็นสิ่งเร้าให้ผู้เรียน
แสดงพฤติกรรมการท างานโดยใช้มือหรือส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น หยิบจับสิ่งของการเคลื่อนไหว 
การอ่าน หรือร้องเพลง เป็นต้น 

  2.3.2 ความสามารถที่จะวัดนั้นจ า เป็นต้องวัดกระบวนการปฏิบัติงานที่จะต้องใช้               
การสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกในระหว่างการปฏิบัติงานของผู้เรียนที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรที่ก าหนดให้มีการปฏิบัติงาน 

  2.3.3 ผลงานจะต้องอยู่ในลักษณะที่สามารถวัดได้  มีความสอดคล้องกับวิธีการที่ใช้หรือ
ธรรมชาติของพฤติกรรมหรือผลงานที่ต้องวัด 

  2.3.4 สิ่งที่วัดเป็นผลมาจากการเรียนรู้ทักษะที่ต้องใช้การฝึกปฏิบัติ  ดังนั้นการวัดควรให้มี
การปฏิบัติหรือการแสดงออกทางกาย 

  2.3.5 สิ่งที่วัดเป็นพฤติกรรมหรือผลงานรายบุคคลหรือกลุ่มที่เป็นพฤติกรรมหรือผลงานที่
จะต้องจ าแนกให้ได้ว่าเป็นพฤติกรรมหรือผลงานรายบุคคลหรือกลุ่มในการแสดงออกมากกว่าให้              
เขียนตอบ 

  2.3.6 สิ่งที่วัดเป็นการวัดความเข้าใจในการประยุกต์ใช้เป็นพฤติกรรมหรือผลงานที่ผู้เรียน
ได้รับการฝึกฝนจนกระท่ังมีทักษะที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างอัตโนมัติ 
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 2.4 จุดมุ่งหมายในการวัดทักษะการปฏิบัติ 
  ในการวัดทักษะการปฏิบัติงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะการปฏิบัติงาน  
ความรู้ความคิดและเจตคติ ดังนี้ (สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2559: 283-284)   
  2.4.1 ให้ผู้เรียนได้รู้จักและคุ้นเคยกับเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีส าคัญ 

  2.4.2 ให้ผู้เรียนได้คุ้นเคยกับการวางแผนเตรียมการ และทดลองใช้เครื่องมือฝึกปฏิบัติการ
ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

  2.4.3 ฝึกฝนและพัฒนาความสามารถในการสังเกตรวบรวมและตีความข้อมูลที่ได้จาก                 
การฝึกปฏิบัติการ 
  2.4.4 ฝึกฝนและพัฒนาความสามารถในการเสนอรายงาน ผลการฝึกปฏิบัติ 
  2.4.5 พัฒนาความสามารถของผู้เรียนในการบูรณาการแนวความคิด  หลักการ  และ
ความรู้ประสบการณ์เข้าด้วยกัน เพ่ือมองเห็นภาพรวมของวิชานั้น ๆ  
  2.4.6 ประยุกต์ใช้หลักการทั่วไปเข้ากับสถานการณ์จริงในการปฏิบัติงานภาคสนาม 

  2.4.7 ให้เห็นปัญหาและพิจารณาทางเลือกในการด าเนินงานการปฏิบัติ 
  2.4.8 ให้รู้จักวิเคราะห์ผลของการฝึกกับการปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวัน 

  2.4.9 ส่งเสริมและพัฒนาเจตคติท่ีดี  ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในงานอาชีพ 

    2.4.10 ส่งเสริมการฝึกฝนการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 2.5 หลักการของการวัดทักษะการปฏิบัติ 
  ในการวัดทักษะการปฏิบัติใด ๆ ที่มีประสิทธิภาพ มีหลักการในการด าเนินการ ดังนี้ 
  2.5.1 ก าหนดจุดประสงค์ของการวัดทักษะการปฏิบัติให้ชัดเจน และด าเนินการวัดผลตาม
จุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
  2.5.2 การปฏิบัติงานที่ก าหนดให้จะต้องมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์อย่างแท้จริง 
  2.5.3 ก าหนดวิธีการด าเนินการวัดผลได้อย่างเหมาะสมทั้งในลักษณะของรายบุคคลที่ต้อง
แสดงความสามารถเฉพาะบุคคล หรือรายกลุ่มที่ต้องใช้ความร่วมมือหรือความรับผิดชอบร่วมกันของ
สมาชิกกลุ่ม 

  2.5.4 มีความยุติธรรมในการประเมินผล มีดังนี ้
 2.5.4.1 ก าหนดลักษณะหรือระดับของผลงานที่ปฏิบัติให้ชัดเจน 

 2.5.4.2 ก าหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

 2.5.4.3 งานที่ปฏิบัติที่มอบหมายให้ผู้เรียนควรมีลักษณะเดียวกัน 
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 2.5.5 มีวิธีการตรวจให้คะแนนที่เป็นปรนัยและเที่ยงตรง ดังนี้ 
 2.5.5.1 มีแบบตรวจให้คะแนนที่ชัดเจน 

 2.5.5.2 ก าหนดการให้คะแนนในส่วนของกระบวนการปฏิบัติงาน หรือผลงานได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม 

 2.5.5.3 การให้คะแนนมีความครอบคลุมในทุกประเด็นที่ต้องการวัด 

 2.5.6 มีเกณฑ์การประเมินผลที่ชัดเจนทั้งในส่วนของวิธีการด าเนินงานหรือผลงาน ดังนี้ 
 2.5.6.1 กระบวนการปฏิบัติงาน ควรพิจารณาการด าเนินการในแต่ละขั้นตอนว่ามี

ความถูกต้องหรือไม่ อย่างไร เพ่ือให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ มีประสิทธิผล 

 2.5.6.2 ผลงาน จ าแนกเป็น 

 1) เกณฑ์ด้านปริมาณ เป็นความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่วหรือ
ได้ปริมาณผลงานที่มากกว่าโดยใช้เวลาที่น้อยกว่า 

 2) เกณฑ์ด้านคุณภาพ เป็นความสามารถในการสร้างผลงานที่มีคุณภาพที่ดี  
สวยงามและสามารถน าไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 2.6 ระดับของการวัดทักษะการปฏิบัติ 
  ระดับของการวัดทักษะการปฏิบัติจ าแนกเป็นระดับต่ า ปานกลาง และสูงที่มีการใช้
เครื่องมือในการวัดที่แตกต่างกัน ดังแสดงในภาพที่ 5.2 (ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์, 2544) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.2 เส้นแห่งความต่อเนื่องของการวัดทักษะการปฏิบัติ 
ที่มา : ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์ (2544) 

มีความเป็นจริงต่ า 

การประยุกต์ข้ันแรก: 

การใช้ความรู้ 

มีความเป็นจริงปานกลาง 
การประยุกต์ข้ันกลาง: 
การพัฒนากระบวนการ 

มีความเป็นจริงสูง  
การประยุกต์ข้ันสูง: 
การพัฒนาระบบ 

การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ 

การทดสอบเฉพาะส่วนที่ส าคัญ 

การปฏิบัติงานในสถานการณ์จ าลอง 

ตัวอย่างผลงาน 

การปฏิบัติงานจริง 
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  จากภาพที่ 5.2 สามารถจ าแนกการวัดทักษะการปฏิบัติ ได้ดังนี้ 
  2.6.1 การวัดทักษะการปฏิบัติโดยการตอบค าถาม (Paper and Pencil Performance) 
เป็นการทดสอบที่ก าหนดให้ผู้เรียนวางแผนการปฏิบัติงาน/การทดลองโดยที่ยังไม่ได้ลงมือปฏิบัติหรือ
น าเสนอโครงการที่จะประเมินโดยใช้เกณฑ์รอบด้าน (Rubric) แบบแบ่งส่วน (Analytic Rubric) มี
ดังนี้ 

 2.6.1.1 ความรอบรู้เก่ียวกับงานหรือโครงการ 

 2.6.1.2 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หรือความคิดรวบยอด 

 2.6.1.3 แผนการด าเนินการ/วิธีการ 

 2.6.1.4 การตรงต่อเวลา ฯลฯ 

 2.6.2 การทดสอบลักษณะเฉพาะส่วน (Identification Test) เป็นการวัดทักษะการปฏิบัติ
แต่ละทักษะเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าพฤติกรรมหรือทักษะนั้นสามารถปฏิบัติได้หรือไม่   หรือ
ความสามารถในการเลือกหรือใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับงาน เช่น ให้ฟังเสียงดนตรีแล้วระบุว่าเป็น
เสียงตัวโน้ตใดหรือให้เลือกประเภทของมีดที่ใช้หั่นผัก หรือให้แสดงท่าเริ่มต้นในการวิ่งระยะสั้น                 
เป็นต้น 

 2.6.3 การปฏิบัติ ในสถานการณ์จ าลอง (Simmulated Performance Test)  เป็น                  
การสร้างสถานการณ์จ าลองที่ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติตามที่เคยเรียนมาแล้วในลักษณะของการเลียนแบบ
โดยเฉพาะงานที่มีลักษณะเสี่ยงอันตรายสูง เช่น การหัดขับเครื่องบินที่ต้องฝึกฝนให้มี ความช านาญ
การปฏิบัติขั้นตอนเหมือนก าลังได้ขับเครื่องบินจริง ๆ หรือ กรณีนักศึกษาแพทย์ที่ต้องฝึกฉีดยา/ผ่าตัด
กับหุ่นจ าลองให้เกิดความช านาญแล้วจึงเป็นผู้ช่วยแพทย์แล้วพัฒนาเป็นแพทย์ที่สามารถฉีดยา/ผ่าตัด
ได้เอง 

 2.6.4 ตัวอย่างงาน (Work Sample Performance) เป็นการให้ปฏิบัติจากตัวอย่างงาน
หรือสถานการณ์จริงที่มีผู้ เ ชี่ยวชาญให้การดูแลอย่างใกล้ชิด  อาจจะมีความคล้ายคลึงกับ                   
การปฏิบัติงานในสถานการณ์จ าลอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการท างาน เช่น 
การขับรถยนต์โดยมีผู้ฝึกสอนขับรถยนต์นั่งประกบ หรือการปฏิบัติการในการทดลองวิทยาศาสตร์ที่
จะต้องมกีารให้ค าแนะน าของครูผู้สอน เป็นต้น 

 2.6.5 การปฏิบัติในสถานการณ์จริง (Authentic Performance) เป็นการให้โอกาส
ผู้ เรียนได้ปฏิบัติงานในสภาพจริง เพ่ือฝึกให้ผู้ เรียนมีทักษะในการปฏิบัติอย่างมีศิลปะหรือมี                   
ความสอดคล้องกับการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยเฉพาะการได้มีโอกาสเลือกแนวทางปฏิบัติด้วย
ตนเองตามเงื่อนไขที่ก าหนดให้  หรือผู้เรียนจะต้องประยุกต์ความรู้ในระดับสูงหรือซับซ้อนมาใช้
ปฏิบัติงานในลักษณะของการบูรณาการความรู้ 
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 2.7 ประเภทของการวัดทักษะการปฏิบัติ  ในการวัดทักษะการปฏิบัติ จ าแนกการวัดทักษะ
การปฏิบัติ ดังนี้ (สุวิมล ว่องวาณิช, 2546: 4) 
  2.7.1 ในการวัดทักษะการปฏิบัติด้านกระบวนการปฏิบัติงาน (Process) เป็นการวัดโดย
การพิจารณาจากขั้นตอนในการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอนว่ามีความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ           
การด าเนินงานนั้น ๆ หรือไม่ ดังนี้ 

 2.7.1.1 การท างานเป็นขั้นตอน 

 2.7.1.2 ความคล่องแคล่วในการท างาน 

 2.7.1.3 การเลือกใช้เครื่องมือ (การเลือกเครื่องมือให้เหมาะสมกับงาน/วิธีใช้) 
 2.7.1.4 การรักษาความปลอดภัย (การเลือกใช้เครื่องมือและสถานที่) 
 2.7.1.5 การเก็บรักษาและท าความสะอาดเครื่องมือและสถานที่ 
 2.7.1.6 ความสิ้นเปลืองทรัพยากร (แรงงาน/วัสดุอุปกรณ์) 

  ข้อควรระวังในการวัดกระบวนการปฏิบัติงาน  คือการก าหนดมาตรฐานของการปฏิบัติ
ที่จะต้องค านึงถึงว่าผู้เรียนย่อมปฏิบัติได้ไม่เหมือนกับผู้ช านาญการที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติ 

 2.7.2 การวัดทักษะการปฏิบัติด้านคุณภาพของผลงาน (Product) เป็นการวัดโดย
พิจารณาคุณภาพของผลงานโดยมีการก าหนดเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกันระหว่างผู้ประเมิน  เนื่องจากเกณฑ์
ในการตัดสินใจของผู้ประเมินแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเพราะมีประสบการณ์ส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน  
ผู้ประเมินจะต้องเป็นผู้ช านาญการในงานนั้นจริง ๆ มีหลักเกณฑ์ที่ใช้พิจารณา ดังนี้ 

 2.7.2.1 คุณภาพของผลงานที่จะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เช่น มีความประณีต 
สวยงามหรือมีประโยชน์ใช้สอย 

 2.7.2.2 ความเร็วหรืออัตราในการปฏิบัติงาน  ในการวัดผลงานจะพิจารณาตาม
ลักษณะของงานที่แตกต่างกัน  บางงานอาจพิจารณาในภาพรวมแล้วเรียงล าดับคุณภาพในการให้
คะแนน แต่บางงานอาจจะต้องพิจารณาในองค์ประกอบย่อยแล้วน าคะแนนมารวมกัน  เป็นการวัดผล
ที่มีความเป็นอัตนัยมากกว่าการวัดกระบวนการปฏิบัติงานและแต่ละงานจะมีเกณฑ์ในการประเมินที่
แตกต่างกัน  แต่จะต้องมีมาตรฐานที่สามารถยอมรับได้ 

 2.7.3 การวัดคุณลักษณะการท างาน เป็นการพิจารณาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ใน             
การท างานคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เช่น ความรับผิดชอบ ความช่วยเหลือ หรือการแต่ง
กายท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
 

 2.8 ประเภทของเครื่องมือการวัดทักษะการปฏิบัติ   เครื่องมือที่ใช้ในการวัดทักษะ             
การปฏิบัติจ าแนกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ (สุวิมล  ว่องวาณิช, 2546: 18-20) 
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  2.8.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ มีดังนี ้
    2.8.1.1 แบบทดสอบข้อเขียน ใช้ส าหรับการทดสอบความรู้ความสามารถเป็น
รายบุคคล สะดวกรวดเร็วในการเก็บข้อมูล และมีความเป็นปรนัยสูง แต่มีจุดอ่อนคือใช้วัด                   
การปฏิบัติงานได้เพียงบางส่วนเท่านั้น  จ าแนกออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 
    1) แบบทดสอบเพ่ือวัดความรู้ในเนื้อหาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ (Test items) เป็น
แบบทดสอบที่ใช้วัดความรู้ทางทฤษฎีที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการปฏิบัติที่อาจจะเป็น                    
การทดสอบความรู้ขั้นพื้นฐานก่อนการปฏิบัติหรือหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว 

     2) แบบทดสอบที่ ให้อธิบายกระบวนการท างานหรือแก้ปัญหา (Practical 

Examination) เป็นแบบทดสอบที่ให้ผู้เรียนได้อธิบายประสบการณ์ หรือวิธีการปฏิบัติงานที่เน้น                    
การวัดกระบวนการท างาน 

    2.8.1.2 แบบทดสอบปากเปล่า ใช้วัดความสามารถของผู้เรียนในส่วนที่ เกี่ยวกับ
กระบวนการปฏิบัติงานโดยการให้ผู้เรียนได้อธิบายเป็นรายบุคคลกับครูผู้สอน  ที่ใช้เวลาค่อนข้างมาก  
มีความเป็นปรนัยค่อนข้างน้อย  เนื่องจากความหลากหลายของค าถามที่ถามผู้เรียนแต่ละคน  และ
ผู้เรียนที่สอบทีหลังจะได้เปรียบผู้เรียนที่เข้าสอบก่อนเนื่องจากมีเวลาเตรียมตัวจากแนวค าถามที่ได้รับ
จากผู้เรียนที่เข้าสอบก่อน  แต่จะน ามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในประเด็น ดังนี้ 
     1) การตรวจสอบการมีส่วนร่วมในการท างานโดยเฉพาะการท างานกลุ่ม 

     2) การตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้เรียนด้วยตนเอง 
     3) การตรวจสอบทักษะการท างานในกรณีที่งานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัตินั้นมี
ความหลากหลาย  และการใช้แบบทดสอบชุดเดียวทดสอบทักษะได้ยาก 

 2.8.2 เครื่องมือที่ไม่ใช่การทดสอบ 

   การวัดทักษะการปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุด  คือการให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติงานในสถานการณ์
จริงนั้น ๆ เป็นรายบุคคล โดยครูผู้สอนจะเป็นผู้สังเกตพฤติกรรมที่เกิดข้ึน ในระหว่างการปฏิบัติงานนั้น 
ๆ ดั งนั้นข้อมูลที่ ได้จึ ง เป็นข้อมูลที่ มี ความเที่ ยงตรง แต่ เนื่ องจากประเด็นที่ สั ง เกตจะมี                    
ความหลากหลายและผู้เรียนไม่ได้เกิดพฤติกรรมในลักษณะเดียวกันภายใต้สถานการณ์เดียวกัน  ท าให้
ความเป็นปรนัยของการวัดและประเมินผลจึงมีน้อยกว่าวิธีการใช้แบบทดสอบ จ าแนกได้ดังนี้                   
(สุวิมล ว่องวาณิช, 2546:  226-232) 

 2.8.2.1 แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดพฤติกรรมที่
ต้องการโดยมุ่งเน้นที่การบันทึกข้อมูลที่แสดงพฤติกรรมการปฏิบัติว่าได้ปฏิบัติตามข้อรายการที่ก าหนด
ไว้ตามล าดับขั้นตอนหรือไม่ แล้วใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับให้ผู้เรียนใช้ในการปรับปรุงแก้ไขทักษะ               
การปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ดังแสดงในตัวอย่างที่ 5.1 
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ตัวอย่างที่ 5.1  แบบตรวจสอบรายการส าหรับประเมินทักษะการขับรถยนต์ 
 

ชื่อ................................................. .................................หมายเลขบตัรประชาชน.................................. 
วันเดือนปี.....................................................ผู้ประเมิน...........................................................................  
 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่อง “ปฏิบัติ” เมื่อผู้รับการประเมินสามารถปฏิบัติได้ และท า
เครื่องหมาย  ในช่อง “ไม่ปฏิบัติ” เมื่อผู้รับการประเมินไม่ปฏิบัติหรือไม่สามารถปฏิบัติได้ 

รายการปฏิบัติ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1. คาดเข็มขัดนิรภัย   

2. ขับรถเพ่ือเคลื่อนไปที่ข้างหน้าภายในช่องทางเดินรถที่ก าหนด   

3. ให้สัญญาณไฟแก่รถคันอ่ืน ๆ เมื่อเลี้ยว    

4. ปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจร   

5. ถอยหลังเข้าจอดรถในช่องจอดรถท่ีก าหนด   

6. จอดรถขนานเส้นขอบทางตามระยะห่างที่ก าหนด   

ที่มา : กมลวรรณ  ตังธนกานนท์ (2557: 37) 

 

 2.8.2.2 ระเบียนพฤติการณ์ (Anecdotal Record) เป็นเครื่องมือที่ใช้จดบันทึกข้อมูล
จากการสังเกตแบบไม่เป็นทางการเกี่ยวกับข้อเท็จจริงในการพัฒนาการของผู้เรียนที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรียนมากกว่าการประเมินผลพฤติกรรม เพ่ือน าผลจากการบันทึกมาช่วยปรับแก้ทักษะ               
การปฏิบัติงานมากกว่าน ามาใช้ประเมินผลสรุป  เพราะมีความเป็นปรนัยน้อยและไม่เป็นมาตรฐาน
เดียวกันของผู้เรียนแต่ละคน 

 2.8.2.3 มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
คุณภาพของกระบวนการปฏิบัติหรือผลงานที่เกิดขึ้นว่าถูกต้องหรือไม่ และมีดัชนีบ่งชี้คุณภาพที่
ก าหนดมาตราส่วนตัวเลขที่แสดงระดับคุณภาพของกระบวนการปฏิบัติหรือผลงานที่ต้องมี                
การก าหนดเกณฑ์การพิจารณาตัดสินที่ชัดเจนเพื่อป้องกันอคติท่ีเกิดขึ้น ดังแสดงในตัวอย่างที่ 5.2 
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ตัวอย่างที่ 5.2 แบบมาตราส่วนประเมินค่าส าหรับประเมินทักษะการตีลูกเหนือศีรษะในกีฬา
แบดมินตัน 

 

ชื่อ................................................................................ .......................ระดับชั้น...................................... 
วันเดือนปี.....................................................ผู้ประเมิน........................................................................... 
 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่องที่แสดงระดับการปฏิบัติที่สอดคล้องกับพฤติกรรม              
การแสดงออกของนักเรียนในการตีลูกเหนือศีรษะในกีฬาแบดมินตัน 

 

พฤติกรรม 
ระดับการปฏิบัติ 

ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

1. เคลื่อนไหวเท้าอย่างคล่องแคล่วไปจุดที่จะตีลูก     

2. ไหล่ตั้งฉากกับเนต     

3. หันไม้เพ่ือเตรียมตีลูกเหนือศีรษะ     

4. ไม้สัมผัสลูกขนไก่ในขณะที่แขนอยู่เหนือศีรษะ     

5. สะบัดข้อมือเมื่อลูกขนไก่สัมผัสไม้     

6. ปรับสมดุลการทรงตัวของร่างกาย     

ที่มา: กมลวรรณ  ตังธนกานนท์ (2557: 38) 

 

 2.8.2.4 แผนภูมิการมีส่วนร่วม (Participation) เป็นเครื่องมือที่ใช้สังเกตกระบวนการ
ปฏิบัติงานทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม  โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในลักษณะของความถี่
ในการปฏิบัติตามประเด็นท่ีก าหนด  
 

 2.9 ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้วัดทักษะการปฏิบัติ 
  ตัวอย่างเกณฑ์การให้คะแนนทักษะการปฏิบัติจะน าเสนอใน 2  ตัวอย่าง  คือ เกณฑ์               
การให้คะแนนทักษะการปฏิบัติงานส าหรับประเมินคุณภาพการเข้าใจข้อมูล คุณภาพ  การปฏิบัติงาน  
และคุณภาพการคิดประเภทต่าง ๆ ของผู้เรียน  แสดงในตัวอย่างที่ 5.3  และเกณฑ์การให้คะแนน                   
การวัดทักษะการปฏิบัติการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  แสดงในตัวอย่างที่ 5.4  ดังนี้ 
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ตัวอย่างที่ 5.3 เกณฑ์การให้คะแนนส าหรับประเมินคุณภาพการเข้าใจข้อมูล คุณภาพการปฏิบัติงาน  
และคุณภาพการคิดประเภทต่าง ๆ ของผู้เรียน 

 ในการประเมินสภาพจริงทั้งครูและนักเรียนมักสงสัยว่าต้องท าได้ดีเพียงใดจึงจะยอมรับได้  
การใช้เกณฑ์การประเมิน  (Rubrics)  จะช่วยให้เห็นภาพความส าเร็จของภาระงานที่มอบหมาย              
มาซาโน  (Marzano, 2000 อ้างอิงใน  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2553: 139)  
ได้เสนอ  Rubrics  เพ่ือใช้ในการประเมินคุณภาพการเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ ที่ครูผู้สอนสามารถน าไป
ปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทการจัดการเรียนรู้  Rubrics  เหล่านี้มีอยู่  4  ระดับ ดังนี้ 
 คุณภาพการเข้าใจข้อมูล  มีองค์ประกอบส าคัญที่ใช้ในการพิจารณา  คือ ความถูกต้อง  และ
ความครบถ้วนของข้อมูล  ดังแสดงในตาราง 
 

ประเด็น/คะแนน 4 3 2 1 0 

คุณภาพการเข้าใจ
ข้อมูล 

ผู้เรียนเข้าใจ
ข้อมูลส าคัญ
พร้อม
รายละเอียด
ของเรื่องนั้น
อย่างถูกต้อง
และครบถ้วน 

ผู้เรียนเข้าใจ
ข้อมูลส าคัญ
ของเรื่องนั้น
แต่
รายละเอียด
บางส่วนยัง
สับสนหรือ
ขาดหายไป 

ผู้เรียนมี
ความเข้าใจ
ข้อมูล
พ้ืนฐานของ
เรื่องนั้น  แต่
ยังมีบางส่วน
ที่เข้าใจผิด
หรือยังไม่
เข้าใจ 

ผู้เรียนมี
ความเข้าใจ
ผิดมากจนท า
ให้ไม่เข้าใจ
แม้แต่ข้อมูล
พ้ืนฐานของ
เรื่องนั้น ไม

่มีข
้อม

ูลเพ
ื่อก

าร
ปร

ะเม
ิน 

 

 คุณภาพการปฏิบัติงาน  ใช้ในการพิจารณาคุณภาพการปฏิบัติ  ทักษะหรือขั้นตอน
กระบวนการ  มีองค์ประกอบส าคัญที่ใช้ในการพิจารณา  คือ  ความถูกต้อง  ความคล่องแคล่ว               
ความเข้าใจคุณลักษณะส าคัญของกระบวนการ  ดังแสดงในตาราง 
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ประเด็น/
คะแนน 

4 3 2 1 0 

คุณภาพการ
ปฏิบัติงาน 

ผู้เรียนปฏิบัติ
ทักษะหรือ
กระบวนการที่
ส าคัญของเรื่อง
นั้นด้วยความ
คล่องแคล่วและ
ไม่มีข้อผิดพลาด
ในเรื่องที่ส าคัญ
นอกจากนี้ยังมี
ความเข้าใจ
ลักษณะของ
กระบวนการ
ทางทักษะนั้น ๆ  

ผู้เรียนปฏิบัติ
ทักษะหรือ
กระบวนการ
ที่ส าคัญของ
เรื่องนั้นโดย
ไม่มี
ข้อผิดพลาด
ในเรื่องส าคัญ 

ผู้เรียนปฏิบัติ
ทักษะหรือ
กระบวนการ
ที่ส าคัญของ
เรื่องนั้นได้
เสร็จแบบ
หยาบ ๆ และ
มีข้อผิดพลาด
ในเรื่องที่
ส าคัญ 

ผู้เรียนปฏิบัติ
ผิดพลาดมาก
จนไม่
สามารถท า
เรื่องนั้นได้
เสร็จ 

ไม
่มีข

้อม
ูลเพ

ื่อก
าร

ปร
ะเม

ิน 
 

 คุณภาพการคิด  สถาบัน  Mc  REL  ได้ศึกษาทักษะการคิดที่ปรากฏในทุกกลุ่มสาระ                   
จนกล่าวได้ว่าเป็นทักษะการคิดทั่วไปที่ก าหนดในการพัฒนาผู้เรียน  ประกอบด้วย  10  ทักษะ  และ
ได้จัดประเภททักษะเหล่านี้เป็น  2  กลุ่มใหญ่  ได้แก่  ทักษะการประมวลผลข้อมูล  และทักษะการใช้
ความรู้  (Marzano, 2000 อ้างอิงใน  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2553: 140)  
ดังนี้ 
  ทักษะการประมวลผลข้อมูล  (General Information Processing Skills)  ประกอบ 
ด้วย  5 ทักษะย่อยต่อไปนี้ 
   1. การเปรียบเทียบความเหมือนความแตกต่าง  (Comparing  and  Contrasting) 

   2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์  (Analyzing  Relationships) 

   3. การจัดประเภท  (Classifying) 

   4. การอุปนัย  (Making  Induction) 

   5. การนิรนัย  (Making  Deduction) 

 ตัวอย่างเกณฑ์การให้คะแนนทักษะการประมวลผลข้อมูลทั้ง 5 ทักษะย่อย แสดงในตาราง
ต่อไปนี้ 
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ประเด็น/
คะแนน 

4 3 2 1 0 

1. การ
เปรียบเทียบ
ความเหมือน
ความแตกต่าง 

ผู้เรียนน า
คุณสมบัติ
ส าคัญทั้งหมด
ของสิ่งนั้นมา
เปรียบเทียบ
ได้ครบทั้ง
ประเด็นและ
รายละเอียด 

ผู้เรียนน า
คุณสมบัติ
ส าคัญที่สุดมา
เปรียบเทียบ
แต่ไม่
ครอบคลุม
ทั้งหมด 

ผู้เรียน
เปรียบเทียบ
โดยขาด
ประเด็นส าคัญ/
จ าเป็นบางข้อ 

ผู้เรียน
เปรียบ 
เทียบในสิ่ง
ที่ไม่ส าคัญ/
จ าเป็น 

ไม
่มีข

้อม
ูลเพ

ื่อก
าร

ปร
ะเม

ิน 

2. การ
วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ 

ในบริบทของ
ข้อมูลนั้น  
ผู้เรียน
สามารถระบุ
ความสัมพันธ์
หลักและ
ความสัมพันธ์
รองที่
สนับสนุน
ข้อมูลหลักได้ 

ในบริบทของ
ข้อมูลนั้น 
ผู้เรียนสามารถ
ระบุรูปแบบ
ความสัมพันธ์
หลักได้ 

ในบริบทของ
ข้อมูลนั้น 
ผู้เรียนบอก
คุณลักษณะ
บางอย่างของ
รูปแบบ
ความสัมพันธ์
หลักได้แต่ขาด
ส่วนที่ส าคัญ
จ าเป็น 

ในบริบท
ของขอ้มูล
นั้น ผู้เรียน
ไม่สามารถ
ระบุรูปแบบ
ความ  
สัมพันธ์
หลักได้ ไม

่มีข
้อม

ูลเพ
ื่อก

าร
ปร

ะเม
ิน 

3. การจัด
ประเภท 

ผู้เรียน
สามารถ
จัดระบบของ
รายการต่าง ๆ 
จ าแนกตาม
ประเภทและ
อธิบาย
คุณลักษณะ
แต่ละประเภท
ได้ 

ผู้เรียนสามารถ
จัดระบบ
รายการต่าง ๆ 
จ าแนกตาม
ประเภทแต่
อธิบาย
คุณลักษณะ
ของแต่ละ
ประเภทได้ไม่
ครบถ้วน 

ผู้เรียนจ าแนก
ประเภท
รายการต่าง ๆ 
ยังไม่เป็นระบบ
ที่ชัดเจนแต่
อธิบาย
คุณลักษณะ
เด่น ๆ ของบาง
รายการได้ 

ผู้เรียน
จ าแนก
ประเภท
รายการ   
ต่าง ๆ ไม่
เป็นระบบ 

ไม
่มีข

้อม
ูลเพ

ื่อก
าร

ปร
ะเม

ิน 
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ประเด็น/
คะแนน 

4 3 2 1 0 

4. การ
อุปนัย 

จากองค์ประกอบ
ที่พิจารณาผู้เรียน
สามารถสร้าง
กฎเกณฑ์หรือ
สรุปผลได้ชัดเจน
ถูกต้อง และ
สามารถอธิบาย
ความสมเหตุ    
สมผลของ      
การสรุปนั้นได้
ชัดเจน 

จากองค์ประกอบ
ที่พิจารณาผู้เรียน
สามารถสรุป
ผลได้ถูกต้อง แต่
ยังอธิบาย      
ความสมเหตุ     
สมผลของ       
การสรุปนั้นไม่
ชัดเจน 

จากองค์ 
ประกอบที่
พิจารณาผู้เรียน
สามารถสรุปผล
ที่เชื่อมโยงกับ
สาระที่พิจารณา
นั้นได้แต่ยังไม่
สมเหตุสมผล 

จากองค ์
ประกอบที่
พิจารณา
ผู้เรียนไม่
สามารถ
สรุปผล หรือ
สรุปผิด       
ไม่เชื่อมโยงกับ
สาระที่
พิจารณานั้น 

ไม
่มีข

้อม
ูลเพ

ื่อก
าร

ปร
ะเม

ิน 

5. การ    
นิรนัย 

จากหลักการ/
ข้อก าหนดนั้น ๆ 
ผู้เรียนสามารถ
น ามาใช้
คาดการณ์ผลหรือ
หาผลสรุปได้
ถูกต้อง ตลอดจน
สามารถอธิบาย
ความสัมพันธ์
ระหว่างผลที่
คาดการณ์ หรือ
ข้อสรุปกับ
หลักการ/
ข้อก าหนดที่ใช้ 

จากหลักการ/
ข้อก าหนดนั้น ๆ 
ผู้เรียนสามารถ
น ามาใช้
คาดการณ์ผลหรือ
หาผลสรุปได้
ถูกต้อง แต่      
การอธิบาย
ความสัมพันธ์
ระหว่างผลที่
คาดการณ์กับ
หลักการ/
ข้อก าหนดที่ใช้ไม่
สมบูรณ์ 

จากหลักการ/
ข้อก าหนด 
ผู้เรียนสามารถ
น ามาใช้
คาดการณ์ผล
หรือหาข้อสรุป
ที่สนับสนุน
หลักการ/
ข้อก าหนดที่ใช้
เพียงบางส่วน 

ผู้เรียนไม่
สามารถน า
หลักการ/
ข้อก าหนดมา
ใช้คาดการณ์
หรือหาผล 
สรุปได้/หรือ
คาดการณ์
หรือหาผล 
สรุปที่ไม่ตรง
กับหลักการ/
ข้อก าหนดที่
ใช้ 

ไม
่มีข

้อม
ูลเพ

ื่อก
าร

ปร
ะเม

ิน 
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  ทักษะการใช้ความรู้  (Knowledge  Utilization  Skills)  ประกอบด้วย  4  ทักษะ
ย่อยต่อไปนี้ 

  1. การสืบเสาะ  (Experimental  Inquiry) 

  2. การส ารวจตรวจสอบ  (Investigation) 

  3. การแก้ปัญหา  (Problem  Making) 

  4. การตัดสินใจ  (Decision  Making) 

 ตัวอย่างเกณฑ์การให้คะแนนทักษะการใช้ความรู้ทั้ง 4 ทักษะย่อย แสดงในตารางต่อไปนี้ 
 

ตัวอย่างเกณฑ์การให้คะแนนทักษะการใช้ความรู้  
 

ประเด็น/
คะแนน 

4 3 2 1 0 

1. การ
สืบเสาะ 

ผู้เรียนออกแบบและ
ด าเนินการทดลอง
โดยมีการทดสอบข้อ
สมมติฐานอย่าง
เพียงพอข้อ
สมมติฐานเขียนอย่าง
ชัดเจน  เมื่อการ
ทดสอบเสร็จสมบูรณ์  
ผู้เรียนสามารถ
อธิบายผลได้อย่าง
ละเอียดและถูกต้อง 

ผู้เรียนออกแบบ
และด าเนินการ
ทดลองโดยมี
การทดสอบข้อ
สมมติฐานอย่าง
เพียงพอข้อ
สมมติฐานเขียน
อย่างชัดเจน  
แต่ผู้เรียนไม่ได้
อธิบายผลที่เกิด
อย่างเพียงพอ 

ผู้เรียนออกแบบ
และด าเนินการ
ทดลองตามข้อ
สมมติฐาน  แต่
ขาดการทดสอบ
ข้อสมมติฐานที่
เพียงพอ 

ผู้เรียนไม่ได้
ออกแบบและ
ด าเนินการ
ทดลองที่ไม่
เชื่อมโยงกับ
ข้อสมมติฐาน 

ไม
่มีข

้อม
ูลเพ

ื่อก
าร

ปร
ะเม

ิน 
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ประเด็น/
คะแนน 

4 3 2 1 0 

2. การ
ส ารวจ
ตรวจสอบ 

ผู้เรียนระบุสิ่งที่รู้
เกี่ยวกับเรื่องที่จะ
ตรวจสอบได้อย่าง
ครบถ้วนและ
ถูกต้อง และ
น าเสนอแนว
ทางแก้ไขความ
ยุ่งยากหรือความ
ขัดแย้งของ
สถานการณ์นั้นได้
อย่างเป็นระบบ 

ผู้เรียนระบุสิ่งที่รู้
เกี่ยวกับเรื่องที่จะ
ตรวจสอบได้อย่าง
ครบถ้วนและ
ถูกต้อง  แต่
แนวทางแก้ไขยัง
ไม่ตอบสนอง
ความยุ่งยากหรือ
ข้อขัดแย้งของ
สถานการณ์นั้น
มากนัก 

ผู้เรียนน าเสนอ
สิ่งที่รู้เกี่ยวกับ
เรื่องท่ีจะ
ตรวจสอบได้
บางส่วน 

ผู้เรียน
น าเสนอสิ่งที่ผู้
เรียนรู้
เกี่ยวกับเรื่อง
ที่จะ
ตรวจสอบยัง
ไม่ถูกต้อง 

ไม
่มีข

้อม
ูลเพ

ื่อก
าร

ปร
ะเม

ิน 

3. การ
แก้ปัญหา 

ผู้เรียนสามารถ
เลือกวิธีการที่มี
ประสิทธิภาพที่สุด
เหมาะสมที่สุดใน
การแก้ปัญหา
ข้อจ ากัดต่าง ๆ 
และอธิบายได้
สมบูรณ์ถูกต้องว่า
ท าไมแนวทางท่ีใช้
จึงมีประสิทธิภาพ
ที่สุด 

ผู้เรียนสามารถ
เลือกวิธีการที่มี
ประสิทธิภาพมาก
ที่สุดเหมาะสม
ที่สุดในการ
แก้ปัญหาข้อจ ากัด
ต่าง ๆ แต่อธิบาย
ได้ไม่ครบถ้วนว่า
ท าไมแนวทางท่ีใช้
จึงมีประสิทธิภาพ
ที่สุด 

ผู้เรียนเลือก
วิธีการที่สามารถ
แก้ปัญหา
ข้อจ ากัดต่าง ๆ 
แต่ยังไม่เป็น
วิธีการที่มี
ประสิทธิภาพ
ที่สุด เหมาสม
ที่สุด  

ผู้เรียนเลือก
วิธีการที่ไม่
สามารถ
แก้ปัญหา
ข้อจ ากัด    
ต่าง ๆ ได้ 

ไม
่มีข

้อม
ูลเพ

ื่อก
าร

ปร
ะเม

ิน 
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ประเด็น/
คะแนน 

4 3 2 1 0 

4. การ   
ตัดสินใจ 

ผู้เรียนใช้เกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องเชื่อมโยง
กับบริบทในการ
เลือกที่เหมาะสม
ที่สุดต่อการ
ตัดสินใจ และ
สามารถอธิบายได้
ว่าท าไมทางเลือก
นั้นจึงเหมาะสม
ที่สุด 

ผู้เรียนใช้เกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องเชื่อมโยง
กับบริบทในการ
เลือกที่เหมาะสม
ที่สุดต่อการ
ตัดสินใจ แต่ไม่
สามารถอธิบายได้
ว่าท าไมทางเลือก
นั้นจึงเหมาะสม
ที่สุด 

ผู้เรียนใช้เกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง
เชื่อมโยงกับ
สถานการณ์แต่
ยังไม่เป็นเกณฑ์
ที่เก่ียวข้องที่สุด
กับบริบทใน
สถานการณ์หรือ
ใช้ทางเลือกท่ียัง
ไม่เหมาะสมที่สุด
กับเกณฑ์ท่ีให้ 

ผู้เรียนใช้
เกณฑ์ที่ไม่
เชื่อมโยงกับ
สถานการณ์ 

ไม
่มีข

้อม
ูลเพ

ื่อก
าร

ปร
ะเม

ิน 

 

ตัวอย่างที่ 5.2 การวัดทักษะการปฏิบัติการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน 

 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้
เสนอแนวทางการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  ไว้ในเอกสารประกอบหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  เรื่อง  แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล              
การเรียนรู้ไว้ดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2553: 228) ซึ่งก่อนที่จะยกตัวอย่าง
การวัดทักษะปฏิบัติ  จะต้องกล่าวถึงขอบเขตการวัดและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง  โดยขอบเขตการประเมิน
การอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน ที่ถูกก าหนดไว้ในตัวชี้วัดความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  
และเขียน  มีดังนี ้
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ป.1-ป.3 ป.4-ป.6 ม.1-ม.3 ม.4-ม.6 

การอ่านจากสื่อ
สิ่งพิมพ์และ/หรือ
สื่อประเภทต่าง ๆ 
ที่ให้ความ
เพลิดเพลินความรู้  
ประสบการณ์และ
มีประเด็นให้คิด
เยอะและเขียน
บรรยาย  
ถ่ายทอด ประเด็น
ที่คิดด้วยภาษาท่ี
ถูกต้องเหมาะสม  
เช่น  อ่านสาระ
ความรู้ที่น าเสนอ
อย่างสนใจ  
นิยาย   เรื่องสั้น  
นิทาน  นิยาย
ปรัมปรา 

การอ่านจากสื่อ
สิ่งพิมพ์และ/หรือสื่อ
ประเภทต่าง ๆ ที่ให้
ข้อมูลสารสนเทศ
ความรู้  
ประสบการณ์ที่เอ้ือ
ให้ผู้อ่านน าไปคิด
วิเคราะห์  แสดง
ความคิดเห็นตัดสินใจ  
แก้ปัญหาและ
ถ่ายทอดโดยการ
เขียนเป็นความเรียง
เชิงสร้างสรรค์ด้วย
ถ้อยค าที่ถูกต้อง
ชัดเจน  เช่น  อ่าน
หนังสือพิมพ์  
วารสาร  หนังสือ
เรียน  บทความ  
สุนทรพจน์  
ค าแนะน า  ค าเตือน 

การอ่านจากสื่อสิ่ง 
พิมพ์และสื่ออิเล็ก- 
ทรอนิกส์ที่ให้ข้อมูล
สารสนเทศ  ข้อคิด
ความรู้เกี่ยวกับสังคม
และสิ่งแวด ล้อมที่
เอ้ือให้ผู้อ่านน าไปคิด
วิเคราะห์วิจารณ์ 
สรุป แนวคิดคุณค่าที่
ได้  น าไปประยุกต์ใช้
ด้วยวิจารณญาณและ
ถ่ายทอดเป็นข้อเขียน
เชิงสร้างสรรค์  หรือ
รายงานด้วยภาษาท่ี
ถูกต้องเหมาะสม 
เช่น  อ่านหนังสือ 
พิมพ์ วารสาร บท 
ความ  สุนทรพจน์    
ค าเตือน  แผนภูมิ  
ตาราง  แผนที่ 

การอ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ให้
ข้อมูลสารสนเทศ  ความรู้  
ประสบการณ์แนวคิด
ทฤษฎี  รวมทั้งความ
งดงามทางภาษาที่เอ้ือให้
ผู้อ่านน าไปคิดวิเคราะห์  
วิพากษ์ วิจารณ์แสดง
ความคิด เห็นโต้แย้งหรือ
สนับสนุน  ท านาย  
คาดการณ์  ตลอดจน
ประยุกต์ใช้ในการตัดสิน 
ใจแก้ปัญหา  และถ่าย 
ทอดเป็นข้อ เขียนเชิง
สร้างสรรค์  รายงาน  
บทความทางวิชาการอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ  
เช่น  อ่านบทความ
วิชาการวรรณกรรม
ประเภทต่าง ๆ  
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ป.1-ป.3 ป.4-ป.6 ม.1-ม.3 ม.4-ม.6 

1.สามารถอ่านเพ่ือหา
ประสบการณ์จากสื่อ
ที่หลากหลาย 

1.สามารถอ่านเพ่ือ
หาข้อมูลสารสนเทศ
เสริมประสบการณ์
จากสื่อประเภท     
ต่าง ๆ  

1.สามารถคัดสรรสื่อที่
ต้องการอ่านเพ่ือหา
ข้อมูลสารสนเทศได้ตาม
วัตถุประสงค์  สามารถ
สร้างความเข้าใจและ
ประยุกต์ใช้ความรู้จาก
การอ่าน 

1.สามารถอ่านเพ่ือ
การศึกษาค้นคว้า  
เพ่ิมพูนความรู้  
ประสบการณ์  และ
การประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

2.สามารถอ่านจับ
ประเด็นส าคัญ
ข้อเท็จจริง ความ
คิดเห็นเรื่องที่อ่าน 

2.สามารถจับ
ประเด็นส าคัญ
เปรียบเทียบ  
เชื่อมโยงความเป็น
เหตุเป็นผลจากเรื่อง
ที่อ่าน 

2.สามารถจับประเด็น
ส าคัญและประเด็น
สนับสนุน  โต้แย้ง 

2.สามารถจับ
ประเด็นส าคัญ  
ล าดับเหตุการณ์จาก
การอ่านสื่อที่มีความ
ซับซ้อน 

3.สามารถ
เปรียบเทียบแง่มุมต่าง 
ๆ เช่น  ข้อดี  ข้อเสีย  
ประโยชน์  โทษ  
ความเหมาะสม  ไม่
เหมาะสม 

3.สามารถเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของ
เรื่องราวเหตุการณ์
ของเรื่องที่อ่าน 

3.สามารถวิเคราะห์  
วิจารณ์  ความสมเหตุ 
สมผล  ความน่าเชื่อถือ  
ล าดับความและความ
เป็นไปได้ของเรื่องที่อ่าน 

3.สามารถวิเคราะห์
สิ่งที่ผู้เขียนต้องการ
สื่อสารกับผู้อ่าน  
และสามารถวิพากย์
ให้ข้อเสนอแนะใน
แง่มุมต่าง ๆ  

4.สามารถแสดงความ
คิดเห็นต่อเรื่องที่อ่าน
โดยมีเหตุผลประกอบ 

4.สามารถแสดง
ความคิดเห็นต่อเรื่อง
ที่อ่านโดยมีเหตุผล
สนับสนุน 

4.สามารถสรุปคุณค่า
แนวคิด  แง่คิดท่ีได้จาก
การอ่าน 

4.สามารถประเมิน
ความน่าเชื่อถือ 
คุณค่า  แนวคิดที่ได้
จากสิ่งที่อ่านอย่าง
หลากหลาย 

 

 

 

 

 



178 
 

ป.1-ป.3 ป.4-ป.6 ม.1-ม.3 ม.4-ม.6 

5.สามารถถ่ายทอด
ความคิดเห็น
ความรู้สึกจากเรื่องที่
อ่านโดยการเขียน 

5.สามารถถ่ายทอด
ความเข้าใจ  ความ
คิดเห็น  คุณค่าจาก
เรื่องท่ีอ่านโดยการ
เขียน 

5.สามารถสรุป  
อภิปรายขยายความ
แสดงความคิดเห็น  
โต้แย้ง  สนับสนุน  
โน้มน้าว  โดยการเขียน
สื่อสารในรูปแบบ     
ต่าง ๆ เช่น  ผัง
ความคิด  เป็นต้น 

5.สามารถเขียน
แสดงความคิดเห็น  
โต้แย้ง  สรุป  โดยมี
ข้อมูลอธิบาย
สนับสนุนอย่าง
เพียงพอและ
สมเหตุสมผล 

 

 เกณฑ์การตัดสินคุณภาพการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน 

 การตัดสินผลการประเมินเพื่อเลื่อนชั้น  ใช้ผลการประเมินปลายปี  (ระดับประถมศึกษา)  
ใช้ผลการประเมินภาคเรียนสุดท้ายของปีการศึกษา  (ระดับมัธยมศึกษา) 

 การตัดสินผลการประเมินเพื่อจบระดับการศึกษา  ใช้ผลการประเมินปลายปีสุดท้ายของ
ระดับการศึกษา 

 เกณฑ์การตัดสินคุณภาพการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  มี  4  ระดับ  ดังนี้ 
  ดีเยี่ยม หมายถึง   มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และ

เขียนที่มีคุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ 

  ดี   หมายถึง  มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และ
เขียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 

  ผ่าน  หมายถึง  มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และ
เขียนที่มีข้อบกพร่องบางประการ 

  ไม่ผ่าน หมายถึง  ไม่มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  
และเขียนหรือถ้ามีผลงาน ผลงานนั้นยังมีข้อบกพร่องที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขหลายประการ 

 

 รูปแบบการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน 

 แนวทางการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  ส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้เสนอรูปแบบการประเมินการอ่าน                 
คิดวิเคราะห์  และเขียนไว้  4  รูปแบบ  ดังนี้ 
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 รูปแบบที่  1  การบูรณาการตัวชี้วัดของการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์   และเขียน
ร่วมกับการประเมิน  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 รูปแบบที่   2  การใช้ เครื่องมือหรือแบบทดสอบประเมินการประเมินการอ่าน                 
คิดวิเคราะห์  และเขียน 

 รูปแบบที่  3  การก าหนดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการประเมิน                
การอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียนให้ผู้เรียนปฏิบัติโดยเฉพาะ 

 รูปแบบที่  4  การบูรณาการตัวชี้วัดของการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์   และเขียน
ร่วมกับการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

 ตัวอย่าง  การประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน 

 ในที่นี้ เป็นตัวอย่างรูปแบบที่  1  การบูรณาการตัวชี้วัดของการประเมินการอ่าน              
คิดวิเคราะห์  และเขียนร่วมกับการประเมิน  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 วิธีการ 
  1. ในแต่ละรายวิชาให้วิเคราะห์/ตรวจสอบว่าตัวชี้วัดความสามารถในการอ่าน              

คิดวิเคราะห์  และเขียน  ปรากฏในหน่วยการเรียนรู้ใดบ้าง  หากไม่มีให้น าตัวชี้วัดความสามารถใน
การอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียนเข้าไปบูรณาการในหน่วยการเรียนรู้ของรายวิชานั้น 

  2. น าหน่วยการเรียนรู้ไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  3. ประเมินผลการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ 
  4. น าผลการประเมินรวบยอดของหน่วยการเรียนรู้  เป็นผลความสามารถในการอ่าน  

คิดวิเคราะห์  และเขียน  เป็นรายวิชา 

  5. น าผลการประเมินความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียนทั้ ง  8  กลุ่ม
สาระการเรียนรู้  สรุปผลการประเมินในภาพรวม  โดยใช้ค่าสถิติท่ีเหมาะสม  เช่น  ฐานนิยม  (Mode) 

หรือค่าเฉลี่ย  (Mean) 
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ขั้นตอนการด าเนินการ  (รูปแบบท่ี  1) 

ขั้นตอนที่  1  ตรวจสอบตัวชี้วัดความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน                                     
รหัสวิชา..................................................................รายวิชาคณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 

การตรวจสอบตัวชี้วัดความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน 

หน่วยการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด
ความสามารถในการอ่าน              
คิดวิเคราะห์  และเขียน 

ตัวช้ีวัดที่ 

1 2 3 4 5 

1.จ านวนนับ      

2.การบวกและการลบ      

3.เรขาคณิต      

4.การคูณ      

5.การหาร      

6.สถิติและความน่าจะเป็น      

7.การวัด      

8.พ้ืนที่      

9.เงิน      

10.เศษส่วน      

11.เวลา      

12.ทศนิยม      

13.การบวก  ลบ  คูณ  หารระคน      

รวมจ านวนครั้งที่ประเมิน 12 6 5 7 9 

 

 ขั้นตอนที่  2  น าหน่วยการเรียนรู้ไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นตอนที่  3  ประเมินผลการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้  ซึ่งมีผู้รับผิดชอบประกอบด้วย

ผู้บริหาร  ครู  และคณะกรรมการประเมิน  ควรด าเนินการดังนี้ 
  1) ศึกษาขอบเขตและตัวชี้วัดการประเมิน 

  2) เลือกวิธีการประเมินที่เหมาะสม 

  3) วางแผนร่วมกันว่าจะให้มีการประเมินผลและรายงานกี่ครั้ง 
  4) เลือกรูปแบบการประเมินท่ีเหมาะสมกับสภาพความพร้อมและบริบทของสถานศึกษา 
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  5) ก าหนดระดับคุณภาพ  หรือเกณฑ์ในการประเมินเป็น  4  ระดับ  คือ  ดีเยี่ยม  ดี  ผ่าน  
และไม่ผ่าน  เพ่ือใช้ในการตัดสินผลรายปี  (ระดับประถมศึกษา)  รายภาค  (ระดับมัธยมศึกษา) และ
จบการศึกษาแต่ละระดับ 

 ขั้นตอนที่  4  น าผลการประเมินของแต่ละหน่วยการเรียนรู้  มาสรุปเป็นผลการประเมิน
ความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์  และเขียนเป็นรายวิชา  โดยมีแนวทาง  การสรุปผล  ดังนี้ 

  1) การสรุปผลการประเมินให้สรุปจากหน่วยการเรียนรู้  เป็นรายตัวชี้วัด  โดยแต่ละ
ตัวชี้วัดสรุปเป็น  4  ระดับ  คือ  ดีเยี่ยม  ดี  ผ่าน  และไม่ผ่าน  โดยใช้ค่าสถิติที่เหมาะสม  เช่น                
ฐานนิยม  (Mode)  หรือค่าเฉลี่ย  (Mean) 

  2) การสรุปผลการประเมินในแต่ละรายวิชา  ให้น าผลการประเมินรายตัวชี้วัดทั้ง  5  
ตัวชี้วัดสรุปเป็น  4  ระดับ  ได้แก่  ดีเยี่ยม  ดี  ผ่าน  และไม่ผ่าน  โดยใช้ค่าสถิติที่เหมาะสม  เช่น                
ฐานนิยม  (Mode)  หรือค่าเฉลี่ย  (Mean) 

  3) สรุปผลการประเมินความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียนในแต่ละรายวิชา
โดยใช้ค่าสถิติท่ีเหมาะสม  เช่น  ฐานนิยม  (Mode)  หรือค่าเฉลี่ย  (Mean) 

 

การบันทึกและสรุปผลการประเมินผลการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  โดยใช้ฐานนิยม  (Mode)  
ของรายวิชาคณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4 

หน่วยการเรียนรู้/ตัวช้ีวัดความสามารถใน
การอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน 

ตัวช้ีวัดที่ 
1 2 3 4 5 

 1. จ านวนนับ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม  ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

 2. การบวกและการลบ ดี   ดีเยี่ยม  

 3. เรขาคณิต ดี  ดี  ดี 

 4. การคูณ ดี ผ่าน  ดี  

 5. การหาร ผ่าน  ผ่าน  ดี 

 6. สถิติและความน่าจะเป็น ดี ดี ผ่าน ผ่าน ดี 

 7. การวัด ดี  ดี  ดี 

8. พ้ืนที่  ผ่าน  ผ่าน ผ่าน 

 9. เงิน ดี ดี    

10. เศษส่วน ดี   ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
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การบันทึกและสรุปผลการประเมินผลการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  โดยใช้ฐานนิยม  (Mode)  
ของรายวิชาคณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4 (ต่อ) 

หน่วยการเรียนรู้/ตัวช้ีวัดความสามารถ
ในการอ่าน         คิดวิเคราะห์  และ

เขียน 

ตัวช้ีวัดที่ 

1 2 3 4 5 

11. เวลา ดีเยี่ยม  ดีเยี่ยม   

12. ทศนิยม ดี   ดีเยี่ยม ผ่าน 

13. การบวก  ลบ  คูณ  หารระคน ดี ผ่าน   ดี 

ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม 2 1 1 4 2 

ดี 9 2 2 1 5 

ผ่าน 1 3 2 2 2 

ไม่ผ่าน 0 0 0 0 0 

รวม 12 6 5 7 9 

สรุป ดี ผ่าน ดี ดีเยี่ยม ดี 
 

  สรุปผลการประเมินความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียนในรายวิชา
คณิตศาสตร์ได้ระดับดี  ทั้งนีห้ากนักเรียนมีผลการประเมินในตัวชี้วัดใดในระดับไม่ผ่าน  ครูผู้รับผิดชอบ
และคณะกรรมการประเมินควรเร่งจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความก้าวหน้าใน
ตัวชี้วัดที่ยังมีจุดบกพร่อง  ควรได้รับการแก้ไขในระยะเวลาพอสมควรที่นักเรียนเกิดการเรียนรู้  และ
สามารถสร้างผลงานสะท้อนความสามารถอย่างแท้จริงด้วยวิธีการหลากหลายเหมาะสม  ก่อนสรุปผล
การประเมิน 

ขั้นตอนที่  5  น าผลการประเมินความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียนทั้ง  8  กลุ่ม
สาระการเรียนรู้  สรุปในภาพรวมเป็นผลการประเมินความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และ
เขียน  โดยใช้ค่าสถิติท่ีเหมาะสม  เช่น  ฐานนิยม  (Mode)  หรือค่าเฉลี่ย  (Mean)  ดังตาราง 
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การสรุปผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  ทั้ง  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้กรณีใช้ 
ฐานนิยม  (Mode) 

วิชา/ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

สรุปผลการ
ประเมินใน
ภาพรวม 

ภาษาไทย     




















ดี 

คณิตศาสตร์     

วิทยาศาสตร์     

สังคมศึกษาฯ     

สุขศึกษา     

ศิลปะ     

การงานฯ     

ภาษาต่างประเทศ     

สรุป 3 4 1 0 8 

 

หมายเหตุ  หากผลการประเมินสรุปมีจ านวนระดับคุณภาพเท่ากัน  ให้เลือกสรุปผล           
              การประเมินที่สูงสุด  แต่ต้องไม่มีผลการประเมินในรายวิชาใดน้อยกว่า 
              หรือเท่ากับระดับผ่าน 

 

 5. การรายงานผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน 

 การรายงานผลการประเมินเป็นสิ่งส าคัญ  ครูหรือผู้รับผิดชอบควรด าเนินการอย่างรวดเร็ว
และเชื่อถือได้  มีความถูกต้อง  ครบถ้วน  ซึ่งรูปแบบการรายงานขึ้นอยู่กับการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้การวางแผนร่วมกันของผู้บริหาร  ครู  และคณะกรรมการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และ
เขียนว่าจะจัดให้มีการประเมินผลกี่ครั้ง  รายงานกี่ครั้ง  ทั้งนี้ครูผู้รับผิดชอบต้องศึกษาขอบเขตของ
ตัวชี้วัดการประเมินก่อนจึงจะช่วยให้เลือกวิธีการที่จะใช้ในการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และ
เขียน  ได้อย่างเหมาะสม 

 ทั้งนี้วิธีการหรือรูปแบบการบันทึกผลการประเมินขึ้นอยู่กับรูปแบบที่สถานศึกษาเลือกใช้  
บทนี้น าเสนอตัวอย่างแบบรายงานผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  กรณีสถานศึกษา
ใช้รูปแบบการบูรณาการในรายวิชา  และการบูรณาการกับโครงการ/กิจกรรมหรือกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  แยกเป็นระดับประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา  มีรายละเอียดดังนี้ 
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ตัวอย่าง 
แบบรายงานผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน:  บูรณาการในรายวิชา 

ชั้น................................ปีการศึกษา............................................วิชา............................... . 
ชื่อนักเรียน.........................................เลขประจ าตัว........................เลขที่......................... 

ตัวชี้วัด 

รวม
จ านวน
คร้ังท่ี

ประเมิน 

ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

สรุป 
ดี

เย่ียม 

(3) 

ดี 

(2) 
ผ่าน 

(1) 
ไม่

ผ่าน 

(0) 

ดี
เย่ียม 

(3) 

ดี 

(2) 
ผ่าน 

(1) 
ไม่

ผ่าน 

(0) 
1...........................................           

2...........................................           

3...........................................           

4...........................................           

5...........................................           

สรุปรวม           

 

ผลการตัดสินการประเมินความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน 

  3  ดีเยี่ยม   2  ดี    1  ผ่าน   0  ไม่ผ่าน 

ความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียนที่ควรได้รับการพัฒนา 

.................................................................................................................... ............................................ 

............................................................................................... ................................................................. 

.............................................................................................................. .................................................. 
                               (ลงชื่อ)............................................................... 
                                 (................................................................) 

                      ครูประจ าชัน้/ครูที่ปรึกษา 
หมายเหตุ  ใช้ได้กับระดับประถมศึกษา 
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ตัวอย่าง 
แบบรายงานผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน   

ระดับมัธยมศึกษา................................ 
โรงเรียน................................................................................................................................................. 
เขต/อ าเภอ.......................................................จังหวัด.......................................................................... 
ชื่อนักเรียน...............................................................เลขประจ าตัว....... ........ฬ...................................... 
 

ตัวช้ีวัด 

ปีการศึกษา..... ปีการศึกษา..... ปีการศึกษา..... 
สรุป ภาค 

1 

ภาค
2 

สรุป ภาค 
1 

ภาค
2 

สรุป ภาค 
1 

ภาค
2 

สรุป 

1......................................           

2......................................           

3......................................           

4......................................           

5......................................           

สรุปรวม           

 

ผลการตัดสินการประเมินความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียนระดับ
มัธยมศึกษา 

  3  ดีเยี่ยม   2  ดี    1  ผ่าน   0  ไม่ผ่าน 

ความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียนที่ควรได้รับการพัฒนา 

............................................................................................................................. .................................. 

................................................................................................ ............................................................... 

............................................................................................................................. .................................. 
                               (ลงชื่อ)............................................................... 
                                  (................................................................) 

                          ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษา 

หมายเหตุ  ใช้ได้กับระดับมัธยมศึกษา 
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 2.10 ข้อดีและข้อจ ากัดของการวัดทักษะการปฏิบัติงาน 

  ในการใช้วิธีการวัดทักษะการปฏิบัติงานมีข้อดีและข้อจ ากัดของการใช้ ดังนี้ 
 2.10.1 ข้อดีของการวัดทักษะการปฏิบัติงาน มีดังนี้ 

 2.10.1.1 ได้รับข้อมูล/ผลลัพธ์ที่เป็นความรู้ความสามารถที่แท้จริงในสภาพจริงของ
ผู้เรียนสอดคล้องกับแนวคิดการประเมินผลตามสภาพจริง 

 2.10.1.2 ใช้วัดพฤติกรรม/ทักษะการน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2.10.1.3 อาจจะเกิดกระบวนการเรียนรู้ในระหว่างการทดสอบการปฏิบัติงาน 

 2.10.2 ข้อจ ากัดของการวัดทักษะการปฏิบัติงาน มีดังนี ้
 2.10.2.1 ใช้เวลาในการด าเนินการทดสอบมาก เนื่องจากจะต้องทดสอบทีละคน หรือ

เป็นกลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มละ 2-3 คนเท่านั้น 

 2.10.2.2 ใช้งบประมาณในการด าเนินการสูง  เนื่องจากจะต้องใช้วัสดุสิ้นเปลืองใน                 
การทดสอบ 

 2.10.2.3 การให้คะแนนมีความเป็นอัตนัยสูง ดังนั้นจ าเป็นจะต้องมีการก าหนดเกณฑ์
การให้คะแนนที่ชัดเจน  เพ่ือความเป็นปรนัยของคะแนน 

 

สรุปสาระส าคัญประจ าบทที่ 5 

  1. ธรรมชาติของการวัดด้านทักษะพิสัย  มีดังนี้ 1) เป็นการวัดที่สามารถวัดกระบวนการ
ปฏิบัติและคุณภาพของผลงานทั้งเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 2) เป็นการวัดที่จะต้องเลือกใช้วิธีการวัด
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับธรรมชาติของวิชาแต่ละวิชาที่แตกต่างกัน3) เป็นการวัดที่สามารถวัดได้
ทั้งกระบวนการหรือคุณภาพผลงาน  และ 4) จ าแนกการวัดออกเป็น ระดับพฤติกรรม ระดับผลลัพธ์ 
และระดับประสิทธิผล 

2. ในการวัดทักษะพิสัยมี หลักการดังนี้ 1) ก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมให้ชัดเจนที่
สามารถวัดและสังเกตได้ 2) ก าหนดงานหรือสถานการณ์ในการปฏิบัติ ให้มีความสอดคล้องกัน                 
3) ก าหนดวิธีการด าเนินการได้เหมาะสมกับลักษณะของงานหรือสถานการณ์  4) ก าหนดวิธี                    
การด าเนินการวัดผลที่มีความยุติธรรม 5) ก าหนดเครื่องมือที่จะใช้วัดการปฏิบัติ 6) ก าหนดการให้
คะแนนที่ชัดเจนและมีความครอบคลุม 7) ก าหนดการประเมินผลจ าแนกเป็นแบบอิงกลุ่มหรือแบบ                    
อิงเกณฑ์ หรือแบบพัฒนาการ และ 8) ก าหนดจ านวนครั้งในการวัดทักษะหลาย ๆ ครั้ง 
 2. ทักษะการปฏิบัติ  หมายถึง  การเคลื่อนไหวทางกายภาพ  การควบคุมการเคลื่อนไหวของ
ร่างกาย  และการใช้ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว  ซึ่งประกอบด้วยการเคลื่อนไหวของร่างกาย
และการประสานสัมพันธ์ของทักษะต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นการเคลื่อนไหวแบบพ้ืนฐาน (Fundamental 
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Movement) หรือเป็นการแสดงการปฏิบัติงานตามกระบวนการต่าง ๆ ก็ได้  การพัฒนาทักษะ              
การปฏิบัติต้องอาศัยการฝึกฝน  อย่างไรก็ตามเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทักษะการปฏิบัติมักกล่าวถึง
ค าศัพท์ 3 ค า  ได้แก่  “Psychomotor Skill” ค าว่า “Practical Skill” และค าว่า “Performance” 
ซึ่งมีความหมายเกี่ยวข้องกับทักษะการปฏิบัติงานเหมือนกัน  แต่มีนัยแตกต่างกันเล็กน้อยใน
รายละเอียด 

 

ค าถามเชิงปฏิบัติการประจ าบทที่ 5 

 ค าชี้แจง ให้ตอบค าถามจากประเด็นที่ก าหนดให้อย่างถูกต้อง และชัดเจน 

 1. ธรรมชาติของการวัดด้านทักษะพิสัยมีอะไรบ้าง 
 2. หลักการวัดทักษะพิสัยข้อใดส าคัญที่สุด  เพราะเหตุใด 

 3. การวัดทักษะการปฏิบัติ หมายถึงอะไร จงอธิบายและยกตัวอย่าง 
 4. เพราะเหตุใดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงต้องมีการวัด "ทักษะการปฏิบัติ" 
 5. ธรรมชาติของการวัดทักษะการปฏิบัติที่ครูผู้สอนควรค านึงถึงมากที่สุดคืออะไร 

 6. ในการวัดทักษะการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ มีหลักการในการปฏิบัติอย่างไร 

 7. ให้อธิบายวิธีการสร้างเครื่องมือการวัดทักษะการปฏิบัติตามจุดประสงค์การเรียนรู้ใน
รายวิชาที่รับผิดชอบ 

 8. ครูจะทราบได้อย่างไรว่าเครื่องมือวัดการปฏิบัติที่สร้างขึ้นนั้นมีคุณภาพ 

 9. ปัญหาที่เกิดข้ึนจากการวัดทักษะการปฏิบัติที่จะต้องระมัดระวังมากท่ีสุดคืออะไร 

10. ให้สร้างผังความคิดใน 9 หัวข้อต่อไปนี้พร้อมทั้งระบายสี 
 10.1 เหตุผลในการวัดทักษะการปฏิบัติ 
 10.2 ลักษณะการด าเนินการวัดทักษะการปฏิบัติ 
 10.3 จุดมุ่งหมายในการวัดทักษะการปฏิบัติ 
 10.4 หลักการของการวัดทักษะการปฏิบัติ 
 10.5 ระดับของการวัดทักษะการปฏิบัติ 
 10.6 การเลือกใช้เครื่องมือในการวัดทักษะการปฏิบัติ 
 10.7 ขั้นตอนในการวัดทักษะการปฏิบัติ 
 10.8 หลักการในการสร้างเครื่องมือวัดทักษะการปฏิบัติ 

     10.9 ข้อดีและข้อจ ากัดของการวัดทักษะการปฏิบัติ 
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หนังสืออ้างอิงประจ าบทที่ 5 

กมลวรรณ  ตังธนกานนท์. (2557). การวัดและปนะเมินทักษะการปฏิบัติ . กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์              
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ภัทรา นิคมานนท์. (2543). การประเมินผลการเรียน. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจ ากัดทิพยวิสุทธิ์. 
สุวิมล ว่องวานิช. (2546). การประเมินผลการเรียนรู้แนวใหม่. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย. 

ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์. (2544). คู่มือการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
เรื่อง หลักการและเทคนิคการประเมินทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: บริษัท เดอะมาสเตอร์
กรุ๊ป แมเนจเมนต์ จ ากัด. 

สุนันท์ ศลโกสุม. (ม.ป.ป). “การทดสอบภาคปฏิบัติ” ในการวัดผลและประเมินผลการศึกษา  
สารานุกรมศึกษาศาสตร์  อันดับ 3. โดยบรรณาธิการ  ส าเริง  บุญเรืองรัตน์. กรุงเทพ :                  

ก็อปปี้ แอนด์ ปริ้นท์.  
สมชาย  วรกิจเกษมสกุล. (2559). การวัดและประเมินผลการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 7. อุดรธานี:                 

โรงพิมพ์อักษรศิลป์.  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน . (2553). ชุดฝึกอบรมการวัดและประเมินผล                     

การเรียนรู้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 6 

คุณภาพของเครื่องมือวัดผลการศึกษา 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทเรียนนี้แล้ว  นักศึกษาสามารถ 

 1. บอกจุดประสงค์ในการวิเคราะห์ข้อสอบได้ 
 2. อธิบายความหมายของคุณภาพของเครื่องมือวัดผลได้ 
 3. ค านวณคุณภาพของเครื่องมือวัดผลได้ 
 4. อธิบายองค์ประกอบที่มีผลต่อความเที่ยงตรงได้ 
 5. อธิบายองค์ประกอบที่มีผลต่อความเชื่อมั่นได้ 

6. อธิบายคุณภาพของแบบสังเกตได้ 
7. อธิบายคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ได้ 
 

เนื้อหาสาระ 

 1. คุณภาพของแบบทดสอบ 

 2. คุณภาพของแบบสอบถาม  
 3. คุณภาพของแบบสังเกต 

 4. คุณภาพของการสัมภาษณ์ 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 สัปดาห์ที่ 7 

 1. ผู้สอนชี้แจงจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมให้นักศึกษาทราบ 

 2. ผู้สอนอธิบายเนื้อหาบทที่ 6 คุณภาพของเครื่องมือวัดผลการศึกษา ด้วย Microsoft 

PowerPoint 

 3. ให้นักศึกษาจัดกลุ่ม  กลุ่มละ  3  คน  แบบคละความสามารถเพ่ือให้ความช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน 

 4. ให้นักศึกษาร่วมกันอภิปรายในประเด็น “อะไรคือคุณภาพจ าเป็นเพ่ือใช้ในการแสดง
หลักฐานว่าแบบทดสอบเป็นแบบทดสอบท่ีดี” เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน 

 5. สุ่มตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอข้อสรุป 

 6. ผู้สอนและนักศึกษาช่วยกันสรุปบทเรียน 
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 7. ให้นักศึกษาตอบค าถามเชิงปฏิบัติการประจ าบทที่  6 ข้อ 1-9 เป็นรายบุคคล แล้วส่งใน
สัปดาห์หน้า 
 8. มอบหมายให้นักศึกษาศึกษาเอกสารประกอบการสอนมาล่วงหน้า 

 

 สัปดาห์ที่ 8 

 1. ผู้สอนชี้แจงจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมให้นักศึกษาทราบ 

 2. ผู้สอนอธิบายเนื้อหาบทที่ 6 คุณภาพของเครื่องมือวัดผลการศึกษา  ด้วย Microsoft 

PowerPoint 

 3. ให้นักศึกษาจัดกลุ่ม  กลุ่มละ  3  คน  แบบคละความสามารถเพ่ือให้ความช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน 

 4. ให้นักศึกษาร่วมกันอภิปรายในประเด็น “อะไรคือคุณภาพจ าเป็นเพ่ือใช้ในการแสดง
หลักฐานว่าเครื่องมือเป็นแบบสอบถามที่ดี  แบบสัมภาษณ์ที่ดี  และแบบสังเกตที่ดี” เพ่ือหาข้อสรุป
ร่วมกัน 

 5. สุ่มตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอข้อสรุป 

 6. ผู้สอนและนักศึกษาช่วยกันสรุปบทเรียน 

 7. ให้นักศึกษาตอบค าถามเชิงปฏิบัติการประจ าบทที่ 6 ข้อ 10  เป็นรายบุคคล แล้วส่งใน
สัปดาห์หน้า 
 8. มอบหมายให้นักศึกษาศึกษาเอกสารประกอบการสอนมาล่วงหน้า 

 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. การน าเสนอเนื้อหาด้วย Microsoft PowerPoint 

 2. เอกสารประกอบการเรียนการสอนเรื่อง “คุณภาพของเครื่องมือวัดผลการศึกษา” 

 3. แหล่งการเรียนรู้ทางอินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล  ได้แก่ 

  3.1 วัดผลจุดคอม www.watpon.com 

  3.2 ครูบ้านนอก.คอม www.kroobannok.com  

 

 

 

 

 

http://www.watpon.com/
http://www.kroobannok.com/
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 4. ต าราหรือหนังสือเรียนเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา  ได้แก่ 

ณัฏฐภรณ์  หลาวทอง. (2559). การสร้างเครื่องมือการวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์          
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

พิชิต ฤทธิ์จรูญ. (2557). หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพฯ: เฮาส์ ออฟ 
เคอร์มีสท์.  

ล้วน สายยศ และ  อังคนา สายยศ. (2539). เทคนิคการวัดผลการเรียนรู้. กรุงเทพฯ: ชมรมเด็ก. 

ศิริชัย  กาญจนวาสี. (2556). ทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม (Classical Test Theory). พิมพ์ครั้ง
ที่ 7. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

สมพร สุทัศนีย์. (2545). การทดสอบทางจิตวิทยา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

สมชาย  วรกิจเกษมสกุล . (2559). การวัดและประเมินผลการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 7. อุดรธานี:             
โรงพิมพ์อักษรศิลป์. 
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การวัดและประเมินผล 

จุดประสงค์ เครื่องมือ/วิธีการ การประเมินผล 

1. บอกจุดประสงค์ในการวิเคราะห์ข้อสอบได้ 
2. อธิบายความหมายของคุณภาพของ
เครื่องมือวัดผลได้ 
3. ค านวณคุณภาพของเครื่องมือวัดผลได้ 
4. อธิบายองค์ประกอบที่มีผลต่อความ
เที่ยงตรงได้ 
5. อธิบายองค์ประกอบที่มีผลต่อความเชื่อมั่น
ได้ 
6. อธิบายคุณภาพของแบบสังเกตได้ 
7. อธิบายคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ได้ 

1. สังเกตพฤติกรรม
การเรียนในระหว่าง
เรียน 

2. ตอบค าถามเชิง
ปฏิบัติการประจ าบท
ที่ 6 เป็นรายบุคคล 

1. นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การอภิปรายกลุ่มใน
ระหว่างเรียน 

2. ตอบค าถามเชิง
ปฏิบัติการประจ าบทที่ 6 
เป็นรายบุคคลถูกต้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



193 
 

 

 

บทท่ี 6 

คุณภาพของเครื่องมือวัดผลการศึกษา 
 

 การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เป็นหน้าที่ของครู  ครูต้องสามารถแสดง
หลักฐานว่าแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนมีคุณภาพ  โดยการวิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
ได้แก่  ความเที่ยงตรง  ความเชื่อมั่น  ค่าความยาก  และอ านาจจ าแนก  การวิเคราะห์ข้อสอบราย
ฉบับ  ได้แก่  ความเชื่อมั่น  การวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ  ได้แก่  ความเที่ยงตรง  ความยากและ
อ านาจจ าแนก  นอกจากนี้แบบสอบถาม  แบบสังเกต  และแบบสัมภาษณ์ต้องมีหลังฐานที่แสดงว่ามี
คุณภาพเช่นกันกับแบบทดสอบ  ดังนี้ 
 

1. คุณภาพของแบบทดสอบ 

 คุณภาพข้องแบบทดสอบแสดงได้จากการวิเคราะห์ข้อสอบ  ดังนี้ 
 1.1 ความหมายของการวิเคราะห์ข้อสอบ 

  การวิเคราะห์ข้อสอบ (Item Analysis) เป็นเทคนิคของการตรวจสอบคุณภาพของ
แบบทดสอบรายข้อ  ตัวบ่งชี้คุณภาพของแบบทดสอบที่ส าคัญได้แก่  ค่าความยากของข้อสอบ  และ
ค่าอ านาจจ าแนกของข้อสอบ  ผลการวิเคราะห์จะท าให้ทราบว่าแบบทดสอบแต่ละข้อได้ท าหน้าที่
อย่างเหมาะสมหรือไม่  (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2556 : 221) 

 

 1.2 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบและการหาคุณภาพแบบทดสอบ 

   ในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่มีคุณภาพ จากการสังเคราะห์มีขั้นตอนใน       
การด าเนินการดังนี้  
  1.2.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหนังสือ
ประกอบการเรียนการสอนในวิชาที่สอน  เพ่ือให้ทราบว่ามีมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดใดบ้างที่
นักเรียนต้องเรียนรู้ 
  1.2.2 วิเคราะห์หลักสูตรและสร้างผังแบบทดสอบ 

  1.2.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตามผังที่วางไว้ให้ครอบคลุมตามระดับพฤติกรรมที่
ก าหนด ในจ านวนที่มากกว่าที่ต้องการใช้ประมาณ 1.5 เท่า  เช่น  ต้องการใช้แบบทดสอบ 10 ข้อ  ให้
สร้างแบบทดสอบ 15 ข้อ เป็นต้น 
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  1.2.4 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่สร้างขึ้นไปหาความเที่ยงตรง  โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 3 ท่าน  พิจารณาว่าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นในแต่ละข้อสามารถวัดได้ในสิ่งที่ต้องการจะวัด
หรือไม ่

  1.2.5 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่มีความเที่ยงตรงไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างอย่างน้อยจ านวน  30  คน  ที่เคยเรียนในเนื้อหานั้นมาแล้ว   
  1.2.6 วิเคราะห์แบบทดสอบเป็นรายข้อ โดยค านวณหาค่าความยาก  และอ านาจจ าแนก 

  1.2.7 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ข้อที่มีค่าความยากและค่าอ านาจจ าแนกผ่านเกณฑ์  
ในจ านวนที่ต้องการใช้  ไปหาค่าความเชื่อมั่นรายฉบับ เช่น  สร้างแบบทดสอบ  15  ข้อ  ผู้เชี่ยวชาญ
ให้แบบทดสอบมีความเที่ยงตรง  14  ข้อ  เมื่อน าไปทดลองใช้พบว่ามีค่าความยากและอ านาจจ าแนก
ผ่านเกณฑ์  12  ข้อแต่ครูต้องการใช้แบบทดสอบเพียง  10  ข้อ  ดังนั้นให้เลือกแบบทดสอบมา 10 
ข้อจาก  12 ข้อ  ไปหาค่าความเชื่อมั่นรายฉบับ  แต่ถ้ามีแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ไม่ถึงจ านวน 10 ข้อ  
ครูควรเริ่มข้ันตอนข้อ 3 ถึงข้อ 7 ใหม่อีกครั้ง 
  1.2.8 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่สร้างขึ้นไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ 
  1.2.9 น าคะแนนที่ได้มาแปลความหมายและประเมินผลตามจุดประสงค์ท่ีต้องการ 

    1.2.10 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่สร้างขึ้นมาจัดท าธนาคารข้อสอบเพ่ือน าไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อไป  ดังแสดงในภาพที่ 6.1 
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ภาพที่ 6.1 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบและการหาคุณภาพแบบทดสอบ 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
และหนังสือประกอบการเรียนการสอนในวิชาที่สอน 

วิเคราะห์หลักสูตรและสร้างผังแบบทดสอบ 

สร้างแบบทดสอบตามผังที่วางไว้ให้ครอบคลุมตามระดับพฤติกรรมที่ก าหนด  
ในจ านวนที่มากกว่าที่ต้องการใช้ประมาณ 1.5 เท่า   

น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปหาความเที่ยงตรง 

น าแบบทดสอบที่มีความเที่ยงตรงไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง  อย่างน้อยจ านวน  30  คน   

วิเคราะห์แบบทดสอบเป็นรายข้อ  
โดยค านวณหาค่าความยาก  และอ านาจจ าแนก 

น าแบบทดสอบไปหาค่าความเชื่อมั่นรายฉบับ 

น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ 

น าคะแนนที่ได้มาแปลความหมายและประเมินผลตามจุดประสงค์ท่ีต้องการ 

น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นมาจัดท าคลังแบบทดสอบเพ่ือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป   

ผ่าน 
ไม่ 

ผ่าน 
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 1.3 การวิเคราะห์ข้อสอบรายฉบับ 

  การวิเคราะห์ข้อสอบแบบรายฉบับจะอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการวิ เคราะห์ข้อสอบ  คือ
ความเชื่อมั่น มีรายละเอียดดังนี้ 

 1.3.1 ความเชื่อม่ัน 

   1.3.1.1 ความหมายของความเชื่อม่ัน 

    นักวิชาการได้น าเสนอความหมายของความเชื่อมั่น ดังนี้ 
     ความเชื่อมั่น หมายถึง เป็นความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือการวิจัย  
ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากความสอดคล้องของข้อมูล  (ณัฏฐภรณ์  หลาวทอง, 2559 : 107) 
     ความเชื่อมั่น เป็นค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสองชุดจาก
แบบทดสอบท่ีมีความเท่าเทียมกันของคนกลุ่มเดียวกัน (Ebel & Frisbie, 1986: 71) 
     สรุปได้ว่า  ความเชื่อมั่น เป็นคุณภาพของเครื่องมือในการวัดผล ที่สามารถใช้วัด
หลาย ๆ ครั้ง แล้วได้ผลของการวัดมีความคล้ายคลึงกัน “วัดได้อย่างคงเส้นคงวา”  ภาพที่ 6.2 แสดง
ว่าในการทดสอบครั้งที่ 1 นาย B ได้ล าดับที่ 1 นาย A ได้ล าดับที่ 2 และ นาย C ได้ล าดับที่ 3 และใน
การทดสอบครั้งที่ 2,3… ซึ่งผลการทดสอบยังคงมีล าดับที่คล้าย ๆ เดิม (สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 
2559: 169) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6.2 ความเชื่อมั่นของเครื่องมือในการวัด 

 

    1.3.1.2 วิธีการประมาณค่าความเชื่อม่ัน 

      1) ความเชื่อมั่นแบบวัดความคงที่ (Measure of Stability) ที่เป็นวิธีการทดสอบ
ซ้ า (Test-Retest Method) โดยใช้แบบทดสอบฉบับเดียวกันไปทดสอบกับผู้สอบกลุ่มเดียวกัน 2 ครั้ง
ที่ใช้ช่วงเวลาที่ต่างกันแล้วน าคะแนนที่ได้มาค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ เพียร์สัน 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ถ้าเป็นข้อมูลในระดับอันตรภาค  แต่ถ้า
เป็นข้อมูลในระดับเรียงอันดับ จะค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน ดังแสดงใน
ภาพที่ 6.3  

 
 

 
 

 

 
 

 

 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 

A 

A A B 
B B C C 

C 
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ใช้เวลาที่ต่างกัน 

ใช้แบบทดสอบฉบับเดียวกัน 

 

 

 

rXY 

ภาพที่ 6.3 วิธีการทดสอบซ้ า 

ที่มา : สมชาย  วรกิจเกษมสกุล (2559: 170) 

 

  โดยมีสูตรค านวณ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ดังนี้ 
 

rXY = 
N ∑ XY− ∑ X ∑ Y√[∑ X2− (∑ X)2][∑ Y2− (∑ Y)2] 

 

   โดยที ่ rXY   เป็น  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 

         ∑ X เป็น  ผลรวมของคะแนนสอบในครั้งท่ี 1 

         ∑ Y เป็น  ผลรวมของคะแนนสอบในครั้งท่ี 2 

       ∑ X2   เป็น  ผลรวมของคะแนนสอบในครั้งที่ 1 ของผู้สอบแต่ละคนยกก าลังสอง 
       ∑ Y2 เป็น  ผลรวมของคะแนนสอบในครั้งท่ี 2 ของผู้สอบแต่ละคนยกก าลังสอง 
       ∑ XY เป็น  ผลรวมของผลคูณของคะแนนสอบในครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2  

           N เป็น  จ านวนผู้สอบ 

  

   สูตรค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน ดังนี้  
 

ρ   =    1 − 6 ∑ D2N(N2− 1) 
 

โดยที่  ρ   เป็น  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สเปียร์แมนระหว่างคะแนนครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 

   N   เป็น  จ านวนคู ่
   D   เป็น  ผลต่างของอันดับที่แต่ละคู่ 

 

แบบทดสอบ A 
 

แบบทดสอบ B 

คะแนน X คะแนน Y 
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    โดยที่ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นที่ได้จากการค านวณจะมีค่าตั้งแต่ -1.00 ถึง 1.00 แต่
เนื่องจากเป็นการค านวณจากคะแนนเดิมและคะแนนใหม่ของผู้สอบกลุ่มเดียวกัน ดังนั้นจะได้            
ความเชื่อมั่นมีค่าสัมประสิทธิ์อยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 เท่านั้น แต่ประเด็นที่ควรระมัดระวังในการใช้วิธีการ
นี้ คือ คุณลักษณะที่จะวัดจะต้องมีความคงที่ และระยะเวลาที่ทดสอบซ้ าจะต้องมีความเหมาะสม 
กล่าวคือ ไม่เร็วเกินไปเนื่องจากมีผลตกค้าง (การจดจ า) จากการทดสอบครั้งแรก และไม่ช้าเกินไปที่จะ
มีตัวแปรแทรกซ้อน เช่น วุฒิภาวะ หรือการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น  

    2) ความเชื่อมั่นแบบสมมูลหรือคู่ขนาน (Measure of Equivalence) หรือวิธีการ
ทดสอบโดยใช้แบบทดสอบที่สมมูลกันหรือคู่ขนาน (Equivalent-Form Method) เป็นการน า
แบบทดสอบ 2 ฉบับที่มีความสมมูลกันไปทดสอบกับผู้สอบกลุ่มเดียวกัน (ท าได้ค่อนข้างยาก) แล้วน า
คะแนนที่ได้จากแบบทดสอบทั้ง 2 ฉบับมาหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ดังแสดงในภาพ
ที ่6.4  

 

แบบทดสอบที่สมมูลกัน 

(คู่ขนานกัน) 
 

 

 

rXY 

 

ภาพที่ 6.4 วิธีการทดสอบแบบสมมูล 

ที่มา : สมชาย  วรกิจเกษมสกุล (2559: 173) 

 

    แบบทดสอบท่ีสมมูลกัน/คู่ขนานกัน หมายถึง แบบทดสอบ 2 ฉบับที่คล้ายคลึงกันหรือ
เท่าเทียมกันโดยมีโครงสร้างการวัดและเนื้อหาเดียวกันมีค่าเฉลี่ยและความแปรปรวน ความเชื่อมั่น
และความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของคะแนนที่ได้จะใกล้เคียงกันและเพ่ือให้เกิดความสมดุลใน          
การน าไปใช้ อาจจะแบ่งให้ร้อยละ 50 ท าแบบทดสอบฉบับ A ก่อนฉบับ B และอีกร้อยละ 50 ท า
แบบทดสอบฉบับ B ก่อนฉบับ A โดยที่ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่ได้จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 

     3) ความเชื่อมั่นแบบวัดความคงที่และสมมูลกัน (Measure of Stability and 

Equivalence) หรือวิธีทดสอบซ้ าด้วยแบบสอบที่สมมูล (Test-Retest with Equivalent Form) เป็น
การทดสอบผู้สอบกลุ่มเดียวกัน 2 ครั้งในเวลาที่ต่างกันโดยใช้แบบทดสอบที่มีความสมมูลกันแล้วน า

 

แบบทดสอบ A 
 

แบบทดสอบ B 

คะแนน X คะแนน Y 
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คะแนนที่ได้จากแบบทดสอบทั้ง 2 ฉบับหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ดังแสดงในภาพที่ 
6.5  

 

แบบทดสอบที่สมมูลกัน 

ใช้เวลาต่างกัน 

 

 

                                                   rXY  

 

 

ภาพที่ 6.5 วิธีการทดสอบแบบซ้ าและสมมูล 

ที่มา : สมชาย  วรกิจเกษมสกุล (2559: 173) 

 

    ส าหรับองค์ประกอบที่ส่งผลต่อวิธีการนี้ก็คือ คุณลักษณะที่จะวัดต้องคงที่ การใช้
ช่วงเวลาสอบซ้ าที่เหมาะสม และความสมมูลกันของแบบทดสอบ และวิธีการที่สมดุลในการจัด          
การทดสอบทั้ง 2 ฉบับ 

   4) ความ เชื่ อมั่ น แบบวั ดความสอดคล้ อ งภาย ใน  ( Measure of Internal 

Consistency)  หรือวิธีการตรวจสอบความสอดคล้องภายใน (Internal Consistency Method) เป็น
วิธีการประมาณค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบที่ใช้การทดสอบเพียงครั้งเดียว แบบทดสอบฉบับ
เดียวและผู้สอบกลุ่มเดียวแล้วน าผลไปวิเคราะห์ความเป็นเอกพันธ์เนื้อหา (Homogeneity) ของ
แบบทดสอบว่าวัดเนื้อหาสาระเดียวกันเพียงใด โดยถ้าวัดเนื้อหาสาระเดียวกันเมื่อท าการวัดซ้ าจะ
ได้ผลการวัดที่สอดคล้องกัน โดยมีวิธีการตรวจสอบความสอดคล้องภายในดังนี้ 

    4.1 วิธีการทดสอบแบบแบ่งครึ่งแบบทดสอบ (Split-Half Method) เป็น    
การน าแบบทดสอบฉบับเดียวไปตรวจสอบกับผู้สอบกลุ่มเดียว และแบ่งแบบทดสอบออกเป็น 2 ส่วนที่
มีความสมมูลกันมากที่สุด (จ าแนกตามข้อคู่-ข้อคี่, จับสลาก, จับคู่ตามเนื้อหาแล้วแยกเป็น 2 ฉบับ) 
น ามาตรวจให้คะแนนแล้วน าคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบทั้ง 2 ส่วน มาหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สันได้ค่าสัมประสิทธิ์ เชื่อมั่นครึ่งฉบับ จะต้องน าค่าที่ ได้ไปค าน วณหาสัมประสิทธิ์                
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับของสเปียร์แมน-บราวน์ (Spearman-Brown) ดังแสดงในภาพที่ 6.6 

 

 

 

 

แบบทดสอบ A 
 

แบบทดสอบ B 

คะแนน X คะแนน Y 
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คะแนนครึ่งฉบับ 

 

 

 

                                       r12XY    (สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นครึ่งฉบับ) 

                        rXY   (สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ) 
 

ภาพที่ 6.6 วิธีการทดสอบการแบ่งครึ่งแบบทดสอบ 

ที่มา : สมชาย  วรกิจเกษมสกุล (2559: 174) 

 

    การหาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับของสเปียร์แมน-บราวน์ ค านวณค่าสัมประสิทธิ์      
ความเชื่อมั่นได้ดังสูตรค านวณ (Gronlund, 1976: 111 อ้างอิงใน สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2559: 

185) rXY  = 

2r12XY1+ r12XY  

 

    เมื่อ rXY   เป็น  สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 

  r12XY  เป็น  สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นครึ่งฉบับ 

      4.2 วิธีของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson Method) เป็นวิธีการที่พัฒนา
โดยคูเดอร์และริชาร์ดสัน ที่เป็นการแก้ปัญหาของการประมาณค่าความเชื่อมั่นที่ใช้วิธีการแบ่งครึ่ง
แบบทดสอบที่แตกต่างกันจะให้ค่าความเชื่อมั่นที่แตกต่างกัน และใช้ส าหรับแบบทดสอบที่ให้คะแนน
แบบ 0,1 เท่านั้นจ าแนก  ใช้สูตรของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน 20 (K-R20) โดยแบบทดสอบแต่ละข้อ         
ไม่จ าเป็นต้องมีความยากง่ายเท่ากัน แต่ควรมีจ านวนแบบทดสอบอย่างน้อย 20 ข้อ โดยมีสูตรค านวณ 

แบบทดสอบ 

คะแนน 

คะแนน Y คะแนน X 
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K-R20 =  [ kk−1]  [1 − ∑ PiqiSt2 ] 

 

  เมื่อ K-R20   เป็น  สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน 20 

     pi    เป็น  สัดส่วนของผู้ตอบถูกในข้อที่ i 
     qi   เป็น  สัดส่วนของผู้ตอบผิดในข้อที่ I = 1-p 

     St2   เป็น  ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

     K   เป็น  จ านวนแบบทดสอบ 

 

    โดยที่สูตรการค านวณ K-R20 จะมีความคล้ายกับสูตรการหาสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค เนื่องจาก pi qi ของ K-R20 ก็คือความแปรปรวนของคะแนนรายข้อ (St2) ของ
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคนั่นเอง  สูตร K-R21 เป็นสูตรการค านวณค่าสัมประสิทธิ์              
ความเชื่อมั่นที่มีข้อตกลงเบื้องต้นว่าแบบทดสอบแต่ละข้อต้องมีความยากง่ายเท่ากัน/ใกล้เคียงกัน 
และสูตรการค านวณมีความซับซ้อนน้อยลงแต่สูตรการค านวณ K-R21 จะให้ค่าความเชื่อมั่นที่ต่ ากว่า             
การค านวณด้วยสูตร K-R20 ใช้ในกรณีคะแนนของแบบทดสอบไม่ใช่แบบ 0,1 เหมาะกับแบบทดสอบ
แบบอัตนัย  มีสูตรค านวณ 

 

K-R21 = [ kk−1] [1 − X̅(k− X̅)kSt2 ] 

 

  เมื่อ K-R21   เป็น  สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน 21 

     X̅   เป็น  ค่าเฉลี่ยของคะแนนรวม 

     St2   เป็น  ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

     K   เป็น  จ านวนแบบทดสอบ 

 

     4.3 วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Method) ใช้กับ
แบบทดสอบที่การให้คะแนนไม่ใช่แบบ 0,1 ที่ได้จากการปรับขยายสูตร K-R20 โดยการแบ่ง
แบบทดสอบออกเป็น k ส่วน และเมื่อค านวณความแปรปรวนของคะแนนแต่ละส่วนและ                 
ความแปรปรวนของคะแนนรวมสามารถน าไปใช้ประมาณค่าความเชื่อมั่นแบบความสอดคล้องภายใน
ที่น าเสนอในชื่อ สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (α - Coefficient)  มีสูตรค านวณดังนี้  
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 α    =   [ kk−1] [1 − ∑ σi2σx2 ] 

 

  เมื่อ σ       เป็น  สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 

 σi2      เป็น  ความแปรปรวนของข้อที่หรือองค์ประกอบที่ 
 σX2       เป็น  ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

  K         เป็น  จ านวนแบบทดสอบ/องค์ประกอบของทั้งฉบับ 

 แต่ถ้าเป็นการค านวณค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาจากกลุ่มตัวอย่างจะใช้สูตร
ค านวณ 

 α    =   [ kk−1] [1 − ∑ Si2Sx2 ] 

 

  เมื่อ 𝛼       เป็น  สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 

 Si2      เป็น  ความแปรปรวนของข้อที่หรือองค์ประกอบที่ 
 SX2      เป็น  ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

                       K        เป็น  จ านวนแบบทดสอบ/องค์ประกอบของทั้งฉบับ 

 

  การหาสัมประสิทธิ์แอลฟาจะให้ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบได้ดี  ก็ต่อเมื่อ
แบบทดสอบฉบับนั้นได้วัดคุณลักษณะเพียงคุณลักษณะเดียวเท่านั้น และจ านวนข้อหรือองค์ประกอบ
แต่ละองค์ประกอบในฉบับมีค่าเท่าเทียมกันจะท าให้ได้ค่าความเชื่อมั่นที่ใกล้เคียงกับความเชื่อมั่นที่
แท้จริงของแบบทดสอบ  และเป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมเนื่องจากทดสอบกลุ่มผู้สอบครั้งเดียวและ
ใช้ได้อย่างหลากหลายทั้งแบบทดสอบแบบ 0-1 หรือแบบการให้คะแนนแบบถ่วงน้ าหนักหรือก าหนด
คะแนนแบบมาตราส่วนประมาณค่าหรือแบบทดสอบแบบอัตนัย เป็นต้น 

   5. วิธีการตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์ เป็นความเชื่อมั่น
แบบหาความคงที่ของความรู้  (Stability Reliability) เป็นการตรวจสอบความเชื่อมั่นโดยน า
แบบทดสอบมาสอบซ้ า 2 ครั้ง แล้วน าคะแนนมาหาความคงที่ของการรอบรู้  และไม่รอบรู้ที่ได้จาก
การก าหนดจุดตัดที่เหมาะสม โดยใช้ตารางที่ 6.1 และสูตร Phi Coefficient (∅) (พิศิษฐ ตัณฑวณิช, 
2543: 278-279)  
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 ∅    =   

AD−BC√(A+B)(C+D)(A+C)(B+D) 
 

ตารางท่ี 6.1 ตารางประกอบการค านวณความเชื่อมั่น 

ผลการสอบ  
การทดสอบครั้งที่ 1 

รวม 
รอบรู้ ไม่รอบรู้ 

ครั้งที่ 2 
รอบรู้ 

ไม่รอบรู้ 
A 

C 

B 

D 

A+B 

C+D 

 รวม A+C B+D A+B+C+D 

ที่มา : พิศิษฐ ตัณฑวณิช (2543: 278-279) 
 

   1.3.1.3 การประมาณค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบแบบอัตนัย  การประมาณค่า
ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบที่มีวิธีการให้คะแนนที่ไม่ใช่ 0,1 มีวิธีการวิเคราะห์ทีห่ลากหลายวิธี โดย
พิจารณาว่าคะแนนที่ได้จากการตรวจประเมินของครูมีความสอดคล้องกันหรือไม่  ดังนี้ 
    1) วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Method) ใช้
กับแบบทดสอบที่การให้คะแนนไม่ใช่แบบ 0,1 โดยการแบ่งแบบทดสอบออกเป็น k ส่วน และเมื่อ
ค านวณความแปรปรวนของคะแนนแต่ละส่วนและความแปรปรวนของคะแนนรวมสามารถน าไปใช้
ประมาณค่าความเชื่อมั่นแบบความสอดคล้องภายในที่น าเสนอในชื่อ สัมประสิทธิ์แอลฟาของ       
ครอนบาค (α - Coefficient) มีสูตรค านวณดังนี้  
 α    =   [ kk−1] [1 − ∑ σi2σx2 ] 

 

 แต่ถ้าเป็นการค านวณค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาจากกลุ่มตัวอย่างจะใช้สูตร
ค านวณ α    =   [ kk−1] [1 − ∑ Si2Sx2 ] 

 

 การค านวณหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค  แสดงในตัวอย่างที่ 
6.1   
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ตัวอย่างที่ 6.1 ให้หาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเมื่อ
ก าหนดให้ ∑ 𝑆𝑖2= 1.35 และ SX  =  2.02 

 

 วิธีท า  

 สูตรการค านวณสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค  α    =   [ kk−1] [1 − ∑ Si2Sx2 ] 

     แทนค่า α    =   [ 66−1] [1 − (1.35)(2.02)2] = 0.80 

 

   ดังนั้นความเชื่อมั่นของแบบทดสอบฉบับนี้เท่ากับ 0.80 

 

   2) ดัชนีความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมิน (Rater Agreement Index: RAI)  เป็น
การหาค่าความเชื่อมั่นชนิดหนึ่งของแบบประเมินที่มีการให้คะแนนเป็นช่วงสเกล I สเกลซึ่งค่า RAI ที่ได้มี
พิสัยตั้ งแต่  0 - 1  ถ้ า RAI ค่าเข้ าใกล้  1  แสดงว่ าผู้ ประเมินมีความเห็นสอดคล้องกันมาก                         

(ฉัตรศิริ  ปิยะพิมลสิทธิ์,  ม.ป.ป.) 
     ให้ Rmnkแทนการให้คะแนนของผู้ประเมินคนที่ m บนพฤติกรรมที่ k ในกลุ่มตัวอย่าง
คนที่ n ให้ �̅�nk เป็นค่าเฉลี่ยของการประเมินจ านวน M คน  นั่นคือ �̅�nk= 1𝑀 ∑ 𝑅𝑚𝑘𝑀  

 

 𝑅𝐴𝐼 = 1 − ∑ ∑ ∑ |𝑅𝑚𝑛𝑘 − �̅� nk|𝑀𝑁𝐾𝐾𝑁(𝑀 − 1)(𝐼 − 1)  

  วิธีการหาความเชื่อมั่นจากแบบทดสอบแบบอัตนัย  แสดงในตัวอย่างที่ 6.2 
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ตัวอย่างที่ 6.2  มีครูผู้ประเมิน 3 ท่าน  ตรวจประเมินนักเรียน  3 คน  คนละ 4 พฤติกรรม  โดยแบบ
ประเมินเป็นมาตรประมาณค่า  5  ระดับ 

 𝑅𝐴𝐼 = 1 − ∑ ∑ ∑ |𝑅𝑚𝑛𝑘 − �̅� nk|𝑀𝑁𝐾𝐾𝑁(𝑀 − 1)(𝐼 − 1)  

= 1 − 284 × 3(3 − 1)(5 − 1)  = .708 

ค่า RAI ที่ค านวณได้ .708  บ่งชี้ถึงความสอดคล้องกันสูงระหว่างผู้ประเมิน 

 

   3) ความสอดคล้องระหว่างครูผู้ที่ประเมินให้คะแนนแบบทดสอบแบบอัตนัยโดย
ค านวณจากสูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  โดยมีสูตรค านวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน (สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2559: 171)  ดังแสดงในตัวอย่างที่ 6.3  
    แบบทดสอบจ านวน 1 ข้อ  คะแนนเต็ม 10  คะแนน  ของนักเรียนจ านวน 5 คน  ตรวจ
ให้คะแนนโดยครูผู้ประเมิน  2  คน  มีวิธีการค านวณ  ดังนี้ 
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ตัวอย่างที่ 6.3  จากผลการตรวจให้คะแนนโดยครูผู้ประเมิน  2  คน  แบบทดสอบจ านวน 1 ข้อ  
คะแนนเต็ม 10  คะแนน  ของนักเรียนจ านวน 5 คน ให้หาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบฉบับนี้โดยใช้
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

วิธีท า 

นักเรียน 

คนที่ 
ครูคนที่ 1 

(X) 

ครูคนที่ 2 

(Y) 
X2 Y2 XY 

1 5 4 25 16 20 

2 6 6 36 36 36 

3 7 8 49 64 56 

4 5 6 25 36 30 

5 8 9 64 81 72 

รวม ∑ X = 31 ∑ Y = 33 ∑ X2 = 199 ∑ Y2 = 233 ∑ XY = 214 
 

จากสูตร สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน   rXY   =    
N ∑ XY− ∑ X ∑ Y√[∑ X2− (∑ X)2][∑ Y2− (∑ Y)2] 

 

   แทนค่า        rXY   = 
5(214)− (31)(33)√[5(199)− (31)2][5(233)− (33)2] = 0.925 

 

   แสดงว่าแบบทดสอบฉบับนี้มีความความสอดคล้องระหว่างครูผู้ประเมินเท่ากับ 0.925 

 

  1.3.1.4 ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบแบบปรนัย 

   แบบดสอบแบบปรนัยมีลักษณะการให้คะแนน 0,1 ดังนั้นความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบแบบปรนัยควรใช้สูตรของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน 20 (K-R20) โดยแบบทดสอบแต่ละข้อไม่
จ าเป็นต้องมีความยากง่ายเท่ากัน แต่ควรมีจ านวนแบบทดสอบอย่างน้อย 20 ข้อ โดยมีสูตรค านวณ 

 

K-R20 =  [ kk−1]  [1 − ∑ PiqiSt2 ] 

 

  เมื่อ K-R20  เป็น  สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน20 

     pi  เป็น  สัดส่วนของผู้ตอบถูกในข้อที่ i 
     qi  เป็น  สัดส่วนของผู้ตอบผิดในข้อที่ I = 1-p 
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     St2  เป็น  ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

      K  เป็น  จ านวนแบบทดสอบ 

 

 การค านวณหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบแบบปรนัยด้วยสูตร K-R20 แสดงในตัวอย่าง
ที่ 6.4  
 

ตัวอย่างที่ 6.4 จากตารางแสดงรายละเอียดการตอบแบบทดสอบจ านวน 6 ข้อ ของผู้เรียนจ านวน 
10 คน ที่มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 และส่วนเบี่ยงเบนทั้งฉบับเท่ากับ 2.02 ให้หาความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบโดยใช้สูตร K-R20 และ K-R21 

วิธีท า 

ผู้เรียน 

คนที่ 
ข้อที่  

1 2 3 4 5 6  

1 0 1 0 1 0 1  

2 0 0 0 0 0 0  

3 1 0 1 1 1 0  

4 1 1 1 1 1 1  

5 0 0 1 0 0 0  

6 0 0 1 1 1 0  

7 0 0 0 1 0 0  

8 1 0 1 1 1 0  

9 0 0 0 0 1 0  

10 1 1 1 1 1 1  

pi 0.4 0.3 0.6 0.7 0.6 0.3  

qi 0.6 0.7 0.4 0.3 0.4 0.7  

Pi qi 0.24 0.21 0.24 0.21 0.24 0.21 ∑ piqi = 1.35 

 

 สูตรการค านวณหา         K-R20 = [ kk−1]  [1 − ∑ PiqiSt2 ]  

  แทนค่า   K-R20 = [ 66−1]  [1 − 1.35(2.02)2]  =  0.80 

 ดังนั้น ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบฉบับนี้ที่ค านวณด้วย K-R20 เท่ากับ 0.80 
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1.3.1.5 องค์ประกอบท่ีมีผลต่อสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ัน 

  การหาสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่นใด ๆ ที่ได้ค่าสัมประสิทธิ์ต่ า หรือสูง จะขึ้นอยู่
กับองค์ประกอบต่อไปนี้ (Crocker & Algina, 1986 อ้างอิงใน ศิริชัย กาญจนวาสี , 2556: 84-89; 

Gronlund, 1981: 104-111 อ้างอิงใน สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2559: 179-180) 
    1) ความเป็นเอกพันธ์ของกลุ่มผู้สอบ (Group Homogeneity) ในกลุ่มผู้สอบที่มี

ความรู้ความสามารถที่ใกล้เคียงกันเมื่อน าคะแนนมาหาค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นจะได้ค่า
สัมประสิทธิ์ที่ต่ ากว่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นที่ได้จากกลุ่มผู้สอบวิวิธพันธ์ (Group Heterogeneity) 
ที่มีความสามารถที่หลากหลายคละกัน และขนาดของกลุ่มผู้สอบควรมีประมาณ 6-10 เท่าของจ านวน
แบบทดสอบจึงจะได้ความเชื่อมั่นที่เป็นจริง 

    2) ความยาวของแบบทดสอบ (Test Length) การเพ่ิมจ านวนแบบทดสอบที่มี
ความคู่ขนานกับแบบทดสอบเดิมที่มีอยู่จะท าให้ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบฉบับนั้น 
มีค่าที่สูงขึ้น แต่จะต้องไม่ยาวมากเกินไปจนท าให้ผู้สอบเหนื่อยล้า 

    3) ความสัมพันธ์ระหว่างแบบทดสอบ (Interitem Correlation) แบบทดสอบฉบับ
ใดที่มีความเป็นเอกพันธ์ของคุณลักษณะหรือเนื้อหาแสดงว่าแบบทดสอบฉบับนั้นมีความสัมพันธ์
ระหว่างแบบทดสอบสูงอันจะส่งผลต่อค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบฉบับนั้น 

    4) ก าหนดเวลาที่ใช้ในการท าแบบทดสอบ (Time Limit) แบบทดสอบที่สร้างและ
พัฒนาเป็นอย่างดีและได้ก าหนดเวลาที่ใช้ในการทดสอบที่เหมาะสมกับแบบทดสอบจะได้ค่า
สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นที่สูง  แต่ถ้าให้เวลาที่จ ากัดหรือมากจนเกินไปจะท าให้ค่าสัมประสิทธิ์         
ความเชื่อมั่นมีแนวโน้มลดลง 

    5) วิธีการที่ ใช้ ในการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ ความเชื่ อมั่น  ( Method of 

Estimating Reliability) ในการเลือกใช้วิธีการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นมีหลายวิธีและ   
แต่ละวิธีจะมีความเหมาะสมกับแบบทดสอบที่มีลักษณะและจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกัน เช่น 
แบบทดสอบความเร็วไม่ควรใช้วิธีการแบ่งครึ่งแบบทดสอบหรือวิธีตรวจสอบความสอดคล้องภายใน  
เพราะจะได้ค่าความเชื่อมั่นที่สูงกว่าปกติ  และวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาควรใช้กับแบบทดสอบที่วัดเพียง
คุณลักษณะเดียวมากกว่าหลากหลายคุณลักษณะ  เป็นต้น  

   6) ความยาก ถ้าแบบทดสอบฉบับใดที่มีความยากมาก หรือง่ายมากจะท าให้    
ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบค่อนข้างต่ า 

   7) ความเป็นปรนัยในการให้คะแนน ถ้าแบบทดสอบมีความเป็นปรนัยจะท าให้
แบบทดสอบมีความเชื่อมั่นสูง 

   8) อ านาจจ าแนกของแบบทดสอบสูงท าให้ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบสูงด้วย 

   9) ก าหนดสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมในการสอบให้มีความคล้ายคลึงกัน 
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 1.3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างความเที่ยงตรงและความเชื่อม่ัน 

   ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของเครื่องมือวัดผลมีความสัมพันธ์กัน ดังแสดงในภาพที่ 
6.7  ดังนี้ (สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 2559: 182)   
   1.3.2.1 เครื่องมือวัดผลที่ไม่มีความเที่ยงตรงย่อมไม่มีความเชื่อมั่น (ดังรูปที่ 1) 

   1.3.2.2 เครื่องมือวัดผลมีความเที่ยงตรงสูงขึ้นย่อมจะมีความเชื่อม่ันสูงขึ้น (ดังรูปที่ 2) 

   1.3.2.3 เครื่องมือวัดผลบางประเภทมีความเชื่อมั่นปานกลาง  แต่จะมีความเที่ยงตรงต่ า 
(ดังรูปที่ 3) 

   1.3.2.4 เครื่องมือวัดผลบางประเภทมีความเชื่อมั่นสูง  แต่จะมีความเที่ยงตรงต่ า (ดังรูปที่ 
4) 

   1.3.3.5 เครื่องมือวัดผลที่ต้องการคือเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงสูง  และมีความเชื่อม่ันสูง 
(ดังรูปที่ 5)  

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 

ไม่มีความเชื่อมั่น
และไม่มีความ

เที่ยงตรง 

 

 

 

 

รูปที่ 2 

มีความเชื่อมั่น
และมีความ

เที่ยงตรงปาน
กลาง 

 

 

 

 

รูปที่ 3 

มีความเชื่อมั่น
ปานกลางและมี
ความเที่ยงตรงต่ า 

 

 

 

 

รูปที่ 4 

มีความเชื่อมั่นสูง  
แตม่ีความ
เที่ยงตรงต่ า 

 

 

 

 

รูปที่ 5 

มีความเชื่อมั่น
และมีความ
เที่ยงตรงสูง 

 

ภาพที่ 6.7 ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อม่ันกับความเที่ยงตรง 
 ที่มา : สมชาย  วรกิจเกษมสกุล (2559: 182) 

 

 1.4 การวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ  
  ในการวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อครูต้องวิเคราะห์ค่าความเที่ยงตรง  ค่าความยาก  และ       
ค่าอ านาจจ าแนก  ซึ่งมีวิธีการที่น ามาใช้วิเคราะห์แตกต่างกัน 2 วิธีการตามการแปลผล  คือ  แบบ            
อิงกลุ่มและแบบอิงเกณฑ์ ดังนี้ 
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  1.4.1 ความเที่ยงตรง  
   1.4.1.1 ความหมายของความเที่ยงตรง 
    นักวิชาการได้น าเสนอความหมายของความเที่ยงตรง (Validity) ดังนี้ 

 ความเที่ยงตรง เป็นคุณสมบัติส าคัญที่สุดของเครื่องมือวัดผล  ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
คุณภาพด้านความถูกต้องของผลที่ได้จากการวัด  ท าให้สามารถน าคะแนนที่ได้ไปแปลความหมายถึง
สิ่งที่ต้องการวัดอย่างเหมาะสม (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2556: 99) 
      ความเที่ยงตรง เป็นหลักฐานที่แสดงถึงความถูกต้องในการวัดตัวแปรที่สนใจ  
สะท้อนสภาพที่แท้จริงของสิ่งที่ต้องการวัด  และสอดคล้องกับทฤษฎีหรือแนวคิดที่สนใจศึกษา    
(ณัฏฐภรณ์  หลาวทอง, 2559 : 94) 
     สรุปได้ว่า  ความเที่ยงตรง คือ “การวัดในสิ่งที่ต้องการวัดได้อย่างถูกต้อง” หมายถงึ 
เครื่องมือวัดในสิ่งที่ต้องการวัด ไม่ใช่ต้องการวัดอย่างหนึ่งแล้วได้สิ่งอ่ืนมาแทน หรือวัดแล้วได้ผลที่
สอดคล้องสภาพที่เป็นจริง 
    1.4.1.2 ประเภทของความเที่ยงตรง 

  ในเครื่องมือวัดผลใด ๆ จ าแนกประเภทของความเที่ยงตรง ดังนี้ 
     1) ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) เป็นการสรุปอ้างอิงถึง มวล

เนื้อหาสาระ ความรู้หรือประสบการณ์ ที่แบบทดสอบมุ่งวัดว่ามีความครอบคลุม หรือเป็นตัวแทนมวล
ความรู้หรือประสบการณ์ได้ดีเพียงไร สามารถตรวจสอบได้โดย 1) ให้ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์นั้น ๆ 
ตรวจสอบความเหมาะสมของนิยามขอบเขตของเนื้อหาหรือประสบการณ์ที่มุ่งวัด 2) ตรวจสอบเนื้อหา
หรือพฤติกรรมบางส่วนว่ามีความสอดคล้องกับเนื้อหาหรือพฤติกรรมทั้งหมดหรือไม่  และ                         
3) เปรียบเทียบสัดส่วนของข้อค าถามว่ามีความสอดคล้องกับน้ าหนักความส าคัญของแต่ละเนื้อเรื่องที่
มุ่งวัดมากน้อยเพียงไร (Bailey, 1987: 67 อ้างอิงใน สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2559: 160)  ดังแสดง
ในภาพที่ 6.8  

 

     

                         ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 

 

 

ภาพที่ 6.8 การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
ที่มา : Bailey (1987: 67) อ้างอิงใน สมชาย  วรกิจเกษมสกุล (2559: 160) 

 

เนื้อหาสาระ/จุดประสงค์ 

ข้อมูลเชิงประจักษ์/ตรรกะ 
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    2) ความเที่ยงตรงเชิงเกณฑ์สัมพันธ์ (Criterion Related Validity) เป็นการสรุป
อ้างอิงสมรรถนะการด าเนินงานของสิ่งที่มุ่งวัดว่าการวัดได้ผลสอดคล้องกับการด าเนินงานนั้นเพียงใด 
ที่จ าแนกเป็นความเที่ยงตรงเชิงสภาพ (Concurrent Validity) ที่ใช้เกณฑ์เทียบความสัมพันธ์ที่เป็น
สถานภาพการด าเนินการที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ที่ตรวจสอบได้โดยค านวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างคะแนนที่วัดได้จากเครื่องมือนั้นกับคะแนนที่วัดได้จากเครื่องมือมาตรฐานอื่น ๆ ที่วัดสิ่งนั้นได้
ในปัจจุบัน ดังแสดงในภาพที่ 6.9 หรือความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์ (Predictive Validity) ที่ใช้เกณฑ์
เทียบความสัมพันธ์เป็นผลส าเร็จของการปฏิบัติงานนั้นในอนาคต ที่ตรวจสอบได้โดยค านวณค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนที่วัดได้จากเครื่องมือนั้นกับคะแนนที่วัดได้จากเครื่องมือ
มาตรฐานอ่ืน ๆ ที่วัดสิ่งนั้นได้ในอนาคต ดังแสดงในภาพที่ 6.10  

 

 

 

    เวลา 
 

 

 

 

ภาพที่ 6.9 การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงสภาพ 

ที่มา : Bailey (1987: 68) อ้างอิงใน สมชาย  วรกิจเกษมสกุล (2559: 161) 

 

       เวลา 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 6.10 การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงพยากรณ์ 
ที่มา : Bailey (1987: 68) อ้างอิงใน สมชาย  วรกิจเกษมสกุล (2559: 161) 

 

   3) ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) เป็นการสรุปอ้างอิง
โครงสร้างของสิ่งที่มุ่งวัดว่าการวัดได้ผลตรงตามทฤษฎีของโครงสร้างนั้น ๆ ได้ดีเพียงไร ที่ตรวจสอบได้ 

คะแนนจากแบบทดสอบ : X 

คะแนนจากแบบทดสอบ
มาตรฐาน 

rXY 

คะแนนจากแบบทดสอบ : X คะแนนเกณฑ์ : Y 

rXY 
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โดยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลที่ได้จากเครื่องมือนั้นกับโครงสร้างและความหมายทางทฤษฎีของ
สิ่งที่มุ่งวัดด้วยวิธีตัดสินโดยผู้เชี่ยวชาญ เปรียบเทียบคะแนนกับกลุ่มที่ได้ผล วิธีวิเคราะห์เมตริก       
พหุลักษณะ-พหุวิธี  หรือการวิเคราะห์องค์ประกอบ เป็นต้น ดังแสดงในภาพที่ 6.11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      ผู้เชี่ยวชาญตรวจงาน 

 

 

ภาพที่ 6.11 การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง 
ที่มา : ศิริชัย กาญจนวาสี (2556: 122) 

 

   1.4.1.3 การตรวจสอบความเที่ยงตรง 
   1) วิธีการตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบทดสอบแบบอิงกลุ่ม มีดังนี้ 

     1.1 วิธีการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เป็นการตรวจสอบแบบทดสอบ
มีความเป็นตัวแทน หรือครอบคลุมเนื้อหาหรือไม่ โดยพิจารณาจากตารางวิเคราะห์หลักสูตร คือ 
ตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหากับจุดประสงค์ท่ีก าหนด จ าแนกเป็น 

      1.1.1 วิธีที่ 1 จากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ โดยใช้
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ (Index of Item-Object Congruence : IOC) 
ที่มีเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนน ดังนี้ 
     ให้ 1 คะแนน  เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องกับเนื้อหาและ
จุดประสงค์ 

ทฤษฎี/แนวคิด/หลักการ 

นามธรรม 

ลักษณะที่มุ่งวัด : 
แนวคิดและโครงสร้าง 

ลักษณะที่คาดหมาย 

สมมติฐานหรือค าท านาย 

รูปธรรม 

ตัวบ่งชี้คุณลักษณะ 

เครื่องมือ 
 

ผลการวัดเชิงประจักษ์ 

ทฤษฎี/แนวคิด/หลักการ 
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              0 คะแนน  เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องกับเนื้อหาและ
จุดประสงค์หรือไม่ 
           -1 คะแนน  เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามไม่มีความสอดคล้องกับเนื้อหาและ
จุดประสงค์ 
     หลังจากนั้นน าคะแนนของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง โดยใช้สูตรของ  
โรวิเนลลี และแฮมเบิลตัน มีสูตรการค านวณดังนี้ (Rowinelli & Hambleton, 1977 อ้างถึงใน                
ล้วน สายยศ และ อังคณา  สายยศ, 2539: 249) 
 

IOC = 
∑ RN  

 

  โดย  IOC   เป็น  ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ 
     ∑ 𝑅    เป็น  ผลรวมของคะแนนจากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 

          N เป็น  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

 

   โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณาระดับค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามที่ได้จาก     
การค านวณจากสูตรที่จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0.00 ถึง 1.00 มีรายละเอียดของเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
  มีค่า  IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป คัดเลือกแบบทดสอบข้อนั้นไว้ใช้ได้ 
             ต่ ากว่า 0.5 ควรพิจารณาแก้ไขปรับปรุง หรือตัดทิ้ง 
 การก าหนดรูปแบบของแบบตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบ แสดงใน
ตารางที่ 6.2  
  

ตารางท่ี 6.2 รูปแบบของแบบตรวจสอบที่ให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

จุดประสงค์ที่ ข้อค าถาม 
ผลการพิจารณา 

+1 0 -1 

1……………………………. 
 

 

2……………………………. 

1……………………………………… 

2……………………………………… 

3……………………………………… 

4……………………………………… 

………………. 
………………. 
………………. 
………………. 

………………. 
………………. 
………………. 
………………. 

………………. 
………………. 
………………. 
………………. 
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      1.1.2 วิธีที่ 2 วิธีการหาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เป็นวิธีการที่ประยุกต์
จากแฮมเบลตันและคณะ (สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2559: 164) มีดังนี ้
            (1) ขั้นที่ 1 น าแบบทดสอบพร้อมเนื้อหาสาระ/โครงสร้างที่ต้องการวัด
ไปให้ผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหาสาระ/โครงสร้างที่ก าหนด
เกณฑ์เพ่ือแสดงความคิดเห็น ดังนี้ 
      ให้ 1 เมื่อพิจารณาว่า ข้อค าถามไม่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ/โครงสร้าง 
          2 เมื่อพิจารณาว่า ข้อค าถามจะต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างมาก 

          3 เมื่อพิจารณาว่า ข้อค าถามจะต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุงเล็กน้อย 

          4 เมื่อพิจารณาว่า ข้อค าถามมีความสอดคล้องกับเนื้อหาสาระ/
โครงสร้าง 
            (2) ขั้นที่ 2 รวบรวมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาท าการแจกแจง
เป็นตาราง 
            (3) ขั้นที่ 3 รวมจ านวนข้อค าถามท่ีผู้เชี่ยวชาญทุกคนให้ความคิดเห็นใน
ระดับ 3 และ 4  
            (4) ขั้นที่ 4 หาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากสูตรค านวณ 

         CVI = 
∑ R34N  

 

      เมื่อ CVI เป็น  ดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
        ∑ R34 เป็น  จ านวนข้อที่ผู้เชี่ยวชาญทุกคนให้ระดับ 3 และ 4 

        N เป็น  จ านวนแบบทดสอบทั้งหมด 

    โดยมีเกณฑ์การพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาที่ใช้ได้ ตั้งแต่ 0.80 ขึ้นไป และ
ควรน าข้อค าถามท่ีได้ 1 และ 2 ไปปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้มีความครอบคลุมตัวแปรที่ต้องการศึกษา  

     1.1.3 ตัวอย่างการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบแบบ
อัตนัย เป็นการพิจารณาว่าแบบทดสอบมีความเป็นตัวแทน หรือครอบคลุมเนื้อหาหรือไม่ โดย
พิจารณาจากตารางวิเคราะห์หลักสูตร คือ ตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหากับจุดประสงค์ที่
ก าหนด มีวิธีการ 2 วิธี  คือ  การหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์  ( IOC)   
แสดงในตัวอย่างที่ 6.5  และการหาค่าดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา/โครงสร้างของแบบทดสอบ 
(CVI) แสดงในตัวอย่างที่ 6.6 
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ตัวอย่างที่ 6.5 การหาความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับจุดมุ่งหมายของผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 

คน ในการพิจารณาข้อสอบที่ 1-4 กับจุดประสงค์ท่ี 1 มีดังนี ้
วิธีท า 

ข้อ
ที ่

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 ผลรวม ∑ 𝐑 

IOC 

= 
∑ 𝐑𝐍  

ผลการ
วิเคราะห์ 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 

1          3 = 33 = 1 น าไปใช้ได้ 

2          0 = 03 = 0 ใช้ไม่ได้ 

3          -1 = −13 = −0.33 ใช้ไม่ได้ 

4          2 = 23 = 0.67 น าไปใช้ได้ 

 

 จากตาราง แสดงว่ามีแบบทดสอบที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายผ่านเกณฑ์ จ านวน 2 ข้อ คือ 
ข้อที่ 1 และข้อที่ 4 ที่สามารถน าไปใช้ได้ 
 

ตัวอย่างที่ 6.6 การหาค่าดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา/โครงสร้างของแบบทดสอบ 

วิธีท า 

ข้อ 

ที ่

ระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3  คนที่ 4 คนที่ 5 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

  

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

  

 

 
 

 
 
 

 
 
 

   

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

   

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

  
 
 

 
 
 

 

 

 จากตารางวิเคราะห์พบว่าข้อที่ผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นในระดับ 3 และ 4 ได้แก่ 
1,2,4,5,6 เป็นจ านวน 5 ข้อ ดังนั้น 

CVI = 
∑ R34N  
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แทนค่า  CVI  =  
56  ≈ 0.83 

  แสดงว่าแบบทดสอบฉบับนี้มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ 0.83 ผ่านเกณฑ์       
การพิจารณา 

    1.1.4 การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบแบบปรนัย  เป็น
การพิจารณาว่าแบบทดสอบมีความเป็นตัวแทน หรือครอบคลุมเนื้อหาหรือไม่ โดยพิจารณาจากตาราง
วิเคราะห์หลักสูตร คือ ตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหากับจุดประสงค์ที่ก าหนด มีวิธีการ 2 วิธี  
คือ  การหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์  ( Index of Item-Object 

Congruence : IOC) และการหาค่าดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา/โครงสร้างของแบบทดสอบ (CVI)  
โดยวิธีการหาความเที่ยงตรงเหมือนกันกับการวิเคราะห์ข้อสอบแบบอัตนัย  

    1.2 วิธีการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง มีวิธีการตรวจสอบ ดังนี้ 
     1.2.1 ใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ โดยการน าคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบที่
สร้างขึ้น กับคะแนนจากแบบทดสอบมาตรฐานที่มีจุดประสงค์เดียวกัน หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
โดยที่ค่าที่ได้จะต้องมีค่าสูง และมีค่าเป็นบวก จึงจะสรุปได้ว่าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นมีความเที่ยงตรง
เชิงโครงสร้าง 
     1.2.2 ใช้กลุ่มที่มีลักษณะตามต้องการ (Known Group Technique) เป็น   
การน าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปใช้กับกลุ่มที่มีลักษณะที่ต้องการกับกลุ่มที่ไม่มีลักษณะที่ต้องการแล้ว
น าคะแนนเฉลี่ยที่ได้มาเปรียบเทียบความแตกต่างกันโดยการทดสอบที (t-test) ถ้าผลเปรียบเทียบ
พบว่าแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยที่คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มที่มีลักษณะที่ต้องการมีค่าสูงกว่า  
แสดงว่าแบบทดสอบฉบับนั้นมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง  ซึ่งการตรวจสอบความเที่ยงตรงวิธีนี้
บางครั้งเรียกวิธีการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงจ าแนก (Discriminant Validity)  
    1.3 วิธีการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเกณฑ์ที่จ าแนกเป็นความเที่ยงตรง                 
ตามสภาพ  ความเท่ียงตรงตามพยากรณ์ มีดังนี้ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2535: 156) 

1.3.1 ความเที่ยงตรงตามสภาพ เป็นการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
กลุ่มโดยการน าแบบทดสอบไปใช้กับกลุ่ม 2 กลุ่มที่มีลักษณะตามที่ต้องการ แล้วจึงน าคะแนนเฉลี่ย
และความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไปเปรียบเทียบกันโดยใช้การทดสอบที ( t-test) ถ้าผล                
การเปรียบเทียบพบว่าแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ โดยที่กลุ่มเป้าหมายได้คะแนนสูงกว่าอีกกลุ่มหนึ่ ง
แสดงว่า แบบทดสอบฉบับนั้นมีความเที่ยงตรงตามสภาพ 

1.3.2 ความเที่ยงตรงตามพยากรณ์ เป็นการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างคะแนนของแบบทดสอบกับเกณฑ์ที่ก าหนดโดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน หรือ 
ไบซีเรียล 
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    2) วิธีการตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์ มีดังนี้ 
   2.1 การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาใช้ดัชนีของความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค าถามกับจุดประสงค์ (IOC) เช่นเดียวกับแบบทดสอบแบบอิงกลุ่ม 

   2.2 การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง เป็นการตรวจสอบว่าแบบทดสอบนั้น
สามารถจ าแนกกลุ่มผู้รอบรู้ และไม่รอบรู้ได้หรือไม่ มีวิธีการดังนี้ 
    2.2.1 วิธีการของคาร์เวอร์ (Carver, 1970 อ้างอิงใน สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 
2559: 167) เป็นการตรวจสอบโดยใช้สัดส่วนระหว่างผลรวมของจ านวนผู้สอบก่อนสอนแล้วไม่ผ่าน
เกณฑ์กับผู้ที่สอบหลังสอนแล้วผ่านเกณฑ์ต่อจ านวนคนทั้งหมด จ านวนผู้สอบก่อนสอนและหลังสอนที่
จ าแนกตามการผ่านเกณฑ์กับไม่ผ่านเกณฑ์ และสูตรค านวณ  แสดงในตารางที่ 6.3  

 

ความเที่ยงตรง (r)  =  
a+cn  

 

   โดยที่ a   เป็น  จ านวนผู้สอบก่อนสอนแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ 
     b   เป็น  จ านวนผู้สอบหลังสอนแล้วผ่านเกณฑ์ 
     n   เป็น  จ านวนผู้สอบทั้งหมด 

 

ตารางท่ี 6.3 จ านวนผู้สอบก่อนสอนและหลังสอนที่จ าแนกตามการผ่านเกณฑ์กับไม่ผ่านเกณฑ์ 
ผลการสอบ กลุ่มสอบก่อนสอน กลุ่มสอบหลังสอน รวม 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ผ่านเกณฑ์ 
a 

d 

b 

c 

a+b 

c+d 

รวม a+d b+c a+b+c+d = n 

 

      2.2.2 สหสัมพันธ์แบบฟี (Phi-Correlation) เป็นการตรวจสอบโดยใช้ข้อมูล
จากตารางที่ 6.3 แสดงจ านวนผู้สอบก่อนสอนและหลังสอนที่จ าแนกตามการผ่านเกณฑ์กับไม่ผ่าน
เกณฑ์และสูตรค านวณ 

 

ความเที่ยงตรงจากสหสัมพันธ์แบบฟี (r) = 
ac−bd√(a+b)(c+d)(a+d)(b+c) 
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   1.4.1.4 องค์ประกอบท่ีมีผลต่อความเที่ยงตรง 
   ในการวัดผลให้มีความเที่ยงตรง มีองค์ประกอบที่ควรพิจารณาด าเนินการเพ่ือให้เกิด     
ความเที่ยงตรง ดังนี้ 

  1) องค์ประกอบจากแบบทดสอบ แบบทดสอบที่มีความเที่ยงตรง จะต้องมี
กระบวนการสร้างที่ดีและมีค าชี้แจงที่ชัดเจน มีโครงสร้างการใช้ภาษาที่ง่าย ๆ ไม่ก ากวม ไม่มีค าถาม
น า มีความยากที่เหมาะสม มีรูปแบบการสอบที่เหมาะสมและไม่มีจ านวนแบบทดสอบที่น้อยเกินไป 

  2) องค์ประกอบจากการบริหารการสอบและการตรวจให้คะแนน ในการทดสอบ
จะต้องก าหนดเวลาที่เหมาะสม มีสภาพแวดล้อมในการทดสอบที่ดี มีมาตรฐานการคุมสอบที่ดี มีแนว
ค าตอบที่เป็นระบบและมีการตรวจให้คะแนนที่เป็นปรนัย 

  3) องค์ประกอบจากผู้สอบ แบบทดสอบที่มีความเที่ยงตรงกลุ่มผู้สอบต้องมี         
ความแตกต่างกัน ห้ามเดาหรือคาดคะเนค าตอบ รูปแบบของแบบทดสอบ และความไม่พร้อมทั้ง
ทางด้านร่างกาย และจิตใจของผู้สอบ 

  4) องค์ประกอบจากเกณฑ์ที่ใช้อ้างอิง ในการใช้เกณฑ์อ้างอิงจะต้องมีความเชื่ อถือได้
ตามประเภทความเที่ยงตรง เช่น ความชัดเจนของเนื้อหาที่มุ่งวัดเป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบ             
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความเหมาะสมของการคัดเลือกเกณฑ์สมรรถนะที่ เป็นเกณฑ์ใน               
การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเกณฑ์สัมพันธ์และความเหมาะสม/การยอมรับของทฤษฎี/แนวคิด/
หลักการที่เกี่ยวข้องกับลักษณะที่มุ่งวัดที่เป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง 
  1.4.2 ความยากและอ านาจจ าแนก จ าแนกตามการแปลผล  ดังนี้ 

  1.4.2.1 การวิเคราะห์ข้อสอบแบบอิงกลุ่ม เป็นการวิเคราะห์โดยใช้กลุ่มผู้สอบเป็น
ฐานใน การน าข้อมูลมาวิเคราะห์และแบบทดสอบมีการให้คะแนนแบบ 0-1 โดยที่ตอบได้ถูกต้องให้ 1 

คะแนนและตอบผิดให้ 0 คะแนน มีเทคนิคที่นิยมใช้ในกรณีท่ีกลุ่มผู้ทดสอบมีจ านวนมากและคะแนนมี           
การแจกแจงแบบปกติ คือ ใช้เทคนิค 25% หรือเทคนิค 27% ของจุงเตฟาน (แต่ถ้ากลุ่มผู้ทดสอบมี
จ านวนน้อย อาจเลือกใช้เทคนิค 33% หรือ 50% แทน)  
   1) ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อสอบแบบอิงกลุ่ม มีดังนี้ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2556: 

224-226) 
     1.1 น าแบบทดสอบไปตรวจให้คะแนน 

     1.2 เรียงล าดับคะแนนจากสูงไปหาคะแนนต่ าสุด แล้วแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ 
กลุ่มสูงเป็น 27% ของผู้สอบที่ได้คะแนนสูงสุดเรียงลงมา และกลุ่มต่ าที่เป็น 27% ของผู้สอบที่ได้
คะแนนต่ าสุดเรียงขึ้นไป ดังแสดงในภาพที่ 6.12 
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  สูงสุด                            } กลุ่มสูง 27% 
   

   

                              กลุ่มปานกลาง 46% (ไม่ต้องน ามาวิเคราะห์) 
       
   ต่ าสุด                            } กลุ่มต่ า 27% 

 

ภาพที่ 6.12 การจ าแนกกลุ่มสูงและกลุ่มต่ าโดยใช้เทคนิค 27% 

 

  ในท านองเดียวกันเมื่อต้องการใช้เทคนิคอ่ืนจ านวนนักเรียนกลุ่มสูงกลุ่มต่ าจะเป็นดังนี้ 
 ผู้สอบ 100 คน 

เทคนิคที่ใช้ 
25% 

  ผู้สอบ 50 คน 

เทคนิคที่ใช้  
50% 

  ผู้สอบ 30 คน 

เทคนิคที่ใช้  
33% 

25 กลุ่มสูง     10 กลุ่มสูง 
 

50 

ทิ้ง 
 

 

 

50% 

 25 

 

25 

กลุ่มสูง 
 

50% 

กลุ่มต่ า 

  

10 

ทิ้ง 

 

 

33% 

25 กลุ่มต่ า     10 กลุ่มต่ า 
 

    1.3 หาจ านวนผู้สอบที่ตอบถูกในแต่ละข้อในกลุ่มสูงและกลุ่มต่ า 

    1.4 น าจ านวนผู้สอบที่ได้จากข้อ 1.3 ไปค านวณหาค่าความยาก และอ านาจ
จ าแนกของแบบทดสอบแต่ละข้อจากสูตรการค านวณ 

   2) ความยาก (Difficulty: p) หมายถึง สัดส่วนของผู้สอบที่ตอบข้อนั้นได้ถูกต้อง ต่อ
ผู้สอบทั้งหมด ตามความมุ่งหมายและหลักเกณฑ์ ดังสูตรค านวณ (สุนทร ค าโตนด, 2531: 100) 

                                                   p   =    
จ านวนผู้สอบที่ตอบข้อนั้นถูก

จ านวนผู้สอบที่ตอบข้อนั้นทั้งหมด
 

 

      หรือในกรณีท่ีจ าแนกเป็นกลุ่มสูงกลุ่มต่ าจะค านวณได้จากสูตร 
 p = RH + RLNH + NL 
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     โดยที่ P   เป็น  ค่าความยากของแบบทดสอบแต่ละข้อ 

RH เป็น  จ านวนผู้สอบที่ตอบถูกในกลุ่มสูง 
RL เป็น  จ านวนผู้สอบที่ตอบถูกในกลุ่มต่ า 

NH เป็น  จ านวนผู้สอบที่ตอบในกลุ่มสูง 
NL เป็น  จ านวนผู้สอบที่ตอบในกลุ่มต่ า 

  โดยที่เกณฑ์การพิจารณาระดับค่าความยากของแบบทดสอบแต่ละข้อที่ได้จากการค านวณ
จากสูตร ที่จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0.00 ถึง 1.00 ที่มีรายละเอียดของเกณฑใ์นการพิจารณาตัดสิน ดังนี้ 
    0.80  <  P  <  1.00  เป็นแบบทดสอบที่ง่ายมาก ควรตัดทิ้ง หรือน าไปปรับปรุง 
  0.60  <  P  <  0.80  เป็นแบบทดสอบที่ง่าย ใช้ได้ 
  0.40  <  P  <  0.60  เป็นแบบทดสอบที่ความยากง่ายปานกลาง ดีมาก 

  0.20  <  P  <  0.40  เป็นแบบทดสอบที่ยาก ใช้ได้ 
       P  <  0.20  เป็นแบบทดสอบที่ยากมาก ควรตัดทิ้งหรือน าไปปรับปรุง 
   โดยที่แบบทดสอบที่จะสามารถน าไปใช้ในการวัดผลที่มีประสิทธิภาพจะมีค่าความยากอยู่
ระหว่าง 0.20 ถึง 0.80 

   3) อ านาจจ าแนก (Discrimination) หมายถึง คุณภาพของเครื่องมือที่สร้างขึ้น แล้ว
สามารถจ าแนกกลุ่ม/บุคคลแยกออกจากกันเป็นกลุ่มตามลักษณะที่ตนเองเป็นอยู่/เกณฑ์ขอ ง        
ความรอบรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ์, มปป.: 35-139)  อ านาจจ าแนก เป็น
ค่าที่แสดงประสิทธิภาพของแบบทดสอบแต่ละข้อ ในการจ าแนกกลุ่มผู้สอบออกเป็น กลุ่มเก่ง       
กลุ่มอ่อน ค านวณหาได้ดังสูตรค านวณ 

 r = RH− RLNH       หรือ    r = RH− RLNL  

 

   โดยที่     r   เป็น  ค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ 

RH เป็น  จ านวนผู้สอบที่ตอบถูกในกลุ่มสูง 
RL เป็น  จ านวนผู้สอบที่ตอบถูกในกลุ่มต่ า 

NH NL เป็น  จ านวนผู้สอบที่ตอบในกลุ่มสูงกลุ่มต่ า  (มีจ านวนเท่ากัน) 
   โดยมีเกณฑ์การพิจารณาระดับค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบแต่ละข้อที่ได้จาก          
การค านวณจากสูตรที่จะมีค่าอยู่ระหว่าง -1.00 ถึง +1.00 มีรายละเอียดของเกณฑ์การพิจารณาตัดสิน 
ดังนี้ (Ebel, 1978: 267) 
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     0.40 <    r       เป็นแบบทดสอบที่มีอ านาจจ าแนกดีมาก 

  0.30 <    r     <     0.39   เป็นแบบทดสอบที่มีอ านาจจ าแนกดี 
  0.20 <    r     <     0.20   เป็นแบบทดสอบที่มีอ านาจจ าแนกพอใช้ 
          r     <    0.19  เป็นแบบทดสอบที่ที่อ านาจจ าแนกต่ า ควรตัดทิ้ง 
 

  ถ้าอ านาจจ าแนกที่ได้มีค่าเป็นลบ จะเป็นแบบทดสอบที่ไม่ดีไม่สามารถจ าแนกกลุ่มผู้สอบ
ได้  หรือมีลักษณะกลุ่มเก่งตอบผิดและกลุ่มต่ าตอบถูก  อาจเนื่องมาจากค าถามที่ไม่ชัดเจน/เฉลย
ค าตอบผิด/ตรวจให้คะแนนที่คลาดเคลื่อน หรือแบบทดสอบยากมาก  ดังนั้นแบบทดสอบที่ดีจะ
สามารถน าไปใช้ในการวัดผลที่ดี จะมีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป และแบบทดสอบที่มี
อ านาจจ าแนกท่ีดีจะมีสัดส่วนของคนเก่ง ปานกลาง และอ่อน เท่ากับ 16 : 80 : 16 

   4) ประสิทธิภาพของตัวลวง สามารถพิจารณาได้ดังนี้ 
    4.1 สัดส่วนของผู้เลือกตัวลวง (PW) หมายถึง สัดส่วนของจ านวนคนที่เลือกตัวลวง
ต่อผู้สอบทั้งหมด เช่น แบบทดสอบข้อหนึ่งมีจ านวนผู้สอบ 100 คน แต่มีผู้เลือกตัวลวงตัวหนึ่งจ านวน 

10 คน แสดงว่าสัดส่วนของตัวลวง 10100 เท่ากับ 0.10 % ซึ่งค่าสัดส่วนของผู้เลือกตัวลวงจะมีค่าตั้งแต่ 
0 ถึง 1 และส าหรับตัวลวงที่ดีจะมีค่าตั้งแต่ 0.05 ขึ้นไป หรือ ค านวณหาได้จากสูตรค านวณ 

 Pw = WH + WLNH + NL  

 

     เมื่อ   PW  เป็น  สัดส่วนของผู้เลือกตัวลวง  

WH   เป็น  จ านวนคนในกลุ่มสูงที่เลือกตัวลวงนั้น 

WL เป็น  จ านวนคนในกลุ่มต่ าท่ีเลือกตัวลวงนั้น 

NH  เป็น  จ านวนคนในกลุ่มสูง 
NL  เป็น  จ านวนคนในกลุ่มต่ า 

 

    4.2 อ านาจจ าแนกของตัวลวง (rw) หมายถึง ผลต่างระหว่างสัดส่วนของคนในกลุ่ม
อ่อนที่เลือกตอบตัวลวงกับสัดส่วนของคนในกลุ่มเก่งที่เลือกตอบตัวลวงนั้น เช่น มีคนเก่งและคนอ่อน
กลุ่มละ 10 คน โดยคนอ่อนตอบตัวลวงจ านวน 3 คน และคนเก่ง ตอบ 1 คน แสดงว่าตัวลวงนี้มี

อ านาจจ าแนกเท่ากับ 310 −  110= 0.2 ซึ่งค่าอ านาจจ าแนก ของตัวลวงจะมีค่าตั้งแต่ -1 ถึง +1 และ
ส าหรับตัวลวงที่ดีจะมีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.05 ขึ้นไป หรือสามารถค านวณหาได้จากสูตรค านวณ 
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 rw = WL −WHNL orNH 

 

     เมื่อ   PW  เป็น  สัดส่วนของผู้เลือกตัวลวง  

WH   เป็น  จ านวนคนในกลุ่มสูงที่เลือกตัวลวงนั้น 

WL เป็น  จ านวนคนในกลุ่มต่ าท่ีเลือกตัวลวงนั้น 

NH  เป็น  จ านวนคนในกลุ่มสูง 
NL  เป็น  จ านวนคนในกลุ่มต่ า 
 

 การหาค่าความยากและอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบแบบปรนัย  แสดงในตัวอย่างที่ 6.7  

 

ตัวอย่างที่ 6.7 การหาค่าความยากและอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบแบบปรนัย 

ผลจากการทดสอบ ค่าความยาก อ านาจจ าแนก ผลการคัดเลือก 

กลุ่มสูง 16  คน 

กลุ่มต่ า  12  คน 

ผู้สอบทั้งหมด 100 คน 

เทคนิคท่ีใช้  25% 

𝑝 = 16 + 1225 + 25= 0.56  𝑟 = 16 − 1225= 0.16  ตัดทิ้ง 

กลุ่มสูง 8  คน 

กลุ่มต่ า  2  คน 

ผู้สอบทั้งหมด 52 คน 

เทคนิคท่ีใช้  25% 

𝑝 = 8 + 213 + 13= 0.38  𝑟 = 8 − 213= 0.46 คัดเลือกไว ้

กลุ่มสูง 20  คน 

กลุ่มต่ า  12  คน 

ผู้สอบทั้งหมด 100 คน 

เทคนิคท่ีใช้  27% 

𝑝 = 20 + 1227 + 27= 0.59  𝑟 = 20 − 1227= 0.30  คัดเลือกไว ้

กลุ่มสูง 10  คน 

กลุ่มต่ า  7  คน 

ผู้สอบทั้งหมด 30 คน 

เทคนิคท่ีใช้  33% 

𝑝 = 10 + 710 + 10= 0.85  𝑟 = 10 − 710= 0.30 ตัดทิ้ง 

กลุ่มสูง 14  คน 

กลุ่มต่ า  8  คน 

ผู้สอบทั้งหมด 50 คน 

เทคนิคท่ีใช้  50% 

𝑝 = 14 + 825 + 25= 0.44  𝑟 = 14 − 825= 0.24 คัดเลือกไว ้
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 *แต่ในการค านวณค่าความยากและค่าอ านาจจ าแนกในสถานการณ์จริง  ครูผู้สอนใช้เพียง
เทคนิคเดียวในการค านวณท้ังฉบับ  
 

  1.4.2.2 การวิเคราะห์แบบทดสอบรายข้อแบบอิงเกณฑ์  มีวิธีการวิ เคราะห์ดังนี้                  
(ศิริชัย  กาญจนวาสี, 2556: 236) 
  1) ความสอดคล้ อ งร ะห ว่ า งแบบทดสอบกับจุ ด มุ่ งหมาย  ( Item-Objective 

Congruence: IOC) หมายถึง ลักษณะของแบบทดสอบที่มีความเป็นตัวแทนของความรู้ ตามขอบเขต
ของสาระการเรียนรู้ที่ก าหนดเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน หรือความเป็นตัวแทนของจุดมุ่งหมาย            
การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ สามารถหาได้โดยการพิจารณาตัดสินใจของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ 
   1.1 วิธีที่  1 ก าหนดให้ผู้ เชี่ยวชาญได้พิจารณาความสอดคล้องของแบบทดสอบ               
แต่ละข้อกับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ ตามมาตราส่วนประมาณค่า เช่น 5=สอดคล้องอย่างยิ่ง,              

4 =สอดคล้อง, 3 =ไม่แน่ใจ, 2 =ไม่สอดคล้อง และ 1 =ไม่สอดคล้องอย่างยิ่ง แล้วน ามาหาค่าคะแนน
เฉลี่ยผล  การตัดสินเพ่ือเปรียบเทียบกับเกณฑ์ความสอดคล้อง โดยในกรณีก าหนดคะแนนเป็น 5 

ระดับนั้น ค่าเฉลี่ย จะต้องเท่ากับ 4.00 จึงจะพิจารณาตัดสินว่าแบบทดสอบมีความสอดคล้อง 
   1.2 วิธีที่  2 ก าหนดให้ผู้ เชี่ยวชาญได้พิจารณาความสอดคล้องของแบบทดสอบ             
แต่ละข้อกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยก าหนดให้ +1 = สอดคล้อง, 0 = ไม่แน่ใจ และ -1 = ไม่
สอดคล้อง จากนั้นจึงน ามาค านวณ IOC จากสูตรค านวณ 

 IOC = ∑ RN  

 

  เมื่อ   IOC   เป็น  ค่าความสอดคล้องของแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
    ∑ R เป็น  ผลรวมของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

       N    เป็น  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ (ตั้งแต่ 3 คนข้ึนไป) 
 

 โดยมีเกณฑ์ส าหรับพิจารณาความสอดคล้องของการพิจารณาตัดสินใจของผู้เชี่ยวชาญ 
จะต้องมีค่าไม่ต่ ากว่า 0.50 หรือร้อยละ 50 ของความคิดเห็น ถ้ามิฉะนั้นจะต้องน าแบบทดสอบไป
ปรับปรุงแก้ไข แล้วน ามาให้ผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
  2) ดัชนีความไวของการวัดผล  (Sensitivity Index: S)  เป็นค่าของสัดส่วนของ            
ความแตกต่างระหว่างจ านวนผู้สอบที่ตอบข้อนั้นได้ถูกต้องก่อนเรียนกับหลังเรียนต่อจ านวนผู้เข้าสอบ



224 
 

ทั้งหมด ดังสูตรค านวณ (Gronlund, 1985: 265-266  อ้างอิงใน สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2559: 

152) 
 S = RA − RBT  

 

      โดยที่      S    เป็น  ค่าดัชนีความไวของแบบทดสอบแต่ละข้อ 

     RA เป็น  จ านวนผู้ตอบถูกในข้อนั้นหลังเรียน 

     RB เป็น  จ านวนผู้ตอบถูกในข้อนั้นก่อนเรียน 

     T    เป็น  จ านวนผู้ตอบทั้งหมด 

 

  โดยมีเกณฑ์การพิจารณาระดับค่าดัชนีความไวของแบบทดสอบแต่ละข้อที่ได้จาก        
การค านวณจากสูตรที่จะมีค่าอยู่ระหว่าง -1.00 ถึง +1.00 มีรายละเอียดของเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
            ได้ค่าดัชนีความไว เท่ากับ 1.00        เป็นแบบทดสอบที่ดีมาก เป็นไปตามทฤษฎี 
     อยู่ระหว่าง       0.80  ถึง  1.00        เป็นแบบทดสอบที่ดีมาก 

      อยู่ระหว่าง       0.20  ถึง  0.79        เป็นแบบทดสอบที่สามารถน าไปใช้ได้ 
      อยู่ระหว่าง       0.00  ถึง  0.19        เป็นแบบทดสอบที่สมควรปรับปรุงแก้ไข 

      อยู่ระหว่าง      -1.00  ถึง  0.00        เป็นแบบทดสอบที่ไม่ดี สมควรตัดทิ้ง 
 ดังนั้น แบบทดสอบที่จะสามารถน าไปใช้ในการวัดผลที่ดี จะมีค่าดัชนีความไวตั้งแต่ 0.20 ขึ้น
ไป ดังตัวอย่างการวิเคราะห์ใช้ดัชนีความไวของข้อสอบแบบอิงเกณฑ์ ดังแสดงในตัวอย่างที่ 6.8 
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ตัวอย่างที่ 6.8 จากผลการทดสอบแบบทดสอบ 5 ข้อ กับผู้เรียน 5 คน จงหาดัชนีความไวของ
แบบทดสอบแต่ละข้อ 

ข้อที่ 1 2 3 4 5 
หมายเหตุ 

คนที่ RB RA RB RA RB RA RB RA RB RA 

1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 RB   ผู้ตอบถูกก่อน
เรียน RA  ผู้ตอบถูกหลัง
เรียน 

0 = ตอบผิด 

1 = ตอบถูก 

2 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 

3 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 

4 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 

5 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 

รวม 0 5 2 4 5 0 0 0 5 5 

S 5 − 15 = 1 
4 − 25 = 0.4 

0 − 55 = −1 
0 − 05 = 0 

5 − 55 = 0 

  สรุปผลการวิเคราะห์แบบทดสอบโดยใช้ดัชนีความไว มีดังนี้ 
   ข้อที่ 1 แบบทดสอบมีดัชนีความไวเท่ากับ 1 เป็นแบบทดสอบที่ดี ตามทฤษฎี 
        ข้อที่ 2 แบบทดสอบมีดัชนีความไวเท่ากับ 0.4 เป็นแบบทดสอบที่สามารถน าไปใช้ได้ 
        ข้อที่ 3 แบบทดสอบมีดัชนีความไวเท่ากับ –1 เป็นแบบทดสอบที่ไม่ดี ควรตัดทิ้ง 
        ข้อที่ 4 แบบทดสอบมีดัชนีความไวเท่ากับ 0 เป็นแบบทดสอบที่ไม่ดี ควรตัดทิ้ง
เนื่องจากมีความยากมาก 

        ข้อที่ 5 แบบทดสอบมีดัชนีความไวเท่ากับ 0 เป็นแบบทดสอบที่ไม่ดี ควรตัดทิ้ง
เนื่องจากมีความง่ายมาก 

  3) ความยากของแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์ จะพิจารณาค่าที่แตกต่างจากแบบอิงกลุ่ม 
กล่าวคือ จะต้องมีค่าน้อยกว่า 0.40 ก่อนที่จะได้รับการเรียนการสอน และมีค่ามากกว่า 0.75 หลังจาก
ที่จะได้รับการเรียนการสอน  โดยค านวณค่าจากสูตรค านวณ 

 p = RN 

   

     โดยที่ p    เป็น  ค่าความยาก 

      R    เป็น  จ านวนผู้สอบที่ท าแบบทดสอบข้อนั้นถูก 

      N    เป็น  จ านวนผู้สอบทั้งหมด 
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   4) อ านาจจ าแนกของแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์  หาได้โดยใช้วิธีการหาค่าอ านาจ
จ าแนกของเบรนเนน (Brennan, 1974 อ้างอิงใน ล้วน สายยศ และ  อังคณา สายยศ , 2539:              

198-199) เป็นการค านวณโดยการทดสอบเพียงครั้งเดียวหลังจากผู้สอบได้ผ่านการเรียนรู้   แล้วน ามา
หาความแตกต่างระหว่างสัดส่วนของข้อถูกของกลุ่มที่สอบผ่านเกณฑ์ กับกลุ่มที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์          
ดังสูตรค านวณ 

 B = Un1 − Ln2 

   

      โดยที่       B   เป็น  ค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ 

      U  เป็น  จ านวนผู้สอบที่ท าแบบทดสอบถูกของกลุ่มท่ีสอบผ่านเกณฑ์ 
      L   เป็น  จ านวนผู้สอบที่ท าแบบทดสอบถูกของกลุ่มท่ีสอบไม่ผ่านเกณฑ์ 

     n2    เป็น  จ านวนผู้สอบที่สอบผ่านเกณฑ์ 
     n1    เป็น  จ านวนผู้สอบที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

   5) ประสิทธิภาพของตัวลวง  ในการวิ เคราะห์ประสิทธิภาพของตัวลวงของ
แบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์ ท าได้โดยการตรวจสอบความถี่ของผู้เรียนที่เลือกตัวลวงตัวนั้นก่อนเรียน 
ตัวลวงตัวใดที่มีผู้สอบตอบในสัดส่วนที่สูง แสดงว่าเป็นตัวลวงที่ดี แต่ถ้าตัวลวงตัวใดที่มีผู้สอบ
เลือกตอบน้อยหรือไม่มี แสดงว่าเป็นตัวลวงที่ไม่มีประสิทธิภาพ จะต้องปรับปรุง แก้ไข หรือ
เปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น 

 

 1.5 คุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
  ในแบบทดสอบใด ๆ นอกจากจะตรวจสอบความยาก อ านาจจ าแนก ความเที่ยงตรงและ
ความเชื่อมั่นแล้ว คุณภาพของแบบทดสอบที่ควรพิจารณาเพ่ือให้มีคุณภาพดังนี้ 
  1.5.1 ความเป็นปรนัยของแบบทดสอบ 

   ความเป็นปรนัย (Objectivity) หมายถึง ความชัดเจน ถูกต้องตามหลักการ/หลักวิชา 
และมีความเข้าใจที่สอดคล้องกัน โดยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผลและผู้เชี่ยวชาญทาง
ภาษาเป็นผู้พิจารณา ที่จ าแนกลักษณะของความเป็นปรนัย 3 ลักษณะ ดังนี้ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2543: 

186-187) 
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    1.5.1.1 ความชัดเจนของข้อค าถาม กล่าวคือ ในการก าหนดข้อค าถามจะต้องมี        
ความชัดเจน ใช้ภาษาที่ง่ายและเหมาะสมกับวัยวุฒิผู้สอบในการสื่อความหมายที่สอดคล้องกันว่า
ต้องการถามอะไร หรือต้องการค าตอบอะไร 

    1.5.1.2 ความชัดเจนในการให้คะแนน กล่าวคือ ในการตรวจให้คะแนนค าตอบที่
ถูกต้องจะต้องมีความสอดคล้องระหว่างผู้ตรวจให้คะแนน ที่จะต้องร่วมกันในการก าหนดค าเฉลย 
วิธีการตรวจ และเกณฑ์  การพิจารณาให้คะแนนที่ถูกต้องและชัดเจน 

   1.5.1.3 ความชัดเจนในการแปลความหมายของคะแนน กล่าวคือ เมื่อได้คะแนนจาก
การตรวจค าตอบแล้วผู้ที่น าคะแนนไปแปลความหมายของคะแนนแล้วจะมีความหมายในลักษณะ
เดียวกัน หรือใช้ใน การเปรียบเทียบ เช่น ผู้สอบที่คะแนนเท่ากัน แสดงว่าเป็นผู้สอบที่มีความรู้
ความสามารถเท่ากัน เป็นต้น  ความหมายของความเป็นปรนัยของเครื่องมือวัดผล  ดังแสดงในภาพที่ 
6.13 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6.13 ความเป็นปรนัยของแบบทดสอบ 

ที่มา : สมชาย  วรกิจเกษมสกุล (2559: 183) 

 

 1.5.2 การน าไปใช้ได ้

   แบบทดสอบท่ีมีคุณภาพในการน าไปใช้ได้ (Useability) จะมีคุณลักษณะที่ใช้พิจารณา 
ดังนี้ (สมพร สุทัศนีย์, 2545: 60) 

  1.5.2.1 การด าเนินการสอบ เป็นการน าแบบทดสอบไปใช้ได้สะดวก ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน 
มีค าสั่งและค าชี้แจงที่ง่าย และชัดเจนที่ผู้สอบอ่านแล้วมีความเข้าใจ 

  1.5.2.2 ก าหนดช่วงเวลาการสอบ ในการก าหนดเวลาในการทดสอบจะต้องเหมาะสม
กับแบบทดสอบที่ต้องไม่ก าหนดเวลามากเกินไปท าให้เกิดความเบื่อหน่าย  และไม่น้อยเกินไปท าให้
เกิดความวิตกกังวลและความเครียดที่ส่งผลต่อการทดสอบโดยมีช่วงเวลาที่เหมาะสมส าหรับ          
การทดสอบ  คือ ประมาณ 20-60 นาท ี

ความเป็นปรนัยของแบบทดสอบ 

ข้อค าถามที่ชัดเจน การแปลความหมายคะแนนที่ชัดเจน การให้คะแนนที่ชัดเจน 
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  1.5.2.3 การให้คะแนน เป็นวิธีการตรวจให้คะแนนที่ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีค าชี้แจง 
ค าแนะน าในการให้คะแนน มีแบบฟอร์มการให้คะแนน กระดาษค าตอบที่แยกออกจากแบบทดสอบ
และสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ตรวจให้คะแนนได้ 

  1.5.2.4 การแปลความหมายและการน าไปใช้ มีคู่มือในการแปลความหมายของผล
และการน าไปใช้ตารางแปลงคะแนน เกณฑ์ที่ใช้กับผลการวัด หรือค าแนะน าเพ่ิมเติมเพ่ือก่อให้เกิด
ความเข้าใจการวัดที่ดีและสามารถน าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 

  1.5.2.5 การสร้างแบบทดสอบคู่ขนานได้ง่าย เพ่ือน ามาใช้แทนกันหรือสามารถจะน า
ผลมาเปรียบเทียบกันได้ง่าย 

  1.5.2.6 ประหยัดค่าใช้จ่ายในการทดสอบตั้งแต่การสร้าง การน าไปใช้ การตรวจให้
คะแนน และสามารถน ามาใช้ได้อีก 

 1.5.3 ประสิทธิภาพ 

   ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง คุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยที่มีจ านวน
ข้อหรือประเด็นที่น้อยกว่า หรือใช้เวลาที่น้อยกว่า เพ่ือใช้วัดสิ่งที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่า ๆ 
กัน กับการใช้จ านวนข้อหรือประเด็นที่มากกว่า หรือเปรียบเทียบการใช้งบประมาณ/เวลาที่ใช้ที่น้อย
กว่า แสดงว่า เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยชุดนั้นมีประสิทธิภาพมากกว่า ดังแสดงในภาพที่ 6.14 

 

 

 

ความมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6.14 ความมีประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ที่มา : สมชาย  วรกิจเกษมสกุล (2559: 184) 

 

 1.5.4 ความลึกซึ้ง 
   ความลึกซึ้ง (Searching) หมายถึง ลักษณะของแบบทดสอบที่สามารถก าหนดค าถาม

ได้อย่างครอบคลุมพฤติกรรมที่ต้องการตามจุดประสงค์ เช่น ด้านพุทธพิสัย (สติปัญญา) ควรก าหนดให้

ข้อมูล/ประเด็น
เดียวกัน

ฉบับ A 

จ านวน 10 ข้อ 

ใช้เวลา/งบประมาณจ านวนน้อย 

ฉบับ B 

จ านวน 20 ข้อ 

ใช้เวลา/งบประมาณจ านวนมาก 
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มีความครอบคลุมระดับสติปัญญาทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ 
การสังเคราะห์ และการประเมินค่า เป็นต้น 

 1.5.5 ความยุติธรรม 

   ความยุติธรรม (Fairness) หมายถึง ลักษณะของแบบทดสอบที่มีความครอบคลุม
เนื้อหาสาระและจุดมุ่งหมาย โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้สอบคนใดคนหนึ่งได้เปรียบผู้สอบคนอ่ืน ๆ 
นอกจากมีความรู้ความสามารถที่แตกต่างกันเท่านั้น 

 1.5.6 ความเป็นมิติเดียว 

   ความเป็นมิติ เดียว (Unidimentionality) หมายถึง คุณภาพของแบบทดสอบที่
สามารถวัดมิติต่าง ๆ ของตัวแปรที่ศึกษาออกเป็นมิติย่อย ๆ ได้อย่างชัดเจน 

 1.5.7 ความเฉพาะเจาะจง 
   ความเฉพาะเจาะจง (Definition) หมายถึง ลักษณะของแบบทดสอบที่ก าหนด

ประเด็นค าถามเพียงประเด็นเดียวใน 1 ข้อค าถาม มีความชัดเจนไม่คลุมเครือ และไม่กว้างเกินไป 

  1.5.8 การกระตุ้นยุแหย่ 

   การกระตุ้นยุแหย่ (Exemplary) หมายถึง ลักษณะของแบบทดสอบที่มีการยั่วยุ โดย
น าแบบทดสอบที่ง่าย หรือมีความซับซ้อนในการใช้ความคิดน้อยไว้ในตอนต้น แล้วจึงค่อย ๆ ยากขึ้น 
หรือใช้ความคิดที่ซับซ้อนมากขึ้นเพ่ือกระตุ้นให้ผู้สอบได้เกิดความพยายามที่จะท าแบบทดสอบให้ได้ 

 1.5.9 ความเป็นมาตรฐาน 

   ความเป็นมาตรฐาน (Standardization) เป็นสิ่งระบุรูปแบบการวัดที่แน่นอนใน         
การทดสอบ และการให้คะแนนที่ชัดเจนที่จะสามารถน าคะแนนมาเปรียบเทียบกันได้ 
 

2. คุณภาพของแบบสอบถาม  
 เมื่อสร้างแบบสอบถามและแก้ไขด้วยตนเองขั้นต้นเรียบร้อย  ขั้นต่อไปเป็นการตรวจสอบ
คุณภาพเชิงเนื้อหาโดยผู้ เชี่ยวชาญ ( IOC) เพ่ือตรวจสอบคุณภาพ ประสิทธิภาพและปัญหาใน            
การน าไปใช้ การน าไปทดลองใช้ควรแบ่งแบบสอบถามเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนหนึ่งน าไปทดลองใช้แบบ
กึ่งสัมภาษณ์ กับอีกส่วนหนึ่งน าไปทดลองใช้เหมือนกับใช้จริง   การทดลองใช้แบบกึ่งสัมภาษณ์เป็น
การน าแบบสอบถามไปให้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ทดลองจ านวนหนึ่งประมาณ 6-12 คนช่วยตอบให้ โดยส่ง
แบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง 1 ชุด และผู้เก็บข้อมูล 1 ชุด ให้อ่านและตอบไปพร้อม ๆ กัน ถ้าสงสัย
ข้อใดให้ถาม และอธิบายให้เข้าใจ พร้อมกับจดข้อสงสัย ค าถามและค าตอบที่เข้าใจไว้ด้วย เพ่ือน าไปใช้
แก้ไขปรับปรุงต่อไป ส่วนการน าไปทดลองใช้เหมือนจริงคือการส่งให้ตอบ ผู้เก็บข้อมูลไม่ต้องอยู่ด้วยก็
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ได้  การทดลองใช้จริงใช้กับกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก ไม่ควรน้อยกว่า 30 คน หลังจากน าไปทดลองใช้
แล้วจะน าไปตรวจสอบคุณภาพดังต่อไปนี้ 
  2.1 ความเที่ยงตรง คุณภาพของแบบสอบถามที่ส าคัญคือ ต้องมีความเที่ยงตรงโดยเฉพาะ
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ค าถามแต่ละข้อในแบบสอบถามจะต้องวัดได้ตรงตามเนื้อหาและพฤติกรรม
ที่ต้องการให้วัด การตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของแบบสอบถามจะอาศัยความเห็น ของ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหาเป็นส าคัญ โดยน าค าถามแต่ละข้อไปตรวจสอบดูความสอดคล้องกับเนื้อหา
ตามวัตถุประสงค์  ว่าสอดคล้องตรงตามข้อมูลและตัวชี้วัดที่ก าหนดหรือไม่ ผู้เชี่ยวชาญควรมีจ านวนคี่ 
และไม่ควรน้อยกว่า 3 คน โดยก าหนดให้คะแนนผลการพิจารณาตัดสิน ดังนี้ 
     ให้ +1  = แน่ใจว่าสอดคล้องกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์การวิจัย 

     ให้  0   = ไม่แน่ใจว่าสอดคล้องกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์การวิจัย 

     ให้  -1  = แน่ใจว่าไม่สอดคล้องกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์การวิจัย 

  จากผลการตัดสินของผู้เชี่ยวชาญที่ได้น าไปหาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา จากนั้นจึง
น ามาค านวณ IOC จากสูตรค านวณ 

 

N

R
IOC

  

 

      เมื่อ  IOC  เป็น  ค่าความสอดคล้องของข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
    R   เป็น  ผลรวมของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

 N   เป็น  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ(ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป) 
  โดยมีเกณฑ์ส าหรับพิจารณาความสอดคล้องของการพิจารณาตัดสินใจของ
ผู้เชี่ยวชาญ จะต้องมีค่าไม่ต่ ากว่า 0.5   มิฉะนั้นจะต้องน าข้อสอบไปปรับปรุงแก้ไข  แล้วน ามาให้
ผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
 การก าหนดรูปแบบของแบบตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม แสดงใน
ตารางที่ 6.4  
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ตารางที่ 6.4 รูปแบบของแบบตรวจสอบที่ให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของ
แบบสอบถาม 

ข้อค าถาม 
ผลการพิจารณา 

+1 0 -1 

1………………………………………………………………………. 
2………………………………………………………………………. 
3………………………………………………………………………. 
4………………………………………………………………………. 

………………. 
………………. 
………………. 
………………. 

………………. 
………………. 
………………. 
………………. 

………………. 
………………. 
………………. 
………………. 

 

  2.2 อ านาจจ าแนก เป็นคุณภาพของข้อความที่แสดงถึงความสามารถในการจ าแนกกลุ่ม
ผู้ตอบออกเป็นทางบวกและทางลบออกจากกันได้  ค าถามข้อมูลส่วนบุคคล หรือค าถามที่มีลักษณะ
ถามตัวแปรละหนึ่งข้อ โดยทั่วไปไม่ต้องหาอ านาจจ าแนกด้วยการวิเคราะห์ทางสถิติ ตรวจสอบด้วย
การวิเคราะห์ทางเหตุผลโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบบสอบถามก็พอ แต่ถ้าเป็นค าถามแบบ
ประเมินค่า  หรือแบบที่สามารถให้เป็นคะแนนซึ่งตัวแปรหนึ่งวัดหลายข้อ  ต้องตรวจสอบโดยอาศัย
การวิเคราะห์ทางสถิติ  
 

  2.3 ความเชื่อม่ัน  การหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามจึงต้องแบ่งตามตัวแปรที่ใช้ถาม 
ตัวแปรที่ต้องตรวจสอบความเชื่อมั่นด้วยการอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติ ตัวแปรนั้นต้องมีตัวชี้วัด
หลายตัว และถามในลักษณะที่ให้คะแนนได้ เช่น ถามแบบให้เลือกตอบ ก าหนดตัวเลือกเป็น ถูก หรือ 
ผิด ตามหลักวิชาการ ให้คะแนนได้เหมือนกับการวัดความรู้ หรือถามเป็นแบบประเมินค่า ก าหนด
ค าตอบให้มีน้ าหนักมากน้อยเรียงกันตามล าดับเหมือนกับการวัดเจตคติ การหาค่าความเชื่อมั่นท าได้
หลายวิธีขึ้นอยู่กับประเภทของแบบสอบถาม  โดยค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามนิยมวิธีหาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟาของครอนบาค ดังแสดงในตัวอย่างที่  6.9 
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ตัวอย่างที่ 6.9 จากตารางแสดงรายละเอียดการตอบแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนต่อ
การสอนของครู   จ านวน 5 ข้อ เป็นมาตรประมาณค่า  5 ระดับ มากที่สุด =5, มาก = 4,                
ปานกลาง = 3, น้อย = 2, น้อยที่สุด = 1 ของผู้ เรียนจ านวน 10 คน ให้หาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟาของครอนบาค  
วิธีท า 

นักเรียน 

คนที่ 
ข้อที่  

1 2 3 4 5  

1 4 5 4 5 5  

2 4 5 4 5 5  

3 4 5 4 5 5  

4 4 5 4 5 5  

5 4 5 3 5 5  

6 4 5 4 5 5  

7 4 5 4 5 5  

8 4 5 4 5 5  

9 4 5 4 5 5  

10 4 5 4 5 5  

 

วิธีท า  

 สูตรการค านวณสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค  α    =   [ kk−1] [1 − ∑ Si2Sx2 ] 

     แทนค่า α    =   [ 55−1] [1 − 0.100.29] = 0.818 

 

   ดังนั้นความเชื่อมั่นของแบบสอบถามฉบับนี้เท่ากับ 0.818 
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3. คุณภาพของแบบสังเกต 

 ในการวัดพฤติกรรมการเรียนรู้นั้น การสังเกต มักจะน ามาเป็นส่วนประกอบหนึ่งของ          
การวัดผลร่วมกับเครื่องมือวัดผลอ่ืนๆ เพราะการวัดพฤติกรรมใด ๆ  นั้นเครื่องมือวัดจ าเป็นต้อง
หลากหลาย โดยการสังเกตเป็นวิธีการที่จะช่วยให้ครูได้รับทราบข้อมูลเฉพาะบุคคลของผู้เรียนว่ามี
พฤติกรรมการเรียนรู้ที่บรรลุวัตถุประสงค์หรือต้องการให้ช่วยเหลือมากหรือน้อยเพียงไร หรือมี
พฤติกรรมกลุ่มที่เกิดขึ้นในระหว่างจัดการเรียนรู้อย่างไร 
 

 3.1 ความเที่ยงตรง คุณภาพของแบบสังเกตที่ส าคัญคือ ต้องมีความเที่ยงตรงโดยเฉพาะ
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ค าถามแต่ละข้อในแบบสังเกตจะต้องวัดได้ตรงตามเนื้อหาและพฤติกรรมที่
ต้องการให้วัด การตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของแบบสังเกตจะอาศัยความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหาเป็นส าคัญ โดยน าค าถามแต่ละข้อไปตรวจสอบดูความสอดคล้องกับเนื้อหา
ตามวัตถุประสงคว์่าสอดคล้องตรงตามข้อมูลและตัวชี้วัดที่ก าหนดหรือไม่ 
 

3.2 วิธีการหาความเชื่อม่ันของการสังเกต  ในการสังเกตใด ๆ มีวิธีการหาความเชื่อมั่นของ
การสังเกต  ดังนี้ (วิเชียร เกตุสิงห์, 2530: 124-125) 

  3.2.1 ใช้ผู้สังเกตคนเดียวการสังเกตในเวลาที่แตกต่างกันแล้วน าผลที่ได้มาหาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลสองชุดนั้น  
  3.2.2 ใช้ผู้สังเกตหลายคนสังเกตพฤติกรรมเดียวกันของผู้ถูกสังเกตกลุ่มเดียวกันอย่าง
อิสระแล้วน าผลที่ได้มาหาความสัมพันธ์เพ่ือพิจารณาความสอดคล้องของผลการสังเกต  
  3.2.3 ใช้เพ่ือตอบสนองต่อจุดประสงค์การเรียนรู้ที่หลากหลายที่แสดงความสามารถของ
ผู้ เรียนวิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Intra and Inter Observer Reliability) ของสก็อต           
ดังสูตรค านวณ 

π = 
𝑃𝑜−𝑃𝑒1−𝑃𝑒  

 

 โดยที่   π   เป็น  ดัชนีความสอดคล้องระหว่างผู้สังเกต 

        PO   เป็น  ความแตกต่างระหว่าง 1.00 กับผลรวมของสัดส่วนของความแตกต่าง 
                                ระหว่างผู้สังเกต 2 คน (รวมทั้งข้อหรือทุกลักษณะของการสังเกต) 
        Pe  เป็น  ผลบวกของก าลังสองของค่าสัดส่วนของคะแนนจากลักษณะที่สังเกตได้ 
                               สูงสุดกับค่าที่สูงรองลงมาโดยจะเลือกเอาจากผลของการสังเกตคนใดคน 

                               หนึ่งก็ได้ 
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  ดังแสดงการหาความเชื่อมั่นของการสังเกตในตัวอย่างที่ 6.10 

 

ตัวอย่างท่ี 6.10 จากการสังเกตคุณลักษณะ 4 คุณลักษณะของผู้เรียนในห้องหนึ่ง ของครูผู้สอน 2 คน
ดังปรากฏผลในตาราง 
 

คุณลักษณะ 

ที ่
ครูคนท่ี 1 

ครูคนท่ี 2 

 

ความแตกต่าง
ระหว่าง

สัดส่วนของครู คะแนน สัดส่วน คะแนน สัดส่วน 

1 

2 

3 

4 

9 

13 

2 

3 

0.333 

0.482 

0.074 

0.111 

8 

15 

3 

5 

0.258 

0.484 

0.097 

0.161 

0.075 

0.002 

0.023 

0.050 

 27 1.000 31 1.000 0.150 

 

วิธีท า   P0 = 1 - 0.150 = 0.850 

  Pe = (0.482)2 + (0.333)2 = 0.343 

 จากสูตร  π = 
𝑃𝑜−𝑃𝑒1−𝑃𝑒  

 แทนค่า   =   0.850−0.3431−0.343   = 0.772 

 

 ดังนั้นดัชนีความสอดคล้องของการสังเกต (ความเชื่อมั่น) เท่ากับ 0.77 

 

4. คุณภาพของการสัมภาษณ์ 
 ในการวัดพฤติกรรมการเรียนรู้นั้น  การสัมภาษณ์  เป็นวิธีการพูดคุยซักถามระหว่างบุคคลที่
จะช่วยให้ครูจะได้รับทราบข้อมูลเฉพาะบุคคลหรือกลุ่มของผู้เรียนว่ามีพฤติกรรมการเรียนรู้ที่บรรลุ
วัตถุประสงค์หรือต้องการให้ช่วยเหลือมากหรือน้อยเพียงไร  ซึ่งการสัมภาษณ์จะเป็นเครื่องมือหนึ่งใน
การเสริมการวัดให้มีเครื่องมือวัดที่หลากหลาย  มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 4.1 ความเที่ยงตรง คุณภาพของแบบสัมภาษณ์ที่ส าคัญคือ ต้องมีความเที่ยงตรงโดยเฉพาะ
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ค าถามแต่ละข้อในแบบสัมภาษณ์จะต้องวัดได้ตรงตามเนื้อหาและ
พฤติกรรมที่ต้องการให้วัด การตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของแบบสัมภาษณ์จะอาศัย
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ความเห็นของผู้ เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหาเป็นส าคัญ โดยน าค าถามแต่ละข้อไปตรวจสอบดู              
ความสอดคล้องกับเนื้อหาตามวัตถุประสงค์  ว่าสอดคล้องตรงตามข้อมูลและตัวชี้วัดที่ก าหนดหรือไม่ 
 

 4.2 การหาความเชื่อม่ันของการสัมภาษณ์ 
  ในการสัมภาษณ์ใด ๆ มีวิธีการหาความเชื่อมั่นของการสัมภาษณ์เพ่ือให้ผลการสัมภาษณ์มี
ความถูกต้อง แม่นย า และเชื่อถือได้มี ดังนี้ (วิเชียร เกตุสิงห์, 2530: 124-125)  

  4.2.1 ใช้การสัมภาษณ์เป็นการน าผลการสัมภาษณ์ทั้งสองครั้งมาหาสหสัมพันธ์หรือ     
ร้อยละของความคงที่ของข้อมูลถ้าได้ค่าสูงแสดงว่าการสัมภาษณ์มีความเชื่อมั่นสูง 
  4.2.2 การสัมภาษณ์โดยใช้ผู้สัมภาษณ์หลายคนเป็นการสัมภาษณ์โดยใช้ผู้สัมภาษณ์หลาย
คนเก็บข้อมูลโดยใช้ข้อมูลชุดเดียวกัน แล้วน าข้อมูลมาหาความสอดคล้องระหว่างข้อมูลที่ได้   จ าแนก
ได้ดังนี้ 
   4.4.2.1 วิธีการของแคลดอล (Kendall) โดยใช้สูตร 
 

W = 
12 ∑ D2m2N(N2−1) 

 

   โดยที่ W   เป็น  สัมประสิทธิ์ความสอดคล้อง 
        D   เป็น  ผลต่างระหว่างผลรวมของอันดับที่ของคนแต่ละคนที่ได้จาก 

            การจัดอันดับทุกชุดกับค่าเฉลี่ยของผลรวมของอันดับที่เหล่านั้น 

       m   เป็น  จ านวนชุดของอันดับที่ 
        N   เป็น  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

ดังแสดงการหาสัมประสิทธิ์ความสอดคล้องในตัวอย่างที่ 6.11 
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ตัวอย่างที่ 6.11 จากผลการสัมภาษณ์ของผู้สัมภาษณ์ 5 คนในการสัมภาษณ์ผู้ให้สัมภาษณ์ 6 คน 

 ผู้ให้สัมภาษณ์ 
ผู้สัมภาษณ์คนที่ ผลรวม

อันดับที่ 
D D2 

1 2 3 4 5 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

2 

4 

6 

3 

1 

5 

1 

3 

5 

2 

4 

6 

2 

5 

6 

4 

3 

1 

1 

2 

4 

3 

5 

6 

3 

4 

5 

2 

1 

6 

9 

18 

26 

14 

14 

24 

8.5 

-0.5  

-8.5  

3.5  

3.5  

6.5 

72.25 

0.25 

72.25 

12.25 

12.25 

42.25 

      105  211.25 

 

วิธีท า 

1. หาค่าเฉลี่ยของอันดับที่     =    1056    = 17.5 

2. ค่า D ของผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 = 17.5-9 = 8.5 

       ค่า D ของผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2 = 17.5-18 = -0.5 

       ค่า D ของผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 3 = 17.5-26 = -8.5 

       ค่า D ของผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 4 = 17.5-14 = 3.5 

      ค่า D ของผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 5 = 17.5-14 = 3.5 

       ค่า D ของผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 6 = 17.5-24 = 6.5 

3. ดังนั้นสัมประสิทธิ์ของความสอดคล้อง 
 

W  =  
12 ∑ D2m2N(N2−1)  =  

12(211.25)52(6)(62−1)  =  
25355250  =  0.48 

   ดังนั้นแบบสัมภาษณ์ฉบับนี้มีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.48 ซึ่งถือว่ามีความสอดคล้องปานกลาง 
 

   4.2.2.2 วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนของฮอยส์ (Hoyt's Analysis of Variance) 

โดยการแปลผลการสัมภาษณ์ของผู้สัมภาษณ์มาเป็นคะแนนที่ได้แล้วน ามาแจกแจงเป็นตาราง 2 ทาง
ระหว่างผู้สัมภาษณ์กับผู้ให้สัมภาษณ์และวิเคราะห์ความแปรปรวนและหาค่ าความเชื่อมั่นจาก       
สูตรค านวณ 
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Rtt  =  1 - 
MSeMSp 

  

     โดยที่  r    เป็น ความเชื่อมั่นของการสัมภาษณ์ 

MS   เป็น Mean Square ของผู้สัมภาษณ์ = 
SSpk−1 

MS   เป็น Mean Square ของความคลาดเคลื่อน  =  
SSen(k−1) 

 ดังแสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของฮอยส์ในตัวอย่างที่ 6.12 

 

ตัวอย่างที่ 6.12 จากผลการสัมภาษณ์ผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 5 คนของผู้สัมภาษณ์ 3 คน  
ผู้ให้สัมภาษณ์ 

 

ผู้สัมภาษณ์คนที่ รวม 

 1 2 3 

1 

2 

3 

4 

5 

9 

7 

6 

8 

5 

7 

8 

5 

9 

6 

8 

9 

6 

7 

5 

26 

22 

17 

24 

16 

∑X 

∑X2 

35 

255 

35 

255 

35 

255 

105 

765 

 

วิธีท า  มีข้ันตอนดังนี้ 

1. SSt   =  ∑ xt2 - 
(∑ Xt)2nt  = 765 - 

(105)23×5   =  30 

2. SSc  = 
∑(∑ Xc)2n  - 

(∑ Xt)2nt  = 
352+352+3525  - 

(105)23×5  = 0 

3. SSP  =  
∑(∑ Xr)2n  - 

(∑ Xt)2nt  = 
262+222+172+162+2423  - 

(105)23×5  = 25 

3. SSe = SSt - SSe - SSP  =  30 - 0 - 25 = 5 

4. MSP  =   
SSPk−1  =  

253−1  =  12.5 

5. MSe  =  
SSen(k−1) = 

55(3−1) = 0.5 

6. rtt  =  1 - 
MSeMSp  =  1 - 

0.512.5  =  0.96 

 ดังนั้นในการสัมภาษณ์ครั้งนี้มีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 
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สรุปสาระส าคัญประจ าบทที่ 6  
 1. การวิเคราะห์แบบทดสอบ เป็นเทคนิควิธีการวินิจฉัยที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบ
แต่ละข้อ/รายฉบับว่ามีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์/เกณฑ์ที่ก าหนดหรือไม่  จ าแนกเป็น            
ความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่น ความยาก ค่าอ านาจจ าแนก ดัชนีความไวของการทดสอบความเหมาะสม 
และการน าไปใช้ และถ้าเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบจะต้องมีการวิเคราะห์ตัวเลือกที่เป็นค าตอบ
ถูกต้องและตัวลวงว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ 
  1.1 ความเที่ยงตรง เป็นลักษณะของเครื่องมือที่เรียกว่า “การวัดในสิ่งที่ต้องการวัด” 
หมายถึง เครื่องมือวัดในสิ่งที่ต้องการวัด ไม่ใช่ต้องการวัดอย่างหนึ่งแล้วได้สิ่งอ่ืนมาแทน หรือวัดแล้ว
ได้ผลที่สอดคล้องสภาพที่เป็นจริงทั้งในปัจจุบันหรืออนาคต  

 1.2 ความเชื่อมั่น เป็นคุณภาพของเครื่องมือในการวัดผล ที่สามารถใช้วัดได้หลาย ๆ ครั้ง
แล้วได้ผลของการวัดคล้ายคลึงกัน “การวัดได้อย่างคงเส้นคงวา”  

 1.3 วิธีการวิเคราะห์แบบทดสอบแบบอิงกลุ่ม เป็นการวิเคราะห์โดยใช้กลุ่มผู้สอบเป็นฐาน
ในการน าข้อมูลมาวิเคราะห์และแบบทดสอบมีการให้คะแนนแบบ 0-1 เทคนิคที่นิยมใช้ในกรณีที่กลุ่ม
ผู้ทดสอบมีจ านวนมาก และคะแนนมีการแจกแจงแบบปกติ คือ ใช้เทคนิค 25% หรือเทคนิค 27% 
ของจุงเตฟาน มีข้ันตอน ดังนี้ 1) น าแบบทดสอบไปตรวจให้คะแนน 2) เรียงล าดับคะแนนจากคะแนน
สูงสุดไปหาคะแนนต่ าสุดแล้วแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 3) หาจ านวนผู้สอบที่ตอบถูกในแต่ละข้อของกลุ่มสูง
และกลุ่มต่ า 4) น าจ านวนผู้สอบที่ได้ไปค านวณหาค่าความยาก และอ านาจจ าแนก 

 1.4 วิธีการวิ เคราะห์แบบทดสอบรายข้อแบบอิงเกณฑ์ มีวิธีการวิ เคราะห์  ดังนี้                    
1) ความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับจุดมุ่งหมาย (IOC) โดยพิจารณาตัดสินใจของผู้เชี่ยวชาญ 
2) ดัชนีความไวของการวัดผล ที่เป็นค่าของสัดส่วนความแตกต่างระหว่างจ านวนผู้สอบที่ตอบ
แบบทดสอบข้อนั้นได้ถูกต้องก่อนเรียนกับหลังเรียนต่อจ านวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 3) ความยากของ
แบบทดสอบที่เป็นสัดส่วนของผู้สอบที่ตอบข้อนั้นได้ถูกต้องต่อผู้สอบทั้งหมด ตามความมุ่งหมายและ
หลักเกณฑ์ และ 4) อ านาจจ าแนก ที่เป็นคุณภาพของเครื่องมือที่สร้างขึ้นแล้วสามารถจ าแนกกลุ่ม/
บุคคลแยกออกจากกันเป็นกลุ่มตามลักษณะที่ตนเป็นอยู่/เกณฑ์ของความรอบรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 2. คุณภาพของแบบสอบถาม ต้องหาค่าดังนี้  1) ความเที่ยงตรง 2) อ านาจจ าแนก  และ      
3) ความเชื่อมั่น   
 3. คุณภาพของแบบสังเกต  มีดังนี้  1) ความเที่ยงตรง คุณภาพของแบบสังเกตที่ส าคัญคือ 
ต้องมีความเที่ยงตรงโดยเฉพาะความเที่ยงตรงตามเนื้อหา และ 2) วิธีการหาความเชื่อมั่นของ        
การสังเกตด้วยวิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Intra and Inter Observer Reliability) ของสก็อต   
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 4. คุณภาพของการสัมภาษณ์  มีดังนี้ 1) ความเที่ยงตรง คุณภาพของแบบสัมภาษณ์ที่ส าคัญ
คือ ต้องมีความเที่ยงตรงโดยเฉพาะความเที่ยงตรงตามเนื้อหา และ 2) การหาความเชื่อมั่นของ       
การสัมภาษณ์ด้วยวิธีการของแคลดอล (Kendall) และวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนของฮอยส์ 
(Hoyt's Analysis of Variance) 
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ค าถามเชิงปฏิบัติการประจ าบทที่ 6 

 ค าชี้แจง ให้ตอบค าถามจากประเด็นที่ก าหนดให้อย่างถูกต้อง และชัดเจน 

1. เพราะเหตุใด ครูผู้สอนจ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์ข้อสอบ 

2. จากพฤติกรรมหรือคุณลักษณะต่อไปนี้  แสดงว่าแบบทดสอบมีคุณลักษณะใด 

2.1 นักเรียนสอบได้คะแนนที่ไม่แตกต่างจากเดิมในการทดสอบ 2 ครั้ง 
2.2 นักเรียนสามารถท าแบบทดสอบได้ถูกต้องตามเนื้อหาสาระที่ได้เรียนรู้ 
2.3 นักเรียนท าข้อสอบได้ถูกต้องต่อผู้เรียนทั้งหมด 

2.4 นักเรียนได้รับการจ าแนกว่าเป็นคนเรียนเก่ง/คนเรียนอ่อนได้อย่างถูกต้อง 
3. การวิเคราะห์ข้อสอบแบบอิงเกณฑ์ และอิงกลุ่ม มีแนวคิดที่ใช้ในการวิเคราะห์ที่แตกต่าง

กันอย่างไร 

4. “ความเที่ยงตรง” มีความส าคัญอย่างไรต่อแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

5. ความเที่ยงตรงประเภทใดที่ส าคัญที่สุดในการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

6. “ความเที่ยงตรง” มีความส าคัญอย่างไรต่อแบบสอบถาม 

7. เพราะเหตุใด เครื่องมือในการวัดผลจึงต้องมี “ความเชื่อมั่น” 

8. ในการเพิ่มความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จะต้องด าเนินการ
อย่างไร 

9. ให้พิจารณาว่า “ความเที่ยงตรง” กับ “ความเชื่อมั่น” ของแบบทดสอบว่าคุณสมบัติใดมี
ความส าคัญมากกว่ากัน เพราะเหตุใด 

10. ให้สร้างผังความคิดใน 15 หัวข้อต่อไปนี้พร้อมทั้งระบายสี 
10.1 ความเที่ยงตรง (Validity) ของข้อสอบ 

10.2 องค์ประกอบที่มีผลต่อความเท่ียงตรง 
10.3 ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
10.4 ความเที่ยงตรงเชิงสภาพ 

10.5 ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง 
10.6 ความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์ 
10.7 ความเที่ยงตรงเชิงเกณฑ์สัมพันธ์ 
10.8 ค่าความยาก (P)  

          10.9 ค่าอ านาจจ าแนก (r)  
10.10 ความเชื่อมั่น (Reliability) ของข้อสอบ 
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10.11 องค์ประกอบที่มีผลต่อความเชื่อมั่น 

10.12 จุดประสงค์ในการวิเคราะห์ข้อสอบ 

10.13 คุณภาพของแบบสอบถาม 

10.14 คุณภาพของแบบสังเกต 

10.15 คุณภาพของแบบสัมภาษณ์ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 7 

สถิติเบื้องต้นส าหรับการวัดและประเมินผลการศึกษา 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทเรียนนี้แล้ว  นักศึกษาสามารถ 

1. บอกความหมายของระดับข้อมูลได้ 
2. จ าแนกระดับของข้อมูลได้ 
3. อธิบายความหมายของ การแจกแจงความถี่  การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง  การวัด        

การกระจาย  การวัดต าแหน่งและการเปรียบเทียบได้ 
4. ค านวณการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง  การวัดการกระจาย  การวัดต าแหน่ง  และ         

การเปรียบเทียบได ้

 

เนื้อหาสาระ 

 1. ข้อมูล 

 2. การแจกแจงความถี่ 
 3. การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง 

4. การวัดการกระจาย 

 5. การวัดต าแหน่งและการเปรียบเทียบ 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 สัปดาห์ที่ 9   
 1. ผู้สอนชี้แจงจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมให้นักศึกษาทราบ 

 2. ผู้สอนอธิบายเนื้อหาบทที่ 7 สถิติเบื้องต้นส าหรับการวัดและประเมินผลการศึกษา  ด้วย 
Microsoft PowerPoint 

 3. ให้นักศึกษาร่วมกันค านวณการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง  และการวัดการกระจาย 

 4. ผู้สอนและนักศึกษาช่วยกันสรุปบทเรียน 
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 5. ให้นักศึกษาตอบค าถามเชิงปฏิบัติการประจ าบทที่  7 ข้อ 1-4  เป็นรายบุคคล แล้วส่งใน
สัปดาห์หน้า 
 6. มอบหมายให้นักศึกษาศึกษาเอกสารประกอบการสอนมาล่วงหน้า 

 สัปดาห์ที่ 10 

 1. ผู้สอนชี้แจงจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมให้นักศึกษาทราบ 

 2. ผู้สอนอธิบายเนื้อหาบทที่ 7 สถิติเบื้องต้นส าหรับการวัดและประเมินผลการศึกษา ด้วย 
Microsoft PowerPoint 

 3. ให้นักศึกษาร่วมกันค านวณการวัดต าแหน่งและการเปรียบเทียบ 

 4. ผู้สอนและนักศึกษาช่วยกันสรุปบทเรียน 

 5. ให้นักศึกษาตอบค าถามเชิงปฏิบัติการประจ าบทที่ 7 ข้อ 5  เป็นรายบุคคล แล้วส่งใน
สัปดาห์หน้า 
 6. มอบหมายให้นักศึกษาศึกษาเอกสารประกอบการสอนมาล่วงหน้า 

 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. การน าเสนอเนื้อหาด้วย Microsoft PowerPoint 

 2. เอกสารประกอบการเรียนการสอนเรื่อง “สถิติเบื้องต้นส าหรับการวัดและประเมินผล
การศึกษา” 

 3. แหล่งการเรียนรู้ทางอินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล  ได้แก่ 
  3.1 วัดผลจุดคอม www.watpon.com 

  3.2 ครูบ้านนอก.คอม www.kroobannok.com  

 4. ต าราหรือหนังสือเรียนเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา  ได้แก่ 

สมชาย  วรกิจเกษมสกุล. (2559). การวัดและประเมินผลการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 7. อุดรธานี:           
โรงพิมพ์อักษรศิลป์. 

องอาจ  นัยพัฒน์. (2548). วิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางพฤติกรรมศาสตร์และ
สังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ: สามลดา. 

 

 

 

 

http://www.watpon.com/
http://www.kroobannok.com/
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Babbie,E.R. ( 1 9 92 ) . The Practice of Social Research. 6 th ed. California: Wadsworth 

PublishingCompany.  

Nachmias,F.C. & Nachmias,D. (1993). Research Methods in Social Sciences. 4th ed. 

London: St.Martin Press Inc. 
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การวัดและประเมินผล 

จุดประสงค์ เครื่องมือ/วิธีการ การประเมินผล 

1. บอกความหมายของระดับข้อมูลได้ 
2. จ าแนกระดับของข้อมูลได้ 
3. อธิบายความหมายของ การแจกแจง
ความถี่  การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง     
การวัดการกระจาย  การวัดต าแหน่งและ     
การเปรียบเทียบได้ 
4. ค านวณการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง  
การวัดการกระจาย  การวัดต าแหน่ง  และ
การเปรียบเทียบได้ 

1. สังเกตพฤติกรรม
การเรียนในระหว่าง
เรียน 

2. ตอบค าถามเชิง
ปฏิบัติการประจ าบท
ที่ 7 เป็นรายบุคคล 

1. นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การอภิปรายกลุ่มใน
ระหว่างเรียน 

2. ตอบค าถามเชิง
ปฏิบัติการประจ าบทที่ 7 
เป็นรายบุคคลถูกต้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75 
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บทท่ี 7 

สถิติเบื้องต้นส าหรับการวัดและประเมินผลการศึกษา 

 

 ในการวัดผลจะได้ข้อมูลทั้งในลักษณะของข้อมูลเชิงปริมาณที่เป็นตัวเลขแสดงระดับคะแนนที่
ได้รับ หลังจากที่ได้คะแนนมาล าดับต่อไปครูต้องการบรรยายผลของระดับพฤติกรรมหรือคุณลักษณะ
ที่เกิดขึ้นตามจุดประสงค์การเรียนรู้  โดยที่ในส่วนของข้อมูลเชิงปริมาณนั้นครูผู้สอนจะต้องน ามา
ด าเนินการด้วยวิธีการทางสถิติเพ่ือค านวณข้อมูลที่จะน ามาพิจารณาตัดสินประเมินผลตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้  โดยในบทนี้จะกล่าวถึงข้อมูล คะแนน  และสถิติท่ีใช้ในการแปลความหมายข้อมูลที่ได้จาก
การเก็บรวบรวมข้อมูล  ซึ่งเป็นสถิติเบื้องต้นในการน าไปสู่การท าความเข้าใจกับคะแนนและตัดเกรด
ต่อไป 

 

1. ข้อมูล 

 1.1 ความหมายของข้อมูล 

  ข้อมูล (Data) เป็นตัวเลข  ตัวอักษร  สัญลักษณ์  ภาพหรือเสียงที่บอกรายละเอียด
เกี่ยวกับข้อเท็จจริงของปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หนึ่งที่นักวิจัยสนใจใคร่รู้ (องอาจ  นัยพัฒน์, 
2548: 194) 
  ข้อมูล (Data) เป็นข้อเท็จจริงที่ครูผู้สอนได้จากการเก็บรวบรวมคุณลักษณะที่ต้องการจาก
กลุ่มเป้าหมายตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ ทั้งในลักษณะข้อมูลเชิงปริมาณ (คะแนนที่ได้) และ                
เชิงคุณภาพ (พฤติกรรมที่เกิดข้ึน) (สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2559: 191) 

  สรุปได้ว่า ข้อมูล (Data) เป็นผลจากการวัดที่เราต้องการ  ได้มาจากจุดประสงค์ท่ีได้ตั้งไว้ 
 1.2 ระดับของข้อมูล 

  ในการวัดผลได้ก าหนดข้อมูลเชิงปริมาณที่เป็นตัวเลขในการน ามาวิเคราะห์เพ่ือประเมินผล
ที่ จ า แ น ก ไ ด้  4 ร ะ ดั บ  ดั ง นี้  ( Babbie, 1992: 140-144; Nachmias et.al., 1993: 151;                     

สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2559: 192) 
1.2.1 ข้อมูลระดับนามบัญญัติ (Nominal Scale) เป็นข้อมูลที่ใช้ก าหนดชื่อ คุณลักษณะ/

พฤติกรรมที่ได้จากการวัด เช่น ชื่อ-นามสกุล หมายเลขประจ าตัว ศาสนา อาชีพ เป็นต้น ซึ่งตัวเลขท่ีใช้
เป็นสิ่งจ าแนกหรือจัดกลุ่มสิ่งของ/บุคคลเท่านั้น แต่จะไม่มีความหมายในเชิงปริมาณที่จะน าไป
ด าเนินการด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์ได้ (บวก ลบ คูณ หาร) หรือไม่สามารถระบุความมากน้อยที่จะ
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น าไปเปรียบเทียบกันได้ เช่น ให้เพศชาย แทนด้วน “1” และเพศหญิงแทนด้วย “2” ซึ่งในกรณีนี้ “2” 
ไม่ได้มีค่ามากกว่า “1” ในการเปรียบเทียบเชิงปริมาณ เป็นต้น ค่าสถิติที่น ามาใช้กับข้อมูลนี้ ได้แก่ 
การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ หรือฐานนิยม เป็นต้น 

1.2.2 ข้อมูลระดับเรียงล าดับ (Ordinal Scale) เป็นข้อมูลที่สามารถน ามาเรียงล าดับจาก
มากไปหาน้อยหรือจากน้อยไปหามากตามเกณฑ์ เช่น  ความสวย ความเข้มข้น ความหนาแน่น    
ความแข็งแรง มิสแกรนด์อินเตอร์เนชันแนล เป็นต้น  แต่จะไม่สามารถระบุได้ว่าแต่ละล าดับแตกต่าง
กันเท่าไร และความแตกต่างนั้นเท่ากันหรือไม่ และยังไม่สามารถน ามาด าเนินการด้วยวิธีการทาง
คณิตศาสตร์ได้ (บวก ลบ คูณ หาร) เช่น การตรวจผลงานของนักเรียนที่ครูผู้สอนสามารถเรียงล าดับ
ของผลงานตามเกณฑ์ที่ก าหนดได้ตั้งแต่ล าดับที่ 1, 2, 3 ถึง n แต่จะไม่สามารถระบุช่วงความแตกต่าง
ระหว่างล าดับที่ 1 กับ 2 หรือ 2 กับ 3 และความแตกต่างระหว่างล าดับที่เท่ากันหรือไม่ โดยที่ค่าสถิติ
ที่ใช้กับข้อมูลนี้ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ฐานนิยม มัธยฐาน และเปอร์เซนไทล์ เป็นต้น 

1.2.3 ข้อมูลระดับช่วง หรืออันตรภาค ( Interval Scale) เป็นข้อมูลที่สามารถน ามา
เรียงล าดับได้ และระบุความแตกต่างระหว่างล าดับที่ได้ และความแตกต่างในแต่ละช่วง (หน่วย     
การวัด) มีค่าเท่ากันทุก ๆ ช่วงจึงสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างกันได้ และเป็นข้อมูลที่สามารถ
น ามาบวกและลบกันได้ แต่จะยังไม่สามารถน ามาคูณหรือหาร หรือเปรียบเทียบเป็นจ านวนเท่า 
เนื่องจากไม่มีระดับศูนย์แท้ (Absolute Zero) (ศูนย์แท้ หมายถึง การไม่มี/ปราศจาก/ว่างเปล่า) 
หรือไม่มีจุดเริ่มต้นที่แน่นอน เช่น การที่นักเรียนสอบได้คะแนน 0 คะแนน ไม่ได้หมายความว่านักเรียน
ไม่ได้มีความรู้ในวิชานั้น แต่หมายถึงนักเรียนท าแบบทดสอบฉบับนั้นไม่ได้ และนักเรียนที่ได้คะแนน 
50 คะแนน ก็ไม่ได้หมายความว่านักเรียนคนนั้นมีความรู้เป็นสองเท่าของนักเรียนที่ได้คะแนน 25 

คะแนน หรือ วันนี้มีอุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส ไม่ได้หมายความว่า วันนี้ไม่มีอุณหภูมิ แต่หมายถึง 
อุณหภูมิถึงระดับ 0 องศาเซลเซียสตามระดับมาตรฐานที่ก าหนดเท่านั้น และอุณหภูมิ 60 องศา
เซลเซียสก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีความร้อนเป็นสองเท่าของอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส โดยค่าสถิติที่
ใช้กับข้อมูลระดับนี้ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ฐานนิยม มัธยฐาน เปอร์เซนไทล์ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นต้น 

1.2.4 ข้อมูลระดับอัตราส่วน (Ratio Scale) เป็นข้อมูลที่มีคุณสมบัติทางกายภาพที่
สมบูรณ์ที่สุดที่สามารถระบุความแตกต่างระหว่างล าดับที่ หรือเปรียบเทียบความมากหรือน้อย และมี
ศูนย์แท้แล้วสามารถน าข้อมูลมาด าเนินการด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์ บวก ลบ คูณ หาร ได้ทุกวิธี
โดยค่าสถิติที่ใช้กับข้อมูลระดับนี้จะไม่เหมือนกับข้อมูลระดับช่วงที่เป็นข้อมูลระดับ 3  

โดยที่ข้อมูลที่ 4 ระดับนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงระดับข้อมูลได้ โดยระดับที่สูงกว่าไปสู่
ระดับที่ต่ ากว่า คือจากระดับอัตราส่วนไปสู่ระดับนามบัญญัติ แต่จะมีความยุ่งยากในกรณีที่จะ
ปรับเปลี่ยนข้อมูลจากระดับต่ ากว่าไปสู่ระดับท่ีสูงกว่าดังแสดงในภาพที่ 7.1 
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                                                                  เปลี่ยนแปลงได้ 
 

 

 

 

ภาพที่ 7.1 ความสัมพันธ์ของระดับข้อมูล 

 

2. การแจกแจงความถี่ 
 2.1 ความหมายของการแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) 
  การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) เป็นวิธีการจัดระเบียบของข้อมูลให้อยู่
ในรูปแบบกะทัดรัด  และง่ายต่อการเข้าใจสาระส าคัญ (องอาจ  นัยพัฒน์, 2548: 194) 
  การแจกแจงความถี่  (Frequency Distribution) เป็นการน าข้อมูลมาจัดหมวดหมู่  
ประเภท หรือสร้างตารางแจกแจงความถี่ เพ่ือแสดงจ านวนของข้อมูลว่าแต่ละข้อมูลนั้นมีกี่จ านวน            
ที่เป็นระเบียบง่ายต่อการน าไปใช้ และน่าสนใจในการศึกษา (สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2559: 193) 

  สรุปได้ว่า  การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) เป็นการจัดหมวดหมวดหมู่
ของข้อมูลให้เข้าใจง่าย  เป็นระเบียบ  และน่าสนใจ 

 

 2.2 ประเภทของการแจกแจงความถี่ 
2.2.1 การแจกแจงความถี่ที่ไม่ได้จัดหมวดหมู่ (Ungroup Data) เป็นการแจกแจงความถี่

ที่มีข้ันตอนในการด าเนินการง่าย ๆ ดังนี้ 
1) เรียงล าดับข้อมูลทุกตัวจากข้อมูลที่มีค่าสูงไปต่ า 
2) พิจารณาข้อมูลแล้วขีดรอยขีด (Tally) แทนข้อมูลแต่ละตัวในข้อมูลนั้น ๆ แล้วให้

นับจ านวนรอยขีดใส่จ านวนในช่องความถ่ี 

   ดังแสดงการแจกแจงความถี่ท่ีไม่ได้จัดหมวดหมู่  แสดงในตัวอย่างที่ 7.1 

 

 

 

ข้อมูลระดับอัตราส่วน 

ข้อมูลระดับช่วง 

ข้อมูลระดับเรียงล าดับ 

ข้อมูลระดับนามบัญญัติ 
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ตัวอย่างที่ 7.1 ในการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนจ านวน 22 คน ได้คะแนน ดังนี้ 
   4    5    4    6    5    7    8    9    5    6    8 

   7    9    9    8    7    5    6    4    8    7    6 

 ให้สร้างตารางแจกแจงความถี่ของคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน 

  วิธีท า สามารถแสดงได้ดังตารางแจกแจงความถี่ 
 

ข้อมูลx รอยขีด ความถี่f 
4 /// 3 

5 //// 4 

6 //// 4 

7 //// 4 

8 //// 4 

9 /// 3 

รวม 22 22 

 

2.2.2 การแจกแจงความถี่ที่จัดหมวดหมู่ (Grouped Data) เป็นการแจกแจงความถี่ของ
ข้อมูลที่มีจ านวนมาก ๆ โดยที่นิยมจัดแบ่งข้อมูลเป็นช่วงของคะแนน มีข้ันตอนในการด าเนินการ ดังนี้ 

1) ค านวณหาพิสัย (Range) ของข้อมูลที่เป็นความแตกต่างระหว่างข้อมูลที่มี
ค่าสูงสุดกับข้อมูลที่มีค่าต่ าสุด จากสูตรค านวณ 

 

พิสัยของข้อมูล = ค่าของข้อมูลสูงสุด - ค่าของข้อมูลต่ าสุด 

 

2) ก าหนดจ านวนชั้นของคะแนนที่ต้องการสร้าง 
3) หาอันตรภาคชั้น หรือช่วงกว้างของแต่ละชั้น จากสูตรค านวณ 

อันตรภาคชั้น     =     
พิสัย

จ านวนชั้น
 

 

4) ก าหนดช่วงของข้อมูลแต่ละชั้นให้มีความครอบคลุมข้อมูล จากมากไปน้อยหรือ
จากน้อยไปมาก 
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5) ขีดรอยขีดแทนข้อมูลแต่ละตัวในข้อมูลนั้น ๆ แล้วให้นับจ านวนรอยขีดใส่จ านวน
ในช่องของความถ่ี 

   การแจกแจงความถี่ท่ีจัดหมวดหมู่  ดังแสดงในตัวอย่างที่ 7.2 

 

ตัวอย่างที่ 7.2 จากข้อมูลการทดสอบคะแนนความสามารถทั่วไปของนักเรียน มีผลดังนี้ 
   39  38  44  45  36  43  47  49  36  43  50 

   41  44  43  36  42  41  44  43  45  49  35 

   39  48  41  40  40  45  48  43  44  46  45 

  ให้สร้างตารางแจกแจงความถี่แบบจัดหมวดหมู่ของข้อมูล 

 วิธีท า  วิธีการสร้างตารางแจกแจงความถี่ มีดังนี้ 
1) ค านวณหาพิสัยของข้อมูล 

  พิสัยของข้อมูล   = ค่าของข้อมูลสูงสุด - ค่าของข้อมูลต่ าสุด 

               =  50 - 35 = 15 

2) ก าหนดจ านวนชั้นของคะแนน เป็น 6 ชั้น 

3) หาอันตรภาคชั้น หรือช่วงกว้างของอันตรภาคแต่ละชั้น จากสูตรค านวณ 

   อันตรภาคชั้น     =     
พิสัย

จ านวนชั้น
 

 

                    =     
156   = 2.5  ≈ 3  (ปัดเศษขึ้น) 

4) ก าหนดช่วงข้อมูลของแต่ละชั้นให้มีความครอบคลุมข้อมูล จากมากไปน้อย
หรือจากน้อยไปมาก โดยเริ่มต้นที่ข้อมูลที่มากที่สุดแล้วลดลงช่วงละ 3 ได้แก่ ช่วงข้อมูล 50-48,      

47-45, 44-42, 41-39, 38-36, 35-33 

5) พิจารณาแล้วขีดรอบขีดแทนข้อมูลแต่ละตัวในข้อมูลนั้น ๆ แล้วให้นับจ านวน
รอยขีดใส่จ านวนในช่องของความถ่ี 
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 ดังแสดงตารางแจกแจงความถี่คะแนนความสามารถท่ัวไปของนักเรียน ดังนี้ 
คะแนนที่ได้ รอยขีด จ านวนนักเรียน 

35-33 / 1 

38-36 //// 4 

41-39 //// // 7 

44-42 ////  //// 10 

47-45 //// / 6 

50-48 ////  5 

 รวม 33 

 

3. การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง 
         3.1 ความหมายของการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (Measure of Central Tendency) 
  การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (Measure of Central Tendency) เป็นการหาค่ากลางที่
เป็นตัวแทนของข้อมูลแต่ละชุด เพ่ือใช้สรุปผลของข้อมูลในภาพรวม โดยค่ากลางที่นิยมใช้ มี 3 ค่า 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่ามัธยฐาน  และฐานนิยม (สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2559: 196) 

  การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (Measure of Central Tendency) เป็นการสืบค้นหา
ตัวเลขเพียง 1 ค่าจากข้อมูลที่อยู่ในรูปคะแนนหรือค่าสังเกตทั้งหมดในชุดที่สนใจ  เพ่ือท าหน้าที่เป็น
ตั ววั ดหรือสิ่ งบ่ งชี้ แนว โน้มของข้อมูล ในการ เข้ าสู่ ต าแหน่ งศูนย์ กลางของการแจกแจง                    
(องอาจ  นัยพัฒน์, 2548: 194) 
  สรุปได้ว่า  การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (Measure of Central Tendency) เป็น   
การหาค่ากลางที่เป็นตัวแทนของข้อมูลชุดที่สนใจเพียง 1 ค่า 
 

 3.2 การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง 
  3.2.1 ค่ า เฉลี่ ย เลขคณิต  (Arithematic Mean หรื อ  Mean: 𝝁 (ค่ า เฉลี่ ยของ
ประชากร), �̅� (ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง)) เป็นค่าที่ได้จากการน าข้อมูลทุกตัวมารวมกันแล้วหาร
เฉลี่ยด้วยจ านวนข้อมูลทั้งหมดที่จ าแนกรายละเอียด ดังนี้ 

 3.2.1.1 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตที่ไม่แจกแจงความถี่ (Ungroup) เป็นการหาค่าเฉลี่ยจาก
ข้อมูลดิบของแต่ละบุคคล โดยใช้สูตรค านวณ 

 X̅   =   
∑ Xn  
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เมื่อ  X̅      เป็น  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 

      ∑ X   เป็น  ผลรวมของข้อมูลทุกตัว 

    n   เป็น  จ านวนของข้อมูล 

 การค านวณค่าเฉลี่ยเลขคณิตที่ไม่แจกแจงความถี่  ดังแสดงในตัวอย่างที่ 7.3 

 

ตัวอย่างที่ 7.3 จงหาคะแนนเฉลี่ยของการสอบซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์ มีคะแนนดังนี้ 
   25   26   27   29   24   26   25 

  วิธีท า 

  จากสูตรค านวณหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต   X̅   =   
∑ Xn  

  

                 แทนค่า   X̅   =   
25+26+27+29+24+26+257  

 

          X̅   =   
1827   =  26 

 

 ดังนั้นคะแนนเฉลี่ยของคะแนนการสอบซ่อมเสริมครั้งนี้เท่ากับ 26 คะแนน 

 

3.2.1.2 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตที่แจกแจงความถี่ (Group) จ าแนกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 
1) การหาค่าเฉลี่ยจากข้อมูลที่ไม่มีการจัดหมวดหมู่ จากสูตรค านวณ 

 X̅   =   
∑ fXn  

 

เมื่อ  X̅       เป็น  ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูล 

      ∑ fX  เป็น  ผลรวมของผลคูณระหว่างความถี่กับข้อมูล 

    n   เป็น  จ านวนของข้อมูล 

 การค านวณค่าเฉลี่ยเลขคณิตที่แจกแจงความถี่ไม่มีการจัดหมวดหมู่  แสดงในตัวอย่างที่ 7.4 
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ตัวอย่างที่ 7.4 จงหาคะแนนเฉลี่ยของวิชาคณิตศาสตร์จากตารางคะแนนของนักเรียนที่ก าหนดให้ 
ข้อมูล รอยขีด ความถี่ fx 

4 /// 3 12 

5 //// 4 20 

6 //// 4 24 

7 //// 4 28 

8 //// 4 32 

9 /// 3 27 

รวม 22 22 143 

  

วิธีท า จากสูตรการหาค่าเฉลี่ย X̅   =   
∑ fXn  

 

      แทนค่า  X̅   =   
14322   =  6.5 

 

จะได้คะแนนเฉลี่ยของวิชาคณิตศาสตร์เท่ากับ 6.5 คะแนน 

  

2) การหาค่าเฉลี่ยจากข้อมูลที่มีการจัดหมวดหมู่ ใช้สูตรค านวณเดียวกับการหา
ค่าเฉลี่ยที่ไม่มีการจัดหมวดหมู่ แต่ค่าข้อมูลแต่ละตัวเป็นค่าจากจุดกึ่งกลางชั้นของแต่ละชั้นโดยหาจุด
กึ่งกลางชั้นจากสูตรค านวณ 

 

จุดกึ่งกลางชั้น  =  
ขีดจ ากัดบน+ขีดจ ากัดล่าง2  

 

    โดยที่ขีดจ ากัดบน หมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างผลบวกของค่าสูงสุดของช่วงข้อมูลนั้นกับ 

      ค่าต่ าสุดของช่วงข้อมูลที่มีค่าสูงกว่า  

ขีดจ ากัดล่าง หมายถึง ค่าเฉลี่ยระหว่างผลบวกของค่าต่ าสุดของช่วงข้อมูลนั้นกับ
ค่าสูงสุดของช่วงข้อมูลที่มีค่าต่ ากว่า 

การค านวณค่าเฉลี่ยเลขคณิตท่ีแจกแจงความถี่และมีการจัดหมวดหมู่  แสดงในตัวอย่างที่ 7.5 
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ตัวอย่างที่ 7.5 จงหาคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบความสามารถท่ัวไปของนักเรียนจากตารางข้อมูลที่
ก าหนดให้ 

คะแนน จ านวนคน จุดกึ่งกลางชั้น fx 

1-5 

6-10 

11-15 

16-20 

21-25 

26-30 

3 

8 

12 

10 

4 

3 

3 

8 

13 

18 

23 

28 

9 

64 

156 

180 

92 

84 

รวม 40  585 

   วิธีท า 

   จากสูตรการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต X̅   =   
∑ fXn  

 

    แทนค่า  X̅   =   
58540   =  14.63 

 

ได้คะแนนเฉลี่ยความสามารถทั่วไปของนักเรียนกลุ่มนี้เท่ากับ 14.63  คะแนน 

 

  3.2.2 ค่ามัธยฐาน (Median: Me) เป็นค่าของข้อมูลที่มีต าแหน่งอยู่กึ่งกลางของข้อมูล 
เมื่อได้เรียงล าดับข้อมูลแล้ว โดยส่วนมากจะใช้กับข้อมูลในระดับเรียงล าดับ หรือขอ้มูลที่มีการแจกแจง
ในลักษณะเบ้  มีรายละเอียด ดังนี้ 

 3.2.2.1 กรณีข้อมูลไม่ได้แจกแจงความถี่ มีวิธีการข้ันตอน ดังนี้ 
 1) เรียงล าดับข้อมูลที่มีค่าจากมากไปหาน้อยหรือจากน้อยไปหามาก 

 2) หาต าแหน่งของข้อมูลจากสูตรค านวณ 

      ต าแหน่งของมัธยฐาน   =   
N+12  

           เมื่อ N เป็นจ านวนของข้อมูล 

 

3) หาค่าของข้อมูลที่อยู่ในต าแหน่งที่ค านวณได้ ถ้าค่าของข้อมูลอยู่กึ่งกลางของ
ข้อมูล 2 ตัวจะต้องน าค่าของข้อมูลทั้งสองมาเฉลี่ยเป็นค่ามัธยฐาน 

 การหาค่ามัธยฐานของข้อมูลไม่ได้แจกแจงความถ่ี  ดังแสดงในตัวอย่างที่ 7.6 และ 7.7 
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ตัวอย่างที่ 7.6 คะแนนสอบซ่อมเสริมของนักเรียนห้องที่ 1 

  6   5   8   7   10   9 

ให้หาค่ามัธยฐานของคะแนนสอบซ่อมเสริมของนักเรียน 

วิธีท า 1) เรียงล าดับข้อมูล 

             5      6        7      8      9     10 

 2) หาต าแหน่งของค่ามัธยฐาน จากสูตร  
N+12  

    แทนค่าหาต าแหน่งของค่ามัธยฐาน   
6+12  

 ดังนั้นหาต าแหน่งของค่ามัธยฐาน เท่ากับ 3.5 

3) ต าแหน่งที่ 3.5 อยู่ระหว่างข้อมูลต าแหน่งที่ 3 เท่ากับ 7 และต าแหน่งที่ 4 

 เท่ากับ 8 ดังนั้นค่ามัธยฐานของคะแนนสอบซ่อมเสริม (Me)  =   
7+82   =  7.5 

 

ตัวอย่างที่ 7.7 คะแนนสอบซ่อมเสริมของนักเรียนห้องที่ 3 

   6     5     8     7     10     9     11 

 จงหาค่ามัธยฐานของคะแนนสอบซ่อมเสริม 

วิธีท า        1) เรียงล าดับข้อมูล 

   5     6     7     8     9     10     11 

  2) หาต าแหน่งของค่ามัธยฐาน จากสูตรค านวณ   =  
N+12  

    แทนค่า  หาต าแหน่งของค่ามัธยฐาน =  
7+12   =  4 

   3) ต าแหน่งที่ 4 ของข้อมูลมีค่าเท่ากับ 8 ดังนั้นค่ามัธยฐาน (Me) = 8 

 

3.2.2.2 กรณีข้อมูลแจกแจงความถ่ี มีรายละเอียด ดังนี้ 
1) กรณีข้อมูลแจกแจงความถี่ที่ไม่ได้จัดหมวดหมู่ มีวิธีการหา ดังนี้ 

1.1 หาความถี่สะสมของแต่ละชั้นจากข้อมูลที่มีค่าน้อยไปหาค่ามาก 

1.2 หาต าแหน่งของข้อมูลจากสูตรค านวณ 

ต าแหน่งของมัธยฐาน   =   
N+12  

                                        เมื่อ N เป็นจ านวนข้อมูล 

1.3 หาค่าของข้อมูลที่ต าแหน่งมัธยฐาน 

  การหามัธยฐานของข้อมูลที่แจกแจงความถี่ไม่ได้จัดหมวดหมู่  แสดงในตัวอย่างที่ 7.8 
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ตัวอย่างที่ 7.8 ให้หาค่ามัธยฐานของคะแนนของวิชาภาษาไทยจากตารางข้อมูลที่ก าหนดให้ 
ข้อมูล รอยขีด ความถี่ fx ความถี่สะสม 

4 /// 3 12 3 

5 //// 4 20 7 

6 //// 4 24 11 

7 //// 4 28 15 

8 //// 4 32 19 

9 /// 3 27 22 

รวม 22 22 143  

 

 วิธีท า  1) หาความถี่สะสมของข้อมูลจากข้อมูลที่มีค่าน้อยไปหาค่ามาก 

    2) หาต าแหน่งของค่ามัธยฐาน   =   
22+12    =   11.5 

     3) หาค่าของมัธยฐานจะอยู่ระหว่างต าแหน่งที่ 11 และ 12 

   ดังนั้นค่ามัธยฐาน (Me) เท่ากับ   6+72    =   6.5 

     จะได้ค่ามัธยฐานของคะแนนวิชาภาษาไทย เท่ากับ  6.5  คะแนน 

 

2) กรณีข้อมูลแจกแจงความถี่ที่จัดหมวดหมู่ มีวิธีการหา ดังนี้ 

2.1 ค านวณหาต าแหน่งของค่ามัธยฐาน จากสูตร  N+12  

2.2 ค านวณหาค่ามัธยฐานโดยใช้สูตรค านวณ 

 

Me    =    L +  i  [N2−Ff ] 

 

เมื่อ    Me    เป็น ล่างของชั้นที่มีค่ามัธยฐานอยู่ 
i       เป็น  ความกว้างของอันตรภาคชั้น 

F      เป็น  ความถี่สะสมก่อนถึงชั้นที่มีมัธยฐานอยู่ 
f       เป็น  ความถี่ของคะแนนในชั้นที่มีมัธยฐานอยู่ 
N      เป็น  จ านวนข้อมูลทั้งหมด 

 การหามัธยฐานของข้อมูลที่แจกแจงความถี่ไม่ได้จัดหมวดหมู่  ดังแสดงในตัวอย่างที่ 7.9 
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ตัวอย่างที่ 7.9  ให้หาค่ามัธยฐานของคะแนนการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน 

คะแนน จ านวนคน จุดกึ่งกลางชั้น fx ความถี่สะสม 

1-5 

6-10 

11-15 

16-20 

21-25 

26-30 

3 

8 

12 

10 

4 

3 

3 

8 

13 

18 

23 

28 

9 

64 

156 

180 

92 

84 

3 

11 

23 

33 

37 

40 

รวม 40  585  

 

วิธีท า 

 1) ค านวณหาต าแหน่งของค่ามัธยฐาน จากสูตร  N+12    =   
40+12    =   20.5 

 2) ค านวณหาค่ามัธยฐานโดยใช้สูตรค านวณ 

Me    =    L + i  [N2− Ff ] 

 

แทนค่า    =   41.5 + 3  [20−1112 ]    =    14.25 

จะได้ค่ามัธยฐานของคะแนนคณิตศาสตร์ เท่ากับ 14.25 

 

 3.2.3 ค่าฐานนิยม (Mode: Mo) เป็นค่าของข้อมูลที่มีค่าซ้ ากันมากที่สุด หรือข้อมูลที่มี
ข้อมูลความถี่สูงที่สุดในขอ้มูลชุดนั้น ๆ จะใช้กับข้อมูลระดับนามบัญญัติขึ้นไป มีรายละเอียด ดังนี้ 

 3.2.3.1 กรณีที่ข้อมูลไม่ได้แจกแจงความถี่ จะใช้วิธีการพิจารณาข้อมูลที่ซ้ ากันมาก
ที่สุด เป็นค่าฐานนิยม 2 ค่า แต่ถ้าข้อมูลทุกตัวไม่ซ้ ากันเลยแสดงว่าข้อมูลชุดนั้นไม่มีค่าฐานนิยม 

   การหาฐานนิยมของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถ่ี  ดังแสดงในตัวอย่างที่ 7.10 

 

ตัวอย่างที่ 7.10 วิธีการหาฐานนิยมของข้อมูลแต่ละชุด 

 ข้อมูลคะแนนชุดที่ 1 มี ดังนี้       5   6   7   8   4   5   6   5   7 

   ดังนั้น ค่าฐานนิยม คือ 5 (ข้อมูลซ้ ากันมากท่ีสุด) 
 ข้อมูลคะแนนชุดที่ 2 มี ดังนี้  5   6   7   8   7   5   6   5   7 

  ดังนั้น ค่าฐานนิยม คือ 5 และ 7 (จ านวนข้อมูลซ้ ากันที่เท่ากัน) 

มี 5 ซ้ ากัน 3 ตัว 

มี 5 และ 7 ซ้ ากัน 3 ตัว 
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 ข้อมูลคะแนนชุดที่ 3 มี ดังนี้  5  6   9   8   4  3  1  2  7 

  ดังนั้นข้อมูลชุดนี้ ไม่มีค่าฐานนิยม (ไม่มีข้อมูลที่ซ้ ากัน) 
 

3.2.3.2 กรณีท่ีข้อมูลแจกแจงความถี่ จ าแนกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 
1) กรณีที่ข้อมูลแจกแจงความถี่ที่ไม่ได้จัดหมวดหมู่ จะใช้วิธีการพิจารณาข้อมูลที่มี

ความถี่สูงสุด เป็นค่าฐานนิยม 

  การหาฐานนิยมของข้อมูลที่แจกแจงความถี่ไม่ได้จัดหมวดหมู่  ดังแสดงในตัวอย่างที่ 7.11 

 

ตัวอย่างที่ 7.11 จงหาค่าฐานนิยมของคะแนนสอบวิชาภาษาไทย 

วิธีท า 

ข้อมูล (x) รอยขีด ความถี่ (f) 
4 /// 3 

5 //// 4 

6 //// 4 

7 //// 4 

8 //// 4 

9 /// 3 

รวม 22 22 

  

 ดังนั้น ค่าฐานนิยม (Mo) ของคะแนนวิชาภาษาไทยของนักเรียน เท่ากับ 5 6 7 8 

 

2) กรณีที่ข้อมูลแจกแจงความถี่ท่ีจัดหมวดหมู่แล้ว มีวิธีการหา ดังนี้ 
2.1 พิจารณาเลือกช่วงข้อมูล 

2.2 ค านวณค่าฐานนิยมโดยใช้สูตรค านวณ 

 

Mo    =    L + i  [ d1d1+ d2] 

 

เมื่อ    Mo     เป็น  ค่าฐานนิยมของข้อมูล 

            L      เป็น  ขีดจ ากัดล่างของชั้นที่มีค่ามัธยฐานอยู่ 
            i       เป็น  ความกว้างของอันตรภาคชั้น 
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           d1     เป็น  ผลต่างของความถ่ีของชั้นที่ค่าฐานนิยมอยู่กับความถ่ีของชั้น 

                    คะแนนที่ต่ ากว่า 
           d2     เป็น  ผลต่างของความถ่ีของชั้นที่ค่าฐานนิยมอยู่กับความถ่ีของชั้น 

                    คะแนนที่สูงกว่า 
 การหาฐานนิยมของข้อมูลแจกแจงความถี่ท่ีจัดหมวดหมู่  ดังแสดงในตัวอย่างที่ 7.12 

 

ตัวอย่างที่ 7.12 จงหาค่าฐานนิยมของคะแนนการทดสอบคณิตศาสตร์ของนักเรียน 

คะแนน จ านวนคนf จุดกึ่งกลางชั้น fx ความถี่สะสม 

1-5 

6-10 

11-15 

16-20 

21-25 

26-30 

3 

8 

12 

10 

4 

3 

3 

8 

13 

18 

23 

28 

9 

64 

156 

180 

92 

84 

3 

11 

23 

33 

37 

40 

รวม 40  585  

 

วิธีท า 

 1) ช่วงของข้อมูลที่มีความถ่ีสูงสุด คือ 11-15 

 2) ค านวณค่าฐานนิยมจากสูตร 

Mo    =    L + i  [ d1d1+ d2] 

 

          แทนค่า   =   10.5 + 5 [402 −1112 ]   =10.5 + 5 [20−1112 ] 
 

ดังนั้นฐานนิยมของคะแนนชุดนี้ (Mo) = 14.25 

 

 3.2.4 ข้อสังเกตในการใช้ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน และฐานนิยม 

3.2.4.1 ในกรณีที่ชุดข้อมูลชุดเดียวกัน มีค่าเฉลี่ย มัธยฐาน และฐานนิยม เท่ากัน แสดง
ว่าข้อมูลมีการแจกแจงเป็นโค้งปกติ ดังภาพที่ 7.2 (สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2559: 207-208) 

 

 

d1 = 12 - 8 

d2 = 12 - 10 
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      ค่าเฉลี่ย 

      มัธยฐาน 

       ฐานนิยม 

ภาพที่ 7.2 การแจกแจงเป็นโค้งปกติ  
 

3.2.4.2 ในกรณีที่ข้อมูลชุดเดียวกัน มีค่าเฉลี่ย มัธยฐาน ฐานนิยม แสดงว่าข้อมูลมี           
การแจกแจงแบบเบ้ซ้าย ดังแสดงในภาพที่ 7.3 

 

 

 

 

 

ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน ฐานนิยม 

ภาพที่ 7.3 การแจกแจงเป็นเบ้ซ้าย  
 

3.2.4.3 ในกรณีที่ข้อมูลชุดเดียวกัน มีค่าเฉลี่ย มัฐยฐาน ฐานนิยม แสดงว่าข้อมูลมี          
การแจกแจงแบบเบ้ขวา ดังแสดงในภาพที่ 7.4 

 

 

 

 

 

 

ฐานนิยม มัธยฐาน ค่าเฉลี่ย 

ภาพที่ 7.4 การแจกแจงเป็นเบ้ขวา  
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3.2.4.4 ในกรณีที่มีข้อมูลมาก ๆ ต้องการหาค่ากลางให้ใช้ฐานนิยม แต่ถ้าข้อมูลชุดนั้นมี     
ความแตกต่างกันมากหรือเบ้ไปทางใดทางหนึ่งควรเลือกใช้มัธยฐาน 

3.2.4.5 ในกรณีที่ข้อมูลมีการแจกแจงแบบเบ้ ควรน าเสนอค่ากลางทุกค่าให้พิจารณา แต่
ถ้าข้อมูลมีการแจกแจงใกล้เคียงแบบโค้งปกติ ควรจะเลือกใช้ค่าเฉลี่ยเพราะเป็นค่าที่มีเสถียรภาพมาก
ที่สุด 

ซึ่งจากตัวอย่างที่ 7.1–7.2  จะพบว่าคะแนนภาษาไทยจะมีลักษณะของข้อมูลเป็น                 
โค้งปกติ  แต่คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ข้อมูลจะมีลักษณะเบ้ขวาเล็กน้อย 

 

4. การวัดการกระจาย 

 4.1 ความหมายของการวัดการกระจาย  
 การวัดการกระจาย (Measure of Variability) เป็นตัวบ่งลักษณะการแจกแจงของข้อมูล
เพ่ิมขึ้นอีก 1 มิติ  เพ่ือช่วยพรรณนาสภาพลักษณะของข้อมูลเป็นไปอย่างครอบคลุมยิ่ งขึ้น                    
(องอาจ  นัยพัฒน์, 2548: 196) 
  การวัดการกระจาย (Measure of Variability) เป็นวิธีการหาค่าที่ใช้แสดงความแตกต่าง
ของข้อมูลในแต่ละชุด ที่ท าให้เปรียบเทียบผลค่ากลางของข้อมูลระหว่างชุดมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะกรณีที่ค่ากลางมีค่าเท่ากันจะต้องน าค่าจากการวัดการกระจายมาเปรียบเทียบกัน เพ่ือให้
พิจารณาความแตกต่าง โดยวิธีวัดการกระจายที่นิยมใช้ ได้แก่ พิสัย ส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์  ส่วน
เบี่ยงเบนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวน และค่าสัมประสิทธิ์ความผันแปร               
(สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2559: 209) 

 สรุปได้ว่า  การวัดการกระจาย (Measure of Variability) เป็นวิธีการหาค่าที่ใช้แสดง    
ความแตกต่างของข้อมูลในแต่ละชุด ที่ท าให้เปรียบเทียบผลค่ากลางของข้อมูลระหว่างชุดมี                
ความชัดเจนมากยิ่งข้ึน  เพ่ือช่วยพรรณนาสภาพลักษณะของข้อมูลเป็นไปอย่างครอบคลุม 

 

 4.2 ค่าที่แสดงการวัดการกระจาย 

  4.2.1 พิสัย (Range) เป็นค่าที่แสดงความแตกต่างระหว่างค่าสูงสุดและค่าต่ าสุดของ
ข้อมูลชุดนั้น ๆ ดังสูตรค านวณ 

 

พิสัยของข้อมูล = ค่าสูงสุดของข้อมูล - ค่าต่ าสุดของข้อมูล 
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   พิสัย เป็นค่าที่วัดความแตกต่างของข้อมูลอย่างหยาบ ๆ ที่ใช้ข้อมูลเพียง 2 ค่าของ
ข้อมูลในชุดนั้น ๆ ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงได้ง่าย ดังนั้นควรจะใช้พิสัยระบุความแตกต่างของข้อมูลที่
ต้องการอย่างรวดเร็ว หรือใช้ในการสร้างตารางแจกแจงความถี่ของข้อมูลเท่านั้น 

 ตัวอย่างการค านวณหาค่าพิสัยของข้อมูล  ดังแสดงในตัวอย่างที่ 7.13 

 

ตัวอย่างที่ 7.13  จงหาพิสัยของข้อมูลชุดหนึ่ง มีดังนี้ 5   6   7   8   4   5   6   5   7 

 วิธีท า  พิสัยของข้อมูล =   ค่าของข้อมูลสูงสุด - ค่าของข้อมูลต่ าสุด 

                    =   8 - 4 

                    =   4 

 

  4.2.2 ส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ (Quartile deviation : Q.D.) เป็นค่าที่ได้จากค่าเฉลี่ย
ของความแตกต่างระหว่างควอไทล์ที่ 3 และควอไทล์ที่ 1 ที่จ าแนกวิธีการหา ได้ดังนี้ 

 4.2.1.1 กรณีข้อมูลไม่ได้แจกแจงความถี่ มีขั้นตอนดังนี้ 
1) เรียงล าดับข้อมูลจากน้อยไปหามาก แล้วหาค่า Q1 และ Q3 

2) น าค่า Q1 และ Q3 มาแทนค่าในสูตรค านวณ 

 

Q.D.   =   
Q3− Q12  

 

      เมื่อ  Q.D.  เป็น  ส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ของข้อมูล 

        Q1 เป็น  ค่าท่ีแบ่งข้อมูลชุดนั้นเป็น   14   หรือ  25% 

        Q3   เป็น  ค่าท่ีแบ่งข้อมูลชุดนั้นเป็น   34   หรือ  75% 

 

 3.2.3.2 กรณีข้อมูลแจกแจงความถ่ีแล้ว มีขั้นตอนดังนี้ 
 1) ท าตารางความถี่สะสมจากข้อมูลที่มีค่าต่ าไปหาข้อมูลที่มีค่าสูง 

 2) หาต าแหน่งของควอไทล์ที่ 1 จากสูตร  N4 

   ต าแหน่งของควอไทล์ที่ 3 จากสูตร  3N4  

   เพ่ือหาช่วงข้อมูลที่ควอไทล์ที่ 1 และ 3 

 3) หา Q1 และ Q3 จากสูตรค านวณ 
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Q1   =   L + i  [14N−Ff ]  และ  Q3   =   L + i  [34N−Ff ]   

 

   เมื่อ Q1 และ Q3 เป็น  ค่าควอไทล์ที่ 1 และ 3 ของข้อมูล 

             L  เป็น  ขีดจ ากัดล่างของชั้นที่มีค่าควอไทล์อยู่ 
             i  เป็น  ความกว้างของอันตรภาคชั้น 

             F  เป็น  ความถี่สะสมก่อนถึงชั้นที่ค่าควอไทล์อยู่ 
             f  เป็น  ความถี่ของคะแนนในชั้นที่ค่าควอไทล์อยู่ 
             N  เป็น  จ านวนข้อมูลทั้งหมด 

 

 4.2.3 ค่าส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย (Average Deviation: A.D.) เป็นค่าเฉลี่ยของผลรวมของ
ความเบี่ยงเบนของคะแนนแต่ละตัวจากค่าเฉลี่ย (X - X̅) ของข้อมูลชุดเดียวกัน ที่จ าแนกวิธีการหา 
ดังนี้ 

 4.2.3.1 กรณีข้อมูลไม่ได้แจกแจงความถี่ มีขั้นตอนดังนี้ 
 1) หาค่าเฉลี่ยของข้อมูล 

 2) ค านวณค่าส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยจากสูตรค านวณ 

 

A.D.   =   
∑|X − X̅|N  

 

  เมื่อ A.D. เป็น  ค่าส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยของข้อมูล 

    X เป็น  ข้อมูลแต่ละตัว 

    X̅ เป็น  ค่าเฉลี่ยของข้อมูล 

    N เป็น  จ านวนของข้อมูล 

 

4.2.3.2 กรณีข้อมูลแจกแจงความถ่ีแล้ว มีขั้นตอน ดังนี้ 
1) หาค่าเฉลี่ยของข้อมูล, เพ่ิมช่องตารางจุดกึ่งกลางชั้น, ความถี่คูณจุดกึ่งกลางชั้น 

(fx), จุดกึ่งกลางชั้นลบค่าเฉลี่ย (X - X̅) และความถี่คูณค่าสมบูรณ์ของจุดกึ่งกลางชั้นลบค่าเฉลี่ย 
(f|X −  X̅|)  

2) ค านวณค่าส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยจากสูตรค านวณ 

 



265 
 

      A.D.   =   
∑ f(X−X̅)N  

 

  เมื่อ  A.D. เป็น  ค่าส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยของข้อมูล 

     X เป็น  ข้อมูลแต่ละตัว 

     X̅ เป็น  ค่าเฉลี่ยของข้อมูล 

     N เป็น  จ านวนของข้อมูล 

     f เป็น  ความถี่ของข้อมูล 

 

  4.2.4 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และความแปรปรวน 
(Variance) 

  4.2.4.1 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : 𝝈 หรือ S.D) เป็น
ค่าของการวัดการกระจายที่หาได้จากรากที่สองของผลรวมคะแนนทุกค่าที่เบี่ยงเบนไปจากค่าเฉลี่ย        
(X - X̅) ของข้อมูลยกก าลังสอง เพ่ือท าให้เครื่องหมายเป็นบวก มีรายละเอียด จ าแนกตามลักษณะของ
ข้อมูล (สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2559: 215) ดังนี้ 

  1) กรณีที่ข้อมูลไม่มีการแจกแจงความถี่ มีดังนี้ 
  1.1 กรณีท่ีข้อมูลมาจากประชากร มีสูตรค านวณ 

 σ   =   √∑(X− μ)2N   หรือ   σ   =   √N ∑ X2− (∑ X)2N2  

 

  1.2 กรณีท่ีข้อมูลมาจากกลุ่มตัวอย่าง มีสูตรค านวณ 

 

S.D.   =   √∑(X− X̅)2n−1   หรือ   S.D.   =   √nX2− (∑ X)2n(n−1 )  

 

 เมื่อ S.D., σ เป็น  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและประชากร 

             ตามล าดับ 

    X̅, μ เป็น  ค่าเฉลี่ยของข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและประชากรตามล าดับ 

     X เป็น  ข้อมูลแต่ละตัว 

    n, N เป็น  จ านวนข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและประชากรตามล าดับ 



266 
 

 การค านวณหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่   ดังแสดงใน
ตัวอย่างที่ 7.14 

 

ตัวอย่างที่ 7.14 ผลการทดสอบในรายวิชาคณิตศาสตร์ (คะแนนเต็ม 10) ของนักเรียนจ านวน 5 คน 
ได้คะแนน ดังนี้   2   4   6   6   7 

 จงหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนชุดนี้ 

 วิธีท า   1) หาค่าเฉลี่ยของคะแนนชุดนี้  X̅   =   
∑ 𝑋𝑛    =   

2 + 4 + 6 + 6 + 75    =   5 

2) ค านวณหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากสูตรค านวณ 

   S.D.   =   √∑(X−X̅)2n−1  

S.D.   =   √(2−5)2+ (4−5)2+ (6−5)2+ (6−5)2+ (7−5)25−1  

    จะได้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานวิชาคณิตศาสตร์ เท่ากับ 2.00 

 

 หรือ ค านวณค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากสูตรค านวณ 

  จากข้อมูล :  2   4   6    6    7      ดังนั้น   ∑ X     =  25 

                4  16  36  36   49     ดังนั้น ∑ X2   =   141 

       S.D =   √nX2− (∑ X)2n(n−1 )   =  √5(141)− 2525(5−1 )  

     S.D. =   2.00 

 

 2) กรณีข้อมูลที่แจกแจงความถี่แล้ว 

 2.1 กรณีท่ีข้อมูลมาจากประชากร มีสูตรค านวณ 

 σ   =   √∑ f(X− μ)2N   หรือ   σ   =   √N ∑ fX2− (∑ fX)2N2  

 

2.2 กรณีท่ีข้อมูลมาจากกลุ่มตัวอย่าง มีสูตรค านวณ 

 

S.D.   =   √∑ f(X− X̅)2n−1   หรือ   S.D.   =   √n ∑ fX2− (∑ fX)2n(n−1)  
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 เมื่อ S.D., σ เป็น  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและประชากร 

    X̅, μ เป็น  ค่าเฉลี่ยของข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและประชากร 

    X  เป็น  ข้อมูลแต่ละตัว 

    f  เป็น  ความถี่ของข้อมูล 

    n, N เป็น  จ านวนข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและประชากรตามล าดับ 

   การค านวณหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลที่แจกแจงความถี่ไม่ได้จัดหมวดหมู่    
ดังแสดงในตัวอย่างที่ 7.15 

 

ตัวอย่างที่ 7.15  จงหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ 
ข้อมูล (x) รอยขีด ความถี่f fx ความถี่สะสม fX2 

4 /// 3 12 3 48 

5 //// 4 20 7 100 

6 //// 4 24 11 144 

7 //// 4 28 15 196 

8 //// 4 32 19 256 

9 /// 3 27 22 243 

รวม 22 22 143  987 

 

วิธีท า ค านวณหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากสูตรค านวณ 

 

S.D.   =   √n ∑ fX2− (∑ fX)2n(n−1)  

 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = √22(987) −(143)222(22−1)    =√21714−20449462  

        =√1265462     =√2.738 = 1.65 

จะได้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนของวิชาคณิตศาสตร์ เท่ากับ 1.65 

การค านวณหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลที่แจกแจงความถี่  แสดงในตัวอย่าง      
ที่ 7.16 
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ตัวอย่างที่ 7.16 จงหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนของวิชาคณิตศาสตร์ 
คะแนน จ านวนคน จุดกึ่งกลางชั้น fx ความถี่สะสม X2 fX2 

1-5 

6-10 

11-15 

16-20 

21-25 

26-30 

3 

8 

12 

10 

4 

3 

3 

8 

13 

18 

23 

28 

9 

64 

156 

180 

92 

84 

3 

11 

23 

33 

37 

40 

9 

64 

169 

324 

529 

784 

27 

512 

2028 

3240 

2116 

2352 

รวม 40  585  1879 10275 

 

 วิธีท า ค านวณหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากสูตรค านวณ 

S.D.   =   √n ∑ fX2− (∑ fX)2n(n−1)  

 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน =√40(10275)−(585)240(40−1)     =√41100−3422251560  

                                    =√687751560    

                                     = 6.63 

 จะได้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนของวิชาคณิตศาสตร์ เท่ากับ 6.63 

 

 4.2.4.2 การแปลความหมายของค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 
2559: 218-219)  
  1) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับศูนย์ (0 หรือ S.D = 0) แสดงว่าข้อมูลชุดนั้นไม่มี   
การกระจาย หรือข้อมูลมีค่าเท่ากันทุกตัว 

  2) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเข้าใกล้ศูนย์ แสดงว่าข้อมูลชุดนั้นมีค่าท่ีใกล้เคียงกัน 

  3) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1 แสดงว่าการแจกแจงของข้อมูลมีลักษณะเป็น    
โค้งปกติ (Normal Curve) ที่จะใช้ค่าเฉลี่ยเป็นตัวแทนของข้อมูล แต่ถ้าค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
มากกว่าค่าเฉลี่ย  ควรใช้ฐานนิยมหรือมัธยฐานเป็นตัวแทนของข้อมูล 
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  4) ในกรณีการเปรียบเทียบค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระหว่างกลุ่มจะได้ว่า กลุ่มที่มีค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่ ากว่า แสดงว่ามีการกระจายของข้อมูลต่ ากว่าหรือข้อมูลมีค่าใกล้เคียงกัน
มากกว่ากลุ่มที่มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงกว่า 

 

 4.2.4.2 ความแปรปรวน (Variance) เป็นค่าเฉลี่ยของผลรวมของข้อมูลทุกตัวที่
เบี่ยงเบนไปจากค่าเฉลี่ยของข้อมูลยกก าลังสอง หรือ เป็นค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานยกก าลังสอง ใช้
สัญลักษณ์ (S.D)2 แทนความแปรปรวนของข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง และ แทนความแปรปรวนของ
ข้อมูลที่ได้จากประชากร แต่ในการวัดการกระจายของข้อมูลโดยทั่วไปจะนิยมใช้ส่วนเบี่ยงเบน-
มาตรฐานมากกว่าใช้ความแปรปรวน เนื่องจากค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแสดงการกระจายของข้อมูล
ที่อยู่ในหน่วยเดียวกับข้อมูลเดิมที่น ามาวิเคราะห์ (สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2559: 219) 

 

 4.2.5 สัมประสิทธิ์ ความผันแปร  (Coefficient Variance : C.V.)  เป็นการวั ด            
การกระจายของข้อมูลที่ค านวณหาได้จากอัตราส่วนที่คิดเป็นร้อยละระหว่างส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ต่อค่าเฉลี่ยของข้อมูลดังสูตรค านวณ 

 

C.V.   =   
S.D.X̅   X 100 

 

   เมื่อ  C.V.  เป็น  สัมประสิทธิ์ความผันแปร 

          S.D.  เป็น  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

           X̅    เป็น  ค่าเฉลี่ยของข้อมูล 

 สัมประสิทธิ์ความผันแปรจะใช้ในกรณีที่ต้องการเปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูล 2 

ชุดที่มีหน่วยไม่เหมือนกัน 

 

5. การวัดต าแหน่งและการเปรียบเทียบ 

 5.1 ความหมายของการวัดต าแหน่งและการเปรียบเทียบ 

  การวัดต าแหน่งและการเปรียบเทียบ เป็นวิธีการหาค่าที่ระบุต าแหน่งของข้อมูล หรือ
แสดงการเปรียบเทียบระหว่างข้อมูล เช่น อัตราส่วน ร้อยละ และเปอร์ เซนไทล์  เป็นต้น                
(สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2559: 220)   
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 5.2 การวัดต าแหน่งและการเปรียบเทียบ 

  5.2.1 อัตราส่วน (Ratio) เป็นการน าข้อมูลเชิงปริมาณ 2 ตัว/กลุ่ม มาเปรียบเทียบใน
ลักษณะของข้อมูลหนึ่งเป็นกี่ เท่าของข้อมูลอีกสิ่งหนึ่ง หรือ ข้อมูลที่สนใจต่อข้อมูลทั้ งหมด                 
ดังสูตรค านวณ 

อัตราส่วน   =   
ข้อมูลที ่1
ข้อมูลที ่2    หรือ   

ข้อมูลที่สนใจ
ข้อมูลทั้งหมด

 

  

 การค านวณหาอัตราส่วนของข้อมูล  ดังแสดงในตัวอย่างที่ 7.17 

 

ตัวอย่างที่ 7.17 จ านวนนักเรียนในห้องทั้งหมด 30 คน เป็นเพศชาย 12 คน เป็นเพศหญิง 18 คน               
จงหาอัตราส่วนของเพศหญิงต่อเพศชาย หรืออัตราส่วนของเพศหญิงหรือเพศชายต่อนักเรียนทั้งหมด 

 วิธีท า  อัตราส่วนของเพศชายต่อเพศหญิงเท่ากับ   1218   =   
23   หรือ   2 : 3 

 

อัตราส่วนของเพศชายต่อนักเรียนทั้งหมดเท่ากับ       1230   =   
25   หรือ   2 : 5 

 

อัตราส่วนของเพศหญิงต่อนักเรียนทั้งหมดเท่ากับ       1830   =   
35   หรือ   3 : 5    

 

  5.2.2 ร้อยละ (Percentage) เป็นอัตราส่วนที่เทียบจ านวนที่สนใจกับจ านวนทั้งหมดที่
เป็นจ านวนเต็มร้อย โดยสามารถใช้ได้กับข้อมูลในระดับอัตราส่วน ดังสูตรค านวณ 

 

ร้อยละ   =   
จ านวนที่สนใจ
จ านวนทั้งหมด

  X  100 

  

  การค านวณหาร้อยละของข้อมูล  ดังแสดงในตัวอย่างที่ 7.18 

 

ตัวอย่างที่ 7.18 จ านวนนักเรียนในห้องทั้งหมด 30 คน เป็นเพศชาย 12 คน เป็นเพศหญิง 18 คน                
ให้หาร้อยละของนักเรียนเพศหญิงหรือเพศชายต่อนักเรียนทั้งหมด 

วิธีท า ร้อยละของเพศชายต่อนักเรียนทั้งหมด  เท่ากับ  1230 X 100 = 40% หรือ ร้อยละ 40 

        ร้อยละของเพศหญิงต่อนักเรียนทั้งหมด เท่ากับ   1830 X 100 = 60% หรือ ร้อยละ 60 
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 5.2.3 เปอร์เซนไทล์ (Percentile) เป็นต าแหน่งของข้อมูลที่ระบุให้ทราบว่ามีข้อมูลที่ต่ า
กว่าข้อมูลนั้นคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ เช่น สมศักดิ์ สอบวิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนน 75 คะแนนคิดเป็น
เปอร์เซนไทล์ที่ 80 หมายความว่า ในจ านวนนักเรียน 100 คนมีนักเรียนที่ได้คะแนนต่ ากว่าสมศักดิ์อยู่ 
80 คน  มีข้ันตอนวิธีการค านวณหาเปอร์เซนไทล์ ดังนี้ (Ebel & Frisbie, 1986: 59) 

 1) เรียงล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 

 2) แจกแจงความถี่ของคะแนนแต่ละคะแนน 

 3) หาความถี่สะสม (cf) ของคะแนนแต่ละคะแนนจากคะแนนต่ าสุดขึ้นสู่คะแนนสูงสุด 
โดยความถี่สะสมท้ังหมดจะเท่ากับจ านวนทั้งหมด 

 4) ค านวณหา cf + 
12 f โดยเริ่มต้นที่ 0 จากช่องความถี่สะสม แล้วน าไปบวกครึ่งหนึ่ง

ของความถ่ี  

 5) หาค่าเปอร์เซนไทล์โดยน า cf + 
12 f คูณด้วย N (เป็นจ านวนคนทั้งหมด)        

การวิเคราะห์หาเปอร์เซนไทล์ ดังแสดงในตัวอย่างที่ 7.19 

 

ตัวอย่างที่ 7.19 ตัวอย่างแสดงการวิเคราะห์หาเปอร์เซนไทล์ 

ค าแนน จ านวน 
ความถี่สะสม 

(cf) cf + 
12 f 

เปอร์เซนไทล์ 

(cf + 
12 f) X 

100N  

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

3 

3 

4 

4 

8 

5 

3 

4 

4 

2 

3 

6 

10 

14 

22 

27 

30 

34 

38 

40 

1.5 

4.5 

8.0 

12.0 

18.5 

24.5 

28.5 

32.0 

36.0 

39.0 

3.75 

12.25 

20.00 

30.00 

40.00 

61.25 

72.25 

80.00 

90.00 

97.50 

 N = 40 0   
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ความหมายของเปอร์เซนไทล์จากตาราง เช่น  
คะแนน 45 คะแนน ตรงกับเปอร์เซนไทล์ที่ 4.00 ความหมายว่า ในจ านวน 100 คน                

มีคนที่ได้คะแนนต่ ากว่า 45 คะแนนเท่ากับ 40 คน 

คะแนน 49 คะแนน ตรงกับกับเปอร์เซนไทล์ที่ 90.0 ความหมายว่า ในจ านวน 100 คน                 
มีคนที่ได้คะแนนต่ ากว่า 49 คะแนนเท่ากับ 90 คน 

 

สรุปสาระส าคัญประจ าบทที่ 7 

 1. ข้อมูล (Data) เป็นผลจากการวัดที่เราต้องการ  ได้มาจากจุดประสงค์ที่ได้ตั้งไว้   จ าแนก
ข้อมูลเชิงปริมาณได้ 4 ระดับ ดังนี้ 1) ข้อมูลระดับนามบัญญัติ 2) ข้อมูลระดับเรียงล าดับ 3) ข้อมูล
ระดับช่วง หรืออันตรภาค และ 4) ข้อมูลระดับอัตราส่วน 

2. การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) เป็นการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลให้เข้าใจ
ง่าย  เป็นระเบียบ  และน่าสนใจ  จ าแนกเป็น 1) การแจกแจงความถี่ที่ไม่ได้จัดหมวดหมู่ และ                     
2) การแจงแจงความถ่ีที่จัดหมวดหมู่ 

 3. การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (Measure of Central Tendency) เป็นการหาค่ากลาง
ที่ เป็นตัวแทนของข้อมูลชุดที่สนใจเพียง 1 ค่า   ที่นิยมใช้มีค่า 3 ค่า ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต         
ค่ามัธยฐาน  และค่าฐานนิยม 

4. การวัดการกระจาย (Measure of Variability) เป็นวิธีการหาค่าที่ใช้แสดงความแตกต่าง
ของข้อมูลในแต่ละชุด ที่ท าให้เปรียบเทียบผลค่ากลางของข้อมูลระหว่างชุดมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น  
เพ่ือช่วยพรรณนาสภาพลักษณะของข้อมูลเป็นไปอย่างครอบคลุม  โดยวิธีวัดการกระจายที่นิยมใช้ 
ได้แก่ พิสัย ส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวน และ
ค่าสัมประสิทธิ์ความผันแปร 

5. การวัดต าแหน่งและการเปรียบเทียบ เป็นวิธีการหาค่าที่ระบุต าแหน่งของข้อมูลหรือแสดง
การเปรียบเทียบระหว่างข้อมูล เช่น อัตราส่วน ร้อยละ และเปอร์เซนไทล์ เป็นต้น 

 

ค าถามเชิงปฏิบัติการประจ าบทที่ 7 

 ค าชี้แจง ให้ตอบค าถามจากประเด็นที่ก าหนดให้อย่างถูกต้อง และชัดเจน 

 1. ให้พิจารณาว่าข้อมูลที่ก าหนดให้อยู่ในระดับใด 

  1.1 ความงามของมิสทีนไทยแลนด์ 
  1.2 ความหวานของน้ าตาล 

  1.3 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
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  1.4 ความพึงพอใจในการรับบริการห้องสมุด 

  1.5 ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนเทอมที่ 1 

  1.6 ความคงทนของการเรียนรู้ 
  1.7 ความยาก 

  1.8 ความเข้มข้นของกาแฟ 

  1.9 ค่านิยม 12 ประการ 

  1.10 ทักษะการเล่นดนตรี 
2. จากการทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มหนึ่งได้คะแนน ดังนี้ 

43 45 46 43 42 44 46 45 44 44 46 

42 41 45 43 45 46 43 42 40 43 45 

44 46 43 44 45 41 40 45 43 42 46 

  ให้สร้างตารางแจกแจงความถี่/ร้อยละของคะแนนที่นักเรียนได้รับ 

3. จากข้อมูลในข้อที่ 2 ให้ค านวณหาคะแนนเฉลี่ย มัธยฐาน ฐานนิยม พิสัย ส่วนเบี่ยงเบน-
ควอไทล์ ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความแปรปรวน 

4. จากผลการทดสอบในรายวิชาหนึ่ง ปรากฏคะแนนที่นักเรียนห้องหนึ่ง มีดังตารางข้อมูล 

 

คะแนนที่ได ้ จ านวนนักเรียน (f) 
33-35 1 

36-38 4 

39-41 7 

42-44 10 

45-47 6 

48-50 5 

 

 จากตารางข้อมูลของคะแนนที่นักเรียนจากการทดสอบให้ค านวณหาคะแนนเฉลี่ย มัธยฐาน 
ฐานนิยม พิสัย ส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ 

5. ให้สร้างผังความคิดใน 8 หัวข้อต่อไปนี้พร้อมทั้งระบายสี 
  5.1 ข้อมูลทางสถิติ (Statistical Data)  

  5.2 การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง 
  5.3 ค่าเฉลี่ย (Mean) ของข้อมูล   
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  5.4 ค่ามัธยฐาน (Median) ของข้อมูล   
  5.5 ค่าฐานนิยม (Mode) ของข้อมูล  
  5.6 พิสัย (Range) ของข้อมูล   
  5.7 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของข้อมูล   
  5.8 ความแปรปรวน (Variance) ของข้อมูล    
 

หนังสืออ้างอิงประจ าบทที่ 7 

สมชาย  วรกิจเกษมสกุล. (2559). การวัดและประเมินผลการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 7. อุดรธานี:                
โรงพิมพ์อักษรศิลป์. 

องอาจ  นัยพัฒน์. (2548). วิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางพฤติกรรมศาสตร์และ
สังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ: สามลดา. 

Babbie,E.R. ( 1 9 92 ) .The Practice of Social Research. 6 th ed. California: Wadsworth 

PublishingCompany.  

Ebel,R.L. & Frisbie,D.A. ( 1986 ) .Essentials of Educational Measurement. New Jersey: 

Printice-Hall,Inc. 

Nachmias,F.C. & Nachmias,D. (1993). Research Methods in Social Sciences. 4th ed. 

London: St.Martin Press Inc. 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 8 

การบริหารการสอบ 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทเรียนนี้แล้ว  นักศึกษาสามารถ 

 1. บอกความหมายของวิธีด าเนินการสอบได้ 
 2. อธิบายความส าคัญของวิธีการด าเนินการสอบได้ 
 3. อธิบายหลักการด าเนินการทดสอบได้ 
 4. อธิบายการจัดระเบียบข้อสอบได้ 
 5. อธิบายขั้นตอนการด าเนินการทดสอบได้ 
 6. อธิบายส่วนประกอบของบัตรข้อสอบได้ 
 7. อธิบายประโยชน์ของธนาคารข้อสอบได้ 

 

เนื้อหาสาระ 

 1. การด าเนินการทดสอบ 

 2. ธนาคารข้อสอบ 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 สัปดาห์ที่ 11   
 1. ผู้สอนชี้แจงจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมให้นักศึกษาทราบ 

 2. ผู้สอนอธิบายเนื้อหาบทที่ 8 การบริหารการสอบ ด้วย Microsoft PowerPoint 

 3. ให้นักศึกษาจัดกลุ่ม  กลุ่มละ  3  คน  แบบคละความสามารถเพ่ือให้ความช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน 

 4. ให้นักศึกษาร่วมกันอภิปรายในประเด็น “การบริหารการสอบที่มีความยุติธรรมเป็น
อย่างไร” เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน 

 5. สุ่มตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอข้อสรุป 

 6. ผู้สอนและนักศึกษาช่วยกันสรุปบทเรียน 

 7. ให้นักศึกษาตอบค าถามเชิงปฏิบัติการประจ าบทที่ 8  เป็นรายบุคคล แล้วส่งในสัปดาห์
หน้า 
 8. มอบหมายให้นักศึกษาศึกษาเอกสารประกอบการสอนมาล่วงหน้า 
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สื่อการเรียนการสอน 

 1. การน าเสนอเนื้อหาด้วย Microsoft PowerPoint 

 2. เอกสารประกอบการเรียนการสอนเรื่อง “การบริหารการสอบ” 

 3. แหล่งการเรียนรู้ทางอินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล  ได้แก่ 
  3.1 วัดผลจุดคอม www.watpon.com 

  3.2 ครูบ้านนอก.คอม www.kroobannok.com  

 4. ต าราหรือหนังสือเรียนเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา  ได้แก่ 

พิชิต  ฤทธิ์จรูญ. (2557).  หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา . พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพฯ:            
เฮาส์ ออฟ เคอร์มีสท์. 

สมชาย  วรกิจเกษมสกุล. (2559). การวัดและประเมินผลการศึกษา . พิมพ์ครั้งที่ 6. อุดรธานี:           
โรงพิมพ์อักษรศิลป์. 

ส านักทดสอบทางการศึกษา. (ม.ป.ป.). คู่มือการจัดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อ
การประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘.  

               http://kmcha1.net/supervisor/news1/590307.pdf. 
 

การวัดและประเมินผล 

จุดประสงค์ เครื่องมือ/วิธีการ การประเมินผล 

1. บอกความหมายของวิธีด าเนินการสอบได้ 
2. อธิบายความส าคัญของวิธีการด าเนินการ
สอบได้ 
3. อธิบายหลักการด าเนินการทดสอบได้ 
4. อธิบายการจัดระเบียบข้อสอบได้ 
5. อธิบายขั้นตอนการด าเนินการทดสอบได้ 
6. อธิบายส่วนประกอบของบัตรข้อสอบได้ 
7. อธิบายประโยชน์ของธนาคารข้อสอบได้ 

1. สังเกตพฤติกรรม
การเรียนในระหว่าง
เรียน 

2. ตอบค าถามเชิง
ปฏิบัติการประจ าบท
ที่ 8 เป็นรายบุคคล 

1. นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การอภิปรายกลุ่มใน
ระหว่างเรียน 

2. ตอบค าถามเชิง
ปฏิบัติการประจ าบทที่ 8 
เป็นรายบุคคลถูกต้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75 

 

 

 

 

http://www.watpon.com/
http://www.kroobannok.com/
http://kmcha1.net/supervisor/news1/590307.pdf
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บทท่ี 8 

การบริหารการสอบ 
 

ในการทดสอบใด ๆ ครูจะต้องมกีารบริหารการสอบที่ชัดเจน  เป็นระบบระเบียบ  นอกจากนี้
ครูยังต้องมีหน้าที่ในการคุมสอบอยู่เสมอทั้งในการคุมสอบในห้องเรียนและการคุมสอบในระดับชาติ  
ครูผู้ท าหน้าที่คุมสอบจะต้องจัดสถานการณ์เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกให้นักเรียนได้แสดงความรู้
ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ  และมีความยุติธรรมแก่นักเรียนทุก ๆ คน ในการบริหารการสอบ      
จะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  การด าเนินการทดสอบ  ซึ่งจะกล่าวถึง 2 สถานการณ์  คือ  การด าเนินการ
ทดสอบในห้องเรียน  และการด าเนินการทดสอบระดับชาติโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน)  และเมื่อด าเนินการทดสอบเสร็จสิ้นก็น าแบบทดสอบมาหาคุณภาพทั้งรายข้อและ
รายฉบับอีกครั้ง  แล้วครูสามารถเก็บแบบทดสอบที่มีคุณภาพไว้ในธนาคารข้อสอบต่อไป 

 

1. การด าเนินการทดสอบ 

 1.1 ความหมายของการด าเนินการทดสอบ 

  วิธีการด าเนินการทดสอบ เป็นขั้นตอนการด าเนินการเพ่ือให้ได้ผลจากการทดสอบที่             
จะน าไปประเมินผลการเรียน และรายงานผลต่อผู้ เรียน ผู้ปกครอง ผู้บริหารและผู้ เกี่ยวข้อง            
(สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2559: 227) 
  วิธีด าเนินการทดสอบ  หรือการบริหารการสอบ  เป็นกลไกที่ช่วยให้การด าเนินการสอบมี
ความเป็นระบบ  เรียบร้อย  ยุติธรรม  และได้ผลสอบที่ถูกต้อง  เที่ยงตรง (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557: 

243) 
  สรุปได้ว่า  วิธีการด าเนินการทดสอบ เป็นขั้นตอนการด าเนินการเพ่ือให้ได้ผลจาก       
การทดสอบที่เรียบร้อย  ยุติธรรม  และถูกต้อง   
 

 1.2 ความส าคัญของวิธีการด าเนินการทดสอบ 

  วิธีการด าเนินการทดสอบมีความส าคัญ ดังนี้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557: 167) 
 1.2.1 ท าให้การทดสอบมีระบบระเบียบ ที่สอดคล้องกับแผนการทดสอบ และบรรลุ

วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
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 1.2.2 ท าให้ได้รับผลการทดสอบที่มีความเที่ยงตรง และเชื่อถือได้ ก่อให้เกิดความมั่นใจใน 
การน าผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลมากยิ่งขึ้น 

 1.2.3 ท าให้ผู้เรียน ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องได้มี              
ความพร้อมในการด าเนินการทดสอบตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละบุคคล 

 1.2.4 ท าให้การน าผลการทดสอบที่ได้ไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ทั้งแก้ไข พัฒนาผู้เรียน 
ครูผู้สอน ครูที่เก่ียวข้อง ผู้บริหารสถานศึกษา และรายงานผลต่อผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ 

 1.2.5 ท าให้มีกระบวนการในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ เรียนได้แสดงความรู้
ความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ 

 

 1.3 หลักการของวิธีการด าเนินการทดสอบ 

  เพ่ือให้วิธีการด าเนินการสอบสามารถด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพให้โอกาสแก่นักเรียน
ได้แสดงความรู้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ มีหลักการของวิธีการด าเนินการสอบ ดังนี้                  
(สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2559: 228)  

 1.3.1 ก าหนดจุดมุ่งหมายในการทดสอบให้มีความชัดเจน เพ่ือให้ครูผู้คุมสอบและผู้ที่
เกี่ยวข้องน ามาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการทดสอบให้มีประสิทธิภาพ 

 1.3.2 วางแผนการด าเนินการทดสอบให้มีรายระเอียดอย่างครบถ้วน และเหมาะสมว่า 
สอบวิชาอะไร สอบอย่างไร ใช้เวลาเท่าไหร่ สอบเมื่อไหร่ สอบที่ไหน และใครเป็นผู้รับผิดชอบใน                 
การคุมสอบ 

 1.3.3 ก าหนดแนวปฏิบัติในการด าเนินการสอบที่ชัดเจนและมีความยืดหยุ่นในการน าไป
ปฏิบัติและจะต้องแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

 1.3.4 มีการจัดเตรียมความพร้อม โดยก าหนดให้ครูผู้สอน ครูผู้คุมสอบ และผู้เกี่ยวข้องได้
มีความพร้อม ดังนี้ 

 1.3.4.1 การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ จะต้องสร้างพัฒนาแบบทดสอบให้มี
คุณภาพที่จะน าไปใช้มีขั้นตอนในการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ ดังนี้ (Stanley & Hopkin, 1972 

อ้างอิงใน  พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557: 228) 
    1) การวางแผนการสร้างแบบทดสอบ โดยเริ่มตั้งแต่การแต่งตั้งคณะกรรมการ             
การก าหนดจุดมุ่งหมาย การวิเคราะห์หลักสูตร และรายละเอียดของเนื้อหาเพ่ือเป็นกรอบในการสร้าง
และพัฒนา 
    2) การเขียนแบบทดสอบฉบับร่างตามกรอบเนื้อหา 
    3) การทดลองใช้แบบทดสอบฉบับร่าง เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาแบบทดสอบ 
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    4) การวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ เพ่ือคัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบ และวิเคราะห์
รายฉบับเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อม่ัน 

   1.3.4.2 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การทดสอบ เช่น จัดแบบทดสอบและกระดาษค าตอบ
ใส่ซองบรรจุให้เรียบร้อยให้มีจ านวนมากกว่านักเรียนประมาณร้อยละ 5-10 เพ่ือป้องกันการพิมพ์ที่ไม่
ชัดเจนหรือไม่สมบูรณ์ พร้อมจัดชุดอุปกรณ์ประกอบ เช่น ใบรายงานผล ใบเซ็นชื่อ หรือเครื่องเย็บ
กระดาษ ฯลฯ และอุปกรณ์ส ารองส าหรับให้นักเรียนได้ยืมใช้ในกรณีฉุกเฉิน เช่น ดินสอ ปากกา 
ยางลบ เป็นต้น 

   1.3.4.3 สถานที่ในการทดสอบ ควรค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 
    1) ความสะดวก ควรเลือกสถานที่ที่สามารถจัดการให้มีความสะดวกในการสอบ 
หรือการประสานงานในระหว่างการด าเนินการสอบ 

    2) ความสงบเงียบ ควรเลือกสถานที่ที่มีความสงบเงียบ ปราศจากกลิ่นและเสียง
รบกวนหรือสามารถขจัดสิ่งรบกวนให้มีเหลือน้อยที่สุด หรือติดป้าย “ห้ามส่งเสียงดัง” เพ่ือป้องกัน 
การเกิดสภาวะที่ส่งผลกระทบต่อสมาธิของนักเรียนในการท าแบบทดสอบ  

    3) ความปลอดโปร่ง ควรเลือกสถานที่ท่ีสามารถจัดการให้มีบรรยากาศท่ีเอ้ืออ านวย
ต่อการทดสอบ มีอากาศที่ปลอดโปร่งเย็นสบาย มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ หรือมีหลอดไฟฟ้าที่ให้            
แสงสว่างทุกดวง 
    4) ความเพียงพอของที่นั่งสอบ ควรจัดที่นั่งสอบให้เพียงพอส าหรับนักเรียนที่ห้อง
หนึ่ง ๆ ควรมีประมาณ 30-40 คน ต่อครูผู้คุมสอบ 1 คน และผู้ช่วยอีก 1 คน และจะต้องเพ่ิม               
ครูผู้คุมสอบอีก 1 คน ต่อนักเรียนที่เพ่ิมข้ึน 20-25 คนในการทดสอบห้องสอบที่มีขนาดใหญ่ 
    5) ความเหมาะสมของโต๊ะและเก้าอ้ีส าหรับนั่งทดสอบ ต้องมีความเหมาะสมกับ
วัยวุฒิของนักเรียนที่สามารถนั่งท าแบบทดสอบได้อย่างสะดวก และเหมาะสม 

    6) ความเป็นระบบ ควรก าหนดที่นั่งของนักเรียนให้เป็นระเบียบเรียงล าดับตาม
หมายเลขจากหน้าไปหลังและวนจากหลังไปหน้าจนกระทั่งครบถ้วนตามจ านวนนักเรียน เพ่ือให้เกิด
ความสะดวกในการแจก/เก็บแบบทดสอบ และป้องกัน/ตรวจสอบการทุจริตในการคัดลอกค าตอบ               
ซึ่งกันและกัน  ตลอดจนการด าเนินการสอบให้มีประสิทธิภาพ ที่มีแผนผังการจัดที่นั่งสอบของนักเรียน
จ านวน 30 คน  ดังแสดงในภาพที่ 8.1 
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ภาพที่ 8.1 แผนผังที่นั่งสอบของนักเรียนจ านวน 30 คน 

ที่มา : สมชาย  วรกิจเกษมสกุล (2559: 290) 
 

1.3.4.4 ก าหนดตารางสอบ ที่จะต้องมีการระบุวัน-เวลาที่ใช้ในการทดสอบที่ชัดเจนและ
เหมาะสมก าหนดรายวิชาที่ครบถ้วน แล้วประกาศแจ้งให้นักเรียนและครูผู้คุมสอบทราบล่วงหน้าโดย
ให้พิจารณาความเป็นไปได้และมีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติ 
  1.3.4.5 การเตรียมครูผู้คุมสอบ ควรจัดให้พอเพียง และควรมีการประชุมชี้แจง                
แนวปฏิบัติหรือจัดท าคู่มือการด าเนินการสอบให้ครูผู้คุมสอบได้ศึกษาล่วงหน้าและใช้เป็นแนวปฏิบัติ                 
ได้อย่างถูกต้อง 

1.3.5 มีการเอ้ืออ านวยความสะดวกสบายในการทดสอบ และให้เกิดสิ่งรบกวนเกิดขึ้นน้อย
ที่สุดเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถในการท าแบบทดสอบอย่างเต็มศักยภาพ 
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1.3.6 ให้ความยุติธรรมในการด าเนินการสอบแ ก่นักเรียนทุก ๆ คน ทั้ งในการแจก              
เก็บแบบทดสอบ  และกระดาษค าตอบ การชี้แจงในการท าแบบทดสอบ การใช้เวลาในการทดสอบ 
และการดูแลห้องสอบ  

1.3.7 มีประสิทธิผล โดยจัดให้มีการติดตาม ดูแลให้มีการด าเนินการทดสอบตามแผนการใน            
การด าเนินการทดสอบและแนวปฏิบัติอย่างถูกต้อง ชัดเจน ที่จะช่วยให้ บรรลุจุดมุ่งหมายใน          
การทดสอบ 

 

 1.4 การจัดระเบียบข้อสอบ 

 คูบิสไซน์และบอริช (Kubiszyn & Borich, 1996: 122 อ้างอิงใน พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557: 

228) ได้น าเสนอแนวทางการจัดชุดของแบบทดสอบ ดังนี้ 
  1.4.1 ให้จัดเรียงแบบทดสอบประเภทเดียวกันไว้ในตอนเดียวกัน 

  1.4.2 ให้จัดเรียงล าดับประเภทแบบทดสอบจากง่ายไปหายาก ดังนี้  แบบถู ก-ผิด,            
แบบจับคู่, แบบตอบสั้น ๆ, แบบเลือกตอบ และแบบอัตนัย 

  1.4.3 ควรจัดรูปแบบการพิมพ์ข้อสอบให้สามารถอ่านได้ง่าย ๆ  
  1.4.4 ควรจัดให้ข้อค าถามและตัวเลือกอยู่ในหน้าเดียวกัน 

  1.4.5 จัดท าแผนภูมิ รูปภาพ หรือค าอธิบาย อยู่ก่อนหน้าข้อค าถามและตัวเลือกอยู่ในหน้า
เดียวกัน 

  1.4.6 จัดเรียงแบบสุ่มในตัวเลือกที่เป็นค าตอบที่ถูกต้อง 
  1.4.7 ควรมีค าชี้แจงวิธีการตอบที่ชัดเจนว่าให้ตอบในแบบทดสอบหรือกระดาษค าตอบที่
แยกจากแบบทดสอบ 

  1.4.8 ก าหนดต าแหน่งที่เขียนชื่อ-นามสกุล, เลขประจ าตัว หรือรายละเอียดที่ต้องการของ
นักเรียนให้มีความเพียงพอ 

  1.4.9 ตรวจสอบความชัดเจนของค าชี้แจง ที่ควรประกอบด้วย จ านวนตอน/จ านวนข้อ
ของแบบทดสอบ วิธีการตอบ และเกณฑ์การให้คะแนน 

              1.4.10 ตรวจสอบอย่างละเอียดต้นฉบับของแบบทดสอบให้มีความสมบูรณ์ทั้งรูปแบบ 
การเรียงข้อสอบ การใช้ภาษาเขียนที่ถูกต้องก่อนจัดพิมพ์/ส าเนาแบบทดสอบฉบับที่จะน าไปใช้
ทดสอบ 
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 1.5 การด าเนินการทดสอบในห้องเรียน   
  ในการด าเนินการสอบแต่ละครั้ง ครูผู้คุมสอบจะต้องจัดสถานการณ์เพ่ือช่วยอ านวย  
ความสะดวกให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ และมีความยุติธรรมแก่
นักเรียนทุก ๆ คน ดังนั้นจะต้องมีวิธีการด าเนินการสอบที่ชัดเจน ที่จ าแนกวิธีการด าเนินการสอบเป็น
การปฏิบัติ 3 ระยะ ดังนี้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557: 235-237; สมพร  สุทัศนีย์, 2545: 174-184; สมชาย  
วรกิจเกษมสกุล, 2559: 232 - 233)  

 1.5.1 การปฏิบัติก่อนท าการทดสอบ เป็นขั้นตอนของการปฏิบัติก่อนการด าเนินการสอบ
ทั้งนักเรียนและครูผู้คุมสอบ ดังนี้ 

 1.5.1.1 การเตรียมตัวนักเรียน ซึ่งสถานศึกษาหรือครูผู้สอนควรแจ้งให้นักเรียนได้รับ
ทราบข้อมูล ดังนี้  

 1) ก าหนดตารางสอบ โดยก าหนด วัน/เดือน/ปี เวลา (เกณฑ์การก าหนดเวลาให้ 
30 นาทีส าหรับระดับปฐมวัยและประถมศึกษาตอนต้น, ให้ 60 นาที ส าหรับประถมศึกษาตอนปลาย 
และให้ 90 นาทีส าหรับระดับมัธยมศึกษา) วิชา และสถานที่สอบ แล้วประกาศแจ้งให้นักเรียนได้ทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพ่ือเตรียมตัว และครูผู้สอนอาจจะชี้แจงจุดมุ่งหมายหรือขอบเขตของ
เนื้อหาที่จะทดสอบให้ชัดเจน 

 2) การใช้วัสดุอุปกรณ์การเขียน/การสอบที่นักเรียนจะต้องใช้ให้จัดเตรียมมาให้
พร้อมส าหรับท าการทดสอบ เพ่ือไม่ให้มีการยืมซึ่งกันและกันในระหว่างท าการสอบ ที่อาจจะท าให้มี
การทุจริตในการสอบเกิดข้ึนได้  และถ้าในบางรายวิชาให้มีการน าอุปกรณ์บางอย่าง เช่น เครื่องคิดเลข 
วงเวียน ฯลฯ เข้าห้องสอบได้ จะต้องระบุให้ชัดเจน 

 1.5.1.2 การเตรียมตัวของครูผู้คุมสอบ เป็นการเตรียมความพร้อมของครูผู้คุมสอบใน    
การก ากับดูแล เพ่ือให้การด าเนินการสอบด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย และยุติธรรม โดยที่ครู    
ผู้คุมสอบจะต้องมีการเตรียมการ ดังนี้ 

 1) ตรวจสอบวัน/เดือน/ปี เวลา วิชา และสถานที่สอบจากตารางก าหนด                 
การทดสอบให้ชัดเจน  

 2) ตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานที่สอบก่อนถึงเวลาสอบประมาณ 10-15 

นาที เช่น การจัดโต๊ะที่นั่งสอบ แสงสว่าง เสียง การระบายอากาศ ฯลฯ และถ้าพบว่าสถานที่สอบ      
ไม่เรียบร้อยอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบใหม่ 

 3) ส ารวจซองแบบทดสอบและกระดาษค าตอบว่าซองอยู่ในสภาพที่เรียบร้อย หรือ
มีจ านวนครบถ้วนตามจ านวนของผู้เรียนที่เข้าสอบหรือไม่ (ควรมีจ านวนที่มากกว่าจ านวนนักเรียน 
5%) และให้ศึกษาค าชี้แจงที่ระบุหน้าซองในการด าเนินการสอบ  เพ่ือทีค่รูผู้คุมสอบจะสามารถปฏิบัติ
ตามได้อย่างถูกต้อง 
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 4) การจัดเตรียมนาฬิกาของตนเอง ไว้ส าหรับจับเวลาที่ใช้ในการด าเนินการสอบ
เพ่ือให้เกิดความเที่ยงตรงของเวลาที่ก าหนดให้ตามที่ระบุในแบบทดสอบ  ไม่ควรใช้สัญญาณของ
สถานศึกษาเพียงอย่างเดียว 

 5) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การเขียนส ารอง เช่น ปากกา ดินสอ ยางลบ ฯลฯ เพ่ือ
ส ารองให้นักเรียนได้ยืมใช้ชั่วคราวส าหรับนักเรียนที่มีปัญหากะทันหัน 

 6) การแต่งกายของครูผู้คุมสอบควรให้เหมือนกับเวลาปกติ ไม่ควรแต่งกายโดยใช้สี 
หรือลวดลายที่แปลกตา เพราะจะท าให้นักเรียนแอบมองจนกระทั่งไม่มีสมาธิในการทดสอบและ           
ไม่ควรสวมแว่นตาด าในขณะคุมการทดสอบ เพราะจะท าให้นักเรียนเกิดความรู้สึกวิตกกังวลว่าตนเอง
ก าลังถูกจับผิดอยู่ตลอดเวลา 

 1.5.2 การปฏิบัติระหว่างการทดสอบ  เป็นขั้นตอนของการปฏิบัติตนในระหว่าง               
การด าเนินการสอบของครูผู้คุมสอบที่ต้องให้เกิดความเรียบร้อย และยุติธรรม ที่ส่งผลต่อการแสดง
ความรู้ ความสามารถของนักเรียน มีดังนี ้

 1.5.2.1 จัดให้นักเรียนเข้านั่งตามที่นั่งสอบตามเลขที่ของนักเรียนแต่ละคนก่อนจะถึง
เวลาสอบประมาณ  5-10 นาที เพ่ือให้นักเรียนได้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทดสอบอย่าง               
พร้อมเพรียง 

 1.5.2.2 สร้างบรรยากาศในการทดสอบที่ดี โดยครูผู้คุมสอบควรยิ้มแย้ม ไม่ควร                
ดุด่าว่ากล่าวที่จะท าให้นักเรียนเกิดความรู้สึกเครียดหรือวิตกกังวล แต่ควรใช้ค าพูดที่กระตุ้นให้
นักเรียนเกิดก าลังใจและความมั่นใจในการท าแบบทดสอบ และดูแลให้เกิดความเงียบ สบาย ๆ และ
เป็นกันเอง 

 1.5.2.3 ครูผู้คุมสอบควรแจกแบบทดสอบและกระดาษค าตอบให้นักเรียนด้วยตนเอง 
และถ้านักเรียนไม่มาให้เก็บแบบทดสอบและกระดาษค าตอบไว้ก่อน  และถ้าแบบทดสอบมีหมายเลข
แบบทดสอบให้แจกแบบทดสอบตามล าดับสอดคล้องกับที่นั่งสอบ และจะต้องแจ้งให้นักเรียนทราบว่า
จะต้องไม่เปิดแบบทดสอบก่อนได้รับอนุญาตจากครูผู้คุมสอบ หรือให้เริ่มลงมือท าแบบทดสอบ          
เมื่อนักเรียนทุกคนมีความพร้อม 

 1.5.2.4 ให้นักเรียนได้ตรวจสอบความเรียบร้อยของแบบทดสอบ จากจ านวนหน้า/
จ านวนข้อ  ความชัดเจนของตัวอักษร และให้นักเรียนได้กรอกข้อมูลของตนเองในกระดาษค าตอบ
อย่างครบถ้วน เช่น ชื่อ-นามสกุล, เลขท่ี และหมายเลขแบบทดสอบ (ถ้ามี) เป็นต้น 

 1.5.2.5 ครูผู้คุมสอบอ่านหรือให้นักเรียนอ่านค าชี้แจงในการท าแบบทดสอบอย่าง
ชัดเจน แล้วสอบถามความเข้าใจ ถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจให้อธิบายพร้อมยกตัวอย่างจนกระทั่งเข้าใจ        
ดีแล้วจึงอนุญาตให้นักเรียนลงมือท าแบบทดสอบพร้อมกัน 
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 1.5.2.6 ครูผู้คุมสอบควรเริ่มจับเวลาเมื่อนักเรียนได้เริ่มท าการทดสอบพร้อม ๆ กัน 
และจะส่งสัญญาณเตือน 2 ครั้ง โดยประโยคสั้น ๆ แต่ได้ใจความที่ชัดเจน คือ ครั้งที่หนึ่ง เมื่อหมด
เวลาทดสอบไปแล้วครึ่งหนึ่งของเวลาที่ก าหนดให้ และครั้งที่สอง เมื่อเหลือเวลา 3-5 นาทีก่อนจะหมด
เวลาส าหรับการทดสอบ เพ่ือให้นักเรียนได้ตรวจทานความเรียบร้อยของรายละเอียดข้อมูลที่บันทึก 
และรีบให้ค าตอบที่ยังเสร็จไม่สมบูรณ์ 

 1.5.2.7 การเดินหรือการยืนของครูผู้คุมสอบควรยืนในบริเวณมุมห้อง ห่างจากนักเรียน
พอสมควรเพ่ือจะได้ดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนได้อย่างทั่วถึง และไม่ควรเดินไปเดินมาในระหว่าง
แถวของนักเรียนตลอดเวลาที่อาจจะเป็นการรบกวนสมาธิของนักเรียนที่ก าลังท าแบบทดสอบ                 
แต่อาจจะต้องเดินในช่วงเริ่มต้นการทดสอบ เพ่ือตรวจพิจารณาความเรียบร้อยและความถูกต้องใน     
การปฏิบัติตามค าชี้แจงของนักเรียนที่ก าหนดไว้ในแบบทดสอบ 

 1.5.2.8 กรณีที่พบว่าในการทดสอบได้มีการทุจริต ครูผู้คุมสอบควรใช้การเดินไปหา
นักเรียนแล้วว่ากล่าวตักเตือนเบา ๆ เพ่ือไม่ให้รบกวนสมาธิของนักเรียนคนอ่ืน ๆ ซึ่งวิธีการที่ดีที่สุดใน
การท าการทดสอบ แต่ถ้าเป็นการทุจริตที่ร้ายแรงให้เก็บแบบทดสอบและกระดาษค าตอบ แล้วให้
นักเรียนออกจากห้องสอบ หลังจากนั้นจึงบันทึกรายงานต่อผู้บริหารสถานศึกษาให้พิจารณาตัดสินเป็น
รายกรณ ี

 1.5.2.9 ครูผู้คุมสอบควรจัดเก็บแบบทดสอบและกระดาษค าตอบของนักเรียนที่ได้ท า
เสร็จแล้วเพ่ือป้องกันการสูญหาย และจะต้องไม่เร่งรัดเวลาให้นักเรียนที่ยังท าแบบทดสอบไม่ส าเร็จให้
รีบส่งขณะที่ยังไม่หมดเวลาท าการทดสอบ แม้ว่าในห้องสอบจะเหลือนักเรียนเพียงคนเดียวก็ตาม 

  1.5.2.10 ครูผู้คุมสอบจะเดินไปหานักเรียนในกรณีที่นักเรียนได้ยกมือขึ้นเมื่อพบว่า
แบบทดสอบมีปัญหาต้องการให้ครูผู้คุมสอบแก้ไข และครูผู้คุมสอบจะต้องไม่น างานที่ต้องใช้สมาธิไป
ท าในระหว่างนั่งดูแลห้องสอบ เช่น การตรวจแบบฝึกหัด/การบ้าน อ่านหนังสือพิมพ์ หรืออ่ืน ๆ ที่จะ
ท าให้นักเรียนได้มีโอกาสทุจริต/คัดลอกค าตอบกันได้ 

  1.5.2.11 ครูผู้คุมสอบควรมีความยืดหยุ่นในการด าเนินการสอบโดยเฉพาะส าหรับ
นักเรียนที่เป็นเด็กพิเศษ ดังนี้ 

 1) ให้เวลาแก่นักเรียนที่จะท าข้อสอบได้ครบถ้วนทุกข้อ 

 2) ให้มีการฝึกการตอบจากตัวอย่างที่ก าหนดให้อย่างเพียงพอ 

 3) จัดเตรียมอุปกรณ์พิเศษส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางกาย 

 4) ไม่บังคับให้นักเรียนท าข้อสอบในกรณีท่ีนักเรียนไม่ต้องการท าข้อสอบ 

 1.5.3 การปฏิบัติหลังจากเสร็จสิ้นการทดสอบ 

 1.5.3.1 ก าหนดให้นักเรียนได้วางอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบทันที โดยไม่เปิดโอกาสให้
นักเรียนได้ท าต่อหลังจากนั้นจึงจัดเก็บแบบทดสอบ  และกระดาษค าตอบของนักเรียนทุกคน 
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 1.5.3.2 ตรวจสอบจ านวนแบบทดสอบและกระดาษค าตอบให้ครบถ้วนตามจ านวน
ของนักเรียน  แล้วจัดเรียงแบบทดสอบและกระดาษค าตอบตามหมายเลขประจ าตัวนักเรียน                
พร้อมแนบเอกสารที่ระบุรายละเอียดที่เกี่ยวกับการทดสอบหรือแบบทดสอบและกระดาษค าตอบ  
แล้วบรรจุลงในซองแบบทดสอบ เพ่ือน าซองแบบทดสอบส่งคืนแก่คณะกรรมการด าเนินการสอบ 

 1.5.4 การตรวจให้คะแนน 

  ในการตรวจให้คะแนนของข้อสอบแต่ละประเภทมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ 
 1.5.4.1 การตรวจให้คะแนนข้อสอบแบบเลือกตอบ ควรใช้การเจาะรูกระดาษแข็ง/

แผ่นพลาสติกแผ่นพลาสติกเฉลยค าตอบที่ถูกต้องที่เป็นแบบพิมพ์เดียวกันกับกระดาษค าตอบของ
นักเรียน โดยให้รูที่ เจาะมีขนาดที่ใหญ่เพียงพอที่ จะเห็นค าตอบของนักเรียน  แล้วน าไปทาบ
กระดาษค าตอบของนักเรียนที่ข้อที่ตอบได้ถูกต้องจะโผล่ให้เห็นบริเวณที่เจาะรู  แล้วใช้ปากกาสีแดง
หรือสีที่แตกต่างจากนักเรียนท าเครื่องหมาย เพ่ือที่จะสามารถน าตรวจสอบการตอบทุจริตที่ตอบหลาย
ตัวเลือกหรือน าผลการตอบไปใช้วิเคราะห์ข้อสอบ และถ้าข้อสอบมีจ านวนมาก ควรนับคะแนน                
ทีละคอลัมน์ เพ่ือช่วยลด/ป้องกันความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการนับคะแนนและเสียเวลาที่จะต้องนับ
คะแนนใหม่ 

 1.5.4.2 การตรวจให้คะแนนข้อสอบแบบถูก-ผิด ให้ท าเฉลยค าตอบในกระดาษค าตอบ
แบบเดียวกับกระดาษค าตอบที่ให้ผู้ เรียนตอบ เพ่ือที่จะน าไปเทียบกับค าตอบที่ นักเรียนตอบ                  
ถ้าค าตอบที่นักเรียนตอบมีความสอดคล้องกับค าเฉลยให้คะแนนข้อละ 1 คะแนน โดยระบุเป็น 1, 2, 

3, 4,…….ที่จะต้องไม่เสียเวลานับใหม่ และไม่ควรตรวจไปนับคะแนนไปที่อาจก่อให้เกิดความ
คลาดเคลื่อนได้ง่ายหรือถ้าจะปรับวิธีการตอบเป็นแบบเลือกตอบ  โดยถ้าเป็นค าตอบที่ตอบถูกให้ท า
เครื่องหมายที่ข้อ “ก” แต่ถ้าเป็นค าตอบที่ผิดให้ท าเครื่องหมายที่ข้อ “ง” แล้วมีการตรวจให้คะแนน
เหมือนข้อสอบแบบเลือกตอบ 

 1.5.4.3 การตรวจข้อสอบแบบจับคู่ ให้เขียนเฉลยค าตอบที่ถูกต้องในกระดาษค าตอบ
แบบเดียวกับกระดาษค าตอบที่ให้นักเรียนตอบ เพ่ือที่จะน าไปเทียบกับค าตอบที่นักเรียนตอบ                 
ถ้าค าตอบมีความสอดคล้องกับค าเฉลยให้คะแนนข้อละ 1 คะแนน โดยระบุเป็น 1, 2, 3, 4,…….ที่
จะต้องไม่เสียเวลานับใหม่ และไม่ควรตรวจไปนับคะแนนไปท่ีอาจก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้ง่าย 

 1.5.4.4 การตรวจให้คะแนนข้อสอบแบบเติมค าหรือตอบสั้น ๆ ให้จัดท าเฉลยค าตอบที่
ถูกต้องลงในกระดาษค าตอบที่เหมือนกระดาษค าตอบของนักเรียน เพ่ือน าไปพิจารณาการให้คะแนน
ได้ถูกต้องและรวดเร็วมากขึ้น 
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 1.6 วิธีการด าเนินการทดสอบระดับชาติ 
 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้กล่าวถึงความโปร่งใสและ

ความน่าเชื่อถือในการจัดสอบนักเรียน ซึ่งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
เป็นสถาบันทางวิชาการ และวิชาชีพ และเป็นแหล่งอ้างอิงระดับชาติและ นานาชาติที่เชี่ยวชาญด้าน
การทดสอบ และการประเมินผลทางการศึกษา เพ่ือให้คนไทยมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในทุก
ระดับและทุกประเภทการศึกษาสู่ระดับสากล  ซึ่งครูจะได้เป็นผู้คุมสอบเสมอ 

 

 1.6.1 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
   การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติมีการจัด
สอบดังน าเสนอในตารางที่ 8.1 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, ม.ป.ป.) 
 

ตารางท่ี 8.1 การทดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
ชื่อย่อ ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ ชื่อเต็มภาษาไทย 

O-Net Ordinary National Education Test การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน 

I-Net Islamic National Education Test การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอิสลามศึกษา 

N-Net Non-Formal National Education Test การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
การศึกษานอกระบบโรงเรียน 

V-Net Vocational National Education Test การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านการอาชีวศึกษา 

U-Net University National Education Test การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอุดมศึกษา 

GAT General Aptitude Test การทดสอบความถนัดทั่วไป 

PAT Professional and Academic Aptitude 

Test 

การทดสอบความถนัดทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

U-DAT University Direct Access Test การทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา รองรับ
ระบบรับตรง 
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1.6.2 ขั้นตอนของระบบในการจัดการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET  

   1.6.2.1 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการสอบของนักเรียน 

   1.6.2.2 สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ 

   1.6.2.3 โรงเรียนส่งข้อมูลนักเรียนและข้อมูลห้องเรียนผ่านเว็บไซต์ www.nirts.or.th 

   1.6.2.4 ศูนย์สอบก ากับติดตามการส่งข้อมูลของโรงเรียนผ่านเว็บไซต์ www.nirts.or.th 

   1.6.2.5 ศูนย์สอบส่งข้อมูลสนามสอบ ห้องสอบผ่านระบบ O-NET 

   1.6.2.6 โรงเรียนแจ้งลด เพ่ิมรายชื่อนักเรียนผ่านระบบ O-NET 

   1.6.2.7 สทศ. ส่งคู่มือการคุมสอบ และ DVD ให้ศูนย์สอบเพ่ือกระจายให้สนามสอบ 

   1.6.2.8 สทศ. ประกาศเลขที่นั่งสอบและสนามสอบ ผ่านระบบ O-NET 

   1.6.2.9 ศูนย์สอบแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ 

   1.6.2.10 ศูนย์สอบจัดประชุมชี้แจงตัวแทนสนามสอบ 

   1.6.2.11 สทศ. ส่งเอกสารการจัดสอบและอุปกรณ์ให้ศูนย์สอบเพ่ือกระจายให้สนามสอบ 

   1.6.2.12 สทศ. ส่งแบบทดสอบและกระดาษค าตอบให้ศูนย์สอบ 

   1.6.2.13 สนามสอบรับแบบทดสอบและกระดาษค าตอบจากศูนย์สอบ 

   1.6.2.14 สนามสอบบริหารการจัดสอบ 

   1.6.2.15 สนามสอบส่งกล่องบรรจุกระดาษค าตอบและแบบทดสอบคืนศูนย์สอบ 

   1.6.2.16 สทศ. รับกล่องบรรจุกระดาษและเอกสารการจัดสอบจากศูนย์สอบ 

   1.6.2.17 สทศ. รับกล่องบรรจุแบบทดสอบจากศูนย์สอบ 

   1.6.2.18 สทศ. ตรวจกระดาษค าตอบ 

   1.6.2.19 สทศ. ประกาศคะแนน ผ่าน www.nirts.or.th 

   1.6.2.20 สทศ. บริการให้ดูกระดาษค าตอบ 

   1.6.2.21 สทศ. รายงานผลการวิเคราะห์คะแนน ผ่าน www.nirts.or.th 

1.6.3 แนวปฏิบัติเพื่อความโปร่งใสในการบริหารการทดสอบทางการศึกษา 

   1.6.3.1 ระดับศูนย์สอบ 

    1) แต่งตั้งคณะท างานระดับศูนย์สอบ และคณะกรรมการระดับสนามสอบ 

     2) รับกล่องแบบทดสอบและกระดาษค าตอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ และน าไปจัดเก็บรักษาในห้องมั่นคงก่อนกระจายให้สนามสอบในตอนเช้าวันสอบ 

     3) หัวหน้าสนามสอบพร้อมตัวแทนศูนย์สอบเป็นผู้รับ-ส่งกล่องแบบทดสอบและ
กระดาษค าตอบ 

     4) แต่งตั้งตัวแทนศูนย์สอบ และส่งไปประจ าทุกสนามสอบ 

http://www.nirts.or.th/
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   5) หลังจากเสร็จสิ้นการสอบรับกล่องกระดาษค าตอบและกล่องแบบทดสอบจัดเก็บ
รักษาในห้องปลอดภัยก่อนส่งมอบให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 

   6) ด าเนินการตามนโยบายศูนย์สอบสีขาว 

 1.6.3.2 ระดับสนามสอบ 

   1) เตรียมความพร้อมก่อนการสอบ เกี่ยวกับสถานที่และห้องสอบ ประชาสัมพันธ์ 
   2) หัวหน้าสนามสอบ รับ-ส่ง แบบทดสอบ กระดาษค าตอบ และเอกสารการจัดสอบ 

กับศูนย์สอบในเช้าวันสอบ 

   3) หัวหน้าสนามสอบเปิดกล่องบรรจุแบบทดสอบก่อนเวลาสอบไม่เกิน 1 ชั่วโมงก่อน
การสอบตามตารางสอบต่อหน้าตัวแทนศูนย์สอบหรือผู้ที่ศูนย์สอบมอบหมาย 

   4) กรรมการกลางต้องแจกแบบทดสอบและกระดาษค าตอบให้ตรงตามตารางสอบ 
ห้ามไม่ให้กรรมการคุมสอบน าไปเก็บเพ่ือรอการสอบ 

   5) ก่อนกรรมการคุมสอบเปิดซองแบบทดสอบต้องมีการตรวจสอบความเรียบร้อยและ
มีตัวแทนผู้เข้าสอบ 2 คน ลงชื่อรับรองในสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 

   6) หลังเสร็จสิ้นการสอบของแต่ละวิชากรรมการคุมสอบต้องตรวจนับกระดาษค าตอบ
ให้ครบแล้วน าส่งกรรมการกลางทันที 

   7) กรรมการกลางต้องตรวจนับจ านวนกระดาษค าตอบให้ถูกต้องอีกครั้ง บรรจุและปิด
ผนึกซองกระดาษค าตอบและปิดทับด้วยสติ๊กเกอร์แบบท าลายตนเอง ต่อหน้ากรรมการคุมสอบ 

   8) หัวหน้าสนามสอบและกรรมการกลางเดินตรวจความเรียบร้อยระหว่างการสอบทุก
อาคารและทุกห้องสอบ 

   9) หัวหน้าสนามสอบบรรจุซองกระดาษค าตอบลงกล่องปรับขนาดและปิดผนึกให้
เรียบร้อยต่อหน้าตัวแทนศูนย์สอบ 

    10) หัวหน้าสนามสอบต้อง ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การจัดสอบให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยตามคู่มือการจัดสอบฯ 

 1.6.3.3 ระดับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
   1) จัดท าคู่มือการจัดสอบระดับสนามสอบและกรรมการคุมสอบ และ DVD 

   2) แบบทดสอบและกระดาษค าตอบส่งไปถึงศูนย์สอบใกล้วันสอบ 

   3) สทศ. จะรับกล่องกระดาษค าตอบกลับจากศูนย์สอบอย่างเร็วที่สุดหลังเสร็จสิ้น          
การสอบ 

   4) สทศ. จะรับกล่องแบบทดสอบกลับจากศูนย์อย่างเร็วที่สุดหลังเสร็จสิ้นการสอบ 

   5) ซองแบบทดสอบทุกซองปิดผนึกแน่นสนิทและถูกปิดทับด้วยสติ๊กเกอร์แบบท าลาย
ตนเอง 
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   6) ก่อนกรรมการคุมสอบเปิดซองแบบทดสอบต้องมีการตรวจสอบความเรียบร้อยและ
มีตัวแทนผู้เข้าสอบ 2 คน ลงชื่อรับรองใน สทศ.2 

   7) แบบทดสอบทุกฉบับจะถูกเย็บปิดด้านข้างเพ่ือป้องกันการเปิดอ่าน 

   8) ให้มีการจัดสนามสอบขนาดใหญ่ประกอบด้วยหลายโรงเรียน 

   9) ในหนึ่งห้องสอบคละนักเรียนต่างโรงเรียนกัน 

    10) กรรมการคุมสอบไม่คุมสอบนักเรียนตนเอง 
    11) กรรมการคุมสอบนั่งประจ าโต๊ะคุมสอบ 

    12) หากผลการตรวจคะแนนของโรงเรียนใดมีความน่าสงสัยหรือถูกแจ้งเบาะแส                
การทุจริต สทศ. จะยังไม่ประกาศคะแนนของโรงเรียนนั้น และท าหนังสือแจ้งศูนย์สอบให้ตรวจสอบ
และรายงานผลให้ สทศ. ทราบ 

 

2. ธนาคารข้อสอบ 

  ในปัจจุบันมีการใช้แบบทดสอบในระบบคอมพิวเตอร์เพ่ิมมากขึ้นเพราะครูผู้สอนสามารถ
ใช้ภาพและสีสันในแบบทดสอบได้  มีความสะดวกในการตรวจให้คะแนน  และนอกจากนี้การใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในคอมพิวเตอร์เป็นการลดการใช้กระดาษลงอีกด้วย  ก่อนที่จะมาเป็น
แบบทดสอบท่ีใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์นั้นแบบทดสอบจะต้องมีการหาคุณภาพมาแล้ว  ดังนั้น
ครูผู้สอนควรต้องมีธนาคารข้อสอบที่สะสมแบบทดสอบที่มีคุณภาพจ านวนมากพอที่จะสามารถเลือก
แบบทดสอบท่ีมีไว้ข้อใดก็ได้ที่ตรงกับจุดประสงค์มาสอบได้ทันท ี

 2.1 ความหมายของธนาคารข้อสอบ  

   ธนาคารข้อสอบ ( Item Bank) เป็นแหล่งส าหรับเก็บรวบรวมแบบทดสอบที่ ได้
วิเคราะห์แล้วว่ามีคุณสมบัติที่ดีของแบบทดสอบ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ โดยจะจัดท าใน
ลักษณะของบัตรข้อสอบ (Item Card) ที่มีขนาดกว้าง 4-6 นิ้ว และยาว 6-8 นิ้ว และ 1 บัตรจะใช้
ส าหรับแบบทดสอบ 1 ข้อเท่านั้น (สมบุญ ภู่นวล, 2525; อุทัย บุญประเสริฐ, 2540 อ้างอิงใน            
สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2559: 238) 

 2.2 ลักษณะของบัตรข้อสอบ 

 2.2.1 รายละเอียดในบัตรข้อสอบแต่ละใบจะมีส่วนประกอบของบัตร ดังนี้ 
 2.2.1.1 สถานศึกษา 
 2.2.1.2 เลขที่ของค าถาม 

 2.2.1.3 รายวิชา 
 2.2.1.4 ระดับชั้น 
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 2.2.1.5 ค าถาม/ค าตอบ 

 2.2.1.6 จุดประสงค์หรือพฤติกรรมที่วัด 

 2.2.1.7 ผู้ออกแบบทดสอบ ดังแสดงในตัวอย่างที่ 8.1 

 

ตัวอย่างที่ 8.1 บัตรข้อสอบ 

โรงเรียนถวิลวิทยา 

ข้อที่ 80 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

เดิมมีน้ ามันในแก้ว 23 ของแก้ว ถ้าแดงเติมน้ ามันลงไปจนกระทั่งมีน้ ามันในแก้วเป็น 56 ของแก้ว 
อยากทราบว่าน้ ามันในแก้วเพ่ิมข้ึนเท่าไร 

ความมุ่งหมาย 3.00 การน าไปใช้  ผู้ออกข้อสอบ ถวิล ดีเสมอ 

 

    2.2.2 รายละเอียดในบัตรข้อสอบแต่ละใบจะมีส่วนประกอบที่บันทึกด้านหลัง        
ของบัตร ดังนี้ 

   2.2.2.1 ครั้งที่ใช้ 
   2.2.2.2 วัน/เดือน/ปี ที่ใช้ 
   2.2.2.3 ระดับชั้น 

   2.2.2.4 วัตถุประสงค์ของการใช้ 
   2.2.2.5 ความยากและอ านาจจ าแนก 

   2.2.2.6 สรุปผลการวิเคราะห์ 
   2.2.2.7 ลงชื่อผู้ใช้  ดังแสดงในตัวอย่างที่ 8.2 
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ตัวอย่างที่ 8.2 ด้านหลังของบัตรข้อสอบ 

ครั้งที ่ 1 2   หมายเหตุ 
วัน/เดือน/ปี ที่ใช้ 

ระดับชั้น 

จ านวนผู้สอบ 

วัตถุประสงค์ (เพ่ือ) 

13 ก.พ. 2559 

ป. 3 

100 

สอบปลายภาค 

11 ก.พ. 2559 

ป. 3 

120 

สอบปลายภาค 

  

ตัวเลือก p p p r p r  

ก* 

ข 

ค 

ง 

.50 

.07 

.20 

.40 

.56 

.03 

.20 

.40 

.52 

.04 

.21 

.08 

 .76 

-.01 

 .18 

-.03 

   

ความยาก/ 
อ านาจจ าแนก 

ความยาก 

ปานกลาง/
จ าแนกได้ดี 

ความยาก 

ปานกลาง/  
จ าแนกได้ดี 

  

ลงชื่อ ถวิล  ดีเสมอ ถวิล  ดีเสมอ   

ที่มา : ปรับมาจาก  สมชาย  วรกิจเกษมสกุล (2559: 239) 

 

 2.3 ขั้นตอนการสร้างธนาคารข้อสอบ 

  ในการสร้างธนาคารข้อสอบมีข้ันตอนในการด าเนินการสร้าง ดังนี้ 
 2.3.1 ขั้นการวางแผน เป็นการจัดประชุมชี้แจงให้เกิดความเข้าใจในการด าเนินการ

ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา นักวัดผล และครูผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ  
 2.3.2 ขั้นการสร้างข้อสอบ เป็นการเขียนข้อสอบร่วมกันในแต่ละรายวิชาที่ก าหนดไว้

พร้อมทั้งก าหนดค าชี้แจงคู่มือการด าเนินการสอบ แล้วน าไปให้นักวัดผล/ผู้เชี่ยวชาญในวิชานั้น ๆ ได้
พิจารณาความสอดคล้องของข้อสอบกับเนื้อหา/จุดประสงค์ การใช้ภาษา หรือความชัดเจนของ            
ข้อค าถาม เป็นต้น 

 2.3.3 ขั้นการน าแบบทดสอบไปทดลองใช้ เป็นการน าแบบทดสอบที่จัดท า ไปทดลอง
ใช้กับผู้เรียน (จ านวน 300 คน) เพ่ือน าผลการวิเคราะห์หาคุณภาพของข้อสอบ เช่น ความยาก     
อ านาจจ าแนก 
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 2.4 ประโยชน์ของธนาคารข้อสอบ   

  ในการสร้างธนาคารข้อสอบ มีประโยชน์ ดังนี้ (สุนทร  ค าโตนด, 2531: 113) 
 2.4.1 เป็นการสะสมข้อสอบที่มีคุณภาพดีไว้ ช่วยให้ประหยัดเวลา แรงงาน และ

งบประมาณ 

 2.4.2 น าข้อสอบที่มีจ านวนมากมาจัดท าเป็นแบบทดสอบวินิจฉัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2.4.3 น ามาพัฒนาเป็นแบบทดสอบคู่ขนาน หรือแบบทดสอบมาตรฐานได้ 
  หลังจากครูมีแบบทดสอบที่มีคุณภาพแล้วการจัดชุดข้อสอบให้เป็นไปตามจุดประสงค์                     
เชิงพฤติกรรมตามผังแบบทดสอบที่ก าหนดไว้ก็จะมีความหลากหลายยิ่งขึ้น ครูสามารถเลือก
แบบทดสอบท่ีมีไว้ข้อใดก็ได้ที่ตรงกับจุดประสงค์มาสอบได้ทันที    
 

สรุปสาระส าคัญประจ าบทที่ 8 

 1. วิธีการด าเนินการทดสอบ เป็นขั้นตอนการด าเนินการเพ่ือให้ได้ผลจากการทดสอบที่
เรียบร้อย  ยุติธรรม  และถูกต้อง   
  1.1 หลักการของวิธีการด าเนินการสอบ มีดังนี้ 1) ก าหนดจุดมุ่งหมายในการทดสอบให้มี
ความชัดเจน 2) วางแผนการด าเนินการทดสอบให้มีรายละเอียดอย่างครบถ้วน 3) ก าหนดแนวปฏิบัติ
ในการด าเนินการสอบที่ชัดเจนและมีความยืดหยุ่น 4) มีการจัดเตรียมความพร้อม (สร้างและพัฒนา
แบบทดสอบ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และสถานที่ในการทดสอบ ก าหนดตารางสอบ การเตรียมครูผู้คุม
สอบ) 5) มีการเอ้ืออ านวยความสะดวกสบายในการทดสอบ 6) ให้ความยุติธรรมในการด าเนิน               
การสอบ และ 7) มีประสิทธิผล 

  1.2 วิธีด าเนินการทดสอบในห้องเรียน  มี 3 ระยะดังนี้ 
   1.2.1 การปฏิบัติก่อนการทดสอบ  
    1.2.2 การปฏิบัติระหว่างการทดสอบ  

   1.2.3 การปฏิบัติหลังจากเสร็จสิ้นการทดสอบ  
  1.3 วิธีการด าเนินการทดสอบระดับชาติ   
   ขั้นตอนของระบบในการจัดการทดสอบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน O-NET มีขั้นตอนดังนี้      
1) ประชาสัมพันธ์ เรื่องการสอบของนักเรียน 2) สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ 3) โรงเรียนส่งข้อมูล
นักเรียนและข้อมูลห้องเรียน 4) ศูนย์สอบก ากับติดตามการส่งข้อมูลของโรงเรียน 5) ศูนย์สอบส่ง
ข้อมูลสนามสอบ ห้องสอบผ่านระบบ O-NET 6) โรงเรียนแจ้งลด เพ่ิมรายชื่อนักเรียนผ่านระบบ           
O-NET 7) สทศ. ส่งคู่มือการคุมสอบ และ DVD ให้ศูนย์สอบเพ่ือกระจายให้สนามสอบ 8) สทศ. 
ประกาศเลขที่นั่งสอบและสนามสอบ ผ่านระบบ O-NET 9) ศูนย์สอบแต่งตั้งคณะกรรมการระดับ
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สนามสอบ 10) ศูนย์สอบจัดประชุมชี้แจงตัวแทนสนามสอบ 11) สทศ. ส่งเอกสารการจัดสอบและ
อุปกรณ์ให้ศูนย์สอบ เพ่ือกระจายให้สนามสอบ 12) สทศ. ส่งแบบทดสอบและกระดาษค าตอบให้            
ศูนย์สอบ 13) สนามสอบรับแบบทดสอบและกระดาษค าตอบจากศูนย์สอบ 14) สนามสอบบริหาร
การจัดสอบ 15) สนามสอบส่งกล่องบรรจุกระดาษค าตอบและแบบทดสอบคืนศูนย์สอบ 16) สทศ. รับ
กล่องบรรจุกระดาษและเอกสารการจัดสอบจากศูนย์สอบ 17) สทศ. รับกล่องบรรจุแบบทดสอบจาก
ศูนย์สอบ 18) สทศ. ตรวจกระดาษค าตอบ 19) สทศ. ประกาศคะแนน 20) สทศ. บริการให้ดู
กระดาษค าตอบ และ 21) สทศ. รายงานผลการวิเคราะห์คะแนน  
   2. ธนาคารข้อสอบ เป็นแหล่งส าหรับเก็บรวบรวมข้อสอบที่ได้วิเคราะห์แล้วว่ามีคุณสมบัติ
ที่ดีของแบบทดสอบ โดยจะจัดท าในลักษณะของบัตรข้อสอบ 

  2.1 ลักษณะของบัตรข้อสอบ 

    2.1.1 รายละเอียดในบัตรข้อสอบแต่ละใบจะมีส่วนประกอบที่บันทึกด้านหน้า          
ของบัตร ดังนี้  1) สถานศึกษา 2) เลขที่ของค าถาม 3) รายวิชา 4) ระดับชั้น 5) ค าถาม/ค าตอบ                       
6) จุดประสงค์หรือพฤติกรรมที่วัด และ 7) ผู้ออกแบบทดสอบ 

    2.1.2 รายละเอียดในบัตรข้อสอบแต่ละใบจะมีส่วนประกอบที่บันทึกด้านหลังของ
บัตร ดังนี้ 1) ครั้งที่ใช้ 2) วัน/เดือน/ปี ที่ใช้ 3) ระดับชั้น 4) วัตถุประสงค์ของการใช้ 5) ความยากและ
อ านาจจ าแนก 6) สรุปผลการวิเคราะห์ และ 7) ลงชื่อผู้ใช้ 
 

ค าถามเชิงปฏิบัติการประจ าบทที่ 8 

 ค าชี้แจง ให้ตอบค าถามจากประเด็นที่ก าหนดให้อย่างถูกต้อง และชัดเจน 

1. วิธีการด าเนินการสอบ มีความส าคัญอย่างไรต่อการทดสอบ 

2. ให้ระบุวิธีการหรือข้ันตอนอย่างไรในการด าเนินการสอบให้มีความยุติธรรมแก่นักเรียน 

3. ขณะที่ก าลังคุมห้องสอบถ้าได้พบกรณีที่นักเรียนก าลังลอกค าตอบของเพ่ือน ท่านในฐานะ
ครูผู้คุมสอบจะด าเนินการอย่างไร 

4. ให้อธิบายว่าเพราะเหตุใดครูผู้คุมสอบต้องเดินแจกแบบทดสอบด้วยตนเอง 
5. สถานที่ที่เหมาะสมส าหรับใช้ในการทดสอบ ควรมีลักษณะอย่างไร 

6. สิ่งที่ควรจะปฏิบัติในฐานะของครูผู้คุมสอบในแต่ละระยะเวลาเป็นอย่างไร 

6.1 ก่อนการทดสอบ 

6.2 ระหว่างการทดสอบ 

6.3 หลังเสร็จสิ้นการทดสอบ 
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7. ผลจากการทดสอบจะสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนได้อย่างไร 

8. ธนาคารข้อสอบ มีความส าคัญต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างไร 

9. ในกรณีเป็นผู้คุมสอบห้องสอบที่มีเด็กพิเศษเข้ารับการทดสอบ  จะมีวิธีการด าเนินการ
ทดสอบอย่างไร 

10. ให้สร้างผังความคิดใน 10 หัวข้อต่อไปนี้พร้อมทั้งระบายสี 
10.1 ความหมายของวิธีด าเนินการทดสอบ 

10.2 ความส าคัญของวิธีด าเนินการทดสอบ 

10.3 หลักการของวิธีด าเนินการทดสอบ    
10.4 สิ่งที่ควรปฏิบัติในการจัดระเบียบข้อสอบ 

10.5 การปฏิบัติก่อนการทดสอบ  
10.6 การปฏิบัติระหว่างการทดสอบ 

10.7 การปฏิบัติหลังการทดสอบ 

10.8 ประโยชน์ของการตัดสินผลการเรียน 

10.9 บัตรข้อสอบ 

                    10.10 ประโยชน์ของธนาคารข้อสอบ 

 

หนังสืออ้างองิประจ าบทที่ 8 

พิชิต ฤทธิ์จรูญ. (2557).  หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา . พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพฯ:               
เฮาส์ ออฟ เคอร์มีสท์. 

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน). (ม.ป.ป.). ความโปร่งใสและความ
น่าเชื่อถือในการจัดสอบนักเรียน.  

สมชาย  วรกิจเกษมสกุล. (2559). การวัดและประเมินผลการศึกษา . พิมพ์ครั้งที่ 7. อุดรธานี:            
โรงพิมพ์อักษรศิลป์. 

สมพร สุทัศนีย์ . (2545). การทดสอบทางจิตวิทยา. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 

ส านักทดสอบทางการศึกษา. (ม.ป.ป.). คู่มือการจัดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อ
การประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘.  

               http://kmcha1.net/supervisor/news1/590307.pdf,   
สุนทร  ค าโตนด. (2531). การสร้างแบบทดสอบ. อุดรธานี: คณะวิชาครุศาสตร์ วิทยาลัยครูอุดรธานี. 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 9 

คะแนนและการตดัเกรด 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทเรียนนี้แล้ว  นักศึกษาสามารถ 

1. บอกความหมายของคะแนนดิบได้ 
2. บอกคุณสมบัตรของโค้งปกติได้ 
3. อธิบายเหตุผลที่แปลงคะแนนดิบเป็นคะแนนมาตรฐานได้ 
4. บอกความหมายของคะแนนมาตรฐานได้ 
5. บอกความหมายของการก าหนดระดับผลการเรียนได้ 
6. อธิบายวิธีการก าหนดระดับผลการเรียนได้ 
7. อธิบายแนวทางการก าหนดระดับผลการเรียนได้ 
 

เนื้อหาสาระ 

 1. คะแนน 

 2. การก าหนดระดับผลการเรียน 

 3. ระดับผลการเรียนเฉลี่ย 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 สัปดาห์ที่ 12   
 1. ผู้สอนชี้แจงจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมให้นักศึกษาทราบ 

 2. ผู้สอนอธิบายเนื้อหาบทที่ 9 คะแนนและการตัดเกรด ด้วย Microsoft PowerPoint 

 3. ให้นักศึกษาจัดกลุ่ม  กลุ่มละ  3  คน  แบบคละความสามารถเพ่ือให้ความช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน 

 4. ให้นักศึกษาร่วมกันอภิปรายในประเด็น “การตัดเกรดที่มีความยุติธรรมเป็นอย่างไร” เพ่ือ
หาข้อสรุปร่วมกัน 

 5. สุ่มตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอข้อสรุป 

 6. ผู้สอนและนักศึกษาช่วยกันสรุปบทเรียน 

 7. ให้นักศึกษาตอบค าถามเชิงปฏิบัติการประจ าบทที่ 9  เป็นรายบุคคล แล้วส่งในสัปดาห์
หน้า 
 8. มอบหมายให้นักศึกษาศึกษาเอกสารประกอบการสอนมาล่วงหน้า 
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สื่อการเรียนการสอน 

 1. การน าเสนอเนื้อหาด้วย Microsoft PowerPoint 

 2. เอกสารประกอบการเรียนการสอนเรื่อง “คะแนนและการตัดเกรด” 

 3. แหล่งการเรียนรู้ทางอินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล  ได้แก่ 
  3.1 วัดผลจุดคอม www.watpon.com 

  3.2 ครูบ้านนอก.คอม www.kroobannok.com  

 4. ต าราหรือหนังสือเรียนเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา  ได้แก่ 

ฉัตรศิริ  ปิยะพิมลสิทธิ์. (2548). ทฤษฎีการวัดและการทดสอบ. สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ. 
ศิริชัย  กาญจนวาสี. (2556). ทฤษฎีการทดสอบดั้งเดิม. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์             

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

สมชาย  วรกิจเกษมสกุล. (2559). การวัดและประเมินผลการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 6. อุดรธานี:           
โรงพิมพ์อักษรศิลป์ 

Ebel,R.L. & Frisbie,D.A. (1986 ). Essentials of Educational Measurement. New Jersey: 

Printice-Hall,Inc. 

 

การวัดและประเมินผล 

จุดประสงค์ เครื่องมือ/วิธีการ การประเมินผล 

1. บอกความหมายของคะแนนดิบได้ 
2. บอกคุณสมบัตรของโค้งปกติได้ 
3. อธิบายเหตุผลที่แปลงคะแนนดิบเป็น
คะแนนมาตรฐานได้ 
4. บอกความหมายของคะแนนมาตรฐานได้ 
5. บอกความหมายของการก าหนดระดับผล
การเรียนได้ 
6. อธิบายวิธีการก าหนดระดับผลการเรียนได้ 
7. อธิบายแนวทางการก าหนดระดับผลการ
เรียนได้ 

1. สังเกตพฤติกรรม
การเรียนในระหว่าง
เรียน 

2. ตอบค าถามเชิง
ปฏิบัติการประจ าบท
ที่ 9 เป็นรายบุคคล 

1. นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การอภิปรายกลุ่มใน
ระหว่างเรียน 

2. ตอบค าถามเชิง
ปฏิบัติการประจ าบทที่ 9 
เป็นรายบุคคลถูกต้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75 

 

 

http://www.watpon.com/
http://www.kroobannok.com/
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บทท่ี 9 

คะแนนและการตดัเกรด 

 

  ในการวัดผลการศึกษานั้น จ าเป็นต้องมีเครื่องมือไปวัดเพ่ือให้ได้มาซึ่งตัวเลขที่ใช้แทน
ความสามารถของผู้เรียน ตัวเลขหรือคะแนนที่ได้นี้จะแทนความสามารถแท้จริงของผู้สอบได้มากหรือ
น้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องมือวัดผลที่เหมาะสมและคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้วัด และ
วิธีการวัด โดยเครื่องมือวัดผลนั้น ควรจะผ่านการตรวจสอบหาคุณภาพ เพ่ือให้เครื่องมือวัดนั้นสามารถ
วัดได้อย่างยุติธรรมกับนักเรียนแต่ละคน แต่หากจะมีการน าคะแนนที่ได้จากการวัดไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่ผู้เรียนหรือผู้ปกครอง  จ าเป็นต้องมี  การแปลความหมายคะแนนที่ได้อย่างถูกต้องและ
ตัดสินผู้เรียนได้อย่างยุติธรรม (ฉัตรศิริ  ปิยะพิมลสิทธิ์, 2548: 172) 

 

1. คะแนน 

  เมื่อวัดผลออกมาเป็นคะแนนแล้ว คะแนนที่ได้จากการวัดผลจะอยู่ในมาตรการวัดระดับช่วง 
(Interval Scale) นั่นคือไม่มีศูนย์แท้ การที่นักเรียนสอบได้คะแนน 0 ไม่ได้หมายความว่านักเรียนไม่มี
ความรู้ เพียงแต่ไม่สามารถท าข้อสอบที่เป็นตัวแทนของความรู้นั้นได้ ดังนั้น คะแนนที่ได้จากการสอบ
จะประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ คะแนนความสามารถที่แท้จริง กับคะแนนความคลาดเคลื่อนในการวัด 
นั่นคือคะแนนที่ได้จากการวัดผลย่อมมีความคลาดเคลื่อนในการวัดปนอยู่ด้วย ดังนั้นคะแนนที่ได้จาก
การวัดจะไม่มีความหมาย แปลความหมายไม่ได้ จ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลอ่ืน ๆ ประกอบด้วย เช่น 
สมชายสอบได้ 15 คะแนน ซึ่งไม่มีความหมายอะไรเลย ไม่ทราบว่าเก่งหรืออ่อน หากมีข้อมูลประกอบ
เพ่ิมขึ้นเช่น ได้ 15 คะแนนจาก 30 คะแนน ก็หมายความว่า สมชายท าข้อสอบได้คะแนนครึ่งหนึ่ง 
หรือท าได้ 50% แต่ก็ไม่ทราบว่าเก่งหรืออ่อนหรือมีความสามารถอยู่ในระดับใด หากสมชายสอบได้
คะแนน 15 คะแนนจากคะแนนเต็ม 15 คะแนน นั่นคือสมชายท าข้อสอบได้ถูกหมด แต่ก็บอกไม่ได้ว่า
สมชายเก่งวิชานี้ เพราะอาจจะมีคนอ่ืน ๆ ในชั้นเดียวกันสอบได้คะแนน 15 คะแนนเหมือนสมชายก็ได้ 
นั่นอาจจะเป็นเพราะข้อสอบง่ายเกินไป หรือสมมติว่า สมชายสอบได้ 0 คะแนน ก็บอกไม่ได้ว่าสมชาย
อ่อนวิชานี้ อาจจะมีหลาย ๆ คนในชั้นที่ได้ 0 คะแนน นั่นอาจจะเป็นเพราะข้อสอบยากเกินไป หรือไม่
ถามในสิ่งที่สมชายเรียนรู้มา ดังนั้นคะแนนที่ได้จึงก่อปัญหาที่ยุ่งยากในการแปลความหมาย ทั้งนี้
เพราะคะแนนมีคุณลั กษณะบางประการที่ ท า ให้ การแปลความหมายมี ขอบเขตจ า กั ด                   
(ไพศาล  หวังพาณิช, 2526 อ้างอิงใน  ฉัตรศิริ  ปิยะพิมลสิทธิ์,  2548: 172) 
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   1. คะแนนที่ได้จากการสอบ เป็นเพียงตัวเลขที่บอกจ านวนของผลงานที่ผู้สอบท าได้
ถูกต้อง ไม่สามารถท่ีจะบ่งบอกถึงจ านวนหรือปริมาณความสามารถที่แท้จริงของผู้สอบได้  
   2. ข้อสอบที่ใช้สอบในแต่ละครั้ง เป็นเพียงตัวแทนของข้อค าถามหรือปัญหาในเรื่องราว
ต่าง ๆ เท่านั้น ดังนั้น คะแนนที่ได้จากข้อสอบ จึงมิอาจแทนจ านวนจริงของความรู้ความสามารถได้ 
   3. คะแนนที่ได้จากการสอบวัดแต่ละครั้งนั้น จะต้องมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อน                 
เกดิขึ้นเสมอ 

 

 1.1 การแปลความหมายของคะแนน 

  แม้ว่าการแปลความหมายคะแนนจะมีขอบเขตจ ากัด แต่หลักส าคัญในการแปล
ความหมายของคะแนนประการหนึ่งคือ คะแนนใด ๆ จะมีความหมายก็ต่อเมื่อสามารถน าคะแนน          
ไปเปรียบเทียบกันเองหรือเปรียบเทียบกับสิ่งหนึ่งสิ่งใด (ไพศาล หวังพาณิช, 2526 อ้างอิงใน                
ฉัตรศิร ิ ปิยะพิมลสิทธิ์, 2548: 173) 

  1.1.1 แปลความหมายของคะแนนโดยการเปรียบเทียบกันในกลุ่ม จะท าให้ทราบอันดับ
ความสามารถภายในกลุ่มนั้น ๆ ว่ามีความสามารถสูงกว่าคนอ่ืนกี่คน การแปลความหมายในลักษณะนี้ 
ต้องท าคะแนนเหล่านั้นให้สามารถเปรียบเทียบกันได้เสียก่อน โดยการท าให้เป็นคะแนนแปลงรูป 
(Derived Scores) ได้แก่ แปลงเป็นคะแนนมาตรฐานในแบบใดแบบหนึ่งเช่น คะแนน Z คะแนน T 

เป็นต้น 

   1.1.2 แปลความหมายของคะแนนโดยการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ จะท าให้ทราบระดับสูง
ต่ าตามเกณฑ์ดังกล่าว การแปลความหมายในลักษณะนี้ต้องมีเงื่อนไขส าคัญสองประการ  คือ 

   1.1.2.1 เกณฑ์ท่ีใช้ต้องเชื่อถือได้ มีความเหมาะสม ชัดเจน 

   1.1.2.2 คะแนนนั้นต้องเกิดจากการวัดคุณลักษณะต่าง ๆ ตามเกณฑ์เหล่านั้น                
อย่างแท้จริง 
 

 1.2 คะแนนดิบ 

   คะแนนดิบ (Raw Score : Xi) เป็นตัวเลขที่ก าหนดแทนจ านวน (ในระดับอันตรภาค) เพ่ือ
ระบุปริมาณงานที่ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องในแต่ละครั้งเมื่อเทียบกับปริมาณงานทั้งหมด (Gronlund, 

1981: 368) โดยไม่มีหลักเกณฑ์ที่เป็นสากลที่ชัดเจน แต่จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ก าหนดขึ้นในแต่ละครั้ง
ของบุคคล หรือหน่วยงาน เช่น ความยากง่ายของงาน การน าไปใช้ประโยชน์ หรือระเบียบการของ
หน่วยงาน เป็นต้น โดยที่คะแนนดิบแต่ละตัวจะประกอบด้วย คะแนนจริง (True Score: Ti) ที่เป็น
คะแนนของความสามารถที่แท้จริง และคะแนนความคลาดเคลื่อน (Error Score: Ei) ที่เป็นคะแนนที่
ได้มาโดยไม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถ ซึ่งจะเกิดขึ้นเสมอ ๆ ดังนั้นในการวัดแต่ละครั้ง จะต้องมีวิธีการ
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ที่จะช่วยลดความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นให้ลดน้อยที่สุดที่สามารถแสดงสมการของคะแนนดิบ                  
ดังสมการ 
 

Xi     =     Ti  +  Ei 

 

         โดยที ่ Xi   เป็นคะแนนที่ได้รับ 

       Ti   เป็นคะแนนที่แท้จริง 
       Ei   เป็นคะแนนความคลาดเคลื่อน 

 

 1.3 คะแนนมาตรฐาน 

   คะแนนมาตรฐาน (Standard Score) เป็นคะแนนที่ค านวณมาจากคะแนนดิบ โดย                
การน าคะแนนไปสัมพันธ์กับพ้ืนที่ของโค้งปกติ (Normal Curve) หรือเป็นคะแนนที่มีการกระจายของ
คะแนนเป็นรูปโค้งปกติรูประฆังคว่ าที่มีลักษณะสมมาตร ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ตรงกลาง แล้วแบ่งพ้ืนที่                   
ซีกซ้ายและซีกขวาออกเป็นสัดส่วนหรือแปลงคะแนนดิบให้อยู่ในหน่วยเดียวกันที่จะน ามาเปรียบเทียบ
กันได้ (สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2559: 248) 

  1.3.1 เหตุผลของการเปลี่ยนแปลงคะแนนดิบให้เป็นคะแนนมาตรฐาน 

    นักวัดผลได้ระบุเหตุผลของความจ าเป็นที่จะต้องแปลงคะแนนดิบให้เป็นคะแนน
มาตรฐานมีดังนี้ 

   1.3.1.1 คะแนนดิบเป็นคะแนนในมาตราเรียงล าดับ (Ordinal) ที่คะแนนแต่ละช่วงมี
ค่าที่ไม่เท่ากันที่เนื่องจากความยากของข้อสอบแต่ละข้อที่ไม่เท่ากัน ซึ่งท าให้ผู้สอบใช้สติปัญญาในแต่
ละข้อที่ไม่เท่ากัน ช่วงหรือขนาดของคะแนนที่ได้รับจึงไม่เท่ากัน ดังนั้นครูผู้สอนไม่ควรน าคะแนนที่
ได้มาเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนที่ได้รับ แต่ถ้าครูผู้สอนสามารถสร้างข้อสอบแต่ละข้อมี     
ความยากที่เท่ากันจะท าให้คะแนนที่ได้รับอยู่ในระดับอันตรภาค ( Interval) (Glass and Stanley, 

1970 อ้างอิงใน อเนก เพียรอนุกูลบุตร, 2527: 504) 
   1.3.1.2 คะแนนดิบจะไม่สามารถระบุปริมาณของความรู้ที่ผู้สอบเรียนรู้ได้อย่างชัดเจน 

เช่น ผู้สอบท าคะแนนได้ 50 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ไม่ได้หมายความว่าผู้สอบมีความรู้
เพียงครึ่งหนึ่งของความรู้ทั้งหมดที่มีอยู่มากมาย เนื่องจากข้อสอบที่ใช้ทดสอบนั้นเป็นเพียงตัวแทนของ
เนื้อหาความรู้บางส่วนเท่านั้นโดยที่ไม่ได้น าเนื้อหาสาระทั้งหมดมาออกข้อสอบ 

   1.3.1.3 คะแนนดิบที่ได้ จะไม่สามารถระบุความสามารถของผู้สอบว่าเก่งหรืออ่อน 
เนื่องจากคะแนนที่ได้รับยังมีเงื่อนไขกับความยากของข้อสอบ ถ้าข้อสอบมีความยากมากจะท าให้
ผู้สอบได้รับคะแนนน้อย แต่ถ้าข้อสอบมีความยากต่ าจะท าให้ผู้สอบได้คะแนนมากข้ึน 
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   1.3.1.4 คะแนนดิบในแต่ละวิชาจะไม่สามารถน ามารวมกัน หรือเปรียบเทียบกันได้ 
เนื่องจากความยากง่ายของแต่ละวิชาไม่เท่ากัน ดังนั้นในการรวมคะแนนจะต้องมีการเปลี่ยนรูป
คะแนนให้มีช่วงห่างของคะแนนเท่า ๆ กันก่อน 

 1.3.2 คะแนนมาตรฐานและการแจกแจงแบบปกติ  

    ในปี ค.ศ. 1733 เดอร์มัวร์  (De Moivre) ได้น าเสนอแนวคิด/ทฤษฎี เกี่ยวกับ                    
การแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution) ที่เป็นการแจกแจงแบบต่อเนื่องที่มีลักษณะเป็น                     
โค้งปกติ (Normal Curve) แบบระฆังคว่ าที่จะพบเสมอ ๆ ในปรากฏการณ์/พฤติกรรมทางธรรมชาติ 
เช่น ความสูงของมนุษย์ ระดับสติปัญญา ฯลฯ และในปี ค.ศ. 1777 เกาส์ (Gauss) ได้น าการแจกแจง
แบบปกติมาพัฒนาโดยการน าไปทดลองใช้ในสถานการณ์จริงแบบซ้ า ๆ กลุ่มเดิม จนกระท่ังในบางครั้ง
เรียกการแจกแจงแบบปกติว่า การแจกแจงแบบ Gaussian ที่พบว่า ปรากฏการณ์/พฤติกรรมต่าง ๆ 
จะมีการแจกแจงในลักษณะของโค้งปกติ และได้สมการที่ศึกษาจากความคลาดเคลื่อนของการวัดซ้ า ๆ 
ดังนี้ (ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ, ม.ป.ป.: 133) 

 

Y     =     
N√2π e−(X−μ)/2σ2

 

 

   เมื่อ Y เป็น  ส่วนสูงของโค้งขึ้นอยู่กับค่า X เฉพาะค่า 
     π เป็น  ตัวคงท่ี มีค่าประมาณ 3.1416 

     e เป็น  ฐานของ Napierian Logarithm มีค่าประมาณ 2.7183 

     N เป็น  จ านวนคน/สิ่งของทั้งหมด 

     μ เป็น  คะแนนเฉลี่ยของประชากร 

     σ เป็น  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร 

 1.3.3 คุณสมบัติบางประการของโค้งปกติ มีดังนี้ 
   1.3.3.1 เป็นโค้งที่ต่อเนื่อง มีรูปทรงในลักษณะสมมาตร (Symmetrical) เป็นโค้ง

ระฆังคว่ าโดยที่ถ้าลากเส้นตรงตั้งฉากที่จุดสูงสุดกับฐาน แล้วพับตามเส้นตั้งฉาก กราฟเส้นโ ค้งทั้งสอง
ข้างจะทับกันสนิท ดังแสดงในภาพที่ 9.1 (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, ม.ป.ป.: 135) 
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ภาพที่ 9.1 การแจกแจงแบบโค้งปกติ 

ที่มา: http://mainescoconut.weebly.com/unit-11.html 

 

   1.3.3.2 เป็นโค้งในลักษณะเอสซิมโทติค (Asymtotic) ที่มีปลายโค้งไม่จรดฐานแต่จะ
เข้าใกล้ฐานมากขึ้นโดยที่ปลายฐานจะเริ่มจากจ านวนลบอนันต์ (-∝) จนกระท่ังถึงบวกอนันต์ (+∝)  

  1.3.3.3 มีส่วนสูงสุดของโค้งอยู่ที่บริเวณกึ่งกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย มัธยฐาน และฐานนิยม
อยู่ที่จุดเดียวกัน 

  1.3.3.4 ลักษณะของโค้ง จะเปลี่ยนจากโค้งออกเป็นโค้งเข้า ณ จุดเปลี่ยนโค้งไปยัง
ค่าเฉลี่ย (X̅) ข้างละ 1 S.D. 

   1.3.4 ประเภทของคะแนนมาตรฐาน 

  1.3.4.1 คะแนนซี (Z-Score) เป็นคะแนนมาตรฐานเชิงเส้นตรง (Linear Standard 

Score) ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1 มีการแจกแจงเหมือนคะแนนดิบที่
ปรับเปลี่ยนได้มาจากการน าคะแนนดิบมาค านวณจากสูตรค านวณ (Ebel & Frisbie, 1986: 353) 

 

Z-Score     =     
X− X̅S.D.  

 

    เมื่อ Z-Score เป็น  คะแนนซี 
    X  เป็น  คะแนนดิบแต่ละตัว 

    X̅  เป็น  คะแนนเฉลี่ยของคะแนนทั้งหมด 

    S.D.  เป็น  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนดิบ 

    การค านวณคะแนนมาตรฐานซี  แสดงในตัวอย่างที่ 9.1  
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ตัวอย่างที่ 9.1 ในการทดสอบครั้งหนึ่งมีคะแนนดังตาราง ดังนี้  8, 6, 8, 9, 7, 6 ให้หาคะแนน
มาตรฐานซี 
วิธีท า จากคะแนนที่ก าหนดให้จะได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 7.33 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
1.21 สามารถหาคะแนนมาตรฐานซีได้ดังตาราง 
 

คะแนนที่ได ้ คะแนนซี 

8 =  
8−7.331.21   =0.55 

6 =  
6−7.331.21   =-1.10 

8 =  
8−7.331.21   =0.55 

9 =  
9−7.331.21   =1.38 

7 =  
7−7.331.21   =-0.27 

6 =  
6−7.331.21   =-1.10 

 

     1.3.4.2 คะแนนที (T-Score) เป็นคะแนนมาตรฐานเชิงเส้นที่เกิดจากผลที่ได้รับจาก
คะแนนมาตรฐานซีจะเป็นจ านวนลบและเป็นทศนิยมที่ยุ่ งยากในการน ามาเปรียบเทียบกัน                  
เป็นคะแนนที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 50 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 10 ดังนั้น จึงใช้ค านวณคะแนน
ทีโดยใช้สูตรค านวณ (Lyman, 1971: 89 อ้างอิงใน  สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2559: 249) 

 

T     =     10Z + 50 
 

       เมื่อ    T เป็นคะแนนที 
           Z เป็นคะแนนซี 

การหาคะแนนมาตรฐานซีสามารถเปลี่ยนเป็นคะแนนที  แสดงในตัวอย่างที่ 9.2  
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ตัวอย่างที่ 9.2 การหาค่าคะแนนมาตรฐานทีจากคะแนนมาตรฐานซี 
วิธีท า 

คะแนนที่ได้ คะแนนซี คะแนนที 
8 0.55 = 50+10 (0.55) = 55.5 

6 -1.10 = 50+10 (-1.10) = 39.0 

8 0.55 = 50+10 (0.55) = 55.5 

9 1.38 = 50+10 (1.38) = 63.8 

7 -0.27 = 50+10 (-0.27) = 47.3 

6 -1.10 = 50+10 (-1.10) = 39.0 

 

   1.3.4.3 คะแนนทีปกติ (Normalized T-Score)  เป็นคะแนนมาตรฐานเชิงพ้ืนที่  
(Normalized Standard Score) ที่มีการแจกแจงความถี่เป็นโค้งปกติ มีช่วงคะแนนระหว่าง 1-100 

คะแนนโดยที่คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 50 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 10 (Lyman,1971: 89

อ้างอิงใน  สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2559: 250)  วิธีการหาคะแนนทีปกติได้จากการท าคะแนนดิบให้
เป็นเปอร์เซนไทล์แล้วจึงน าไปเทียบเปอร์เซนไทล์ให้เป็นคะแนนทีปกติ โดยพิจารณาว่าเปอร์เซนไทล์
นั้น มีค่าเท่ากันกับหรือใกล้เคียงที่สุดกับค่าเปอร์เซนไทล์ใดในตารางค่าที่ปกติ  แล้วอ่านค่าเป็นวิธีการ
ที่ง่ายกว่าการค านวณคะแนนทีที่จะต้องแปลงคะแนนทีละจ านวน ที่มีขั้นตอนการค านวณ             
คะแนนทีปกติ ดังนี้ 
   1) เรียงล าดับของคะแนนดิบที่ได้จากมากไปหาน้อย 

   2) น าคะแนนดิบมาแจกแจงความถ่ี  

   3) หาความถี่สะสมของคะแนนจากน้อยไปหามาก  

   4) ค านวณความถ่ีสะสมลบด้วยครึ่งหนึ่งของความถี่ของคะแนนนั้น 

   5) ค านวณเปอร์เซนไทล์โดยน า  N100 ไปคูณค่าที่ได้ (cf + 
12 f)  

   6) น าค่าเปอร์เซนไทล์ที่ได้ไปเปรียบเทียบคะแนนทีปกติจากตารางส าเร็จรูป 

 การค านวณจากคะแนนดิบเป็นคะแนนทีปกติ  ดังแสดงในตัวอย่างที่ 9.3   
 

 

 

 

 



304 
 

+ 

+ 
+ 

ตัวอย่างที่ 9.3 ขั้นตอนการแปลงคะแนนดิบเป็นคะแนนทีปกติ 

คะแนน 

(x) 

     
จ านวน

นักเรียน (f) 
ความถี่สะสม 

(cf) cf + 
12 f เปอร์เซนไทล์ 

คะแนน
ปกติ 

15 

14 

12 

10 

9 

8 

5 

4 

2 

5 

4 

4 

5 

7 

6 

3 

1 

1 

36 

31 

27 

23 

18 

11 

5 

2 

1 

33.5 

29.0 

25.0 

20.5 

14.5 

8.0 

3.5 

1.5 

0.5 

93.05 

80.55 

69.44 

56.94 

40.28 

22.22 

9.72 

4.17 

1.39 

65 

59 

55 

52 

48 

42 

37 

33 

28 

 

  7) การก าหนดระดับคะแนนโดยใช้คะแนนทีปกติ  การก าหนดระดับคะแนนโดยใช้
คะแนนทีปกตโิดยใช้คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   ถ้าครูผู้สอนต้องการก าหนดระดับผลการเรียน 5 ระดับ ได้แก่ A, B+, B, C+, C 

โดยใช้ 0.5S เป็นเกณฑ์จะก าหนดได้ดังนี้ 
 

คะแนนทีปกติ ระดับคะแนน จ านวนคนที่ได้ 
สูงกว่า 60 

56-60 

45-55 

40-44 

ต่ ากว่า 40 

A 

B+ 

B 

C+ 

C 

1 

1 

3 

1 

3 

 

      ในการให้ระดับคะแนนครั้งหนึ่งได้คะแนนทีปกติสูงสุดเท่ากับ 72 คะแนน และ
คะแนนทีปกติต่ าสุด เท่ากับ 28 ดังนั้นจะมีพิสัยของคะแนนทีปกติสูงสุดกับคะแนนทีปกติต่ าสุด 
เท่ากับ 72 - 28 = 44 แล้วน าจ านวนระดับคะแนนที่ต้องการก าหนดมาหารเฉลี่ยให้เป็นความกว้าง
ของช่องคะแนนทีปกติ ถ้าต้องการก าหนดระดับคะแนนเป็น 5 ระดับ ได้แก่ A, B, C, D และ E จะได้       
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ความกว้างเท่ากับ  445 ≈ 9 ดังนั้นระดับคะแนนแต่ละช่วงจะมีความกว้างเท่ากับ 9 ที่สามารถน ามา
พิจารณาก าหนดให้ระดับคะแนน ดังนี้ 

คะแนนทีปกติ เท่ากับ 64 - 72 ได้ระดับคะแนน A 

คะแนนทีปกติ เท่ากับ 55 - 63 ได้ระดับคะแนน B 

คะแนนทีปกติ เท่ากับ 46 - 54 ได้ระดับคะแนน C 

คะแนนทีปกติ เท่ากับ 37 - 45 ได้ระดับคะแนน D 

คะแนนทีปกติ เท่ากับ 28 - 36 ได้ระดับคะแนน E 

    1.3.5 ประโยชน์ของคะแนนมาตรฐาน 

 ในการใช้คะแนนมาตรฐาน มีประโยชน์ ดังนี้   (สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2559 : 

256) 

 1.3.5.1 ท าให้คะแนนของแต่ละข้อมีน้ าหนักเท่ากัน เพราะได้ท าให้คะแนนเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากัน 

 1.3.5.2 คะแนนมาตรฐานจะระบุได้ว่า คนที่ได้คะแนนในวิชานั้นจะเก่งกว่าหรือ
อ่อนกว่าผู้อ่ืนเป็นสัดส่วนเท่าไรของผู้สอบทั้งหมด 

 1.3.5.3 ท าให้คะแนนสามารถมารวมกันได้ เพราะมีหน่วยเหมือนกัน ในกรณีที่
ต้องการเปรียบเทียบว่าผู้สอบคนใดมีความสามารถมากกว่ากัน 

 1.3.5.4 สามารถน าคะแนนมาตรฐาน แสดงความสามารถของผู้ เรียนด้วยเส้นภาพ
แต่ละคนในวิชาต่าง ๆ ที่จะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการแนะแนวได้เป็นอย่างดี 
 

 2. การก าหนดระดับผลการเรียน 

 ระดับผลการเรียน เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่ได้จาก     
การประเมินผลการเรียน 

 

  2.1 ความหมายของระดับผลการเรียน  

    การก าหนดระดับผลการเรียน เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ ที่จะต้องมีการด าเนินการ
อย่างเป็นระบบ มีการวัดผลที่แม่นย าเชื่อถือได้ มีการก าหนดน้ าหนักของการวัดแต่ละครั้ง  รวมทั้งมี  
การก าหนดเกณฑ์การตัดสินที่ได้มาตรฐาน อยู่บนพ้ืนฐานของความถูกต้อง เหมาะสม และยุติธรรม
ตามหลักวิชา  โดยที่ครูผู้สอนที่จะก าหนดระดับผลการเรียนจะต้องมีความรอบรู้ในกิจกรรมการเรียน
การสอนและมีความเข้าใจเทคนิคของการประเมินเป็นอย่างดี และใช้ข้อมูลที่ได้จากการวัดผล       
การเรียนรู้ตามแผนการวัดผลที่ได้ก าหนดไว้ล่วงหน้า (สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2559: 256) 
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 2.2 สัญลักษณ์ระดับผลการเรียน  
  ในการก าหนดระดับคะแนนและความหมายโดยทั่วไป จะจ าแนกเป็น 5 หรือ 8 ระดับ  
(ไพฑูรย์ โพธิสาร, ม.ป.ป.: 194)  ตารางที่ 9.1 น าเสนอสัญลักษณ์ ค่าและความหมายของระดับผล   
การเรียน 

 

ตารางท่ี 9.1  สัญลักษณ์ ค่าและความหมายของระดับผลการเรียน 

สัญลักษณ์ ค่าระดับผลการเรียน ความหมาย 

5 ระดับ 8 ระดับ 5 ระดับ 8 ระดับ 5 ระดับ 8 ระดับ 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

E 

A 

B+ 

B 

C+ 

C 

D+ 

D 

E 

4.00 

 

3.00 

 

2.00 

 

1.00 

0.00 

4.00 

3.50 

3.00 

2.50 

2.00 

1.50 

1.00 

0.00 

ดีมาก 

 

ดี 

 

พอใช้ 
 

ผ่าน 

ตก 

ดีเยี่ยม 

ดีมาก 

ดี 

เกือบดี 
พอใช้ 

เกือบพอใช้ 
ควรปรับปรุง 

ตก 

ที่มา : ไพฑูรย์ โพธิสาร (ม.ป.ป.: 194) 

 

  2.3 วิธีการก าหนดระดับผลการเรียน 

  ในการก าหนดระดับผลการเรียนใด ๆ จะมีวิธีการในการด าเนินการ 3 รูปแบบ ดังนี้               
(ศิริชัย กาญจนวาสี, 2556: 280-284) 
   2.3.1 การก าหนดระดับผลการเรียนแบบอิงกลุ่ม (Norm-Reference Grading) 
   2.3.1.1 แนวคิดการก าหนดระดับผลการเรียนแบบอิงกลุ่ม เป็นการพิจารณาตัดสินผล     
การเรียนของผู้เรียนที่แตกต่างกันและมีการแจกแจงเป็นโค้งปกติ จ าแนกเป็นกลุ่มเก่ง กลุ่มรองลงมา 
และกลุ่มอ่อนตามล าดับ  โดยน าคะแนนเปรียบเทียบกันเองภายในกลุ่มผู้ เรียนที่ทดสอบด้วย
แบบทดสอบเดียวกันหรือแบบทดสอบแบบคู่ขนาน 

   2.3.1.2 วิธีการก าหนดระดับผลการเรียนแบบอิงกลุ่ม มีดังนี้ 
    1) ก าหนดระดับผลการเรียนโดยก าหนดสัดส่วนไว้ล่วงหน้า เป็นการน าคะแนนมา
เรียงล าดับจากมากไปน้อย เพ่ือเปรียบเทียบความเก่ง-อ่อนภายในกลุ่ม แล้วพิจาณาให้ระดับผล        
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การเรียนตามสัดส่วนที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า เป็นร้อยละ เช่น สัดส่วนร้อยละของระดับผลการเรียน 
A:B:C:D:F เท่ากับ 10:20:40:20:10 ตามล าดับ 

    2) ก าหนดช่วงคะแนนของแต่ละระดับผลการเรียนจากพิสัย เป็นการน าคะแนนมา
หาค่าพิสัย แล้วหารด้วยจ านวนระดับผลการเรียนที่ต้องการ ค่าที่ได้จะเป็นช่วงคะแนนห่างระหว่าง
ระดับผลการเรียนแต่ละระดับ  
   ตัวอย่างการค านวณ  แสดงในตัวอย่างที่ 9.4 

 

ตัวอย่างที่ 9.4 ถ้ามีคะแนนสอบชุดหนึ่ง มีคะแนนสูงสุดเท่ากับ 90 คะแนนและคะแนนต่ าสุดเท่ากับ 
31 ต้องการก าหนดระดับผลการเรียนเป็น 5 ระดับ 

วิธีท า จะได้พิสัยเท่ากับ 90 - 31 = 59 ดังนั้นช่วงห่างระหว่างระดับผลการเรียนเท่ากับ                  595   = 11.8 ≈ 12 จึงสามารถน ามาก าหนดระดับผลการเรียนได้ดังนี้ 
ระดับผลการเรียน A เป็นผู้เรียนที่ได้คะแนนระหว่าง 70-90 (ค่าต่ าสุด คือ 90-11.8 = 78.2) 
ระดับผลการเรียน B เป็นผู้เรียนที่ได้คะแนนระหว่าง 67-78 (ค่าต่ าสุด คือ 78.2-11.8 = 66.4) 
ระดับผลการเรียน C เป็นผู้เรียนที่ได้คะแนนระหว่าง 55-66 (ค่าต่ าสุด คือ 66.4-11.8 = 54.6) 
ระดับผลการเรียน D เป็นผู้เรียนที่ได้คะแนนระหว่าง 43-54 (ค่าต่ าสุด คือ 54.6-11.8 = 42.8) 
ระดับผลการเรียน F เป็นผู้เรียนที่ได้คะแนนระหว่าง 31-42 (ค่าต่ าสุด คือ 31) 
 

    3) ก าหนดช่วงคะแนนของแต่ละระดับผลการเรียนโดยพิจารณาจากระดับ
ความสามารถของกลุ่มผู้เรียน เป็นการก าหนดระดับผลการเรียนแบบ 5 ระดับ โดยมีการปรับสัดส่วน
ของแต่ละระดับผลการเรียนให้ เหมาะสมกับระดับความสามารถของกลุ่มด้วยการจัดกลุ่ม
ความสามารถของผู้เรียนเป็น 7 ระดับ ที่เป็นการหาคะแนนเฉลี่ยของระดับผลการเรียนสะสม (GPA) 
ของผู้เรียนทั้งกลุ่มแล้วใช้ค่ามัธยฐาน และส่วนเบี่ยงเบนของคะแนน โดยก าหนดขีดจ ากัดล่างของ
ระดับผลการเรียนถัดลงไป (B, C, D และ F) โดยการลดคะแนนลงระดับผลการเรียนละ 1 S.D.   

  ตารางก าหนดขีดจ ากัดล่างของระดับผลการเรียน A ตามความสามารถของกลุ่ม และ
ตัวอย่าง แสดงในตารางที่ 9.2 และการค านวณ  แสดงในตัวอย่างที่ 9.5  
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ตารางท่ี 9.2 ขีดจ ากัดล่างของระดับผลการเรียน A ตามความสามารถของกลุ่ม และตัวอย่าง 

ระดับ 

ความสามารถ 

ค่าเฉลี่ย GPA 

ของกลุ่ม 

ขีดจ ากัดล่าง 
ของระดับ 

ผลการเรียน A 

ร้อยละของระดับ 

ผลการเรียน 

A B C D F 

ดีเลิศ 

ดีมาก 

ดี 

ค่อนข้างดี 
ปานกลาง 

อ่อน 

อ่อนมาก 

2.80 

2.60 

2.40 

2.20 

2.00 

1.80 

1.60 

Med+ 0.7S.D. 

Med+ 0.9S.D. 

Med+ 1.1S.D. 

Med+ 1.3S.D. 

Med+ 1.5S.D. 

Med+ 1.7S.D. 

Med+ 1.9S.D. 

24 

18 

14 

10 

7 

4 

3 

38 

36 

32 

29 

24 

20 

15 

29 

32 

36 

37 

38 

37 

36 

8 

12 

15 

20 

24 

29 

32 

1 

2 

3 

4 

7 

10 

14 

 

ตัวอย่างที่ 9.5 ถ้ามีผู้สอบกลุ่มหนึ่งมีค่าเฉลี่ยของระดับผลการเรียนสะสมเท่ากับ 2.40 ช่วงห่างของ
คะแนนแต่ละระดับผลการเรียนจะพิจารณา ดังนี้ 

Med + 1.1 S.D. < ระดับผลการเรียน A 

Med + 0.1 S.D. < ระดับผลการเรียน B  < Med + 1.1 S.D. 

Med - 0.9 S.D.  < ระดับผลการเรียน C  < Med + 0.1 S.D. 

Med - 1.9 S.D.  < ระดับผลการเรียน D  < Med - 0.9 S.D. 

                    ระดับผลการเรียน E < Med - 1.9 S.D. 

 

    4) ก าหนดระดับผลการเรียนโดยแปลงคะแนนดิบเป็นคะแนนทีปกติและก าหนด
ระดับผลการเรียนสูงสุด/ต่ าสุด เป็นการแปลงคะแนนดิบเป็นคะแนนทีปกติ และค านวณพิสัยของ
คะแนนทีปกติ แล้วก าหนดระดับผลการเรียนสูงสุดและต่ าสุดที่จะให้ จากนั้นให้น าจ านวนของระดับ
ผลการเรียนไปหารพิสัยของคะแนนทีปกติ ของแต่ละระดับผลการเรียนเหมือนกับการก าหนดระดับ
ผลการเรียนโดยก าหนดสัดส่วนไว้ล่วงหน้า 

  2.3.2 การก าหนดระดับผลการเรียนแบบอิงเกณฑ์ (Criterion-Reference Grading) 
  2.3.2.1 แนวคิดการก าหนดระดับผลการเรียนแบบอิงเกณฑ์ เป็นการพิจารณาตัดสินผล       
การเรียนรู้เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  เช่น  จุดมุ่งหมาย  คะแนนเต็มคะแนนจุดตัด  เป็นต้น 
โดยมีแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบรอบรู้  ที่ก าหนดว่าผู้เรียนจะสามารถเรียนรู้ได้โดยที่คะแนนที่
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ได้จึงเป็นระดับคะแนนความสามารถของผู้เรียน ที่จะน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของความรู้
ความสามารถที่ผู้เรียนพึงมี  โดยไม่ต้องเปรียบเทียบกับผู้เรียนภายในกลุ่มเดียวกัน 

  2.3.2.2 วิธีการก าหนดระดับผลการเรียนแบบอิงเกณฑ์ จ าแนกได้ ดังนี้ 
   1) ก าหนดระดับผลการเรียนโดยใช้เกณฑ์จุดตัดจากระเบียบหรือประสบการณ์เป็น       
การก าหนดเกณฑ์ไว้ล่วงหน้า ว่าผู้เรียนจะต้องได้คะแนนอย่างน้อยเท่าไหร่จึงจะสอบผ่านและคะแนน
ช่วงใดท่ีจะตัดสินว่ามีระดับคะแนนใด คิดเป็นร้อยละ เช่น 

    ระดับผลการเรียน A เป็นผู้เรียนที่ได้คะแนนร้อยละ 80-100 

    ระดับผลการเรียน B เป็นผู้เรียนที่ได้คะแนนร้อยละ 70-79 

    ระดับผลการเรียน C เป็นผู้เรียนที่ได้คะแนนร้อยละ 60-69 

    ระดับผลการเรียน D เป็นผู้เรียนที่ได้คะแนนร้อยละ 50-59 

    ระดับผลการเรียน F เป็นผู้เรียนที่ได้คะแนนร้อยละ 49-0 

   2) ก าหนดผลการเรียนโดยใช้เกณฑ์พฤติกรรมการเรียนรู้  โดยใช้จุดมุ่งหมาย                  
เชิงพฤติกรรมเป็นเกณฑ์การพิจารณาว่าผู้เรียนจะต้องมีความรู้ขั้นต่ าอะไรบ้างที่จะสอบผ่านหรือมี
ความรู้อะไร ความสามารถท าอะไรได้บ้าง จึงจะได้ระดับผลการเรียนตามที่ก าหนด เช่น 

      ระดับผลการเรียน A เป็นผู้เรียนที่บรรลุจุดมุ่งหมายหลักและจุดมุ่งหมายรองทุกข้อ 

       ระดับผลการเรียน B เป็นผู้เรียนที่บรรลุจุดมุ่งหมายหลักและจุดมุ่งหมายรอง 2 ใน3 

 ระดับผลการเรียน C เป็นผู้เรียนที่บรรลุจุดมุ่งหมายหลักและจุดมุ่งหมายรอง 1 ใน3  

 ระดับผลการเรียน D เป็นผู้เรียนที่บรรลุจุดมุ่งหมายหลัก 

 ระดับผลการเรียน F เป็นผู้เรียนที่ไม่บรรลุจุดมุ่งหมายหลัก 

 

 2.3.3 การก าหนดระดับผลการเรียนผสมระหว่างแบบอิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม (Criterion 

and Norm-Reference Grading) 
  2.3.3.1 แนวคิดการก าหนดระดับผลการเรียนแบบอิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม (Criterion and 

Norm-Reference Grading) โดย Deway B.Stuit เป็นการพิจารณาตัดสินผลการเรียนรู้ที่ใช้ทั้ง            
วิธีอิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม โดยใช้การทดสอบย่อยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ แล้วใช้คะแนนรวม
เปรียบเทียบกับผู้เรียนภายในกลุ่มจะมีความหมายที่สมบูรณ์มากขึ้นและใช้พิจารณาตัดสินผล           
การเรียนรู้ได้ดีถ้าผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์ข้ันต่ าแล้ว 

  2.3.3.2  วิธีการให้ระดับผลการเรียนแบบอิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม มีขั้นตอนดังนี้ 
   1) ประเมินความสามารถของผู้เรียนว่าอยู่ในระดับใด เพ่ือก าหนดระดับคะแนนเฉลี่ย
ของกลุ่ม และก าหนดขีดจ ากัดล่างของระดับผลการเรียน ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 9.3 
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ตารางท่ี 9.3 ระดับคะแนนเฉลี่ย และขีดจ ากัดล่างตามระดับความสามารถของผู้เรียน 

ระดับความสามารถ ระดับคะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม ขีดจ ากัดล่าง 
ดีเลิศ 

ดีมาก 

ดี 

พอใช้ 
ปากลาง 

อ่อน 

อ่อนมาก 

3.5 

3.1 

2.8 

2.5 

2.2 

1.9 

1.6 

0.7 

0.9 

1.1 

1.3 

1.5 

1.7 

1.9 

 

     2) หาค่ามัธยฐานของคะแนนดิบ 

 3) หาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใช้สูตร 

 

S     =     
2(∑ XH− ∑ XL)n  

 

เมื่อ    S เป็น  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

     ∑ XH เป็น  ผลรวมของคะแนนสูงสุด 1 ใน 6 ของจ านวนทั้งหมด 

  ∑ XL เป็น  ผลรวมของคะแนนต่ าสุด 1 ใน 6 ของจ านวนทั้งหมด 

     n เป็น  จ านวนนักเรียนทั้งหมด 

 

     4) หาขีดจ ากัดล่างของระดับผลการเรียนสูงสุด (A) โดยน าค่ามัธยฐานรวมกับ
ผลคูณของขีดจ ากัดล่างกับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยที่ผู้สอบคนใดได้คะแนนตั้งแต่ขีดจ ากัดล่างนี้    
ก็จะได้ระดับคะแนน A 

     5) กรณีก าหนดระดับผลการเรียน 5 ระดับ หาขีดจ ากัดล่างของระดับผล           
การเรียนอ่ืน ๆ โดยน าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไปลบออกจากขีดจ ากัดล่างของระดับผลการเรียน A 

ตามล าดับจนกระทั่งครบจ านวนระดับผลการเรียนที่ก าหนดไว้ แต่ถ้าเป็นกรณี 8 ระดับ (เพ่ิม B+, C+, 

D+) จะลบด้วยครึ่งหนึ่งของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (0.5S.D.) 
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 2.4 แนวทางการก าหนดระดับผลการเรียนที่ดี 
แนวทางการก าหนดระดับผลการเรียนที่ดี  มีดังนี้  (Cross, 1995; Ariasian, 2000         

อ้างอิงใน  สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2559: 270) 

2.4.1 การให้ระดับผลการเรียนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
2.4.2 การรวบรวมสารสนเทศเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน/ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนมี        

การด าเนินการอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาการเรียนการสอน 

2.4.3 การรวบรวมสารสนเทศเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานต้องใช้วิธีการที่หลากหลายและ
จากหลายแหล่งข้อมูล 

2.4.4 ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องได้รับรู้การให้ระดับผลการเรียนตั้งแต่เริ่มต้นการเรียน          
การสอน 

2.4.5 การให้ระดับผลการเรียนควรจ าแนกรายงานเป็นระดับผลการเรียนพุทธิพิสัย และ
ระดับผลการเรียนจิตพิสัย 

2.4.6 การให้ระดับผลการเรียนใช้ข้อมูลสารสนเทศจากการวัดผลการศึกษาที่มี            
ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น 

2.4.7 ข้อมูลสารสนเทศผลการปฏิบัติงาน/ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนส่วนที่ส าคัญจะต้องมี
น้ าหนักคะแนนมากกว่าส่วนที่ไม่ส าคัญ 

2.4.8 ระบบการให้ระดับผลการเรียนต้องใช้กับผู้เรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและ
ยุติธรรม 

2.4.9 ก าหนดคะแนนสอบผ่าน ควรอ้างอิงความรู้ที่ส าคัญของรายวิชา 
                2.4.10 ก าหนดคะแนนจุดตัดระหว่างระดับผลการเรียน ควรใช้หลักวิชาประกอบกับผล             
การปฏิบัติงาน/ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  และเกณฑ์มาตรฐาน  และไม่จ าเป็นที่ต้องใช้หลักการให้
ระดับผลการเรียนเป็นโค้งปกติเสมอ 

   

3. ระดับผลการเรียนเฉลี่ย 

 3.1 ความหมายของระดับผลการเรียนเฉลี่ย  
  ระดับผลการเรียนเฉลี่ย (Grade Point Average : GPA) เป็นการรายงานผลการประเมิน
ที่แสดงการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมของหลาย ๆ วิชาใน 1 ภาคเรียน/1 ปีการศึกษา หรือตลอด
หลักสูตรการศึกษา โดยค านวณจากระดับคะแนนและจ านวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา           
(ไพฑูรย์  โพธิสาร, ม.ป.ป.: 194) 
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 3.2 วิธีการค านวณระดับผลการเรียนเฉลี่ย 

  เป็นการน าจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้นคูณกับระดับผลการเรียนที่ได้แล้วน าผลคูณที่
ได้มารวมกันแล้วจึงหารเฉลี่ยด้วยผลรวมของหน่วยกิตท้ังหมด  ดังสูตรค านวณ 

 

ระดับผลการเรียนเฉลี่ย     =     
∑(ระดับผลการเรียน ×จ านวนหน่วยกิต)∑ จ านวนหน่วยกติ

 

 

  การหาระดับผลการเรียนเฉลี่ย  ดังแสดงในตัวอย่างที่ 9.6 

 

ตัวอย่างที่ 9.6 การหาระดับผลการเรียนเฉลี่ยของ ด.ช.ไพรวัลย์ มีข้อมูลดังนี้ 

รายวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 

ระดับ 

ผลการเรียน 
x 

คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา 
ภาษาอังกฤษ 

2.5 

2 

1 

2 

4 

4 

3 

4 

(4*2.5) = 10 

(4*2) = 8 

(3*1) = 3 

(4*2) = 8 

รวม 7.5  29 

 

วิธีท า ระดับผลการเรียนเฉลี่ย    =     
∑(ระดับผลการเรียน ×จ านวนหนว่ยกิต)∑ จ านวนหน่วยกิต

 

              =    
297.5   =   3.87     

 

ดังนั้น ด.ช.ไพรวัลย์  ได้ระดับผลการเรียนเฉลี่ย เท่ากับ 3.87 

 

 3.3 ประโยชน์ของผลการเรียนเฉลี่ย 

  ประโยชน์ของผลการเรียนเฉลี่ย  มีดังนี้ (สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2559: 273) 
  1. เป็นดัชนีที่ชี้ภาพรวมการเปลี่ยนแปลงของการเรียนรู้และพัฒนาการของผู้เรียนใน          
แต่ละระยะเวลาของการเรียน ที่เป็นรายภาคเรียน/รายปี หรือตลอดหลักสูตร 

  2. เป็นเกณฑ์เบื้องต้นในการพิจารณาจัดกลุ่มหรือคัดเลือกผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ เช่น 
การสอบเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือการสอบคัดเลือกเข้าท างาน เป็นต้น 
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สรุปสาระส าคัญประจ าบทที่ 9  
 1. คะแนน ในการวัดผลการศึกษานั้น จ าเป็นต้องมีเครื่องมือไปวัดเพ่ือให้ได้มาซึ่งตัวเลขที่ใช้
แทนความสามารถของผู้เรียน  

 1.1 การแปลความหมายของคะแนน 1) แปลความหมายของคะแนนโดยการเปรียบเทียบ
กันในกลุ่ม และ 2) แปลความหมายของคะแนนโดยการเปรียบเทียบกับเกณฑ์  

 1.2 คะแนนดิบ  (Raw Score : Xi) เป็นตัวเลขที่ก าหนดแทนจ านวน (ในระดับอันตรภาค) 
เพ่ือระบุปริมาณงานที่ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องในแต่ละครั้งเมื่อเทียบกับปริมาณงานทั้งหมด  

 1.3 คะแนนมาตรฐาน (Standard Score) เป็นคะแนนที่ค านวณมาจากคะแนนดิบ โดย
การน าคะแนนไปสัมพันธ์กับพ้ืนที่ของโค้งปกติ (Normal Curve) หรือเป็นคะแนนที่มีการกระจายของ
คะแนนเป็นรูปโค้งปกติรูประฆังคว่ าที่มีลักษณะสมมาตร ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ตรงกลาง แล้วแบ่งพ้ืนที่ซีก
ซ้ายและซีกขวาออกเป็นสัดส่วน หรือแปลงคะแนนดิบให้อยู่ในหน่วยเดียวกันที่จะน ามาเปรียบเทียบ
กันได้   ประเภทของคะแนนมาตรฐาน มีดังนี้  1) คะแนนซี (Z-Score) 2) คะแนนที (T-Score) และ 
3) คะแนนทีปกติ (Normalized T-Score) 

 2. ระดับผลการเรียน  การก าหนดระดับผลการเรียน เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ ที่จะต้อง
มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ มีการวัดผลที่แม่นย าเชื่อถือได้  วิธีการก าหนดระดับผลการเรียน         
มีดังนี้  1) การก าหนดระดับผลการเรียนแบบอิงกลุ่ม (Norm-Reference Grading) 2) การก าหนด
ระดับผลการเรียนแบบอิงเกณฑ์ (Criterion-Reference Grading) และ 3) การก าหนดระดับผล          
การเรียนผสมระหว่างแบบอิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม (Criterion and Norm-Reference Grading) 

3. ระดับผลการเรียนเฉลี่ย (Grade Point Average : GPA) เป็นการรายงานผลการประเมิน
ที่แสดงการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมของหลาย ๆ วิชาใน 1 ภาคเรียน/1 ปีการศึกษา หรือตลอด
หลักสูตรการศึกษา โดยค านวณจากระดับคะแนนและจ านวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา   วิธีการ
ค านวณระดับผลการเรียนเฉลี่ย  เป็นการน าจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้นคูณกับระดับผลการเรียน
ที่ได้แล้วน าผลคูณที่ได้มารวมกันแล้วจึงหารเฉลี่ยด้วยผลรวมของหน่วยกิตท้ังหมด 
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ค าถามเชิงปฏิบัติการประจ าบทที่ 9 

 ค าชี้แจง ให้ตอบค าถามจากประเด็นที่ก าหนดให้อย่างถูกต้องและชัดเจน 

  1. เพราะเหตุใดจึงต้องท าคะแนนดิบให้เป็นคะแนนมาตรฐาน 

 2. คะแนนส าคัญอย่างไรต่อบทบาทการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน 

 3. คะแนนส าคัญอย่างไรต่อบทบาทการวิจัยในชั้นเรียน 

 

 4. จากตารางแสดงผลการเรียนของสมชายและโฆษิต  ให้ตอบค าถาม 

วิชาที่ หน่วยกิต 
ระดับผลการเรียน 

สมชาย โฆษิต 

1 

2 

3 

4 

3 

2 

1 

2 

4 

3 

2 

3 

3 

3 

2 

4 

  

4.1 สมชายจะได้ระดับผลการเรียนเฉลี่ยเท่าไร 

4.2 โฆษิตจะได้ระดับผลการเรียนเฉลี่ยเท่าไร 

4.3 สมชายหรือโฆษิตผู้ใดจะได้รับผลการเรียนเฉลี่ยมากกว่ากัน 

5. จากคะแนนของการสอบของนักเรียนกลุ่มหนึ่ง มีดังนี้   
9  10  11  11  12  12  12  13  13  13  14  14  15  15  15  16  16  17  18  18  

19  20   ให้แปลงคะแนนที่ได้เป็นคะแนนทีปกต ิ

 6. ให้อธิบายแนวทางในการให้เกรดที่ดี 
7. สมมติว่ามีผู้เรียนคนหนึ่งได้รับคะแนนในการประเมินร้อยละ 49 ของคะแนนทั้งหมดจะมี

วิธีการด าเนินการอย่างไร 

8. ให้สร้างผังความคิดใน 12 หัวข้อต่อไปนี้พร้อมทั้งระบายสี 
  8.1 คะแนนดิบ 

  8.2 คะแนนจริง 
  8.3 คะแนนความคลาดเคลื่อน 

  8.4 คุณสมบัติของโค้งปกติ 
  8.5 เหตุผลที่ต้องแปลงคะแนนดิบให้เป็นคะแนนมาตรฐาน 

  8.6 คะแนนมาตรฐาน (Standard Score) 
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  8.7 คะแนนซี (Z-Score) 

  8.8 คะแนนที (T-Score) 

  8.9 คะแนนทีปกติ (Normalized T-Score)  

  8.10 การก าหนดระดับผลการเรียน    
  8.11 วิธีการก าหนดระดับผลการเรียน   
  8.12 แนวทางการก าหนดระดับผลการเรียนที่ดี   
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 10 

การประเมินตามสภาพจริง 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทเรียนนี้แล้ว  นักศึกษาสามารถ 

1. บอกความหมายของการประเมินตามสภาพจริงได้ 
2. อธิบายแนวคิดของการประเมินสภาพจริงได้ 
3. บอกลักษณะของการประเมินตามสภาพจริงได้ 
4. อธิบายความส าคัญของการประเมินตามสภาพจริงได้ 
5. บอกขั้นตอนของการประเมินตามสภาพจริงได้ 
6. บอกข้อดีและข้อจ ากัดของการประเมินตามสภาพจริงได้ 
7. บอกสิ่งที่ควรค านึงในการประเมินตามสภาพจริงได้ 
8. บอกประโยชน์ของการประเมินตามสภาพจริงได้ 
9. บอกเครื่องมือที่ใช้ใช้วัดประเมินตามสภาพจริงได้ 
 

เนื้อหาสาระ 

 1. ความหมายของการประเมินตามสภาพจริง 
 2. เหตุผลในใช้การประเมินผลตามสภาพจริง 
 3. แนวคิดเบื้องต้นของการประเมินตามสภาพจริง 
 4. ความส าคัญของการประเมินตามสภาพจริง 
 5. ลักษณะของการประเมินตามสภาพจริง 
 6. ลักษณะงานที่น ามาประเมินในการประเมินตามสภาพจริง 
 7. กระบวนการในการประเมินตามสภาพจริง 
 8. รูปแบบการประเมินผลตามสภาพจริง 
 9. สิ่งที่ควรค านึงในการประเมินตามสภาพจริง 
 10. ประโยชน์ของการประเมินตามสภาพจริง 
 11. ระดับของสภาพจริง 
 12. เครื่องมือในการประเมินตามสภาพจริง 
 13. การใช้บันทึกการเรียนรู้ในการประเมินผลตามสภาพจริง 
 14. ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
 15. ข้อดีและข้อจ ากัดของการประเมินตามสภาพจริง 



318 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 สัปดาห์ที่ 13   
 1. ผู้สอนชี้แจงจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมให้นักศึกษาทราบ 

 2. ผู้สอนอธิบายเนื้อหาบทที่ 10 การประเมินตามสภาพจริง ด้วย Microsoft PowerPoint 

 3. ให้นักศึกษาจัดกลุ่ม  กลุ่มละ  3  คน  แบบคละความสามารถเพ่ือให้ความช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน 

 4. ให้นักศึกษาร่วมกันสร้างแผนการสอนโดยอยู่ในประเด็น “การประเมินตามสภาพจริง” 

 5. สุ่มตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอแผนการสอน 

 6. ผู้สอนและนักศึกษาช่วยกันสรุปบทเรียน 

 7. ให้นักศึกษาตอบค าถามเชิงปฏิบัติการประจ าบทที่ 10  เป็นรายบุคคล แล้วส่งในสัปดาห์
หน้า 
 8. มอบหมายให้นักศึกษาศึกษาเอกสารประกอบการสอนมาล่วงหน้า 

 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. การน าเสนอเนื้อหาด้วย Microsoft PowerPoint 

 2. เอกสารประกอบการเรียนการสอนเรื่อง “การประเมินตามสภาพจริง” 

 3. แหล่งการเรียนรู้ทางอินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล  ได้แก่ 
  3.1 วัดผลจุดคอม www.watpon.com 

  3.2 ครูบ้านนอก.คอม www.kroobannok.com  

 4. ต าราหรือหนังสือเรียนเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา  ได้แก่ 
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ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2539). การวัดและประเมินผลสภาพที่แท้จริง
ของนักเรียน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ส านักงานโครงการพิเศษ  ส านักงานคณะกรรมการ                
การประถมศึกษาแห่งชาติ. 

 

การวัดและประเมินผล 

จุดประสงค์ เครื่องมือ/วิธีการ การประเมินผล 

1. บอกความหมายของการประเมินตาม
สภาพจริงได้ 
2. อธิบายแนวคิดของการประเมินสภาพจริง
ได้ 
3. บอกลักษณะของการประเมินตามสภาพ
จริงได้ 
4. อธิบายความส าคัญของการประเมินตาม
สภาพจริงได้ 
5. บอกขั้นตอนของการประเมินตามสภาพ
จริงได้ 
6. บอกข้อดีและข้อจ ากัดของการประเมิน
ตามสภาพจริงได้ 
7. บอกสิ่งที่ควรค านึงในการประเมินตาม
สภาพจริงได้ 
8. บอกประโยชน์ของการประเมินตามสภาพ
จริงได้ 
9. บอกเครื่องมือที่ใช้ใช้วัดประเมินตามสภาพ
จริงได้ 

1. สังเกตพฤติกรรม
การเรียนในระหว่าง
เรียน 

2. ตอบค าถามเชิง
ปฏิบัติการประจ าบท
ที่ 10 เป็นรายบุคคล 

1. นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การอภิปรายกลุ่มใน
ระหว่างเรียน 

2. ตอบค าถามเชิง
ปฏิบัติการประจ าบทที่ 
10 เป็นรายบุคคลถูกต้อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
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บทท่ี10 

การประเมินตามสภาพจริง 
 

 ครูไทยต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้  คือ  มีคุณธรรมและเป็นนักใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบด้วยการเป็น นักเรียนรู้ (Learner)  เป็นผู้น า (Leader) ตลอดจนเป็นนวัตกร (Innovator) 
ผู้สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้  ถ้าระบบการพัฒนาศักยภาพครูให้มีลักษณะข้างต้น  ครูก็สามารถผลิต
เด็กไทยให้เป็นผู้มีลักษณะเช่นเดียวกัน  คือ  เป็นเด็กไทยที่เป็นนักเรียนรู้ (Learner)  เป็นผู้น า 

(Leader) และเป็นเด็กผู้สร้างผลงานใหม่หรือเป็นนวัตกร (Innovator)  ในกระบวนการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพดังกล่าว จะมีการวัดและประเมินผลว่าผู้เรียนได้บรรลุจุดประสงค์ที่
ก าหนดไว้หรือไม่ ซึ่งการทดสอบแต่เพียงอย่างเดียวไม่สามารถท่ีจะระบุศักยภาพของผู้เรียนที่เกิดขึ้นได้
อย่างแท้จริงดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนเป็นวิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  
 การเรียนรู้ตามสภาพจริง  (Authentic Learning) เป็นความสามารถของผู้ เ รี ยนใน             
การประยุกต์ใช้ทักษะที่เรียนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ซึ่งจะพิจารณาได้จากความสามารถ            
ในการแก้ปัญหาที่ไม่คุ้นเคย หรือไม่มีค าตอบที่เฉพาะเจาะจง หรือเป็นปัญหาที่ไม่สามารถคาดคะเน
ผลได้ล่วงหน้า และเป็นปัญหาที่เชื่อมโยงในความสามารถที่จะใช้ความรู้ที่มีอยู่ เพ่ื อสร้างสรรค์              
สิ่งใหม่ๆ กับการแก้ปัญหาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน ซึ่งการเรียนรู้แบบนี้ไม่สามารถใช้แบบทดสอบ
มาตรฐาน (Standardized Test) ที่ ใช้ ในการตรวจสอบส าหรับผู้ เ รี ยนทุกคนที่ แต่ละคนมี                
ความแตกต่างกัน ดังนั้นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในการประเมินผลที่ใช้วิธีการที่หลากหลาย หรือเป็น
การประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เป็นการประเมินที่ใช้สะท้อนพฤติกรรม 
และทักษะของผู้เรียนในชีวิตจริงที่เป็นการแสดงออกในการปฏิบัติที่เน้นทั้งกระบวนการ และผลผลิต 
ที่ให้โอกาสแก่ผู้เรียนได้มีส่วนในการจัดกระบวนการเรียนรู้และประเมินผลตนเอง อันก่อให้ผู้เรียนได้
บรรลุในความต้องการและศักยภาพของแต่ละบุคคล  ดังแสดงในภาพที่ 10.1  
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ภาพที่ 10.1 การเรียนรู้ตามสภาพจริงและการประเมินตามสภาพจริง 
ที่มา : สมชาย  วรกิจเกษมสกุล (2559: 318) 

 

1. ความหมายของการประเมินตามสภาพจริง 
 การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เป็นแนวคิดใหม่เกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผล ที่ได้มีการน ามาเผยแพร่ให้มีการน ามาใช้ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งนักวิชาการ
ได้น าเสนอความหมายของการประเมินตามสภาพจริง ดังนี้ 
 การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)  เป็นการประเมินผลจากการปฏิบัติ 
ที่ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนท าตามความสนใจและความถนัด ซึ่งมีลักษณะต่อเนื่อง โดยที่การประเมิน
ตามสภาพจริงจะมีความถูกต้องเหมาะสม ถ้าประเมินผลในสถานการณ์ที่คล้ายกับสภาพจริงมาก              
โดยใช้รูปแบบค าตอบขยายกว้างขวางหลากหลาย ไม่ใช่ลักษณะจ ากัดค าตอบ (เอมอร จังศิริพรปกรณ์, 
2546: 163)  

 การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)  เป็นกระบวนการตัดสินความรู้
ความสามารถและทักษะต่าง ๆ ของผู้เรียนในสภาพที่สอดคล้องกับชีวิตจริง โดยใช้เรื่องราว เหตุการณ์ 
หรือสภาพจริงหรือคล้ายจริงที่ประสบในชีวิตประจ าวัน เป็นสิ่งเร้าให้ผู้ เรียนตอบสนองโดย                   
การแสดงออก ลงมือกระท า หรือผลิตจากกระบวนการท างานตามที่คาดหวัง  และผลผลิตที่มีคุณภาพ
จะเป็นการสะท้อนภาพเพ่ือลงสรุปในความรู้ความสามารถและทักษะต่างๆของผู้เรียนว่ามีมากน้อย
เพียงใด น่าพอใจหรือไม่ อยู่ในระดับความส าเร็จ  (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2556: 21) 

 การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เป็นการประเมินจากการปฏิบัติที่
ครูผู้สอนมอบหมายงาน/กิจกรรมให้ผู้เรียนท าตามก าหนดหรือให้เลือกท าตามความสนใจและ                      
ความถนัด ซึ่งงานหรือกิจกรรมที่มอบหมายให้ท ามักจะมีลักษณะแตกต่างกัน   ตั้งแต่ข้อสอบแบบ                      
เขียนตอบและการปฏิบัติตามสถานการณ์จริง  (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, 2545: 113) 

การเรียนรู้ตามสภาพจริง 

กระบวนการ 

คุณลักษณะ การประเมินตามสภาพจริง 

ผลผลิต 
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 สรุปได้ว่า  การประเมินตามสภาพจริง เป็นกระบวนการสังเกต บันทึกและเก็บรวบรวมข้อมูล
อย่างต่อเนื่องและจากงานและวิธีการที่ผู้เรียนปฏิบัติ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการตัดสินใจ หรือ
ศึกษาผลกระทบต่อผู้ เรียน และจะไม่เน้นเฉพาะทักษะพ้ืนฐาน แต่จะเน้นที่พัฒนาการผู้เรียน 
ความสามารถในการแก้ปัญหาและการแสดงออกที่เกิดจากการปฏิบัติในสภาพจริง  การสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ค้นพบและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง   ให้โอกาสได้              
ฝึกปฏิบัติ  และเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริง ดังที่บรูค และ คณะ (Burke et.al., 1994)  ได้เสนอแนวคิดและ
ความหมายของการประเมินตามสภาพจริงในภาพที่ 10.2 

 

  งาน/ชิ้นงานที่มีความหมาย                                                     ภาระงานที่ชัดเจนและ 

                                                                                   มาตรฐานการเรียนรู้ 
 

 การประเมินที่หลากหลาย                                                           การสะท้อนตนเอง 
 

 ผลงานที่มีคุณภาพ                                                               การเชื่อมโยงสู่ชวีิตจริง 
 

 การคิดระดับสูง                                                              การประเมินอย่างต่อเนื่อง 
 

ปฏิสัมพันธ์ทางบวก                                                        การผสมผสานสาระความรู้ 
 

ภาพที่ 10.2 แนวคิดและความหมายของการประเมินตามสภาพจริง 
ที่มา: บรูค และ คณะ (Burke et.al., 1994)   

 

2. เหตุผลในการประเมินผลตามสภาพจริง 

 ในการประเมินตามสภาพจริงที่ใช้ในการจัดการศึกษา ซึ่งนักวิชาการได้น าเสนอเหตุผลใน            
การน าการประเมินผลสภาพจริงมาใช้ ดังนี้ (สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2559: 320) 
 2.1 ครูผู้สอนมักจะจ าแนกการเรียนการสอนและการวัดและการประเมินผลออกจากกัน                 
ซึ่งที่แท้จริงแล้วควรจะมีการด าเนินการที่ควบคู่กันไปในเวลาเดียวกัน และเป็นไปอย่างต่อเนื่องที่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน ดังภาพที่ 10.3 

 

 

 

 

การประเมินตามสภาพจริง 
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                  หมายเหตุ 
                  C หมายถึง หลักสูตร  
             (Curriculum) 
               I หมายถึง การเรียนการสอน 

แบบดั้งเดิม                แบบปรับปรุง    แบบท่ีควรจะเป็น  (Instructional) 
                  A หมายถึง การประเมิน 

              (Assessment) 
 

ภาพที่ 10.3 ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมิน 

แบบดั้งเดิม แบบปรับปรุง และแบบที่ควรจะเป็น 

ที่มา : สมชาย  วรกิจเกษมสกุล (2559: 320) 

 

 2.2 ครูผู้สอนส่วนมากจะใช้แบบทดสอบเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและการประเมินผล                 
เพียงอย่างเดียว ที่นักวิชาการ ได้ยอมรับกันว่าเป็นเครื่องมือที่มีข้อจ ากัดในการประเมินเพ่ือตัดสิน
ผู้เรียนโดยเฉพาะแบบทดสอบแบบปรนัยที่โดยส่วนมากจะวัดความจ าไม่ครอบคลุมการวัดความคิด                 
ในระดับสูงหรือว่ากระบวนการของผู้เรียนไม่ได้ เช่น การพูด  การปฎิบัติ  การสร้างสรรค์ เป็นต้น                  
จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการวัดและประเมินให้มีความสอดคล้องกับการวัดกระบวนการคิด                     
ในระดับสูง ดังแสดงในภาพที่ 10.4 

 

  

 

 

 

 แบบดั้งเดิม 

 

        

                                 แบบท่ีควรจะเป็น 

 

ภาพที่ 10.4 การปรับเปลี่ยนวิธีการวัดและการประเมินให้มีความสอดคล้องกับ 

การวัดกระบวนการคิดในระดับสูง 

C 

I 

A 

C 
C 

I 

A 
A I 

ผู้เรียน แบบทดสอบ การสัมภาษณ์ 

การสังเกต แบบทดสอบ 

การปฏิบัติ 

การรายงานตนเอง/
ผู้เกี่ยวข้อง แฟ้มสะสมผลงาน 

แฟ้มสะสมผลงาน 

ผู้เรียน 
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3. แนวคิดเบื้องต้นของการประเมินตามสภาพจริง 
 ในการประเมินตามสภาพจริง มีแนวคิดเบื้องต้นที่ควรพิจารณา ดังนี้ 
 3.1 ความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะมีความหมายได้อย่างหลากหลาย ส าหรับผู้เรียนทุกคน               
ในทุกโอกาส 

 3.2 การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่เป็นธรรมชาติ  มีการบูรณาการให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
ไม่ใช่การบังคับ แต่จะต้องกระตือรือร้นแสวงหาความหมายของความรู้นั้นๆ ดังนั้นการเรียนรู้จึงเป็น                  
ผลจากการปฏิบัติจริงมากกว่าการกระท าซ้ าๆหรือปฏิบัติตามค าสั่งเท่านั้น 

 3.3 เป็นกระบวนการประเมินที่เน้นทั้งกระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product) ที่มี
คุณค่าอย่างเท่าเทียมกันโดยจะต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบและว่าผู้เรียนได้เรียนรู้อะไร 
อย่างไร และเพราะเหตุใด 

 3.4 เป็นการประเมินที่มุ่งเน้นการสืบสวน โดยเน้นการใช้ทักษะการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ าวัน ที่ผู้เรียนจะต้องใช้ทักษะการสังเกต การคิด และการทดสอบความคิดของตนเองอยู่
ตลอดเวลา 
 3.5 มีจุดมุ่งหมายเพ่ือใช้กระตุ้นและอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ของผู้เรียนที่จะได้รับ
แนวทางใหม่ ๆ และพัฒนาการเรียนรู้ได้กว้างขวางมากขึ้น 

 3.6 เน้นการเชื่อมโยงความรู้ ด้านพุทธิพิสัย ความรู้สึกด้านจิตพิสัย และการปฏิบัติด้านทักษะ
พิสัยโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่กระตุ้นความสนใจและความพยายามที่จะท าให้เกิดการเรียนรู้               
ได้มากขึ้น 

 3.7 มีความเชื่อพ้ืนฐานว่าการตัดสินใจในความรู้ที่จะสอน และสิ่งที่จะวัดหรือประเมิน เป็นสิ่ง
ที่เปน็อัตนัย และเป็นเรื่องที่เก่ียวกับคุณค่า 
         3.8 เป็นการประเมินที่ใช้หลักการของประชาธิปไตยโดยเน้นความร่วมมือกันระหว่างครูผู้สอน
กับผู้เรียนในการพิจารณาตัดสินใจเลือก ตรวจสอบ และประเมินสิ่งที่เรียนรู้ 
         3.9 มีความเชื่อว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการของความร่วมมือระหว่างครูผู้สอนและผู้เรียนที่
จะมีอิสระทางความคิด และรับผิดชอบร่วมกันในการสร้างองค์ความรู้ 
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4. ความส าคัญของการประเมินตามสภาพจริง 
 การประเมินตามสภาพจริงมีความส าคัญในการน ามาใช้ดังนี้ (สงบ   ลักษณะ, ม.ป.ป.              
อ้างอิงใน สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2559: 325) 

 4.1 ช่วยให้ครูผู้สอนและผู้เรียน มีความเข้าใจที่สอดคล้องกันในผลการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐาน
ต้องการให้เกิดข้ึนในระหว่างการเรียนการสอน  และจัดท าเป็นเกณฑ์ส าหรับการตรวจสอบ 

 4.2 เพ่ิมการเร่งเร้าเพียรพยายามระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียนที่จะใช้กระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลายใช้อุปกรณ์สื่อนวัตกรรมต่าง ๆ เพ่ือมุ่งสู่การบรรลุผลการเรียนการสอนตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 4.3 ช่วยให้มีการบันทึกพฤติกรรมของผู้เรียน ติดตามผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง                 
การใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการประเมินที่ผ่านการเลือกสรร  และออกแบบมาเป็นอย่างดีให้
สามารถประเมินผลได้อย่างแม่นย าและเชื่อถือได้ 
 4.4 ช่วยให้เกิดการตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่องเทียบกับ
เกณฑ์ที่จัดท าไว้ล่วงหน้า ท าให้เกิดการบันทึกผลการเรียนรู้เป็นรายบุคคล ระบุผลการเรียนรู้ที่ผู้เรียน
ท าได้น่าพอใจผ่านเกณฑ์ และระบุผลการเรียนรู้ที่ยังบกพร่อง 
 4.5 ช่วยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนรายบุคคลเป็นส าคัญ โดยน าผลการเรียนรู้ที่
บกพร่องมาวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุ ท าให้ครูผู้สอนช่วยคิดค้นเทคนิคกระบวนการเรียนรู้น ามาใช้แก้ไข
ข้อบกพร่องทางการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเหมาะสม ช่วยให้ผู้เรียนรายบุคคลสามารถเรียนรู้ได้              
อย่างครบถ้วนตามมาตรฐาน 

 

5. ลักษณะของการประเมินตามสภาพจริง 

 สงบ ลักษณะ (ม.ป.ป. อ้างอิงใน สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2559: 324) ได้น าเสนอว่า                 
การประเมินตามสภาพจริงเป็นกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ 3 ลักษณะ ดังนี้ 
 5.1 วัดครบถ้วนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ได้จริงทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ความรู้ความคิด 
(Cognitive) ลักษณะการปฏิบัติ (Performance) และคุณลักษณะทางจิตใจ (Affective) 

 5.2 วัดได้สอดคล้องกับความจริง หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการวัดเป็นพฤติกรรมที่สะท้อน
ความสามารถจริงของผู้เรียนทั้งความสามารถด้านความรู้ความคิด ทักษะการปฏิบัติ และคุณลักษณะ
ทางจิตใจ ที่มีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่ไม่มีความสามารถได้คะแนนสูง  
แต่ผู้เรียนที่มีความสามารถสูงกลับได้คะแนนต่ า 
 5.3 เลือกสรร พัฒนาเครื่องมือ  และเทคนิควิธีการในการพฤติกรรมที่แท้จริงที่แสดงออกซึ่ง
ความสามารถของผู้เรียนที่อ่านได้จากการสังเกตพฤติกรรม หรือการปฏิบัติงานในสถานการณ์ที่
ครูผู้สอนก าหนด หรือสังเกตร่องรอยหลักฐานจากผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
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6. ลักษณะงานที่น ามาประเมินในการประเมินตามสภาพจริง 
 งานที่น ามาประเมินโดยใช้การประเมินตามสภาพจริง ควรเป็นงานที่มีลักษณะดังนี้             
(สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2559: 324) 

 6.1 เป็นงานที่ใช้ความคิดระดับสูง  เช่น  ใช้ข้อมูลในการสังเคราะห์อธิบายสรุปเป็นกฎทั่วไป  
การก าหนดสมมติฐาน  เป็นต้น 

 6.2 เป็นงานที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง เพ่ือให้เป็นงานที่มีความหมายและมีคุณค่าต่อผู้เรียน
มากกว่าการเป็นกิจกรรมในชั้นเรียน 

 6.3 เป็นงานที่มีเนื้อหาสาระน าไปสู่การสนทนาระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียน  ผู้เรียนกับผู้เรียน
หรือผู้เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์  และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการวิพากษ์  วิจารณ์เพ่ือ
พัฒนาความเข้าใจที่ลึกซึ้ง รวมทั้งเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมและสนับสนุนผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

  

7. กระบวนการในการประเมินตามสภาพจริง 
 ในการประเมินตามสภาพจริง มีกระบวนการในการด าเนินการดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ, 2539: 6) 
 7.1 ครูและนักเรียนร่วมกันก าหนดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ต้องการโดยการวิเคราะห์จาก
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน หรือหลักสูตรสถานศึกษา ฯลฯ  
 7.2 ศึกษาท าความเข้าใจให้ถูกต้องชัดเจนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ต้องการ 

 7.3 ก าหนดแนวทางของงานที่ผู้เรียนจะต้องปฏิบัติ จ าแนกเป็นงานที่ผู้เรียนทุกคนจะต้อง
ปฏิบัติ หรืองานที่ปฏิบัติตามความสนใจของผู้เรียนแต่ละคน 

 7.4 ก าหนดรายละเอียดของงานที่จะต้องปฏิบัติอย่างชัดเจน 

 7.5 ก าหนดกรอบการประเมิน  โดยการจัดท าตารางการวิเคราะห์หลักสูตรที่แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาสาระและพฤติกรรมที่ต้องการประเมิน  
 7.6 ก าหนดวิธีการประเมินที่หลากหลาย เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การตรวจงานการใช้
แฟ้มสะสมผลงาน หรือการบันทึกจากผู้ที่เก่ียวข้อง  เป็นต้น 

 7.7 ก าหนดผู้ประเมินว่าจะเป็นบุคคลใดบ้าง 
 7.8 ก าหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน 
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8. รูปแบบการประเมินผลตามสภาพจริง 
 รูปแบบการประเมินผลตามสภาพจริงที่มีดังนี้  (ทรงศรี  ตุ่นทอง, 2545: 123-130)  
 8.1 จุดเน้น เน้นการมีส่วนร่วมของการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ข้อมูลเป็น                   
ผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ท าให้เกิดการบรรยายหรืออธิบาย
ปรากฏการณ์ของสิ่งที่มุ่งประเมินมีความชัดเจนและครอบคลุม  
 8.2 บทบาทของผู้ประเมิน เปลี่ยนจากผู้ควบคุมมาเป็นผู้ให้ความร่วมมือ  หรือจากผู้สังเกต                     
มาเป็นตัวกลางที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นผู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน                     
ดังแสดงในภาพที่ 10.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 10.5 รูปแบบการประเมินผลตามสภาพจริง 
ที่มา: ทรงศรี  ตุ่นทอง, 2545: 123-130 

  จากภาพที่ 10.5 สามารถอธิบายรายละเอียดของขั้นตอนการด าเนินการตามรูปแบบ                
การประเมินตามสภาพจริง ดังนี้ 

ก าหนดมาตรฐาน หรือผลที่ต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียนจากความต้องการของหลักสูตร 
ผู้เรียน  ผู้ปกครอง หรือตัวแทนชุมชน 

ก าหนดภาระงานการเรียนรู้ตามสภาพจริง 

ก าหนดลักษณะของการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอน ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน 

เกิดการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
ก าหนดมิติของการประเมิน 

ประเมินการปฏิบัติภาระงานการเรียนรู้ตามสภาพจริงจาก 

แฟ้มสะสมผลงานที่ผู้เรียนจัดท าข้ึน เพ่ือเป็นหลักฐานที่สะท้อนการเรียนรู้หรือ 

ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการปฏิบัติภาระงานการเรียนรู้ตามสภาพจริงโดยใช้เกณฑ์การประเมิน 

ลงสรุปความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะของผู้เรียน  เพ่ือวางแผนพัฒนากระบวนการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การประเมินผล และเพ่ือรายงานแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
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  1) ก าหนดมาตรฐาน ผลที่ต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียน จากความต้องการของหลักสูตร 
ผู้เรียนผู้ปกครอง หรือตัวแทนชุมชน ที่เป็นการก าหนดขอบเขตขั้นต่ าในการปฏิบัติเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่
ผู้เรียนทุกคนจะสามารถเรียนรู้และปฏิบัติได้ 
  2) ก าหนดภาระงานการเรียนรู้ตามสภาพจริง ที่เป็นการก าหนดภาระงานที่ผู้เรียนจะต้อง
เรียนรู้และปฏิบัติอย่างมีคุณค่า มีความหมายและมีประโยชน์ โดยใช้ทักษะความรู้หรือความคิดใน
ระดับสูง หรือการสืบสวนในการปฏิบัติ และผลจากการปฏิบัติงานจะสะท้อนเป้าหมาย หรือผลที่
ต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียนอย่างแท้จริง 
  3) ก าหนดมิติของการประเมิน ที่จะสะท้อนผลที่ต้องการให้เกิดแก่ผู้ เรียนโดยให้มี              
ความครอบคลุมความรู้ความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียนในกระบวนการปฏิบัติงาน และแสดงให้เห็น
พัฒนาการของผู้เรียน โดยใช้เกณฑ์การประเมินแบบรอบด้านที่แสดงรายการที่ใช้อธิบายคุณลักษณะ
การปฏิบัติในแต่ละมิติ 
  4) ก าหนดลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ตามสภาพจริง โดยให้ผู้ เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมที่สะท้อนให้ เห็นการใช้ความคิดในระดับสูง              
ความซับซ้อนหรือความลึกซึ้ง หรือการน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหานอกห้องเรียน และการสื่อสารในสาระ
ที่ส าคัญในเชิงวิชาการได้อย่างชัดเจน 

  5) ประเมินการปฏิบัติงานการเรียนรู้ตามสภาพจริงจากแฟ้มสะสมผลงานที่ผู้เรียนจัดท า
ขึ้นเพ่ือใช้เป็นหลักฐานที่สะท้อนการเรียนรู้หรือผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการปฏิบัติภาระงาน การเรียนรู้                
ตามสภาพจริงโดยใช้เกณฑ์การประเมิน 

  6) สรุปความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะของผู้เรียนเพ่ือวางแผนพัฒนากระบวนการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การประเมินผลการเรียนรู้  และรายงานแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 

9. สิ่งที่ควรค านึงในการประเมินตามสภาพจริง 
 ในการประเมินตามสภาพจริง มีข้อควรค านึงในการใช้ดังนี้ (สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2559: 
332) 

 9.1 การออกแบบการวัดและการประเมินผลตามสภาพจริง ควรวิเคราะห์ แปลความหมาย
ของจุดประสงค์การเรียนรู้ที่จะใช้ว่า ถ้าผู้เรียนได้บรรลุจุดประสงค์นี้อย่างครบถ้วนแล้วผู้เรียนควรจะมี
พฤติกรรมการแสดงออกอย่างไรที่แตกต่างจากผู้เรียนที่ไม่ได้บรรลุจุดประสงค์ 
 9.2 การแปลงจุดประสงค์การเรียนรู้ให้เป็นภาระงานที่ผู้เรียนต้องปฏิบัติ จะท าให้ลดภาระ
งานในการวัดและประเมินของครูผู้สอน แต่ครูผู้สอนต้องมีการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของ
ผู้เรียนตรวจสอบผลงานการฝึกปฏิบัติก็จะสามารถน าผลดังกล่าวมาประเมินผลผู้เรียนได้ 
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 9.3 การก าหนดผู้เรียนเป็นกลุ่มเล็ก ให้ด าเนินงานกลุ่มและก าหนดเกณฑ์การประเมินใน                   
แต่ละชิ้นงานให้มีความชัดเจน หรือให้มีการวัดและประเมินกันเองภายในกลุ่ม โดยมีครูผู้สอนเป็น
ผู้ดูแลให้ค าปรึกษาจะท าให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมากขึ้น    
 

10. ประโยชน์ของการประเมินตามสภาพจริง 
 การประเมินตามสภาพจริง มีประโยชน์ในการน ามาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้  
(สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2559: 332) 

 10.1 การเรียนการสอนและการประเมินตามสภาพจริงจะให้โอกาสแก่ผู้ เรียนได้เกิด                   
การเรียนรู้ตามศักยภาพของตนเอง เนื่องจากเป็นการประเมินที่เน้นการแสดงออกสร้างสรรค์ชิ้นงาน 
เน้นทักษะการคิดที่ซับซ้อนและทักษะการแก้ปัญหาที่เป็นผลสัมฤทธิ์ที่สอดคล้องกับสภาพชีวิตจริง                  
ของผู้เรียน 

 10.2 การประเมินผลตามสภาพจริงให้โอกาสกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญที่ผู้เรียนจะมีการเรียนรู้จากการปฏิบัติ มีความสนใจในบทเรียน และครูผู้สอนเป็นผู้ชี้แนะ หรือ                 
ผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้โดยที่ความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน กล่าวคือ ผู้เรียนสามารถ 
“ท าอะไร” ได้มากกว่าผู้เรียน “รู้อะไร” 

 10.3 การประเมินผลตามสภาพจริงจะให้โอกาสในการเตรียมผู้ เรียนให้เกิดทักษะใน                      
การด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข  เนื่องจากสังคมในปัจจุบันมีความซับซ้อน การจัดกิจกรรม                         
การเรียนการสอนแบบแยกส่วนอาจจะไม่เพียงพอที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้
อย่างมีความสุข  ดังนั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรปรับเปลี่ยนเป็นการเน้นให้ผู้เรียนได้
สร้างชิ้นงาน หรือโครงงานที่แสดงถึงความสามารถในการพัฒนาการเรียนรู้หรือบูรณาการวิชาการ                        
ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ดังนั้นการประเมินผลจึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการให้สอดคล้องกัน เนื่องจากผลงาน
ของผู้เรียนจะเป็นหลักฐานที่แสดงความรับผิดชอบของครูผู้สอนที่มีต่อสังคม 

 10.4 การประเมินผลตามสภาพจริงช่วยให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน  เนื่องจากการเรียน
การสอนในปัจจุบันจะจ าแนกการเรียนการสอนออกจากการสอบ ก่อให้ผู้เรียนเกิดความวิตกกังวล 
ความเครียดจากการสอบ  ข้อสอบจะเน้นความถูกต้องเท่านั้น ไม่ใช่เป็นการประเมินเพ่ือช่วย
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาการสอนของครูผู้สอน หรือเพ่ือหาจุดดีของผู้เรียนมาพัฒนา
ผู้เรียนตามศักยภาพ ดังนั้นครูผู้สอนจะต้องด าเนินการให้เกิดเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นตามพร้อม ๆ 
กันระหว่างการเรียนการสอนกับการทดสอบ และยังลดภาระงานการสอนซ่อมเสริมของครูผู้สอน  
เนื่องจากมีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลา และใช้รายงานการบันทึก
ปฏิบัติงาน/ความคิดเห็น เป็นหลักฐานในการแสดงความสามารถท่ีแท้จริงของผู้เรียน 
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11. ระดับของสภาพจริง 
 งานหรือกิจกรรมการปฏิบัติที่จะน าไปใช้ในการประเมินตามสภาพจริงมีระดับของสภาพจริง                
ทีแ่ตกต่างกัน  โดยพิจารณาจากเกณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้ (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ์, 2545: 113-119) 
 11.1 พิจารณาจากสถานการณ์การทดสอบที่มีการก าหนดสถานการณ์การทดสอบจาก               
สภาพจริงน้อยไปสู่สภาพจริงมาก ดังภาพที่ 10.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 10.6 การพิจารณาระดับสภาพจริงจากสถานการณ์การทดสอบ 

 

 11.2 พิจารณาจากรูปแบบค าตอบที่มีการก าหนดรูปแบบค าตอบจากการให้ค าตอบแบบ
จ ากัดขอบเขตค าตอบสู่การให้ค าตอบที่ไม่จ ากัดขอบเขตค าตอบ ดังตัวอย่างในภาพที่ 10.7  

 

 

 

 

 

 

 

สภาพจริงน้อย 

สภาพจริงมาก 

- จงแก้โจทย์ปัญหา “ถ้านักเรียนซื้อของเล่นชิ้นหนึ่งราคา 55 บาท 
นักเรียนให้เงินพ่อค้า 500 บาท นักเรียนจะได้รับเงินทอนกี่บาท” 

- ครูผู้สอนก าหนดสถานการณ์ปัญหาการซื้อขาย โดยใช้ธนบัตรจริง
แล้วถามปัญหาให้นักเรียนแต่ละคนทอนเงินได้ถูกต้อง 

- ก าหนดให้นักเรียนเป็นคู่และให้มีธนบัตรจริงจ านวนหนึ่ง แล้ว
ก าหนดให้นักเรียนให้เงินและทอนตามที่ก าหนด 

- ก าหนดร้านค้าสมมติ แล้วให้นักเรียนเป็นผู้ซื้อ/ผู้ขายสินค้าด้วย
ธนบัตรจริง นักเรียนจะต้องให้และทอนเงินได้ถูกต้องตามราคา
สินค้าท่ีก าหนด 
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สภาพจริงน้อย            
 

 

 

 

 

สภาพจริงมาก            
 

 

 

ภาพที่ 10.7 การพิจารณาระดับสภาพจริงจากรูปแบบค าตอบ 

 

  งานที่มีรูปแบบจ ากัดค าตอบจะก าหนดค าชี้แจงที่เป็นมาตรฐานและมีเวลาจ ากัดในการให้
ค าตอบตามวัตถุประสงค์ ท าให้สะดวกในการด าเนินการ และง่ายต่อการให้คะแนนและตรวจค าตอบ 
แต่อาจจะเป็นการปิดกั้นที่ไม่ให้ผู้เรียนแสดงความสามารถที่แท้จริงดังตัวอย่างงานหรือกิจกรรมที่มี
รูปแบบจ ากัดค าตอบ ดังนี้ 
   1) ให้นักเรียนเขียนรายงานการสังเกตพฤติกรรมของปลาที่เลี้ยงไว้ในอ่างปลา 

   2) ให้น าเสนอโดยการพูดในประเด็นที่ก าหนดให้ภายในเวลา 3 นาท ี

   3) ให้อ่านออกเสียงเรื่องท่ีก าหนดให้ 
   4) ให้เขียนกราฟจากข้อมูลที่ก าหนดให้ 
  งานหรือกิจกรรมที่มีรูปแบบไม่จ ากัดขอบเขตค าตอบ จะท าให้ครูผู้สอนได้รับค าตอบที่
แสดงความสามารถที่ซับซ้อนของผู้เรียนอย่างแท้จริง ทั้งการแก้ปัญหา การสื่อสาร และการปฏิบัติ
เพ่ือให้ได้ผลงานดังมีตัวอย่างงานหรือกิจกรรมที่มีรูปแบบไม่จ ากัดขอบเขตค าตอบ ดังนี้ 
   1) ให้ออกแบบและทดลองในหัวข้อที่ก าหนดให้ และน าเสนอข้อค้นพบ พร้อมทั้งสรุป
เหตุผล 

   2) ให้เขียนรายงานในประเด็นที่ผู้เรียนสนใจมา 1 เรื่อง 
 11.3. พิจารณาจากลักษณะของการเก็บรวบรวมข้อมูล มีระดับของสภาพจริงตามลักษณะ
ของการเก็บรวบรวมข้อมูลทางอ้อมและทางตรง ดังตัวอย่างในภาพที่ 10.8 

รูปแบบจ ากัดขอบเขตค าตอบ 

รูปแบบไม่จ ากัดขอบเขตค าตอบ 

- งานที่เขียนตอบสั้น ๆ ตามค าสั่ง และจ ากัดเวลาตอบ โดยใช้ 
แบบทดสอบแบบปรนัย หรือแบบอัตนัยแบบจ ากัดค าตอบ ตาม
จุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง 

- งานที่มีความสัมพันธ์สลับซับซ้อน จะต้องให้ค าตอบอย่าง 
ครอบคลุมประเด็น โดยใช้ความสามารถที่หลากหลาย และใช้เวลา
ในการด าเนินงาน หรือใช้แฟ้มสะสมผลงาน งานโครงการต่าง ๆ ที่
สอดคล้องกับสภาพจริงในชีวิต 
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สภาพจริงน้อย     
 

 

สภาพจริงมาก     
 

 

ภาพที่ 10.8 การพิจารณาระดับสภาพจริงจากวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

 11.4. พิจารณาจากลักษณะความถี่ของการทดสอบ มีระดับของสภาพจริงตามลักษณะของ
ความถี่ในการทดสอบ  ถ้าทดสอบโดยใช้แบบทดสอบแบบปรนัยที่มีเวลาจ ากัดหรือทดสอบเพียงครั้ง
เดียวจะมีสภาพจริงที่น้อย  แต่ถ้ามีการเก็บรวบรวมข้อมูลในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในระหว่าง
การเรียนการสอนจะมีระดับของสภาพจริงที่สอดคล้องกับชีวิตจริงมากกว่า ดังตัวอย่างใน
ภาพประกอบที่ 10.9 

 

 

 

สภาพจริงน้อย        

 

 

 สภาพจริงมาก  

 

 

 

ภาพที่ 10.9 การพิจารณาระดับสภาพจริงจากความถ่ีในการทดสอบ 

 

 

 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลทางอ้อม 

การเก็บรวบรวมข้อมูลทางตรง 

- การทดสอบด้วยแบบทดสอบชนิดต่าง ๆ  
- การสังเกต การสัมภาษณ์ การจดบันทึก 

- การสาธิต การปฏิบัติจริง 

การทดสอบจ ากัดเวลา และทดสอบสอบน้อยครั้ง 

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากงาน 

ที่ปฏิบัติในระหว่างการเรียนการสอน 

- แบบทดสอบปรนัย จ ากัดเวลา 
- การใช้แฟ้มสะสมผลงาน 
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12. เครื่องมือในการประเมินผลตามสภาพจริง 
 ในการประเมินผลตามสภาพจริง  เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายในการน ามาใช้เพ่ือประเมิน
ผู้ เรียน  ดังนั้นจะต้องใช้วิธีการหรือเครื่องมือที่หลากหลายในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้                      
(สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2559: 327) 

 12.1 การสังเกต (Observation) เป็นการพิจารณาพฤติกรรมด้านอารมณ์ ความรู้สึกและ
ลักษณะนิสัย อย่างมีจุดมุ่งหมายโดยใช้อวัยวะของร่างกายต่อประสาทสัมผัสทั้งห้าในการรับรู้และ
บันทึกข้อมูลในการน ามาวิเคราะห์เพ่ือสรุปผล  ซึ่งเป็นวิธีการที่นิยมใช้ เนื่องจากไม่สิ้นเปลืองวัสดุ
อุปกรณ ์

 12.2 การสัมภาษณ์ (Interview) เป็นการสนทนาอย่างมีจุดมุ่งหมายเกี่ยวกับพฤติกรรม                      
ด้านความคิด ด้านความรู้สึกกระบวนการท างานกลุ่ม/บุคคลที่ต้องการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมี                        
การก าหนดนัดหมายไว้ล่วงหน้า และถ้าได้ใช้ร่วมกับการเก็บข้อมูลประเภทอ่ืนจะท าให้ข้อมูลที่ได้รับ
หรือความเชื่อมั่นมาก     
 12.3 การสอบถาม เป็นวิธีการในการใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเจตคติ   
ความรู้สึก  หรือค่านิยม  เป็นต้น     
 12.4 บันทึกจากผู้ เกี่ยวข้อง เป็นการรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ เรียนใน                        
ด้านความรู้ความสามารถความคิด  การแสดงออก  หรือผลงานที่ปฏิบัติ 
 12.5 การรายงานตนเอง (Self-Report) เป็นวิธีการให้ผู้เรียนได้รายงานตนเอง โดยการพูด 
หรือการเขียนบรรยายความรู้สึก  ความเข้าใจ  ความต้องการ วิธีการท างาน  หรือรายงานในการส่งผล
งานจากการเขียนบันทึก/รายงานให้ตรวจสอบความถูกต้อง ชัดเจน  และสมบูรณ์ ดังนั้น                   
ในการตรวจสอบครูผู้สอนควรระบุรายละเอียดของความผิดพลาด สิ่งที่เพ่ิมเติม หรือแนวทางการแก้ไข 
ปรับปรุงที่ให้ผู้เรียนได้รับรู้และสามารถน าไปปรับปรุงแก้ไขผลงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 12.6 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เป็นตัวอย่างของผลงานดีเด่นที่เก็บรวบรวมไว้อย่าง                     
เป็นระบบ เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการแสดงความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ ทักษะ ความสนใจ                      
ความถนัด ความก้าวหน้า หรือความส าเร็จ 

 12.7 แบบทดสอบวัดความสามารถจริง (Authentic Test) เป็นการสร้างแบบทดสอบที่มี
ค าถามเกี่ยวกับการน าความรู้ไปใช้ หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่จากประสบการณ์ หรือจากสถานการณ์
จ าลองที่คล้ายคลึงกัน 

 12.8 การจัดนิทรรศการ เป็นวิธีการให้ผู้เรียนได้น าผลงานของตนเองที่ภาคภูมิใจประทับใจ                     
มาจัดแสดงให้เพ่ือน ๆ ผู้ปกครอง  หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ชมผลงาน และก่อให้เกิดความร่วมมือกัน
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ระหว่างครูผู้สอนกับผู้ปกครองในการพัฒนาผู้เรียนให้ประสบความส าเร็จมากขึ้น โดยในการจัด
นิทรรศการแสดงผลงานครูผู้สอนจะต้องใช้วิธีการสังเกตหรือการสัมภาษณ์ใน   การประเมินผลงาน 
เพ่ือพัฒนาแก้ไขและปรับปรุง 
 

13. การใชบ้ันทึกการเรียนรู้ในการประเมินผลตามสภาพจริง 
 บันทึกการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือประเภทหนึ่งที่ได้น ามาใช้ในการประเมินตามสภาพจริงเพ่ือให้
ได้ข้อมูลที่แท้จริงจากผู้เรียน ในการน ามาใช้แก้ไข ปรับปรุง   และพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีรายละเอียดดังนี้ (สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2559: 333-335) 

 13.1 บันทึกการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ส ารวจ ค้นพบ ตั้งค าถามและ
แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างอิสระกับเนื้อหาที่เรียน (Hariss & Mosaley, 2000: 11) หรือ
เป็นการจดบันทึกข้อสังเกต ข้อสงสัยในเนื้อหาสาระ การน าความรู้ไปใช้ การใช้ความคิดระดับสูงและ
เป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียน ส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล และปรับปรุง
กิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนให้ดีขึ้น (Eanes, 1997: 457; Knowles et.al., 1994: 30) จะใช้                
การประเมินผลการเรียนรู้ได้ทั้งในด้านพุทธิพิสัยและจิตพิสัย 

 13.2 ประเภทของบันทึกการเรียนรู้ จ าแนกเป็น (Johnson & Johnson, 2002 :201) 

  13.2.1 ล็อค (Logs) เป็นวิธีการรายงานตนเอง  โดยที่ผู้ เรียนบันทึกสั้นๆ เกี่ยวกับ
เนื้อหาวิชาค าถามจากการอ่าน การสังเกตจากการทดลอง การแก้โจทย์ปัญหา และการท าการบ้าน                
เป็นต้น 

  13.2.2 แบบจดบันทึก (Journal) เป็นวิธีการเขียนรายงานตนเองในลักษณะของ                   
การพรรณนาที่มีความยาวและเป็นอิสระมากกว่า แสดงความคิดเห็นที่ได้รวบรวมจากสิ่งที่เรียนรู้และ
ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง  
 13.3 วิธีการใช้บันทึกแบบการเรียนรู้ โดยที่จอห์นสัน และ จอห์นสัน (Johnson & Johnson, 

2002: 203) ได้น าเสนอวิธีการใช้บันทึกการเรียนรู้ มีดังนี้ 
  13.3.1 ครูผู้สอนควรอธิบายให้ผู้เรียนได้ทราบว่าบันทึกการเรียนรู้ คืออะไร แล้ว จึง
มอบหมายให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชา 
     13.3.2 ในระยะเริ่มต้น ครูผู้สอนควรก าหนดข้อมูลที่ผู้เรียนจะต้องจดบันทึก และให้ผู้เรียน
ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพ่ือน ๆ และครูผู้สอน 

      13.3.3 น าเสนอตัวอย่างบันทึกการเรียนรู้ที่ดี สมบูรณ์และบันทึกการเรียนรู้บกพร่อง 
      13.3.4 แจ้งเกณฑ์ท่ีใช้ประเมินบันทึกการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้รับทราบ 
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      13.3.5 ก าหนดให้ผู้เรียนก าหนดโครงร่างหรือประเด็นของข้อมูลก่อนที่จะเขียนบันทึก
การเรียนรู้ เช่น ประเด็นที่ส าคัญจากการเรียนรู้ สิ่งที่จะต้องศึกษาเพ่ิมเติม วิธีการเรียนรู้ที่ดี  เป็นต้น 

       13.3.6 ก าหนดให้ผู้เรียนส่งบันทึกการเรียนรู้เป็นระยะ เพ่ือให้ครูผู้สอนได้พิจารณาและ
แจ้งผลย้อนกลับ 

       13.3.7 ให้โอกาสแก่ผู้เรียนในการประเมินบันทึกการเรียนรู้ของตนเองตามเกณฑ์ที่
ก าหนดให้ 
       13.3.8 ให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนบันทึกการเรียนรู้เพื่อศึกษาข้อมูลระหว่างกัน 

       13.3.9 ครูผู้สอนและผู้เรียนได้ร่วมกันคัดเลือกข้อมูลที่น่าสนใจในบันทึกการเรียนรู้เพ่ือ
จะเก็บไว้ในแฟ้มสะสมผลงาน 

 13.4 การประเมินบันทึกการเรียนรู้ จอห์นสัน และ จอห์นสัน (Johnson & Johnson, 2002: 

206) ได้น าเสนอวิธีการประเมินบันทึกการเรียนรู้ 2 วิธีการ ดังนี้ 
      13.4.1 การประเมินคุณภาพของบันทึกการเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยมีเกณฑ์ที่บ่งชี้
คุณภาพของบันทึกการเรียนรู้เป็นช่วงคะแนน แล้วจึงน าคะแนนที่ประเมินมารวมคะแนนเพ่ือสรุปผล
ในภาพรวม ดังตารางที่ 10.1 

 

ตารางที่ 10.1 เกณฑ์และการให้คะแนนการประเมินคุณภาพบันทึกการเรียนรู้ 
 เกณฑ์ คะแนน 

จ านวนประเด็น 1-2 คะแนน ไม่ระบุประเด็นชัดเจน 

3-4 คะแนน ระบุ 2-3 ประเด็น 

5-6 คะแนน ระบุประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างคลอบคลุม 

ความลึกซึ้งในการแสดง    
ความคิดเห็น 

1-2 คะแนน แสดงความคิดเห็นพื้นฐาน/เบื้องต้น 

3-4 คะแนน แสดงความคิดเห็นอย่างลึกซ้ึงในบางประเด็น 

5-6 คะแนน แสดงความคิดเห็นอย่างลึกซ้ึง ชัดเจน 

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 1-2 คะแนน เขียนสื่อความหมายตรง 
3-4 คะแนน แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ บางประเด็น 

5-6 คะแนน แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในระดับสูง 
 

   โดยเกณฑ์การพิจารณาตัดสินคุณภาพบันทึกการเรียนรู้ 
    ได้ระดับ A เมื่อได้คะแนนรวม 14 - 18 

    ได้ระดับ B เมื่อได้คะแนนรวม 9 - 13 
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    ได้ระดับ C เมื่อได้คะแนนรวม 4 - 8 

    ได้ระดับ D เมื่อได้คะแนนรวม 0 - 3 

 13.4.2 ประเมินคุณภาพของบันทึกการเรียนรู้ตามระดับคุณภาพที่ก าหนด โดยมีเกณฑ์บ่งชี้ 
ดังนี้ (Johnson & Johnson, 2002: 207) 
   1) ความครบถ้วน   10 คะแนน 

   2) ความถูกต้อง   10 คะแนน 

   3) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  10 คะแนน 

     รวม   30 คะแนน 

 

14. ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
 ตัวอย่างนี้จะแสดงการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงในวิชาคณิตศาสตร์ในหลายเนื้อหา ซึ่งจะ
สังเกตได้ว่าครูผู้สอนพยายามยกตัวอย่างโจทย์ที่ใกล้ตัวนักเรียนเพียงพอที่จะท าให้ผู้เรียนเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์กับชีวิตประจ าวันได้ ดังแสดงในตวัอย่างที่ 10.1-10.3 (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน, 2553: 189-198)   
 

ตัวอย่างที่ 10.1 วิชาคณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 

หน่วยการเรียนรู้ที่  6  เรื่อง  สถิติและความน่าจะเป็น  เวลา  16 ชั่วโมง 
ตัวช้ีวัด ค  5.1  ป.4/1 รวบรวมและจ าแนกข้อมูล 

 ค  5.1  ป.4/2 อ่านข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพ  แผนภูมิแท่ง  และตาราง 
ค  5.1  ป.4/3 เขียนแผนภูมิรูปภาพ  แผนภูมิแท่ง   
ค  6.1  ป.4/3 ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 

ค  6.1  ป.4/4 ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร  การสื่อความ 

  และการน าเสนอได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

ค  6.1  ป.4/6 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ภาระงาน/ชิ้นงานรวบยอด 

 ชื่อผลงาน  “แผนภูมิคนพอเพียง” 

 

ลักษณะงาน 

 ให้นักเรียนศึกษาสถานการณ์ที่ก าหนดแล้วเลือกข้อมูลจากสถานการณ์นั้น  อาจเป็นข้อมูล
ทั้งหมดหรือเป็นข้อมูลบางส่วนมาน าเสนอด้วยแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่งให้สวยงามน่าสนใจ       
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แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน  พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้
ข้อมูล 

สถานการณ ์

 นารี  ปรีดา  เมตตา  และนิภา  ได้รับเงินรายวันจากคุณแม่  ดังนี้  นารีได้รับวันละ  10  บาท  
ปรีดาได้รับวันละ  20  บาท  เมตตาได้รับวันละ  25  บาท  และนิภาได้รับวันละ  5  บาท  ทุกคนเป็น
เด็กด ี ใช้เงินอย่างประหยัด  เก็บออมไว้ทุกวัน  โดยแต่ละคนเก็บรวบรวมเป็นรายวัน  สรุปได้ดังตาราง 
 

ชื่อ/วัน จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ 
รวม 

(บาท) 
นารี 4 4 5 3 2 19 

ปรีดา 6 4 5 6 4 25 

เมตตา 7 3 3 6 5 24 

นิภา 4 3 2 2 3 14 

 

เกณฑ์การประเมิน 

แนวทางการให้คะแนน  ชิ้นงาน  “แผนภูมิคนพอเพียง” คะแนนเต็ม  30  คะแนน 

        คะแนนในหน่วยการเรียนรู้  10  คะแนน 

 

รายการประเมิน 
ดี 
(3) 

พอใช้ 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

น้ าหนัก 

คะแนน 

1.องค์ประกอบ
ของแผนภูมิ 

มีองค์ประกอบ
ส าคัญครบถ้วน   
ได้แก่  ชื่อแผนภูมิ  
มาตรส่วน ชื่อแกน
นอน  ชื่อแกนตั้ง 

ขาดองค์ประกอบ
ใดองค์ประกอบ
หนึ่ง 

ขาดองค์ประกอบ
มากกว่า  1  
รายการ 

2 

2.ขนาดและ
ระยะห่างของ
แผนภูมิ 

ขนาดของรูปภาพ
แท่งของแผนภูมิ
และระยะห่างของ
แผนภูมิเท่ากัน
ทั้งหมด 

ขนาดของรูปภาพ
แท่งของแผนภูมิไม่
เท่ากัน  1  แห่ง/
ระยะห่างของ
รูปภาพแท่งของ

ขนาดของรูปภาพ
แท่งของแผนภูมิไม่
เท่ากันมากกว่า  1  
แห่ง/ระยะห่างของ
รูปภาพแท่งของ

3 
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แผนภูมิไม่เท่ากนั  
1  แห่ง 

แผนภูมิไม่เท่ากนั
มากกว่า  1  แห่ง 

 

รายการประเมิน 
ดี 
(3) 

พอใช้ 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

น้ าหนัก 

คะแนน 

3.การก าหนด
มาตรส่วน 

การก าหนดมาตรา
ส่วนได้เหมาะสม
สอดคล้องกับข้อมูล 

การก าหนดมาตรา
ส่วนไม่เหมาะสม
สอดคล้องกับข้อมูล 

ไม่มีการก าหนด
มาตราส่วน 

1 

4.ความครบถ้วน
ถูกต้องของ
ข้อมูล 

มีการปฏิบัติครบ  3  
รายการ 

1. ข้อมูลที่เลือกมา
น าเสนอ  มีจ านวน
ครบทุกรายการ 

2. แผนภูมิที่
น าเสนอมีจ านวน
ถูกต้องทุกรายการ 

3. มีการให้เหตุผล
ประกอบ 

มีการปฏิบัติงาน
ขาดรายการใด
รายการหนึ่ง 

มีการปฏิบัติงานขาด
มากกว่า  1  
รายการ 

3 

5.ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 

ผลงานบง่บอกถึง
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์นา่สนใจ  
เช่น  ภาพมีมิติมี
ลวดลาย  สีสนั
สวยงาม 

ผลงานบง่บอกถึง
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์เพียง
เล็กน้อย 

ผลงานไมบ่่งบอกถึง
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  เช่น  ไม่
มีลวดลาย  ไม่มีสสีัน 

1 

 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ฝึกอ่านข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพ  แผนภูมิแท่ง  และตาราง  ศึกษาแผนภูมิรูปภาพ  

แผนภูมิแท่ง  และตารางจากของจริง  เช่น  ตารางการเดินรถ  โดยพิจารณาองค์ประกอบที่ส าคัญ   
เช่น  การใช้มาตรส่วนชื่อแผนภูมิ  ชื่อแกนนอน  แกนตั้ง 

  - ฝึกอ่านแผนภูมิรูปภาพ  แผนภูมิแท่ง  และตารางโดยใช้ค าถาม  และฝึกอ่านข้อมูลเป็น
รายกลุ่มและรายบุคคล 
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   การวัดและประเมินผล  ทดสอบการอ่านแผนภูมิรูปภาพ  แผนภูมิแท่ง  ตารางที่ก าหนด  
ตอบค าถาม  จากข้อมูล  เปรียบเทียบข้อมูล  สรุปผล  และตรวจสอบผลการอ่าน  ซึ่งครูอาจทดสอบ
การท าได้โดยการใช้ค าถาม  (สะท้อนตัวชี้วัด  ค 5.1  ป.5/2  ค 6.1  ป.5/3  และ  ค 6.1  ป.4/4) 
 2. ให้ผู้เรียนรวบรวมและจ าแนกข้อมูล  ให้นักเรียนได้ปฏิบัติตามสถานการณ์จริงและน าเสนอ
ผลงานที่รวบรวมได้  ได้ฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่มก่อนฝึกเป็นรายบุคคล  เช่น  ไปส ารวจและจดบันทึก                 
ท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายของตนเองแลคนในครอบครัวภายใน 1  สัปดาห์  ส ารวจผลไม้ที่นักเรียนใน
ห้องชื่นชอบ  วัดความสูง  น้ าหนักของเพ่ือน  4-5  คน  เป็นต้น  แล้วส่งงานคุณครู 
  การวัดและประเมินผล  ผลงานการรวบรวมข้อมูล  การจดบันทึกข้อมูล  (สะท้อนตัวชี้วัด  
ค 5.1  ป.5/1  ค 6.1  ป.5/3  และ  ค 6.1  ป.4/4) 
 3. เขียนแผนภูมิรูปภาพ  และแผนภูมิแท่ง 
   - อธิบายองค์ประกอบที่ส าคัญของแผนภูมิ  เช่น  การก าหนดมาตรส่วน  แกนแนวตั้ง  
แนวนอน 

   - ฝึกเขียนแผนภูมิรูปภาพ และแผนภูมิแท่ง  จากสถานการณ์ที่ก าหนด  เป็นรายกลุ่มและ
รายบุคคล 

   - เขียนแผนภูมิแท่งและแผนภูมิรูปภาพเป็นรายบุคคล  โดยการรวบรวมและแสดงข้อมูล
เกี่ยวกบัค่าใช้จ่ายของตนเองภายใน  1  สัปดาห์ 
   การวัดและประเมินผล  ประเมินผลงานการเขียนแผนภูมิรูปภาพ  แผนภูมิแท่ง 
(สะท้อนตัวชี้วัด  ค 5.1  ป.4/3  ค 6.1  ป.4/3 ค 6.1  ป.4/4 และ ค 6.1  ป.4/6) 
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ตัวอย่างที่ 10.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง  สถิติและความน่าจะเป็น ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 

ค 5.1  ป.4/2  อ่านข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพ  แผนภูมิแท่งและตาราง 
 

แผนภูมิรูปภาพ 

จ านวนรถยนต์ที่แล่นผ่านหน้าบ้านของนักเรียน  5  คน 

ระหว่างเวลา  08.00-09.00 น. 

บ้านประชา 
 

บ้านธัญญา 
 

บ้านสหชาติ 
 

บ้านสุภาวดี 
 

บ้านดวงใจ 
 

ก าหนดให้  แทนรถยนต์  20  คัน 

 

 ตัวอย่างแนวทางการประเมิน : ให้ผู้เรียนตอบค าถามต่อไปนี้จากแผนภูมิรูปภาพ 

   1. แต่ละคนบันทึกจ านวนรถยนต์ได้ก่ีคัน 

   2. รถยนต์แล่นผ่านหน้าบ้านใครน้อยที่สุด  เป็นจ านวนกี่คัน 

   3. รถยนต์แล่นผ่านหน้าบ้านใครมากที่สุด  เป็นจ านวนกี่คัน 

   4. จ านวนรถยนต์ที่แล่นผ่านหน้าบ้านของนักเรียน  5  คนรวมทั้งหมดกี่คัน 

   5. รถยนต์แล่นผ่านหน้าบ้านสหชาติน้อยกว่าผ่านหน้าบ้านประชากี่คัน 

   6. รถยนต์แล่นผ่านหน้าบ้านสหชาติมากกว่าผ่านหน้าบ้านสุภาวดีกี่คัน 

   7. บ้านของใครบ้างที่มีรถยนต์แล่นผ่านเป็นจ านวนเท่ากัน 

   8. บ้านของใครมีโอกาสที่จะอยู่ห่างจากย่านของชุมชนมากที่สุด  เพราะเหตุใด 
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  9. บ้านของใครที่มีความเป็นไปได้ท่ีจะอยู่ใกล้กัน  เพราะเหตุใด 

 

 

 

ตัวอย่างที่ 10.3  แผนภูมิแท่งจ านวนครั้งที่กระโดดเชือกของผู้เข้าแข่งขันการกระโดดเชือก 

 

 

ตัวอย่างแนวทางการประเมิน : จงตอบค าถามต่อไปนี้ตากแผนภูมิแท่ง 
  1. ผู้เข้าร่วมแข่งขันกระโดดเชือกมีกี่คน 

  2. ใครกระโดดเชือกได้มากครั้งที่สุด  กระโดดได้กี่ครั้ง 
  3. ใครกระโดดเชือกได้น้อยครั้งที่สุด  กระโดดได้กี่ครั้ง 
  4. สุทธิกระโดดเชือกได้น้อยกว่านิภากี่ครั้ง 
  5. สายสวาทต้องกระโดดเชือกให้ได้มากขึ้นอีกก่ีครั้งจึงจะกระโดดได้เท่ากับนิภา 

  6. ผู้ที่กระโดดเชือกได้มากครั้งที่สุดกับผู้ที่กระโดดเชือกได้น้อยครั้งที่สุด  กระโดดได้
ต่างกันกี่ครั้ง 
  7. วิรัตน์กระโดดเชือกได้มากกว่าใครบ้าง 
  8. ผู้กระโดดเชือกได้มากกว่า  200  ครั้ง มีก่ีคน  ใครบ้าง 
  9. ใครบ้างกระโดดเชือกได้มากกว่าสุทธิ 
  10. ในการแข่งขั้นครั้งต่อไป  ใครน่าจะมีโอกาสเป็นผู้ชนะ  เพราะเหตุใด 

 

0 50 100 150 200 250 300 350 400

สายสวาท

เพชรัษฎ์

นิภา

สมเกียรติ

สุทธิ

วรัิตน์

ผูเ้ขา้แข่งขนั
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ขั้นตอนการจัดกิจกรรมและการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ตัวช้ีวัด 

ค 5.1  ป.4/2 

 

ตัวช้ีวัด 

ค 5.1  ป.4/1 

ค 6.1  ป.4/3 

 

ตัวช้ีวัดทุกตัว 

ฝึกกลุ่ม 

 

ทุกตัวชี้วัด 

นักเรียนทุกคน 

ต้องได้ปฏิบัติจริง 
เพราะครูให้คะแนน 

จากชิ้นงานนี้ 
 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2553: 198) 
 

15. ข้อดีและข้อจ ากัดของการประเมินตามสภาพจริง  
 การประเมินตามสภาพจริง ข้อดีและข้อจ ากัด ดังนี้ 
 15.1 ข้อดีของการประเมินตามสภาพจริง           
  15.1.1 เป็นการประเมินที่ท าให้เกิดความชัดเจนของคุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่มี                  
ความเป็นนามธรรม โดยการใช้วิธีการที่หลากหลาย ในการได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับ
สภาพที่เป็นจริง 

ฝึกอ่านข้อมูลแผนภูมภิาพ  แผนภมูิแท่ง  
และตาราง 

ฝึกเก็บข้อมูล  รวบรวม  น าเสนอ  ในรูป
แผนภูมภิาพ  แผนภมูิแท่ง 

น าสถานการณ์มาให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ
และน าเสนอข้อมูล 

น าข้อมูลที่นักเรียนฝึกเก็บรวบรวม
มาปรับปรุงตามข้อมูลย้อนกลบั  
(feedback) ที่ครู  เพื่อน  ตนเองให้
และน าเสนอผลงานด้วยแผนภูมิ
ภาพหรือแผนภูมิแท่ง  และให้
เหตุผลประกอบการตัดสนิใจเลอืก ให้คะแนนจากชิน้งานนี้ 

เกณฑ์การประเมิน 

  อ่านได้ 
  รู้จักองค์ประกอบ  
ชื่อ  แกน  มาตรส่วน 

เกณฑ์การประเมิน 

  การรวบรวมข้อมูล 

- กลุ่มเป้าหมาย 

- ขนาดข้อมูลที่
รวบรวม 

  จ าแนก 

- การจัดกลุ่มขอ้มูล 

  การน าเสนอข้อมูล 

(ความเหมาะสมของ
ข้อมูลกับแผนภูมิที่
เลือกใช้  ถูกตอ้ง  
ครบถ้วนของ
องค์ประกอบ) 

ให้
ข้อมูล
ย้อน 

กลับ  

ให้
ข้อมูล
ย้อน 

กลับ  
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  15.1.2 เป็นการประเมินที่ด าเนินการไปพร้อมกับการเรียนการสอน ท าให้ผู้เรียนไม่เกิด
ความเครียดในระหว่างการทดสอบที่เป็นทางการ และท าให้ผู้เรียนสามารถแสดงศักยภาพในความรู้
ความสามารถอย่างเต็มที ่
  15.1.3 เป็นการประเมินที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเนื่องจากเป็น                  
การประเมินรายบุคคลที่ให้ผลย้อนกลับที่ชัดเจนในการน าไปปรับปรุง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและ
ช่วยพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน 

 15.2 ข้อจ ากัดของการประเมินตามสภาพจริง 
  15.2.1 การขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลตามสภาพจริงของครูผู้สอน                 
ท าให้ไม่ยอมรับวิธีการ หรือไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการวัดผลและประเมินผลของตนเอง 
  15.2.2 ครูผู้สอนจะมีภาระงานเพ่ิมมากขึ้น เพราะจะต้องมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลาทั้งในการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงาน และใช้
เวลาในการตรวจผลงานมากขึ้น ดังนั้นถ้าครูผู้สอนไม่ปรับเปลี่ยนจะท าให้กลับไปใช้วิธีการประเมิน
แบบดั้งเดมิ 

 

สาระส าคัญประจ าบทที่ 10 

 1. การประเมินตามสภาพจริง เป็นกระบวนการตัดสินความรู้ความสามารถ และทักษะต่าง ๆ 
ของผู้เรียนในสภาพที่สอดคล้องกับชีวิตจริง โดยใช้เรื่องราว เหตุการณ์ หรือสภาพจริงหรือคล้ายจริงที่
ประสบในชีวิตประจ าวัน  
 2. การประเมินตามสภาพจริง เป็นการประเมินที่สะท้อนให้เห็นพัฒนาการในการปฏิบัติงานที่
มีลักษณะ ดังนี้ 1) เป็นการประเมินผลที่กระท าได้ตลอดเวลา 2) ก าหนดปัญหาหรืองานแบบปลายเปิด 
3) เป็นการประเมินที่ไม่เน้นทักษะ แต่จะเน้นการประเมินทักษะการคิดระดับสูง 4) เป็นการวัด                      
ที่สนับสนุนผลสัมฤทธิ์ที่มีความหมาย 5) เป็นการสะท้อนให้เห็นสภาพการท างานของบุคคล                       
6) เป็นการใช้ข้อมูลอย่างหลากหลายเพ่ือการประเมิน และ 7) เป็นการประเมินที่เน้นการมีส่วนร่วม
ระหว่างผู้เรียน ครูผู้สอน และผู้ปกครอง 
 3. งานที่น ามาประเมินโดยใช้การประเมินตามสภาพจริง ควรเป็นงานที่มีลั กษณะ ดังนี้                       
1) เป็นงานที่ใช้ความคิดระดับสูง 2) เป็นงานที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และ 3) เป็นงานที่มีเนื้อหาสาระ
น าไปสู่การสนทนาระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้เรียน หรือผู้เกี่ยวข้อง 
 4. ในการประเมินตามสภาพจริง มีกระบวนการในการด าเนินการ ดังนี้ 1) ร่วมกันก าหนด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ต้องการ 2) ศึกษาท าความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ที่ต้องการ 3) ก าหนดแนวทางของงานที่ผู้เรียนจะต้องปฏิบัติ 4) ก าหนดรายละเอียดของงานที่จะต้อง
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ปฏิบัติอย่างชัดเจน 5) ก าหนดกรอบการประเมิน 6) ก าหนดวิธีการประเมินที่หลากหลาย 7) ก าหนด                  
ผู้ประเมินว่าจะเป็นบุคคลใด และ 8) ก าหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน 

 5. ในการประเมินผลตามสภาพจริงเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่หลากหลาย มีดังนี้ 1) การสังเกต            
2) การสัมภาษณ์ 3) การสอบถาม 4) บันทึกจากผู้เกี่ยวข้องเป็นการรวบรวมข้อมูลความคิดเห็น
เกี่ยวกับผู้เรียน 5) การรายงานตนเอง 6) แฟ้มสะสมผลงาน 7) แบบทดสอบวัดความสามารถจริง และ 
8) การจัดนิทรรศการ 
        6. ขั้นตอนการด าเนินการตามรูปแบบการประเมินตามสภาพจริง  มีดังนี้ 1) ก าหนดมาตรฐาน
หรือผลที่ต้องการให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน 2) ก าหนดภาระงานการเรียนรู้ตามสภาพจริง 3) ก าหนดมิติของ
การประเมิน 4) ก าหนดลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด                 
การเรียนรู้ตามสภาพจริง 5) ประเมินการปฏิบัติภาระงานการเรียนรู้ตามสภาพจริงจากแฟ้มสะสม
ผลงานที่ผู้เรียนจัดท าขึ้น และ 6) สรุปความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะของผู้เรียน 

        7. บันทึกการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือที่ให้โอกาสแก่ผู้เรียนได้ส ารวจ ค้นพบ ตั้งค าถาม และแสดง
ความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างอิสระกับเนื้อหาที่เรียน หรือเป็นการจดบันทึกข้อสังเกตข้อสงสัยใน
เนื้อหาสาระ การน าความรู้ไปใช้ การใช้ความคิดระดับสูง  และเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ครูผู้สอนกับผู้เรียน ส่งเสริมการเรียนเป็นรายบุคคล และปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอน             
ให้ดีขึ้น 

 

ค าถามเชิงปฏิบัติการประจ าบทที่ 10 

 ค าชี้แจง ให้ตอบค าถามจากประเด็นที่ก าหนดให้อย่างถูกต้องและชัดเจน 

 1. เพราะเหตุใด  ครูผู้สอนจะต้องด าเนินการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
 2. ให้วางแผนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงมา 1 แผนการสอน 

 3. ให้วิเคราะห์ว่าการวัดและประเมินตามสภาพจริงแตกต่างกันกับการวัดและประเมินผล
แบบดั้งเดิมอย่างไร 
 4. ให้อธิบายว่าการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงสามารถน าไปใช้กับวิชาที่สอนได้อย่างไร 

 5. ให้ระบุว่าหลักการในการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงข้อใดส าคัญที่สุด  เพราะเหตุใด  
6. ให้สร้างผังความคิดใน 9 หัวข้อต่อไปนี้พร้อมทั้งระบายสี 

  6.1 ความหมายของการประเมินตามสภาพจริง 
  6.2 แนวคิดเบื้องต้นของการประเมินตามสภาพจริง 
  6.3 ลักษณะของการประเมินตามสภาพจริง 
  6.4 ความส าคัญของการประเมินตามสภาพจริง 
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  6.5 ขั้นตอนของกระบวนการประเมินตามสภาพจริง 
  6.6 ข้อดีและข้อจ ากัดของการประเมินตามสภาพจริง 
  6.7 สิ่งที่ควรค านึงในการประเมินตามสภาพจริง 
  6.8 ประโยชน์ของการประเมินตามสภาพจริง 
  6.9 บันทึกการเรียนรู้ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 11 

แฟ้มสะสมผลงาน 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทเรียนนี้แล้ว  นักศึกษาสามารถ 

1. บอกที่มาของแฟ้มสะสมผลงานได้ 
2. บอกความหมายของการประเมินโดยแฟ้มสะสมผลงานได้ 
3. บอกจุดประสงค์ของการใช้แฟ้มสะสมผลงานได้ 
4. บอกลักษณะของแฟ้มสะสมผลงานได้ 

  5. อธิบายแนวทางในการประเมินด้วยแฟ้มสะสมผลงานได้ 
6. ยกตัวอย่างหลักฐานหรือชิ้นงานในแฟ้มสะสมผลงานได้ 
7. บอกส่วนประกอบของแฟ้มสะสมผลงานได้ 
8. ประเมินแฟ้มสะสมผลงานได้ 
9. บอกประโยชน์ของแฟ้มสะสมผลงานได้ 
10. บอกข้อดีและข้อจ ากัดของแฟ้มสะสมผลงานได้ 
 

เนื้อหาสาระ 

1. ความหมายของแฟ้มสะสมผลงาน 

2. จุดประสงค์ของแฟ้มสะสมผลงาน 

3. ลักษณะของแฟ้มสะสมผลงาน 

4. ประเภทของแฟ้มสะสมผลงาน 

5. แนวทางในการประเมินด้วยแฟ้มสะสมผลงาน 

6. องค์ประกอบในแฟ้มสะสมผลงาน 

7. ประโยชน์ของการใช้แฟ้มสะสมผลงาน 

8. การประเมินแฟ้มสะสมผลงาน 

9. เกณฑ์ในการประเมินคุณภาพของผลงาน 

10. แนวคิดการจัดท าแฟ้มสะสมผลงาน 

11. ข้อแนะน าในการเลือกหลักฐานหรือชิ้นงานในแฟ้มสะสมผลงาน 

12. การสะท้อนภาพตนเอง 
13. ตัวอย่างการประเมินด้วยแฟ้มสะสมผลงาน 

14. ข้อดีและข้อจ ากัดของแฟ้มสะสมผลงาน 
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กิจกรรมการเรียนการสอน 

 สัปดาห์ที่ 14   
 1. ผู้สอนชี้แจงจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมให้นักศึกษาทราบ 

 2. ผู้สอนอธิบายเนื้อหาบทที่ 11 แฟ้มสะสมผลงาน  ด้วย Microsoft PowerPoint 

 3. ให้นักศึกษาจัดกลุ่ม  กลุ่มละ  3  คน  แบบคละความสามารถเพ่ือให้ความช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน 

 4. ให้นักศึกษาร่วมกันสร้างแผนการประเมินรายเทอมในประเด็น “การวางแผนการประเมิน
ด้วยแฟ้มสะสมผลงาน” 

 5. สุ่มตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอแผนการประเมิน 

 6. ผู้สอนและนักศึกษาช่วยกันสรุปบทเรียน 

 7. ให้นักศึกษาตอบค าถามเชิงปฏิบัติการประจ าบทที่ 11  เป็นรายบุคคล แล้วส่งในสัปดาห์
หน้า 
 8. มอบหมายให้นักศึกษาศึกษาเอกสารประกอบการสอนมาล่วงหน้า 

 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. การน าเสนอเนื้อหาด้วย Microsoft PowerPoint 

 2. เอกสารประกอบการเรียนการสอนเรื่อง “แฟ้มสะสมผลงาน” 

 3. แหล่งการเรียนรู้ทางอินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล  ได้แก่ 
  3.1 วัดผลจุดคอม www.watpon.com 

  3.2 ครูบ้านนอก.คอม www.kroobannok.com  

 4. ต าราหรือหนังสือเรียนเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา  ได้แก่ 

กรมสามัญศึกษา. (2540). การประเมินผลการศึกษาในชั้นเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2544. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.  

ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช. (2539). การประยุกต์ใช้แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio Assessment) ใน             
การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4. ปริญญานิพนธ์ การศึกษาดุษฎีบัณฑิต. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย             
ศรีนครินทรวิโรฒ.  

บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ์. (2545). การประเมินการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ: แนวคิดและ
วิธีการ. กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิช.  

http://www.watpon.com/
http://www.kroobannok.com/
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ศิริชัย  กาญจนวาสี. (2556). ทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม (Classical Test Theory). พิมพ์ครั้ง
ที่ 7. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  

สมชาย  วรกิจเกษมสกุล . (2559). การวัดและประเมินผลการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 7. อุดรธานี:                
โรงพิมพ์อักษรศิลป์.  
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การวัดและประเมินผล 

จุดประสงค์ เครื่องมือ/วิธีการ การประเมินผล 

1. บอกที่มาของแฟ้มสะสมผลงานได้ 
2. บอกความหมายของการประเมินโดยแฟ้ม
สะสมผลงานได้ 
3. บอกจุดประสงค์ของการใช้แฟ้มสะสม
ผลงานได้ 
4. บอกลักษณะของแฟ้มสะสมผลงานได้ 
5. อธิบายแนวทางในการประเมินด้วยแฟ้ม
สะสมผลงานได้ 
6. ยกตัวอย่างหลักฐานหรือชิ้นงานในแฟ้ม
สะสมผลงานได้ 
7. บอกส่วนประกอบของแฟ้มสะสมผลงานได้ 
8. ประเมินแฟ้มสะสมผลงานได้ 
9. บอกประโยชน์ของแฟ้มสะสมผลงานได้ 
10. บอกข้อดีและข้อจ ากัดของแฟ้มสะสม
ผลงานได้ 

1. สังเกตพฤติกรรม
การเรียนในระหว่าง
เรียน 

2. ตอบค าถามเชิง
ปฏิบัติการประจ าบท
เป็นรายบุคคล 

1. นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การอภิปรายกลุ่มใน
ระหว่างเรียน 

2. ตอบค าถามเชิง
ปฏิบัติการประจ าบทเป็น
รายบุคคลถูกต้องไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 
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บทท่ี 11 

แฟ้มสะสมผลงาน 
 

 การประเมินแฟ้มสะสมผลงาน เป็นการประเมินความส าเร็จของผู้เรียนจากผลงานที่ดีที่สุด
หรือผลงานที่แสดงพัฒนาการที่เก็บสะสมไว้ในแฟ้ม/สมุด/กล่องหรือกระเป๋าที่ขึ้นอยู่กับลักษณะของ
ผลงานที่อาจจะมีเพียง 1 ชิ้นหรือมากกว่า  ที่จะเป็นหลักฐานที่แสดงความพยายามพัฒนาการและ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในประเด็นที่มอบหมายตามจุดประสงค์ในรายวิชานั้น ๆ 

สมชาย  วรกิจเกษมสกุล (2559: 365) 
 

 การประเมินด้วยแฟ้มสะสมผลงาน ได้มีบทบาทในการจัดการศึกษาในโรงเรียน โดยเฉพาะใน
การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ที่เป็นวิธีการวัดผลวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ 
(อุทุมพร จามรมาน, 2540) ที่มีความสอดคล้องกับหลักการส าคัญของการวัดผล คือกระบวนการใน
การรวบรวมเหตุการณ์ หรือข้อมูลที่ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้และการประเมินผลที่เป็นกระบวนการ
แปลความหมายของเหตุการณ์หรือข้อมูลแล้วน ามาพิจารณาตัดสินใจจากข้อมูลพ้ืนฐานเหล่านั้น 

 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มีพัฒนาการมาจากศิลปินและนักโฆษณาที่ได้จัดเก็บผลงาน
ของตนเองที่แสดงความสามารถ  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หรือผลงานที่ตนเองชื่นชอบใส่กระเป๋าหรือ
กล่อง เพ่ือน าเสนอต่อผู้ที่สนใจให้ได้รับรู้ ชื่นชมและยอมรับความสามารถของตนเอง ดังนั้นแฟ้มสะสม
ผลงานของผู้เรียน  ที่มีแนวคิดลักษณะเดียวกัน  จึงเป็นที่เก็บสะสมผลงานที่แสดงความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ทักษะ การตัดสินใจ ที่เป็นการพัฒนาการเรียนรู้จากรูปธรรมสู่นามธรรม โดยมีแนวคิดว่า
ผลงานที่จัดเก็บไว้ในแฟ้มสะสมผลงานจะเป็นตัวอย่างที่แสดงทักษะและความสามารถของบุคคลได้
ดีกว่าการบรรยายความสามารถ หรือการทดสอบความรู้ (ส านักทดสอบทางการศึกษา, 2539: 2) 

 

1. ความหมายของแฟ้มสะสมผลงาน 

 แฟ้มสะสมผลงาน เป็นการเก็บรวบรวมผลงานของนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโดยผู้เรียนหรือ
ภายใต้ค าแนะน าของครูผู้สอนมาสะสมไว้ในภาชนะอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างมีระบบ มีจุดมุ่งหมาย เพ่ือ
ใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศที่แสดงถึงความพยายาม เจตคติ แรงจูงใจ ความเจริญงอกงาม ผลสัมฤทธิ์ ใน
การเรียนรู้เนื้อหาวิชาต่าง ๆ ของผู้เรียนให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องได้ทราบ (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, 
2545: 120) 

 แฟ้มสะสมผลงาน เป็นการสะสมผลงานอย่างมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงผลงานความก้าวหน้า
สัมฤทธิผลของผู้เรียน โดยที่การรวบรวมจะต้องให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการคัดเลือก ก าหนดเกณฑ์และ
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ประเมินเพ่ือตัดสินใจให้คะแนนรวมทั้งเป็นหลักฐานที่สะท้อนการประเมินตนเองของผู้เรียนด้วย 
(ส านักทดสอบทางการศึกษา, 2539: 5) 

 แฟ้มสะสมผลงาน เป็นแหล่งรวบรวมตัวอย่างผลงานที่ดีเด่นและน่าพอใจ  ส่วนการประเมิน
จากแฟ้มสะสมผลงานเป็นการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนตามสภาพจริง  โดยพิจารณาจาก                   
แฟ้มสะสมผลงาน  จากบันทึกที่เกี่ยวข้องและผลงานสามารถใช้สะท้อนให้เห็นกระบวนการเรียนรู้  
และผลการเรียนรู้ที่เกิดข้ึนตามสภาพจริง (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2556: 22)  

 การประเมินด้วยแฟ้มสะสมผลงาน เป็นวิธีการประเมินที่ช่วยส่งเสริมให้การประเมินตาม
สภาพจริง มีความสมบูรณ์สะท้อนศักยภาพที่แท้จริงของผู้เรียนมากขึ้น โดยการให้ผู้เรียนได้เก็บ
รวบรวมผลงานจากการปฏิบัติจริงในแฟ้ม/สมุด/กล่อง ทั้งในชั้นเรียนหรือในชีวิตจริงที่เกี่ยวข้องกับการ
เรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ มาจัดแสดงอย่างเป็นระบบ โดยมีจุดประสงค์เพ่ือสะท้อนให้เห็น
ความพยายาม เจตคติ แรงจูงใจ พัฒนาการ และสัมฤทธิ์ผลของการเรียนรู้ของผู้เรียน  การวางแผน
ด าเนินการ  การประเมินแฟ้มสะสมผลงานที่สมบูรณ์จะช่วยให้ครูผู้สอนสามารถประเมินความสามารถ
ของผู้เรียนจากแฟ้มสะสมผลงานแทนการประเมินจากการปฏิบัติจริงได้ 
 

2. จุดประสงค์ของแฟ้มสะสมผลงาน 

 ในการจัดท าแฟ้มสะสมผลงาน มีจุดประสงค์ในการด าเนินการ ดังนี้ (ส านักทดสอบทาง
การศึกษา, 2539: 11-13) 

 2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถประเมินตนเองได้ด้วยการสะท้อนความคิดในงานของตนเองก ากับ
ดูแลและพัฒนาตนเอง การประเมินตนเองของผู้เรียน และฝึกให้ผู้เรียนมีนิสัยในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 2.2 เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรหรือจุดประสงค์การเรียนรู้   หรือความต้องการ    
ด้านวิชาชีพ 

 2.3 เพ่ือประเมินความรับผิดชอบของครูผู้สอนจากความสามารถในการสอนให้ผู้เรียนบรรลุ
จุดประสงค์ตามหลักสูตรและจุดมุ่งหมายของการสอน 

 2.4 เพ่ือตอบสนองต่อจุดประสงค์การเรียนรู้ที่หลากหลายที่แสดงความสามารถของผู้เรียนทั้ง
ในส่วนย่อยและภาพรวม 

 

 

 

3. ลักษณะของแฟ้มสะสมผลงาน 
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 บาร์ตัน และ โคริน (Barton & Collins, 1997 อ้างอิงใน  สมชาย  วรกิจเกษมสกุล , 2559: 

344)  ได้น าเสนอลักษณะของแฟ้มสะสมผลงานมีดังนี้  
 3.1 เป็นแหล่งข้อมูลที่มีความหลากหลาย คือ เป็นแหล่งเก็บสะสมหลักฐานหลากหลายที่จะ
น ามาใช้ประกอบในการประเมินความรู้ความสามารถของผู้เรียน  
 3.2 เป็นสภาพจริงของผู้เรียน (เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ) คือ มีหลักฐานที่สะท้อนสภาพ                  
ความเป็นจริงเกี่ยวกับห้องเรียน การเรียนการสอน และผู้ เรียน โดยหลักฐานต่าง ๆ ภายใน                      
แฟ้มสะสมผลงานจะเชื่อมต่อกันหรือสอดคล้องกัน  
 3.3 เป็นรูปแบบของการประเมินที่ยืดหยุ่น คือ แสดงการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของ
ผู้เรียนตลอดเวลา  เนื่องจากแฟ้มสะสมผลงานจะบรรจุงานที่ผู้เรียนเลือกด้วยตนเองจากงานต่าง ๆ ที่
ได้ปฏิบัติในระหว่างเรียน  
 3.4 มีจุดประสงค์ชัดเจน คือ ครูผู้สอนและผู้เรียนจะต้องร่วมกันก าหนดจุดประสงค์ของ      
การเรียนการสอนที่ชัดเจน เพ่ือให้ผู้เรียนได้ทราบว่าครูผู้สอนคาดหวังให้ผู้เรียนท าอะไรก่อนที่ผู้เรียน
จะเริ่มสร้างแฟ้มสะสมผลงาน  
 3.5 มีลักษณะเฉพาะ แฟ้มสะสมผลงานของผู้เรียนแต่ละคนจะมีลักษณะเฉพาะเป็นของ
ตนเองเพราะผู้เรียนจะต้องตัดสินใจเลือกหลักฐานด้วยตนเองที่จะสะท้อนให้เห็นการประเมินตนเอง
ตามจุดประสงค์การสอน 

 

4. ประเภทของแฟ้มสะสมผลงาน 

 ในการจัดท าแฟ้มสะสมผลงานของผู้ เรียนเป็นรายบุคคล  สามารถจ าแนกได้  ดังนี้                   
(บุ ญ เ ชิ ด  ภิ ญ โ ญ อ นั น ต พ ง ษ์ , 2545: 123-128; เ อ ม อ ร  จั ง ศิ ริ พ ร ป ก ร ณ์ , 2546: 163;                      

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2553 :102) 

 4.1 แฟ้มสะสมผลงานยอดเยี่ยม (Final Portfolio) เป็นการน าเสนอผลงานที่ดีที่สุดของ
ผู้เรียนในการน าเสนอตนเอง เพ่ือการประเมินผลสรุปรวม  การให้ระดับผลการเรียน  การให้ใบรับรอง
ที่ประกอบด้วย 1) สารบัญรายการ 2) หลักฐานการประเมินผลงานและ 3) ผลงานที่ดีที่สุดประมาณ                  
5-7 ชิ้นที่แสดงการท ากิจกรรมที่หลากหลาย  โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาผลงานที่ดี ดังนี้ 
  4.1.1 เป็นผลงานที่ต้องศึกษา ทดลองหาค าตอบ 

  4.1.2 เป็นผลงานที่ประยุกต์ใช้กับปัญหาชีวิตประจ าวัน 

  4.1.3 เป็นผลงานที่ต้องคิดค้นแสวงหา  ประดิษฐ์วิธีการเพ่ือหาค าตอบ  
  4.1.4 เป็นผลงานในลักษณะโครงงานที่ต้องใช้เวลาในการศึกษาค้นคว้า 

  4.1.5 เป็นผลงานที่ต้องใช้ความรู้ที่หลากหลายในการหาค าตอบ 
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  4.1.6 เป็นผลงานที่ต้องเขียนค าอธิบายค าตอบเพ่ือแสดงความคิดรวบยอด 

 4.2 แ ฟ้มสะสมผลงานแสดง พัฒนาการ ในการ เ รี ยนรู้  ( Working Portfolio) เ ป็ น                        
แฟ้มสะสมผลงานที่ไม่เน้นผลงานขั้นสุดท้ายของผู้เรียน แต่จะเน้นการรายงานพัฒนาการการเรียนรู้
และการคิดของผู้เรียนตามล าดับขั้นตอน และให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงของ
พัฒนาการที่เกิดขึ้น การคิดวินิจฉัยปัญหา เพ่ือแนะแนวทางในการเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนาชิ้นงานที่
เลือกอาจจะเป็นงานที่ท าในตอนแรก งานที่ท าในช่วงกลาง และงานที่ท าในช่วงท้าย ๆ  ความสัมพันธ์
ระหว่างแฟ้มสะสมผลงาน  แสดงในภาพที่ 11.1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 11.1 ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของแฟ้มสะสมผลงาน 

ที่มา : ปรับมาจาก  สมชาย  วรกิจเกษมสกุล (2559: 348) 

 

5. แนวทางในการประเมินด้วยแฟ้มสะสมผลงาน 

 ก า ร ป ร ะ เ มิ น ด้ ว ย แ ฟ้ ม ส ะ ส ม ผ ล ง า น   มี แ น ว ท า ง ใ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น  ดั ง นี้                                   
(สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2559: 348)   

 5.1 ก าหนดโครงสร้างของแฟ้มสะสมผลงานจากวัตถุประสงค์ของแฟ้มสะสมผลงานว่า
ต้องการสะท้อนสิ่งใดเกี่ยวกับความสามารถและพัฒนาการของผู้เรียน ทั้งนี้อาจพิจารณาจากผล            
การเรียนรู้ที่คาดหวังตามสาระการเรียนรู้ที่สะท้อนได้จากการให้ผู้เรียนจัดท าแฟ้มสะสมผลงาน 

 5.2 ก าหนดวิธีการเก็บรวบรวมผลงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแฟ้มสะสมผลงาน
เพ่ือให้ผู้เรียนได้ท าแฟ้มสะสมผลงาน 

 5.3 ก าหนดวิธีการประเมินงานเพ่ือพัฒนาชิ้นงาน ซึ่งส่งผลถึงการพัฒนาผู้ เรียนให้มี
ความสามารถสูงสุดทั้งนี้ครูอาจารย์ท าเกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics) ส าหรับให้ผู้เรียนน าไปใช้เป็น
ข้อชี้น าในการพัฒนางาน 

แฟ้มสะสมผลงานแสดง
พัฒนาการในการเรียนรู้ 

แฟ้มสะสม 

ผลงานยอดเยี่ยม 

จุดประสงค์/กิจกรรม 

การเรียนการสอน 
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 5.4 ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนางาน โดยการมีส่วนร่วมในการประเมินจากทุก
ฝ่ายแล้วน าข้อมูลที่สอดคล้องกันไปเป็นสารสนเทศหลัก ในการให้ข้อมูลป้อนกลับส าหรับผู้เรียนใช้ใน     
การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
 5.5 จัดให้มีการน าเสนอผลงานที่สะสมไว้ โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม โดยครูผู้สอนและผู้เรียน
ควรได้วางแผนร่วมกันในการคัดเลือกชิ้นงานที่ดีที่สุด ทั้งนี้ในการน าเสนอชิ้นงานแต่ละชิ้นควรมี
หลักฐานการพัฒนางานและการประเมินผลงานด้วยตนเอง เกณฑ์การประเมินผลงานใส่ในแฟ้มไปด้วย
และในการเลือกใช้วิธีการประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน ผู้สอนควรค านึงด้วยว่าแฟ้มสะสมผลงานมี
หลายประเภท การเลือกใช้แฟ้มสะสมผลงานประเภทใด และควรค านึงถึงรูปแบบและแนวทางใน   
การพัฒนาแฟ้มสะสมผลงานให้เหมาะสม เพ่ือให้แฟ้มสะสมผลงานช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของ 
ผู้เรียนด้วย 

 

6. องค์ประกอบในแฟ้มสะสมผลงาน 

 องค์ประกอบของแฟ้มสะสมผลงานที่ส าคัญตามแนวคิดของบาร์ตัน และคอลลิน                 
(Barton & Collin, 1997 อ้างอิงใน  สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2559: 349) มีดังนี ้
 6.1. จุดมุ่งหมาย เป็นสิ่งที่ก าหนดขึ้นเพ่ือใช้ตัดสินว่าแฟ้มสะสมผลงานจะใช้อธิบาย หรือวัด
อะไร ดังนั้นจุดมุ่งหมายจะต้องมีความชัดเจนเพ่ือก าหนดขอบเขตของการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและ
ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและเชื่อมโยงจุดมุ่งหมายให้สอดคล้องกับการสอนในแต่ละวันของครูผู้สอน 

 6.2. หลักฐาน หรือ ชิ้นงาน เป็นหลักฐานหรือชิ้นงานที่ผู้เรียนเลือกเพ่ือแสดงความส าเร็จใน  
การบรรลุจุดมุ่งหมายการสร้าง  การรวบรวมเอกสาร การจัดเอกสาร และการจัดเก็บเอกสาร ที่ผู้เรียน
จะได้รับค าแนะน าจากครูผู้สอนในระหว่างที่ผู้เรียนจัดท าแฟ้มสะสมผลงาน โดยที่หลักฐานหรือชิ้นงาน
ในแฟ้มสะสมผลงานจะประกอบด้วย ดังนี้  
  6.2.1 Artifacts หมายถึง เอกสารประเภทการบ้าน แบบฝึกหัด รายงานที่เกิดขึ้นระหว่าง
การท างานในห้องเรียน 

  6.2.2 Reproduction หมายถึง เอกสารที่แสดงงานที่ผู้ เรียนท านอกห้องเรียน  เช่น  
โครงงานพิเศษที่รับมอบหมาย หรือการสัมภาษณ์บุคคล เป็นต้น  
  6.2.3 Attestations หมายถึง เอกสารที่ครูผู้สอนหรือบุคคลอ่ืน ๆ ใช้แสดงให้เห็น
ความก้าวหน้าของผู้เรียน เช่น บันทึกผลการสังเกตระหว่างผู้เรียนน าเสนอผลงาน บันทึกของผู้เรียน 
เพ่ือน และผู้ปกครอง เป็นต้น  
  6.2.4 Production หมายถึง เอกสารที่ผู้เรียนจัดเตรียมขึ้นเพ่ือใส่ในแฟ้มสะสมผลงาน
ประกอบด้วย จุดมุ่งหมาย ข้อความที่สะท้อนให้เห็นความสามารถตามจุดมุ่งหมาย หรือหัวข้อ เป็นต้น 
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7. ประโยชน์ของการใช้แฟ้มสะสมผลงาน 

 การ ใช้ แ ฟ้มสะสมผลงาน ในชั้ น เ รี ยนมี ประ โ ยชน์ ต่ อการ เ รี ยนการสอน   ดั งนี้                         
(สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2559: 350)   

 7.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสารระหว่างครูผู้สอน ผู้เรียน และผู้ปกครองเกี่ยวกับการเรียนรู้
ที่เกิดขึ้นตลอดเวลาของการเรียนในห้องเรียน 

 7.2 ช่วยให้ครูผู้สอนมองเห็นสภาพแวดล้อมการท างานของผู้เรียนและโครงสร้างของหลักฐาน
แต่ละชิ้นที่ช่วยให้ครูผู้สอนมองเห็นภาพกว้างของการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับหลักสูตร 

 7.3 ช่วยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ขึ้นในตัวผู้เรียนโดยผู้เรียนจะเรียนรู้เกี่ยวกับการตัดสินใจใน
คุณภาพและความมีประโยชน์ของงานของตนและการตัดสินใจนี้จะน าไปสู่บุคลิกภาพของความส าเร็จ
ที่เข้มแข็งของผู้เรียน 

 7.4 เป็นเวทีที่ให้ผู้เรียนได้สื่อความคิดของตนเองให้ผู้อ่ืนได้รับทราบที่เป็นการสนับสนุนให้
ผู้เรียนมีความกล้าในการแสดงออกมากยิ่งข้ึน 

 7.5 ช่วยให้ครูผู้สอนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีขึ้นเพราะแฟ้มสะสมผลงานจะ
กระตุ้นให้ครูน าไปพิจารณาว่าสิ่งที่ครูต้องการให้ผู้เรียนเกิดขึ้นคืออะไรและยังเป็นสิ่งที่ท้าทายให้
ครูผู้สอนได้แสวงหาแนวทางใหม่ ๆ เพื่อให้ประสบความส าเร็จในการสอน 

 7.6 ผู้เรียนจะมีส่วนร่วมกับครูผู้สอนในกระบวนการประเมินอันเป็นแนวทางในการฝึกฝนให้
ผู้เรียนได้ประเมินตนเองซึ่งก่อให้เกิดนิสัยในการพัฒนาตนเองตลอดชีวิต 

 

8. การประเมินแฟ้มสะสมผลงาน 

 ในการประเมินแฟ้มสะสมผลงาน จะมีอยู่ 2 ลักษณะ ดังนี้ (ส านักทดสอบทางการศึกษา, 

2539: 75-86) 

 8.1 แบบไม่ก าหนดระดับผลเมื่อครูผู้สอนต้องการพิจารณาพัฒนาการหรือความพยายามของ
ผู้เรียนมากกว่าการน าไปเปรียบเทียบกับผู้ อ่ืนจะช่วยท าให้ผู้ เรียนไม่เกิดความกังวลแต่จะเกิด       
ความมั่นใจสูงและยอมรับฟังค าวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อ่ืนอย่างจริงใจ 

 8.2 แบบก าหนดระดับผล จ าแนกเป็น 5 ลักษณะ ดังนี้ 
  8.2.1 การให้ระดับผลของหลักฐานหรือชิ้นงานก่อนที่จะน าเข้าแฟ้ม โดยที่ผู้เรียนจะ
พยายามพัฒนาคุณภาพของงานที่ได้รับระดับผลแล้วก่อนน าไปใส่แฟ้ม โดยจะใส่ทั้งชิ้นงานเก่าและ
ชิ้นงานใหม่ที่พัฒนาแล้ว  
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  8.2.2 การเลือกชิ้นงานที่ดีที่สุด เพ่ือการให้ระดับผล โดยที่ครูผู้สอนและผู้เรียนจะร่วมกัน
ก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ เพ่ือตัดสินผลของแต่ละชิ้นงานที่คัดเลือก 2-3 ชิ้น 

  8.2.3 การให้ระดับผลของชิ้นงานแต่ละชิ้นงานทุกชิ้นในแฟ้มสะสมผลงานจะให้ระดับผล
ด้วยเกณฑ์มาตรฐานที่ครูผู้สอนและผู้เรียนได้ร่วมกันก าหนด หรือร่วมกันประเมิน  
  8.2.4 การให้ระดับผลเดียว ส าหรับแฟ้มสะสมผลงานทั้งฉบับ โดยใช้เกณฑ์รวมใน          
การพิจารณา เช่น ความคิดสร้างสรรค์ ความสมบูรณ์ คุณภาพของงาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน 
ความรู้ในเนื้อหา เป็นต้น  
  8.2.5 การให้น้ าหนักความส าคัญในแต่ละหัวข้อของรายการประเมินในแฟ้มสะสมผลงาน 
กล่าวคือ ชิ้นงานแต่ละชิ้นไม่ควรมีน้ าหนักความส าคัญที่เท่ากัน แต่น้ าหนักนั้นจะขึ้นอยู่กับการตกลง
ร่วมกันระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียน 

 

9. เกณฑ์ในการประเมินคุณภาพของผลงาน 

 9.1. มาตรการวัดในแฟ้มสะสมผลงาน 

  ในการประเมินแฟ้มสะสมผลงานมีมาตรการวัด 3 ประเภท ดังนี้ (สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 

2559: 352-353)   

  9.1.1 แบบตรวจสอบรายการ  เป็นรายการรายชื่อของคุณลักษณะ  ทักษะ  หรือ
พฤติกรรมที่ต้องการประเมินว่า "มี" หรือ "ไม่มี" ซึ่งเหมาะสมกับแฟ้มสะสมผลงานของผู้เรียน ใน
ระดับประถมศึกษา ที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือตรวจสอบว่าผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรหรือไม่           
ดังตัวอย่างของแบบตรวจสอบรายการทักษะพ้ืนฐานที่ส่งเสริมการอ่าน  แสดงในตารางที่ 11.1 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 11.1 ตัวอย่างแบบตรวจสอบรายการทักษะพื้นฐานที่ส่งเสริมการอ่าน 

แบบตรวจสอบรายการทักษะพื้นฐานที่ส่งเสริมการอ่าน 

ทักษะ บันทึก 

1. สามารถอธิบายแนวคิด ..................................................... 
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2. สามารถรู้จักตัวอักษร 

3. สามารถรู้จักค าที่ใช้แทนความหมายบางอย่าง 
4. มีความรู้เกี่ยวกับซ้าย-ขวา ล่าง-บน 

5. สามารถที่จะระลึกหรือเล่าเรื่องราวได้ 

……………………………………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 

ที่มา : สมชาย  วรกิจเกษมสกุล (2559: 353) 

 

 9.1.2 มาตราส่วนประมาณค่าเชิงตัวเลข เป็นการใช้ตัวเลขในการก าหนดคะแนนให้กับระดับ        
การปฏิบัติ  ที่จะก าหนดกี่คะแนนจะขึ้นอยู่กับความสามารถ  มีวิธีการดังนี้ 
  9.1.2.1 ก าหนดคะแนนรวมของแต่ละคุณลักษณะ 

  9.1.2.2 ก าหนดระดับผลการปฏิบัติงานในแต่ละคุณลักษณะโดยจ าแนกเป็นระดับต่ าไป
ระดับสูงพร้อมทั้งก าหนดแต้มคะแนนรวมในแต่ละระดับ 

  9.1.2.3 ก าหนดแนวทางการให้คะแนน โดยระบุเป็นพฤติกรรมหลักในแต่ละระดับ 

 โดยแสดงตัวอย่างมาตรประมาณค่าเชิงตัวเลขในการประเมินคุณลักษณะการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ดังแสดงในตารางที่ 11.2 

 

ตารางท่ี 11.2 มาตราส่วนประมาณค่าเชิงตัวเลขในการประเมินคุณลักษณะการเรียนรู้แบบกลุ่ม 

คุณลักษณะ 
ระดับที่ 1 

ต่ าที่สุด 

ระดับที่ 2 

ต่ า 

ระดับที่ 3 
ปานกลาง 

ระดับที่ 4 

สูง 
ระดับที่ 5 
ยอดเยี่ยม 

การเรียนรู้ของ
กลุ่มและความ

ร่วมมือกัน 
(20%) 

 

(1-4)  

*ขึ้นอยู่กับผู้
พูดเพียงคน

เดียว  
*ร่วมมือ 

กันน้อย  
*พูดจาปรึกษา
กันน้อย *บาง
คนไม่สนใจ 

(5-8)  

*ขึ้นอยู่ว่าใคร
เป็นคนพูด  

*มีเพียงคนให้
ความร่วมมือ
อย่างจริงจัง  
*แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
กันประปราย 

(9-12)  

*แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น

กันบ้าง  
*มีมากกว่าคร่ึง
กลุ่มช่วยกัน

น าเสนอ  
 

(13-16)  

*มีบางคน
แสดงความรู้ได้

เด่นชัด 

*%ของกลุ่มให้
ความร่วมมือ
อย่างดี *มีการ
อภิปรายตาม

ประเด็น 

(17-20)  

*เกือบทุกคน
ร่วมมือกัน

อย่างตั้งใจและ
รับผิดชอบต่อ

งานที่รบั
มอบหมาย  

 

ตารางท่ี 11.2 มาตราส่วนประมาณค่าเชิงตัวเลขในการประเมินคุณลักษณะการเรียนรู้แบบกลุ่ม (ต่อ) 

คุณลักษณะ 
ระดับที่ 1 

ต่ าที่สุด 

ระดับที่ 2 

ต่ า 

ระดับที่ 3 
ปานกลาง 

ระดับที่ 4 

สูง 
ระดับที่ 5 
ยอดเยี่ยม 
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   *มีคนอ่านและ
มีคนฟังอย่าง

ตั้งใจ  
*มีการ

อภิปราย
หาทางเลือก

บ้าง 

ของงานอย่าง
สนุกสนาน 

 

*มีการยอมรับ
ความคิดเห็น
ของคนอ่ืน  

*อ้างอิงค าพูด
ของคนอ่ืนใน
การพูด *คิด

และตระเตรียม
ค าถามและ
ค าตอบไว้
ล่วงหน้า 

 

 และตัวอย่างมาตราส่วนประมาณค่าเชิงตัวเลขในการประเมินแฟ้มสะสมผลงานรายบุคคล  
ดังตารางที่ 11.3 

 

ตารางท่ี 11.3 เกณฑ์การประเมินแฟ้มสะสมผลงาน 

                ผู้ประเมิน  ตนเอง  เพ่ือน  ครูผู้สอน 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การพิจารณา 

ปรับปรุง (1) พอใช้ (2) ดี (3) 

1. การตกแต่งหน้าปก………………. 
2. ความสมบูรณ์........................... 
3. การใช้ภาษา............................. 
4. ความคิดสร้างสรรค์.................. 
5. หลักฐานแสดงความเข้าใจ…….. 
6. การสะท้อนความคิดเห็น………. 

…...................... 
……………………. 
……………………. 
……………………. 
……………………. 
……………………. 

…...................... 
…...................... 
……………………. 
……………………. 
……………………. 
……………………. 

……………………. 
…...................... 
……………………. 
……………………. 
……………………. 
……………………. 

ที่มา: สมชาย  วรกิจเกษมสกุล (2559: 354) 

 

 9.1.3 มาตราส่วนประเมินค่าเชิงคุณภาพ เป็นมาตรวัดที่ใช้กลุ่มค าแสดงลักษณะการปฏิบัติ
ของผู้เรียนที่อาจท าได้ในลักษณะของเชิงพรรณนาและเชิงประเมิน  โดยมาตราส่วนเชิงพรรณนาจะ
ระบุการกระท าของผู้ เรียนและไม่ต้องมีการตัดสินในลักษณะของค าบรรยาย   ในมาตราส่วน                    
เชิงประเมิน จะมีการตัดสินคุณค่าภายใต้มาตรฐานการปฏิบัติที่ยอดเยี่ยม  มาตราส่วนเชิงประเมินที่ใช้
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กันมาก คือ การให้ระดับผลการเรียนดังแสดงในตารางที่ 11.4 (มาตราส่วนเชิงพรรณนา) และตารางที่ 
11.5 (มาตราส่วนเชิงประเมิน) 
 

ตารางท่ี 11.4 มาตราส่วนเชิงพรรณนา 

มาตราส่วนเชิงพรรณนา 

ไม่ปรากฏ
หลักฐาน 

 

มีหลักฐานแสดง 
ความ 

สามารถ 

เพียง 
เล็กน้อย 

มีหลักฐานแสดง 
ความ 

สามารถ 

บ้างพอสมควร 

มีหลักฐานแสดง 
ความ 

สามารถ 

 

มีหลักฐานแสดง 
ความ 

สามารถอย่าง
สมบูรณ์ 

 

ตารางท่ี 11.5 มาตราส่วนเชิงประเมิน 

เกณฑ์ส าหรับการก าหนดระดับผลการวัดเชิงประเมิน 

ระดับผล เกณฑ์ส าหรับการก าหนดระดับผลการวัดเชิงประเมิน 

4 ผลงานที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดท างานให้เกิดผลต่อ       
การพัฒนาสังคมและผู้ร่วมงานไปพร้อม ๆ กันมีการปรับปรุงเพ่ิมคุณภาพเป็นประจ า
สามารถน าไปผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้จัดระบบงานสังคมให้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

3 ผลงานที่เกิดจากการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ประเมินตัดสินใจเองได้ของผู้เรียนเป็น
ผลงานที่มีคุณภาพสูงประสิทธิภาพสูง (ความส าเร็จระดับอิสระ) 

2 ผลงานที่ได้จากการดัดแปลงวิธีการด าเนินการบางอย่างขยายความได้และแสดง     
ความเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ มากขึ้น 

1 ผลงานระดับท าตามแบบได้ (ความส าเร็จระดับพ่ึงพา) 
 

  9.2 กระบวนการสร้างเกณฑ์ให้คะแนนแฟ้มสะสมผลงาน 

   กระบวนการสร้างเกณฑ์ให้คะแนนแฟ้มสะสมผลงานมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้  
   9.2.1 ศึกษาวิธีการนิยามคุณภาพการท างาน  
   9.2.2 เก็บรวบรวมเกณฑ์การให้คะแนนที่ใช้ประเมินทักษะหรืองานอ่ืน ๆ เพ่ือใช้เป็น
แม่แบบที่จะน ามาดัดแปลงใช้ตามจุดมุ่งหมาย 

  9.2.3 เก็บรวบรวมตัวอย่างงานของผู้เรียนและผู้เชี่ยวชาญที่จะมีลักษณะที่แตกต่างกันจาก
คุณภาพต่ าไปถึงคุณภาพสูง  
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  9.2.4 น าคุณลักษณะที่ส าคัญของแม่แบบเหล่านั้นมาอภิปรายว่าสามารถน ามาใช้ใน           
การจ าแนกคุณภาพงานท้ังสองกลุ่มได้หรือไม่  
  9.2.5 เลือกคุณลักษณะที่ใช้ได้แล้วเขียนค าบรรยายลักษณะส าคัญเหล่านั้น  
  9.2.6 เลือกตัวอย่างงานของผู้เรียนมาอีกชุดหนึ่ง  
  9.2.7 ทดลองใช้เกณฑ์การให้คะแนนกับงานดังกล่าว  
  9.2.8 แก้ไขปรับปรุง  
  9.2.9 ทดลองใช้อีกจนกระทั่งม่ันใจว่าคะแนนที่ได้จากการตรวจตามเกณฑ์สามารถใช้แทน
คุณภาพของงานเหล่านั้นได้ 
 

10. แนวคิดการจัดท าแฟ้มสะสมผลงาน 

 ในการประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานจะมีการด าเนินการหลายลักษณะที่ขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ที่จะน าไปใช้โดยแนวทางด าเนินการที่จะมีประโยชน์ในการน าไปใช้  มีดังนี้ 
 10.1 แนวคิดของหน่วยศึกษานิเทศก์ (กรมสามัญศึกษา, 2540)  ได้เสนอกระบวนการ       
ประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน 5 ขั้นตอน  ดังแสดงในภาพที่ 11.2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 11.2 กระบวนการการประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานของหน่วยศึกษานิเทศก์ 
 

  10.2 แนวคิดของบูร์ค  โฟการ์ที และเบลการ์ด (Burke,Forgarty & Belgard, 1994) 

ได้น าเสนอกระบวนการการประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน 10 ขั้นตอน  ดังแสดงในภาพที่ 11.3 

 ขั้นที่ 1 ก าหนดวัตถุประสงค์และประเภทของแฟ้มสะสมผลงาน 

ขั้นที่ 1 วางแผนในการประเมินด้วยแฟ้มสะสมผลงาน 

ขั้นที่ 2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นที่ 3 เก็บรวบรวมและคัดเลือกผลงาน 

ขั้นที่ 4 สะท้อนความคิดเห็นและประเมินผลงาน 

ขั้นที่ 5 น าเสนอผลงาน 
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ภาพที่ 11.3 กระบวนการการประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานของบูร์ค โฟการ์ที และเบลการด์ 

 

 

 

 

  10.3 แนวคิดของชัยฤทธิ์ ศิลาเดช (2539) ได้น าเสนอแนวคิดการประเมินผลแฟ้มสะสม
ผลงานโดยใช้รูปแบบ COSDE (Context - Objective - Structure - Development -Evaluation) 

มีรายละเอียดดังภาพที่ 11.4  

 

ขั้นที่ 2 เก็บรวบรวมและจัดระบบผลงาน 

ขั้นที่ 3 คัดเลือกผลงานตามเกณฑ์ 

ขั้นที่ 4 สร้างสรรค์ผลงานให้เป็นลักษณะเฉพาะบุคคล 

ขั้นที่ 5 แสดงความคิดเห็นหรือความรู้สึกต่อผลงาน 

ขั้นที่ 6 ตรวจสอบความสามารถของตนเอง 

ขั้นที่ 7 ประเมินผลงาน 

ขั้นที่ 8 แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

ขั้นที่ 9 ปรับเปลี่ยนผลงานให้เป็นปัจจุบัน 

ขั้นที่ 10 จัดนิทรรศการร่วมชื่นชมผลงาน 

โครงสร้างแฟ้มสะสมผลงาน (Structure)  
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       -สร้างผลงาน                           -สังเกตพฤติกรรม                  -ท าบันทึกย่อย 

       -สะสมผลงาน             -ให้ข้อมูลป้อนกลับ       -ท าแผนพัฒนาการเรียน 

       -ประเมินผลงานตนเอง           -ให้ค าปรึกษารายบุคคล       -ทบทวนแฟ้ม 

       -ให้ผู้อื่นแสดงให้ 
 ข้อคิดเห็นต่อผลงาน 

 

 

 

 

        -ใช้เกณฑ์คัดเลือกผลงาน      -ใช้เกณฑ์การตัดสินคะแนน 

        -ประเมินตนเอง       -ให้คะแนนผลงาน 

        -สะท้อนความคิดต่อผลงาน               -สรุปผลการประเมิน 

          -ระดับคะแนน/เส้นภาพเทียบมาตรฐาน 

 

 

 

ภาพที่ 11.4 กระบวนการการประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน 

ตามรูปแบบ COSDE ของชัยฤทธิ์ ศิลาเดช 

11. ข้อแนะน าในการเลือกหลักฐานหรือช้ินงานในแฟ้มสะสมผลงาน 

 ลิมาร์ และสไนเดอร์ (Lima & Snider, 1997 อ้างอิงใน  สมชาย  วรกิจเกษมสกุล , 2559: 

360) ได้ให้ข้อแนะน าในการเลือกหลักฐานหรือชิ้นงานเพ่ือบรรจุลงในแฟ้มสะสมผลงาน ดังนี้ 

หลักฐาน/ผลงาน ผู้เกี่ยวข้อง เนื้อหา 

พัฒนาแฟ้มสะสมผลงาน (Development) 

พัฒนาผลงาน พัฒนาตนเอง ก ากับติดตาม 

ประเมินผลแฟ้มสะสมผลงาน (Evaluation) 

คัดเลือกผลงานดีเด่น ประเมินผลงานดีเด่น 

ประสานสัมพันธ์ร่วมชื่นชมผลงาน (Connection) 
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 11.1 ควรเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นพัฒนาการในการเรียนของผู้เรียนตลอดเวลาหรือ            
การเลือกชิ้นงานที่ดีที่สุดที่แสดงให้เห็นผลส าเร็จที่เกิดข้ึนจากความพากเพียรอุตสาหะ 

 11.2 ควรเป็นหลักฐานที่แสดงความก้าวหน้าและพัฒนาการเรียนตามหลักสูตร 

 11.3 ควรมีรูปแบบที่หลากหลาย เช่น วิดีโอ ภาพถ่าย บันทึกการประชุม แผ่นดิสก์ ฯลฯ                
ที่เป็นหลักฐานที่เกิดจากการท างานเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล 

 11.4 ควรแสดงให้เห็นเหตุผลในการท างานและความสนใจของผู้เรียนภายในห้องเรียน 

 

12. การสะท้อนภาพตนเอง 
 การสะท้อนภาพตนเอง (Reflect Meta-cognition) เป็นการก าหนดให้ผู้ เรียนสะท้อน
ความรู้สึกในขณะการวางแผน ลงมือปฏิบัติ หรือประเมินคุณภาพของผลงาน โดยการวิพากษ์ และให้
คะแนนที่อธิบายคุณค่าของผลงาน ที่จะสะท้อนกลับในความสามารถของกระบวนการคิดของผู้เรียน
การส ารวจตรวจสอบกระบวนการจัดท าแฟ้มสะสมผลงานจะช่วยให้ผู้เรียนประเมินผลงานที่มีคุณค่า
และท าให้แฟ้มสะสมผลงานมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

 12.1 วิธีการสะท้อนภาพตนเอง 
  เป็นวิธีการที่ส าคัญในการประเมินด้วยแฟ้มสะสมผลงาน ดังนั้นครูผู้สอนจะต้องกระตุ้นให้
ผู้เรียนคิดวางแผนรู้จักการเรียนรู้ที่จะเรียน ตลอดจนให้เกิดความตระหนักและการรับรู้ที่จะเรียนรู้โดย
ใช้แฟ้มสะสมผลงานเป็นสื่อกระตุ้นให้ผู้ เรียนแสดงการโต้ตอบที่จะสามารถน ามาใช้เป็นข้อมูลใน             
การพิจารณาประเมินผู้เรียนได้อย่างสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา "เก่ง ดี มีความสุข" 
โดยมีวิธีการที่ฝึกหัดให้ผู้เรียนได้สะท้อนภาพตนเอง ดังนี้ 
  12.1.1 วิธีที่ 1 ให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นสะท้อนภาพของตนเองในแบบฟอร์มแสดง
ความคิดเห็นที่ก าหนดให้ ดังนี้ (ส านักทดสอบทางการศึกษา, 2539: 63)  

   1) บันทึกการเรียนรู้ (Learning Logs) เป็นการก าหนดให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับตนเองในจุดประสงค์การเรียนรู้ย่อยเป็นประจ าที่ช่วยให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ได้ 
   2) การบันทึกความคิดเห็น (Reflective Journal) เป็นการให้ผู้ เรียนได้บันทึก                   
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยแสดงความรู้สึก และความคิดเห็น 

   3) การบันทึก 2-3 รายการเป็นการบันทึกประสบการณ์แล้วให้ความคิดเห็นต่อ                    
ประสบการณ์จะท าให้ผู้เรียนได้รู้จักการสังเกตเบื้องต้น 

   4) การบันทึกรายวัน เป็นการบันทึกที่เป็นการโต้ตอบระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียนที่จะ
เป็นข้อมูลย้อนกลับในการน าไปพัฒนา 
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   5) ก าหนดรายการเรียนรู้ เป็นการระบุรายการเพ่ือใช้ตรวจสอบระหว่างผู้เรียนหรือ
ผู้เรียนกับครูผู้สอน  เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิดทบทวนเกี่ยวกับความส าเร็จความรู้หรือสิ่งที่เป็นปัญหา 

   6) ก าหนดรายการเรียนรู้ด้วยภาพ  เป็นการก าหนดรายการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ใช้
ภาพวาดหรือภาพถา่ยแล้วเขียนบรรยายกิจกรรมนั้น ๆ หรือสิ่งที่ผู้เรียนได้รับ  
   7) การวิเคราะห์จุดเด่นและขอบเขตที่เกี่ยวข้องทางด้านเนื้อหา  กระบวนการ  และ
ทักษะทางสังคมที่แสดงการพัฒนาของตนเอง 
   8) การก าหนดจุดมุ่งหมายระยะสั้น และระยะยาว เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้ติดตามและ
ตรวจสอบ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ในกระบวนการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง   และปรับปรุงตนเองให้
สอดคล้องต่อการเรียนรู้ในอนาคต  
  12.1.2 วิธีที่ 2 ให้ผู้เรียนได้ประเมินผลงานของตนเองตามกฎเกณฑ์การให้คะแนนแบบ   
รอบด้านที่ก าหนดไว้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในการประเมินตนเองทั้งชั้นเรียน 

 12.2 ตัวอย่างค าถามน าในการสะท้อนภาพตนเองมี ดังนี้ 
  12.2.1 เพราะเหตุใดจึงเลือกผลงานชิ้นนี้ 
  12.2.2 จุดเด่น-จุดด้อยของผลงานชิ้นนี้  
  12.2.3 ระบุความส าคัญของงานชิ้นนี้  
  12.2.4 ผลงานชิ้นนี้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระใดอย่างไร  
  12.2.5 ถ้าน าผลงานชิ้นนี้ออกจากแฟ้มสะสมผลงานจะเป็นอย่างไร  
  12.2.6 ถ้าคะแนนเต็ม 10 คะแนนจะให้คะแนนผลงานชิ้นนี้..........คะแนนเพราะ.......... 
 

13. ตัวอย่างการประเมินด้วยแฟ้มสะสมผลงาน 

 ครูปัทมาได้วางแผนไว้ตั้งแต่ตอนจัดท าโครงสร้างรายวิชาว่าจะเก็บคะแนนอะไร  อย่างไรบ้าง
ครูปัทมาจึงแจ้งให้นักเรียนทราบล่วงหน้า  ตั้งแต่ชั่วโมงแรกของการเรียนการสอนว่าการตัดสินผล             
การเรียนวิชาคณิตศาสตร์จะเก็บคะแนนจากอะไร  แล้วแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ  ตลอดจนติดไว้ที่
บอร์ดหน้าชั้นเรียน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2553: 216-222) ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

คณิตศาสตร์  ป.๔ 

คะแนนระหว่างเรียน  ๗๐%  เก็บจาก 

ผลงาน  ๑๓  หน่วยการเรียนรู้  ๗๐  คะแนน 

คะแนนปลายปี  ๓๐%  เก็บจาก 

การปฏิบัติงาน  ๑๐  คะแนน 

(ประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน) 
สอบปลายปี  ๒๐  คะแนน 
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ในส่วนของการวัดผลปลายปี  ซึ่งประกอบด้วยการสอบและการประเมินแฟ้มสะสมผลงาน
ครูปัทมาด าเนินการ  ดังนี้ 
 13.1 วางแผนประเมินแฟ้มสะสมงาน  (Portfolio) 

ครูปัทมาก าหนดเป้าหมายประเมินความสามารถตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัดชั้นปี                    
ซึ่งความสามารถตามตัวชี้วัดเหล่านี้ต้องใช้เวลาในการพัฒนา  จึงต้องการให้นักเรียนเกิดพัฒนาการ  
จากการฝึกฝนจนเพียงพอก่อนตัดสินให้คะแนน  ครูปัทมาเห็นว่าแฟ้มสะสมงานเป็นวิธีที่เหมาะสม
ทีสุ่ด  สิ่งที่ครูปัทมาท าตลอดปีการศึกษาเก่ียวกับการประเมินด้วยแฟ้มสะสมงาน  มีดังนี้ 
  13.1.1  อธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่าแฟ้มนี้  คือ  ที่เก็บบันทึกความเพียรพยายาม                
ความอุตสาหะ  ความก้าวหน้า  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

  13.1.2  ฝึกนักเรียนในการรวบรวมชิ้นงานต่าง ๆ เก็บเข้าแฟ้มก่อน  เมื่อถึงระยะหนึ่งให้
นักเรียนน าผลงานมาทบทวนแล้วคัดเลือกงานที่ต้องการเก็บเข้าแฟ้มเป็นหมวดหมู่  แล้วเขียนบันทึก
สะท้อนการเรียนรู้  1  ย่อหน้า  ให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 
   -  เป็นงานที่เกี่ยวกับการเรียนเรื่องอะไร  ให้เขียนหัวข้อเรื่องท่ีเรียน 

   -  ได้เรียนรู้อะไร  มีความรู้อะไรเกิดข้ึนจากการท างานเหล่านั้น 

   -  ท าไมจึงเลือกเก็บงานเหล่านั้น 

  13.1.3  ก าหนดคุณภาพของแฟ้มสะสมผลงาน  เพ่ือนักเรียนใช้เป็นแนวทางในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและจัดแฟ้ม  ครูปัทมาชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจว่าแฟ้มควรมีหลักฐานการเรียนรู้ประเภท
ใดบ้าง  เพื่อทีจ่ะสามารถประเมินพัฒนาการตามตัวชี้วัดที่ก าหนด 

    หลักฐานการเรียนรู้ที่เก็บในแฟ้มสะสมผลงาน 

 - การบ้าน/ผลงานที่แสดงวิธีท าท่ีนักเรียนคิดเอง  ท าเอง 
     - งานที่เห็นความก้าวหน้า  (ตั้งแต่เริ่มต้นท า  ไม่เข้าใจ  ท าผิด  ปรับปรุงแก้ไข  
จนกระท่ังท าได้สมบูรณ์) 
     - การเขียนบรรยาย/อธิบายงานแต่ละชิ้น 
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     - ปัญหา  ค าถามที่นักเรียนคิดขึ้นเพ่ิมเติม  อาจแสดงค าตอบวิธีท า  (ทั้งที่เสร็จ
สมบูรณ์  และที่ยังท าไม่เสร็จ) 
     - บันทึกสะท้อนการเรียนรู้  (ท้ังส่วนที่ท าได้ดี  และส่วนที่ต้องแก้ไขปรับปรุง) 
     - งานจากวิชาอ่ืนที่แสดงให้เห็นว่ามีการน าความรู้วิชาคณิตศาสตร์ที่เรียนมาไปใช้ 
     - รายงานกลุ่มที่มีบอกไว้ว่านักเรียนท าอะไร 

     - ผลการประเมินของครู  โดยเพื่อน  และการประเมินตนเอง 
13.1.4  ครูปัทมาให้นักเรียนช่วยกันก าหนดเกณฑ์การประเมินแฟ้มสะสมงาน  ซึ่งได้

ค าตอบที่มาของเกณฑ์หลากหลาย  เช่น  เนื้อหาของหน่วยการเรียนรู้  งานในวิชาอ่ืนที่น าความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ไปใช้  การสรุปเหตุผลอธิบายความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้  การแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  รวมทั้งในการน าเสนองานและวิธีแก้โจทย์ปัญหา  จากนั้นครูปัทมาและ
นักเรียนได้ร่วมกันสรุปว่าเกณฑ์การประเมินแฟ้มสะสมงานควรมี 
   1) ความสมบูรณ์ครบถ้วนของชิ้นงาน  (จากหน่วยการเรียนรู้ทั้ง  13  หน่วย) 
   2) คุณภาพชิ้นงาน 

   3) การสะท้อน  วิพากย์  วิจารณ์ชิ้นงาน 

   4) การน าเสนอในภาพรวม 

โดยครูปัทมาให้ความส าคัญกับการสะท้อน  วิพากย์  วิจารณ์ชิ้นงานมากที่สุด  เพราะ              
แฟ้มสะสมงานจะมีคุณค่า  หากผู้เป็นเจ้าของได้สะท้อนข้อค้นพบที่ได้จากการท างานของตนเองเพ่ือ
น าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินแฟ้มสะสมผลงาน 
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รายการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ น้ าหนัก
คะแนน 4 (ดีเลิศ) 3 (ดี) 2  (พอใช้) 1  (ปรับปรุง) 0 

1. ความ
สมบูรณ์ 

มีชิ้นงาน/
หลักฐานการ
เรียนรู้ครบ
ตามท่ีก าหนด
และมีชิ้นงาน
นอกเหนือ
เพ่ิมเติมจ านวน
มาก 

มีชิ้นงาน/
หลักฐานการ
เรียนรู้ครบ
ตามท่ีก าหนด
และมีชิ้นงาน
นอกเหนือ
เพ่ิมเติม
เล็กน้อย 

มีชิ้นงาน/
หลักฐานการ
เรียนรู้ครบ
ตามท่ีก าหนด 

มีชิ้นงานไม่ถึง  
50% ของ
จ านวน
ชิ้นงาน
ทั้งหมด ไม

่ส่ง
งาน

 

1 

2.
คุณภาพ
ชิ้นงาน 

ชิ้นงานแสดงให้
เห็นอย่าง
ชัดเจนว่ามี
ความรู้ทักษะ
ความสามารถ
ตามมาตรฐาน/
ตัวชี้วัดชั้นปี  
อยู่ในระดับดี
มากชิ้นงาน
แสดงให้เห็น
ความคิดรวบ
ยอดทาง
คณิตศาสตร์
และการน า
ความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ 

ชิ้นงานแสดง
ให้เห็นอย่าง
ชัดเจนว่ามี
ความรู้ทักษะ
ความสามารถ
ตาม
มาตรฐาน/
ตัวชี้วัดชั้นปี  
อยู่ในระดับดี
ชิ้นงานแสดง
ให้เห็นความ
เข้าใจและการ
น าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ 

ชิ้นงานแสดง
ให้เห็นอย่าง
ชัดเจนว่ามี
ความรู้ทักษะ
ความสามารถ
ตาม
มาตรฐาน/
ตัวชี้วัดชั้นปี  
อยู่ในระดับ
พอใช้ ชิ้นงาน
แสดงให้เห็น
ความพยายาม
น าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ 

ชิ้นงานไม่
แสดงว่ามี
ความรู้ทักษะ
ความสามารถ
ตาม
มาตรฐาน/
ตัวชี้วัดชั้นปี  
มีความเข้าใจ
น้อยมากจึงไม่
สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ 

ไม
่ส่ง

งาน
 

1 

 

 

 

ระดับคุณภาพ 
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รายการ
ประเมิน 

4 (ดีเลิศ) 3 (ดี) 2  (พอใช้) 1  (ปรับปรุง) 0 น้ าหนัก
คะแนน 

3.การ
สะท้อน/
วิพากย์/
วิจารณ์ 

การสะท้อนงาน
ได้ให้เหตุผล
ประกอบการ
สะท้อนส่วนที่
ท าได้ดีแล้วและ
ส่วนที่ต้อง
ปรับปรุง  โดย
ให้ข้อเสนอแนะ
ทางเลือกท่ี
เป็นไปได้ใน
สถานการณ์จริง 

การสะท้อน
งานได้ให้
เหตุผล
ประกอบการ
ให้ข้อเสนอ 
แนะส่วนที่ต้อง
ปรับปรุง  โดย
เสนอทางเลือก
ที่เป็นไปได้ใน
สถานการณ์
จริง 

การสะท้อน
งานแสดงให้
เห็นถึงความ
พยายามใน
การให้เหตุผล
ประกอบการ
ให้ข้อเสนอ 
แนะทางเลือก
ที่เป็นไปได้ 

การสะท้อน
งานแสดงให้
เห็นถึงความ
พยายามใน
การหาเหตุผล
ประกอบการ
ให้ข้อเสนอ 
แนะทางเลือก
น้อยมาก 

ไม
่ส่ง

งาน
 

2 

4.การ
น าเสนอ
ใน
ภาพรวม 

มีการแนะน า
งานอย่าง
ชัดเจนและเป็น
ระบบดีและ
น าเสนออย่าง
สร้างสรรค์และ
แสดงให้เห็น
ความเชื่อมโยง
ระหว่างชิ้นงาน 

มีการแนะน า
งานอย่างเป็น
ระบบดี
น าเสนอแสดง
ให้เห็นความ
เชื่อมโยง
ระหว่าง
ชิ้นงาน 

มีการแนะน า
งานการจัดไม่
ค่อยเป็น
ระบบแสดงให้
เห็นความ
เชื่อมโยง
ระหว่าง
ชิ้นงานเพียง
บางส่วน 

ขาดการ
แนะน างาน
และการจัดไม่
เป็นระบบ 

ไม
่ส่ง

งาน
 

1 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

16-20 

11-15 

6-10 

0-5 

ดีเลิศ 

ดี 

พอใช้ 
ปรับปรุง 
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  หมายเหตุ  ทั้งนีเ้มื่อครูให้คะแนนนักเรียนแล้ว  จากคะนนเต็ม  20  คะแนน  ครูปัทมา
ต้องปรับคะแนนให้เป็นคะแนนตามที่ก าหนดเป็นคะแนนปลายปี  10  คะแนน 

 

  วิธีคิด        คะแนนที่นักเรียนได้  ×  คะแนนที่ก าหนด  (ปลายปี)
คะแนนเต็ม

 

 

 13.2 ก าหนดโครงสร้างข้อสอบปลายปี 

เ พ่ื อวั ดความรู้ ค ว ามสามารถทางคณิตศาสตร์ ตามมาตรฐาน/ตั วชี้ วั ดชั้ นปี                          
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ครูปัทมาก าหนดวิธีการประเมินผลปลายภาคโดยใช้ข้อสอบทั้งหมด  35  ข้อ  
(20  คะแนน)  แบ่งเป็น 

   - ข้อสอบเลือกตอบ  20  ข้อ  จับคู่  10  ข้อ  (ข้อละ 0.50  คะแนน) 
   - ข้อสอบอัตนัย  5  ข้อ  (ข้อละ  1  คะแนน) 

ซึ่งก่อนสร้างแบบทดสอบครูปัทมาได้วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดชั้นปี                   
ในการวิเคราะห์ข้อสอบตามพฤติกรรมของบลูม  (Bloom’s Taxonomy) โดยมีรายละเอียดของ
โครงสร้าง  ดังนี้ 
 

สาระ 
มาตร 
ฐาน 

ตัวช้ี
วัด 

รูปแบบ 

ข้อสอบ 

ความรู้/ทักษะตามตัวชี้วัด  (จ านวนข้อ) 
ความรู้ ทักษะและกระบวนการคิด 

รวม 

จ า
 

เข้า
ใจ 

ปร
ะย

ุกต
์ใช้ 

วิเค
รา

ะห
์ 

ปร
ะเม

ินค
่า 

คิด
สร

้างส
รร

ค์ 

1.จ านวน
และการ
ด าเนินการ 

ค 1.1 1 เลือกตอบ  (1)     1 

2 เลือกตอบ      (1) 1 

ค 1.2 1 อัตนัย   (1)    1 

2 อัตนัย     (2)  2 

3 เลือกตอบ  (1)     1 

รวมจ านวนข้อสอบ  สาระที่  1  จ านวน
และการด าเนินการ 

 2 1  2 1 6 
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สาระ 
มาตร 
ฐาน 

ตัวช้ี 
วัด 

รูปแบบ 

ข้อสอบ 

ความรู้/ทักษะตามตัวชี้วัด  (จ านวนข้อ) 
ความรู้ ทักษะและกระบวนการคิด 

รวม 

จ า
 

เข้า
ใจ 

ปร
ะย

ุกต
์ใช้ 

วิเค
รา

ะห
์ 

ปร
ะเม

ินค
่า 

คิด
สร

้างส
รร

ค์ 

2.การวัด ค 1.1 1 เลือกตอบ    (1)   1 

2 เลือกตอบ   (1)    1 

3 เลือกตอบ  (1)     1 

4 เลือกตอบ  (1)     1 

ค 1.2 1 เลือกตอบ   (1)    1 

2 เลือกตอบ  (1)     1 

3 เลือกตอบ  (1)     1 

รวมจ านวนข้อสอบ  สาระที่  2  การวัด  4 2 1   7 

3.เรขา  
คณิต 

ค 3.1 1 เลือกตอบ  (1)     1 

2 เลือกตอบ  (1)     1 

3 เลือกตอบ  (1)     1 

4 เลือกตอบ  (1)     1 

5 เลือกตอบ  (1)     1 

ค 3.2 1 อัตนัย   (1)    1 

รวมจ านวนข้อสอบ  สาระที่  3  
เรขาคณิต 

 5 1    6 

4. 
พีชคณิต 

ค 4.1 1 เลือกตอบ    (1)   1 

2 เลือกตอบ    (1)   1 

รวมจ านวนข้อสอบ  สาระที่  4  
พีชคณิต 

   2   2 
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สาระ 
มาตร 
ฐาน 

ตัวช้ี 

วัด 

รูปแบบ 

ข้อสอบ 

ความรู้/ทักษะตามตัวชี้วัด  (จ านวนข้อ) 
ความรู้ ทักษะและกระบวนการคิด 

รวม 

จ า
 

เข้า
ใจ 

ปร
ะย

ุกต
์ใช้ 

วิเค
รา

ะห
์ 

ปร
ะเม

ินค
่า 

คิด
สร

้างส
รร

ค์ 

5.การ
วิเคราะ
ห์ข้อมูล
และ
ความ
น่าจะ
เป็น 

ค 5.1 1 เลือกตอบ  (1)     1 

2 เลือกตอบ  (2)     2 

3 อัตนัย   (1)    1 

รวมจ านวนข้อสอบ  สาระที่  5             
การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

 3 1    4 

6.ทักษะ
และ
กระบวน 
การทาง
คณิต 
ศาสตร์ 

ค 6.1 1 จับคู่   (2)    2 

2 จับคู่   (2)    2 

3 จับคู่      (2) 

2 

  4 จับคู่   (2)    2 

  5 จับคู่   (2)    2 

  6 จับคู่    

รวมจ านวนข้อสอบ  สาระที่  6  ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

  8   2 4 

 

 เมื่อสิ้นปีการศึกษา  นักเรียนของคุณครูปัทมาจะได้รับการตัดสินผลการเรียนรายวิชา
คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โดยมีที่มาของคะแนนจาก 

  1. ผลการประเมินระหว่างเรียน  พัฒนาการเรียนรู้จากหน่วยการเรียนรู้  13  หน่วย         
การเรียนรู้  คะแนนเต็ม  70  คะแนน 
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  2. ผลการประเมินปลายปี 
 2.1  จากแฟ้มสะสมงาน คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

 2.2  จากการทดสอบ คะแนนเต็ม 20 คะแนน 

 

14. ข้อดีและข้อจ ากัดของแฟ้มสะสมผลงาน 

 ในการจัดท าแฟ้มสะสมผลงานมีข้อดีและข้อจ ากัด ดังนี้ 
 14.1 ข้อดีของแฟ้มสะสมผลงาน 

  14.1.1 สามารถน าไปใช้กับผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะหลักฐาน
ในแฟ้มสะสมผลงานจะท าให้ครูผู้สอนรับทราบข้อมูลที่เป็นจุดดีและจุดด้อยของผู้เรียน 

  14.1.2 ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการคัดเลือก และประเมินผลงานของตนเองเพ่ือน าไปใส่
ไว้ในแฟ้มสะสมผลงาน  
  14.1.3 ท าให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง เห็นภาพการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง เกิดความเชื่อม่ันในตนเอง และมีแรงจูงใจในการเรียนรู้  
  14.1.4 ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอนกับครูผู้สอนและปรับปรุง
กระบวนการเรียนรู้ และผลการเรียนของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  14.1.5 ก่อให้เกิดการประสานงานในการพัฒนาระหว่างครูผู้สอน ผู้เรียน ผู้ปกครอง และ            
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 14.2 ข้อจ ากัดของแฟ้มสะสมผลงาน 

  14.2.1 ความสอดคล้องของผลการประเมินที่ยังไม่มีเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจนท าให้
สรุปผลการประเมินมีความแตกต่างกัน  
  14.2.2 ผู้เรียนใช้เวลามากในการเก็บรวบรวมสะสมหลักฐานที่เก็บในแฟ้มสะสมผลงาน
และครูผู้สอนจะต้องใช้เวลานานในการตรวจสอบผลงาน  
  14.2.3 สถานที่เก็บแฟ้มสะสมผลงานไม่เพียงพอต่อแฟ้มสะสมผลงานที่มีจ านวนมากใน        
แต่ละปี แต่ละชั้น 

 

สรุปสาระส าคัญประจ าบทที่ 11 

 1. การประเมินด้วยแฟ้มสะสมผลงาน เป็นวิธีการประเมินที่ช่วยส่งเสริมให้การประเมินตาม
สภาพจริง มีความสมบูรณ์สะท้อนศักยภาพที่แท้จริง  
 2. ในการจัดท าแฟ้มสะสมผลงานมีจุดประสงค์ในการด าเนินการดังนี้ 1) เพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถประเมนิตนเอง 2) เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 3) เพ่ือประเมินความรับผิดชอบของ
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ครูผู้สอนจากความสามารถในการสอนให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ และ 4) เพ่ือตอบสนองต่อ
จุดประสงค์การเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 3. ลักษณะของแฟ้มสะสมผลงานมีดังนี้ 1) เป็นแหล่งข้อมูลที่มีความหลากหลาย 2) เป็น
สภาพจริงของผู้ เรียน (เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ) 3) เป็นรูปแบบของการประเมินที่ยืดหยุ่น                        
4) มีจุดประสงค์ชัดเจน 5) มีลักษณะเฉพาะของผู้เรียนแต่ละคน 

 4. การใช้แฟ้มสะสมผลงานในชั้นเรียนมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ดังนี้  1) เพ่ิม
ประสิทธิภาพการสื่อสารระหว่างครูผู้สอน ผู้เรียน และผู้ปกครองเกี่ยวกับการเรียนรู้ 2) ช่วยให้
ครูผู้สอนมองเห็นสภาพแวดล้อมการท างานของผู้ เรียนและโครงสร้างของหลักฐานแต่ละชิ้น                      
3) ช่วยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ขึ้นในตัวผู้เรียน 4) เป็นหลักฐานที่ให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดของตนเองให้
ผู้อ่ืนได้รับทราบ 5) ช่วยให้ครูผู้สอนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีขึ้น และ 6) ผู้เรียนจะมี                  
ส่วนร่วมกับครูผู้สอนในกระบวนการประเมิน 

 5. การสะท้อนภาพตนเอง เป็นการก าหนดให้ผู้เรียนสะท้อนความรู้สึกในขณะการวางแผนลง
มือปฏิบัติ หรือประเมินคุณภาพของผลงาน โดยการวิพากษ์ และให้คะแนนที่อธิบายคุณค่าของผลงาน 
ที่จะสะท้อนกลับในความสามารถของกระบวนการคิดของผู้เรียน  จ าแนกเป็น 1) ให้ผู้เรียนได้แสดง
ความคิดเห็นสะท้อนภาพของตนเองในการบันทึกการเรียนรู้ การบันทึกความคิดเห็น การบันทึก
รายวัน เป็นต้น 2) ให้ผู้เรียนได้ประเมินผลงานของตนเองตามกฎเกณฑ์การให้คะแนนแบบรอบด้านที่
ก าหนดไว้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 6. ข้อแนะน าในการเลือกหลักฐานหรือชิ้นงานในแฟ้มสะสมผลงาน มีดังนี้ 1) ควรเป็น
หลักฐานที่แสดงให้เห็นพัฒนาการในการเรียนของผู้เรียนตลอดเวลา 2) ควรเป็นหลักฐานที่แสดง
ความก้าวหน้าและพัฒนาการเรียนตามหลักสูตร 3) ควรมีรูปแบบที่หลากหลาย และ 4) ควรแสดงให้
เห็นเหตุผลในการท างานและความสนใจของผู้เรียนภายในห้องเรียน 

 7. ข้อดีและข้อจ ากัดของแฟ้มสะสมผลงาน มีดังนี้ 
  7.1 ข้อดีของแฟ้มสะสมผลงาน มีดังนี้ 1) สามารถน าไปใช้กับผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 2) ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการคัดเลือก และประเมินผลงานของตนเองเพ่ือน าไปใส่ไว้
ในแฟ้มสะสมผลงาน 3) ท าให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 4) ผู้เรียนได้มี    ส่วน
ร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอนกับครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง  และ 5) ก่อให้เกิดการประสานงานใน
การพัฒนาระหว่างครูผู้สอน ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่เก่ียวข้อง 
  7.2 ข้อจ ากัดของแฟ้มสะสมผลงาน  มีดังนี้ 1) การสรุปผลการประเมินมีความแตกต่างกัน 
2) ผู้ เรียนใช้ เวลามากในการเก็บรวบรวมสะสมหลักฐานที่ เก็บในแฟ้มสะสมผลงาน  และ                             
3) สถานที่เก็บแฟ้มสะสมผลงานไม่เพียงพอ 
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ค าถามเชิงปฏิบัติการประจ าบทที่ 11 

 ค าชี้แจง ให้ตอบค าถามจากประเด็นที่ก าหนดให้อย่างถูกต้องและชัดเจน 

 1. แฟ้มสะสมผลงานคืออะไร 

 2. แฟ้มสะสมผลงานมีความส าคัญอย่างไรต่อการวัดและประเมินผล 

 3. ในรายวิชาของท่านที่เป็นครูผู้สอนถ้าจะเลือกใช้แฟ้มสะสมผลงานในการวัดและ
ประเมินผลท่านจะมีข้ันตอนด าเนินการอย่างไร 

 4. "การใช้แฟ้มสะสมผลงานในการจัดการศึกษาในประเทศไทย" จะสามารถด าเนินการได้
มากหรือน้อยเพียงใด 

 5. ท่านคิดว่าผู้เรียนจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากการใช้แฟ้มสะสมผลงานในการวัดและ
ประเมินผลการเรียน 

 6. ให้สร้างผังความคิดใน 9 หัวข้อต่อไปนี้พร้อมทั้งระบายสี 
  6.1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  

  6.2 ความหมายของการประเมินโดยแฟ้มสะสมผลงาน 

  6.3 จุดประสงค์ของแฟ้มสะสมผลงาน 

  6.4 ลักษณะของแฟ้มสะสมผลงาน 

  6.5 แนวทางในการประเมินด้วยแฟ้มสะสมผลงาน 

  6.6 หลักฐานหรือชิ้นงานในแฟ้มสะสมผลงาน 

  6.7 จุดประสงค์ในการประเมินแฟ้มสะสมผลงานของตนเอง 
  6.8 ประโยชน์ของการใช้แฟ้มสะสมผลงาน 

  6.9 ข้อจ ากัดของแฟ้มสะสมผลงาน 

 

หนังสืออ้างอิงประจ าบทที่ 11 
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มัธยมศึกษาปีที่ 4. ปริญญานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย         
ศรีนครินทรวิโรฒ.  

บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ์. (2545). การประเมินการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ: แนวคิดและ
วิธีการ. กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิช.  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 12 

การวัดและประเมินผลการเรียน 

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทเรียนนี้แล้ว  นักศึกษาสามารถ 

1. บอกหลักปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช 2551 ได้ 

2. บอกหลักการพ้ืนฐานของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 ได้ 

3. อธิบายการประเมินระดับชั้นเรียน สถานศึกษา  เขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติได้ 
4. อธิบายเอกสารในการรายงานผลการเรียนได้ 
5. บอกแนวโน้มในการประเมินผลการเรียนได้ 
 

เนื้อหาสาระ 

1. หลักการที่ควรปฏิบัติในการประเมินผลการศึกษา 
2. ระดับของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 

3. ระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ของสถานศึกษา 

4. การประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยผู้ที่เก่ียวข้อง 
5. แนวโน้มของการประเมิน 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 สัปดาห์ที่ 15  
 1. ผู้สอนชี้แจงจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมให้นักศึกษาทราบ 

 2. ผู้สอนอธิบายเนื้อหาบทที่ 12 การวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 ด้วย Microsoft PowerPoint 

 3. ให้นักศึกษาจัดกลุ่ม  กลุ่มละ  3  คน  แบบคละความสามารถเพ่ือให้ความช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน 
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 4. ให้นักศึกษาร่วมกันอภิปรายในประเด็น “หน้าที่ของครูในการรายงานผลการวัดและ
ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 มีอะไรบ้าง” 

 5. สุ่มตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอข้อสรุป 

 6. ผู้สอนและนักศึกษาช่วยกันสรุปบทเรียน 

 7. ให้นักศึกษาตอบค าถามเชิงปฏิบัติการประจ าบทที่ 12  เป็นรายบุคคล แล้วส่งในสัปดาห์
หน้า 
 8. มอบหมายให้นักศึกษาศึกษาเอกสารประกอบการสอนมาล่วงหน้า 
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สื่อการเรียนการสอน 

 1. การน าเสนอเนื้อหาด้วย Microsoft PowerPoint 

 2. เอกสารประกอบการเรียนการสอนเรื่อง “การวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551” 

 3. แหล่งการเรียนรู้ทางอินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล  ได้แก่ 
  3.1 วัดผลจุดคอม www.watpon.com 

  3.2 ครูบ้านนอก.คอม www.kroobannok.com  

 4. ต าราหรือหนังสือเรียนเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา  ได้แก่ 

กรมวิชาการ. (2544). การประเมินผลการศึกษาในชั้นเรียน  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. 

ชูศรี  ตันพงษ์. (2546). ประเมินพัฒนาการ : มิติใหม่แห่งการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน. กรุงเทพฯ: 
มูลนิธิสดศรี-สวัสดิวงศ์. 

ศิริชัย  กาญจนวาสี. (2546). ทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์          
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

สมชาย  วรกิจเกษมสกุล. (2559). การวัดและประเมินผลการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 7. อุดรธานี: โรง
พิมพ์อักษรศิลป์.  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน . (2553). ชุดฝึกอบรมการวัดและประเมินผล              
การเรียนรู้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.  
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การวัดและประเมินผล 

จุดประสงค์ เครื่องมือ/วิธีการ การประเมินผล 

1. บอกหลักปฏิบัติในการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช 2551 ได้ 
2. บอกหลักการพ้ืนฐานของการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 ได้ 
3. อธิบายการประเมินระดับชั้นเรียน 
สถานศึกษา  เขตพ้ืนที่การศึกษา และ
ระดับชาติได้ 
4. อธิบายเอกสารในการรายงานผลการเรียน
ได้ 
5. บอกแนวโน้มในการประเมินผลการเรียนได้ 

1. สังเกตพฤติกรรม
การเรียนในระหว่าง
เรียน 

2. ตอบค าถามเชิง
ปฏิบัติการประจ าบท
เป็นรายบุคคล 

1. นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การอภิปรายกลุ่มใน
ระหว่างเรียน 

2. ตอบค าถามเชิง
ปฏิบัติการประจ าบทเป็น
รายบุคคลถูกต้องไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 
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บทท่ี 12 

การวัดและประเมินผลการเรียน 

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 
 

 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 26 ได้ก าหนดว่า ให้สถานศึกษา
จัดการประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรม      
การเรียน  การร่วมกิจกรรม  และการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา  ดังนั้นครูผู้สอนจะต้องมีการวัดและประเมินผลของ
ผู้เรียนที่รวบรวมข้อมูลจากผู้เรียนหลายด้าน ก่อนที่จะประเมินว่าผู้เรียนอยู่ในระดับใด (ชูศรี ตันพงษ์, 
2546: 8) 
 นอกจากนี้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 มีการก าหนดเกณฑ์
การวัดและการประเมินผลกลางขึ้น  ประกอบด้วย  การตัดสินผลการเรียน  การให้ระดับผลการเรียน           
การรายงานผลการเรียน  เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา  เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  การพิจารณาเลื่อนชั้น  การจัดให้เรียนซ้ าชั้น  เอกสาร
หลักฐานการศึกษา  และการเทียบโอนผลการเรียน  ดังนั้นครูจึงต้องศึกษาแนวปฏิบัติการวัดและ
ประเมินผล  เพ่ือให้ครูสามารถก าหนดระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนให้สอดคล้อง
และเป็นไปตามเกณฑ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2553: 14-15) 
 

1. หลักการที่ควรปฏิบัติในการประเมินผลการศึกษา 

  ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดการวัดและประเมินผล       
การเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักการพ้ืนฐาน 2 ประการ ดังนี้ 
   1) การวัดและประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียน (Formative Assessment)  การที่จะบรรลุ
จุดมุ่งหมายแรกได้จะต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้เรียนในระหว่างการเรียน
การสอนอย่างต่อเนื่อง บันทึก วิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูล  แล้วน ามาใช้ในการส่งเสริมหรือ
ปรับปรุงแก้ไขการเรียนรู้ของผู้เรียนและการสอนของครู   การวัดและประเมินผลกับการสอนจึงเป็น
เรื่องที่สัมพันธ์กัน  หากขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดการเรียนการสอนก็ขาดประสิทธิภาพ  การประเมินระหว่าง  
การเรียนการสอน  เป็นการวัดและประเมินผลที่เกิดขึ้นในห้องเรียนทุกวัน  เป็นการประเมินเพ่ือให้รู้
จุดเด่นจุดที่ต้องปรับปรุงจึงเป็นข้อมูลเพ่ือใช้ในการพัฒนา  ซึ่งในปัจจุบันงานวิจัยบ่งชี้ว่าถ้าใช้                     
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การประเมินผลย่อยอย่างถูกวิธีการประเมินผลย่อยจะเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการก าหนดเป้าหมาย 
การเรียนการสอน  แตผู่้สอนต้องมีทักษะในการใช้วิธีการและเครื่องมือการประเมินที่หลากหลาย เช่น 
การสังเกต  การซักถาม  การระดมความคิดเห็นเพ่ือให้ได้มติข้อสรุปของประเด็นที่ก าหนด  การใช้
แฟ้มสะสมผลงาน  การใช้ภาระงานที่เน้นการปฏิบัติ  การประเมินความรู้เดิม  การให้ผู้เรียนประเมิน
ตนเอง  การให้เพ่ือนประเมินเพ่ือน  การใช้เกณฑ์การให้คะแนน (Rubric)  และที่ส าคัญการให้ข้อมูล
ย้อนกลับโดยผู้สอนต้องสามารถให้ค าแนะน าเพ่ือเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ท าให้การเรียนรู้
พอกพูน  นอกจากนี้ยังต้องรู้จักใช้ผลที่ได้จากการประเมินมาวางแผนและทบทวนการสอนของตน                
อีกด้วย 

   2) การวัดและประเมินผลเพ่ือตัดสินผลการเรียนรู้ (Summative Assessment) เป็น                
การประเมินสรุปผลการเรียนรู้เมื่อเรียนจบหน่วยการเรียน  เรียนจบรายวิชาเพ่ือตัดสินให้คะแนนหรือ
ให้ระดับผลการเรียน  หรือให้การรับรองความรู้ความสามารถของผู้เรียนว่าผ่านรายวิชาหรือไม่                   
ควรได้รับการเลื่อนชั้นหรือไม่  หรือสามารถจบหลักสูตรหรือไม่  โดยสถานศึกษามีหน้าที่ในการอนุมัติ
และรายงานผลการเรียน  งานวิจัยเสนอแนะว่าการประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนที่ดีต้องให้โอกาส
ผู้เรียนแสดงออกซ่ึงความรู้ความสามารถด้วยวิธีการที่หลากหลาย  และพิจารณาตัดสินบนพื้นฐานของ
เกณฑ์ผลการปฏิบัติมากกว่าใช้เปรียบเทียบระหว่างนักเรียน 

 จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นหลักสูตรการศึกษาของประเทศมีจุดประสงค์ที่จะ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสามารถในการแข่งขัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพ่ิมศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น   สามารถด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมี
ความสุขบนพ้ืนฐานของความเป็นไทยและความเป็นสากล  รวมทั้งมีความสามารถในการประกอบ
อาชีพหรือศึกษาต่อตามความถนัด ความสนใจและความสามารถของแต่ละบุคคล และได้ก าหนด
ตารางสรุปการวัดและประเมินผลระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในการตัดสินผลการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน  การตัดสินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ดังแสดงในตารางที่ 12.1-12.2  (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2553: 16-18) 
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ตารางท่ี 12.1 สรุปการวัดและประเมินผลระดับประถมศึกษา   
 

 

 

นักเรียนได้รับการตัดสินผ่านรายวิชา 
เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

นักเรียนมีคุณสมบัติตามเกณฑ ์

การเลื่อนชัน้ 

นักเรียนมีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์การจบ 

ระดับประถมศึกษา 
• เข้าเรียนในรายวิชานั้น ๆ (ซึ่งพิจารณา
ร่วมกับการมีเวลาเรียนตลอดปี
การศึกษา) 

• มีคะแนนในรายวิชานั้นผ่านร้อยละ ๕๐ 
(ท้ังนี้นักเรียนต้องไดร้ับการพัฒนาและ
ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดทุกตัวในระหว่าง
กระบวนการพัฒนา) 

• ให้ผลการเรียนได้หลายลักษณะดังนี้ 
   - ระบบตัวเลข 

   - ระบบร้อยละ 

   - ระบบตัวอักษร 

   - ระบบท่ีใช้ค าสะท้อนมาตรฐาน 

การตัดสินผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียน 

• ให้ผลการประเมินเป็นไม่ผา่น ผ่าน ดี 
และ ดีเยี่ยม 

• ตัดสินเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
• เกณฑ์แตล่ะระดับอาจใหค้วามหมาย 

เป็นค าอธิบายระดับคณุภาพ 

• มีเวลาเรียนตลอดปีการศึกษาไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลา
เรียนตลอดปีการศึกษา 

• มีผลการเรยีนรายวิชาพื้นฐานผ่าน
ทุกรายวิชา รายวิชาเพิ่มเติมตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

• มีผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขยีนผ่านตามเกณฑ์
ที่สถานศึกษาก าหนด 

• มีผลการประเมินคณุลักษณะอัน
พึงประสงค์ผ่านตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด 

• มีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีนปีละ ๔ กิจกรรม 

๑. กิจกรรมแนะแนว 

๒. กิจกรรมนักเรียน 

๒.๑ กิจกรรมในเครื่องแบบ 

๒.๒ กิจกรรมชุมนมุ ชมรม 

๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์ (มีชั่วโมงเข้า
ร่วมตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด) 

• มีเวลาเรียนครบตามที่
หลักสตูรสถานศึกษาก าหนด
และสอดคล้องกับหลักสตูร
แกนกลาง 

• ทุกรายวิชาพื้นฐานมีผลการ
ประเมินผ่านส าหรบัรายวิชา
เพิ่มเตมิเป็นไปตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

• มีผลการประเมินการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ และเขียนใน
ระดับผ่าน 

• มีผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในระดับผ่าน 

• มีผลการประเมินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ในระดับผ่าน
ทุกกิจกรรม และปฏิบตัิ
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์ ๖๐ 
ช่ัวโมง 

 

 

 

 

 

 

การตัดสินผลการเรียน การเลื่อนชั้นเรียน 
เกณฑ์การจบ 

ระดับประถมศึกษา 
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ตารางท่ี 12.1 สรุปการวัดและประเมินผลระดับประถมศึกษา (ต่อ) 

นักเรียนได้รับการตัดสินผ่านรายวิชา 
เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

นักเรียนมีคุณสมบัติตามเกณฑ ์

การเลื่อนชัน้ 

นักเรียนมีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์การจบ 

ระดับประถมศึกษา 
การตัดสินผลคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ 

• ให้ผลการประเมินเป็นไม่ผา่น ผ่าน ดี 
และ ดีเยี่ยม 

• ตัดสินเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
• เกณฑ์แตล่ะระดับอาจใหค้วามหมาย 

   เป็นค าอธิบายคุณภาพ 

การตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                   
• ให้ผลการประเมินเป็นผ่าน ไมผ่่าน 

• ตัดสินเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
• การผ่าน ไมผ่่าน พิจารณาจาก 

   - เวลาการเข้าร่วมกจิกรรม 

   - การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของ
ผู้เรยีน 

การสอนซ่อมเสริม 

มุ่งให้ผู้เรยีนพัฒนาเต็มศักยภาพทนัท่วงที 

การเรียนซ้ าชั้น  
  มีคณะกรรมการพิจารณาเมื่อไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ แต่อาจพิจารณา
ให้เลื่อนช้ันได้ กรณีเห็นว่า 
- แม้เวลาเรียนไม่ครบ แต่ข้ออ่ืน ๆ 
เป็นไปตามเกณฑ์การเลื่อนช้ันท่ี
ก าหนด 

- มีผลการประเมินผ่านมาตรฐาน
การเรยีนรู้และตัวช้ีวัดไม่ถึงเกณฑ์
ในแต่ละรายวิชาแตส่ถานศึกษา
สามารถสอนซ่อมเสริมได้และมี
คุณสมบัติในข้ออื่นครบตามเกณฑ์
การเลื่อนช้ัน 

- มีผลการประเมินผ่านในกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 

การเลื่อนช้ันกลางปีมีคณะกรรมการ
พิจารณา 

๑. ผลการเรียนในปีท่ีผ่านมา / 
ระหว่างปีท่ีศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี
เยี่ยม 

๒. มีวุฒิภาวะทีจ่ะเรียนในช้ันท่ี
สูงขึ้น 

๓. ผ่านการประเมินทุกรายวิชาของ
ช้ันท่ีเรียนปัจจุบัน / ในภาคเรยีน
แรกของช้ันท่ีจะเลื่อนช้ัน 

เอกสารหลักฐานการศึกษา 
• โรงเรียนออก ปพ.๑ : ป ให้
นักเรียนเมื่อ 

- จบ ป.๖ 

- ลาออกศึกษาต่อที่อ่ืน 

• โรงเรียนจดัท า ปพ.๓ : ป 
เป็นหลักฐานว่านักเรียนจบ
การศึกษาและเพื่อตรวจสอบ
วุฒิ 

- เก็บไว้ท่ีโรงเรยีน ๑ ชุด 

- สง่ให้ สพท. ๑ ชุด 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2553: 16-18) 
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ตารางท่ี 12.2 สรุปการวัดและประเมินผลระดับมัธยมศึกษา 

 

 

 

นักเรียนได้รับการตัดสินผ่านรายวิชา 
เมื่อสิ้นภาคเรียน 

นักเรียนมีคุณสมบัติตามเกณฑ ์

การเลื่อนชัน้ 

นักเรียนมีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์การจบ 

ระดับมัธยมศึกษา 

• เข้าเรียนในรายวิชานั้น ๆ (ซึ่งพิจารณา
ร่วมกับ การมเีวลาเรียนตลอดภาค
เรียน) 

• มีคะแนนในรายวิชานั้นผ่านร้อยละ ๕๐ 
(ท้ังนี้นักเรียนต้องไดร้ับการพัฒนาและ
ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดทุกตัวในระหว่าง
กระบวนการพัฒนา) 

• ให้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียน ๘ 
ระดับ 

 การตัดสินผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียน 

• ให้ผลการประเมินเป็นไม่ผา่น ผ่าน ดี 
และ ดีเยี่ยม 

• ตดัสินเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
• เกณฑ์แตล่ะระดับอาจใหค้วามหมาย 

เป็นค าอธิบายระดับคณุภาพ 

การตัดสินผลคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ 

• ให้ผลการประเมินเป็นไม่ผา่น ผ่าน ดี 
และ ดีเยี่ยม 

 

• มีผลการเรยีนรายวิชาพื้นฐานผ่าน
ทุกรายวิชาและรายวิชาเพิ่มเติม
ตามที่สถานศึกษาก าหนด 

• มีผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียนผา่นตามเกณฑ์
ที่สถานศึกษาก าหนด  

• มีผลการประเมินคณุลักษณะอัน
พึงประสงค์ผ่านตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด 

• มีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีนปีละ ๔ กิจกรรม 

๑. กิจกรรมแนะแนว 

๒. กิจกรรมนักเรียน (ม.ต้น ต้อง
ร่วมทั้ง ๒ กิจกรรม ส่วน ม.ปลาย 
เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) 

๒.๑ กิจกรรมในเครื่องแบบ 

      ๒.๒ กิจกรรมชุมนมุ ชมรม 

๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ (มีช่ัวโมงเข้า
ร่วมตามที่สถานศึกษาก าหนด) 

• ระดับผลการเรียนเฉลีย่ในปี
การศึกษานั้นควรไดไ้ม่ต่ ากว่า ๑ 

•  มีหน่วยกิตที่เรียนและทีไ่ด้
ครบตามที่หลักสูตร
สถานศึกษาก าหนดและ
สอดคล้องกับหลักสตูร
แกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ 

• ทุกรายวิชาพื้นฐานมีผลการ
ประเมินผ่านส าหรบัรายวิชา
เพิ่มเตมิเป็นไปตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

• มีผลการประเมินการอ่าน 
คิดวิเคราะห์และเขียน ใน
ระดับผ่าน 

• มีผลการประเมินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนในระดับผ่าน
ทุกกิจกรรม และปฏิบตัิ  

กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

-  ม.ต้น ๔๕ ช่ัวโมง 
-  ม.ปลาย ๖๐ ช่ัวโมง 

 

 

 

 

 

 

การตัดสินผลการเรียน การเลื่อนชั้นเรียน 
เกณฑ์การจบ 

ระดับมัธยมศึกษา 
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ตารางท่ี 12.2 สรุปการวัดและประเมินผลระดับมัธยมศึกษา (ต่อ) 

นักเรียนได้รับการตัดสินผ่าน
รายวิชา 

เมื่อสิ้นภาคเรียน 

นักเรียนมีคุณสมบัติตามเกณฑ ์

การเลื่อนชัน้ 

นักเรียนมีคุณสมบัติตามเกณฑ์
การจบ 

ระดับมัธยมศึกษา 
  การตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      
• ตัดสินเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
• เกณฑ์แตล่ะระดับอาจให้
ความหมาย 

เป็นค าอธิบายคณุภาพ 

• ให้ผลการประเมินเป็นผ่าน ไม่
ผ่าน 

• ตัดสินเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
• การผ่าน ไมผ่่าน พิจารณาจาก 

   - เวลาการเข้าร่วมกจิกรรม 

   - การปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน
ของผู้เรียน 

 การสอนซ่อมเสริม  
มุ่งให้ผู้เรยีนพัฒนาเต็มศักยภาพ
ทันท่วงท ี                            

การเรียนซ้ าชั้น  
มีคณะกรรมการพิจารณามี ๒ 
ลักษณะ 

๑.ผูเ้รียนมีระดับผลการเรียนเฉลีย่
ในปีการศึกษาน้ัน ต่ ากว่า ๑ และมี
แนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาการเรียน
ในระดับชั้นที่สูงข้ึน 

๒. ผู้เรียนมผีลการเรียน ๐, ร, มส 
เกินครึ่งของรายวิชาที่ลงทะเบียนใน
ปีการศึกษาน้ัน 

เอกสารหลักฐานการศึกษา 
• โรงเรียนออก ปพ.๑ : บ ให้
นักเรียนเมื่อ 

-  จบ ม.๓ 

-  ลาออกศึกษาต่อที่อ่ืน 

• ออก ปพ.๑ : พ ให้นักเรียนเมื่อ 

-  จบ ม.๖ 

-  ลาออกศึกษาต่อที่อ่ืน 

• ออก ปพ.๒ (ประกาศนียบัตร) 
-  ปพ.๒ : บ เมื่อจบ ม.๓ 

-  ปพ.๒ : พ เมื่อจบ ม.๖ 

• โรงเรียนจดัท า ปพ.๓ เป็น
หลักฐานว่านักเรียนจบหลัก สูตร
และเพื่อตรวจสอบวุฒิ 

-  ปพ.๓ : บ จบการศึกษาภาค
บังคับ 

-  ปพ.๓ : พ จบการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

-  เก็บไว้ท่ีโรงเรียน ๑ ชุด 

-  ส่งให้ สพท. ๑ ชุด 

-  ส่งให ้สพฐ. ๑ ชุด 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2553: 16-18) 

 

2. ระดับของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

 การจัดการศึกษาในปัจจุบันนอกจากให้ด าเนินการให้ทั่วถึงแล้วยังมุ่งเน้นคุณภาพอีกด้วย 
ผู้ปกครอง  สังคม  และรัฐต้องการเห็นหลักฐานอันเป็นผลมาจากการจัดการศึกษา  นั่นคือคุณภาพ
ของผู้เรียนที่เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามที่หลักสูตรก าหนด ดังนั้นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
นับตั้งแต่สถานศึกษาต้นสังกัด หน่วยงานระดับชาติที่ได้รับมอบหมาย  จึงมีบทบาทหน้าที่ใน         
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การตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนตามความคาดหวังของหลักสูตร ดังนั้นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 จึงก าหนดให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ใน 4 ระดับ  มีเจตนารมณ์
เช่นเดียวกัน คือ ตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียน  เพ่ือน าผลการประเมินมาใช้เป็น
ข้อมูลในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป ดังนี้ 
 2.1 การประเมินระดับชั้นเรียน เป็นการวัดและประเมินผลที่อยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้
ที่ครูผู้สอนด าเนินการเป็นปกติและสม่ าเสมอในการจัดการเรียนการสอน ใช้เทคนิคการประเมินที่
หลากหลาย เช่น การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้าน  แบบฝึกหัด  การประเมินโครงงาน         
การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน แฟ้มสะสมผลงาน การใช้แบบทดสอบ ฯลฯ โดยครูผู้สอนเป็นผู้
ประเมินเองหรือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมินตนเอง เพ่ือนประเมินเพ่ือน ผู้ปกครองร่วมประเมิน ซึ่ง
การประเมินระดับชั้นเรียนเป็นการตรวจสอบว่าผู้เรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้ อัน
เป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่และมากน้อยเพียงใด มีสิ่งที่จะต้องได้รับ        
การพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมในด้านใด นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลให้ผู้สอนใช้ปรับปรุงการสอนของตน
ด้วย  ทั้งนี้โดยให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

 2.2 การประเมินระดับสถานศึกษาเป็นการตรวจสอบผลการเรียนของผู้เรียนเป็นรายปี/ราย
ภาค  ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันเพ่ิงประสงค์   และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนและเป็นการประเมินเพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาว่าส่งผล
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่  ผู้เรียนมีสิ่งที่ต้องได้รับการพัฒนาในด้านใด รวมทั้ง
สามารถน าผลการเรียนของผู้เรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ  และระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการปรับปรุงนโยบาย 
หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา  และการรายงานผลการจัด
การศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ผู้ปกครอง  และชุมชน 

 2.3 การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา  เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน  เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาตามภาระความรับผิดชอบ          
สามารถด าเนินการโดยประเมินคุณภาพของผู้เรียนด้วยวิธีการและเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานที่จัดท า
และด าเนินการโดยเขตพ้ืนที่การศึกษา  หรือด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด  หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  หรือจากการตรวจสอบข้อมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 2.4 การประเมินระดับชาติ  เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติตามมาตรฐาน          
การเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนที่เรียนในชั้น
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ประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับ           
การประเมินผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่าง  ๆ เพ่ือ
น าไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา  ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ
ในระดับนโยบายของประเทศโดยมีวัตถุประสงค์ในการประเมินผลการเรียนระดับชาติดังนี้           
(กรมวิชาการ, 2544: 29-30)  

2.4.1 ท าให้เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพระหว่างระดับชั้นเรียนระดับสถานศึกษา
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับชาติตลอดจนการประเมินภายนอกได้อย่างสมเหตุสมผล 

2.4.2 สามารถประเมินทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรและความถนัดทาง           
การเรียน  

2.4.3 ส่งเสริมและกระตุ้นให้สถานศึกษามีความสนใจอย่างจริงจังในการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญของหลักสูตร  

2.4.4 สามารถใช้ผลการประเมินที่เป็นประโยชน์ทั้งในระดับผู้เรียน  ระดับชั้นเรียน  
ระดับสถานศึกษา  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  และระดับชาติ  

2.4.5 สร้างแรงจูงใจกระตุ้นและท้าทายให้ผู้เรียนทุกคนตั้งใจใฝ่หาสัมฤทธิผลทาง            
การเรียนและด้านอื่น ๆ  

2.4.6 เพ่ือเป็นข้อมูลสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับคุณภาพของผู้เรียนผู้เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา 

จากข้อมูลที่ ได้จากการประเมินในระดับต่าง ๆ เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาใน         
การตรวจสอบทบทวน พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะต้อง
จัดระบบดูแล ช่วยเหลือ ปรับปรุง แก้ไขส่งเสริมสนับสนุน เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบน
พ้ืนฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลที่จ าแนกตามสภาพปัญหาและความต้องการ  

 

3. ระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ของสถานศึกษา 

สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษา จะต้องจัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดและ
ประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ เป็น
ข้อก าหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกัน  ระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรของ
สถานศึกษาเป็นกรอบภาระงานและแนวปฏิบัติด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งจะต้ อง
เชื่อมโยงกับการเรียนรู้เป็นกระบวนการเดียวกัน  สาระของระเบียบดังกล่าวก าหนดบนพ้ืนฐานของ



391 
 

นโยบายด้านการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษา 
หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักวิชา  หลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและแนวปฏิบัติที่
สถานศึกษาก าหนดเพ่ิมเติม  ที่จะสะท้อนมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่สร้างความมั่นใจ
ในกระบวนการด าเนินงานและความเชื่อมั่นแก่สังคม ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
เป้าหมายการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดว่าการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้เป็นกระบวนการพัฒนาปรับปรุงการเรียนรู้ของผู้เรียน  และตัดสินว่าผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถ ทักษะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ อันเป็นผลมาจากการเรียนการสอนบรรลุตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในระดับใด สามารถที่จะได้รับการเลื่อนชั้นเรียน หรือจบการศึกษาได้
หรือไม ่ สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษาจะต้องจัดระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เป็น
ข้อก าหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 
 3.1 การจัดการระบบงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

 การด าเนินงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา ครอบคลุมงาน 2 ส่วน ได้แก่ 
งานวัดและประเมินผลการเรียนรู้และงานทะเบียน ซึ่งสถานศึกษาโดยทั่วไปจะก าหนดผู้รับผิดชอบแต่
ละงาน อย่างไรก็ตามสถานศึกษาขนาดเล็กมักจะรวมงานทั้งสองและมอบหมายผู้รับผิดชอบคนเดียว 

 งานวัดและประเมินผลการเรียนรู้  มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการให้ภาระงานวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้กับผู้สอนและผู้เรียน  ตลอดจนด าเนินการเกี่ยวกับการสร้างเสริมความเข้มแข็ง
ในเทคนิควิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้บุคลากรของสถานศึกษา  ส าหรับงานทะเบียนจะ
รับผิดชอบด้านเอกสารหลักฐานการศึกษา เอกสารการประเมินผลต่าง ๆ เพ่ือการบันทึกหลักฐาน
การศึกษา การจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบ และการออกเอกสารหลักฐาน
การศึกษา เป็นต้น 

 ภาระงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้มีความเกี่ยวข้องกับฝ่ายต่าง ๆ ในสถานศึกษา
นับตั้งแต่ระดับนโยบาย ในการก าหนดนโยบายการวัดผล การจัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา  เพ่ือให้บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติและยังเกี่ยวข้อง
กับผู้เรียนทุกคนตั้งแต่เข้าเรียนจนจบการศึกษาและออกจากสถานศึกษา  จึงจ าเป็นที่สถานศึกษาต้อง
วิเคราะห์ภาระงานก าหนดกระบวนการท างานและผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจนเหมาะสม 
การมอบหมายภารกิจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้แก่บุคลากรฝ่ายต่าง  ๆ ของ
สถานศึกษารับผิดชอบ  แสดงในตารางที่ 12.3 
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ตารางท่ี 12.3 การมอบหมายภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้บุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ของ
สถานศึกษารับผิดชอบ 

ผู้ปฏิบัติ บทบาทหน้าที่ในการด าเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
1. คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

 

1.1 อนุมัติและให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษาและระเบียบการวัด 
และประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

1.2 อนุมัติและให้ความเห็นชอบต่อหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม 

1.3 อนุมัติและให้ความเห็นชอบต่อหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการประเมิน
ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 

1.4 อนุมัติและให้ความเห็นชอบต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
สถานศึกษาเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของสถานศึกษา 

1.5 อนุมัติและให้ความเห็นชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาเกณฑ์
และแนวปฏิบัติในการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1.6 อนุมัติและให้ความเห็นชอบกระบวนการและวิธีการสอนซ่อมเสริมการ
แก้ไขผลการเรียนและอ่ืนๆ 

1.7 ก ากับ ติดตามการด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ การพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน การ
พัฒนาคุณลักษณะอันประสงค์และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1.8 ก ากับ ติดตาม การวัดและประเมินผล และการตัดสินผลการเรียน 

2. คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
และวิชาการของ
สถานศึกษา 

2.1 จัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา  
2.2 จัดท าแผนการประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางและสาระ
เพ่ิมเติมของรายวิชาต่าง ๆ ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยวิเคราะห์จาก
มาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้และจัดท ารายวิชาพร้อมเกณฑ์
การประเมิน 

2.3 ก าหนดสิ่งที่ต้องการประเมินในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ
สถานศึกษาพร้อมเกณฑ์การประเมินและแนวทางการปรับปรุงแก้ไขผู้เรียน 

2.4 ก าหนดการตรวจสอบและรายงานสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
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ตารางท่ี 12.3 การมอบหมายภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้บุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ของ
สถานศึกษารับผิดชอบ (ต่อ) 

ผู้ปฏิบัติ บทบาทหน้าที่ในการด าเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 2.5 ก าหนดวิธีการเทียบโอนผลการเรียนจ านวนรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

เพ่ือการเทียบโอนผลการเรียน 

3. คณะ 
อนุกรรมการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

3.1 ก าหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนพร้อมแนวทางการวัดและประเมินผล  
3.2 สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้และตัดสินผลการเรียนตามแนวทางที่ก าหนดไว้  
3.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สาระการ

เรียนรู้รายปี / รายภาคและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

4. คณะกรรมการ
พัฒนาและประเมิน
การอ่านคิด
วิเคราะห์และเขียน 

4.1 ก าหนดแนวทางในการพัฒนาและการประเมินความสามารถการอ่าน คิด
วิเคราะห์  และเขียน 

4.2 ด าเนินการประเมินความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  
4.3 ตัดสินผลการพัฒนาความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียนของ
ผู้เรียนรายปี / รายภาคและการจบการศึกษาแต่ละระดับ 

5. คณะกรรมการ
พัฒนาและประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของ
สถานศึกษา 

5.1 ก าหนดแนวทางการพัฒนา แนวทางการประเมินเกณฑ์ การประเมินและ
แนวทางการปรับปรุงแก้ไขคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
5.2 พิจารณาตัดสินผลการประเมินคุณภาพคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายปี/
รายภาคและการจบการศึกษาแต่ละระดับ  
5.3 จัดระบบการปรับปรุงแก้ไขคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยวิธีการ
เหมาะสมและส่งต่อข้อมูลเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

6. คณะกรรมการ
เทียบโอนผลการ
เรียน 

6.1 จัดท าสาระ เครื่องมือ และวิธีการเทียบโอนผลการเรียนของรายวิชาและ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 

6.2 ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนให้กับผู้เรียนที่ร้องขอ  
6.3 ประมวลผลและตัดสินผลการเทียบโอน 

6.4 เสนอผลการเทียบโอนต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของ
สถานศึกษาให้ความเห็นชอบและเสนอผู้บริหารสถานศึกษาตัดสินอนุมัติการ
เทียบโอน 
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ตารางท่ี 12.3 การมอบหมายภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้บุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ของ
สถานศึกษารับผิดชอบ (ต่อ) 

ผู้ปฏิบัติ บทบาทหน้าที่ในการด าเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
7. ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

7.1 เป็นเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
7.2 เป็นประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา  
7.3 อนุมัติผลการประเมินผลการเรียน รายปี/รายภาค และตัดสินอนุมัติการ
เลื่อนชั้นเรียน การซ้ าชั้น การจบการศึกษา 

7.4 ให้ค าแนะน าขอปรึกษาหารือเก่ียวกับการด าเนินงานแก่บุคลากรใน
สถานศึกษา  
7.5 ก ากับติดตามให้การด าเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนบรรลุ
เป้าหมาย  
7.6 น าผลการประเมินไปจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ก าหนดนโยบายและ
วางแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

8. ผู้สอน 8.1 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แผนการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาที่
รับผิดชอบให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและปฏิทินปฏิบัติงาน  
8.2 ท าการวัดและประเมินผลระหว่างเรียนควบคู่กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแผนที่ก าหนดพร้อมกับปรับปรุงแก้ไขผู้เรียนที่มีข้อบกพร่อง  
8.3 ประเมินตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชาที่สอนหรือกิจกรรมที่
รับผิดชอบเมื่อสิ้นสุดการเรียนรายปี/รายภาคส่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
8.4 น าผลการประเมินไปวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  
8.5 ตรวจสอบสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

9. ครูวัดผล 9.1 ส่งเสริมพัฒนาระบบและเทคนิควิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
ต่าง ๆ แก่ครูและบุคลากรของสถานศึกษา 

9.2 ให้ค าปรึกษา ติดตาม ก ากับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามหลักวิชาการและแนวทางที่สถานศึกษาก าหนดไว้ 
9.3 ตรวจสอบ กลั่นกรอง ปรับปรุงคุณภาพของวิธีการ เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา  
9.4 ปฏิบัติงานร่วมกับนายทะเบียนในการรวบรวม ตรวจสอบและประมวลผล
การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน 
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ตารางท่ี 12.3 การมอบหมายภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้บุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ของ
สถานศึกษารับผิดชอบ (ต่อ) 

ผู้ปฏิบัติ บทบาทหน้าที่ในการด าเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
10.นายทะเบียน 

 

10.1 ปฏิบัติงานร่วมกับครูวัดผลในการรวบรวม ตรวจสอบและบันทึกผลการ
ประมวลข้อมูลผลการเรียนของผู้เรียนแต่ละคน 

10.2 ตรวจสอบและสรุปข้อมูลผลการเรียนของผู้เรียนรายบุคคลแต่ละชั้นปี
และเม่ือจบการศึกษา เพื่อเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนให้คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ และ
เสนอให้ผู้บริหารสถานศึกษาตัดสินและอนุมัติผลการเลื่อนชั้นเรียน และจบ
การศึกษาแต่ละระดับ  
10.3 จัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษา 

 

 3.2 องค์ประกอบของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 

  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดจุดหมาย 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นคนดีมีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลก 
ก าหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 
กลุ่มสาระ มีความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเข้า
ร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้มีองค์ประกอบต่าง ๆ ดังแสดงในภาพที่ 
12.1 
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ภาพที่ 12.1 แสดงองค์ประกอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
ที่มา : สมชาย  วรกิจเกษมสกุล (2559: 383) 

 

  3.2.1 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามรายกลุ่มสาระการเรียนรู้   ครูผู้สอนต้อง
ด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ผู้ เรียนเป็นรายวิชา   ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดในหน่วย             
การเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ให้ได้ผลการประเมินตามความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียนโดย
ด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ไปพร้อมกับการจัดการเรียนรู้  เช่น  การสังเกตพัฒนาและ
ความประพฤติของผู้ เรียน การสังเกตพฤติกรรมการเรียนการร่วมกิจกรรมและการทดสอบ                    
ซึ่งครูผู้สอนต้องน านวัตกรรมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย  เช่น  การประเมินตาม
สภาพจริง   การประเมินการปฏิบัติงาน และการประเมินจากแฟ้มสะสมผลงานไปใช้ในการประเมิน 
ผลการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการใช้แบบทดสอบแบบต่าง ๆ และต้องให้ความส าคัญกับการประเมิน
ระหว่างปี/ภาคมากกว่าการประเมินปลายปี/ปลายภาค ดังแสดงในภาพที่  12.2  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐาน / ตัวชี้วัดการ
เรียนรู้ใน 8 กลุ่มสาระ 

 

การอ่าน 

คิดวิเคราะห์และเขียน 

 

คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 
 

กิจกรรม 

พัฒนาผู้เรียน 

 

คุณภาพผู้เรียน 
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 ภาพที่ 12.2 องค์ประกอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่มา : สมชาย  วรกิจเกษมสกุล (2559: 384) 

 

 ในการประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดในหลักสูตร ซึ่งจะ
น าไปสู่  การสรุปผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้   ซึ่งภารกิจของสถานศึกษาใน          
การด าเนินการประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีดังนี้ 

  1) ก าหนดสัดส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับคะแนนปลายปี/ปลายภาค โดยให้
ความส าคัญของคะแนนระหว่างเรียนมากกว่าคะแนนปลายปี/ปลายภาค เช่น 60:40, 70:30, 80:20 

เป็นต้น 

  2) ก าหนดเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน โดยพิจารณาความเหมาะสมตามระดับชั้น
เรียน เช่น ระดับประถมศึกษาอาจก าหนดเป็นระดับผลการเรียน หรือระดับคุณภาพการปฏิบัติของ
ผู้เรียนเป็นระบบตัวเลข ระบบตัวอักษร ระบบร้อยละและระบบคุณภาพสะท้อนมาตรฐาน ส าหรับ
ระดับมัธยมศึกษาก าหนดเป็นระดับผลการเรียน 8 ระดับ และก าหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ของผลการเรียน 
เช่นการประเมินที่ยังไม่สมบูรณ์ (ได้ ร.) การไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ (ได้ มส.) เป็นต้น นอกจากนี้ 
สถานศึกษาอาจก าหนดคุณลักษณะของความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละชั้นปีเป็นระดับ
คุณภาพเพ่ิมอีกก็ได้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพละศึกษา 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาฯ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

 

การวัดและประเมิน
การเรยีนรู้ด้วยวิธีการ
ที่หลากหลายของ
บูรณาการในการ
เรียนการสอน
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  3) ก าหนดแนวปฏิบัติในการสอนซ่อมเสริม การสอบแก้ตัว กรณีผู้เรียนมีระดับผล        
การเรียน “0” แล้วแนวด าเนินการกรณีผู้เรียนมีผลการเรียนที่มีเงื่อนไขคือ “ร.” “มส.” 

  4) ก าหนดแนวปฏิบัติในการอนุมัติผลการเรียน 

  5) ก าหนดแนวทางในการรายงานผลการประเมินต่อผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ปกครอง 
  6) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการก ากับ ติดตามการบันทึกผลการประเมินในเอกสาร

หลักฐานการศึกษา ทั้งแบบที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และแบบที่
สถานศึกษาก าหนด 

3.2.2 การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน เป็นการประเมินศักยภาพของผู้เรียนใน          
การอ่าน การฟัง การดู และการรับรู้ จากหนังสือ เอกสารและสื่อต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง แล้วน ามาคิด
วิเคราะห์เนื้อหาสาระที่น าไปสู่การแสดงความคิดเห็น การสังเคราะห์สร้างสรรค์ในเรื่องต่าง ๆ และ
ถ่ายทอดความคิดนั้นด้วยการเขียนซึ่งสะท้อนถึงสติปัญญาความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ แก้ปัญหา  และสร้างสรรค์จินตนาการอย่างเหมาะสม  และมีคุณค่าแก่ตนเอง สังคมและ
ประเทศชาติ พร้อมด้วยประสบการณ์ และทักษะในการเขียนที่มีส านวนภาษาถูกต้อง มีเหตุผลและ
ล าดับขั้นตอนในการน าเสนอ สามารถสร้างความเข้าใจแก่ผู้ อ่านได้อย่างชัดเจนตามระดับ
ความสามารถในแต่ละระดับชั้น การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน สรุปผลเป็นรายปี/ราย
ภาคเพ่ือวินิจฉัยและใช้เป็นข้อมูลเพ่ือประเมินการเลื่อนชั้นเรียนและการจบการศึกษาระดับต่าง ๆ 
กระบวนการที่ต่อเนื่องของการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน ดังแสดงในภาพที่ 12.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 12.3 กระบวนการที่ต่อเนื่องของการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

ที่มา: สมชาย  วรกิจเกษมสกุล (2559: 387) 
 

การอ่าน  
(รับสาร) 

การคิด 

วิเคราะห์ 

การเขียน  
(ส่งสาร) 

หนังสือ เอกสาร วิทยุ โทรทัศน์ สื่อต่าง ๆ ฯลฯ 

แล้วสรุปเป็นความรู้ความเข้าใจของตนเอง 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ หาเหตุผล 

แก้ปัญหาและสร้างสรรค์ 

ถ่ายทอดความรู้ ความคิด สื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ 
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ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดให้มีการประเมิน
การอ่าน คิดวิ เคราะห์ และเขียน ดังนั้นสถานศึกษาต้องวางแผนการพัฒนาความสามารถ                      
ด้านการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน ควบคู่ไปกับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ สถานศึกษา
อาจก าหนดขั้นตอนด าเนินการ  ดังแสดงในภาพที่ 12.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 12.4 ขั้นตอนการพัฒนาและประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียนของสถานศึกษา 

ที่มา : สมชาย  วรกิจเกษมสกุล (2559: 388) 
 

 

ประชุมชี้แจงแนวการส่งเสริม/พัฒนา ก าหนดเกณฑ์ 
การประเมินและแนวทางการวัดและประเมินผล 

ด าเนินการส่งเสริม/พัฒนา ควบคู่กับการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ/โครงการ/กิจกรรมส่งเสริม 

วัดผล ประเมินผล บันทึกผล (สรุปผล) 

ประมวลผล สรุปผล 

คณะกรรมการพัฒนาและ
ประเมิน 

การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

ครูผู้สอน 

ครูผู้สอน ครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้น 

หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการพัฒนาและประเมิน 

การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 

ไม่ผ่าน 

ซ่อมเสริม 

ไม่ผ่าน 

ดีเยี่ยม 

ดี 

ไม่ผ่าน 

- ครูประจ าชั้น 

- ครูที่ปรึกษา 

- นายทะเบียน 

ผ่าน 
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3.2.3 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 และตามที่สถานศึกษาก าหนดเพ่ิมเติม เป็นการประเมินรายคุณลักษณะแล้ว
รวบรวมผลการประเมินจากผู้ประเมินทุกฝ่ายน ามาพิจารณาสรุปผลเป็นรายปี/รายภาค เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลประเมินการเลื่อนชั้นเรียนและการจบการศึกษาระดับต่า ง ๆ ดังแสดงองค์ประกอบ                  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในภาพที่ 12.5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 12.5 องค์ประกอบการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ที่มา : สมชาย  วรกิจเกษมสกุล (2559: 389) 

 

 ส าหรับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น สถานศึกษาควรจัดให้มีการประเมิน
เป็นระยะ ๆ โดยอาจประเมินผลเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน รายภาค รายปีด้วย เพื่อให้มีการสั่งสมและ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและประเมินผลสรุปเมื่อจบปีสุดท้าย
ของแต่ละระดับการศึกษา ดังแสดงขั้นตอนการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา            
ดังแสดงในภาพที่ 12.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์              

                            มีจิต    รักชาติ 
                   สาธารณะ   ศาสตร ์

กษัตริย ์รักความ                                ซื่อสัตย ์
เป็นไทย                                สุจริต 

                             คุณลักษณะ 
                            อันพึงประสงค์ มุ่งมั่นใน                                    มีวินัย 

การท างาน 

อยู่อย่าง   ใฝ่เรียนรู ้
พอเพียง 
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ภาพที่ 12.6 ขั้นตอนการด าเนินการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 

ที่มา : สมชาย  วรกิจเกษมสกุล (2559: 390) 
 

3.2.4 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน  เป็นการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมตาม
จุดประสงค์และเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในแต่ละกิจกรรมและใช้เป็นข้อมูล
ประเมิน   การเลื่อนชั้นเรียนและการจบการศึกษาระดับต่าง ๆ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แสดงในภาพที่ 
12.7 และข้ันตอนการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  แสดงในภาพที่ 12.8 

 

 

 

 

 

 

ส่งเสริม/ 
พัฒนาผู้เรียน 

ประชุมชี้แจงแนวทาง 
การประเมิน การเก็บรวบรวม 

การรายงานความก้าวหน้า 

การรายงานผล และสรุปผล 

ประเมิน บันทึก วิเคราะห์ 
แปลผล และรายงานผล 

การประเมินต่อผู้เกี่ยวข้อง 

1. เก็บรวบรวม 

2. วิเคราะห์/สังเคราะห์ผล 

3. สรุปผล 

4. บันทึกข้อมูลใน ปพ.1 

น าข้อมูลที่ได้มาวางแผนพัฒนา 

คณะกรรมการพัฒนาและ 

ประเมินคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 

ครูผู้สอน 

ครูที่ปรึกษา ครูประจ าชั้น 

หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

งานทะเบียน-วัดผล 

คณะกรรมการ 
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ภาพที่ 12.7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ตามเกณฑ์   ไม่ตามเกณฑ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 12.8 ขั้นตอนการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ที่มา : สมชาย  วรกิจเกษมสกุล (2559: 391) 
 

 

 

กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 

สาธารณประโยชน์ 

 กิจกรรมนักเรียน 

   - ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 

 ผู้บ าเพ็ญประโยชน์และ 

 นักศึกษาวิชาทหาร 

   - ชุมนม/ชมรม 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

แนะแนว กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ ลูกเสือฯ ผู้บ าเพ็ญฯ 

ชุมนุม/ชมรม 

เกณฑ์การประเมิน 1. เวลาการเข้าร่วมกิจกรรม 2. การปฏิบัติกิจกรรม 3. ผลงาน/ชิ้นงาน 

ประเมิน 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ซ่อมเสริม 

ส่งผลการประเมิน 
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 3.2.5 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ของสถานศึกษา  

ในการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
สถานศึกษาควรมีการด าเนินการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนที่ เป็นขั้นตอนที่ชัดเจน ดังนี้                 
(สมชาย  วรกิจเกษมสกุล (2559: 392) 

 3.2.5.1 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรม มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
 1) ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู้เรียนตาม

เกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และใช้การประเมินตามสภาพจริง  
 2) ตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนว่า เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา

ก าหนดไว้หรือไม่  
 3) ในกรณีที่ กิจกรรมใดต้องใช้เวลาปฏิบัติตลอดปี เมื่อสิ้นภาคเรียนแรก ควรจัดให้มี

การประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียน เพ่ือสรุปความก้าวหน้า ปรับปรุงแก้ไข และรายงานให้
ผู้ปกครองทราบ (โดยน าผลการประเมินในภาคเรียนแรกไปร่วมกับผลการประเมินในภาคเรียนที่สอง
เพ่ือตัดสินผลการผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและเมื่อจบปีการศึกษาในระดับประถมศึกษาและเมื่อสิ้น
ภาคเรียนในระดับมัธยมศึกษา)  

 4) ผู้เรียนที่มีเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู้เรียนตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด เป็นผู้ผ่านการประเมินรายกิจกรรมและน าผลการประเมินไปบันทึกใน
ระเบียนแสดงผลการเรียน  

 5) ผู้ เรียนที่มีการประเมินไม่ผ่านในเกณฑ์เวลาการเข้าร่วมกิจกรรมหรือเกณฑ์          
การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู้เรียนหรือทั้งสองเกณฑ์ ถือว่าไม่ผ่านการประเมินผลกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ผู้สอนต้องด าเนินการซ่อมเสริมและประเมินจนผ่าน ทั้งนี้ควรด าเนินการให้เสร็จสิ้นในปี
การศึกษานั้น ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา 

 3.2.5.2 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อเลื่อนชั้นและจบระดับการศึกษา 

  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน เพ่ือเลื่อนชั้นและจบระดับการศึกษาเป็น                
การประเมินผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นรายปี/รายภาค เพ่ือสรุปผลการผ่านในแต่ละกิจกรรม 
สรุปผลรวมเพ่ือเลื่อนชั้นและประมวลผลรวมในปีสุดท้ายเพ่ือการจบแต่ละระดับการศึกษา โดย           
การด าเนินการดังกล่าวมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

 1) ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนของผู้เรียนทุกคนตลอดระดับการศึกษา  
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 2) ผู้รับผิดชอบสรุปและตัดสินผลการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด  เกณฑ์การจบแต่ละระดับการศึกษาที่สถานศึกษาก าหนดนั้น ผู้เรียน
จะต้องผ่านกิจกรรม 3 กิจกรรมส าคัญ ดังนี้ 

 2.1 กิจกรรมแนะแนว 

 2.2 กิจกรรมนักเรียน  ได้แก่ (1) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร (2) กิจกรรมชุมนุมชมรม (3) กิจกรรมเพ่ือสังคม และ
สาธารณประโยชน์  

  2.3 น าเสนอผลการประเมินต่อคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนเพ่ือให้ความเห็นชอบ  

4) เสนอผู้บริหารสถานศึกษา พิจารณาอนุมัติผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์การจบแต่ละระดับการศึกษา 

 

 3.3 เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
  3.3.1 ระดับประถมศึกษา 

 3.3.1.1 การตัดสินผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ได้ก าหนดโครงสร้าง เวลาเรียน มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด การอ่าน คิดวิเคราะห์  และ
เขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนเกิด           
การเรียนรู้มีคุณภาพเต็มตามศักยภาพและให้สถานศึกษาก าหนดหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผล        
การเรียนรู้เพ่ือตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน ดังนี้ 

 1) ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 

 2) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด 

 3) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 

 4) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา
ก าหนดในการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 3.3.1.2 การให้ระดับผลการเรียน สถานศึกษาต้องก าหนดเกณฑ์การตัดสินผล         
การเรียนซึ่งสามารถอธิบายผลการตัดสินว่าผู้เรียนต้องมีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะโดยรวมอยู่ใน
ระดับใด จึงจะยอมรับว่าผ่านการประเมิน โดยที่การตัดสินผลการเรียนรายวิชาของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ สถานศึกษาสามารถให้ระดับผลการเรียน 8 ระดับ ดังแสดงในตารางที่ 12.4 
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ตารางท่ี 12.4 การเปรียบเทียบระดับผลการเรียนระบบที่แตกต่าง 

คะแนนร้อยละ ระบบตัวเลข ระบบอักษร 
ระบบคุณภาพ 

แบบ 1 แบบ 2 แบบ 3 

80-100 4.00 A ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม  

75-79 

70-74 

3.50 

3.00 

B+ 

B 

ดี  

ดี 

 

65-69 

60-64 

2.50 

2.00 

C+ 

C 

พอใช้  

 

ผ่าน 

55-59 

50-54 

1.50 

1.00 

D+ 

D 

ผ่าน ผ่าน  

0-49 0.00 E ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 

 

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้นให้ระดับผลการประเมิน
เป็นผ่านและไม่ผ่าน และการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  กรณีที่ผ่านให้ระดับผล        
การเรียนเป็นดีเยี่ยม ดีและผ่าน การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  รายละเอียดเกณฑ์       
การประเมินดังแสดงในตารางที่ 12.5  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
รายละเอียดเกณฑ์การประเมิน  ดังแสดงในตารางที่ 12.6 

 

ตารางท่ี 12.5 เกณฑ์การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน   
 

 ดี
เย่ียม 

หมายถึง มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียน ท่ีมีคณุภาพดีเลิศอยู่เสมอ 

ดี หมายถึง มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียน ที่มีคณุภาพเป็นที่ยอมรบั 

ผ่าน หมายถึง มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียน ท่ีมีข้อบกพร่องบางประการ 

ไม่
ผ่าน 

หมายถึง ไม่มผีลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียน หรือถ้ามผีลงาน ผลงานนั้นยังมีข้อบกพร่องที่ต้อง
ได้รับการปรับปรุงแก้ไขหลายประการ 

 

 

 

เกณฑ์การตัดสิน 

การอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียน 
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ตารางท่ี 12.6 เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

 ดี
เย่ียม 

หมายถึง ผู้เรยีนปฏิบัตตินตามคุณลักษณะจนเป็นนิสัย และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน เพื่อประโยชน์สุขของตนเองและสังคม โดย
พิจารณาจากผลการประเมินระดบัดีเยี่ยม จ านวน ๕-๘ 
คุณลักษณะและไม่มีคณุลักษณะใดไดผ้ลการประเมินต่ ากว่า
ระดับด ี

ดี หมายถึง ผู้เรยีนมีคณุลักษณะในการปฏิบัตติามกฎเกณฑ์ เพื่อให้เป็น
การยอมรับของสังคม โดยพิจารณาจาก 

๑. ไดผ้ลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน ๑-๔ คุณลักษณะ 

และไม่มีคณุลักษณะใดไดผ้ลการประเมินต่ ากว่าระดับดี หรือ 

๒. ไดผ้ลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน ๔ คุณลักษณะ 

และไม่มีคณุลักษณะใดไดผ้ลการประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน 
หรือ 

๓. ไดผ้ลการประเมินระดับดี จ านวน ๕-๘ คุณลักษณะ 

และไม่มีคณุลักษณะใดไดผ้ลการประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน 

   

ผ่าน หมายถึง ผู้เรยีนรับรู้และปฏิบัตติามกฎเกณฑ์และเง่ือนไขท่ี
สถานศึกษาก าหนดโดยพิจารณาจาก 

๑.ได้ผลการประเมินระดับผ่าน จ านวน ๕-๘ คุณลักษณะ 

และไม่มีคณุลักษณะใดไดผ้ลการประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน 

หรือ 

๒. ไดผ้ลการประเมินระดับดี จ านวน ๔ คุณลักษณะ 

และไม่มีคณุลักษณะใดไดผ้ลการประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน 

ไม่
ผ่าน 

หมายถึง ผู้เรยีนรับรู้และปฏิบัตไิดไ้ม่ครบตามกฎเกณฑ์และเง่ือนไขท่ี
สถานศึกษาก าหนด โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับ
ไม่ผา่น ตั้งแต่ ๑ คณุลักษณะ 

   

“ผ” หมายถึง ผู้เรยีนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน ปฏิบัติกจิกรรม
และมผีลงานตามเกณฑ์ทีส่ถานศึกษาก าหนด  

“มผ” หมายถึง ผู้เรยีนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน ปฏิบัติกจิกรรม
และมผีลงานไม่เป็นไปตามเกณฑท์ี่สถานศึกษาก าหนด 

 

 

เกณฑ์การตัดสิน 

คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 

เกณฑ์การตัดสิน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

เกณฑ์การตัดสิน 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
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3.3.1.3 การเลื่อนชั้น สถานศึกษาสามารถก าหนดเกณฑ์การเลื่อนชั้น โดยพิจารณาให้
สอดคล้องกับเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน ตลอดจนก าหนดเกณฑ์เกี่ยวกับการผ่านตัวชี้วัดให้ชัดเจน
และประกาศให้ทราบทั่วกัน สถานศึกษาสามารถก าหนดเกณฑ์การเลื่อนชั้นได้ ดังนี้ 

1) ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดปีการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน
ทั้งหมด 

2) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผ่านตามเกณฑ์ตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

3) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
4) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา

ก าหนดในการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 3.3.2 ระดับมัธยมศึกษา 

3.3.2.1 การตัดสินผลการเรียน 

 การตัดสินผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษามีการตัดสินในหลายลักษณะ คือ การผ่าน
รายวิชาก าหนดเป็นภาคเรียน การเลื่อนชั้นปีก าหนดเป็นปีการศึกษาและการจบระดับชั้นก าหนดเป็น
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักเกณฑ์การวัดและประเมินผล       
การเรียนรู้เพ่ือตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 มีดังนี ้

1) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น ๆ  

2) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

3) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
4) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา

ก าหนดในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน             
การพิจารณาเลื่อนชั้น ถ้าผู้เรียนมีข้อบกพร่องเพียงบางตัวชี้วัด ซึ่งสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่าสามารถ
พัฒนาและสอนซ่อมเสริมได้ ก็ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะผ่อนผันให้เลื่อนชั้นได้ 

3.3.2.2 การให้ระดับผลการเรียน 

 ในการตัดสินเพ่ือให้ระดับผลการเรียนรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้ใช้ตัวเลข
แสดงระดับผลการเรียนเป็น 8 ระดับ 

 รายวิชาที่จะนับหน่วยกิตได้จะต้องได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่ 1 ขึ้นไป โดยมีแนว   
การให้ระดับผลการเรียน ในลักษณะเดียวกับในระดับประถมศึกษา 
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 การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ให้
ระดับผลการประเมินเป็นผ่านและไม่ผ่าน กรณีที่ผ่านให้ระดับผลการเรียนเป็นดีเยี่ยม ดีและผ่านมี
ลักษณะคล้ายกับตัวอย่างเกณฑ์การประเมินในระดับประถมศึกษาในตารางที่ 12.5 และตารางท่ี 12.6 

 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน จะต้องพิจารณาทั้งเวลาเข้าร่วมกิจกรรม          
การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดและให้ผลการเข้าร่วม
กิจกรรมเป็นผ่าน และไม่ผ่าน 

3.3.2.3 การจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

1) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมไม่เกิน 81 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชา
พ้ืนฐาน 63 หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

2) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชา
พ้ืนฐาน 63 หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติม 14 หน่วยกิต 

3) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์                
การประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

4) ผู้ เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์                                 
การประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

5) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

3.3.2.4 การจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

1) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต โดยเป็น
รายวิชาพ้ืนฐาน 39 หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

2) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชา
พ้ืนฐาน 39 หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติม 38 หน่วยกิต 

3) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์              
การประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

4) ผู้ เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์                 
การประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

5) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
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 3.4 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน : ประเมินอย่างไร 
  ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้มีการก าหนดสมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียนดังนั้นมีค าถามอยู่เสมอ ๆ ว่าจะประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนอย่างไร จึงขอให้ครูผู้สอน
ได้พิจารณาค าถาม 2 ประเด็น ดังนี้ 
  3.4.1 ประเด็นที่ 1 สมรรถนะส าคัญของผู้ เรียน อันประกอบด้วยความสามารถใน             
การสื่อสารความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิ ต 
และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีนั้น เป็นเป้าหมายการเรียนรู้ที่มีความแตกต่างจากตัวชี้วัด/
มาตรฐานการเรียนรู้หรือไม่ 
  3.4.2 ประเด็นที่ 2 การประเมินผลการเรียนรู้ที่ท่านใช้อยู่ในปัจจุบันเน้นการประเมิน               
แบบใด ใช้เครื่องมือประเภทให้ผู้เรียนเลือกตอบ หรือใช้เครื่องมือประเภทให้ผู้เรียนสร้างค าตอบเอง 
  จากการพิจารณาค าถามประเด็นที่ 1 จะเห็นว่าสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน เป็นตัวแทน
ตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดในการพัฒนาผู้เรียนนั่นเอง ดังนั้นจึงมาพิจารณาค าถามประเด็น
ที่ 2 การออกแบบภาระงานการประเมิน ตอบสนองให้เกิดการพัฒนาผู้เรียนตามตัวชี้วัด/มาตรฐานการ
เรียนรู้หรือไม่ ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและสร้างความรู้หรือไม่ และในกระบวนการเรียนการสอนได้มีการ
ให้ข้อมูลย้อนกลับที่จะท าให้ผู้เรียนได้พัฒนาครอบคลุมมิติต่าง ๆ ของสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนอย่าง
เพียงพอหรือไม่ จ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงใดอีกเพ่ือให้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุผลตาม
ตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ ดังนั้นในการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนจึงควรใช้วิธีการ
ประเมินที่เน้นการปฏิบัติและบูรณาการอยู่ในกระบวนการเรียนการสอน  

 

 3.5 เอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 เอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน จ าแนกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้                
(อุทุมพร จามรมาน, 2546: 327-342) 
   3.5.1 เอกสารหลักฐานการศึกษาควบคุมและบังคับแบบ เป็นเอกสารที่สถานศึกษา
ด าเนินการจัดซื้อจากหน่วยงานที่กระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้จัดพิมพ์ เพ่ือให้รูปแบบวิธี            
การจัดท า  การควบคุม และการตรวจสอบรับรองเอกสารเป็นไปอย่างมีเอกภาพ และมีมาตรฐานใน              
การด าเนินการอย่างเดียวกัน มีดังนี้    
   3.5.1.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) (ปพ.1) เป็นเอกสารเพ่ือแสดงผล       
การเรียนและรับรองผลการเรียนของผู้เรียนตามรายวิชา ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนโดยที่สถานศึกษาจะต้องบันทึกข้อมูล และออกเอกสารนี้ให้ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เมื่อผู้เรียนจบ
การศึกษาระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) จบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) 
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และจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) หรือเมื่อผู้เรียนลาออกจากสถานศึกษาในทุกกรณี
ดังแสดงตัวอย่างระเบียนแสดงผลการเรียนในภาพที่ 12.9 

 
ภาพที่ 12.9 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1) 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2553 :31) 
 

  3.5.1.2 หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ประกาศนียบัตร) (ปพ.2) เป็นเอกสารแสดงวุฒิ
การศึกษาเพ่ือรับรองศักดิ์และสิทธิ์ของผู้จบการศึกษาให้ไว้แก่ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้นมัธยม  
ศึกษาปีที่ 3) และผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยใช้ประกาศนียบัตรเป็นหลักฐานแสดงและตรวจสอบวุฒิการศึกษา เพ่ือสมัคร
เข้าศึกษาต่อ สมัครงาน หรือขอรับสิทธิ สมัครงาน หรือขอรับสิทธิประโยชน์อ่ืนใดที่พึงมีตามวุฒิ
การศึกษาแห่งประกาศนียบัตรนั้น 

  3.5.1.3 แบบรายงานผลการส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) เป็นเอกสารอนุมัติการจบ
หลักสูตรโดยบันทึกรายชื่อและข้อมูลของผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) ผู้
จบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) และผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6) ที่น าไปใช้ 1) ตัดสินและอนุมัติผลการเรียนของผู้เรียน 2) แสดงรายชื่อผู้จบหลักสูตรแกนกลาง
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การศึกษาขั้นพ้ืนฐานแต่ละระดับการศึกษาที่ได้รับการรับรองวุฒิจากกระทรวงศึกษาธิการ และ               
3) ใช้ตรวจสอบ ค้นหา พิสูจน์ ยืนยันและรับรองวุฒิหรือผลการศึกษาของผู้จบหลักสูตรการศึกษา 
 3.5.2 เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษาด าเนินการเอง เป็นเอกสารที่สถานศึกษา
ด าเนินการส าหรับบันทึก ตรวจสอบรายงานและรับรองข้อมูลผลการด าเนินการพัฒนาผู้เรียน มีดังนี้ 
  3.5.2.1 แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ปพ.4) เป็นเอกสาร 
รายงานพัฒนาการด้านคุณลักษณะของผู้เรียนที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะ       
อันพึงประสงค์ท่ีสถานศึกษาก าหนดแต่ละช่วงชั้นเพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นกรณีพิเศษหรือสร้างเอกลักษณ์
ให้ผู้เรียนตามที่ก าหนดในวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา โดยที่สถานศึกษาจะต้องออกเอกสารนี้ให้แก่
ผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาแต่ละช่วงชั้นที่สอดคล้องกับเกณฑ์การผ่านช่วงชั้น และต้องจัดท าส าเนา
เอกสารที่ออกให้ เพ่ือเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานที่สถานศึกษา โดยที่สถานศึกษาแต่ละแห่งจะต้อง
ออกแบบเอกสารให้มีความสวยงามและคงทนถาวร โดยมีข้อมูลที่บันทึกในเอกสาร ดังนี้ 
   1) เลขที่เอกสาร 

   2) ชื่อสถานศึกษา 

   3) ช่วงชั้นที่เรียน 

   4) ชื่อ-ชื่อสกุล และข้อมูลส่วนตัวของผู้เรียน 

   5) รายการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ที่เป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   6) ผลการประเมินของคุณลักษณะอันพึงประสงคแ์ต่ละคุณลักษณะ 

   7) รูปถ่ายของผู้เรียน 

   8) ลายเซ็นของนายทะเบียนของสถานศึกษาที่จัดท าเอกสาร 

   9) ลายเซ็นของหัวหน้าสถานศึกษา และประทับตราสถานศึกษา 

     10) วัน เดือน ปี ที่ออกเอกสาร 

  3.5.2.2 เอกสารบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5) เป็นเอกสารในแต่ละ
รายวิชาเพ่ือบันทึกเวลาเรียน ผลการวัดและประเมินผลการเรียนหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน โดยที่สถานศึกษาจะต้องออกแบบและจัดท าเอกสาร
ให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ ชัดเจน และสะดวกในการน าไปใช้เป็นหลักฐานในการศึกษาต่อ หรือย้าย
สถานศึกษาเพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง และสถานศึกษาจะต้องจัดเก็บ
ไว้เป็นหลักฐานส าหรับการตรวจสอบเป็นเวลา 3 ปี โดยที่ข้อมูลที่จะบันทึกในเอกสาร มีดังนี้ 
   1) ข้อมูลของสถานศึกษา 

   2) ชื่อ-สกุลของครูผู้สอนหรือครูที่ปรึกษา 

   3) ชื่อ-ชื่อสกุล และเลขประจ าตัวประชาชนของผู้เรียนทุกคนที่เรียนในห้องนั้น ๆ  
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   4) เวลาเรียนของผู้เรียนจ าแนกเป็น ข้อมูลเวลาเรียน สรุปเวลาเรียน และเวลาเรียน               
คิดเป็นร้อยละของเวลาทั้งหมดที่เรียน 

   5) รายการผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี/รายภาค 

   6) ข้อมูลการวัดและประเมินผลการเรียนระหว่างเรียน ระดับผลการเรียนและ                
เกณฑ์การประเมินให้ระดับผลการเรียน ผลการตัดสินและอนุมัติผลการเรียน 

   7) รายการ เกณฑ์หรือข้อบ่งชี้ และผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   8) ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

  3.5.2.3 เอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6) เป็นเอกสาร
ประจ าตัวผู้เรียน ที่สถานศึกษาจัดท าขึ้น ในการบันทึกข้อมูล/รายงานของผู้เรียนรายบุคคลที่เป็น
ปัจจุบัน เกี่ยวกับผู้เรียนที่อยู่ในสถานศึกษาแล้วจัดส่งให้ผู้ปกครองของผู้เรียนได้พิจารณาอย่างต่อเนื่อง
อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง เพ่ือจะได้รับทราบและร่วมกันพัฒนาและแก้ไข ปรับปรุงคุณภาพของ
ผู้เรียนได้อย่างสอดคล้องระหว่างบ้านและโรงเรียน หรือใช้เป็นเอกสารรายงานผลการพัฒนาเป็น
รายบุคคลต่อสถานศึกษาใหม่ที่ศึกษาต่อ หรือย้ายสถานศึกษาที่ผู้เรียนจะต้องเก็บสะสมให้ครบถ้วน
ตลอดจบการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12 ปีที่เก็บรวมกับ ปพ.8 โดยที่ข้อมูลที่บันทึก
ในเอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล มีดังนี้ 
    1) ชื่อ-ชื่อสกุล และเลขประจ าตัวประชาชนของผู้เรียน 

    2) เวลาเรียน 

    3) การวัดและประเมินผล และการตัดสินระดับผลการเรียน 

    4) ผลงาน หรือความส าเร็จที่ภาคภูมิใจในการปฏิบัติที่ผู้เรียนคัดเลือก แล้วให้
สถานศึกษาหรือผู้ปกครองร่วมกันรับรอง และแสดงความคิดเห็นต่อผลงาน 

    5) ความคิดเห็นของสถานศึกษา และผู้ปกครองที่มีต่อระดับผลการเรียน 

    6) รายการคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และผลการประเมินที่อาจระบุ เป็น                 
ค าบรรยายสรุป หรือเส้นภาพแสดงพัฒนาการ 

    7) รายการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและผลการประเมิน 

    8) ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

    9) รูปถ่ายของผู้เรียน 

      10) ลายเซ็นของนายทะเบียนของสถานศึกษาที่จัดท าเอกสาร 

      11) ลายเซ็นของหัวหน้าสถานศึกษา และประทับตราสถานศึกษา 
      12) วัน เดือน ปี ที่รายงานข้อมูล 
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   3.5.2.4 ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) เป็นเอกสารที่สถานศึกษาออกให้แก่ผู้เรียน
ในการรับรองสถานภาพของผู้เรียนเป็นการชั่วคราว เพ่ือใช้แทนระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
หรือแบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ปพ.4) เพ่ือเป็นหลักฐานในการสมัครสอบเข้า
ศึกษาต่อ หรือท างาน เมื่อผู้เรียนส าเร็จการศึกษาใหม่ ๆ และสถานศึกษายังไม่สามารถด าเนินการ
จัดท าเอกสารดังกล่าวให้เสร็จสมบูรณ์ หรือตามความต้องการของผู้เรียน โดยสามารถน าไปใช้เป็น
หลักฐานในการด าเนินการใด ๆ ภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่สถานศึกษาออกเอกสารให้โดยที่ข้อมูล
ที่จะบันทึกในเอกสาร มีดังนี้ 
    1) ข้อมูลของสถานศึกษา 
    2) ชื่อ - ชื่อสกุล เลขประจ าตัวผู้เรียน และเลขประจ าตัวประชาชนของผู้เรียน 

    3) สถานภาพทางการศึกษาของผู้เรียนที่สถานศึกษาให้การรับรอง 
    4) รูปถ่ายของผู้เรียน 

    5) ลายเซ็นของนายทะเบียนของสถานศึกษาท่ีจัดท าเอกสาร 

    6) ลายเซ็นของหัวหน้าสถานศึกษา และประทับตราสถานศึกษา 
    7) วัน เดือน ปี ที่ออกเอกสาร 

   3.5.2.5 เอกสารระเบียนสะสม (ปพ.8) เป็นเอกสารส าหรับบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับ
พัฒนาการของผู้เรียนเป็นรายบุคคลทั้งที่บ้านและสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องในระหว่างการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 12 ปี เพ่ือใช้ประโยชน์ในการแนะแนวผู้เรียน และการให้ความร่วมมือระหว่างบ้านกับ
สถานศึกษาในการท าความเข้าใจผู้เรียนในการส่งเสริม และปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการของผู้เรียนให้                
ดีขึ้น  มีรายละเอียดข้อมูลดังนี้ 
    1) มีรายการส าหรับบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ เป็น
รายบุคคล 

    2) สถานศึกษาเป็นผู้ออกแบบจัดท าเอกสารให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและมี                
ความคงทนที่สามารถเก็บรักษาและใช้ต่อเนื่อง 12 ปี 
    3) เป็นเอกสารที่ผู้เรียนต้องใช้ตลอด 12 ปี ทั้งในสถานศึกษาเดียวกันหรือย้าย
สถานศึกษา หรือเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา 
    4) สถานศึกษาจะต้องบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน ข้อมูลบางอย่างอาจจะ
ต้องให้ผู้ปกครองเป็นผู้บันทึก หรือแสดงความคิดเห็น หรือได้รับทราบด้วย 

   3.5.2.6 สมุดบันทึกผลการเรียนรู้ (ปพ.9) เป็นเอกสารเพ่ือบันทึกรายการรายวิชาที่
ผู้เรียนจะต้องเรียนในแต่ละช่วงชั้นตามโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษาพร้อมด้วยผลการประเมิน 
ผลการเรียนแต่ละรายวิชา เพ่ือใช้แสดงให้บุคคลหรือหน่วยงานที่สนใจได้รับทราบ และในกรณีย้าย
สถานศึกษาจะไดน้ าไปใช้เป็นข้อมูลในการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างสถานศึกษา 



414 
 

4. การประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 ในการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2546:                 

22-23) 
 4.1 ให้ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขึ้นไปได้ด าเนินการประเมินตนเองทั้งในด้านสาระ
ความรู้/ทักษะ พัฒนาการและคุณธรรม ทั้งก่อนและหลังสิ้นสุดการเรียนในแต่ละภาคการศึกษาเพ่ือใช้
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของครูผู้สอน 

 4.2 ในกรณีที่ชุมชนหรือผู้ทรงคุณวุฒิจากท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน เช่น 
วิชาการงานพ้ืนฐานอาชีพ ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย 

 4.3 วิธีการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูผู้สอนควรใช้วิธีการที่หลากหลายประกอบกัน 
เช่ น  การทดสอบ (Test)  แ ฟ้มสะสมผลงาน  (Portfolio)  แ ฟ้มบันทึ กข้ อมู ลส่ วนบุ คคล 
(Comprehensive Personal Record) การสังเกตพฤติกรรม (Observation) เป็นต้น เพ่ือให้ได้
หลักฐานเกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สมบูรณ์ที่สุด 

 4.4 ผลการประเมินประจ าภาคการศึกษาทั้งการประเมินสาระความรู้/ทักษะรายวิชา และ               
การประเมินพัฒนาการและคุณธรรมรายบุคคล สถานศึกษาจะต้องรายงานผู้เรียน ผู้ปกครอง และ
ผู้เกี่ยวข้องและสามารถตรวจสอบผลได้ 
 

5. แนวโน้มของการประเมิน 

 แนวโน้มของการประเมินจะอยู่บนพื้นฐานของวิธีการ ดังนี้ (สุวิมล ว่องวาณิช, 2546: 70) 
5.1 ใช้รายวิชาเป็นหน่วยของการวิเคราะห์ ควรใช้การประเมินที่ใช้ผลการปฏิบัติงานเป็นฐาน

โดยให้ผู้เรียนประยุกต์ความรู้ ทักษะ และบูรณาการเข้ากับการปฏิบัติงานที่ซับซ้อนในสภาพที่เกิดขึ้น
ตามธรรมชาติ 

5.2 การประเมินจะอิงข้อมูลเชิงคุณภาพ หลักฐานที่ใช้มีความหลากหลาย และสิ่งที่ถูก
ประเมินเป็นพหุมิติ เช่น ความรู้ ทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ คุณธรรม และจิตส านึกต่อสังคม 

5.3 การประเมินจะต้องอิงกับบริบทของท้องถิ่น 

5.4 การประเมินจะต้องวัดผ่านพฤติกรรมหรือ ผลงานที่เกิดขึ้นจากการเรียนวิชาต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 การเปลี่ยนแปลงของจุดเน้นในการประเมิน ดังแสดงในตารางที่ 12.7 
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ตารางท่ี 12.7 การเปลี่ยนแปลงจุดเน้นของการประเมิน 

การประเมินตามแนวคิดเดิม การประเมินตามแนวคิดใหม่ 
ประเมินจากผู้เรียนเป็นผู้ถูกกระท า (Passive) ประเมินจากผู้เรียนเป็นผู้กระท า (Active) 
ประเมินเน้นรายวิชา ประเมินเน้นบูรณาการข้ามวิชา 
ประเมินจากแบบทดสอบเขียนตอบ ประเมินตามสภาพจริง 
ความถี่ของการประเมินที่ใช้ 1-2 ครั้ง การประเมินหลายครั้งและต่อเนื่อง 
ประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคล ประเมินผู้เรียนเป็นกลุ่ม 

ประเมินแบบมิติเดียว ประเมินแบบพหุมิติ 
ที่มา : สมชาย  วรกิจเกษมสกุล (2559: 406) 

 

สรุปสาระส าคัญประจ าบทที่ 12 

 1. หลักการที่ควรปฏิบัติในการวัดผลและประเมินผลตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 มีดังนี้ 1) เน้นกระบวนการประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและประเมินเพ่ือสรุปผลการเรียนรู้         
2) เน้นการประเมินด้วยวิธีการที่หลากหลาย 3) เน้นการบูรณาการของการประเมินผลควบคู่ไปกับ  
การเรียนการสอน 4) เน้นการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์การประเมิน และ 5) เน้น           
การประเมินผู้เรียนด้วยการพิจารณาอย่างครอบคลุมพัฒนาการ 

 2. ระดับของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 
2551 จ าแนกเป็น 1) การประเมินระดับชั้นเรียน 2) การประเมินระดับสถานศึกษา 3) การประเมิน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและ 4) การประเมินระดับชาติ 
 3. เอกสารหลักฐานการศึกษาควบคุมและบังคับแบบ เป็นเอกสารที่สถานศึกษาด าเนินการ
จัดซื้อจากหน่วยงานที่กระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้จัดพิมพ์ เพ่ือให้รูปแบบวิธีการจัดท า        
การควบคุม และการตรวจสอบรับรองเอกสารเป็นไปอย่างมี เอกภาพ และมีมาตรฐานใน                       
การด า เนินการ ได้แก่  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. 1) หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา 
(ประกาศนียบัตร) (ปพ.2) และ แบบรายงานผลการส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) 

 4. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษาด าเนินการเอง เป็นเอกสารที่สถานศึกษา
ด าเนินการส าหรับบันทึก ตรวจสอบรายงานและรับรองข้อมูลผลการด าเนินการพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ 
แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ปพ.4) บันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน                    
(ปพ.5)  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6) ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) 

ระเบียนสะสม (ปพ.8) และสมุดบันทึกผลการเรียน (ปพ.9) 
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 5. แนวโน้มของการประเมินจะอยู่บนพ้ืนฐานของวิธีการ ดังนี้  1) การประเมินที่ใช้ผล                
การปฏิบัติงานเป็นฐาน โดยให้ผู้เรียนประยุกต์ความรู้ ทักษะ และบูรณาการเข้ากับการปฏิบัติงานที่
ซับซ้อนในสภาพที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ 2) การประเมินจะอิงข้อมูลเชิงคุณภาพ หลักฐานที่ใช้มี     
ความหลากหลาย และสิ่งที่ถูกประเมินเป็นพหุมิติ เช่น ความรู้ ทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ คุณธรรม 
และจิตส านึกต่อสังคม 3) การประเมินจะต้องอิงกับบริบทของท้องถิ่น 4) การประเมินต้องวัดผ่าน
พฤติกรรมหรือผลงานที่เกิดขึ้นจากการเรียนวิชาต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 

 

ค าถามเชิงปฏิบัติการประจ าบทที่ 12 

 ค าชี้แจง  ให้ตอบค าถามจากประเด็นที่ก าหนดให้อย่างถูกต้อง และชัดเจน 

 1. จุดเน้นที่ส าคัญของการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีอะไรบ้าง 
 2. เพราะเหตุใด แนวทางการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึง
ก าหนดให้มีการประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียน และสรุปผลการเรียน 

 3. ในรายวิชาของท่านจะมีส่วนร่วมในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้อย่างไร จะ
ด าเนินการอย่างไร (ให้ระบุคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สามารถประเมินได้ในรายวิชาของท่าน) 
 4. ในรายวิชาที่สอนจะมีส่วนร่วมในการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และการเขียนได้
อย่างไร จะด าเนินการอย่างไร (ให้ระบุคุณลักษณะที่สามารถประเมินได้ในรายวิชา) 
 5. เพราะเหตุใด จึงก าหนดให้สถานศึกษาได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติในการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาด้วยตนเอง 
 6. ให้ระบุบทบาทของครูที่มีการปรับเปลี่ยนตามแนวทางของการวัดและประเมินผลตาม
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 7. เกณฑ์มาตรฐานที่จะใช้พิจารณาให้ผู้เรียนจบการศึกษาแต่ละช่วงชั้นมีก่ีเกณฑ์อะไรบ้าง 
 8. ให้ระบุประโยชน์ของการรายงานผลการเรียนที่มีต่อบุคคลที่ก าหนดให้ 
  8.1 ผู้เรียน 

  8.2 ครูผู้สอน 

  8.3 ผู้บริหารสถานศึกษา 
  8.4 ผู้ปกครอง 
 9. ให้ระบุปัญหาที่คาดว่าจะเป็นปัญหาต่อการด าเนินการการวัดและประเมินผลตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
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 10. ให้สร้างผังความคิดใน 11 หัวข้อต่อไปนี้พร้อมทั้งระบายสี 
  10.1 หลักการพื้นฐานของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร พ.ศ. 2551  

  10.2 การประเมินผลระดับชั้นเรียน 

  10.3 การประเมินผลระดับสถานศึกษา 
  10.4 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  10.5 การประเมินผลระดับชาติ 
  10.6 ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) (ปพ.1) 

  10.7 หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ประกาศนียบัตร) (ปพ.2) 

  10.8 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6)  

  10.9 ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7)  

  10.10 ระเบียนสะสม (ปพ.8)  

  10.11 แนวโน้มของการประเมินผลการเรียน 
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