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รหัส   ED14201 
รายวิชา   การวัดและประเมินผลการศึกษา      3(2-2-5) 
                Educational  Measurement and Evaluation 
 
คําอธิบายรายวิชา 
          ศึกษาทฤษฎีการวัด ความหมายของการทดสอบการวัดผลและการประเมินผลการศึกษา  ปรัชญา  
ความมุ=งหมาย ธรรมชาติของการวัดผล การศึกษาหลักการเบื้องตBน กระบวนการและประโยชนDของการวัด
และการประเมินผล คุณธรรมและจริยธรรมของ    การวัดและการประเมินผลพฤติกรรมตามจดุมุ=งหมายทางการศึกษา 
เครื่องมือวัดพฤติกรรมการเรียนรูB    การสรBางและหาคุณภาพเครื่องมือวัดผลแบบทดสอบแต=ละชนิด  สถิติเบื้องตBน
สําหรับการวัดและการประเมินผล  การบริหารการสอบ  คะแนนและการใหBระดับผลการเรียน     การประเมิน
ตามสภาพจริง  การประเมินผลจากแฟOมสะสมผลงาน  การประเมินภาคปฏิบัติ  ฝRกปฏิบัติและประยุกตDดBานการ
วัดผลและประเมินผลการศึกษา 
 
วัตถุประสงค�ท่ัวไป 
 ในการเรียนการสอนของรายวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา  มีวัตถุประสงคDเพ่ือใหBผูBเรียน 
มีพฤติกรรม  ดังนี้  

1. เพ่ือใหBนักศึกษาเกิดความรูBและความเขBาใจ เก่ียวกับหลัก และทฤษฎีการวัด ของการทดสอบ 
การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา 

2.  เพ่ือใหBนักศึกษาเกิดความรูBและความเขBาใจถึงคุณธรรมและจริยธรรมของการวัดและการประเมินผล 
4.  เพ่ือใหBนักศึกษาเกิดความรูBและความเขBาใจเก่ียวกับพฤติกรรมตามจุดมุ=งหมายทางการศึกษา 
5.  เพ่ือใหBนักศึกษาเกิดความรูBและความเขBาใจเก่ียวกับเครื่องมือและการสรBางเครื่องมือวัด 
    พฤติกรรมการเรียนรูB   
6.  เพ่ือใหBนักศึกษาสามารถสรBางและหาคุณภาพเครื่องมือวัดผลแบบทดสอบแต=ละชนิด 
7.  เพ่ือใหBนักศึกษาเกิดความรูBและความเขBาใจในวิธีทางสถิติเบื้องตBนสําหรับการวัดและการประเมินผล 
8.  เพ่ือใหBนักศึกษาเกิดความรูBและความเขBาใจในการบริหารการสอบ  
    คะแนนและการใหBระดับผลการเรียน 
9.  เพ่ือใหBนักศึกษาเกิดความรูBและความเขBาใจ  และการฝRกปฏิบัติเก่ียวกับการประเมินตามสภาพจริง  
     การประเมินผลจากแฟOมสะสมผลงาน  การประเมินภาคปฏิบัติ  
10. เพ่ือใหBนักศึกษาสามารถประยุกตDใชBความรูBในการวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
11. เพ่ือใหBนักศึกษามีเจตคติท่ีดีต=อการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา 

 
 
 
 



 
เนื� อหา 
 
 
 
 

 บทท่ี 1    หลักเบื้องตBนการวัดและประเมินผลทางการศึกษา   4  ชั่วโมง 
  -  ความหมายของการทดสอบ การวัดผล  และการประเมินผล 

-  กระบวนการของการวัดและประเมินผล   
          -  ความสัมพันธDของการทดสอบ การวัด และการประเมินผล 

-  ประเภทของการประเมินผล 
          -  ปรัชญาของการวัดและประเมินผล 
          -  ความมุ=งหมายของการวัดและประเมินผล 
      -  ธรรมชาติของการวัดผล 
      -  หลักการของการวัดและประเมินผลการศึกษา 
      -  ประโยชนDของการวัดและประเมินผล 
    -  คุณธรรมของครูผูBสอนในการวัดและประเมินผล 

  -  สรุปสาระสําคัญ 
                     -  แบบฝRกหัดทBายบทท่ี  1 
                     -  เอกสารอBางอิง  

      
 บทท่ี 2  พฤติกรรมตามจุดมุ=งหมายทางการศึกษา    4  ชั่วโมง 
   - พฤติกรรมทางการศึกษาดBานพุทธิพิสัยหรือสติปXญญา 

 - พฤติกรรมทางการศึกษาดBานจิตพิสัย 
 - พฤติกรรมทางการศึกษาดBานทักษะพิสัย  
 - จุดประสงคDเชิงพฤติกรรม 
 - ประโยชนDของจุดประสงคDเชิงพฤติกรรม 
 - สรุปสาระสําคัญ 
 - แบบฝRกหัดทBายบทท่ี  2 
 - เอกสารอBางอิง 

 บทท่ี 3   เครื่องมือท่ีใชBในการวัดพฤติกรรมการเรียนรูB   4  ชั่วโมง 
                        -  แบบทดสอบ 
                        -  แบบตรวจสอบรายการ  
                        -  แบบมาตราส=วนประมาณค=า  

   -  การสังเกต 
   -  การสัมภาษณD 
   -  การสื่อสารส=วนบุคคล 
   -  สรุปสาระสําคัญ  
  -  แบบฝRกหัดทBายบทท่ี  3 
  -  เอกสารอBางอิง 

  



 
 

บทท่ี 4  วิธีการสรBางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   8  ชั่วโมง 
  - ความหมายแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
    - แบบทดสอบแบบอัตนัย 
   - แบบทดสอบแบบปรนัย 
  - สรุปสาระสําคัญ 

- แบบฝRกหัดทBายบทท่ี  4 
                     - เอกสารอBางอิง 
   
 บทท่ี 5  การวิเคราะหDคุณภาพของเครื่องมือ    8  ช่ัวโมง 
  - การวิเคราะหDแบบทดสอบ 

- การวิเคราะหDรายขBอสอบ 
     - ความยาก 
     - อํานาจจําแนก 
     - ความเท่ียงตรง 

- การวิเคราะหDท้ังฉบับ 
     - ความเชื่อม่ัน 

- คุณภาพอ่ืนๆท่ีจําเป\นของเครื่องมือ 
  - สรุปสาระสําคัญ 

- แบบฝRกหัดทBายบทท่ี  5 
  - เอกสารอBางอิง 
 
 บทท่ี 6  สถิติพ้ืนฐานสําหรับการวัดและประเมินผล    4  ชั่วโมง 

- ขBอมูล 
- การแจกแจงความถ่ี 
- การวัดแนวโนBมเขBาสู=ส=วนกลาง  
- การวัดการกระจาย  
- การวัดตําแหน=งและการเปรียบเทียบ 
- สรุปสาระสําคัญ 
- แบบฝRกหัดทBายบทท่ี 6 

  - เอกสารอBางอิง 
 

 บทท่ี 7  การบริหารการสอบ      4  ชั่วโมง 
- วิธีการบริหารการสอบ 
- หลักการของวิธีการบริหารการสอบ 
- การจัดชุดแบบทดสอบ 
- การดําเนินการสอบ  
- การนําผลการสอบไปใชB 



- ธนาคารหรือคลังขBอสอบ 
- สรุปสาระสําคัญ 
- แบบฝRกหัดทBายบทท่ี  7 

  - เอกสารอBางอิง 
 

 บทท่ี 8   คะแนน และการกําหนดระดับผลการเรียน    4  ชั่วโมง 
  - คะแนน 
                     - การแจกแจงแบบปรกติ 

- สาเหตุการแปลงคะแนนดิบใหBเป\นคะแนนมาตรฐาน 
- คะแนนมาตรฐาน 
- การกําหนดระดับผลการเรียน 
- ระดับผลการเรียนเฉลี่ย 
- การรายงานผลการประเมินผลการเรียน     
- สรุปสาระสําคัญ 
- แบบฝRกหัดทBายบทท่ี  8 

  - เอกสารอBางอิง 
     

          บทท่ี 9   การประเมินตามสภาพจริง     8  ชั่วโมง 
- ความหมายของการประเมินตามสภาพจริง 
- เหตุผลท่ีใชBการประเมินสภาพจริง 
- แนวคิดเบื้องตBนของการประเมินตามสภาพจริง 
- ลักษณะของการประเมินตามสภาพจริง 
- กระบวนการในการประเมินตามสภาพจริง 
- วิธีและเครื่องมือในการประเมินผลตามสภาพจริง 
- ประโยชนDของการประเมินตามสภาพจริง 
- ขBอดีและขBอจํากัดของการประเมินตามสภาพจริง  
-     สรุปสาระสําคัญ 
-     แบบฝRกหัดทBายบทท่ี  9 

-       เอกสารอBางอิง 
บทท่ี 10  การประเมินจากแฟOมสะสมผลงาน    4  ชั่วโมง 

- ความหมายของแฟOมสะสมผลงาน 
- จุดประสงคDของแฟOมสะสมผลงาน 
- ลักษณะของแฟOมสะสมผลงาน 
- ประเภทของแฟOมสะสมผลงาน 
- แนวทางในการประเมินจากแฟOมสะสมผลงาน 
- หลักการในการประเมินจากแฟOมสะสมผลงาน 
- เกณฑDในการประเมินคุณภาพของผลงาน 
- ขBอดีและขBอจํากัดของแฟOมสะสมผลงาน 
- สรุปสาระสําคัญ 
-    แบบฝRกหัดทBายบทท่ี  10 

-      เอกสารอBางอิง  



 

บทท่ี 11  การประเมินภาคปฏิบัติ      4  ชั่วโมง 
- ความหมายของการประเมินภาคปฏิบัติ 
- จุดมุ=งหมายของการประเมินภาคปฏิบัติ 
- หลักการของการประเมินภาคปฏิบัติ 
- ธรรมชาติของการประเมินภาคปฏิบัติ 
- องคDประกอบของการประเมินภาคปฏิบัติ 
- ระดับการประเมินภาคปฏิบัติ 
- ประเภทของการประเมินภาคปฏิบัติ 
- ข้ันตอนในการประเมินภาคปฏิบัติ 
- วิธีการในการประเมินภาคปฏิบัติ 
- ขBอดีและขBอจํากัดของการประเมินภาคปฏิบัติ 
- สรุปสาระสําคัญ 
- แบบฝRกหัดทBายบทท่ี  11 
- เอกสารอBางอิง 

บทท่ี 12  การวัดและประเมินผลการเรียนรูBตามหลักสูตรแกนกลาง 
             การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551      4  ชั่วโมง 

-  บทนํา 
-  ขBอกําหนดการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษา 
   ข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
-  หลักการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษา 
   ข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
-  ภารกิจในการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา 
-  เกณฑDมาตรฐานการเรียนรูBช=วงชั้น 
-  เอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
-  การประเมินการเรียนรูBของผูBเรียนโดยผูBท่ีเก่ียวขBอง 
-  แนวโนBมของการประเมินผลการเรียนรูB  
 

กิจกรรมการเรียนการสอน   
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา มีดังนี้    
 1.  ผูBเรียนศึกษาคBนควBารายบุคคล 
 2.  แบ=งกลุ=มศึกษาเนื้อหาและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือใหBนักศึกษาเรียนรูBแบบร=วมมือและ 
               นําเสนอผลการทํางาน จัดใหBมีการประเมินตามสภาพจริง และประเมินภาคปฏิบัติ(เพ่ือนประเมิน  
               เพ่ือน ร=วมกับผูBสอน) การประเมินจากแฟOมสะสมผลงาน(นักศึกษาจัดแฟOมสะสมผลงานของตนเอง)  
 3.  ร=วมอภิปรายเนื้อหาตามท่ีไดBรับมอบหมาย 
 4.  ผูBสอนสรุปเนื้อหาและอธิบายเพ่ิมเติม โดยใชBสไลนDนําเสนอความรูB ประกอบการซักถาม  
               และร=วมกันการเขียนสรุปเป\นแผนผังความคิด 
 5.  ผูBเรียนจัดทํารายงานผลงาน  มีการบันทึกการเรียนรูB และทําแบบฝRกหัด 
 6.  ฝRกปฏิบัติการเขียนขBอสอบ  การวิจารณDขBอสอบ 
 7.  ฝRกปฏิบัติการวิเคราะหDขBอสอบ 
 



ส่ือการเรียนการสอน 
  

สื่อการเรียนการสอนประกอบดBวย  
1. เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 
2. เอกสารตํารา หนังสือท่ีเก่ียวขBองกับการวัดและประเมินผลการศึกษา  
3. สไลดDนําเสนอ ความรูBท่ีเก่ียวขBอง  
4. เครือข=ายการเรียนรูBเก่ียวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา 
5. บุคลากรทางการศึกษาท่ีเก่ียวขBองกับการวัดและประเมินผลการศึกษา  
 

6.  การวัดผลและประเมินผล 
 การวัดและประเมินผลไดBดําเนินการดังนี้ 

1. สังเกตจากการตอบคําถามและต้ังคําถาม  
2. สังเกตจากการอภิปราย ซักถาม และการแสดงความคิดเห็น การนําเสนองาน  
3. การตรวจผลงาน  
4. การทดสอบ   
 

การใหBคะแนนและประเมินจําแนกไดBดังนี้ 
 6.1  การวัดผล 

การวัดผล จําแนกคะแนนไดBดังนี้ 
  1.1  คะแนนระหว=างภาคเรียน         60 % 
   - การร=วมกิจกรรมกลุ=มในชั้นเรียน    5 % 
   - การเขBาชั้นเรียน/ความสนใจ   10 % 
   - การทําแบบฝRกหัดทBายบทเรียน   10 % 
   - การจัดทํารายงานเป\นรายบุคคล/รายกลุ=ม  10 % 
   - การศึกษาจากสื่อการเรียนรูBอีเล็กทรอนิกสD   5 % 
   - การทดสอบย=อยระหว=างภาคเรียน  20 % 
         1.2 คะแนนปลายภาคเรียน          40 % 
          6.2  การประเมินผล 
  ประเมินผลโดยใชBค=าระดับคะแนน    8   ระดับ 
   ช=วงคะแนน    ผลการเรียน 

80-100 A 
75-79 B+ 
70-74 B 
65-69 C+ 
60-64 C 
55-59 D+ 
50-54 D 
 0–49            E,F 



 

แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี 1 
หลักเบ้ืองต�นการวัดและการประเมินผลการศึกษา 

 
วัตถุประสงค&เชิงพฤติกรรม  

เม่ือเรียนจบบทเรียนนี้ ผู�เรียนมีความสามารถดังนี้  
                1. บอกความหมายของการวัดและประเมินผลการศึกษาได�  

     2. อธิบายความสัมพันธ+ของการทดสอบ  การวัดผล  และการประเมินผลการศึกษาได�  
     3. อธิบายจุดมุ.งหมายและธรรมชาติของการวัดและประเมินผลได� 
     4. อธิบายหลักการของการวัดและประเมินผลการศึกษาได�  
     5. บอกประโยชน+ของการวัดและประเมินผลได� 
     6. บอกคุณธรรมของครูผู�สอนในการวัดและประเมินผลได�  
     7. บอกปรัชญาของการวัดและประเมินผลได� 
     8. มีปฏิสัมพันธ+ท่ีดีต.อการทํางานกลุ.มร.วมกับคนอ่ืน  

 
เนื้อหาสาระ  
       เนื้อหาสาระในบทนี้ประกอบด�วย  

     1. ความหมายของการทดสอบการวัดผลและการประเมินผล    
     3. กระบวนการของการวัดและประเมินผล   
     4. ความสัมพันธ+ของการทดสอบ การวัด และการประเมินผล 
     5. ปรัชญาของการวัดและประเมินผล 
     6. ความมุ.งหมายของการวัดและประเมินผล 
     7. ธรรมชาติของการวัดผลการศึกษา 
     8. หลักการของการวัดและประเมินผลการศึกษา 
     9. ประโยชน+ของการวัดและประเมินผล 
   10. คุณธรรมของครูผู�สอนในการวัดและประเมินผล 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน  
         กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง ความรู�เบื้องต�นเก่ียวกับการวัดและการประเมินผลการศึกษา 
มีดังนี้       1.  ปฐมนิเทศการเรียนรายวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา  
              2.  ผู�สอนบรรยายหัวข�อ ความรู�เบื้องต�นเก่ียวกับการวัดและการประเมินผลการศึกษา 
              3.  ให�ผู�เรียนแบ.งกลุ.มศึกษาความหมาย  ความสัมพันธ+ของการทดสอบ  การวัดผล 
                  และการประเมินผลการศึกษา   แล�วร.วมกันสรุปทําแผนผังความคิด  
              4.  ผู�สอนสรุป เพ่ิมเติมในแต.ละประเด็น  
              5.  ผู�เรียนจัดทําบันทึกการเรียนรู�  
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สื่อการเรียนการสอน  
 
      สื่อการเรียนการสอนท่ีใช�ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน มีดังนี้  

1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน  
2. ตํารา  
3. สไลด+นําเสนอ  
4. เครือข.ายอินเทอร+เน็ต  
 

การวัดผลและการประเมินผล  
      การวัดและการประเมินผลการเรียนรู� มีดังนี้  

1.  การสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ.ม  การตอบคําถามและร.วมอภิปราย  
2.  การนําเสนอผลงาน  
3.  การตรวจบันทึกการเรียนรู�  
4.  การทําแบบฝCกหัด 

 
 



 

บทท่ี 1 
หลักเบ้ืองต�นการวัดและการประเมินผลการศึกษา 

 
   

 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เปDนกระบวนการท่ีจะส.งเสริมให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�ท้ัง
ทางด�านพุทธิพิสัยหรือสติปEญญา  ด�านจิตพิสัยหรือด�านจิตใจและด�านทักษะพิสัยหรือด�านการปฏิบัติ 
ให�เปDนไปตามมาตรฐานการเรียนรู�หรือ จุดประสงค+การเรียนรู� ซ่ึงองค+ประกอบของการจัดการเรียน
การสอน  มีองค+ประกอบท่ีสําคัญ 3 ส.วนได�แก. จุดประสงค+การเรียนรู�(Learning Objective) 
กิจกรรมการเรียนการสอน(Learning Experience) และการวัดและประเมินผล(Evaluation) 
กล.าวคือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใด ๆ ครูผู�สอนจะต�องเริ่มต�นท่ีการกําหนดจุดประสงค+
การเรียนรู�เพ่ือเปDนเป]าหมายให�ผู�เรียนหลังจากนั้นจะต�องดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
สอดคล�องเพ่ือให�บรรลุจุดประสงค+การเรียนรู�นั้น ๆ และท�ายท่ีสุดจะต�องมีการวัดและประเมินผลว.า
ผู�เรียนได�บรรลุจุดประสงค+การเรียนรู�หรือไม.เพ่ือท่ีจะได�นําไปปรับปรุงจุดประสงค+การเรียนรู�และ
กิจกรรมการเรียนการสอนกล.าวได�ว.าการวัดและประเมินผลจะต�องเกิดข้ึนระหว.างการเรียนการสอน
โดยท่ีองค+ประกอบท้ัง 3 ส.วนจะมีความสัมพันธ+กันในลักษณะมีปฏิสัมพันธ+ซ่ึงกันและกันตามแนวคิด
ของไทเลอร+ดังภาพท่ี 1.1 (Stanley and Hopkin, 1972 : 6) 
 

                        
 

ภาพท่ี 1.1 ความสัมพันธ+ระหว.างองค+ประกอบของการเรียนการสอนตามแนวคิดของไทเลอร+ 
ท่ีมา : Stanley and Hopkin, 1972 : 6 

 
จากภาพจะเห็นว.าข้ันตอนของการประเมินผลการศึกษาเปDนข้ันตอนสุดท�ายของการจัดการ

เรียนการสอนท่ีจะต�องทําการวัดและประเมินผลเพ่ือประเมินผู�เรียนให�เปDนไปตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห.งชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา 26 ได�กําหนดว.าให�สถานศึกษาได�จัดการประเมินผลผู�เรียนโดย
พิจารณาจากพัฒนาการของผู�เรียนความประพฤติการสังเกตพฤติกรรมการเรียนการร.วมกิจกรรมและ
การทดสอบควบคู.ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต.ละระดับและรูปแบบ
การศึกษาดังนั้นครูผู�สอนจึงต�องดําเนินการวัดและประเมินผลให�ได�แก.นแท�ของศักยภาพและ
พัฒนาการของผู�เรียนโดยให�คํานึงถึงหลักการดังนี้ (ชูศรี ตันพงศ+, 2546: 8-9) 
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1. เน�นกระบวนการประเมินเพ่ือพัฒนาผู�เรียนและการประเมินเพ่ือตัดสินการเรียนให�มีความ
ครอบคลุมท้ังด�านความรู�ทักษะและกระบวนการรวมท้ังคุณธรรมจริยธรรมหรือคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค+ 

2. เน�นการประเมินด�วยวิธีการท่ีหลากหลายสอดคล�องกับกระบวนการเรียนรู�ท่ีจัดให�แก.ผู�เรียน
เกิดการเรียนรู�ตามสภาพจริงหรือใกล�เคียงกับสถานการณ+จริงท่ีสะท�อนถึงความรู�ความสามารถและ
การปฏิบัติจริงของผู�เรียนได�อย.างชัดเจน 

3. เน�นการบูรณาการการประเมินผลควบคู.ไปกับการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู�ของ
ผู�เรียนโดยการประเมินจากคุณภาพของงานและกระบวนการทํางานของผู�เรียน 

4. เน�นการให�ผู�เรียนมีส.วนร.วมในการกําหนดเกณฑ+การประเมินส.งเสริมให�มีการประเมินตนเอง
ประเมินโดยเพ่ือนหรือกลุ.มเพ่ือนและประเมินโดยผู�ท่ีมีส.วนเก่ียวข�อง 

5. เน�นการประเมินผู�เรียนด�วยการพิจารณาอย.างครอบคลุมจากพัฒนาการของผู�เรียนความ
ประพฤติการสังเกตพฤติกรรมการเรียนการร.วมกิจกรรมและการทดสอบตามความเหมาะสม 

 
ประกอบกับในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ได�กําหนดการวัดและประเมินผล

การเรียนรู�ของผู�เรียนต�องอยู.บนหลักการพ้ืนฐาน 2 ประการ ดังนี้ 
 1. การวัดและประเมินเพ่ือพัฒนาผู�เรียน (Formative Assessment) ซ่ึงจะเปDนการวัดและ

ประเมินผลผู�เรียนท้ังก.อนเรียนเพ่ือตรวจสอบความรู�พ้ืนฐานของผู�เรียน และระหว.างเรียนเพ่ือปรับปรุง
การเรียนการสอนและตรวจสอบว.าผู�เรียนได�เรียนรู� บรรลุวัตถุประสงค+แล�วหรือไม.    

     2. การวัดและประเมินผลเพ่ือตัดสินผลการเรียนรู� (Summative Assessment)  เปDนการวัด
และประเมินผลเพ่ือพิจารณาตัดสินผลการเรียนรู� หรือเพ่ือประเมินค.า ว.าผู�เรียนสมควรได�ผลการ
เรียนรู�อย.างไร  ผ.านหรือไม.ผ.านตามเกณฑ+ท่ีกําหนดไว�  

  
 จากความสัมพันธ+ระหว.างองค+ประกอบของการจัดการเรียนการสอนดังกล.าว และการ
ความสําคัญของการวัดและประเมินผลตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห.งชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา 26  
และหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  ดังนั้นในบทนี้จึงเขียนเก่ียวกับความรู�เบื้องต�น
เก่ียวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา เพ่ือให�ผู�อ.านได�ศึกษาดังนี้  
 
ความหมายของการทดสอบ  การวัดผล  และการประเมินผล 
 1. การทดสอบ (Testing) 
 1.1 ความหมายของการทดสอบ 
 ได�มีนักวิชาการให�ความหมายของการทดสอบไว�หลากหลาย แต.ในท่ีนี้จะนํามากล.าวเพียง    
5  แนวคิด ดังนี้ 
 การทดสอบ เปDนส.วนหนึ่งของการวัดผลโดยใช�แบบทดสอบเปDนเครื่องมือหรือแสดงอาการไป
กระตุ�นหรือเร.งเร�าให�บุคคลเกิดการตอบสนองในรูปของพฤติกรรมอย.างใดอย.างหนึ่ง (Wiersma and 
Jurs,1990: 9) 
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 การทดสอบ เปDนการใช�เครื่องมือวัดผลท่ีเรียกว.าแบบทดสอบเพ่ือรวบรวมข�อมูลจากบุคคลท่ี
ต�องการวัด (ภัทรา นิคมานนท+, 2538 : 8) 
 การทดสอบ เปDนวิธีการวัดชนิดหนึ่งท่ีมีการใช�อย.างกว�างขวางโดยใช�แบบทดสอบเปDน
เครื่องมือวัดโดยท่ีการทดสอบเปDนวิธีการท่ีมีระบบสําหรับ“วัดพฤติกรรมของผู�เรียนและให�ผลการวัด
แสดงออกมาเปDนคะแนน” (บุญเชิด  ภิญโญพงษ+อนันต+, 2545 : 8) 

การทดสอบ  เปDนส.วนหนึ่งของการวัดผล  ในการวัดผลด�านวิทยาศาสตร+หรือด�านกายภาพ
มักจะใช�คําว.า ทดสอบ ปนกับคําว.า วัดผล  เช.น ทดสอบการเปDนกรด- ด.าง  ทดสอบการทํางานของ
เครื่องกล  ซ่ึงท่ีจริงก็คือ  การวัดผลนั่นเอง (สมนึก  ภัททิยธนี, 2545 : 3) 
 การทดสอบ  เปDนกระบวนการใช�แบบสอบสําหรับกําหนดหรือบรรยายคุณลักษณะหรือ
คุณภาพเฉพาะอย.างของบุคคลหรือกลุ.มบุคคลเพ่ือใช� เปDนสารสนเทศสําหรับการตัดสินใจ               
(ศิริชัย  กาญจนวาสี, 2552 : 9)  
  
 จากความหมายดังกล.าวข�างต�นสรุปได�ว.า  การทดสอบเปDนการกําหนดสถานการณ+ เง่ือนไข 
หรือการใช�แบบทดสอบ  เพ่ือเปDนสิ่งเร�ากระตุ�นให�บุคคลหรือผู�เรียนได�แสดงพฤติกรรมตามท่ีต�องการ
ออกมาเพ่ือท่ีจะสามารถวัดและสังเกตพฤติกรรมนั้น ๆได�  
 
 1.2 ประเภทของการทดสอบ 
  ประเภทของการทดสอบสามารถจําแนกออกได�อย.างหลากหลายข้ึนอยู.กับเกณฑ+ท่ี
จะใช�แบ.ง  ซ่ึงในท่ีนี้จะนํามากล.าวเพียงบางส.วน  ดังนี้ (สมชาย  วรกิจเกษมสกุล   2556:5) 
  1.2.1 จําแนกตามจํานวนผู�สอบ   ซ่ึงสามารถจําแนกเปDน 
   1.2.1.1 การทดสอบเปDนรายบุคคล (Individual Testing) เปDนการ
ตรวจสอบความรู�ความสามารถของผู�สอบเปDนรายบุคคลท่ีมีความเฉพาะเจาะจงและแตกต.างกันโดย
ส.วนมากจะใช�สําหรับการทดสอบความรู�ด�านสติปEญญา 
   1.2.1.2  เปDนการทดสอบเปDนกลุ.ม (Group Testing) เปDนการตรวจสอบ
ความรู�ความสามารถของผู�สอบเปDนกลุ.มท่ีใช�ความสามารถของแต.ละบุคคลร.วมกันในการดําเนินการให�
บรรลุความสําเร็จโดยส.วนมากจะใช�สําหรับการทดสอบเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 
  1.2.2 จําแนกตามลักษณะการตอบ   ซ่ึงสามารถจําแนกเปDน 
   1.2.2.1 การทดสอบด�วยการเขียนตอบ (Paper - pencil Testing) เปDน
การตรวจสอบความรู�ความสามารถโดยกําหนดคําถามแล�วให�ผู�สอนได�เขียนอธิบายคําตอบเพ่ือนําไป
ตรวจสอบความถูกต�องหลังจากดําเนินการสอบเสร็จสิ้นแล�ว 
   1.2.2.2 การทดสอบปากเปล.า (Oral Testing) เปDนการตรวจสอบความรู�
ความสามารถในลักษณะของการสนทนาโดยให�ผู�สอบได�อธิบายคําตอบด�วยคําพูดให�พิจารณาความ
ถูกต�องตามเกณฑ+ในระหว.างการทดสอบหรือมีการจดบันทึกท่ีผู�สอบได�ตอบแล�วนํามาพิจารณา
ภายหลังการดําเนินการการทดสอบสิ้นสุดลง 
   1.2.2.3 การทดสอบการปฏิบัติ (Performance Testing) เปDนการ
ตรวจสอบความรู�ความสามารถโดยการกําหนดสถานการณ+จําลองแล�วให�ผู�สอบได�แสดงพฤติกรรมใน



6 

 

การปฏิบัติงานตามสถานการณ+นั้น ๆโดยนําข�อมูลท่ีได�จากกระบวนการปฏิบัติงานและผลงานมา
พิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑ+ในการให�คะแนน 
 1.3 ทฤษฎีการทดสอบ 
 ในการวัดใด ๆมีทฤษฎีการทดสอบท่ีนักวิชาการเก่ียวกับการวัดได�นําเสนอไว�เก่ียวกับรูปแบบ
การวัดข�อตกลงเบื้องต�นการพัฒนาเครื่องมือการวิเคราะห+และการนําไปใช�เพ่ือแก�ปEญหาการวัดและ
พัฒนาแบบทดสอบให�มีคุณภาพจําแนกออกเปDน 2 แนวทางตามพัฒนาการดังนี้ 
(ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552: 35-37) 
  1.3.1 ทฤษฎีการทดสอบแบบด้ังเดิม (Classical Test Theory) 
  เปDนทฤษฎีการทดสอบท่ีใช�ตรวจสอบความสัมพันธ+ระหว.างคะแนนท่ีได�จากคะแนนท่ี
แท�จริงและวิเคราะห+คุณภาพโดยส.วนรวมของข�อสอบและแบบทดสอบท่ีใช�สําหรับแต.ละบุคคลใน
สภาพการทดสอบเฉพาะโดยมีข�อตกลงเบื้องต�นท่ีสําคัญว.าความคลาดเคลื่อนจากการวัดมีแบบแผน
คงท่ีเหมือนกันสําหรับกลุ.มบุคคลท่ีทําแบบทดสอบในภาพรวมโดยไม.สนใจพฤติกรรมการตอบเปDนราย
ข�อของแต.ละบุคคลและไม.ใช.การสรุปอ�างอิงไปยังความสามารถหรือคะแนนจริงท่ัวไปของบุคคล 
  1.3.2 ทฤษฎีการทดสอบแนวใหม. (Modern Test Theory) จําแนกเปDน 2 ทฤษฎี
ย.อย ๆ ดังนี้ 
   1.3.2.1 ทฤษฎีการสรุปอ�างอิงทางการทดสอบ(Generalizability Theory)
มีแนวคิดว.าความคลาดเคลื่อนจากการวัดจะมีความแตกต.างกันไปตามสถานการณ+ของการวัดเพ่ือ
ศึกษาความเชื่อมันโดยท่ัวไปของแบบทดสอบภายใต�เง่ือนไขต.าง ๆ ของการวัด 
   1.3.2.2 ทฤษฎีการตอบสนองข�อสอบ (Item Response Theory) มี
แนวคิดว.าความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดจากการวัดมีความแตกต.างกันท่ีจะข้ึนกับระดับความสามารถของ
แต.ละบุคคลและคุณลักษณะของข�อสอบแต.ละข�อพร�อมท้ังพยายามวัดคุณลักษณะภายในหรือ
ความสามารถท่ีแท�จริงของแต.ละบุคคล 
 ในปEจจุบันทฤษฎีการทดสอบแนวใหม.ได�รับการยอมรับว.าให�ผลการวัดท่ีชัดเจนตรงประเด็นท่ี
จะสามารถนําไปใช�พัฒนาข�อสอบและแบบทดสอบให�สามารถนําไปใช�ในสถานการณ+ท่ีแตกต.างกันได�
สามารถระบุนัยท่ัวไปของคะแนนจริงคุณภาพของแบบทดสอบตามเง่ือนไขของการทดสอบรวมท้ัง
ประเมินความสามารถท่ีแท�จริงและบรรยายพฤติกรรมการตอบสนองข�อสอบของผู�สอบได�เปDนอย.างดี 
 
 2. การวัดผล  (Measurement) 
 2.1 ความหมายของการวัดผล 
  มีนักวิชาการให�ความหมายของการวัดผลไว�หลากหลายท.านแต.ในท่ีนี้จะนํามากล.าว
เพียง 7 แนวคิด ดังนี้ 
 การวัดผล  เปDนการกําหนดตัวเลขหรือสัญลักษณ+ท่ีมีความหมายแทนคุณลักษณะของสิ่งท่ีวัด/
เหตุการณ+โดยใช�กฎเกณฑ+หรือแบบแผนอย.างใดอย.างหนึ่ง (Ebel and Frisbie, 1986: 14 ; 
Kerlinger , 1986: 391 ; Sax, 1989: 14) 
 การวัดผล  เปDนการกําหนดจํานวนให�กับวัตถุหรือเหตุการณ+ตามกฎท่ีทําให�ตัวเลขมี
ความหมายเชิงปริมาณ (Wiersma and Jurs, 1990:8) 
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 การวัดผล  เปDนกระบวนการเชิงปริมาณในการกําหนดค.าเปDนตัวเลขหรือสัญลักษณ+ท่ีมี
ความหมายแทนคุณลักษณะของสิ่งท่ีวัดโดยใช�กฎเกณฑ+อย.างใดอย.างหนึ่ง (บุญธรรมกิจปรีดาบริสุทธิ์, 
2535: 15 ; สมหวัง พิธิยานุวัฒน+, 2535: 111) 
 การวัดผล  เปDนกระบวนการกําหนดตัวเลขให�กับสิ่งท่ีวัดมีกฎเกณฑ+ครูสามารถวัดคุณลักษณะ
บางอย.างของผู�เรียนโดยใช�แบบทดสอบเขียนตอบลงบนกระดาษใช�มาตรวัดน้ําหนักและส.วนสูงใช�การ
ทดสอบปฏิบัติอาทิเด็กสามารถเตะลูกบอลได�ไกลเพียงไรและใช�วิธีการอ่ืน (บุญเชิด ภิญโญพงษ+อนันต+, 
2545:8) 
 การวัดผล  เปDนกระบวนหาปริมาณความสามารถเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีต�องการ อันสืบ
เนื่องจากการเรียนการสอน  โดยใช�เครื่องมือทางการศึกษาอย.างใดอย.างหนึ่งมาวัดผลจากการวัดจะ
ออกมาเปDนจํานวน (คะแนน) หรือสัญลักษณ+ หรือข�อมูล  (สมนึก  ภัททิยธนี,2545 :3)  
 การวัดผล เปDนกระบวนการกําหนดค.าให�แก.คุณสมบัติหรือคุณลักษณะเชิงนามธรรมท่ีแฝงอยู.
ภายในของสิ่งของหรือเหตุการณ+มากกว.าท่ีจะสนใจเพียงเฉพาะรูปธรรมของสิ่งของหรือเหตุการณ+
เท.านั้น (Lord and Novick, 1968  อ�างอิงใน ศิริชัย  กาญจนวาสี, 2545: 1) 
 การวัดผล เปDนกระบวนการกําหนดตัวเลขให�แก.สิ่งต.าง ๆ  ตามกฎเกณฑ+  การวัดจะเกิดข้ึนได�
ต�องอาศัยองค+ประกอบท่ีสําคัญ  3  ส.วน คือ 1) จุดมุ.งหมายของการวัดต�องชัดเจน  2)เครื่องมือท่ีใช�
วัดต�องมีหน.วยในการวัดและมาตราเปรียบเทียบระหว.างหน.วย  2) การแปลผลและนําผลไปใช�       
(ศิริชัย  กาญจนวาสี, 2552: 9)   
 
 สรุปได�ว.า การวัดผลการศึกษา เปDนกระบวนการกําหนดตัวเลขให�แก.พฤติกรรมของบุคคลท่ีได�
แสดงออกในการทดสอบตามเกณฑ+ท่ีกําหนด หรือ เกณฑ+มาตรฐาน  เพ่ือท่ีจะได�รวบรวมผลท้ังหมดไป
พิจารณาตัดสินใจ 
 
 2.2 ประเภทของการวัดผล 
      นักวิชาการได�จําแนกประเภทของการวัดผลดังนี้ 
  2.2.1 จําแนกตามคุณลักษณะของสิ่งท่ีวัด (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552: 26) 
   2.2.1.1 การวัดทางกายภาพ (Physical Measurement) เปDนการวัด
คุณลักษณะท่ีเปDนรูปธรรมสัมผัสหรือจับต�องได�โดยใช�เครื่องมือการวัดท่ีมีมาตรฐานให�ผลการวัดท่ี
น.าเชื่อถือได�อาทิความยาวความสูงน้ําหนักเปDนต�น 
   2.2.1.2 การวัดทางจิตวิทยา (Psychological Measurement )เปDนการวัด
คุณลักษณะทางจิตวิทยาและการศึกษา ท่ีเปDนลักษณะภายในท่ีไม.สามารถวัดได�โดยตรงอาทิผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสมรรถภาพของสมองเจตคติค.านิยมหรือบุคลิกภาพเปDนต�นดังนั้นในการวัดลักษณะนี้จึง
เปDนการวัดทางอ�อมท่ีใช�แนวคิดเชิงสมมุติท่ีแสดงออกในรูปของทฤษฎีการวัดทฤษฎีการทดสอบท่ีจะ
นํามาช.วยอธิบายความสัมพันธ+ระหว.างคุณลักษณะภายในท่ีต�องการวัดกับพฤติกรรมท่ีแสดงออกท่ี
จําแนกการวัดทางจิตวิทยาเพ่ือตอบคําถาม 2 คําถามคือ (1) ใครจะสามารถทําอะไรได�บ�าง และ (2) 
ใครจะทําอะไรต.อไปอย.างไร 
  2.2.2 จําแนกตามความหมายจากการเปรียบเทียบ ( Gronlund, 1976: 19) 
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   2.2.2.1 การวัดแบบอิงกลุ.ม (Norm-reference Measurement )เปDนการ
กําหนด ค.าคุณลักษณะท่ีต�องการวัดท่ีมีความหมายด�วยการนําข�าท่ีวัดไปเปรียบเทียบกับค.าท่ีได�จาก
การวัดคุณลักษณะเดียวของกลุ.มท่ีเหมาะสมสําหรับการประเมินผลสรุป(Summative Evaluation ) 
   2.2.2.2 การวัดแบบอิงเกณฑ+ (Criterion-referenced Measurement) 
เปDนการกําหนดค.าคุณลักษณะท่ีต�องการวัดให�มีความหมายโดยการนําข�าท่ีวัดไปเปรียบเทียบหรือแปล
ความหมายกับคะแนนเกณฑ+หรือคะแนนจุดตัดท่ีบ.งชี้มาตรฐานการปฏิบัติของเรื่องนั้น ๆ ท่ีกําหนดไว�
ท่ีเหมาะสมสําหรับการประเมินผลระหว.างเรียน (Formative Evaluation) หรือเพ่ือวินิจฉัย 
 
 2.3 หลักการเบื้องต�นสําหรับการวัด 
 ในการดําเนินการวัดมีหลักการเบื้องต�นท่ีผู�อ.านจะต�องทําความเข�าใจอย.างชัดเจนเพ่ือให�เปDน
การวัดท่ีมีประสิทธิภาพดังนี้ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552: 27) 
  2.3.1 สิ่งท่ีมุ.งวัดคืออะไรเปDนการพิจารณาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับคุณลักษณะ
ของสิ่งท่ีมุ.งวัดเพ่ือเชื่อมโยงความคิดรวบยอดเชิงนามธรรมของสิ่งของหรือเหตุการณ+นั้นสู.ความเปDน
รูปธรรมของข�อมูลหลักฐานท่ีจะต�องเก็บรวบรวมเพ่ือใช�เปDนตัวบ.งชี้คุณลักษณะของสิ่งท่ีมุ.งวัดนั้น ๆ 
  2.3.2 ควรวัดสิ่งของหรือเหตุการณ+นั้นอย.างไรโดยจะต�องพิจารณาว.าควรจะใช�
เครื่องมือวัดประเภทใดแนวคําถามอย.างไรจึงจะมีความสุขคล�องกับคุณลักษณะท่ีมุ.งวัดและมีความ
เหมาะสมกับผู�ให�ข�อมูลและจะต�องมีการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (Operational Definition) ของ
แต.ละคุณลักษณะในลักษณะของพฤติกรรมท่ีจะนําไปใช�เปDนแนวทางกําหนดคําถามท่ีเปDนเครื่องมือไป
ใช�ในการสังเกตพฤติกรรมในสถานการณ+มาตรฐานเพ่ือท่ีจะนําข�อมูลไปทําการวิเคราะห+และสรุปผลสู.
คุณลักษณะท่ีมุ.งศึกษา 
 2.4 ความคลาดเคลื่อนจากการวัด  เปDนความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดจากความผิดพลาดในการ
ดําเนินการวัดจําแนกดังนี้ (สําเริง บุญเรืองรัตน+, มปป : 108-109) 
  2.4.1 ความคาดเครื่องอย.างสุ.ม (Random Error) เปDนความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดข้ึน
โดยบังเอิญซ่ึงเปDนความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดกับผู�เข�าสอบเพียงบางคน เช.น ผู�สอบเกิดอาการไม.สบาย
อย.างกะทันหันหรือมีสาเหตุบางประการทําให�เตรียมตัวทดสอบไม.เต็มท่ีทําให�คะแนนลดลงหรืออ.าน
หนังสือสอดคล�องกับเนื้อหาท่ีออกข�อสอบพอดีทําให�ได�คะแนนท่ีสูงข้ึน 
  2.4.2 ความคลาดเคลื่อนอย.างเปDนระบบ (Systematic Error) เปDนความคลาด
เคลื่อนท่ีเกิดข้ึนกับผู�สอบทุกคนเหมือนกันหมด  เช.น  ข�อสอบ 4 ข�อในแบบทดสอบไม.สมบูรณ+โดยเปDน
ความคลาดเคลื่อนท่ีมีผลต.อความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
  
3. การประเมินผล  (Evaluation) 
 3.1 ความหมายของการประเมินผล 
 ได�มีนักวิชาการให�ความหมายของการประเมินผลไว�หลากหลายและในท่ีนี้จะนํามากล.าวเพียง
7 แนวคิด  ดังนี้ 
 การประเมินผล  เปDนกระบวนการท่ีเปDนระบบในการตัดสินใจในขอบเขตของวัตถุประสงค+
ของการสอนท่ีเปDนผลสัมฤทธิ์ของผู�เรียน (Gronlund , 1985: 6) ดังแสดงในสมการ 
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  การประเมินผล = การตีค.าเชิงปริมาณ (การวัด) + การตัดสินคุณค.าหรือ 
  การประเมินผล = การตีค.าเชิงคุณภาพ (ไม.เปDนการวัด) + การตัดสินคุณค.า 
 
 การประเมินผล (Evaluation)  เปDนกระบวนการท่ีทําต.อจากการวัดแล�วตัดสินใจลงสรุป
คุณค.าอย.างมีกฎเกณฑ+การประเมินผลจึงเปDนผลการตัดสินใจจากผู�ประเมินไม.ใช.ผลจากการวัดโดยตรง
แต.การประเมิน (Assessment) หมายถึงกระบวนการรวบรวมและเรียบเรียงข�อมูลสารสนเทศท่ีเปDน
ระบบสําหรับใช�ในการตัดสินใจเก่ียวกับผู�เรียนให�ข�อมูลย�อนกลับไปยังผู�เรียนเก่ียวกับความก�าวหน�า
จุดเด.นจุดด�อยใช�ตัดสินประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู�และความเพียงพอของหลักสูตรและ
ใช�ชี้แนะนโยบาย (บุญเชิด ภิญโญพงษ+อนันต+, 2545: 9) 
 การประเมินผลเปDนการพิจารณาตัดสินคุณค.าบนพ้ืนฐานของข�อมูลท่ีเปDนจุดประสงค+การ
เรียนรู�โดยการตีความหมายของคะแนนเพ่ือตัดสินว.าดีเยี่ยมดีปานกลางหรือตํ่า (Wiersma and Jurs. 
1990: 8) 
 การประเมินเปDนกระบวนการพิจารณาตัดสินคุณภาพและคุณค.าท่ีได�ในการสังเกตจาก
ประสบการณ+และการฝCกทักษะของผู�เรียน (Ebel and Frisbie, 1986 : 13 ; Sax, 1989: 24) 
 การประเมินผลการเรียนรู� (Assessment) เปDนกระบวนการรวบรวมและเรียบเรียงข�อมูล
สาระสนเทศท่ีเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลเดิมไปสู.พฤติกรรมใหม.ท่ีค.อนข�างถาวร
อย.างเปDนระบบสําหรับใช�ในการตัดสินใจเก่ียวกับผู�เรียนให�ข�อมูลย�อนกลับไปสู.ผู�เรียนเก่ียวกับ
ความก�าวหน�าจุดเด.นจุดด�อยใช�ตัดสินประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู�และเพียงพอของ
หลักสูตรตลอดจนใช�ชี้แนะนโยบายการศึกษาท่ีเก่ียวข�อง (บุญเชิดภิญโญพงศ+อนันต+, 2545: 9 ; เอมอร 
จังศิริพรปกรณ+, 2516: 145) 
 การประเมินผล  เปDนการตัดสิน หรือวินิจฉัยสิ่งต.าง ๆ  ท่ีได�จากการวัดผล  โดยอาศัยเกณฑ+
การพิจารณาอย.างใดอย.างหนึ่ง เช.น ผลการวัดความสูงของนายแดงได� 180 ซม. ก็อาจจะประเมินว.า
เปDนคนท่ีสูงมาก  (สมนึก  ภัททิยธนี,2545 : 3)   
 การประเมินผล   เปDนกระบวนการตัดสินคุณค.าของสิ่งต.าง ๆ  ตามเกณฑ+มาตรฐาน  
โดยท่ัวไปการประเมินต�องอาศัยข�อมูลจากการวัดท่ีเปDนปรนัยแต.บางครั้งการประเมินต�องอาศัยการ
สังเคราะห+ข�อมูลจากแหล.งต.าง ๆ  เพ่ือตัดสินคุณค.าของสิ่งนั้น (ศิริชัย  กาญจนวาสี,2552:9)  
 
 สรุปได�ว.าการประเมินผล เปDนกระบวนการในการรวบรวมข�อมูลท่ีได�จากการวัดพฤติกรรม
ของบุคคลหรือผู�เรียน เพ่ือนําผลมาพิจารณาตัดสิน หรือประเมินค.า ตามเกณฑ+ท่ีกําหนดหรือเกณฑ+
มาตรฐานแล�วนําเสนอเปDนข�อมูลย�อนกลับให�แก.ผู�สอนท่ีจะสามารถนําไปใช�เปDนแนวทางในการพัฒนา
ผู�สอนและผู�เรียน ตลอดจนการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต.อไป 
 
 

 3.2 ประเภทของการประเมินผล 
 ในการประเมินผลทางการศึกษาจําแนกได�ดังนี้ (สมชาย  วรกิจเกษมสกุล,2556:10-11) 
  3.2.1 จําแนกตามจุดประสงค+ของการประเมินจําแนกได� 3 ประเภท ดังนี้ 
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   3.2.1.1 การประเมินผลก.อนเรียน (Pre Evaluation) เปDนการประเมินเพ่ือ
ใช�ตรวจสอบพ้ืนฐานความรู�หรือทักษะว.ามีอย.างพอเพียงท่ีจะเรียนรู�ในรายวิชาใหม.หรือไม.และหา
วิธีการเพ่ือปรับพ้ืนฐานความรู�นั้น ๆ จนกระท่ังผู�เรียนมีความรู�อย.างพอเพียงหรือเปDนการประเมินเพ่ือ
ใช�วินิจฉัยผู�เรียนในการนําข�อมูลมาใช�วางแผนการจัดการเรียนการสอนหรือเลือกวิธีการ/เทคนิคการ
สอนท่ีเหมาะสมกับผู�เรียน 
   3.2.1.2 การประเมินผลระหว.างเรียน (Formative Evaluation) เปDนการ
ประเมินเพ่ือใช�ตรวจสอบการบรรลุจุดประสงค+ย.อยท่ีกําหนดไว�ของผู�เรียนว.ามีจุดประสงค+ใดบ�างท่ี
ผู�เรียนไม.บรรลุจุดประสงค+เพ่ือท่ีครูผู�สอนจะได�จัดกิจกรรมการสอนซ.อมเสริมเพ่ือให�ความช.วยเหลือ
หรืออาจนําข�อมูลดังกล.าวไปใช�ในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนในจุดประสงค+นั้น ๆ ในอนาคต
ให�มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
   3.2.1.3 การประเมินผลสรุป Summative Evaluation) เปDนการประเมิน
เพ่ือใช�สรุปผลสัมฤทธิ์หรือตัดสินผลการเรียนเม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต.ละรายวิชาตามเกณฑ+
ว.าผู�เรียนสอบได�-ตก, สอบผ.าน-ไม.ผ.านหรือควรได�ระดับผลการเรียนในระดับใดและอาจใช�ข�อมูลใน
การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของครูผู�สอนในภาพรวมว.ามีประสิทธิภาพหรือไม. 
  3.2.2 จําแนกตามเกณฑ+อ�างอิงของผลการประเมินจําแนกได� 2 ประเภทดังนี้ 
   3.2.2.1 การประเมินผลแบบอิงกลุ.ม (Norm Reference Evaluation)เปDน
การประเมินตัดสินคุณค.าผลตามเกณฑ+อ�างอิงท่ีใช�ผลของผู�เรียนในกลุ.มเดียวกันตามแนวคิดของบิเนต+
และไซมอน ท่ีได�ระบุว.าแบบทดสอบท่ีดีจะสามารถจําแนกผู�เรียนท่ีมีความสามารถท่ีมากหรือน�อย
แตกต.างกันออกจากกันได�ใช�ในการพิจารณาเพ่ือจัดจําแนกหรือจัดลําดับก.อน-หลังของบุคคลในกลุ.ม
นั้น ๆ ว.าเปDนอย.างไรอาทิการสอบคัดเลือกเข�าศึกษาต.อหรือการประกวดการคัดลายมือเปDนต�นแต.
จะต�องระมัดระวังว.าผลการประเมินในระดับดีผู�เรียนอาจมีความสามารถไม.ถึงระดับมาตรฐานและไม.
ทราบข�อบกพร.องท่ีเกิดข้ึน 
   3.2.2.2 การประเมินผลแบบอิงเกณฑ+ (Criterion Reference 
Evaluation) เปDนการประเมินตัดสินคุณค.าของผลตามเกณฑ+อ�างอิงท่ีใช�เกณฑ+ท่ีกําหนดข้ึนหรือเกณฑ+
มาตรฐานตามหลักการของการเรียนรู�แบบรอบรู� (Master Learning) เพ่ือใช�ระบุสถานภาพของ
ผู�เรียนเม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑ+ว.าผ.านเกณฑ+ในระดับนั้น ๆ มากหรือน�อยเพียงใดอาทิการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอิงเกณฑ+ เปDนต�น แต.จะมีความยุ.งยากในการกําหนดจุดตัดหรือเกณฑ+
มาตรฐาน 
   3.2.2.3 การประเมินผลแบบอิงตนเอง (Self Reference Evaluation) 
เปDนการประมวลผลท่ีตัดสินผลท่ีไม.เน�นการแข.งขันโดยการเปรียบเทียบระดับความรอบรู�ของบุคคลนั้น
เม่ือได�เรียนรู�แล�วกับระดับความรอบรู�เดิมท่ีมีอยู.ท่ีแสดงพัฒนาการในการเรียนรู�ของบุคคลนั้นผลการ
ประเมินผู�เรียนแต.ละคนจึงข้ึนอยู.กับระดับความรอบรู�ท่ีเพ่ิมข้ึนจากเดิมของบุคคลแต.จะต�องระมัดระวัง
ว.าบุคคลมีความรู�ความสามารถตามเกณฑ+มาตรฐานหรือไม. 
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 3.3 หลักในการประเมินผลผู�เรียน 
 การประเมินผลผู�เรียนมีหลักการท่ีสําคัญดังนี้  
 3.3.1 เปDนการประเมินผลท่ีสะท�อนจุดประสงค+การเรียนรู�และการบูรณาการกับการสอน 
 3.3.2 การประเมินมีความต.อเนื่องและเปDนประโยชน+ 
 3.3.3 ความคาดหวังผลจากการประเมินต�องกําหนดให�ชัดเจนต้ังแต.เริ่มต�นการประเมินพ.อ
แม./ผู�ปกครองและผู�เรียนต�องมีส.วนรับรู�จุดประสงค+การเรียนรู� 
 3.3.4 การประเมินผลจะต�องยุติธรรมและเท.าเทียมกัน 
 3.3.5 การประเมินต�องเปDนการสร�างสรรค+ให�ข�อมูลป]อนกลับท่ีเปDนประโยชน+ทางบวกส.งเสริม
การเรียนรู�และจุดเน�นท่ีต�องการพัฒนา 
 3.3.6 การประเมินจะต�องสมดุลและครอบคลุม 
 
 โดยท่ีหลักการประเมินควรจะต�องครอบคลุมองค+ประกอบ 3 P ได�แก. กระบวนการปฏิบัติ 
(Process) ผลงาน (Product) และความก�าวหน�า (Progress) ดังแสดงรายละเอียดขององค+ประกอบ
ในตารางท่ี (สุวิมล ว.องวานิช, 2546: 69) 
 

ตาราง 1.1 องค+ประกอบ 3 P ท่ีจะต�องประเมินผล 
 

องค+ประกอบ ประเด็นคําถาม ลักษณะ/วิธีการ 
กระบวนการปฏิบัติ 

: (Process) 
ผู�เรียนเรียนรู�และสามารถทํา

อะไรได� 
การประเมินผลสรุป 

ผลงาน 
: (Product) 

ผู�เรียนมีวิธีการเรียนรู�อย.างไร 
ความพยายามและนิสัยการ

ทํางาน 
ความก�าวหน�า 
: (Progress) 

ผู�เรียนมีพัฒนาการจากเดิม
เท.าไหร. 

การให�คะแนนพัฒนาการหรือ
การเรียนรู� 

 
 

 3.4 กระบวนการของการประเมินผล 
      กระบวนการของการประเมินผลจะประกอบด�วยข�อมูลจากการวัดท่ีนํามาพิจารณา
เปรียบเทียบกับกลุ.มหรือเกณฑ+แล�วจึงตัดสินใจเพ่ือสรุปผลการประเมินซ่ึงการประเมินผลจะมีคุณภาพ
เชื่อถือเพียงไรข้ึนอยู.กับผู�ประเมินว.าจะมีข�อมูลท่ีมากเพียงพอท่ีจะทําให�ได�ข�อสรุปหรือไม.และผู�
ประเมินจะมีคุณธรรมเพียงพอท่ีจะไม.ทําให�เกิดความลําเอียงในการตัดสินใจดังแสดงในภาพท่ี 1.2 
(ภัทรา นิคมานนท+, 2543: 13) 
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ภาพท่ี 1.2 กระบวนการของการประเมินผล 
ท่ีมา : ภัทรา นิคมานนท+(2543: 13) 

 
ความสัมพันธ&ของการทดสอบ การวัด และการประเมินผล 
 จากการสังเคราะห+ของนักวิชาการพบว.าการทดสอบจะเปDนส.วนหนึ่งของการวัดผลและในการ
วัดผลในบางส.วนนั้นจําเปDนจะต�องมีการนําผลท่ีได�จากการวัดผลไปดําเนินการประเมินพิจารณาเพ่ือ
ตัดสินคุณค.าหรือตัดสินใจตามเกณฑ+ท่ีกําหนดข้ึนหรือเกณฑ+มาตรฐานอย.างใดอย.างหนึ่งดังแสดงใน
ภาพท่ี 1.3 (Wiresma and Jurs, 1990: 10) 
 

                   
 

ภาพท่ี 1.3  ความสัมพันธ+ระหว.างการทดสอบการวัดผลและการประเมินผล 
ท่ีมา: Wirema and Jurs, 1990: 10 

 
 
 



13 

 

ปรัชญาของการวัดและประเมินผล 
ปรัชญาของการวัดผลและประเมินผลมีดังนี้  (ชวาล แพรัตกุล,2518: 34) 
1. การวัดผลและการประเมินผลเปDนส.วนหนึ่งของการเรียนการสอน 
2. การวัดและประเมินผลควรกําหนดจุดประสงค+ท่ีมุ.งเน�นท่ีศักยภาพ หรือสมรรถนะของผู�เรียน

มากกว.าความจํา 
3. การวัดและประเมินผลเพ่ือวินิจฉัยแล�วนําผลไปปรับปรุงแก�ไขในการเรียนการสอน 
4. การวัดและประเมินผลเพ่ือประเมินค.าในความเหมาะสมในความสามารถของครูผู�สอน

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
5. การวัดและประเมินผลเพ่ือค�นหาและพัฒนาสมรรถภาพของมนุษย+ท่ีจําแนกออกเปDน 2 

ข้ันตอนดังนี้ 
5.1 คือการวัดผลและประเมินผลใช�เพ่ือค�นหาหรือตรวจสอบว.าผู�เรียนมีสมรรถภาพในระดับ

ใดหรือมีจุดบกพร.องท่ีต�องได�รับการส.งเสริมหรือแก�ไขก.อน  
5.2 หลังจากนั้นครูผู�สอนจึงนําข�อมูลดังกล.าวมาวางแผนเพ่ือท่ีจะพัฒนาผู�เรียนให�บรรลุ

จุดมุ.งหมายท่ีกําหนดไว�ได�อย.างมีประสิทธิภาพต.อไปแต.ในปEจจุบันการวัดผลและประเมินผลได�นํามาใช�
เปDนเครื่องมือท่ีใช�ในการตัดสินได�-ตกหรือ ผ.าน - ไม.ผ.านเท.านั้นแต.ไม.ได�นํามาวิเคราะห+เพ่ือตอบสนอง
ต.อปรัชญาดังกล.าวอย.างแท�จริง 
 
ความมุGงหมายของการวัดและประเมินผล 
 ในการวัดผลและประเมินผลแต.ละครั้งจะมีการกําหนดความมุ.งหมายในการวัดและ
ประเมินผลท่ีแตกต.างกันดังนี้ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2535: 32-34 ; วิรัช วรรณรัตน+, 2539: 23-
27) 

1. เพ่ือการจัดตําแหน.ง (placement) เปDนการวัดผลเพ่ือนําผลมาระบุว.าผู�เรียนมีความรู�ใน
ระดับหรือตําแหน.งใดของกลุ.มได�ถูกต�องชัดเจนหรืออาจจะพิจารณาตัดสินโดยใช�เกณฑ+มาตรฐาน
เพ่ือท่ีจะระบุว.าผู�เรียนรอบรู�-ไม.รอบรู� หรือ เก.ง-ปานกลาง-อ.อนเปDนต�น 

2. เพ่ือการคัดเลือก (Selection) เปDนการวัดความรู�ทักษะและเจตคติเพ่ือนําผลมาใช�พิจารณาใน
การคัดเลือกเพ่ือการดําเนินการตามวัตถุประสงค+ เช.น การคัดเลือกเข�าศึกษาต.อเข�ารับทุนการศึกษา
หรือการเข�าทํางาน เปDนต�น 

3. เพ่ือการวินิจฉัย ( Diagnosis) เปDนการวัดผลเพ่ือนําผลมาใช�ในการพิจารณาจุดเด.น-จุดด�อย
เก.ง-ออนของผู�เรียนในการหาวิธีการหรือแนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือซ.อมเสริมหรือส.งเสริมได�ตรง
ประเด็นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

4. เพ่ือการเปรียบเทียบ (Assessment )พัฒนาการเปDนการวัดผลเพ่ือนําผลมาใช�พิจารณา
พัฒนาการท่ีเกิดข้ึนของผู�เรียนคนเดียวกันในช.วงเวลาท่ีแตกต.างกันหรือได�รับเง่ือนไขท่ีแตกต.างกันตาม
จุดประสงค+การเรียนรู� ท่ีกําหนดไว� เช.น การสอบก.อน-หลัง แล�วนําผลการทดสอบมาพิจารณา
เปรียบเทียบกัน เปDนต�น 
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5. เพ่ือการพยากรณ+ (Prediction ) เปDนการวัดผลเพ่ือนําผลมาใช�คาดคะเนความสําเร็จท่ีจะ
เกิดข้ึนของผู�เรียนรีใช�เพ่ือระบุสิ่งท่ีจะต�องศึกษาต.อแล�วประสบความสําเร็จในอนาคตอาทิการทดสอบ
วัดแววความเปDนครู หรือ การทดสอบความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร+ เปDนต�น 

6. เพ่ือการประเมินค.า (Evaluation )เปDนการวัดผลเพ่ือนําผลไปประเมินผลในภาพรวมว.า
ผู�เรียนมีความสําเร็จมากหรือน�อยเพียงใด เช.น การทดสอบปลายภาคเรียนหรือการประเมินผล
ความสําเร็จในการจัดการศึกษาในระดับชาติ หรือจังหวัด เปDนต�น 

7. เพ่ือจูงใจการเรียน (Motivating Learning )โดยการวัดผลท่ีดีจะเปDนแรงจูงใจให�ผู�เรียนเกิด
นิสัยการเรียนรู�ท่ีดีและทําให�รู�สถานภาพของตนเองแล�วหาแนวทาง หรือ วิธีการแก�ไขปรับปรุงตนเอง
ตามคําแนะนําของครูผู�สอน 

8. เพ่ือรักษามาตรฐาน (Maintaining Standard) เปDนการวัดผลเพ่ือนําผลไปใช�ตรวจสอบ
คุณภาพของผู�เรียนว.ามีมาตรฐานตามท่ีกําหนดไว�หรือไม.อย.างไร 
 
ธรรมชาติของการวัดผลการศึกษา 
 การวัดผลทางการศึกษาเปDนกระบวนการกําหนดตัวเลขให�แก.คุณลักษณะของผู�เรียนท่ีมีความ
เปDนนามธรรมสูงดังนั้นการดําเนินการนําไปใช�จะต�องมีความละเอียดรอบคอบ ซ่ึงครูผู�สอนจะต�องมี
ความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับธรรมชาติของการวัดผลทางการศึกษาว.าเปDนอย.างไรเพ่ือท่ีจะสามารถ
นําไปใช�ได�อย.างมีประสิทธิภาพโดยท่ีธรรมชาติของการวัดผลมีดังนี้ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2535: 
35-37 ; พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2545: 7-11) 

1. เปDนการวัดทางอ�อม (Indirect)หมายถึง การวัดผลเปDนกระบวนการวัดคุณลักษณะท่ีเปDน
ตัวแทนของพฤติกรรมนั้น ๆ มีมากหรือน�อยเพียงใดโดยใช�เครื่องมือในการวัดผลท่ีมีประสิทธิภาพท่ี
สามารถวัดพฤติกรรมนั้น ๆ ได�ไปกระตุ�นให�ผู�เรียนได�แสดงพฤติกรรม คุณลักษณะนั้น ๆ ออกมาโดยท่ี
ในการดําเนินการวัดจําเปDนจะต�องมีการนิยามพฤติกรรมนั้น ๆ ให�มีความชัดเจนเพ่ือท่ีจะวัดและสังเกต
ได�ในลักษณะของนิยามเชิงปฏิบัติการ 

2. เปDนการวัดผลสัมพัทธ+ (Relative) หมายถึงการวัดผลเปDนกระบวนการท่ีจะต�องนําผลไป
เปรียบเทียบกับกลุ.มหรือเกณฑ+ท่ีกําหนดไว�จึงจะทําให�ผลท่ีได�จากการวัดเปDนสิ่งท่ีมีความหมาย เช.น
ผู�เรียนทดสอบได�คะแนน 85 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีเกณฑ+การพิจารณาตัดสินว.า 
80 คะแนนข้ึนไปจะได�ระดับคะแนน A แสดงว.าผู�เรียนคนนี้ได�ระดับคะแนน A เปDนต�น 

3. เปDนการวัดท่ีไม.สมบูรณ+ (Uncomplete) หมายถึง ในการวัดผลแต.ละครั้งนั้นจะไม.สามารถวัด
พฤติกรรม/เนื้อหาสาระท่ีต�องการได�อย.างครบถ�วนอันเนื่องจากข�อจํากัดทางด�านเวลางบประมาณฯลฯ
ดังนั้นครูผู�สอนจะต�องมีการสุ.มเนื้อหาสาระหรือพฤติกรรมท่ีเปDนตัวแทนมาใช�วัดผลเท.านั้น 

4. เปDนการวัดท่ีได�ผลการวัดไม.ละเอียดหมายถึงการวัดผลเปDนวิธีการท่ีได�ผลจากการวัดเปDน
ข�อมูลในระดับอันตรภาคท่ีมีข�อจํากัดในเรื่องของการไม.มีศูนย+แท�ท่ีไม.สามารถระบุได�ว.าผู�เรียนท่ีได�ศูนย+
คะแนนหมายถึงผู�เรียนคนนั้นไม.มีความรู�ในวิชานั้นใช.หรือไม.อย.างไรแต.จะสามารถระบุได�เพียงแต.ว.า
ผู�เรียนทําแบบทดสอบในครั้งนั้น ๆ ไม.ถูกหรือผิดหมดทุกข�อเท.านั้น 

5. มีความคลาดเคลื่อนเกิดข้ึนเสมอ ๆ (Error) หมายถึงในการวัดผลแต.ละครั้งคะแนนท่ีได�รับ
ของผู�เรียนแต.ละคน (Obtained Score) จะประกอบด�วยคะแนนท่ีเกิดข้ึนจากความรู�ความสามารถท่ี
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แท�จริง (True Score) กับความคลาดเคลื่อนจากการวัด (Error Score) ท่ีเกิดข้ึน เนื่องจากเครื่องมือท่ี
ใช�วัดไม.มีคุณภาพ ความไม.พร�อมของการดําเนินการสอบหรือการสู.เนื้อหาหรือพฤติกรรมท่ีขาดความ
เปDนตัวแทนท่ีดีท่ีเขียนสมการแสดงความสัมพันธ+ของคะแนนท่ีผู�เรียนแต.ละคนได�รับดังแสดงในสมการ 
 
คะแนนท่ีได�รับ(X) = คะแนนท่ีเกิดจากความรู�ท่ีแท�จริง (T) + คะแนนความคาดเคลื่อนจากการวัด(E) 

 
6. เปDนการวัดท่ีต�องใช�วิธีการวัดท่ีหลากหลาย  หมายถึง  การวัดพฤติกรรมมนุษย+เปDนสิ่งท่ี

ซับซ�อนหรือซ.อนเร�นอยู.ภายในหรือมีความแตกต.างกันในแต.ละบุคคลหรือแต.ละสถานการณ+ดังนั้นใน
การวัดผลจําเปDนจะต�องใช�วิธีการวัดท่ีหลากหลายหรือใช�วัดหลาย ๆ ครั้งหลาย ๆ สถานการณ+เพ่ือให�
ได�ผลของการวัดพฤติกรรมท่ีถูกต�องชัดเจนและมีความครอบคลุม 

7. เปDนการวัดท่ีเปDนระบบ หมายถึง ในการวัดเพ่ือให�เกิดความครบถ�วนในการดําเนินการใด ๆ 
จะต�องมีการวัดท้ังกระบวนการในระหว.างดําเนินการและผลลัพธ+หลังจากสิ้นสุดการดําเนินการท่ีจะ
นํามาใช�พิจารณาตัดสินความสอดคล�องของผลการวัดท่ีได�อย.างแท�จริง 

8. เปDนการวัดท่ีใช�วิธีการทางสถิติ  หมายถึง ในการวัดเปDนการวัดท่ีใช�วิธีการทางสถิติในการ
ควบคุมตัวแปรการวิเคราะห+สังเคราะห+และเปรียบเทียบเนื่องจากในการวัดบางครั้งไม.สามารถควบคุม
การออกแบบการวัดอย.างครอบคลุมได�ทําให�เกิดความคาดเคลื่อนท่ีไม.ต�องการ ดังนั้นเม่ือได�รับข�อมูล
จากการวัดแล�วจะต�องใช�วิธีการทางสถิติในการควบคุมตัวแปรวิเคราะห+สังเคราะห+เพ่ือให�ผลการวัดมี
ความเท่ียงตรงภายใน 

 
 

หลักการของการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 การวัดผลและประเมินผลในพฤติกรรมการเรียนรู�ของผู�เรียนท่ีเกิดข้ึนได�อย.างมีประสิทธิภาพ
นั้นต�องมีหลักการท่ีจะต�องนําไปปฏิบัติดังนี้ (วิรัช วรรณรัตน+, 2535: 15-16) 

1. กําหนดจุดประสงค+ของการวัดและการประเมินผลให�ชัดเจนในลักษณะของจุดประสงค+เชิง
พฤติกรรมท่ีได�ระบุพฤติกรรมของผู�เรียนท่ีต�องการให�เกิดข้ึนและจะสามารถวัดได�หรือสังเกตได�เม่ือ
สิ้นสุดการเรียนการสอนแล�วท้ังใน ด�านพุทธิพิสัย จิตพิสัยหรือทักษะพิสัย 

2. เลือกใช�วิธีการวัด เครื่องมือท่ีให�เหมาะสมและสอดคล�องกับจุดประสงค+นั้น ๆ เพราะจะทํา
ให�ผลท่ีได�จากการวัดมีความน.าเชื่อถือมากยิ่งข้ึน 

3. เลือกใช�เครื่องมือการวัดผลท่ีมีคุณภาพเนื่องจากผลท่ีได�จากการวัดจะต�องนําไปใช�ในการ
ประเมินเพ่ือตัดสินคุณค.าหรือตัดสินใจดังนั้นจําเปDนต�องมีความม่ันใจว.าผลนั้น ๆ เกิดจากเครื่องมือท่ีมี
คุณภาพอย.างแท�จริง 

4. ในการวัดผลแต.ละครั้งครูผู�สอนควรจะเลือกใช�วิธีการหรือเครื่องมือวัดผลท่ีหลากหลายเพ่ือ
ช.วยลดความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดจากข�อบกพร.องของวิธีการหรือเครื่องมือนั้น ๆ 

5. ใช�ผลจากการวัดท่ีมีความคุ�มค.า  กล.าวคือการวัดผลจะได�รับข�อมูลท่ีแสดงให�เห็นว.าผู�เรียนได�
บรรลุจุดประสงค+ท่ีกําหนดไว�หรือไม.เพ่ือนําข�อมูลดังกล.าวไปใช�ในการปรับปรุง การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนหรือการแนะแนวการศึกษาต.อหรือการพัฒนาระบบการบริหารการเรียนการสอนใน
โรงเรียน เปDนต�น 
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6. เลือกใช�เครื่องมือท่ีมีความยุติธรรมไม.เป�ดโอกาสให�ผู�สอบได�เปรียบและเสียเปรียบกัน 
7. มีวิธีการดําเนินการสอบท่ีมีคุณภาพ เช.น  ไม.แนะคําตอบหรือควบคุมดูแลผู�สอบอย.างใกล�ชิด

ไม.ให�มีการคัดลอกคําตอบซ่ึงกันและกันเปDนต�น 
 
ประโยชน&ของการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 ประโยชน+ในการวัดและประเมินผลมีอย.างมากมายถ�าผู�ท่ีเก่ียวข�องได�นําผลจากการวัดและ
ประเมินผลมาดําเนินการอย.างต.อเนื่อง  ซ่ึงสามารถจําแนกคุณประโยชน+ของการวัดและประเมินผล
การศึกษาตามผู�ท่ีเก่ียวข�องดังนี้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2545: 23-25) 
 1. ประโยชน+ต.อผู�เรียน 
  1.1 ก.อให�เกิดการพัฒนาตนเองในแนวทางท่ีเหมาะสมโดยจะใช�ผลจากการประเมิน
ความสามารถของตนเอง 
  1.2 ก.อให�เกิดแรงจูงใจในการเรียนเพ่ือท่ีจะรักษามาตรฐานและส.งผลให�มีผลการ
เรียนท่ีดีข้ึนตามลําดับ 
  1.3 ก.อให�เกิดความรู�ความเข�าใจในเนื้อหาสาระเพ่ิมข้ึนเพราะการวัดและประเมินผล
ในแต.ละครั้งนั้นผู�เรียนจะต�องมีการทบทวนเนื้อหาสาระเพ่ิมเติมเสมอ ๆ 
  1.4 ก.อให�เกิดการรับทราบจุดประสงค+การเรียนท่ีชัดเจนเนื่องจากจะได�รับการแจ�ง
จุดประสงค+ก.อนเรียนทุกครั้งส.งผลต.อการกําหนดแนวทางในการเรียนรู�ได�อย.างมีประสิทธิภาพ 
 2. ประโยชน+ต.อครูผู�สอน 
  2.1 ได�รับทราบผลการเรียนของผู�เรียนแต.ละคนว.าเก.ง-อ.อนหรือได�-ตกเพ่ือท่ีจะได�
แสวงหาวิธีการเพ่ือแก�ไขท่ีถูกต�อง  
  2.2 เบอร+รับทราบบรรลุจุดประสงค+ของผู�เรียนว.ามาก-น�อยเพ่ือใช�เปDนดัชนีบ.งชี้ท่ี
สะท�อนให�เห็นประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู�สอนว.าเปDนอย.างไรอันจะ
นําไปใช�เปDนข�อมูลพ้ืนฐานในการแสวงหาและพัฒนาวิธีการและเทคนิคการสอน  
  2.3 ได�รับทราบข�อมูลพ้ืนฐานของผู�เรียนท่ีครูผู�สอนอาจใช�เปDนแรงกระตุ�นให�ผู�เรียน
เกิดความสนใจในการเรียนมากยิ่งข้ึน  
  2.4 นําข�อมูลมาดําเนินการด�วยวิธีการทางสถิติเพ่ือหาดัชนีบ.งชี้ คุณภาพของ
เครื่องมือวัดการเรียนรู�ว.าเปDนอย.างไรควรมีการปรับปรุงหรือแก�ไขในส.วนใดเพ่ือให�เครื่องมือมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 3. ประโยชน+ต.อผู�บริหาร 
  3.1 ได�รับทราบข�อมูลท่ีเปDนดัชนีบ.งชี้มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนท้ังในส.วนของ
ผู�เรียนและครูผู�สอน  
  3.2 ได�รับข�อมูลในการนําไปประชาสัมพันธ+โรงเรียนให�ผู�ปกครองและผู�ท่ีสนใจในการ
ดําเนินงานของโรงเรียนได�รับทราบ  
  3.3 ได�รับข�อมูลในการนํามาพิจารณาประกอบการตัดสินใจแก�ไขปEญหาพัฒนาและ
ดําเนินงานบริหารโรงเรียนให�มีความเจริญก�าวหน�าได�อย.างมีประสิทธิภาพ 
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 4. ประโยชน+ต.อผู�ปกครอง  
  4.1 ได�รับทราบข�อมูลเก่ียวกับความรู�ความสามารถสมรรถภาพหรือคุณลักษณะของ
บุตรหลานของตนเอง  
  42 ได�รับทราบข�อมูลในการทําความเข�าใจหรือแก�ไขพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนของบุตร
หลานได�อย.างถูกต�องรวดเร็ว 
 5. ประโยชน+ต.อครูแนะแนว 
 ผลจากการวัดใช�เปDนข�อมูลพ้ืนฐานให�คําปรึกษาแนะนําผู�เรียนในการเลือกเพ่ือศึกษาต.อหรือ
การประกอบอาชีพการความสามารถหรือการแก�ไขปEญหาท่ีเกิดข้ึนได�อย.างมีประสิทธิภาพ 
 

คุณธรรมของครูผู�สอนในการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 ในการดําเนินการวัดและประเมินผลการศึกษาท่ีถูกต�องน.าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพในการ
นําผลท่ีได�รับมาใช�นั้น  ครูผู�สอนท่ีทําหน�าท่ีในการวัดและประเมินผลจะต�องเปDนบุคคลท่ีมีคุณธรรม
ดังนี้ (สมนึก  ภัททิยธนี,2545 : 10 ; สมชาย  วรกิจเกษมสกุล,2556 : 22) 
 1. ความรับผิดชอบ  เปDนความสามารถในการควบคุมตนเองให�สามารถปฏิบัติหน�าท่ีให�สําเร็จ
ไม.ละท้ิงงานในหน�าท่ีให�เปDนภาระแก.ผู�อ่ืนในการปฏิบัติงานมีการวางแผนอย.างรอบคอบและไม.ปฏิเสธ
ผลลัพธ+จากการปฏิบัติท่ีเกิดจากตนเองหรือเพ่ือนร.วมงาน 
 2. ความซ่ือสัตย+สุจริต  เปDนความสามารถในการควบคุมตนเองท่ีไม.นําความสามารถไปใช�
ในทางท่ีทุจริตหรือก.อให�เกิดผลทางด�านลบในการปฏิบัติงานเพ่ือเอ้ือประโยชน+ให�แก.ตนเองและผู�ท่ี
เก่ียวข�อง 
 3. ความมีวินัยในตนเอง เปDนความสามารถในการควบคุมตนเองให�ประพฤติปฏิบัติแต.ในสิ่งท่ี
ดีงามโดยไม.เปลี่ยนแปลงความต้ังใจท่ีจะปฏิบัติดีอย.างง.าย ๆ เม่ือมีผลประโยชน+มาเปDนสิ่งเร�ากระตุ�น
ให�ปฏิบัติในสิ่งท่ีไม.ถูกต�อง 
 4. ความขยันอดทน  เปDนความสามารถในการควบคุมตนเองให�เกิดความเพียรพยายามใน
การทุ.มเทกําลังกายและกําลังใจในการปฏิบัติงานวัดผลท่ีเปDนงานท่ีมีรายละเอียดท่ีซับซ�อนและเง่ือนไข
ในการปฏิบัติท่ีหลากหลาย 
 5. ความยุติธรรม เปDนความสามารถในการควบคุมตนเองในการพิจารณาตัดสินสมรรถภาพ
เชิงเปรียบเทียบหรือการให�คะแนนในพฤติกรรมท่ีเกิดจากการใช�เครื่องมือท่ีหลากหลายโดยไม.เห็นแก.
ผลประโยชน+ท่ีตนเองจะได�รับหรือผลประโยชน+ของผู�สอบคนใดคนหนึ่งเปDนสําคัญ 
 6. เจตคติท่ีดีต.อการวัดผล เปDนความรู�สึกท่ีมีต.อการวัดผลว.าเปDนเครื่องมือเชิงบวกท่ีช.วยใน
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหรือเปDนการประเมินคุณภาพและมาตรฐานความรู�ของผู�สอบไม.ใช.
เปDนวิธีท่ีใช�เพ่ือจุดประสงค+ท่ีมีผลทางด�านลบต.อผู�สอบ 
 7. ความใจกว�าง  เปDนพฤติกรรมท่ียอมรับในความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนท่ีแสดงความคิดเห็น
ท้ังในเชิงบวกและเชิงลบเพ่ือนํามาใช�เปDนแนวทางในการพัฒนาแก�ไขและปรับปรุงการปฏิบัติงานให�
เกิดผลท่ีดีข้ึนและเปDนผู�ท่ีเผยแพร.ความรู�การวัดผลและประเมินผลของตนเองให�แก.บุคคลอ่ืนเพ่ือ
ก.อให�เกิดการพัฒนาในการวัดผลและประเมินผลท่ีถูกต�องและชัดเจนอย.างแพร.หลาย 
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 8.  มีมนุษย+สัมพันธ+ เปDนพฤติกรรมท่ีจะต�องนํามาใช�ในการประสานการทํางานร.วมกับผู�อ่ืนท่ี
สอดคล�องกับธรรมชาติของงานวัดผลและประเมินผลท่ีจําเปDนจะต�องได�รับความร.วมมือและมีความ
เข�าใจเปDนอย.างดีจากผู�ท่ีเก่ียวข�อง 
 9. แสวงหาความรู�และใช�หลักวิชาให�เกิดการพัฒนาในวิชาชีพ  เปDนพฤติกรรมท่ีจะต�องใช�
ตลอดเวลาเนื่องจากในการวัดผลและประเมินผลจะมีความรู�และหลักวิชาท่ีเกิดข้ึนใหม. ๆ อย.าง
ต.อเนื่องและหลากหลายดังนั้นผู�ท่ีปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผลควรได�ศึกษาท่ีจะนํา
ความรู�และหลังวิชาเหล.านั้นมาใช�ให�เกิดประโยชน+ต.อผู�สอบและเผยแพร.ให�แก.ผู�ท่ีเก่ียวข�องได�รับทราบ 
 10. รักษาความลับ เปDนพฤติกรรมในการรักษาหรือปกป�ดข�อมูลในเครื่องมือท่ีใช�ในการวัดผล
และผลการประเมินของผู�สอนทุกคนเพ่ือป]องกันไม.ให�เกิดผลกระทบต.อบุคคลเหล.านั้น 
 
 
 

สาระสําคัญ 
ในการเรียนรู�บทนี้มีเนื้อหาสาระท่ีสําคัญ ดังนี้ 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีองค+ประกอบท่ีสําคัญ 3 ส.วน ได�แก.จุดประสงค+การเรียนรู�
(Learning Objective) กิจกรรมการเรียนการสอน(Learning Experience) และการวัดและ
ประเมินผล(Evaluation) 

2. การทดสอบ เปDนการกําหนดสถานการณ+ เง่ือนไข หรือการใช�แบบทดสอบ  เพ่ือเปDนสิ่งเร�า
กระตุ�นให�บุคคลหรือผู�เรียนได�แสดงพฤติกรรมตามท่ีต�องการออกมาเพ่ือท่ีจะสามารถวัดและสังเกต
พฤติกรรมนั้น ๆได�  

3. การวัดผลการศึกษา เปDนกระบวนการกําหนดตัวเลขให�แก.พฤติกรรมของบุคคลท่ีได�แสดงออก
ในการทดสอบตามเกณฑ+ท่ีกําหนด หรือ เกณฑ+มาตรฐาน  เพ่ือท่ีจะได�รวบรวมผลท้ังหมดไปพิจารณา
ตัดสินใจ 

4. การประเมินผล เปDนกระบวนการในการรวบรวมข�อมูลท่ีได�จากการวัดพฤติกรรมของบุคคล
หรือผู�เรียน เพ่ือนําผลมาพิจารณาตัดสิน หรือประเมินค.า ตามเกณฑ+ท่ีกําหนดหรือเกณฑ+มาตรฐาน
แล�วนําเสนอเปDนข�อมูลย�อนกลับให�แก.ผู�สอนท่ีจะสามารถนําไปใช�เปDนแนวทางในการพัฒนาผู�สอนและ
ผู�เรียน ตลอดจนการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต.อไป 

5. ปรัชญาของการวัดผลและประเมินผลมีดังนี้1) การวัดผลและการประเมินผลเปDนส.วนหนึ่ง
ของการเรียนการสอน2) การวัดผลและประเมินผลควรกําหนดจุดประสงค+ท่ีมุ.งเน�นท่ีศักยภาพ/
สมรรถนะของผู�เรียนมากกว.าความจํา3) การวัดและประเมินผลเพ่ือวินิจฉัยแล�วนําผลไปปรับปรุงแก�ไข
ในการเรียนการสอน4) การวัดและประเมินผลเพ่ือประเมินค.าในความเหมาะสมในความสามารถของ
ครูผู�สอนหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนและ 5) การวัดและประเมินผลเพ่ือค�นหาและพัฒนา
สมรรถภาพของมนุษย+ 

6. ความมุ.งหมายในการวัดและประเมินผลมีดังนี้ 1) เพ่ือการจัดตําแหน.ง 2) เพ่ือการคัดเลือก   
3) เพ่ือการวินิจฉัย 4) เพ่ือการเปรียบเทียบพัฒนาการ 5) เพ่ือการพยากรณ+ 6) เพ่ือการประเมินค.า    
7) เพ่ือจูงใจการเรียน 8) เพ่ือรักษามาตรฐาน 

7. ธรรมชาติของการวัดผลมีดังนี้ 1) เปDนการวัดทางอ�อม 2) เปDนการวัดผลสัมพัทธ+ 3)เปDนการวัด
ท่ีไม.สมบูรณ+  4) เปDนการวัดท่ีได�ผลการวัดไม.ละเอียด 5) มีความคลาดเคลื่อนเกิดข้ึนเสมอ ๆ              
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6)  เปDนการวัดท่ีต�องใช�วิธีการท่ีหลากหลาย 7) เปDนการวัดท่ีเปDนระบบ  และ8) เปDนการวัดท่ีใช�วิธีการ
ทางสถิติ 

8. หลักการของการวัดผลและประเมินผลการศึกษามีดังนี้ 1) กําหนดจุดประสงค+ของการวัดและ
การประเมินผลให�ชัดเจน2) เลือกใช�วิธีการวัด/เครื่องมือท่ีให�เหมาะสมและสอดคล�องกับจุดประสงค+
นั้น3) เลือกใช�เครื่องมือการวัดผลท่ีมีคุณภาพ4) เลือกใช�วิธีการหรือเครื่องมือวัดผลท่ีหลากหลาย5) ใช�
ผลจากการวัดให�มีความคุ�มค.า6) เลือกใช�เครื่องมือท่ีมีความยุติธรรมไม.เป�ดโอกาสให�ผู�สอบได�เปรียบ
และเสียเปรียบกันและ 7) มีวิธีการดําเนินการสอบท่ีมีคุณภาพ 

9. ประโยชน+ของการวัดและประเมินผลจําแนกเปDน1) ต.อผู�เรียน2) ต.อครูผู�สอน3) ต.อผู�บริหาร 
4) ต.อผู�ปกครองและ5) ต.อครูแนะแนว 

10. คุณธรรมของครูผู�สอนในการวัดและประเมินผลครูผู�สอนท่ีทําการวัดและประเมินผลจะต�อง
เปDนบุคคลท่ีมีคุณธรรมดังนี้1) ความรับผิดชอบ2) ความซ่ือสัตย+สุจริต3) ความมีวินัยในตนเอง4) ความ
ขยันอดทน5) ความยุติธรรม6) เจตคติท่ีดีต.อการวัดผล7) ความใจกว�าง 8) มีมนุษย+สัมพันธ+     
9) แสวงหาความรู�และใช�หลักวิชาให�เกิดการพัฒนาในวิชาชีพ  และ 10) รักษาความลับของผล       
การประเมิน 
 

แบบฝKกหัดท�ายบทท่ี 1 
 
 คําชี้แจงให�ตอบคําถามจากประเด็นท่ีกําหนดให�อย.างถูกต�องและชัดเจน 

1. ให�อธิบายความหมาย และความสัมพันธ+ระหว.าง "การทดสอบ" "การวัดผล"และ            
"การประเมินผล" โดยใช�ความเข�าใจของตนเอง 

2. เพราะเหตุใดในการเรียนการสอนครูผู�สอนจึงจําเปDนต�องมี "การวัดและประเมินผล" 
3. "ธรรมชาติของการวัดผลการศึกษา" ประการท่ีสําคัญท่ีสุดคืออะไร เพราะเหตุใด 
4. ครูผู�สอนต�องใช� "หลักการในการวัดและประเมินผลท่ีดี" อะไรบ�างอย.างไรให�ระบุ 5 ประการ 
5. การดําเนินการตามกระบวนการประเมินผลให�มีประสิทธิภาพจะต�องดําเนินการอย.างไร 
6. ท.านมีความคิดเห็นอย.างไร ต.อปรัชญาการวัดและการประเมินผลทางการศึกษาท่ีได�ระบุว.า 

"เพ่ือค�นหาและพัฒนาสมรรถภาพของมนุษย+" 
7. ให�ระบุคุณธรรมของครูวัดและประเมินผลท่ีสําคัญท่ีท.านจะสามารถนําไปปฏิบัติในการ

ประกอบวิชาชีพครูได�มีอะไรบ�างอย.างไรให�ระบุ 5 คุณลักษณะ 
8. การประเมินคุณลักษณะ " คนดี คนเก.ง และมีความสุข"จะสามารถดําเนินการได�อย.างไร 
9. เพราะเหตุใดจึงได�ระบุว.า "การวัดผลแต.ละครั้งเปDนการวัดท่ีไม.ละเอียด" 
10. จุดมุ.งหมายท่ีสําคัญของการประเมินผลก.อนเรียน  ระหว.างเรียน และ สรุปผลการเรียน   

เหมือนหรือต.างกันอย.างไร 
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แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี 2 
พฤติกรรมตามจุดมุ�งหมายการศึกษา 

 
วัตถุประสงค%เชิงพฤติกรรม  

เม่ือเรียนจบบทเรียนนี้ ผู�เรียนมีความสามารถดังนี้  
     1. บอกความหมายของพฤติกรรมตามจุดมุ$งหมายการศึกษาได�  
     2. อธิบายความสัมพันธ+ของพฤติกรรมด�านพุทธิพิสัย ด�านจิตพิสัยและด�านทักษะพิสัยได�  
     3. อธิบายองค+ประกอบของจุดมุ$งหมายเชิงพฤติกรรมได� 
     4. กําหนดจุดมุ$งหมายเชิงพฤติกรรมได�  
     5. บอกประโยชน+ของจุดมุ$งหมายเชิงพฤติกรรมได� 
     6. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค+ตามพฤติกรรมด�านจิตพิสัย  

       
เนื้อหาสาระ  
       เนื้อหาสาระในบทนี้ประกอบด�วย  

1. การจําแนกพฤติกรรมตามจุดมุ$งหมายการศึกษา 
2. พฤติกรรมการศึกษาด�านพุทธิพิสัย 

      3.  พฤติกรรมการศึกษาด�านจิตพิสัย 
      4.  พฤติกรรมการศึกษาด�านทักษะพิสัย 
      5.  จุดมุ$งหมายเชิงพฤติกรรม 
      6.  ประโยชน+ของจุดมุ$งหมายเชิงพฤติกรรม 

  
กิจกรรมการเรียนการสอน  
กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง พฤติกรรมตามจุดมุ$งหมายการศึกษามีดังนี้        

1. ให�ผู�เรียนแบ$งกลุ$มศึกษาเอกสารประกอบการสอน ท่ีเก่ียวข�องกับพฤติกรรมทางการ
ศึกษาด�านพุทธิพิสัยหรือสติป9ญญา ด�านจิตพิสัย และ ด�านทักษะพิสัย 

               2.  ร$วมกันสรุปอภิปรายเนื้อหา 
               3.  ผู�สอนสรุป เพ่ิมเติมในแต$ละประเด็น  
               4.  ผู�เรียนจัดทําบันทึกการเรียนรู� และทําแบบฝ>กหัดท�ายบท 
 
สื่อการเรียนการสอน  
      สื่อการเรียนการสอนท่ีใช�ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน มีดังนี้  

1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน  
2. ตํารา  
3. สไลด+นําเสนอ  
4. เครือข$ายอินเทอร+เน็ต  
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การวัดผลและการประเมินผล  
      การวัดและการประเมินผลการเรียนรู� มีดังนี้  

1.  การสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ$ม  การตอบคําถามและร$วมอภิปราย  
2.  การนําเสนอผลงาน  
3.  การตรวจบันทึกการเรียนรู�  
4.  การทําแบบฝ>กหัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทท่ี 2 
พฤติกรรมตามจุดมุ�งหมายการศึกษา 

 
 ในการจัดการศึกษานั้น ต�องกําหนดจุดมุ$งหมายของการศึกษาให�ชัดเจน เพ่ือดําเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให�บรรลุความสําเร็จตามจุดมุ$งหมายการศึกษาท่ีกําหนดไว�  โดยในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนนั้นจะต�องกําหนดพฤติกรรมตามจุดมุ$งหมายทางการศึกษาท่ีต�องการให�
เกิดข้ึนแก$ผู�เรียนอย$างชัดเจน  เพ่ือผู�สอนจะได�นําไปใช�เป?นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให�ผู�เรียนบรรลุพฤติกรรมทางการศึกษาดังภาพท่ี 2.1 ได�อย$างมีประสิทธิภาพต$อไป 
 

 บลูมและคณะได�จําแนกพฤติกรรมการศึกษาตามจุดมุ$งหมายการศึกษา ซ่ึงนํามาใช�ในการวัด
และประเมินผลของผู�เรียนเป?น 3 ด�าน ได�แก$ ด�านพุทธิพิสัยหรือด�านสติป9ญญา (Cognitive Domain) 
ด�านจิตพิสัยหรือด�านความรู�สึก (Affective Domain) และด�านทักษะพิสัยหรือด�านทักษะการปฏิบัติ 
(Psycho-Motors Domain)  ดังแสดงในภาพท่ี 2.1 (Bloom and Others : 1956) 
 

             
 
 
             ภาพท่ี 2.1 องค+ประกอบของพฤติกรรมตามจุดมุ$งหมายการศึกษาของผู�เรียน 
                                 ท่ีมา : Bloom and Others : 1956 
 
พฤติกรรมการศึกษาด+านพุทธิพิสัย 
 บลูมและคณะ ได�นําเสนอเก่ียวกับการจําแนกพฤติกรรมตามจุดมุ$งหมายทางการศึกษา 
(Taxonomy of Education Objective) ท่ีนํามาใช�เป?นแนวทางในการใช�วัดและประเมินผลด�านพุทธิ
พิสัยหรือสติป9ญญาของผู�เรียน โดยได�จําแนกระดับการใช�สติป9ญญาของมนุษย+ตามลําดับการใช�
ความคิดท่ีซับซ�อนของกระบวนการทางสมอง เป?น 6 ระดับดังนี้ (Bloom and Others : 1956) 
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 1. ความรู� (Knowledge) เป?นความสามารถของผู�เรียนในการจดจําระลึกจากประสบการณ+ 
หรือจดจําระลึกได�ของเนื้อหาสาระท่ีได�เรียนรู�ผ$านมาแล�ว และสามารถถ$ายทอดความรู�สู$ผู�อ่ืนได�อย$าง
ถูกต�องแม$นยําและชัดเจน   โดยจําแนกได� ดังนี้  
 1.1 ความรู�ในเนื้อเรื่อง (knowledge of Specifics) เป?นความสามารถของผู�เรียนในการ
จดจําเก่ียวกับเนื้อหาสาระในเรื่องท่ีได�เรียนรู�แล�ว   โดยจําแนกได� ดังนี้  
  1.1.1 ความรู�เก่ียวกับศัพท+และนิยาม (knowledge of Terminology) เป?น
ความสามารถของผู�เรียนในการจดจําสัญลักษณ+ศัพท+หรือนิยามท่ีกําหนดไว�ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช$น 
การวัดและประเมินผล หมายความว$าอะไร เป?นต�น  
  1.1.2 ความรู�เก่ียวกับข�อเท็จจริง (Knowledge of Specific Facts) เป?น
ความสามารถของผู�เรียนในการจดจําสิ่งท่ีเป?นข�อเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนและเรียนรู�มาแล�ว เช$น วัน เดือน ปk 
สถานท่ี บุคคล ปรากฏการณ+หรือเหตุการณ+ ฯลฯ เช$น วันท่ี 23 ตุลาคม เป?นวันสําคัญอะไร เป?นต�น  
 1.2 ความรู�ในวิธีดําเนินการ (knowledge of Ways and Means of Dealing with 
Specifics) เป?นความสามารถของผู�เรียนในการจดจําวิธีดําเนินการและลําดับข้ันตอน เกณฑ+ หรือการ
จัดประเภท  โดยจําแนกได� ดังนี้  
  1.2.1 ความรู�เก่ียวกับระเบียบแบบแผนและธรรมเนียมประเพณี (knowledge of 
Conventions) เป?นความสามารถของผู�เรียนในการจดจําประเพณีวัฒนธรรมธรรมเนียมหรือสิ่งท่ี
กระทํากันในสังคมเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือในเนื้อหาวิชา เช$น  แสตมปpของไปรษณีย+จะติดท่ีส$วนใดของ
ซองจดหมาย  การไปงานศพควรแต$งกายด�วยชุดสีอะไร  เป?นต�น  
  1.2.2 ความรู�เก่ียวกับลําดับข้ันและแนวโน�ม (Knowledge of Trends and 
Sequences) เป?นความสามารถของผู�เรียนในการจดจําในส$วนท่ีเก่ียวข�องกับลําดับข้ันตอนหรือ
แนวโน�ม ของเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช$น  บุคคลกินอาหารในปริมาณมากมีแนวโน�มจะเป?นโรคอะไร เป?นต�น  
  1.2.3 ความรู�เก่ียวกับการจัดประเภท (Knowledge of Classification and 
Categories) เป?นความสามารถของผู�เรียนในการจดจําประเภทหรือการจัดประเภทของเนื้อหาท่ีได�
เรียนรู�มาแล�วได�  เช$น  ข�าวจัดอยู$ในกลุ$มอาหารหลักประเภทใด  เป?นต�น  
  1.2.4 ความรู�เก่ียวกับเกณฑ+ (Knowledge of Criteria) เป?นความสามารถของ
ผู�เรียนในการจดจํากฎเกณฑ+ในการเกิดหลักการความคิดรวบยอดความคิดเห็นและอ่ืน ๆ เช$น ข�อสอบ
ท่ีมีคุณภาพควรมีลักษณะใด  เป?นต�น 
  1.2.5 ความรู�เก่ียวกับวิธีการ (Knowledge of Methodology) เป?นความสามารถ
ของผู�เรียนในการจดจําวิธีการแสวงหาความรู�เทคนิควิธีการและกระบวนการต$างๆท่ีได�เรียนรู�มาแล�ว 
เช$น  ข้ันตอนวิธีการทางวิทยาศาสตร+คืออะไร  การทําน้ําด่ืมท่ีถูกวิธีควรทําอย$างไร  เป?นต�น  
 1.3 ความรู�รวบยอดในเนื้อเรื่อง  (Knowledge of Universals and Abstraction in a 
Field) เป?นความสามารถของผู�เรียนในการจดจําข้ันสูง เก่ียวกับหลักการ จุดสําคัญของเนื้อเรื่อง    
โดยจําแนกได�ดังนี้  
  1.3.1 ความรู�เก่ียวกับหลักวิชาและการขยายหลักวิชา (knowledge of Principles 
and Generalizations) เป?นความสามารถของผู�เรียนในการจดจําหลักวิชาและการขยายหลักวิชานั้น 
ๆ เช$น  จีน เกาหลี ญ่ีปุwน มีสิ่งใดแตกต$างจากไทยมากท่ีสุด  เป?นต�น  
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  1.3.2 ความรู�เก่ียวกับทฤษฎีและโครงสร�าง (Knowledge of Theories and 
Structures) เป?นความสามารถของผู�เรียนในการจดจําทฤษฎีและโครงสร�างของสิ่งท่ีเรียนรู�มาแล�ว  
เช$น การตลาดท่ีใช�กลยุทธ+การขายจากชนบทสู$ชุมชนเมืองเป?นการใช�หลักการตลาดตามทฤษฎีอะไร
เป?นต�น  
 2. ความเข�าใจ (Comprehension) เป?นความสามารถของผู�เรียนในการแปลความตีความ
และขยายความจากการสื่อความหมายท่ีได�พบเห็นได�อย$างสมเหตุสมผล  โดยจําแนกได� ดังนี้  
  2.1 การแปลความ (Translation) เป?นความสามารถของผู�เรียนในการถ$ายโยง
ความหมายจากภาษาท่ีเข�าใจยากในเรื่องหรือประเด็นนั้น ๆ ให�เป?นภาษาท่ีสามารถเข�าใจได�ง$ายข้ึน 
เช$น ขิงก็ราข$าก็แรงมีความหมายว$าอย$างไร  น้ําพ่ึงเรือเสือพ่ึงปwามีความหมายว$าอย$างไร เป?นต�น 
  2.2 การตีความ (Interpretation) เป?นความสามารถของผู�เรียนในการสรุปความ
หรือพิจารณาในภาพรวมของเรื่องนั้นให�เป?นประโยคใจความสั้น ๆ ท่ีมีความหมาย เช$น ขุนแผนเป?น
บุคคลท่ีมีลักษณะอย$างไร นางวันทองเป?นบุคคลท่ีมีลักษณะอย$างไร เป?นต�น  
  2.3 การขยายความ (Extrapolation) เป?นความสามารถของผู�เรียนในการ
คาดการณ+ข�อเท็จจริงล$วงหน�าโดยใช�แนวโน�มของสถานการณ+ท่ีเกิดข้ึนมาแล�ว เช$น  ถ�าโลกของเราไม$มี
พระอาทิตย+จะมีผลอย$างไร  ถ�าโลกของเราไม$มีต�นไม�จะมีผลอย$างไร  เป?นต�น  
 3. การนําไปใช� (Application) เป?นความสามารถของผู�เรียนในการนําความรู�หลักวิชาหรือ
ทฤษฎีไปใช�แก�ป9ญหาในสถานการณ+ใหม$ท่ีไม$เคยเรียนหรือไม$คุ�นเคยโดยจําแนกลักษณะของคําถาม
เก่ียวกับการนําไปใช�เป?น 5 ลักษณะดังนี้ 
 1) เป?นการถามความสอดคล�องกันระหว$างหลักวิชาและการปฏิบัตินั้น ๆ เช$น  นักวิจัยใช�
ระเบียบวิธีวิจัยท่ีสอดคล�องกับวิธีการอะไร เป?นต�น 
 2) เป?นการถามขอบเขตของการใช�หลักวิชาและการปฏิบัติ เช$น อุบปกรณ+นี้เหมาะสมกับงาน
ชนิดใด และสามารถใช�กับงานใดได�บ�าง เป?นต�น 
 3) เป?นการถามให�อธิบายหลักวิชาว$าเหตุการณ+ นั้นเกิดจากอะไร เพราะเหตุใด เช$น          
จงอธิบายเหตุผลท่ีทําให�ปwาไม�ประเทศไทยลดลง เป?นต�น 
 4) เป?นการถามให�แก�ป9ญหา ซ่ึงเป?นการแก�ป9ญหาใหม$โดยใช�หลักการเดียวกับป9ญหาเดิมท่ีเคย
แก�แล�ว เช$น ถ�าท$านไม$มีข�าวรับประทานท$านจะรับประทานอาหารอะไรทดแทนเพ่ือให�ได�รับคุณค$า
ของอาหารเหมือนเดิม เป?นต�น 
 5) เป?นการถามเหตุผลของการปฏิบัติ ซ่ึงเป?นการตรวจสอบเหตุผลท่ีแท�จริงว$าจะปฏิบัติ
อย$างไร และเพราะเหตุใด เช$น ชาวสวนนิยมขยายพันธุ+ต�นมะนาวด�วยวิธีการใด เพราะเหตุใด เป?นต�น  
 4. การวิเคราะห+ (Analysis) เป?นความสามารถของผู� เรียนในการจําแนกแยกแยะ
ส$วนประกอบย$อย ๆ ของเหตุการณ+ว$ามีประเด็นท่ีสําคัญคืออะไรบ�าง  แต$ละประเด็นมีความสัมพันธ+
กันอย$างไร และใช�หลักการอะไร  โดยจําแนกได� ดังนี้  
  4.1 การวิเคราะห+ความสําคัญ (Analysis of Elements) เป?นความสามารถของ
ผู�เรียนในการจําแนก แยกแยะสิ่งย$อย ๆเพ่ือหาความสําคัญของประเด็นในเหตุการณ+ เหตุและผล เช$น  
ปรัชญาของการวัดและประเมินผลข�อใดสําคัญท่ีสุด  แม$น้ําท่ีสําคัญท่ีสุดในประเทศไทยคือแม$น้ําอะไร  
เป?นต�น  
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  4.2 การวิเคราะห+ความสัมพันธ+ (Analysis of Relationships) เป?นความสามารถ
ของผู�เรียนในการจําแนกแยกแยะสิ่งท่ีมีความสัมพันธ+หรือความเก่ียวข�องของเหตุการณ+ย$อย ๆ เพ่ือหา
ว$าสองสิ่งสัมพันธ+กันอย$างไร  เช$น  เพราะเหตุใดเศรษฐกิจของประเทศไทยจึงถดถอย  เป?นต�น  
  4.3 การวิเคราะห+หลักการ (Analysis of Organizational Principles) เป?น
ความสามารถของผู�เรียนในการพิจารณาหลักการท่ีใช�เชื่อมโยงเหตุการณ+ย$อย ๆ ให�เป?นระบบ เช$น 
หลักการท่ีใช�ทําให�เครื่องบินบินได�คือหลักการใด เป?นต�น  
 5. การสังเคราะห+ (Synthesis) เป?นความสามารถของผู�เรียนในการผสมผสานส$วนย$อย ๆ 
เพ่ือให�เกิดองค+ประกอบใหม$ท่ีมีโครงสร�างใหม$ เป?นเรื่องราวใหม$ โดยจําแนกได� ดังนี้ 
  5.1 การสังเคราะห+ข�อความ (Production of Unique Communication) เป?น
ความสามารถของผู�เรียนในการผสมผสานข�อความเพ่ือหาข�อสรุปร$วมกันโดย การพูด การเขียน                                
การวิพากษ+วิจารณ+ เช$น ให�ผู�เรียนเขียนอภิปรายจากเรื่องท่ีกําหนดให�  "คุณลักษณะของนักเรียนไทย
ในศตวรรษท่ี 21" เป?นต�น  
  5.2 การสังเคราะห+แผนงาน (Production of Plan and Proposed Set of 
Operations) เป?นความสามารถของผู�เรียนในการกําหนดแนวทางและข้ันตอนการปฏิบัติงานใหม$หรือ
การสังเคราะห+แผนงานเดิม เพ่ือจัดทําแผนงานใหม$ท่ีช$วยให�การดําเนินงานสอดคล�องกับเกณฑ+และ
มาตรฐานได�ดีกว$าเดิม เช$น ผู�เรียนวางแผนอย$างไรในการออกฝ>กปฏิบัติการสอนท่ีสถานศึกษา เป?นต�น  
  5.3 การสังเคราะห+ความสัมพันธ+ (Derivation of a Set of Abstract Relations) 
เป?นความสามารถของผู�เรียนในการนําแนวคิดย$อย ๆ มาสัมพันธ+กันอย$างสมเหตุสมผลจนเปลี่ยนเป?น
สมมุติฐานกฎ หรือทฤษฎี เช$น  ผู�เรียนเขียน Mind Mapping ของเนื้อหาท่ีเรียนได�  เป?นต�น  
 6. การประเมินค$า (Evaluation) เป?นความสามารถของผู�เรียนในการพิจารณาตัดสินคุณค$า 
เช$น ดี - เลว เหมาะ - ไม$เหมาะ ฯลฯโดยการนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑ+มาตรฐานโดยจําแนกได� ดังนี้  
  6.1 การประเมินค$าโดยใช�ข�อเท็จจริงภายใน (Judgment in terms of Internal 
Evidence) เป?นความสามารถของผู�เรียนในการพิจารณาความถูกต�อง ความสมเหตุสมผล หรือ ความ
สอดคล�องโดยใช�ข�อเท็จจริงภายในของเรื่องหรือประเด็นนั้น ๆ เป?นสําคัญ เช$น การพิจารณาว$านางวัน
ทองเป?นบุคคลอย$างไร เม่ือพิจารณาจากความสมเหตุสมผลในเนื้อเรื่องท่ีอ$าน  เป?นต�น  
  6.2 การประเมินค$าโดยใช�ข�อเท็จจริงภายนอก (Judgment in terms of External 
Evidence) เป?นความสามารถของผู�เรียนในการพิจารณาความถูกต�อง ความสมเหตุสมผล หรือ ความ
สอดคล�องโดยใช�ข�อเท็จจริงภายนอกท่ีสังคม หรือระเบียบประเพณีท่ีกําหนดไว� เช$น  การพิจารณาว$า
นางวันทองเป?นบุคคลอย$างไร เม่ือพิจารณาจากความสมเหตุสมผลตามระเบียบประเพณีหรือสังคม 
เป?นต�น 
 โดยสามารถแสดงพฤติกรรมด�านสติป9ญญาตามลําดับข้ัน และเส�นประเชื่อมโยงความสัมพันธ+
ระหว$างพฤติกรรมท่ีมีความสัมพันธ+กันหรือสามารถปรับเปลี่ยนระหว$างกันได� (1.1 กับ 2., 1.2 กับ 3. 
และ 1.3 กับ 4.  5. และ 6.) โดยมีความหมายว$าข�อมูลในระดับท่ีตํ่ากว$า (1.1)  สามารถกําหนดเป?น
คําถามท่ีวัดในระดับท่ีสูงกว$า (2.) ได�โดยการใช�ภาษา คําถามท่ีเหมาะสมดังแสดงในภาพท่ี 2.2 (ชวาล 
แพรัตกุล. มปป. :7) 
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1. ความรู�ความจํา 

1.1 ความรู�ในเนื้อเรื่อง 1.11 ศัพท+และนิยาม 
1.12 กฎและความจริง 

 
 
1.2 ความรู�ในวิธีดําเนินการ 

1.21 ระเบียบแบบแผน 
1.22 ลําดับข้ันและแนวโน�ม 
1.23 จัดประเภท 
1.24 เกณฑ+ 
1.25 ระเบียบวิธี 

1.3 ความรู�รวบยอดในเนื้อเรื่อง 1.31 หลักวิชาและการขยายหลักวิชา 
1.32 ทฤษฎีและโครงสร�าง 

 
2. ความเข�าใจ 

2.1  การแปลความ  
2.2  การตีความ  
2.3  การขยายความ  

3. การนําไปใช�   

4. การวิเคราะห+ 
4.1  วิเคราะห+ความสําคัญ  
4.2  วิเคราะห+ความสัมพันธ+  
4.3  วิเคราะห+หลักการ  

5. การสังเคราะห+ 5.1  สังเคราะห+ข�อความ  
5.2  สังเคราะห+แผนงาน  
5.3  สังเคราะห+ความสัมพันธ+  

6.  การประเมินค$า 

 
6.1  โดยอาศัยข�อเท็จจริงภายใน 

 

6.2  โดยอาศัยข�อเท็จจริง  
       ภายนอก 

 

 
  ภาพท่ี 2.2 การจําแนกพฤติกรรมการศึกษาด�านพุทธิพิสัย 
                                  ท่ีมา : ชวาล แพรัตกุล. มปป. : 7 
 
 จากท่ีกล$าวข�างต�นเป?นสารระบบการจําแนกจุดมุ$งหมายทางการศึกษาของบลูมด�านพุทธิพิสัย
หรือด�านสติป9ญหาท่ีใช�เป?นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนแบบเดิม โดยเม่ือเร็วๆนี้ได�มีการ
ปรับปรุงปริเขตด�านพุทธิพิสัยของบลูมใหม$  ซ่ึงจําแนกสารระบบออกเป?นโมเดล  2  มิติ ในการ
กําหนดกรอบเพ่ือจําแนกและเขียนจุดประสงค+การเรียนรู� ดังนี้ (Anderson et al.,2001, cited in 
Nitko and Brookhart,2007) 

1.  มิติความรู� (Knowledge dimension)  ประกอบด�วย  4  ระดับคือ  ความรู�ท่ีเป?น
ข�อเท็จจริง (Factual  Knowledge) ความรู�ท่ีเป?นความคิดรวบยอด (Conceptual Knowledge)
ความรู�ท่ีเป?นกระบวนการ (Procedural  Knowledge)  ความรู�ท่ีเป?นพหุป9ญญา(Meta cognitive 
Knowledge) 



28 

 
2.  มิติกระบวนการรับรู�ทางป9ญญา (Cognitive process dimension) เป?นผลการเรียนรู�

ทางด�านการใช�ป9ญญาหรือความคิด  มีโครงสร�างประกอบด�วย 6 ระดับ  โดยเริ่มต้ังแต$ระดับความจํา  
(Remember)  ความเข�า (Understanding)  นําไปใช�  (Apply)  วิเคราะห+ (Analysis)  ประเมินค$า 
(Evaluation)  และ  การสร�างสรรค+ ( Create)  

 
 สามารถสรุปความสัมพันธ+ระหว$างสารระบบจําแนกแบบเดิมและแบบปรับปรุงใหม$ได�ดังนี้  
 
สารระบบจําแนกแบบเดิม        สารระบบจําแนกแบบปรับปรุงใหม� 
                                       มติความรู+        มิติกระบวนการรับรู+ทางป/ญญา 

ความรู� 
ความรู�ความจํา                                                       ความจํา 
ความเข�าใจ                                                  ความเข�าใจ     
การนําไปใช�                                                 การนําไปใช� 
การวิเคราะห+      การวิเคราะห+ 
การสังเคราะห+      การประเมินค$า 
กาประเมินค$า       การสร�างสรรค+ 
 

 
พฤติกรรมการศึกษาด+านจิตพิสัย (Affective Domain) 
 1. ความหมายของพฤติกรรมการศึกษาด�านจิตพิสัย 
 จิตพิสัย เป?นการแสดงออกของกระทําภายในของมนุษย+ซ่ึงอาจเก่ียวกับอารมณ+ความรู�สึก 
ความสนใจ เจตคติ  ค$านิยม  การพัฒนาคุณลักษณะ  และแรงจูงใจ (Hopkins and Antes, 1990) 
จิตพิสัยเป?นความรู�สึกหรืออารมณ+ของบุคคล  เช$น ความชอบและไม$ชอบ ความชื่นชมและไม$ชื่นชม 
ความพึงพอใจและไม$พอใจ ความเชื่อม่ันและไม$เชื่อม่ัน ความภูมิใจและไม$ภูมิใจ อุดมคติและค$านิยม 
(Ebel and Frisbie, 1986) 
 จิตพิสัย เป?นคุณลักษณะภายในของบุคคลเก่ียวข�องกับอารมณ+ ความรู�สึก และจิตใจ ได�แก$ 
ความสนใจ เจตคติ ค$านิยม จริยธรรม ฯลฯ ท่ีเป?นคุณลักษณะท่ีสังเกตได�ยากเนื่องจากการท่ีบุคคลมี
ความคิดความรู�สึกแบบเดียวกันอาจจะแสดงออกในพฤติกรรมท่ีแตกต$างกันหรือเหมือนกันเนื่องจาก
สภาพในจิตใจท่ีแตกต$างกัน (ณัฏฐภรณ+ หลาวทอง, 2546: 196) 
 จิตพิสัย เป?นเรื่องราวท่ีเก่ียวกับความรู�สึก ได�แก$ เรื่อง  ท่ีเก่ียวกับความสนใจ ทัศนคติ  ความ
ซาบซ้ึง คุณค$า การปรับตัว คุณธรรม จริยธรรม เจตคติ ฯลฯ (สุรีพร  อนุศาสนนันท+,2554:55) 
 สรุปได�ว$า  พฤติกรรมการศึกษาด�านจิตพิสัย  เป?นการกระทําหรือการแสดงออกของผู�เรียนท่ี
เก่ียวข�องกับความรู�สึก  เจตคติ ค$านิยม ความสนใจ ความต้ังใจ  ความกระตือรือร�น ฯลฯ ซ่ึงการ
แสดงออกอาจแตกต$างกันไปตามคุณลักษณะของบุคคลแต$ละคน 
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 2. ระดับของพฤติกรรมการศึกษาด+านจิตพิสัย 
 การวัดพฤติกรรมการศึกษาด�านจิตพิสัยเป?นจุดมุ$งหมายทางการศึกษาประการหนึ่งของการ
วัดผลทางการศึกษา ของแครธโวลและคณะ (Hopkins and Antes, 1990 ; ล�วน สายยศ และ
อังคณา สายยศ, 2543 : 12-18) ได�จําแนกระดับของพฤติกรรมการศึกษาด�านจิตพิสัย 5 ระดับโดย
เรียงจากระดับตํ่าสุด ถึง ระดับสูงสุด ดังนี้  
 2.1  การรับรู� (Receiving) เป?นระดับข้ันท่ี 1 ท่ีผู�เรียนจะสร�างความตระหนักรู�ต$อสิ่งเร�าท่ีมา
กระตุ�นหรือเป?นการแสดงความต้ังใจในการท่ีจะรับรู� หรือการเลือกสิ่งท่ีสนใจท่ีจะรับรู� จําแนกเป?น 3 
ข้ันตอน ดังนี้ 
  2.1.1 การตระหนัก (Awareness) เป?นข้ันท่ีผู�เรียนมีความรู�สึกให�ความสนใจต$อสิ่ง
เร�าท่ีเข�ามากระตุ�นแต$ยังไม$เห็นความสําคัญในสิ่งเหล$านั้น 
  2.1.2 การเต็มใจท่ีจะรับรู� (willingness to Receive) เป?นข้ันท่ีผู�เรียนจําแนกความ
แตกต$างระหว$างสิ่งเร�าท่ีหลากหลายและมีความพึงพอใจหรือเต็มใจต$อสิ่งเร�าท่ีตนเองสนใจเท$านั้น 
  2.1.3 การควบคุมหรือคัดเลือกรับรู� (Controlled or Selected Attention) เป?น
ข้ันท่ีผู�เรียนจะเลือกสรรหรือคัดเลือกต$อสิ่งเร�าท่ีตนเองสนใจหรือไม$สนใจ 
 2.2 การตอบสนอง (Responding) เป?นระดับข้ันท่ี 2  ท่ีผู�เรียนจะแสดงพฤติกรรมหรือ
ปฏิกิริยาโต�ตอบในการท่ีจะตอบสนองและค�นหาสิ่งท่ีพึงพอใจในระดับต�น ๆ จําแนกเป?น 3 ข้ันตอน 
ดังนี้ 
  2.2.1 การยินยอมตอบสนอง (Acquiescence in Responding) เป?นข้ันท่ีผู�เรียนได�
แสดงออกในลักษณะของความยินยอมตอบสนองท่ีจะทําตามเง่ือนไขหรือระเบียบต$าง ๆ  
  2.2.2 การเต็มใจตอบสนอง (Willingness to Response) เป?นข้ันท่ีผู�เรียนได�แสดง
การตอบสนองต$อเง่ือนไขด�วยความเต็มใจ หรือความต้ังใจของตนเอง 
  2.2.3 การพึงพอใจตอบสนอง (Satisfaction to Response) เป?นข้ันท่ีผู�เรียนได�
แสดงออกทางอารมณ+ในลักษณะของการความพึงพอใจตอบสนองต$อเง่ือนไขท่ีตนเองได�ปฏิบัติ 
 2.3 การสร�างคุณค$า (Valuing) เป?นระดับข้ันท่ี 3 ซ่ึงเป?นข้ันตอนท่ีผู�เรียนแสดงการยอมรับ
คุณค$าในวัตถุสิ่งของ บุคคล  หรือสถานการณ+  เป?นการยอมรับและเชื่อม่ันในคุณค$าของสิ่งนั้น ๆ ใน
เชิงบวกเพ่ือเป?นการสร�างคุณค$าของสิ่งนั้น  โดยจําแนกเป?น 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
  2.3.1 การยอมรับคุณค$า (Acceptance for a value) เป?นข้ันท่ีผู�เรียนได�พิจารณา
ว$าสิ่งท่ีปฏิบัตินั้นมีความสําคัญและเป?นสิ่งท่ีดีมีประโยชน+ต$อตนเอง 
  2.3.2 การชื่นชอบในคุณค$า( Preference for a value) เป?นข้ันท่ีผู�เรียนได�แสดง
ความพอใจเอาใจใส$ต$อสิ่งท่ีปฏิบัติในข้ันท่ี 2.3.1 การยอมรับคุณค$า   
  2.3.3 การเชื่อถือ (Commitment or conviction) เป?นข้ันท่ีผู�เรียนได�ปฏิบัติในสิ่งท่ี
ยอมรับและชื่นชอบอยู$อย$างสมํ่าเสมอและมีความพยายามท่ีจะชักชวนเพ่ือนหรือบุคคลอ่ืนให�ปฏิบัติ
ตามตนเอง 
 2.4 การจัดระบบคุณค$า (Organization) เป?นระดับชั้นท่ี 4 ซ่ึงเป?นข้ันท่ีผู�เรียนได�นําคุณค$า
ย$อย ๆ ท่ีหลากหลายมารวบรวมและจัดเป?นระบบความซับซ�อนของคุณค$า  รวมท้ังจัดระบบ
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ความสัมพันธ+หรือความเชื่อมโยงของคุณค$านั้นให�เป?นหมวดหมู$  การจัดระบบคุณค$าสามารถจําแนก
เป?น 2 ข้ันตอนดังนี้ 
  2.4.1 การสร�างความคิดรวบยอดของคุณค$า (Conceptualization of a value) 
เป?นข้ันท่ีผู�เรียนจะมีการสร�างหลักการ หรือแนวคิดของคุณค$าใหม$ท่ีได�จากการวิเคราะห+ สังเคราะห+
ระบบหมวดหมู$ของคุณค$าย$อย ๆนั้นให�มีความชัดเจน 
  2.4.2 การจัดระบบคุณค$า (Organization of a value System) เป?นข้ันท่ีผู�เรียน
นําหลักการ หรือแนวคิดของคุณค$ามาจัดระบบสร�างเป?นลักษณะภายในตนเองท่ีคงท่ี หรือเป?น
อุดมการณ+ของความคิดของตนเอง 
 2.5 การสร�างลักษณะนิสัย (Characterization) เป?นระดับข้ันท่ี 5 ซ่ึงเป?นข้ันท่ีผู�เรียนได�มีการ
จัดระบบคุณค$านั้นๆจนกลายเป?นลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพของแต$ละบุคคลในการดําเนินชีวิต 
จําแนกได� 2 ข้ันตอนดังนี้ 
  2.5.1 การสรุปนัยท่ัวไปของคุณค$า (Generalized Set) เป?นข้ันท่ีผู�เรียนแสดง
ลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพคุณค$าบางประการท่ีตนเองใช�ปฏิบัติอยู$ไปใช�ปฏิบัติในสถานการณ+ใหม$ ๆ 
  2.5.2 การสร�างลักษณะนิสัย บุคลิกภาพ (Characterization) เป?นข้ันท่ีผู�เรียนแสดง
ลักษณะหรือบุคลิกภาพท่ีแท�จริงตามคุณค$า อุดมการณ+ ปรัชญาชีวิต อย$างสมบูรณ+ 
  
 3. ธรรมชาติของการวัดพฤติกรรมการศึกษาด+านจิตพิสัย 
 ในการวัดด�านจิตพิสัยมีธรรมชาติของการวัด ดังนี้ (ภัทรา นิคมานนท+, 2543: 176-177) 
  3.1 เป?นการวัดทางอ�อมท่ีใช�การสังเกตเป?นเครื่องมือสําคัญในการสังเกตพฤติกรรมท่ี
แสดงออกตามธรรมชาติหรือเป?นการกําหนดสถานการณ+ท่ีเป?นสิ่งเร�าช$วยกระตุ�นให�ผู�เรียนได�แสดง
พฤติกรรมท่ีสะท�อนความรู�สึกทางจิตใจออกมา 
  3.2 เป?นการวัดสิ่งท่ีเป?นนามธรรม กล$าวคือ จิตพิสัยเป?นพฤติกรรมท่ีมีความเป?น
นามธรรมสูงทําให�การวัดท้ังในเชิงปริมาณหรือคุณภาพท่ีชัดเจนทําได�ค$อนข�างยากดังนั้นในการวัดสิท่ี
สายจะต�องเลือกใช�เครื่องมือและเทคนิควิธีการท่ีหลากหลายและมีความเหมาะสมกับพฤติกรรมนั้น ๆ 
  3.3 มีความคลาดเคลื่อนได�ง$าย เนื่องจากความรู�สึกของมนุษย+เป?นสิ่งท่ีแปรปรวน
เปลี่ยนแปลงได�ค$อนข�างง$ายถ�ามีสถานการณ+เง่ือนไขต$าง ๆ มาเก่ียวข�อง ดังนั้นเครื่องมือท่ีใช�วัดจิตพิสัย
จะต�องใช�เครื่องมือวัดท่ีมีความเชื่อม่ันสูง 
  3.4 ไม$มี ถูก-ผิด กล$าวคือ ผลท่ีได�จากการวัดสิพิสัยเป?นเพียงระดับความรู�สึกท่ีมีต$อ
สถานการณ+ต$าง ๆ ตามประสบการณ+ของผู�เรียนแต$ละคนท่ีแตกต$างกันเท$านั้น ดังนั้น ในการวัดจิต
พิสัยจึงไม$มีการพิจารณาตัดสินว$า ถูก-ผิด แต$เป?นเพียงระดับความรู�สึกหรือสิ่งท่ีผู�เรียนได�ตัดสินใจ
เลือกตอบเท$านั้น 
  3.5 ได�ข�อมูลจากหลาย ๆ แหล$ง เนื่องจากการวัดจิตพิสัยเป?นสิ่งท่ีเป?นนามธรรมและ
คลาดเคลื่อนได�ง$ายดังนั้นข�อมูลในการวัดจิตพิสัยของผู�เรียนควรจะได�รับมาจากผู� ท่ีเก่ียวข�องท่ี
หลากหลาย อาทิ ครูผู�สอน เพ่ือน ผู�ปกครอง หรือผู�เรียน เป?นต�น 
  3.6 จะต�องใช�แบบวัดเชิงสถานการณ+ในการวัดจิตพิสัยไม$มีคําตอบท่ีถูก-ผิด แต$
ต�องการข�อมูลท่ีระบุว$าผู�เรียนมีความรู�สึกอย$างไรดังนั้นครูผู�สอนอาจจะต�องกําหนดสถานการณ+ป9ญหา
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ท่ีสอดคล�องกับชีวิตจริง (เน�นความเท่ียงตรงตามสภาพ) เพ่ือให�ผู�เรียนได�แสดงความรู�สึกท่ีแท�จริงของ
ตนเอง 
  3.7 จะต�องระมัดระวังข�อมูลท่ีปกป�ดเนื่องจากผู�เรียนมีความต�องการท่ีจะแสดง
พฤติกรรมท่ีดีให�ครูผู�สอนได�พิจารณาดังนั้นการให�คําตอบจะต�องมีเทคนิควิธีการเพ่ือให�ได�รับคําตอบท่ี
มีความเท่ียงตรง 
  3.8 จําแนกออกเป?น 2 ลักษณะ ได�แก$ การประเมินตนเองของผู�เรียนโดยกําหนดให�
ผู�เรียนเป?นผู�ให�ข�อมูลด�วยตนเองและการประเมินโดยผู�ท่ีเก่ียวข�อง ได�แก$ ครูผู�สอน ผู�ปกครอง หรือ
เพ่ือน เป?นผู�ให�ข�อมูลของผู�เรียน 
  3.9 จะได�ผลการวัดความรู�สึกท้ังในเชิงบวกและเชิงลบท่ีเป?นผลตรงกันข�ามหรือผล
การวัดความรู�สึกท่ีสามารถจําแนกตามระดับของความรู�สึกท่ีเกิดข้ึน (มาก  ปานกลาง หรือน�อย) 
 

 4. หลักในการวัดพฤติกรรมการศึกษาด+านจิตพิสัย 
ในการวัดด�านจิตพิสัยเป?นการวัดด�านความรู�สึกของมนุษย+โดยมีหลักการในการดําเนินการวัด 

ดังนี้  (ภัทรา นิคมานนท+, 2543: 178) 
  4.1 ดําเนินการวัดให�ครอบคลุมคุณลักษณะของผู�เรียนตามท่ีต�องการวัดโดยครูผู�สอน
จะต�องจําแนกวิเคราะห+รายละเอียดของคุณลักษณะท่ีต�องการให�เป?นคุณลักษณะย$อย ๆ ท่ีชัดเจนแล�ว
ใช�เครื่องมือการวัดท่ีหลากหลายในการวัดคุณลักษณะนั้น ๆ 
  4.2 ดําเนินการวัดหลาย ๆ ครั้งในการแสดงออกของคุณลักษณะแต$ละคุณลักษณะ
ของผู�เรียนเม่ือเวลาหรือสถานท่ีเปลี่ยนแปลงอาจจะไม$เหมือนกัน ดังนั้นเพ่ือให�ได�ผลสรุปเก่ียวกับ
คุณลักษณะท่ีแท�จริงของผู�เรียน  ผู�สอนอาจจะต�องใช�การวัดคุณลักษณะดังกล$าวหลาย ๆ ครั้งโดยการ
สุ$มเวลาหรือสถานท่ีในการวัด 
  4.3 ดําเนินการวัดอย$างต$อเนื่อง ในการวัดจิตพิสัยจะต�องใช�การวัดอย$างต$อเนื่อง
หลาย ๆ ครั้งตามท่ีระบุในข�อ 4.2 เพ่ือตรวจสอบความคงท่ีของคุณลักษณะท่ีผู�เรียนได�แสดงออก
จนกระท่ังเป?นลักษณะนิสัย 
  4.4 ดําเนินการวัดโดยเน�นความร$วมมือของผู�เรียนในการแสดงคุณลักษณะของ
ผู�เรียนบางคุณลักษณะท่ีเป?นคุณลักษณะท่ีปกป�ด ดังนั้นผู�สอนจะต�องแสดงให�ผู�เรียนเกิดความม่ันใจว$า
ข�อมูลจะเป?นความลับจะทําให�ผู�เรียนให�ความร$วมมือในการให�ข�อมูลท่ีแท�จริงออกมา  
  4.5 ดําเนินการวัดด�านจิตพิสัยเ พ่ือการพัฒนา ผู�สอนควรนําผลจากการวัด
คุณลักษณะมาเป?นข�อมูลในการทําความเข�าใจหรือพัฒนาผู�เรียนให�มีคุณภาพท่ีดีข้ึนมากกว$านํามาใช�
เพ่ือการประเมินหรือพิจารณาตัดสิน ผ$าน- ไม$ผ$าน หรือ ได�-ตก 
 
 

 5. เครื่องมือวัดพฤติกรรมการศึกษาด+านจิตพิสัย 
 ในการวัดพฤติกรรมการศึกษาด�านจิตพิสัย เป?นการใช�ผลการวัดเพ่ือพัฒนาผู�เรียนมากกว$าใช�
ตัดสินใจประเมิน กล$าวคือ เม่ือผลการวัดพบว$าผู�เรียนมีความบกพร$องในเรื่องท่ีเก่ียวกับคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค+หรือคุณธรรมจริยธรรมท่ีกําหนดให�แล�ว ผู�สอนและผู�ท่ีเก่ียวข�องจะได�ร$วมมือกันปรับปรุง
แก�ไขอย$างรวดเร็ว ซ่ึงการวัดเจตคติเป?นเรื่องท่ีมีความซับซ�อนและเพ่ือให�ได�ข�อมูลท่ีสอดคล�องกับ
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สภาพเป?นจริงจะต�องใช�เครื่องมือท่ีหลากหลายและเป?นการร$วมมือกันจากหลาย ๆ ฝwายท่ีเก่ียวข�อง
และมีการวัดอย$างต$อเนื่องโดยมีเครื่องมือท่ีใช�ในการวัดจิตพิสัย ดังนี้ (ภัทรา นิคมานนท+ , 2543: 179)  
  5.1 แบบประเมินมาตราส$วนประมาณค$า (Rating Scale) เป?นแบบประเมินท่ี
กําหนดข�อความประเด็นหรือสถานการณ+ให�ผู�เรียนได�ประเมินตนเองหรือให�ผู�ท่ีเก่ียวข�องได�ประเมิน
คุณลักษณะของผู�เรียนเป?นระดับมากหรือน�อยตามท่ีกําหนดให� เช$น แบบประเมินมาตราส$วนของ
เทอร+สโตน ลิเคริท+ ออสกูด เป?นต�น 
  5.2 แบบสํารวจรายการหรือแบบสํารวจพฤติกรรม  (Checklist) เป?นตัวแบบสํารวจ
รายการ หรือสํารวจพฤติกรรมของผู�เรียน ท่ีผู�สอนกําหนดคุณลักษณะของผู�เรียนท่ีต�องการให�สํารวจ
ว$าผู�เรียน มี-ไม$มี, ใช$-ไม$ใช$, จริง-เท็จ ฯลฯ ในคุณลักษณะตามท่ีต�องการสํารวจ 
  5.3 แบบสํารวจเชิงสถานการณ+ (Situation Form) เป?นแบบวัดท่ีได�กําหนด
สถานการณ+ เพ่ือให�ผู�เรียนได�แสดงความคิดเห็นหรือความรู�สึกในการพิจารณาตัดสิน ท่ีอาจจะกําหนด
เฉพาะคําถามท่ีให�ผู�เรียนได�ตอบเพ่ือแสดงความคิดเห็นหรือความรู�สึกอย$างอิสระหรือกําหนดท้ัง
คําถามและคําตอบท่ีให�ผู�เรียนได�เลือกคําตอบโดยในการกําหนดคําถามนั้นอาจจะกําหนดเป?นข�อความ
ท่ีระบุรายละเอียดของสถานการณ+หรือเป?นรูปภาพท่ีแสดงเหตุการณ+ท่ีเกิดข้ึน 
  5.4 แบบสังเกตหรือการสังเกต เป?นแบบสําหรับจดบันทึกในการสังเกตท่ีได�กําหนด
พฤติกรรมท่ีเป?นรายละเอียดของคุณลักษณะท่ีสามารถสังเกตได� และวัดได�หรือระบุความถ่ีของการ
เกิดพฤติกรรมนั้น ๆ ได� 
  5.5 แฟ�มสะสมผลงาน (Portfolio) เป?นแฟ�มเก็บสะสมผลงานท่ีอาจใช�ข�อมูลท่ีเก็บ
รวบรวมไว�ใช�ในการตรวจสอบแสดงคุณลักษณะท่ีพึงประสงค+หรือการมีคุณธรรมจริยธรรม 
 
 ณัฏฐภรณ+ หลาวทอง (2546: 199) ได�นําเสนอวิธีการท่ีใช�วัดจิตพิสัย ดังนี้ 
  1) การรายงานตนเอง (Self-report) เป?นการให�ผู�เรียนแสดงความรู�สึกของตนเอง
ตามสิ่งเร�าท่ีได�สัมผัส ท่ีอาจจะเป?นข�อความหรือสถานการณ+อย$างอิสระเสรี หรือเลือกคําตอบตาม
มาตราท่ีกําหนดให� 
  2) การสังเกตพฤติกรรม (Observation) เป?นการใช�ประสาทสัมผัสโดยเฉพาะการใช�
ตาและหูในการบันทึกจดจําพฤติกรรมอย$างมีจุดมุ$งหมายในแบบตรวจสอบรายการหรือมาตราส$วนท่ี
กําหนดอย$างสอดคล�องกับพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนอย$างละเอียด เป?นรูปธรรมและมีความครอบคลุม 
  3) การสังเกตร$องรอยพฤติกรรม (Obtrusive) เป?นการตรวจสอบข�อมูลย�อนหลังจาก
หลักฐานอ่ืนท่ีใช�อ�างอิงความถ่ีของพฤติกรรม อาทิ การใช�ห�องสมุด การยืมหนังสือ การใช�อุปกรณ+กีฬา 
ฯลฯ 
  4) การสัมภาษณ+ (Interview) เป?นการพูดคุยหรือสนทนาอย$างมีจุดหมายเป?น
รายบุคคลหรือรายกลุ$ม ท่ีอาจจะจัดเตรียมคําถามไว�แล�วหรือประเด็นอย$างคร$าว ๆ โดยผู�สัมภาษณ+
จะต�องใช�ความเชี่ยวชาญและประสบการณ+ท้ังการพูดและการฟ9งเพ่ือให�ได�ข�อมูลท่ีต�องการให�มากท่ีสุด 
  5) เทคนิคจินตนาการ (Projective Techniques) เป?นการใช�สถานการณ+ไปเร�าให�
ผู�เรียนแสดงพฤติกรรมหรือความคิดหรือความรู�สึกของตนเอง เช$น กําหนดคํา หรือ รูปภาพให�แล�วให�
บรรยายความรู�สึก ฯลฯ แล�วนําข�อมูลไปแปลความหมายเพ่ือให�รู�ว$าผู�เรียนมีความรู�สึกอย$างไร 
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 6.หลักการสร+างเครื่องมือวัดพฤติกรรมการศึกษาด+านจิตพิสัย 
 ในการสร�างและพัฒนาเครื่องมือวัดจิตพิสัยท่ีเป?นคุณลักษณะของผู�เรียนท่ีวัดและสังเกตได�
ค$อนข�างยากดังนั้นครูผู�สอนจะต�องมีหลักการในการสร�างเครื่องมือวัดจิตพิสัยดังนี้ (ภัทรา นิคมานนท+) 
  6.1 กําหนดคุณลักษณะท่ีต�องการวัดอย$างชัดเจนท่ีอาจจะมีความแตกต$างกันในแต$
ละระดับชั้นโดยพิจารณาจากจุดประสงค+ของหลักสูตรหรือจุดประสงค+การเรียนรู� เช$น เจตคติ หรือ 
ค$านิยม เป?นต�น 
  6.2 กําหนดพฤติกรรมบ$งชี้ เป?นการนําคุณลักษณะท่ีกําหนดมาจําแนกรายละเอียด
ว$ามีอะไรบ�างและจะสังเกตและวัดได�อย$างไร ท่ีมีการดําเนินการ ดังนี้ 
   6.2.1 กําหนดความหมายของคุณลักษณะท่ีต�องการ ท่ีได�มาจากทฤษฎี 
หรือประสบการณ+ท่ีเป?นการกําหนดพฤติกรรมว$ามีอะไรบ�าง เช$น การมีเจตคติ หมายถึง ผู�เรียนต้ังใจ
เรียนหรือแสดงความกระตือรือร�น เป?นต�น 
   6.2.2 กําหนดลักษณะของพฤติกรรมการแสดงออก เป?นข�อความท่ีได�ระบุ
พฤติกรรมแสดงออกของผู�เรียนท่ีสังเกตและวัดได� ท่ีได�มาจากการวิเคราะห+เรื่องหรือเนื้อหาท่ีต�องการ
วัดพฤติกรรมนั้น ๆ เช$น ความต้ังใจเรียน หมายถึง การสนใจ ฟ9งการซักถามเม่ือมีข�อสงสัย หรือตอบ
คําถามได� เป?นต�น 
  6.3 กําหนดวิธีการหรือเครื่องมือท่ีใช�ในการวัด เป?นการกําหนดวิธีการวัด และเลือก
เครื่องมือวัดท่ีเหมาะสมกับคุณลักษณะเฉพาะของคุณลักษณะหรือพฤติกรรมท่ีต�องการวัดหรืออาจจะ
ต�องใช�วิธีการหรือเครื่องมือท่ีใช�วัดเป?นสิ่งเร�าเพ่ือกระตุ�นให�ผู�เรียนได�แสดงคุณลักษณะหรือพฤติกรรม
นั้น ๆ ออกมาให�ชัดเจน โดยมีหลักการในการกําหนดวิธีการและเครื่องมือท่ีใช�ในการวัด ดังนี้ 
   6.3.1 ศึกษาพฤติกรรมท่ีบ$งชี้ว$าเป?นคุณลักษณะประเภทใด มีความชัดเจน
ในการแสดงออกหรือไม$อย$างไร เพราะวิธีการหรือเครื่องมือท่ีใช�ในการวัดจะมีความเหมาะสมสําหรับ
คุณลักษณะท่ีแตกต$างกัน 
   6.3.2 ศึกษาคุณลักษณะของวิธีการหรือเครื่องมือท่ีใช�ในการวัด เพ่ือนํามา
พิจารณาเลือกใช�ได�อย$างเหมาะสมตามข�อดีและข�อจํากัดของวิธีการหรือเครื่องมือท่ีใช�ในการวัดนั้น ๆ 
   6.3.3 เลือกใช�เครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพและง$ายสะดวกในการใช� 
   6.3.4 เลือกสร�างและพัฒนาเครื่องมือท่ีมีข้ันตอนในการสร�างและพัฒนาท่ี
ไม$ซับซ�อนและใช�เก็บรวบรวมข�อมูลได�ง$ายและชัดเจน 
   6.3.5 เลือกให�เหมาะสมว$าจะใช�เก็บข�อมูลกับผู�เรียนเป?นรายบุคคล หรือ
รายกลุ$ม 
   6.3.6 พิจารณาข�อมูลท่ีเก็บรวบรวมได�ว$าสามารถนํามาวิเคราะห+สรุปผล
และแปรผลได�ง$าย 
  6.4 สร�างและพัฒนาวิธีการหรือเครื่องมือท่ีใช�ในการวัดให�มีความถูกต�องชัดเจนและ
สมบูรณ+ตามหลักการ/ข้ันตอนของแต$ละประเภท 
  6.5 ตรวจสอบคุณภาพของวิธีการหรือเครื่องมือท่ีใช�ในการวัด จากการแสดงความ
คิดเห็นของผู�เชี่ยวชาญ หรือนําไปทดลองใช�กับผู�เรียน เพ่ือนําข�อมูลมาวิเคราะห+ตรวจสอบคุณภาพ
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ของวิธีการหรือเครื่องมือท่ีใช�ในการวัดว$า มีความเท่ียงตรง ความเชื่อม่ัน หรืออํานาจจําแนกหรือไม$ 
เท$าไร 
  6.6 จัดพิมพ+วิธีการหรือเครื่องมือท่ีใช�ในการวัดฉบับสมบูรณ+ท่ีจะสามารถนําไปใช�ได�
อย$างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 โดยสรุปข้ันตอนการสร�างและพัฒนาเครื่องมือวัดพฤติกรรมการศึกษาทางด�านจิตพิสัยดัง
แสดงในภาพท่ี 2.3  (ภัทรา นิคมานนท+, 2543: 197) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.3 ข้ันตอนการสร�างและพัฒนาวิธีการหรือเครื่องมือท่ีใช�ในการวัดจิตพิสัย 

ท่ีมา : ภัทรา นิคมานนท+, 2543: 197 
 
 

กําหนดคุณลักษณะท่ีต�องการวัดให�ชัดเจน 

กําหนดพฤติกรรมบ$งชี้ท่ีมี 
ความสมบูรณ+ ชัดเจน 

 

กําหนดวิธีการหรือเครื่องมือ 
ท่ีใช�ในการวัดอย$างถูกต�อง 

สร�างและพัฒนาวิธีการ 
หรือเครื่องมือท่ีใช�ในการวัด 

ตรวจสอบคุณภาพของวิธีการ 
หรือเครื่องมือท่ีใช�ในการวัด 

จัดพิมพ+วิธีการหรือเครื่องมือ 
ท่ีใช�ในการวัดฉบับสมบูรณ+ 
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พฤติกรรมการศึกษาด+านทักษะพิสัย (Phycho-motor Domain) 
 1. ความหมายของพฤติกรรมทางการศึกษาด�านทักษะพิสัย 
 ทักษะพิสัย เป?นพฤติกรรมทางการด�านการเคลื่อนไหว (Movement) ร$างกายของมนุษย+ 
เช$น การเดิน การวิ่ง การกระโดด การขับรถ การเต�นรํา การเป�ดประตู เป?นต�น (Harrow, 1972 
Citting in Kubiszyn and Borich, , 1990: 72-73) 
 ซ่ึงในท่ีนี้จะกล$าวถึงทักษะพิสัยว$าเป?นความสามารถทางด�านร$างกายในการทํางานของผู�เรียน
ว$าจะสามารถปฏิบัติได�ตามท่ีวัตถุประสงค+กําหนดอย$างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใด 
 2. ระดับของพฤติกรรมการศึกษาด�านทักษะพิสัย 

ระดับของพฤติกรรมการศึกษาด�านทักษะพิสัยโดยเรียงจากระดับตํ่าสุดถึงระดับสูงสุด 6 
ระดับมีดังนี้ (Hopkins and Antes, 1990: 498-500 ; เยาวดี วิบูลย+ศรี, 2545, 192-194) 
  2.1 การเคลื่อนท่ีสะท�อนกลับ (Reflex Movement) จําแนกได� ดังนี้ 
   2.1.1 การสะท�อนกลับท่ีสั่งการจากประสาทไขสันหลังส$วนใดส$วนหนึ่ง 
(Segmental Reflexes) เช$น การเคลื่อนไหวของแขนหรือขาในขณะนั่งหรือยืนอยู$กับท่ี เป?นต�น 
   2.1.2 การสะท�อนกลับท่ีสั่งการจากประสาทไขสันหลังมากกว$าหนึ่งส$วน 
(Intersegmental Reflexes) เช$น การเคลื่อนไหวของแขนและขาในขณะเดินหรือวิ่ง เป?นต�น 
   2.1.3 การสะท�อนท่ีสั่งการจากการร$วมกันของประสาทไขสันหลังและสมอง 
(Segmental Reflexes) เช$น การทรงตัวของร$างกายให�อยู$ในสภาพท่ีสมดุลในขณะกําลังเคลื่อนไหว 
เป?นต�น 
  2.2 การเคลื่อนท่ีเบื้องต�นข้ันพ้ืนฐาน (Basic-fundamental Movement) จําแนก
เป?น 
   2.1.1 การเคลื่อนไหวจากท่ีหนึ่งไปอีกท่ีหนึ่ง (Locomotors Movement) 
เช$น  การเดิน การกระโดด และการวิ่ง เป?นต�น 
   2.2.2 การเคลื่อนไหวอยู$กับท่ี (Non-locomotors Movement) เช$น การ
เคลื่อนไหวของนิ้วมือ หรือนิ้วเท�า เป?นต�น 
   2.2.3 การเคลื่อนไหวโดยการจัดกระทํา (Manipulative Movement) เช$น 
การพิมพ+ดีด การเล$นเปkยโน เป?นต�น 
  2.3 ความสามารถในการรับรู� (Perceptual Abilities) จําแนกได�ดังนี้ 
   2.3.1 การจํ าแนกความแตกต$างของการเคลื่ อนไหวของร$ างกาย 
(Kinesthetic Discrimination) เช$น การรับรู�จากการกํามือ การงอเข$า  การกระพริบตา เป?นต�น 
   2.3.2 การจําแนกความแตกต$างด�วยการมองเห็น (Visual Discrimination) 
เช$น ความสามารถในการพิจารณาเห็นความแตกต$างของวัตถุสิ่งของท่ีสังเกตได� เป?นต�น 
   2.3.3 การจําแนกความแตกต$างด�วยการฟ9ง (Auditory Discrimination) 
เช$น ความสามารถในการจําแนกความแตกต$างของระดับเสียง หรือทิศทางของเสียงท่ีได�ฟ9ง เป?นต�น 
   2.3.4 การจําแนกความแตกต$างด�วยการสัมผัส (Tactile Discrimination) 
เช$น ความสามารถในการระบุถึงลักษณะของวัตถุสิ่งของท่ีได�สัมผัสว$ามี ผิวหยาบเรียบ และแข็งหรือ
อ$อน เป?นต�น 
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   2.3.5 ความสามารถในการใช�ประสาทรับรู� ร$ วมกัน (Coordinated 
Discrimination) เช$น ความสามารถในการใช�ประสาทหลาย ๆส$วนร$วมกันในการเลือกหาวัตถุท่ี
ต�องการ เป?นต�น 
  2.4 ความสามารถทางร$างกาย (Physical Abilities จําแนกได�ดังนี้ 
   2.4.1 ความอดทน (Endurance) เช$น ความอดทนของร$างกายในการวิ่ง
แข$งมาราธอน  การแข$งทศกรีฑา เป?นต�น 
   2. 4.2 ความแข็งแรง (Strength) เช$น ความแข็งแรงของกล�ามเนื้อท่ีแขนใน
การยกน้ําหนัก  การดึงข�อ  การยกสิ่งของ เป?นต�น 
   2.4.3 ความยืดหยุ$น (Flexibility) เช$น ความยืดหยุ$นของกล�ามเนื้อแขน/ขา
ในการเต�นรํา การเต�นลีลาศ เป?นต�น 
   2.4.4 ความคล$องตัวในการเคลื่อนไหว (Agility) เช$น ความฉับไวในการ
เปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนไหว  เป?นต�น 
  2.5 การเคลื่อนไหวท่ีต�องใช�ทักษะ (Skilled Movement)  จําแนกได�ดังนี้  
   2.5.1 ทักษะการปรับตัวในการเคลื่อนไหวอย$างง$าย (Simple Adaptive 
Skill) เช$น  ทักษะการเลื่อยไม� เป?นต�น 
   2.5.2 ทักษะการปรั บ ตั ว ในการ เคลื่ อน ไหว ท่ี ทํ า ไปพร� อม  ๆ  กัน 
(Compound Adaptive Skill) เช$น ทักษะในการตีแบดมินตัน เทนนิส  เทเบิลเทนนิส เป?นต�น 
   2.5.3 ทักษะการปรับตัวในการเคลื่อนไหวท่ีซับซ�อน (Complex Adaptive 
Skill) เช$น ทักษะการเล$นยิมนาสติก เป?นต�น 
  2.6 การสื่อสาร ท่ีต�องใช� ทักษะระดับสูงในการแสดงออก (Non-discursive 
communication) จําแนกได� ดังนี้ 
   2.6.1 การเคลื่อนไหวในเชิงแสดงออก (Expressive Movement) เช$น   
การแสดงออกทางหน�าตา หรือกิริยาท$าทางต$าง ๆ  การแสดงละคร  
   2.6.2 การเคลื่อนไหวในเชิงตีความ (Interpretative Movement) เช$น 
การเคลื่อนไหวในเชิงสุนทรียภาพ หรือการเคลื่อนไหวในเชิงสร�างสรรค+ เป?นต�น 
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     สามารถแสดงระดับของพฤติกรรมการศึกษาด�านทักษะพิสัยตามลําดับข้ันดังแสดงในภาพท่ี 2.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.4 พฤติกรรมการศึกษาด�านทักษะพิสัยตามลําดับข้ัน 
ท่ีมา : Hopkins and Antes, 1990: 498-500 

 
 3.ธรรมชาติของการวัดพฤติกรรมการศึกษาด+านทักษะพิสัย 
 ในการวัดพฤติกรรมการศึกษาด�านทักษะพิสัยมีธรรมชาติของการวัดดังนี้ (ภัทรา นิคมานนท+, 
2543: 200-202) 
  3.1 การวัดทักษะพิสัยเป?นการวัดท่ีสามารถวัดกระบวนการปฏิบัติและคุณภาพของ
ผลงานท้ังเป?นรายบุคคลและรายกลุ$ม 
  3.2 การวัดทักษะพิสัยเป?นการวัดท่ีจะต�องเลือกใช�วิธีการวัดท่ีเหมาะสมและ
สอดคล�องกับธรรมชาติของวิชาแต$ละวิชาท่ีแตกต$างกันดังตารางท่ี 2.1 (ปรับจากภัทรา นิคมานนท+, 
2543: 201) 
 
 
 

ระดับข้ันสูงสุด 

ระดับข้ันตํ่าสุด 

6. การสื่อสารท่ีใช�ทักษะระดับสูงในการแสดงออก เช$น การสื่อสารโดยใช�ภาษากาย
การแสดงออกทางหน�าตา เป?นต�น 

5. การเคลื่อนไหวท่ีต�องใช�ทักษะ เช$นการกระโดดข�ามรั้ว การเล$นยิมนาสติก เป?นต�น 

4. ความสามารถทางร$างกาย เช$น   การยกน้ําหนัก  การวิ่งแข$งมาราธอน  เป?นต�น 

3. ความสามารถในการรับรู�  เช$น  การรับลูกบอล  การเดินบนราวไม�  เป?นต�น 

2. การเคลื่อนท่ีเบื้องต�นข้ันพ้ืนฐาน  เช$น  การเดิน  การกระโดด  การวิ่ง  เป?นต�น 

1. การเคลื่อนท่ีสะท�อนกลับ  เช$น  การเกร็งกล�ามเนื้อ  การเคลื่อนไหวของแขน  
   และขา เป?นต�น 
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 ตารางท่ี 2.1 ทักษะท่ีวัดและวิธีการท่ีใช�วัดทักษะพิสัย 
 

ทักษะท่ีวัด วิธีการวัด 
ทักษะทางภาษา 
ทักษะทางศิลปะ 
 
ทักษะทางดนตรี 
ทักษะทางการออกแบบสิ่งประดิษฐ+
ทักษะการทดลองวิทยาศาสตร+ 
 
ทักษะทางคหกรรม 
 
ทักษะทางกีฬา 
 

การฟ9ง  การพูด การอ$าน และการเขียน 
การวาดภาพตามจินตนาการ หรือ
ธรรมชาติ 
การร�องเพลงหรือการใช�เครื่องดนตรี   
การประดิษฐ+สิ่งของ หรือ โครงงาน  
โครงงานทางวิทยาศาสตร+ หรือ         
การปฏิบัติกิจกรรม  
กระบวนการทําอาหาร และ อาหารท่ีปรุง
สําเร็จ 
การแสดงออกระหว$างการฝ>กฝน และ 
ผลการแข$งขัน 

 
 3.3 การวัดทักษะพิสัยเป?นการวัดท่ีสามารถวัดได�ท้ังกระบวนการหรือคุณภาพผลงานจําแนก
กันทีละส$วนหรือวัดพร�อม ๆ กันในภาพรวมโดยให�พิจารณาจากผลงานท่ีได�ปฏิบัติสําเร็จแล�ว 
 3.4 การวัดทักษะพิสัยจําแนกการวัดออกเป?น 3 ระดับดังนี้ 
  3.4.1 ระดับพฤติกรรม เป?นการวัดทักษะพิสัยโดยการสังเกตพฤติกรรมในระหว$าง
การปฏิบัติงาน เช$น  ความคล$องแคล$ว หรือทักษะการใช�เครื่องมือหรืออุปกรณ+  เป?นต�น 
  3.4.2 ระดับผลลัพธ+ เป?นการวัดผลของคุณภาพของผลงานท่ีพิจารณาท้ังในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  3.4.3 ระดับประสิทธิผล เป?นการวัดผลงานในภาพรวมท่ีเก่ียวข�องกับวัตถุประสงค+
หรือเป�าหมายของการวัดโดยตรง 
 
 4. หลักการวัดพฤติกรรมการศึกษาด+านทักษะพิสัย 
 ในการวัดพฤติกรรมการศึกษาด�านทักษะพิสัย มีหลักการในการวัด มีดังนี้ (ภัทรา นิคมานนท+, 
2543: 202-204) 
  4.1 กําหนดจุดประสงค+เชิงพฤติกรรมในการวัดทักษะให�ชัดเจนท่ีผู�สอนสามารถวัด
และสังเกตได�เพ่ือท่ีจะสามารถดําเนินการวัดให�สอดคล�องกับจุดประสงค+ท่ีกําหนด 
  4.2 กําหนดงานหรือสถานการณ+ในการปฏิบัติท่ีให�มีความสอดคล�องกับจุดประสงค+
ความรู�ความสามารถของผู�เรียน และใช�เวลาท่ีเหมาะสม 
  4.3 กําหนดวิธีการดําเนินการได�เหมาะสมกับลักษณะของงานหรือสถานการณ+ท่ี
กําหนดว$าจะวัดเป?นรายบุคคล หรือรายกลุ$ม และขอบข$ายของการปฏิบัติงาน 
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  4.4 กําหนดวิธีการดําเนินการวัดผลท่ีมีความยุติธรรม โดยกําหนดขอบเขตของการ
ปฏิบั ติงาน หรือเง่ือนไขในการปฏิบั ติงานท่ีชัดเจน และในการมอบหมายให�ปฏิบั ติจะต�องมี
สภาพแวดล�อมท่ีคล�ายคลึงกัน โดยวิธีการเขียนตอบ กําหนดสถานการณ+จําลอง หรือปฏิบัติจริง    
เป?นต�น 
  4.5 กําหนดเครื่องมือท่ีจะใช�วัดการปฏิบั ติ  อาทิ แบบทดสอบ แบบสังเกต        
แบบสัมภาษณ+ ฯลฯ ท่ีจะนํามาใช�อย$างหลากหลายท่ีสอดคล�องกับพฤติกรรมท่ีต�องการวัด 
  4.6 กําหนดการให�คะแนนท่ีชัดเจนและมีความครอบคลุมท้ังในส$วนของกระบวนการ 
(ข้ันตอนการทํางาน การเลือกใช�เครื่องมือ ความคล$องแคล$ว) และคุณภาพของผลงาน (ประโยชน+ 
ความคงทน ความถูกต�องและประสิทธิภาพของผลผลิต) 
  4.7 กําหนดการประเมินผลจําแนกเป?น 
   4.7.1 การประเมินแบบอิงกลุ$มท่ีนําผลการวัดเปรียบเทียบความสามารถกับ
เพ่ือน ๆ ในกลุ$มเดียวกัน 
   4.7.2 การประเมินแบบอิงเกณฑ+ ท่ีนําผลการวัดเปรียบเทียบกับเกณฑ+
มาตรฐานเพ่ือรับทราบจุดเด$นท่ีควรชมเชยและจุดบกพร$องท่ีควรแก�ไขปรับปรุงของผู�เรียน 
   4.7.3 การประเมินแบบพัฒนาการ ท่ีนําผลการวัดเปรียบเทียบระหว$างก$อน
ปฏิบัติหรือหลังการปฏิบัติเพ่ือพิจารณาความก�าวหน�า  
  4.8 กําหนดจํานวนครั้งในการวัดทักษะหลาย ๆ ครั้ง เพ่ือใช�ตรวจสอบความ
สอดคล�องของทักษะท่ีเกิดข้ึนด�วยความม่ันใจ 
 
จุดประสงค%เชิงพฤติกรรม  (Behavioral Objective) 
 1. ความหมายของจุดประสงค+เชิงพฤติกรรม 
 จุดประสงค+เชิงพฤติกรรม หมายถึง ข�อความท่ีกําหนดหรือระบุเกณฑ+ข้ันตํ่าท่ีมีความ
เฉพาะเจาะจง ว$าหลังจากท่ีผู�เรียนได�เรียนจบบทเรียนเนื้อหาสาระนั้น ๆ แล�วผู�เรียนจะสามารถแสดง
พฤติกรรมการเรียนรู�หรือการกระทําท่ีผู�สอนจะสามารถวัดได�และสังเกตได�อย$างไร ภายใต�เง่ือนไขและ
เกณฑ+ท่ีกําหนด ดังแสดงการเปรียบเทียบจุดประสงค+ท่ัวไปและจุดประสงค+เชิงพฤติกรรม ในภาพท่ี 
2.5 
 
   
 
 

 

 
จุดประสงค+ท่ัวไป                 จุดประสงค+เชิงพฤติกรรม 

 
ภาพท่ี 2.5  เปรียบเทียบจุดประสงค+ท่ัวไปและจุดประสงค+เชิงพฤติกรรม 
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 2. องค%ประกอบของจุดประสงค%เชิงพฤติกรรม 
 ในการกําหนดจุดประสงค+เชิงพฤติกรรมให�มีความสมบูรณ+จะต�องประกอบด�วยองค+ประกอบ
ท้ัง 3 ส$วน ดังนี้ (ล�วน สายยศ และอังคนา สายยศ, 2539: 59) 
  2.1 พฤติกรรมท่ีคาดหวัง (Expected Behavioral) เป?นพฤติกรรมท่ีระบุให�ผู�เรียน
ได�แสดงออกหลังจากได�เรียนรู�ในบทเรียนเรื่องนั้น ๆ โดยต�องเป?นพฤติกรรมท่ีวัดและสังเกตได� เช$น 
   ผู�เรียนบอก   
   ผู�เรียนจําแนก   
   ผู�เรียนอธิบาย  เป?นต�น 
  2.2 เง่ือนไขหรือสถานการณ+ (Condition or situation) เป?นสิ่งเร�าหรือสถานการณ+
หรือเง่ือนไขท่ีผู�สอนกําหนดข้ึนเพ่ือใช�พิจารณาว$าถ�าผู�เรียนอยู$ในสถานการณ+นั้น ๆ ผู�เรียนจะแสดง
พฤติกรรมอย$างไรแต$ในบางกรณีก็ไม$จําเป?นต�องระบุไว� เพราะละเว�นในฐานท่ีเข�าใจแล�ว เช$น  
  เม่ือกําหนดรูปภาพให� .  
  เม่ือกําหนดชื่อผลไม�ให�  เป?นต�น 
  2.3 เกณฑ+ (Criterion or Performance Standard) เป?นปริมาณหรือคุณภาพท่ี
เป?นมาตรฐานของพฤติกรรมท่ีผู�เรียนแสดงออกมาในข้ันตํ่าท่ียอมรับได�  โดยเกณฑ+จะต�องสอดคล�อง
กับวัยวุฒิและความสามารถของผู�เรียน  เช$น 
                          ภายใน 15 นาที  
        7 ข�อใน 10 ข�อ 
       ร�อยละ 75 
 ในการกําหนดจุดประสงค+เชิงพฤติกรรมแต$ละข�อจะต�องประกอบด�วยองค+ประกอบท้ัง 3 ส$วน
แต$ในบางกรณีอาจจะพบว$าในการกําหนดจุดประสงค+เชิงพฤติกรรมอาจกําหนดข้ึนโดยมีองค+ประกอบ
เพียง 2 ส$วน ได�แก$ พฤติกรรมท่ีคาดหวัง และเกณฑ+ เท$านั้นก็ใช�ได� 
 สามารถแสดงองค+ประกอบของจุดประสงค+เชิงพฤติกรรมได�ดังแสดงในภาพท่ี 2.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 2.6 องค+ประกอบของจุดประสงค+เชิงพฤติกรรม 
ท่ีมา : ปรับมาจากพิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2545: 43 

จุดประสงค+เชิงพฤติกรรม 

พฤติกรรมท่ีคาดหวัง สถานการณ+หรือเง่ือนไข  
(อาจมีหรือไม$มีก็ได�) 

พฤติกรรมท่ีต�องการให�ผู�เรียน 

ได�แสดงออกเม่ือได�เรียนรู� 
ในแต$ละเนื้อหา 

เกณฑ+ 

ปริมาณหรือคุณภาพ 

ของพฤติกรรมท่ีผู�เรียน
แสดงออกท่ียอมรับได� 

สถานการณ+หรือเง่ือนไข 

ท่ีใช�กระตุ�นให�ผู�เรียนแสดง
พฤติกรรมท่ีคาดหวัง 
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  2.4 ตัวอย$าง การกําหนดจุดประสงค+เชิงพฤติกรรมมีดังนี้ 
   2.4.1 เม่ือกําหนดภาพสัตว+ให�ผู�เรียนสามารถบอกชื่อสัตว+ได�ได�อย$างน�อย 10 
ชื่อใน 20 ชื่อ 
   2.4.2 เม่ือกําหนดชื่อสัตว+ให� 10 ชนิด ผู�เรียนสามารถระบุได�ว$าเป?นสัตว+กิน
เนื้อหรือกินพืชอย$างน�อย 8 ชนิด 
   2.4.3 ผู�เรียนสามารถเปรียบเทียบความแตกต$างระหว$างสัตว+เลี้ยงและ  
สัตว+ปwาได� 
 
 3. หลักการในการกําหนดจุดประสงค+เชิงพฤติกรรม 
 ในการกําหนดจุดประสงค+เชิงพฤติกรรมมีหลักการท่ีควรปฏิบัติ ดังนี้ 
  3.1 เขียนเป?นประโยคสั้น ๆ ได�ใจความท่ีสมบูรณ+ 
  3.2 จุดประสงค+แต$ละข�อต�องระบุพฤติกรรมท่ีคาดหวังเพียง 1 พฤติกรรมเท$านั้น 
  3.3 พฤติกรรมท่ีคาดหวังจะต�องเป?นพฤติกรรมท่ีระบุการแสดงออกของผู�เรียน 
           3.4 พฤติกรรมท่ีคาดหวังจะต�องมีความเป?นรูปธรรมท่ีผู�สอนจะต�องวัดและสังเกตได�  
  3.5 คําท่ีใช�ระบุพฤติกรรมท่ีคาดหวังต�องมีความชัดเจนเฉพาะเจาะจงและท่ีไม$จําเป?น  
ต�องใช�การตีความ 
 
 4. พฤติกรรมท่ีคาดหวังท่ีระบุการแสดงออกของผู�เรียน 

ในการระบุพฤติกรรมท่ีคาดหวัง เป?นการแสดงออกของผู�เรียนท่ีสามารถวัดได�และสังเกต
พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนนั้นได�อย$างชัดเจน  มีดังนี้ 
  4.1 พฤติกรรมท่ีคาดหวังท่ีระบุการแสดงออกของผู�เรียนด�านพุทธิพิสัย ดังตารางท่ี 
2.2 (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2545: 47-50) 
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ตารางท่ี 2.2 พฤติกรรมท่ีคาดหวังท่ีระบุการแสดงออกของผู�เรียนด�านพุทธิพิสัย 
 

พฤติกรรมการศึกษาด�านพุทธิพิสัย พฤติกรรมท่ีคาดหวัง/การแสดงออกของผู�เรียน 
1. ความรู�ความจํา 

1.1 ความรู�ในเนื้อเรื่อง 
1.1.1 ศัพท+และนิยาม............................ 
1.1.2 กฎและความจริง......................... 

1.2 ความรู�ในวิธีดําเนินการ 
1.2.1 ระเบียบแบบแผน…………………… 
1.2.2 ลําดับข้ันและแนวโน�ม…………….. 
1.2.3 การจัดประเภท………………………. 
1.2.4 เกณฑ+……………………………………. 
1.2.5 วิธีการ…………………………………… 

1.3 ความรู�รวบยอดในเนื้อเรื่อง 
1.3.1 หลักวิชาและการขยายหลักวิชา.. 
1.3.2 ทฤษฎีและโครงสร�าง………………. 

2. ความเข�าใจ 
2.1 การแปลความ………………………………. 
 
2.2 การตีความ…………………………………… 
 
2.3 การขยายความ…………………………….. 

 
 
บอก  บ$งชี้  บรรยาย  เลือก 
บอก  บ$งชี้  บรรยาย 
 
บอก  บ$งชี้  บรรยาย  เลือก 
บอก  บ$งชี้  บรรยาย 
บอก  บ$งชี้  บรรยาย 
บอก  บ$งชี้  เลือก 
บอก  บ$งชี้  บรรยาย 
 
บอก  บ$งชี้  บรรยาย 
บอก  บ$งชี้  บรรยาย 
 
แปล เปลี่ยนรูป  ใช�ภาษาตนเอง ยกตัวอย$าง
เปรียบเทียบ  ถอดความ 
ตีความหมาย บอก  จัดลําดับ จัดเรียงใหม$ 
สรุป  ย$อ  อธิบาย แสดงให�เห็น จําแนก 
กะประมาณ พยากรณ+ อ�างสรุป ขยาย 
จําแนก ลงสรุป  อธิบาย  สมมติ  คาดคะเน 

 
ท่ีมา : พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2545 : 47-50 
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ตารางท่ี 2.2 พฤติกรรมท่ีคาดหวังท่ีระบุการแสดงออกของผู�เรียนด�านพุทธิพิสัย(ต$อ) 
 

พฤติกรรมการศึกษาด�านพุทธิพิสัย พฤติกรรมท่ีคาดหวัง/การแสดงออกของผู�เรียน 
3. การนําไปใช�………………………………………….. 
 
4. การวิเคราะห+ 

4.1 การวิเคราะห+ความสําคัญ………..……… 
4.2 การวิเคราะห+ความสัมพันธ+................. 
 
4.3 การวิเคราะห+หลักการ…………..……….. 

5. การสังเคราะห+ 
5.1 การสังเคราะห+ข�อความ………………….. 
 
5.2 การสังเคราะห+แผนงาน………………….. 
 
 
5.3 การสังเคราะห+ความสัมพันธ+…………… 
 

6. การประมาณค$า 
6.1 โดยอาศัยข�อเท็จจริงภายใน…………… 
 
6.2 โดยอาศัยข�อเท็จจริงภายนอก……….. 
 

บอก ใช� คํานวณ เลือก สร�าง แก�ป9ญหา ผลิต
ปรับปรุง โครงสร�างใหม$  เปลี่ยนแปลง อธิบาย 
 
บ$งชี้ จําแนก สกัด แยกแยะ ค�นหา เลือก 
บ$งชี้ จําแนก ค�นหา บอกความแตกต$าง 
บอกความคล�ายคลึง 
บอก ค�นหา แยกแยะ ลงสรุป 
 
เขียน บอก สร�าง แก�ไข รวบรวม ประกอบ 
ขยายริเริ่ม 
ผลิต วางโครงการ เสนอ สร�าง ออกแบบ 
ปรับปรุง ผลิต สร�างข้ึน พัฒนา ผสมผสาน 
ขยาย 
อนุมาน จําแนกพวก ค�นหา อ�างถึง ต$อเติม 
พิสูจน+ 
 
ตัดสิน ประเมิน โต�แย�ง ระบุความสอดคล�อง 
เหตุผล เปรียบเทียบ ระบุเกณฑ+ 
ตัดสิน ชี้ขาด โต�แย�ง พิจารณา เปรียบเทียบ
ประเมิน 

 
ท่ีมา : พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2545 : 47-50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 

  4.2 พฤติกรรมท่ีคาดหวังท่ีระบุการแสดงออกของผู�เรียนด�านจิตพิสัย ดังตารางท่ี 2.3 
(พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2545: 50-52) 
 
ตารางท่ี 2.3 พฤติกรรมท่ีคาดหวังท่ีระบุการแสดงออกของผู�เรียนด�านจิตพิสัย 

พฤติกรรมการศึกษาด�านจิตพิสัย พฤติกรรมท่ีคาดหวัง/การแสดงออกของผู�เรียน 
1. ข้ันการรับรู� 

1.1 การทําความรู�จัก……………………..………… 
1.2 ความเต็มใจท่ีจะรับรู�............................... 
1.3 การเลือกรับสิ่งเร�าท่ีต�องการ.................... 

2. ข้ันการตอบสนอง  
2.1 การยินยอมท่ีจะตอบสนอง...................... 
2.2 ความเต็มใจท่ีจะตอบสนอง..................... 
2.3 ความพึงพอใจในการตอบสนอง.............. 

3. ข้ันการสร�างคุณค$า  
3.1 การยอมรับในคุณค$า............................... 
 
 
3.2 การชื่นชอบในคุณค$า............................... 
 
3.3 การสร�างคุณค$า....................................... 
 

4. ข้ันการจัดระบบคุณค$า  
4.1 การสร�างความคิดรวบยอดของคุณค$า..... 
 
 
4.2 การจัดค$านิยมให�เป?นระบบ………………… 
 

5. ข้ันการสร�างลักษณะนิสัย 
5.1 การสร�างลักษณะนิสัยชั่วคราว……………. 
 
5.2 การสร�างลักษณะนิสัยถาวร..................... 
 

 
จําแนก  แยก  ถาม 
เลือก  สะสม  ยอมรับ  เชื่อมต$อ 
เลือก  ติดตาม  บ$ง  ยึดถือ  ฟ9ง ควบคุม 
 
ยอมตาม  ชมเชย  ทําตาม  ยอมรับ 
อาสา อภิปราย  ปฏิบัติ แสดง อ$าน รายงาน ใช� 
แสดงอาการยินดี ขยาย เพ่ิมเติม พูด เขียน อ$าน 
 
ทําให�สมบูรณ+ บรรยาย อธิบาย เข�าร$วมด�วย 
อ$าน นําเสนอ ทําซํ้า รายงาน เขียนระบุ 
ให�ข�อเสนอ 
ช$วยเหลือ สนับสนุน อธิบาย บรรยาย 
สรรเสริญ 
โต�แย�ง ปฏิเสธ ต$อต�าน สนับสนุน แนะนํา
อภิปราย ป�องกัน ย้ํา 
 
เปรียบเทียบ สรุป ขยาย รวม ทําให�สมบูรณ+
อธิบาย อภิปราย บรรยาย ปรับปรุง นิยาม 
 
จัด เรียบเรียง สลับ ประสาน จัดกลุ$ม สังเคราะห+
บ$งความสัมพันธ+ จัดระบบ สร�างข้ึน บรรยาย 
 
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ทําให�สําเร็จ ปฏิบัติ 
ใช� ตรวจสอบ ประพฤติ ปฏิบัติ แสดง  
ปรับตน  แสดงออก  เสนอ  แก�ป9ญหา  อธิบาย
บรรยาย  ขยาย  แก�ไข  ป�องกัน 

 
ท่ีมา: พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2545: 43 
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 4.3 พฤติกรรมท่ีคาดหวังท่ีระบุการแสดงออกของผู�เรียนด�านทักษะพิสัย  มีดังนี้ 
  4.3.1 แสดงให�ถูกลักษณะ เช$น ว$ายน้ํา  วิ่งโยนลูกบอล  เลี้ยงลูกบาสเกตบอล    
เดาะบอล  เดาะตระกร�อ เป?นต�น 
  4.3.2 ปฏิบัติให�ถูกต�อง เช$น เลื่อยเจาะ ตอกตะปู  ติดต้ังเครื่องมือ  ซ$อมเครื่องยนต+  
ประกอบเครื่องใช�ไฟฟ�า  เป?นต�น 
  4.3.3 แสดงได�อย$างคล$องแคล$ว  เช$น  เต�นรําถูกจังหวะ  เล$นเปkยโน  ตีกลอง     
เต�นลีลาศ การเล$นเครื่องดนตรี เป?นต�น   

4.3.4 ทํางานได�อย$างรวดเร็วถูกต�องและสวยงาม เช$น พิมพ+ดีด เขียนหนังสือ     
งานประดิษฐ+  การวาดภาพ  เป?นต�น 
  4.3.5 ทํางานคล$องแคล$วและปลอดภัย  เช$น การขับรถ  การเชื่อมโลหะ หรือการ
ทํางานต$างๆ  เป?นต�น 
 
 5.ประโยชน%ของจุดประสงค%เชิงพฤติกรรม 

ในการกําหนดจุดประสงค+เชิงพฤติกรรมของการเรียนการสอนมีประโยชน+ท่ีจําแนก ได�ดังนี้ 
(ปราณี ไวดาบ, 2538: 53) 
  5.1 เป?นแนวทางในการสร�างหลักสูตร โดยท่ีผู�สร�างหลักสูตรจะสร�างจุดประสงค+
ท่ัวไปและจุดประสงค+เชิงพฤติกรรมท่ีเจาะจงข้ึน ข้ันตอนการสร�างจุดประสงค+เชิงพฤติกรรมจะช$วยใน
การกําหนดและประเมินจุดประสงค+ท่ัวไป กําหนดเนื้อหา และคัดเลือกจุดประสงค+เชิงพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมกับรายวิชาและผู�เรียน 
  5.2 เป?นแนวทางในการสร�างและพัฒนาวัสดุประกอบหลักสูตร อาทิ ตํารา 
แบบเรียน คู$มือครูและแผนการสอนว$าควรมีลักษณะอย$างไร เนื้อหาเท$าไร มีวิธีการนําเสนออย$างไร
รวมท้ังเป?นแนวทางในการสร�างวัสดุอุปกรณ+ เอกสารประกอบการสอนอ่ืน ๆ อาทิ บทเรียนโปรแกรม 
แบบทดสอบ หรือแบบฝ>กหัด เป?นต�น 
  5.3 เป?นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แนวการสอน ว$าควรจัด
กิจกรรมอย$างไรเพ่ือให�บรรลุจุดประสงค+ท่ีกําหนดไว� โดยเฉพาะจะช$วยพัฒนาการเรียนการสอนในการ
พัฒนาสมรรถภาพระดับสูงได�ดีข้ึน เพราะการกําหนดจุดประสงค+ท่ีชัดเจนจะช$วยให�เห็นแนวทางใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  5.4 เป?นแนวทางการเรียนของผู�เรียนในการเรียนรู�ใด ๆ ถ�าผู�เรียนได�รับทราบ
จุดประสงค+เชิงพฤติกรรมแล�ว จะทําให�ผู�เรียนได�ปรับปรุงตนเองในทิศทางและระดับความมุ$งม่ันของ
หลักสูตรดีกว$าการไม$รับทราบจุดประสงค+ 
  5.5 เป?นแนวทางในการประเมินผลการเรียน การกําหนดจุดประสงค+เชิงพฤติกรรม
อย$างสมบูรณ+ จะมีการกําหนดสถานการณ+เพ่ือการประเมินผลไว� ช$วยให�การสร�างข�อสอบมีความ
ครอบคลุมและตรงตามจุดประสงค+ได�ดีกว$า 
  5.6 เป?นแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนตลอดเวลา เนื่องจากผลการวัดท่ี
ได� ช$วยให�รู�ผลของการเรียนรู� จะทําให�ผู�สอนได�รับข�อมูลย�อนกลับในการนํามาปรับปรุงระบบการสอน
ว$า จุดประสงค+ท่ีกําหนดไว�เหมาะสมหรือยัง และจะต�องมีการปรับปรุงการเรียนการสอนในส$วนใดท่ี 
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 6. การประเมินจุดประสงค+เชิงพฤติกรรม 
เป?นการพิจารณาว$าจุดประสงค+เชิงพฤติกรรมมีความเหมาะสมมากน�อยเพียงใดในประเด็นต$อไปนี้ 
  6.1 มีความครอบคลุมพฤติกรรมการเรียนรู�ท่ีสําคัญหรือไม$  
  6.2 มีความสัมพันธ+และต$อเนื่องจากจุดประสงค+ท่ัวไปหรือไม$ และเหมาะสมกับ
สภาพการเรียนการสอนหรือไม$ 
  6.3 มีความสอดคล�องกับหลักจิตวิทยาการเรียนรู�และจิตวิทยาพัฒนาการหรือไม$  
  6.4 มีความเหมาะสมและความสามารถของผู�เรียนและเวลาท่ีใช�สอน 
  6.5 มีความชัดเจน ท่ีผู�เรียนและครูผู�สอนมีความเข�าใจท่ีสอดคล�องกัน 
 
สาระสําคัญ 
 

1. บลูมและคณะ (Bloom and Others : 1956) ได�จําแนกพฤติกรรมทางการศึกษาในการวัด
และประเมินผลของผู�เรียนเป?น 3 ด�าน ได�แก$ ด�านพุทธิพิสัยหรือสติป9ญญา (Cognitive Domain) 
ด�านความรู�สึก (Affective Domain) และด�านทักษะการปฏิบัติ (Psycho-Motors Domain) 

2. พฤติกรรมการศึกษาด�านพุทธิพิสัยหรือสติป9ญญาจําแนกสติป9ญญาของมนุษย+ตามลําดับของ
ความซับซ�อนของกระบวนการเป?น 6 ระดับดังนี้ 1.ความรู� 2. ความเข�าใจ 3.การนําไปใช� 4.การ
วิเคราะห+ 5. การสังเคราะห+และ 6. การประเมินค$า 

3. พฤติกรรมการศึกษาด�านจิตพิสัยเป?นการกระทําท่ีเป?นกระบวนการภายในของมนุษย+ได�
จําแนกระดับจิตพิสัย 6 ระดับ ดังนี้ ระดับท่ี 1. การรับรู�  2. การตอบสนอง  3. การสร�างคุณค$า      
4. การจัดระบบคุณค$า 5. การสร�างลักษณะนิสัย 

4. ธรรมชาติของการวัดพฤติกรรมการศึกษาด�านจิตพิสัย มีดังนี้ 1) เป?นการวัดทางอ�อม 2) เป?น
การวัดสิ่งท่ีเป?นนามธรรม 3) มีความคลาดเคลื่อนได�ไง 4) ไม$มีถูก-ผิด 5) ได�ข�อมูลจากหลาย ๆ แหล$ง 
6) จะต�องใช�แบบวัดเชิงสถานการณ+ 7) จะต�องระมัดระวังข�อมูลท่ีปกป�ด 8) จําแนกการประเมินตนเอง
ของผู�เรียนและการประเมินโดยผู�ท่ีเก่ียวข�อง และ 9) จะได�ผลการวัดความรู�สึกท้ังในเชิงบวกและเชิง
ลบท่ีเป?นผลตรงกันข�าม 

5. หลักการวัดพฤติกรรมการศึกษาด�านจิตพิสัยมีหลักการในการวัดจิตพิสัยดังนี้ 1)วัดให�
ครอบคลุมคุณลักษณะท่ีต�องการวัด 2)วัดหลาย ๆ ครั้ง 3) วัดอย$างต$อเนื่อง 4) วัดโดยเน�นความ
ร$วมมือของผู�เรียน 5) วัดจิตพิสัยเพ่ือการพัฒนา 

6. เครื่องมือวัดพฤติกรรมการศึกษาด�านจิตพิสัย ได�แก$ แบบมาตราส$วน ประมาณค$า แบบ
สํารวจรายการ แบบวัดเชิงสถานการณ+ แบบสังเกต และ แฟ�มสะสมผลงาน 

7. หลักการสร�างเครื่องมือวัดพฤติกรรมการศึกษาด�านจิตพิสัยมีดังนี้ 1) กําหนดคุณลักษณะท่ี
ต�องการวัดอย$างชัดเจน 2) กําหนดพฤติกรรมบ$งชี้ 3) กําหนดวิธีการหรือเครื่องมือท่ีใช�ในการวัด 4) 
สร�างและพัฒนาวิธีการหรือเครื่องมือท่ีใช�ในการวัด 5) ตรวจสอบคุณภาพของวิธีการหรือเครื่องมือท่ีใช� 
และ 6) จัดทํา/จัดพิมพ+วิธีการหรือเครื่องมือท่ีใช�ในการวัดฉบับสมบูรณ+ 
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8. พฤติกรรมการศึกษาด�านทักษะพิสัย เป?นพฤติกรรมทางการด�านการเคลื่อนไหวจําแนก ดังนี้ 
1) การเคลื่อนท่ีสะท�อนกลับ 2) การเคลื่อนท่ีเบื้องต�นข้ันพ้ืนฐาน 3) ความสามารถในการรับรู� 4) 
ความสามารถทางร$างกาย และ 5) การเคลื่อนไหวท่ีต�องใช�ทักษะ 

9. ธรรมชาติของการวัดพฤติกรรมการศึกษาด�านทักษะพิสัยมี ดังนี้ 1) เป?นการวัดท่ีสามารถวัด
กระบวนการปฏิบัติและคุณภาพของผลงานท้ังเป?นรายบุคคลและรายกลุ$ม 2) เป?นการวัดท่ีจะต�อง
เลือกใช�วิธีการวัดท่ีเหมาะสมและสอดคล�องกับธรรมชาติของวิชาแต$ละวิชาท่ีแตกต$างกัน 3) เป?นการ
วัดท่ีสามารถวัดได�ท้ังกระบวนการหรือคุณภาพผลงาน4) จําแนกการวัดออกเป?น ระดับพฤติกรรม 
ระดับผลลัพธ+ และระดับประสิทธิผล 

10. ในการวัดพฤติกรรมการศึกษาด�านทักษะพิสัย มีหลักการดังนี้ 1) กําหนดจุดประสงค+เชิง
พฤติกรรมให�ชัดเจนท่ีสามารถวัดและสังเกตได�  2) กําหนดงานหรือสถานการณ+ในการปฏิบัติท่ีให�มี
ความสอดคล�องกัน  3) กําหนดวิธีการดําเนินการได�เหมาะสมกับลักษณะของงานหรือสถานการณ+  4)
กําหนดวิธีการดําเนินการวัดผลท่ีมีความยุติธรรม  5) กําหนดเครื่องมือท่ีจะใช�วัดการปฏิบัติ  6) 
กําหนดการให�คะแนนท่ีชัดเจนและมีความครอบคลุม  7) กําหนดการประเมินผลจําแนกเป?นแบบอิง
กลุ$มแบบอิงเกณฑ+แบบพัฒนาการ  8) กําหนดจํานวนครั้งในการวัดทักษะหลาย ๆ ครั้ง 

11. จุดประสงค+เชิงพฤติกรรมเป?นข�อความท่ีกําหนดระบุเกณฑ+ข้ันตํ่าท่ีมีความเฉพาะเจาะจงว$า
หลังจากเรียนจบบทเรียนเนื้อหาสาระนั้น ๆ แล�วผู�เรียนจะสามารถแสดงพฤติกรรมการเรียนรู�หรือการ
กระทําท่ีคาดหวังท่ีจะสามารถวัดได�และสังเกตได�อย$างไรภายใต�เง่ือนไขและเกณฑ+ท่ีกําหนด 
 
 

แบบฝQกหัดท+ายบทท่ี 2 
 
 คําชี้แจงให�ตอบคําถามจากประเด็นท่ีกําหนดให�อย$างถูกต�องและชัดเจน 

1. ให�เขียนข�อสอบท่ีวัดพฤติกรรมทางการศึกษาด�านพุทธิพิสัยของบลูม ระดับละ 1 ข�อ พร�อม
เฉลยคําตอบ โดยให�ระบุรายละเอียดอย$างชัดเจนว$าเป?นพฤติกรรมย$อยใด 

2. ให�ระบุว$าสถานการณ+ท่ีกําหนดให�เป?นพฤติกรรมทางการศึกษาด�านจิตพิสัยในระดับใด 
 2.1 พอใจจะไปวัดเพ่ือฟ9งธรรมและนั่งสมาธิทุกวันพระ 
 2.2 พอดีจะป�ดไฟฟ�า พัดลม และเครื่องปรับอากาศในห�องเรียนหลังเลิกเรียน 
 2.3 พอเพียงจะชวนเพ่ือนร$วมสังสรรค+เม่ือถึงสิ้นเดือน  
 2.4 พอเจตน+ไปนั่งสมาธิเนื่องจากเห็นว$าเป?นการปฏิบัติท่ีบุคคลท่ัวไปกําลังนิยม  
 2.5 พอสมจะเฝ�าสังเกตพฤติกรรมบุคคลท่ีไปฟ9งธรรมและนั่งสมาธิ 
3. ให�อธิบายคุณลักษณะย$อย พฤติกรรมบ$งชี้ของ "ความซ่ือสัตย+" ท่ีจะสามารถวัดได�และสังเกต

ได�จากผู�เรียนมา 3 ลักษณะ 
4. ให�อธิบาย "พฤติกรรมด�านทักษะพิสัย" ของผู�เรียนในรายวิชาท่ีท$านจะต�องจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน 1 คุณลักษณะพร�อมท้ังกําหนดวิธีการวัดและประเมินผล 
5. ให�อธิบายเหตุผล "จุดประสงค+เชิงพฤติกรรม" มีความสําคัญอย$างไรต$อการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู� 
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เอกสารอ+างอิงประจําบทที่ 2   
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แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี 3 
เครื่องมือท่ีใช�ในการวัดพฤติกรรมการศึกษา 

 
วัตถุประสงค(เชิงพฤติกรรม  

เม่ือเรียนจบบทเรียนนี้ ผู�เรียนมีความสามารถดังนี้  
                1. บอกความหมายของเครื่องมือท่ีใช�ในการวัดพฤติกรรมการศึกษาได�  

     2. จําแนกประเภทของเครื่องมือท่ีใช�ในการวัดพฤติกรรมการศึกษาได� 
     3. อธิบายหลักการของเครื่องมือท่ีใช�ในการวัดพฤติกรรมการศึกษาได� 
     4. บอกประโยชน4ข�อดี –ข�อจํากัด เครื่องมือท่ีใช�ในการวัดพฤติกรรมการศึกษาได� 
     5. มีเจตคติท่ีต7อการใช�เครื่องมือในการวัดพฤติกรรมเพ่ือนในชั้นเรียน 

 
เนื้อหาสาระ  
       เนื้อหาสาระในบทนี้ประกอบด�วย  

     ความหมาย  ประเภท  หลักการการสร�างเครื่องมือ  ข�อดีข�อจํากัด  
                           1.  แบบทดสอบ 
                     2. แบบตรวจสอบรายการ  
                     3. แบบมาตราส7วนประมาณค7า  
    4. การสังเกต 
    5. การสัมภาษณ4 
   6. การสื่อสารส7วนบุคคล 
 
กิจกรรมการเรียนการสอน  
         กิจกรรมการเรียนการสอน  มีดังนี้        
              1.  ผู�สอนบรรยายหัวข�อ เครื่องมือท่ีใช�ในการวัดพฤติกรรมการศึกษา 
              2.  ให�ผู�เรียนแบ7งกลุ7มศึกษาความหมาย  ประเภท  หลักการการสร�างเครื่องมือ   
                  ข�อดี  ข�อจํากัด  และร7วมกันสร�างแบบประเมินมาตรส7วนประมาณค7า 
              3.  ร7วมกันอภิปรายหน�าชั้นเรียน  (เพ่ือนท่ีฟ=งร7วมกันประเมินการนําเสนอผลงาน  
                  โดยใช�แบบประเมินท่ีสร�างร7วมกันเป>นเครื่องมือ) 
              4.  ผู�สอนสรุป เพ่ิมเติมในแต7ละประเด็น 
              5.  ผู�เรียนจัดทําบันทึกการเรียนรู� และทําแบบฝBกหัดท�ายบท 
 
สื่อการเรียนการสอน  
      สื่อการเรียนการสอนท่ีใช�ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน มีดังนี้  

1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน  
2. ตํารา  
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3. สไลด4นําเสนอ  
4. เครือข7ายอินเทอร4เน็ต  
5. แบบประเมินมาตราส7วนประมาณค7า 
 

การวัดผลและการประเมินผล  
      การวัดและการประเมินผลการเรียนรู� มีดังนี้  

1.  การสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ7ม  การตอบคําถามและร7วมอภิปราย  
2.  การนําเสนอผลงาน  
3.  การประเมินของนักศึกษาในชั้นเรียน 
4.  การตรวจบันทึกการเรียนรู�  
5.  การทําแบบฝBกหัด 
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บทท่ี 3 
              เครื่องมือท่ีใช�ในการวัดพฤติกรรมการศึกษา 

 
 พฤติกรรมการศึกษาของผู�เรียนจําแนกออกเป>น 3 ด�าน ได�แก7 พุทธพิสัย จิตพิสัย หรือทักษะ
พิสัย  ดังได�กล7าวรายละเอียดมาแล�วในบทท่ี 2  ซ่ึงในการจัดการเรียนการสอนมีวัตถุประสงค4ท่ีจะให�
ผู�เรียนได�บรรลุความสําเร็จในพฤติกรรมการศึกษาดังกล7าวอย7างแท�จริง ดังนั้นวิธีการท่ีผู�สอนจะได�รับ
ข�อมูลเพ่ือใช�เป>นหลักฐานตรวจสอบแสดงว7าผู�เรียนได�ประสบความสําเร็จในการเรียนรู�แล�วจําเป>น
จะต�องใช�เครื่องมือวัดพฤติกรรมการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ และสามารถเลือกใช�เครื่องมือวัดในแต7ละ
พฤติกรรมการศึกษาได�อย7างหลากหลาย ถูกต�อง และเหมาะสม   ซ่ึงในบทนี้จะกล7าวถึงเครื่องมือท่ีใช�
ในการวัดพฤติกรรมการศึกษา เช7น แบบทดสอบ แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราส7วนประมาณค7า  
การสังเกต การสัมภาษณ4  การสื่อสารส7วนบุคคล  เป>นต�น   

แบบทดสอบ  (Test)   
 

 พฤติกรรมการการศึกษาด�านพุทธิพิสัยหรือด�านสติป=ญญา เป>นพฤติกรรมการศึกษา ท่ีบลูม
และคณะ (Bloom and Others) ได�ศึกษาและจําแนกระดับความสามารถทางการเรียนรู�ของผู�เรียน
ตามสารระบบจําแนกแบบเดิมออกเป>น 6 ระดับ คือ ความรู�ความจํา ความเข�าใจ การนําไปใช� การ
วิเคราะห4 การสังเคราะห4 และการประเมินค7า  และจําแนกตามสารระบบการปรับปรุงใหม7ออกเป>น 6 
ระดับ ใน 2 มิติ คือ 1) มติความรู� ได�แก7  ความรู�  2) มิติกระบวนการรับรู�ทางป=ญญา ได�แก7 ความจํา 
ความเข�าใจ  การนําไปใช�  การวิเคราะห4  การประเมินค7า  การสร�างสรรค4  และจากการศึกษาสํารวจ
เก่ียวกับการใช�เครื่องมือท่ีใช�วัดพฤติกรรมการการศึกษาด�านนี้แล�วพบว7าโดยส7วนมากจะเป>นการใช�
แบบทดสอบท่ีมีอย7างหลากหลายลักษณะ โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับแบบทดสอบ ดังนี้ 
 
 1. ความหมายของแบบทดสอบ 
 แบบทดสอบ (Test) หมายถึง ชุดของคําถาม หรือป=ญหาท่ีออกแบบสร�างข้ึนอย7างมีระบบ
และกระบวนการเพ่ือค�นหาพฤติกรรมของผู�สอบ ภายใต�เง่ือนไขหรือสถานการณ4ท่ีกําหนดข้ึน 
(Gronlund and Linn, 1990) 

แบบทดสอบ เป>นชุดของคําถามหรือกลุ7มงานใด ๆ ท่ีสร�างข้ึน เพ่ือชักนําให�ผู�สอบแสดง
พฤติกรรม อย7างใดอย7างหนึ่งให�ผู�สอบได� สังเกตและวัดได�โดยท่ีแบบทดสอบจะประกอบด�วยภาค
กระตุ�นยุแหย7 (Stimulus) และภาคตอบสนอง(Response) (ชวาล แพรัตกุล,มปป.: 41) 
 แบบทดสอบ  เป>นเครื่องมือวัดผลชนิดหนึ่งซ่ึงประกอบด�วย  ชุดของข�อคําถามท่ีใช�วัดกลุ7ม
ตัวอย7างพฤติกรรมเก่ียวกับความสามารถทางสมอง  หรือ ความรู�สึกนึกคิดทางจิตใจหรือทักษะการ
ดําเนินงานของบุคคล หรือกลุ7มบุคคลภายใต�สถานการณ4ท่ีเป>นมาตรฐาน และมีการกําหนดหลักเกณฑ4
การให�คะแนนท่ีชัดเจน (ศิริชัย   กาญจนวาสี, 2552:9)   
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  จากความหมายของแบบทดสอบท่ีนักวิชาการได�กล7าวไว�  สรุปได�ว7า   แบบทดสอบ 
เป>นชุดของข�อสอบหรือข�อคําถามท่ีนํากระตุ�นให�ผู�เรียนแสดงพฤติกรรมการศึกษาด�านพุทธิพิสัยหรือ
ด�านสติป=ญญาออกมา  โดยผ7านการทดสอบอย7างเป>นระบบ 
 
 2. ประเภทของแบบทดสอบ 
  มีนักวิชาการได�แบ7งประเภทของแบบทดสอบท่ีนํามาใช�ในการทดสอบอย7างหลากหลาย
ประเภทซ่ึงในท่ีนี้จําแนกได�ตามเกณฑ4ท่ีใช� ดังนี้ (สมชาย  วรกิจเกษมสกุล,2556:68-71) 
 2.1 จําแนกตามสมรรถภาพท่ีวัด จําแนกเป>น 3 ประเภท ดังนี้ 
  2.1.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (Achievement Test) เป>น
แบบทดสอบท่ีใช�วัดความรู� ทักษะ และสมรรถภาพทางสติป=ญญาท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู� โดยผ7าน
กิจกรรมการเรียนการสอน จําแนกเป>น 2 ลักษณะ ดังนี้ 
   2.1.1.1 แบบทดสอบท่ีครูสร�างข้ึนเอง (Teacher Made Test) เป>น
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู�ท่ีผู�สอนได�สร�างข้ึน เพ่ือใช�กับผู�เรียนท่ีตนเองได�สอนไปแล�ว
เนื่องจากจะสามารถสร�างและพัฒนาปรับเปลี่ยนแบบทดสอบให�มีความสอดคล�องกับจุดประสงค4และ
เนื้อหาท่ีกําหนดไว�ได�อย7างมีประสิทธิภาพ 
   2.1.1.2 แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardized Test) เป>นแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู�ท่ีสร�างข้ึนเพ่ือเก็บไว�ใช�โดยผู�เชี่ยวชาญ และได�ผ7านการตรวจสอบคุณภาพ 
และมีมาตรฐานในการดําเนินการทดสอบและการแปลความหมายของคะแนนท่ีได�รับอย7างชัดเจน ท่ี
ทําให�คะแนนท่ีได�รับจากแบบทดสอบประเภทนี้สามารถนําไปเปรียบเทียบระหว7างกลุ7มผู�เรียนได�
วินิจฉัยสมรรถภาพ และพยากรณ4ความสําเร็จ เป>นต�น 
  2.1.2 แบบทดสอบวัดความถนัด (Aptitude Test) เป>นแบบทดสอบท่ีใช�วัด
ความสามารถท่ีเกิดจากการสะสมประสบการณ4การเรียนรู�ของผู�เรียนต้ังแต7อดีตถึงป=จจุบัน เพ่ือนําผล
มาใช�ในการพยากรณ4อนาคตของผู�เรียนว7ามีแนวโน�มท่ีจะเกิดพฤติกรรมดังกล7าวจะเป>นอย7างไรจําแนก
เป>น 2 ลักษณะ ดังนี้ 
   2.1.2.1 แบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียน (Scholastic Aptitude 
Test) เป>นแบบทดสอบความถนัดท่ีมีวัตถุประสงค4วัดความรู�ความสามารถด�านวิชาการ เช7น ความ
ถนัดด�านวิทยาศาสตร4  ความถนัดด�านภาษา  ความถนัดทางคณิตศาสตร4 ฯลฯ เพ่ือนําไปใช�พยากรณ4
ความสามารถท่ีจะศึกษาต7อให�ประสบความสําเร็จสูงสุด 
   2.1.2.2 แบบทดสอบวัดความถนัดเฉพาะอย7าง (Specific Aptitude Test) 
เป>นแบบทดสอบวัดความถนัดท่ีมีวัตถุประสงค4วัดความรู�ความสามารถเฉพาะอย7างท่ีเก่ียวกับการ
ประกอบอาชีพ หรือความสามารถเฉพาะอย7าง เช7น ความถนัดทางเครื่องยนต4 ความถนัดทางช7างไม� 
หรือความถนัดทางด�านดนตรี ความถนัดทางทัศนศิลปn ความถนัดทางนาฏศิลปn เป>นต�น 
  2.1.3 แบบทดสอบบุคคลและสังคม (Personal Social Test) เป>นแบบทดสอบท่ีใช�
วัดบุคลิกภาพท่ีดีของบุคคล หรือความสามารถในการปรับตัวสู7สังคม เช7น แบบทดสอบวัดบุคลิกภาพ 
หรือแบบทดสอบวัดความสามารถในการปรับตัว เป>นต�น 
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 2.2 จําแนกตามจุดมุ7งหมายในการสร�าง   จําแนกเป>น 2 ประเภท ดังนี้ 
  2.2.1 แบบทดสอบอัตนัย (Subjective Test) เป>นแบบทดสอบท่ีกําหนดให�ผู�เรียน
ได�เขียนตอบอย7างอิสระตามความรู�ความสามารถของตนเองภายในเวลาท่ีกําหนด และใช�วัด
สมรรถภาพทางสติป=ญญาในระดับสูง 
  2.2.2 แบบทดสอบปรนัย (Objective Test) เป>นแบบทดสอบท่ีให�ตอบสั้น ๆ หรือ
เลือกคําตอบท่ีถูกต�องเพียงคําตอบเดียวจากคําตอบท่ีกําหนดให� หรือการจับคู7เชื่อมโยงของข�อคําถาม
และคําตอบ  สามารถจําแนกได�ดังนี้ 
   2.2.2.1 แบบทดสอบแบบถูกผิด (True-false) เป>นแบบทดสอบท่ีกําหนด
ข�อความหรือโจทย4ให�แล�วให�ระบุว7าข�อความหรือโจทย4ดังกล7าวถูกหรือผิด 
   2.2.2.2 แบบทดสอบแบบเติมคํา (Completion) เป>นแบบทดสอบท่ีให�เติม
ข�อความหรือคําตอบท่ีถูกต�องในช7องว7างท่ีกําหนดให�เพ่ือให�ได�ประโยคท่ีสมบูรณ4 
   2.2.2.3 แบบทดสอบแบบจับคู7 (Matching) เป>นแบบทดสอบท่ีให�จับคู7
ระหว7างข�อความกับตัวเลือกท่ีมีความเก่ียวข�องสัมพันธ4กัน 
   2.2.2.4 แบบทดสอบแบบเลือกตอบ (Multiple Choice) เป>นแบบทดสอบ
ท่ีกําหนดข�อความและตัวเลือกท่ีมีท้ังตัวถูกและตัวลวงให�เลือกคําตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว
เท7านั้น 
 2.3 จําแนกตามจุดมุ7งหมายในการใช�ประโยชน(  จําแนกเป>น 5 ประเภท ดังนี้ 
  2.3.1 แบบทดสอบวินิจฉัย (Diagnostic Test) เป>นแบบทดสอบท่ีใช�วัดเพ่ือ
วิเคราะห4จุดเด7นหรือจุดบกพร7องท่ีจะใช�เป>นข�อมูลเพ่ือนําไปปรับปรุงการเรียนรู�ของผู�เรียนแต7ละคน
หรือการสอนของผู�สอน 
  2.3.2 แบบทดสอบพยากรณ4 (Prognostic Test) เป>นแบบทดสอบท่ีใช�วัดเพ่ือ
พยากรณ4ว7าผู�เรียนจะประสบความสําเร็จในการเรียนในสาขาใด หรือจะสามารถเรียนในสาขาวิชานั้น
ได�ประสบความสําเร็จมากหรือน�อยเพียงใด 
  2.3.3 แบบทดสอบการจัดตําแหน7ง (Placement Test) เป>นแบบทดสอบเพ่ือ
ตรวจสอบความรู� พ้ืนฐานว7ามีมากน�อยเพียงใด เพ่ือท่ีจะได�กําหนดให�เรียนในชั้นท่ีสูงต7อไปไม7
จําเป>นต�องมาเรียนเนื้อหาท่ีซ้ําซ�อนท่ีเสียเวลา 
  2.3.4 แบบทดสอบคัดเลือก (Selection Test) เป>นแบบทดสอบท่ีใช�วัดคัดเลือก
บุคคลเข�าศึกษาต7อ รับทุน ทํางาน หรือตอบสนองต7อวัตถุประสงค4บางประการท่ีกําหนดโดย
แบบทดสอบจะต�องมีความเท่ียงตรงเชิงพยากรณ4สูง 
  2.3.5 แบบทดสอบเพ่ือประเมิน (Evaluation Test) เป>นแบบทดสอบท่ีใช�วัดเพ่ือ
ประเมินผลของความสําเร็จท่ีได�จากการเรียนการสอน การอบรม หรือการดําเนินการโครงการต7าง ๆ 
เป>นแบบทดสอบท่ีมักจากกําหนดเกณฑ4ว7าผู�สอบสอบได�หรือตก ผ7านหรือไม7ผ7าน เกิดสัมฤทธิผล
หรือไม7 กระบวนการและผลลัพธ4เป>นอย7างไร 
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 2.4 จําแนกตามเวลาท่ีใช�   จําแนกเป>น 2 ประเภท ดังนี้ 
  2.4.1 แบบทดสอบวัดความเร็ว (Speed Test) เป>นแบบทดสอบท่ีกําหนดจํานวนข�อ
มาก ๆ แต7กําหนดเวลาให�ในน�อย ๆ เพ่ือนําผลมาใช�พิจารณาทักษะในการทํางานว7ามีทักษะความ
คล7องแคล7ว ถูกต�องเพียงใด 
  2.4.2 แบบทดสอบวัดความสามารถ (Power Test) เป>นแบบทดสอบท่ีวัด
คุณลักษณะท่ีซับซ�อน ต�องใช�กระบวนการคิดหลายข้ันตอน หรือใช�ความสามารถพ้ืนฐานหลาย
ประการมาใช�แก�ป=ญหาหรือสรุปผลเพ่ือให�ได�คําตอบท่ีถูกต�อง จึงจะต�องกําหนดให�เวลาอย7างเพียงพอ
และเหมาะสมกับจํานวนข�อสอบ 
 2.5 จําแนกตามลักษณะของการตอบ   จําแนกเป>น 3 ประเภท ดังนี้ 
  2.5.1 แบบทดสอบภาคปฏิบัติ (Performance Test) เป>นแบบทดสอบท่ีกําหนด
สถานการณ4หรือเง่ือนไขให�ผู�เรียนปฏิบัติตาม 
  2.5.2 แบบทดสอบเขียนตอบ (Paper-Pencil Test) เป>นแบบทดสอบท่ีกําหนดข�อ
คําถามแล�วให�ผู�เรียนเขียนตอบ 
  2.5.3 แบบทดสอบปากเปล7า (Oral Test) เป>นแบบทดสอบท่ีให�ผู�เรียนได�ตอบ
คําถาม แสดงความคิดเห็นโดยการอธิบาย และโต�ตอบด�วยคําพูดในประเด็นท่ีกําหนดให� 
 2.6 จําแนกตามการนําผลไปใช� จําแนกเป>น 2 ประเภท ดังนี้ 
  2.6.1 แบบทดสอบก7อนเรียน (Pre-Test) เป>นแบบทดสอบท่ีใช�ตรวจสอบความรู�
พ้ืนฐานของผู�เรียนท่ีเก่ียวข�องกับเนื้อหาก7อนท่ีจะเรียน เพ่ือใช�เป>นข�อมูลในการวางแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให�เหมาะสมกับผู�เรียน 
  2.6.2 แบบทดสอบระหว7างเรียน (Formative Test) เป>นแบบทดสอบท่ีใช�
ตรวจสอบความรู�ความสามารถของผู�เรียนระหว7างดําเนินการเรียนการสอน เพ่ือนําผลมาวินิจฉัยใช�ใน
การปรับปรุงการเรียนการสอน 
  2.6.3 แบบทดสอบสรุปผล (Summative Test) เป>นแบบทดสอบท่ีใช�เพ่ือสรุปผล
การเรียนรู�ของผู�เรียนหลังจากสิ้นสุดการเรียนการสอนแล�ว ว7าผู�เรียนเกิดการเรียนรู�มากหรือน�อย
เพียงใดหรือนําผลมาพิจารณาในการตัดสินผลการเรียนรู� 
 2.7 จําแนกตามการอ�างอิง จําแนกเป>น 3 ประเภท ดังนี้ 
  2.7.1 แบบทดสอบแบบอ�างอิงเกณฑ4 (Criterion-Reference Test) เป>น
แบบทดสอบท่ีมีเนื้อหาท่ีเฉพาะเจาะจง แล�วนําผลการทดสอบไปเปรียบเทียบกับเกณฑ4ท่ีกําหนดหรือ
เกณฑ4มาตรฐาน  เพ่ือใช�ตัดสินผลการเรียนรู� ถ�าผู�เรียนคนใดสอบไม7ผ7านเกณฑ4จะต�องเรียนซ7อมเสริม
และทดสอบใหม7จนกว7าจะผ7านเกณฑ4 
  2.7.2 แบบทดสอบอ�างอิงกลุ7ม (Norm-Reference Test) เป>นแบบทดสอบท่ีมี
เนื้อหากว�างขวาง สามารถนําผลการทดสอบไปเปรียบเทียบกับผลการทดสอบของผู�เรียนอ่ืน ๆ ใน
กลุ7มเดียวกันท่ีใช�แบบทดสอบเดียวกัน เพ่ือใช�ตัดสินความสามารถในการเรียนรู�ระหว7างผู�เรียนท่ีมีพ้ืน
ฐานความรู�แตกต7างกัน เป>นแบบทดสอบท่ีมีความยากและอํานาจจําแนกของข�อสอบเป>นสําคัญ 
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  2.7.3 แบบทดสอบแบบอิงขอบข7าย (Domain-Reference Test) เป>นแบบทดสอบ
ท่ีกําหนดขอบเขตของการสร�างข�อความตามคุณลักษณะของสิ่งท่ีมุ7งวัดอย7างชัดเจน เพ่ือใช�ตรวจสอบ
ว7าผู�สอนมีความรู�เก่ียวกับสิ่งท่ีมุ7งวัดมากน�อยเพียงใด 
 
แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
 
 ในการวัดพฤติกรรมการศึกษาของผู�เรียน แบบตรวจสอบรายการจะเป>นเครื่องมือวัดอีก  
ชนิดหนึ่งท่ีจะช7วยทําให�ผู�สอนได�รับทราบข�อมูลว7าผู�เรียนมีพฤติกรรมการศึกษาท่ีเกิดข้ึนตามท่ีกําหนด
ไว�ในจุดประสงค4การเรียนรู�หรือไม7อย7างไร  
 
 1. ความหมายของแบบตรวจสอบรายการ 
 แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เป>นเครื่องมือท่ีกําหนดรายการพฤติกรรมคุณหรือ
ลักษณะของผู�เรียนท่ีต�องการตรวจสอบว7ามีหรือไม7มี เช7น พฤติกรรมความร7วมมือ พฤติกรรมการ
ทํางานกลุ7ม พฤติกรรมการเรียน  เป>นต�น 
 
 2. ข้ันตอนการสร�างแบบตรวจสอบรายการ 
 ในการสร�างแบบตรวจสอบรายการให�มีประสิทธิภาพ  ผู�สอนสามารถดําเนินการตามข้ันตอน 
ดังนี้ 
  2.1 กําหนดพฤติกรรมหรือคุณลักษณะของผู�เรียนท่ีต�องการตรวจสอบ  
  2.2 กําหนดพฤติกรรมหรือคุณลักษณะท่ีจะเป>นตัวชี้วัดท่ีจะบ7งชี้ว7ามีพฤติกรรมนั้น ๆ 
  2.3 เขียนข�อความท่ีแสดงพฤติกรรมหรือคุณลักษณะนั้น ๆ   
  2.4 ตรวจสอบความชัดเจนแล�วจัดเรียงลําดับของการเกิดพฤติกรรมหรือคุณลักษณะ
นั้น ๆ 
  2.5 นําแบบตรวจสอบรายการไปทดลองใช�จริงแล�วนําผลมาแก�ไขปรับปรุง 
 
 3. องค(ประกอบของแบบตรวจสอบรายการ  

แบบตรวจสอบรายการอาจมีองค4ประกอบในการสร�างและจัดทํา มีดังนี้ 
  3.1 ชื่อของแบบตรวจสอบรายการ  
  3.2 คําชี้แจง เป>นข�อความท่ีกําหนดให�ผู�ประเมินทราบว7าจะต�องประเมินรายการของ
พฤติกรรมหรือคุณลักษณะท่ีกําหนดให�ออกมาในลักษณะใด เช7น มี-ไม7มี  ใช7-ไม7ใช7 จริง-เท็จ ปฏิบัติได�-
ปฏิบัติไม7ได�  ทําได�-ทําไม7ได�  เป>นต�น 
  3.3 ข�อรายการของพฤติกรรมหรือคุณลักษณะท่ีต�องการวัด  
  3.4 ระดับของการพิจารณา เช7น มี-ไม7มี  ใช7-ไม7ใช7 หรือ จริง-เท็จ ปฏิบัติได�-ปฏิบัติ
ไม7ได� ทําได�-ทําไม7ได� เป>นต�น 
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 4. การใช�แบบตรวจสอบรายการ 
 ในการใช�แบบตรวจสอบรายการผู�สอนสามารถใช�ตรวจสอบพฤติกรรมหรือคุณลักษณะของ
ผู�เรียนได�ตั้งแต7ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา  โดยผู�สอนอาจใช�ในกรณีดังต7อไปนี้  
  4.1 ใช�สําหรับการตรวจสอบรายการประเมินทักษะพ้ืนฐานของผู�เรียนก7อนท่ีจะเรียน
เนื้อหาสาระใหม7ว7ามีความพร�อมหรือไม7 หรือขาดทักษะพ้ืนฐานในเรื่องใดเพ่ือผู�สอนจะได�ซ7อมเสริม
ก7อนท่ีจะเรียน  
  4.2 ใช�สําหรับตรวจสอบรายการประเมินทักษะการปฏิบัติท่ีมีลําดับข้ันตอนท่ีชัดเจน
ว7ามีผลการปฏิบัติงานท่ีควรปฏิบัติอย7างไร มีความพึงพอใจหรือไม7พึงพอใจ โดยมีลําดับข้ันตอน ดังนี้ 
   4.2.1 ระบุพฤติกรรมการกระทําท่ีสามารถปฏิบัติได�จากผลงานท่ีกําหนดให� 
   4.2.2 จัดเรียงลําดับพฤติกรรมการกระทําท่ีเกิดข้ึนก7อน-หลังอย7างเหมาะสม 
   4.2.3 ใช�กระบวนการในการพิจารณาอย7างง7าย ๆ เช7น ผ7าน-ไม7ผ7าน,       
พึงพอใจ-ไม7พึงพอใจ เป>นต�น 
  4.3 ใช�สําหรับตรวจสอบรายการประเมินผลการปฏิบัติ โดยการกําหนดคุณลักษณะ
ของผลงานท่ีสําเร็จแล�วว7าควรจะพิจารณาคุณลักษณะใดและคุณลักษณะนั้น ๆ มีการปฏิบัติอย7างไร 
  4.4 ใช�สําหรับตรวจสอบรายการประเมินพัฒนาการทางสังคม เป>นการบันทึกข�อมูล
ของผู�สอนเก่ียวกับพัฒนาการทางสังคมท่ีเกิดจากการเรียนการสอน โดยการกําหนดรายการของ
พฤติกรรมนั้น ๆ แล�วพิจารณาว7า มี-ไม7มี จะทําให�ทราบว7าผู�เรียนมีนิสัยการทํางานอย7างไรในการ
ทํางานกลุ7มกับเพ่ือนเพ่ือนําไปใช�ในการส7งเสริมให�ผู�เรียนมีพัฒนาการทางสังคมท่ีดีข้ึน 
 
 5. ข�อดี-ข�อจํากัดของแบบตรวจสอบรายการ 
  ในการใช�แบบตรวจสอบรายการท่ีผู�สอนจะต�องทราบและพิจารณาว7าจะเลือกใช�
แบบตรวจสอบรายการหรือไม7อย7างไรนั้น   ข้ึนอยู7กับว7าจะมองข�อดีหรือข�อจํากัดของแบบตรวจสอบ
รายการ  ซ่ึงมีดังนี้  
  5.1 ข�อดีของแบบตรวจสอบรายการ 
   5.1.1 สามารถสร�างได�ง7าย เสร็จเร็ว และสะดวกในการนําไปใช� 
   5.1.2 ข�อมูลท่ีได�จากการตรวจสอบนําไปใช�เป>นแนวทางในการพัฒนา
ผู�เรียนเป>นรายบุคคลได�อย7างมีประสิทธิภาพ 
   5.1.3 เป>นเครื่องมือท่ีใช�ในการสังเกตพฤติกรรมท่ีต�องการของผู�เรียนได�
อย7างละเอียด  
  5.2 ข�อจํากัดของแบบตรวจสอบรายการ 
   5.2.1 การกําหนดรายละเอียดของพฤติกรรมหรือคุณลักษณะอาจขาดความ
ชัดเจนซ่ึงทําให�เกิดความเข�าใจท่ีไม7สอดคล�องกัน 
   5.2.2 ครูผู�สอนใช�แบบตรวจสอบรายการจะต�องเป>นบุคคลท่ีมีความใกล�ชิด
กับผู�เรียน จะทําให�ข�อมูลท่ีได�จากแบบตรวจสอบรายการมีความน7าเชื่อถือ 
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   5.2.3 เหมาะสมสําหรับใช�พิจารณาพฤติกรรมหรือคุณลักษณะท่ีมีการ
พิจารณาเป>น 2 ระดับ เช7น มี-ไม7มี, ผ7าน-ไม7ผ7าน, จริง-เท็จ เป>นต�น ถ�ามีผลการพิจารณาอย7างละเอียด
ต้ังแต7 3 ระดับ ข้ึนไปควรใช�แบบมาตราส7วนประมาณค7าทดแทน 
   5.2.4 ไม7เหมาะสมท่ีจะใช�ในการตรวจสอบพฤติกรรมหรือคุณลักษณะด�าน
จิตวิทยา เช7น บุคลิกภาพ เจตคติ ความสนใจ เป>นต�น เนื่องจากเป>นคุณลักษณะ หรือพฤติกรรมท่ี
สังเกตได�ค7อนข�างยาก 
 
แบบประเมินมาตราส7วนประมาณค7า  (Rating Scale) 
 
 ในการวัดพฤติกรรมการศึกษานั้น แบบประเมินมาตราส7วนประมาณค7า เป>นเครื่องมือท่ีจะ
ช7วยทําให�ผู�สอนได�รับข�อมูลของผู�เรียนว7ามีระดับพฤติกรรมการศึกษาท่ีต�องการให�เกิดข้ึน หรือ
แสดงออก มากหรือน�อยเพียงไร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 1. ความหมายแบบประเมินมาตราส7วนประมาณค7า 
 แบบประเมินมาตราส7วนประมาณค7า (Rating Scale) เป>นเครื่องมือวัดท่ีใช�ตรวจสอบ
พฤติกรรมหรือคุณลักษณะท่ีต�องการของผู�เรียนว7าแสดงออก เกิดข้ึนในระดับท่ีมากหรือน�อยเพียงใด 
 
 2. ประเภทของแบบประเมินมาตราส7วนประมาณค7า 
 ในการสร�างแบบประเมินมาตราส7วนประมาณค7าจะมีรูปแบบในการสร�างท่ีเหมาะสมกับ
ผู�เรียนในแต7ละระดับ หรือพฤติกรรมท่ีต�องการตรวจสอบของผู�เรียนแต7ละระดับ จําแนกได�ดังนี้ 
  2.1 จําแนกตามลักษณะของตัวเลือก 
   2.1.1 แบบประเมินมาตราส7วนประมาณค7าแบบบรรยาย เป>นการกําหนด
ข�อคําถามและตัวเลือกท่ีระบุระดับความคิดเห็นท่ีผู�เรียนจะเลือกตอบ ดังตัวอย7างท่ี 3.1 
 
 
 
 
   2.1.2 แบบประเมินมาตราส7วนประมาณค7าแบบตัวเลข  เป>นการกําหนดข�อ
คําถามและตัวเลือกท่ีระบุตัวเลขแสดงระดับความคิดเห็นท่ีผู�เรียนจะเลือกตอบ ดังตัวอย7างท่ี 3.2 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย7างท่ี 3.1 วิธีการวัดผลและประเมินผลท่ีผู�สอนใช�มีความเหมาะสมเพียงใด 
(....) มากท่ีสุด (....) มาก(....) ปานกลาง(....) น�อย (....) น�อยท่ีสุด 

 

ตัวอย7างท่ี 3.2  ผู�เรียนมีความรู�สึกต7อการสอนอย7างไร  
(....) 5 (....) 4 (....) 3 (….) 2 (....) 1 

(ให� 5 หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด  4 หมายถึง พึงพอใจมาก  
3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง  2 หมายถึง พึงพอใจน�อย  

และ 1 หมายถึง พึงพอใจน�อยท่ีสุด) 
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   2.1.3 แบบประเมินมาตราส7วนประมาณค7าแบบเส�น เป>นการกําหนด
ข�อความและตัวเลือกท่ีเป>นเส�นแสดงระดับความคิดเห็นท่ีผู�เรียนจะเลือกตอบ   ดังตัวอย7างท่ี 3.3 
 
 ตัวอย7างท่ี 3.3   ผู�เรียนมีความรู�สึกพึงพอใจต7อกิจกรรมวันลอยกระทงอย7างไร 
 

มากท่ีสุด                                                               น�อยท่ีสุด 
 
   2.1.4 แบบประเมินมาตราส7วนประมาณค7าแบบสัญลักษณ4 เป>นการกําหนด
ข�อคําถามและตัวเลือกท่ีเป>นสัญลักษณ4แสดงระดับความคิดเห็นท่ีผู�เรียนจะเลือกตอบดังตัวอย7างท่ี 3.4  
 
 ตัวอย7างท่ี 3.4  ผู�เรียนมีความรู�สึกอย7างไรต7อการเข�ากิจกรรมวันลอยกระทงในครั้งนี้ 
 

  (...) ☺  (...)�  (...)�    
  
   2.1.5 แบบประเมินมาตราส7วนประมาณค7าแบบให�จัดอันดับเป>นการ
กําหนดข�อคําถามและตัวเลือกท่ีข�อความโดยให�ผู�เรียนได�เรียงอันดับตามเง่ือนไขท่ีกําหนดให�ดัง
ตัวอย7างท่ี 3.5  
 ตัวอย7างท่ี 3.5  รายการโทรทัศน4ท่ีท7านชอบให�ระบุชื่อและเรียงลําดับ 1-10  ลําดับ    
 
  2.2 จําแนกตามบุคคล 
   2.2.1 แบบประเมินมาตราส7วนประมาณของลิเคริท4 (Likert Rating Scale) 
หรือวิธีการประมาณค7ารวม (The Method of Summate Rating) 
   2.2.1.1 แบบประเมินมาตราส7วนประมาณของลิเคริท4 เป>นแบบกําหนด
คําตอบระดับ (แบบ 0 1 2 3 และ 4 หรือแบบ 1 2 3 4 5)ท่ีแสดงระดับความคิดเห็นท่ีสนับสนุน
หรือไม7สนับสนุนต7อพฤติกรรมหรือคุณลักษณะท่ีกําหนดให�ดังตัวอย7างตารางท่ี 3.1 
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 ตารางท่ี 3.1 แบบประเมินแบบมาตราส7วนประมาณของลิเคริท4 
 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น�อย น�อย
ท่ีสุด 

1. กิจกรรมการเรียนการสอนตรงตามความต�องการ 
2……………………………………………………………………………... 

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

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

........ 
…….. 

........ 
…….. 

........ 
…….. 

   
2.2.1.2 แนวการกําหนดข�อคําถามของแบบประเมินมาตราส7วนประมาณ 

ของลิเคริท4  มีดังนี้ 
  1) ควรเป>นข�อคําถามหรือข�อความท่ีแสดงความคิดเห็นมากกว7าข�อเท็จจริง 
  2) ควรเป>นข�อคําถามท่ีมีความชัดเจนในประเด็นท่ีต�องการถาม 
  3) ควรมีคําตอบท่ีคาดว7าจะได�รับท้ังท่ีสนับสนุนและไม7สนับสนุน 
  4) ควรมีข�อคําถามท้ังในเชิงบวกและเชิงลบท่ีมีการให�คะแนน 
 
ดังตารางท่ี 3.2  
 
 ตารางท่ี 3.2 การให�คะแนนการแสดงความคิดเห็นเชิงบวกและเชิงลบ 
 

คะแนน เชิงบวก เชิงลบ 
5 มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด มีความคิดเห็นในระดับน�อยท่ีสุด 
4 มีความคิดเห็นในระดับมาก มีความคิดเห็นในระดับน�อย 
3 มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง 
2 มีความคิดเห็นในระดับน�อย มีความคิดเห็นระดับมาก 
1 มีความคิดเห็นในระดับน�อยท่ีสุด มีความคิดเห็นและดับมากท่ีสุด 

 
  2.2.2  แบบประเมินมาตราส7วนประมาณค7าของออสกูด(Osgood Rating Scale) 
หรือแบบนัยจําแนก(Semantic Differential Scale) มีรายละเอียดดังนี้ 
  2.2.2.1 แบบประเมินมาตราส7วนประมาณของออสกูด  เป>นแบบประเมินท่ีกําหนด
ตัวเลือก "คําคุณศัพท4" ท่ีมีความหมายตรงกันข�ามต้ังแต7พฤติกรรมตํ่าสุดไปถึงสูงสุดแล�วให�ผู�ตอบได�
แสดงความรู�สึกเก่ียวกับประเด็นหรือความคิดรวบยอดท่ีกําหนดให� 
  2.2.2.2 องค4ประกอบท่ีจําแนกตามคําคุณศัพท4ท่ีใช� มีดังนี้ 
   1) องค4ประกอบด�านการประเมิน (Evaluation Factor) เป>นองค4ประกอบ
ท่ีแสดงคุณค7าเหมาะสมสําหรับใช�วัดเจตคติมีตัวอย7างคําตรงข�าม เช7น 
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ดี-เลว สุข-ทุกข4 ยุติธรรม-อยุติธรรม ฉลาด-โง7 

สําเร็จ-ล�มเหลว ซ่ือสัตย4-คดโกง สวยงาม-น7าเกลียด บวก-ลบ 
มีค7า-ไร�ค7า ใจดี-ใจร�าย น7ารัก-น7าชัง หวาน-เปรี้ยว 

    
2)  องค4ประกอบด�านอํานาจ (Potency Factor) เป>นองค4ประกอบท่ี 

แสดงออกทางพลังอํานาจมีตัวอย7างคําตรงข�าม  เช7น 
 

แข็งแรง-อ7อนแอ หนัก-เบา หยาบ-ละเอียด กล�า-กลัว 
เข�มแข็ง-อ7อนโยน แข็ง-นุ7ม หนา-บาง ใจแข็ง-ใจอ7อน 

 
   3)  องค4ประกอบด�านกิจกรรม (Activity Factor) เป>นองค4ประกอบท่ี
แสดงออกทางกิริยาอาการ มีตัวอย7างคําตรงข�าม เช7น 
 

เร็ว-ช�า ร�อน-เย็น คม-ทู7 ขยัน-ข้ีเกียจ 
ต่ืนเต�น-ใจเย็น ว7องไว-อืดอาด อึกทึก-เงียบ คล7องแคล7ว-เฉ่ือยชา 

 
 ข้ันตอนในการสร�างแบบประเมินมาตราส7วนประมาณของออสกูด  มีดังนี้  
   1) ศึกษา ค�นคว�าคําคุณศัพท4ตรงกันข�ามท่ีเก่ียวข�องกับประเด็น ความคิด
รวบยอดท่ีกําหนดโดยวิเคราะห4ด�วยตนเอง หรือการระดมความคิดจากบุคคลท่ีเก่ียวข�อง 
   2) หาความถ่ี และเลือกคําคุณศัพท4จากข้ันตอนท่ี 1 ท่ีมีความถ่ีสูง 
   3) นําคุณศัพท4มาจัดทําเป>นคําตรงข�ามแล�วให�ผู�เชี่ยวชาญทางภาษาแสดง
ความคิดเห็นว7าใช�ได�หรือไม7 โดยคําท่ีผู�เชี่ยวชาญเห็นว7าสอดคล�องกันครึ่งหนึ่งของผู�เชี่ยวชาญแสดงว7า
ใช�ได�ให�นําไปทดลองใช� 
   4) นําคําคุณศัพท4ตรงกันข�ามสร�างเป>นมาตรการวัดแบบ 3 4 5 6 7 ระดับ
ความต�องการดังตัวอย7างท่ี 3.5 
 
ตัวอย7างท่ี 3.5 
 
   -1  -2  -3  0  1  2  3 
 
มากท่ีสุดน�อยท่ีสุด 
 
   5) นําไปทดลองใช�เพ่ือหาอํานาจจําแนกเป>นรายข�อโดยใช�การทดสอบทีหรือ
หาสหสัมพันธ4ระหว7างข�อกับคะแนนรวมแล�วเลือกข�อท่ีมีอํานาจจําแนกหรือสหสัมพันธ4สูงมาใช� 
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   6) ศึกษาคุณภาพของแบบประเมิน เช7น ความเท่ียงตรง ความเชื่อม่ัน โดย
ใช�วิธีการเดียวกับแบบประเมินมาตราส7วนประมาณของลิเคริท4 
  2.2.2.4 การให�คะแนนโดยท่ีกําหนดความรู�สึกทางบวกจะมีค7ามากและความรู�สึก
ทางลบจะมีค7าน�อย 
 
การสังเกต  (Observation) 
 
 ในการวัดพฤติกรรมการศึกษานั้น การสังเกต เป>นวิธีการท่ีจะช7วยให�ผู�สอนได�รับทราบข�อมูล
เฉพาะบุคคลของผู�เรียนว7ามีพฤติกรรมการเรียนรู�ท่ีบรรลุวัตถุประสงค4หรือต�องการให�ช7วยเหลือมาก
หรือน�อยเพียงไร หรือมีพฤติกรรมกลุ7มท่ีเกิดข้ึนในระหว7างจัดการเรียนรู�อย7างไร มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

 1. ความหมายของการสังเกต 
 การสังเกต (Observation) เป>นวิธีการเก็บรวบรวมข�อมูลโดยใช�ประสาทสัมผัสท้ังห�าของผู�
สังเกตจากผู�ถูกสังเกต โดยการเฝ~าดูพฤติกรรมในสภาวะแวดล�อมต7างๆเพ่ือทําความเข�าใจหรือ
ประเมินผลว7าเป>นอย7างไร (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2535: 41) 
 

 2. ประเภทของการสังเกต 
 ในการสังเกตพฤติกรรมหรือคุณลักษณะของบุคคลใด ๆ สามารถจําแนกประเภทของการ
สังเกต ดังนี้ 
 2.1 จําแนกตามพฤติกรรมของผู�สังเกตจําแนกได�ดังนี้ (ธีระวุฒิ เอกะกุล, 2544: 170) 
  2.1.1 การสังเกตแบบมีส7วนร7วม (Participant) เป>นการสังเกตโดยตรงท่ีผู�สังเกต
จะต�องมีส7วนร7วมในกิจกรรมท่ีต�องการสังเกตกับผู�ถูกสังเกตเพ่ือท่ีความใกล�ชิดจะทําให�ได�รับข�อมูลท่ี
ถูกต�อง ชัดเจนท่ีจําแนกได� ดังนี้ 
   2.1.1.1 การสังเกตแบบมีส7วนร7วมโดยสมบูรณ4 (Complete Participant 
Observation) เป>นการสังเกตท่ีผู�สังเกตเข�าไปเป>นสมาชิกของกลุ7มโดยผู�ถูกสังเกตไม7รู�ตัวและผู�สังเกต
ไม7ระบุสถานภาพของตนเอง 
   2.1.1.2ก า ร สั ง เ กตแ บบ มี ส7 ว น ร7 ว ม โ ดย ไ ม7 ส มบู รณ4  ( Incomplete 
Participant) เป>นการสังเกตท่ีผู�สังเกตเข�าร7วมหรือไม7เข�าร7วมกิจกรรมตามโอกาสท่ีเหมาะสมและกลุ7ม
ท่ีถูกสังเกตรู�ตัว และระมัดระวังการแสดงพฤติกรรม 
  2.1.2 การสังเกตแบบไม7มีส7วนร7วม (Non-Participant Observation) เป>นการ
สังเกตโดยทางอ�อมท่ีผู�ถูกสังเกตไม7ได�เข�าไปมีส7วนร7วมในกิจกรรมนั้น ๆ แต7จะคอยเฝ~าดูพฤติกรรมอยู7
ห7าง ๆ ท่ีอาจจะมีการใช�อุปกรณ4ในการช7วยเก็บข�อมูลเพ่ือนําไปประกอบการพิจารณาในภายหลัง อาทิ 
กล�องถ7ายรูป หรือกล�องถ7ายวีดีทัศน4 เป>นต�น 
 2.2 จําแนกตามลักษณะของการสังเกต จําแนกได�ดังนี้ 
  2.2.1 การสังเกตแบบมีโครงสร�าง (Structured Observation) เป>นการสังเกตท่ีได�
มีการกําหนดประเด็นหรือรายละเอียดของพฤติกรรมหรือคุณลักษณะไว�ล7วงหน�าเพ่ือจัดเตรียม
เครื่องมือท่ีใช�ประกอบการสังเกตไว�ล7วงหน�า 
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  2.2.2 การสังเกตแบบไม7มีโครงสร�าง (Unstructured Observation) เป>นการสังเกต
ท่ีไม7ได�กําหนดประเด็น หรือรายละเอียดของพฤติกรรมหรือคุณลักษณะไว�ล7วงหน�า แต7จะเป>นการ
สังเกตตามสถานการณ4ท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ และจดบันทึกข�อมูลท้ังหมดเพ่ือนําไปวิเคราะห4 
 3. หลักการของการสังเกตท่ีมีประสิทธิภาพ 
 มีแนวการดําเนินการดังนี้ (วิเชียร เกตุสิงห4, 2530: 90-91) 
 3.1 วางแผนและกําหนดเป~าหมาย ขอบเขต และรายละเอียดของการสังเกตอย7างชัดเจน  
 3.2 มีความต้ังใจในการสังเกต โดยการสังเกตรายละเอียดของพฤติกรรมหรือคุณลักษณะท่ี
เกิดข้ึนให�มากท่ีสุด  
 3.3 จดบันทึกพฤติกรรมหรือคุณลักษณะท่ีสังเกตพบทันทีเพ่ือป~องกันการหลงลืม  
 3.4 มีประสาทการรับรู�ท่ีสมบูรณ4 และมีสุขภาพท่ีแข็งแรง  
 3.5 ต�องไม7มีอคติใด ๆ ต7อผู�ถูกสังเกต  
 3.6 มีการฝBก การสังเกตให�ชํานาญ มีความไวในการรับรู� และมีความคล7องแคล7วในการจด
บันทึกข�อมูลจากการสังเกต  
 3.7 ให�จดบันทึกข�อมูลตามสภาพจริงไม7 ตีความหมาย เพราะอาจจะทําให�เกิดความ
คลาดเคลื่อนระหว7างการสังเกตเนื่องจากกังวลกับการตีความ  
 3.8 สังเกตตามช7วงเวลาท่ีแตกต7างกันหรือใช�ผู�สังเกตหลายคนเพ่ือให�เกิดความน7าเชื่อถือของ
ผลจากการสังเกต 
 3.9 มีเครื่องมือประกอบการสังเกตตามความเหมาะสมกับพฤติกรรมและคุณลักษณะท่ี
ต�องการ 
 

 4. ข�อดีและข�อจํากัดของการสังเกต 
 4.1 ข�อดีของการสังเกต ดังนี้ 
  4.1.1 ได�ข�อมูลจากแหล7งปฐมภูมิท่ีให�รายละเอียดท่ีชัดเจน 
  4.1.2 ใช�กับผู�ถูกสังเกตท่ีไม7สามารถให�ข�อมูลโดยตรงอาทิพูดหรือเขียนไม7ได�หรือมี
การต7อต�าน / ละอายในการให�ข�อมูล 
  4.1.3 ใช�เป>นข�อมูลท่ีใช�พิจารณาประกอบหรือตรวจสอบกับวิธีการเก็บข�อมูลด�วย
วิธีการอ่ืนเพ่ือเพ่ิมถูกต�องและชัดเจน  
 4.2 ข�อจํากัดของการสังเกต 
  4.2.1 ใช�เวลาและค7าใช�จ7ายค7อนข�างสูงเม่ือเปรียบเทียบกับผลท่ีได�รับจากการเฝ~า
สังเกต 
  4.2.2 ในกรณีผู�ถูกสังเกตรู�ตัวจะทําให�ได�ข�อมูลท่ีไม7สอดคล�องกับพฤติกรรมตามปกติ
ท่ีเคยเกิดข้ึน 
  4.2.3 ในขณะท่ีเฝ~าสังเกตนั้นอาจจะไม7เกิดพฤติกรรมท่ีต�องการก็ได� 
  4.2.4 ผู�สังเกตต�องมีประสาทการรับรู�ท่ีดี / รวดเร็ว มิฉะนั้นจะไม7ได�ผลท่ีถูกต�องและ
ชัดเจนตามท่ีต�องการ 
  4.2.5 อารมณ4ของผู�สังเกตจะมีส7วนในการเกิดความคันเพ่ือนของการสังเกต 
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 5. เครื่องมือท่ีใช�ประกอบการสังเกต 
 ในการสังเกตจําเป>นจะต�องมีการจดบันทึกพฤติกรรมการแสดงออกหรือคุณลักษณะต7าง ๆ จึง
มีเครื่องมือท่ีใช�ประกอบการสังเกตดังนี้ (วิเชียรเกตุสิงห4, 2530: 91-94) 
 5.1 แผนภูมิการมีส7วนร7วมเป>นการสังเกตพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติในการเข�าร7วม
กิจกรรมของสมาชิกในกลุ7มเล็ก ๆ โดยท่ีผู�สังเกตเป>นผู�สังเกตการณ4ภายนอกเพ่ือป~องกันความลําเอียง
และจดบันทึกทันทีเม่ือได�สังเกตพบพฤติกรรมหรือในคุณลักษณะท่ีต�องการเพ่ือป~องกันการลืมแล�วจึง
นําผลการบันทึกมาแปลความหมายตามจุดมุ7งหมายอีกครั้งหนึ่ง ดังตัวอย7างตารางแผนภูมิการมีส7วน
ร7วมในการอภิปรายกลุ7มในตารางท่ี 3.3 
 
 ตารางท่ี 3.3 แบบจดบันทึกแผนภูมิการมีส7วนร7วมในการสังเกต 
 

แนวความคิดท่ีนําเสนอ 
ในการอภิปราย 

ผู�เรียนท่ีร7วมอภิปราย 
สมศักด์ิ สมศรี สมชาย สมควร 

มีความสําคัญมาก � �� ��� �� 
มีความสําคัญ ��� �� �� � 
น7าสงสัย-ไม7ชัดเจน  �  � 
อภิปรายไม7ตรงประเด็น �  � �� 

 

ท่ีมา: วิเชียร เกตุสิงห4, 2530: 91 
 

  5.2 แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ท่ีเป>นรายการการแสดงข้ันตอนกิจกรรม
หรือพฤติกรรมและคุณลักษณะของกลุ7มหรือบุคคลท่ีผู�สังเกตได�จดบันทึกไว�ว7า มี-ไม7มี / จริง-ไม7จริง / 
ใช7-ไม7ใช7 แต7จะไม7มีการประมาณค7าระดับความเข�มของพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนดังตัวอย7างการสังเกต
กระบวนการสร�างแบบทดสอบของผู�เรียนในตารางท่ี 3.4 
 

 ตารางท่ี 3.4 แบบตรวจสอบรายการกระบวนการสร�างแบบทดสอบ 
 

พฤติกรรมท่ีสังเกต มี ไม7มี 
1. กําหนดจุดมุ7งหมายเชิงพฤติกรรม   
2. แสดงรายละเอียดของเนื้อหาและพฤติกรรมท่ีวัด   
3. กําหนดลักษณะของแบบทดสอบท่ีใช�   
4. ตัดสินใจจะใช�ข�อสอบก่ีข�อ   
5. กําหนดระดับความยากของข�อสอบ   
6. ลงมือเขียนข�อสอบ   
7. ตรวจสอบความถูกต�อง   
8.เฉลยคําตอบ   

 

ท่ีมา: วิเชียร เกตุสิงห4, 2530: 91 



64 

 
  7.3 มาตราส7วนประมาณค7า (Rating Scale) เป>นการกําหนดรายการหรือพฤติกรรม
ท่ีต�องการสังเกตในลักษณะของการประเมินท่ีมีค7าระดับความเข�มของพฤติกรรมหรือคุณลักษณะท่ี
เกิดข้ึน (กระบวนการ / ผลลัพธ4) โดยมีผู�สังเกตเป>นผู�ประเมินแต7จะต�องระมัดระวังในการกําหนด
ข�อความท่ีกํากวมความลําเอียงของผู�สังเกตท่ีเป>นในลักษณะ Hallo Effect หรือธรรมชาติและสภาวะ
แวดล�อมของ 
 6. วิธีการหาความเช่ือม่ันของการสังเกต 
 ในการสังเกตใด ๆ มีวิธีการหาความเชื่อม่ันของการสังเกตเพ่ือให�ผลการสังเกตมีความถูกต�อง
แม7นยําและเชื่อถือได�มีดังนี้ (วิเชียร เกตุสิงห4, 2530: 124-125) 
  6.1 ใช�ผู�สังเกตคนเดียวการสังเกตในเวลาท่ีแตกต7างกันแล�วนําผลท่ีได�มาหาค7า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ4ระหว7างข�อมูลสองชุดนั้น  
  6.2 ใช�ผู�สังเกตหลายคนสังเกตพฤติกรรมเดียวกันของผู�ถูกสังเกตกลุ7มเดียวกันอย7าง
อิสระแล�วนําผลท่ีได�มาหาความสัมพันธ4เพ่ือพิจารณาความสอดคล�องของผลการสังเกต  
  6.3 ใช�เพ่ือตอบสนองต7อจุดประสงค4การเรียนรู�ท่ีหลากหลายท่ีแสดงความสามารถ
ของผู�เรียนวิธีการหาค7าดัชนีความสอดคล�อง (Intra and Inter Observer Reliability) ของสกอต   
ดังสูตรคํานวณ 

π = 
�����

����
 

 
 โดยท่ี π เป>นดัชนีความสอดคล�องระหว7างผู�สังเกต 

 PO เป>นความแตกต7างระหว7าง 1.00 กับผลรวมของสัดส7วนของความแตกต7างระหว7างผู�สังเกต 
2 คน (รวมท้ังข�อหรือทุกลักษณะของการสังเกต) 
 Pe เป>นผลบวกของกําลังสองของค7าสัดส7วนของคะแนนจากลักษณะท่ีสังเกตได�สูงสุดกับค7าท่ี
สูงรองลงมาโดยจะเลือกเอาจากผลของการสังเกตคนใดคนหนึ่งก็ได� 
 ดังแสดงการหาความเชื่อม่ันของการสังเกตในตัวอย7างท่ี 3.6 
 

 ตัวอย7างท่ี 3.6 จากการสังเกตคุณลักษณะ 4 คุณลักษณะของผู�เรียนในห�องหนึ่ง ของ
ครูผู�สอน 2 คนดังปรากฏผลในตาราง 
 

คุณลักษณะ 
ท่ี 

ครูคนท่ี1 
ครูคนท่ี2 

 
ความแตกต7าง

ระหว7าง
สัดส7วนของครู คะแนน สัดส7วน คะแนน สัดส7วน 

1 
2 
3 
4 

14 
10 
4 
3 

0.451 
0.322 
0.129 
0.098 

16 
9 
6 
4 

0.457 
0.258 
0.171 
0.114 

0.006 
0.064 
0.042 
0.016 

 31 1.00 35 1.00 0.13 
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วิธีทํา  P0 = 1 - 0.13 = 0.870 
  Pe= (0.451)2 + (0.322)2 = 0.306 

 จากสูตร  π = 
�����

����
 

 แทนค7า  =
�.�	���.
��

���.
��
= 0.813 

 
 ดังนั้นดัชนีความสอดคล�องของการสังเกต (ความเชื่อม่ัน) เท7ากับ 0.81 
 
การสัมภาษณ(  (Interview) 
 

 ในการวัดพฤติกรรมการศึกษานั้น การสัมภาษณ4เป>นวิธีการท่ีผู�สอนพูดคุยซักถาม กับผู�เรียน  
โดยวิธีการสัมภาษณ4จะช7วยให�ผู�สอนได�รับทราบข�อมูลเฉพาะบุคคลหรือกลุ7มของผู�เรียนว7ามีพฤติกรรม
การศึกษาท่ีบรรลุวัตถุประสงค4หรือต�องการให�ช7วยเหลือมากหรือน�อยเพียงไร มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 1.ความหมายของการสัมภาษณ( 
 การสัมภาษณ4 (Interview) เป>นวิธีการได�มาซ่ึงข�อมูลโดยใช�การสนทนาโต�ตอบอย7างมี
จุดหมายระหว7างผู�สัมภาษณ4 (Interviewer) และผู�ให�สัมภาษณ4 (Interviewees) เพ่ือให�ได�ความรู�
ความจริงเก่ียวกับพฤติกรรมคุณลักษณะท่ีต�องการบางประการไม7ได�จากวิธีการอ่ืนๆ (บุญธรรม กิจ
ปรีดาบริสุทธิ์, 2535: 42) 
 
 2.ประเภทของการสัมภาษณ( 
 ในการสัมภาษณ4เพ่ือให�ได�ข�อเท็จจริงท่ีถูกต�องชัดเจนได�จําแนกการสัมภาษณ4ออกเป>น 2 
ลักษณะ ดังนี้ 
  2.1 การสัมภาษณ4แบบมีโครงสร�าง (Structured Interview) เป>นการสัมภาษณ4ท่ีใช�
แบบสัมภาษณ4ท่ีสร�างข้ึนเพ่ือใช�เป>นกรอบของคําถามในการสัมภาษณ4ท่ีเหมือนกันกับผู�ให�สัมภาษณ4แต7
ละคน  กลุ7มหรือเป>นแบบให�เลือกตอบ เป>นวิธีการท่ีง7ายสําหรับการนําผลท่ีได�มาวิเคราะห4ข�อมูลและ
เหมาะสมกับผู�สัมภาษณ4ท่ียังไม7มีประสบการณ4มากเพียงพอ แต7จะต�องระมัดระวังการมีตัวเลือกท่ีไม7
สอดคล�องกับตัวเลือกท่ีกําหนดให� ทําให�จําเป>นต�องตอบตามตัวเลือกท่ีกําหนดให�ดังนั้นอาจจําเป>นต�อง
มีการกําหนดตัวเลือกแบบปลายเป�ด เช7น         อ่ืน ๆ โปรดระบุ.................. เป>นต�น 
  2.2 การสัมภาษณ4แบบไม7มีโครงสร�าง (Unstructured Interview) เป>นการ
สัมภาษณ4ท่ีใช� เพียงประเด็น  หัวข�อเป>นแนวทางในการต้ังคําถามโดยท่ีผู�สัมภาษณ4สามารถ
เปลี่ยนแปลงได�ตามสถานการณ4 ทําให�ได�ข�อมูลท่ีหลากหลาย และลึกซ้ึงในการนํามาพิจารณา
ประกอบการวิเคราะห4ข�อมูลแต7ผู�สัมภาษณ4จะต�องเป>นผู�ท่ีมีประสบการณ4และความเชี่ยวชาญมากท้ัง
ในการเก็บรวบรวมข�อมูลและการวิเคราะห4ข�อมูล 
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 3. ข้ันตอนของการสัมภาษณ( 
 ในการดําเนินการสัมภาษณ4ใด ๆ เพ่ือให�ได�ข�อมูลในการสัมภาษณ4อย7างสมบูรณ4ควรมีข้ันตอน
การดําเนินการ ดังนี้ 
  3.1 ข้ันก7อนการสัมภาษณ4ผู�สัมภาษณ4จะต�องมีการวางแผน  กําหนดประเด็น
ล7วงหน�าและจะต�องมีการแนะนําตนเองและบอกจุดมุ7งหมาย  ประโยชน4ท่ีได�รับ เง่ือนไข  การ
ดําเนินการ (การจดบันทึก  การบันทึกเทปวีดีทัศน4)เพ่ือให�การดําเนินการเป>นท่ียอมรับระหว7างกันและ
กันและก7อนการสัมภาษณ4ควรมีการสนทนาท่ัว ๆ ไปเพ่ือเป>นการสร�างบรรยากาศในการสนทนาท่ีเป>น
กันเองก7อนท่ีจะเริ่มประเด็นสัมภาษณ4 
  3.2 ข้ันระหว7างสัมภาษณ4เป>นการดําเนินการท่ีมีประเด็นท่ีควรคํานึง ดังนี้ 
   3.2.1 ใช� คําถามท่ีชัดเจนใช�ภาษาง7าย ๆ ทีละคําถามและสามารถให�
คําอธิบายได�ในกรณีท่ีผู�ให�สัมภาษณ4ไม7เข�าใจ 
   3.2.2 ควรรอคอยไม7ควรรีบเร7งหรือชี้แนะการได�คําตอบจากผู�ให�สัมภาษณ4 
   3.2.3 ไม7แสดงอาการตําหนิหรือแสดงความไม7เห็นด�วยกับคําตอบท่ีได� 
   3.2.4 ในระหว7างการสัมภาษณ4ผู�สัมภาษณ4ควรสังเกตพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน
ของผู�ให�สัมภาษณ4ว7าเป>นอย7างไร เพ่ือนํามาพิจารณาว7าผู�สัมภาษณ4ควรจะถามต7อ หยุดถามหรือเปลี่ยน
คําถาม ในการให�ได�ข�อมูลท่ีเกิดจากความเต็มใจในการตอบ 
   3.2.5 กรณีท่ีบางคําถามยังไม7ได�คําตอบท่ียังไม7ชัดเจน ผู�สัมภาษณ4อาจจะ
นํามาทบทวนหลังจากหมดคําถามแล�ว ว7าคําตอบท่ีได�มีอะไรจะเพ่ิมเติมหรือไม7หรือจะเปลี่ยนคําตอบ 
   3.2.6 หลังจากได�เสร็จสิ้นการสัมภาษณ4แล�วผู�สัมภาษณ4ควรขอบคุณผู�ให�
สัมภาษณ4  
  3.3 ข้ันหลังการสัมภาษณ4 เป>นการดําเนินการท่ีมีประเด็นท่ีควรคํานึง ดังนี้ 
   3.3.1 จดบันทึกข�อมูลทันทีจากเสร็จสิ้นการสัมภาษณ4 
   3.3.2 ให�จดบันทึกเฉพาะข�อมูลท่ีได�จากการสัมภาษณ4เท7านั้นไม7ต�องแสดง
ความคิดเห็นท่ีเกิดจากการตีความของผู�สัมภาษณ4 
   3.3.3 คําถามใดท่ีได�คําตอบไม7ชัดเจนหรือไม7ได�คําตอบควรบันทึกเหตุผลไว�
ประกอบการวิเคราะห4 แปลผลด�วย 
 
 4.ข�อดีและข�อจํากัดของการสัมภาษณ( 
  4.1 ข�อดีของการสัมภาษณ4มี ดังนี้ 
   4.1.1 ใช�กับบุคคลท่ีไม7สามารถให�ข�อมูลโดยการอ7านเขียนหนังสือไม7ได� 
   4.1.2  ได�ข�อมูลท่ีมี รายละเอียดชัดเจน และได�ข�อมูลเก่ียวกับพฤติกรรม
ของผู�ให�สัมภาษณ4ในระหว7างการให�สัมภาษณ4 ใช�ในการประกอบการวิเคราะห4ข�อมูล 
   4.1.3  ผู�สัมภาษณ4และผู�ให�สัมภาษณ4สามารถซักถามประเด็นในข�อคําถาม
หรือคําตอบท่ีไม7ชัดเจนระหว7างกันและกันได� 
  4.2  ข�อจํากัดของการสัมภาษณ4 มีดังนี้ 
   4.2.1 ใช�เวลา แรงงาน และค7าใช�จ7ายในการดําเนินการค7อนข�างสูง 
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  4.2.2 ต�องใช�ผู�สัมภาษณ4ท่ีมีประสบการณ4และมีมนุษยสัมพันธ4สูงจึงจะได�ข�อมูลท่ี
ถูกต�อง และชัดเจน 
  4.2.3 ในการสัมภาษณ4ใด ๆ กรณีใช�แบบสัมภาษณ4แบบไม7มีโครงสร�างทําให�ได�ข�อมูล
ท่ีหลากหลายท่ียุ7งยากต7อการวิเคราะห4เพ่ือสรุปผล 
 
 5.องค(ประกอบของแบบสัมภาษณ( 
 ในแบบสัมภาษณ4แต7ละฉบับประกอบด�วยองค4ประกอบท่ีจําแนกเป>น 3 ส7วน ดังนี้ 
  5.1 ส7วนท่ี 1 จดบันทึกข�อมูลเก่ียวกับการสัมภาษณ4 เช7น วัน-เดือน-ป�ท่ีสัมภาษณ4
ลักษณะของกลุ7มท่ีจะสัมภาษณ4เพ่ือให�เกิดความง7ายและสะดวกในการนําข�อมูลไปวิเคราะห4ในภายหลัง 
  5.2 ส7วนท่ี 2 เป>นรายละเอียดของผู�ให�สัมภาษณ4ในส7วนท่ียังไม7เก่ียวข�องกับประเด็น
ท่ีจะสัมภาษณ4 เช7น เพศ อายุ อาชีพ หรือการนับถือศาสนา ท่ีอยู7 เป>นต�น  
  5.3 ส7วนท่ี 3 เป>นคําถาม ประเด็น เนื้อหาท่ีสอดคล�องกับจุดมุ7งหมายของการ
สัมภาษณ4 
 
 6.หลักการใช�คําถามในการสัมภาษณ( 
 ในการสัมภาษณ4การใช�คําถามจะมีส7วนให�ผู�สัมภาษณ4ได�รับข�อมูลท่ีต�องการท่ีมีหลักการท่ีควร
ปฏิบัติ ดังนี้ (วิเชียร เกตุสิงห4, 2530: 89) 
  6.1 ควรมีการสนทนาในการทําความคุ�นเคยกับผู�ให�สัมภาษณ4เพ่ือสร�างบรรยากาศ
ความเป>นกันเอง  
  6.2 ควรใช�คําถามท่ีเก่ียวกับประเด็น เรื่องท่ีต�องการสัมภาษณ4  
  6.3 ควรใช�ภาษาท่ีง7าย ๆ เพ่ือให�ได�คําตอบท่ีต�องการอย7างแท�จริง  
  6.4 ควรใช�คําถามท่ีชัดเจนรัดกุม ท่ีแต7ละข�อควรมีประเด็นเดียว  
  6.5 หลีกเลี่ยงคําอธิบายเพ่ิมเติมท่ีสะเป>นการแนะนําคําตอบเพราะจะทําให�ได�
คําตอบท่ีไม7สอดคล�องกับความเป>นจริง 
  6.6 หลีกเลี่ยงคําถามท่ีจะเป>นผลกระทบต7ออารมณ4ของผู�ให�สัมภาษณ4ท้ังขณะ
สัมภาษณ4และหลังสัมภาษณ4 
 

 7. การหาความเช่ือม่ันของการสัมภาษณ( 
 ในการสัมภาษณ4ใด ๆ มีวิธีการหาความเชื่อม่ันของการสัมภาษณ4เพ่ือให�ผลการสัมภาษณ4มี
ความถูกต�อง แม7นยํา และเชื่อถือได�มี ดังนี้ (วิเชียร เกตุสิงห4, 2530: 124-125)  
  7.1 ใช�การสัมภาษณ4สามเป>นการนําผลการสัมภาษณ4ท้ังสองครั้งมาหาสหสัมพันธ4
หรือร�อยละของความคงท่ีของข�อมูลถ�าได�ค7าสูงแสดงว7าการสัมภาษณ4มีความเชื่อม่ันสูง 
  7.2 การสัมภาษณ4โดยใช�ผู�สัมภาษณ4หลายคนเป>นการสัมภาษณ4โดยใช�ผู�สัมภาษณ4
หลายคนเก็บข�อมูลโดยใช�ข�อมูลชุดเดียวกัน แล�วนําข�อมูลมาหาความสอดคล�องระหว7างข�อมูลท่ีได�
จําแนกได� ดังนี้ 
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7.2.1 วิธีการของแคลดอล (Kendall) โดยใช�สูตร 
 

W = 
��∑��

���������
 

 

โดยท่ี W เป>นสัมประสิทธิ์ความสอดคล�อง 
                                   D  เป>นผลต7างระหว7างผลรวมของอันดับท่ีของคนแต7ละคน 
                                       ท่ีได�จากการจัดอันดับทุกชุดกับค7าเฉลี่ยของผลรวมของ 

                                                อันดับท่ีเหล7านั้น 
 m  เป>นจํานวนชุดของอันดับท่ี  

                                           N  เป>นจํานวนกลุ7มตัวอย7าง 
ดังแสดงการหาสัมประสิทธิ์ความสอดคล�องในตัวอย7างท่ี 3.7 

 

 ตัวอย7างท่ี 3.7 จากผลการสัมภาษณ4ของผู�สัมภาษณ4 5 คนในการสัมภาษณ4ผู�ให�สัมภาษณ4    
6 คน  มีรายละเอียดดังตาราง 
 

ผู�ให�สัมภาษณ4 
ผู�สัมภาษณ4คนท่ี ผลรวม

อันดับท่ี 
D D2 

1 2 3 4 5 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

2 
4 
6 
3 
1 
5 

2 
4 
5 
1 
3 
6 

1 
5 
4 
6 
3 
2 

1 
2 
4 
3 
5 
6 

2 
4 
5 
3 
1 
6 

8 
19 
24 
16 
13 
25 

9.5 
-1.5  
-6.5  
1.5  
4.5  
-7.5 

90.25 
2.25 
42.25 
2.25 
20.25 
56.25 

      105  213.25 
วิธีทํา 

1. หาค7าเฉลี่ยของอันดับท่ี = 
���

�
= 17.5 

2.  ค7า D ของผู�ให�สัมภาษณ4คนท่ี 1 = 17.5-8 = 9.5 
ค7า D ของผู�ให�สัมภาษณ4คนท่ี 2 = 17.5-19 = -1.5 
ค7า D ของผู�ให�สัมภาษณ4คนท่ี 3 = 17.5-24 = -6.5 
ค7า D ของผู�ให�สัมภาษณ4คนท่ี 4 = 17.5-16 = 1.5 
ค7า D ของผู�ให�สัมภาษณ4คนท่ี 5 = 17.5-13 = 4.5 
ค7า D ของผู�ให�สัมภาษณ4คนท่ี 6 = 17.5-25 = -7.5 

3. ดังนั้นสัมประสิทธิ์ของความสอดคล�อง 
 

W  =
��∑��

���������
=
�����
.���

�����������
=
����

����
  =  0.49 

 

 ดังนั้นแบบสัมภาษณ4ฉบับนี้มีความเชื่อม่ันเท7ากับ 0.49 
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 การส่ือสารส7วนบุคคล 
 ในการวัดพฤติกรรมการศึกษาส7วนบุคคล หรือพฤติกรรมกลุ7มของผู�เรียนนั้น การสื่อสารส7วน
บุคคล เป>นแหล7งข�อมูลท่ีจะช7วยให�ผู�สอนได�รับทราบข�อมูลเฉพาะบุคคล หรือกลุ7มของผู�เรียนอย7าง
ลึกซ้ึงท่ีเกิดข้ึนจากการสื่อสารระหว7างนักเรียนด�วยกัน หรือนักเรียนกับผู�สอน ท่ีจะสามารถนําไปใช�
เป>นข�อมูลในการแก�ไขปรับปรุงการเรียนรู� พฤติกรรมท่ีไม7พึงประสงค4ได�อย7างมีประสิทธิภาพต7อไป มี
รายละเอียดดังนี้ 
 

 1. ความหมายการประเมินด�วยการส่ือสารส7วนบุคคล 
 การสื่อสารส7วนบุคคล เป>นการติดต7อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข�อมูลท่ีเป>นประโยชน4ต7อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและตอบสนองต7อจุดมุ7งหมายการเรียนรู�ท่ีหลากหลายระหว7างผู�สอนและ
ผู�เรียน หรือโดยให�ความสนใจสารสนเทศ ของผู�เรียนเป>นรายบุคคลและรายกลุ7มเพ่ือเป>นการสนับสนุน
ให�ผู�เรียนได�มีการพัฒนา ปรับปรุงการเรียนรู�ให�สามารถเรียนรู�ได�เต็มศักยภาพ (บุญเชิด ภิญโญอนันต
พงษ4, 2545; เอมอร จังศิริพรปกรณ4, 2546: 153-156 ; Jasmine, 1992) 
 

 2. ประเภทของการส่ือสารส7วนบุคคล 
  2.1 การถามตอบในชั้นเรียน เป>นการกําหนดคําถามอย7างเหมาะสมของผู�สอน    
เพ่ือถามผู�เรียนให�ตอบในระหว7างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีทําให�เกิดการคิดไตร7ตรองและ
การเรียนรู�หรือรับทราบและแก�ไขความเข�าใจท่ีคลาดเคลื่อนของผู�เรียนให�มีความถูกต�องได�อย7าง
รวดเร็ว โดยท่ีผู�สอนจะต�องรับฟ=งคําตอบและแปลความหมายของคําตอบเหล7านั้น เพ่ือสรุปผลแล�วให�
ข�อมูลย�อนกลับท่ีมีประสิทธิภาพ (Rawan and Robles, 1998 อ�างอิงใน พร�อมพรรณ อุดมสิน, 
2547: 155) ในการถามตอบในชั้นเรียนผู�สอนควรจะมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
   2.1.1 วางแผนกําหนดคําถามหลักไว�ล7วงหน�าท่ีมีความสอดคล�องกับ
จุดมุ7งหมายของการเรียนการสอนและความสามารถของผู�เรียน 
   2.1.2 ใช�คําถามท่ีสั้นและชัดเจนเพ่ือช7วยผู�เรียนให�คําตอบท่ีตรงประเด็น 
   2.1.3 ซักถามความคิดเห็น เหตุผลอย7างหลากหลาย ไม7เฉพาะ ความจําและ
ข�อเท็จจริงเท7านั้น 
   2.1.4 กําหนดคําถามแล�วจึงกําหนดผู�เรียนท่ีให�คําตอบ ท่ีจะทําให�ผู�เรียนทุก
คนมีสมาธิในการฟ=งและสนใจประเด็นคําถาม 
   2.1.5 ให�ผู�เรียนท้ังท่ีสมัครใจและไม7สมัครใจเป>นผู�ให�คําตอบ เพ่ือเน�นการมี
ส7วนร7วมของผู�เรียนทุกคน 
   2.1.6 ถ�ามีผู�เรียนจํานวนน�อยให�ใช�วิธีการจดจําได� แต7ถ�าผู�เรียนจํานวนมาก
ควรมีการจดบันทึกข�อมูล ดังแสดงตารางบันทึกข�อมูลในตารางท่ี 3.5 
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 ตารางท่ี 3.5  ตารางบันทึกข�อมูลจากการถามตอบผู�เรียนรายบุคคล 
 

ถาม-ตอบเรื่อง............ 
ผู�เรียน 

ความรู�พ้ืนฐาน 
 

ทักษะ 
การแสวงหาความรู� 

พัฒนา 
การทางความรู� 

1…………………………….. 
. 
n…………………………….. 

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

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

……………………….. 
………………………. 
………………………… 

 

 ท่ีมา: Rawan and Robles, 1998 อ�างอิงในพร�อมพรรณ อุดมสิน, 1547: 155 
 

   2.1.7 ให�คําชมเชยแก7ผู�เรียนท่ีให�คําตอบท่ีถูกต�อง และซักถามเพ่ิมเติม
ผู�เรียนท่ีให�คําตอบท่ีคาดเคลื่อนเพ่ือแก�ไขแต7จะต�องระมัดระวังความรู�สึกของผู�เรียนคนนั้น ๆ 
   2.1.8 หลังจากกําหนดคําถามแล�วครูผู�สอนจะต�องท้ิงช7วงเวลา 2-3 นาที 
เพ่ือรอคอยคําตอบท่ีได�จากการคิดของผู�เรียน 
   2.1.9 ข�อดี-ข�อจํากัดและข�อเสนอแนะของการถามตอบในชั้นเรียนดังแสดง
ในตารางท่ี 3.6 
 

 ตารางท่ี 3.6  ข�อดี-ข�อจํากัดและข�อเสนอแนะของการถามตอบในชั้นเรียน 
 

ข�อดี ข�อจํากัด ข�อเสนอแนะ 
1. สามารถพิจารณาตัดสิน

ความคิดและ
ความก�าวหน�าของผู�เรียน
ในระหว7าง 

การเรียนการสอน 
2.สามารถให�ข�อมูล

ย�อนกลับทันที 
3.สามารถต้ังคําถามเพ่ือให�

ได�คําตอบท่ีต�องใช�
ความคิดชั้นสูง 

4.สามารถประเมิน
ปฏิสัมพันธ4ระหว7าง
ผู�เรียนได� 

5.ประเมินความสามารถ
ของผู�เรียนในการ
อภิปรายป=ญหากับ
ผู�เรียนคนอ่ืน ๆ 

1.เกิดความวิตกกังวล เม่ือ
ต�องพูดต7อหน�าคนอ่ืน 

2.ครูผู�สอนจะต�องมี
ความสามารถในการ
กําหนดคําถามและต�อง
มีการวางแผนไว�
ล7วงหน�า 

3.ใช�เวลาค7อนข�างมากแต7
จะได�รับผลการประเมิน
ท่ีค7อนข�างน�อย 

1.ควรให�โอกาสแก7ผู�เรียน
ทุกคนได�มีส7วนร7วม 

2.ให�เวลาในการตอบ
ผู�เรียนแต7ละคนประมาณ 
5-10 วินาที 

3.หลีกเลี่ยงการใช�คําถามท่ี
ถามเฉพาะข�อเท็จจริง
หรือมีคําตอบท่ีชัดเจน
แล�ว 

4.ไม7ลงโทษผู�เรียนท่ีตอบ
ผิดหรือไม7ได�ร7วมในการ
ถามตอบ 

5.คําตอบท่ีได�ไม7ได�บ7งบอก
ทัศนคติหรือค7านิยมท่ี
แท�จริงของผู�เรียน 

 

 

   ท่ีมา: บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ4, 2545: 50 
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 2.2 การสนทนากับผู�เรียนเป>นการกําหนดนัดหมายระหว7างผู�สอนและผู�เรียนในการสนทนาใน
ประเด็นท่ีเก่ียวกับการเรียนรู�เพ่ือให�ผู�เรียนเกิดแรงจูงใจ เกิดพัฒนาความรู� ทักษะคุณธรรม เกิดพลัง
ความรับผิดชอบในการประเมินผลความก�าวหน�าของตนเอง มีความมุ7งม่ันต7อความสําเร็จ ดังนั้น 
ผู�เรียนและครูผู�สอนจะต�องสนทนากันอย7างตรงไปตรงมาตามจุดมุ7งหมายของการสนทนามีเวลาท่ี
เพียงพอและมีแนวพรางในการปฏิบัติดังนี้ 
  2.1.1 ท้ังครูผู�สอนและผู�เรียนจะต�องสนทนาด�วยความจริงใจ ตรงไปตรงมา และให�
ข�อมูลในการตรวจสอบคุณลักษณะสําคัญของการเรียนการสอน 
  2.1.2 คําถามท่ีกําหนดจะต�องมีความเฉพาะเจาะจงสอดคล�องตามจุดมุ7งหมาย 
  2.1.3 กําหนดคําถามท่ีผ7านการพิจารณาและไตร7ตรองไว�ล7วงหน�าหรืออาจให�ผู�เรียน
ได�มีส7วนร7วม 
  2.1.4 จัดเวลาให�เพียงพอในการสนทนาท่ีสิ้นสุดกระบวนการ 
  2.1.5 มีการจดบันทึกสรุปผลการสนทนาไว�ใช�เป>นบทเรียน และแนวทางปฏิบัติ
ร7วมกันต7อไปดังแสดงการจดบันทึกผล ดังแสดงในตารางท่ี 3.7 
 
 

 ตารางท่ี 3.7 ตัวอย7างแบบบันทึกผลการสนทนากับผู�เรียน 
 
 

แบบบันทึกผลการสนทนากับผู�เรียน 
ชื่อผู�เรียน.............................................วัน / เดือน / ป�........................สถานท่ี............................ 
สรุปผลการสนทนา 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

 
   ท่ีมา: บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ4, 2545: 52 
 
 
  2.2.6 ข�อดี-ข�อจํากัด และข�อเสนอแนะของการสนทนากับผู�เรียนดังแสดงในตาราง 
ท่ี 3.8 
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 ตารางท่ี 3.8 ข�อดี-ข�อจํากัดและข�อเสนอแนะของการสนทนากับผู�เรียน 
 

ข�อดี ข�อจํากัด ข�อเสนอแนะ 
1.ได�ข�อมูลแบบไม7เป>น

ทางการและมี
บรรยากาศท่ีดีในการ
สนทนา 

2.ได�รับข�อมูลท่ีผู�เรียน
อาจไม7แสดงออกในชั้น
เรียน 

1.ในใจของผู�เรียนอ7านไม7ได�
ต้ังใจกับจุดมุ7งหมายท่ี
กําลังประเมิน 

2.การสุ7มตัวอย7างของความรู�
ผู�เรียนท่ีนํามาประเมิน
อาจจะน�อยเกินไป 

3.การพูดคุยของผู�เรียนขาด
ประสิทธิภาพอาจจะไม7
สอดคล�องกับสิ่งท่ีต�องการ
ประเมิน 

1.ซักถามผู�เรียนให�มาก ๆ 
2.ระมัดระวังอย7ารับรู�

ทัศนคติของผู�เรียนท่ี
คาดเคลื่อน 

 

   ท่ีมา: บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ4, 2545: 54 
 
 2.3 การอภิปรายในชั้นเรียน เป>นการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ให�ผู�เรียน ได�แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นความรู�และประสบการณ4 โดยท่ีผู�เรียนจะต�องจัดระบบความคิดให�การโต�แย�งอย7างมีเหตุผลการ
ใช�ทักษะทางอารมณ4และสังคม เพ่ือให�ได�ข�อมูลและสารสนเทศท่ีสะท�อนความรู� ทักษะ และคุณธรรม
ได�โดยการอภิปรายในชั้นเรียนท่ีดีควรมีการเตรียม / กําหนดประเด็นไว�ล7วงหน�าท่ีให�ผู�เรียนมีส7วนร7วม
มากท่ีสุดให�โอกาสแก7ผู�เรียนทุกคนอย7างเท7าเทียมกันในการนําเสนอความคิดเห็น และมีการจดบันทึก
ผลการอภิปรายดังตัวอย7างตารางบันทึกผลการอภิปรายในตารางท่ี 3.9  
 
 ตารางท่ี 3.9 แบบจดบันทึกผลการอภิปรายของผู�เรียนในชั้นเรียน 
 

แบบจดบันทึกผลการอภิปรายในชั้นเรียน 
ผู�เรียน 
 

ประเด็นการอภิปราย /  
แสดงความคิดเห็น 

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

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

 

 โดยมีหลักการในการดําเนินการอภิปรายในชั้นเรียนท่ีก7อให�เกิดประโยชน4ดังนี้ 
 1) เตรียมคําถามหรือประเด็นการอภิปรายล7วงหน�าเพ่ือให�สอดคล�องกับจุดมุ7งหมายการ
เรียนรู�ท่ีต�องการ 
 2) การนําผู�เรียนมีส7วนร7วมในการเตรียมคําถามควรให�มีการคละจํานวน คําถามและประเด็น
สําคัญในการอภิปราย 



73 

 3) ใช�รูปแบบการโต�วาทีหรือการเรียนเป>นทีมเพ่ือเพ่ิมจํานวนผู�เก่ียวข�องโดยตรงและให�ความ
สนใจต7อผู�เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ต่ํา 
 4)จัดรูปแบบการอภิปรายเพ่ือระบุบทบาทของผู�เรียนแต7ละคนว7าทําหน�าท่ีอะไรเพ่ือให�ผู�เรียน
มีส7วนร7วมในการนําเสนอความคิด  หลักฐานของตนเอง 
 5) ให�ผู�เรียนทุกคนท้ังท่ีพูดเก7งหรือพูดไม7เก7งมีโอกาสท่ีเท7าเทียมกันในการนําเสนอ
ความสามารถของตนเอง 
 6) ข�อมูลท่ีนําไปใช�ประเมินจะต�องมีวิธีการจดบันทึกท่ีน7าเชื่อถือ 
 2.4 การจดบันทึกการเรียนรู�ของผู�เรียนเป>นการสื่อสารในรูปแบบการเขียน ของผู�เรียนโดย
กําหนดให�ผู�เรียนได�เขียนบันทึกการเรียนรู�หรือการแก�ป=ญหาการบันทึกความดีท่ีครูผู�สอนสามารถใช�
เป>นข�อมูลสารสนเทศในการประกอบการประเมินผลท้ังในด�านความรู�ทักษะและคุณธรรมและผู�สอน
สามารถเขียนตอบในบันทึกเพ่ือช7วยส7งเสริมหรือสะท�อนพัฒนาการทําให�ผู�เรียนสามารถปรับปรุงแก�ไข
ตนเองได�อย7างมีประสิทธิภาพดังตัวอย7างแบบจดบันทึกเหตุการณ4ของผู�เรียนดังแสดงในตารางท่ี 3.10 
และจดบันทึกการทําความดีของผู�เรียนดังในตารางท่ี 3.11 
 

  ตารางท่ี 3.10 แบบจดบันทึกการเรียนรู�ของผู�เรียน 
 

แบบบันทึกการเรียนรู� 
ช่ือผู�เรียน..............................ช้ัน..........................วัน / เดอืน /.................... 
บันทึกการเรียนรู�ของผู�เรียน บันทึกของผู�สอน 
1.วันนี้ผมได�เรียนรู�อะไรบ�าง 
2.ผมต�องการให�ช7วยเหลือในเรื่อง 

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

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

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

 

ท่ีมา: บุญเชิด   ภิญโญอนันตพงษ4, 2545: 66 
 

  ตารางท่ี 3.11 แบบจดบันทึกการทําความดีประจําวันของผู�เรียน 
 

แบบบันทึกความดี 
ช่ือผู�เรียน............................ ช้ัน……………………………………………. 

วัน / เดือน / ป� ความดีท่ีทํา ผู�เห็น / ผู�ได�รับ / หลักฐาน 
   

 

ท่ีมา : บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ4, 2545: 65 
 

 2.5 การตรวจแบบฝBกหัด เป>นการติดต7อสื่อสารระหว7างผู�เรียนกับครูผู�สอนท่ีช7วยให�ผู�เรียน
ทราบว7าตนเองมีข�อผิดพลาดอย7างไร และประเด็นท่ีถูกต�องคืออะไร ทําให�ผู�เรียนสามารถนําไป
ปรับปรุงการเรียนรู�ได�และก7อให�เกิดนิสัยการทํางาน ความรับผิดชอบ ความตรงต7อเวลา ความมี
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ระเบียบวินัย ความเรียบร�อย และทักษะการเขียนท่ีเป>นข�อมูลย�อนกลับให�ครูผู�สอนได�พิจารณา 
พัฒนาการของผู�เรียน  
 2.6 การสอบปากเปล7า เป>นการประเมินผลการเรียนรู� ท่ีลึกซ้ึงท่ีครูผู�สอนจะต�องมีการ
จัดเตรียมคําถามท่ีให�ผู�เรียนได�แสดงความคิดเห็นโดยการโต�ตอบด�วยคําพูด แต7จะต�องพิจารณาข�อมูล
ท่ีได�รับว7าเป>นความสามารถด�านเนื้อหาสาระและกระบวนการคิดออกจากความสามารถในการพูด 
และมีการจดบันทึกเพ่ือนําผลไปพิจารณาประเมินผลเพ่ิมเติม ดังแสดงตารางบันทึกการสอบปากเปล7า 
ดังแสดงในตารางท่ี 3.12 
  ตารางท่ี 3.12 แบบบันทึกสอบปากเปล7า 
 

แบบบันทึกสอบปากเปล7าเรื่อง 
ชื่อผู�เรียน...................................... ชั้น...........................วัน / เดือน / ………………………… 
คําถาม คําตอบ 
คําถามท่ี 1……………………………………… 
คําถามท่ี 2……………………………………… 

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

 

ท่ีมา : บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ4, 2545: 61 
 

 3. เทคนิคการส่ือสารส7วนบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ 
 ในการสื่อสารส7วนบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพมีเทคนิควิธีการนํามาใช� ดังนี้ (บุญเชิด ภิญโญอนันต
พงษ4, 2545: 71-77) 
 3.1 เทคนิคการกําหนดคําถามแบบต7าง ๆ มีดังนี้ 
  3.1.1 การซักถามเฉพาะประเด็น ช7วยให�ได�คําตอบในแนวลึก และผู�เรียนได�ขยาย
คําตอบได�ตามท่ีต�องการ โดยท่ีครูผู�สอนจะต�องรอคอยและให�โอกาสแก7ผู�เรียน 
  3.1.2 การถามให�ชัดเจน เพ่ือให�ได�คําตอบท่ีชัดเจนและป~องกันความเข�าใจท่ีคาด
เคลื่อนจากการคิดไตร7ตรองของผู�เรียน 
  3.1.3 การถามตอบอย7างถ่ีถ�วน ช7วยให�ได�คําตอบในแนวลึกซ้ึง และมีรายละเอียดท่ี
ครบถ�วนครอบคลุม 
  3.1.4 การถามในประเด็นใหม7 ๆ ทําให�ได�คําตอบท่ีแปลกใหม7เม่ือสร�างแนวคิดท่ี
หลากหลายของผู�เรียนในการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ4 
  3.1.5 การถามเชิงสนับสนุน ช7วยให�ผู�เรียนเกิดความคิดและความรู�สึกท่ีดีต7อการ
ประเมินว7าเป>นสิ่งท่ีมีคุณค7า และประโยชน4ต7อตนเอง  
 3.2 วิธีการกระตุ�นให�ผู�เรียนมีส7วนร7วม มีดังนี้ 
  3.2.1 ลดจํานวนคําถามท่ีให�ตอบ "ใช7" หรือ "ไม7ใช7" ให�น�อยท่ีสุดแต7ควรเพ่ิมคําถามท่ี
ซับซ�อนมากข้ึน 
  3.2.2 เน�นการถามท่ีต�องบอกด�วยการใช�เหตุผลอย7างหลากหลาย มากกว7าการจดจํา 
  3.2.3 รอคอยคําตอบจากผู�เรียน โดยแสดงอาการให�ทราบว7าครูผู�สอนกําลังรอ
คําตอบ 
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  3.2.4 พยายามให�ผู�เรียนท้ังห�องเรียนมีส7วนร7วม / มีโอกาสตอบคําถาม 
  3.2.5 ให�ผู�เรียนมีโอกาสต้ังคําถามหรือซักถามกันเอง 
  3.2.6 ให�โอกาสแก7ผู�เรียนเป>นผู�นําการอภิปรายและซักถามสิ่งท่ีตนเองสงสัย 
  3.2.7 ให�ผู�เรียนได�เก็บรวบรวมหลักฐาน ร7องรอยการปฏิบัติโดยการจดบันทึกข�อมูล 
  3.2.8 ให�ผู�เรียนประเมินตนเองและเพ่ือน ๆประเมินกันเองในระหว7างการอภิปราย 
 
 4. ข�อดีและข�อควรคํานึงในการส่ือสารส7วนบุคคล 
 ในการสื่อสารส7วนบุคคลมีข�อดีและข�อควรคํานึงในการดําเนินการดังแสดงในตารางท่ี 3.13 
 
 

  ตารางท่ี 3.13 ข�อดีและข�อจํากัดในการสื่อสารส7วนบุคคล 
 

ข�อดี ข�อจํากัด 
1.ทําได�รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
2.เชื่อมโยงการประเมินกับการ

เรียนการสอนได�ทันที 
3.มีโอกาสได�ใช�ในระหว7างการ

เรียนการสอน 
4.เป>นวิธีการท่ีมีความยืดหยุ7น 
5.สามารถนําไปใช�กับคําตอบท่ีไม7

ต�องใช�ภาษาได� 
 

1.ใช�ภาษาท่ีสื่อสารเข�าใจได�หรือไม7 
2.ผู�เรียนใช� ภาษาพูดได�คล7องแคล7วอย7างดี

หรือไม7 
3.ผู�เรียนมีบุคลิกลักษณะท่ีจะเป�ดเผยผลสัมฤทธิ์

ท่ีแท�จริงของเขาหรือไม7 
4.มีเวลาในการประเมินเพียงพอหรือไม7 
5.ผู�เรียนเห็นสิ่งแวดล�อมปลอดภัยท่ีจะเป�ดเผย

ความจริงหรือไม7 
6.ผู�เรียนมีความเข�าใจในความจําเป>นต�อง

เป�ดเผยผลสําเร็จท่ีแท�จริงของตนหรือไม7 
7.จดบันทึกผลสัมฤทธิ์ได�อย7างแม7นยําหรือไม7 
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 สาระสําคัญ 
 ในการเรียนรู�บทนี้มีเนื้อหาสาระท่ีสําคัญ ดังนี้ 
 1.แบบทดสอบ เป>นชุดของคําถาม สถานการณ4หรือป=ญหาท่ีออกแบบสร�างข้ึนอย7างมีระบบ
และกระบวนการเพ่ือค�นหาพฤติกรรมของผู�สอบ ภายใต�เง่ือนไขหรือสถานการณ4ท่ีกําหนดข้ึน 
 2.แบบตรวจสอบรายการ เป>นเครื่องมือวัดท่ีกําหนดรายการพฤติกรรม / คุณลักษณะท่ี
ต�องการตรวจสอบว7ามี หรือไม7มี อาทิ พฤติกรรมความร7วมมือ พฤติกรรมกลุ7ม เป>นต�น 
 3. การสร�างแบบตรวจสอบรายการมีการดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 1) กําหนดพฤติกรรม
หรือคุณลักษณะของสิ่งท่ีต�องการตรวจสอบ 2) กําหนดพฤติกรรม / คุณลักษณะท่ีจะบ7งชี้ว7ามี
พฤติกรรมนั้น ๆ 3) เขียนข�อความท่ีแสดงพฤติกรรม / คุณลักษณะ 4) ตรวจสอบความชัดเจน ความ
ซํ้าซ�อน และ 5) นําไปทดลองใช�จริงแล�วนําผลมาแก�ไขปรับปรุง 
 4. การใช�แบบตรวจสอบรายการ ดังนี้ 1)ใช�สําหรับการตรวจสอบรายการประเมินทักษะ
พ้ืนฐานของผู�เรียนก7อนท่ีจะเรียน 2) ใช�สําหรับตรวจสอบรายการประเมินทักษะการปฏิบัติท่ีมีลําดับ
ข้ันตอนท่ีชัดเจน 3)ใช�สําหรับตรวจสอบรายการประเมินผลการปฏิบัติ และ 4) ใช�สําหรับตรวจสอบ
รายการประเมินพัฒนาการทางสังคม 
 5. แบบประเมินแบบมาสตราส7วนประมาณค7าเป>นเครื่องมือวัดท่ีใช�ตรวจสอบพฤติกรรม / 
คุณลักษณะท่ีต�องการของผู�เรียนว7าแสดงออก / เกิดข้ึนในระดับท่ีมากหรือน�อยเพียงใด จําแนกเป>น 1) 
แบบประเมินแบบมาตราส7วนของลิเคริท4 เป>นแบบกําหนดคําตอบ 5 ระดับ (แบบ 0,1,2,3 และ 4หรือ
แบบ 1,2,3,4,5) ท่ีแสดงระดับความคิดเห็นท่ีสนับสนุนหรือไม7สนับสนุนต7อพฤติกรรม / คุณลักษณะท่ี
กําหนดให� 2) แบบประเมินแบบมาตราส7วนประมาณของออสกูดเป>นแบบประเมินท่ีกําหนดตัวเลือก 
"คําคุณศัพท4" ท่ีมีความหมายตรงกันข�ามต้ังแต7พฤติกรรมตามสูตรไปถึงสูงสุดแล�วให�ผู�ตอบได�แสดง
ความรู�สึกเก่ียวกับประเด็น / ความคิดรวบยอดท่ีกําหนดให� 
 6.องค4ประกอบท่ีจําแนกตามคําคุณศัพท4ของออสกูดท่ีใช� มีดังนี้ 1) องค4ประกอบด�านการ
ประเมิน เป>นองค4ประกอบท่ีแสดงคุณค7า เหมาะสมสําหรับใช�วัดเจตคติ 2) องค4ประกอบด�านอํานาจ
เป>นองค4ประกอบท่ีแสดงออกทางพลังอํานาจ และ 3) องค4ประกอบด�านกิจกรรมเป>นองค4ประกอบท่ี
แสดงออกทางกิริยาอาการ 
 7.การสังเกต (Observation) เป>นวิธีการเก็บรวบรวมข�อมูลโดยใช�ประสาทสัมผัสท้ัง 5 ของผู�
สังเกตจากผู�ถูกสังเกต โดยการเฝ~าดูพฤติกรรมในสภาวะแวดล�อมต7าง ๆ เพ่ือทําความเข�าใจหรือ
ประเมินผลว7าเป>นอย7างไรในการสังเกตพฤติกรรมหรือคุณลักษณะของบุคคลใด ๆ จําแนกประเภทของ
การสังเกต ดังนี้ 1) จําแนกตามพฤติกรรมของผู�สังเกต (แบบมีส7วนร7วมและแบบไม7มีส7วนร7วม) 2) 
จําแนกตามลักษณะของการสังเกต (แบบมีโครงและแบบไม7มีโครงสร�าง) 
 8. หลักการของการสังเกตท่ีมีประสิทธิภาพมีแนวการดําเนินการดังนี้ 1) วางแผนและกําหนด
เป~าหมายขอบเขตและรายละเอียดของการสังเกตอย7างชัดเจน 2) มีความต้ังใจในการสังเกต 3) จด
บันทึกพฤติกรรมหรือคุณลักษณะท่ีสังเกตพบทันที 4) มีประสาทการรับรู�ท่ีสมบูรณ4และมีสุขภาพท่ี
แข็งแรง 5) ต�องไม7มีอคติใด ๆ ต7อผู�ถูกสังเกต 6) มีการฝBกการสังเกตให�ชํานาญ 7)ให�จดบันทึกข�อมูล
ตามสภาพจริงไม7ตีความหมายเพราะอาจจะทําให�เกิด 8) สังเกตตามช7วงเวลาท่ีแตกต7างหรือใช�ผู�สังเกต
หลายคนเพ่ือให�เกิดความน7าเชื่อถือ และ 9) มีเครื่องมือประกอบการสังเกตตามความเหมาะสมกับ
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พฤติกรรมและคุณลักษณะท่ีต�องการ (แผนภูมิการมีส7วนร7วมแบบตรวจสอบรายการและมาตราส7วน
ประมาณค7า) 
 9.การสัมภาษณ4 เป>นวิธีการเก็บรวบรวมข�อมูลโดยใช�การสนทนา โต�ตอบอย7างมีจุดประสงค4
ระหว7างผู�สัมภาษณ4 และผู�ให�สัมภาษณ4 เพ่ือให�ได�ความรู�ความจริงเก่ียวกับพฤติกรรมคุณลักษณะท่ี
ต�องการบางประการไม7ได�จากวิธีการอ่ืน ๆ จําแนกเป>น 1) การสัมภาษณ4แบบมีโครงสร�าง 2) การ
สัมภาษณ4แบบไม7มีโครงสร�าง 
 11.การสื่อสารส7วนบุคคล เป>นการติดต7อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข�อมูลท่ีเป>นประโยชน4ต7อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและตอบสนองต7อจุดมุ7งหมายการเรียนรู�ท่ีหลากหลายระหว7างผู�สอนและ
ผู�เรียน จําแนกเป>น 1) การถามตอบในชั้นเรียน 2) การสนทนากับผู�เรียน 3) การอภิปรายในชั้นเรียน 
4) การจดบันทึกการเรียนรู�ของผู�เรียน 5) การตรวจแบบฝBกหัด และ 6) การสอบปากเปล7า 
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แบบฝYกหัดท�ายบทท่ี 3 
 
 คําช้ีแจง   ให�ตอบคําถามจากประเด็นท่ีกําหนดให�อย7างถูกต�องและชัดเจน 
 1.จากพฤติกรรมท่ีต�องการวัดท่ีกําหนดให�นี้  ให�เลือกใช�เครื่องมือท่ีใช�วัดผลว7าควรเลือกใช�
เครื่องมือวัดประเภทใด เพราะเหตุใด 
  1.1 ทักษะการการคิดวิเคราะห4  
  1.2 การนําเสนอรายงานหน�าชั้นผู�เรียน  
  1.3 การเข�าร7วมกิจกรรมกลุ7มในห�องเรียน 
  1.4 การเข�าร7วมฝBกซ�อมดนตรีเพ่ือข้ึนแสดงบนเวที  
  1.5 การให�บริการ / จิตสาธารณะ 
 2. ให�เปรียบเทียบความแตกต7างระหว7าง "แบบทดสอบ" กับ "แบบสอบถาม" ว7ามีประเด็น
ใดบ�าง 
 4. ในการสร�างและพัฒนาแบบสังเกต "พฤติกรรมการเรียนรู�ในการใช�บริการห�องสมุด
โรงเรียนของผู�เรียน" มีพฤติกรรมอะไรบ�างท่ีควรพิจารณาสังเกต ในการเก็บรวบรวมข�อมูล 
 5. ให�กําหนดข�อคําถามจํานวน 4 ข�อ เพ่ือใช�ในการสัมภาษณ4ผู�เรียน เก่ียวกับประเด็นท่ีสนใจ 
 6. เป~าหมายท่ีสําคัญของ "การใช�แบบทดสอบ" เป>นเครื่องมือวัดผลมีอะไรบ�าง ระบุ 3 
ประการ 
 7. "การสื่อสารส7วนบุคคล"เป>นวิธีการท่ีจะสามารถนํามาใช�ในการวัดและประเมินผลได�
อย7างไร 
 8. ให�เปรียบเทียบความแตกต7างและความคล�ายคลึงของแบบตรวจสอบรายการและแบบ
มาตรส7วนประมาณค7า 
 9. ให�ระบุเทคนิควิธีการท่ีนํามาใช�เสริมให�การสื่อสารส7วนบุคคลมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
 10. การใช�คําถามเพ่ือให�ได�รับข�อมูลตามจุดประสงค4ท่ีกําหนดไว� มีหลักการในการปฏิบัติ
อย7างไร 
 12. ในการใช�การสังเกตเพ่ือให�ได�รับผลการสังเกตท่ีดี มีประสิทธิภาพ ผู�สังเกตจะต�องปฏิบัติ
ตนอย7างไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



79 

เอกสารอ�างอิงประจําบทท่ี 3  
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แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี 4 
วิธีการสร�างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
วัตถุประสงค%เชิงพฤติกรรม  

เม่ือเรียนจบบทเรียนนี้ ผู�เรียนมีความสามารถดังนี้  
                1. บอกความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได�  

     2. จําแนกประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได� 
     3. อธิบายหลักการแบบทดสอบแบบอัตนัย แบบทดสอบแบบปรนัย ได� 
     4. บอกข�อดี–ข�อจํากัด ของแบบทดสอบแบบอัตนัย แบบทดสอบแบบปรนัยได� 
     5. สร�างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได� 
     5. มีความกระตือรือร�นในการร1วมกิจกรรมการสร�างข�อสอบ 
     6. มีเจตคติท่ีต1อการการวัดและประเมินการศึกษา 

 
เนื้อหาสาระ  
         เนื้อหาสาระในบทนี้ประกอบด�วย  
      1. ความหมายแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
                2. ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
        3. แบบทดสอบแบบอัตนัย 
       4. แบบทดสอบแบบปรนัย 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน  
         กิจกรรมการเรียนการสอน  มีดังนี้        
              1.  ผู�สอนบรรยายหัวข�อ  วิธีการสร�างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
              2.  ให�ผู�เรียนแบ1งกลุ1มศึกษาความหมาย ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
                  ทางการเรียน หลักการสร�าง ข�อดี  ข�อจํากัด  และร1วมกันสร�างข�อสอบ 
              3.  ร1วมกันสรุปอภิปรายผลหน�าชั้นเรียน   
              4.  ผู�สอนสรุป เพ่ิมเติมในแต1ละประเด็น      
              5.  ผู�เรียนจัดทําบันทึกการเรียนรู� และทําแบบฝ;กหัดท�ายบท 
 

สื่อการเรียนการสอน  
      สื่อการเรียนการสอนท่ีใช�ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน มีดังนี้  

1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน  
2. ตํารา  
3. สไลด<นําเสนอ  
4. เครือข1ายอินเทอร<เน็ต  
5. ตัวอย1างข�อสอบ 
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การวัดผลและการประเมินผล  
      การวัดและการประเมินผลการเรียนรู� มีดังนี้  

1.  การสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ1ม  การตอบคําถามและร1วมอภิปราย  
2.  การนําเสนอผลงาน  
3.  การประเมินผลงานการสร�างข�อสอบ  
4.  การตรวจบันทึกการเรียนรู�  
5.  การทําแบบฝ;กหัด 
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บทท่ี 4 
 

วิธีการสร�างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต�องมีวัตถุประสงค<ท่ีจะทําให�ทราบว1ากิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีจัดข้ึนช1วยให�ผู�เรียนได�บรรลุผลสําเร็จตามพฤติกรรมการศึกษาท่ีกําหนดไว�มากหรือน�อยเพียงใด
โดยผ1านกระบวนการทดสอบผลการเรียนรู�  ซ่ึงจะได�นําผลการทดสอบมาใช�เป@นข�อมูลในการปรับปรุง
และพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให�มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และการได�ผลการทดสอบท่ี
มีความถูกต�อง จะต�องมีเครื่องมือท่ีมีคุณภาพอย1างหนึ่งก็คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ท่ีได�ผ1านกระบวนการการสร�างและพัฒนาท่ีถูกต�องตามหลักการของการสร�างแบบทดสอบ ดังนั้น
ผู�สอนจะต�องเรียนรู�กระบวนการดังกล1าวเพ่ือท่ีจะสามารถสร�างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท่ีมีคุณภาพ
ตามท่ีต�องการ 
 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Achievement Test) 
 
 1.ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 มีนักวิชาการได�ให�ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้ 
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป@นกระบวนการเชิงระบบ ท่ีใช�วัดพฤติกรรมหรือผล
การเรียนรู� ท่ีคาดว1าจะเกิดข้ึนจากกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือนํามาใช�ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนรู�ของผู�เรียน (Gronlund, 1993: 1) 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Achievement Test) เป@นแบบทดสอบท่ีใช�วัด
ความรู�ทักษะและสมรรถภาพทางสมองท่ีผู�เรียนจะได�รับจากประสบการณ<ท้ังจากทางบ�านและ
โรงเรียนยกเว�นการวัดทางร1างกาย ความถนัด และทางบุคคลกับสังคม แต1สําหรับโรงเรียนแล�ว
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ1งท่ีจะวัดความสําเร็จในเชิงวิชาการมากกว1า (ชวาล แพรัตกุล, 
2518: 12 ; วิเชียร เกตุสิงห<, 2530: 12 ; เยาวดี วิบูลย<ศรี, 2540: 16) 
 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป@นเครื่องมือวัดผลการเรียนรู�ของผู�เรียน  ท่ีใช�วัด
พฤติกรรมการศึกษาของผู�เรียนว1าทีการเปลี่ยนแปลงไปอย1างไร  เชิงปริมาณหรือคุณภาพของความรู� 
ความสามารถ พฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีพึงประสงค<ตามจุดมุ1งหมายของหลักสูตร  อัน
เป@นผลมาจากประสบการณ<การเรียนการสอนท่ีผู�สอนจัดข้ึน (ศิริชัย  กาญจนวาสี,2552 :165) 
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป@นแบบทดสอบท่ีสร�างข้ึนเพ่ือใช�วัดความรู�เชิง
วิชาการของผู�เรียนท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู�ในการเรียนการสอน เพ่ือนําผลท่ีได�จากการวัดมาใช�ในการ
พัฒนา ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนต1อไป (สมชาย  วรกิจเกษมสกุล,2556 : 108)  
 สรุปได�ว1า  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เป@นเครื่องมือท่ีใช�ในการทดสอบเพ่ือ
วัดผลความรู�ความสามารถของผู�เรียนหลังจากได�เรียนจบในเนื้อหาเรื่องนั้นๆ แล�ว  เพ่ือตรวจสอบและ
ประเมินผลว1าผู�เรียนเกิดการเรียนรู�ตามจุดประสงค<ของรายวิชามากหรือน�อยเพียงใด  หรือ ควรจะ
ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนอย1างไรเพ่ือให�สอดคล�องกับความต�องการของผู�เรียน  
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 2.ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ในการพิจารณาเพ่ือจําแนกประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์มีนักวิชาการได�

จําแนกประเภทไว�อย1างหลากหลาย และผู�เขียนได�จําแนกดังนี้ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552: 128) 
2.1 จําแนกตามการสร�าง มีดังนี้ 

2.1.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ท่ีครูสร�างข้ึน (Teacher-made Test) เป@น
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท่ีครูผู�สอนได�สร�างข้ึนเองเพ่ือใช�กับผู�เรียนท่ีตนเองได�สอน เนื่องจากจะ
สามารถสร�างแบบทดสอบท่ีสอดคล�องกับจุดประสงค<และเนื้อหาท่ีกําหนดไว�ได�อย1างมีประสิทธิภาพ 
และจะมีความยากง1ายท่ีเหมาะสมกับกลุ1มผู�สอบ 

2.1.2 แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardize Test) เป@นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท่ี
มีการสร�างเก็บไว�โดยได�ผ1านการตรวจสอบคุณภาพ มีมาตรฐานในการดําเนินการทดสอบและมีการ
แปลความหมายของคะแนนท่ีได�รับอย1างชัดเจน ท่ีจะทําให�คะแนนท่ีได�รับจากแบบทดสอบประเภทนี้
สามารถนําไปเปรียบเทียบระหว1างกลุ1มผู�เรียนได� แต1อาจจะไม1เหมาะสมสําหรับทุกสถานศึกษาท่ีมี
จุดมุ1งหมายการเรียนการสอนหรือหลักสูตรสถานศึกษาท่ีแตกต1างกัน 

2.2 จําแนกตามรูปแบบคําถาม มีดังนี้ 
2.2.1 แบบทดสอบแบบอัตนัย (Subjective Test) เป@นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท่ี

กําหนดให�ผู�เรียนได�เขียนตอบโดยแสดงความรู�ความเข�าใจ เจตคติได�อย1างอิสระ เห็นความสามารถ
ของตนเองท่ีในการทดสอบครั้งหนึ่ง ๆ อาจมีคําถามเพียง 5-10 ข�อเท1านั้น 

2.2.2 แบบทดสอบแบบปรนัย (Objective Test) เป@นแบบทดสอบท่ีกําหนดให�ตอบ
สั้น ๆ หรือให�เลือกคําตอบท่ีถูกต�องเพียงคําตอบเดียวจากคําตอบท่ีกําหนดให� จําแนกเป@น 

2.2.2.1 แบบทดสอบแบบถูก-ผิด (True-false Test) 
2.2.2.2 แบบทดสอบแบบเติมคํา (Completion Test) 
2.2.2.3 แบบทดสอบแบบจับคู1 (Matching (Test Test) 
2.2.2.4 แบบทดสอบแบบเลือกตอบ (Multiple Choice Test) 

2.3 จําแนกตามการแปลผล มีดังนี้  
2.3.1 แบบทดสอบอิงกลุ1ม (Norm-Referenced Test) เป@นแบบทดสอบท่ีมี

วัตถุประสงค<เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต1างระหว1างความรู�ความสามารถของผู�สอบ ดังนั้น
แบบทดสอบอิงกลุ1มจึงสร�างและนํามาใช�เพ่ือจําแนกระดับความรู�ความสามารถของผู�สอบท่ีแตกต1าง
กัน คะแนนสอบท่ีได�จึงนําไปแปลผลโดยการเปรียบเทียบความรู�ความสามารถระหว1างกลุ1มผู�สอบ
ด�วยกัน 

2.3.2 แบบทดสอบอิงเกณฑ< (Criterion-Referenced Test) เป@นแบบทดสอบท่ีมุ1ง
วัดระดับการเรียนรู�/ความรอบรู�ของผู�เรียนว1ามีความรู�ความสามารถอะไรบ�าง ดังนั้นแบบทดสอบแบบ
อิงเกณฑ< จึงสร�างอย1างครอบคลุมความรู�ความสามารถท่ีสําคัญของการเรียนรู�ท่ีต�องการให�เกิดข้ึน
คะแนนท่ีได�จึงนํามาแปลผลโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ< หรือมาตรฐานท่ีกําหนดไว� 
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3.หลักการในการสร�างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ในการสร�างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให�เป@นแบบทดสอบท่ีมีคุณภาพตามท่ี

ต�องการ มีหลักการท่ีจะนํามาใช�ในการดําเนินการสร�าง ดังนี้ (Gronlund, 1993: 8-11)  
3.1 กําหนดจุดประสงค<การเรียนรู�ท่ีระบุพฤติกรรมท่ีชัดเจน สามารถวัดและสังเกตได� 
3.2 สร�างแบบทดสอบให�มีความครอบคลุมพฤติกรรมการเรียนรู�ทางด�านสติปnญญาทุก

ระดับ 
3.3 สร�างแบบทดสอบท่ีวัดพฤติกรรมหรือผลการเรียนรู�ท่ีเป@นตัวแทนของกิจกรรมการ

เรียนรู�โดยกําหนดตัวชี้วัด และขอบเขต แล�วเขียนข�อสอบตามตัวชี้วัดจากขอบเขตท่ีกําหนดข้ึน 
3.4 สร�างแบบทดสอบท่ีหลากหลายประเภท เพ่ือให�เหมาะสมและสอดคล�องกับ

พฤติกรรมการเรียนรู� 
3.5 สร�างแบบทดสอบท่ีคํานึงถึงการใช�ประโยชน<จากผลการทดสอบไปใช� อาทิ สร�าง

แบบทดสอบระหว1างเรียน (Formative Test) เพ่ือนําผลไปใช�ในการปรับปรุงการเรียนการสอน หรือ
สร�างแบบทดสอบหลังการเรียน (Summative Test) เพ่ือนําผลไปใช�ในการตัดสินผลการเรียน 

3.6 กําหนดเกณฑ<การให�คะแนนคําตอบท่ีมีความชัดเจน และมีความเชื่อม่ัน 
 

4. ข้ันตอนและวิธีการสร�างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ในการสร�างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีมีคุณภาพ มีข้ันตอนและวิธีในการ

ดําเนินการ ดังนี้ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552: 133) 
4.1 กําหนดจุดมุ1งหมายของการทดสอบ (Specification of Purpose) ในการกําหนด

จุดมุ1งหมายของการทดสอบจะได�มาจากสร�างตารางการวิเคราะห<หลักสูตร ท่ีจําแนกให�เห็น
ความสําคัญระหว1างองค<ประกอบย1อยท่ีเ ก่ียวของกัน ได�แก1 จุดมุ1งหมาย เนื้อหา กิจกรรม/
ประสบการณ< และพฤติกรรมท่ีเป@นจุดหมายปลายทางของหลักสูตรท่ีจะทําให�เห็นว1า สอบหรือทดสอบ
ทําไม (จุดมุ1งหมายของการเรียนรู�และการทดสอบ) และสอนหรือทดสอบอะไร (เนื้อหาและน้ําหนัก
ความสําคัญ) และควรดําเนินการสอนหรือทดสอบอย1างไร (วิธีการสอน สื่อและเวลาท่ีใช�/วิธีการสอบ 
รูปแบบของแบบทดสอบและเวลาท่ีใช�) 

4.2 ออกแบบการสร�างแบบทดสอบ (Test Design) เป@นการกําหนดรูปแบบ ขอบเขต
เนื้อหาและแนวทางการสร�างและพัฒนาเพ่ือให�ได�ข�อสอบและแบบทดสอบท่ีมีคุณภาพ ท่ีมีข้ันตอนใน
การดําเนินการ ดังนี้ 

4.2.1 วางแผนการทดสอบ เป@นการกําหนดของครูผู�สอนว1าในแต1ละภาคเรียนจะมี
การทดสอบอะไรบ�าง อย1างไร แต1ในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจะมีการทดสอบ 3 ครั้งดังนี้ 

4.2.1.1 การทดสอบก1อนเรียน (Pretest) เพ่ือตรวจสอบความพร�อม/ความรู�
พ้ืนฐานหรือจัดกลุ1มผู�เรียน 

4.2.1.2 การทดสอบระหว1างเรียนภาคเรียน (Formative Test) ท่ีจําแนกเป@น
การทดสอบย1อย การทดสอบการปฏิบัติในระหว1างเรียน 

4.2.1.3 การทดสอบสรุปผล (Summative Test) หลังจากการเสร็จสิ้นการ
เรียนการสอนในรายวิชานั้น ๆ  
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4.2.2 กําหนดรูปแบบของการทดสอบ เป@นการพิจารณาของการใช�รูปแบบการ
ทดสอบท่ีเหมาะสมกับสมรรถภาพและเนื้อหาในการทดสอบแต1ละครั้ง ท่ีจําแนกได� ดังนี้ 

4.2.2.1 แบบทดสอบอิงเกณฑ< และแบบทดสอบอิงกลุ1ม 
4.2.2.2 แบบทดสอบแบบเขียนตอบ และแบบทดสอบแบบปรนัย 
4.2.2.3 แบบทดสอบแบบอัตนัย และแบบทดสอบแบบปรนัย 
4.2.2.4 แบบทดสอบแบบใช�ความเร็ว และแบบทดสอบใช�สมรรถภาพ 
4.2.2.5 แบบทดสอบเปsนกลุ1ม และแบบทดสอบเป@นรายบุคคล 

4.2.3 การสร�างแผนผังการทดสอบ เป@นการสร�างแผนผังท่ีแสดงความสัมพันธ<และ
ความสอดคล�องระหว1างจุดประสงค<และการสร�างแบบทดสอบ ทําให�พิจารณาจุดประสงค< น้ําหนัก 
ความสําคัญ ความถ่ีของการทดสอบ และรูปแบบของการทดสอบ 

4.2.4 สร�างแผนผังการทดสอบเป@นตารางท่ีสร�างเพ่ือนําเสนอว1าการทดสอบแต1ละ
ครั้งว1าจะวัดเนื้อหาอะไร และมีจุดประสงค<อะไรบ�างโดยระบุเนื้อหาย1อยในแต1ละจุดประสงค<พร�อมท้ัง
กําหนดน้ําหนักความสําคัญ หรือสัดส1วนของข�อสอบท่ีจะต�องสร�างและพัฒนา 

4.3 เขียนข�อสอบ เป@นข้ันตอนของการเขียนข�อสอบท่ีครูผู�สอนต�องมีความรู�ในเนื้อหา
สาระเป@นอย1างดีและมีทักษะในการเขียนข�อสอบ ท่ีมีการดําเนินการ ดังนี้ 

4.3.1 กําหนดลักษณะเฉพาะของข�อสอบ เป@นการกําหนดลักษณะเฉพาะของข�อสอบ
ตามจุดประสงค<การเรียนรู�ท่ีช1วยให�ประหยัดเวลาในการเขียนข�อสอบครั้งต1อไป หรือใช�เป@นแนวทางใน
การสร�างแบบทดสอบคู1ขนาน 

4.3.2 กําหนดข�อสอบฉบับร1าง เป@นการเขียนข�อสอบตามลักษณะเฉพาะ และให�มี
จํานวนข�อสอบตามสัดส1วนท่ีกําหนดไว� ท่ีครูผู�สอนอาจจะสร�างข�อสอบทีละข�อในบัตรข�อสอบ (Item 
Card) ท่ีระบุรายละเอียดเก่ียวกับข�อสอบข�อนั้น ผลการวิเคราะห<คุณภาพของข�อสอบ หรือการ
นําไปใช� และควรสร�างเกินจํานวนท่ีต�องการไว�ประมาณ 25% เพ่ือสําหรับการปรับปรุงแก�ไขหรือตัด
ออกข�อสอบข�อท่ีไม1มีคุณภาพ 

4.3.3 ทบทวนและตรวจสอบข�อสอบฉบับร1าง เป@นการทบทวนข�อสอบฉบับร1างท่ี
สร�างเสร็จแล�ว จําแนกได�ดังนี้ 

4.3.3.1 ทบทวนและตรวจสอบโดยตนเอง เป@นการทบทวนและตรวจสอบ
แบบทดสอบฉบับร1างท่ีได�สร�างแล�วท้ิงไว�สักระยะเวลาหนึ่งก1อน (ประมาณ 7 วัน) ท่ีจะนํามาตรวจสอบ
ด�วยตนเองโดยคิดว1าตนเองเป@นผู�สอบ เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงตามจุดประสงค< สัดส1วนของ
ข�อสอบ ความซํ้าซ�อน ความสมเหตุสมผล และความชัดเจนของภาษาท่ีใช� 

4.3.3.2 ทบทวนและตรวจสอบโดยนําไปให�ผู�เชียวชาญในศาสตร<นั้น ๆ ได�
ตรวจสอบความเท่ียงตรงตามจุดประสงค< ความซํ้าซ�อน ความครอบคลุมและความชัดเจนของคําถาม
และคําตอบท่ีกําหนดให� 

4.3.3.3 การปรับปรุงแก�ไขข�อสอบ เป@นการนําข�อสอบท่ีผ1านการทบทวนและ
ตรวจสอบมาปรับปรุงแก�ไขตามคําแนะนํา แล�วรวบรวมข�อสอบจัดทําเป@นแบบทดสอบฉบับท่ีพร�อมจะ
นําไปทดลองใช� โดยมีคําแนะนําในการเรียงข�อสอบในแบบทดสอบท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
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1) ถ�าแบบทดสอบฉบับเดียวกันประกอบด�วยข�อสอบหมายประเภท
ควรกําหนดให�เป@นส1วน ๆ โดยท่ีส1วนเดียวกันจะเป@นข�อสอบประเภทเดียวกัน เรียงลําดับจากประเภท
ท่ีตอบได�ง1ายไปสู1ประเภทท่ีมีการตอบซับซ�อน ดังนี้ ข�อสอบแบบถูกผิด ข�อสอบแบบจับคู1 ข�อสอบแบบ
ตอบสั้น ๆ ข�อสอบแบบเลือกตอบ และข�อสอบแบบเขียนตอบ ตามลําดับ 

2) ในข�อสอบแต1ละตอน ควรเรียงลําดับข�อสอบตามจุดประสงค<จาก
ง1ายไปสู1จุดประสงค<ท่ียาก/ซับซ�อน อาทิ ความรู�ความจํา ความเข�าใจ การนําไปใช� การวิเคราะห< การ
สังเคราะห<และการประเมินค1า 

3) ข�อสอบในแต1ละตอน ควรเรียงลําดับตามความยากของข�อสอบจาก
ข�อท่ีง1าย ๆ ไปสู1ข�อท่ียากข้ึนตามลําดับ 

4.4 การทดลองใช� และการวิเคราะห<ข�อสอบ เป@นข้ันตอนของการนําข�อสอบท่ีได�รับการ
ทบทวนและตรวจสอบ ปรับปรุงแก�ไขแล�วไปทดลองใช�กับกลุ1มตัวอย1างท่ีมีลักษณะใกล�เคียงกับกลุ1ม
ผู�สอบท่ีจะนําแบบทดสอบไปใช�จริง อย1างน�อยจํานวน 50 คน เพ่ือให�ได�ผลการวิเคราะห<ข�อสอบท่ี
น1าเชื่อถือ และในการคัดเลือกกลุ1มตัวอย1างต�องระมัดระวังการรักษาความลับของแบบทดสอบและ
ความเป@นตัวแทนของกลุ1มผู�สอบท่ีต�องการนําไปใช�จริงและให�ได�ผลลัพธ<ว1ากลุ1มตัวอย1างมีปฏิกิริยา
อย1างไรต1อข�อสอบ และมีปnญหาอะไร ท่ีจะนํามาวิเคราะห<เพ่ือคัดเลือกข�อสอบท่ีเหมาะสมจัดทํา
ข�อสอบท่ีมีคุณภาพต1อไป โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

4.4.1 การวิเคราะห<ข�อสอบ (Item Analysis) จําแนกเป@น ดังนี้ 
4.4.1.1 การวิเคราะห<ทางกายภาพ ท่ีเป@นข�อมูลและปnญหาของข�อสอบทาง

กายภาพของข�อสอบ อาทิ ความชัดเจนของคําชี้แจง คําถามและคําตอบ ความเหมาะสมของการใช�
ภาษา ความยาวของแบบทดสอบ ระยะเวลาท่ีกําหนดให� และรูปแบบการพิมพ< เป@นต�น 

4.4.1.2 การวิเคราะห<เชิงปริมาณ เป@นการนําข�อมูลท่ีได�จากการตอบ
แบบทดสอบของกลุ1มตัวอย1างมาวิเคราะห<ข�อสอบเป@นรายข�อ เพ่ือหาความยาก อํานาจจําแนก และ
ประสิทธิภาพของตัวลวง 

4.4.2 การคัดเลือกข�อสอบเพ่ือจัดทําแบบทดสอบ เป@นการคัดเลือกข�อสอบท่ีมี
คุณภาพ คือ มีความยากพอเหมาะ (มีค1าประมาณ 0.5) และมีอํานาจจําแนกสูง (มีค1าเข�าใกล� 1.00) 
แต1ในบางครั้งในการคัดเลือกข�อสอบอาจเลือกข�อสอบท่ีมีอํานาจจําแนกไม1สูงมาก เพ่ือให�ข�อสอบท่ี
คัดเลือกมีความครอบคลุมเนื้อหาท่ีต�องการ เม่ือได�ข�อสอบครบถ�วนแล�วจึงนํามาจัดพิมพ<เป@น
แบบทดสอบฉบับสมบูรณ< 

4.4.3 การวิเคราะห<แบบทดสอบท้ังฉบับ เป@นการนําข�อมูลของข�อสอบท่ีได�รับการ
คัดเลือกเป@นแบบทดสอบมาคํานวณค1าความเท่ียงตรง และความเชื่อม่ันท่ีเป@นข�อมูลเบื้องต�น ดังนั้น
จะต�องนําแบบทดสอบฉบับนี้ไปทดลองใช�แล�วนําผลมาวิเคราะห<และรายงานค1าท่ีสมบูรณ<อีกครั้งหนึ่ง 

4.5 การนําแบบทดสอบไปใช� เป@นการจัดสภาพแวดล�อมและปnจจัยท้ังทางกายภาพและ
จิตวิทยาท่ีมีอิทธิพลต1อการแสดงความสามารถในการตอบคําถามของผู�สอบ หรือ ผู�สอบทุกคนจะต�อง
ได�รับความยุติธรรมเท1าเทียมกันในการแสดงความสามารถจากการเรียนรู�ตามท่ีแบบทดสอบต�องการ
วัดท่ีสภาพแวดล�อมและปnจจัยท่ีจะต�องควบคุม ดังนี้ 
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4.5.1 คําชี้แจง เป@นคําชี้แจงสําหรับผู�สอบและผู�ดําเนินการสอบ ท่ีจะกําหนด
แนวทางท่ีชัดเจนในการจดห�องสอบ การแจกและเก็บแบบทดสอบ เวลาท่ีใช� และแนวทางการแก�ไข
ปnญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนในระหว1างการทดสอบท่ีจะต�องปฏิบัติอย1างเคร1งครัด การตอบคําถามในแต1ละ
ตอนลงในแบบทดสอบหรือกระดาษคําตอบ พร�อมท้ังกําหนดเกณฑ<การให�คะแนนอย1างชัดเจน 

4.5.2 กําหนดเวลาในการทดสอบ เป@นการกําหนดเวลาอย1างเหมาะสมท่ีจําแนกตาม
ประเภทของแบบทดสอบ ความซับซ�อนของจุดประสงค< ระดับอายุของผู�สอบ และสัดส1วนของจํานวน
คาบหรือหน1วยกิตของวิชา เป@นต�น 

4.5.3 การปฏิบัติการทดสอบ ท่ีเป@นการจัดสภาพแวดล�อมท่ีเหมาะสมท้ังทาง
กายภาพและจิตวิทยาท่ีมีผลกระทบต1อการแสดงความรู�ความสามารถของผู�สอบ 

4.5.4 การตรวจให�คะแนน เป@นการตรวจให�คะแนนของข�อสอบท่ีสอดคล�องกัน
ระหว1างผู�ตรวจข�อสอบในการให�คะแนนข�อสอบแบบอัตนัย และถ�าเป@นแบบทดสอบแบบเลือกตอบท่ีมี
ผู�สอบจํานวนมากอาจใช�เครื่องจักรในการตรวจ และท่ีสําคัญการให�คะแนนจะต�องมีความเป@นปรนัยใน
การตรวจให�คะแนน ท่ีมีการดําเนินการ ดังนี้ 

4.5.4.1 มีการจดบันทึกคําตอบท่ีชัดเจนและสมบูรณ< จําแนกเป@น (1) การบันทึก
คําตอบของผู�สอบท่ีจะต�องบันทึกคําตอบอย1างชัดเจน และถ�ามีการแก�ไขจะต�องดําเนินการตาม
ข้ันตอนท่ีกําหนดไว� และ (2) การบันทึกผลการปฏิบัติของครูผู�สอนท่ีเป@นผู�สังเกต จะต�องบันทึกผล
ทันที และสมบูรณ<ไม1ควรใช�การจดจําแล�วนํามาบันทึกผลในภายหลัง 

4.5.4.2 มีการเฉลยคําตอบท่ีถูกต�องในการตรวจให�คะแนน เป@นการกําหนดคํา
เฉลยคําตอบไว�ล1วงหน�าและเป@นคําตอบท่ีเป@นท่ียอมรับของผู�ตรวจคําตอบทุกคน 

4.5.4.3 มีการระบุเกณฑ<การให�คะแนนท่ีชัดเจน โดยเฉพาะการตอบ
แบบทดสอบแบบอัตนัยว1าคําตอบควรจะครอบคลุมประเด็นใดบ�าง และมีน้ําหนักของคะแนนเท1าไรใน
แต1ละประเด็น แต1จะไม1เป@นปnญหาสําหรับการตอบแบบเลือกตอบ 

4.6 การวิเคราะห<แบบทดสอบ เป@นการนําผลการทดสอบท่ีได�จากการนําไปใช� เพ่ือทราบ
ลักษณะเบื้องต�นของคะแนนสอบ และการวิเคราะห<แบบทดสอบเพ่ือหาคุณภาพของแบบทดสอบใน
ด�านความเท่ียงตรงและความเชื่อม่ัน ดังนี้ 

4.6.1 การวิเคราะห<ค1าสถิติเบื้องต�นของแบบทดสอบ เป@นการคํานวณหา 
4.6.1.1 ค1าเฉลี่ยและส1วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ือทราบผลการสอบของผู�เรียน

ในภาพรวมว1าอยู1ในระดับใด และมีคะแนนท่ีใกล�เคียงกันมากน�อยเพียงใด 
4.6.1.2 ศึกษารูปทรงและการแจกแจงของคะแนนสอบเพ่ือให�ได�ข�อมูลท่ีมี

ประโยชน<ต1อการแปลความหมายของคะแนน และการปรับปรุงแบบทดสอบ 
4.6.2 การวิเคราะห<แบบทดสอบ เป@นการนําข�อมูลการตอบท้ังฉบับของผู�สอบมา

วิเคราะห<ว1าสามารถใช�วัดผลการเรียนรู�ตามสิ่งท่ีต�องการวัดหรือไม1 และผลของการวัดมีความคงเส�นคง
วาหรือไม1 ท่ีใช�สําหรับระบุความคลาดเคลื่อนของการวัด ความน1าเชื่อถือของและการแปลผลของ
คะแนนสอบ 

4.7 ปรับปรุงแบบทดสอบ เป@นการนําแบบทดสอบไปใช�หลาย ๆ ครั้งตามเง่ือนไขท่ี
กําหนดไว�แล�ววิเคราะห<ผลซํ้า เพ่ือใช�เป@นข�อมูลยืนยันว1าเป@นแบบทดสอบท่ีมีคุณภาพ และอาจจะนํา
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ผลมาพัฒนาเป@นเกณฑ<ปกติ เพ่ือเป@นบรรทัดฐานของการเปรียบเทียบความหมายของคะแนน และ
อาจเก็บรวบรวมข�อสอบไว�เพ่ือสร�างและพัฒนาเป@นธนาคารข�อสอบต1อไป 

 
แบบทดสอบแบบอัตนัย  (Subjective Test) 
 
 1.ความหมายของแบบทดสอบแบบอัตนัย 
 แบบทดสอบแบบอัตนัย (Subjective Test) เป@นแบบทดสอบท่ีกําหนดให�ผู�เรียนได�คิด
คําตอบด�วยตนเองโดยการเขียนบรรยาย อธิบาย แสดงความคิดเห็น วิพากษ<วิจารณ< วิเคราะห<
พฤติกรรม สถานการณ< หรือปรากฏการณ< จากความรู�หรือประสบการของตนเอง โดยท่ีลักษณะของ
แบบทดสอบจะเป@นเพียงการกําหนดโจทย<ปnญหา หรือคําถามท่ีเป@นสถานการณ<ให�เท1านั้น                          
(เยาวดี วิบูลย<ศรี, 2540: 230 ; ล�วน สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2539: 86 ; Marshall and 
Hales, 1972: 23) 
 
 2.ประเภทของแบบทดสอบแบบอัตนัย 
 แบบทดสอบอัตนัย สามารถจําแนกได�โดยขอบเขตของการให�คําตอบ มีดังนี้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 
2545: 101-102 ; Gronlund, 1981: 223) 

2.1 แบบไม1จํากัดคําตอบ (Extended Response) เป@นแบบทดสอบท่ีให�โอกาสให�ผู�สอบ
ได�เขียนบรรยาย อธิบาย แสดงความคิดเห็น วิพากษ<วิจารณ< หรือวิเคราะห< อย1างอิสระและเต็ม
ความสามารถ โดยคําถามท่ีกําหนดให�ส1วนมากจะมีคําว1า จงอธิบาย อภิปราย เปรียบเทียบ วิเคราะห< 
แสดงความคิดเห็น สรุปผล หรือ ข�อเสนอแนะ ฯลฯ โดยการกําหนดเวลาสําหรับการตอบท่ีเหมาะสม
แต1ในการให�คะแนนจะมีความยุ1งยากในการพิจารณาเนื่องจากจะมีความคําตอบท่ีถูกต�องอย1าง
หลากหลาย เช1น ให�อภิปรายการจัดการเรียนการสอนท่ีเน�นผู�เรียนเป@นสําคัญ หรือ ให�วิเคราะห<                  
ข�อดี-ข�อเสียของโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค เป@นต�น 

2.2 แบบจํากัดคําตอบ (Restricted Response) หรือแบบตอบสั้น ๆ เป@นแบบทดสอบท่ี
กําหนดให�ผู�สอบได�แสดงความสามารถในการตอบโดยการเรียงความคิดให�เป@นระเบียบเพ่ือให�ได�
คําตอบภายในขอบเขตท่ีกําหนดให�อย1างเฉพาะเจาะจงท่ีจะสามารถให�คะแนนได�ง1ายกว1าแบบไม1จํากัด
คําตอบ เช1น จงอธิบายข้ันตอนการขยายพันธุ<พืชโดยการตอนก่ิง เป@นต�น 

 
3.จุดมุBงหมายในการใช�แบบทดสอบแบบอัตนัย 
ในการใช�แบบทดสอบแบบอัตนัยมีจุดมุ1งหมาย ดังนี้ 

3.1 ให�ผู�สอบได�แสดงความสามารถด�านความคิดสร�างสรรค< และเขียนบรรยาย  
ความคิดได�อย1างอิสระ 

3.2 ให�ผู�สอบได�ตอบโดยใช�ความคิดในระดับสูงท่ีมีความลึกซ้ึง  เช1น การวิเคราะห< 
 การสังเคราะห< และการประเมินค1า เป@นต�น 
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4.หลักการในการสร�างแบบทดสอบแบบอัตนัย 
ในการสร�างแบบทดสอบแบบอัตนัย มีหลักการท่ีผู�สอนท่ีจะสร�างแบบทดสอบควรคํานึง ดังนี้

(พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2545: 101-102 ; วิเชียร เกตุสิงห<, 2530: 19) 
4.1 เขียนคําชี้แจงในการทดสอบให�ชัดเจนว1า ต�องการให�ผู�สอบเขียนตอบอย1างไร และมี

กฎเกณฑ<ในการให�คะแนนอย1างไร 
4.2 กําหนดคําถามในประเด็นท่ีสําคัญ และวัดพฤติกรรม/สมรรถภาพการเรียนรู�ใน

ระดับสูง/ซับซ�อน อาทิ การนําไปใช� การวิเคราะห< การสังเคราะห< หรือ การประเมินค1า เป@นต�น 
4.3 ระบุประเภทของแบบทดสอบ เพ่ือให�ผู�สอบได�มีการวางแผนการตอบท่ีถูกต�อง 
4.4กําหนดระดับความยากง1ายและจํานวนข�อสอบให�เหมาะสมกับเวลาท่ีกําหนดให� 
4.5 ไม1กําหนดให�เลือกตอบเป@นบางข�อ เนื่องจากข�อสอบแต1ละข�อจะมีความยากง1ายท่ีไม1

เท1ากันหรือวัดในประเด็นหรือเนื้อหาสาระท่ีมีความแตกต1างกัน 
4.6 กําหนดคําถามท่ีเป@นประเด็นหรือปnญหาในสถานการณ<ใหม1 ๆ เพ่ือให�ผู�สอบได�นํา

ความรู�ไปใช�ในการแก�ปnญหา 
4.7 กําหนดคําถามท่ีเหมาะสม โดยให�ผู�สอบได�ตอบทุกข�อไม1ควรให�เลือกตอบ เนื่องจาก

ข�อสอบแต1ละข�อมีความยากง1ายท่ีไม1เท1ากัน 
4.8 กําหนดประเด็นคําถามท่ีแตกต1างจากประเด็นหรือสถานการณ<เดิมท่ีผู�สอบเคยได�

เรียนมาแล�วมิฉะนั้นจะเป@นคําถามท่ีถามความจํามากกว1าการนําไปใช� 
4.9 ในกรณีท่ีเป@นคําถามท่ียังไม1สามารถหาข�อสรุปได� ไม1ควรให�ผู�เรียนแสดงความคิดเห็น

ว1าถูกหรือผิด แต1ควรจะเน�นให�ผู�สอบได�คิดหาเหตุผลมาอธิบาย หรือสนับสนุนในการพิจารณา 
4.10 กําหนดคําถามท่ีเน�นการวัดสมรรถภาพข้ันสูง อาทิ ทําไม อย1างไร อภิปราย 

เปรียบเทียบ วิเคราะห< หรือ ประเมินค1า ฯลฯ 
4.11 กําหนดคําถามท่ีชัดเจน ตรงประเด็นท่ีต�องการให�ตอบ 
4.12 กําหนดคําถามให�มีจํานวนมาก ๆ ข�อ โดยเน�นการตอบสั้น ๆ จะทําให�แบบทดสอบ

มีความครอบคลุมเนื้อหา และมีความเชื่อม่ันสูงข้ึน 
4.13 หลังจากกําหนดคําถามแล�ว ควรเขียนคําตอบด�วยเพ่ือเป@นการตรวจสอบความ

ชัดเจนของคําถามในการปรับปรุงแก�ไขก1อนนําไปใช�จริง 
4.14 เรียงลําดับคําถามจากง1ายไปหายาก เพ่ือเป@นการกระตุ�น ยั่วยุหรือสร�างแรงจูงใจให�

ผู�สอบเกิดความต�องการตอบคําถามเพ่ิมข้ึน 
4.15 ลักษณะของคําถามท่ีควรใช�ในการกําหนดคําถาม มีดังนี้ (Gronlund, 1981: 231) 

4.15.1 ให�นิยามหรืออธิบายความหมาย 
4.15.2 ให�เรียงลําดับเหตุการณ<ท่ีเกิดข้ึน 
4.15.3 ให�จําแนกประเภทของสิ่งของหรือเรื่องราวต1าง ๆ  
4.15.4 ให�อธิบาย หรือบรรยายคุณลักษณะของสิ่งของ เหตุการณ< หรือกระบวนการ

ต1าง ๆ  
4.15.5 ให�เปรียบเทียบสิ่งของหรือเหตุการณ<ในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง 
4.15.6 ให�ระบุความแตกต1างความคล�ายคลึงของสิ่งของหรือเหตุการณ< 
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4.15.7 ให�ระบุสาเหตุ หรือคาดคะเนผลท่ีเกิดข้ึนของปรากฏการณ< 
4.15.8 ให�ออกแบบ เขียนเค�าโครง หรือวางแผนการดําเนินงานต1าง ๆ  
4.15.9 ให�อธิบายเหตุผลท่ีขัดแย�ง หรือให�การสนับสนุน 
4.15.10 ให�วิเคราะห<เหตุการณ< หรือความสัมพันธ< 
4.15.11 ให�สรุปหรือย1อความของเหตุการณ< 
4.15.12 ให�ชี้แจงหลักการหรือจุดแระสงค< 
4.15.13 ให�อภิปรายเพ่ือแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ<วิจารณ<อย1างอิสระ 
4.15.14 ให�นําหลักการ หรือกฎเกณฑ<ไปใช�ในการแก�ปnญหาในสถานการณ<ใหม1 ๆ  
4.15.15 ให�แสวงหาวิธีการแก�ปnญหา หรือพัฒนาการปฏิบัติงาน 
 

 5. การตรวจให�คะแนนแบบทดสอบแบบอัตนัย 
 การตรวจให�คะแนนของแบบทดสอบแบบอัตนัยท่ีโดยส1วนมากจะข้ึนอยู1กับความคิดเห็นของ
ครูผู�สอน ดังนั้นเพ่ือให�การให�คะแนนมีความเป@นปรนัยในการตรวจให�คะแนนมากข้ึน ควรจะมีวิธีการ
ในการดําเนินการตรวจให�คะแนน ดังนี้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2545: 105 ; Gronlund, 1981: 234-236) 

5.1 มีเฉลยคําตอบท่ีถูกต�อง ชัดเจน โดยท่ีจําแนกออกเป@นประเด็น ๆ อย1างชัดเจน 
5.2 ตรวจให�คะแนนข�อสอบทีละข�อตามจุดประสงค<จนกระท่ังครบจํานวนผู�สอบทุกคน

แล�วจึงเริ่มตรวจให�คะแนนข�อใหม1ลําดับต1อไป 
5.3 ถ�ามีการตรวจให�คะแนนจากผู�ตรวจหลายคน ควรแบ1งข�อตรวจให�คะแนน หรือ

แบ1งกลุ1มตรวจ แต1จะต�องมีแนวทางและเกณฑ<การตรวจให�คะแนนท่ีชัดเจน หรือมิฉะนั้นก็ให�ผู�ตรวจให�
คะแนนทุกคนตรวจข�อสอบทุกข�อแล�วนําคะแนนท่ีได�มาเฉลี่ยกัน 

5.4 เน�นให�ผู�ตรวจให�คะแนนด�วยความเท่ียงตรง ยุติธรรม ปราศจากอคติ โดยการสุ1ม
กระดาษคําตอบ และไม1ดูชื่อผู�สอบ 

5.5 ไม1นําส1วนท่ีไม1ได�กําหนดเป@นเกณฑ< มาลดหรือให�คะแนนเพ่ิมเติม อาทิ ลายมือ การ
ใช�ภาษาหรือหลักไวยากรณ< เป@นต�น 

5.6 เกณฑ<ในการให�คะแนน ควรใช�ท้ังเกณฑ<เนื้อหาสาระ เกณฑ<การจัดลําดับความคิด 
หรือเกณฑ<ด�านกระบวนการ และความถูกต�อง ความสมบูรณ< และความสมเหตุสมผลของคําตอบ
ประกอบการพิจารณาด�วย 

5.7 ปnญหาของการตรวจแบบทดสอบแบบอัตนัย มีดังนี้ 
(บุญเชิด ภิญโญพงษ<อนันต<, 2544: 165-167) 

5.7.1 ผลสืบเนื่องมาจากสิ่งอ่ืน อาทิ ข�อแรกตอบได�ดีทําให�ข�ออ่ืน ๆ ท่ีจะตอบไม1ค1อย
ดีแต1ก็จะได�รับคะแนนสูงตามไปด�วย หรือความลําเอียงของครูผู�สอนท่ีมีเจตคติท่ีดีและไม1ดีต1อผู�เรียน
บางคนท่ีมีผลต1อการให�คะแนนสูงแก1ผู�เรียนท่ีเรียนเก1ง และให�คะแนนตํ่าแก1ผู�เรียนท่ีเรียนอ1อน 

5.7.2 ความใจดีของครูผู�สอน ท่ีอาจจะให�คะแนนค1อนข�างสูง แม�ว1าคําตอบท่ีได�จะไม1
ถูกต�องท้ังหมดก็ตาม 

5.7.3 การปรับโทษ เป@นการกดหรือการตัดทอนคะแนนของผู�เรียนท่ีไม1สามารถตอบ
ได�ตามท่ีตนคาดหวังไว�สูงเกินไป ท้ัง ๆ ท่ีผู�เรียนคนนั้นอาจมีความสามารถท่ีดีแล�วก็ได� 
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5.7.4 องค<ประกอบแทรกซ�อน อาทิ ลายมือ ตัวสะกด การเรียบเรียงคําตอบ เป@น
ประเด็นท่ีมีอิทธิพลต1อการให�คะแนน ดังนั้นถ�าครูผู�สอนต�องการจะใช�องค<ประกอบเหล1านี้ในการตรวจ
ให�คะแนนควรแจ�งให�ผู�เรียนได�รับทราบล1วงหน�า 

 
6. ข�อดีและข�อจํากัดของแบบทดสอบแบบอัตนัย 
ในการใช�แบบทดสอบแบบอัตนัยมีข�อดี-ข�อจํากัด ดังนี้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2545: 106 ; 

Marshall and Hales, 1972: 24-27) 
6.1 ข�อดีของแบบทดสอบแบบอัตนัย มีดังนี้ 

6.1.1 สามารถวัดพฤติกรรมการเรียนรู�ด�านสติปnญญาในระดับสูง อาทิ การนําไปใช� 
การวิเคราะห< การสังเคราะห< และการประเมินค1า ได�เป@นอย1างดี 

6.1.2 ผู�สอบสามารถแสดงความรู�ความสามารถ และการใช�ภาษาในการตอบได�เป@น
อย1างดี 

6.1.3 โอกาสการเดาคําตอบของผู�สอบมีน�อยมาก หรืออาจไม1มีเลย 
6.1.4 สร�างข�อสอบได�ง1าย และประหยัดค1าใช�จ1ายในการดําเนินการ 

6.2 ข�อจํากัดของแบบทดสอบแบบอัตนัย มีดังนี้ 
6.2.1 เนื่องจากในการสอบแต1ละครั้งจะใช�ข�อสอบจํานวนน�อยข�อ ดังนั้นข�อสอบจึง

ขาดความครอบคลุมเนื้อหา (ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา) และมีความเชื่อม่ันตํ่า 
6.2.2 การตรวจให�คะแนนค1อนข�างยุ1งยาก และมีโอกาสจะเกิดความลําเอียงในการ

ให�คะแนน เนื่องจาก Hallo effect/ลายมือ/คําเฉลยท่ีไม1เฉพาะเจาะจง 
6.2.3 ใช�เวลาในการตรวจให�คะแนนค1อนข�างนาน ดังนั้นจึงไม1เหมาะสมท่ีจะใช�

ทดสอบกับผู�เรียนท่ีมีจํานวนมาก 
6.2.4 คําตอบข้ึนอยู1กับความสามารถด�านภาษา 
 

7.ข�อเสนอแนะในการสร�างแบบทดสอบแบบอัตนัย 
กรอนลันด< และลินน< (Gronlund and Linn, 1990 อ�างอิงใน สมบูรณ< ชิตพงษ<, 2545: 9) 

ให�ข�อเสนอแนะในการเขียนในการสร�างแบบทดสอบแบบอัตนัย ดังนี้ 
7.1 ให�ใช�แบบทดสอบอัตนัยในการวัดพฤติกรรมข้ันสูง ๆ หรือพฤติกรรมท่ีซับซ�อน 

สําหรับพฤติกรรมข้ันตํ่าหรือพฤติกรรมท่ีไม1ซับซ�อนให�ใช�แบบทดสอบอัตนัยแบบจํากัดคําตอบหรือ
แบบปรนัย 

7.2 ลักษณะของคําถาม จําแนกเป@น 
7.2.1 คําถามให�เปรียบเทียบ (Comparing)  เช1น 

7.2.1.1 ให�อธิบายความแตกต1างระหว1าง......... 
7.2.1.2 ให�เปรียบเทียบในการดําเนินการทดสอบ..........3 วิธี มีดังนี้.......... 

7.2.2 คําถามให�ระบุเหตุผล (Relating Cause and Effect) เช1น 
7.2.2.1 เหตุผลท่ีสําคัญของการจัดกิจกรรม...................คืออะไร 
7.2.2.2 ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจาก..........................มีอะไรบ�าง 
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7.2.3 คําถามให�พิจารณาตัดสินใจ (Justifying) เช1น 
ให�อธิบายสาเหตุท่ีสําคัญในการดําเนินการบริหารการสอน........... 

7.2.4 คําถามให�สรุป (Summarizing) เช1น 
7.2.4.1 ความสําคัญของ.......................คือ......................... 
7.2.4.2 ให�บอกประเด็นสําคัญของ..................................... 

7.2.5 คําถามเก่ียวกับการประยุกต<ใช�หลักการ (Generalizing) เช1น 
7.2.5.1 มีหลักการอะไรบ�างท่ีสามารถใช�อธิบายได�กับปรากฏการณ< ................... 
7.2.5.2 จากข�อมูลสารสนเทศ..................สามารถนําไปใช�กับกรณี...................... 

7.2.6 คําถามเพ่ือการอ�างอิง  เช1น  
จากสถานการณ<ท่ีกําหนดให�จะเกิดอะไรข้ึน ถ�า................................ 

7.2.7 คําถามให�จําแนก (Classifying)  เช1น 
7.2.7.1 .............................เป@นพืชชนิดใด เพราะ............................... 
7.2.7.2 ให�จําแนกประเภทของ..............................ตามหลักการทํางาน 

7.2.8 คําถามความคิดริเริ่ม (Creating) เช1น 
7.2.8.1 ให�บอกวิธีการแก�ปnญหาในเรื่อง................................................ 
7.2.8.2 ถ�า............................แล�วจะเกิดอะไรข้ึน................................ 

7.2.9 คําถามเก่ียวกับการนําความรู�ไปใช�ในสถานการณ<ใหม1 (Applying) เช1น  
7.2.9.1 ให�ใช�หลักการ.....................เพ่ือใช�เป@นแนวทางอธิบายว1าแก�ปnญหานี้ได�

อย1างไร 
7.2.9.2 จากสถานการณ<นี้......................มนุษย<จะเป@นอย1างไร 

7.2.10 ถามให�วิเคราะห< (Analyzing) เช1น 
7.2.10.1 ให�วิเคราะห<สถานการณ<ท่ีเกิดข้ึนใน..................... 
7.2.10.2 ให�จําแนกส1วนประกอบและหน�าท่ีของอุปกรณ<ใน........................... 

7.2.11 คําถามให�สังเคราะห< (Synthesizing)  เช1น 
7.2.11.1 ให�ออกแบบโครงการวิจัยในชั้นเรียนในศตวรรษท่ี 21  
7.2.11.2 ให�เขียนโครงการบริการวิชาการแก1ชุมชน 

7.2.12 คําถามให�ประเมินค1า (Evaluating)  เช1น 
7.2.12.1 ให�อธิบายข�อดี-ข�อจํากัดของ.......................พร�อมท้ังระบุเหตุผล 
7.2.12.2 ให�ประเมินผลการจัดการเรียนรู� เรื่อง..........................โดยคํานึงถึง

เกณฑ<.......................... 
7.3 เขียนคําถามโดยใช�ภาษาท่ีง1าย ๆ ชัดเจน เหมาะสมกับระดับวุฒิภาวะของผู�สอบ   

ว1าต�องการให�ตอบในลักษณะใด ด�วยการระบุคําท่ีเป@นขอบเขตการตอบ เช1น ให�บอกเหตุผล  ให�
เปรียบเทียบ  ให�สรุป  ให�เขียนแผนภาพ ให�อธิบายความสัมพันธ<  หรือให�นําเสนอแนวทาง เป@นต�น 

7.4 กําหนดให�มีจํานวนข�อสอบท่ีมากเพียงพอท่ีจะเป@นตัวแทนของเนื้อหา และเหมาะสม
กับระยะเวลาท่ีกําหนดให� ท่ีอาจจะกําหนดเวลาในการทําแต1ละข�อ เพ่ือท่ีผู�สอบจะได�ใช�เวลาท่ี
เหมาะสมในแต1ละข�อและทําข�อสอบได�ครบทุกข�อ 
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7.5 หลีกเลี่ยงการสร�างข�อสอบอัตนัยแบบให�เลือกตอบข�อท่ีผู�สอบตอบได�ดีท่ีสุด 
เนื่องจากข�อสอบแต1ละข�อจะมีเนื้อหา ภาระงานท่ีแตกต1างกัน และมีความยากในแต1ละข�อไม1เท1ากัน 
ทําให�ไม1สามารถนําคะแนนของผู�สอบมาเปรียบเทียบกันได� 

 
 

 8.  ลักษณะของข�อสอบแบบอัตนัย จําแนกตามสมรรถภาพการวัดในระดับสูง มีดังนี้ 
 (เยาวดี วิบูลย<ศรี, 2540: 232-240 ; สมบูรณ< ชิตพงษ<, 2545: 12-16) 

8.1 ลักษณะของข�อสอบแบบอัตนัยด�านการนําไปใช� กล1าวคือ พฤติกรรมนําไปใช� เป@น
การนําความรู�ท่ีอยู1ในรูปของความคิด ทฤษฎี หลักการ กฎเกณฑ< หรือแบบแผนและเทคนิคท่ีนํามาใช�
แก�ปnญหาในสถานการณ<ใหม1 หรือผู�สอบไม1คุ�นเคยแต1มีความสัมพันธ<กับความรู�ท่ีได�รับ เพ่ือให�ผู�สอบได�
ใช�ความรู�ความสามารถนําความรู�ท่ีมีมาก1อนไปประยุกต<ใช�แก�ปnญหาในสถานการณ<นั้น ๆ ได�เป@นอย1าง
ดี ดังนั้นคําถามแบบอัตนัยด�านการนําไปใช�ควรมีลักษณะดังนี้ 

8.1.1 กําหนดสถานการณ<ท่ีชัดเจน มีรายละเอียดท่ีเก่ียวข�องอย1างครบถ�วนหรือถ�า
เป@นสถานการณ<ท่ีผู�สอบมีประสบการณ<ด�วนตนเองหรือมีส1วนเก่ียวข�องด�วยจะดีมากข้ึน 

8.1.2 กําหนดสถานการณ<ท่ีกระตุ�นให�ผู�สอบได�ใช�ความคิดในการพิจารณาแก�ปnญหา
ให�สําเร็จลุล1วงไปด�วยดี 

8.1.3 พฤติกรรมท่ีใช�ในการแก�ปnญหา จะต�องใช�พ้ืนฐานการใช�แนวคิด หรือ
ประสบการณ<ของผู�สอบท่ีได�รับมา 

 
 ดังข�อสอบแบบอัตนัยด�านการนําไปใช� ดังตัวอย1างท่ี 4.1 
 

ตัวอยBางท่ี 4.1 สมมติว1ากําหนดให�ท1านเป@นผู�รับผิดชอบด�านอาหารโครงการค1ายวิทยาศาสตร< ท่ีมี 
จํานวนผู�เข�าร1วมมี  250 คน เป@นผู�ใหญ1 18 คน เป@นผู�ชายและผู�หญิงท่ีมีอายุ 13-17 ป� ในการเลือก 

รายการอาหารจะต�องคํานึงค1าใช�จ1ายและคุณค1าทางโภชนาการเป@นเกณฑ< ให�ท1านได�กําหนด 
รายการอาหารเช�า กลางวัน เย็น สําหรับ 4 วัน และอธิบายเหตุผลว1าทําไมจึงจัดรายการอาหาร

เช1นนั้น 
 

8.2  ลักษณะของข�อสอบแบบอัตนัยด�านการวิเคราะห< กล1าวคือ พฤติกรรมการวิเคราะห<
เป@นความสามารถในการจําแนกความสําคัญ หาความสัมพันธ< หลักการขององค<ประกอบ โดยกําหนด
สถานการณ<ท่ีผู�สอบคุ�นเคย และสถานการณ<ควรมีองค<ประกอบท่ีมีความสัมพันธ<กัน หรือมีการจัด
ระเบียบของหลักการท่ีรวมกันเป@นสถานการณ<ท่ีวิเคราะห<ได�  

ดังตัวอย1างของข�อสอบแบบอัตนัยด�านการวิเคราะห< ดังตัวอย1างท่ี 4.2 
 

ตัวอยBางท่ี 4.2 ให�อธิบายวิธีการแสวงหาความรู�โดยใช�วิธีการนิรนัย และวิธีการอุปนัย 
โดยให�เปรียบเทียบว1า วิธีการ 2 วิธี มีความแตกต1างกันอย1างไร 
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8.3  ลักษณะของข�อสอบแบบอัตนัยด�านการสังเคราะห< กล1าวคือ พฤติกรรมการ
สังเคราะห<เป@นความสามารถในการรวมองค<ประกอบท่ีมีอยู1แล�วเข�าด�วยกันเพ่ือให�เกิดสิ่งใหม1 ท่ีจะ
นําไปสู1การพัฒนาความคิดสร�างสรรค< โดยการกําหนดสถานการณ</ปnญหาท่ีผู�สอบไม1คุ�นเคยหรือไม1มี
ประสบการณ< หรือไม1ได�เรียนรู�มาก1อน เช1น กําหนดหลักการ ทฤษฎี หรือแผนปฏิบัติการ ซ่ึงมีข�อ
แตกต1างระหว1างพฤติกรรมการสังเคราะห<และการนําไปใช� คือ การนําไปใช� เป@นการนําความรู�ท่ีมีอยู1
มาใช� แต1การสังเคราะห<เป@นการนําความรู�ท่ีมีอยู1มาประกอบให�เกิดสิ่งใหม1ท่ีใช�ความคิดของตนเองเป@น
กรอบอ�างอิง 

ดังตัวอย1างของข�อสอบแบบอัตนัยด�านการสังเคราะห< ดังตัวอย1างท่ี 4.3 
 

ตัวอยBางท่ี 4.3 ให�ออกแบบโครงการวิจัยในชั้นเรียนในศตวรรษท่ี 21  
 
8.4  ลักษณะของข�อสอบแบบอัตนัยด�านการประเมินค1า กล1าวคือ พฤติกรรมการ

สังเคราะห<เป@นการตัดสิน ตีราคา หรือลงสรุปข�อมูล ท่ีจําแนกเป@นการประเมินค1าท่ีอาศัยข�อเท็จจริง
ภายใน และการประเมินค1าท่ีอาศัยข�อเท็จจริงภายนอก แต1จะใช�ข�อเท็จจริงภายในหรือข�อเท็จจริง
ภายนอก  ก็จําเป@นต�องพิจารณาความสอดคล�องของการประเมินกับข�อเท็จจริงเป@นสําคัญ หรือมีความ
เป@นเหตุเป@นผลท่ีสมบูรณ< 

ดังตัวอย1างของข�อสอบแบบอัตนัยด�านการประเมินค1า ดังตัวอย1างท่ี 4.4 
 

ตัวอยBางท่ี 4.4  ในหน�าท่ีสําคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คือ การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม   และจากระเบียบการแต1งกายไม1เหมาะสมของนักศึกษาบางคน หรือบางกลุ1ม  ทําให� 

เกิดความเสียหายต1อภาพลักษณ<ของมหาวิทยาลัย  ดังนั้นท1านจะดําเนินการประเมินผลของสิ่งท่ี
เกิดข้ึนอย1างไร  และมีแนวทางแก�ไขอย1างไร  

 
 

แบบทดสอบแบบปรนัย (Objective Test) 
 

 1. ความหมายของแบบทดสอบแบบปรนัย 
 แบบทดสอบปรนัย เป@นแบบทดสอบท่ีมุ1งวัดความสามารถของผู�เรียนเพียงประเด็นใดประเด็น
หนึ่งในข�อสอบแต1ละข�อท่ีผู�ตรวจแต1ละคนสามารถให�คะแนนผลการตอบได�ตรงกันไม1ว1าจะตรวจซํ้าก่ี
ครั้ง ในลักษณะของการตอบสั้น  เติมคํา  จับคู1 ถูก-ผิด และเลือกคําตอบท่ีถูกท่ีสุดจากคําตอบท่ี
กําหนดให� (เยาวดี วิบูลย<ศรี, 2540: 216) 
 แบบทดสอบปรนัย  เป@นแบบสอบท่ีมีคําถามและคําตอบลงมือเลือกมาให�ผู�เรียนก็จะเลือกข�อ
ท่ีคิดว1าถูก  การให�คะแนนมีความเป@นปรนัย  ตรวจให�คะแนน (สุรีพร อนุศาสนนันท< ,2554 :67) 
 สรุปได�ว1า  แบบทดสอบปรนัย เป@นแบบทดสอบท่ีนํามากระตุ�นให�ผู�เรียนแสดงความรู�
ความสามารถออกมา  ในเนื้อหาใดเนื้อหาหนึ่ง  หรือในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ซ่ึงแบบทดสอบปรนัยเป@น
แบบทดสอบท่ีมีความเป@นปรนัยมากท่ีสุดเนื่องจากมีการตรวจให�คะแนน การแปลความหมายคะแนน  
ท่ีชัดเจน  และจะมีลักษณะดังนี้  เติมคํา จับคู1  ถูก - ผิด  เลอืกตอบ และ การให�ตอบสั้น ๆ   
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 2.ประเภทของแบบทดสอบแบบปรนัย 
 แบบทดสอบแบบปรนัย สามารถจําแนกเป@นประเภทตามลักษณะของวิธีการตอบ ดังนี้ 

2.1 แบบทดสอบแบบถูก-ผิด  (True-False Test) 
2.1.1 ความหมายของแบบทดสอบแบบถูก-ผิด 
แบบทดสอบแบบถูกผิด เป@นแบบทดสอบท่ีกําหนดคําถามในลักษณะของประโยค

บอกเล1าแล�วให�ผู�เรียนได�พิจารณาแล�วระบุว1าประโยคท่ีกําหนดให�ถูก หรือผิด, ใช1หรือไม1ใช1 หรือ จริง
หรือเท็จ และตามหลักการหรือทฤษฎี ท่ีเป@นแบบทดสอบท่ีเหมาะสมสําหรับการถามเก่ียวกับ
ข�อเท็จจริงท่ีปราศจากข�อขัดแย�งใด ๆ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2545: 106-109 ; ล�วน สายยศ และอังคณา 
สายยศ, 2539: 89-91 ;วิเชียร เกตุสิงห<, 2530: 22-23) 

2.1.2 รูปแบบของคําถาม 
2.1.2.1 แบบคําถามเด่ียว เป@นประโยคท่ีมีท้ังถูก-ผิด/จริง-เท็จ คละกันไปแล�วให�

พิจารณาว1าข�อใดถูก-ผิด จริง-เท็จ 
2.1.2.2 แบบคําถามกลุ1ม เป@นประโยคท่ีมีประโยคนํา และมีประโยคขยาย  

หลาย ๆ ประโยคให�พิจารณาว1าถูกหรือผิด 
2.1.2.3 แบบแก�ไขส1วนของประโยคท่ีผิดให�ถูกต�อง เป@นประโยคท่ีมีท้ังถูก และ

ผิดคละกันไป แล�วให�พิจารณาว1าข�อใดถูก-ผิด และถ�าข�อความผิดให�ระบุข�อความท่ีผิดแล�วแก�ไขให�
ถูกต�อง 

2.1.3 หลักการในการสร�าง มีดังนี้ (Ebel and Frisbie, 1986: 149-150 
;Gronlund, 1981: 167-170)  

2.1.3.1 กําหนดประโยคให�มีความชัดเจนในการใช�ภาษาท่ีง1าย ๆ และถูกต�อง 
2.1.3.2 ไม1คัดลอกประโยคจากหนังสือ ตํารา หรือแบบเรียนมาโดยตรง เพราะ

จะเป@นการท1องจํามากกว1ารู�ว1าถูก-ผิดตามหลักการ 
2.1.3.3 ไม1ควรใช�ประโยคปฏิเสธซ�อนกัน เพราะอาจทําให�เกิดความสับสน หรือ

เกิดความเข�าใจคลาดเคลื่อน 
2.1.3.4 ประโยค่ีกําหนดให�จะต�องถูกหรือผิดท้ังประโยคอย1างชัดเจน 
2.1.3.5 ข�อความท่ีถูกหรือผิดในประโยคควรเน�นท่ีเนื้อหาสาระสําคัญไม1ใช1การ

ใช�ไวยากรณ<ไม1ถูกต�อง หรือเติม “ไมB” ในข�อความท่ีถูกให�ผิด 
2.1.3.6 ไม1ควรใช�คําขยายในประโยคท่ีช1วยให�การพิจารณาว1าประโยคนั้นถูก

หรือผิดอย1างชัดเจน อาทิ เสมอ ๆ, บ1อย ๆ ครั้ง, ไม1แน1ใจ เป@นต�น 
2.1.3.7 หลีกเลี่ยงประโยคคําสั่ง หรือคําขอร�อง เนื่องจากอาจจะระบุไม1ได�ว1าถูก

หรือผิด 
2.1.3.8 ประโยคท่ีกําหนดให�ในแต1ละข�อต�องไม1สัมพันธ<กัน หรือแนะคําตอบซ่ึง

กันและกัน 
2.1.3.9 ประโยคท่ีกําหนดให�ควรมีความยาวของประโยคท่ีใกล�เคียงกัน หรือจัด

เรียงลําดับประโยคตามความยาว 
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2.1.3.10 จํานวนประโยคท่ีถูกหรือผิดในแบบทดสอบแต1ละฉบับควรจะมีจํานวน
ท่ีใกล�เคียงกัน 

2.1.4 การตรวจให�คะแนน (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2545: 109) ในการตรวจให�คะแนน
แบบทดสอบแบบถูก-ผิด มีวิธีการดังนี้ 

2.1.4.1 กําหนดการให�คะแนนแต1ละข�อเท1ากัน โดยตอบได�ถูกต�องให� 1 คะแนน
และตอบไม1ถูกต�องให� 0 คะแนน 

2.1.4.2 จัดทําเฉลยคําตอบไว�ล1วงหน�าเพราะตรวจให�คะแนนได�ง1ายและรวดเร็ว 
2.1.4.3 จะต�องมีความรอบคอบในการให�คะแนนท่ีครบถ�วนทุกข�อ 

2.1.5 ข�อดีและข�อจํากัดแบบทดสอบแบบถูก-ผิด มีดังนี้ (Gronlund, 1981: 165-
167) 

2.1.5.1 ข�อดีของแบบทดสอบแบบถูก-ผิด  
1) สร�างได�ง1ายทุกสาระเนื้อหาวิชา 
2) ใช�เวลาน�อยในการสร�างและการตรวจให�คะแนน 
3) สร�างจํานวนข�อได�มาก มีความครอบคลุมเนื้อหา 
4) ตรวจให�คะแนนได�ง1าย รวดเร็ว และชัดเจน 
5) มีความเท่ียงตรง ยุติธรรมและมีความเป@นปรนัยในการตรวจให�คะแนน 

2.1.4.2 ข�อจํากัดของแบบทดสอบแบบถูก-ผิด  
1) มีโอกาสการเดาคําตอบท่ีถูกต�องได�ร�อยละ 50 
2) ไม1สามารถใช�วินิจฉัยข�อบกพร1องของผู�สอบได�เนื่องจากจะมีโอกาสใน

การคาดคะเนคําตอบได�ถูกต�องมีค1อนข�างมาก 
3) ไม1ได�ใช�ความคิดท่ีลึกซ้ึงในการตอบคําถาม 
4) ในบางรายวิชาอาจไม1มีข�อความท่ีถูกหรือผิดอย1างสมบูรณ<ในการนํามา

กําหนดประโยคคําถาม 
5) มักจะเน�นการตรวจสอบความรู�ความจําในเนื้อหามากกว1าความคิดใน

ระดับสูง 
2.2 แบบทดสอบแบบจับคู1  (Matching Test) 

2.2.1 ความหมายของแบบทดสอบแบบจับคู1 
แบบทดสอบแบบจับคู1 เป@นแบบทดสอบท่ีกําหนดข�อคําถามในลักษณะของรายการ 

2 กลุ1ม คอลัมน< โดยท่ีทางซ�ายมือจะเป@นตัวคําถาม และทางขวามือจะเป@นคําตอบท่ีเป@นคํา จํานวน 
สัญลักษณ< ประโยค ท่ีผู�เรียนจะต�องจับคู1ระหว1าง 2 รายการนี้ท่ีมีความสัมพันธ<กันท่ีใช�ทดสอบ
ความสามารถในการจดจําความสัมพันธ< รายละเอียดท่ีเก่ียวข�องกัน (วิเชียร เกตุสิงห<, 2530: 26) 

สรุปว1า แบบทดสอบแบบจับคู1  เป@นรูปแบบด้ังเดิมท่ีประกอบด�วยลักษณะท่ี
เหมือนกัน หรือ ขนานกัน ใน 2  ลักษณะ  ซ่ึงอาจจะเป@น คํา ตัวเลข หรือสัญลักษณ< ในคอลัมน<ท่ี
กําหนดให�จับคู1กับคําในประโยคหรือวลีในคอลัมน<อ่ืน ๆ  รายการท่ีกําหนดให�ในคอลัมน<ท่ีต�องการถาม 
เรียกว1า ข�อคําถาม  และรายการท่ีกําหนดให�ในคอลัมน<ท่ีให�เลือกตอบ เรียกว1า  ข�อคําตอบ 
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2.2.2  หลักในการสร�างแบบทดสอบแบบจับคู1 มีดังนี้ 
2.2.2.1 พิจารณาว1าสิ่งท่ีจะวัดคืออะไร มีเนื้อหาอย1างไร และต�องการจะให�จับคู1

ความสัมพันธ<ระหว1างสิ่งใด เช1น 
1)  สิ่งท่ีเป@นเหตุกับผลท่ีเกิดข้ึน 
2)  บุคคลกับผลงาน 
3)  เหตุการณ<กับวันท่ีเกิดเหตุการณ<นั้น ๆ  
4)  ปnญหากับวิธีการแก�ปnญหา 
5)  โรคกับอาการของโรค 
6)  เครื่องมือกับวิธีการใช� 
7)  สัญลักษณ<กับความหมาย 
8)  แผนท่ีกับชื่อประเทศ 
9)  คํากับความหมายของคํา 
10)  ชิ้นส1วนของอุปกรณ<กับชื่อ 

2.2.2.2 ต�องกําหนดรายการให�มีความเป@นเอกพันธ<กัน เพ่ือปsองกันการ
คาดคะเน มีความสั้นยาวของรายการเท1า ๆ กัน และใช�ภาษาท่ีง1าย ๆ มีความชัดเจน 

2.2.2.3 กําหนดจํานวนรายการตัวเลือกมากกว1าร�อยละ 50 หรือใช�สัดส1วน                    
3 : 5 และไม1ควรมีจํานวนรายการเกิน 12 ข�อ เพราะจะทําให�เกิดความสับสนในการอ1าน 

2.2.2.4 เรียงลําดับรายการข�อคําถามโดยการสุ1ม แต1เรียงลําดับรายการของ
ตัวเลือกตามลําดับตัวอักษร เวลา หรือจํานวนจากน�อยไปมาก 

2.2.2.5 เขียนคําชี้แจงในการจับคู1ความสัมพันธ<ให�ชัดเจน อาทิ ให�เลือกรายการ
ในตัวเลือกซํ้าข�อได�หรือไม1 เป@นต�น 

2.2.3 รูปแบบคําถาม แบบทดสอบแบบจับคู1 จําแนกรูปแบบคําถามเป@น 3 ลักษณะ 
ดังนี้ (บุญเชิด ภิญโญพงษ<อนันต<, 2544: 183-186) 

2.2.3.1 แบบหาความสัมพันธ<ระหว1างกัน ประกอบด�วยข�อความสองชุดท่ีมี
ความสัมพันธ<สอดคล�องกันโดยเขียนไว�ชุดละสดมภ< ดังตัวอย1างท่ี 4.5 
 ตัวอยBางท่ี 4.5 ให�พิจารณาว1าแหล1งท1องเท่ียวทางซ�ายมืออยู1ในจังหวัดใด โดยนําตัวอักษร
หน�าจังหวัด ใส1ตัวเลือกท่ีเกิดข้ึน 
 

แหลBงทBองเท่ียว จังหวัด 
.....(ข)   1. ผาตากเสื้อ 
.....(ง)   2. น้ําตกเอราวัณ 
.....(ค)   3. ถํ้าเอราวัณ 
 

ก. เลย 
ข. หนองคาย 
ค. หนองบัวลําภู 
ง. กาญจนบุรี 
จ. นครนายก 
ฉ. นครสวรรค< 
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2.2.3.2 แบบตัวเลือกคงท่ี ประกอบด�วยข�อความสองชุดโดยชุดของตัวเลือกจะมี
ความคงท่ี ท่ีเป@นหมวดหมู1 หรือประเด็นหลักท่ีมีจํานวนไม1มาก และสามารถเลือกตัวเลือกท่ีซ้ํากันได� 
ดังตัวอย1าง 4.6 
 
 ตัวอยBางท่ี 4.6  ให�พิจารณาว1าสารท่ีกําหนดให�เป@นสารประกอบประเภทใดนําตัวเลือก
ทางขวามือมาใส1หน�าข�อทางซ�ายมือ และสามารถเลือกตัวเลือกทางขวามือได�มากกว1า 1 ครั้ง 
 

วิธีการใช� เครื่องมือ/อุปกรณ% 
..........1. เย็บ 
..........2. หมุน 
..........3. ตัด 
..........4. สอย 
..........5. ดาย 
..........6. เจาะ 

ก. กรรไกร 
ข. มีด 
ค. เข็ม 
ง. ไขควง 

 
2.2.3.3  แบบจัดเรียงใหม1 เป@นการกําหนดเหตุการณ<ให�แล�วให�เรียงลําดับ

เหตุการณ<ตามการเกิดข้ึน ความสําคัญ ฯลฯ ดังตัวอย1าง 
 

 ตัวอยBาง  ให�เรียงลําดับวันความสําคัญท่ีเกิดเหตุการณ<ในรอบหนึ่งป� โดยใส1หมายเลข 1 2  
3… หน�าเหตุการณ<ท่ีกําหนดให�ตามลําดับ 
 ...�...1. วันออกพรรษา 
 ...�...2. วันสงกรานต< 
 ...�...3. วันมาฆะบูชา 
 ...�...4. วันพืชมงคล 
 …�…5. วันลอยกระทง 
 

2.2.4  การตรวจให�คะแนน 
ในการตรวจให�คะแนนแบบทดสอบแบบจับคู1 มีวิธีการดังนี้ 

2.2.4.1 ควรเฉลยคําตอบไว�ล1วงหน�า 
2.2.4.2 ควรกําหนดให�คะแนนท่ีเท1า ๆ กันทุกข�อ โดยจับคู1ได�ถูกต�องให� 1 

คะแนน และจับคู1ผิด ให� 0 คะแนน 
2.2.4.3 นําคําเฉลยมาเทียบกับคําตอบแล�วให�คะแนนเฉพาะข�อท่ีถูกต�องเท1านั้น 
 

2.2.5 ข�อดีและข�อจํากัดของแบบทดสอบแบบจับคู1 มีดังนี้ (Gronlund, 1981:     
171-172) 

2.2.5.1 ข�อดีของแบบทดสอบแบบจับคู1 
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1) สามารถตรวจให�คะแนนได�ง1าย และรวดเร็วเพราะมีเฉลยชัดเจน 
2) สามารถสร�างข�อสอบได�จํานวนมาก มีความรอบคลุมเนื้อหา มีความ

เชื่อม่ันสูง 
3) สร�างได�ง1าย 

2.2.5.2  ข�อจํากัดของแบบทดสอบแบบจับคู1 
1)  เป@นการยากท่ีจะให�รายการตัวเลือกสามารถใช�ร1วมกันได� 
2) โอกาสของการคาดคะเนคําตอบท่ีถูกต�องไม1เท1ากัน ข�อแรก ๆ จะมี

รายการตัวเลือกจํานวนมากและจะลดลงไป 
3) สร�างให�วัดความสามารถระดับสูงได�ค1อนข�างยาก 
 

2.3 แบบทดสอบแบบเติมคํา หรือแบบตอบสั้น (Completion Test or Short answer) 
2.3.1 ความหมายของแบบทดสอบแบบเติมคํา หรือแบบตอบสั้น  
แบบทดสอบแบบเติมคํา หรือแบบตอบสั้น เป@นแบบทดสอบท่ีกําหนดให�ผู�สอบเขียน

คําตอบด�วยการเติมคํา หรือข�อความลงในช1องว1างท่ีกําหนดให�ในประโยคคําถามหรือประโยคบอกเล1า
ท่ีไม1สมบูรณ< ให�มีความสมบูรณ< ถูกต�อง โดยท่ีผู�สอบต�องคิดคําตอบด�วยตนเอง 

2.3.2 รูปแบบของคําถาม 
2.3.2.1 แบบประโยคคําถาม เป@นการกําหนดประโยคคําถามแล�วเว�นช1องว1างให�

เติมคําตอบท่ีท�ายประโยค 
2.3.2.2 แบบประโยคท่ีมาสมบูรณ< เป@นการกําหนดประโยคบอกเล1าท่ีไม1สมบูรณ<

โดยการเว�นช1องว1างให�เติมคํา วลี ข�อความหรือจํานวน ฯลฯ เพ่ือให�ได�ประโยคบอกเล1าท่ีมีใจความท่ี
สมบูรณ< 

2.3.2.3 แบบใช�คําถาม หรือคําชี้แจงชุดเดียวกัน เป@นการกําหนดคําถามหรือคํา
ชี้แจงร1วมกันแล�วให�เติมคําตอบช1องว1างในแต1ละข�อท่ีกําหนดให� 

2.3.2.4 แบบใช�การเปรียบเทียบ หรืออุปมาอุปมัย เป@นการเขียนสิ่งท่ีมี
ความสัมพันธ<กันเป@นคู1 ในประโยค/คู1หน�า แล�วให�เติมสิ่งท่ีมีความสัมพันธ<กับสิ่งท่ีกําหนดให�ในคู1หลังใน
ช1องว1าง 

2.3.2.5 แบบให�เติมคําประพันธ< เป@นการกําหนดคําประพันธ<มาให�บางส1วน แล�ว
ให�เติมคําประพันธ<ให�สมบูรณ< 

2.3.3 หลักการในการสร�าง 
ในการสร�างแบบทดสอบแบบเติมคํา หรือแบบตอบสั้น ๆ เพ่ือให�ได�แบบทดสอบท่ีดี 

มีดังนี้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2545: 112-113 ; ล�วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2539: 89-91 ;                  
วิเชียร เกตุสิงห<, 2530: 22-23) 

2.3.3.1 กําหนดคําชี้แจงในการตอบคําถามอย1างชัดเจนว1าตองการให�ตอบ
อย1างไร 

2.3.3.2 กําหนดคําถาม/ประโยคบอกเล1าท่ีต�องการให�ตอบท่ีมีความชัดเจน และ
มีคําตอบเพียงคําตอบเดียวเท1านั้น 
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2.3.3.3 กําหนดช1องว1างท่ีให�เติมคําตอบเพียง 1 หรือ 2 แห1งเท1านั้น มิฉะนั้นจะ
ทําให�เกิดความสับสนในการเติมคําตอบท่ีถูกต�อง 

2.3.3.4 คําตอบท่ีกําหนดให�เติมควรเป@นประเด็นหรือสาระท่ีสําคัญ 
2.3.3.5 คําถามท่ีต�องการให�เติมเก่ียวกับจํานวน/ตัวเลขท่ีมีหน1วย ต�องใส1หน1วย

กํากับไว� เพ่ือท่ีผู�สอบจะได�เติมคําตอบท่ีต�องการเพียงคําตอบเดียว 
2.3.3.6 คําตอบท่ีต�องการเติมควรกําหนดช1องว1างให�อยู1ท�ายประโยค 
2.3.3.7 ไม1คัดลอกประโยคจากหนังสือ ตํารา โดยนํามาตัดข�อความบางส1วน

ออกแล�วให�เติมคําตอบ เพราะจะเป@นการส1งเสริมการท1องจํามากกว1าการส1งเสริมกระบวนการคิด 
2.3.3.8 การเว�นช1องว1างให�เติมคําตอบควรมีอย1างพอเพียงสําหรับคําตอบท่ีเติม 

และควรมีขนาดของช1องว1างท่ีเท1า ๆ กัน เพ่ือปsองกันการชี้แนะคําตอบ 
2.3.4 การตรวจให�คะแนน 
ในการตรวจให�คะแนนแบบทดสอบแบบเติมคํา หรือแบบตอบสั้น ๆ มีวิธีการดังนี้ 

(พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2545: 113) 
2.3.4.1 ควรเฉลยคําตอบไว�ล1วงหน�า หรือคําตอบท่ีอาจเป@นไปได� 
2.3.4.2 ในข�อสอบข�อใดท่ีมีคําตอบท่ีถูกต�องได�หลายคําตอบ จะต�องให�คะแนน

แก1ทุกคําตอบท่ีตอบได�ถูกต�อง 
2.3.4.3 คําตอบท่ีเติมในแต1ละช1องว1างควรกําหนดให�คะแนนท่ีเท1า ๆ กัน ทุก

คําตอบ 
2.3.4.4 ไม1ควรนําความถูกผิดของการใช�ภาษาหรือไวยากรณ<มาเป@นประเด็นใน

การเพ่ิมหรือลดคะแนน 
2.3.4.5 เพ่ือความสะดวกในการตอบ และการตรวจให�คะแนน อาจให�นํา

คําตอบท่ีเติมเขียนในกระดาษคําตอบท่ีกําหนดให� 
2.3.5 ข�อดีและข�อจํากัดของแบบทดสอบแบบเติมคํา หรือแบบตอบสั้น ๆ 

(Gronlund, 1981: 158-159) 
2.3.5.1 ข�อดีของแบบทดสอบแบบเติมคํา หรือแบบตอบสั้น ๆ 

1) สร�างและพัฒนาได�ง1ายกว1าแบบทดสอบปรนัยประเภทอ่ืน 
2) คาดคะเนคําตอบได�ยากเพราะจะต�องคิดหาคําตอบด�วยตนเอง 
3) สร�างได�จํานวนมากข�อในการสอบแต1ละครั้งทําให�มีความครอบคลุมใน

เนื้อหาสาระ 
4) สามารถวัดความรู�ได�ดี เก่ียวกับข�อเท็จจริง คําศัพท< กฎเกณฑ< หรือ

ความสามารถท่ีจะหาคําตอบโดยการคํานวณ การตีความหรือการขยายความจากแผนภูมิ 
2.3.5.2 ข�อจํากัดของแบบทดสอบแบบเติมคํา หรือแบบตอบสั้น ๆ 

1) ถ�าการสร�างและพัฒนาข�อสอบท่ีไม1ดี อาจได�ข�อสอบท่ีวัดเพียงความรู�
ความจําเท1านั้น 

2) การเติมคําตอบโดยการตอบสั้น ๆ ไม1จําเป@นต�องใช�ความสามารถใน
ระดับการวิเคราะห< การสังเคราะห<หรือการประเมินค1า 
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3) การกําหนดให�เติมคําคําตอบหลายแห1ง เพราะบางแห1งท่ีให�เติมอาจจะ
ชี้แนะคําตอบแห1งอ่ืน ๆ ได� 

4) ถ�าคําถามท่ีกําหนดให�ไม1ชัดเจน อาจจะทําให�ได�คําตอบท่ีเติมมี
หลากหลายเนื่องจากเกิดความเข�าใจท่ีแตกต1างกัน 

5) การตรวจให�คะแนนมีความยุ1งยากมากกว1าการตรวจให�คะแนนของ
แบบทดสอบปรนัยอ่ืน ๆ  

 
2.4 แบบทดสอบแบบเลือกตอบ (Multiple Choice Test) 

2.4.1 ความหมายของแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 
แบบทดสอบแบบเลือกตอบ เป@นแบบทดสอบท่ีจะกําหนดข�อคําถาม และตัวเลือกให� 

แล�วผู�สอบได�พิจารณาเลือกตัวเลือกท่ีเป@นคําตอบท่ีถูกต�องท่ีสุดเพียงคําตอบเดียวเท1านั้น โดยท่ี
แบบทดสอบแบบเลือกตอบท่ีดีจะมีพัฒนาการมาจากแบบทดสอบแบบอัตนัยหรือแบบตอบสั้น    
(พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2545: 118) 

2.4.2 ส1วนประกอบของแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 
ในการสร�างแบบทดสอบแบบเลือกตอบ มีส1วนประกอบท่ีสําคัญ 2 ส1วน ดังนี ้

2.4.2.1 ส1วนท่ีเป@นข�อคําถาม (Stem) เป@นประโยค รูปภาพ แผนภาพหรือ
สัญลักษณ<ท่ีกระตุ�นให�ผู�สอบค�นหาคําตอบท่ีถูกต�อง 

2.4.2.2 ตัวเลือก (Choice) เป@นคําตอบท่ีกําหนดให�ท่ีจําแนกเป@น ตัวเลือกท่ี
ถูกต�อง (Correct Choice) และตัวเลือกท่ีเป@นตัวลวง (Foils) ท่ีจะมี 3-5 ตัวเลือก ข้ึนอยู1กับวัยและ
ระดับชั้นเรียน 

2.4.3 ประเภทของแบบทดสอบแบบเลือกตอบ  
แบบทดสอบแบบเลือกตอบ จําแนกออกเป@น 2 ลักษณะ ดังนี้ 

2.4.3.1 ประเภทท่ีมีตัวเลือกถูก เป@นข�อสอบท่ีกําหนดข�อคําถามและตัวเลือกไว�
ให�เลือกคําตอบท่ีถูกต�องท่ีอาจมีเพียงหนึ่งคําตอบหรือหลายคําตอบก็ได� โดยส1วนมากข�อสอบประเภท
นี้จะใช�วัดพฤติกรรมด�านสติปnญญา อาทิ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบวัด
ความถนัด หรือแบบทดสอบวัดเชาวน<ปnญญา เป@นต�น โดยท่ีข�อสอบประเภทนี้จําแนกเป@นลักษณะ 
ย1อย ๆ ดังนี้ 

1) ประเภทมีข�อคําถามแล�วตามด�วยตัวเลือก (Single Question) เป@น
ข�อสอบท่ีกําหนดข�อคําถามให� 1 คําถามแล�วจึงกําหนดตัวเลือกให� 1 ชุดท่ีสอดคล�องกับข�อคําถามนั้น 
เช1น 

(0) 65 + 29 เท1ากับเท1าไร 
ก. 83 
ข. 84 
ค. 92 
ง. 94 
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2) ประเภทแบบตัวเลือกคงท่ี (Constant Choice) เป@นข�อสอบท่ีกําหนด
ข�อคําถามมากกว1า 1 คําถามแต1จะกําหนดให�ใช�ตัวเลือกชุดเดียวกัน โดยจะต�องมีคําชี้แจงท่ีชัดเจนว1า
ตัวเลือกชุดนี้จะกําหนดให�ใช�ตอบข�อคําถามข�อใดได�บ�าง เช1น 

คําช้ีแจง  กําหนดให� 
ก. ศีลข�อท่ี 1 
ข. ศีลข�อท่ี 2 
ค. ศีลข�อท่ี 3 
ง. ศีลข�อท่ี 4 
จ. ศีลข�อท่ี 5 

 ให�พิจารณาว1าคําถามข�อ 1-2 ว1าข�อใดมีความสอดคล�องกับหลักการของศีลข�อใดท่ีกําหนดให� 
ข�อ 1)  สมใจชอบชวนเพ่ือนไปด่ืมเบียร<ทุกวันศุกร<  
ข�อ 2)  สมเจตน<ชอบอ�างเหตุผลการมาทํางานสายเพราะรถติด 
 
3) ประเภทแบบกําหนดสถานการณ< (Situation Test) เป@นข�อสอบท่ี

กําหนดสถานการณ<จําลองในลักษณะของรูปภาพ ตาราง แผนภูมิหรือข�อความ แล�วจึงกําหนดข�อ
คําถามและตัวเลือกท่ีสอดคล�องกับรูปภาพ หรือข�อความนั้น ๆ ดังตัวอย1างท่ี 4.7 

 
ตัวอยBางท่ี 4.7 จากข�อความท่ีกําหนดให�มีความสัมพันธ<กับเรื่องใดคําตอบให�  
 

“บรรพบุรุษของไทยในอดีต    ฝ�าคมมีดควันป�นยืนต1อสู� 
สละชีพไล1ล1าฆ1าศัตรู             เพ่ือกอบกู�เอกราชชาติยืนยง” 

 
     (ก.) ความรักชาติ 
           ข. ความเสียสละ 
               ค. ความมุ1งม่ัน 
           ง. ความแข็งแรง 

           จ. ความอดทน 
 
2.4.4  หลักการสร�างแบบทดสอบเลือกตอบ 

2.4.4.1 หลักการเขียนข�อคําถาม มีดังนี้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2545: 129-132 ;ล�วน 
สายยศ และอังคณา สายยศ, 2539: 94-107) 

1) เขียนข�อคําถามให�อยู1ในลักษณะของประโยคคําถามท่ีสมบูรณ< 
2) เขียนข�อคําถามให�สื่อความหมายท่ีชัดเจนและตรงประเด็นท่ีต�องการ

คําตอบ 
3) เลือกใช�ภาษาเขียนท่ีเหมาะสมกับวัยวุฒของผู�สอบ 
4) พยายามหลีกเลี่ยงการใช�ข�อคําถามปฏิเสธ หรือปฏิเสธซ�อนปฏิเสธเพ่ือ

ปsองกันความสับสน หรือการไม1เห็น ถ�ามีควรใช�การขีดเส�นใต�หรือทําตัวหนาท่ีปฏิเสธนั้น ๆ   
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5) ควรกําหนดข�อคําถามท่ีมีคุณภาพต1อการนําผลไปใช�เพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอน 

6) ควรกําหนดข�อคําถามท่ีต�องการถามในประเด็นท่ีสําคัญ/หลักวิชาของ
วิชานั้น ๆ  

7) พยายามหลีกเลี่ยงข�อคําถามท่ีมีลักษณะแนะคําตอบท่ีถูกต�อง 
8) ควรกําหนดข�อคําถามในลักษณะของประเด็นท่ีให�ผู�สอบได�ใช�ความคิดท่ี

ระดับสูงมากกว1าเป@นเรื่องท่ีจดจําหรือเคยชินได� 
9) ควรกําหนดข�อคําถามท่ีเป@นรูปภาพ ตารางหรือแผนภูมิ เพ่ือกระตุ�น

ความสนใจท่ีจะให�ผู�สอบต�องการท่ีจะตอบคําถาม 
2.4.4.2 หลักการเขียนตัวเลือก มีดังนี้ 

1) กําหนดตัวเลือกให�มีความสอดคล�องกัน หรือลักษณะเดียวกัน 
2) กําหนดตัวเลือกให�เป@นแนวทางเดียวกัน เพ่ือให�ผู�สอบได�พิจารณาง1ายข้ึน 
3) กําหนดตัวเลือกท่ี “ถูกทุกข�อ” หรือ “ผิดทุกข�อ” ให�เหมาะสมกับข�อ

คําถาม 
4) กําหนดตัวเลือกในแต1ละข�อมีคําตอบท่ีถูกต�องท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว

เท1านั้น 
5) กําหนดตัวเลือกท่ีเป@นตัวถูกให�ถูกต�องตามหลักวิชาและตัวลวงท่ีสามารถ

ลวงให�ผู�สอบเลือกตอบได� 
6) กําหนดตัวเลือกแต1ละข�อให�มีความเป@นอิสระจากกัน เพ่ือไม1ให�เกิดความ

สับสนในการพิจารณาว1าจะเป@นคําตอบท่ีถูกต�องด�วย 
7) กําหนดลําดับของตัวเลือกจากประโยคสั้น ๆ ไปประโยคยาว ๆ หรือ

ประโยคยาว ๆ ไปประโยคสั้น ๆ หรือเรียงลําดับตัวเลขจากตัวเลขท่ีมีค1าน�อยไปค1ามาก 
8) กําหนดตัวเลือกท่ีใช�ข�อความหรือประโยคสั้น ๆ โดยตัดคําซํ้าออกหรือ

นําไปกําหนดในข�อคําถาม 
9) กําหนดการกระจายของตัวเลือกท่ีถูกต�องโดยใช�การสุ1มให�มีจํานวนท่ี                

เท1า ๆ กัน และไม1เรียงลําดับกันอย1างเป@นระบบท่ีผู�สอบจะสามารถคาดคะเนคําตอบได� 
10) กําหนดตัวเลือกท่ีเป@นตัวถูกท่ีถูกต�องและตัวลวงท่ีไม1ถูกต�องโดยไม1ให�มี

ความแตกต1างกันมาก ท่ีแสดงถึงความถูกต�องและความผิดพลาดอย1างชัดเจน 
11) จํานวนตัวเลือกในระดับเด็กเล็ก ๆ ควรใช�เพียง 3 ตัวเลือก ชั้น

ประถมศึกษา 4 ตัวเลือก และระดับมัธยมศึกษาข้ึนไป จํานวน 5 ตัวเลือก 
2.4.5 ข�อดีและข�อจํากัดของแบบทดสอบแบบเลือกตอบ มีดังนี้                                       

(บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2535: 128 ;ล�วน สายยศ และอังครา สายยศ, 2539: 108-109 ; Hart, 
อ�างอิงใน พวงแก�ว ปุณยกนก, 2546: 168) 

2.4.5.1 ข�อดีของแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 
1) สามารถวัดได�ครอบคลุมเนื้อหา 
2) มีความเป@นปรนัย 
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3) ประหยัดเวลาในการตรวจให�คะแนนหรือใช�เครื่องจักรกลในการตรวจให�
คะแนน 

4) สามารถนํามาวิเคราะห<แปลความหมายได�ดี 
5) ควบคุมความยากของข�อสอบแต1ละข�อได� 
6) ถ�ากําหนดตัวเลือกได�ดี สามารถใช�เป@นแบบทดสอบวินิจฉัย 
7) มีความยุติธรรม 
8) ส1งเสริมปรัชญาของการตัดสินใจ 
9) ใช�กับผู�สอบจํานวนมาก 

2.4.5.2 ข�อจํากัดของแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 
1) สร�างให�มีคุณภาพดีได�ยาก ผู�สร�างต�องมีทักษะการเขียนข�อสอบสูง 
2) ส1วนมากเป@นข�อสอบวัดความรู�ความจํา มากกว1าความคิดระดับสูง 
3) ไม1สามารถใช�วัดความคิดสร�างสรรค< หรือทักษะการเขียนได� 
4) คาดคะเนคําตอบได�ง1าย ผู�สอบท่ีไม1มีความรู�ก็สามารถทําข�อสอบได� 

2.4.6 วิธีการลดโอกาสการเดาคําตอบ 
ในการลดโอกาสการเดาคําตอบของแบบทดสอบแบบเลือกตอบ จะใช�วิธีการให�

คะแนนความรู�บางส1วนของผู�สอบ แสดงตําแหน1งความรู�จริง ท่ีจะช1วยลดการเดาคําตอบและทําให�
คะแนนมีความเชื่อม่ันมากยิ่งข้ึน โดยมีวิธีการให�คะแนนความรู�บางส1วน ดังนี้ (เอมอร จังศิริปกรณ<, 
2546: 159) 

2.4.6.1 การให�น้ําหนักแก1ข�อสอบท่ีแตกต1างกัน 
2.4.6.2 การให�น้ําหนักแก1ตัวเลือกท่ีแตกต1างกัน 
2.4.6.3 การเปลี่ยนแปลงโครงสร�างข�อสอบ 
2.4.6.4 การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอน 

 
 

สาระสําคัญ 
 
 ในการเรียนรู�บทนี้เนื้อหาสาระท่ีสําคัญ ดังนี้ 

1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป@นแบบทดสอบท่ีสร�างข้ึนเพ่ือใช�วัดความรู�
เชิงวิชาการของผู�เรียนท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู�ในการเรียนการสอน เพ่ือนําผลท่ีได�จากการวัด
มาใช�ในการพัฒนา ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนต1อไป 

2. ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จําแนกดังนี้ 1) จําแนกตามการ
สร�าง คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีครูสร�างข้ึน และ แบบทดสอบมาตรฐาน 
2) จําแนกตามรูปแบบคําถาม คือ แบบทดสอบแบบอัตนัยและแบบทดสอบแบบปรนัย 3) 
จําแนกตามการแปลผล คือ แบบทดสอบอิงกลุ1มและแบบทดสอบอิงเกณฑ< 

3. หลักการในการสร�างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีดังนี้ 1) กําหนด
จุดประสงค<การเรียนรู�ท่ีระบุพฤติกรรมท่ีชัดเจน สามารถวัดและสังเกตได� 2) สร�าง
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แบบทดสอบให�มีความครอบคลุมพฤติกรรมการเรียนรู�ด�านสติปnญญา 3) สร�างแบบทดสอบท่ี
วัดพฤติกรรมหรือผลการเรียนรู�ท่ีเป@นตัวแทนของกิจกรรมการเรียนรู� 4) สร�างแบบทดสอบท่ี
หลากหลายประเภท 5) สร�างแบบทดสอบท่ีคํานึงถึงการใช�ประโยชน<จากผลการทดสอบไปใช� 
และ 6) กําหนดเกณฑ<การให�คะแนนคําตอบท่ีมีความชัดเจน และมีความเชื่อม่ัน 

4. ข้ันตอนการสร�างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีข้ันตอน ดังนี้ 1) กําหนด
จุดมุ1งหมายของการทดสอบ 2) ออกแบบการสร�างแบบทดสอบ (วางแผนการทดสอบ 
กําหนด)  

5. แบบทดสอบแบบอัตนัย เป@นแบบทดสอบท่ีกําหนดให�ผู�เรียนได�คิดคําตอบด�วยตนเอง
โดยการเขียนบรรยาย อธิบาย แสดงความคิดเห็น วิพากษ<วิจารณ< วิเคราะห<พฤติกรรม
สถานการณ< หรือปรากฏการณ< จากความรู�และประสบการณ<ของตนเอง โดยท่ีลักษณะของ
แบบทดสอบจะเป@นเพียงการกําหนดโจทย<ปnญหา หรือคําถามท่ีเป@นสถานการณ<ให�เท1านั้น 
จําแนกเป@น แบบไม1จํากัดคําตอบและแบบจํากัดคําตอบ 

6. การตรวจให�คะแนนแบบทดสอบแบบอัตนัยมีวิธีการ ในการดําเนินการตรวจให�
คะแนน ดังนี้ 1) มีเฉลยคําตอบท่ีถูกต�อง ชัดเจน โดยท่ีจําแนกออกเป@นประเด็น ๆ อย1าง
ชัดเจน 2) ตรวจให�คะแนนข�อสอบทีละข�อตามจุดประสงค<จนกระท่ังครบจํานวนผู�สอบทุกคน 
แล�วจึงเริ่มตรวจให�คะแนนข�อใหม1ลําดับต1อไป 3) ถ�ามีการตรวจให�คะแนนจากผู�ตรวจหลาย
คน ควรแบ1งข�อตรวจให�คะแนน หรือแบ1งกลุ1มตรวจ 4) เน�นให�ผู�ตรวจให�คะแนนด�วยความ
เท่ียงตรง ยุติธรรม ปราศจากอคติ โดยการสุ1มกระดาษคําตอบ และไม1ดูชื่อผู�สอบ 5) ไม1นํา
ส1วนท่ีไม1ได�กําหนดเป@นเกณฑ< มาลดหรือให�คะแนนเพ่ิมเติม 6) เกณฑ<ในการให�คะแนนควรใช�
ท้ังเกณฑ<เนื้อหาสาระ เกณฑ<การจัดลําดับความคิด หรือเกณฑ<ด�านกระบวนการ และความถูก
ต�อง ความสมบูรณ< และความสมเหตุสมผลของคําตอบประกอบการพิจารณาด�วย 

7. เกณฑ<การพิจารณาให�คะแนนข�อสอบแบบอัตนัย ท่ีมีรายละเอียด ดังนี้ 1) ใช�เนื้อหา
สาระของคําตอบเป@นหลัก 2) ใช�หลักการจัดระบบของคําตอบ3) ใช�ข้ันตอนการแก�ปnญหา 

8. แบบทดสอบแบบปรนัย เป@นแบบทดสอบท่ีมุ1งวัดความสามารถของผู�เรียนเพียง
ประเด็นใดประเด็นหนึ่งในข�อสอบแต1ละข�อท่ีผู�ตรวจแต1ละคนสามารถให�คะแนนผลการตอบ
ได�ตรงกันไม1ว1าจะตรวจซํ้าก่ีครั้ง ในลักษณะของการตออบสั้น ๆ เติมคํา, จับคู1, ถูก-ผิดหรือ
เลือกคําตอบท่ีถูกท่ีสุดจากคําตอบท่ีกําหนดให� 

9. แบบทดสอบแบบถูกผิด เป@นแบบทดสอบท่ีกําหนดคําถามในลักษณะของประโยค
บอกเล1าแล�วให�ผู�เรียนได�พิจารณาแล�วระบุว1าประโยคท่ีกําหนดให�ถูกหรือผิด, ใช1หรือไม1ใช1 
หรือ จริงหรือเท็จ และตามหลักการหรือทฤษฎี ท่ีเป@นแบบทดสอบท่ีเหมาะสําหรับการถาม
เก่ียวกับข�อเท็จจริงท่ีปราศจากข�อขัดแย�งใด ๆ จําแนกตามรูปแบบของคําถามเป@น แบบ
คําถามเด่ียว แบบคําถามกลุ1ม และแบบให�แก�ไขส1วนของประโยคท่ีผิดให�ถูกต�อง เป@นประโยค
ท่ีมีท้ังถูก และผิดคละกันไป 

10. แบบทดสอบแบบจับคู1 เป@นแบบทดสอบท่ีกําหนดข�อคําถามในลักษณะของรายการ 
2 กลุ1ม คอลัมน< โดยท่ีทางซ�ายมือจะเป@นตัวคําถาม และทางขวามือจะเป@นคําตอบท่ีเป@นคํา 
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จํานวน สัญลักษณ<ประโยค ท่ีผู�เรียนจะต�องจับคู1ระหว1าง 2 รายการนี้ท่ีมีความสัมพันธ<กัน ท่ี
ใช�ทดสอบความสามารถในการจดจําความสัมพันธ< 

11. แบบทดสอบแบบเติมคํา หรือแบบตอบสั้น ๆ เป@นแบบทดสอบท่ีกําหนดให�เขียนเติม
คําหรือข�อความลงในช1องว1างท่ีกําหนดให�ในประโยคคําถาม หรือประโยคบอกเล1าท่ีไม1
สมบูรณ< ให�มีความสมบูรณ< ถูกต�อง โดยท่ีผู�สอบต�องคิดคําตอบด�วยตนเอง 

12. แบบทดสอบแบบเลือกตอบ เป@นแบบทดสอบท่ีจะกําหนดข�อความ และตัวเลือกให�
แล�วให�ผู�สอบได�พิจารณาเลือกตัวเลือกท่ีเป@นคําตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงคําตอบเดียวเท1านั้น โดยท่ี
แบบทดสอบแบบเลือกตอบท่ีดีจะมีพัฒนาการมากจากแบบทดสอบแบบอัตนัยหรือแบบตอบ
สั้น ๆ มีส1วนประกอบท่ีสําคัญ คือ ข�อคําถามและตัวเลือก เป@นคําตอบท่ีกําหนดให� 

 
 
 
แบบฝQกหัดท�ายบทท่ี  4 
 
 คําช้ีแจง ให�ตอบคําถามจากประเด็นท่ีกําหนดให�อย1างถูกต�อง และชัดเจน 

1. จากประเด็น “แบบทดสอบแบบเลือกตอบจะทําให�ผู�เรียนขาดทักษะการคิด และ
การเขียนวิเคราะห<” ท1านมีความคิดเห็นอย1างไร 

2. ให�ระบุวิธีการในการลด “อัตวิสัย” ของแบบทดสอบได�อย1างไร ให�ระบุ 3 ประการ 
3. ให�อธิบายวิธีการในการเพ่ิม “ความเป@นปรนัย” ของแบบทดสอบได�อย1างไร 
4. แบบทดสอบอัตนัย ควรนํามาใช�ในกรณีใด และกําหนดขอบเขตในการใช�อย1างไร 
5. ในการสร�างแบบอัตนัยท่ีดี จะต�องคํานึงถึงอะไรบ�าง อย1างไร จงอธิบาย 
6. ให�เขียนข�อสอบแบบอัตนัยท่ีวัดความคิดในระดับสูงในวิชาเอก มาจํานวน 5 ข�อ 
7. ถ�าต�องการสร�างแบบทดสอบแบบปรนัย 1 ฉบับ จะต�องเลือกสร�างแบบทดสอบ

ประเภทใด เพราะเหตุใด 
8. ให�ระบุเกณฑ<ในการพิจารณาตรวจให�คะแนนของแบบทดสอบแบบอัตนัยท่ีกําหนด

ข้ึนจํานวน  2 ข�อ 
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แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี 5 

การวิเคราะห�คุณภาพของเครื่องมือ 
 
 

วัตถุประสงค�เชิงพฤติกรรม  
เม่ือเรียนจบบทเรียนนี้ ผู�เรียนมีความสามารถดังนี้  

                1. บอกความหมายของการวิเคราะห!วิเคราะห!ข�อสอบได�  
     2. อธิบายจุดมุ&งหมายของการวิเคราะห!วิเคราะห!ข�อสอบได� 
     3. บอกประโยชน!ของการวิเคราะห!วิเคราะห!ข�อสอบได� 
     4. บอกความหมายของคุณภาพของแบบทดสอบได� 
     5. คํานวณหาค&าคุณภาพของแบบทดสอบแบบรายข�อและท้ังฉบับได� 
     6. สามารถนําวิธีการหาคุณภาพของแบบทดสอบไปใช�ในสถานการณ!จริงได� 
     7. มีความกระตือรือร�นในการร&วมกิจกรรมการหาคุณภาพแบบทดสอบ 
     8. มีเจตคติท่ีต&อการการวัดและประเมินการศึกษา 

 

เนื้อหาสาระ  
         เนื้อหาสาระในบทนี้ประกอบด�วย  
      1. การวิเคราะห!แบบทดสอบ 

1.1 การวิเคราะห!รายข�อสอบ 
     - ความเท่ียงตรง 
     - ความยาก 
     - อํานาจจําแนก  

1.2 การวิเคราะห!ท้ังฉบับ 
     - ความเท่ียงตรง 
     - ความเชื่อม่ัน 

   2. คุณภาพอ่ืนๆท่ีจําเป>นของแบบทดสอบ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
         กิจกรรมการเรียนการสอน  มีดังนี้        
                 1.  ผู�สอนบรรยายหัวข�อ  การวิเคราะห!คุณภาพของเครื่องมือ 
            2.  ให�ผู�เรียนแบ&งกลุ&มศึกษาเนื้อหาท่ีเก่ียวข�องในเอกสารประกอบการสอน 
   3.  ร&วมกันสรุปอภิปรายผลหน�าชั้นเรียน   
            4.  ผู�สอนสรุป เพ่ิมเติมในแต&ละประเด็น   
   5.  ร&วมกันวิเคราะห! และคํานวณหาคุณภาพแบบทดสอบแบบรายข�อ และ ท้ังฉบับ 
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            6.  ให�ผู�เรียนแต&ละกลุ&มนําแบบทดสอบท่ีได�สร�างไว�แล�วในบทท่ี 4  มาตรวจสอบและ
วิเคราะห!คุณภาพตามท่ีได�เรียนไป (เป>นการนําไปใช�ในสถานการณ!จริง) 
            7.  ผู�เรียนจัดทําบันทึกการเรียนรู� และทําแบบฝDกหัดท�ายบท 
 

สื่อการเรียนการสอน  
      สื่อการเรียนการสอนท่ีใช�ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน มีดังนี้  

1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน  
2. ตํารา  
3. สไลด!นําเสนอ  
4. เครือข&ายอินเทอร!เน็ต  
5. แบบทดสอบของผู�เรียนแต&ละกลุ&ม 
 

การวัดผลและการประเมินผล  
      การวัดและการประเมินผลการเรียนรู� มีดังนี้  

1.  การสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ&ม  การตอบคําถามและร&วมอภิปราย  
2.  การนําเสนอผลงาน  
3.  การประเมินผลการวิเคราะห!คุณภาพแบบทดสอบของแต&ละกลุ&ม  
4.  การตรวจบันทึกการเรียนรู�  
5.  การทําแบบฝDกหัด 



บทท่ี 5 
  การวิเคราะห�คุณภาพของเครื่องมือ 

 
 เครื่องมือวัดพฤติกรรมการศึกษาท่ีดีจะต�องเป>นเครื่องมือท่ีดีและมีคุณภาพ  ซ่ึงการท่ีจะทําให�
เครื่องมือมีคุณภาพนั้น  ผู�สอนจะต�องดําเนินการสร�างแบบทดสอบและหาคุณภาพโดยการไปขอรับ
คําแนะนําจากผู�เชี่ยวชาญในเนื้อหาสาระนั้นๆ เพ่ือให�พิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรง   พิจารณา  
ความสอดคล�องระหว&างข�อสอบแต&ละข�อกับจุดประสงค! เนื้อหาสาระหรือพฤติกรรมท่ีต�องการวัด เพ่ือ
นําไปปรับปรุงและแก�ไข หลังจากนั้นผู�สอนจึงนําแบบทดสอบไปทดลองใช�กับกลุ&มผู�เรียนแล�วนําข�อมูล
การทดสอบมาวิเคราะห!เพ่ือตรวจสอบความยาก อํานาจจําแนก และความเชื่อม่ันของแบบทดสอบว&า
มีคุณภาพตามเกณฑ!หรือไม&  โดยผู�สอนอาจจะเลือกใช�วิธีการวิเคราะห!ข�อสอบแบบอิงกลุ&ม หรือแบบ
อิงเกณฑ!ได�ตามความเหมาะสมของการนําผลการทดสอบไปใช� 
 
การวิเคราะห�ข,อสอบ (Item Analysis) 
 
 1. ความหมายของการวิเคราะห�ข,อสอบ 
 การวิเคราะห!ข�อสอบ เป>นเทคนิคกระบวนการวินิจฉัยเพ่ือใช�ตรวจสอบคุณภาพข�อสอบแต&ละ
ข�อ รายฉบับ ว&ามีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค! เกณฑ!ท่ีกําหนดหรือไม& จําแนกเป>นการวิเคราะห!ความ
เท่ียงตรง ความเชื่อม่ัน ความยาก ค&าอํานาจจําแนก ค&าดัชนีความไวของการทดสอบความเหมาะสม 
และการนําไปใช� และถ�าเป>นข�อสอบแบบเลือกตอบจะต�องมีการวิเคราะห!ตัวเลือกท่ีเป>นคําตอบถูกต�อง
และตัวลวงมีประสิทธิภาพหรือไม& (โชติ เพชรชื่น. มปป. : 131) 
 การวิเคราะห!ข�อสอบ เป>นกระบวนการตรวจสอบคําตอบของผู�สอนในแต&ละข�อเพ่ือพิจารณา
ว&าข�อสอบแต&ละข�อมีความยาก อํานาจจําแนก และประสิทธิภาพของตัวลวงเพียงใด (พิชิต ฤทธิ์จรูญ. 
2545 : 139) 
 สรุปได�ว&า  การวิเคราะห!ข�อสอบ เป>นกระบวนการหาคุณภาพของแบบทดสอบท้ังแบบรายข�อ
และท้ังฉบับ โดยการหาความเท่ียงตรงท่ีเป>นคุณภาพท่ีได�ผู�เชี่ยวชาญตรวจสอบและให�คําแนะนําและ
หลังจากนั้นก็นําไปทดลองใช�และนํากลับมาหา ความยาก  อํานาจจําแนก  และหาความเชื่อม่ัน  
 
 2. จุดมุ;งหมายของการวิเคราะห�ข,อสอบ 
 ในการวิเคราะห!ข�อสอบ มีจุดมุ&งหมายของการวิเคราะห!ข�อสอบรายข�อ ดังนี้ 
  2.1 ข�อสอบมีคุณภาพตามท่ีผู�สร�างข�อสอบกําหนดจุดประสงค!ไว�หรือไม& 
  2.2 ข�อสอบมีความยากท่ีเหมาะสมกับผู�เรียนหรือไม& 
  2.3 ข�อสอบสามารถจําแนกผู�เรียนท่ีเรียนเก&ง-อ&อน ออกจากกันได�หรือไม& 
  2.4 ข�อสอบมีข�อบกพร&องอะไร 
  2.5 ในกรณีท่ีเป>นข�อสอบแบบเลือกตอบ จะได�ทราบคุณภาพของตัวเลือกท่ี  
เป>นตัวถูกและตัวลวง 
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 3. ประโยชน�ของการวิเคราะห�ข,อสอบ 
 ในการวิเคราะห!ข�อสอบ มีประโยชน!ท่ีเกิดข้ึน ดังนี้ (ศิริชัย กาญจนวาสี. 2552 : 180; โชติ 
เพชรชื่น. มปป.: 131) 
  3.1 ได�รับทราบข�อมูลพ้ืนฐานของข�อสอบและคําตอบ ท่ีจะสามารถนําไปใช�อภิปราย
คุณภาพของข�อสอบแต&ละข�อว&ามีมากน�อยเพียงใดในการจะนําไปใช�จริง 
  3.2 สามารถระบุจุดบกพร&องในความสามารถและทักษะของผู�เรียนท่ีจะต�องนําไป
พัฒนา ปรับปรุง แก�ไขในการเรียนการสอนให�บรรลุจุดประสงค!ของการเรียนรู� 
  3.3 เป>นกระบวนการท่ีจะนําไปสู&การพัฒนาทักษะการเขียนข�อสอบท่ีมีอํานาจ
จําแนก ความยาก และการเขียนข�อสอบท่ีดีจะต�องเขียนในลักษณะใด 
  3.4 ช&วยในการคัดเลือกข�อสอบท่ีมีคุณภาพ เพ่ือสร�างเป>นแบบทดสอบท่ีดีมีคุณภาพ 
ท่ีจะเป>นความรู�พ้ืนฐานท่ีสําคัญในการพัฒนาเป>นแบบทดสอบมาตรฐานต&อไป 
  

 4. วิธีการวิเคราะห�ข,อสอบรายข,อ  
 ในการวิเคราะห!ข�อสอบรายข�อมีวิธีการท่ีนํามาใช�วิเคราะห!วิธีการ ดังนี้ 
  4.1 วิธีการวิเคราะห!ข�อสอบแบบอิงกลุ&ม เป>นการวิเคราะห!โดยใช�กลุ&มผู�สอบเป>นฐาน
ในการนําข�อมูลมาวิเคราะห!และข�อสอบมีการให�คะแนนแบบ 0-1 โดยท่ีตอบได� ถูกต�องให� 1 คะแนน
และตอบผิดให� 0 คะแนน มีเทคนิคท่ีนิยมใช�ในกรณีท่ีกลุ&มผู�ทดสอบมี จํานวนมาก และคะแนนมีการ
แจกแจงแบบปกติ คือ ใช�เทคนิค 25% หรือเทคนิค 27% ของจุงเตฟาน (แต&ถ�ากลุ&มผู�ทดสอบมีจํานวน
น�อย อาจเลือกใช�เทคนิค 33% หรือ 50% แทน) มีข้ันตอนดังนี้ (ศิริชัย กาญจนวาสี. 2552 : 182-
186) 
  4.1.1 นําแบบทดสอบไปตรวจให�คะแนน 
  4.1.2 เรียงลําดับคะแนนจากสูงไปหาคะแนนตํ่าสุด แล�วแบ&งเป>น 2 กลุ&มคือ กลุ&มสูง
เป>น 25% ของผู�สอบท่ีได�คะแนนสูงสุดเรียงลงมา และกลุ&มตํ่าท่ีเป>น 25% ของ ผู� ส อบ ท่ี ไ ด� ค ะแนน
ตํ่าสุดเรียงข้ึนไป ดังภาพท่ี 5.1 
 
 
  สูงสุด                       } กลุ&มสูง 25% 
 
      
     กลุ&มปานกลาง 50% (ไม&ต�องนํามาวิเคราะห!) 
 
   

   
ตํ่าสุด                      } กลุ&มตํ่า 25% 

 
 

 ภาพท่ี 5.1 การจําแนกกลุ&มสูงและกลุ&มตํ่าโดยใช�เทคนิค 25% 
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  4.1.3 หาจํานวนผู�สอบท่ีตอบถูกในแต&ละข�อในกลุ&มสูงและกลุ&มตํ่า 
  4.1.4 นําจํานวนผู�สอบท่ีได�จากข�อ 4.1.3 ไปคํานวณหาค&าความยาก และ 
 อํานาจจําแนกของข�อสอบแต&ละข�อจากสูตรการคํานวณ 
   4.1.4.1 ความยาก (Difficulty :p) 
   1) ความยาก หมายถึง สัดส&วนของผู�สอบท่ีตอบข�อนั้นได�ถูกต�อง ต&อผู�สอบ
ท้ังหมด ตามความมุ&งหมายและหลักเกณฑ! ดังสูตรคํานวณ (สุนทร คําโตนด 2531 : 100) 

       P   =   
จํานวนผู�สอบท่ีตอบข�อน้ันถูก

จํานวนผู�สอบท่ีตอบข�อน้ันท้ังหมด
 

หรือในกรณีท่ีจําแนกเป>นกลุ&มสูงกลุ&มตํ่าจะคํานวณได�จากสูตร 
 

p = R� +	R�
N� +	N� 

 

 โดยท่ี P      เป>นค&าความยากของข�อสอบแต&ละข�อ 
R�			เป>นจํานวนผู�สอบท่ีตอบถูกในกลุ&มสูง 
R�			เป>นจํานวนผู�สอบท่ีตอบถูกในกลุ&มตํ่า 
N�		เป>นจํานวนผู�สอบท่ีตอบในกลุ&มสูง 
N�   เป>นจํานวนผู�สอบท่ีตอบในกลุ&มตํ่า 

 โดยท่ีเกณฑ!การพิจารณาระดับค&าความความยากของข�อสอบแต&ละข�อท่ีได�จากการคํานวณ
จากสูตร ท่ีจะมีค&าอยู&ระหว&าง 0.00 ถึง 1.00 ท่ีมีรายละเอียดเกณฑ!ของเกณฑ!ในการพิจารณาตัดสิน 
ดังนี้ 
 
 ได�   0.80  <  P  < 1.00  เป>นข�อสอบท่ีง&ายมาก ควรตัดท้ิง หรือนําไปปรับปรุง 
  0.60  <  P  < 0.80  เป>นข�อสอบท่ีง&าย ใช�ได� 
  0.40  <  P  < 0.60  เป>นข�อสอบท่ีความยากง&ายปานกลาง ดีมาก 
  0.20<  P  < 0.40  เป>นข�อสอบท่ียาก ใช�ได� 
  P  < 0.20  เป>นข�อสอบท่ียากมาก ควรตัดท้ิงหรือนําไปปรับปรุง 
 โดยท่ีข�อสอบท่ีจะสามารถนําไปใช�ในการวัดผลท่ีมีประสิทธิภาพจะมีค&าความยากอยู&ระหว&าง 
0.20 ถึง 0.80 
  2) ประโยชน!ของค&าความยากของข�อสอบ มีดังนี้ 
   (1) จัดข�อสอบเรียงเป>นฉบับโดยเรียงลําดับจากข�อง&ายไปยาก 
   (2) เป>นเกณฑ!ในการจัดแบบทดสอบแบบคู&ขนาน ท่ีมีความยากง&ายเท&ากัน
  หรือใกล�เคียงกัน 
   (3) ช&วยปรับปรุงคุณภาพของข�อสอบเป>นรายตัวเลือกว&าจะปรับปรุงท่ี 
  ตัวเลือกใด 
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 4.1.4.2 อํานาจจําแนก  (Discrimination) 
  1) อํานาจจําแนก หมายถึง คุณภาพของเครื่องมือท่ีสร�างข้ึน แล�วสามารถจําแนก
กลุ&ม/บุคคลแยกออกจากกันเป>นกลุ&มตามลักษณะท่ีตนเองเป>นอยู& เกณฑ!ของความรอบรู�ได�อย&างมี
ประสิทธิภาพ (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ!. มปป. 135-139) 

อํานาจจําแนก เป>นค&าท่ีแสดงประสิทธิภาพของข�อสอบแต&ละข�อ ในการจําแนกกลุ&มผู�สอบ
ออกเป>น กลุ&มเก&ง กลุ&มอ&อน คํานวณหาได�ดังสูตรคํานวณ 
 

r = 
��

��       หรือ    r = 
��


�  

 
 โดยท่ี     r             เป>นค&าอํานาจจําแนกของข�อสอบ 

R�								เป>นจํานวนผู�ตอบถูกในกลุ&มสูง 
R�									เป>นจํานวนผู�ตอบถูกในกลุ&มตํ่า 
N�,N�			เป>นจํานวนผู�ตอบในกลุ&มสูงและกลุ&มตํ่า (มีจํานวนเท&ากัน) 
 

 โดยมีเกณฑ!การพิจารณาระดับค&าอํานาจจําแนกของข�อสอบแต&ละข�อท่ีได�จากการคํานวณ
จากสูตรท่ีจะมีค&าอยู&ระหว&าง -1.00 ถึง +1.00 มีรายละเอียดของเกณฑ!การพิจารณาตัดสิน ดังนี้ 
(Ebel, 1978 : 267) 
 
       0.40 < r  เป>นข�อสอบท่ีมีอํานาจจําแนกดีมาก 
  0.30 < r < 0.39 เป>นข�อสอบท่ีมีอํานาจจําแนกดี 
  0.20 < r < 0.20   เป>นข�อสอบท่ีมีอํานาจจําแนกพอใช� ปรับปรุงตัวเลือก 
  r <  0.19  เป>นข�อสอบท่ีท่ีอํานาจจําแนกตํ่า ควรตัดท้ิง 
 
 กรณีค&าอํานาจจําแนกท่ีได�มีค&าเป>นลบ จะเป>นข�อสอบท่ีไม&ดีไม&สามารถจําแนกกลุ&มผู�สอบ 
ลักษณะกลุ&มเก&งตอบผิดและกลุ&มตํ่าตอบถูก ท่ีอาจเนื่องมาจากคําถามท่ีไม&ชัดเจน เฉลยคําตอบผิด
ตรวจให�คะแนนท่ีคลาดเคลื่อน หรือข�อสอบยากมาก ดังนั้น ข�อสอบท่ีดีจะสามารถนําไปใช�ในการ
วัดผลท่ีดี จะมีค&าอํานาจจําแนกอยู&ต้ังแต& 0.20 ข้ึนไป และข�อสอบท่ีมีอํานาจจําแนกท่ีดีจะมีสัดส&วน
ของคนเก&ง ปานกลาง และอ&อน เท&ากับ 16 : 80 : 16 
 
   2) ประโยชน!ของอํานาจจําแนก มีดังนี้ 
    (1) ใช�เป>นเกณฑ!การปรับปรุงข�อสอบเป>นรายตัวเลือก ว&าควรจะ
ปรับปรุงท่ีตัวเลือกใด ในแต&ละข�อ 
    (2) เป>นเกณฑ!ในการจัดข�อสอบแบบคู&ขนาน ท่ีแต&ละข�อท่ีวัดใน
จุดประสงค!เดียวกันในแต&ละฉบับต�องมีอํานาจจําแนกเท&ากันหรือใกล�เคียงกัน 
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  4.1.4.3 ประสิทธิภาพของตัวลวง ในการตรวจสอบประสิทธิภาพของตัวเลือกท่ี เป>น
ตัวลวง สามารถพิจารณาได�ดังนี้ 
   1) สัดส&วนของผู�เลือกตัวลวง (P�) หมายถึง สัดส&วนของจํานวนคนท่ีเลือก
ตัวลวงต&อผู�สอบท้ังหมด เช&น ข�อสอบข�อหนึ่งมีจํานวนผู�สอบ 100 คน แต&มีผู�เลือกตัวลวงตัวหนึ่ง

จํานวน 10 คน แสดงว&าสัดส&วนของตัวลวง 
��
��� เท&ากับ 0.10 %ซ่ึงค&าสัดส&วนของผู�เลือกตัวลวงจะมี

ค&าต้ังแต& 0  ถึง 1 และสําหรับตัวลวงท่ีดีจะมีค&าต้ังแต& 0.05-0.50  หรือคํานวณหาได�จากสูตรคํานวณ 
 

P� =
W� +	W�
N� +	N�  

 
  
  เม่ือ	P�		เป>นสัดส&วนของผู�เลือกตัวลวง  

																									W�		เป>นจํานวนคนในกลุ&มสูงท่ีเลือกตัวลวงนั้น 

																									W�		เป>นจํานวนคนในกลุ&มตํ่าท่ีเลือกตัวลวงนั้น 

																									N�		เป>นจํานวนคนในกลุ&มสูง 
N�		เป>นจํานวนคนในกลุ&มตํ่า 

 

   2) อํานาจจําแนกของตัวลวง (r�) หมายถึง ผลต&างระหว&างสัดส&วนของคน
ในกลุ&มอ&อนท่ีเลือกตอบตัวลวงกับสัดส&วนของคนในกลุ&มเก&งท่ีเลือกตอบตัวลวงนั้น อาทิ มีคนเก&งและ
คนอ&อนกลุ&มละ 10 คน โดยคนอ&อนตอบตัวลวงจํานวน 3 คน และคนเก&งตอบ 1คน แสดงว&าตัวลวงนี้

มีอํานาจจําแนก เท&ากับ 
�
��−

�
��= 0.2 ซ่ึงค&าอํานาจจําแนกของตัวลวงจะมีค&าต้ังแต& -1 ถึง+1และ

สําหรับตัวลวงท่ีดีจะมีค&าอํานาจจําแนกต้ังแต&  0.05-0.50 หรือ สามารถคํานวณหาได�จากสูตรคํานวณ 
 

r�	�
W�	�W�
N�	��N� 

 

  เม่ือ    P�			เป>นสัดส&วนของผู�เลือกตัวลวง 
W�	เป>นจํานวนคนในกลุ&มสูงท่ีเลือกตัวลวงนั้น 

W�	เป>นจํานวนคนในกลุ&มตํ่าท่ีเลือกตัวลวงนั้น 

N�	เป>นจํานวนคนในกลุ&มสูง 
N�	เป>นจํานวนคนในกลุ&มตํ่า 
 

 4.2 วิธีการวิเคราะห!ข�อสอบรายข�อแบบอิงเกณฑ! มีวิธีการวิเคราะห!ดังนี้ (สมนึก  ภัททิยธนี  
2545: 105) 
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  4.2.1 ความสอดคล�องระหว&าข�อสอบกับจุดมุ&งหมาย ( Item-Objective 
Congruence  : IOC) หมายถึง ลักษณะของข�อสอบท่ีมีความเป>นตัวแทนของความรู� ตามขอบเขต
ของ สาระการเรียนรู�ท่ีกําหนดเปjาหมายไว�อย&างชัดเจน หรือความเป>นตัวแทนของจุดมุ&งหมาย กา ร
เรียนรู�ท่ีกําหนดไว� สามารถหาได�โดยการพิจารณาตัดสินใจของผู�เชี่ยวชาญ ดังนี้ 
   4.2.1.1 วิธีท่ี 1 กําหนดให�ผู�เชี่ยวชาญได�พิจารณาความสอดคล�องของ
ข�อสอบแต&ละข�อกับจุดประสงค!ของการเรียนรู� ตามมาตราส&วนประมาณค&า อาทิ =สอดคล�องอย&างยิ่ง, 
4 = สอดคล�อง, 3 = ไม&แน&ใจ, 2 = ไม&สอดคล�อง และ 1 = ไม&สอดคล�องอย&างยิ่ง แล�วนํามาหาค&า
คะแนนเฉลี่ยผลการตัดสินเพ่ือเปรียบเทียบกับเกณฑ!ความสอดคล�อง โดยในกรณีกําหนดคะแนนเป>น 
5 ระดับนั้น ค&าเฉลี่ย จะต�องเท&ากับ 4.00 จึงจะพิจารณาตัดสินว&าข�อสอบมีความสอดคล�อง 
   4.2.1.2 วิธีท่ี 2 กําหนดให�ผู�เชี่ยวชาญได�พิจารณาความสอดคล�องของ
ข�อสอบแต&ละข�อ กับจุดประสงค!การเรียนรู� โดยกําหนดให� +1 = สอดคล�อง, 0 = ไม&แน&ใจและ -1 = 
ไม&สอดคล�อง จากนั้นจึงนํามาคํานวณ IOC จากสูตรคํานวณ 
 

IOC = ∑RN  

 
  เม่ือ   IOC    เป>นค&าความสอดคล�องของข�อสอบกับจุดประสงค!การเรียนรู� 

∑R		เป>นผลรวมของความคิดเห็นของผู�เชี่ยวชาญ 
N       เป>นจํานวนผู�เชี่ยวชาญ (ต้ังแต& 3 คนข้ึนไป) 
 

 โดยมีเกณฑ!สําหรับพิจารณาความสอดคล�องของการพิจารณาตัดสินใจของผู�เชี่ยวชาญ จะต�อ
มีค&าไม&ตํ่ากว&า 0.50 หรือร�อยละ 50 ของความคิดเห็น ถ�ามิฉะนั้นจะต�องนําข�อสอบไปปรับปรุงแก�ไข 
แล�วนํามาให�ผู�เชี่ยวชาญได�พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
 
 ดังแสดงการคํานวณค&าความสอดคล�องของข�อสอบกับจุดประสงค!การเรียนรู�ตัวอย&างท่ี 5.1 
  
 ตัวอย;างท่ี 5.1การหาความสอดคล�องระหว&าข�อสอบกับจุดมุ&งหมายของผู�เชี่ยวชาญจํานวน 3 
คน ในการพิจารณาข�อสอบท่ี 1-4 กับจุดประสงค!ท่ี 1 มีดังนี้ 
 วิธีทํา 
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ข�อ
ท่ี 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 ผลรวม 
�� 

IOC 
= 
∑�
  

ผลการ
วิเคราะห� 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 

1   �   �   � -2 = −33 = 0 ใช�ไม&ได� 

2 �   �   �   3 = 33 = 1 นําไปใช�ได� 

3 �   �     � 1 = 13 = 0.33 ใช�ไม&ได� 

4 
 �    �   � 

2 = −23
= −0.67 

ใช�ไม&ได� 

 
 จากตาราง แสดงว&ามีข�อสอบการหาความสอดคล�องระหว&าข�อสอบกับจุดมุ&งหมาย มีข�อสอบ
ท่ีสอดคล�องกับเกณฑ! จํานวน 1 ข�อ คือ ข�อท่ี 2 ท่ีสามารถนําไปใช�ได� 
 
  4.2.2 ดัชนีความไวของการวัดผล (Sensitivity Index: S) เป>นค&าของสัดส&วนของ
ความแตกต&างระหว&างจํานวนผู�สอบท่ีตอบข�อนั้นได�ถูกต�องก&อนเรียนกับหลังเรียนต&อจํานวนผู�เข�าสอบ
ท้ังหมด ดังสูตรคํานวณ (Gronlund, 1985: 265-266) 
 

S = R) − R*T  
 

  โดยท่ี     S   เป>นค&าดัชนีความไวของข�อสอบแต&ละข�อ 

   R)เป>นจํานวนผู�ตอบถูกในข�อนั้นหลังเรียน 

   R*  เป>นจํานวนผู�ตอบถูกในข�อนั้นก&อนเรียน 
   T   เป>นจํานวนผู�ตอบท้ังหมด 
 

 โดยมีเกณฑ!การพิจารณาระดับค&าดัชนีความไวของข�อสอบแต&ละข�อท่ีได�จากการคํานวณจาก
สูตรท่ีจะมีค&าอยู&ระหว&าง -1.00 ถึง +1.00 ท่ีมีรายละเอียดของเกณฑ!การพิจารณา ดังนี้ 
 ได�ค&าดัชนีความไว เท&ากับ 1.00  เป>นข�อสอบท่ีดีมาก เป>นไปตามทฤษฎี 
   อยู&ระหว&าง       0.80  ถึง  1.00        เป>นข�อสอบท่ีดีมาก 
   อยู&ระหว&าง       0.20  ถึง  0.79        เป>นข�อสอบท่ีสามารถนําไปใช�ได� 
   อยู&ระหว&าง       0.00  ถึง  0.19        เป>นข�อสอบท่ีสมควรปรับปรุงแก�ไข 
   อยู&ระหว&าง       -1.00  ถึง  0.00       เป>นข�อสอบท่ีไม&ดี สมควรตัดท้ิง 
 ดังนั้น ข�อสอบท่ีท่ีจะสามารถนําไปใช�ในการวัดผลท่ีดี จะมีค&าดัชนีความไวต้ังแต& 0.20 ข้ึนไป 
ดังตัวอย&างการวิเคราะห!ข�อสอบแบบอิงเกณฑ! โดยใช�ดัชนีความไว 
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 ดังแสดงการหาค&าดัชนีความไวของข�อสอบในตัวอย&างท่ี 5.2 
 ตัวอย;างท่ี 5.2จากผลการทดสอบข�อสอบ 5 ข�อ กับผู�เรียน 5 คน จงหาดัชนีความไวของ
ข�อสอบแต&ละข�อ 
 วิธีทํา 

ข,อท่ี 1 2 3 4 5 
หมายเหตุ 

ผู,สอบคนท่ี R* R) R* R) R* R) R* R) R* R) 

1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 R*ผู�ตอบถูก 
ก&อนเรียน 
R)ผู�ตอบถูก 
หลังเรียน 
0 = ตอบผิด 
1 = ตอบถูก 

2 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 
3 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 
4 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 
5 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 

รวม 1 5 3 4 5 0 0 0 5 5 

S ,��
, = .80 

4 − 3
5 = 0.2 

1 − 5
5 = −.8 

0 − 0
5 = 0 

5 − 5
5 = 0 

 
สรุปผลการวิเคราะห!ข�อสอบโดยใช�ดัชนีความไว มีดังนี้ 
 ข�อท่ี 1 ข�อสอบมีดัชนีความไวเท&ากับ 0.80    เป>นข�อสอบท่ีดี ตามทฤษฎี 
 ข�อท่ี 2 ข�อสอบมีดัชนีความไวเท&ากับ 0.20  เป>นข�อสอบท่ีสามารถนําไปใช�ได� 
 ข�อท่ี 3 ข�อสอบมีดัชนีความไวเท&ากับ –.80  เป>นข�อสอบท่ีไม&ดี ควรตัดท้ิง 
 ข�อท่ี 4 ข�อสอบมีดัชนีความไวเท&ากับ  -.60    เป>นข�อสอบท่ีไม&ดี ควรตัดท้ิงเนื่องจากไม&มี
อํานาจจําแนก 
 ข�อท่ี 5 ข�อสอบมีดัชนีความไวเท&ากับ  0  เป>นข�อสอบท่ีไม&ดี ควรตัดท้ิงเนื่องจากไม&มีอํานาจ
จําแนก 
 
  4.2.3 ความยากของข�อสอบแบบอิงเกณฑ! จะพิจารณาค&าท่ีแตกต&างจากแบบอิงกลุ&ม 
กล&าวคือ จะต�องมีค&าน�อยกว&า 0.40 ก&อนท่ีจะได�รับการเรียนการสอน และมีค&ามากกว&า 0.75 หลังจาก
ท่ีได�รับการเรียนการสอนไปแล�ว โดยคํานวณค&าจากสูตรคํานวณ 
 

p = R
N 

   
   โดยท่ี p          เป>นค&าความยาก 
    R         เป>นจํานวนผู�สอบท่ีทําข�อสอบข�อนั้นถูก 
    N         เป>นจํานวนผู�สอบท้ังหมด 
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  4.2.4 อํานาจจําแนกของเบรนเนน (Bennan, 1974 อ�างอิงใน ล�วน สายยศ และ
อังคณา สายยศ,2539 : 198-199) เป>นการคํานวณโดยการทดสอบเพียงครั้งเดียวหลังจากผู�สอบได�
ผ&านการเรียนรู� แล�วนํามาหาความแตกต&างระหว&างสัดส&วนของข�อถูกของกลุ&มท่ีสอบผ&านเกณฑ! กับ
กลุ&มท่ีสอบไม&ผ&านเกณฑ!ดังสูตรคํานวณ 
 

B = U
n� −

L
n4 

   
 โดยท่ี            B         เป>นค&าอํานาจจําแนกของข�อสอบ 
   U         เป>นจํานานผู�สอบท่ีทําข�อสอบถูกของกลุ&มท่ีสอบผ&านเกณฑ! 
   L         เป>นจํานวนผู�สอบท่ีทําข�อสอบถูกของกลุ&มท่ีสอบไม&ผ&านเกณฑ! 
   n4 เป>นจํานวนผู�สอบท่ีสอบผ&านเกณฑ! 
   n� เป>นจํานวนผู�สอบท่ีสอบไม&ผ&านเกณฑ! 
 
  4.2.5 ประสิทธิภาพของตัวลวง ในการวิเคราะห!ประสิทธิภาพของตัวลวงของ
แบบทดสอบแบบอิงเกณฑ! ทําได�โดยการตรวจสอบความถ่ีของผู�เรียนท่ีเลือกตัวลวงตัวนั้นก&อนเรียน 
ตัวลวงตัวใดท่ีมีผู�สอบตอบในสัดส&วนท่ีสูง แสดงว&าเป>นตัวลวงท่ีดี แต&ถ�าตัวลวงตัวใดท่ีมีผู�สอบ
เลือกตอบน�อยหรือไม&มี แสดงว&าเป>นตัวลวงท่ีไม&มีประสิทธิภาพ จะต�องปรับปรุง แก�ไข หรือ
เปลี่ยนแปลงให�ดีข้ึน 
 
 5. วิธีการวิเคราะห�ข,อสอบแบบอัตนัย 

 เป>นการวิเคราะห!ข�อสอบท่ีมีวิธีการให�คะแนนท่ีไม&ใช& 0-1 มีวิธีการวิเคราะห!หลากหลายวิธี 
ดังนี้ 
 5.1 วิธีการวิเคราะห!ของเดรก (Drake) ท่ีใช�สัดส&วนของคะแนนท่ีสอบได�จริง กับคะแนนเต็มท่ี
เป>นไปได�ท้ังในกลุ&มสูงและกลุ&มตํ่า มีข้ันตอนการดําเนินการและสูตรการคํานวณ ดังนี้ (ศิริชัย กาญจน
วาสี, 2552: 244-246) 
  5.1.1 ข้ันตอนการดําเนินการ 
  5.1.1.1 เรียงลําดับคะแนนของผู�สอบท่ีได�คะแนนจากสูงไปตํ่าเพ่ือจําแนกผู�สอบ
ออกเป>นกลุ&มสูงและกลุ&มตํ่า 
  5.1.1.2 รวมคะแนนรายข�อของผู�สอบทุกคนในแต&ละกลุ&ม โดยใช� ∑H แทน
คะแนนรวมรายข�อของผู�สอบทุกคนในกลุ&มสูง และใช� ∑L แทนคะแนนรวมรายข�อของผู�สอบทุกคน
ในกลุ&มตํ่า และรวมคะแนนเต็มรายข�อท่ีเป>นไปได�ของผู�สอบแต&ละคนในกลุ&ม โดยให� ∑T� เป>น
คะแนนเต็มรวมรายข�อของทุกคนในกลุ&มสูง และ ∑T� เป>นคะแนนเต็มรวมรายข�อของทุกคนใน
กลุ&มตํ่า จากนั้นจึงคํานวณสัดส&วนของคะแนนรวมรายข�อท่ีกลุ&มสูง (P�) และกลุ&มตํ่า (P�) ทําได� ดังนี้ 
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P� = ∑�
∑6�				และ		P� = ∑�

∑6 

   
  5.1.2 สูตรการคํานวณค&าความยาก และอํานาจจําแนก มีดังนี้ 
   5.1.2.1 สูตรคํานวณความยาก 
 

        ความยาก (P7) = 
8�9	8

4  

 
   5.1.2.2 สูตรการคํานวณอํานาจจําแนก 
 

         อํานาจจําแนก (Ri) = PH − PL 
 

 โดยท่ี PH เป>นสัดส&วนของคะแนนท่ีได�ต&อคะแนนท่ีเป>นไปได�ในกลุ&มสูง 
  PL เป>นสัดส&วนของคะแนนท่ีได�ต&อคะแนนท่ีเป>นไปได�ในกลุ&มตํ่า 
ดังแสดงการคํานวณค&าความยากและอํานาจจําแนกของข�อสอบแบบอัตนัยของเดรกใน 
ตัวอย&างท่ี 5.3 
 ตัวอย&างท่ี 5.3 แบบทดสอบอัตนัยฉบับหนึ่งมี 5 ข�อ นําไปทดสอบกับผู�สอบจํานวน 8 คน 
ตรวจให�คะแนน แล�วจําแนกเป>นผู�สอบกลุ&มสูงและกลุ&มตํ่า โดยใช�เทคนิค 50% ดังแสดงรายละเอียด
ของคะแนนท่ีได�ในตารางข�อมูล 
 

ข,อท่ี คะแนนเต็ม 
ผู,สอบกลุ;มสูง ผู,สอบกลุ;มต่ํา 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 10 10 10 9 8 10 8 8 7 
2 10 9 10 8 9 8 7 6 3 
3 20 19 16 16 16 16 9 11 8 
4 30 26 26 25 25 15 16 13 15 
5 30 18 15 14 10 10 7 6 2 

รวม 100 82 77 72 68 59 47 44 35 
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 วิธีทํา แสดงผลการวิเคราะห!ความยากและอํานาจจําแนกของแบบทดสอบอัตนัย ได�ดังนี้ 

ข�อ 
คะแนน

เต็ม 

กลุ&มสูง 
(NH = 4) 

กลุ&มตํ่า 

(NL = 4) 
PH PL Pi 

ความ
ยาก 

Ri 
อํานาจ
จําแนก 

การแปล 
ความหมาย � H � TH � L � TL 

1 10 37 40 33 40 0.93 0.83 0.88 0.10 ง&ายเกินไป/อํานาจ
จําแนกตํ่า 

2 10 36 40 24 40 0.90 0.60 0.75 0.30 เป>นข�อสอบท่ีใช�ได� 
3 20 67 80 44 80 0.84 0.55 0.70 0.29 เป>นข�อสอบท่ีใช�ได� 
4 30 102 120 59 120 0.85 0.49 0.67 0.36 เป>นข�อสอบท่ีใช�ได� 
5 30 57 120 25 120 0.48 0.21 0.35 0.27 เป>นข�อสอบท่ีใช�ได� 

 
 สําหรับการแปลความหมายของค&าท่ีได� จะใช�เกณฑ!เดียวกับการวิเคราะห!แบบทดสอบท่ีมี
วิธีการให�คะแนนแบบ 0-1 คะแนน แต&มีสิ่งท่ีควรคํานึง คือ ผลการตรวจให�คะแนนจะต�องมีความเป>น
ปรนัย มิฉะนั้นการแปลความหมายของความยากและอํานาจจําแนกของแบบทดสอบแบบอัตนัย
อาจจะมีความคลาดเคลื่อนเกิดข้ึนได� 
 5.2 วิเคราะห!การวิเคราะห!ของวิทนีย!และซาเบอร! (Whitney and Sabers, 1970อ�างถึงใน 
ล�วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2539 : 199-201) โดยแบ&งผู�สอบออกเป>นกลุ&มเก&งและกลุ&มอ&อน 
โดยใช�เทคนิค 25%ของผู�สอบท้ังหมด มีสูตรการคํานวณ ดังนี้ 
  5.2.1ความยากของข�อสอบแบบอัตนัย คํานวณจากสูตร 
 

    PE = 
:;	9	:	�	<4�	∗	>?@AB
4�<>?CD	�	>?@AB  

 
  5.2.2อํานาจจําแนกของข�อสอบแบบอัตนัย คํานวณจากสูตร 
 

    D = 
:;	�	:

�<>?CD	�	>?@AB 
 
  โดยท่ี PE เป>นค&าความยากข�อสอบแบบอัตนัย 
   D เป>นค&าอํานาจจําแนกข�อสอบแบบอัตนัย 
   SU เป>นผลรวมของคะแนนกลุ&มเก&ง 
   SL เป>นผลรวมของคะแนนกลุ&มอ&อน 
   N เป>นจํานวนผู�เข�าสอบของกลุ&มเก&งหรือกลุ&มอ&อน 
   Xmax เป>นคะแนนท่ีผู�สอบทําได�สูงสุด 
   Xmin เป>นคะแนนท่ีผู�สอบทําได�ต่ําสุด 
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 ดังแสดงการคํานวณค&าความยากและอํานาจจําแนกของข�อสอบแบบอัตนัยของวิทนีย!และซา
เบอร!ในตัวอย&างท่ี 5.4 
 

 ตัวอย;างท่ี  5.4  จากคะแนนการทดสอบของผู�สอบท่ีจําแนกเป>นกลุ&มเก&งและกลุ&มอ&อน 25% 
แล�วมีผลของคะแนนดังตาราง ให�หาค&าความยากและอํานาจจําแนก 
 
 

คะแนน กลุ;มเก;ง คะแนน กลุ;มอ;อน 

จํานวน 

(X) 
(fx) จํานวน 

(f) 
(fx) 

5 
4 
3 
2 
1 
0 

5 
4 
3 
1 
2 
0 

25 
16 
9 
2 
2 
0 

5 
4 
3 
2 
1 
0 

0 
1 
2 
6 
4 
2 

0 
4 
6 
12 
4 
0 

รวม 15 54 รวม 15 26 
 
 วิธีทํา 

  จากสูตรคํานวณความยาก   PE = 
:;	9	:;�	<4�∗>?@AB
4�<>?CD�	>?@AB  

 

    แทนค&า  = 
,E94F�<4>��∗>�B

4<�,B<,��B =  0.53 

 

  จากสูตรการคํานวณค&าอํานาจจําแนก D =    
:;	�	:

�<>?CD�	>?@AB 
   

    แทนค&า    =   
,E�4F
��<,��B = 0.56 

 
 นั่นคือแบบทดสอบข�อนี้มีค&าความยากเท&ากับ 0.53และมีค&าอํานาจจําแนกเท&ากับ 0.56 
 
ความเท่ียง(Validity) 
 

 1.ความหมายของความเท่ียงตรง 
 นักวิชาการได�นําเสนอความหมายของความเท่ียงตรง (Validity) ดังนี้ 

ความเท่ียงตรง เป>นความสอดคล�องหรือความเหมาะสมของผลการวัดกับเนื้อเรื่อง หรือเกณฑ! 
หรือทฤษฎีท่ีเก่ียวกับลักษณะท่ีมุ&งวัด (ศิริชัย กาญจนวาสี ,2544 : 73) 
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 ความเท่ียง หมายถึง ความสอดคล�องของวิธีการ เครื่องมือวัดกับสิ่งท่ีต�องการวัด หรือเป>น
ความเชื่อถือได�ของวิธีการหรือเครื่องมือโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ!ภายนอก (อุทุมพร (ทองอุไทย)  
จามรมาน,2535: 4) 
 ความเท่ียงตรง เป>นระดับความเหมาะสมของการนําคะแนนจากแบบทดสอบไปใช�แปล
ความหมายเพ่ือสรุปอ�างอิงลักษณะท่ีมุ&งวัดสําหรับกลุ&มผู�สอบ (Cronbach, 1971) 
 สรุปได�ว&าความเท่ียงตรง มีลักษณะท่ีเรียกว&า “วัดในสิ่งท่ีต�องการวัดได�อย&างถูกต�องแม&นยํา” 
กล&าวคือ เป>นคุณลักษณะของเครื่องมือวัดได�ในสิ่งท่ีต�องการวัด ไม&ใช&ต�องการวัดอย&างหนึ่งแล�วได�สิ่งอ่ืน
มาแทน หรือวัดแล�วได�ผลท่ีสอดคล�องสภาพท่ีเป>นจริงในป�จจุบันหรือในอนาคต 
 
 2. ธรรมชาติของความเท่ียงตรง 
 ในเครื่องมือการวัดผล มีธรรมชาติของความเท่ียงตรงท่ีนักวัดผลควรพิจารณา ดังนี้ 
(Gronlund, 1985 : 51อ�างถึงใน บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2535 : 148-150) 

2.1 ความเท่ียงตรง เป>นประเด็นท่ีอ�างอิงจากการตีความหมายของผลท่ีได�รับจากการใช�
เครื่องมือในการทดสอบ การวัด หรือการประเมินผล ไม&ใช&เป>นความเท่ียงตรงของเครื่องมือโดยตรง 

2.1 ความเท่ียงตรงเป>นการนําเสนอผลในลักษณะของระดับว&ามีมากหรือน�อยท่ีมีค&าท่ี
แตกต&างกัน 

2.3 ความเท่ียงตรงเป>นคุณสมบัติเฉพาะประเด็น/จุดประสงค!ท่ีต�องการทดสอบ การวัด
และประเมินผลเท&านั้น แต&จะไม&มีเครื่องมือประเภทใดท่ีมีความเท่ียงตรงครบสมบูรณ!ในทุกประเด็น
หรือจุดประสงค! 

2.4 ความเท่ียงตรงเป>นความคิดรวบยอดเชิงเด่ียว เป>นค&าของตัวเลขท่ีได�มาจากหลักฐาน
หลากหลายแห&ง หลักการพ้ืนฐานท่ีใช�พิจารณาตีความหมายของความเท่ียงตรง ได�แก& จุดประสงค! 
เนื้อหา เกณฑ! หรือโครงการ เป>นต�น 
 
 3. ประเภทของความเท่ียงตรง 
 ในเครื่องมือวัดผลใด ๆ จําแนกประเภทของความเท่ียงตรง ดังนี้ 

3.1 ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) เป>นการสรุปอ�างอิงถึง มวลเนื้อหา
สาระ ความรู�หรือประสบการณ! ท่ีแบบทดสอบมุ&งวัดว&ามีความครอบคลุม หรือเป>นตัวแทนมวลความรู�
หรือประสบการณ!ได�ดีเพียงไร สามารถตรวจสอบได�โดย 1)ให�ผู�เชี่ยวชาญในศาสตร!นั้น ๆ ตรวจสอบ
ความเหมาะสมของนิยามขอบเขตของเนื้อหาหรือประสบการณ!ท่ีมุ&งวัด 2)ตรวจสอบเนื้อหาหรือ
พฤติกรรมบางส&วนว&ามีความสอดคล�องกับเนื้อหาหรือพฤติกรรมท้ังหมดหรือไม& และ 3)เปรียบเทียบ
สัดส&วนของข�อคําถามว&ามีความสอดคล�องกับน้ําหนักความสําคัญของแต&ละเนื้อเรื่องท่ีมุ&งวัดมากน�อย
เพียงไรดังแสดงการตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Bailey, 1987: 67) ในภาพท่ี 5.2 
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      ผู�เชี่ยวชาญ 
 
 
 

ภาพท่ี 5.2 การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
ท่ีมา : Bailey, 1987: 67 

 
3.2  ความเท่ียงตรงเชิงเกณฑ!สัมพันธ! (Criterion Related Validity) เป>นการสรุป

อ�างอิงสมรรถนะการดําเนินงานของสิ่งท่ีมุ&งวัดว&าการวัดได�ผลสอดคล�องกับการดําเนินงานนั้นเพียงใด 
ท่ีจําแนกเป>น ความเท่ียงตรงเชิงสภาพ (Concurrent Validity) ท่ีใช�เกณฑ!เทียบความสัมพันธ!ท่ีเป>น
สถานภาพการดําเนินการท่ีเป>นอยู&ในป�จจุบัน ท่ีตรวจสอบได�โดยคํานวณค&าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ!
ระหว&างคะแนนท่ีวัดได�จากเครื่องมือนั้นกับคะแนนท่ีวัดได�จากเครื่องมือมาตรฐานอ่ืน ๆ ท่ีวัดสิ่งนั้นได�
ในป�จจุบัน ดังภาพท่ี 5.3 หรือความเท่ียงตรงเชิงพยากรณ! (Predictive Validity) ท่ีใช�เกณฑ!เทียบ
ความสัมพันธ!เป>นผลสําเร็จของการปฏิบัติงานนั้นในอนาคต ท่ีตรวจสอบได�โดยคํานวณค&าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ!ระหว&างคะแนนท่ีวัดได�จากเครื่องมือนั้นกับคะแนนท่ีวัดได�จากเครื่องมือมาตรฐานอ่ืน ๆ ท่ี
วัดสิ่งนั้นได�ในอนาคต ดังแสดงแนวคิดของการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงพยากรณ! ในภาพท่ี 5.4 

 
 

 
    เวลา 
 
 
 

 

ภาพท่ี 5.3  การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงสภาพ 
ท่ีมา : Bailey, 1987: 111 

 
      เวลา 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.4  การตรวจสอบความเท่ียงเชิงพยากรณ! 
ท่ีมา : Bailey, 1987: 112 

เนื้อหาสาระ 

ข�อมูลเชิงประจักษ! 

คะแนนจากแบบทดสอบ : X 

คะแนนจากแบบทดสอบ
มาตรฐาน : Y 

ρXY 

คะแนนจากแบบทดสอบ : X คะแนนเกณฑ! : Y 

ρXY 
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3.3  ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร�าง (Construct Validity) เป>นการสรุปอ�างอิงโครงสร�าง
ของสิ่งท่ีมุ&งวัดว&าการวัดได�ผลตรงตามทฤษฎีของโครงสร�างนั้น ๆ ได�ดีเพียงไร ท่ีตรวจสอบได� โดย
ศึกษาความสัมพันธ!ระหว&างผลท่ีได�จากเครื่องมือนั้นกับโครงสร�างและความหมายทางทฤษฎีของสิ่งท่ี
มุ&งวัดด�วยวิธีตัดสินโดยผู�เชี่ยวชาญ เปรียบเทียบคะแนนกับกลุ&มท่ีได�ผล วิธีวิเคราะห!เมตริกพหุ
ลักษณะ-พหุวิธี หรือการวิเคราะห!องค!ประกอบ เป>นต�น ดังแสดงวิธีการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง
โครงสร�างในภาพท่ี 5.5 

 
 
 
 
 
 
 

 
       
ผู�เชี่ยวชาญตรวจงาน 
 
 
 

ภาพท่ี 5.5 การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร�าง 
ท่ีมา : ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552 : 121 

 
 4. การตรวจสอบความเท่ียงตรงของแบบทดสอบ 

4.1 วิธีการตรวจสอบความเท่ียงตรงของแบบทดสอบ 
ในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของแบบทดสอบจําแนก ได�ดังนี้ 

4.1.1 วิธีการตรวจสอบความเท่ียงตรงของแบบทดสอบแบบอิงกลุ&ม มีดังนี้ 
4.1.1.1 วิธีการตรวจสอบความเท่ียงเชิงเนื้อหา เป>นการตรวจสอบ

แบบทดสอบมีความเป>นตัวแทน หรือครอบคลุมเนื้อหาหรือไม& โดยพิจารณาจากตารางวิเคราะห!
หลักสูตร คือ ตรวจสอบความสอดคล�องของเนื้อหากับจุดประสงค!ท่ีกําหนด จําแนกเป>น 

1) วิธีท่ี 1จากการพิจารณาของผู�เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ โดยใช�
ดัชนีความสอดคล�องระหว&างข�อคําถามกับจุดประสงค! (Index of Item-Object Congruence : IOC) 
ท่ีมีเกณฑ!ในการพิจารณาให�คะแนน ดังนี้ 
 ให� 1 คะแนน เม่ือแน&ใจว&าข�อคําถามมีความสอดคล�องกับเนื้อหาและจุดประสงค! 
     0 คะแนน เม่ือไม&แน&ใจว&าข�อคําถามมีความสอดคล�องกับเนื้อหาและจุดประสงค!หรือไม& 
    -1 คะแนน เม่ือแน&ใจว&าข�อคําถามไม&ความสอดคล�องกับเนื้อหาและจุดประสงค! 

บริบทของทฤษฎี 

นามธรรม 

ลักษณะท่ีมุ&งวัด : 
แนวคิดและโครงสร�าง 

 ลักษณะท่ีคาดหมาย 
สมมุติฐานหรือคําทํานาย 

รูปธรรม 

ตัวบ&งชี้คุณลักษณะ 
เครื่องมือ 

 

ผลการวัดเชิงประจักษ! 

ความเท่ียงตรงเชิงทฤษฎี 
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 หลังจากนั้นนําคะแนนของผู�เชี่ยวชาญมาหาค&าดัชนีความสอดคล�องฯ โดยใช�สูตรของ                  
โรวิเนลลี และแฮมเบิลตัน มีสูตรการคํานวณ (Rowinelli and Hambleton, 1977 อ�างถึงใน ล�วน 
สายยศ และอังคณา สายยศ, 2539 : 249) 
 

IOC = 
∑

�  

 
 โดย  IOC  เป>นค&าดัชนีความสอดคล�องระหว&างข�อคําถามกับจุดประสงค! 
  ∑G					เป>นผลรวมของคะแนนจากการพิจารณาของผู�เชี่ยวชาญ 
  N เป>นจํานวนผู�เชี่ยวชาญ 
 
 โดยกําหนดเกณฑ!การพิจารณาระดับค&าดัชนีความสอดคล�องฯ ของข�อคําถามท่ีได�จากการ
คํานวณจากสูตรท่ีจะมีค&าอยู&ระหว&าง 0.00 ถึง 1.00 มีรายละเอียดของเกณฑ!การพิจารณา ดังนี้ 
 
  มีค&า  IOC  ต้ังแต& 0.5 ข้ึนไป คัดเลือกข�อสอบข�อนั้นไว�ใช�ได� 
   ตํ่ากว&า 0.5  ควรพิจารณาแก�ไขปรับปรุง หรือตัดท้ิง 
 โดยกําหนดรูปแบบของแบบตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบ ดังตารางท่ี 
5.1 และวิธีการคํานวณดังตัวอย&างการหาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาในตัวอย;างท่ี 5.1 
 ตารางท่ี 5.1รูปแบบของแบบตรวจสอบท่ีให�ผู�เชี่ยวชาญพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา
ของเครื่องมือท่ีใช�ในการวัดผล 
 

จุดประสงค�ท่ี ข,อคําถาม 
ผลการพิจารณา ข,อเสนอแนะ 

+1 0 -1  
1………………… 
 
2…………………… 

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

…………
…………
…………
………… 

………
………
………
……… 

………
………
………
………. 

…………………
…………………
…………………
…………………. 

 
  

2) วิธีท่ี 2 วิธีการหาดัชนีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา เป>นวิธีการท่ี
ประยุกต!จากแฮมเบลตันและคณะ (บุญใจ ศีรสถิตย!นรากูล, 2547 : 224-225) มีดังนี้ 

(1) ข้ันท่ี 1 นําแบบทดสอบพร�อมเนื้อหาสาระ/โครงสร�างท่ี
ต�องการวัดไปให�ผู�เชี่ยวชาญได�พิจารณาความสอดคล�องระหว&างข�อคําถามกับเนื้อหาสาระ/โครงสร�างท่ี
กําหนดเกณฑ!เพ่ือแสดงความคิดเห็น ดังนี้ 
  ให� 1 เม่ือพิจารณาว&า ข�อคําถามไม&สอดคล�องกับเนื้อหาสาระ/โครงสร�าง 
  ให� 2 เม่ือพิจารณาว&า ข�อคําถามจะต�องได�รับการปรับปรุงแก�ไขอย&างมาก 
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  ให� 3 เม่ือพิจารณาว&า ข�อคําถามจะต�องได�รับการแก�ไขปรับปรุงเล็กน�อย 
  ให� 4 เม่ือพิจารณาว&า ข�อคําถามมีความสอดคล�องกับเนื้อหาสาระ/โครงสร�าง 

(2) ข้ันท่ี 2 รวบรวมความคิดเห็นของผู�เชี่ยวชาญมาทําการ
แจกแจงเป>นตาราง 

(3) ข้ันท่ี 3 รวมจํานวนข�อคําถามท่ีผู�เชี่ยวชาญทุกคนให�
ความคิดเห็นในระดับ 3 และ 4 

(4) ข้ันท่ี 4 หาดัชนีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาจากสูตร
คํานวณ 
 

CVI = 
∑
HI
�  

 
  เม่ือ CVI เป>นดัชนีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
   ∑R�E เป>นจํานวนข�อท่ีผู�เชี่ยวชาญทุกคนให�ระดับ 3 และ 4 
   N เป>นจํานวนข�อสอบท้ังหมด 
 
 โดยมีเกณฑ!การพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาท่ีใช�ได� ต้ังแต& 0.80 ข้ึนไป (Davis 1992 : 
104) และควรนําข�อคําถามท่ีได� 1และ 2 ไปปรับปรุงแก&ไขเพ่ือให�มีความครอบคลุมตัวแปรท่ีต�องการ
ศึกษาดังตัวอย&างการหาค&าดัชนีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาในตัวอย&างท่ี 5.5 
 
 ตัวอย;างท่ี 5.5 การหาค&าดัชนีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา/โครงสร�างของแบบทดสอบฉบับหนึ่ง
ท่ีมีผลการพิจารณาของผู�เชี่ยวชาญ ดังนี้ 
 วิธีทํา 

 

ข,อ 

ท่ี 

ระดับความคิดเห็นของผู,เช่ียวชาญ 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3  คนท่ี 4 คนท่ี 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 
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 จากตารางวิเคราะห!พบว&าข�อท่ีผู�เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นในระดับ 3 และ 4 ได�แก& ข�อ 2 
ข�อ 4 ข�อ 5 และ ข�อ 6 เป>นจํานวน 4 ข�อ ดังนั้น 
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CVI = 
∑
HI
�  

 

แทนค&า CVI  =  
E
F ≈ 0.67 

 
 แสดงว&าแบบสอบถามฉบับนี้มีค&าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาเท&ากับ 0.67 ไม&ผ&านเกณฑ!การ
พิจารณา 
 

4.1.2 วิธีการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร�าง มีวิธีการตรวจสอบ ดังนี้ 
4.1.2.1 ใช�ค&าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ! โดยการนําคะแนนท่ีได�จากแบบทดสอบ

ท่ีสร�างข้ึน กับคะแนนจากแบบทดสอบมาตรฐานท่ีมีจุดประสงค!เดียวกัน หาค&าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ!
โดยท่ีค&าท่ีได�จะต�องมีค&าสูง และมีค&าเป>นบวก จึงจะสรุปได�ว&าแบบทดสอบท่ีสร�างข้ึนมีความเท่ียงตรง
เชิงโครงสร�าง 

4.1.2.2 ใช�กลุ&มท่ีมีลักษณะตามต�องการ (Known Group Technique) เป>น
การนําแบบทดสอบท่ีสร�างข้ึนไปใช�กับกลุ&มท่ีมีลักษณะท่ีต�องการกับกลุ&มท่ีไม&มีลักษณะท่ีต�อง แล�วนํา
คะแนนเฉลี่ยท่ีได�มาเปรียบเทียบความแตกต&างกันโดยการทดสอบท่ี (t-test) ถ�าผลเปรียบเทียบพบว&า
แตกต&างอย&างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยท่ีคะแนนเฉลี่ยของกลุ&มท่ีมีลักษณะท่ีต�องการมีค&าสูงกว&า แสดง
ว&าแบบทดสอบฉบับนั้นมีความเท่ียงตรงเชิงโครงสร�าง ซ่ึงการตรวจสอบความเท่ียงตรงวิธีนี้บางครั้ง
เรียกวิธีการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงจําแนก (Discriminant Validity)  

4.1.3 วิธีการตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเกณฑ!ท่ีจําแนกเป>นความเท่ียงตรงตาม
สภาพตามพยากรณ! มีดังนี้ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2535 : 156) 

4.1.3.1 ความเท่ียงตรงตามสภาพ เป>นการเปรียบเทียบความแตกต&างระหว&าง
กลุ&มโดยการนําแบบทดสอบไปใช�กับกลุ&ม 2 กลุ&มท่ีมีลักษณะตามท่ีต�องการ แล�วจึงนําคะแนนเฉลี่ย
และความแปรปรวนของแต&ละกลุ&มไปเปรียบเทียบกันโดยใช�การทดสอบที (t-test) ถ�าผลการ
เปรียบเทียบพบว&าแตกต&างอย&างมีนัยสําคัญ โดยท่ีกลุ&มเปjาหมายได�คะแนนสูงกว&าอีกกลุ&มหนึ่งแสดงว&า 
แบบทดสอบฉบับนั้นมีความเท่ียงตรงตามสภาพ 

4.1.3.2 ความเท่ียงตรงตามพยากรณ! เป>นการหาค&าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ!
ระหว&างคะแนนของแบบทดสอบกับเกณฑ!ท่ีกําหนดโดยใช�สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ!ของเพียรสัน หรือ            
ไบซีเรียล 

4.2 วิธีการตรวจสอบความเท่ียงตรงของแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ! มีดังนี้ 
4.2.1 การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาใช�ดัชนีของความสอดคล�องระหว&างข�อ

คําถามกับจุดประสงค! (IOC) เช&นเดียวกับแบบทดสอบแบบอิงกลุ&ม 
4.2.2 การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร�าง เป>นการตรวจสอบว&าแบบทดสอบ

นั้นสามารถจําแนกกลุ&มผู�รอบรู� และไม&รอบรู�ได�หรือไม& มีวิธีการดังนี้ 
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4.2.2.1 วิธีการของคาร!เวอร! (Carver, 1970) เป>นการตรวจสอบโดยใช�
สัดส&วนระหว&างผลรวมของจํานวนผู�สอบก&อนสอนแล�วไม&ผ&านเกณฑ!กับผู�ท่ีสอบหลังสอนแล�วผ&าน
เกณฑ!ต&อจํานวนคนท้ังหมด ดังตารางท่ี 5.2 แสดงจํานวนผู�สอบก&อนสอนและหลังสอนท่ีจําแนกตาม
การผ&านเกณฑ!กับไม&ผ&านเกณฑ! และสูตรคํานวณ 

 

ความเท่ียงตรง (r)  =
K9L
M  

 
 โดยท่ี aเป>นจํานวนผู�สอบก&อนสอนแล�วไม&ผ&านเกณฑ! 
  bเป>นจํานวนผู�สอบหลังสอนแล�วผ&านเกณฑ! 
  n เป>นจํานวนผู�สอบท้ังหมด 
 
 
 ตารางท่ี 5.2  จํานวนผู�สอบก&อนสอนและหลังสอนท่ีจําแนกตามการผ&านเกณฑ!กับไม&ผ&าน
เกณฑ! 
 

ผลการสอบ กลุ;มสอบก;อนสอน กลุ;มสอบหลังสอน รวม 

ไม&ผ&านเกณฑ! 
ผ&านเกณฑ! 

a 
d 

b 
c 

a+b 
c+d 

รวม a+d b+c a+b+c+d = n 
 

4.2.2.2 สหสัมพันธ!แบบพี (Phi-correlation)เป>นการตรวจสอบโดยใช�ข�อมูล
จากตารางท่ี 5.2แสดงจํานวนผู�สอบก&อนสอนและหลังสอนท่ีจําแนกตามการผ&านเกณฑ!กับไม&ผ&าน
เกณฑ!และสูตรคํานวณ 

 

ความเท่ียงตรงจากสหสัมพันธ!แบบฟ� (r) = 
KL�NO

P<K9NB<L9OB<K9OB<N9LB 
 

5. องค�ประกอบท่ีมีผลต;อความเท่ียงตรง 
ในการวัดผลให�มีความเท่ียงตรง มีองค!ประกอบท่ีควรพิจารณาดําเนินการเพ่ือให�เกิดความ

เท่ียงตรง ดังนี้ 
5.1 องค!ประกอบจากแบบทดสอบ แบบทดสอบท่ีมีความเท่ียงตรง จะต�องมีกระบวนการ

สร�างท่ีดีและมีคําชี้แจงท่ีชัดเจน มีโครงสร�างการใช�ภาษาท่ีง&าย ๆ ไม&กํากวม ไม&มีคําถามนํา มีความยาก
ง&ายท่ีเหมาะสม มีรูปแบบการสอบท่ีเหมาะสมและไม&มีจํานวนข�อสอบท่ีน�อยเกินไป 

5.2 องค!ประกอบจากการบริหารการสอบและการตรวจให�คะแนน ในการทดสอบจะต�อง
กําหนดเวลาท่ีเหมาะสม มีสภาพแวดล�อมในการทดสอบท่ีดี มีมาตรฐานการคุมสอบท่ีดี มีแนวคําตอบ
ท่ีไม&เป>นระบบและมีการตรวจให�คะแนนท่ีเป>นปรนัย 
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5.3 องค!ประกอบจากผู�สอบ แบบทดสอบท่ีมีความเท่ียงตรงกลุ&มผู�สอบต�องมีความ
แตกต&างกัน ห�ามเดา/คาดคะเนคําตอบ รูปแบบของแบบทดสอบ และความไม&พร�อมท้ังทางด�าน
ร&างกาย และจิตใจของผู�สอบ 

5.4 องค!ประกอบจากเกณฑ!ท่ีใช�อ�างอิง ในการใช�เกณฑ!อ�างอิงจะต�องมีความเชื่อถือได�ตาม
ประเภทความเท่ียงตรง อาทิ ความชัดเจนของเนื้อหาท่ีมุ&งวัดเป>นเกณฑ!ในการตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ความเหมาะสมของการคัดเลือกเกณฑ!สมรรถนะท่ีเป>นเกณฑ!ในการตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงเชิงเกณฑ!สัมพันธ!และความเหมาะสม การยอมรับของทฤษฎี แนวคิด หลักการท่ี
เก่ียวข�องกับลักษณะท่ีมุ&งวัดท่ีเป>นเกณฑ!ในการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร�าง 

 
การวิเคราะห�แบบทดสอบท้ังฉบับ 
ความเช่ือม่ัน (Reliability) 
 

 1.ความหมายของความเช่ือม่ัน 

 นักวิชาการได�นําเสนอความหมายของความเชื่อม่ัน ดังนี้ 
 ความเชื่อม่ัน เป>นคุณสมบัติของเครื่องมือวัดสิ่งท่ีต�องการวัดไม&ว&าจะวัดก่ีครั้ง หรือวัดใน
สภาพการณ!ท่ีแตกต&างกันจะได�รับผลการวัดคงเดิม (นงลักษณ! วิรัชชัย, 2543: 170) 
 ความเชื่อม่ันมีความหมายของความเชื่อม่ันใน 3 ลักษณะ ดังนี้ 1)ความเชื่อม่ันเป>นความคงท่ี
ความเชื่อถือได� (Stability) และความสามารถท่ีทํานายได� (Predictability) 2)ความเชื่อม่ันท่ีเป>น
ความถูกต�อง (Accuracy) ในการวัดสิ่งท่ีต�องการวัดอย&างไม&ผิดพลาด และ 3) ความเชื่อม่ันเป>น
คุณสมบัติของการวัดท่ีไม&มีความคลาดเคลื่อนในการวัดให�ผลการวัดท่ีถูกต�อง ชัดเจนแน&นอน 
(Kerlinger, 1986: 105 ;อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน, 2535: 4) 
 ความเชื่อม่ัน หมายถึง ความคงท่ีของผลการวัดสิ่งเดียวกัน วัดคนเดียวกัน หรือกลุ&มตัวอย&าง
เดียวกัน ซํ้า ๆ ในเวลาท่ีต&างกัน (Anastasi, 1988: 109) 
 ความเชื่อม่ัน เป>นค&าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ!ระหว&างคะแนนสองชุดจากแบบทดสอบท่ีมีความ
เท&าเทียมกันของคนกลุ&มเดียวกัน (Ebel and Frisbie, 1986: 71) 
 ความเชื่อม่ัน เป>นคุณภาพของเครื่องมือในการวัดผล ท่ีสามารถใช�วัดหลาย ๆ ครั้ง แล�วได�ผล
ของการวัดมีความคล�ายคลึงกัน “ความคงเส�นคงวา”หมายถึง ในการทดสอบครั้งท่ี 1นาย ก ได�ลําดับ
ท่ี 1,นาย ข  ได�ลําดับท่ี 2 และ นาย ค ได�ลําดับท่ี 3 และในการทดสอบครั้งท่ี 2 3…ผลการทดสอบ
ยังคงมีลําดับท่ีคล�าย ๆ เดิม 
 

 สรุปได�ว&า ความเชื่อม่ัน เป>นผลการวัดท่ีได�จากการใช�เครื่องมือในการวัดผลท่ีดี ท่ีมีความคง
เส�นคงวา หรือมีความคงท่ี  ท่ีชัดเจนไม&เปลี่ยนแปลงไปมา  เปรียบเสมือนตาชั่งน้ําหนักท่ีมีความเป>น
มาตรฐาน ผลการวัดครั้งแรกเป>นอย&างไร เม่ือวัดซํ้าโดยใช�เครื่องมือวัดผลชุดเดิม จะวัดก่ีครั้งก็จะให�ผล
การวัดเหมือนเดิม ใกล�เคียงกันหรือสอดคล�องกัน 
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 2.ธรรมชาติของความเช่ือม่ัน 

 ในเครื่องมือการวัดผล มีธรรมชาติของความเชื่อม่ันท่ีนักวัดผลควรพิจารณา ดังนี้ (Ebel and 
Frisbie 1986: 71) 
 2.1 ความเชื่อม่ันเป>นลักษณะของกลุ&มผู�สอบ กล&าวคือ ถ�าแบบทดสอบมีความเหมาะสมกับ
ระดับความสามารถของผู�สอบจะทําให�แบบทดสอบมีความเชื่อม่ันสูง 
 2.2 ความเชื่อม่ันเป>นการหาสหสัมพันธ!เชิงเปรียบเทียบหรือสัมพัทธ!มากกว&าท่ีจะเป>นค&า
สัมบูรณ! (Absolute) 
 2.3 ความเชื่อม่ัน คํานวณได�จากการวัดจากลุ&มผู�สอบท่ีเป>นอิสระจากกัน 
 

 3.วิธีการประมาณค;าความเช่ือม่ัน 

3.1 ความเชื่อม่ันแบบวัดความคงท่ี (Measure of Stability) ท่ีเป>นวิธีการทดสอบซํ้า 
(Test-Retest Method) โดยใช�แบบทดสอบชุดเดียวกันไปทดสอบกับผู�สอบกลุ&มเดียวกัน ทําการ
ทดสอบ 2 ครั้ง ท่ีใช�ช&วงเวลาท่ีต&างกัน แล�วนําคะแนนท่ีได�มาคํานวณหาค&าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ!แบบ
เพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ถ�าเป>นข�อมูลในระดับอันตรภาค
แต&ถ�าเป>นข�อมูลในระดับเรียงอันดับ จะคํานวณหาค&าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ!แบบสเป�ยร!แมน ดังแสดง
ในภาพท่ี 5.6 

 
เวลาท่ีต&างกัน 

แบบทดสอบฉบับเดียวกัน 
 
 
 

ρXY 
ภาพท่ี 5.6  วิธีการทดสอบซํ้า 

 
    โดยมีสูตรคํานวณ ค&าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ!แบบเพียร!สัน ดังนี้ 

 

ρXY = 
�∑>Q�	∑>∑Q

PR∑>S�	<∑>BSTR∑QS�	<∑QBST 
 

  โดยท่ี ρXY เป>นค&าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ!ระหว&างคะแนนครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 
   ∑X เป>นผลรวมของคะแนนสอบในครั้งท่ี 1 
   ∑Y เป>นผลรวมของคะแนนสอบในครั้งท่ี 2 
   ∑X4 เป>นผลรวมของคะแนนสอบในครั้งท่ี 1 ของผู�สอบแต&ละคนยกกําลังสอง 
   ∑Y4 เป>นผลรวมของคะแนนสอบในครั้งท่ี 2 ของผู�สอบแต&ละคนยกกําลังสอง 
   ∑XY เป>นผลรวมของผลคูณของคะแนนสอบในครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2  
   N เป>นจํานวนผู�สอบ 

 

แบบทดสอบ ชุด ก 
 

แบบทดสอบ ชุด ก 

คะแนน X คะแนน y 
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 ดังแสดงการคํานวณหาค&าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ!แบบเพียร!สันในตัวอย&างท่ี 5.6 
 
 ตัวอย;างท่ี 5.6 จากตารางผลการทดสอบจํานวน 2 ครั้งของผู�สอบจํานวน 5 คน ให�หาความ
เชื่อม่ันของแบบทดสอบฉบับนี้โดยใช�สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ!แบบเพียร!สัน 
 วิธีทํา 
 

คนท่ี ครั้งท่ี 1 (X) ครั้งท่ี 2 (Y) X2 Y2 XY 
1 
2 
3 
4 
5 

8 
5 
8 
7 
8 

7 
6 
9 
8 
9 

64 
25 
64 
49 
64 

49 
36 
81 
64 
81 

56 
30 
72 
56 
72 

รวม ∑X = 36 ∑Y = 39 ∑X4 = 266 ∑Y4 = 311 ∑XY = 286 
 

จากสูตร สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ!แบบเพียร!สัน   rXY =
�∑>Q�	∑>∑Q

PR∑>S�	<∑>BSTR∑QS�	<∑QBST 
 

   แทนค&า rXY = 
,<4WFB�	<�FB<�XB

PR,<4FFB�	<�FBSTR,<���B�	<�XBST = 0.76 

 
 แสดงว&าแบบทดสอบฉบับนี้มีความเชื่อม่ันเท&ากับ 0.76 
 
 สูตรคํานวณหาค&าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ!แบบสเป�ยร!แมน ดังนี้  (Blalock, 1972 : 416) 
 

P = 1 - 
F∑YS

�<�S�	�B 
 

โดยท่ี  P เป>นสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ!สเป�ยร!แมนระหว&างคะแนนครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 
  N เป>นจํานวนคู& 
  D เป>นผลต&างของอันดับท่ีแต&ละคู& 
 
ตัวอย;างท่ี 5.7 ให�หาความเชื่อม่ันของการตัดสินผลงานของนักเรียนโดยใช�วิธีการของ                   

สเป�ยร!แมน 
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วิธีทํา 
 

คนท่ี ครั้งท่ี 1 (X)(อันดับท่ี) ครั้งท่ี 2 (y)(อันดับท่ี) ผลต;าง (D) D2 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

2 
1 
5 
4 
5 

-1 
1 
-2 
0 
0 

1 
1 
4 
0 
0 
∑D4 =6 

 

จากสูตร สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ!แบบสเป�ยร!แมน P     =     1 - 
F∑YS

�<�S�	�B 
 

       P     =     1 - 
F<FB

E<ES�	�B    =    0.60 

       
  โดยท่ีค&าสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันท่ีได�จากการคํานวณจะมีค&าต้ังแต& -1 ถึง 1 แต&เนื่องจากเป>น
การคํานวณจากคะแนนเดิมและคะแนนใหม&ของผู�สอบกลุ&มเดียวกัน ดังนั้นจะได�ความเชื่อม่ันมีค&า
สัมประสิทธิ์อยู&ระหว&าง 0 ถึง 1 เท&านั้น แต&ประเด็นท่ีควรระมัดระวังในการใช�วิธีการนี้ คือ คุณลักษณะ
ท่ีจะวัดจะต�องมีความคงท่ี และระยะเวลาท่ีทดสอบซํ้าจะต�องมีความเหมาะสม กล&าวคือ ไม&เร็วเกินไป
เนื่องจากมีผลตกค�าง (การจดจํา) จากการทดสอบครั้งแรก และไม&ช�าเกินไปท่ีจะมีตัวแปรแทรกซ�อน 
อาทิ วุฒิภาวะ หรือการเรียนรู�ท่ีเพ่ิมข้ึน (Brown, 1976: 71) 

3.2ความเชื่อม่ันแบบสมมูล (Measure of Equivalence) หรือวิธีการทดสอบโดยใช�
แบบทดสอบท่ีสมมูลกัน (Equivalent-Form Method) เป>นการนําแบบทดสอบ 2 ฉบับท่ีมีความ
สมมูลกันไปทดสอบกับผู�สอบกลุ&มเดียวกัน (ทําได�ค&อนข�างยาก) แล�วนําคะแนนท่ีได�จากแบบทดสอบ
ท้ัง 2ฉบับมาหาค&าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ!แบบเพียร!สัน ดังแสดงในภาพ่ี 5.7 

 
แบบทดสอบท่ีสมมูลกัน 
(คู&ขนานกัน)เวลาเดียวกัน 

 
 
 

ρXY 

 
ภาพท่ี 5.7 วิธีการทดสอบแบบสมมูล 

 

 

แบบทดสอบ ชุด ก 
 

แบบทดสอบ ชุด ข 

คะแนน X คะแนน y 
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 แบบทดสอบท่ีสมมูลกัน หรือ คู&ขนานกัน หมายถึง แบบทดสอบ 2  ฉบับท่ีคู&ขนานกันหรือ
เท&าเทียมกันโดยมีโครงสร�างการวัดและเนื้อหาเดียวกันมีค&าเฉลี่ยและความแปรปรวน ความเชื่อม่ัน
และความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของคะแนนท่ีได�จากใกล�เคียงกันและเพ่ือให�เกิดความสมดุลในการ
นําไปใช� อาจจะแบ&งให�ร�อยละ 50 ทําแบบทดสอบฉบับ ก ก&อนฉบับ ข และอีกร�อยละ 50 ทํา
แบบทดสอบฉบับ ข ก&อนฉบับ ก โดยท่ีค&าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ!ท่ีได�จะมีค&าอยู&ระหว&าง 0 ถึง 1 

3.3ความเชื่อม่ันแบบวัดความคงท่ีและสมมูลกัน (Measure of Stability and 
Equivalence) หรือวิธีทดสอบซํ้าด�วยแบบสอบท่ีสมมูล (Test-retest with Equivalent Form) เป>น
การทดสอบผู�สอบกลุ&มเดียวกัน 2ครั้งในเวลาท่ีต&างกันโดยใช�แบบทดสอบท่ีมีความสมมูลกันแล�วนํา
คะแนนท่ีได�จากแบบทดสอบท้ัง 2ฉบับหาค&าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ!แบบเพียร!สัน ดังแสดงในภาพท่ี 
5.8 

แบบทดสอบท่ีสมมูลกัน 
ใช�เวลาต&างกัน 

 
 
 

ρXY 

 
 

ภาพท่ี 5.8 วิธีการทดสอบแบบซํ้าและสมมูล 
 
 สําหรับองค!ประกอบท่ีส&งผลต&อวิธีการนี้ก็คือ คุณลักษณะท่ีจะวัดต�องคงท่ี การใช�ช&วงเวลา
สอบซํ้าท่ีเหมาะสม และความสมมูลกันของแบบทดสอบ และวิธีการท่ีสมดุลในการจัดการทดสอบท้ัง 
2ฉบับ 

3.4 ความเชื่อม่ันแบบวัดความสอดคล�องภายใน (Measure of Internal Consistency)  
หรือ วิธีการตรวจสอบความสอดคล�องภายใน (Internal Consistency Method) เป>นวิธีการ
ประมาณค&าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบท่ีใช�การทดสอบเพียงครั้งเดียว แบบทดสอบฉบับเดียวและ
ผู�สอบกลุ&มเดียวแล�วนําผลไปวิเคราะห!ความเป>นเอกพันธ!เนื้อหา (Homogeneity) ของแบบทดสอบว&า
วัดเนื้อหาสาระเดียวกันเพียงใด โดยถ�าวัดเนื้อหาสาระเดียวกันเม่ือทําการวัดซํ้าจะได�ผลการวัดท่ี
สอดคล�องกัน โดยมีวิธีการตรวจสอบความสอดคล�องภายในท่ีใช� ดังนี้ 

3.4.1 วิธีการทดสอบแบบแบ&งครึ่งแบบทดสอบ (Split-half Method) เป>นการนํา
แบบทดสอบฉบับเดียวไปตรวจสอบกับผู�สอบกลุ&มเดียว และแบ&งข�อสอบออกเป>น 2ส&วนท่ีมีความ
สมมูลกันมากท่ีสุด (จําแนกตามข�อคู&-ข�อค่ี, จับสลาก, จับคู&ตามเนื้อหาแล�วแยกเป>น 2 ฉบับ) นํามา
ตรวจให�คะแนนแล�วนําคะแนนท่ีได�จากแบบทดสอบท้ัง 2 ส&วน มาหาค&าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ!แบบ
เพียร!สันได�ค&าสัมประสิทธิ์เชื่อม่ันครึ่งฉบับ จะต�องนําค&าท่ีได�ไปคํานวณหาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันท้ัง
ฉบับของสเป�ยร!แมน-บราวน! (Spearman-Brown) ดังแสดงในภาพท่ี 5.9 

 

 

แบบทดสอบ A 
 

แบบทดสอบ B 

คะแนน X คะแนน y 
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คะแนนครึ่งฉบับ 
 
 
 

     								ρ[
S>Q  

                                       (สัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันครึ่งฉบับ) 
      ρXy  

                                              (สัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันท้ังฉบับ) 
 

ภาพท่ี  5.9  วิธีการทดสอบการแบ&งครึ่งแบบทดสอบ 
 

 การหาค&าความเชื่อม่ันท้ังฉบับของสเป�ยร!แมน-บราวน! คํานวณค&าสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันได�
ดังสูตรคํานวณ (Gronlund, 1976: 111) 

 

ρ>Q = 
4ρ[
S\]

�9	ρ[
S\]

  

 
  เม่ือ ρ>Q		เป>นสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันท้ังฉบับ 

ρ[
S>Q
			เป>นสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันครึ่งฉบับ 

 
3.4.2  วิธีของคูเดอร!-ริชาร!ดสัน (Kuder-Richardson Method) เป>นวิธีการท่ี

พัฒนาโดยคูเดอร!และริชาร!ทสัน ท่ีเป>นการแก�ป�ญหาของการประมาณค&าความเชื่อม่ันท่ีใช�วิธีการแบ&ง
ครึ่งแบบทดสอบท่ีแตกต&างกันจะให�ค&าความเชื่อม่ันท่ีแตกต&างกัน และใช�สําหรับแบบทดสอบท่ีให�
คะแนนแบบ 0,1เท&านั้นจําแนกเป>นสูตรคํานวณ ดังนี้ 

3.4.2.1สูตรของคูเดอร!-ริชาร!ดสัน20 (K-R20) ท่ีข�อสอบแต&ละข�อไม&
จําเป>นต�องมีความยากง&ายเท&ากัน แต&ควรมีจํานวนข�อสอบอย&างน�อย 20 ข�อ โดยมีสูตรคํานวณ 

K-R20 =  ^ _
_��` ^1 −

∑8@a@
:bS

` 

แบบทดสอบ 

คะแนน 

คะแนน Y คะแนน X 
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  เม่ือ K-R 20 เป>นสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันของของคูเดอร!-ริชาร!ดสัน 20 
   pi เป>นสัดส&วนของผู�ตอบถูกในข�อท่ี i 
   qi เป>นสัดส&วนของผู�ตอบผิดในข�อท่ี I = 1-p 
   Sc4 เป>นความแปรปรวนของคะแนนรวม 
   K เป>นจํานวนข�อสอบ 
 
 โดยท่ีสูตรการคํานวณ K-R20จะมีความคล�ายกับสูตรการหาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ                      
ครอนบาค เนื่องจาก pi qiของ K-R20ก็คือความแปรปรวนของคะแนนรายข�อ (Sc4) ของสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาคนั่นเอง 

3.4.2.2  สูตรK-R21 เป>นสูตรการคํานวณค&าสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันท่ีมี
ข�อตกลงเบื้องต�นว&าข�อสอบแต&ละข�อต�องมีความยากง&ายเท&ากัน หรือ ใกล�เคียงกัน และสูตรการ
คํานวณมีความซับซ�อนน�อยลงแต&สูตรการคํานวณ K-R21 จะให�ค&าความเชื่อม่ันท่ีตํ่ากว&าการคํานวณ
ด�วยสูตร  K-R20 มีสูตรคํานวณ 

 

K-R21 = ^ _
_��` ^1 −

>d<_�	>dB
_:bS

` 
 

 เม่ือ K-R21 เป>นสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันของคูเดอร!-ริชาร!ดสัน21 
  Xd เป>นค&าเฉลี่ยของคะแนนรวม 
  Sc4 เป>นความแปรปรวนของคะแนนรวม 
  K เป>นจํานวนข�อสอบ 
 ดังแสดงตัวอย&างการคํานวณหาค&า K-R20 และ K-R21 ในตัวอย&างท่ี 5.8 
 
 ตัวอย;างท่ี 5.8  จากตารางแสดงรายละเอียดการตอบข�อสอบจํานวน 6 ข�อ ของผู�เรียน
จํานวน 10 คน ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยเท&ากับ 3.60 และส&วนเบี่ยงเบนท้ังฉบับเท&ากับ 2.88 ให�หาความ
เชื่อม่ันของแบบทดสอบโดยใช�สูตร K-R20 และK-R21 
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 วิธีทํา 

 

ผู,เรียน 

คนท่ี 
ข,อท่ี  

1 2 3 4 5 6  
1 0 1 1 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 1 1 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 0.50 0.4 0.7 0.7 0.6 0.3  
qi 0.50 0.6 0.3 0.3 0.4 0.7  

Pi qi 0.25 0.24 0.24 0.21 0.24 0.21 ∑p7q7 = 1.39 
 

 สูตรการคํานวณหา   K-R20 = ^ _
_��` ^1 −

∑8@a@
:bS

`  
 

  แทนค&า   K-R20 = ^ F
F��` ^1 −

�.�X
<4.WWBS`   =  1 

 
 ดังนั้น ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบฉบับนี้ท่ีคํานวณด�วย K-R20  เท&ากับ  1 
 

 สูตรการคํานวณหา   K-R21 = ^ _
_��` ^1 −

>d<_�	>dB
_:bS

`  
 

  แทนค&า   K-R21 = ^ F
F��` ^1 −

�.F�<F��.F�B
F<4.WWBS `=  0.98 

 
 ดังนั้นความเชื่อม่ันของแบบทดสอบฉบับนี้ท่ีคํานวณด�วย K-R21เท&ากับ 0.98 
 

3.4.3 วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Method) ใช�กับ
แบบทดสอบท่ีการให�คะแนนไม&ใช&แบบ 0 กับ 1 ท่ีได�จากการปรับขยายสูตร K-R20 โดยการแบ&ง
แบบทดสอบออกเป>น kส&วน และเม่ือคํานวณความแปรปรวนของคะแนนแต&ละส&วนและความ
แปรปรวนของคะแนนรวมสามารถนําไปใช�ประมาณค&าความเชื่อม่ันแบบความสอดคล�องภายในท่ี
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นําเสนอในชื่อ “สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค(α - Coefficient)” มีสูตรคํานวณ (Aiken, 1991: 
100-101)  

 

α    =   ^ _
_��` ^1 −

∑g@S
gDS ` 

 
เม่ือ σ เป>นสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 

 σ7									4 เป>นความแปรปรวนของข�อท่ีหรือองค!ประกอบท่ี 

 σ>4      เป>นความแปรปรวนของคะแนนรวม 
             K      เป>นจํานวนข�อสอบหรือองค!ประกอบของท้ังฉบับ 
 

 แต&ถ�าเป>นการคํานวณค&าความเชื่อม่ันโดยใช�สัมประสิทธิ์แอลฟาจากกลุ&มตัวอย&างจะใช�สูตร
คํานวณ 
 

α    =   ^ _
_��` ^1 −

∑:@S
:DS ` 

 
เม่ือ i เป>นสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 

 S74						เป>นความแปรปรวนของข�อท่ีหรือองค!ประกอบท่ี 

 S>4     เป>นความแปรปรวนของคะแนนรวม 
            K       เป>นจํานวนข�อสอบหรือองค!ประกอบของท้ังฉบับ 

 
 ดังแสดงตัวอย&างการคํานวณหาค&าความเชื่อม่ันโดยใช�สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคใน
ตัวอย&างท่ี 5.9 
 ตัวอย;างท่ี 5.9 จากตัวอย&างท่ี 5.8 ให�หาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบโดยใช�สัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค 
 วิธีทํา จากตัวอย&างท่ี 5.8  จะได� ∑jk4= 1.39  และ SX  =  2.88 

 สูตรการคํานวณสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค	α    =   ^ _
_��` ^1 −

∑:@S
:DS ` 

     แทนค&า α    =   ^ F
F��` ^1 −

<�.�XB
<4.WWBS` =  1 

 
  ดังนั้น   ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบฉบับนี้เท&ากับ  1 
 
 การหาสัมประสิทธิ์แอลฟาจะให�ค&าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบได�ดี ก็ต&อเม่ือแบบทดสอบ
ฉบับนั้นได�วัดคุณลักษณะเพียงคุณลักษณะเดียวเท&านั้น และจํานวนข�อหรือองค!ประกอบแต&ละ
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องค!ประกอบในฉบับมีค&าเท&าเทียมกันจะทําให�ได�ค&าความเชื่อม่ันท่ีใกล�เคียงกับความเชื่อม่ันท่ีแท�จริง
ของแบบทดสอบและเป>นวิธีการท่ีได�รับความนิยมเนื่องจากทดสอบกลุ&มผู�สอบครั้งเดียวและใช�ได�อย&าง
หลากหลายท้ังแบบทดสอบแบบ 0-1หรือแบบการให�คะแนนแบบถ&วงน้ําหนัก หรือกําหนดคะแนน
แบบมาตรประมาณค&าหรือแบบทดสอบแบบอัตนัย เป>นต�น 

3.5  วิธีการตรวจสอบความเชื่อม่ันของแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ! เป>นความเชื่อม่ันแบบ
หาความคงท่ีของความรู� (Stability Reliability) เป>นการตรวจสอบความเชื่อม่ันโดยนําแบบทดสอบ
มาสอบซํ้า 2ครั้ง แล�วนําคะแนนมาหาความคงท่ีของการรอบรู� และไม&รอบรู�ท่ีได�จากการกําหนดจุดตัด
ท่ีเหมาะสม โดยใช�ตารางท่ี 5.3และสูตร Phi Coefficient (∅)(พิศิษฐ ตัณฑวณิช, 2543: 278-279) 

 

∅    =   
)Y�*m

P<)9*B<m9YB<)9mB<*9YB 
 

 ตารางท่ี 5.3 ตารางประกอบการคํานวณความเชื่อม่ัน 
 

ผลการสอบ  
การทดสอบครั้งท่ี 1 

รวม 
รอบรู, ไม;รอบรู, 

ครั้งท่ี 2 
รอบรู� 

ไม&รอบรู� 
A 
C 

B 
D 

A+B 
C+D 

 รวม A+C B+D A+B+C+D 
 
(พิศิษฐ   ตัณฑวณิช, 2543: 278-279) 
 

4. องค!ประกอบท่ีมีผลต&อสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ัน 
การหาสัมประสิทธิ์ของความเชื่อม่ันใด ๆ ท่ีได�ค&าสัมประสิทธิ์ ตํ่า หรือสูง จะข้ึนอยู&กับ

องค!ประกอบต&อไปนี้ (Crocker and Algina,1986อ�างอิงใน ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552: 85-90 ; 
Gronlund, 1981: 104-111 ; Kerlinger, 1986: 415) 

4.1  ความเป>นเอกพันธ!ของกลุ&มผู�สอบ (Group Homogeneity) ในกลุ&มผู�สอบท่ีมี
ความรู�ความสามารถท่ีใกล�เคียงกันเม่ือนําคะแนนมาหาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันจะได�ค&าสัมประสิทธิ์ท่ี
ตํ่ากว&าสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันท่ีได�จากกลุ&มผู�สอบวิวิธพันธ! (Group Heterogeneity) ท่ีมี
ความสามารถท่ีหลากหลายคละกัน และขนาดของกลุ&มผู�สอบควรมีประมาณ 6-10 เท&าของจํานวน
ข�อสอบจึงจะได�ความเชื่อม่ันท่ีเป>นจริง 

4.2  ความยาวของแบบทดสอบ (Test Lenght) การเพ่ิมจํานวนข�อสอบท่ีมีความคู&ขนาน
กับข�อสอบเดิมท่ีมีอยู&จะทําให�ค&าสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบฉบับนั้น ๆ มีค&าท่ีสูงข้ึน แต&
จะต�องไม&ยาวมากเกินไปจนทําให�ผู�สอบเหนื่อย 
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4.3 ความสัมพันธ!ระหว&างข�อสอบ (Interitem Correlation) แบบทดสอบฉบับใดท่ีมี
ความเป>นเอกพันธ!ของคุณลักษณะหรือเนื้อหาแสดงว&าแบบทดสอบฉบับนั้นมีความสัมพันธ!ระหว&าง
ข�อสอบสูงอันจะส&งผลต&อค&าสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบฉบับนั้น 

4.4 กําหนดเวลาท่ีใช�ในการทําแบบทดสอบ (time Limit) แบบทดสอบท่ีสร�างและ
พัฒนาเป>นอย&างดีและได�กําหนดเวลาท่ีใช�ในการทดสอบท่ีเหมาะสมกับแบบทดสอบจะได�ค&า
สัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันท่ีสูงแต&ถ�าให�เวลาท่ีจํากัดหรือมากจนเกินไปจะทําให�สัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ัน
มีแนวโน�มลดลง 

4.5 วิธีการท่ีใช� ในการประมาณค&าสัมประสิทธิ์ความเชื่อ ม่ัน (Method of 
EstimatingReliability) ในการเลือกใช�วิธีการประมาณค&าสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันมีหลายวิธีและแต&
ละวิธีจะมีความเหมาะสมกับแบบทดสอบท่ีมีลักษณะและจุดมุ&งหมายท่ีแตกต&างกัน อาทิ แบบทดสอบ
ความเร็ว ไม&ควรใช�วิธีการแบ&งครึ่งแบบทดสอบหรือวิธีตรวจสอบความสอดคล�องภายในเพราะจะได�ค&า
ความเชื่อม่ันท่ีสูงกว&าปกติและวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาควรใช�กับแบบทดสอบท่ีวัดเพียงคุณลักษณะเดียว
มากกว&าหลากหลายคุณลักษณะหรือสูตรของสเป�ยร!แมน-บราวน!จะให�ค&าสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันตํ่า
หรือสูงกว&าความเป>นจริงถ�าข�อสอบไม&มีความเป>นคู&ขนาน เป>นต�น 

4.6  ความยาก ถ�าแบบทดสอบฉบับใดท่ีมีความยากมาก หรือง&ายมากจะทําให�ความ
เชื่อม่ันของแบบทดสอบค&อนข�างตํ่า 

4.7  ความเป>นปรนัยในการให�คะแนน ถ�าแบบทดสอบมีความเป>นปรนัยจะทําให�
แบบทดสอบมีความเชื่อม่ันสูง 

4.8  อํานาจจําแนกของแบบทดสอบสูงทําให�ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบสูงด�วย 
4.9  กําหนดสถานการณ!และสิ่งแวดล�อมในการสอบให�มีความคล�ายคลึงกัน 
 

5.ระดับความเช่ือม่ันท่ีเพียงพอสําหรับแบบทดสอบ 

ในการทดสอบใด ๆ มีระดับความเชื่อม่ันของแบบทดสอบอย&างตํ่า เท&ากับ 0.50 และจะ
เพียงพอหรือไม& ข้ึนยู& กับการใช�ผลของการวัดนั้นในการตัดสินใจ กล&าวคือ ถ�าใช�ผลการวัดใน
สภาพการณ!ท่ีสําคัญหรือไม&มีโอกาสได�ติดตามในเรื่องท่ีตัดสินไปแล�ว เช&น การสอบแข&งขันเข�าศึกษาต&อ 
การสอบคัดเลือกเข�าทํางาน เป>นต�น แบบทดสอบท่ีใช�ควรมีค&าความเชื่อม่ันท่ีสูงมาก แต&ถ�าเป>นการใช�
ผลการวัดในการตัดสินใจท่ีมีโอกาสติดตามเพ่ือพัฒนาความก�าวหน�าอีก เช&น การจัดกลุ&มเรียน การ
วินิจฉัยผู�ท่ีเรียนซ&อมเสริม เป>นต�น แบบทดสอบท่ีใช�ไม&จําเป>นต�องมีค&าความเชื่อม่ันท่ีสูงมากก็ได�  (ศิริ
ชัย กาญจนวาสี, 2552: 97) 

 

6. ความสัมพันธ�ระหว;างความเท่ียงตรงและความเช่ือม่ันของเครื่องมือวัด 

ความเท่ียงตรงและความเชื่อม่ันของเครื่องมือวัดผล มีความสัมพันธ!กัน ดังนี้ (Fraenkel and 
Wallen, 1993: 147) 

6.1 เครื่องมือวัดผลท่ีไม&มีความเท่ียงตรงย&อมไม&มีความเชื่อม่ัน  
6.2 เครื่องมือวัดผลมีความเท่ียงตรงสูงข้ึนย&อมจะมีความเชื่อม่ันสูงข้ึน 
6.3 เครื่องมือวัดผลบางประเภทมีความเชื่อม่ันปานกลางแต&จะมีความเท่ียงตรงตํ่า                    
6.4 เครื่องมือวัดผลบางประเภทมีความเชื่อม่ันสูงแต&จะมีความเท่ียงตรงตํ่า  
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6.5 เครื่องมือวัดผลท่ีต�องการคือเครื่องมือท่ีมีความเท่ียงตรงสูงและมีความเชื่อม่ันสูง  
            

 อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน (2535: 85) ได�ระบุความสัมพันธ!ระหว&างความเท่ียงตรงและ
ความเชื่อม่ันของเครื่องมือวัดผล 

1) ความเชื่อม่ันมุ&งท่ีจะวิเคราะห!คุณสมบัติภายในของเครื่องมือ แต&ความเท่ียงตรงจะมุ&ง
วิเคราะห!คุณสมบัติภายนอกของเครื่องมือ 

2) ความเท่ียงตรงเป>นคุณสมบัติท่ีสําคัญท่ีสุด ของเครื่องมือวัดผลท่ีมีความเชื่อม่ันอาจจะไม&มี
ความเท่ียงตรงแต&เครื่องมือวัดผลท่ีมีความเท่ียงตรงจะมีความเชื่อม่ันด�วย 

3) ความเท่ียงตรงของเครื่องมือวัดผลเป>นคุณสมบัติท่ีสําคัญมากกว&าความเชื่อม่ัน เนื่องจาก
ความเท่ียงตรง เป>นความสอดคล�องของสิ่งท่ีต�องการวัด แต&ความเชื่อม่ันเป>นเพียงความยุติธรรมในการ
วัดเท&านั้น 

 
 

คุณภาพท่ีสําคัญอ่ืนๆของแบบทดสอบ 

 ในการสร�างแบบทดสอบทุกประเภท การจะทําให�มีคุณภาพเป>นข�อสอบมาตรฐานนั้น  ผู�สอน
จะต�องดําเนินการตรวจสอบคุณภาพ ความเท่ียงตรง  ความยาก อํานาจจําแนก และความเชื่อม่ัน 
และนอกจากท่ีจะตรวจสอบคุณภาพท้ัง 4 ประเภทดังกล&าวแล�ว ยังมีคุณภาพของแบบทดสอบท่ีผู�สอน
ควรพิจารณาเพ่ือให�ได�แบบทดสอบท่ีมีคุณภาพเป>นมาตรฐานดังนี้ 
 
 

 1. ความเปZนปรนัย (Objectivity) 
 ความเป>นปรนัย หมายถึง ความชัดเจน ถูกต�องตามหลักการหรือหลักวิชา และมีความเข�าใจ
ท่ีสอดคล�องกัน โดยให�ผู�เชี่ยวชาญด�านการวัดและประเมินผลและผู�เชี่ยวชาญทางภาษาเป>นผู�พิจารณา 
ท่ีจําแนกลักษณะของความเป>นปรนัย 3 ลักษณะ ดังนี้ (นงลักษณ! วิรัชชัย, 2543: 186-187) 

1.1 ความชัดเจนของข�อคําถาม กล&าวคือ ในการกําหนดข�อคําถามจะต�องมีความชัดเจน 
ใช�ภาษาท่ีง&ายและเหมาะสมกับวัยวุฒิผู�สอบในการสื่อความหมายท่ีสอดคล�องกันว&าต�องการถามอะไร 
หรือต�องการคําตอบอะไร 

1.2 ความชัดเจนในการให�คะแนน กล&าวคือ ในการตรวจให�คะแนนคําตอบท่ีถูกต�อง
จะต�องมีความสอดคล�องระหว&างผู�ตรวจให�คะแนน ท่ีจะต�องร&วมกันในการกําหนดคําเฉลย วิธีการ
ตรวจ และเกณฑ!การพิจารณาให�คะแนนท่ีถูกต�องและชัดเจน 

1.3 ความชัดเจนในการแปลความหมายของคะแนน กล&าวคือ เม่ือได�คะแนนจากการ
ตรวจคําตอบแล�วผู�ท่ีนําคะแนนไปแปลความหมายของคะแนนแล�วจะมีความหมายในลักษณะเดียวกัน 
หรือใช�ในการเปรียบเทียบ อาทิ ผู�สอบท่ีคะแนนเท&ากัน แสดงว&าเป>นผู�สอบท่ีมีความรู�ความสามารถ
เท&ากัน เป>นต�น 

 

 ท่ีสามารถแสดงความหมายของความเป>นปรนัยของเครื่องมือวัดผลในภาพท่ี 5.10 
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ภาพท่ี 5.10 ความเป>นปรนัยของแบบทดสอบ 
 

2. การนําไปใช,ได, (Use ability) 
แบบทดสอบท่ีมีคุณภาพในการนําไปใช�ได� จะมีคุณลักษณะท่ีใช�พิจารณา มีดังนี้ (สมพร       

สุทัศนีย!, 2545: 60 ; Gronlund, 1985: 115-117) 
2.1 การดําเนินการสอบ เป>นการนําแบบทดสอบไปใช�ได�สะดวก ไม&ยุ&งยาก ซับซ�อน มี

คําสั่งและคําชี้แจงท่ีง&าย และชัดเจนท่ีผู�สอบอ&านแล�วมีความเข�าใจ 
2.2 กําหนดช&วงเวลาการสอบ ในการกําหนดเวลาในการทดสอบจะต�องเหมาะสมกับ

แบบทดสอบท่ีต�องไม&กําหนดเวลามากเกินไปทําให�เกิดความเบื่อหน&าย และไม&น�อยเกินไปทําให�เกิด
ความวิตกกังวลและความเครียดท่ีส&งผลต&อการทดสอบโดยมีช&วงเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการทดสอบ  
คือ ประมาณ 20-60นาที 

2.3 การให�คะแนน เป>นวิธีการตรวจให�คะแนนท่ีไม&ยุ&งยาก ซับซ�อน มีคําชี้แจง คําแนะนํา
ในการให�คะแนน มีแบบฟอร!มการให�คะแนน กระดาษคําตอบท่ีแยกออกจากแบบทดสอบและ
สามารถใช�เครื่องคอมพิวเตอร!ตรวจให�คะแนนได� 

2.4 การแปลความหมายและการนําไปใช� มีคู&มือในการแปลความหมายของผลและการ
นําไปใช�ตารางแปลงคะแนน เกณฑ!ท่ีใช�กับผลการวัด หรือคําแนะนําเพ่ิมเติมเพ่ือก&อให�เกิดความเข�าใจ
การวัดท่ีดีและสามารถนําไปใช�ได�อย&างถูกต�อง 

2.5 การสร�างแบบทดสอบคู&ขนานได�ง&าย เพ่ือนํามาใช�แทนกันหรือสามารถจะนําผลมา
เปรียบเทียบกันได�ง&าย 

2.6 ประหยัดค&าใช�จ&ายในการทดสอบต้ังแต&การสร�าง การนําไปใช� การตรวจให�คะแนน 
และสามารถนํามาใช�ได�อีก 

 
3.ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
ประสิทธิภาพ หมายถึง คุณภาพของเครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยท่ีมีจํานวนข�อหรือประเด็นท่ี

น�อยกว&า หรือใช�เวลาท่ีน�อยกว&า เพ่ือใช�วัดสิ่งท่ีต�องการได�อย&างมีประสิทธิภาพเท&า ๆ กัน กับการใช�
จํานวนข�อหรือประเด็นท่ีมากกว&า หรือเปรียบเทียบการใช�งบประมาณ/เวลาท่ีใช�ท่ีน�อยกว&า แสดงว&า 
เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยชุดนั้นมีประสิทธิภาพมากกว&า ดังแสดงในภาพท่ี 5.11 

 
 
 

ความเป>นปรนัยของแบบทดสอบ 

ข�อคําถามท่ีชัดเจน การแปลความหมายคะแนนท่ีชัดเจน การให�คะแนนท่ีชัดเจน 
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ความมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 5.10 ความมีประสิทธิภาพของเครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย 

 

4.ความลึกซ้ึง (Searching) 
ความลึกซ้ึง หมายถึง ลักษณะของข�อสอบท่ีสามารถกําหนดคําถามได�อย&างครอบคลุม

พฤติกรรมท่ีต�องการตามจุดประสงค! อาทิ ด�านพุทธพิสัย (สติป�ญญา) ควรกําหนดให�มีความครอบคลุม
ระดับสติป�ญญาท้ัง 6 ด�าน ได�แก& ความจํา ความเข�าใจ การนําไปใช� การวิเคราะห! การสังเคราะห! และ
การประเมินค&า เป>นต�น 

 

5.ความยุติธรรม (Fairness) 
ความยุติธรรม หมายถึง ลักษณะของข�อสอบท่ีมีความครอบคลุมเนื้อหาสาระและจุดมุ&งหมาย 

โดยไม&เป�ดโอกาสให�ผู�สอบคนใดคนหนึ่งได�เปรียบผู�สอบคนอ่ืน ๆ นอกจากมีความรู�ความสามารถท่ี
แตกต&างกันเท&านั้น 

 

6.ความเปZนมิติเดียว (Unidimentionality) 
ความเป>นมิติเดียว หมายถึง คุณภาพของข�อสอบท่ีสามารถวัดมิติต&าง ๆ ของตัวแปรท่ีศึกษา

ออกเป>นมิติย&อย ๆ ได�อย&างชัดเจน 
 

7.ความเฉพาะเจาะจง (Definition) 
ความเฉพาะเจาะจง หมายถึง ลักษณะของข�อสอบท่ีกําหนดประเด็นคําถามเพียงประเด็น

เดียวใน 1ข�อคําถาม มีความชัดเจนไม&คลุมเครือ และไม&กว�างเกินไป 
 

8.การกระตุ,นยุแหย; (Examplary) 
การกระตุ�นยุแหย&หมายถึงลักษณะของข�อสอบท่ีมีการยั่วยุ โดยนําข�อสอบท่ีง&าย หรือมีความ

ซับซ�อนในการใช�ความคิดน�อยไว�ในตอนต�น แล�วจึงค&อย ๆ ยากข้ึน หรือใช�ความคิดท่ีซับซ�อนมากข้ึน
เพ่ือกระตุ�นให�ผู�สอบได�เกิดความพยายามท่ีจะทําข�อสอบให�ได� 

9.ความเปZนมาตรฐาน (StandardiZation) 
ความเป>นมาตรฐานเป>นสิ่งระบุรูปแบบการวัดท่ีแน&นอนในการทดสอบ และการให�คะแนนท่ี

ชัดเจนท่ีจะสามารถนําคะแนนมาเปรียบเทียบกันได� 

ข�อมูลเดียวกัน 

ฉบับ ก 
จํานวน 20 ข�อ 

ใช�เวลา/งบประมาณจํานวนน�อย 

ฉบับ ข 
จํานวน 40 ข�อ 

ใช�เวลา/งบประมาณจํานวนมาก 
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สาระสําคัญ 

 

 ในการเรียนรู�บทนี้เนื้อหาสาระท่ีสําคัญ ดังนี้ 
1. การวิเคราะห!ข�อสอบ เป>นเทคนิควิธีการวินิจฉัยท่ีใช�ตรวจสอบคุณภาพข�อสอบแต&ละ

ข�อ/รายฉบับว&ามีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค!/เกณฑ!ท่ีกําหนดหรือไม& จําแนกเป>น ความเท่ียงตรง 
ความเชื่อม่ัน ความยาก ค&าอํานาจจําแนก ดัชนีความไวของการทดสอบ ความเหมาะสม และการ
นําไปใช� และถ�าเป>นข�อสอบแบบเลือกตอบจะต�องมีการวิเคราะห!ตัวเลือกท่ีเป>นคําตอบถูกต�องและตัว
ลวงมีประสิทธิภาพหรือไม& 

2. จุดมุ&งหมายของการวิเคราะห!ข�อสอบ ในการวิเคราะห!ข�อสอบ มีจุดมุ&งหมายของการ
วิเคราะห!ข�อสอบรายข�อ ดังนี้ 1)ข�อสอบมีคุณภาพตามท่ีครูผู�สร�างข�อสอบกําหนดจุดประสงค!ไว�หรือไม& 
2)ข�อสอบมีความยากท่ีเหมาะสมกับผู�เรียนหรือไม& 3)ข�อสอบสามารถจําแนกผู�เรียนท่ีเรียนเก&ง-อ&อน
ออกจากกันได�หรือไม& 4)ข�อสอบมีข�อบกพร&องอะไร 5)ในกรณีท่ีเป>นข�อสอบแบบหมายตัวเลือก จะได�
ทราบคุณภาพของตัวเลือกท่ีเป>นตัวถูกและตัวลวง 

3. วิธีการวิเคราะห!ข�อสอบแบบอิงกลุ&ม เป>นการวิเคราะห!โดยใช�กลุ&มผู�สอบเป>นฐานใน
การนําข�อมูลมาวิเคราะห!และข�อสอบมีการให�คะแนนแบบ 0-1เทคนิคท่ีนิยมใช�ในกรณีท่ีกลุ&มผู�ทดสอบ
มีจํานวนมาก และคะแนนมีการแจกแจงแบบปกติ คือ ใช�เทคนิค 25%หรือเทคนิค 27%ของจุงเตฟาน 
มีข้ันตอน ดังนี้ 1)นําแบบทดสอบไปตรวจให�คะแนน 2)เรียงลําดับคะแนนจากคะแนนสูงสุดไปหา
คะแนนตํ่าสุดแล�วแบ&งเป>น 2 กลุ&ม 3)หาจํานวนผู�สอบท่ีตอบถูกในแต&ละข�อของกลุ&มสูงและกลุ&มตํ่า   
4)นําจํานวนผู�สอบท่ีได�ไปคํานวณหาค&าความยาก และอํานาจจําแนกจากสูตรการคํานวณ 

4. วิธีการวิเคราะห!ข�อสอบรายข�อแบบอิงเกณฑ! มีวิธีการวิเคราะห! ดังนี้1) ความ
สอดคล�องระหว&างข�อสอบกับจุดมุ&งหมาย (IOC)โดยพิจารณาตัดสินใจของผู�เชี่ยวชาญ2) ดัชนีความไว
ของการวัดผล ท่ีเป>นค&าของสัดส&วนความแตกต&างระหว&างจํานวนผู�สอบท่ีตอบข�อสอบข�อนั้นได�ถูกต�อง
ก&อนเรียนกับหลังเรียนต&อจํานวนผู�เข�าสอบท้ังหมด3) ความยากของข�อสอบท่ีเป>นสัดส&วนของผู�สอบท่ี
ตอบข�อนั้นได�ถูกต�องต&อผู�สอบท้ังหมด ตามความมุ&งหมายและหลักเกณฑ! และ4) อํานาจจําแนก ท่ีเป>น
คุณภาพของเครื่องมือท่ีสร�างข้ึนแล�วสามารถจําแนกกลุ&ม/บุคคลแยกออกจากกันเป>นกลุ&มตามลักษณะ
ท่ีตนเป>นอยู&/เกณฑ!ของความรอบรู�ได�อย&างมีประสิทธิภาพ 

5. วิธีการวิเคราะห!ข�อสอบแบบอัตนัย เป>นการวิเคราะห!ข�อสอบท่ีมีวิธีการให�คะแนนท่ี
ไม&ใช& 0-1มีวิธีการวิเคราะห!หลากหลายวิธี ดังนี้ 1)วิธีการวิเคราะห!ของเดรก ท่ีใช�สัดส&วนของคะแนนท่ี
สอบได�จริง กับคะแนนเต็มท่ีเป>นไปได�ท้ังในกลุ&มสูงและกลุ&มตํ่า 2)วิธีการวิเคราะห!ของวิทนีย!และ                    
ซาเบอร!โดยแบ&งผู�สอบออกเป>นกลุ&มเก&งและกลุ&มอ&อน โดยใช�เทคนิค 25%ของผู�สอบท้ังหมด 3)ความ
ยากของข�อสอบแบบอัตนัยและ 4)อํานาจจําแนกของข�อสอบแบบอัตนัย 

6. ความเท่ียงตรง เป>นลักษณะของเครื่องมือท่ีเรียกว&า “วัดในสิ่งท่ีต�องการวัด”หมายถึง 
เครื่องมือวัดในสิ่งท่ีต�องการวัด ไม&ใช&ต�องการวัดอย&างหนึ่งแล�วได�สิ่งอ่ืนมาแทน หรือวัดแล�วได�ผลท่ี
สอดคล�องสภาพท่ีเป>นจริงท้ังในป�จจุบันหรืออนาคต จําแนกเป>น 1)ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ท่ีเป>น
การสรุปอ�างอิงถึงมวลเนื้อหาสาระ ความรู� หรือประสบการณ! 2)ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร�าง เป>นการ
สรุปอ�างอิงโครงสร�างของสิ่งท่ีมุ&งวัดว&าการวัดได�ผลตรงตามทฤษฎีของโครงสร�างนั้น ๆ และ 3)ความ
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เท่ียงตรงเชิงเกณฑ!สัมพันธ!ท่ีเป>นการสรุปอ�างอิงสมรรถนะการดําเนินงานของสิ่งท่ีมุ&งวัดว&าการวัดได�ผล
สอดคล�องกับการดําเนินงานนั้นเพียงใดท้ังในป�จจุบันและในอนาคต 

7. วิธีการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา เป>นการตรวจสอบแบบทดสอบมีความ
เป>นตัวแทนหรือครอบคลุมเนื้อหาหรือไม& จากการพิจารณาของผู�เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ โดยใช�
ดัชนีดัชนีความสอดคล�องระหว&างข�อคําถามกับจุดประสงค! (IOC) หรือดัชนีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา
ท้ังฉบับ (CVI) 

8. วิธีการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร�าง 1) ใช�ค&าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ! 
ระหว&างคะแนนจากแบบทดสอบท่ีสร�างข้ึน กับคะแนนจากแบบทดสอบมาตรฐานท่ีมีจุดประสงค!
เดียวกัน 2) ใช�กลุ&มท่ีมีลักษณะตามต�องการ 

9. กลุ&มท่ีมีลักษณะตามท่ีต�องการ แล�วจึงนําคะแนนเฉลี่ยและความแปรปรวนของแต&
ละกลุ&มไปเปรียบเทียบกันโดยใช�การทดสอบที (t-test)ถ�าผลการเปรียบเทียบพบว&าแตกต&างอย&างมี
นัยสําคัญ โดยท่ีกลุ&มเปjาหมายได�คะแนนสูงกว&าอีกกลุ&มหนึ่งแสดงว&า แบบทดสอบฉบับนั้นมีความ
เท่ียงตรงตามสภาพ และ ความเท่ียงตรงตามพยากรณ!เป>นการหาค&าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ!ระหว&าง
คะแนนของแบบทดสอบกับเกณฑ!ท่ีกําหนดโดยใช�สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ!ของเพียรสัน หรือไบซีเรียล 

10. องค!ประกอบท่ีมีผลต&อความเท่ียงตรง 1)จะต�องมีกระบวนการสร�างท่ีดี และมีคํา
ชี้แจงท่ีชัดเจนมีโครงสร�างการใช�ภาษาท่ีง&าย ๆ ไม&กํากวม ไม&มีคําถามนํา มีความยากง&ายท่ีเหมาะสม มี
รูปแบบการสอบท่ีเหมาะสมและไม&มีจํานวนข�อสอบท่ีน�อยเกินไป 2)ในการทดสอบจะต�องกําหนดเวลา
ท่ีเหมาะสม มีสภาพแวดล�อมในการทดสอยท่ีดี มีมาตรฐานการคุมสอบท่ีดี มีแนวคําตอบท่ีไม&เป>น
ระบบ และมีการตรวจให�คะแนนท่ีเป>นปรนัย 3)กลุ&มผู�สอบต�องมีความแตกต&างกัน ห�ามเดา/คาดคะเน
คําตอบ รูปแบบของแบบทดสอบ และความไม&พร�อมท้ังทางด�านร&างกาย และจิตใจของผู�สอบ 4)ใน
การใช�เกณฑ!อ�างอิงจะต�องมีความเชื่อถือได�ตามประเภทความเท่ียงตรง 

11. ความเชื่อม่ัน เป>นคุณภาพของเครื่องมือในการวัดผล ท่ีสามารถใช�วัดได�หลาย ๆ ครั้ง
แล�วได�ผลของการวัดคล�ายคลึงกัน “ความคงเส�นคงวา”ไม&เปลี่ยนแปลงไปมาเปรียบเสมือนตาชั่ง
น้ําหนักท่ีมีความเป>นมาตรฐาน ผลการวัดครั้งแรกเป>นอย&างไร เม่ือวัดซํ้าโดยใช�เครื่องมือวัดผลชุดเดิม 
จะวัดก่ีครั้งก็จะได�ผลการวัดเหมือนเดิม ใกล�เคียงกัน หรือสอดคล�องกัน 

12. วิธีการประมาณค&าความเชื่อม่ันจําแนกเป>น 1)ความเชื่อม่ันแบบวัดความคงท่ี 2)
ความเชื่อม่ันแบบสมมูล 3)ความเชื่อม่ันแบบวัดความคงท่ีและสมมูลกัน 4)ความเชื่อม่ันแบบวัดความ
สอดคล�องภายใน (แบบแบ&งครึ่งแบบทดสอบ วิธีของคูเดอร!-ริชาร!ดสัน วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของ 
ครอนบาค เป>นต�น) 

13. องค!ประกอบท่ีมีผลต&อสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ัน 1)ความเป>นเอกพันธ!ของกลุ&มผู�สอบ 
2)ความยาวของแบบทดสอบ 3)ความสัมพันธ!ระหว&างข�อสอบ 4)กําหนดเวลาท่ีใช�ในการทํา
แบบทดสอบ 5)วิธีการท่ีใช�ในการประมาณค&าสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ัน 6)ความยาก 7)ความเป>นปรนัย
ในการให�คะแนน 8)อํานาจจําแนก และ9)กําหนดสถานการณ!และสิ่งแวดล�อมในการสอบให�ความ
คล�ายคลึงกัน 

14. ความสัมพันธ!ระหว&างความเท่ียงตรงและความเชื่อม่ันของเครื่องมือวัดผล 1)
เครื่องมือท่ีไม&มีความเท่ียงตรงย&อมไม&มีความเชื่อม่ัน 2)เครื่องมือวัดผลท่ีมีความเท่ียงตรงสูงข้ึนย&อมจะ
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มีความเชื่อม่ันสูงข้ึน 3)เครื่องมือวัดผลบางประเภทมีความเชื่อม่ันปานกลางแต&จะมีความเท่ียงตรงตํ่า 
และ 4)เครื่องมือวัดผลท่ีต�องการคือเครื่องมือท่ีมีความเท่ียงตรงสูงและความเชื่อม่ันสูง 

15. คุณภาพของแบบทดสอบนอกจากตรวจสอบความเท่ียงตรงและความเชื่อม่ันแล�ว มี
ดังนี้ 1)ความเป>นปรนัย 2)การนําไปใช�ได� 3)ประสิทธิภาพ 4)ความลึกซ้ึง 5)ความยุติธรรม 6)ความเป>น
มิติเดียว 7)ความเฉพาะเจาะจง 8)การกระตุ�นยุแหย& และ9)ความเป>นมาตรฐาน 
 
แบบฝjกหัดท,ายบทท่ี 5 

 คําช้ีแจง ให�ตอบคําถามจากประเด็นท่ีกําหนดให�อย&างถูกต�อง และชัดเจน 
 1.  ครูผู�สอนจําเป>นต�องมีการวิเคราะห!ข�อสอบเพราะอะไร  อธิบายเหตุผล 
 2. จากพฤติกรรมหรือคุณลักษณะท่ีได�รับ แสดงว&าแบบทดสอบมีคุณละลักษณะใด 

2.1 เก&งสอบได�คะแนนเป>นท่ี 1 ทุกครั้ง จากผลการสอบท้ัง 2 ครั้ง 
2.2 แดงสามารถทําแบบทดสอบได�ถูกต�องตามเนื้อหาสาระท่ีได�เรียนรู� 
2.3 ดําทําข�อสอบได�ถูกต�องต&อผู�เรียนท้ังหมด 
2.4 ขาวได�รับการจําแนกว&าเป>นคนเรียนเก&งได�อย&างถูกต�อง 

3.การวิเคราะห!ข�อสอบแบบอิงเกณฑ! และอิงกลุ&ม มีแนวคิดท่ีใช�ในการวิเคราะห!ท่ีแตกต&างกัน
อย&างไร 

4.ให�คํานวณหาความยากและอํานาจจําแนกของข�อสอบจากตารางข�อมูลท่ีกําหนดให� 
 

ข,อท่ี 
จํานวนผู,ตอบถูกกลุ;มสูง 

(30คน) 
จํานวนผู,ตอบถูกกลุ;มต่ํา 

(30คน) 
1 26 8 
2 25 18 
3 17 27 

 
  
5.ให�คํานวณหาดัชนีความไวของข�อสอบแบบอิงเกณฑ! 
 

ผู,เรียน 
ข,อสอบข,อท่ี 1 ข,อสอบข,อท่ี2 ข,อสอบข,อท่ี 3 

ก&อนเรียน หลังเรียน ก&อนเรียน หลังเรียน ก&อนเรียน หลังเรียน 

คนท่ี 1 � � � � � � 

คนท่ี2 � � � � � � 

คนท่ี3 � � � � � � 

คนท่ี4 � � � � � � 

คนท่ี5 � � � � � � 

คนท่ี 6 � � � � � � 

คนท่ี7 � � � � � � 
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6. “ความเท่ียงตรง” มีความสําคัญอย&างไรต&อแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
7.   ความเท่ียงตรงประเภทใดท่ีสําคัญท่ีสุดในการสร�างและพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 
8.  ให�ระบุการดําเนินการตรวจสอบว&าแบทดสอบท่ีวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสร�างข้ึนให�มี

ความเท่ียงตรงได�อย&างไร 
9.  เพราะเหตุใด เครื่องมือในการวัดผลจึงต�องมี “ความเชื่อม่ัน” 
10. วิธีการหาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีเลือกใช�คือวิธีการใด 

เพราะเหตุใด 
11.ในการเพ่ิมความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จะต�องดําเนินการ

อย&างไร 
12.ให�หาความสอดคล�องระหว&างข�อคําถามกับจุดมุ&งหมายของผู�เชี่ยวชาญจํานวน 3คน 
 

ข,อท่ี 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

-1 0 1 -1 0 1 -1 0 1 
1 �   �   �   
2  �   �   �  
3   �   �   � 
4 �   �    �  

 
13. ให�พิจารณาว&า “ความเท่ียงตรง” กับ“ความเชื่อม่ัน”ของแบบทดสอบว&าคุณสมบัติใดมี

ความสําคัญมากกว&ากัน เพราะเหตุใด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



148 

เอกสารอ,างอิงประจําบทท่ี  5 
 
โชติ เพชรชื่น. มปป. : 131โชติ เพชรชื่น.. “การวิเคราะห!ข�อสอบ” ในการวัดผลและประเมินผล 
             การศึกษาสารานุกรมศึกษาศาสตร!. กรุงเทพฯ : ก�อปป��แอนด!พริ้นท!,มปป 
นงลักษณ! วิรัชชัย.(2543).พรมแดนความรู,ด,านการวิจัยและสถิติ.บรรณาธิการ  
              โดย เนาวรัตน! พลายน�อย, ชัยยันต! ประดิษฐศิลป� และจุฑามาศ ไชยรบ.ชลบุรี :  
              วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, 
บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ!.(2545) การประเมินการเรียนรู,ท่ีเน,นผู,เรียนเปZนสําคัญ.แนวคิดและ 
             วิธีการ.กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช.  
บุญใจ ศีรสถิตย!นรากูล.(2547)ระเบียบวิธีการวิจัยทางพยาบาลศาสตร�.พิมพ!ครั้งท่ี 3. กรุงเทพฯ : 
             บริษัทยูแอนด!ไอ อินเตอร!มีเดียว จํากัด. 
พิชิต ฤทธิ์จรูญ. 2545 : 139)บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์.(2535).การวัดและประเมินผลการเรียน 
             การสอน. กรุงเทพฯ : สามเจริญพานิช. 
ล�วน สายยศ และ อังคณา สายยศ.(2539).เทคนิคการวัดผลการเรียนรู,. กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก. 
ศิริชัย กาญจนวาสี. (2552) ทฤษฎีการทดสอบดั้งเดิม.พิมพ!ครั้งท่ี 6.กรุงเทพฯ : โรงพิมพ!แห&ง 
             จุฬาลงกรณ!มหาวิทยาลัย 
สมนึก ภัททิยธนี.(2545).การวัดผลการศึกษา.กาฬสินธุ! : ประสานการพิมพ!, 
สมพร สุทัศนีย!(2545). การทดสอบทางจิตวิทยา.กรุงเทพฯ :สํานักพิมพ!แห&งจุฬาลงกรณ! 
             มหาวิทยาลัย.  
สุนทร คําโตนด.(2531). การสร,างแบบทดสอบ.อุดรธานี : คณะวิชาครุศาสตร! วิทยาลัยครูอุดรธานี 
Anastasi, A.(1988).Psychological Testing . 6th ed. New York : Macmillan  
             Publishing Co. 
Brown,F.G.(1976). Principle Educational and Psychological Testing.2nd ed.  
             New York:Holt,Rinehart and Winston, 
Ebel,R.L. and Frisbie,D.A. (1986).Essentials fo Educational Measurement. New Jersey: 
            Printice – Hall Inc.  
Gronlund,N.E. (1985).Measurment and Evaluation in Teaching. 5th ed. New York :  
            McMillan Publishing Co.,Inc. 
Kerlinger,F.N. (1986) Foundations of Behavioral Research. 3rd ed. New York :  
            Holt, Rinehart and Winston, Inc. 
  

 



แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี 6 
สถิติพ้ืนฐานสําหรับการวัดและประเมินผลการศึกษา 

 
วัตถุประสงค'เชิงพฤติกรรม  

เม่ือเรียนจบบทเรียนนี้ ผู�เรียนมีความสามารถดังนี้  
1. บอกความหมายของระดับข�อมูลได� 
2. จําแนกระดับของข�อมูลได� 
3. อธิบายความหมายของ การแจกแจงความถ่ี  การวัดแนวโน�มเข�าสู)ส)วนกลาง  การวัดการ

กระจายและการวัดตําแหน)งและการเปรียบเทียบได� 
4. คํานวณการวัดแนวโน�มเข�าสู)ส)วนกลาง  การวัดการกระจาย และการวัดตําแหน)งและการ

เปรียบเทียบได� 
5. มีปฏิสัมพันธ1ท่ีดีต)อการทํางานกลุ)มร)วมกับคนอ่ืน  

 

เนื้อหาสาระ  
       เนื้อหาสาระในบทนี้ประกอบด�วย  

1. ข�อมูล 
2. การแจกแจงความถ่ี 
3. การวัดแนวโน�มเข�าสู)ส)วนกลาง  
4. การวัดการกระจาย  
5. การวัดตําแหน)งและการเปรียบเทียบ  

 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง สถิติพ้ืนฐานสําหรับการวัดและการประเมินผลการศึกษา มี
ดังนี้           

              1.  ผู�สอนบรรยายหัวข�อ สถิติพ้ืนฐานสําหรับการวัดและการประเมินผลการศึกษา 
              2.  ให�ผู�เรียนแบ)งกลุ)มศึกษาความหมายข�อมูลและสถิติแต)ละประเภท      
                   แล�วร)วมกันสรุปทําแผนผังความคิด  
              3.  ผู�สอนสรุป เพ่ิมเติมในแต)ละประเด็น  
     4.  ฝ;กปฏิบัติการคํานวณตามค)าสถิติพ้ืนฐานต)างๆ  และทําแบบฝ;กหัดท�ายบท  
              4.  ผู�เรียนจัดทําบันทึกการเรียนรู�  
สื่อการเรียนการสอน  
      สื่อการเรียนการสอนท่ีใช�ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน มีดังนี้  

1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน  
2. ตํารา  
3. สไลด1นําเสนอ  
4. เครือข)ายอินเทอร1เน็ต  
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การวัดผลและการประเมินผล  
      การวัดและการประเมินผลการเรียนรู� มีดังนี้  

1.  การสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ)ม  การตอบคําถามและร)วมอภิปราย  
2.  การนําเสนอแผนผังความคิด  
3.  การตรวจบันทึกการเรียนรู�  
4.  การทําแบบฝ;กหัด 



 
บทท่ี 6 

 
สถิติพ้ืนฐานสําหรับการวัดและประเมินผลการศึกษา 

 
 ในการวัดผลจะได�ข�อมูลท้ังในลักษณะของข�อมูลเชิงปริมาณท่ีเป@นตัวเลขแสดงระดับคะแนนท่ี
ได�รับ หลังจากท่ีได�คะแนนมาลําดับ และผู�สอนต�องการบรรยายผลของระดับพฤติกรรม/คุณลักษณะท่ี
เกิดข้ึนตามจุดประสงค1การเรียนรู� ด�วยการประเมินผลการศึกษา  โดยท่ีในส)วนของข�อมูลเชิงปริมาณ
นั้นผู�สอนจะต�องนํามาดําเนินการด�วยวิธีการทางสถิติเพ่ือคํานวณข�อมูลท่ีจะนํามาพิจารณาตัดสิน
ประเมินผลตามเกณฑ1ท่ีกําหนดไว�โดยในบทนี้จะกล)าวถึงข�อมูล คะแนน และสถิติพ้ืนฐานท่ีใช�ในการ
วิเคราะห1และแปลความหมายข�อมูลท่ีได�จากการเก็บรวบรวมข�อมูล 
 

 
 ข,อมูล 
 1.ความหมายของข,อมูล 
 ข�อมูล (Data) เป@นข�อเท็จจริงท่ีผู�สอนได�จากการเก็บรวบรวมคุณลักษณะท่ีต�องการจาก
กลุ)มเปHาหมายตามจุดประสงค1ท่ีกําหนดไว� ท้ังในลักษณะข�อมูลเชิงปริมาณ (คะแนนท่ีได�) และเชิง
คุณภาพ (พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน) (สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2556: 191) 
 2.ระดับของข,อมูล 
 ในการวัดผลได�กําหนดข�อมูลเชิงปริมาณท่ีเป@นตัวเลขในการนํามาวิเคราะห1เพ่ือประเมินผลท่ี
จําแนกได� 4 ระดับ ดังนี้ (Babbie, 1992: 140-144 ; Nachmias, 1993: 151) 

2.1 ข�อมูลระดับนามบัญญัติ (Nominal Scale) เป@นข�อมูลท่ีใช�กําหนดชื่อ คุณลักษณะ/
พฤติกรรมท่ีได�จากการวัด อาทิ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขประจําตัว ศาสนา อาชีพ เป@นต�น ซ่ึงตัวเลขท่ี
ใช�เป@นสิ่งจําแนกหรือจัดกลุ)มสิ่งของ/บุคคลเท)านั้น แต)จะไม)มีความหมายในเชิงปริมาณท่ีจะนําไป
ดําเนินการด�วยวิธีการทางคณิตศาสตร1ได� (บวก ลบ คูณ หาร) หรือไม)สามารถระบุความมากน�อยท่ีจะ
นําไปเปรียบเทียบกันได� อาทิ ให�เพศชาย แทนด�วน “1” และเพศหญิงแทนด�วย “2” ซ่ึงในกรณีนี้ 
“2” ไม)ได�มีค)ามากกว)า “1” ในการเปรียบเทียบเชิงปริมาณ เป@นต�น ค)าสถิติท่ีนํามาใช�กับข�อมูลนี้ 
ได�แก) การแจกแจงความถ่ี   ร�อยละ หรือฐานนิยม เป@นต�น 

2.2 ข�อมูลระดับเรียงอันดับ (Ordinal Scale) เป@นข�อมูลท่ีสามารถนํามาเรียงลําดับจาก
มากไปหาน�อยหรือจากน�อยไปหามากตามเกณฑ1 อาทิ  ความสวย ความเข�มข�น ความหนาแน)น ความ
แข็งแรง มิสแกรนด1อินเตอร1เนชันแนล เป@นต�น  แต)จะไม)สามารถระบุได�ว)าแต)ละลําดับแตกต)างกัน
เท)าไร และความแตกต)างนั้นเท)ากันหรือไม) และยังไม)สามารถนํามาดําเนินการด�วยวิธีการทาง
คณิตศาสตร1ได� (บวก ลบ คูณ หาร) อาทิ การตรวจผลงานของผู�เรียนท่ีครูผู�สอนสามารถเรียงลําดับ
ของผลงานตามเกณฑ1ท่ีกําหนดได�ต้ังแต)ลําดับท่ี 1, 2, 3 ถึง n แต)จะไม)สามารถระบุช)วงความแตกต)าง
ระหว)างลําดับท่ี 1 กับ 2 หรือ 2 กับ 3 และความแตกต)างระหว)างลําดับท่ีเท)ากันหรือไม) โดยท่ีค)าสถิติ
ท่ีใช�กับข�อมูลนี้ ได�แก) การแจกแจงความถ่ี ร�อยละ ฐานนิยม มัธยฐาน และเปอร1เซนไทล1 เป@นต�น 
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2.3 ข�อมูลระดับช)วง หรืออันตรภาค (Interval Scale) เป@นข�อมูลท่ีสามารถนํามา
เรียงลําดับได� และระบุความแตกต)างระหว)างลําดับท่ีได� และความแตกต)างในแต)ละช)วง (หน)วยการ
วัด) มีค)าเท)ากันทุก ๆ ช)วงจึงสามารถเปรียบเทียบความแตกต)างกันได� และเป@นข�อมูลท่ีสามารถนํามา
บวกและลบกันได� แต)จะยังไม)สามารถนํามาคูณหรือหาร หรือเปรียบเทียบเป@นจํานวนเท)า เนื่องจากไม)
มีระดับศูนย1แท� (Absolute Zero) (ศูนย1แท� หมายถึง การไม)มี/ปราศจาก/ว)างเปล)า) หรือไม)มี
จุดเริ่มต�นท่ีแน)นอน อาทิ การท่ีผู�เรียนสอบได�คะแนน 0 คะแนน ไม)ได�หมายความว)านักเรียนไม)ได�มี
ความรู�ในวิชานั้น แต)หมายถึงผู�เรียนทําแบบทดสอบฉบับนั้นไม)ได� และผู�เรียนท่ีได�คะแนน 50 คะแนน 
ก็ไม)ได�หมายความว)าผู�เรียนคนนั้นมีความรู�เป@นสองเท)าของผู�เรียนท่ีได�คะแนน 25 คะแนน หรือ วันนี้มี
อุณหภูมิ 0 องศาเซนเซียส ไม)ได�หมายความว)า วันนี้ไม)มีอุณหภูมิ แต)หมายถึง อุณหภูมิถึงระดับ 0 
องศาเซนเซียสตามระดับมาตรฐานท่ีกําหนดเท)านั้น และอุณหภูมิ 60 องศาเซนเซียสก็ไม)ได�
หมายความว)าจะมีความร�อนเป@นสองเท)าของอุณหภูมิ 30 องศาเซนเซียสโดยค)าสถิติท่ีใช�กับข�อมูล
ระดับนี้ ได�แก) การแจกแจงความถ่ี ร�อยละ ฐานนิยม มัธยฐาน เปอร1เซนไทล1 ค)าเฉลี่ย และส)วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เป@นต�น 

2.4 ข�อมูลระดับอัตราส)วน (Ratio Scale) เป@นข�อมูลท่ีมีคุณสมบัติทางกายภาพท่ี
สมบูรณ1ท่ีสุดท่ีสามารถระบุความแตกต)างระหว)างลําดับท่ี หรือเปรียบเทียบความมากหรือน�อย และมี
ศูนย1แท�แล�วสามารถนําข�อมูลมาดําเนินการด�วยวิธีการทางคณิตศาสตร1 บวก ลบ คูณ หาร ได�ทุกวิธี
โดยค)าสถิติท่ีใช�กับข�อมูลระดับนี้จะไม)เหมือนกับข�อมูลระดับช)วงท่ีเป@นข�อมูลระดับ 3  

โดยท่ีข�อมูลท่ี 4 ระดับนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงระดับข�อมูลได� โดยระดับท่ีสูงกว)าไปสู)
ระดับท่ีตํ่ากว)า คือจากระดับอัตราส)วนไปสู)ระดับนามบัญญัติ แต)จะมีความยุ)งยากในกรณีท่ีจะ
ปรับเปลี่ยนข�อมูลจากระดับตํ่ากว)าไปสู)ระดับท่ีสูงกว)าดังแสดงในภาพท่ี 6.1 

 
 

เปลี่ยนแปลง       
 
 
 
 

ภาพท่ี 6.1 ความสัมพันธ1ของระดับข�อมูล 
 

คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ในการวัดผลการศึกษานั้น จําเป@นต�องมีเครื่องมือไปวัดเพ่ือให�ได�มาซ่ึงตัวเลขท่ีใช�แทน
ความสามารถของผู�เรียน ตัวเลขหรือคะแนนท่ีได�นี้จะแทนความสามารถแท�จริงของผู�สอบได�มากหรือ
น�อยเพียงใด ข้ึนอยู)กับชนิดของเครื่องมือวัดผลท่ีเหมาะสมและคุณภาพของเครื่องมือท่ีใช�วัด และ
วิธีการวัด โดยเครื่องมือวัดผลนั้น ควรจะผ)านการตรวจสอบหาคุณภาพ เพ่ือให�เครื่องมือวัดนั้นสามารถ
สอบวัดได�อย)างยุติธรรมกับผู�สอบแต)ละคน แต)หากจะมีการนําคะแนนท่ีได�จากการวัดไปใช�ให�เกิด
ประโยชน1แก)ผู�เรียนหรือผู�ปกครอง  จําเป@นต�องมีการแปลความหมายคะแนนท่ีได�อย)างถูกต�องและ
ตัดสินผู�เรียนได�อย)างยุติธรรม (ฉัตรศิริ  ปjยะพิมลสิทธิ์,2558 www.watpon.com) 

ข�อมูลระดับอัตราส)วน 

ข�อมูลระดับอันตรภาค 

ข�อมูลระดับเรียงอันดับ 

ข�อมูลระดับนามบัญญัติ 

แปลงค)าจากสูงไปตํ่า
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ความหมายของคะแนน 
 เม่ือวัดผลออกมาเป@นคะแนนแล�ว คะแนนท่ีได�จากการวัดผลจะอยู)ในมาตรการวัดระดับอันตร
ภาค (Interval Scale) นั่นคือไม)มีศูนย1แท� การท่ีนักเรียนสอบได�คะแนน 0 ไม)ได�หมายความว)า
นักเรียนไม)มีความรู� เพียงแต)ไม)สามารถทําข�อสอบท่ีเป@นตัวแทนของความรู�นั้นได� ดังนั้น คะแนนท่ีได�
จากการสอบวัดจะประกอบไปด�วย 2 ส)วนคือ คะแนนความสามารถท่ีแท�จริง กับคะแนนความ
คลาดเคลื่อนในการวัด นั่นคือคะแนนท่ีได�จากการวัดผลย)อมมีความคลาดเคลื่อนในการวัดปนอยู)ด�วย 
ดังนั้นคะแนนท่ีได�จากการวัดจะไม)มีความหมาย แปลความหมายไม)ได� จําเป@นต�องอาศัยข�อมูลอ่ืน ๆ 
ประกอบด�วย เช)น สมชายสอบได� 15 คะแนน ซ่ึงไม)มีความหมายอะไรเลย ไม)ทราบว)าเก)งหรืออ)อน 
หากมีข�อมูลประกอบเพ่ิมข้ึนเช)น ได� 15 คะแนนจาก 30 คะแนน ก็หมายความว)า สมชายทําข�อสอบ
ได�คะแนนครึ่งหนึ่ง หรือทําได� 50% แต)ก็ไม)ทราบว)าเก)งหรืออ)อนหรือมีความสามารถอยู)ในระดับใด 
หากสมชายสอบได�คะแนน 15 คะแนนจากคะแนนเต็ม 15 คะแนน นั่นคือสมชายทําข�อสอบได�ถูก
หมด แต)ก็บอกไม)ได�ว)าสมชายเก)งวิชานี้ เพราะอาจจะมีคนอ่ืน ๆ ในชั้นเดียวกันสอบได�คะแนน 15 
คะแนนเหมือนสมชายก็ได� นั่นอาจจะเป@นเพราะข�อสอบง)ายเกินไป หรือสมมติว)า สมชายสอบได� 0 
คะแนน ก็บอกไม)ได�ว)าสมชายอ)อนวิชานี้ อาจจะมีหลาย ๆ คนในชั้นท่ีได� 0 คะแนน นั่นอาจจะเป@น
เพราะข�อสอบยากเกินไป หรือไม)ถามในสิ่งท่ีสมชายเรียนรู�มา ดังนั้นคะแนนท่ีได�จึงก)อปpญหาท่ียุ)งยาก
ในการแปลความหมาย ท้ังนี้เพราะคะแนนมีคุณลักษณะบางประการท่ีทําให�การแปลความหมายมี
ขอบเขตจํ า กัด  คือ  ( ไพศาล หวั งพาณิช ,2526 อ� า ง อิง ใน  ฉัตร ศิริ   ปj ยะพิมลสิทธิ์ , 2558 
www.watpon.com) 
  1. คะแนนท่ีได�จากการสอบ เป@นเพียงตัวเลขท่ีบอกจํานวนของผลงานท่ีผู�สอบทําได�
ถูกต�อง ไม)สามารถท่ีจะบ)งบอกถึงจํานวนหรือปริมาณความสามารถท่ีแท�จริงของผู�สอบได�  
  2. ข�อสอบท่ีใช�สอบในแต)ละครั้ง เป@นเพียงตัวแทนของข�อคําถามหรือปpญหาใน
เรื่องราวต)าง ๆ เท)านั้น ดังนั้น คะแนนท่ีได�จากข�อสอบ จึงมิอาจแทนจํานวนจริงของความรู�
ความสามารถได� 
  3.คะแนนท่ีได�จากการสอบวัดแต)ละครั้งนั้น จะต�องมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อน
เกิดข้ึนเสมอ 
  แม�ว)าการแปลความหมายคะแนนจะมีขอบเขตจํากัด แต)หลักสําคัญในการแปล
ความหมายของคะแนนประการหนึ่งคือ คะแนนใด ๆ จะมีความหมายก็ต)อเม่ือสามารถนําคะแนนไป
เปรียบเทียบกันเองหรือเปรียบเทียบกับสิ่งหนึ่งสิ่งใด (ไพศาล หวังพาณิช,2526  อ�างอิงใน  ฉัตรศิริ   
ปjยะพิมลสิทธิ์,2558 www.watpon.com) 

 1. แปลความหมายของคะแนนโดยการเปรียบเทียบกันในกลุ)ม จะทําให�ทราบอันดับ
ความสามารถภายในกลุ)มนั้น ๆ ว)ามีความสามารถสูงกว)าคนอ่ืนก่ีคน การแปลความหมายในลักษณะนี้ 
ต�องทําคะแนนเหล)านั้นให�สามารถเปรียบเทียบกันได�เสียก)อน โดยการทําให�เป@นคะแนนแปลงรูป 
(Derived scores) ได�แก) แปลงเป@นคะแนนมาตรฐานในแบบใดแบบหนึ่งเช)น คะแนน Z คะแนน T 
เป@นต�น 
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  2. แปลความหมายของคะแนนโดยการเปรียบเทียบกับเกณฑ1 จะทําให�ทราบ
ระดับสูงตํ่าตามเกณฑ1ดังกล)าว การแปลความหมายในลักษณะนี้ต�องมีเง่ือนไขสําคัญสองประการคือ 

  1) เกณฑ1ท่ีใช�ต�องเชื่อถือได� มีความเหมาะสม ชัดเจน 
   2) คะแนนนั้นต�องเกิดจากการวัดคุณลักษณะต)าง ๆ ตามเกณฑ1เหล)านั้น
อย)างแท�จริง 
 
การแจกแจงความถ่ี 
 1.การแจกแจงความถ่ี (Frequency Distribution) เป@นการนําข�อมูลมาจัดหมวดหมู) 
ประเภท หรือสร�างตารางแจกแจงความถ่ี เพ่ือแสดงจํานวนของข�อมูลว)าแต)ละข�อมูลนั้นมีก่ีจํานวน ท่ี
เป@นระเบียบง)ายต)อการนําไปใช� และน)าสนใจในการศึกษา (สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2556: 193) 
 2.ประเภทของการแจกแจงความถ่ี 

2.1การแจกแจงความถ่ีท่ีไม)ได�จัดหมวดหมู) (Ungroup Data) เป@นการแจกแจงความถ่ีท่ี
มีข้ันตอนในการดําเนินการง)าย ๆ ดังนี้ 

2.1.1เรียงลําดับข�อมูลทุกตัวจากข�อมูลท่ีมีค)าสูงไปตํ่า 
2.1.2พิจารณาข�อมูลแล�วขีดรอยขีด (Tally) แทนข�อมูลแต)ละตัวในข�อมูลนั้น ๆ แล�ว

ให�นับจํานวนรอยขีดใส)จํานวนในช)องความถ่ี 
 ดังแสดงการแจกแจงความถ่ีท่ีไม)ได�จัดหมวดหมู)ในตัวอย)างท่ี 6.1 
 

 ตัวอย)างท่ี  6.1 ในการทดสอบวิชาคณิตศาสตร1ของนักเรียนจํานวน  26 คน ได�คะแนน ดังนี้ 
   4    5    4    6    5    7    8    3    5    6    8   8   5 

   7    3    3    8    7    5    6    4    4    7    6   8   8 

 ให�สร�างตารางแจกแจงความถ่ีของคะแนนวิชาคณิตศาสตร1ของนักเรียน 
 

  วิธีทํา สามารถแสดงได�คะแนนดังตารางแจกแจงความถ่ี 
 

  ข,อมูล x   รอยขีด   ความถ่ี f 
3 /// 3 
4 //// 4 
5 //// 5 
6 //// 4 
7 //// 4 
8 ///// 6 

รวม 26 26 
 
2.2การแจกแจงความถ่ีท่ีจัดหมวดหมู) (Grouped Data) เป@นการแจกแจงความถ่ีของ

ข�อมูลท่ีมีจํานวนมาก ๆ โดยท่ีนิยมจัดแบ)งข�อมูลเป@นช)วงของคะแนน มีข้ันตอนในการดําเนินการ ดังนี้ 
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2.2.1คํานวณหาพิสัย (Range) ของข�อมูลท่ีเป@นความแตกต)างระหว)างข�อมูลท่ีมี
ค)าสูงสุดกับข�อมูลท่ีมีค)าตํ่าสุด จากสูตรคํานวณ 

 

พิสัยของข�อมูล = ค)าของข�อมูลสูงสุด - ค)าของข�อมูลตํ่าสุด 
 

2.2.2กําหนดจํานวนชั้นของคะแนนท่ีต�องการสร�าง 
2.2.3หาอันตรภาคชั้น หรือช)วงกว�างของแต)ละชั้น จากสูตรคํานวณ 
 

อันตรภาคชั้น     =     
พิสัย

จํานวนช้ัน
 

 
2.2.4  กําหนดช)วงของข�อมูลแต)ละชั้นให�มีความคลอบคลุมข�อมูล จากมากไปน�อย

หรือจากน�อยไปมาก 
2.2.5   ขีดรอยขีดแทนข�อมูลแต)ละตัวในข�อมูลนั้น ๆ แล�วให�นับจํานวนรอยขีดใส)

จํานวนในช)องของความถ่ี 
 ดังแสดงการแจกแจงความถ่ีท่ีจัดหมวดหมู)ในตัวอย)างท่ี 6.2 
 

 ตัวอย)างท่ี  6.2   จากข�อมูลการทดสอบคะแนนความสามารถท่ัวไปของนักเรียน มีผลดังนี้ 
   50  53  48  45  50  53  47  49  56  53  60 
   49  46  53  47  52  51  46  53  45  49  45 
   55  48  59  58  56  45  48  53  47  46  45 
 ให�สร�างตารางแจกแจงความถ่ีแบบจัดหมวดหมู)ของข�อมูล 
 
 วิธีทํา มีวิธีการสร�างตารางแจกแจงความถ่ี มีดังนี้ 

1)คํานวณหาพิสัยของข�อมูล 
พิสัยของข�อมูล  = ค)าของข�อมูลสูงสุด - ค)าของข�อมูลตํ่าสุด 
   =  60 - 45 = 15 
2)กําหนดจํานวนชั้นของคะแนน เป@น 6 ชั้น 
3)หาอันตรภาคชั้น หรือช)วงกว�างของอันตรภาคแต)ละชั้น จากสูตรคํานวณ 

อันตรภาคชั้น     =     
พิสัย

จํานวนช้ัน
 

 

 =     
��
�   = 2.5  ≈3  (ปpดเศษข้ึน) 

4)กําหนดช)วงข�อมูลของแต)ละชั้นให�มีความคลอบคลุมข�อมูล จากมากไปน�อย
หรือจากน�อยไปมาก โดยเริ่มต�นท่ีข�อมูลท่ีมากท่ีสุดแล�วลดช)วงละ 3 ได�แก) ช)วงข�อมูล 60-58, 57-55, 
54-52, 51-49, 48-46, 45-43 

5)  พิจารณาแล�วขีดรอบขีดแทนข�อมูลแต)ละตัวในข�อมูลนั้น ๆ แล�วให�นับ
จํานวนรอยขีดใส)จํานวนในช)องของความถ่ี 
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 ดังแสดงตารางแจกแจงความถ่ีคะแนนความสามารถท่ัวไปของนักเรียน ดังนี้ 
 

คะแนนท่ีได, รอยขีด จํานวนนักเรียน 
43-45 //// 5 
46-48   //// //// 9 
49-51 //// / 6 
52-54 ////// 7 
55-57 /// 3 
58-60 /// 3 

 รวม 33 
 
การวัดแนวโน,มเข,าสู8ส8วนกลาง 
 1.การวัดแนวโน�มเข�าสู)ส)วนกลาง (Measure of Central Tendency) เป@นการหาค)ากลางท่ี
เป@นตัวแทนของข�อมูลแต)ละชุด เพ่ือใช�สรุปผลของข�อมูลในภาพรวม โดยค)ากลางท่ีนิยมใช� มี 3 ค)า 
ได�แก) ค)าเฉลี่ยเลขคณิต ค)ามัธยฐานและฐาน-นิยม(สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2559: 196) 
 2.ค)าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithematic Mean หรือ Mean :�(ค)าเฉลี่ยของประชากร), X� 
(ค)าเฉลี่ยของกลุ)มตัวอย)าง)) เป@นค)าท่ีได�จากการนําข�อมูลทุกตัวมารวมกันแล�วหารเฉลี่ยด�วยจํานวน
ข�อมูลท้ังหมดท่ีจําแนกรายละเอียด ดังนี้ 

2.1ค)าเฉลี่ยเลขคณิตท่ีไม)แจกแจงความถ่ี (Ungroup) เป@นการหาค)าเฉลี่ยจากข�อมูลดิบ
ของแต)ละบุคคล โดยใช�สูตรคํานวณ 

 

X�=   
∑	

  

 
เม่ือ  X�      เป@นค)าเฉลี่ยเลขคณิต 
    ∑X    เป@นผลรวมของข�อมูลทุกตัว 
        n   เป@นจํานวนของข�อมูล 
 

 ดังแสดงการคํานวณค)าเฉลี่ยเลขคณิตท่ีไม)แจกแจงความถ่ีในตัวอย)างท่ี 6.3 
 
 ตัวอย)างท่ี  6.3  จงหาคะแนนเฉลี่ยของการสอบซ)อมเสริมวิชาคณิตศาสตร1 มีคะแนนดังนี้ 
   28   26   27   29   24   27   25   27  28 

  จากสูตรคํานวณหาค)าเฉลี่ยเลขคณิต	X�=   
∑	

  

  

    แทนค)าX�=   
������������������������

�  
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      X�=   
���
�  =  27 

 
 ดังนั้นคะแนนเฉลี่ยของคะแนนการสอบซ)อมเสริมครั้งนี้เท)ากับ 27 คะแนน 
 

2.2  ค)าเฉลี่ยเลขคณิตท่ีแจกแจงความถ่ี (Group) จําแนกเป@น 2 ลักษณะ ดังนี้ 
2.2.1การหาค)าเฉลี่ยจากข�อมูลท่ีไม)มีการจัดหมวดหมู) จากสูตรคํานวณ 
 

X�=   
∑ �	

  

 
เม่ือ  X�      เป@นค)าเฉลี่ยเลขคณิตของข�อมูล ∑ fX       เป@นผลรวมของผลคูณระหว)างความถ่ีกับข�อมูล 
     n   เป@นจํานวนของข�อมูล 
 

 ดังแสดงการคํานวณค)าเฉลี่ยเลขคณิตท่ีแจกแจงความถ่ีไม)มีการจัดหมวดหมู)ในตัวอย)างท่ี 6.4 
 
 ตัวอย)างท่ี 6.4  จงหาคะแนนเฉลี่ยของวิชาคณิตศาสตร1จากตารางคะแนนของนักเรียนท่ี
กําหนดให� 
 

ข,อมูล x รอยขีด ความถ่ีf fx 
4 /// 3 12 
5 //// 4 20 
6 //// 4 24 
7 //// 4 28 
8 //// 4 32 
9 /// 3 27 

รวม 22 22 143 
  

วิธีทํา จากสูตรการหาค)าเฉลี่ย X�=   
∑ �	

  

 

   แทนค)า  X�=   
���
�� =  6.5 

 
จะได�คะแนนเฉลี่ยของวิชาคณิตศาสตร1เท)ากับ 6.5 คะแนน 
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2.2.2การหาค)าเฉลี่ยจากข�อมูลท่ีมีการจัดหมวดหมู) ใช�สูตรคํานวณเดียวกับการหา
ค)าเฉลี่ยท่ีไม)มีการจัดหมวดหมู) แต)ค)าข�อมูลแต)ละตัวเป@นค)าจากจุดก่ึงกลางชั้นของแต)ละชั้นโดยหาจุด
ก่ึงกลางชั้นจากสูตรคํานวณ 

 

จุดก่ึงกลางชั้น  =  
ขีดจํากัดบน�ขีดจํากัดล)าง

�  

 
โดยท่ีขีดจํากัดบน หมายถึง ค)าเฉลี่ยระหว)างผลบวกของค)าสูงสุดของช)วงข�อมูลนั้นกับ

ค)าตํ่าสุดของช)วงข�อมูลท่ีมี 
ค)าสูงกว)า      

   
ขีดจํากัดล)าง หมายถึง ค)าเฉลี่ยระหว)างผลบวกของค)าตํ่าสุดของข�อมูลนั้นกับค)าสูงสุดของ

ช)วงข�อมูลท่ีมีค)า 
ตํ่ากว)า      

 
ดังแสดงการคํานวณค)าเฉลี่ยเลขคณิตท่ีแจกแจงความถ่ีและมีการจัดหมวดหมู)ในตัวอย)างท่ี 

6.5 
ตัวอย)างท่ี 6.5 จงหาคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบความสามารถท่ัวไปของนักเรียนจาก

ตารางข�อมูลท่ีกําหนดให� 
 

คะแนน จํานวนคน f จุดก่ึงกลาง
ชั้น 

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 
   
วิธีทํา 

  จากสูตรการหาค)าเฉลี่ยเลขคณิต X�=   
∑ �	

  

 

    แทนค)า  X�=   
��
�� =  14.63 

ได�คะแนนเฉลี่ยความสามารถท่ัวไปของนักเรียนกลุ)มนี้เท)ากับ 14.63 คะแนน 
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3. ค)ามัธยฐาน (Median : Me) เป@นค)าของข�อมูลท่ีมีตําแหน)งอยู)ก่ึงกลางของข�อมูล เม่ือได�

เรียงลําดับข�อมูลแล�ว โดยส)วนมากจะใช�กับข�อมูลในระดับมาตรเรียงลําดับ หรือข�อมูลท่ีมีการแจกแจง
ในลักษณะเบ�ท่ีมีรายละเอียด ดังนี้ 

3.1กรณีข�อมูลไม)ได�แจกแจงความถ่ี มีวิธีการข้ันตอน ดังนี้ 
3.1.1เรียงลําดับข�อมูลท่ีมีค)าจากมากไปหาน�อยหรือจากน�อยไปหามาก 
3.1.2หาตําแหน)งของข�อมูลจากสูตรคํานวณ 
 

ตําแหน)งของมัธยฐาน   =   
���
�  

 
เม่ือ N เป@นจํานวนของข�อมูล 

 
3.1.3หาค)าของข�อมูลท่ีอยู)ในตําแหน)งท่ีคํานวณได� ถ�าค)าของข�อมูลอยู)ก่ึงกลางของ

ข�อมูล 2 ตัวจะต�องนําค)าของข�อมูลท้ังสองมาเฉลี่ยเป@นค)ามัธยฐาน 
 

ดังแสดงการหามัธยฐานของข�อมูลไม)ได�แจกแจงความถ่ีในตัวอย)างท่ี 6.6 และ 6.7 
 
ตัวอย8างท่ี 6.6  คะแนนสอบซ)อมเสริมของนักเรียนห�องท่ี  5 
  6   5   8   7   10   9  4   3 
ให�หาค)ามัธยฐานของคะแนนสอบซ)อมเสริมของนักเรียน 
 
วิธีทํา 1) เรียงลําดับข�อมูล 
  3  4   5      6      7      8      9     10 
 
 2) หาตําแหน)งของค)ามัธยฐาน จากสูตร 
  แทนค)าหาตําแหน)งของค)ามัธยฐานดังนั้นหาตําแหน)งของค)ามัธยฐาน 

เท)ากับ 3.5 
 3) ตําแหน)งท่ี 3.5 อยู)ระหว)างข�อมูลตําแหน)งท่ี 3 เท)ากับ 6 และตําแหน)งท่ี 4 เท)ากับ 

7 ดังนั้นค)ามัธยฐานของคะแนนสอบซ)อมเสริม (Me)  =   
���
� =  6.5 

 
 ตัวอย)างท่ี 6.7  คะแนนสอบซ)อมเสริมของนักเรียนห�องท่ี  7  
   7     6     8     7     10     9     11    5    8  
 จงหาค)ามัธยฐานของคะแนนสอบซ)อมเสริม 
 
วิธีทํา 1) เรียงลําดับข�อมูล 
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   5  6   7   7   8   8   9   10   11         
 

 2) หาตําแหน)งของค)ามัธยฐาน จากสูตรคํานวณ    =  
���
�  

 

แทนค)า  หาตําแหน)งของค)ามัธยฐาน =  
���
� =  5 

 
3) ตําแหน)งท่ี 5 ของข�อมูลทีค)าเท)ากับ 8 ดังนั้นค)ามัธยฐาน (Me) = 8 
 

3.2กรณีข�อมูลแจกแจงความถ่ี มีรายละเอียด ดังนี้ 
3.2.1กรณีข�อมูลแจกแจงความถ่ีท่ีไม)ได�จัดหมวดหมู) มีวิธีการหา ดังนี้ 

3.2.1.1หาความถ่ีสะสมของแต)ละชั้นจากข�อมูลท่ีมีค)าน�อยไปมาก 
3.2.1.2หาตําแหน)งของข�อมูลจากสูตรคํานวณ 
 

ตําแหน)งของมัธยฐาน   =   
���
�  

 
เม่ือ N เป@นจํานวนข�อมูล 

 
3.2.1.3 หาค)าของข�อมูลท่ีตําแหน)งมัธยฐาน 
 

ดังแสดงการหามัธยฐานของข�อมูลท่ีแจกแจงความถ่ีไม)ได�จัดหมวดหมู)ในตัวอย)างท่ี 6.8 
 
ตัวอย)างท่ี  6.8  ให�หาค)ามัธยฐานของคะแนนของวิชาภาษาไทยจากตารางข�อมูลท่ีกําหนดให� 
วิธีทํา 1) หาความถ่ีสะสมของข�อมูลจากข�อมูลท่ีมีค)าน�อยไปหาค)ามาก 
 
  ข,อมูล  x   รอยขีด  ความถ่ี f        fx ความถ่ีสะสม 

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  
 

 2) หาตําแหน)งของค)ามัธยฐาน   =   
����
�    =   11.5 
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3) หาค)าของมัธยฐานจะอยู)ระหว)างตําแหน)งท่ี 11 และ 12 
 

ดังนั้นค)ามัธยฐาน (Me) เท)ากับ   
���
�    =   6.5 

 
จะได�ค)ามัธยฐานของคะแนนวิชาภาษาไทย เท)ากับ  6.5  คะแนน 
 

3.2.2กรณีข�อมูลแจกแจงความถ่ีท่ีจัดหมวดหมู) มีวิธีการหา ดังนี้ 

3.2.2.1คํานวณหาตําแหน)งของค)ามัธยฐาน จากสูตร  
�
� 

3.2.2.2คํานวณหาค)ามัธยฐานโดยใช�สูตรคํานวณ 
 

Me    =    L +  i������ � 
 

เม่ือ    Me    เป@นค)ามัธยฐานของข�อมูล 
L      เป@นขีดจํากัดล)างของชั้นท่ีมีค)ามัธยฐานอยู) 
iเป@นความกว�างของอันตรภาคชั้น 
F      เป@นความถ่ีสะสมก)อนถึงชั้นท่ีมีมัธยฐานอยู) 
fเป@นความถ่ีของคะแนนในชั้นท่ีมีมัธยฐานอยู) 
N      เป@นจํานวนข�อมูลท้ังหมด 
 

ดังแสดงการหามัธยฐานของข�อมูลท่ีแจกแจงความถ่ีไม)ได�จัดหมวดหมู)ในตัวอย)างท่ี 6.9 
 
ตัวอย)างท่ี 6.9 ให�หาค)ามัธยฐานของคะแนนการทดสอบวิชาภาษาไทยของนักเรียน 
 

คะแนน จํานวนคน f จุดก่ึงกลาง
ชั้น 

fx ความถ่ีสะสม 

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  
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วิธีทํา 

 1) คํานวณหาตําแหน)งของค)ามัธยฐาน จากสูตร  
�
�   =   

����
�    =   20.5 

 2) คํานวณหาค)ามัธยฐานโดยใช�สูตรคํานวณ 
 

Me    =    L + i  ����	�� � 
 

แทนค)า    =   41.5 + 3  �������� �    =    14.25 
 

จะได�ค)ามัธยฐานของคะแนนภาษาไทย เท)ากับ 14.25 
 

4. ฐานนิยม (Mode : Mo) เป@นค)าของข�อมูลท่ีมีค)าซํ้ากันมากท่ีสุด หรือข�อมูลท่ีมีข�อมูล
ความถ่ีสูงท่ีสุดในข�อมูลชุดนั้น ๆ จะใช�กับข�อมูลมาตรนามบัญญัติข้ึนไป มีรายละเอียด ดังนี้ 

4.1กรณีท่ีข�อมูลไม)ได�แจกแจงความถ่ี จะใช�วิธีการพิจารณาข�อมูลท่ีซํ้ากันมากท่ีสุด เป@น
ค)าฐานนิยม 2 ค)า แต)ถ�าข�อมูลทุกตัวไม)ซ้ํากันเลยแสดงว)าข�อมูลชุดนั้นไม)มีค)าฐานนิยม 

ดังแสดงการหาฐานนิยมของข�อมูลท่ีไม)ได�แจกแจงความถ่ีในตัวอย)างท่ี 6.10 
 
 ตัวอย)างท่ี 6.10  วิธีการหาฐานนิยมของข�อมูลแต)ละชุด 
 
 ข�อมูลคะแนนชุดท่ี 1 มี ดังนี้  4   6   7   8   4   4   6   5   7 
 
 ดังนั้น ค)าฐานนิยม คือ 4 (ข�อมูลซํ้ากันมากท่ีสุด) 
 
 ข�อมูลคะแนนชุดท่ี 2 มี ดังนี้  8   6   7   8   7   8   6   5   7 

 
 ดังนั้น ค)าฐานนิยม คือ 7 และ 8 (จํานวนข�อมูลซํ้ากันท่ีเท)ากัน) 
 
 ข�อมูลคะแนนชุดท่ี 3 มี ดังนี้  1  2  5  6   9   8   4  3  7         
 
 ดังนั้นข�อมูลชุดนี้ ไม)มีค)าฐานนิยม (ไม)มีข�อมูลท่ีซ้ํากัน) 
 

4.2 กรณีท่ีข�อมูลแจกแจงความถ่ี จําแนกเป@น 2 ลักษณะ ดังนี้ 
4.2.1กรณีท่ีข�อมูลแจกแจงความถ่ีท่ีไม)ได�จัดหมวดหมู) จะใช�วิธีการพิจารณาข�อมูลท่ีมี

ความถ่ีสูงสุด เป@นค)าฐานนิยม 
ดังแสดงการหาฐานนิยมของข�อมูลท่ีแจกแจงความถ่ีไม)ได�จัดหมวดหมู)ในตัวอย)างท่ี 

6.11 

มี 4 ซํ้ากัน 3 ตัว 

มี 7 และ 8 ซํ้ากัน 3 ตัว 

ไม)มีข�อมูลซํ้ากัน 



163 

 
 ตัวอย)างท่ี  6.11 จงหาค)าฐานนิยมของคะแนนสอบวิชาภาษาไทย 
 วิธีทํา 
 

ข,อมูลx รอยขีด ความถ่ีf 
4 /// 3 
5 //// 4 
6 //// 4 
7 //// 4 
8 //// 4 
9 /// 3 

รวม 22 22 
 
 ดังนั้น ค)าฐานนิยม (Mo) ของคะแนนวิชาภาษาไทยของนักเรียน เท)ากับ 5 6 7 8 

 
4.2.2  กรณีท่ีข�อมูลแจกแจงความถ่ีท่ีจัดหมวดหมู)แล�ว มีวิธีการหา ดังนี้ 

4.2.2.1 พิจารณาเลือกช)วงข�อมูล 
4.2.2.2 คํานวณค)าฐานนิยมโดยใช�สูตรคํานวณ 
 

Mo    =    L + i  � � 
� �	��� 

 
เม่ือ   Mo   เป@นค)าฐานนิยมของข�อมูล 

  L     เป@นขีดจํากัดล)างของชั้นท่ีมีค)ามัธยฐานอยู) 
  I      เป@นความกว�างของอันตรภาคชั้น 
  d1   เป@นผลต)างของความถ่ีของชั้นท่ีค)าฐานนิยมอยู)กับความถ่ีของชั้น 
                           คะแนนท่ีต่ํากว)า 
  d2   เป@นผลต)างของความถ่ีของชั้นท่ีค)าฐานนิยมอยู)กับความถ่ีของชั้น 
                           คะแนนท่ีสูงกว)า 
 

ดังแสดงการหาฐานนิยมของข�อมูลแจกแจงความถ่ีท่ีจัดหมวดหมู)ในตัวอย)างท่ี 6.12 
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ตัวอย)างท่ี 6.12 จงหาค)าฐานนิยมของคะแนนการทดสอบคณิตศาสตร1ของนักเรียน 
 

คะแนน จํานวนคน f จุดก่ึงกลาง
ชั้น 

fx ความถ่ีสะสม 

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  
 

วิธีทํา 
 1) ช)วงของข�อมูลท่ีมีความถ่ีสูงสุด คือ 11-15 
 2) คํานวณค)าฐานนิยมจากสูตร 
 

Mo    =    L + i  � � 
� �	��� 

 

          แทนค)า   =   10.5 + 5 �&'� ����� �=10.5 + 5 �������� � 
 

ดังนั้นฐานนิยมของคะแนนชุดนี้ (Mo) = 14.25 
 
5. ข,อสังเกตในเลือกการใช,ค8าเฉล่ีย มัธยฐาน และฐานนิยม 

5.1 ในกรณีเป@นข�อมูลชุดเดียวกัน ซ่ึงมีค)าเฉลี่ย  มัธยฐาน  และ ฐานนิยม เท)ากัน แสดง
ว)าข�อมูลชุดนั้นมีการแจกแจงเป@นโค�งปกติ ดังภาพท่ี 6.2 

 
 

 
 
 
 

ค)าเฉลี่ย 
มัธยฐาน 
ฐานนิยม 

ภาพท่ี 6.2 การแจกแจงเป@นโค�งปกติ  กรณีเป@นข�อมูลชุดเดียวกัน 
ซ่ึงมีค)าเฉลี่ย มัธยฐาน และฐานนิยม เท)ากัน 

d1 = 12 - 8 

d2 = 12 - 10 
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5.2 ในกรณีเป@นข�อมูลชุดเดียวกัน ซ่ึงมีค)าเฉลี่ย <มัธยฐาน <ฐานนิยม แสดงว)าข�อมูลชุด
นั้นมีการแจกแจงแบบเบ�ซ�าย    ดังแสดงในภาพท่ี 6.3 

 

 
 
 
 

 
ค)าเฉลี่ย มัธยฐาน ฐานนิยม 

 

ภาพท่ี 6.3 การแจกแจงเป@นเบ�ซ�าย กรณีเป@นชุดข�อมูลเดียวกัน 
ซ่ึงมีค)าเฉลี่ย<มัธยฐาน< ฐานนิยม 

 
5.3  ในกรณีเป@นข�อมูลชุดเดียวกัน ซ่ึงมีค)าเฉลี่ย>มัฐยฐาน >ฐานนิยม แสดงว)าข�อมูลชุด

นั้นมีการแจกแจงแบบเบ�ขวา     ดังแสดงในภาพท่ี 6.4 
 

 
 
 
 
 

ฐานนิยม มัธยฐาน ค)าเฉลี่ย 
 

ภาพท่ี 6.4 การแจกแจงเป@นเบ�ขวา กรณีท่ีข�อมูลชุดเดียวกัน 
มีค)าเฉลีย่>มัธยฐาน> ฐานนิยม 

5.4  ในกรณีท่ีมีข�อมูลมาก ๆ ต�องการหาค)ากลางให�ใช�ฐานนิยม แต)ถ�าข�อมูลชุดนั้นมี
ความแตกต)างกันมากหรือเบ�ไปทางใดทางหนึ่งควรเลือกใช�มัธยฐาน 

5.5  ในกรณีท่ีข�อมูลมีการแจกแจงแบบเบ� ควรนําเสนอค)ากลางทุกค)าให�พิจารณา แต)ถ�า
ข�อมูลมีการแจกแจงใกล�เคียงแบบโค�งปกติ ควรจะเลือกใช�ค)าเฉลี่ยเพราะเป@นค)าท่ีมีเสถียรภาพมาก
ท่ีสุด 

ซ่ึงจากตัวอย)างท่ี 6.1 - 6.12  จะพบว)าคะแนนภาษาไทยจะมีลักษณะของข�อมูลเป@นโค�ง
ปกติ  แต)คะแนนวิชาคณิตศาสตร1ข�อมูลจะมีลักษณะเบ�ขวาเล็กน�อย 

 
การวัดการกระจาย 
 การวัดการกระจาย (Measure of Variability) เป@นวิธีการหาค)าท่ีใช�แสดงความแตกต)างของ
ข�อมูลในแต)ละชุด ท่ีทําให�เปรียบเทียบผลค)ากลางของข�อมูลระหว)างชุดมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน
โดยเฉพาะกรณีท่ีค)ากลางมีค)าเท)ากันจะต�องนําค)าจากการวัดการกระจายมาเปรียบเทียบกัน เพ่ือให�
พิจารณาความแตกต)างโดยวิธีวัดการกระจายท่ีนิยมใช� ได�แก) พิสัย ส)วนเบี่ยงเบนควอไทล1  ส)วน
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เบี่ยงเบนเฉลี่ย ส)วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวน และสัมประสิทธิ์ความผันแปร (สุรีพร  
อนุศาสนนันท1, 2554: 151) 
 1.พิสัย (Range) เป@นค)าท่ีแสดงความแตกต)างระหว)างค)าสูงสุดและค)าตํ่าสุดของข�อมูลชุด  
นั้น ๆ ดังสูตรคํานวณ 
 

พิสัยของข�อมูล = ค)าสูงสุดของข�อมูล - ค)าตํ่าสุดของข�อมูล 
 
 พิสัย  เป@นค)าท่ีวัดความแตกต)างของข�อมูลอย)างหยาบ ๆ ท่ีใช�ข�อมูลเพียง 2 ค)าของข�อมูลใน
ชุดนั้น ๆ ทําให�มีการเปลี่ยนแปลงได�ง)าย ดังนั้นควรจะใช�พิสัยระบุความแตกต)างของข�อมูลท่ีต�องการ
อย)างรวดเร็ว หรือใช�ในการสร�างตารางแจกแจงความถ่ีของข�อมูลเท)านั้น 
 ดังแสดงตัวอย)างการคํานวณหาค)าพิสัยของข�อมูลในตัวอย)างท่ี 6.13 
 

 ตัวอย)างท่ี 6.13 จงหาพิสัยของข�อมูลชุดหนึ่ง มีดังนี้  5  6  7  8   5   5   6   5   7  9  10 
 วิธีทํา  พิสัยของข�อมูล =   ค)าของข�อมูลสูงสุด - ค)าของข�อมูลตํ่าสุด 
     =   10 - 5 
     =   5 
 

 2. ส)วนเบี่ยงเบนควอไทล1 (Quartile deviation : Q.D.) เป@นค)าท่ีได�จากค)าเฉลี่ยของความ
แตกต)างระหว)างควอไทล1ท่ี 3 และควอไทล1ท่ี 1 ท่ีจําแนกวิธีการหา ได�ดังนี้ 

2.1กรณีข�อมูลไม)ได�แจกแจงความถ่ี มีข้ันตอนดังนี้ 
2.1.1เรียงลําดับข�อมูลจากน�อยไปหามาก แล�วหาค)า Q1และ Q3 

2.1.2นําค)า Q1และ Q3 มาแทนค)าในสูตรคํานวณ 

Q.D.   =  
()�	( 

�  

 
เม่ือ Q.D. เป@นส)วนเบี่ยงเบนควอไทล1ของข�อมูล 

Q1 เป@นค)าท่ีแบ)งข�อมูลชุดนั้นเป@น   
�
�หรือ  25% 

 

Q3เป@นค)าท่ีแบ)งข�อมูลชุดนั้นเป@น
�
�หรือ  75% 

 
 ดังแสดงตัวอย)างการคํานวณหาค)าส)วนเบี่ยงเบนควอไทล1ของข�อมูลท่ีไม)ได�แจกแจงความถ่ีใน
ตัวอย)างท่ี 6.14 
 
 ตัวอย)างท่ี 6.14 ผลการทดสอบในรายวิชาคณิตศาสตร1ของนักเรียนจํานวน 8 คน มีคะแนน 
ดังนี้ 

17  24   29   46   48   58   63   65 
 ให�หาส)วนเบี่ยงเบนควอไทล1ของคะแนนชุดนี้ 
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 วิธีทํา 1) จากข�อมูล   17     24     29     46     48     58     63     65 
 
 
    Q1 ,25%              Q2 ,50%      Q3 , 75%  
 

หา Q1  =  
�����

�    =   27  และ Q3   =   
����

�    =   61 

 
  2) หาส)วนเบี่ยงเบนควอไทล1จากสูตรคํานวณ 
 

Q.D.   =   
()�	( 

�  

แทนค)า            =   
�����

�    =   17 

 
ส)วนเบี่ยงเบนควอไทล1 เท)ากับ 17 

 
2.2  กรณีข�อมูลแจกแจงความถ่ีแล�ว มีข้ันตอนดังนี้ 

2.2.1 ทําตารางความถ่ีสะสมจากข�อมูลท่ีมีค)าตํ่าไปข�อมูลท่ีมีค)าสูง 
 

2.2.2หาตําแหน)งของควอไทล1ท่ี 1 จากสูตร  
�
� 

 

 ตําแหน)งของควอไทล1ท่ี 3 จากสูตร  
��
�  

 
เพ่ือหาช)วงข�อมูลท่ีควอไทล1ท่ี 1 และ 3 
2.2.3จงหา Q1และ Q3จากสูตรคํานวณ 
 

Q1   =   L + i  � &���� �และ  Q3   =   L + i  �)&���� � 
 
 เม่ือ Q1และ Q3 เป@นค)าควอไทล1ท่ี 1 และ 3 ของข�อมูล 
  L  เป@นขีดจํากัดล)างของชั้นท่ีมีค)าควอไทล1อยู) 
  i  เป@นความกว�างของอันตรภาคชั้น 
  F  เป@นความถ่ีสะสมก)อนถึงชั้นท่ีค)าควอไทล1อยู) 
  f  เป@นความถ่ีของคะแนนในชั้นท่ีค)าควอไทล1อยู) 
  N  เป@นจํานวนข�อมูลท้ังหมด 
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ดังตัวอย)างการคํานวณหาค)าส)วนเบี่ยงเบนควอไทล1ของข�อมูลท่ีแจกแจงความถ่ี  ดังตัวอย)างท่ี 

6.15 
 
ตัวอย)างท่ี 6.15  จงหาค)าส)วนเบี่ยงเบนควอไทล1ของคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร1 

วิธีทํา 1) หาตําแหน)งของควอไทล1ท่ี 1 = 
�
�   =    

��
� =  5.5 

 

 หาตําแหน)งของควอไทล1ท่ี 3 = 
��
�    =    

�	×	��
� =  16.5 

 
 
คะแนนท่ีได, จํานวนนักเรียน (f) ความถี่สะสม  

33-35 1 1  
36-38 3 4    ตําแหน)งท่ี 
39-41 4 8    ค)าควอไทล1ท่ี 1 อยู) 
42-45 9 17    ตําแหน)งท่ี 
46-47 3 20    ค)าควอไทล1ท่ี 3 อยู) 
48-50 2 22  

 N = 22   
 
 2) หาค)า Q1และ Q3 จากสูตรคํานวณ 
 

Q1   =   38.5 + 3 ��.���� �และ   Q3   =   41.5 + 3 ���.����� � 
 

Q1   =   39.63  และ  Q3   =41.32 
 

 3) ค)าส)วนเบี่ยงเบนควอไทล1จากสูตร   

Q.D.   =   
()�	( 

�  

 

แทนค)า=   
��.�����.��

�    =   0.85 

 
 จะได�ส)วนเบี่ยงเบนควอไทล1ของคะแนนวิชาคณิตศาสตร1 เท)ากับ 0.85 
 
3. ค)าส)วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย (Average Deviation : A.D.) เป@นค)าเฉลี่ยของผลรวมของความ

เบี่ยงเบนของคะแนนแต)ละตัวจากค)าเฉลี่ย (X - X�) ของข�อมูลชุดเดียวกัน ท่ีจําแนกวิธีการหา ดังนี้ 
3.1กรณีข�อมูลไม)ได�แจกแจงความถ่ี มีข้ันตอนดังนี้ 
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3.1.1หาค)าเฉลี่ยของข�อมูล 
3.1.2คํานวณค)าส)วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยจากสูตรคํานวณ 
 

A.D.   =   
∑|		�		�|

�  

  เม่ือ A.D. เป@นค)าส)วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยของข�อมูล 
   X เป@นข�อมูลแต)ละตัว 
   X� เป@นค)าเฉลี่ยของข�อมูล 
   N เป@นจํานวนของข�อมูล 
 

ดังแสดงตัวอย)างการคํานวณหาค)าส)วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยของข�อมูลท่ีไม)ได�แจกแจงความถ่ี               
ในตัวอย)างท่ี 6.16 

 

ตัวอย)างท่ี 6.16ผลการทดสอบในรายวิชาคณิตศาสตร1 (คะแนนเต็ม 10) ของนักเรียนจํานวน 
7 คน ได�คะแนน ดังนี้   3   5   7   7   8   9    10   

จงหาค)าส)วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยของคะแนนชุดนี้ 
 

วิธีทํา 1) หาค)าเฉลี่ยของคะนุดนี้   X�   =   
∑	
� =   

�	�	�	�	�	�	�	�	�����
�    =   7 

 
2) คํานวณหาค)าส)วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยจากสูตรคํานวณ 
 

  A.D.   =   
∑|		�		�|

�  

 

 แทนค)า  A.D.   =   
|���|�	|���|�	|���|�	|���|�|��|�|���|		�|����|

�  

 

 ดังนั้น A.D.   =   
�������������

�    =   1.14 

 
 จะได�ส)วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยของข�อมูลชุดนี้ เท)ากับ 1.14 
 

3.2  กรณีข�อมูลแจกแจงความถ่ีแล�ว มีข้ันตอน ดังนี้ 
3.2.1 หาค)าเฉลี่ยของข�อมูล, เพ่ิมช)องตารางจุดก่ึงกลางชั้น, ความถ่ีคูณจุดก่ึงกลาง

ชั้น (fx), จุดก่ึงกลางชั้นลบค)าเฉลี่ย (X -X�) และความถ่ีคูณค)าสมบูรณ1ของจุดก่ึงกลางชั้นลบค)าเฉลี่ย 
(f|X	 − 	X�|)  

3.2.2 คํานวณค)าส)วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยจากสูตรคํานวณ 
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A.D.   =   
∑�-	�	�.

�  

 
 เม่ือ A.D. เป@นค)าส)วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยของข�อมูล 
  X เป@นข�อมูลแต)ละตัว 
  X� เป@นค)าเฉลี่ยของข�อมูล 
  N เป@นจํานวนของข�อมูล 
  f เป@นความถ่ีของข�อมูล 
 
ดังแสดงตัวอย)างการคํานวณหาค)าส)วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยของข�อมูลท่ีแจกแจงความถ่ีแล�วใน

ตัวอย)างท่ี 6.17 
ตัวอย)างท่ี 6.17จงหาค)าส)วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยของคะแนนของวิชาคณิตศาสตร1 
วิธีทํา 
 

คะแนนท่ีได, 
จํานวนนักเรียน 

(f) 
จุดกึ่งกลาง (x) (fx) (X - X�) (f|X − X�|) 

33-35 1 34 34 -8.18 -8.18 
36-38 3 37 111 -5.18 -15.54 
39-41 4 40 160 -2.18 -8.72 
42-44 9 43 387 0.82 7.38 
45-47 3 46 138 3.82 11.46 
48-50 2 49 98 6.82 13.64 

 N = 22  ∑ fx = 928  ∑ f-X −	X�.  
= 103.62 

 

1) หาค)าเฉลี่ยของคะแนนวิชาคณิตศาสตร1   X�=   
∑ �0
�    =   

��
��   =   42.18 

 

2) หาค)าส)วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยของข�อมูล จากสูตร A.D.   = 
∑ �|		�		�|

�  

 

     แทนค)า  = 
�.��
�� =  0.002 

จะได�ส)วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยของคะแนนวิชาคณิตศาสตร1 เท)ากับ 0.002 
 

4.  ส)วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และความแปรปรวน (Variance) 
4.1 ส)วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation :1หรือ S.D) เป@นค)าของการวัดการ

กระจายท่ีได�หาได�จากรากท่ีสองของผลรวมคะแนนทุกค)าท่ีเบี่ยงเบนไปจากค)าเฉลี่ย (X - X�) ของ
ข�อมูลยกกําลังสอง เพ่ือทําให�เครื่องหมายเป@นบวก มีรายละเอียด จําแนกตามลักษณะของข�อมูล    
(ไพรัตน1  วงษ1นาม, 2551: 45-48) ดังนี้ 
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4.1.1กรณีท่ีข�อมูลไม)มีการแจกแจงความถ่ี มีดังนี้ 
4.1.1.1กรณีท่ีข�อมูลมาจากประชากร มีสูตรคํานวณ 
 

σ=   3∑-	�	4.�
� หรือσ   =   3�∑	��	-∑	.�

��  

 
4.1.1.2กรณีท่ีข�อมูลมาจากกลุ)มตัวอย)าง มีสูตรคํานวณ 
 

S.D. =   3∑-	�		�.�

�� หรือS.D.   =   3
	��	-∑	.�


-
��	.  

 
 เม่ือ S.D.,	σ เป@นส)วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข�อมูลจากกลุ)มตัวอย)างและประชากร
ตามลําดับ 
  X�, μ เป@นค)าเฉลี่ยของข�อมูลจากกลุ)มตัวอย)างและประชากรตามลําดับ 
  X เป@นข�อมูลแต)ละตัว 
  n, N เป@นจํานวนข�อมูลจากกลุ)มตัวอย)างและประชากรตามลําดับ 
 
 ดังแสดงตัวอย)างการคํานวณหาค)าส)วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข�อมูลท่ีไม)ได�แจกแจงความถ่ีใน
ตัวอย)างท่ี 6.18 
 
 ตัวอย)างท่ี 6.18ผลการทดสอบในรายวิชาคณิตศาสตร1 (คะแนนเต็ม 10) ของนักเรียนจํานวน 
5 คน ได�คะแนน ดังนี้   6   6   7   8   9 
 จงหาค)าส)วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนชุดนี้ 
 

 วิธีทํา 1) หาค)าเฉลี่ยของคะแนนชุดนี้  X�=   
∑7
8    =   

�	��	�	�	�		�	�
�    =   7 

2) คํานวณหาค)าส)วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากสูตรคํานวณ 

   S.D.   =   3∑-	�	�.�

��  

 

S.D.   =   3-���.��	-���.��	-���.��	-��.��	-���.�
���  

 
  จะได�ส)วนเบี่ยงเบนมาตรฐานวิชาคณิตศาสตร1 เท)ากับ 1.32 
 หรือ คํานวณค)าส)วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากสูตรคํานวณ 
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  จากข�อมูล : X    6    6   7    8   9 ∑X     =  36 
       X2    36  36  49  64  81 ∑X�   =  266 

       S.D =   3
	��	-∑	.�

-
��	.  

      =  3�-���.�	���
�-���	.  

     S.D. =   1.32 
 
4.1.2   กรณีข�อมูลท่ีแจกแจงความถ่ีแล�ว 

4.1.2.1กรณีท่ีข�อมูลมาจากประชากร มีสูตรคํานวณ 
 

σ=   3∑ �-	�	4.�
� หรือσ   =   3�∑ �	��	-∑ �	.�

��  

 
4.1.2.2กรณีท่ีข�อมูลมาจากกลุ)มตัวอย)าง มีสูตรคํานวณ 
 

S.D. =   3∑ �-	�		�.�

�� หรือS.D.   =   3
∑ �	��	-∑ �	.�


-
��.  

 

 เม่ือ S.D.,	σ เป@นส)วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข�อมูลจากกลุ)มตัวอย)างและประชากร 
  X�, μ เป@นค)าเฉลี่ยของข�อมูลจากกลุ)มตัวอย)างและประชากร 
  X เป@นข�อมูลแต)ละตัว 
  f เป@นความถ่ีของข�อมูล 
  n, N เป@นจํานวนข�อมูลจากกลุ)มตัวอย)างและประชากรตามลําดับ 
 
 
  ดังแสดงตัวอย)างการคํานวณหาค)าส)วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข�อมูลท่ีแจกแจง
ความถ่ีไม)ได�จัดหมวดหมู)ในตัวอย)างท่ี 6.19 
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ตัวอย)างท่ี 6.19  จงหาค)าส)วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนของวิชาคณิตศาสตร1 
 

ข,อมูลx 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 
 

วิธีทํา คํานวณหาค)าส)วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากสูตรคํานวณ 
 

S.D.   =   3
∑ �	��	-∑ �	.�

-
��.  

 

ส)วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน =3��-��. �-���.�
��-����.  =3�����������

���  

       =3����
���     =√2.738 = 1.65 

จะได�ส)วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนของวิชาคณิตศาสตร1 เท)ากับ 1.65 
 

ตัวอย)างการคํานวณหาค)าส)วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข�อมูลท่ีแจกแจงความถ่ีแล�วดังแสดงใน
ตัวอย)างท่ี 6.20 
 
 ตัวอย)างท่ี 6.20  จงหาค)าส)วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนของวิชาคณิตศาสตร1 
 

คะแนน จํานวนคนf จุดก่ึงกลาง
ชั้น 

fx ความถ่ีสะสม 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 



174 

 
 
 
 
 วิธีทํา คํานวณหาค)าส)วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากสูตรคํานวณ 
 

S.D.   =   3
∑ �	��	-∑ �	.�

-
��.  

ส)วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน =3��-�����.�-��.�
��-����.   =3������������

����  

        =3����
����  

         = 6.63 

จะได�ส)วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนของวิชาคณิตศาสตร1 เท)ากับ 6.63 
 

4.1.3  การแปลความหมายของค)าส)วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (สมนึก  ภัททิยธนี, 
2555: 247) 

4.1.3.1  ค)าส)วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท)ากับศูนย1 (0 หรือ S.D = 0) แสดงว)า
ข�อมูลชุดนั้นไม)มีการกระจาย หรือข�อมูลมีค)าเท)ากันทุกตัว 

4.1.3.2  ค)าส)วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเข�าใกล�ศูนย1 แสดงว)า ข�อมูลชุดนั้นมีค)าท่ี
ใกล�เคียงกัน 

4.1.3.3  ค)าส)วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท)ากับ 1 แสดงว)าการแจกแจงของข�อมูลมี
ลักษณะเป@นโค�งปกติ (Normal Curve) ท่ีจะใช�ค)าเฉลี่ยเป@นตัวแทนของข�อมูล แต)ถ�าค)าส)วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานมากกว)าค)าเฉลี่ยควรใช�ฐานนิยมหรือมัธยฐานเป@นตัวแทนของข�อมูล 

4.1.3.4  ในกรณีการเปรียบเทียบค)าส)วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระหว)างกลุ)มจะได�
ว)า กลุ)มท่ีมีค)าส)วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตํ่ากว)า แสดงว)ามีการกระจายของข�อมูลตํ่ากว)าหรือข�อมูลมีค)า
ใกล�เคียงกัน มากกว)ากลุ)มท่ีมีค)าส)วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงกว)า 

 
4.2  ความแปรปรวน (Variance) เป@นค)าเฉลี่ยของผลรวมของข�อมูลทุกตัวท่ีเบี่ยงเบนไป

จากค)าเฉลี่ยของข�อมูลยกกําลังสอง หรือ เป@นค)าส)วนเบี่ยงเบนมาตรฐานยกกําลังสอง ใช�สัญลักษณ1 
(S.D) 2 แทนความแปรปรวนของข�อมูลท่ีได�จากกลุ)มตัวอย)าง และ แทนความแปรปรวนของข�อมูลท่ีได�
จากประชากร แต)ในการวัดการกระจายของข�อมูลโดยท่ัวไปจะนิยมใช�ส)วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมากกว)า
ใช�ความแปรปรวน เนื่องจากค)าส)วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแสดงการกระจายของข�อมูลท่ีอยู)ในหน)วย
เดียวกับข�อมูลเดิมท่ีนํามาวิเคราะห1 (สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2556: 219) 
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5.สัมประสิทธิ์ความผันแปร (Coefficient Variance : C.V.) เป@นการวัดการกระจายของ
ข�อมูลท่ีคํานวณหาได�จากอัตราส)วนท่ีคิดเป@นร�อยละระหว)างส)วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต)อค)าเฉลี่ยของ
ข�อมูลดังสูตรคํานวณ 

 

C.V.   =   
>.?.
	�   X 100 

 
  เม่ือ C.V. เป@นสัมประสิทธิ์ความผันแปร 
   S.D. เป@นค)าส)วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   X�        เป@นค)าเฉลี่ยของข�อมูล 
 

สัมประสิทธิ์ความผันแปรจะใช�ในกรณีท่ีต�องการเปรียบเทียบความแตกต)างของข�อมูล 2 ชุดท่ี
มีหน)วยไม)เหมือนกัน 
 
การวัดตําแหน8งและการเปรียบเทียบ 
 1.ความหมายของการวัดตําแหน)งและการเปรียบเทียบ 
  การวัดตําแหน)งและการเปรียบเทียบ เป@นวิธีการหาค)าท่ีระบุตําแหน)งของข�อมูล หรือ
แสดงการเปรียบเทียบระหว)างข�อมูล เช)น  อัตราส)วน ร�อยละ และเปอร1เซนไทล1(สมชาย  วรกิจเกษม
สกุล,2556: 220)เป@นต�น 
 2.อัตราส)วน 
 อัตราส)วน (Ratio) เป@นการนําข�อมูลเชิงปริมาณ 2 ตัว/กลุ)ม มาเปรียบเทียบในลักษณะของ
ข�อมูลหนึ่งเป@นก่ีเท)าของข�อมูลอีกสิ่งหนึ่ง หรือ ข�อมูลท่ีสนใจต)อข�อมูลท้ังหมด ดังสูตรคํานวณ 
 

อัตราส)วน   =   
ข�อมูลท่ี�
ข�อมูลท่ี�		หรือ   

ข�อมูลท่ีสนใจ

ข�อมูลท้ังหมด
 

  
 ดังแสดงตัวอย)างการคํานวณหาอัตราส)วนของข�อมูลในตัวอย)างท่ี 6.21 
 
 ตัวอย)างท่ี 6.21 จํานวนนักเรียนในห�องท้ังหมด 40 คน เป@นเพศชาย 15 คน เป@นเพศหญิง 
25 คน จงหาอัตราส)วนของเพศหญิงต)อเพศชาย หรืออัตราส)วนของเพศหญิงหรือเพศชายต)อผู�เรียน
ท้ังหมด 

 วิธีทํา อัตราส)วนของเพศหญิง ต)อเพศชายเท)ากับ  
��
��   =   

�
�   หรือ   5 : 3 

 

อัตราส)วนของเพศหญิง ต)อผู�เรียนท้ังหมดเท)ากับ      
��
��   =   

�
  หรือ   5 : 8 
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อัตราส)วนของเพศชาย ต)อผู�เรียนท้ังหมดเท)ากับ       
��
��   =   

�
		หรือ   3 : 8 

 3.ร�อยละ 
 ร�อยละ (Percentage) เป@นอัตราส)วนท่ีเทียบจํานวนท่ีสนใจกับจํานวนท้ังหมดท่ีเป@นจํานวน
เต็มร�อย โดยสามารถใช�ได�กับข�อมูลในระดับอัตราส)วน ดังสูตรคํานวณ 
 

ร�อยละ   =  
จํานวนท่ีสนใจ

จํานวท้ังหมด
X  100 

 
ดังแสดงตัวอย)างการคํานวณหาร�อยละของข�อมูลในตัวอย)างท่ี 6.22 
 
ตัวอย)างท่ี 6.22จํานวนผู�เรียนในห�องท้ังหมด 40 คน เป@นเพศชาย 15 คน เป@นเพศหญิง 25 

คน ให�หาร�อยละของผู�เรียนเพศหญิงหรือเพศชายต)อผู�เรียนท้ังหมด 

วิธีทํา ร�อยละของเพศหญิง ต)อผู�เรียนท้ังหมด เท)ากับ  
��
�� X 100 = 62% หรือ ร�อยละ 62 

ร�อยละของเพศชาย ต)อผู�เรียนท้ังหมด เท)ากับ   
��
��X 100 = 38% หรือ ร�อยละ 38 

 
ในการใช�ร�อยละเพ่ือนําเสนอข�อมูลควรระมัดระวัง ดังนี้ 

1) จํานวนเต็มท่ีใช�เทียบเป@นส)วนเท)ากับหนึ่งร�อย เพ่ือให�การแสดงข�อมูลมีความหมายแต)
พฤติกรรมมนุษย1ท่ีไม)ควรเทียบเป@นหนึ่งร�อยเนื่องจากพฤติกรรมของมนุษย1ในแต)ละช)วงมีอัตราการ
เปลี่ยนแปลงท่ีไม)เท)ากัน 

2) ร�อยละของจํานวนท่ีมีฐานต)างกัน (ก)อนท่ีจะเปลี่ยนเป@นร�อยละ) จะนํามาบวก ลบ 
และหาค)าเฉลี่ยไม)ได� 

3) ไม)นิยมใช�ร�อยละท่ีมีค)าเกิน 100 หรือกรณีท่ีมีฐานเป@นจํานวนน�อย ๆ แต)จะใช�การ
เปรียบเทียบในลักษณะของสัดส)วนจะเหมาะสมกว)า 

4) การใช�ร�อยละจะทําให�ความคลาดเคลื่อนท่ีมีอยู)แล�วเพ่ิมมากยิ่งข้ึน อาทิ ผู�เรียนได�
คะแนน 15+2 แสดงว)าได�คะแนนจริงระหว)าง 13 ถึง 17 คะแนน แต)ถ�าขยายเป@นร�อยละจะทําให�
ความคลาดเคลื่อน  +2 เพ่ิมข้ึนด�วย 
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สาระสําคัญ 
 
 ในการเรียนรู�บทนี้มีเนื้อหาสาระท่ีสําคัญ ดังนี้ 

1. ข�อมูล เป@นข�อมูลเท็จจริงท่ีได�จากการเก็บรวบรวมคุณลักษณะท่ีต�องการจาก
กลุ)มเปHาหมายตามจุดประสงค1ท่ีกําหนดไว� ท่ีจําแนกข�อมูลเชิงปริมาณได� 4 ระดับ ดังนี้ 1) ข�อมูลระดับ
นามบัญญัติ 2) ข�อมูลระดับเรียงลําดับ 3) ข�อมูลระดับช)วง หรืออันตรภาค และ 4) ข�อมูลระดับ
อัตราส)วน 

2. คะแนน  เม่ือวัดผลออกมาเป@นคะแนนแล�ว คะแนนท่ีได�จากการวัดผลจะอยู)ใน
มาตรการวัดระดับช)วง (Interval Scale) นั่นคือไม)มีศูนย1แท� การท่ีนักเรียนสอบได�คะแนน 0 ไม)ได�
หมายความว)านักเรียนไม)มีความรู� เพียงแต)ไม)สามารถทําข�อสอบท่ีเป@นตัวแทนของความรู�นั้นได� 

3. การแจกแจงความถ่ี เป@นการนําข�อมูลมาจัดหมวดหมู) ประเภท หรือสร�างตารางแจก
แจงความถ่ี เพ่ือแสดงจํานวนของข�อมูลว)าแต)ละข�อมูลนั้นมีก่ีจํานวน หรือเป@นระเบียบ ง)าย ในการ
นําไปใช�และน)าสนใจในการศึกษา จําแนกเป@น 1) การแจกแจงความถ่ีท่ีไม)ได�จัดหมวดหมู) และ 2) การ
แจงแจงความถ่ีท่ีจัดหมวดหมู) 

    4. การวัดแนวโน�มเข�าสู)ส)วนกลาง เป@นการหาค)ากลางท่ีเป@นตัวแทนของข�อมูลแต)ละชุด 
เพ่ือใช�สรุปผลของข�อมูลในภาพรวม โดยค)ากลางท่ีนิยมใช� มีค)า 3 ค)า ได�แก) ค)าเฉลี่ยเลขคณิต  ค)ามัธย
ฐานและฐานนิยม 

    5. ค)าเฉลี่ยเลขคณิต เป@นค)าท่ีได�จากการนําข�อมูลทุกตัวมารวมกันแล�วหารเฉลี่ยด�วย
จํานวนของข�อมูลท้ังหมด ท่ีจําแนกเป@น 1) ค)าเฉลี่ยเลขคณิตท่ีไม)แจกแจงความถ่ี และ 2) ค)าเฉลี่ยเลข
คณิตท่ีแจกแจงความถ่ีแล�ว (ไม)มีการจัดหมวดหมู)และจัดหมวดหมู)) 
    6. ค)ามัธยฐาน เป@นค)าของข�อมูลท่ีมีตําแหน)งอยู)ก่ึงกลางของข�อมูล เม่ือได�เรียงลําดับของ
ข�อมูลแล�ว จําแนกเป@น 1) กรณีข�อมูลไม)ได�แจกแจงความถ่ี โดยการหาตําแหน)งของข�อมูล และ 2) 
กรณีข�อมูลแจกแจงความถ่ี โดยใช�สูตรคํานวณ 
    7. ฐานนิยม เป@นค)าของข�อมูลท่ีมีค)าซํ้ากันมากท่ีสุด หรือข�อมูลท่ีมีความถ่ีสูงสุดในข�อมูล 
จําแนกเป@น 1) กรณีท่ีข�อมูลไม)ได�แจกแจงความถ่ี จะใช�วิธีการพิจารณาข�อมูลท่ีซํ้ากันมากท่ีสุด 2) 
กรณีท่ีข�อมูลแจกแจงความถ่ี โดยใช�สูตรคํานวณ 

   8. การวัดการกระจาย เป@นวิธีการหาค)าท่ีใช�แสดงความแตกต)างของข�อมูลในแต)ละชุด ท่ี
ทําให�การเปรียบเทียบผลค)ากลางของข�อมูลระหว)างชุดมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะกรณีท่ีค)า
กลางมีค)าเท)ากันจะต�องนําค)าจากการวัดการกระจายมาเปรียบเทียบกันเพ่ือให�พิจารณาความแตกต)าง
โดยวิธีวัดการกระจายท่ีนิยมใช� ได�แก) พิสัย ส)วนเบี่ยงเบนควอไทล1 ส)วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย ส)วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ความแปรปรวน และสัมประสิทธิ์ความผันแปร 
   9. ส)วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป@นค)าของการวัดการกระจายท่ีหาได�จากรากท่ีสองของผลรวม
คะแนนทุกค)าท่ีเบี่ยงเบนไปจากค)าเฉลี่ย (X - X�) ของข�อมูลยกกําลังสอง เพ่ือทําให�เครื่องหมายเป@น
บวก 
  10. ความแปรปรวน เป@นค)าเฉลี่ยของผลรวมของข�อมูลทุกตัวท่ีเบี่ยงเบนไปจากค)าเฉลี่ยของ
ข�อมูลยกกําลังสอง หรือ เป@นค)าส)วนเบี่ยงเบนมาตรฐานยกกําลังสอง แต)ในการวัดการกระจายของ
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ข�อมูลโดยท่ัวไปจะนิยมใช�ส)วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมากกว)าใช�ความแปรปรวน เนื่องจากค)าส)วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานแสดงการกระจายของข�อมูลท่ีอยู)ในหน)วยเดียวกับข�อมูลเดิมท่ีนํามาวิเคราะห1 

11. การวัดตําแหน)งและการเปรียบเทียบ เป@นวิธีการหาค)าท่ีระบุตําแหน)งของข�อมูลหรือ
แสดงการเปรียบเทียบระหว)างข�อมูล เช)น อัตราส)วน ร�อยละ และเปอร1เซนไทล1 เป@นต�น 
 
 
แบบฝBกหัดท,ายบทท่ี  6  
 คําช้ีแจง ให�ตอบคําถามจากประเด็นท่ีกําหนดให�อย)างถูกต�อง และชัดเจน 
 1. ให�พิจารณาว)าข�อมูลท่ีกําหนดให�อยู)ในระดับใด 
  1.1 ความงาม 
  1.2 ความหวานของน้ําตาล 
  1.3 แรงจูงใจใฝ�สัมฤทธิ์ 
  1.4 ความพึงพอใจในการรับบริการห�องสมุด 
  1.5 ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนเทอมท่ี 1 

 
2. จากการทดสอบของผู�เรียนกลุ)มหนึ่งได�คะแนน 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 

ให�สร�างตารางแจกแจงความถ่ี/ร�อยละของคะแนนท่ีผู�เรียนได�รับ 
3. จากข�อมูลในข�อท่ี 2 ให�คํานวณหาคะแนนเฉลี่ย มัธยฐาน ฐานนิยม พิสัย ส)วนเบี่ยงเบน  

ควอไทล1 ส)วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย และส)วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวนและสัมประสิทธิ์ความผัน
แปรของคะแนนท่ีผู�เรียนได�รับ 
 จากตารางข�อมูลของคะแนนท่ีผู�เรียนจากการทดสอบให�คํานวณหาคะแนนเฉลี่ย มัธยฐาน 
ฐานนิยม พิสัย ส)วนเบี่ยงเบนควอไทล1 ส)วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย ส)วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร�อยละของ
คะแนนเฉลี่ยท่ีได� 

6. ให�สร�างแผนผังความคิดใน 12 หัวข�อต)อไปนี้พร�อมท้ังระบายสี 
5.1 ข�อมูลทางสถิติ (Statistical Data)  
5.2 การวัดแนวโน�มเข�าสู)ส)วนกลาง 
5.3 ค)าเฉลี่ย(Mean)ของข�อมูล   
5.4 ค)ามัธยฐาน(Median)ของข�อมูล   
5.5 ค)าฐานนิยม(Mode)ของข�อมูล  
5.6 พิสัย(Range)ของข�อมูล   
5.7 ส)วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)ของข�อมูล   
5.8 ความแปรปรวน(Variance)ของข�อมูล    
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แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี 7 
การบริหารการสอบ 

 

วัตถุประสงค�เชิงพฤติกรรม  
เม่ือเรียนจบบทเรียนนี้ ผู�เรียนมีความสามารถดังนี้  
    1. บอกความหมายของวิธีการดําเนินการทดสอบได� 
    2. อธิบายความสําคัญของวิธีการดําเนินการทดสอบได� 
    3. อธิบายหลักการดําเนินการทดสอบได� 
    4. อธิบายการจัดระเบียบข�อสอบได� 
    5. อธิบายข้ันตอนการดําเนินการทดสอบได� 
    6. อธิบายส-วนประกอบของบัตรข�อสอบได� 
    7. อธิบายประโยชน2ของธนาคารข�อสอบได� 
    8. มีเจตคติท่ีต-อการการวัดและประเมินการศึกษา 

 

เนื้อหาสาระ  
         เนื้อหาสาระในบทนี้ประกอบด�วย  
    1.  วิธีการบริหารการสอบ 

   2.  หลักการของวิธีการบริหารการสอบ 
   3.  การจัดชุดแบบทดสอบ 
   4.  การดําเนินการสอบ  
   5.  การนําผลการสอบไปใช� 
   6.  ธนาคารหรือคลังข�อสอบ 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
         กิจกรรมการเรียนการสอน  มีดังนี้        
                 1.  ผู�สอนบรรยายหัวข�อ  การบริหารการสอบ 
            2.  ให�ผู�เรียนแบ-งกลุ-มศึกษาเนื้อหาท่ีเก่ียวข�องในเอกสารประกอบการสอน 
   3.  ร-วมกันสรุปอภิปรายผลหน�าชั้นเรียน  และจัดสถานการณ2ในการสอบจริง 
            4.  ผู�สอนสรุป เพ่ิมเติมในแต-ละประเด็น   
   5.  ผู�เรียนจัดทําบันทึกการเรียนรู� และทําแบบฝ>กหัดท�ายบท 
สื่อการเรียนการสอน  
      สื่อการเรียนการสอนท่ีใช�ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน มีดังนี้  

1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน  
2. ตํารา  
3. สไลด2นําเสนอ  
4. เครือข-ายอินเทอร2เน็ต  
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การวัดผลและการประเมินผล  
      การวัดและการประเมินผลการเรียนรู� มีดังนี้  

1.  การสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ-ม  การตอบคําถามและร-วมอภิปราย  
2.  การนําเสนอผลงาน  
3.  การตรวจบันทึกการเรียนรู�  
4.  การทําแบบฝ>กหัด 



บทท่ี 7 
การบริหารการสอบ 

 
 ในการสอบใด ๆ นอกจากจะต�องใช�แบบทดสอบท่ีมีคุณภาพแล�วยังต�องมีการดําเนินการสอบ 
อย-างเปAนระบบ  ซ่ึงผู�มีหน�าท่ีบริหารการสอบจะต�องดําเนินการกํากับการสอบต้ังแต-เรื่องของการออก
ข�อสอบ  การจัดทําข�อสอบ  การจัดอาคารสถานท่ีสําหรับสอบ  ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกให�ผู�
เข�าสอบอยู-ในสภาพจิตใจท่ีดีพร�อมจะสอบ  นอกจากนั้นจะต�องดูแลกํากับการสอบให�เกิดความ
ยุติธรรมสําหรับผู�เข�าสอบทุกคน เพ่ือให�คะแนนท่ีได�จากการสอบเปAนตัวแทนท่ีดีของความสามารถของ
นักเรียนและสามารถนําไปใช�ตัดสินผลการเรียนอย-างมีความชอบธรรม  ในบทนี้จะนําเสนอวิธีการ
ดําเนินการสอบดังนี้ 
 
การบริหารการสอบ 
 ความหมายของการบริหารการสอบ 
  การบริหารการสอบ เปAนข้ันตอนการดําเนินการเพ่ือให�ได�ผลจากการทดสอบท่ีจะ
นําไปประเมินผลการเรียน และรายงานผลต-อผู�เรียน ผู�ปกครอง ผู�บริหารและผู�เก่ียวข�อง(สมชาย     
วรกิจเกษมสกุล, 2556: 227) 
 
 ความสําคัญของการบริหารการสอบ 
  การบริหารการสอบมีความสําคัญ ดังนี้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2545: 225) 

 1.ทําให�การทดสอบมีระบบ ระเบียบ ท่ีสอดคล�องกับแผนการทดสอบ และบรรลุ
วัตถุประสงค2ท่ีกําหนดไว� 

 2.ทําให�ได�รับผลการทดสอบท่ีมีความเท่ียงตรง และเชื่อถือได� ก-อให�เกิดความม่ันใจ
ในการนําผลการทดสอบไปใช�ในการประเมินผลมากยิ่งข้ึน 

 3.ทําให�ผู�เรียน ครูผู�สอน ผู�บริหารสถานศึกษา ผู�ปกครองและผู�ท่ีเก่ียวข�องได�มีความ
พร�อมในการดําเนินการทดสอบตามบทบาทหน�าท่ีของแต-ละบุคคล 

 4.ทําให�การนําผลการทดสอบท่ีได�ไปใช�ประโยชน2อย-างคุ�มค-า ท้ังแก�ไข พัฒนาผู�เรียน 
ครูผู�สอน ครูท่ีเก่ียวข�อง ผู�บริหารสถานศึกษา และรายงานผลต-อผู�ปกครองและผู�เก่ียวข�องได�รับทราบ 

 5.ทําให�มีกระบวนการในการส-งเสริมและสนับสนุนให�ผู� เรียนได�แสดงความรู�
ความสามารถของตนเองได�อย-างเต็มศักยภาพ 

 
 

หลักการของการดําเนินการบริหารการสอบ 
 เพ่ือให�วิธีการดําเนินการสอบท่ีผู�กํากับการสอบสามารถดําเนินการอย-างมีประสิทธิภาพให�
โอกาสแก-ผู�สอบได�แสดงความรู�ความสามารถอย-างเต็มศักยภาพ มีหลักการของวิธีการดําเนินการสอบ
(สมชาย   วรกิจเกษมสกุล, 2556: 228) ดังนี้ 
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1.กําหนดจุดมุ-งหมายในการทดสอบให�มีความชัดเจน เพ่ือให�ผู� กํากับการสอบและผู� ท่ี
เก่ียวข�องนํามาใช�เปAนแนวทางในการดําเนินการทดสอบให�มีประสิทธิภาพ 

2.วางแผนการดําเนินการทดสอบให�มีรายระเอียดอย-างครบถ�วน และเหมาะสมว-า สอบวิชา
อะไร สอบอย-างไร ใช�เวลาเท-าไหร- สอบเม่ือไหร- สอบท่ีไหน และใครเปAนผู�รับผิดชอบในการกํากับการ
สอบ 

3.กําหนดแนวปฏิบัติในการดําเนินการสอบท่ีชัดเจนและมีความยืดหยุ-นในการนําไปปฏิบัติ
และจะต�องแจ�งให�ผู�ท่ีเก่ียวข�องได�รับทราบและปฏิบัติตามอย-างเคร-งครัด 

4.มีการจัดเตรียมความพร�อม โดยกําหนดให�ครูผู�สอน ผู�กํากับการสอบ และผู�เก่ียวข�องได�มี
ความพร�อม ดังนี้ 

4.1การสร�างและพัฒนาแบบทดสอบ จะต�องสร�างพัฒนาแบบทดสอบให�มีคุณภาพท่ีจะ
นําไปใช�มีข้ันตอนในการสร�างและพัฒนาแบบทดสอบ ดังนี้ (Stanley and Hopkin, 1972 อ�างอิงใน 
สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2556: 228) 

4.1.1การวางแผนการสร�างแบบทดสอบ โดยเริ่มต้ังแต-การแต-งต้ังคณะกรรมการ 
การกําหนดจุดมุ-งหมาย การวิเคราะห2หลักสูตร และรายละเอียดของเนื้อหาเพ่ือเปAนกรอบในการสร�าง
และพัฒนา 

4.1.2การเขียนแบบทดสอบฉบับร-างตามกรอบเนื้อหา 
4.1.3การทดลองใช�แบบทดสอบฉบับร-าง เพ่ือนําข�อมูลมาวิเคราะห2เพ่ือปรับปรุงและ

พัฒนาแบบทดสอบ 
4.1.4การวิเคราะห2ข�อสอบรายข�อ เพ่ือคัดเลือกและปรับปรุงข�อสอบ และวิเคราะห2

รายฉบับเพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงและความเชื่อม่ัน 
4.2จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ2การทดสอบ อาทิ จัดแบบทดสอบและกระดาษคําตอบใส-ซอง

บรรจุให�เรียบร�อยให�มีจํานวนมากกว-าผู�สอบประมาณร�อยละ 5-10 เพ่ือป[องกันการพิมพ2ท่ีไม-ชัดเจน
หรือไม-สมบูรณ2 พร�อมจัดชุดอุปกรณ2ประกอบ อาทิ ใบรายงานผล ใบเซ็นชื่อ หรือเครื่องเย็บกระดาษ 
ฯลฯ และอุปกรณ2สํารองสําหรับให�ผู�สอบได�ยืมใช�ในกรณีฉุกเฉิน อาทิ ดินสอ ปากกา ยางลบ เปAนต�น 

4.3สถานท่ีในการทดสอบ ควรคํานึงถึงสิ่งต-อไปนี้ 
4.3.1ความสะดวก ควรเลือกสถานท่ีท่ีสามารถจัดการให�มีความสะดวกในการสอบ 

หรือการประสานงานในระหว-างการดําเนินการสอบ 
4.3.2ความสงบเงียบ ควรเลือกสถานท่ีท่ีมีความสงบเงียบ ปราศจากกลิ่นและเสียง

รบกวนหรือสามารถขจัดสิ่งรบกวนให�มีเหลือน�อยท่ีสุด หรือตืดป[าย “ห�ามส-งเสียงดัง” เพ่ือป[องกันการ
เกิดสภาวะท่ีส-งผลกระทบต-อสมาธิของผู�สอบในการทําแบบทดสอบ 

4.3.3ความแลอดโปร-ง ควรเลือกสถานท่ีท่ีสามารถจัดการให�มีบรรยากาศท่ี
เอ้ืออํานวยต-อการทดสอบ มีอากาศท่ีปลอดโปร-งเย็นสบาย มีแสงสว-างอย-างเพียงพอ หรือมีหลอด
ไฟฟ[าท่ีให�แสงสว-างทุกดวง 

4.3.4ความเพียงพอของท่ีนั่งสอบ ควรจัดท่ีนั่งสอบให�เพียงพอสําหรับผู�สอบท่ีห�อง
หนึ่ง ๆ ควรมีประมาณ 30-40 คน ต-อผู�กํากับการสอบ 1 คน และผู�ช-วยอีก 1 คน และจะต�องเพ่ิมผู�
กํากับการสอบอีก 1 คน ต-อผู�สอบท่ีเพ่ิมข้ึน 20-25 คนในการทดสอบห�องสอบท่ีมีขนาดใหญ- 
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4.3.5ความเหมาะสมของโต̀ะและเก�าอ้ีสําหรับนั่งทดสอบ ต�องมีความเหมาะสมกับ
วัยวุฒิของผู�สอบท่ีสามารถนั่งทําแบบทดสอบได�อย-างสะดวก และเหมาะสม 

4.3.6 ความเปAนระบบ ควรกําหนดท่ีนั่งของผู�สอบให�เปAนระเบียบเรียงลําดับตาม
หมายเลขจาหน�าไปหลังและวนจากหลังไปหน�าจนกระท่ังครบถ�วนตามจํานวนผู�สอบ เพ่ือให�เกิดความ
สะดวกในการแจก เก็บแบบทดสอบ และป[องกัน  ตรวจสอบการทุจริตในการคัดลอกคําตอบซ่ึงกัน
และกันตลอดจนการดําเนินการสอบให�มีประสิทธิภาพ ท่ีมีแผนผัง การจัดท่ีนั่งสอบ การจัดท่ีนั่งสอบ 
ท่ีชัดเจน   เปAนรูปตัว  U  ดังแสดงในภาพท่ี 7.1  หรือจัดเปAนแบบทแยงฟbนปลา ดังภาพท่ี 7.2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 7.1  แผนผังท่ีนั่งสอบของผู�สอบจํานวน 30 คน แบบตัว U 
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ภาพท่ี 7.2  แผนผังท่ีนั่งสอบของผู�สอบจํานวน 30 คน  แบบทะแยง 

 
 

     4.4 กําหนดตารางสอบ ท่ีจะต�องมีการระบุวัน-เวลาท่ีใช�ในการทดสอบท่ีชัดเจนและ
เหมาะสมกําหนดรายวิชาท่ีครบถ�วน แล�วประกาศแจ�งให�ผู�สอบและผู�กํากับการสอบทราบล-วงหน�าโดย
ให�พิจารณาความเปAนไปได�และมีความยืดหยุ-นในการปฏิบัติ 

4.5 การเตรียมผู�กํากับการสอบ ควรจัดให�พอเพียง และควรมีการประชุมชี้แจงแนว
ปฏิบัติหรือจัดทําคู-มือการดําเนินการสอบให�ผู�กํากับการสอบได�ศึกษาล-วงหน�าและใช�เปAนแนวปฏิบัติได�
อย-างถูกต�อง 

5. มีท่ีเอ้ืออํานวยความสะดวกสบายในการทดสอบ และให�เกิดสิ่งรบกวนเกิดข้ึนน�อยท่ีสุด
เพ่ือให�ผู�สอบได�แสดงความรู�ความสามารถในการทําแบบทดสอบอย-างเต็มศักยภาพ 

6. ให�ความยุติธรรมในการดําเนินการสอบแก-ผู�สอบทุก ๆ คน ท้ังในการแจกและเก็บ
แบบทดสอบและกระดาษคําตอบ การชี้แจงในการทําแบบทดสอบ การใช�เวลาในการทดสอบ และ
การดูแลห�องสอบ เปAนต�น 

7. มีประสิทธิผล โดยจัดให�มีการติดตาม ดูแลให�มีการดําเนินการทดสอบตามแผนการในการ
ดําเนินการทดสอบและแนวปฏิบัติอย-างถูกต�อง ชัดเจน ท่ีจะช-วยให�บรรลุจุดมุ-งหมายในการทดสอบ 
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การจัดชุดแบบทดสอบ 
 ในการจัดชุดแบบทดสอบเปAนการจัดระเบียบข�อสอบมีข�อแนะนําในการปฏิบัติ ดังนี้ 

1.ควรจําแนกแล�วเรียงลําดับข�อสอบตามความยากง-ายจากข�อท่ีง-าย ๆ ไปข�อท่ียากข้ึนเพ่ือ
เปAนการยั่วยุ/ให�กําลังใจแก-ผู�สอบในการทําข�อสอบได�อย-างมีประสิทธิภาพ 

2.ข�อสอบแต-ละข�อควรมีหมายเลขข�อกํากับ แล�วเรียงตามลําดับต้ังแต-ข�อท่ี 1 จนกระท่ังข�อ
สุดท�ายโดยท่ีไม-ต�องเริ่มต�นข�อ 1 ใหม-ในกรณีท่ีแบบทดสอบแบ-งเปAนหลายตอน และตัวเลือกควร
กําหนดเปAน ก, ข, ค, ง และ จ เพ่ือป[องกันการสับสน 

3.การวางรูปแบบคําถาม ควรแบ-งหน�ากระดาษเปAน 2 ส-วน แล�วพิมพ2เริ่มต�นท่ีคอลัมน2
ทางซ�ายมือไปตามลําดับข�อจนระท่ังหมดหน�า จึงไปเริ่มต�นพิมพ2ข�อต-อไปท่ีคอลัมน2ทางขวามือไม-ควร
พิมพ2ข�อท่ี 1 ในคอลัมน2ทางซ�ายมือ แล�วพิมพ2ข�อท่ี 2 ในคอลัมน2ทางขวามือสลับกัน สําหรับข�อสุดท�าย
ในแต-ละคอลัมน2หรือหน�าให�พิจารณาว-าเหลือท่ีว-างพอท่ีจะพิมพ2จบข�อหรือไม- ถ�าไม-เพียงพอให�ไปข้ึน
คอลัมน2หรือหน�าใหม- ส-วนตัวเลือกให�พิมพ2โดยเริ่มต�นเยื้องทางขวาจากจุดเริ่มต�นข�อคําถามเล็กน�อย
เพ่ือความสวยงาม 

4.เขียนคําชี้แจงอธิบายวิธีการในการทําข�อสอบแต-ละตอนให�ชัดเจน อย-าคาดคะเนว-าผู�สอบ
เคยทํามาแล�ว หรือถ�าแสดงตัวอย-างการตอบด�วยจะเปAนสิ่งท่ีดีมาก โดยมีข�อแนะนําว-า ในระดับชั้นเด็ก
เล็ก ๆ ควรให�กากบาท หรือเขียนตอบในแบบทดสอบ แต-ถ�าเปAนระดับเด็กโตควรให�แยกคําตอบมา
ตอบในกระดาษคําตอบท่ีจัดเตรียมให� 

5.การตรวจให�คะแนนข�อละ 1 คะแนน โดยท่ีไม-ควรใช�การหักคะแนนการเดาคําตอบ และไม-
ควรให�เลือกตอบเพียงบางข�อเท-านั้น 

6.ข�อสอบแต-ละแบบในฉบับเดียวกันควรจัดแยกออกจากกัน (ถูก-ผิด, จับคู-, เลือกตอบ, ตอบ
สั้น/เติมคํา) 

คูบิสไซน2และบอริช (Kubiszyn and Borich, 1996: 122) ได�นําเสนอแนวทางการจัดชุดของ
แบบทดสอบ ดังนี้ 

1)ให�จัดเรียงแบบทดสอบประเภทเดียวกันไว�ในตอนเดียวกัน 
2)ให�จัดเรียงลําดับประเภทแบบทดสอบจากง-ายไปหายาก ดังนี้ แบบถูก-ผิด, แบบจับคู-, 

แบบตอบสั้น ๆ , แบบเลือกตอบ และแบบอัตนัย 
3)ควรจัดรูปแบบการพิมพ2ข�อสอบให�สามารถอ-านได�ง-าย ๆ  
4)ควรจัดให�ข�อคําถามและตัวเลือกอยู-ในหน�าเดียวกัน 
5)จัดทําแผนภูมิ รูปภาพ หรือคําอธิบาย อยู-ก-อนหน�าข�อคําถามและตัวเลือกอยู-ในหน�า

เดียวกัน 
6)จัดเรียงแบบสุ-มในตัวเลือกท่ีเปAนคําตอบท่ีถูกต�อง 
7)ควรมีคําชี้แจงวิธีการตอบท่ีชัดเจนว-าให�ตอบในแบบทดสอบหรือกระดาษคําตอบท่ีแยก

จากแบบทดสอบ 
8)กําหนดตําแหน-งท่ีเขียนชื่อ-นามสกุล, เลขประจําตัว หรือรายละเอียดท่ีต�องการของ

ผู�สอบให�มีความเพียงพอ 
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9)ตรวจสอบความชัดเจนของคําชี้แจง ท่ีควรประกอบด�วย จํานวนตอน/จํานวนข�อของ
แบบทดสอบ วิธีการตอบ และเกณฑ2การให�คะแนน 

10)ตรวจสอบอย-างละเอียดต�นฉบับของแบบทดสอบให�มีความสมบูรณ2ท้ังรูปแบบ การ
เรียงข�อสอบ การใช�ภาษาเขียนท่ีถูกต�องก-อนจัดพิมพ2/สําเนาแบบทดสอบฉบับท่ีจะนําไปใช�ทดสอบ 

 
การดําเนินการสอบ 
 ในการดําเนินการสอบแต-ละครั้ง ผู�กํากับการสอบจะต�องจัดสถานการณ2เพ่ือช-วยอํานวยความ
สะดวกให�ผู�สอบได�แสดงความรู�ความสามารถอย-างเต็มศักยภาพ และมีความยุติธรรมแก-ผู�สอบทุก ๆ 
คน ดังนั้นจะต�องมีวิธีการดําเนินการสอบท่ีชัดเจน ท่ีจําแนกวิธีการดําเนินการสอบเปAนการปฏิบัติ 3 
ระยะ ดังนี้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2545: 235-237; สมพร สุทัศนีย2, 2545: 174-184 ; สมชาย  วรกิจ
เกษมสกุล, 2557: 232 - 233) 

1.การปฏิบัติก-อนทําการทดสอบ เปAนข้ันตอนของการปฏิบัติก-อนการดําเนินการสอบท้ังผู�สอบ
และผู�กํากับการสอบ ดังนี้ 

1.1การเตรียมตัวผู�สอบ ซ่ึงสถานศึกษาหรือครูผู�สอนควรแจ�งให�ผู�สอบได�รับทราบข�อมูล 
ดังนี้ 

1.1.1กําหนดตารางสอบ โดยกําหนด วัน/เดือน/ปo เวลา (เกณฑ2การกําหนดเวลาให� 
30 นาทีสําหรับระดับปฐมวัยและประถมศึกษาตอนต�น, ให� 60 นาที สําหรับประถมศึกษาตอนปลาย 
และให� 90 นาทีสําหรับระดับมัธยมศึกษา) วิชา และสถานท่ีสอบ แล�วประกาศแจ�งให�ผู�สอบได�ทราบ
ล-วงหน�าอย-างน�อย 1 สัปดาห2 เพ่ือเตรียมตัว และครูผู�สอนอาจจะชี้แจงจุดมุ-งหมายหรือขอบเขตของ
เนื้อหาท่ีจะทดสอบให�ชัดเจน 

1.1.2การใช�วัสดุอุปกรณ2การเขียน/การสอบท่ีผู�สอบจะต�องใช�ให�จัดเตรียมมาให�
พร�อมสําหรับทําการทดสอบ เพ่ือไม-ให�มีการยืมซ่ึงกันและกันในระหว-างทําการสอบ ท่ีอาจจะทําให�มี
การทุจริตในการสอบเกิดข้ึนได� และถ�าในบางรายวิชาให�มีการนําอุปกรณ2บางอย-าง อาทิ เครื่องคิดเลข 
วงเวียน ฯลฯ เข�าห�องสอบได� จะต�องระบุให�ชัดเจน 

1.2การเตรียมตัวของผู�กํากับการสอบ เปAนการเตรียมความพร�อมของผู�กํากับการสอบใน
การกํากับ ดูแล เพ่ือให�การดําเนินการสอบดําเนินการไปด�วยความเรียบร�อย และยุติธรรม โดยท่ีผู�
กํากับการสอบจะต�องมีการเตรียมการ ดังนี้ 

1.2.1ตรวจสอบวัน/เดือน/ปo เวลา วิชา และสถานท่ีสอบจากตารางกําหนดการ
ทดสอบให�ชัดเจน  

1.2.2ตรวจสอบความเรียบร�อยของสถานท่ีสอบก-อนถึงเวลาสอบประมาณ 10-15 
นาที อาทิ การจัดโต̀ะท่ีนั่งสอบ แสงสว-าง เสียง การระบายอากาศ ฯลฯ และถ�าพบว-าสถานท่ีสอบไม-
เรียบร�อยอาจจะต�องมีการเปลี่ยนแปลงสถานท่ีสอบใหม- 

1.2.3สํารวจซองแบบทดสอบและกระดาษคําตอบว-าซองอยู-ในสภาพท่ีเรียบร�อย 
หรือมีจํานวนครบถ�วนตามจํานวนของผู�เรียนท่ีเข�าสอบหรือไม- (ควรมีจํานวนท่ีมากกว-าจํานวนผู�สอบ 
5%) และให�ศึกษาคําชี้แจงท่ีระบุหน�าซองในการดําเนินการสอบ เพ่ือท่ีผู�กํากับการสอบจะสามารถ
ปฏิบัติตามได�อย-างถูกต�อง 
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1.2.4 การจัดเตรียมนาฬิกาของตนเอง ไว�สําหรับจับเวลาท่ีใช�ในการดําเนินการสอบ
เพ่ือให�เกิดความเท่ียงตรงของเวลาท่ีกําหนดให�ตามท่ีระบุในแบบทดสอบไม-ควรใช�สัญญาณของ
สถานศึกษาเพียงอย-างเดียว 

1.2.5 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ2การเขียนสํารอง อาทิ ปากกา ดินสอ ยางลบ ฯลฯ เพ่ือ
สํารองให�ผู�สอบได�ยืมใช�ชั่วคราวสําหรับผู�สอบท่ีมีปbญหากะทันหัน 

1.2.6 การแต-งกายของผู�กํากับการสอบควรให�เหมือนกับเวลาปกติ ไม-ควรแต-งกาย
โดยใช�สี หรือลวดลายท่ีแปลกตา เพราะจะทําให�ผู�สอบแอบมองจนกระท่ังไม-มีสมาธิในการทดสอบ
และไม-ควรสวมแว-นตาดําในขณะคุมการทดสอบ เพราะจะทําให�ผู�สอบเกิดความรู�สึกวิตกกังวลว-า
ตนเองกําลังถูกจับผิดอยู-ตลอดเวลา 

2. การปฏิบัติระหว-างการทดสอบ เปAนข้ันตอนของการปฏิบัติตนในระหว-างการดําเนินการ
สอบของผู�กํากับการสอบท่ีต�องให�เกิดความเรียบร�อย และยุติธรรม ท่ีส-งผลต-อการแสดงความรู� 
ความสามารถของผู�สอบ มีดังนี้ 

2.1 จัดให�ผู�สอบเข�านั่งตามท่ีนั่งสอบตามเลขท่ีของผู�สอบแต-ละคนก-อนจะถึงเวลาสอบ
ประมาณ 5-10 นาที เพ่ือให�ผู�สอบได�จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ2ในการทดสอบอย-างพร�อมเพรียง 

2.2 สร�างบรรยากาศในการทดสอบท่ีดี โดยผู�กํากับการสอบควรยิ้มแย�ม ไม-ควรดุด-าว-า
กล-าวท่ีจะทําให�ผู�สอบเกิดความรู�สึกเครียดหรือวิตกกังวล แต-ควรใช�คําพูดท่ีกระตุ�นให�ผู�สอบเกิด
กําลังใจและความม่ันใจในการทําแบบทดสอบ และดูแลให�เกิดความเงียบ สบาย ๆ และเปAนกันเอง 

2.3 ผู�กํากับการสอบควรแจกแบบทดสอบและกระดาษคําตอบให�ผู�สอบด�วยตนเอง และ
ถ�าผู�สอบไม-มาให�เก็บแบบทดสอบและกระดาษคําตอบไว�ก-อน และถ�าแบบทดสอบมีหมายเลข
แบบทดสอบให�แจกแบบทดสอบตามลําดับสอดคล�องกับท่ีนั่งสอบ และจะต�องแจ�งให�ผู�สอบทราบว-า
จะต�องไม-เปsดแบบทดสอบก-อนได�รับอนุญาตจากผู�กํากับการสอบ หรือให�เริ่มลงมือทําแบบทดสอบ 
เม่ือผู�สอบทุกคนมีความพร�อม 

2.4 ให�ผู�สอบได�ตรวจสอบความเรียบร�อยของแบบทดสอบ จากจํานวนหน�า/จํานวนข�อ 
ความชัดเจนของตัวอักษร และให�ผู�สอบได�กรอกข�อมูลของตนเองในกระดาษคําตอบอย-างครบถ�วน 
อาทิ ชื่อ-นามสกุล, เลขท่ี และหมายเลขแบบทดสอบ (ถ�ามี) เปAนต�น 

2.5 ผู�กํากับการสอบอ-านหรือให�ผู�สอบอ-านคําชี้แจงในการทําแบบทดสอบอย-างชัดเจน 
แล�วสอบถามความเข�าใจ ถ�าผู�สอบยังไม-เข�าใจให�อธิบายพร�อมยกตัวอย-างจนกระท่ังเข�าใจดีแล�วจึง
อนุญาตให�ผู�สอบลงมือทําแบบทดสอบพร�อมกัน 

2.6 ผู�กํากับการสอบควรเริ่มจับเวลาเม่ือผู�สอบได�เริ่มทําการทดสอบพร�อม ๆ กัน และจะ
ส-งสัญญาณเตือน 2 ครั้ง โดยประโยคสั้น ๆ แต-ได�ใจความท่ีชัดเจน คือ ครั้งท่ีหนึ่ง เม่ือหมดเวลา
ทดสอบไปแล�วครึ่งหนึ่งของเวลาท่ีกําหนดให� และครั้งท่ีสอง เม่ือเหลือเวลา 3-5 นาทีก-อนจะหมดเวลา
สําหรับการทดสอบ เพ่ือให�ผู�สอบได�ตรวจทานความเรียบร�อยของรายละเอียดข�อมูลท่ีบันทึก และรีบ
ให�คําตอบท่ียังเสร็จไม-สมบูรณ2 

2.7 การเดินหรือการยืนของผู�กํากับการสอบควรยืนในบริเวณมุมห�อง ห-างจากผู�สอบ
พอสมควรเพ่ือจะได�ดูแลความเรียบร�อยของผู�สอบได�อย-างท่ัวถึง และไม-ควรเดินไปเดินมาในระหว-าง
แถวของผู�สอบตลอดเวลาท่ีอาจจะเปAนการรบกวนสมาธิของผู�สอบท่ีกําลังทําแบบทดสอบ แต-อาจจะ
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ต�องเดินในช-วงเริ่มต�นการทดสอบ เพ่ือตรวจพิจารณาความเรียบร�อยและความถูกต�องในการปฏิบัติ
ตามคําชี้แจงของผู�สอบท่ีกําหนดไว�ในแบบทดสอบ 

2.8 กรณีท่ีพบว-าในการทดสอบได�มีการทุจริต ผู�กํากับการสอบควรใช�การเดินไปหา
ผู�สอบแล�วว-ากล-าวตักเตือนเบา ๆ เพ่ือไม-ให�รบกวนสมาธิของผู�สอบคนอ่ืน ๆ ซ่ึงวิธีการท่ีดีท่ีสุดในการ
ทําการทดสอบ แต-ถ�าเปAนการทุจริตท่ีร�ายแรงให�เก็บแบบทดสอบและกระดาษคําตอบ แล�วให�ผู�สอบ
ออกจากห�องสอบ หลังจากนั้นจึงบันทึกรายงานต-อผู�บริหารสถานศึกษาให�พิจารราตัดสินเปAนรายกรณี 

2.9 ผู�กํากับการสอบควรจัดเก็บแบบทดสอบและกระดาษคําตอบของผู�สอบท่ีได�ทําเสร็จ
แล�วเพ่ือป[องกันการสูญหาย และจะต�องไม-เร-งรัดเวลาให�ผู�สอบท่ียังทําแบบทดสอบไม-สําเร็จให�รีบส-ง
ขณะท่ียังไม-หมดเวลาทําการทดสอบ แม�ว-าในห�องสอบจะเหลือผู�สอบเพียงคนเดียวก็ตาม 

2.10 ผู�กํากับการสอบจะเดินไปหาผู�สอบในกรณีท่ีผู�สอบได�ยกมือข้ึนเม่ือพบว-า
แบบทดสอบมีปbญหาต�องการให�ผู�กํากับการสอบแก�ไข และผู�กํากับการสอบจะต�องไม-นํางานท่ีต�องใช�
สมาธิไปทําในระหว-างนั่งดูแลห�องสอบ อาทิ การตรวจแบบฝ>กหัด/การบ�าน อ-านหนังสือพิมพ2 หรือ   
อ่ืน ๆ ท่ีจะทําให�ผู�สอบได�มีโอกาสทุจริต/คัดลอกคําตอบกันได� 

2.11 ผู�กํากับการสอบควรมีความยืดหยุ-นในการดําเนินการสอบโดยเฉพาะสําหรับผู�สอบ
ท่ีเปAนเด็กพิเศษ ดังนี้ 

2.11.1ให�เวลาแก-ผู�สอบท่ีจะทําข�อสอบได�ครบถ�วนทุกข�อ 
2.11.2ให�มีการฝ>กการตอบจากตัวอย-างท่ีกําหนดให�อย-างเพียงพอ 
2.11.3จัดเตรียมอุปกรณ2พิเศษสําหรับผู�สอบท่ีมีความบกพร-องทางกาย 
2.11.4ไม-บังคับให�ผู�สอบทําข�อสอบในกรณีท่ีผู�สอบไม-ต�องการทําข�อสอบ 

3. การปฏิบัติหลังจากเสร็จสิ้นการทดสอบ 
3.1 กําหนดให�ผู�สอบได�วางอุปกรณ2ท่ีใช�ในการทดสอบทันที โดยไม-เปsดโอกาสให�ผู�สอบได�

ทําต-อหลังจากนั้นจึงจัดเก็บแบบทดสอบและกระดาษคําตอบของผู�สอบทุกคน 
3.2 ตรวจสอบจํานวนแบบทดสอบและกระดาษคําตอบให�ครบถ�วนตามจํานวนของ

ผู�สอบแล�วจัดเรียงแบบทดสอบและกระดาษคําตอบตามหมายเลขประจําตัวผู�สอบ พร�อมแนบเอกสาร
ท่ีระบุรายละเอียดท่ีเก่ียวกับการทดสอบหรือแบบทดสอบและกระดาษคําตอบแล�วบรรจุลงในซอง
แบบทดสอบ เพ่ือนําซองแบบทดสอบส-งคืนแก-คณะกรรมการดําเนินการสอบ 

4. การตรวจให�คะแนน 
ในการตรวจให�คะแนนของข�อสอบแต-ละประเภทมีวิธีการให�คะแนน ดังนี้ 
4.1 การตรวจให�คะแนนข�อสอบแบบเลือกตอบ ควรใช�การเจาะรูกระดาษแข็ง/แผ-น

พลาสติกแผ-นพลาสติกเฉลยคําตอบท่ีถูกต�องท่ีเปAนแบบพิมพ2เดียวกันกับกระดาษคําตอบของผู�สอบ 
โดยให�รูท่ีเจาะมีขนาดท่ีใหญ-เพียงพอท่ีจะเห็นคําตอบของผู�สอบ แล�วนําไปทาบกระดาษคําตอบของ
ผู�สอบท่ีข�อท่ีตอบได�ถูกต�องจะโผล-ให�เห็นบริเวณท่ีเจาะรู แล�วใช�ปากกาสีแดงหรือสีท่ีแตกต-างจาก
ผู�สอบทําเครื่องหมาย เพ่ือท่ีจะสามารถนําตรวจสอบการตอบทุจริตท่ีตอบหลายตัวเลือกหรือนําผลการ
ตอบไปใช�วิเคราะห2ข�อสอบ และถ�าข�อสอบมีจํานวนมาก ควรนับคะแนนท่ีละคอลัมน2 เพ่ือช-วยลด/
ป[องกันความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดจากการนับคะแนนและเสียเวลาท่ีจะต�องนับคะแนนใหม- 
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4.2 การตรวจให�คะแนนข�อสอบแบบถูก-ผิด ให�ทําเฉลยคําตอบในกระดาษคําตอบแบบ
เดียวกับกระดาษคําตอบท่ีให�ผู�เรียนตอบ เพ่ือท่ีจะนําไปเทียบกับคําตอบท่ีผู�สอบตอบ ถ�าคําตอบท่ี
ผู�สอบตอบมีความสอดคล�องกับคําเฉลยให�คะแนนข�อละ 1 คะแนน โดยระบุเปAน 1, 2, 3, 4,…….ท่ี
จะต�องไม-เสียเวลานับใหม- และไม-ควรตรวจไปนับคะแนนไปท่ีอาจก-อให�เกิดความคลาดเคลื่อนได�ง-าย
หรือถ�าจะปรับวิธีการตอบเปAนแบบเลือกตอบโดยถ�าเปAนคําตอบท่ีตอบถูกให�ทําเครื่องหมายท่ีข�อ “ก” 
แต-ถ�าเปAนคําตอบท่ีผิดให�ทําเครื่องหมายท่ีข�อ “ง” แล�วมีการตรวจให�คะแนนเหมือนข�อสอบแบบ
เลือกตอบ 

4.3 การตรวจข�อสอบแบบจับคู- ให�เขียนเฉลยคําตอบท่ีถูกต�องในกระดาษคําตอบแบบ
เดียวกับกระดาษคําตอบท่ีให�ผู�สอบตอบ เพ่ือท่ีจะนําไปเทียบกับคําตอบท่ีผู�สอบตอบ ถ�าคําตอบมี
ความสอดคล�องกับคําเฉลยให�คะแนนข�อละ 1 คะแนน โดยระบุเปAน 1, 2, 3, 4,…….ท่ีจะต�องไม-
เสียเวลานับใหม- และไม-ควรตรวจไปนับคะแนนไปท่ีอาจก-อให�เกิดความคลาดเคลื่อนได�ง-าย 

4.4 การตรวจให�คะแนนข�อสอบแบบเติมคําหรือตอบสั้น ๆ ให�จัดทําเฉลยคําตอบท่ี
ถูกต�องลงในกระดาษคําตอบท่ีเหมือนกระดาษคําตอบของผู�สอบ เพ่ือนําไปพิจารณาการให�คะแนนได�
ถูกต�องและรวกเร็วมากข้ึน 
การนําผลการทดสอบไปใช+ประโยชน� 
 ในการนําผลการทดสอบไปใช� มีการดําเนินการดังนี้ 

1. การใช�ผลการทดสอบพัฒนาผู�เรียน เปAนการใช�ผลทดสอบตามแนวทางการจัดการศึกษาท่ี
กําหนดในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จําแนกได� ดังนี้ 

1.1 การวินิจฉัยผู�เรียน เปAนการใช�ผลการทดสอบก-อนเรียน (Pretest) ในการตรวจสอบ
ความรู�พ้ืนฐานของผู�เรียน เพ่ือจะได�จัดกิจกรรมการสอนซ-อมเสริมให�มีความรู�พ้ืนฐานอย-างพอเพียงท่ี
จะสามารถเรียนรู�ในเนื้อหาสาระในระดับสูงต-อไป 

1.2 การปรับปรุงการเรียนรู� เปAนการใช�ผลการทดสอบระหว-างเรียน (Formative 
Evaluation) เพ่ือใช�ตรวจสอบความรู�ของผู�เรียนว-าได�บรรลุผลสําเร็จตามจุดประสงค2การเรียนรู�ท่ี
กําหนดหรือไม-ถ�ายังไม-บรรลุจุดประสงค2ใด ๆ จะได�มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในการปรับปรุง
แก�ไขให�ผู�เรียนมีความรู�ความสามารถตามจุดประสงค2นั้น ๆ อย-างมีประสิทธิภาพ 

1.3 การตัดสินผลการเรียน เปAนการใช�ผลการทดสอบหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมการเรียนการ
สอน (Summative Evaluation) เพ่ือตรวจสอบว-าผู�เรียนมีความรู�ความสามารถในรายวิชานั้น ๆ มาก
น�อยเพียงใดแล�วนําผลท่ีผู�เรียนแต-ละคนได�รับไปพิจารณาตัดสินผลการเรียนตามเกณฑ2ท่ีกําหนดว-าจะ
ได�ระดับผลการเรียนในระดับใด 

2. การใช�ผลการทดสอบพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เปAนการใช�ผลการทดสอบ
เพ่ือพิจารณาในรายละเอียดของเนื้อหาสาระหรือจุดประสงค2ท่ีผู�เรียนส-วนมากยังไม-สามารถบรรลุผล
สําเร็จว-าในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น ๆ ควรมีการแก�ไข ปรับปรุง หรือพัฒนาให�ดีข้ึนได�
อย-างไร 

3. การใช�ผลการทดสอบรายงานผลต-อผู�ปกครอง เปAนการรายงานผลการเรียนของผู�เรียนให�
ผู�ปกครองได�รับทราบผลการเรียนเปAนระยะ ๆ เพ่ือท่ีผู�ปกครองจะได�ให�ความร-วมมือในการปรับปรุง
แก�ไขหรือพัฒนาผู�เรียน 
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4. การใช�ผลกรทดสอบเปAนข�อมูลสารสนเทศสําหรับการบริหาร เปAนการพิจารณาผลการ
เรียนให�ผู�เรียนในภาพรวมของผู�บริหารสถานศึกษาเพ่ือใช�ประกอบในการตัดสินใจบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษา อาทิ จัดทําแผนหรือโครงการ/กิจกรรมเสริมในการพัฒนาการเรียนการสอนท่ีจะมุ-ง
ไปสู-มาตรฐานตามท่ีกําหนดไว� 

5. การใช�ผลการทดสอบเปAนข�อมูลสารสนเทศสําหรับคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา/
หน-วยงานท่ีเก่ียวข�อง เปAนการพิจารณาผลการเรียนของผู�เรียน เพ่ือให�ข�อเสนอแนะในการจัดกิจกรรม
เพ่ือส-งเสริมการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาท่ีสอดคล�องกับความต�องการของท�องถ่ิน 

6. การใช�ผลการสอบเปAนการให�ข�อมูลย�อนกลับ  (Feedback)การใช�ผลการประเมินระหว-าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู�   เพ่ือเปAนข�อมูลย�อนกลับแก-ผู� เรียนสําหรับการปรับปรุงพัฒนา  ดู
ความก�าวหน�า  ปbญหาอุปสรรคในการเรียน  เน�นลักษณะการประเมินเพ่ือการเรียนรู�  (Assessment  
for  Learning)  มากกว-าการประเมินเพ่ือสรุปผลการเรียนรู�  (Assessment  for  Learning)  ซ่ึงมี
ผลการวิจัยระบุว-าการให�ข�อมูลย�อนกลับด�วยคําพูดจะกระตุ�นให�เ กิดการพัฒนา(สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน,2553 : 203-208) 

 ข�อมูลย�อนกลับ “ดีมาก”  “ใช�ได�”  “ลายมือสวย”  “พยายามอีกหน-อย” เปAน
คําพูดท่ีครูมักใช�เพ่ือบอกว-างานนั้นยอมรับได�หรือยอมรับไม-ได� ข�อมูลย�อนกลับเหล-านี้มีคุณค-าน�อยต-อ
การปรับปรุงการเรียนรู�ของนักเรียน  ข�อมูลย�อนกลับท่ีมีประสิทธิภาพจะไม-ตัดสิน  แต-จะบอกให�
นักเรียนเห็นประเด็นตามเกณฑ2แล�วสรุปการปฏิบัติของตนเองว-าเปAนอย-างไร  ห-างจากเป[าหมาย
อย-างไร  และต�องทําอะไรต-อไป  เพ่ือให�บรรลุเป[าหมาย 
  ข�อมูลย�อนกลับเปAนองค2ประกอบสําคัญของการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู�การให�
ข�อมูลย�อนกลับท่ีมีคุณภาพจะต�องตรงประเด็น  อธิบายผลท่ีเกิดข้ึนตามจริง  ไม-ชมเชย  ไม-ตําหนิ  แต-
เปAนไปตามเกณฑ2หรือตัวอย-าง  และทันเวลาเพ่ือนักเรียนจะได�แก�ไข  หลีกเลี่ยงความสับสน  เรียนไม-รู�
เรื่อง  และเสียเวลาเรียน 
  การให�ข�อมูลย�อนกลับท่ีมีประสิทธิภาพส-งเสริมให�ผู�เรียนสามารถเรียนรู�ได�ด�วยตนเอง  
แบะเปAนผู�เรียนรู�ตลอดชีวิต  เพราะนักเรียนได�ฝ>กฝนการประเมินตนเองการต้ังเป[าหมายข้ันต-อไปเพ่ือ
การปรับปรุง  แต-คุณค-าเหล-านี้จะเกิดข้ึนต-อเม่ือวัฒนธรรมการเรียนการสอนเปAนแบบเน�นการปฏิบัติ  
นักเรียนเปAนเจ�าของการเรียนรู�  ครูมีบทบาทหน�าท่ีสําคัญในการกํากับดูแลให�การเรียนรู�ของนักเรียนสู-
เส�นทางท่ีพึงประสงค2โดย 

 - แจ�งให�นักเรียนรู�ว-าเป[าหมายการเรียนรู�ท่ีนักเรียนต�องไปให�ถึงในหน-วยการเรียนรู�
คืออะไร  และมีเกณฑ2ท่ีแสดงถึงความสําเร็จตามเป[าหมายอย-างไร  โดยใช�วิธีระดมสมองแล�วช-วยกัน
เขียนเป[าหมายและเกณฑ2แล�วติดไว�หน�าชั้นเรียน 
  - ครูต�องช-วยแยกเป[าหมายให�ชัดเจนว-าเปAนเป[าหมาย  “ย-อย”  (เป[าหมายท่ีเปAน
ประเภทความรู�  ทักษะ  ความคิดรวบยอดท่ีจําเปAนต�องรู�)  หรือเปAนเป[าหมายประเภทใช�ความรู�  
ทักษะ  ความคอดรวบยอดเหล-านั้น 
  - จัดหาตัวอย-างงานท่ีดีท่ีสุด  และมีคุณภาพลดหลั่นลงมา  เพ่ือนักเรียนจะได�เห็น
ความแตกต-าง  และเปAนหลักฐานให�นักเรียนใช�ในการเปรียบเทียบกับงานของตนเองและเห็นแนวทาง
ในการพัฒนา 
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  - ให�ข�อมูลย�อนกลับตามเกณฑ2  กระตุ�น  สร�างเสริมแรงจูงใจให�นักเรียนเกิด
แรงผลักดันภายในท่ีจะพัฒนาตน 
  - ฝ>กนักเรียนในการต้ังคําถามเพ่ือนําไปสู-การปรับปรุง  เช-น  ต�องทําอะไรเพ่ือจะ
เปลี่ยนแปลง/ปรับปรุง  ต�องขอความช-วยเหลือจากใคร  ต�องใช�แหลงข�อมูลใดบ�าง  ต�องใช�เวลา
อย-างไร  เปAนต�น 

 
ธนาคารหรือคลังข+อสอบ 

ความหมายของธนาคารหรือคลังข+อสอบ 
ธนาคารหรือคลังข�อสอบ (Item Bank) เปAนแหล-งสําหรับเก็บรวบรวมข�อสอบท่ีได�วิเคราะห2

แล�ว-ามีคุณสมบัติท่ีดีของแบบทดสอบ ท่ีจะเปAนประโยชน2ต-อการนําไปใช� โดยจะจัดทําในลักษณะของ
บัตรข�อสอบ (Item Card) ท่ีมีขนาดกว�าง 4-6 นิ้ว และยาว 6-8 นิ้ว และ 1 บัตรจะใช�สําหรับข�อสอบ 
1 ข�อเท-านั้น (สมบุญ ภู-นวล, 2525 ; อุทัย บุญประเสริฐ, 2540; ศิริชัย กาญจนวาสี ,2552 :246) 

 
2.ลักษณะของบัตรข+อสอบ 

2.1รายละเอียดในบัตรข�อสอบแต-ละใบจะมีส-วนประกอบท่ีบันทึกด�านหน�าของบัตร ดังนี้ 
2.1.1สถานศึกษา 
2.1.2เลขท่ีของคําถาม 
2.1.3รายวิชา 
2.1.4ระดับชั้น 
2.1.5คําถาม/คําตอบ 
2.1.6จุดประสงค2หรือพฤติกรรมท่ีวัด 
2.1.7ผู�ออกแบบทดสอบ 

ดังแสดงรายละเอียดในตัวอย-างท่ี 7.1 
 
ตัวอย2างท่ี 7.1 
 

โรงเรียนคิดถึงวิทยา�� 
ข�อท่ี 59 กลุ-มสาระคณิตศาสตร2 เศษส-วน ชั้นมัธยมศึกษาปoท่ี 1 

เดิมมีน้ําในแก�ว 
�

�
 ของแก�ว ถ�าแดงเติมน้ําลงไปจนกระท่ังมีน้ําในแก�วเปAน 

�

�
  ของแก�ว อยากทราบว-าน้ําในแก�วเพ่ิมข้ึนเท-าไหร- 

ความมุ-งหมาย 3.00 การนําไปใช�  ผู�ออกข�อสอบ หนูดี   ดีเสมอ 
 
2.2รายละเอียดในบัตรข�อสอบแต-ละใบจะมีส-วนประกอบท่ีบันทึกด�านหลังของบัตร ดังนี้ 

2.2.1 ครั้งท่ีใช� 
2.2.2 วัน/เดือน/ปo ท่ีใช� 
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2.2.3 ระดับชั้น 
2.2.4 วัตถุประสงค2ของการใช� 
2.2.5 ความยากและอํานาจจําแนก 
2.2.6 สรุปผลการวิเคราะห2 
2.2.7 ลงชื่อผู�ใช� 

ดังแสดงรายละเอียดในตัวอย-างท่ี 7.2 
 
ตัวอย2างท่ี 7.2 ด�านหลังของบัตรข�อสอบ 
 

ครั้งท่ี 1     หมายเหตุ 
วัน/เดือน/ปo ท่ีใช� 

ระดับชั้น 
จํานวนผู�สอบ 

วัตถุประสงค2 (เพ่ือ) 

25 ส.ค. 2548 
ม. 1 
120 

สอบปลายภาค 

     

ตัวเลือก p r p r p r  
ก* 
ข 
ค 
ง 

.45 

.15 

.09 

.19 

.80 

.11 

.10 

.20 

     

ความยาก/ 
อํานาจจําแนก 

ความยาก/ 
ปานกลาง 
จําแนกได�ดี 

   

ลงชื่อ หนูดี  ดีเสมอ      
 

3.ข้ันตอนการสร+างธนาคารหรือคลังข+อสอบ 
ในการสร�างธนาคารข�อสอบมีข้ันตอนในการดําเนินการสร�าง ดังนี้ 

3.1 ข้ันการวางแผน เปAนการจัดประชุมชี้แจงให�เกิดความเข�าใจในการดําเนินการระหว-าง
ผู�บริหารสถานศึกษา นักวัดผล และครูผู�สอนในรายวิชาต-าง ๆ  

3.2 ข้ันการสร�างข�อสอบ เปAนการเขียนข�อสอบร-วมกันในแต-ละรายวิชาท่ีกําหนดไว�พร�อม
ท้ังกําหนดคําชี้แจงคู-มือการดําเนินการสอบ แล�วนําไปให�นักวัดผล ผู�เชี่ยวชาญในวิชานั้น ๆ ได�
พิจารณาความสอดคล�องของข�อสอบกับเนื้อหา จุดประสงค2 การใช�ภาษา หรือความชัดเจนของข�อ
คําถาม เปAนต�น 

3.3 ข้ันการนําแบบทดสอบไปทดลองใช� เปAนการนําแบบทดสอบท่ีจัดทํา ไปทดลองใช�กับ
ผู�เรียน (จํานวน 300 คน) เพ่ือนําผลการวิเคราะห2หาคุณภาพของข�อสอบ เช-น ความยาก อํานาจ
จําแนก 
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4.ประโยชน�ของธนาคารหรือคลังข+อสอบ 
ในการสร�างธนาคารข�อสอบ มีประโยชน2 ดังนี้ (สุนทร คําโตนด, 2531: 113) 

4.1 เปAนการสะสมข�อสอบท่ีมีคุณภาพดีไว� ช-วยให�ประหยัดเวลา แรงงาน และ
งบประมาณ 

4.2 นําข�อสอบท่ีมีจํานวนมากมาจัดทําเปAนแบบทดสอบวินิจฉัยเรื่องใดเรื่องนึ่งได�อย-างมี
ประสิทธิภาพ 

4.3  นํามาพัฒนาเปAนแบบทดสอบคู-ขนาน หรือแบบทดสอบมาตรฐานได� 
 
 
 
 

สาระสําคัญ 
 ในการเรียนรู�บทนี้มีเนื้อหาสาระท่ีสําคัญ ดังนี้ 

1. การบริการการสอบ เปAนข้ันตอนการดําเนินการเพ่ือให�ได�ผลจากการทดสอบท่ีจะ
นําไปประเมินผลการเรียน และรายงานผลต-อผู�เรียน ผู�ปกครอง ผู�บริหาร และผู�เก่ียวข�อง 

2. ความสําคัญของการบริหารการสอบ มีดังนี้ 1) ทําให�การทดสอบมีระบบระเบียบ 2) 
ทําให�ได�รับผลการทดสอบท่ีมีความเท่ียงตรง และเชื่อถือได� 3) ทําให�ผู�เรียน ครูผู�สอน ผู�บริหาร
สถานศึกษา ผู�ปกครองและผู�ท่ีเก่ียวข�องได�มีความพร�อมในการดําเนินการทดสอบตามบทบาทหน�าท่ี
ของแต-ละบุคคล 4) ทําให�การนําผลการทดสอบท่ีได�ไปใช�ประโยชน2อย-างคุ�มค-า และ 5) ทําให�มี
กระบวนการในการส-งเสริมและสนับสนุนให�ผู�เรียนได�แสดงความรู�ความสามารถของตนเองได�อย-าง
เต็มศักยภาพ 

3. หลักการของการบริหารการสอบ ดังนี้ 1) กําหนดจุดมุ-งหมายในการทดสอบให�มี
ความชัดเจน 2) วางแผนการดําเนินการทดสอบให�มีรายละเอียดอย-างครบถ�วน 3) กําหนดแนวปฏิบัติ
ในการดําเนินการสอบท่ีชัดเจนและมีความยืดหยุ-น 4) มีการจัดเตรียมความพร�อม (สร�างและพัฒนา
แบบทดสอบ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ2และสถานท่ีในการทดสอบ กําหนดตารางสอบ การเตรียมผู�กํากับ
การสอบ) 5) มีการเอ้ืออํานวยความสะดวกสบายในการทดสอบ 6) ให�ความยุติธรรมในการดําเนินการ
สอบ และ 7) มีประสิทธิผล 

4. ในการจัดระเบียบข�อสอบมีข�อแนะนําในการปฏิบัติ ดังนี้1) เรียงลําดับข�อสอบตาม
ความยากง-ายจากข�อท่ีง-าย ๆ ไปข�อท่ียากข้ึน 2) ข�อสอบแต-ละข�อควรมีหมายเลขข�อกํากับ และ
ตัวเลือกควรกําหนดเปAน ก, ข, ค, ง และ จ 3) การวางรูปแบบคําถาม ควรแบ-งหน�ากระดาษเปAน 2 
ส-วน 4) เขียนคําชี้แจงอธิบายวิธีการในการทําข�อสอบแต-ละตอนให�ชัดเจน 5) การตรวจให�คะแนนข�อ
ละ 1 คะแนน และ   6) ข�อสอบแต-ละแบบในฉบับเดียวกันควรจัดแยกออกจากกัน (ถูก-ผิด, จับคู-, 
เลือกตอบ, ตอบสั้น/เติมคํา) 

5. การปฏิบัติก-อนการทดสอบ 1) ควรแจ�งให�ผู�สอบได�ทราบกําหนดตารางสอบ การใช�
วัสดุอุปกรณ2การเขียน/การสอบ 2) การเตรียมตัวของผู�กํากับการสอบ ได�แก- ตรวจสอบวัน/เดือน/ปo 
เวลา วิชา และสถานท่ีสอบจากตารางกําหนดการทดสอบ สํารวจซองแบบทดสอบและ
กระดาษคําตอบว-าอยู-ในสภาพท่ีเรียบร�อย จัดเตรียมนาฬิกาของตนเอง ไว�สําหรับจับเวลาท่ีใช�ในการ
ดําเนินการสอบเพ่ือให�เกิดความเท่ียงตรงของเวลาท่ีกําหนดให� เปAนต�น 
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6. การปฏิบัติระหว-างการทดสอบ มีดังนี้ 1) จัดให�ผู�สอบเข�านั่งตามท่ีนั่งสอบ 2) สร�าง
บรรยากาศในการทดสอบท่ีดี 3) แจกแบบทดสอบและกระดาษคําตอบให�ผู�สอบด�วยตนเอง 4) ให�
ผู�สอบได�ตรวจสอบความเรียบร�อยของแบบทดสอบ 5) ผู�กํากับการสอบอ-านหรือให�ผู�สอบอ-านคําชี้แจง
ในการทําแบบทดสอบอย-างชัดเจน 6) ผู�กํากับการสอบควรเริ่มจับเวลาเม่ือผู�สอบได�เริ่มทําการทดสอบ
พร�อม ๆ กัน 7) การเดินหรือการยืนของผู�กํากับการสอบควรยืนในบริเวณมุมห�องห-างจากผู�สอบ
พอสมควร 8) ในกรณีท่ีพบว-าในการทดสอบได�มีการทุจริต ผู�กํากับการสอบควรใช�การเดินไปหาผู�สอบ
แล�วว-ากล-าวตักเตือน 9) ควรจัดเก็บแบบทดสอบและกระดาษคําตอบของผู�สอบท่ีได�ทําเสร็จแล�ว 10) 
จะเดินไปหาผู�สอบกรณีท่ีผู�สอบได�ยกมือข้ึน และ 11) มีความยืดหยุ-นในการดําเนินการสอบโดยเฉพาะ
สําหรับผู�สอบท่ีเปAนเด็กพิเศษ 

7. การปฏิบัติหลังจากเสร็จสิ้นการทดสอบ มีดังนี้ 1) กําหนดให�ผู�สอบได�วางอุปกรณ2ท่ี
ใช�ในการทดสอบทันที และ 2) ตรวจสอบจํานวนแบบทดสอบและกระดาษคําตอบให�ครบถ�วนตาม
จํานวนผู�สอบ และนําไปส-งคืนแก-คณะกรรมการดําเนินการสอบ 

8. ในการนําผลการทดสอบไปใช� มีการดําเนินการดังนี้ 1) การใช�ผลการทดสอบพัฒนา
ผู�เรียน (วินิจฉัยผู�เรียน ปรับปรุงการเรียนรู� และการตัดสินผลการเรียน) 2) การใช�ผลการทดสอบ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 3) การใช�ผลการทดสอบรายงานผลต-อผู�ปกครอง 4) การใช�
ผลการทดสอบเปAนข�อมูลสารสนเทศสําหรับการบริหาร และ 5) การใช�ผลการทดสอบเปAนข�อมูล
สารสนเทศสําหรับคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา/หน-วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

9. ธนาคารข�อสอบ เปAนแหล-งสําหรับเก็บรวบรวมข�อสอบท่ีได�วิเคราะห2แล�วว-ามี
คุณสมบัติท่ีดีของแบบทดสอบ โดยจะจัดทําในลักษณะของบัตรข�อสอบ 

10. ข้ันตอนการสร�างธนาคารข�อสอบ มีข้ันตอนดังนี้ 1) การวางแผน 2) ข้ันการสร�าง
ข�อสอบ 3) ข้ันการนําแบบทดสอบไปทดลองใช� 
 
 
แบบฝ9กหัดท+ายบทท่ี  7 
 
 
 คําช้ีแจง ให�ตอบคําถามจากประเด็นท่ีกําหนดให�อย-างถูกต�อง และชัดเจน 

1. การบริหารการสอบ มีความสําคัญอย-างไรต-อการทดสอบ 
2. ให�ระบุวิธีการหรือข้ันตอนอย-างไรในการบริหารการสอบให�มีความยุติธรรมแก-ผู�เรียนและ

เกิดประสิทธิภาพในการทดสอบแต-ละครั้งมากท่ีสุด 
3. หากท-านเปAนผู�กํากับห�องสอบ ถ�าพบกรณีท่ีผู�สอบกําลังคัดลอกคําตอบของข�อสอบจาก

เพ่ือน              ท-านจะดําเนินการอย-างไร 
4. สถานท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับใช�ในการทดสอบ ควรมีลักษณะอย-างไร 
5. สิ่งท่ีควรจะปฏิบัติในฐานะของผู�กํากับการทดสอบในแต-ละระยะเวลาเปAนอย-างไร 
6. ผลจากการทดสอบจะสามารถนําไปใช�ให�เกิดประโยชน2ต-อผู�เรียนได�อย-างไร 
7. ธนาคารข�อสอบ หมายถึง อะไร มีความสําคัญต-อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย-างไร 
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8. ถ�าจะสร�างธนาคารข�อสอบ จะมีข้ันตอนวิธีการดําเนินการอย-างไร 
9. ในกรณีเปAนผู�กํากับการสอบห�องสอบท่ีมีเด็กพิเศษเข�ารับการทดสอบด�วย จะมีวิธีการ

ดําเนินการทดสอบอย-างไร 
10. แสดงความคิดเห็นว-าในโรงเรียนควรจะ  ธนาคารข�อสอบ  หรือไม-อย-างไร ให�เหตุผล

ประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



198 

 
เอกสารอ+างอิงประจําบทท่ี 7  
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แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี 8 
คะแนนและการกําหนดระดับผลการเรียน 

 
วัตถุประสงค เชิงพฤติกรรม  

เม่ือเรียนจบบทเรียนนี้ ผู�เรียนมีความสามารถดังนี้  
                 1. บอกความหมายของคะแนนดิบได� 
  2. บอกคุณสมบัตรของโค�งปกติได� 
  3. อธิบายเหตุผลท่ีแปลงคะแนนดิบเป,นคะแนนมาตรฐานได� 
  4. บอกความหมายของคะแนนมาตรฐานได� 
  5. บอกความหมายของการกําหนดระดับผลการเรียนได� 
  6. บอกวัตถุประสงค2ของการกําหนดระดับผลการเรียนได�   
  7. จําแนกวิธีการกําหนดระดับผลการเรียนได� 
  8. อธิยายแนวทางการกําหนดระดับผลการเรียนได� 
           9.  สามารถนําวิธีการกําหนดระดับผลการเรียนไปใช�ได� 

          10. มีเจตคติท่ีต9อการการวัดและประเมินการศึกษา 
 
เนื้อหาสาระ  
         เนื้อหาสาระในบทนี้ประกอบด�วย  

1. การแจกแจงแบบปรกติ 
2. คะแนนดิบ                    
3. สาเหตุการแปลงคะแนนดิบให�เป,นคะแนนมาตรฐาน 
4. คะแนนมาตรฐาน 
5. การกําหนดระดับผลการเรียน 
6. ระดับผลการเรียนเฉลี่ย 
7. การรายงานผลการประเมินผลการเรียน     

 
กิจกรรมการเรียนการสอน  
         กิจกรรมการเรียนการสอน  มีดังนี้ 
                1.  ให�ผู�เรียนแบ9งกลุ9มศึกษาเนื้อหาท่ีเก่ียวข�องคะแนนและการกําหนดระดับผลการเรียน 
                2.  ร9วมกันสรุปอภิปรายผล   
                3.  ผู�สอนสรุป เพ่ิมเติมในแต9ละประเด็น 
      4.  ผู�เรียนฝBกปฏิบัติการกําหนดระดับผลการเรียน  (จากสถานการณ2ท่ีผู�สอนสร�างข้ึน)
      5.  ผู�เรียนจัดทําบันทึกการเรียนรู� และทําแบบฝBกหัดท�ายบท 
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สื่อการเรียนการสอน  
      สื่อการเรียนการสอนท่ีใช�ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน มีดังนี้  

1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน  
2. ตํารา  
3. สไลด2นําเสนอ  
4. เครือข9ายอินเทอร2เน็ต  

 
การวัดผลและการประเมินผล  
      การวัดและการประเมินผลการเรียนรู� มีดังนี้  

1.  การสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ9ม  การตอบคําถามและร9วมอภิปราย  
2.  การนําเสนอผลงาน  
3.  การเลือกวิธีกําหนดระดับผลการเรียน  
4.  การตรวจบันทึกการเรียนรู�  
5.  การทําแบบฝBกหัด 



บทท่ี 8 
คะแนนและการกําหนดระดับผลการเรียน 

 
 ในการวัดและประเมินผลการศึกษาทุกครั้งคะแนนจะมีความสําคัญมาก  เพราะคะแนนเป,น
ดัชนีท่ีบ9งชี้ความรู�ความสามารถของผู�เรียน และประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ของผู�สอน ในการวัดผลแต9ละครั้งจะมีความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดข้ึนเสมอ ๆ ดังนั้นครูผู�สอนจะต�องมี
ความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับคะแนน การแปลความหมายของคะแนน และการกําหนดระดับผลการ
เรียนจากคะแนนท่ีผู�เรียนได�รับ เพ่ือให�เกิดความถูกต�องความยุติธรรมแก9ผู�เรียนให�มากท่ีสุด 
 
คะแนน 
  ในการวัดผลและประเมินผลการศึกษานั้น  จะต�องมีเครื่องมือไปวัดเพ่ือให�ได�มาซ่ึงตัวเลขท่ีใช�
แทนความสามารถของผู�เรียน ตัวเลขหรือคะแนนท่ีได�นี้จะแทนความสามารถแท�จริงของผู�สอบได�มาก
หรือน�อยเพียงใด ข้ึนอยู9กับชนิดของเครื่องมือวัดผลท่ีเหมาะสมและคุณภาพเครื่องมือท่ีใช�วัด และ
วิธีการวัด โดยเครื่องมือวัดผลนั้น ควรจะผ9านการตรวจสอบหาคุณภาพ เพ่ือให�เครื่องมือวัดนั้นสามารถ
สอบวัดได�อย9างยุติธรรมกับนักเรียนแต9ละคน แต9หากจะมีการนําคะแนนท่ีได�จากการวัดไปใช�ให�เกิด
ประโยชน2แก9ผู�เรียนหรือผู�ปกครอง  จําเป,นต�องมี  การแปลความหมายคะแนนท่ีได�อย9างถูกต�องและ
ตัดสินผู�เรียนได�อย9างยุติธรรม  (ฉัตรศิริ  ปJยะพิมลสิทธิ์, 2558 www.watpon.com) 
  เม่ือวัดผลออกมาเป,นคะแนนแล�ว คะแนนท่ีได�จากการวัดผลจะอยู9ในมาตรการวัดระดับช9วง 
(Interval Scale) นั่นคือไม9มีศูนย2แท� การท่ีนักเรียนสอบได�คะแนน 0 ไม9ได�หมายความว9านักเรียนไม9มี
ความรู� เพียงแต9ไม9สามารถทําข�อสอบท่ีเป,นตัวแทนของความรู�นั้นได� ดังนั้น คะแนนท่ีได�จากการสอบ
วัดจะประกอบไปด�วย 2 ส9วนคือ คะแนนความสามารถท่ีแท�จริง กับคะแนนความคลาดเคลื่อนในการ
วัด นั่นคือคะแนนท่ีได�จากการวัดผลย9อมมีความคลาดเคลื่อนในการวัดปนอยู9ด�วย ดังนั้นคะแนนท่ีได�
จากการวัดจะไม9มีความหมาย แปลความหมายไม9ได� จําเป,นต�องอาศัยข�อมูลอ่ืน ๆ ประกอบด�วย เช9น 
สมชายสอบได� 15 คะแนน ซ่ึงไม9มีความหมายอะไรเลย ไม9ทราบว9าเก9งหรืออ9อน หากมีข�อมูลประกอบ
เพ่ิมข้ึนเช9น ได� 15 คะแนนจาก 30 คะแนน ก็หมายความว9า สมชายทําข�อสอบได�คะแนนครึ่งหนึ่ง 
หรือทําได� 50% แต9ก็ไม9ทราบว9าเก9งหรืออ9อนหรือมีความสามารถอยู9ในระดับใด หากสมชายสอบได�
คะแนน 15 คะแนนจากคะแนนเต็ม 15 คะแนน นั่นคือสมชายทําข�อสอบได�ถูกหมด แต9ก็บอกไม9ได�ว9า
สมชายเก9งวิชานี้ เพราะอาจจะมีคนอ่ืน ๆ ในชั้นเดียวกันสอบได�คะแนน 15 คะแนนเหมือนสมชายก็ได� 
นั่นอาจจะเป,นเพราะข�อสอบง9ายเกินไป หรือสมมติว9า สมชายสอบได� 0 คะแนน ก็บอกไม9ได�ว9าสมชาย
อ9อนวิชานี้ อาจจะมีหลาย ๆ คนในชั้นท่ีได� 0 คะแนน นั่นอาจจะเป,นเพราะข�อสอบยากเกินไป หรือไม9
ถามในสิ่งท่ีสมชายเรียนรู�มา ดังนั้นคะแนนท่ีได�จึงก9อป\ญหาท่ียุ9งยากในการแปลความหมาย ท้ังนี้
เพราะคะแนนมีคุณลักษณะบางประการท่ีทําให�การแปลความหมายมีขอบเขตจํากัด (ไพศาล หวัง
พาณิช, 2526  อ�างอิงใน  ฉัตรศิริ  ปJยะพิมลสิทธิ์, 2558. www.watpon.com) 
  1. คะแนนท่ีได�จากการสอบ เป,นเพียงตัวเลขท่ีบอกจํานวนของผลงานท่ีผู�สอบทําได�
ถูกต�อง ไม9สามารถท่ีจะบ9งบอกถึงจํานวนหรือปริมาณความสามารถท่ีแท�จริงของผู�สอบได�  
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  2. ข�อสอบท่ีใช�สอบในแต9ละครั้ง เป,นเพียงตัวแทนของข�อคําถามหรือป\ญหาใน
เรื่องราวต9าง ๆ เท9านั้น ดังนั้น คะแนนท่ีได�จากข�อสอบ จึงมิอาจแทนจํานวนจริงของความรู�
ความสามารถได� 
  3.คะแนนท่ีได�จากการสอบวัดแต9ละครั้งนั้น จะต�องมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อน
เกิดข้ึนเสมอ 
 
การแปลความหมายของคะแนน 
 ในการแปลความหมายคะแนนนั้นอาจจะมีขอบเขตจํากัด แต9หลักสําคัญในการแปล
ความหมายของคะแนนประการหนึ่งคือ คะแนนจะมีความหมายก็ต9อเม่ือเราสามารถนําคะแนนไป
เปรียบเทียบกันเองหรือเปรียบเทียบกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดได� ดังนี้  (ไพศาล หวังพาณิช, 2526  อ�างอิงใน
ฉัตร  ศิริปJยะพิมลสิทธิ์, 2558.  www.watpon.com) 

 1. แปลความหมายของคะแนนโดยการเปรียบเทียบกันภายในกลุ9ม จะทําให�ทราบอันดับ
ความสามารถภายในกลุ9มนั้น ๆ ว9ามีความสามารถสูงกว9าคนอ่ืนก่ีคน การแปลความหมายในลักษณะนี้ 
ต�องทําคะแนนเหล9านั้นให�สามารถเปรียบเทียบกันได�เสียก9อน โดยการทําให�เป,นคะแนนแปลงรูป 
(Derived Scores) ได�แก9 แปลงเป,นคะแนนมาตรฐานในแบบใดแบบหนึ่งเช9น คะแนน Z คะแนน T 
เป,นต�น 
 2. แปลความหมายของคะแนนโดยการเปรียบเทียบกับเกณฑ2ท่ีกําหนด จะทําให�ทราบ
ระดับสูงตํ่าตามเกณฑ2ดังกล9าว การแปลความหมายในลักษณะนี้ต�องมีเง่ือนไขสําคัญสองประการคือ 

 1) เกณฑ2ท่ีใช�ต�องเชื่อถือได� มีความเหมาะสม ชัดเจน 
 2) คะแนนนั้นต�องเกิดจากการวัดคุณลักษณะต9าง ๆ ตามเกณฑ2เหล9านั้นอย9างแท�จริง 

คะแนนดิบ (Raw Score) 
 คะแนนดิบ (Raw Score : Xi) เป,นตัวเลขท่ีกําหนดแทนจํานวน (ในระดับอันตรภาค) เพ่ือ
ระบุปริมาณงานท่ีปฏิบัติได�อย9างถูกต�องในแต9ละครั้งเม่ือเทียบกับปริมาณงานท้ังหมด (Gronlund, 
1971: 388) โดยไม9มีหลักเกณฑ2ท่ีเป,นสากลท่ีชัดเจน แต9จะข้ึนอยู9กับเง่ือนไขท่ีกําหนดข้ึนในแต9ละครั้ง
ของบุคคล หรือหน9วยงาน เช9น ความยากง9ายของงาน การนําไปใช�ประโยชน2 หรือระเบียบการของ
หน9วยงาน เป,นต�น โดยท่ีคะแนนดิบแต9ละตัวจะประกอบด�วย คะแนนจริง (True Score: Ti) ท่ีเป,น
คะแนนของความสามารถท่ีแท�จริง และคะแนนความคลาดเคลื่อน (Error Score: Ei) ท่ีเป,นคะแนนท่ี
ได�มาโดยไม9ได�ใช�ความรู�ความสามารถ ซ่ึงจะเกิดข้ึนเสมอ ๆ ดังนั้นในการวัดแต9ละครั้ง จะต�องมีวิธีการ
ท่ีจะช9วยลดความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดข้ึนให�ลดน�อยท่ีสุดท่ีสามารถแสดงสมการของคะแนนดิบ         
ดังสมการ 
 

Xi     =     Ti  +  Ei 
 

   โดยท่ี Xi เป,นคะแนนท่ีสังเกตได� 
    Ti เป,นคะแนนจริง 
    Ei เป,นคะแนนความคลาดเคลื่อนจากการวัด 



203 

การแจกแจงแบบปกติ  
 ในปl ค.ศ. 1733 เดอร2มัวร2 (De Moivre) ได�นําเสนอแนวคิด/ทฤษฎีเก่ียวกับการแจกแจงแบบ
ปกติ (Normal Distribution) ท่ีเป,นการแจกแจงแบบต9อเนื่องท่ีมีลักษณะเป,นโค�งปกติ (Normal 
Curve) แบบระฆังคว่ําท่ีจะพบเสมอ ๆ ในปรากฏการณ2/พฤติกรรมทางธรรมชาติ เช9น ความสูงของ
มนุษย2 ระดับสติป\ญญา ฯลฯ และในปl ค.ศ. 1777 เกาส2 (Gauss) ได�นําการแจกแจงแบบปกติมา
พัฒนาโดยการนําไปทดลองใช�ในสถานการณ2จริงแบบซํ้า ๆ กลุ9มเดิม จนกระท่ังในบางครั้งเรียกการ
แจกแจงแบบปกติว9า การแจกแจงแบบ Gaussian ท่ีพบว9า ปรากฏการณ2/พฤติกรรมต9าง ๆ จะมีการ
แจกแจงในลักษณะของโค�งปกติ และได�สมการท่ีศึกษาจากความคลาดเคลื่อนของการวัดซํ้า ๆ ดังนี้ 
(ล�วน สายยศ และ อังคณา สายยศ, มปป. : 133) 

 

Y     =     
�

√��
e�(��	)/��


 

 
  Y เป,นส9วนสูงของโค�งข้ึนอยู9กับค9า X เฉพาะค9า 
  π เป,นตัวคงท่ี มีค9าประมาณ 3.1416 

  e เป,นฐานของ Napierian logerrithm มีค9าประมาณ 2.7183 
  N เป,นจํานวนคน/สิ่งของท้ังหมด 
  μ เป,นคะแนนเฉลี่ยของประชากร 
  σ เป,นส9วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร 
 
 คุณสมบัติบางประการของโค4งปกติ มีดังนี้ 

1.เป,นโค�งท่ีต9อเนื่อง มีรูปทรงในลักษณะสมมาตร (Symmetrical) เป,นโค�งระฆังคว่ําโดย
ท่ีถ�าลากเส�นตรงต้ังฉากท่ีจุดสูงสุดกับฐาน แล�วพับตามเส�นต้ังฉาก กราฟเส�นโค�งท้ังสองข�างจะทับกัน
สนิท ดังแสดงในภาพท่ี 8.1 (ล�วน สายยศ และ อังคณา สายยศ, มปป. : 135) 

2. เป,นโค�งในลักษณะเอสซิมโทติค (Asymtotic) ท่ีมีปลายโค�งไม9จรดฐานแต9จะเข�าใกล�
ฐานมากข้ึนโดยท่ีปลายฐานจะเริ่มจากจํานวนลบอนันต2 (-∝) จนกระท่ังถึง (+∝)  

3. มีส9วนสูงสุดของโค�งอยู9ท่ีบริเวณก่ึงกลาง โดยมีค9าเฉลี่ย มัธยฐาน และฐานนิยมอยู9ท่ีจุด
เดียวกัน 

4. ลักษณะของโค�ง จะเปลี่ยนจากโค�งออกเป,นโค�งเข�า ณ จุดเปลี่ยนโค�งไปยังค9าเฉลี่ย 
(X�) ข�างละ 1 S.D. 

5. พ้ืนท่ีใต�โค�งปกติ มีรายละเอียดของพ้ืนท่ีใต�โค�งดังแสดงในภาพท่ี 8.1 
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ภาพท่ี 8.1 การแจกแจงแบบโค�งปกติ 
 

สาเหตุการเปล่ียนแปลงคะแนนดิบให4เป6นคะแนนมาตรฐาน 
 นักวัดผลได�ระบุเหตุผลของความจําเป,นท่ีจะต�องแปลงคะแนนดิบให�เป,นคะแนนมาตรฐาน มี
ดังนี้ 

1. คะแนนดิบเป,นคะแนนในมาตราเรียงอันดับ (Ordinal) ท่ีคะแนนแต9ละช9วงมีค9าท่ีไม9เท9ากัน
ท่ีเนื่องจากความยากของข�อสอบแต9ละข�อท่ีไม9เท9ากัน ซ่ึงทําให�ผู�สอบใช�สติป\ญญาในแต9ละข�อท่ีไม9
เท9ากัน ช9วงหรือขนาดของคะแนนท่ีได�รับจึงไม9เท9ากัน ดังนั้นครูผู�สอนไม9ควรนําคะแนนท่ีได�มา
เปรียบเทียบความแตกต9างของคะแนนท่ีได�รับ แต9ถ�าครูผู�สอนสามารถสร�างข�อสอบแต9ละข�อมีความ
ยากท่ีเท9ากันจะทําให�คะแนนท่ีได�รับอยู9ในระดับอันตรภาค (Interval) (Glass and Stanley, 1970 
อ�างอิงใน อเนก เพียรอนุกูลบุตร, 2527: 504) 

2. คะแนนดิบจะไม9สามารถระบุปริมาณของความรู�ท่ีผู�สอบเรียนรู�ได�อย9างชัดเจน เช9น ผู�สอบ
ทําคะแนนได� 50 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ไม9ได�หมายความว9าผู�สอบมีความรู�เพียง
ครึ่งหนึ่งของความรู�ท้ังหมดท่ีมีอยู9มากมาย เนื่องจากข�อสอบท่ีใช�ทดสอบนั้นเป,นเพียงตัวแทนของ
เนื้อหาความรู�บางส9วนเท9านั้นโดยท่ีไม9ได�นําเนื้อหาสาระท้ังหมดมาออกข�อสอบ 

3. คะแนนดิบท่ีได� จะไม9สามารถระบุความสามารถของผู�สอบว9าเก9งหรืออ9อน เนื่องจาก
คะแนนท่ีได�รับยังมีเง่ือนไขกับความยากของข�อสอบ ถ�าข�อสอบมีความยากมากทําให�ผู�สอบจะได�รับ
คะแนนน�อย แต9ถ�าข�อสอบมีความยากตํ่าจะทําให�ผู�สอบได�คะแนนมากข้ึน 

4. คะแนนดิบในแต9ละวิชาจะไม9สามารถนํามารวมกัน หรือเปรียบเทียบกันได� เนื่องจากความ
ยากง9ายของแต9ละวิชาไม9เท9ากัน ดังนั้นในการรวมคะแนนจะต�องมีการเปลี่ยนรูปคะแนนให�มีช9วงห9าง
ของคะแนนเท9า ๆ กันก9อน 

 
 
 
 



205 

คะแนนมาตรฐาน (Standard Score) 
 ความหมายของคะแนนมาตรฐาน 
 คะแนนมาตรฐาน เป,นคะแนนท่ีคํานวณมาจากคะแนนดิบ โดยการนําคะแนนไปสัมพันธ2กับ
พ้ืนท่ีของโค�งปกติ (Normal Curve) หรือเป,นคะแนนท่ีมีการกระจายของคะแนนเป,นรูปโค�งปกติรูป
ระฆังคว่ําท่ีมีลักษณะสมมาตร ท่ีมีค9าเฉลี่ยอยู9ตรงกลาง แล�วแบ9งพ้ืนท่ีซีกซ�ายและซีกขวาออกเป,น
สัดส9วน หรือแปลงคะแนนดิบให�อยู9ในหน9วยเดียวกันท่ีจะนํามาเปรียบเทียบกันได� มีดังนี้ 
 ประเภทของคะแนนมาตรฐาน 

1.คะแนนซี (Z-Score) เป,นคะแนนมาตรฐานเชิงเส�นตรง (Linear Standard Score) 
ท่ีมีค9าเฉลี่ยเท9ากับ 0 และส9วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท9ากับ 1 มีการแจกแจงเหมือนคะแนนดิบท่ี
ปรับเปลี่ยนได�มาจากการนําคะแนนดิบมาคํานวณจากสูตรคํานวณ (Ebel And Frisbie, 1986: 353) 

 

Z-Scoree=     
��	��

�.�.
 

เม่ือ  Z-Scoree เป,นคะแนนซี 
  X  เป,นคะแนนดิบแต9ละตัว 
  X�  เป,นคะแนนเฉลี่ยของคะแนนท้ังหมด 
  S.D.  เป,นส9วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนดิบ 

ดังแสดงการคํานวณคะแนนมาตรฐานซีในตัวอย9างท่ี  8.1 
 

ตัวอย9างท่ี  8.1  ในการทดสอบครั้งหนึ่งมีคะแนนดังตาราง ดังนี้  6, 6, 8, 9, 7, 9 ให�หาคะแนน
มาตรฐานซี 
 

วิธีทํา จากคะแนนท่ีกําหนดให�จะได�คะแนนเฉลี่ย เท9ากับ 7.5 และส9วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท9ากับ 1.26  สามารถหาคะแนนมาตรฐานซีได�ดังนี้ 

 
คะแนนท่ีได4 คะแนนซี 

6 =  
���.�

�.��
  =-1.19   

6 =  
���.�

�.��
  =-1.19 

8 =  
���.�

�.��
  = 2.05 

9 =  
���.�

�.��
  = 1.19 

7 =  
���.�

�.��
  =-0.40 

9 =  
���.�

�.��
  = 1.19 
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คุณสมบัติของคะแนนซี มีดังนี้ (สมพร สุทัศนีย2, 2545: 211) 
1) ค9าของคะแนนซีระบุระยะห9างของคะแนนจากค9าเฉลี่ยได� 
2) มีค9าเป,นบวก เม่ือค9าของคะแนนสูงกว9าค9าเฉลี่ยและมีค9าเป,นลบเม่ือค9าของ

คะแนนตํ่ากว9าค9าเฉลี่ย 
3) เป,นค9าตัวเลข แสดงระดับการวัดในมาตราอันตรภาคท่ีสามารถนําไปคิดคํานวณ

ได� 
4) การแปลงคะแนนดิบเป,นคะแนนซีเป,นการแปลงค9าเชิงเส�นตรงท่ีมีการกระจาย

รูปแบบเดียวกับการกระจายแบบเดิม 
 
2. คะแนนที (T-Score) เป,นคะแนนมาตรฐานเชิงเส�นท่ีเกิดจากผลท่ีได�รับจากคะแนน

มาตรฐานซีจะเป,นจํานวนลบและเป,นทศนิยมท่ีนุ9งยากในการนํามาเปรียบเทียบกัน เป,นคะแนนท่ีมี
ค9าเฉลี่ยเท9ากับ 50 และส9วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท9ากับ 10 ดังนั้น จึงใช�คํานวณคะแนนทีโดยใช�สูตร
คํานวณ (Lyman, 1971: 89 อ�างอิงใน สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2556: 249) 

 
T     =     10Z + 50 

 
   เม่ือ T เป,นคะแนนที 
    Z เป,นคะแนนซี 
 

ดังแสดงการหาคะแนนมาตรฐานซีสามารถเปลี่ยนเป,นคะแนนทีได�ตัวอย9างท่ี 8.2 
 
 

ตัวอย9างท่ี  8.2  การหาค9าคะแนนมาตรฐานทีจากคะแนนมาตรฐานซี 
 

วิธีทํา 
คะแนนท่ีได4 คะแนนซี คะแนนที 

6 -1.19 = 50+10 (-1.19) = 38.10 
6 -1.19 = 50+10 (-1.19) = 38.10 
8 2.05 = 50+10 (2.05) = 70.50 
9 1.19 = 50+10 (1.19) = 61.90 

7 -0.40 = 50+10 (-0.40) = 46 

9 1.19 = 50+10 (1.19) = 61.90 
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+ 
+ 

+ 

       3. คะแนนทีปกติ (Normalized T-Score) เป,นคะแนนมาตรฐานเชิงพ้ืนท่ี 
(Normalized Standard Score) ท่ีมีการแจกแจงความถ่ีเป,นโค�งปกติ มีช9วงคะแนนระหว9าง 1-100 
คะแนนโดยท่ีคะแนนเฉลี่ยเท9ากับ 50 และส9วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท9ากับ 10 (Lyman,1971: 89
อ�างอิงใน สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2556: 250) 

3.1 วิธีการหาคะแนนทีปกติได�จากการทําคะแนนดิบให�เป,นเปอร2เซนไทล2แล�วจึง
นําไปเทียบเปอร2เซนไทล2ให�เป,นคะแนนทีปกติ โดยพิจารณาว9าเปอร2เซนไทล2นั้น มีค9าเท9ากับหรือ
ใกล�เคียงท่ีสุดกับค9าเปอร2เซนไทล2ใดในตารางค9าท่ีปกติแล�วอ9านค9า เป,นวิธีการท่ีง9ายกว9าการคํานวณ
คะแนนทีท่ีจะต�องแปลงคะแนนทีละจํานวน ท่ีมีข้ันตอนการคํานวณคะแนนทีปกติ ดังนี้ 

1) เรียงลําดับของคะแนนดิบท่ีได�จากมากไปหาน�อย 
2) นําคะแนนดิบมาแจกแจงความถ่ี � 
3) หาความถ่ีสะสมของคะแนนจากน�อยไปหามาก ดังตารางท่ี 8.1 � 
4) คํานวณความถ่ีสะสมลบด�วยครึ่งหนึ่งของความถ่ีของคะแนนนั้น 

5) คํานวณเปอร2เซนไทล2โดยนํา  
�

���
 ไปคูณค9าท่ีได� (cf + 

�

�
 f) � 

6) นําค9าเปอร2เซนไทล2ท่ีได�ไปเปรียบเทียบคะแนนทีปกติจากตารางสําเร็จรูป 
(ภาคผนวก) 

 
ดังแสดงตัวอย9างข้ันตอนการคํานวณจากคะแนนดิบเป,นคะแนนทีปกติ ดังตัวอย9างท่ี 8.3 

 
 
 
 

 
 
 

ตัวอย9างท่ี  8.3  ข้ันตอนการแปลงคะแนนดิบเป,นคะแนนทีปกติ 
 � � � � � 
คะแนน 

(x) 
จํานวน

นักเรียน (f) 
ความถ่ีสะสม 

(cf) 
cf + 

�

�
 f เปอร เซนไทล  

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 
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3.2การกําหนดระดับคะแนนโดยใช�คะแนนทีปกติโดยใช�คะแนนเฉลี่ยและส9วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

สมมติว9าครูผู�สอนต�องการกําหนดระดับผลการเรียน 5 ระดับ ได�แก9 A, B+, B, C+, C โดยใช� 
0.5S เป,นเกณฑ2จะกําหนดได�ดังนี้ 

 
คะแนนทีปกติ ระดับคะแนน จํานวนคนท่ีได� 

สูงกว9า 60 
56-60 
45-55 
40-44 

ตํ่ากว9า 40 

A 
B+ 
B 

C+ 
C 

1 
1 
3 
1 
3 

 
3.3  ประเด็นควรพิจารณาจากค9าคะแนนทีปกติ 

ในค9าคะแนนแบปกติ มีประเด็นท่ีควรพิจารณา(สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 
2556: 252) ดังนี้ 

1) คะแนนทีปกติคํานวณจากตําแหน9งท่ีสอบได�ไม9ใช9จากคะแนนท่ีสอบได� 
2) โดยปกติแล�วคะแนนทีปกติสูงสุดและตํ่าสุดของข�อมูลแต9ละชุดจะรวมกัน

ได�เท9ากับ 100 แต9ในบางครั้งอาจจะมีความคลาดเคลื่อนเกิดข้ึนบ�าง ดังนั้นจึงต�องมีการปรับค9าใดคา
หนึ่งให�รวมกันเท9ากับ 100 

3) คะแนนทีปกติสูงสุดกับตํ่าสุดจะเท9ากับเท9าไรข้ึนอยู9กับจํานวนคน ถ�ามี
จํานวนคนมาก ๆ คะแนนทีปกติสูงสุดจะมีค9าสูง และคะแนนทีปกติต่ําสุดก็จะมีค9าตํ่า 

4) ในการกําหนดระดับคะแนน ไม9อาจระบุได�ว9าคะแนนทีปกติเท9าไรจึงจะ
ได�ระดับคะแนน A แต9อาจใช�ค9าเฉลี่ยของคะแนนทีปกติสูงสุดกับตํ่าสุด แล�วแบ9งระดับคะแนนตาม
พิสัยนั้น โดยการกําหนดระดับคะแนนแบบอิงกลุ9ม ดังตัวอย9าง 

ในการให�ระดับคะแนนครั้งหนึ่งได�คะแนนทีปกติสูงสุดเท9ากับ 72 คะแนน 
และคะแนนทีปกติตํ่าสุด เท9ากับ 28 ดังนั้นจะมีพิสัยของคะแนนทีปกติสูงสุดกับคะแนนทีปกติตํ่าสุด 
เท9ากับ 72 - 28 = 44 แล�วนําจํานวนระดับคะแนนท่ีต�องการกําหนดมาหารเฉลี่ยให�เป,นความกว�าง
ของช9องคะแนนทีปกติ ถ�าต�องการกําหนดระดับคะแนนเป,น 5 ระดับ ได�แก9 A, B, C, D และ E จะได�

ความกว�างเท9ากับ 
��

�
≈ 9 ดังนั้นระดับคะแนนแต9ละช9วงจะมีความกว�างเท9ากับ 9 ท่ีสามารถนํามา

พิจารณากําหนดให�ระดับคะแนน ดังนี้ 
 

คะแนนทีปกติ เท9ากับ 64 - 72 ได�ระดับคะแนน A 
คะแนนทีปกติ เท9ากับ 55 -63 ได�ระดับคะแนน B 
คะแนนทีปกติ เท9ากับ 46 - 54 ได�ระดับคะแนน C 
คะแนนทีปกติ เท9ากับ 37 - 45 ได�ระดับคะแนน D 
คะแนนทีปกติ เท9ากับ 28 - 36 ได�ระดับคะแนน E 
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ประโยชน ของคะแนนมาตรฐาน 
ในการใช�คะแนนมาตรฐาน มีประโยชน2 (สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2559: 256)ดังนี้ 

  1.ทําให�คะแนนของแต9ละข�อมีน้ําหนักเท9ากัน เพราะได�ทําให�คะแนนเฉลี่ยและส9วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท9ากัน 
  2.คะแนนมาตรฐานจะระบุได�ว9า คนท่ีได�คะแนนในวิชานั้นจะเก9งกว9าหรืออ9อนกว9า
ผู�อ่ืนเป,นสัดส9วนเท9าไรของผู�สอบท้ังหมด 
  3.ทําให�คะแนนสามารถมารวมกันได� เพราะมีหน9วยเท9ากัน ในกรณีท่ีต�องการ
เปรียบเทียบว9าผู�สอบคนใดมีความสามารถมากกว9ากัน 
  4.สามารถนําคะแนนมาตรฐาน แสดงความสามารถของผู�เรียนด�วยเส�นภาพแต9ละคนในวิชาต9าง 
ๆ ท่ีจะสามารถนําไปใช�ประโยชน2ในการแนะแนวได�เป,นอย9างดี 

 
การกําหนดระดับผลการเรียน 
 ความหมายของระดับผลการเรียน 
  ระดับผลการเรียน เป,นสัญลักษณ2ท่ีใช�แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู�เรียนท่ีได�
จากการประเมินผลการเรียน 
  การกําหนดระดับผลการเรียน เป,นการประเมินผลการเรียนรู�  ท่ีจะต�องมีการ
ดําเนินการอย9างเป,นระบบ มีการวัดผลท่ีแม9นยําเชื่อถือได� มีการกําหนดนําหนักของการวัดแต9ละครั้ง
รวมท้ังมีการกําหนดเกณฑ2การตัดสินท่ีได�มาตรฐาน อยู9บนพ้ืนฐานของความถูกต�อง เหมาะสม และ
ยุติธรรมตามหลักวิชาโดยท่ีครูผู�สอนท่ีจะกําหนดระดับผลการเรียนจะต�องมีความรอบรู�ในกิจกรรมการ
เรียนการสอนและมีความเข�าใจเทคนิคของการประเมินเป,นอย9างดี และใช�ข�อมูลท่ีได�จากการวัดผล
การเรียนรู�ตามแผนการวัดผลท่ีได�กําหนดไว�ล9วงหน�า 
  ระดับผลการเรียน (Grade) เป,นตัวบ9งชี้ผลการประเมินอย9างเป,นทางการของ
ครูผู�สอนเพ่ือระบุระดับผลการเรียน/ผลการปฏิบัติงานของผู�เรียนท่ีสะท�อนความรู�ความสามารถท่ี
แท�จริงตามวัตถุประสงค2หรือตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว�ในรายวิชา/โปรแกรมการเรียนท่ีอาจจะกําหนด
เป,นตัวอักษร (Letter Grade) เช9นA, B, C, D, E, F หรือเป,นระดับผลการเรียนตัวเลข (Numerical 
Grade) เช9น4, 3, 2, 1, 0 หรือระดับผลการเรียนจัดประเภท เช9น ดีเยี่ยม ดีมาก ดี ปานกลาง หรือ
ต�องปรับปรุง (University of Queensland, 2002 อ�างอิงใน นงลักษณ2 วิรัชชัย, 2546: 303) 
  การกําหนดระดับผลการเรียน (Grading) เป,นกระบวนการพิจารณาตัดสินผลการ
เรียนรู�/ผลการปฏิบัติงานจากข�อมูลสารสนเทศท่ีครูผู�สอนรวบรวมจากผู�เรียนโดยใช�วิธีการท่ี
หลากหลาย/หลาย ๆ ครั้ง แล�วนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑ2มาตรฐานท่ีกําหนดไว� (Airasian, 2000: 
303อ�างอิงใน สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2556: 256) 
 

วัตถุประสงค ของการกําหนดระดับผลการเรียน 
  ในการกําหนดระดับผลการเรียน มีวัตถุประสงค2 ดังนี้ (Airasian.2000: 303 ; 
Friendman. 2002 อ�างอิงใน นงลักษณ2 วิรัชชัย, 2456: 305-306) 
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 2.1 การใช�ระดับผลการเรียนเพ่ือการบริหาร เป,นการใช�ระดับผลการเรียนเพ่ือจัด
ผู�เรียนเข�าห�องเรียน/จําแนกกลุ9มผู�เรียน หรือเพ่ือตัดสินความรู�ความสามารถของผู�เรียนในการสําเร็จ
การศึกษาชั้น/ช9วงชั้น หรือได�รับใบประกาศนียบัตร 

 2.2 การใช�ระดับผลการเรียนเพ่ือเป,นสารสนเทศ เป,นการใช�ระดับผลการเรียนเพ่ือ
รายงานผลการเรียนของผู�เรียนต9อผู�ปกครอง/ชุมชนเก่ียวกับผลสําเร็จในการเรียนมากหรือน�อยและ
เป,นดัชนีบ9งชี้ในการประกันคุณภาพ 

 2.3 การใช�ระดับผลการเรียนเป,นแรงจูงใจในการเรียนรู� (Motivate) ท่ีเป,นการใช�
ระดับผลการเรียนเพ่ือกระตุ�นให�ผู�เรียนเกิดความต�องการในการเรียนรู�เพ่ิมมากข้ึนและได�รับข�อมูลใน
การวินิจฉัยข�อบกพร9องของผู�เรียน หรือเป,นข�อมูลย�อนกลับในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนของครูผู�สอน 

 2.4 การใช�ระดับผลการเรียนสําหรับการแนะแนว เป,นการใช�ระดับผลการเรียนเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจให�คําปรึกษา ทิศทางการศึกษาต9อ และการเลือกประกอบอาชีพของ
ผู�เรียนรวมท้ังการแก�ป\ญหาเก่ียวกับการเรียนการสอน 

 

แนวคิดพ้ืนฐานของการกําหนดระดับผลการเรียน 
 ในการกําหนดระดับผลการเรียนมีแนวคิดพ้ืนฐานท่ีควรปฏิบัติ ดังนี้ 

 1.มีความสอดคล�องของการวางแผนการจัดการเรียนรู� การวัดผล และการกําหนด
ระดับผลการเรียน ดังแสดงในตารางท่ี  8.1 (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552 : 201) 
 

ตารางท่ี 8.1 ความสอดคล�องของการวางแผนการจัดการเรียนรู� การวัดผล และการกําหนดระดับผล
การเรียน 

 

แนวคําถาม 
การวางแผน 

การจัดการเรียนรู4 
การวัดผล 

การกําหนด 
ระดับผลการเรียน 

1. ทําไม 
จุดประสงค2ของ         

การเรียนรู� 
จุดประสงค2ของ         

การสอบ 

จุดมุ9งหมายของการใช�
ผลการประเมิน         

ท่ีชัดเจน 

2. อะไร 
เนื้อหาและน้ําหนัก

ความสําคัญ 

เนื้อหาท่ีควรนํา 
มาทดสอบ/ 

ความครอบคลุม 

คุณลักษณะท่ี 
มุ9งประเมิน 

(ความรู� จิตใจและ 
การปฏิบัติ) 

3. อย9างไร 
วิธีการจัด สื่อ และ

เวลาท่ีใช� 

วิธีการ 
ประเภทของ
แบบทดสอบ 
และเวลาท่ีใช� 

วิธีการแปลความหมาย
คะแนนโดยใช�การอิง
เกณฑ2หรืออิงกลุ9มหรือ

ผสมผสาน 

4. น้ําหนักความสําคัญ 
กําหนดจุดเน�นของ 

การเรียนรู� 
ร�อยละความสําคัญของ

ข�อสอบ 
เกณฑ2การกําหนด

ระดับคะแนน 
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 2. การกําหนดน้ําหนักความสําคัญของการวัดผล 
  เป,นการกําหนดน้ําหนักความสําคัญของการวดผลแต9ละครั้งว9าสําคัญ

อย9างไร โดยท่ัวไปจะกําหนดเป,นร�อยละของความสําคัญในแต9ละครั้ง แล�วนํามารวมกันเพ่ือกําหนด
ระดับผลการเรียน มีดังนี้ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552: 211-212) 

 2.1 การกําหนดน้ําหนักของการวัดผลท่ีเน�นทฤษฏี จะกําหนดประเภทการ
ทดสอบ วิธีการใช� และน้ําหนักความสําคัญของการทดสอบแต9ละครั้ง ดังตารางท่ี 8.2 

 

ตารางท่ี 8.2 การกําหนดน้ําหนักของการวัดผลท่ีเน�นทฤษฏี 
 

การทดสอบ วิธีการ น้ําหนักความสําคัญ 
สอบประจําบท 
สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

ใช�แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 
ใช�แบบทอสอบแบบเลือกตอบ 

ใช�แบบทดสอบแบบเลือกตอบและแบบอัตนัย 

30% 
30% 
40% 

 
 2.2 การกําหนดน้ําหนักของการวัดผลท่ีเน�นการปฏิบัติ จะกําหนดรายการ

ของการทดสอบ วิธีการท่ีใช� และน้ําหนักความสําคัญของการทดสอบแต9ละครั้ง ดังตารางท่ี 8.3 
 

ตารางท่ี 8.3การกําหนดน้ําหนักของการวัดผลท่ีเน�นการปฏิบัติ 
 

รายการทดสอบ วิธีการ น้ําหนักความสําคัญ 
1. การมีส9วนร9วมในชั้นเรียน 
2. จักทํารายงานกลุ9ม 2 เรื่อง 
3. ผลงานกลุ9ม 
4. ผลงานรายบุคคล 

การมาเรียน/พฤติกรรม 
ตรวจรายงาน 
ตรวจผลงาน 
ตรวจผลงานและรายงาน 

10% 
20% 
20% 
50% 

 
 2.3 การกําหนดน้ําหนักของการวัดผลท่ีให�ความสําคัญของจุดมุ9งหมายและ

เวลาท่ีใช� ดังตารางท่ี 8.4 
 

ตารางท่ี 8.4  การกําหนดน้ําหนักของการวัดผลท่ีให�ความสําคัญของจุดมุ9งหมายและเวลาท่ีใช� 
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จุดมุOงหมาย เวลาท่ีใช4สอน วิธีการ น้ําหนักความสําคัญ 

1. สามารถให�คํานิยามศัพท2ของ
หลักการของวิชาได�อย9างถูกต�อง 

20% 
ใช�แบบทดสอบ 
เลือกตอบ/จับคู9/ 

ถูกผิด 
20% 

2. สามารถประยุกต2ความรู�ไปใช�
ในการแก�ป\ญหาได�อย9าง

เหมาะสม 
30% 

ใช�แบบทดสอบ
อัตนัย 

30% 

3. สามารถศึกษา ค�นคว�า และ
พัฒนาวิธีการใหม9ได� 

50% 
ตรวจผลงานและ

รายงาน 
50% 

 
3.แนวทางในการกําหนดระดับผลการเรียน 
  ในการกําหนดระดับผลการเรียนมีแนวทางท่ีนํามาใช�เพ่ือให�การกําหนด

ระดับผลการเรียนให�มีความถูกต�อง เหมาะสมและยุติธรรม ดังนี้ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552: 257) 
 3.1 องค2ประกอบท่ีนํามาใช�ในการพิจารณากําหนดให�ระดับผลการเรียน

จําแนกเป,นองค2ประกอบหลักท่ีจะต�องนํามาพิจารณา คือความรู�ความสามารถ และทักษะของผู�เรียน
ตามจุดมุ9งหมายการเรียนรู�และองค2ประกอบเสริมท่ีนํามาพิจารณาในกรณีองค2ประกอบหลัก ขาด
ความสมบูรณ2 ได�แก9 การมีส9วนร9วม เจตคติต9อการเรียนความรับผิดชอบ เป,นต�น 

 3.2เครื่องมือท่ีนํามาใช�ในการวัดผลจะต�องมีคุณภาพ วัดได�อย9างครอบคลุม
คุณลักษณะตามน้ําหนักท่ีต�องประเมิน โดยใช�เครื่องมือท่ีหลากหลาย หลาย ๆ ครั้งในเวลาท่ีแตกต9าง
กัน และมีวิธีการวัดให�คะแนนท่ีเป,นปรนัย 

 3.3เกณฑ2ท่ีนํามาใช�ในการกําหนดระดับผลการเรียนจะต�องมีความ
เหมาะสมและความสอดคล�องกับธรรมชาติของวิชา และระบุให�ชัดเจน และจะต�องสอดคล�องกับการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดผลด�วย 

 3.4การพิจารณาตัดสินผล จะต�องดําเนินการอย9างเป,นระบบ ยุติธรรมและ
โปร9งใสสามารถอธิบายให�ผู�เรียนและผู�เก่ียวข�องสามารถยอมรับด�วยหลักการและเหตุผล เน�นการใช� 
วิจารณญาณท่ีจะต�องมีคุณธรรมและรับผิดชอบต9อผลท่ีเกิดข้ึน 

4.สัญลักษณ2ระดับผลการเรียน และความหมาย 
 ในการกําหนดระดับคะแนนและความหมายโดยท่ัวไป จะจําแนกเป,น 5 หรือ 8 

ระดับดังตารางท่ี 8.5(ไพฑูรย2 โพธิสาร. มปป.: 194) 
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ตารางท่ี 8.5  สัญลักษณ2 ค9าและความหมายของระดับผลการเรียน 
 
สัญลักษณ  คOาระดับผลการเรียน 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 
 

พอใช� 
 

ผ9าน 
ตก 

ดีเยี่ยม 
ดีมาก 

ดี 
เกือบดี 
พอใช� 

เกือบพอใช� 
ควรปรับปรุง 

ตก 
 
นอกจากนี้ยังมีรายวิชาท่ีเรียนแต9ไม9นํามาคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ย มีการกําหนดระดับและ

ความหมาย ดังตารางท่ี 8.6 
 
 

ตารางท่ี   8.6  สัญลักษณ2 ค9าและความหมายของระดับผลการเรียนท่ีไม9นํามาคํานวณคะแนนเฉลี่ย 
 

2 ระดับ 3 ระดับ 
 

S (ผ9าน) 
 
 

U (ไม9ผ9าน) 

E (ดีเยี่ยม) 
(Excellent) 

G (ดี) 
(Good) 
P (ผ9าน) 
(Pass) 
F (ตก) 
(Fail) 

 
5.วิธีการกําหนดระดับผลการเรียน 
  ในการกําหนดระดับผลการเรียนใด ๆ จะมีวิธีการในการดําเนินการ 3 

รูปแบบ ดังนี้ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552: 260) 
 5.1 การกําหนดระดับผลการเรียนแบบอิงกลุ9ม (Norm-Reference 

Grading)  
  5.1.1แนวคิดการกําหนดระดับผลการเรียนแบบอิงกลุ9ม เป,นการ

พิจารณาตัดสินผลการเรียนของผู�เรียนท่ีแตกต9างกันและมีการแจกแจงเป,นโค�งปกติ จําแนกเป,นกลุ9ม
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เก9ง กลุ9มรองลงมา และกลุ9มอ9อนตามลําดับ โดยนําคะแนนเปรียบเทียบกันเองภายใน กลุ9มผู�เรียนท่ี
ทดสอบด�วยแบบทดสอบเดียวกัน หรือแบบทดสอบแบบคู9ขนาน 

  5.1.2 วิธีการกําหนดระดับผลการเรียนแบบอิงกลุ9ม มีดังนี้ 
   1) กําหนดระดับผลการเรียนโดยกําหนดสัดส9วนไว�

ล9วงหน�า เป,นการนําคะแนนมาเรียงลําดับจากมากไปน�อย เพ่ือเปรียบเทียบความเก9ง-อ9อนภายในกลุ9ม 
แล�วพิจาณาให�ระดับผลการเรียนตามสัดส9วนท่ีกําหนดไว�ล9วงหน�า เป,นร�อยละ เช9น สัดส9วนร�อยละของ
ระดับผลการเรียน A:B:C:D:F เท9ากับ 10:20:40:20:10 ตามลําดับ  

 

2) กําหนดช9วงคะแนนของแต9ละระดับผลการเรียนจาก 
พิสัย เป,นการนําคะแนนมาหาค9าพิสัย แล�วหารด�วยจํานวนระดับผลการเรียนท่ีต�องการ ค9าท่ีได�จะเป,น
ช9วงคะแนนห9างระหว9างระดับผลการเรียนแต9ละระดับ ดังแสดงในตัวอย9างท่ี 8.5 

 

ตัวอยOางท่ี 8.5 สมมติมีคะแนนสอบชุดหนึ่ง มีคะแนนสูงสุดเท9ากับ 89 คะแนนและคะแนน
ตํ่าสุดเท9ากับ 30 ต�องการกําหนดระดับผลการเรียนเป,น 5 ระดับ 

วิธีทํา จะได�พิสัยเท9ากับ 89 - 30 = 59 ดังนั้นช9วงห9างระหว9างระดับผลการเรียนเท9ากับ                  
��

�
  = 11.8 ≈ 12 จึงสามารถนํามากําหนดระดับผลการเรียนได�ดังนี้ 

ระดับผลการเรียน A เป,นผู�เรียนท่ีได�คะแนนระหว9าง 69-89 (ค9าตํ่าสุด คือ 90-11.8 = 78.2) 
ระดับผลการเรียน B เป,นผู�เรียนท่ีได�คะแนนระหว9าง 67-78 (ค9าตํ่าสุด คือ 78.2-11.8 = 66.4) 
ระดับผลการเรียน C เป,นผู�เรียนท่ีได�คะแนนระหว9าง 55-66 (ค9าตํ่าสุด คือ 66.4-11.8 = 54.6) 
ระดับผลการเรียน D เป,นผู�เรียนท่ีได�คะแนนระหว9าง 43-54 (ค9าตํ่าสุด คือ 54.6-11.8 = 42.8) 
ระดับผลการเรียน F เป,นผู�เรียนท่ีได�คะแนนระหว9าง 30-42 (ค9าตํ่าสุด คือ 30) 

 
3) กําหนดช9วงคะแนนของแต9ละระดับผลการเรียนโดยพิจารณาจากระดับ

ความสามารถของกลุ9มผู�เรียน เป,นการกําหนดระดับผลการเรียนแบบ 5 ระดับ โดยมีการปรับสัดส9วน
ของแต9ละระดับผลการเรียนให� เหมาะสมกับระดับความสามารถของกลุ9มด�วยการจัดกลุ9ม
ความสามารถของผู�เรียนเป,น 7 ระดับ ท่ีเป,นการหาคะแนนเฉลี่ยของระดับผลการเรียนสะสม (GPA) 
ของผู�เรียนท้ังกลุ9มแล�วใช�ค9ามัธยฐาน และส9วนเบี่ยงเบนของคะแนน โดยกําหนดขีดจํากัดล9างของ
ระดับผลการเรียนถัดลงไป (B, C, D และ F) โดยการลดคะแนนลงระดับผลการเรียนละ 1 S.D. ดัง
ตารางกําหนดขีดจํากัดล9างของระดับผลการเรียน A ตามความสามารถของกลุ9ม และตัวอย9าง ตารางท่ี 
8.7 
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ตารางท่ี 8.7 ขีดจํากัดล9างของระดับผลการเรียน A ตามความสามารถของกลุ9ม และตัวอย9าง 
 

ระดับ 
ความสามารถ 

คOาเฉล่ีย GPA 
ของกลุOม 

ขีดจํากัดลOาง 
ของระดับ 

ผลการเรียน A 

ร4อยละของระดับ 
ผลการเรียน 

A B C D F 
ดีเลิศ 
ดีมาก 

ดี 
ค9อนข�างดี 
ปานกลาง 

อ9อน 
อ9อนมาก 

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 

 
ตัวอยOางท่ี 8.6 สมมติว9ามีผู�สอบกลุ9มหนึ่งมีค9าเฉลี่ยของระดับผลการเรียนสะสมเท9ากับ 2.40 

ช9วงห9างของคะแนนแต9ละระดับผลการเรียนจะพิจารณา 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) กําหนดระดับผลการเรียนโดยแปลงคะแนนดิบเป,นคะแนนทีปกติและกําหนด
ระดับผลการเรียนสูงสุด/ตํ่าสุด เป,นการแปลงคะแนนดิบเป,นคะแนนทีปกติ และคํานวณพิสัยของ
คะแนนทีปกติ แล�วกําหนดระดับผลการเรียนสูงสุดและตํ่าสุดท่ีจะให� จากนั้นให�นําจํานวนของระดับ
ผลการเรียนไปหารพิสัยของคะแนนทีปกติ ของแต9ละระดับผลการเรียนเหมือนกับการกําหนดระดับ
ผลการเรียนโดยกําหนดสัดส9วนไว�ล9วงหน�า 

3.5.1.3 ข�อตกลงเบื้องต�นของการกําหนดระดับผลการเรียนแบบอิงกลุ9ม มีดังนี้ 
1) คะแนนของผู�สอบได�มาจากเครื่องมือวัดท่ีมีคุณภาพ 
2) ผู�สอบมีความรู�ความสามารถในเรื่องนั้นท่ีแตกต9างกัน 
3) คะแนนท่ีใช�แทนความรู�ความสามารถมีการกระจายจึงสามารถนํามาใช�จัด

กลุ9มความสามารถ 
3.5.1.4 ข�อดีและข�อเสียของการกําหนดระดับผลการเรียนแบบอิงกลุ9ม มีดังนี้ 

1)  ข�อดีของการกําหนดระดับผลการเรียนแบบอิงกลุ9ม มีดังนี้ 
(1) ช9วยกระตุ�นให�ผู�เรียนเกิดการแข9งขัน เป,นแรงจูงใจให�ผู�เรียนพยายาม

เรียนให�ดีท่ีสุด มิใช9หวังผลเพียงเพ่ือสอบผ9านเท9านั้น 
(2) สะดวกในการนําไปใช�ปฏิบัติ 
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2) ข�อเสียของการกําหนดระดับผลการเรียนแบบอิงกลุ9ม มีดังนี้ 
(1) มาตรฐานการกําหนดระดับผลการเรียนข้ึนกับผลการเรียนรู�ของกลุ9ม

เดียวกัน 
(2) มีป\ญหาการเปรียบเทียบระหว9างรุ9นของผู�เรียน ซ่ึงแต9ละรุ9นท่ีได�ระดับ

ผลการเรียนเดียวกันอาจจะมีความสามารถท่ีแตกต9างกัน 
(3) การพัฒนาการเรียนจะพัฒนาในภาพรวมของกลุ9มมากกว9าการพัฒนา

เป,นรายบุคคล ดังนั้นผู�เรียนท่ีเป,นคนใหม9อาจเสียประโยชน2ได� 
3.5.2 การกําหนดระดับผลการเรียนแบบอิงเกณฑ2 (Criterion-Reference Grading) 

3.5.2.1แนวคิดการกําหนดระดับผลการเรียนแบบอิงเกณฑ2 เป,นการพิจารณาตัดสิน
ผลการเรียนรู�เปรียบเทียบกับเกณฑ2ท่ีกําหนดไว� เช9น จุดมุ9งหมาย คะแนนเต็มคะแนนจุดตัด เป,นต�น 
โดยมีแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรู�แบบรอบรู� ท่ีกําหนดว9าผู�เรียนจะสามารถเรียนรู�ได�โดยท่ีคะแนนท่ี
ได�จึงเป,นระดับคะแนนความสามารถของผู�เรียน ท่ีจะนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑ2มาตรฐานของความรู�
ความสามารถท่ีผู�เรียนพึงมี โดยไม9ต�องเปรียบเทียบกับผู�เรียนภายในกลุ9มเดียวกัน 

3.5.2.2 วิธีการกําหนดระดับผลการเรียนแบบอิงเกณฑ2 จําแนกได� ดังนี้ 
1) กําหนดระดับผลการเรียนโดยใช�เกณฑ2จุดตัดจากระเบียบหรือประสบการณ2

เป,นการกําหนดเกณฑ2ไว�ล9วงหน�า ว9าผู�เรียนจะต�องได�คะแนนอย9างน�อยเท9าไหร9จึงจะสอบผ9านและ
คะแนนช9วงใดท่ีจะตัดสินว9ามีระดับคะแนนใด คิดเป,นร�อยละ เช9น 

ระดับผลการเรียน A เป,นผู�เรียนท่ีได�คะแนนร�อยละ 80-100 
ระดับผลการเรียน B เป,นผู�เรียนท่ีได�คะแนนร�อยละ 70-79 
ระดับผลการเรียน C เป,นผู�เรียนท่ีได�คะแนนร�อยละ 60-69 
ระดับผลการเรียน D เป,นผู�เรียนท่ีได�คะแนนร�อยละ 50-59 
ระดับผลการเรียน F เป,นผู�เรียนท่ีได�คะแนนร�อยละ 49-0 

2) กําหนดผลการเรียนโดยใช�เกณฑ2พฤติกรรมการเรียนรู� โดยใช�จุดมุ9งหมายเชิง
พฤติกรรมเป,นเกณฑ2การพิจารณาว9าผู�เรียนจะต�องมีความรู�ข้ันตํ่าอะไรบ�างท่ีจะสอบผ9านหรือมีความรู�
อะไร ความสามารถทําอะไรได�บ�าง จึงจะได�ระดับผลการเรียนตามท่ีกําหนด เช9น 

ระดับผลการเรียน A เป,นผู�เรียนท่ีบรรลุจุดมุ9งหมายหลักและจุดมุ9งหมายรองทุกข�อ 
 ระดับผลการเรียน B เป,นผู�เรียนท่ีบรรลุจุดมุ9งหมายหลักและจุดมุ9งหมายรอง 2 ใน 3 
ระดับผลการเรียน C เป,นผู�เรียนท่ีบรรลุจุดมุ9งหมายหลักและจุดมุ9งหมายรอง 1 ใน 3  
ระดับผลการเรียน D เป,นผู�เรียนท่ีบรรลุจุดมุ9งหมายหลัก 
ระดับผลการเรียน F เป,นผู�เรียนท่ีไม9บรรลุจุดมุ9งหมายหลัก 

3.5.2.3 ข�อตกลงเบื้องต�นของการกําหนดระดับผลการเรียนแบบอิงเกณฑ2 มีดังนี้ 
1) คะแนนของผู�สอบได�มาจากการใช�เครื่องมือวัดผลท่ีมีคุณภาพ 
2) คะแนนท่ีได�เป,นตัวแทนความรู�ความสามารถของผู�สอบ 
3) เกณฑ2มาตรฐานท่ีกําหนดสามารถใช�พิจารณาตัดสินความรู�ความสามารถได� 

3.5.2.4 ข�อดีและข�อจํากัดของการกําหนดระดับผลการเรียนแบบอิงเกณฑ2  
1) ข�อดีของการกําหนดระดับผลการเรียนแบบอิงเกณฑ2 มีดังนี้ 
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(1) มาตรฐานการเรียนรู�และจุดมุ9งหมายของการเรียนการสอนจะได�รับการ
นิยม ระบุ และสื่อสารให�ผู�เรียนหรือผู�ท่ีเก่ียวข�องได�รับทราบร9วมกัน 

(2) ช9วยเสริมสร�างความร9วมมือระหว9างผู�เรียน เป,นแรงจูงใจให�ผู�เรียนมีการ
พัฒนาการเรียนรู�ร9วมกันไม9ใช9การแข9งขัน 

(3) ในแต9ละรายวิชาจะมีเกณฑ2สําหรับการพิจารณาตัดสินคุณภาพว9าผู�เรียน
สามารถทําอะไรได�บ�าง มากกว9าความสามารถของผู�เรียนเป,นอย9างไรเม่ือเปรียบเทียบกับกลุ9ม 

2) ข�อจํากัดของการกําหนดระดับผลการเรียนแบบอิงเกณฑ2 มีดังนี้ 
(1) ครูผู�สอนต9างกัน จะมีเกณฑ2สําหรับพิจารณาตัดสินความรู�ความสามารถ

ท่ีต9างกัน 
(2) มีป\ญหาความเชื่อถือได�ของเกณฑ2ท่ีนํามาใช� 
 

4. แนวทางการกําหนดระดับผลการเรียนท่ีดี 
แนวทางการกําหนดระดับผลการเรียนท่ีดี มีดังนี้ (Cross, 1995 ; Ariasian, 2000) 

4.1 การให�ระดับผลการเรียนท่ีสอดคล�องกับวัตถุประสงค2การเรียนรู� 
4.2 การรวบรวมสารสนเทศเก่ียวกับผลการปฏิบัติงาน/ผลการเรียนรู�ของผู�เรียนมีการ

ดําเนินการอย9างต9อเนื่องในช9วงเวลาการเรียนการสอน 
4.3 การรวบรวมสารสนเทศเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานต�องใช�วิธีการท่ีหลากหลายและ

จากหลายแหล9งข�อมูล 
4.4 ผู�เรียนและผู�เก่ียวข�องได�รับรู�การให�ระดับผลการเรียนต้ังแต9เริ่มต�นการเรียนการสอน 
4.5 การให�ระดับผลการเรียนควรจําแนกรายงานเป,นระดับผลการเรียนพุทธิพิสัย และ 

ระดับผลการเรียนจิตพิสัย 
4.6 การให�ระดับผลการเรียนใช�ข�อมูลสารสนเทศจากการวัดผลการศึกษาท่ีมีความ

เท่ียงตรงและความเชื่อม่ัน 
4.7 ข�อมูลสารสนเทศผลการปฏิบัติงาน/ผลการเรียนรู�ของผู�เรียนส9วนท่ีสําคัญจะต�องมี

น้ําหนักคะแนนท่ีมากกว9าส9วนท่ีไม9สําคัญ 
4.8 ระบบการให�ระดับผลการเรียนต�องใช�กับผู�เรียนทุกคนอย9างเท9าเทียมกันและยุติธรรม 
4.9 กําหนดคะแนนสอบผ9าน ควรอ�างอิงความรู�ท่ีสําคัญของรายวิชา 
4.10 กําหนดคะแนนจุดตัดระหว9างระดับผลการเรียน ควรใช�หลักวิชาประกอบกับผล

การปฏิบัติงาน/ผลการเรียนรู�ของผู�เรียน และเกณฑ2มาตรฐาน และไม9จําเป,นท่ีต�องใช�หลักการให�ระดับ
ผลการเรียนเป,นโค�งปกติเสมอ 

 
5. ประโยชน ของการกําหนดระดับผลการเรียน 
การกําหนดระดับผลการเรียนมีประโยชน2 ดังนี้ (ไพฑูรย2 โพธิสาร, มปป.: 192-193) 

5.1 ระดับผลการเรียน เป,นดัชนี้บ9งชี้จุดเด9นและจุดบกพร9องด�านการเรียนของผู�เรียนท่ีใช�
เป,นข�อมูลพัฒนาการด�านต9าง ๆ ของผู�เรียนได� ดังนั้นครูผู�สอน ผู�ปกครองและผู�เรียนควรนําไปใช�เป,น
ข�อมูลกําหนดแนวทางส9งเสริม หรือปรับปรุง แก�ไขผู�เรียนได� 
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6.2 ระดับผลการเรียนใช�เป,นเกณฑ2เปรียบเทียบผลการเรียนหรือการพัฒนาของผู�เรียน
ระหว9างผู�เรียนภายในกลุ9ม หรือระหว9างโรงเรียน/เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือระดับจังหวัดได�หากการให�
ระดับคะแนนเป,นแบบอิงเกณฑ2และได�มาจากการวัดโดยใชเครื่องมือวัดท่ีเป,นมาตรฐาน 

 
ระดับผลการเรียนเฉล่ีย 
 

1. ความหมายของระดับผลการเรียนเฉล่ีย (ไพฑูรย2 โพธิสาร, มปป.: 194) 
ระดับผลการเรียนเฉลี่ย (Grade Point Average : GPA) เป,นการรายงานผลการประเมินท่ี

แสดงการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมของหลาย ๆ วิชาใน 1 ภาคเรียน/1 ปlการศึกษา หรือตลอด
หลักสูตรการศึกษา โดยคํานวณจากระดับคะแนนและจํานวนหน9วยกิตของแต9ละรายวิชา 

2. วิธีการคํานวณระดับผลการเรียนเฉล่ีย 
เป,นการนําจํานวนหน9วยกิตของรายวิชานั้นคูณกับระดับผลการเรียนท่ีได�แล�วนําผลคูณท่ีได�มา

รวมกันแล�วจึงหารเฉลี่ยด�วยผลรวมของหน9วยกิตท้ังหมด ดังสูตรคํานวณ 
 

ระดับผลการเรียนเฉลี่ย     =     
∑(ระดับผลการเรียน	×จํานวนหน9วยกิต)

∑ จํานวนหน9วยกติ
 

 
ดังแสดงการหาระดับผลการเรียนเฉลี่ยในตัวอย9างท่ี  8.8 
 
 
 
 
ตัวอยOางท่ี 8.8 การหาระดับผลการเรียนเฉลี่ยของ ด.ช. ภมีู ชาญฉลาด มีข�อมูลดังนี้ 
 

รายวิชา 
จํานวน 

หนOวยกิต� 
ระดับ 

ผลการเรียน� 
�x� 

คณิตศาสตร2 
วิทยาศาสตร2 
สังคมศึกษา 
ภาษาอังกฤษ 

2.5 
2 
2 
2 

4 
3 
3 
4 

(4*2.5) = 10 
(3*2) = 6 
(3*2) = 6 
(4*2) = 8 

รวม 8.5  30 
 

วิธีทํา ระดับผลการเรียนเฉลี่ย    =     
∑(ระดับผลการเรียน	×จํานวนหน9วยกิต)

∑ จํานวนหน9วยกิต
 

    =    
#�

�.�
   =   3.53     
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ดังนั้น ด.ช. ภูมี ชาญฉลาด  ได�ระดับผลการเรียนเฉลี่ย เท9ากับ 3.53 
 
3. ประโยชน ของผลการเรียนเฉล่ีย 

3.1 เป,นดัชนีท่ีชี้ภาพรวมการเปลี่ยนแปลงของการเรียนรู�และพัฒนาการของผู�เรียนในแต9
ละระยะเวลาของการเรียน ท่ีเป,นรายภาคเรียน/รายปl หรือตลอดหลักสูตร 

3.2 เป,นเกณฑ2เบื้องต�นในการพิจารณาจัดกลุ9มหรือคัดเลือกผู�เรียนตามวัตถุประสงค2 เช9น 
การสอบเข�าศึกษาต9อในระดับท่ีสูงข้ึน หรือการสอบคัดเลือกเข�าทํางาน เป,นต�น 
 
การรายงานผลการประเมินผลการเรียน 
 

1. ความหมายของการรายงานผลการเรียน 
การรายงานผลการประเมิน (ภัทรา นิคมานนท2, 2543: 233-234) เป,นการสรุปผลการ

ประเมินในการเรียนการสอนว9าผู�เรียนแต9ละคนมีความรู�ความสามารถเพียงใด ท่ีจะต�องสื่อความหมาย
ของข�อมูลได�อย9างถูกต�อง ชัดเจน และสามารถนําผลไปใช�ประโยชน2ได�เป,นอย9างดี 

การรายงานผลการเรียน เป,นการแจ�งผลการเรียนรู�และพัฒนาการในด�านต9าง ๆ ซ่ึงเป,น
ความก�าวหน�าของผู�เรียนและผู�เก่ียวข�องรับทราบอย9างน�อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพ่ือเป,นข�อมูลในการ
ปรับปรุงแก�ไขและส9งเสริมพัฒนาการเรียนของผู�เรียนให�ประสบความสําเร็จอย9างมีประสิทธิภาพ 
รวมท้ังใช�เป,นข�อมูลสําหรับออกเอกสารหลักฐานการศึกษา การตรวจสอบ ยืนยัน รับรองผลการเรียน
และวุฒิการศึกษาของผู�เรียน 

2. วิธีการรายงานผลการประเมินผลการเรียน 
โดยการรายงานผลการประเมินมีวิธีการท่ีหลากหลาย ดังนี้ 

2.1 รายงานในลักษณะของการเขียนบรรยายรายละเอียดของพฤติกรรม/ความรู�เชิง
เนื้อหาท่ีเกิดข้ึนในการทดสอบท่ีเป,นการวินิจฉัยข�อบกพร9องของผู�สอบท่ีจะสามารถนําไปใช�ในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนให�มีประสิทธิภาพดีข้ึน 

2.2 รายงานโดยการระบุอันดับท่ีในกลุ9ม เป,นการนําผลการทดสอบมาเรียงอับดับท่ี/จัด
ตําแหน9งของสมาชิกภายในกลุ9มผู�สอบว9าใครเก9ง-อ9อนกว9าใคร เพ่ือให�เกิดความพยายามในการพัฒนา
ตนเองในการรักษาอันดับ หรือพยายามทําคะแนนเพ่ือเลื่อนอันดับท่ีดีข้ึนแต9ก9อให�เกิดการแข9งขัน และ
ไม9ไห�ความร9วมมือกันในกิจกรรมการเรียนการสอน 

2.3 รายงานโดยการระบุพัฒนาการท่ีดีข้ึน เป,นการรายงานโดยใช�คะแนนมาตรฐาน 
(คะแนนที) ท่ีได�จากแบบทดสอบมาตรฐานท่ีมีเกณฑ2ปกติ (Norm) ทําให�ผู�สอบ หรือผู�ท่ีเก่ียวข�องได�รับ
ทราบพัฒนาการท่ีชัดเจนมากข้ึน 

2.4 รายงานโดยการระบุอัตราความเจริญงอกงาม เป,นการรายงานผลของผู�สอบแต9ละ
คน (Posttest) เม่ือนําผลไปเปรียบเทียบกับผลการประเมินท่ีผ9านมา (Pretest) ทําให�ทราบว9าผู�สอบ
เรียนดีข้ึนหรือไม9 โดยจะต�องใช�แบบทดสอบท่ีเป,นฉบับเดียวกันหรือแบบคู9ขนาน เพ่ือให�มีเนื้อหา และ
ความยากของเนื้อหาท่ีใกล�เคียงกันทําให�การแปลความหมายของคะแนนมีความหมาย 



220 

2.5 รายงานผลโดยใช�เส�นภาพ (Profile) เป,นการรายงานผลของการทดสอบหลาย ๆ 
วิชาของผู�สอบแต9ละคนท่ีได�รับการแปลงคะแนนในแต9ละวิชาให�เป,นคะแนนมาตรฐานเดียวกันใน
ลักษณะของเปอร2เซนไทล2 คะแนนซี คะแนนที หรือคะแนนทีปกติ ฯลฯ แล�วทําเป,นเส�นภาพท่ีแสดง
การเปรียบเทียบของผลท่ีชัดเจนหรือแปลความหมายของคะแนนในเชิงเปรียบเทียบกัน หรือ
เปรียบเทียบกับเกณฑ2มาตรฐานเพ่ือพยากรณ2สาขาวิชาในการศึกษาต9อของผู�เรียน ดังภาพท่ี 8.5 

 
3. แนวทางปฏิบัติในรายงานผลการประเมินผลการเรียน 
ในการรายงานผลการเรียน มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ (สุวิมล ว9องวาณิช, 2546: 74) 

3.1 ครูผู�สอนต�องให�ข�อมูลท่ีระบุลําดับสัมฤทธิผลของผู�เรียน ใช�ภาษาท่ีเหมาะสมกับ
กลุ9มเป�าหมาย เข�าใจง9าย รายงานด�วยภาษาท่ีเป,นในแนวทางสร�างสรรค2 

3.2 การรายงานผลต�องอยู9บนฐานของหลักฐาน โดยท่ีระบบการรายงานผลพัฒนาการ
ควรมีรายละเอียด ดังนี้ 

3.2.1 พัฒนาการของผู�เรียนตามจุดประสงค2การเรียนรู�ในวิชา 
3.2.2 ระดับสัมฤทธิผลของผู�เรียน 
3.2.3 ระดับความคาดหวังของรายวิชา 
3.2.4 พฤติกรรมทางสังคมของผู�เรียน 
3.2.5 การเข�าชั้นเรียนของผู�เรียน 
3.2.6 พัฒนาการของผู�เรียน (อย9างน�อยทุกภาคเรียน) 

3.3 การรายงานระดับผลการเรียนของผู�เรียนควรใช�ข�อมูลพ้ืนฐาน ดังนี้ 
3.3.1 ความรู�และทักษะเดิม 
3.3.2 การมีส9วนร9วมในชั้นเรียน 
3.3.3 โครงงาน รายงาน และกิจกรรมต9าง ๆ  
 

4. ประโยชน ของรายงานผลการประเมินผลการเรียน 
ในการรายงานผลการประเมินผลการเรียน มีประโยชน2ท่ีเกิดข้ึนต9อกลุ9มเป�าหมายท่ีแตกต9าง

กัน ระดับข�อมูล ลักษณะข�อมูล และเวลาท่ีรายงาน ดังท่ีระบุในตารางท่ี 8.9 (Farr and Tone, 1994: 
161) 
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ตารางท่ี 8.9 การใช�ประโยชน2ท่ีเกิดข้ึนต9อกลุ9มเป�าหมายท่ีแตกต9างกัน ระดับข�อมูลลักษณะ
ข�อมูลและเวลาท่ีรายงาน 

 
กลุOมเป[าหมาย การใช4ประโยชน  ระดับข4อมูล ลักษณะข4อมูล เวลาท่ีรายงาน 

ผู�เรียน 

รู�จุดแข็ง 
จุดบกพร9อง 
เพ่ือแก�ไข 
และพัฒนา 

รายบุคคล ตามจุดประสงค2 ตลอดเวลา 

ผู�สอน 
การวางแผน 
จัดกิจกรรม 

การเรียนการสอน 

รายบุคคล 
และกลุ9ม 

ตามจุดประสงค2 ตลอดเวลา 

ผู�ปกครอง 
กํากับ ส9งเสริม 

ช9วยเหลือ 
รายบุคคล 

สัมพันธ2เป�าหมาย
ระดับกว�าง 

เป,นระยะ 

ผู�บริหารสถานศึกษา 
การประเมิน 

การปฏิบัติงาน 
ของสถานศึกษา 

รายบุคคล
และกลุ9ม 

สัมพันธ2เป�าหมาย
ระดับกว�าง 

ทุกภาคเรียน/ปl 

ผู�ท่ีเก่ียวข�อง  กลุ9ม 
สัมพันธ2เป�าหมาย

ระดับกว�าง 
ทุกปl 

 
5. ข4อเสนอแนะในการรายงานผลการประเมินผลการเรียน 
ในการรายงานผลการประเมินผลการเรียนมีข�อเสนอแนะ ดังนี้ (สุวิมล ว9องวาณิช, 2546: 74) 

5.1 ระบุข�อความท่ีเป,นจุดมุ9งหมายการเรียนรู�ท่ีชัดเจน 
5.2 รายงานผลการเรียนรู�ท่ีถูกต�อง ชัดเจน  
5.3 ใช�วิธีการให�ระดับผลการเรียนและการรายงานท่ีสร�างสรรค2 กระตุ�น ส9งเสริม                     

การเรียนการสอน 
5.4 การให�ระดับผลการเรียนต�องมีความยุติธรรม เท9าเทียมกัน และเป,นประโยชน2ต9อ

ผู�เรียน ครูผู�สอน และผู�ปกครอง 
 

สาระสําคัญ 
 
 ในการเรียนรู�บทนี้มีเนื้อหาสาระท่ีสําคัญ ดังนี้ 

1. คะแนนดิบ เป,นตัวเลขท่ีกําหนดแทนจํานวน (ในระดับอันตรภาค) เพ่ือระบุปริมาณ
งานท่ีปฏิบัติได�อย9างถูกต�องในแต9ละครั้งเม่ือเทียบกับปริมาณงานท้ังหมดโดยไม9มีหลักเกณฑ2ท่ีเป,น
สากลท่ีชัดเจน แต9จะข้ึนอยู9กับเง่ือนไขท่ีกําหนดข้ึนในแต9ละครั้งของบุคคล หรือหน9วยงาน โดยท่ี
คะแนนดิบในแต9ละตัวจะประกอบด�วย คะแนนจริงท่ีเป,นคะแนนของความสามารุท่ีแท�จริงและ
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คะแนนความคลาดเคลื่อน ท่ีเป,นคะแนนท่ีได�มาโดยไม9ได�ใช�ความรู�ความสามารถซ่ึงจะเกิดข้ึนเสมอ ๆ 
ดังนั้นในการวัดแต9ละครั้ง จะต�องมรวิธีการท่ีจะช9วยลดความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดข้ึนให�ลดน�อยลงท่ีสุด 

2. เหตุผลของความจําเป,นท่ีต�องแปลงคะแนนดิบให�เป,นคะแนนมาตรฐาน มีดังนี้ 1) 
คะแนนดิบเป,นคะแนนในมาตราเรียงลําดับท่ีคะแนนแต9ละช9วงมีค9าท่ีไม9เท9ากัน เนื่องจากความยากของ
ข�อสอบแต9ละข�อท่ีไม9เท9ากัน ทําให�ผู�สอบใช�สติป\ญญาในแต9ละข�อไม9เท9ากันช9วงหรือขนาดของคะแนนท่ี
ได�รับจึงไม9เท9ากัน ดังนั้นครูผู�สอนไม9ควรนําคะแนนท่ีได�มาเปรียบเทียบความแตกต9างของคะแนนท่ี
ได�รับ แต9ถ�าผู�สอนสามารถทําให�ข�อสอบแต9ละข�อมีความยากเท9ากันจะทําให�คะแนนท่ีได�รับอยู9ในระดับ
อันตรภาค 2) คะแนนดิบจะไม9สามารถระบุความสามารถของผู�สอบว9าเก9งหรืออ9อน และ 4) คะแนน
ดิบจะไม9สามารถนํามารวมกัน หรือเปรียบเทียบกันได� เนื่องจากความยากง9ายของแต9ละวิชาไม9เท9ากัน 

3. คะแนนมาตรฐาน เป,นคะแนน โดยการนําคะแนนดิบไปสัมพันธ2กันเป,นพ้ืนท่ีของโค�ง
ปกติ (Normal Curve) หรือเป,นคะแนนท่ีมีการกระจายของคะแนนเป,นโค�งปกติรูประฆังคว่ําท่ีมี
ลักษณะสมมาตร ท่ีมีค9าเฉลี่ยอยู9ตรงกลาง แล�วแบ9งพ้ืนท่ีซีกซ�ายและซีกขวาออกเป,นสัดส9วน หรือ
แปลงคะแนนดิบให�อยู9ในหน9วยเดียวกันท่ีจะนํามาเปรียบเทียบกัน จําแนกเป,นคะแนนซี คะแนนที 
คะแนนทีปกติ หรือคะแนนสเตไนน2 

4. การกําหนดระดับผลการเรียน เป,นการประเมินท่ีจะต�องมีการดําเนินการอย9างเป,น
ระบบมีการวัดท่ีแม9นยําเชื่อถือได� มีการกําหนดน้ําหนักของการวัดแต9ละครั้งรวมท้ังมีการกําหนด
เกณฑ2การตัดสินท่ีได�มาตรฐาน อยู9บนพ้ืนฐานของความถูกต�อง เหมาะสม และยุติธรรมตามหลักวิชาท่ี
อาจจะกําหนดให�เป,นตัวอักษร เช9น  A, B, C, D, F หรือ เป,นระดับผลการเรียนตัวเลข เช9น 4, 3, 2, 1, 
0 หรือระดับผลการเรียนจัดประเภท เช9น ดีเยี่ยม ดีมาก ดี ปานกลาง หรือต�องปรับปรุง 

5. วิธีการกําหนดระดับผลการเรียน มีวิธีการในการดําเนินการ ดังนี้ 1) การกําหนด
ระดับผลการเรียนแบบอิงกลุ9ม 2) การกําหนดระดับผลการเรียนแบบอิงเกณฑ2 และ 3)การกําหนด
ระดับผลการเรียนผสมระหว9างแบบอิงเกณฑ2และอิงกลุ9ม 

6. แนวทางการกําหนดระดับผลการเรียนท่ีดี มีดังนี้ 1) การให�ระดับผลการเรียนท่ี
สอดคล�องกับวัตถุประสงค2การเรียนรู� 2) การรวบรวมสารสนเทศเก่ียวกับผลการปฏิบัติงาน/ผลการ
เรียนรู�ของผู�เรียนมีการดําเนินการอยางต9อเนื่อง 3) การรวบรวมข�อมูลสารสนเทศเก่ียวกับผลการ
ปฏิบัติงานต�องใช�วิธีการท่ีหลากหลาย และจากหลายแหล9งข�อมูล 4) ผู�เรียนและผู�เก่ียวข�องได�รับรู�การ
ให�ระดับผลการเรียนต้ังแต9เริ่มต�นการเรียนการสอน 5) การให�ระดับผลการเรียนควรจําแนกรายงาน
เป,นระดับผลการเรียนพุทธิพิสัย และระดับผลการเรียนจิตพิสัย 6) การให�ระดับผลการเรียนใช�ข�อมูล
สารสนเทศจากการวัดผลการศึกษาท่ีมีความเท่ียงตรงและความเชื่อม่ัน 7) ข�อมูลสารสนเทศผลการ
ปฏิบัติงาน/ผลการเรียนรู�ของผู�เรียนส9วนท่ีสําคัญจะต�องมีน้ําหนักคะแนนท่ีมากกว9าส9วนท่ีไม9สําคัญ 8) 
ระบบการให�ระดับผลการเรียนต�องใช�กับผู�เรียนทุกคนอย9างเท9าเทียมกันและยุติธรรม 9) กําหนด
คะแนนสอบผ9าน ควรอ�างอิงความรู�ท่ีสําคัญของรายวิชา และ 10) กําหนดคะแนนจุดตัดระหว9างระดับ
ผลการเรียน ควรใช�หลักวิชาประกอบกับผลการปฏิบัติงาน/ผลการเรียนรู�ของผู�เรียน และเกณฑ2
มาตรฐาน 
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7. ประโยชน2ของการกําหนดระดับผลการเรียน มีดังนี้  1) เป,นดัชนีบ9งชี้จุดเด9นและ
จุดบกพร9องด�านการเรียนของผู�เรียน 2) เป,นเกณฑ2เปรียบเทียบผลการเรียนหรือการพัฒนาของผู�เรียน
ระหว9างผู�เรียนภายในกลุ9ม หรือระหว9างโรงเรียน/เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือระดับจังหวัด 

8. ระดับผลการเรียนเฉลี่ย เป,นการรายงานผลการประเมินท่ีแสดงการเปลี่ยนแปลงใน
ภาพรวมของหลาย ๆ วิชาใน  1 ภาคเรียน/ 1 ปlการศึกษา หรือตลอดหลักสูตรการศึกษา โดยคํานวณ
จากระดับคะแนนและจํานวนหน9วยกิตของแต9ละรายวิชา 

9. การรายงานผลการประเมินผลการเรียน เป,นการสรุปผลการประเมินในการเรียน
การสอนว9าผู�เรียนแต9ละคนมีความรู�ความสามารถเพียงใด ท่ีจะต�องสื่อความหมายของข�อมูลได�อย9าง
ถูกต�อง ชัดเจน และสามารถนําผลไปใช�ประโยชน2ได�เป,นอย9างดี โดยมีวิธีการท่ีหลากหลาย ดังนี้ 1) 
รายงานในลักษณะของการเขียนบรรยายรายละเอียดของพฤติกรรม/ความรู�เชิงเนื้อหา 2) รายงานโดย
การระบุอันดับท่ีในกลุ9ม 3) รายงานโดยการระบุพัฒนาการท่ีดีข้ึน 4) รายงานโดยระบุอัตราความเจริญ
งอกงาม เป,นผลของผู�สอบแต9ละคน และ 5) รายงานผลโดยใช�เส�นภาพ (Profile) 
 
 
แบบฝ]กหักท4ายบทท่ี 8 
 
 คําช้ีแจง ให�ตอบคําถามจากประเด็นท่ีกําหนดให�อย9างถูกต�อง และชัดเจน 

1. การวัดผลและประเมินผลในรายวิชาท่ีท9านรับผิดชอบ จะเลือกใช�การกําหนดระดับ
คะแนนแบบใด เพราะเหตุใด 

2. คะแนนดิบ มีลักษณะอย9างไร 
3. ในการวัดและประเมินผลในวิชาของท9าน คะแนนท่ีจะได�รับจากผู�เรียนมาจากส9วน

ใดบ�าง กําหนดสัดส9วนเท9าไร 
4. วัตถุประสงค2ท่ีสําคัญท่ีสุดในการให�ระดับผลการเรียน คือ ข�อใด เพราะเหตุใด 
5. สมมติว9ามีผู�เรียนคนหนึ่งได�รับคะแนนในการประเมินร�อยละ 59 ของคะแนนท้ังหมด

จะมีวิธีการดําเนินการอย9างไร 
6. ให�วิเคราะห2การกําหนดระดับผลการเรียนแบบอิงกลุ9มและอิงเกณฑ2มีความแตกต9าง

และคล�ายคลึงกันอย9างไรบ�าง 
7. การรายงานผลการเรียน มีก่ีวิธี อะไรบ�าง อย9างไร 
8. รายละเอียดของข�อมูลท่ีต�องมีในรายงานผลการเรียนของผู�เรียนมีอะไรบ�าง อย9างไร 

      9.   จากคะแนนของการสอบของนักเรียนกลุ9มหนึ่ง มีดังนี้ 
  8  10  10  11  12  12  12  13  13  14  14  14  15  15  16  16  17  17  18  
18  19  20 ให�แปลงคะแนนท่ีได�เป,นคะแนนทีปกติ 
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เอการสารอ4างอิงประจําบทท่ี  8  
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แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี 9 
  การประเมินตามสภาพจริง 

 
วัตถุประสงค เชิงพฤติกรรม  

เม่ือเรียนจบบทเรียนนี้ ผู�เรียนมีความสามารถดังนี้  
1. อธิบายความหมาย เหตุผล แนวคิดเบื้องต�น ลักษณะ และความสําคัญ 

     ของการประเมินตามสภาพจริงได�ได�  
        2.  บอกลักษณะงานท่ีนํามาประเมินตามสภาพจริงได�  

                  3.   อธิบายข้ันตอนและวิธีการประเมินตามสภาพจริงได� 
                 4.   สามารถเลือกใช�วิธีการและเครื่องมือประเมินตามสภาพจริงได�อย3างเหมาะสม 

       5.   บอกประโยชน6 ข�อดีและข�อจํากัดของการประเมินตามสภาพจริงได�  
       6.   มีปฏิสัมพันธ6ท่ีดีต3อการทํางานกลุ3มร3วมกับคนอ่ืน  

         7.   มีเจตคติท่ีดีต3อการวัดและประเมินผล 
เนื้อหาสาระ  
       เนื้อหาสาระในบทนี้ประกอบด�วย  

1. ความหมายของการประเมินตามสภาพจริง 
2. เหตุผลในท่ีใช�การประเมินสภาพจริง 
3. แนวคิดเบื้องต�นของการประเมินตามสภาพจริง 
4. ลักษณะของการประเมินตามสภาพจริง 
5. กระบวนการในการประเมินตามสภาพจริง 
6. วิธีและเครื่องมือในการประเมินผลตามสภาพจริง 
7. ประโยชน6ของการประเมินตามสภาพจริง 
8. ข�อดีและข�อจํากัดของการประเมินตามสภาพจริง  

กิจกรรมการเรียนการสอน  
         กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง การประเมินตามสภาพจริง 
มีดังนี้        1.  ผู�สอนบรรยายหัวข�อการประเมินตามสภาพจริง 
               2.  ให�ผู�เรียนแบ3งกลุ3มศึกษาเนื้อหาการประเมินตามสภาพจริงและกําหนดให�แต3ละกลุ3ม
ดําเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือการประเมินตามสภาพจริง  โดยห�ามซํ้ากัน   
              3.   ผู�สอนและผู�เรียนร3วมกันประเมินสภาพจริงของแต3ละกลุ3ม.   
              4.   ให�ผู�เรียนออกประเมินตามสภาพจริงของการจัดการเรียนการสอนท่ีโรงเรียน 
     5.   ผู�สอนสรุป เพ่ิมเติมในแต3ละประเด็น  
              6.   ผู�เรียนจัดทําบันทึกการเรียนรู�  และทําแบบฝ@กหัดท�ายบท 
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สื่อการเรียนการสอน  
      สื่อการเรียนการสอนท่ีใช�ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน มีดังนี้  

1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน  
2. ตํารา  
3. สไลด6นําเสนอ  
4. เครือข3ายอินเทอร6เน็ต  
 

การวัดผลและการประเมินผล  
      การวัดและการประเมินผลการเรียนรู� มีดังนี้  

1.  การสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ3ม  การตอบคําถามและร3วมอภิปราย  
2.  การนําเสนอผลงาน  
3.  การประเมินภาคปฏิบัติของผู�เรียนแต3ละกลุ3ม 
3.  การตรวจบันทึกการเรียนรู�  
4.  การทําแบบฝ@กหัด 



บทท่ี 9 
การประเมินตามสภาพจริง 

 
 การจัดการศึกษาได�มุ3งเน�นให�พัฒนาผู�เรียนให�เจริญเติบโตอย3างมีคุณภาพ ท้ังด�านสติปCญญา 
คุณธรรม จริยธรรม สุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณ6แข็งแรง และสามารถนําไปใช�ในการพัฒนาสังคมท่ี
ตนเองดํารงอยู3และในกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพดังกล3าว จะมีการวัดและ
ประเมินผลว3าผู�เรียนได�บรรลุจุดประสงค6ท่ีกําหนดไว�หรือไม3  ซ่ึงการทดสอบแต3เพียงอย3างเดียวไม3
สามารถท่ีจะระบุศักยภาพของผู�เรียนท่ีเกิดข้ึนได�อย3างแท�จริงดังนั้นจึงจําเปDนต�องมีการปรับเปลี่ยนเปDน
วิธีการวัดและ ประเมินผลตามสภาพจริง เพ่ือท่ีจะใช�พิจารณาความรู�ความสามารถของผู�เรียนท่ีเกิดข้ึน
อย3างหลากหลาย และมีความแตกต3างกันของผู�เรียน ท่ีจะช3วยให�ผู�เรียนได�เรียนรู�อย3างมีความสุข มี
ความภาคภูมิใจในผลการเรียน ผลงานของตนเอง อันจะสร�างความม่ันใจในการพัฒนาตนเองท่ีเปDน
ประโยชน6ต3อสังคมและประเทศชาติต3อไป 
 
การเรียนรู)ตามสภาพจริง(Authentic Learning) 

การเรียนรู�ตามสภาพจริงเปDนความสามารถของผู�เรียนในการประยุกต6 ใช�ทักษะท่ีเรียนให�
สอดคล�องกับสภาพแวดล�อม ซ่ึงจะพิจารณาได�จากความสามารถในการแก�ปCญหาท่ีไม3คุ�นเคย หรือไม3มี
คําตอบท่ีเฉพาะเจาะจง หรือเปDนปCญหาท่ีไม3สามารถคาดคะเนผลได�ล3วงหน�า และเปDนปCญหาท่ี
เชื่อมโยงในความสามารถท่ีจะใช�ความรู�ท่ีมีอยู3 เพ่ือสร�างสรรค6 สิ่งใหม3ๆ กับการแก�ปCญหาท่ีเปDน
เอกลักษณ6เฉพาะตน ซ่ึงการเรียนรู�แบบนี้ไม3สามารถใช�แบบทดสอบมาตรฐาน(Standardized Test) 
ท่ีใช�ในการตรวจสอบสําหรับผู�เรียนทุกคนท่ีแต3ละคนมีความแตกต3างกัน ดังนั้นจะต�องมีการ
เปลี่ยนแปลงในการประเมินผลท่ีใช�วิธีการท่ีหลากหลาย หรือเปDนการประเมินผลตามสภาพจริง 
(Authentic Assessment) ท่ีเปDนการประเมินท่ีใช�สะท�อนพฤติกรรม และทักษะของผู�เรียนในชีวิต
จริงท่ีเปDนการแสดงออกในการปฏิบัติท่ีเน�นท้ังกระบวนการ และผลผลิต ท่ีให�โอกาสแก3ผู�เรียนได�มีส3วน
ในการจัดกระบวนการเรียนรู�และประเมินผลตนเอง อันกอให�ผู�เรียนได�บรรลุในความต�องการและ
ศักยภาพของแต3ละบุคคลดังภาพท่ี 9.1 (ดัดแปลงจาก Ronis,2000) 
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ภาพท่ี 9.1 การเรียนรู�ตามสภาพจริงและการประเมินตามสภาพจริง 
                                   ท่ีมา :  (ดัดแปลงจาก Ronis,2000) 
 
ความหมายของการประเมินตามสภาพจริง 
 
 การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เปDนแนวคิดใหม3เก่ียวกับการวัดและ
ประเมินผล ท่ีได�มีการนํามาเผยแพร3ให�มีการนํามาใช�ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ซ่ึงนักวิชาการ
ได�นําเสนอความหมายของการประเมินตามสภาพจริง ดังนี้ 
 การประเมินตามสภาพจริง  เปDนกระบวนการตัดสินความรู�ความสามารถ และทักษะต3างๆ
ของผู�เรียนในสภาพท่ีสอดคล�องกับชีวิตจริง โดยใช�เรื่องราว เหตุการณ6 หรือสภาพจริงหรือคล�ายจริงท่ี
ประสบในชีวิตประจําวัน เปDนสิ่งเร�าให�ผู�เรียนตอบสนองโดยการแสดงออก ลงมือกระทํา หรือผลิตจาก
กระบวนการทํางานตามท่ีคาดหวังและผลผลิตท่ีมีคุณภาพจะเปDนการสะท�อนภาพเพ่ือลงสรุปใน
ความรู�ความสามารถและทักษะต3างๆของผู�เรียนว3ามีมากน�อยเพียงใด น3าพอใจหรือไม3 อยู3ในระดับ
ความสําเร็จ(ศิริชัย กาญจนวาสี. 2546: 13) 
 การประเมินสภาพจริง เปDนการประเมินผลจากการปฏิบัติ ท่ีผู�สอนมอบหมายให�ผู�เรียนทํา
ตามความสนใจและความถนัด ซ่ึงมีลักษณะต3อเนื่อง โดยท่ีการประเมินสภาพจริง จะมีความถูกต�อง
เหมาะสม ถ�าประเมินผลในสถานการณ6ท่ีคล�ายกับสภาพจริงมาก โดยใช�รูปแบบคําตอบขยาย
กว�างขวางหลากหลาย ไม3ใช3ลักษณะจํากัดคําตอบ (เอมอร จังศิริพรปกรณ6. 2546: 163)  
 การประเมินสภาพจริง เปDนการประเมินจากการปฏิบัติท่ีครูผู�สอนมอบหมายงาน/กิจกรรมให�
ผู�เรียนทําตามกําหนดหรือให�เลือกทําตามความสนใจและความถนัด ซ่ึงงานหรือกิจกรรมท่ีมอบหมาย
ให�ทํามักจะมีลักษณะแตกต3างกันต้ังแต3ข�อสอบแบบเขียนตอบและการปฏิบัติตามสถานการณ6จริง   
(บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ6. 2545: 113) 

การเรียนรู�ตามสภาพจริง 

กระบวนการเรียนรู� 

คุณลักษณะผู�เรียน การประเมินตามสภาพจริง 

ผลผลิตการเรียนรู� 
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 การประเมินตามสภาพจริง การประเมินจากการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมอย3างใดอย3างหนึ่งโดยงาน
หรือกิจกรรมท่ีมอบหมายให�ผู�เรียนปฏิบัติจะเปDนงานหรือสถานการณ6ท่ีเปDนจริง หรือใกล�เคียงชีวิตจริง 
จึงเปDนงานท่ีมีสถานการณ6ซับซ�อนและเปDนองรวมมากกว3างานปฏิบัติในกิจกรรมการเรียนท่ัวไป (กรม
วิชาการ. 2544) 
 การประเมินตามสภาพจริง (ก่ิงแก�ว อารีรักษ6,2546: 21-22) เปDนการประเมินท่ีมุ3งเน�นการ
ประเมินทักษะการคิดแบบซับซ�อนของผู�เรียนในการทํางาน ความพยายาม ในความร3วมมือกัน
แก�ปCญหา และการประเมินตนเองท่ีมีลักษณะคล�ายกับโลกของการทํางานจริงท่ีสะท�อนให�เห็นสภาพ
งานปCจจุบันของผู�เรียนและสิ่งท่ีผู�เรียนสามารถปฏิบัติได�จริง หรือเปDนการนําผู�เรียนไปผูกติดกับภาระ
งานในชีวิตจริงท่ีจะทําให�ผู�เรียนมีแรงกระตุ�น แรงจูงใจใฝbสัมฤทธิ์ในการเรียน และมีการถ3ายโยงความรู� 
อย3างมีความหมาย ท่ีอยู3ในสภาพแวดล�อมท่ีเปDนจริง ดังนั้นการประเมินตามสภาพจริงอยู3ต�อง
กําหนดเวลาให�ผู�เรียนได�อย3างพอเพียงต3อการนําไปใช�ในการวางแผน การลงมือทํางานให�สําเร็จ ได�
ประเมินผลการทํางานด�วยตนเองและได�ปรึกษาหารือซ่ึงกันและกันในระหว3างกลุ3มผู�เรียน อาทิ การ
ประเมินจากการทําโครงงาน หรืองานท่ีได�รับมอบหมาย ประยุกต6วิธีการ กระบวนการเรียนรู� โดยมีจุด 
เน�นท่ีกระบวนการ ผลงาน และความพึงพอใจ 
 การประเมินตามสภาพจริง เปDนกระบวนการสังเกต บันทึกและเก็บรวบรวมข�อมูลอย3าง
ต3อเนื่องและจากงานและวิธีการท่ีผู�เรียนปฏิบัติ เพ่ือใช�เปDนข�อมูลพ้ืนฐานในการตัดสินใจ หรือศึกษา
ผลกระทบต3อผู�เรียน และจะไม3เน�นเฉพาะทักษะพ้ืนฐาน แต3จะเน�นท่ีพัฒนาการผู�เรียน ความสามารถ
ในการแก�ปCญหาและการแสดงออกท่ีเกิดจากการปฏิบัติในสภาพจริงการสอนท่ีเน�นผู�เรียนเปDนสําคัญ
มุ3งส3งเสริมให�ผู�เรียนเปDนผู�ค�นพบและสร�างองค6ความรู�ด�วยตนเอง ให�โอกาสได�ฝ@กปฏิบัติ และเชื่อมโยงสู3
ชีวิตจริง ดังท่ีบรูค และคณะ (Burke and Others,1994) ได�เสนอแนวคิดและความหมายของการ
ประเมินตามสภาพจริงในภาพท่ี 9.2 
 
งาน/ชิ้นงานท่ีมีความหมาย                                                             ภาระงานท่ีชัดเจนและ 
                                                                                              มาตรฐานการเรียนรู� 

 

การประเมินท่ีหลากหลาย                                                                   การสะท�อนตนเอง 
 

ผลงานท่ีมีคุณภาพ                                                                       การเชื่อมโยงสู3ชีวิตจริง 
 

การคิดระดับสูง                                                                       การประเมินอย3างต3อเนื่อง 
 

ปฏิสัมพันธ6ทางบวก                                                                 การผสมผสานสาระความรู� 
 
 

ภาพท่ี 9.2 แนวคิดและความหมายของการประเมินตามสภาพจริง 
 
 
 

การประเมินตามสภาพจริง 
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เหตุผลในใช)การประเมินผลตามสภาพจริง 
 ในการประเมินตามสภาพจริงท่ีมาใช�ในการจัดการศึกษา ซ่ึงนักวิชาการได�นําเสนอเหตุผลใน
การนําการประเมินผลสภาพจริงมาใช� ดังนี้ 
ครูผู�สอนมักจะจําแนกการเรียนการสอนและการวัดและการประเมินผลออกจากกันซ่ึงท่ีแท�จริงแล�ว 
ควรจะมีการดําเนินการท่ีควบคู3กันไปในเวลาเดียวกัน และเปDนไปอย3างต3อเนื่องท่ีมีความสัมพันธ6
ระหว3างกัน ดังภาพท่ี 9. 3 
 
         หมายเหตุ 
        C หมายถึง หลักสูตร  
         (Curriculum) 
        I หมายถึง การเรียนการสอน 
แบบด้ังเดิม  แบบปรับปรุง  แบบท่ีควรจะเปDน  (Instructional) 
        A หมายถึง การประเมิน 
         (Assessment) 
 
 ภาพท่ี 9.3  ความสัมพันธ6ระหว3างหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมิน 
      แบบด้ังเดิมแบบปรับปรุง และแบบท่ีควรจะเปDน 
 
 2. ครูผู�สอนส3วนมากจะใช�แบบทดสอบเปDนเครื่องมือท่ีใช�ในการวัดและการประเมินผลเพียง
อย3างเดียว ท่ีนักวิชาการ ได�ยอมรับกันว3าเปDนเครื่องมือท่ีมีข�อจํากัดในการประเมินเพ่ือตัดสินผู�เรียน
โดยเฉพาะแบบทดสอบแบบปรนัยท่ีโดยส3วนมากจะวัดความจําไม3ครอบคลุมการวัดความคิด ใน
ระดับสูงหรือว3ากระบวนการของผู�เรียนไม3ได� อาทิ การพูด การปฎิบัติ การสร�างสรรค6  
เปDนต�นจึงต�องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการวัดและประเมินให�มีความสอดคล�อง กับการวัดกระบวนการ
และความคิดในระดับสูง ดังแสดงในภาพท่ี 9. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 
I 
A 

C 
C 

I 

A 
A I 
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 แบบด้ังเดิม 
 
        
         
                                                                  แบบท่ีควรจะเปDน 
 

ภาพท่ี 9.4  การปรับเปลี่ยนวิธีการวัดและการประเมินให�มีความสอดคล�องกับ 
การวัดกระบวนการและความคิดในระดับสูง 

 
แนวคิดเบ้ืองต)นของการประเมินตามสภาพจริง 
 
 ในการประเมินตามสภาพจริง มีแนวคิดเบื้องต�นท่ีควรพิจารณา ดังนี้ 
 1. ความรู�ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะมีความหมายได�อย3างหลากหลาย สําหรับผู�เรียนทุกคนในทุก
โอกาส 
 2. การเรียนรู�เปDนกระบวนการท่ีเปDนธรรมชาติ มีการบูรณาการให�เปDนส3วนหนึ่งของชีวิตไม3ใช3
การบังคับ แต3จะต�องกระตือรือร�นแสวงหาความหมายของความรู�นั้นๆ ดังนั้นการเรียนรู�จึงเปDนผลจาก
การปฏิบัติจริงมากกว3าการกระทําซํ้าๆหรือปฏิบัติตามคําสั่งเท3านั้น 
 3. เปDนกระบวนการประเมินท่ีเน�นท้ังกระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product) ท่ีมี
คุณค3าอย3างเท3าเทียมกันโดยจะต�องพิจารณาอย3างละเอียดรอบคอบและว3าผู�เรียนได�เรียนรู�อะไร 
อย3างไร และเพราะเหตุใด 
 4. เปDนการประเมินท่ีมุ3งเน�นการสืบสวน โดยเน�นการใช�ทักษะการแก�ปCญหาท่ีเกิดข้ึนใน
ชีวิตประจําวัน ท่ีผู�เรียนจะต�องใช�ทักษะการสังเกต การคิด และการทดสอบความคิดของตนเองอยู3
ตลอดเวลา 
 5. มีจุดมุ3งหมายเพ่ือใช�กระตุ�นและอํานวยความสะดวกในการเรียนรู�ของผู�เรียนท่ีจะได�รับ
แนวทางใหม3ๆ และพัฒนาการเรียนรู�ได�กว�างขวางมากข้ึน 
 6. เน�นการเชื่อมโยงความรู� ด�านพุทธิพิสัย ความรู�สึกด�านจิตพิสัย และการปฏิบัติด�านทักษะ
พิสัยโดยใช�กิจกรรมการเรียนรู�ท่ีกระตุ�นความสนใจและความพยายามท่ีจะทําให�เกิดการเรียนรู�ได�มาก
ข้ึน 
 9. มีความเชื่อพ้ืนฐานว3าการตัดสินใจ ในความรู�ท่ีจะสอน และสิ่งท่ีจะวัดหรือประเมิน เปDนสิ่ง
ท่ีเปDนอัตนัย และเปDนเรื่องท่ีเก่ียวกับคุณค3า 

ผู�เรียน แบบทดสอบ การสัมภาษณ6 

การสังเกต แบบทดสอบ 

การปฏิบัติ 

การรายงานตัว/ผู�เก่ียวข�อง 
แฟmมสะสมผลงาน 

แฟmมสะสมผลงาน 

ผู�เรียน 
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 10. เปDนการประเมินท่ีใช�หลักการของประชาธิปไตยโดยเน�นความร3วมมือกันระหว3างครูผู�สอน
กับผู�เรียนในการพิจารณาตัดสินใจเลือก ตรวจสอบ และประเมินสิ่งท่ีเรียนรู� 
 11. มีความเชื่อเพราะว3า การเรียนรู�เปDนกระบวนการของความร3วมมือระหว3างครูผู�สอนและ
ผู�เรียนท่ีจะมีอิสระทางความคิด และรับผิดชอบร3วมกัน ในการสร�างองค6ความรู� 
 
ลักษณะของการประเมินตามสภาพจริง 
 
 ในการประเมินตามสภาพจริงเปDนการประเมินท่ีสะท�อนให�เห็นพัฒนาการในการปฏิบัติงาน 
ท่ีมีลักษณะ ดังนี้ 
 1. เปDนการประเมินผลท่ีกระทําได�ตลอดเวลา กับทุกสถานการณ6ท้ังท่ีบ�าน และชุมชนโดยการ
สังเกตพฤติกรรมแล�วในการตัดสินใจของมนุษย6ในการให�คะแนน 
 2. กําหนดปCญหาหรืองานแบบปลายเปnดเพ่ือให�ผู�เรียนเปDนผู�สร�างคําตอบด�วยตัวเองโดยการ
ใช�ความคิดสร�างสรรค6ผลผลิตหรือกระบวนการทํางาน 
 3. เปDนการประเมินท่ีไม3เน�นทักษะ แต3จะเน�นการประเมินทักษะการคิด ระดับสูงในการ
ทํางานความร3วมมือในการแก�ปCญหาและการประเมินตนเองความพยายามในการร3วมมือกันท่ี
คล�ายคลึง กับสถานการณ6จริงในชีวิตประจําวัน 
 4. เปDนการวัดท่ีสนับสนุนผลสัมฤทธิ์ท่ีมีความหมา ท่ีจะใช�ประโยชน6ในการประเมิน
กระบวนการทํางาน และการประเมินความก�าวหน�าในการปฏิบัติงาน 
 5. เปDนการสะท�อนให�เห็นสภาพการทํางานของบุคคล และสิ่งท่ีบุคคลได�ปฎิบัติจริงใน
ชีวิตประจําวัน 
 6. เปDนการใช�ข�อมูลอย3าง หลากหลายเพ่ือการประเมิน กล3าวคือ พยายามท่ีจะรู�จักผู�เรียน
ดังนั้นข�อมูลท่ีได�จะต�องมาจากแหล3งท่ีหลากหลาย โดยการใช�เครื่องมือการเก็บรวบรวมข�อมูลท่ี
หลากหลาย 
 7. เปDนการประเมินท่ีเน�นการมีส3วนร3วมระหว3างผู�เรียน ครูผู�สอนและผู�ปกครอง 
 8. เปDนการประเมินผู�เรียนมีส3วนร3วมในการตัดสินใจว3าจะประเมินตรงไหน เรื่องอะไรท่ีเปDน
การส3งเสริมในการวางแผนการเรียนรู�ตามความต�องการของตนเองอันจะนําไปสู3การกําหนด
จุดประสงค6การเรียน วิธีการเรียนและการประเมินผลท่ีสอดคล�องกับการเรียนการสอนท่ีเน�นผู�เรียน
เปDนสําคัญ 
 
 ส.วาสนา  ประวาลพฤกษ6 (2544:88) ได�ระบุลักษณะของการประเมินตามสภาพจริง มีดังนี้ 
 1) ประเมินตามความสามารถจริงในชั้นเรียน (Ecologocal Assessment) กล3าวคือ ในขณะ
ท่ีผู�เรียนกําลังทํางาน ครูผู�สอนจะใช�การสังเกตและการจดบันทึกข�อมูลท่ีเกิดข้ึนในระหว3างการ
ดําเนินการกิจกรรม การเรียนการสอนท่ีสอดคล�องกับแนวคิดของสมาคมจิตวิทยาของสหรัฐอเมริก 
(American Psychological Association)ท่ีกล3าวว3า “ การเรียนการสอนและการประเมิน
เปรียบเสมือนเนื้อผ�าทางการศึกษา(Fabric) ท่ีประกอบด�วยเส�นยืนและเส�นนอน ท่ีเส�นยืน เปDนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและเส�นนอนเปรียบเสมือนการประเมินผล ดังนั้นถ�าต�องการให�เกิดความ
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สมบูรณ6ในการทอผ�าจะต�องดําเนินการทอท้ังเส�นยืนและเส�นนอนไปพร�อมๆกัน อุปมาดังการจัด
กิจกรรม การเรียนการสอนก็จําเปDนต�องดําเนินการไปพร�อมๆกับการประเมินผล”  
 2) เปDนการประเมินท่ีใช�หลักสูตรเปDนฐาน (Curriculum Based Assessment)เปDนการ
ประเมินท่ีใช�แบบทดสอบ แบบอัตนัยหรือปรนัยแต3จะมีการพัฒนาเกณฑ6ในการพิจารณาคําตอบตาม
สภาพจริงท่ีครูผู�สอนสามารถจําแนกความบกพร3องของคําตอบเพ่ือแก�ไข ปรับปรุงได�อย3างสอดคล�อง
กับผู�เรียน แต3ละคน กล3าวคือ เปDนการประเมินในลักษณะของการประเมินเชิงปริมาณ(ให�คะแนน) 
และการประเมินเชิงคุณภาพ (ระบุข�อบกพร3องท่ีแตกต3างกันเพ่ือให�แก�ไขปรับปรุง) 
 3) เปDนการประเมินท่ีเน�นการเคลื่อนไหว (Dynamic Assessment) เปDนการประเมิน
ปฏิสัมพันธ6ระหว3างสิ่งท่ีเกิดข้ึนจากหลักสูตร (Content Metacognition) ท่ีมุ3งเน�นแบบบูรณาการ
มากกว3าเนื้อหาสาระหรือกระบวนการท่ีเปลี่ยนแปลงท่ีผู�เรียนสามารถนําไปประยุกต6ใช�ในชีวิตจริง
อย3างต3อเนื่องก3อให�เกิดกระบวนการเรียนรู�ตลอดชีวิต 
 4) เปDนการประเมินจากภาระงาน(Task) หรือโครงงาน(project) เปDนการประเมินท่ีไม3เน�น
ความสมบูรณ6ของภาระงาน หรือโครงการเปDนสําคัญแต3จะมุ3งเน�นความสามารถในการพัฒนางาน 
แก�ไข ปรับปรุงให�มีประสิทธิภาพตามความสามารถหรือเกิดความพึงพอใจในการทํางาน/อาชีพอย3างมี
ความสุข 
 5) เปDนการประเมินท่ีมีฐานอยู3บนผลลัพธ6(Outcome Base Assessment) เปDนการประเมิน
ในลักษณะของการประกันคุณภาพท่ีพิจารณาในภาพรวมท่ีเปDนการประเมินข้ันสุดท�ายของหน3วยงานท่ี
เก่ียวข�องกับการศึกษาเพ่ือใช�ตรวจสอบเปmาหมายของการศึกษา 
 สงบ ลักษณะ (http://www.moe.go.th/main2/Article/article-sagob2assess.htm)ได�
นําเสนอว3าการประเมินตามสภาพจริงเปDนกระบวนการประเมินผลการเรียนรู� 3 ลักษณะ ดังนี้ 
 1) วัดครบถ�วนตามจุดประสงค6การเรียนรู�ได�จริงท้ัง 3 ด�าน ได�แก3 ความรู�ความคิด 
(Cognitive) ทักษะการปฏิบัติ (Performance) และคุณลักษณะทางจิตใจ (Affective) 
 2) วัดได�สอดคล�องกับความจริง หมายถึง ข�อมูลท่ีได�จากการวัดเปDนพฤติกรรมท่ีสะท�อน
ความสามารถจริงของผู�เรียนท้ังความสามารถด�านความรู�ความคิด ทักษะการปฏิบัติ และคุณลักษณะ
ทางจิตใจ ท่ีมีความคลาดเคลื่อนน�อยท่ีสุด โดยไม3เปnดโอกาสให�ผู�เรียนท่ีไม3มีความสามารถได�คะแนนสูง
แต3ผู�เรียนท่ีมีความสามารถสูงกลับได�คะแนนตํ่า 
 3) เลือกสรร พัฒนาเครื่องมือและเทคนิควิธีการในการพฤติกรรมท่ีแท�จริงท่ีแสดงออกซ่ึง
ความสามารถของผู�เรียนท่ีอ3านได�จากการสังเกตพฤติกรรม หรือการปฏิบัติงานในสถานการณ6ท่ี
ครูผู�สอนกําหนด หรือสังเกตร3องรอยหลักฐานจากผลการปฏิบัติงาน เปDนต�น 
 

กระบวนการในการประเมินตามสภาพจริง 
 

 ในการประเมินตามสภาพจริง มีกระบวนการในการดําเนินการดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห3งชาติ,2539: 6) 
 1.ครูและนักเรียนร3วมกันกําหนดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีต�องการโดยการวิเคราะห6จาก 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห3งชาติ พ.ศ.2542, หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 
หรือหลักสูตรสถานศึกษา ฯลฯ  
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 2.การศึกษาทําความเข�าใจท่ีถูกต�องชัดเจนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีต�องการ 
 3. กําหนดแนวทางของงานท่ีผู�เรียนจะต�องปฏิบัติ จําแนกเปDนงานท่ีผู�เรียนทุกคนจะต�อง
ปฏิบัติ หรืองานท่ีปฏิบัติตามความสนใจของผู�เรียนแต3ละคน 
 4.กําหนดรายละเอียดของงานท่ีจะต�องปฏิบัติอย3างชัดเจน 
 5. กําหนดกรอบการประเมิน โดยการจัดทําตารางการประเมินท่ีแสดงความสัมพันธ6ระหว3าง
เนื้อหาสาระและพฤติกรรมท่ีต�องการประเมิน  
 6. กําหนดวิธีการประเมินท่ีหลากหลาย อาทิการทสังเกตการสัมภาษณ6การตรวจงานการใช�
แฟmมสะสมผลงาน หรือการบันทึกจากผู�ท่ีเก่ียวข�องเปDนต�น 
 7. กําหนดผู�ประเมินว3าจะเปDนบุคคลใดบ�าง 
 8. กําหนดเกณฑ6การประเมินท่ีชัดเจน 
 

วิธีการและเครื่องมือในการประเมินผลตามสภาพจริง 
 ในการประเมินผลตามสภาพจริงเพ่ือให�ได�ข�อมูลท่ีหลากหลายในการนํามาใช�เพ่ือประเมิน
ผู�เรียนดังนั้นจะต�องใช�วิธีการหรือเครื่องมือท่ีหลากหลายในการเก็บรวบรวมข�อมูลดังนี้ 
 1.การสังเกต (Observation) เปDนการพิจารณาพฤติกรรมด�านอารมณ6 ความรู�สึกและ
ลักษณะนิสัย อย3างมีจุดมุ3งหมายโดยใช�อวัยวะของร3างกายต3อประสาทสัมผัสท้ังห�าในการรับรู�และ
บันทึกข�อมูลในการนํามาวิเคราะห6เพ่ือสรุปผล ซ่ึงเปDนวิธีการท่ีนิยมใช� เนื่องจากไม3สิ้นเปลืองวัสดุ
อุปกรณ6 
 2. การสัมภาษณ6 (Interview) เปDนการสนทนาอย3างมีจุดมุ3งหมายเก่ียวกับพฤติกรรมด�าน
ความคิด ด�านความรู�สึกกระบวนการทํางานกลุ3ม/บุคคลท่ีต�องการเก็บรวบรวมข�อมูล โดยมีการ
กําหนดนัดหมายไว�ล3วงหน�า และถ�าได�ใช�ร3วมกับการเก็บข�อมูลประเภทอ่ืนจะทําให�ข�อมูลท่ีได�รับหรือ
ความเชื่อม่ันมาก     
 3. การสอบถาม เปDนวิธีการในการใช�แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข�อมูลด�านเจตคติ
ความรู�สึกเจตคติหรือค3านิยมเปDนต�น     
 4. บันทึกจากผู�เก่ียวข�อง เปDนการรวบรวมข�อมูลความคิดเห็นเก่ียวกับผู�เรียนในด�านความรู�
ความสามารถความคิดการแสดงออกหรือผลงานท่ีปฏิบัติ 
 5. การรายงานตนเอง (Self-report) เปDนวิธีการให�ผู�เรียนได�รายงานตนเอง โดยการพูด หรือ
การเขียนบรรยายความรู�สึกความเข�าใจความต�องการ วิธีการทํางานหรือคนงาน ในการส3งผลงานจาก
การเขียนบันทึก/รายงานให�ตรวจสอบความถูกต�อง ชัดเจน และสมบูรณ6 ดังนั้นในการตรวจสอบ
ครูผู�สอนควรระบุรายละเอียดของความผิดพลาด สิ่งท่ีเพ่ิมเติม หรือแนวทางการแก�ไข ปรับปรุงท่ีให�
ผู�เรียนได�รับรู�และสามารถนําไปปรับปรุงแก�ไขผลงาน ให�มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 6. แฟmมสะสมผลงาน (Portfolio) เปDนตัวอย3างของผลงานดีเด3นท่ีเก็บรวบรวมไว�อย3างเปDน
ระบบ เพ่ือใช�เปDนหลักฐานในการแสดงความรู�ความสามารถ ความเข�าใจ ทักษะ ความสนใจ ความ
ถนัด ความก�าวหน�า หรือความสําเร็จ 
 7. แบบทดสอบวัดความสามารถจริง (Authentic Test) เปDนการสร�างแบบทดสอบท่ีมี
คําถามเก่ียวกับการนําความรู�ไปใช� หรือสร�างองค6ความรู�ใหม3จากประสบการณ6 คือจากสถานการณ6
จําลองท่ีคล�ายคลึง 
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 8. การจัดนิทรรศการ เปDนวิธีการให�ผู�เรียนได�นําผลงานของตนเองท่ีภาคภูมิใจประทับใจมา
จัดแสดงอยู3เปDนเพ่ือนๆ ผู�ปกครองหรือผู�ท่ีเก่ียวข�องได�ชมผลงาน และก3อให�เกิดความร3วมมือกัน
ระหว3างครูผู�สอนกับผู�ปกครองในการพัฒนาผู�เรียนให�ประสบความสําเร็จมากข้ึน โดยในการจัด
นิทรรศการแสดงผลงานครูผู�สอนจะต�องใช�วิธีการสังเกตหรือการสัมภาษณ6ในการประเมินผลงาน เพ่ือ
พัฒนาแก�ไข และปรับปรุง 
 

รูปแบบการประเมินผลตามสภาพจริง 
 ทรงศรี  ตุ3นทอง(2545:123-130) ได�นําเสนอรูปแบบการประเมินผลตามสภาพจริงท่ีมี 
 1) จุดเน�น เน�นการมีส3วนร3วมของการมีส3วนร3วมของผู�ท่ีมีส3วนเก่ียวข�องให�ข�อมูลเปDนผลการ
เรียนรู�ทีหลากหลาย ท้ังข�อมูลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทําให�เกิดการบรรยายหรืออธิบาย
ปรากฏการณ6ของสิ่งท่ีมุ3งประเมินมีความชัดเจนและครอบคลุม 2) บทบาทของผู�ประเมิน เปลี่ยนจากผู�
ควบคุมมาเปDนผู�ให�ความร3วมมือ หรือ จากผู�สังเกตมาเปDนตัวกลางท่ีก3อให�เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเปDน
ผู�ท่ีส3งเสริมให�ผู�เรียนได�เรียนรู�ซ่ึงกันและกัน ดังแสดงในภาพท่ี 9.5 
 

กําหนดมาตรฐาน หรือผลท่ีต�องการให�เกิดแก3ผู�เรียน 
จากความต�องการของหลักสูตร ผู�เรียน 

ผู�ปกครอง หรือตัวแทนชุมชน 

กําหนดภาระงานการเรียนรู�ตามสภาพจริง 

กําหนดลักษณะของการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน ท่ีส3งเสริมให�ผู�เรียน 

เกิดการเรียนรู�ตามสภาพจริง 
กําหนดมิติของการประเมิน 

ประเมินการปฏิบัติภาระงานการเรียนรู�ตามสภาพจริงจาก 
แฟmมสะสมผลงานท่ีผู�เรียนจัดทําข้ึน เพ่ือเปDนหลักฐานท่ีสะท�อนการเรียนรู�หรือ 

ผลสัมฤทธิ์ท่ีได�จากการปฏิบัติภาระงานการเรียนรู�ตามสภาพจริงโดยใช�เกณฑ6การประเมิน 

ลงสรุปความรู�ความสามารถ และคุณลักษณะของผู�เรียน 
เพ่ือวางแผนพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

การประเมินผล และเพ่ือรายงานแก3ผู�ท่ีมีส3วนเก่ียวข�อง 

   ภาพท่ี 9.5 รูปแบบการประเมินผลตามสภาพจริง 
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   จากภาพท่ี 9.5 สามารถอธิบายรายละเอียดของข้ันตอนการดําเนินการตามรูปแบบ
การประเมินตามสภาพจริง ดังนี้ 
 1) กําหนดมาตรฐาน ผลท่ีต�องการให�เกิดแก3ผู�เรียน จากความต�องการของหลักสูตร ผู�เรียน
ผู�ปกครอง หรือตัวแทนชุมชน ท่ีเปDนการกําหนดขอบเขตข้ันตํ่าในการปฏิบัติเรื่องใดเรื่องหนึ่งท่ีผู�เรียน
ทุกคนจะสามารถเรียนรู�และปฏิบัติได� 
 2) กําหนดภาระงานการเรียนรู�ตามสภาพจริง ท่ีเปDนการกําหนดภาระงานท่ีผู�เรียนจะต�อง
เรียนรู�และปฏิบัติอย3างมีคุณค3า มีความหมายและมีประโยชน6 โดยใช�ทักษะความรู�หรือความคิดใน
ระดับสูง หรือการสืบสวนในการปฏิบัติ และผลจากการปฎิบัติงานจะสะท�อนเปmาหมาย หรือผลท่ี
ต�องการให�เกิดแก3ผู�เรียนอย3างแท�จริง 
 3) กําหนดมิติของการประเมิน ท่ีจะสะท�อนผลท่ีต�องการให�เกิดแก3ผู�เรียนโดยให�มีความ
ครอบคลุมความรู�ความสามารถท่ีแท�จริงของผู�เรียนในกระบวนการปฏิบัติงาน และแสดงให�เห็น
พัฒนาการของผู�เรียน โดยใช�เกณฑ6การประเมินแบบรอบด�านท่ีแสดงรายการท่ีใช�อธิบายคุณลักษณะ
การปฏิบัติในแต3ละมิติ 
 4) กําหนดลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส3งเสริมให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู� 
ตามสภาพจริง โดยให�ผู�เรียนได�ปฎิบัติกิจกรรมท่ีสะท�อนให�เห็นการใช�ความคิดในระดับสูง ความ
ซับซ�อนหรือความลึกซ้ึง หรือการนําความรู�ไปใช�แก�ปCญหานอกห�องเรียน และการสื่อสารสาระท่ีสําคัญ
ในเชิงวิชาการได�อย3างชัดเจน 
 5) ประเมินการปฏิบัติงานการเรียนรู�ตามสภาพจริงจากแฟmมสะสมผลงานท่ีผู�เรียนจัดทําข้ึน 
เพ่ือใช�เปDนหลักฐานท่ีสะท�อนการเรียนรู�หรือผลสําฤทธิ์ท่ีได�จากการปฏิบัติภาระงาน การเรียนรู�ตาม
สภาพจริงโดยใช�เกณฑ6การประเมิน 
 6) ลงสรุปความรู�ความสามารถ และคุณลักษณะของผู�เรียนเพ่ือวางแผนพัฒนากระบวนการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนการประเมินผลการเรียนรู�และรายงานแก3ผู�มีส3วนเก่ียวข�อง 
 
ข)อดีและข)อจํากัดของการประเมินตามสภาพจริง  
 
 การประเมินตามสภาพจริง ข�อดีและข�อจํากัด ดังนี้ 
 1. ข�อดีของการประเมินตามสภาพจริง           
  1.1เปDนการประเมินทําให�เกิดความชัดเจนของคุณลักษณะหรือพฤติกรรมท่ีมีความ
เปDนนามธรรม โดยการใช�วิธีการท่ีหลากหลาย ในการได�รับข�อมูลอย3างต3อเนื่องและสอดคล�องกับ
สภาพท่ีเปDนจริง 
  1.2 เปDนการประเมินท่ีดําเนินการไปพร�อมกับการเรียนการสอน ทําให�ผู�เรียนไม3เกิด
ความเครียดในระหว3างการทดสอบท่ีเปDนทางการ และทําให�ผู�เรียนสามารถแสดงศักยภาพในความรู�
ความสามารถอย3างเต็มท่ี 
  1.3 เปDนการประเมินท่ีส3งเสริมการเรียนรู�ท่ีเน�นผู�เรียนเปDนสําคัญเนื่องจากเปDนการ
ประเมินรายบุคคลท่ีให�ผลย�อนกลับท่ีชัดเจนในการนําไปปรับปรุง พัฒนาตนเองอย3างต3อเนื่องและช3วย
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู�สอน 
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 2. ข�อจํากัดของการประเมินตามสภาพจริง 
  2.1 การขาดความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการประเมินผลตามสภาพจริงของครูผู�สอน
ทําให�ไม3ยอมรับ1วิธีการ หรือไม3เปลี่ยนแปลงสิกรรมในการวัดผลและประเมินผลของตนเอง 
   2.2ครูผู�สอนจะมีภาระงานเพ่ิมมากข้ึน เพราะจะต�องมีการดําเนินการอย3างต3อเนื่อง
ตลอดเวลาท้ังในการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ท่ีเน�นให�ผู�เรียนสร�างสรรค6ผลงาน และใช�
เวลาในการตรวจผลงานมากข้ึน ดังนั้นถ�าครูผู�สอนไม3ปรับเปลี่ยนจะทําให�กลับไปใช�วิธีการประเมิน
แบบด้ังเดิม  
 
ประโยชน ของการประเมินตามสภาพจริง 
 
 การประเมินตามสภาพจริง มีประโยชน6ในการนํามาใช�ในกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้ 
 1.การเรียนการสอนและการประเมินตามสภาพจริงจะให�โอกาสแก3ผู�เรียนได�เกิดการเรียนรู�
ตามศักยภาพของตนเอง เนื่องจากเปDนการประเมินท่ีเน�นการแสดงออกสร�างสรรค6ชิ้นงาน เน�นทักษะ
การคิดท่ีซับซ�อนและทักษะการแก�ปCญหาท่ีเปDนผลสําฤทธิ์ท่ีสอดคล�องกับสภาพชีวิตจริงของผู�เรียน 
 2. การประเมิน ผลตามสภาพจริงให�โอกาสต3อกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน�นผู�เรียนเปDน
สําคัญท่ีผู�เรียนจะมีการเรียนรู�จากการปฏิบัติ มีความสนใจในบทเรียน และครูผู�สอนเปDนผู�ชี้แนะ หรือผู�
อํานวยความสะดวกในการเรียนรู� โดยท่ีความสามารถท่ีแท�จริงของผู�เรียน กล3าวคือ ผู�เรียนสามารถทํา
อะไรได�มากกว3าผู�เรียนรู�อะไร 
 3. แต3ประเมินผลตามสภาพจริง จะให�โอกาสในการเตรียมผู�เรียนให�เกิดทักษะในการ
ดํารงชีวิตในสังคมอย3างมีความสุข เนื่องจากสังคมในปCจจุบันมีความซับซ�อน การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบแยกส3วนอาจจะไม3เพียงพอท่ีจะพัฒนาให�ผู�เรียนสามารถดํารงชีวิตในสังคมได�อย3างมี
ความสุข ดังนั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรปรับเปลี่ยนเปDนการเน�นให�ผู�เรียนได�สร�าง
ชิ้นงาน หรือโครงงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการพัฒนาการเรียนรู�หรือบูรณาการวิชาการต3างๆเข�า
ด�วยกัน ดังนั้นการประเมินผล จึงต�องปรับเปลี่ยนวิธีการให�สอดคล�องกัน เนื่องจากผลงานของผู�เรียน
จะเปDนหลักฐานท่ีแสดงความรับผิดชอบของครูผู�สอนท่ีมีต3อสังคม 
 4. การประเมินผลตามสภาพจริง ช3วยให�ผู�เรียนมีความสุขในการเรียน เนื่องจากการเรียนการ
สอนในปCจจุบันจะจําแนกการเรียนการสอนออกจากจากการสอบ ก็ให�ผู�เรียนเกิดความวิตกกังวล 
ความเครียดนั้นจากการสอบจะเน�นความถูกต�องเท3านั้น ไม3ใช3เปDนการประเมินเพ่ือช3วยพัฒนาการ
เรียนรู�ของผู�เรียนและพัฒนาการสอนของครูผู�สอน หรือเพ่ือหาจุดดีของผู�เรียนมาพัฒนาผู�เรียนตาม
ศักยภาพ ดังนั้นครูผู�สอนจะต�องดําเนินการให�เกิดความเปDนกระบวนการท่ีเกิดข้ึนตามพร�อมๆกัน
ระหว3างการเรียนการสอนกับการทดสอบ และยังลดภาระงานการสอนซ3อมเสริมของซูผู�สอนเนื่องจาก
มีการแก�ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานอย3างต3อเนื่อง ตลอดเวลา และใช�รายงานการบันทึกปฏิบัติงาน/
ความคิดเห็น เปDนหลักฐานในการแสดงความสามารถท่ีแท�จริงของผู�เรียน 
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ระดับของสภาพจริง 
 

 งานหรือกิจกรรมการปฏิบัติท่ีจะนําไปใช�ในการประเมินตามสภาพจริงมีระดับของสภาพจริง 
ท่ีต3อเนื่องแตกต3างกัน โดยพิจารณาจากเกณฑ6ต3าง ๆ ดังนี้ (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ6, 2545 : 113-
119) 
 1. พิจารณาจากสถานการณ6การทดสอบ ท่ีมีการกําหนดสถานการณ6การทดสอบจากสภาพ
น�อยไปสู3สภาพจริงมาก ดังภาพท่ี 9.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      ภาพท่ี 9.6 การพิจารณาระดับสภาพจริงจากสถานการณ6การทดสอบ 
                           ท่ีมา :  บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ6, 2545 : 113-119 
 

 2. พิจารณาจากรูปแบบคําตอบ ท่ีมีการกําหนดรูปแบบคําตอบจากการให�คําตอบแบบจํากัด
คําตอบสู3การให�คําตอบท่ีไม3จํากัดขอบเขตคําตอบ ดังตัวอย3างในภาพท่ี 9.7  
 

 
 
คล)ายคลึงสภาพจริงน)อย 
 
 
 
คล)ายคลึงสภาพจริงมาก 
 
 

                             ภาพท่ี 9.7 การพิจารณาระดับสภาพจริงจากรูปแบบคําตอบ 
                                         ท่ีมา :  บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ6, 2545 : 113-119 

คล�ายคลึงสภาพจริงน�อย 

คล�ายคลึงสภาพจริงมาก 

- จงแก�โจทย6ปCญหา “ถ�านักเรียนซ้ือของเล3นชิ้นหนึ่งราคา 59 บาท 
นักเรียนให�เงินพ3อค�า 70 บาท นักเรียนจะได�รับเงินทอนก่ีบาท” 

- ครูผู�สอนกําหนดสถานการณ6ปCญหาการซ้ือขาย โดยใช�ธนบัตรจริง
แล�วถามปCญหาให�นักเรียนแต3ละคนทอนเงินได�ถูกต�อง 

- กําหนดให�นักเรียนเปDนคู3และให�มีธนบัตรจริงจํานวนหนึ่ง แล�ว
กําหนดให�นักเรียนให�เงินและทอนตามท่ีกําหนด 

- กําหนดร�านค�าสมมติ แล�วให�นักเรียนเปDนผู�ซื้อ/ผู�ขายสินค�าด�วย
ธนบัตรจริง นักเรียนจะต�องให�และทอนเงินได�ถูกต�องตามราคา
สินค�าท่ีกําหนด 

รูปแบบจํากัดคําตอบ 

รูปแบบไม3จํากัดขอบเขตคําตอบ 

- งานท่ีเขียนตอบสั้น ๆ ตามคําสั่ง และจํากัดเวลาตอบ โดยใช� 
แบบทดสอบแบบปรนัย หรือแบบอัตนัยแบบจํากัดคําตอบ 
ตามจุดประสงค6ท่ีเฉพาะเจาะจง 

- งานท่ีมีความสัมพันธ6สลับซับซ�อน จะต�องให�คําตอบอย3าง 
ครอบคลุมประเด็น โดยใช�ความสามารถท่ีหลากหลาย และ
ใช�เวลาในการดําเนินงาน หรือใช�แฟmมสะสมผลงาน งาน
โครงการต3าง ๆ ท่ีสอดคล�องกับสภาพจริงในชีวิต 
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  งานหรือกิจท่ีมีรูปแบบจํากัดคําตอบจะกําหนดคําชี้แจงท่ีเปDนมาตรฐานและ มีเวลา
จํากัดในการให�คําตอบตามวัตถุประสงค6ท่ีเฉพาะเจาะจง ทําให�สะดวกในการดําเนินการ และง3ายต3อ
การให�และตรวจคําตอบ แต3อาจจะเปDนการปnดก้ันท่ีไม3ให�ผู�เรียนแสดงความสามารถท่ีแท�จริงดังมี
ตัวอย3างงานหรือกิจกรรมท่ีมีรูปแบบจํากัดคําตอบ ดังนี้ 
  1) ให�นักเรียนเขียนรายงานการสังเกตพฤติกรรมของปลาท่ีเลี้ยงไว�ในอ3างปลา 
  2) ให�นําเสนอโดยการพูดในประเด็นท่ีกําหนดให�ภายในเวลา 3 นาที 
  3) ให�อ3านออกเสียงเรื่องท่ีกําหนดให� 
  4) ให�เขียนกราฟจากข�อมูลท่ีกําหนดให� 
  งาน/กิจกรรมท่ีมีรูปแบบไม3จํากัดขอบเขตคําตอบ จะทําให�ครูผู�สอนได�รับคําตอบท่ี
แสดงความสามารถท่ีซับซ�อนของผู�เรียนอย3างแท�จริง ท้ังการแก�ปCญหา การสื่อสาร และการปฏิบัติ
เพ่ือให�ได�ผลงานดังมีตัวอย3างงาน/กิจกรรมท่ีมีรูปแบบไม3จํากัดขอบเขตคําตอบ ดังนี้ 
  1) ให�ออกแบบและทดลองในหัวข�อท่ีกําหนดให� และนําเสนอข�อค�นพบ พร�อมท้ัง
สรุปเหตุผลในการสรุป 
  2) ให�เขียนรายงานในประเด็นท่ีผู�เรียนสนใจมา 1 เรื่อง 
  3) พิจารณาจากลักษณะของการเก็บรวบรวมข�อมูล มีระดับของสภาพจริงตาม
ลักษณะของการเก็บรวบรวมข�อมูลทางอ�อมและทางตรง ดังตัวอย3างในภาพท่ี 9.8 
 
 
 
 คล)ายคลึงสภาพจริงน)อย 
 
 
 คล)ายคลึงสภาพจริงมาก 
 
 
 

 ภาพท่ี 9.8 การพิจารณาระดับสภาพจริงจากวิธีการเก็บรวบรวมข�อมูล 
                          ท่ีมา :  บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ6, 2545 : 113-119 
 
 4. พิจารณาจากลักษณะความถ่ีของการทดสอบ มีระดับของสภาพจริงตามลักษณะของ
ความถ่ีในการทดสอบ ถ�าทดสอบโดยใช�แบบทดสอบแบบปรนัยท่ีมีเวลาจํากัดหรือทดสอบเพียงครั้ง
เดียวจะมีสภาพจริงท่ีน�อย แต3ถ�ามีการเก็บรวบรวมข�อมูลในการปฏิบัติงานอย3างต3อเนื่องในระหว3าง
การเรียนการสอนจะมีระดับของสภาพจริงท่ีสอดคล�องกับชีวิตจริงมากกว3า ดังตัวอย3างใน 
ภาพท่ี 9.9 
 
 
 

การเก็บรวบรวมข�อมูลทางอ�อม 

การเก็บรวบรวมข�อมูลทางตรง 

- การทดสอบด�วยแบบทดสอบชนิดต3าง ๆ  
- การสังเกต การสัมภาษณ6 การจดบันทึก 
- การสาธิต การปฏิบัติจริง 
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 คล)ายคลึงสภาพจริงน)อย 
 
 
 คล)ายคลึงสภาพจริงมาก 
 
 
 
 
 ภาพท่ี 9.9 การพิจารณาระดับสภาพจริงจากความถ่ีในการทดสอบ 
                          ท่ีมา :  บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ6, 2545 : 113-119 
 
 
สาระสําคัญ 
 
 ในการเรียนรู�บทนี้มีเนื้อหาสาระท่ีสําคัญ ดังนี้ 

1. การประเมินตามสภาพจริง เปDนกระบวนการตัดสินความรู�ความสามารถ และทักษะ
ต3าง ๆ ของผู�เรียนในสภาพท่ีสอดคล�องกับชีวิตจริง โดยใช�เรื่องราว เหตุการณ6 หรือสภาพจริงหรือ
คล�ายจริงท่ีประสบในชีวิตประจําวัน เปDนสิ่งเร�าให�ผู�เรียนตอบสนองโดยการแสดงออก ลงมือกระทํา 
หรือผลิตจากกระบวนการทํางานตามท่ีคาดหวังและผลผลิตท่ีมีคุณภาพจะเปDนการสะท�อนภาพเพ่ือลง
ข�อสรุปในความรู�ความสามารถ และทักษะต3าง ๆ ของผู�เรียนว3ามีมากน�อยเพียงใด น3าพอใจหรือไม3
และอยู3ในระดับความสําเร็จใด 

2. ในการประเมินตามสภาพจริงท่ีมาใช�ในการจัดการศึกษา ซ่ึงนักวิชาการได�นําเสนอ
เหตุผลในการนํามาใช� ดังนี้ 1) การเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลออกจากกัน ควรจะมีการ
ดําเนินการท่ีควบคู3กันไปในเวลาเดียวกัน และเปDนไปอย3างต3อเนื่อง 2) จะต�องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการ
วัดและการประเมินให�มีความสอดคล�องกับการวัดกระบวนการและความคิดในระดับสูง 

3. ในการประเมินตามสภาพจริง เปDนการประเมินท่ีสะท�อนให�เห็นพัฒนาการในการ
ปฏิบัติงานท่ีมีลักษณะ ดังนี้ 1) เปDนการประเมินผลท่ีกระทําได�ตลอดเวลา 2) กําหนดปCญหาหรืองาน
แบบปลายเปnด 3) เปDนการประเมินท่ีไม3เน�นทักษะ แต3จะเน�นการประเมินทักษะการคิดระดับสูง 4) 
เปDนการวัดท่ีสนับสนุนผลสัมฤทธิ์ท่ีมีความหมาย 5) เปDนการสะท�อนให�เห็นสภาพการทํางานของบุคคล 
6) เปDนการใช�ข�อมูลอย3างหลากหลายเพ่ือการประเมิน 7) เปDนการประเมินท่ีเน�นการมีส3วนร3วมระหว3าง
ผู�เรียน ครูผู�สอน และผู�ปกครอง 

4. งานท่ีนํามาประเมินโดยใช�การประเมินตามสภาพจริง ควรเปDนงานท่ีมีลักษณะ ดังนี้ 
1) เปDนงานท่ีใช�ความคิดระดับสูง 2) เปDนงานท่ีเชื่อมโยงกับชีวิตจริง 3) เปDนงานท่ีมีเนื้อหาสาระนําไปสู3
การสนทนาระหว3างครูผู�สอนกับผู�เรียน ผู�เรียนกับผู�เรียน หรือผู�เก่ียวข�อง 

การทดสอบจํากัดเวลา และทดสอบสอบน�อยครั้ง 

การเก็บรวบรวมข�อมูลจากงาน 
ท่ีปฏิบัติในระหว3างการเรียนการสอน 

- แบบทดสอบปรนัย จํากัดเวลา 
- การใช�แฟmมสะสมผลงาน 
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5. ในการประเมินตามสภาพจริง มีกระบวนการในการดําเนินการ ดังนี้ 1) ร3วมกัน
กําหนดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีต�องการ 2) ศึกษาทําความเข�าใจท่ีถูกต�อง ชัดเจน กับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท่ีต�องการ 3) กําหนดแนวทางของงานท่ีผู�เรียนจะต�องปฏิบัติ 4) กําหนดรายละเอียดของ
งานท่ีจะต�องปฏิบัติอย3างชัดเจน 5) กําหนดกรอบการประเมิน 6) กําหนดวิธีการประเมินท่ีหลากหลาย 
7) กําหนดผู�ประเมินว3าจะเปDนบุคคลใด และ 8) กําหนดเกณฑ6การประเมินท่ีชัดเจน 

6. ในการประเมินผลตามสภาพจริงเพ่ือให�ได�ข�อมูลท่ีหลากหลาย มีดังนี้ 1) การสังเกต 
2) การสัมภาษณ6 3) การสอบถาม 4) บันทึกจากผู�เก่ียวข�องเปDนการรวบรวมข�อมูลความคิดเห็น
เก่ียวกับผู�เรียน5) การรายงานตนเอง 6) แฟmมสะสมผลงาน 7) แบบทดสอบวัดความสามารถจริง และ 
8) การจัดนิทรรศการ 

7. ข้ันตอนการดําเนินการตามรูปแบบการประเมินตามสภาพจริงได�ดังนี้ 1) กําหนด
มาตรฐานหรือผลท่ีต�องการให�เกิดข้ึนแก3ผู�เรียน 2) กําหนดภาระงานการเรียนรู�ตามสภาพจริง 3) 
กําหนดมิติของการประเมิน 4) กําหนดลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส3งเสริมให�
ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�ตามสภาพจริง 5) ประเมินการปฏิบัติภาระงานการเรียนรู�ตามสภาพจริงจากแฟmม
สะสมผลงานท่ีผู�เรียนจัดทําข้ึน 6) ลงสรุปความรู�ความสามารถ และคุณลักษณะของผู�เรียน 

8. ในการประเมินตามสภาพจริง มีข�อควรคํานึงในการใช� ดังนี้ 1) การวิเคราะห6 แปละ
ความหมายของจุดประสงค6การเรียนรู� 2) การแปลงจุดประสงค6การเรียนรู�ให�เปDนภาระงานท่ีผู�เรียน
ต�องปฏิบัติ 3) การกําหนดผู�เรียนเปDนกลุ3มเล็กให�ดําเนินงานกลุ3ม และกําหนดเกณฑ6การประเมิน ในแต3
ละชิ้นงานให�มีความชัดเจน หรือให�มีการวัดและประเมินกันเองภายในกลุ3ม 

9. การประเมินตามสภาพจริง มีประโยชน6ในการนํามาใช�ในกิจกรรมการเรียนการสอน 
ดังนี้ 1) ให�โอกาสแก3ผู�เรียนได�เกิดการเรียนรู�ตามศักยภาพของตนเอง 2) ให�โอกาสต3อกิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีเน�นผู�เรียนเปDนสําคัญ 3) ให�โอกาสในการเตรียมผู�เรียนให�เกิดทักษะในการดํารงชีวิตใน
สังคมอย3างมีความสุข 4) ช3วยให�ผู�เรียนมีความสุขในการเรียน 

10. บันทึกการเรียนรู� เปDนเครื่องมือท่ีให�โอกาสแก3ผู�เรียนได�สํารวจ ค�นพบ ต้ังคําถาม 
และแสดงความรู�สึกและความคิดเห็นอย3างอิสระกับเนื้อหาท่ีเรียน หรือเปDนการจดบันทึกข�อสังเกตข�อ
สงสัยในเนื้อหาสาระ การนําความรู�ไปใช� การใช�ความคิดระดับสูงและเปDนการสร�างปฏิสัมพันธ6ระหว3าง
ครูผู�สอนกับผู�เรียน ส3งเสริมการเรียนเปDนรายบุคคล และปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู�ของครูผู�สอนให�ดี
ข้ึน 

11. วิธีการใช�บันทึกการเรียนรู� มีดังนี้ 1) ควรอธิบายให�ผู�เรียนได�ทราบว3าบันทึกการ
เรียนรู� คือ อะไร ก3อนมอบหมายให�เขียน 2) ในระยะเริ่มต�น ควรกําหนดข�อมูลท่ีจะต�องจดบันทึก และ
ให�แลกเปลี่ยนข�อมูลกับเพ่ือน ๆ และครูผู�สอน 3) นําเสนอตัวอย3างบันทึกการเรียนรู�ท่ีดี สมบูรณ6 และ
บันทึกการเรียนรี่บกพร3อง 4) แจ�งเกณฑ6ท่ีใช�ประเมินบันทึกการเรียนรู�ให�ได�รับทราบ 5) กําหนดให�
ผู�เรียนกําหนดโครงร3าง/ประเด็นของข�อมูลก3อนท่ีจะเขียนบันทึก 6) กําหนดให�ส3งบันทึกการเรียนรู�เปDน
ระยะเพ่ือให�ครูผู�สอนได�พิจารณาและแจ�งผลย�อนกลับ 7) ให�โอกาสแก3ผู�เรียนในการประเมินบันทึก
การเรียนรู�ของตนเอง 8) ให�ผู�เรียนได�แลกเปลี่ยนบันทึกการเรียนรู� และ 9) ร3วมกันคิดคัดเลือกข�อมูลท่ี
น3าสนใจในบันทึกการเรียนรู�เพ่ือจัดเก็บไว�ในแฟmมสะสมผลงาน 
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12. งานหรือกิจกรรมการปฏิบัติท่ีนําไปใช�ในการประเมินตามสภาพจริงมีระดับของ
สภาพจริงท่ีต3อเนื่องกันโดยพิจารณาจากเกณฑ6ต3าง ๆ ดังนี้ 1) พิจารณาจากสถานการณ6การทดสอบท่ี
มีการกําหนดสถานการณ6การทดสอบจากสภาพจริงน�อยไปสู3สภาพจริงมาก 2) พิจารณาจากรูปแบบ
คําตอบท่ีมีการกําหนดรูปแบบคําตอบจากการให�คําตอบแบบจํากัดคําตอบสู3การให�คําตอบท่ีไม3จํากัด
ขอบเขตคําตอบ 3) พิจารณาจากลักษณะของการเก็บรวบรวมข�อมูล มีระดับของสภาพจริงตาม
ลักษณะของการเก็บรวบรวมข�อมูลทางอ�อมและทางตรง 4) พิจารณาจากลักษณะความถ่ีของการ
ทดสอบมีระดับของสภาพจริงตามลักษณะของความถ่ีในการทดสอบถ�าทดสอบโดยใช�แบบทดสอบ
แบบปรนัยท่ีมีเวลาจํากัดหรือทดสอบเพียงครั้งเดียวจะมีสภาพจริงท่ีน�อย แต3ถ�ามีการเก็บรวบรวม
ข�อมูลในการปฏิบัติงานอย3างต3อเนื่องในระหว3างการเรียนการสอนจะมีระดับของสภาพจริงท่ีสอดคล�อง
กับชีวิตจริงมากกว3า 

 
แบบฝBกหัดท)ายบทท่ี  9  

1. การประเมินตามสภาพจริงมีความสําคัญอย3างไร 
2. การออกท่ีท3านได�ออกไปประเมินตามสภาพจริงการจัดการเรียนการสอนท่ีโรงเรียน           

มีความสําคัญต3อตัวท3านอย3างไร 
3. บอกลักษณะงานท่ีนํามาประเมินตามสภาพจริงมาอย3างน�อย 2 งาน 
4. บอกข้ันตอนและวิธีการประเมินตามสภาพจริงตามงานท่ีท3านเลือกมาในข�อ 3  
5. การประเมินตามสภาพจริงมีประโยชน6อย3างไร 
6. เพราะเหตุใดผู�สอนจึงต�องประเมินตามสภาพจริงของผู�เรียน 
7. บอกข�อดีและข�อจํากัดของการประเมินตามสภาพจริงท่ีคิดว3าสําคัญท่ีสุดพร�อมเหตุผล

ประกอบ 
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แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี 10 
การประเมินจากแฟ�มสะสมผลงาน 

 
วัตถุประสงค"เชิงพฤติกรรม  

เม่ือเรียนจบบทเรียนนี้ ผู�เรียนมีความสามารถดังนี้  
1. อธิบายความหมายของแฟ%มสะสมผลงานได�  
2. อธิบายจุดมุ*งหมายของแฟ%มสะสมผลงานได�  
3. อธิบายลักษณะของแฟ%มสะสมผลงานได� 
4. อธิบายแนวทาง  หลักการ เกณฑ0 ในการประเมินในการประเมินได� 
5. จําแนกประเภทของแฟ%มสะสมผลงานได� 
6. บอกข�อดีและข�อจํากัดของการของแฟ%มสะสมผลงานได� 
7. มีปฏิสัมพันธ0ท่ีดีต*อการทํางานกลุ*มร*วมกับคนอ่ืน 
8. มีเจตคติท่ีดีต*อการวัดและประเมินผล 

 

เนื้อหาสาระ  
       เนื้อหาสาระในบทนี้ประกอบด�วย  

1. ความหมายของแฟ%มสะสมผลงาน 
2. จุดประสงค0ของแฟ%มสะสมผลงาน 
3. ลักษณะของแฟ%มสะสมผลงาน 
4. ประเภทของแฟ%มสะสมผลงาน 
5. แนวทางในการประเมินจากแฟ%มสะสมผลงาน 
6. หลักการในการประเมินจากแฟ%มสะสมผลงาน 
7. เกณฑ0ในการประเมินคุณภาพของผลงาน 
8. ข�อดีและข�อจํากัดของแฟ%มสะสมผลงาน 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
         กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง การประเมินจากแฟ%มสะสมผลงาน 
มีดังนี้       1.  ผู�สอนบรรยายหัวข�อ การประเมินจากแฟ%มสะสมผลงาน 
              3.  ให�ผู�เรียนแบ*งกลุ*มศึกษาเนื้อหาการประเมินจากแฟ%มสะสมผลงาน และกําหนดให�แต*
ละคนจัดทําแฟ%มสะสมผลงานของตนเอง     
     4  ผู�สอนและผู�เรียนร*วมกันประเมินแฟ%มสะสมของแต*ละคน  
              5.  ผู�สอนสรุป เพ่ิมเติมในแต*ละประเด็น  
              6.  ผู�เรียนจัดทําบันทึกการเรียนรู�  และทําแบบฝ?กหัดท�ายบท 
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สื่อการเรียนการสอน  
      สื่อการเรียนการสอนท่ีใช�ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน มีดังนี้  

1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน  
2. ตํารา  
3. สไลด0นําเสนอ  
4. เครือข*ายอินเทอร0เน็ต  
5. ตัวอย*างแฟ%มสะสมผลงาน 
 

การวัดผลและการประเมินผล  
      การวัดและการประเมินผลการเรียนรู� มีดังนี้  

1.  การสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ*ม  การตอบคําถามและร*วมอภิปราย  
2.  การนําเสนอผลงาน  
3.  การประเมินแฟ%มสะสมผลงาน 
3.  การตรวจบันทึกการเรียนรู�  
4.  การทําแบบฝ?กหัด 
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บทที่ 10 
การประเมินจากแฟ�มสะสมผลงาน 

 
 การประเมินจากแฟ%มสะสมผลงาน ได�มีบทบาทในการจัดการศึกษาในโรงเรียน โดยเฉพาะใน
การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ท่ีเปPนวิธีการวัดผลและประเมินผลวิธีหนึ่งท่ีมี
ประสิทธิภาพ (อุทุมพร จามรมาน, 2540) ท่ีมีความสอดคล�องกับหลักการสําคัญของการวัดผล คือ
กระบวนการในการรวบรวมเหตุการณ0 หรือข�อมูลต*างๆท่ีผู�เรียนสามารถปฏิบัติได� และผู�สอนนํามาใช�
ประกอบการดําเนินการประเมินผลท่ีเปPนกระบวนการแปลความหมายของเหตุการณ0หรือข�อมูลแล�ว
นํามาพิจารณาตัดสินใจจากข�อมูลพ้ืนฐานเหล*านั้น 
 แฟ%มสะสมผลงาน (Portfolio) มีพัฒนาการมาจากศิลป\นและนักโฆษณาท่ีได�จัดเก็บผลงาน
ของตนเองท่ีแสดงความสามารถ ความคิดริเริ่มสร�างสรรค0 หรือผลงานท่ีตนเองชื่นชอบใส*กระเป^าหรือ
กล*อง เพ่ือนําเสนอต*อผู�ท่ีสนใจให�ได�รับรู� ชื่นชมและยอมรับความสามารถของตนเอง ดังนั้นแฟ%มสะสม
ผลงานของผู� เรียนท่ีมีแนวคิดลักษณะเดียวกันจึงเปPนท่ีเก็บสะสมผลงานท่ีแสดงความคิดริเริ่ม
สร�างสรรค0 ทักษะ การตัดสินใจ ท่ีเปPนการพัฒนาการเรียนรู�จากรูปธรรมสู*นามธรรม โดยมีแนวคิดว*า
ผลงานท่ีจัดเก็บไว�ในแฟ%มสะสมผลงานจะเปPนตัวอย*างท่ีแสดงทักษะและความสามารถของบุคคลได�
ดีกว*าการบรรยายความสามารถ หรือการทดสอบความรู� (สํานักงานทดสอบทางการศึกษา, 2539: 2) 
 
ความหมายของแฟ�มสะสมผลงาน 
 
 แฟ%มสะสมผลงาน เปPนการสะสมผลงานอย*างมีจุดมุ*งหมายเพ่ือแสดงผลงานความก�าวหน�า
สัมฤทธิผลของผู�เรียน โดยท่ีการรวบรวมจากต�องให�ผู�เรียนมีส*วนร*วมในการคัดเลือก กําหนดเกณฑ0
และประเมินเพ่ือตัดสินใจให�คะแนนรวมท้ังเปPนหลักฐานท่ีสะท�อนการประเมินตนเองของผู�เรียนด�วย 
(สํานักงานทดสอบทางการศึกษา, 2539 : 5) 
 แฟ%มสะสมผลงาน เปPนการเก็บรวบรวมผลงานของนักเรียนท่ีผ*านการคัดเลือกโดยผู�เรียนหรือ
ภายใต�คําแนะนําของครูผู�สอนมาสะสมไว�ในภาชนะอย*างใดอย*างหนึ่งอย*างมีระบบ มีจุดมุ*งหมาย เพ่ือ
ใช�เปPนข�อมูลสารสนเทศท่ีแสดงถึงความพยายาม เจตคติ แรงจูงใจ ความเจริญงอกงาม ผลสัมฤทธิ์ ใน
การเรียนรู�เนื้อหาวิชาต*าง ๆ ของผู�เรียนให�แก*บุคคลท่ีเก่ียวข�องได�ทราบ (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ0, 
2545: 120) 
 แฟ%มสะสมผลงาน คือ แฟ%มท่ีใช�เปPนท่ีเก็บหลักฐานท่ีเปPนตัวแทนงานท่ีผู�เรียนปฏิบัติเก่ียวกับ
ทักษะ แนวคิด ความสนใจ ความสําเร็จ ตลอดจนผลการประเมินผล จุดเด*น จุดด�อยของชิ้นงาน ท่ี
แสดงความก�าวหน�าในการเรียนด�วยตัวของผู�เรียนเอง หลักฐานเหล*านั้นได�มาจากการรวบรวมข�อมูล
จากการสุ*มตัวอย*างสภาพการณ0ในชั้นเรียนแล�วนํามาบรรจุในแฟ%มกระดาษ สมุดโน�ต หรือแผ*นดิสก0 
เปPนต�น ไม*ว*าจะเก็บหลักฐานในรูปแบบใด และไม*ใช*การนําหลักฐานมาอยู*รวมกันเฉย ๆ แต*จะต�องมี
การจัดระเบียบงานโดยใช�แนวความคิดของผู�เรียนเปPนหลัก (กมล สุดประเสริฐ, 2540 ; ส.วาสนา 
ประวาลพฤกษ0, 2540 ; Hart, 1994) 
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 แฟ%มสะสมผลงาน เปPนเครื่องมือหนึ่งท่ีใช�ในการประเมินตามสภาพจริง ท่ีเปPนการสะสม
ผลงานของผู�เรียนอย*างมีจุดมุ*งหมาย และเปPนระบบ เพ่ือแสดงให�เห็นความพยายาม ความก�าวหน�า
และผลสัมฤทธิ์ใด ๆ ของผู�เรียน (Genessee and Upshur, 1996) 
 การประเมินจากแฟ%มสะสมผลงาน เปPนการประเมินการเรียนรู�ของผู�เรียนตามสภาพจริง โดย
พิจารณาผลงานจากแฟ%มสะสมผลงาน บันทึกท่ีเก่ียวข�อง และผลงาน ท่ีสามารถใช�สะท�อนให�เห็น
กระบวนการเรียนรู�และผลการเรียนรู�ท่ีเกิดข้ึนตามสภาพจริงสภาพความเปPนจริงตามธรรมชาติ 2) 
เปPนการเก็บรวบรวมข�อมูลรายงานการทํางานเพ่ือประเมินความสําเร็จของผู�เรียนท่ีสามารถนําความรู�
มาใช�ในการสร�างงาน หรือแก�ปiญหาจนกระท่ังสําเร็จ และ3) เปPนการประเมินท่ีเกิดข้ึนท้ังในระหว*าง
เรียนและสรุปผลการเรียนท่ีเน�นท้ังกระบวนการปฏิบัติงานและผลงาน(ศิริชัย กาญจนวาสี (2546: 14) 
 แฟ%มสะสมผลงาน เปPนการเก็บรวบรวมผลงานหรือชิ้นงานหลักฐานเชิงประจักษ0อย*างมี
จุดประสงค0 ท่ีมุ*งแสดงให�เห็นผลการปฏิบัติงานความพยายาม ความรู� ความสามารถ ความก�าวหน�า 
จุดแข็งจุดอ*อน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสําเร็จตามศักยภาพของผู�เรียนแต*ละคน โดยท่ีการ
เก็บรวบรวมข�อมูลจะต�องให�ผู�เรียนมีส*วนร*วมในการกําหนดและคัดเลือกเนื้อหาและผลงานกําหนด
เกณฑ0ในการตัดสิน และมีหลักฐานท่ีสะท�อนความสามารถของตนเองท่ีจัดเก็บรวบรวมอย*างเปPนระบบ 
(ก่ิงแก�ว อารีรักษ0, 2546: 22) 
 สรุปได�ว*า การประเมินจากแฟ%มสะสมผลงาน เปPนวิธีการประเมินท่ีให�ผู�เรียนได�เก็บรวบรวม
ผลงานจากการปฏิบัติจริงในแฟ%ม สมุด กล*อง ท้ังในชั้นเรียนหรือในชีวิตจริงท่ีเก่ียวข�องกับการเรียนรู�
ตามสาระการเรียนรู�ต*าง ๆ มาจัดแสดงอย*างเปPนระบบ โดยมีจุดประสงค0เพ่ือสะท�อนให�เห็นความ
พยายาม เจตคติ แรงจูงใจ พัฒนาการ และความสัมฤทธิ์ผลของการเรียนรู�ของผู�เรียน และตลอดจน
การวางแผนดําเนินการ และยังเปPนวิธีการประเมินท่ีช*วยส*งเสริมให�การประเมินตามสภาพจริง มีความ
สมบูรณ0สะท�อนศักยภาพท่ีแท�จริงของผู�เรียนมากข้ึน  การประเมินจากแฟ%มสะสมผลงานท่ีสมบูรณ0จะ
ช*วยให�ผู�สอนสามารถประเมินจากแฟ%มสะสมผลงานแทนการประเมินจากการปฏิบัติจริงได� 
 
จุดประสงค"การใช,แฟ�มสะสมผลงาน 
 
 ในการจัดทําแฟ%มสะสมผลงาน มีจุดประสงค0ในการดําเนินการ ดังนี้ (สํานักงานทดสอบทาง
การศึกษา, 2539: 11-13) 
 1. เพ่ือให�ผู�เรียนสามารถประเมินตนเองได�ด�วยการสะท�อนความคิดในงานของตนเองกํากับ
ดูแล และพัฒนาตนเอง การประเมินตนเองของผู�เรียน และฝ?กให�ผู�เรียนมีนิสัยในการเรียนรู�ตลอดชีวิต 
 2. เพ่ือให�บรรลุจุดมุ*งหมายของหลักสูตรหรือจุดประสงค0การเรียนรู�หรือความต�องการด�าน
วิชาชีพ 
 3. เพ่ือประเมินความรับผิดชอบของครูผู�สอนจากความสามารถในการสอนให�ผู�เรียนบรรลุ
จุดประสงค0ตามหลักสูตรและจุดมุ*งหมายของการสอน 
 4. เพ่ือตอบสนองต*อจุดประสงค0การเรียนรู�ท่ีหลากหลายท่ีแสดงความสามารถของผู�เรียนท้ัง
ในส*วนย*อยและภาพรวม 
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ลักษณะของแฟ�มสะสมผลงาน 
 บาร0ตัน และ โคริน (Barton and Collins, 1997) ได�นําเสนอลักษณะของแฟ%มสะสมผลงาน
มีดังนี้  
 3.1 เปPนแหล*งข�อมูลท่ีมีความหลากหลาย คือ เปPนแหล*งเก็บสะสมหลักฐานหลากหลายท่ีจะ
นํามาใช�ประกอบในการประเมินความรู�ความสามารถของผู�เรียน  
 3.2 เปPนสภาพจริงของผู�เรียน (เน�นผู�เรียนเปPนสําคัญ) คือ มีหลักฐานท่ีสะท�อนสภาพความ
เปPนจริงเก่ียวกับห�องเรียน การเรียนการสอน และผู�เรียน โดยหลักฐานต*าง ๆ ภายในแฟ%มสะสม
ผลงานจะเชื่อมต*อกันหรือสอดคล�องกัน  
 3.3 เปPนรูปแบบของการประเมินท่ียืดหยุ*น คือ แสดงการเปลี่ยนแปลงและความก�าวหน�าของ
ผู�เรียนตลอดเวลา เนื่องจากแฟ%มสะสมผลงานจะบรรจุงานท่ีผู�เรียนเลือกด�วยตนเองจากงานต*าง ๆ ท่ี
ได�ปฏิบัติในระหว*างเรียน  
 3.4 มีจุดประสงค0ชัดเจน คือ ครูผู�สอนและผู�เรียนจะต�องร*วมกันกําหนดจุดประสงค0ของการ
เรียนการสอนท่ีชัดเจน เพ่ือให�ผู�เรียนได�ทราบว*าครูผู�สอนคาดหวังให�ผู�เรียนทําอะไร ก*อนท่ีผู�เรียนจะ
เริ่มสร�างแฟ%มสะสมผลงาน  
 3.5 มีลักษณะเฉพาะ แฟ%มสะสมผลงานของผู�เรียนแต*ละคนจะมีลักษณะเฉพาะเปPนของ
ตนเองเพราะผู�เรียนจะต�องตัดสินใจเลือกหลักฐานด�วยตนเองท่ีจะสะท�อนให�เห็นการประเมินตนเอง
ตามจุดประสงค0การสอน 
 บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ0 (2545: 121) ได�ระบุว*า ผลงานท่ีบรรจุในแฟ%มสะสมผลงานจะต�อง
มีลักษณะดังนี้ 
 1) ผู�เรียนต�องมีส*วนร*วมในการคัดเลือกงาน/กิจกรรมท่ีใส*ในแฟ%มสะสมผลงาน 
 2) มีเกณฑ0ในการพิจารณาคัดเลือก 
 3) มีเกณฑ0ในการพิจารณาตัดสินผลงาน 
 4) ต�องมีหลักฐานในการประเมินตนเอง 
 ลักษณะของแฟ%มสะสมผลงานจะแตกต*างกันตามลักษณะของงานและวัสดุท่ีใช�ท่ีจะต�อง
เหมาะสมกับขนาด และปริมาณของชิ้นงาน หรือห�องเรียนท่ีจัดเก็บสะสมผลงานท่ีจะต�องเพียงพอท่ีจะ
ส*งเสริมการเรียนการสอนให�แก*ผู�เรียน ดังนั้นจึงอาจเปPนแฟ%มต*าง ๆ สมุดงาน อัลบั้ม แผ*นดิสก0 หรือ
กล*องกระดาษท่ีจัดเก็บผลงานท่ีสอดคล�องกับสภาพท่ีเปPนจริงตามธรรมชาติท่ีใกล�เคียงกับชีวิตจริง แต*
จะต�องมีการคัดเลือกโดยใช�เกณฑ0 อาทิ งานยอดเยี่ยม งานแสดงพัฒนาการ หรืองานท่ีสมบูรณ0ท่ีสุด 
เปPนต�น 
 
ประเภทของแฟ�มสะสมผลงาน 
 
 ในการจัดทําแฟ%มสะสมผลงานของผู�เรียนเปPนรายบุคคลสามารถจําแนกได�ดังนี้  
(บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ0, 2545: 123-128 ; เอมอร จังศิริพรปกรณ0, 2546: 163) 
 4.1 แฟ%มสะสมผลงานยอดเยี่ยม (Final Portfolio) เปPนการนําเสนอผลงานท่ีดีท่ีสุดของ
ผู�เรียนในการนําเสนอตนเอง เพ่ือการประเมินผลสรุปรวมการให�ระดับผลการเรียนการให�ใบรับรองท่ี
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ประกอบด�วย 1) สารบัญรายการ 2)หลักฐานการประเมินผลงานและ 3) ผลงานท่ีดีท่ีสุดประมาณ 5-7 
ชิ้นท่ีแสดงการทํากิจกรรมท่ีหลากหลายโดยมีเกณฑ0ในการพิจารณาผลงานท่ีดี ดังนี้ 
  4.1.1 เปPนผลงานท่ีต�องศึกษา ทดลองหาคําตอบ 
  4.1.2เปPนผลงานท่ีประยุกต0ใช�กับปiญหาชีวิตประจําวัน 
  4.1.3 เปPนผลงานท่ีต�องคิดค�นแสวงหาประดิษฐ0วิธีการเพ่ือหาคําตอบ  
  4.1.4 เปPนผลงานในลักษณะโครงงานท่ีต�องใช�เวลาในการศึกษาค�นคว�า 
  4.1.5 เปPนผลงานท่ีต�องใช�ความรู�ท่ีหลากหลายในการหาคําตอบ 
  4.1.6 เปPนผลงานท่ีต�องเขียนคําอธิบายคําตอบเพ่ือแสดงความคิดรวบยอด 
ฯลฯ 
 4.2 แฟ%มสะสมผลงานแสดงพัฒนาการในการเรียนรู� (Working Portfolio) เปPนแฟ%มสะสม
ผลงานท่ีไม*เน�นผลงานข้ันสุดท�ายของผู�เรียน แต*จะเน�นการรายงานพัฒนาการการเรียนรู�และการคิด
ของผู�เรียนตามลําดับข้ันตอน และให�ผู�เรียนได�แสดงความคิดเห็นต*อการเปลี่ยนแปลงของพัฒนาการท่ี
เกิดข้ึน การคิดวินิจฉัยปiญหา เพ่ือแนะแนวทางในการเรียนรู� เพ่ือการพัฒนา ชิ้นงานท่ีเลือกอาจจะเปPน
งานท่ีทําในตอนแรก งานท่ีทําในช*วงกลาง และงานท่ีทําในช*วงท�าย ๆ 
 
 ดังแสดงความสัมพันธ0ระหว*างแฟ%มสะสมผลงานดังภาพท่ี 10.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 10.1 ความสัมพันธ0ระหว*างประเภทของแฟ%มสะสมผลงาน 
 

แนวทางในการประเมินจากแฟ�มสะสมผลงาน 
 
 การประเมินจากแฟ%มสะสมผลงานมีแนวทางในการดําเนินงาน ดังนี้ 
 1. กําหนดโครงสร�างของแฟ%มสะสมผลงานจากวัตถุประสงค0ของแฟ%มสะสมผลงานว*าต�องการ
สะท�อนสิ่งใดเก่ียวกับความสามารถและพัฒนาการของผู�เรียน ท้ังนี้อาจพิจารณาจากผลการเรียนรู�ท่ี
คาดหวังตามสาระการเรียนรู�ท่ีสะท�อนได�จากการให�ผู�เรียนจัดทําแฟ%มสะสมผลงาน 
 2. กําหนดวิธีการเก็บรวบรวมผลงานให�สอดคล�องกับวัตถุประสงค0ของแฟ%มสะสมผลงาน
เพ่ือให�ผู�เรียนได�ทําแฟ%มสะสมผลงาน 

แฟ%มสะสมผลงานแสดง
พัฒนาการในการเรียนรู� 

แฟ%มสะสม 
ผลงานยอดเยี่ยม 

จุดประสงค0 หรือกิจกรรม 
การเรียนการสอน 
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 3. กําหนดวิธีการประเมินงานเพ่ือพัฒนาชิ้นงาน ซ่ึงส*งผลถึงการพัฒนาผู�เรียนให�มี
ความสามารถสูงสุดท้ังนี้ครูอาจารย0ทําเกณฑ0การให�คะแนน (Rubrics) สําหรับให�ผู�เรียนนําไปใช�เปPน
ข�อชี้นําในการพัฒนางาน 
 4. ส*งเสริมให�เกิดความร*วมมือในการพัฒนางาน โดยการมีส*วนร*วมในการประเมินจากทุกฝvาย
แล�วนําข�อมูลท่ีสอดคล�องกันไปเปPนสารสนเทศหลัก ในการให�ข�อมูลป%อนกลับสําหรับผู�เรียนใช�ในการ
ปรับปรุงแก�ไขข�อบกพร*อง 
 5. จัดให�มีการนําเสนอผลงานท่ีสะสมไว� โดยใช�วิธีการท่ีเหมาะสม โดยครูผู�สอนและผู�เรียน
ควรได�วางแผนร*วมกันในการคัดเลือกชิ้นงานท่ีดีท่ีสุด ท้ังนี้ในการนําเสนอชิ้นงานแต*ละชิ้นควรมี
หลักฐานการพัฒนางานและการประเมินผลงานด�วยตนเอง เกณฑ0การประเมินผลงานประกอบไปด�วย
และในการเลือกใช�วิธีการประเมินโดยใช�แฟ%มสะสมผลงาน ผู�สอนควรคํานึงด�วยว*าแฟ%มสะสมผลงานมี
หลายประเภท การเลือกใช�แฟ%มสะสมผลงานประเภทใด และควรคํานึงถึงรูปแบบและแนวทางในการ
พัฒนาแฟ%มสะสมผลงานให�เหมาะสม เพ่ือให�แฟ%มสะสมผลงานช*วยพัฒนาความคิดสร�างสรรค0ของ
ผู�เรียนด�วย 
 
องค"ประกอบในแฟ�มสะสมผลงาน 
 
 องค0ประกอบของแฟ%มสะสมผลงานท่ีสําคัญตามแนวคิดของบาร0ตัน และคอลลิน (Barton 
and Collin, 1997) มีดังนี้ 
 1. จุดมุ*งหมาย เปPนสิ่งท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือใช�ตัดสินว*าแฟ%มสะสมผลงานจะใช�อธิบาย หรือวัด
อะไร ดังนั้นจุดมุ*งหมายจะต�องมีความชัดเจนเพ่ือกําหนดขอบเขตของการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมและ
ช*วยให�ผู�เรียนเข�าใจและเชื่อมโยงจุดมุ*งหมายให�สอดคล�องกับการสอนในแต*ละวันของครูผู�สอน 
 2. หลักฐาน หรือ ชิ้นงาน เปPนหลักฐานหรือชิ้นงานท่ีผู�เรียนเลือกเพ่ือแสดงความสําเร็จในการ
บรรลุจุดมุ*งหมายการสร�าง การรวบรวมเอกสาร การจัดเอกสาร และการจัดเก็บเอกสาร ท่ีผู�เรียนจะ
ได�รับคําแนะนําจากครูผู�สอนในระหว*างท่ีผู�เรียนจัดทําแฟ%มสะสมผลงาน โดยท่ีหลักฐานหรือชิ้นงานใน
แฟ%มสะสมผลงานจะประกอบด�วย ดังนี้  
  2.1 Artifacts หมายถึง เอกสารประเภทการบ�าน แบบฝ?กหัด รายงานท่ีเกิดข้ึน
ระหว*างการทํางานในห�องเรียน 
  2.2 Reproduction หมายถึง เอกสารท่ีแสดงงานท่ีผู�เรียนทํานอกห�องเรียน อาทิ
โครงงานพิเศษท่ีรับมอบหมาย หรือการสัมภาษณ0บุคคล เปPนต�น  
  2.3 Attestations หมายถึง เอกสารท่ีครูผู�สอนหรือบุคคลอ่ืน ๆ ใช�แสดงให�เห็น
ความก�าวหน�าของผู�เรียน อาทิ บันทึกผลการสังเกตระหว*างผู�เรียนนําเสนอผลงาน บันทึกของผู�เรียน 
เพ่ือน และผู�ปกครอง เปPนต�น  
  2.4 Production หมายถึง เอกสารท่ีผู�เรียนจัดเตรียมข้ึนเพ่ือใส*ในแฟ%มสะสมผลงาน
ประกอบด�วย จุดมุ*งหมาย ข�อความท่ีสะท�อนให�เห็นความสามารถตามจุดมุ*งหมาย หรือหัวข�อ เปPนต�น 
 สํานักงานทดสอบทางการศึกษา (2540: 8) ได�นําเสนอองค0ประกอบของแฟ%มสะสมผลงานมี 
ดังนี้ 
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 1. ส*วนนํา ประกอบด�วย ปก ประวัติผู�ทํา รายการจุดประสงค0การเรียนรู� แผนการเรียนรู�
รายบุคคล สารบัญผลงาน ตัวบ*งชี้ หรือรายการตัดออกหรือเพ่ิมเติมผลงาน เปPนต�น 
 2. ส*วนบรรจุหลักฐานผลงาน เปPนผลงานท่ีสร�างข้ึนจากกิจกรรมการเรียนการสอน การ
สะท�อนตนเอง ประวัติของผลงาน จํานวนเอกสารศึกษาค�นคว�า เวลาท่ีใช�ในการผลิตผลงาน คะแนน
จากการทดสอบ แบบสํารวจรายการ หรือบันทึกเก่ียวกับความคิดเห็นในผลงานของผู�เรียน เปPนต�น 
 3. เกณฑ0การตัดสินแฟ%มสะสมผลงาน เปPนส*วนท่ีระบุเกณฑ0การพิจารณาตัดสินแฟ%มสะสม
ผลงาน จากการประเมินของครูผู�สอน เพ่ือน และตนเอง 
 
ประโยชน"ของการใช,แฟ�มสะสมผลงาน 
 
 การใช�แฟ%มสะสมผลงานในชั้นเรียนมีประโยชน0ต*อการเรียนการสอนดังนี้ 
 1. เพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสารระหว*างครูผู�สอน ผู�เรียน และผู�ปกครองเก่ียวกับการเรียนรู�ท่ี
เกิดข้ึนตลอดเวลาของการเรียนในห�องเรียน 
 2. ช*วยให�ครูผู�สอนมองเห็นสภาพแวดล�อมการทํางานของผู�เรียนและโครงสร�างของหลักฐาน
แต*ละชิ้นท่ีช*วยให�ครูผู�สอนมองเห็นภาพกว�างของการเรียนรู�ของผู�เรียนท่ีสอดคล�องกับหลักสูตร 
 3. ช*วยกระตุ�นให�เกิดการเรียนรู�ข้ึนในตัวผู�เรียนโดยผู�เรียนจะเรียนรู�เก่ียวกับการตัดสินใจใน
คุณภาพและความมีประโยชน0ของงานของตนและการตัดสินใจนี้จะนําไปสู*บุคลิกภาพของความสําเร็จ
ท่ีเข�มแข็งของผู�เรียน 
 4. เปPนเวทีท่ีให�ผู�เรียนได�สื่อความคิดของตนเองให�ผู�อ่ืนได�รับทราบท่ีเปPนการสนับสนุนให�
ผู�เรียนมีความกล�าในการแสดงออกมากยิ่งข้ึน 
 5. ช*วยให�ครูผู�สอนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีดีข้ึนเพราะแฟ%มสะสมผลงานจาก
กระตุ�นให�ครูนําไปพิจารณาว*าสิ่งท่ีครูต�องการให�ผู�เรียนเกิดข้ึนคืออะไรและยังเปPนสิ่งท่ีท�าทายให�
ครูผู�สอนได�แสวงหาแนวทางใหม* ๆ เพ่ือให�ประสบความสําเร็จในการสอน 
 6. ผู�เรียนจะมีส*วนร*วมกับครูผู�สอนในกระบวนการประเมินอันเปPนแนวทางในการฝ?กฝนให�
ผู�เรียนได�ประเมินตนเองซ่ึงก*อให�เกิดกิจนิสัยในการพัฒนาตนเองตลอดชีวิต 
 
การประเมินจากแฟ�มสะสมผลงาน 
 
 ในการประเมินแฟ%มสะสมผลงาน จะมีอยู* 2 ลักษณะ ดังนี้ (สํานักงานทดสอบทางการศึกษา, 
2540: 75-86) 
 1. แบบไม*กําหนดระดับผลเม่ือครูผู�สอนต�องการพิจารณาพัฒนาการหรือความพยายามของ
ผู�เรียนมากกว*าการนําไปเปรียบเทียบกับผู�อ่ืนจะช*วยทําให�ผู�เรียนไม*เกิดความกังวลแต*จะเกิดความ
ม่ันใจสูงและยอมรับฟiงคําวิพากษ0วิจารณ0จากผู�อ่ืนอย*างจริงใจ 
 2. แบบกําหนดระดับผล จําแนกเปPน 5 ลักษณะ ดังนี้ 
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  2.1 การให�ระดับผลของหลักฐานหรือชิ้นงานก*อนท่ีจะนําเข�าแฟ%ม โดยท่ีผู�เรียนจะ
พยายามพัฒนาคุณภาพของงานท่ีได�รับระดับผลแล�วก*อนนําไปใส*แฟ%ม โดยจะใส*ท้ังชิ้นงานใหม*และ
ชิ้นงานใหม*ท่ีพัฒนาแล�ว  
  2.2 การเลือกชิ้นงานท่ีดีท่ีสุด เพ่ือการให�ระดับผล โดยท่ีครูผู�สอนและผู�เรียนจะ
ร*วมกันกําหนดตัวบ*งชี้และเกณฑ0 เพ่ือตัดสินผลของแต*ละชิ้นงานท่ีคัดเลือก 2-3 ชิ้น 
  2.3 การให�ระดับผลของชิ้น งานแต*ละชิ้นชิ้นงานทุกชิ้นในแฟ%มสะสมผลงานจะให�
ระดับผลด�วยเกณฑ0มาตรฐานท่ีครูผู�สอนและผู�เรียนได�ร*วมกันกําหนด หรือร*วมกันประเมิน 2.4 การให�
ระดับผลเดียว สําหรับแฟ%มสะสมผลงานท้ังฉบับ โดยใช�เกณฑ0รวมในการพิจารณา อาทิ ความคิด
สร�างสรรค0 ความสมบูรณ0 คุณภาพของงาน ความคิดเห็นเก่ียวกับงาน ความรู�ในเนื้อหา เปPนต�น  
  2.5 การให�น้ําหนักความสําคัญในแต*ละหัวข�อของรายการประเมินในแฟ%มสะสม
ผลงาน กล*าวคือ ชิ้นงานแต*ละชิ้นไม*ควรมีน้ําหนักความสําคัญท่ีเท*ากัน แต*น้ําหนักนั้นจะข้ึนอยู*กับการ
ตกลงร*วมกันระหว*างครูผู�สอนกับผู�เรียน 
 
หลักการในการประเมินจากแฟ�มสะสมผลงาน 
 
 หลักการในการประเมินโดยใช�แฟ%มสะสมผลงาน ท่ีครูผู�สอนจะนําไปใช�มีหลักการท่ีควรคํานึง 
ดังนี้ (สํานักงานทดสอบทางการศึกษา, 2539: 6-7) 
 1. หลักการด�านเนื้อหาสาระของวิชา ครูผู�สอนในฐานะผู�ท่ีรับผิดชอบต*อความสําเร็จของ
ผู�เรียนให�บรรลุตามจุดประสงค0ของการเรียนรู� ดังนั้น การประเมินโดยการใช�แฟ%มสะสมผลงานจะต�อง
สะท�อนสาระสําคัญของเนื้อหาวิชาแต*ละวิชาของผู�เรียน 
 2. หลักการด�านการเรียนการสอน ครูผู�สอนจะต�องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน�นสภาพ
จริงท่ีให�ผู�เรียนได�มีโอกาสในการสร�างองค0ความรู� แสวงหาความรู�ร*วมกัน โดยท่ีครูผู�สอนเปPนเพียง
ผู�ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนร*วมกับผู� เรียนท่ีสามารถตอบสนองต*อความต�องการ 
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจ ของผู�เรียนแต*ละคน และเน�นการนําความรู�ไปใช�ใน
สถานการณ0จริง กระบวนการในการทํางาน กระบวนการคิดท่ีมุ*งสู*ความสําเร็จ 
 3. หลักการความเสมอภาค ยุติธรรม ครูผู�สอนจะต�องคํานึงถึงความแตกต*างระหว*างบุคคล
ของผู�เรียนในด�านร*างกายและพฤติกรรม ท้ังจัดการเรียนการสอน/การวัดและประเมินผลตามสภาพ
จริง ตามความแตกต*างของผู�เรียนและความหลากหลายทางด�านสติปiญญา เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
บุคคลไปสู*เกณฑ0มาตรฐานท่ีกําหนดและให�สูงสุดตามความสามารถของแต*ละบุคคล 
 
เกณฑ"ในการประเมินคุณภาพของผลงาน 
 
 1. มาตรการวัดในแฟ%มสะสมผลงาน 
 ในการประเมินแฟ%มสะสมผลงานมีมาตรการวัด 3 ประเภท ดังนี้ 
  1.1 แบบตรวจสอบรายการเปPนรายการรีรายชื่อของคุณลักษณะทักษะหรือ
พฤติกรรมท่ีต�องการประเมินว*า "มี" หรือ "ไม*มี" ซ่ึงเหมาะสมกับแฟ%มสะสมผลงานของผู�เรียน ใน
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ระดับประถมศึกษา ท่ีมีจุดมุ*งหมายเพ่ือตรวจสอบว*าผู�เรียนมีทักษะท่ีจําเปPนตามหลักสูตรหรือไม*     
ดังตัวอย*างของแบบตรวจสอบรายการทักษะพ้ืนฐานท่ีส*งเสริมการอ*านในตารางท่ี 10.1 
 
 ตารางท่ี 10.1 ตัวอย*างแบบตรวจสอบรายการทักษะพ้ืนฐานท่ีส*งเสริมการอ*าน 
 

แบบตรวจสอบรายการทักษะพ้ืนฐานท่ีส4งเสริมการอ4าน 
ทักษะ บันทึก 

1. สามารถอธิบายแนวคิด 
2. สามารถรู�จักตัวอักษร 
3. สามารถรู�จักคําท่ีใช�แทนความหมายบางอย*าง 
4. มีความรู�เก่ียวกับซ�าย-ขวา ล*าง-บน 
5. สามารถท่ีจะระลึกหรือเล*าเรื่องราวได� 

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

 
 1.2 มาตรประมาณค*าเชิงตัวเลข เปPนการใช�ตัวเลขในการกําหนดคะแนนให�กับระดับการ
ปฏิบัติท่ีจะกําหนดก่ีคะแนนจากข้ึนอยู*กับความสามารถมีวิธีการ ดังนี้ 
  1.2.1กําหนดคะแนนรวมของแต*ละคุณลักษณะ 
  1.2.2 กําหนดระดับผลการปฏิบัติงานในแต*ละคุณลักษณะโดยจําแนกเปPนระดับตํ่า
ไปสูงพร�อมท้ังกําหนดแต�มคะแนนรวมในแต*ละระดับ 
  1.2.3 กําหนดแนวทางการให�คะแนน โดยระบุเปPนพฤติกรรมหลักในแต*ละระดับ 
 
 
 โดยแสดงตัวอย*างมาตรประมาณค*าเชิงตัวเลขในการประเมินคุณลักษณะการเรียนรู�แบบกลุ*ม
ดังตารางท่ี 10.2 
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 ตารางท่ี 10.2 ตัวอย*างมาตรประมาณค*าเชิงตัวเลขในการประเมินคุณลักษณะการเรียนรู�
แบบกลุ*ม 
คุณลักษณะ 

 
ระดับท่ี 1 
ต่ําท่ีสุด 

ระดับท่ี 2 
ต่ํา 

ระดับท่ี 3 
ปานกลาง 

ระดับท่ี 4 
สูง 

ระดับท่ี 5 
ยอดเย่ียม 

การเรียนรู�ของ
กลุ*มและความ

ร*วมมือกัน 
(20%) 

 

(1-4)  
*ข้ึนอยู*กับผู�
พูดเพียงคน

เดียว  
*ร*วมมือ 
กันน�อย  

*พูดจาปรึกษา
กันน�อย *บาง
คนไม*สนใจ 

(5-8)  
*ข้ึนอยู*ว*าใคร
เปPนคนพูด  

*มีเพียงคนให�
ความร*วมมือ
อย*างจริงจัง  
*แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
กันประปราย 

 

(9-12)  
*แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น

กันบ�าง  
*มีมากกว*า
ครึ่งกลุ*ม
ช*วยกัน
นําเสนอ  

*มีคนอ*านและ
มีคนฟiงอย*าง

ต้ังใจ  
*มีการ

อภิปราย
หาทางเลือก

บ�าง 

(13-16)  
*มีบางคน

แสดงความรู�
ได�เด*นชัด 

*%ของกลุ*มให�
ความร*วมมือ
อย*างดี *มีการ
อภิปรายตาม
ประเด็นของ
งานอย*าง
สนุกสนาน 

 

(17-20)  
*เกือบทุกคน
ร*วมมือกัน
อย*างต้ังใจ

และ
รับผิดชอบต*อ

งานท่ีรับ
มอบหมาย  

*มีการยอมรับ
ความคิดเห็น
ของคนอ่ืน  

*อ�างอิงคําพูด
ของคนอ่ืนใน
การพูด *คิด

และ
ตระเตรียม
คําถามและ
คําตอบไว�
ล*วงหน�า 

 และแสดงตัวอย*างมาตรประมาณค*าเชิงตัวเลขในการประเมินแฟ%มสะสมผลงานรายบุคคลดัง
ตารางท่ี 10.3 

ตารางท่ี 10.3 เกณฑ0การประเมินแฟ%มสะสมผลงาน 
 ผู�ประเมิน  ตนเอง  เพ่ือน  ครูผู�สอน 
 

รายการประเมิน 
เกณฑ0การพิจารณา 

ปรับปรุง (1) พอใช� (2) ดี (3) 
1. การตกแต*งหน�าปก………………. 
2. ความสมบูรณ0........................... 
3. การใช�ภาษา............................. 
4. ความคิดสร�างสรรค0.................. 
5. หลักฐานแสดงความเข�าใจ…….. 
6. การสะท�อนความคิดเห็น………. 

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

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

……………………. 
…...................... 
……………………. 
……………………. 
……………………. 
……………………. 
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 1.3 มาตรประเมินค*าเชิงคุณภาพ เปPนมาตรวัดท่ีใช�กลุ*มคําแสดงลักษณะการปฏิบัติของ
ผู�เรียนท่ีอาจทําได�ในลักษณะของเชิงพรรณนา และเชิงประเมิน โดยมาตรเชิงพรรณนาจะระบุการ
กระทําของผู�เรียนและไม*ต�องมีการตัดสินในลักษณะของคําบรรยายในมาตรเชิงประเมิน ท่ีจะมีการ
ตัดสินคุณค*าภายใต�มาตรฐานการปฏิบัติท่ียอดเยี่ยมมาตรเชิงประเมินท่ีใช�กันมาก คือ การให�ระดับผล
การเรียนดังตารางท่ี 10.4 (มาตรพรรณนา) และตารางท่ี 10.5 (มาตรเชิงประเมิน) 
 

            ตารางท่ี 10.4 มาตรประมาณค*าเชิงพรรณนา 
 

มาตรประมาณค*าเชิงพรรณนา 
ไม*ปรากฏ
หลักฐาน 

 

มีหลักฐาน
แสดง 
ความ 

สามารถ 
เพียง 

เล็กน�อย 

มีหลักฐาน
แสดง 
ความ 

สามารถ 
บ�าง

พอสมควร 

มีหลักฐาน
แสดง 
ความ 

สามารถ 
อย*าง 

สมบูรณ0 

มีหลักฐาน
แสดง 
ความ 

สามารถ
อย*าง

สมบูรณ0 
 

          ตารางท่ี 10.5  มาตรเชิงประเมิน 
 

เกณฑ0สําหรับการกําหนดระดับผลการวัดปริมาณ 
ระดับผล เกณฑ0สําหรับการกําหนดระดับผลการวัดปริมาณ 

4 ผลงานท่ีเกิดข้ึนจากความร*วมมือร*วมใจของผู�เก่ียวข�องท้ังปวงทํางาน 
ให�เกิดผลต*อการพัฒนาสังคมและผู�ร*วมงานไปพร�อม ๆ กันมีการปรับปรุง 
เพ่ิมคุณภาพเปPนประจําสามารถนําไปผลิตในระดับอุตสาหกรรมได� 
จัดระบบงานสังคมให�พัฒนาอย*างต*อเนื่อง 

3 ผลงานท่ีเกิดจากการคิดวิเคราะห0สังเคราะห0ประเมินตัดสินใจเองได� 
ของผู�เรียนเปPนผลงานท่ีมีคุณภาพสูงประสิทธิภาพสูง (ความสําเร็จ 
ระดับอิสระ) 

2 ผลงานท่ีได�จากการดัดแปลงวิธีการดําเนินการบางอย*างขยายความได� 
และแสดงความเข�าใจในเรื่องนั้น ๆ มากข้ึน 

1 ผลงานระดับทําตามแบบได� (ความสําเร็จระดับพ่ึงพา) 
 

2. กระบวนการสร,างเกณฑ"ให,คะแนนแฟ�มสะสมผลงาน 
 กระบวนการสร�างเกณฑ0ให�คะแนนแฟ%มสะสมผลงานมีข้ันตอนการดําเนินงานดังนี้  
 2.1 ศึกษาวิธีการนิยามคุณภาพการทํางาน  
 2.2 เก็บรวบรวมเกณฑ0การให�คะแนนท่ีใช�ประเมินทักษะหรืองานอ่ืนๆเพ่ือใช�เปPนแม*แบบท่ีจะ
นํามาดัดแปลงใช�ตามจุดมุ*งหมาย 
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 2.3 เก็บรวบรวมตัวอย*างงานของผู�เรียนและผู�เชี่ยวชาญท่ีจะมีลักษณะท่ีแตกต*างกันจาก
คุณภาพตํ่าถึงคุณภาพสูง  
 2.4 นําคุณลักษณะท่ีสําคัญของแม*แบบเหล*านั้นมาอภิปรายว*าสามารถนํามาใช�ในการจําแนก
คุณภาพงานท้ังสองกลุ*มได�หรือไม*  
 2.5 เลือกคุณลักษณะท่ีใช�ได�แล�วเขียนคําบรรยายลักษณะสําคัญเหล*านั้น  
 2.6 เรื่องตัวอย*างงานของผู�เรียนมาอีกชุดหนึ่ง  
 2.7 ทดลองใช�เกณฑ0การให�คะแนนกับงานดังกล*าว  
 2.8 แก�ไขปรับปรุง  
 2.9 ทดลองใช�อีกจนกระท่ังม่ันใจว*าคะแนนท่ีได�จากการตรวจตามเกณฑ0สามารถใช�แทน
คุณภาพของงานเหล*านั้นได� 
 

แนวคิดการจัดทําแผนสะสมผลงาน 
 ในการประเมินผลโดยใช�แฟ%มสะสมผลงานจะมีการดําเนินการหลายลักษณะท่ีข้ึนอยู*กับ
วัตถุประสงค0ท่ีจะนําไปใช�โดยแนวทางดําเนินการท่ีจะมีประโยชน0ในการนําไปใช�มีดังนี้ 
 บูร0คโฟการ0ที และเบลเกรด (Burke,Forgarty and Belgard,1994) ได�นําเสนอกระบวนการ
การประเมินผลโดยใช�แฟ%มสะสมผลงาน 10 ข้ันตอนดังภาพท่ี 10.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันท่ี 1 กําหนดวัตถุประสงค0และประเภทของแฟ%มสะสมผลงาน 

ข้ันท่ี 2 เก็บรวบรวมและจัดระบบผลงาน 

ข้ันท่ี 3 คัดเลือกผลงานตามเกณฑ0 

ข้ันท่ี 4 สร�างสรรค0ผลงานให�เปPนลักษณะเฉพาะบุคคล 

ข้ันท่ี 5 แสดงความคิดเห็นหรือความรู�สึกต*อผลงาน 

ข้ันท่ี 6 ตรวจสอบความสามารถของตนเอง 

ข้ันท่ี 7 ประเมินผลงาน 

ข้ันท่ี 8 แลกเปลี่ยนประสบการณ0 

ข้ันท่ี 9 ปรับเปลี่ยนผลงานให�เปPนปiจจุบัน 

ข้ันท่ี 10 จัดนิทรรศการร*วมชื่นชมผลงาน 
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ภาพท่ี 10.2 กระบวนการการประเมินผลโดยใช�แฟ%มสะสมผลงานของบูร0ค โฟการ0ที และเบลเกรด 

 
 หน*วยศึกษานิเทศก0 กรมสามัญศึกษา(2540) ได�เสนอกระบวนการประเมินผลโดยใช�แฟ%ม
สะสมผลงาน 5 ข้ันตอนดังแสดงในภาพท่ี 10.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 10.3  กระบวนการการประเมินผลโดยใช�แฟ%มสะสมผลงาน 
 ของหน*วยศึกษานิเทศก0กรมสามัญศึกษา 

 
 

 ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช (2539) ได�นําเสนอแนวคิดการประเมินผลแฟ%มสะสมผลงานโดยใช�รูปแบบ 
COSDE (Context-Objective-Structure-Development-Evaluation) มีรายละเอียดดังภาพท่ี  
10.4  
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันท่ี 1 วางแผนในการประเมินด�วยแฟ%มสะสมผลงาน 

ข้ันท่ี 2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ข้ันท่ี 3 เก็บรวบรวมและคัดเลือกผลงาน 

ข้ันท่ี 4 สะท�อนความคิดเห็นและประเมินผลงาน 

ข้ันท่ี 5 นําเสนอผลงาน 
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       -สร�างผลงาน            -สังเกตพฤติกรรม                  -ทําบันทึกย*อย 
       -สะสมผลงาน   -ให�ข�อมูลป%อนกลับ       -ทําแผนพัฒนาการเรียน 
       -ประเมินผลงานตนเอง  -ให�คําปรึกษารายบุคคล       -ทบทวนแฟ%ม 
       -ให�ผู�อ่ืนแสดงให� 
 ข�อคิดเห็นต*อผลงาน 
 
 
 
 
 
 
         -ใช�เกณฑ0คัดเลือกผลงาน       -ใช�เกณฑ0การตัดสินคะแนน 
         -ประเมินตนเอง        -ให�คะแนนผลงาน 
         -สะท�อนความคิดต*อผลงาน                 -สรุปผลการประเมิน 
           -ระดับคะแนน/เส�นภาพเทียบมาตรฐาน 
 
 

ภาพท่ี 10.4 กระบวนการการประเมินผลโดยใช�แฟ%มสะสมผลงาน 
ตามรูปแบบCOSDE ของชัยฤทธิ์ ศิลาเดช 

 
 
 
 

โครงสร�างแฟ%มสะสมผลงาน (Structure)  

หลักฐาน/ผลงาน ผู�เก่ียวข�อง เนื้อหา 

พัฒนาแฟ%มสะสมผลงาน (Development) 

พัฒนาผลงาน พัฒนาตนเอง กํากับติดตาม 

ประเมินผลแฟ%มสะสมผลงาน (Evaluation) 

คัดเลือกผลงานดีเด*น ประเมินผลงานดีเด*น 

ประสานสัมพันธ0ร*วมชื่นชมผลงาน (Connection) 



260 

ข,อแนะนําในการเลือกหลักฐานหรือช้ินงานในแฟ�มสะสมผลงาน 
 
 ลิมาร0 และสไนเดอร0 (Lima and Snider, 1997) ได�ให�ข�อแนะนําในการเลือกหลักฐานหรือ
ชิ้นงานเพ่ือบรรจุลงในแฟ%มสะสมผลงานดังนี้ 
 1. ควรเปPนหลักฐานท่ีแสดงให�เห็นพัฒนาการในการเรียนของผู�เรียนตลอดเวลาหรือการเลือก
ชิ้นงานท่ีดีท่ีสุดท่ีแสดงให�เห็นผลสําเร็จท่ีเกิดข้ึนจากความพากเพียรอุตสาหะ 
 2. ควรเปPนหลักฐานท่ีแสดงความก�าวหน�าและพัฒนาการเรียนตามหลักสูตร 
 3. ควรมีรูปแบบท่ีหลากหลาย อาทิ วิดีโอ ภาพถ*าย บันทึกการประชุม แผ*นดิสก0 ฯลฯ ท่ีเปPน
หลักฐานท่ีเกิดจากการทํางานเปPนกลุ*มหรือรายบุคคล 
 4. ควรแสดงให�เห็นเหตุผลในการทํางานและความสนใจของผู�เรียนภายในห�องเรียน 
 
ข,อดีและข,อจํากัดของแฟ�มสะสมผลงาน 
 
 ในการจัดทําแฟ%มสะสมผลงานมีข�อดีและข�อจํากัดดังนี้ 
 
1. ข,อดีของแฟ�มสะสมผลงาน 
 1.1 สามารถนําไปใช�กับผู�เรียนเปPนรายบุคคลได�อย*างมีประสิทธิภาพ เพราะหลักฐานในแฟ%ม
สะสมผลงานจะทําให�ครูผู�สอนรับทราบข�อมูลท่ีเปPนจุดดีและจุดด�อยของผู�เรียน 
 1.2 ทําให�ผู�เรียนได�เรียนรู�วิธีการคัดเลือก และประเมินผลงานของตนเองเพ่ือนําไปใส*ไว�ใน
แฟ%มสะสมผลงาน  
 1.3 ทําให�ผู�เรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง เห็นภาพการพัฒนาตนเองอย*าง
ต*อเนื่อง เกิดความเชื่อม่ันในตนเอง และมีแรงจูงใจในการเรียนรู�  
 1.4 ผู�เรียนได�มีส*วนร*วมในการพัฒนาการเรียนการสอนกับครูผู�สอนและปรับปรุงกระบวนการ
เรียนรู� และผลการเรียนของตนเองอย*างต*อเนื่อง 
 1.5 ก*อให�เกิดการประสานงานในการพัฒนาระหว*างครูผู�สอน ผู�เรียน ผู�ปกครอง และผู�ท่ี
เก่ียวข�อง 
2. ข,อจํากัดของแฟ�มสะสมผลงาน 
 2.1 ความสอดคล�องของผลการประเมินท่ียังไม*มีเกณฑ0การประเมินท่ีชัดเจนทําให�สรุปผลการ
ประเมินมีความแตกต*างกัน  
 2.2 ผู�เรียนใช�เวลามากในการเก็บรวบรวมสะสมหลักฐานท่ีเก็บในแฟ%มสะสมผลงานและ
ครูผู�สอนจะต�องใช�เวลานานในการตรวจสอบผลงาน  
 2.3 สถานท่ีเก็บแฟ%มสะสมผลงานไม*เพียงพอต*อแฟ%มสะสมผลงานท่ีมีจํานวนมากในแต*ละป� 
แต*ละชั้น 
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การสะท,อนภาพตนเอง 
 
 การสะท�อนภาพตนเอง (Reflect Meta-cognition) เปPนการกําหนดให�ผู�เรียนสะท�อน
ความรู�สึกในขณะการวางแผน ลงมือปฏิบัติ หรือประเมินคุณภาพของผลงาน โดยการวิพากษ0 และให�
คะแนนท่ีอธิบายคุณค*าของผลงาน ท่ีจะสะท�อนกลับในความสามารถของกระบวนการคิดของผู�เรียน
การสํารวจตรวจสอบกระบวนการจัดทําแฟ%มสะสมผลงานจะช*วยให�ผู�เรียนประเมินผลงานท่ีมีคุณค*า
และทําให�แฟ%มสะสมผลงานมีความสมบูรณ0มากยิ่งข้ึน 
 
1. วิธีการสะท,อนภาพตนเอง 
 เปPนวิธีการท่ีสําคัญในการประเมินด�วยแฟ%มสะสมผลงาน ดังนั้นครูผู�สอนจะต�องกระตุ�นให�
ผู�เรียนคิดวางแผนรู�จักการเรียนรู�ท่ีจะเรียน ตลอดจนให�เกิดความตระหนักและการรับรู�ท่ีจะเรียนรู�โดย
ใช�แฟ%มสะสมผลงานเปPนสื่อกระตุ�นให�ผู�เรียนแสดงการโต�ตอบท่ีจะสามารถนํามาใช�เปPนข�อมูลในการ
พิจารณาประเมินผู�เรียนได�อย*างสอดคล�องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา "เก*ง ดี มีความสุข" โดยมี
วิธีการท่ีฝ?กหัดให�ผู�เรียนได�สะท�อนภาพตนเอง ดังนี้ 
 1.1 วิธีท่ี 1 ให�ผู�เรียนได�เรียนแสดงความคิดเห็นสะท�อนภาพของตนเองในแบบฟอร0มแสดง
ความคิดเห็นท่ีกําหนดให� ดังนี้ (สํานักงานทดสอบทางการศึกษา, 2539: 63)  
  1.1.1 บันทึกการเรียนรู� (Learning Logs) เปPนการกําหนดให�ผู�เรียนได�แสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับตนเองในจุดประสงค0การเรียนรู�ย*อยเปPนประจํา ท่ีช*วยให�ผู�เรียนบรรลุจุดประสงค0การ
เรียนรู�ได� 
  1.1.2 การบันทึกความคิดเห็น (Reflective Journal) เปPนการให�ผู�เรียนได�บันทึก
ความคิดเห็นเก่ียวกับเหตุการณ0ท่ีเกิดข้ึนโดยแสดงความรู�สึก และความคิดเห็น 
  1.1.3 การบันทึก 2-3 รายการเปPนการบันทึกประสบการณ0แล�วให�ความคิดเห็นต*อ
ประสบการณ0จะทําให�ผู�เรียนได�รู�จักการสังเกตเบื้องต�น 
  1.1.4 การบันทึกรายวัน เปPนการบันทึกท่ีเปPนการโต�ตอบระหว*างครูผู�สอนกับผู�เรียน
ท่ีจะเปPนข�อมูลย�อนกลับในการนําไปพัฒนา 
  1.1.5 กําหนดรายการเรียนรู� เปPนการระบุรายการเพ่ือใช�ตรวจสอบระหว*างผู�เรียน
หรือผู�เรียนกับครูผู�สอนเพ่ือกระตุ�นให�ผู�เรียนได�คิดทบทวนเก่ียวกับความสําเร็จความรู�หรือสิ่งท่ีเปPน
ปiญหา 
  1.1.6 กําหนดรายการเรียนรู�ด�วยภาพเปPนการกําหนดรายการเรียนรู�ของผู�เรียนท่ีใช�
ภาพวาดหรือภาพถ*ายแล�วเขียนบรรยายกิจกรรมนั้น ๆ หรือสิ่งท่ีผู�เรียนได�รับ  
  1.1.7 การวิเคราะห0จุดเด*นและขอบเขตท่ีเก่ียวข�องทางด�านเนื้อหากระบวนการและ
ทักษะทางสังคมท่ีแสดงการพัฒนาของตนเอง 
  1.1.8 การกําหนดจุดมุ*งหมายระยะสั้น และระยะยาว เพ่ือช*วยให�ผู�เรียนได�ติดตาม
และตรวจสอบ วิเคราะห0 และสังเคราะห0ในกระบวนการเรียนรู�ท่ีต*อเนื่องและปรับปรุงตนเองให�
สอดคล�องต*อการเรียนรู�ในอนาคต  
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 1.2 วิธีท่ี 2 ให�ผู�เรียนได�ประเมินผลงานของตนเองตามกฎเกณฑ0การให�คะแนนแบบรอบด�าน
ท่ีกําหนดไว�ท่ีเปPนมาตรฐานเดียวกันในการประเมินตนเองท้ังชั้นเรียน 
 
2. ตัวอย4างคําถามนําในการสะท,อนภาพตนเองมี ดังนี้ 
 2.1 เพราะเหตุใดจึงเลือกผลงานชิ้นนี้ 
 2.2 จุดเด*น-จุดด�อยของผลงานชิ้นนี้  
 2.3 ระบุความสําคัญของงานชิ้นนี้  
 2.4 ผลงานชิ้นนี้สอดคล�องกับเนื้อหาสาระใดอย*างไร  
 2.5 ถ�านําผลงานชิ้นนี้ออกจากแฟ%มสะสมผลงานจะเปPนอย*างไร  
 2.6 ถ�าคะแนนเต็ม 10 คะแนนจะให�คะแนนผลงานชิ้นนี้..........คะแนนเพราะ.......... 
 
สาระสําคัญ 
 
ในการเรียนรู�บทนี้มีเนื้อหาสาระท่ีสําคัญดังนี้ 
 1. การประเมินด�วยแฟนสะสมผลงาน เปPนวิธีการประเมินท่ีช*วยส*งเสริมให�การประเมินตาม
สภาพจริง มีความสมบูรณ0สะท�อนศักยภาพท่ีแท�จริง (เจตคติ แรงจูงใจ พัฒนาการ และความสําเร็จท่ี
ผลของการเรียนรู�ของผู�เรียนการวางแผนดําเนินการ) ของผู�เรียนมากข้ึน โดยการให�ผู�เรียนได�เก็บ
รวบรวมผลงานจากการปฏิบัติจริงในแฟ%ม/สมุด/กล*องท้ังในชั้นเรียนหรือในชีวิตจริงท่ีเก่ียวข�องกับการ
เรียนรู�ตามสาระการเรียนรู�ต*าง ๆ มาจัดแสดงอย*างเปPนระบบท่ีจะช*วยให�ครูผู�สอนให�สามารถประเมิน
จากแฟ%มสะสมผลงานแผนการประเมินจากการปฏิบัติจริงได� 
 2.ในการจัดทําแฟ%มสะสมผลงานมีจุดประสงค0ในการดําเนินการดังนี้ 1) เพ่ือให�ผู�เรียนสามารถ
ประเมินตนเองได�ด�วยการสะท�อนความคิดใน งานของตนเองกํากับดูแลและพัฒนาตนเองการประเมิน
ตนเองของผู�เรียนและฝ?กให�ผู�เรียนมีนิสัยในการเรียนรู�ตลอดชีวิต 2) เพ่ือให�บรรลุจุดมุ*งหมายของ
หลักสูตรหรือจุดประสงค0การเรียนรู�หรือความต�องการด�านวิชาชีพ 3) เพ่ือประเมินความรับผิดชอบ
ของครูผู�สอนจากความสามารถในการสอนให�ผู�เรียนบรรลุจุดประสงค0ตามหลักสูตรและจุดมุ*งหมาย
ของการสอน และ 4) เพ่ือตอบสนองต*อจุดประสงค0การเรียนรู�ท่ีหลากหลายท่ีแสดงความสามารถของ
ผู�เรียนท้ังในส*วนย*อยและภาพรวม 
 3. ลักษณะของแฟ%มสะสมผลงานมีดังนี้ 1) เปPนแหล*งข�อมูลท่ีมีความหลากหลาย 2) เปPน
สภาพจริงของผู�เรียน (เน�นผู�เรียนเปPนสําคัญ) 3) เปPนรูปแบบของการประเมินท่ียืดหยุ*น 4) มี
จุดประสงค0ชัดเจน 5) มีลักษณะเฉพาะของผู�เรียนแต*ละคน 
 4. ในการจัดทําแฟ%มสะสมผลงานของผู�เรียนเปPนรายบุคคลสามารถจําแนกได�ดังนี้ 1) แฟ%ม
สะสมผลงานยอดเยี่ยม (เปPนผลงานท่ีต�องศึกษาทดลองหาคําตอบประยุกต0ใช�กับปiญหาชีวิตประจําวัน
คิดค�นแสวงหาประดิษฐ0วิธีการเพ่ือหาคําตอบใช�ความรู�ท่ีหลากหลายเขียนคําอธิบายคําตอบเพ่ือแสดง
ความคิดรวบยอด) 2) แฟ%มสะสมผลงานแสดงพัฒนาการในการเรียนรู� (เน�นการรายงานพัฒนาการ
การเรียนรู�และการคิดตามลําดับข้ันและแสดงความคิดเห็นต*อการเปลี่ยนแปลงของพัฒนาการท่ีเกิดข้ึน
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การคิดวินิจฉัยปiญหาโดยท่ีชิ้นงานท่ีเลือกอาจจะเปPนงานท่ีทําในตอนแรกงานท่ีทําในช*วงกลางและงาน
ท่ีทําในช*วงท�าย ๆ) 
 5.การประเมินด�วยแฟ%มสะสมผลงานมีแนวทางในการดําเนินงานดังนี้ 1) กําหนดโครงสร�าง
ของแฟ%มสะสมผลงานจากวัตถุประสงค0 2) กําหนดวิธีการเก็บรวบรวมผลงานให�สอดคล�องกับ
วัตถุประสงค0 3) กําหนดวิธีการประเมินงานเพ่ือพัฒนาชิ้นงาน 4) ส*งเสริมให�เกิดความร*วมมือในการ
พัฒนางาน 5) จัดให�มีการนําเสนอผลงานท่ีสะสมไว� 
 6. การใช�แฟ%มสะสมผลงานในชั้นเรียนมีประโยชน0ต*อการเรียนการสอน ดังนี้ 1) เพ่ิม
ประสิทธิภาพการสื่อสารระหว*างครูผู�สอน ผู�เรียน และผู�ปกครองเก่ียวกับการเรียนรู� 2) ช*วยให�
ครูผู�สอนมองเห็นสภาพแวดล�อมการทํางานของผู�เรียนและโครงสร�างของหลักฐานแต*ละชิ้น 3) ช*วย
กระตุ�นให�เกิดการเรียนรู�ข้ึนในตัวผู�เรียน 4) เปPนหลักฐานท่ีให�ผู�เรียนได�ซ้ือความคิดของตนเองให�ผู�อ่ืน
ได�รับทราบ 5) ช*วยให�ครูผู�สอนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีดีข้ึน 6) ผู�เรียนจะมีส*วนร*วมกับ
ครูผู�สอนในกระบวนการประเมิน 
 7.ในการประเมินโดยใช�แฟ%มสะสมผลงานมีหลักการท่ีควรคํานึงดังนี้ 1) การใช�แฟ%มสะสม
ผลงานจะต�องสะท�อนสาระสําคัญของเนื้อหาวิชาแต*ละวิชาของผู�เรียน 2) ให�ผู�เรียนได�มีโอกาสในการ
สร�างองค0ความรู�แสวงหาความรู�ร*วมกัน 3) คํานึงถึงความแตกต*างระหว*างบุคคลของผู�เรียนในด�าน
ร*างกายและพฤติกรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพไปสู* เกณฑ0มาตรฐานท่ีกําหนดและให�สูงสุดตาม
ความสามารถของแต*ละบุคคล 
 8. การสะท�อนภาพตนเอง เปPนการกําหนดให�ผู�เรียนสะท�อนความรู�สึกในขณะการวางแผนลง
มือปฏิบัติ หรือประเมินคุณภาพของผลงาน โดยการวิพากษ0 และให�คะแนนท่ีอธิบายคุณค*าของผลงาน 
ท่ีจะสะท�อนกลับในความสามารถของกระบวนการคิดของผู�เรียน การสํารวจตรวจสอบ กระบวนการ
จัดทําแฟ%มสะสมผลงานจะช*วยให�ผู�เรียนประเมินผลงานท่ีมีคุณค*าและทําให�แฟ%มสะสมผลงานมีความ
สมบูรณ0มากยิ่งข้ึนจําแนกเปPน 1) ให�ผู�เรียนได�เรียนแสดงความคิดเห็นสะท�อนภาพของตนเองในบันทึก
การเรียนรู� การบันทึกความคิดเห็น การบันทึกรายวัน เปPนต�น 2) ให�ผู�เรียนได�ประเมินผลงานของ
ตนเองตามกฎเกณฑ0การให�คะแนนแบบรอบด�านท่ีกําหนดไว�ท่ีเปPนมาตรฐานเดียวกัน 
 
แบบฝ>กหัดท,ายบทท่ี  10 
 
 คําช้ีแจง ให�ตอบคําถามจากประเด็นท่ีกําหนดให�อย*างถูกต�อง และชัดเจน 
 1. แฟ%มสะสมผลงานคืออะไร 
 2. แฟ%มสะสมผลงานมีความสําคัญอย*างไรต*อการวัดและประเมินผล 
 3. ในรายวิชาท่ีท*านเปPนครูผู�สอนถ�าจะเลือกใช�แฟ%มสะสมผลงานในการวัดและประเมินผล
ท*านจะมีข้ันตอนดําเนินการอย*างไร 
 4. "การใช�แฟ%มสะสมผลงานในการจัดการศึกษาในประเทศไทย" จะสามารถดําเนินการได�
มากหรือน�อยเพียงใด 
 5. ท*านคิดว*าผู�เรียนจะได�รับประโยชน0อะไรบ�างจากการใช�แฟ%มสะสมผลงานในการวัดและ
ประเมินผลการเรียน 
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เอกสารอ,างอิงประจําบทที่  10 
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         แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี 11 
  การประเมินภาคปฏิบัติ 

 
วัตถุประสงค เชิงพฤติกรรม  

เม่ือเรียนจบบทเรียนนี้ ผู�เรียนมีความสามารถดังนี้  
                1. อธิบายความหมายของการประเมินภาคปฏิบัติได�  

     2. อธิบายจุดมุ)งหมาย  หลักการการประเมินภาคปฏิบัติได�  
                3. อธิบายธรรมชาติของการประเมินภาคปฏิบัติได� 
                4. อธิบายองค.ประกอบและระดับของการประเมินภาคปฏิบัติได� 
      5. จําแนกประเภทของการประเมินภาคปฏิบัติได�   

     5. อธิบายข้ันตอนและวิธีการประเมินภาคปฏิบัติได� 
     6. บอกข�อดีและข�อจํากัดของการประเมินภาคปฏิบัติได�  
     7. มีปฏิสัมพันธ.ท่ีดีต)อการทํางานกลุ)มร)วมกับคนอ่ืน  

 
เนื้อหาสาระ  
       เนื้อหาสาระในบทนี้ประกอบด�วย  

1. ความหมายของการประเมินภาคปฏิบัติ 
2. จุดมุ)งหมายของการประเมินภาคปฏิบัติ 
3. หลักการของการประเมินภาคปฏิบัติ 
4. ธรรมชาติของการประเมินภาคปฏิบัติ 
5. องค.ประกอบของการประเมินภาคปฏิบัติ 
6. ระดับการประเมินภาคปฏิบัติ 
7. ประเภทของการประเมินภาคปฏิบัติ 
8. ข้ันตอนในการประเมินภาคปฏิบัติ 
9. วิธีการในการประเมินภาคปฏิบัติ 

      10  ข�อดีและข�อจํากัดของการประเมินภาคปฏิบัติ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
         กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง การประเมินภาคปฏิบัติ 
มีดังนี้       1.  ผู�สอนบรรยายหัวข�อ การประเมินภาคปฏิบัติ 
              3.  ให�ผู�เรียนแบ)งกลุ)มศึกษาเนื้อหาการประเมินภาคปฏิบัติ  และกําหนดให�แต)ละกลุ)ม
เลือกวิธีการท่ีจะประเมินภาคปฏิบัติ  มากลุ)มละ 1 วิธี  พร�อมให�ดําเนินจัดกิจกรรมเพ่ือประเมิน
ภาคปฏิบัติตามวิธีของแต)ละกลุ)ม  โดยห�ามซํ้ากัน   
     4  ผู�สอนและผู�เรียนร)วมกันประเมินภาคปฏิบัติของแต)ละกลุ)ม  
              5.  ผู�สอนสรุป เพ่ิมเติมในแต)ละประเด็น  
              6.  ผู�เรียนจัดทําบันทึกการเรียนรู�  และทําแบบฝ@กหัดท�ายบท 
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สื่อการเรียนการสอน  
      สื่อการเรียนการสอนท่ีใช�ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน มีดังนี้  

1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน  
2. ตํารา  
3. สไลด.นําเสนอ  
4. เครือข)ายอินเทอร.เน็ต  
 

การวัดผลและการประเมินผล  
      การวัดและการประเมินผลการเรียนรู� มีดังนี้  

1.  การสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ)ม  การตอบคําถามและร)วมอภิปราย  
2.  การนําเสนอผลงาน  
3.  การประเมินภาคปฏิบัติของผู�เรียนแต)ละกลุ)ม 
3.  การตรวจบันทึกการเรียนรู�  
4.  การทําแบบฝ@กหัด 



บทท่ี 11 
การประเมินภาคปฏิบัติ 

 
 จุดมุ)งหมายทางการศึกษาท่ีได�กล)าวมาแล�วในบทท่ี 2  ได�กล)าวถึงพฤติกรรมตามจุดมุ)งหมาย
ทางการศึกษาไว�  3 ด�าน    ได�แก) พฤติกรรมด�านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) พฤติกรรมด�านจิต
พิสัย (Affective Domain) และพฤติกรรมด�านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) แต)จะพบว)าใน
การวัดและประเมินผลท่ีในปWจจุบันโดยส)วนมากเน�นแต)การวัดและประเมินผลทางด�านพุทธิพิสัย 
(สติปWญญา) คือ การวัดความรู�ในเนื้อหามากกว)าท่ีจะมีการวัดทางด�านจิตพิสัย (จิตใจ) และด�านทักษะ
พิสัย (การปฏิบัติ) แต)จะให�ผู�เรียนได�รับการพัฒนาครบท้ัง 3  ด�าน  ผู�สอนจะต�อง จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและทําการวัดและประเมินผลให�ครบเนื่องจากพฤติกรรมท้ัง 3 ด�านนั้นจะหล)อหลอม
ผู�เรียน ท่ีสมบูรณ.ตามจุดมุ)งหมาย  ท่ีได�แสดงความปฏิสัมพันธ.ของพฤติกรรมตามจุดมุ)งหมายทางการ
ศึกษาท้ัง 3 ด�าน ดังภาพท่ี 11.1 แต)จากการศึกษาและสังเคราะห.แนวทางในการจัดการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห)งชาติ พ.ศ. 2542 หรือ หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีวัตถุประสงค.
มุ)งเน�นให�ผู�เรียนได�เกิดพฤติกรรมตามจุดมุ)งหมายทางการศึกษาท้ัง 3 ด�าน  ดังนั้นครูผู�สอนจําเป\น
จะต�องมีการศึกษาวิธีการวัดและประเมินผลให�ครบถ�วนและครอบคลุม เพ่ือท่ีจะได�นํามาใช�ในการวัด
และประเมินผลว)าผู�เรียนมีคุณลักษณะตามท่ีกําหนดไว�หรือไม) อย)างไร 
 

 
 
 

ภาพท่ี 11.1 ปฏิสัมพันธ.ของพฤติกรรมตามจุดมุ)งหมายทางการศึกษา 
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ความหมายของการประเมินภาคปฏิบัติ 
 
 การวัดและประเมินภาคปฏิบัติ (Performance Testing) หมายถึง การวัดการปฏิบัติงานท่ีมี
ลักษณะของการดําเนินการ ดังนี้ (สุวิมล ว)องวาณิช, 2546 ก: 1) 

1. จะต�องมีการปฏิบัติงาน หรือได�กระบวนการปฏิบัติงานให�สามารถสังเกตหรือวัดได� 
2. การปฏิบัติงานต�องใช�อวัยวะต)าง ๆ ของร)างกายร)วมกันในการปฏิบัติงานนั้น ๆ  
3. การปฏิบัติงานควรมุ)งเน�นให�มีการปฏิบัติบ)อยครั้ง อย)างต)อเนื่อง 
4. การปฏิบัติงานเป\นกระบวนการให�เกิดการเรียนรู� 

 การทดสอบการปฏิบัติ เป\นการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติงานท้ังการดําเนินงานและ
ผลงานตามวัตถุประสงค.ของงานหรือสถานการณ.ท่ีกําหนด (สุนันท. ศลโกสุม, มปป: 78)  
 การประเมินการเรียนรู�จากการปฏิบัติ (Performance Assessment) เป\นวิธีการประเมินท่ี
ครูผู�สอนมอบหมายงานหรือกิจกรรมให�ผู�เรียนลงมือปฏิบัติ เพ่ือให�ได�ข�อมูลว)าผู�เรียนเกิดการเรียนรู�
มากน�อยเพียงใด (พร�อมพรรณ อุดมสิน, 2546: 213) 
 การประเมินการปฏิบัติ เป\นวิธีการประเมินท่ีครูผู�สอนได�มอบหมายงาน/กิจกรรมให�ผู�เรียนได�
ปฏิบัติ เพ่ือให�ได�รับข�อมูลสารสานเทศ (กระบวนการ/ผลงาน) ว)าผู�เรียนเกิดการเรียนรู�มากน�อย
เพียงใด (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ., 2545: 78) 
 การประเมินการปฏิบัติ เป\นการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานของผู�เรียนภายใต�
สภาพการณ.และเง่ือนไขท่ีสอดคล�องกับสภาพจริง โดยพิจารณาจากกระบวนการปฏิบัติและคุณภาพ
ของผลงาน โดยท่ีเกณฑ.การประเมินสร�างข้ึนจากประเด็นท่ีสําคัญของคุณลักษณะของผลงานนั้น                  
(ศิริชัย กาญจนวาสี, 2546: 14) 
 
 จากความหมายของการประเมินภาคปฏิบัติท่ีนักวิชาการได�กล)าวไว�ข�างต�น  ผู�เขียนจึงได�
สรุปว)า การประเมินภาคปฏิบัติเป\นการวัดและประเมินผลผู�เรียนภายใต�การจัดกิจกรรมหรือการ
กําหนดสถานการณ.เง่ือนไขตามรายวิชาท่ีได�กําหนดไว�ให�ผู�เรียนได�การรู�ผ)านการกระทํา  และผู�สอนก็
ดําเนินการวัดและประเมินไปพร�อมกันเพ่ือให�การวัดมีประสิทธิภาพสูงสุด  โดยการผ)านการวัด
กระบวนการ  การปฏิบัติงาน   ผลงาน และปฏิสัมพันธ.การทํางานร)วมกับเพ่ือน  
  
เหตุผลในการวัดและประเมินภาคปฏิบัต ิ
 
 ในการดําเนินการวัดและประเมินผลกําหนดให�ต�องการการวัดให�ครอบคลุมท้ัง 3 ด�าน  โดย
การวัดการปฏิบัติเป\นอีกวิธีหนึ่งท่ีผู�สอนควรตระหนักและให�ความสําคัญนําไปใช�ในการปฏิบัติการสอน
ด�วยมีเหตุผลท่ีจะต�องมีการวัดการปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. ความรู�ความสามารถสร�างได� กล)าวคือ เม่ือผู�เรียนได�เรียนรู�แล�วสามารถเรียบเรียงความรู�
และสร�างความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งท่ีได�ศึกษาด�วยตนเอง  ซ่ึงจะก)อให�เกิดความสนใจในการเรียนรู� 
สามารถแสดงพฤติกรรมการเรียนรู�ในระดับสูง มีความคงทนในการเรียนรู�และสามารถถ)ายโยงการ
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เรียนรู� ดังนั้น จึงควรกําหนดให�ผู�เรียนได�เข�าร)วมกิจกรรมอย)างต)อเนื่อง  เพราะเป\นกระบวนการท่ี
สําคัญสําหรับการวัดการปฏิบัติ 
 2. งานทุกงานเป\นสิ่งท่ีมีคุณค)า กล)าวคือ ในการกําหนดงานควรเป\นงานท่ีเปcดกว�างและให�
ผู�เรียนมีอิสระในการใช�ความคิดของตนเอง ซ่ึงการปฏิบัติงานดังกล)าวจะช)วยทําให�ผู�เรียนได�พิจารณา
เห็นคุณค)าของงานท่ีปฏิบัติ 
 3. การประเมินท่ีดีจะช)วยในการพัฒนาการเรียนการสอน กล)าวคือ ในการจัดเตรียมภาระงาน
เพ่ือมอบหมายให�แก)ผู�เรียน โดยท่ีครูผู�สอนจะต�องอธิบายการปฏิบัติและเกณฑ.มาตรฐานท่ีใช�ประเมิน 
และในระหว)างการปฏิบัติงานท่ีครูผู�สอนอาจจะสังเกตพบแนวทางในการเรียนรู�หรืออุปสรรคท่ีเกิดข้ึน 
ทําให�ครูผู�สอนได�ประเด็นท่ีนํามาปรับเปลี่ยนเนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม 
 4. การประสบความสําเร็จตามเกณฑ.เป\นการพัฒนาการเรียนรู� กล)าวคือ การท่ีผู�เรียนได�เข�า
ร)วม กิจกรรมโดยการลงมือปฏิบัติงานจะทําให�เกิดการเรียนรู� เพราะผู�เรียนจะมีโอกาสตรวจสอบ
ผลงานของตนเองและเปรียบเทียบกับเกณฑ.มาตรฐานท่ีกําหนดไว�ตลอดเวลา 
 สุวิมล ว)องวานิช (2546: 217-219) ได�นําเสนอเกณฑ.ท่ีใช�ในการพิจารณางานว)าจะต�องมีการ
วัดการปฏิบัติ ดังนี้ 
 1) สิ่งท่ีจะวัดจะต�องมีการปฏิบัติอย)างแท�จริงโดยนําสถานการณ.เป\นสิ่งเร�าให�ผู�เรียนแสดง
พฤติกรรมการทํางาน โดยใช�มือ หรือส)วนต)าง ๆ ของร)างกาย อาทิ หยิบจับสิ่งของ การเคลื่อนไหว 
การอ)าน หรือร�องเพลง เป\นต�น 
 2) ความสามารถท่ีจะวัดนั้นจําเป\นต�องวัดกระบวนการปฏิบัติงาน ท่ีจะต�องใช�การสังเกต
พฤติกรรมท่ีแสดงออกในระหว)างการปฏิบัติงานของผู�เรียนท่ีสอดคล�องกับจุดมุ)งหมายของหลักสูตรท่ี
กําหนดให�มีการปฏิบัติงาน 
 3) ผลงานจะต�องอยู)ในลักษณะท่ีสามารถวัดได�ท่ีมีความสอดคล�องกับวิธีการท่ีใช� / ธรรมชาติ
ของพฤติกรรมหรือผลงานท่ีต�องวัด 
 4) สิ่งท่ีวัดเป\นผลมาจากการเรียนรู�ทักษะท่ีต�องใช�การฝ@กปฏิบัติดังนั้นการวัดควรให�มีการ
ปฏิบัติหรือการแสดงออกทางกายให�พิจารณาตัดสิน 
 5) สิ่งท่ีวัดเป\นพฤติกรรม / ผลงานรายบุคคลหรือกลุ)มท่ีเป\นพฤติกรรมหรือผลงานท่ีจะต�อง
จําแนกให�ได�ว)าเป\นพฤติกรรม / ผลงานรายบุคคลหรือกลุ)มในการแสดงออกมากกว)าให�เขียนตอบ 
 6) สิ่งท่ีวัดเป\นการวัดความเข�าใจในการประยุกต.ใช�เป\นพฤติกรรมหรือผลงานท่ีผู�เรียนได�รับ
การฝ@กฝนจนกระท่ังมีทักษะท่ีสามารถปฏิบัติงานได�อย)างอัตโนมัติ 
 
จุดมุ+งหมายในการวัดและประเมินภาคปฏิบัติ 
 
 ในการวัดการปฏิบัติในการจัดการเรียนรู�มีจุดมุ)งหมายเพ่ือให�ผู�เรียนได�เกิดทักษะการ
ปฏิบัติงาน  ความรู�ความคิดและเจตคติ ดังนี้ 
 1. รู�จักและคุ�นเคยกับการใช�เครื่องมือและอุปกรณ.ท่ีสําคัญ 
 2. วางแผนเตรียมการดําเนินงาน และดําเนินการทดลองใช�เครื่องมือฝ@กปฏิบัติการใน
สถานการณ.ต)าง ๆ 
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 3. ฝ@กฝนและพัฒนาความสามารถในการสังเกตรวบรวมและตีความข�อมูลต)าง ๆ ท่ีได�จากการ
ฝ@กปฏิบัติการ 
 4. ฝ@กฝนและพัฒนาความสามารถในการเสนอรายงาน ผลการฝ@กปฏิบัติ 
 5. พัฒนาความสามารถของผู�เรียนในการบูรณาการแนวความคิด หลักการและความรู�
ประสบการณ.เข�าด�วยกัน เพ่ือมองเห็นภาพรวมของวิชานั้น ๆ  
 6. ประยุกต.ใช�หลักการท่ัวไปเข�ากับสถานการณ.จริงในการปฏิบัติงานภาคสนาม 
 7. เห็นปWญหาและพิจารณาทางเลือกในการดําเนินงานการปฏิบัติ 
 8.  รู�จักวิเคราะห.ผลของการฝ@กกับการปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน 
 9.  ส)งเสริมและพัฒนาเจตคติท่ีดี ก)อให�เกิดความภาคภูมิใจในงานอาชีพ 
 10. ส)งเสริมการฝ@กฝนการทํางานร)วมกันเป\นหมู)คณะอย)างมีประสิทธิภาพ 
 
หลักการของการวัดและประเมินภาคปฏิบัติ 
 
 ในการดําเนินการวัดการปฏิบัติงานใด ๆ ท่ีมีประสิทธิภาพ มีหลักการในการดําเนินการ ดังนี้ 
 1. กําหนดจุดประสงค.ของการวัดการปฏิบัติให�ชัดเจน และดําเนินการวัดผลตามจุดประสงค.ท่ี
กําหนดไว� 
 2. กําหนดงานหรือกิจกรรมการปฏิบัติให�มีความสอดคล�องกับจุดประสงค.อย)างแท�จริง 
 3. กําหนดวิธีการวัดผลท่ีอย)างเหมาะสมท้ังในลักษณะของรายบุคคลท่ีต�องแสดง
ความสามารถเฉพาะบุคคล หรือรายกลุ)มท่ีต�องใช�ความร)วมหรือความรับผิดชอบร)วมกันของสมาชิก
กลุ)ม 
 4. มีการดําเนินการประเมินผลอย)างยุติธรรม  ดังนี้  

4.1 กําหนดลักษณะหรือระดับของผลงานท่ีปฏิบัติให�ชัดเจน 
4.2 กําหนดเง่ือนไขในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 
4.3 งานท่ีปฏิบัติท่ีมอบหมายให�ผู�เรียนควรมีลักษณะเดียวกัน 

5. มีวิธีการตรวจให�คะแนนท่ีเป\นปรนัยและเท่ียงตรง ดังนี้ 
5.1 มีแบบตรวจให�คะแนนท่ีชัดเจน 
5.2 กําหนดการให�คะแนนในส)วนของกระบวนการปฏิบัติงาน หรือผลงานได�อย)างถูกต�อง 

เหมาะสม 
5.3 การให�คะแนนมีความครอบคลุมในทุกประเด็นท่ีต�องการวัด 

6. มีเกณฑ.การประเมินผลท่ีชัดเจนท้ังในส)วนของวิธีการดําเนินงานหรือผลงาน ดังนี้ 
6.1 กระบวนการปฏิบัติงาน ควรพิจารณาข้ันตอนในการดําเนินการว)าในแต)ละข้ันตอนมี

ความถูกต�องหรือไม) อย)างไร เพ่ือให�ได�ผลงานท่ีมีคุณภาพ ประสิทธิผล 
6.2 ผลงาน จําแนกเป\น 

6.2.1 เกณฑ.เชิงปริมาณ เป\นความสามารถในการปฏิบัติงานได�อย)างคล)องแคล)วหรือ
ได�ปริมาณผลงานท่ีมากกว)าโดยใช�เวลาท่ีน�อยกว)า 
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6.2.2 เกณฑ.เชิงคุณภาพ เป\นความสามารถในการสร�างผลงานท่ีมีคุณภาพท่ีดี 
สวยงามและสามารถนําไปใช�งานได�อย)างมีประสิทธิภาพ 

 
ธรรมชาติของการวัดและประเมินภาคปฏิบัติ 
 
 ในการการดําเนินการวัดการปฏิบัติ มีธรรมชาติของการวัดการปฏิบัติท่ีควรศึกษาและสร�าง
ควรรู�และความเข�าใจ ดังนี้ 
 1. เป\นการวัดพฤติกรรมท่ีแสดงออกต)อการตอบสนองต)อสิ่งเร�าของผู�ปฏิบัติในลักษณะของ
กระบวนการปฏิบัติงาน หรือคุณภาพของผลงาน โดยท่ีสิ่งเร�านั้น อาจจะเป\นการทดสอบท่ีใช�ภาษา 
(Verbal) หรือไม)ใช�ภาษา (Non-Verbal) ก็ได� 
 2. เป\นการวัดท่ีมีสถานการณ.เพ่ือใช�ในทดสอบการปฏิบัติงานเป\นรายบุคคลท่ีมุ)งเน�นการวัด
พฤติกรรมในการปฏิบัติงานทีละคนตามชิ้นงานท่ีได�รับมอบหมาย หรือเป\นรายกลุ)ม โดยจําแนกการวัด
ออกเป\น 3 ลักษณะ คือ การวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process) และการวัดคุณภาพของผลงาน 
(Product)  และความก�าวหน�าของงาน (Progress) 
 3. เป\นการวัดท่ีต�องคํานึงถึงธรรมชาติของการปฏิบัติงานตามศาสตร.การศึกษาและหรือ
สาขาวิชาด�วยเสมอ เนื่องจากจะมีความแตกต)างของการปฏิบัติงานนั้น ๆ ตามศาสตร.วิชา ดังแสดง
ความสัมพันธ.ระหว)างการปฏิบัติงานกับวิธีการวัดการปฏิบัติ  ในตารางท่ี 11.1  
 
ตารางท่ี 11.1 ความสัมพันธ.ระหว)างการปฏิบัติงานกับวิธีการวัดการปฏิบัติงาน 
 

การปฏิบัติงาน วิธีการวัด 
ด�านภาษา 
ด�านศิลปะ 
ด�านดนตรี 

ด�านการออกแบบสิ่งประดิษฐ. 
ด�านกีฬา 

ด�านวิทยาศาสตร. 

วัดทักษะ การฟWง การพูด การอ)าน และการเขียน  
กระบวนการปฏิบัติ หรือ ผลงาน 

ผลงาน 
กระบวนการปฏิบัติ(รายงาน) หรือ ผลงาน 

การแสดงออกในการเล)นกีฬาประเภทนั้น ๆ  
ทักษะทางวิทยาศาสตร.และผลการทดลอง 

 
 4. ในกรณีท่ีสามารถจําแนกกระบวนการปฏิบัติงานและคุณภาพของผลงานได�อย)างชัดเจนใน
ส)วนของการวัดกระบวนการปฏิบัติงานจะต�องมีการจดบันทึกข�อมูลจากการปฏิบัติให�ถูกต�องและ
ใกล�เคียงกับความเป\นจริงให�มากท่ีสุด 
 5. ในกรณีท่ีไม)สามารถจําแนกกระบวนการปฏิบัติงานและคุณภาพของผลงานได�อย)างชัดเจน 
จะต�องสรุปผลในภาพรวมอย)างชัดเจนท้ังกระบวนการปฏิบัติและคุณภาพของผลงานพร�อม ๆ กัน 
 6. ความเป\นปรนัย (Objective) ของการทดสอบการปฏิบัติงาน ข้ึนอยู)กับผู�ดําเนินการสอบ 
สถานการณ.ท่ีกําหนด และการปฏิบัติของผู�สอบ รวมท้ังความซับซ�อนในการดําเนินการสอบและ                  
การให�คะแนนท่ีถูกต�อง ชัดเจน มีความเท่ียงตรง และมีความเชื่อม่ัน 
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 7. มีเทคนิควิธีการ หรือข้ันตอนการปฏิบัติงาน ท่ีหลากหลายทําให�การวัดการปฏิบัติงาน   
แต)ละงานมีความแตกต)างกัน มีดังนี้ 

7.1 ความแตกต)างของเวลาในการตรวจผลงาน ท่ีการปฏิบัติงานแต)ละชิ้นงานจะใช�เวลา
ท่ีแตกต)างกันให�บรรลุวัตถุประสงค. อาทิ การวาดภาพบางภาพอาจท่ีใช�เวลา 1-2 ชั่วโมง แต)ในการ
ออกแบบสิ่งประดิษฐ.อาจจะต�องใช�เวลา 1-2 เดือน เป\นต�น 

7.2 ความแตกต)างของผลการปฏิบัติ การปฏิบัติงานบางอย)างมีผลงานท่ีชัดเจนบางอย)าง
ไม)ชัดเจน อาทิ การว)ายน้ํา 100 เมตรใช�เวลาเป\นสิ่งพิจารณาตัดสินท่ีมีความเป\นปรนัยสูงแต)การ
แข)งขันบาสเกตบอลไม)สามารถใช�ผลการแข)งขันเป\นสิ่งพิจารณาตัดสินผลการปฏิบัติท่ีชัดเจนได� 

7.3 จุดเน�นของการวัดการปฏิบัติงานท่ีแตกต)างจะมีการวัดในสิ่งท่ีมุ)งวัดแตกต)างกัน อาทิ 
การทําลาบหมูท่ีมีรสชาติอร)อยอาจพิจารณาตัดสินท่ีผลผลิต แต)ในการใช�เครื่องจักรไอน้ําจะต�องเน�น
กระบวนการในการปฏิบัติงาน เป\นต�น 

7.4  มีข�อจํากัดด�านความยุติธรรมของการวัดการปฏิบัติบางประเภทท่ีอาจจะกําหนด
สถานการณ.ท่ีจะต�องมีความซํ้าซ�อน ดังนั้นจะทําให�เกิดการได�เปรียบเสียเปรียบของผู�สอบระหว)างผู�ท่ี
สอบก)อนและสอบหลัง ซ่ึงอาจจะทราบข�อสอบและมีการเตรียมตัวล)วงหน�า 

 

องค ประกอบของการวัดและประเมินภาคปฏิบัติ 
 

 ในการวัดภาคปฏิบัติใด ๆ จะมีองค.ประกอบ 3 ส)วน ดังนี้ (สุนันท. ศลโกสุม, มปป: 78) 
 1. ผู�ปฏิบัติงาน หรือผู�เข�าสอบ เป\นผู�ท่ีแสดงความสามารถในการปฏิบัติงาน จําแนกเป\น 2 
ลักษณะ ดังนี้ 

1.1 พฤติกรรมการปฏิบัติงานท่ีจําแนกเป\น 2 ส)วน คือ กระบวนการปฏิบัติงานและ
ผลงาน อาทิ การประดิษฐ.สิ่งของ การวาดภาพ เป\นต�น 

1.2 พฤติกรรมการปฏิบัติงานท่ีมีกระบวนการปฏิบัติงานและผลงานเกิดข้ึนพร�อม ๆ กัน 
อาทิ การเต�นรํา หรือการร�องเพลง เป\นต�น 

2. งานท่ีปฏิบัติ เป\นสิ่งเร�าหรือตัวกระตุ�นให�ผู�ปฏิบัติงานหรือผู�เข�าสอบได�แสดงความรู�
ความสามารถตามวัตถุประสงค.ของการสอบ โดยท่ีงานท่ีปฏิบัติจะต�องสามารถสังเกตพฤติกรรมท่ี
เกิดข้ึนระหว)างกระบวนการปฏิบัติงานและตรวจสอบผลงานท่ีปฏิบัติได� 

3. ผู�ประเมิน เป\นผู�ท่ีสังเกตพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนในระหว)างกระบวนการปฏิบัติงานและ
ตรวจสอบผลงานท่ีปฏิบัติได�อย)างมีประสิทธิภาพ 
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ระดับของการวัดและประเมินภาคปฏิบัต ิ
 

 ระดับของการประเมินภาคปฏิบัติจําแนกเป\นระดับตํ่า ปานกลาง และสูงท่ีมีการใช�เครื่องมือ
ในการวัดท่ีแตกต)างกัน ดังแสดงในภาพท่ี 11.2 (ส.วาสนา ประวาลพฤกษ., 2544) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 11.2 เส�นแห)งความต)อเนื่องของการประเมินภาคปฏิบัติ 
ท่ีมา : ส.วาสนา ประวาลพฤกษ., 2544 

 
 จากภาพท่ี 11.2 สามารถจําแนกการประเมินภาคปฏิบัติ ได�ดังนี้ 
 

 1. การประเมินภาคปฏิบัติโดยการตอบคําถาม (Paper and Pencil Performance) เป\น
การทดสอบท่ีกําหนดให�ผู�เรียนวางแผนการปฏิบัติงาน/การทดลองโดยท่ียังไม)ได�ลงมือปฏิบัติหรือ
นําเสนอโครงการท่ีจะประเมินโดยใช�เกณฑ.รอบด�าน (Rubric) แบบแบ)งส)วน (Analytic Rubric) มี
ดังนี้ 

1.1 ความรอบรู�เก่ียวกับงานหรือโครงการ 
1.2 ความคิดริเริ่มสร�างสรรค. หรือความคิดรวบยอด 
1.3 แผนการดําเนินการ/วิธีการ 
1.4 การตรงต)อเวลา ฯลฯ 

2. การทดสอบลักษณะเฉพาะส)วน (Identification Test) เป\นการวัดการปฏิบัติแต)ละทักษะ
เพ่ือให�เกิดความม่ันใจว)าพฤติกรรมหรือทักษะนั้นสามารถปฏิบัติได�หรือไม)หรือความสามารถในการ
เลือกหรือใช�เครื่องมือให�เหมาะสมกับงาน อาทิ ให�ฟWงเสียงดนตรีแล�วระบุว)าเป\นเสียงตัวโนtตใดหรือให�
เลือกประเภทของมีดท่ีใช�หั่นผัก หรือให�แสดงท)าเริ่มต�นในการวิ่งระยะสั้น เป\นต�น 

3. การปฏิบัติในสถานการณ.จําลอง (Simmulated Performance Test) เป\นการสร�าง
สถานการณ.จําลองท่ีให�ผู�เรียนได�ปฏิบัติตามท่ีเคยเรียนมาแล�วในลักษณะของการเลียนแบบโดย
เฉพาะงานท่ีมีลักษณะเสี่ยงอันตรายสูง อาทิ การหัดขับเครื่องบินท่ีต�องฝ@กฝนให�มีความชํานาญการ

มีความเป\นจริงตํ่า 
การประยุกต.ข้ันแรก : 

การใช�ความรู� 

มีความเป\นจริงปานกลาง 
การประยุกต.ข้ันกลาง : 
การพัฒนากระบวนการ 

มีความเป\นจริงสูง  
การประยุกต.ข้ันสูง : 
การพัฒนาระบบ 

การทดสอบโดยการตอบคําถาม 

การทดสอบเฉพาะส)วนท่ีสําคัญ 

การปฏิบัติงานในสถานการณ.จําลอง 

ตัวอย)างผลงาน 

การปฏิบัติงานจริง 
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ปฏิบัติข้ันตอนเหมือนกําลังได�ขับเครื่องบินจริง ๆ หรือ กรณีนักศึกษาแพทย.ท่ีต�องฝ@กฉีดยา/ผ)าตัดกับ
หุ)นจําลองให�เกิดความชํานาญการแล�วจึงเป\นผู�ช)วยแพทย.แล�วพัฒนาเป\นแพทย.ท่ีสามารถฉีดยา/ผ)าตัด
ได�เอง 

4. ตัวอย)างผลงาน (Work Sample Performance) เป\นการให�ปฏิบัติจากตัวอย)างงานหรือ
สถานการณ.จริงท่ีมีผู�เชี่ยวชาญให�การดูแลอย)างใกล�ชิดท่ีอาจจะมีความคล�ายคลึงกับการปฏิบัติงานใน
สถานการณ.จําลอง โดยมีวัตถุประสงค.เพ่ือให�ผู�เรียนเกิดทักษะในการทํางาน อาทิ การขับรถยนต.โดยมี
ผู�ฝ@กสอนขับรถยนต.นั่งประกบ หรือการปฏิบัติการในการทดลองวิทยาศาสตร.ท่ีจะต�องมีการให�
คําแนะนําของครูผู�สอน เป\นต�น 

5. การปฏิบัติในสถานการณ.จริง (Authentic Performance) เป\นการให�โอกาสผู�เรียนได�
ปฏิบัติงานในสภาพจริง เพ่ือฝ@กให�ผู�เรียนมีทักษะในการปฏิบัติอย)างมีศิลปะหรือมีความสอดคล�องกับ
การนําไปใช�ในชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะการได�มีโอกาสเลือกแนวทางปฏิบัติด�วยตนเองตามเง่ือนไขท่ี
กําหนดให�หรือผู�เรียนจะต�องประยุกต.ความรู�ในระดับสูง/ซับซ�อนมาใช�ปฏิบัติงานในลักษณะของ
การบูรณาการความรู� 

 
ประเภทของการประเมินภาคปฏิบัติ 
 
 ในการประเมินภาคปฏิบัติ  จําแนกประเภทของการวัดการปฏิบัติ ดังนี้ (สุวิมล ว)องวาณิช, 
2546: 4) 
 1. ในการประเมินภาคปฏิบัติด�านกระบวนการปฏิบัติงาน (Process) เป\นการวัดโดยการ
พิจารณาจากข้ันตอนในการปฏิบัติงานแต)ละข้ันตอนว)ามีความถูกต�องตามหลักเกณฑ.ของการ
ดําเนินงานนั้น ๆ หรือไม) ดังนี้ 

1.1 การทํางานเป\นข้ันตอน 
1.2 ความคล)องแคล)วในการทํางาน 
1.3 การเลือกใช�เครื่องมือ (การเลือกเครื่องมือให�เหมาะสมกับงาน/วิธีใช�) 
1.4 การรักษาความปลอดภัย (การเลือกใช�เครื่องมือและสถานท่ี) 
1.5 การเก็บรักษาและทําความสะอาดเครื่องมือและสถานท่ี 
1.6 ความสิ้นเปลืองทรัพยากร (แรงงาน/วัสดุอุปกรณ.) 

ข�อพึงระวังในการวัดกระบวนการปฏิบัติงาน คือการกําหนดมาตรฐานของการปฏิบัติท่ีจะต�อง
คํานึงถึงว)าผู�เรียนย)อมปฏิบัติได�ไม)เหมือนกับผู�ชํานาญการท่ีมีประสบการณ.ในการปฏิบัติ 

2. การวัดการปฏิบัติด�านคุณภาพของผลงาน (Product) เป\นการวัดโดยพิจารณาคุณภาพ
ของผลงานโดยมีการกําหนดเกณฑ.ท่ีตกลงร)วมกันระหว)างผู�ประเมิน เนื่องจากเกณฑ.ในการตัดสินใจ
ของผู�ประเมินแต)ละคนจะไม)เหมือนกันเพราะมีประสบการณ.ส)วนบุคคลท่ีแตกต)างกันและผู�ประเมิน
จะต�องเป\นผู�ชํานาญการในงานนั้นจริง ๆ มีหลักเกณฑ.ท่ีใช�พิจารณา ดังนี้ 

2.1 คุณภาพของผลงานท่ีจะต�องเป\นไปตามมาตรฐาน อาทิ มีความประณีต สวยงามหรือ
มีประโยชน.ใช�สอย 

2.2ความเร็วหรืออัตราในการปฏิบัติงาน 
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ในการวัดผลงาน จะพิจารณาตามลักษณะของงานท่ีแตกต)างกัน บางงานอาจพิจารณาใน
ภาพรวมแล�วเรียงลําดับคุณภาพในการให�คะแนน แต)บางงานอาจจะต�องพิจารณาในองค.ประกอบย)อย
แล�วนําคะแนนมารวมกัน ท่ีเป\นการวัดผลท่ีมีความเป\นอัตนัยมากกว)าการวัดกระบวนการปฏิบัติงาน
และแต)ละงานจะมีเกณฑ.ในการประเมินท่ีแตกต)างกัน แต)จะต�องมีมาตรฐานท่ีสามารถยอมรับได� 

3. การวัดคุณลักษณะการทํางาน เป\นการพิจารณาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค.ในการทํางาน
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน อาทิ ความรับผิดชอบ ความช)วยเหลือ หรือการแต)งกายท่ี
เหมาะสมในการปฏิบัติ เป\นต�น 

 
ข้ันตอนในการประเมินภาคปฏิบัติ 
 
 การประเมินภาคปฏิบัติงานจะมีข้ันตอนท่ีแตกต)างจากการวัดโดยใช�แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน หรือการวัดทางจิตพิสัย เนื่องจากต�องมีการจัดสถานการณ.ให�ปฏิบัติและผู�สอน
เป\นผู�สังเกตพฤติกรรมในระหว)างการดําเนินงาน มีข้ันตอนในการวัด ดังนี้ (สุวิมล ว)องวาณิช, 2546) 
 1. กําหนดจุดประสงค. หรือผลงานให�ผู�เรียนได�ปฏิบัติงานอย)างชัดเจน โดยเน�นผลงานท่ีมี
ความสอดคล�องกับจุดมุ)งหมายของหลักสูตรของแต)ละรายวิชา 
 2. กําหนดสถานการณ.ท่ีจะใช�ในการวัดการปฏิบัติงานว)าจะมีในลักษณะใด ท่ีอาจเป\น
สถานการณ.จริงหรือสถานการณ.จําลองท่ีคล�ายสภาพจริง หรือการวัดโดยใช�แบบทดสอบใน
สถานการณ.ท่ีไม)ต�องลงมือปฏิบัติงาน 
 3. กําหนดคุณลักษณะท่ีต�องการวัด ว)าในการวัดครั้งนั้น ๆ จะเน�นการวัดกระบวนการ
ปฏิบัติงานหรือคุณภาพของผลงานอย)างไรและมีตัวบ)งชี้อะไรบ�างท่ีจะนํามาใช�พิจารณา 
 4. กําหนดวิธีการวัดการปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับพฤติกรรมท่ีจะวัด อาทิ การทดสอบด�วย
แบบทดสอบ, การให�ปฏิบัติงานในสถานการณ.จริง หรือการส)งผลงาน เป\นต�น 
 5. กําหนดเครื่องมือท่ีใช� การสร�างเครื่องมือ การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ อาทิ 
แบบทดสอบ แบบตรวจสอบรายการ แบบสัมภาษณ. หรือแบบบันทึกพฤติกรรม เป\นต�น ซ่ึงในการวัด
ภาคปฏิบัติใด ๆ จําเป\นต�องมีการใช�เครื่องมือมากกว)า 1 อย)างเพ่ือความคลอบคลุมในประเด็นท่ี
ต�องการวัด 
 6. กําหนดเกณฑ.การให�คะแนน 

6.1กําหนดสัดส)วนของคะแนนกระบวนการปฏิบัติงาน หรือผลงานอย)างชัดเจน 
เหมาะสม 

6.2กําหนดรายละเอียดของการให�คะแนน 
6.2.1 กระบวนการปฏิบัติงาน ได�แก) ข้ันตอนการปฏิบัติงาน การใช�อุปกรณ. หรือ

ทักษะในระหว)างการการปฏิบัติงาน เป\นต�น 
6.2.2 ผลงาน ได�แก) ความสวยงาม ความคงทน และประโยชน.ท่ีได�รับ เป\นต�น 

7. กําหนดวิธีการประเมินผลและรายงานผลการวัดการปฏิบัติ มีดังนี้ 
7.1 เปรียบเทียบความสามารถในกระบวนการปฏิบัติงานและผลงานกับสมาชิกในกลุ)ม

เดียวกัน เพ่ือจําแนกระดับความสามารถ 
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7.2 เปรียบเทียบความสามารถในกระบวนการปฏิบัติงานและผลงานกับเกณฑ.มาตรฐาน
เพ่ือตรวจสอบจุดบกพร)องท่ีควรนํามาปรับปรุงแก�ไข 

7.3เปรียบเทียบพัฒนาการของแต)ละบุคคลระหว)างก)อนและหลังการดําเนินงานนั้น ๆ 
เพ่ือรับทราบความก�าวหน�าของตนเอง 

บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. (2545: 110) ได�นําเสนอส)วนประกอบในการดําเนินการประเมิน
การปฏิบัติ ดังนี้ 

1) กําหนดการปฏิบัติให�ชัดเจน 
(1) ระบุชนิดของการปฏิบัติว)าเป\นทักษะกระบวนการ หรือผลงานท่ีทําสําเร็จ 
(2) กําหนดจุดสนใจว)าเป\นการประเมินรายบุคคล หรือเป\นกลุ)ม 
(3) กําหนดเกณฑ.การปฏิบัติท่ีสะท�อนคุณลักษณะท่ีสําคัญของการปฏิบัติท่ีประสบ

ผลสําเร็จ 
2) ออกแบบงาน/กิจกรรมท่ีใช�สําหรับประเมิน ดังนี้ 

(1) ระบุลักษณะของงาน/กิจกรรมว)าเป\นผลงาน/ทักษะกระบวนการตามท่ีมอบหมายให�
ปฏิบัติ หรือเป\นการปฏิบัติแสดงออกท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ 

(2)กําหนดรายการของงาน/กิจกรรม ได�แก) นิยามจุดหมายของการปฏิบัติ เง่ือนไข
สถานการณ.ของการปฏิบัติ และเกณฑ.มาตรฐาน 

(3)กําหนดจํานวนชิ้นงาน/กิจกรรม ว)าจะใช�เพียงชิ้นเดียวหรือหลายชิ้นจึงจะเพียงพอ 
3) ให�คะแนน และบันทึกผล ดังนี้ 

(1) ระบุรูปแบบการให�คะแนนว)าใช�เกณฑ.การให�คะแนนแบบรวม (Holistic) หรือแบบ
ย)อย (Analytic) 

(2) กําหนดวิธีการบันทึกว)าเป\นแบบตรวจสอบรายการหรือมาตรประมาณค)าการปฏิบัติ
และเป\นการจดบันทึกตามเวลาท่ีกําหนดหรือจดบันทึกตามธรรมชาติ 

(3) ระบุผู�ประเมินว)าให�ใครเป\นผู�สังเกต และประเมินการปฏิบัติ อาทิ ครูผู�สอน                        
ครูท่ีเก่ียวข�อง ผู�เรียน หรือเพ่ือน ๆ ในกลุ)ม 

 
วิธีการในการประเมินภาคปฏิบัติ 
 
 ในการประเมินภาคปฏิบัติ  การท่ีครูผู�สอนจะเลือกวิธีการใดใช�ในการทดสอบนั้นจะต�อง
พิจารณาจากเง่ือนไข/ข�อจํากัดหลาย ๆ อย)างประกอบกัน และจะต�องเลือกวิธีการท่ีคาดว)าจะให�ผล
จากการปฏิบัติท่ีแท�จริงของผู�เรียนให�มากท่ีสุด ท่ีจําแนกวิธีการวัดการปฏิบัติ ดังนี้ (สุวิมล ว)องวาณิช, 
2546: 13-14) 
 1. การทดสอบด�วยแบบทดสอบ เป\นวิธีการท่ีสอดคล�องกับสภาพท่ีเป\นจริงน�อยท่ีสุดแต)จะ
เลือกใช�ในกรณี ดังนี้ 

1.1 เป\นการวัดการปฏิบัติท่ีมีจุดประสงค.เพ่ือตรวจสอบความรู�ความเข�าใจท่ีเก่ียวกับการ
ปฏิบัติ 
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1.2การปฏิบัติงานท่ีมีความเสี่ยงสูง จะต�องมีการตรวจสอบความรู�/ความชัดเจนของ
กระบวนการปฏิบัติงานของผู�เรียนก)อน 

2. การทดสอบในสถานการณ.จําลอง เป\นการให�ปฏิบัติงานในสถานการณ.จําลองท่ีเกิดข้ึน
ภายใต�การควบคุมจากผู�สอน และผู�เรียนเป\นผู�แสดงบทบาทท่ีสมมติ โดยท่ีสถานการณ.นั้นจะต�อง
ก)อให�เกิดพฤติกรรมท่ีต�องการอย)างแท�จริง อาทิ พฤติกรรมการแก�ปWญหา ท่ีในสถานการณ.จริงอาจจะ
ไม)เกิดปWญหานั้น ๆ ก็ได�หรืออาจใช�ตรวจสอบได�หลาย ๆ ครั้งกรณีไม)ม่ันใจในข�อมูลท่ีได�รับจากการ
สังเกต 

3. การทดสอบในสถานการณ.จริง เป\นการทดสอบในสถานท่ีจริง เครื่องมือหรืออุปกรณ.จริงท่ี
ผู�เรียนสามารถแสดงการปฏิบัติในสถานการณ.ท่ีเป\นธรรมชาติ ซ่ึงจะได�ข�อมูลท่ีแสดงความสามารถของ
ผู�เรียนในการเผชิญปWญหาและแก�ปWญหาท่ีเกิดข้ึนจริงและไม)สามารถคาดการณ.ได�ล)วงหน�า แต)ก็มี
ปWญหาในเรื่องของคุณภาพของเครื่องมือ อาทิ ความเชื่อม่ันเนื่องจากจะมีการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ.ทุก ๆ ครั้งในการทดสอบทําให�ผลท่ีวัดอาจไม)ใช)ความสามารถของผู�เรียนอย)างแท�จริง 
ดังนั้นผู�สอนจะต�องมีการบันทึกข�อมูลของเหตุการณ.ท่ีเกิดข้ึนไว�เพ่ือใช�ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
ด�วย 

ในการเลือกวิธีการวัดการปฏิบัติว)าครูผู�สอนจะใช�วิธีการใดอาจจะข้ึนอยู)กับการพิจารณาจาก
วัตถุประสงค.ของการเรียนการสอนนั้น ๆ ว)าเป\นอย)างไร (ดังในตารางท่ี 11.2) แต)ก็ไม)ได�หมายความว)า
ในแต)ละวัตถุประสงค.จะต�องเลือกใช�วิธีการใดวิธีการหนึ่งเท)านั้นแต)จะข้ึนอยู)กับความเพียงพอของ
ข�อมูลจากผู�เรียนท่ีจะนํามาพิจารณาประเมินด�วย 

 
ตารางท่ี 11.2 วัตถุประสงค.การเรียนการสอนและการเลือกใช�วิธีการสอบภาคปฏิบัติ 
 

วัตถุประสงค  การใช/ข/อสอบ 
การให/ปฏิบัติในสถานการณ  
จําลอง จริง 

1. อธิบายหลักการวัดและ 
ประเมินผลได� X   

2. เลือกใช�เครื่องมือวัดท่ีเหมาะสม X   
3. สร�างข�อสอบได�  X  
4. อธิบายหลักการประเมินผล 

การเรียนได� X   

5. กําหนดระดับผลการเรียนได�  X  
6. ประยุกต.ใช�หลักการวัดและ

ประเมินผลในห�องเรียนได�   X 

 
ท่ีมา : สุวิมล ว)องวาณิช, 2546: 13 
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ประเภทของเครื่องมือในการวัดและประเมินการปฏิบัติ 
 
 เครื่องมือท่ีใช�ในการวัดและประเมินการปฏิบัติจําแนกเป\น 2 ลักษณะ ดังนี้ (สุวิมล ว)อง
วาณิช, 2546: 18-20) 
 1. เครื่องมือท่ีใช/ในการทดสอบ มีดังนี้ 

1.1 แบบทดสอบข�อเขียน ใช�สําหรับการทดสอบความรู�ความสามารถเป\นรายบุคคล 
สะดวกรวดเร็วในการเก็บข�อมูล และมีความเป\นปรนัยสูง แต)มีจุดอ)อนคือ ใช�วัดการปฏิบัติงานได�เพียง
บางส)วนเท)านั้น ท่ีจําแนกออกเป\น 2 ลักษณะ ดังนี้ 

1.1.1 แบบทดสอบเพ่ือวัดความรู�ในเนื้อหาท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติ (Test items) 
เป\นแบบทดสอบท่ีใช�วัดความรู�ทางทฤษฎีท่ีมีความสัมพันธ.กับความสามารถในการปฏิบัติท่ีอาจจะเป\น
การทดสอบความรู�ข้ันพ้ืนฐานก)อนการปฏิบัติหรือหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล�ว 

1.1.2 แบบทดสอบท่ีให�อธิบายกระบวนการทํางานหรือแก�ปWญหา (Practical 
Examination) เป\นแบบทดสอบท่ีให�ผู�เรียนได�อธิบายประสบการณ. หรือวิธีการปฏิบัติงานท่ีเน�นการ
วัดกระบวนการทํางาน 

1.2 แบบทดสอบปากเปล)า ใช�วัดความสามารถของผู�เรียนในส)วนท่ีเก่ียวกับ
กระบวนการปฏิบัติงานโดยการให�ผู�เรียนได�อธิบายเป\นรายบุคคลกับครูผู�สอน ท่ีใช�เวลาค)อนข�างมาก 
มีความเป\นปรนัยค)อนข�างน�อย เนื่องจากความหลากหลายของคําถามท่ีถามผู�เรียนแต)ละคน และ
ผู�เรียนท่ีสอบทีหลังจะได�เปรียบผู�เรียนท่ีเข�าสอบก)อนเนื่องจากมีเวลาเตรียมตัวจากแนวคําถามท่ีได�รับ
จากผู�เรียนท่ีเข�าสอบก)อน แต)จะนํามาใช�ได�อย)างมีประสิทธิภาพในประเด็น ดังนี้ 

1.2.1การตรวจสอบการมีส)วนร)วมในการทํางาน โดยเฉพาะการทํางานกลุ)ม 
1.2.2การตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู�เรียนด�วยตนเอง 
1.2.3การตรวจสอบทักษะการทํางานในกรณีท่ีงานท่ีได�รับมอบหมายให�ปฏิบัติ

นั้นมีความหลากหลาย และการใช�แบบทดสอบชุดเดียวทดสอบทักษะได�ยาก 
 

2. เครื่องมือท่ีไม+ใช+การทดสอบ 
การวัดการปฏิบัติท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือการให�ผู�เรียนได�ปฏิบัติงานในสถานการณ.จริงนั้น ๆ เป\น

รายบุคคล โดยครูผู�สอนจะเป\นผู�สังเกตพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน ในระหว)างการปฏิบัติงานนั้น ๆ ดังนั้น
ข�อมูลท่ีได�จึงเป\นข�อมูลท่ีมีความเท่ียงตรง แต)เนื่องจากประเด็นท่ีสังเกตจะมีความหลากหลายและ
ผู�เรียนไม)ได�เกิดพฤติกรรมในลักษณะเดียวกันภายใต�สถานการณ.เดียวกันทําให�ความเป\นปรนัยของการ
วัดและประเมินผลจึงมีน�อยกว)าวิธีการใช�แบบทดสอบ จําแนกได�ดังนี้ (สุวิมล ว)องวาณิช, 2546:                 
226-232) 

2.1 แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เป\นเครื่องมือท่ีใช�ในการวัดพฤติกรรมท่ีต�องการ
โดยมุ)งเน�นท่ีการบันทึกข�อมูลท่ีแสดงพฤติกรรมการปฏิบัติว)าได�ปฏิบัติตามข�อรายการท่ีกําหนดไว�
ตามลําดับข้ันตอนหรือไม) แล�วใช�เป\นข�อมูลย�อนกลับให�ผู�เรียนใช�ในการปรับปรุง แก�ไขทักษะการ
ปฏิบัติงานให�ถูกต�อง ดังตัวอย)างแบบตรวจสอบรายการในตารางท่ี 11.3 
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ตารางท่ี 11.3 แบบตรวจสอบรายการพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 
 
 

พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ใช+ ไม+ใช+ 
1. มีการล�างมือก)อนปฏิบัติงาน   
2. เตรียมอุปกรณ.การทํางานครบถ�วน   
3. ทําความสะอาดอุปกรณ.ก)อนใช�งาน   
4. ทําความสะอาดอุปกรณ.ก)อนใช�งาน   

รวม   
 
ท่ีมา : สุวิมล ว)องวาณิช, 2546: 226 
 

2.2 ระเบียนพฤติการณ. (Anecdotal Record) เป\นเครื่องมือท่ีใช�จดบันทึกข�อมูลจาก
การสังเกตแบบไม)เป\นทางการเก่ียวกับข�อเท็จจริงในการพัฒนาการของผู�เรียนท่ีเกิดข้ึนในห�องเรียน
มากกว)าการประเมินผลพฤติกรรม เพ่ือนําผลจากการบันทึกมาช)วยปรับแก�ทักษะการปฏิบัติงาน
มากกว)านํามาใช�ประเมินผลสรุปเพราะมีความเป\นปรนัยน�อยและไม)เป\นมาตรฐานเดียวกันของผู�เรียน
แต)ละคนดังตัวอย)างระเบียนพฤติการณ.ในตารางท่ี 11.4 

ตารางท่ี 11.4 ระเบียนพฤติการณ.ในการบันทึกพฤติกรรมระหว)างการปฏิบัติงาน 
 

ผู�ถูกสังเกต....................................วิชา..................................... 
วัน/เวลาท่ีบันทึก...................................................................... 
บันทึกผลการสังเกต................................................................. 
................................................................................................. 
ความคิดเห็นของครูผู�สอน........................................................ 
ข�อเสนอแนะ............................................................................ 
ผู�สังเกต.................................................................................... 

 
ท่ีมา : สุวิมล ว)องวาณิช, 2546: 228 

 
2.3 มาตรส)วนประมาณค)า (Rating Scale) เป\นเครื่องมือท่ีใช�ในการประเมินคุณภาพ

ของกระบวนการปฏิบัติหรือผลงานท่ีเกิดข้ึนว)าถูกต�องหรือไม) และมีดัชนีบ)งชี้คุณภาพท่ีกําหนดมาตรา
ส)วนตัวเลขท่ีแสดงระดับคุณภาพของกระบวนการปฏิบัติหรือผลงานท่ีต�องมีการกําหนดเกณฑ.การ
พิจารณาตัดสินท่ีชัดเจนเพ่ือป~องกันอคติท่ีเกิดข้ึน ดังตัวอย)างแบบมาตราส)วนประมาณค)าในตาราง   
ท่ี 11.5 
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ตารางท่ี 11.5 แบบมาตราส)วนประมาณค)าการให�คะแนนการปฏิบัติงาน/ผลงาน 
 

รายการ 5 4 3 2 1 
ข้ันตอนในการทํางาน........................................ …... …... …... …... …... 
ผลงาน............................................................... …... …... …... …... …... 

รวม      
 

ท่ีมา : สุวิมล ว)องวาณิช, 2546: 226 
 

2.4  แผนภูมิการมีส)วนร)วม (Participation) เป\นเครื่องมือท่ีใช�สังเกตกระบวนการ
ปฏิบัติงานท้ังรายบุคคลและรายกลุ)ม โดยเน�นการมีส)วนร)วมในการปฏิบัติงานในลักษณะของความถ่ีใน
การปฏิบัติตามประเด็นท่ีกําหนด ดังตัวอย)างแผนภูมิแสดงการมีส)วนร)วมในตารางท่ี 11.6 

 
ตารางท่ี 11.6 แผนภูมิแสดงการมีส)วนร)วมในการปฏิบัติงาน 
 

ช่ือ-สกุล ร+วมอภิปราย ปฏิบัติงาน แก/ป6ญหาร+วมกัน 
1.    
2.    
3.    

 
 

หลักการสร/างเครื่องมือประเมินภาคปฏิบัติ 
 
 ในการสร�างเครื่องมือประเมินภาคปฏิบัติ มีหลักการท่ีจะต�องใช�เป\นแนวทางดําเนินการ ดังนี้ 
(สุวิมล ว)องวาณิช, 2546: 7-13) 
 1. การวางแผนการสร/างเครื่องมือ 

1.1 ศึกษาหลักสูตร และวัตถุประสงค.เชิงพฤติกรรมของรายวิชา ว)ามีความคลอบคลุม
เนื้อหาสาระ/พฤติกรรมใด โดยเฉพาะวัตถุประสงค.เชิงพฤติกรรมท่ีระบุให�แสดงผลงานในแต)ละ
รายวิชา 

1.2 ศึกษาธรรมชาติของงานท่ีให�ปฏิบัติ โดยท่ีงานแต)ละลักษณะจะมีธรรมชาติแตกต)าง
กันไป ดังนี้ 

1.2.1 ใช�ธรรมชาติของการปฏิบัติงาน มีดังนี้ 
1.2.1.1 การปฏิบัติงานท่ีเน�นกระบวนการปฏิบัติงาน ได�แก) การซ)อมเครื่องยนต. 

การทดลองทางวิทยาศาสตร. เป\นต�น 
1.2.1.2 การปฏิบัติงานท่ีเน�นคุณภาพของผลงาน ได�แก) การแสดงดนตรี 

ภาพวาด การขับร�อง เป\นต�น 
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1.2.2 การใช�ความรู�ท่ีเก่ียวข�อง มีดังนี้ 
1.2.2.1 ด�านพุทธิพิสัย (สติปWญญา) เป\นงานท่ีสัมพันธ.กับทักษะทางสมอง 

ความรู� ความคิด อาทิ ทักษะการใช�ภาษา ทักษะการคํานวณ หรือทักษะการแก�ปWญหา เป\นต�น 
1.2.2.2 ด�านจิตพิสัย (ความรู�สึก) เป\นงานท่ีสัมพันธ.กับความรู�สึก ซาบซ้ึง อาทิ 

งานศิลปะ งานดนตรี หรืองานฝ�มือ เป\นต�น 
1.2.2.3 ด�านทักษะพิสัย (การปฏิบัติงาน) เป\นงานท่ีสัมพันธ.กับทักษะทางกาย

หรือการใช�กล�ามเนื้อ อาทิ งานพิมพ.ดีด พลศึกษา หรือการใช�เครื่องคิดเลข เป\นต�น 
1.2.2.4 การบูรณาการ เป\นงานท่ีใช�ท้ังทักษะทางสมอง ความรู�สึกและทักษะ

ทางกายในการดําเนินการเพ่ือให�เกิดความสมบูรณ.ของการปฏิบัติงานนั้น ๆ  
1.2.3 ใช�ความเสี่ยงของงานท่ีปฏิบัติ มีดังนี้ 

1.2.3.1 งานท่ีมีความเสี่ยงอันตรายในการปฏิบัติสูง อาทิ การขับรถ/เครื่องบิน 
การกระโดดร)ม เป\นต�น 

1.2.3.2 งานท่ีมีความเสี่ยงอันตรายในการปฏิบัติน�อย อาทิ งานช)างไฟฟ~า การ
กระโดดร)ม เป\นต�น 

1.2.3.3 งานท่ีไม)มีความเสี่ยงในการปฏิบัติ อาทิ งานการฝ�มือ ทักษะทางภาษา 
เป\นต�น 

1.3 วิเคราะห.คุณลักษณะของพฤติกรรมท่ีต�องการวัด เป\นการวิเคราะห.งานเพ่ือรับทราบ
ตัวบ)งชี้/กิจกรรมท่ีผู�เรียนจะต�องปฏิบัติในการวัดกระบวนการ รวมท้ังคุณลักษะนิสัยในการทํางาน                 
นั้น ๆ ตามความคิดเห็นของผู�เชี่ยวชาญในศาสตร.นั้น ๆ สรุปได�ว)าในการวิเคราะห.ข้ันตอนนี้จะได�ข�อมูล
เก่ียวกับ 1) กิจกรรมท่ีผู�ปฏิบัติจะต�องทํา และ 2) ลําดับข้ันตอนการทํางาน 

1.4 กําหนดน้ําหนักความสําคัญของคุณลักษณะท่ีวัด เป\นการกําหนดความสําคัญของ
คุณลักษะท่ีต�องการวัดในข้ันตอนต)าง ๆ ของการปฏิบัติงานว)าในการปฏิบัติในข้ันตอนใดมีความสําคัญ
มากหรือน�อยท่ีแตกต)างกันเพ่ือให�เกิดความชัดเจนในผลการประเมินท่ีได�รับสอดคล�องกับการปฏิบัติ
นั้น ๆ อาทิ ในระดับประถมศึกษา ครูผู�สอนจะต�องจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ.ให�แก)ผู�เรียน ดังนั้นในการ
เตรียมงานอาจไม)มีการให�คะแนน แต)ในระดับมัธยมศึกษา ผู�เรียนจะต�องจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ.ด�วย
ตนเอง ดังนั้นจะต�องมีการกําหนดน้ําหนักการให�คะแนนในส)วนนี้อย)างชัดเจน 

2. การดําเนินการสร/างเครื่องมือ 
2.1 กําหนดวิธีการวัดการปฏิบัติ จําแนกเป\น การให�ปฏิบัติงานในสถานการณ.จริงกับการ

ให�ปฏิบัติงานในสถานการณ.จําลอง แต)ถ�าในกรณีท่ีงานมีความเสี่ยงสูงหรือไม)สามารถดําเนินการดูแล
ได�อย)างท่ัวถึงให�ใช�การทดสอบ (Practical Examination) หรือการสอบปากเปล)า (Oral 
Examination) แต)จะต�องระมัดระวังว)าผู�เรียนท่ีเขียนหรืออธิบายได�ดีไม)ได�เป\นสิ่งท่ียืนยันว)าจะ
ปฏิบัติงานได�ดี หรือถ�าในการปฏิบัติบางกรณีท่ีไม)เน�นวัดกระบวนการปฏิบัติอาจจะให�ผู�เรียนได�ส)ง    
ผลงานมาให�พิจารณาตัดสินก็ได� 

2.2 กําหนดเครื่องมือท่ีใช�ในการวัด จําแนกออกเป\น 2 ลักษณะ คือ 
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2.2.1 ประเภทไม)ใช�การทดสอบ จะใช�วิธีการสังเกตกระบวนการปฏิบัติทํางานของ
ผู�เรียน หรือการวัดคุณภาพของงาน โดยใช�แบบตรวจสอบรายการ แบบประมาณค)า และแบบบันทึก
พฤติกรรม เป\นต�น 

2.2.2 ประเภทใช�การทดสอบ เป\นการใช�การทดสอบข�อเขียนสําหรับความรู�ท่ี
เก่ียวกับข้ันตอนของกระบวนการปฏิบัติงานก)อนปฏิบัติงานในสถานการณ.จริง หรือการสอบปากเปล)า
สําหรับใช�ในกรณีท่ีผู�สอนไม)สามารถไปเก็บข�อมูลในสถานการณ.จริงได�อย)างครบถ�วนเพ่ือให�อธิบายใน
งานท่ีปฏิบัติว)าทําอย)างไร และมีการแก�ปWญหาท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานหรือไม) อย)างไร 

2.3  กําหนดเนื้อหา ในการกําหนดเนื้อหาจะต�องกําหนดจากงานท่ีปฏิบัติ หรือท่ีผู�อ่ืนได�
ดําเนินการแล�วในงานท่ีมีคุณลักษณะเดียวกัน โดยท่ีจะเน�นความครอบคลุม และการกระจายน้ําหนัก
ความสําคัญของคุณลักษณะท่ีได�กําหนดไว�อย)างครบถ�วนท้ังในกระบวนการปฏิบัติหรือผลงาน 

2.4 กําหนดวิธีการตรวจให�คะแนน เนื่องจากการให�คะแนนจากการวัดการปฏิบัติมีความ
เป\นปรนัยค)อนข�างน�อย ดังนั้นในการตรวจให�คะแนนจะต�องกําหนดเกณฑ.การให�คะแนนท่ีชัดเจน 

2.5 สร�างคู)มือการใช�เครื่องมือ เป\นสิ่งจําเป\นสําหรับการนําเครื่องมือไปใช�ได�อย)างมี
ประสิทธิภาพ โดยในคู)มือจะประกอบด�วย สถานการณ.ท่ีต�องดําเนินการจัดเตรียม การบริหาร การ
ทดสอบ การตรวจให�คะแนนและการแปลความหมายของคะแนน 

 
3. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

3.1 ทดลองใช�เครื่องมือ เพ่ือปรับปรุง แก�ไข หลังจากสร�างเครื่องมือแล�วจะต�องมีการ
นําไปทดลองใช� อาทิ การตรวจสอบความครอบคลุมหรือ ความเข�าใจในพฤติกรรม/คุณลักษณะท่ี
ต�องการวัดแล�วนําผลไปปรับปรุงแก�ไขเครื่องมือให�มีความสมบูรณ.มากข้ึน 

3.2 วิเคราะห.หาคุณภาพของเครื่องมือ เป\นการนําเครื่องมือท่ีมีความสมบูรณ.ในระดับ
หนึ่งไปทดสอบในสถานการณ.จริงเพ่ือนําข�อมูลท่ีได�จากการวัดหาค)าความเท่ียงตรงตามสภาพ 
(Concurrent Validity) ความเท่ียวตรงเชิงจําแนก ความเชื่อม่ันจากการทดสอบซํ้า (Test-retest) 
หรือความสอดคล�องระหว)างผู�ประเมิน เป\นต�น 

 
4. การตัดสินผลการวัดทักษะการปฏิบัติงาน 
ในการวัดการปฏิบัติงานได�จําแนกวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานออกเป\น 3 ลักษณะ ดังนี้ 

4.1  การประเมินผลแบบอิงกลุ)ม โดยการจัดทําคะแนนปกติวิสัย (Norm) 
4.2  การประเมินผลอิงเกณฑ. โดยการกําหนดจุดตัดของเกณฑ. (Cut of Score) การ

พิจารณาสําหรับกลุ)มท่ีมีทักษะและไม)มีทักษะการปฏิบัติ 
4.3  การประเมินผลอิงผู�ปฏิบัติ โดยเน�นพัฒนาการของผู�ปฏิบัติ ซ่ึงอาจกําหนดเป\นอัตรา

การเจริญเติบโต (Growth Rate) ใช�เป\นร�อยละเพ่ือเปรียบเทียบผลการปฏิบัติระหว)างช)วงแรกกับช)วง
หลัง 
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วิธีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการประเมินภาคปฏิบัติ 
 
 ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือท่ีใช�ในการประเมินภาคปฏิบัติจะใช�วิธีการท่ีไม)
แตกต)างจากการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือ แบบวัดจิตพิสัย 
คือ การตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) และความเชื่อม่ัน (Reliability) ของเครื่องมือ ท่ีมี
รายละเอียด ดังนี้ (สุวิมล ว)องวาณิช, 2546: 24-32) 
 
 1. การตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือ จําแนกเป\น 

1.1ความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) เป\นความสามารถของเครื่องมือท่ี
สามารถวัดในสิ่งท่ีต�องการวัดได�อย)างถูกต�อง มีความครอบคลุมในจุดประสงค.ท่ีต�องการวัด ดังนั้นใน
การวัดการปฏิบัติเครื่องมือท่ีใช�ถ�ามีความเท่ียงตรงจะต�องสามารถวัดได�ท้ังกระบวนการปฏิบัติงานและ
ผลผลิตของงานท่ีมีกระบวนการตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหา ดังนี้ 

1.1.1 การคัดเลือกผู�เชี่ยวชาญของงานท่ีกําหนดให�ผู�เรียนได�ปฏิบัติ ว)าเป\นใคร                   
อยู)ท่ีไหน มีความเชี่ยวชาญเพียงพอหรือไม) และมีจํานวนของผู�เชี่ยวชาญท่ีจะให�พิจารณาความ
ครอบคลุมของเนื้อหาอย)างเพียงพอหรือไม) 

1.1.2  การจัดเตรียมเนื้อหา/วัตถุประสงค./คุณลักษณะท่ีมุ)งวัดพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงานหรือตารางวิเคราะห.น้ําหนักความสําคัญของเนื้อหาของรายวิชาท่ีจัดสร�าง และแบบทดสอบ
ท่ีสร�างข้ึนเพ่ือให�ผู�เชี่ยวชาญได�นําไปพิจารณาประกอบกัน โดยให�ระบุคุณลักษณะท่ีมุ)งวัดพฤติกรรม
หรือความสําคัญของคุณลักษณะ ประเด็นท่ีควรแก�ไข ปรับปรุง หรือข�อเสนอแนะ หรืออาจใช�วิธีการ
ทางสถิติมาเป\นตัวบ)งชี้เนื้อหาท่ีต�องปรับปรุง คือ ดัชนีความสอดคล�องของเนื้อหา 

1.2  ความเท่ียงตรงตามเกณฑ.สัมพันธ. เป\นความสามารถของเครื่องมือท่ีสามารถวัดใน
สิ่งท่ีต�องการวัดแล�วให�ผลการวัดท่ีสอดคล�องกับผลการวัดท่ีใช�เครื่องมืออ่ืน ๆ หรือข�อมูลท่ีเชื่อถือได�มา
เป\นเกณฑ. ซ่ึงในการวัดการปฏิบัติหาเกณฑ.ท่ีเหมาะสมค)อนข�างยาก สําหรับวิธีการตรวจสอบความ
เท่ียงตรงตามเกณฑ.สัมพันธ. จําแนกเป\น 

1.2.1 วิธีการตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเกณฑ.สัมพันธ.ของเครื่องมือท่ีวัด
กระบวนการปฏิบัติส)วนมากจะเป\นแบบสังเกตท่ีได�ระบุคุณลักษณะท่ีเก่ียวข�องกับกิจกรรมหรือ
ข้ันตอนการทํางาน ท่ีมีวิธีการตรวจสอบ 2 ลักษณะ ดังนี้ 

1.2.1.1 หาความสอดคล�องกับเครื่องมือวัดท่ีมีมาตรฐาน โดยการนําผลการวัดท่ี
ได�จากเครื่องมือท่ีสร�างข้ึนไปหาค)าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ.กับผลการวัดจากเครื่องมือท่ีมีความเป\น
มาตรฐาน ถ�าพบว)ามีความสัมพันธ.กันในระดับสูงแสดงว)าเครื่องมือท่ีสร�างข้ึนนั้นเป\นเครื่องมือท่ีมี
ความเท่ียงตรงจามเกณฑ.สัมพันธ.สูงด�วย 

1.2.1.2  หาความสอดคล�องกับเครื่องมือท่ีไม)ได�วัดการปฏิบัติโดยตรงเป\นการนํา
การวัดจากการทดสอบภาคทฤษฎีหรือเนื้อหาท่ีมีความสัมพันธ.กับการปฏิบัติกิจกรรมหาค)าสหสัมพันธ.
ระหว)างผลการทดสอบทฤษฎี/เนื้อหากับผลการวัดจากเครื่องมือวัดการปฏิบัติถ�าพบว)ามีความสัมพันธ.
กันในระดับสูงแสดงว)าเครื่องมือท่ีสร�างข้ึนนั้นมีความเท่ียงตรงสูง 
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1.2.2  วิธีการตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเกณฑ.สัมพันธ.ของเครื่องมือท่ีวัดผลงานท่ี
ผลงานจะสามารถวัดได�ท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ อาทิ ความรวดเร็ว ความถูกต�อง                       
ความสวยงาม ความคิดสร�างสรรค. ท่ีในการพิจารณาความเท่ียงตรงตามเกณฑ.สัมพันธ. มีดังนี้ 

1.2.2.1การจัดลําดับคุณภาพของผลงานเป\นเกณฑ. นําผลงานเดิมท่ีมีอยู)แล�วมา
จัดระดับคุณภาพเป\นกลุ)มก)อน (ตามความคิดเห็นของผู�เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ ) แล�วนําผลงานของ
กลุ)มปWจจุบันไปจัดประเภทตามระดับคุณภาพนั้นเพ่ือพัฒนาเกณฑ.การให�คะแนนท่ีชัดเจนตามกลุ)ม
ผลงานท่ีจัดไว� หลังจากนั้นนําผลงานไปให�ผู�สอนได�ประเมินคุณภาพตามเกณฑ. แล�วนําผลท่ีได�มา
เปรียบเทียบความสอดคล�องกัน ถ�ามีความสอดคล�องกันแสดงว)าเครื่องมือประเมินผลงานท่ีสร�างข้ึนมี
ความเท่ียงตรง 

1.2.2.2  ใช�ความคิดเห็นของผู�เชี่ยวชาญเป\นเกณฑ. นําผลงานให�ผู�เชี่ยวชาญ
ประเมินแล�วนําผลมาเปรียบเทียบกับผลการประเมินจากเครื่องมือท่ีสร�างข้ึน ถ�าผลท่ีได�สอดคล�องกัน
แสดงว)าเครื่องมือนั้นมีความเท่ียงตรง 

โดยท่ีในการทดสอบความเท่ียงตรงตามเกณฑ.สัมพันธ. จะเป\นการหา
ความสัมพันธ.ระหว)างผลท่ีได�จากเครื่องมือกับเกณฑ. โดยใช�สูตรสหสัมพันธ.แบบเพียร.สัน หรือ
สหสัมพันธ.แบบจัดอันดับ 

1.3  ความเท่ียงตรงเชิงจําแนก 
ความเท่ียงตรงเชิงจําแนก (Discriminant Validity) เป\นวิธีการตรวจสอบความเท่ียงตรง

โดยใช�วิธีการกลุ)มท่ีรู�จักผู�เรียนเป\นอย)างดี (Know-Group Method) ท่ีเน�นให�ครูผู�สอนเป\นบุคคลท่ีมี
ความใกล�ชิด เป\นผู�ท่ีมีความเข�าใจและรู�จักผู�เรียนของตนเองเป\นผู�ประเมินแล�วนําผลการประเมิน
ทักษะการทํางานมาเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติท่ีได�จากเครื่องมือท่ีสร�างและพัฒนาข้ึนมาถ�า
ผลเปรียบเทียบมีความสอดคล�องกันแสดงว)าเครื่องมือมีความเท่ียงตรงในการจําแนก ซ่ึงวิธีการในการ
เปรียบเทียบท่ีใช�ในการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงจําแนก มีดังนี้ 

1.3.1 การใช�สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ.ของเพียร.สัน ในการหาค)าความสัมพันธ.ระหว)าง
ข�อมูลท่ีได�จากการวัดข�อมูลท้ังสองชุดว)าทีความสัมพันธ.กันมากน�อยเพียงใด  

1.3.2การเปรียบเทียบค)าเฉลี่ยระหว)างกลุ)มโดยใช�การทดสอบค)าที (T-test) หรือการ
เปรียบเทียบค)าเฉลี่ยระหว)าง 3 กลุ)มโดยใช�การวิเคราะห.ความแปรปรวน (Analysis of Variance) 
โดยการแบ)งผู�เรียนออกเป\นกลุ)ม ๆ ท่ีมีความสามารถในการปฏิบัติงานท่ีแตกต)างกันแล�วนําเครื่องมือท่ี
สร�างไปใช�วัด แล�วนําผลท่ีได�จากการวัดมาทดสอบความแตกต)างระหว)างค)าเฉลี่ย ถ�าพบว)ามีความ
แตกต)างระหว)างกลุ)มโดยท่ีกลุ)มมีผลการปฏิบัติงานสูงมีคะแนนสูงกว)ากลุ)มตํ่า แสดงว)าเครื่องมือท่ีสร�าง
ข้ึนมีความเท่ียงตรงเชิงจําแนก 

 
2. การตรวจสอบความเช่ือม่ัน (Reliability) ของเครื่องมือวัดการปฏิบัติ 
ในการตรวจสอบความเชื่อม่ันของเครื่องมือท่ีใช�ในการวัดการปฏิบัติงานจะมีความแตกต)าง

จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัดทางจิตพิสัย เนื่องจากการปฏิบัติงานจะมี
ความหลากหลายในลักษณะของพฤติกรรมท่ีจะใช�แบบตรวจสอบรายการ หรือมาตรประมาณค)าท่ีมี
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พฤติกรรมย)อยท่ีเป\นอิสระจากกัน ดังนี้การตรวจสอบความเชื่อม่ันของเครื่องมือประเภทนี้จึงมีวิธีการ
ตรวจสอบความเชื่อม่ันท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

2.1 ความเชื่อม่ันจากการวัดซํ้า (Test-retest) เป\นความเชื่อม่ันท่ีใช�บุคคลกลุ)มเดียวกัน
ในการวัดและประเมินแบบซํ้า ๆ ภายใน 3 สัปดาห. ท่ีเน�นการประเมินผลงาน แต)ถ�าจะใช�วิธีการนี้ให�มี
ประสิทธิภาพในการประเมินกระบวนการปฏิบัติจะต�องปฏิบัติ ดังนี้ 

2.1.1การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานท่ีใช�เวลาสั้น ๆ และสามารถปฏิบัติงาน ซํ้า 
ๆ ได�ในช)วงเวลาท่ีใกล�เคียงกันเพ่ือประเมินผลซํ้าแล�วนําผลการประเมินมาเปรียบเทียบกัน 

2.1.2กระบวนการปฏิบัติงานท่ีซ้ําซ�อนจะต�องมีการบันทึกภาพแล�วนํามาฉายซํ้าเพ่ือ
ประเมินว)าการประเมินในด�านกระบวนการปฏิบัติงานในเวลาท่ีแตกต)างกันจะให�ผลการประเมินท่ี
สอดคล�องกันหรือไม) อย)างไร หรือถ�าเป\นการประเมินด�านผลงานจะใช�ผู�ประเมินเพียงคนเดียว
ประเมินผลงานหลาย ๆ ครั้งแล�วนําผลลัพธ.ท่ีได�มาคํานวณหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ.แบบเพียร.สัน 

2.2ความเชื่อม่ันระหว)างผู�ประเมิน (Inter-rater reliability) เป\นการตรวจสอบความ
เชื่อม่ันของเครื่องมือท่ีมีคุณภาพดี มีคู)มือการให�คะแนนท่ีมีคุณภาพ และมีเกณฑ.การให�คะแนนท่ี
ชัดเจนโดยจะใช�ผู�ประเมินต้ังแต) 2 คนข้ึนไปในการประเมินกระบวนการหรือผลงานแล�วนําผลท่ีได�
รับมาคํานวณค)าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ.แบบเพียร.สัน (กรณีผู�ประเมิน 2 คน) ท่ีจะได�ค)าสหสัมพันธ.
ค)อนข�างสูง และใช�การวิเคราะห.ความแปรปรวน (กรณีผู�ประเมินมากกว)า 2 คน) โดยท่ีผลการทดสอบ
ค)าเฉลี่ยของคะแนนผู�เรียนท่ีได�จะต�องไม)แตกต)างกัน 

 
การกําหนดระดับผลการเรียนจากการประเมินภาคปฏิบัติ 
 
 ในการดําเนินการกําหนดระดับผลการเรียนของการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ จะมีข้ันตอน
ในการดําเนินการ ดังนี้ (สุวิมล ว)องวาณิช, 2546: 32-36) 

1. กําหนดคุณลักษณะของการปฏิบัติงาน (ท่ีมุ)งเน�นกระบวนการปฏิบัติหรือผลงาน) ท่ีจํา
นํามากําหนดระดับผลการเรียน เป\นข้ันตอนของการกําหนดคุณลักษณะของการปฏิบัติงานตาม
ธรรมชาติของวิชา โดยเน�นความครอบคลุมในคุณลักษณะท่ีเกิดข้ึนตามวัตถุประสงค. หรือผลงานท่ี
ผลิตออกมา และน้ําหนักความสําคัญของกระบวนการหรือผลงานนั้น ๆ  

2.รวบรวมคะแนนจากการวัดการปฏิบัติงาน เป\นข้ันตอนของการเก็บรวบรวมคะแนนจากแต)
ละคุณลักษณะหรือผลงานแล�วนํามาหาคะแนนรวมท่ีผู�เรียนทําได�โดยการปรับคะแนนตามน้ําหนัก
ความสําคัญเพ่ือตัดสินใจให�ระดับผลการเรียน ท่ีมีวิธีการในการปรับคะแนน 3 วิธี ดังนี ้

2.1กรณีท่ีคุณลักษณะ, กระบวนการปฏิบัติหรือผลงานกําหนดให�คะแนนเท)า ๆ กันให�นํา
คะแนนดิบท่ีได�คูณด�วยน้ําหนักความสําคัญแล�วนําผลลัพธ.ท่ีได�มารวมกัน ดังตารางท่ี 11.7 
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ตารางท่ี 11.7 การปรับคะแนนท่ีเท)ากันตามน้ําหนักท่ีกําหนด 
 

แหล+งประเมิน คะแนนเต็ม ได/คะแนน น้ําหนัก ผลลัพธ  
ทฤษฎี 50 30 2 60 
รายงาน 50 20 3 60 
การปฏิบัติ 50 40 3 120 
   คะแนนรวม 240 

 
2.2กรณีท่ีคุณลักษณะ, กระบวนการปฏิบัติหรือผลงานท่ีคะแนนไม)เท)ากันให�นําคะแนน

ดิบมาแปลงเป\นฐานเดียวกัน (ฐาน 100) แล�วคูณด�วยน้ําหนักความสําคัญแต)ละงานแล�วนําผลลัพธ.ท่ี
ได�มารวมกัน ดังตารางท่ี 11.8 

 
ตารางท่ี 11.8 การปรับคะแนนท่ีไม)เท)ากันโดยการแปลงให�เป\นฐานเดียวกันตามน้ําหนักท่ี

กําหนด 
 
 
 
 
 

แหล+งประเมิน คะแนนเต็ม ได/คะแนน แปลงฐานเปIน 100 น้ําหนัก ผลลัพธ  
ทฤษฎี 40 30 75 2 150 
รายงาน 50 40 80 2 160 
การปฏิบัติ 30 30 100 3 300 
    คะแนนรวม 610 

 
2.3  วิธีการในข�อ 2.2 เป\นการแปลงคะแนนให�อยู)ในฐานเดียวกันแต)ไม)ได�คํานึงถึงส)วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนของผู�เรียนในแต)ละชิ้นงาน แต)วิธีการนี้มีการแปลงคะแนนให�มีฐาน
เดียวกันโดยการแปลงให�เป\นคะแนนมาตรฐานซี (Z-Score) หรือคะแนนที (T-Score)                        
คะแนนสเตไนน. จากนั้นจึงนําคะแนนมาตรฐานคูณกับน้ําหนักความสําคัญ แล�วนําผลคูณมารวมกัน 
ดังตารางท่ี 11.9 

 

ตารางท่ี 11.9 การปรับคะแนนโดยการแปลงให�เป~นคะแนนสเตไนน. 
 

แหล+งประเมิน น้ําหนัก คะแนนสเตไนน  ผลคูณ 
ทฤษฎี 2 9 18 
รายงาน 1 7 7 
การปฏิบัติ 1 8 8 

  คะแนนรวม 33 
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3. กําหนดกรอบการอ/างอิงสําหรับการพิจารณาระดับผลการเรียน 
 

ในการพิจารณาเพ่ือตัดสินระดับผลการเรียนจะต�องมีการกําหนดกรอบการอ�างอิงท่ีใช�เป\น
แนวทางในการพิจารณาระดับคุณภาพของการปฏิบัติงาน จําแนกได�ดังนี้ 

3.1 กรอบการอ/างอิงแบบอิงกลุ+ม (Norm-reference) เป\นการนําผลการประเมินมา
เปรียบเทียบกับสมาชิกในกลุ)มเดียวกันว)าเป\นอย)างไร เพ่ือท่ีจะจําแนกผู�เรียนออกจากกันในการ
สรุปผล เป\นวิธีการท่ีง)าย สะดวก แต)ผลงานท่ีปฏิบัติจะไม)ได�มาตรฐาน เนื่องจากอาจนําผลการปฏิบัติ
ไปเปรียบเทียบกับเพ่ือนผู�เรียนในกลุ)มท่ีมีทักษะไม)ได�มาตรฐานและไม)มีการระบุว)าผลการปฏิบัติมี               
จุดดี-จุดบกพร)องท่ีใด 

3.2 กรอบการอ/างอิงแบบอิงเกณฑ  (Criterion-reference) เป\นการนําผลการประเมิน
มาเปรียบเกณฑ.มาตรฐานท่ีกําหนด เพ่ือใช�ประเมินความก�าวหน�า โดยท่ีผลการประเมินจะระบุ
ข�อบกพร)องของผู�ปฏิบัติงานท่ีสามารถนําผลการประเมินไปปรับปรุงการปฏิบัติงานแต)ในการกําหนด
จุดตัดหรือเกณฑ.มาตรฐานในการจําแนกผู�ท่ีมีทักษะกับผู�ไม)มีทักษะ และการแปลความหมายของ
เกณฑ.ค)อนข�างยุ)งยาก 

3.3 กรอบการอ/างอิงแบบอิงตนเอง (Self-reference) เป\นการนําผลการประเมินมา
เปรียบเทียบกับความสามารถเดิมเพ่ือพิจารณาพัฒนาการ และใช�เป\นข�อมูลย�อนกลับให�ผู�ปฏิบัติงาน
ได�มีความต้ังใจในการปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึนโดยไม)ต�องเกิดความเครียดในการต�องแข)งข้ันกับบุคคลอ่ืน 
แต)ผลการประเมินจะไม)ได�ระบุว)าผู�เรียนได�มีการปฏิบัติงานตามเกณฑ.มาตรฐานท่ีกําหนดหรือไม) 

 
4. การพิจารณากําหนดระดับผลการเรียน 
ในการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน (กระบวนการ / ผลงาน) เพ่ือให�ระดับผลการเรียน มีดังนี้  

4.1 กรณีใช�กรอบอ�างอิงแบบอิงกลุ)ม จะใช�การกระจายของคะแนนของกลุ)มในการ
พิจารณา กล)าวคือ ถ�าคะแนนท่ีได�มีการกระจายแบบโค�งปกติการให�ระดับผลการเรียนจากข้ึนกับ
คะแนนเฉลี่ยและส)วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ)ม แต)ถ�าคะแนนของกลุ)มไม)กระจายแบบโค�งปกติจะ
ใช�คะแนนมัธยฐานและขนาดของส)วนเบี่ยงเบนท่ีกําหนดในการพิจารณา 

4.2 กรณีใช�กรอบการอ�างอิงแบบอิงเกณฑ. จะใช�คุณภาพหรือคะแนนร�อยละของผลงาน
ท่ีกําหนดข้ึนเป\นเกณฑ.ในการพิจารณา และรายงานผลโดยการระบุวัตถุประสงค.ท่ีวัดด�วยดังตัวอย)าง 

ระดับผลการเรียน A หมายถึง  ผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยม มีทักษะการปฏิบัติงานท่ีถูกต�อง 
     มีความคิดสร�างสรรค. คุณภาพของงานมีความสวยงาม 

ระดับผลการเรียน B หมายถึง  ผลการปฏิบัติงานดี มีทักษะการปฏิบัติงานท่ีถูกต�อง  
     คุณภาพของงานมีความสวยงาม แต)ยังไม)มีความคิด 
     สร�างสรรค.ของตนเองเท)าท่ีควร 

ระดับผลการเรียน C หมายถึง  ผลการปฏิบัติงานเป\นท่ีพอใจ มีทักษะการปฏิบัติงานท่ี
     ถูกต�อง คุณภาพของงานพอใช� 

ระดับผลการเรียน D หมายถึง  ผลการปฏิบัติงานเป\นท่ีพอใจน�อยยังต�องปรับปรุงในการ
     ปฏิบัติงานยังมีสิ่งผิดพลาด คุณภาพของงานยังไม)ดี 
     เท)าท่ีควร 
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ระดับผลการเรียน F หมายถึง  คุณภาพของงานไม)เป\นท่ีพอใจ ยอมรับไม)ได�  
     การปฏิบัติงานผิดพลาดผลงานยังใช�ไม)ได� 

4.3 กรณีใช�กรอบอ�างอิงแบบอิงตนเอง จะใช�พัฒนาการของผู�เรียนท่ีมีอัตรา
ความก�าวหน�าท่ีสูงสุดเป\นเกณฑ.ในการพิจารณา แต)โดยท่ัว ๆ ไปการพิจารณาด�วยวิธีการนี้จะมี
วัตถุประสงค.เพ่ือกระตุ�นให�ผู�เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนมากกว)าท่ีจะเป\นการสรุปผลในการ
ประเมินผล 

 
ข/อดีและข/อจํากัดของการประเมินภาคปฏิบัติ 
 

ในการใช�วิธีการประเมินภาคปฏิบัติมีข�อดีและข�อจํากัดของการใช� ดังนี้ 
 
1. ข�อดีของการประเมินภาคปฏิบัติ  มีดังนี้ 

1.1 ได�รับข�อมูล หรือ ผลลัพธ.ท่ีเป\นความรู�ความสามารถท่ีแท�จริงในสภาพจริงของผู�เรียน
สอดคล�องกับแนวคิดการประเมินผลตามสภาพจริง 

1.2 ใช�วัดพฤติกรรม หรือ ทักษะการนําไปใช�ได�อย)างมีประสิทธิภาพ 
1.3 อาจจะเกิดกระบวนการเรียนรู�ในระหว)างการทดสอบการปฏิบัติงาน 

2. ข�อจํากัดของการวัดการปฏิบัติงาน มีดังนี้ 
2.1 ใช�เวลาในการดําเนินการทดสอบมาก เนื่องจากจะต�องทดสอบทีละคน หรือเป\นกลุ)ม

เล็ก ๆ กลุ)มละ 2-3 คนเท)านั้น 
2.2 ใช�งบประมาณในการดําเนินการสูงเนื่องจากจะต�องใช�วัสดุสิ้นเปลืองในการทดสอบ 
2.3 การให�คะแนนมีความเป\นอัตนัยสูง ดังนั้นจําเป\นจะต�องมีการกําหนดเกณฑ.การให�

คะแนนท่ีชัดเจน เพ่ือความเป\นปรนัยของคะแนน 
 

ป6ญหาของการประเมินภาคปฏิบัติและแนวทางแก/ไข 
 
ในการประเมินภาคปฏิบัติ โดยส)วนมากจะมีปWญหาในการ ดําเนินการดังนั้นนักวิชาการได�

นําเสนอแนวทางการแก�ไขในแต)ละปWญหาท่ีพบบ)อย ๆ ครั้ง ดังนี้ (สุวิมล ว)องวานิช, 2546: 236-238) 
1. ในการสร�างและพัฒนาเครื่องมือการวัดการปฏิบัติให�มีคุณภาพ ถูกต�อง น)าเชื่อถือ จะต�อง

เป\นการทํางานร)วมกันระหว)างนักวัดผลท่ีมีความรู�ความสามารถเก่ียวกับกระบวนการสร�างและพัฒนา
เครื่องมือกับผู�ชํานาญการในการปฏิบัติงานท่ีมีความเข�าใจในธรรมชาติของงานท่ีปฏิบัติอย)างแท�จริง 

2. ในการวัดการปฏิบัติ  ผู�สอนส)วนมากจะมีปWญหาท่ีการวัดกระบวนการปฏิบัติมากกว)าการ
วัดผลงานพ่ีมีหลักฐานค)อนข�างชัดเจน เนื่องจากเก็บรวบรวมข�อมูลโดยการสังเกตและจดบันทึกใน
กระบวนการปฏิบัติงานเป\นรายบุคคลในระหว)างการปฏิบัติงานทําได�ยาก ดังนั้นครูผู�สอนจะต�อง
พยายามมีความใกล�ชิดและรู�จักผู�เรียนหรือหาผู�ช)วยสอนในการเก็บรวบรวมข�อมูลจดบันทึกข�อมูลทันที
หลังจากสิ้นสุดการปฏิบัติงาน จําแนกกลุ)มผู�เรียนท่ีมีทักษะการปฏิบัติงานท่ีแตกต)างกันเพ่ือให�จดจํา
พฤติกรรมการปฏิบัติงานได�ง)ายข้ึน 
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3. ในการวัดการปฏิบัติส)วนมากจะมีปWญหาท่ีเก่ียวกับเกณฑ.มาตรฐานท่ีใช�พิจารณาหรืออคติ
ของครูผู�สอนในการให�คะแนน ดังนั้นจะต�องมีการสร�างและพัฒนาคู)มือท่ีระบุเกณฑ.มาตรฐานท่ีมีความ
ละเอียด ชัดเจน และสอดคล�องกับลักษณะงานท่ีปฏิบัติ เพ่ือใช�เป\นแนวทาง / เกณฑ.ในการพิจารณา
ตัดสิน 

4. ในการวัดการปฏิบัติงานท่ีดี จะต�องมีเครื่องมือท่ีมีคุณภาพ ในการกําหนดสถานการณ.และ
ตัวแปรท่ีเก่ียวข�อง / สัมพันธ.กับงานท่ีให�ปฏิบัติเพ่ือนําผลการปฏิบัติมาพิจารณาตัดสินคุณภาพเท)านั้น 
ไม)ควรนําตัวแปรอ่ืน ๆ ท่ีไม)เก่ียวข�องมารวมกับผลการปฏิบัติงานท่ีจะทําให�เกิดความคาดเคลื่อนใน
การพิจารณาผลแต)ถ�าจําเป\นต�องนํามาใช�ประเมินจะต�องแจ�งให�ผู�เรียนได�รับทราบและให�จําแนก
คะแนนส)วนนี้ออกจากผลการวัดการปฏิบัติงานอย)างชัดเจน 
 

ตัวอย+างเครื่องมือท่ีใช/วัดการปฏิบัติ 
 

1. การกําหนดรายละเอียดของพฤติกรรม/ผลงานในการวัดการปฏิบัติในภาพรวม  
ดังตารางท่ี 11.10 
 
 

 

 ตารางท่ี 11.10 ตารางให�คะแนนการวัดการปฏิบัติในภาพรวม 
 

ท่ี พฤติกรรม/ผลงาน น้ําหนัก 
1 วิธีการปฏิบัติงาน 

1.1 การเตรียมงาน 
1.2 การใช�อุปกรณ.และเครื่องมือ 
1.3 ข้ันตอนในการทํางาน 
1.4 ผลงานแต)ละข้ันตอน 
1.5 การดูแลเม่ือเสร็จสิ้นภาระงาน 

40 
5 
5 
20 
5 
5 

2 ผลผลิตหรือผลงาน 
2.1 รูปทรง 
2.2 ความสวยงาม 
2.3 ความคงทน 
2.4 ประโยชน.  ฯลฯ 

40 
10 
10 
10 
10 

3 คุณธรรมและจริยธรรมของผู/ปฏิบัติงาน 
3.1 ความรับผิดชอบ 
3.2 ความซ่ือสัตย.   
ฯลฯ 

20 
10 
10 

 
ท่ีมา : สุนันท. ศลโกสุม, มปป : 81-82 
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 2. กําหนดรายละเอียดของสิ่งท่ีจะดําเนินการวัดภาคปฏิบัติ จําแนกแต)ละประเด็น 
2.1 การวัดและประเมินข้ันตอนในการทํางาน (จํานวน 20 คะแนน) ดังตารางท่ี 11.11 
 

ตารางท่ี 11.11 ตารางให�คะแนนในข้ันตอนการทํางาน 
 

รายการ 5 4 3 2 1 
ข้ันตอนในการทํางาน 
1. การทํางานตามลําดับข้ันตอน.................... 
2. ใช�ความรู�ได�สอดคล�องกับลักษณะงาน....... 
3. ความคล)องแคล)ว....................................... 
4. การแก�ปWญหา............................................ 

....... 

....... 

....... 

....... 

....... 

........ 

........ 
…….. 
…….. 
…….. 

....... 
……. 
……. 
……. 
……. 

....... 
……. 
……. 
……. 
……. 

....... 
……. 
……. 
……. 
……. 

รวม      
 
 
2.2 การวัดและประเมินในการนําเสนอของกลุ)ม (จํานวน 25 คะแนน) ดังตารางท่ี 11.12 
 
ตารางท่ี 11.12 ตารางให�คะแนนการนําเสนอของกลุ)ม 
 
 

รายการ 5 4 3 2 1 
1. สมาชิกของกลุ)มมีการเตรียมการและ
ประสานงานกันเป\นอย)างดี................................. 
2. ผู�เรียนแต)ละคนแสดงความรู�ความสามารถใน
ส)วนท่ีตนเองรับผิดชอบ....................................... 
3. กลุ)มผู�เรียนอํานวยความสะดวกให�ผู�เรียนคน
อ่ืน ๆ ในห�องมีส)วนร)วมในการทํากิจกรรมได�...... 
4. ผู�เรียนแต)ละคนในกลุ)มแสดงความอดทนและ
ให�ความช)วยเหลือซ่ึงกันและกัน.......................... 
5. กลุ)มผู�เรียนได�ใช�เทคนิคท่ีหลากหลายในการ
นําเสนอประเด็นและความคิดรวบยอด............... 

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

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

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

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

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

รวม      
 

ท่ีมา : บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ., 2545: 104 
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คะแนนแบบรูบริค 
 

1. ความเข/าใจเก่ียวกับการให/คะแนนแบบรูบริค 
"Rubric" หมายถึง กฎ หรือ กติกา ดังนั้น Rubric Assessment จึงหมายถึง แนวทางการให�

คะแนนท่ีสามารถจําแนกระดับต)าง ๆ ของความสําเร็จในการเรียน หรือการปฏิบัติของผู�เรียนได�อย)าง
ชัดเจน จากระดับดีมากจนกระท่ังถึงระดับท่ีต�องปรับปรุงแก�ไข (กรมวิชาการ, 2546: 16) 

คะแนนแบบรูบริค (Rubric) เป\นเครื่องมือในการให�คะแนนท่ีระบุรายละเอียดของเกณฑ.ใน
การประเมินชิ้นงาน อาทิ จุดประสงค., ลักษณะของงาน, การวิเคราะห.และความต)อเนื่องของการ
พัฒนาและคุณภาพของชิ้นงานในแต)ละเกณฑ.ท่ีนํามาพิจารณาให�คะแนน อาทิ ดีมาก, ดี, พอใช� หรือ
ควรปรับปรุง (Perkin and Others, 1994 อ�างอิงมาจากสมศักด์ิ ภูวิภาดาวรรธน., 2544: 137) 

คะแนนแบบรูบริค เป\นชุดของแนวทางการให�คะแนนผลงานหรือผลการปฏิบัติเพ่ือใช�
ประเมินคุณภาพจากการปฎิบัติงานของผู�เรียน (พร�อมพรรณ อุดมสิน, 2546: 223) 

คะแนนแบบรูบริค เป\นกฎเกณฑ.การให�คะแนนเป\นชุดของแนวทางให�คะแนนผลการปฏิบัติ
เรื่องใดเรื่องหนึ่งสําหรับใช�ประเมินคุณภาพของการปฏิบัติของผู�เรียน (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ., 
2545: 106) 

สรุปได�ว)าการให�คะแนนแบบรูบริค เป\นการกําหนดคะแนนหรือเกณฑ.ระดับความสามารถ 
ของผู�เรียน ท่ีครูกับผู�เรียนต�องตกลงร)วมก�นในการกําหนดเกณฑ.ว)าควรเป\นอย)างไรถึงจะเป\นท่ียอมรับ
ท้ังสองฝ�าย กล)าวคือ  ครูก็ทราบเกณฑ.ในการประเมินผู�เรียนตามกิจกรรมท่ีจะต�องปฏิบัติ และผู�เรียน
ก็ทราบ จุดมุ)งหมายในการเรียนและกิจกรรม ตลอดจนการปฏิบัติงาน   

 
2. แนวคิดพ้ืนฐานในการให/คะแนนแบบรูบริค 
ในการให�คะแนนแบบรูบริคมีแนวคิดพ้ืนฐานท่ีควรนํามาใช�ดังนี้ (สมศักด์ิ ภูวิภาดาวรรธน., 

2514: 139) 
2.1 คะแนนแบบรูบริคเป\นเครื่องมือท่ีใช�ได�ท้ังในการเรียนการสอนและการประเมินกล)าวคือ 

ใช�รูบริคเป\นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของผู�เรียนได� และช)วยให�ครูผู�สอน
สามารถกําหนดจุดประสงค.ในการปฏิบัติงานของผู�เรียนได�อย)างชัดเจนโดยเฉพาะในลักษณะงาน 
"คุณภาพ" 

2.2 คะแนนแบบรูบริคเป\นเครื่องมือท่ีช)วยให�ผู�เรียนสามารถพิจารณาตัดสินชิ้นงานอย)างมี
เหตุผลแล�วนําไปพัฒนา แก�ไขปรับปรุงงานให�มีคุณภาพ ก)อให�เกิดความรับผิดชอบในงานของตนเอง
มากข้ึน 

2.3 คะแนนแบบรูบริค เป\นเครื่องมือท่ีช)วยเหลือครูผู�สอนในการลดภาระงานจากการ
ประเมินผลงานจํานวนมากเป\นผู�เรียนและเพ่ือน ๆ ช)วยกันประเมินงานของตนเอง และเพ่ือน ๆ ได� 
ทําให�รับทราบจุดเด)นและจุดบกพร)องของชิ้นงานจากการประเมินท่ีจะนําไปพัฒนางานของตนเองให�ดี
ข้ึน 

2.4 คะแนนแบบรูบริค เป\นการให�คะแนนท่ีมีความยืดหยุ)นท่ีสามารถกําหนดเพ่ิมเติมหรือ
ลดลงเพ่ือให�มีความเหมาะสมกับกลุ)มผู�เรียนท่ีใช�ประเมิน  
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2.5 คะแนนแบบรูบริค เป\นการให�คะแนนท่ีง)ายในการใช�และการอธิบายให�แก)ผู�เรียนว)าจะ
เรียนรู�อะไร และแจ�งให�ผู�ปกครองหรือผู�เก่ียวข�องได�รับทราบว)าผู�เรียนจะต�องปฏิบัติตนอย)างไรจึงจะ
ประสบความสําเร็จ 

 
3. จุดประสงค ของการให/คะแนนแบบรูบริค 

 การให�คะแนนแบบรูบริค มีจุดประสงค.ของการให�คะแนนดังนี้ (สมศักด์ิ ภูวิภาดาวรรธน., 
2544: 139) 

3.1 เพ่ือใช�ประเมินกระบวนการ (Process) ท่ีเกิดข้ึนจากผู�เรียนในระหว)างการ
ดําเนินการเรียนการสอน หรือในการทดสอบใด ๆอาทิ การเรียนรู�เป\นทีม วิธีการสัมภาษณ. เป\นต�น 

3.2 เพ่ือประเมินผลผลิตทําผลงาน (Product) ท่ีได�จากผู�เรียนหลังจากเสร็จสิ้นการ
ดําเนินการเรียนการสอนหรือการทดสอบ อาทิ แฟ~มสะสมผลงาน รายงาน การจัดนิทรรศการ เป\นต�น 

3.3 เพ่ือประเมินการปฏิบัติ (Performance) เป\นการประเมินการปฏิบัติของผู�เรียนใน
ระหว)างการดําเนินการเรียนการสอน อาทิ การนําเสนอผลงาน การอภิปราย หรือการสาธิต เป\นต�น 
 
 

4. รูปแบบมาตรประมาณค+าของการให/คะแนนแบบรูบริค 
ในการให�คะแนนแบบรูบริค มีรูปแบบมาตรประมาณค)า 3 ลักษณะ ดังนี้ (พร�อมพรรณ อุดม

สิน, 2546: 223 ; Nitko,1996) 
4.1 การให�คะแนนแบบภาพรวม (Holistic scoring) เป\นการให�คะแนนโดยพิจารณา

จากภาพรวมของผลงาน โดยพิจารณาจากองค.ประกอบท่ีสําคัญท่ีระบุถึงผลงานท่ีคาดหวังมาจะทํา
รายการ ระบบคําอธิบายท่ีใช�บรรยายลักษณะของเกณฑ.แต)ละรายการอย)างต)อเนื่อง เป\นภาพรวมท่ี
แสดงให�เห็นเป\นรูปธรรมท่ีชัดเจนในแต)ละระดับ ท่ีจะนําไปใช�ในการประเมินผลสรุป (Summative 
Evaluation) ดังตัวอย)างการให�คะแนนแบบภาพรวมท่ีนําเสนอโดยบุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. (2545: 
109) มีดังนี้ 

4 หมายถึง  เขียนอธิบายงานท่ีชัดเจน ใช�วิธีการสมเหตุสมผล มีการตรวจสอบ
    คําตอบแสดงวิธีการชัดเจน มีคําอธิบาย 

3 หมายถึง  เขียนอธิบายงานท่ีทําชัดเจน ใช�วิธีการสมเหตุสมผล แสดงวธิีทํา 
2 หมายถึง  เขียนอธิบายงานท่ีทําใช�วิธีการท่ีไม)เหมาะสมบางส)วน 
1 หมายถึง  เขียนอธิบายงานท่ีทําไม)ครบถ�วน ใช�วิธีการไม)เหมาะสม 

4.2 การให�คะแนนแบบแยกส)วน (Analytic Scoring) เป\นการให�คะแนนโดยพิจารณา
แต)ละองค.ประกอบของงานท่ีมีลักษณะการตอบหรือพฤติกรรมต)าง ๆ ท่ีแต)ละองค.ประกอบจะต�อง
กําหนดเกณฑ.การให�คะแนนโดยมีคําอธิบายบรรยายถึงลักษณะการตอบหรือพฤติกรรมท่ีให�คะแนน 
แต)ละระดับให�ชัดเจนท่ีจะนําไปใช�ในการประเมินผลย)อย (Formative Evaluation) ดังตัวอย)างการ
ให�คะแนนเกณฑ.ย)อยท่ีนําเสนอโดยบุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. (2545: 110) ในตารางท่ี 11.13 
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ตารางท่ี 11.13 กฎเกณฑ.การให�คะแนนแบบแยกส)วน 
 

กฎเกณฑ การให/คะแนนเกณฑ ย+อย 
ทักษะการแก/ป6ญหา (วิชาคณิตศาสตร ) 

ความเข/าใจ คุณภาพของวิธีทํา 
4  เขียนอธิบายงานท่ีทําชัดเจน  

ถูกต�อง ใช�วิธีการท่ีสมเหตุสมผล  
ตรวจคําตอบถูกต�อง 

3  เขียนอธิบายงานชัดเจนถูกต�อง  
ใช�วิธีการไม)สมเหตุสมผล  
ไม)มีการตรวจสอบคําตอบ 

2  เขียนอธิบายงานท่ีทําชัดเจนบางส)วน 
ใช�วิธีการท่ีขาดเหตุผล 

1  เขียนอธิบายงานท่ีทําได�บางส)วน 
ส)วนใหญ)ไม)ชัดเจน 

4  แสดงวิธีการทําถูกต�อง ชัดเจน  
มีคําบรรยายประกอบท่ีมี 
ต�นฉบับร)าง แก�ไข 

3  แสดงวิธีการทําท่ีชัดเจนถูกต�อง 
เป\นส)วนใหญ) มีคําบรรยายประกอบ 
ไม)มีร)องรอยของการแก�ไข ปรับปรุง 

2  แสดงวิธีการทําถูกต�องบางส)วน 
    มีคําบรรยายประกอบแต)ไม)ชัดเจน 
1  แสดงวิธีการทําท่ีไม)เหมาะสม 
    ไม)ชัดเจน ส)วนใหญ)ไม)ถูกต�อง 

 

ท่ีมา : บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ., 2545 : 110 
 
4.3 การให�คะแนนแบบองค.รวมแล�วจําแนกรายละเอียด (Annotated scoring) เป\นการ

กําหนดคะแนนในภาพรวมก)อนแล�วค)อยระบุจุดแข็งและจุดอ)อนสนับสนุนการให�คะแนนแบบองค.รวม 
 
5. ข้ันตอนในการสร/างเกณฑ ให/คะแนนแบบรูบริค 
ในการสร�างเกณฑ.การให�คะแนนแบบรูบริค มีข้ันตอนดังนี้ 

5.1 กําหนดองค.ประกอบของเกณฑ.แบบรูบริค 
5.2 นิยามปฏิบัติการของเกณฑ.ท่ีสอดคล�องกับการปฏิบัติงานนั้นๆ 
5.3 กําหนดจํานวนระดับของเกณฑ.ท่ีใช�พิจารณา  
5.4 พิจารณาเกณฑ.ผ)านและไม)ผ)านพร�อมคําอธิบายรายละเอียดและ / หรือตัวอย)างงาน  
5.5 เขียนคําอธิบายระดับท่ีสูงกว)าเกณฑ.หรือตํ่ากว)าเกณฑ.ตามลําดับ  
5.6 ตรวจสอบโดยคณะผู�มีส)วนร)วมหรือผู�เชี่ยวชาญทางการวัดผล  
5.7 ทดลองใช�เกณฑ.ในการตรวจผลงานท่ีมีมาตรฐาน / คุณลักษณะตามเกณฑ.ท่ีกําหนด 
5.8 หาคุณภาพของเกณฑ.  
5.9 ปรับปรุงเกณฑ.ท่ีไม)ได�มาตรฐาน 

6. ในการกําหนดเกณฑ.แบบรูบริคโดยท่ัว ๆ ไปจากกําหนดเป\น 4-5 ระดับ โดยท่ีพิจารณา
จากเป~าหมายและความคาดหวังในการปฏิบัติงานนั้น ๆ ในครั้งนี้ได�นําเสนอแนวทางการกําหนดเกณฑ.
แบบรูบริค 5 ระดับ ดังนี้ 

 
6.1 ระดับท่ี 1 : ข้ันเริ่มต�น 
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ค�นหา ทําตามแบบ มีข�อผิดพลาด ยังไม)เข�าประเด็น งานไม)สําเร็จ  
6.2 ระดับท่ี 2 : ข้ันพัฒนา 
ผลงานเป\นไปตามแบบ ไม)สมบูรณ. มีจุดอ)อนและจุดแข็ง แต)ในภาพรวมมีจุดอ)อน 

 มากกว)าจุดแข็ง  
6.3 ระดับท่ี 3 : ข้ันทําได� ปฏิบัติได� (ผ)าน)  
ผลงานมีมาตรฐานค)อนข�างสมบูรณ. มีจุดแข็งมากกว)าจุดอ)อน มีทักษะ  
6.4 ระดับท่ี 4 : ข้ันม่ันคง 
มีความสุขบูรณ.แน)นอน คงเส�นคงวา มีทักษะและยุทธศาสตร.ในการปฏิบัติ  
6.5 ระดับท่ี 5 : ข้ันสูงควรเป\นตัวอย)าง 
มีมาตรฐาน มีความเด)น เป\นตัวอย)างได�ริเริ่มสร�างสรรค. 
 

สรุปสาระสําคัญ 
 
 ในการเรียนรู�บทนี้มีเนื้อหาสาระท่ีสําคัญ ดังนี้ 
 
 1. การวัดการปฏิบัติ เป\นวิธีการวัดท่ีครูผู�สอนได�มอบหมายงานหรือกิจกรรมให�ผู�เรียนได�
ปฏิบัติภายใต�เง่ือนไขท่ีสอดคล�องกับสภาพจริง เพ่ือให�ได�รับข�อมูลจากกระบวนการและผลงานท่ีแสดง
ว)าผู�เรียนเกิดการเรียนรู�มากน�อยเพียงใดโดยใช�เกณฑ.การประเมินท่ีกําหนดข้ึนจากประเด็นท่ีสําคัญ
ของคุณลักษณะของผลงานนั้น จําแนกเป\น 1) ด�านกระบวนการปฏิบัติงาน  2) ด�านคุณภาพของ
ผลงานหรือการวัดคุณลักษณะการทํางาน 
 2. เหตุผลท่ีจะต�องมีการวัดการปฏิบัติ คือ 1) ความรู�ความสามารถสร�างได� 2) งานทุกงาน
เป\นสิ่งท่ีมีคุณค)า 3) การประเมินท่ีดีจะช)วยในการพัฒนาการเรียนการสอน และ 4) การท่ีผู�เรียนได�เข�า
ร)วมกิจกรรมด�วยการลงมือปฏิบัติงานจะทําให�เกิดการเรียนรู� 
 3. จุดมุ)งหมายในการวัดการปฏิบัติ คือ 1) ให�รู�จักและคุ�นเคยกับเครื่องมือและอุปกรณ.ท่ี
สําคัญ 2) ให�เตรียมการและทดลองใช�เครื่องมือฝ@กปฏิบัติการในสถานการณ.ต)าง ๆ 3) ฝ@กฝนและ
พัฒนาความสามารถในการสังเกตรวบรวมและตีความข�อมูล 4) ฝ@กฝนและพัฒนาความสามารถในการ
เสนอรายงานผลการฝ@กปฏิบัติ 5) พัฒนาความสามารถของผู�เรียนในการบูรณาการแนวความคิด
หลักการและความรู�ประสบการณ. 6) ประยุกต.ใช�หลักการท่ัวไปเข�ากับสถานการณ.จริงในการ
ปฏิบัติงานภาคสนาม 7) ให�เห็นปWญหาและพิจารณาทางเลือกในการดําเนินงานการปฏิบัติ 8) ให�รู�จัก
วิเคราะห.ผลของการฝ@กกับการปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน 9) ส)งเสริมและพัฒนาเจตคติท่ีดีในงาน
อาชีพและ 10) ฝ@กฝนการทํางานร)วมกันเป\นหมู)คณะ 
 4. หลักการในการดําเนินการวัดการปฏิบัติ มีดังนี้ 1) กําหนดจุดประสงค.ของการวัดการ
ปฏิบัติให�ชัดเจน 2)กําหนดงานท่ีปฏิบัติให�ความสอดคล�องกับจุดประสงค. 3) กําหนดวิธีการวัดผลได�
อย)างเหมาะสม 4) มีการประเมินผลอย)างความยุติธรรม  5) มีวิธีการตรวจให�คะแนนท่ีเป\นปรนัยและ
เท่ียงตรง และ 6) มีเกณฑ.การประเมินผลท่ีชัดเจนท้ังในส)วนของวิธีการดําเนินงานหรือผลงาน  
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 5. ระดับของการวัดการปฏิบัติ จากการปฏิบัติน�อยไปปฏิบัติมาก มีดังนี้ 1) โดยใช�
แบบทดสอบ 2) การทดสอบลักษณะเฉพาะส)วน 3) การปฏิบัติในสถานการณ.จําลอง 4) ตัวอย)างงาน
และ 5) การปฏิบัติในสถานการณ.จริง 
 6. การวัดการปฏิบัติงานจะมีข้ันตอนในการดําเนินการ ดังนี้ 1) กําหนดจุดประสงค.หรือ
ผลงานให�ผู�เรียนได�ปฏิบัติงานอย)างชัดเจน 2) กําหนดสถานการณ.ท่ีจะใช�ในการวัดการปฏิบัติงาน 3) 
กําหนดคุณลักษณะท่ีต�องการวัด 4) กําหนดวิธีการวัดการปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับพฤติกรรมท่ีจะวัด 5) 
กําหนดเครื่องมือท่ีใช�และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 6) กําหนดเกณฑ.การให�คะแนน และ 7) 
กําหนดวิธีการประเมินผลและรายงานผลการวัดการปฏิบัติ 
 7. ในการสร�างเครื่องมือการวัดการปฏิบัติ มีหลักการท่ีจะต�องใช�เป\นแนวทางดําเนินการ ดังนี้ 
1) การวางแผนการสร�าง 2) การดําเนินการสร�าง 3) การตรวจสอบคุณภาพ 4) การตัดสินผลการวัด
ทักษะการปฏิบัติงาน 
 8. ในการดําเนินการกําหนดระดับผลการเรียนของการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ จะมี
ข้ันตอนในการดําเนินการ ดังนี้ 1) กําหนดคุณลักษณะของการปฏิบัติงาน (ท่ีมุ)งเน�นกระบวนการ
ปฏิบัติหรือผลงาน  2) รวมรวมคะแนนจากการวัดการปฏิบัติงาน 3) กําหนดกรอบการอ�างอิงสําหรับ
การพิจารณาระดับผลการเรียน (แบบอิงกลุ)มแบบอิงเกณฑ.และแบบอีตนเอง) 4) การพิจารณากําหนด
ระดับผลการเรียน 
 9. คะแนนแบบรูบริค หรือเกณฑ.ระดับความสามารถ เป\นสิ่งท่ีครูผู�สอนและผู�เรียนตกลง
ร)วมกันว)าจะใช�ในการประเมินกิจกรรมหรืองานต)าง ๆ ท่ีผู�เรียนปฏิบัติ เป\นข�อตกลงท่ีผู�เรียนทราบว)า
คือ เป~าหมายของการปฏิบัติงาน 
 10. จุดประสงค.ของการให�คะแนนแบบรูบริค มีดังนี้ 1) เพ่ือใช�ประเมินกระบวนการ 2) เพ่ือ
ประเมินผลผลิต / ผลงาน (Product) และ 3) เพ่ือประเมินการปฏิบัติ 
 11. ในการให�คะแนนแบบรูบริค มีรูปแบบ ดังนี้ 1) การให�คะแนนแบบภาพรวม 2) การให�
คะแนนแบบแยกส)วน และ 3) การให�คะแนนแบบองค.รวมแล�วจําแนกรายละเอียด 
 12. ข้ันตอนในการสร�างเกณฑ.ให�คะแนนแบบรูบริคมีข้ันตอน ดังนี้ 1) กําหนดองค.ประกอบ
ของเกณฑ.แบบรูบริค 2) นิยามปฏิบัติการของเกณฑ.ท่ีสอดคล�อง 3) กําหนดจํานวนระดับของเกณฑ. 4) 
พิจารณาเกณฑ.ผ)าน และไม)ผ)านพร�อมคําอธิบายรายละเอียด 5) เขียนคําอธิบายระดับท่ีสูงกว)าเกณฑ.
หรือตํ่ากว)าเกณฑ. 6) ตรวจสอบโดยคณะผู�มีส)วนร)วมหรือผู�เชี่ยวชาญทางการวัดผล 7) ทดลองใช�
เกณฑ.ในการตรวจผลงานท่ีมีมาตรฐาน / คุณลักษณะตามเกณฑ.ท่ีกําหนด 8) หาคุณภาพของเกณฑ.
และ 9) ปรับปรุงเกณฑ.ท่ีไม)ได�มาตรฐาน 
 
แบบฝQกหัดท/ายบทท่ี  11 
 
 คําช้ีแจง ให�ตอบคําถามจากประเด็นท่ีกําหนดให�อย)างถูกต�อง และชัดเจน 
 
 1. การวัดการปฏิบัติ หมายถึง อะไร จงอธิบายพร�อมยกตัวอย)าง 
 2. เพราะเหตุใดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงต�องมีการวัด "การปฏิบัติ" 
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 3. ธรรมชาติของการวัดการปฏิบัติท่ีครูผู�สอนควรคํานึงถึงมากท่ีสุดคือข�อใด เพราะเหตุใด 
 4. ในรายวิชาหนึ่งจะใช�เครื่องมือประเภทใดในการวัดการปฏิบัติในรายวิชานั้น ๆ 
 5. ในการวัดการปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ มีหลักการในการปฏิบัติอย)างไร 
 6. ให�อธิบายวิธีการสร�างเครื่องมือการวัดการปฏิบัติตามจุดประสงค.การเรียนรู�ในรายวิชาท่ี
รับผิดชอบ 
 7. ให�ระบุว)าจะทราบได�อย)างไรว)า เครื่องมือวัดการปฏิบัติท่ีสร�างข้ึนนั้นมีคุณภาพ 
 8. ปWญหาท่ีเกิดข้ึนจากการวัดการปฏิบัติท่ีจะต�องระมัดระวังมากท่ีสุดคือปWญหาใด 
 9. เพราะเหตุใดในการวัดการปฏิบัติจึงจําเป\นต�องมีการให�คะแนนแบบรูบริค 
 10. ให�กําหนดเกณฑ.การให�คะแนนแบบรูบริคในการประเมินผลการปฏิบัติงานใด ๆ ท่ี
กําหนดข้ึน 1 ลักษณะ 
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เอกสารอ/างอิงประจําบทท่ี  11  
 
กรมวิชาการ,สํานักทดสอบทางการศึกษา.(2546).การประเมินผลการศึกษาในช้ันเรียนตามหลักสูตร 
         การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544” กรุงเทพฯ: โรงพิมพ.คุรุสภาลาดพร�าว  
บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ..(2545).การประเมินการเรียนรู/ท่ีเน/นผู/เรียนเปIนสําคัญแนวคิดและวิธีการ. 
 กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช. 
ส.วาสนา ประวาลพฤกษ..(2544).คู+มือการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  
          เรื่อง “หลักการและเทคนิคการประเมินทางการศึกษา.” กรุงเทพฯ : บริษัท เดอะมาสเตอร. 
          กรุtป แมเนจเมนท. จํากัด. 
สมศักด์ิ ภูวิภาดาวรรธน.. (2544) การยึดผู�เรียนเป\นศูนย.กลางและการประเมินตามสภาพจริง.พิมพ. 
          ครั้งท่ี 2. เชียงใหม) : สํานักพิมพ. THE KNOWLEDGE CENTER,. 
สุนันท. ศลโกสุม, .การทดสอบภาคปฏิบัติ ในการวัดผลและประเมินผลการศึกษา  สารานุกรม 
         ศึกษาศาสตร.  อันดับท่ี 3  โดยบรรณาธิการ  สําเริง  บุญเรืองรัตน. กรุงเทพฯ:กtอปป�� แอนด.  
         พริ้นท.,มปป. 
สุวิมล ว)องวาณิช, (2546).รายงานการวิจัยการประเมิน: ข�อเสนอแนะเชิงนโยบาย.   
         กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ.มหาวิทยาลัย 
ศิริชัย กาญจนวาสี. 2546“นโยบายการประเมินผลการเรียนรู/ตามพระราชบัญญัติการศึกษา 
          แห+งชาต”ิ ในการประเมินผลการเรียนรู�แนวใหม).บรรณาธิการโดย สุวิมล ว)องวาณิช.  
          รายงานผลการเรียนรู�แนวใหม),หน�า 3-24. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ.แห)งจุฬาลงกรณ.มหาวิทยาลัย 
Nitko,A.J. (1996). Educational Assessment of Students. Englewood Cliffs, N.J : Prentice  
          Hall, Inc. 
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แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี 12 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู� 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

พุทธศักราช  2551 
 
 

วัตถุประสงค/เชิงพฤติกรรม  
เม่ือเรียนจบบทเรียนนี้ ผู�เรียนมีความสามารถดังนี้  

1. อธิบายหลักการ  องค#ประกอบ  และภารกิจในการวัดและประเมินผลการเรียนรู� 
ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  ได�  

           2.   บอกข�อกําหนดการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษา 
                     ข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ได� 

     3. บอกประเภทของเอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได� 
     4. อธิบายการประเมินการเรียนรู�และแนวโน�มการประเมินการเรียนรู�ได� 
     5. มีความกระตือรือร�นในการร8วมกิจกรรมการหาคุณภาพแบบทดสอบ 
     6. มีเจตคติท่ีต8อการการวัดและประเมินการศึกษา 

 

เนื้อหาสาระ  
         เนื้อหาสาระในบทนี้ประกอบด�วย  
                   1. ข�อกําหนดการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษา 
                  ข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
              2.  หลักการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษา 
                  ข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
              3.  องค#ประกอบของการวัดและประเมินผลการเรียนรู�  
                  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 

    4.  ภารกิจในการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา 
              5.  เอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
              6.  การประเมินการเรียนรู�ของผู�เรียนโดยผู�ท่ีเก่ียวข�อง 
              7.  แนวโน�มของการประเมินผลการเรียนรู� 
กิจกรรมการเรียนการสอน  
         กิจกรรมการเรียนการสอน  มีดังนี้        

1. ให�ผู�เรียนแบ8งกลุ8มศึกษาเนื้อหาท่ีเก่ียวข�องในเอกสารประกอบการสอน 
2. ผู�สอนบรรยายหัวข�อ  เนื้อหา ท่ีเก่ียวข�องกับ การวัดและประเมินผลการเรียนตาม

หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
3. ร8วมกันสรุปอภิปรายผลหน�าชั้นเรียน   



302 

            4.  ผู�สอนสรุป เพ่ิมเติมในแต8ละประเด็น   
   5.  ผู�เรียนจัดทําบันทึกการเรียนรู� และทําแบบฝ>กหัดท�ายบท 
 

สื่อการเรียนการสอน  
      สื่อการเรียนการสอนท่ีใช�ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน มีดังนี้  

1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน  
2. ตํารา  
3. สไลด#นําเสนอ  
4. เครือข8ายอินเทอร#เน็ต  
 

การวัดผลและการประเมินผล  
      การวัดและการประเมินผลการเรียนรู� มีดังนี้  

1.  การสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ8ม  การตอบคําถามและร8วมอภิปราย  
2.  การนําเสนอผลงาน  
3.  การตรวจบันทึกการเรียนรู�  
4.  การทําแบบฝ>กหัด 
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บทท่ี 12 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู� 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

พุทธศักราช  2551 
 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห8งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 26 ได�กําหนดว8า ให�สถานศึกษา
จัดการประเมินผู�เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการผู�เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการ
เรียน การร8วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู8ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของ
แต8ละระดับและรูปแบบการศึกษา ดังนั้นครูผู�สอนจะต�องมีการวัดและประเมินผลของผู�เรียนท่ี
รวบรวมข�อมูลจากผู�เรียนหลายด�าน ก8อนท่ีจะประเมินว8าผู�เรียนอยู8ในระดับใด โดยมีหลักการท่ีควร
ปฏิบัติดังนี้ (ชูศรี  ตันพงษ#, 2546: 8) 
 1. เน�นกระบวนการประเมินเพ่ือพัฒนาผู�เรียน (Formative Evaluation) และประเมินเพ่ือ
สรุปผลการเรียนรู� (Sumative Evaluation) ให�มีความครอบคลุมท้ังด�านความรู�ทักษะกระบวนการ
คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค# 
 2. เน�นการประเมินด�วยวิธีการท่ีหลากหลายสอดคล�องกับกระบวนการเรียนรู�ท่ีจะให�ผู�เรียน
ตามสภาพจริงหรือใกล�เคียงกับสถานการณ#ท่ีเปVนจริง ท่ีจะสะท�อนความสามารถและการแสดงออก
ของผู�เรียนท่ีชัดเจน 
 3. เน�นการบูรณาการของการประเมินพลควบคู8ไปกับการเรียนการสอนและกระบวนการ
เรียนรู�ของผู�เรียนโดยประเมินจากคุณภาพของงานและกระบวนการทํางานของผู�เรียน 
 4. เน�นการให�ผู�เรียนมีส8วนร8วมในการกําหนดเกณฑ#การประเมิน ส8งเสริมให�มีการประเมิน
ตนเอง ประเมินโดยเพ่ือนและกลุ8มเพ่ือน และผู�ท่ีมีส8วนเก่ียวข�อง 
 5. เน�นการประเมินผู�เรียนโดยการพิจารณาอย8างครอบคลุมพัฒนาการ ความประพฤติจาก
การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร8วมกิจกรรมและการทดสอบตามความเหมาะสม 
Saskatchewan Instructional Development and Research Unit (SIDRU,2001) ได�นําเสนอ
หลักการประเมินผู�เรียนท่ีสอดคล�องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห8งชาติ พ.ศ. 2542 ดังนี้  
 1. เปVนการประเมินท่ีสะท�อนจุดประสงค#การเรียนรู�และบูรณาการกับการสอน 
 2. การประเมินมีความต8อเนื่องและเปVนประโยชน# 
 3. ความคาดหวังผลจากการประเมินต�องกําหนดชัดเจนต้ังแต8เริ่มทําการประเมินโดยท่ีพ8อแม8
ของผู�เรียนต�องมีส8วนรับรู�จุดประสงค#การเรียนรู� 
 4. การประเมินต�องยุติธรรมและเท8าเทียมกัน 
 5. การประเมินต�องเปVนการสร�างสรรค# ให�ข�อมูลปcอนกลับท่ีเปVนประโยชน# ทางบวก ส8งเสริม
การเรียนรู� และจุดเน�นท่ีต�องพัฒนา 
 6. การประเมินต�องสมดุลและครอบคลุมองค#ประกอบ 3 P ดังนี้ 
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6.1 ผลผลิต (Product) ท่ีพิจารณาว8าผู�เรียนได�เรียนรู�และสามารถทําอะไรได�บ�างโดยการ
ประเมินผลสรุป (Summative Evaluation)  

6.2 กระบวนการ (Process) ท่ีพิจารณาว8าผู�เรียนมีวิธีการเรียนรู�ได�อย8างไร โดยใช�การ
สังเกตความพยายามและพฤติกรรมการทํางาน  

6.3 พัฒนาการ (Progress) ท่ีพิจารณาว8าผู�เรียนมีพัฒนาการจะเดิมเท8าไรโดยพิจารณา
จากคะแนนพัฒนาการหรือการเรียนรู� 
 จากหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปVนหลักสูตรการศึกษาของประเทศมีจุดประสงค#ท่ีจะ
พัฒนาคุณภาพของผู�เรียนให�เปVนคนดี มีปfญญา มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสามารถในการแข8งขัน 
โดยเฉพาะอย8างยิ่งการเพ่ิมศักยภาพของผู�เรียนให�สูงข้ึน สามารถดํารงชีวิตร8วมกับผู�อ่ืนอย8างมีความสุข
บนพ้ืนฐานของความเปVนไทยและความเปVนสากล รวมท้ังมีความสามารถในการประกอบอาชีพหรือ
ศึกษาต8อตามความถนัด ความสนใจและความสามารถของแต8ละบุคคล และได�กําหนดกรอบแนวคิด
การติดตามและประเมินพัฒนาการ ทางร8างกาย อารมณ#สังคม สติปfญญา และคุณธรรมของผู�เรียน  
ดังตารางท่ี 12.1 (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2546: 21-22) 
 

 ตารางท่ี 12.1กรอบแนวคิดการติดตามประเมินพัฒนาการทางร8างกาย อารมณ# สังคม 
สติปfญญา และคุณธรรมของผู�เรียน 

ระดับผู�เรียน ร2างกาย อารมณ//สังคม สติป5ญญา คุณธรรม 
ประถมศึกษา 

(6-11 ปi) 
 
 
 
 
 
 
 
 

มัธยม 
ศึกษาตอนต�น 
(12-14 ปi) 

 
 
 
 
 
 
 

1. ความสัมพันธ#
ของน้ําหนักกับ
ส8วนสูง 
2. ความแข็งแรง
ของกล�ามเนื้อ
และฟfน 
3. สัดส8วนของ
ร8างกาย 
 
 
1. ความสัมพันธ#
ของน้ําหนักกับ
ส8วนสูง 
2. ความแข็งแรง
ของกล�ามเนื้อ
และฟfน 
3. สัดส8วนของ
ร8างกาย 
 
 

1. สนใจ
สิ่งแวดล�อม
ภายนอก 
2. เรียนรู�ความ
คิดเห็นของผู�อ่ืน 
3. เรียนรู�ท่ีจะอยู8
ร8วมกับผู�อ่ืน 
4. พัฒนา
ความรู�สึก 
ขยันหม่ันเพียร 
1. อารมณ#
หวั่นไหวง8าย 
2. พัฒนา
บุคลิกภาพทาง
เพศ 
3. ปรับตัวการอยู8
ร8วมกับเพศตรง
ข�าม 
4. ต�องการรู�จัก
ตนเอง 

1. เริ่มพัฒนาการ
คิดอย8างมีเหตุผล 
2. สามารถคิด
แก�ปfญหาท่ีเปVน
รูปธรรม 
3. เริ่มเข�าใจมโน
ทัศน#ของการ
อนุรักษ# 
 
 
1. สามารถคิด
แก�ปfญหาท่ี
ซับซ�อนท้ัง
รูปธรรมและ
นามธรรม 
2. สามารถคิด
แบบตรรกศาสตร#
และคิดแบบ
วิทยาศาสตร# 
 

ทําตาม 
กฎเกณฑ# 
เพ่ือหวัง 

สิ่งตอบแทน 
(ทําดี 
เพ่ือ 

รางวัล) 
 
 
 

ทําตาม 
กฎเกณฑ#เพ่ือ 

หวังสิ่งตอบแทน 
(ทําดีตาม

ความเห็นชอบ
ของผู�อ่ืน 
หรือตาม 
หน�าท่ี 

ทางสังคม 
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 ตารางท่ี 12.1กรอบแนวคิดการติดตามประเมินพัฒนาการทางร8างกาย อารมณ# สังคม 
สติปfญญา และคุณธรรมของผู�เรียน (ต8อ) 
 

ระดับผู�เรียน ร2างกาย อารมณ//สังคม สติป5ญญา คุณธรรม 
มัธยม 

ศึกษาตอนปลาย 
(15-17 ปi) 

1. ความสัมพันธ#
ของน้ําหนักกับ
ส8วนสูง 
2. ความแข็งแรง
ของกล�ามเนื้อ
และฟfน 
3. สัดส8วนของ
ร8างกาย 
4. พัฒนาลักษณะ
ทางเพศ 
5. พัฒนา 
ลักษณะ 
ทางเพศ 
เปVนชายหนุ8ม 
และหญิงสาว 
ท่ีสมบูรณ# 

1. ค�นหา 
เอกลักษณ# 
ของตนเอง 
2. พัฒนา 
การแสดง 
บทบาท 
ทางเพศ 
ท่ีเหมาะสม 
3. พัฒนาการ
ปรับตัวเข�ากับ
สังคม 

1. พัฒนา 
การคิด 
ได�อย8างกว�าง 
ลึก และไกล 
2. สามารถ 
แก�ปfญหา 
อย8างมี
วิจารณญาณ 

ใช�เหตุและผล
วิจารณญาณท่ี

เปVนของตนเองใน
การเลือกกระทํา

สิ่งท่ีเปVน
ประโยชน#ต8อ
ส8วนรวม (ทํา
ความดีเพ่ือ

ส8วนรวมไม8ทํา
ความผิดเพราะ 

ละอายใจ 
และทําดี 

เพ่ือหลีกเลี่ยง 
การตําหนิ 
ของตนเอง) 

 
 ในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ได�กําหนดการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู�ของผู�เรียนต�องอยู8บนหลักการพ้ืนฐาน 2 ประการ ดังนี้ 
 1. การวัดและประเมินเพ่ือพัฒนาผู�เรียน (Formative Assessment) การท่ีจะบรรลุ
จุดมุ8งหมายแรกได�จะต�องมีการเก็บรวบรวมข�อมูลเก่ียวกับการเรียนรู�ของผู�เรียนในระหว8างการเรียน
การสอนอย8างต8อเนื่อง บันทึก วิเคราะห# แปลความหมายข�อมูล แล�วนํามาใช�ในการส8งเสริมหรือ
ปรับปรุงแก�ไขการเรียนรู�ของผู�เรียนและการสอนของครู การวัดและประเมินผลกับการสอนจึงเปVน
เรื่องท่ีสัมพันธ#กัน หากขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดการเรียนการสอนก็ขาดประสิทธิภาพ การประเมินระหว8างการ
เรียนการสอน เปVนการวัดและประเมินผลท่ีเกิดข้ึนในห�องเรียนทุกวัน เปVนการประเมินเพ่ือให�รู�จุดเด8น
จุดท่ีต�องปรับปรุง จึงเปVนข�อมูลเพ่ือใช�ในการพัฒนา ซ่ึงในปfจจุบันงานวิจัยบ8งชี้ว8าถ�าใช�การประเมินผล
ย8อยอย8างถูกวิธีการประเมินผลย8อยจากเปVนเครื่องมือท่ีทรงพลังในการกําหนดเปcาหมาย การเรียนการ
สอน แต8ท้ังนี้ผู�สอนต�องมีทักษะในการใช�วิธีการและเครื่องมือการประเมินท่ีหลากหลาย อาทิ การ
สังเกต การซักถาม การระดมความคิดเห็นเพ่ือให�ได�มติข�อสรุปของประเด็นท่ีกําหนด การใช�แฟcมสะสม
ผลงาน การใช�ภาระงานท่ีเน�นการปฏิบัติ การประเมินความรู�เดิม การให�ผู�เรียนประเมินตนเอง การให�
เพ่ือนประเมินเพ่ือน การใช�เกณฑ#การให�คะแนน (Rubric) และท่ีสําคัญการให�ข�อมูลย�อนกลับโดย
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ผู�สอนต�องสามารถให�คําแนะนําเพ่ือเชื่อมโยงความรู�เดิมกับความรู�ใหม8ทําให�การเรียนรู�พอกพูน 
นอกจากนี้ยังต�องรู�จักใช�ผลท่ีได�จากการประเมินมาวางแผนและทบทวนการสอนของตนอีกด�วย 
 2. การวัดและประเมินผลเพ่ือตัดสินผลการเรียนรู� (Summative Assessment) เปVนการ
ประเมินสรุปผลการเรียนรู� เม่ือเรียนจบหน8วยการเรียน รีบจบรายวิชาเพ่ือตัดสินให�คะแนนหรือให�
ระดับผลการเรียน หรือให�การรับรองความรู�ความสามารถของผู�เรียนว8าผ8านรายวิชาหรือไม8ควรได�รับ
การเลื่อนชั้นหรือไม8 หรือสามารถจบหลักสูตรหรือไม8 โดยสถานศึกษามีหน�าท่ีในการอนุมัติและ
รายงานผลการเรียน งานวิจัยเสนอแนะว8าการประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนท่ีดีต�องให�โอกาสผู�เรียน
แสดงออกซ่ึงความรู� ความสามารถ ด�วยวิธีการท่ีหลากหลายและพิจารณาตัดสินบนพ้ืนฐานของเกณฑ#
ผลการปฏิบัติมากกว8าใช�เปรียบเทียบระหว8างนักเรียน 
 
ระดับของการวัดและประเมินผลการเรียนรู�ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 การจัดการศึกษาในปfจจุบันนอกจากให�ดําเนินการให�ท่ัวถึงแล�ว ยังมุ8งเน�นคุณภาพด�วย 
ผู�ปกครองสังคมและรัฐต�องการเห็นหลักฐานอันเปVนผลมาจากการจัดการศึกษา นั่นคือ คุณภาพของ
ผู�เรียนท่ีเปVนไปตามมาตรฐานการเรียนรู�ตามท่ีหลักสูตรกําหนด ดังนั้นหน8วยงานท่ีรับผิดชอบนับต้ังแต8
สถานศึกษา ต�นสังกัด หน8วยงานระดับชาติท่ีได�รับมอบหมาย จึงมีบทบาทหน�าท่ีในการตรวจสอบ
คุณภาพผู�เรียนตามความคาดหวังของหลักสูตร ดังนั้นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 จึงกําหนดให�มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู�ใน 4 ระดับมีเจตนารมย#
เช8นเดียวกัน คือ ตรวจสอบความก�าวหน�าในการเรียนรู�ของผู�เรียนเพ่ือนําผลการประเมินมาใช�เปVน
ข�อมูลในการพัฒนาอย8างต8อเนื่องต8อไป ดังนี้ 
 1. การประเมินระดับช้ันเรียน เปVนการวัดและประเมินผลท่ีอยู8ในกระบวนการจัดการเรียนรู�
ท่ีครูผู�สอนดําเนินการเปVนปกติและสมํ่าเสมอในการจัดการเรียนการสอน ใช�เทคนิคการประเมินท่ี
หลากหลาย อาทิ การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ�าน/แบบฝ>กหัดการประเมินโครงงาน การ
ประเมินชิ้นงาน / ภาระงาน แฟcมสะสมผลงาน การใช�แบบทดสอบ ฯลฯ โดยครูผู�สอนเปVนผู�ประเมิน
เองหรือเปqดโอกาสให�ผู�เรียนประเมินตนเอง เพ่ือนประเมินเพ่ือน ผู�ปกครองร8วมประเมิน ซ่ึงการ
ประเมินระดับชั้นเรียนเปVนการตรวจสอบว8า ผู�เรียนมีพัฒนาการความก�าวหน�าในการเรียนรู� อันเปVนผล
มาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม8และมากน�อยเพียงใด มีสิ่งท่ีจะต�องได�รับการพัฒนา
ปรับปรุงและส8งเสริมในด�านใด นอกจากนี้ยังเปVนข�อมูลให�ผู�สอนใช�ปรับปรุงการเรียนการสอนของตน
ด�วยท้ังนี้โดยให�สอดคล�องกับมาตรฐานการเรียนรู�และตัวชี้วัด 
 2. การประเมินระดับสถานศึกษา เปVนการตรวจสอบผลการเรียนของผู�เรียนเปVนรายปi / ราย
ภาคผลการประเมินการอ8าน คิดวิเคราะห#และเขียน คุณลักษณะอันเพ่ิงประสงค#และกิจกรรมพัฒนา
ผู�เรียนและและเปVนการประเมินเพ่ือให�ได�ข�อมูลเก่ียวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาว8าส8งผลต8อ
การเรียนรู�ของผู�เรียนตามเปcาหมายหรือไม8 ผู�เรียนมีสิ่งท่ีต�องได�รับการพัฒนา ในด�านใด รวมท้ัง
สามารถนําผลการเรียนของผู�เรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ#ระดับชาติและระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเปVนข�อมูลและสารสนเทศเพ่ือการปรับปรุงนโยบาย 
หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
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การศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการจัด
การศึกษาต8อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู�ปกครองและชุมชน 
 3. การประเมินระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เปVนการประเมินคุณภาพผู�เรียนในระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู�ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือใช�เปVนข�อมูล
พ้ืนฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถ
ดําเนินการโดยประเมินคุณภาพของผู�เรียนด�วยวิธีการและเครื่องมือท่ีเปVนมาตรฐานท่ีจัดทําและ
ดําเนินการโดยเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือด�วยความร8วมมือกับหน8วยงานต�นสังกัดและหรือหน8วยงานท่ี
เก่ียวข�องหรือจากการตรวจสอบข�อมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 4.การประเมินระดับชาติ เปVนการประเมินคุณภาพผู�เรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการ
เรียนรู�ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสถานศึกษาต�องจัดให�ผู�เรียนทุกคนท่ีเรียนในชั้น
ประถมศึกษาปiท่ี 3 ชั้นประถมศึกษาปiท่ี 6 ชั้นมัธยมศึกษาปiท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปiท่ี 6 เข�ารับการ
ประเมินผลจากการประเมินใช�เปVนข�อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต8างๆเพ่ือ
นําไปใช�ใน การวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาตลอดจนเปVนข�อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ
ในระดับนโยบายของประเทศโดยมีวัตถุประสงค#ในการประเมินผลการเรียนระดับชาติดังนี้ (กรม
วิชาการ, 2544: 29-30)  

4.1 ทําให�เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพระหว8างระดับชั้นเรียนระดับสถานศึกษา
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและระดับชาติตลอดจนการประเมินภายนอกได�อย8างสมเหตุสมผล 

4.2 สามารถประเมินท้ังผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรและความถนัดทางการ
เรียน  

4.3 ส8งเสริมและกระตุ�นให�สถานศึกษามีความสนใจอย8างจริงจังในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ท่ี
สําคัญของหลักสูตร  

4.4 สามารถใช�ผลการประเมินท่ีเปVนประโยชน#ท้ังในระดับผู�เรียนระดับชั้นเรียนระดับ
สถานศึกษาระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและระดับชาติ  

4.5 สร�างแรงจูงใจกระตุ�นและท�าทายให�ผู�เรียนทุกคนต้ังใจไฟหาสัมฤทธิผลทางการเรียน
และด�านอ่ืน ๆ  

4.6 เพ่ือเปVนข�อมูลสร�างความม่ันใจเก่ียวกับคุณภาพของผู�เรียนผู�เก่ียวข�องท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 

จากข�อมูลท่ีได�จากการประเมินในระดับต8าง ๆ เปVนประโยชน#ต8อสถานศึกษาในการ
ตรวจสอบทบทวน พัฒนาคุณภาพผู�เรียน ถือเปVนภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาท่ีจะต�อง
จัดระบบดูแล ช8วยเหลือ ปรับปรุง แก�ไขส8งเสริมสนับสนุน เพ่ือให�ผู�เรียนได�พัฒนาเต็มตามศักยภาพบน
พ้ืนฐานความแตกต8างระหว8างบุคคลท่ีจําแนกตามสภาพปfญหาและความต�องการ ได�แก8 กลุ8มผู�เรียน
ท่ัวไป กลุ8มผู�เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ กลุ8มผู�เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า กลุ8มผู�เรียนท่ีมี
ปfญหาด�านวินัยและพฤติกรรม กลุ8มผู�เรียนท่ีปฏิเสธโรงเรียน กลุ8มผู�เรียนท่ีมีปfญหาทางเศรษฐกิจและ
สังคม กลุ8มพิการทางร8างกายและสติปfญญา เปVนต�น ข�อมูลจากการประเมินจึงเปVนหัวใจของ
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สถานศึกษาในการดําเนินการช8วยเหลือผู�เรียนได�ทันท8วงที เปVนโอกาสได�รับการพัฒนาและประสบ
ความสําเร็จในการเรียน 

 
ระเบียบว2าด�วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู�ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 ของสถานศึกษา 

สถานศึกษาในฐานะผู�รับผิดชอบจัดการศึกษา จะต�องจัดทําระเบียบว8าด�วยการวัดและ
ประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาให�สอดคล�องและเปVนไปตามหลักเกณฑ#และแนวปฏิบัติท่ีเปVน
ข�อกําหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือให�บุคลากรท่ีเก่ียวข�อง
ทุกฝuายถือปฏิบัติร8วมกัน ระเบียบว8าด�วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู�ตามหลักสูตรของ
สถานศึกษาเปVนกรอบภาระงานและแนวปฏิบัติด�านการวัดและประเมินผลการเรียนรู� ซ่ึงจะต�อง
เชื่อมโยงกับการเรียนรู�เปVนกระบวนการเดียวกัน สาระของระเบียบดังกล8าวกําหนดบนพ้ืนฐานของ
นโยบายด�านการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลการเรียนรู�ตามหลักสูตรของสถานศึกษา 
หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู�ตามหลักวิชา หลักเกณฑ#การวัดและประเมินผลการเรียนรู�ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 กฎระเบียบท่ีเก่ียวข�องและแนวปฏิบัติท่ี
สถานศึกษากําหนดเพ่ิมเติม ท่ีจะสะท�อนมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีสร�างความม่ันใจใน
กระบวนการดําเนินงานและความเชื่อม่ันแก8สังคม ซ่ึงจะส8งผลต8อการพัฒนาผู�เรียนให�มีคุณภาพตาม
เปcาหมายการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดว8าการวัดและประเมินผล
การเรียนรู�เปVนกระบวนการพัฒนาปรับปรุงการเรียนรู�ของผู�เรียนและตัดสินว8าผู�เรียนมีความรู�
ความสามารถ ทักษะ คุณลักษณะอันพึงประสงค# อันเปVนผลมาจากการเรียนการสอนบรรลุตาม
มาตรฐานการเรียนรู� / ตัวชี้วัดในระดับใด สามารถท่ีจะได�รับการเลื่อนชั้นเรียน หรือจบการศึกษาได�
หรือไม8 สถานศึกษาในฐานะผู�รับผิดชอบจัดการศึกษาจะต�องจัดระเบียบว8าด�วยการวัดและประเมินผล
การเรียนรู�ตามหลักสูตรของสถานศึกษาให�สอดคล�องและเปVนไปตามหลักเกณฑ#และแนวปฏิบัติท่ีเปVน
ข�อกําหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีการดําเนินการ ดังนี้ 

1. การตัดสินผลการเรียน กําหนดให�มีการดําเนินงานท่ีเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนโดย
ครูผู�สอนต�องเก็บข�อมูลของผู�เรียนทุกด�านอย8างสมํ่าเสมอและต8อเนื่องในแต8ละปi / ภาค ตลอดจน
กําหนดให�มีการสอนซ8อมเสริมผู�เรียนในด�านท่ีต�องได�รับการพัฒนาและสนับสนุนในด�านท่ีเด8น เพ่ือให�
ผู�เรียนได�พัฒนาเต็มตามศักยภาพ โดยท่ีการตัดสินผลการเรียนเพ่ือพิจารณาเลื่อนชั้น กําหนดให�
ระดับประถมศึกษาตัดสินผลการเรียนปลายปiเพ่ือการเลื่อนชั้นเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต�นและ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนเปVนหน8วยกิตให�ตัดสินผลการเรียนเปVนรายภาคเรียน เพ่ือนําไปใช�
ในการพิจารณาเลื่อนชั้นเม่ือสิ้นปiการศึกษา นอกจากนี้ยังกําหนดให�มีการสามชั้นโดยให�คํานึงถึงวุฒิ
ภาวะและความรู�ความสามารถของผู�เรียนเปVนสําคัญ 

2. การให�ระดับผลการเรียนในระดับประถมศึกษา สามารถให�ระดับผลการเรียนได�หลาย
ลักษณะข้ึนอยู8กับดุลยพินิจของสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษากําหนดให�ใช�ตัวเลขแสดงระดับผลการ
เรียนเปVน 8 ระดับ สําหรับการอ8าน คิดวิเคราะห#และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค# ให�ระดับผลการ
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ประเมินเปVน ดีเยี่ยม ดี และผ8าน และกิจกรรมพัฒนาผู�เรียน เพ่ือให�ระดับผลการประเมินเปVนผ8านและ
ไม8ผ8าน 

3. การรายงานผลการเรียน กําหนดให�สถานศึกษารายงานผลการเรียนให�ผู�เรียน ผู�ปกครอง
และผู�เก่ียวข�องรับทราบความก�าวหน�าและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

4. เกณฑ#การจบการศึกษา กําหนดคุณลักษณะของผู�จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต�นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และผู�จบการศึกษาสําหรับกลุ8มเปcาหมายเฉพาะ 

5. เอกสารหลักฐานการศึกษา กําหนดให�สถานศึกษาต�องจัดทําระเบียนแสดงผลการเรียน 
ประกาศนียบัตรและแบบรายงานผู�สําเร็จการศึกษา โดยใช�แบบพิมพ#ท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด
และเอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษาจัดทําข้ึนเพ่ือบันทึกผลการประเมินและข�อมูลต8าง ๆ 
เก่ียวกับผู�เรียน 

6. การเทียบโอนผลการเรียน สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผู�เรียนได�ในกรณี
ต8าง ๆ ได�แก8 การย�ายสถานศึกษา การศึกษาจากต8างประเทศและขอเข�าศึกษาต8อในประเทศ การย�าย
หลักสูตรการเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การขอกลับเข�าศึกษาต8อของผู�ท่ีออกกลางคัน ตลอดจนการ
เทียบโอนความรู�ทักษะ ประสบการณ#จากแหล8งการเรียนรู�อ่ืน ๆ 

7. การประเมินคุณภาพผู�เรียน สถานศึกษาต�องจัดให�ผู�เรียนได�เข�ารับการประเมินระดับเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา / หน8วยงานท่ีเก่ียวข�องและระดับชาติด�วย เพ่ือให�ได�ข�อมูลสารสนเทศของผู�เรียน
นําไปใช� ในการปรับปรุงพัฒนาผู�เรียนและการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต8อไป 

 
ภารกิจการจัดการระบบงานวัดและประเมินผลการเรียนรู�ของสถานศึกษา 
 
การดําเนินงานวัดและประเมินผลการเรียนรู�ของสถานศึกษา ครอบคลุมงาน 2 ส8วน ได�แก8 

งานวัดและประเมินผลการเรียนรู�และงานทะเบียน ซ่ึงสถานศึกษาโดยท่ัวไปจะกําหนดผู�รับผิดชอบแต8
ละงาน อย8างไรก็ตามสถานศึกษาขนาดเล็กมักจะร8วมงานท้ังสองและมอบหมายผู�รับผิดชอบคนเดียว 

งานวัดและประเมินผลการเรียนรู� มีหน�าท่ีรับผิดชอบในการจัดการให�ภาระงานวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู�ของสถานศึกษาเปVนไปอย8างมีประสิทธิภาพ ให�คําปรึกษาเก่ียวกับการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู�กับผู�สอนและผู�เรียน ตลอดจนดําเนินการเก่ียวกับการสร�างเสริมความเข�มแข็ง
ในเทคนิควิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู�ให�บุคลากรของสถานศึกษา สําหรับงานทะเบียน
รับผิดชอบด�านเอกสารหลักฐานการศึกษา เอกสารการประเมินผลต8าง ๆ เพ่ือการบันทึกหลักฐาน
การศึกษา การจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาอย8างเปVนระบบ การออกเอกสารหลักฐานการศึกษา 
เปVนต�น 

ภาระงานวัดและประเมินผลการเรียนรู�มีความเก่ียวข�องกับฝuายต8าง ๆ ในสถานศึกษา
นับต้ังแต8ระดับนโยบาย ในการกําหนดนโยบายการวัดผล การจัดทําระเบียบว8าด�วยการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู�ของสถานศึกษา เพ่ือให�บุคลากรทุกฝuายท่ีเก่ียวข�องคือปฏิบัติและยังเก่ียวข�องกับ
ผู�เรียนทุกคนต้ังแต8เค�าเรียนจนจบการศึกษาและออกจากสถานศึกษา จึงจําเปVนท่ีสถานศึกษาต�อง
วิเคราะห#ภาระงานกําหนดกระบวนการทํางานและผู�รับผิดชอบแต8ละข้ันตอนอย8างชัดเจนเหมาะสม  
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กําหนดข้ึน โดยนํานโยบายการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลการเรียนรู� 
ตลอดจนหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู�ตามหลักสูตรในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมาวิเคราะห#
ภาระงาน และตารางท่ี 12.2 แสดงถึงการมอบหมาย ภารกิจเก่ียวกับการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู�ให�แก8บุคลากรฝuายต8างๆของสถานศึกษารับผิดชอบ 

 
 
ตารางท่ี 12.2 การมอบหมายภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรู�ให�บุคลากรฝuายต8าง ๆ 

ของสถานศึกษารับผิดชอบ 
 

ผู�ปฏิบัติ บทบาทหน�าท่ีในการดําเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู� 
1.คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
 

1.1 อนุมัติและให�ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษาและระเบียบการวัด และ
ประเมินผลการเรียนรู�ของสถานศึกษา 

1.2 อนุมัติและให�ความเห็นชอบต8อหลักเกณฑ#และแนวปฏิบัติในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู�ตามกลุ8มสาระการเรียนรู�ท้ัง 8 กลุ8ม 

1.3 อนุมัติและให�ความเห็นชอบต8อหลักเกณฑ#และแนวปฏิบัติในการประเมิน
ความสามารถในการอ8าน คิดวิเคราะห#และเขียน 

1.4 อนุมัติและให�ความเห็นชอบต8อคุณลักษณะอันพึงประสงค#ของสถานศึกษา
เกณฑ#และแนวปฏิบัติในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค#ของ
สถานศึกษา 

1.5 อนุมัติและให�ความเห็นชอบกิจกรรมพัฒนาผู�เรียนของสถานศึกษาเกณฑ#
และแนวปฏิบัติในการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 

1.6 อนุมัติและให�ความเห็นชอบกระบวนการและวิธีการสอนซ8อมเสริมการ
แก�ไขผลการเรียนและอ่ืนๆ 

1.7 กํากับ ติดตามการดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลุ8มสาระการ
เรียนรู� การพัฒนาความสามารถด�านการอ8าน คิดวิเคราะห#และเขียน การ
พัฒนาคุณลักษณะอันประสงค#และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู�เรียนท่ี  

1.8 กํากับ ติดตาม การวัดและประเมินผล และการตัดสินผลการเรียน 
2. คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
และวิชาการของ
สถานศึกษา 

2.1 จัดทําระเบียบว8าด�วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู�ของสถานศึกษา  
2.2 จัดทําแผนการประเมินผลการเรียนรู�ของหลักสูตรแกนกลางและสาระ

เพ่ิมเติมของรายวิชาต8าง ๆ ในแต8ละกลุ8มสาระการเรียนรู� โดยวิเคราะห#จาก
มาตรฐานการเรียนรู�ของกลุ8มสาระการเรียนรู�และจัดทํารายวิชาพร�อม
เกณฑ#การประเมิน 

2.3 กําหนดสิ่งท่ีต�องการประเมินในการอ8าน คิดวิเคราะห#และเขียนคุณลักษณะ
อันพึงประสงค#ของสถานศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู�เรียนของสถานศึกษา
พร�อมเกณฑ#การประเมินและแนวทางการปรับปรุงแก�ไขผู�เรียน 

2.4 กําหนดการตรวจสอบและรายงานสมรรถนะสําคัญของผู�เรียน 
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2.5 กําหนดวิธีการเทียบโอนผลการเรียนจํานวนรายวิชา จํานวนหน8วยกิต เพ่ือ
การเทียบโอนผลการเรียน 

3. 
คณะอนุกรรมการ
กลุ8มสาระการ
เรียนรู�และกิจกรรม
พัฒนาผู�เรียน 

3.1 กําหนดแนวทางการจัดการเรียนรู�ของกลุ8มสาระการเรียนรู�ต8างๆการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู�เรียนพร�อมแนวทางการวัดและประเมินผล  

3.2 สนับสนุนการจัดการเรียนรู� การจัดกิจกรรมพัฒนาผู�เรียนและการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู�และตัดสินผลการเรียนตามแนวทางท่ีกําหนดไว�  

3.3 พิจารณาให�ความเห็นชอบผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู�สาระการ
เรียนรู�รายปi / รายภาคและกิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 

4. คณะกรรมการ
พัฒนาและประเมิน
การอ8านคิด
วิเคราะห#และเขียน 

4.1 กําหนดแนวทางในการพัฒนาและการประเมินความสามารถการอ8าน 
4.2 ดําเนินการประเมินความสามารถการอ8าน คิดวิเคราะห#และเขียน  
4.3 ตัดสินผลการพัฒนาความสามารถการอ8าน คิดวิเคราะห#และเขียนของ

ผู�เรียนรายปi / รายภาคและการจบการศึกษาแต8ละระดับ 
5. คณะกรรมการ
พัฒนาและประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค#ของ
สถานศึกษา 

5.1 กําหนดแนวทางการพัฒนา แนวทางการประเมินเกณฑ# การประเมินและ
แนวทางการปรับปรุงแก�ไขคุณลักษณะอันพึงประสงค# 

5.2 พิจารณาตัดสินผลการประเมินคุณภาพสนะอันพึงประสงค#รายปi / ราย
ภาคและการจบการศึกษาแต8ละระดับ  

5.3 จัดระบบการปรับปรุงแก�ไขคุณลักษณะอันพึงประสงค#ด�วยวิธีการเหมาะสม
และส8งต8อข�อมูลเพ่ือการพัฒนาอย8างต8อเนื่อง 

6. คณะกรรมการ
เทียบโอนผลการ
เรียน 

6.1 จัดทําสาระ เครื่องมือ และวิธีการเทียบโอนผลการเรียนของรายวิชาและ
กลุ8มสาระการเรียนรู�ต8าง ๆ 

6.2 ดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนให�กับผู�เรียนท่ีร�องขอ  
6.3 ประมวลผลและตัดสินผลการเทียบโอน 
6.4 เสนอผลการเทียบโอนต8อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของ

สถานศึกษาให�ความเห็นชอบและเสนอผู�บริหารสถานศึกษาตัดสินอนุมัติ
การเทียบโอน 

 
7. ผู�บริหาร
สถานศึกษา 

7.1 เปVนเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาอันพ้ืนฐาน  
7.2 เปVนประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา  
7.3 อนุมัติผลการประเมินผลการเรียน รายปi / รายภาค และตัดสินอนุมัติการ

เลื่อนชั้นเรียน การซํ้าชั้น การจบการศึกษา 
7.4 ให�คําแนะนําขอปรึกษาหารือเก่ียวกับการดําเนินงานแก8บุคลากรใน

สถานศึกษา 7.5 กํากับติดตามให�การดําเนินงานการวัดและประเมินผลการ
เรียนบรรลุเปcาหมาย  

7.6 นําผลการประเมินไปจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน กําหนดนโยบายและ
วางแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

8. ผู�สอน 8.1 จัดทําแผนการจัดการเรียนรู�แผนการประเมินผลการเรียนรู�ในรายวิชาท่ี
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รับผิดชอบให�สอดคล�องกับแนวปฏิบัติและปฏิทินปฏิบัติงาน  
8.2 ทําการวัดและประเมินผลระหว8างเรียนควบคู8กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู�

ตามแผนท่ีกําหนดพร�อมกันปรับปรุงแก�ไขผู�เรียนท่ีมีข�อบกพร8อง  
8.3 ประเมินตัดสินผลการเรียนรู�ของผู�เรียนในรายวิชาท่ีสอนหรือกิจกรรมท่ี

รับผิดชอบเม่ือสิ้นสุดการเรียนรายปi / รายภาคส8งหัวหน�ากลุ8มสาระการ
เรียนรู�หรือกิจกรรมพัฒนาผู�เรียน  

8.4 นําผลการประเมินไปวิเคราะห#เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  
8.5 ตรวจสอบสมรรถนะสําคัญของผู�เรียน 

9. ครูวัดผล 9.1 ส8งเสริมพัฒนาระบบและเทคนิควิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู�ด�าน
ต8าง ๆ แก8ครูและบุคลากรของสถานศึกษา 

9.2 ให�คําปรึกษา ติดตาม กํากับการวัดและประเมินผลการเรียนรู�ของ
สถานศึกษาให�เปVนไปตามหลักวิชาการและแนวทางท่ีสถานศึกษากําหนดไว� 

9.3 ตรวจสอบ กลั่นกรอง ปรับปรุงคุณภาพของวิธีการ เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู�ของสถานศึกษา  

9.4 ปฏิบัติงานร8วมกับนายทะเบียนในการรวบรวม ตรวจสอบและประมวลผล
การประเมินผลการเรียนรู�ของผู�เรียนแต8ละคน 

10.นายทะเบียน 
 

10.1 ปฏิบัติงานร8วมกับครูวัดผลในการรวบรวม ตรวจสอบและบันทึกผลการ
ประมวลข�อมูลผลการเรียนของผู�เรียนแต8ละคน 

10.2 ตรวจสอบและสรุปข�อมูลผลการเรียนของผู�เรียนรายบุคคลแต8ละชั้นปi
และเม่ือจบการศึกษา เพ่ือเสนอรายชื่อผู�มีคุณสมบัติครบถ�วนให�
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษาให�ความ
เห็นชอบ และเสนอให�ผู�บริหารสถานศึกษาตัดสินและอนุมัติผลการเลื่อน
ชั้นเรียน และจบการศึกษาแต8ละระดับ  

10.3 จัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษา 
  
องค/ประกอบของการวัดและประเมินผลการเรียนรู� ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 
 
 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดจุดหมาย สมรรถนะ
สําคัญของผู�เรียน และมาตรฐานการเรียนรู�เปVนเปcาหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาผู�เรียนให�เปVน
คนดีมีปfญญา มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีขีดความสามารถในการแข8งขันในเวทีระดับโลก กําหนดให�
ผู�เรียนได�เรียนรู�ตามมาตรฐานการเรียนรู� / ตัวชี้วัดท่ีกําหนดในกลุ8มสาระการเรียนรู� 8 กลุ8มสาระ มี
ความสามารถด�านการอ8าน คิดวิเคราะห#และเขียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค#และเข�าร8วมกิจกรรม
พัฒนาผู�เรียนเพ่ือและการวัดและประเมินผลการเรียนรู�มีองค#ประกอบต8าง ๆ ดังแสดงในภาพท่ี 12.1 
  
 



313 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 12.1 แสดงองค#ประกอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู� 

 
 

 จากภาพท่ี 12.1 มีรายละเอียดท่ีต�องอธิบาย ดังนี้ 
 1. การวัดและประเมินผลการเรียนรู�ตามรายกลุ8มสาระการเรียนรู�ครูผู�สอนต�องดําเนินการวัด
และประเมินผลการเรียนรู�ผู�เรียนเปVนรายวิชาตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดในหน8วยการเรียนรู�ด�วยวิธีการท่ี
หลากหลาย ให�ได�ผลการประเมินตามความสามารถท่ีแท�จริงของผู�เรียนโดยดําเนินการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู�ไปพร�อมกับการจัดการเรียนรู�อาทิตย#การสังเกตพัฒนาและความประพฤติของ
ผู�เรียน การสังเกตพฤติกรรมการเรียนการร8วมกิจกรรมและการทดสอบซ่ึงครูผู�สอนต�องนํานวัตกรรม
การวัดและประเมินผลการเรียนรู�ท่ีหลากหลายอาทิการประเมินสภาพจริงการประเมินการปฏิบัติงาน
การประเมินจากโครงงานและการประเมินจากแฟcมสะสมผลงานไปใช�ใน การประเมินผลการเรียนรู�
ควบคู8ไปกับการใช�แบบทดสอบแบบต8างๆและต�องให�ความสําคัญกับการประเมินระหว8างภาคมากกว8า
การประเมินปลายปi  ภาพดังแสดงในภาพท่ี 12.2 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน หรือ ตัวชี้วัดการ
เรียนรู�ใน 8 กลุ8มสาระ 

 

การอ8าน 
คิดวิเคราะห# และเขียน 

 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค# 

 

กิจกรรม 
พัฒนาผู�เรียน 

 

คุณภาพผู�เรียน 
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ภาพท่ี 12.2 องค#ประกอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู�ตามกลุ8มสาระการเรียนรู� 
 
 ศิริชัย กาญจนวาสี (2543) ได�นําเสนอแนวนโยบายการประเมินระดับและพัฒนาการของ
ความรู�ทักษะให�พิจารณาเปVนรายวิชาหรือกลุ8มสาระการเรียนรู� ดังนี้ 
 1. ผู�สอนจะต�องประเมินท้ังก8อน ระหว8าง และหลังสิ้นสุดการเรียนการสอนท่ีมีวัตถุประสงค# 
ดังนี้  

1.1 การประเมินก8อนเรียน เพ่ือจัดวางตําแหน8งผู�เรียน หรือประเมินความรู� ทักษะ
พ้ืนฐานของผู�เรียนก8อนเริ่มกิจกรรม ท่ีจะได�เปVนสารสนเทศท่ีเปVนประโยชน#ต8อการตัดสินใจในการวาง
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให�เหมาะสมกับผู�เรียน และเตรียมการสําหรับเปVนพ้ืน
ฐานความรู�และทักษะท่ีจําเปVนต�องมีมาก8อน 

1.2 การประเมินระหว8างการเรียนการสอน เพ่ือตรวจสอบความรู�ความสามารถ ทักษะ
ของผู�เรียนขณะท่ีการเรียนการสอนยังดําเนินอยู8 ท่ีจะได�เปVนสารสนเทศย�อนกลับท่ีเปVนประโยชน# ต8อ
การติดตามความก�าวหน�า หรือพัฒนาการเรียนในการเรียนรู� ตลอดจนข�อบกพร8องในการเรียนรู�ของ
ผู�เรียนสําหรับปรับปรุง แก�ไข และซ8อมเสริม 

1.3 การประเมินหลังจากสิ้นสุดการเรียน การสอน เพ่ือสรุปผลการเรียนรู�ของผู�เรียนท่ีจะ
ได�สารสนเทศท่ีเปVนประโยชน#ต8อการตัดสินพัฒนาการและระดับสัมฤทธิผลของผู�เรียน 

2. ครูผู�สอนจะต�องประเมินโดยยึดเปcาหมายของการเรียนรู�เปVนสําคัญซ่ึงควรครอบคลุมสิ่ง
ต8อไปนี้ตามสัดส8วนความสําคัญของวิชาหรือกลุ8มสาระการเรียนรู�ท่ีได�แจ�งให�ผู�เรียนและผู�ท่ีเก่ียวข�อง
รับทราบโดยท่ัวไป ได�แก8  

2.1 ความรู�พ้ืนฐานของวิชา  
2.2 พัฒนาการของความรู�  

กลุ8มสาระการเรียนรู�
ภาษาไทย 

 

กลุ8มสาระการเรียนรู�
คณิตศาสตร# 

 

กลุ8มสาระการเรียนรู�
ภาษาต8างประเทศ 

 

กลุ8มสาระการเรียนรู� 
การงานอาชีพ 

 

กลุ8มสาระการเรียนรู� 
สุขศึกษาและพละศึกษา 

 

กลุ8มสาระการเรียนรู�
วิทยาศาสตร# 

กลุ8มสาระการเรียนรู�
สังคมศึกษาฯ 

 
กลุ8มสาระการเรียนรู�

ศิลปะ 
 

การวัดและประเมิน
การเรยีนรู�ด�วยวิธีการท่ี
หลากหลายของบูรณา
การในการเรียนการ



315 

2.3 ทักษะการคิดและการแสวงหาความรู�ของวิชา  
2.4 พัฒนาการของทักษะการคิดและการแสวงหาความรู�  
2.5 ผลการปฏิบัติงาน 

3. ครูผู�สอนจะต�องประเมินผู�เรียนระหว8างการเรียนการสอนอย8างน�อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง
เพ่ือให�ข�อมูลย�อนกลับสําหรับพัฒนาผู�เรียน 

4. ผลการประเมินจะต�องแจ�งผู�เรียนและผู�เก่ียวข�องให�ทราบถึงระดับพัฒนาการของการ
เรียนรู�และสามารถตรวจสอบได� 

ในการประเมินผลการเรียนรู�ตามกลุ8มสาระการเรียนรู�ท้ัง 8 กลุ8มสาระตามหลักสูตรการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เปVนการประเมินผลการเรียนรู� ตามตัวชี้วัดในหลักสูตร ซ่ึงจะนําไปสู8
การสรุปผลการเรียนรู�ของผู�เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู�ซึ่ง ภารกิจของสถานศึกษาในการดําเนินการ
ประเมินผลการเรียนรู�ตามกลุ8มสาระการเรียนรู� มีดังนี้ 

1. กําหนดสัดส8วนคะแนนระหว8างเรียนกับคะแนนปลายปiหรือปลายภาค โดยให�ความสําคัญ
ของคะแนนระหว8างเรียนมากกว8าคะแนนปลายปiหรือปลายภาค เช8น 60:40, 70:30, 80: 20 เปVนต�น 

2. กําหนดเกณฑ#การตัดสินผลการเรียน โดยพิจารณาความเหมาะสมตามระดับชั้นเรียน เช8น 
ระดับประถมศึกษาอาจกําหนดเปVนระดับผลการเรียน หรือระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู�เรียนเปVน
ระบบตัวเลข ระบบตัวอักษร ระบบร�อยละและระบบคุณภาพสะท�อนมาตรฐาน สําหรับระดับ
มัธยมศึกษากําหนดเปVนระดับผลการเรียน 8 ระดับ และกําหนดเง่ือนไขต8างๆของผลการเรียนอาทิการ
ประเมินท่ียังไม8สมบูรณ# (ได� ร) การไม8มีสิทธิ์เข�ารับการสอบ (ได� มส) เปVนต�น นอกจากนี้ สถานศึกษา
อาจกําหนดคุณลักษณะของความสําเร็จตามมาตรฐานการศึกษาแต8ละชั้นปiเปVนระดับคุณภาพเพ่ิมอีกก็
ได� 

3. กําหนดแนวปฏิบัติในการสอนซ8อมเสริม การสอบแก�ตัว กรณีผู�เรียนมีระดับผลการเรียน 
“0”แล�วแนวดําเนินการกรณีผู�เรียนมีผลการเรียนท่ีมีเง่ือนไขคือ “ร” “มา.” 

4. กําหนดแนวปฏิบัติในการอนุมัติผลการเรียน 
5. กําหนดแนวทางในการรายงานผลการประเมินต8อผู�เก่ียวข�อง เช8น ผู�ปกครอง 
6. กําหนดแนวทาง วิธีการในการกํากับ ติดตามการบันทึกผลการประเมินในเอกสารหลักฐาน

การศึกษา ท้ังแบบท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และแบบท่ี
สถานศึกษากําหนด 

 
2. การประเมินการอ2านคิดวิเคราะห/และเขียน เปVนการประเมินศักยภาพของผู�เรียนในการ

อ8าน การฟfง การดู และการรับรู� จากหนังสือ เอกสารและสื่อต8าง ๆ ได�อย8างถูกต�อง แล�วนํามาคิด
วิเคราะห#เนื้อหาสาระท่ีนําไปสู8การแสดงความคิดเห็น การสังเคราะห#สร�างสรรค#ในเรื่องต8าง ๆ และ
ถ8ายทอดความคิดนั้นด�วยการเขียนซ่ึงสะท�อนถึงสติปfญญาความรู� ความเข�าใจ ความสามารถในการคิด
วิเคราะห# แก�ปfญหาและสร�างสรรค#จินตนาการอย8างเหมาะสมและมีคุณค8าแก8ตนเอง สังคมและ
ประเทศชาติ พร�อมด�วยประสบการณ# และทักษะในการเขียนท่ีมีสํานวนภาษาถูกต�อง มีเหตุผลและ
ลําดับข้ันตอนในการนําเสนอ สามารถสร�างความเข�าใจแก8ผู�อ8านได�อย8างชัดเจนตามระดับ
ความสามารถในแต8ละระดับชั้น การประเมินการอ8าน คิดวิเคราะห#และเขียน สรุปผลเปVนรายปi / ราย
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ภาคเพ่ือวินิจฉัยและใช�เปVนข�อมูลเพ่ือประเมินการเลื่อนชั้นเรียนและการจบการศึกษาระดับต8าง ๆ   
ดังแสดงกระบวนการท่ีต8อเนื่องของการอ8านการคิดวิเคราะห#และการเขียน ในภาพท่ี 12.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 12.3 กระบวนการท่ีต8อเนื่องของการอ8าน การคิดวิเคราะห# และการเขียน 
 
 
 
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได�กําหนดให�มีการประเมิน

การอ8าน คิดวิเคราะห# และเขียน ดังนั้นสถานศึกษาต�องวางแผนการพัฒนาความสามารถ ด�านการ
อ8านคิดวิเคราะห#และเขียน ควบคู8ไปกับการจัดการเรียนรู�ในรายวิชาต8าง ๆ สถานศึกษาอาจกําหนด
ข้ันตอนดําเนินการดังแสดงในภาพท่ี 12.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การอ8าน  
(เปVนการรับสาร) 

 

การคิด 
วิเคราะห# 

 

การเขียน  
(เปVนการส8งสาร) 

 

หนังสือ เอกสาร วิทยุ โทรทัศน# สื่อต8าง ๆ ฯลฯ 
แล�วสรุปเปVนความรู�ความเข�าใจของตนเอง 

 

วิเคราะห# สังเคราะห# หาเหตุผล 
แก�ปfญหาและสร�างสรรค# 

 

ถ8ายทอดความรู� ความคิด สื่อสารให�ผู�อ่ืนเข�าใจ 
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ภาพท่ี 12.4 ข้ันตอนการพัฒนาและประเมินการอ8านคิดวิเคราะห#และเขียนของสถานศึกษา  
 
3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค/ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

พุทธศักราช 2551 และตามท่ีสถานศึกษากําหนดเพ่ิมเติม เปVนการประเมินรายคุณลักษณะแล�ว
รวบรวมผลการประเมินจากผู�ประเมินทุกฝuายนํามาพิจารณาสรุปผลเปVนรายปi / รายภาค เพ่ือใช�เปVน
ข�อมูลประเมินการเลื่อนชั้นเรียนและการจบการศึกษาระดับต8าง ๆ  

 
ศิริชัย กาญจนวาสี (2546: 21) ได�นําเสนอแนวนโยบายในการประเมินระดับและพัฒนาการ

ของคุณธรรมของผู�เรียนให�พิจารณาเปVนรายบุคคล ดังนี้ 
1) จําเปVนต�องมีการระบุคุณธรรมสําคัญของแต8ละช8วงชั้นพร�อมท้ังพฤติกรรมบ8งชี้ เกณฑ# และ

เครื่องมือเก็บรวบรวมข�อมูล 
2) ครูผู�สอนท่ีมีส8วนเก่ียวข�องในการสอนนักเรียนทุกคนพิจารณาข�อมูลท่ีสังเกตได�อย8าง

ต8อเนื่องร8วมกันเพ่ือตัดสินระดับและพัฒนาการด�านต8าง ๆ ของคุณธรรมของผู�เรียนแต8ละคน 
3) ครูผู�สอนท่ีเก่ียวข�องทําการประเมินคุณธรรมของผู�เรียนอย8างน�อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

ประชุมชี้แจงแนวการส8งเสริม/พัฒนา กําหนดเกณฑ# 
การประเมินและแนวทางการวัดและประเมินผล 

ดําเนินการส8งเสริม/พัฒนา ควบคู8กับการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู� 8 กลุ8มสาระ/โครงการ/กิจกรรมส8งเสริม 

วัดผล ประเมินผล บันทึกผล (สรุปผล) 

ประมวลผล สรุปผล 

คณะกรรมการพัฒนาและประเมิน 
การอ8าน คิดวิเคราะห#และเขียน 

ครูผู�สอน 

ครูผู�สอน ครูท่ีปรึกษา/ครูประจําชั้น 
หรือผู�ท่ีได�รับมอบหมาย 

คณะกรรมการพัฒนาและประเมิน 
การอ8าน คิดวิเคราะห#และเขียน 

ไม8ผ8าน 

ซ8อมเสริม 

ไม8ผ8าน 

ดีเยี่ยม 
ดี 

ไม8ผ8าน 

- ครูประจําชั้น 
- ครูท่ีปรึกษา 
- นายทะเบียน 

ผ8าน 
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สําหรับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค#นั้น สถานศึกษาควรจัดให�มีการประเมินเปVน
ระยะ ๆ โดยอาจประเมินผลเปVนรายสัปดาห# รายเดือน รายภาค รายปiด�วย เพ่ือให�มีการสั่งสมและการ
พัฒนาอย8างต8อเนื่อง โดยเฉพาะการนําไปใช�ในชีวิตประจําวันและประเมินผลสรุปเม่ือจบปiสุดท�ายของ
แต8ละระดับการศึกษา ดังแสดงข้ันตอนการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค#ของสถานศึกษา       
ดังแสดงในภาพท่ี 12.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 12.5 ข้ันตอนการดําเนินการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค#ของสถานศึกษา 
 
 
4. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู�เรียน ท่ีเปVนการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมตามจุดประสงค#

และเวลาในการเข�าร8วมกิจกรรมตามเกณฑ#ท่ีกําหนดไว�ในแต8ละกิจกรรมและใช�เปVนข�อมูลประเมินการ
เลื่อนชั้นเรียนและการจบการศึกษาระดับต8าง ๆ ดังแสดงกิจกรรมพัฒนาผู�เรียน ในภาพท่ี 12.6 และ
ข้ันตอนการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู�เรียนในภาพท่ี 12.7  

 
 

ส8งเสริม หรือ 
พัฒนาผู�เรียน 

ประชุมชี้แจงแนวทาง 
การประเมิน การเก็บรวบรวม 
การรายงานความก�าวหน�า 
การรายงานผลและสรุปผล 

ประเมิน บันทึก วิเคราะห# 
แปลผล และรายงานผล 

การประเมินต8อผู�เก่ียวข�อง 
 

1. เก็บรวบรวม 
2. วิเคราะห#/สังเคราะห#ผล 
3. สรุปผล 
4. บันทึกข�อมูลใน ปพ.1 
 

นําข�อมูลท่ีได�มาวางแผนพัฒนา 

คณะกรรมการพัฒนาและ 
ประเมินคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค# 
 

ครูผู�สอน 
ครูท่ีปรึกษา ครูประจําชั้น 
หรือผู�ท่ีได�รับมอบหมาย 

 

งานทะเบียน-วัดผล 

คณะกรรมการ 
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ภาพท่ี 12.6 กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  ตามเกณฑ#   ไม8ตามเกณฑ# 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 12.7 ข้ันตอนการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 
 
ในการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู�เรียนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

สถานศึกษาควรมีการดําเนินการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู�เรียนท่ีเปVนข้ันตอนท่ีชัดเจน ดังนี้ 
 
 

กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
สาธารณประโยชน# 

 กิจกรรมนักเรียน 
   - ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
ผู�บําเพ็ญประโยชน#และ 
 นักศึกษาวิชาทหาร 
   - ชุมนม/ชมรม 

กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 

แนะแนว กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ ลูกเสือฯ ผู�บําเพ็ญฯ 
ชุมนุม/ชมรม 

เกณฑ#การประเมิน 1. เวลาการเข�าร8วมกิจกรรม 2. การปฏิบัติกิจกรรม 3. ผลงาน/ชิ้นงาน 

ประเมิน 

ผ8าน 

ไม8ผ8าน 

ซ8อมเสริม 

ส8งผลการประเมิน 
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1. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู�เรียนรายกิจกรรม  มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
1.1 ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู�เรียนและจากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู�เรียน

ตามเกณฑ#ท่ีสถานศึกษากําหนด ด�วยวิธีการท่ีหลากหลาย และใช�การประเมินตามสภาพจริง  
1.2 ตรวจสอบเวลาเข�าร8วมกิจกรรมของผู�เรียนว8า เปVนไปตามเกณฑ#ท่ีสถานศึกษากําหนด

ไว�หรือไม8  
1.3 ในกรณีท่ี กิจกรรมใดต�องใช�เวลาปฏิบัติตลอดปi เม่ือสิ้นภาคเรียนแรก ควรจัดให�มี

การประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมของผู�เรียน เพ่ือสรุปความก�าวหน�า ปรับปรุงแก�ไข และรายงานให�
ผู�ปกครองทราบ (โดยนําผลการประเมินในภาคเรียนแรกไปร8วมกับผลการประเมินในภาคเรียนท่ีสอง
เพ่ือตัดสินผลการผ8านกิจกรรมพัฒนาผู�เรียนและเม่ือจบปiการศึกษาในระดับประถมศึกษาและเม่ือสิ้น
ภาคเรียนในระดับมัธยมศึกษา)  

1.4 ผู�เรียนท่ีมีเวลาการเข�าร8วมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู�เรียนตาม
เกณฑ#ท่ีสถานศึกษากําหนด เปVนผู�ผ8านการประเมินรายกิจกรรมและนําผลการประเมินไปบันทึกใน
ระเบียนแสดงผลการเรียน  

1.5 ผู�เรียนท่ีมีการประเมินไม8ผ8านในเกณฑ#เวลาการเข�าร8วมกิจกรรมหรือเกณฑ#การ
ปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู�เรียนหรือท้ังสองเกณฑ# ถือว8าไม8ผ8านการประเมินผลกิจกรรมพัฒนา
ผู�เรียน ผู�สอนต�องดําเนินการซ8อมเสริมและประเมินจนผ8าน ท้ังนี้ควรดําเนินการให�เสร็จสิ้นในปi
การศึกษานั้น ยกเว�นมีเหตุสุดวิสัยให�อยู8ในดุลยพินิจของสถานศึกษา 

 
2. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู�เรียนเพ่ือเล่ือนช้ันและจบระดับการศึกษา 
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู�เรียน และเพ่ือเลื่อนชั้นและจบระดับการศึกษาเปVนการประเมิน

การผ8านกิจกรรมพัฒนาผู�เรียน เปVนรายปi หรือ รายภาค เพ่ือสรุปผลการผ8านในแต8ละกิจกรรม สรุป
ผลรวมเพ่ือเลื่อนชั้นและประมวลผลรวมในปiสุดท�ายเพ่ือการจบแต8ละระดับการศึกษา โดยการ
ดําเนินการดังกล8าวมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

2.1 กําหนดให�มีผู�รับผิดชอบในการรวบรวมข�อมูลเก่ียวกับการร8วมกิจกรรมพัฒนาผู�
เรียนรู�ของผู�เรียนทุกคนตลอดระดับการศึกษา  

2.2 ผู�รับผิดชอบสรุปและตัดสินผลการร8วมกิจกรรมพัฒนาผู�เรียนและของผู�เรียนเปVน
รายบุคคลตามเกณฑ#ท่ีสถานศึกษากําหนด (เกณฑ#การจบแต8ละระดับการศึกษาท่ีสถานศึกษากําหนด
นั้น ผู�เรียนจะต�องผ8านกิจกรรม 3 กิจกรรมสําคัญ ดังนี้) 

2.2.1 กิจกรรมแนะแนว 
2.2.2 กิจกรรมนักเรียนได�แก8 (1) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู�บําเพ็ญ

ประโยชน# และนักศึกษาวิชาทหาร (2) กิจกรรมชุมนุมชมรม (3) กิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณะ
ประโยชน#  

2.3 นําเสนอผลการประเมินต8อคณะอนุกรรมการกลุ8มสาระการเรียนรู�และกิจกรรม
พัฒนาผู�เรียนเพ่ือให�ความเห็นชอบ  

2.4 เสนอผู�บริหารสถานศึกษา พิจารณาอนุมัติผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู�เรียนผ8าน
เกณฑ#การจบแต8ละระดับการศึกษา 
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3. ข�อเสนอแนะ 
ในการประเมินผลการเข�าร8วมกิจกรรมพัฒนาผู�เรียนนั้น จะต�องคํานึงถึงสิ่งต8อไปนี้ 

3.1 เวลาการเข�าร8วมกิจกรรมของผู�เรียนตามเกณฑ#ท่ีสถานศึกษากําหนดสถานศึกษาควร
กําหนดเวลาไม8น�อยกว8าร�อยละ 80 

3.2 ผลการปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู�เรียนให�เปVนไปตามเกณฑ#ท่ีสถานศึกษา
กําหนดโดยอาจจัดให�ผู�เรียนแสดงผลงาน แฟcมสะสมงานหรือจัดนิทรรศการ 

3.3 ผู�เรียนทุกคนต�องมีผลการประเมินระดับผ8านท้ังเวลาการเข�าร8วมกิจกรรมการปฏิบัติ
กิจกรรมและผลงานของผู�เรียนจึงจะได�ผลการประเมินเปVน (ผ) เพ่ือบันทึกในระเบียนแสดงผลการ
เรียน 

3.4 กรณีท่ีผู�เรียนไม8ผ8านกิจกรรม (มผ.) เปVนหน�าท่ีของครูหรือผู�รับผิดชอบกิจกรรมนั้น ๆ 
ท่ีจะต�องซ8อมเสริม โดยให�ผู�เรียนทํากิจกรรมจนครบตามเวลาท่ีขาดหรือปฏิบัติกิจกรรมให�บรรลุตาม
วัตถุประสงค#ของกิจกรรมนั้น แล�วจึงประเมินให�ผ8านกิจกรรม เพ่ือบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน 
ยกเว�นมีเหตุสุดวิสัยให�รายงานผู�บริหารสถานศึกษาทราบ เพ่ือดําเนินการช8วยเหลือผู�เรียนอย8าง
เหมาะสมเปVนรายกรณีไป 

3.5 ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู�เรียน หากสถานศึกษามีบุคลากรไม8เพียงพอ หรือไม8
สามารถจัดกิจกรรมได�อย8างหลากหลาย สถานศึกษาจัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการ หรือสอดแทรก
ในกิจกรรมหรือโครงการต8าง ๆ เช8นกิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมวันสําคัญ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน# เปVน
ต�น ซ่ึงสถานศึกษาสามารถดําเนินการประเมินผลการเข�าร8วมกิจกรรมดังกล8าวและนํามาเปVนส8วนหนึ่ง
ในการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู�เรียนได� 

 
เกณฑ/การวัดและประเมินผลการเรียนรู� 
 

 1. ระดับประถมศึกษา 
1.1 การตัดสินผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ได�กําหนดโครงสร�าง เวลาเรียน มาตรฐานการเรียนรู�/ตัวชี้วัด การอ8าน คิดวิเคราะห#และเขียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค#และกิจกรรมพัฒนาผู�เรียน ท่ีสถานศึกษาต�องจัดให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�มี
คุณภาพเต็มตามศักยภาพและให�สถานศึกษากําหนดหลักเกณฑ#การวัดและประเมินผลการเรียนรู�เพ่ือ
ตัดสินผลการเรียนของผู�เรียน ดังนี้ 

1.1.1 ผู�เรียนต�องมีเวลาเรียนไม8น�อยกว8าร�อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด 
1.1.2 ผู�เรียนต�องได�รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ8านตามเกณฑ#ท่ีสถานศึกษา

กําหนด 
1.1.3 ผู�เรียนต�องได�รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
1.1.4ผู�เรียนต�องได�รับการประเมินและมีผลการประเมินผ8านตามเกณฑ#ท่ีสถานศึกษา

กําหนดในการอ8าน คิดวิเคราะห#และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค# และกิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 
1.2การให�ระดับผลการเรียน สถานศึกษาต�องกําหนดเกณฑ#การตัดสินผลการเรียนซ่ึง

สามารถอธิบายผลการตัดสินว8าผู�เรียนต�องมีความรู� ทักษะและคุณลักษณะโดยรวมอยู8ในระดับใด จึง
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จะยอมรับว8าผ8านการประเมิน โดยท่ีการตัดสินผลการเรียนรายวิชาของกลุ8มสาระการเรียนรู� 
สถานศึกษาสามารถให�ระดับผลการเรียน 8 ระดับ หรือระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู�เรียนเปVนระบบ
ตัวเลข ระบบตัวอักษร ระบบ ร�อยละและระบบท่ีใช�คําสําคัญท่ีสะท�อนมาตรฐาน ดังแสดงการ
เปรียบเทียบระดับผลการเรียนระบบท่ีแตกต8างกันในตารางท่ี 12.3 

 
ตารางท่ี 12.3 การเปรียบเทียบระดับผลการเรียนระบบท่ีแตกต8าง 

 

คะแนนร�อยละ 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 

พอใช�  
 

ผ8าน 

55-59 
50-54 

1.50 
1.00 

D+ 
D 

ผ8าน ผ8าน  

0-49 0.00 E ไม8ผ8าน ไม8ผ8าน ไม8ผ8าน 

 
การประเมินการอ8าน คิดวิเคราะห#และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค#นั้นให�ระดับผล

การประเมินเปVนผ8านและไม8ผ8าน กรณีท่ีผ8านให�ระดับผลการเรียนเปVนดีเยี่ยม ดีและผ8าน ดังแสดง
รายละเอียดเกณฑ#การประเมินในตารางท่ี 12.4 และการประเมินการอ8าน คิดวิเคราะห#และเขียนใน
ตารางท่ี 12.4 

 
ตารางท่ี 12.4 เกณฑ#การประเมินการอ8าน คิดวิเคราะห#และเขียน 
 

ผลการตัดสิน เกณฑ/การพิจารณา 
ดีเยี่ยม สามารถจับใจความสําคัญได�ครบถ�วน เขียนวิพากษ#วิจารณ#เขียนสร�างสรรค#แสดง

ความคิดเห็นประกอบอย8างมีเหตุผลได�ถูกต�องและสมบูรณ# ใช�ภาษาสุภาพและเรียบ
เรียงได�สละสลวย 

ดี สามารถจับใจความสําคัญได� เขียนวิพากษ#วิจารณ#และเขียนสร�างสรรค#ได�โดยใช�
ภาษาสุภาพ 

ผ8าน สามารถจับใจความสําคัญและเขียนวิพากษ#วิจารณ#ได�บ�าง 
ดีเยี่ยม ผู�เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติจนเปVนนิสัยและนําไปใช�ในชีวิตประจําวันเพ่ือ

ประโยชน#สุขของตนเองและสังคม 
ดี  ผู�เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ# 

ผ8าน ผู�เรียนรับรู�และปฏิบัติตามกฎเกณฑ#และเง่ือนไขท่ีสถานศึกษากําหนด 
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1.3 การเลื่อนชั้นสถานศึกษาสามารถกําหนดเกณฑ#การเลื่อนชั้นโดยพิจารณาให�

สอดคล�องกับเกณฑ#การตัดสินผลการเรียนตลอดจนกําหนดเกณฑ#เก่ียวกับการผ8านตัวชี้วัดให�ชัดเจน
และประกาศให�ทราบท่ัวกันสถานศึกษาสามารถกําหนดเกณฑ#การเลื่อนชั้นได�ดังนี้ 

1.3.1 ผู�เรียนต�องมีเวลาเรียนตลอดปiการศึกษาไม8น�อยกว8าร�อยละ 80 ของเวลาเรียน
ท้ังหมด 

1.3.2 ผู�เรียนต�องได�รับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผ8านตามเกณฑ#ตามท่ีสถานศึกษา
กําหนด 

1.3.3 ผู�เรียนต�องได�รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
1.3.4 ผู�เรียนต�องได�รับการประเมินและมีผลการประเมินผ8านตามเกณฑ#ท่ี

สถานศึกษากําหนดในการอ8านคิดวิเคราะห#และเขียนคุณลักษณะอันพึงประสงค#และกิจกรรมพัฒนา
ผู�เรียน 

 
 2. ระดับมัธยมศึกษา 

2.1 การตัดสินผลการเรียน 
การตัดสินผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษามีการตัดสินในหลายลักษณะ คือ การผ8าน

รายวิชากําหนดเปVนภาคเรียน การเลื่อนชั้นปiกําหนดเปVนปiการศึกษาและการจบระดับชั้นกําหนดเปVน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต�นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักเกณฑ#การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู�เพ่ือตัดสินผลการเรียนของผู�เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 มีดังนี้ 

2.1.1 ตัดสินผลการเรียนเปVนรายวิชา ผู�เรียนต�องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม8น�อย
กว8าร�อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมดในรายวิชานั้น ๆ  

2.1.2 ผู�เรียนต�องได�รับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผ8านตามเกณฑ#ท่ีสถานศึกษา
กําหนด 

2.1.3 ผู�เรียนต�องได�รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
2.1.4 ผู�เรียนต�องได�รับการประเมินและมีผลการประเมินผ8านตามเกณฑ#ท่ี

สถานศึกษากําหนดในการอ8าน คิดวิเคราะห#และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค#และกิจกรรมพัฒนา
ผู�เรียน การพิจารณาเลื่อนชั้น ถ�าผู�เรียนมีข�อบกพร8องเพียงบางตัวชี้วัด ซ่ึงสถานศึกษาพิจารณาเห็นว8า
สามารถพัฒนาและสอนซ8อมเสริมได� ก็ให�อยู8ในดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะผ8อนผันให�เลื่อนชั้นได� 

2.2 การให�ระดับผลการเรียน 
ในการตัดสินเพ่ือให�ระดับผลการเรียนรายวิชาของกลุ8มสาระการเรียนรู� ให�ใช�ตัวเลขแสดง

ระดับผลการเรียนเปVน 8 ระดับ 
รายวิชาท่ีจะนับหน8วยกิตได�จะต�องได�ระดับผลการเรียนต้ังแต8 1 ข้ึนไป โดยมีแนวการให�

ระดับผลการเรียน ในลักษณะเดียวกับในระดับประถมศึกษา 
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การประเมินการอ8าน คิดวิเคราะห#และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค#นั้น ให�ระดับ
ผลการประเมินเปVนผ8านและไม8ผ8าน กรณีท่ีผ8านให�ระดับผลกาเรียนเปVนดีเยี่ยม ดีและผ8านมีลักษณะ
คล�ายกับตัวอย8างเกณฑ#การประเมินในระดับประถมศึกษาในตารางท่ี และตารางท่ี 

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู�เรียน จะต�องพิจารณาท้ังเวลาเข�าร8วมกิจกรรม การปฏิบัติ
กิจกรรมและผลงานของผู�เรียน ตามเกณฑ#ท่ีสถานศึกษากําหนดและให�ผลการเข�าร8วมกิจกรรมเปVน
ผ8าน และไม8ผ8าน 

2.3การจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต�น 
2.3.1 ผู�เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมไม8เกิน 81 หน8วยกิต โดยเปVนรายวิชา

พ้ืนฐาน 63 หน8วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
2.3.2 ผู�เรียนต�องได�หน8วยกิต ตลอดหลักสูตรไม8น�อยกว8า 77 หน8วยกิต โดยเปVน

รายวิชาพ้ืนฐาน 63 หน8วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติม 14 หน8วยกิต 
2.3.3 ผู�เรียนมีผลการประเมินการอ8าน คิดวิเคราะห#และเขียน ในระดับผ8านเกณฑ#

การประเมินตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
2.3.4ผู�เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค# ในระดับผ8านเกณฑ#การ

ประเมินตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
2.3.5ผู�เรียนเข�าร8วมกิจกรรมพัฒนาผู�เรียนและมีผลการประเมินผ8านเกณฑ#การ

ประเมินตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
2.4การจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

2.4.1 ผู�เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมไม8น�อยกว8า 81 หน8วยกิต โดยเปVน
รายวิชาพ้ืนฐาน 39 หน8วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

2.4.2 ผู�เรียนต�องได�หน8วยกิต ตลอดหลักสูตรไม8น�อยกว8า 77 หน8วยกิต โดยเปVน
รายวิชาพ้ืนฐาน 39 หน8วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติม 38 หน8วยกิต 

2.4.3 ผู�เรียนมีผลการประเมินการอ8าน คิดวิเคราะห#และเขียน ในระดับผ8านเกณฑ#
การประเมินตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

2.4.4 ผู�เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค# ในระดับผ8านเกณฑ#การ
ประเมินตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

2.4.5 ผู�เรียนเข�าร8วมกิจกรรมพัฒนาผู�เรียนและมีผลการประเมินผ8านเกณฑ#การ
ประเมินตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

 
สมรรถนะท่ีสําคัญของผู�เรียน : ประเมินอย2างไร 
 
 ในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได�มีการกําหนดสมรรถนะท่ีสําคัญของ
ผู�เรียนดังนั้นมีคําถามอยู8เสมอ ๆ ว8าจะประเมินสมรรถนะสําคัญของผู�เรียนอย8างไร จึงข�อให�ครูผู�สอน
ได�พิจารณาคําถาม 2 ประเด็น ดังนี้ 

1. ประเด็นท่ี 1 สมรรถนะสําคัญของผู�เรียน อันประกอบด�วยความสามารถในการ
สื่อสารความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก�ปfญหา ความสามารถในการใช�ทักษะชีวิต และ
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ความสามารถในการใช�เทคโนโลยีนั้น เปVนเปcาหมายการเรียนรู�ท่ีมีความแตกต8างจากตัวชี้วัด/มาตรฐาน
การเรียนรู�หรือไม8 

2. ประเด็นท่ี 2 การประเมินผลการเรียนรู�ท่ีท8านใช�อยู8ในปfจจุบันเน�นการประเมินแบบ
ใด ใช�เครื่องมือประเภทให�ผู�เรียนเลือกตอบ หรือใช�เครื่องมือประเภทให�ผู�เรียนสร�างคําตอบเอง 
 จากการพิจารณาคําถามประเด็นท่ี 1 จะเห็นว8าสมรรถนะสําคัญของผู�เรียน เปVนตัวแทน
ตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู�ท่ีกําหนดในการพัฒนาผู�เรียนนั่นเอง ดังนั้นจึงมาพิจารณาคําถามประเด็น
ท่ี 2 การออกแบบภาระงานการประเมิน ตอบสนองให�เกิดการพัฒนาผู�เรียนตามตัวชี้วัด/มาตรฐาน
การเรียนรู�หรือไม8 ผู�เรียนได�ลงมือปฏิบัติและสร�างความรู�หรือไม8 และในกระบวนการเรียนการสอนได�มี
การให�ข�อมูลย�อนกลับท่ีจะนําให�ผู�เรียนได�พัฒนาครอบคลุมมิติต8าง ๆ ของสมรรถนะสําคัญของผู�เรียน
อย8างเพียงพอหรือไม8 จําเปVนต�องมีการเปลี่ยนแปลงใดอีกเพ่ือให�สามารถพัฒนาผู�เรียนให�บรรลุผลตาม
ตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู� ดังนั้นในการประเมินสมรรถนะสําคัญของผู�เรียนจึงควรใช�วิธีการ
ประเมินท่ีเน�นการปฏิบัติและบูรณาการอยู8ในกระบวนการเรียนการสอนแล�ว ไม8จําเปVนต�องแยก
ประเมินต8างหากอีก 
 
เอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2551  
 
 เอกสารหลักฐานการศึกษาเปVนเอกสารสําคัญท่ีผู�รับผิดชอบในการจัดการศึกษาจะต�องจัดทํา
ข้ึนเพ่ือให�เกิดประโยชน# ดังนี้ 

1. เพ่ือบันทึกข�อมูลในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียน 
เช8น แบบบันทึกผลการเรียนประจํารายวิชา ระเบียนสะสม 

2. เพ่ือใช�ในการติดต8อสื่อสาร รายงานข�อมูล และผลการเรียนรู�ของผู�เรียน เช8น แบบ
รายงานประจําตัวผู�เรียน 

3. เพ่ือใช�เปVนหลักฐานแสดงวุฒิและรับรองผลการเรียนของผู�เรียน เช8น ระเบียน
แสดงผลการเรียน ประกาศนียบัตร และแบบรายงานผู�สําเร็จการศึกษา 
 เอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จําแนกเปVน 2 กลุ8ม ดังนี้ 
(อุทุมพร จามรมาน, 2546: 327-342) 

1. เอกสารหลักฐานการศึกษาควบคุมและบังคับแบบ เปVนเอกสารท่ีสถานศึกษา
ดําเนินการจัดซ้ือจากหน8วยงานท่ีกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให�จัดพิมพ# เพ่ือให�รูปแบบวิธีการ
จัดทําการควบคุม และการตรวจสอบรับรองเอกสารเปVนไปอย8างมีเอกภาพ และมีมาตรฐานในการ
ดําเนินการอย8างเดียวกัน มีดังนี้ 

1.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) (ปพ.1) เปVนเอกสารเพ่ือแสดงผล                 
การเรียนและรับรองผลการเรียนของผู�เรียนตามรายวิชา ผลการประเมินการอ8าน คิดวิเคราะห#และ
เขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค#ของสถานศึกษา และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนา
ผู�เรียนโดยท่ีสถานศึกษาจะต�องบันทึกข�อมูล และออกเอกสารนี้ให�ผู�เรียนเปVนรายบุคคล เม่ือผู�เรียนจบ
การศึกษาระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปiท่ี 6) จบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปiท่ี3) 
และจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปiท่ี 6) หรือเม่ือผู�เรียนลาออกจากสถานศึกษาในทุกกรณี  
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1.2 หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ประกาศนียบัตร) (ปพ.2) เปVนเอกสารแสดงวุฒิ
การศึกษาเพ่ือรับรองศักด์ิและสิทธิ์ของผู�จบการศึกษาให�ไว�แก8ผู�จบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้น
มัธยมศึกษาปiท่ี 3) และผู�สําเร็จการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปiท่ี 6) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยใช�ประกาศนียบัตรเปVนหลักฐานแสดงและตรวจสอบวุฒิการศึกษา เพ่ือสมัคร
เข�าศึกษาต8อ สมัครงาน หรือขอรับสิทธิ สมัครงาน หรือขอรับสิทธิประโยชน#อ่ืนใดท่ีพึงมีตามวุฒิ
การศึกษาแห8งประกาศนียบัตรนั้น 

1.3 แบบรายงานผลการสําเร็จการศึกษา (ปพ.3) เปVนเอกสารอนุมัติการจบหลักสูตร
โดยบันทึกรายชื่อและข�อมูลของผู�จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปiท่ี 6) ผู�จบ
การศึกษาภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปiท่ี 3) และผู�สําเร็จการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปiท่ี 6) 
ท่ีนําไปใช� 1) ตัดสินและอนุมัติผลการเรียนของผู�เรียน 2) แสดงรายชื่อผู�จบหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานแต8ละระดับการศึกษาท่ีได�รับการรับรองวุฒิจากกระทรวงศึกษาธิการ และ 3) ใช�
ตรวจสอบ ค�นหา พิสูจน# ยืนยันและรับรองวุฒิหรือผลการศึกษาของผู�จบหลักสูตรการศึกษา 

2. เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษาดําเนินการเอง เปVนเอกสารท่ีสถานศึกษา
ดําเนินการสําหรับบันทึก ตรวจสอบรายงานและรับรองข�อมูลผลการดําเนินการพัฒนาผู�เรียน มีดังนี้ 

2.1แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค# (ปพ.4) เปVนเอกสารรายงาน
พัฒนาการด�านคุณลักษณะของผู�เรียนท่ีเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม ค8านิยม และคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค#ท่ีสถานศึกษากําหนดแต8ละช8วงชั้นเพ่ือพัฒนาผู�เรียนเปVนกรณีพิเศษหรือสร�างเอกลักษณ#ให�
ผู�เรียนตามท่ีกําหนดให�วิสัยทัศน#ของสถานศึกษา โดยท่ีสถานศึกษาจะต�องออกเอกสารนี้ให�แก8ผู�เรียนท่ี
สําเร็จการศึกษาแต8ละช8วงชั้นท่ีสอดคล�องกับเกณฑ#การผ8านช8วงชั้น และต�องจัดทําสําเนาเอกสารท่ี
ออกให� เพ่ือเก็บรักษาไว�เปVนหลักฐานท่ีสถานศึกษา โดยท่ีสถานศึกษาแต8ละแห8งจะต�องออกแบบ
เอกสารให�มีความสวยงามและคงทนถาวร โดยมีข�อมูลท่ีบันทึกในเอกสาร ดังนี้ 

2.1.1 เลขท่ีเอกสาร 
2.1.2 ชื่อสถานศึกษา 
2.1.3 ช8วงชั้นท่ีเรียน 
2.1.4 ชื่อ - ชื่อสกุล และข�อมูลส8วนตัวของผู�เรียน 
2.1.5 รายการคุณธรรม จริยธรรม ค8านิยม ท่ีเปVนคุณลักษณะท่ีพึงประสงค# 
2.1.6 ผลการประเมินของคุณลักษณะท่ีพึงประสงค#แต8ละคุณลักษณะ 
2.1.7 รูปถ8ายของผู�เรียน 
2.1.8 ลายเซ็นของนายทะเบียนของสถานศึกษาท่ีจัดทําเอกสาร 
2.1.9 ลายเซ็นของหัวหน�าสถานศึกษา และประทับตราสถานศึกษา 
2.1.10 วัน เดือน ปi ท่ีออกเอกสาร 

2.2 เอกสารบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู�เรียน (ปพ.5) เปVนเอกสารในแต8ละ
รายวิชาเพ่ือบันทึกเวลาเรียน ผลการวัดและประเมินผลการเรียนหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค# 
ความสามารถในการอ8าน คิดวิเคราะห#และเขียน โดยท่ีสถานศึกษาจะต�องออกแบบและจัดทําเอกสาร
ให�มีความถูกต�อง สมบูรณ# ชัดเจน และสะดวกในการนําไปใช�เปVนหลักฐานในการศึกษาต8อ หรือย�าย
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สถานศึกษาเพ่ือใช�เปVนข�อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาผู�เรียนอย8างต8อเนื่อง และสถานศึกษาจะต�องจัดเก็บ
ไว�เปVนหลักฐานสําหรับการตรวจสอบเปVนเวลา 3 ปi โดยท่ีข�อมูลท่ีจะบันทึกในเอกสาร มีดังนี้ 

2.2.1 ข�อมูลของสถานศึกษา 
2.2.2 ชื่อ - สกุลของครูผู�สอนหรือครูท่ีปรึกษา 
2.2.3 ชื่อ - ชื่อสกุล และเลขประจําตัวประชาชนของผู�เรียนทุกคนท่ีเรียนในห�อง

นั้น ๆ  
2.2.4 เวลาเรียนของผู�เรียนจําแนกเปVน ข�อมูลเวลาเรียน สรุปเวลาเรียน และ

เวลาเรียนคิดเปVนร�อยละของเวลาท้ังหมดท่ีเรียน 
2.2.5 รายการผลการเรียนรู�ท่ีคาดหวังรายปi/รายภาค 
2.2.6 ข�อมูลการวัดและประเมินผลการเรียนระหว8างเรียน ระดับผลการเรียน

และเกณฑ#การประเมินให�ระดับผลการเรียน ผลการตัดสินและอนุมัติผลการเรียน 
2.2.7 รายการ เกณฑ#หรือข�อบ8งชี้ และผลการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค# 
2.2.8 ผลการประเมินการอ8าน คิดวิเคราะห# และเขียน 
ลักษณะการบันทึกข�อมูลใน ปพ.5 มีดังนี้ 
1) การบันทึกเวลาเรียนตามลักษณะเวลาเรียนของแต8ละรายวิชา โดยบันทึก

เวลาเรียนของผู�เรียนท้ังห�องหรือกลุ8ม ตลอดการเรียนในแต8ละรายวิชา 
2) การจดบันทึกข�อมูลผลการวัดและประเมินผลการเรียน ให�บันทึกคะแนนและ

ข�อมูลการวัดและประเมินผลการเรียนเปVนรายวิชาโดยบันทึกข�อมูลของทุกคนในห�องหรือกลุ8มเดียวกัน
ไว�ในเล8มเดียวกันให�เสร็จสมบูรณ#ในแต8ละรายวิชา 

3) การบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค#ให�บันทึกผลการ
ประเมินผู�เรียนทุกคนในห�องหรือกลุ8มเดียวกันจากผลประเมินทุกฝuายแต8ละภาคไว�ในเอกสารเล8ม
เดียวกันโดยท่ีอาจารย#ท่ีปรึกษาเปVนผู�บันทึก ท่ีบันทึกเปVนคะแนนท่ีได�จากเครื่องมือท่ีใช�ในการประเมิน
แต8ละประเภท หรือเปVนเส�นพัฒนาการ (Profile) หรือข�อความท่ีบรรยายสภาพคุณลักษณะอันพึง
ประสงค# 

4) การบันทึกผลการประเมินความสามารถในการอ8าน คิดวิเคราะห# และเขียน
ให�บันทึกผลการประเมินผู�เรียนทุกคนในห�องหรือกลุ8มเดียวกันจากผลประเมินทุกฝuายแต8ละภาคไว�ใน
เอกสารเล8มเดียวกัน โดยให�อาจารย#ท่ีปรึกษาเปVนผู�บันทึก 

5) การออกแบบและจัดทําเอกสาร สถานศึกษาเปVนผู�ออกแบบจัดทําเอกสาร
โดยคํานึงความถูกต�อง ครบถ�วนสมบูรณ#ของข�อมูลความสะดวก ชัดเจนในการบันทึกข�อมูลและการนํา
เอกสารไปใช�เปVนสําคัญ 

6) กรณีท่ีผู�เรียนย�ายสถานศึกษาระหว8างปi หรือย�ายสถานศึกษา (ช8วงชั้นท่ี 1-3) 
ให�จัดทําใบแจ�งจํานวนเวลาเรียน ข�อมูลผลการเรียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค# และ
ผลการประเมินความสามารถในการอ8าน คิดวิเคราะห#และเขียนของผู�เรียนในปiหรือภาคเรียนท่ีกําลัง
เรียนโดยคัดลอกจากเอกสารนี้ไปให�สถานศึกษาท่ีรับผู�เรียนเข�าศึกษาต8อเพ่ือใช�เปVนข�อมูลสําหรับรวม
กับข�อมูลท่ีจะเกิดข้ึนในสถานศึกษาใหม8 เปVนข�อมูลผลการพัฒนาของผู�เรียนต8อไป 
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7) แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู�เรียน เม่ือใช�กรอกข�อมูลแล�ว สถานศึกษา
จะต�องเก็บรักษาไว�เปVนหลักฐานสําหรับตรวจสอบเปVนเวลาอย8างน�อย 3 ปi 

2.3 เอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู�เรียนรายบุคคล (ปพ.6) เปVนเอกสาร
ประจําตัวผู�เรียน ท่ีสถานศึกษาจัดทําข้ึน ในการบันทึกข�อมูล/รายงานของผู�เรียนรายบุคคลท่ีเปVน
ปfจจุบัน เก่ียวกับผู�เรียนท่ีอยู8ในสถานศึกษาแล�วจัดส8งให�ผู�ปกครองของผู�เรียนได�พิจารณาย8างต8อเนื่อง
อย8างน�อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง เพ่ือจะได�รับทราบและร8วมกันพัฒนา และแก�ไข ปรับปรุงคุณภาพของ
ผู�เรียนได�อย8างสออดคล�องระหว8างบ�านและโรงเรียน หรือใช�เปVนเอกสารรายงานผลการพัฒนาเปVน
รายบุคคลต8อสถานศึกษาใหม8ท่ีศึกษาต8อ หรือย�ายสถานศึกษาท่ีผู�เรียนจะต�องเก็บสะสมให�ครบถ�วน
ตลอดจบการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 12 ปiท่ีเก็บรวมกับ ปพ.8 โดยท่ีข�อมูลท่ีบันทึก
ในเอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู�เรียนรายบุคคล มีดังนี้ 

2.3.1 ชื่อ - ชื่อสกุล และเลขประจําตัวประชาชนของผู�เรียน 
2.3.2 เวลาเรียน 
2.3.3 การวัดและประเมินผล และการตัดสินระดับผลการเรียน 
2.3.4 ผลงาน หรือความสําเร็จท่ีภาคภูมิใจในการปฏิบัติท่ีผู�เรียนคัดเลือก แล�ว

ให�สถานศึกษาหรือผู�ปกครองร8วมกันรับรอง และแสดงความคิดเห็นต8อผลงาน 
2.3.5 ความคิดเห็นของสถานศึกษา และผู�ปกครองท่ีมีต8อระดับผลการเรียน 
2.3.6 รายการคุณลักษณะท่ีพึงประสงค# และผลการประเมินท่ีอาจระบุเปVนคํา

บรรยายสรุป หรือเส�นภาพแสดงพัฒนาการ 
2.3.7 รายการกิจกรรมพัฒนาผู�เรียนและผลการประเมิน 
2.3.8 ผลการประเมินความสามารถในการอ8าน คิดวิเคราะห# และเขียน 
2.3.9 รูปถ8ายของผู�เรียน 
2.3.10 ลายเซ็นของนายทะเบียนของสถานศึกษาท่ีจัดทําเอกสาร 
2.3.11 ลายเซ็นของหัวหน�าสถานศึกษา และประทับตราสถานศึกษา 
2.3.12 วัน เดือน ปi ท่ีรายงานข�อมูล 

2.4 ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) เปVนเอกสารท่ีสถานศึกษาออกให�แก8ผู�เรียนใน
การรับรองสถานภาพของผู�เรียนเปVนการชั่วคราว เพ่ือใช�แทนระเบียนแสดงผลการเรียน (ป.พ.1) หรือ
แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค# (ป.พ.4) เพ่ือเปVนหลักฐานในการสมัครสอบเข�า
ศึกษาต8อ หรือทํางาน เม่ือผู�เรียนสําเร็จการศึกษาใหม8 ๆ และสถานศึกษายังไม8สามารถดําเนินการ
จัดทําเอกสารดังกล8าวให�เสร็จสมบูรณ# หรือตามความต�องการของผู�เรียน โดยสามารถนําไปใช�เปVน
หลักฐานในการดําเนินการใด ๆ ภายใน 120 วัน ท่ีนับต้ังแต8วันท่ีสถานศึกษาออกเอกสารให�โดยท่ี
ข�อมูลท่ีจะบันทึกในเอกสาร มีดังนี้ 

2.4.1 ข�อมูลของสถานศึกษา 
2.4.2 ชื่อ - ชื่อสกุล เลขประจําตัวผู�เรียน และเลขประจําตัวประชาชนของ

ผู�เรียน 
2.4.3 สถานภาพทางการศึกษาของผู�เรียนท่ีสถานศึกษาให�การรับรอง 
2.4.4 รูปถ8ายของผู�เรียน 
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2.4.5 ลายเซ็นของนายทะเบียนของสถานศึกษาท่ีจัดทําเอกสาร 
2.4.6 ลายเซ็นของหัวหน�าสถานศึกษา และประทับตราสถานศึกษา 
2.4.7 วัน เดือน ปi ท่ีออกเอกสาร 

2.5 เอกสารระเบียนสะสม (ปพ.8) เปVนเอกสารสําหรับบันทึกข�อมูลท่ีเก่ียวกับ
พัฒนาการของผู�เรียนเปVนรายบุคคลท้ังท่ีบ�านและสถานศึกษาอย8างต8อเนื่องในระหว8างการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 12 ปi เพ่ือใช�ประโยชน#ในการแนะแนวผู�เรียน และการให�ความร8วมมือระหว8างบ�านกับ
สถานศึกษาในการทําความเข�าใจผู�เรียนในการส8งเสริม และปรับปรุงแก�ไขพัฒนาการของผู�เรียนให�ดี
ข้ึน มีรายละเอียดข�อมูลดังนี้ 

2.5.1 มีรายการสําหรับบันทึกข�อมูลเก่ียวกับพัฒนาการของผู�เรียนในด�านต8าง ๆ 
เปVนรายบุคคล 

2.5.2 สถานศึกษาเปVนผู�ออกแบบจัดทําเอกสารให�เหมาะสมกับสถานศึกษาและ
มีความคงทนท่ีสามารถเก็บรักษาและใช�ต8อเนื่อง 12 ปi 

2.5.3 เปVนเอกสารท่ีผู�เรียนต�องใช�ตลอด 12 ปi ท้ังในสถานศึกษาเดียวกันหรือ
ย�ายสถานศึกษา หรือเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา 

2.5.4 สถานศึกษาจะต�องบันทึกข�อมูลต8าง ๆ ให�เปVนปfจจุบัน ข�อมูลบางอย8าง
อาจจะต�องให�ผู�ปกครองเปVนผู�บันทึก หรือแสดงความคิดเห็น หรือได�รับทราบด�วย 

2.6 สมุดบันทึกผลการเรียนรู� (ปพ.9) เปVนเอกสารเพ่ือบันทึกรายการรายวิชาท่ี
ผู�เรียนจะต�องเรียนในแต8ละช8วงชั้นตามโครงสร�างของหลักสูตรสถานศึกษาพร�อมด�วยผลการ
ประเมินผลการเรียนแต8ละรายวิชา เพ่ือใช�แสดงให�บุคคลหรือหน8วยงานท่ีสนใจได�รับทราบ และใน
กรณีย�ายสถานศึกษาจะไดนําไปใช�เปVนข�อมูลในการเทียบโอนผลการเรียนระหว8างสถานศึกษา 

3. ลักษณะท่ีดีของเอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีดังนี้ 
3.1 มีข�อมูลท่ีสําคัญ จําเปVนและสอดคล�องกับเปcาหมายของเอกสารอย8างครบถ�วน 
3.2 ระบบการบันทึกข�อมูลเอกสารสอดคล�องกับระบบการปฏิบัติงานในเรื่องท่ี

เก่ียวข�อง 
3.3 มีการนําเสนอข�อมูลต8าง ๆ ในเอกสารเปVนระบบท่ีชัดเจน สามารถสื่อสารให�ผู�อ่ืน

เข�าใจในสิ่งท่ีนําเสนอได�ถูกต�อง รวดเร็ว และตรงเปcาหมายของเอกสาร 
3.4 สามารถนําไปใช�ได�สะดวก 
3.5 มีรูปแบบสวยงาม น8าสนใจ 
3.6 มีความคงทนถาวร เหมาะสมกับอายุการใช�งาน 

4. ข�อท่ีการพิจารณาในการจัดทําเอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
มีดังนี้ 

4.1 การจัดทําเอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ต�องดําเนินการ
ให�เปVนปfจจุบันเพ่ือให�สามารถนําไปใช�ให�เกิดประโยชน#ตามจุดประสงค#ได�สอดคล�องกับเวลา และ
เหตุการณ# 

4.2 ผู�ท่ีมีหน�าท่ีรับผิดชอบในการจัดทํา ต�องเก็บรักษาเอกสารประเมินผลตาม
หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยจําแนกความสําคัญของเอกสาร และจัดเก็บเอกสารท่ีมีความสําคัญ
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อย8างรัดกุม รอบคอบ และปลอดภัย ไม8ก8อให�เกิดการชํารุดเสียหาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงแก�ไขข�อมูล
ในเอกสารโดยเด็ดขาด 

4.3 ต�องดําเนินการให�ถูกต�องครบถ�วน และสอดคล�องกับข�อกําหนดของระเบียบ 
คําสั่งประกาศ และกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 

 
การประเมินการเรียนรู�ของผู�เรียนโดยผู�ท่ีเก่ียวข�อง 
 
 ในการประเมินการเรียนรู�ของผู�เรียนโดยผู�ท่ีเก่ียวข�อง มีดังนี้ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2546:                 
22-23) 

1. ให�ผู�เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปiท่ี 1 ข้ึนไปได�ดําเนินการประเมินตนเองท้ังในด�าน
สาระความรู�/ทักษะ พัฒนาการและคุณธรรม ท้ังก8อนและหลังสิ้นสุดการเรียนในแต8ละภาคการศึกษา
เพ่ือใช�เปVนข�อมูลประกอบการพิจารณาของครูผู�สอน 

2. ในกรณีท่ีชุมชนหรือผู�ทรงคุณวุฒิจากท�องถ่ินมีส8วนร8วมในกระบวนการเรียนการสอน 
เช8น วิชาการงานพ้ืนฐานอาชีพให�ผู�มีส8วนเก่ียวข�องเข�าร8วมในการประเมินผลการเรียนรู�ของผู�เรียนด�วย 

3. วิธีการประเมินการเรียนรู�ของผู�เรียน ครูผู�สอนควรใช�วิธารท่ีหลากหลายประกอบกัน 
อา ทิ  การทดสอบ (Test)  แฟc มสะสมผลงาน  (Portfolio)  แฟc มบั น ทึกข� อ มูลส8 วนบุ คคล 
(Comprehensive Personal Record) การสังเกตพฤติกรรม (Observation) เปVนต�น เพ่ือให�ได�
หลักฐานเก่ียวกับการเรียนรู�ของผู�เรียนท่ีสมบูรณ#ท่ีสุด 

4. ผลการประเมินประจําภาคการศึกษาท้ังการประเมินสาระความรู�/ทักษะรายวิชา 
และการประเมินพัฒนาการและคุณธรรมรายบุคคล สถานศึกษาจะต�องรายงานผู�เรียน ผู�ปกครอง 
และผู�เก่ียวข�องและสามารถตรวจสอบผลได� 
 
แนวโน�มของการประเมิน 
 แนวโน�มของการประเมินจะอยู8บนพ้ืนฐานของวิธีการ ดังนี้ (สุวิมล ว8องวาณิช, 2546: 70) 

8.1 ใช�รายวิชาเปVนหน8วยของการวิเคราะห# ควรใช�การประเมินท่ีใช�ผลการปฏิบัติงานเปVนฐาน
โดยให�ผู�เรียนประยุกต#ความรู� ทักษะ และบูรณาการเข�ากับการปฏิบัติงานท่ีซับซ�อนในสภาพท่ีเกดข้ึน
ตามธรรมชาติ 

8.2 การประเมินจะอิงข�อมูลเชิงคุณภาพ หลักฐานท่ีใช�มีความหลากหลาย และสิ่งท่ีถูก
ประเมินเปVนพหุมิติ อาทิ ความรู� ทักษะ ความคิดสร�างสรรค# คุณธรรม และจิตสํานึกต8อสังคม 

8.3 การประเมินจะต�องอิงกับบริบทของท�องถ่ิน 
8.4 การประเมินจะต�องวัดผ8านพฤติกรรมหรือ ผลงานท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนวิชาต8าง ๆ ใน

ชีวิตประจําวัน 
 ท่ีสามารถแสดงการเปลี่ยนแปลงของจุดเน�นในการประเมิน ดังตารางท่ี 12.5 
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ตารางท่ี 12.5 การเปลี่ยนแปลงจุดเน�นของการประเมิน 
 

การประเมินตามแนวคิดเดิม การประเมินตามแนวคิดใหม2 
ประเมินจากผู�เรียนเปVนผู�ถูกกระทํา (Passive) ประเมินจากผู�เรียนเปVนผู�กระทํา (Active) 
ประเมินเน�นรายวิชา ประเมินเน�นบูรณาการข�ามวิชา 
ประเมินจากแบบทดสอบเขียนตอบ ประเมินตามสภาพจริง 
ความถ่ีของการประเมินท่ีใช� 1-2 ครั้ง การประเมินหลายครั้งและต8อเนื่อง 
ประเมินผู�เรียนเปVนรายบุคคล ประเมินผู�เรียนเปVนกลุ8ม 
ประเมินแบบมิติเดียว ประเมินแบบพหุมิติ 

 
 

สาระสําคัญ 
 
 ในการเรียนรู�บทนี้มีสาระสําคัญ ดังนี้ 

1. หลักการท่ีควรปฏิบัติในการวัดผลและประเมินผลตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห8งชาติ 
พ.ศ. 2542 มีดังนี้ 1) เน�นกระบวนการประเมินเพ่ือพัฒนาผู�เรียนและประเมินเพ่ือประเมินผลการเรียน 
ให�มีความครอบคลุมทางด�านความรู� ทักษะกระบวนการ คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค# 2) เน�นการประเมินด�วยวิธีการท่ีหลากหลาย 3) เน�นการบูรณาการของการประเมินผลควบคู8
ไปกับการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู�ของผู�เรียน 4) เน�นการให�ผู�เรียนมีส8วนร8วมในการ
กําหนดเกณฑ#การประเมิน ส8งเสริมให�มีการประเมินด�วนตนเอง ประเมินโดยเพ่ือนและกลุ8มเพ่ือน และ
ผู�ท่ีมีส8วนเก่ียวข�องและ 5) เน�นการประเมินผู�เรียนด�วยการพิจารณาอย8างครอบคลุมพัฒนาการ 

2. ระดับของการวัดและประเมินผลการเรียนรู�ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 จําแนกเปVน 1) การประเมินระดับชั้นเรียน 2) การประเมินระดับสถานศึกษา 3) 
การประเมินระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ 4) การประเมินระดับชาติ 

3. สถานศึกษามีภารกิจท่ีจะต�องดําเนินการเก่ียวกับการวัดและประเมินผลการเรียน 
ดังนี้ 1) ประเมินผลการเรียนกลุ8มสาระการเรียนรู�ท้ัง 8 กลุ8ม ท่ีจะต�องดําเนินการประเมินก8อนเรียน 
การประเมินระหว8างการเรียนการสอน และการประเมินหลังจากเสร็จสิ้นการเรียนการสอน 2) การ
ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู�เรียน (กิจกรรมแนะแนว และกิจกรรมผู�เรียน) 3) การประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค# (คุณธรรม จริยธรรม และค8านิยมท่ีสถานศึกษากําหนดข้ึน) 4) การประเมินการอ8าน 
คิดวิเคราะห#และเขียน 5) การประเมินตัดสินผลการเรียนผ8านช8วงชั้น จบการศึกษาภาคบังคับหรือจบ
หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 6) การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ 7) การเทียบโอนผลการ
เรียน 8) การจัดทําเอกสารหลักฐานการเรียน 9) การจัดการซ8อมเสริมผลการเรียน 10) การกํากับ
ติดตาม และประเมินผลการประเมินผลการเรียน 11) การรายงานผลการประเมินผลการเรียน 12) 
การจัดทําหลักเกณฑ#และแนวปฏิบัติการประเมินผลของสถานศึกษา 
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4. เอกสารหลักฐานการศึกษาควบคุมและบังคับแบบ เปVนเอกสารท่ีสถานศึกษา
ดําเนินการจัดซ้ือจากหน8วยงานท่ีกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให�จัดพิมพ# เพ่ือให�รูปแบบวิธีการ
จัดทํา การควบคุม และการตรวจสอบรับรองเอกสารเปVนไปอย8างมีเอกภาพ และมีมาตรฐานในการ
ดําเนินการ ได�แก8 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ประกาศนียบัตร) 
(ปพ.2) และ แบบรายงานผลการสพเร็จการศึกษา (ปพ.3) 

5. เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษาดําเนินการเอง เปVนเอกสารท่ีสถานศึกษา
ดําเนินการสําหรับบันทึก ตรวจสอบรายงานและรับรองข�อมูลผลการดําเนินการพัฒนาผู�เรียน ได�แก8 
แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค# (ปพ.4) บันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู�เรียน                    
(ปพ.5)  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู�เรียนรายบุคคล (ปพ.6) ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) 
ระเบียนสะสม (ปพ.8) และสมุดบันทึกผลการเรียน (ปพ.9) 

6. แนวโน�มของการประเมินจะอยู8บนพ้ืนฐานของวิธีการ ดังนี้ 1) การประเมินท่ีใช�ผล
การปฏิบัติงานเปVนฐาน โดยให�ผู�เรียนประยุกต#ความรู� ทักษะ และบูรณาการเข�ากับการปฏิบัติงานท่ี
ซับซ�อนในสภาพท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ 2) การประเมินจะอิงข�อมูลเชิงคุณภาพ หลักฐานท่ีใช�มีความ
หลากหลาย และสิ่งท่ีถูกประเมินเปVนพหุมิติ อาทิ ความรู� ทักษะ ความคิดสร�างสรรค# คุณธรรม และ
จิตสํานึกต8อสังคม 3) การประเมินจะต�องอิงกับบริบทของท�องถ่ิน 4) การประเมินต�องวัดผ8าน
พฤติกรรมหรือ ผลงานท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนวิชาต8าง ๆ ในชีวิตประจําวัน 
 
 
 
แบบฝDกหัดท�ายบทท่ี  12  
 
 คําช้ีแจง  ให�ตอบคําถามจากประเด็นท่ีกําหนดให�อย8างถูกต�อง และชัดเจน 

1. จุดเน�นท่ีสําคัญของการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปVน
อย8างไร 

2. เพราะเหตุใด แนวทางการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจึง
กําหนดให�มีการประเมินผลก8อนเรียน ระหว8างเรียน และสรุปผลการเรียน 

3. ในรายวิชาของท8านจะมีส8วนร8วมในการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค#ได�อย8างไร 
จะดําเนินการอย8างไร (ให�ระบุคุณลักษณะท่ีพึงประสงค#ท่ีสามารถประเมินได�ในรายวิชาของท8าน) 

4. ในรายวิชาท่ีสอนจะมีส8วนร8วมในการประเมินการอ8าน การคิดสิเคราะห#และการ
เขียนสื่อความได�อย8างไร จะดําเนินการอย8างไร (ให�ระบุคุณลักษณะท่ีสามารถประเมินได�ในรายวิชา) 

5. เพราะเหตุใด จึงกําหนดให�สถานศึกษาได�กําหนดแนวทางการปฏิบัติในการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาด�วยตนเอง 

6. ให�ระบุบทบาทของครูท่ีมีการปรับเปลี่ยนตามแนวทางของการวัดและประเมินผล
ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

7. เกณฑ#มาตรฐานท่ีจะใช�พิจารณาให�ผู�เรียนจบการศึกษาแต8ละช8วงชั้นมีก่ีเกณฑ#
อะไรบ�าง 
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8. ให�ระบุประโยชน#ของการรายงานผลการเรียนท่ีมีต8อบุคคลท่ีกําหนดให� 
8.1 ผู�เรียน 
8.2 ครูผู�สอน 
8.3 ผู�บริหารสถานศึกษา 
8.4 ผู�ปกครอง 

9. ให�ระบุปfญหาท่ีคาดว8าจะเปVนปfญหาต8อการดําเนินการการวัดและประเมินผลตาม
หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
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