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ค ำน ำ 
 

 เอกสารประกอบการสอนฉบับนี้   จัดท าขึ้นเพ่ือประกอบการสอนรายวิชา การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา (Educational Measurement and Evaluation) รหัสวิชา ED14201 ผู้เรียบ
เรียง ได้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ที่ครอบคลุมค าอธิบายรายวิชา 
ประกอบด้วย  เนื้อหาสาระความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา พฤติกรรมทางการ
ศึกษา เครื่องมือการวัดและประเมินพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย  เครื่องมือการวัดและประเมินพฤติกรรม
ด้านจิตพิสัย  เครื่องมือการวัดและประเมินพฤติกรรมด้านทักษะพิสัย การตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา  สถิติเบื้องต้นในการวัดและประเมินผลการศึกษา  คะแนนและ
การให้ระดับผลการเรียน การบริหารการสอบ การประเมินตามสภาพจริง การประเมินจากแฟ้มสะสม
ผลงาน  และการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

นอกจากเนื้อหาดังกล่าวแล้ว  นักศึกษายังได้รับประสบการณ์เรียนรู้ด้วยการลงมือกระท าผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในทุกเนื้อหา  ไม่เพียงแต่นักศึกษาจะได้รับความรู้เท่านั้น  แต่ละเนื้อหาได้
ออกแบบกิจกรรมให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติ  ร่วมอภิปราย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ได้เปิดโอกาสให้
นักศึกษาท าความเข้าใจไปพร้อมๆ กับการฝึกปฏิบัติ จนน าไปสู่การเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง   

 ในการรวบรวมเอกสารประกอบการสอนในครั้งนี้  ผู้เรียบเรียงขอขอบพระคุณเจ้าของ
เอกสาร  ต ารา  และงานวิจัยทุกท่านที่ถูกอ้างอิงในเอกสารประกอบการสอนเล่มนี้  ทั้งนี้ผู้เรียบเรียง
ไม่ได้ตั้งใจที่จะละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ใด  หากมีเนื้อหาสาระ  ข้อความหรือรูปภาพบางส่วน  ที่ผู้เรียบเรียง
ไม่ได้อ้างอิงถึง ผู้เรียบเรียงขออนุญาตมา ณ ที่นี้   หวังว่าเอกสารประกอบการสอนเล่มนี้จะเป็นประโยชน์
แก่ผู้เรียนและผู้สนใจ และขอขอบพระคุณบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความช่วยเหลือ เป็นที่ปรึกษา 
ในการจัดท าเอกสารประกอบการสอนฉบับนี้จนกระทั่งส าเร็จ  และหากท่านที่น าเอกสารประกอบการ
สอนฉบับนี้ไปใช้แล้วมีข้อเสนอแนะแก่ผู้เรียบเรียง  ขอน้อมรับและน ามาปรับปรุง แก้ไข ให้เอกสาร
ประกอบการสอนมีความถูกต้อง  สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นต่อไป และท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสาร
ประกอบการสอนเล่มนี้จะมีประโยชน์ส าหรับนักศึกษาครู และผู้ที่มีความสนใจ 

   
 

 

พัชรินทร์  ชมภูวิเศษ 

25  เมษายน  2559 

 



                                                                                                           ( 3 ) 
 

สารบัญ 

 

  หน้า 

  

ค าน า……………………………………………………………………………………………………………………………  (1) 

สารบัญ....................................................................................................................... ................  (3) 

สารบัญตาราง..............................................................................................................................    (7) 

สารบัญรูปภาพ................................................................................................................. ........... (9) 

แผนบริหารการสอนประจ าวิชา..................................................................................................   
 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 1 ………………………………………………………………………….. 1 

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา ………………………………… 5 

 องค์ประกอบพ้ืนฐานของกระบวนการจัดการศึกษา ……………………………………….……. 5 

 การทดสอบ การวัดผล และการประเมินผลการศึกษา.................................................     9 

 ปรัชญาของการวัดและประเมินผลการศึกษา................................................................ 12 

 จุดม่งหมายของการวัดและประเมินผลการศึกษา…………………………………………………… 13 

 ธรรมชาติของการวัดผลการศึกษา.................................................................................   14 

 หลักการของการวัดและประเมินผลการศึกษา..…………………………………………..………    15 

 กระบวนการวัดและประเมินผลการศึกษา.................................................................. 17 

 ประโยชน์ของการวัดและประเมินผลการศึกษา ……………………………….…………………    18 

 คุณธรรมของครูผู้สอนในการวัดและประเมินผลการศึกษา..…………………………….…… 19 

 บทสรุป ……………………………………………………………………………………………………………. 21 

 แบบฝึกหัดท้ายบท ……………………………………………………………………………….…………… 22 

 เอกสารอ้างอิง ………………………………………………………………………………………………… 23 

 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 2 …………………………………………………………………………  25 

บทที่ 2 พฤติกรรมทางการศึกษา ..………………………………………………………………………….  29 

 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด….…………………………………………………………………… 29 

 พฤติกรรมทางการศึกษา……….………………………………………………………………..……….  33 

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม……….………………………………………………………………..……….  41 

 

  



( 4 ) 

สารบัญ  (ต่อ) 

 

                                                                                                หน้า 

  

 การวิเคราะห์หลักสูตร.....…………………………………………………………………………  49 

 การปรับจุดมุ่งหมายทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัยของบลูมและคณะ................  55 

 บทสรุป...................………………………………………………………………………..........  61 

 แบบฝึกหัดท้ายบท ………………………………………………………………………..........  62 

  เอกสารอ้างอิง ………………………………………………………………………………..........  63 

 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  3 …………………………………………………………………  65 

บทที่ 3 เครื่องมือการวัดและประเมินพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย………………………………  69

 การวัดและประเมินพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย………………………………………………..  69 

         ความหมายของพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย…………………………………………….  69

         ประเภทของเครื่องมือวัดและประเมินพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยแรงจูงใจ..  70 

         เครื่องมือวัดและประเมินพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย..…………………..…………  70 

 การสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน…………………………….……….……….   71 

        ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์…………………………………………  71 

  ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์………………………………………..…….  71 

  หลักในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์…………………………...……………  72 

  ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์……………………..……..…………  73 

  การสร้างแบบทดสอบแบบอัตนัย………………………………………………....…  75 

  การสร้างแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดถูก-ผิด……………………………….….….  85 

  การสร้างแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเติมค าหรือตอบสั้นๆ……………..……. 89 

  การสร้างแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดจับคู่………………………………….………. 93 

  การสร้างแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ……………………….…………  97 

 บทสรุป ………………………..………………………………………………………………………… 102 

 แบบฝึกหัดท้ายบท …………………………………..………………………………………………. 103 

 เอกสารอ้างอิง ………………………………………………………………………………….……… 104 

 

 



                                                                                                           ( 5 ) 
 

สารบัญ (ตอ่) 
 

                                                                                               หน้า 

 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 4 ……………………………………………………………………  104 

บทที่ 4 เครื่องมือการวัดและประเมินพฤติกรรมด้านจิตพิสัย …………………………………  111 

 การวัดและประเมินพฤติกรรมด้านจิตพิสัย…………………………………………………… 111 

               ความหมายพฤติกรรมด้านจิตพิสัย………………………………………………………..  111 

      ระดับพฤติกรรมด้านจิตพิสัย……………………………………………………………….  111 

      หลักการวัดและประเมินผลด้านจิตพิสัย………………………………..……..………  113 

 การสร้างเครื่องมือวัดพฤติกรรมด้านจิตพิสัย…………….…………………………………  114 

 แบบสอบถาม……………………………… …………………………………………………………… 115 

 แบบตรวจสอบรายการ …………………………………………………………………………….. 117 

 แบบมาตราส่วนประมาณค่า………………………………………………………………………. 119 

 แบบวัดเชิงสถานการณ์……………………………………………………………………………..  124 

 การสังเกต ………………………………………………………………………………………..……… 125 

 การสัมภาษณ์ ………………………………………………………………………………………..… 129 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค์…………………………………………………………………………  132 

 บทสรุป …………………………………………………………………………………………………… 143 

 แบบฝึกหัดท้ายบท  ………………………………………………………………………………….. 145 

 เอกสารอ้างอิง …………………………………………………………………………………………. 145 

 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 5 ………………………………………………………………………  147 

บทที่ 5 เครื่องมือการวัดและประเมินพฤติกรรมด้านทักษะพิสัย………………………………  151 

 การวัดและประเมินพฤติกรรมด้านทักษะพิสัย ……………………………………………… 151 

       ความหมายของพฤติกรรมด้านทักษะพิสัย……………………………………………… 151 

                 ธรรมชาติของการวัดการปฏิบัติ………………………..…………………………………… 151 

       ระดับองการวัดการปฏิบัติ………………………………………………………………………. 153 

       องค์ประกอบองการวัดการปฏิบัติ…………………………………………………………… 154 

       หลักการวัดและประเมินผลด้านทักษะพิสัย……………………………………………… 155 

 การสร้างเครื่องมือวัดพฤติกรรมด้านทักษะพิสัย……………………………………………… 155 

 



( 6 ) 

สารบัญ (ต่อ) 

                                                                                               หน้า 

 

 การทดสอบภาคปฏิบัติ…………………………………………………………………………….  157 

 การประเมินผลการปฏิบัติ  .…………………………………………………………………….  159 

 การประเมินผลตามสภาพจริง.…………………………………………………………………  160 

 การประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน………………………………………………………  162 

  ขั้นตอนในการวัดการปฏิบัติ………………………………………………………………………. 166 

 วิธีการวัดการปฏิบัติ………………………………………………………………………………….  168 

 บทสรุป …………………………………………………………………………..……………………… 172 

 แบบฝึกหัดท้ายบท ………………………………………………………………………………….  173 

 เอกสารอ้างอิง ………………………………………………………………………..……………….  174 

 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 6 ……………………………………………………………………  175 

บทที่ 6  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา ..……………… 179 

 ลักษณะของเครื่องมือวัดผลที่ดี……………….………………………………………………….. 179 

 คุณภาพของแบบทดสอบ………………………………………………….………………..……… 181 

 คุณภาพของแบบสอบถาม…………………………………………………………………………… 190 

 คุณภาพของแบบสังเกต………………………………………………………………………………. 192 

 คุณภาพของแบบวัดทักษะปฏิบัติ………………………………………………………………….. 195 

 คุณภาพของแบบสัมภาษณ์……………………………………………………………………………… 195 

 บทสรุป …………………………………………………………………………………………………  198 

 แบบฝึกหัดท้ายบท ………………………………………………………………………………  201 

 เอกสารอ้างอิง ………………………………………………………………………………………..  203 

  

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 7 …………………………………………………………………………. 205 

บทที่ 7  สถิติเบื้องต้นในการวัดและประเมินผลการศึกษา …………………………….…..…….. 209 

 ความหมายของสถิติ ……………………………………………………………………………….  209 

 ค าจ ากัดความของค าที่จ าเป็นต้องใช้ในวิชาสถิติ…………………………..………………  210 

 ระดับของการวัด …………………………………………..…………………………………………  213 

 



                                                                                                           ( 7 ) 
 

สารบัญ  (ต่อ) 

                                                                                                  หน้า 

 

 การแจกแจงความถี่ ………………………………………………………………..………..…….  217 

 การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง ……………………………………..……………….…………  220 

 การวัดการกระจาย  …………………………………………………………………………………  231 

 การวัดต าแหน่งและการเปรียบเทียบ…………………………………………………..…….  243 

 บทสรุป ………………………………………………………………………………….………………. 246 

 แบบฝึกหัดท้ายบท …………………………………………………………………………………… 247 

 เอกสารอ้างอิง …………………………………………………………………………………………. 249 

 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 8 ………………………………………..…………………………  251 

บทที่ 8 คะแนนและการให้ระดับผลการเรียน.................……………………..……………….  255 

 ความหมายของคะแนน …………………………………………………………..……..………  255 

 วิธีการแปลความหมายและระบบการให้คะแนน …….………..……..…………………  266 

 วิธีการให้ระดับคะแนน ……………………………………………………….…….…………….  270 

 การก าหนดระดับผลการเรียน ……………………………..………………………………….  271 

 ระดับผลการเรียนเฉลี่ย.............................................................................. .......  285 

 การรายงานผลการประเมินผลการเรียน ………………………….…………………………  286 

 บทสรุป ………………………………………………………………………………..………………  289 

 แบบฝึกหัดท้ายบท ……………………………………………………………..………………….  291 

 เอกสารอ้างอิง ……………………………………………………………………………………….  292 

 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 9 ………………………………………………………………………  295 

บทที่ 9 การบริหารการสอบ………..……………………………………………..…………..…………….  299 

 ความส าคัญของการบริหารการสอบ …………………………………………………………  299 

 หลักการและกระบวนการบริหารการสอบ……………………………………………………  300 

 การวางแผนการสอบ ……………………………………………………………..……………….  302 

 การด าเนินการทดสอบ………………………………………………………………………………. 309 

 



( 8 ) 

สารบัญ (ตอ่) 

                                                                                                   หน้า
  

การปฏิบัติการทดสอบ……………………………………………………………………………………………… 311 

ธนาคารข้อสอบ………………………………………………………………………………………………………… 315 

การน าผลการทดสอบไปใช้………………………………………………………………………………………… 317 

 บทสรุป …………………………………………………………………………………………………  320 

  แบบฝึกหัดท้ายบท …………………………………………………..………..………………….  321 

  เอกสารอ้างอิง ………………………………………………………………………..…………….  322 

 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 10 ……………………………………………….……….………  321 

บทที่ 10 การประเมินตามสภาพจริง…………………………………………………………….….  325 

 ความหมายของการประเมินตามสภาพจริง…………………..……………………………  325 

 เหตุผลในการใช้การประเมินตามสภาพจริง………………………………………………….  327 

 แนวคิดเบื้องต้นของการประเมินตามสภาพจริง…………………………………………….  329 

 ความส าคัญของการประเมินตามสภาพจริง………………………………………………….  329 

 ลักษณะของการประเมินตามสภาพจริง………………………………………………………  330 

 ลักษณะงานที่น ามาประเมินในการประเมินตามสภาพจริง……………………………  332 

 กระบวนการในการประเมินตามสภาพจริง………………………………………….………  333 

 รูปแบบการประเมินตามสภาพจริง……………………………………………………………  333 

 สิ่งที่ควรค านึงในการประเมินตามสภาพจริง…………………………………………………  335 

 ประโยชน์ของการประเมินตามสภาพจริง……………………………………………………  336 

 ระดับของสภาพจริง…………………………………………………………………………………  337 

 เครื่องมือในการประเมินตามสภาพจริง...............................................................  340 

 การใช้บันทึกการเรียนรู้ในการประเมินตามสภาพจริง……………………………………  341 

 ข้อดีและข้อจ ากัดของการประเมินตามสภาพจริง………………………………………….  344 

  บทสรุป …………………………………………………………………………………………………  345 

  แบบฝึกหัดท้ายบท …………………………………………………..………..………………….  346 

  เอกสารอ้างอิง ………………………………………………………………………..…………….  347 

 



                                                                                                           ( 9 ) 
 

สารบัญ (ตอ่) 

                                                                                                  หน้า 

 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 11 ……………………………………………………………  349 

บทที่ 11 การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน...........................……………………………….  353 

 ความหมายของแฟ้มสะสมผลงาน …………………………………………………………  353 

 จุดประสงค์ของแฟ้มสะสมผลงาน……………………………………………………………  355 

 ลักษณะของแฟ้มสะสมผลงาน…………………………………………………………..……..  356 

 ประเภทของแฟ้มสะสมผลงาน…………………………………………………………………  356 

 แนวทางในการประเมินด้วยแฟ้มสะสมผลงาน……………………………………………… 357 

 องค์ประกอบในแฟ้มสะสมผลงาน………………………………………………………………     358 

 ประโยชน์ของการใช้แฟ้มสะสมผลงาน………………………………………………………..  359 

 การประเมินแฟ้มสะสมผลงาน…………………………………………………………………….. 360 

 เกณฑ์ในการประเมินคุณภาพของผลงาน……………………………………………………… 360 

 แนวคิดการจัดท าแฟ้มสะสมผลงาน……………………………………………………………….. 365 

 ข้อแนะน าในการเลือกหลักฐานหรือชิ้นงานในแฟ้มสะสมผลงาน……………………….. 368 

 การสะท้อนภาพตนเอง…………………………………………………………………………………. 368 

 ข้อดีและข้อจ ากัดของแฟ้มสะสมผลงาน………………………………………………………….. 370 

 บทสรุป ……………………………………………………………………………………………………… 371 

 แบบฝึกหัดท้ายบท …………………………………………………..………..…………………..……. 372 

 เอกสารอ้างอิง ……………………………………………………………………..…..…………….  373 

 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 12 ……………………………………………………………………  375 

บทที่ 12 การวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  พุทธศักราช 2551……….............................…………………………………………….….  375

  จุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้………………………………………  375 

  การก ากับดูแลคุณภาพการศึกษา…………………………………………………………….  380 

  ระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร 

       การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของสถานศึกษา…………………….  382 

 



( 10 ) 

สารบัญ (ตอ่) 

                                                                                                 หน้า 

 

 หลักการด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร 

                แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551………………………………..  384 

  องค์ประกอบของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกน 

       กลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551………………………………………… 385 

  เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้……………………………………………………… 394 

 เอกสารหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551…. 399 

 การประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยผู้เกี่ยวข้อง…………………………………………… 405 

 แนวโน้มของการประเมินการเรียนรู้……………………………………………………………… 406 

 บทสรุป …………………………………………………………………………………………………… 407 

 แบบฝึกหัดท้ายบท………………………………………………………………………………….  409 

 เอกสารอ้างอิง ………………………………………………………………………………….…….  410 

 

บรรณานุกรม ……………………………………............................……………………………………..  411 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                           ( 11 ) 
 

สารบัญตาราง 

 

                                                                                                   หน้า 

 

ตารางที่  2.1  การวิเคราะห์ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์………….…...............  33 

ตารางที่  2.2  ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain)   
                  กับพฤติกรรม ด้านจิตพิสัย  Affective Domain………………………..……..  39 

ตารางที่  2.3  ระดับข้ันของพฤติกรรมทางการศึกษา……………………………………………………….. 41 

ตารางที ่ 2.3  พฤติกรรมที่คาดหวังที่ระบุการแสดงออกของผู้เรียนด้านพุทธิพิสัย……………………… 45 

ตารางที่  2.4  พฤติกรรมที่คาดหวังที่ระบุการแสดงออกของผู้เรียนด้านจิตพิสัย………………... 47 

ตารางที่ 2.5   เป้าหมายของการวิเคราะห์หลักสูตร………………………………………………………… 50 

ตารางที่ 2.6   วิเคราะห์หลักสูตรแสดงการก าหนดน้ าหนักของเนื้อหา/จุดประสงค์ 
        และพฤติกรรม………………………………………………………………………………………. 52 

ตารางที่ 2.7  การเปรียบเทียบกระบวนการทางปัญญาที่ใช้ค าศัพท์เดิมและค าศัพท์ใหม่……… 56 

ตารางที่ 2.8  โครงสร้างสองมิติองจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของบลูมปรับปรุงใหม่…………….. 59 

ตารางที่  3.1  ข้อดีและข้อจ ากัดของแบบทดสอบแบบอัตนัย………………………………………….. 79 

ตารางที่  3.2 หลักการส าคัญในการสร้างข้อสอบอัตนัยแบบอธิบายในลักษณะความเรียง….. 83 

ตารางที่  3.3 แนวทางการให้คะแนนข้อสอบแบบอัตนัย………………………………………………… 84 

ตารางที่  3.4 ข้อดีและข้อจ ากัดแบบทดสอบแบบถูก-ผิด……………………………………………… 89 

ตารางที่  3.5 ข้อดีและข้อจ ากัดของแบบทดสอบแบบเติมค า หรือแบบตอบสั้น ๆ……………. 91 

ตารางที่  3.6 ข้อดีและข้อจ ากัดของแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ……………………..  95   
ตารางที่  4.1 ข้อดีและข้อจ ากัดของแบบสอบถาม……………………………………………………….. 116 

ตารางที่  4.2 ข้อดี-ข้อจ ากัดของแบบตรวจสอบรายการ………………………………………………. 118 

ตารางที่  4.3 แบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณของลิเคริท์………………………………….. 120 

ตารางที่  4.4 การให้คะแนนการแสดงความคิดเห็นเชิงบวกและเชิงลบ................................. 121  
ตารางที่  4.5 ข้อดีและข้อจ ากัดของแบบวัดเชิงสถานการณ์.................................................... 124 

ตารางที่  4.6 ข้อดีและข้อจ ากัดของการสังเกต ........................................................................ 126  
ตารางที่  4.7 แบบจดบันทึกแผนภูมิการมีส่วนร่วมในการสังเกต………………………………………. 130   

 

 

 



( 12 ) 

สารบัญตาราง  (ตอ่) 

                                                                                                  หน้า 

 

ตารางที่  5.1  ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติงานกับวิธีการวัดการปฏิบัติงาน…………..  152 

ตารางที่  5.2  ดังตัวอย่างเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Criteria)…………………………….  165 

ตารางที่  5.3  วัตถุประสงค์การเรียนการสอนและการเลือกใช้วิธีการสอบภาคปฏิบัติ……  169 

ตารางที ่ 6.1  จ านวนผู้สอบก่อนสอนและหลังสอนที่จ าแนกตามการผ่านเกณฑ์ 

                  กับไม่ผ่านเกณฑ์……………………………………………………………………………..  188 

ตารางที่  7.1  เปรียบเทียบสัญลักษณ์ของพารามิเตอร์และค่าสถิติ………………………………        213 

ตารางที่  7.2  คุณสมบัติ ตัวอย่างการวัด และสถิติที่เหมาะสมกับระดับข้อมูลของแต่ละ 

                  ระดับ……………………………………………………………………………………………..         216 

ตารางที่ 8.1  ลักษณะของคะแนนมาตรฐานเชิงเส้นตรงและคะแนนมาตรฐานเชิงเส้น 

                 โค้งปกติ…………………………………………………………………………………………… 265 

ตารางที ่8.2  ระดับผลการเรียนด้วยระบบต่าง ๆ สามารถเทียบกันได้…………………………  269 

ตารางที่ 8.3  ความสอดคล้องของการวางแผนการจัดการเรียนรู้ การสอบสอบ และ 

                 การก าหนดระดับผลการเรียน.......................................................................... 273 

ตารางที่ 8.4  ตัวอย่างการก าหนดน้ าหนักความส าคัญของการวัดผลในวิชาที่เน้นภาคทฤษฏี     274 

ตารางที่ 8.5  ตัวอย่างการก าหนดน้ าหนักความส าคัญของการวัดผลในวิชาที่เน้นภาคปฏิบัติ 274 

ตารางที่ 8.6  การก าหนดแผนการวัดผลตามความส าคัญของจุดมุ่งหมายและเวลาที่ใช้สอน 275 

ตารางที่ 8.7  ขีดจ ากัดล่างของระดับผลการเรียน A ตามความสามารถของกลุ่ม และตัวอย่าง 277 

ตารางที่ 8.8  ระดับคะแนนเฉลี่ย และขีดจ ากัดล่างตามระดับความสามารถของผู้เรียน…….. 281 

ตารางที่ 8.9  การก าหนดระดับผลการเรียนจากขีดจ ากัดล่าง………………………………………… 283 

ตารางที่ 8.10 รปูแบบของการก าหนดระดับผลการเรียน……………………………………………..... 284 

ตารางที่ 8.11 การใช้ประโยชน์ที่เกิดข้ึนต่อกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันระดับข้อมลู............... 288 

ตารางที่ 10.1  เกณฑ์และการให้คะแนนการประเมินคุณภาพบันทึกการเรียนรู้.………………..    343
ตารางที่ 10.2  ข้อดีและข้อจ ากัดของการประเมินตามสภาพจริง………………………………………. 344 

ตารางที่ 11.1  ตัวอย่างแบบตรวจสอบรายการทักษะพ้ืนฐานที่ส่งเสริมการอ่าน………………… 361 

ตารางที่ 11.2  ตัวอย่างมาตรประมาณค่าเชิงตัวเลขในการประเมินคุณลักษณะการเรียนรู้ 
                  แบบกลุ่ม………………………………………………………………………………………………. 362 

 



                                                                                                           ( 13 ) 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

                                                                                                  หน้า 

 

ตารางที่ 11.3  เกณฑ์การประเมินแฟ้มสะสมผลงาน…………………………………………………. 363 

ตารางที่ 11.4  มาตรประมาณค่าเชิงพรรณนา………………………………………………………….. 365 

ตารางที่ 11.5  มาตรเชิงประเมิน………………………………………………………………………………   365 

ตารางที่ 11.6   ข้อดีและข้อจ ากัดของแฟ้มสะสมผลงาน…………………………………………  370 

ตารางที่ 12.1  ก าหนดสัดส่วนคะแนนระว่างเรียน และปลายปี ของแต่ละ 

                   กลุ่มสาระการเรียนรู้   ทั้ง 8 กลุ่ม……………………………………………………… 388 

ตารางที่ 12.2  การเปรียบเทียบระดับผลการเรียนระบบที่แตกต่าง……………………………… 395 

ตารางที่ 12.3  เกณฑ์การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน……………………………….. 395 

ตารางที่ 12.4  ความหมายของการตัดสินผลการเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

                  แต่ละระดับ………………………………………………………………………………………... 397 

ตารางที่ 12.5  แนวทางการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551………….. 399 

ตารางที่ 12.6  การเปลี่ยนแปลงจุดเน้นของการประเมิน………………………………………………. 407 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



( 14 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                           ( 15 ) 
 

สารบัญภาพ 

 

                                                                                                    หน้า 

 

ภาพที่  1.1  แสดงกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู …………………………………………………. 9 

ภาพที่  2.1  จุดประสงค์ทั่วไป และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม……………………………………….    41 

ภาพที่  2.2  องค์ประกอบของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม………………………………………………. 43 

ภาพที่  5.1  เส้นแห่งความต่อเนื่องของการวัดการปฏิบัติ…………………………………………….. 153   

ภาพที่  6.1  ความเป็นปรนัยของแบบทดสอบ …………………………………………………………… 181 

ภาพที่  7.1  มโนทัศน์พื้นฐานของการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ……………………………………… 212 

ภาพที่ 9.1  หลักการการบริหารการสอบ…………………………………………………………………… 301 

ภาพที่ 9.2  กระบวนการบริหารการสอบ……………………………………………………………………. 301 

ภาพที่ 9.3  แผนผังที่นั่งสอบของผู้สอบจ านวน 30 คน…………………………………………………. 308 

ภาพที่ 9.4   แผนผังความคิดของการน าผลการทดสอบไปใช้………………………………………… 318 

ภาพที่ 9.5  การใช้ผลการทดสอบปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู………. 319 

ภาพที่ 10.1  แนวคิดและความหมายของการประเมินตามสภาพจริง……………………………… 327 

ภาพที่ 10.2  ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินแบบดั้งเดิม  
       แบบปรับปรุง และแบบที่ควรจะเป็น……………………………………………………… 328 

ภาพที่ 10.3  การปรับเปลี่ยนวิธีการวัดและการประเมินให้มีความสอดคล้องกับการวัด 

                กระบวนการและความคิดในระดับสูง………………………………………………………. 328 

ภาพที่ 10.4  รูปแบบการประเมินผลตามสภาพจริง……………………………………………………… 334 

ภาพที่ 10.5 การพิจารณาระดับสภาพจริงจากสถานการณ์การทดสอบ………………………….. 337 

ภาพที่ 10.6  การพิจารณาระดับสภาพจริงจากรูปแบบค าตอบ…………………………………… 338   

ภาพที่ 10.7  การพิจารณาระดับสภาพจริงจากวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล………………………. 339 

ภาพที่ 10.8  การพิจารณาระดับสภาพจริงจากความถ่ีในการทดสอบ………………………….. 339 

ภาพที่ 11.1  ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของแฟ้มสะสมผลงาน……………………………….. 357 

ภาพที่ 11.2  กระบวนการการประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานของบูร์ค โฟการ์ที  
                 และเบลเกรด……………………………………………………………………………………….. 365 

ภาพที่ 11.3  กระบวนการการประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานของหน่วยศึกษานิเทศก์ 
                 กรมสามัญศึกษา………………………………………………………………………………..... 366 

 



( 16 ) 

สารบัญภาพ (ตอ่) 

                                                                                                   หน้า 

 

ภาพที่ 11.4  กระบวนการการประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานตามรูปแบบ COSDE 

                 ของชัยฤทธิ์ ศิลาเดช………………………………………………………………………………       367 

ภาพที่ 12.1  แสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้……….….      386 

ภาพที่ 12.2  แสดงการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามรายกลุ่มสาระการเรียนรู้……………        387 

ภาพที่ 12.3  แสดงการประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน…………………………       389 

ภาพที่ 12.4  แสดงการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์……………………………………………        390 

ภาพที่ 12.5 แสดงการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน……………………………………………………       391 

ภาพที่ 12.6  ขั้นตอนการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน............................................................. 391 

 

 

 

 

 

 



(17) 

แผนบริหารการสอนประจ าวิชา 
 

รหัสวิชา ED 14201 

ชื่อวิชา  การวัดและประเมินผลการศึกษา    

  (Educational Measurement and Evaluation) 

จ านวนหน่วยกิต : (ทฤษฏี : ปฏิบัติ : อิสระ) : 3 (2-2-5) 
ผู้สอน  อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ ชมภูวิเศษ 

 

ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาทฤษฎีการวัด  ความหมายของการทดสอบ การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา  
ปรัชญา   ความมุ่งหมาย   ธรรมชาติของการวัดผลการศึกษา หลักการเบื้องต้น  กระบวนการและ
ประโยชน์ของการวัดและการประเมินผล  คุณธรรมและจริยธรรมของการวัดและการประเมินผล  
พฤติกรรมตามจุดมุ่งหมายทางการศึกษา  เครื่องมือวัดพฤติกรรมการเรียนรู้  การสร้างและหาคุณภาพ
เครื่องมือวัดผล  แบบทดสอบแต่ละชนิด  สถิติเบื้องต้นส าหรับการวัดและการประเมินผล  การบริหาร  
การสอบ คะแนนและการให้ระดับผลการเรียน การประเมินตามสภาพจริง การประเมินผลจากแฟ้ม
สะสมผลงาน การประเมินภาคปฏิบัติ  ฝึกปฏิบัติและประยุกต์ด้านการวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
 

วัตถุประสงค์ทั่วไป   
 1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เข้าใจทฤษฎีการวัด ความหมายของการทดสอบ การวัดผลและ 

การประเมินผลการศึกษา 

 2. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เข้าใจปรัชญา ความมุ่งหมาย ธรรมชาติของการวัดผล 

การศึกษา หลักการเบื้องต้น กระบวนการและประโยชน์ของการวัดและการประเมินผลการศึกษา  
 3. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เข้าใจคุณธรรมและจริยธรรมของการวัดและการประเมินผล 

 4. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เข้าใจพฤติกรรมตามจุดมุ่งหมายทางการศึกษา 

 5. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เข้าใจเครื่องมือวัดพฤติกรรมการศึกษา  
 6. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เข้าใจการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือการวัดผลแบบทดสอบ 

แต่ละชนิด 

 7. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เข้าใจสถิติเบื้องต้นส าหรับการวัดและการประเมินผลการศึกษา 

 8. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เข้าใจการบริหารการสอน คะแนน และการให้ระดับผล 

การเรียน 
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 9. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความรู้เข้าใจและวิเคราะห์การประเมินตามสภาพจริง  
การประเมินผลจากแฟ้มสะสมผลงาน การประเมินภาคปฏิบัติ และการฝึกปฏิบัติ 

 10. เพ่ือให้นักศึกษาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้ในการวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

กระบวนการและประโยชน์ของการวัดและการประเมินผล 

           11. เพ่ือให้นักศึกษามีเจตคติท่ีดีต่อการวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

 

เนื้อหา 
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา   4 ชั่วโมง 
 องค์ประกอบพื้นฐานของกระบวนการจัดการศึกษา  
  การทดสอบ การวัดผล และการประเมินผลการศึกษา 
  ปรัชญาของการวัดและประเมินผลการศึกษา 
  จุดม่งหมายของการวัดและประเมินผลการศึกษา 
  ธรรมชาติของการวัดผลการศึกษา 
  หลักการของการวัดและประเมินผลการศึกษา 
  กระบวนการวัดและประเมินผลการศึกษา 
  ประโยชน์ของการวัดและประเมินผลการศึกษา 

 คุณธรรมของครูผู้สอนในการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 บทสรุป 

 แบบฝึกหัดท้ายบทบทที่ 1 

 เอกสารอ้างอิง 
 

บทที ่2 พฤติกรรมทางการศึกษา       8 ชั่วโมง 
  มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

  พฤติกรรมทางการศึกษา 
  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

  การวิเคราะห์หลักสูตร 

  การปรับจุดมุ่งหมายทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัยของบลูมและคณะ 

  บทสรุป 
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เนื้อหา 
  แบบฝึกหัดท้ายบทบทที่ 2 

  เอกสารอ้างอิง 
 

บทที ่3  เครื่องมือการวัดและประเมินพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย   4 ชั่วโมง 
  การวัดและประเมินพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย 

   1. ความหมายของพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย 

   2. ประเภทของเครื่องมือวัดและประเมินพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย 

   3. เครื่องมือวัดและประเมินพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย 

  การสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

   1. ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  
   2. ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
   3. หลักในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
   4. ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
   5. การสร้างแบบทดสอบแบบอัตนัย 

   6. การสร้างแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดถูก-ผิด 

   7. การสร้างแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเติมค าหรือตอบสั้น 

   8. การสร้างแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดจับคู่ 
   9. การสร้างแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 

  บทสรุป 

  แบบฝึกหัดท้ายบทบทที่ 3 

  เอกสารอ้างอิง 
 

บทที ่4   เครื่องมือการวัดและประเมินพฤติกรรมด้านจิตพิสัย   4 ชั่วโมง 
  การวัดและประเมินพฤติกรรมด้านจิตพิสัย 

   1. ความหมายพฤติกรรมด้านจิตพิสัย 

   2. ระดับพฤติกรรมด้านจิตพิสัย  

   3. หลักการวัดและประเมินผลด้านจิตพิสัย 

  การสร้างเครื่องมือวัดพฤติกรรมด้านจิตพิสัย 

  แบบสอบถาม 

  แบบตรวจสอบรายการ 
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เนื้อหา 

  แบบมาตราส่วนประมาณค่า 
  แบบวัดเชิงสถานการณ์ 
  การสังเกต 

  การสัมภาษณ์ 

  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  บทสรุป 

  แบบฝึกหัดท้ายบทบทที่ 4 

  เอกสารอ้างอิง 
 

บทที ่5   เครื่องมือการวัดและประเมินพฤติกรรมด้านทักษะพิสัย    4 ชั่วโมง 
  การวัดและประเมินพฤติกรรมด้านทักษะพิสัย 

   1. ความหมายของพฤติกรรมด้านทักษะพิสัย   

   2. ธรรมชาติของการวัดการปฏิบัติ 
   3. ระดับของการวัดการปฏิบัติ 
   4. องค์ประกอบของการวัดการปฏิบัติ 
   5. หลักการวัดและประเมินผลด้านทักษะพิสัย 

  การสร้างเครื่องมือวัดพฤติกรรมด้านทักษะพิสัย 

  การทดสอบภาคปฏิบัติ 
  การประเมินผลการปฏิบัติ  
  การประเมินผลตามสภาพจริง 
  การประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน  
  ขั้นตอนในการวัดการปฏิบัติ 
  วิธีการวัดการปฏิบัติ 
  บทสรุป 

  แบบฝึกหัดท้ายบทบทที่ 5 

  เอกสารอ้างอิง 
 

บทที ่6  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา   8 ชั่วโมง 
  ลักษณะของเครื่องมือวัดผลที่ดี 
  คุณภาพของแบบทดสอบ 
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เนื้อหา 

  คุณภาพของแบบสอบถาม 

  คุณภาพของแบบสังเกต 

  คุณภาพของแบบวัดทักษะปฏิบัติ 
  คุณภาพของแบบสัมภาษณ์ 

 บทสรุป 

 แบบฝึกหัดท้ายบทบทที่ 6 

 เอกสารอ้างอิง 
 

บทที ่7   สถิติเบื้องต้นในการวัดและประเมินผลการศึกษา     4 ชั่วโมง 
  ความหมายของสถิติ 
  ค าจ ากัดความของค าที่จ าเป็นต้องใช้ในวิชาสถิติ  
  ระดับของการวัด  
  สถิติเบื้องต้นส าหรับการวัดและประเมินผล 

  การแจกแจงความถี ่ 
  การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง 
  การวัดการกระจาย   
  การวัดต าแหน่งและการเปรียบเทียบ 

 บทสรุป 

 แบบฝึกหัดท้ายบทบทที่ 7 

 เอกสารอ้างอิง 
 

บทที่ 8   คะแนนและการให้ระดับผลการเรียน      4 ชั่วโมง 
  ความหมายของคะแนน 

  วิธีการแปลความหมายและระบบการให้คะแนน 

  วิธีการให้ระดับคะแนน 

 การก าหนดระดับผลการเรียน 

  ระดับผลการเรียนเฉลี่ย 

  การรายงานผลการประเมินผลการเรียน 
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เนื้อหา 

 บทสรุป 

 แบบฝึกหัดท้ายบทบทที่ 8 

 เอกสารอ้างอิง 
 

บทที่ 9   การบริหารการสอบ        4 ชั่วโมง 
  ความส าคัญของการบริหารการสอบ 

  หลักการและกระบวนการบริหารการสอบ 

  การวางแผนการสอบ 

  การด าเนินการทดสอบ 

  การปฏิบัติการทดสอบ 

  ธนาคารข้อสอบ 

  การน าผลการทดสอบไปใช้ 
 บทสรุป 

 แบบฝึกหัดท้ายบทบทที่ 9 

 เอกสารอ้างอิง 
 

บทที่ 10   การประเมินตามสภาพจริง       4 ชั่วโมง 
  ความหมายของการประเมินตามสภาพจริง 
  เหตุผลในการใช้การประเมินตามสภาพจริง 
  แนวคิดเบื้องต้นของการประเมินตามสภาพจริง 
  ความส าคัญของการประเมินตามสภาพจริง 
  ลักษณะของการประเมินตามสภาพจริง 
  ลักษณะงานที่น ามาประเมินในการประเมินตามสภาพจริง 
  กระบวนการในการประเมินตามสภาพจริง 
  รูปแบบการประเมินตามสภาพจริง 
  สิ่งที่ควรค านึงในการประเมินตามสภาพจริง 
  ประโยชน์ของการประเมินตามสภาพจริง 
  ระดับของสภาพจริง 
  เครื่องมือในการประเมินตามสภาพจริง 
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เนื้อหา 

  การใช้บันทึกการเรียนรู้ในการประเมินตามสภาพจริง 
  ข้อดีและข้อจ ากัดของการประเมินตามสภาพจริง 
 บทสรุป 

 แบบฝึกหัดท้ายบทบทที่ 10 

 เอกสารอ้างอิง 
 

บทที่ 11   การประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน      4 ชั่วโมง 
  ความหมายของแฟ้มสะสมผลงาน  

  จุดประสงค์ของแฟ้มสะสมผลงาน 

  ลักษณะของแฟ้มสะสมผลงาน 

  ประเภทของแฟ้มสะสมผลงาน 

  แนวทางในการประเมินด้วยแฟ้มสะสมผลงาน 

  องค์ประกอบในแฟ้มสะสมผลงาน 

  ประโยชน์ของการใช้แฟ้มสะสมผลงาน 

  การประเมินแฟ้มสะสมผลงาน 

  เกณฑ์ในการประเมินคุณภาพของผลงาน 

  แนวคิดการจัดท าแฟ้มสะสมผลงาน 

  ข้อแนะน าในการเลือกหลักฐานหรือชิ้นงานในแฟ้มสะสมผลงาน 

  การสะท้อนภาพตนเอง 
  ข้อดีและข้อจ ากัดของแฟ้มสะสมผลงาน 

 บทสรุป 

 แบบฝึกหัดท้ายบทบทที่ 11 

 เอกสารอ้างอิง 
 

บทที่ 12  การวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  4 ชั่วโมง 
 พุทธศักราช 2551  

 จุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 การก ากับดูแลคุณภาพการศึกษา 
 ระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ของสถานศึกษา 
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 หลักการด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 

 องค์ประกอบของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 

 เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 เอกสารหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2551 

 การประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยผู้เกี่ยวข้อง 
 แนวโน้มของการประเมินการเรียนรู้ 
 บทสรุป 

 แบบฝึกหัดท้ายบทบทที่ 12 

 เอกสารอ้างอิง 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

      การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชานี้ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสศึกษาค้นคว้าท างานเป็นกลุ่ม ส่งเสริมกระบวนการคิด ส่งเสริมการสร้างงาน และการน าเสนอ
ผลงาน โดยผู้สอนเป็นผู้น าสรุปเพิ่มเติมความรู้ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามเนื้อหา และ
หลักทฤษฎี โดยมีกิจกรรมการเรียนการสอนดังนี้ 
               1. ผู้สอนน าเข้าสู่บทเรียนโดยการบรรยาย ประกอบสื่อทางคอมพิวเตอร์ Microsoft 

Power Point รวมทั้งสื่อรูปภาพ วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในแต่ละบทเรียน 

               2. ผู้สอนอธิบายเนื้อหา แนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้อง  
               3. ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดหลักผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และเน้นสร้าง            
องค์ความรู้ด้วยตัวผู้เรียนเอง (constructivist) รวมทั้งได้เรียนรู้จากประสบการณ์ โดยมีกิจกรรม               
การเรียนการสอน ดังนี้ 
          3.1 ผู้เรียนศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน วีดิทัศน์ คลิปวิดีโอ  กรณีตัวอย่าง และ
บทความที่เก่ียวข้อง 
          3.2 ผู้เรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันท ากิจกรรม ทั้งรายบุคคล และเป็นกลุ่มย่อย โดยให้ระดม
สมองช่วยกันคิดหาค าตอบ แสดงบทบาทสมมติ และร่วมกันสรุปเนื้อหาสาระที่ได้ 
          3.3 ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามหัวข้อที่สนใจ ทั้งรายบุคคล เป็นคู่ และเป็น             
กลุ่มย่อย 

                    3.4  ผู้เรียนจัดท ารายงาน ผลงาน และน าเสนอผลการท างาน โดยมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทั้งในกลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่ 
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               4. ผู้สอนสรุป อธิบายความรู้เพ่ิมเติม ประกอบกับการซักถาม ร่วมอภิปราย และสรุป
ประเด็นที่ส าคัญร่วมกับผู้เรียน 

               5. ผู้เรียนทบทวนความรู้โดยตอบค าถามท้ายบทเรียน และเสนอแนะแนวความคิด 

      6. ผู้เรียนสรุปเนื้อหาสาระเป็นแผนภูมิความคิด (Mind map) 
               7. ผู้สอนเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับผู้เรียนก่อนเลิกเรียน 

 

สื่อการเรียนการสอน 

 สื่อการเรียนการสอนประกอบด้วย 

 1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 2. เอกสาร ต ารา หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการศึกษา
 3. สไลด์น าเสนอความรู้ที่เก่ียวข้อง ด้วยสื่อทางคอมพิวเตอร์ Microsoft Power Point 

 4. วีดิทัศน์ / คลิปวิดีโอ  / กรณศีึกษา / การแสดงบทบาทสมมติ 
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การวัดและการประเมินผล 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน โดย 

 1. สังเกตการตอบค าถามและตั้งค าถาม 

 2. สังเกตจากการอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น และการน าเสนองาน 

 3. การตรวจผลงาน 

 4. การทดสอบ 

 การให้คะแนน 

 1. คะแนนระหว่างภาคเรียน      60% 

    1.1 การเข้าเรียน ความสนใจในการเรียน การร่วมกิจกรรม  10% 

    การมีส่วนร่วมอภิปรายเสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน  

    1.2 งานที่ได้รับมอบหมาย      30% 

    - การท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน (5%) 
    - การท ารายงาน (รายบุคคล/กลุ่ม) และน าเสนอผลงาน (10%) 
     - การฝึกปฏิบัติการทางการวัดและประเมินผล (15%) 
    1.3 ทดสอบกลางภาคเรียน      20% 

 2. คะแนนสอบปลายภาคเรียน      40% 

 เกณฑ์การประเมินผลให้ระดับผลการเรียน 

 การประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ ระบบค่าระดับคะแนนแบ่งเป็น 8 ระดับ 

                   คะแนนระหว่าง  80 – 100  ได้ผลการเรียนระดับ  A 

                   คะแนนระหว่าง  75 – 79  ได้ผลการเรียนระดับ  B+ 

                   คะแนนระหว่าง  70 – 74  ได้ผลการเรียนระดับ  B 

                   คะแนนระหว่าง  65 – 69  ได้ผลการเรียนระดับ  C+ 

                   คะแนนระหว่าง  60 – 64  ได้ผลการเรียนระดับ  C 

                   คะแนนระหว่าง  55 – 59  ได้ผลการเรียนระดับ  D+ 

                   คะแนนระหว่าง  50 – 54  ได้ผลการเรียนระดับ  D 

                   คะแนนระหว่าง   0 – 49  ได้ผลการเรียนระดับ  F 

      ส่งงานไม่ครบ/ขาดสอบกลางภาค/ไม่ร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน ได้ผลการเรียนระดับ I 
 

 



แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 1 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 

 หลังจากได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาสามารถ 

 1. ระบอุงค์ประกอบพื้นฐานของกระบวนการจัดการศึกษาได ้

 2. บอกความหมายของการทดสอบ การวัดผล และการประเมินผลการศึกษาได้ถูกต้อง 
 3. ระบปุรัชญาของการวัดและประเมินผลการศึกษาที่ส าคัญท่ีสุดได้อย่างถูกต้อง 
 4. บอกจุดม่งหมายของการวัดและประเมินผลการศึกษาได้ถูกต้อง 
 5. อธิบายธรรมชาติของการวัดผลการศึกษาได้ 
 6. อธิบายหลักการของการวัดและประเมินผลการศึกษาได้ถูกต้อง 
 7. อธิบายกระบวนการวัดและประเมินผลการศึกษาได้ถูกต้อง 
 8. บอกประโยชน์ของการวัดและประเมินผลการศึกษาได้ถูกต้อง 
 9. บอกคุณธรรมของครูผู้สอนในการวัดและประเมินผลการศึกษาได้ถูกต้อง 
 

เนื้อหาสาระ 

 

 เนื้อหาสาระในบทนี้ ประกอบด้วย 

 1. องค์ประกอบพื้นฐานของกระบวนการจัดการศึกษา 
 2. การทดสอบ การวัดผล และการประเมินผลการศึกษา 
 3. ปรัชญาของการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 4. จุดม่งหมายของการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 5. ธรรมชาติของการวัดผลการเรียน 

 6. หลักการของการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 8. กระบวนการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 9. ประโยชน์ของการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 10. คุณธรรมของครูผู้สอนในการวัดและประเมินผลการศึกษา 
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กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

 กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา  มีดังนี ้
 สัปดาห์ที่ 1  (4 ชั่วโมง) 
 1. ผู้สอนชี้แจงค าอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน และ
เกณฑ์การให้คะแนนรายวิชา รวมทั้งสร้างข้อตกลงร่วมกันในการศึกษาในรายวิชานี้ 
 2. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา  ในหัวข้อ  
องค์ประกอบพื้นฐานของกระบวนการจัดการศึกษา การทดสอบ การวัดผล และการประเมินผลการศึกษา 
ปรัชญาของการวัดและประเมินผลการศึกษา จุดม่งหมายของการวัดและประเมินผลการศึกษา ธรรมชาติ
ของการวัดผลการเรียน หลักการของการวัดและประเมินผลการศึกษา  ข้อควรค านึงเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา กระบวนการวัดและประเมินผลการศึกษา ประโยชน์ของการวัดและประเมินผล
การศึกษา และคุณธรรมของครูผู้สอนในการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 3. ผู้เรียนรับฟังบรรยายสรุปเนื้อหาสาระ ร่วมกับศึกษาเนื้อหาเรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
วัดและประเมินผลการศึกษา”  จากเอกสารประกอบการเรียนการสอน พร้อมทั้งซักถามและตอบค าถาม
ระหว่างการฟังบรรยาย 

 4. ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มท าแบบฝึกหัดท้ายบทในหัวข้อเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัด
และประเมินผลการศึกษา เสร็จแล้วให้แต่ละกลุ่มน าเสนอสรุปประเด็นในหัวข้อที่ได้รับมอบหมายหน้าชั้น
เรียนต่อกลุ่มใหญ่ 
 5. ผู้สอนให้ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ อภิปราย สรุปเนื้อหาและแนวทางการน าไปประยุกต์ใช้ 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามในหัวข้อ / ประเด็นที่สงสัย 

 6. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบท และก าหนดวันส่ง 
 7. ผู้สอนชี้แจงหัวข้อที่จะเรียนในครั้งต่อไป เพ่ือให้ผู้เรียนไปศึกษาก่อนล่วงหน้า 
 8. ผู้สอนเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษาก่อนเลิกเรียน 
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สื่อการเรียนการสอน 

 

 1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา 
 2. เอกสาร ต ารา หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 3. สไลด์น าเสนอความรู้ประเดน็ส าคัญทุกหัวข้อเรื่อง ด้วยสื่อทางคอมพิวเตอร์ Microsoft  

Power Point 

 4. แบบฝึกหัดท้ายบท  

 

การวัดผลและการประเมินผล 

 

วัตถุประสงค์ วิธีการ/เครื่องมือ การวัดผลและการประเมินผล 

1. ระบอุงค์ประกอบพ้ืนฐานของ
กระบวนการจัดการศึกษาได้ 
2. บอกความหมายของการทดสอบ 
การวัดผล และการประเมินผล
การศึกษาได้ถูกต้อง 
3. ระบปุรัชญาของการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาที่ส าคัญที่สุดได้
อย่างถูกต้อง 
4. บอกจุดม่งหมายของการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาได้ถูกต้อง 
5. อธิบายธรรมชาติของการวัดผล
การศึกษาได้ 
6. อธิบายหลักการของการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาได้ถูกต้อง 
7. อธิบายกระบวนการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาได้ถูกต้อง 
8. บอกประโยชน์ของการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาได้ถูกต้อง 
9. บอกคุณธรรมของครูผู้สอนในการ
วัดและประเมินผลการศึกษาได้ถูกต้อง 

1. ซักถาม-ตอบค าถาม
อภิปราย แลกเปลี่ยน 
และการสนทนาร่วมกัน  

2. สังเกตพฤติกรรม        
การร่วมกิจกรรม 

3. สังเกตการน าเสนอผล
การท างานหน้าชั้นเรียน 

4. แบบฝึกหัดท้ายบท  

 

1. นักศึกษาตอบค าถาม และ
อภิปรายได้ถูกต้อง ร้อยละ 80 

2. นักศึกษามีความสนใจ/ความ
ร่วมมือ และความกระตือรืนร้น
ในการร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับ
ดี 

3. นักศึกษามีความพร้อม/ 
ความตั้งใจและความกล้า
แสดงออกในการน าเสนอผล
การท างานหน้าชั้นเรียนอยู่ใน
ระดับดี 
4. นักศึกษาตอบแบบฝึกหัก
ท้ายบทเรียนได้ ร้อยละ 80 
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บทท่ี  1 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา 

 

 

 การวัดและประเมินผล เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญองค์ประกอบหนึ่งในการจัดการศึกษาโดยเฉพาะ
ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนจะต้องก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้แล้งจึงจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน หลังจากนั้นจึงท าการวัดและประเมินผลการสอนว่าเป็นไปตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้
หรือไม่ นั่นคือครูต้องวัดและประเมินผลทุกครั้งที่มีการสอน ครูจึงจ าเป็นต้องเรียนรู้ให้เข้าใจในหลักการ
และกระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนเพ่ือให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  โดยกระบวนการจัด
การศึกษา  ที่ประกอบด้วยกระบวนการก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Process) กระบวนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ (Learning Process) และกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ (Evaluation 

Process) นั้น กระบวนการประเมินผลนับว่าเป็นกระบวนการที่ส าคัญที่มีส่วนช่วยให้สารสนเทศในการ
น าไปแก้ไข ปรับปรุงกระบวนการจัดการศึกษาว่า มีจุดเด่น จุดด้อยอะไรบ้าง ซึ่งกระบวนการประเมินผล
นั้น  จะต้องมีข้อมูลที่ได้จากการวัดในการน ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์เพ่ือตัดสินใจ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงคุณภาพของการจัดการศึกษา 
เพราะผลจากการวัดและประเมินผลการศึกษาจะน ามาประกอบการตัดสินใจของครูและนักการศึกษา เพ่ือ
ใช้ปรับปรุงวิธีการสอนของครู หลักสูตร ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับเพ่ือการปรับปรุง แก้ไข วิธีการ
เรียนของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินการจัดการศึกษา สามารถบรรลุตาม
จุดมุ่งหมายที่หลักสูตรก าหนด 

 

องค์ประกอบพื้นฐานของกระบวนการจัดการศึกษา 

 

 การปฏิรูปการศึกษาด้านการเรียนรู้ว่าจะต้องจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้ และมีคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข โดยก าหนดหลักการว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ซึ่งกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพและจัดสาระการเรียนรู้ที่เน้นทั้งด้านความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และการบูรณา
การด้วยกระบวนการที่สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด และความแตกต่าง ของผู้เรียนฝึกทักษะ
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กระบวนการคิดการประยุกต์ใช้ความรู้มาใช้ในชีวิตประจ าวัน องค์ประกอบพ้ืนฐานของกระบวนการจัด
การศึกษา ประกอบด้าย จุดมุ่งหมาย การเรียนการสอน การประเมินผล รายละเอียด ดังนี้ 
 1. จุดมุ่งหมาย (Objective) การเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้  โดยเน้นที่เป้าหมายของการสอน  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนี้เป็น
พฤติกรรมทั้ง 3 ด้าน  ได้แก่  ด้านความรู้ความคิด (ด้านพุทธิพิสัย)  ด้านเจตคติ (ด้านจิตพิสัย) คือการได้
เห็นคุณค่า  เห็นความส าคัญ  และด้านทักษะ (ด้านทักษะพิสัย) คือการปฏิบัติได้ถูกต้องตามวัย 

 2. การเรียนการสอน (Learning Experience) เป็นกิจกรรมที่ส าคัญในกระบวนการทาง
การศึกษา เพราะเป็นการน าหลักสูตรไปใช้ปฏิบัติให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ได้ก าหนดไว้   คุณภาพของ
การศึกษาจะดีหรือไม่นั้น  การสอนเป็นส าคัญซึ่งจะท าหน้าที่พัฒนาและเสริมสร้างผู้เรียนให้เกิด  การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  และมีประสบการณ์การเรียนรู้เพิ่มข้ึน 

  3. การประเมินผล (Evaluation)  เป็นการติดตามผลการจัดการเรียนการสอนว่าผู้เรียน
บรรลุผลมากน้อยเพียงใด  ตามธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละคนขึ้นอยู่กับการพัฒนาทางสติปัญญาและทาง
ร่างกาย ซึ่งมีความแตกต่างกัน  การประเมินผลการเรียนจะเชื่อมโยงกับจุดมุ่งหมายทางการศึกษาและ
วิธีการเรียน  การสอน  กล่าวคือ  ผู้สอนมักจะตั้งความหวังก่อนสอนว่าต้องการจะให้ผู้เรียนรู้อะไร   เกิด
พฤติกรรมอะไร  หรือท าอะไรได้บ้าง  ซึ่งความหวังนี้ เรียกว่า   จุดมุ่งหมายทางการศึกษา  ซึ่งมี 3 
ด้าน คือ  พุทธิพิสัย  จิตพิสัย  และทักษะพิสัย  วิธีการวัดและประเมินผลจึงต้องเกี่ยวพันกับจุดมุ่งหมาย
การศึกษา 

กระบวนการจัดการศึกษาหรือการเรียนรู้ ถือว่าเป็นการด าเนินกิจกรรมของครู ซึ่งเป็นหน้าที่
รับผิดชอบโดยตรงที่จะต้องด าเนินการให้ครบถ้วนในทุกองค์ประกอบและจะต้องด าเนินการให้ประสาน
สอดรับกันเป็นอย่างดี ทั้งนี้เพ่ือมุ่งหวังให้เกิดคุณภาพทางการศึกษา ดังนั้นในการจัดการเรียนรู้ของครู จึง
จ าเป็นที่จะต้องด าเนินการให้ครบองค์ประกอบพ้ืนฐานของกระบวนการจัดการศึกษา ดังนี้ ( ประภาพร    
ศรีตระกูล, 2549 ; จตุภูมิ เขตจัตุรัส, 2555 ; ประกฤติยา ทักษิโณ, 2556)  

1) กระบวนการก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Objective Process) กิจกรรมนี้ครูจะต้อง
ท าการศึกษาหลักสูตรของสถานศึกษาที่เป็นของกลุ่มสาระวิชาในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
สอน ครูจะต้องศึกษาค าอธิบายรายวิชา ตลอดจนวัตถุประสงค์หรือตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
รายวิชาที่รับผิดชอบว่า ในการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่รับผิดชอบ นักเรียนต้องเรียนรู้เนื้อหาอะไรและมี
วัตถุประสงค์ให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถในเรื่องใด เป็นต้น ซึ่งวัตถุประสงค์การเรียนรู้นี้จะต้อง
ครอบคลุมทั้งด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ด้านจิตพิสัย(Affective Domain) และด้านทักษะพิสัย 
(Psychomotor Domain) วัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนรู้นับว่าเป็นส่วนที่มีความส าคัญยิ่ง ทั้งนี้
นอกจากจะเป็นเป้าหมายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ต้องการให้เกิดกับนักเรียนแล้ว ยังเป็นสิ่ งที่
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ครูผู้สอนจะต้องยึดถือเป้าหมายในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนว่าบรรลุหรือไม่ ดังนั้นครู
จึงควรก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ให้อยู่ในรูปของจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม (Behavioral Objectives) 

ซึ่งจะท าให้สามารถสังเกตได้และวัดได้ 
2)  กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (Learning Process) หลังจากที่ครูศึกษา

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ตนเองรับผิดชอบเพื่อทราบถึงเนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้หรือตัวชี้วัดผล
การจัดการเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายแล้ว ขั้นตอนถัดไป ครูจะต้อง
วางแผนด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามเนื้อหาที่หลักสูตรก าหนด เพ่ือที่จะท าให้ผู้ เรียนเป็นผู้ที่มี
ความสามารถตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ครูจะต้องวางแผนการเรียนรู้ในรายวิชาที่รับผิดชอบโดยเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ (Lesson Plan) ล่วงหน้าเพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจริง สามารถ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมการวางแผนการเรียนรู้นี้ ครูจะต้องออกแบบการสอน เลือก
เทคนิควิธีสอนต่างๆ ให้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา ระดับชั้นที่สอน วัยวุฒิของผู้เรียนสร้างสื่อประกอบการ
เรียนรู้ เป็นต้น นอกจากนี้ ครูจะต้องวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียน 
บริบทของชุมชน สอดคล้องกับสภาพจริงในชีวิตประจ าวันของนักเรียนตลอดจนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) ภายใต้สถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลอง การ
วางแผนการเรียนรู้ในสภาพจริง จะน าไปสู่การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)  

3) กระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ (Evaluation Process) เป็นกระบวนการที่ครูจะต้อง
ด าเนินการ เพ่ือตรวจสอบผลการจัดการเรียนรู้ว่า หลังจากที่ครูได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้แล้ว นักเรียนสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป็นไปตามจุดประสงค์ของ
รายวิชาหรือไม่ นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ดีขึ้นเพียงไร การประเมินผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ของครูนี้ จะเป็นข้อมูลที่ครูจะน ามาพิจารณาเพ่ือปรับวิธีการสอน ตลอดจนการเรียนรู้ของนักเรียน 
กระบวนการประเมินผลการเรียนรู้นี้ ครูจะต้องด าเนินการทั้งระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่จัดท าขึ้น เพ่ือให้ได้สารสนเทศมาปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาผู้เรียนในลักษณะที่เป็นการ
ประเมินผลย่อย (Formative Assessment) โดยการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) แก่ผู้เรียนว่าจะต้อง
ปรับปรุง แก้ไขในเรื่องใด ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในด้านใดบ้าง นอกจากนี้ครู
จะต้องท าการประเมินผลรวม (Summative Assessment) เพ่ือตัดสินผลการเรียนหลังจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เสร็จสิ้นว่าผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือตัวบ่งชี้หรือไม่ อย่างไร  

องค์ประกอบพื้นฐานของกระบวนการจัดการศึกษาทั้ง 3 องค์ประกอบนับว่ามีความสัมพันธ์กัน 
ครูผู้สอนจะต้องด าเนินการให้ครบทุกองค์ประกอบ จะขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งไม่ได้
โดยเฉพาะในส่วนของกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ ที่จะท าให้ได้สารสนเทศในการจัดการเรียนรู้อัน
น าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนภายใต้การให้ข้อมูลย้อนกลับที่เป็นแนวคิดหลักในจุดมุ่งหมายของการประเมิน
ตามแนวการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ที่นอกจากการใช้การประเมินในการตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนแล้วครูจะต้อง
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ด าเนินการประเมินการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งจะพบว่า การประเมินในระดับชั้นเรียน 
เป็นระดับการประเมินที่มีความส าคัญที่สุด เนื่องจากครูผู้สอนสามารถน าผลการประเมินมาพัฒนาผู้เรียน
ได้ทันเวลาและต่อเนื่อง 

เมื่อพิจารณาองค์ประกอบทางการศึกษาทั้ง 3 องค์ประกอบที่ครูจะต้องด าเนินการให้ครบใน
การจัดการเรียนรู้จะพบว่า กระบวนการประเมินผลการเรียนรู้นับว่าเป็นองค์ประกอบส าคัญที่จะช่วยให้ครู
ท าการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะสารสนเทศที่ได้จากการวัดและประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้จะเป็นภาพสะท้อนถึงพฤติกรรม ระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้ ท าให้
ได้สารสนเทศเพ่ือน ามาก าหนดแนวทาง แก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาทั้งนักเรียนแต่ละคน ตลอดจนช่วยใน
การประเมินการจัดกิจกรรมการสอนของครู (Mehrens, William A. and Lehmam, lrvin j.. 1978) 

ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ครูจะต้องมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติตามหลักการวัดและประเมินผลมี
ความเข้าใจและตระหนักในความส าคัญของการวัดและประเมินผลการประเมินผลการเรียนรู้ ระเบียบและ
แนวปฏิบัติของการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรสถานศึกษา ตลอดจนสามารถน าหลักการเทคนิคการ
วัดและประเมินผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็น
ความรู้ในการเลือกใช้และสร้างเครื่องมือในการวัดผลการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือใน
การวัดผล การตัดสินผลการเรียนเป็นต้น ความส าคัญของการวัดและประเมินผลจึงเป็นกระจกเงาของการ
จัดการสอนการเรียนของครูเป็นอย่างดีจากข้อสอบหรือแบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้น ตลอดจนผู้บริหาร
สถานศึกษาสามารถตรวจสอบและประเมินสภาพการเรียนการสอนของครูได้จากการดูคุณภาพของ
ข้อสอบที่ครูสร้างขึ้น (ชวาล แพรัตกุล, 2520)  

 กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูดังกล่าวข้างต้น สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 1.1 ต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 1.1 แสดงกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการ 
ก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู ้
(Objective Process : O) 

กระบวนการ 
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
(Learning Process : L) 

กระบวนการ 
ประเมินผลการเรียนรู้ 

(Evaluation Process : E) 

OLE 

-การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

- Active Learning 

กิจกรรม 

การจัดการเรียนรู ้

(

การประเมินผลตามสภาพจริง 

(Authentic Assessment) 

เนื้อหา 

(Content) 

ตัวชี้วัดในรายวิชา 

ความรู(้ Knowledge : K) 

ทักษะปฏิบตัิ(Performance : P) 

คุณลักษณะ/ทัศนคติ(Attitude : A) 

มาตรฐานการเรียนรู ้

สาระ 

หลักสูตร 
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 สรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใด ๆ มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ส่วน ได้แก่ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ (Learning Objective) กิจกรรมการเรียนการสอน (Learning Experience) และ
การวัดและประเมินผล (Evaluation) 

 

การทดสอบ การวัดผล และการประเมินผลการศึกษา 

 

 ค าศัพท์เกี่ยวกับการประเมินผลทางการศึกษาที่ใช้กันมาก คือค าว่า การทดสอบ การวัดผล และ
การประเมินผล ซึ่งมีนักวัดผลการศึกษาได้ให้ค านิยามไว้ ดังนี้ 
 1. การทดสอบ (Testing) ได้มีผู้ให้นิยามไว้ดังนี้  
  เชส (Chase, 1974) กล่าวว่า การทดสอบคือวิธีการที่มีระบบส าหรับเปรียบเทียบการกระท า
ของบุคคลกับมาตรฐานที่วางไว้ 
  ไวร์มา และเจอร์ส (Wiersma and Jurs, 1990 : 9) กล่าวว่า การทดสอบเป็นกระบวนการ
บริหารแบบทดสอบ ซึ่งเป็นส่วนของการวัดผลโดยใช้แบบทดสอบเป็นสถานการณ์ไปเร้าให้เกิดการ
ตอบสนอง 
  อุทุมพร จามรมาน (2530 : 6) กล่าวว่า การทดสอบเป็นการวัดลักษณะโดยการสุ่มลักษณะ
บางอย่างมาวัดเพื่อใช้ประโยชน์ในการบรรยายสรุปพฤติกรรมของบุคคล 

  ภัทรา นิคมานนท์  (2538 : 8) กล่าวว่า การทดสอบเป็นการใช้เครื่องมือวัดผลที่เรียกว่า
แบบทดสอบเพ่ือรวบรวมข้อมูลจากบุคคลที่ต้องการวัด 

  เยาวดี วิบูลย์ศรี (2540: 5) กล่าวว่า การทดสอบเป็นการน าเสนอสิ่งเร้าชุดได้ชุดหนึ่งให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องตอบสนองตามวิธีการมาตรฐานที่ก าหนดไว้เพ่ือน าผลการตอบสนองมาก าหนดเป็นคะแนนซึ่ง
โดยทั่วไปจะเป็นตัวเลขท่ีแสดงปริมาณบอกลักษณะของพฤติกรรม 

  บุญเชิด ภิญโญพงษ์อนันต์ (2545 : 8) กล่าวว่า การทดสอบเป็นวิธีการวัดชนิดหนึ่งที่มีการใช้
อย่างกว้างขวางโดยใช้แบบทดสอบเป็นเครื่องมือวัดโดยที่การทดสอบเป็นวิธีการที่มีระบบส าหรับ “วัด
พฤติกรรมของผู้เรียนและให้ผลการวัดแสดงออกมาเป็นคะแนน” 
  ศิริชัย กาญจนวาสี  (2556 : 9) กล่าวว่า การทดสอบเป็นกระบวนการใช้แบบสอบส าหรับ
ก าหนดหรือบรรยายคุณลักษณะหรือคุณภาพเฉพาะอย่างของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเพ่ือใช้เป็นสารสนเทศ
ส าหรับการตัดสินใจ  
  จากความหมายของการทดสอบ ที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การทดสอบเป็นกระบวนการก าหนด
สถานการณ์/แบบทดสอบที่ใช้เป็นสิ่งเร้ากระตุ้นให้บุคคลได้แสดงพฤติกรรมที่ต้องการออกมาเพ่ือที่จะได้วัด
และสังเกตพฤติกรรมนั้น ๆ 

 

 



11 

 

 2. การวัดผล ได้มีผู้ให้นิยามไว้ดังนี้  
  อีเบลและไฟร์สไบย์  (Ebel and Frisbie, 1986 : 14) กล่าวว่า การวัดผลเป็นการก าหนด
ตัวเลขหรือสัญลักษณ์ท่ีมีความหมายแทนคุณลักษณะของสิ่งที่วัดโดยอาศัยกฎเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง 
  เคอร์ลิงเจอร์ (Kerlinger, 1986 : 391) กล่าวว่า การวัดผลเป็นการก าหนดจ านวนให้กับวัตถุ
หรือเหตุการณ์ตามกฏเกณฑ์ท่ีวางไว้โดยค าว่า จ านวน    

  แซค (Sax, 1989 : 14) กล่าวว่า การวัดผลเป็นกระบวนการก าหนดตัวเลขให้กับคุณสมบัติ
หรือคุณลักษณะของบุคคล วัตถุ หรือเหตุการณ์ตามแบบแผนหรือกฎที่ก าหนดขึ้น  
  ไวร์มา และเจอร์ส (Wiersma and Jurs, 1990 : 8) กล่าวว่า การวัดผลคือการก าหนดจ านวน
ให้กับวัตถุหรือเหตุการณ์ตามกฎที่ท าให้ตัวเลขมีความหมายเชิงปริมาณ 

  อุทุมพร จามรมาน (2530 : 6) ได้กล่าวว่า การวัด คือ การก าหนดตัวเลขให้กับลักษณะตาม
กฎที่ก าหนด 

  บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2535: 15)  การวัดผล เป็นกระบวนการเชิงปริมาณในการ
ก าหนดค่าเป็นตัวเลขหรือสัญลักษณ์ที่มีความหมายแทนคุณลักษณะของสิ่งที่วัดโดยใช้กฎเกณฑ์อย่างใด
อย่างหนึ่ง 
  เยาวดี วิบูลย์ศรี (2540 : 8)  การวัดผล  เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่พยายามค้นหา
ระดับท่ีแสดงปริมาณของคุณลักษณะใดลักษณะหนึ่งในตัวบุคคลสิ่งของหรือเหตุการณ์ 
  บุญเชิด ภิญโญพงษ์อนันต์ (2545: 8) การวัดผล เป็นกระบวนการก าหนดตัวเลขให้กับสิ่งที่วัด
มีกฎเกณฑ์ครูสามารถวัดคุณลักษณะบางอย่างของผู้เรียนโดยใช้แบบทดสอบเขียนตอบลงบนกระดาษใช้
มาตรวัดน้ าหนักและส่วนสูงใช้การทดสอบปฏิบัติอาทิเด็กสามารถเตะลูกบอลได้ไกลเพียงไรและใช้วิธีการ
อ่ืน 

  พิชิต ฤทธิ์จรูญ. (2557 : 3) การวัดผล เป็นกระบวนการก าหนดตัวเลขหรือสัญลักษณ์ให้กับ
บุคคล สิ่งของ หรือเหตุการณ์อย่างมีกฎเกณฑ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่แทนปริมาณ หรือคุณภาพของคุณลักษณะ
ที่จะวัด 

  สรุปได้ว่า การวัดผลการศึกษาเป็นกระบวนการในการก าหนดตัวเลขตามกฎเกณฑ์ให้แก่
พฤติกรรมที่บุคคลได้แสดงออกในการทดสอบใด ๆ เพ่ือที่จะได้รวบรวมผลทั้งหมดไปพิจารณาตัดสินใจตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด/เกณฑ์มาตรฐาน 

 3. การประเมินผล  

  ได้มีนักวิชาการให้ความหมายของการประเมินผลดังนี้ 
  กรอนลันด์  (Gronlund, 1976 : 6) กล่าวว่า การประเมินผลเป็นกระบวนการที่เป็นระบบใน
การตัดสินใจในขอบเขตของวัตถุประสงค์ของการสอนที่เป็นสัมฤทธิผลของนักเรียน ดังแสดงในสมการ 
   การประเมินผล = การตีค่าเชิงปริมาณ (การวัด) + การตัดสินคุณค่า หรือ 

   การประเมินผล = การตีค่าเชิงคุณภาพ (ไม่เป็นการวัด) + การตัดสินคุณค่า 
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  เมเรนส์ และเลแมนน์ (Mehren and Lehmann, 1978 : 16) กล่าวว่า การประเมินผลเป็น
การวางแผน การรวบรวมและการใช้ข้อูลที่เป็นประโยชน์ส าหรับเป็นทางเลือกในการตัดสินใจ  
  อีเบลและไฟร์สไบย์  (Ebel and Frisbie, 1986 : 13) กล่าวว่า การประเมินผลเป็นการตัดสิน
เกี่ยวกับคุณภาพหรือคุณค่าของสิ่งที่ต้องการประเมิน 

  แซค (Sax, 1989 : 24) กล่าวว่า การประเมินผลเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าหรือตัดสินใจที่
เกิดจากการสังเกตจากประสบการณ์และจากการฝึกฝนของผู้ประเมิน  
  ไวร์มา และเจอร์ส  (Wiersma and Jurs, 1990 : 9) กล่าวว่า การประเมินผลเป็นการตัดสิน
คุณค่าและในทางการศึกษาจะเป็นการตัดสินบนพ้ืนฐานข้อมูลที่เป็นวัตถุประสงค์โดยการตีความหมาย
คะแนนเพื่อตัดสินว่า ยอดเยี่ยม ดี ปานกลาง หรือต่ า  
  อุทุมพร จามรมาน (2530 : 6) ได้กล่าวว่า การประเมินผลเป็นการตัดสินคุณค่าของสิ่งที่วัด
ตามเกณฑ์ภายและภายนอก 

  บุญเชิด ภิญโญพงษ์อนันต์  (2545: 9) กล่าวว่า การประเมินผล เป็นกระบวนการที่ท าต่อจาก
การวัดแล้วตัดสินใจลงสรุปคุณค่าอย่างมีกฎเกณฑ์การประเมินผลจึงเป็นผลการตัดสินใจจากผู้ประเมิน
ไม่ใช่ผลจากการวัดโดยตรงแต่การประเมิน (Assessment) หมายถึงกระบวนการรวบรวมและเรียบเรียง
ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบส าหรับใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับผู้เรียนให้ข้อมูลย้อนกลับไปยังผู้เรียน
เกี่ยวกับความก้าวหน้าจุดเด่นจุดด้อยใช้ตัดสินประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และความเพียงพอ
ของหลักสูตรและใช้ชี้แนะนโยบาย  
  พิชิต ฤทธิ์จรูญ  (2557 : 5) กล่าวว่า การประเมินผล เป็นการตัดสินคุณค่าหรือคุณภาพของ
ผลที่ได้จากการวัดโดยเปรียบเทียบกับผลการวัดอื่น ๆ หรือเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
  สรุปได้ว่า การประเมินผล เป็นกระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการวัดพฤติกรรม
ของบุคคลเพื่อน าผลมาพิจารณา/ตัดสิน/ประเมินค่า ตามเกณฑ์มาตรฐานแล้วน าเสนอเป็นข้อมูลย้อนกลับ
ให้แก่ผู้สอนที่จะสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองต่อไป 

 

ปรัชญาของการวัดและประเมินผลการศึกษา 

 

 ชวาล แพรัตกุล (2518: 34) ได้น าเสนอว่าปรัชญาของการวัดผลและประเมินผล  มีดังนี ้
 1. การวัดผลและการประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน 

 2. การวัดและประเมินผลควรก าหนดจุดประสงค์ที่มุ่งเน้นที่ศักยภาพ/สมรรถนะของผู้เรียน
มากกว่าความจ า 
 3. การวัดและประเมินผลเพื่อวินิจฉัยแล้วน าผลไปปรับปรุงแก้ไขในการเรียนการสอน 

 4. การวัดและประเมินผลเพื่อประเมินค่าในความเหมาะสมในความสามารถของครูผู้สอนหลักสูตร 
และการจัดการเรียนการสอน 
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 5. การวัดและประเมินผลเพ่ือค้นหาและพัฒนาสมรรถภาพของมนุษย์ที่จ าแนกออกเป็น 2 
ขั้นตอน ดังนี้ 
  5.1 การวัดผลและประเมินผลใช้เพ่ือค้นหาหรือตรวจสอบว่าผู้เรียนมีสมรรถภาพในระดับใด
หรือมีจุดบกพร่องที่ต้องได้รับการส่งเสริมหรือแก้ไขก่อน 

  5.2 หลังจากนั้นครูผู้สอนจึงน าข้อมูลดังกล่าวมาวางแผนเพ่ือที่จะพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปแต่ในปัจจุบันการวัดผลและประเมินผลได้น ามาใช้เป็น
เครื่องมือที่ใช้ในการตัดสิน ได้ - ตก หรือ ผ่าน - ไม่ผ่านเท่านั้น แต่ไม่ได้น ามาวิเคราะห์เพ่ือตอบสนองต่อ
ปรัชญาดังกล่าวอย่างแท้จริง 
 

จุดม่งหมายของการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 

 จุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษาของผู้เรียนต้อง
อยู่บนจุดมุ่งหมายพ้ืนฐาน 2 ประการ ดังนี้ (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2553 : 2)   

 1. การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียนและการ
เรียนรู้ของผู้เรียนในระหว่างการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง บันทึก วิเคราะห์แปลความหมายข้อมูล แล้ว
น ามาใช้ในการส่งเสริมหรือปรับปรุงแก้ไขการเรียนรู้ของผู้เรียน และการสอนของครูการวัดและประเมินผล
กับการสอนจึงเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กัน หากขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดการเรียนการสอนก็ขาด ประสิทธิภาพ การ
ประเมินระหว่างการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้เช่นนี้เป็นการวัดและประเมินผลย่อย (Formative 

Assessment) ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนทุกวัน เป็นการประเมินเพ่ือให้รู้จุดเด่น จุดที่ต้องปรับปรุง จึ งเป็น
ข้อมูลเพ่ือใช้ในการพัฒนา ในการเก็บข้อมูล ผู้สอนต้องใช้วิธีการและเครื่องมือการประเมินที่หลากหลาย 
เช่น การสังเกต การซักถาม การระดมความคิดเห็นเพ่ือ ให้ได้มติข้อสรุปของประเด็นที่ก าหนด การใช้แฟ้ม
สะสมงาน การใช้ภาระงานที่เน้นการปฏิบัติการประเมินความรู้เดิม การให้ผู้เรียน  ประเมินตนเอง การให้
เพ่ือนประเมินเพ่ือน และการใช้เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics) สิ่งส าคัญที่สุดในการประเมินเพ่ือพัฒนา 
คือ การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนในลักษณะค าแนะน าที่เชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ท าให้การ
เรียนรู้พอกพูน แก้ไขความคิด ความเข้าใจเดิมที่ไม่ถูกต้อง ตลอดจนการให้ผู้เรียนสามารถตั้งเป้าหมายและ
พัฒนาตนได้  
 2. การวัดและประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน  เป็นการประเมินสรุปผลการเรียนรู้ 
(Summative Assessment) ซึ่งมีหลายระดับ ได้แก่ เมื่อเรียนจบหน่วยการเรียน จบรายวิชาเพ่ือตัดสินให้
คะแนน หรือให้ระดับ ผลการเรียน ให้การรับรองความรู้ความสามารถของผู้เรียนว่าผ่านรายวิชาหรือไม่ 
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ควรได้รับการเลื่อนชั้นหรือไม่ หรือสามารถ จบหลักสูตรหรือไม่ ในการประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนที่ดี
ต้องให้โอกาสผู้เรียนแสดงความรู้ความสามารถด้วยวิธีการ ที่หลากหลายและพิจารณาตัดสินบนพ้ืนฐาน
ของเกณฑ์ผลการปฏิบัติมากกว่าใช้เปรียบเทียบระหว่างผู้เรียน 

 

ธรรมชาติของการวัดผลการศึกษา 

 

 การวัดผลทางการศึกษาเป็นกระบวนการก าหนดตัวเลขให้แก่คุณลักษณะของผู้เรียนที่มีความเป็น
นามธรรมสูงดังนั้นการด าเนินการน าไปใช้จะต้องมีความละเอียดรอบคอบ ซึ่งครูผู้สอนจะต้องมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของการวัดผลทางการศึกษาว่าเป็นอย่างไร   เพ่ือที่จะสามารถน าไปใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพโดยที่ธรรมชาติของการวัดผล  มีดังนี้  (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2535: 35-37 ;          
พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557: 7-11 ; สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 2559 : 16 - 17) 

 1. การวัดผลการศึกษาเป็นการวัดทางอ้อม (Indirect) หมายถึง การวัดผลเป็นกระบวนการวัด
คุณลักษณะที่เป็นตัวแทนของพฤติกรรมนั้น ๆ มีมากหรือน้อยเพียงใดโดยใช้เครื่องมือในการวัดผลที่มี
ประสิทธิภาพที่สามารถวัดพฤติกรรมนั้น ๆ ได้ไปกระตุ้นให้ผู้เรียนได้แสดงพฤติกรรม/คุณลักษณะนั้น ๆ 
ออกมาโดยที่ในการด าเนินการวัดจ าเป็นจะต้องมีการนิยามพฤติกรรมนั้น ๆ ให้มีความชัดเจนเพ่ือที่จะวัด
และสังเกตได้ในลักษณะของนิยามเชิงปฏิบัติการ 

 2.  การวัดผลเป็นการวัดผลสัมพัทธ์ (Relative) หมายถึง การวัดผลเป็นกระบวนการที่จะต้อง
น าผลไปเปรียบเทียบกับกลุ่มหรือเกณฑ์ที่ก าหนดไว้จึงจะท าให้ผลที่ได้จากการวัดเป็นสิ่งที่มีความหมาย
อาทิผู้เรียนทดสอบได้คะแนน 80 สามคะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนนโดยมีเกณฑ์การพิจารณา
ตัดสินว่า 80 คะแนนขึ้นไปจะได้ระดับคะแนน A แสดงว่าผู้เรียนคนนี้ได้ระดับคะแนน A เป็นต้น 

 3.  การวัดผลเป็นการวัดที่ไม่สมบูรณ์ (Uncomplete) หมายถึง ในการวัดผลแต่ละครั้งนั้นจะ
ไม่สามารถวัดพฤติกรรม/เนื้อหาสาระที่ต้องการได้อย่างครบถ้วนอันเนื่องจากข้อจ ากัดทางด้านเวลา
งบประมาณ ฯลฯ ดังนั้นครูผู้สอนจะต้องมีการสุ่มเนื้อหาสาระหรือพฤติกรรมที่เป็นตัวแทนมาใช้วัดผล
เท่านั้น 

 4. การวัดผลเป็นการวัดที่ได้ผลการวัดไม่ละเอียด หมายถึง การวัดผลเป็นวิธีการที่ได้ผลจากการ
วัดเป็นข้อมูลในระดับอันตรภาคที่มีข้อจ ากัดในเรื่องของการไม่มีศูนย์แท้ที่ไม่สามารถระบุได้ว่าผู้เรียนที่ได้
ศูนย์คะแนนหมายถึงผู้เรียนคนนั้นไม่มีความรู้ในวิชานั้นใช่หรือไม่อย่างไรแต่จะสามารถระบุได้เพียงแต่ว่า
ผู้เรียนท าแบบทดสอบในครั้งนั้น ๆ ไม่ถูกหรือผิดหมดทุกข้อเท่านั้น 
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 5.  การวัดผลมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นเสมอ ๆ (Error) หมายถึง ในการวัดผลแต่ละครั้ง
คะแนนที่ได้รับของผู้เรียนแต่ละคน (Obtained Score) จะประกอบด้วยคะแนนที่เกิดขึ้นจากความรู้
ความสามารถที่แท้จริง (True Score) กับความคลาดเคลื่อนจากการวัด (Error Score) ที่เกิดขึ้น เนื่องจาก
เครื่องมือที่ใช้วัดไม่มีคุณภาพ/ความไม่พร้อมของการด าเนินการสอบหรือการสู่เนื้อหาหรือพฤติกรรมที่ขาด
ความเป็นตัวแทนที่ดีที่เขียนสมการแสดงความสัมพันธ์ของคะแนนที่ผู้เรียนแต่ละคนได้รับดังแสดงใน
สมการที่ 1.1 

 

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

X = T+E 

 

 6. การวัดผลเป็นการวัดที่ต้องใช้วิธีการวัดที่หลากหลาย หมายถึง การวัดพฤติกรรมมนุษย์เป็น
สิ่งที่ซับซ้อนหรือซ่อนเร้นอยู่ภายในหรือมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคลหรือแต่ละสถานการณ์ดังนั้นใน
การวัดผลจ าเป็นจะต้องใช้วิธีการวัดที่หลากหลายหรือใช้วัดหลาย ๆ ครั้งหลาย ๆ สถานการณ์เพ่ือให้ได้ผล
ของการวัดพฤติกรรมที่ถูกต้องชัดเจนและมีความครอบคลุม 

 7. การวัดผลเป็นการวัดที่เป็นระบบ หมายถึง ในการวัดเพ่ือให้เกิดความครบถ้วนในการ
ด าเนินการใด ๆ จะต้องมีการวัดทั้งกระบวนการในระหว่างด าเนินการและผลลัพธ์หลังจากสิ้นสุดการ
ด าเนินการที่จะน ามาใช้พิจารณาตัดสินความสอดคล้องของผลการวัดที่ได้อย่างแท้จริง 
 8. การวัดผลเป็นการวัดที่ใช้วิธีการทางสถิติ หมายถึง ในการวัดเป็นการวัดที่ใช้วิธีการทางสถิติ
ในการควบคุมตัวแปรการวิเคราะห์สังเคราะห์และเปรียบเทียบเนื่องจากในการวัดบางครั้งไม่สามารถ
ควบคุมการออกแบบการวัดอย่างครอบคลุมได้ท าให้เกิดความคาดเคลื่อนที่ไม่ต้องการ ดังนั้นเมื่อได้รับ
ข้อมูลจากการวัดแล้วจะต้องใช้วิธีการทางสถิติในการควบคุมตัวแปรวิเคราะห์สังเคราะห์เพ่ือให้ผลการวัดมี
ความเที่ยงตรงภายใน 

 

หลักการของการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 26 ได้ก าหนดว่า ให้สถานศึกษาได้จัดการ
ประเมินผลผู้เรียน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
การร่วมกิจกรรม และการทดสอบควบคู่ไป ในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละ
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ระดับและรูปแบบการศึกษา ดังนั้น ครูผู้สอนจึงต้องด าเนินการวัดและประเมินผลให้ได้แก่นแท้ของ
ศักยภาพและพัฒนาการของผู้เรียนโดยให้ค านึงถึงหลักการ ดังนี้  (ชูศรี ตันพงศ,์ 2546: 8-9) 

 1. เน้นกระบวนการประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและการประเมินเพ่ือตัดสินการเรียนให้มีความ
ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ทักษะและกระบวนการ รวมทั้งคุณธรรมจริยธรรมหรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 2. เน้นการประเมินด้วยวิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ที่จัดให้แก่ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ตามสภาพจริงหรือใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงที่สะท้อนถึงความรู้ความสามารถและการ
ปฏิบัติจริงของผู้เรียนได้อย่างชัดเจน 

 3. เน้นการบูรณาการการประเมินผลควบคู่ไปกับการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนโดยการประเมินจากคุณภาพของงานและกระบวนการท างานของผู้เรียน 

 4. เน้นการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์การประเมินส่งเสริมให้มีการประเมินตนเอง
ประเมินโดยเพื่อนหรือกลุ่มเพ่ือนและประเมินโดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 5. เน้นการประเมินผู้เรียนด้วยการพิจารณาอย่างครอบคลุมจากพัฒนาการของผู้เรียนความ
ประพฤติการสังเกตพฤติกรรมการเรียนการร่วมกิจกรรมและการทดสอบตามความเหมาะสม 

 การวัดผลและประเมินผลในพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น
ต้องมีหลักการของการวัดและประเมินผลการศึกษาที่จะต้องน าไปปฏิบัติ ดังนี้ (วิรัช วรรณรัตน์, 2535: 

15-16) 

 1) ก าหนดจุดประสงค์ของการวัดและการประเมินผลให้ชัดเจนในลักษณะของจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมที่ได้ระบุพฤติกรรมของผู้เรียนที่ต้องการให้เกิดขึ้นและจะสามารถวัดได้หรือสังเกตได้เมื่อสิ้นสุด
การเรียนการสอนแล้วทั้งใน ด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัยหรือทักษะพิสัย 

 2) เลือกใช้วิธีการวัด/เครื่องมือที่ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับจุดประสงค์นั้น ๆ เพราะจะท า
ให้ผลที่ได้จากการวัดมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 

 3) เลือกใช้เครื่องมือการวัดผลที่มีคุณภาพเนื่องจากผลที่ได้จากการวัดจะต้องน าไปใช้ในการ
ประเมินเพ่ือตัดสินคุณค่าหรือตัดสินใจดังนั้นจ าเป็นต้องมีความมั่นใจว่าผลนั้น ๆ เกิดจากเครื่องมือที่มี
คุณภาพอย่างแท้จริง 
 4) ในการวัดผลแต่ละครั้งครูผู้สอนควรจะเลือกใช้วิธีการหรือเครื่องมือวัดผลที่หลากหลายเพ่ือช่วย
ลดความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากข้อบกพร่องของวิธีการหรือเครื่องมือนั้น ๆ 

 5) ใช้ผลจากการวัดที่มีความคุ้มค่ากล่าวคือการวัดผลจะได้รับข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนได้
บรรลุจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุง การจัดกิจกรรมการเรียน
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การสอนหรือการแนะแนวการศึกษาต่อหรือการพัฒนาระบบการบริหารการเรียนการสอนในโรงเรียน เป็น
ต้น 

 6) เลือกใช้เครื่องมือที่มีความยุติธรรมไม่เปิดโอกาสให้ผู้สอบได้เปรียบและเสียเปรียบกัน 

 7) มีวิธีการด าเนินการสอบที่มีคุณภาพอาทิไม่แน่ค าตอบหรือควบคุมดูแลผู้สอบอย่างใกล้ชิดไม่ให้
มีการคัดลอกค าตอบซึ่งกันและกัน เป็นต้น 

 

กระบวนการวัดและประเมินผลการศึกษา 

 

 ในการวัดและประเมินผลแต่ละครั้งจะต้องมีการด าเนินการที่เป็นระบบที่มีความเชื่อมโยงซึ่งกัน
และกันระหว่างจุดประสงค์กิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลได้ก าหนดขั้นตอนการ
ด าเนินการ ดังนี้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557: 18-20) 

 ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดวัตถุประสงค์ร่วมกันระหว่างครูผู้สอนและผู้เรียน   เป็นขั้นตอนของการ
วางแผนในการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียนโดยเริ่มตั้งแต่การก าหนดจุดประสงค์วิธีการ
จัดการเรียนการสอนหรือเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาตัดสินผลการเรียนเป็นต้นเพ่ือให้ผู้เรียนยอมรับ
ข้อตกลงร่วมกันและเกิดแรงจูงใจที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองได้มีส่วนร่วม 

 ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  เป็นขั้นตอนของการปรับจุดประสงค์รายวิชาให้
เป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่สามารถวัดสังเกตและประเมินได้เพ่ือให้ครูผู้สอนได้มีความเข้าใจใน
พฤติกรรมและคุณลักษณะที่ต้องการให้เกิดขึ้น 

 ขั้นตอนที่ 3 สร้างเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้   เป็นขั้นตอนของการน าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การสร้างเครื่องมือวัดการเรียนรู้ที่หลากหลายมาใช้สร้างเครื่องมือวัดการเรียนรู้ให้มีความสอดคล้องกับ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมนั้น ๆ 

 ขั้นตอนที่ 4 ทดสอบและเก็บรวบรวมข้อมูล  เป็นขั้นตอนของการน าเครื่องมือวัดการเรียนรู้ที่
สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญสาขาที่เกี่ยวข้องได้พิจารณา/ตรวจสอบ/ปรับปรุง แล้วจึงไปทดลองใช้กับผู้เรียน
ในสถานการณ์ต่างๆเพ่ือที่จะน าข้อมูลที่ได้รับไปวิเคราะห์เพ่ือหาคุณภาพของเครื่องมือวัดการเรียนรู้ต่อไป 

 ขั้นตอนที่ 5 การวิเคราะห์คุณภาพ  เป็นขั้นตอนของการน าข้อมูลที่ได้จากการทดสอบและการ
รวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติเพ่ือหาดัชนีบ่งชี้คุณภาพของเครื่องมือวัดการเรียนรู้ 
 ขั้นตอนที่ 6 เกณฑ์/ตัดสินผลการเรียน  เป็นขั้นตอนของการน าผลที่ได้รับจากการทดสอบจริง
ของผู้เรียนมาพิจารณาตัดเกรดรีให้ระดับผลการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานหรือเกณฑ์ที่ครูผู้สอนสร้างขึ้นก็
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ได้ซึ่งการด าเนินการอาจกระท าเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้วหรือในระหว่างการเรียนการสอน
ด าเนินการอยู่ก็ได้ 

 

ประโยชน์ของการวัดและประเมินผลการศึกษา 

 ในการวัดและประเมินผลแต่ละครั้งจะเกิดคุณประโยชน์อย่างมากมาย ถ้าผู้ที่เกี่ยวข้องได้น าผล
จากการวัดและประเมินผลมาด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  และชัดเจน ที่จ าแนกคุณประโยชน์ตามผู้ที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557 : 23-25 ; สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 2559 : 22 - 23 ) 
 1. ประโยชน์ต่อผู้เรียน 

  1.1 ก่อให้เกิดการพัฒนาตนเองในแนวทางที่เหมาะสมโดยจะใช้ผลจากการประเมิน
ความสามารถของตนเอง 
  1.2 ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนเพ่ือที่จะรักษามาตรฐานและส่งผลให้มีผลการเรียนที่ดีขึ้น
ตามล าดับ 

  1.3 ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระเพ่ิมขึ้นเพราะการวัดและประเมินผลในแต่ละ
ครั้งนั้นผู้เรียนจะต้องมีการทบทวนเนื้อหาสาระเพ่ิมเติมเสมอ ๆ 

  1.4 ก่อให้เกิดการรับทราบจุดประสงค์การเรียนที่ชัดเจน เนื่องจากจะได้รับการแจ้งจุดประสงค์
ก่อนเรียนทุกครั้งส่งผลต่อการก าหนดแนวทางในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. ประโยชน์ต่อครูผู้สอน 

  2.1 ได้รับทราบผลการเรียนของผู้เรียนแต่ละคนว่า เก่ง-อ่อน หรือ ได้-ตก เพ่ือที่จะได้แสวงหา
วิธีการเพ่ือแก้ไขท่ีถูกต้อง  
  2.2 เบอร์รับทราบบรรลุจุดประสงค์ของผู้เรียนว่า มาก-น้อย เพ่ือใช้เป็นดัชนีบ่งชี้ที่สะท้อนให้
เห็นประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนว่าเป็นอย่างไรอันจะน าไปใช้เป็นข้อมูล
พ้ืนฐานในการแสวงหาและพัฒนาวิธีการและเทคนิคการสอน  
  2.3 ได้รับทราบข้อมูลพ้ืนฐานของผู้เรียนที่ครูผู้สอนอาจใช้เป็นแรงกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความ
สนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น  
  2.4 น าข้อมูลมาด าเนินการด้วยวิธีการทางสถิติเพ่ือหาดัชนีบ่งชี้คุณภาพของเครื่องมือวัดการ
เรียนรู้ว่าเป็นอย่างไรควรมีการปรับปรุงหรือแก้ไขในส่วนใดเพ่ือให้เครื่องมือมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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 3. ประโยชน์ต่อผู้บริหาร 
  3.1 ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นดัชนีบ่งชี้มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนทั้งในส่วนของผู้เรียน
และครูผู้สอน  
  3.2 ได้รับข้อมูลในการน าไปประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจในการ
ด าเนินงานของโรงเรียนได้รับทราบ  
  3.3 ได้รับข้อมูลในการน ามาพิจารณาประกอบการตัดสินใจ  แก้ไขปัญหา พัฒนาและ
ด าเนินงานบริหารโรงเรียนให้มีความเจริญก้าวหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 4. ประโยชน์ต่อผู้ปกครอง  
  4.1 ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ความสามารถสมรรถภาพหรือคุณลักษณะของบุตรหลาน
ของตนเอง  
  4.2 ได้รับทราบข้อมูลในการท าความเข้าใจหรือแก้ไขพฤติกรรมที่เกิดขึ้นของบุตรหลานได้
อย่างถูกต้องรวดเร็ว 

 5.  ประโยชน์ต่อครูแนะแนว 

  ผลจากการวัดใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานให้ค าปรึกษาแนะน าผู้เรียนในการเลือกเพ่ือศึกษาต่อหรือ
การประกอบอาชีพการความสามารถหรือการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

คุณธรรมของครูผู้สอนในการวัดและประเมินผลการศึกษา 

 

 ในการด าเนินการวัดและประเมินผลที่ถูกต้องน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพในการน าผลที่ได้รับมา
ใช้นั้นดังนั้นครูผู้สอนที่ท าหน้าที่ในการวัดและประเมินผลจะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณธรรม ดังนี้ 
(บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2535: 35-37 ; พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557: 24-25 ; สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 
2559 : 22) 

 1. ความรับผิดชอบ  เป็นความสามารถในการควบคุมตนเองให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ส าเร็จไม่
ละทิ้งงานในหน้าที่ให้เป็นภาระแก่ผู้อ่ืนในการปฏิบัติงานมีการวางแผนอย่างรอบคอบและไม่ปฏิเสธผลลัพธ์
จากการปฏิบัติที่เกิดจากตนเองหรือเพ่ือนร่วมงาน 

 2.  มีความซื่อสัตย์สุจริต  เป็นความสามารถในการควบคุมตนเองที่ไม่น าความสามารถไปใช้
ในทางที่ทุจริตหรือก่อให้เกิดผลทางด้านลบในการปฏิบัติงานเพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้ที่
เกี่ยวข้อง 
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 3. มีวินัยในตนเอง  เป็นความสามารถในการควบคุมตนเองให้ประพฤติปฏิบัติแต่ในสิ่งที่ดีงามโดย
ไม่เปลี่ยนแปลงความตั้งใจที่จะปฏิบัติดีอย่างง่าย ๆ เมื่อมีผลประโยชน์มาเป็นสิ่งเร้ากระตุ้นให้ปฏิบัติในสิ่งที่
ไม่ถูกต้อง 
 4.  มีความขยัน อดทน  เป็นความสามารถในการควบคุมตนเองให้เกิดความเพียรพยายามในการ
ทุ่มเทก าลังกายและก าลังใจในการปฏิบัติงานวัดผลที่เป็นงานที่มีรายละเอียดที่ซับซ้อนและเงื่อนไขในการ
ปฏิบัติที่หลากหลาย 

 5.  มีความยุติธรรม  เป็นความสามารถในการควบคุมตนเองในการพิจารณาตัดสินสมรรถภาพ
เชิงเปรียบเทียบหรือการให้คะแนนในพฤติกรรมที่เกิดจากการใช้เครื่องมือที่หลากหลายโดยไม่เห็นแก่
ผลประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับหรือผลประโยชน์ของผู้สอบคนใดคนหนึ่งเป็นส าคัญ 

 6.  มีเจตคติที่ดีต่อการวัดผล  เป็นความรู้สึกที่มีต่อการวัดผลว่าเป็นเครื่องมือเชิงบวกที่ช่วยใน
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหรือเป็นการประเมินคุณภาพและมาตรฐานความรู้ของผู้สอบไม่ใช่เป็น
วิธีที่ใช้เพื่อจุดประสงค์ที่มีผลทางด้านลบต่อผู้สอบ 

 7.  มีความใจกว้าง  เป็นพฤติกรรมที่ยอมรับในความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนที่แสดงความคิดเห็นทั้ง
ในเชิงบวกและเชิงลบเพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแก้ไขและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เกิดผลที่ดี
ขึ้นและเป็นผู้ที่เผยแพร่ความรู้การวัดผลและประเมินผลของตนเองให้แก่บุคคลอ่ืนเพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนา
ในการวัดผลและประเมินผลที่ถูกต้องและชัดเจนอย่างแพร่หลาย 

 8.  มีมนุษย์สัมพันธ์  เป็นพฤติกรรมที่จะต้องน ามาใช้ในการประสานการท างานร่วมกับผู้อ่ืนที่
สอดคล้องกับธรรมชาติของงานวัดผลและประเมินผลที่จ าเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือและมีความเข้าใจ
เป็นอย่างดีจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 9.  แสวงหาความรู้และใช้หลักวิชาให้เกิดการพัฒนาในวิชาชีพ  เป็นพฤติกรรมที่จะต้องใช้
ตลอดเวลาเนื่องจากในการวัดผลและประเมินผลจะมีความรู้และหลักวิชาที่เกิดขึ้นใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง
และหลากหลายดังนั้นผู้ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลควรได้ศึกษาที่จะน าความรู้และ
หลังวิชาเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้สอบและเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

 10. รักษาความลับ  เป็นพฤติกรรมในการรักษาหรือปกปิดข้อมูลในเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผล
และผลการประเมินของผู้สอนทุกคนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อบุคคลเหล่านั้น 
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บทสรุป 

 

 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใด ๆ มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ส่วน ได้แก่ จุดประสงค์การ
เรียนรู้ (Learning Objective) กิจกรรมการเรียนการสอน (Learning Experience) และการวัดและ
ประเมินผล (Evaluation) ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จ าเป็นต้องมีการวัดและประเมินผลการศึกษา ซึ่ง
จะต้องมี การทดสอบ การวัดผล และการประเมินผล โดยที่ การทดสอบเป็นกระบวนการก าหนด
สถานการณ์/แบบทดสอบที่ใช้เป็นสิ่งเร้ากระตุ้นให้บุคคลได้แสดงพฤติกรรมที่ต้องการออกมาเพ่ือที่จะได้วัด
และสังเกตพฤติกรรมนั้น ๆ  และการวัดผลเป็นกระบวนการในการก าหนดตัวเลขตามกฎเกณฑ์ให้แก่
พฤติกรรมที่บุคคลได้แสดงออกในการทดสอบใด ๆ เพ่ือที่จะได้รวบรวมผลทั้งหมดไปพิจารณาตัดสินใจตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด/เกณฑ์มาตรฐาน ส่วนการประเมินผลเป็นกระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
วัดพฤติกรรมของบุคคลเพ่ือน าผลมาพิจารณา/ตัดสิน/ประเมินค่าตามเกณฑ์มาตรฐานแล้วน าเสนอเป็น
ข้อมูลย้อนกลับให้แก่ผู้สอนที่จะสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองต่อไป โดยยึดปรัชญาของ
การวัดผลและประเมินผลว่า การวัดผลและการประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน ควรก าหนด
จุดประสงค์ที่มุ่งเน้นที่ศักยภาพ/สมรรถนะของผู้เรียนมากกว่าความจ า น าผลไปปรับปรุงแก้ไขในการเรียน
การสอน เพ่ือประเมินค่าในความเหมาะสมในความสามารถของครูผู้สอนหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอน และเพ่ือค้นหาและพัฒนาสมรรถภาพของมนุษย์ โดยมีหลักการของการวัดผลและประเมินผล
การศึกษามีดังนี้ 1) ก าหนดจุดประสงค์ของการวัดและการประเมินผลให้ชัดเจน 2) เลือกใช้วิธีการวัด/
เครื่องมือที่ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับจุดประสงค์นั้น 3) เลือกใช้เครื่องมือการวัดผลที่มีคุณภาพ       
4) เลือกใช้วิธีการหรือเครื่องมือวัดผลที่หลากหลาย 5) ใช้ผลจากการวัดให้มีความคุ้มค่า 6) เลือกใช้
เครื่องมือที่มีความยุติธรรมไม่เปิดโอกาสให้ผู้สอบได้เปรียบและเสียเปรียบกันและ  7) มีวิธีการด าเนินการ
สอบที่มีคุณภาพ และกระบวนการวัดและประเมินผลมีขั้นตอน 1) ก าหนดวัตถุประสงค์ร่วมกันระหว่าง
ครูผู้สอนและผู้เรียน 2) ก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 3) สร้างเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้  4) ทดสอบ
และเก็บรวบรวมข้อมูล 5) การวิเคราะห์คุณภาพ 6) เกณฑ์/ตัดสินผลการเรียน มีประโยชน์ต่อผู้เรียน 
ครูผู้สอน ผู้บริหาร ผู้ปกครอง  ครูแนะแนว ครูผู้สอนต้องมีคุณธรรมในการวัดและประเมินผลครูผู้สอนที่
ท าการวัดและประเมินผลจะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณธรรม ประกอบด้วย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์
สุจริต มีวินัยในตนเอง มีความขยันอดทน มีความยุติธรรม มีเจตคติที่ดีต่อการวัดผล  มีความใจกว้าง มี
มนุษย์สัมพันธ์ แสวงหาความรู้และใช้หลักวิชาให้เกิดการพัฒนาในวิชาชีพ และรักษาความลับของผลการ
ประเมินต่อไป 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

 ค าชี้แจง หลังจากท่ีได้ศึกษาจบบทเรียนนี้แล้วให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้โดยอาศัยหลัก
วิชาการและความคิดเห็นของนักศึกษาประกอบในการตอบค าถาม 

 1. อธิบายความหมายของ "การทดสอบ" "การวัดผล" และ "การประเมินผล" ว่ามีความสัมพันธ์กัน
อย่างไร โดยใช้ความเข้าใจของตนเองพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

 2. ให้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง "การวัดผลและการประเมินผล" ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 

 3. อธิบายองค์ประกอบพ้ืนฐานของกระบวนการจัดการศึกษา  พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

 4. จุดม่งหมายของการวัดและประเมินผลการศึกษาอยู่บนจุดมุ่งหมายพ้ืนฐานกีป่ระการ พร้อม
ยกตัวอย่าง 
 5. เพราะเหตุใดในการเรียนการสอนครูผู้สอนจ าเป็นต้องมี "การวัดและประเมินผล" 
 6. ครูผู้สอนต้องใช้ "หลักการในการวัดและประเมินผลที่ดี" อะไรบ้างอย่างไรให้ระบุ 3 ประการ 

 7. ในกระบวนการด าเนินการวัดและประเมินผลให้เกิดประสิทธิภาพจะต้องด าเนินการอย่างไร 

 8. ให้ระบุคุณธรรมของครูในฐานะนักวัดและประเมินผลที่ส าคัญที่ท่านจะสามารถน าไปปฏิบัติใน
การประกอบวิชาชีพครูของท่านมีอะไรบ้างอย่างไรให้ระบุ 5 คุณลักษณะ 

 9. บอกประโยชน์ของการวัดและประเมินผลการศึกษา อะไรบ้าง 
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 เสริมประสบการณ์หน่วยท่ี 1-7. นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช.  
ศิริชัย กาญจนวาสี. (2556). ทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
สมชาย วรกิจเกษมสกุล.  (2559).  การวัดและประเมินผลการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 7. 

 อุดรธานี : โรงพิมพ์อักษรศิลป์. 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2553).  แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตาม 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุม 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 2 

พฤติกรรมทางการศึกษา 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 

 หลังจากได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาควรมีพฤติกรรม ดังนี้ 
 1. บอกความหมายของมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดได ้

 2. จ าแนกระดับพฤติกรรมทางการศึกษาได้ 
 3. บอกองค์ประกอบของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมได้ 
 4. ระบุค าที่บ่งบอกระดับของพฤติกรรมทางการศึกษาได้ 
 5. อธิบายการวิเคราะห์หลักสูตรได้ 
 6. เปรียบเทียบจุดมุ่งหมายทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัยได้  
 

เนื้อหาสาระ 

 

 เนื้อหาสาระในบทนี้ ประกอบด้วย 

 1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

 2. พฤติกรรมทางการศึกษา 
 3. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 4. การวิเคราะห์หลักสูตร 

 5. การปรับจุดมุ่งหมายทางการศึกษา ด้านพุทธิพิสัย ของบลูมและคณะ 
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กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

 กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง พฤติทางการศึกษา  มีดังนี ้
 สัปดาห์ที่ 2  (4 ชั่วโมง) 
 1. ผู้สอนชี้แจงค าอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน และ
เกณฑ์การให้คะแนนรายวิชา รวมทั้งสร้างข้อตกลงร่วมกันในการศึกษาในรายวิชานี้ 
 2. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาความรู้พฤติกรรมทางการศึกษาในหัวข้อ  มาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด พฤติกรรมทางการศึกษา จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  

 3. ผู้เรียนรับฟังบรรยายสรุปเนื้อหาสาระ ร่วมกับศึกษาเนื้อหาเรื่อง “พฤติทางการศึกษา”  
จากเอกสารประกอบการเรียนการสอน พร้อมทั้งซักถามและตอบค าถามระหว่างการฟังบรรยาย 

 4. ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มท าแบบฝึกหัดท้ายบทในหัวข้อเกี่ยวกับพฤติทางการศึกษา  เสร็จ
แล้วให้แต่ละกลุ่มน าเสนอสรุปประเด็นในหัวข้อที่ได้รับมอบหมายหน้าชั้นเรียนต่อกลุ่มใหญ่ 
 5. ผู้สอนให้ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ อภิปราย สรุปเนื้อหาและแนวทางการน าไปประยุกต์ใช้ 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามในหัวข้อ / ประเด็นที่สงสัย 

 6. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบท และก าหนดวันส่ง 
 7. ผู้สอนชี้แจงหัวข้อที่จะเรียนในครั้งต่อไป เพ่ือให้ผู้เรียนไปศึกษาก่อนล่วงหน้า 

 8. ผู้สอนเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษาก่อนเลิกเรียน 
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 สัปดาห์ที่ 3  (4 ชั่วโมง) 
 1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาความรู้พฤติกรรมทางการศึกษาในหัวข้อ  การวิเคราะห์หลักสูตร 

และการปรับจุดมุ่งหมายทางการศึกษา ด้านพุทธิพิสัย ของบลูมและคณะ 

 2. ผู้เรียนรับฟังบรรยายสรุปเนื้อหาสาระ ร่วมกับศึกษาเนื้อหาเรื่อง “พฤติทางการศึกษา”  
จากเอกสารประกอบการเรียนการสอน พร้อมทั้งซักถามและตอบค าถามระหว่างการฟังบรรยาย 

 3. ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มท าแบบฝึกหัดท้ายบทในหัวข้อเกี่ยวกับพฤติทางการศึกษา  เสร็จ
แล้วให้แต่ละกลุ่มน าเสนอสรุปประเด็นในหัวข้อที่ได้รับมอบหมายหน้าชั้นเรียนต่อกลุ่มใหญ่ 
 4. ผู้สอนให้ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ อภิปราย สรุปเนื้อหาและแนวทางการน าไปประยุกต์ใช้ 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามในหัวข้อ / ประเด็นที่สงสัย 

 5. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบท และก าหนดวันส่ง 
 6. ผู้สอนชี้แจงหัวข้อที่จะเรียนในครั้งต่อไป เพ่ือให้ผู้เรียนไปศึกษาก่อนล่วงหน้า 

 7. ผู้สอนเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษาก่อนเลิกเรียน 

 

สื่อการเรียนการสอน 

 

 1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา พฤติทางการศึกษา   
 2. เอกสาร ต ารา หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติทางการศึกษา   
 3. สไลด์น าเสนอความรู้ประเด็นส าคัญทุกหัวข้อเรื่อง ด้วยสื่อทางคอมพิวเตอร์ Microsoft 

Power Point และแบบฝึกหัดท้ายบท  
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การวัดและการประเมินผล 

 

จุดประสงค์ เครื่องมือ/วิธีการ การประเมินผล 

1. บอกความหมายของ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
ได้ 
2. จ าแนกระดับพฤติกรรมทาง
การศึกษาได้ 
3. บอกองค์ประกอบของ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมได้ 
4. ระบุค าที่บ่งบอกระดับของ
พฤติกรรมทางการศึกษาได้ 
5. อธิบายการวิเคราะห์
หลักสูตรได้ 
6. เปรียบเทียบจุดมุ่งหมาย
ทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัยได้ 

1. การถาม-ตอบ ในชั้นเรียน 

2. การจัดกิจกรรมกลุ่ม  

3. การน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

4. แบบฝึกหัดท้ายบท 

1. นักศึกษาตอบถูกต้องได้ 
ร้อยละ 80 

2. สังเกตพฤติกรรมในการเข้า
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม/การมาเรียน/
ความสนใจ อยู่ในระดับดี 
3. การน าเสนอหน้าชั้นเรียนอยู่
ในระดับด ี

4.นั ก ศึ ก ษ า ท า แ บ บ ฝึ ก หั ด
ถูกต้องร้อยละ 80 
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บทท่ี 2 

พฤติกรรมทางการศึกษา 
 

 

 การจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุความส าเร็จนั้นจ าเป็นจะต้องมีการก าหนดเป้าหมายของการจัด
การศึกษานี้ชัดเจน ครูผู้สอนจ าเป็นต้องวางแผนและออกแบบการวัดและประเมินผลการศึกษาที่ต้อง
สอดคล้องกับหลักสูตร ที่ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดย
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดได้ระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และพึงปฏิบัติได้ เมื่อส าเร็จการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน โดยเฉพาะในส่วนของการจัดการเรียนการสอนนั้นจะต้องก าหนดพฤติกรรมทางการศึกษาที่
ต้องการให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนอย่างชัดเจนเช่นกัน  พฤติกรรมทางการศึกษาในการวัดและประเมินผล
ของผู้เรียนแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสติปัญญา (Cognitive Domain) ด้านความรู้สึก (Affective 

Domain) และด้านทักษะการปฏิบัติ (Psycho-Motors Domain ) เพ่ือให้ครูผู้สอนจะได้น าไปใช้เป็น
แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุพฤติกรรมทางการศึกษาดังกล่าวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป   

  

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

 

 มาตรฐานและตัวชี้วัดจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551          

มีความหมายและความส าคัญ ดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2553 : 9) 

 1. มาตรฐานการเรียนรู้ หมายถึง สิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และพึงปฏิบัติ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมอันพึงประสงค์ที่ต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากนั้นมาตรฐาน
การเรียนรู้ ยังเป็นกลไกส าคัญในการับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้
สะท้อนให้ทราบว่าต้องการอะไร ต้องสอนอะไร จะสอนอย่างไร และประเมินอย่างไร รวมทั้งเป็น
เครื่องมือในการตรวจสอบเพ่ือการประกันคุณภาพทางการศึกษา 
 2. ตัวชี้วัด  หมายถึง สิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมทั้งคุณลักษณะของผู้เรียนในแต่ละ
ระดับชั้น ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรมน าไปใช้ใน
การก าหนดเนื้อหา จัดท าหน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์ส าคัญส าหรับการวัด
และประเมินผลเพ่ือตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน ซึ่งประกอบด้วย   
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 ตัวชี้วัดชั้นปี : เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละชั้นปีในระดับการศึกษาภาคบังคับ 
(ประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3) 

 ตัวชี้วัดช่วงชั้น : เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(มัธยมศึกษาปีที่ 4-6) 

 หลักสูตรได้มีการก าหนดรหัสก ากับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด เพื่อความเข้าใจและให้
สื่อสารตรงกัน ดังนี้ 
    ว 1.1  ม. 1/2 

    ม. 1/2  หมายถึง  ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ข้อที่ 2 

    1.1     หมายถึง  สาระที่ 1 มาตรฐานข้อที่ 2 

    ว    หมายถึง  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
 3. ความส าคัญของตัวชี้วัด  

  ตัวชี้วัดสื่อสารให้ทราบถึงสิ่งที่คาดหวังให้เกิดการเรียนรู้ ตัวชี้วัดจึงเป็นพ้ืนฐานในการ
จัดการเรียนรู้และสร้างภาระงานการประเมิน สะท้อนว่าสิ่งที่จะวัดและประเมินผลนั้นจัดเป็น
เป้าหมายประเภทใด การรู้และเข้าใจว่าตัวชี้วัดเป็นเป้าหมายการเรียนรู้ประเภทใด จะท าให้ผู้สอน
สามารถออกแบบหน่วยการเรียนรู้หรือแผนการจัดการเรียนรู้ ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมการ
ประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะผู้สอนจะได้ภาพที่บ่งชี้ชัดเจนขึ้นว่า ผู้เรียนควรท าอะไร  
  สติ๊กกินส์ (Stiggins, 2005 อ้างอิงใน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 
2553) ได้จัดเป้าหมายการเรียนรู้ไว้ 3 ด้าน (ด้านความรู้ ด้านกระบวนการ และด้านเจตคติ) โดย
เป้าหมายการเรียนรู้ของสติ๊กกินส์ ประกอบด้วย 

  3.1 เป้าหมายด้านความรู้ความเข้าใจ (Knowledge and Understanding Targets) 

เป็นเป้าหมายเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ ได้แก่ ข้อเท็จจริง เหตุการณ์ กรอบความคิด กฎเกณฑ์ 
หลักการ ตลอดจนความรู้ว่ากระบวนการ วิธีการ ขั้นตอน กล่าวไว้ว่าอย่างไร ค าส าคัญที่บ่งบอก
เป้าหมายด้านนี้ ได้แก่ อธิบาย เข้าใจ พรรณนา ระบุ บอก (บอกชื่อ บอกรายการ นิยาม จับคู่ เลือก 
จ า ระลักได้ เป็นต้น 

  3.2 เป้าหมายด้านการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล (Reasoning Targets) เป็นเป้าหมายที่
เกี่ยวกับความสามารถในการคิด โดยก าหนดให้ต้องน าความรู้มาแก้ปัญหา ความรู้นี้จะได้มาจากการ
คิดอย่างลึกซึ้ง คิดด้วยรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การวิเคราะห์ เปรียบเทียบความเหมือน ความแตกต่าง 
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สังเคราะห์ จัดประเภท อุปนัย นิรนัย ตัดสิน  ประเมินค่า เมื่อคิดแล้วต้องแสดงออกมาให้เห็นว่ารู้ โดย
ผ่านผลผลิตที่เป็นได้ทั้งชิ้นงาน หรือการกระท า หรือผลผลิตที่เป็นชิ้นงาน เช่น ประเด็นค าถาม
ปลายเปิดที่ผู้สอนสร้างขึ้นเพ่ือสอบถามความคิดเห็น หรือการกระท า หรือผลผลิตที่เป็นชิ้นงาน เช่น 
ประเด็นค าถามปลายเปิดที่ผู้สอนสร้างขึ้นเพ่ือสอบถามความคิดเห็น หรือการกระท าหรือสาธิตให้ดู 
ฉะนั้นเครื่องมือประเมินประเภทเลือกตอบ เช่น แบบทดสอบแบบเลือกตอบจึงไม่เพียงพอที่จะบอกได้
ถึงกระบวนการคิดรูปแบบต่างๆ ข้างต้น  
  3.3 เป้าหมายด้านทักษะการปฏิบัติ (Performance Skills Targets) เป็นเป้าหมายที่
เกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติหรือใช้วิธีการต่างๆ ได้ดี เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน การประเมิน
การปฏิบัติมักประเมินผ่านการเห็นหรือได้ยิน ค าส าคัญท่ีบ่งบอกเป้าหมายด้านนี้ ได้แก่ สังเกต ทดลอง 
แสดง ตั้งค าถาม ปฏิบัติ ท างาน ฟัง อ่าน พูด ปฏิบัติ ใช้ สาธิต วัด ส ารวจ เป็นแบบอย่าง รวบรวม 
การจะมีทักษะการปฏิบัติได้จะต้องผ่านเป้าหมายด้านความรู้มาก่อนเสมอและในหลายกรณีต้องผ่าน
เป้าหมายด้านการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล 

  3.4 เป้าหมายด้านผลผลิต (Ability to Create Products Targets)) เป็นเป้าหมายที่
เกี่ยวกับความสามารถในการใช้ความรู้ การคิด ทักษะ เพ่ือสร้างผลผลิตสุดท้ายที่มีคุณภาพและเป็น
รูปธรรม เช่น งานเขียน ชิ้นงาน ศิลปะ รายงาน แบบจ าลอง เป็นต้น ค าส าคัญที่บ่งบอกเป้าหมายนี้ 
ได้แก่ ออกแบบ สร้าง ผลิต พัฒนา เขียน วาด จัดนิทรรศการ จัดแสดง 
  3.5 เป้าหมายด้านจิตนิสัย (Disposition Targets) เป็นเป้าหมายที่มิใช่ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการแต่เป็นสถานะทางอารมณ์ความรู้สึก เช่น ทัศนคติต่อสิ่งต่างๆ ความมั่นใจในตนเอง แรงจูงใจ 
เป็นต้น 

 4. การก าหนดหลักฐานการเรียนรู้  
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้แสดง
ความรู้ความสามารถผ่านการปฏิบัติ หลักฐานการเรียนรู้จึงเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงผลการเรียนรู้
จ าแนกเป็น 2 ประเภท คือ 

  4.1 ผลผลิต ได้แก่ สิ่งประดิษฐ์ แบบจ าลองแผนภูมิ ค าตอบจากการประเมินรายงาน
โครงงาน เป็นต้น  
  4.2 ผลการปฏิบัติ ได้แก่ การสาธิต การน าเสนอ การอภิปราย การแสดง เป็นต้น  
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 5. วิธีการวิเคราะห์ตัวช้ีวัด 

  การวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพ่ือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ต้องพิจารณามาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดชั้นปี ตัวชี้วัดช่วงชั้น และสาระการเรียนรู้แกนกลางของชั้นปีนั้น การวิเคราะห์ตัวชี้วัด
แต่ละตัวชี้วัดให้พิจารณาองค์ประกอบส าคัญ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , 2553 : 

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

  5.2 หลักฐานการเรียนรู้ พิจารณาว่าตัวชี้วัดนั้นๆ จะมีร่องรอยหลักฐานการเรียนรู้อะไรที่
จ าท าให้ทราบว่าผู้เรียนรู้เรื่องนั้น มีผลผลิตหรือการปฏิบัติได้แล้วตามค าส าคัญที่ปรากฏในตัวชี้วัด เช่น 
ตอบค าถาม รายงาน คะแนนการทดสอบ เป็นต้น  
  5.3 วิธีการวัดและประเมิน พิจารณาค าส าคัญ (Key Word) ประกอบกับสาระการเรียนรู้
แกนกลางองชั้นปีนั้นๆ ว่าควรจะใช้วิธีการวัดและประเมินวิธีใด จึงจะท าให้ ทราบว่าผู้เรียนเกิด
พฤติกรรมหรือปฏิบัติได้ตามค าส าคัญตามสาระการเรียนรู้นั้นๆ การก าหนดวิธีการวัดและประเมินผล
ต้องค านึงถึงความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ ตลอดจนพัฒนาการของผู้เรียนและบริบทของการจัดการ
เรียนรู้ในการประเมินครั้งหนึ่งอาจวัดได้หลายตัวชี้วัด หรือตัวชี้วัดเดียวอาจวัดหลายๆ ครั้งได้ ขึ้นอยู่
กับลักษณะตัวชี้วัด เช่น ตัวชี้วัดที่เน้นทักษะควรมีการวัดและประเมินผลหลายๆ ครั้ง ทั้งนี้ตัวชี้วัด
หลายๆ ตัวที่สอดคล้องและสัมพันธ์กัน อาจก าหนดวิธีการวัดและประเมินผลร่วมกันได้ 
  5.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล พิจารณาจากวิธีการประเมินที่ก าหนดว่า จะ
ใช้เครื่องมือชนิดใดจึงจะสอดคล้องและสัมพันธ์กับหลักฐานการเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผลมี
แบบบันทึกใดบ้างเป็นส่วนประกอบ มีเกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics) หรือไม ่

  5.5 ตัวอย่างการวิเคราะห์ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับ
กระบวนการด ารงชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มาตรฐาน ว ๑.๑ เข้าใจหน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ท างานสัมพันธ์กัน    มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตองตนเองและ
ดูแลสิ่งมีชีวิต ดังแสดงในตารางที่ 2.1  
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ตารางที่ 2.1  การวิเคราะห์ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

ตัวช้ีวัด ค าส าคัญ แนวทางการ
ประเมิน 

หลักฐานการ
เรียนรู้ 

การประเมิน 

วิธีการ เครื่องมือ 

1. ทดลองการ
ตอบสนองของ
พืชต่อแสง น้ า 
และการสัมผัส
ได้ 

- ทดลองการ
ตอบสนองของ
พืช 

- ให้ผู้เรียน
ทดลองการ
ตอบสนองของ
พืชต่อแสง น้ า 
และการสัมผัส 

-ผลงานการ
ทดลองการ
ตอบสนองของ
พืชต่อแสง น้ า 
และการสัมผัส 

- การตรวจ
ผลงาน 

- แบบส ารวจ
รายการ 

2. อธิบายการ
ตอบสนองของ
พืชต่อแสง น้ า 
และการสัมผัส
ได้ 

- อธิบายการ
ตอบสนองของ
พืช 

-ให้ผู้เรียน
อธิบายการ
ตอบสนองของ
พืชต่อแสง น้ า 
และการสัมผัส 

-ผลการ
อธิบายการ
ตอบสนองของ
พืชต่อแสง น้ า 
และการสัมผัส 

-การใช้ค าถาม -แบบบันทึก
การตอบ
ค าถาม 

 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2553 : 70 – 71 

 

 จากความหมายและวิธีการวิเคราะห์ตัวชี้ วัดดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าการก าหนด
จุดประสงค์และหลักฐานการเรียนรู้จะขึ้นอยู่กับค าส าคัญที่ปรากฏในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งเป้าหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าวต่อไปนี้จะเรียกว่าพฤติกรรม
ทางการศึกษา 
 

พฤติกรรมทางการศึกษา 

 

 เบนจามิน บลูมและคณะ (Bloom and Others, 1956) นักวัดผลชาวอเมริกัน ได้จ าแนก
ประเภทพฤติกรรมทางการศึกษา ออกเป็น 3 ด้าน  ได้แก่ ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain)    

ด้านเจตพิสัย (Affective Domain)  และด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain ดังนี้ 
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 1. พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) 

  พุทธิพิสัย เป็นพฤติกรรมด้านสมองที่เกี่ยวกับสติปัญญา ความรู้ ความคิด ความเฉลียว
ฉลาด ความสามารถในการคิดเรื่องราวต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นความสามารถทางสติปัญญา
พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยแบ่งเป็น 6 ระดับ ได้แก่ 

  1.1 ความรู้ความจ า (Knowledge) เป็นความสามารถในการเก็บรักษามวล
ประสบการณ์ต่าง ๆ จากการที่ได้รับรู้ไว้และระลึกสิ่งนั้นได้เมื่อต้องการเปรียบดังเทปบันทึกเสียงหรือ
วีดิทัศน์ ที่สามารถเก็บเสียงและภาพของเรื่องราวต่างๆได้  สามารถเปิดฟังหรือ ดูภาพเหล่านั้นได้  
เมื่อต้องการ  ความรู้ความจ าเป็นความจ าในสิ่งที่เคยมีประสบการณ์มาก่อน ดังนี้ 
   1.1.1 ความรู้ (Knowledge) เป็นความสามารถของผู้เรียนในการจดจ าระลึก ได้ของ
เนื้อหาสาระที่ได้เรียนรู้ผ่านมาแล้วถ่ายทอดสู่ผู้อ่ืนได้อย่างถูกต้องแม่นย าและชัดเจนจ าแนกได้ ดังนี้  
    1.1.1.1 ความรู้ด้านเนื้อหา (knowledge of Specifics) เป็นความสามารถในการ
จดจ าเนื้อหาสาระในเรื่องท่ีได้เรียนรู้จ าแนกได้ ดังนี้  
    1.1.1.1.1 ความรู้เกี่ยวกับศัพท์และนิยาม (knowledge of Terminology) เป็น
ความสามารถในการจดจ าสัญลักษณ์ศัพท์หรือนิยามที่ก าหนดไว้เพ่ือใช้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อาทิ การ
วัดผลแปลว่าอะไร เป็นต้น 

     1.1.1.1.2 ความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง (Knowledge of Specific Facts) เป็น
ความสามารถในการจดจ าสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและเรียนรู้มาแล้ว อาทิวัน เดือน ปี สถานที่ 
บุคคล หรือเหตุการณ์ ฯลฯอาทิ ก๊าซที่มนุษย์หายใจออกคือก๊าซอะไร เป็นต้น  
    1.1.1.2 ความรู้เกี่ยวกับวิธีด าเนินการในเนื้อหา (knowledge of Ways and 

Means of Dealing with Specifics) เป็นความสามารถในการจดจ าวิธีการล าดับขั้นตอน เกณฑ์ หรือ
การจ าแนกประเภทจ าแนกเป็น ดังนี้ 
       2.1.1.1.2.1 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบประเพณี (knowledge of 

Conventions) เป็นความสามารถในการจดจ าประเพณีวัฒนธรรมธรรมเนียมหรือสิ่งที่กระท ากันใน
สังคมเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือในเนื้อหาวิชา อาทิ แสตมป์ของไปรษณีย์จะติดที่ส่วนใดของซองจดหมาย 
เป็นต้น 

       2.1.1.1.2..2 ความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มและล าดับขั้น (Knowledge of 

Trends and Sequences) เป็นความสามารถในการจดจ าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มหรือล าดับ
ขั้นตอนเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อาทิ บุคคลที่สูบบุหรี่ส่วนมากจะเป็นโรคอะไร เป็นต้น  
       2.1.1.1.2.3 ความรู้เกี่ยวกับการจ าแนกประเภท (Knowledge of  

Classification and Categories) เป็นความสามารถในการจดจ าประเภทหรือการจัดกลุ่มของเนื้อหา 
ที่ได้เรียนรู้มาแล้วอาทิพืชประเภทใดไม่มีรากแก้ว เป็นต้น  
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       2.1.1.1.2.4 ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ (Knowledge of Criteria) เป็น
ความสามารถในการจดจ ากฎเกณฑ์ในการเกิดหลักการความคิดรวบยอดความคิดเห็นและอ่ืน ๆ อาทิ 
เพราะเหตุใดจึงทราบว่าน้ าจากก้นมดแดงมีฤทธิ์เป็นกรด เป็นต้น 

       2.1.1.1.2.5 ความรู้เกี่ยวกับวิธีการ (Knowledge of Methodology) 

เป็นความสามารถในการจดจ าวิธีการแสวงหาความรู้เทคนิควิธีการและกระบวนการต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้
มาแล้ว อาทิ วิธีการทางวิทยาศาสตร์คืออะไร เป็นต้น  
      2.1.1.1.3 ความรู้เกี่ยวกับความคิดรวบยอด (Knowledge of Universals 

and Abstraction in a Field) เป็นความสามารถในการจดจ าขั้นสูงจ าแนกได้ดังนี้  
       2.1.1.1.3.1 ความรู้ เกี่ยวกับหลักวิชาและการสรุปอ้างอิงทั่วไป 
(knowledge of Principles and Generalizations) เป็นความสามารถในการจดจ าหลักวิชาและ
การสรุปอ้างอิงทั่วไปในหลักวิชานั้น ๆ อาทิสมการทางเคมีมีปฏิกิริยา ให้เกิดน้ าคือสมการใด เป็นต้น  
       2.1.1.1.3.2 ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและโครงสร้าง (Knowledge of 

Theories and Structures) เป็นความสามารถในการจดจ าทฤษฎีและโครงสร้างของสิ่งที่เรียนรู้
มาแล้วอาทิในการเดินขบวนของชาวบ้านเพ่ือประท้วงรัฐบาลสามารถอธิบายปรากฏการณ์ดังกล่าว
ด้วยทฤษฎีใดเป็นต้น  
    2.1.2 ความเข้าใจ (Comprehension) เป็นความสามารถในการจับใจความ
ส าคัญของสื่อ และสามารถแสดงออกมาในรูปของการแปลความ ตีความ คาดคะเน ขยายความ หรือ 
การกระท าอ่ืน ๆ 

     2.1.2.1 การแปลความ (Translation) เป็นความ สามารถในการถ่ายโยง
ความหมายจากภาษาที่เข้าใจยากในเรื่องหรือประเด็นนั้น ๆ ให้เป็นภาษาที่สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น 
อาทิ จุดไต้ต าตอมีความหมายว่าอย่างไร เป็นต้น 

     2.1.2.2 การตีความ (Interpretation) เป็นความสามารถในการสรุปความหรือ
พิจารณาในภาพรวมให้เป็นประโยคใจความสั้น ๆ ที่มีความหมาย อาทิ พระนเรศวรเป็นบุคคล
ลักษณะใด เป็นต้น  
     2.1.2.3 การขยายความ (Extrapolation) เป็นความสามารถในการคาดคะเน
ข้อเท็จจริงล่วงหน้าโดยใช้แนวโน้มของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว อาทิ ถ้าในประเทศไทยมีบ่อน้ ามัน
อย่างเพียงพอแล้วเศรษฐกิจของประเทศจะเป็นอย่างไร เป็นต้น      

    2.1.3 การน าความรู้ไปใช้ (Application)  เป็นขั้นที่ผู้เรียนสามารถน าความรู้ 
ประสบการณ์ไปใช้ในกาแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ ซึ่งจะต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจ จึงจะ
สามารถน าไปใช้ได้ 
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    2.1.4 การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นความสามารถของผู้เรียนที่สามารถคิด หรือ 
แยกแยะเรื่องราวสิ่งต่าง ๆ ออกเป็นส่วนย่อย เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญได้ และมองเห็นความสัมพันธ์
ของส่วนที่เกี่ยวข้องกัน ความสามารถในการวิเคราะห์จะแตกต่างกันไปแล้วแต่ความคิดของแต่ละคน 

     2.1.4.1 การวิเคราะห์ความส าคัญ (Analysis of Elements) เป็น
ความสามารถในการจ าแนกความส าคัญของประเด็นในเหตุการณ์ เหตุและผล อาทิ ในศีลห้าข้อ ข้อใด
เป็นข้อที่ส าคัญที่สุด เป็นต้น  
     2.1.4.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Analysis of Relationships) เป็น
ความสามารถในการจ าแนกความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวข้องของเหตุการณ์ย่อย ๆ เพ่ือน ามา
อุปมาอุปไมย อาทิเพราะเหตุใดแสงจึงมีความเร็วมากกว่าเสียง เป็นต้น  
     2.1.4.3 การวิเคราะห์หลักการ (Analysis of Organizational Principles) 
เป็นความสามารถในการระบุหลักการที่ใช้เชื่อมโยงเหตุการณ์ย่อย ๆ ให้อยู่กันเป็นระบบ อาทิ 
หลักการที่ใช้ท าให้รถยนต์วิ่งได้คือหลักการใด เป็นต้น  
    2.1.5 การสังเคราะห์  (Synthesis)  เป็นความสามารถในการที่ผสมผสานส่วน    
ย่อย ๆ เข้าเป็นเรื่องราวเดียวกันอย่างมีระบบ เพ่ือให้เกิดสิ่งใหม่ที่สมบูรณ์และดีกว่าเดิม อาจเป็นการ
ถ่ายทอดความคิดออกมาให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ง่าย การก าหนดวางแผนวิธีการด าเนินงานขึ้นใหม่ หรือ 
อาจจะเกิดความคิดในอันที่จะสร้างความสัมพันธ์ของสิ่งที่เป็นนามธรรมขึ้นมาในรูปแบบ หรือ แนวคิด
ใหม ่

     2.1.5.1 การสังเคราะห์ข้อความ (Production of Unique Communication) 
เป็นความสามารถในการสังเคราะห์ข้อความเพ่ือหาข้อสรุปร่วมกันโดย การพูด การเขียน                                
การวิพากษ์วิจารณ์ อาทิ ให้ผู้เรียนเขียนเรียงความเรื่อง "คุณลักษณะของนักเรียนไทยในอนาคต"                    
เป็นต้น  
     2.1.5.2 การสังเคราะห์แผนงาน (Production of Plan and Proposed Set 

of Operations) เป็นความสามารถในการก าหนดแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานใหม่หรือการ
สังเคราะห์แผนงานเดิม เพ่ือจัดท าแผนงานใหม่ที่ช่วยให้การด าเนินงานสอดคล้องกับเกณฑ์และ
มาตรฐานได้ดีกว่าเดิม อาทิ ผู้เรียนจะวางแผนอย่างไรจึงจะท าให้เรียนเก่ง เป็นต้น  
     2.1.5.3 การสังเคราะห์ความสัมพันธ์ (Derivation of a Set of Abstract 

Relations) เป็นความสามารถในการน าแนวคิดย่อย ๆ มาสัมพันธ์กันอย่างสมเหตุสมผลจนเปลี่ยนเป็น
สมมุติฐานกฎ หรือทฤษฎี อาทิ ให้ผู้เรียนได้ก าหนดสมมุติฐานในปัญหาการวิจัยที่จะด าเนินการหรือให้
สรุปผลที่ได้ตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ เป็นต้น  
    2.1.6 การประเมินค่า (Evaluation) เป็นความสามารถในการตัดสิน ตีราคา 
หรือ สรุปเกี่ยวกับคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ ออกมาในรูปของคุณธรรมอย่างมีกฎเกณฑ์ที่เหมาะสม ซึ่ งอาจ
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เป็นไปตามเนื้อหาสาระในเรื่องนั้น ๆ หรืออาจเป็นกฎเกณฑ์ที่สังคมยอมรับก็ได้ อาทิ  ดี - เลว เหมาะ 
- ไม่เหมาะ ฯลฯ โดยการน ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานจ าแนกได้ ดังนี้  
     2.1.6.1 การประเมินค่าโดยใช้เกณฑ์ภายใน (Judgment in terms of 

Internal Evidence) เป็นความสามารถในการพิจารณาความถูกต้อง ความสมเหตุสมผล หรือ ความ
สอดคล้องโดยใช้เกณฑ์ภายในของประเด็นนั้น ๆ เป็นส าคัญ อาทิ การปฏิบัติได้ผลตรงตามเป้าหมาย
มากหรือน้อยเพียงใดหรือการเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นต้น  
     2.1.6.2 การประเมินค่าโดยใช้เกณฑ์ภายนอก (Judgment in terms of 

External Evidence) เป็นความสามารถในการพิจารณาความถูกต้อง ความสมเหตุสมผล หรือ ความ
สอดคล้องโดยใช้เกณฑ์ภายนอกที่สังคม หรือระเบียบประเพณีที่ก าหนดไว้ อาทิ สิ่งที่ด าเนินการให้
ประโยชน์ต่อสังคมในด้านใดบ้าง หรือผลที่ได้รับมีความสอดคล้องกับหลักการที่ก าหนดให้หรือไม่ 
อย่างไร เป็นต้น     

 

 2.  จิตพิสัย (Affective Domain)  

   จิตพิสัย เป็นพฤติกรรมด้านจิตใจที่เกี่ยวกับค่านิยม ความรู้สึก ความซาบซึ้ง  ทัศนคติ 
ความเชื่อ ความสนใจและคุณธรรม  พฤติกรรมด้านนี้อาจไม่เกิดขึ้นทันที ดังนั้น การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และสอดแทรกสิ่งที่ดีงามอยู่ตลอดเวลา จะท าให้
พฤติกรรมของผู้เรียนเปลี่ยนไปในแนวทางที่พึงประสงค์ได้ พฤติกรรมด้านจิตพิสัย ประกอบด้วย 
พฤติกรรมย่อย ๆ 5 ระดับ ได้แก่ 

    2.2.1 ระดับที่ 1 การรับรู้ (Receiving) เป็นขั้นการสร้างความตระหนักของบุคคล
เมื่อมีสิ่งเร้ามากระตุ้นหรือที่แสดงความตั้งใจที่จะรับรู้และการเลือกสิ่งที่สนใจที่การรับรู้จ าแนกเป็น 3 
ขั้นตอน ดังนี้ 
     2.1.1.1 การตระหนัก ( Awareness ) เป็นขั้นที่บุคคลเริ่มมีความรู้สึกให้ความ
สนใจต่อสิ่งเร้าที่เข้ามาแต่ยังไม่เห็นความส าคัญในสิ่งนั้น ๆ 

     2.1.1.2 การเต็มใจที่จะรับ (willingness to Receive ) เป็นขั้นที่บุคคลจ าแนก
ความแตกต่างระหว่างสิ่งเร้าที่หลากหลายและมีความพึงพอใจ/เต็มใจต่อสิ่งเร้าที่ตนเองสนใจเท่านั้น 

     2.1.1.3 การควบคุมหรือคัดเลือกรับรู้ (Controlled or Selected Attention) 

เป็นขั้นที่บุคคลจะเลือกสรร/คัดเลือกต่อสิ่งเร้าที่ตนเองสนใจ/ไม่พอใจ 

    2.2.2 ระดับที่ 2 การตอบสนอง (Responding) เป็นฉันที่บุคคลจะแสดงปฏิกิริยา
โต้ตอบที่จะตอบสนองและค้นหาสิ่งที่พึงพอใจในระดับต้น ๆ ที่จะตอบสนองด้วยการตอบสนอง
จ าแนกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
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     2.2.2.1 การยินยอมตอบสนอง (Acquiescence in Responding) เป็นขั้นที่
บุคคลแสดงออกในลักษณะของความยินยอมที่จะท าตามเงื่อนไขหรือระเบียบ 

     2.2.2.2 การเต็มใจตอบสนอง (Willingness to Response) เป็นขั้นที่บุคคลได้
แสดงการตอบสนองต่อเงื่อนไขด้วยความเต็มใจ/ตั้งใจของตนเอง 
     2.2.2.3 การพึงพอใจตอบสนอง (Satisfaction to Response) เป็นขั้นที่บุคคล
แสดงออกทางอารมณ์ในลักษณะของการความพึงพอใจ/เต็มใจต่อเงื่อนไขท่ีตนเองได้ปฏิบัติ 
    2.2.3 ระดับที่ 3 การสร้างคุณค่า (Valuing) เป็นขั้นตอนการแสดงการยอมรับ
คุณค่าในวัตถุสิ่งของ (Object) บุคคล (Person) หรือสถานการณ์ (Situation) ยอมรับและเชื่อมั่นใน
คุณค่าของสิ่งนั้น ๆ ในทางบวกที่การสร้างคุณค่าจ าแนกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
     2.2.3.1 การยอมรับคุณค่า (Acceptance for a value) เป็นขั้นการพิจารณา
ว่าสิ่งที่ปฏิบัติมีความส าคัญและเป็นสิ่งที่ดีต่อตนเอง 
     2.2.3.2 การชื่นชอบในคุณค่า( Preference for a value) เป็นขั้นการแสดง
ความพอใจเอาใจใส่สิ่งที่ปฏิบัติในขั้นการยอมรับคุณค่า (ข้ัน 3.1)  
     2.2.3.3 การเชื่อถือ (Commitment or conviction) ในคุณค่าเป็นขั้นการ
ปฏิบัติในสิ่งที่ยอมรับและชื่นชอบอยู่สม่ าเสมอและมีความพยายามที่จะชักชวนให้บุคคลอ่ืนและปฏิบัติ
ตามตนเอง 
    2.2.4 ระดับท่ี 4 การจัดระบบคุณค่า (Organization) เป็นขั้นการน าคุณค่าย่อย ๆ 
ที่หลากหลายมาจากระบบความซับซ้อนของคุณค่ารวมทั้งจัดระบบความสัมพันธ์/เชื่อมโยงของคุณค่า
ให้เป็นหมวดหมู่การจัดระบบคุณค่าจ าแนกเป็น 2 ขั้นตอนดังนี้ 
     2.2.4.1 การสร้างความคิดรวบยอดของคุณค่า (Conceptualization of        

a value) เป็นขั้นที่บุคคลจะสร้างหลักการ/แนวคิดของคุณค่าใหม่ที่ได้จากการวิเคราะห์/สังเคราะห์
ระบบหมวดหมู่ของคุณค่าย่อย ๆ ให้มีความชัดเจน 

     2.2.4.2 การจัดระบบคุณค่า (Organization of a value System) เป็นขั้นการ
น าหลักการ/แนวคิดของคุณค่ามาจัดระบบสร้างเป็นลักษณะภายในตนที่คงที่ หรือเป็นอุดมการณ์ของ
ความคิด 

    2.2.5 ระดับที่ 5 การสร้างลักษณะนิสัย (Characterization) เป็นขั้นการจัดระบบ
คุณค่าที่จะกลายเป็นลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลในการด าเนินชีวิตด้วยการสร้าง
ลักษณะนิสัยจ าแนกได้ 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
     2.2.5.1 การสรุปนัยทั่วไปของคุณค่า (Generalized Set) เป็นขั้นการแสดง
ลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพคุณค่าบางประการที่ตนเองใช้ปฏิบัติอยู่ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ ๆ  



  39 

 

     2.2.5.2 การสร้างลักษณะนิสัย/บุคลิกภาพ (Characterization) เป็นขั้นที่แสดง
ลักษณะหรือบุคลิกภาพท่ีแท้จริงตามคุณค่า/อุดมการณ์/ปรัชญาชีวิตที่ตนเองก าหนดขึ้นอย่างสมบูรณ์ 
  ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม Cognitive Domain กับ  Affective Domain ดังแสดง
ในตารางที่ 2.1  ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 2.2  ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain)  กับพฤติกรรม 

                  ด้านจิตพิสัย  Affective Domain 

 

1. พฤติกรรมด้าน
พุทธิพิสัย  

           2. พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย  
 

1.1 ความรู้ความจ า  2.1  การรับรู้ (Receiving 

attending)  
   2.1.1 การรู้จัก 

   2.1.2 การเต็มใจที่จะรับรู้  
   2.1.3 การเลือกท่ีจะรับรู้  

 

   

 

........ 

 

 

........ 

1.2 ความเข้าใจ  
 

1.3 การน าไปใช้  
 

2.2 การตอบสนอง  
   2.2.1 การยินยอมตอบสนอง  
   2.2.2 การเต็มใจที่จะตอบสนอง  
   2.3 การพอใจตอบสนอง  

 

........ 
 

........ 
 

........ 
คว

าม
ซา

บซ
ึ้ง 

คว
าม

สน
ใจ 

1.4 การวิเคราะห์ 2.3 การเห็นคุณค่า  (Valuing)   
   2.3.1 การยอมรับคุณค่า  
   2.3.2 การชื่นชมในคุณค่า  
   2.3.3 การเชื่อถือในคุณค่า  

ทัศ
นค

ติ 

ค่า
นิย

ม 

กา
รป

รับ
ตัว

  

 

........ 

 

 

 

........ 
1.5 การสังเคราะห์  
 

2.4  การจัดระบบคุณค่า  
  2.4.1 การสร้างความคิด 

รวบยอดของคุณค่า  
  2.4.2 การจัดระบบคุณค่า  

 

........ 
 

 

........ 

 

  

1.6 การประเมินค่า 2.5  การสร้างลักษณะนิสัย 

  2.5.1 การสร้างลักษณะนิสัย
ชั่วคราว  
  2.5.2 การสร้างลักษณะนิสัยถาวร  

  

 

 

 

 

........ 
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 3. ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) 

   ทักษะพิสัย เป็นพฤติกรรมด้านกล้ามเนื้อประสาท ที่บ่งถึงความสามารถในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่วช านิช านาญ  ซึ่งแสดงออกมาได้โดยตรงโดยมีเวลาและคุณภาพของงาน
เป็นตัวชี้ระดับของทักษะ พฤติกรรมด้านทักษะพิสัย ประกอบด้วย พฤติกรรมย่อย ๆ 5 ขั้น ดังนี้ 
    2.3.1  การรับรู้ เป็นการให้ผู้เรียนได้รับรู้หลักการปฏิบัติที่ถูกต้อง หรือ เป็นการ
เลือกหาตัวแบบที่สนใจ 

    2.3.2 กระท าตามแบบ หรือเครื่องชี้แนะ  เป็นพฤติกรรมที่ผู้เรียนพยายามฝึกตาม
แบบที่ตนสนใจและพยายามท าซ้ า เพ่ือที่จะให้เกิดทักษะตามแบบที่ ตนสนใจให้ได้ หรือ สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะน า 
    2.3.3 การหาความถูกต้อง พฤติกรรมสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้อง
อาศัยเครื่องชี้แนะ  เมื่อได้กระท าซ้ าแล้ว  ก็พยายามหาความถูกต้องในการปฏิบัติ 
    2.3.4 การกระท าอย่างต่อเนื่องหลังจากตัดสินใจเลือกรูปแบบที่ เป็นของตัวเองจะ
กระท าตามรูปแบบนั้นอย่างต่อเนื่อง จนปฏิบัติงานที่ยุ่งยากซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง 
คล่องแคล่ว  การที่ผู้เรียนเกิดทักษะได้  ต้องอาศัยการฝึกฝนและกระท าอย่างสม่ าเสมอ 

    2.3.5 การกระท าได้อย่างเป็นธรรมชาติ พฤติกรรมที่ได้จากการฝึกอย่างต่อเนื่องจน
สามารถปฏิบัติ ได้คล่องแคล่วว่องไวโดยอัตโนมัติ เป็นไปอย่างธรรมชาติซึ่งถือเป็นความสามารถของ
การปฏิบัติในระดับสูง 
 จากความหมายดังกล่าวข้างต้น พฤติกรรมทางการศึกษาสรุปได้ว่า พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย 
(Cognitive Domain) ประกอบด้วย จุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมที่เกี่ยวกับความรู้  ความสามารถและ
ทักษะต่าง ๆ ของสมอง  ขณะที่พฤติกรรมด้านจิตพิสัย (Affective Domain)  เป็นหมู่ของพฤติกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางคุณธรรมและคุณค่า  ตลอดจนการจัดระเบียบทางจิตใจและ
ลักษณะนิสัย  ส่วนพฤติกรรมด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) เป็นหมู่ของพฤติกรรมที่
เกี่ยวข้องกับระบบการท างานของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย  ผลของการเรียนรู้จะก่อให้เกิดการเปลี่ยน
พฤติกรรมใน  3  ด้าน  คือ  ด้านความรู้  ด้านทักษะ  และด้านความรู้สึก  ดังนั้น  ในการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้  จึงควรวัดการเปลี่ยนแปลงใน 3 ด้าน  โดยใช้เครื่องมือในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ที่แตกต่างกันไปตามระดับการศึกษาและรูปแบบการศึกษาที่จัดขึ้น ระดับขั้น
ของพฤติกรรมทางการศึกษาท้ัง 3 ด้าน สรุปได้ดังตารางที่ 2.2  
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ตารางท่ี 2.3  ระดับข้ันของพฤติกรรมทางการศึกษา 
  

1. พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย 

(Cognitive Domain) 

หรือด้านสติปัญญา 

2. พฤติกรรมด้านจิตพิสัย 

(Affective Domain) 

หรือด้านความรู้สึก 

3. พฤติกรรมด้านทักษะพิสัย 

(Psychomotor Domain) 

หรือด้านการปฏิบัติงาน 

    1.1 ความรู้      2.1 การรับรู้   3.1 การเลียนแบบ 

    1.2 ความเข้าใจ     2.2 การตอบสนอง   3.2 การลงมือปฏิบัติ ท าตาม 

    1.3. การน าไปใช้     2.3 การสร้างคุณค่า   3.3 ความถูกต้อง 
    1.4 การวิเคราะห์     2.4 การจัดระบบ   3.4 ความต่อเนื่องในการปฏิบัติ 
    1.5 การสังเคราะห์     2.5 การสร้างลักษณะนิสัย   3.5 การกระท าเองจนเคยชิน 

    1.6 การประเมินค่า   

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 

 3.1 ความหมายของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม หรือจุดประสงค์การเรียนรู้  (Behavioral Objective)  

หมายถึง ข้อความที่ระบุเกณฑ์ขั้นต่ าที่เฉพาะเจาะจง ว่าหลังจากจบการเรียนบทเรียนเนื้อหาสาระ   
นั้น ๆ แล้วผู้เรียนจะสามารถแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้หรือการกระท าที่ครูผู้สอนจะสามารถวัดได้
และสังเกตได้อย่างไร ภายใต้เงื่อนไขและเกณฑ์ที่ก าหนด ดังแสดงการเปรียบเทียบจุดประสงค์ทั่วไป
และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ในภาพที่ 2.1 

 

       

 

 
 

จุดประสงค์ทั่วไป                 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 

ภาพที่ 2.1 จุดประสงค์ท่ัวไป และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

ที่มา : สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 2559 : 47 
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 3.2 องค์ประกอบของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

  ในการก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมให้มีความสมบูรณ์จะต้องประกอบด้วย
องค์ประกอบทั้ง 3 ส่วน ดังนี้ (ล้วน สายยศ และอังคนา สายยศ, 2543 : 59) 
   3.2.1 พฤติกรรมที่คาดหวัง (Expected Behavioral)  เป็นพฤติกรรมที่ระบุให้
ผู้เรียนได้แสดงออกหลังจากเกิดการเรียนรู้ในบทเรียนเรื่องนั้น ๆ ที่ต้องเป็นพฤติกรรมที่วัดและสังเกต
ได้ อาทิ 

                    ..............ผู้เรียนระบุ   

    ..............ผู้เรียนเปรียบเทียบ       

    ..............ผู้เรียนอธิบาย หรือวิพากษ ์    เป็นต้น 

   3.2.2 เงื่อนไขหรือสถานการณ์ (Condition or situation) เป็นสิ่งเร้าหรือ
สถานการณ์หรือเงื่อนไขที่ครูผู้สอนก าหนดขึ้นเพ่ือใช้พิจารณาว่าถ้าผู้เรียนอยู่ในสถานการณ์นั้น ๆ 
ผู้เรียนจะแสดงพฤติกรรมอย่างไรแต่ในบางกรณีก็ไม่จ าเป็นต้องระบุไว้ เพราะละเว้นในฐานที่เข้าใจ
แล้ว อาทิ  
    เมื่อก าหนดสมการมาให้   

    เมื่อก าหนดชื่อสัตว์มาให้    เป็นต้น 

   3.2.3 เกณฑ์ (Criterion or Performance Standard)  เป็นปริมาณหรือคุณภาพ
ที่เป็นมาตรฐานของพฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกมาในขั้นต่ าที่ยอมรับได้ (เวลา/ความถี่/สัดส่วนของ
งานที่ท าได้ต่องานที่ก าหนดให้ทั้งหมด/ปริมาณของงาน) ที่เกณฑ์จะต้องสอดคล้องกับวัยวุฒิ/
ความสามารถของผู้เรียน อาทิ 
              ภายใน 10 นาที  
             7 ข้อใน 10 ข้อ 

    ...................................ร้อยละ 75 

    ในการก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมแต่ละข้อจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ
ทั้ง 3 ส่วนแต่ในบางกรณีอาจจะพบว่าในการก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมจากก าหนดขึ้นโดยมี
องค์ประกอบเพียง 2 ส่วน ได้แก่ พฤติกรรมที่คาดหวัง และเกณฑ์ เท่านั้นก็ใช้ได้   
   ลักษณะของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่สมบูรณ์ จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบของ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 3 ส่วน ดังแสดงในภาพที่ 2.2 
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ภาพที่ 2.2  องค์ประกอบของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

ที่มา :  พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557: 43 

   

 

ตัวอย่างที่ 2.2   วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมจ าแนกตามส่วนต่าง ๆ ทั้ง 3 ส่วน 

 

สถานการณ์ พฤติกรรมที่คาดหวัง เกณฑ์ 

1) เมื่อก าหนดโจทย์ปัญหาให้ 10 ข้อ  เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ ได้ถูกต้องอย่างน้อย 8 ข้อ 

2) โดยใช้ค าที่ก าหนดค าให้ 1 ค า สร้างประโยคค าถาม ได้ไม่ต่ ากว่า 8 ค าถาม 

 

 

 

 

 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

พฤติกรรมที่คาดหวัง เงื่อนไขหรือสถานการณ์  
(อาจมีหรือไม่มีก็ได้) 

พฤติกรรมที่ต้องการให้ผู้เรียน 

ได้แสดงออกเม่ือได้เรียนรู้ 
ในแต่ละบทเรียน 

เกณฑ์ 

ปริมาณหรือคุณภาพ 

ของพฤติกรรมทีผู่้เรียน
แสดงออกท่ียอมรับได้ 

เงื่อนไขหรือสถานการณ์ 
ที่ใช้กระตุ้นให้ผู้เรียนแสดง

พฤติกรรมที่คาดหวัง 
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   3.2.4 ตัวอย่าง  การก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมม ีดังนี้ 
    3.2.4.1 เมื่อก าหนดสมการผู้เรียนสามารถแสดงการแก้สมการได้อย่างน้อย 7 ข้อ
ใน 10 ข้อ 

    3.2.4.2 เมื่อก าหนดชื่อพืชให้ 10 ประเภทผู้เรียนสามารถระบุได้ว่าเป็นพืชใบเลี้ยง
เดี่ยวหรือใบเลี้ยงคู่ได้อย่างน้อย 8 ชื่อ 

    3.2.4.3 ผู้เรียนสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพได้ 
 3.3 หลักการในการก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

  ในการก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมมีหลักการที่ควรปฏิบัติ ดังนี้ 
   3.3.1 ใช้ประโยคสั้น ๆ ได้ใจความที่สมบูรณ์ 
   3.3.2 แต่ละจุดประสงค์จะระบุพฤติกรรมที่คาดหวังเพียง 1 พฤติกรรมเท่านั้น 

   3.3.3 พฤติกรรมที่คาดหวังจะต้องเป็นพฤติกรรมของผู้เรียนที่สามารถแสดงออก  
   3.3.4 พฤติกรรมที่คาดหวังจะต้องมีความเป็นรูปธรรมที่ครูผู้สอนจะต้องวัดและสังเกต
ได้  
   3.3.5 ค าที่ใช้ระบุพฤติกรรมต้องมีความชัดเจน เฉพาะเจาะจงที่ไม่จ าเป็นต้องใช้การ
ตีความ 

 3.4 พฤติกรรมที่คาดหวังท่ีระบุการแสดงออกของผู้เรียน 

   ในการระบุพฤติกรรมที่คาดหวังที่เป็นการแสดงออกที่สามารถวัดได้และสังเกต
พฤติกรรมที่เกิดข้ึนของผู้เรียนได้อย่างชัดเจนมีดังนี้ 
    3.4.1 พฤติกรรมที่คาดหวังที่ระบุการแสดงออกของผู้เรียนด้านพุทธิพิสัย ดังตาราง
ที่ 2.3  (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557 : 47-50) 
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ตารางท่ี 2.3  พฤติกรรมที่คาดหวังที่ระบุการแสดงออกของผู้เรียนด้านพุทธิพิสัย 

 

พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย พฤติกรรมที่คาดหวัง/การแสดงออก 

1. ความรู้ความจ า 

1.1  ความรู้ในเรื่องเฉพาะ 

1.1.1 ศัพท์และนิยาม............................ 
1.1.2 กฎและความจริง......................... 

1.2  ความรู้ในวิธีด าเนินการ 

1.2.1 ระเบียบแบบแผน…………………… 

1.2.2 ล าดับขั้นและแนวโน้ม…………….. 
1.2.3 การจัดประเภท………………………. 
1.2.4 เกณฑ์……………………………………. 
1.2.5 วิธีการ…………………………………… 

1.3  ความรู้รวบยอดในเนื้อเรื่อง 
1.3.1 หลักวิชาและการขยายหลักวิชา.. 
1.3.2 ทฤษฎีและโครงสร้าง………………. 

 

 

บอก บ่งชี้ บรรยาย เลือก 

บอก บ่งชี้ บรรยาย 

 

บอก บ่งชี้ บรรยาย เลือก 

บอก บ่งชี้ บรรยาย 

บอก บ่งชี้ บรรยาย 

บอก บ่งชี้ เลือก 

บอก บ่งชี้ บรรยาย 

 

บอก บ่งชี้ บรรยาย 

บอก บ่งชี้ บรรยาย 

2. ความเข้าใจ 

2.10 แปลความ………………………………………. 
 

2.20 ตีความ…………………………………………… 

 

2.30 ขยายความ…………………………………….. 

แปล เปลี่ยนรูป ใช้ภาษาตนเอง ยกตัวอย่าง
เปรียบเทียบ ถอดความ 

ตีความหมาย บอก จัดล าดับ จัดเรียงใหม ่ 
สรุป ย่อ อธิบาย แสดงให้เห็น จ าแนก 

กะประมาณ พยากรณ ์อ้างสรุป ขยาย  
จ าแนก ลงสรุป อธิบาย สมมติ คาดคะเน 

 

3.  การน าไปใช้………………………………………….. 
 

4.  การวิเคราะห์ 
4.10 ความส าคัญ…………………………………… 

4.20 ความสัมพันธ์....................................... 
4.30 หลักการ………………………………………. 
 

. 

 

บอก ใช้ ค านวณ เลือก สร้าง แก้ปัญหา ผลิต
ปรับปรุง โครงสร้างใหม่ เปลี่ยนแปลง อธิบาย 

 

บ่งชี้ จ าแนก สกัด แยกแยะ ค้นหา เลือก 

บ่งชี้ จ าแนก ค้นหา บอกความแตกต่าง 
คล้ายคลึง 
บอก ค้นหา แยกแยะ ลงสรุป 
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ตารางท่ี 2.3  พฤติกรรมที่คาดหวังที่ระบุการแสดงออกของผู้เรียนด้านพุทธิพิสัย (ต่อ) 
 

พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย พฤติกรรมที่คาดหวัง/การแสดงออก 

5. การสังเคราะห์ 
5.1 ข้อความ……………………………………….. 
 

5.2 แผนงาน……………………………………….. 
5.3 ความสัมพันธ์………………………………… 

 

 

6. การประมาณค่า 

6.1 ใช้เกณฑ์ภายใน……………………………… 

 

6.2 ใช้เกณฑ์ภายนอก………………………….. 
 

 

เขียน บอก สร้าง แก้ไข รวบรวม ประกอบ 

ขยายริเริ่ม 

ผลิต วางโครงการ เสนอ สร้าง ออกแบบ 

ปรับปรุง ผลิต สร้างข้ึน พัฒนา ผสมผสาน 

ขยาย อนุมาน จ าแนกพวก ค้นหา อ้างถึง ต่อเติม 

พิสูจน์ 
 

ตัดสิน ประเมิน โต้แย้ง ระบุความสอดคล้อง 
เหตุผล เปรียบเทียบ ระบุเกณฑ์ 
ตัดสิน ชี้ขาด โต้แย้ง พิจารณา เปรียบเทียบ
ประเมิน 

 

ที่มา : พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557 : 47-50 

 

   3.4.2 พฤติกรรมที่คาดหวังที่ระบุการแสดงออกของผู้เรียนด้านจิตพิสัย ดังตารางที่ 2.4 

(พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557: 50-52) 
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ตารางท่ี 2.4  พฤติกรรมที่คาดหวังที่ระบุการแสดงออกของผู้เรียนด้านจิตพิสัย 

 

พฤติกรรมด้านจิตพิสัย พฤติกรรมที่คาดหวัง/การแสดงออก 

1. ขั้นรับรู้ 
1.1 การท าความรู้จัก……………………..………… 

1.2 ความเต็มใจที่จะรับรู้............................... 
1.3 การเลือกรับสิ่งเร้าที่ต้องการ.................... 

2. ขั้นตอบสนอง  
2.1 การยินยอมที่จะตอบสนอง...................... 
2.2 ความเต็มใจที่จะตอบสนอง..................... 
2.3 ความพึงพอใจในการตอบสนอง............. 

 

จ าแนก แยก ถาม 

เลือก สะสม ยอมรับ เชื่อมต่อ 

เลือก ติดตาม บ่ง ยึดถือ ฟัง ควบคุม 

 

ยอมตาม ชมเชย ท าตาม ยอมรับ 

อาสา อภิปราย ปฏิบัติ แสดง อ่านรายงาน ใช้ 
แสดงอาการยินดี ขยาย เพ่ิมเติม พูด เขียน อ่าน 

3. การเกิดค่านิยม  
3.1 การยอมรับในคุณค่า............................... 
 

 

3.2 การชื่นชอบในคุณค่า............................... 
  
3.3 การสร้างคุณค่า....................................... 
 

4. การจัดระบบคุณค่า  
4.1 การสร้างความคิดรวบยอดของคุณค่า..... 
  
4.2 การจัดค่านิยมให้เป็นระบบ………………… 

 

5. การสร้างลักษณะนิสัย 

5.1 การสร้างลักษณะนิสัยชั่วคราว……………. 
 

5.2 การสร้างลักษณะนิสัยถาวร.................... 
 

 

ท าให้สมบูรณ์ บรรยาย อธิบาย เข้าร่วมด้วย 

อ่าน น าเสนอ ท าซ้ า รายงาน เขียน ระบุ 
ให้ข้อเสนอ 

ช่วยเหลือ สนับสนุน อธิบาย บรรยาย  
สรรเสริญ 

โต้แย้ง ปฏิเสธ ต่อต้าน สนับสนุน แนะน า
อภิปราย ป้องกัน ย้ า 

 

เปรียบเทียบ สรุป ขยาย รวม ท าให้สมบูรณ์
อธิบาย อภิปราย บรรยาย ปรับปรุง นิยาม 

จัดเรียบเรียง สลับ ประสาน จัดกลุ่ม สังเคราะห์
บ่งความสัมพันธ์ จัดระบบ สร้างข้ึน บรรยาย 

 

ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ท าให้ส าเร็จ ปฏิบัติ 
ใช้ ตรวจสอบ ประพฤติ ปฏิบัติ แสดง ใช้ 
ปรับตน แสดงออก เสนอแก้ปัญหา อธิบาย
บรรยาย ขยาย แก้ไข ป้องกัน 

 

ที่มา : พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557: 50 - 52 
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   3.4.3 พฤติกรรมที่คาดหวังที่ระบุการแสดงออกของผู้เรียนด้านทักษะพิสัยมี ดังนี้ 
    3.4.3.1 แสดงให้ถูกลักษณะ อาทิ ว่ายน้ า วิ่งโยนลูกบอล เลี้ยงลูกบาสเกตบอล     
เป็นต้น   

    3.4.3.2 ปฏิบัติให้ถูกต้อง อาท ิเลื่อย เจาะ ตอกตะปู ติดตั้งเครื่องมือ เป็นต้น 

    3.4.3.3 แสดงได้อย่างคล่องแคล่ว อาทิ เต้นร าถูกจังหวะ เล่นเปียโน ตีกลอง เป็น
ต้น   

    3.4.3.4 ท างานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และสวยงาม อาทิ พิมพ์ดีด เขียนหนังสือ                
เป็นต้น 

    3.4.3.5 ท างานคล่องแคล่ว และปลอดภัย อาทิ การขับรถ หรือการท างานต่าง ๆ                    
เป็นต้น 

 3.5. ประโยชน์ของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

  ในการก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของการเรียนการสอนมีประโยชน์ที่จ าแนก ได้
ดังนี้ (ปราณี ไวดาบ, 2538: 53) 

   3.5.1 เป็นแนวทางในการสร้างหลักสูตร โดยที่ผู้สร้างหลักสูตรจะสร้างจุดประสงค์
ทั่วไปและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่เจาะจงขึ้น ขั้นตอนการสร้างจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมจะช่วยใน
การก าหนดและประเมินจุดประสงค์ทั่วไป ก าหนดเนื้อหา และคัดเลือกจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่
เหมาะสมกับรายวิชาและผู้เรียน 

   3.5.2 เป็นแนวทางในการสร้างและพัฒนาวัสดุประกอบหลักสูตร อาทิ ต ารา 
แบบเรียน คู่มือครูและแผนการสอนว่าควรมีลักษณะอย่างไร เนื้อหาเท่าไร มีวิธีการน าเสนออย่างไร
รวมทั้งเป็นแนวทางในการสร้างวัสดุอุปกรณ์ เอกสารประกอบการสอนอ่ืน ๆ อาทิ บทเรียนโปรแกรม 
แบบทดสอบ หรือแบบฝึกหัด เป็นต้น 

   3.5.3 เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แนวการสอน ว่าควรจัด
กิจกรรมอย่างไรเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้ โดยเฉพาะจะช่วยพัฒนาการเรียนการสอนในการ
พัฒนาสมรรถภาพระดับสูงได้ดีขึ้น เพราะการก าหนดจุดประสงค์ที่ชัดเจนจะช่วยให้เห็นแนวทางใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 



  49 

 

   3.5.4 เป็นแนวทางการเรียนของผู้เรียนในการเรียนรู้ใด ๆ ถ้าผู้เรียนได้รับทราบ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมแล้ว จะท าให้ผู้เรียนได้ปรับปรุงตนเองในทิศทางและระดับความมุ่งมั่นของ
หลักสูตรดีกว่าการไม่รับทราบจุดประสงค์ 
 3.5.5 เป็นแนวทางในการประเมินผลการเรียน การก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมอย่าง
สมบูรณ์ จะมีการก าหนดสถานการณ์เพ่ือการประเมินผลไว้ ช่วยให้การสร้างข้อสอบมีความครอบคลุม
และตรงตามจุดประสงค์ได้ดีกว่า 
 3.5.6 เป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนตลอดเวลา เนื่องจากผลการวัดที่ได้ ช่วย
ให้รู้ผลของการเรียนรู้ จะท าให้ผู้สอนได้รับข้อมูลย้อนกลับในการน ามาปรับปรุงระบบการสอนว่า 
จุดประสงค์ที่ก าหนดไว้เหมาะสมหรือยัง และจะต้องมีการปรับปรุงการเรียนการสอน  

 3.6 การประเมินจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

  เป็นการพิจารณาว่าจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใดในประเด็น
ต่อไปนี้ 
   3.6.1 มีความครอบคลุมพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ส าคัญหรือไม่  
   3.6.2 มีความสัมพันธ์และต่อเนื่องจากจุดประสงค์ทั่วไปหรือไม่ และเหมาะสมกับ
สภาพการเรียนการสอนหรือไม่ 
   3.6.3 มีความสอดคล้องกับหลักจิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาพัฒนาการหรือไม่  
   3.6.4 มีความเหมาะสมและความสามารถของผู้เรียนและเวลาที่ใช้สอน 

   3.6.5 มีความชัดเจน ที่ผู้เรียนและครูผู้สอนมีความเข้าใจที่สอดคล้องกัน 

 

การวิเคราะห์หลักสูตร 

 

 4.1 ความหมายของการวิเคราะห์หลักสูตร 
  นักวิชาการให้ความหมายของการวิเคราะห์หลักสูตร ดังนี้ 
   การวิเคราะห์หลักสูตรเป็นการจ าแนกจุดมุ่งหมายและเนื้อหาสาระเป็นสัดส่วนตาม
ความส าคัญที่ครูผู้สอนได้พิจารณาแล้วเพ่ือความสะดวกในการสอนและการสอบว่าจะสอนและจะสอบ
อย่างละเท่าไร (สมบุญ ภู่นวล, 2525: 117) 
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   การวิเคราะห์หลักสูตร เป็นการด าเนินการอย่างเป็นระบบที่แสดงน้ าหนักความส าคัญ
ระหว่างเนื้อหาและพฤติกรรมในสัดส่วนที่สัมพันธ์กับที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุม และพิจารณา
เปรียบเทียบความเที่ ยงตรงของเนื้ อหาวิชาและโครงสร้ างของพฤติกรรมที่ต้องการวัด              
(สุภาพ  วาดเขียน และอรพินธ์ โภชนาดา, 2524: 35) 

  สรุปได้ว่า การวิเคราะห์หลักสูตร เป็นการจ าแนกหลักสูตรออกเป็นเนื้อหาย่อย ๆ ที่แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาวิชา กิจกรรม ประสบการณ์ และพฤติกรรมที่ต้องการให้เกิดขึ้นอย่าง
ชัดเจน ในการน าไปก าหนดเป็นจุดประสงค์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือการวัดและ
ประเมินผลในรายวิชานั้น ๆ ให้ครอบคลุมเนื้อหาสาระ โดยจะด าเนินการวิเคราะห์ในลักษณะของ
ตารางการวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบสองทางระหว่างเนื้อหาและพฤติกรรมที่ต้องการให้เกิดขึ้นแก่
ผู้เรียน เรียกว่า "ตารางวิเคราะห์หลักสูตร (Table of Specifications)" 

 4.2 เป้าหมายของการวิเคราะห์หลักสูตร 
  ในการวิเคราะห์หลักสูตรใด ๆ มีเป้าหมายของการวิเคราะห์หลักสูตรจ าแนกตามช่วงเวลา
ดังตารางที ่2.5 

 

ตารางท่ี 2.5  เป้าหมายของการวิเคราะห์หลักสูตร 

 

เวลา เป้าหมาย 

ก่อนสอน 

สอนท าไม : จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ 
สอนอะไร : เนื้อหาที่สอนและน้ าหนักความส าคัญ 

สอนอย่างไร : วิธีสอน สื่อ และเวลาที่ใช้ 

ก่อนสอบ 

 

สอบท าไม : จุดมุ่งหมายของการสอบ 

สอบอะไร : เนื้อหาสาระที่สอบและน้ าหนักความส าคัญ 

สอบอย่างไร : วิธีการสอบ ชนิดและรูปแบบของแบบทดสอบและเวลาที่ใช้ 
 

ที่มา: ศิริชัย กาญจนวาสี, 2556: 134          
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 4.3 ประเด็นการวิเคราะห์หลักสูตร 
  4.3.1 วิเคราะห์จุดมุ่งหมายจ าแนก ดังนี้ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552: 134-135) 

   4.3.1.1 วิเคราะห์จุดมุ่งหมายของหลักสูตร จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ และระบุ
คุณลักษณะ หรือสมรรถภาพที่ต้องการวัด 

   4.3.1.2 แปลงคุณลักษณะหรือสมรรถภาพที่ต้องการวัดให้มีลักษณะเป็นรูปธรรมที่เป็น
พฤติกรรมที่เป็นจุดหมายปลายทางที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน 

  4.3.2 วิเคราะห์เนื้อเรื่อง จ าแนกเป็น   

   4.3.2.1 วิเคราะห์เนื้อหาของหลักสูตร เนื้อหาของการเรียนการสอน เพ่ือจ าแนก
เนื้อหา และจัดรวมหน่วยย่อยที่มีความสัมพันธ์กัน 

   4.3.2.2 เรียงล าดับความส าคัญของเนื้อหา และจัดล าดับการสอนว่าสิ่งใดควรจะสอน
ก่อน-หลัง 
  4.3.3  วิเคราะห์กิจกรรมและประสบการณ์ เป็นการวิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือเป็น
แนวคิดในการก าหนดรูปแบบวิธีการสอน และวิธีการสอบที่เหมาะสมกับจุดมุ่งหมายและเนื้อหาของ
การเรียนรู้นั้น 

 4.4  ขั้นตอนการวิเคราะห์หลักสูตร 

  ในการวิเคราะห์หลักสูตรมีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
   4.4.1 ก าหนด/แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์หลักสูตร จ านวน 5-10 คน จากบุคคลที่
มีความเชี่ยวชาญในรายวิชา/ศาสตรเ์ดียวกัน 

   4.4.2 ร่วมกันวิเคราะห์เนื้อหาโดยการจ าแนกรายละเอียดของเนื้อหาเป็นเนื้อหาย่อย ๆ 
ที่เรียงล าดับก่อนหลัง 
   4.4.3 สร้างตารางส าหรับวิเคราะห์ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาย่อย ๆ กับ
พฤติกรรมที่ต้องการให้เกิดขึ้นทั้งด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัยและทักษะพิสัย ดังแสดงตัวอย่างใน                     
ตารางที่ 2.6 
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ตารางท่ี 2.6  วิเคราะห์หลักสูตรแสดงการก าหนดน้ าหนักของเนื้อหา/จุดประสงค์และพฤติกรรม 

 

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

 

พฤติกรรม 

 

 

 

เนื้อหา/จุดประสงค์ 

พุทธิพิสัย 

จิต
พิสัย 

ทักษะ
พิสัย 

รวม 
ล าดับ

ที ่

คว
าม

รู้ค
วา

มจ
 า 

 
คว

าม
เข้า

ใจ 

กา
รน

 าไป
ใช้ 

กา
รว

ิเคร
าะ

ห์ 

กา
รส

ังเค
รา

ะห
์ 

กา
รป

ระ
เมิน

ค่า
 

1…………………………… 

2………………………….. 
3…………………………... 
4…………………………… 

          

รวม           

ล าดับที่           

 

   4.4.4 ให้กรรมการแต่ละคนได้ให้น้ าหนักคะแนนความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหากับ
พฤติกรรมโดยให้ก าหนดน้ าหนักคะแนนเต็มช่องละ 10 คะแนนที่มีเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนใน
แต่ละข้อ  ดังนี้ 
    ให้  9 - 10 คะแนน แสดงว่า เนื้อหาและพฤติกรรมนั้นมีความส าคัญมาก 

    ให้  7 - 8 คะแนน  แสดงว่า เนื้อหาและพฤติกรรมนั้นมีความส าคัญค่อนข้างมาก 

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

    ให้  0 - 1 คะแนน  แสดงว่า เนื้อหาและพฤติกรรมนั้นมีความส าคัญน้อย 

   4.4.5  น าตารางวิเคราะห์หลักสูตรของกรรมการแต่ละคนมาสร้างตารางวิเคราะห์
หลักสูตรเฉลี่ยโดยการหาค่าเฉลี่ย ของน้ าหนักคะแนนที่ได้ในแต่ละช่องของกรรมการทุกคน  
   4.4.6  น าตารางวิเคราะห์หลักสูตรโดยเฉลี่ยมาสร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตร 1,000 
หน่วยเพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการน าไปใช้ในการค านวณจ านวนชั่วโมงและการสร้างข้อสอบด้วยการ
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เทียบสัดส่วน มีวิธีการค านวณโดยการน าคะแนนเฉลี่ยในช่องนั้นคูณด้วย 1000 แล้วหารด้วยผลรวม
ของคะแนนเฉลี่ย 

 ตัวอย่างท่ี 2.2 ตารางวิเคราะห์ข้อสอบ 

 

ตารางวิเคราะห์ข้อสอบ  วิชา.........................................................   
หัวข้อเนื้อหา/หน่วยการเรียนรู้
..................................................................... .........................................................................................   
มาตรฐานการเรียนรู้/จุดประสงค์การเรียนรู้
............................................................................................................ .................................................   
............................................................................................................................. ................................   
พฤติกรรมที่ต้องการ/ตัวชี้วัด
..................................................................................................................... ..........................................   
............................................................................................................................. ................................   
 

พฤติกรรมที่ต้องการ/
ตัวชี้วัด 

ระดับพฤติกรรม 

รวม ความจ า ความเข้าใจ ประยุกต์  
ใช้ 

วิเคราะห ์ ประเมิน
ค่า 

คิด
สร้างสรรค ์
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 4.5 ประโยชน์ของตารางวิเคราะห์หลักสูตร 

  การสร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตรมีประโยชน์ต่อครูผู้สอน ดังนี้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ , 2557: 
58 ; สุนันท์ ศลโกสุม, 2544 : 33) 
   4.5.1 ท าให้ครูผู้สอนทราบว่าในการสอนแต่ละ รายวิชาต้องสอนเนื้อหาใดบ้างมีเนื้อหา
ใดที่จะต้องเน้นและมุ่งให้เกิดพฤติกรรมใดบ้าง  
   4.5.2 ท าให้ครูผู้สอนสามารถก าหนดเวลาในการสอนได้อย่างเหมาะสมตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรโดยการน าน้ าหนักของคะแนนในส่วนเนื้อหามาเทียบสัดส่วนกับเวลาทั้งหมด
ที่ใช้สอนก็จะได้ทราบว่าจะใช้เวลาในแต่ละเนื้อหามากหรือน้อยเพียงไร 

   4.5.3 ท าให้ครูผู้สอนทราบว่าควรเลือกใช้สื่อ/วิธีการสอนใดจึงจะเหมาะสมกับเนื้ อหา
และพฤติกรรมที่มุ่งให้เกิดขึ้นโดยพิจารณาจากน้ าหนักของคะแนนรวมในส่วนของพฤติกรรมที่มุ่งให้
เกิดข้ึนเป็นหลัก 

   4.5.4 ท าให้ครูผู้สอนทราบว่าจะต้องวัดและประเมินผลในเนื้อหาและพฤติกรรมใดบ้าง
ก่อให้เกิดการสร้างเครื่องมือในการวัดผลที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการสร้างแบบทดสอบจะได้
แบบทดสอบที่มีความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง 
(Consetuct Validity) 

   4.5.5 ท าให้ครูผู้สอนหลายคนในรายวิชาเดียวกันได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในแนวเดียวกันเน้นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเหมือนกันและสามารถใช้เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลร่วมกันได้ 
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การปรับจุดมุ่งหมายทางการศึกษา ด้านพุทธิพิสัย ของบลูมและคณะ 

 

 แอนเดอร์สัน (Anderson) ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของบลูม ได้ศึกษาร่วมกับ แครทโวทล์ 
(Krathwohl) ในช่วงปี ค.ศ. 1995-2000 ในเรื่องจุดมุ่งหมายทางการศึกษาในด้านการพัฒนาการ
ทางด้านสติปัญญา และในปี 2001 ทั้งสองคนได้เสนอจุดมุ่งหมายทางการศึกษาฉบับใหม่ที่ปรับปรุง
จากจุดมุ่งหมายการศึกษาของบลูม (Bloom) ฉบับปี 1965 แอนเดอร์สัน (Anderson) ได้ชี้ให้เห็นว่า
กระบวนการทางพุทธิปัญญาที่น าเสนอโดยบลูม  น าไปสู่ความเข้าใจของคนทั่วไปว่ากระบวนการ
ดังกล่าวไม่สามารถทับซ้อนหรือเหลื่อมล้ ากันได้ จะต้องบรรลุกระบวนการในระดับที่ต่ ากว่าให้ได้
ทั้งหมดก่อน จึงจะสามารถบรรลุถึงกระบวนการในระดับที่สูงได้นั้นเป็นมาตรฐานที่เข้มงวดเกินไป   

(วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน และฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์. ม.ป.ป : 2)  ต่อมาในช่วง ปี 1990  แอนดอร์สัน 

และ แครทโวทล์  (Anderson & Krathwohl. 2001)  ได้ท าการปรับปรุงการจ าแนกจุดมุ่งหมาย
ทางการศึกษาใหม่เพ่ือให้ง่ายต่อการน าไปใช้งานและปรับปรุง และน าเสนอแนวคิดไว้ ในหนังสือเรื่อง 
“A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy 

of Educational Outcomes” ในปี 2001 ซึ่งการปรับปรุงการจ าแนกจุดมุ่งหมายทางการศึกษา ที่
น าเสนอโดย แอนดอร์สัน และแครทโวทล์ เป็นการปรับเปลี่ยนจุดประสงค์ทางการด้านพุทธิปัญญา ใน
สองประเด็น คือ การปรับเปลี่ยนขั้นตอนและค าศัพท์ที่ใช้ในกระบวนการพุทธิปัญญา และเพ่ิม
โครงสร้างจากมิติเดียวเป็นสองมิติ (Anderson & Krathwohl. 2001 : 213 - 215) 

 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจากการน าจุดมุ่งหมายทางการศึกษาของบลูมไปใช้ในระยะเวลาที่
ผ่านมา พบว่า มีข้อจ ากัด สรุปได้ดังต่อไปนี้ 1) มาตรฐานที่เข้มงวดของพฤติกรรมแต่ละขั้น ท าให้เกิด
ความเข้าใจว่าไม่สามารถทับซ้อนและเหลื่อมล้ ากันได้ 2) พฤติกรรมในชั้นต่ าบางพฤติกรรมมีความ
ซับซ้อนมากกว่าขั้นสูง 3) การให้ค าจ ากัดความในพฤติกรรมแต่ละขั้น 4) ไม่สะท้อนแนวคิดการ
ประเมินตามแนวคิดใหม่  
 จากข้อจ ากัดดังกล่าว เดวิท แครทโวล์ท และบรรดาผู้เชี่ยวชาญและ ลูกศิษย์ของบลูมได้
ร่วมกันปรับปรุงจุดมุ่งหมายการศึกษาด้านพุทธิพิสัยในปี 1990-1999 โดยสามารถสรุปการ
เปลี่ยนแปลงได้  
           1) ความแตกต่างระหว่างค าศัพท์เดิมกับค าศัพท์ใหม่ก็คือ ชื่อของกระบวนการทางปัญญา
ทั้ง 6 ขั้นนั้น จะเปลี่ยนจากการใช้ค านามเป็นค ากริยา เนื่องจากจุดมุ่งหมายทางการศึกษาปรับปรุง
ใหม่นี้ต้องการที่จะสะท้อนให้เห็นถึงการคิด และการคิดเป็นกระบวนการของการกระท า ดังนั้น
จุดมุ่งหมายทางการศึกษาที่ปรับปรุงใหม่นี้ จึงใช้ค ากริยาเพ่ืออธิบายกระบวนการทางปัญญาใน
ลักษณะของการกระท า              
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  2) ค าอธิบายหรือค านิยามของกระบวนการทางปัญญาในแต่ละล าดับขั้น จะถูกแทนที่ด้วย
ค ากริยา และมีการปรับปรุงค าอธิบายหรือค านิยามในบางล าดับขั้นด้วย 

  3) ในขั้นของความรู้ (knowledge) ได้ถูกเปลี่ยนชื่อใหม่เนื่องจาก ความรู้คือผลลัพธ์หรือ
ผลผลิตของการคิด ไม่ใช่รูปแบบของการคิด ดังนั้น ค าว่าคว ามรู้จึงแทนที่ด้วยค าว่า “จ า” 
(remembering) 

  4) กระบวนการทางปัญญาในขั้นความเข้าใจ (comprehension) และการสังเคราะห์ 
(synthesis) ได้ถูกน าเข้าไปรวมไว้ในขั้น “เข้าใจ” (understanding) และ “คิดสร้างสรรค์” 
(creating) ตามล าดับ เพ่ือให้สามารถสะท้อนธรรมชาติของการคิดที่นิยามไว้ในแต่ละล าดับขั้น 

 

 กระบวนการทางปัญญาใหม่ของบลูม จากปรับปรุงจุดมุ่งหมายการศึกษาด้านพุทธิพิสัย 
สามารถน าเสนอตารางเปรียบเทียบกระบวนการทางปัญญาท่ีใช้ค าศัพท์เดิมและค าศัพท์ใหม่ ดังตาราง
ที่ 2.7 ดังนี้   
 

ตารางที่ 2.7  การเปรียบเทียบกระบวนการทางปัญญาท่ีใช้ค าศัพท์เดิมและค าศัพท์ใหม่ 
         

ค าศัพท์เดิม 

บลูมและคณะ (Bloom, and Other, 1956) 

ค าศัพท์ใหม่ 

แอนดอร์สัน และ แครทโวทล์  (Anderson & 

Krathwohl. 2001) 

     1. ความรู้ (Knowledge)        1. จ า (Remembering) 

     2. ความเข้าใจ (Comprehension)        2. เขา้ใจ (Understanding) 

     3. การน าไปใช้ (Application)        3. ประยุกต์ใช้ (Applying) 

     4. การวิเคราะห์ (Analysis)        4. วิเคราะห์ (Analyzing) 

     5. การสังเคราะห์ (Synthesis)        5. ประเมินค่า (Evaluating) 

     6. การประเมินค่า (Evaluation)        6. คิดสร้างสรรค์ (Creating) 

 

 จากตารางที่ 2.7 ล าดับขั้นของกระบวนการทางปัญญา ในจุดมุ่งหมายทางการศึกษาด้าน    
พุทธิพิสัยของบลูม ที่ปรับปรุงใหม่ ยังคงมีล าดับขั้น 6 ขั้น ซึ่งสามารถอธิบายได้ ดังนี้ 
 

  1. การปรับเปลี่ยนล าดับขั้นและค าศัพท์ที่ใช้ในกระบวนการพุทธิปัญญา ยังคงมี 6 

กระบวนการเหมือนเดิม แต่ 3 กระบวนการแรกเปลี่ยนชื่อเป็น จ า (Remember) เข้าใจ 

(Understand)  และประยุกต์ใช้ (Apply) ส่วน 3 กระบวนการหลังเปลี่ยนชื่อที่มีลักษณะเป็นค านาม
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ไปเป็นค ากริยา และสลับที่กับระหว่างกระบวนการที่ 5 กับ 6 และสร้างสรรค์ (Create) เปลี่ยนชื่อมา
จากการสังเคราะห์ (Synthesis)   

  2. การปรับปรุงค านิยามในบางล าดับขั้นให้สอดคล้องกับการใช้ค ากริยาของแต่ละขั้นที่
ปรับปรุงใหม่ อธิบายได้ ดังนี้ 
   2.1 จ า (Remembering) หมายถึง ความสามารถในการระลึกได้ แสดงรายการได้ 
บอกได้ ระบุ บอกชื่อได้ ตัวอย่าง เช่น นักเรียนสามารถบอกความหมายของทฤษฎีได้  แบ่งประเภท
ย่อยได้ 2 ลักษณะ คือ  

    2.1.1 จ าได ้(Recognizing)  

    2.1.2 ระลึกได้ (Recalling)  

   2.2 เข้าใจ (Understanding) หมายถึง ความสามารถในการแปลความหมาย 
ยกตัวอย่าง สรุป อ้างอิง ตัวอย่างเช่น นักเรียนสามารถอธิบายแนวคิดของทฤษฎีได้ 
    2.2.1 ตีความ (Interpreting)  

    2.2.2 ยกตัวอย่าง (Exemplifying)  

    2.2.3 จ าแนกประเภท (Classifying)  

    2.2.4 สรุป (Summarizing)  

    2.2.5 อนุมาน (Inferring)  

    2.2.6 เปรียบเทียบ (Comparing) 

    2.2.7 อธิบาย (Explaining)  

   2.3 ประยุกต์ใช้ (Applying) หมายถึง ความสามารถในการน าไปใช้ ประยุกต์ใช้ 
แก้ไขปัญหา ความสามารถในการด าเนินการ หรือใช้ระเบียบวิธีการภายใต้สถานการณ์ที่ก าหนดให้
ตัวอย่างเช่น นักเรียนสามารถใช้ความรู้ในการแก้ไขปัญหาได้ แบ่งประเภทย่อยได ้2 ลักษณะ คือ  

    2.3.1 ด าเนินงาน (Executing)  

    2.3.2 ใช้เป็นเครื่องมือ (Implementing)  

   2.4 วิเคราะห์ (Analyzing) หมายถึง ความสามารถในการเปรียบเทียบ อธิบาย
ลักษณะการจัดการ  ความสามารถในการแยกส่วนประกอบของสิ่งต่างๆและค้นหาความสัมพันธ์
ระหว่างส่วนประกอบ ความสัมพันธ์ระหว่างของส่วนประกอบกับโครงสร้างรวมหรือส่วนประกอบ
เฉพาะ ตัวอย่างเช่น นักเรียน สามารถบอกความแตกต่างระหว่าง 2 ทฤษฎีได้ แบ่งประเภทย่อยได้ 3 

ลักษณะ คือ 

    2.4.1 บอกความแตกต่าง (Differentiating)  

    2.4.2 จัดโครงสร้าง (Organizing)  

    2.4.3 ระบุคุณลักษณะ (Attributing)  



58 

 

   2.5 ประเมินค่า (Evaluating) หมายถึง ความสามารถในการตรวจสอบ วิจารณ์ 
ตัดสิน ความสามารถในการตัดสินใจโดยอาศัยเกณฑ์หรือมาตรฐาน ตัวอย่างเช่น นักเรียนสามารถ
ตัดสินคุณค่าของทฤษฎีได้ แบ่งประเภทย่อยได ้2 ลักษณะ คือ  

    2.5.1 ตรวจสอบ (Checking)  

    2.5.2 วิพากษ์วิจารณ์ (Critiquing)  

   2.6 คิดสร้างสรรค์ (Creating) หมายถึง ความสามารถในการออกแบบ (Design) 

วางแผน ผลิต สร้างสรรค์ (Create) หมายถึง ความสามารถในการรวมส่วนประกอบต่างๆ เข้าด้วยกัน
ด้วยรูปแบบใหม่ๆ ที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างมีเหตุผล หรือทาให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นต้นแบบ 

ตัวอย่างเช่น นักเรียนสามารถน าเสนอทฤษฎีใหม่ที่แตกต่างไปจากทฤษฎีเดิมได้ แบ่งประเภทย่อยได้ 3 

ลักษณะ คือ  

    2.6.1 สร้าง (Generating)  

    2.6.2 วางแผน (Planning)  

    2.6.3 ผลิต (Producing)  

  3.  เปลี่ยนโครงสร้างมิติเดียวเป็นสองมิติ  แอนดอร์สัน และ แครทโวทล์ ได้เพ่ิม
โครงสร้างใน มิติด้านความรู้ (Knowledge Dimension) เข้ามาในโครงสร้างของจุดประสงค์ทาง
การศึกษา ด้านพุทธิปัญญา ท าให้โครงสร้างใหม่มีลักษณะเป็นสองมิติที่  ประกอบด้วย มิติด้าน
กระบวนการพุทธิปัญญา และมิติด้านความรู้ อธิบายความหมายของมิติด้านความรู้ที่เพ่ิมเติมเข้ามาได้ 
ดังแสดงในตารางที่ 2.8 ดังนี้  (Krathwohl. 2002 : 212-213)  
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ตารางที่ 2.8  โครงสร้างสองมิติองจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของบลูมปรับปรุงใหม่ 
 

มิติด้านความรู้ 
( The 

Knowledge 

Dimension) 

มิติด้านกระบวนการ (The Cognitive Process Dimension) 

จ า 
( Remember) 

เข้าใจ 

(Understand) 

ประยุกต์ใช้ 
(Apply) 

วิเคราะห์ 
(Analyze) 

ประเมินค่า 
(Evaluate) 

สร้างสรรค์ 
(Create) 

A. ความรูเ้กี่ยวกับ
ข้อเท็จจริง 
(Factual 

Knowledge) 

      

B. ความรู้เกี่ยวกับ
มโนทัศน ์

( Conceptual 

Knowledge) 

      

C. ความรู้เกี่ยวกับ
วิธีด าเนินการ 
( Procedural 

Knowledge) 

      

D. ความรู้เกี่ยวกับ
อภิปัญญา 
( Metacognitive 

Knowledge) 

      

 

ที่มา : สมนึก ภัททิยธนี, 2558 : 32 

 

 จากตารางที่ 2.8 สามารถสรุปและอธิบายความหมายของมิติด้านความรู้ที่เพ่ิมเติมเข้ามาได้ 
ดังนี้  (Krathwohl. 2002 : 212-213)  

   3.1 ความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง (Factual Knowledge) หมายถึง ส่วนประกอบ
พ้ืนฐานที่นักเรียนจะต้องรู้เพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับสาขาวิชาที่เรียน หรือใช้ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง 
แบ่งประเภทย่อยได ้2 ลักษณะ คือ 
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    3.1.1 ความรู้เกี่ยวกับศัพท์เฉพาะ (Knowledge of Terminology)  

    3.1.2 ความรู้เฉพาะเกี่ยวกับรายละเอียดหรือส่วนประกอบ (Knowledge of 

Specific Details  and Elements) 

   3.2 ความรู้เกี่ยวกับมโนทัศน์ (Conceptual Knowledge) หมายถึง ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างองค์ประกอบพื้นฐานภายใต้โครงสร้างขนาดใหญ่ที่มีการทางานร่วมกัน แบ่งประเภทย่อยได้ 3 

ลักษณะ คือ  

    3.2.1 ความรู้เกี่ยวกับการแบ่งชั้นและจ าแนกประเภท (Knowledge of 

Classifications and  Categories)  

    3.2.2 ความรู้เกี่ยวกับหลักการและการสรุปอ้างอิง (Knowledge of Principles 

and Generalizations)  

    3.2.3 ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎี โมเดล และโครงสร้าง (Knowledge of Theories, 

Models, and  Structures)  

  3.3 ความรู้เกี่ยวกับวิธีด าเนินการ (Procedural Knowledge) หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับ
วิธีการทางาน เช่น วิธีการหาความรู้ด้วยการสืบสวนสอบสวน และหลักเกณฑ์ในการใช้ทักษะ ขั้นตอน 

เทคนิค และวิธีการ แบ่งประเภทย่อยได ้3 ลักษณะ คือ  

    3.3.1 ความรู้เกี่ยวกับทักษะและขั้นตอนในเนื้อหาเฉพาะ (Knowledge of 

Subject-  Specific Skills and Algorithms)  

    3.3.2 ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการในเนื้อหาเฉพาะ (Knowledge of 

Subject-Specific Techniques and Methods)  

    3.3.3 ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ที่ใช้เป็นแนวทางในก าหนดระเบียบวิธีการท างาน 

ที่เหมาะสม (Knowledge of Criteria for Determining When to Use Appropriate 

Procedures)  

  3.4 ความรู้เกี่ยวกับอภิปัญญา (Metacognitive Knowledge) หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับ
ความรู้ความเข้าใจทั่วไป มีความตระหนัก และมีความรู้เกี่ยวกับการคิดของตนเอง แบ่งประเภทย่อยได้ 
3 ลักษณะ คือ  

   3.4.1 ความรู้เกี่ยวกับยุทธวิธี (Strategic Knowledge)  

   3.4.2 ความรู้เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในงาน ประกอบด้วยสถานการณ์ที่เหมาะสม 

ในการทางานและรู้เงื่อนไขในการทางาน (Knowledge About Cognitive Tasks, Including 

Appropriate Contextual and Conditional Knowledge)  

   3.4.3 ความรู้เกี่ยวกับตนเอง (Self-knowledge) 

 



  61 

 

บทสรุป 

 

การเรียนรู้ตามทฤษฎีของบลูม (Bloom’s Taxonomy) ได้จ าแนกการเรียนรู้เป็น 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย โดยในแต่ละด้านจะมีการจ าแนกระดับ
ความสามารถจากต่ าสุดไปถึงสูงสุด เช่น ด้านพุทธิพิสัย เริ่มจากความรู้ ความเข้าใจ การน าไปใช้ การ
วิเคราะห์ การสังเคราะห์  การประเมิน ต่อมามีการน าเสนอระดับความสามารถที่มีการปรับปรุงใหม่
ตามแนวคิดของ Anderson and Krathwohl (2001) เป็นการจ า(Remembering) การเข้าใจ
(Understanding) การประยุกต์ใช้ (Applying) การวิเคราะห์ (Analyzing) การประเมินผล 
(Evaluating) และการสร้างสรรค์ (Creating)  ด้านจิตพิสัย จ าแนกเป็น การรับรู้, การตอบสนอง, 
การสร้างค่านิยม, การจัดระบบ และการสร้างคุณลักษณะจากค่านิยม ด้านทักษะพิสัย จ าแนกเป็น 
ทักษะการเคลื่อนไหวของร่างกาย, ทักษะการเคลื่อนไหวอวัยวะสองส่วนหรือมากกว่าพร้อมๆ กัน, 

ทักษะการสื่อสารโดยใช้ท่าทาง และทักษะการแสดงพฤติกรรมทางการพูด  

จุดหมายทางการศึกษา (Taxonomy of Education Objectives) หรือทิศทางของ
การศึกษา ซึ่งเกิดจากการศึกษาว่า ในการศึกษาโดยแท้จริงแล้วนั้น มีจุดประสงค์ใดบ้างที่นักเรียน
จะต้องได้รับการพัฒนาจากการศึกษา รวมทั้งการศึกษานั้นจะต้องมีความสัมพันธ์กับแนวคิดในการ
วัดผลและประเมินผล ตลอดจนวิธีการสอน จุดมุ่งหมายทางการศึกษา (Taxonomy of Educations) 

ของบลูม ฉบับเต็ม แบ่งจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ การพัฒนาของผู้เรียนออกเป็น 3 ด้านคือ 1 ) ด้าน
สติปัญญา หรือพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) 2) ด้านจิตใจ อารมณ์หรือจิตพิสัย (Affective 

Domain) และ 3) ด้านการปฏิบัติหรือทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) โดยในการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนจ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์หลักสูตร ซึ่งเป็นการจ าแนกหลักสูตรออกเป็น
เนื้อหาย่อย ๆ ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาวิชา กิจกรรม ประสบการณ์ และพฤติกรรมที่
ต้องการให้เกิดขึ้นอย่างชัดเจน ในการน าไปก าหนดเป็นจุดประสงค์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน หรือการวัดและประเมินผลในรายวิชานั้น ๆ ให้ครอบคลุมเนื้อหาสาระ โดยจะด าเนินการ
วิเคราะห์ในลักษณะของตารางการวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบสองทางระหว่างเนื้อหาและพฤติกรรมที่
ต้องการให้เกิดข้ึนแก่ผู้เรียน 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

ค าชี้แจง  หลังจากท่ีได้ศึกษาจบบทเรียนนี้แล้วให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้ 
 1. ให้อภิปรายพฤติกรรมทางการเรียนรู้ต่อไปนี้ซึ่ง อาจจ าแนกพฤติกรรมเป็น Cognitive 

Domain,  Affective Domain และ Psychomotor Domain 

1.1 การร้องเพลง 
1.2 การวาดภาพ 

1.3 การเขียนเรียงความ 

1.4 การท างานกลุ่ม 

 2. จงอธิบายพฤติกรรมทางการศึกษาแต่ละด้าน มีอะไรบ้าง พร้อมยกตัวอย่าง  

 3. จงอธิบายความหมายของค าศัพท์ต่อไปนี้ ความรู้-ความจ า การแปลความการตีความ การ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ การสังเคราะห์ความสัมพันธ์ และการประเมินโดยอาศัยเกณฑ์ภายนอก  

4. เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) กับ 
ด้านจิตพิสัย (Affective Domain)  แล้วคนดีเป็นอย่างไร สัมพันธ์กันอย่างไรกับคนเก่ง 

5. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมมีประโยชน์ต่อกระบวนการเรียนการสอนอย่างไร  

5. จากค าอธิบายรายวิชาที่ก าหนดให้นี้ จงวิเคราะห์จุดประสงค์จ าแนกเป็น พฤติกรรมด้าน
พุทธิพิสัย จิตพิสัยและทักษะพิสัย แล้วเขียนเป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

6. จงสร้างตารางวิเคราะห์พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย เป็นรายบท ในวิชาใดวิชาหนึ่ง  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 3 

เครื่องมือการวัดและประเมินพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย  
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 

 เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาสามารถ 

 1. บอกความหมายของพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยได้ 
 2. จ าแนกประเภทของเครื่องมือวัดและประเมินพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยได้ 
 3. ระบเุครื่องมือวัดและประเมินพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยได้ 
 4. บอกความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ได้  
 5. จ าแนกประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 
 6. อธิบายขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบแบบปรนัยได้ 
 7. อธิบายขั้นตอนสร้างแบบทดสอบแบบอัตนัยได้ 
 8. บอกข้อดีและข้อจ ากัดของแบบทดสอบแต่ละชนิดได้ 
  

เนื้อหาสาระ 
 

 เนื้อหาสาระในบทนี้ ประกอบด้วย 

 1. การวัดและประเมินพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย 

  1.1 ความหมายของพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย 

  1.2 ประเภทของเครื่องมือวัดและประเมินพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย 

  1.3 เครื่องมือวัดและประเมินพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย 

 2. การสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  2.1 ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  

  2.2 ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
  2.3 หลักในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
  2.4 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
  2.5 การสร้างแบบทดสอบแบบอัตนัย 

  2.6 การสร้างแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดถูก-ผิด 
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  2.7 การสร้างแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเติมค าหรือตอบสั้น 

  2.8 การสร้างแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดจับคู่ 
  2.9 การสร้างแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  

  

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

 กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง พฤติทางการศึกษา  มีดังนี้ 
 สัปดาห์ที่ 4  (4 ชั่วโมง) 
 1. ผู้สอนชี้แจงค าอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน และ
เกณฑ์การให้คะแนนรายวิชา รวมทั้งสร้างข้อตกลงร่วมกันในการศึกษาในรายวิชานี้ 
 2. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาความรู้เรื่อง เครื่องมือวัดและประเมินพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยใน
หัวข้อ  การวัดและประเมินพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย ความหมาย ประเภทของเครื่องมือวัดและ 

เครื่องมือวัดและประเมินพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย การสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ความหมาย ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ หลักการในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ การสร้างแบบทดสอบแบบอัตนัย  การสร้างแบบทดสอบ
แบบปรนัยชนิดถูก-ผิด การสร้างแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเติมค าหรือตอบสั้น การสร้าง
แบบทดสอบแบบปรนัยชนิดจับคู่ และการสร้างแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  

 3. ผู้เรียนรับฟังบรรยายสรุปเนื้อหาสาระ ร่วมกับศึกษาเนื้อหาเรื่อง “เครื่องมือวัดและ
ประเมินพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย”  จากเอกสารประกอบการเรียนการสอน พร้อมทั้งซักถามและตอบ
ค าถามระหว่างการฟังบรรยาย 

 4. ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มท าแบบฝึกหัดท้ายบทในหัวข้อเกี่ยวกับเครื่องมือวัดและประเมิน
พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย เสร็จแล้วให้แต่ละกลุ่มน าเสนอสรุปประเด็นในหัวข้อที่ได้รับมอบหมายหน้า
ชั้นเรียนต่อกลุ่มใหญ่ 
 5. ผู้สอนให้ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ อภิปราย สรุปเนื้อหาและแนวทางการน าไปประยุกต์ใช้ 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามในหัวข้อ / ประเด็นที่สงสัย 

 6. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบท และก าหนดวันส่ง 
 7. ผู้สอนชี้แจงหัวข้อที่จะเรียนในครั้งต่อไป เพ่ือให้ผู้เรียนไปศึกษาก่อนล่วงหน้า 

 8. ผู้สอนเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษาก่อนเลิกเรียน 
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สื่อการเรียนการสอน 

 

 1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา เครื่องมือวัดและประเมินพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย 

 2. เอกสาร ต ารา หนังสือ และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับเครื่องมือวัดและประเมินพฤติกรรมด้าน
พุทธิพิสัย  
 3. สไลด์น าเสนอความรู้ประเด็นส าคัญทุกหัวข้อเรื่อง ด้วยสื่อทางคอมพิวเตอร์ Microsoft 

Power Point และแบบฝึกหัดท้ายบท  

 

การวัดและการประเมินผล 

 

จุดประสงค์ เครื่องมือ/วิธีการ การประเมินผล 

1. บอกความหมายของพฤติกรรม
ด้านพุทธิพิสัยได้ 
2. จ าแนกประเภทของเครื่องมือ
วัดและประเมินพฤติกรรมด้าน
พุทธิพิสัยได้ 
3. ระบเุครื่องมือวัดและประเมิน
พฤติกรรมด้าน พุทธิพิสัยได้ 
4. บอกความหมายของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ได้  
5. จ าแนกประเภทของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 
6. อธิบายขั้นตอนการสร้าง
แบบทดสอบแบบปรนัยได้ 
7. อธิบายขั้นตอนสร้าง
แบบทดสอบแบบอัตนัยได้ 
8. บอกข้อดีและข้อจ ากัดของ
แบบทดสอบแต่ละชนิดได้ 

1. การถาม-ตอบ ในชั้นเรียน 

2. การจัดกิจกรรมกลุ่ม  

3. การน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

4. แบบฝึกหัดท้ายบท 

1. นักศึกษาตอบถูกต้องได้ 
ร้อยละ 80 

2. สังเกตพฤติกรรมในการเข้า
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม/การมาเรียน/
ความสนใจ อยู่ในระดับด ี

3. การน าเสนอหน้าชั้นเรียนอยู่
ในระดับดี 
4.นั ก ศึ ก ษ า ท า แ บ บ ฝึ ก หั ด
ถูกต้องร้อยละ 80 



68 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

บทที่ 3 

เครื่องมือการวัดและประเมินพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย  
 

 

 การวัดและประเมินพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย เป็นการวัดความสามารถด้านสติปัญญา ได้แก่  
ความสามารถด้านความรู้ – ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการ
ประเมินค่า เครื่องมือที่ใช้วัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยที่นิยมใช้กันส่วนใหญ่ คือ แบบทดสอบ ซึ่ง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ถือว่าเป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับครูที่จะใช้ในการตรวจสอบพฤติกรรม 
หรือผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอันเนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนของครูว่า   ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถหรือมีสัมฤทธิผลในแต่ละรายวิชามากน้อยเพียงใด ผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์จะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามจุดประสงค์การเรียนรู้หรือตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่ก าหนดไว้ และเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาการสอนของครูให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การที่จะท าให้ได้ผลการทดสอบมีความถูกต้อง ความเที่ยงตรง ความน่าเชื่อถือได้
นั้นจะต้องใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่มีคุณภาพซึ่งได้ผ่านการสร้างอย่างถูกต้องตามหลักวิชา ดังนั้น
การได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ครูผู้สอนได้สร้างขึ้น
เองเพ่ือใช้กับผู้เรียนที่ตนเองได้สอน ซึ่งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ประกอบด้วย แบบทดสอบแบบ
อัตนัย  และแบบทดสอบแบบปรนัย ที่ใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยแบบทดสอบเป็น
วิธีการที่ใช้ประเมินผลการเรียนรู้หรือความสามารถทางสติปัญญาของผู้เรียนโดยวัดพฤติกรรมการ
เรียนรู้ด้านต่างๆ ถ้าผู้สอนเรียนรู้ลักษณะต่างๆ ของข้อสอบที่ใช้ประเมินพฤติกรรมในแต่ละด้าน ก็จะ
เป็นประโยชน์ในการสร้างและเลือกใช้เครื่องมือแต่ละชนิดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 

การวัดและประเมินพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย 

 

 1. ความหมายของพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย 

  พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย หมายถึง พฤติกรรมที่เกี่ยวกับสมรรถภาพทางสมองหรือ
สติปัญญาของบุคคลที่แสดงถึงความเก่งมากน้อยเพียงใด ในการแสดงความรู้ที่ได้จากการเรียนการ
สอน (สมนึก ภัททิยธนี, 2558 : 20)   

  การวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย เป็นการวัดความสามารถด้านสติปัญญา ได้แก่ ความรู้
ความสามารถด้านความรู้ - ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการ 

ประเมินค่า เครื่องมือที่ใช้วัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยที่ใช้กันส่วนใหญ่ คือ แบบทดสอบ ซึ่งมีหลาย 
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ประเภท แบบทดสอบวัดด้านพุทธิพิสัยนั้นอาจวัดคุณลักษณะทางจิตพิสัยและทักษะพิสัยได้ด้วย  
(พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557 : 61) 
 2. ประเภทของเครื่องมือวัดและประเมินพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย 

  เครื่องมือประเภทต่างๆ ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยทั่วไป
มีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ เพ่ือรู้จักผู้เรียน เพ่ือประเมินวิธีเรียนของผู้ เรียน และเพ่ือประเมิน
พัฒนาการของผู้เรียน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ   (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 
2553 : 97)    

  2.1 เครื่องมือวัดและประเมินผลแบบเป็นทางการ (Formal Assessment) เป็นการได้มา
ซึ่งข้อมูลผลการเรียนรู้ที่นิยมใช้กันมาตั้งแต่ดั้งเดิม เช่น แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ครูสร้างข้ึน ผลจาก
การเก็บข้อมูลคือคะแนนใช้ในการเปรียบเทียบ เช่น การเปรียบเทียบระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
เพ่ือดูพัฒนาการ หรือใช้เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์เมื่อสิ้นสุดการสอนในแต่ละหน่วยหรือรายวิชา วิธีการ
และเครื่องมือที่เป็นทางการเหมาะส าหรับการประเมินเพ่ือตัดสินมากกว่าจะใช้เพ่ือประเมินพัฒนาการ
ผู้เรียน หรือเพ่ือหาจุดบกพร่องส าหรับน าไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

  2.2 เครื่องมือวัดและประเมินผลแบบไม่เป็นทางการ (Informal Assessment) เป็นการ
ได้มาซึ่งข้อมูลผลการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นรายบุคคล จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายที่ผู้สอนเก็บ
รวบรวมตลอดเวลา วิเคราะห์ข้อมูล ศึกษาความพร้อมและพัฒนาการของผู้เรียน ปรับการเรียนการ
สอนให้เหมาะสม และแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 3. เครื่องมือวัดและประเมินพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย 

  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2553 : 97)  เครื่องมือวัดพฤติกรรมด้าน
พุทธิพิสัย หมายถึง รูปแบบ ยุทธวิธี และเครื่องมือประเภทต่างๆ ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้  
  สมนึก ภัททิยธนี (2558 : 20)  เครื่องมือหรือเทคนิคในการวัดผลการศึกษามีหลายชนิด   
มีลักษณะการใช้แตกต่างกันตามโอกาสหรือสถานการณ์ ในปัจจุบันจะเน้นการวัดจากสภาพจริง
ครูผู้สอนต้องเลือกใช้เครื่องมือวัดที่หลากหลายไม่ใช่เฉพาะแบบทดสอบ 

  สรุปได้ว่า เครื่องมือวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความรู้ของ
นักเรียนที่ได้จากการเรียนการสอน 
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การสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

 1.  ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  

  ค าว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (Achievement test) นักวัดผลและนักการศึกษามีการ
เรียกชื่อแตกต่างกันไปเป็น แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ หรือแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ และได้ให้ความหมายไว้ในแนวทางเดียวกัน ดังนี้ 
  รอสส์และสแตนลีย์ (Ross and Stanley, 1967 อ้างใน เยาวดี วิบูลย์ศรี, 2552 : 28) ให้
ความหมายว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ หมายถึง แบบทดสอบที่ใช้วัดความสามารถทางวิชาการ 
เช่น แบบสอบวิชาเลขคณิต แบบสอบวิชาพีชคณิต เป็นต้น 

  กรอนลันต์ (Gronlund, 1993 : 1) ให้แนวคิดว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เป็น
กระบวนการเชิงระบบ เพ่ือการวัดพฤติกรรมหรือผลการเรียนรู้ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากกิจกรรมการ
เรียนรู้ โดยมีหน้าที่หลักส าหรับการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

  เยาวดี วิบูลย์ศรี (2552 : 28) ได้สรุปให้แนวคิดไว้ว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เป็น
แบบทดสอบวัดความรู้เชิงวิชาการ มักใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เน้นการวัดความรู้ ความสามารถ
จากการเรียนรู้ในอดีต หรือในสภาพปัจจุบันของแต่ละบุคคล 

  พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2557 : 96) กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัด
ความรู้ ทักษะ และความสามารถทางวิชาการที่ผู้เรียนได้เรียนรู้มาแล้วว่าบรรลุผลส าเร็จตาม
จุดประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด  
  กล่าวโดยสรุป แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถทางวิชาการที่ผู้เรียนได้เรียนรู้มาแล้วว่าบรรลุผลส าเร็จตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้
เพียงใด โดยมีหน้าที่หลักส าหรับการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 2. ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
  โดยทั่วไปแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ. 2557 

: 96) 
  2.1 แบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้น (Teacher-Made Test) หมายถึง แบบทดสอบที่มุ่ง
วัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเฉพาะกลุ่มที่ครูสอน เป็นแบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้นใช้กันโดยทั่วไปใน
สถานศึกษามีลักษณะเป็นแบบทดสอบข้อเขียน (Paper and Pencil Test) ซึ่งแบ่งออกได้อีก          
2  แบบ คือ 

   2.1.1 แบบทดสอบแบบอัตนัย (Subjective or Essay Test) เป็นแบบทดสอบที่
ก าหนดค าถามหรือปัญหาให้แล้วให้ผู้ตอบเขียนโดยแสดงความรู้ ความคิด เจตคติ ได้อย่างเต็มที่ 
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   2.1.2 แบบทดสอบแบบปรนัย หรือแบบตอบสั้นๆ (Objective Test or Short 

Answer) เป็นแบบทดสอบที่ก าหนดให้ผู้สอบเขียนตอบสั้น ๆ หรือมีค าตอบให้เลือกแบบจ ากัดค าตอบ 
(Restricted Response Type) ผู้ตอบไม่มีโอกาสแสดงความรู้ ความคิดได้อย่างกว้างขวางเหมือน
แบบทดสอบอัตนัย แบบทดสอบนี้แบ่งออกเป็น 4 ชนิด คือ 

    2.1.2.1 แบบทดสอบแบบปรนัยชนิดถูก-ผิด (True-False Test) 
    2.1.2.2 แบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเติมค า หรือแบบตอบสั้นๆ (Completion 

Test or Short Answer) 
    2.1.2.3 แบบทดสอบแบบปรนัยชนิดจับคู่ (Matching Test) 
    2.1.2.4 แบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ (Multiple Choice Test) 
  2.2  แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardize Test)  หมายถึง แบบทดสอบที่มุ่งวัดผล
สัมฤทธิ์ของผู้เรียนทั่วๆ  ไป ซึ่งสร้างโดยผู้เชี่ยวชาญ มีการวิเคราะห์และปรับปรุงอย่างดีจนมีคุณภาพ 
มีมาตรฐาน กล่าวคือ มีมาตรฐานในการด าเนินการสอบ วิธีการให้คะแนนและการแปลความหมาย
ของคะแนน  

 3. หลักการในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จะมีคุณภาพได้นั้นจะต้องอาศัยหลักการสร้างที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่ง กรอนลันด์ (Gronlund, 1993 : 8-11) ได้ให้หลักการสร้างไว้ ดังนี้ 
  3.1 ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ระบุพฤติกรรมที่ชัดเจน สามารถวัดและสังเกตได้ 
  3.2 สร้างแบบทดสอบให้มีความครอบคลุมพฤติกรรมการเรียนรู้ทางด้านสติปัญญาทุก
ระดับ 

  3.3 สร้างแบบทดสอบที่วัดพฤติกรรมหรือจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เป็นตัวแทนของ
กิจกรรมการเรียนรู้โดยก าหนดตัวชี้วัด และขอบเขตของจุดประสงค์การเรียนรู้ที่จะวัด แล้วจึงเขียน
ข้อสอบตามตัวชี้วัดจากขอบเขตที่ก าหนดไว้ 
  3.4 สร้างแบบทดสอบที่สร้างขึ้น ควรประกอบด้วยข้อสอบชนิดต่างๆ ที่เหมาะสม
สอดคล้องกับการวัดพฤติกรรมหรือจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ให้มากที่สุด  

  3.5 สร้างแบบทดสอบโดยค านึงถึงแผนหรือวัตถุประสงค์ของการน าผลการทดสอบไปใช้
ประโยชน์ จะได้เขียนข้อสอบให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และทันใช้ตามแผนที่ก าหนดไว้ เช่น 
การใช้แบบทดสอบก่อนการเรียนการสอน (Pre-test) ส าหรับตรวจสอบพ้ืนฐานความรู้ของผู้เรียน 
เพ่ือการสอนซ่อมเสริม การใช้แบบทดสอบระหว่างการเรียนการสอน (Formative Test) เพ่ือน าผล
ไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน และการใช้แบบทดสอบหลังการเรียนการสอน (Summative 

Test) เพ่ือน าผลไปใช้ในการตัดสินผลการเรียน 
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  3.6 แบบทดสอบที่สร้างขึ้น จะต้องท าให้การตรวจให้คะแนนไม่มีความคลาดเคลื่อนจาก
การวัด (Measurement Errors) ซึ่งไม่ว่าจะน าแบบทดสอบไปทดสอบกับผู้เรียนในเวลาที่แตกต่างกัน
จะต้องได้ผลการวัดเหมือนเดิม โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนค าตอบที่มีความชัดเจน และมีความ
เชื่อมั่น 

  ข้อแนะน าส าหรับการเขียนข้อสอบ มีดังนี้ (Gronlund, 1993 : 36-37)  
  1) ควรเลือกชนิดของข้อสอบให้ตรงกับลักษณะของพฤติกรรมหรือผลการเรียนรู้ที่ต้องการ
จะวัดให้มากท่ีสุด 

     2) เขียนข้อสอบที่จะวัดการปฏิบัติให้สอดคล้องกับพฤติกรรมหรือผลการเรียนรู้
ด้านการปฏิบัติ 
     3) เขียนข้อสอบแต่ละข้อให้ชัดเจน เฉพาะเจาะจงให้มากท่ีสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 
     4) เขียนข้อสอบเพ่ือให้วัดพฤติกรรมหรือผลการเรียนรู้ได้โดยไม่ต้องอาศัย
เครื่องมือ อุปกรณ์อย่างอ่ืนช่วย เช่น เขียนข้อสอบโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ใช้วัดความสามารถ
ในการแก้โจทย์ปัญหาโดยไม่ต้องอาศัยเครื่องมืออุปกรณ์ช่วย 

     5) พยายามป้องกันสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อสอบ แต่จะมีผลต่อค าตอบ
ของผู้สอบ เช่น แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ที่ใช้ภาษาซับซ้อนที่ต้องตีความและยากเกินวัยของผู้สอบ 

     6) หลีกเลี่ยงค า ข้อความ หรือร่องรอยต่างๆ ที่จะแนะน าค าตอบถูก 

     7) เขียนข้อสอบให้มีความยากง่ายพอเหมาะกับระดับพฤติกรรมหรือผลการ
เรียนรู้ที่จะวัด วัยของผู้เรียน และการน าผลการทดสอบไปใช้  
     8) เขียนข้อสอบให้สามารถหาค าตอบที่ถูกต้องได้หรือค าตอบที่ดีที่สุดโดยไม่มี
ข้อโต้แย้งในการตัดสินค าตอบ 

     9) ควรเขียนข้อสอบไว้ล่วงหน้าเพ่ือจะได้มีเวลาในการทบทวน ตรวจสอบและ
ประปรุงแก้ไขให้ข้อสอบมีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

     10) ควรเขียนข้อสอบให้มีจ านวนข้อเกินกว่าที่ต้องการใช้จริง เพราะอาจจะต้อง
ตัดข้อสอบบางข้อที่ไม่เหมาะสมออกในภายหลัง  
 4. ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
  การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ มีขั้นตอนในการด าเนินการ ดังนี้  (พิชิต ฤทธิ์จรูญ. 
2557 : 97-98 ; สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), 2555 : 6 - 12)    

  4.1 วิเคราะห์หลักสูตรและสร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตร 
   การสร้างแบบทดสอบ ควรเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์หลักสูตรและสร้างตารางวิเคราะห์
หลักสูตรเพ่ือวิเคราะห์เนื้อหาสาระและพฤติกรรมที่ต้องการจะวัด ซึ่งได้อธิบายไว้แล้วในบทที่ 2 
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ตารางวิเคราะห์หลักสูตรจะใช้เป็นกรอบในการออกข้อสอบ โดยระบุจ านวนข้อสอบในแต่ละเรื่องและ
พฤติกรรมที่ต้องการวัดไว้ 
  4.2 ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ 
   จุดประสงค์การเรียนรู้ เป็นพฤติกรรมที่เป็นผลการเรียนรู้ที่ผู้สอนมุ่งหวังจะได้เกิด
ขึ้นกับผู้เรียนซึ่งผู้สอนจะต้องก าหนดไว้ล่วงหน้าส าหรับเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และ
การสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
  4.3 ก าหนดชนิดของข้อสอบและศึกษาวิธีสร้าง 
   โดยการศึกษาตารางวิเคราะห์หลักสูตรและจุดประสงค์การเรียนรู้ ผู้ออกข้อสอบต้อง
พิจารณาและตัดสินใจเลือกใช้ชนิดของข้อสอบที่จะใช้วัดว่าจะเป็นแบบใด โดยต้องเลือกให้สอดคล้อง
กับจุดประสงค์การเรียนรู้และเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน แล้วศึกษาวิธีการเขียนข้อสอบชนิดนั้น ให้มี
ความรู้ความเข้าใจในหลักและวิธีการเขียนข้อสอบ 

  4.4 เขียนข้อสอบ 

   ผู้ออกข้อสอบลงมือเขียนข้อสอบตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในตารางวิเคราะห์
หลักสูตร และให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยอาศัยหลักและวิธีการเขียนข้อสอบที่ได้ศึกษา
มาแล้วในขั้นที่ 4.3  

  4.5 ตรวจทานข้อสอบ 

   เพ่ือให้ข้อสอบที่เขียนไว้แล้วในขั้นที่ 4.4 มีความถูกต้องตามหลักวิชา มีความสมบูรณ์
ครบถ้วนตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในตารางวิเคราะห์หลักสูตร ผู้ออกข้อสอบต้องพิจารณาทบทวน
ตรวจทานข้อสอบอีกครั้งก่อนที่จะจัดพิมพ์และน าไปใช้ต่อไป 

  4.6 จัดพิมพ์แบบทดสอบฉบับทดลอง 
   เมื่อตรวจทานข้อสอบเสร็จแล้วให้พิมพ์ข้อสอบทั้งหมด จัดท าเป็นแบบทดสอบฉบับ
ทดลองโดยมีค าชี้แจงหรือค าอธิบายวิธีตอบแบบทดสอบ (Direction) และจัดวางรูปแบบการพิมพ์ให้
เหมาะสม 

  4.7 ทดลองสอบและวิเคราะห์ข้อสอบ 

   ทดลองสอบและวิเคราะห์ข้อสอบเป็นวิธีการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบก่อน
น าไปใช้จริง โดยน าแบบทดสอบไปทดลองสอบกับกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันกับกลุ่มที่ต้องการสอบ
จริง แล้วน าผลการสอบมาวิเคราะห์และปรับปรุงข้อสอบให้มีคุณภาพโดยสภาพการปฏิบัติจริงของการ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนมักไม่ค่อยมีการทดลองสอบและวิเคราะห์ข้อสอบ ส่วนใหญ่น า
แบบทดสอบไปใช้ทดสอบแล้วจึงวิเคราะห์ข้อสอบเพ่ือปรับปรุงข้อสอบและน าไปใช้ในครั้งต่อๆ ไป 
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  4.8 จัดท าแบบทดสอบฉบับจริง 
    จากผลการวิเคราะห์ข้อสอบ หากพบว่าข้อสอบข้อใดไม่มีคุณภาพหรือมีคุณภาพไม่ดี
พอ อาจจะต้องตัดทิ้งหรือปรับปรุงแก้ไขข้อสอบให้มีคุณภาพดีขึ้น แล้วจึงจัดท าเป็นแบบทดสอบฉบับ
จริงที่จะน าไปทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายต่อไป 

 5. การสร้างแบบทดสอบแบบอัตนัย 

  5.1 ความหมายของแบบทดสอบแบบอัตนัย 

   แบบทดสอบแบบอัตนัย (Subjective Test)  เป็นแบบทดสอบที่ก าหนดให้ผู้เรียนได้
คิดค าตอบด้วยตนเองโดยการเขียนบรรยาย อธิบาย แสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ วิเคราะห์
พฤติกรรม สถานการณ์ หรือปรากฏการณ์ จากความรู้หรือประสบการของตนเอง โดยที่ลักษณะของ
แบบทดสอบจะเป็นเพียงการก าหนดโจทย์ปัญหา หรือค าถามที่ เป็ นสถานการณ์ให้ เท่านั้น                          
(เยาวดี วิบูลย์ศรี, 2552 : 230 ; ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2543: 86 ; Marshall and 

Hales, 1972: 23) 
  5.2 ประเภทของแบบทดสอบแบบอัตนัย 

   แบบทดสอบอัตนัย สามารถจ าแนกได้โดยขอบเขตของการให้ค าตอบ มีดังนี้  
(พิขิต ฤทธิ์จรูญ, 2557 : 101-102 ; Gronlund, 1981 : 223) 
   5.2.1 แบบไม่จ ากัดค าตอบ (Extended Response) เป็นแบบทดสอบที่ให้โอกาสให้
ผู้สอบได้เขียนบรรยาย อธิบาย แสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ หรือวิเคราะห์ อย่างอิสระและเต็ม
ความสามารถ โดยค าถามที่ก าหนดให้ส่วนมากจะมีค าว่า จงอธิบาย อภิปราย เปรียบเทียบ วิเคราะห์ 
แสดงความคิดเห็น สรุปผล หรือ ข้อเสนอแนะ ฯลฯ โดยการก าหนดเวลาส าหรับการตอบที่เหมาะสม
แต่ในการให้คะแนนจะมีความยุ่งยากในการพิจารณาเนื่องจากจะมีความค าตอบที่ถูกต้องอย่าง
หลากหลาย อาทิ ให้อภิปรายการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ หรือ ให้วิเคราะห์                  
ข้อดี-ข้อเสียของโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค เป็นต้น 

   5.2.2 แบบจ ากัดค าตอบ (Restricted Response) หรือแบบตอบสั้น ๆ เป็น
แบบทดสอบท่ีก าหนดให้ผู้สอบได้แสดงความสามารถในการตอบโดยการเรียงความคิดให้เป็นระเบียบ
เพ่ือให้ได้ค าตอบภายในขอบเขตที่ก าหนดให้อย่างเฉพาะเจาะจงที่จะสามารถให้คะแนนได้ง่ายกว่า
แบบไม่จ ากัดค าตอบ อาทิ จงอธิบายขั้นตอนการขยายพันธุ์พืชโดยการตอนกิ่ง เป็นต้น 

  5.3 จุดมุ่งหมายในการใช้แบบทดสอบแบบอัตนัย 

   ในการใช้แบบทดสอบแบบอัตนัย มีจุดมุ่งหมาย ดังนี้ 
   5.3.1 ให้ผู้สอบได้แสดงความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ และเขียนบรรยาย 
ความคิดได้อย่างอิสระ 
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   5.3.2 ให้ผู้สอบได้ตอบโดยใช้ความคิดในระดับสูงที่มีความลึกซึ้ง อาทิ การวิเคราะห์ 
การสังเคราะห์ และการประเมินค่า เป็นต้น 

  5.4 หลักการในการสร้างแบบทดสอบแบบอัตนัย 

   ในการสร้างแบบทดสอบแบบอัตนัย มีหลักการที่ครูผู้สอนที่สร้างแบบทดสอบควร
ค านึง ดังนี้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557 : 101-102 ; วิเชียร เกตุสิงห์, 2530 : 19) 
   5.4.1 เขียนค าชี้แจงในการทดสอบให้ชัดเจนว่า ต้องการให้ผู้สอบเขียนตอบอย่างไร 
และมีกฎเกณฑ์ในการให้คะแนนอย่างไร 

   5.4.2 ก าหนดค าถามในประเด็นที่ส าคัญ และวัดพฤติกรรม/สมรรถภาพการเรียนรู้ใน
ระดับสูง/ซับซ้อน อาทิ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ หรือ การประเมินค่า เป็นต้น 

   5.4.3 ระบุประเภทของแบบทดสอบ เพ่ือให้ผู้สอบได้มีการวางแผนการตอบที่ถูกต้อง 
   5.4.4 ก าหนดระดับความยากง่ายและจ านวนข้อสอบให้เหมาะสมกับเวลาที่ก าหนดให้ 
   5.4.5 ไม่ก าหนดให้เลือกตอบเป็นบางข้อ เนื่องจากข้อสอบแต่ละข้อจะมีความยากง่าย
ที่ไม่เท่ากันหรือวัดในประเด็นหรือเนื้อหาสาระที่มีความแตกต่างกัน 

   5.4.6 ก าหนดค าถามที่เป็นประเด็นหรือปัญหาในสถานการณ์ใหม่ ๆ เพ่ือให้ผู้สอบได้
น าความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา 
   5.4.7 ก าหนดค าถามที่เหมาะสม โดยให้ผู้สอบได้ตอบทุกข้อไม่ควรให้เลือกตอบ 
เนื่องจากข้อสอบแต่ละข้อมีความยากง่ายที่ไม่เท่ากัน 

   5.4.8 ก าหนดประเด็นค าถามที่แตกต่างจากประเด็นหรือสถานการณ์เดิมที่ผู้สอบเคย
ได้เรียนมาแล้วมิฉะนั้นจะเป็นค าถามท่ีถามความจ ามากกว่าการน าไปใช้ 
   5.4.9 ในกรณีที่เป็นค าถามที่ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ ไม่ควรให้ผู้เรียนแสดงความ
คิดเห็นว่าถูกหรือผิด แต่ควรจะเน้นให้ผู้สอบได้คิดหาเหตุผลมาอธิบาย หรือสนับสนุนในการพิจารณา 

   5.4.10 ก าหนดค าถามที่เน้นการวัดสมรรถภาพขั้นสูง อาทิ ท าไม อย่างไร อภิปราย 
เปรียบเทียบ วิเคราะห์ หรือ ประเมินค่า ฯลฯ 

   5.4.11 ก าหนดค าถามท่ีชัดเจน ตรงประเด็นที่ต้องการให้ตอบ 

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

   5.4.13 หลังจากก าหนดค าถามแล้ว ควรเขียนค าตอบด้วยเพ่ือเป็นการตรวจสอบความ
ชัดเจนของค าถามในการปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้จริง 
   5.4.14 เรียงล าดับค าถามจากง่ายไปหายาก เพ่ือเป็นการกระตุ้น ยั่วยุหรือสร้าง
แรงจูงใจให้ผู้สอบเกิดความต้องการตอบค าถามเพ่ิมข้ึน 
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   5.4.15 ลักษณะของค าถามที่ควรใช้ในการก าหนดค าถาม มีดังนี้ (Gronlund, 1981: 

231) 
    5.4.15.1  ให้นิยามหรืออธิบายความหมาย 

    5.4.15.2  ให้เรียงล าดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

    5.4.15.3  ให้จ าแนกประเภทของสิ่งของหรือเรื่องราวต่าง ๆ  
    5.4.15.4 ให้อธิบาย หรือบรรยายคุณลักษณะของสิ่ งของ เหตุการณ์ หรือ
กระบวนการต่าง ๆ  
    5.4.15.5  ให้เปรียบเทียบสิ่งของ หรือเหตุการณ์ในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง 
    5.4.15.6  ให้ระบุความแตกต่างความคล้ายคลึงของสิ่งของหรือเหตุการณ์ 
    5.4.15.7  ให้ระบุสาเหตุ หรือคาดคะเนผลที่เกิดข้ึนของปรากฏการณ์ 
    5.4.15.8  ให้ออกแบบ เขียนเค้าโครง หรือวางแผนการด าเนินงานต่าง ๆ  
    5.4.15.9  ให้อธิบายเหตุผลที่ขัดแย้ง หรือให้การสนับสนุน 

    5.4.15.10  ให้วิเคราะห์เหตุการณ์ หรือความสัมพันธ์ 
    5.4.15.11  ให้สรุป หรือย่อความของเหตุการณ ์

    5.4.15.12  ให้ชี้แจงหลักการหรือจุดประสงค์ 
    5.4.15.13  ให้อภิปรายเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์วิจารณ์อย่างอิสระ 

    5.4.15.14  ให้น าหลักการ หรือกฎเกณฑ์ไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ 
ใหม่ ๆ  
    5.4.15.15  ให้แสวงหาวิธีการแก้ปัญหา หรือพัฒนาการปฏิบัติงาน 

  5.5  การตรวจให้คะแนนแบบทดสอบแบบอัตนัย 

   การตรวจให้คะแนนของแบบทดสอบแบบอัตนัยที่โดยส่วนมากจะขึ้นอยู่กับความ
คิดเห็นของครูผู้สอน ดังนั้นเพ่ือให้การให้คะแนนมีความเป็นปรนัยในการตรวจให้คะแนนมากขึ้น ควร
จะมีวิธีการในการด าเนินการตรวจให้คะแนน ดังนี้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557: 105 ; Gronlund, 1981 :  

234 -236) 
   5.5.1 มีเฉลยค าตอบที่ถูกต้อง ชัดเจน โดยที่จ าแนกออกเป็นประเด็น ๆ อย่างชัดเจน 

   5.5.2 ตรวจให้คะแนนข้อสอบทีละข้อตามจุดประสงค์จนกระทั่งครบจ านวนผู้สอบทุก
คนแล้วจึงเริ่มตรวจให้คะแนนข้อใหม่ล าดับต่อไป 

   5.5.3 ถ้ามีการตรวจให้คะแนนจากผู้ตรวจหลายคน ควรแบ่งข้อตรวจให้คะแนน หรือ
แบ่งกลุ่มตรวจ แต่จะต้องมีแนวทางและเกณฑ์การตรวจให้คะแนนที่ชัดเจน หรือมิฉะนั้นก็ให้ผู้ตรวจให้
คะแนนทุกคนตรวจข้อสอบทุกข้อแล้วน าคะแนนที่ได้มาเฉลี่ยกัน 
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   5.5.4 เน้นให้ผู้ตรวจให้คะแนนด้วยความเที่ยงตรง ยุติธรรม ปราศจากอคติ โดยการสุ่ม
กระดาษค าตอบ และไม่ดูชื่อผู้สอบ 

   5.5.5 ไม่น าส่วนที่ไม่ได้ก าหนดเป็นเกณฑ์ มาลดหรือให้คะแนนเพ่ิมเติม อาทิ ลายมือ 
การใช้ภาษาหรือหลักไวยากรณ์ เป็นต้น 

   5.5.6 เกณฑ์ในการให้คะแนน ควรใช้ทั้งเกณฑ์เนื้อหาสาระ เกณฑ์การจัดล าดับ
ความคิด หรือเกณฑ์ด้านกระบวนการ และความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และความสมเหตุสมผลของ
ค าตอบประกอบการพิจารณาด้วย 

   5.5.7 ปัญหาของการตรวจแบบทดสอบแบบอัตนัย มีดังนี้ (บุญเชิด ภิญโญพงษ์อนันต์, 
2544: 165-167) 
    5.5.7.1 ผลสืบเนื่องมาจากสิ่งอ่ืน อาทิ ข้อแรกตอบได้ดีท าให้ข้ออ่ืน ๆ ที่จะตอบไม่
ค่อยดีแต่ก็จะได้รับคะแนนสูงตามไปด้วย หรือความล าเอียงของครูผู้สอนที่มีเจตคติที่ดีและไม่ดีต่อ
ผู้เรียนบางคนที่มีผลต่อการให้คะแนนสูงแก่ผู้เรียนที่เรียนเก่ง และให้คะแนนต่ าแก่ผู้เรียนที่เรียนอ่อน 

    5.5.7.2 ความใจดีของครูผู้สอน ที่อาจจะให้คะแนนค่อนข้างสูง แม้ว่าค าตอบที่ได้
จะไม่ถูกต้องทัง้หมดก็ตาม 

    5.5.7.3 การปรับโทษ เป็นการกดหรือการตัดทอนคะแนนของผู้เรียนที่ไม่สามารถ
ตอบได้ตามที่ตนคาดหวังไว้สูงเกินไป ทั้ง ๆ ที่ผู้เรียนคนนั้นอาจมีความสามารถที่ดีแล้วก็ได้ 
    5.5.7.4 องค์ประกอบแทรกซ้อน อาทิ ลายมือ ตัวสะกด การเรียบเรียงค าตอบ เป็น
ประเด็นทีม่ีอิทธิพลต่อการให้คะแนน ดังนั้นถ้าครูผู้สอนต้องการจะใช้องค์ประกอบเหล่านี้ในการตรวจ
ให้คะแนนควรแจ้งให้ผู้เรียนได้รับทราบล่วงหน้า 
  5.6 ข้อดีและข้อจ ากัดของแบบทดสอบแบบอัตนัย 

   ในการใช้แบบทดสอบแบบอัตนัยมีข้อดี-ข้อจ ากัด ดังนี้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557: 106 ; 

Marshall and Hales, 1972: 24-27) ดังตารางที่ 3.1   
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ตารางท่ี 3.1 ข้อดีและข้อจ ากัดของแบบทดสอบแบบอัตนัย 

 

ข้อดีของแบบทดสอบแบบอัตนัย ข้อจ ากัดของแบบทดสอบแบบอัตนัย 

1. สามารถวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านสติปัญญา
ในระดับสูง อาทิ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์ และการประเมินค่า ได้เป็นอย่างดี 

1. เนื่องจากในการสอบแต่ละครั้งจะใช้ข้อสอบ
จ านวนน้อยข้อ ดังนั้นข้อสอบจึ งขาดความ
ครอบคลุมเนื้อหา (ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา) 
และมีความเชื่อมั่นต่ า 

2. ผู้สอบสามารถแสดงความรู้ความสามารถ และ
การใช้ภาษาในการตอบได้เป็นอย่างดี 

2. การตรวจให้คะแนนค่อนข้างยุ่งยาก และมี
โอกาสจะเกิดความล าเอียงในการให้คะแนน 
เนื่องจาก Hallo effect/ลายมือ/ค าเฉลยที่ไม่
เฉพาะเจาะจง 

3. โอกาสการเดาค าตอบของผู้สอบมีน้อยมาก 
หรืออาจไม่มีเลย 

3. ใช้เวลาในการตรวจให้คะแนนค่อนข้างนาน 
ดังนั้นจึงไม่เหมาะสมที่จะใช้ทดสอบกับผู้เรียนที่มี
จ านวนมาก 

4. สร้างข้อสอบได้ง่าย และประหยัดค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินการ 

4. ค าตอบขึ้นอยู่กับความสามารถด้านภาษา 

 

 

  5.7 ข้อเสนอแนะในการสร้างแบบทดสอบแบบอัตนัย 

   กรอนลันด์ และลินน์ (Gronlund and Linn, 1990 อ้างอิงใน สมบูรณ์ ชิตพงษ์, 
2545: 9) ให้ข้อเสนอแนะในการเขียนในการสร้างแบบทดสอบแบบอัตนัย ดังนี้  
   5.7.1 ให้ใช้แบบทดสอบอัตนัยในการวัดพฤติกรรมขั้นสูงๆ หรือพฤติกรรมที่ซับซ้อน 
ส าหรับพฤติกรรมขั้นต่ าหรือพฤติกรรมที่ไม่ซับซ้อนให้ใช้แบบทดสอบอัตนัยแบบจ ากัดค าตอบหรือ
แบบปรนัย 

   5.7.2  ลักษณะของค าถาม จ าแนกเป็น 

    5.7.2.1 ค าถามให้เปรียบเทียบ (Comparing) มีดังนี ้
     5.7.2.1.1 ให้อธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง.......... 
     5.7.2.1.2 ให้เปรียบเทียบในการด าเนินการ..........2 วิธี มีดังนี้.......... 
    5.7.2.2 ค าถามให้ระบุเหตุผล (Relating Cause and Effect) มีดังนี ้
     5.7.2.2.1 สาเหตุที่ส าคัญของ...................คืออะไร 

     5.7.2.2.2 ผลที่เกิดขึ้นจาก..........................มีอะไรบ้าง 
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    5.7.2.3 ค าถามให้พิจารณาตัดสินใจ (Justifying) มีดังนี ้
     ให้อธิบายเหตุผลของการตัดสินใจว่าเห็นด้วยหรือไม่กับข้อความที่ระบุ 
ว่า........... 
    5.7.2.4 ค าถามให้สรุป (Summarizing) อาท ิ

     2.5.7.2.4.1 สาระส าคัญของ.......................คือ.........................  
     2.5.7.2.4.2 ให้ระบุประเด็นส าคัญของ..................................... 
    5.7.2.5 ค าถามเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักการ (Generalizing) มีดังนี้ 
     2.5.7.2.5.1 มีหลักการใดบ้างที่สามารถใช้อธิบายได้กับเหตุการณ์..................... 
     2.5.7.2.5.2 จากข้อมูล.........................สามารถน าไปใช้กับกรณี.................. 
    5.7.2.6 ค าถามเพ่ือการอ้างอิงจากข้อมูลที่ก าหนดให้จะเกิดอะไรขึ้น ถ้า.................. 
    5.7.2.7 ค าถามให้จ าแนก (Classifying) มีดังนี้ 
     5.7.2.7.1 .............................เป็นสัตว์ประเภทใด เพราะ......................... 
     5.7.2.7.2  ให้จัดประเภทของ..............................ตามหลักการท างาน 

    5.7.2.8 ค าถามความคิดริเริ่ม (Creating) มีดังนี้ 
     5.7.2.8.1 ให้ระบุวิธีการแก้ปัญหาในเรื่อง.............................................. 
     5.7.2.8.2 ถ้า............................แล้วจะมีอะไรเกิดขึ้น............................... 
    5.7.2.9 ค าถามเกี่ยวกับการน าความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ (Applying) อาทิ  
 

     5.7.2.9.1 ให้ใช้หลักการ.....................เพ่ือใช้เป็นแนวทางอธิบายว่า 

แก้ปัญหานี้ได้อย่างไร 

     5.7.2.9.2 จากสถานการณ์นี้......................มนุษย์จะเป็นอย่างไร 

    5.7.2.10 ถามให้วิเคราะห์ (Analyzing) มีดังนี้ 
     5.7.2.10.1 ให้วิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นในสถานการณ์................ 
     5.7.2.10.2 ให้ระบุส่วนประกอบและหน้าที่ของอุปกรณ์ใน.................... 
     5.7.2.11 ค าถามให้สังเคราะห์ (Synthesizing) มีดังนี ้
      5.7.2.11.1  ให้ออกแบบโครงสร้างอาคารที่ประหยัดพลังงานและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมพร้อมอธิบายรายละเอียด 

      5.7.2.11.2  ให้เขียนโครงการเพ่ือชักชวนให้ประชาชนร่วมโครงการพัฒนา
หน่วยงานท้องถิ่นส าหรับให้บริการ 
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     5.7.2.12 ค าถามให้ประเมินค่า (Evaluating) มีดังนี้ 
      5.7.2.12.1 ให้อธิบายจุดดี-จุดบกพร่องของ.......................พร้อมทั้งระบุ
เหตุผล 

      5.7.2.12.2 ให้ประเมินเรื่อง.......................โดยค านึงถึงเกณฑ์.................. 
   5.7.3 เขียนค าถามโดยใช้ภาษาที่ง่าย ๆ ชัดเจน เหมาะสมกับระดับของผู้สอบ  
ว่าต้องการให้ตอบในลักษณะใด ด้วยการระบุค าที่เป็นขอบเขตการตอบ อาทิ ให้ระบุเหตุผล, ให้
เปรียบเทียบ, ให้สรุป, ให้เขียนแผนภาพ, ให้อธิบายความสัมพันธ์ หรือให้น าเสนอแนวทาง เป็นต้น 

   5.7.4 ก าหนดให้มีจ านวนข้อสอบที่มากเพียงพอที่จะเป็นตัวแทนของเนื้อหา และ
เหมาะสมกับระยะเวลาที่ก าหนดให้ ที่อาจจะก าหนดเวลาในการท าแต่ละข้อ เพื่อที่ผู้สอบจะได้ใช้เวลา
ที่เหมาะสมในแต่ละข้อและท าข้อสอบได้ครบทุกข้อ 

   5.7.5 หลีกเลี่ยงการสร้างข้อสอบอัตนัยแบบให้เลือกตอบข้อที่ผู้สอบตอบได้ดีที่สุด 
เนื่องจากข้อสอบแต่ละข้อจะมีเนื้อหา/ภาระงานที่แตกต่างกัน และมีความยากในแต่ละข้อไม่เท่ากัน 
ท าให้ไม่สามารถน าคะแนนของผู้สอบมาเปรียบเทียบกันได้ 
 5.8 ลักษณะของข้อสอบแบบอัตนัย จ าแนกตามสมรรถภาพการวัดในระดับสูง มีดังนี้   
(เยาวดี วิบูลย์ศรี, 2552: 232 - 240 ; สมบูรณ์ ชิตพงษ์, 2545 : 12-16) 
  5.8.1 ลักษณะของข้อสอบแบบอัตนัยด้านการน าไปใช้ กล่าวคือ พฤติกรรมน าไปใช้ เป็น
การน าความรู้ที่อยู่ในรูปของความคิด ทฤษฎี หลักการ กฎเกณฑ์ หรือแบบแผนและเทคนิคที่น ามาใช้
แก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ หรือผู้สอบไม่คุ้นเคยแต่มีความสัมพันธ์กับความรู้ที่ได้รับ เพ่ือให้ผู้สอบได้
ใช้ความรู้ความสามารถน าความรู้ที่มีมาก่อนไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์นั้น ๆ ได้เป็นอย่าง
ดี ดังนั้นค าถามแบบอัตนัยด้านการน าไปใช้ควรมีลักษณะ ดังนี้ 
    5.8.1.1 ก าหนดสถานการณ์ท่ีชัดเจน มีรายละเอียดที่เก่ียวข้องอย่างครบถ้วนหรือ
ถ้าเป็นสถานการณ์ที่ผู้สอบมีประสบการณ์ด้วนตนเองหรือมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยจะดีมากขึ้น 

    5.8.1.2 ก าหนดสถานการณ์ท่ีกระตุ้นให้ผู้สอบได้ใช้ความคิดในการพิจารณา
แก้ปัญหาให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
    5.8.1.3 พฤติกรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหา จะต้องใช้พื้นฐานการใช้แนวคิด หรือ
ประสบการณ์ของผู้สอบที่ได้รับมา 
  5.9 รูปแบบของข้อสอบแบบอัตนัย  
   ข้อสอบอัตนัยแบบอธิบายรูปแบบนี้ต้องการให้ผู้เรียนสร้างค าตอบอย่างอิสระ การ
เขียนตอบแบบอธิบายมี 3 แบบ คือ 1) การอธิบายในลักษณะความเรียง 2) การอธิบายโดยใช้
แผนภาพความคิดหรือมโนทัศน์ 3) การอธิบายโดยใช้ผังแนวคิดรูปตัววี ข้อสอบประกอบด้วย 
สถานการณ์และค าถามที่สอดคล้องกัน โดยค าถามเป็นลักษณะค าถามแบบปลายเปิด สถานการณ์
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และค าถามที่ดีต้องสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ การคิด
ระดับสูง การวิเคราะห์การแก้ปัญหา การเปรียบเทียบ การอธิบายวิธีการและขั้นตอน การลงข้อสรุป
หรือการให้ข้อเสนอแนะให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพที่ตนเองมีอยู่ออกมาให้ได้มากท่ีสุด  

(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), 2555 : 45-58)  ดังนี้ 
   5.9.1 ข้อสอบอัตนัยเขียนตอบในลักษณะความเรียง มีหลักการส าคัญในการสร้าง
ข้อสอบคือ ต้องใช้สถานการณ์ ค าถาม และพฤติกรรมที่ต้องการประเมิน ให้มีความสอดคล้องกัน 

   5.9.2 ข้อสอบอัตนัยเขียนตอบแบบอธิบายโดยใช้แผนภาพความคิดหรือผังมโนทัศน์ 
สามารถแสดงถึงความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของแนวคิดหรือมโนทัศน์ในการ
สร้างองค์ความรู้ การวิเคราะห์องค์ประกอบ การให้นิยามหรือให้ความหมายสิ่งใดสิ่งหนึ่ง   
   5.9.3  ข้อสอบเขียนตอบแบบอธิบายโดยใช้ผังแนวคิดรูปตัววี ผังแนวคิดรูปตัววีเป็น
แผนภาพที่มีโครงสร้างเป็นรูปตัววีองค์ประกอบในแผนภาพมีรายละเอียด ดังนี้ 
    5.9.3.1 ระบุถึงปัญหาหรือเรื่องที่ศึกษาส่วนบนกลางรูปตัววี 
    5.9.3.2 อธิบายการเรียนรู้หรือการแก้ปัญหาด้านขวาของตัววี 
    5.9.3.3 อธิบายการเรียนรู้หรือผลที่ได้จากการแก้ปัญหาด้านล่างสุดของตัววี 
    5.9.3.4 อธิบายความรู้ทางวิทยาศาสตร์ หลักการ แนวคิดหลักที่ใช้ในการแก้ปัญหา
ด้านซ้ายของตัววี 
   หลักการของการสร้างแบบทดสอบแบบอันนัย ให้ครอบคลุมพฤติกรรมด้านต่างๆ ให้มี
ความสอดคล้องกัน ดังแสดงในตารางที่ 3.2 
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ตารางท่ี 3.2 หลักการส าคัญในการสร้างข้อสอบอัตนัยแบบอธิบายในลักษณะความเรียง 
 

สถานการณ ์ ค าถาม พฤติกรรมที่ต้องการประเมิน 

1. ก าหนดเหตุการณ์บทความ 
แนวคิด หรือข้อความ 

ให้แปลความหมายเหตุการณ์
หรือให้เหตุผลสนับสนุนหรือ
โต้แย้งหรือให้เสนอแนวทางใน
การแก้ปัญหา 

-การแก้ปัญหา  

-การคิดวิเคราะห์วิจารณ์ 
-การตัดสินใจ 

-การคิดสร้างสรรค์ 
2. ก าหนดตารางข้อมูลหรือ
กราฟ 

ให้อธิบายความหมายข้อมูล 
หรือเพ่ิมเติมข้อมูลที่มีความ
เป็นไปได้ 

-การแปลความหมายข้อมูล 

- การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ของข้อมูล 

- การสรุปความรู้ 
- การน าความรู้ไปใช้ 

3. ก าหนดเครื่องมือหรือวัสดุ
และอุปกรณ์การทดลอง 

ให้ออกแบบการทดลองเพ่ือ
ทดสอบสมมติฐาน 

-การก าหนดปัญหา  

-การตั้งสมมุติฐาน 

-การออกแบบการทดเพ่ือ
ทดสอบสมมติฐาน 

4. ก าหนดภาพแสดงวิธีการ
ทดลองของผู้เรียนมากกว่า 1 

กลุ่มซึ่งว่าวิธีการปฏิบัติที่
แตกต่าง 

ให้เปรียบเทียบ เลือกวิธีการ
ทดลอง และให้เหตุผลที่เลือกวิธี
ทดลองนั้นๆ  

-การก าหนดปัญหา และตัวแปร 

-การออกแบบการทดลอง 
-การแปลความหมายข้อมูล 

- การอภิปรายและลงข้อสรุป 

5. ก าหนดแบบจ าลองหรือ
แผนภาพ 

ให้สร้างแบบจ าลองที่ต่างจาก
เดิมและให้เหตุผลได้ว่า 
แบบจ าลองที่สร้างนั้นมี
ประโยชน์หรือสมบูรณ์มากกว่า
แบบจ าลองเดิม 

 

-การสังเกต 

-การแปลความหมายข้อมูล 

-การคิดสร้างสรรค์ 
-การสร้างแบบจ าลอง 
- การน าความรู้ไปใช้ 

6. ก าหนดข้อมูลการทดลองวิธี
ทดลองและผลการทดลอง 

ให้พิจารณาความเป็นไปได้ของ
ข้อมูลหรือให้ท านายผล 

-การคิดวิเคราะห์วิจารณ์ 
- การสังเคราะห์ การให้เหตุผล 

- การคิดเชื่อมโยงหรือถ่ายโอน
ความรู้ 
-การสรุปความรู้ 
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  5.10 เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนข้อสอบแบบอัตนัย 

   เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน เป็นโครงร่าง หรือกรอบของค าตอบที่แสดงรูปแบบของ
ค าตอบที่อาจก าหนดโดยใช้เนื้อหาของค าตอบ หรือโดยหลักการจัดระบบของค าตอบ หรือโดยใช้
ขั้นตอนของการแก้ปัญหาที่มีรายละเอียด ดังนี้ 
   5.10.1 การก าหนดเกณฑ์โดยใช้เนื้อหาสาระของตอบเป็นหลัก จะช่วยระบุความ
ถูกต้อง ความเพียงพอของเนื้อหาสาระท่ีผู้สอบควรจะมีในขอบเขตของค าถามที่ต้องการ เนื่องจาก
พิจารณาแล้วว่าความรู้ด้านเนื้อหาจะเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาความคิดและทักษะการแก้ปัญหาใน
ระดับสูงต่อไป 

   5.10.2 การก าหนดเกณฑ์โดยใช้หลักการจัดระบบของค าตอบ ที่ประกอบด้วย ส่วนน า 
ส่วนเนื้อหา และส่วนการสรุปในการพิจารณาให้คะแนนทีละส่วนแล้วน ามาสรุปรวมกัน 

   5.10.3 การก าหนดเกณฑ์โดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหา ที่ข้ันตอน/โครงสร้างในการ
แก้ปัญหาจ าแนกรายละเอียดตามล าดับ ได้แก่ การก าหนดปัญหา การแสวงหาแนวทางเลือกในการ
แก้ปัญหา การคัดเลือกวิธีการแก้ปัญหา โดยที่ขั้นตอนนี้ผู้สอบอาจจะแสดงทุกข้ันตอนหรือบางขั้นตอน
ที่ข้ึนอยู่กับลักษณะของค าถาม หรืออาจจะประเมินวิธีการแก้ปัญหาที่สามารถน าไปใช้ได้ สังเกตจาก
การก าหนดแนวทางการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง และความเป็นไปได้ 
   หลังจากก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแล้วควรมีการก าหนดน้ าหนักในแต่ละเกณฑ์ย่อย
ว่าเป็นเท่าไร โดยจะต้องแจ้งผู้สอบได้รับทราบเพ่ือที่ผู้สอบจะได้วางแผนการตอบได้อย่างถูกต้อง          
              สมพร สุทัศนีย์ (2545: 189) ได้เสนอแนวทางการให้คะแนนข้อสอบแบบอัตนัยข้อละ 20 

คะแนน  ดังตารางที่ 3.3 

 

ตารางท่ี 3.3 แนวทางการให้คะแนนข้อสอบแบบอัตนัย 

 

ระดับคะแนน 
ถูกต้อง ตรงประเด็น 

สมเหตุสมผล 
ส านวนภาษาต่อเนื่อง มีตัวอย่างประกอบ 

ดีมาก 

ดี 

ปานกลาง 
อ่อน 

อ่อนมาก 

10 

8 -9 

6 - 7 

4 - 5 

1 – 3 

5 

4 

3 

2 

1 

5 

4 

3 

2 

1 

รวม 10 5 5 
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   เอมอร จังศิริพรปกรณ์ (2550 : 157-158) ได้น าเสนอวิธีการให้คะแนนที่น่าเชื่อถือ
ของแบบทดสอบอัตนัย มีดังนี้ 
   1) วิธีการตรวจให้คะแนนแบบก าหนดค่าคะแนน มีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
    (1) เฉลยค าตอบที่ครอบคลุมลักษณะที่ส าคัญในแต่ละข้อ และก าหนดเกณฑ์การให้
คะแนนเนื้อหาที่ส าคัญในแต่ละส่วนย่อย 

    (2) ตรวจข้อสอบจากการอ่านและให้คะแนนตามเกณฑ์ โดยเริ่มจากข้อสอบข้อ
เดียวกันของผู้เรียนทั้งหมด เมื่อตรวจครบทุกคนแล้วจึงเริ่มตรวจข้อสอบข้อต่อไป 

    (3) รวมคะแนนทั้งหมดทุกข้อของผู้เรียนแต่ละคน 

   2) วิธีการตรวจให้คะแนนแบบกลุ่ม มีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
    (1) อ่านประดาษค าตอบทั้งหมดแล้วจ าแนกเป็นกลุ่มพร้อมระบุระดับคะแนน ถ้าไม่
แน่ใจให้ท าเครื่องหมาย “ไม่แน่ใจ” 

    (2) อ่านค าตอบซ้ าทั้งหมดใหม่อีกครั้งหนึ่ง โดยเฉพาะกระดาษค าตอบที่ไม่แน่ใจ
ต้องอ่านด้วยความตั้งใจ ที่อาจมีการเปลี่ยนกลุ่มได้ 
    (3) ก าหนดระดับผลเป็นตัวอักษร หรือตัวเลขในแต่ละกลุ่มที่จ าแนกไว้ 
  5.11 ข้อแนะน าในการใช้ข้อสอบแบบอัตนัย 

   ในการใช้ข้อสอบแบบอัตนัย มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ (บุญเชิด ภิญโญพงษ์อนันต์, 2544:                       

161-162) 
   5.11.1  ใช้ข้อสอบอัตนัยเพ่ือวัดในพฤติกรรมที่ข้อสอบอัตนัยวัดได้ดีที่สุด ไม่ควรใช้
ข้อสอบอัตนัยเมื่อข้อสอบปรนัยสามารถวัดได้ 
   5.11.2  ผู้สอบมีพ้ืนฐานความรู้ในเนื้อหาสาระและความสามารถในการเรียบ
เรียงความคิดอย่างเพียงพอที่จะเขียนตอบหรือไม่ โดยเฉพาะเด็กเล็ก ๆ ไม่ควรใช้แบบทดสอบ 

ประเภทนี้ 
   5.11.3  ควรสอนและฝึกให้ผู้เรียนรู้วิธีตอบข้อสอบแบบอัตนัย เพ่ือให้ผู้เรียนได้เตรียม
ตัวในการเขียนตอบได้ตรงประเด็นมากยิ่งข้ึน 
 6. การสร้างแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดถูก-ผิด 

  6.1 ความหมายของแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดถูก-ผิด 

   แบบทดสอบแบบปรนัยชนิดถูกผิด (True-False Test) เป็นแบบทดสอบที่ก าหนด
ค าถามในลักษณะของประโยคบอกเล่าแล้วให้ผู้เรียนได้พิจารณาแล้วระบุว่าประโยคที่ก าหนดให้ถูก 
หรือผิด, ใช่หรือไม่ใช่ หรือ จริงหรือเท็จ และตามหลักการหรือทฤษฎี ที่เป็นแบบทดสอบที่เหมาะสม
ส าหรับการถามเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ปราศจากข้อขัดแย้งใด ๆ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ , 2557 : 106 - 109 ; 

ล้วน  สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543 : 89-91 ; วิเชียร เกตุสิงห์, 2530 : 22-23) 
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  6.2  รูปแบบของค าถามแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดถูก-ผิด 

   6.2.1 แบบค าถามเดี่ยว เป็นประโยคที่มีทั้งถูก-ผิด/จริง-เท็จ คละกันไปแล้วให้
พิจารณาว่าข้อใดถูก-ผิด/จริง-เท็จ 

   6.2.2 แบบค าถามกลุ่ม เป็นประโยคที่มีประโยคน า และมีประโยคขยาย หลาย ๆ 
ประโยคให้พิจารณาว่าถูกหรือผิด 

   6.2.3 แบบแก้ไขส่วนของประโยคที่ผิดให้ถูกต้อง เป็นประโยคที่มีทั้งถูก และผิดคละ
กันไป แล้วให้พิจารณาว่าข้อใดถูก-ผิด และถ้าข้อความผิดให้ระบุข้อความที่ผิดแล้วแก้ไขให้ถูกต้อง 
   รูปแบบของค าถามแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดถูก-ผิด ตัวอย่างแสดงดังตัวอย่างที่ 3.1 

 

ตัวอย่างที ่3.1   รูปแบบของแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดถูก-ผิด 

 

รูปแบบข้อสอบแบบถูก-ผิด 

 

ค าสั่ง ให้พิจารณาว่าข้อความต่อไปนี้ถูกหรือผิด แล้วใส่เครื่องหมาย √   หรือ  ×  หน้าข้อความ 

………………..1. ข้อความ..................................................................................................... 
………………..2. ข้อความ.....................................................................................................  
………………..3. ข้อความ..................................................................................................... 
………………..4. ข้อความ.....................................................................................................  
………………..5. ข้อความ................................................................. .................................... 
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ตัวอย่างข้อสอบถูก-ผิด 

 

ตัวอย่างที่ 3.2   ตัวอย่างข้อสอบแบบปรนัยชนิดถูก-ผิด 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

1. ระดับชั้น                   มัธยมศึกษาปีที่ 2 

2. สาระการเรียนรู้           สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 

3. ตัวช้ีวัด                     อธิบายโครงสร้างและการท างานของระบบย่อยอาหาร  
                                 ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบสืบพันธุ์ 
                                 ของมนุษย์และสัตว์ รวมทั้งระบบประสาทของมนุษย์  
4. พฤติกรรมที่วัด            ความรู้ความจ า 

 

ส่วนที่ 2 ค าสั่งและข้อความให้พิจารณา 

 

ค าสั่ง  ให้พิจารณาว่าข้อความต่อไปนี้ถูกหรือผิด แล้วใส่เครื่องหมาย √   หรือ  ×  หน้าข้อความที่ 
         ก าหนดให้ 
…………….1. การย่อยทางเคมีของแป้งเริ่มต้นในกระเพาะอาหาร 

…………….2. โปรตีนจะถูกย่อยในกระเพาะอาหาร โดยเอนไซม์เพปซิน 

…………….3. น้ าดีมีสมบัติเป็นเบส จึงช่วยลดความเป็นกรดของอาหารได้ 
 ……………4. เอนไซม์ลิเพศจากตับอ่อนจะย่อยไขมันให้เป็นกรดไขมันและกลีเซอร 

…………….5. ร่างกายใช้สารอาหารจ าพวกวิตามินและเกลือแร่ได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านการย่อย 

ส่วนที่ 3 เฉลย 

ค าตอบท่ีถูกต้อง ข้อ 1. ×  ข้อ 2. √  ข้อ 3. √   ข้อ 4. √   ข้อ 5. √ 
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  6.3  หลักการในการสร้างแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดถูก-ผิด มีดังนี้  
(Ebel and Frisbie, 1986: 149-150 ; Gronlund, 1981: 167-170) 
   6.3.1 ก าหนดประโยคให้มีความชัดเจนในการใช้ภาษาท่ีง่าย ๆ และถูกต้อง 
   6.3.2 ไม่คัดลอกประโยคจากหนังสือ ต ารา หรือแบบเรียนมาโดยตรง เพราะจะเป็น
การท่องจ ามากกว่ารู้ว่าถูก-ผิดตามหลักการ 
   6.3.3 ไม่ควรใช้ประโยคปฏิเสธซ้อนกัน เพราะอาจท าให้เกิดความสับสน หรือเกิด
ความเข้าใจคลาดเคลื่อน 

   6.3.4 ประโยคที่ก าหนดให้จะตอ้งถูกหรือผิดทั้งประโยคอย่างชัดเจน 

   6.3.5 ข้อความที่ถูกหรือผิดในประโยคควรเน้นที่เนื้อหาสาระส าคัญไม่ใช่การใช้
ไวยากรณ์ไม่ถูกต้อง หรือเติม “ไม่” ในข้อความที่ถูกให้ผิด 

   6.3.6 ไม่ควรใช้ค าขยายในประโยคที่ช่วยให้การพิจารณาว่าประโยคนั้นถูกหรือผิด
อย่างชัดเจน อาทิ เสมอ ๆ, บ่อย ๆ ครั้ง, ไม่แน่ใจ เป็นต้น 

   6.3.7 หลีกเลี่ยงประโยคค าสั่ง หรือค าขอร้อง เนื่องจากอาจจะระบุไม่ได้ว่าถูกหรือผิด 

   6.3.8 ประโยคที่ก าหนดให้ในแต่ละข้อต้องไม่สัมพันธ์กัน หรือแนะค าตอบซึ่งกันและ
กัน 

   6.3.9 ประโยคที่ก าหนดให้ควรมีความยาวของประโยคที่ใกล้เคียงกัน หรือจัด
เรียงล าดับประโยคตามความยาว 

   6.3.10 จ านวนประโยคที่ถูกหรือผิดในแบบทดสอบแต่ละฉบับควรจะมีจ านวนที่
ใกล้เคียงกัน 

  6.4  การตรวจให้คะแนนแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดถูก-ผิด  
   ในการตรวจให้คะแนนแบบทดสอบแบบถูก-ผิด มีวิธีการดังนี้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557: 

109) 
   6.4.1 ก าหนดการให้คะแนนแต่ละข้อเท่ากัน โดยตอบได้ถูกต้องให้ 1 คะแนนและตอบ
ไม่ถูกต้องให้ 0 คะแนน 

   6.4.2 จัดท าเฉลยค าตอบไว้ล่วงหน้าเพราะตรวจให้คะแนนได้ง่ายและรวดเร็ว 

   6.4.3 จะต้องมีความรอบคอบในการให้คะแนนที่ครบถ้วนทุกข้อ 
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  6.5 ข้อดีและข้อจ ากัดแบบทดสอบแบบถูก-ผิด    
   สรุปได้ดังตารางที่ 3.4  (Gronlund, 1981: 165-167) 
 

ตารางท่ี 3.4  ข้อดีและข้อจ ากัดแบบทดสอบแบบถูก-ผิด 

 

ข้อดี ข้อจ ากัด 

1.  สร้างได้ง่ายทุกสาระเนื้อหาวิชา 1. มีโอกาสการเดาค าตอบที่ถูกต้องได้ 50% 

2.  ใช้เวลาน้อยในการสร้างและการตรวจ 

ให้คะแนน 

2. ไม่สามารถใช้วินิจฉัยข้อบกพร่องของผู้สอบได้
เนื่องจากจะมีโอกาสในการคาดคะเนค าตอบได้
ถูกต้องมีค่อนข้างมาก 

3. สร้างจ านวนข้อได้มาก มีความครอบคลุม
เนื้อหา 

3. ไม่ได้ใช้ความคิดที่ลึกซึ้งในการตอบค าถาม 

 

4.  ตรวจให้คะแนนได้ง่าย รวดเร็ว และชัดเจน 4. ในบางรายวิชาอาจไม่มีข้อความที่ถูกหรือผิด
อย่างสมบูรณ์ในการน ามาก าหนดประโยคค าถาม 

5. มีความเที่ยงตรง ยุติธรรมและมีความเป็น
ปรนัยในการตรวจให้คะแนน 

5. มักจะเน้นการตรวจสอบความรู้ความจ าใน
เนื้อหามากกว่าความคิดในระดับสูง 

 

 7. การสร้างแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเติมค า หรือแบบส้ันๆ 

  แบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเติมค า หรือแบบตอบสั้น ๆ  
  7.1 ความหมายของแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเติมค า หรือแบบตอบสั้น ๆ 

    แบบทดสอบแบบเติมค า (Completion Test) หรือแบบตอบสั้น ๆ (Short answer) 
เป็นแบบทดสอบที่ก าหนดให้เขียนเติมค า หรือข้อความลงในช่องว่างที่ก าหนดให้ในประโยคค าถาม
หรือประโยคบอกเล่าที่ไม่สมบูรณ์ ให้มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง โดยที่ผู้สอบต้องคิดค าตอบด้วยตนเอง 
  7.2 รูปแบบของค าถามแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเติมค า หรือแบบตอบสั้น ๆ 

   7.2.1 แบบประโยคค าถาม เป็นการก าหนดประโยคค าถามแล้วเว้นช่องว่างให้เติม
ค าตอบที่ท้ายประโยค 

   7.2.2 แบบประโยคที่มาสมบูรณ์ เป็นการก าหนดประโยคบอกเล่าที่ไม่สมบูรณ์โดยการ
เว้นช่องว่างให้เติมค า วลี ข้อความหรือจ านวน ฯลฯ เพ่ือให้ได้ประโยคบอกเล่าที่มีใจความที่สมบูรณ์ 
   7.2.3 แบบใช้ค าถาม หรือค าชี้แจงชุดเดียวกัน เป็นการก าหนดค าถามหรือค าชี้แจง
ร่วมกันแล้วให้เติมค าตอบช่องว่างในแต่ละข้อที่ก าหนดให้ 
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   7.2.4 แบบใช้การเปรียบเทียบ หรืออุปมาอุปมัย เป็นการเขียนสิ่งที่มีความสัมพันธ์กัน
เป็นคู่ ในประโยค/คู่หน้า แล้วให้เติมสิ่งที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งที่ก าหนดให้ในคู่หลังในช่องว่าง 
   7.2.5 แบบให้เติมค าประพันธ์ เป็นการก าหนดค าประพันธ์มาให้บางส่วน แล้วให้เติม
ค าประพันธ์ให้สมบูรณ์ 
   7.3 หลักการในการสร้างแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเติมค า หรือแบบตอบสั้นๆ 

    ในการสร้างแบบทดสอบแบบเติมค า หรือแบบตอบสั้น ๆ เพ่ือให้ได้แบบทดสอบที่ดี   
มีดังนี้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557: 112-113 ; ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543 : 89-91 ;                  

วิเชียร เกตุสิงห์, 2530: 22-23) 
    7.3.1 ก าหนดค าชี้แจงในการตอบค าถามอย่างชัดเจนว่าตองการให้ตอบอย่างไร 

    7.3.2 ก าหนดค าถาม/ประโยคบอกเล่าที่ต้องการให้ตอบที่มีความชัดเจน และมี
ค าตอบเพียงค าตอบเดียวเท่านั้น 

    7.3.3 ก าหนดช่องว่างที่ให้เติมค าตอบเพียง 1 หรือ 2 แห่งเท่านั้น มิฉะนั้นจะท าให้
เกิดความสับสนในการเติมค าตอบที่ถูกต้อง 
    7.3.4 ค าตอบที่ก าหนดให้เติมควรเป็นประเด็นหรือสาระที่ส าคัญ 

    7.3.5 ค าถามท่ีต้องการให้เติมเกี่ยวกับจ านวน/ตัวเลขที่มีหน่วย ต้องใส่หน่วยก ากับ
ไว้ เพื่อทีผู่้สอบจะได้เติมค าตอบที่ต้องการเพียงค าตอบเดียว 

    7.3.6 ค าตอบที่ต้องการเติมควรก าหนดช่องว่างให้อยู่ท้ายประโยค 

    7.3.7 ไม่คัดลอกประโยคจากหนังสือ ต ารา โดยน ามาตัดข้อความบางส่วนออกแล้ว
ให้เติมค าตอบ เพราะจะเป็นการส่งเสริมการท่องจ ามากกว่าการส่งเสริมกระบวนการคิด 

    7.3.8 การเว้นช่องว่างให้เติมค าตอบควรมีอย่างพอเพียงส าหรับค าตอบที่เติม และ
ควรมีขนาดของช่องว่างที่เท่า ๆ กัน เพ่ือป้องกันการชี้แนะค าตอบ 

   7.4 การตรวจให้คะแนนแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเติมค า หรือแบบตอบสั้นๆ 

    ในการตรวจให้คะแนนแบบทดสอบแบบเติมค า หรือแบบตอบสั้น ๆ มีวิธีการดังนี้ 
(พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2545: 113) 
    7.4.1 ควรเฉลยค าตอบไว้ล่วงหน้า หรือค าตอบที่อาจเป็นไปได้  
    7.4.2 ในข้อสอบข้อใดที่มีค าตอบที่ถูกต้องได้หลายค าตอบ จะต้องให้คะแนนแก่ทุก
ค าตอบที่ตอบได้ถูกต้อง 
    7.4.3 ค าตอบที่เติมในแต่ละช่องว่างควรก าหนดให้คะแนนที่เท่า ๆ กัน ทุกค าตอบ 

     7.4.4 ไม่ควรน าความถูกผิดของการใช้ภาษาหรือไวยากรณ์มาเป็นประเด็นใน
การเพ่ิมหรือลดคะแนน 
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     7.4.5 เพ่ือความสะดวกในการตอบ และการตรวจให้คะแนน อาจให้น าค าตอบ
ที่เติมเขียนในกระดาษค าตอบที่ก าหนดให้ 
 

   7.5 ข้อดีและข้อจ ากัดของแบบทดสอบแบบเติมค า หรือแบบตอบสั้น ๆ   
(Gronlund, 1981: 158-159) ดังแสดงในตารางที่ 3.5  

 

ตารางท่ี 3.5  ข้อดีและข้อจ ากัดของแบบทดสอบแบบเติมค า หรือแบบตอบสั้น ๆ  

    
ข้อดี ข้อจ ากัด 

1. สร้างและพัฒนาได้ง่ายกว่าแบบทดสอบปรนัย
ประเภทอ่ืน 

1. ถ้าการสร้างและพัฒนาข้อสอบที่ไม่ดี อาจได้
ข้อสอบที่วัดเพียงความรู้ความจ าเท่านั้น 

2. คาดคะเนค าตอบได้ยากเพราะจะต้องคิดหา
ค าตอบด้วยตนเอง 

2. การเติมค าตอบโดยการตอบสั้น ๆ ไม่
จ าเป็นต้องใช้ความสามารถในระดับการวิเคราะห์ 
การสังเคราะห์หรือการประเมินค่า 

3. สร้างได้จ านวนมากข้อในการสอบแต่ละครั้งท า
ให้มีความครอบคลุมในเนื้อหาสาระ 

3. การก าหนดให้เติมค าค าตอบหลายแห่ง เพราะ
บางแห่งที่ให้เติมอาจจะชี้แนะค าตอบแห่งอ่ืน ๆ 
ได้ 

4. สามารถวัดความรู้ได้ดี เกี่ยวกับข้อเท็จจริง 
ค าศัพท์ กฎเกณฑ์ หรือความสามารถที่จะหา
ค าตอบโดยการค านวณ การตีความหรือการขยาย
ความจากแผนภูมิ 

4. ถ้าค าถามทีก่ าหนดให้ไม่ชัดเจน อาจจะท าให้
ได้ค าตอบที่เติมมีหลากหลายเนื่องจากเกิดความ
เข้าใจที่แตกต่างกัน 

5. การตรวจให้คะแนนมีความยุ่งยากมากกว่าการ
ตรวจให้คะแนนของแบบทดสอบปรนัยอื่น ๆ  
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ตัวอย่างที่ 3.3  ข้อสอบแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเติมค า หรือแบบตอบสั้น ๆ 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

1. ระดับชั้น                   ประถมศึกษาปีที่ 5 

2. สาระการเรียนรู้           สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 

3. ตัวช้ีวัด                     อธิบายการสืบพันธุ์และการขยายพันธ์ของสัตว์ 
4. พฤติกรรมที่วัด            ความรู้ความจ า 

 

ส่วนที่ 2 ค าสั่งและข้อความที่ไม่สมบูรณ์ 
 

ค าสั่ง    จงเติมค าหรือข้อความลงในช่องว่างในข้อความข้อที่ 1-5  เพ่ือให้ได้ข้อความท่ีถูกต้องสมบูรณ์ 
1. การสืบพันธุ์ของสัตว์มี 2 แบบ ได้แก่................................................................................ 
2. การสืบพันธ์ที่ต้องอาศัยเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย เรียกว่า 

    ............................................................................................................................. ........... 
3. การที่เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เข้าผสมกับเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย เรียกว่า.................................. 
4. สัตว์ที่มีการปฏิสนธิภายใน ได้แก่.....................................................................................  
5. ไฮดราสืบพันธุ์ โดย.................................................................. ........................................... 

 

ส่วนที่ 3 เฉลย 

 

ค าตอบท่ีถูกต้อง ข้อ 1. การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ และการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ 

                     ข้อ 2. การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ 

                     ข้อ 3. การปฏิสนธ ิ

                     ข้อ 4. สัตว์เลี้ยงลูกด้วย (หรือสัตว์ปีก สัตว์เลื้อยคลาน ปลาบางชนิด ฯลฯ  
                     ข้อ 5. การแตกหน่อ 
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 8. การสร้างแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดจับคู่ 
  8.1 ความหมายของแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดจับคู่ 
   แบบทดสอบแบบปรนัยชนิดจับคู่ (Matching Test) เป็นแบบทดสอบที่ก าหนดข้อ
ค าถามในลักษณะของรายการ 2 กลุ่ม/คอลัมน์ โดยที่ทางซ้ายมือจะเป็นตัวค าถาม และทางขวามือจะ
เป็นค าตอบที่เป็นค า จ านวน สัญลักษณ์ ประโยค ที่ผู้เรียนจะต้องจับคู่ระหว่าง 2 รายการนี้ที่มี
ความสัมพันธ์กันที่ใช้ทดสอบความสามารถในการจดจ าความสัมพันธ์ รายละเอียดที่เกี่ย วข้องกัน 
(วิเชียร เกตุสิงห์, 2530 : 26) 
  8.2 หลักในการสร้างแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดจับคู่ มีดังนี ้
   8.2.1 พิจารณาว่าสิ่งที่จะวัดคืออะไร มีเนื้อหาอย่างไร และต้องการจะให้จับคู่
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งใด ดังนี้ 
    8.2.1.1  สาเหตุ กับผลที่เกิดขึ้น 

    8.2.1.2 นักประดิษฐ์กับผลงาน 

    8.2.1.3 นักเขียนกับผลงาน 

    8.2.1.4 เหตุการณ์กับวันที่เกิดเหตุการณ์นั้น ๆ  
    8.2.1.5 ปัญหากับวิธีการแก้ปัญหา 
    8.2.1.6 โรคกับอาการของโรค 

    8.2.1.7 วัตถุ กับหน้าที่ 
    8.2.1.8 ตัวอย่างกับประเภทของสิ่งนั้น ๆ  
    8.2.1.9 กราฟกบัตัวเลข 

    8.2.1.10 สัญลักษณ์กับความหมาย 

    8.2.1.11 แผนที่กับชื่อประเทศ 

    8.2.1.12 ค ากับความหมายของค า 
    8.2.1.13 ชิ้นส่วนของอุปกรณ์กับชื่อ 

   8.2.2 ต้องก าหนดรายการให้มีความเป็นเอกพันธ์กัน (อยู่ในเนื้อหาเรื่องเดียวกัน) เพ่ือ
ป้องกันการคาดคะเน มีความสั้นยาวของรายการเท่า ๆ กัน และใช้ภาษาท่ีง่าย ๆ มีความชัดเจน 

   8.2.3 ก าหนดจ านวนรายการตัวเลือกมากกว่าร้อยละ 50 หรือใช้สัดส่วน 3 : 5 และไม่
ควรมีจ านวนรายการเกิน 12 ข้อ เพราะจะท าให้เกิดความสับสนในการอ่าน 

   8.2.4 เรียงล าดับรายการข้อค าถามโดยการสุ่ม แต่เรียงล าดับรายการของตัวเลือก
ตามล าดับตัวอักษร เวลา หรือจ านวนจากน้อยไปมาก 

   8.2.5 เขียนค าชี้แจงในการจับคู่ความสัมพันธ์ให้ชัดเจน อาทิ ให้เลือกรายการใน
ตัวเลือกซ้ าข้อได้หรือไม่ เป็นต้น 
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  8.3 รูปแบบค าถามแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดจับคู่  
   จ าแนกรูปแบบค าถามเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ (บุญเชิด ภิญโญพงษ์อนันต์, 2544:      

183-186) 
   8.3.1 แบบหาความสัมพันธ์ระหว่างกัน ประกอบด้วย ข้อความสองชุดที่มี
ความสัมพันธ์สอดคล้องกันโดยเขียนไว้ชุดละสดมภ์ ดังตัวอย่างที่ 6.4 

 

ตัวอย่างท่ี 3.4  ให้พิจารณาว่าเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนทางซ้ายมือเกิดข้ึนเมื่อใด โดยน าตัวอักษรหน้า 
ปี พ.ศ. ใส่ตัวเลือก หน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

 

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

.....(ค)   3. เริ่มใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ 
ฉบับที่ 1 

.....(ง)   4. ออก พ.ร.บ. เกณฑ์ทหาร 

ทั่วพระราชอาณาจักร 

ก.  2332 

ข.  2424 

ค.  2443 

ง.  2459 

จ.  2488 

ฉ.  2503 

 

   8.3.2 แบบตัวเลือกคงที่ ประกอบด้วย ข้อความสองชุดโดยชุดของตัวเลือกจะมีความ
คงท่ีที่เป็นหมวดหมู่ หรือประเด็นหลักที่มีจ านวนไม่มาก และสามารถเลือกตัวเลือกท่ีซ้ ากันได้    
ตัวอย่างที่ 3.5 

 

ตัวอย่างที่ 3.5 ให้พิจารณาว่าสารที่ก าหนดให้เป็นสารประกอบประเภทใดน าตัวเลือกทางขวามือมาใส่
หน้าข้อทางซ้ายมือ และสามารถเลือกตัวเลือกทางขวามือได้มากกว่า 1 ครั้ง 
 

สารประกอบ ประเภทของสารประกอบ 

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

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

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

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

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

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

ก. กรด 

ข. ด่าง 
ค. เกลือ 

ง. ออกไซด์ 
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   8.3.3 แบบจัดเรียงใหม่  เป็นการก าหนดเหตุการณ์ให้แล้วให้เรียงล าดับเหตุการณ์
ตามการเกิดข้ึน ความส าคัญ ฯลฯ ดังตัวอย่าง 
 

ตัวอย่างที่ 3.6  ให้เรียงล าดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยพระเจ้าตากสินมหาราช โดยใส่หมายเลข 
1,2,3,… หน้าเหตุการณ์ที่ก าหนดให้ตามล าดับ 

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

 

  8.4 การตรวจให้คะแนนแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดจับคู่ 
   ในการตรวจให้คะแนนแบบทดสอบแบบจับคู่ มีวิธีการ ดังนี้ 
    2.8.4.1 ควรเฉลยค าตอบไว้ล่วงหน้า 
    2.8.4.2 ควรก าหนดให้คะแนนที่เท่า ๆ กันทุกข้อ โดยจับคู่ได้ถูกต้องให้ 1 คะแนน 
และจับคู่ผิด ให้ 0 คะแนน 

    2.8.4.3 น าค าเฉลยมาเทียบกับค าตอบแล้วให้คะแนนเฉพาะข้อที่ถูกต้องเท่านั้น 

  2.8.5 ข้อดีและข้อจ ากัดของแบบทดสอบแบบจับคู่ มีดังนี้ (Gronlund, 1981: 171-

172) ดังแสดงในตารางที่ 3.6 

 

ตารางท่ี 3.6  ข้อดีและข้อจ ากัดของแบบทดสอบแบบจับคู่ 
 

ข้อดี ข้อจ ากีด 

1. สามารถตรวจให้คะแนนได้ง่าย และรวดเร็ว
เพราะมีเฉลยชัดเจน 

1. เป็นการยากท่ีจะให้รายการตัวเลือกสามารถใช้
ร่วมกันได้ 

2. สามารถสร้างข้อสอบได้จ านวนมาก มีความ
รอบคลุมเนื้อหา มีความเชื่อม่ันสูง 
 

2. โอกาสของการคาดคะเนค าตอบที่ถูกต้องไม่
เท่ากัน ข้อแรก ๆ จะมีรายการตัวเลือกจ านวน
มากและจะลดลงไป 

3. สร้างได้ง่าย 

 

3. สร้างให้วัดความสามารถระดับสูงได้ค่อนข้าง
ยาก 
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ตัวอย่างที่ 3.7   แบบทดสอบแบบปรนัยชนิดจับคู่ 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

1. ระดับชั้น                   มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) 

2. สาระการเรียนรู้           สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 

3. ตัวช้ีวัด                     สืบค้นข้อมูลและอภิปรายผลของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อ  
                                  มนุษย์และสิ่งแวดล้อม 

4. พฤติกรรมที่วัด            ความรู้ความจ า 

 

ส่วนที่ 2 ค าสั่งและชุดข้อความ 

 

ค าสั่ง    ให้น าตัวอักษรหน้าข้อความในชุดที่ 2 มาเติมในช่องว่างหน้าข้อความในชุดที่ 1 

                       ข้อความในชุดที่ 1                      ขอ้ความในชุดที่ 2 

           (……..)  1.  ไฟลัมพอริเฟอรา                      ก. ไส้เดือนดิน         
           (……..)  2.  ไฟลัมซีเลนเทอราตา                  ข. หอยกาบ         
           (……..)  3.  ไฟลัมนีมาโทดา                        ค. ปลาช่อน         
           (……..)  4.  ไฟลัมมอลลัสกา                       ง. กุ้งก้ามกราม         
           (……..)  5.  ไฟลัมแอนนีลิดา                       จ. แมงกะพรุน         
           (……..)  6.  ไฟลัมคอร์ดาตา                       ฉ. พยาธิเส้นด้าย       
                                                                   ช. ฟองน้ า         
                                                                   ซ. หนอนทะเล 

 

ส่วนที่ 3 เฉลย 

 

ค าตอบท่ีถูกต้อง ข้อ 1.  ช   ข้อ 2. จ    ข้อ 3. ฉ    ข้อ 4.  ข   ข้อ 5. ก   ข้อ 6. ค 
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 9.  การสร้างแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 

  9.1 ความหมายของแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 

   แบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ (Multiple Choice Test) เป็นแบบทดสอบที่
จะก าหนดข้อค าถาม และตัวเลือกให้ แล้วผู้สอบได้พิจารณาเลือกตัวเลือกที่เป็นค าตอบที่ถูกต้องที่สุด
เพียงค าตอบเดียวเท่านั้น โดยที่แบบทดสอบแบบเลือกตอบที่ดีจะมีพัฒนาการมาจากแบบทดสอบ
แบบอัตนัยหรือแบบตอบสั้น ๆ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557 : 118) 
  9.2 ส่วนประกอบของแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 

   ในการสร้างแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ มีส่วนประกอบที่ส าคัญ 2 ส่วน 
ดังนี้ 
   9.2.1 ส่วนที่เป็นข้อค าถาม (Stem) เป็นประโยค/รูปภาพ แผนภาพหรือสัญลักษณ์ที่
กระตุ้นให้ผู้สอบค้นหาค าตอบที่ถูกต้อง 
   9.2.2 ตัวเลือก (Choice) เป็นค าตอบที่ก าหนดให้ที่จ าแนกเป็น ตัวเลือกที่ถูกต้อง 
(Correct Choice) และตัวเลือกที่เป็นตัวลวง (Foils) ที่จะมี 3-5 ตัวเลือก ขึ้นอยู่กับวัย และระดับชั้น
เรียน 

   แต่ในบางกรณีอาจมีส่วนของสถานการณ์เพ่ิมขึ้นมาด้วยเพ่ือใช้เป็นข้อสอบที่วัด
พฤติกรรมระดับสูง ค าถาม ตัวเลือก และสถานการณ์ของข้อสอบแบบเลือกตอบ มีลักษณะ  
 

ตัวอย่างท่ี 3.8 รูปแบบข้อสอบเลือกตอบแบบค าถาม 

 

รูปแบบข้อสอบเลือกตอบแบบค าถามเดี่ยวลักษณะที่มีสถานการณ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

สถานการณ์...........................................................................................................  

ค าถาม........................................................................................................... 

ตัวเลือก    ก..................................................... 
              ข..................................................... 
              ค..................................................... 
              ง...................................................... 
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ตัวอย่างที่ 3.9   ข้อสอบเลือกตอบแบบค าถามเดี่ยวลักษณะที่ไม่มีสถานการณ์ 
  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

1. ระดับชั้น                   ประถมศึกษาปีที่ 2  

2. สาระการเรียนรู้           สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 

3. ตัวช้ีวัด                     ส ารวจและอธิบายพืชและสัตว์สามารถตอบสนองต่อแสง อุณหภูมิ 
                                  และการสัมผัส 

4. พฤติกรรมที่วัด            ความเข้าใจ 

 

ส่วนที่ 2 ค าถามและตัวเลือก 

 

ค าสั่ง    การแสดงออกใดต่อไปนี้ของสุนัขเป็นการตอบสนองต่ออุณหภูมิ 
ตัวเลือก     ก. แอบลิ้นเมื่ออากาศร้อน       ข. เห่าเมื่อพบคนแปลกหน้า 

               ค. น้ าลายไหลเมื่อหิวอาหาร     ง. กระดิกหางเมื่อเห็นเจ้าของ  
 

ส่วนที่ 3 เฉลย 

 

ค าตอบท่ีถูกต้อง  คือ ข้อ ก 

 

 

 

  9.3 ประเภทของแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 

   แบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ จ าแนกออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 
   9.3.1 ประเภทที่มีตัวเลือกถูก  เป็นข้อสอบที่ก าหนดข้อค าถามและตัวเลือกไว้ให้เลือก
ค าตอบที่ถูกต้องที่อาจมีเพียงหนึ่งค าตอบหรือหลายค าตอบก็ได้ โดยส่วนมากข้อสอบประเภทนี้จะใช้
วัดพฤติกรรมด้านสติปัญญา อาทิ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบวัดความถนัด 
หรือแบบทดสอบวัดเชาวน์ปัญญา เป็นต้น โดยที่ข้อสอบประเภทนี้จ าแนกเป็นลักษณะ ย่อย ๆ ดังนี้ 
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    9.3.1.1 ประเภทมีข้อค าถามแล้วตามด้วยตัวเลือก (Single Question) เป็น
ข้อสอบที่ก าหนดข้อค าถามให้ 1 ค าถามแล้วจึงก าหนดตัวเลือกให้ 1 ชุดที่สอดคล้องกับข้อค าถามนั้น 
อาท ิ

     (0) 35 + 27 เท่ากับเท่าไร 
       ก. 52  ข. 62 

       ค. 502  ง. 612 

    9.3.1.2 ประเภทแบบตัวเลือกคงที่ (Constant Choice) เป็นข้อสอบที่ก าหนดข้อ
ค าถามมากกว่า 1 ค าถามแต่จะก าหนดให้ใช้ตัวเลือกชุดเดียวกัน โดยจะต้องมีค าชี้แจงที่ชัดเจนว่า
ตัวเลือกชุดนี้จะก าหนดให้ใช้ตอบข้อค าถามข้อใดได้บ้าง อาทิ 
     ค าชี้แจง ก าหนดให้ 

ก. ศีลข้อที่ 1    ข. ศีลข้อที่ 2 

ค. ศีลข้อที่ 3  ง. ศีลข้อที่ 4 

จ. ศีลข้อที่ 5 

     ให้พิจารณาว่าค าถามข้อ 1-2 ว่าข้อใดมีความสอดคล้องกับหลักการของศีลทั้ง 
5 ข้อที่ก าหนดให้ 
     1) สมจิตจะไปตกปลาในวันหยุดเสมอ ๆ  
     2) สมศักดิ์ชอบสูบบุหรี่ในห้องน้ า 
     3) ประเภทแบบก าหนดสถานการณ์ (Situation Test) เป็นข้อสอบที่ก าหนด
สถานการณจ์ าลองในลักษณะของรูปภาพ ตาราง แผนภูมิหรือข้อความ แล้วจึงก าหนดข้อค าถามและ
ตัวเลือกที่สอดคล้องกับรูปภาพ หรือข้อความนั้น ๆ  
  9.4 หลักการสร้างแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 

   9.4.1 หลักการเขียนข้อค าถาม มีดังนี้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557 : 129 -132 ;        

ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543 : 94 - 107) 
    9.4.1.1 เขียนข้อค าถามให้อยู่ในลักษณะของประโยคค าถามที่สมบูรณ์ 
    9.4.1.2 เขียนข้อค าถามให้สื่อความหมายที่ชัดเจนและตรงประเด็นที่ต้องการ
ค าตอบ 

    9.4.1.3 เลือกใช้ภาษาเขียนที่เหมาะสมกับวัยวุฒของผู้สอบ 

    9.4.1.4 พยายามหลีกเลี่ยงการใช้ข้อค าถามปฏิเสธ หรือปฏิเสธซ้อนปฏิเสธเพ่ือ
ป้องกันความสับสน หรือการไม่เห็น ถ้ามีควรใช้การขีดเส้นใต้หรือท าตัวหนาที่ปฏิเสธนั้น ๆ   
    9.4.1.5 ควรก าหนดข้อค าถามที่มีคุณภาพต่อการน าผลไปใช้เพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอน 
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    9.4.1.6 ควรก าหนดข้อค าถามที่ต้องการถามในประเด็นที่ส าคัญ/หลักวิชาของวิชา  
นั้น ๆ  
    9.4.1.7 พยายามหลีกเลี่ยงข้อค าถามท่ีมีลักษณะแนะค าตอบที่ถูกต้อง 
    9.4.1.8 ควรก าหนดข้อค าถามในลักษณะของประเด็นที่ให้ผู้สอบได้ใช้ความคิดที่
ระดับสูงมากกว่าเป็นเรื่องที่จดจ าหรือเคยชินได้ 
    9.4.1.9 ควรก าหนดข้อค าถามที่เป็นรูปภาพ ตารางหรือแผนภูมิ เพ่ือกระตุ้นความ
สนใจที่จะให้ผู้สอบต้องการที่จะตอบค าถาม 

   9.4.2 หลักการเขียนตัวเลือก  มีดังนี ้
    9.4.2.1 ก าหนดตัวเลือกให้มีความสอดคล้องกัน หรือลักษณะเดียวกัน 

    9.4.2.2 ก าหนดตัวเลือกให้เป็นแนวทางเดียวกัน เพ่ือให้ผู้สอบได้พิจารณาง่ายขึ้น 

    9.4.2.3 ก าหนดตัวเลือกที่ “ถูกทุกข้อ” หรือ “ผิดทุกข้อ” ให้เหมาะสมกับข้อ
ค าถาม 

    9.4.2.4 ก าหนดตัวเลือกในแต่ละข้อมีค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว
เท่านั้น 

    9.4.2.5 ก าหนดตัวเลือกที่เป็นตัวถูกให้ถูกต้องตามหลักวิชาและตัวลวงที่สามารถ
ลวงให้ผู้สอบเลือกตอบได้ 
    9.4.2.6 ก าหนดตัวเลือกแต่ละข้อให้มีความเป็นอิสระจากกัน เพ่ือไม่ให้เกิดความ
สับสนในการพิจารณาว่าจะเป็นค าตอบที่ถูกต้องด้วย 

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

    9.4.2.8 ก าหนดตัวเลือกที่ใช้ข้อความหรือประโยคสั้น ๆ โดยตัดค าซ้ าออกหรือ
น าไปก าหนดในข้อค าถาม 

    9.4.2.9 ก าหนดการกระจายของตัวเลือกที่ถูกต้องโดยใช้การสุ่มให้มีจ านวนที่                
เท่า ๆ กัน และไม่เรียงล าดับกันอย่างเป็นระบบที่ผู้สอบจะสามารถคาดคะเนค าตอบได้ 
    9.4.2.10 ก าหนดตัวเลือกที่เป็นตัวถูกที่ถูกต้องและตัวลวงที่ไม่ถูกต้องโดยไม่ให้มี
ความแตกต่างกันมาก ที่แสดงถึงความถูกต้องและความผิดพลาดอย่างชัดเจน 

    9.4.2.11 จ านวนตัวเลือกในระดับเด็กเล็ก ๆ ควรใช้เพียง 3 ตัวเลือก ชั้น
ประถมศึกษา 4  ตัวเลือก และระดับมัธยมศึกษาข้ึนไป จ านวน 5 ตัวเลือก 
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  9.5 วิธีการลดโอกาสการเดาค าตอบ 

   ในการลดโอกาสการเดาค าตอบของแบบทดสอบแบบเลือกตอบ จะใช้วิธีการให้
คะแนนความรู้บางส่วนของผู้สอบ แสดงต าแหน่งความรู้จริง ที่จะช่วยลดการเดาค าตอบและท าให้
คะแนนมีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้น โดยมีวิธีการให้คะแนนความรู้บางส่วน ดังนี้ (เอมอร จังศิริปกรณ์ , 
2550 : 159) 
   9.5.1 การให้น้ าหนักแก่ข้อสอบที่แตกต่างกัน 

   9.5.2 การให้น้ าหนักแก่ตัวเลือกที่แตกต่างกัน 

   9.5.3 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างข้อสอบ 

   9.5.4 การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอน 

  9.6  ข้อดีและข้อจ ากัดของแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ มีดังนี้  
(บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2549: 128 ; ล้วน สายยศ และอังครา สายยศ, 2543 : 108 - 109 ; 

Hart, อ้างอิงใน พวงแก้ว ปุณยกนก, 2546 : 168)  ดังแสดงในตารางที่ 3.7 

 

ตารางท่ี 3.7   ข้อดีและข้อจ ากัดของแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 

 

ข้อดี ข้อจ ากัด 

1. สามารถวัดได้ครอบคลุมเนื้อหา 

 

1. สร้างให้มีคุณภาพดีได้ยาก ผู้สร้างข้อสอบต้อง
มีทักษะการเขียนข้อสอบสูง 

2. มีความเป็นปรนัย 

3. ประหยัดเวลาในการตรวจให้คะแนนหรือใช้
เครื่องจักรกลในการตรวจให้คะแนน 

2. ส่วนมากเป็นข้อสอบวัดความรู้ความจ า 
มากกว่าความคิดระดับสูง 

4. สามารถน ามาวิเคราะห์แปลความหมายได้ดี 
5. ควบคุมความยากของข้อสอบแต่ละข้อได้ 
6. ถ้าก าหนดตัวเลือกได้ดี สามารถใช้เป็น
แบบทดสอบวินิจฉัย 

3. ไม่สามารถใช้วัดความคิดสร้างสรรค์ หรือ
ทักษะการเขียนได ้

7. มีความยุติธรรม 

8. ส่งเสริมปรัชญาของการตัดสินใจ 4. คาดคะเนค าตอบได้ง่าย ผู้สอบที่ไม่มีความรู้ก็
สามารถท าข้อสอบได้ 9. ใช้กับผู้สอบจ านวนมาก 
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บทสรุป 

 

 เครื่องมือที่เหมาะส าหรับวัดและประเมินพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยของผู้เรียน และนิยมใช้คือ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้วัดความรู้เชิงวิชาการของ
ผู้เรียนที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ในการเรียนการสอน เพ่ือน าผลที่ได้จากการวัดมาใช้ในการพัฒนา
ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ าแนก ได้ 2 ประเภท 
คือ 1) จ าแนกตามการสร้าง คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ครูสร้างขึ้น และ
แบบทดสอบมาตรฐาน หลักการในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  1) ก าหนด
จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ระบุพฤติกรรมที่ชัดเจน สามารถวัดและสังเกตได้ 2) สร้างแบบทดสอบให้มี
ความครอบคลุมพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านสติปัญญา 3) สร้างแบบทดสอบที่วัดพฤติกรรมหรือผลการ
เรียนรู้ที่เป็นตัวแทนของกิจกรรมการเรียนรู้ 4) สร้างแบบทดสอบที่หลากหลายประเภท 5) สร้าง
แบบทดสอบท่ีค านึงถึงการใช้ประโยชน์จากผลการทดสอบไปใช้ และ 6) ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน
ค าตอบที่มีความชัดเจน และมีความเชื่อมั่น การสร้างแบบทดสอบแบบเลือกตอบ เป็นแบบทดสอบที่
จะก าหนดข้อความ และตัวเลือกให้แล้วให้ผู้สอบได้พิจารณาเลือกตัวเลือกที่เป็นค าตอบที่ถูกที่สุดเพียง
ค าตอบเดียวเท่านั้น โดยที่แบบทดสอบแบบเลือกตอบที่ดีจะมีพัฒนาการมาจากแบบทดสอบแบบ
อัตนัยหรือแบบตอบสั้น ๆ มีส่วนประกอบที่ส าคัญ คือ ข้อค าถามและตัวเลือก เป็นค าตอบที่ก าหนดให้ 
และหลักการสร้างแบทดสอบเลือกตอบ  1) เขียนข้อค าถามให้อยู่ในลักษณะของประโยคค าถามที่
สมบูรณ์ 2) เขียนข้อค าถามให้สื่อความหมายที่ชัดเจนและตรงประเด็นที่ต้องการค าตอบ 3) เลือกใช้
ภาษาเขียนที่เหมาะสมกับวัยวุฒิของผู้สอบ  4) หลีกเลี่ยงการใช้ข้อค าถามปฏิเสธ หรือปฏิเสธซ้อน
ปฏิเสธ เพ่ือป้องกันความสับสน หรือ การไม่เห็น ถ้ามีควรใช้การขีดเส้นใต้หรือท าตัวหนาที่ค าปฏิเสธ
นั้น ๆ 5) ควรก าหนดข้อค าถามที่มีคุณภาพต่อการน าผลไปใช้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 6) ควร
ก าหนดข้อความที่ต้องการถามในประเด็นที่ส าคัญ/หลักวิชาของวิชานั้น ๆ 7) พยายามหลีกเลี่ยงข้อ
ค าถามท่ีมีลักษณะแนะค าตอบที่ถูกต้อง 8) ควรก าหนดข้อค าถามในลักษณะของประเด็นที่ให้ผู้สอบได้
ใช้ความคิดในระดับสูงมากกว่าเป็นเรื่องที่จดจ าหรือเคยชินได้ และ 9) ควรก าหนดข้อค าถามที่เป็น
รูปภาพ ตาราง หรือแผนภูมิ เพื่อกระตุ้นความสนใจที่จะให้ผู้สอบต้องการที่จะตอบค าถาม 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

ค าชี้แจง  หลังจากได้ศึกษาจบบทเรียนนี้แล้ว  ให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้ 
 1. จงอธิบายหลักการทั่วไปของการเขียนข้อสอบ  

 2. การแบ่งประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตามสิ่งที่วัดแบ่งได้กี่ประเภท อะไรบ้างจง
อธิบายแต่ละประเภท 

 3. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างแบบทดสอบแบบปรนัยและแบบอัตนัย 

 4. จงอธิบายแนวทางและข้ันตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
 5. จงสร้างแบบทดสอบแบบอัตนัย จ านวน 2 ข้อ พร้อมเฉลยและเกณฑ์การตรวจให้คะแนน 

 6. จงสร้างแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดถูก-ผิด ชนิดเติมค า ชนิดจับคู่ ชนิดตอบสั้น ชนิดละ 5 

ข้อ พร้อมเฉลยและเกณฑ์การตรวจให้คะแนน 

 7. จงสร้างแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ จ านวน 1 ฉบับ ที่ครอบคลุมระดับ
พฤติกรรมทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัยตามแนวคิดใหม่ของบลูม 6 ขั้น ประกอบด้วย จ า เข้าใจ 
ประยุกต์ใช้ วิเคราะห์ ประเมินค่า และคิดสร้างสรรค์ อย่างละ 5 ข้อ ทั้งหมด จ านวน 30 ข้อ  พร้อม
เฉลย         
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 4 

เครื่องมือการวัดและประเมินพฤติกรรมด้านจิตพิสัย   
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 

 เมื่อเรียนจบบทเรียนนี้แล้ว  นักศึกษาสามารถ 

1. บอกความหมายของพฤติกรรมด้านจิตพิสัยได้ 
2. ระบุค าบ่งบอกระดับของพฤติกรรมด้านจิตพิสัยได้ 

 3. อธิบายขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือวัดพฤติกรรมด้านจิตพิสัยแต่ละชนิดได ้

 4. สร้างเครื่องมือวัดในการวัดและประเมินพฤติกรรมด้านจิตพิสัยแต่ละชนิดได ้

 5. อธิบายการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้ 
  

เนื้อหาสาระ 

 

 เนื้อหาสาระในบทนี้ ประกอบด้วย 

 1. การวัดและประเมินพฤติกรรมด้านจิตพิสัย 

  1.1 ความหมายพฤติกรรมด้านจิตพิสัย 

  1.2 ระดับพฤติกรรมด้านจิตพิสัย (Affective Domain) 

  1.3. หลักการวัดและประเมินผลด้านจิตพิสัย 

 2. การสร้างเครื่องมือวัดพฤติกรรมด้านจิตพิสัย 

 3. แบบสอบถาม 

 4. แบบตรวจสอบรายการ 

 5. แบบมาตราส่วนประมาณค่า 
 6. แบบวัดเชิงสถานการณ ์

 7. การสังเกต 

 8. การสัมภาษณ์ 

 9. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

 กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง เครื่องมือวัดในการวัดและประเมินพฤติกรรมด้านจิตพิสัย
ดังนี้ 
 สัปดาห์ที่ 5  (4 ชั่วโมง) 
 1. ผู้สอนทบทวนเนื้อหาบทที่ 3 ที่เรียนมาของสัปดาห์ก่อน พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์ และ
เนื้อหาประจ าบทเรียนบทที่ 4 เพ่ือให้ผู้เรียนรับรู้ภาพรวมของเนื้อหาสาระในบทเรียนนี้ 
 2. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับเครื่องมือวัดในการวัดและประเมินพฤติกรรมด้านจิตพิสัย ใน
หัวข้อ  การวัดและประเมินพฤติกรรมด้านจิตพิสัย ความหมายพฤติกรรมด้านจิตพิสัย ระดับ
พฤติกรรมด้านจิตพิสัย (Affective Domain)  หลักการวัดและประเมินผลด้านจิตพิสัย การสร้าง
เครื่องมือวัดพฤติกรรมด้านจิตพิสัย  1)  แบบสอบถาม  2) แบบตรวจสอบรายการ 3) แบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 4) แบบวัดเชิงสถานการณ์ 5) การสังเกต 6)  การสัมภาษณ์ และ 7) คุณลักษณะอัน
พึงประสงค ์ 

 3. ผู้เรียนรับฟังบรรยายสรุปเนื้อหาสาระ ร่วมกับศึกษาเนื้อหาเรื่อง “เครื่องมือวัดในการวัด
และประเมินพฤติกรรมด้านจิตพิสัย” จากเอกสารประกอบการเรียนการสอน พร้อมทั้งซักถามและ
ตอบค าถามระหว่างการฟังบรรยาย   

 4. ผู้สอนให้ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ อภิปราย สรุปเนื้อหาและแนวทางการน าไปประยุกต์ใช้ 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามในหัวข้อ / ประเด็นที่สงสัย 

 6. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนแบบฝึกหัดท้ายบท และก าหนดวันส่ง 
 7. ผู้สอนชี้แจงหัวข้อที่จะเรียนในครั้งต่อไป เพ่ือให้ผู้เรียนไปศึกษาก่อนล่วงหน้า 

 8. ผู้สอนเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษาก่อนเลิกเรียน  

 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา 
 2. เอกสาร ต ารา หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการศึกษา  

 3. สไลด์น าเสนอความรู้ประเด็นส าคัญทุกหัวข้อเรื่อง ด้วยสื่อทางคอมพิวเตอร์ Microsoft 

Power Point  

 4. แบบฝึกหัดท้ายบท  

   

 



109 

 

การวัดผลและการประเมินผล 

 

จุดประสงค์ เครื่องมือ/วิธีการ การประเมินผล 

1.บอกความหมายของ
พฤติกรรมด้านจิตพิสัยได้ 
2.ระบุค าบ่งบอกระดับของ
พฤติกรรมด้านจิตพิสัยได้ 
3. อธิบายขั้นตอนในการสร้าง
เครื่องมือวัดพฤติกรรมด้านจิต
พิสัยแต่ละชนิดได้ 
4. สร้างเครื่องมือวัดในการวัด
และประเมินพฤติกรรมด้านจิต
พิสัยแต่ละชนิดได้ 
5. อธิบายการวัดและประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้ 
 

1. การถาม-ตอบ ในชั้นเรียน 

2. การจัดกิจกรรมกลุ่ม  

3. การน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

4. ใบกิจกรรม 

5. แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

1. นักศึกษาตอบถูกต้องได้    
ร้อยละ  80 

2. สังเกตพฤติกรรมในการเข้า
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม/การมาเรียน/
ความสนใจ อยู่ในระดับด ี

3. การน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

อยู่ในระดับดี 
4.  แสดงบทบาทสมมุติในการ
สอนได้ในระดับด ี

5. นักศึกษาท าแบบฝึกหัด
ถูกต้องร้อยละ 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 

 

บทท่ี 4 

เครื่องมือการวัดและประเมินพฤติกรรมด้านจิตพิสัย   
 

 

 เครื่องมือการวัดและประเมินพฤติกรรมด้านจิตพิสัยมีหลายประเภท ได้แก่ แบบสอบถาม 
แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราส่วนประมาณค่า แบบวัดเชิงสถานการณ์ แบบสังเกต แบบ
สัมภาษณ์ ซึ่งแต่ละประเภทมีลักษณะ และความเหมาะสมกับพฤติกรรมที่จะวัดแตกต่างกัน ผู้ท า
หน้าที่วัดผลทางด้านจิตพิสัยควรจะได้ทราบถึงลักษณะของเครื่องมือแต่ละประเภท ซึ่งมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
 

การวัดและประเมินพฤติกรรมด้านจิตพิสัย 

 

 1. ความหมายพฤติกรรมด้านจิตพิสัย 

  พฤติกรรมด้านจิตพิสัย (Affective Domain) เป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิด
ทางจิตใจ อารมณ์ และคุณธรรมของบุคคลซึ่งต้องอาศัยการสร้างและการปลูกฝังคุณลักษณะนิสัย     
ต่าง ๆ  (Hopkins and Antes, 1990 : 538)   
  รวีวรรณ  อังคนุรักษ์พันธุ์ (2533 : 3-4) เรียกพฤติกรรมด้านนี้ว่า “พฤติกรรมด้าน
ความรู้สึก” เป็นลักษณะภายในจิตใจของบุคคลอย่างต่อเนื่องกัน จึงเป็นการยากที่จะอธิบายว่าบุคคล
มีความรู้สึกอยู่ที่ใดได้ชัดเจน จนกว่าบุคคลนั้นจะบอกเล่าให้ทราบความรู้สึกโดยไม่บิดเบือน เช่น ชอบ
ไม่ชอบ อารมณ์ ความรู้สึก ความสนใจ เจตคติ ค่านิยม และแรงจูงใจ เป็นต้น   
  บุญชม  ศรีสะอาด (2550 : 1) ได้กล่าว ครอบคลุมถึงความเห็น ความรับผิดชอบ ความ
วิตกกังวล การปรับตัว แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ลักษณะการแสดงตัว-การเก็บตัวสุขภาพจิต การใช้เหตุผล
เชิงจริยธรรม ความส านึกในหน้าที่พลเมือง บุคลิกภาพ และพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้วย 

 2. ระดับพฤติกรรมด้านจิตพิสัย (Affective Domain) 

  แครธวอล บลูม และคณะ (Krathwohl and Other, 1964 : 37)  ได้แบ่งเป็น 5 ระดับ 
ซึ่ง ล้วน สายยศ และอังคณา  สายยศ (2543 : 46-50) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2535 : 

159-160) และประภาพร  ศรีตระกูล (2549 : 94-96) ได้สรุปและกล่าวถึงค าที่แสดงพฤติกรรมย่อย 
ดังนี้ 
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  2.1  การรับรู้ (Receiving attending)  หมายถึง การที่บุคคลเริ่มมีความรู้สึกว่า         
มีสิ่งเร้าเข้ามากระตุ้นให้แสดงพฤติกรรมการรู้จัก เต็มใจ และเลือกที่จะรับรู้ในสิ่งเร้านั้น มีพฤติกรรม
ย่อย ดังนี้ 
   2.1.1  การรู้จัก (Awareness) บุคคลเริ่มมีความรู้สึกว่ามีสิ่งเร้าเข้ามาอยู่ในความ
สนใจของตน รับรู้ จ าแนก แยก ถาม หรือสนใจในความแตกต่างของสิ่งเร้าที่มากระทบ  
   2.1.2 การเต็มใจที่จะรับรู้ (Willingness to receive) บุคคลเริ่มแยกความแตกต่าง
ระหว่างสิ่งเร้าที่มากระตุ้นกับสิ่งเร้าอ่ืน ๆ เกิดความเต็มใจที่จะรับรู้ สะสม หรือยอมรับ  
   2.1.3 การควบคุมหรือคัดเลือกรับรู้ (Control or selected attention) เป็นการ
เลือก ตอบ ยึดถือ ฟัง หรือควบคุมรับสิ่งเร้าที่ตนพอใจเลือกรับเฉพาะอย่าง   
  2.2 การตอบสนอง (Responding) หมายถึง การแสดงความตั้งใจที่จะตอบสนองและมี
ปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งเร้านั้น มีพฤติกรรมย่อย ดังนี้ 
   2.2.1 การยินยอมตอบสนอง (Acquiescence in responding) เป็นการแสดงออก
ในลักษณะเชื่อฟัง ยินยอม ยอมตาม ชมเชย ท าตาม ยอมรับตามหลักการหรือกฎเกณฑ์ท่ีได้รับรู้มา  
   2.2.2 การเต็มใจตอบสนอง (Willingness to response) เป็นการแสดงออกใน
ลักษณะเพ่ิมความสนใจ อาสา อภิปราย ปฏิบัติ แสดงมากขึ้น หรือหลีกเลี่ยงการปฏิบัติในสิ่งที่ขัดแย้ง
กับสิ่งที่บุคคลได้รับรู้มา  
   2.2.3 การพอใจตอบสนอง (Satisfaction in response) เป็นการแสดงออกใน
ลักษณะทางอารมณ์ท่ีชื่นชอบ ยินยอม ดีใจ พูด เขียน ช่วย หรือหลีกเลี่ยงการปฏิบัติในสิ่งที่ขัดแย้งกับ
สิ่งที่บุคคลได้รับรู้มา  
  2.3 การเห็นคุณค่า  (Valuing)  หมายถึง การแสดงถึงการยอมรับคุณค่าในวัตถุสิ่งของ 
(Object)  บุคคล (Person) หรือสถานการณ์ (Situation) แล้วเชื่อถือในคุณค่าของสิ่งนั้น ๆ ที่มี
ความหมายหรือไม่มีความหมายต่อตนเอง ประกอบด้วยพฤติกรรมย่อย ดังนี้ 
   2.3.1 การยอมรับคุณค่า (Acceptance of a value) เป็นการยอมรับโดยพยายาม
เพ่ิมพูนประสบการณ์ แสดงออกบ่อย ๆ ท าให้สมบูรณ์ อธิบาย น าเสนอ ท าซ้ า ศึกษา หรือให้ข้อเสนอ  
   2.3.2  การชมชอบในคุณค่า (Preference for a value) เป็นการเข้าไปช่วยเหลือ 
สนับสนุน ร่วมมือ ช่วยเหลือ อธิบาย บรรยาย หรือสรรเสริญในกิจกรรม  
   2.3.3 การเชื่อถือในคุณค่า (Commitment or conviction) เป็นการน าสิ่งนั้นมา
ปฏิบัติอยู่เสมอ แสดงออกอย่างชัดเจน ยึดถือ ปกป้องคุณค่า สนับสนุน อภิปราย ป้องกัน โต้แย้ง หรือ
ปฏิเสธ  
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  2.4 การจัดระบบคุณค่า (Organization)  หมายถึง การน าคุณค่าที่ตนเองสร้างขึ้นมา
จัดระบบหรือหมวดหมู่ รวมทั้งจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมที่บุคคลเห็นคุณค่าหลาย ๆ อย่าง 
มายึดถือเป็นหลักปฏิบัติต่อไป ประกอบด้วยพฤติกรรมย่อย ดังนี้  
   2.4.1 การสร้างความคิดรวบยอดของคุณค่า (Conceptualization of a value) 
เป็นการจัดระบบของคุณค่า แสดงออกโดยการร่วมกลุ่มอภิปราย ร่วมสร้างแนวคิด เปรียบเทียบ
พฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง ขยาย รวม ประสาน ท าให้สมบูรณ์ อธิบาย อภิปราย บรรยาย ปรับปรุง นิยาม 
หรือสรุป  
   2.4.2  การจัดระบบคุณค่า (Organization of a value system) เป็นการน าเอา
คุณค่าหลาย ๆ คุณค่ามาจัดระบบ จัดเรียบเรียง จัดกลุ่ม ประสาน บอกความสัมพันธ์ สังเคราะห์ 
สร้างขึ้นให้สอดคล้องกลมกลืนกันเพ่ือสร้างเอกลักษณ์ภายในตนในลักษณะของอุดมการณ์แห่งชีวิต 
เช่น ชีวิตที่เป็นสุขอยู่ได้ด้วยการร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อม และคนในสังคมมีความเกื้อกูลกัน      
เป็นต้น  
  2.5 การสร้างลักษณะนิสัย (Characterization by a value complex) หมายถึง การ
น าเอาค่านิยมที่ได้จัดระบบคุณค่าเข้ามาเป็นระบบที่ถาวรไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด ๆ ก็จะแสดง
พฤติกรรมที่ยึดถือตลอดไป ซึ่งจะกลายเป็นลักษณะประจ าตัวของแต่ละบุคคล ประกอบด้วย
พฤติกรรมย่อย ดังนี้ 
   2.5.1 การสร้างลักษณะนิสัยชั่วคราว (Generalized set) เป็นการแสดงพฤติกรรมที่
สอดคล้องกับค่านิยมของบุคคลค านึงถึงผลที่จะเกิดตามมาในสถานการณ์นั้น ๆ ด้วย ปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง ท าให้ส าเร็จ หรือปฏิบัติ เช่น บริจาคเงินซื้อถังขยะแต่ยังเสียดายเงินจึงท าเป็นบางครั้ง
เท่านั้น เป็นต้น 

   2.5.2 การสร้างลักษณะนิสัยถาวร (Characterization) เป็นการแสดงพฤติกรรมที่
เป็นลักษณะนิสัยของตนที่แท้จริงอย่างสมบูรณ์มาเป็นปรัชญาชีวิต ถือเป็นสุดยอดของการพัฒนาคน 
ประพฤติ ปฏิบัติ แสดงออก เสนอแก้ปัญหา อธิบาย ป้องกัน เช่น นิสัยรักความสะอาดเกิดจากการ
เห็นคุณค่าของความสะอาดแล้วพยายามจัดระบบนิสัยรักความสะอาดจนเป็นนิสัย เป็นต้น  
 3. หลักการวัดและประเมินผลด้านจิตพิสัย 

  การวัดและประเมินผลด้านจิตพิสัยเป็นเรื่องค่อนข้างยาก จึงต้องใช้วิธีการและเครื่องมือ
อย่างหลากหลาย และด าเนินการวัดหลาย ๆ ครั้ง ในการวัดและประเมินผลจึงมีหลักการ ดังนี้ 
  3.1  ด าเนินการวัดและประเมินผลให้ต่อเนื่องทั้งก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน 
เพ่ือตรวจสอบความพร้อมและความสนใจของผู้เรียนประกอบการเลือกวิธีจัดการเรียนการสอนและ
การจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน 



 114 

  3.2  ในการวัดและประเมินผลโดยการสังเกตต้องใช้เวลานานมากจึงจะได้ความเที่ยงตรง 
การสอนในชั้นเรียนที่มีผู้เรียนจ านวนมากจึงเป็นเรื่องท าได้ยาก จึงต้องก าหนดวัตถุประสงค์ และ
ขอบเขตพฤติกรรมที่ต้องการวัดและประเมินผลในครั้งนั้น ๆ ให้ชัดเจน 

  3.3 การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลด้านจิตพิสัย มีข้ันตอนด าเนินงาน ดังนี้ 
   3.3.1 ก าหนดสิ่งที่จะวัดให้ชัดเจนว่าต้องการวัดอะไร     

   3.3.2 นิยามความหมายของสิ่งที่จะวัดให้ชัดเจนว่ามีคุณลักษณะอย่างไร ท าได้โดยการ
วิเคราะห์ ศึกษา ค้นคว้า ถามผู้รู้เพื่อให้ได้ขอบเขตของคุณลักษณะของสิ่งที่ต้องการวัดนั้น 

   3.3.3 สร้างข้อความ โดยเขียนให้ครอบคลุมคุณลักษณะทุกด้าน คุณลักษณะแต่ละ
ด้านอาจมีหลายข้อ แล้วน าข้อความที่ได้มาสร้างเป็นเครื่องมือวัด 

   3.3.4 น าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง  
   3.3.5 น าผลที่ได้มาวิเคราะห์ตามเทคนิควิธีของแต่ละชนิดของเครื่องมือวัด 

   3.3.6 ปรับปรุงแล้วน าไปทดลองใช้ วิเคราะห์จนแน่ใจในคุณภาพของเครื่องมือ 

   3.3.7 สร้างเกณฑ์การให้คะแนน และเขียนคู่มือการใช้เครื่องมือวัดนั้น 

  สรุปได้ว่า การวัดและประเมินผลด้านจิตพิสัยควรท าต่อเนื่องเพ่ือตรวจสอบความพร้อม
และความสนใจของผู้เรียนในอันที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การจัดสภาพแวดล้อม การ
วัดและประเมินผลอาจต้องใช้เวลานานแต่ก็มีความส าคัญที่ต้องวัดและประเมิน และต้องก าหนด
วัตถุประสงค์ และขอบเขตพฤติกรรมที่ต้องการวัดและประเมินผลในครั้งนั้น ๆ ให้ชัดเจนด้วย 

 

การสร้างเครื่องมือวัดพฤติกรรมด้านจิตพิสัย 

 

 การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลด้านจิตพิสัย  ซึ่งพฤติกรรมด้านจิตพิสัยเป็นพฤติกรรมที่
วัดและประเมินผลได้ยาก ไม่สามารถที่จะวัดออกมาเป็นคะแนนที่ชัดเจน จึงต้องเลือกใช้วิ ธีการและ
เครื่องมือที่หลากหลาย ผู้ท าการวัดและประเมินที่หลากหลาย ได้แก่ การประเมินโดยผู้อ่ืน (ครูผู้สอน 
ครูประจ าชั้น ผู้ปกครอง เพื่อน) และการประเมินตนเอง ซึ่งควรท าการวัดหลาย ๆ ครั้ง เพ่ือเกิดความ
มั่นใจในผลการวัด   
 ซึ่งประเภทของเครื่องมือวัดและประเมินผลด้านจิตพิสัย นี้มีหลายชนิด ได้แก่ แบบสอบถาม 
แบบวัดที่เป็นแบบตรวจสอบรายการ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า การสังเกต การสัมภาษณ์ แบบวัด
เชิงสถานการณ์ แบบวัดจิตลักษณะ ระเบียนพฤติการณ์   แบบระบายความในใจ แบบวัดเชิงจินตภาพ
ที่เป็นหยดหมึกบนกระดาษ แต่ละชนิดมีลักษณะและความเหมาะสมกับพฤติกรรมที่จะวัดแตกต่างกัน 
ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะ 5 ชนิดแรกเท่านั้น  
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แบบสอบถาม (Questionnaire)   
 

 เป็นชุดค าถามเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับความคิดเห็น ความรู้สึก ความเชื่อ หรือความสนใจ
ต่าง ๆ หรืออาจใช้ส ารวจพฤติกรรมก็ได้ (สมนึก  ภัททิยธนี, 2558 :39-50)   

 1. ประเภทของแบบสอบถาม อาจแบ่งได้ 2 ประเภท ได้แก่  
  1.1 แบบสอบถามปลายเปิด เป็นแบบสอบถามที่มีประเด็นที่ต้องการทราบ ก าหนดให้
ผู้ให้ข้อมูลได้เขียนตอบ 

  1.2 แบบสอบถามปลายปิด เป็นแบบสอบถามที่มีข้อความที่ต้องการให้ผู้ให้ข้อมูลได้
เลือกตอบ แบบสอบถามมีหลายลักษณะทั้งแบบส ารวจรายการ แบบมาตราส่วนประมาณค่า เป็นต้น 

ในแบบสอบถามหนึ่ง ๆ อาจมีทั้งแบบสอบถามปลายเปิดและปลายปิดอยู่ในฉบับเดียวกันก็ได้ 
แบบสอบถามปลายปิดมี 4 ลักษณะ ได้แก่ แบบจัดอันดับ แบบส ารวจรายการ และแบบมาตร
ประมาณค่า  ดังนี้ 
   1.2.1 แบบสอบถามท่ีเป็นแบบจัดอันดับ เป็นเครื่องมือที่ใช้ส าหรับให้ผู้ตอบจัดล าดับ
ที่ชอบ-ไม่ชอบ ส าคัญ- ไม่ส าคัญ อาจมี 3 ล าดับ หรือมากกว่า 3 ล าดับตามจ านวนรายการที่ต้องการ
สอบถาม 

   1.2.2 แบบสอบถามที่เป็นแบบส ารวจรายการ เป็นเครื่องมือที่ใช้สังเกตพฤติกรรม/
กิจกรรม นิยมใช้บันทึกผลการสังเกตขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งแต่ละขั้นตอนก็จะมีรายการพฤติกรรม
ย่อย ๆ มีรายการให้เลือก เช่น  มี-ไม่มี  ใช่-ไม่ใช่  ปฏิบัติ-ไม่ปฏิบัติ  เหมาะสม-ไม่เหมาะสม เป็นต้น 
   1.2.3 แบบสอบถามท่ีเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) เป็นแบบสอบถาม
ที่ใช้ตรวจสอบความคิดเห็น เจตคติหรือความรู้สึกซึ่งไม่มีถูกไม่มีผิด ไม่แบ่งแยกว่าบวกหรือลบอย่าง
ชัดเจน เป็นแบบสอบถามที่นิยมใช้กันอยู่ทั่วไปในปัจจุบันนี้ ซึ่งแบบสอบถามที่เป็นมาตรประมาณค่านี้
ได้น าเอารูปแบบของลิเคิร์ท (Likert Rating Scale) มาใช้  ข้อความที่เป็นความคิดเห็น เจตคติหรือ
ความรู้สึกนั้นแบ่งเป็นระดับต่าง ๆ โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินตนเองก็ได้ หรือให้ผู้ประเมิน
หรือผู้สังเกตพิจารณาให้คะแนนก็ได้ แบบสอบถามชนิดนี้ อาจแบ่งระดับความคิดเห็นที่ต้องการ
สอบถามออกเป็น 3 หรือ 5 ระดับ ก็ได้ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2534 : 169)  ข้อความที่
บ่งบอกถึงเจตคติความรู้สึกที่มีอยู่ที่ใช้โดยทั่วไป ได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วยมาก เห็นด้วย เห็น
ด้วยน้อย เห็นด้วยน้อยที่สุด หรือชอบมากที่สุด ชอบมาก ชอบ ชอบน้อย ชอบน้อยที่สุด หรือปฏิบัติ
เป็นประจ า ปฏิบัติบ่อย ๆ ปฏิบัติเป็นครั้งคราว ปฏิบัติบ้าง ไม่ปฏิบัติเลย (คะแนน 5, 4, 3, 2 และ 1) 
เป็นต้น การเขียนข้อความเจตคติ/ทัศนคติ/ความคิดเห็นต่าง ๆ ที่จะใช้เป็นข้อความในการวัดนั้น ข้อ
ค าถามควรพิจารณาเป็น ดังนี้ 
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    1) เป็นข้อความที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องที่วัด 

    2) เป็นข้อความที่มีความหมายชัดเจน ไม่ก ากวม 

    3) เป็นข้อความที่มีทั้งด้านบวกและลบ จ านวนเท่า ๆ กัน 

    4) เป็นข้อความที่บ่งบอกประเด็นหรือแง่มุมของความรู้สึก 

    5) เป็นข้อความที่มีเพียงความคิดเห็นเดียวท าให้ง่ายต่อการแสดงความคิดเห็น 

    6) เป็นข้อความที่เป็นปัจจุบันที่สุด เพราะจะช่วยให้ทราบเจตคติในปัจจุบัน 

    7) ควรหลีกเลี่ยงการใช้ค าบางค า เช่น เสมอทั้งหมด เท่านั้น เพียงเล็กน้อย เป็นต้น 

เพราะผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละคนอาจตีความได้ไม่เหมือนกัน 

   1.2.4 แบบสอบถามที่ เป็นมาตรประมาณค่าแบบนัยจ าแนก (Semantic 

differential Scale) เป็นแบบวัดเจตคติ ที่ใช้ค าคุณศัพท์ (Adjective) ที่ตรงกันข้าม เช่น ดี-เลว     
ช้า-เร็ว ซึ่งแบ่งค าคุณศัพท์ได้ 3 แบบ ได้แก่ แบบประเมินค่า (Evaluation) เช่น ดี-เลว  รัก-เกลียด 
สวย-ขี้เหร่ แบบศักยภาพ (Potency) เช่น ใหญ่-เล็ก เก่ง-อ่อน  และแบบกิจกรรม (Activity) เช่น 
เร็ว-ช้า สนุก-น่าเบื่อ ดังตัวอย่างแบบวัดเจตคติของผู้ เรียนต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยขีดทับ
ตัวเลขใดๆ ในช่องเลข 1 2 3 4 5 6  และ 7  ซึ่งมีความหมายว่า เห็นด้วยกับข้อความนั้นน้อยที่สุด 
น้อย ค่อนข้างน้อย ปานกลาง ค่อนข้างมาก มาก และมากที่สุด ตามล าดับ 

 

ชอบ 7 6 5 4 3 2 1 ไม่ชอบ 

น่าสนุก 7 6 5 4 3 2 1 น่าเบื่อหน่าย 

         

  1.2.5  ข้อดีและข้อจ ากัดของแบบสอบถาม 

 

ตารางท่ี 4.1  ข้อดีและข้อจ ากัดของแบบสอบถาม 

 

ข้อดีของแบบสอบถาม ข้อจ ากัดของแบบสอบถาม 

1. สร้างง่ายและใช้สะดวก 1. ไม่เหมาะส าหรับคนที่มีปัญหาการอ่าน-เขียน 

2. ใช้ประกอบการสังเกตได้ละเอียด 2. ข้อความพฤติกรรมไม่ชัดเจน จะท าให้สื่อความ
ไม่ตรงกัน 

3. ได้ประเด็นการพัฒนาที่ชัดเจน  3. ผู้ประเมินต้องได้เห็นหรือคลุกคลีกับเป้าหมาย 
ผลจึงจะน่าเชื่อถือ 

 4. ไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มเป้าหมาย 
เช่น ไม่อ่าน เป็นต้น 
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แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 

 

 1. ความหมายของแบบตรวจสอบรายการ 

  แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เป็นเครื่องมือที่ก าหนดรายการพฤติกรรม / 
คุณลักษณะที่ต้องการตรวจสอบว่ามีหรือไม่มี อาทิ พฤติกรรมความร่วมมือ พฤติกรรมกลุ่ม เป็นต้น 

(สมนึก  ภัททิยธนี, 2558 : 42-50)   

 2. ขั้นตอนการสร้างแบบตรวจสอบรายการ 

  ในการสร้างแบบตรวจสอบรายการให้มีประสิทธิภาพ มีการด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
  2.1 ก าหนดพฤติกรรมหรือคุณลักษณะของสิ่งที่ต้องการตรวจสอบ  
  2.2 ก าหนดพฤติกรรม / คุณลักษณะที่จะบ่งชี้ว่ามีพฤติกรรมนั้น ๆ 

  2.3 เขียนข้อความที่แสดงพฤติกรรม / คุณลักษณะ  
  2.4 ตรวจสอบความชัดเจนความซ้ าซ้อนแล้วจัดเรียงล าดับของการเกิดพฤติกรรม / 
คุณลักษณะนั้น ๆ 

  2.5 น าไปทดลองใช้จริงแล้วน าผลมาแก้ไขปรับปรุง 
 3. องค์ประกอบของแบบตรวจสอบรายการมี ดังนี้ 
  3.1 ชื่อแบบตรวจสอบรายการ  
  3.2 ค าชี้แจง เป็นข้อความที่ก าหนดให้ผู้พิจารณาทราบว่าจะต้องพิจารณารายการของ
คุณลักษณะที่ก าหนดให้ออกมาในลักษณะใด อาทิ มี-ไม่มี, ใช่-ไม่ใช่, จริง-เท็จ เป็นต้น 

  3.3 รายการของคุณลักษณะ หรือพฤติกรรมที่ต้องการ 

  3.4 ระดับของการพิจารณา อาทิ มี-ไม่มี, ใช่-ไม่ใช่ หรือ จริง-เท็จ เป็นต้น 

 4. การใช้แบบตรวจสอบรายการ 

  4.1 ใช้ส าหรับการตรวจสอบรายการประเมินทักษะพ้ืนฐานของผู้เรียนก่อนที่จะเรียน
เนื้อหาสาระใหม่ว่ามีความพร้อมหรือไม่ หรือขาดทักษะพ้ืนฐานเรื่องใดที่จะได้ซ่อมเสริมก่อนจะเรียน  
  4.2 ใช้ส าหรับตรวจสอบรายการประเมินทักษะการปฏิบัติที่มีล าดับขั้นตอนที่ชัดเจนว่ามี
ผลการปฏิบัติงานที่ควรปฏิบัติอย่างไร มีความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ โดยมีล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
   4.2.1 ระบุพฤติกรรมการกระท าท่ีพึงปฏิบัติได้จากผลงานที่ก าหนดให้ 
   4.2.2 จัดเรียงล าดับพฤติกรรมการกระท าท่ีเกิดข้ึนก่อน-หลังอย่างเหมาะสม 

   4.2.3 ใช้กระบวนการในการพิจารณาอย่างง่าย ๆ อาทิ ผ่าน-ไม่ผ่าน, พึงพอใจ-ไม่พึง
พอใจ เป็นต้น 

  4.3 ใช้ส าหรับตรวจสอบรายการประเมินผลการปฏิบัติ โดยการก าหนดคุณลักษณะของ
ผลงานที่ส าเร็จแล้วว่าควรจะพิจารณาคุณลักษณะใดและคุณลักษณะนั้น ๆ มีการปฏิบัติอย่างไร 
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  4.4 ใช้ส าหรับตรวจสอบรายการประเมินพัฒนาการทางสังคม เป็นการบันทึกข้อมูลของ
ครูผู้สอนเกี่ยวกับพัฒนาการทางสังคมที่เกิดจากการเรียนการสอน โดยการก าหนดรายการของ
พฤติกรรมนั้น ๆ แล้วพิจารณาว่า มี-ไม่มี จะท าให้ทราบว่าผู้เรียนมีนิสัยการท างานอย่างไรในการ
ท างานกลุ่มกับเพ่ือนเพื่อน าไปใช้ในการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางสังคมที่ดีขึ้น 

 5. ข้อดี-ข้อจ ากัดของแบบตรวจสอบรายการ 
 

ตารางท่ี 4.2  ข้อดี-ข้อจ ากัดของแบบตรวจสอบรายการ 
 

5.1 ข้อดีของแบบตรวจสอบรายการ 

 

5.2 ข้อจ ากัดของแบบตรวจสอบรายการ 

 

5.1.1 สร้างได้ง่าย และสะดวกในการน าไปใช้ 5.2.1 ในการก าหนดรายละเอียดของพฤติกรรม
จะต้องมีความชัดเจนเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่
สอดคล้องกัน 

5.1.2 ข้อมูลจากการตรวจสอบสามารถน าไปใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.2.2 ครูผู้สอนใช้แบบตรวจสอบรายการจะต้อง
เป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับผู้เรียน จะท าให้
ข้อมูลที่ได้จากแบบตรวจสอบรายการมีความ
น่าเชื่อถือ 

5.1.3 ใช้เป็นเครื่องมือในการสังเกตพฤติกรรมที่
ต้องการของผู้เรียนได้อย่างละเอียด  

5.2.3 เหมาะสมส าหรับใช้พิจารณาคุณลักษณะ
หรือพฤติกรรมที่มีการพิจารณาเป็น 2 ระดับ อาทิ 
มี-ไม่มี, ผ่าน-ไม่ผ่าน, จริง-เท็จ เป็นต้น ถ้ามีผล
การพิจารณาอย่างละเอียดตั้งแต่ 3 ระดับ ขึ้นไป
ควรใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่าทดแทน 

 5.2.4 ไม่เหมาะสมที่จะใช้ในการตรวจสอบ
คุณลักษณะด้านจิตวิทยา อาทิ บุคลิกภาพ เจต
คติ ความสนใจ เป็นต้น เนื่องจากเป็นคุณลักษณะ 
หรือพฤติกรรมที่สังเกตได้ค่อนข้างยาก 
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แบบมาตราส่วนประมาณค่า 

 

 ในการวัดพฤติกรรมการเรียนรู้นั้น แบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า เป็นเครื่องมือที่
จะช่วยท าให้ครูผู้สอนจะได้รับข้อมูลของผู้เรียนว่ามีระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ต้องการให้เกิดขึ้น 
หรือแสดงออก มากหรือน้อยเพียงไร มีรายละเอียดดังนี้ (สมนึก  ภัททิยธนี, 2558 : 42-50 ; สมชาย 
วรกิจเกษมสกุล, 2559 : 74 - 78).   

 1. ความหมายแบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

  แบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เป็นเครื่องมือวัดที่ใช้ตรวจสอบ
พฤติกรรม / คุณลักษณะที่ต้องการของผู้เรียนว่าแสดงออก / เกิดขึ้นในระดับที่มากหรือน้อยเพียงใด 

 2. ประเภทของแบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

  ในการสร้างแบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่าจะมีรูปแบบในการสร้างที่เหมาะสม
กับผู้เรียนในแต่ละระดับ หรือพฤติกรรมที่ต้องการตรวจสอบ มีดังนี้ 
  2.1 จ าแนกตามลักษณะของตัวเลือก 

   2.1.1 แบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่าแบบบรรยาย เป็นการก าหนดข้อ
ค าถามและตัวเลือกที่ระบุระดับความคิดเห็นที่ผู้เรียนจะเลือกตอบ ดังตัวอย่างที่ 4.1 

 

 

 

 

 

   2.1.2 แบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่าแบบตัวเลขเป็นการก าหนดข้อค าถาม
และตัวเลือกท่ีระบุตัวเลขแสดงระดับความคิดเห็นที่ผู้เรียนจะเลือกตอบดังตัวอย่างที่ 4.2 

 

 

 

 

 

 

 

   2.1.3 แบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่าแบบเส้น เป็นการก าหนดข้อความ
และตัวเลือกท่ีเป็นเส้นแสดงระดับความคิดเห็นที่ผู้เรียนจะเลือกตอบดังตัวอย่างที่ 4.3 

ตัวอย่างที่ 4.1 วิธีการวัดผลทีค่รูผู้สอนใช้มีความหวังสมเพียงใด 

(....) มากที่สุด (....) มาก(....) ปานกลาง(....) น้อย (....) น้อยที่สุด 
 

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

(ให้ 5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด, 4 หมายถึง พึงพอใจมาก,  

3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง, 2 หมายถึง พึงพอใจน้อย  
และ 1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด) 
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 ตัวอย่างท่ี 4.3 ผู้เรียนมีความรู้สึกต่อกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างไร 

 

มากที่สุด                                                               น้อยที่สุด 

 

   2.1.4 แบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่าแบบสัญลักษณ์ เป็นการก าหนดข้อ
ค าถามและตัวเลือกที่เป็นสัญลักษณ์แสดงระดับความคิดเห็นที่ผู้เรียนจะเลือกตอบดังตัวอย่างที่ 4.4  

  

 ตัวอย่างท่ี 4.4 ท่านมีความรู้สึกอย่างไรต่อการเข้ากิจกรรมในครั้งนี้ 
 

  (...)   (...)  (...)     

 

   2.1.5 แบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่าแบบให้จัดอันดับเป็นการก าหนดข้อ
ค าถามและตัวเลือกที่ข้อความโดยให้ผู้เรียนได้เรียนอันดับตามเงื่อนไขที่ก าหนดให้ 
  2.2 จ าแนกตามบุคคล 

   2.2.1 แบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณของลิเคริท์ (Likert Rating Scale) 

หรือวิธีการประมาณค่ารวม (The Method of Summate Rating) 

    2.2.1.1 แบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณของลิเคริท์ เป็นแบบก าหนด
ค าตอบระดับ (แบบ 0,1,2,3 และ 4 หรือแบบ 1,2,3,4,5 )ที่แสดงระดับความคิดเห็นที่สนับสนุน
หรือไม่สนับสนุนต่อพฤติกรรม / คุณลักษณะที่ก าหนดให้ดังตัวอย่างตารางที่ 4.3 

 

ตารางท่ี 4.3  แบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณของลิเคริท์ 
 

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

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

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

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

........ 
…….. 

........ 
…….. 

........ 
…….. 

     

    2.2.1.2 แนวการก าหนดข้อค าถามของแบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณของ
ลิเคริท์ มีดังนี้ 
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     1) ข้อค าถามควรเป็นข้อความท่ีแสดงความคิดเห็นมากกว่าข้อเท็จจริง 
     2) ข้อค าถามควรมีความชัดเจนในประเด็นที่ต้องการถาม 

     3) ค าตอบที่คาดว่าจะได้รับควรมีทั้งท่ีสนับสนุนและไม่สนับสนุน 

     4) เป็นข้อค าถามท้ังในเชิงบวกและเชิงลบที่มีการให้คะแนน 

ดังตารางที่ 4.4  

 

ตารางท่ี 4.4  การให้คะแนนการแสดงความคิดเห็นเชิงบวกและเชิงลบ 

 

คะแนน เชิงบวก เชิงลบ 

5 มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด มีความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด 

4 มีความคิดเห็นในระดับมาก มีความคิดเห็นในระดับน้อย 

3 มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง 
2 มีความคิดเห็นในระดับน้อย มีความคิดเห็นระดับมาก 

1 มีความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด มีความคิดเห็นและดับมากที่สุด 

    

   2.2.2 แบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่าของออสกูด (Osgood Rating 

Scale) หรือแบบนัยจ าแนก (Semantic Differential Scale) มีรายละเอียดดังนี้ 
    2.2.2.1 แบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณของออสกูด เป็นแบบประเมินที่
ก าหนดตัวเลือก "ค าคุณศัพท์" ที่มีความหมายตรงกันข้ามตั้งแต่พฤติกรรมต่ าสุดไปถึงสูงสุดแล้วให้
ผู้ตอบได้แสดงความรู้สึกเก่ียวกับประเด็น / ความคิดรวบยอดท่ีก าหนดให้ 
    2.2.2.2 องค์ประกอบที่จ าแนกตามค าคุณศัพท์ที่ใช้ มีดังนี้ 
     1) องค์ประกอบด้านการประเมิน (Evaluation Factor) เป็นองค์ประกอบที่
แสดงคุณค่าเหมาะสมส าหรับใช้วัดเจตคติมีตัวอย่างค าตรงข้าม ดังนี้ 
 

ดี-เลว สุข-ทุกข์ ยุติธรรม-อยุติธรรม ฉลาด-โง่ 
ส าเร็จ-ล้มเหลว ซื่อสัตย์-คดโกง สวยงาม-น่าเกลียด บวก-ลบ 

มีค่า-ไร้ค่า ใจดี-ใจร้าย น่ารัก-น่าชัง หวาน-เปรี้ยว 

   

     2) องค์ประกอบด้านอ านาจ (Potency Factor) เป็นองค์ประกอบที่แสดงออก
ทางพลังอ านาจมีตัวอย่างค าตรงข้าม ดังนี้ 
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แข็งแรง-อ่อนแอ หนัก-เบา หยาบ-ละเอียด กล้า-กลัว 

อ่อนโยน-เข้มแข็ง แข็ง-นุ่ม หนา-บาง ใจแข็ง-ใจอ่อน 

 

     3) องค์ประกอบด้านกิจกรรม (Activity Factor) เป็นองค์ประกอบที่แสดงออก
ทางกิริยาอาการ มีตัวอย่างค าตรงข้าม ดังนี้ 
 

เร็ว-ช้า ร้อน-เย็น คม-ทู ่ ขยัน-ขี้เกียจ 

ตื่นเต้น-ใจเย็น ว่องไว-อืดอาด อึกทึก-เงียบ คล่องแคล่ว-เฉื่อยชา 

      

      1) ศึกษา ค้นคว้าค าคุณศัพท์ตรงกันข้ามที่เกี่ยวข้องกับประเด็น / ความคิด
รวบยอดท่ีก าหนดโดยวิเคราะห์ด้วยตนเอง หรือการระดมความคิดจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
       2) หาความถี่ และเลือกค าคุณศัพท์จากข้ันตอนที่ 1 ที่มีความถ่ีสูง 
      3) น าคุณศัพท์มาจัดท าเป็นค าตรงข้ามแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญทางภาษาแสดง
ความคิดเห็นว่าใช้ได้หรือไม่ โดยค าที่ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าสอดคล้องกันครึ่งหนึ่งของผู้เชี่ยวชาญแสดงว่า
ใช้ได้ให้น าไปทดลองใช้ 
      4) น าค าคุณศัพท์ตรงกันข้ามสร้างเป็นมาตรการวัดแบบ 3,4,5,6,7 ระดับ
ความต้องการดังตัวอย่างที่ 4.5 

 

ตัวอย่างท่ี 4.5 

 

   -1  -2  -3  0  1  2  3 

 

                 มากที่สุด                                                                        น้อยที่สุด 

 

       5) น าไปทดลองใช้เพ่ือหาอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อโดยใช้การทดสอบทีหรือ
หาสหสัมพันธ์ระหว่างข้อกับคะแนนรวมแล้วเลือกข้อที่มีอ านาจจ าแนกหรือสหสัมพันธ์สูงมาใช้ 
      6) ศึกษาคุณภาพของแบบประเมิน อาทิความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่น โดยใช้
วิธีการเดียวกับแบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณของลิเคริท์ 
    2.2.2.3 การให้คะแนนโดยที่ก าหนดความรู้สึกทางบวกจะมีค่ามากและความรู้สึก
ทางลบจะมีค่าน้อย 

ตัวอย่างท่ี 4.6  แบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ 
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แบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ 

โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง สมุนไพรพ้ืนบ้าน 

ค าชี้แจง 

แบบวัดความพึงพอใจ  ฉบับนี้มทีั้งหมด 3 ด้าน รวมจ านวน 15 ข้อ โปรดอ่านข้อความในแต่ละข้อ 
แล้วพิจารณาแสดงความพึงพอใจที่มีต่อข้อความนั้นด้วยการท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องทีต่รงกับความพึง
พอใจของนักเรียนซึ่งมี 5 ระดับดังนี ้

5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด   4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 

3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง   2 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 

1 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 

ข้อที ่ รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

ด้านที่ 1 ความพึงพอใจที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้      

1 เนื้อหาและกจิกรรมการเรียนท าให้เกิดความรู้      

2 ช่วยสร้างนิสัยรักการค้นคว้าทดลอง      

3 กิจกรรมน่าสนใจ ไม่น่าเบื่อหน่าย      

4 ท าให้เกิดการเรียนรู้ไดเ้ร็ว ไม่ยุ่งยาก      

5 เวลาเหมาะสมส าหรับการเรียน      

ด้านที่ 2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยชุดกิจกรรม 

การเรียนรู้ เร่ือง สมุนไพรพ้ืนบ้าน 

     

1 ช่วยให้เกิดความกระตือรือร้นในการเรยีน      

2 ได้เรียนรูจ้าการปฏิบัติจริง      

3 ช่วยให้ได้รับการฝึกใช้ความคดิด้วยตนเอง      

4 เกิดความสนใจที่อยากจะเรียนรู้เพิม่เติม      

5 กิจกรรมสนุกสนาน น่าสนใจ      

ด้านที่ 3 ประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ เร่ือง สมุนไพรพ้ืนบ้าน 

     

1 น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม      

2 ช่วยให้เกิดความรูเ้กี่ยวกับพืชสมุนไพรพื้นบ้าน      

3 ท าให้เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์      

4 เหมาะส าหรับการเรียนวิทยาศาสตร ์      

5 น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได ้      

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ………………………………………………………………………………………………………………….... 
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แบบวัดเชิงสถานการณ์   
 

 เป็นแบบวัดที่ก าหนดเรื่องราวหรือสถานการณ์สมมุติให้ดูหรืออ่านแล้วแสดงความรู้สึก ความ
คิดเห็น เหตุผล หรือให้เลือกค าตอบที่ก าหนดให้ การให้คะแนนใช้หลักทฤษฎีเชิงจริยธรรมตามแนวคิด
ต่าง ๆ ซึ่งผู้สนใจสามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ (สมบูรณ์ ชิตพงษ์, 2545 ; พิชิต ฤทธิ์จรูญ. (2557 : 
69-73). 

 1. ประเภทของแบบวัดสถานการณ์ โดยทั่วไปการก าหนดสถานการณ์ที่จะเน้นใช้
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงในสังคม ชุมชนในบริบทของผู้เรียนที่เป็นอยู่ ซึ่งมีหลักการสร้าง ได้แก่ 

  1.1 ก าหนดคุณลักษณะที่ต้องการวัดให้ชัดเจน 

  1.2 ควรเป็นสถานการณ์ที่เป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นจริง มีความเข้มของเรื่องอยู่ระดับปาน
กลางไม่ท าให้ผู้ตอบเครียดเกินไปและให้เหมาะสมกับระดับชั้นเรียนด้วย เช่น พ่อได้รับอุบัติเหตุ เป็น
ต้น  
  1.3 เขียนตัวเลือกที่มีความเป็นไปได้ เกิดขึ้นได้และมีจ านวนมากพอ เช่น ถ้ามีคนชวนท่าน
ไปเดินขบวนเพื่อขับไล่รัฐบาล ท่านพอมีเวลาอยู่บ้าง ท่านจะท าอย่างไร  
   ก. เดินหนี เพราะ.....................................................  
   ข. บอกว่าขอคิดดูก่อน เพราะ................................. 
   ค. ตัดสินไปไปร่วมทันที เพราะ............................. 
   ง.  แนะให้ไปเชิญเพ่ือนคนอ่ืน เพราะ.................... 
 

 2. ข้อดีและข้อจ ากัดของแบบวัดเชิงสถานการณ์ 
 

ตารางท่ี 4.5   ข้อดีและข้อจ ากัดของแบบวัดเชิงสถานการณ์ 
 

ข้อดีของแบบวัดเชิงสถานการณ์ ข้อจ ากัดของแบบวัดเชิงสถานการณ์ 
1. วัดพฤติกรรมด้านจิตพิสัยได้เป็นอย่างดี 
 

1. สร้างค่อนข้างยาก 

 

2. เร้าใจผู้ตอบได้เป็นอย่างดีและท าให้ผู้ตอบได้ใช้
ความคิด  

2. ก าหนดเกณฑ์ให้คะแนนค่อนข้างล าบาก 

 

3. มีความยุติธรรมแก่ผู้เข้าสอบ แม้ผู้สอนและใช้
หนังสือเรียนต่างกัน  
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การสังเกต (Observation)  
 

 การสังเกต (Observation)  เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรม การพูด ท่าทาง บุคลิก 
ทักษะ ความสามารถ รวมทั้งสภาพแวดล้อมต่าง ๆ แล้วบันทึกในแบบสังเกต หรือบางทีก็เรียกว่าแบบ
บันทึกการสังเกตท าให้ได้ข้อมูลโดยตรงจากแหล่งปฐมภูมิ (Primary Source) และความเชื่อถือของผล
การสังเกตขึ้นกับ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ความตั้งใจไม่มีอคติล าเอียง ผู้สังเกตมีสุขภาพดีอารมณ์ปกติ 
และผู้สังเกตต้องมีการรับรู้ที่ถูกต้องและรวดเร็ว (วิเชียร เกตุสิงห์, 2530 : 90 - 91) 

 1. ประเภทของการสังเกต จ าแนกตามพฤติกรรมของผู้สังเกตจ าแนกได้ 
2 ประเภท ดังนี้  (ธีระวุฒิ เอกะกุล, 2544: 170)   
  1.1 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participation Observation) เป็นการสังเกตที่ผู้สังเกต
เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ต้องการสังเกต หรือเข้าไปเป็นสมาชิกคนหนึ่งในกลุ่มที่ศึกษา เป็นการ
สังเกตทางตรง (Direct Observation) ท าให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และเชื่อมั่นได้การสังเกตแบบ
มีส่วนร่วม (Participant) เป็นการสังเกตโดยตรงที่ผู้สังเกตจะต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ต้องการ
สังเกตกับผู้ถูกสังเกตเพ่ือที่ความใกล้ชิดจะท าให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจนที่จ าแนกได้ ดังนี้ 
   1.1.1 การสังเกตแบบมีส่วนร่วมโดยสมบูรณ์ (Complete Participant 

Observation) เป็นการสังเกตที่ผู้ถูกสังเกตเข้าไปเป็นสมาชิกของกลุ่มที่ถูกเกลียดไม่รู้ตัวและผู้ถูก
สังเกตไม่ระบุสถานภาพของตนเอง 
   1.1.2  การสังเกตแบบมีส่วนร่วมโดยไม่สมบูรณ์  (Incomplete Participant) เป็น
การสังเกตท่ีผู้สังเกตเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมกิจกรรมตามโอกาสที่เหมาะสมและ   กลุ่มที่ถูกสังเกตรู้ตัว 
และระมัดระวังการแสดงพฤติกรรม 

  1.2 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non Participation Observation) เป็นการสังเกตที่
ผู้สังเกตไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือเหตุการณ์ แต่คอยอยู่ห่าง ๆ อาจให้ผู้ถูกสังเกตรู้ตัว
หรือไม่รู้ตัวก็ได้ เป็นการสังเกตทางอ้อม (Indirect Observation) ทั้งนี้ อาจใช้อุปกรณ์ เช่น กล้อง
ถ่ายรูปช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลก็ได้ 
 2.  จ าแนกตามลักษณะของการสังเกต จ าแนกได้ดังนี้ 
  2.1 การสังเกตแบบมีโครงสร้าง (Structured Observation) เป็นการสังเกตที่ได้มี
การก าหนดประเด็นหรือรายละเอียดของพฤติกรรมหรือคุณลักษณะไว้ล่วงหน้าเพ่ือจัดเตรียมเครื่องมือ
ที่ใช้ประกอบการสังเกตไว้ล่วงหน้า 
  2.2 การสังเกตแบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Observation) เป็นการสังเกตที่
ไม่ได้ก าหนดประเด็น หรือรายละเอียดของพฤติกรรมหรือคุณลักษณะไว้ล่วงหน้า แต่จะเป็นการสังเกต
ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และจดบันทึกข้อมูลทั้งหมดเพ่ือน าไปวิเคราะห์ 
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 3.  หลักการของการสังเกตที่มีประสิทธิภาพ 

  มีแนวการด าเนินการดังนี้ (วิเชียร เกตุสิงห์, 2530 : 90 - 91) 

  3.1 วางแผนและก าหนดเป้าหมาย ขอบเขต และรายละเอียดของการสังเกตอย่างชัดเจน  
  3.2  มีความตั้งใจในการสังเกต โดยการสังเกตรายละเอียดของพฤติกรรมหรือคุณลักษณะ
ที่เกิดขึ้นให้มากที่สุด  
  3.3  จดบันทึกพฤติกรรมหรือคุณลักษณะที่สังเกตพบทันทีเพ่ือป้องกัน   การหลงลืม  
  3.4  มีประสาทการรับรู้ที่สมบูรณ์ และมีสุขภาพที่แข็งแรง  
  3.5  ต้องไม่มีอคติใด ๆ ต่อผู้ถูกสังเกต  
  3.6  มีการฝึก การสังเกตให้ช านาญ มีความไวในการรับรู้ และมีความคล่องแคล่วในการ
จดบันทึกข้อมูลจากการสังเกต  
  3.7  ให้จดบันทึกข้อมูลตามสภาพจริงไม่ตีความหมาย เพราะอาจจะท าให้เกิดความ
คลาดเคลื่อนระหว่างการสังเกตเนื่องจากกังวลกับการตีความ   
  3.8  สังเกตตามช่วงเวลาที่แตกต่างกันหรือใช้ผู้สังเกตหลายคนเพ่ือให้เกิดความน่าเชื่อถือ
ของผลจากการสังเกต 

  3.9  มีเครื่องมือประกอบการสังเกตตามความเหมาะสมกับพฤติกรรมและคุณลักษณะที่
ต้องการ 
 4. ข้อดีและข้อจ ากัดของการสังเกต  

 

ตารางท่ี 4.6  ข้อดีและข้อจ ากัดของการสังเกต 

 

ข้อดีของการสังเกต ข้อจ ากัดของการสังเกต 

1. ได้ข้อมูลเชิงลึก และเป็นข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
โดยตรง  

1. บางอย่างสังเกตได้ยากจนกว่าเหตุการณ์จะ
เกิดข้ึน 

2. สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือชนิดอื่นได้ 
 

2. สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย เนื่องจากต้องใช้วัสดุ
อุปกรณ์เป็นรายคน 

3. สามารถเก็บข้อมูลที่เป็นความลับได้ 
 

3.  ใช้เวลามาก เนื่องจากไม่สามารถวัดผู้เรียนได้
หลาย ๆ คนพร้อมกัน 

4. สะดวกในการปฏิบัติ ซึ่งจะเริ่มหรือเลิกเมื่อใดก็
ย่อมได้ 

4. หากผู้สังเกตไม่เข้าใจวัฒนธรรมของผู้ถูกสังเกต
อาจท าให้แปลความหมายจากการสังเกตผิดได้ 
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ตารางท่ี 4.6  ข้อดีและข้อจ ากัดของการสังเกต (ต่อ)  
 

ข้อดีของการสังเกต ข้อจ ากัดของการสังเกต 

5. สามารถสังเกตสภาพความเป็นจริงของผู้เรียน
ได้  
 

5. กรณีท่ีผู้ถูกสังเกตรู้ตัวท าให้ได้ข้อมูลที่ไม่
ถูกต้องและครบถ้วน หรือบางครั้งก็ขึ้นกับอารมณ์
ของผู้สังเกตด้วย 

6. วัดทักษะบางอย่างที่ไม่อาจใช้แบบวัดอย่างอ่ืน
ได้  
 

6. อาจเกิดความล าเอียงในพฤติกรรมหรือ
ปรากฏการณ์ อาจเกิดความคลาดเคลื่อนได้จาก
การสังเกต และการบันทึกผลไม่ครอบคลุม 

7. วัดความสามารถในการน าความรู้ไปใช้ได้เป็น
อย่างดี 

 

 

 5. ลักษณะของผู้สังเกตที่ช่วยให้การสังเกตมีประสิทธิภาพ 

  5.1 มีความตั้งใจดี  กล่าวคือ ผู้สังเกตจะต้องมีสมาธิในการสังเกต มีเป้าหมาย และมี
ความอดทนในการเฝ้าสังเกตพฤติกรรมหรือสิ่งที่มุ่งวัดเพ่ือให้ได้รับข้อมูลตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้
อย่างถูกต้องและครบถ้วน  
  5.2 มีประสาทสัมผัสดี กล่าวคือ ผู้สังเกตจะต้อง เป็นผู้ที่มีประสาทสัมผัสทางตาทางหู
หรือทางจมูกท่ีดีและสมบูรณ์เพราะมิฉะนั้นอาจจะท าให้ได้รับข้อมูลที่คาดเคลื่อนไม่สอดคล้องกับความ
เป็นจริง  
  5.3 มีการรับรู้ที่ดี กล่าวคือ ผู้สังเกตจะต้องรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วแม่นย าไม่
บิดเบือนจากความเป็นจริงที่สามารถแปลความหมายในสิ่งที่ได้รับจากประสาทสัมผัสได้อย่างถูกต้อง
ชัดเจนมิฉะนั้นแล้วอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นอย่างยิ่ง 
 6. เครื่องมือที่ใช้ประกอบการสังเกต 

  ในการสังเกตจ าเป็นจะต้องมีการจดบันทึกพฤติกรรมการแสดงออกหรือคุณลักษณะต่าง ๆ 
จึงมีเครื่องมือที่ใช้ประกอบการสังเกตดังนี้ (วิเชียร เกตุสิงห์, 2530: 91-94) 

  6.1 แผนภูมิการมีส่วนร่วม    
   เป็นการสังเกตพฤติกรรมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกใน
กลุ่มเล็ก ๆ โดยที่ผู้สังเกตเป็นผู้สังเกตการณ์ภายนอกเพ่ือป้องกันความล าเอียงและจดบันทึกทันทีเมื่ อ
ได้สังเกตพบพฤติกรรมหรือในคุณลักษณะที่ต้องการเพ่ือป้องกันการลืมแล้วจึงน าผลการบันทึกมาแปล
ความหมายตามจุดมุ่งหมายอีกครั้งหนึ่ง ดังตัวอย่างตารางแผนภูมิการมีส่วนร่วมในการอภิปรายกลุ่ม  
ดังตัวอย่างที่ 4.7 (วิเชียร เกตุสิงห์, 2530: 91) 
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ตัวอย่างที่  4.7   แบบจดบันทึกแผนภูมิการมีส่วนร่วมในการสังเกต 

 

แนวความคิดท่ีน าเสนอ 

ในการอภิปราย 

ผู้เรียนที่ร่วมอภิปราย 

กนกพร อรอนงค์ ปานนรี ดวงฤทัย 

มีความส าคัญมาก     

มีความส าคัญ     

น่าสงสัย-ไม่ชัดเจน     

อภิปรายไม่ตรงประเด็น     

 

  6.2 แบบตรวจสอบรายการ (Checklist)   

   เป็นรายการการแสดงขั้นตอนกิจกรรมหรือพฤติกรรมและคุณลักษณะของกลุ่มหรือ
บุคคลที่ผู้สังเกตได้จดบันทึกไว้ว่า มี-ไม่มี / จริง-ไม่จริง / ใช่-ไม่ใช่ แต่จะไม่มีการประมาณค่าระดับ
ความเข้มของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นดังตัวอย่างการสังเกตกระบวนการสร้างแบบทดสอบของผู้เรียนใน
ตัวอย่างที่ 4.8 (วิเชียร เกตุสิงห์, 2530: 91) 

 

ตัวอย่างท่ี 4.8  แบบตรวจสอบรายการกระบวนการสร้างแบบทดสอบ 

 

พฤติกรรมที่สังเกต มี ไม่มี 

 1. ก าหนดจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม   

 2. แสดงรายละเอียดของเนื้อหาและพฤติกรรมที่วัด   

 3. ก าหนดลักษณะของแบบทดสอบที่ใช้   

 4. ตัดสินใจจะใช้ข้อสอบกี่ข้อ   

 5. ก าหนดระดับความยากของข้อสอบ   

 6. ลงมือเขียนข้อสอบ   

 7. ตรวจสอบความถูกต้อง   

 8.เฉลยค าตอบ   

 

  6.3 มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  

   เป็นการก าหนดรายการหรือพฤติกรรมที่ต้องการสังเกตในลักษณะของการประเมินที่มี
ค่าระดับความเข้มของพฤติกรรมหรือคุณลักษณะที่เกิดขึ้น (กระบวนการ / ผลลัพธ์) โดยมีผู้สังเกตเป็น
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ผู้ประเมินแต่จะต้องระมัดระวังในการก าหนดข้อความที่ก ากวมความล าเอียงของผู้สังเกตที่เป็นใน
ลักษณะ Hallo Effect หรือธรรมชาติและสภาวะแวดล้อม 

 

การสัมภาษณ ์(Interview)  
 

 การสัมภาษณ์เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลมีโอกาสพบปะสนทนากับผู้ให้
ข้อมูลโดยตรง ท าให้รู้ความจริงเกี่ยวกับพฤติกรรม คุณลักษณะ บุคลิกภาพ ทัศนคติ ท่วงทีวาจา 
อุปนิสัย ปฏิภาณไหวพริบของผู้ถูกสัมภาษณ์ (วิเชียร เกตุสิงห์, 2530 : 90 - 91) 

 1. ประเภทของการสัมภาษณ์  อาจแบ่งได้ 2 ประเภท  ดังนี้ 
  1.1  การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) เป็นการสัมภาษณ์ที่ไม่ค่อย
ยืดหยุ่นใช้ค าถามที่สร้างขึ้น แต่มีข้อดีคือ จัดหมวดหมู่ข้อมูลได้ง่ายและสะดวกในการวิเคราะห์ ท าได้
ทั้งรายบุคคลหรือกลุ่มย่อย เหมาะส าหรับผู้สัมภาษณ์ท่ียังไม่ช านาญในการสัมภาษณ์มากนัก อย่างไรก็
ตาม รายการที่สัมภาษณ์มักเป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง เช่น อายุ อาชีพ บทบาทในเรื่องที่
ศึกษา เป็นต้น 

  1.2 การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) เป็นการสัมภาษณ์ที่ 
ก าหนดเพียงหัวข้อสัมภาษณ์กว้าง ๆ เท่านั้น ไม่จ าเป็นต้องใช้ค าถามเหมือนกันหมดกับผู้ให้สัมภาษณ์
ทุกคน การสัมภาษณ์แบบนี้ผู้สัมภาษณ์จะต้องช านาญในการสัมภาษณ์มาก รายการที่สัมภาษณ์มัก
เป็นความคิดเห็น ทัศนะในเรื่องที่ศึกษา เป็นต้น ส าหรับการสัมภาษณ์ที่ใช้ในงานวิจัยเชิงคุณภาพเป็น
การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกลุ่ม (Indepth and Focus Group Interviews) 

เป็นการถามเจาะลึกให้ได้ค าตอบอย่างละเอียดครบถ้วนในลักษณะอย่างไร การสัมภาษณ์เป็นกลุ่มใช้
กลุ่มละประมาณ 5 - 8 คน จะใช้ได้ดีกับการศึกษาวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคล เจตคติ 
ความต้องการ ความเชื่อ ค่านิยม บุคลิกภาพ การแลกเปลี่ยนทัศนะกัน การหาข้อสรุป นอกจากนี้ ยังมี
การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับการสัมภาษณ์ซึ่ง ๆ หน้า (Telephone and Face-Face Interviews) 

 2. ขั้นตอนของการสัมภาษณ์ 
  ในการด าเนินการสัมภาษณ์ใด ๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลในการสัมภาษณ์อย่างสมบูรณ์ควรมี
ขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
  2.1 ขั้นก่อนการสัมภาษณ์  ผู้สัมภาษณ์จะต้องมีการวางแผน / ก าหนดประเด็นล่วงหน้า
และจะต้องมีการแนะน าตนเองและบอกจุดมุ่งหมาย / ประโยชน์ที่ได้รับ / เงื่อนไข / การด าเนินการ 
(การจดบันทึก / การบันทึกเทปวีดีทัศน์) เพ่ือให้การด าเนินการเป็นที่ยอมรับระหว่างกันและกันและ
ก่อนการสัมภาษณ์ควรมีการสนทนาทั่ว ๆ ไปเพ่ือเป็นการสร้างบรรยากาศในการสนทนาที่เป็นกันเอง
ก่อนที่จะเริ่มประเด็นสัมภาษณ์ 
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  2.2 ขั้นระหว่างสัมภาษณ์  เป็นการด าเนินการที่มีประเด็นที่ควรค านึง ดังนี้ 
   2.2.1 ใช้ค าถามที่ชัดเจนใช้ภาษาง่าย ๆ ทีละค าถามและสามารถให้ค าอธิบายได้ใน
กรณีท่ีผู้ให้สัมภาษณ์ไม่เข้าใจ 

   2.2.2 ควรรอคอยไม่ควรรีบเร่งหรือชี้แนะการได้ค าตอบจากผู้ให้สัมภาษณ์ 
   2.2.3 ไม่แสดงอาการต าหนิหรือแสดงความไม่เห็นด้วยกับค าตอบที่ได้ 
   2.2.4 ในระหว่างการสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์ควรสังเกตพฤติกรรมที่เกิดขึ้นของผู้ให้
สัมภาษณ์ว่าเป็นอย่างไร เพ่ือน ามาพิจารณาว่าผู้สัมภาษณ์ควรจะถามต่อ หยุดถามหรือเปลี่ยนค าถาม 
ในการให้ได้ข้อมูลที่เกิดจากความเต็มใจในการตอบ 

   2.2.5 กรณีท่ีบางค าถามยังไม่ได้ค าตอบที่ยังไม่ชัดเจน ผู้สัมภาษณ์อาจจะน ามาทบทวน
หลังจากหมดค าถามแล้ว ว่าค าตอบที่ได้มีอะไรจะเพ่ิมเติมหรือไม่หรือจะเปลี่ยนค าตอบ 

   2.2.6 หลังจากได้เสร็จสิ้นการสัมภาษณ์แล้วผู้สัมภาษณ์ควรขอบคุณผู้ให้สัมภาษณ์  
  2.3 ขั้นหลังการสัมภาษณ์  เป็นการด าเนินการที่มีประเด็นที่ควรค านึง ดังนี้ 
   2.3.1 จดบันทึกข้อมูลทันทีจากเสร็จสิ้นการสัมภาษณ์ 

   2.3.2 ให้จดบันทึกเฉพาะข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เท่านั้นไม่ต้องแสดงความคิดเห็น
ที่เกิดจากการตีความของผู้สัมภาษณ์ 
   2.3.3 ค าถามใดที่ ได้ค าตอบไม่ชัดเจนหรือไม่ ได้ค าตอบควรบันทึกเหตุผลไว้
ประกอบการวิเคราะห์ / แปลผลด้วย 

 2..4 ข้อดีและข้อจ ากัดของการสัมภาษณ์ 
  

ตารางท่ี 4.7  ข้อดีและข้อจ ากัดของการสัมภาษณ์ 
 

ข้อดีของการสัมภาษณ์ ข้อจ ากัดของการสัมภาษณ์ 
(1) สามารถปรับค าถามให้ชัดเจนได้  (1) เสียเวลาและค่าใช้จ่ายมาก  
(2) ได้ข้อมูลละเอียดและสามารถสังเกต
พฤติกรรมได้ด้วย 

(2) ความร่วมมือจะน้อยลง ถ้าผู้สัมภาษณ์ไม่มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีพอ 

3) ใช้ได้กับคนทุกวัย ทุกเพศ ผู้ที่อ่านหนังสือไม่
ออกเขียนไม่ได้ด้วย 
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 2.5.องค์ประกอบของแบบสัมภาษณ์ 
  ในแบบสัมภาษณ์แต่ละฉบับประกอบด้วยองค์ประกอบที่จ าแนกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
  2.5.1 ส่วนที่ 1 จดบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ อาทิ วัน-เดือน-ปีที่สัมภาษณ์
ลักษณะของกลุ่มที่จะสัมภาษณ์เพ่ือให้เกิดความง่ายและสะดวกในการน าข้อมูลไปวิเคราะห์ในภายหลัง 
  2.5.2 ส่วนที่ 2 เป็นรายละเอียดของผู้ให้สัมภาษณ์ในส่วนที่ยังไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่จะ
สัมภาษณ์ อาทิ เพศ อายุ อาชีพ หรือการนับถือศาสนา ที่อยู่ เป็นต้น  
  2.5.3 ส่วนที่ 3 เป็นค าถาม/ประเด็น / เนื้อหาที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการ
สัมภาษณ์ 

 2.6 หลักการใช้ค าถามในการสัมภาษณ์ 
  ในการสัมภาษณ์การใช้ค าถามจะมีส่วนให้ผู้สัมภาษณ์ได้รับข้อมูลที่ต้องการที่มีหลักการที่
ควรปฏิบัติ ดังนี้ (วิเชียร เกตุสิงห์, 2530: 89) 

  2.6.1 ควรมีการสนทนาในการท าความคุ้นเคยกับผู้ให้สัมภาษณ์เพ่ือสร้างบรรยากาศความ
เป็นกันเอง  
  2.6.2 ควรใช้ค าถามท่ีเกี่ยวกับประเด็น / เรื่องที่ต้องการสัมภาษณ์  
  2.6.3 ควรใช้ภาษาท่ีง่าย ๆ เพื่อให้ได้ค าตอบที่ต้องการอย่างแท้จริง  
  2.6.4 ควรใช้ค าถามท่ีชัดเจนรัดกุม ที่แต่ละข้อควรมีประเด็นเดียว  
  2.6.5 หลีกเลี่ยงค าอธิบายเพ่ิมเติมที่สะเป็นการแนะน าค าตอบเพราะจะท าให้ได้ค าตอบที่
ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง 
  2.6.6 หลีกเลี่ยงค าถามท่ีจะเป็นผลกระทบต่ออารมณ์ของผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งขณะสัมภาษณ์
และหลังสัมภาษณ์ 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดคุณลักษณะ  
อันพึงประสงค์ของผู้เรียนไว้ 8 ประการ คือ   
 1.  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์   
 2.  ซื่อสัตย์สุจริต   

  3.  มีวินัย                   

 4.  ใฝ่เรียนรู้    
 5.  อยู่อย่างพอเพียง    
 6.  มุ่งม่ันในการท างาน     

 7.  รักความเป็นไทย                                    

 8.  มีจิตสาธารณะ    
 เพ่ือปลูกฝังและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม  มีคุณลักษณะที่ดีส าหรับการ
ด ารงชีวิตในสังคม ซึ่งการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ต้องใช้ข้อมูลจากการสังเกต
พฤติกรรมตามสภาพจริงตามบริบทของโรงเรียน   ฉะนั้นครูผู้สอนจะต้องใช้เวลาในการสังเกต
พฤติกรรมนักเรียนแต่ละคนเพ่ือน ามาประเมินและตัดสินผล  ในการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียนขึ้น เพ่ือให้ครูผู้สอนได้ใช้เป็นแนวทางในการประเมินที่เป็นไปในรูปแบบและ
แนวทางอันเดียวกัน  และส่งผลให้การประเมินที่ได้ตรงตามมาตรฐาน ตามตัวชี้วัดตามที่หลักสูตรฯ 
ก าหนด  ดังนั้นในบทนี้ จึงขอยกตัวอย่างแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน เพ่ือที่
ผู้สอนต้องด าเนินการ  ดังนี้ 

1.  ศึกษาการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ทั้ง 8 ข้อ  อย่างละเอียดและ
เข้าใจ 

2.  ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน   ทั้ง 8 ข้อ ตามสภาพจริง (รูปแบบการ
ประเมินใช้ตามสภาพจริงตามบริบทงานของโรงเรียนเป็นหลัก  ตามตัวชี้วัดของแต่ละข้อ 

3.  การให้ และกรอกคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของแต่ละข้อตามตัวชี้วัด ให้กรอก
เป็นตัวเลข ระดับ  0,  1,  2 และ 3  ซึ่งตัวเลขมีความหมาย ดังนี้ 
  ระดับคุณภาพ  3  หมายถึง  ระดับดีเยี่ยม 

  ระดับคุณภาพ  2  หมายถึง  ระดับดี 
  ระดับคุณภาพ  1  หมายถึง  ระดับผ่าน 

  ระดับคุณภาพ  0  หมายถึง  ระดับไม่ผ่าน 

 



133 

 

4.  สรุปคะแนนผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทั้ง  8  ข้อ  เป็นคะแนนเฉลี่ย   
และใช้เกณฑ์พิจารณาสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนรายบุคคล ดังนี้ 

คะแนน      2.5  -  3.0     หมายถึง     ระดับคุณภาพ     ดีเยี่ยม  (3) 
คะแนน      1.5  -  2.4    หมายถึง     ระดับคุณภาพ     ดี        (2) 
คะแนน      1.0  -  1.4    หมายถึง     ระดับคุณภาพ     ผ่าน     (1) 
คะแนน      0  -  0.9      หมายถึง     ระดับคุณภาพ     ไม่ผ่าน  (0) 

 หมายเหตุ   นักเรียนต้องได้รับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับ 1  ขึ้นไป  
ทุกข้อจึงจะอนุมัติให้ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

5.  ผู้สอนตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โดยใช้ตัวอักษร  ผ   
หมายถึง  ผ่านการประเมิน  ด้วยปากกาหมึกสีน้ าเงินหรือหมึกสีด า  และ  มผ   หมายถึง   ไม่ผ่าน  
การประเมิน  ด้วยปากกาหมึกสีแดง   
 6. ผู้สอนลงลายมือชื่อในแบบประเมินให้เรียบร้อยทุกระดับชั้นที่มีการประเมิน และน าผลการ
ประเมินลงบันทึกใน แบบ ปพ.5 ให้เรียบร้อย 

 7.  ผู้สอน ส่งแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ที่ประธานคณะกรรมการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนเพ่ือลงลายมือชื่อ 

 8.  ประธานคณะกรรมการการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน ส่งแบบ
ประเมินฯที่  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และผู้อ านวยการโรงเรียนลงลายมือชื่ออนุมัติ                
ผลการประเมินเป็นล าดับต่อไป 

 

นิยาม  ตัวชี้วัด  พฤติกรรมบ่งช้ี  และเกณฑ์การให้คะแนน   

 

ข้อที่ 1  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
นิยาม 

รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ 
ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย ศรัทธา ยึดมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

ผู้ที่รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  คือ  ผู้ที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ มี
ความสามัคคีปรองดอง ภูมิใจ เชิดชูความเป็นชาติไทย ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ และ
แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 
ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งชี้ 

1.1 เป็นพลเมืองดีของชาติ 1.1.1  ยืนตรงเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ และอธิบายความหมายของ
เพลงชาติได้ถูกต้อง 
1.1.2  ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่พลเมืองดีของชาติ 
1.1.3  มีความสามัคคี ปรองดอง 

1.2 ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย 1.2.1  เข้าร่วม ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี 
ปรองดอง ที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 

1.2.2  หวงแหน ปกป้อง ยกย่องความเป็นชาติไทย 

1.3 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตน
ตามหลักของศาสนา 

1.3.1  เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ 

1.3.2  ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาที่ตนนับถือ 

1.3.3  เป็นแบบอย่างท่ีดีของศาสนิกชน 

1.4 เคารพเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

1.4.1  เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
1.4.2  แสดงความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ 
1.4.3  แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน (ใช้ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียนเป็นเกณฑ์พิจารณา) 
พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 

ตาม ข้อ 1.1 – 1.4 ไม่เข้าร่วมกิจกรรม
หน้า เสาธง หรือ              
เข้าร่วมกิจกรรม             
ต่ ากว่าร้อยละ 50 

เข้ารว่มกิจกรรม             
หน้าเสาธงร้อยละ 
50 - 59 

เข้าร่วมกิจกรรม             
หน้าเสาธงร้อยละ 
60 - 79 

เข้าร่วมกิจกรรม             
หน้าเสาธงร้อยละ 
80 ขึ้นไป 

 

หมายเหตุ  ข้อมูลนี้ได้รับจากงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (งานบุคคล) 
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ข้อที่ 2  ซื่อสัตย์สุจริต 

นิยาม 

ซื่อสัตย์สุจริต  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกต้อง ประพฤติตรง
ตามความเป็นจริงต่อตนเองและผู้อื่น ทั้งทางกาย  วาจา  ใจ 

 ผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต  คือ  ผู้ที่ประพฤติตรงตามความเป็นจริงทั้งทางกาย  วาจา  ใจ  
และยึดหลักความจริง ความถูกต้องในการด าเนินชีวิต มีความละอายและเกรงกลัวต่อการกระท าผิด 

 

ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 
ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 

2.1  ประพฤติตรงตามความเป็น
จริงต่อตนเองทั้งทางกาย  วาจา  ใจ 

2.1.1  ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง 
2.1.2  ปฏิบัติตนโดยค านึงถึงความถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวต่อการ
กระท าผิด 

2.1.3  ปฏิบัติตามค ามั่นสัญญา  
2.2  ประพฤติตรงตามความเป็น
จริงต่อผู้อื่นทั้งทางกาย  วาจา  ใจ 

2.2.1  ไม่ถือเอาสิ่งของหรือผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง 
2.2.2  ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนด้วยความซื่อตรง 
2.2.3  ไม่หาประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  (ใช้ข้อมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผู้สอน) 
พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 

ตามข้อ 2.1 – 2.2 ไม่ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และเป็นจริง                      
มีพฤติกรรมน า
สิ่งของและผลงาน
ของผู้อ่ืนมาเป็นของ
ตนเอง 

ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และเป็นจริง                      
ไม่น าสิ่งของและ
ผลงานของผู้อ่ืนมา
เป็นของตนเอง  

ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และเป็นจริง                      
ไม่น าสิ่งของและ
ผลงานของผู้อ่ืนมา
เป็นของตนเอง 
ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืน
ด้วยความซื่อตรง 

ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และเป็นจริง                      
ไม่น าสิ่งของและ
ผลงานของผู้อ่ืนมา
เป็นของตนเอง 
ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืน
ด้วยความซื่อตรง 
เป็นแบบอย่างที่ดี
ด้านความซื่อสัตย์ 
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ข้อที่  3  มีวินัย 

นิยาม 

 มีวินัย  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในข้อตกลง กฎเกณฑ์ และระเบียบ 
ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม 

 ผู้มีวินัย  คือ  ผู้ที่ปฏิบัติตนตามข้อตกลงกฎเกณฑ์ และระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว 
โรงเรียน และสังคมเป็นปกติวิสัย ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน 

 

ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 
ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 

3.1  ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ 
ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว 
โรงเรียน และสังคม 

3.1.1  ปฏิบัติตามข้อตกลง ข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัว โรงเรียน และสังคม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 

3.1.2  ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน และ
รับผิดชอบในการท างาน 

 

เกณฑ์การให้คะแนน (ใช้ข้อมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผู้สอน) 
พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 

ตามข้อ 3.1 ไม่ปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลง กฎเกณฑ์ 
ระเบียบ ข้อบังคับ
ของโรงเรียน และ 

ปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลง กฎเกณฑ์ 
ระเบียบ ข้อบังคับ
ของโรงเรียน ตรง
ต่อเวลาในการ
ปฏิบัติกิจกรรม 

 

ปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลง กฎเกณฑ์ 
ระเบียบ ข้อบังคับ
ของ ตรงต่อเวลา
ในการปฏิบัติ
กิจกรรมและ
รับผิดชอบในการ
ท างาน 

-ปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลง กฎเกณฑ์ 
ระเบียบ ข้อบังคับ
ของโรงเรียน และ 
ไม่ละเมิดสิทธิของ
ผู้อื่น 

-ตรงต่อเวลาในการ
ปฏิบัติกิจกรรม
และรับผิดชอบใน
การท างาน 

 

ข้อที่  4  ใฝ่เรียนรู้ 
นิยาม 

ใฝ่เรียนรู้  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน 
แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
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ผู้ที่ใฝ่เรียนรู้  คือ  ผู้ที่มีลักษณะแสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้า
ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่าง
สม่ าเสมอ ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอด เผยแพร่ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 

ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 
ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 

4.1  ตั้งใจ เพียรพยายามในการ
เรียน และเข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

4.1.1  ตั้งใจเรียน 

4.1.2  เอาใจใส่และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู้ 
4.1.3  สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ 

4.2  แสวงหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่าง
เหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์ 
สรุปเป็นองค์ความรู้ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

4.2.1  ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยีต่างๆ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และ
เลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม 

4.2.2  บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบจากสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์
ความรู้ 
4.2.3  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 

เกณฑ์การให้คะแนน (ใช้ข้อมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผู้สอน) 
พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 

ตามข้อ 4.1 – 4.2 ไม่ตั้งใจเรียน 

ไม่ศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ 

เข้าเรียนตรงเวลา 
ตั้งใจเรียน เอาใจ
ใส่ในการเรียน 
และมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ และเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ต่างๆ เป็น
บางครั้ง 

เข้าเรียนตรงเวลา 
ตั้งใจเรียน เอาใจ
ใส่ในการเรียน 
และมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ และเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ต่างๆ 
บ่อยครั้ง 

เข้าเรียนตรงเวลา 
ตั้งใจเรียน เอาใจ
ใส่ในการเรียน 
และมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ และเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ต่างๆ ทั้ง
ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
เป็นประจ า 
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ข้อที่ 5  อยู่อย่างพอเพียง 
นิยาม 

อยู่อย่างพอเพียง  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ           
มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 ผู้ที่อยู่อย่างพอเพียง  คือ  ผู้ที่ด าเนินชีวิตอย่างประมาณตน มีเหตุผล รอบคอบ ระมัดระวัง 
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความรับผิดชอบ ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ มีการวางแผน
ป้องกันความเสี่ยง และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
 

ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 
ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 

5.1  ด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ 
มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม 

5.1.1  ใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น เงิน สิ่งของ เครื่องใช้ ฯลฯ อย่าง
ประหยัดคุ้มค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี รวมทั้งการใช้เวลาอย่าง
เหมาะสม 

5.1.2  ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่า และเก็บรักษา
ดูแลอย่างดี 
5.1.3  ปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตุผล 

5.1.4  ไม่เอาเปรียบผู้อ่ืน และไม่ท าให้ผู้อื่นเดือดร้อน พร้อมให้อภัยเมื่อ
ผู้อื่นกระท าผิดพลาด 

5.2  มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัว
เพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

5.2.1  วางแผนการเรียน การท างาน และการใช้ชีวิตประจ าวันบน
พ้ืนฐานของความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร 

5.2.2  รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม ยอมรับ
และปรับตัวเพ่ืออยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
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เกณฑ์การให้คะแนน  (ใช้ข้อมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผู้สอน) 
พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 

ตามข้อ 5.1 – 5.2 ใช้เงินและของใช้
ส่วนตัวและ
ส่วนรวมอย่างไม่
ประหยัด 

ไม่มีการวาง
แผนการเรียนและ
การใช้
ชีวิตประจ าวัน 

ใช้ทรัพย์สินของ
ตนเองและ
ทรัพยากรของ
ส่วนรวมอย่าง
ประหยัด คุ้มค่า 
เก็บรักษาดูแล
อย่างดี  
   

ใช้ทรัพย์สินของ
ตนเองและ
ทรัพยากรของ
ส่วนรวมอย่าง
ประหยัด คุ้มค่า 
เก็บรักษาดูแล
อย่างดี  ไม่เอา
เปรียบผู้อื่น 

ใช้ความรู้ข้อมูล
ข่าวสารในการ วาง
แผนการเรียน และ
การท างาน  

ใช้ทรัพย์สินของ
ตนเองและ
ทรัพยากรของ
ส่วนรวมอย่าง
ประหยัด คุ้มค่า 
เก็บรักษาดูแล
อย่างดี  ไม่เอา
เปรียบผู้อื่น และไม่
ท าให้ผู้อ่ืน
เดือดร้อน  
ใช้ความรู้ข้อมูล
ข่าวสารในการ วาง
แผนการเรียน การ
ท างาน และใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  

 

ข้อที่  6  มุ่งม่ันในการท างาน 

นิยาม 

 มุ่งม่ันในการท างาน  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ และรับผิดชอบในการ
ท าหน้าที่การงานด้วยความเพียรพยายาม อดทน เพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 

 ผู้ที่มุ่งม่ันในการท างาน  คือ  ผู้ที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายด้วยความเพียรพยายาม ทุ่มเทก าลังกาย ก าลังใจ ในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ให้ส าเร็จ
ลุล่วงตามเป้าหมายที่ก าหนดด้วยความรับผิดชอบ และมีความภาคภูมิใจในผลงาน 
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ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 
ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 

6.1  ตั้งใจและรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่การงาน 

 

6.2  ท างานด้วยความเพียรพยายาม 
และอดทนเพ่ือให้งานส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

6.1.1  เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

6.1.2  ตั้งใจและรับผิดชอบในการท างานให้แล้วเสร็จ 

6.1.3  ปรับปรุงและพัฒนาการท างานด้วยตนเอง 
6.2.1 ทุ่มเทท างาน อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคในการท างาน 

6.2.2  พยายามแก้ปัญหาและอุปสรรคในการท างานให้แล้วเสร็จ 

6.2.3  ชื่นชมผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  (ใช้ข้อมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผู้สอน) 
พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 

ตามข้อ 6.1 – 6.2 ไม่ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่การงาน 

ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ี
ได้รับมอบหมายให้
ส าเร็จ 

ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ี
ได้รับมอบหมายให้
ส าเร็จ มีการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการท างาน
ให้ดีขึ้น 

ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ี
ได้รับมอบหมายให้
ส าเร็จ มีการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการท างาน
ให้ดีขึ้นภายในเวลา
ที่ก าหนด   

 

ข้อที่  7  รักความเป็นไทย 

นิยาม 

 รักความเป็นไทย  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ร่วม
อนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ใช้ภาษาไทยในการ
สื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 ผู้ที่รักความเป็นไทย  คือ  ผู้ที่มีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ชื่นชม มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
สืบทอด เผยแพร่ภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย มีความกตัญญู
กตเวที ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารอย่างถูกต้องเหมาะสม 
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ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 
ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 

7.1  ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย 
และมีความกตัญญูกตเวที 

 7.1.1  แต่งกายและมีมารยาทงดงามแบบไทย มีสัมมาคารวะ กตัญญู
กตเวทตี่อผู้มีพระคุณ 

7.1.2  ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย 

7.1.3  ชักชวน แนะน าให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

7.2  เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยใน
การสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

7.2.1.ใช้ภาษาไทยและเลขไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

7.2.2 ชักชวน แนะน าให้ผู้อ่ืนเห็นคุณค่าของการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง 
7.3  อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญา
ไทย 

7.3.1 น าภูมิปัญญาไทยมาใช้ให้เหมาะสมในวิถีชีวิต 

7.3.2 ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาไทย 

7.3.3 แนะน า มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  (ใช้ข้อมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผู้สอน) 
พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 

ตามข้อ 7.1 – 7.3 ไม่มีสัมมาคารวะต่อ
ครูอาจารย์ 

มีสัมมาคารวะต่อ
ครูอาจารย์  
ใช้ภาษาไทย เลข
ไทยในการสื่อสาร
ได้ถูกต้อง 

มีสัมมาคารวะต่อ
ครูอาจารย์  
ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
มารยาทแบบไทย 

ใช้ภาษาไทย เลข
ไทยในการสื่อสาร
ได้ถูกต้อง 
เข้าร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับ              
ภูมิปัญญาไทย 

มีสัมมาคารวะ ต่อ
ครูอาจารย์  
ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
มารยาทแบบไทย 

ใช้ภาษาไทย เลข
ไทยในการสื่อสาร
ได้ถูกต้อง 
เข้าร่วมกจิกรรมที่
เกี่ยวข้องกับ              
ภูมิปัญญาไทย 

และมีส่วนร่วมใน
การสืบทอดภูมิ
ปัญญาไทย 
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ข้อที่  8  มีจิตสาธารณะ 

นิยาม 

 มีจิตสาธารณะ  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือ
สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่ืน ชุมชน และสังคม ด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น โดยไม่หวัง
ผลตอบแทน 

 ผู้ที่มีจิตสาธารณะ  คือ  ผู้ที่มีลักษณะเป็นผู้ให้และช่วยเหลือผู้อื่น แบ่งปันความสุขส่วนตน
เพ่ือท าประโยชน์แก่ส่วนรวม เข้าใจ เห็นใจผู้ที่มีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือสังคม อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมด้วยแรงกาย สติปัญญา ลงมือปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหา หรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดใน
ชุมชน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 

 

ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 
ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 

8.1  ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ 

และพึงพอใจโดยไม่หวังผลตอบแทน 

8.1.1  ช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูท างานด้วยความเต็มใจ 

8.1.2  อาสาท างานให้ผู้อ่ืนด้วยก าลังกาย ก าลังใจ และก าลังสติปัญญา
โดยไม่หวังผลตอบแทน 

8.1.3  แบ่งปันสิ่งของ ทรัพย์สิน และอ่ืนๆ และช่วยแก้ปัญหาหรือสร้าง
ความสุขให้กับผู้อ่ืน 

8.2  เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และ
สังคม 

8.2.1  ดูแล รักษาสาธารณสมบัติและสิ่งแวดล้อมด้วยความเต็มใจ 

8.2.2  เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 

8.2.3  เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างสิ่งที่ดีงามของ
ส่วนรวมตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความกระตือรือร้น 

เกณฑ์การให้คะแนน  (ใช้ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมการดูแลเขตพ้ืนที่ของนักเรียนเป็นเกณฑ์
พิจารณา) 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
ตามข้อ  8.1 – 8.2 เข้าร่วมกิจกรรม           

การดูแลรักษา              
เขตพ้ืนที่ ที่ตน
รับผิดชอบ ต่ ากว่า 
ร้อยละ  50 

เข้าร่วมกิจกรรม
การดูแลรักษา          
เขตพ้ืนที่ที่ตน
รับผิดชอบ ร้อยละ  
50 - 59 

เข้าร่วมกิจกรรม
การดูแลรักษา          
เขตพ้ืนที่ที่ตน
รับผิดชอบ ร้อยละ  
60 - 79 

เข้าร่วมกิจกรรม
การดูแลรักษา         
เขตพ้ืนที่ที่ตน
รับผิดชอบ ร้อยละ  
80  ขึ้นไป 

 

หมายเหตุ  ข้อมูลนี้ได้รับจากงานดูแลเขตพ้ืนที่ของโรงเรียน (กลุ่มบริหารทั่วไป) 
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บทสรุป 

 

 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้จ าแนกพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ 3 ด้าน 
ได้แก่ พุทธพิสัย จิตพิสัย หรือทักษะพิสัย ที่ในการจัดการเรียนการสอนมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ผู้เรียนได้
บรรลุความส าเร็จในพฤติกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวอย่างแท้จริง  ดังนั้นวิธีการที่ครูผู้สอนจะได้รับข้อมูล
เพ่ือใช้เป็นหลักฐานตรวจสอบแสดงว่าผู้เรียนได้ประสบความส าเร็จในการเรียนรู้แล้วจ าเป็นจะต้องใช้
เครื่องมือวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และสามารถเลือกใช้เครื่องมือที่ใช้วัดในแต่ละ
พฤติกรรมการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย ถูกต้อง และเหมาะสม และการวัดและประเมินพฤติกรรม 
ด้านจิตพิสัย เครื่องมือวัดพฤติกรรมด้านจิตพิสัยก็มีความส าคัญ และเป็นสิ่งจ าเป็น ซ่ึงประกอบด้วย 

แบบสอบถาม แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราส่วนประมาณค่า แบบวัดเชิงสถานการณ์          
การสังเกต และการสัมภาษณ์ เป็นต้น  โดยเครื่องมือแต่ละชนิดก็จะมีความแตกต่างกัน สรุปได้ดังนี้ 
 1) แบบตรวจสอบรายการเป็นเครื่องมือวัดที่ก าหนดรายการพฤติกรรม / คุณลักษณะที่
ต้องการตรวจสอบว่ามี หรือไม่มี อาทิ พฤติกรรมความร่วมมือ พฤติกรรมกลุ่ม เป็นต้น  การสร้างแบบ
ตรวจสอบรายการมีการด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 1) ก าหนดพฤติกรรมหรือคุณลักษณะของสิ่งที่
ต้องการตรวจสอบ 2) ก าหนดพฤติกรรม / คุณลักษณะที่จะบ่งชี้ว่ามีพฤติกรรมนั้น ๆ 3) เขียน
ข้อความที่แสดงพฤติกรรม / คุณลักษณะ 4) ตรวจสอบความชัดเจน ความซ้ าซ้อน และ 5) น าไป
ทดลองใช้จริงแล้วน าผลมาแก้ไขปรับปรุง  
 2) แบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า เป็นเครื่องมือวัดที่ใช้ตรวจสอบพฤติกรรม / 
คุณลักษณะที่ต้องการของผู้เรียนว่าแสดงออก / เกิดขึ้นในระดับที่มากหรือน้อยเพียงใด จ าแนกเป็น   
1) แบบประเมินแบบมาตราส่วนของลิเคริท์ เป็นแบบก าหนดค าตอบ 5 ระดับ (แบบ 0,1,2,3 และ 4 
หรือแบบ 1,2,3,4,5) ที่แสดงระดับความคิดเห็นที่สนับสนุนหรือไม่สนับสนุนต่อพฤติกรรม / 
คุณลักษณะที่ก าหนดให้ 2) แบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณของออสกูดเป็นแบบประเมินที่
ก าหนดตัวเลือก "ค าคุณศัพท์" ที่มีความหมายตรงกันข้ามตั้งแต่พฤติกรรมตามสูตรไปถึงสูงสุดแล้วให้
ผู้ตอบได้แสดงความรู้สึกเกี่ยวกับประเด็น / ความคิดรวบยอดที่ก าหนดให้ 
 3) องค์ประกอบที่จ าแนกตามค าคุณศัพท์ของออสกูดที่ใช้ มีดังนี้ 1) องค์ประกอบด้านการ
ประเมิน เป็นองค์ประกอบที่แสดงคุณค่า เหมาะสมส าหรับใช้วัดเจตคติ 2) องค์ประกอบด้านอ านาจ
เป็นองค์ประกอบที่แสดงออกทางพลังอ านาจ และ 3) องค์ประกอบด้านกิจกรรมเป็นองค์ประกอบที่
แสดงออกทางกิริยาอาการ 

 4) การสังเกต (Observation) เป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของ   
ผู้สังเกตจากผู้ถูกสังเกต โดยการเฝ้าดูพฤติกรรมในสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ เพ่ือท าความเข้าใจหรือ
ประเมินผลว่าเป็นอย่างไรในการสังเกตพฤติกรรมหรือคุณลักษณะของบุคคลใด ๆ จ าแนกประเภทของ
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การสังเกต ดังนี้ 1) จ าแนกตามพฤติกรรมของผู้สังเกต (แบบมีส่วนร่วมและแบบไม่มีส่วนร่วม) 2) 

จ าแนกตามลักษณะของการสังเกต (แบบมีโครงและแบบไม่มีโครงสร้าง) 
 5. หลักการของการสังเกตท่ีมีประสิทธิภาพมีแนวการด าเนินการดังนี้ 1) วางแผนและก าหนด
เป้าหมายขอบเขตและรายละเอียดของการสังเกตอย่างชัดเจน 2) มีความตั้งใจในการสังเกต 3) จด
บันทึกพฤติกรรมหรือคุณลักษณะที่สังเกตพบทันที 4) มีประสาทการรับรู้ที่สมบูรณ์และมีสุขภาพที่
แข็งแรง 5) ต้องไม่มีอคติใด ๆ ต่อผู้ถูกสังเกต 6) มีการฝึกการสังเกตให้ช านาญ 7)ให้จดบันทึกข้อมูล
ตามสภาพจริงไม่ตีความหมายเพราะอาจจะท าให้เกิด 8) สังเกตตามช่วงเวลาที่แตกต่างหรือใช้ผู้สังเกต
หลายคนเพ่ือให้เกิดความน่าเชื่อถือ และ 9) มีเครื่องมือประกอบการสังเกตตามความเหมาะสมกับ
พฤติกรรมและคุณลักษณะที่ต้องการ (แผนภูมิการมีส่วนร่วมแบบตรวจสอบรายการและมาตราส่วน
ประมาณค่า) 
 6. การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสนทนา โต้ตอบอย่างมีจุดประสงค์
ระหว่างผู้สัมภาษณ์ และผู้ให้สัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ความรู้ความจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมคุณลักษณะที่
ต้องการบางประการไม่ได้จากวิธีการอ่ืน ๆ จ าแนกเป็น 1) การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 2) การ
สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 
 

ค าชี้แจง  หลังจากท่ีได้ศึกษาจบบทเรียนนี้แล้วให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้ 
1. จงอธิบายรูปแบบและหลักการการวัดและประเมินพฤติกรรมด้านจิตพิสัย 

2. จงระบุข้อดีและข้อจ ากัดของเครื่องมือวัดต่อไปนี้ 
2.1 แบบตรวจสอบรายการ 

   2.2 แบบมาตราส่วนประมาณค่า 
2.3 แบบวัดเชิงสถานการณ์ 

 3. การสร้างเครื่องมือวัดพฤติกรรมด้านจิตพิสัย ต่อไปนี้ 
  3.1 แบบตรวจสอบรายการ 

  3.2 แบบมาตราส่วนประมาณค่า 
  3.3 แบบวัดเชิงสถานการณ์ 
  3.4 แบบสังเกต 

  3.5 แบบสัมภาษณ์ 

 4. ให้ท่านไปสังเกตพฤติกรรมการใช้ห้องสมุดองนักศึกษาเป็นเวลา 1 สัปดาห์ โดยให้สร้าง
แบบสังเกตเพ่ือใช้บันทึกข้อมูลขณะสังเกตด้วย 

 5. ให้ท่านไปสัมภาษณ์บุคคลที่ท่านสนใจโดยเลือกบุคคลและเรื่องที่จะสัมภาษณ์เองพร้อมกับ
สร้างแบบสัมภาษณ์เพ่ือเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 5 

เครื่องมือการวัดและประเมินพฤติกรรมด้านทักษะพิสัย 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 

 เมื่อเรียนจบบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาสามารถ 

1. บอกความหมายของพฤติกรรมทักษะพิสัยได้ 
2. บอกธรรมชาติของการวัดทักษะพิสัยได้ 

 2. ระบุค าบ่งบอกระดับของพฤติกรรมทักษะพิสัยได้ 
 3. อธิบายหลักการและขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวัดพฤติกรรมทักษะพิสัยแต่ละชนิดได้ 
 4. สร้างเครื่องมือวัดการวัดและประเมินพฤติกรรมด้านทักษะพิสัยแต่ละชนิดได ้

 5. บอกข้อดีและข้อจ ากัดของการวัดทักษะการปฏิบัติได้  
 

เนื้อหาสาระ 

 

 เนื้อหาสาระในบทนี้ ประกอบด้วย 

 1.การวัดและประเมินพฤติกรรมด้านทักษะพิสัย 

  1.1 ความหมายของพฤติกรรมด้านทักษะพิสัย   

  1.2 ธรรมชาติของการวัดการปฏิบัติ 
  1.3 ระดับของการวัดการปฏิบัติ 
  1.4 องค์ประกอบของการวัดการปฏิบัติ 
  1.5 หลักการวัดและประเมินผลด้านทักษะพิสัย 

 2. การสร้างเครื่องมือวัดพฤติกรรมด้านทักษะพิสัย 

 3. การทดสอบภาคปฏิบัติ 
 4. การประเมินผลการปฏิบัติ  
 5. การประเมินผลตามสภาพจริง  
 6. การประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน  
 7. ขั้นตอนในการวัดการปฏิบัติ 
 8. วิธีการวัดการปฏิบัติ 
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กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

 กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง เครื่องมือวัดในการวัดและประเมินพฤติกรรมด้านทักษะพิสัย 
ดังนี้ 
 สัปดาห์ที่ 6  (4 ชั่วโมง) 
 1. ผู้สอนทบทวนเนื้อหาบทที่ 4 ที่เรียนมาของสัปดาห์ก่อน พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์ และ
เนื้อหาประจ าบทเรียนบทที่ 4 เพ่ือให้ผู้เรียนรับรู้ภาพรวมของเนื้อหาสาระในบทเรียนนี้ 
 2. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาเก่ียวกับเครื่องมือวัดในการวัดและประเมินพฤติกรรมด้านทักษะพิสัย 
ในหัวข้อ  การวัดและประเมินพฤติกรรมด้านทักษะพิสัย ความหมายของพฤติกรรมด้านทักษะพิสัย   

ธรรมชาติของการวัดการปฏิบัติ ระดับของการวัดการปฏิบัติ องค์ประกอบของการวัดการปฏิบัติ  
หลักการวัดและประเมินผลด้านทักษะพิสัย การสร้างเครื่องมือวัดพฤติกรรมด้านทักษะพิสัย การ
ทดสอบภาคปฏิบัติ การประเมินผลการปฏิบัติ การประเมินผลตามสภาพจริง การประเมินผลโดยใช้
แฟ้มสะสมผลงาน ขั้นตอนในการวัดการปฏิบัติ และวิธีการวัดการปฏิบัติ 
 3. ผู้เรียนรับฟังบรรยายสรุปเนื้อหาสาระ ร่วมกับศึกษาเนื้อหาเรื่อง “เครื่องมือวัดในการวัด
และประเมินพฤติกรรมด้านทักษะพิสัย” จากเอกสารประกอบการเรียนการสอน พร้อมทั้งซักถามและ
ตอบค าถามระหว่างการฟังบรรยาย   

 4. ผู้สอนให้ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ อภิปราย สรุปเนื้อหาและแนวทางการน าไปประยุกต์ใช้ 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามในหัวข้อ / ประเด็นที่สงสัย 

 6. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนแบบฝึกหัดท้ายบท และก าหนดวันส่ง 
 7. ผู้สอนชี้แจงหัวข้อที่จะเรียนในครั้งต่อไป เพ่ือให้ผู้เรียนไปศึกษาก่อนล่วงหน้า 

 8. ผู้สอนเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษาก่อนเลิกเรียน  

 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา 

 2. เอกสาร ต ารา หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการศึกษา  

 3. สไลด์น าเสนอความรู้ประเด็นส าคัญทุกหัวข้อเรื่อง ด้วยสื่อทางคอมพิวเตอร์ Microsoft 

Power Point  

 4. แบบฝึกหัดท้ายบท  
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การวัดผลและการประเมินผล 

 

จุดประสงค์ เครื่องมือ/วิธีการ การประเมินผล 

1.บอกความหมายของ
พฤติกรรมทักษะพิสัยได้ 
2.บอกธรรมชาติของการวัด
ทักษะพิสัยได้ 
3.ระบุค าบ่งบอกระดับของ
พฤติกรรมทักษะพิสัยได้ 
4. อธิบายหลักการและขั้นตอน
การสร้างเครื่องมือวัดพฤติกรรม
ทักษะพิสัยแต่ละชนิดได้ 
5. สร้างเครื่องมือวัดการวัดและ
ประเมินพฤติกรรมด้านทักษะ
พิสัยแต่ละชนิดได้ 
6. บอกข้อดีและข้อจ ากัดของ
การวัดทักษะการปฏิบัติได้  
 

1. การถาม-ตอบ ในชั้นเรียน 

2. การจัดกิจกรรมกลุ่ม  

3. การน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

4. ใบกิจกรรม 

5. แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

1. นักศึกษาตอบถูกต้องได้    
ร้อยละ  80 

2. สังเกตพฤติกรรมในการเข้า
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม/การมาเรียน/
ความสนใจ อยู่ในระดับด ี

3. การน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

อยู่ในระดับดี 
4.  แสดงบทบาทสมมุติในการ
สอนได้ในระดับด ี

5. นักศึกษาท าแบบฝึกหัด
ถูกต้องร้อยละ 80 
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บทท่ี 5 

เครื่องมือการวัดและประเมินพฤติกรรมด้านทักษะพิสัย 

 

 

 เครื่องมือการวัดและประเมินพฤติกรรมด้านทักษะพิสัยมีหลายประเภท ได้แก่ การทดสอบ
ภาคปฏิบัติ แบบสังเกต แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราส่วนประมาณค่า การประเมินตามสภาพ
จริง และการประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน  ซึ่งแต่ละประเภทต่างก็มีความเหมาะสมกับงาน
แตกต่างกัน การจะเลือกใช้เครื่องมือประเภทใดนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของงานและวัตถุประสงค์ในครั้ง
นั้นๆ ส าหรับวัตถุประสงค์หนึ่ง ๆ อาจใช้เครื่องมือหรือวิธีการวัดหลายๆ วิธีก็ได้ หากการวัดโดย
เครื่องมือหรือวิธีการเดียวไม่สามารถให้ข้อมูลที่ชัดเจนเพียงพอ รายละเอียดของเครื่องมือวัด
พฤติกรรมด้านทักษะพิสัยมี ดังนี้ 
  

การวัดและประเมินพฤติกรรมด้านทักษะพิสัย 

 

 1. ความหมายของพฤติกรรมด้านทักษะพิสัย   

  พฤติกรรมด้านทักษะพิสัย  เป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวกับความสามารถเชิงปฏิบัติการ         
ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบการใช้งานองอวัยวะต่างๆ ในร่างกายที่ต้องอาศัยการประสานสัมพันธ์อง
กล้ามเนื้อการท างานของระบบประสาทต่างๆ ซึ่งเป็นหน่วยสั่งการ เช่น การเคลื่อนไหวอวัยวะต่างๆ 
ในการท ากิจวัตรประจ าวัน เล่นกีฬา เล่นดนตรีหรือกิจกรรมอ่ืนๆ หากนักเรียนได้ฝึกฝน การท างานอง
กล้ามเนื้อและระบบประสาทให้มีการประสานสัมพันธ์กันย่อมก่อให้เกิดความช านาญหรือทักษะในการ
ปฏิบัติงาน (พิชิต  ฤทธิ์จรูญ, 2557 :  40) 

 2. ธรรมชาติของการวัดการปฏิบัติ 
  ในการวัดการปฏิบัติ ธรรมชาติของการวัดการปฏิบัติที่ควรศึกษาและท าความเข้าใจ ดังนี้ 
(สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 2559 :285).   

  2.1 เป็นกระบวนการวัดที่ใช้วัดพฤติกรรมที่แสดงออกเพ่ือตอบสนองต่อสิ่งเร้าในลักษณะ
ของกระบวนการปฏิบัติงาน หรือคุฯภาพของผลงาน โดยที่สิ่งเร้านั้น จะเป็นการทดสอบที่ใช้ภาษา 
(Verbal) หรือไม่ใช้ภาษา (Non-Verbal) ก็ได้ 
  2.2 เป็นการวัดที่ก าหนดสถานการณ์เพ่ือทดสอบการปฏิบัติงานของรายบุคคลที่มุ่งเน้น
การวัดพฤติกรรมในการปฏิบัติงานทีละคนตามชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย หรือรายกลุ่ม โดยจ าแนกการ
วัดออกเป็น 2 ลักษณะ คือ การวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process) และการวัดคุณภาพของผลงาน 
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 (Product) 
  2.3 เป็นการวัดที่ต้องค านึงถึงธรรมชาติของการปฏิบัติงานด้วยเสมอ ๆ เนื่องจากจะมี
ความแตกต่างของการปฏิบัติงานนั้น ๆ ดังแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติงานกับวิธีการวัดการ
ปฏิบัติแสดงในตารางที่ 5.1  

 

ตารางท่ี 5.1  ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติงานกับวิธีการวัดการปฏิบัติงาน 

 

การปฏิบัติ วิธีการวัด 

ด้านภาษา การฟัง พูด อ่าน และเขียน  
ด้านศิลปะ กระบวนการปฏิบัติ/ผลงาน 

ด้านดนตรี ผลงาน 

การออกแบบสิ่งประดิษฐ์ กระบวนการปฏิบัติ (รายงาน) /ผลงาน 

ด้านกีฬา การแสดงออกในการเล่นกีฬาประเภทนั้น ๆ  
ด้านวิทยาศาสตร์ ทักษะทางวิทยาศาสตร์และผลการทดลอง 

 

  2.4 กรณีท่ีสามารถจ าแนกกระบวนการปฏิบัติงานและคุณภาพของผลงานได้อย่างชัดเจน
ในส่วนของการวัดกระบวนการปฏิบัติงานจะต้องมีการจดบันทึกข้อมูลจากการปฏิบัติให้ถูกต้องและ
ใกล้เคียงกับความเป็นจริงให้มากท่ีสุด 

  2.5 กรณีที่ไม่สามารถจ าแนกกระบวนการปฏิบัติงานและคุณภาพของผลงานได้อย่าง
ชัดเจน จะต้องสรุปผลในภาพรวมอย่างชัดเจนทั้งกระบวนการปฏิบัติและคุณภาพของผลงานพร้อม ๆ 
กัน 

  2.6 ความเป็นปรนัย (Objective) ของการทดสอบการปฏิบัติ ที่ขึ้นอยู่กับผู้ด าเนินการ
สอบ สถานการณ์ที่ก าหนด และการปฏิบัติของผู้สอบ รวมทั้งความซับซ้อนในการด าเนินการสอบและ                  
การให้คะแนนที่ถูกต้อง ชัดเจน มีความเท่ียงตรง และมีความเชื่อมั่น 

  2.7 ความหลากหลายในเทคนิควิธีการ หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่ท าให้การวัดการ
ปฏิบัติในงานแต่ละอย่างมีความแตกต่างกัน มีดังนี้ 
   2.7.1 ความแตกต่างของเวลาในการตรวจผลงาน ที่การปฏิบัติงานแต่ละชิ้นงานจะใช้
เวลาที่แตกต่างกันให้บรรลุวัตถุประสงค์ อาทิ การพิมพ์ดีดที่ใช้เวลา 1-2 ชั่วโมง แต่ในการตอนกิ่งไม้
อาจจะต้องใช้เวลา 1-2 เดือน เป็นต้น 
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   2.7.2 ความแตกต่างของผลการปฏิบัติ การปฏิบัติงานบางอย่างมีผลงานที่ชัดเจน
บางอย่างไม่ชัดเจน อาทิ การวิ่งแข่งขัน 100 เมตรใช้เวลาเป็นสิ่งพิจารณาตัดสินที่มีความเป็นปรนัยสูง
แต่การแข่งขันฟุตบอลไม่สามารถใช้ผลการแข่งขันเป็นสิ่งพิจารณาตัดสินผลการปฏิบัติที่ชัดเจนได้ 
   2.7.2 ความแตกต่างของผลการปฏิบัติ การปฏิบัติงานบางอย่างมีผลงานที่ชัดเจน
บางอย่างไม่ชัดเจน อาทิ การวิ่งแข่งขัน 100 เมตรใช้เวลาเป็นสิ่งพิจารณาตัดสินที่มีความเป็นปรนัยสูง
แต่การแข่งขันฟุตบอลไม่สามารถใช้ผลการแข่งขันเป็นสิ่งพิจารณาตัดสินผลการปฏิบัติที่ชัดเจนได้ 
   2.7.3 จุดเน้นของการวัด การปฏิบัติงานที่แตกต่างจะมีการวัดในสิ่งที่มุ่งวัดแตกต่างกัน 
อาทิ การท าขนมเค้กที่มีรสชาติอร่อยอาจพิจารณาตัดสินที่ผลผลิต แต่ในการใช้เครื่องจักรกลจะต้อง
เน้นกระบวนการในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

   2.7.4 ความยุติธรรมของการวัดการปฏิบัติบางประเภทจะมีข้อจ ากัดของการก าหนด 

สถานการณ์ที่จะต้องมีความซ้ าซ้อน ดังนั้นจะมีการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้สอบที่สอบก่อนและ
สอบหลังที่จะทาบข้อสอบแล้วมีการเตรียมตัวล่วงหน้า 

 3. ระดับของการวัดการปฏิบัติ 
  ระดับของการวัดการปฏิบัติจ าแนกเป็นระดับต่ า ปานกลาง และสูงที่มีการใช้เครื่องมือใน
การวัดที่แตกต่างกัน ดังแสดงในภาพที่ 5.1 (ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์, 2544) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.1 เส้นแห่งความต่อเนื่องของการวัดการปฏิบัติ 
ที่มา : ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์, 2544 

 

 จากภาพที่ 5.1 สามารถจ าแนกการวัดการปฏิบัติ ได้ดังนี้ 

มีความเป็นจริงต่ า 

การประยุกต์ข้ันแรก : 
การใช้ความรู้ 

มีความเป็นจริงปานกลาง 
การประยุกต์ข้ันกลาง : 
การพัฒนากระบวนการ 

มีความเป็นจริงสูง  
การประยุกต์ข้ันสูง : 
การพัฒนาระบบ 

การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ 

การทดสอบเฉพาะส่วนที่ส าคัญ 

การปฏิบัติงานในสถานการณ์จ าลอง 

ตัวอย่างผลงาน 

การปฏิบัติงานจริง 
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 1. การวัดการปฏิบัติโดยการตอบค าถาม (Paper and Pencil Performance) เป็นการ
ทดสอบท่ีก าหนดให้ผู้เรียนวางแผนการปฏิบัติงาน/การทดลองโดยที่ยังไม่ได้ลงมือปฏิบัติหรือน าเสนอ
โครงการที่จะประเมินโดยใช้เกณฑ์รอบด้าน (Rubric) แบบแบ่งส่วน (Analytic Rubric) มีดังนี ้
  1.1 ความรอบรู้เก่ียวกับงานหรือโครงการ 

  1.2 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หรือความคิดรวบยอด 

  1.3 แผนการด าเนินการ/วิธีการ 

  1.4 การตรงต่อเวลา ฯลฯ 

 2. การทดสอบลักษณะเฉพาะส่วน (Identification Test) เป็นการวัดการปฏิบัติแต่ละทักษะ
เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าพฤติกรรมหรือทักษะนั้นสามารถปฏิบัติได้หรือไม่หรือความสามารถในการ
เลือกหรือใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับงาน อาทิ ให้ฟังเสียงดนตรีแล้วระบุว่าเป็นเสียงตัวโน๊ตใดหรือให้
เลือกประเภทของมีดท่ีใช้หั่นผัก หรือให้แสดงท่าเริ่มต้นในการวิ่งระยะสั้น เป็นต้น 

 3. การปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง (Simmulated Performance Test) เป็นการสร้าง
สถานการณ์จ าลองที่ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติตามที่เคยเรียนมาแล้วในลักษณะของการเลียนแบบโดย
เฉพาะงานที่มีลักษณะเสี่ยงอันตรายสูง อาทิ การหัดขับเครื่องบินที่ต้องฝึกฝนให้มีความช านาญการ
ปฏิบัติขั้นตอนเหมือนก าลังได้ขับเครื่องบินจริง ๆ หรือ กรณีนักศึกษาแพทย์ที่ต้องฝึกฉีดยา/ผ่าตัดกับ
หุ่นจ าลองให้เกิดความช านาญการแล้วจึงเป็นผู้ช่วยแพทย์แล้วพัฒนาเป็นแพทย์ที่สามารถฉีดยา/ผ่าตัด
ได้เอง 
 4. ตัวอย่างงาน (Work Sample Performance) เป็นการให้ปฏิบัติจากตัวอย่างงานหรือ
สถานการณ์จริงที่มีผู้เชี่ยวชาญให้การดูแลอย่างใกล้ชิดที่อาจจะมีความคล้ายคลึงกับการปฏิบัติงานใน
สถานการณ์จ าลอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการท างาน อาทิ การขับรถยนต์โดยมี
ผู้ฝึกสอนขับรถยนต์นั่งประกบ หรือการปฏิบัติการในการทดลองวิทยาศาสตร์ที่จะต้องมีการให้
ค าแนะน าของครูผู้สอน เป็นต้น 

 5. การปฏิบัติในสถานการณ์จริง (Authentic Performance) เป็นการให้โอกาสผู้เรียนได้
ปฏิบัติงานในสภาพจริง เพ่ือฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะในการปฏิบัติอย่างมีศิลปะหรือมีความสอดคล้องกับ
การน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยเฉพาะการได้มีโอกาสเลือกแนวทางปฏิบัติด้วยตนเองตามเงื่อนไขที่
ก าหนดให้หรือผู้เรียนจะต้องประยุกต์ความรู้ในระดับสูง/ซับซ้อนมาใช้ปฏิบั ติงานในลักษณะของ
การบูรณาการความรู้ 
 4. องค์ประกอบของการวัดการปฏิบัติ 
  ในการวัดภาคปฏิบัติใด ๆ จะมีองค์ประกอบ 3 ส่วน ดังนี้ (สุนันท์ ศลโกสุม, มปป: 78)
  4.1 ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้เข้าสอบ เป็นผู้ที่แสดงความสามารถในการปฏิบัติงาน จ าแนกเป็น 
2 ลักษณะ ดังนี้ 
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   4.1.1 พฤติกรรมการปฏิบัติงานที่จ าแนกเป็น 2 ส่วน คือ กระบวนการปฏิบัติงานและ
ผลงาน อาทิ การประดิษฐ์สิ่งของ การวาดภาพ เป็นต้น 

   4.1.2 พฤติกรรมการปฏิบัติงานที่มีกระบวนการปฏิบัติงานและผลงานเกิดขึ้นพร้อม ๆ 
กัน อาทิ การเต้นร า หรือการร้องเพลง เป็นต้น 

  4.2 งานที่ปฏิบัติ เป็นสิ่งเร้าหรือตัวกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้เข้าสอบได้แสดงความรู้
ความสามารถตามวัตถุประสงค์ของการสอบ โดยที่งานที่ปฏิบัติจะต้องสามารถสังเกตพฤติกรรมที่
เกิดข้ึนระหว่างกระบวนการปฏิบัติงานและตรวจสอบผลงานที่ปฏิบัติได้ 
  4.3 ผู้ประเมิน เป็นผู้ที่สังเกตพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการปฏิบัติงานและ
ตรวจสอบผลงานที่ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 5. หลักการวัดและประเมินผลด้านทักษะพิสัย 

  เนื่องจากการวัดและประเมินด้านทักษะพิสัยจะเน้นการปฏิบัติงานเป็นส าคัญ จึงมี
หลักการ  ดังนี้ (สุวิมล ว่องวาณิช, 2546 ก: 1) 
  5.1 การก าหนดพฤติกรรมที่ต้องการวัดให้ชัดเจนจะเน้นที่กระบวนการปฏิบัติงาน หรือ
เน้นที่ผลงานในสัดส่วนอย่างไร   
  5.2 การก าหนดประเภทเครื่องมือ กรณีที่การปฏิบัติงานนั้นเสี่ยงอันตรายอาจสอบ
ข้อเขียนก่อนว่าผู้เรียนมีความรู้ในการปฏิบัติงานนั้น แล้วจึงให้ลงมือปฏิบัติงานนั้น  
  5.3 การก าหนดวิธีการตรวจคะแนน ในการวัดและประเมินด้านทักษะพิสัยมักมีการใช้
ความรู้สึกและความคิดเห็นของผู้ประเมินค่อนข้างสูง จึงควรก าหนดวิธีการตรวจคะแนนอย่างละเอียด
เพ่ือให้เข้าใจตรงกันและเพ่ิมความเป็นปรนัยมากขึ้น 

  5.4 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผล มีทั้งการวิเคราะห์หา            
ความเที่ยงตรง และทดลองใช้เพ่ือหาความเชื่อมั่นด้วย  

 

การสร้างเครื่องมือวัดพฤติกรรมด้านจิตพิสัย 

 

 การวัดการปฏิบัติ (Performance Testing) หมายถึง การวัดการปฏิบัติงานที่มีลักษณะ
ของการด าเนินการ ดังนี้ (สุวิมล ว่องวาณิช, 2546 ก: 1) 
  1. จะต้องมีการปฏิบัติงาน หรือได้กระบวนการปฏิบัติงานให้สามารถสังเกตหรือวัดได้ 
  2. การปฏิบัติงานต้องใช้อวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายร่วมกันในการปฏิบัติงานนั้น ๆ  
  3. การปฏิบัติงานควรมุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติบ่อยครั้ง อย่างต่อเนื่อง 
  4. การปฏิบัติงานเป็นกระบวนการให้เกิดการเรียนรู้ 
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 การทดสอบการปฏิบัติ  เป็นการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติงานทั้งการด าเนินงาน
และผลงานตามวัตถุประสงค์ของงานหรือสถานการณ์ท่ีก าหนด (สุนันท์ ศลโกสุม, มปป: 78)  
 การประเมินการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Performance Assessment) เป็นวิธีการประเมิน
ที่ครูผู้สอนมอบหมายงานหรือกิจกรรมให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ เพ่ือให้ได้ข้อมูลว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
มากน้อยเพียงใด (พร้อมพรรณ อุดมสิน, 2546: 213) 
 การประเมินการปฏิบัติ เป็นวิธีการประเมินที่ครูผู้สอนได้มอบหมายงาน/กิจกรรมให้ผู้เรียนได้
ปฏิบัติ เพ่ือให้ได้รับข้อมูลสารสานเทศ (กระบวนการ/ผลงาน) ว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากน้อย
เพียงใด (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, 2545 : 78) 
 การประเมินการปฏิบัติ เป็นการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้เรียนภายใต้
สภาพการณ์และเงื่อนไขที่สอดคล้องกับสภาพจริง โดยพิจารณาจากกระบวนการปฏิบัติและคุณภาพ
ของผลงาน โดยที่เกณฑ์การประเมินสร้างขึ้นจากประเด็นที่ส าคัญของคุณลักษณะของผลงานนั้น                  
(ศิริชัย กาญจนวาสี, 2556: 14) 
 นักวิชาการศึกษาได้ให้ความหมายองการประเมินการปฏิบัติงานไว้แตกต่างกัน กล่าวโดยสรุป
ให้ความหมายของการประเมินการปฏิบัติงานมีส่วนประกอบส าคัญสองส่วนคือ (ชวลิต ชูก าแพง, 
2553 : 132) 

 1) ตัวงาน/กิจกรรม เป็นส่วนที่ก าหนดให้ผู้เรียน ได้ท าหรือปฏิบัติแสดงตามค าสั่งตาม
รายการหรือความต้องการให้ท าตลอดจนเหตุการณ์ สถานการณ์ในชั้นเรียน ปกติที่กระตุ้นให้ผู้เรียน
แสดงออกตามปกต ิ

 2) เกณฑ์การให้คะแนน  เป็นส่วนที่ครูผู้สอนต้องน ามาใช้ประกอบการพิจารณา ผลงานการ
ปฏิบัติ หรือการแสดงออกของผู้เรียน แล้วประเมินค่าออกมาเป็นคะแนนตามกฎเกณฑ์การให้คะแนน
ที่สร้างขึ้น  
 การวัดและประเมินผลด้านทักษะพิสัย  ไม่เน้นเฉพาะทักษะการเคลื่อนไหวเท่านั้น แต่จะ
รวมทั้งการได้ปฏิบัติที่ต้องใช้ทั้งความรู้ ความเข้าใจ ความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถอ่ืน ๆ อีก
ด้วย เพ่ือที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนได้สมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ เช่น การร้องเพลง เล่น
ดนตรี เล่นกีฬา วาดภาพ การใช้เครื่องมือช่างอย่างคล่องแคล่ว เป็นต้น ดังนั้น การวัดพฤติกรรมด้านนี้
เป็นการวัดว่าผู้เรียนท าหรือปฏิบัติอะไรได้มาก-น้อยเพียงใด หรือมีลักษณะอย่างไร การวัดและ
ประเมินผลในปัจจุบันควรให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินด้วย และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
ประเมินตนเองเพ่ือให้ผู้เรียนได้เพียรพยายามพัฒนาตนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง และการใช้การ
สังเกตประเมินผลการปฏิบัติท าให้ได้ข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิ (Primary source)  
 การสร้างเครื่องมือวัดที่เชื่อถือได้ควรด าเนินการ ดังนี้ 
  1) ก าหนดกิจกรรมหรืองานที่ต้องการวัดและประเมินผล 
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  2) ก าหนดองค์ประกอบของกิจกรรมหรืองานที่ต้องการวัดและประเมินผล 

  3) ก าหนดคุณลักษณะของบุคคลและผลของงานที่เก่ียวข้องกับงานที่ต้องการวัด 

  4) นิยามปฏิบัติการคุณลักษณะของบุคคลและผลของงานให้สอดคล้องงานที่ต้องการวัด 

  5) ก าหนดจ านวนระดับเกณฑ์พร้อมเขียนค าอธิบายแต่ละระดับของเกณฑ์การประเมิน 

  6) ก าหนดเงื่อนไขการผ่าน-ไม่ผ่าน พร้อมเขียนค าอธิบาย 

  7)  ตรวจสอบเกณฑ์การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 

  8) พิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 

  9) ทดลองใช้ และวิเคราะห์หาคุณภาพ 

  10) พิจารณาปรับปรุง 
  11) จัดพิมพ์เกณฑ์การประเมินฉบับจริง พร้อมคู่มือการใช้ 
 

การทดสอบภาคปฏิบัติ 
 
 การทดสอบภาคปฏิบัติ  เป็นการวัดผลจากการลงมือปฏิบัติจริงของผู้เรียนเพ่ือมุ่งที่จะ
ตรวจสอบความสามารถของผู้เรียนในด้านต่างๆ เช่น การเลือกใช้เครื่องมือ การท างานเป็นขั้นตอน 
ความคล่องแคล่วในการท างานความประหยัดค่าวัสดุ เวลา และแรงงาน และความส าเร็จของผลงาน
เป็นต้น (สมนึก ภิททิยธนี, 2558 : 50 – 52) 

 1. ประเภทของการทดสอบภาคปฏิบัติ 
  การทดสอบภาคปฏิบัติแบ่งออกได้หลายประเภทขึ้นอยู่กับเกณฑ์ท่ีใช้แบ่งมี ดังนี้ 
  1.1 แบ่งตามปัจจัยท่ีจะประเมิน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

               1.1.1 การวัดกระบวนการ (process) เป็นการวัดที่พิจารณาเฉพาะวิธีท า วิธีปฏิบัติใน
การท างานหรือกิจกรรม เช่น การขับรถยนต์ การใช้คอมพิวเตอร์ การว่ายน้ าท่าผีเสื้อ เป็นต้น 

                  1.1.2 การวัดผลงานหรือผลผลิต (product) เป็นการวัดที่พิจารณาผลผลิตที่เกิดขึ้น
จากการท างานของผู้เรียน เช่น ภาพวาด เสื้อที่ตัดส าเร็จแล้ว เอกสารที่พิมพ์ เป็นต้น 

    การประเมินแต่ละครั้งอาจจะประเมินเฉพาะกระบวนการหรือประเมินเฉพาะ
ผลผลิต หรือประเมินทั้งกระบวนและผลผลิตพร้อมกันก็ได้ 
  1.2 แบ่งตามลักษณะสถานการณ์ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

   1.2.1  สถานการณ์จ าลอง (simulated setting) ใช้ส าหรับวัดผลการปฏิบัติงานที่
เสี่ยงอันตรายต่อบุคคลที่ปฏิบัติ ถ้าผู้ปฏิบัตินั้นไม่มีความช านาญหรือทักษะเพียงพอ หรือในสภาพจริง
ไม่สามารถปฏิบัติได้ เช่น การขับเครื่องบิน การขับรถยนต์ การยิงปืน เป็นต้น 
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                   1.2.2 สถานการณ์จริง (real setting) ใช้ส าหรับวัดผลการปฏิบัติงานที่ไม่เสี่ยง
อันตรายต่อพ้ืนที่ปฏิบัติ หรือใช้ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติมีความช านาญ เช่น การขับรถยนต์จริงบนถนน การ
ยิงปืนจริงในป่า เป็นต้น 

      การประเมินผลกิจกรรมอาจใช้ทั้งสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริงก็ได้ เช่น การ
ทดสอบการขับรถยนต์อาจให้ทดลองขับในสถานการณ์จ าลองหรือไปฝึกปฏิบัติการก่อนแล้วจึงออกไป
ทดสอบบนถนนจริง เป็นต้น 

  1.3 แบ่งตามการเกิดสิ่งเร้า แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

   1.3.1 ใช้สิ่งเร้าที่เป็นธรรมชาติ (natural stimulus) เป็นการวัดผลที่เป็นไปตาม
ธรรมชาติ ผู้วัดไม่ต้องไปจัดกระท า หรือแทรกแซง หรือสร้างสถานการณ์ใดๆ เช่น นิสัยการท างานของ
ผู้เรียน บุคลิกภาพของผู้เรียน เป็นต้น 

         1.3.2 ใช้สิ่งเร้าที่จัดขึ้น (structure stimulus) เป็นการวัดผลที่ผู้วัดต้องจัดสิ่งเร้า 
หรือสถานการณ์ขึ้นเพ่ือประกันว่าพฤติกรรมที่ก าลังประเมินจะต้องปรากฏ เช่น การกล่าวสุนทรพจน์ 
การเล่นดนตรี การใช้คอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยวิธีนี้จะลดเวลาการสังเกตลงเพราะไม่ต้องรอให้เกิดขึ้น
ตามธรรมชาติ 
 2.  หลักและวิธีการทดสอบภาคปฏิบัติ มีแนวปฏิบัติ ดังนี้  
  2.1 การสร้างเครื่องมือควรก าหนดทักษะที่สอบวัดจากจุดประสงค์การเรียนรู้ ก าหนด
ขั้นตอนของการปฏิบัติงานที่จะสอบวัด ก าหนดกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน ก าหนดรายการปฏิบัติในแต่
ละข้ันตอน เขียนรายการ สาระของงาน และก าหนดเกณฑ์การตัดสิน 

  2.2 ผู้สอบควรใช้การสังเกตควบคู่ไปกับการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยบันทึกผลการ
สังเกตหรือผลการประเมินลงในแบบประเมินที่สร้างขึ้น 

  2.3 เนื้อหาสาระของงานที่จะให้ผู้เรียนสอบปฏิบัติควรสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง 
               2.4 จ านวนและพฤติกรรมที่จะสอบวัดต้องมีเพียงพอที่จะเป็นตัวแทนทักษะตามที่ก าหนด
ในจุดประสงค์การเรียนรู้ 
      2.5 สิ่งที่จะสอบวัดต้องสามารถสังเกตได้โดยตรง และก าหนดเงื่อนไขในการสอบวัดให้
ชัดเจน 

  2.6 การสอบวัดโดยใช้สิ่งเร้าที่จัดขึ้นควรมีค าชี้แจงที่ชัดเจน และสมบูรณ์ 
 3.  ข้อดีของการทดสอบภาคปฏิบัติ 
  3.1 สามารถใช้สอบวัดความสารถในการปฏิบัติได้จริง หรือวัดได้สอดคล้องกับสภาพจริง
ของผู้เรียน 

      3.2 สามารถสอบวัดทักษะ และความสามารถในทางปฏิบัติบางอย่างที่ไม่อาจสอบวัดได้
ด้วยเครื่องมืออย่างอ่ืน เช่น แบบทดสอบเขียนตอบ แบบทดสอบเลือกตอบ เป็นต้น 
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               3.3  สามารถใช้สอบวัดความสามารถในการน าความรู้ไปใช้ได้เป็นอย่างดี 
              3.4 ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการทดสอบการปฏิบัติ 
 

 4.  ข้อจ ากัดของการทดสอบภาคปฏิบัติ 
  4.1 ใช้เวลาในการด าเนินการสอบมากเนื่องจากไม่สามารถให้ผู้เรียนสอบได้พร้อมๆ กันทั้ง
ชั้น โดยปกติการสอบภาคปฏิบัติจะทดสอบได้ทีละคน หรือเป็นกลุ่มเล็กๆ 2 -3 คน จึงต้องใช้เวลา
มากกว่าจะครบทุกคน 

  4.2 สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเนื่องจากการปฏิบัติจริงต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์ ในการทดสอบเป็น
รายคน 

  4.3 การตรวจให้คะแนนการทดสอบภาคปฏิบัติ จะมีลักษณะเช่นเดียวกับแบบทดสอบ
อัตนัย ดังนั้นหากเกณฑ์ไม่ชัดเจน หรือผู้ตรวจหรือผู้ประเมินมีความล าเอียง ผลการประเมินจะขาด
ความเชื่อถือ 

 

 การวัดและประเมินผลด้านทักษะพิสัย ได้แก่ การประเมินผลการปฏิบัติ (Performance 

Assessment) การประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) การประเมินแฟ้มสะสม
ผลงาน (Portfolio Assessment) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  
 

การประเมินผลการปฏิบัติ (Performance Assessment)   
 

 เป็นการประเมินที่ต้องการให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถด้วยการปฏิบัติหรือผลิตผลงาน มี
หลายวิธี  เช่น การออกแบบการทดลอง  การเขียนความเรียง  สาธิตการใช้อุปกรณ์ การสร้าง
แบบจ าลอง (Model) การอ่านและใช้แผนที่ การรวบรวมข้อมูล การเขียนค าประพันธ์หรือเรื่องสั้น 
การพูดในที่สาธารณะตามโอกาสต่าง ๆ ทักษะทางกีฬา เป็นต้น  จึงไม่สามารถน าแบบวัดชนิด
เลือกตอบน ามาประเมินได้ อาจประเมินเฉพาะกระบวนการหรือประเมินเฉพาะผลงานหรือประเมินทั้ง
กระบวนการและผลงานก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นกับวัตถุประสงค์การประเมินเป็นหลัก  
 1. ประเภทของการประเมินผลการปฏิบัติ แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ  
  1.1.การประเมินโดยใช้สถานการณ์จ าลอง (Simulated Setting) เป็นการประเมินที่
ใช้ส าหรับงานที่อาจเป็นอันตรายต่อบุคคลที่ปฏิบัติ หรือในสภาพจริงไม่สามารถปฏิบัติได้ หรือได้ผล
ใกล้เคียงกับการใช้สถานการณ์จริงแต่สะดวกและคุ้มค่า กิจกรรมที่ใช้ประเมิน ได้แก่ การสาธิต กา ร
แสดง การทดลอง การน าเสนอด้วยการ์ตูนและละคร เป็นต้น  
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  1.2 การประเมินโดยใช้สถานการณ์จริง (Real Setting) เป็นการประเมินที่ใช้ส าหรับ
งานที่ไม่เป็นอันตรายต่อบุคคลที่ปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม การสร้างเกณฑ์การประเมิน การประเมินผล
งานหรือประเมินการปฏิบัติงานของผู้เรียนตามแนวการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างสรรค์งานนั้น ไม่
สามารถประเมินได้ด้วยการให้คะแนน (Score) แบบตอบถูกได้ 1 ผิด ได้ 0 คะแนนได้ เพราะผลงาน
หรือการปฏิบัติไม่ใช่ประเภท มี-ไม่มี (all or none) ได้อย่างแท้จริง หากมีระดับของการปฏิบัติว่า     
ดีมาก ดี พอใช้ หรือยังต้องปรับปรุง โดยพิจารณาตามเงื่อนไข (condition) หรือ ดัชนีชี้วัด 

(indicator) งานนั้น ตามระดับคุณภาพของงาน ซึ่งเกณฑ์การประเมิน (rubric) จ าเป็นจะต้องมีการ
อธิบายประกอบอย่างชัดเจน เพ่ือให้ผู้ประเมินมีความรู้ความเข้าใจในการประเมิน งานนั้นๆ สามารถ
ก าหนดระดับคุณภาพของงานนั้นได้อย่างมีความเชื่อถือได้ (reliable) 

 2. ข้อดีของการประเมินผลการปฏิบัติ 
  2.1 วัดความสามารถในการปฏิบัติได้จริง 
  2.2 ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการสอบปฏิบัติ 
  2.3 วัดความสามารถในการน าความรู้ไปใช้ได้เป็นอย่างดี 
  2.4 วัดความสามารถในการปฏิบัติอย่างที่ไม่มีเครื่องมืออย่างอ่ืนท าได้  
  3. ข้อจ ากัดของการประเมินผลการปฏิบัติ 
   3.1 ใช้เวลาในการสอบมาก เนื่องจากไม่สามารถด าเนินการสอบได้พร้อมกันหลาย ๆ 
คน เพราะปกติจะสอบทีละคน หรือเป็นกลุ่ม 3-5 คน  
   3.2 สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย เนื่องจากการปฏิบัติจริงต้องใช้วัสดุ อุปกรณ ์

   3.3 หากไม่มีเกณฑ์ท่ีชัดเจน หรือผู้ตรวจล าเอียงอาจท าให้ขาดความเชื่อถือได้ 
 

การประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment)  

 
 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนปฏิบัติงานที่เหมือนการปฏิบัติงานในชีวิตจริง ต้องใช้วิธีการประเมินที่
หลากหลายเพื่อการตรวจสอบความสามารถของผู้เรียนในการแก้ปัญหาในการท างานในสถานการณ์ที่
เป็นจริงหรือคล้ายจริงทั้งในและนอกห้องเรียน  
 

 1. ประเภท/ลักษณะการประเมินผลตามสภาพจริง ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 

  1.1 ภาระงานหรือชิ้นงาน (Task)  ตามสภาพที่แท้จริงต้องให้ผู้เรียนใช้ความรู้หรือทักษะ
ต่าง ๆ ในการผลิตผลผลิต  
  1.2 สภาพแวดล้อมหรือบริบท (Context) ควรจะเป็นสภาพที่เกิดขึ้นจริงหรือใกล้ความ
จริงให้มากท่ีสุด โดยค านึงถึงการให้เวลาในการท างานชิ้นนั้น ๆ  
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  1.3 เกณฑ์การประเมิน (Evaluation Criterion) กระบวนการด าเนินการประเมินผล
ตามสภาพจริง อาจด าเนินการได้ ดังนี้ 
   1.3.1 วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ มาตรฐาน และวัตถุประสงค์การเรียน 

   1.3.2 ผู้สอนและผู้เรียนคัดเลือกวัตถุประสงค์การเรียนที่วัดภาคปฏิบัติได้ 
   1.3.3 ก าหนดรายละเอียดของงานที่จะต้องปฏิบัติ 
   1.3.4 ออกแบบหรือก าหนดรูปแบบการประเมิน อาจท าแผนผังการประเมินที่แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหา งานและพฤติกรรมที่จะประเมิน 

   1.3.5 ก าหนดวิธีการประเมิน  ซึ่งอาจใช้วิธีการ การสังเกต การสัมภาษณ์ การตรวจ
ผลงาน การรายงานตนเองของผู้เรียน การบันทึกจากผู้เกี่ยวข้อง การใช้ข้อสอบแบบเน้นปฏิบัติจริง  

เป็นต้น 

   1.3.6  สร้างเครื่องมือการประเมินและเกณฑ์การประเมิน 

   1.3.7 หาคุณภาพของเครื่องมือ  
   1.3.8 จัดเตรียมเครื่องมือและคู่มือการใช้ ซึ่งประกอบด้วย  ส่วนที่ 1 เป็นค าชี้แจง 
ได้แก่ สิ่งที่จะประเมิน หลักการ ขอบเขต เวลา วิธีด าเนินการ วิธีการประเมิน การรายงานผล และ
ข้อเสนอแนะ และส่วนที่ 2  เป็นเครื่องมือวัด ค าสั่ง และแบบบันทึกผลการปฏิบัติ 
   1.3.9 น าเครื่องมือไปใช้ 
   1.3.10 วิเคราะห์ สรุปผล และรายงานผลการประเมิน  

 2. ข้อดีของการประเมินผลตามสภาพจริง 
  2.1 เป็นการวัดที่พยายามท าให้คุณลักษณะที่วัดเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยใช้วิธีการ
ประเมินหลายรูปแบบ ประเมินอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา และตามสภาพที่เป็นจริง 
  2.2 เป็นการวัดที่ไม่ได้แยกออกจากการเรียนการสอนแต่เกิดข้ึนพร้อม ๆ กัน  
  2.3 เป็นการวัดที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ยึดหลักความแตกต่างของบุคคล 

 3. ข้อจ ากัดของการประเมินผลตามสภาพจริง 
  3.1 เป็นการวัดที่ต้องใช้ความอดทน เพราะต้องใช้วิธีหลากหลายและวัดอย่างต่อเนื่อง 
หากผู้วัดไม่มีคุณลักษณะนี้แล้วก็อาจท าให้การวัดล้มเหลวได้ 
  3.2 หากผู้ท าการวัดไม่เข้าใจ และไม่เปลี่ยนพฤติกรรมการประเมินผลก็ไม่อาจด าเนินการ
ประเมินผลตามสภาพจริงได้ 
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การประเมินผลโดยใชแ้ฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio Assessment)  
 

 การจัดท าแฟ้มสะสมงานมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามความก้าวหน้าด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนใช้
เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลในวิชานั้น ๆ เป็นข้อมูลใช้เรียนในระดับชั้นสูงขึ้นไป แสดง
ความส าเร็จของผู้เรียน และเพ่ือประเมินผลการสอนของผู้สอนเองด้วย  
 1. ประเภท/ลักษณะของแฟ้มสะสมงาน  แบ่งได้ 2 ประเภท คือ  
  1.1 แฟ้มสะสมงานท่ีเก็บงานท่ีดีที่สุด (Best-Work Portfolio)  

  1.2 แฟ้มสะสมงานที่แสดงความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ (Growth and Learning 

Progress Portfolio)  

 2. สิ่งที่ต้องค านึง ได้แก่  
  2.1  ต้องตั้งเป้าหมายการเรียนรู้ต้องชัดเจน  

  2.2 ต้องเข้าใจทฤษฎีการเรียนรู้จะช่วยก าหนดสิ่งที่จะต้องประเมิน  
  2.3 ต้องประยุกต์เกณฑ์ให้เหมาะสมกับผู้เรียนและช่วยผู้เรียนที่ใช้เวลามากเกินไปด้วย 

 2. ข้อดีของการประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมงาน 

  2.1 น าไปใช้พัฒนาผู้ เรียนเป็นรายบุคคลได้เป็นอย่างดี เพราะในแฟ้มสะสมงานมีทั้ง
ผลงานที่เด่นและด้อยของผู้เรียน 

  2.2 ท าให้ผู้เรียนรู้วิธีการคัดสรรผลงานและประเมินผลงาน ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลการสอน และมีโอกาสปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเอง  
 3. ข้อจ ากัดของการประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมงาน 

  3.1 การประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมงานยังมีปัญหาเกี่ยวกับเกณฑ์ไม่ชัดเจน ท าให้ผลการ
ประเมินไม่สอดคล้องกัน ใช้เวลามากในการเก็บรวบรวมผลงาน และการตรวจผลงานของผู้เรียนทั้งชั้น
ผู้เรียนคนหนึ่ง ๆ มาผลงานหลายชิ้น ผู้สอนด าเนินการคนเดียวซึ่งต้องใช้เวลามาก 

  3.2 อาจต้องใช้สถานที่เก็บผลงานมากเนื่องจากจะมีผลงานในแต่ละภาคเรียน  
  

 การประเมินการปฏิบัติงาน (Performance Assessment) กับการประเมินตามสภาพจริง 
(Authentic Assessment) เป็นค าที่มักใช้ร่วมกัน แท้จริงแล้วมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ การ
ประเมินการปฏิบัติงานเป็นการประเมินชนิดของพฤติกรรมนักเรียนที่แสดงออก โดยครูเป็นคน
ออกแบบหรือก าหนดพฤติกรรมที่ต้องการ แต่การประเมินจากสภาพจริงเป็นการประเมินพฤติกรรม 
หรือการแสดงออกที่ค านึงถึงบริบทที่เป็นไปตามสภาพจริงในชีวิตประจ าวันผู้เรียนมีส่วนในการ
ตัดสินใจเพ่ือพัฒนาผลงานของตนเองตั้งแต่เริ่มต้น ดังนั้นการประเมินการปฏิบัติงานไม่ทุกอย่างที่เป็น
การประเมินตามสภาพจริง 
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คะแนนแบบรูบริค  (Scoring Rubric)  
 

1. ความหมายของเกณฑ์การประเมิน  

  ค าว่า “Rubric” หมายถึง “กฎ” หรือ “กติกา” (Rule) ส.วาสนา  ประวาลพฤกษ์ 
(ม.ป.ป. : 1)  กล่าวว่า Rubric เป็นเกณฑ์ระดับความสามารถที่ครูกับผู้เรียนตกลงร่วมกันว่าจะใช้ใน
การปฏิบัติงาน ผลงานและระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  
  ส่วนค าว่า เกณฑ์การประเมิน หมายถึง เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) หรือ
แนวทางในการให้คะแนน (Scoring Guideline) ซึ่งสามารถแยกระดับต่าง ๆ ของความส าเร็จในการ
เรียน (McMillan, 2001 : 221-222) ที่เกิดจากการรวมกันระหว่างเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring 

Criteria) กับมาตรประมาณค่าที่เป็นระดับคะแนน (Rating Scale) ในการประเมินผลตามแนวใหม่ 
ผู้สอนและผู้เรียนควรจะก าหนดเกณฑ์  การประเมินด้วยกัน (กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอนและ
ประเมินผล, 2548 : 21) เกณฑ์การประเมินเปรียบเสมือนเป้าหมายจึงต้องชัดเจนผู้เรียนจะท าอะไรได้
และรู้อะไรบ้าง ซึ่ง มาร์โซโน (Marzano et al., 1993 : 29)  
  สรุปไว้ว่า การประเมินการปฏิบัตินั้นต้องก าหนดเกณฑ์ให้ชัดเจน และต้องมีการบรรยาย
ถึงคุณลักษณะของการปฏิบัติตามระดับนั้น ๆ ด้วย  ซึ่งจะท าให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบผลการเรียนรู้ และ
ยังช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมายอีกด้วย 

 2. จุดประสงค์ของการให้คะแนนแบบรูบริค 

  การให้คะแนนแบบรูบริค มีจุดประสงค์ของการให้คะแนนดังนี้ (สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน์ , 
2545 : 139) 

  2.1 เพื่อใช้ประเมินกระบวนการ (Process) ที่เกิดขึ้นจากผู้เรียนในระหว่างการด าเนินการ
เรียนการสอน หรือในการทดสอบใด ๆอาทิ การเรียนรู้เป็นทีม วิธีการสัมภาษณ์ เป็นต้น 

  2.2 เพ่ือประเมินผลผลิตท าผลงาน (Product) ที่ได้จากผู้เรียนหลังจากเสร็จสิ้นการ
ด าเนินการเรียนการสอนหรือการทดสอบ อาทิ แฟ้มสะสมผลงาน รายงาน การจัดนิทรรศการ เป็นต้น 

  2.3 เพ่ือประเมินการปฏิบัติ (Performance) เป็นการประเมินการปฏิบัติของผู้เรียนใน
ระหว่างการด าเนินการเรียนการสอน อาทิ การน าเสนอผลงาน การอภิปราย หรือการสาธิต เป็นต้น 

 3. ประเภทของเกณฑ์การประเมิน จ าแนกออกเป็น 3 ประเภท ได้ดังนี้ 
  3.1 เกณฑ์การประเมินในภาพรวม (Holistic Rubrics)   เป็นเกณฑ์การให้คะแนนจาก
ภาพรวมของผลงาน หรือภาพรวมของกระบวนการที่ท าให้เกิดผลงานนั้น อาจมีค าอธิบายลักษณะของ
งานในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน เช่น ดี ผ่าน หรือปรับปรุง แล้วเขียนค าอธิบายลักษณะของงานเป็น
อย่างไร ใช้ได้ง่าย 
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  3.2 เกณฑ์การประเมินแบบแยกส่วน (Analytic Rubrics)  เป็นเกณฑ์การให้คะแนน
โดยพิจารณาจากแต่ละส่วนของผลงาน หรือกระบวนการที่ท าให้เกิดผลงานนั้น อาจก าหนดคะแนน
เป็น   3  ระดับ  ดี  ผ่าน  ปรับปรุง แต่ละระดับนั้นมีค าอธิบายเกณฑ์การให้คะแนนเป็นอย่างไรบ้าง 
เป็นต้น  มีประโยชน์ในการพัฒนาในแต่ละคุณลักษณะของผู้เรียน 

  3.3 เกณฑ์การประเมินแบบผสม (Annotated Holistic Rubrics)   ผู้ประเมิน       
จะประเมินแบบ Holistic Rubrics ก่อนแล้วจึงประเมินแบบแยกส่วนเพ่ือสะท้อนคุณลักษณะเด่น ๆ 
หรือคุณลักษณะด้อยบางลักษณะของผู้เรียน เป็นวิธีการประเมินที่แก้จุดอ่อนของทั้งสองวิธี  
  อย่างไรก็ตาม ส.วาสนา  ประวาลพฤกษ์ (ม.ป.ป. : 1) มองว่า ในขณะที่จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้นั้นน่าจะเป็น Analytic Rubrics ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ว่าตนเองบกพร่องเรื่องใดเป็น
ลักษณะการประเมินย่อย (Formative Evaluation) ส่วนการประเมินขั้นสุดท้ายต้องใช้ Holistic 

Rubrics ซึ่งเป็นลักษณะการประเมินสรุป (Summative Evaluation) 
 4. ขั้นตอนการสร้าง Rubrics 

  4.1 ก าหนดสิ่งที่จะประเมิน โดยเขียนนิยามให้ชัดเจน  
  4.2 ก าหนดจ านวนระดับ ควรเท่ากับระดับผลการเรียนคือ 4 ระดับ (1 2 3 และ 4 อาจมี 
0 กรณีไม่ส่งงานหรือท าไม่ถูกเลย) ก าหนดให้ 3 และ 4 ผ่าน ส่วน 1 และ 2 ไม่ผ่าน ในกรณีจะให้มี 8 

ระดับ ก็สามารถปรับขยายช่วงต่อของแต่ละระดับได้โดยไม่ต้องเขียนค าอธิบายในระดับช่วงต่อนั้นดูจะ
เหมาะสมกว่า ไม่ท าให้สับสน (ส.วาสนา  ประวาลพฤกษ์, ม.ป.ป. : 1)  

  4.3 ก าหนดระดับความสามารถในแต่ละระดับ ขั้นแรกพิจารณาที่ระดับ 3 ก่อน ถือเป็น
เกณฑ์ตามมาตรฐานเทียบเท่ากับการปฏิบัติได้เอง ไม่ต้องพ่ึงคนอ่ืน ดังนั้น ระดับ 4 จะสูงกว่าระดับ 3 

ส่วนระดับ 2 เกือบผ่านต้องปรับปรุงหรือแนะน าเพ่ิมเติมเล็กน้อย และระดับ 1 ไม่ผ่านถือว่าอ่อนมาก 
ครูต้องให้ค าแนะน าช่วยเหลือที่เหมาะสมแต่ละคนอาจต้องสอนซ่อมเสริม แล้วให้ท างานส่งใหม่  
  4.4 เขียนค าอธิบายความสามารถในแต่ละระดับ ซึ่งมีวิธี ดังนี้ 
  วิธีที่ 1  แยกเป็นประเด็นย่อย ๆ พิจารณาระดับตามจ านวนความถูกต้องในแต่ละประเด็น 

ตัวอย่าง “ให้เปรียบเทียบน้ าหนักสิ่งของ 4 สิ่ง โดยเลือกสิ่งของเหล่านั้นเอง” เกณฑ์การให้คะแนน 
ดังนี้ 
 

ระดับ วิธีการ ผลการชั่ง การเปรียบเทียบผล ผลสรุป 

4 ถูก ถูก ถูกทุกคู่ ถูก 

3 ถูก ถูก ถูก  ถูก / ผิด 

2 ถูก ถูก คลาดเคลื่อน ถูก / ผิด 

1 ถูก ถูก คลาดเคลื่อน ถูก / ผิด 



165 

   

  วิธีที่ 2 พิจารณาระดับตามความผิดพลาดเน้นกาประยุกต์ใช้ความรู้ตัวอย่าง “สมมุติมีเงิน 
200 บาท ให้เลือกซื้อสิ่งของตามรายการที่ก าหนดให้ ให้เหลือเงินทอนน้อยที่สุด” เกณฑ์การให้
คะแนน ดังนี้ 
   4  ค าตอบถูก แสดงเหตุผลถูกต้อง แนวคิดชัดเจน 

   3   ค าตอบถูก แสดงเหตุผลถูกต้อง  
   2   ค าตอบ หรือเหตุผลผิดพลาดเล็กน้อย แต่มีแนวทางน าไปสู่ค าตอบได้ 
   1   ค าตอบผิด หรือยังไม่ได้ค าตอบ แสดงวิธีคิดเล็กน้อย 

   0   ไม่ตอบหรือท าไม่ถูกเลย 

  วิธีที่ 3 พิจารณาตามจ านวนครั้งของการปฏิบัติ หรือจ านวนการกระท าผิด ดังตัวอย่าง 
ตารางท่ี 5.2  ดังตัวอย่างเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Criteria) 
 

ระดับ 

คุณภาพ 

การเขียนค าใน
ภาษาอังกฤษ 10 ค า 

ความรับผิดชอบ สังเกต
จากการส่งงาน 5 ครั้ง 

การเขียนรายงาน 

4 ดีมาก เขียนไม่ผิดเลย ส่งงานตรงเวลาทุกครั้ง มีแหล่งข้อมูลที่อ้างอิง 5 แหล่งขึ้นไป  
มีหลักฐานการอ้างอิง  
การจัดหมวดหมู่สาระส าคัญชัดเจน 

3 ดี เขียนผิดไม่เกิน 2 ค า ส่งงานตรงเวลา 4 ครั้ง มีแหล่งข้อมูลที่อ้างอิง 3 แหล่งขึ้นไป  
จัดหมวดหมู่สาระส าคัญชัดเจน 

2 พอใช้ เขียนผิดไม่เกิน 4 ค า ส่งงานตรงเวลา 3 ครั้ง มีแหล่งข้อมูลที่อ้างอิง 1-2 แหล่ง  
การจัดหมวดหมู่สาระส าคัญค่อนข้าง
ชัดเจน 

1 ปรับปรุง เขียนผิดมากกว่า 4 

ค า 
ส่งงานตรงเวลา 1-2 ครั้ง มีแหล่งข้อมูลที่อ้างอิง 1 แหล่ง  

การจัดหมวดหมู่สาระส าคัญไม่ชัดเจน 

0 ไม่ผ่าน เขียนผิดมากกว่า 7 

ค า 
ส่งงานไม่ตรงเวลาทุกครั้ง ไม่ส่ง  

 

  4.5 ทดลองใช้โดยผู้ประเมิน 2 คน หรือคนเดียวประเมินสองครั้ง 
  4.5 จัดเตรียมน าไปใช้จริง  
  เกณฑ์การประเมินที่ดีท่ีสุดจะต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์ทั่วไปของการประเมิน พอที่จะ
อ้างอิงถึงจุดประสงค์การเรียนรู้ พิจารณาจากตัวอย่างงานหรือผลการปฏิบัติหลาย ๆ ตัวอย่างที่มี
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ระดับความแตกต่างกันตั้งแต่ดีที่สุดถึงแย่ที่สุด เขียนอธิบายคุณภาพของงานโดยใช้ถ้อยค าที่บอกถึง
คุณภาพที่สูงกว่า หรือสิ่งที่ขาดหายไปจากงานนั้น เพ่ือให้สามารถแยกแยะความเหมือนหรือความ
แตกต่างของแต่ละระดับคุณภาพโดยหลีกเลี่ยงค าขยายที่เป็นนามธรรม  ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

ก าหนดให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนเพื่อที่เขาจะสามารถประเมินตนเองได้ และปรับปรุงตัวเองได้ตาม
ระดับคุณภาพนั้นๆ ในแต่ละระดับควรมีตัวอย่างงานที่ได้รับการประเมินในระดับนั้นๆ ให้เห็นชัดเจน 

สามารถเปรียบเทียบได้และเป็นรูปธรรม 

 สรุปได้ว่า พฤติกรรมด้านทักษะพิสัยเป็นพฤติกรรมที่วัดและประเมินผลได้ชัดเจนมีวิธีการและ
เครื่องมือที่หลากหลายจึงต้องเลือกใช้ให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การก าหนด
พฤติกรรมที่ต้องการวัดและคะแนนให้ชัดเจน ค านึงถึงความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือปฏิบัติงาน 
และการวัดและประเมินผลควรท าต่อเนื่องเพ่ือดูพัฒนาการ 
 

ขั้นตอนในการวัดการปฏิบัติ 
 

 การวัดการปฏิบัติงาน   จะมีขั้นตอนที่แตกต่างจากการวัดโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน หรือการวัดทางจิตพิสัย เนื่องจากต้องมีการจัดสถานการณ์ให้ปฏิบัติและผู้สอนเป็นผู้
สังเกตพฤติกรรมในระหว่างการด าเนินงาน มีข้ันตอนในการวัด ดังนี้ (สุวิมล ว่องวาณิช, 2546) 
 1. ก าหนดจุดประสงค์ หรือผลงานให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน โดยเน้นผลงานที่มี
ความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรของแต่ละรายวิชา 

 2. ก าหนดสถานการณ์ที่จะใช้ในการวัดการปฏิบัติงานว่าจะมีในลักษณะใด ที่อาจเป็น
สถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองที่คล้ายสภาพจริง หรือการวัดโดยใช้แบบทดสอบใน
สถานการณ์ท่ีไม่ต้องลงมือปฏิบัติงาน 

 3. ก าหนดคุณลักษณะที่ต้องการวัด ว่าในการวัดครั้งนั้น ๆ จะเน้นการวัดกระบวนการ
ปฏิบัติงานหรือคุณภาพของผลงานอย่างไรและมีตัวบ่งชี้อะไรบ้างที่จะน ามาใช้พิจารณา 

 4. ก าหนดวิธีการวัดการปฏิบัติที่เหมาะสมกับพฤติกรรมที่จะวัด อาทิ การทดสอบด้วย
แบบทดสอบ, การให้ปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง หรือการส่งผลงาน เป็นต้น 

 5. ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ การสร้างเครื่องมือ การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ อาทิ 
แบบทดสอบ แบบตรวจสอบรายการ แบบสัมภาษณ์ หรือแบบบันทึกพฤติกรรม เป็นต้น ซึ่งในการวัด
ภาคปฏิบัติใด ๆ จ าเป็นต้องมีการใช้เครื่องมือมากกว่า 1 อย่างเพ่ือความคลอบคลุมในประเด็นที่
ต้องการวัด 

 6. ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 



167 

6.1 ก าหนดสัดส่วนของคะแนนกระบวนการปฏิบัติงาน หรือผลงานอย่างชัดเจน 
เหมาะสม 

6.2 ก าหนดรายละเอียดของการให้คะแนน 

6.2.1 กระบวนการปฏิบัติงาน ได้แก่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การใช้อุปกรณ์ หรือ
ทักษะในระหว่างการการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

6.2.2 ผลงาน ได้แก่ ความสวยงาม ความคงทน และประโยชน์ที่ได้รับ เป็นต้น 

7. ก าหนดวิธีการประเมินผลและรายงานผลการวัดการปฏิบัติ มีดังนี้ 
7.1 เปรียบเทียบความสามารถในกระบวนการปฏิบัติงานและผลงานกับสมาชิกในกลุ่ม

เดียวกัน เพื่อจ าแนกระดับความสามารถ 

7.2 เปรียบเทียบความสามารถในกระบวนการปฏิบัติงานและผลงานกับเกณฑ์มาตรฐาน
เพ่ือตรวจสอบจุดบกพร่องที่ควรน ามาปรับปรุงแก้ไข 

7.3 เปรียบเทียบพัฒนาการของแต่ละบุคคลระหว่างก่อนและหลังการด าเนินงานนั้น ๆ 
เพ่ือรับทราบความก้าวหน้าของตนเอง 

บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ (2545: 110) ได้น าเสนอส่วนประกอบในการด าเนินการประเมิน
การปฏิบัติ ดังนี้ 

1) ก าหนดการปฏิบัติให้ชัดเจน 

(1) ระบุชนิดของการปฏิบัติว่าเป็นทักษะกระบวนการ หรือผลงานที่ท าส าเร็จ 

(2) ก าหนดจุดสนใจว่าเป็นการประเมินรายบุคคล หรือเป็นกลุ่ม 

(3) ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติที่สะท้อนคุณลักษณะที่ส าคัญของการปฏิบัติที่ประสบ
ผลส าเร็จ 

2) ออกแบบงาน/กิจกรรมที่ใช้ส าหรับประเมิน ดังนี้ 
(1) ระบุลักษณะของงาน/กิจกรรมว่าเป็นผลงาน/ทักษะกระบวนการตามท่ีมอบหมายให้

ปฏิบัติ หรือเป็นการปฏิบัติแสดงออกท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติ 
(2) ก าหนดรายการของงาน/กิจกรรม ได้แก่ นิยามจุดหมายของการปฏิบัติ เงื่อนไข

สถานการณ์ของการปฏิบัติ และเกณฑ์มาตรฐาน 

(3) ก าหนดจ านวนชิ้นงาน/กิจกรรม ว่าจะใช้เพียงชิ้นเดียวหรือหลายชิ้นจึงจะเพียงพอ 

3) ให้คะแนน และบันทึกผล ดังนี้ 
(1) ระบุรูปแบบการให้คะแนนว่าใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบรวม (Holistic) หรือแบบ

ย่อย (Analytic) 
(2) ก าหนดวิธีการบันทึกว่าเป็นแบบตรวจสอบรายการหรือมาตรประมาณค่าการปฏิบัติ

และเป็นการจดบันทึกตามเวลาที่ก าหนดหรือจดบันทึกตามธรรมชาติ 
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(3) ระบุผู้ประเมินว่าให้ใครเป็นผู้สังเกต และประเมินการปฏิบัติ อาทิ ครูผู้สอน                        
ครูที่เก่ียวข้อง ผู้เรียน หรือเพ่ือน ๆ ในกลุ่ม 

 

วิธีการในการวัดปฏิบัติ 
 

 ในการวัดการปฏิบัติ การที่ครูผู้สอนจะเลือกวิธีการใดใช้ในการทดสอบนั้นจะต้องพิจารณา
จากเงื่อนไข/ข้อจ ากัดหลาย ๆ อย่างประกอบกัน และจะต้องเลือกวิธีการที่คาดว่าจะให้ผลจากการ
ปฏิบัติที่แท้จริงของผู้เรียนให้มากที่สุด ที่จ าแนกวิธีการวัดการปฏิบัติ ดังนี้ (สุวิมล ว่องวาณิช, 2546: 

13-14) 
 1. การทดสอบด้วยแบบทดสอบ เป็นวิธีการที่สอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริงน้อยที่สุดแต่จะ
เลือกใช้ในกรณี ดังนี้ 

1.1 เป็นการวัดการปฏิบัติที่มีจุดประสงค์เพ่ือตรวจสอบความรู้ความเข้าใจที่เก่ียวกับการ
ปฏิบัติ 

1.2 การปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง จะต้องมีการตรวจสอบความรู้/ความชัดเจนของ
กระบวนการปฏิบัติงานของผู้เรียนก่อน 

2. การทดสอบในสถานการณ์จ าลอง เป็นการให้ปฏิบัติงานในสถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึน
ภายใต้การควบคุมจากผู้สอน และผู้เรียนเป็นผู้แสดงบทบาทที่สมมติ โดยที่สถานการณ์นั้นจะต้อง
ก่อให้เกิดพฤติกรรมที่ต้องการอย่างแท้จริง อาทิ พฤติกรรมการแก้ปัญหา ที่ในสถานการณ์จริงอาจจะ
ไม่เกิดปัญหานั้น ๆ ก็ได้หรืออาจใช้ตรวจสอบได้หลาย ๆ ครั้งกรณีไม่ม่ันใจในข้อมูลที่ได้รับจากการ
สังเกต 

3. การทดสอบในสถานการณ์จริง เป็นการทดสอบในสถานที่จริง เครื่องมือหรืออุปกรณ์จริงที่
ผู้เรียนสามารถแสดงการปฏิบัติในสถานการณ์ท่ีเป็นธรรมชาติ ซึ่งจะได้ข้อมูลที่แสดงความสามารถของ
ผู้เรียนในการเผชิญปัญหาและแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนจริงและไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า แต่ก็มี
ปัญหาในเรื่องของคุณภาพของเครื่องมือ อาทิ ความเชื่อม่ันเนื่องจากจะมีการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์ทุก ๆ ครั้งในการทดสอบท าให้ผลที่วัดอาจไม่ใช่ความสามารถของผู้เรียนอย่างแท้จริง 
ดังนั้นผู้สอนจะต้องมีการบันทึกข้อมูลของเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนไว้เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
ด้วย 

ในการเลือกวิธีการวัดการปฏิบัติว่าครูผู้สอนจะใช้วิธีการใดอาจจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาจาก
วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนนั้น ๆ ว่าเป็นอย่างไร (ดังในตารางที่ 5.3) แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า
ในแต่ละวัตถุประสงค์จะต้องเลือกใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งเท่านั้นแต่จะข้ึนอยู่กับความเพียงพอของ
ข้อมูลจากผู้เรียนที่จะน ามาพิจารณาประเมินด้วย 
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ตารางท่ี 5.3 วัตถุประสงค์การเรียนการสอนและการเลือกใช้วิธีการสอบภาคปฏิบัติ 
 

วัตถุประสงค์ การใช้ข้อสอบ 
การให้ปฏิบัติในสถานการณ์ 
จ าลอง จริง 

1. อธิบายหลักการวัดและ 

ประเมินผลได้ 
X   

2. เลือกใช้เครื่องมือวัดที่เหมาะสม X   

3. สร้างข้อสอบได้  X  

4. อธิบายหลักการประเมินผล 

การเรียนได้ 
X   

5. ก าหนดระดับผลการเรียนได้  X  

6. ประยุกต์ใช้หลักการวัดและ
ประเมินผลในห้องเรียนได้ 

  X 

 

ที่มา : สุวิมล ว่องวาณิช, 2546: 13 
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ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้วัดภาคปฏิบัติ 
 1. การก าหนดรายละเอียดของการวัดภาคปฏิบัติในภาพรวม ดังตารางที่ 5.4 

 ตารางท่ี 5.4 ตารางให้คะแนนการวัดภาคปฏิบัติในภาพรวม 

 

ที ่ พฤติกรรม/ผลงาน น้ าหนัก 

1 วิธีการปฏิบัติงาน 

1.1 การเตรียมงาน 

1.2 การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือ 

1.3 ขั้นตอนในการท างาน 

1.4 ผลงานแต่ละข้ันตอน 

1.5 การดูแลเมื่อเสร็จสิ้นภาระงาน 

40 

5 

5 

20 

5 

5 

2 ผลผลิตหรือผลงาน 

2.1 รูปทรง 
2.2 ความสวยงาม 

2.3 ความคงทน 

2.4 ประโยชน์ 
ฯลฯ 

40 

10 

10 

10 

10 

 

3 คุณธรรมและจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน 

3.1 ความรับผิดชอบ 

3.2 ความซื่อสัตย์ 
ฯลฯ 

20 

10 

10 

ที่มา : สุนันท์ ศลโกสุม, มปป : 81-82 
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2. ก าหนดรายละเอียดของการวัดภาคปฏิบัติ จ าแนกแต่ละประเด็น 

2.1 การวัดและประเมินขั้นตอนในการท างาน (จ านวน 20 คะแนน) ดังตารางที่ 5.5 

 

ตารางท่ี 5.5  ตารางให้คะแนนในขั้นตอนการท างาน 

 

รายการ 5 4 3 2 1 

ขัน้ตอนในการท างาน 

1. การท างานตามล าดับขั้นตอน.................... 
2. ใช้ความรู้ได้สอดคล้องกับลักษณะงาน....... 
3. ความคล่องแคล่ว....................................... 
4. การแก้ปัญหา............................................ 

....... 

....... 

....... 

....... 

....... 

........ 

........ 
…….. 
…….. 
…….. 

....... 
……. 
……. 
……. 
……. 

....... 
……. 
……. 
……. 
……. 

....... 
……. 
……. 
……. 
……. 

รวม      

 

                2.2  การวัดและประเมินในการน าเสนอของกลุ่ม (จ านวน 25 คะแนน) ดังตารางที่ 5.6 

 

ตารางท่ี 5.6  ตารางให้คะแนนการน าเสนอของกลุ่ม 

 

รายการ 5 4 3 2 1 

1. สมาชิกของกลุ่มมีการเตรียมการและ
ประสานงานกันเป็นอย่างดี................................. 
2. ผู้เรียนแต่ละคนแสดงความรู้ความสามารถใน
ส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ....................................... 
3. กลุ่มผู้เรียนอ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนคน
อ่ืน ๆ ในห้องมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมได้...... 
4. ผู้เรียนแต่ละคนในกลุ่มแสดงความอดทนและ
ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน.......................... 
5. กลุ่มผู้เรียนได้ใช้เทคนิคท่ีหลากหลายในการ
น าเสนอประเด็นและความคิดรวบยอด............... 

 

....... 
 

....... 
 

....... 
 

....... 
 

....... 

 

........ 
 

........ 
 

…….. 
 

…….. 
 

........ 

 

....... 
 

……. 
 

……. 
 

……. 
 

........ 

 

....... 
 

……. 
 

……. 
 

……. 
 

........ 

 

....... 
 

……. 
 

……. 
 

……. 
 

........  
รวม      

 

ที่มา : บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, 2545: 104 
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บทสรุป 
 

 เครื่องมือวัดพฤติกรรมการเรียนรู้นับว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดในกระบวนการวัดและประเมินผล
การศึกษาเพราะหากเครื่องมือมีคุณภาพไม่ดีพอแม้ว่าการวิเคราะห์ข้อมูลจะถูกต้องก็ตามผลการวัดนั้น
ก็เชื่อถือไม่ได้ ดังนั้นจึงต้องพึงระวังในเรื่องการสร้างและการใช้เครื่องมือให้มาก เครื่องมือวัด
พฤติกรรมทางการศึกษาแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ เครื่องมือวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย เครื่องมือวัดจิต
พิสัย  และเครื่องมือวัดพฤติกรรมด้านทักษะพิสัย ได้แก่ การทดสอบภาคปฏิบัติ การสังเกต แบบ
ตรวจสอบรายการ มาตราส่วนประมาณค่า การประเมินตามสภาพจริง และแฟ้มสะสมงาน การ
เลือกใช้เครื่องมือประเภทใดข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์และลักษณะงานในครั้งนั้นๆ ในวัตถุประสงค์หนึ่งๆ 
อาจใช้เครื่องมือวัดได้หลายประเภท ซึ่งจะช่วยให้ได้ข้อมูลที่มีความครอบคลุมครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้น 

ซึ่งการประเมินการปฏิบัติ เป็นวิธีการประเมินที่ครูผู้สอนได้มอบหมายงาน / กิจกรรมให้ผู้ เรียนได้
ปฏิบัติภายใต้สภาพกาลและเงื่อนไขที่สอดคล้องกับสภาพจริง เพ่ือให้ได้รับข้อมูลสารสนเทศจาก
กระบวนการและผลงานที่แสดงว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากน้อยเพียงใดโดยใช้เกณฑ์การประเมินที่
ก าหนดขึ้นจากประเด็นที่ส าคัญของคุณลักษณะของผลงานนั้น จ าแนกเป็น 1) การวัดการปฏิบัติด้าน
กระบวนการปฏิบัติงานและ 2) การวัดการปฏิบัติด้านคุณภาพของผลงานหรือการวัดคุณลักษณะการ
ท างาน  ในการวัดการปฏิบัติใด ๆ ที่มีประสิทธิภาพ มีหลักการในการด าเนินการ ดังนี้ 1) ก าหนด
จุดประสงค์ของการวัดการปฏิบัติให้ชัดเจน 2)ก าหนดการปฏิบัติงานมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
3) ก าหนดวิธีการด าเนินการวัดผลได้อย่างเหมาะสม 4) มีความยุติธรรมในการประเมินผล (ก าหนด
ลักษณะหรือระดับของผลงานที่ปฏิบัติให้ชัดเจน เงื่อนไขในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และงานที่ปฏิบัติที่
มอบหมายควรมีลักษณะเดียวกัน) 5) มีวิธีการตรวจให้คะแนนที่เป็นปรนัยและเที่ยงตรง (มีแบบตรวจ
ให้คะแนนที่ชัดเจน ก าหนดการให้คะแนนในส่วนของกระบวนการปฏิบัติงานหรือผลงานและให้
คะแนนมีความครอบคลุมในทุกประเด็นที่ต้องการวัด) และ 6) มีเกณฑ์การประเมินผลที่ชัดเจนทั้งใน
ส่วนของวิธีการด าเนินงานหรือผลงาน 

การวัดการปฏิบัติงานจะมีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ 1) ก าหนดจุดประสงค์หรือผลงานให้
ผู้เรียนได้ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 2) ก าหนดสถานการณ์ที่จะใช้ในการวัดการปฏิบัติงาน 3) ก าหนด
คุณลักษณะที่ต้องการวัด (เน้นการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือคุณภาพของผลงาน) 4) ก าหนด
วิธีการวัดการปฏิบัติที่เหมาะสมกับพฤติกรรมที่จะวัด 5) ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างเครื่องมือ 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 6) ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน และ 7) ก าหนดวิธีการประเมินผล
และรายงานผลการวัดการปฏิบัติ และการสร้างเครื่องมือการวัดการปฏิบัติ มีหลักการที่จะต้องใช้เป็น
แนวทางด าเนินการ ดังนี้ 1) การวางแผนการสร้างเครื่องมือ 2) การด าเนินการสร้างเครื่องมือ 3) การ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 4) การตัดสินผลการวัดทักษะการปฏิบัติงาน 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 
 

ค าชี้แจง  หลังจากท่ีได้ศึกษาจบบทเรียนนี้แล้ว  ให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้ 
 1. การวัดการปฏิบัติ หมายถึง อะไร จงอธิบาย และยกตัวอย่าง 
 2. เพราะเหตุใดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงต้องมี “การวัดการปฏิบัติ” 

 3. จงอธิบายรูปแบบและหลักการสร้างเครื่องมือวัดพฤติกรรมด้านทักษะพิสัยต่อไปนี้ 
  3.1 การทดสอบภาคปฏิบัติ 
  3.2 การประเมินตามสภาพจริง 
  3.3 การประเมินโดยแฟ้มสะสมงาน 

 4. ให้พิจารณาว่าควรใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลชนิดใดในแต่ละหัวข้อต่อไปนี้ 
  4.1 ภาพวาด 

  4.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนของครู 
  4.3 อยากทราบว่าผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เรียนเพียงใด  
 5. การประเมินผลการปฏิบัติ (Performance Assessment) การประเมินผลตามสภาพจริง 
(Authentic Assessment) การประเมินผลแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio Assessment) เหมือนกัน
หรือต่างกันอย่างไรบ้าง 
 6. ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลด้านทักษะพิสัย  อภิปรายถึง
จุดเด่นและจุดด้อยงานวิจัยนั้น 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 6 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอืวัดและประเมินผลการศึกษา   
 

จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

 

 เมื่อเรียนจบบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายความหมายของคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผลได้ 
2. ค านวณหาคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผลได้ 
3. อธิบายองค์ประกอบที่มีผลต่อความเท่ียงตรงได้ 
4. อธิบายองค์ประกอบที่มีผลต่อความเชื่อมั่นได้ 

 5. วิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบได้ 
 6. วิเคราะห์หาคุณภาพของแบบสอบถามได้ 
 7. วิเคราะห์หาคุณภาพของแบบสังเกตได้ 
 8. วิเคราะห์หาคุณภาพของแบบวัดทักษะปฏิบัติได้ 
 5. วิเคราะห์หาคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ได้ 
 

เนื้อหาสาระ 
 

เนื้อหาสาระในบทนี้ ประกอบด้วย 

 1. ลักษณะของเครื่องมือวัดผลที่ดี 
 2. คุณภาพของแบบทดสอบ 

 3. คุณภาพของแบบสอบถาม 

 4. คุณภาพของแบบสังเกต 

 5. คุณภาพของแบบวัดทักษะปฏิบัติ 
 6. คุณภาพของแบบสัมภาษณ์ 
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กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

 กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผล 

การศึกษา  มีดังนี ้
 สัปดาห์ที่ 7  (4 ชั่วโมง) 
 1. ผู้สอนทบทวนเนื้อหาบทที่ 5 ที่เรียนมาของสัปดาห์ก่อน พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์ และ
เนื้อหาประจ าบทเรียนบทที่ 5  เพ่ือให้ผู้เรียนรับรู้ภาพรวมของเนื้อหาสาระในบทเรียนนี้ 

 2. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผล 

การศึกษา  ในหัวข้อ ลักษณะของเครื่องมือวัดผลที่ดี  คุณภาพของแบบทดสอบ คุณภาพของ
แบบสอบถาม และคุณภาพของแบบสังเกต  

 3. ผู้เรียนรับฟังบรรยายสรุปเนื้อหาสาระ ร่วมกับศึกษาเนื้อหาเรื่อง “การตรวจสอบคุณภาพ 

ของเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา ” จากเอกสารประกอบการเรียนการสอน พร้อมทั้งซักถาม
และตอบค าถามระหว่างการฟังบรรยาย 

 4. ผู้สอนให้ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ อภิปราย สรุปเนื้อหาและแนวทางการน าไปประยุกต์ใช้ 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามในหัวข้อ / ประเด็นที่สงสัย 

 5. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบท และก าหนดวันส่ง 
 6. ผู้สอนชี้แจงหัวข้อที่จะเรียนในครั้งต่อไป เพ่ือให้ผู้เรียนไปศึกษาก่อนล่วงหน้า 

 7. ผู้สอนเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษาก่อนเลิกเรียน 

 

 สัปดาห์ท่ี 8 (4 ชั่วโมง) 
 1. ผู้สอนทบทวนเนื้อหาที่เรียนมาของสัปดาห์ก่อน 

    2. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผล 

การศึกษา  ในหัวข้อ คุณภาพของแบบวัดทักษะปฏิบัติ และคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ 

 3. ผู้เรียนรับฟังบรรยายสรุปเนื้อหาสาระ ร่วมกับศึกษาเนื้อหาเรื่อง “การตรวจสอบคุณภาพ 

ของเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา” จากเอกสารประกอบการเรียนการสอน พร้อมทั้งซักถาม
และตอบค าถามระหว่างการฟังบรรยาย 

 4. ผู้สอนให้ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ อภิปราย สรุปเนื้อหาเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพของ 
เครื่องมอืวัดและประเมินผลการศึกษา และแนวทางการน าไปประยุกต์ใช้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ซักถามในหัวข้อ / ประเด็นที่สงสัย 

 5. ผู้สอนชี้แจงหัวข้อที่จะเรียนในครั้งต่อไป เพ่ือให้ผู้เรียนไปศึกษาก่อนล่วงหน้า 
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 6. ผู้สอนเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษาก่อนเลิกเรียน 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา 
 2. เอกสาร ต ารา หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการศึกษา  

 3. สไลด์น าเสนอความรู้ประเด็นส าคัญทุกหัวข้อเรื่อง ด้วยสื่อทางคอมพิวเตอร์ Microsoft 

Power Point 

 4. แบบฝึกหัดท้ายบท  

   

การวัดและการประเมินผล 

 

จุดประสงค์ เครื่องมือ/วิธีการ การประเมินผล 

1.อธิบายความหมายของ
คุณภาพของเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลได้ 
2.ค านวณหาคุณภาพของ
เครื่องมือวัดและประเมินผลได้ 
3. อธิบายองค์ประกอบที่มีผล
ต่อความเที่ยงตรงได้ 
4. อธิบายองค์ประกอบที่มีผล
ต่อความเชื่อมั่นได้ 
5. วิเคราะห์หาคุณภาพของ
แบบทดสอบได้ 
6. วิเคราะห์หาคุณภาพของ
แบบสอบถามได้ 
7. วิเคราะห์หาคุณภาพของ
แบบสังเกตได้ 
8. วิเคราะห์หาคุณภาพของ
แบบวัดทักษะปฏิบัติได้ 
9. วิเคราะห์หาคุณภาพของ
แบบสัมภาษณ์ได้ 

1. การถาม-ตอบ ในชั้นเรียน 

2. การจัดกจิกรรมกลุ่ม  

3. การน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

4. ใบกิจกรรม 

5. แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

1. นักศึกษาตอบถูกต้องได้    
ร้อยละ  80 

2. สังเกตพฤติกรรมในการเข้า
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม/การมาเรียน/
ความสนใจ อยู่ในระดับด ี

3. การน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

อยู่ในระดับดี 
4.  แสดงบทบาทสมมุติในการ
สอนได้ในระดับดี 
5. นักศึกษาท าแบบฝึกหัด
ถูกต้องร้อยละ 80 
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บทท่ี 6 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอืวัดและประเมินผลการศึกษา   
 

 

 เครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ที่นิยมใช้มี 5 ประเภท ได้แก่ แบบทดสอบ
แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ และแบบวัดทักษะปฏิบัติ  นอกจากนี้ก็ยังมีเครื่องมือวัดผล
และประเมินผลการเรียนรู้อีกหลายชนิด เช่น แฟ้มสะสมผลงาน เทคนิคการฉายออก และสังคมมิติ 
เป็นต้น ส าหรับในบทนี้จะเน้นเฉพาะประเภทของเครื่องมือที่นิยมใช้เท่านั้น ซึ่ง เครื่องมือวัดต่าง ๆ 
ก่อนที่จะน าเครื่องมือไปใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และเก็บข้อมูลจริงจะต้องผ่านการ
ตรวจหาคุณภาพก่อน เพ่ือให้แน่ใจว่าเป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพ สามารถวัดในสิ่งที่ต้องการจะวัดได้
คุณภาพของเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ที่จ าเป็นต้องตรวจสอบมี 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ความเที่ยงตรง (Validity) ด้านความยากง่าย (Difficulty) ด้านอ านาจจ าแนก (Discrimination) ด้าน
ความเชื่อมั่น (Reliability)  ด้วยความเป็นปรนัย (Objectivity) จะน าเสนอในบทนี้ ดังต่อไปนี้ 
 

ลักษณะของเครื่องมือวัดผลที่ดี 
 

 1. ความเที่ยงตรง หรือความตรง (Validity) 

  ความเที่ยงตรง (Validity) หรือความถูกต้องของเครื่องมือ ถือว่าเป็นคุณสมบัติที่มี
ความส าคัญที่สุดคือ สามารถวัดได้ในสิ่งที่จะวัด หรือวัดได้ผลตามจุดมุ่งหมาย จากความถูกต้อง 
แม่นย าของเครื่องมือ โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ (พิสณุ ฟองศรี, 2533 : 201-202) 

  1.1 ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) คือ สามารถวัดเนื้อหาที่ก าหนดไว้ได้
อย่างครอบคลุม หรือข้อค าถามเป็นตัวแทนของเนื้อหาทั้งหมดได้ 
  1.2 ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) คือ สามารถวัดลักษณะที่วัดได้
ตามโครงสร้างของทฤษฎี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทฤษฎีทางจิตวิทยา 
  1.3 ความเที่ยงตรงเชิงเกณฑ์สัมพันธ์  (Criterion Related Validity) ซึ่งแบ่งย่อย 2 

ประเภท ได้แก่  
   1.3.1  ความเที่ยงตรงเชิงสภาพ (Concurrent Validity) คือ สามารถวัดลักษณะที่
สนใจในสภาพปัจจุบันได้  
   1.3.2 ความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์ หรือความเที่ยงตรงเชิงท านาย (Predictive  

Validity) คือ สามารถจะวัดลักษณะที่สนใจในอนาคตได้ 
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  ความเที่ยงตรงมีค่าระหว่าง 0.00 – 1.00 ค่ายิ่งสูงยิ่งดี ค่าที่ได้อย่างน้อยไม่ควรต่ ากว่า 
0.50 ค่าที่ใช้ได้ คือ 0.50 – 1.00 ยกเว้นกรณีหาโดยใช้การค านวณค่าเฉลี่ยก็ต้องก าหนดค่าที่
เหมาะสม เช่น ค่า 4.00X   จากมาตรประมาณค่า 5 ระดับ เป็นต้น (ศิริชัย กาญจนวสี,    
2544 : 194)  

 2. ความยากง่าย (Difficulty) 

  ความยากง่าย (Difficulty) เป็นสัดส่วนของการตอบถูก-ผิด ของ้อสอบแต่ละข้อใน
แบบทดสอบ ข้อค าถามใดที่มีคนตอบถูกมากก็ถือว่าเป็นข้อสอบที่ง่าย จะได้ค่าความยากมาก ข้อใดที่
คนตอบถูกน้อยถือว่ามีความยากมาก แต่จะได้ค่าความยากน้อย ซึ่งอาจท าให้งงได้ ถ้าเรียกว่าความ
ง่ายน่าจะเข้าใจดีกว่า ค่าความยากมีค่าระหว่าง 0.00 – 1.00 สรุปว่าค่าความยากยิ่งสูง้อสอบยิ่งง่าย 
ค่าท่ีใช้ได้ คือ ค่าระหว่าง 0.20 – 0.80 ค่าความยากที่ดีที่สุดคือ ค่าปานกลาง หรือ 0.50 

 3. อ านาจจ าแนก (Discrimination) 

  อ านาจจ าแนก (Discrimination) เป็นความสามารถของเครื่องมือที่จะจ าแนกกลุ่มคน
ออกจากกัน เช่น คนเก่ง – อ่อน และคนแรงจูงใจสูง – ต่ า เป็นต้น ค่าอ านาจจ าแนกของเครื่องมือมี
ค่าระหว่าง -1.00 – 1.00 ยิ่งสูงยิ่งดี ถ้าค่าติดลบถือว่าไม่มีอ านาจจ าแนก  ค่าที่ใช้ได้อยู่ระหว่าง      
0.20 – 1.00  

 4. ความเชื่อม่ัน หรือความเที่ยง (Reliability) 

  ความเชื่อมั่น (Reliability)  เป็นคุณสมบัติของเครื่องมือวัดสิ่งที่ต้องการวัดไม่ว่าจะวัดกี่
ครั้ง หรือวัดในสภาพการณ์ที่แตกต่างกันจะได้รับผลการวัดคงเดิม ความเชื่อมั่นมีความหมายของความ
เชื่อมั่นใน 3 ลักษณะ ดังนี้ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2543 : 170) 
  4.1 ความเชื่อมั่นเป็นความคงที่ความเชื่อถือได้ (Stability) และความสามารถที่ท านายได้ 
(Predictability)   
  4.2 ความเชื่อมั่นที่เป็นความถูกต้อง (Accuracy) ในการวัดสิ่งที่ต้องการวัดอย่างไม่
ผิดพลาด   
  4.3 ความเชื่อมั่นเป็นคุณสมบัติของการวัดที่ไม่มีความคลาดเคลื่อนในการวัดให้ผลการวัด
ที่ถูกต้องชัดเจนแน่นอน  
 5. ความเป็นปรนัย (Objectivity) 

  ความเป็นปรนัย (Objectivity) หมายถึง ความชัดเจน ถูกต้องตามหลักการ/หลักวิชา และ
มีความเข้าใจที่สอดคล้องกัน โดยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผลและผู้เชี่ยวชาญทางภาษา
เป็นผู้พิจารณา ที่จ าแนกลักษณะของความเป็นปรนัย 3 ลักษณะ ดังนี้ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2543 : 

186 -187)  
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  5.1 ความชัดเจนของข้อค าถาม กล่าวคือ ในการก าหนดข้อค าถามจะต้องมีความชัดเจน 
ใช้ภาษาที่ง่ายและเหมาะสมกับวัยวุฒิผู้สอบในการสื่อความหมายที่สอดคล้องกันว่าต้องการถามอะไร 
หรือต้องการค าตอบอะไร 

  5.2 ความชัดเจนในการให้คะแนน กล่าวคือ ในการตรวจให้คะแนนค าตอบที่ถูกต้อง
จะต้องมีความสอดคล้องระหว่างผู้ตรวจให้คะแนน ที่จะต้องร่วมกันในการก าหนดค าเฉลย วิธีการ
ตรวจ และเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนที่ถูกต้องและชัดเจน 

  5.3 ความชัดเจนในการแปลความหมายของคะแนน กล่าวคือ เมื่อได้คะแนนจากการ
ตรวจค าตอบแล้วผู้ที่น าคะแนนไปแปลความหมายของคะแนนแล้วจะมีความหมายในลักษณะเดียวกัน 
หรือใช้ในการเปรียบเทียบ อาทิ ผู้สอบที่คะแนนเท่ากัน แสดงว่าเป็นผู้สอบที่มีความรู้ความสามารถ
เท่ากัน เป็นต้น 

  ที่สามารถแสดงความหมายของความเป็นปรนัยของเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
ดังภาพที่ 6.1  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6.1  ความเป็นปรนัยของแบบทดสอบ 

 

คุณภาพของแบบทดสอบ 

 

 1. ความเที่ยงตรง หรือความตรงของแบบทดสอบ (Validity) 

  มีผู้ให้ความหมายของความเที่ยงตรงไว้ดังนี้ 
  ไอเซงค์ (Eyesenck. 1969 : 97) กล่าวว่า ความเที่ยงตรงของแบบทดสอบคือ
แบบทดสอบท่ีสามารถวัดได้ตรงตามสิ่งที่ต้องการวัด 

  กรอนรันด์ (Gronlund. 1976 : 79) กล่าวว่า ความเที่ยงตรงคือ ผลการประเมินที่
สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ 
  อนาสตาซี (Anastasi. 1982 : 27) กล่าวว่า ความเที่ยงตรงของแบบทดสอบคือ 
แบบทดสอบนั้นใช้วัดได้ผลตามท่ีตั้งไว้ 

ความเป็นปรนัยของแบบทดสอบ 

ข้อค าถามที่ชัดเจน การแปลความหมายคะแนนที่ชัดเจน การให้คะแนนที่ชัดเจน 
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  เพอร์วิน (Pervin. 1993 : 510) ได้ให้ความหมายว่า ความเท่ียงตรงคือ เนื้อหาที่วัดในสิ่งที่
เราสนใจ 

  เดวีส์ และฮัคตัน (Davies; & Houghton. 1995 : 255) กล่าวว่า ความเที่ยงตรงคือ
แบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนให้วัดได้ตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว้ 
  ดวาเรสกี้ (Dwaretzky. 1997 : 457) กล่าวว่า ความเที่ยงตรงคือ วิสัยสามารถของ
เครื่องมือในการวัดให้ได้ตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว้  
  บุญชม ศรีสะอาด (2520 : 126) กล่าวว่า ความเที่ยงตรงคือ ความสามารถของ
แบบทดสอบในการที่จะวัดได้ตามวัตถุประสงค์ 
  ภัทรา นิคมานนท์ (2522 : 49) กล่าวว่า  เครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงสูงสามารถท าหน้าที่
รวบรวมข้อมูลของสิ่งที่เราต้องการวัดได้ตามจุดมุ่งหมายที่ต้องการวัด 

  อนันต์ ศรีโสภา (2525 : 43) กล่าวว่า แบบทดสอบใดที่มีความเที่ยงตรง หมายถึง 
แบบทดสอบนั้น สามารถวัดในสิ่งที่ต้องการจะให้วัดได้อย่างถูกต้อง  
  ล้วน สายยศ ; และอังคณา สายยศ (2539 : 246) กล่าวว่า ความเที่ยงตรงคือ
แบบทดสอบท่ีสามารถวัดได้ตรงตามลักษณะหรือจุดประสงค์ที่ต้องการวัด 

  วัญญา วิศาลาภรณ์ (2540 : 146) กล่าวว่า ความเท่ียงตรงคือ ความถูกต้องที่เครื่องมือวัด
ในสิ่งที่ต้องการวัด หรือความถูกต้องแม่นย าที่เครื่องมือวัดตามจุดประสงค์ที่วางไว้ 
  ไพศาล หวังพานิช (2547 : 57) สรุปว่า ความเที่ยงตรง หมายถึง มีความถูกต้องแม่นย า 
(Accuracy) ในการวัดซึ่งท าให้ผลที่ได้จากการวัดตรงตามความต้องการหรือตรงตามวัตถุประสงค์ 
ดังนั้นเครื่องมือวัดที่มีความเที่ยงตรงจะสามารถวัดคุณลักษณะที่ต้องการจะวัดได้อย่างแท้จริง ถูกต้อง
ตามความมุ่งหมายของการวัดนั้น ท าให้คะแนนหรือข้อมูลต่างๆ จากการวัดนั้น แทนจ านวนหรือ
ลักษณะของสิ่งที่ถูกวัดไก้อย่างแท้จริง และน าไปแปลผลได้ตรงตามเป้าหมายที่ต้องการความเที่ยงตรง
ถือว่าเป็นคุณลักษณะที่จ าเป็นที่สุด ส าคัญที่สุดของเครื่องมือวัดทุกชนิด การพิจารณาว่าเครื่องมือวัด
ใดมีความเท่ียงตรงหรือไม่นั้น จะต้องมีเกณฑ์หรือจุดมุ่งหมายที่ต้องการวัดมาเปรียบเทียบ จุดมุ่งหมาย
ที่ต้องการวัดซึ่งใช้เป็นเกณฑ์มีหลายอย่าง อาจเป็นเนื้อหาวิชา พฤติกรรมสภาพหรือคุณลักษณะที่มีอยู่
ในปัจจุบันหรือท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตก็ได้ 
  สุมิตรา อังวัฒนะกุล (2539 : 29) สรุปเพ่ิมเติมว่าแบบทดสอบจะมีความเที่ยงตรง ถ้า
สามารถวัดสิ่งที่ต้องการวัดถูกต้องตรงตามความเป็นจริง อย่างไรก็ตามความตรงของแบบทดสอบมี
หลายด้านด้วยกันดังนี้ 
  1. ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity)  

   พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2540 : 115) อธิบายว่า ความเที่ยงตรงตามเนื้อหาเป็นความ
สอดคล้องระหว่างเนื้อหาสาระของเครื่องมือที่สร้างขึ้นกับเนื้อหาสาระของสิ่งที่ต้องการศึกษา ถ้า
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เครื่องมือใดสร้างได้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระของสิ่งที่ต้องการศึกษา แสดงว่าเครื่องมือนั้นมีความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหา ไพศาล หวังพานิช (2547 : 57) เพ่ิมเติมว่า ความเที่ยงตรงตามเนื้อหาเป็นสิ่งที่
จ าเป็นอย่างมากส าหรับข้อทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เป็นคุณภาพของเครื่องมือที่สามารถวัดเนื้อหาวิชา
หรือประสบการณ์การเรียนรู้ที่ต้องการจะวัดได้อย่างแท้จริงและครบถ้วน  

   วิธีการตรวจสอบเครื่องมือว่ามีความเท่ียงตรงตามเนื้อหากระท าได้ ดังนี้ 
   1. ตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหาองข้อทดสอบรายวิชาที่สร้างขึ้นกับเนื้อหาที่
ระบุไว้ในตารางวิเคราะห์หลักสูตร รวมทั้งตรวจสอบสัดส่วนของจ านวนข้อค าถามใน แต่ละเนื้อหาด้วย 

   2. ตรวจสอบโดยอาศัยดุลยพินิจของผู้เชี่ยวชาญซึ่งควรมีอย่างน้อย 3 ท่าน  ถ้า
ผู้เชี่ยวชาญทุกท่านมีความเห็นตรงกันว่าใช้ได้ แสดงว่าแบบทดสอบนั้นมีความเที่ยงตรงตามเนื้อหา 
หากมีความเห็นไม่ตรงกันก็ควรปรับปรุงแก้ไข 

  2.  ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct validity)  

   พวงรัตน์ ทวีรัตน์. (2540: 116); และไพศาล หวังพานิช (2547 : 57 – 58) ให้
ความเห็นว่า ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างนี้ เป็นคุณลักษณะที่ส าคัญของเครื่องมือวัดทุกชนิด ที่จะต้อง
สามารถวัดพฤติกรรมหรือคุณลักษณะของสิ่งนั้นได้อย่างแท้จริง ครบถ้วนตามความต้องการ ตรงตาม
เป้าหมายของสิ่งที่ต้องการจะวัด 

   การตรวจสอบหาความเที่ยงตรงตามโครงสร้างตามความเห็นของ พวงรัตน์ ทวีรัตน์ 
(2540 : 116 -119) สามารถกระท าได้ดังนี้ 
   1. ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อทดสอบกับมวลพฤติกรรมที่ข้อทดสอบฉบับนั้น
ต้องการวัด 

   2. ตรวจสอบความสอดคล้องของลักษณะพฤติกรรมของ้อค าถามและสัดส่วนของ
จ านวนข้อค าถามในแต่ละพฤติกรรมกับตารางวิเคราะห์หลักสูตรตามรายวิชานั้นๆ  

   3. ตรวจสอบโดยอาศัยดุลยพินิจของผู้เชี่ยวชาญ หรือที่เรียกว่าการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face validity) โดยการตรวจสอบจะกระท าเช่นเดียวกับการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหา แต่จะเป็นการตรวจสอบที่มีลักษณะพฤติกรรมของข้อค าถามแทนเนื้อหา 

   4. ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนทั้งฉบับ โดยการหาค่า
สหสัมพันธ์ (Item-test correlation) โดยถือว่าคะแนนรวมทั้งฉบับเป็นคะแนนที่แทนโครงสร้างรวม
ของคุณลักษณะที่ต้องการวัด ถ้าข้อค าถามใดมีค่าสหสัมพันธ์กับคะแนนรวมสูง (มีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ) ข้อค าถามข้อนั้นก็จะมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างสูง 
   5. ตรวจสอบโดยน าเครื่องมือที่สร้างขึ้นไปท าการสอบวัดกับกลุ่มตัวอย่างที่มี
คุณลักษณะตรงกับคุณลักษณะที่ต้องการศึกษา แล้วน าผลที่ได้ไปเปรียบเทียบกับผลการวัดกับอีกกลุ่ม
หนึ่งซึ่งไม่มีคุณลักษณะตรงตามที่ต้องการศึกษา 
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   6. ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องมือที่สร้างขึ้นกับแบบทดสอบมาตรฐาน โดย
น าเครื่องมือที่สร้างขึ้นกับแบบทดสอบมาตรฐานที่จะใช้เทียบไปสอบวัดกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นกลุ่ม
ทดลอง แล้วน าคะแนนทั้ง 2 ชุด มาหาค่าสหสัมพันธ์กันด้วยวิธีของเพียร์สัน ถ้ามีค่าสหสัมพันธ์สูงก็
แสดงว่าเครื่องมือที่สร้างขึ้นมีความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง 
  การตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา และความเที่ยงตรงตามโครงสร้างโดยอาศัยดุลย
พินิจของผู้เชี่ยวชาญนี้สามารถตรวจสอบไปพร้อมกันได้ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2540 : 117) และสามารถ
วิเคราะห์ออกมาในเชิงปริมาณหรือตัวเลขได้ ด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
ลักษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรม (Index of Consistency) โดยการน าเครื่องมือหรือแบบทดสอบที่สร้าง
ขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย 3 ท่าน พิจารณาลงความเห็นและให้เป็นคะแนน ดังนี้ 
    +1  เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นเป็นตัวแทนลักษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรมนั้น 

     0  เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นเป็นตัวแทนลักษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรมนั้น
หรือไม ่

    -1   เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามไมเ่ป็นตัวแทนลักษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรมนั้น 

    น าคะแนนที่ได้มาแทนค่าในสูตรดังนี้   

 

  เมื่อ IOC  หมายถึง  ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและพฤติกรรม 

  เมื่อ R     หมายถึง  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

  เมื่อ N  หมายถึง จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

  ค่าดัชนี IOC ที่ค านวณได้มากกว่าหรือเท่ากับ .05 แสดงว่าข้อค าถามนั้นเป็นตัวแทน
ลักษณะเฉพาะของกลุ่มพฤติกรรมนั้น ถ้าหากข้อค าถามใดมีค่าดัชนีต่ ากว่า .05 ข้อค าถามนั้นก็จะถูก
ตัดออกไป หรือน าไปปรับปรุงแก้ไขใหม่ให้ดีขึ้นต่อไป 

  แบบฟอร์มในการให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา ดังตัวอย่างที่ 6.1 ดังนี้ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ ข้อสอบ ระดับความคิดเห็น 

+1 0 -1 

1. เพ่ือ.......... 
 

 

ข* หมายถึง ตัวเลือกท่ี
ถูกต้อง 

1………………………………………………………... 
ก………………………………………………………... 
ข*………………………………………………………... 
ค………………………………………………………... 
ง………………………………………………………... 

   

 2…………………………………………………………?    
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 ดังตัวอย่างการหาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาใน  ตัวอย่างที่ 6.1 

 

 2) วิธีที่ 2 วิธีการหาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เป็นวิธีการที่ประยุกต์จากแฮมเบลตันและ
คณะ (บุญใจ ศีรสถิตย์นรากูล, 2547 : 224-225) มีดังนี ้
  (1) ขั้นที่ 1 น าแบบทดสอบพร้อมเนื้อหาสาระ/โครงสร้างที่ต้องการวัดไปให้ผู้เชี่ยวชาญได้
พิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหาสาระ/โครงสร้างที่ก าหนดเกณฑ์เพ่ือแสดงความ
คิดเห็น ดังนี้ 
   ให้ 1 เมื่อพิจารณาว่า ข้อค าถามไม่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ/โครงสร้าง 
   ให้ 2 เมื่อพิจารณาว่า ข้อค าถามจะต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างมาก 

   ให้ 3 เมื่อพิจารณาว่า ข้อค าถามจะต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุงเล็กน้อย 

   ให้ 4 เมือ่พิจารณาว่า ข้อค าถามมีความสอดคล้องกับเนื้อหาสาระ/โครงสร้าง 
  (2) ขั้นที่ 2 รวบรวมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาท าการแจกแจงเป็นตาราง 
  (3) ขั้นที่ 3 รวมจ านวนข้อค าถามท่ีผู้เชี่ยวชาญทุกคนให้ความคิดเห็นในระดับ 3 และ 4  
  (4) ขั้นที่ 4 หาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากสูตรค านวณ 

 

        
N

R
CVI

34  

 

     เมื่อ CVI     เป็นดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
        34R    เป็นจ านวนข้อที่ผู้เชี่ยวชาญทุกคนให้ระดับ 3 และ 4 

        N             เป็นจ านวนข้อสอบทั้งหมด 

  

 โดยมีเกณฑ์การพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาที่ใช้ได้ ตั้งแต่ 0.80 ขึ้นไป  (Davis 1992 : 

104) และควรน าข้อค าถามที่ได้ 1 และ 2 ไปปรับปรุงแก่ไขเพ่ือให้มีความครอบคลุมตัวแปรที่ต้องการ
ศึกษาดังตัวอย่างการหาค่าดัชนีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาในตัวอย่างที่ 6.1  
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 ตัวอย่างท่ี 6.1 การหาค่าดัชนีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา/โครงสร้างของแบบทดสอบฉบับหนึ่ง
ที่มีผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ 
 วิธีท า 

ข้อ 

ที ่

ระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3  คนที่ 4 คนที่ 5 

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

1 

2 

3 

4 

5 

6 

  

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

  

 

 
 

 
 
 

 
 
 

   

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

   

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

  
 
 

 
 
 

 

 

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

 

      
N

R
CVI

34  

 

แทนค่า  CVI  =          0.83 

 

 แสดงว่าแบบสอบถามฉบับนี้มีค่าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ 0.83 ผ่านเกณฑ์การ
พิจารณา  1.2  วิธีการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง มีวิธีการตรวจสอบ ดังนี้ 
 

4.1.2.1 ใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ โดยการน าคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบ
ที่สร้างขึ้น กับคะแนนจากแบบทดสอบมาตรฐานที่มีจุดประสงค์เดียวกัน หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
โดยที่ค่าที่ได้จะต้องมีค่าสูง และมีค่าเป็นบวก จึงจะสรุปได้ว่าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นมีความเที่ยงตรง
เชิงโครงสร้าง 

4.1.2.2 ใช้กลุ่มที่มีลักษณะตามต้องการ (Known Group Technique) เป็น
การน าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปใช้กับกลุ่มท่ีมีลักษณะที่ต้องการกับกลุ่มท่ีไม่มีลักษณะที่ต้อง แล้วน า
คะแนนเฉลี่ยที่ได้มาเปรียบเทียบความแตกต่างกันโดยการทดสอบที่ (t-test) ถ้าผลเปรียบเทียบ พบว่า
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แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยที่คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มที่มีลักษณะที่ต้องการมีค่าสูงกว่า แสดง
ว่าแบบทดสอบฉบับนั้นมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง ซึ่งการตรวจสอบความเที่ยงตรงวิธีนี้บางครั้ง
เรียกวิธีการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงจ าแนก (Discriminant Validity)  

4.1.3 วิธีการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเกณฑ์ท่ีจ าแนกเป็นความเที่ยงตรงตาม
สภาพตามพยากรณ์ มีดังนี้ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2535 : 156) 

4.1.3.1 ความเที่ยงตรงตามสภาพ เป็นการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
กลุ่มโดยการน าแบบทดสอบไปใช้กับกลุ่ม 2 กลุ่มท่ีมีลักษณะตามที่ต้องการ แล้วจึงน าคะแนนเฉลี่ย
และความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไปเปรียบเทียบกันโดยใช้การทดสอบที (t-test) ถ้าผลการ
เปรียบเทียบพบว่าแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ โดยที่กลุ่มเป้าหมายได้คะแนนสูงกว่าอีกกลุ่มหนึ่งแสดงว่า 
แบบทดสอบฉบับนั้นมีความเที่ยงตรงตามสภาพ 

4.1.3.2 ความเที่ยงตรงตามพยากรณ์ เป็นการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างคะแนนของแบบทดสอบกับเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียรสัน หรือ            
ไบซีเรียล 

4.2 วิธีการตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์ มีดังนี้ 
4.2.1 การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาใช้ดัชนีของความสอดคล้องระหว่าง  

ข้อค าถามกับจุดประสงค์ (IOC) เช่นเดียวกับแบบทดสอบแบบอิงกลุ่ม 

4.2.2 การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง เป็นการตรวจสอบว่าแบบทดสอบ
นั้นสามารถจ าแนกกลุ่มผู้รอบรู้ และไม่รอบรู้ได้หรือไม่ มีวิธีการ ดังนี้ 

4.2.2.1 วิธีการของคาร์เวอร์ (Carver, 1970)  เป็นการตรวจสอบโดยใช้
สัดส่วนระหว่างผลรวมของจ านวนผู้สอบก่อนสอนแล้วไม่ผ่านเกณฑ์กับผู้ที่สอบหลังสอนแล้วผ่าน
เกณฑ์ต่อจ านวนคนทั้งหมด ดังตารางที่ 5.2 แสดงจ านวนผู้สอบก่อนสอนและหลังสอนที่จ าแนกตาม
การผ่านเกณฑ์กับไม่ผ่านเกณฑ์ และสูตรค านวณ 

 

ความเที่ยงตรง (r)  =   

 

 โดยที่ a   เป็นจ านวนผู้สอบก่อนสอนแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ 

  b   เป็นจ านวนผู้สอบหลังสอนแล้วผ่านเกณฑ์ 
  n   เป็นจ านวนผู้สอบทั้งหมด 
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 ตารางท่ี 6.1 จ านวนผู้สอบก่อนสอนและหลังสอนที่จ าแนกตามการผ่านเกณฑ์กับไม่ผ่าน
เกณฑ์ 
 

ผลการสอบ กลุ่มสอบก่อนสอน กลุ่มสอบหลังสอน รวม 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ผ่านเกณฑ์ 
a 

d 

b 

c 

a+b 

c+d 

รวม a+d b+c a+b+c+d = n 

 

4.2.2.2 สหสัมพันธ์แบบพี (Phi-correlation) เป็นการตรวจสอบโดยใช้ข้อมูล
จากตารางที่ 5.2 แสดงจ านวนผู้สอบก่อนสอนและหลังสอนที่จ าแนกตามการผ่านเกณฑ์กับไม่ผ่าน
เกณฑ์และสูตรค านวณ 

 

ความเที่ยงตรงจากสหสัมพันธ์แบบฟี (r) =  

 

 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Learning Achievement Test) 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Learning Achievement Test) เป็นเครื่องมือ 

ส าคัญทีใ่ช้ส าหรับรวบรวม ข้อมูลหรือคะแนน เพ่ือน าข้อมูลหรือคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์มาประเมินหาประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของบทเรียนที่สร้างขึ้น 

  

ขั้นตอนการสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

         1.  ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หรือหลักสูตร 

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
                   2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด กับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ในเรื่องที่ต้องการสร้างแบบทดสอบ >>> ดูจากแผนการจัดการ
เรียนรู้ >>> ประเมินแผนฯใดบ้าง ? 

        3. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก 
จ านวน 35 ข้อ ต้องการจริงจ านวน 20 ข้อ โดยให้ครอบคลุมเนื้อหาและจุดประสงค์ 

         4. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่สร้างข้ึนเสนอผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบ
และให้ข้อเสนอแนะ 

        5. ผู้เชี่ยวชาญประเมินความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์เชิง 
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พฤติกรรม โดยวิธีของโรวิเนลลี่ (Rovinelli) และ แฮมเบลตัน (R.K. Hambletan) ซึ่งมีเกณฑ์การให้
คะแนน ดังนี้ (สมนึก ภัททิยธนี, 2537) 

 ให้คะแนน +1 เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดหาจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 ให้คะแนน  0 เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

            ให้คะแนน -1 เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดหาจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

6. น าคะแนนที่ผู้เชี่ยวชาญลงความเห็นมาหาค่า IOC ของข้อสอบรายข้อ ดังนี้ 
คัดเลือกข้อสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ต้ังแต่  0.50  ขึ้นไป ท าการทดสอบหาความเชื่อมั่น 

                     7. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบกับ
นักเรียน 

ที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง 

                      8. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้รับการแก้ไขแล้วไปทดลองกับ
นักเรียนที่มลีักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง น าผลการทดลองมาหาคุณภาพของข้อสอบ หาค่าความ
ยาก (P) และค่าอ านาจจ าแนก (B) แล้วเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากระหว่าง .20 ถึง .80 หาความ
เชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับอีกครั้ง  

ค่าอ านาจจ าแนก คือ ประสิทธิภาพในการจ าแนกผู้ตอบเป็นกลุ่มสูงกับกลุ่มต่ า  
เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ “ r ” มีค่าตั้งแต่  ( 0 - 1.00 )  r  ที่เหมาะสม  r  >  0.20 

  

9. จัดพิมพ์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ 

เป็นฉบับสมบูรณ์ เพ่ือใช้จริง 

 

 การวิเคราะห์ข้อสอบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ในปัจจุบันมีการน าคอมพิวเตอร์มาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างแพร่หลาย   ส าหรับการ

วิเคราะห์   ข้อสอบมีโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นใช้หลายโปรแกรม ทั้งการวิเคราะห์ข้อสอบตามทฤษฎีการ
สอบแบบคลาสสิก และการวิเคราะห์ข้อสอบตามทฤษฎีการตอบข้อสอบ เช่น โปรแกรม  BILOG  

โปรแกรม ITEM โปรแกรม IRT โปรแกรม SIRI  เป็นต้น โปรแกรมทั้งหลายที่พัฒนาขึ้นส่วนใหญ่เป็น
โปรแกรมส าเร็จรูป ซึ่งให้ความสะดวกต่อ   ผู้ใช้เป็นอย่างมาก ผู้สนใจใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยใน
การวิเคราะห์ข้อสอบสามารถศึกษาวิธีการใช้ได้จากโปรแกรมดังกล่าว 
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คุณภาพของแบบสอบถาม 

 

 ความเชื่อม่ัน (Reliability) (หรือความเที่ยง) 
  การหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม/แบบวัด นิยมใช้วิธี ของครอนบาค (Crobach, 

1970) ซึ่งใช้กับเครื่องมือที่ไม่ได้ตรวจให้คะแนนเป็น 1 กับ 0 เท่านั้น (คะแนนแบบ 5 ระดับทุกข้อ 
หรือแต่ละข้อคะแนนเต็มไม่เท่ากัน) ซึ่งดัดแปลงจาก สูตร 20KR  KR-20 ค่าความเชื่อมั่นที่หาตาม
วิธีของ   ครอนบาค เรียกว่า สัมประสิทธิ์แอฟฟา 

 

     












 

2

t

2

i

S

S
1

1n

nα                            สูตรที่ 6.1                 

 

   เมื่อ  2

iS   แทน ผลรวมของความแปรปรวนรายข้อ 

     2

tS   แทน ความแปรปรวน 

     N   จ านวนข้อ 

 

 วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Method)  ใช้กับ
แบบทดสอบที่การให้คะแนนไม่ใช่แบบ 0,1 ที่ได้จากการปรับขยายสูตร 20KR  K-R20 โดยการ
แบ่งแบบทดสอบออกเป็น k ส่วน และเมื่อค านวณความแปรปรวนของคะแนนแต่ละส่วน และความ
แปรปรวนของคะแนนรวมสามารถน าไปใช้ประมาณค่าความเชื่อมั่นแบบความสอดคล้องภายในที่
น าเสนอในชื่อ “สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (  - Coefficient)” มีสูตรค านวณ           
(Aiken, 1991: 100-101)  

 

    =    

 

เมื่อ  เป็นสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 

      เป็นความแปรปรวนของข้อที่หรือองค์ประกอบที่ 
      เป็นความแปรปรวนของคะแนนรวม 

           K        เป็นจ านวนข้อสอบ/องค์ประกอบของทั้งฉบับ 
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 แต่ถ้าเป็นการค านวณค่าความเชื่อม่ันโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาจากกลุ่มตัวอย่างจะใช้สูตร
ค านวณ 

 

    =    

 

เมื่อ  เป็นสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 

      เป็นความแปรปรวนของข้อที่หรือองค์ประกอบที่ 
      เป็นความแปรปรวนของคะแนนรวม 

           K        เป็นจ านวนข้อสอบ/องค์ประกอบของทั้งฉบับ 

 

 ดังแสดงตัวอย่างการค านวณหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคใน
ตัวอย่างที่ 6.2  

 

 ตัวอย่างที่ 6.2  จากตัวอย่างที่ให้หาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค 

 วิธีท า จากตัวอย่างที่ 5.8 จะได้ = 1.35 และ SX  =  2.02  

 

 สูตรการค านวณสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค   

    =    

 

แทนค่า     =     

 

      = 0.80 

 

 ดังนั้นความเชื่อมั่นของแบบทดสอบฉบับนี้เท่ากับ 0.80 

 

เมื่อครูผู้สอนได้สร้างแบบทดสอบ เสร็จควรจะน าแบบทดสอบ  นั้นไปขอรับค าแนะน าจาก
ผู้เชี่ยวชาญในเนื้อหาสาระนั้นๆ ให้ได้พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงที่เป็นการพิจารณา ความ
สอดคล้องระหว่างข้อสอบแต่ละข้อกับจุดประสงค์ เนื้อหาสาระหรือพฤติกรรมที่ต้องการวัด เพ่ือน าไป
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ปรับปรุงและแก้ไข หลังจากนั้นครูผู้สอนจึงน าแบบทดสอบไปทดลองใช้กับกลุ่มผู้เรียนแล้วน าข้อมูล
การทดสอบมาวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบความยาก อ านาจจ าแนก และความเชื่อมั่นของแบบทดสอบว่า
มีคุณภาพตามเกณฑ์หรือไม่ ที่ครูครูผู้สอนอาจจะเลือกใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อสอบแบบอิงกลุ่ม หรือ
แบบอิงเกณฑ์ได้ตามความเหมาะสมของการน าแบบทดสอบใช้ 
 

คุณภาพของแบบสังเกต 

 

 การหาความเชื่อมั่นของแบบสังเกต หรือแบบทดสอบภาคปฏิบัติ 
 ความเชื่อม่ันของผู้สังเกต 2 คน 

   กรณีข้อมูลเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ใช้สูตรสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  
(จะได้ค่า rxy  1 ค่า) กรณีข้อมูลเป็นความถ่ี ใช้สูตรของสก๊อตต์ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540 : 127) 

 

        
P1

PP
π eo




      สูตรที่ 6.1      

          π หมายถึง ความเชื่อมั่นของการสังเกต 

        Po       หมายถึง อัตราส่วนของความเชื่อมั่นของการสังเกต  

  Pe   หมายถึง ความเชื่อมั่นของการสังเกต 

           K         หมายถึง   
 

การตรวจสอบความเชื่อม่ันของแบบสังเกต 

ความเชื่อมั่นของแบบสังเกตเป็นความสอดคล้องของการสังเกตซึ่งอาจจะสังเกตคนเดียวใน
เวลาต่างกัน หรือสังเกตหลายคนในเวลาเดียวกันก็ได้ การตรวจสอบความเชื่ อมั่นจึงท าได้หลายวิธี 
ดังนี้ 

 

ความสอดคล้องกันเอง  
การตรวจสอบความเชื่อมั่นโดยใช้ความสอดคล้องกันเอง (Intra Reliability) วิธีนี้ผู้สังเกต

คนเดียว สังเกตสิ่งเดียวในเวลาที่ต่างกันได้ข้อมูลมาสองชุด น าไปหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สันระหว่างข้อมูลครั้งแรกกับครั้งหลัง หรือใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ วิลเลียม เอ สกอตต์ 
(William A. Scott) (บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2549 : 45) ดังนี้  (  อ่านว่า ฟี) 
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1

 

 

  เมื่อ      แทน  ดัชนีความสอดคล้องหรือความเชื่อม่ันของการสังเกต 

   Po  แทน  ผลต่างระหว่าง 1 กับ ผลรวมของผลต่างระหว่างสัดส่วนคะแนน 

                                            ของการสังเกตครั้งที่ 1 กับสัดส่วนคะแนนของการสังเกตครั้งที่ 2 

Pe  แทน  สัดส่วนที่มีค่ามากที่สุดก าลังสองกับรองลงมาโดยเลือกการสังเกต 

ครั้งที่ 1 หรือ 2 ก็ได้ 
 

ตัวอย่าง การหาค่าความเชื่อม่ันวิธี Scott 

 

ลักษณะ
พฤติกรรม 

ผลการสังเกตครั้งที่ 1 ผลการสังเกตครั้งที่ 2 
ผลต่าง 

คะแนน สัดส่วน คะแนน สัดส่วน 

1 14 0.47 12 0.60 0.13 

2 6 0.20 5 0.25 0.05 

3 10 .033 3 0.15 0.18 

รวม 30 1.00 20 1.00 0.36 

  

  Po = 1-0.36  = 0.74 

  Pe = (0.60)2+(0.25) 2 = 0.0625+0.0225  =  0.085 

  ¢
e

eo

P

PP





1

    แทนค่า     
085.01

085.0.74.0




    = 0.7158 

 

ดังนั้น จึงได้ค่าความเชื่อมั่นของการสังเกตเท่ากับ   .72 

 

ความสอดคล้องภายใน 

การตรวจสอบความเชื่อมั่นโดยใช้ความสอดคล้องภายใน ( Inter Reliability) วิธีนี้ใช้       
ผู้สังเกต 2 คนขึ้นไป สังเกตสิ่งเดียวในเวลาเดียวกันน าไปหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
หรือหาค่าดัชนีความสอดคล้องของวิลเลียม เอ สกอตต์  (William A. Scott) (พวงรัตน์  ทวีรัตน์, 
2531 : 134) ดังนี้ 
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  เมื่อ    แทน ความเชื่อมั่นของการสังเกต 

   Po แทน อัตราส่วนของ ความน่าจะเป็น (Probability) ของการสังเกต
พฤติกรรมได้ตรงกันของผู้สังเกต 2 คน ซึ่งหาได้จากผลต่างระหว่าง 1.00 กับค่าผลรวมของผลต่าง
ระหว่างร้อยละของค่าสังเกตพฤติกรรมของผู้สังเกต 2 คน 

 Pe  แทน อัตราส่วนของความน่าจะเป็น (Probability) ของการสังเกต
พฤติกรรมได้ตรงกันของผู้สังเกต 2 คน ซึ่งหาได้จากสัดส่วนของคะแนนพฤติกรรมที่มีจ านวนสูงสุด
และรองลงมา โดยเลือกจากผู้สังเกตคนใดคนหนึ่งก็ได้ น าค่าทั้ง 2 มายกก าลังสอง แล้วน ามารวมกัน 

ตัวอย่างการหาค่าความเชื่อมั่นวิธี Scott 

 

ลักษณะพฤติกรรม 
คะแนนของผู้สังเกต 

% ก % ข % ผลต่าง 
ผู้สังเกต ก ผู้สังเกต ข 

1 14 12 46.67 60.00 13.33 

2 6 5 20.00 25.00 5.00 

3 10 3 33.33 15.00 18.33 

 30 20 100.00 100.00 36.66 

   Po        = 1 - 0.3666  = 0.6334 

   Pe        = (.4667)2+(.20) 2 = 0.2578 

   
e

eo

P

PP





1

   แทนค่า      
2578.1

2578.6334.




       = 0.5061 

ดังนั้น จึงได้ค่าความเชื่อมั่นของการสังเกตเท่ากับ .51 

 

เกณฑ์การแปลผลค่าความเชื่อมั่นทั้งค่า   และ  (บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2549 : 48) เป็นดังนี้ 
.40  ถึง .60  ถือว่า มีความเชื่อม่ันระดับปานกลาง/พอใช้ 
.61  ถึง .75  ถือว่า มีความเชื่อม่ันระดับดี 
.76  ขึ้นไป   ถือว่า มีความเชื่อมั่นระดับดีมาก 
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คุณภาพของแบบวัดทักษะปฏิบัติ 
 

 ทักษะปฏิบัติ (Performance) เป็นความสามารถในการกระท า ซึ่งสามารถจะวัดได้ทั้ง
ความรู้ ความคิด และการปฏิบัติจริง ซึ่งวัดได้ทั้งกระบวนการและผลงานหรือวัดควบคู่กันไปก็ได้ 
เนื่องจากการวัด 

 

คุณภาพของแบบสัมภาษณ์ 
 

การตรวจสอบความเชื่อม่ันของแบบสัมภาษณ์ 
การตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบสัมภาษณ์ท าได้หลายวิธี ดังนี้ 

 

 ความสอดคล้องกันเอง 
 การตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบสัมภาษณ์โดยใช้ความสอดคล้องกันเอง ( Intra 

Reliability) วิธีนี้ใช้ผู้สัมภาษณ์คนเดียว ไปสัมภาษณ์คนเดิม (ไม่น้อยกว่า 15 คน) 2 ครั้ง ในเวลาที่
ต่างกันได้ข้อมูลมาสองชุด น าไปหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันระหว่างข้อมูลครั้งแรกกับ
ครั้งหลัง หรือวิธีของสเปียร์แมน  บราวน์ก็ได้ตามกรณีข้อมูลที่เก็บมา (บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์, 
2535 : 134)  

 

ความสอดคล้องภายใน 

  การตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบสัมภาษณ์โดยใช้ความสอดคล้องภายใน ( Inter 

Reliability) วิธีนี้ใช้ผู้สัมภาษณ์ 2 คนขึ้นไป สัมภาษณ์คนเดียวกันในเวลาเดียวกันหรือต่างเวลาก็ได้น า
คะแนนไปหาค่าความเชื่อม่ัน ดังนี้ 

     วิธีของ Kendall ดังนี้ 
 

 1
12

22

2





nnm

D
W  

  

 เมื่อ   W  แทน  สัมประสิทธิ์ความคล้องกัน 

   D   แทน  ผลต่างระหว่างผลรวมของอันดับที่ของผู้ถูกสัมภาษณ์แต่ละคน 

กับค่าเฉลี่ยของอันดับที่ของผู้ถูกสัมภาษณ์ท้ังหมด 

   m   แทน  จ านวนชุดของอันดับที่ (จ านวนผู้สัมภาษณ์) 
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   n  แทน  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง (จ านวนผู้ถูกสัมภาษณ์) 

 

ตัวอย่าง มีผู้สัมภาษณ์จ านวน 3 คน ได้สัมภาษณ์บุคคลเข้าท างานซึ่งมีจ านวน 5 คน ผลการให้
อันดับที่ของคะแนนเป็น ดังนี้ 

 

ผู้ถูก
สัมภาษณ์ 

ผู้สัมภาษณ์คนที่ รวมอันดับ
ที ่

D D2 
1 2 3 

1 5 1 5 11 9-11=-2 4 

2 3 5 4 12 -3 9 

3 1 2 3 6 3 9 

4 2 4 1 7 2 4 

5 5 3 1 9 0 0 

- - - - 45/5 = 9 - 26 

 

 

แทนค่า    1553

)26(12
22 


x

W   = 0.2888 

 

ดังนั้น จึงได้ค่าความเชื่อมั่นของการสัมภาษณ์เท่ากับ .29 

 

8.8.2.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของฮอยท์ (Hoyt’s Analysis of variance) ดังนี้ 
 

    
p

e

tt MS

MS
r 1  

 

เมื่อ   rtt แทน  ค่าความเชื่อมั่น 

    MSp แทน  ความแปรปรวนของผู้ตอบ/ตัวอย่าง 
    MSe แทน  ความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อน 
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ตัวอย่าง มีผู้สัมภาษณ์จ านวน 3 คน ได้สัมภาษณ์บุคคลเข้าท างานซึ่งมีจ านวน 5 คน มีผลการ
ให้คะแนนเป็น ดังนี้ 

 

ผู้ถูก
สัมภาษณ์ 

ผู้สัมภาษณ์คนที่ 
คะแนน

รวม 
1 2 3 

.x .x 2 .x .x 2 .x .x 2 

1 5 25 1 1 5 25 11 

2 6 30 5 25 4 14 15 

3 1 1 2 4 3 9 6 

4 2 4 4 4 1 1 7 

5 5 25 3 3 1 1 9 

รวม Xc=19 85 Xc=15 37 Xc=14 50 Xt =48  

 

X2
t  = 85+37+50 = 172  X = 19+15+14 = 48    

(Xc)
 2/n = 192+152+142 = 782        

(Xr)
2/n = 112+152+62+72+92 = 512 

ขั้นตอนการค านวณ 

1) หาผลต่างก าลังสองรวม (Total Sum of Square : SSt) 

  SSt = X2
t  - ((X)2/nt) = 172 – ((48)2/ 15)    = 18.4 

2) หาผลต่างก าลังสองระหว่างผู้สัมภาษณ์ (Interviewer Sum of Square : SSc) 

           SSc = (Xc)
2/n - (Xt)

2/nt) = 782/5 - ((48)2/ 15) = 2.8 

3) หาผลต่างก าลังสองระหว่างผู้ถูกสัมภาษณ์ (People Sum of Square : SSp) 

           SSp = (Xr)
2/n - (Xt)

2/nt) = 512/3 - ((48)2/ 15) = 17.066 

4) หาผลต่างก าลังสองคลาดเคลื่อน (Error Sum of Square : SSe) 

                   SSe = SSt – SSp – SSk      = 18.4-17.066 - 2.8 = -1.466 

5) หาค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อน (Mean of Square : MSe) 

   MSe = SSe / (n(k-1)         = 1.466/ 5(3-1)  = 0.1466 

6) หาค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม (Mean of Square : MSp) 

                     MSp = SSp / k-1         = 17.066/ 3-1  = 8.533 
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จากสูตร 
p

e

tt MS

MS
r 1 แทนค่า  = 1- (0.1466/8.533)  = 0.9828 

แสดงว่าเครื่องมือฉบับนี้มีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ .98 

สรุปได้ว่า การตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบสัมภาษณ์ท าได้  2 แบบ ได้แก่  ใช้ความ
สอดคล้องกันเอง และใช้ความสอดคล้องภายใน 

 

การแปลความหมายของความเชื่อม่ัน  

การแปลความหมายของความเชื่อมั่นท าได้โดยน าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ยกก าลังสอง (rtt2) 
และคูณด้วย 100 ท าเป็นร้อยละจะกลายเป็นค่าสัมประสิทธิ์ของความแปรผันร่วม  ซึ่งจะบอกถึง
สัดส่วนหรือร้อยละของความแปรผันร่วมกันของตัวแปรสองตัว เช่น rtt = 0.8 จะได้ (0.8)2 x 100 = 

64% หมายความว่าตัวแปร X กับ Y (วัดครั้งแรกกับวัดครั้งหลัง) มีความแปรผันร่วมกันอยู่ 64% หรือ
ถ้าน าแบบวัดนั้นไปวัดซ้ าจะได้ผลเหมือนเดิม 64%  

ค่าความเชื่อม่ัน (rtt) มีค่าสหสัมพันธ์ตรงกันข้ามกับค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการวัด 
(Se) (วินัย  รังสินันท์, 2524 : 99) นั่นคือ แม้ค่าความเชื่อมั่นสูงก็ยังมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของ
การวัด (นี่คือความจริง) 

rtt Se rtt Se rtt Se rtt Se rtt Se rtt Se rtt Se rtt Se 

.50 .71 .60 .63 .70 .55 80 .45 .85 .38 .90 .32 .95 .22 .98 .14 

 

บทสรุป  

 

 การตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบวัดอิงกลุ่มท าได้ 3 แบบ ได้แก่ การตรวจสอบความ
เชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์ของความคงที่ การตรวจสอบความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์ของการวัดเท่า
เทียมกัน และการตรวจสอบความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์ของความสอดคล้องภายใน การตรวจสอบ
ความเชื่อมั่นของแบบวัดอิงเกณฑ์ท าได้ 2 แบบ ได้แก่ การตรวจหาความสอดคล้องในการจ าแนก     
ผู้รอบรู้ (สอบผ่าน) และผู้ไม่รอบรู้ (สอบไม่ผ่าน) และการตรวจหาความสอดคล้องของคะแนนแต่ละ
คนที่แปรปรวนจากคะแนนจุดตัด ส่วนความเชื่อมั่นของแบบสังเกตเป็นความสอดคล้องของการสังเกต 
และการสัมภาษณ์ท าได้ 2 แบบได้แก่ ใช้ความสอดคล้องกันเอง และใช้ความสอดคล้องภายใน ซึ่ง    
แต่ละแบบที่กล่าวมาก็มีวิธีการต่าง ๆ 

 จากรายละเอียดที่น าเสนอในข้างต้น สามารถน าเสนอสูตรต่างๆ ที่ใช้ในการหาคุณภาพ
เครื่องมือตามแต่ละค่าคุณภาพ ตามเครื่องมือที่นิยมใช้ในการวัดและประเมินผลการศึกษา ดังภาพ     
ที่ 6.2 และตารางที่ 6.2 ดังนี้ 
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ภาพที่ 6.2 สรุปขั้นตอนการสร้างและพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
ที่มา : พิสณุ  ฟองศรี,  2553 : 145 

แนวคิดทฤษฏี ประเด็น 

เนื้อหา หลักสูตร 

แบบทดสอบ แบบสอบถาม/แบบวัด 
แบบสังเกต/แบบทดสอบ
ภาคปฏิบัติ/แบบสัมภาษณ์ 

หลักสูตร เนื้อหา/วัตถุประสงค์ 

ตารางวิเคราะห์หลักสตูร 

ร่างข้อค าถามและองค์ประกอบ 

ตรวจด้วยตนเองและผู้ใกล้ชิด 

ปรับปรุง 

ผู้เชี่ยวชาญ = ความเท่ียงตรง 

ทดลองใช้ 30 – 50 คน (Try-Out) 

ทฤษฎี ประเด็นพฤติกรรม 

นิยาม นิยาม 

ร่างข้อค าถาม และองค์ประกอบ ร่างข้อค าถามและองค์ประกอบ 

ตรวจด้วยตนเองและผู้ใกล้ชิด 

 

ตรวจด้วยตนเองและผู้ใกล้ชิด 

 

ปรับปรุง ปรับปรุง 

ผู้เชี่ยวชาญ = ความเท่ียงตรง ผู้เชี่ยวชาญ = ความเท่ียงตรง 

ทดลองใช้ 30 – 50 คน (Try-Out) ทดลองใช้ในสถานการณ์จริง 

ความ
เท่ียงตรง 

ความ
ยาก 

อ านาจ
จ าแนก 

ความ
เช่ือมั่น 

ปรับปรุง 

ความ
เท่ียงตรง 

อ านาจ
จ าแนก 

ความ
เช่ือมั่น 

ปรับปรุง ปรับปรุง 

ความสอดคล้อง 

น าไปใช้จริง น าไปใช้จริง น าไปใช้จริง 

ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง 
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ตารางที่ 6.3  สรุปการหาคุณภาพเครื่องมือที่นิยมใช้ในการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 

เครื่องมือ ความเที่ยงตรง ค่าอ านาจจ าแนก ความเชื่อม่ัน 

- แบบทดสอบ 

วัดผลสัมฤทธิ์แบบ 

อิงเกณฑ์ 

เชิงเนื้อหาอาศัย
ผู้เชี่ยวชาญ : IOC 

ดัชนี B ของเบรนแนน 

(Brennan)  

วิธีของโลเวท (Lovett) 

- แบบทดสอบแบบ 

อิงกลุ่ม 

อาศัยผู้เชี่ยวชาญหา
ค่าเฉลี่ย ( IC ) หรือ
ตารางวิเคราะห์ 

ค่า r  

* ต้องหาค่าความยาก
ด้วยคือค่า p  

ค่า 20KR   

- แบบสอบถาม 

- แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 

 t-test  

( LH, มี 30n   

Item Total 

Correlation  
xyr  

ค่า α ของครอนบาค 

- แบบสังเกต 

- แบบทดสอบ
ภาคปฏิบัติ  
 

 ไม่นิยมหาค่าอ านาจ
จ าแนก 

หาความเชื่อม่ันจาก 

ผู้สังเกต 2 คน 

แบบมาตราส่วนประมาณ
ค่าใช้สูตรของเพียร์สัน
ข้อมูลเป็นความถี่ใช้สูตร
ของสก๊อตต์ 
จากผู้สังเกตแต่ละคนใช้
สัมประสิทธิ์แอลฟา  
(α 2 ค่า คือ 1α และ 2α ) 

- แบบสัมภาษณ์  ไม่นิยมหา 

 

ที่มา : ชวลิต ชูก าแพง, 2553 : 129 

 

 

 

อาศัย
ผู้เชี่ยวชาญ
หาค่าเฉลี่ย 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

ค าชี้แจง  หลังจากที่ได้ศึกษาจบบทเรียนนี้แล้วให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้โดยอาศัยหลักวิชาการ
และความคิดเห็นของนักศึกษาประกอบในการตอบค าถาม 

 1. จงอธิบายลักษณะของเครื่องมือวัดผลที่ดี ดังต่อไปนี้ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

  1.1 ความเที่ยงตรง 
  1.2 ความยาก 

  1.3 อ านาจจ าแนก 

  1.4 ความเชื่อมั่น 

  1.5 ความเป็นปรนัย 

 2. หาคุณภาพของแบบทดสอบ  

 3. หาคุณภาพของแบบสอบถาม 

 4. หาคุณภาพของแบบสังเกต 

 5. หาคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ 

6. ให้อภิปรายว่า การตรวจสอบความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์ของการวัดเท่าเทียมกัน ความ
คงท่ี  และความสอดคล้องภายใน ต่างหรือเหมือนกันอย่างไร 

7. ให้อภิปรายว่า ความสอดคล้องกันเอง และความสอดคล้องภายในในการตรวจสอบความ
เชื่อมั่นของแบบสังเกต ต่างหรือเหมือนกันอย่างไร 
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8. ให้ค านวณค่าความเชื่อม่ันโดยใช้ประเภท Coefficient of Internal Consistency และใช้
วิธี Cronbach’ s Formula, Flanagan’ s Formula, Rulon’ s Formula และ Spearman 

Brown Formula ตามข้อมูลที่ก าหนดให้ ดังนี้ 
 

คนที่ 
ข้อที่ 

ข้อคี่ 
(a) 

ข้อคู่ 
(b) 

X 

(a+b) 

D 

(a-b) D2 a2 b ab x2 

1 2 3 4 5 6                 

1 1 1 1 0 0 1          

2 1 1 0 0 1 1          

3 0 0 1 1 1 1          

4 0 0 1 0 0 1          

5 0 0 1 1 1 1          

6 0 0 0 1 0 0          

7 0 0 1 0 1 1          

8 1 1 1 1 0 0          

9 1 1 1 1 1 0          

10 0 0 1 1 0 0          

รวม                

.p            - - - - 

.q       - - - - - - - - - 

.pq        - - - - - - - - 

s2           - - - - - 

S           - - - - - 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 7 

สถิติเบื้องต้นในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
 

 เมื่อเรียนจบบทเรียนนี้แล้วนักศึกษาสามารถ 

 1. บอกความหมายของสถิติต่าง ๆ ที่ใช้ในการวัดและประเมินผลการศึกษาได้ 
 2. ค านวณค่าสถิติต่าง ๆ ที่ใช้ในการวัดและประเมินผลทางการศึกษาได้ 
 3. แปลความหมายของค่าสถิติที่ใช้ในการวัดผลทางการศึกษาได้ 
 4. ใช้สถิติต่าง ๆ ได้เหมาะสมกับข้อมูลที่ก าหนดให้ได้ 
 

เนื้อหาสาระ   

 

เนื้อหาสาระในบทนี้ ประกอบด้วย 

 1. ความหมายของสถิติ 
 2. ค าจ ากัดความของค าที่จ าเป็นต้องใช้ในวิชาสถิติ  
 3. ระดับของการวัด (Levels of Measurement) 

 4. สถิติเบื้องต้นส าหรับการวัดและประเมินผล 

 5. การแจกแจงความถี ่ 
 6. การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง 
 7. การวัดการกระจาย 

 8. การวัดต าแหน่งและการเปรียบเทียบ 
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กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

 กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง สถิติเบื้องต้นในการวัดและประเมินผลการศึกษา มีดังนี ้
 สัปดาห์ที่ 9  (4 ชั่วโมง) 
 1. ผู้สอนทบทวนเนื้อหาบทที่ 6 ที่เรียนมาของสัปดาห์ก่อน พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์ และ
เนื้อหาประจ าบทเรียนบทที่ 7  เพ่ือให้ผู้เรียนรับรู้ภาพรวมของเนื้อหาสาระในบทเรียนนี้ 
 2. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ สถิติเบื้องต้นในการวัดและประเมินผลการศึกษา การศึกษา 
ในหัวข้อ ความหมายของสถิติ ค าจ ากัดความของค าที่จ าเป็นต้องใช้ในวิชาสถิติ ระดับของการวัด   

สถิติเบื้องต้นส าหรับการวัดและประเมินผล การแจกแจงความถ่ี การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง   

การวัดการกระจาย  และการวัดต าแหน่งและการเปรียบเทียบ 

 3. ผู้เรียนรับฟังบรรยายสรุปเนื้อหาสาระ ร่วมกับศึกษาเนื้อหาเรื่อง “สถิติเบื้องต้นในการวัด
และประเมินผลการศึกษา” จากเอกสารประกอบการเรียนการสอน พร้อมทั้งซักถามและตอบค าถาม
ระหว่างการฟังบรรยาย 

 4. ผู้สอนให้ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ อภิปราย สรุปเนื้อหาและแนวทางการน าไปประยุกต์ใช้ 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามในหัวข้อ / ประเด็นที่สงสัย 

 5. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบท และก าหนดวันส่ง 
 6. ผู้สอนชี้แจงหัวข้อที่จะเรียนในครั้งต่อไป เพ่ือให้ผู้เรียนไปศึกษาก่อนล่วงหน้า 

 7. ผู้สอนเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษาก่อนเลิกเรียน 

  

สื่อการเรียนการสอน 

 

 1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา 
 2. เอกสาร ต ารา หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการศึกษา
 3. สไลด์น าเสนอความรู้ประเด็นส าคัญทุกหัวข้อเรื่อง ด้วยสื่อทางคอมพิวเตอร์ Microsoft 

Power Point 

 4. แบบฝึกหัดท้ายบท  
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การวัดผลและการประเมินผล 

 

จุดประสงค์ เครื่องมือ/วิธีการ การประเมินผล 

1. บอกความหมายของสถิติ 
ต่าง ๆ ที่ใช้ในการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาได้ 
2. ค านวณค่าสถิติต่าง ๆ ที่ใช้ใน
การวัดและประเมินผลทางการ
ศึกษาได้ 
3. แปลความหมายของค่าสถิติ
ที่ใช้ในการวัดผลทางการศึกษา
ได้ 
4. ใช้สถิติต่าง ๆ ได้เหมาะสม
กับข้อมูลที่ก าหนดให้ได้ 
 

1. การถาม-ตอบ ในชั้นเรียน 

2. การจัดกิจกรรมกลุ่ม  

3. การน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

4. ใบกิจกรรม 

5. แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

1. นักศึกษาตอบถูกต้องได้    
ร้อยละ  80 

2. สังเกตพฤติกรรมในการเข้า
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม/การมาเรียน/
ความสนใจ อยู่ในระดับด ี

3. การน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

อยู่ในระดับดี 
4.  แสดงบทบาทสมมุติในการ
สอนได้ในระดับด ี

5. นักศึกษาท าแบบฝึกหัด
ถูกต้องร้อยละ 80 
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บทท่ี 7 

สถิติเบื้องต้นในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

 

 การวัดและประเมินผลการศึกษา  ผลที่ได้จากการวัดจะออกมาในลักษณะของตัวเลข  ซึ่งใช้
เป็นตัวแทนของพฤติกรรมต่างๆ  หรือคุณลักษณะต่างๆ ที่ต้องการวัดในตัวผู้เรียนเพ่ือตรวจสอบว่า
ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมหรือการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ จ าเป็นที่จะต้องแปลความหมาย
หรืออธิบายตัวเลข หรือผลการวัดนั้นๆ ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น การวัดผลทางการศึกษาเป็น
กระบวนการก าหนดตัวเลขให้แก่คุณลักษณะของผู้เรียนที่มีความเป็นนามธรรมสูง  ซึ่งต้องอาศัย
วิธีการทางสถิติมาช่วยในการอธิบาย การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดระบบ และการน าเสนอข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล และการตีความหมายข้อมูล เพ่ือใช้ในการวัดและประเมินผลการศึกษาของผู้เรียน  
ดังนั้น การด าเนินในการน าไปใช้จะต้องมีความละเอียดรอบคอบ ซึ่งครูผู้สอนจะต้องมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของการวัดและประเมินผลทางการศึกษาว่าเป็นอย่างไร  เพ่ือที่จะสามารถ
น าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ความหมายของสถิติ 
 

1. ความหมายของสถิติ 
  ค าว่า “สถิติ” (Statistics) มีความหมายอยู่ 2 ประเภท คือ  (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2552 : 1 ;  

เพียงใจ ศุขโรจน์, 2550 : 2-3 ; สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ และวิลาวรรณ พันธุ์พฤกษ์, 2552 : 1) 
  1.1 สถิติในความหมายของ “ข้อมูลสถิติ” (Statistical Data) หมายถึง ตัวเลขสถิติ       
ซ่ึงเป็นตัวเลขที่แสดงถึงข้อเท็จจริงของสิ่งต่างๆ ซึ่งอาจเป็นบุคคลสิ่งของ หรือปรากฏการณ์ต่างๆ ฯลฯ 
ค าว่า สถิติ ในความหมายนี้จะต้องประกอบด้วยตัวเลขหลายๆ ตัวเลข ตัวอย่างเช่น ตัวเลขจ านวน
แสดงผู้สมัครเรียนต่อระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุดรธานี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550    
ถึงปีปัจจุบัน  เป็นตัวเลขสถิติ 
  1.2 สถิติในความหมายของ “สถิติศาสตร์” หมายถึง  ศาสตร์ที่เกี่ยวกับวิธีการที่ใช้ใน
การศึกษาข้อมูล ซึ่งเรียกว่า ระเบียบวิธีการทางสถิติ  (Statistical Method) ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน
การด าเนินงาน ดังนี้ 1) การเก็บรวบรวมข้อมูล 2) การจัดระบบและการน าเสนอข้อมูล 3) การ
วิเคราะห์ข้อมูล และ5) การแปลความหมายข้อมูล  ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาอาจจะได้จากการส ารวจ
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หรือการทดลอง จุดมุ่งหมายที่ส าคัญของวิชาสถิติก็คือ เพ่ือบรรยายและลงสรุปเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ของประชากร  
 2. ประเภทของสถิติ 
  พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2531 : 145) ได้แบ่งประเภทของสถิติ แบ่งได้ 2 ประเภทใหญ่ๆ 
ประกอบด้วย  
  2.1 สถิติเชิงบรรยาย หรือสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics)  ที่ใช้กับงานวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ ได้แก่ 1) การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง 2) การวัดการกระจาย 3) การเปรียบเทียบ
ข้อมูลโดยแปลงคะแนนดิบให้เป็นคะแนนมาตรฐาน การแปลงความถ่ีสะสมเป็นเปอร์เซ็นต์ไทล์ 4) การ
น าเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่น การแจกแจงความถ่ี กราฟ แผนภูมิต่างๆ และ 5) สหสัมพันธ์แบบ
ต่างๆ และสมการถดถอย  
  2.2 สถิติเชิงอ้างอิง หรือเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  เป็นสถิติที่ศึกษาจากกลุ่ม
ตัวอย่าง แล้วน าผลที่ได้สรุปอ้างอิงไปสู่ประชากร โดยอาศัยทฤษฏีความน่าจะเป็น (Probability 

Theory) เป็นพ้ืนฐานในการอ้างอิง แบ่งได้ 2 ประเภทย่อย ได้แก่ 1) สถิติประมาณ และ 2) สถิติ
ทดสอบ เป็นต้น 

 

ค าจ ากัดความของค าที่จ าเป็นต้องใช้ในวิชาสถิติ  
 

 1. ข้อมูล (Data)  คือ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวแปรที่สนใจจะศึกษา ซึ่งรวบรวมได้จากแต่ละ
หน่วยของกลุ่มที่ต้องการศึกษา อาจเป็นข้อเท็จจริงที่อยู่ในรูปของตัวเลข เช่น จ านวน ปริมาณ 
ระยะทาง เป็นต้น ซึ่งมีชื่อเรียกเฉพาะว่าข้อมูลเชิงประมาณ (Quantitative data) เช่น คะแนน 
น้ าหนัก ส่วนสูง ฯลฯ หรืออาจเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่อยู่ในรูปของตัวเลข เช่น ชื่อ เพศ ที่อยู่ สถานภาพ 
การนับถือศาสนา  อาชีพ ระดับการศึกษา เป็นต้น  มีชื่อเรียกเฉพาะว่าข้อมูลเชิงคุณภาพ 
(Qualitative data) หรือเรียกว่าข้อมูลเชิงคุณลักษณะ ข้อมูลที่เป็นตัวเลข (Numerical data)         
มี  2 ชนิด  (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2552 : 2) 
  1.1 ข้อมูลที่เป็นความถี่ (Frequency) ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการแจงนับ หรือจัด
ประเภท เช่น ในโรงเรียนแห่งหนึ่งมีครูชาย 50 คน ครูหญิง 70 คน เป็นต้น 

  1.2 ข้อมูลที่เป็นค่าสเกลต่างๆ (Scale values) ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการวัด 
(Measurement) เช่น คะแนนสอบวิชาต่างๆ ซึ่งวัดได้จากแบบทดสอบ น้ าหนักของนักเรียนที่วัดได้
จากเครื่องชั่ง เป็นต้น  
 2. ข้อมูลทางสถิติ (Statistical Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงต่างๆ ที่อาจเป็นตัวเลขหรือไม่
เป็นตัวเลขก็ได้ที่ได้จากการสังเกต การรวบรวม และการจดบันทึกในเหตุการณ์ที่สนใจ ข้อมูลทางสถิติ
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ที่เป็นตัวเลข เช่น คะแนนสอบ จ านวนนักศึกษา น้ าหนักและความสูงของเด็ก เป็นต้น ข้อมูลทางสถิติ
ที่ไม่เป็นตัวเลข เช่น สถานภาพสมรส ได้แก่ โสด สมรสแล้ว หย่าร้าง หม้าย เป็นต้น 

  ข้อมูลทางสถิติ  อาจเรียกสั้นๆ ว่า ข้อมูล หรือบางต ารา เรียกว่า ค่าจากการสังเกต  และ
จะเรียกข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้แต่ยังไม่ได้น ามาจัดระเบียบข้อมูลว่า ข้อมูลดิบ (Raw Data)   
 3. ตัวแปร (Variable) คือ คุณลักษณะหรือสิ่งของหรือปรากฏการณ์ซึ่งมีค่าได้ต่างๆ กัน 
เช่น น้ าหนัก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพศ ตัวแปรสามารถแบ่งได้หลายแบบ ดังนี้ (ภาควิชาวิจัยและ
พัฒนาการศึกษา, 2548 : 4) 

  3.1 ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม (Independent and Dependent Variable) 

   3.1.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) เป็นตัวแปรเหตุ (Cause) ของสิ่งที่
ต้องการศึกษาไม่ข้ึนกับตัวแปรอ่ืนๆ เช่น เพศ อายุ อาชีพ การอบรมเลี้ยงดู วิธีสอน  
   3.1.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) เป็นตัวแปรที่เป็นผลของสิ่งที่ต้องการ
ศึกษาที่ได้จากการสังเกตหรือการวัดจะขึ้นอยู่กับตัวแปรอิสระ เช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความ
รับผิดชอบ เจตคติต่อวิชาภาษาไทย  
  3.2 ตัวแปรเชิงปริมาณและตัวแปรเชิงคุณภาพ (Quantitative and Qualitative 

Variable)  

   3.2.1 ตัวแปรเชิงปริมาณ (Quantitative Variable) คือ ตัวแปรที่มีค่าต่างๆ อยู่ในรูป
ของจ านวน หรือขนาดใช้บอกความมากน้อยได้ สามารถเรียงขนาดจากเล็กที่สุดไปถึงใหญ่ที่สุดได้ เช่น 
น้ าหนัก ส่วนสูง อายุ รายได้ จ านวนเก้าอ้ี อัตราการเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น 

   3.2.2 ตัวแปรเชิงคุณภาพ (Qualitative Variable) คือ ตัวแปรที่มีค่าต่างๆ อยู่ในรูป
ของคุณลักษณะหรือชนิดไม่สามารถจัดเรียงตามขนาดได้ เช่น เพศ มีคุณลักษณะ 2 ชนิด คือ ชายกับ
หญิง เชื้อชาติ มีได้ต่างๆ กัน คือ ไทย จีน ลาว พม่า อเมริกัน อาชีพ มีได้ต่างๆ กัน คือ ค้าขาย 
เกษตรกรรม ครู วิศวกร เป็นต้น 

 4. ประชากร (Population) หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ทั้งหมดที่ต้องการศึกษา อาจจะเป็น คน 
สัตว์ สิ่งของ พฤติกรรมหรือเหตุการณ์ก็ได้  
 5. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) หมายถึง ส่วนหนึ่งของประชากร อาจได้มาโดยการสุ่ม 
(Random) ซึ่งกลุ่มตัวอย่างจะต้องมีคุณลักษณะเหมือนกับประชากรทุกอย่าง นั่นคือ ต้ องเป็นตัว
แทนที่ดีของประชากร แต่มีขนาดเล็กกว่า  
 6. ค่าพารามิเตอร์ (Parameter) หมายถึง ค่าที่ได้จากการวัดคุณลักษณะของประชากร 
เช่น สัดส่วนของผู้ชมรายการทีวี น้ าหนักเฉลี่ยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นิยมเขียน
แทนด้วยภาษากรีก เช่น ค่าเฉลี่ยของประชากร แทนด้วย µ (Mew อ่านว่า มิว) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของประชากร แทนด้วย   (Sigma อ่านว่า ซิกม่า) เป็นต้น 
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 7. ค่าสถิติ (Statistics) หมายถึง ค่าท่ีได้จากการวัดคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างค่าสถิตินี้ 
จะใช้ในการประมาณค่าพารามิเตอร์ เช่น ค่าเฉลี่ย  X  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. หรือ S.)   

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy)  

 8. มโนทัศน์พื้นฐานของการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  
  การศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เลือกมาโดยการสุ่มด้วยเทคนิคการสุ่มตัวอย่าง ที่เหมาะสม 
และมีขนาดพอเพียง สามารถเป็นตัวแทนของประชากร ที่ต้องการศึกษา แล้วท าการเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างและวิเคราะห์ข้อมูลโดยค านวณหาค่าสถิติ ที่ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือน าไปสรุปอ้างอิง
สู่พารามิเตอร์ ซึ่งเป็นค่าที่บรรยายคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษาโดยวิธีการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์หรือการทดสอบสมมติฐาน เพื่อตรวจสอบว่าสมมติฐานนั้น ๆ เป็นจริงหรือไม่เพ่ือน าไป
สรุปข้อค้นพบของการศึกษาข้อมูลต่อไป ดังแสดงในภาพที่ 7.1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.1  มโนทัศน์พื้นฐานของการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
ที่มา :  สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ และวิลาวรรณ พันธุ์พฤกษ์, 2552 : 7 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

ประชากร 

(Population) 

กลุ่มตัวอย่าง 
(Sample) 

ค่าสถิติ 
(Statistics) 

X , S, 2S , r   ฯลฯ 

ค่าพารามิเตอร์
(Parameter) 

µ,  , 2 ,   

สถิติเชิงอ้างอิง 

สุ่ม 

- การประมาณคา่ 

- การทดสอบสมมติฐาน 

สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงพรรณนา 

 

- เทคนิคการสุ่ม 

- ขนาดตัวอย่าง 
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ตารางท่ี 7.1  เปรียบเทียบสัญลักษณ์ของพารามิเตอร์และค่าสถิติ 
 

ค่าที่ใช้บรรยายลักษณะ ค่าพารามิเตอร์ (ประชากร) ค่าสถิติ (ตัวอย่าง) 
1. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) µ (มิว) X  (เอ็กซ์บาร์) 
2.ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
(Standard deviation) 

  (ซิกม่า) S หรือ S.D. 

3. ความแปรปรวน (Variance) 2  2S   
4. สัดส่วน (Proportion) π (พาย) หรือ P p 

5. สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
(Correlation Coefficient) 

  (โร) 
r  

6. สัมประสิทธิ์การถดถอย 
(Regression Coefficient) 

β (เบต้า) b  

7. ค่าอ่ืน ๆ  θ  (เซต้า) θ̂  
 

ระดับของการวัด (Levels of Measurement) 

 

 การวัดเป็นการก าหนดตัวเลขให้กับสิ่งที่ต้องการศึกษาภายใต้กฎเกณฑ์ที่แน่นอน ครูจ าเป็น
จะต้องทราบคุณลักษณะของข้อมูลที่ถูกวัดเพ่ือใช้ในการพิจารณาว่า จะเลือกใช้วิธีการทางสถิติใด      
จึงจะเหมาะสม  ดังนั้นจึงควรทราบว่าข้อมูลที่ถูกวัด มานั้นอยู่ในการวัดระดับใด ในการวัดผลได้
ก าหนดข้อมูลเชิงปริมาณท่ีเป็นตัวเลขในการน ามาวิเคราะห์เพ่ือประเมินผล ซึ่งมาตรการวัดหรือระดับ
ของการวัด  แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ (Wiersman, William. 1990 : 9-13 ; Babbie, 1992 :  

140-144 ; Nachmias and Nachmias, 1993: 151) 
 1. ระดับนามบัญญัติ (Nominal Scale) เป็นมาตรการวัดข้อมูลที่ใช้ก าหนดชื่อ 
คุณลักษณะ/พฤติกรรมที่ได้จากการวัด ได้แก่  หมายเลขประจ าตัว ชื่อ-นามสกุล เพศ ศาสนา 
สถานภาพ อาชีพ  เป็นต้น ซึ่งตัวเลขที่ใช้เป็นสิ่งจ าแนกหรือจัดกลุ่มสิ่งของ/บุคคลเท่านั้น แต่จะไม่มี
ความหมายในเชิงปริมาณที่จะน าไปด าเนินการด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์ได้ (บวก ลบ คูณ หาร) 
หรือไม่สามารถระบุความมากน้อยที่จะน าไปเปรียบเทียบกันได้ อาทิ ให้เพศชาย แทนด้วย “1” และ
เพศหญิงแทนด้วย “2” ซึ่งในกรณีนี้ “2” ไม่ได้มีค่ามากกว่า “1” ในการเปรียบเทียบเชิงปริมาณ    
เป็นต้น  
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  สถิติที่ใช้กับการวัดที่ได้จากระดับข้อมูลนี้  ได้แก่ ฐานนิยม การแจกแจงความถี่ ร้อยละ      
ความสัมพันธ์ การทดสอบนอนพาราเมตริก การทดสอบไคสแควร์  
 2. ระดับเรียงอันดับ (Ordinal Scale) เป็นมาตรการวัดข้อมูลที่แสดงปริมาณความมาก
น้อย การวัดในมาตรานี้ความแตกต่างระหว่างหน่วยไม่เท่ากันและไม่มีศูนย์แท้ สามารถน ามา
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยหรือจากน้อยไปหามากตามเกณฑ์ แต่จะไม่สามารถระบุได้ว่าแต่ละ
ล าดับแตกต่างกันเท่าไร และความแตกต่างนั้นเท่ากันหรือไม่ และยังไม่สามารถน ามาด าเนินการด้วย
วิธีการทางคณิตศาสตร์ได้ (บวก ลบ คูณ หาร) อาทิ การตรวจผลงานของผู้เรียนที่ครูผู้สอนสามารถ
เรียงล าดับของผลงานตามเกณฑ์ที่ก าหนดได้ตั้งแต่ล าดับที่ 1, 2, 3 ถึง n แต่จะไม่สามารถระบุช่วง
ความแตกต่างระหว่างล าดับที่ 1 กับ 2 หรือ 2 กับ 3 และความแตกต่างระหว่างล าดับที่เท่ากันหรือไม่
ได้แก่  ความสวย ความเข้มข้น ความหนาแน่น ความแข็งแรง มิสแกรนด์อินเตอร์เนชันแนล เป็นต้น
ตัวอย่างเช่น การประกวดพานดอกไม้ พานที่สวยที่สุดได้อันดับที่ 1   
  สถิติที่ใช้กับการวัดที่ได้จากระดับข้อมูลนี้  ได้แก่ มัธยฐาน เปอร์เซ็นไทล์  เดไซล์ ควอไทล์ 
สหสัมพันธ์จากอันดับ การทดสอบนอนพาราเมตริก 

 3. ระดับอันตรภาค (Interval Scale) เป็นมาตรการวัดข้อมูลที่สามารถน ามาเรียงล าดับได้ 
และระบุความแตกต่างระหว่างล าดับที่ได้ และความแตกต่างในแต่ละช่วง (หน่วยการวัด) มีค่าเท่ากัน
ทุก ๆ ช่วงจึงสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างกันได้ และเป็นข้อมูลที่สามารถน ามาบวกและลบกัน
ได้ แต่จะยังไม่สามารถน ามาคูณหรือหาร หรือเปรียบเทียบเป็นจ านวนเท่า เนื่องจาก  ไม่มีระดับศูนย์
แท้ (Absolute Zero) (ศูนย์แท้ หมายถึง การไม่มี/ปราศจาก/ว่างเปล่า) หรือไม่มีจุดเริ่มต้นที่แน่นอน 
ดังนั้น 0 ในที่นี้ จึงเป็นศูนย์เทียม หรือศูนย์สมมุติ อาทิ การที่ผู้เรียนสอบได้คะแนน 0 คะแนน ไม่ได้ 
หมายความว่า นักเรียนไม่ได้มีความรู้ในวิชานั้น แต่หมายถึง ผู้เรียนท าแบบทดสอบฉบับนั้นไม่ได้ และ
ผู้เรียนที่ได้คะแนน 50 คะแนน ก็ไม่ได้ หมายความว่า  ผู้เรียนคนนั้นมีความรู้เป็นสองเท่ของผู้เรียนที่
ได้คะแนน 25 คะแนน หรือวันนี้มีอุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส ไม่ได้ หมายความว่า วันนี้ไม่มีอุณหภูมิ 
แต่หมายถึง อุณหภูมิถึงระดับ 0 องศาเซลเซียส ตามระดับมาตรฐานที่ก าหนดเท่านั้น และอุณหภูมิ 
60 องศาเซลเซียส ก็ไม่ได้หมายความว่า  จะมีความร้อนเป็นสองเท่าของอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส  

  สถิติที่ใช้กับการวัดที่ได้จากระดับข้อมูลนี้  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
สหสัมพันธ์ การทดสอบพาราเมตริก  
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  ส าหรับการวัดทางจิตวิทยา หรือแบบสอบถามที่มีการวัดคุณลักษณะต่างๆ เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เป็น 5, 4, 3, 1 ซ่ึงแต่ละค่ามีความหมาย ดังน้ี  

   5  หมายถึง  เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
   4      หมายถึง  เห็นด้วย 

   3  หมายถึง  ไม่แน่ใจ     

   2  หมายถึง  ไม่เห็นด้วย   

    1  หมายถึง  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
  มาตรวัดเหล่านี้ควรมีระดับการวัดอยู่ในระดับเรียงล าดับ แต่ส่วนใหญ่จะอนุโลมให้อยู่ใน
ระดับอันตรภาค โดยถือว่ามีช่วงเท่ากัน 

 4. ระดับอัตราส่วน (Ratio Scale) เป็นมาตรการวัดข้อมูลที่มีคุณสมบัติทางกายภาพที่
สมบูรณ์ที่สุด ที่สามารถระบุความแตกต่างระหว่างล าดับที่ หรือเปรียบเทียบความมากหรือน้อย และ 
มีศูนย์แท้ คือ 0 หมายถึง ไม่มีสิ่งใด ๆ เลย เช่น หนัก 0 กิโลกรัม แปลว่า ไม่มีน้ าหนักเลย แล้ว
สามารถน าข้อมูลมาด าเนินการด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์ บวก ลบ คูณ หาร ได้ทุกวิธีโดยค่าสถิติที่ใช้
กับข้อมูลระดับนี้จะไม่เหมือนกับข้อมูลระดับช่วงที่เป็นข้อมูลระดับ 3 ได้แก่ น้ าหนัก ส่วนสูง ความเร็ว 

ระยะทาง ความเร็ว พื้นที่ และการวัดในระบบเคลวิน ฯลฯ   

  สถิติที่ใช้กับการวัดที่ได้จากระดับข้อมูลนี้  สามารถใช้ได้กับสถิติทุกประเภท และสามารถ
เลือกใช้การทดสอบทางสถิติได้อย่างกว้างขวาง   
  สรุปคุณสมบัติ ตัวอย่างการวัดของแต่ละระดับ และสถิติที่เหมาะสมกับระดับข้อมูล       
ดังแสดงตารางที่ 7.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 216 

ตารางท่ี 7.2   คุณสมบัติ ตัวอย่างการวัด และสถิติท่ีเหมาะสมกับระดับข้อมูลของแต่ละระดับ 

 

 

ระดับของ 
การวัด 

 

คุณสมบัติ 
 

ตัวอย่างการวัด 

ตัวอย่าง 
สถิติต่างๆ  
ที่เหมาะสม 

การทดสอบ
นัยส าคัญ 

ที่เหมาะสม 

1. ระดับนาม
บัญญัติ 
(Nominal 

Scale) 

ความต่างกัน เพศ, เชื้อชาติ, 
สถานภาพสมรส,  
เลขทะเบียนรถยนต์, 
หมายเลขนักฟุตบอล, 
ศาสนา อาชีพ  ที่อยู่ 
หมายเลขห้องฯลฯ 

- ฐานนิยม  
- การแจกแจง
ความถี่ 
- ความสัมพันธ์ 
 

- การทดสอบ
นอนพารา
เมตริก 

- การทดสอบ 

ไคสแควร์ 

2. ระดับเรียง
อันดับ (Ordinal 

Scale) 

ความต่างกัน + 

ทิศทาง 
ยศทางทหาร, การ
ประกวดนางงาม,  

ระดับการศึกษา,    
ฐานะทางเศรษฐกิจฯลฯ 

- มัธยฐาน  
- เปอร์เซน็ไทล์   
- เดไซล์ 
- ควอไทล์ 
- สหสัมพันธ์
จากอันดับ 

- การทดสอบ
นอนพารา
เมตริก 

3. ระดับอันตร
ภาค (Interval 

Scale) 

ความต่างกัน + 

ทิศทาง +    

ช่วงเท่ากัน +   
มีศูนย์เทียม 

คะแนน, วันในปฏิทิน, 
ระดับอุณหภูมิ  ระดับ
ความพึงพอใจ คะแนน
ไอคิวฯลฯ 

- ค่าเฉลี่ย 

- ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

- สหสัมพันธ์ 

- การทดสอบ
พาราเมตริก 

4. ระดับ
อัตราส่วน 
(Ratio Scale) 

ความต่างกัน + 

ทิศทาง +     

ช่วงเท่ากัน +       
มีศูนย์แท้ 

อายุ, รายได้, ความเร็ว, 
ความสูง, น้ าหนัก, เวลา 
ประสบการณ์การท างาน
ฯลฯ 

- สถิติทุกชนิด ใช้ได้ทุกชนิด 

 

  โดยสรุปแล้ว อาจกล่าวได้ว่า การวัดที่อยู่ในระดับนามบัญญัติ และระดับเรียงอันดับ จะได้
ข้อมูลเชิงคุณภาพ ในขณะที่การวัดที่อยู่ในระดับอันตรภาค และระดับอัตราส่วนจะได้ข้อมูล          
เชิงปริมาณ  และระดับนามบัญญัติบอกให้ทราบความแตกต่าง ระดับเรียงอันดับบอกให้ทราบความ
แตกต่างและแสดงทิศทาง ระดับอันตรภาคบอกความแตกต่าง มีทิศทาง มีช่วงเท่ากัน และมีศูนย์เทียม 
และมาตราอัตราส่วนบอกความแตกต่าง มีทิศทาง มีช่วงเท่ากัน และมีศูนย์แท้ 
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สถิติเบื้องต้นส าหรับการวัดและประเมินผล 

 

 ในการการวัดและประเมินผลครูผู้สอนต้องเลือกใช้สถิติให้ถูกต้องส าหรับการวิเคราะห์ผลที่ได้
จากการวัด ซึ่งจะท าให้การประเมินผลมีความถูกต้องเชื่อถือได้ และสามารถน าผลการประเมินไปใช้
ปรับปรุงหรือพัฒนาการเรียนการสอน การแนะแนว หรือการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น  ดังนั้นครูและผู้เกี่ยวข้องกับการประเมินควรได้เรียนรู้เรื่อง การน าข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูล และการแปลผล โดยที่ข้อมูลที่จะน ามาวิเคราะห์ทางสถิติได้นั้นต้องเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ 
ข้อมูลที่รวบรวมได้มาแล้วแต่ยังไม่ได้น ามาจัดระเบียบ หรือจัดกระท าด้วยวิธีการใดๆ เรียกว่า       
ข้อมูลดิบ (Raw Data หรือ Raw Score) เพ่ือให้ข้อมูลดิบมีความหมายยิ่งขึ้น จึงมีการใช้สถิติส าหรับ
วิเคราะห์ข้อมูล สถิติเบื้องต้นใช้ในการวัดและประเมินผลที่ครูควรท าความเข้าใจ การค านวณค่าสถิติ
เบื้องต้น ตลอดจนการแปลความหมายของค่าที่ค านวณได้เพ่ือใช้ประโยชน์ต่อไปในสถิติเชิงอ้างอิง 
ค่าสถิติดังกล่าวนี้ ประกอบด้วย  
 1 การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution)  
 2 การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง ได้แก่ และค่าเฉลี่ย มัธยฐาน และฐานนิยม  
 3 การวัดการกระจาย ได้แก่ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าเบี่ยงเบนควอไทล์ พิสัย ความ
แปรปรวน และสัมประสิทธิ์การกระจาย 

 4 การเปรียบเทียบต าแหน่ง ได้แก่ อัตราส่วน ร้อยละ ควอไทล์ และเดไซล์ 
 5 สหสัมพันธ์ ได้แก่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างอันดับ และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์    
อย่างง่าย 

 

การแจกแจงความถี่  
 

 1. การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) เป็นการน าข้อมูลมาจัดหมวดหมู่ 
ประเภท หรือสร้างตารางแจกแจงความถี่ เพ่ือแสดงจ านวนของข้อมูลว่าแต่ละข้อมูลนั้นมีกี่จ านวน     
ที่เป็นระเบียบง่ายต่อการน าไปใช้ และน่าสนใจในการศึกษา (สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2559: 193) 

 2. ประเภทของการแจกแจงความถี่ 
  2.1 การแจกแจงความถี่ท่ีไม่ได้จัดหมวดหมู่ (Ungroup Data) เป็นการแจกแจงความถี่ที่มี
ขั้นตอนในการด าเนินการง่าย ๆ ดังนี้ 
   2.1.1 เรียงล าดับข้อมูลทุกตัวจากข้อมูลที่มีค่าสูงไปต่ า 
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   2.1.2 พิจารณาข้อมูลแล้วขีดรอยขีด (Tally) แทนข้อมูลแต่ละตัวในข้อมูลนั้น ๆ แล้ว
ให้นับจ านวนรอยขีดใส่จ านวนในช่องความถ่ี  

 ดังแสดงการแจกแจงความถี่ท่ีไม่ได้จัดหมวดหมู่ในตัวอย่างที่ 7.1 

 

 ตัวอย่างท่ี 7.1  ในการทดสอบวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษา จ านวน 30 

คน ได้คะแนน ดังนี้ 
  14    15    14    16    15    17    18    19    15    16    18    17   13   17   16   

  17    19    19    18    17    15    16    14    18    17    16    13   15   18   15   

  ให้สร้างตารางแจกแจงความถี่ของคะแนนวิชาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษาของ
นักศึกษา 
  วิธีท า  สามารถแสดงได้คะแนนดังตารางแจกแจงความถ่ี 

 

คะแนนที่ได้ รอยขีด จ านวนนักศึกษา 

13 // 2 

14 /// 3 

15    ////  / 6 

16 //// 5 

17    ////  / 6 

18 //// 5 

19 /// 3 

รวม 30 

 

  2.2 การแจกแจงความถี่ที่จัดหมวดหมู่ (Grouped Data)  เป็นการแจกแจงความถี่ของ
ข้อมูลที่มีจ านวนมาก ๆ โดยที่นิยมจัดแบ่งข้อมูลเป็นช่วงของคะแนน มีข้ันตอนในการด าเนินการ ดังนี้ 
   2.2.1 ค านวณหาพิสัย (Range) ของข้อมูลที่เป็นความแตกต่างระหว่างข้อมูลที่มี
ค่าสูงสุดกับข้อมูลที่มีค่าต่ าสุด จากสูตรค านวณ 

 

พิสัยของข้อมูล = ค่าของข้อมูลสูงสุด - ค่าของข้อมูลต่ าสุด 

 

   2.2.2 ก าหนดจ านวนชั้นของคะแนนที่ต้องการสร้าง 
   2.2.3 หาอันตรภาคชั้น หรือช่วงกว้างของแต่ละชั้น จากสูตรค านวณ 
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     อันตรภาคชั้น     =          

    

   2.2.4 ก าหนดช่วงของข้อมูลแต่ละชั้นให้มีความคลอบคลุมข้อมูล จากมากไปน้อยหรือ
จากน้อยไปมาก 

   2.2.5 ขีดรอยขีดแทนขอ้มูลแต่ละตัวในข้อมูลนั้น ๆ แล้วให้นับจ านวนรอยขีดใส่จ านวน
ในช่องของความถ่ี 

  ดังแสดงการแจกแจงความถี่ท่ีจัดหมวดหมู่ในตัวอย่างที่ 7.2 

 

 ตัวอย่างที่ 7.2  จากข้อมูลการทดสอบคะแนนวิชาการวิจัยทางการศึกษาของนักศึกษาผล
การทดสอบ ดังนี้ 
  38  26  23  29  36  34  32  30  33  32  35 

  39  33  37  33  32  27  34  31  28  32  40 

  25  36  38  29  35  30  33  29  34  33    

 ให้สร้างตารางแจกแจงความถี่แบบจัดหมวดหมู่ของข้อมูล 

 วิธีท า มีวิธีการสร้างตารางแจกแจงความถ่ี มีดังนี้ 
  1) ค านวณหาพิสัยของข้อมูล 

    พิสัยของข้อมูล  = ค่าของข้อมูลสูงสุด – ค่าของข้อมูลต่ าสุด 

         =  40 - 23 = 17 

  2) ก าหนดจ านวนชั้นของคะแนน เป็น 6 ชั้น 

  3) หาอันตรภาคชั้น หรือช่วงกว้างของอันตรภาคแต่ละชั้น จากสูตรค านวณ 

    อันตรภาคชั้น     =      

 

                =     
6

17   =  2.8    3    (ปัดเศษขึ้น) 

  4) ก าหนดช่วงข้อมูลของแต่ละชั้นให้มีความคลอบคลุมข้อมูล จากมากไปน้อยหรือจาก
น้อยไปมาก โดยเริ่มต้นที่ข้อมูลที่มากที่สุดแล้วลดช่วงละ 3 ได้แก่ ช่วงข้อมูล 40 - 38, 37 - 35,      

34 - 32, 31 - 29, 28 - 26, 25 - 23 

  5) พิจารณาแล้วขีดรอบขีดแทนข้อมูลแต่ละตัวในข้อมูลนั้น ๆ แล้วให้นับจ านวนรอยขีดใส่
จ านวนในช่องของความถ่ี 
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  ดังแสดงตารางแจกแจงความถี่คะแนนวิชาการวิจัยทางการศึกษาของนักศึกษา ดังตัวอย่าง
ที่  7.2  

 

 ตัวอย่างท่ี 7.3  คะแนนวิชา การวิจัยทางการศึกษาของนักศึกษา 
 

คะแนนที่ได้ รอยขีด จ านวนนักศึกษา 
23-25 // 2 

26-28 /// 3 

29-31 //// / 6 

32-34 ////  //// // 12 

35-37 ////  5 

38-40 //// 4 

 รวม 32 

 

การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง 

 

 1. การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (Measure of Central Tendency) เป็นการหา     
ค่ากลางที่เป็นตัวแทนของข้อมูลแต่ละชุด เพ่ือใช้สรุปผลของข้อมูลในภาพรวม โดยค่ากลางที่นิยมใช้       
มี 3 ค่า ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่ามัธยฐาน  และฐานนิยม (สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2559: 196) 

 2. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithematic Mean หรือ Mean :   (ค่าเฉลี่ยของประชากร),       
 (ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง))  เป็นค่าที่ได้จากการน าข้อมูลทุกตัวมารวมกันแล้วหารเฉลี่ยด้วย

จ านวนข้อมูลทั้งหมดที่จ าแนกรายละเอียด ดังนี้ 
  2.1 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตที่ไม่แจกแจงความถี่ (Ungroup) เป็นการหาค่าเฉลี่ยจากข้อมูลดิบ
ของแต่ละบุคคล โดยใช้สูตรค านวณ 

 

                                     
n

X
  X
              …………………………  สูตรที่ (7.1) 

 

    เมื่อ  X      เป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิต 

     X     เป็นผลรวมของข้อมูลทุกตัว 

      n    เป็นจ านวนของข้อมูล 
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n

fx
X

  

  

 ดังแสดงการค านวณค่าเฉลี่ยเลขคณิตท่ีไม่แจกแจงความถี่ในตัวอย่างที่ 7.2 

  

 ตัวอย่างที่ 7.4  จงหาคะแนนเฉลี่ยของการสอบกลางภาค วิชา การวิจัยทางการศึกษา          
มีคะแนนดังนี้ 
  27   28   25   29   24   26   28  29  27 

 วิธีท า 

  จากสูตรค านวณหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต 

       
n

X
  X
     

         แทนค่า X    =    
9

272928262429252827   

             X    =    
9

243      =  27           

  ดังนั้นคะแนนเฉลี่ยของคะแนนการสอบกลางภาควิชาการวิจัยทางการศึกษา ครั้งนี้เท่ากับ 
27 คะแนน 

 

  2.2 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตที่แจกแจงความถี่ (Group) จ าแนกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 
   2.2.1 การหาค่าเฉลี่ยจากข้อมูลที่ไม่มีการจัดหมวดหมู่ จากสูตรค านวณ 

 

                                          …………………………  สูตรที่ (7.2) 

 

 

    เมื่อ  X       เป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูล 

     fX     เป็นผลรวมของผลคูณระหว่างความถี่กับข้อมูล  

      n     เป็นจ านวนของข้อมูล 

    

 ดังแสดงการค านวณค่าเฉลี่ยเลขคณิตที่แจกแจงความถี่ไม่มีการจัดหมวดหมู่ในตัวอย่างที่ 7.5 
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 ตัวอย่างที่ 7.5  จงหาคะแนนเฉลี่ยของวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษาจากตาราง
คะแนนของนักศึกษาท่ีก าหนดให้ 
 

คะแนน (X) รอยขีด ความถี่ (f) fx 

14 // 2 28 

15 /// 3 45 

16 //// 5 80 

17 //// 4 68 

18 ////  // 7 126 

19 //// 4 76 

รวม 25 N = 25 fX = 423 

  

 วิธีท า   จากสูตรการหาค่าเฉลี่ย 
n

fx
X

  

     แทนค่า     X    =    
25

423  

                                 =     16.92 

 จะได้คะแนนเฉลี่ยของวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา  เท่ากับ 16.92 คะแนน 

   2.2.2 การหาค่าเฉลี่ยจากข้อมูลที่มีการจัดหมวดหมู่ ใช้สูตรค านวณเดียวกับการหา
ค่าเฉลี่ยที่ไม่มีการจัดหมวดหมู่ แต่ค่าข้อมูลแต่ละตัวเป็นค่าจากจุดกึ่งกลางชั้นของแต่ละชั้นโดยหาจุด
กึ่งกลางชั้นจากสูตรค านวณ 

จุดกึ่งกลางชั้น  =   

 

    โดยที่ขีดจ ากัดบน  หมายถึง   ค่าเฉลี่ยระหว่างผลบวกของค่าสูงสุดของช่วงข้อมูล 

                นั้นกับค่าต่ าสุดของช่วงข้อมูลที่มีค่าสูงกว่า 
          ขีดจ ากัดล่าง หมายถึง   ค่าเฉลี่ยระหว่างผลบวกของค่าต่ าสุดของข้อมูล 

                นั้นกับค่าสูงสุดของช่วงข้อมูลที่มีค่าต่ ากว่า 
    ดังแสดงการค านวณค่าเฉลี่ยเลขคณิตที่แจกแจงความถี่และมีการจัดหมวดหมู่ใน
ตัวอย่างที่ 7.5 
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 ตัวอย่างที่ 7.6  จงหาคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบวิชาการวิจัยทางการศึกษาของนักศึกษา
จากตารางข้อมลูที่ก าหนดให้ 
 

คะแนนที่ได้ จุดกึ่งกลางชั้น 

(X) 

จ านวนนักศึกษา 
(f) 

 

fx 

23-25 
2

2523
24


  2 48 

26-28 27 3 81 

29-31 30 6 180 

32-34 33 12 396 

35-37 36 5 180 

38-40 39 4 156 

  N = 32 fX = 1,041 

 

 วิธีท า   จากสูตรการหาค่าเฉลี่ย 
n

fx
X

  

     แทนค่า     X    =    
32

041,1    =   32.53        

                     

 จะได้คะแนนเฉลี่ยของวิชาการวิจัยทางการศึกษา เท่ากับ 32.53 คะแนน   
 3. ค่ามัธยฐาน (Median : Me)  
  เป็นค่าของข้อมูลที่มีต าแหน่งอยู่กึ่งกลางของข้อมูล เมื่อได้เรียงล าดับข้อมูลแล้ว โดย
ส่วนมากจะใช้กับข้อมูลในระดับมาตรเรียงล าดับ หรือข้อมูลที่มีการแจกแจงในลักษณะเบ้ที่มี
รายละเอียด ดังนี้ 
  3.1 กรณีข้อมูลไม่ได้แจกแจงความถี่  มีวิธีการข้ันตอน ดังนี้ 
   3.1.1 เรียงล าดับข้อมูลที่มีค่าจากมากไปหาน้อยหรือจากน้อยไปหามาก 

   3.1.2 หาต าแหน่งของข้อมูลจากสูตรค านวณ 

    ต าแหน่งของมัธยฐาน   =  
2

1N    

 

        เมื่อ  N    เป็นจ านวนของข้อมูล 

   3.1.3 หาค่าของข้อมูลที่อยู่ในต าแหน่งที่ค านวณได้ ถ้าค่าของข้อมูลอยู่กึ่งกลางของ
ข้อมูล 2 ตัวจะต้องน าค่าของข้อมูลทั้งสองมาเฉลี่ยเป็นค่ามัธยฐาน 
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    ดังแสดงการหามัธยฐานของข้อมูลไม่ได้แจกแจงความถ่ีในตัวอย่างที่ 7.5 และ 7.6 

 

  ตัวอย่างท่ี 7.7  คะแนนสอบวิชาภาษาไทยของนักเรียนห้องท่ี 1 

       15   16   18   17   19   14 

   ให้หาค่ามัธยฐานของคะแนนวิชาภาษาไทยของนักเรียนห้องที่ 1 

   วิธีท า 1) เรียงล าดับข้อมูล 

                 14   15     16   17   18   19 

 

     2) หาต าแหน่งของค่ามัธยฐาน  จากสูตร 

      แทนค่าหาต าแหน่งของค่ามัธยฐาน 

      ดังนั้น  หาต าแหน่งของค่ามัธยฐาน เท่ากับ 3.5 

     3) ต าแหน่งที่ 3.5 อยู่ระหว่างข้อมูลต าแหน่งที่ 3 เท่ากับ 16 และต าแหน่งที่ 4

เท่ากับ 17 ดังนั้น ค่ามัธยฐานของคะแนนสอบวิชาภาษาไทย (Me)  =   
2

1716   = 16.50 

     

  ตัวอย่างท่ี 7.8  คะแนนสอบวิชาภาษาไทยของนักเรียนห้องท่ี 2 

       15     16     14     17     14     19     13 

   จงหาค่ามัธยฐานของคะแนนสอบวิชาภาษาไทยของนักเรียนห้องที่ 2 

   วิธีท า 1) เรียงล าดับข้อมูล 

       13     14     15     16     17     18     19 

     2) หาต าแหน่งของค่ามัธยฐาน จากสูตรค านวณ  = 
2

1N    

      แทนค่า  หาต าแหน่งของค่ามัธยฐาน  =  
2

17    =  4 

     3) ต าแหน่งที่ 4 ของข้อมูลทีค่าเท่ากับ 16  ดังนั้นค่ามัธยฐาน (Me) = 16 

  

  3.2 กรณีข้อมูลแจกแจงความถี่  มีรายละเอียด ดังนี้ 
   3.2.1 กรณีข้อมูลแจกแจงความถ่ีที่ไม่ได้จัดหมวดหมู่ มีวิธีการหา ดังนี้ 
    3.2.1.1 หาความถีส่ะสมของแต่ละชั้นจากข้อมูลที่มีค่าน้อยไปมาก 

   3.2.1.2 หาต าแหน่งของข้อมูลจากสูตรค านวณ 

      ต าแหน่งของมัธยฐาน   =   
2

1N   

       เมื่อ  N     เป็นจ านวนข้อมูล 
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   3.2.1.3 หาค่าของข้อมูลที่ต าแหน่งมัธยฐาน 

    ดังแสดงการหามัธยฐานของข้อมูลที่แจกแจงความถี่ไม่ได้จัดหมวดหมู่ใน
ตัวอย่างที่ 7.9 

 

 ตัวอย่างที่ 7.9  ให้หาค่ามัธยฐานของคะแนนของวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา     
จากตารางข้อมูลที่ก าหนดให้ 
  วิธีท า 1) หาความถี่สะสมของข้อมูลจากข้อมูลที่มีค่าน้อยไปหาค่ามาก 

 

คะแนน (X) ความถี่ (f) ความถี่สะสม 

14 2 2 

15 3 5 

16 5 10 

17 4 14 

18 7 21 

19 4 25 

รวม N = 25  

 

 

   2) หาต าแหน่งของค่ามัธยฐาน   =   
2

125     =   13 

   3) หาค่าของมัธยฐานจะอยู่ระหว่างต าแหน่งที่ 13 และ 14 

    ดังนั้นค่ามัธยฐาน (Me) เท่ากับ  
2

1717     =   17 

    จะได้ค่ามัธยฐานของคะแนนวิชาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา  เท่ากับ  17  

คะแนน   

   3.2.2 กรณีข้อมูลแจกแจงความถ่ีที่จัดหมวดหมู่ มีวิธีการหา ดังนี้ 

    3.2.2.1 ค านวณหาต าแหน่งของค่ามัธยฐาน จากสูตร 
2

X  

    3.2.2.2 ค านวณหาตามนั้นฐานโดยใช้สูตรค านวณ 
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      Me    =  

















 


f

F
2

N

L i ………………………… สูตรที่ (7.3) 

    เมื่อ   Me    เป็นค่ามัธยฐานของข้อมูล 

      L       เป็นขีดจ ากัดล่างของชั้นที่มีค่ามัธยฐานอยู่ 
      i       เป็นความกว้างของอันตรภาคชั้น 

      F      เป็นความถี่สะสมก่อนถึงชั้นที่มีมัธยฐานอยู่ 
      f       เป็นความถี่ของคะแนนในชั้นที่มีมัธยฐานอยู่ 
      N      เป็นจ านวนข้อมูลทั้งหมด 

 

    ดังแสดงการหามัธยฐานของข้อมูลที่แจกแจงความถี่ไม่ได้จัดหมวดหมู่ในตัวอย่าง 
ที่ 7.10 

 

 ตัวอย่างที่ 7.10  ให้หาค่ามัธยฐานของคะแนนการทดสอบ วิชาการวิจัยทางการศึกษาของ
นักศึกษาจากตารางข้อมูลที่ก าหนดให้ 
 

คะแนนที่ได้ จ านวนนักศึกษา 
(f) 

ความถี่สะสม 

(F) 

23-25 2 2 

26-28 3 5 

29-31 6            11   (F) 

32-34          12   ( f ) 23 

35-37 5 28 

38-40 4 32 

 N = 32  

  วิธีท า 

   1) ค านวณหาต าแหน่งของค่ามัธยฐาน จากสูตร  
2

N    =   
2

32  =  16  คือชั้นที่ 4 

    มัธยฐานจะอยู่ในชั้นที่ 4  จะได้  L =  31.5,  I  =  3,  F = 11,  f = 12 

   2) ค านวณหาค่ามัธยฐานโดยใช้สูตรค านวณ 

 

ชั้นที่มีมัธยฐาน 

(Me) 
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    Me    =  

















 


f

F
2

N

iL  

    Me    =  



 


12

1116
331.5     =   32.76 

    จะได้ค่ามัธยฐานของคะแนนวิชาการวิจัยทางการศึกษา เท่ากับ 32.76 

 

 4. ค่าฐานนิยม (Mode : Mo)  
  เป็นค่าของข้อมูลที่มีค่าซ้ ากันมากที่สุด หรือข้อมูลที่มีข้อมูลความถี่สูงที่สุดในข้อมูลชุด   
นั้น ๆ จะใช้กับข้อมูลมาตรนามบัญญัติขึ้นไป มีรายละเอียด ดังนี้ 
  4.1 กรณีที่ข้อมูลไม่ได้แจกแจงความถี่  จะใช้วิธีการพิจารณาข้อมูลที่ซ้ ากันมากที่สุด 
เป็นค่าฐานนิยม 2 ค่า แต่ถ้าข้อมูลทุกตัวไม่ซ้ ากันเลย แสดงว่าข้อมูลชุดนั้นไม่มีค่าฐานนิยม ดังแสดง
การหาฐานนิยมของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถ่ีในตัวอย่างที่ 7.10 

 

 ตัวอย่างท่ี 7.11    จงหาฐานนิยมของข้อมูลต่อไปนี้ 
   ชุดที่ 1 3, 6, 5, 3, 9, 9, 8, 3, 7, 4 

   ชุดที่ 2 3, 4, 6, 6, 8, 2, 10, 12, 6, 14, 2, 11, 2, 6 , 11 

   ชุดที่ 3 2, 3, 5, 7, 9, 10, 13, 15, 17, 18, 21, 22 

  วิธีท า 

   ข้อมูลชุดที่ 1  เนื่องจาก  3  เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นซ้ ากันมากที่สุด  ดังนั้นฐานนิยมของ
ข้อมูลชุดนี้ คือ  3 

   ข้ อมู ล ชุ ดที่  2 เ นื่ อ ง จ าก  2 แล ะ  6  เ ป็ น ข้ อมู ล ที่ เ กิ ด ขึ้ น ซ้ า กั นมากที่ สุ ด                                       
จ านวนครั้งเท่าๆ กัน ดังนั้น ฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้ คือ 2 และ 6 

   ข้อมูลชุดที่ 3  จะพบว่าไม่มีค่าใดซ้ ากันเลย  ดังนั้น  ข้อมูลชุดนี้ไม่มีฐานนิยม 

  4.2 กรณีที่ข้อมูลแจกแจงความถี่ จ าแนกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 
   4.2.1 กรณีที่ข้อมูลแจกแจงความถี่ที่ไม่ได้จัดหมวดหมู่ จะใช้วิธีการพิจารณาข้อมูล     
ที่มคีวามถี่สูงสุด เป็นค่าฐานนิยม 

 ดังแสดงการหาฐานนิยมของข้อมูลที่แจกแจงความถี่ไม่ได้จัดหมวดหมู่ในตัวอย่างที่ 7.12 
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 ตัวอย่างท่ี 7.12  จงหาค่าฐานนิยมของคะแนนสอบวิชาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา   
 วิธีท า 

คะแนน (X) ความถี่ (f) 
14 2 

15 3 

16 5 

17 4 

18 7 

19 4 

รวม N = 25 

 

 ดังนั้น ค่าฐานนิยม (Mo) ของคะแนนวิชาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษาของนักเรียน 
เท่ากับ 18 

  

   4.2.2 กรณีที่ข้อมูลแจกแจงความถี่ท่ีจัดหมวดหมู่แล้ว มีวิธีการหา ดังนี้ 
    4.2.2.1 พิจารณาเลือกช่วงข้อมูล 

    4.2.2.2 ค านวณค่าฐานนิยมโดยใช้สูตรค านวณ 

     Me    =  










21

1

dd

d
iL  …………………………  สูตรที่ (7.4) 

 

     เมื่อ   Mo    เป็นค่าฐานนิยมของข้อมูล 

       L       เป็นขีดจ ากัดล่างของชั้นที่มีค่ามัธยฐานอยู่ 
       i       เป็นความกว้างของอันตรภาคชั้น 

       d1     เป็นผลต่างของความถี่ของชั้นที่ค่าฐานนิยมอยู่กับความถี่ของชั้น
คะแนนที่ต่ ากว่า 
       d2     เป็นผลต่างของความถี่ของชั้นที่ค่าฐานนิยมอยู่กับความถี่ของชั้น
คะแนนที่สูงกว่า 
  ดังแสดงการหาฐานนิยมของข้อมูลแจกแจงความถี่ท่ีจัดหมวดหมู่ในตัวอย่างที่ 7.13 

 

 

ฐานนิยม (M0) 

(ความถี่สูงสุด) 
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 ตัวอย่างที่ 7.13  จงหาค่าฐานนิยมของคะแนนการทดสอบวิชาการวิจัยทางการศึกษาของ
นักศึกษาจากตารางข้อมูลที่ก าหนดให้ 
 

คะแนนที่ได ้ จ านวนนักศึกษา 
(f) 

23-25 2 

26-28 3 

29-31 6 

32-34 12 

35-37 5 

38-40 4 

 N = 32 

   

 วิธีท า 

   1) ช่วงของข้อมูลที่มีความถ่ีสูงสุด คือ ชั้นที่มีช่วงคะแนน 32 - 34 

   2) ค านวณค่าฐานนิยมจากสูตร 

    ชั้นที่ฐานนิยมอยู่ในชั้นที่ 4  จะได้  L =  31.5,  I  =  3,  d1 = 6,   d2 = 7 

  2) ค านวณหาค่าฐานนิยมโดยใช้สูตรค านวณ 

       Me    =  










21

1

dd

d
iL   

 

       Me    =  










76

6
331.5     =   32.88 

    จะได้ค่าฐานนิยมของคะแนนการทดสอบวิชาการวิจัยทางการศึกษา เท่ากับ 32.88 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าฐานนิยม (M0) 

d1 = 12- 6 = 6 

d2 = 12 - 5 = 7 
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 5. ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ย มัธยฐาน และฐานนิยม 

            ต าแหน่งของค่าเฉลี่ย  มัธยฐาน และฐานนิยม  ในกรณีที่ข้อมูลมีการแจกแจงลักษณะ
ต่างๆ กัน  แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน ได้ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.2   (1)  รูปโค้งปกติ   (2) รูปโค้งเบ้ซ้าย  (3)  รูปโค้งเบข้วา 

 

 ข้อสังเกต    1. ค่า มัธยฐาน  (Median) จะอยู่ตรงกลางเสมอ 

     2. ถ้าค่า  มัธยฐาน  (Median)  > ค่าเฉลี่ย (Mean) จะเป็นโค้งเบ้ซ้ายหรือ   
โค้งเบท้างลบ 

     3. ถ้าค่า มัธยฐาน (Median)  < ค่าเฉลี่ย (Mean)  จะเป็นโค้งเบ้ขวาหรือ    
โค้งทางบวก 

 

 

 

 

    (1) รูปโค้งปกติ 

ค่าเฉลี่ย 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    มัธยฐาน 

  ฐานนิยม ฐานนิยม 

ฐานนิยม 

มัธยฐาน มัธยฐาน 

(2) รูปโค้งเบ้ซ้าย (3) รูปโค้งเบ้ขวา 
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 6. ข้อสังเกตในการใช้ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน และฐานนิยม 

  6.1 ในกรณีที่ชุดข้อมูลชุดเดียวกัน มีค่าเฉลี่ย มัธยฐาน และฐานนิยม เท่ากัน แสดงว่า
ข้อมูลมีการแจกแจงเป็นโค้งปกติ 
  6.2 ในกรณีที่ข้อมูลชุดเดียวกัน มีค่าเฉลี่ย มัธยฐาน ฐานนิยม แสดงว่าข้อมูลมีการแจก
แจงแบบเบ้ซ้าย  
  6.3 ในกรณีที่ข้อมูลชุดเดียวกัน มีค่าเฉลี่ย มัฐยฐาน ฐานนิยม แสดงว่าข้อมูลมีการแจก
แจงแบบเบ้ซ้าย  
  6.4 ในกรณีที่มีข้อมูลมาก ๆ ต้องการหาค่ากลางให้ใช้ฐานนิยม แต่ถ้าข้อมูลชุดนั้นมีความ
แตกต่างกันมากหรือเบ้ไปทางใดทางหนึ่งควรเลือกใช้มัธยฐาน 

  6.5 ในกรณีที่ข้อมูลมีการแจกแจงแบบเบ้ ควรน าเสนอค่ากลางทุกค่าให้พิจารณา แต่ถ้า
ข้อมูลมีการแจกแจงใกล้เคียงแบบโค้งปกติ ควรจะเลือกใช้ค่าเฉลี่ยเพราะเป็นค่าที่มีเสถียรภาพมาก
ที่สุด 

  ซึ่งจากตวัอย่างที่ 7.1 - 7.12  จะพบว่าคะแนนวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา  จะมี
ลักษณะของข้อมูลเป็นโค้งปกติ  แต่คะแนนวิชาการวิจัยทางการศึกษา ข้อมูลจะมีลักษณะเบ้ขวา
เล็กน้อย 

 

การวัดการกระจาย  (Measure of Variability) 
 

 การวัดการกระจาย (Measure of Variability) เป็นวิธีการหาค่าที่ใช้แสดงความแตกต่างของ
ข้อมูลในแต่ละชุด ที่ท าให้เปรียบเทียบผลค่ากลางของข้อมูลระหว่างชุดมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะกรณีที่ค่ากลางมีค่าเท่ากันจะต้องน าค่าจากการวัดการกระจายมาเปรียบเทียบกัน เพ่ือให้
พิจารณาความแตกต่าง โดยวิธีวัดการกระจายที่นิยมใช้ ได้แก่ พิสัย ส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์           
ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวน และสัมประสิทธิ์ความผันแปร           
(สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2559 : 209) 

 1. พิสัย (Range)   
  เป็นค่าที่แสดงความแตกต่างระหว่างค่าสูงสุดและค่าต่ าสุดของข้อมูลชุด   นั้น ๆ ดังสูตร
ค านวณ 

 

                          
    

พิสัยของข้อมูล = ค่าสูงสุดของข้อมูล – ค่าต่ าสุดของ
ข้อมูล 

………………  สูตรที่ (7.5) 
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  พิสัย เป็นค่าที่วัดความแตกต่างของข้อมูลอย่างหยาบ ๆ ที่ใช้ข้อมูลเพียง 2 ค่าของข้อมูล
ในชุดนั้น ๆ ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงได้ง่าย ดังนั้นควรจะใช้พิสัยระบุความแตกต่างของข้อมูลที่
ต้องการอย่างรวดเร็ว หรือใช้ในการสร้างตารางแจกแจงความถี่ของข้อมูลเท่านั้น 

  ดังแสดงตัวอย่างการค านวณหาค่าพิสัยของข้อมูลในตัวอย่างที่ 7.14 

 

 ตัวอย่างท่ี 7.14   จงหาพิสัยของข้อมูลชุดหนึ่ง มีดังนี้   
  16   15   18   17   15   14   15   16   18  17  19 

  วิธีท า  พิสัยของข้อมูล =   ค่าของขอ้มูลสูงสุด – ค่าของข้อมูลต่ าสุด 

     พิสัยของข้อมูล =   19 – 14 

     พิสัยของข้อมูล =   5 

 

 2. ส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ (Quartile deviation : Q.D.)   
  เป็นค่าที่ได้จากค่าเฉลี่ยของความแตกต่างระหว่างควอไทล์ที่ 3 และควอไทล์ที่ 1 ที่จ าแนก
วิธีการหา ได้ดังนี้ 
  2.1 กรณีข้อมูลไม่ได้แจกแจงความถี่  มีข้ันตอน ดังนี้ 
   2.1.1 เรียงล าดับข้อมูลจากน้อยไปหามาก แล้วหาค่า Q1 และ Q3 

   2.1.2 น าค่า Q1 และ Q3 มาแทนค่าในสูตรค านวณ 

     Q.D.   =      
2

QQ 13    ...............................  สูตรที่ (7.6) 

 

     เมื่อ   Q.D.   เป็นส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ของข้อมูล 

        Q1   เป็นค่าที่แบ่งข้อมูลชุดนั้นเป็น  
4

1    หรือ  25% 

        Q3   เป็นค่าที่แบ่งข้อมูลชุดนั้นเป็น    
4

3   หรือ  75% 

    ดังแสดงตัวอย่างการค านวณหาค่าส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจง
ความถี่ในตัวอย่างที่ 7.15 

 

 

 

 

 

 



233 
 

 ตัวอย่างท่ี 7.15  ผลการทดสอบในรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนจ านวน 8 คน มีคะแนน 
ดังนี้ 
  18   20   24   46   48   58   60   70 

  ให้หาส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ของคะแนนชุดนี้ 
  วิธีท า 1) จากข้อมูล   18     20     24     46     48     58     60     70 

 

 

            Q1 ,25%         Q2 ,50%        Q3 , 75%  

 

 

หา Q1  =     =   22  และ   Q3   =      =   59 

    2) หาส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์จากสูตรค านวณ 

 

Q.D.   =    

แทนค่า            =      =   18.5 

 

ส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ เท่ากับ 18.5 

 

   2.2 กรณีข้อมูลแจกแจงความถี่แล้ว  มีข้ันตอนดังนี ้
    2.2.1 ท าตารางความถ่ีสะสมจากข้อมูลที่มีค่าต่ าไปข้อมูลที่มีค่าสูง 
    2.2.2 หาต าแหน่งของควอไทล์ที่ 1 จากสูตร   

     ต าแหน่งของควอไทล์ที่ 3 จากสูตร   

     เพ่ือหาช่วงข้อมูลที่ควอไทล์ที่ 1 และ 3 

    2.2.3 จงหา Q1 และ Q3 จากสูตรค านวณ 

 

Q1   =   L + i    และ  Q3   =   L + i     
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     เมื่อ Q1 และ Q3 เป็นค่าควอไทล์ที่ 1 และ 3 ของข้อมูล 

     L  เป็นขีดจ ากัดล่างของชั้นที่มีค่าควอไทล์อยู่ 
     i  เป็นความกว้างของอันตรภาคชั้น 

     F  เป็นความถี่สะสมก่อนถึงชั้นที่ค่าควอไทล์อยู่ 
     f  เป็นความถี่ของคะแนนในชั้นที่ค่าควอไทล์อยู่ 
     N  เป็นจ านวนข้อมูลทั้งหมด 

 

     ดังตัวอย่างการค านวณหาค่าส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ของข้อมูลที่แจกแจงความถี่  
ดังตัวอย่างที่ 7.16 

 

 ตัวอย่างท่ี 7.16  จงหาค่าส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ของคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ 
 วิธีท า 1) หาต าแหน่งของควอไทล์ที่ 1 =    =      =  8.25 

      หาต าแหน่งของควอไทล์ที่ 3 =    =      =  24.75 

 

คะแนนที่ได ้ จ านวนนักเรียน (f) ความถี่สะสม  

33-35 1 1  

36-38 4 5 ต าแหน่งที่ 
39-41 5 12 ค่าควอไทล์ที่ 1 อยู่ 
42-45 10 22 ต าแหน่งที่ 
46-47 6 28 ค่าควอไทล์ที่ 3 อยู่ 
48-50 5 33  

 N = 33   

 

 2) หาค่า Q1 และ Q3 จากสูตรค านวณ 

 

Q1   =   38.5 + 3    และ   Q3   =   44.5 + 3   

 

      Q1   =   39.89  และ   Q3   =   45.88 
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   3) ค่าส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์จากสูตร   
     Q.D.      =    

 

                      แทนค่า   =        =   2.99 

    จะได้ส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ของคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ เท่ากับ 2.99 

 

 3. ค่าส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย (Average Deviation : A.D.)   
  เป็นค่าเฉลี่ยของผลรวมของความเบี่ยงเบนของคะแนนแต่ละตัวจากค่าเฉลี่ย (X - ) ของ
ข้อมูลชุดเดียวกัน ที่จ าแนกวิธีการหา ดังนี้ 
  3.1 กรณีข้อมูลไม่ได้แจกแจงความถี่  มีข้ันตอนดังนี ้
   3.1.1 หาค่าเฉลี่ยของข้อมูล 

   3.1.2 ค านวณค่าส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยจากสูตรค านวณ 

 

                   A.D.   =     ……………………….  สูตรที่ (7.7) 

 

    เมื่อ A.D. เป็นค่าส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยของข้อมูล 

      X  เป็นข้อมูลแต่ละตัว 

        เป็นค่าเฉลี่ยของข้อมูล 

      N  เป็นจ านวนของข้อมูล 

 

 ดังแสดงตัวอย่างการค านวณหาค่าส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่ใน
ตัวอย่างที่ 7.17 

 

 ตัวอย่างที่ 7.17  ผลการทดสอบในรายวิชาคณิตศาสตร์ (คะแนนเต็ม 10) ของนักเรียน
จ านวน 5 คน ได้คะแนน ดังนี้   2   4   6   6   7 

 จงหาค่าส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยของคะแนนชุดนี้ 
 วิธีท า 1) หาค่าเฉลี่ยของคะนุดนี้      =      =      =   5 

   2) ค านวณหาค่าส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยจากสูตรค านวณ 
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       A.D.   =    

   แทนค่า  A.D.   =    

    ดังนั้น  A.D.   =      =   1.60  

    จะได้ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยของข้อมูลชุดนี้ เท่ากับ 1.60 

 

  3.2 กรณีข้อมูลแจกแจงความถี่แล้ว  มีข้ันตอน ดังนี้ 
   3.2.1 หาค่าเฉลี่ยของข้อมูล, เพ่ิมช่องตารางจุดกึ่งกลางชั้น, ความถี่คูณจุดกึ่งกลางชั้น 
(fx), จุดกึ่งกลางชั้นลบค่าเฉลี่ย (X - ) และความถี่คูณค่าสมบูรณ์ของจุดกึ่งกลางชั้นลบค่าเฉลี่ย 
(f )  
   3.2.2 ค านวณค่าส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยจากสูตรค านวณ 

 

                          A.D.   =   
 
N

XXf       …………………………  สูตรที่ (7.8)   

 

    เมื่อ A.D. เป็นค่าส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยของข้อมูล 

       X    เป็นข้อมูลแต่ละตัว 

           เป็นค่าเฉลี่ยของข้อมูล 

       N    เป็นจ านวนของข้อมูล 

       f เป็นความถี่ของข้อมูล  

 

     ดังแสดงตัวอย่างการค านวณหาค่าส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยของข้อมูลที่แจกแจง
ความถี่แล้วในตัวอย่างที่ 7.18 
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 ตัวอย่างท่ี 7.18  จงหาค่าส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยของคะแนนของวิชาคณิตศาสตร์ 
 วิธีท า 

 

คะแนนที่ได ้
จ านวน

นักเรียน (f) 
จุดกึ่งกลาง 

(x) 
(fx) (X - ) (f ) 

33-35 1 34 34 8.82 8.82 

36-38 4 37 148 5.82 23.28 

39-41 7 40 280 2.82 19.74 

42-44 10 43 430 0.18 1.80 

45-47 6 46 476 3.18 19.08 

48-50 5 49 245 6.18 30.90 

 N = 33   = 

1,413 

   
= 103.62 

 

   1) หาค่าเฉลี่ยของคะแนนวิชาคณิตศาสตร์      =      =     =   42.82 

   2) หาค่าส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยของข้อมูล จากสูตร A.D.   =    

    แทนค่า  =    =  3.14 

    จะได้ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยของคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ เท่ากับ 3.14 

 

 4. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation :  หรือ S.D )  
  เป็นค่าของการวัดการกระจายที่ได้หาได้จากรากที่สองของผลรวมคะแนนทุกค่าที่
เบี่ยงเบนไปจากค่าเฉลี่ย (X - ) ของข้อมูลยกก าลังสอง เพื่อท าให้เครื่องหมายเป็นบวก มีรายละเอียด 
จ าแนกตามลักษณะของข้อมูล (สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2559: 215) ดังนี้ 
   4.1. กรณีที่ข้อมูลไม่มีการแจกแจงความถี่  มีดังนี ้
    4.1.1 กรณีท่ีข้อมูลมาจากประชากร  มีสูตรค านวณ 

 

                              =     หรือ      =    ……….  สูตรที่ (7.9)   
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    4.1.2 กรณีท่ีข้อมูลมาจากกลุ่มตัวอย่าง มีสูตรค านวณ 

 

                            S.D.   =     หรือ   S.D.   =    ......สูตรที่ (7.10)   

 

    เมื่อ S.D.,  เป็นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและ
ประชากรตามล าดับ 

     เป็นค่าเฉลี่ยของข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและประชากรตามล าดับ 

     X เป็นข้อมูลแต่ละตัว 

     n, N เป็นจ านวนข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและประชากรตามล าดับ 

    ดังแสดงตัวอย่างการค านวณหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลที่ไม่ได้แจก
แจงความถี่ในตัวอย่างที่ 7.19 

 

 ตัวอย่างที่ 7.19 ผลการทดสอบในรายวิชาคณิตศาสตร์ (คะแนนเต็ม 10) ของนักเรียน
จ านวน 5 คน ได้คะแนน ดังนี้   2   4   6   6   7 

  จงหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนชุดนี้ 
 วิธีท า    1) หาค่าเฉลี่ยของคะแนนชุดนี้     =      =      =   5 

    2) ค านวณหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากสูตรค านวณ 

 

     S.D.   =    

     S.D.   =    

 

  จะได้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานวิชาคณิตศาสตร์ เท่ากับ 2.00 

  หรือ ค านวณค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากสูตรค านวณ 

  จากข้อมูล : X   2   4   6   6   7       =  25 

       X2    2   16   36   36   49    =   141 

       S.D =    

       S.D =     

       S.D. =   2.00 
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    4.1.2 กรณีข้อมูลที่แจกแจงความถี่แล้ว 

     4.1.2.1 กรณีท่ีข้อมูลมาจากประชากร มีสูตรค านวณ 

                     =                      หรือ    
 

         =     …………………………………….. สูตรที่ (7.11)   
 

     4.1.2.2 กรณีท่ีข้อมูลมาจากกลุ่มตัวอย่าง มีสูตรค านวณ 

 

                         S.D.   =       หรือ  

       S.D.   =    ……………………………………สูตรที ่(7 .12)   
 

      เมื่อ S.D.,  เป็นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
และประชากร 
         เป็นค่าเฉลี่ยของข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและประชากร 

         X เป็นข้อมูลแต่ละตัว 

         f เป็นความถี่ของข้อมูล 

         n, N เป็นจ านวนข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่ างและประชากร
ตามล าดับ 

      ดังแสดงตัวอย่างการค านวณหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลที่แจก
แจงความถี่ไม่ได้จัดหมวดหมู่ในตัวอย่างที่ 7.20 

 

 

 

 

 

 

 

 



 240 

 ตัวอย่างท่ี 7.18  จงหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนของวิชาคณิตศาสตร์ 
 

ข้อมูลx รอยขีด ความถี่f fx ความถี่สะสม fX2
 

4 /// 3 12 3 48 

5 //// 4 20 7 100 

6 //// 4 24 11 144 

7 //// 4 28 15 196 

8 //// 4 32 19 256 

9 /// 3 27 22 243 

รวม 22 22 143  987 

 

 วิธีท า ค านวณหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากสูตรค านวณ 

 

   S.D.   =    

   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  =     

           =  

          =      

          =   = 1.65 

   จะได้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนของวิชาคณิตศาสตร์ เท่ากับ 61.65 

 

 การค านวณหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลที่แจกแจงความถี่แล้วดังแสดงในตัวอย่าง
ที่ 7.21 
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 ตัวอย่างท่ี 7.21  จงหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนของวิชาคณิตศาสตร์ 
 

คะแนน จ านวนคนf จุดกึ่งกลาง
ชั้น 

fx ความถี่สะสม X2
 fX2

 

1-5 

6-10 

11-15 

16-20 

21-25 

26-30 

3 

8 

12 

10 

4 

3 

3 

8 

13 

18 

23 

28 

9 

64 

156 

180 

92 

84 

3 

11 

23 

33 

37 

40 

9 

64 

169 

324 

529 

784 

27 

512 

2028 

3240 

2116 

2352 

รวม 40  585  1879 10275 

 

 วิธีท า ค านวณหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากสูตรค านวณ 

   S.D.   =    

   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  =     

          =  

          =    

          = 6.63 

 

    จะได้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนของวิชาคณิตศาสตร์ เท่ากับ 6.63 

 

    4.1.3 การแปลความหมายของค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
(สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2559: 218-219)  
     4.1.3.1 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับศูนย์ (0 หรือ S.D = 0) แสดงว่า
ข้อมูลชุดนั้นไม่มีการกระจาย หรือข้อมูลมีค่าเท่ากันทุกตัว 

     4.1.3.2 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเข้าใกล้ศูนย์ แสดงว่า ข้อมูลชุดนั้นมีค่าที่
ใกล้เคียงกัน4.1.3.3 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1 แสดงว่าการแจกแจงของข้อมูลมีลักษณะเป็น
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โค้งปกติ (Normal Curve) ที่จะใช้ค่าเฉลี่ยเป็นตัวแทนของข้อมูล แต่ถ้าค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
มากกว่าค่าเฉลี่ยควรใช้ฐานนิยมหรือมัธยฐานเป็นตัวแทนของข้อมูล 

     4.1.3.4 ในกรณีการเปรียบเทียบค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระหว่างกลุ่มจะได้
ว่า กลุ่มที่มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่ ากว่า แสดงว่ามีการกระจายของข้อมูลต่ ากว่าหรือข้อมูลมีค่า
ใกล้เคียงกัน มากกว่ากลุ่มที่มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงกว่า 
  

 5. ความแปรปรวน (Variance) 
  เป็นค่าเฉลี่ยของผลรวมของข้อมูลทุกตัวที่เบี่ยงเบนไปจากค่าเฉลี่ยของข้อมูลยกก าลังสอง 
หรือ เป็นค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานยกก าลังสอง ใช้สัญลักษณ์ (S.D) 2 แทนความแปรปรวนของ
ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง และ แทนความแปรปรวนของข้อมูลที่ได้จากประชากร แต่ในการวัดการ
กระจายของข้อมูลโดยทั่วไปจะนิยมใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมากกว่าใช้ความแปรปรวน เนื่องจากค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแสดงการกระจายของข้อมูลที่อยู่ในหน่วยเดียวกับข้อมูลเดิมที่น ามาวิเคราะห์ 
(สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2559: 219) 

 

 6. สัมประสิทธิ์ความผันแปร (Coefficient Variance : C.V.)   
  เป็นการวัดการกระจายของข้อมูลที่ค านวณหาได้จากอัตราส่วนที่คิดเป็นร้อยละระหว่าง
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่อค่าเฉลี่ยของข้อมูลดังสูตรค านวณ 

                        C.V.   =     X 100  ……………………. สูตรที่ (7.13)   
 

   เมื่อ C.V. เป็นสัมประสิทธิ์ความผันแปร 

     S.D. เป็นค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

          เป็นค่าเฉลี่ยของข้อมูล 

 

  สัมประสิทธิ์ความผันแปรจะใช้ในกรณีที่ต้องการเปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูล 2 

ชุดที่มีหน่วยไม่เหมือนกัน 
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การวัดต าแหน่งและการเปรียบเทียบ 

 

 1. ความหมายของการวัดต าแหน่งและการเปรียบเทียบ 

  การวัดต าแหน่งและการเปรียบเทียบ เป็นวิธีการหาค่าที่ระบุต าแหน่งของข้อมูล หรือ
แสด งก า ร เป รี ยบ เที ยบ ร ะหว่ า งข้ อมู ล  อ าทิ  อั ต ร า ส่ ว น  ร้ อ ยละ  และ เปอ ร์ เ ซน ไทล์                   
(สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2559: 220) เป็นต้น 

 2. อัตราส่วน 

  อัตราส่วน (Ratio) เป็นการน าข้อมูลเชิงปริมาณ 2 ตัว/กลุ่ม มาเปรียบเทียบในลักษณะ
ของข้อมูลหนึ่งเป็นกี่เท่าของข้อมูลอีกสิ่งหนึ่ง หรือ ข้อมูลที่สนใจต่อข้อมูลทั้งหมด ดังสูตรค านวณ 

 

  อัตราส่วน   =       หรือ    

 

  ดังแสดงตัวอย่างการค านวณหาอัตราส่วนของข้อมูลในตัวอย่างที่ 7.22 

 

 ตัวอย่างที่ 7.22 จ านวนนักเรียนในห้องทั้งหมด 30 คน เป็นเพศชาย 12 คน เป็นเพศหญิง 
18 คน จงหาอัตราส่วนของเพศหญิงต่อเพศชาย หรืออัตราส่วนของเพศหญิงหรือเพศชายต่อผู้เรียน
ทั้งหมด 

 วิธีท า อัตราส่วนของเพศหญิง ต่อเพศชายเท่ากับ     =      หรือ   3 : 2 

     อัตราส่วนของเพศหญิง ต่อผู้เรียนทั้งหมดเท่ากับ        =      หรือ   2 : 5 

     อัตราส่วนของเพศชาย ต่อผู้เรียนทั้งหมดเท่ากับ         =      หรือ   3 : 5    
 

 3. ร้อยละ 

  ร้อยละ (Percentage) เป็นอัตราส่วนที่เทียบจ านวนที่สนใจกับจ านวนทั้งหมดที่เป็น
จ านวนเต็มร้อย โดยสามารถใช้ได้กับข้อมูลในระดับอัตราส่วน ดังสูตรค านวณ 

 

   ร้อยละ   =     X  100 

 

  ดังแสดงตัวอย่างการค านวณหาร้อยละของข้อมูลในตัวอย่างที่ 7.23 
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 ตัวอย่างท่ี 7.23 จ านวนผู้เรียนในห้องทั้งหมด 30 คน เป็นเพศชาย 12 คน เป็นเพศหญิง 18 

คน ให้หาร้อยละของผู้เรียนเพศหญิงหรือเพศชายต่อผู้เรียนทั้งหมด 

 วิธีท า ร้อยละของเพศหญิง ต่อผู้เรียนทั้งหมด เท่ากับ   X 100 = 40% หรือ ร้อยละ 40 

       ร้อยละของเพศชาย ต่อผู้เรียนทั้งหมด เท่ากับ    X 100 = 60% หรือ ร้อยละ 60 

 

   ในการใช้ร้อยละเพ่ือน าเสนอข้อมูลควรระมัดระวัง ดังนี้ 
   1) จ านวนเต็มที่ใช้เทียบเป็นส่วนเท่ากับหนึ่งร้อย เพ่ือให้การแสดงข้อมูลมีความหมาย
แต่พฤติกรรมมนุษย์ที่ไม่ควรเทียบเป็นหนึ่งร้อยเนื่องจากพฤติกรรมของมนุษย์ในแต่ละช่วงมีอัตราการ
เปลี่ยนแปลงที่ไม่เท่ากัน 

   2) ร้อยละของจ านวนที่มีฐานต่างกัน (ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นร้อยละ) จะน ามาบวก ลบ 
และหาค่าเฉลี่ยไม่ได้ 
   3) ไม่นิยมใช้ร้อยละที่มีค่าเกิน 100 หรือกรณีที่มีฐานเป็นจ านวนน้อย ๆ แต่จะใช้การ
เปรียบเทียบในลักษณะของสัดส่วนจะเหมาะสมกว่า 

   4) การใช้ร้อยละจะท าให้ความคลาดเคลื่อนที่มีอยู่แล้วเพ่ิมมากยิ่งขึ้น อาทิ ผู้เรียนได้
คะแนน 15 + 2 แสดงว่าได้คะแนนจริงระหว่าง 13 ถึง 17 คะแนน แต่ถ้าขยายเป็นร้อยละจะท าให้
ความคลาดเคลื่อน  + 2 เพ่ิมข้ึนด้วย 

 4. เปอร์เซนไทล ์

  เปอร์เซนไทล์ (Percentile) เป็นต าแหน่งของข้อมูลที่ระบุให้ทราบว่ามีข้อมูลที่ต่ ากว่า
ข้อมูลนั้น ๆ คิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ อาทิ สมศักดิ์ สอบวิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนน 75 คะแนนคิดเป็น
เปอร์เซนไทล์ที่ 80 หมายความว่า ในจ านวนผู้เรียน 100 คนมีผู้เรียนที่ได้ต่ ากว่าสมศักดิ์ 80 คนมี
ขั้นตอนวิธีการค านวณหาเปอร์เซนไทล์ ดังนี้ (Ebel and Frisbie, 1986: 59) 
  4.1 เรียงล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 

  4.2 แจกแจงความถี่ของคะแนนแต่ละคะแนน 

  4.3 หาความถี่สะสม (cf) ของคะแนนแต่ละคะแนนจากคะแนนต่ าสุดขึ้นสู่คะแนนสูงสุด 
(ดังตัวอย่าง) โดยความถี่สะสมท้ังหมดจะเท่ากับจ านวนทั้งหมด 

  4.4 ค านวณหา cf +  f โดยเริ่มต้นที่ 0 จากช่องความถี่สะสม แล้วน าไปบวกครึ่งหนึ่ง
ของความถ่ี ดังแสดงตัวอย่างที่ 6.22 

  4.5 หาค่าเปอร์เซนไทล์โดยน า cf +  f คูณด้วย (N เป็นจ านวนคนทั้งหมด) 
 

  ดังแสดงตัวอย่างการวิเคราะห์หาเปอร์เซนไทล์ ในตัวอย่างที่ 7.24 

 



245 
 

 ตัวอย่างท่ี 7.24  ตัวอย่างแสดงการวิเคราะห์หาเปอร์เซนไทล์ 
 

ค าแนน จ านวน 
ความถี่สะสม 

(cf) cf +  f 
เปอร์เซนไทล์ 

(cf +  f) X  

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

3 

3 

4 

4 

8 

5 

3 

4 

4 

2 

3 

6 

10 

14 

22 

27 

30 

34 

38 

40 

1.5 

4.5 

8.0 

12.0 

18.5 

24.5 

28.5 

32.0 

36.0 

39.0 

3.75 

12.25 

20.00 

30.00 

40.00 

61.25 

72.25 

80.00 

90.00 

97.50 

 N = 40 0   

 

 ความหมายของเปอร์เซนไทล์จากตาราง อาทิ  
 คะแนน 45 คะแนน ตรงกับเปอร์เซนไทล์ที่ 4.00 ความหมายว่า ในจ านวน 100 คนมีคนที่ได้
คะแนนต่ ากว่า 45 คะแนนเท่ากับ 40 คน 

 คะแนน 49 คะแนน ตรงกับกับเปอร์เซนไทล์ที่ 90.0 ความหมายว่า ในจ านวน 100 คนมีคน
ที่ได้คะแนนต่ ากว่า 49 คะแนนเท่ากับ 90 คน 
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บทสรุป 

 

 การวัดและประเมินผลทางการศึกษาจะวัดผลเป็นตัวเลข จึงจ าเป็นต้องน าสถิติมาใช้เพ่ือ
เปรียบเทียบ แสดงความแตกต่าง แสดงความสัมพันธ์ของคะแนน ซึ่งผู้ใช้ตามความเหมาะสม และ
ค านึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการน าสถิติมาใช้อย่างชัดเจน ก่อนที่จะเลือกใช้สถิติได้อย่างเหมาะสม
ผู้ใช้จ าเป็นที่จะต้องทราบมาตรการวัดของข้อมูลก่อน ซึ่งประกอบด้วย 4 ระดับ ได้แก่ ระดับนาม
บัญญัติ  ระดับเรียงอันดับ  ระดับอันตรภาค และระดับอัตราส่วน  ผลที่ได้จากการวัดจะออกมาใน
ลักษณะของตัวเลข  ซึ่งใช้เป็นตัวแทนของพฤติกรรมต่างๆ  หรือคุณลักษณะต่างๆ ที่ต้องการวัดในตัว
ผู้เรียนเพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียนเกิดพฤติกรรมหรือการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ จ าเป็นที่
จะต้องแปลความหมายหรืออธิบายตัวเลข หรือผลการวัดนั้นๆ ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น การวัดผลทาง
การศึกษาเป็นกระบวนการก าหนดตัวเลขให้แก่คุณลักษณะของผู้เรียนที่มีความเป็นนามธรรมสูง  ซึ่ง
ต้องอาศัยวิธีการทางสถิติมาช่วยในการอธิบาย การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดระบบ และการน าเสนอ
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการตีความหมายข้อมูล การวัดผลการศึกษาเป็นการได้มาซึ่งจ านวน
หรือปริมาณที่อยู่ในรูปคะแนนเพ่ือใช้แทนคุณลักษณะที่วัดผลการวัดเหล่านั้นเมื่อน ามาค านวณหาค่า
ต่าง ๆ ในทางสถิติจะช่วยให้การแปลความหมายของผลการวัดมีความหมายชัดเจนขึ้น   และช่วยให้
การใช้ผลการสอบถูกต้องเหมาะสมมากขึ้น  ซึ่งสถิติที่มักน ามาใช้ในการวัดและประเมินผล มี
ดังนี้คือ  การแจกแจงความถี ่ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง  การวัดการกระจาย  ซึ่งการวัดแนวโน้ม
เข้าสู่ส่วนกลางเป็นการหาค่ากลางที่ใช้กันมากวิธีหนึ่ง การวัดค่ากลางที่ส าคัญ ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย 
ค่ามัธยฐาน และค่าฐานนิยม  การหาค่ากลางนั้นจะต้องรายงานค่าการวัดการกระจายของข้อมูลกลุ่ม
นั้นด้วยเสมอ โดยการวัดการกระจายของข้อมูลที่ส าคัญ ได้แก่ พิสัย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ส่วน
เบี่ยงเบนเฉลี่ย    ส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์  ค่าแปรปรวน และค่าสัมประสิทธิ์ของความแปรปรวน การ
วัดต าแหน่งและการเปรียบเทียบ เป็นวิธีการหาค่าท่ีระบุต าแหน่งของข้อมูลหรือแสดงการเปรียบเทียบ
ระหว่างข้อมูล อาทิ อัตราส่วน ร้อยละ และเปอร์เซนไทล์ เป็นต้น  เพ่ือใช้ในการวัดและประเมินผล
การศึกษาของผู้เรียน  ดังนั้นการด าเนินการน าไปใช้จะต้องมีความละเอียดรอบคอบ ซึ่งครูผู้สอน
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของการวัดผลทางการศึกษาว่าเป็นอย่างไร   เพ่ือที่จะ
สามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

แบบฝึกปฏิบัติการ 
 ค าชี้แจง ให้ตอบค าถามจากประเด็นที่ก าหนดให้อย่างถูกต้อง และชัดเจน 

 1. ให้พิจารณาว่าข้อมูลที่ก าหนดให้อยู่ในระดับใด 

  1.1 ความงาม 

  1.2 ความหวานของน้ าตาล 

  1.3 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
  1.4 ความพึงพอใจในการรับบริการห้องสมุด 

  1.5 ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนเทอมที่ 1 

 

2. จากการทดสอบของผู้เรียนกลุ่มหนึ่งได้คะแนน ดังนี้ 
43 45 46 43 42 44 46 45 44 44 46 

42 41 45 43 45 46 43 42 40 43 45 

44 46 43 44 45 41 40 45 43 42 46 

ให้สร้างตารางแจกแจงความถี่/ร้อยละของคะแนนที่ผู้เรียนได้รับ 

3. จากข้อมูลในข้อที่ 2 ให้ค านวณหาคะแนนเฉลี่ย มัธยฐาน ฐานนิยม พิสัย ส่วนเบี่ยงเบน  
ควอไทล์ ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวนและสัมประสิทธิ์ความผัน
แปรของคะแนนที่ผู้เรียนได้รับ 

4. จากผลการทดสอบในรายวิชาหนึ่ง ปรากฏคะแนนที่ผู้เรียนห้องหนึ่ง มีดังตารางข้อมูล 

 

คะแนนที่ได ้ จ านวนนักเรียน (f) 
1-5 4 

6-10 8 

11-15 12 

16-20 12 

21-25 6 

26-30 8 
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 จากตารางข้อมูลของคะแนนที่ผู้เรียนจากการทดสอบให้ค านวณหาคะแนนเฉลี่ย มัธยฐาน 
ฐานนิยม พิสัย ส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 

5. ให้สร้างฝังความคิดใน 12 หัวข้อต่อไปนี้พร้อมทั้งระบายสี 
5.1 ข้อมูลทางสถิติ (Statistical Data)  

5.2 การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง 
5.3 ค่าเฉลี่ย(Mean)ของข้อมูล   
5.4 ค่ามัธยฐาน(Median)ของข้อมูล   
5.5 ค่าฐานนิยม(Mode)ของข้อมูล  
5.6 พิสัย(Range)ของข้อมูล   
5.7 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)ของข้อมูล   
5.8 ความแปรปรวน(Variance)ของข้อมูล    
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 8 

คะแนนและการให้ระดบัผลการเรียน   
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
 

 เมื่อเรียนจบบทเรียนนี้แล้วนักศึกษาสามารถ 

 1. บอกความหมายของคะแนนได้ 
 2. บอกคุณสมบัติของโค้งปกติได้ 
 3. อธิบายเหตุผลที่แปลงคะแนนดิบเป็นคะแนนมาตรฐานได้ 
 4. อธิบายความหมายของคะแนนมาตรฐานได้ 
 5. แสดงวิธีการแปลความหมายคะแนนได้ 
 6. อธิบายระบบการให้คะแนนได้ 
 7. อธิบายวิธีการให้ระดับคะแนนได้ 
 8. บอกความหมายของการก าหนดระดับผลการเรียนได้ 
 9. บอกวัตถุประสงค์ของการก าหนดระดับผลการเรียนได้   
 10. จ าแนกวิธีการก าหนดระดับผลการเรียนได้ 
 11. อธิบายแนวทางการก าหนดระดับผลการเรียนได้ 
 12. อธิบายระดับผลการเรียนเฉลี่ยได้ 
 13. อธิบายการรายงานผลการประเมินผลการเรียนได้ 
 

เนื้อหาสาระ 
 

เนื้อหาสาระในบทนี้ ประกอบด้วย 

 1. ความหมายของคะแนน 

 2. วิธีการแปลความหมายและระบบการให้คะแนน 

 3. วิธีการให้ระดับคะแนน (Grading System) 

4. การก าหนดระดับผลการเรียน 

 5. ระดับผลการเรียนเฉลี่ย 

 6. การรายงานผลการประเมินผลการเรียน 
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กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

 กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง คะแนนและการให้ระดับผลการเรียน มีดังนี ้
 สัปดาห์ที่ 10  (4 ชั่วโมง) 
 1. ผู้สอนทบทวนเนื้อหาบทที ่7 ทีเ่รียนมาของสัปดาห์ก่อน พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์  
และเนื้อหาประจ าบทเรียนบทที่ 8  เพ่ือให้ผู้เรียนรับรู้ภาพรวมของเนื้อหาสาระในบทเรียนนี้ 
 2. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ คะแนนและการให้ระดับผลการเรียน ในหัวข้อ ความหมาย
ของคะแนน วิธีการแปลความหมายและระบบการให้คะแนน วิธีการให้ระดับคะแนน   การก าหนด
ระดับผลการเรียน และระดับผลการเรียนเฉลี่ย  การรายงานผลการประเมินผลการเรียน 

 3. ผู้เรียนรับฟังบรรยายสรุปเนื้อหาสาระ ร่วมกับศึกษาเนื้อหาเรื่อง “คะแนนและการให้
ระดับผลการเรียน” จากเอกสารประกอบการเรียนการสอน พร้อมทั้งซักถามและตอบค าถามระหว่าง
การฟังบรรยาย 

 4. ผู้สอนให้ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ อภิปราย สรุปเนื้อหาและแนวทางการน าไปประยุกต์ใช้ 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามในหัวข้อ / ประเด็นที่สงสัย 

 5. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบท และก าหนดวันส่ง 
 6. ผู้สอนชี้แจงหัวข้อที่จะเรียนในครั้งต่อไป เพ่ือให้ผู้เรียนไปศึกษาก่อนล่วงหน้า 

 7. ผู้สอนเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษาก่อนเลิกเรียน 

  

สื่อการเรียนการสอน 

 

 1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา 
 2. เอกสาร ต ารา หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการศึกษา
 3. สไลด์น าเสนอความรู้ประเด็นส าคัญทุกหัวข้อเรื่อง ด้วยสื่อทางคอมพิวเตอร์ Microsoft 

Power Point 

 4. แบบฝึกหัดท้ายบท  
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การวัดและการประเมินผล 

 

จุดประสงค์ เครื่องมือ/วิธีการ การประเมินผล 

1. บอกความหมายของคะแนน
ได้ 
2. บอกคุณสมบัติของโค้งปกติ
ได้ 
3. อธิบายเหตุผลที่แปลง
คะแนนดิบเป็นคะแนน
มาตรฐานได้ 
4. อธิบายความหมายของ
คะแนนมาตรฐานได้ 
5. แสดงวิธีการแปลความหมาย
คะแนนได้ 
6. อธิบายระบบการให้คะแนน
ได้ 
7. อธิบายวิธีการให้ระดับ
คะแนนได้ 
8. บอกความหมายของการ
ก าหนดระดับผลการเรียนได้ 
9. บอกวัตถุประสงค์ของการ
ก าหนดระดับผลการเรียนได้   
10. จ าแนกวิธีการก าหนดระดับ
ผลการเรียนได้ 
11. อธิบายแนวทางการก าหนด
ระดับผลการเรียนได้ 
12. อธิบายระดับผลการเรียน
เฉลี่ยได้ 
13. อธิบายการรายงานผลการ
ประเมินผลการเรียนได้ 
 

1. การถาม-ตอบ ในชั้นเรียน 

2. การจัดกิจกรรมกลุ่ม  

3. การน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

4. ใบกิจกรรม 

5. แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

1. นักศึกษาตอบถูกต้องได้    
ร้อยละ  80 

2. สังเกตพฤติกรรมในการเข้า
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม/การมาเรียน/
ความสนใจ อยู่ในระดับด ี

3. การน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

อยู่ในระดับดี 
4.  แสดงบทบาทสมมุติในการ
สอนได้ในระดับด ี

5. นักศึกษาท าแบบฝึกหัด
ถูกต้องร้อยละ 80 
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บทท่ี 8 

คะแนนและการให้ระดบัผลการเรียน  
 

 

 ปัจจัยที่ส าคัญของการวัดและประเมินผลนั้น การก าหนดสิ่งที่ต้องการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ เครื่องมือและวิธีการ ผลที่ได้ และคะแนนที่ได้จากการวัดและประเมิน เป็นผลการวัด อย่าง
หนึ่งที่นิยมน ามาใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดยการวัดผลการศึกษานั้น จ าเป็นต้องมี
เครื่องมือไปวัดเพ่ือให้ได้มาซึ่งตัวเลขที่ใช้แทนความสามารถของผู้เรียน ตัวเลขหรือคะแนนที่ได้นี้จะ
แทนความสามารถแท้จริงของผู้สอบได้มากหรือน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องมือวัดผลที่
เหมาะสมและคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้วัด และวิธีการวัด โดยเครื่องมือวัดผลนั้น ควรจะผ่านการ
ตรวจสอบหาคุณภาพ เพ่ือให้เครื่องมือวัดนั้นสามารถสอบวัดได้อย่างยุติธรรมกับนักเรียนแต่ละคน 
เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการเรียนรู้ และตัดสินผลการเรียนรู้ โดยคะแนนที่ได้มาจะต้องเป็นค่าคะแนนที่
สะท้อนความสามารถท่ีแท้จริงของผู้เรียน ในการที่จะน าคะแนนที่ได้จากการวัดไปใช้ให้เกิดประโยชน์
แก่ผู้เรียนหรือผู้ปกครอง  จ าเป็นต้องมีการแปลความหมายคะแนนที่ได้อย่างถูกต้องและตัดสินผู้เรียน
ได้อย่างยุติธรรม ค่าคะแนนที่นิยมน ามาใช้ในการตัดเกรดหรือการให้ระดับผลการเรียน ประกอบด้วย 
คะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐาน มีคะแนนหลากหลายรูปแบบ ในการใช้รูปแบบคะแนนเพ่ือการตัด
เกรดหรือการให้ระดับผลการเรียนของผู้เรียนนั้น มีแนวคิดและวิธีการหลายแบบในที่นี้ขอน าเสนอ
รูปแบบคะแนนและวิธีการตัดเกรดหรือการให้ระดับผลการเรียน เพ่ือการเรียนรู้และเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติต่อไป  
 

ความหมายของคะแนน 

 

 คะแนน (Score) หมายถึง ตัวเลขที่ใช้แทนปริมาณความมากน้อยของคุณภาพของสิ่งที่
ต้องการวัด เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษาอาจใช้แบบทดสอบ แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ 
และการสังเกต เป็นต้น โดยทั่วไปแล้วคะแนนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ คะแนนดิบและคะแนน
แปลงรูป (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2535 : 191- 192 ; บรรดล สุขปิติ, 2542 : 4-5 ;                
วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2542 : 153 ; วิราพร พงศ์อาจารย์, 2542 : 217-219 ; เมษา นวลศรี, 2555 :   

237 – 238 ; สมชาย วรกิจเกษมสกุล,  2559 : 245-256)  

 1. คะแนนดิบ (Raw Score : Xi)  เป็นตัวเลขที่ก าหนดแทนจ านวน (ในระดับอันตรภาค) 
เพ่ือระบุปริมาณงานที่ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องในแต่ละครั้งเมื่อเทียบกับปริมาณงานทั้งหมด (Gronlund, 
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1971: 388)  โดยไม่มีหลักเกณฑ์ท่ีเป็นสากลที่ชัดเจน แต่จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ก าหนดขึ้นในแต่ละครั้ง
ของบุคคล หรือหน่วยงาน เช่น ความยากง่ายของงาน การน าไปใช้ประโยชน์ หรือระเบียบการของ
หน่วยงาน เป็นต้น โดยที่คะแนนดิบแต่ละตัวจะประกอบด้วย คะแนนจริง (True Score: Ti) ที่เป็น
คะแนนของความสามารถที่แท้จริง และคะแนนความคลาดเคลื่อน (Error Score : Ei) ที่เป็นคะแนนที่
ได้มาโดยไม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถ ซึ่งจะเกิดขึ้นเสมอ ๆ ดังนั้นในการวัดแต่ละครั้ง จะต้องมีวิธีการ
ที่จะช่วยลดความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นให้ลดน้อยที่สุ ดที่สามารถแสดงสมการของคะแนนดิบ          
ดังสมการที่ 8.1 

 

 

 

    

  ตามปกติคะแนนดิบ (Raw Score) ที่ได้จากการสอนแต่ละวิชาไม่สามารถน ามา
เปรียบเทียบกันได้ เช่น ได้คะแนนวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา เท่ากับ 30 คะแนน ไม่เท่ากับ
ได้คะแนนวิชาวิจัยทางการศึกษา 30 คะแนน เพราะเราต้องพิจารณาว่าทั้งสองวิชามีคะแนนเต็ม
เท่ากันหรอืไม่ วิธีการที่ถูกต้อง คือ เราจ าเป็นต้องเปลี่ยนคะแนนให้อยู่ในหน่วยเดียวกันเสียก่อน จึงจะ
เปรียบเทียบได้ว่าเรียนวิชาใดเก่งกว่ากัน ดังนั้นเราจึงต้องมีการแปลงคะแนนดิบให้เป็นคะแนน
มาตรฐาน (Standard Score) เสียก่อน 

 2. คะแนนแปลงรูป (Derived Score) หรือคะแนนปรับเปลี่ยน เป็นคะแนนที่มาจากการ
เปลี่ยนแปลงคะแนนดิบ ซึ่งท าให้คะแนนมีความหมายโดยสามารถบอกสภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนได้
ชัดเจนว่าใครเก่งหรืออ่อนวิชาใด มากน้อยเพียงใด คะแนนแปลงรูป แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 

  2.1 คะแนนเปอร์เซ็นต์ ( Percent Score) เป็นคะแนนที่คิดเทียบให้คะแนนเต็มของ
การทดสอบเป็น 100 คะแนน โดยอาศัยวิธีเทียบบัญญัติไตรยางศ์ เช่น นักเรียนคนหนึ่งสอบได้คะแนน 
73  คะแนน จากจ านวนคะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังนั้นคนนี้มีความสามารถในการเรียนเนื้อหาวิชานี้ 
73 เปอร์เซ็นต์ของเนื้อหาวิชาที่ใช้ทดสอบ 

  2.2 คะแนนจัดอันดับที ่(Percentile Score) หรืออันดับเปอร์เซ็นไทล์ เป็นคะแนน   ที่
ก าหนดต าแหน่งจากการเรียงล าดับคะแนนดิบ ซึ่งอาจจะเป็นการเรียงล าดับที่ตามจ านวนทั้งหมดตาม
แบบธรรมดา หรือคะแนนอันดับที่ที่คิดเทียบคนทั้งหมดเป็น 100  (Percentile Rank) ก็ได้ หรือเป็น
อันดับเปอร์เซ็นต็ไทล์ เป็นการระบุว่า มีผู้ที่เข้าสอบด้วยกันกี่เปอร์เซ็นต์ ของผู้เข้าสอบทั้งหมด ได้
คะแนนต่ ากว่าคะแนนกึ่งกลาง (Mid Point) ของแต่ละคะแนนหรือแต่ละช่วงคะแนน (อนันต์ ศรีโสภา
,2525:237)  

คะแนนที่สอบได้   =   คะแนนความสามารถจริง + คะแนนความคลาดเคลื่อน 

               Xi    =     Ti  +  Ei 
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              อันดับเปอร์เซ็นไทล์ เป็นการรายงานผลการสอบที่มีความหมายในตัว และใช้ในลักษณะ
เปรียบเทียบระหว่างผลการสอบของนักเรียนแต่ละคน  เช่น ดาวเรือง สอบได้ 45 คะแนนจากคะแนน
เต็ม 60 คะแนน คิดเป็นอันดับเปอร์เซ็นไทล์  หรือ PR ที่ 70 (PR70) หมายความว่าดาวเรือง ได้
คะแนนสูงกว่าคะแนนของคนอ่ืนๆ  อยู่  70 คนใน 100 คน และมีคนอ่ืน ๆ ได้คะแนนอยู่ 
สูงกว่า ดาวเรือง 30 คน การแจกแจงของ PR จะแบ่งสัดส่วนของผู้เข้าสอบออกเป็น 100 ส่วน เท่าๆ  
กัน  ตัวอย่างเช่น ความแตกต่างระหว่างความสามารถของคนที่ได้ PR70 กับ PR80  จะได้เท่ากับคนที ่
ได้ PR50 กับ PR60 เป็นต้น ดังนั้นการที่จะน า Scale แบบนี้ไปใช้จะต้องระวังข้อจ ากัดเหล่านี้ไว้ด้วย
ในการตีความหมายผลการทดสอบ 

                 นอกจากนี้อันดับเปอร์เซ็นไทล์นี้ไม่ใช่ร้อยละแต่หมายถึง  คะแนนที่ได้หลังจากที่เทียบ 

คะแนนเต็มเป็น 100  เช่น  เด็กชายสายฟ้าสอบภาษาไทยได้ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม แต่เมื่อแปลง
คะแนนเป็นอันดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ อาจจะได้อันดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 75  ก็ได้เมื่อเทียบเด็กทั้งกลุ่ม ซึ่ง
หมายความว่า จ านวนเด็กร้อยละ 75 ของเด็กทั้งหมดที่เข้าสอบด้วยกันได้คะแนนต่ ากว่าเด็กชาย
สายฟ้า จะเห็นว่าอันดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ แสดงถึงต าแหน่งเท่านั้น ไม่เกี่ยวกับคะแนนของเด็ก คนนั้น  
คิดเปน็ร้อยละของคะแนนเต็ม 

  2.3  คะแนนมาตรฐาน ( Standard Score) เป็นคะแนนที่ได้จากการแปลงคะแนนดิบ
ให้มีค่าเฉลี่ย  X   และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  คงที่ คะแนนมาตรฐานแบ่งเป็น 2 ประเภท 
คือ คะแนนมาตรฐานเชิงเส้นตรง (linear Standard Scores) และคะแนนมาตรฐานเชิงเส้นโค้งปกติ 
(Normalized Standard Scores)  หรือให้เป็นหน่วยเดียวกันเพ่ือประโยชน์ในการน าคะแนนมา
เปรียบเทียบกันได้ ซ่ึงคะแนนมาตรฐานมีหลายประเภท ที่นิยมใช้คือ คะแนนมาตรฐาน Z (Standard 

Z –Score) คะแนนมาตรฐาน T (Standard T-Score)  คะแนน T –ปกติ (Normalized T-Scores)  
และคะแนน Stanine ดังนี้  
                2.3.1 คะแนนมาตรฐาน Z (Standard Z –Score) 

                    คะแนนมาตรฐาน Z (Z–Score) เป็นคะแนนที่มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็น 0 

(ศูนย์)  และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 1 (หนึ่ง) ซึ่งคะแนนมาตรฐาน Z นั้นอาจมีค่าเป็นได้ทั้งบวก
และลบ  และคะแนนมาตรฐาน Z จะเป็นคะแนนสัมพัทธ์ (relative score) คือ บอกให้ทราบว่า
คะแนนดิบห่างจากคะแนนเฉลี่ยเลขคณิตเป็นกี่เท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการแปลงคะแนนดิบ
เป็นคะแนนมาตรฐาน Z  หาได้โดยการน าคะแนนที่ได้ (แต่ละตัว) ลบคะแนนเฉลี่ยและหารด้วยส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนชุดนั้นเขียนได้ตามสูตร ต่อไปนี้ (Ebel and Frisbie, 1986 : 353 ;  

บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์  2524 : 218) 

           

    กลุ่มประชากร     …………………………  สูตรที่ (8.1)      
σ

μX
Z


  



 258 

 

 

    กลุ่มตัวอย่าง         ………………………….  สูตรที่ (8.2)   
    

                เมื่อ      Z            แทน   คะแนนมาตรฐาน Z ของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
                                X            แทน   คะแนนดิบแต่ละตัวของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
                               X,μ      แทน   ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
                                ,   S.D.   แทน   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

   2.3.2 คะแนนมาตรฐาน T (Standard T-Score)   

    คะแนนมาตรฐาน T (T-Score)  เป็นคะแนนมาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 
50 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 10 ซึ่งช่วงของคะแนนมาตรฐาน T จะกว้างกว่าช่วงคะแนน
มาตรฐาน Z เพราะคะแนนมาตรฐาน T มีค่าอยู่ระหว่าง 20 – 80 แต่คะแนนมาตรฐาน Z มีค่าอยู่
ระหว่าง ±3 และสูตรการค านวณ ส าหรับเปลี่ยนคะแนนดิบเป็นคะแนนมาตรฐาน  คะแนนมาตรฐาน 
T  จะมีค่าเป็นได้ทั้งบวกและลบ ซึ่งอาจท าให้เข้าใจยาก ดังนั้นจึงมีการแปลงเป็นคะแนนมาตรฐาน T 
เพ่ือไม่ให้คะแนนติดลบ โดยวิธีการแปลงตามสูตร  ดังนี้  (Lyman, 1971 : 89 ; บุญธรรม กิจปรีดา
บริสุทธิ์  2524 : 218) 

 

 

             ………………………  สูตรที่ (8.3) 

 

 
     หรือ       ………………………  สูตรที่ (8.4) 

 

    คะแนนมาตรฐาน T จะมีคะแนนเฉลี่ย 50 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 10 

 

   2.3.3  คะแนนสเตไนท์ (Stanine - Score)   

    เป็นคะแนนแปลงรูปที่เกิดขึ้นมาจากการเรียงล าดับคะแนนดิบแล้วแบ่งออกเป็น 9 

กลุ่ม โดยอาศัยเปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ใต้โค้งปกติเป็นหลัก การแปลงจากคะแนนดิบเป็นคะแนน
มาตรฐานที่มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2 ดังสูตร 

 

S.D.

XX
Z


  

T- Score   =   50 + 10 Z 

 
S.D.

XX 10
50T
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             ………………………  สูตรที่ (8.5) 

 

    การค านวณหาคะแนนมาตรฐาน Z คะแนนมาตรฐาน T  และคะแนน Stanine    

(ดัดแปลงจาก บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์  2524 : 95) ดังแสดงในตัวอย่างที่ 8.1 

 

ตัวอย่างที ่8.1  การค านวณหาคะแนนมาตรฐาน Z คะแนนมาตรฐาน T และคะแนน Stanine    

 

X : 

คะแนน
ดิบ 

ความถี่ 
(f) 
 

ความถี่
สะสม  
(F) 

 (fx) fx2 Z-Score T-Score Stanine- 

Score    

15 3 20 45 675 1.21 62.10 7.42 

14 5 18 70 980 0.78 57.80 6.56 

13 3 12 39 507 0.35 53.50 5.70 

12 2 9 24 288 -0.09 49.10 4.82 

11 1 7 11 121 -0.52 44.80 3.96 

10 2 6 20 200 -0.95 40.50 3.10 

9 3 4 27 243 -1.39 36.10 2.22 

8 1 1 8 64 -1.82 31.80 1.36 

รวม 20  fx

=244 
 2fx  

= 3,078 

   

 

 1.  หา  X    จากสูตร      
N

fx
X

     ได้เท่ากับ  12.20 

 2. หาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ได้จากสูตร 

 

  
 

 1NN

fxfxN
.D.

22




  

S        

   12020

(244)-20x3,078
.D.

2


S  

   S.D.    =   2.31 

Stanine - Score   =   5 + 2 Z 
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 3. หา Z-Score ของคนที่ได้ 15 คะแนนได้ ดังนี้  

  
S.D.

XX
Z


   

2.31

20.1215
Z


         =  1.21 

 

 4. หา T-Score ของคนที่ได้ 15 คะแนนได้โดยแทนค่า Z-Score  ดังนี้ 
  T- Score   =   50 + 10 Z 

  T- Score   =  50 + (10X1.21)        =     62.10 

 5. หา Stanine -Score ของคนที่ได้ 15 คะแนนได้โดยแทนค่า Stanine -Score  ดังนี้ 
  Stanine - Score   =   5 + 2 Z 

  Stanine- Score    = 5 + (2X1.21)    =     7.42 

 

   2.3.4 คะแนนมาตรฐาน T-ปกติ (Standard Normalized T-Score) 

    คะแนนทีปกติ (Normalized T-Score) เป็นคะแนนที่ได้จากการแปลงคะแนน
ดิบ โดยใช้หลักการแปลงตามพ้ืนที่ขอโค้งปกติ  (Area Transformation) ปรับการกระจายของ
คะแนนดิบให้เป็นการกระจายแบบโค้งปกติพึงเข้าใจว่าคะแนนทีปกตินี้ต่างกับคะแนนมาตรฐาน       
T-Score  ที่กล่าวมาแล้ว กล่าวคือ  คะแนนมาตรฐาน T นั้น เป็นคะแนนที่ได้จากการแปลงคะแนน
ดิบในเชิงเส้นตรง (Linear Transformation) การกระจายของคะแนนมาตรฐานที จึงมีลักษณะคงเดิม 
เหมือนกันการกระจายของคะแนนดิบทุกประการ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2535 : 97-99)  

(Lyman,1971: 89 อ้างอิงใน สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2559: 250)   
    การแปลงคะแนนดิบเป็นคะแนนทีปกติ (Standard Normalized T-Score )      
มีข้ันตอนการค านวณ ดังแสดงในตัวอย่างที่ 8.2 ดังนี้ 
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ตัวอย่างที่ 8.2  คะแนนการสอบวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษา จ านวน 30 คน 
ได้คะแนนเรียงตามล าดับ มีผลดังนี้ 
 

 

คะแนน 

 

ความถี่ 
(f) 

 

ความถี่
สะสม 

(cf) 

 

f
2

1
cf   

(cfm) 

 

N

100
f

2

1
cf 






 

%(cfm) 

%cfm 

- 50 
เปอร์เซน

ไทล์ 

 

Z-

Score 

 

T-ปกติ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

29 1   (0.5) 30 29.5 98.24 48.24 2.10 71.00 

28 5   (2.5) 29 26.5 88.25 38.25 1.18 61.80 

27 3   (1.5) 24 22.5 74.93 24.93 0.67 56.70 

26 1   (0.5) 21 20.5 68.27 18.27 0.47 54.00 

25 2   (1) 20 19.0 63.27 13.27 0.33 53.30 

24 3   (1.5) 18 16.5 54.95 0.95 0.02 50.20 

23 2   (1) 15 14.0 46.62 -3.38 -0.08 49.20 

22 4   (2) 13 11.0 36.63 -13.37 -0.34 46.60 

21 3   (1.5) 9 7.5 24.98 -25.02 -0.67 43.30 

20 2   (1) 6 5.0 16.65 -33.35 -0.96 40.40 

19 3   (1.5) 4 2.5 8.33 -41.67 -1.38 36.20 

18 1   (0.5) 1 0.5 1.67 -48.33 -2.12 28.08 

N = 30 0      

 

 การค านวณตัวเลขในตัวอย่างที ่8.2 ท าได้ดังนี้ 
  ช่อง  1  น าคะแนนของนักเรียนมาเรียงตามล าดับจากมากไปน้อย 

  ช่อง  2  หาความถี่ (Frequency) ของคะแนนแต่ละตัวของช่อง 1 ท าความถี่หารด้วย 2 

ก็จะได้ครึ่งหนึ่งของความถ่ี  
  ช่อง  3  หาความถี่สะสม (Cumulative Frequency) จากคะแนนน้อยไปหามาก ด้วย
การเอาความถี่ในช่องที่ (2) บวกสะสมขึ้นไปเรื่อยๆ 

  ช่อง  4  วิธีที่ 1  หาความถี่สะสมของคะแนนก่อนคะแนนที่ต้องหารวมกับครึ่งหนึ่งของ

ความถี่ในชั้นคะแนนนั้น  เช่น  ต้องการหา  f
2

1
cf   ของคะแนน  24  ความถี่สะสมของคะแนน
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ก่อน  คะแนน 24 คือ 15 และความถี่ของคะแนน 24  คือ  3  ดังนั้น f
2

1
cf    ของคะแนน 24   

เท่ากับ  5.16)3(
2

1
15    หรือวิธีที่ 2  หาความถี่สะสมถึงจุดกึ่งกลางของชั้น โดยน า f

2

1  ไปลบ

จาก cf ของแต่ละแถว เช่น แถวล่างสุด = 5.0)1(
2

1
1   และแถวบนสุด = 5.29)1(

2

1
30   

ได้ค่าเหมือนกันทั้งวิธีที่ 1 และวิธีที่ 2  

  ช่อง 5  เอาค่าในช่อง 4  ท าเป็นร้อยละ  คือ หาเป็นอันดับเปอร์เซ็นไทล์นั่นเอง 

โดย 
N

100  คูณตามตัวอย่าง N = 30  จึงเท่ากับเอา 3.33  คูณตัวเลขในช่อง 4  นั่นเอง  เช่น แถว

ล่างสุด 0.5 x 3.33 = 16.65 และแถวบนสุด 29.5 x 3.33 = 98.24 

  ช่อง 6  เอาค่าในช่อง 5  ลบด้วย 50  เนื่องจากตารางพ้ืนที่ใต้โค้งปกติจะมีพ้ืนที่เพียง 

ครึ่งเดี่ยว (0.5000) เท่านั้น แต่ค่าที่ได้ในช่อง 5 เป็นพื้นที่ท้ังหมด (1.00)  จึงต้องลบออก 50 

  ช่อง 7  น าค่าของช่อง 6 หารด้วย 100 แล้วใช้เปิดหาค่าคะแนนมาตรฐาน (Z) จาก 

ตารางพ้ืนที่ใต้โค้งปกติจากหนังสือสถิติและวัดผลการศึกษาท่ัวๆ ไป เช่น ต้องการหาค่า Z ของคะแนน 
10 ซึ่งมีค่าในช่อง 6 = 48.24 น า 48.24 หารด้วย 100 = 0.4824 ตรงกับค่าใกล้เคียงในตาราง 
0.4821 คะแนนมาตรฐาน (Z) จะเท่ากับ 2.1 + 0.00 = 2.10 

  ช่อง 8  หาค่า T  ได้จาก  T = 50 + 10Z ค่าที่ได้ในช่อง 8 นี้จะเป็นคะแนนทีปกติ 
(Normalized  T-Score) ที่ได้จากการปรับพ้ืนที่แล้ว มิใช่คะแนนที (T-Score) เช่น แถวบนสุด        
T = 50 + 10 (2.10) = 71.00 การหาคะแนนทีปกตินี้ มีผู้ท าเป็นตารางส าเร็จรูปไว้
มากมาย  หลักการของตารางส าเร็จรูปยึดถือหลักการเดียวกัน แต่ต้องการค านวณให้เหลือน้อย

ขั้นตอนลง กล่าวคือ จะค านวณหาเพียง ช่อง 4  คือ f
2

1
cf   เท่านั้น แล้วน าค่านี้ไปเปิดหาค่า

คะแนนทีปกต ิ(Standard Normalized T-Score)  จากตารางที่ตรงกับจ านวนนักเรียน 

     2.3.4.1 วิธีการหาคะแนนทีปกติได้จากการท าคะแนนดิบให้เป็นเปอร์เซนไทล์
แล้วจึงน าไปเทียบเปอร์เซนไทล์ให้เป็นคะแนนทีปกติ โดยพิจารณาว่าเปอร์เซนไทล์นั้น มีค่าเท่ากับ
หรือใกล้เคียงที่สุดกับค่าเปอร์เซนไทล์ใดในตารางค่าทีปกติแล้วอ่านค่า เป็นวิธีการที่ง่ายกว่าการ
ค านวณคะแนนทีที่จะต้องแปลงคะแนนทีละจ านวน ที่มีข้ันตอนการค านวณคะแนนทีปกติ 
     2.3.4.2 การก าหนดระดับคะแนนโดยใช้คะแนนทีปกติโดยใช้คะแนนเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    

 ถ้าต้องการก าหนดระดับผลการเรียนจากคะแนนทีปกติโดยใช้คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  มีวิธีการก าหนดได้ดังตัวอย่างท่ี 8.3 
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ตัวอย่างท่ี 8.3  สมมติว่าครูผู้สอนต้องการก าหนดระดับผลการเรียน 5 ระดับ ได้แก่ A, B+, B, C+, C 

โดยใช้ 0.5 S เป็นเกณฑ์จะก าหนดได้ ดังนี้ 
 

คะแนนทีปกติ ระดับคะแนน จ านวนคนที่ได้ 
สูงกว่า 60 A 1 

56 - 60 B+ 1 

45 - 55 B 3 

40 - 44 C+ 1 

ต่ ากว่า 40 C 3 

 

     2.3.4.3 ประเด็นควรพิจารณาจากค่าคะแนนทีปกต ิ

      ในค่าคะแนนแบปกติ มีประเด็นที่ควรพิจารณา ดังนี้   
(สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2559 : 252)  
      1)  คะแนนทีปกติค านวณจากต าแหน่งที่สอบได้ไม่ใช่จากคะแนนที่สอบได้ 
      2)  โดยปกติแล้วคะแนนทีปกติสูงสุดและต่ าสุดของข้อมูลแต่ละชุดจะ
รวมกันได้เท่ากับ 100 แต่ในบางครั้งอาจจะมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นบ้าง ดังนั้นจึงต้องมีการปรับ  
ค่าใดคาหนึ่งให้รวมกันเท่ากับ 100 

      3)  คะแนนทีปกติสูงสุดกับต่ าสุดจะเท่ากับเท่าไรขึ้นอยู่กับจ านวนคน    ถ้า
มีจ านวนคนมาก ๆ คะแนนทีปกติสูงสุดจะมีค่าสูง และคะแนนทีปกติต่ าสุดก็จะมีค่าต่ า 

      4)  ในการก าหนดระดับคะแนน ไม่อาจระบุได้ว่าคะแนนทีปกติเท่าไรจึงจะ
ได้ระดับคะแนน A แต่อาจใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนทีปกติสูงสุดกับต่ าสุด แล้วแบ่งระดับคะแนนตาม
พิสัยนั้น โดยการก าหนดระดับคะแนนแบบอิงกลุ่ม ดังตัวอย่างที่ 8.4 

 

ตัวอย่างที่ 8.4  ในการให้ระดับคะแนนครั้งหนึ่งได้คะแนนทีปกติสูงสุดเท่ากับ 72 คะแนน และ
คะแนนทีปกติต่ าสุด เท่ากับ 28 ดังนั้นจะมีพิสัยของคะแนนทีปกติสูงสุดกับคะแนนทีปกติต่ าสุด 
เท่ากับ       72 - 28 = 44 แล้วน าจ านวนระดับคะแนนที่ต้องการก าหนดมาหารเฉลี่ยให้เป็นความ
กว้างของช่องคะแนนทีปกติ  ถ้าต้องการก าหนดระดับคะแนนเป็น 5 ระดับ ได้แก่ A, B, C, D และ E 

จะได้ความกว้างเท่ากับ   8.8
5

44
   ปัดเป็น 9   ดังนั้นระดับคะแนนแต่ละช่วงจะมีความกว้างเท่ากับ 

9  ที่สามารถน ามาพิจารณาก าหนดให้ระดับคะแนน ดังนี้ 
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      คะแนนทีปกติ เท่ากับ 64 - 72  ได้ระดับคะแนน  A 

      คะแนนทีปกติ เท่ากับ 55 - 63  ได้ระดับคะแนน  B 

      คะแนนทีปกติ เท่ากับ 46 - 54  ได้ระดับคะแนน  C 

      คะแนนทีปกติ เท่ากับ 37 - 45  ได้ระดับคะแนน  D 

      คะแนนทีปกติ เท่ากับ 28 - 36  ได้ระดับคะแนน  E 

   2.3.5 ประโยชน์ของคะแนนมาตรฐาน   ในการใช้คะแนนมาตรฐาน มีประโยชน์ ดังนี้ 
(สมชาย  วรกิจเกษมสกุล, 2559 : 256) 
    2.3.5.1 ท าให้คะแนนของแต่ละข้อมีน้ าหนักเท่ากัน เพราะได้ท าให้คะแนนเฉลี่ ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากัน 

    2.3.5.2 คะแนนมาตรฐานจะระบุได้ว่า คนที่ได้คะแนนในวิชานั้นจะเก่งกว่าหรือ
อ่อนกว่าผู้อ่ืนเป็นสัดส่วนเท่าไรของผู้สอบทั้งหมด 

    2.3.5.3 ท าให้คะแนนสามารถมารวมกันได้ เพราะมีหน่วยเท่ากัน ในกรณี         ที่
ต้องการเปรียบเทียบว่าผู้สอบคนใดมีความสามารถมากกว่ากัน 

    2.3.5.4 สามารถน าคะแนนมาตรฐาน แสดงความสามารถของผู้เรียนด้วย      เส้น
ภาพแต่ละคนในวิชาต่าง ๆ ที่จะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการแนะแนวได้เป็นอย่างดี 
   สรุปได้ว่าคะแนนมาตรฐานทั้งที่ เป็นคะแนนมาตรฐานเชิงเส้นตรงและคะแนน
มาตรฐานเชิงเส้นโค้งปกติที่แปลงจากคะแนนดิบ โดยยึดพ้ืนที่โค้งเป็นหลัก การปรับการกระจายของ
คะแนนดิบให้เป็นการกระจายแบบเส้นตรงและแบบโค้งปกติ โดย  
   1) คะแนนมาตรฐานเชิงเส้นตรง ได้แก่ คะแนนมาตรฐาน Z  และคะแนนมาตรฐาน T   

   2) คะแนนมาตรฐานเชิงเส้นตรง ได้แก่ คะแนนทีปกติ (Normalized T-Score) และ
คะแนน Stanine  

  คุณสมบัติบางประการของโค้งปกติ  มีดังนี้ 
   1) เป็นโค้งที่ต่อเนื่อง มีรูปทรงในลักษณะสมมาตร (Symmetrical) เป็นโค้งระฆังคว่ า
โดยที่ถ้าลากเส้นตรงตั้งฉากที่จุดสูงสุดกับฐาน แล้วพับตามเส้นตั้งฉาก กราฟเส้นโงทั้งสองข้างจะทับกัน
สนิท  

   2) เป็นโค้งในลักษณะเอสซิมโทติค (Asymtotic) ที่มีปลายโค้งไม่จรดฐานแต่จะเข้าใกล้
ฐานมากขึ้นโดยที่ปลายฐานจะเริ่มจากจ านวนลบอนันต์ (- ) จนกระท่ังถึง (+ ) 
   3) มีส่วนสูงสุดของโค้งอยู่ที่บริเวณกึ่งกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย มัธยฐาน และฐานนิยมอยู่ที่
จุดเดียวกัน 

   4) ลักษณะของโค้ง จะเปลี่ยนจากโค้งออกเป็นโค้งเข้า ณ จุดเปลี่ยนโค้งไปยังค่าเฉลี่ย 
( X ) ข้างละ 1 S.D. 
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   5) พ้ืนที่ใต้โค้งปกต ิ เป็นโค้งที่มีคุณสมบัติพิเศษไม่ว่าจะเล็ก  ใหญ่ โด่งหรือแบน พ้ืนที่
ใต้โค้งจะมีอัตราคงท่ีเสมอ ดังนี้ 
    พ้ืนที่พ้ืนที่ภายใต้โค้งปกติระหว่าง  ±1 S.D.   ประมาณ  68.26 % 

    พ้ืนที่ภายใต้โค้งปกติระหว่าง   ±2 S.D.   ประมาณ  95.44 % 

    พ้ืนที่ภายใต้โค้งปกติระหว่าง   ±3 S.D.   ประมาณ  99.74 % 

    พ้ืนที่ภายใต้โค้งปกติระหว่าง   100%     (ดูภาพที่ 8.1) 

  สามารถสรุปลักษณะเปรียบเทียบกันได้ดังตารางที ่8.1 และภาพท่ี 8.1 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 8.1  ลักษณะของคะแนนมาตรฐานเชิงเส้นตรงและคะแนนมาตรฐานเชิงเส้นโค้งปกติ 
 

คะแนนมาตรฐาน 
X  S.D. คะแนนสูงสุด คะแนนต่ าสุด 

Z –Score 0 1 +3 3 

T-Score 50 10 80 20 

Stanine – Score* 5 2 9 1 

 

หมายเหตุ * แปลโดยยึดพื้นที่ใต้โค้งปกติ  
 

 
 

ภาพที่ 8.1 เปรียบเทียบคะแนนมาตรฐานและร้อยละของพ้ืนที่ในโค้งปกติ 
ที่มา : กรอนลันด์ (Gronlund, 1976 : 406) 
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วิธีการแปลความหมายและระบบการให้คะแนน 

 

 1. วิธีการแปลความหมายของคะแนน 

  การแปลความหมายคะแนนดิบให้อยู่ในรูปคะแนนปรับเปลี่ยนสามารถแปลความหมายได้ 
2 วิธี คือ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557 : 201-202 ; วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2542 : 158- 159) 

  1.1 การแปลความหมายแบบอิงเกณฑ์(Criterion Referenced Interpretation) 

เป็นการแปลความหมายคะแนนโดยเทียบกับเกณฑ์ที่นิยมใช้โดยทั่วไปคือ คะแนนเต็มโดยเปลี่ยน
คะแนนดิบให้ เป็นร้อยละของคะแนนเต็มเพ่ือแสดงถึงความรอบรู้ ในเนื้อหาที่สอนหรือตาม
วัตถุประสงค์ของการสอน การแปลความหมายคะแนนแบบอิงเกณฑ์นี้เหมาะส าหรับการวัดผลแบบอิง
เกณฑ์ที่มุ่งตรวจสอบการบรรลุหรือผ่านในแต่ละจุดประสงค์มากกว่าการประเมินสรุปผลที่ตัดสินว่า
ใครควรสอบได้หรือสอบตก และสอบได้ระดับคะแนนเท่าใดรวมทั้งไม่นิยมใช้กับแบบสอบมาตรฐาน 
โดยการให้ระดับคะแนนอิงเกณฑ์ คือการให้ระดับคะแนนโดยการน าเอาคะแนนที่ได้จากการวัดไป
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้แล้วให้ระดับคะแนนไปตามนั้นมี 2 วิธี คือ 

   1.1.1 แบบตัดสินให้ผ่าน-ไม่ผ่าน เป็นการให้ระดับคะแนนโดยการก าหนดเกณฑ์ขั้น
ต่ าไว้ในรูปของคะแนนดิบ หรือเปอร์เซ็นต์ ถ้าผู้เรียนคนใดมีความสามารถถึงเกณฑ์ ก็ได้ระดับคะแนน
ผ่าน ส่วนผู้มีความสามารถไม่ถึงเกณฑ์จะได้ระดับคะแนนไม่ผ่าน 

   1.1.2 แบบใช้เกณฑ์ที่คาดหวังหรือตั้งเกณฑ์ไว้ตายตัว เป็นการก าหนดเกณฑ์ในรูป
คะแนนดิบ หือเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาก่อน แล้วน าคะแนนของนักเรียนที่ได้จากการวัดไปเปรียบเทียบแล้ว
ให้ระดับคะแนนตามนั้น เช่น 80% ขึ้นไปได้ระดับคะแนน A, 70-79% ได้ระดับคะแนน B หรืออาจจะ
ก าหนดว่า 80 คะแนนขึ้นไปได้ระดับคะแนน A, 70 - 79 คะแนน ได้ระดับคะแนน B เป็นต้น 

  1.2 การแปลความหมายแบบอิงกลุ่ม (Norm-Referenced Interpretation)  

เป็นการแปลความหมายคะแนนโดยเทียบกับบุคคลภายในกลุ่มที่สอบด้วยแบบทดสอบฉบับเดียวกัน 
เช่น การจัดอันดับผลการสอบของผู้เรียนเป็นสอบได้เท่าไรตามล าดับจากคะแนนสูงสุดไปยังต่ าสุด   
วิธีที่นิยมกันทั่วไปได้แก่ ระดับคะแนน (Grade Equivalents) คะแนนระดับอายุ (Age Equivalents) 
ต าแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentile Ranks) และคะแนนมาตรฐานในรูปแบบต่างๆ การแปล
ความหมายแบบอิงกลุ่มนี้เหมาะส าหรับการประเมินผลสรุปที่จะตัดสินว่าใครควรสอบได้และสอบได้
ระดับคะแนนเท่าใด และนิยมใช้กับแบบทดสอบมาตรฐาน ซึ่งการให้ระดับคะแนนในระบบนี้จะน าไป
เปรียบเทียบกับความสามารถของกลุ่ม ซึ่งมีวิธีการให้ระดับคะแนนหลายวิธี แต่นิยมมากที่สุด คือแบบ
ใช้คะแนนมาตรฐานทีปกติ (Normalized T-Score)  
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 2. ระบบการให้คะแนน 

  ระบบการให้คะแนนมีหลายระบบขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้แบ่งมี ดังนี้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557 

: 201-202) 

   2.1 แบ่งตามประเภทของการประเมินผล แบ่งเป็น 2 ระบบ คือ 

    2.1.1 ระบบสมบูรณ์ (Absolute System) เป็นการให้คะแนนที่เปรียบเทียบกับ
เกณฑ์สมบูรณ์ที่เป็นมาตรฐาน (Absolute Standard) การให้คะแนนด้วยระบบสมบูรณ์ ได้แก่ 
คะแนนร้อยละ การให้ระดับคะแนนโดยตรง และการให้ระดับคะแนนโดยเทียบจากคะแนนร้อยละ 

    2.1.2 ระบบสัมพัทธ์ (Relative System) เป็นการให้คะแนนที่เปรียบเทียบ
กันเองกับบุคคลภายในกลุ่มที่สอบด้วยแบบทดสอบฉบับเดียว การให้คะแนนด้วยระบบสัมพัทธ์ ได้แก่  
คะแนนมาตรฐานเชิงเส้นตรง (linear Standard Scores) เช่น คะแนนมาตรฐาน Z (Standard      

Z –Score) และคะแนนมาตรฐาน T (Standard T-Score)  เป็นต้น การให้คะแนนเป็นต าแหน่งหรือ
อันดับที่ เช่น เปอร์เซ็นต์ไทล์ เดไซล์ การให้คะแนนเป็นระดับคะแนนโดยใช้โค้งปกติและคะแนน
มาตรฐานในรูปแบบต่าง ๆ  
   2.2 แบ่งตามสัญลักษณ์ของการให้คะแนน   
    ระบบการให้คะแนนความสามารถของผู้เรียน หรือคุณลักษณะอื่นใดก็ตามนิยมใช้
เป็น 2 ระบบ ได้แก่ ระบบการให้คะแนนเป็นตัวเลข และระบบการให้คะแนนเป็นอักษร ดังนี้      
(พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557 : 201-202 ; อนันต์  ศรีโสภา 2525  : 263)   

    2.2.1 ระบบการให้คะแนนเป็นตัวเลข  เป็นการเปลี่ยนความสามารถที่ได้จากการ
ทดสอบเป็นตัวเลข  เพ่ือบ่งบอกขนาดแห่งความสามารถของบุคคล  คะแนนที่ได้เรียกว่าคะแนนดิบ 
คะแนนที่ผู้เรียนได้รับคือ  คะแนนที่ตอบค าถามตามเกณฑ์ที่ผู้สอนก าหนดไว้  ซึ่งถือว่ามีหน่วยไม่
เหมือนกัน    ผลการสอบท่ีได้จึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับคะแนน  แต่ข้ึนอยู่กับการตีความหมายของคะแนนแล้ว
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ การให้คะแนนเป็นตัวเลขที่ส าคัญ ได้แก่ (รัตนะ  บัวสนธ์,  2540 : 188)  

     2.2.1.1  คะแนนดิบ และเปอร์เซ็นต์ระดับการรอบรู้  
     2.2.1.2  อันดับเปอร์เซ็นไทล์  
     2.2.1.3  คะแนนมาตรฐาน 

    2.2.2 ระบบการให้คะแนนเป็นอักษร   การให้คะแนนเป็นตัวอักษรนั้นเป็นการ
แบ่งช่วงคะแนนตามระดับความสามารถของผู้ถูกวัด  โดยใช้ตัวอักษรเพ่ือแทนความสามารถของ
ผู้เรียน โดยแบ่งเป็นช่วง ๆ ได้แก่  
     2.2.2.1 แบ่งเป็น 2 ช่วง  ได้แก่  ผ่าน (P-Pass) และไม่ผ่าน (F-Fall) 

     2.2.2.2 แบ่งเป็น 3 ช่วง  ได้แก่  ดี (G) ผ่าน (P) และไม่ผ่าน (F) หรืออาจเป็น 
A B C 
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     2.2.2.3  แบ่งเป็น 5 ช่วง ได้แก่ A  B   C   D  และ E 

    2.2.2.4  แบ่งเป็น 8 ช่วง ได้แก่ A  B+  B   C+  C  D+  D  และ E 

    2.2.2.5  แบ่งเป็น 9 ช่วง ได้แก่ A  A-  B+  B  B-  C+  C-   C  และ D 

  การให้คะแนนในระบบตัวเลข และในระบบตัวอักษรสามารถแปลงกลับไปหากันได้ 
และบางครั้งอาจให้คะแนนเป็นตัวอักษรเลยก็ได้แต่ต้องท าด้วยความรอบคอบ ซึ่งการให้คะแนนเป็น
ระบบตัวอักษรนั้น มีได้หลายระดับข้ึนอยู่กับผู้ประเมินจะใช้  นอกจากนั้นผู้ประเมินอาจให้คะแนนโดย
ให้คะแนนเป็นตัวเลขแล้วจึงแปลงเป็นตัวอักษรก็ได้  อย่างไรก็ดีบางครั้งผู้ประเมินอาจให้คะแนนเป็น
ตัวอักษรเลยก็ได้เช่นกัน แต่ต้องกระท าด้วยความระมัดระวัง  พิจารณาผู้เรียนที่จะประเมินอย่าง
รอบคอบและปราศจากอคติ  การจัดคะแนนเป็นตัวอักษรทุกแบบไม่ควรเข้มงวด  โดยถือคะแนนจาก
การสอบอย่างเดียวเป็นเกณฑ์จนเกินไป  การคิดถึงความสามารถจริงๆ ของผู้เรียนเท่าที่สังเกตได้
ขณะที่ท าการสอนมาประกอบด้วย ในการตัดสินเพ่ือให้ระดับผลการเรียนรายวิชา สถานศึกษา
สามารถให้ระดับผลการเรียน หรือระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียนเป็นระบบตัวเลข ระบบ
ตัวอักษร ระบบร้อยละ และระบบที่ใช้ค าส าคัญสะท้อนมาตรฐาน  

   การตัดสินผลการเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใช้ระบบผ่านและไม่ผ่าน โดย
ก าหนด เกณฑ์การตัดสินผ่านแต่ละรายวิชาที่ร้อยละ 50 จากนั้นจึงให้ระดับผลการเรียนที่ผ่านเป็น
ระบบต่าง ๆ ตามที่สถานศึกษาก าหนด ได้แก่ ระบบตัวเลข ระบบตัวอักษร ระบบร้อยละ ระบบที่ใช้
ค าส าคัญสะท้อนมาตรฐาน ตารางข้างใต้แสดงการให้ระดับผลการเรียนด้วยระบบต่าง ๆ และการ
เทียบกันได้ระหว่างระบบ กรณีที่สถานศึกษาให้ระดับผลการเรียนด้วยระบบต่าง ๆ สามารถเทียบกัน
ได้  ดังตารางที่ 8.2  ดังนี้ 
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ตารางท่ี 8.2  ระดับผลการเรียนด้วยระบบต่าง ๆ สามารถเทียบกันได้ 
 

ระบบตัวเลข ระบบ
ตัวอักษร 

ระบบร้อยละ ระบบท่ีใช้ค าส าคัญสะท้อนมาตรฐาน 

5 ระดับ 4 ระดับ 2 ระดับ 

4 A 80 - 100 ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม  

 

 

ผ่าน 

3.5 B+ 75 - 79  

ดี 
 

ดี 3 B 70 - 74 

2.5 C+ 65 - 69  

พอใช้ 
2 C 60 - 64  

ผ่าน 1.5 D+ 55 - 59  

ผ่าน 
1 D 50 - 54 

0 F 0 - 49 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 

 

ที่มา : ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2557 : 17 

 

 การให้ระดับผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ในการตัดสิน
เพ่ือให้ระดับผลการเรียนรายวิชาคิดจากคะแนนเต็ม 100  คะแนน  โดยใช้ตัวเลขแสดงระดับ  ผลการ
เรียนเป็น 8  ระดับ   ดังนี้ 
  0      หมายถึง  ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ข้ันต่ า          ได้คะแนนต่ ากว่า  50  คะแนน 

  1      หมายถึง  ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าที่ก าหนด  ได้คะแนน  50-54  คะแนน 

  1.5   หมายถึง  ผลการเรียนพอใช้                          ได้คะแนน  55-59  คะแนน 

  2      หมายถึง  ผลการเรียนน่าพอใจ                      ได้คะแนน  60-64  คะแนน 

  2.5   หมายถึง  ผลการเรียนค่อนข้างดี                     ได้คะแนน  65-69  คะแนน 

  3      หมายถึง  ผลการเรียนดี                               ได้คะแนน  70-74  คะแนน 

  3.5   หมายถึง  ผลการเรียนดีมาก                           ได้คะแนน  75-79  คะแนน 

  4      หมายถงึ  ผลการเรียนดีเยี่ยม                         ได้คะแนนตั้งแต่ 80 คะแนน  
ขึ้นไป 
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วิธีการให้ระดับคะแนน (Grading System) 

 

 วิธีการให้ระดับคะแนน หรือวิธีการตัดเกรด มีหลายวิธี ผู้ตัดสินจะต้องคิดให้รอบคอบและ
เลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุด ยุติธรรมที่สุด และให้ผู้เรียนมีก าลังใจในการเรียน วิธีที่ใช้ในการให้ระดับ
คะแนนมี ดังนี้   (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557 : 202 - 219 )  

 1. การให้ระดับคะแนนโดยตรง 
  การให้ระดับคะแนนโดยตรงเป็นการให้ระดับคะแนนโดยไม่ใช้คะแนนดิบแต่จะให้ระดับ
คะแนนโดยตรง การให้ระดับคะแนนวิธีนี้จ าเป็นต้องใช้ผู้ตัดสินที่มีประสบการณ์และคุณภาพในการ
ตัดสินเป็นพิเศษ โดยการแบ่งค าตอบหรือผลงานออกเป็นกลุ่มๆ ตามคุณภาพของงานเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ก่อน การตรวจผลงานต้องกร าท าด้วยความละเอียดรอบคอบ ให้เกิดความ
คลาดเคลื่อนน้อยที่สุดแล้วจึงให้ระดับคะแนนในแต่ละกลุ่ม การให้ระดับคะแนนโดยตรงนี้เหมาะกับ
รายวิชาที่มีลักษณะเป็นการฝึกปฏิบัติงาน เช่น การประดิษฐ์ การขับร้อง การวาดภาพ งานศิลปะ   
เป็นต้น 

 2. การให้ระดับคะแนนโดยใช้คะแนนร้อยละ 

  การให้ระดับคะแนนโดยใช้ร้อยละท าได้โดยแปลงคะแนนดิบให้เป็นคะแนนร้อยละของ
คะแนนเต็มเสียก่อนแล้วน าคะแนนร้อยละที่ได้ไปเปรียบเทียบกับคะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนด การ
ก าหนดระดับคะแนนวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดและสะดวกที่สุด แต่ต้องพึงระวังหากครูน ามาใช้โดยไม่
เข้าใจหลักวิชาอาจจะเกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้เรียนได้ 
 3. การให้ระดับคะแนนโดยใช้อันดับที่ 
  การให้ระดับคะแนนโดยใช้อันดับที่ ท าได้โดยใช้คะแนนดิบมาจัดอันดับด้วยการเรียง
คะแนนจากมากท่ีสุดไปหาน้อยที่สุด โดยให้คนได้คะแนนมากท่ีสุดเป็นอันดับที่ 1 แล้วเรียงอันดับไป
เรื่อยๆ จนถึงอันดับสุดท้าย จากนั้นจึงแปลงอันดับที่ร้อยละเพ่ือแปลงเป็นอันดับที่องคน 100 คน แล้ว
น าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด การก าหนดค่อนข้างเป็นอัตนัยเพราะไม่มีกฎเกณฑ์ที่แน่นอน 
ดังนั้นครูผู้ก าหนดเกณฑ์ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ มีเหตุผล มีคุณธรรม และควรพิจารณาตาม
ลักษณะการกระจายของคะแนนดิบ และระดับความสามารถของผู้เรียนทั้งกลุ่มด้วย  
 4. การให้ระดับคะแนนโดยใช้การวัดการกระจาย 

  การให้ระดับคะแนนโดยใช้การวัดการกระจาย ท าได้โดยการใช้คะแนนดิบและคะแนน
มาตรฐานมาพิจารณาค่าการกระจายในที่นี้จะกล่าวเฉพาะคะแนนดิบ การวัดการกระจายที่นิยมใช้มี 3 

ชนิด คือ พิสัย ส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การให้ระดับคะแนนโดยใช้พิสัย 
ท าได้โดยจัดเรียงคะแนนดิบจากมากไปหาน้อย แล้วหาพิสัยโดยเอาคะแนนสูงสุดลบด้วยคะแนนต่ าสุด
แล้วหารพิสัยด้วยจ านวนระดับคะแนนที่ต้องการ จะได้ช่วงห่างของระดับคะแนนแล้วเอาผลลัพธ์ที่ได้
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ลบออกจากคะแนนสูงสุดตามล าดับ โดยการให้ระดับคะแนนโดยใช้การวัดกระจายอาจจะใช้จุดเริ่มต้น
ตรงกลางก็ได้โดยใช้ฐานนิยม มัธยฐาน หรือคะแนนเฉลี่ยก็ได้ โดยใช้ฐานนิยมคู่กับพิสัย มัธยฐานคู่กับ
ส่วนเบี่ยงเบนคลอไทล์ และคะแนนเฉลี่ยคู่กับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

     5. การให้ระดับคะแนนโดยใช้คะแนนมาตรฐาน 

   คะแนนมาตรฐาน (Standard Score)  เป็นคะแนนที่แปลงรูปมาจากคะแนนดิบให้มี
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคงที่ คะแนนมาตรฐานแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ คะแนนเชิง
เส้นตรง (linear Standard Scores) ได้แก่ คะแนนทีปกติ (Normalized T-Score) คะแนน Stanine  

และคะแนนมาตรฐานเชิงเส้นโค้งปกติ (Normalized Standard Scores)  ได้แก่ คะแนนมาตรฐาน Z  
และคะแนนมาตรฐาน T   

 6. การให้ระดับคะแนนโดยใช้วิธีอิงเกณฑ์และอิงกลุ่มผสมกัน 

   การให้ระดับคะแนนโดยใช้ระดับคะแนนโดยตรง ใช้คะแนนร้อยละ และใช้อันดับที่เป็น
การให้ระดับคะแนนแบบอิงเกณฑ์ ส่วนการให้ระดับคะแนนโดยใช้การวัดการกระจายใช้คะแนน
มาตรฐาน และใช้คะแนนทีปกติเป็นการให้ระดับคะแนนแบบอิงกลุ่ม ซึ่งการให้ระดับคะแนนโดยยึด
หลักอิงเกณฑ์หรืออิงกลุ่มต้องมีทั้งข้อดีและข้อจ ากัด จึงมีผู้คิดวิธีให้ระดับคะแนนโดยวิธีอิงเกณฑ์และ
อิงกลุ่มผสมกัน และติวอ้ี บี สตูท (Dewey B. Stuit) ได้พัฒนาขึ้นโดยยึดหลักการที่ส าคัญคือระดับ
คะแนนแต่ละระดับมีช่วงห่างเท่ากัน การตัดสินความสามารถของผู้เรียนต้องพิจารณาความสามารถ
รวมของกลุ่มก่อนว่ามีความสามารถระดับใด เมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดเพ่ือหาค่าขีดจ ากัดล่างของ
ระดับคะแนน A ส าหรับใช้เป็นจุดเริ่มต้นของการให้ระดับคะแนนในระดับต่อๆ ไป 

 

การก าหนดระดับผลการเรียน 

 

 1. ความหมายของระดับผลการเรียน 

  การก าหนดระดับผลการเรียน หรือการตัดเกรด เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนที่ได้จากการประเมินผลการเรียน 

  การก าหนดระดับผลการเรียน เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ ที่จะต้องมีการด าเนินการ
อย่างเป็นระบบ มีการวัดผลที่แม่นย าเชื่อถือได้ มีการก าหนดน้ าหนักของการวัดแต่ละครั้งรวมทั้งมีการ
ก าหนดเกณฑ์การตัดสินที่ได้มาตรฐาน อยู่บนพ้ืนฐานของความถูกต้อง เหมาะสม และยุติธรรมตาม
หลักวิชาโดยที่ครูผู้สอนที่จะก าหนดระดับผลการเรียนจะต้องมีความรอบรู้ในกิจกรรมการเรียนการ
สอนและมีความเข้าใจเทคนิคของการประเมินเป็นอย่างดี และใช้ข้อมูลที่ได้จากการวัดผลการเรียนรู้
ตามแผนการวัดผลที่ได้ก าหนดไว้ล่วงหน้า 
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  ระดับผลการเรียน (Grade) เป็นตัวบ่งชี้ผลการประเมินอย่างเป็นทางการของครูผู้สอนเพ่ือ
ระบุระดับผลการเรียน/ผลการปฏิบัติงานของผู้เรียนที่สะท้อนความรู้ความสามารถที่แท้จริงตาม
วัตถุประสงค์หรือตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ในรายวิชา/โปรแกรมการเรียนที่อาจจะก าหนดเป็น
ตัวอักษร (Letter Grade) เช่น A,  B,  C,  D,  E,  F  หรือเป็นระดับผลการเรียนตัวเลข (Numerical 

Grade) เช่น 4, 3, 2, 1, 0 หรือระดับผลการเรียนจัดประเภท เช่น ดีเยี่ยม ดีมาก ดี ปานกลาง หรือ
ต้องปรับปรุง (University of Queensland, 2002 อ้างอิงใน นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2546 : 303) 
  การก าหนดระดับผลการเรียน (Grading)  เป็นกระบวนการพิจารณาตัดสินผลการเรียนรู้/
ผลการปฏิบัติงานจากข้อมูลสารสนเทศที่ครูผู้สอนรวบรวมจากผู้เรียนโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย/
หลาย ๆ ครั้ง แล้วน ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ (Airasian, 2000 : 303 อ้างอิงใน 
สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 2559: 256) 
 2. วัตถุประสงค์ของการก าหนดระดับผลการเรียน 

  ในการก าหนดระดับผลการเรียน มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (Airasian,  2000 : 303 ; 

Friendman, 2002 อ้างอิงใน นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2456: 305-306) 
   2.1 การใช้ระดับผลการเรียนเพ่ือการบริหาร เป็นการใช้ระดับผลการเรียนเพ่ือจัด
ผู้เรียนเข้าห้องเรียน/จ าแนกกลุ่มผู้เรียน หรือเพ่ือตัดสินความรู้ความสามารถของผู้เรียนในการส าเร็จ
การศึกษาชั้น/ช่วงชั้น หรือได้รับใบประกาศนียบัตร 

   2.2 การใช้ระดับผลการเรียนเพ่ือเป็นสารสนเทศ เป็นการใช้ระดับผลการเรียนเพ่ือ
รายงานผลการเรียนของผู้เรียนต่อผู้ปกครอง/ชุมชนเกี่ยวกับผลส าเร็จในการเรียนมากหรือน้อยและ
เป็นดัชนีบ่งชี้ในการประกันคุณภาพ 

   2.3 การใช้ระดับผลการเรียนเป็นแรงจูงใจในการเรียนรู้ (Motivate) ที่เป็นการใช้
ระดับผลการเรียนเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความต้องการในการเรียนรู้เพ่ิมมากขึ้นและได้รับข้อมูลใน
การวินิจฉัยข้อบกพร่องของผู้เรียน หรือเป็นข้อมูลย้อนกลับในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนของครูผู้สอน 

   2.4 การใช้ระดับผลการเรียนส าหรับการแนะแนว เป็นการใช้ระดับผลการเรียนเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจให้ค าปรึกษา ทิศทางการศึกษาต่อ และการเลือกประกอบอาชีพของ
ผู้เรียนรวมทั้งการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน 

 3. แนวคิดพื้นฐานของการก าหนดระดับผลการเรียน 

  ในการก าหนดระดับผลการเรียนมีแนวคิดพ้ืนฐานที่ควรปฏิบัติ ดังนี้ 
  3.1 การวางแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดผล และการประเมินผล เพ่ือก าหนดระดับผล
การเรียน  ดังแสดงในตารางที่ 8.3  (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552 : 259) 
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ตารางท่ี 8.3  ความสอดคล้องของการวางแผนการจัดการเรียนรู้ การสอบ และการก าหนดระดับ 

ผลการเรียน 

 

แนวค าถาม 
การวางแผน 

การจัดการเรียนรู ้
การวัดผล 

การก าหนด 

ระดับผลการเรียน 

1. ท าไม ? 
จุดประสงค์ของ                  

การเรียนรู้ 
จุดประสงค์ของ                  

การสอบ 

จุดมุ่งหมายของการใช้ 
ผลการประเมิน                    

ที่ชัดเจน 

2. อะไร ? 
เนื้อหาที่จัดกิจกรรม

และน้ าหนัก
ความส าคัญ 

เนื้อหาที่ควรน า 

มาสอบและ 

ความครอบคลุม 

คุณลักษณะที่ 
มุ่งประเมิน 

(ความรู้ จิตใจและ 

การปฏิบัติ) 

3. อย่างไร ? 
วิธีการจัดกิจกรรม สื่อ 

และเวลาที่ใช้ 

วิธีการสอบ 

ชนิดของแบบสอบ 

และเวลาที่ใช้ 

วิธีการแปลความหมาย
คะแนนจากการสอบ 

4. น้ าหนัก
ความส าคัญ ? 

ก าหนดจุดเน้นของ 
การเรียนรู้ 

ก าหนดร้อยละ 
ความส าคัญของข้อสอบ 

และการสอบ 

เกณฑ์การก าหนด
ระดับคะแนน 

 

ที่มา : ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552 : 259 

 

  3.2 การก าหนดน้ าหนักความส าคัญของการวัดผล 

   เป็นการก าหนดน้ าหนักความส าคัญของการวดผลแต่ละครั้งว่าส าคัญอย่างไร 
โดยทั่วไปจะก าหนดเป็นร้อยละของความส าคัญในแต่ละครั้ง แล้วน ามารวมกันเพ่ือก าหนดระดับ    
ผลการเรียน มีดังนี้  (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552 : 260 - 261) 
   3.2.1 การก าหนดน้ าหนักของการวัดผลที่เน้นทฤษฏี จะก าหนดประเภทการทดสอบ 
วิธีการใช้ และน้ าหนักความส าคัญของการทดสอบแต่ละครั้ง ดังตารางที่ 8.4 
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ตารางท่ี 8.4  ตัวอย่างการก าหนดน้ าหนักความส าคัญของการวัดผลในวิชาที่เน้นภาคทฤษฏี 
 

การทดสอบ วิธีการ น้ าหนักความส าคัญ 

สอบประจ าบท ใช้แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 30% 

สอบกลางภาค ใช้แบบทอสอบแบบเลือกตอบ 30% 

สอบปลายภาค ใช้แบบทดสอบแบบเลือกตอบและแบบอัตนัย 40% 

 

ที่มา : ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552 : 261 

 

   3.2.2 การก าหนดน้ าหนักของการวัดผลที่เน้นการปฏิบัติ จะก าหนดรายการของการ
ทดสอบ วิธีการที่ใช้ และน้ าหนักความส าคัญของการทดสอบแต่ละครั้ง ดังตารางที่ 8.5 

 

ตารางที่ 8.5  ตัวอย่างการก าหนดน้ าหนักความส าคัญของการวัดผลในวิชาที่เน้นภาคปฏิบัติ 
 

รายการทดสอบ วิธีการ น้ าหนักความส าคัญ 

1. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การมาเรียน และสังเกต
พฤติกรรม การร่วมกิจกรรม 

10% 

2. ค้นคว้าและรายงานกลุ่ม 2 

เรื่อง 
ตรวจรายงาน 20% 

3. ผลงานกลุ่ม 2 ชิ้น ตรวจผลงาน 20% 

4. ผลงานของโครงการเดี่ยว ตรวจผลของโครงงานและ
รายงาน 

50% 

  

ที่มา : ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552 : 261 

 

   3.2.3 การก าหนดน้ าหนักของการวัดผลที่ให้ความส าคัญของจุดมุ่งหมายและเวลาที่ใช้ 
ดังตารางที่ 8.6 
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ตารางท่ี 8.6  การก าหนดแผนการวัดผลตามความส าคัญของจุดมุ่งหมายและเวลาที่ใช้สอน 

 

จุดมุ่งหมายของการสอน เวลาที่ใช้สอน วิธีการวัดผล 
น้ าหนัก

ความส าคัญ 

1. สามารถให้นิยามศัพท์ของ
หลักการส าคัญของวิชาได้อย่าง
ถูกต้อง 

20% 

ใช้แบบทดสอบ 

เลือกตอบ/จับคู่/ 
ถูกผิด 

20% 

2. สามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้
ในการแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 

30% ใช้แบบทดสอบอัตนัย 30% 

3. สามารถศึกษา ค้นคว้า และ
พัฒนาวิธีการใหม่ได้ 

50% 
ตรวจผลงานและ

รายงาน 
50% 

 

ที่มา : ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552 : 262 

 

 4. แนวทางของการวัดผลและการก าหนดระดับผลการเรียน 

  ในการก าหนดระดับผลการเรียนมีแนวทางที่น ามาใช้เพ่ือให้การก าหนดระดับผลการเรียน
ให้มีความถูกต้อง เหมาะสมและยุติธรรม ดังนี้ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552 : 269) 
  4.1 ปัจจัย ที่น ามาใช้ในการพิจารณาก าหนดให้ระดับผลการเรียน ควรประกอบด้วย 
ปัจจัยหลัก ของความรู้ความสามารถหรือทักษะของผู้เรียนตามจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้เป็นส าคัญ 
และปัจจัยเสริม เช่น การมีส่วนร่วมในกิจกรรม การเรียนการสอน เจตคติต่อการเรียน ความ
รับผิดชอบ เป็นต้น ปัจจัยหลักจะต้องเป็นปัจจัยส าคัญท่ีใช้ในการก าหนดระดับผลการเรียน ส่วนปัจจัย
เสริมเป็นเพียงส่วนประกอบที่สามารถน ามาพิจารณาในกรณีท่ีปัจจัยหลักขาดความสมบูรณ์ 
  4.2 เครื่องมือ  ที่ใช้วัดผลจะต้องมีคุณภาพทั้งในด้านความเที่ยงและความตรง วัดได้
ครอบคลุมคุณลักษณะตามน้ าหนักความส าคัญที่ต้องการประเมิน ควรวัดด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย 
หลาย ๆ ครั้งในเวลาที่แตกต่างกัน (ทั้งระหว่างและสิ้นสุดการเรียนการสอน) และมีวิธีการวัดให้
คะแนนอย่างเป็นปรนัย 

  4.3 เกณฑ์  ที่ใช้ในการก าหนดระดับผลการเรียนจะต้องมีความเหมาะสมและความ
สอดคล้องกับธรรมชาติของวิชา และระบุให้ชัดเจน และจะต้องสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนและการวัดผลด้วย 
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  4.4 การตัดสินผล จะต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบ ยุติธรรมและโปร่งใสสามารถอธิบาย
ให้ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องสามารถยอมรับด้วยหลักการและเหตุผล เน้นการใช้ วิจารณญาณที่จะต้องมี
คุณธรรมและรับผิดชอบต่อผลที่เกิดข้ึน 

 5. วิธีการก าหนดระดับผลการเรียน 

  ในการก าหนดระดับผลการเรียนใด ๆ จะมีวิธีการในการด าเนินการ 3 รูปแบบ ดังนี้               
(ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552 : 270 - 278) 
  5.1 การก าหนดระดับผลการเรียนแบบอิงกลุ่ม (Norm-Reference Grading) 
   5.1.1 แนวคิดการก าหนดระดับผลการเรียนแบบอิงกลุ่ม เป็นการพิจารณาตัดสินผล
การเรียนของผู้เรียนที่แตกต่างกันและมีการแจกแจงเป็นโค้งปกติ จ าแนกเป็นกลุ่มเก่ง กลุ่มรองลงมา 
และกลุ่มอ่อนตามล าดับ โดยน าคะแนนเปรียบเทียบกันเองภายใน กลุ่มผู้ เรียนที่ทดสอบด้วย
แบบทดสอบเดียวกัน หรือแบบทดสอบแบบคู่ขนาน 

   5.1.2 วิธีการก าหนดระดับผลการเรียนแบบอิงกลุ่ม มีดังนี้ 
    5.1.2.1 ก าหนดระดับผลการเรียนโดยก าหนดสัดส่วนไว้ล่วงหน้า เป็นการน า
คะแนนมาเรียงล าดับจากมากไปน้อย เพ่ือเปรียบเทียบความเก่ง -อ่อนภายในกลุ่ม แล้วพิจาณาให้
ระดับผลการเรียนตามสัดส่วนที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า เป็นร้อยละ เช่น  
      สัดส่วนร้อยละของระดับผลการเรียน    
              A   :   B+   :  B    :  C+   :  C  :    D+     :  D    :  F   

      =  5% : 10% : 15% : 20% :  20% : 25%  : 10%  :  5% ตามล าดับ  
    5.1.2.2 ก าหนดช่วงคะแนนของแต่ละระดับผลการเรียนจากพิสัย เป็นการน า
คะแนนมาหาค่าพิสัย แล้วหารด้วยจ านวนระดับผลการเรียนที่ต้องการ ค่าที่ได้จะเป็นช่วงคะแนนห่าง
ระหว่างระดับผลการเรียนแต่ละระดับ ดังแสดงในตัวอย่างที่ 8.5 

 

ตัวอย่างที่ 8.5  สมมติมีคะแนนสอบชุดหนึ่ง มีคะแนนสูงสุดเท่ากับ 90 คะแนนและคะแนนต่ าสุด
เท่ากับ 30 ต้องการก าหนดระดับผลการเรียนเป็น 8 ระดับ 

 วิธีท า  จะได้พิสัยเท่ากับ 95 - 43 = 52  ดังนั้นช่วงห่างระหว่างระดับผลการเรียนเท่ากับ                  

8

52  = 6.5  จึงสามารถน ามาก าหนดระดับผลการเรียนได้ ดังนี้ 
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  ระดับผลการเรียน A     (95 - 6.5   = 88.5)  คือ ผู้เรียนที่ได้คะแนนจาก  88 – 95 

  ระดับผลการเรียน B+    (88.5 - 6.5 = 82)    คือ ผู้เรียนที่ได้คะแนนจาก  82 – 87 

  ระดับผลการเรียน B     (82 - 6.5   = 75.5)  คือ ผู้เรียนที่ได้คะแนนจาก  75 – 81 

  ระดับผลการเรียน C+    (75.5 - 6.5 = 69)   คือ ผู้เรียนที่ได้คะแนนจาก   69 – 74 

  ระดับผลการเรียน C     (69 - 6.5   = 62.5)  คือ ผู้เรียนที่ได้คะแนนจาก  62 – 68 

  ระดับผลการเรียน D+    (62.5 - 6.5   = 56)  คือ ผู้เรียนที่ได้คะแนนจาก  56 – 61 

  ระดับผลการเรียน D     (56 - 6.5   = 49.5)  คือ ผู้เรียนที่ได้คะแนนจาก  49 – 55 

  ระดับผลการเรียน F     (49.5 - 6.5   = 43)  คือ ผู้เรียนที่ได้คะแนนจาก  43 – 48 

    5.1.2.3 ก าหนดช่วงคะแนนของแต่ละระดับผลการเรียนโดยพิจารณาจากระดับ
ความสามารถของกลุ่มผู้เรียน เป็นการก าหนดระดับผลการเรียนแบบ 5 ระดับ โดยมีการปรับสัดส่วน
ของแต่ละระดับผลการเรียนให้ เหมาะสมกับระดับความสามารถของกลุ่มด้วยการจัดกลุ่ม
ความสามารถของผู้เรียนเป็น 7 ระดับ ที่เป็นการหาคะแนนเฉลี่ยของระดับผลการเรียนสะสม (GPA) 
ของผู้เรียนทั้งกลุ่มแล้วใช้ค่ามัธยฐาน และส่วนเบี่ยงเบนของคะแนน โดยก าหนดขีดจ ากัดล่างของ
ระดับผลการเรียนถัดลงไป (B, C, D และ F) โดยการลดคะแนนลงระดับผลการเรียนละ 1 S.D.       

การก าหนดขีดจ ากัดล่างของระดับผลการเรียน A ตามความสามารถของกลุ่ม ดังแสดงในตารางที่ 8.7 

และตัวอย่างที่ 8.5 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 8.7  ขีดจ ากัดล่างของระดับผลการเรียน A ตามความสามารถของกลุ่ม และตัวอย่าง 
 

ระดับ 

ความสามารถ 

ค่าเฉลี่ย GPA 

ของกลุ่ม 

ขีดจ ากัดล่าง 
ของระดับ 

ผลการเรียน A 

ร้อยละของระดับ 

ผลการเรียน 

A B C D F 

ดีเลิศ 2.80 Med+ 0.7S.D. 24 38 29 8 1 

ดีมาก 2.60 Med+ 0.9S.D. 18 36 32 12 2 

ดี 2.40 Med+ 1.1S.D. 14 32 36 15 3 

ค่อนข้างดี 2.20 Med+ 1.3S.D. 10 29 37 20 4 

ปานกลาง 2.00 Med+ 1.5S.D. 7 24 38 24 7 

อ่อน 1.80 Med+ 1.7S.D. 4 20 37 29 10 

อ่อนมาก 1.60 Med+ 1.9S.D. 3 15 36 32 14 

 

ที่มา : ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552 : 274 
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ตัวอย่างท่ี 8.6  สมมติว่ามีผู้สอบกลุ่มหนึ่งมีค่าเฉลี่ยของระดับผลการเรียนสะสมเท่ากับ 2.40 ช่วงห่าง
ของคะแนนแต่ละระดับผลการเรียนจะพิจารณา  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. 

 

    5.1.2.4  ก าหนดระดับผลการเรียนโดยแปลงคะแนนดิบเป็นคะแนนทีปกติและ
ก าหนดระดับผลการเรียนสูงสุด/ต่ าสุด เป็นการแปลงคะแนนดิบเป็นคะแนนทีปกติ และค านวณพิสัย
ของคะแนนทีปกติ แล้วก าหนดระดับผลการเรียนสูงสุดและต่ าสุดที่จะให้ จากนั้นให้น าจ านวนของ
ระดับผลการเรียนไปหารพิสัยของคะแนนทีปกติ ของแต่ละระดับผลการเรียนเหมือนกับการก าหนด
ระดับผลการเรียนโดยก าหนดสัดส่วนไว้ล่วงหน้า 

   5.1.3 ข้อตกลงเบื้องต้นของการก าหนดระดับผลการเรียนแบบอิงกลุ่ม มีดังนี้ 
    5.1.3.1 คะแนนของผู้สอบได้มาจากเครื่องมือวัดที่มีคุณภาพ 

    5.1.3.2 ผู้สอบมีความรู้ความสามารถในเรื่องนั้นที่แตกต่างกัน 

    5.1.3.3 คะแนนที่ใช้แทนความรู้ความสามารถมีการกระจายจึงสามารถน ามาใช้จัด
กลุ่มความสามารถ 

   5.1.4 ข้อดีและข้อเสียของการก าหนดระดับผลการเรียนแบบอิงกลุ่ม มีดังนี้ 
    5.1.4.1 ข้อดีของการก าหนดระดับผลการเรียนแบบอิงกลุ่ม มีดังนี้ 
    5.1.4.1.1 ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการแข่งขัน เป็นแรงจูงใจให้ผู้เรียนพยายาม
เรียนให้ดีที่สุด มิใช่หวังผลเพียงเพ่ือสอบผ่านเท่านั้น 

    5.1.4.1.2 สะดวกในการน าไปใช้ปฏิบัติ 
   5.1.5 ข้อเสียของการก าหนดระดับผลการเรียนแบบอิงกลุ่ม มีดังนี้ 
    5.1.5.1 มาตรฐานการก าหนดระดับผลการเรียนขึ้นกับผลการเรียนรู้ของกลุ่ม
เดียวกัน 

    5.1.5.2 มีปัญหาการเปรียบเทียบระหว่างรุ่นของผู้เรียน ซึ่งแต่ละรุ่นที่ได้ระดับผล
การเรียนเดียวกันอาจจะมีความสามารถท่ีแตกต่างกัน 

    5.1.5.3 การพัฒนาการเรียนจะพัฒนาในภาพรวมของกลุ่มมากกว่าการพัฒนาเป็น
รายบุคคล ดังนั้นผู้เรียนที่เป็นคนใหม่อาจเสียประโยชน์ได้ 
  5.2 การก าหนดระดับผลการเรียนแบบอิงเกณฑ์ (Criterion-Reference Grading) 
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   5.2.1 แนวคิดการก าหนดระดับผลการเรียนแบบอิงเกณฑ์ เป็นการพิจารณาตัดสินผล
การเรียนรู้เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ เช่น จุดมุ่งหมาย คะแนนเต็มคะแนนจุดตัด เป็นต้น โดย
มีแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบรอบรู้ ที่ก าหนดว่าผู้เรียนจะสามารถเรียนรู้ได้โดยที่คะแนนที่ได้จึง
เป็นระดับคะแนนความสามารถของผู้เรียน ที่จะน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของความรู้
ความสามารถที่ผู้เรียนพึงมี โดยไม่ต้องเปรียบเทียบกับผู้เรียนภายในกลุ่มเดียวกัน 

   5.2.2 วิธีการก าหนดระดับผลการเรียนแบบอิงเกณฑ์ จ าแนกได้ ดังนี้ 
    5.2.2.1 ก าหนดระดับผลการเรียนโดยใช้เกณฑ์จุดตัดจากระเบียบหรือ
ประสบการณ์เป็นการก าหนดเกณฑ์ไว้ล่วงหน้า ว่าผู้เรียนจะต้องได้คะแนนอย่างน้อยเท่าไหร่จึงจะสอบ
ผ่านและคะแนนช่วงใดท่ีจะตัดสินว่ามีระดับคะแนนใด คิดเป็นร้อยละ เช่น 

     ระดับผลการเรียน A เป็นผู้เรียนที่ได้คะแนนร้อยละ 80 - 100 

     ระดับผลการเรียน B เป็นผู้เรียนที่ได้คะแนนร้อยละ 70 - 79 

     ระดับผลการเรียน C เป็นผู้เรียนที่ได้คะแนนร้อยละ 60 - 69 

     ระดับผลการเรียน D เป็นผู้เรียนที่ได้คะแนนร้อยละ 50 - 59 

     ระดับผลการเรียน F เป็นผู้เรียนที่ได้คะแนนร้อยละ 49 - 0 

    5.2.2.2 ก าหนดผลการเรียนโดยใช้เกณฑ์พฤติกรรมการเรียนรู้ โดยใช้จุดมุ่งหมาย
เชิงพฤติกรรมเป็นเกณฑ์การพิจารณาว่าผู้เรียนจะต้องมีความรู้ขั้นต่ าอะไรบ้างที่จะสอบผ่านหรือมี
ความรู้อะไร ความสามารถท าอะไรได้บ้าง จึงจะได้ระดับผลการเรียนตามที่ก าหนด เช่น 

     ระดับผลการเรียน A เป็นผู้เรียนที่บรรลุจุดมุ่งหมายหลักและจุดมุ่งหมายรอง  
ทุกข้อ 

     ระดับผลการเรียน B เป็นผู้เรียนที่บรรลุจุดมุ่งหมายหลักและจุดมุ่งหมายรอง 2 

ใน 3 

     ระดับผลการเรียน C เป็นผู้เรียนที่บรรลุจุดมุ่งหมายหลักและจุดมุ่งหมายรอง 1 

ใน 3  

     ระดับผลการเรียน D เป็นผู้เรียนที่บรรลุจุดมุ่งหมายหลัก 

     ระดับผลการเรียน F เป็นผู้เรียนที่ไม่บรรลุจุดมุ่งหมายหลัก 

   5.2.3 ข้อตกลงเบื้องต้นของการก าหนดระดับผลการเรียนแบบอิงเกณฑ์ มีดังนี้ 
    5.2.3.1 คะแนนของผู้สอบได้มาจากการใช้เครื่องมือวัดผลที่มีคุณภาพ 

    5.2.3.2 คะแนนที่ได้เป็นตัวแทนความรู้ความสามารถของผู้สอบ 

    5.2.3.3 เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดสามารถใช้พิจารณาตัดสินความรู้ความสามารถ
ได้ 
    5.2.4 ข้อดีและข้อเสียของการก าหนดระดับผลการเรียนแบบอิงเกณฑ์  
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     5.2.4.1  ข้อดีของการก าหนดระดับผลการเรียนแบบอิงเกณฑ์ มีดังนี้ 
      5.2.4.1.1 มาตรฐานการเรียนรู้และจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนจะ
ได้รับการนิยม ระบุ และสื่อสารให้ผู้เรียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบร่วมกัน 

      5.2.4.1.2 ช่วยเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างผู้เรียน เป็นแรงจูงใจให้
ผู้เรียนมีการพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกันไม่ใช่การแข่งขัน 

      5.2.4.1.3 ในแต่ละรายวิชาจะมีเกณฑ์ส าหรับการพิจารณาตัดสินคุณภาพว่า
ผู้เรียนสามารถท าอะไรได้บ้าง มากกว่าความสามารถของผู้เรียนเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่ม 

     5.2.4.2 ข้อเสียของการก าหนดระดับผลการเรียนแบบอิงเกณฑ์ มีดังนี้ 
      5.2.4.2.1 ครูผู้สอนต่างกัน จะมีเกณฑ์ส าหรับพิจารณาตัดสินความรู้
ความสามารถที่ต่างกัน 

      5.2.4.2.2 มีปัญหาความเชื่อถือได้ของเกณฑ์ที่น ามาใช้ 
  5.3 การก าหนดระดับผลการเรียนผสมระหว่างแบบอิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม 

   5.3.1 แนวคิดการก าหนดระดับผลการเรียนแบบอิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม (Criterion and 

Norm-Reference Grading) โดย ติวอ้ียบี สตูท (Deway B. Stuit) ได้พัฒนาขึ้นโดยยึดหลักการที่
ส าคัญคือระดับคะแนนแต่ละระดับมีช่วงห่างเท่ากัน เป็นการพิจารณาตัดสินผลการเรียนรู้ที่ใช้ทั้งวิธี  
อิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม โดยใช้การทดสอบย่อยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ แล้วใช้คะแนนรวม
เปรียบเทียบกับผู้เรียนภายในกลุ่มจะมีความหมายที่สมบูรณ์มากขึ้นและใช้พิจารณาตัดสินผลการ
เรียนรู้ได้ดีถ้าผู้เรียนได้มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์ขั้นต่ าแล้ว (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557 : 220 - 

222)  

   5.3.2 ข้อตกลงเบื้องต้นของการก าหนดระดับผลการเรียนแบบอิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม    
มีดังนี ้
    5.3.2.1 คะแนนสอบย่อยและคะแนนรวมได้มาจากเครื่องมือวัดที่มีคุณภาพ 

    5.3.2.2 ผู้สอบมีความรู้ความสามารถในเรื่องนั้นที่แตกต่างกัน 

    5.3.2.3 คะแนนที่ได้เป็นตัวแทนระดับความรู้ความสามารถของผู้สอบ 

    5.3.2.4 เกณฑ์ที่ก าหนดสามารถใช้พิจารณาตัดสินระดับความรู้ความสามารถของ
ผู้สอบได ้

   5.3.3 วิธีการให้ระดับผลการเรียนแบบอิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม มีข้ันตอนดังนี้ 
    5.3.3.1 ประเมินความสามารถของผู้เรียนว่าอยู่ในระดับใด เพ่ือก าหนดระดับ
คะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม และก าหนดขีดจ ากัดล่างของระดับผลการเรียน ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 
8.8 
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ตารางท่ี 8.8  ระดับคะแนนเฉลี่ย และขีดจ ากัดล่างตามระดับความสามารถของผู้เรียน 

 

ระดับความสามารถ ระดับคะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม ขีดจ ากัดล่าง 
ดีเลิศ 3.5 0.7 

ดีมาก 3.1 0.9 

ดี 2.8 1.1 

พอใช้ 2.5 1.3 

ปานกลาง 2.2 1.5 

อ่อน 1.9 1.7 

อ่อนมาก 1.6 1.9 

 

ที่มา : พจน์ สะเพียรชัย อ้างถึงใน บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2535 : 233 

 

    5.3.3.2  หาค่ามัธยฐานของคะแนนดิบ 

    5.3.3.3  หาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใช้สูตร 

         

             ……………………  สูตรที่ (8.6) 

 

      เมื่อ S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

        HX  แทน ผลรวมของคะแนนสูงสุด 1 ใน 6 ของจ านวน
ทั้งหมด 

        LX  แทน ผลรวมของคะแนนต่ าสุด 1 ใน 6 ของจ านวน
ทั้งหมด 

          n   แทน จ านวนนักเรียนทั้งหมด 

    5.3.3.4 หาขีดจ ากัดล่างของระดับผลการเรียนสูงสุด (A) โดยน าค่ามัธยฐานรวมกับ
ผลคณูของขีดจ ากัดล่างกับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยที่ผู้สอบคนใดได้คะแนนตั้งแต่ขีดจ ากัดล่างนี้ก็
จะได้ระดับคะแนน A 

    5.3.3.5 กรณีก าหนดระดับผลการเรียน 5 ระดับ หาขีดจ ากัดล่างของระดับผลการ
เรียนอ่ืน ๆ โดยน าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไปลบออกจากขีดจ ากัดล่างของระดับผลการเรียน A 

ตามล าดับจนกระทั่งครบจ านวนระดับผลการเรียนที่ก าหนดไว้ แต่ถ้าเป็นกรณี 8 ระดับ                              
(เพ่ิม B+, C+, D+) จะลบด้วยครึ่งหนึ่งของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (0.5S.D.) ดังตัวอย่างที่ 8.7 

S.D.     =     
 

n

XX2 LH 
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ตัวอย่างที่ 8.7   จงให้ระดับคะแนน 5 ระดับ คือ A B C D E ในคะแนนการทดสอบรายวิชา
คณิตศาสตร์ ผู้สอบ 36 คน มีดังนี ้

 

85 82 78 76 76 75 74 74 73 72 69 69 

69 68 68 68 67 67 67 66 66 65 65 64 

64 63 63 63 63 62 61 60 60 59 58 55 

   

 ให้ก าหนดระดับผลการเรียน 5 ระดับ A, B, C, D และ E  โดยใช้วิธีการแบบอิงเกณฑ์และ   
อิงกลุ่ม 

 วิธีท า 1) ประเมินระดับความสามารถของผู้เรียนทั้งกลุ่มอยู่ในระดับดี เมื่อเทียบกับตารางจะ
ได้ระดับผลการเรียนเฉลี่ย 2.8 และมีขีดจ ากัดล่างเท่ากับ 1.1 

   2) หาค่ามัธยฐานของคะแนนของผู้เรียน คือคะแนนของนักเรียนที่ 
2

36  = 18 ล าดับ

ที่ 18  เท่ากับ 67 

   3)  หาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยวิธีลัด 1 ใน 6 ของจ านวนนักเรียน 36 คน คือ 6 

จากสูตรค านวณ 

          S.D.       =     
 

n

XX2 LH       

    ค านวณ   HX   =  85 + 82 + 78 + 76 + 76 + 75   =  472 

        LX    =  55 + 58 + 59 + 60 + 60 + 61  =  353 

    ค านวณ   S.D.       =     
36

3534722      =    6.61 

   4)  หาขีดจ ากัดล่างของระดับผลการเรียนสูงสุด (A) 
     ขีดจ ากัดล่างของ  A   =  มัธยฐาน + (ขีดจ ากัดล่าง x ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 
                 =  67 + (1.1 x 6.61)  =  74.27 

   5)  ขีดจ ากัดล่างของระดับผลการเรียน (5 ระดับ) 
     ขีดจ ากัดล่างของ  B   =  74.27 -  6.61  =  67.66 

     ขีดจ ากัดล่างของ  C   =  67.66 -  6.61  =  61.05 

     ขีดจ ากัดล่างของ  D   =  61.05 -  6.61  =  54.44 

     ขีดจ ากัดล่างของ  E   =  54.44  -  6.61  =  47.83 
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  ดังนั้นการก าหนดระดับผลการเรียนจากขีดจ ากัดล่างที่ค านวณได้ มีแสดงในตารางที่ 8.9

ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 8.9 การก าหนดระดับผลการเรียนจากขีดจ ากัดล่าง 
 

ขีดจ ากัดล่าง ช่วงคะแนน ระดับคะแนน จ านวนผู้เรียนที่ได้ 
74.27 74 - 85 A 8 

67.66 68 - 73 B 8 

61.05 61 - 67 C 15 

54.44 54 - 60 D 5 

47.83 ต่ ากว่า 54 E 0 

    

    4.5.3.4 ข้อดีและข้อเสียของการก าหนดระดับผลการเรียนแบบอิงเกณฑ์และ      
อิงกลุ่ม     มีดังนี้ 
     4.5.3.4.1  ข้อดีของการก าหนดระดับผลการเรียนแบบอิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม     
มีดังนี ้
      4.5.3.4.1.1 ช่วยเสริมสร้างทั้งความร่วมมือและการแข่งขันระหว่างผู้เรียน 

      4.5.3.4.1.2 มีการตรวจสอบผลความก้าวหน้าในการเรียนรู้และผลสรุปของ                       
การเรียนรู้ 
     4.5.3.4.2 ข้อเสียของการก าหนดระดับผลการเรียนแบบอิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม   
มีดังนี ้
      4.5.3.4.2.1 ปัญหาความเหมาะสม และความเชื่อถือได้ของเกณฑ์ที่ใช้ใน
การพิจารณาตัดสิน 

      4.5.3.4.2.2 มีความสลับซับซ้อนในการปฏิบัติ 
  สรุปรูปแบบของการก าหนดระดับผลการเรียนที่ส าคัญได้ 3 รูปแบบ ได้แก่ ระดับผลการ
เรียนแบบอิงกลุ่ม  ระดับผลการเรียนแบบอิงเกณฑ์ และระดับผลการเรียนแบบอิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม  
ดังตารางที่ 8.10  
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ตารางท่ี 8.10  รูปแบบของการก าหนดระดับผลการเรียน 

 

รูปแบบการก าหนดระดับผลการเรียน แนวทาง 
1. ระดับผลการเรียนแบบอิงกลุ่ม (NRG) ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถแตกต่างกัน จึงน า

คะแนนมาเปรียบเทียบกันเองภายในกลุ่มผู้เรียน 

2. ระดับผลการเรียนแบบอิงเกณฑ์ (CRG) การเรียนมีเป้าหมายเพ่ือความรอบรู้ในสิ่งนั้น จึงน า
คะแนนมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ผู้เรียน
พึงม ี

3. ระดับผลการเรียนแบบอิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม 

(CNRG หรือ MRG) 

เมื่ อผู้ เ รี ยนมีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์
มาตรฐานขั้นต่ าจากการวัดผลความก้าวหน้าแล้ว จึง
น า ค ะ แ น น ร ว มจ า ก ก า ร วั ด ผ ล ส รุ ป ร ว ม ม า
เปรียบเทียบกันเองภายในกลุ่มผู้เรียน 

 

ที่มา : ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552 : 270 

 

 6. แนวทางการก าหนดระดับผลการเรียนที่ดี 
  แนวทางการก าหนดระดับผลการเรียนที่ดี  มีดังนี้  (Cross, 1995 ; Ariasian, 2000 

อ้างอิงใน สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 2559 : 270) 

  6.1 การให้ระดับผลการเรียนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
  6.2 การรวบรวมสารสนเทศเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน/ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน      มี
การด าเนินการอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาการเรียนการสอน 

  6.3 การรวบรวมสารสนเทศเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานต้องใช้วิธีการที่หลากหลายและจาก
หลายแหล่งข้อมูล 

  6.4 ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องได้รับรู้การให้ระดับผลการเรียนตั้งแต่เริ่มต้นการเรียนการสอน 

  6.5 การให้ระดับผลการเรียนควรจ าแนกรายงานเป็นระดับผลการเรียนพุทธิพิสัย และ 
ระดับผลการเรียนจิตพิสัย 

  6.6 การให้ระดับผลการเรียนใช้ข้อมูลสารสนเทศจากการวัดผลการศึกษาที่มีความ
เที่ยงตรงและความเชื่อม่ัน 

  6.7 ข้อมูลสารสนเทศผลการปฏิบัติงาน/ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนส่วนที่ส าคัญจะต้องมี
น้ าหนักคะแนนที่มากกว่าส่วนที่ไม่ส าคัญ 

  6.8 ระบบการให้ระดับผลการเรียนต้องใช้กับผู้เรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและยุติธรรม 
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  6.9  ก าหนดคะแนนสอบผ่าน ควรอ้างอิงความรู้ที่ส าคัญของรายวิชา 
  6.10 ก าหนดคะแนนจุดตัดระหว่างระดับผลการเรียน ควรใช้หลักวิชาประกอบกับผลการ
ปฏิบัติงาน/ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน และเกณฑ์มาตรฐาน และไม่จ าเป็นที่ต้องใช้หลักการให้ระดับผล
การเรียนเป็นโค้งปกติเสมอ 

 7. ประโยชน์ของการก าหนดระดับผลการเรียน 

  การก าหนดระดับผลการเรียนมีประโยชน์ ดังนี้  (ไพฑูรย์ โพธิสาร,  มปป. : 192-193) 
  7.1 ระดับผลการเรียน เป็นดัชนี้บ่งชี้จุดเด่นและจุดบกพร่องด้านการเรียนของผู้เรียนที่ใช้
เป็นข้อมูลพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนได้ ดังนั้นครูผู้สอน ผู้ปกครองและผู้เรียนควรน าไปใช้เป็น
ข้อมูลก าหนดแนวทางส่งเสริม หรือปรับปรุง แก้ไขผู้เรียนได้ 
  7.2 ระดับผลการเรียนใช้เป็นเกณฑ์เปรียบเทียบผลการเรียนหรือการพัฒนาของผู้เรียน
ระหว่างผู้เรียนภายในกลุ่ม หรือระหว่างโรงเรียน/เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือระดับจังหวัดได้หากการให้
ระดับคะแนนเป็นแบบอิงเกณฑ์และได้มาจากการวัดโดยใช้เครื่องมือวัดที่เป็นมาตรฐาน 

 

ระดับผลการเรียนเฉลี่ย 

 

 1. ความหมายของระดับผลการเรียนเฉลี่ย (ไพฑูรย์ โพธิสาร, มปป. : 194) 
  ระดับผลการเรียนเฉลี่ย (Grade Point Average : GPA) เป็นการรายงานผลการประเมิน
ที่แสดงการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมของหลาย ๆ วิชาใน 1 ภาคเรียน/1 ปีการศึกษา หรือตลอด
หลักสูตรการศึกษา โดยค านวณจากระดับคะแนนและจ านวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา 
 2. วิธีการค านวณระดับผลการเรียนเฉลี่ย 

  เป็นการน าจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้นคูณกับระดับผลการเรียนที่ได้แล้วน าผลคูณที่
ได้มารวมกันแล้วจึงหารเฉลี่ยด้วยผลรวมของหน่วยกิตท้ังหมด ดังสูตรค านวณ 

 

   ระดับผลการเรียนเฉลี่ย     =      

 

   ดังแสดงการหาระดับผลการเรียนเฉลี่ยในตัวอย่างที่ 8.8 
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ตัวอย่างท่ี 8.8  การหาระดับผลการเรียนเฉลี่ยของ ด.ช. สายฟ้า แสงทอง มีข้อมูล ดังนี้ 
 

รายวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 

ระดับ 

ผลการเรียน 
x 

คณิตศาสตร์ 2.5 3.5 (3.5*2.5) = 8.75 

วิทยาศาสตร์ 2 4 (4*2) = 8 

สังคมศึกษา 1 3.5 (3.5*1) = 3.5 

ภาษาอังกฤษ 2 3 (3*2) = 6 

รวม 7.5  26.25 

 

 วิธีท า ระดับผลการเรียนเฉลี่ย     =      

          =    
7.5

26.25   =   3.50  

   ดังนั้น ด.ช. สายฟ้า แสงทอง ได้ระดับผลการเรียนเฉลี่ย เท่ากับ 3.50 

 

 3. ประโยชน์ของผลการเรียนเฉลี่ย 

  3.1 เป็นดัชนีที่ชี้ภาพรวมการเปลี่ยนแปลงของการเรียนรู้และพัฒนาการของผู้เรียนในแต่
ละระยะเวลาของการเรียน ที่เป็นรายภาคเรียน/รายปี หรือตลอดหลักสูตร 

  3.2 เป็นเกณฑ์เบื้องต้นในการพิจารณาจัดกลุ่มหรือคัดเลือกผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ เช่น 
การสอบเข้าศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น หรือการสอบคัดเลือกเข้าท างาน เป็นต้น 

 

การรายงานผลการประเมินผลการเรียน 

 

 1.  ความหมายของการรายงานผลการเรียน 

  การรายงานผลการประเมิน (ภัทรา นิคมานนท์, 2543 : 233-234) เป็นการสรุปผลการ
ประเมินในการเรียนการสอนว่าผู้เรียนแต่ละคนมีความรู้ความสามารถเพียงใด ที่จะต้องสื่อความหมาย
ของข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และสามารถน าผลไปใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี 
  การรายงานผลการเรียน เป็นการแจ้งผลการเรียนรู้และพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็น
ความก้าวหน้าของผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องรับทราบอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงแก้ไขและส่งเสริมพัฒนาการเรียนของผู้เรียนให้ประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 
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รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลส าหรับออกเอกสารหลักฐานการศึกษา การตรวจสอบ ยืนยัน รับรองผลการเรียน
และวุฒิการศึกษาของผู้เรียน 

 2. วิธีการรายงานผลการประเมินผลการเรียน 

  โดยการรายงานผลการประเมินมีวิธีการที่หลากหลาย ดังนี้ 
  2.1 รายงานในลักษณะของการเขียนบรรยายรายละเอียดของพฤติกรรม/ความรู้   เชิง
เนื้อหาที่เกิดขึ้นในการทดสอบที่เป็นการวินิจฉัยข้อบกพร่องของผู้สอบที่จะสามารถน าไปใช้ในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น 

  2.2 รายงานโดยการระบุอันดับที่ในกลุ่ม เป็นการน าผลการทดสอบมาเรียงอับดับที่/จัด
ต าแหน่งของสมาชิกภายในกลุ่มผู้สอบว่าใครเก่ง-อ่อนกว่าใคร เพ่ือให้เกิดความพยายามในการพัฒนา
ตนเองในการรักษาอันดับ หรือพยายามท าคะแนนเพื่อเลื่อนอันดับที่ดีขึ้นแต่ก่อให้เกิดการแข่งขัน และ
ไม่ไห้ความร่วมมือกันในกิจกรรมการเรียนการสอน 

  2.3 รายงานโดยการระบุพัฒนาการที่ดีขึ้น เป็นการรายงานโดยใช้คะแนนมาตรฐาน 
(คะแนนที) ที่ได้จากแบบทดสอบมาตรฐานที่มีเกณฑ์ปกติ (Norm) ท าให้ผู้สอบ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับ
ทราบพัฒนาการที่ชัดเจนมากข้ึน 

  2.4 รายงานโดยการระบุอัตราความเจริญงอกงาม เป็นการรายงานผลของผู้สอบแต่ละคน 
(Posttest) เมื่อน าผลไปเปรียบเทียบกับผลการประเมินที่ผ่านมา (Pretest) ท าให้ทราบว่าผู้สอบเรียน
ดีขึ้นหรือไม่ โดยจะต้องใช้แบบทดสอบที่เป็นฉบับเดียวกันหรือแบบคู่ขนาน เพ่ือให้มีเนื้อหา และความ
ยากของเนื้อหาที่ใกล้เคียงกันท าให้การแปลความหมายของคะแนนมีความหมาย 

  2.5 รายงานผลโดยใช้เส้นภาพ (Profile) เป็นการรายงานผลของการทดสอบหลาย ๆ วิชา
ของผู้สอบแต่ละคนที่ได้รับการแปลงคะแนนในแต่ละวิชาให้เป็นคะแนนมาตรฐานเดียวกันในลักษณะ
ของเปอร์เซนไทล์ คะแนนซี คะแนนที หรือคะแนนทีปกติ ฯลฯ แล้วท าเป็นเส้นภาพที่แสดงการ
เปรียบเทียบของผลที่ชัดเจนหรือแปลความหมายของคะแนนในเชิงเปรียบเทียบกัน หรือเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์มาตรฐานเพ่ือพยากรณ์สาขาวิชาในการศึกษาต่อของผู้เรียน  
 3. แนวทางปฏิบัติในรายงานผลการประเมินผลการเรียน 

  ในการรายงานผลการเรียน มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ (สุวิมล ว่องวาณิช, 2546 : 74) 
  3.1 ครูผู้สอนต้องให้ข้อมูลที่ระบุล าดับสัมฤทธิผลของผู้เรียน ใช้ภาษาที่เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย เข้าใจง่าย รายงานด้วยภาษาท่ีเป็นในแนวทางสร้างสรรค์ 
  3.2 การรายงานผลต้องอยู่บนฐานของหลักฐาน โดยที่ระบบการรายงานผลพัฒนาการควร
มีรายละเอียด ดังนี้ 
   3.2.1 พัฒนาการของผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ในวิชา 
   3.2.2 ระดับสัมฤทธิผลของผู้เรียน 
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   3.2.3 ระดับความคาดหวังของรายวิชา 
   3.2.4 พฤติกรรมทางสังคมของผู้เรียน 

   3.2.5 การเข้าชั้นเรียนของผู้เรียน 

   3.2.6 พัฒนาการของผู้เรียน (อย่างน้อยทุกภาคเรียน) 
  3.3 การรายงานระดับผลการเรียนของผู้เรียนควรใช้ข้อมูลพื้นฐาน ดังนี้ 
   3.3.1 ความรู้และทักษะเดิม 

   3.3.2 การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

   3.3.3 โครงงาน รายงาน และกิจกรรมต่าง ๆ  
 4. ประโยชน์ของรายงานผลการประเมินผลการเรียน 

  ในการรายงานผลการประเมินผลการเรียน มีประโยชน์ที่ เกิดขึ้นต่อกลุ่มเป้าหมาย          
ที่แตกต่างกัน ระดับข้อมูล ลักษณะข้อมูล และเวลาที่รายงาน ดังที่ระบุในตารางที่ 8.11  

(Farr and Tone, 1994: 161) 
 

ตารางท่ี 8.11  การใช้ประโยชน์ที่เกิดข้ึนต่อกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน ระดับข้อมูลลักษณะข้อมูล 
และเวลาที่รายงาน 

 

กลุ่มเป้าหมาย การใช้ประโยชน์ ระดับข้อมูล ลักษณะข้อมูล เวลาที่รายงาน 

ผู้เรียน 

รู้จุดแข็ง 
จุดบกพร่อง 
เพ่ือแก้ไข 

และพัฒนา 

รายบุคคล ตามจุดประสงค์ ตลอดเวลา 

ครูผู้สอน 

การวางแผน 

จัดกิจกรรม 

การเรียนการสอน 

รายบุคคล 

และกลุ่ม 
ตามจุดประสงค์ ตลอดเวลา 

ผู้ปกครอง 
ก ากับ ส่งเสริม 

ช่วยเหลือ 
รายบุคคล 

สัมพันธ์เป้าหมาย
ระดับกว้าง 

เป็นระยะ 

ผู้บริหารสถานศึกษา 

การประเมิน 

การปฏิบัติงาน 

ของสถานศึกษา 

รายบุคคล
และกลุ่ม 

สัมพันธ์เป้าหมาย
ระดับกว้าง 

ทุกภาคเรียน/ปี 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง  กลุ่ม 
สัมพันธ์เป้าหมาย

ระดับกว้าง 
ทุกปี 
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 5. ข้อเสนอแนะในการรายงานผลการประเมินผลการเรียน 

  ในการรายงานผลการประเมินผลการเรียนมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ (สุวิมล ว่องวาณิช, 2546 : 

74) 
  5.1 ระบุข้อความที่เป็นจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ที่ชัดเจน 

  5.2 รายงานผลการเรียนรู้ที่ถูกต้อง ชัดเจน  
  5.3 ใช้วิธีการให้ระดับผลการเรียนและการรายงานที่สร้างสรรค์ กระตุ้น ส่งเสริม                     
การเรียนการสอน 

  5.4 การให้ระดับผลการเรียนต้องมีความยุติธรรม เท่าเทียมกัน และเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้เรียน ครูผู้สอน และผู้ปกครอง 
 

บทสรุป 

 คะแนนหรือตัวเลขที่ได้จะแทนความสามารถแท้จริงของผู้สอบได้มากหรือน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่
กับชนิดของเครื่องมือวัดผลที่เหมาะสมและคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้วัด และวิธีการวัด โดยเครื่องมือ
วัดผลนั้น ควรจะผ่านการตรวจสอบหาคุณภาพ เพ่ือให้เครื่องมือวัดนั้นสามารถสอบวัดได้อย่าง
ยุติธรรมกับนักเรียนแต่ละคน เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการเรียนรู้ และตัดสินผลการเรียนรู้ โดยคะแนนที่
ได้มาจะต้องเป็นค่าคะแนนที่สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน ในการที่จะน าคะแนนที่ได้จาก
การวัดไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนหรือผู้ปกครอง  จ าเป็นต้องมีการแปลความหมายคะแนนที่ได้
อย่างถูกต้องและตัดสินผู้เรียนได้อย่างยุติธรรม ค่าคะแนนที่นิยมน ามาใช้ในการตัดเกรดหรือการให้
ระดับผลการเรียน ประกอบด้วย คะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐาน มีคะแนนหลากหลายรูปแบบ ใน
การใช้รูปแบบคะแนนเพ่ือการตัดเกรดหรือการให้ระดับผลการเรียนของผู้เรียนนั้น มีแนวคิดและ
วิธีการหลายแบบในที่นี้ขอน าเสนอรูปแบบคะแนนและวิธีการตัดเกรดหรือการให้ระดับผลการเรียน 
เพ่ือการเรียนรู้และเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป  
 คะแนนมาตรฐานทั้งที่เป็นคะแนนมาตรฐานเชิงเส้นตรงและคะแนนมาตรฐานเชิงเส้นโค้งปกติ
ที่แปลงจากคะแนนดิบ โดยยึดพ้ืนที่โค้งเป็นหลัก การปรับการกระจายของคะแนนดิบให้เป็นการ
กระจายแบบเส้นตรงและแบบโค้งปกติ โดย 1) คะแนนมาตรฐานเชิงเส้นตรง ได้แก่ คะแนนมาตรฐาน 
Z  และคะแนนมาตรฐาน T และ2) คะแนนมาตรฐานเชิงเส้นตรง ได้แก่ คะแนนทีปกติ (Normalized   

T-Score) และคะแนน Stanine การประเมินผลการเรียนรู้ในปัจจุบันนิยมให้เป็นระดับผลการเรียน
หรือที่เรียกว่า การตัดเกรด ซึ่งการให้ระดับคะแนนมีหลายแบบ เช่น ให้ระดับผลการเรียนเป็นตัวเลข 
ได้แก่ 4, 3.5, 3, 2.5, 2, 1.5, 1 และ 0 หรือให้ระดับคะแนนเป็นตัวอักษร ได้แก่ A, B+, B, C+, C, D+ 

D และ F และ ก, ข, ค, ง และ จ เป็นต้น การให้ระดับผลการเรียนสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ 
แบ่งได้ 2 ประเภท คือได้แก่ การให้ระดับผลการเรียนในระบบแบบอิงเกณฑ์ และการให้ระดับผลการ
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เรียนในระบบแบบอิงกลุ่ม ซึ่งการตัดสินผลการเรียน หรือการให้ระดับผลการเรียน หรือ การตัดเกรด 
เป็นขั้นตอนของการประเมินผล (evaluation) โดยการน าผลที่ได้จากการวัดผลการเรียนรู้ตลอดภาค
เรียนมาพิจารณาตัดสินหรือก าหนดระดับคุณภาพของผลการเรียนรู้ว่า เก่ง-อ่อน อยู่ในระดับใด แล้ว 

น าไปการรายงานผลการประเมิน เป็นการสรุปผลการประเมินในการเรียนการสอนว่าผู้เรียนแต่ละคน
มีความรู้ความสามารถเพียงใด ที่จะต้องสื่อความหมายของข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และการให้
ระดับผลการเรียนต้องมีความยุติธรรม เท่าเทียมกัน และเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน ครูผู้สอน และ
ผู้ปกครอง สามารถน าผลไปใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 
 

 จงตอบค าถามต่อไปนี้  โดยอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

 

  1.  จงอธิบายความหมายและประเภทของคะแนน คะแนนดิบ คะแนนแปลงรูป และ
คะแนนมาตรฐาน 

 2.  จงอธิบายวิธีการแปลความหมายคะแนนและระบบการให้คะแนน  
 3.  จงระบุข้อดีและข้อด้อยของการก าหนดระดับผลการเรียนแบบอิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม   
มีความส าคัญต่อผู้เรียนอย่างไร 
 4.  จงระบุจุดเด่นและจุดด้อยของการให้ระดับคะแนนโดยใช้คะแนนมาตรฐานเชิงเส้นตรง
และคะแนนมาตรฐานเชิงเส้นโค้งปกติ 
 5. ในการสอบวิชาการวัดและประเมินผลของนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาชี่นปีที่ 2 จ านวน 
30 คน คะแนนเต็ม 20 คะแนน มีค่าเฉลี่ยเลขคณิต เท่ากับ 18.37 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
เท่ากับ 1.54 จงหาค่าคะแนนมาตรฐาน Z และ คะแนนมาตรฐาน T ของคะแนนดิบที่ก าหนดให้
ต่อไปนี้   
  5.1   17 คะแนน 

  5.2   18 คะแนน 

  5.3   19 คะแนน   

 6. จากคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียน 20 คน ที่ปรากฏผลดังตาราง จงให้
ระดับผลการเรียน (Grade) โดยใช้คะแนนมาตรฐานทีปกติ (Normalized T-Score) เมื่อต้องการให้
ระดับคะแนน 5 ระดับ คือ A, B, C, D และ E    

 

คะแนน 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 

ความถี่ 2 1 2 3 4 1 2 2 2 1 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 9 

การบริหารการสอบ   
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
 

 เมื่อเรียนจบบทเรียนนี้แล้วนักศึกษาสามารถ 

 1. อธิบายความส าคัญของการบริหารการสอบได้ 
 2. อธิบายหลักการการบริหารการสอบได้ 
 3. อธิบายกระบวนการบริหารการสอบได้ 
 4. อธิบายการวางแผนการสอบได้ 
 5. อธิบายการด าเนินการทดสอบได้ 
 6. อธิบายการปฏิบัติการทดสอบได้ 
 7. อธิบายธนาคารข้อสอบได้ 
 8. น าผลการทดสอบไปใช้ได้ 
 

เนื้อหาสาระ   

 

 เนื้อหาสาระในบทนี้ ประกอบด้วย  
 1. ความส าคัญของการบริหารการสอบ 

 2. หลักการและกระบวนการบริหารการสอบ 

 3. การวางแผนการสอบ 

 4. การด าเนินการทดสอบ 

 5. การปฏิบัติการทดสอบ 

 6. ธนาคารข้อสอบ 

 7. การน าผลการทดสอบไปใช้ 
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กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

 กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง การบริหารการสอบ มีดังนี ้
 สัปดาห์ที่ 11  (4 ชั่วโมง) 
 1. ผู้สอนทบทวนเนื้อหาบทที ่8 ทีเ่รียนมาของสัปดาห์ก่อน พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์  
และเนื้อหาประจ าบทเรียนบทที่ 9  เพ่ือให้ผู้เรียนรับรู้ภาพรวมของเนื้อหาสาระในบทเรียนนี้ 
 2. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ การบริหารการสอบ  ในหัวข้อ ความส าคัญของการบริหาร
การสอบ หลักการและกระบวนการบริหารการสอบ การวางแผนการสอบ  การด าเนินการทดสอบ 

การปฏิบัติการทดสอบ ธนาคารข้อสอบ และการน าผลการทดสอบไปใช้ 
 3. ผู้เรียนรับฟังบรรยายสรุปเนื้อหาสาระ ร่วมกับศึกษาเนื้อหาเรื่อง “การบริหารการสอบ ” 
จากเอกสารประกอบการเรียนการสอน พร้อมทั้งซักถามและตอบค าถามระหว่างการฟังบรรยาย 

 4. ผู้สอนให้ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ อภิปราย สรุปเนื้อหาและแนวทางการน าไปประยุกต์ใช้ 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามในหัวข้อ / ประเด็นที่สงสัย 

 5. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบท และก าหนดวันส่ง 
 6. ผู้สอนชี้แจงหัวข้อที่จะเรียนในครั้งต่อไป เพ่ือให้ผู้เรียนไปศึกษาก่อนล่วงหน้า 

 7. ผู้สอนเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษาก่อนเลิกเรียน 

  

สื่อการเรียนการสอน 

 

 1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา 
 2. เอกสาร ต ารา หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการศึกษา
 3. สไลด์น าเสนอความรู้ประเด็นส าคัญทุกหัวข้อเรื่อง ด้วยสื่อทางคอมพิวเตอร์ Microsoft 

Power Point 

 4. แบบฝึกหัดท้ายบท  
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การวัดและการประเมินผล 

 

จุดประสงค์ เครื่องมือ/วิธีการ การประเมินผล 

1. อธิบายความส าคัญของการ
บริหารการสอบได้ 
2. อธิบายหลักการการบริหาร
การสอบได้ 
3. อธิบายกระบวนการบริหาร
การสอบได้ 
4. อธิบายการวางแผนการสอบ
ได้ 
5. อธิบายการด าเนินการ
ทดสอบได้ 
6. อธิบายการปฏิบัติการ
ทดสอบได้ 
7. อธิบายธนาคารข้อสอบได้ 
8. น าผลการทดสอบไปใช้ได้ 
 

1. การถาม-ตอบ ในชั้นเรียน 

2. การจัดกิจกรรมกลุ่ม  

3. การน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

4. ใบกิจกรรม 

5. แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

1. นักศึกษาตอบถูกต้องได้    
ร้อยละ  80 

2. สังเกตพฤติกรรมในการเข้า
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม/การมาเรียน/
ความสนใจ อยู่ในระดับด ี

3. การน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

อยู่ในระดับดี 
4.  แสดงบทบาทสมมุติในการ
สอนได้ในระดับด ี

5. นักศึกษาท าแบบฝึกหัด
ถูกต้องร้อยละ 80 
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บทที่ 9 

การบริหารการสอบ   
 

 

 การทดสอบใด ๆ นอกจากจะต้องใช้แบบทดสอบที่มีคุณภาพแล้วยังต้องมีการด าเนินการ
ทดสอบอย่างเป็นระบบ  เพ่ือให้คะแนนที่ได้จากการสอบเป็นตัวแทนที่ดีของความสามารถของ
นักเรียนและสามารถน าไปใช้ตัดสินผลการเรียนอย่างมีความชอบธรรม จ าเป็นต้องมีการบริหารการ
สอบ ซึ่งการบริหารการสอบมีความส าคัญ เพราะถ้าการด าเนินการสอบที่เป็นระบบ จะท าให้ผลการ
สอบที่มีความถูกต้องเที่ยงตรงและเชื่อถือได้  รวมทั้งท าให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีการเตรียมความพร้อม
ในการด าเนินการสอบเพ่ือน าผลการสอบไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า และช่ วยสนับสนุนส่งเสริมให้
ผู้สอบได้แสดงความสามารถและพัฒนาตนเองได้ โดยการบริหารการสอบ เป็นกระบวนการ
ด าเนินการเกี่ยวกับ การวางแผนการสอบ การด าเนินการสอบ การปฏิบัติการทดสอบ และจัดท า
ธนาคารข้อสอบ และการน าเสนอผลการสอบไปใช้ส าหรับการประเมินการเรียนและรายงานผลการ
เรียนต่อผู้เกี่ยวข้องต่อไป   
  

ความส าคัญของการบริหารการสอบ 

 

 การบริหารการสอบเป็นกระบวนการด าเนินงานที่เกี่ยวกับ การวางแผนการสอบ การ
ด าเนินการสอบ และการน าผลการสอบไปใช้ส าหรับประเมินผลการเรียนและรายงานผลการเรียนต่อ
ผู้เกี่ยวข้องการบริหารการสอบจึงมีความส าคัญ ดังนี้  (พิชิต  ฤทธิ์จรูญ, 2553 :  225) 

 1. ท าให้การด าเนินการสอบมีความเป็นระบบ เป็นไปตามแผนการสอบ และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 2. ช่วยท าให้ได้ผลการสอบท่ีมีความถูกต้อง เที่ยงตรง และเชื่อถือได้ ท าให้เกิดความมั่นใจต่อ
การน าผลการสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนมากยิ่งข้ึน 

 3. ท าให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้ปกครอง และผู้สอบได้มีการ
เตรียมความพร้อมในการด าเนินการสอบตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละคน 

 4. ท าให้มีการน าผลการสอบไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ทั้งในด้านการปรับปรุง และพัฒนา
ผู้เรียน ผู้สอน และผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนการรายงานผลการเรียนต่อผู้ปกครอง 
 5.  ช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้สอบได้แสดงความสามารถและพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ 
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หลักการและกระบวนการบริหารการสอบ 

 

  ในการบริหารการสอบที่จะท าให้ได้ผลการสอบมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และป้องกัน 

ความคลาดเคลื่อนที่อาจจะเกิดขึ้นจากการด าเนินการสอบ จึงควรใช้หลักการบริหารการสอบ
ดังต่อไปนี้ (พิชิต  ฤทธิ์จรูญ, 2553 :  226-227) 

 1. มีจุดมุ่งหมาย โดยก าหนดจุดมุ่งหมายของการสอบให้ชัดเจน เพ่ือเป็นทิศทางในการ
ด าเนินการสอบให้มีประสิทธิภาพ 

 2. มีแผนการด าเนินงาน โดยมีการวางแผนการสอบอย่างรอบคอบว่าจะสอบอะไร สอบ
อย่างไร สอบเมื่อไร สอบที่ใด และใครเป็นผู้รับผิดชอบ 

 3. มีแนวปฏิบัติ โดยก าหนดแนวปฏิบัติในการด าเนินการสอบที่ชัดเจนและแจ้งให้บุคลากรที่
เกี่ยวข้องได้ทราบ 

 4. มีการเตรียมความพร้อม โดยด าเนินการให้อาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการสอบ มี
ความพร้อมในการจัดท าแบบทดสอบ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการสอบ สถานที่สอบ และการ
ด าเนินการสอบ 

 5. มีความสะดวก โดยด าเนินการเอ้ืออ านวยให้ผู้เข้าสอบได้รับความสะดวกสูงสุด มีการ
รบกวนน้อยที่สุด เพ่ือให้ผู้เข้าสอบได้ใช้ความรู้ความสามารถในการท าแบบทดสอบอย่างเต็มศักยภาพ 

 6. มีความยุติธรรม โดนด าเนินการสอบให้ผู้เข้าสอบได้รับความยุติธรรมเสมอหน้ากัน ทั้งใน
เรื่องการแจกและเก็บแบบทดสอบ การชี้แจงในการสอบ การใช้เวลาในการสอบ และการก ากับการ
สอบ 

 7. มีประสิทธิผล โดยมีการก ากับดูแลให้การด าเนินการสอบเป็นไปตามแผนการสอบ และ
แนวปฏิบัติในการสอบอย่างเคร่งครัดและบรรลุจุดมุ่งหมายของการสอบ 

 ส าหรับกระบวนการบริหารการสอบ ประกอบด้วย การด าเนินงานที่ส าคัญ 3 ขั้นตอน ซึ่งมี
ความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันคือ การวางแผนการสอบ การด าเนินการสอบ การด าเนินการสอบและการ
น าผลสอบไปใช้  สามารถสรุปหลักการและกระบวนการบริหารการสอบ ดังแสดงในแผนภาพที่ 9.1 

และภาพท่ี 9.2 ดังนี้ 
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ภาพที่ 9.1 หลักการการบริหารการสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9.2 กระบวนการบริหารการสอบ 

ที่มา  :  พิชิต  ฤทธิ์จรูญ, 2553 :  227 

                1. มีจุดมุ่งหมาย 

            2. มีแผนการด าเนนิงาน 

                 3. มีแนวปฏิบัติ 

4. การเตรียมความพร้อม 

5. มีความสะดวก 

6. มีความยุติธรรม 

 7. มีประสิทธิผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

การน าผลการสอบไปใช้ การด าเนินการสอบ 

การวางแผนการสอบ 
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การวางแผนการสอบ 

 

 การวางแผนการสอบเป็นการเตรียมการก่อนสอบเกี่ยวกับการสร้างแบบทดสอบ การจัดชุด
แบบทดสอบ การเขียนค าชี้แจงของแบบทดสอบ การจัดพิมพ์ข้อสอบ การก าหนดแผนการสอบ 

การจัดสถานที่สอบและห้องสอบ การเตรียมอุปกรณ์การสอบ การเตรียมผู้ด าเนินการสอบหรือ 

ผู้ก ากับห้องสอบ ซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียดดังต่อไปนี้ (พิชิต  ฤทธิ์จรูญ, 2553 : 227) 

 1. การสร้างแบบทดสอบ 

  การสร้างแบบทดสอบถือว่าเป็นภาระงานที่ส าคัญของครูผู้สอน หรือผู้ที่รับผิดชอบในการ
ประเมินผล ซึ่งจะต้องจัดสร้างแบบทดสอบให้มีคุณภาพก่อนที่จะน าแบบทดสอบไปใช้ต่อไป  ซึ่งหลัก
ทั่วไปในการสร้างแบบทดสอบมีขั้นตอนที่ส าคัญ 4 ขั้นตอน ดังนี้ (Stanley and Hopkins, 1972 : 

171) 

  1.1 การวางแผนสร้างแบบทดสอบ โดยด าเนินการ ดังนี้ 
   1.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสร้างแบบทดสอบ 

   1.1.2 ก าหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบทดสอบให้ชัดเจน โดยระบุสิ่งที่ต้องการ
ทดสอบ กลุ่มเป้าหมายที่จะทดสอบและผลการน าผลการทดสอบไปใช้ 
   1.1.3 วิเคราะห์หลักสูตร โดยวิเคราะห์เกี่ยวกับจุดประสงค์การเรียนรู้ หรือพฤติกรรม
ที่ต้องการวัด และเนื้อหาวิชาที่ต้องการวัด 

   1.1.4 สร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตร หรือตารางก าหนดรายละเอียดของการสร้าง
แบบทดสอบเพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการสร้างแบบทดสอบ 

  1.2 การเตรียมงานเขียนข้อสอบและลงมือเขียนข้อสอบฉบับร่าง (Draft) 
  1.3 การทดลองสอบ (Try Out) เพ่ือให้ได้ข้อมูลส าหรับการประเมินและปรับปรุง
แบบทดสอบ ซึ่งจะช่วยให้ได้แบบทดสอบที่มีคุณภาพ 

  1.4 การประเมินผลแบบทดสอบ โดยการวิเคราะห์รายข้อเพ่ือคัดเลือก ปรับปรุงข้อสอบ 
และการวิเคราะห์ทั้งฉบับ เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบในด้านความเชื่อมั่น และความ
เที่ยงตรง 
 2. การจัดชุดแบบทดสอบ 

  กรอนลันด์ (Gronlund, 1981 : 243) ได้ให้แนวคิดว่า การจัดชุดแบบทดสอบให้เป็น
ระบบต้องพิจารณาจากองค์ประกอบต่อไปนี้ คือ 
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  1. ชนิดของข้อสอบที่ใช้  
  2.. พฤติกรรมที่จะวัด         

  3. ความแตกต่างของข้อสอบแต่ละวิชา  
  4. เนื้อหาที่จะวัด 

  ดังนั้น ในการจัดชุดแบบทดสอบจึงควรจัดเรียงล าดับข้อสอบตามการใช้ความสามารถของ
ผู้สอบจากระดับที่ง่ายไปถึงระดับที่ยาก คือ ข้อสอบแบบถูก-ผิด แบบจับคู่ แบบค าตอบสั้น แบบ
เลือกตอบ และแบบความเรียงหรืออัตนัย 

  คูบิสไซน์และบอริช (Kubisszyn and Borich, 1996 : 122)  ได้เสนอแนวทางการจัดชุด
แบบทดสอบไว้ ดังนี้ 
  1.  ควรจัดข้อสอบที่มีรูปแบบคล้ายคลึงกันหรือชนิดเดียวกันไว้ในตอนเดียวกัน 

  2.  การจัดเรียงข้อสอบจากชนิดที่ง่าย (แบบถูก-ผิด) ไปจนถึงชนิดที่ยาก (แบบความเรียง) 
  3. ควรจัดเรียงข้อสอบให้สามารถอ่านได้ง่าย โดยจัดระยะรูปแบบการพิมพ์ข้อสอบไม่ให้
อัดแน่นจนเกินไป 

  4. ต้องจัดให้ตัวค าถามและตัวเลือกอยู่ในหน้าเดียวกัน 

  5. ควรจัดให้แผนภาพ รูปภาพ หรือค าอธิบายเกี่ยวกับภาพท่ีเป็นส่วนหนึ่งของข้อสอบและ
ข้อสอบ (ค าถามและตัวเลือก) อยู่ใกล้กัน โดยควรให้อยู่ก่อนถึงตัวข้อสอบและให้อยู่หน้าเดียวกันด้วย 

  6. ควรจัดเรียงตัวเลือกที่ถูกหรือค าตอบแบบสุ่ม หลีกเลี่ยงการจัดเรียงที่เป็นระบบอย่างใด
อย่างหนึ่ง 
  7. ควรก าหนดวิธีการตอบข้อสอบให้ชัดเจนว่าต้องการให้ตอบในแบบทดสอบหรือใน
กระดาษค าตอบ 

  8. เว้นที่ว่างให้เพียงพอกับการเขียนข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าสอบและการสอบ เช่น ชื่อ 
นามสกุล เลขประจ าตัว รายวิชาที่สอบ 

  9. ตรวจสอบค าชี้แจงของแบบทดสอบว่าเขียนได้ครอบคลุม ชัดเจนเพียงใด ค าชี้แจง
แนะน าควรประกอบด้วยจ านวนข้อสอบ วิธีการตอบข้อสอบ หลักการเลือกค าตอบ และเกณฑ์การให้
คะแนน 

  10. ตรวจทานแบบทดสอบให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ ทั้งในด้านรูปแบบของข้อสอบการ
จัดเรียงข้อสอบ ภาษาที่ใช้ก่อนจะจัดพิมพ์แบบทดสอบต่อไป ซึ่งอาจใช้แบบตรวจสอบการจัดชุด
แบบทดสอบเป็นเครื่องมือด าเนินการ ดังนี้ 
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แบบตรวจสอบการจัดชุดแบบทดสอบ 

(Test Assembly Checklist) 
 

ค าชี้แจง โปรดกาเครื่องหมาย / ลงในช่องท่ีตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับแบบทดสอบ 

 

รายการ ใช่ ไม่ใช่ 
1. จัดเรียงข้อสอบชนิดเดียวกันไว้ในตอนเดียวกัน   

2. จัดเรียงข้อสอบจากชนิดที่ง่ายไปหาชนิดที่ยาก   

3. จัดพิมพ์ข้อสอบให้สามารถอ่านได้สะดวกและง่าย   

4. จัดตัวค าถามและตัวเลือกอยู่ในหน้าเดียวกัน   

5. จัดแผนภาพหรือข้อมูลสนับสนุนข้อสอบไว้ก่อนถึงตัวข้อสอบ 

     และอยู่ในหน้าเดียวกัน 

  

6. จัดเรียงค าตอบที่ถูกแบบสุ่ม   

7. ก าหนดวิธีการตอบข้อสอบที่ชัดเจน   

8. เว้นที่ว่างไว้เพียงพอส าหรับการเขียนข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ   

9. มีค าชี้แจงแนะน าส าหรับการตอบท่ีชัดเจน   

10. มีการตรวจแก้แบบทดสอบที่ผิดพลาดแล้ว   

11. จัดแบบทดสอบให้มีความยุติธรรมส าหรับผู้เข้าสอบทุกคน   

ที่มา : (ปรับปรุงจาก Kubiszyn, Tom and Borich, Gary, 1996 : 124) 
 

 3. การเขียนค าชี้แจงของแบบทดสอบ 

  ค าชี้แจงของแบบทดสอบเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญของแบบทดสอบ ซึ่งจะช่วยสร้างความ
เข้าใจในการท าข้อสอบให้แก่ผู้สอบปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และช่วยป้องกันปัญหา หรือความผิดพลาด
ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการด าเนินการสอบ ดังนั้นในแบบทดสอบจึงต้องมีค าชี้แจงไว้เป็นแนวปฏิบัติ
ส าหรับผู้สอบ ซึ่งแทรกซ์เลอร์ (Payne, 1992 : 104, Citing in Traxler. 1951) ได้ให้แนวทางในการ
เขียนค าชี้แจงของแบบทดสอบไว้ประการ ดังนี้ 
  3.1 ต้องเขียนค าชี้แจงให้ผู้สอบและผู้ด าเนินการสอบเข้าใจในจุดประสงค์ของการสอบ 

  3.2 เขียนค าชี้แจงให้มีความสมบูรณ์ ชัดเจน รัดกุมและเฉพาะเจาะจงที่สะดวกต่อการ
ปฏิบัติ 
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  3.3 สิ่งที่ส าคัญหรือกิจกรรมใดที่ต้องการเน้นย้ าให้แสดงด้วยข้อความที่ขีดเส้นใต้อักษร
ตัวหนาหรือตัวเอน 

  3.4 เขียนค าชี้แจงแนะน าให้ผู้สอบและผู้ด าเนินการสอบมีความเข้าใจครอบคลุมทั้งก่อน
การสอบ ระหว่างการสอบ และหลังการสอบ 

  3.5 ควรทดลองให้ผู้สอบและผู้ด าเนินการสอบได้อ่านค าชี้แจงก่อนเพ่ือตรวจสอบความ
เข้าใจ แล้วปรับปรุงแก้ไขให้ค าชี้แจงมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

  3.6 ควรรักษารูปแบบของการเขียนค าชี้แจงในแบบทดสอบแต่ละชนิดที่แตกต่างกันให้อยู่
ในรูปแบบเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน 

  3.7 ในบางกรณีอาจต้องอธิบายค าชี้แจงเพ่ิมเติมมากกว่าที่เขียนไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ส าหรับผู้เรียนวัยเด็ก ผู้เรียนที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาและวัฒนธรรม เช่น ผู้เรียนจากต่างชาติ ผู้เรียน
ทางการศึกษาพิเศษ 

  3.8 ค าชี้แจงควรประกอบด้วย จุดมุ่งหมายของการวัด ลักษณะของแบบทดสอบจ านวน
ข้อสอบ เวลาที่ใช้ในการสอบ วิธีการตอบและตรวจให้คะแนน 

  3.9 ถ้าแบบทดสอบฉบับนั้น ประกอบด้วยข้อสอบหลายชนิด อาจเขียนค าชี้แจงใน
ภาพรวมที่ระบุถึงลักษณะของแบบทดสอบทั้งฉบับ จ านวนข้อสอบในแต่ละชนิด เวลาที่ใช้ในการสอบ 
และควรเขียนค าชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการตอบให้มีลักษณะเฉพาะตามลักษณะชนิดของข้อสอบ 

  3.10 หากจ าเป็นต้องการระบุเงื่อนไขพิเศษเพ่ิมเติมเกี่ยวกับค าตอบและการตรวจให้
คะแนน ควรก าหนดไว้ในค าชี้แจงด้วย เช่น การตรวจให้คะแนนมีการหักคะแนนการเดาหรือไม่ ต้อง
ระบุให้ชัดเจน 

  3.11 ถ้าก าหนดให้ตอบในกระดาษค าตอบ ควรชี้แจงให้ผู้สอบระมัดระวังในการตอบโดย
ตอบให้ตรงกับข้อค าถามแต่ละข้อด้วย 

  3.12 ถ้าต้องการจะน าแบบทดสอบไปใช้ในโอกาสต่อไป ต้องชี้แจงให้ผู้สอบทราบและห้าม
ท าเครื่องหมายหรือขีดเขียนใดๆ ลงในแบบทดสอบ 

  การเขียนค าชี้แจงจะมีรายละเอียดมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายของการสอบ 
ระดับวัยของผู้สอบ และความคุ้นเคยต่อค าชี้แจงของผู้สอบว่ามีมากน้อยเพียงใด ซึ่งต้องน ามา
พิจารณาด้วย 

 4. การจัดพิมพ์ข้อสอบ 

  การจัดพิมพ์ข้อสอบเป็นขั้นตอนของการผลิตหรือจัดท าแบบทดสอบ (Reproducting the 

test) ซึ่งจะต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยก่อนวันด าเนินการสอบ ในการจัดพิมพ์ข้อสอบมีแนว
ปฏิบัติ ดังนี้ (พิชิต  ฤทธิ์จรูญ, 2553 : 231-232) 
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   4.1 จัดพิมพ์ข้อสอบให้สะดวก และง่ายต่อการอ่านส าหรับผู้สอบ และผู้ตรวจข้อสอบ
โดยเว้นระยะระหว่างตัวข้อสอบแต่ละข้อและตัวเลือกให้พอเหมาะ อย่าให้ชิดกันจนเกินไป 

   4.2 การพิมพ์ข้อสอบต้องให้มีความถูกต้อง ชัดเจน ทั้งในด้านตัวอักษร ภาษา 
แผนภาพ แผนภูมิ หรือข้อมูลที่เป็นส่วนประกอบของข้อสอบ 

   4.3 การจัดท าแบบทดสอบต้องมีจ านวนเกินกว่าจ านวนที่ต้องการเสมอ โดยอาจให้มี
จ านวนเกินกว่าที่จะใช้จริง 5-10 ชุด 

   .4.4 การพิมพ์ข้อสอบแบบเลือกตอบ ตัวค าถามและตัวเลือกควรจัดเรียงให้อยู่ใน
แนวดิ่งเป็นสองส่วนของแต่ละหน้า 

   4.5 การพิมพ์ข้อสอบแบบถูก-ผิด อาจจัดพิมพ์ส่วนที่จะให้ตอบถูกหรือผิดโดยการกา
เครื่องหมาย / หรือ × หรือเขียนวงกลม ขีดเส้นใต้ไว้ด้านหน้า (ทางซ้าย) หรือด้านหลัง (ด้านขวา)ของ
ตัวข้อสอบก็ได้ และอาจให้ผู้สอบท าข้อสอบในตัวข้อสอบได้เลย 

   4.6 การพิมพ์ข้อสอบแบบจับคู่ ควรพิมพ์ให้รายการทั้งสองที่เป็นค าถามและค าตอบอยู่
ในหน้าเดียวกัน 

   4.7 ในกรณีที่ข้อสอบบางข้อมีแผนภาพ รูปภาพ ตาราง หรือข้อมูลที่เป็นส่วนหนึ่งของ
ข้อสอบ ควรจัดพิมพ์ไว้ใกล้กับตัวค าถามและควรอยู่ในหน้าเดียวกัน เพ่ือให้สะดวกต่อการตอบข้อสอบ
ของผู้สอบ 

   4.8 ข้อสอบแบบเติมค า หรือตอบแบบสั้น ควรเว้นที่ว่างส าหรับเขียนตอบไว้ต่างหาก
จากตัวค าถาม โดยเรียงล าดับตามแนวดิ่ง 
   4.9 ถ้าต้องการให้ผู้สอบตอบในกระดาษค าตอบก็ควรออกแบบกระดาษค าตอบให้
สะดวกต่อการเขียนตอบและการตรวจให้คะแนน 

   4.10 ควรตรวจทานต้นฉบับของแบบทดสอบให้มีความถูกต้อง ชัดเจนก่อนการ
จัดพิมพ์และจัดท าแบบทดสอบทุกครั้ง และหากยังมีข้อบกพร่องผิดพลาดก็ต้องแจ้งให้ผู้สอบแก้ไขให้
ถูกต้องก่อนลงมือท าข้อสอบด้วย 

 5. การก าหนดแผนการสอบ 

  ในการสอบแต่ละครั้ง ก่อนด าเนินการสอบ ผู้ด าเนินการสอบ ซึ่งได้แก่ครูผู้สอน และ
ผู้บริหารจะต้องก าหนดแผนการสอบไว้ให้ชัดเจน โดยก าหนดตารางการสอบที่ระบุวัน เวลา วิชา และ
สถานที่สอบแล้วประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบล่วงหน้า เพ่ือให้มีการเตรียมตัวให้พร้อมในการสอบ
ส าหรับผู้สอบ และคณะกรรมการด าเนินการสอบ หลักเกณฑ์ส าคัญในการก าหนดแผนการสอบมี ดังนี้ 
(พิชิต  ฤทธิ์จรูญ, 2553 : 232-233) 

 

 



307 
 

  5.1 แผนการสอบต้องมีการครอบคลุมครบถ้วนทุกรายวิชาที่จัดสอบ 

  5.2 จ านวนที่ใช้สอบแต่ละครั้งไม่ควรมากหรือน้อยเกินไป และในแต่ละวันไม่ควร
ก าหนดให้มีการสอบหลายๆ วิชา เพราะจะท าให้ผู้สอบขาดความพร้อมและเกิดความตึงเครียด หรือ
เมื่อยล้าเกินไป จ านวนวันที่เหมาะสมจะต้องค านึงถึงระดับวัยของผู้สอบอีกด้วย 

  5.3 ระยะเวลาในการสอบแต่ละรายวิชา ควรก าหนดให้เหมาะสม โดยพิจารณาจาก
จุดมุ่งหมายของการสอบ ระดับความยากง่าย และลักษณะของข้อสอบ ตลอดจนระดับวัยของผู้สอบ
ด้วย 

  5.4 ต้องประกาศให้ผู้สอบและผู้ด าเนินการสอบทุกคนได้ทราบเกี่ยวกับแผนการสอบ
ล่วงหน้า ไม่ควรมีการสอบ โดยที่ผู้สอบและผู้ด าเนินการสอบไม่ทราบมาก่อนล่วงหน้า 

  5.5 แผนการสอบที่ดีต้องมีความเป็นไปได้ และมีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติ 
 6. การจัดสถานที่สอบและห้องสอบ  ควรค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ (พิชิต  ฤทธิ์จรูญ, 2553 : 233-

234) 

  6.1 ความสะดวก สถานที่สอบควรเลือกหรือจัดการให้มีความสะดวกในการด าเนินการ
สอบ ทั้งในการเดินทางไปสอบ การประสานงานระหว่างการสอบ 

  6.2 ความสงบเงียบ สถานที่สอบหรือห้องสอบควรเลือกหรือจัดการให้มีความสงบเงียบ 
ปลอดจากเสียงและกลิ่นที่จะมารบกวนการด าเนินการสอบ ซึ่งจะส่งผลต่อคะแนนผลการสอบได้ 
  6.3 ความปลอดโปร่ง สถานที่สอบหรือห้องสอบควรเลือกหรือจัดการให้มีบรรยากาศที่
เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินการสอบ โดยควรจัดห้องสอบให้มีอากาศปลอดโปร่ง แสงสว่างเพียงพอ ไม่
มืดทึบ หรือร้อนอบอ้าว ซึ่งจะส่งผลดีต่อการด าเนินการสอบ 

  6.4 ความพอเพียงของที่นั่งสอบ ควรเลือกหรือจัดห้องสอบที่มีที่นั่งสอบพอเพียงกับ
จ านวนผู้สอบ ซึ่งในจ านวนห้องหนึ่ง ควรมีจ านวนผู้สอบประมาณ 30 – 40 คน โดยมีผู้ก ากับการสอบ
หรือผู้ด าเนินการสอบ 1 คน และผู้ช่วยอีก 1 คน และอาจมีผู้ก ากับการสอบเพ่ิมอีก 1 คนต่อจ านวน
ผู้สอบที่เพ่ิมข้ึนทุก ๆ 20 – 25 คน ส าหรับห้องสอบที่มีขนาดใหญ่ 
  6.5 ความเหมาะสมของโต๊ะและเก้าอ้ี ควรจัดโต๊ะและเก้าอ้ีส าหรับนั่งสอบให้เหมาะสมกับ
ระดับวัยของผู้สอบที่จะได้นั่งสอบอย่างสะดวกและสบาย 

  6.6 ความเป็นระบบ ควรจัดเรียงล าดับที่นั่งของผู้สอบให้เป็นระบบ โดยอาจจัดให้นั่งตาม
เลขที่ในบัญชีเรียกชื่อหรือเลขประจ าตัวผู้สอบหรือเลขประจ าตัวสอบให้ติดต่อกัน โดยเรียงจากหน้าไป
หลังแล้วย้อนกลับมาข้างหน้าวนกันไปจนครบ เพ่ือความสะดวกในการแจกและเก็บแบบทดสอบ 
ตลอดจนการก ากับควบคุมการสอบให้มีประสิทธิภาพ และป้องกัน/ตรวจสอบการทุจริตในการคัดลอก
ค าตอบซึ่งกันและกันตลอดจนการด าเนินการสอบให้มีประสิทธิภาพ และมีแผนผังการจัดที่นั่งสอบ 
การจัดที่นั่งสอบ ดังแสดงในภาพที่ 9.3 
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ภาพที่ 9.3 แผนผังที่นั่งสอบของผู้สอบจ านวน 30 คน 

 

 7. การเตรียมอุปกรณ์การสอบ 

  ในการสอบแต่ละครั้ง ผู้ด าเนินการสอบจะต้องเตรียมอุปกรณ์การสอบให้พร้อม อุปกรณ์ที่
ส าคัญในการสอบก็คือแบบทดสอบ และกระดาษค าตอบ ซึ่งต้องจัดบรรจุใส่ซองข้อสอบไว้ให้
เรียบร้อย  อุปกรณ์ อ่ืนๆ ได้แก่  ใบรายงาน ใบรายชื่อส าหรับผู้สอบลงชื่อเข้า สอบ ซองใส่
กระดาษค าตอบ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ส าหรับเย็บกระดาษค าตอบ และต้องแจ้งให้ผู้สอบเตรียม
อุปกรณ์การสอบส าหรับตนเองมาให้พร้อม เช่น ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด และเครื่องค านวณ
ในกรณีที่จ าเป็นต้องใช้ ส าหรับอุปกรณ์การสอบที่จะแจกให้ผู้สอบ เช่น แบบทดสอบและ
กระดาษค าตอบ ควรจัดเตรียมไว้ให้มีจ านวนมากกว่าจ านวนผู้สอบประมาณ 5 – 10 % เพ่ือส ารองไว้
ใช้ในกรณีที่กระดาษค าตอบขาด แบบทดสอบพิมพ์ไม่ชัดหรือไม่สมบูรณ์  (พิชิต  ฤทธิ์จรูญ, 2553 : 

234) 
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 8. การเตรียมผู้ด าเนินการสอบ 

  การสอบจะด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุจุดมุ่งหมายของการสอบหรือไม่ 
เพียงใดขึ้นอยู่กับผู้ด าเนินการสอบเป็นส าคัญ ซึ่งจะต้องจัดเตรียมให้ครบถ้วนตามจ านวนที่ต้องการ
และควรมีการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติหรือจัดท าคู่มือด าเนินการสอบส าหรับแจกให้ผู้ด าเนินการสอบ
ทุกคนได้ศึกษาและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติให้ถูกต้อง (พิชิต  ฤทธิ์จรูญ, 2553 : 235) 

 

การด าเนินการทดสอบ 
 

 ในการด าเนินการสอบมีหลักการที่ส าคัญที่ผู้ด าเนินการสอบต้องค านึงถึงก็คือจะต้องให้ผู้สอบ
ทุกคนมีโอกาสแสดงความสามารถด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ต้องการจะวัดอย่างเท่าเทียมกัน โดย
จะต้องจัดสภาพการสอบให้ผู้สอบมีความสะดวกสบายพอสมควร สร้างบรรยากาศและเจตคติที่ดีต่อ
การสอบให้ค าชี้แจงแนะน าการตอบแบบทดสอบอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน ควบคุมดูแลการสอบอย่าง
ทั่วถึง และขจัดสิ่งต่างๆ ที่มารบกวนสมาธิในการสอบท าให้ผู้สอบมีความวิตกกังวล ซึ่งจะมีผลต่อ
คะแนนการสอบ เพราะถ้าผู้สอบมีความวิตกกังวลในขณะสอบแล้วก็จะตอบข้อสอบได้คะแนนไม่ดี 
(Gronlund, 1981 : 249) ดังนั้นในการด าเนินการสอบจึงต้องพยายามด าเนินการอย่างยุติธรรมและ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้สอบซึ่งมีแนวปฏิบัติ ดังนี้  (พิชิต  ฤทธิ์จรูญ, 2553 : 235-237) 

 1. การด าเนินการก่อนเริ่มสอบ 

  1.1 ตรวจสอบความเรียบร้อยทั่ว ๆ ไปของห้องสอบ ที่นั่งสอบ แผนผังที่นั่งสอบ และ
อุปกรณ์ในการสอบ 

  1.2 ให้ผู้สอบเข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบ 15 นาที โดยให้นั่งตามแผนผังที่นั่งสอบ 

  1.3 สร้างบรรยากาศและแรงจูงใจในการสอบ โดยผู้ด าเนินการสอบควรพูดกระตุ้นจูงใจให้
ผู้สอบเห็นคุณประโยชน์ของการสอบ มีความตั้งใจในการตอบข้อสอบอย่างเต็มความสามารถให้
ก าลังใจผู้สอบ ไม่ข่มขู่ พูดหรือกระท าสิ่งใดๆ ที่จะท าให้ผู้สอบมีความวิตกกังวล ตึงเครียดหรือขวัญเสีย 

  1.4 แจกแบบทดสอบและอุปกรณ์ในการสอบให้ผู้สอบ 

  1.5 ให้ผู้สอบเขียนชื่อ รายการต่างๆ ลงในกระดาษค าตอบให้ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ 
  1.6 ให้ค าชี้แจงในการสอบ โดยชี้แจงเฉพาะสาระที่ปรากฏในค าชี้แจงของแบบทดสอบ
เท่านั้นและควรให้โอกาสผู้สอบได้ซักถามข้อสงสัยต่างๆ จนเข้าใจก่อนที่จะลงมือตอบข้อสอบ แต่พึง
ระวังในการตอบข้อซักถามจะต้องไม่ให้เป็นการชี้แนะหรือบอกใบ้ค าตอบ 
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 2. การด าเนินการสอบ 

  2.1 ต้องป้องกันหรือขจัดสิ่งต่างๆ ที่จะมารบกวนสมาธิในการสอบของผู้สอบ โดยเฉพาะ
เรื่องเก่ียวกับเสียงต่างๆ เช่น ไม่เดินพลุกพล่าน เสียงดัง ไม่คุยเสียงดัง หลีกลี่ยงการประกาศจากเครื่อง
ขยายเสียง และให้ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด 

  2.2 ควบคุมดูแลการสอบอย่างทั่วถึง โดยในช่วงเริ่มต้นของการสอบ ผู้ด าเนินการสอบอาจ
เดินตรวจดูความเรียบร้อยทั่วๆ ไปก่อน แล้วจึงมายืนก ากับการสอบในที่สามารถมองเห็นผู้สอบได้
อย่างทั่วถึง ไม่ควรเดินไปมาเพราะจะเป็นการรบกวนสมาธิของผู้สอบ 

  2.3 ต้องควบคุมเวลาสอบให้เป็นไปตามตารางที่ก าหนดไว้ โดยไม่ให้ผู้สอบลงมือท า
ข้อสอบก่อนเวลาหรือเกินเวลา การเตือนเวลาควรเตือนเพียง 2 ครั้ง คือ เมื่อหมดครึ่งเวลา และก่อน
จะหมดเวลาอีกประมาณ 3 หรือ 5 นาที การเตือนเมื่อหมดครึ่งเวลาก็เพ่ือให้ผู้สอบได้พิจารณาการท า
ข้อสอบที่ผ่านมาว่าเหมาะสมกับเวลาหรือไม่ จะได้ปรับเปลี่ยนกับเวลาให้เหมาะสมกับเวลาที่เหลือ 
ส่วนการเตือนก่อนหมดเวลาสอบก็เพ่ือให้ผู้สอบได้ตรวจทานความเรียบร้อยก่อนส่งกระดาษค าตอบ 

  2.4  ต้องควบคุมดูแลไม่ให้เกิดการทุจริตในการสอบ โดยการป้องกันไว้ล่วงหน้าด้วยการ
จัดที่นั่งสอบให้ห่างกันที่ผู้สอบไม่สามารถดูค าตอบหรือบอกข้อสอบกันได้ และในขณะสอบ
ผู้ด าเนินการสอบก็ต้องสังเกตพฤติกรรมการสอบให้ทั่วถึงและต่อเนื่อง เพ่ือไม่ให้โอกาสในการทุจริตซึ่ง
บอทท์ (Bott, 1996 : 180) ได้ให้ข้อคิดว่า วิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันทุจริตในการสอบก็คือการขจัด
โอกาสที่จะท าให้เกิดการทุจริต ในกรณีที่มีการทุจริตควรด าเนินการอย่างละมุนละม่อม ไม่เอะอะ
โวยวายให้เสียขวัญเสียสมาธิกันทั้งห้อง 
  2.5 ถ้ามีผู้สอบยกมือถามระหว่างสอบ ผู้ด าเนินการสอบควรเดินไปหา โดยไม่ให้รบกวน
ผู้สอบคนอ่ืนๆ แล้วจึงพิจารณาว่าควรจะตอบค าถามหรือไม่ ซึ่งโดยปกติจะไม่อธิบายอะไรเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับข้อสอบ หากเห็นว่าจ าเป็นต้องตอบค าถามนั้นจะต้องระมัดระวัง ไม่ให้เป็นการชี้แนะเกี่ยวกับ
การตอบข้อสอบ และไม่เป็นธรรมกับผู้สอบคนอ่ืนๆ 

  2.6 ผู้ด าเนินการสอบต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความยุติธรรม บริสุทธิ์ใจ ไม่
ล าเอียง โดยให้โอกาสผู้สอบได้แสดงความสามารถในการตอบข้อสอบอย่างเท่าเทียมกัน 

 3. การด าเนินการเมื่อหมดเวลาสอบ 

  3.1 สั่งให้ผู้สอบวางดินสอหรือปากกา หยุดท าข้อสอบทันที ไม่ควรให้โอกาสผู้สอบบางคน
ท าข้อสอบต่อไป แม้จะใช้เวลาเพียง 1 - 2 นาที เพราะจะเป็นการไม่ยุติธรรมกับผู้สอบคนอ่ืน ๆ 

  3.2 เก็บรวบรวมกระดาษค าตอบและแบบทดสอบคืน ตรวจนับให้ครบถ้วน และจัดเรียง
กระดาษค าตอบตามล าดับเลขท่ีของผู้สอบ 

  3.3 บรรจุกระดาษค าตอบและแบบทดสอบใส่ซองเก็บและน าส่งคืนผู้ที่รับผิดชอบหรือ
ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือการตรวจให้คะแนนและการประเมินผลต่อไป 
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การปฏิบัติการทดสอบ 

 

  ในการด าเนินการสอบแต่ละครั้ง ผู้ก ากับการสอบจะต้องจัดสถานการณ์เพ่ือช่วยอ านวย
ความสะดวกให้ผู้สอบได้แสดงความรู้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ และมีความยุติธรรมแก่ผู้สอบ
ทุก ๆ คน ดังนั้นจะต้องมีวิธีการด าเนินการสอบที่ชัดเจน ที่จ าแนกวิธีการด าเนินการสอบเป็นการ
ปฏิบัติ 3 ระยะ ดังนี้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2553: 235-237; สมพร  สุทัศนีย์, 2545 : 174-184 ; สมชาย  
วรกิจเกษมสกุล, 2559: 232 - 233)  
  1. การปฏิบัติก่อนท าการทดสอบ  เป็นขั้นตอนของการปฏิบัติก่อนการด าเนินการสอบทั้ง
ผู้สอบและผู้ก ากับการสอบ ดังนี้ 
   1.1 การเตรียมตัวผู้สอบ ซึ่งสถานศึกษาหรือครูผู้สอนควรแจ้งให้ผู้สอบได้รับทราบ
ข้อมูล ดังนี้ 
    1.1.1 ก าหนดตารางสอบ โดยก าหนด วัน/เดือน/ปี เวลา (เกณฑ์การก าหนดเวลา
ให้ 30 นาทีส าหรับระดับปฐมวัยและประถมศึกษาตอนต้น, ให้ 60 นาที ส าหรับประถมศึกษาตอน
ปลาย และให้ 90 นาทีส าหรับระดับมัธยมศึกษา) วิชา และสถานที่สอบ แล้วประกาศแจ้งให้ผู้สอบได้
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพ่ือเตรียมตัว และครูผู้สอนอาจจะชี้แจงจุดมุ่งหมายหรือขอบเขต
ของเนื้อหาที่จะทดสอบให้ชัดเจน 

    1.1.2 การใช้วัสดุอุปกรณ์การเขียน/การสอบที่ผู้สอบจะต้องใช้ให้จัดเตรียมมาให้
พร้อมส าหรับท าการทดสอบ เพ่ือไม่ให้มีการยืมซึ่งกันและกันในระหว่างท าการสอบ ที่อาจจะท าให้มี
การทุจริตในการสอบเกิดข้ึนได้ และถ้าในบางรายวิชาให้มีการน าอุปกรณ์บางอย่าง อาทิ เครื่องคิดเลข 
วงเวียน ฯลฯ เข้าห้องสอบได้ จะต้องระบุให้ชัดเจน 

   1.2 การเตรียมตัวของผู้ก ากับการสอบ เป็นการเตรียมความพร้อมของผู้ก ากับการสอบ
ในการก ากับ ดูแล เพ่ือให้การด าเนินการสอบด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย และยุติธรรม โดยที่ผู้
ก ากับการสอบจะต้องมีการเตรียมการ ดังนี้ 
    1.2.1 ตรวจสอบวัน/เดือน/ปี เวลา วิชา และสถานที่สอบจากตารางก าหนดการ
ทดสอบให้ชัดเจน  
    1.2.2 ตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานที่สอบก่อนถึงเวลาสอบประมาณ 10-15 

นาที อาทิ การจัดโต๊ะที่นั่งสอบ แสงสว่าง เสียง การระบายอากาศ ฯลฯ และถ้าพบว่าสถานที่สอบไม่
เรียบร้อยอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบใหม่ 
    1.2.3 ส ารวจซองแบบทดสอบและกระดาษค าตอบว่าซองอยู่ในสภาพที่เรียบร้อย 
หรือมีจ านวนครบถ้วนตามจ านวนของผู้เรียนที่เข้าสอบหรือไม่ (ควรมีจ านวนที่มากกว่าจ านวนผู้สอบ 
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5%) และให้ศึกษาค าชี้แจงที่ระบุหน้าซองในการด าเนินการสอบ เพ่ือที่ผู้ก ากับการสอบจะสามารถ
ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง 
     1.2.4 การจัดเตรียมนาฬิกาของตนเอง ไว้ส าหรับจับเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ
สอบเพ่ือให้เกิดความเที่ยงตรงของเวลาที่ก าหนดให้ตามที่ระบุในแบบทดสอบไม่ควรใช้สัญญาณของ
สถานศึกษาเพียงอย่างเดียว 

     1.2.5 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การเขียนส ารอง อาทิ ปากกา ดินสอ ยางลบ ฯลฯ 
เพ่ือส ารองให้ผู้สอบได้ยืมใช้ชั่วคราวส าหรับผู้สอบที่มีปัญหากะทันหัน 

     1.2.6 การแต่งกายของผู้ก ากับการสอบควรให้เหมือนกับเวลาปกติ ไม่ควรแต่ง
กายโดยใช้สี หรือลวดลายที่แปลกตา เพราะจะท าให้ผู้สอบแอบมองจนกระทั่งไม่มีสมาธิในการทดสอบ
และไม่ควรสวมแว่นตาด าในขณะคุมการทดสอบ เพราะจะท าให้ผู้สอบเกิดความรู้สึกวิตกกังวลว่า
ตนเองก าลังถูกจับผิดอยู่ตลอดเวลา 
   2. การปฏิบัติระหว่างการทดสอบ เป็นขั้นตอนของการปฏิบัติตนในระหว่างการ
ด าเนินการสอบของผู้ก ากับการสอบที่ต้องให้เกิดความเรียบร้อย และยุติธรรม ที่ส่งผลต่อการแสดง
ความรู้ ความสามารถของผู้สอบ มีดังนี้ 
    2.1 จัดให้ผู้สอบเข้านั่งตามที่นั่งสอบตามเลขที่ของผู้สอบแต่ละคนก่อนจะถึงเวลา
สอบประมาณ 5-10 นาที เพื่อให้ผู้สอบได้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทดสอบอย่างพร้อมเพรียง 
    2.2 สร้างบรรยากาศในการทดสอบที่ดี โดยผู้ก ากับการสอบควรยิ้มแย้ม ไม่ควรดุ
ด่าว่ากล่าวที่จะท าให้ผู้สอบเกิดความรู้สึกเครียดหรือวิตกกังวล แต่ควรใช้ค าพูดที่กระตุ้นให้ผู้สอบเกิด
ก าลังใจและความมั่นใจในการท าแบบทดสอบ และดูแลให้เกิดความเงียบ สบาย ๆ และเป็นกันเอง 
    2.3 ผู้ก ากับการสอบควรแจกแบบทดสอบและกระดาษค าตอบให้ผู้สอบด้วยตนเอง 
และถ้าผู้สอบไม่มาให้เก็บแบบทดสอบและกระดาษค าตอบไว้ก่อน และถ้าแบบทดสอบมีหมายเลข
แบบทดสอบให้แจกแบบทดสอบตามล าดับสอดคล้องกับที่นั่งสอบ และจะต้องแจ้งให้ผู้สอบทราบว่า
จะต้องไม่เปิดแบบทดสอบก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ก ากับการสอบ หรือให้เริ่ มลงมือท าแบบทดสอบ 
เมื่อผู้สอบทุกคนมีความพร้อม 

    2.4 ให้ผู้สอบได้ตรวจสอบความเรียบร้อยของแบบทดสอบ จากจ านวนหน้า/
จ านวนข้อ ความชัดเจนของตัวอักษร และให้ผู้สอบได้กรอกข้อมูลของตนเองในกระดาษค าตอบอย่าง
ครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล, เลขท่ี และหมายเลขแบบทดสอบ (ถ้ามี) เป็นต้น 

    2.5 ผู้ก ากับการสอบอ่านหรือให้ผู้สอบอ่านค าชี้แจงในการท าแบบทดสอบอย่าง
ชัดเจน แล้วสอบถามความเข้าใจ ถ้าผู้สอบยังไม่เข้าใจให้อธิบายพร้อมยกตัวอย่างจนกระทั่งเข้าใจดี
แล้วจึงอนุญาตให้ผู้สอบลงมือท าแบบทดสอบพร้อมกัน 
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    2.6 ผู้ก ากับการสอบควรเริ่มจับเวลาเมื่อผู้สอบได้เริ่มท าการทดสอบพร้อม ๆ กัน 
และจะส่งสัญญาณเตือน 2 ครั้ง โดยประโยคสั้น ๆ แต่ได้ใจความที่ชัดเจน คือ ครั้งที่หนึ่ง เมื่อหมด
เวลาทดสอบไปแล้วครึ่งหนึ่งของเวลาที่ก าหนดให้ และครั้งที่สอง เมื่อเหลือเวลา 3-5 นาทีก่อนจะหมด
เวลาส าหรับการทดสอบ เพื่อให้ผู้สอบได้ตรวจทานความเรียบร้อยของรายละเอียดข้อมูลที่บันทึก และ
รีบให้ค าตอบที่ยังเสร็จไม่สมบูรณ์ 
    2.7 การเดินหรือการยืนของผู้ก ากับการสอบควรยืนในบริเวณมุมห้อง ห่างจาก
ผู้สอบพอสมควรเพ่ือจะได้ดูแลความเรียบร้อยของผู้สอบได้อย่างทั่วถึง และไม่ควรเดินไปเดินมาใน
ระหว่างแถวของผู้สอบตลอดเวลาที่อาจจะเป็นการรบกวนสมาธิของผู้สอบที่ก าลังท าแบบทดสอบ แต่
อาจจะต้องเดินในช่วงเริ่มต้นการทดสอบ เพ่ือตรวจพิจารณาความเรียบร้อยและความถูกต้องในการ
ปฏิบัติตามค าชี้แจงของผู้สอบที่ก าหนดไว้ในแบบทดสอบ 

    2.8 กรณีท่ีพบว่าในการทดสอบได้มีการทุจริต ผู้ก ากับการสอบควรใช้การเดินไปหา
ผู้สอบแล้วว่ากล่าวตักเตือนเบา ๆ เพ่ือไม่ให้รบกวนสมาธิของผู้สอบคนอ่ืน ๆ ซึ่งวิธีการที่ดีที่สุดในการ
ท าการทดสอบ แต่ถ้าเป็นการทุจริตที่ร้ายแรงให้เก็บแบบทดสอบและกระดาษค าตอบ แล้วให้ผู้สอบ
ออกจากห้องสอบ หลังจากนั้นจึงบันทึกรายงานต่อผู้บริหารสถานศึกษาให้พิจารราตัดสินเป็นรายกรณี 
    2.9 ผู้ก ากับการสอบควรจัดเก็บแบบทดสอบและกระดาษค าตอบของผู้สอบที่ได้ท า
เสร็จแล้วเพ่ือป้องกันการสูญหาย และจะต้องไม่เร่งรัดเวลาให้ผู้สอบที่ยังท าแบบทดสอบไม่ส าเร็จให้รีบ
ส่งขณะที่ยังไม่หมดเวลาท าการทดสอบ แม้ว่าในห้องสอบจะเหลือผู้สอบเพียงคนเดียวก็ตาม 

    2.10 ผู้ก ากับการสอบจะเดินไปหาผู้สอบในกรณีที่ผู้สอบได้ยกมือขึ้นเมื่อพบว่า
แบบทดสอบมีปัญหาต้องการให้ผู้ก ากับการสอบแก้ไข และผู้ก ากับการสอบจะต้องไม่น างานที่ต้องใช้
สมาธิไปท าในระหว่างนั่งดูแลห้องสอบ อาทิ การตรวจแบบฝึกหัด/การบ้าน อ่านหนั งสือพิมพ์ หรือ   
อ่ืน ๆ ที่จะท าให้ผู้สอบได้มีโอกาสทุจริต/คัดลอกค าตอบกันได้ 
    2.11 ผู้ก ากับการสอบควรมีความยืดหยุ่นในการด าเนินการสอบโดยเฉพาะส าหรับ
ผู้สอบที่เป็นเด็กพิเศษ ดังนี้ 
     2.11.1 ให้เวลาแก่ผู้สอบที่จะท าข้อสอบได้ครบถ้วนทุกข้อ 

     5.2.11.2 ให้มีการฝึกการตอบจากตัวอย่างที่ก าหนดให้อย่างเพียงพอ 

     5.2.11.3 จัดเตรียมอุปกรณ์พิเศษส าหรับผู้สอบที่มีความบกพร่องทางกาย 

     5.2.11.4 ไม่บังคับให้ผู้สอบท าข้อสอบในกรณีที่ผู้สอบไม่ต้องการท าข้อสอบ 

   3. การปฏิบัติหลังจากเสร็จสิ้นการทดสอบ 

    3.1 ก าหนดให้ผู้สอบได้วางอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบทันที โดยไม่เปิดโอกาสให้
ผู้สอบได้ท าต่อหลังจากนั้นจึงจัดเก็บแบบทดสอบและกระดาษค าตอบของผู้สอบทุกคน 
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    3.2 ตรวจสอบจ านวนแบบทดสอบและกระดาษค าตอบให้ครบถ้วนตามจ านวนของ
ผู้สอบแล้วจัดเรียงแบบทดสอบและกระดาษค าตอบตามหมายเลขประจ าตัวผู้สอบ พร้อมแนบเอกสาร
ที่ระบุรายละเอียดที่เกี่ยวกับการทดสอบหรือแบบทดสอบและกระดาษค าตอบแล้วบรรจุลงในซอง
แบบทดสอบ เพ่ือน าซองแบบทดสอบส่งคืนแก่คณะกรรมการด าเนินการสอบ 

   4. การตรวจให้คะแนน 

    ในการตรวจให้คะแนนของข้อสอบแต่ละประเภทมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ 
    4.1 การตรวจให้คะแนนข้อสอบแบบเลือกตอบ ควรใช้การเจาะรูกระดาษแข็ง/
แผ่นพลาสติกแผ่นพลาสติกเฉลยค าตอบที่ถูกต้องที่เป็นแบบพิมพ์เดียวกันกับกระดาษค าตอบของ
ผู้สอบ โดยให้รูที่เจาะมีขนาดที่ใหญ่เพียงพอที่จะเห็นค าตอบของผู้สอบ แล้วน าไปทาบกระดาษค าตอบ
ของผู้สอบที่ข้อที่ตอบได้ถูกต้องจะโผล่ให้เห็นบริเวณที่เจาะรู แล้วใช้ปากกาสีแดงหรือสีที่แตกต่างจาก
ผู้สอบท าเครื่องหมาย เพื่อที่จะสามารถน าตรวจสอบการตอบทุจริตที่ตอบหลายตัวเลือกหรือน าผลการ
ตอบไปใช้วิเคราะห์ข้อสอบ และถ้าข้อสอบมีจ านวนมาก ควรนับคะแนนที่ละคอลัมน์ เพ่ือช่วยลด/
ป้องกันความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการนับคะแนนและเสียเวลาที่จะต้องนับคะแนนใหม่ 
    4.2 การตรวจให้คะแนนข้อสอบแบบถูก-ผิด ให้ท าเฉลยค าตอบในกระดาษค าตอบ
แบบเดียวกับกระดาษค าตอบที่ให้ผู้เรียนตอบ เพื่อที่จะน าไปเทียบกับค าตอบที่ผู้สอบตอบ ถ้าค าตอบที่
ผู้สอบตอบมีความสอดคล้องกับค าเฉลยให้คะแนนข้อละ 1 คะแนน โดยระบุเป็น    1, 2, 3, 4,…….ที่
จะต้องไม่เสียเวลานับใหม่ และไม่ควรตรวจไปนับคะแนนไปที่อาจก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้ง่าย
หรือถ้าจะปรับวิธีการตอบเป็นแบบเลือกตอบโดยถ้าเป็นค าตอบที่ตอบถูกให้ท าเครื่องหมายที่ข้อ “ก” 
แต่ถ้าเป็นค าตอบที่ผิดให้ท าเครื่องหมายที่ข้อ “ง” แล้วมีการตรวจให้คะแนนเหมือนข้อสอบแบบ
เลือกตอบ 

    4.3 การตรวจข้อสอบแบบจับคู่ ให้เขียนเฉลยค าตอบที่ถูกต้องในกระดาษค าตอบ
แบบเดียวกับกระดาษค าตอบที่ให้ผู้สอบตอบ เพ่ือที่จะน าไปเทียบกับค าตอบที่ผู้สอบตอบ ถ้าค าตอบมี
ความสอดคล้องกับค าเฉลยให้คะแนนข้อละ 1 คะแนน โดยระบุเป็น 1, 2, 3, 4,…….ที่จะต้องไม่
เสียเวลานับใหม่ และไม่ควรตรวจไปนับคะแนนไปท่ีอาจก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้ง่าย 

    4.4 การตรวจให้คะแนนข้อสอบแบบเติมค าหรือตอบสั้น ๆ ให้จัดท าเฉลยค าตอบที่
ถูกต้องลงในกระดาษค าตอบที่เหมือนกระดาษค าตอบของผู้สอบ เพ่ือน าไปพิจารณาการให้คะแนนได้
ถูกต้องและรวกเร็วมากขึ้น 
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ธนาคารข้อสอบ 

 

 1. ความหมายของธนาคารข้อสอบ  

  ธนาคารข้อสอบ (Item Bank) เป็นแหล่งส าหรับเก็บรวบรวมข้อสอบที่ได้วิเคราะห์แล้ว่ามี
คุณสมบัติที่ดีของแบบทดสอบ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ โดยจะจัดท าในลักษณะของบัตร
ข้อสอบ (Item Card) ที่มีขนาดกว้าง 4 - 6 นิ้ว และยาว 6 - 8 นิ้ว และ 1 บัตรจะใช้ส าหรับข้อสอบ 1 

ข้อเท่านั้น (สมบุญ ภู่นวล, 2525 ; อุทัย บุญประเสริฐ, 2540) 
 2. ลักษณะของบัตรข้อสอบ 

  2.1 รายละเอียดในบัตรข้อสอบแต่ละใบจะมีส่วนประกอบที่บันทึกด้านหน้าของบัตร ดังนี้ 
   2.1.1 สถานศกึษา 
   2.1.2 เลขที่ของค าถาม 

   2.1.3 รายวิชา 
   2.1.4 ระดับชั้น 

   2.1.5 ค าถาม/ค าตอบ 

   2.1.6 จุดประสงค์หรือพฤติกรรมที่วัด 

   2.1.7 ผู้ออกแบบทดสอบ 

  ดังแสดงรายละเอียดในตัวอย่างที่ 9.1 

 

ตัวอย่างท่ี 9.1 

 

โรงเรียนสามพร้าววิทยา  

ข้อที่ 55  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

เดิมมีน้ าในแก้ว  ของแก้ว ถ้าแดงเติมน้ าลงไปจนกระทั่งมีน้ าในแก้วเป็น 

 ของแก้ว อยากทราบว่าน้ าในแก้วเพ่ิมขึ้นเท่าไหร่ 
ความมุ่งหมาย 3.00 การน าไปใช้  ผู้ออกข้อสอบ สมหญิง มั่นคง 

 

  2.2 รายละเอียดในบัตรข้อสอบแต่ละใบจะมีส่วนประกอบที่บันทึกด้านหลังของบัตร ดังนี้ 
   2.2.1 ครั้งที่ใช้ 
   2.2.2 วัน/เดือน/ปี ที่ใช้ 
   2.2.3 ระดับชั้น 
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   2.2.4 วัตถุประสงค์ของการใช้ 
   2.2.5 ความยากและอ านาจจ าแนก 

   2.2.6 สรุปผลการวิเคราะห์ 
   6.2.2.7 ลงชื่อผู้ใช้ 
   ดังแสดงรายละเอียดในตัวอย่างที่ 9.2 

 

ตัวอย่างท่ี 9.2 ด้านหลังของบัตรข้อสอบ 

 

ครั้งที ่ 1     หมายเหตุ 
วัน/เดือน/ปี ที่ใช้ 

ระดับชั้น 

จ านวนผู้สอบ 

วัตถุประสงค์ (เพ่ือ) 

25 ส.ค. 2559 

ม. 1 

120 

สอบปลายภาค 

     

ตัวเลือก p r p r p r  

  ก* 

ข 

ค 

ง 

.52 

.11 

.20 

.18 

.76 

.10 

.18 

.30 

     

ความยาก/ 
อ านาจจ าแนก 

ความยาก/ 
ปานกลาง 
จ าแนกได้ดี 

   

ลงชื่อ สมหญิง มั่นคง      

 

 3. ขั้นตอนการสร้างธนาคารข้อสอบ 

  ในการสร้างธนาคารข้อสอบมีข้ันตอนในการด าเนินการสร้าง ดังนี้ 
  3.1 ขั้นการวางแผน เป็นการจัดประชุมชี้แจงให้เกิดความเข้าใจในการด าเนินการระหว่าง
ผู้บริหารสถานศึกษา นักวัดผล และครูผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ  
  3.2 ขั้นการสร้างข้อสอบ เป็นการเขียนข้อสอบร่วมกันในแต่ละรายวิชาที่ก าหนดไว้พร้อม
ทั้งก าหนดค าชี้แจงคู่มือการด าเนินการสอบ แล้วน าไปให้นักวัดผล/ผู้เชี่ยวชาญในวิชานั้น ๆ ได้
พิจารณาความสอดคล้องของข้อสอบกับเนื้อหา/จุดประสงค์ การใช้ภาษา หรือความชัดเจนของข้อ
ค าถาม เป็นต้น 
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  3.3 ขั้นการน าแบบทดสอบไปทดลองใช้ เป็นการน าแบบทดสอบที่จัดท า ไปทดลองใช้กับ
ผู้เรียน (จ านวน 300 คน) เพ่ือน าผลการวิเคราะห์หาคุณภาพของข้อสอบ อาทิ ความยาก อ านาจ
จ าแนก 

 4. ประโยชน์ของธนาคารข้อสอบ   

  ในการสร้างธนาคารข้อสอบ มีประโยชน์ ดังนี้  (สุนทร ค าโตนด, 2531: 113) 
  4.1 เป็นการสะสมข้อสอบที่มีคุณภาพดีไว้ ช่วยให้ประหยัดเวลา แรงงาน และงบประมาณ 

  4.2 น าข้อสอบที่มีจ านวนมากมาจัดท าเป็นแบบทดสอบวินิจฉัยเรื่องใดเรื่องนึ่งได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  4.3 น ามาพัฒนาเป็นแบบทดสอบคู่ขนาน หรือแบบทดสอบมาตรฐานได้ 
 

การน าผลการทดสอบไปใช้ 
 

 การทดสอบจะเกิดคุณประโยชน์อย่างมากต่อการเรียนการสอน ถ้าหากว่าหลังด าเนินการ
สอบและตรวจให้คะแนนแล้ว ได้มีการน าผลการสอบไปใช้ให้คุ้มค่า  ผลการทดสอบสามารถน าไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้บริหารได้ ดังภาพที่ 9.4 ดังนี้ 
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ภาพที่ 9.4 แผนผังความคิดของการน าผลการทดสอบไปใช้ 
ที่มา : พิชิต  ฤทธิ์จรูญ, 2553 : 237 

 

 1. การใช้ผลการทดสอบพัฒนาผู้เรียน ครูผู้สอนสามารถน าผลการทดสอบไปใช้พัฒนา
ผู้เรียนไดใ้น 3 ลักษณะ ดังนี้ 
  1.1 การวินิจฉัยผู้เรียน (Diagnosis) เป็นการใช้ผลการทดสอบหรือการประเมินผลก่อน
การเรียนการสอน  เพ่ือตรวจสอบความรู้พ้ืนฐานของผู้เรียนว่ายังมีข้อบกพร่องในเรื่องใด ครูผู้สอนจะ
ได้จัดการซ่อมเสริมความรู้พื้นฐานให้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ต่อไป 

  1.2 การปรับปรุงการเรียนรู้ เป็นการใช้ผลการทดสอบหรือการประเมินผลระหว่างเรียน 
(formative Evaluation) เพ่ือตรวจสอบว่าผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามจุดประสงค์ของการ
เรียนรู้หรือไม่ หากพบว่า ผู้เรียนยังไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้หรือยังมีข้อบกพร่องในเรื่องใด 

การน าผลการทดสอบไปใช้ 

ผู้บริหาร 

ข้อมูลสารสนเทศส าหรับ
การพัฒนา 

ปรับปรุงการเรียน 

ร่วมมือพัฒนา
ผู้เรียน 

ตัดสินผล 

การเรียน วินิจฉัย 

ผู้เรียน คร ู

พัฒนาการสอน 

ผู้ปกครอง
รสอน 

รายงานผล 

การเรียน 
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ครูผู้สอนก็จะได้ปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดสอนซ่อมเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตาม
จุดประสงค์ของการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 
  1.3 การตัดสินผลการเรียน เป็นการใช้ผลการทดสอบ หรือการประเมินผลรวม 
(Summative Evaluation) หลังการสิ้นสุดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา เพ่ือตรวจสอบว่า
ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในรายวิชานั้นเพียงใด แล้วพิจารณาตัดสินผลการเรียนตามเกณฑ์ที่
ก าหนดว่าผู้เรียนแต่ละคนควรจะได้ระดับผลการเรียนใด 

 2. การใช้ผลการทดสอบปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู  เมื่อครู
จัดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา และได้มีการทดสอบแล้ว ผลการทดสอบก็คือตัวชี้ที่แสดงถึงผล
การเรียนของผู้เรียน ซึ่งเป็นผลอันเนื่องมาจากการสอนของครูนั่นเอง ถ้าผลการเรียนหรือผลการ
ทดสอบอยู่ในเกณฑ์ดีก็อาจกล่าวได้ว่าเป็นเพราะครูใช้เทคนิควิธีการสอนที่ดีมีประสิทธิภาพ แต่ถ้าผล
การเรียนหรือผลการทดสอบอยู่ในเกณฑ์ไม่ดีก็อาจกล่าวได้ว่าเป็นเพราะครูใช้เทคนิควิธีการสอนที่ไม่
เหมาะสม ดังนั้น ผลการทดสอบจะเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ให้ครูพิจารณาทบทวนปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ดังภาพที่ 9.5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9.5  การใช้ผลการทดสอบปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู 
ที่มา : พิชิต  ฤทธิ์จรูญ, 2553 : 239 

 

 

 

ปรับปรุงและพัฒนา 

การทดสอบ 
 

ผลการสอน 

ผลการทดสอบ 

ผลการเรียนรู้ 

การจัดการเรียนการ
สอนของครู 
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 3. การใช้ผลการทดสอบรายงานผู้ปกครอง การรายงานผลการเรียนให้ผู้ปกครองทราบเป็น
การแสดงถึงความรับผิดชอบ (Accountability) ต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน หรือการจัดการ
เรียนการสอนของครูว่าได้จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้ผลเป็นอย่างไร และจะท าให้ผู้ปกครองได้
ร่วมมือ ในการปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาผู้เรียนด้วย โดยทั่วไปโรงเรียนจะรายงานผลการเรียนให้
ผู้ปกครองทราบเป็นระยะๆ โดยใช้สมุดรายงานประจ าตัวผู้เรียน เพ่ือให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงผลการ
ประเมินการผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ และผลการสอบปลายภาคหรือปลายปี เช่น แบบรายงานผล
การสอบใน ป.01 หรือ แบบรายงานผลการสอบใน รบ.4-ต 

 4.  การใช้ผลการทดสอบเป็นข้อมูลสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร  ผู้บริหารโรงเรียน
จ าเป็นต้องมีข้อมูลสารสนเทศ (Information) ส าหรับประกอบการตัดสินใจในการบริหารงาน จึงจะ 

ท าให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผลการทดสอบของแต่ละรายวิชาหรือโดย
ภาพรวมทั้งโรงเรียนถือว่าเป็นข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่ผู้บริหารสามารถ
น ามาเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของแต่ละ
รายวิชา หรือปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งอาจจะมีการจัดท าแผนหรือ
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนของรายวิชาต่างๆ ที่ปรากฏผลว่าผลการทดสอบหรือผลการเรียนรู้
ของผู้เรียนไม่ได้มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
 

บทสรุป 
 

                การบริหารการสอนเป็นกลไกที่ช่วยให้การด าเนินการสอบมีความเป็นระบบ เรียบร้อย 
ยุติธรรม และได้ผลการสอบที่ถูกต้อง เที่ยงตรง ซึ่งจะต้องอาศัยหลักการบริหารการสอบที่ส าคัญ คือ 
ก าหนดจุดมุ่งหมายของการสอบให้ชัดเจน มีแผนการด าเนินงาน มีแนวปฏิบัติในการด าเนินการสอบที่
เหมาะสม  มีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ด าเนินการให้ผู้สอบได้รับความสะดวกสูงสุด มีความ
ยุติธรรม และมีประสิทธิผลในการด าเนินงาน ดังนั้น ในการบริหารการสอบจึงต้องมีการวางแผนการ
สอบ การด าเนินการสอบ การปฏิบัติการทดสอบ  การจัดท าธนาคารข้อสอบ เป็นแหล่งส าหรับเก็บ
รวบรวมข้อสอบที่ได้วิเคราะห์แล้วว่ามีคุณสมบัติที่ดีของแบบทดสอบ โดยจะจัดท าในลักษณะของบัตร
ข้อสอบ ขั้นตอนการสร้างธนาคารข้อสอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) การวางแผน 2) ขั้นการสร้างข้อสอบ      
3) ขั้นการน าแบบทดสอบไปทดลองใช้ เพ่ือน าผลการสอบไปใช้ให้คุ้มค่า ครอบคลุม ทั้งในการพัฒนา
ผู้เรียน ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนของครู รายงานผลต่อผู้ปกครอง และใช้เป็นข้อมูล
สารสนเทศส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาในการตัดสินใจแก้ปัญหา หรือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

ค าชี้แจง  หลังจากท่ีได้ศึกษาจบบทเรียนนี้แล้วให้นักเรียนศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้ 
 1. การบริหารการสอบมีความส าคัญอย่างไร 

 2. การบริหารการสอบให้มีประสิทธิภาพควรยึดหลักการอย่างไร 

 3. กระบวนการบริหารการสอบมีการด าเนินงานที่ส าคัญกี่ขั้นตอน อะไรบ้างพร้อมอธิบาย
ความสัมพันธ์กัน  
 4. ถ้าได้รับมอบหมายให้เป็นผู้วางแผนการสอบในโรงเรียน ท่านจะด าเนินการในเรื่อง
อะไรบ้าง และด าเนินการอย่างไร 

 5. ยกตัวอย่างพฤติกรรมการด าเนินการสอบที่เหมาะสมของผู้ด าเนินการสอบ อย่างน้อย      
4 - 5 พฤติกรรม 

6. สิ่งที่ควรจะปฏิบัติในฐานะของผู้ก ากับการทดสอบในแต่ละระยะเวลาเป็นอย่างไร 

6.1 การปฏิบัติก่อนการทดสอบ 

6.2 การปฏิบัติระหว่างการทดสอบ 

6.3 การปฏิบัติหลังเสร็จสิ้นการทดสอบ 

7. ธนาคารข้อสอบ หมายถึง อะไร มีความส าคัญต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างไร 

8. ถ้าจะสร้างธนาคารข้อสอบ จะมีข้ันตอนวิธีการด าเนินการอย่างไร 

9. ผลจากการทดสอบจะสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้สอนได้อย่างไร 

 10. ครูผู้สอนสามารถน าผลการทดสอบไปใช้พัฒนาผู้เรียนได้อย่างไรบ้าง พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 10 

การประเมินตามสภาพจริง 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
 

 เมื่อเรียนจบบทเรียนนี้แล้วนักศึกษาสามารถ 

 1. บอกความหมายของการประเมินตามสภาพจริงได้ 
 2. อธิบายแนวคิดของการประเมินตามสภาพจริงได้ 
 3. อธิบายความส าคัญของการประเมินตามสภาพจริงได้ 
 4. บอกลักษณะของการประเมินตามสภาพจริงได้ 
 5. อธิบายขั้นตอนการประเมินตามสภาพจริงได้ 
 6. บอกสิ่งที่ควรค านึงในการประเมินตามสภาพจริงได้ 
 7. บอกประโยชน์ของการประเมินตามสภาพจริงได้ 
 8. ระบรุะดับของสภาพจริงได้ 
 9. บอกเครื่องมือในการประเมินตามสภาพจริงได้ 
 10. บอกข้อดีและข้อจ ากัดของการประเมินตามสภาพจริงได้ 
 

เนื้อหาสาระ   

 

 เนื้อหาสาระในบทนี้ ประกอบด้วย  
 1. ความหมายของการประเมินตามสภาพจริง 
 2. เหตุผลในการใช้การประเมินตามสภาพจริง 
 3. แนวคิดเบื้องต้นของการประเมินตามสภาพจริง 
 4. ความส าคัญของการประเมินตามสภาพจริง 
 5. ลักษณะของการประเมินตามสภาพจริง 
 6. ลักษณะงานที่น ามาประเมินในการประเมินตามสภาพจริง 
 7. กระบวนการในการประเมินตามสภาพจริง 
 8. รูปแบบการประเมินตามสภาพจริง 
 9. สิ่งที่ควรค านึงในการประเมินตามสภาพจริง 
 10. ประโยชน์ของการประเมินตามสภาพจริง 
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 11. ระดับของสภาพจริง 
 12. เครื่องมือในการประเมินตามสภาพจริง 
 13. การใช้บันทึกการเรียนรู้ในการประเมินตามสภาพจริง 
 14. ข้อดีและข้อจ ากัดของการประเมินตามสภาพจริง 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

 กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง การประเมินตามสภาพจริง มีดังนี ้
 สัปดาห์ที่ 12  (4 ชั่วโมง) 
 1. ผู้สอนทบทวนเนื้อหาบทที ่9 ทีเ่รียนมาของสัปดาห์ก่อน พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์  
และเนื้อหาประจ าบทเรียนบทที่ 10  เพ่ือให้ผู้เรียนรับรู้ภาพรวมของเนื้อหาสาระในบทเรียนนี้ 
 2. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ การประเมินตามสภาพจริง ในหัวข้อ ความหมายของการ
ประเมินตามสภาพจริง เหตุผลในการใช้การประเมินตามสภาพจริง แนวคิดเบื้องต้นของการประเมิน
ตามสภาพจริง ความส าคัญของการประเมินตามสภาพจริง ลักษณะของการประเมินตามสภาพจริง. 

ลักษณะงานที่น ามาประเมินในการประเมินตามสภาพจริง กระบวนการในการประเมินตามสภาพจริง 
รูปแบบการประเมินตามสภาพจริง สิ่งที่ควรค านึงในการประเมินตามสภาพจริง10. ประโยชน์ของการ
ประเมินตามสภาพจริง  ระดับของสภาพจริง  เครื่องมือในการประเมินตามสภาพจริง การใช้บันทึก
การเรียนรู้ในการประเมินตามสภาพจริง และข้อดีและข้อจ ากัดของการประเมินตามสภาพจริง 
 3. ผู้เรียนรับฟังบรรยายสรุปเนื้อหาสาระ ร่วมกับศึกษาเนื้อหาเรื่อง “การประเมินตามสภาพ
จริง” จากเอกสารประกอบการเรียนการสอน พร้อมทั้งซักถามและตอบค าถามระหว่างการฟังบรรยาย 

 4. ผู้สอนให้ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ อภิปราย สรุปเนื้อหาและแนวทางการน าไปประยุกต์ใช้ 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามในหัวข้อ / ประเด็นที่สงสัย 

 5. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบท และก าหนดวันส่ง 
 6. ผู้สอนชี้แจงหัวข้อที่จะเรียนในครั้งต่อไป เพ่ือให้ผู้เรียนไปศึกษาก่อนล่วงหน้า 

 7. ผู้สอนเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษาก่อนเลิกเรียน 
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สื่อการเรียนการสอน 

 

 1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา 
 2. เอกสาร ต ารา หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการศึกษา
 3. สไลด์น าเสนอความรู้ประเด็นส าคัญทุกหัวข้อเรื่อง ด้วยสื่อทางคอมพิวเตอร์ Microsoft 

Power Point และแบบฝึกหัดท้ายบท  

   

การวัดและการประเมินผล 

 

จุดประสงค์ เครื่องมือ/วิธีการ การประเมินผล 

1. บอกความหมายของการ
ประเมินตามสภาพจริงได้ 
2. อธิบายแนวคิดของการ
ประเมินตามสภาพจริงได้ 
3. อธิบายความส าคัญของการ
ประเมินตามสภาพจริงได้ 
4. บอกลักษณะของการ
ประเมินตามสภาพจริงได้ 
5. อธิบายขั้นตอนการประเมิน
ตามสภาพจริงได้ 
6. บอกสิ่งที่ควรค านึงในการ
ประเมินตามสภาพจริงได้ 
7. บอกประโยชน์ของการ
ประเมินตามสภาพจริงได้ 
8. ระบรุะดับของสภาพจริงได้ 
9. บอกเครื่องมือในการประเมิน
ตามสภาพจริงได้ 
10. บอกข้อดีและข้อจ ากัดของ
การประเมินตามสภาพจริงได้ 
 

1. การถาม-ตอบ ในชั้นเรียน 

2. การจัดกิจกรรมกลุ่ม  

3. การน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

4. ใบกิจกรรม 

5. แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

1. นักศึกษาตอบถูกต้องได้    
ร้อยละ  80 

2. สังเกตพฤติกรรมในการเข้า
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม/การมาเรียน/
ความสนใจ อยู่ในระดับด ี

3. การน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

อยู่ในระดับดี 
4.  แสดงบทบาทสมมุติในการ
สอนได้ในระดับด ี

5. นักศึกษาท าแบบฝึกหัด
ถูกต้องร้อยละ 80 
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บทท่ี 10 

การประเมินตามสภาพจริง  

 

 

 การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 การประเมินผู้เรียนต้องประเมินด้วยวิธีการที่
หลากหลาย และมีความสมดุลในการประเมิน ประเมินครอบคลุมรอบด้าน และประเมินตามสภาพ
จริง มีความเชื่อมโยงกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย และตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียน ดังนั้นการศึกษาแนวคิดที่ส าคัญของการประเมินผลการเรียนรู้แนวใหม่ ซึ่งเป็นทั้ง
เป้าหมายและลักษณะส าคัญของกระบวนการประเมิน จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อผู้ สอนเพ่ือน าไปใช้
เป็นแนวทางในการออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 แนวคิดการ
ประเมินผลการเรียนรู้ คือการประเมินตามสภาพจริง ซึ่งเป็นแนวคิดที่ส าคัญของการประเมินใน
ศตวรรษท่ี 21 

 

ความหมายของการประเมินตามสภาพจริง 
 

 การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เป็นแนวคิดใหม่เกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผล ที่ได้มีการน ามาเผยแพร่ให้มีการน ามาใช้ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งนักวิชาการ
ได้น าเสนอความหมายของการประเมินตามสภาพจริง ดังนี้ 
 ชาตรี เกิดธรรม (ม.ป.ป.). http://edu.vru.ac.th/sct/cheet%20downdload/4.pdf 

ได้ให้ความหมาย การประเมินสภาพจริง เป็นการประเมินจากการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมอย่างใด
อย่างหนึ่ง โดยงานหรือกิจกรรมที่มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติ จะเป็นงานหรือสถานการณ์ที่เป็นจริงหรือ
ใกล้เคียงกับชีวิตจริง จึงเป็นงานที่มีสถานการณ์ซับซ้อนและเป็นองค์รวมมากกว่างานปฏิบัติใน
กิจกรรมการเรียนทั่วไป 

 บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์. (2545: 113) ได้ให้ความหมาย การประเมินสภาพจริง เป็นการ
ประเมินจากการปฏิบัติที่ครูผู้สอนมอบหมายงาน/กิจกรรมให้ผู้เรียนท าตามก าหนดหรือให้เลื อกท า
ตามความสนใจและความถนัด ซึ่งงานหรือกิจกรรมที่มอบหมายให้ท ามักจะมีลักษณะแตกต่างกัน
ตั้งแต่ข้อสอบแบบเขียนตอบและการปฏิบัติตามสถานการณ์จริง  
 กิ่งแก้ว อารีรักษ์  (2546: 21-22)  ได้ให้ความหมาย การประเมินตามสภาพจริง เป็นการ
ประเมินที่มุ่งเน้นการประเมินทักษะการคิดแบบซับซ้อนของผู้เรียนในการท างาน ความพยายาม ใน
ความร่วมมือกันแก้ปัญหา และการประเมินตนเองที่มีลักษณะคล้ายกับโลกของการท างานจริงที่

 

http://edu.vru.ac.th/sct/cheet%20downdload/4.pdf
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สะท้อนให้เห็นสภาพงานปัจจุบันของผู้เรียนและสิ่งที่ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้จริง หรือเป็นการน า
ผู้เรียนไปผูกติดกับภาระงานในชีวิตจริงที่จะท าให้ผู้เรียนมีแรงกระตุ้น แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียน 
และมีการถ่ายโยงความรู้ อย่างมีความหมาย ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นจริง ดังนั้นการประเมินตาม
สภาพจริงอยู่ต้องก าหนดเวลาให้ผู้เรียนได้อย่างพอเพียงต่อการน าไปใช้ในการวางแผน การลงมือ
ท างานให้ส าเร็จ ได้ประเมินผลการท างานด้วยตนเองและได้ปรึกษาหารือซึ่งกันและกันในระหว่างกลุ่ม
ผู้ เรียน อาทิ การประเมินจากการท าโครงงาน หรืองานที่ได้รับมอบหมาย ประยุกต์วิธีการ 
กระบวนการเรียนรู้ โดยมีจุด เน้นที่กระบวนการ ผลงาน และความพึงพอใจ 

 ศิริชัย กาญจนวาสี (2546: 13)  ได้ให้ความหมาย การประเมินตามสภาพจริง  เป็น
กระบวนการตัดสินความรู้ความสามารถ และทักษะต่างๆของผู้เรียนในสภาพที่สอดคล้องกับชีวิตจริง 
โดยใช้เรื่องราว เหตุการณ์ หรือสภาพจริงหรือคล้ายจริงที่ประสบในชีวิตประจ าวัน เป็นสิ่งเร้าให้ผู้เรียน
ตอบสนองโดยการแสดงออก ลงมือกระท า หรือผลิตจากกระบวนการท างานตามที่คาดหวังและ
ผลผลิตที่มีคุณภาพจะเป็นการสะท้อนภาพเพ่ือลงสรุปในความรู้ความสามารถและทักษะต่างๆของ
ผู้เรียนว่ามีมากน้อยเพียงใด น่าพอใจหรือไม่ อยู่ในระดับความส าเร็จ 

 เอมอร จังศิริพรปกรณ์ (2546: 163) ได้ให้ความหมาย การประเมินสภาพจริง เป็นการ
ประเมินผลจากการปฏิบัติ ที่ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนท าตามความสนใจและความถนัด ซึ่งมีลักษณะ
ต่อเนื่อง โดยที่การประเมินสภาพจริง จะมีความถูกต้องเหมาะสม ถ้าประเมินผลในสถานการณ์ที่
คล้ายกับสภาพจริงมาก โดยใช้รูปแบบค าตอบขยายกว้างขวางหลากหลาย ไม่ใช่ลักษณะจ ากัดค าตอบ 

 พิชิต ฤทธิ์จรูญ. (2557 : 86) ได้ให้ความหมาย การประเมินตามสภาพจริง เป็นการ
ประเมินผลโดยเน้นการปฏิบัติจริงที่มุ่งประเมินการกระท าในหลายๆ ด้านของผู้เรียนตามสภาพที่เป็น
จริงทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน หรือสถานที่อ่ืนนอกโรงเรียนโดยครูไม่ได้จัดการ มีลักษณะเป็น
การประเมนิแบบไม่เป็นทางการ 

 จากความหมายของการประเมินตามสภาพจริง สรุปได้ว่า การประเมินตามสภาพจริง  
หมายถึง 
 

 

 

 

 

 

 

 



327 
 

 สรุปได้ว่า การประเมินตามสภาพจริง เป็นกระบวนการสังเกต บันทึกและเก็บรวบรวมข้อมูล
อย่างต่อเนื่องและจากงานและวิธีการที่ผู้เรียนปฏิบัติ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการตัดสินใจ หรือ
ศึกษาผลกระทบต่อผู้ เรียน และจะไม่เน้นเฉพาะทักษะพ้ืนฐาน แต่จะเน้นที่พัฒนาการผู้ เรียน 
ความสามารถในการแก้ปัญหาและการแสดงออกที่เกิดจากการปฏิบัติในสภาพจริงการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ค้นพบและสร้างองค์ความรู้ ด้วยตนเอง ให้โอกาสได้ฝึก
ปฏิบัติ และเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริง ดังที่บรูค และคณะ (Burke and Others, 1994) ได้เสนอแนวคิดและ
ความหมายของการประเมินตามสภาพจริงในภาพที่ 10.1 

 

งาน/ชิ้นงานที่มีความหมาย                                                             ภาระงานที่ชัดเจนและ 

                                                                                              มาตรฐานการเรียนรู้ 
 

การประเมินที่หลากหลาย                                                                   การสะท้อนตนเอง 
 

ผลงานที่มีคุณภาพ                                                                       การเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริง 
 

การคิดระดับสูง                                                                       การประเมินอย่างต่อเนื่อง 
 

ปฏิสัมพันธ์ทางบวก                                                                 การผสมผสานสาระความรู้ 
 

ภาพที่ 10.1 แนวคิดและความหมายของการประเมินตามสภาพจริง 
ที่มา : บรูค และคณะ (Burke et.al., 1994)  

 

เหตุผลในการใช้การประเมินตามสภาพจริง 

 

 ในการประเมินตามสภาพจริงที่มาใช้ในการจัดการศึกษา ซึ่งนักวิชาการได้น าเสนอเหตุผลใน
การน าการประเมินผลสภาพจริงมาใช้ ดังนี้ (สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 2559 : 324) 

 1. ครูผู้สอนมักจะจ าแนกการเรียนการสอนและการวัดและการประเมินผลออกจากกัน 

ซึ่งที่แท้จริงแล้ว ควรจะมีการด าเนินการที่ควบคู่กันไปในเวลาเดียวกัน และเป็นไปอย่างต่อเนื่ องที่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน ดังภาพที่ 10.2 

 

 

 

การประเมินตามสภาพจริง 
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         หมายเหตุ 
        C หมายถึง หลักสูตร  
         (Curriculum) 
        I หมายถึง การเรียนการสอน 

แบบดั้งเดิม  แบบปรับปรุง  แบบที่ควรจะเป็น  (Instructional) 
        A หมายถึง การประเมิน 

         (Assessment) 
 ภาพที่ 10.2  ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมิน 

       แบบดั้งเดิม แบบปรับปรุง และแบบที่ควรจะเป็น 

ที่มา : สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 2559 : 320 

 

 2. ครูผู้สอนส่วนมากจะใช้แบบทดสอบเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและการประเมินผลเพียง
อย่างเดียว ที่นักวิชาการ ได้ยอมรับกันว่าเป็นเครื่องมือที่มีข้อจ ากัดในการประเมินเพ่ือตัดสินผู้เรียน
โดยเฉพาะแบบทดสอบแบบปรนัยที่โดยส่วนมากจะวัดความจ าไม่ครอบคลุมการวัดความคิด  
ในระดับสูงหรือว่ากระบวนการของผู้เรียนไม่ได้ อาทิ การพูด การปฏิบัติ การสร้างสรรค์ เป็นต้น      
จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการวัดและประเมินให้มีความสอดคล้อง กับการวัดกระบวนการและ
ความคิดในระดับสูง ดังแสดงในภาพที่ 10.3 

 

  

 

 

 

 แบบดั้งเดิม 

 

        

        แบบที่ควรจะเป็น 

ภาพที่ 10.3  การปรับเปลี่ยนวิธีการวัดและการประเมินให้มีความสอดคล้องกับ 

การวัดกระบวนการและความคิดในระดับสูง 
ที่มา : สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 2559 : 325 

C 

I 

A 

C 
C 

I 

A 
A I 

ผู้เรียน แบบทดสอบ การสัมภาษณ์ 

การสังเกต แบบทดสอบ 

การปฏิบัติ 

การรายงานตัว/ผู้เกี่ยวข้อง 
แฟ้มสะสมผลงาน 

แฟ้มสะสมผลงาน 

ผู้เรียน 
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แนวคิดเบื้องต้นของการประเมินตามสภาพจริง 

 

 การประเมินตามสภาพจริง มีแนวคิดเบื้องต้นที่ควรพิจารณา ดังนี้ (สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 
2559 : 325-326) 

 1. ความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะมีความหมายได้อย่างหลากหลาย ส าหรับผู้เรียนทุกคนในทุก
โอกาส 

 2. การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่เป็นธรรมชาติ มีการบูรณาการให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไม่ใช่
การบังคับ แต่จะต้องกระตือรือร้นแสวงหาความหมายของความรู้นั้นๆ ดังนั้นการเรียนรู้จึงเป็นผลจาก
การปฏิบัติจริงมากกว่าการกระท าซ้ าๆหรือปฏิบัติตามค าสั่งเท่านั้น 

 3. เป็นกระบวนการประเมินที่เน้นทั้งกระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product) ที่มี
คุณค่าอย่างเท่าเทียมกันโดยจะต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบและว่าผู้เรียนได้เรียนรู้อะไร 
อย่างไร และเพราะเหตุใด 

 4. เป็นการประเมินที่มุ่งเน้นการสืบสวน โดยเน้นการใช้ทักษะการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ าวัน ที่ผู้เรียนจะต้องใช้ทักษะการสังเกต การคิด และการทดสอบความคิดของตนเองอยู่
ตลอดเวลา 
 5. มีจุดมุ่งหมายเพ่ือใช้กระตุ้นและอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ของผู้เรียนที่จะได้รับ
แนวทางใหม่ ๆ และพัฒนาการเรียนรู้ได้กว้างขวางมากขึ้น 

 6. เน้นการเชื่อมโยงความรู้ ด้านพุทธิพิสัย ความรู้สึกด้านจิตพิสัย และการปฏิบัติด้านทักษะ
พิสัยโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่กระตุ้นความสนใจและความพยายามที่จะท าให้เกิดการเรียนรู้ได้มาก
ขึ้น 

 7. มีความเชื่อพ้ืนฐานว่าการตัดสินใจ ในความรู้ที่จะสอน และสิ่งที่จะวัดหรือประเมิน เป็นสิ่ง
ที่เป็นอัตนัย และเป็นเรื่องที่เก่ียวกับคุณค่า 
 8. เป็นการประเมินที่ใช้หลักการของประชาธิปไตยโดยเน้นความร่วมมือกันระหว่างครูผู้สอน
กับผู้เรียนในการพิจารณาตัดสินใจเลือก ตรวจสอบ และประเมินสิ่งที่เรียนรู้ 
 9. มีความเชื่อเพราะว่า การเรียนรู้เป็นกระบวนการของความร่วมมือระหว่างครูผู้สอนและ
ผู้เรียนที่จะมีอิสระทางความคิด และรับผิดชอบร่วมกัน ในการสร้างองค์ความรู้ 
 

ความส าคัญของการประเมินตามสภาพจริง 
 

 การประเมินตามสภาพจริงมีความส าคัญในการน ามาใช้ ดังนี้ (สงบ ลักษณะ, ม.ป.ป. อ้างถึง
ใน สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 2559 : 325) 
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 1. ช่วยให้ครูผู้สอนและผู้เรียน มีความเข้าใจที่สอดคล้องกันในผลการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐาน
ต้องการให้เกิดข้ึนในระหว่างการเรียนการสอนและจัดท าเป็นเกณฑ์ส าหรับการตรวจสอบ 

 2. เพ่ิมการเร่งเร้าเพียรพยายามระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียนที่จะใช้กระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลายใช้อุปกรณ์สื่อนวัตกรรมต่างๆเพ่ือมุ่งสู่การบรรลุการเรียนการสอนตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 3. ช่วยให้มีการบันทึกพฤติกรรมของผู้เรียน ติดตามผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการประเมินที่ผ่านการเลือกสรรและออกแบบมาเป็นอย่างดีให้สามารถ
ประเมินผลได้อย่างแม่นย าและเชื่อถือได้ 
 4. ช่วยให้เกิดการตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่องเทียบกับเกณฑ์
ที่จัดท าไว้ล่วงหน้า ท าให้เกิดการบันทึกผลการเรียนรู้เป็นรายบุคคล ระบุผลการเรียนรู้ที่ ผู้เรียนท าได้
น่าพอใจผ่านเกณฑ์ และระบุผลการเรียนรู้ที่ยังบกพร่อง 
 5. ช่วยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนรายบุคคลเป็นส าคัญ โดยน าผลการเรียนรู้ที่
บกพร่องมาวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุ ท าให้ครูผู้สอนช่วยคิดค้นเทคนิคกระบวนการเรียนรู้น ามาใช้แก้ไข
ข้อบกพร่องทางการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเหมาะสม ช่วยให้ผู้เรียนรายบุคคลสามารถเรียนรู้ได้อย่าง
ครบถ้วนตามมาตรฐาน 

 

ลักษณะของการประเมินตามสภาพจริง 
 

 ในการประเมินตามสภาพจริงเป็นการประเมินที่สะท้อนให้เห็นพัฒนาการในการปฏิบัติงานที่
มีลักษณะ ดังนี้ (สมนึก นนธิจันทร์, 2540 : 75 และ สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 2559 : 326-327) 

 1. เป็นการประเมินผลที่กระท าได้ตลอดเวลา กับทุกสถานการณ์ทั้งที่บ้าน และชุมชนโดยการ
สังเกตพฤติกรรมแล้วในการตัดสินใจของมนุษย์ในการให้คะแนน 

 2. ก าหนดปัญหาหรืองานแบบปลายเปิดเพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างค าตอบด้วยตัวเองโดยการใช้
ความคิดสร้างสรรค์ผลผลิตหรือกระบวนการท างาน 

 3. เป็นการประเมินที่ไม่เน้นทักษะ แต่จะเน้นการประเมินทักษะการคิด ระดับสูงในการ
ท างานความร่วมมือในการแก้ปัญหาและการประเมินตนเองความพยายามในการร่วมมือกันที่
คล้ายคลึง กับสถานการณ์จริงในชีวิตประจ าวัน 

 4. เป็นการวัดที่สนับสนุนผลสัมฤทธิ์ที่มีความหมาย ที่จะใช้ประโยชน์ในการประเมิน
กระบวนการท างาน และการประเมินความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 

 5. เป็นการสะท้อนให้เห็นสภาพการท างานของบุคคล และสิ่งที่บุคคลได้ปฏิบัติจริงใน
ชีวิตประจ าวัน 
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 6. เป็นการใช้ข้อมูลอย่าง หลากหลายเพ่ือการประเมิน กล่าวคือ พยายามที่จะรู้จักผู้เรียน
ดังนั้นข้อมูลที่ได้จะต้องมาจากแหล่งที่หลากหลาย โดยการใช้เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลที่
หลากหลาย 

 7. เป็นการประเมินที่เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างผู้เรียน ครูผู้สอนและผู้ปกครอง 
 8. เป็นการประเมินผู้เรียนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าจะประเมินตรงไหน เรื่องอะไรที่เป็น
การส่งเสริมในการวางแผนการเรียนรู้ตามความต้องการของตนเองอันจะน าไปสู่การก าหนด
จุดประสงค์การเรียน วิธีการเรียนและการประเมินผลที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

 ส.วาสนา  ประวาลพฤกษ์  (2544 : 88) ได้ระบุลักษณะของการประเมินตามสภาพจริง       
มีดังนี ้
 1) ประเมินตามความสามารถจริงในชั้นเรียน (Ecologocal Assessment) กล่าวคือ ในขณะ
ที่ผู้เรียนก าลังท างาน ครูผู้สอนจะใช้การสังเกตและการจดบันทึกข้อมูลที่เกิดขึ้นในระหว่างการ
ด าเนินการกิจกรรม การเรียนการสอนที่สอดคล้องกับแนวคิดของสมาคมจิตวิทยาของสหรัฐอเมริก 
(American Psychological Association) ที่กล่าวว่า “การเรียนการสอนและการประเมิน
เปรียบเสมือนเนื้อผ้าทางการศึกษา (Fabric) ที่ประกอบด้วยเส้นยืนและเส้นนอน ที่เส้นยืน เป็นการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและเส้นนอนเปรียบเสมือนการประเมินผล ดังนั้นถ้าต้องการให้เกิดความ
สมบูรณ์ในการทอผ้าจะต้องด าเนินการทอทั้งเส้นยืนและเส้นนอนไปพร้อมๆกัน อุปมาดังการจัด
กิจกรรม การเรียนการสอนก็จ าเป็นต้องด าเนินการไปพร้อม ๆ กับการประเมินผล”  
 2) เป็นการประเมินที่ใช้หลักสูตรเป็นฐาน (Curriculum Based Assessment)  เป็นการ
ประเมินที่ใช้แบบทดสอบ แบบอัตนัยหรือปรนัยแต่จะมีการพัฒนาเกณฑ์ในการพิจารณาค าตอบตาม
สภาพจริงที่ครูผู้สอนสามารถจ าแนกความบกพร่องของค าตอบเพ่ือแก้ไข ปรับปรุงได้อย่างสอดคล้อง
กับผู้เรียน แต่ละคน กล่าวคือ เป็นการประเมินในลักษณะของการประเมินเชิงปริมาณ (ให้คะแนน) 
และการประเมินเชิงคุณภาพ (ระบุข้อบกพร่องที่แตกต่างกันเพ่ือให้แก้ไขปรับปรุง) 
 3) เป็นการประเมินที่เน้นการเคลื่อนไหว (Dynamic Assessment)  เป็นการประเมิน
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นจากหลักสูตร (Content Metacognition) ที่มุ่งเน้นแบบบูรณาการ
มากกว่าเนื้อหาสาระหรือกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงที่ผู้เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
อย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 4) เป็นการประเมินจากภาระงาน (Task) หรือโครงงาน (Project)  เป็นการประเมินที่ไม่เน้น
ความสมบูรณ์ของภาระงาน หรือโครงการเป็นส าคัญแต่จะมุ่ งเน้นความสามารถในการพัฒนางาน 
แก้ไข ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพตามความสามารถหรือเกิดความพึงพอใจในการท างาน/อาชีพอย่างมี
ความสุข 
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 5) เป็นการประเมินที่มีฐานอยู่บนผลลัพธ์(Outcome Base Assessment)  เป็นการประเมิน
ในลักษณะของการประกันคุณภาพท่ีพิจารณาในภาพรวมที่เป็นการประเมินข้ันสุดท้ายของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพ่ือใช้ตรวจสอบเป้าหมายของการศึกษา 

 สงบ ลักษณะ (http://www.moe.go.th/main2/Article/article-sagob2assess.htm) ได้
น าเสนอว่า การประเมินตามสภาพจริงเป็นกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ 3 ลักษณะ ดังนี้ 
 1) วัดครบถ้วนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ได้จริงทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ความรู้ความคิด 
(Cognitive) ทักษะการปฏิบัติ (Performance) และคุณลักษณะทางจิตใจ (Affective) 

 2) วัดได้สอดคล้องกับความจริง หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการวัดเป็นพฤติกรรมที่สะท้อน
ความสามารถจริงของผู้เรียนทั้งความสามารถด้านความรู้ความคิด ทักษะการปฏิบัติ และคุณลักษณะ
ทางจิตใจ ที่มีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่ไม่มีความสามารถได้คะแนนสูง
แต่ผู้เรียนที่มีความสามารถสูงกลับได้คะแนนต่ า 
 3) เลือกสรร พัฒนาเครื่องมือและเทคนิควิธีการในการพฤติกรรมที่แท้จริงที่แสดงออกซึ่ง
ความสามารถของผู้เรียนที่อ่านได้จากการสังเกตพฤติกรรม หรือการปฏิบัติงานในสถานการณ์ที่
ครูผู้สอนก าหนด หรือสังเกตร่องรอยหลักฐานจากผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

 

ลักษณะงานที่น ามาประเมินในการประเมินตามสภาพจริง 
 

 งานที่น ามาประเมินโดยใช้การประเมินตามสภาพจริง ควรเป็นงานที่มีลักษณะ ดังนี้ 
(สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 2559 : 329-330) 

 1. เป็นงานที่ใช้ความคิดระดับสูง  อาทิใช้ข้อมูลในการสังเคราะห์อธิบายสรุปเป็นกฎทั่วไปการ
ก าหนดสมมุติฐานเป็นต้น 

 2. เป็นงานที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง เพ่ือให้เป็นงานที่มีความหมายและมีคุณค่าต่อผู้เรียน
มากกว่าการเป็นกิจกรรมในชั้นเรียน 

 3. เป็นงานที่มีเนื้อหาสาระน าไปสู่การสนทนาระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียนผู้เรียนกับผู้เรียน
หรือผู้เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการวิพากษ์วิจารณ์ เพ่ือ
พัฒนาความเข้าใจที่ลึกซึง้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมและสนับสนุนผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

 

 

 

 

http://www.moe.go.th/main2/Article/article-sagob2assess.htm)
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กระบวนการในการประเมินตามสภาพจริง 

 

 ในการประเมินตามสภาพจริง มีกระบวนการในการด าเนินการดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ, 2539: 6) 
 1. ครูและนักเรียนร่วมกันก าหนดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ต้องการโดยการวิเคราะห์จาก 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542, หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 หรือ
หลักสูตรสถานศึกษา ฯลฯ  
 2. การศึกษาท าความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ต้องการ 

 3. ก าหนดแนวทางของงานที่ผู้เรียนจะต้องปฏิบัติ จ าแนกเป็นงานที่ผู้เรียนทุกคนจะต้อง
ปฏิบัติ หรืองานที่ปฏิบัติตามความสนใจของผู้เรียนแต่ละคน 

 4. ก าหนดรายละเอียดของงานที่จะต้องปฏิบัติอย่างชัดเจน 

 5. ก าหนดกรอบการประเมิน โดยการจัดท าตารางการประเมินที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
เนื้อหาสาระและพฤติกรรมที่ต้องการประเมิน  
 6. ก าหนดวิธีการประเมินที่หลากหลาย อาทิการทสังเกตการสัมภาษณ์การตรวจงานการใช้
แฟ้มสะสมผลงาน หรือการบันทึกจากผู้ที่เก่ียวข้องเป็นต้น 

 7. ก าหนดผู้ประเมินว่าจะเป็นบุคคลใดบ้าง 
 8. ก าหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน 

 

รูปแบบการประเมินตามสภาพจริง 
 

 ทรงศรี  ตุ่นทอง (2545 : 123-130) ได้น าเสนอรูปแบบการประเมินผลตามสภาพจริงที่มี  
 1. จุดเน้น เน้นการมีส่วนร่วมของการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ข้อมูลเป็นผลการ
เรียนรู้ทีหลากหลาย ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ท าให้เกิดการบรรยายหรืออธิบาย
ปรากฏการณ์ของสิ่งที่มุ่งประเมินมีความชัดเจนและครอบคลุม  

 2. บทบาทของผู้ประเมิน เปลี่ยนจากผู้ควบคุมมาเป็นผู้ให้ความร่วมมือ หรือ จากผู้สังเกตมา
เป็นตัวกลางที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นผู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ดังแสดง
ในภาพที่ 10.4 
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ภาพที่ 10.4  รูปแบบการประเมินผลตามสภาพจริง 
ที่มา :  สมชาย วรกิจเกษมสกุล,  2559 : 333 

 

 จากภาพที่ 10.4  สามารถอธิบายรายละเอียดของขั้นตอนการด าเนินการตามรูปแบบการ
ประเมินตามสภาพจริง ดังนี้ 
  1)  ก าหนดมาตรฐาน ผลที่ต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียน จากความต้องการของหลักสูตร 
ผู้เรียนผู้ปกครอง หรือตัวแทนชุมชน ที่เป็นการก าหนดขอบเขตขั้นต่ าในการปฏิบัติเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่
ผู้เรียนทุกคนจะสามารถเรียนรู้และปฏิบัติได้ 

ก าหนดมาตรฐาน หรือผลที่ต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียน 

จากความต้องการของหลักสูตร ผู้เรียน 

ผู้ปกครอง หรือตัวแทนชุมชน 

ก าหนดภาระงานการเรียนรู้ตามสภาพจริง 

ก าหนดลักษณะของการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอน ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน 

เกิดการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
ก าหนดมิติของการประเมิน 

ประเมินการปฏิบัติภาระงานการเรียนรู้ตามสภาพจริงจาก 

แฟ้มสะสมผลงานที่ผู้เรียนจัดท าข้ึน เพ่ือเป็นหลักฐานที่สะท้อนการเรียนรู้หรือ 

ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการปฏิบัติภาระงานการเรียนรู้ตามสภาพจริงโดยใช้เกณฑ์การประเมิน 

ลงสรุปความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะของผู้เรียน 

เพ่ือวางแผนพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

การประเมินผล และเพ่ือรายงานแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
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  2)  ก าหนดภาระงานการเรียนรู้ตามสภาพจริง ที่เป็นการก าหนดภาระงานที่ผู้เรียนจะต้อง
เรียนรู้และปฏิบัติอย่างมีคุณค่า มีความหมายและมีประโยชน์ โดยใช้ทักษะความรู้หรือความคิดใน
ระดับสูง หรือการสืบสวนในการปฏิบัติ และผลจากการปฏิบัติงานจะสะท้อนเป้าหมาย หรือผลที่
ต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียนอย่างแท้จริง 
  3) ก าหนดมิติของการประเมิน ที่จะสะท้อนผลที่ต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียนโดยให้มีความ
ครอบคลุมความรู้ความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียนในกระบวนการปฏิบัติงาน และแสดงให้เห็น
พัฒนาการของผู้เรียน โดยใช้เกณฑ์การประเมินแบบรอบด้านที่แสดงรายการที่ใช้อธิบายคุณลักษณะ
การปฏิบัติในแต่ละมิติ 
  4) ก าหนดลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
ตามสภาพจริง โดยให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นการใช้ความคิดในระดับสูง ความ
ซับซ้อนหรือความลึกซึ้ง หรือการน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหานอกห้องเรียน และการสื่อสารสาระที่ส าคัญ
ในเชิงวิชาการได้อย่างชัดเจน 

  5) ประเมินการปฏิบัติงานการเรียนรู้ตามสภาพจริงจากแฟ้มสะสมผลงานที่ผู้เรียนจัดท า
ขึ้น เพ่ือใช้เป็นหลักฐานที่สะท้อนการเรียนรู้หรือผลส าฤทธิ์ที่ได้จากการปฏิบัติภาระงาน การเรียนรู้
ตามสภาพจริงโดยใช้เกณฑ์การประเมิน 

  6) ลงสรุปความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะของผู้ เรียนเพ่ื อวางแผนพัฒนา
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการประเมินผลการเรียนรู้และรายงานแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 

สิ่งที่ควรค านึงในการประเมินตามสภาพจริง 
 

 ในการประเมินตามสภาพจริง มีข้อควรค านึงในการใช้ ดังนี้  (สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 2559 

: 335) 

 1. การออกแบบการวัดและการประเมินผลตามสภาพจริง ควรวิเคราะห์ แปลความหมายของ
จุดประสงค์การเรียนรู้ที่จะใช้ว่า ถ้าผู้เรียนได้บรรลุจุดประสงค์นี้อย่างครบถ้วนแล้วผู้เรียนควรจะมี
พฤติกรรมการแสดงออกอย่างไรที่แตกต่างจากผู้เรียนที่ไม่ได้บรรลุจุดประสงค์ 
 2. การแปลงจุดประสงค์การเรียนรู้ให้เป็นภาระงานที่ผู้เรียนต้องปฏิบัติ จะท าให้ลดภาระงาน 
ในการวัดและประเมินของครูผู้สอน แต่ครูผู้สอนต้องมีการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของผู้เรียน
ตรวจสอบผลงานการฝึกปฏิบัติก็จะสามารถน าผลดังกล่าวมาประเมินผลผู้เรียนได้ 
 3. การก าหนดผู้เรียน เป็นกลุ่มเล็กให้ด าเนินกลุ่ม และก าหนดเกณฑ์การประเมินในแต่ละ
ชิ้นงานให้มีความชัดเจน หรือให้มีการวัดและประเมินกันเองภาย 
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ประโยชน์ของการประเมินตามสภาพจริง 
 

 การประเมินตามสภาพจริง มีประโยชน์ในการน ามาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้ 
(สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 2559 : 336) 

 1. การเรียนการสอนและการประเมินตามสภาพจริงจะให้โอกาสแก่ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้
ตามศักยภาพของตนเอง เนื่องจากเป็นการประเมินที่เน้นการแสดงออกสร้างสรรค์ชิ้นงาน เน้นทักษะ
การคิดที่ซับซ้อนและทักษะการแก้ปัญหาที่เป็นผลส าฤทธิ์ที่สอดคล้องกับสภาพชีวิตจริงของผู้เรียน
 2. การประเมินผลตามสภาพจริงให้โอกาสต่อกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญที่ผู้เรียนจะมีการเรียนรู้จากการปฏิบัติ มีความสนใจในบทเรียน และครูผู้สอนเป็นผู้ชี้แนะ หรือผู้
อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ โดยที่ความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน กล่าวคือ ผู้เรียนสามารถท า
อะไรได้มากกว่าผู้เรียนรู้อะไร 

 3. การประเมินผลตามสภาพจริง จะให้โอกาสในการเตรียมผู้เรียนให้เกิดทักษะในการ
ด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข เนื่องจากสังคมในปัจจุบันมีความซับซ้อน การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบแยกส่วนอาจจะไม่เพียงพอที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ความสุข ดังนั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรปรับเปลี่ยนเป็นการเน้นให้ผู้เรียนได้สร้าง
ชิ้นงาน หรือโครงงานที่แสดงถึงความสามารถในการพัฒนาการเรียนรู้หรือบูรณาการวิชาการต่างๆเข้า
ด้วยกัน ดังนั้นการประเมินผล จึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการให้สอดคล้องกัน เนื่องจากผลงานของผู้เรียน
จะเป็นหลักฐานที่แสดงความรับผิดชอบของครูผู้สอนที่มีต่อสังคม 

 4. การประเมินผลตามสภาพจริง ช่วยให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน เนื่องจากการเรียนการ
สอนในปัจจุบันจะจ าแนกการเรียนการสอนออกจากจากการสอบ ก็ให้ผู้เรียนเกิดความวิตกกังวล 
ความเครียดนั้นจากการสอบจะเน้นความถูกต้องเท่านั้น ไม่ใช่เป็นการประเมินเพ่ือช่วยพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาการสอนของครูผู้สอน หรือเพ่ือหาจุดดีของผู้เรียนมาพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพ ดังนั้นครูผู้สอนจะต้องด าเนินการให้เกิดความเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นตามพร้อมๆกัน
ระหว่างการเรียนการสอนกับการทดสอบ และยังลดภาระงานการสอนซ่อมเสริมของครูผู้สอน
เนื่องจากมีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลา และใช้รายงานการบันทึก
ปฏิบัติงาน/ความคิดเห็น เป็นหลักฐานในการแสดงความสามารถท่ีแท้จริงของผู้เรียน 
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ระดับของสภาพจริง 
 

 งาน/กิจกรรมการปฏิบัติที่จะน าไปใช้ในการประเมินตามสภาพจริงมีระดับของสภาพจริง      
ที่ต่อเนื่องแตกต่างกัน โดยพิจารณาจากเกณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้ (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, 2545 : 113 -

119) 
 1. พิจารณาจากสถานการณ์การทดสอบ ที่มีการก าหนดสถานการณ์การทดสอบจากสภาพ
น้อยไปสู่สภาพจริงมาก ดังภาพที่ 10.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 10.5 การพิจารณาระดับสภาพจริงจากสถานการณ์การทดสอบ 

 

 2. พิจารณาจากรูปแบบค าตอบ ที่มีการก าหนดรูปแบบค าตอบจากการให้ค าตอบแบบจ ากัด
ค าตอบสู่การให้ค าตอบที่ไม่จ ากัดขอบเขตค าตอบ ดังตัวอย่างในภาพที่ 10.6  

 

 

 

 

 

คล้ายสภาพจริงน้อย 

คล้ายสภาพจริงมาก 

- จงแก้โจทย์ปัญหา “ถ้านักเรียนซื้อของเล่นชิ้นหนึ่งราคา 65 บาท 
นักเรียนให้เงินพ่อค้า 100 บาท นักเรียนจะได้รับเงินทอนกี่บาท” 

- ครูผู้สอนก าหนดสถานการณ์ปัญหาการซื้อขาย โดยใช้ธนบัตรจริง
แล้วถามปัญหาให้นักเรียนแต่ละคนทอนเงินได้ถูกต้อง 

- ก าหนดให้นักเรียนเป็นคู่และให้มีธนบัตรจริงจ านวนหนึ่ง แล้ว
ก าหนดให้นักเรียนให้เงินและทอนตามที่ก าหนด 

- ก าหนดร้านค้าสมมติ แล้วให้นักเรียนเป็นผู้ซื้อ/ผู้ขายสินค้าด้วย
ธนบัตรจริง นักเรียนจะต้องให้และทอนเงินได้ถูกต้องตามราคา
สินค้าท่ีก าหนด 
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           สภาพจริงน้อย 

 

 

 

 

 

           สภาพจริงมาก 

 

 

 

  ภาพที่ 10.6  การพิจารณาระดับสภาพจริงจากรูปแบบค าตอบ 

 

  งานหรือกิจกรรมที่มีรูปแบบจ ากัดค าตอบจะก าหนดค าชี้แจงที่เป็นมาตรฐานและ มีเวลา
จ ากัดในการให้ค าตอบตามวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง ท าให้สะดวกในการด าเนินการ และง่ายต่อ
การให้และตรวจค าตอบ แต่อาจจะเป็นการปิดกั้นที่ไม่ให้ผู้เรียนแสดงความสามารถท่ีแท้จริงดังมี
ตัวอย่างงาน/กิจกรรมที่มีรูปแบบจ ากัดค าตอบ ดังนี้ 
   1)  ให้นักเรียนเขียนรายงานการสังเกตพฤติกรรมของปลาที่เลี้ยงไว้ในอ่างปลา 

   2)  ให้น าเสนอโดยการพูดในประเด็นที่ก าหนดให้ภายในเวลา 3 นาท ี

   3)  ให้อ่านออกเสียงเรื่องที่ก าหนดให้ 
   4)  ให้เขียนกราฟจากข้อมูลที่ก าหนดให้ 
  งานหรือกิจกรรมที่มีรูปแบบไม่จ ากัดขอบเขตค าตอบ จะท าให้ครูผู้สอนได้รับค าตอบที่
แสดงความสามารถท่ีซับซ้อนของผู้เรียนอย่างแท้จริง ทั้งการแก้ปัญหา การสื่อสาร และการปฏิบัติ
เพ่ือให้ได้ผลงานดังมีตัวอย่างงาน/กิจกรรมที่มีรูปแบบไม่จ ากัดขอบเขตค าตอบ ดังนี้ 
   1)  ให้ออกแบบและทดลองในหัวข้อที่ก าหนดให้ และน าเสนอข้อค้นพบ พร้อมทั้งสรุป
เหตุผลในการสรุป 

   2)  ให้เขียนรายงานในประเด็นที่ผู้เรียนสนใจมา 1 เรื่อง 
 3. พิจารณาจากลักษณะของการเก็บรวบรวมข้อมูล มีระดับของสภาพจริงตามลักษณะของ
การเก็บรวบรวมข้อมูลทางอ้อมและทางตรง ดังตัวอย่างในภาพที่ 10.7 

 

รูปแบบจ ากัดค าตอบ 

รูปแบบไม่จ ากัดขอบเขตค าตอบ 

- งานที่เขียนตอบสั้น ๆ ตามค าสั่ง และจ ากัดเวลาตอบ โดยใช้ 
แบบทดสอบแบบปรนัย หรือแบบอัตนัยแบบจ ากัดค าตอบ 
ตามจุดประสงค์ท่ีเฉพาะเจาะจง 

- งานที่มีความสัมพันธ์สลับซับซ้อน จะต้องให้ค าตอบอย่าง 
ครอบคลุมประเด็น โดยใช้ความสามารถที่หลากหลาย และ
ใช้เวลาในการด าเนินงาน หรือใช้แฟ้มสะสมผลงาน งาน
โครงการต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับสภาพจริงในชีวิต 
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    สภาพจริงน้อย 

 

 

    สภาพจริงมาก 

 

 

 

 ภาพที่ 10.7  การพิจารณาระดับสภาพจริงจากวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

 4. พิจารณาจากลักษณะความถี่ของการทดสอบ มีระดับของสภาพจริงตามลักษณะของ
ความถี่ในการทดสอบ ถ้าทดสอบโดยใช้แบบทดสอบแบบปรนัยที่มีเวลาจ ากัดหรือทดสอบเพียงครั้ง
เดียวจะมีสภาพจริงที่น้อย แต่ถ้ามีการเก็บรวบรวมข้อมูลในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในระหว่าง
การเรียนการสอนจะมีระดับของสภาพจริงที่สอดคล้องกับชีวิตจริงมากกว่า ดังตัวอย่างใน
ภาพประกอบที่ 10.8 

 

 

        สภาพจริงน้อย 

 

 

        สภาพจริงมาก 

 

 

 

 

 ภาพที่ 10.8  การพิจารณาระดับสภาพจริงจากความถ่ีในการทดสอบ 

 

 

 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลทางอ้อม 

การเก็บรวบรวมข้อมูลทางตรง 

- การทดสอบด้วยแบบทดสอบชนิดต่าง ๆ  
- การสังเกต การสัมภาษณ์ การจดบันทึก 

- การสาธิต การปฏิบัติจริง 

การทดสอบจ ากัดเวลา และทดสอบสอบน้อยครั้ง 

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากงาน 

ที่ปฏิบัติในระหว่างการเรียนการสอน 

- แบบทดสอบปรนัย จ ากัดเวลา 
- การใช้แฟ้มสะสมผลงาน 

 



 340 

เครื่องมือในการประเมินตามสภาพจริง 
 

 ในการประเมินผลตามสภาพจริงเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายในการน ามาใช้เพ่ือประเมิน
ผู้เรียนดังนั้นจะต้องใช้วิธีการหรือเครื่องมือที่หลากหลายในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
(สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 2559 : 331) 

 1. การสังเกต (Observation) เป็นการพิจารณาพฤติกรรมด้านอารมณ์ ความรู้สึกและ
ลักษณะนิสัย อย่างมีจุดมุ่งหมายโดยใช้อวัยวะของร่างกายต่อประสาทสัมผัสทั้งห้าในการรับรู้และ
บันทึกข้อมูลในการน ามาวิเคราะห์เพ่ือสรุปผล ซึ่งเป็นวิธีการที่นิยมใช้ เนื่องจากไม่สิ้นเปลืองวัสดุ
อุปกรณ ์

 2. การสัมภาษณ์ (Interview) เป็นการสนทนาอย่างมีจุดมุ่งหมายเกี่ยวกับพฤติกรรมด้าน
ความคิด ด้านความรู้สึกกระบวนการท างานกลุ่ม/บุคคลที่ต้องการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีการ
ก าหนดนัดหมายไว้ล่วงหน้า และถ้าได้ใช้ร่วมกับการเก็บข้อมูลประเภทอ่ืนจะท าให้ข้อมูลที่ได้รับหรือ
ความเชื่อมั่นมาก  
 3. การสอบถาม (Questionnaires) เป็นวิธีการในการใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้านเจตคติความรู้สึกเจตคติหรือค่านิยมเป็นต้น     
 4. บันทึกจากผู้เกี่ยวข้อง (Accomplice Record) เป็นการรวบรวมข้อมูลความคิดเห็น
เกี่ยวกับผู้เรียนในด้านความรู้ความสามารถความคิดการแสดงออกหรือผลงานที่ปฏิบัติ 
 5. การรายงานตนเอง (Self-Report) เป็นวิธีการให้ผู้เรียนได้รายงานตนเอง โดยการพูด 
หรือการเขียนบรรยายความรู้สึกความเข้าใจความต้องการ วิธีการท างานหรือคนงาน ในการส่งผลงาน
จากการเขียนบันทึก/รายงานให้ตรวจสอบความถูกต้อง ชัดเจน และสมบูรณ์ ดังนั้นในการตรวจสอบ
ครูผู้สอนควรระบุรายละเอียดของความผิดพลาด สิ่งที่เพ่ิมเติม หรือแนวทางการแก้ไข ปรับปรุงที่ให้
ผู้เรียนได้รับรู้และสามารถน าไปปรับปรุงแก้ไขผลงาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 6. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เป็นตัวอย่างของผลงานดีเด่นที่เก็บรวบรวมไว้อย่างเป็น
ระบบ เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการแสดงความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ ทักษะ ความสนใจ ความ
ถนัด ความก้าวหน้า หรือความส าเร็จ 

 7. แบบทดสอบวัดความสามารถจริง (Authentic Test) เป็นการสร้างแบบทดสอบที่มี
ค าถามเกี่ยวกับการน าความรู้ไปใช้ หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่จากประสบการณ์ คือจากสถานการณ์
จ าลองที่คล้ายคลึง 
 8. การจัดนิทรรศการ (Exhibition)  เป็นวิธีการให้ผู้เรียนได้น าผลงานของตนเองที่
ภาคภูมิใจประทับใจมาจัดแสดงอยู่เป็นเพ่ือนๆ ผู้ปกครองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ชมผลงาน และก่อให้เกิด
ความร่วมมือกันระหว่างครูผู้สอนกับผู้ปกครองในการพัฒนาผู้เรียนให้ประสบความส าเร็จมากขึ้น โดย
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ในการจัดนิทรรศการแสดงผลงานครูผู้สอนจะต้องใช้วิธีการสังเกตหรือการสัมภาษณ์ในการประเมินผล
งาน เพื่อพัฒนาแก้ไข และปรับปรุง 
 

การใช้บันทึกการเรียนรู้ในการประเมินตามสภาพจริง 
 

 บันทึกการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือประเภทหนึ่งที่ได้น ามาใช้ในการประเมินตามสภาพจริงเพ่ือให้
ได้ข้อมูลที่แท้จริงจากผู้เรียน ในการน ามาใช้แก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รายละเอียด ดังนี้  (สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 2559 : 337-339) 

 1. บันทึกการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ส ารวจ ค้นพบ ตั้งค าถามและแสดง
ความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างอิสระกับเนื้อหาที่เรียน (Hariss and Mosaley, 2000 : 11) หรือ
เป็นการจดบันทึกข้อสังเกต ข้อสงสัยในเนื้อหาสาระ การน าความรู้ไปใช้ การใช้ความคิดระดับสูงและ
เป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียน ส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล และปรับปรุง
กิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนให้ดีขึ้น (Eanes, 1997 : 457 ; Knowles, Cole and Presswood, 

1994 : 30) จะใช้การประเมินผลการเรียนรู้ได้ทั้งในด้านพุทธิพิสัยและจิตพิสัย 

 2. ประเภทของบันทึกการเรียนรู้ จ าแนกเป็น (Johnson and Johnson, 2002 : 201) 

  2.1 ล็อค (Logs) เป็นวิธีการรายงานตนเองที่ บันทึกสั้นๆ เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาค าถามจาก
การอ่าน การสังเกตจากการทดลอง การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ และการท าการบ้านเป็นต้น 

  2.2 แบบจดบันทึก (Journal) เป็นวิธีการเขียนรายงานตนเองในลักษณะของการพรรณนา
ที่มีความยาว และเป็นอิสระมากกว่าที่เก่ียวกับเนื้อหาวิชา การแสดงความคิดเห็นที่ได้รวบรวมจากสิ่งที่
เรียนรู้ คือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นการพรรณนาที่มีความยาว และมีอิสระในการเขียนมากกว่า
ล็อค 

 3. วิธีการใช้บันทึกแบบการเรียนรู้ โดยที่จอห์นสัน และจอห์นสัน (Johnson and Johnson, 

2002 : 203) ได้น าเสนอวิธีการใช้บันทึกการเรียนรู้ มีดังนี้ 
  3.1 ครูผู้สอนควรอธิบายให้ผู้เรียนได้ทราบว่าบันทึกการเรียนรู้ คืออะไร แล้วมอบหมายให้
ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ที่เก่ียวกับเนื้อหาวิชา 

  3.2  ในระยะเริ่มต้น ครูผู้สอนควรก าหนดข้อมูลที่ผู้เรียนจะต้องจดบันทึก และให้ผู้เรียนได้
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพ่ือนๆและครูผู้สอน 

  3.3  น าเสนอตัวอย่างบันทึกการเรียนรู้ที่ดี สมบูรณ์และบันทึกการเรียนรู้บกพร่อง 
  3.4  แจ้งเกณฑ์ท่ีใช้ประเมินบันทึกการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้รับทราบ 

  3.5  ก าหนดให้ผู้เรียนก าหนดโครงร่าง/ประเด็นของข้อมูลก่อนที่จะเขียนบันทึกการเรียนรู้ 
อาทิ ประเด็นที่ส าคัญจากการเรียนรู้ สิ่งที่จะต้องศึกษาเพ่ิมเติม วิธีการเรียนรู้ที่ดีเป็นต้น 
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  3.6 ก าหนดให้ผู้เรียนส่งบันทึกการเรียนรู้เป็นระยะ เพ่ือให้ครูผู้สอนได้พิจารณาและแจ้ง
ผลย้อนกลับ 

  3.7 ให้โอกาสแก่ผู้เรียนในการประเมินบันทึกการเรียนรู้ของตนเองตามเกณฑ์ท่ีก าหนดให ้

  3.8 ให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนบันทึกการเรียนรู้เพื่อศึกษาข้อมูลระหว่างกัน 

  3.9 ครูผู้สอนและผู้เรียนได้ร่วมกันคัดเลือกข้อมูลที่น่าสนใจในบันทึกการเรียนรู้เพ่ือจะเก็บ
ไว้ในแฟ้มสะสมผลงาน 

 4. ประโยชน์ของบันทึกการเรียนรู้ มีดังนี ้(Hiemstra, 2001) 

  4.1 ส่งเสริมพัฒนาการส่วนบุคคล (PersonalGrowth) โดยก าหนดให้ผู้เรียนได้สังเคราะห์
ประสบการณ์และแสดงออกอย่างอิสระ ส่งเสริมพัฒนาการทางความคิด และมุมมองใหม่ๆ 

  4.2 ส่งเสริมการแสดงออก (Self-Experience) ของผู้เรียนที่เป็นการค้นพบตนเอง ที่ได้
จากการวิเคราะห์ความคิดตนเอง และการเกิดความคิดใหม่ๆ ทั้งในชั้นเรียนและนอกห้องเรียน 

      4.3 ส่งเสริมการแก้ปัญหา (Problem Solving) โดยให้ผู้เรียนคิดวิธีการแก้ปัญหาและ
แสดงวิธีการแก้ปัญหาจากประสบการณ์ของตนเอง  

  4.4 ลดความเครียด (Stress Reduction) เพราะการจดบันทึกจะท าให้เกิดความรู้สึกที่
ผ่อนคลายทางจิตใจ 

  4.5 ส่งเสริมความคิดไตร่ตรอง หรือการคิดแบบมีวิจารณญาณ (Reflection and Critical 

Thinking) เพราะผู้เรียนได้ทบทวนความรู้และสิ่งที่ได้เรียนรู้ทั้งหมด 

 5. การประเมินบันทึกการเรียนรู้ จอห์นสันและจอห์นสัน (Johnson and Johnson, 2002 : 

206) ได้น าเสนอวิธีการประเมินบันทึกการเรียนรู้ 2 วิธีการ ดังนี้ 
  5.1 การประเมินคุณภาพของบันทึกการเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยมีเกณฑ์ที่บ่งชี้
คุณภาพ ของบันทึกการเรียนรู้เป็นช่วงคะแนน แล้วจึงน าคะแนนที่ประเมินมารวมคะแนนเพ่ือสรุปผล
ในภาพรวม ดังตารางที่ 10.1 
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ตารางท่ี 10.1 เกณฑ์และการให้คะแนนการประเมินคุณภาพบันทึกการเรียนรู้ 
  

เกณฑ์ คะแนน 

จ านวนประเด็น 1-2 คะแนน ไม่ระบุประเด็นชัดเจน 

3-4 ระบุ 2-3 ประเด็น 

5-6 ระบุประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างคลอบคลุม 

ความลึกซึ้งในการแสดงความคิดเห็น 1-2 คะแนน แสดงความคิดเห็นพื้นฐาน/เบื้องต้น 

3-4 คะแนน แสดงความคิดเห็นอย่างลึกซ้ึงในบาง
ประเด็น 

5-6 คะแนน แสดงความคิดเห็นอย่างลึกซ้ึง ชัดเจน 

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 1-2 คะแนน เขียนสื่อความหมายตรง 
3-4 คะแนน แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ บาง
ประเด็น 

5-6 คะแนน แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใน
ระดับสูง 

 

  โดยเกณฑ์การพิจารณาตัดสินคุณภาพบันทึกการเรียนรู้ 
   ได้ระดับ A เมื่อได้คะแนนรวม 14 – 18 

   ได้ระดับ B เมื่อได้คะแนนรวม 9 – 13 

   ได้ระดับ C เมื่อได้คะแนนรวม 4 – 8 

   ได้ระดับ D เมื่อได้คะแนนรวม 0 – 3 

  5.2 ประเมินคุณภาพของบันทึกการเรียนรู้ตามระดับคุณภาพที่ก าหนด โดยมีเกณฑ์บ่งชี้ 
ดังนี้ (Johnson and Johnson, 2002 : 207) 
  1) ความครบถ้วน   10 คะแนน 

  2) ความถูกต้อง   10 คะแนน 

  3) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 10 คะแนน 

    รวม  30 คะแนน 
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ข้อดีและข้อจ ากัดของการประเมินตามสภาพจริง 
 

 การประเมินตามสภาพจริง ข้อดีและข้อจ ากัด ดังแสดงในตารางที่ 10.2 ดังนี้ 
  

ตารางท่ี 10.2  ข้อดีและข้อจ ากัดของการประเมินตามสภาพจริง 

 

ข้อดีของการประเมินตามสภาพจริง ข้อจ ากัดของการประเมินตามสภาพจริง 
     1. เป็นการประเมินท าให้เกิดความชัดเจน
ของคุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่มีความเป็น
นามธรรม โดยการใช้วิธีการที่หลากหลาย ในการ
ได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับสภาพ
ที่เป็นจริง 

     1. การขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประเมินผลตามสภาพจริงของครูผู้สอนท าให้ไม่
ยอมรับ1วิธีการ หรือไม่เปลี่ยนแปลงสิกรรมใน
การวัดผลและประเมินผลของตนเอง 

     2. เป็นการประเมินที่ด าเนินการไปพร้อมกับ
การเรียนการสอน ท าให้ผู้เรียนไม่เกิดความเครียด
ในระหว่างการทดสอบที่เป็นทางการ และท าให้
ผู้เรียนสามารถแสดงศักยภาพในความรู้
ความสามารถอย่างเต็มที่ 

     2. ครูผู้สอนจะมีภาระงานเพิ่มมากข้ึน เพราะ
จะต้องมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
ทั้งในการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เน้นให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงาน และใช้เวลาใน
การตรวจผลงานมากขึ้น ดังนั้นถ้าครูผู้สอนไม่
ปรับเปลี่ยนจะท าให้กลับไปใช้วิธีการประเมิน
แบบดั้งเดิม  

3. เป็นการประเมินที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญเนื่องจากเป็นการประเมิน
รายบุคคลที่ให้ผลย้อนกลับที่ชัดเจนในการน าไป
ปรับปรุง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและช่วย
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
ครูผู้สอน 
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บทสรุป 

 

การประเมินตามสภาพจริง เป็นกระบวนการตัดสินความรู้ความสามารถ และทักษะต่าง ๆ 
ของผู้เรียนในสภาพที่สอดคล้องกับชีวิตจริง โดยใช้เรื่องราว เหตุการณ์ หรือสภาพจริงหรือคล้ายจริงที่
ประสบในชีวิตประจ าวัน เป็นสิ่งเร้าให้ผู้เรียนตอบสนองโดยการแสดงออก ลงมือกระท า หรือผลิตจาก
กระบวนการท างานตามที่คาดหวังและผลผลิตที่มีคุณภาพจะเป็นการสะท้อนภาพเพ่ือลงข้อสรุปใน
ความรู้ความสามารถ และทักษะต่าง ๆ ของผู้เรียนว่ามีมากน้อยเพียงใด น่าพอใจหรือไม่ และอยู่ใน
ระดับความส าเร็จใด  การประเมินสภาพจริงเป็นการประเมินที่เน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติ ถ้าสามารถปฏิบัติ
ได้ในสถานการณ ์จริงจะดีมาก แต่ถ้าไม่ได้ อาจใช้สถานการณ์จ าลองท่ีพยายามให้เหมือนจริงมากที่สุด 
หรืออาจจะให้ผู้เรียน ไปปฏิบัตินอกห้องเรียน หรือที่บ้าน แล้วเก็บผลงานไว้ โดยอาจจะเก็บไว้ใน 

แฟ้มสะสมงาน แล้วครูเรียกมา ประเมินภายหลัง สถานการณ์ที่ประเมินควรเป็นสถานการณ์ที่ประเมิน
ผู้เรียนได้หลายมิติ เช่น ทักษะ ความรู้ ความสามารถ การคิด และคุณลักษณะต่างๆ วิธีการที่ใช้
ประกอบการประเมินตามสภาพจริงควรมี หลากหลายประกอบกัน เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ 
การตรวจงาน การรายงานตนเองของผู้เรียน การบันทึกจากผู้ที่เกี่ยวข้อง การใช้ข้อสอบแบบเน้นการ
ปฏิบัติจริง การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงาน การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริง มี 2 แนวทาง
คือ การประเมินในลักษณะภาพรวม และ การประเมินในลักษณะการวิเคราะห์ส่วนย่อย หัวใจส าคัญ 
ของการประเมินตามสภาพจริง คือต้องสอน และให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสภาพจริง  ในการประเมิน
ตามสภาพจริง มีกระบวนการในการด าเนินการ ร่วมกันก าหนดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ต้องการ 
ศึกษาท าความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจน กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ต้องการ ก าหนดแนวทางของงานที่
ผู้เรียนจะต้องปฏิบัติ ก าหนดรายละเอียดของงานที่จะต้องปฏิบัติอย่างชัดเจน ก าหนดกรอบการ
ประเมิน  ก าหนดวิธีการประเมินที่หลากหลาย ก าหนดผู้ประเมินว่าจะเป็นบุคคลใด และก าหนดเกณฑ์
การประเมินที่ชัดเจน 

การประเมินตามสภาพจริง มีประโยชน์ในการน ามาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน ให้โอกาส
แก่ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ตามศักยภาพของตนเอง ให้โอกาสต่อกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้โอกาสในการเตรียมผู้เรียนให้เกิดทักษะในการด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 
ช่วยให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

ค าชี้แจง  หลังจากท่ีได้ศึกษาจบบทเรียนนี้แล้วให้นักเรียนศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้ 
 1. จงอธิบายเหตุผลในการใช้การประเมินตามสภาพจริง 
 1. บอกความหมายของการประเมินตามสภาพจริง 
 2. อธิบายเหตุผลในการใช้การประเมินตามสภาพจริง 
 3. อธิบายแนวคิดเบื้องต้นของการประเมินตามสภาพจริง 
 4. บอกความส าคัญของการประเมินตามสภาพจริง 
 5. ลักษณะงานที่น ามาประเมินในการประเมินตามสภาพจริงได้ 
 6. อธิบายกระบวนการในการประเมินตามสภาพจริง 
 7. เลือกรูปแบบการประเมินตามสภาพจริงน ามาใช้ในการประเมินผู้เรียนอย่างน้อย 1 

รูปแบบ 

 8. สิ่งที่ควรค านึงในการประเมินตามสภาพจริง 
 9. บอกประโยชน์ของการประเมินตามสภาพจริง 
 10. ระดับของสภาพจริงมีก่ีระดับ อะไรบ้าง 
 11. เลือกเครื่องมือในการประเมินตามสภาพจริง พร้อมยกตัวอย่าง อย่างน้อย 1 พฤติกรรม 

 12. จงอธิบายข้อดีและข้อจ ากัดของการประเมินตามสภาพจริงได้ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 11 

การประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน         
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 

 เมื่อเรียนจบบทเรียนนี้แล๎วนักศึกษาสามารถ 

 1. บอกความหมายของแฟ้มสะสมผลงานได๎ 
 2. บอกจุดประสงค์ของแฟ้มสะสมผลงานได๎ 
 3. บอกลักษณะของแฟ้มสะสมผลงานได๎ 
 4. อธิบายแนวทางในการประเมินด๎วยแฟ้มสะสมผลงานได๎ 
 5. บอกองค์ประกอบในแฟ้มสะสมผลงานได๎ 
 6. บอกประโยชน์ของการใช๎แฟ้มสะสมผลงานได๎ 
 7. ประเมินแฟ้มสะสมผลงานได๎ 
 8. บอกข๎อดีและข๎อจ ากัดของแฟ้มสะสมผลงานได๎ 
 

เนื้อหาสาระ  

 

 เนื้อหาสาระในบทนี้ ประกอบด๎วย  
 1. ความหมายของแฟ้มสะสมผลงาน 

 2. จุดประสงค์ของแฟ้มสะสมผลงาน 

 3. ลักษณะของแฟ้มสะสมผลงาน 

 4. ประเภทของแฟ้มสะสมผลงาน 

 5. แนวทางในการประเมินด๎วยแฟ้มสะสมผลงาน 

 6. องค์ประกอบในแฟ้มสะสมผลงาน 

 7. ประโยชน์ของการใช๎แฟ้มสะสมผลงาน 

 8. การประเมินแฟ้มสะสมผลงาน 

 9. เกณฑ์ในการประเมินคุณภาพของผลงาน 

 10. แนวคิดการจัดท าแฟ้มสะสมผลงาน 

 11. ข๎อแนะน าในการเลือกหลักฐานหรือชิ้นงานในแฟ้มสะสมผลงาน 
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 12. การสะท๎อนภาพตนเอง 
 13. ข๎อดีและข๎อจ ากัดของแฟ้มสะสมผลงาน 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

 กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง การประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน มีดังนี ้
 สัปดาห์ที่ 13  (4 ชั่วโมง) 
 1. ผู๎สอนทบทวนเนื้อหาบทที ่10 ทีเ่รียนมาของสัปดาห์กํอน พร๎อมชี้แจงวัตถุประสงค์  
และเนื้อหาประจ าบทเรียนบทที่ 11  เพ่ือให๎ผู๎เรียนรับรู๎ภาพรวมของเนื้อหาสาระในบทเรียนนี้ 
 2. ผู๎สอนบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ การประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน ในหัวข๎อ ความหมาย
ของแฟ้มสะสมผลงาน จุดประสงค์ของแฟ้มสะสมผลงาน ลักษณะของแฟ้มสะสมผลงาน  ประเภทของ
แฟ้มสะสมผลงาน  แนวทางในการประเมินด๎วยแฟ้มสะสมผลงาน องค์ประกอบในแฟ้มสะสมผลงาน 

ประโยชน์ของการใช๎แฟ้มสะสมผลงาน การประเมินแฟ้มสะสมผลงาน  เกณฑ์ในการประเมินคุณภาพ
ของผลงาน  แนวคิดการจัดท าแฟ้มสะสมผลงาน ข๎อแนะน าในการเลือกหลักฐานหรือชิ้นงานในแฟ้ม
สะสมผลงาน  การสะท๎อนภาพตนเอง และข๎อดีและข๎อจ ากัดของแฟ้มสะสมผลงาน 

 3. ผู๎เรียนรับฟังบรรยายสรุปเนื้อหาสาระ รํวมกับศึกษาเนื้อหาเรื่อง “การประเมินจากแฟ้ม
สะสมผลงาน” จากเอกสารประกอบการเรียนการสอน พร๎อมทั้งซักถามและตอบค าถามระหวํางการ
ฟังบรรยาย 

 4. ผู๎สอนให๎ผู๎เรียนรํวมกันวิเคราะห์ อภิปราย สรุปเนื้อหาและแนวทางการน าไปประยุกต์ใช๎ 
รวมทั้งเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนซักถามในหัวข๎อ / ประเด็นที่สงสัย 

 5. ผู๎สอนมอบหมายให๎ผู๎เรียนท าแบบฝึกหัดท๎ายบท และก าหนดวันสํง 
 6. ผู๎สอนชี้แจงหัวข๎อที่จะเรียนในครั้งตํอไป เพ่ือให๎ผู๎เรียนไปศึกษากํอนลํวงหน๎า 

 7. ผู๎สอนเสริมสร๎างคุณธรรมและจริยธรรมให๎กับนักศึกษากํอนเลิกเรียน 

 

สื่อการเรียนการสอน 

 

 1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา 
 2. เอกสาร ต ารา หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการวัดและประเมินผลการศึกษา
 3. สไลด์น าเสนอความรู๎ประเด็นส าคัญทุกหัวข๎อเรื่อง ด๎วยสื่อทางคอมพิวเตอร์ Microsoft 

Power Point และแบบฝึกหัดท๎ายบท  
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การวัดและการประเมินผล 

 

จุดประสงค์ เครื่องมือ/วิธีการ การประเมินผล 

1. บอกความหมายของแฟ้ม
สะสมผลงานได๎ 
2. บอกจุดประสงค์ของแฟ้ม
สะสมผลงานได๎ 
3. บอกลักษณะของแฟ้มสะสม
ผลงานได๎ 
4. อธิบายแนวทางในการ
ประเมินด๎วยแฟ้มสะสมผลงาน
ได๎ 
5. บอกองค์ประกอบในแฟ้ม
สะสมผลงานได๎ 
6. บอกประโยชน์ของการใช๎
แฟ้มสะสมผลงานได๎ 
7. ประเมินแฟ้มสะสมผลงานได๎ 
8. บอกข๎อดีและข๎อจ ากัดของ
แฟ้มสะสมผลงานได๎ 
 

1. การถาม-ตอบ ในชั้นเรียน 

2. การจัดกิจกรรมกลุํม  

3. การน าเสนอหน๎าชั้นเรียน 

4. ใบกิจกรรม 

5. แบบฝึกหัดท๎ายบท 

 

1. นักศึกษาตอบถูกต๎องได๎    
ร๎อยละ  80 

2. สังเกตพฤติกรรมในการเข๎า
รํวมกิจกรรมกลุํม/การมาเรียน/
ความสนใจ อยูํในระดับด ี

3. การน าเสนอหน๎าชั้นเรียน 

อยูํในระดับดี 
4.  แสดงบทบาทสมมุติในการ
สอนได๎ในระดับด ี

5. นักศึกษาท าแบบฝึกหัด
ถูกต๎องร๎อยละ 80 
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บทท่ี 11 

การประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน        
 

 

 การประเมินผลการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง เป็นปัจจัยส าคัญของการการเรียนรู๎ ผู๎เรียนจะเรียนได๎
ด๎วยตนเองมากขึ้น เมื่อได๎รู๎ผลลัพธ์ที่ต๎องการจากการเรียนของผู๎เรียน และได๎รับข๎อมูลป้อนกลับ
เกี่ยวกับความก๎าวหน๎าของกระบวนการเรียนของผู๎เรียน การประเมินความก๎าวหน๎าในการเรียนรู๎ของ
ผู๎เรียนต๎องท าการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) คือการประเมินโดยใช๎สมรรถนะ
เป็นฐาน (Performance Based) ประกอบด๎วย เกณฑ์การประเมิน (Rubrics) การตรวจสอบรายการ 
(Check lists) และการประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolios) ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ผู๎เรียนได๎แสดงออก
ถึงความเข๎าใจและความรู๎ในการสร๎างสรรค์ผลงาน จากการปฏิบัติงานของผู๎ เรียน  เพ่ือพัฒนา
สมรรถภาพ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียนให๎บรรลุตามจุดมุํงหมายของหลักสูตร โดยผู๎เรียน
สามารถประเมินตนเองได๎ด๎วยการสะท๎อนความคิดในงานของตนเองก ากับดูแล และพัฒนาตนเอง 
การประเมินตนเองของผู๎เรียน และฝึกให๎ผู๎เรียนมีนิสัยในการเรียนรู๎ตลอดชีวิตในการประเมินผู๎เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 

 

ความหมายของแฟ้มสะสมผลงาน 

 

 มีนักวิชาการ ได๎ให๎ความหมายของแฟ้มสะสมผลงาน ไว๎ดังนี้ 
 เจนนีซี และอัปเซอร์ (Genessee and Upshur, 2002 : 60) แฟ้มสะสมผลงาน เป็น
เครื่องมือหนึ่งที่ใช๎ในการประเมินตามสภาพจริง ที่เป็นการสะสมผลงานของผู๎เรียนอยํางมีจุดมุํงหมาย 
และเป็นระบบ เพ่ือแสดงให๎เห็นความพยายาม ความก๎าวหน๎าและผลสัมฤทธิ์ใด ๆ ของผู๎เรียน 

 คอสตา และแคลลิค (Costa and Kallick, 2004 : 35) แฟ้มสะสมผลงาน เป็นการรวบรวม
ผลงานที่ผู๎เรียนท าในชํวงเวลาทั้งหมดท่ีเรียน รวมทั้งการสะท๎อนความคิดของผู๎เรียนที่แสดงวําท าไมจึง
เลือกงานชิ้นนี้ใสํแฟ้มสะสมผลงาน แฟ้มสะสมผลงานสามารถจะบอกวําผู๎เรียนคือใคร และต๎องการ
เป็นอะไร ผู๎สอนสามารถที่จะสะท๎อนให๎ผู๎เรียน เห็นถึงความผิดพลาดในการท างาน ความไมํตั้งใจใน
การท างานในแฟ้มสะสมผลงาน นอกจากนั้นยังมีความส าเร็จ ความยินดี ความงอกงาม ผู๎เรียนจะดีใจ
ในความเปลี่ยนแปลง การได๎รับค าชม ยกยํองแม๎เป็นงานที่ยากแตํได๎ผลที่งดงาม เป็นโอกาสที่ผู๎เรียน
จะได๎สะท๎อนให๎เห็นวํา มีอะไรบ๎างที่มาท าให๎ตนมีพลังที่ท าภาระงานให๎เกิดผลส าเร็จ และผู๎เรียนมอง
ตนเองอยํางไรเมื่อตนเป็นผู๎เรียน 
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 ส านักงานทดสอบทางการศึกษา (2539 : 5) แฟ้มสะสมผลงาน เป็นการสะสมผลงานอยํางมี
จุดมุํงหมายเพ่ือแสดงผลงานความก๎าวหน๎าสัมฤทธิผลของผู๎เรียน โดยที่การรวบรวมจากต๎องให๎ผู๎เรียน
มีสํวนรํวมในการคัดเลือก ก าหนดเกณฑ์และประเมินเพ่ือตัดสินใจให๎คะแนนรวมทั้งเป็นหลักฐานที่
สะท๎อนการประเมินตนเองของผู๎เรียนด๎วย 

 บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์  (2545: 120) แฟ้มสะสมผลงาน เป็นการเก็บรวบรวมผลงานของ
นักเรียนที่ผํานการคัดเลือกโดยผู๎เรียนหรือภายใต๎ค าแนะน าของครูผู๎สอนมาสะสมไว๎ในภาชนะอยํางใด
อยํางหนึ่งอยํางมีระบบ มีจุดมุํงหมาย เพ่ือใช๎เป็นข๎อมูลสารสนเทศที่แสดงถึงความพยายาม เจตคติ 
แรงจูงใจ ความเจริญงอกงาม ผลสัมฤทธิ์ ในการเรียนรู๎เนื้อหาวิชาตําง ๆ ของผู๎เรียนให๎แกํบุคคลที่
เกี่ยวข๎องได๎ทราบ                                                  
 กิ่งแก๎ว อารีรักษ์ (2546: 22) แฟ้มสะสมผลงาน เป็นการเก็บรวบรวมผลงานหรือชิ้นงาน
หลักฐานเชิงประจักษ์อยํางมีจุดประสงค์ ที่มุํงแสดงให๎เห็นผลการปฏิบัติงานความพยายาม ความรู๎ 
ความสามารถ ความก๎าวหน๎า จุดแข็งจุดอํอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความส าเร็จตามศักยภาพ
ของผู๎เรียนแตํละคน โดยที่การเก็บรวบรวมข๎อมูลจะต๎องให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการก าหนดและ
คัดเลือกเนื้อหาและผลงานก าหนดเกณฑ์ในการตัดสิน และมีหลักฐานที่สะท๎อนความสามารถของ
ตนเองที่จัดเก็บรวบรวมอยํางเป็นระบบ  
 ศิริชัย กาญจนวาสี (2546: 14) แฟ้มสะสมผลงาน เป็นการประเมินการเรียนรู๎ของผู๎เรียนตาม
สภาพจริง โดยพิจารณาผลงานจากแฟ้มสะสมผลงาน บันทึกที่เกี่ยวข๎อง และผลงาน ที่ สามารถใช๎
สะท๎อนให๎เห็นกระบวนการเรียนรู๎และผลการเรียนรู๎ที่เกิดขึ้นตามสภาพจริงสภาพความเป็นจริงตาม
ธรรมชาติ 2) เป็นการเก็บรวบรวมข๎อมูลรายงานการท างานเพ่ือประเมินความส าเร็จของผู๎เรียนที่
สามารถน าความรู๎มาใช๎ในการสร๎างงาน หรือแก๎ปัญหาจนกระทั่งส าเร็จ และ 3) เป็นการประเมินที่
เกิดข้ึนทั้งในระหวํางเรียนและสรุปผลการเรียนที่เน๎นทั้งกระบวนการปฏิบัติงานและผลงาน 

 สมชาย วรกิจเกษมสกุล (2559 : 348)  แฟ้มสะสมผลงาน เป็นวิธีการประเมินที่ชํวยสํงเสริม
ให๎การประเมินตามสภาพจริง มีความสมบูรณ์สะท๎อนศักยภาพที่แท๎จริงของผู๎เรียนมากขึ้น โดยการให๎
ผู๎เรียนได๎เก็บรวบรวมผลงานจากการปฏิบัติจริงในแฟ้ม/สมุด/กลํอง ทั้งในชั้นเรียนหรือในชีวิตจริงที่
เกี่ยวข๎องกับการเรียนรู๎ตามสาระการเรียนรู๎ตําง ๆ มาจัดแสดงอยํางเป็นระบบ โดยมีจุดประสงค์เพ่ือ
สะท๎อนให๎เห็นความพยายาม เจตคติ แรงจูงใจ พัฒนาการ และความสัมฤทธิ์ ผลของการเรียนรู๎ของ
ผู๎เรียนการวางแผนด าเนินการ การประเมินแฟ้มสะสมผลงานที่สมบูรณ์จะชํวยให๎ครูผู๎สอนให๎สามารถ
ประเมินจากแฟ้มสะสมผลงานแทนการประเมินจากการปฏิบัติจริงได๎ 
 จากความหมายดังกลําวข๎างต๎น สรุปได๎วํา แฟ้มสะสมผลงาน เป็นการประเมินการเรียนรู๎ของ
ผู๎เรียนตามสภาพจริง โดยพิจารณาผลงานจากแฟ้มสะสมผลงาน บันทึกที่เกี่ยวข๎อง และผลงาน ที่
สามารถใช๎สะท๎อนให๎เห็นกระบวนการเรียนรู๎และผลการเรียนรู๎ที่เกิดขึ้นตามสภาพจริง  โดยแฟ้มที่ใช๎
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เป็นที่เก็บหลักฐานที่เป็นตัวแทนงานที่ผู๎เรียนปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะ แนวคิด ความสนใจ ความส า เร็จ 
ตลอดจนผลการประเมินผล จุดเดํน จุดด๎อยของชิ้นงาน ที่แสดงความก๎าวหน๎าในการเรียนด๎วยตัวของ
ผู๎เรียนเอง หลักฐานเหลํานั้นได๎มาจากการรวบรวมข๎อมูลจากการสุํมตัวอยํางสภาพการณ์ในชั้นเรียน
แล๎วน ามาบรรจุในแฟ้มกระดาษ สมุดโน๎ต หรือแผํนดิสก์ ไมํวําจะเก็บหลักฐานในรูปแบบใด และไมํใชํ
การน าหลักฐานมาอยูํรวมกันเฉย ๆ แตํจะต๎องมีการจัดระเบียบงานโดยใช๎แนวความคิดของผู๎เรียนเป็น
หลักเพ่ือตอบสนองตํอจุดประสงค์การเรียนรู๎ที่หลากหลายที่แสดงความสามารถของผู๎เรียนทั้งใน
สํวนยํอยและภาพรวม 

 

จุดประสงค์ของแฟ้มสะสมผลงาน 

 

 ในการจัดท าแฟ้มสะสมผลงาน มีจุดประสงค์ของการประเมินโดยแฟ้มสะผลงานและการ
ด าเนินการ ดังนี้ (ส านักงานทดสอบทางการศึกษา, 2539: 11-13 ; ชวลิต ชูก าแพง, 2553 : 159) 

 1. เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียนให๎บรรลุตามจุดมุํงหมาย
ของหลักสูตร 

 2. เพ่ือให๎บรรลุจุดมุํงหมายของหลักสูตรหรือจุดประสงค์การเรียนรู๎หรือความต๎องการด๎าน
วิชาชีพ 

 3. เพ่ือสํงเสริมการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ ด๎วยการปฏิบัติจริงท าให๎ผู๎เรียนเกิดนิสัยรัก
การท างาน และสํงเสริมการเรียนรู๎ตามสภาพจริง  
 4. เพ่ือให๎ผู๎เรียนสามารถประเมินตนเองได๎ด๎วยการสะท๎อนความคิดในงานของตนเองก ากับ
ดูแล และพัฒนาตนเอง การประเมินตนเองของผู๎เรียน และฝึกให๎ผู๎เรียนมีนิสัยในการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 

 5. เพ่ือประเมินความรับผิดชอบของครูผู๎สอนจากความสามารถในการสอนให๎ผู๎เรียนบรรลุ
จุดประสงค์ตามหลักสูตรและจุดมุํงหมายของการสอน 

 6. เพ่ือตอบสนองตํอจุดประสงค์การเรียนรู๎ที่หลากหลายที่แสดงความสามารถของผู๎เรียนทั้ง
ในสํวนยํอยและภาพรวม 

 7. เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนสร๎างองค์ความรู๎ด๎วยตนเองแทนการทํองจ าความรู๎เพ่ือพัฒนาพุทธิ
ปัญญาและความคิดสร๎างสรรค์ในการแก๎ปัญหา 
 8. เพ่ือให๎นักเรียนมีทักษะในการเก็บสะสมข๎อมูลวิเคราะห์ข๎อมูล สังเคราะห์ข๎อมูล คัดเลือก 
จัดเก็บ และน าเสนอข๎อมูลอยํางเป็นระบบ จัดท าแฟ้มสะสมผลงาน เพ่ือเป็นการเตรียมคนให๎พร๎อม 
และสามารถด ารงชีวิตอยูํในสังคมข๎อมูลขําวสาร 

 9. เพ่ือให๎นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความก๎าวหน๎าและความส าเร็จของตนเองท าให๎เกิด
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียน 
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ลักษณะของแฟ้มสะสมผลงาน 

 

 บาร์ตัน และ โคริน (Barton and Collins, 1997 อ๎างถึงใน สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 2559 : 

344) ได๎น าเสนอลักษณะของแฟ้มสะสมผลงาน มีดังนี ้
 1. เป็นแหลํงข๎อมูลที่มีความหลากหลาย คือ เป็นแหลํงเก็บสะสมหลักฐานหลากหลายที่จะ
น ามาใช๎ประกอบในการประเมินความรู๎ความสามารถของผู๎เรียน 

 2. เป็นสภาพจริงของผู๎เรียน (เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ) คือ มีหลักฐานที่สะท๎อนสภาพความเป็น
จริงเกี่ยวกับห๎องเรียน การเรียนการสอน และผู๎เรียน โดยหลักฐานตําง ๆ ภายในแฟ้มสะสมผลงานจะ
เชื่อมตํอกันหรือสอดคล๎องกัน 

 3. เป็นรูปแบบของการประเมินที่ยืดหยุํน คือ แสดงการเปลี่ยนแปลงและความก๎าวหน๎าของ
ผู๎เรียนตลอดเวลา เนื่องจากแฟ้มสะสมผลงานจะบรรจุงานที่ผู๎เรียนเลือกด๎วยตนเองจากงานตําง ๆ ที่
ได๎ปฏิบัติในระหวํางเรียน  
 4. มีจุดประสงค์ชัดเจน คือ ครูผู๎สอนและผู๎เรียนจะต๎องรํวมกันก าหนดจุดประสงค์ของการ
เรียนการสอนที่ชัดเจน เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎ทราบวําครูผู๎สอนคาดหวังให๎ผู๎เรียนท าอะไร กํอนที่ผู๎เรียนจะ
เริ่มสร๎างแฟ้มสะสมผลงาน  
 5. มีลักษณะเฉพาะ แฟ้มสะสมผลงานของผู๎เรียนแตํละคนจะมีลักษณะเฉพาะเป็นของตนเอง
เพราะผู๎เรียนจะต๎องตัดสินใจเลือกหลักฐานด๎วยตนเองที่จะสะท๎อนให๎เห็นการประเมินตนเองตาม
จุดประสงค์การสอน 

 

ประเภทของแฟ้มสะสมผลงาน 

 

 ในการจัดท าแฟ้มสะสมผลงานของผู๎เรียนเป็นรายบุคคล สามารถจ าแนกได๎ ดังนี้  
(บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, 2545 : 123-128 ; เอมอร จังศิริพรปกรณ์, 2546: 163) 

 1. แฟ้มสะสมผลงานยอดเยี่ยม (Final Portfolio) เป็นการน าเสนอผลงานที่ดีที่สุดของผู๎เรียน
ในการน าเสนอตนเอง เพ่ือการประเมินผลสรุปรวมการให๎ระดับผลการเรียนการให๎ใบรับรองที่
ประกอบด๎วย 1) สารบัญรายการ 2) หลักฐานการประเมินผลงานและ 3) ผลงานที่ดีที่สุดประมาณ                  
5-7 ชิ้นที่แสดงการท ากิจกรรมที่หลากหลายโดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาผลงานที่ดี ดังนี้ 
  1.1 เป็นผลงานที่ต๎องศึกษา ทดลองหาค าตอบ 

  1.2 เป็นผลงานที่ประยุกต์ใช๎กับปัญหาชีวิตประจ าวัน 

  1.3 เป็นผลงานที่ต๎องคิดค๎นแสวงหาประดิษฐ์วิธีการเพ่ือหาค าตอบ  
  1.4 เป็นผลงานในลักษณะโครงงานที่ต๎องใช๎เวลาในการศึกษาค๎นคว๎า 
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  1.5 เป็นผลงานที่ต๎องใช๎ความรู๎ที่หลากหลายในการหาค าตอบ 

  1.6 เป็นผลงานที่ต๎องเขียนค าอธิบายค าตอบเพื่อแสดงความคิดรวบยอด 

 2.  แฟ้มสะสมผลงานแสดงพัฒนาการในการเรียนรู๎ (Working Portfolio) เป็นแฟ้มสะสม
ผลงานที่ไมํเน๎นผลงานขั้นสุดท๎ายของผู๎ เรียน แตํจะเน๎นการรายงานพัฒนาการการเรียนรู๎และการคิด
ของผู๎เรียนตามล าดับขั้นตอน และให๎ผู๎เรียนได๎แสดงความคิดเห็นตํอการเปลี่ยนแปลงของพัฒนาการที่
เกิดข้ึน การคิดวินิจฉัยปัญหา เพื่อแนะแนวทางในการเรียนรู๎ เพื่อการพัฒนา ชิ้นงานที่เลือกอาจจะเป็น
งานที่ท าในตอนแรก งานที่ท าในชํวงกลาง และงานที่ท าในชํวงท๎าย ๆ   

 ดังแสดงความสัมพันธ์ระหวํางแฟ้มสะสมผลงานดังภาพที่ 11.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 11.1 ความสัมพันธ์ระหวํางประเภทของแฟ้มสะสมผลงาน 

 

แนวทางในการประเมินด้วยแฟ้มสะสมผลงาน 

 

 การประเมินด๎วยแฟ้มสะสมผลงานมีแนวทางในการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1. ก าหนดโครงสร๎างของแฟ้มสะสมผลงานจากวัตถุประสงค์ของแฟ้มสะสมผลงานวําต๎องการ
สะท๎อนสิ่งใดเกี่ยวกับความสามารถและพัฒนาการของผู๎เรียน ทั้งนี้อาจพิจารณาจากผลการเรียนรู๎ที่
คาดหวังตามสาระการเรียนรู๎ที่สะท๎อนได๎จากการให๎ผู๎เรียนจัดท าแฟ้มสะสมผลงาน 

 2. ก าหนดวิธีการเก็บรวบรวมผลงานให๎สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ของแฟ้มสะสมผลงาน
เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎ท าแฟ้มสะสมผลงาน 

 3. ก าหนดวิธีการประเมินงานเพ่ือพัฒนาชิ้นงาน ซึ่งสํงผลถึงการพัฒนาผู๎เรียนให๎มี
ความสามารถสูงสุดทั้งนี้ครูอาจารย์ท าเกณฑ์การให๎คะแนน (Rubrics) ส าหรับให๎ผู๎เรียนน าไปใช๎เป็น
ข๎อชี้น าในการพัฒนางาน 

แฟ้มสะสมผลงานแสดง
พัฒนาการในการเรียนรู๎ 

แฟ้มสะสม 

ผลงานยอดเยี่ยม 

จุดประสงค์/กิจกรรม 

การเรียนการสอน 
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 4. สํงเสริมให๎เกิดความรํวมมือในการพัฒนางาน โดยการมีสํวนรํวมในการประเมินจากทุกฝ่าย
แล๎วน าข๎อมูลที่สอดคล๎องกันไปเป็นสารสนเทศหลัก ในการให๎ข๎อมูลป้อนกลับส าหรับผู๎เรียนใช๎ในการ
ปรับปรุงแก๎ไขข๎อบกพรํอง 
 5. จัดให๎มีการน าเสนอผลงานที่สะสมไว๎ โดยใช๎วิธีการที่เหมาะสม โดยครูผู๎สอนและผู๎เรียน
ควรได๎วางแผนรํวมกันในการคัดเลือกชิ้นงานที่ดีที่สุด ทั้งนี้ในการน าเสนอชิ้นงานแตํละชิ้นควรมี
หลักฐานการพัฒนางานและการประเมินผลงานด๎วยตนเอง เกณฑ์การประเมินผลงานประกอบไปด๎วย
และในการเลือกใช๎วิธีการประเมินโดยใช๎แฟ้มสะสมผลงาน ผู๎สอนควรค านึงด๎วยวําแฟ้มสะสมผลงานมี
หลายประเภท การเลือกใช๎แฟ้มสะสมผลงานประเภทใด และควรค านึงถึงรูปแบบและแนวทางในการ
พัฒนาแฟ้มสะสมผลงานให๎เหมาะสม เพ่ือให๎แฟ้มสะสมผลงานชํวยพัฒนาความคิดสร๎างสรรค์ของ
ผู๎เรียนด๎วย 

 

องค์ประกอบในแฟ้มสะสมผลงาน 

 

 องค์ประกอบของแฟ้มสะสมผลงานที่ส าคัญตามแนวคิดของบาร์ตัน และคอลลิน (Barton 

and Collin, 1997) มีดังนี้ 
 1. จุดมุํงหมาย เป็นสิ่งที่ก าหนดขึ้นเพ่ือใช๎ตัดสินวําแฟ้มสะสมผลงานจะใช๎อธิบาย หรือวัด
อะไร ดังนั้นจุดมุํงหมายจะต๎องมีความชัดเจนเพ่ือก าหนดขอบเขตของการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและ
ชํวยให๎ผู๎เรียนเข๎าใจและเชื่อมโยงจุดมุํงหมายให๎สอดคล๎องกับการสอนในแตํละวันของครูผู๎สอน 

 2. หลักฐาน หรือ ชิ้นงาน เป็นหลักฐานหรือชิ้นงานที่ผู๎เรียนเลือกเพ่ือแสดงความส าเร็จในการ
บรรลุจุดมุํงหมายการสร๎าง การรวบรวมเอกสาร การจัดเอกสาร และการจัดเก็บเอกสาร ที่ ผู๎เรียนจะ
ได๎รับค าแนะน าจากครูผู๎สอนในระหวํางที่ผู๎เรียนจัดท าแฟ้มสะสมผลงาน โดยที่หลักฐานหรือชิ้นงานใน
แฟ้มสะสมผลงานจะประกอบด๎วย ดังนี้  
  2.1 Artifacts หมายถึง เอกสารประเภทการบ๎าน แบบฝึกหัด รายงานที่เกิดขึ้นระหวําง
การท างานในห๎องเรียน 

  2.2 Reproduction หมายถึง เอกสารที่แสดงงานที่ผู๎เรียนท านอกห๎องเรียน อาทิโครงงาน
พิเศษที่รับมอบหมาย หรือการสัมภาษณ์บุคคล เป็นต๎น  
  2.3 Attestations หมายถึง เอกสารที่ครูผู๎สอนหรือบุคคลอ่ืน ๆ ใช๎แสดงให๎เห็น
ความก๎าวหน๎าของผู๎เรียน อาทิ บันทึกผลการสังเกตระหวํางผู๎เรียนน าเสนอผลงาน บันทึกของผู๎เรียน 
เพ่ือน และผู๎ปกครอง เป็นต๎น  
  2.4 Production หมายถึง เอกสารที่ผู๎เรียนจัดเตรียมขึ้นเพ่ือใสํในแฟ้มสะสมผลงาน
ประกอบด๎วย จุดมุํงหมาย ข๎อความที่สะท๎อนให๎เห็นความสามารถตามจุดมุํงหมาย หรือหัวข๎อ เป็นต๎น 
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 ส านักงานทดสอบทางการศึกษา (2540: 8) ได๎น าเสนอองค์ประกอบของแฟ้มสะสมผลงานมี 
ดังนี้ 
 1. สํวนน า ประกอบด๎วย ปก ประวัติผู๎ท า รายการจุดประสงค์การเรียนรู๎ แผนการเรียนรู๎
รายบุคคล สารบัญผลงาน ตัวบํงชี้ หรือรายการตัดออกหรือเพ่ิมเติมผลงาน เป็นต๎น 

 2. สํวนบรรจุหลักฐานผลงาน เป็นผลงานที่สร๎างขึ้นจากกิจกรรมการเรียนการสอน การ
สะท๎อนตนเอง ประวัติของผลงาน จ านวนเอกสารศึกษาค๎นคว๎า เวลาที่ใช๎ในการผลิตผลงาน คะแนน
จากการทดสอบ แบบส ารวจรายการ หรือบันทึกเกี่ยวกับความคิดเห็นในผลงานของผู๎เรียน เป็นต๎น
 3. เกณฑ์การตัดสินแฟ้มสะสมผลงาน เป็นสํวนที่ระบุเกณฑ์การพิจารณาตัดสินแฟ้มสะสม
ผลงาน จากการประเมินของครูผู๎สอน เพ่ือน และตนเอง 
 

ประโยชน์ของการใช้แฟ้มสะสมผลงาน 

 

 การใช๎แฟ้มสะสมผลงานในชั้นเรียนมีประโยชน์ตํอการเรียนการสอนดังนี้ 
 1. เพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสารระหวํางครูผู๎สอน ผู๎เรียน และผู๎ปกครองเกี่ยวกับการเรียนรู๎ที่
เกิดข้ึนตลอดเวลาของการเรียนในห๎องเรียน 

 2. ชํวยให๎ครูผู๎สอนมองเห็นสภาพแวดล๎อมการท างานของผู๎เรียนและโครงสร๎างของหลักฐาน
แตํละชิ้นที่ชํวยให๎ครูผู๎สอนมองเห็นภาพกว๎างของการเรียนรู๎ของผู๎เรียนที่สอดคล๎องกับหลักสูตร 

 3. ชํวยกระตุ๎นให๎เกิดการเรียนรู๎ขึ้นในตัวผู๎เรียนโดยผู๎เรียนจะเรียนรู๎ เกี่ยวกับการตัดสินใจใน
คุณภาพและความมีประโยชน์ของงานของตนและการตัดสินใจนี้จะน าไปสูํบุคลิกภาพของความส าเร็จ
ที่เข๎มแข็งของผู๎เรียน 

 4. เป็นเวทีที่ให๎ผู๎เรียนได๎สื่อความคิดของตนเองให๎ผู๎อ่ืนได๎รับทราบที่เป็นการสนับสนุนให๎
ผู๎เรียนมีความกล๎าในการแสดงออกมากยิ่งข้ึน 

 5. ชํวยให๎ครูผู๎สอนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีขึ้นเพราะแฟ้มสะสมผลงานจาก
กระตุ๎นให๎ครูน าไปพิจารณาวําสิ่งที่ครูต๎องการให๎ผู๎เรียนเกิดขึ้นคืออะไรและยังเป็นสิ่งที่ท๎าทายให๎
ครูผู๎สอนได๎แสวงหาแนวทางใหมํ ๆ เพื่อให๎ประสบความส าเร็จในการสอน 

 6. ผู๎เรียนจะมีสํวนรํวมกับครูผู๎สอนในกระบวนการประเมินอันเป็นแนวทางในการฝึกฝนให๎
ผู๎เรียนได๎ประเมินตนเองซึ่งกํอให๎เกิดกิจนิสัยในการพัฒนาตนเองตลอดชีวิต 
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การประเมินแฟ้มสะสมผลงาน 

 ในการประเมินแฟ้มสะสมผลงาน จะมีอยูํ 2 ลักษณะ ดังนี้ (ส านักงานทดสอบทางการศึกษา, 

2540 : 75-86) 

 1. แบบไมํก าหนดระดับผลเมื่อครูผู๎สอนต๎องการพิจารณาพัฒนาการหรือความพยายามของ
ผู๎เรียนมากกวําการน าไปเปรียบเทียบกับผู๎อ่ืนจะชํวยท าให๎ผู๎เรียนไมํเกิดความกังวลแตํจะเกิดความ
มั่นใจสูงและยอมรับฟังค าวิพากษ์วิจารณ์จากผู๎อ่ืนอยํางจริงใจ 

 2. แบบก าหนดระดับผล จ าแนกเป็น 5 ลักษณะ ดังนี้ 
  2.1 การให๎ระดับผลของหลักฐานหรือชิ้นงานกํอนที่จะน าเข๎าแฟ้ม โดยที่ผู๎เรียนจะ
พยายามพัฒนาคุณภาพของงานที่ได๎รับระดับผลแล๎วกํอนน าไปใสํแฟ้ม โดยจะใสํทั้งชิ้นงานใหมํและ
ชิ้นงานใหมํที่พัฒนาแล๎ว  
  2.2 การเลือกชิ้นงานที่ดีที่สุด เพ่ือการให๎ระดับผล โดยที่ครูผู๎สอนและผู๎เรียนจะรํวมกัน
ก าหนดตัวบํงชี้และเกณฑ์ เพ่ือตัดสินผลของแตํละชิ้นงานที่คัดเลือก 2-3 ชิ้น 

  2.3 การให๎ระดับผลของชิ้น งานแตํละชิ้นชิ้นงานทุกชิ้นในแฟ้มสะสมผลงานจะให๎ระดับผล
ด๎วยเกณฑ์มาตรฐานที่ครูผู๎สอนและผู๎เรียนได๎รํวมกันก าหนด หรือรํวมกันประเมิน 2.4 การให๎ระดับผล
เดียว ส าหรับแฟ้มสะสมผลงานทั้งฉบับ โดยใช๎เกณฑ์รวมในการพิจารณา อาทิ ความคิดสร๎างสรรค์ 
ความสมบูรณ์ คุณภาพของงาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน ความรู๎ในเนื้อหา เป็นต๎น  
  2.5 การให๎น้ าหนักความส าคัญในแตํละหัวข๎อของรายการประเมินในแฟ้มสะสมผลงาน 
กลําวคือ ชิ้นงานแตํละชิ้นไมํควรมีน้ าหนักความส าคัญที่เทํากัน แตํน้ าหนักนั้นจะขึ้นอยูํกับการตกลง
รํวมกันระหวํางครูผู๎สอนกับผู๎เรียน 

 

เกณฑ์ในการประเมินคุณภาพของผลงาน 

 

 1. มาตรการวัดในแฟ้มสะสมผลงาน 

  ในการประเมินแฟ้มสะสมผลงานมีมาตรการวัด 3 ประเภท ดังนี้ 
   1.1 แบบตรวจสอบรายการ  เป็นรายการรีรายชื่อของคุณลักษณะทักษะหรือ
พฤติกรรมที่ต๎องการประเมินวํา "มี" หรือ "ไมํมี" ซึ่งเหมาะสมกับแฟ้มสะสมผลงานของผู๎เรียน ใน
ระดับประถมศึกษา ที่มีจุดมุํงหมายเพ่ือตรวจสอบวําผู๎เรียนมีทักษะที่ จ าเป็นตามหลักสูตรหรือไมํ      
ดังตัวอยํางของแบบตรวจสอบรายการทักษะพ้ืนฐานที่สํงเสริมการอํานในตารางที่ 11.1 
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ตารางท่ี 11.1  ตัวอยํางแบบตรวจสอบรายการทักษะพ้ืนฐานที่สํงเสริมการอําน 

 

แบบตรวจสอบรายการทักษะพื้นฐานที่ส่งเสริมการอ่าน 

ทักษะ บันทึก 

1. สามารถอธิบายแนวคิด 

2. สามารถรู๎จักตัวอักษร 

3. สามารถรู๎จักค าที่ใช๎แทนความหมายบางอยําง 
4. มีความรู๎เกี่ยวกับซ๎าย-ขวา ลําง-บน 

5. สามารถที่จะระลึกหรือเลําเรื่องราวได๎ 

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

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

 

   1.2  มาตรประมาณค่าเชิงตัวเลข  เป็นการใช๎ตัวเลขในการก าหนดคะแนนให๎กับ
ระดับการปฏิบัติที่จะก าหนดกี่คะแนนจากขึ้นอยูํกับความสามารถมีวิธีการ ดังนี้ 
    1.2.1 ก าหนดคะแนนรวมของแตํละคุณลักษณะ 

    1.2.2  ก าหนดระดับผลการปฏิบัติงานในแตํละคุณลักษณะโดยจ าแนกเป็นระดับ
ต่ าไปสูงพร๎อมทั้งก าหนดแต๎มคะแนนรวมในแตํละระดับ 

    1.2.3  ก าหนดแนวทางการให๎คะแนน โดยระบุเป็นพฤติกรรมหลักในแตํละระดับ
    โดยแสดงตัวอยํางมาตรประมาณคําเชิงตัวเลขในการประเมินคุณลักษณะการ
เรียนรู๎แบบกลุํมดังตารางที่ 11.2 
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ตารางที่ 11.2  ตัวอยํางมาตรประมาณคําเชิงตัวเลขในการประเมินคุณลักษณะการเรียนรู๎แบบกลุํม 

 

คุณลักษณะ 

 

ระดับที่ 1 

ต่ าที่สุด 

ระดับที่ 2 

ต่ า 

ระดับที่ 3 
ปานกลาง 

ระดับที่ 4 

สูง 
ระดับที่ 5 
ยอดเยี่ยม 

การเรียนรู๎ของ
กลุํมและความ

รํวมมือกัน 
(20%) 

 

(1-4)  

*ขึ้นอยูํกับผู๎
พูดเพียงคน

เดียว  
*รํวมมือ 

กันน๎อย  
*พูดจาปรึกษา
กันน๎อย *บาง
คนไมํสนใจ 

(5-8)  

*ขึ้นอยูํวําใคร
เป็นคนพูด  

*มีเพียงคนให๎
ความรํวมมือ
อยํางจริงจัง  
*แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
กันประปราย 

 

(9-12)  

*แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น

กันบ๎าง  
*มีมากกวํา
ครึ่งกลุํม
ชํวยกัน
น าเสนอ  

*มีคนอํานและ
มีคนฟังอยําง

ตั้งใจ  
*มีการ

อภิปราย
หาทางเลือก

บ๎าง 

(13-16)  

*มีบางคน
แสดงความรู๎
ได๎เดํนชัด 

*%ของกลุํมให๎
ความรํวมมือ
อยํางดี *มีการ
อภิปรายตาม
ประเด็นของ
งานอยําง
สนุกสนาน 

 

(17-20)  

*เกือบทุกคน
รํวมมือกัน
อยํางตั้งใจ

และ
รับผิดชอบตํอ

งานที่รับ
มอบหมาย  

*มีการยอมรับ
ความคิดเห็น
ของคนอ่ืน  

*อ๎างอิงค าพูด
ของคนอ่ืนใน
การพูด *คิด

และ
ตระเตรียม
ค าถามและ
ค าตอบไว๎
ลํวงหน๎า 

  

 และแสดงตัวอยํางมาตรประมาณคําเชิงตัวเลขในการประเมินแฟ้มสะสมผลงานรายบุคคลดัง
ตารางที่ 11.3 

 

 

 

 

 



363 
 

ตารางท่ี 11.3 เกณฑ์การประเมินแฟ้มสะสมผลงาน 

 

 ผู๎ประเมิน  ตนเอง  เพ่ือน  ครูผู๎สอน 

 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การพิจารณา 

ปรับปรุง (1) พอใช๎ (2) ดี (3) 

1. การตกแตํงหน๎าปก………………. 
2. ความสมบูรณ์........................... 
3. การใช๎ภาษา............................. 
4. ความคิดสร๎างสรรค์.................. 
5. หลักฐานแสดงความเข๎าใจ…….. 
6. การสะท๎อนความคิดเห็น………. 

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

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

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

……………………. 
 

   1.3 มาตรประเมินค่าเชิงคุณภาพ  เป็นมาตรวัดที่ใช๎กลุํมค าแสดงลักษณะการปฏิบัติ
ของผู๎เรียนที่อาจท าได๎ในลักษณะของเชิงพรรณนา และเชิงประเมิน โดยมาตรเชิงพรรณนาจะระบุการ
กระท าของผู๎เรียนและไมํต๎องมีการตัดสินในลักษณะของค าบรรยายในมาตรเชิงประเมิน ที่จะมี การ
ตัดสินคุณคําภายใต๎มาตรฐานการปฏิบัติที่ยอดเยี่ยมมาตรเชิงประเมินที่ใช๎กันมาก คือ การให๎ระดับผล
การเรียนดังตารางที่ 11.4 (มาตรพรรณนา) และตารางท่ี 11.5 (มาตรเชิงประเมิน) 
 

ตารางท่ี 11.4   มาตรประมาณคําเชิงพรรณนา 

 

มาตรประมาณคําเชิงพรรณนา 
ไมํปรากฏ
หลักฐาน 

 

มีหลักฐาน
แสดง 
ความ 

สามารถ 

เพียง 
เล็กน๎อย 

มีหลักฐาน
แสดง 
ความ 

สามารถ 

บ๎าง
พอสมควร 

มีหลักฐาน
แสดง 
ความ 

สามารถ 

อยําง 
สมบูรณ์ 

มีหลักฐาน
แสดง 
ความ 

สามารถ
อยําง

สมบูรณ์ 
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ตารางท่ี 11.5    มาตรเชิงประเมิน 

 

เกณฑ์ส าหรับการก าหนดระดับผลการวัดปริมาณ 

ระดับผล เกณฑ์ส าหรับการก าหนดระดับผลการวัดปริมาณ 

4 ผลงานที่เกิดขึ้นจากความรํวมมือรํวมใจของผู๎เกี่ยวข๎องทั้งปวงท างาน 

ให๎เกิดผลตํอการพัฒนาสังคมและผู๎รํวมงานไปพร๎อม ๆ กันมีการปรับปรุง 
เพ่ิมคุณภาพเป็นประจ าสามารถน าไปผลิตในระดับอุตสาหกรรมได๎ 
จัดระบบงานสังคมให๎พัฒนาอยํางตํอเนื่อง 

3 ผลงานที่เกิดจากการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ประเมินตัดสินใจเองได๎ 
ของผู๎เรียนเป็นผลงานที่มีคุณภาพสูงประสิทธิภาพสูง (ความส าเร็จ 

ระดับอิสระ) 
2 ผลงานที่ได๎จากการดัดแปลงวิธีการด าเนินการบางอยํางขยายความได๎ 

และแสดงความเข๎าใจในเรื่องนั้น ๆ มากข้ึน 

1 ผลงานระดับท าตามแบบได๎ (ความส าเร็จระดับพ่ึงพา) 
 

 2. กระบวนการสร้างเกณฑ์ให้คะแนนแฟ้มสะสมผลงาน 

  กระบวนการสร๎างเกณฑ์ให๎คะแนนแฟ้มสะสมผลงานมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้  
   2.1 ศึกษาวิธีการนิยามคุณภาพการท างาน  
   2.2 เก็บรวบรวมเกณฑ์การให๎คะแนนที่ใช๎ประเมินทักษะหรืองานอ่ืนๆเพ่ือใช๎ เป็น
แมํแบบที่จะน ามาดัดแปลงใช๎ตามจุดมุํงหมาย 

   2.3 เก็บรวบรวมตัวอยํางงานของผู๎เรียนและผู๎เชี่ยวชาญที่จะมีลักษณะที่แตกตํางกัน
จากคุณภาพต่ าถึงคุณภาพสูง  
   2.4 น าคุณลักษณะที่ส าคัญของแมํแบบเหลํานั้นมาอภิปรายวําสามารถน ามาใช๎ในการ
จ าแนกคุณภาพงานท้ังสองกลุํมได๎หรือไมํ  
   2.5 เลือกคุณลักษณะที่ใช๎ได๎แล๎วเขียนค าบรรยายลักษณะส าคัญเหลํานั้น  
   2.6 เรื่องตัวอยํางงานของผู๎เรียนมาอีกชุดหนึ่ง  
   2.7 ทดลองใช๎เกณฑ์การให๎คะแนนกับงานดังกลําว  
   2.8 แก๎ไขปรับปรุง  
   2.9 ทดลองใช๎อีกจนกระทั่งมั่นใจวําคะแนนที่ได๎จากการตรวจตามเกณฑ์สามารถใช๎
แทนคุณภาพของงานเหลํานั้นได๎ 
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แนวคิดการจัดท าแฟ้มสะสมผลงาน 

 

 ในการประเมินผลโดยใช๎แฟ้มสะสมผลงานจะมีการด าเนินการหลายลักษณะที่ขึ้นอยูํกับ
วัตถุประสงค์ที่จะน าไปใช๎โดยแนวทางด าเนินการที่จะมีประโยชน์ในการน าไปใช๎มี ดังนี้ 
 บูร์คโฟการ์ที และเบลเกรด (Burke, Forgarty and Belgard, 1994) ได๎น าเสนอ
กระบวนการการประเมินผลโดยใช๎แฟ้มสะสมผลงาน 10 ขั้นตอนดังภาพที่ 11.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 11.2 กระบวนการการประเมินผลโดยใช๎แฟ้มสะสมผลงานของบูร์ค โฟการ์ที และเบลเกรด 

ขั้นที่ 1 ก าหนดวัตถุประสงค์และประเภทของแฟ้มสะสมผลงาน 

ขั้นที่ 2 เก็บรวบรวมและจัดระบบผลงาน 

ขั้นที่ 3 คัดเลือกผลงานตามเกณฑ์ 

ขั้นที่ 4 สร๎างสรรค์ผลงานให๎เป็นลักษณะเฉพาะบุคคล 

ขั้นที่ 5 แสดงความคิดเห็นหรือความรู๎สึกตํอผลงาน 

ขั้นที่ 6 ตรวจสอบความสามารถของตนเอง 

ขั้นที่ 7 ประเมินผลงาน 

ขั้นที่ 8 แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

ขั้นที่ 9 ปรับเปลี่ยนผลงานให๎เป็นปัจจุบัน 

ขั้นที่ 10 จัดนิทรรศการรํวมชื่นชมผลงาน 
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 หนํวยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา (2540) ได๎เสนอกระบวนการประเมินผลโดยใช๎แฟ้ม
สะสมผลงาน 5 ขั้นตอนดังแสดงในภาพที่ 11.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 11.3  กระบวนการการประเมินผลโดยใช๎แฟ้มสะสมผลงาน 

ของหนํวยศึกษานิเทศก์กรมสามัญศึกษา 

 

 

ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช (2539) ได๎น าเสนอแนวคิดการประเมินผลแฟ้มสะสมผลงานโดยใช๎รูปแบบ 
COSDE (Context - Objective - Structure - Development -Evaluation) มีรายละเอียดดังภาพ
ที่ 11.3  

 

 

 

 

ขั้นที่ 1 วางแผนในการประเมินด๎วยแฟ้มสะสมผลงาน 

ขั้นที่ 2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นที่ 3 เก็บรวบรวมและคัดเลือกผลงาน 

ขั้นที่ 4 สะท๎อนความคิดเห็นและประเมินผลงาน 

ขั้นที่ 5 น าเสนอผลงาน 
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       -สร๎างผลงาน            -สังเกตพฤติกรรม                  -ท าบันทึกยํอย 

       -สะสมผลงาน   -ให๎ข๎อมูลป้อนกลับ       -ท าแผนพัฒนาการเรียน 

       -ประเมินผลงานตนเอง  -ให๎ค าปรึกษารายบุคคล       -ทบทวนแฟ้ม 

       -ให๎ผู๎อื่นแสดงให๎ 
 ข๎อคิดเห็นตํอผลงาน 

 

 

 

 

        -ใช๎เกณฑ์คัดเลือกผลงาน      -ใช๎เกณฑ์การตัดสินคะแนน 

        -ประเมินตนเอง       -ให๎คะแนนผลงาน 

        -สะท๎อนความคิดตํอผลงาน               -สรุปผลการประเมิน 

          -ระดับคะแนน/เส๎นภาพเทียบมาตรฐาน 

 

 

 

ภาพที่ 11.4 กระบวนการการประเมินผลโดยใช๎แฟ้มสะสมผลงาน 

ตามรูปแบบ COSDE ของชัยฤทธิ์ ศิลาเดช 

 

 

 

โครงสร๎างแฟ้มสะสมผลงาน (Structure)  

หลักฐาน/ผลงาน ผู๎เกี่ยวข๎อง เนื้อหา 

พัฒนาแฟ้มสะสมผลงาน (Development) 

พัฒนาผลงาน พัฒนาตนเอง ก ากับติดตาม 

ประเมินผลแฟ้มสะสมผลงาน (Evaluation) 

คัดเลือกผลงานดีเดํน ประเมินผลงานดีเดํน 

ประสานสัมพันธ์รํวมชื่นชมผลงาน (Connection) 
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ข้อแนะน าในการเลือกหลักฐานหรือช้ินงานในแฟ้มสะสมผลงาน 

 

 ลิมาร์ และสไนเดอร์ (Lima and Snider, 1997) ได๎ให๎ข๎อแนะน าในการเลือกหลักฐานหรือ
ชิ้นงานเพื่อบรรจุลงในแฟ้มสะสมผลงาน ดังนี้ 
 1. ควรเป็นหลักฐานที่แสดงให๎เห็นพัฒนาการในการเรียนของผู๎เรียนตลอดเวลาหรือการเลือก
ชิ้นงานที่ดีที่สุดที่แสดงให๎เห็นผลส าเร็จที่เกิดข้ึนจากความพากเพียรอุตสาหะ 

 2. ควรเป็นหลักฐานที่แสดงความก๎าวหน๎าและพัฒนาการเรียนตามหลักสูตร 

 3. ควรมีรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ วิดีโอ ภาพถําย บันทึกการประชุม แผํนดิสก์ ฯลฯ ที่เป็น
หลักฐานที่เกิดจากการท างานเป็นกลุํมหรือรายบุคคล 

 4. ควรแสดงให๎เห็นเหตุผลในการท างานและความสนใจของผู๎เรียนภายในห๎องเรียน 

 

การสะท้อนภาพตนเอง 
 

 การสะท๎อนภาพตนเอง (Reflect Meta-cognition) เป็นการก าหนดให๎ผู๎เรียนสะท๎อน
ความรู๎สึกในขณะการวางแผน ลงมือปฏิบัติ หรือประเมินคุณภาพของผลงาน โดยการวิพากษ์ และให๎
คะแนนที่อธิบายคุณคําของผลงาน ที่จะสะท๎อนกลับในความสามารถของกระบวนการคิดของผู๎เรียน
การส ารวจตรวจสอบกระบวนการจัดท าแฟ้มสะสมผลงานจะชํวยให๎ผู๎เรียนประเมินผลงานที่มีคุณคํา
และท าให๎แฟ้มสะสมผลงานมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น มีวิธีการ ดังนี้ 
  1. วิธีการสะท้อนภาพตนเอง 
   เป็นวิธีการที่ส าคัญในการประเมินด๎วยแฟ้มสะสมผลงาน ดังนั้นครูผู๎สอนจะต๎องกระตุ๎น
ให๎ผู๎เรียนคิดวางแผนรู๎จักการเรียนรู๎ที่จะเรียน ตลอดจนให๎เกิดความตระหนักและการรับรู๎ที่จะเรียนรู๎
โดยใช๎แฟ้มสะสมผลงานเป็นสื่อกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนแสดงการโต๎ตอบที่จะสามารถน ามาใช๎เป็นข๎อมูลใน
การพิจารณาประเมินผู๎เรียนได๎อยํางสอดคล๎องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา "เกํง ดี มีความสุข" 
โดยมีวิธีการที่ฝึกหัดให๎ผู๎เรียนได๎สะท๎อนภาพตนเอง ดังนี้ 
   1.1 วิธีที่ 1 ให๎ผู๎เรียนได๎เรียนแสดงความคิดเห็นสะท๎อนภาพของตนเองในแบบฟอร์ม
แสดงความคิดเห็นที่ก าหนดให๎ ดังนี้ (ส านักงานทดสอบทางการศึกษา, 2539 : 63)   

    1.1.1 บันทึกการเรียนรู๎ (Learning Logs) เป็นการก าหนดให๎ผู๎เรียนได๎แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับตนเองในจุดประสงค์การเรียนรู๎ยํอยเป็นประจ า ที่ชํวยให๎ผู๎เรียนบรรลุจุดประสงค์การ
เรียนรู๎ได ๎

    1.1.2 การบันทึกความคิดเห็น (Reflective Journal) เป็นการให๎ผู๎เรียนได๎บันทึก
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยแสดงความรู๎สึก และความคิดเห็น 
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    1.1.3 การบันทึก 2-3 รายการเป็นการบันทึกประสบการณ์แล๎วให๎ความคิดเห็นตํอ
ประสบการณ์จะท าให๎ผู๎เรียนได๎รู๎จักการสังเกตเบื้องต๎น 

    1.1.4 การบันทึกรายวัน เป็นการบันทึกที่เป็นการโต๎ตอบระหวํางครูผู๎สอนกับ
ผู๎เรียนที่จะเป็นข๎อมูลย๎อนกลับในการน าไปพัฒนา 
    1.1.5 ก าหนดรายการเรียนรู๎ เป็นการระบุรายการเพ่ือใช๎ตรวจสอบระหวํางผู๎เรียน
หรือผู๎เรียนกับครูผู๎สอนเพ่ือกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนได๎คิดทบทวนเกี่ยวกับความส าเร็จความรู๎หรือสิ่งที่ เป็น
ปัญหา 
    1.1.6 ก าหนดรายการเรียนรู๎ด๎วยภาพเป็นการก าหนดรายการเรียนรู๎ของผู๎เรียนที่ใช๎
ภาพวาดหรือภาพถํายแล๎วเขียนบรรยายกิจกรรมนั้น ๆ หรือสิ่งที่ผู๎เรียนได๎รับ  
    1.1.7 การวิเคราะห์จุดเดํนและขอบเขตที่เกี่ยวข๎องทางด๎านเนื้อหากระบวนการ
และทักษะทางสังคมที่แสดงการพัฒนาของตนเอง 
    1.1.8 การก าหนดจุดมุํงหมายระยะสั้น และระยะยาว เพ่ือชํวยให๎ผู๎เรียนได๎ติดตาม
และตรวจสอบ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ในกระบวนการเรียนรู๎ที่ตํอเนื่องและปรับปรุงตนเองให๎
สอดคล๎องตํอการเรียนรู๎ในอนาคต 

   1.2 วิธีที่ 2 ให๎ผู๎เรียนได๎ประเมินผลงานของตนเองตามกฎเกณฑ์การให๎คะแนนแบบ
รอบด๎านที่ก าหนดไว๎ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในการประเมินตนเองทั้งชั้นเรียน 

  2. ตัวอย่างค าถามน าในการสะท้อนภาพตนเอง  มีดังนี้ 
   2.1 เพราะเหตุใดจึงเลือกผลงานชิ้นนี้ 
   2.2 จุดเดํน - จุดด๎อยของผลงานชิ้นนี้  
   2.3 ระบุความส าคัญของงานชิ้นนี้  
   2.4 ผลงานชิ้นนี้สอดคล๎องกับเนื้อหาสาระใดอยํางไร  
   2.5 ถ๎าน าผลงานชิ้นนี้ออกจากแฟ้มสะสมผลงานจะเป็นอยํางไร  
   2.6 ถ๎าคะแนนเต็ม 10 คะแนนจะให๎คะแนนผลงานชิ้นนี้........คะแนนเพราะ.......... 
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ข้อดีและข้อจ ากัดของแฟ้มสะสมผลงาน 

 

 ในการจัดท าแฟ้มสะสมผลงานมีข๎อดีและข๎อจ ากัด  ดังตารางที่ 11.6  ดังนี้  (สมชาย วรกิจ
เกษมสกุล, 2559 : 364-365 ; พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2553 : 91)   

 

ตารางท่ี 11.6  ข๎อดีและข๎อจ ากัดของแฟ้มสะสมผลงาน 

 

ข้อดีของแฟ้มสะสมผลงาน 

 

ข้อจ ากัดของแฟ้มสะสมผลงาน 

     1. สามารถน าไปใช๎กับผู๎เรียนเป็นรายบุคคล
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ เพราะหลักฐานในแฟ้ม
สะสมผลงานจะท าให๎ครูผู๎สอนรับทราบข๎อมูลที่
เป็นจุดดีและจุดด๎อยของผู๎เรียน 

     1. ความสอดคล๎องของผลการประเมินที่ยังไมํ
มีเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจนท าให๎สรุปผลการ
ประเมินมีความแตกตํางกัน  
 

     2. ท าให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎วิธีการคัดเลือก และ
ประเมินผลงานของตนเองเพ่ือน าไปใสํไว๎ในแฟ้ม
สะสมผลงาน  

     2. ผู๎เรียนใช๎เวลามากในการเก็บรวบรวม
สะสมหลักฐานที่เก็บในแฟ้มสะสมผลงานและ
ครูผู๎สอนจะต๎องใช๎เวลานานในการตรวจสอบ
ผลงาน       3. ท าให๎ผู๎เรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงาน

ของตนเอง เห็นภาพการพัฒนาตนเองอยําง
ตํอเนื่อง เกิดความเชื่อม่ันในตนเอง และมี
แรงจูงใจในการเรียนรู๎  
     4. ผู๎เรียนได๎มีสํวนรํวมในการพัฒนาการเรียน
การสอนกับครูผู๎สอนและปรับปรุงกระบวนการ
เรียนรู๎ และผลการเรียนของตนเองอยํางตํอเนื่อง 

     3. สถานที่เก็บแฟ้มสะสมผลงานไมํเพียงพอ
ตํอแฟ้มสะสมผลงานที่มีจ านวนมากในแตํละปี 
แตํละชั้น 

     5. กํอให๎เกิดการประสานงานในการพัฒนา
ระหวํางครูผู๎สอน ผู๎เรียน ผู๎ปกครอง และผู๎ที่
เกี่ยวข๎อง 
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บทสรุป 

 

 การประเมินแฟ้มสะสมผลงาน  เป็นการประเมินความส าเร็จของผู๎เรียนจากผลงานที่ดีที่สุด
หรือผลงานที่แสดงพัฒนาการที่เก็บสะสมไว๎ในแฟ้ม / สมุด / กลํองหรือกระเป๋าที่ขึ้นอยูํกับลักษณะ
ของผลงานที่อาจจะมีเพียง 1 ชิ้นหรือมากกวําที่จะเป็นหลักฐานที่แสดงความพยายามพัฒนาการและ
ผลสัมฤทธิ์ของผู๎เรียนในประเด็นที่มอบหมายตามจุดประสงค์ในรายวิชานั้น ๆ  การประเมินด๎วยแฟ้ม
สะสมผลงาน เป็นวิธีการประเมินที่ชํวยสํงเสริมให๎การประเมินตามสภาพจริง มีความสมบูรณ์สะท๎อน
ศักยภาพที่แท๎จริง (เจตคติ แรงจูงใจ พัฒนาการ และความส าเร็จที่ผลของการเรียนรู๎ของผู๎เรียนการ
วางแผนด าเนินการ) ของผู๎เรียนมากขึ้น โดยการให๎ผู๎เรียนได๎เก็บรวบรวมผลงานจากการปฏิบัติจริงใน
แฟ้ม/สมุด/กลํองทั้งในชั้นเรียนหรือในชีวิตจริงที่เกี่ยวข๎องกับการเรียนรู๎ตามสาระการเรียนรู๎ตําง ๆ มา
จัดแสดงอยํางเป็นระบบที่จะชํวยให๎ครูผู๎สอนให๎สามารถประเมินจากแฟ้มสะสมผลงานแผนการ
ประเมินจากการปฏิบัติจริงได๎ ในการจัดท าแฟ้มสะสมผลงานมีจุดประสงค์ในการด าเนินการ เพ่ือให๎
ผู๎เรียนสามารถประเมินตนเองได๎ด๎วยการสะท๎อนความคิดใน งานของตนเองก ากับดูแลและพัฒนา
ตนเองการประเมินตนเองของผู๎เรียน และฝึกให๎ผู๎เรียนมีนิสัยในการเรียนรู๎ตลอดชีวิต ตอบสนองตํอ
จุดประสงค์การเรียนรู๎ที่หลากหลายที่แสดงความสามารถของผู๎เรียนทั้งในสํวนยํอยและภาพรวม การ
ใช๎แฟ้มสะสมผลงานในชั้นเรียนมีประโยชน์ตํอการเรียนการสอน เพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสารระหวําง
ครูผู๎สอน ผู๎เรียน และผู๎ปกครองเกี่ยวกับการเรียนรู๎  ชํวยให๎ครูผู๎สอนมองเห็นสภาพแวดล๎อมการ
ท างานของผู๎เรียนและโครงสร๎างของหลักฐานแตํละชิ้น กระตุ๎นให๎เกิดการเรียนรู๎ขึ้นในตัวผู๎เรียน เป็น
หลักฐานที่ให๎ผู๎เรียนได๎ซื้อความคิดของตนเองให๎ผู๎อื่นได๎รับทราบ ชํวยให๎ครูผู๎สอนมีการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ดีข้ึน ผู๎เรียนจะมีสํวนรํวมกับครูผู๎สอนในกระบวนการประเมิน การสะท๎อนภาพตนเอง 
เป็นการก าหนดให๎ผู๎เรียนสะท๎อนความรู๎สึกในขณะการวางแผนลงมือปฏิบัติ หรือประเมินคุณภาพของ
ผลงาน โดยการวิพากษ์ และให๎คะแนนที่อธิบายคุณคําของผลงาน ที่จะสะท๎อนกลับในความสามารถ
ของกระบวนการคิดของผู๎เรียน การส ารวจตรวจสอบ กระบวนการจัดท าแฟ้มสะสมผลงานจะชํวยให๎
ผู๎เรียนประเมินผลงานที่มีคุณคําและท าให๎แฟ้มสะสมผลงานมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ผู๎เรียนได๎เรียน
แสดงความคิดเห็นสะท๎อนภาพของตนเองในบันทึกการเรียนรู๎ การบันทึกความคิดเห็น การบันทึก
รายวัน และผู๎เรียนได๎ประเมินผลงานของตนเองตามกฎเกณฑ์การให๎คะแนนแบบรอบด๎านที่ก าหนดไว๎
ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

ค าชี้แจง  ให๎ตอบค าถามจากประเด็นที่ก าหนดให๎อยํางถูกต๎อง และชัดเจน 

 1. แฟ้มสะสมผลงานคืออะไร 

 2. แฟ้มสะสมผลงานมีความส าคัญอยํางไรตํอการวัดและประเมินผล 

 3. ในรายวิชาของทํานที่เป็นครูผู๎สอนถ๎าจะเลือกใช๎แฟ้มสะสมผลงานในการวัดและ
ประเมินผลทํานจะมีข้ันตอนด าเนินการอยํางไร 

 4. "การใช๎แฟ้มสะสมผลงานในการจัดการศึกษาในประเทศไทย" จะสามารถด าเนินการได๎
มากหรือน๎อยเพียงใด 

 5. ทํานคิดวําผู๎เรียนจะได๎รับประโยชน์อะไรบ๎างจากการใช๎แฟ้มสะสมผลงานในการวัดและ
ประเมินผลการเรียน 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 12 

การวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
 

 เมื่อเรียนจบบทเรียนนี้แล้ว  นักศึกษาสามารถ 

 1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจจุดหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
 2. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจหลักการด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตาม 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

 3. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถอธิบายเกี่ยวกับองค์ประกอบของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 4. อธิบายรายละเอียดของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

 5. บอกแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

 

เนื้อหาสาระ  

 

 เนื้อหาสาระในบทนี้ ประกอบด้วย 

 1. จุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 2. การก ากับดูแลคุณภาพการศึกษา 
 3. ระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ของสถานศึกษา 
 4. หลักการด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 

 5. องค์ประกอบของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 

 6. เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 7. เอกสารหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 
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 8. การประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยผู้เกี่ยวข้อง 
 9. แนวโน้มของการประเมินการเรียนรู้ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

 กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง การวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  มีดังนี ้
 สัปดาห์ที่ 14  (4 ชั่วโมง) 
 1. ผู้สอนทบทวนเนื้อหาบทที ่11 ทีเ่รียนมาของสัปดาห์ก่อน พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์  
และเนื้อหาประจ าบทเรียนบทที่ 12  เพ่ือให้ผู้เรียนรับรู้ภาพรวมของเนื้อหาสาระในบทเรียนนี้ 
 2. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ การวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในหัวข้อ จุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ก า ร ก า กั บ
ดูแลคุณภาพการศึกษา ระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของสถานศึกษา  หลักการด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 องค์ประกอบของการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  เกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้  เอกสารหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 

การประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยผู้เกี่ยวข้อง และแนวโน้มของการประเมินการเรียนรู้ 
 3. ผู้เรียนรับฟังบรรยายสรุปเนื้อหาสาระ ร่วมกับศึกษาเนื้อหาเรื่อง “การวัดและประเมินผล
การเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551” จากเอกสารประกอบการเรียนการ
สอน พร้อมทั้งซักถามและตอบค าถามระหว่างการฟังบรรยาย 

 4. ผู้สอนให้ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ อภิปราย สรุปเนื้อหาและแนวทางการน าไปประยุกต์ใช้ 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามในหัวข้อ / ประเด็นที่สงสัย 

 5. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบท และก าหนดวันส่ง 
 6. ผู้สอนชี้แจงหัวข้อที่จะเรียนในครั้งต่อไป เพ่ือให้ผู้เรียนไปศึกษาก่อนล่วงหน้า 

 7. ผู้สอนเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษาก่อนเลิกเรียน 

 

สื่อการเรียนการสอน 

 

 1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา 
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 2. เอกสาร ต ารา หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการศึกษา
 3. สไลด์น าเสนอความรู้ประเด็นส าคัญทุกหัวข้อเรื่อง ด้วยสื่อทางคอมพิวเตอร์ Microsoft 

Power Point และแบบฝึกหัดท้ายบท  

   

การวัดและการประเมินผล 

จุดประสงค์ เครื่องมือ/วิธีการ การประเมินผล 

1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ 
ความเข้าใจจุดหมายของการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้  
2. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ 
ความเข้าใจหลักการด าเนินการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตาม หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551  

3. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถ
อธิบายเกี่ยวกับองค์ประกอบ
ของการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 

4. อธิบายรายละเอียดของการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551  

5. บอกแนวทางการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

1. การถาม-ตอบ ในชั้นเรียน 

2. การจัดกิจกรรมกลุ่ม  

3. การน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

4. ใบกิจกรรม 

5. แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

1. นักศึกษาตอบถูกต้องได้    
ร้อยละ  80 

2. สังเกตพฤติกรรมในการเข้า
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม/การมาเรียน/
ความสนใจ อยู่ในระดับด ี

3. การน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

อยู่ในระดับดี 
4.  แสดงบทบาทสมมุติในการ
สอนได้ในระดับด ี

5. นักศึกษาท าแบบฝึกหัด
ถูกต้องร้อยละ 80 
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บทท่ี 12 

การวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 

 

 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 26 ได้ก าหนดว่า ให้ สถานศึกษา
จัดการประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการ
เรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของ
แต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา  หน้าที่ของสถานศึกษาจะต้องด าเนินการจัดกิจกรรมทางการศึกษา
เพ่ือสนองต่อความต้องการของชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียง กระบวนการจัดการศึกษาจะต้อง
ประกอบด้วย การสร้างหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อเป็นการก าหนดเป้าหมายทางการศึกษาในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ตลอดจนมีการก าหนดค าอธิบายรายวิชา เพ่ือเป็นการก าหนดเนื้อหาในการจัดการ
เรียนรู้ สถานศึกษาจะต้องมีการจัดท าแนวการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ใน
การวัดและประเมินผลการศึกษาของแต่ละสถานศึกษา โดยยึดระเบียบการวัดและประเมินผลการ
เรียนของการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นแนวทางด าเนินการ 

 

จุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้
 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 
2551 ต้องอยู่บนจุดหมายพ้ืนฐาน 2 ประการ ดังนี้ (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2557 : 2) 

 1. การวัดและประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน (Formative Assessment)  การที่จะบรรลุ
จุดมุ่งหมายแรกได้จะต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้เรียนในระหว่างการเรียน
การสอนอย่างต่อเนื่อง บันทึก วิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูล แล้วน ามาใช้ในการส่งเสริมหรือ
ปรับปรุงแก้ไขการเรียนรู้ของผู้เรียนและการสอนของครู การวัดและประเมินผลกับการสอนจึงเป็น
เรื่องท่ีสัมพันธ์กัน หากขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดการเรียนการสอนก็ขาดประสิทธิภาพ การประเมินระหว่างการ
เรียนการสอน เป็นการวัดและประเมินผลที่เกิดขึ้นในห้องเรียนทุกวัน เป็นการประเมินเพ่ือให้รู้จุดเด่น
จุดที่ต้องปรับปรุง จึงเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนา ซึ่งในปัจจุบันงานวิจัยบ่งชี้ว่าถ้าใช้การประเมินผล
ย่อยอย่างถูกวิธีการประเมินผลย่อยจากเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการก าหนดเป้าหมาย การเรียนการ
สอน แต่ทั้งนี้ผู้สอนต้องมีทักษะในการใช้วิธีการและเครื่องมือการประเมินที่หลากหลาย อาทิ การ
สังเกต การซักถาม การระดมความคิดเห็นเพื่อให้ได้มติข้อสรุปของประเด็นที่ก าหนด การใช้แฟ้มสะสม
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ผลงาน การใช้ภาระงานที่เน้นการปฏิบัติ การประเมินความรู้เดิม การให้ผู้เรียนประเมินตนเอง การให้
เพ่ือนประเมินเพ่ือน การใช้เกณฑ์การให้คะแนน (Rubric) และที่ส าคัญการให้ข้อมูลย้อนกลับโดย
ผู้สอนต้องสามารถให้ค าแนะน าเพ่ือเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ท าให้การเรียนรู้พอกพูน 
นอกจากนี้ยังต้องรู้จักใช้ผลที่ได้จากการประเมินมาวางแผนและทบทวนการสอนของตนอีกด้วย 

 2. การวัดและประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ (Summative Assessment)  เป็น
การประเมินสรุปผลการเรียนรู้ เมื่อเรียนจบหน่วยการเรียน รีบจบรายวิชาเพ่ือตัดสินให้คะแนนหรือให้
ระดับผลการเรียน หรือให้การรับรองความรู้ความสามารถของผู้เรียนว่าผ่านรายวิชาหรือไม่ควรได้รับ
การเลื่อนชั้นหรือไม่ หรือสามารถจบหลักสูตรหรือไม่ โดยสถานศึกษามีหน้าที่ในการอนุมัติและ
รายงานผลการเรียน งานวิจัยเสนอแนะว่าการประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนที่ดีต้องให้โอกาสผู้เรียน
แสดงออกซ่ึงความรู้ ความสามารถ ด้วยวิธีการที่หลากหลายและพิจารณาตัดสินบนพ้ืนฐานของเกณฑ์
ผลการปฏิบัติมากกว่าใช้เปรียบเทียบระหว่างนักเรียน 

 ดังนั้นครูผู้สอนจะต้องมีการวัดและประเมินผลของผู้เรียนที่รวบรวมข้อมูลจากผู้เรียนหลาย
ด้าน ก่อนที่จะประเมินว่าผู้เรียนอยู่ในระดับใด โดยมีหลักการที่ควรปฏิบัติ  ดังนี้ 1) เน้นกระบวนการ
ประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียน (Formative Evaluation) และประเมินเพ่ือสรุปผลการเรียนรู้ 
(Summative Evaluation) ให้มีความครอบคลุมทั้งด้านความรู้ทักษะกระบวนการคุณธรรมจริยธรรม
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2) เน้นการประเมินด้วยวิธีการที่หลากหลายสอดคล้องกับกระบวนการ
เรียนรู้ที่จะให้ผู้เรียนตามสภาพจริงหรือใกล้เคียงกับสถานการณ์ที่เป็นจริง ที่จะสะท้อนความสามารถ
และการแสดงออกของผู้เรียนที่ชัดเจน 3) เน้นการบูรณาการของการประเมินพลควบคู่ไปกับการเรียน
การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยประเมินจากคุณภาพของงานและกระบวนการท างาน
ของผู้เรียน 4) เน้นการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์การประเมิน ส่งเสริมให้มีการประเมิน
ตนเอง ประเมินโดยเพ่ือนและกลุ่มเพ่ือน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 5)  เน้นการประเมินผู้เรียนโดยการ
พิจารณาอย่างครอบคลุมพัฒนาการ ความประพฤติจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วม
กิจกรรมและการทดสอบตามความเหมาะสม (ชูศรี ตันพงษ,์ 2546 : 8)   
 

การก ากับดูแลคุณภาพการศึกษา 
 

 การจัดการศึกษาในปัจจุบันนอกจากให้ด าเนินการให้ทั่วถึงแล้ว ยังมุ่งเน้นคุณภาพด้วย 
ผู้ปกครอง สังคม และรัฐต้องการเห็นหลักฐานอันเป็นผลมาจากการจัดการศึกษา นั่นคือ คุณภาพของ
ผู้เรียนที่เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามที่หลักสูตร  หน่วยงานที่รับผิดชอบนับตั้งแต่สถานศึกษา 
ต้นสังกัด หน่วยงานระดับชาติที่ได้รับมอบหมาย จึงมีบทบาทหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน
ตามความคาดหวังของหลักสูตร ดังนั้นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 จึง
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ก าหนดให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ใน 4 ระดับมีเจตนารมณ์เช่นเดียวกัน คือ ตรวจสอบ
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียนเพ่ือน าผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องต่อไป ดังนี้ (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2557 : 2-4) 

 1. การประเมินระดับชั้นเรียน   เป็นการวัดและประเมินผลที่อยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้
ที่ครูผู้สอนด าเนินการเป็นปกติและสม่ าเสมอในการจัดการเรียนการสอน ใช้เทคนิคการประเมินที่
หลากหลาย อาทิ การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้าน/แบบฝึกหัดการประเมินโครงงาน การ
ประเมินชิ้นงาน / ภาระงาน แฟ้มสะสมผลงาน การใช้แบบทดสอบ ฯลฯ โดยครูผู้สอนเป็นผู้ประเมิน
เองหรือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมินตนเอง เพ่ือนประเมินเพ่ือน ผู้ปกครองร่วมประเมิน ซึ่งการ
ประเมินระดับชั้นเรียนเป็นการตรวจสอบว่า ผู้เรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้ อันเป็นผล
มาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่และมากน้อยเพียงใด มีสิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนา
ปรับปรุงและส่งเสริมในด้านใด นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลให้ผู้สอนใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนของตน
ด้วยทั้งนี้โดยให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

 2. การประเมินระดับสถานศึกษา เป็นการตรวจสอบผลการเรียนของผู้เรียนเป็นรายปี / ราย
ภาคผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันเพ่ิงประสงค์และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนและและเป็นการประเมินเพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาว่าส่งผลต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่ ผู้เรียนมีสิ่งที่ต้องได้รับการพัฒนา ในด้านใด รวมทั้ง
สามารถน าผลการเรียนของผู้เรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติและระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการปรับปรุงนโยบาย 
หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการจัด
การศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู้ปกครองและชุมชน 

  3. การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ 
สามารถด าเนินการโดยประเมินคุณภาพของผู้เรียนด้วยวิธีการและเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานที่จัดท า
และด าเนินการโดยเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดและหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือจากการตรวจสอบข้อมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
  4. การประเมินระดับชาติ  เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานสถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนที่เรียนในชั้น
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ประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการ
ประเมินผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่างๆเพ่ือ
น าไปใช้ใน การวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ
ในระดับนโยบายของประเทศโดยมีวัตถุประสงค์ในการประเมินผลการเรียนระดับชาติ ดังนี้  
(กรมวิชาการ, 2544 : 29-30)  

  4.1 ท าให้เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพระหว่างระดับชั้นเรียนระดับสถานศึกษา
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับชาติตลอดจนการประเมินภายนอกได้อย่างสมเหตุสมผล 

  4.2 สามารถประเมินทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรและความถนัดทางการเรียน  
  4.3 ส่งเสริมและกระตุ้นให้สถานศึกษามีความสนใจอย่างจริงจังในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ที่
ส าคัญของหลักสูตร  
  4.4 สามารถใช้ผลการประเมินที่เป็นประโยชน์ทั้งในระดับผู้เรียนระดับชั้นเรียนระดับ
สถานศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับชาติ  
  4.5 สร้างแรงจูงใจกระตุ้นและท้าทายให้ผู้เรียนทุกคนตั้งใจไฟหาสัมฤทธิผลทางการเรียน
และด้านอ่ืน ๆ  
  4.6 เพ่ือเป็นข้อมูลสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับคุณภาพของผู้เรียนผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 
  จากข้อมูลที่ได้จากการประเมินในระดับต่าง ๆ เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการ
ตรวจสอบทบทวน พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะต้อง
จัดระบบดูแล ช่วยเหลือ ปรับปรุง แก้ไขส่งเสริมสนับสนุน เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบน
พ้ืนฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลที่จ าแนกตามสภาพปัญหาและความต้องการ ได้แก่ กลุ่มผู้เรียน
ทั่วไป กลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ กลุ่มผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า กลุ่มผู้เรียนที่มี
ปัญหาด้านวินัยและพฤติกรรม กลุ่มผู้เรียนที่ปฏิเสธโรงเรียน กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและ
สังคม กลุ่มพิการทางร่างกายและสติปัญญา เป็นต้น ข้อมูลจากการประเมินจึงเป็นหัวใจของ
สถานศึกษาในการด าเนินการช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันท่วงที เป็นโอกาสได้รับการพัฒนาและประสบ
ความส าเร็จในการเรียน 

 

ระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ของสถานศึกษา 
 

 สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษา จะต้องจัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดและ
ประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เป็น
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ข้อก าหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกัน ระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรของ
สถานศึกษาเป็นกรอบภาระงานและแนวปฏิบัติด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งจะต้อง
เชื่อมโยงกับการเรียนรู้เป็นกระบวนการเดียวกัน สาระของระเบียบดังกล่าวก าหนดบนพ้ืนฐานของ
นโยบายด้านการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษา 
หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักวิชา หลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและแนวปฏิบัติที่
สถานศึกษาก าหนดเพิ่มเติม ที่จะสะท้อนมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีสร้างความมั่นใจใน
กระบวนการด าเนินงานและความเชื่อมั่นแก่สังคม ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
เป้าหมายการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดว่า การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้เป็นกระบวนการพัฒนาปรับปรุงการเรียนรู้ของผู้เรียนและตัดสินว่าผู้เรียนมี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ อันเป็นผลมาจากการเรียนการสอนบรรลุตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัดในระดับใด สามารถที่จะได้รับการเลื่อนชั้นเรียน หรือจบการศึกษาได้
หรือไม่ สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษาจะต้องจัดระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เป็น
ข้อก าหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 
 1. การตัดสินผลการเรียน  ก าหนดให้มีการด าเนินงานที่เชื่อมโยงกับการเรียนการสอนโดย
ครูผู้สอนต้องเก็บข้อมูลของผู้เรียนทุกด้านอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องในแต่ละปี / ภาค ตลอดจน
ก าหนดให้มีการสอนซ่อมเสริมผู้เรียนในด้านที่ต้องได้รับการพัฒนาและสนับสนุนในด้านที่เด่น เพ่ือให้
ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ โดยที่การตัดสินผลการเรียนเพ่ือพิจารณาเลื่อนชั้น ก าหนดให้
ระดับประถมศึกษาตัดสินผลการเรียนปลายปีเพ่ือการเลื่อนชั้นเรียน ระดับมั ธยมศึกษาตอนต้นและ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนเป็นหน่วยกิตให้ตัดสินผลการเรียนเป็นรายภาคเรียน เพ่ือน าไปใช้
ในการพิจารณาเลื่อนชั้นเมื่อสิ้นปีการศึกษา นอกจากนี้ยังก าหนดให้มีการสามชั้นโดยให้ค านึงถึงวุฒิ
ภาวะและความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 2. การให้ระดับผลการเรียน  ในระดับประถมศึกษาสามารถให้ระดับผลการเรียนได้หลาย
ลักษณะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาก าหนดให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการ
เรียนเป็น 8 ระดับ ส าหรับการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้ระดับผลการ
ประเมินเป็น ดีเยี่ยม ดี และผ่าน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพ่ือให้ระดับผลการประเมินเป็นผ่านและ
ไม่ผ่าน 
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 3. การรายงานผลการเรียน ก าหนดให้สถานศึกษารายงานผลการเรียนให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง
และผู้เกี่ยวข้องรับทราบความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การรายงานผลการเรียน เป็นการ
แจ้งผลการเรียนรู้และพัฒนาการในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นความก้าวหน้าของผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้อง
รับทราบอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง แก้ไขและส่งเสริมพัฒนาการ
เรียนของผู้เรียนให้ประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลส าหรับออกเอกสาร
หลักฐานการศึกษา การตรวจสอบ ยืนยัน รับรองผลการเรียนและวุฒิการศึกษาของผู้เรียน 

 4. เกณฑ์การจบการศึกษา ก าหนดคุณลักษณะของผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และผู้จบการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

 5. เอกสารหลักฐานการศึกษา ก าหนดให้สถานศึกษาต้องจัดท าระเบียนแสดงผลการเรียน 
ประกาศนียบัตรและแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา โดยใช้แบบพิมพ์ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด
และเอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษาจัดท าขึ้นเพ่ือบันทึกผลการประเมินและข้อมูล  ต่าง ๆ 
เกี่ยวกับผู้เรียน 

 6. การเทียบโอนผลการเรียน  สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียนได้ใน
กรณีต่าง ๆ ได้แก่ การย้ายสถานศึกษา การศึกษาจากต่างประเทศและขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ การ
ย้ายหลักสูตรการเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การขอกลับเข้าศึกษาต่อของผู้ที่ออกกลางคัน ตลอดจนการ
เทียบโอนความรู้ทักษะ ประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ 

 7. การประเมินคุณภาพผู้เรียน  สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนได้เข้ารับการประเมินระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา / หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและระดับชาติด้วย เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน
น าไปใช้ ในการปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนและการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 

 

หลักการด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 
 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 เป็นกระบวนการเก็บรวบรวม ตรวจสอบ ตีความผลการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านต่างๆ ของ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดของหลักสูตร น าผลไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้และใช้
เป็นข้อมูลส าหรับการตัดสินผลการเรียน สถานศึกษาต้องมีกระบวนการจัดการที่เป็นระบบ เพ่ือให้การ
ด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และให้ผลการ
ประเมินที่ตรงตามความรู้ความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน ถูกต้องตามหลักการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ รวมทั้งสามารถรองรับการประเมินภายในและการประเมินภายนอกตามระบบประกัน
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คุณภาพการศึกษาได้ สถานศึกษาจึงควรก าหนดหลักการด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือ
เป็นแนวทางในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ดังนี้ 
 1. สถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเปิดโอกาสให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

 2. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและตัดสินผลการ
เรียน 

 3. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ต้องสอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา และจัดให้มีการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 4. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ต้องด าเนินการด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย เพ่ือให้สามารถวัดและประเมินผลผู้เรียนได้อย่างรอบ
ด้านทั้งด้านความรู้ ความคิด กระบวนการ พฤติกรรม และเจตคติเหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัด
ธรรมชาติวิชา และระดับชั้นของผู้เรียน โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเที่ยงตรง ยุติธรรม และเชื่อถือ
ได้ 
 5. การประเมินผู้เรียนพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรู้ การร่วมกิจกรรม และการทดสอบ ควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนตาม
ความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา 
 6. เปิดโอกาสให้ผู้เรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบผลการประเมินผลการเรียนรู้ 
 7. ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างสถานศึกษาและระหว่างรูปแบบการศึกษาต่าง ๆ  
 8. ให้สถานศึกษาจัดท าและออกเอกสารหลักฐานการศึกษา เพ่ือเป็นหลักฐานการประเมินผล
การเรียนรู้ รายงานผลการเรียน แสดงวุฒิการศึกษา และรับรองผลการเรียนของผู้เรียน 

 

องค์ประกอบของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 

 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดจุดหมาย สมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียน และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
คนดีมีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลก ก าหนดให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัดที่ก าหนดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ       
มีความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนเพ่ือและการวัดและประเมินผลการเรียนรู้มีองค์ประกอบต่าง ๆ ดังแสดงในภาพที่ 12.1 
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ภาพที่ 12.1  แสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
ที่มา :  ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2557 : 13 

 

 จากภาพที่ 12.1  รายละเอียดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ อธิบายได้ดังนี้ 
 1. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  ครูผู้สอนต้องด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียนเป็นรายวิชาตามตัวชี้วัดที่
ก าหนดในหน่วยการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ให้ได้ผลการประเมินตามความสามารถที่แท้จริง
ของผู้เรียนโดยด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ไปพร้อมกับการจัดการเรียนรู้อาทิตย์การ
สังเกตพัฒนาและความประพฤติของผู้เรียน การสังเกตพฤติกรรมการเรียนการร่วมกิจกรรมและการ
ทดสอบซึ่งครูผู้สอนต้องน านวัตกรรมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลายอาทิการประเมิน
สภาพจริงการประเมินการปฏิบัติงานการประเมินจากโครงงานและการประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน
ไปใช้ใน การประเมินผลการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการใช้แบบทดสอบแบบต่างๆและต้องให้ความส าคัญ
กับการประเมินระหว่างปี / ภาคมากกว่าการประเมินปลายปี / ดังแสดงในภาพที่ 12.2  
 

 

 

 

 

 

มาตรฐาน / ตัวชี้วัดการเรียนรู้
ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

การอ่าน 

คิดวิเคราะห์ และเขียน 

 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 
 

คุณภาพผู้เรียน 
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 ภาพที่ 12.2  แสดงการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่มา :  ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2557 : 14 

 

  ในการประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ ตามตัวชี้วัดในหลักสูตร ซึ่งจะ
น าไปสู่การสรุปผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ซึ่ง ภารกิจของสถานศึกษาในการ
ด าเนินการประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีดังนี้ 
  1.1 ก าหนดสัดส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับคะแนนปลายปี / ปลายภาค โดยให้
ความส าคัญของคะแนนระหว่างเรียนมากกว่าคะแนนปลายปี / ปลายภาค อาทิ 60 : 40, 70 : 30,      

80 : 20 เป็นต้น ดังแสดงตารางที่  
 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ศิลปะ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาต่างประเทศ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

 

การวัดและประเมิน 

การเรยีนรู้ด้วยวิธีการที่
หลากหลายบูรณาการใน
การเรยีนการสอน 
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ตารางท่ี 12.1  ก าหนดสัดส่วนคะแนนระว่างเรียน และปลายปี ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                    ทั้ง 8 กลุ่ม 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คะแนน
ระหว่างภาค 

คะแนน
ปลายปี 

รวม 

ภาษาไทย 70 30 100 

คณิตศาสตร์ 70 30 100 

วิทยาศาสตร์ 70 30 100 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 70 30 100 

สุขศึกษา และพลศึกษา 80 20 100 

ศิลปะ 80 20 100 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 20 100 

ภาษาต่างประเทศ 70 30 100 

 

  1.2 ก าหนดเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน โดยพิจารณาความเหมาะสมตามระดับชั้นเรียน 
เช่น ระดับประถมศึกษาอาจก าหนดเป็นระดับผลการเรียน หรือระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียน
เป็นระบบตัวเลข ระบบตัวอักษร ระบบร้อยละและระบบคุณภาพสะท้อนมาตรฐาน ส าหรับระดับ
มัธยมศึกษาก าหนดเป็นระดับผลการเรียน 8 ระดับ และก าหนดเงื่อนไขต่างๆ ของ      ผลการเรียน
อาทิการประเมินที่ยังไม่สมบูรณ์ (ได้ ร) การไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ (ได้ มส) เป็นต้น นอกจากนี้ 
สถานศึกษาอาจก าหนดคุณลักษณะของความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละชั้นปีเป็นระดับ
คุณภาพเพ่ิมอีกก็ได้ 
  1.3 ก าหนดแนวปฏิบัติในการสอนซ่อมเสริม การสอบแก้ตัว กรณีผู้เรียนมีระดับผลการ
เรียน “0” แล้วแนวด าเนินการกรณีผู้เรียนมีผลการเรียนที่มีเงื่อนไขคือ “ร”  “มส” 

  1.4 ก าหนดแนวปฏิบัติในการอนุมัติผลการเรียน 

  1.5 ก าหนดแนวทางในการรายงานผลการประเมินต่อผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ปกครอง 
  1.6 ก าหนดแนวทาง วิธีการในการก ากับ ติดตามการบันทึกผลการประเมินในเอกสาร
หลักฐานการศึกษา ทั้งแบบที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และแบบที่
สถานศึกษาก าหนด 
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 2. การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน   
  การประเมินศักยภาพของผู้เรียนในการอ่าน การฟัง การดู และการรับรู้ จากหนังสือ 
เอกสารและสื่อต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง แล้วน ามาคิดวิเคราะห์เนื้อหาสาระที่น าไปสู่การแสดงความ
คิดเห็น การสังเคราะห์สร้างสรรค์ในเรื่องต่าง ๆ และถ่ายทอดความคิดนั้นด้วยการเขียนซึ่งสะท้อนถึง
สติปัญญาความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและสร้างสรรค์จินตนาการ
อย่างเหมาะสมและมีคุณค่าแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ พร้อมด้วยประสบการณ์ และทักษะใน
การเขียนที่มีส านวนภาษาถูกต้อง มีเหตุผลและล าดับขั้นตอนในการน าเสนอ สามารถสร้างความเข้าใจ
แก่ผู้อ่านได้อย่างชัดเจนตามระดับความสามารถในแต่ละระดับชั้น การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน สรุปผลเป็นรายปี / รายภาคเพ่ือวินิจฉัยและใช้เป็นข้อมูลเพ่ือประเมินการเลื่อนชั้นเรียน
และการจบการศึกษาระดับต่าง ๆ  ดังแสดงการประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนใน
ภาพที่ 12.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 12.3 แสดงการประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน 

ที่มา :  ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2557 : 14 

 

 3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นการประเมินคุณลักษณะที่ต้องการให้เกิด
ขึ้นกับผู้เรียน อันเป็นคุณลักษณะที่สังคมต้องการในด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตส านึก 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งในฐานพลเมืองไทยและพลโลก หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 คุณลักษณะ 

อ่าน (รับสาร) 
 

คิดวิเคราะห์ 
 

เขียน (ส่งสาร) 
 

หนังสือ เอกสาร วิทยุ โทรทัศน์ สื่อต่าง ๆ ฯลฯ 

แล้วสรุปเป็นความรู้ความเข้าใจของตนเอง 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ หาเหตุผล 

แก้ปัญหาและสร้างสรรค์ 

ถ่ายทอดความรู้ ความคิด สื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ 
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ในการประเมินให้ประเมินแต่ละคุณลักษณะแล้วรวบรวมผลการประเมินจากผู้ประเมินทุกฝ่ายและ
แหล่งข้อมูลหลายแหล่งเพ่ือให้ได้ข้อมูลน ามาสู่การสรุปผลเป็นรายปี/รายภาค และใช้เป็นข้อมูลเพ่ือ
ประเมินการเลื่อนชั้นและการจบการศึกษาระดับต่างๆ การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรแกนกลาง ฯ ดังภาพที่ 12.4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 12.4 แสดงการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ที่มา :  ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2557 : 15 

 

 4.  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของ
ผู้เรียนและเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในแต่ละกิจกรรม และใช้เป็นข้อมูล
ประเมินการเลื่อนชั้นและการจบการศึกษาระดับต่างๆ ดังแผนภาพที่ 12.5 และแผนภาพที่ 12.6   

 

 

 

 

 
รักชาติ 
ศาสน์
กษัตริย์ 

ซื่อสัตย์สุจริต 

   มีวินัย 

ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง 

มุ่งม่ันในการ
ท างาน 

รักความเป็น
ไทย 

มีจิต
สาธารณะ 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
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ภาพที่ 12.5 แสดงการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ที่มา :  ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2557 : 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ตามเกณฑ์   ไม่ตามเกณฑ์ 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 12.6  ขั้นตอนการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

กิจกรรมแนะแนว 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 

สาธารณประโยชน์ 

 

กิจกรรมนักเรียน 

   - ลูกเสือ เนตรนารี  
     ยุวกาชาด  

     ผู้บ าเพ็ญประโยชน์และ 

     นักศึกษาวิชาทหาร 

   - ชุมนม/ชมรม 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

แนะแนว กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ 
ลูกเสือฯ ผู้บ าเพ็ญฯ 

ชุมนุม/ชมรม 

เกณฑ์การประเมิน 1. เวลาการเข้าร่วมกิจกรรม 2. การปฏิบัติกิจกรรม 3. ผลงาน/ชิ้นงาน 

ประเมิน 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ซ่อมเสริม 

ส่งผลการประเมิน 
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  ในการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 สถานศึกษาควรมีการด าเนินการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่เป็นขั้นตอนที่ชัดเจน ดังนี้ 
  1. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรม มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
   1.1 ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและจากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู้เรียน
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และใช้การประเมินตามสภาพจริง  
   1.2 ตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนว่า เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนดไว้หรือไม่  
   1.3 ในกรณีที่ กิจกรรมใดต้องใช้เวลาปฏิบัติตลอดปี เมื่อสิ้นภาคเรียนแรก ควรจัดให้มี
การประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียน เพ่ือสรุปความก้าวหน้า ปรับปรุงแก้ไข และรายงานให้
ผู้ปกครองทราบ (โดยน าผลการประเมินในภาคเรียนแรกไปร่วมกับผลการประเมินในภาคเรียนที่สอง
เพ่ือตัดสินผลการผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและเมื่อจบปีการศึกษาในระดับประถมศึกษาและเมื่อสิ้น
ภาคเรียนในระดับมัธยมศึกษา)  
   1.4 ผู้เรียนที่มีเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู้เรียนตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด เป็นผู้ผ่านการประเมินรายกิจกรรมและน าผลการประเมินไปบันทึกใน
ระเบียนแสดงผลการเรียน  
   1.5 ผู้เรียนที่มีการประเมินไม่ผ่านในเกณฑ์เวลาการเข้าร่วมกิจกรรมหรือเกณฑ์การ
ปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู้เรียนหรือทั้งสองเกณฑ์ ถือว่าไม่ผ่านการประเมินผลกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ผู้สอนต้องด าเนินการซ่อมเสริมและประเมินจนผ่าน ทั้งนี้ควรด าเนินการให้เสร็จสิ้นในปี
การศึกษานั้น ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา 
  2. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อเลื่อนชั้นและจบระดับการศึกษา 
   การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และเพ่ือเลื่อนชั้นและจบระดับการศึกษาเป็นการ
ประเมินการผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นรายปี / รายภาค เพ่ือสรุปผลการผ่านในแต่ละกิจกรรม 
สรุปผลรวมเพ่ือเลื่อนชั้นและประมวลผลรวมในปีสุดท้ายเพ่ือการจบแต่ละระดับการศึกษา โดยการ
ด าเนินการดังกล่าวมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
   2.1 ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรมพัฒนา ผู้
เรียนรู้ของผู้เรียนทุกคนตลอดระดับการศึกษา  
   2.2 ผู้รับผิดชอบสรุปและตัดสินผลการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและของผู้เรียนเป็น
รายบุคคลตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด (เกณฑ์การจบแต่ละระดับการศึกษาที่สถานศึกษาก าหนด
นั้น ผู้เรียนจะต้องผ่านกิจกรรม 3 กิจกรรมส าคัญ ดังนี้ 
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    2.2.1 กิจกรรมแนะแนว 

    2.2.2 กิจกรรมนักเรียนได้แก่ 1) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด  ผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร 2) กิจกรรมชุมนุมชมรม 3) กิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณะ
ประโยชน์ 
   2.3 น าเสนอผลการประเมินต่อคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนเพ่ือให้ความเห็นชอบ  
   2.4 เสนอผู้บริหารสถานศึกษา พิจารณาอนุมัติผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ผ่านเกณฑ์การจบแต่ละระดับการศึกษา 
  3. ข้อเสนอแนะ 

   ในการประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น จะต้องค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 
   3.1 เวลาการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดสถานศึกษา
ควรก าหนดเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

   3.2 ผลการปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู้เรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนดโดยอาจจัดให้ผู้เรียนแสดงผลงาน แฟ้มสะสมงานหรือจัดนิทรรศการ 

   3.3 ผู้เรียนทุกคนต้องมีผลการประเมินระดับผ่านทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมการ
ปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู้เรียนจึงจะได้ผลการประเมินเป็น (ผ) เพ่ือบันทึกในระเบียนแสดงผล
การเรียน 

   3.4 กรณีท่ีผู้เรียนไม่ผ่านกิจกรรม (มผ.) เป็นหน้าที่ของครูหรือผู้รับผิดชอบกิจกรรมนั้น 
ๆ ที่จะต้องซ่อมเสริม โดยให้ผู้เรียนท ากิจกรรมจนครบตามเวลาที่ขาดหรือปฏิบัติกิจกรรมให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนั้น แล้วจึงประเมินให้ผ่านกิจกรรม เพ่ือบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน 
ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้รายงานผู้บริหารสถานศึกษาทราบ เพ่ือด าเนินการช่วยเหลือผู้เรียนอย่าง
เหมาะสมเป็นรายกรณีไป 

   3.5 ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หากสถานศึกษามีบุคลากรไม่เพียงพอ หรือไม่
สามารถจัดกิจกรรมได้อย่างหลากหลาย สถานศึกษาจัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการ หรือสอดแทรก
ในกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ เช่นกิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมวันส าคัญ กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ เป็น
ต้น ซึ่งสถานศึกษาสามารถด าเนินการประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวและน ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ในการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้ 
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เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

 1. ระดับประถมศึกษา 

  1.1 การตัดสินผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ได้ก าหนดโครงสร้าง เวลาเรียน มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มี
คุณภาพเต็มตามศักยภาพและให้สถานศึกษาก าหนดหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือ
ตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน ดังนี้ 
   1.1.1 ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 

   1.1.2 ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด 

   1.1.3 ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 

   1.1.4 ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนดในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

  1.2 การให้ระดับผลการเรียน  สถานศึกษาต้องก าหนดเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนซึ่ง
สามารถอธิบายผลการตัดสินว่าผู้เรียนต้องมีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะโดยรวมอยู่ในระดับใด จึง
จะยอมรับว่าผ่านการประเมิน โดยที่การตัดสินผลการเรียนรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สถานศึกษาสามารถให้ระดับผลการเรียน 8 ระดับ หรือระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียนเป็นระบบ
ตัวเลข ระบบตัวอักษร ระบบ ร้อยละและระบบที่ใช้ค าส าคัญที่สะท้อนมาตรฐาน ดังแสดงการ
เปรียบเทียบระดับผลการเรียนระบบที่แตกต่างกันในตารางที่ 12.3 
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ตารางท่ี 12.2  การเปรียบเทียบระดับผลการเรียนระบบที่แตกต่าง 
 

ระบบร้อยละ ระบบตัวเลข ระบบอักษร 
ระบบที่ใช้ค าส าคัญสะท้อนมาตรฐาน 

5 ระดับ 4 ระดับ 2 ระดับ 

80 - 100 4 A ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม  

 

 

ผ่าน 

75 - 79 

70 - 74 

3.5 

3 

B+ 

B 

ดี ดี 

65 - 69 

60 - 64 

2.5 

2 

C+ 

C 

พอใช้  

ผ่าน 

 55 - 59 

50 - 54 

1.5 

1 

D+ 

D 

ผ่าน 

0 - 49 0 E ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 

  

 การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้นให้ระดับผล
การประเมินเป็นผ่านและไม่ผ่าน กรณีที่ผ่านให้ระดับผลการเรียนเป็นดีเยี่ยม ดีและผ่าน ดังแสดง
รายละเอียดเกณฑ์การประเมินในตารางที่ 12.4 และการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนใน
ตารางที่ 12.4 

 

ตารางท่ี 12.3  เกณฑ์การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 

 

ผลการตัดสิน เกณฑ์การพิจารณา 

ดีเยี่ยม สามารถจับใจความส าคัญได้ครบถ้วน เขียนวิพากษ์วิจารณ์เขียนสร้างสรรค์แสดง
ความคิดเห็นประกอบอย่างมีเหตุผลได้ถูกต้องและสมบูรณ์ ใช้ภาษาสุภาพและเรียบ
เรียงได้สละสลวย 

ดี สามารถจับใจความส าคัญได้ เขียนวิพากษ์วิจารณ์และเขียนสร้างสรรค์ได้โดยใช้
ภาษาสุภาพ 

ผ่าน สามารถจับใจความส าคัญและเขียนวิพากษ์วิจารณ์ได้บ้าง 
ดีเยี่ยม ผู้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติจนเป็นนิสัยและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันเพ่ือ

ประโยชน์สุขของตนเองและสังคม 

ดี  ผู้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 

ผ่าน ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีสถานศึกษาก าหนด 
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  1.3 การเลื่อนชั้น  สถานศึกษาสามารถก าหนดเกณฑ์การเลื่อนชั้น โดยพิจารณาให้
สอดคล้องกับเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน ตลอดจนก าหนดเกณฑ์เกี่ยวกับการผ่านตัวชี้วัดให้ชัดเจน
และประกาศให้ทราบทั่วกัน สถานศกึษาสามารถก าหนดเกณฑ์การเลื่อนชั้นได้ ดังนี้ 
   1.3.1 ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดปีการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน
ทั้งหมด 

   1.3.2 ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผ่านตามเกณฑ์ตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

   1.3.3 ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
   1.3.4 ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนดในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 2.  ระดับมัธยมศึกษา 

  2.1 การตัดสินผลการเรียน 

   การตัดสินผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษามีการตัดสินในหลายลักษณะ คือ การผ่าน
รายวิชาก าหนดเป็นภาคเรียน การเลื่อนชั้นปีก าหนดเป็นปีการศึกษาและการจบระดับชั้นก าหนดเป็น
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้เพ่ือตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 มีดังนี ้
   2.1.1 ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น ๆ  
   2.1.2 ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

   2.1.3 ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 

   2.1.4 ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนดในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การ
พิจารณาเลื่อนชั้น ถ้าผู้เรียนมีข้อบกพร่องเพียงบางตัวชี้วัด ซึ่งสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่าสามารถ
พัฒนาและสอนซ่อมเสริมได้ ก็ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะผ่อนผันให้เลื่อนชั้นได้ 
  2.2 การให้ระดับผลการเรียน 

   ในการตัดสินเพ่ือให้ระดับผลการเรียนรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้ใช้ตัวเลข
แสดงระดับผลการเรียนเป็น 8 ระดับ 

   การตัดสินผลการเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใช้ระบบผ่านและไม่ผ่าน โดย
ก าหนดเกณฑ์การตัดสินผ่านแต่ละรายวิชาที่ร้อยละ 50 จากนั้นจึงให้ระดับผลการเรียนที่ผ่าน ส าหรับ
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ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเป็น 8 ระดับ แนวการให้
ระดับผลการเรียน 8 ระดับ และความหมายของแต่ละระดับดังแสดงในตารางที ่12.4  ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 12.4  ความหมายของการตัดสินผลการเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแต่ละระดับ 

 

ระดับผลการเรียน ความหมาย ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 

4 ดีเยี่ยม 80 - 100 

3.5 ดีมาก 75 - 79 

3 ดี 70 - 74 

2.5 ค่อนข้างดี 65 - 69 

2 ปานกลาง 60 - 64 

1.5 พอใช้ 55 - 59 

1 ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า 50 - 54 

0 ต่ ากว่าเกณฑ์ 0 - 49 

 

   รายวิชาที่จะนับหน่วยกิตได้จะต้องได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่ 1 ขึ้นไป โดยมีแนวการ
ให้ระดับผลการเรียน ในลักษณะเดียวกับในระดับประถมศึกษา 
   ในกรณีที่ไม่สามารถให้ระดับผลการเรียนเป็น 8 ระดับได้ ให้ใช้ตัวอักษรระบุเงื่อนไข
ของผลการเรียน ดังนี้ 
    “มส” หมายถึง ผู้เรียนไม่มีสิทธิเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน เนื่องจากผู้เรียนมี
เวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 ของเวลาเรียนในแต่ละรายวิชา และไม่ได้รับการผ่อนผันให้เข้ารับการวัดผล
ปลายภาคเรียน 

    “ร” หมายถึง รอการตัดสิน และยังตัดสินผลการเรียนไม่ได้ เนื่องจากผู้เรียนไม่มี
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชานั้นครบถ้วน ได้แก่ ไม่ได้วัดผลระหว่างภาคเรียน/ปลายภาค ไม่ได้ส่งงานที่
มอบหมายให้ท า ซึ่งงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียน หรือมีเหตุสุดวิสัยที่ท าให้
ประเมินผลการเรียนไม่ได้    

   การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น  
ให้ระดับผลการประเมินเป็นผ่านและไม่ผ่าน กรณีที่ผ่านให้ระดับผลการเรียนเป็น ดีเยี่ยม ดีและผ่าน      
มีลักษณะคล้ายกับตัวอย่างเกณฑ์การประเมินในระดับประถมศึกษา 
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   การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องพิจารณาทั้งเวลาเข้าร่วมกิจกรรม การ
ปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู้เรียน  ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดและให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรม
เป็นผ่าน และไม่ผ่าน 

  2.3 การจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

   2.3.1 ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมไม่เกิน 81 หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชา
พ้ืนฐาน  63 หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

   2.3.2 ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิต  ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็น
รายวิชาพ้ืนฐาน 63 หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติม 14 หน่วยกิต 

   2.3.3 ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด 

   2.3.4 ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด 

   2.3.5 ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด 

  2.4 การจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

   2.4.1 ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต โดยเป็น
รายวิชาพ้ืนฐาน 39 หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

   2.4.2 ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็น
รายวิชาพ้ืนฐาน 39 หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติม 38 หน่วยกิต 

   2.4.3 ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด 

   2.4.4 ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด 

   2.4.5 ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด 

 สามารถสรุปแนวทางการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 ดังตารางที่ 
12.6 
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ตารางท่ี 12.5  แนวทางการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 

 

รายการการวัดและประเมินผล เกณฑ์การประเมิน 

1. หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551  

การให้ระดับผลการเรียน 4 ระดับ 

  1. ระดับชั้นเรียน 

  2. ระดับสถานศึกษา 
  3. ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  4. ระดับชาติ 

2. การให้ระดับผลการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระ  
แบ่งเป็น 8 เกรด 

  ต่ ากว่าร้อยละ 50  เกรด   0 

  ร้อยละ 50 – 54   เกรด   1 

  ร้อยละ 55 – 59   เกรด   1.5 

  ร้อยละ 60 – 64   เกรด   2 

  ร้อยละ 65 – 70   เกรด   2.5 

  ร้อยละ 71 – 74   เกรด   3 

  ร้อยละ 75 – 79   เกรด   3.5 

  ร้อยละ 80 – 100   เกรด 4 

3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ แบ่งเป็น 4 ระดับ ดีเยี่ยม, ดี, ผ่าน, ไม่ผ่าน 

4. การอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน  
แบ่งเป็น 4 ระดับ 

ดีเยี่ยม, ดี, ผ่าน, ไม่ผ่าน 

5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบ่งเป็น 2 ระดับ ผ่าน, ไม่ผ่าน 

 

 

เอกสารหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 2551 

 

 1.  เอกสารหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551     
  เอกสารหลักฐานถือเป็นเอกสารส าคัญที่สถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการศึกษา
จะต้องจัดท าข้ึนเพื่อใช้ในการด าเนินงานในด้านต่างๆ ของการจัดการศึกษา ดังนี้ 
  1.1 บันทึกข้อมูลในการด าเนินการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียน ได้แก่ 
แบบบันทึกผลการเรียนประจ ารายวิชา ระเบียนสะสม 

  1.2 ติดต่อสื่อสาร รายงานข้อมูล และผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ได้แก่ แบบรายงาน
ประจ าตัวผู้เรียน ระเบียนสะสม 

  1.3 จัดท าและออกหลักฐานแสดงวุฒิและรับรองผลการเรียนของผู้เรียน ได้แก่ 
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ระเบียนแสดงผลการเรียน ประกาศนียบัตร แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา และใบรับรองผลการเรียน 

 2. เอกสารประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551   

  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดเอกสารการศึกษา
ที่สถานศึกษาจะต้องด าเนินการเป็น 2 ประเภท ดังนี้  1) เอกสารหลักฐานการศึกษา                      
ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด  2) เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษาก าหนด  ซึ่งเอกสารแต่ละ
ประเภทมีวัตถุประสงค์และรายละเอียดในการด าเนินการ ดังนี้    (อุทุมพร จามรมาน,  2546 :      

327 - 342) 
  2.1 เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด   เป็นเอกสารหลักฐาน
การศึกษาควบคุมและบังคับแบบ ที่สถานศึกษาด าเนินการจัดซื้อจากหน่วยงานที่กระทรวงศึกษาธิการ
มอบหมายให้จัดพิมพ์ เพ่ือให้รูปแบบวิธีการจัดท าการควบคุม และการตรวจสอบรับรองเอกสาร
เป็นไปอย่างมีเอกภาพ และมีมาตรฐานในการด าเนินการอย่างเดียวกัน ประกอบด้วย 

   2.1.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน  (Transcript)  (ปพ.1)  
    เป็นเอกสารเพ่ือแสดงผลการเรียนและรับรองผลการเรียนของผู้เรียนตามรายวิชา 
ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
สถานศึกษา และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โดยที่สถานศึกษาจะต้องบันทึกข้อมูล และ
ออกเอกสารนี้ให้ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เมื่อผู้เรียนจบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6)  จบการศึกษาภาคบังคับ  (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3)  และจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6) หรือเมื่อผู้เรียนลาออกจากสถานศึกษาในทุกกรณี 
   2.1.2  หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ประกาศนียบัตร) (ปพ.2)  
    เป็นเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาเพ่ือรับรองศักดิ์และสิทธิ์ของผู้จบการศึกษาให้ไว้แก่
ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) และผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน           (ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยใช้ประกาศนียบัตรเป็นหลักฐาน
แสดงและตรวจสอบวุฒิการศึกษา เพ่ือสมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครงาน หรือขอรับสิทธิ สมัครงาน หรือ
ขอรับสิทธิประโยชน์อื่นใดท่ีพึงมีตามวุฒิการศึกษาแห่งประกาศนียบัตรนั้น 

   2.1.3 แบบรายงานผลการส าเร็จการศึกษา (ปพ.3)  
    เป็นเอกสารอนุมัติการจบหลักสูตรโดยบันทึกรายชื่อและข้อมูลของผู้จบการศึกษา
ระดับประถมศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) และ
ผู้ส าเร็จการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) ที่น าไปใช้   
    2.1.3.1 ตัดสินและอนุมัติผลการเรียนของผู้เรียน   
    2.1.3.2 แสดงรายชื่อผู้จบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแต่ละระดับ
การศึกษาที่ได้รับการรับรองวุฒิจากกระทรวงศึกษาธิการ  
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    2.1.3.3 ใช้ตรวจสอบ ค้นหา พิสูจน์ ยืนยันและรับรองวุฒิหรือผลการศึกษาของผู้
จบหลักสูตรการศึกษา 
  2.2 เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษาก าหนด  เป็นเอกสารหลักฐานการศึกษาที่
สถานศึกษาด าเนินการเอง   ที่สถานศึกษาด าเนินการส าหรับบันทึก  ตรวจสอบรายงานและรับรอง
ข้อมูลผลการด าเนินการพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย 

   2.2.1  แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ปพ.4)  
    เป็นเอกสารรายงานพัฒนาการด้านคุณลักษณะของผู้เรียนที่เกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่สถานศึกษาก าหนดแต่ละช่วงชั้นเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
เป็นกรณีพิเศษหรือสร้างเอกลักษณ์ให้ผู้เรียนตามที่ก าหนดให้วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา โดยที่
สถานศึกษาจะต้องออกเอกสารนี้ให้แก่ผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาแต่ละช่วงชั้นที่สอดคล้องกับเกณฑ์การ
ผ่านช่วงชั้น และต้องจัดท าส าเนาเอกสารที่ออกให้ เพ่ือเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานที่สถานศึกษา โดยที่
สถานศึกษาแต่ละแห่งจะต้องออกแบบเอกสารให้มีความสวยงามและคงทนถาวร โดยมีข้อมูลที่บันทึก
ในเอกสาร ดังนี้ 
    2.2.1.1  เลขที่เอกสาร 
    2.2.1.2  ชื่อสถานศึกษา 
    2.2.1.3  ช่วงชั้นที่เรียน 

    2.2.1.4  ชื่อ - ชื่อสกุล และข้อมูลส่วนตัวของผู้เรียน 

    2.2.1.5  รายการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    2.2.1.6 ผลการประเมินของคุณลักษณะที่พึงประสงค์แต่ละคุณลักษณะ 

    2.2.1.7  รูปถ่ายของผู้เรียน 

    2.2.1.8  ลายเซ็นของนายทะเบียนของสถานศึกษาท่ีจัดท าเอกสาร 

    2.2.1.9  ลายเซ็นของหัวหน้าสถานศึกษา และประทับตราสถานศึกษา 
    2.2.1.10  วัน เดือน ปี ที่ออกเอกสาร 

   2.2.2 เอกสารบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5)  
    เป็นเอกสารในแต่ละรายวิชาเพ่ือบันทึกเวลาเรียน ผลการวัดและประเมินผลการ
เรียนหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน โดยที่
สถานศึกษาจะต้องออกแบบและจัดท าเอกสารให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ ชัดเจน และสะดวกในการ
น าไปใช้เป็นหลักฐานในการศึกษาต่อ หรือย้ายสถานศึกษาเพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนา
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง และสถานศึกษาจะต้องจัดเก็บไว้เป็นหลักฐานส าหรับการตรวจสอบเป็นเวลา     
3 ปี โดยที่ข้อมูลที่จะบันทึกในเอกสาร มีดังนี้ 
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     2.2.2.1  ข้อมูลของสถานศึกษา 
    2.2.2.2  ชื่อ – สกุลของครูผู้สอนหรือครูที่ปรึกษา 
    2.2.2.3  ชื่อ - ชื่อสกุล และเลขประจ าตัวประชาชนของผู้เรียนทุกคนที่เรียนในห้อง
นั้น ๆ  
    2.2.2.4  เวลาเรียนของผู้เรียนจ าแนกเป็น ข้อมูลเวลาเรียน สรุปเวลาเรียน และ
เวลาเรียนคิดเป็นร้อยละของเวลาทั้งหมดท่ีเรียน 

    2.2.2.5  รายการผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี/รายภาค 

    2.2.2.6  ข้อมูลการวัดและประเมินผลการเรียนระหว่างเรียน ระดับผลการเรียน
และเกณฑ์การประเมินให้ระดับผลการเรียน ผลการตัดสินและอนุมัติผลการเรียน 

    2.2.2.7  รายการ เกณฑ์หรือข้อบ่งชี้ และผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    2.2.2.8  ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

    ลักษณะการบันทึกข้อมูลใน ปพ.5 มีดังนี้     

     1) การบันทึกเวลาเรียนตามลักษณะเวลาเรียนของแต่ละรายวิชา โดยบันทึก
เวลาเรียนของผู้เรียนทั้งห้องหรือกลุ่ม ตลอดการเรียนในแต่ละรายวิชา 

     2) การจดบันทึกข้อมูลผลการวัดและประเมินผลการเรียน ให้บันทึกคะแนน
และข้อมูลการวัดและประเมินผลการเรียนเป็นรายวิชาโดยบันทึกข้อมูลของทุกคนในห้องหรือกลุ่ม
เดียวกันไว้ในเล่มเดียวกันให้เสร็จสมบูรณ์ในแต่ละรายวิชา 

     3) การบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้บันทึกผลการ
ประเมินผู้เรียนทุกคนในห้องหรือกลุ่มเดียวกันจากผลประเมินทุกฝ่ ายแต่ละภาคไว้ในเอกสารเล่ม
เดียวกันโดยที่อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้บันทึก ที่บันทึกเป็นคะแนนที่ได้จากเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
แต่ละประเภท หรือเป็นเส้นพัฒนาการ (Profile) หรือข้อความที่บรรยายสภาพคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

     4) การบันทึกผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
ให้บันทึกผลการประเมินผู้เรียนทุกคนในห้องหรือกลุ่มเดียวกันจากผลประเมินทุกฝ่ายแต่ละภาคไว้ใน
เอกสารเล่มเดียวกัน โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้บันทึก 

     5) การออกแบบและจัดท าเอกสาร สถานศึกษาเป็นผู้ออกแบบจัดท าเอกสาร
โดยค านึงความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลความสะดวก ชัดเจนในการบันทึกข้อมูลและการน า
เอกสารไปใช้เป็นส าคัญ 

     6) กรณีที่ผู้เรียนย้ายสถานศึกษาระหว่างปี หรือย้ายสถานศึกษา  (ช่วงชั้นที่   
1-3) ให้จัดท าใบแจ้งจ านวนเวลาเรียน ข้อมูลผลการเรียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของผู้เรียนในปีหรือภาคเรียนที่
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ก าลังเรียนโดยคัดลอกจากเอกสารนี้ไปให้สถานศึกษาที่รับผู้เรียนเข้าศึกษาต่อเพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าหรับ
รวมกับข้อมูลที่จะเกิดขึ้นในสถานศึกษาใหม่ เป็นข้อมูลผลการพัฒนาของผู้เรียนต่อไป 

     7) แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เมื่อใช้กรอกข้อมูลแล้ว สถานศึกษา
จะต้องเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานส าหรับตรวจสอบเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี 
   2.2.3 เอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6)  
    เป็นเอกสารประจ าตัวผู้เรียน ที่สถานศึกษาจัดท าขึ้น ในการบันทึกข้อมูล/รายงาน
ของผู้เรียนรายบุคคลที่เป็นปัจจุบัน เกี่ยวกับผู้เรียนที่อยู่ในสถานศึกษาแล้วจัดส่งให้ผู้ปกครองของ
ผู้เรียนได้พิจารณาย่างต่อเนื่องอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง เพ่ือจะได้รับทราบและร่วมกันพัฒนา 
และแก้ไข ปรับปรุงคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างสออดคล้องระหว่างบ้านและโรงเรียน หรือใช้เป็น
เอกสารรายงานผลการพัฒนาเป็นรายบุคคลต่อสถานศึกษาใหม่ที่ศึกษาต่อ หรือย้ายสถานศึกษาที่
ผู้เรียนจะต้องเก็บสะสมให้ครบถ้วนตลอดจบการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12 ปีที่เก็บ
รวมกับ ปพ.8 โดยที่ข้อมูลที่บันทึกในเอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล มีดังนี้ 
    2.2.3.1  ชื่อ - ชื่อสกุล และเลขประจ าตัวประชาชนของผู้เรียน 

    2.2.3.2  เวลาเรียน 

    2.2.3.3  การวัดและประเมินผล และการตัดสินระดับผลการเรียน 

    2.2.3.4  ผลงาน หรือความส าเร็จที่ภาคภูมิใจในการปฏิบัติที่ผู้เรียนคัดเลือก แล้ว
ให้สถานศึกษาหรือผู้ปกครองร่วมกันรับรอง และแสดงความคิดเห็นต่อผลงาน 

    2.2.3.5  ความคิดเห็นของสถานศึกษา และผู้ปกครองที่มีต่อระดับผลการเรียน 

    2.2.3.6  รายการคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และผลการประเมินที่อาจระบุเป็นค า
บรรยายสรุป หรือเส้นภาพแสดงพัฒนาการ 
    2.2.3.7  รายการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและผลการประเมิน 

    2.2.3.8  ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

    2.2.3.9  รูปถ่ายของผู้เรียน 

    2.2.3.10  ลายเซ็นของนายทะเบียนของสถานศึกษาที่จัดท าเอกสาร 

    2.2.3.11 ลายเซ็นของหัวหน้าสถานศึกษา และประทับตราสถานศึกษา 
    2.2.3.12  วัน เดือน ปี ที่รายงานข้อมูล     
   2.2.4 ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7)  
    เป็นเอกสารที่สถานศึกษาออกให้แก่ผู้เรียนในการรับรองสถานภาพของผู้เรียนเป็น
การชั่วคราว เพ่ือใช้แทนระเบียนแสดงผลการเรียน (ป.พ.1) หรือแบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ (ป.พ.4) เพ่ือเป็นหลักฐานในการสมัครสอบเข้าศึกษาต่อ หรือท างาน เมื่อผู้เรียนส าเร็จ
การศึกษาใหม่ ๆ และสถานศึกษายังไม่สามารถด าเนินการจัดท าเอกสารดังกล่าวให้เสร็จสมบูรณ์ หรือ
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ตามความต้องการของผู้เรียน โดยสามารถน าไปใช้เป็นหลักฐานในการด าเนินการใด ๆ ภายใน 120 

วัน ที่นับตั้งแต่วันที่สถานศึกษาออกเอกสารให้โดยที่ข้อมูลที่จะบันทึกในเอกสาร มีดังนี้ 
    2.2.4.1  ข้อมูลของสถานศึกษา 
    2.2.4.2 ชื่อ - ชื่อสกุล เลขประจ าตัวผู้เรียน และเลขประจ าตัวประชาชนของผู้เรียน 

    2.2.4.3  สถานภาพทางการศึกษาของผู้เรียนที่สถานศึกษาให้การรับรอง 
    2.2.4.4  รูปถ่ายของผู้เรียน 

    2.2.4.5  ลายเซ็นของนายทะเบียนของสถานศึกษาท่ีจัดท าเอกสาร 

    2.2.4.6  ลายเซ็นของหัวหน้าสถานศึกษา และประทับตราสถานศึกษา 
    2.2.4.7  วัน เดือน ปี ที่ออกเอกสาร 

   2.2.5 เอกสารระเบียนสะสม (ปพ.8)  
    เป็นเอกสารส าหรับบันทึกข้อมูลที่เก่ียวกับพัฒนาการของผู้เรียนเป็นรายบุคคลทั้งที่
บ้านและสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องในระหว่างการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12 ปี เพ่ือใช้ประโยชน์ในการแนะ
แนวผู้เรียน และการให้ความร่วมมือระหว่างบ้านกับสถานศึกษาในการท าความเข้าใจผู้เรียนในการ
ส่งเสริม และปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการของผู้เรียนให้ดีขึ้น มีรายละเอียดข้อมูลดังนี้ 
    2.2.5.1  มีรายการส าหรับบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ 
เป็นรายบุคคล 

    2.2.5.2  สถานศึกษาเป็นผู้ออกแบบจัดท าเอกสารให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและ
มีความคงทนที่สามารถเก็บรักษาและใช้ต่อเนื่อง 12 ปี 
    2.2.5.3  เป็นเอกสารที่ผู้เรียนต้องใช้ตลอด 12 ปี ทั้งในสถานศึกษาเดียวกันหรือ
ย้ายสถานศึกษา หรือเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา 
    2.2.5.4  สถานศึกษาจะต้องบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน ข้อมูลบางอย่าง
อาจจะต้องให้ผู้ปกครองเป็นผู้บันทึก หรือแสดงความคิดเห็น หรือได้รับทราบด้วย 

   2.2.6 สมุดบันทึกผลการเรียนรู้ (ปพ.9)  
    เป็นเอกสารเพ่ือบันทึกรายการรายวิชาที่ผู้เรียนจะต้องเรียนในแต่ละช่วงชั้นตาม
โครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษาพร้อมด้วยผลการประเมินผลการเรียนแต่ละรายวิชา เพ่ือใช้แสดง
ให้บุคคลหรือหน่วยงานที่สนใจได้รับทราบ และในกรณีย้ายสถานศึกษาจะไดน าไปใช้เป็นข้อมูลในการ
เทียบโอนผลการเรียนระหว่างสถานศึกษา 
    2.2.6.1 ลักษณะที่ดีของเอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มี
ดังนี้ 
    2.2.6.2 มีข้อมูลที่ส าคัญ จ าเป็นและสอดคล้องกับเป้าหมายของเอกสารอย่าง
ครบถ้วน 
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    2.2.6.3 ระบบการบันทึกข้อมูลเอกสารสอดคล้องกับระบบการปฏิบัติงานในเรื่องที่
เกี่ยวข้อง 
    2.2.6.4  มีการน าเสนอข้อมูลต่าง ๆ ในเอกสารเป็นระบบที่ชัดเจน สามารถสื่อสาร
ให้ผู้อื่นเข้าใจในสิ่งที่น าเสนอได้ถูกต้อง รวดเร็ว และตรงเป้าหมายของเอกสาร 

    2.2.6.5  สามารถน าไปใช้ได้สะดวก 

    2.2.6.6  มีรูปแบบสวยงาม น่าสนใจ 

    2.2.6.7  มีความคงทนถาวร เหมาะสมกับอายุการใช้งาน 

 

 3.  การพิจารณาในการจัดท าเอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 
  3.1 การจัดท าเอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต้องด าเนินการให้
เป็นปัจจุบันเพ่ือให้สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามจุดประสงค์ได้สอดคล้องกับเวลา และ
เหตุการณ ์

  3.2 ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท า ต้องเก็บรักษาเอกสารประเมินผลตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยจ าแนกความส าคัญของเอกสาร และจัดเก็บเอกสารที่มีความส าคัญอย่าง
รัดกุม รอบคอบ และปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดการช ารุดเสียหาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลใน
เอกสารโดยเด็ดขาด 

  3.3 ต้องด าเนินการให้ถูกต้องครบถ้วน และสอดคล้องกับข้อก าหนดของระเบียบ ค าสั่ง
ประกาศ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 

การประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยผู้เกี่ยวข้อง 
 

 ในการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2546:                 

22-23) 
 1. ให้ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขึ้นไปได้ด าเนินการประเมินตนเองทั้งในด้านสาระ
ความรู้/ทักษะ พัฒนาการและคุณธรรม ทั้งก่อนและหลังสิ้นสุดการเรียนในแต่ละภาคการศึกษาเพ่ือใช้
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของครูผู้สอน 

 2. ในกรณีที่ชุมชนหรือผู้ทรงคุณวุฒิจากท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน เช่น 
วิชาการงานพ้ืนฐานอาชีพ ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย 

 3. วิธีการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูผู้สอนควรใช้วิธารที่หลากหลายประกอบกัน อาทิ 
การทดสอบ (Test) แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) แฟ้มบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล (Comprehensive 

Personal Record) การสังเกตพฤติกรรม (Observation) เป็นต้น เพ่ือให้ได้หลักฐานเกี่ยวกับการ 
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เรียนรู้ของผู้เรียนที่สมบูรณ์ที่สุด 

 4. ผลการประเมินประจ าภาคการศึกษาทั้งการประเมินสาระความรู้/ทักษะรายวิชา และการ
ประเมินพัฒนาการและคุณธรรมรายบุคคล สถานศึกษาจะต้องรายงานผู้เรียน ผู้ปกครอง และ
ผู้เกี่ยวข้องและสามารถตรวจสอบผลได้ 
 

แนวโน้มของการประเมินการเรียนรู้ 
 

 เนื่องจากสภาพการณ์ทางการศึกษาในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวมเร็วรวมทั้ง มีการ
ปฏิรูปการศึกษาและออกกฎหมายหลักที่ส าคัญคือ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 จึงท าให้การประเมินการเรียนรู้มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
โดยเพ่ิมจุดเน้นที่ส าคัญๆ ที่สอดคล้องกับสภาพการณ์และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและ
แนวโน้มของการประเมินการเรียนรู้จะอยู่บนพ้ืนฐานของวิธีการ ดังนี้  (Payne, 2003 : 12-13;        

ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์, 2544 : 209 ; สุวิมล ว่องวาณิช, 2550: 70 - 71) 
 1. ประเมินการกระท าของผู้เรียนหรือยึดผู้เรียนเป็นส าคัญมากข้ึน 

 2. ประเมินการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ของผู้เรียนมากขึ้น 

 3. ประเมินหลายๆ วิชาร่วมกัน หรือข้ามวิชามากขึ้น 

 4. ประเมินจากสภาพจริงมากข้ึน 

 5. ความถี่ในการประเมินสูงขึ้น 

 6. ประเมินจะแทรกหรือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนมากข้ึน 

 7. เพ่ิมการประเมินเป็นกลุ่มผู้เรียนมากข้ึน 

 8. ประเมินในลักษณะพหุมิติมากขึ้น 

 9. ใช้วิธีการประเมินและแหล่งข้อมูลที่หลากหลายขึ้น 

 10. เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินมากขึ้น 

 11. ใช้รายวิชาเป็นหน่วยของการวิเคราะห์  ควรใช้การประเมินที่ใช้ผลการปฏิบัติงานเป็นฐาน 
(Performance – Based Assessment) โดยให้ผู้เรียนประยุกต์ความรู้ ทักษะ และบูรณาการเข้ากับ
การปฏิบัติงานที่ซับซ้อนในสภาพที่เกดขึ้นตามธรรมชาติ 
 12. การประเมินจะอิงข้อมูลเชิงคุณภาพ หลักฐานที่ใช้มีความหลากหลาย และสิ่งที่ถูก
ประเมินเป็นพหุมิติ อาทิ ความรู้ ทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ คุณธรรม และจิตส านึกต่อสังคม 

 13. การประเมินจะต้องอิงกับบริบทของท้องถิ่น 
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 14. การประเมินจะต้องวัดผ่านพฤติกรรมหรือ ผลงานที่เกิดขึ้นจากการเรียนวิชาต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน จะเห็นว่าแนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของการประเมินผลที่ปรากฏใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
 สามารถแสดงการเปลี่ยนแปลงของจุดเน้นในการประเมิน ดังตารางที่ 12.6 

 

ตารางท่ี 12.6 การเปลี่ยนแปลงจุดเน้นของการประเมิน 

 

ข้อ การประเมินตามแนวคิดเดิม การประเมินตามแนวคิดใหม่ 
1 ประเมินจากผู้เรียนเป็นผู้ถูกกระท า 

(Passive) 
ประเมินจากผู้เรียนเป็นผู้กระท า (Active) 

2 ประเมินเน้นรายวิชา ประเมินเน้นบูรณาการข้ามวิชา 
3 ประเมินจากแบบทดสอบเขียนตอบ ประเมินตามสภาพจริง 
4 ความถี่ของการประเมินที่ใช้ 1-2 ครั้ง การประเมินหลายครั้งและต่อเนื่อง 
5 ประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคล ประเมินผู้เรียนเป็นกลุ่ม 

6 การตรวจให้คะแนนใช้มือตรวจ ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีในการประเมิน 

7 ประเมินแบบมิติเดียว ประเมินแบบพหุมิติ 
 

ที่มา : สุวิมล ว่องวาณิช, 2550 : 70 

 

บทสรุป  

 

1. หลักการที่ควรปฏิบัติในการวัดผลและประเมินผลตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 มีดังนี้ 1) เน้นกระบวนการประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและประเมินเพ่ือประเมินผลการเรียน 
ให้มีความครอบคลุมทางด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 2) เน้นการประเมินด้วยวิธีการที่หลากหลาย 3) เน้นการบูรณาการของการประเมินผลควบคู่
ไปกับการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 4) เน้นการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดเกณฑ์การประเมิน ส่งเสริมให้มีการประเมินด้วนตนเอง ประเมินโดยเพื่อนและกลุ่มเพ่ือน และ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและ 5) เน้นการประเมินผู้เรียนด้วยการพิจารณาอย่างครอบคลุมพัฒนาการ 

2. ระดับของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 จ าแนกเป็น 1) การประเมินระดับชั้นเรียน 2) การประเมินระดับสถานศึกษา 3) 

การประเมินระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและ 4) การประเมินระดับชาติ 
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3. สถานศึกษามีภารกิจที่จะต้องด าเนินการเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียน 
ดังนี้ 1) ประเมินผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม ที่จะต้องด าเนินการประเมินก่อนเรียน 
การประเมินระหว่างการเรียนการสอน และการประเมินหลังจากเสร็จสิ้นการเรียนการสอน 2) การ
ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมแนะแนว และกิจกรรมผู้เรียน) 3) การประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ (คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่สถานศึกษาก าหนดขึ้น) 4) การประเมินการอ่าน 
คิดวิเคราะห์และเขียน 5) การประเมินตัดสินผลการเรียนผ่านช่วงชั้น จบการศึกษาภาคบังคับหรือจบ
หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 6) การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ 7) การเทียบโอนผลการ
เรียน 8) การจัดท าเอกสารหลักฐานการเรียน 9) การจัดการซ่อมเสริมผลการเรียน 10) การก ากับ
ติดตาม และประเมินผลการประเมินผลการเรียน 11) การรายงานผลการประเมินผลการเรียน 12) 

การจัดท าหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประเมินผลของสถานศึกษา 

4. เอกสารหลักฐานการศึกษาควบคุมและบังคับแบบ เป็นเอกสารที่สถานศึกษา
ด าเนินการจัดซื้อจากหน่วยงานที่กระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้จัดพิมพ์ เพ่ือให้รูปแบบวิธีการ
จัดท า การควบคุม และการตรวจสอบรับรองเอกสารเป็นไปอย่างมีเอกภาพ และมีมาตรฐานในการ
ด าเนินการ ได้แก่ ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ประกาศนียบัตร) 
(ปพ.2) และ แบบรายงานผลการส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) 

5. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษาด าเนินการเอง เป็นเอกสารที่สถานศึกษา
ด าเนินการส าหรับบันทึก ตรวจสอบรายงานและรับรองข้อมูลผลการด าเนินการพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ 
แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ปพ.4) บันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน                    
(ปพ.5)  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6) ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) 
ระเบียนสะสม (ปพ.8) และสมุดบันทึกผลการเรียน (ปพ.9) 

6. แนวโน้มของการประเมินจะอยู่บนพื้นฐานของวิธีการ ดังนี้ 1) การประเมินที่ใช้ผล
การปฏิบัติงานเป็นฐาน โดยให้ผู้เรียนประยุกต์ความรู้ ทักษะ และบูรณาการเข้ากับการปฏิบัติงานที่
ซับซ้อนในสภาพที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ 2) การประเมินจะอิงข้อมูลเชิงคุณภาพ หลักฐานที่ใช้มีความ
หลากหลาย และสิ่งที่ถูกประเมินเป็นพหุมิติ อาทิ ความรู้ ทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ คุณธรรม และ
จิตส านึกต่อสังคม 3) การประเมินจะต้องอิงกับบริบทของท้องถิ่น 4) การประเมินต้องวัดผ่าน
พฤติกรรมหรือ ผลงานที่เกิดข้ึนจากการเรียนวิชาต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

ค าชี้แจง  หลังจากท่ีได้ศึกษาจบบทเรียนนี้แล้วให้นักเรียนศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้  

1. จุดเน้นที่ส าคัญของการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็น
อย่างไร 

2. เพราะเหตุใด แนวทางการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจึง
ก าหนดให้มีการประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียน และสรุปผลการเรียน 

3. ในรายวิชาของท่านจะมีส่วนร่วมในการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้อย่างไร 
จะด าเนินการอย่างไร (ให้ระบุคุณลักษณะที่พึงประสงค์ท่ีสามารถประเมินได้ในรายวิชาของท่าน) 

4. ในรายวิชาที่สอนจะมีส่วนร่วมในการประเมินการอ่าน การคิดสิเคราะห์และการ
เขียนสื่อความได้อย่างไร จะด าเนินการอย่างไร (ให้ระบุคุณลักษณะที่สามารถประเมินได้ในรายวิชา) 

5. เพราะเหตุใด จึงก าหนดให้สถานศึกษาได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติในการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาด้วยตนเอง 

6. ให้ระบุบทบาทของครูที่มีการปรับเปลี่ยนตามแนวทางของการวัดและประเมินผล
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

7. เกณฑ์มาตรฐานที่จะใช้พิจารณาให้ผู้เรียนจบการศึกษาแต่ละช่วงชั้นมีก่ีเกณฑ์
อะไรบ้าง 

8. ให้ระบุประโยชน์ของการรายงานผลการเรียนที่มีต่อบุคคลที่ก าหนดให้ 
8.1 ผู้เรียน 

8.2 ครูผู้สอน 

8.3 ผู้บริหารสถานศึกษา 

8.4 ผู้ปกครอง 
9. ให้ระบุปัญหาที่คาดว่าจะเป็นปัญหาต่อการด าเนินการการวัดและประเมินผลตาม

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
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