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คํานํา 

 
  เอกสารฉบับน้ีผู้เขียนเรียบเรียงขึ้นเพ่ือใช้ประกอบการฝึกหลักสูตรการวัดประเมินผล 

การเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องกับตามมาตรฐานของ สกอ. เน้ือหาในเล่มน้ีได้

เรียบเรียงความรู้เก่ียวกับการวัดและประเมินผลทางการศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวข้องจากตํารา 

หนังสือ และเว็บไซต์ต่างๆ ท้ังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จัดทําเป็นกิจกรรมและเน้ือหาท่ี

สําคัญเก่ียวกับเทคนิคการออกข้อสอบเพ่ือให้เข้าใจถึงหลักการวัดและประเมินผลการศึกษา 

สามารถสร้างเคร่ืองมือวัดผล วิเคราะห์ข้อสอบและแบบสอบได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสภาพ

บริบทของการจัดการเรียนการสอน 

 ผู้เขียนหวังเป็นอย่างย่ิงว่าเอกสารเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน 

พร้อมท้ังยินดีน้อมรับข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไขเอกสารจากผู้อ่านด้วยความขอบคุณเป็น

อย่างย่ิง 
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กิจกรรมที่ 1 
องค์ประกอบของการประเมินตามกรอบ TQF 

 

คําช้ีแจง  พิจารณารายละเอียดของรายวิชา 217 720 ทฤษฎีการวัดและการทดสอบ แล้ว 
ร่วมกันอภิปรายตามประเด็นต่อไปน้ี 

 
1. จุดมุ่งหมายรายวิชาพิจารณาจากองค์ประกอบใดบ้าง?  

 
 

 
 
 

 
 
 
2. หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 2.1 หัวข้อย่อยใน 4.1.2, 4.2.1, 4.3.1, 4.4.1 และ 4.5.1พิจารณาได้จากแหล่งใด? 
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2.2 วิธีการวัดและประเมินผลท้ัง 5 ด้าน (คุณธรรม จริยธรรม ความรู้  ฯลฯ) พิจารณาจากสิ่งใดเป็นสําคัญ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 3.1 “หน่วย บท และหัวข้อ” ควรพิจารณาจากสิ่งใดเป็นหลักสําคัญ? 
 
 
 
 
 
 
 
 3.2  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ควรพิจารณาจากสิ่งใดเป็นหลักสําคัญ? 
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 3.3 กิจกรรมการเรียนการสอนควรมุ่งเน้นการเรียนการสอนรูปแบบใดเป็นสําคัญ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 3.4 “วิธีการประเมิน” ควรพิจารณาจากสิ่งใดเป็นหลักสําคัญ? 

 
 
 
 
 
 3.5 “แผนการประเมินผลการเรียนรู้” มีความสัมพันธ์กับหัวข้อใดบ้างใน 

มคอ. 3 ? 
 
4 ท่านคิดว่า “การสอบทานเกรด” หมายความว่าอย่างไร? 
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กิจกรรมที่ 2 
วิเคราะห์ช่ือเคร่ืองมือกับผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF 

คําช้ีแจง ให้ท่านวิเคราะห์ช่ือเคร่ืองมือกับผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF  
 
 
 

ช่ือเครื่องมือ ผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF เลขหน้า 

1. แบบประเมินความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีสังคม    
2. แบบประเมินการทํางานเป็นทีม   
3. แบบประเมินความสามารถในการปรับตัวเชิงวิชาชีพและมี
ปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับผู้ใช้บริการ ผู้ร่วมงาน และ
ผู้บังคับบัญชา  

  

4. แบบประเมินความสามารถนําข้อมูล และหลักฐานไปใช้ในการ
อ้างอิง และแก้ไขปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ 

  

5. แบบประเมินความสามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยใช้องค์
ความรู้ทางวิชาชีพและท่ีเก่ียวข้องรวมท้ังใช้ประสบการณ์เป็นฐานเพ่ือ 
ให้เกิดผลลัพธ์ท่ีปลอดภัยและมีคุณภาพในการให้บริการพยาบาล  

  

6. แบบประเมินความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
/การวิจัย /นวัตกรรมในการแก้ไขปัญหา 

  

7. แบบประเมินการวางแผนการพยาบาลเพ่ือวัดความรู้และความ
เข้าใจในสาระสําคัญของกระบวนการพยาบาล และการนําไปใช้  

  

8. แบบประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม (จรรยาบรรณ)   
9. แบบประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม (ความซ่ือสัตย์ มีวินัย)   
10. แบบประเมินโจทย์สถานการณค์วามรู้ ความเข้าใจในสาระสําคัญ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาลและระบบจําแนกข้อมูล
ทางการพยาบาล 

  

11. แบบประเมินทักษะการพยาบาลอย่างเป็นองค์รวมและการใช้
กระบวนการพยาบาล โดยประยุกต์ใช้ศาสตร์และศิลปะทางการ
พยาบาล 

  

 
 

(1) คุณธรรม จริยธรรม   (2) ความรู้    (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     (6) ทักษะพิสัย 
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ช่ือเครื่องมือ ผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF เลขหน้า 

 
 

  

นิยามปฏิบัติการ  
การพยาบาลแบบองค์รวม หมายถึง การปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการและแก้ไข

ปัญหาของผู้ใช้บริการโดยครอบคลุมทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ  
กระบวนการพยาบาล หมายถึง ลําดับข้ันตอนของการดูแลท่ีมีการวางแผนและการปฏิบัติอย่างเป็น

ระบบเพ่ือตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของผู้ใช้บริการ ประกอบด้วย ประเมินสภาพผู้ใช้บริการ 
การวินิจฉัยปัญหาทางการพยาบาล การวางแผนการพยาบาล การปฏิบัติการพยาบาลและการประเมินผล
การพยาบาล     
คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย �  ลงในช่องระดับการประเมินโดยมีเกณฑ์ดังนี้ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

4 หมายถึง ปฏิบัติได้ถูกต้อง เป็นระบบ และสามารถอธิบายให้เหตุผลสิ่งท่ีตนเองปฏิบัติได้ 
3 หมายถึง ปฏิบัติได้ถูกต้อง เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังไม่สามารถอธิบายให้เหตุผลสิ่งท่ีตนเองปฏิบัติได้ 
2 หมายถึง ปฏิบัติได้ถูกต้อง เม่ือได้รับคําแนะนําเพ่ิมเติมจากผู้สอน  
1 หมายถึง ปฏิบัติได้ถูกต้อง เม่ือมีตัวอย่างให้ศึกษาเพ่ิมเติมหรือต้องได้รับการสอนซ่อมเสริม 

รายวิชา.................................ช่ือผู้รับการประเมิน…………………………………………...ช้ันปี.......เลขท่ี.......... 
รายการประเมิน ระดับการประเมิน หมายเหตุ 

4 3 2 1 
1. การประเมินสภาพผู้ใช้บริการ      
   1.1 รวบรวมข้อมูลได้ครอบคลุมด้านกาย จิต สังคมและจิตวิญญาณ      
   1.2 รวบรวมข้อมูลได้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 

     

   1.3 บันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบ      
2.การวินิจฉัยปัญหาทางการพยาบาล      
   2.1 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้องค์ความรู้ในศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง      
   2.2 ระบุข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลได้สอดคล้องกับปัญหาและความ
ต้องการของผู้ใช้บริการอย่างเป็นองค์รวม 

     

3.การวางแผนการพยาบาล 
   3.1 จัดลําดับความสําคัญของปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

     

   3.2 กําหนดวัตถุประสงค์ได้ถูกต้องสอดคล้องกับปัญหาทางการพยาบาล      
   3.3 กําหนดเกณฑ์การประเมินผลการพยาบาลได้ถูกต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

     

   3.4 ระบุและจัดลําดับกิจกรรมการพยาบาลได้สอดคล้องกับปัญหา
ทางการพยาบาลอย่างเป็นองค์รวม 

     



 

 
         

 

 

9

รายการประเมิน ระดับการประเมิน หมายเหตุ 
4 3 2 1 

   3.5 อธิบายเหตุผลของกิจกรรมการพยาบาลโดยใช้องค์ความรู้ในศาสตร์
ท่ีเก่ียวข้อง 

     

4. การปฏิบัติการพยาบาล      
   4.1 ปฏิบัติการพยาบาลถูกต้องตามศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์
สาขาท่ีเก่ียวข้อง 

     

   4.2 ปฏิบัติการพยาบาลถูกต้องตามหลักการและเทคนิควิธีปฏิบัติการ
พยาบาลและเหมาะสมกับผู้ใช้บริการ 

     

   4.3 ปฏิบัติการพยาบาลด้วยความนุ่มนวล อ่อนโยน คํานึงถึงความ
ปลอดภัยของผู้ใช้บริการ 

     

   4.4 ปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ      
   4.5 ปฏิบัติการพยาบาลโดยคํานึงถึงศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิ
ผู้ป่วย 

     

   4.6 บันทึกการปฏิบัติการพยาบาลตามสภาพปัญหาของผู้ป่วยและความ
เป็นจริง 

     

   4.7 เขียนบันทึกทางการพยาบาลถูกต้องตามรูปแบบ คํานึงถึงหลกัฐานทางกฎหมาย      
5.การประเมินผลการพยาบาล      
   5.1 ติดตามผลการปฏิบัติการพยาบาลตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม      
   5.2 ปรับเปลี่ยนแผน/กิจกรรมการพยาบาลตามผลการประเมิน       
   5.3 ประเมินผลการพยาบาลได้ตามวัตถุประสงค์และเกณฑ์ท่ีกําหนด      

คะแนนรวม   

                        คะแนนเฉล่ียเท่ากับ...............  
เกณฑ์การประเมิน 
     เกณฑ์การประเมินได้คะแนนเฉลี่ยต้ังแต่ 2.40 ข้ึนไป  ถือว่าผ่านเกณฑ์  

      ☐ ผ่าน                    ☐ ไม่ผ่าน 
ข้อเสนอแนะ
....……………………………………………………………………………………....................................................................... 
.............……………………………………………………………………………....................................................................... 

ประเมินโดย  ☐ผู้เรียน    ☐อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ     ☐อาจารย์พ่ีเลี้ยงในแหล่งฝึก 
 

………………………………………………….ผู้ประเมิน       
             (………………………..……………………....)   

………………………………..…………….ผู้รับ
ประเมิน     

                                             วันท่ี….… เดือน………………….พ.ศ........... 
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ช่ือเครื่องมือ ผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF เลขหน้า 

 
 

  

นิยามปฏิบัติการ 

จรรยาบรรณในวิชาชีพ หมายถึง ประมวลมาตรฐานความประพฤติท่ีผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องประพฤติปฏิบัติ เป็น
แนวทางให้ผู้ประกอบวิชาชีพปฏิบัติอย่างถูกต้องเพ่ือผดุงเกียรติและสถานะของวิชาชีพ  

ความสามารถจัดการกับปัญหาจริยธรรมในการดํารงชีพ หมายถึง ทักษะของบุคคลในการแก้ปัญหาตาม
สถานการณ์ท้ังด้านการปฏิบัติงาน ด้านการดํารงชีวิตเพ่ือเลือกกระทําระหว่างสิ่งท่ีถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง สิ่งท่ีผิดศีลธรรม
และจริยธรรม 

 

คําชี้แจง    โปรดทําเครื่องหมาย �  ลงในช่องระดับการประเมินโดยมีเกณฑ์ดังน้ี    

เกณฑ์การให้คะแนน     

4 หมายถึง    ปฏิบัตดิ้วยตนเอง และชักชวนผู้อ่ืน หรือเป็นแบบอย่างให้กับผู้อ่ืน 

3 หมายถึง    ปฏิบัตดิ้วยตนเอง และชักชวนผู้อ่ืน 
2 หมายถึง    ปฏิบัตดิ้วยตนเอง 
1 หมายถึง    ปฏิบัติเมื่อได้รับคําแนะนํา 

 

รายวิชา.......................................................................................................................................... 
ชื่อผู้รับการประเมิน................................................................ชั้นปี.....................เลขท่ี................... 
 

รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

1.6.1 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
     

1. ให้การพยาบาลบนฐานความรู ้อย่างเต็มความสามารถ 
     

2. ดูแลด้วยความเมตตากรุณา 
     3. มีปฏิสมัพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานหรือผู้ใช้บริการ โดยเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็น

มนุษย์           

4. รักษาความลบัของผู้ใช้บริการ            

5. ดูแลผู้ใช้บริการด้วยความเสมอภาค ยุติธรรม 
     

6. พิทักษ์สิทธิของผู้ใช้บริการ โดยให้ข้อมูลทุกครั้งท่ีปฏิบัติการพยาบาล           

7. มีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรวิชาชีพ           

8. รับผิดชอบต่อตนเองในการทํางานและการดํารงชีวิต 
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รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

1.6.2 ความสามารถจัดการกับปัญหาจริยธรรม และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
     

1. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของสังคม  

     
2. แก้ปัญหาจรยิธรรมโดยยึดประโยชน์ของผู้ใช้บริการ 

     
3. ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาโดยยดึหลักความถูกต้อง 

     
4. อดทน อดกลั้น และมีความเพียรพยายามในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 

     
5. เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

     
6. ตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาโดยการใช้หลักศีลธรรม 

     
คะแนนรวม 

  
                                        ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ........... 

 

เกณฑ์การประเมิน   
 เกณฑ์การประเมินได้คะแนนเฉลีย่ตั้งแต่ 2.41 ข้ึนไป ถือว่าผ่านเกณฑ์ 
                    ผ่าน                                             ไม่ผ่าน 

ข้อเสนอแนะ................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................... 
ประเมินโดย  ตนเอง  เพ่ือน                 อาจารย์ผู้สอน    

  
…………………………………………………………..ผู้ประเมิน 

    (………………………………………………………….) 

 ……………..…………….………………….. ผู้รับการประเมิน 

วันท่ี …..…... เดือน ………………….…. พ.ศ. ….………… 
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ช่ือเครื่องมือ ผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF เลขหน้า 

 
 

  

นิยามปฏิบัติการ  
มีความซ่ือสัตย์ และมีวินัยในตนเอง หมายถึง มีความจริงใจในการพูดหรือปฏิบัติตามความคิดต่อตนเองและต่อ

ผู้อ่ืน โดยการนําตนเอง การควบคุมตนเอง การกํากับตนเองเพ่ือให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และแบบธรรมเนียม
ของสังคม 
คําชี้แจง    โปรดทําเครื่องหมาย �  ลงในช่องระดับการประเมินโดยมีเกณฑ์ดังน้ี    
เกณฑ์การให้คะแนน   

4 หมายถึง    ปฏิบัตดิ้วยตนเอง และชักชวนผู้อ่ืน หรือเป็นแบบอย่างให้กับผู้อ่ืน 
3 หมายถึง    ปฏิบัตดิ้วยตนเอง และชักชวนผู้อ่ืน 
2 หมายถึง    ปฏิบัตดิ้วยตนเอง 
1 หมายถึง    ปฏิบัติเมื่อได้รับคําแนะนํา 

รายวิชา.......................................................................................................................................... 
ชื่อผู้รับการประเมิน................................................................ชั้นปี.....................เลขท่ี................... 

รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

1. สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง เต็มความสามารถ ไมล่อกเลียนผลงานของ
ผู้อ่ืน 

  
      

  

2. กําหนดเป้าหมายของการเรยีนรู้ด้วยตนเอง           
3. ควบคุมตนเองในการปฏิบัติการเรียนรู ้           
4. ความคุมอารมณ์ความรูส้ึกเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการเรียนรู ้

 
   

 
5. ไม่ปลอมแปลงเอกสาร หรือลายเซ็น 

 
   

 
6. ไม่ลอกข้อสอบ 

 
   

 
7. ไม่เอาของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง 

 
   

 
8. ไม่ทํางานอ่ืนในขณะเรียนหรือขณะทํางาน 

 
   

 
9. พูดและปฏิบัติความจริงท้ังต่อหน้าและลับหลัง 

 
   

 
10. ปฏิบัติตนตามระเบียบของวิทยาลัยฯ และระเบียบ ข้อบังคับของสังคม 

 
   

 
คะแนนรวม 

                             ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ...........  
เกณฑ์การประเมิน   
 เกณฑ์การประเมินได้คะแนนเฉลีย่ตั้งแต่ 2.41 ข้ึนไป ถือว่าผ่านเกณฑ์ 
                    ผ่าน                                             ไม่ผ่าน 
ข้อเสนอแนะ .................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
ประเมินโดย  ตนเอง            เพ่ือน             อาจารย์ผู้สอน     

…………………………………………………………..ผู้ประเมิน 
               (………………………………………………………….) 

    ……………..…………….………………….. ผู้รับการประเมิน 
วันท่ี …..…... เดือน ………………….…. พ.ศ. ….………… 
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ช่ือเครื่องมือ ผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF เลขหน้า 

 
 

  

นิยามปฏิบัติการ    
เทคโนโลยี สารสนเทศทางการพยาบาล  หมายถึง  การจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการพยาบาล  

เพ่ือท่ีจะสนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล การบริหาร การศึกษา และการวิจัยทางการพยาบาล 
 ระบบจําแนกข้อมูลทางการพยาบาล หมายถึง การจําแนกข้อมูลในด้านการปฏิบัติ การบริหาร 
การศึกษา และการวิจัยทางการพยาบาลเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการนําไปใช้ปฏิบัติสาขาการพยาบาล ได้แก่ 
อายุรกรรม ศัลยกรรม กุมารเวชกรรม สูติกรรม อนามัยชุมชน จิตเวช การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง 
 
คําช้ีแจง   แบบประเมินนี้ ใช้ในการประเมินโจทย์สถานการณ์ความรู้  ความเข้าใจในสาระสําคัญ            
ของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล และระบบจําแนกข้อมูลทางการพยาบาลของผู้ เรียน                
โปรดทําเครื่องหมาย �  ลงในช่องระดับการประเมินโดยมีเกณฑ์ดังนี้ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน       
4 หมายถึง ระบุได้อย่างถูกต้องด้วยตนเองและบอกเพ่ือนได้ 
3 หมายถึง ระบุได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง  
2 หมายถึง ระบุได้อย่างถูกต้องด้วยตนเองเม่ือศึกษาจากตัวอย่างหรือตัวแบบจากเพ่ือนหรือครู 
1 หมายถึง ระบุได้อย่างถูกต้องด้วยตนเองโดยต้องได้รับการบอกหรือให้คําแนะนําจากครู 
 
รายวิชา............................................................................................................................................ 
ช่ือผู้รับการประเมิน………………………………………………………………….….........ช้ันปี.........เลขท่ี............ 
 

รายการประเมิน ระดับการประเมิน หมายเหตุ 
4 3 2 1 

1.จําแนกและจัดหมวดหมู่ข้อมูลตามสาขาท่ีกําหนด      
2. เชื่อมโยงองค์ความรู้และนวัตกรรม เทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องมาใช้ใน
การจัดการข้อมูล 

     

3. จัดการข้อมูลสุขภาพเป็นสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติการพยาบาล การบริหารการพยาบาล การศึกษา และการ
วิจัยทางการพยาบาล 
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รายการประเมิน ระดับการประเมิน หมายเหตุ 
4 3 2 1 

4. ประมวลผลข้อมูลสารสนเทศโดยใช้คอมพิวเตอร์ สู่การปฏิบัติการ
พยาบาล การบริหารการพยาบาล การศึกษา และการวิจัยทางการ
พยาบาล 

     

5. ใช้ข้อมูลสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล การ
บริหารการพยาบาล การศึกษา และการวิจัยทางการพยาบาล 

     

6. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือนําไปใช้เป็นฐานข้อมูลในสาขา
การพยาบาล 

     

คะแนนรวม   
                             ค่าเฉล่ียเท่ากับ................  
 
เกณฑ์การประเมิน    
 เกณฑ์การประเมินได้คะแนนเฉลี่ยต้ังแต่ 2.41 ข้ึนไป ถือว่าผ่านเกณฑ์ 
    ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 
ข้อเสนอแนะ….……………………………………………………………………………………………………………………… 

ประเมินโดย  ☐นักศึกษา   ☐อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ     ☐อาจารย์พ่ีเลีย้งในแหล่งฝึก 
            
      .………………………………………………………..ผู้ประเมิน 

(………………………………………………………..) 
………………………….………………….. ผูร้ับการประเมิน 

            วันท่ี……... เดือน ………………….…. พ.ศ. ….…… 
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ช่ือเครื่องมือ ผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF เลขหน้า 

 
 

  

นิยามปฏิบัติการ 
กระบวนการพยาบาล หมายถึง ลําดับข้ันตอนของการดูแลท่ีมีการวางแผนและการปฏิบัติอย่างเป็น

ระบบเพ่ือตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของผู้ใช้บริการ โดยครอบคลุมด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ ประกอบด้วย 1) การประเมินสภาพผู้ใช้บริการ 2) การวินิจฉัยปัญหา
ทางการพยาบาล 3) การวางแผนการพยาบาล 4) การปฏิบัติการพยาบาล 5) การประเมินผลการพยาบาล 
 
คําช้ีแจง  แบบประเมินนี้ใช้ในการประเมินการวางแผนการพยาบาลในความรู้ ความเข้าใจในสาระสําคัญ
ของกระบวนการพยาบาล และการนําไปใช้ของผู้เรียน  โปรดทําเครื่องหมาย �  ลงในชอ่งระดับการ
ประเมินโดยมีเกณฑ์ดังนี้ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน   

4 หมายถึง ระบุได้อย่างถูกต้องด้วยตนเองและบอกเพ่ือนได้ 
3 หมายถึง ระบุได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง  
2 หมายถึง ระบุได้อย่างถูกต้องด้วยตนเองเม่ือศึกษาจากตัวอย่างหรือตัวแบบจากเพ่ือนหรือครู 
1 หมายถึง ระบุได้อย่างถูกต้องด้วยตนเองโดยต้องได้รับการบอกหรือให้คําแนะนําจากครู 

 
รายวิชา............................................................................................................................................ 
ช่ือผู้รับการประเมิน………………………………………………………………….….........ช้ันปี.........เลขท่ี............ 
 

รายการประเมิน ระดับการประเมิน หมายเหตุ 
4 3 2 1 

1.การรวบรวมข้อมูล ถูกต้องชัดเจนเพียงพอจากแหล่งข้อมูลท่ี
เชื่อถือได้ 

     

2.การกําหนดประเด็นปัญหาสุขภาพได้ครอบคลุมอย่างเป็นองค์
รวม 

     

3.การระบุข้อมูลสนับสนุนท่ีสอดคล้องกับประเด็นปัญหาสุขภาพ      
4.การจัดลําดับความสําคัญของปัญหาได้ถูกต้อง      
5.กําหนดวัตถุประสงค์ของการพยาบาลท่ีสอดคล้องกับปัญหาของ
ผู้รับบริการ 
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รายการประเมิน ระดับการประเมิน หมายเหตุ 
4 3 2 1 

6.วางแผนการพยาบาลท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการและสามารถนําไปปฏิบัติได้ 

     

7.ระบุเกณฑ์การประเมินผลท่ีตรงวัตถุประสงค์การพยาบาล      
8.กําหนดกิจกรรมและระบุเหตุผลการพยาบาลถูกต้อง เหมาะสม
กับปัญหาท่ีกําหนด 

     

9.ประเมินผลการพยาบาลท่ีสอดคล้องตามเกณฑ์ท่ีกําหนด      
10.ใช้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ประกอบการวางแผนการพยาบาล      

คะแนนรวม   
                             ค่าเฉล่ียเท่ากับ................  
 

เกณฑ์การประเมิน    
 เกณฑ์การประเมินได้คะแนนเฉลี่ยต้ังแต่ 2.41 ข้ึนไป ถือว่าผ่านเกณฑ์ 

     ผ่าน    ไม่ผ่าน 

 

ข้อเสนอแนะ….……………………………………………………………………………………………………………………… 

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

ประเมินโดย  ☐นักศึกษา   ☐อาจารยผ์ู้สอนภาคปฏิบัต ิ☐อาจารย์พ่ีเลีย้งในแหล่งฝึก   
      

.……………………………………………..ผู้ประเมิน 

   (………………………………………………………..) 

…………………………….………………….. ผู้รับการประเมิน 

                   วันท่ี……... เดือน ………………….…. พ.ศ. ….………… 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

  



 

 
         

 

 

17

ช่ือเครื่องมือ ผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF เลขหน้า 

 
 

  

นิยามปฏิบัติการ 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การวิจัย และนวัตกรรม หมายถึง  กระบวนการแสวงหาความรู้/

สิ่งประดิษฐ์อย่างเป็นแบบแผน ประกอบด้วย การระบุปัญหา การต้ังสมมติฐาน การทดสอบสมมติฐาน การ
วิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผล 
 
คําช้ีแจง   โปรดทําเครื่องหมาย �  ลงในช่องระดับการประเมินโดยมีเกณฑ์ดังนี้ 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 4 หมายถึง นักศึกษาปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นระบบ และสามารถอธิบายเหตุผลสิ่งท่ี 
ตนเองปฏิบัติได้ 
 3 หมายถึง นักศึกษาปฏิบัติได้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นระบบ เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังไม่สามารถอธิบาย 
เหตุผลสิ่งท่ีตนเองปฏิบัติได้ 
 2 หมายถึง นักศึกษาปฏิบัติได้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นระบบ เพียงบางส่วน ต้องได้รับคําแนะนํา 
เพ่ิมเติมจากผู้สอนจึงจะมีความถูกต้อง 
 1 หมายถึง นักศึกษาปฏิบัติได้ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นระบบ เม่ือมีตัวอย่างให้ศึกษาเพ่ิมเติมหรือต้อง
ได้รับการสอนซ่อมเสริม 
 
รายวิชา................................................................................................................................................ 
ช่ือผู้รับการประเมิน ......................................................ช้ันปี........................................เลขท่ี............... 

รายการประเมิน ระดับการประเมิน หมายเหตุ 

4 3 2 1  
1. ระบุปัญหาและสาเหตุได ้      
2. ตั้งสมมติฐานในการแก้ปัญหาบนพ้ืนฐานองค์ความรู้ทางวิชาชีพ      
3. แสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาจากแหล่งข้อมลูท่ีน่าเช่ือถือและ
หลากหลาย 

 
   

 

4. เลือกแนวทาง/วิธีการแก้ไขปัญหาไดส้อดคล้องกับบริบท      
5. ดําเนินการแก้ไขปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์/การวิจัย/
นวัตกรรมได ้

 
   

 

6. วิเคราะห์ผลการดําเนินการ      
7. สรุปผลการแก้ไขปัญหา และให้ข้อเสนอแนะ      

คะแนนรวม   
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รายการประเมิน ระดับการประเมิน หมายเหตุ 

4 3 2 1  
1. ระบุปัญหาและสาเหตุได ้      
2. ตั้งสมมติฐานในการแก้ปัญหาบนพ้ืนฐานองค์ความรู้ทางวิชาชีพ      
3. แสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาจากแหล่งข้อมลูท่ีน่าเช่ือถือและ
หลากหลาย 

 
   

 

4. เลือกแนวทาง/วิธีการแก้ไขปัญหาไดส้อดคล้องกับบริบท      
5. ดําเนินการแก้ไขปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์/การวิจัย/
นวัตกรรมได ้

 
   

 

6. วิเคราะห์ผลการดําเนินการ      
7. สรุปผลการแก้ไขปัญหา และให้ข้อเสนอแนะ      
                          ค่าเฉลี่ยเท่ากับ.............  

 
 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 เกณฑ์การประเมินได้คะแนนเฉลี่ยต้ังแต่ 2.41 ข้ึนไป ถือว่าผ่านเกณฑ์ 

  � ผ่าน   � ไม่ผ่าน 
 
ข้อเสนอแนะ................................................................................................................................................. 

ประเมินโดย � นักศึกษา � อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ � อาจารย์พ่ีเลี้ยงในแหล่งฝึก 
 

........................................................ ผู้ประเมิน 
                           (………..............................................)      
              ............................................. ผู้รับการประเมิน 
                 วันท่ี..............เดือน.............พ.ศ. ............ 
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ช่ือเครื่องมือ ผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF เลขหน้า 

   
นิยามปฏิบัติการ 

คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและท่ีเก่ียวข้องรวมท้ังใช้ประสบการณ์เป็น
ฐาน หมายถึง   ความสามารถในการแยกแยะเรื่องราวหรือเนื้อหาต่างๆ บนพ้ืนฐานข้อมูลท่ีหลากหลาย ตาม
สภาพความเป็นจริง   เพ่ือหาส่วนประกอบ ความสําคัญ และความเป็นเหตุเป็นผลของเรื่องราวหรือ
เหตุการณ์นั้น   โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพการพยาบาล และองค์ความรู้อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังใช้
ประสบการณ์เป็นฐาน เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ท่ีปลอดภัยและมีคุณภาพในการให้บริการพยาบาล   
คําช้ีแจง :  โปรดทําเครื่องหมาย �  ลงในช่องระดับการประเมินโดยมีเกณฑ์ดังนี้ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

4 หมายถึง นักศึกษาปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นระบบ และสามารถอธิบายเหตุผลสิ่งท่ีตนเองปฏิบัติได้ 
 3 หมายถึง นักศึกษาปฏิบัติได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ แต่ยังไม่สามารถอธิบายเหตุผลสิ่งท่ีตนเองปฏิบัติได้ 
 2 หมายถึง นักศึกษาปฏิบัติได้ถูกต้องเพียงบางส่วน ต้องได้รับคําแนะนําเพ่ิมเติมจากผู้สอนจึงจะมี
ความถูกต้อง 
  1 หมายถึง นักศึกษาปฏิบัติได้ถูกต้องเม่ือมีตัวอย่างให้ศึกษาเพ่ิมเติมหรือต้องได้รับการสอนซ่อมเสริม 
รายวิชา................................................................................................................................................ 
ช่ือผู้รับการประเมิน ...................................................ช้ันปี........................................เลขท่ี............... 

รายการประเมิน ระดับการประเมิน หมายเหตุ 

4 3 2 1 

1. แยกแยะข้อมูลตามสภาพจริง      
2. ระบุปัญหาและสาเหตุจากข้อมลูท่ีได ้      
3. เช่ือมโยงความรู้และประสบการณ์ในการแก้ปัญหา      
4. ใช้กระบวนการพยาบาลในการแก้ปัญหา      
5. ประยุกต์องค์ความรู้ทางการพยาบาลและศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องได้
สอดคล้องตามสภาพจริง 

    
 

6. ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์จากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลายและเช่ือถือได้      
7. ระบุถึงผลลัพธ์ท่ีปลอดภัยและมีคุณภาพในการให้บริการทางการ
พยาบาล 

    
 

8. แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตผุลบนพ้ืนฐานองค์ความรู้ทางวิชาชีพ      
คะแนนรวม   

                             ค่าเฉลี่ยเท่ากับ.............  
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เกณฑ์การประเมิน 
 เกณฑ์การประเมินได้คะแนนเฉลี่ยต้ังแต่ 2.41 ข้ึนไป ถือว่าผ่านเกณฑ์ 

 �  ผ่าน  �  ไม่ผ่าน 
ข้อเสนอแนะ................................................................................................................................................. 
.....................................................................................................................................................................

ประเมินโดย � นักศึกษา � อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ � อาจารย์พ่ีเลี้ยงในแหล่งฝึก 
 

................................................... ผู้ประเมิน 
                                   (..................................................)      
               ......................................... ผู้รับการประเมิน 
                  วันท่ี..............เดือน.............พ.ศ. ............ 
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ช่ือเครื่องมือ ผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF เลขหน้า 

 
 

  

นิยามปฏิบัติการ 
ความสามารถนําข้อมูล และหลักฐานไปใช้ในการอ้างอิง และแก้ไขปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ  

หมายถึง ความสามารถของผู้เรียนในการนําข้อมูลและหลักฐานมาพิจารณาอ้างอิงและประเมินโดยใช้หลัก
เหตุผลจนได้คําตอบท่ีเหมาะสมกับบริบท  และนําไปใช้ในการตัดสินใจหรือประเมินหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ 
คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย �  ลงในช่องระดับการประเมินโดยมีเกณฑ์ดังนี้ 
เกณฑ์การให้คะแนน 
       4 หมายถึง ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นระบบ  และสามารถอธิบายให้เหตุผลสิ่งท่ีตนเองเรียนรู้ได้   
       3 หมายถึง ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ ยังไม่สามารถอธิบายให้เหตุผลสิ่งท่ีตนเองเรียนรู้ได้   
       2 หมายถึง ปฏิบัติได้ถูกต้องเพียงบางส่วน  ต้องได้รับคําแนะนําเพ่ิมเติมจึงจะมีความถูกต้อง สมบูรณ์        
       1 หมายถึง ปฏิบัติได้ถูกต้องเม่ือมีตัวอย่างให้ศึกษาเพ่ิมเติม หรือต้องได้รับการสอนซ่อมเสริม 
รายวิชา................................................................................................................................................ 
ช่ือผู้รับการประเมิน.........................................................................ช้ันปี.................เลขท่ี.................... 

รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

1. รวบรวมข้อมูลจากแหล่งท่ีมาของข้อมูลต่างๆ      
2. เลือกใช้เครื่องมือหรือวิธีการท่ีเหมาะสมในการแก้ไขปัญหา      
3. นําความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องมาใช้ในการแก้ไขปัญหา      
4. ประเมินข้อมูล หลักฐานโดยใช้หลักเหตุผลจนได้คําตอบท่ีเหมาะสม
กับบริบท 

     

5. อ้างอิงแหล่งข้อมูลได้อย่างถูกต้อง      
คะแนนรวม   

   ค่าเฉล่ียเท่ากับ..................  
เกณฑ์การประเมิน 
 เกณฑ์การประเมินได้คะแนนเฉลี่ยต้ังแต่ 2.41 ข้ึนไป ถือว่าผ่านเกณฑ์ 
  ☐ ผ่าน   ☐ ไม่ผ่าน 
ข้อเสนอแนะ..........……………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ประเมินโดย  ☐ นักศึกษา   ☐ อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ  ☐ อาจารย์พ่ีเลี้ยงในแหลง่ฝึก 
 

…………………………………………………………..ผู้ประเมิน 
      (…………………………………………………………..) 

…………………………….………………….. ผู้รับการประเมิน 
วันท่ี……... เดือน ………………….…. พ.ศ. ….………… 
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ช่ือเครื่องมือ ผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF เลขหน้า 

 
 

  

นิยามปฏิบัติการ 
ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี สังคม หมายถึง การท่ีผู้เรียนมีความมุ่งม่ันและต้ังใจในการทํางาน        

จนสําเร็จในเวลาท่ีกําหนด ยอมรับผลการกระทําของตนเองท่ีปฏิบัติตามหน้าท่ีในสังคม รวมท้ังพยายาม
ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติหน้าท่ีให้ดียิ่งข้ึน  
 

คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย �  ลงในช่องระดับการประเมินโดยมีเกณฑ์ดังนี้ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

4 หมายถึง ปฏิบัติได้ด้วยตนเองและชักชวนให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม 
3 หมายถึง ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง             
2 หมายถึง ปฏิบัติตามเม่ือมีบุคคลชักชวน แนะนํา 
1 หมายถึง ปฏิบัติตามคําบอก คําสั่ง  

 
รายวิชา..............................................................................................................................................                   
ช่ือผู้รับการประเมิน.................................................................ช้ันปีท่ี........................เลขท่ี................. 
 

รายการประเมิน ระดับการประเมิน หมายเหตุ 

4 3 2 1 
1. มุ่งม่ันและต้ังใจในการปฏิบัติงาน      
2. ปฏิบัติตนตามข้อตกลงร่วมกันในการทํางาน       
3. แก้ไขปัญหาในระหว่างการปฏิบัติงาน         
4. ร่วมหาแนวทางการป้องกันปัญหาท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน          
5. ปรับปรุงและพัฒนางานท่ีรับผิดชอบ        
6. ทบทวน ผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ีของตน            
7. ปฏิบัติงานจนสําเร็จตามเวลาท่ีกําหนด       
8. พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง         
9. ยอมรับผลการกระทําของตนเอง         
10. ร่วมรับผิดชอบการปฏิบัติงานของทีมและผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึน         

คะแนนรวม   
                          ค่าเฉล่ียเท่ากับ.............  
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เกณฑ์การประเมิน 
 เกณฑ์การประเมินได้คะแนนเฉลี่ยต้ังแต่ 2.41 ข้ึนไป ถือว่าผ่านเกณฑ์ 

� ผ่าน    � ไม่ผ่าน 
 
 
 

ข้อเสนอแนะ................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................... 

ประเมินโดย  �ตนเอง        �เพ่ือน  �อาจารย์ผู้สอน 
 

..........................................................ผู้ประเมิน 
(........................................................) 
....................................................ผู้รับการประเมิน 
(........................................................) 
วันท่ี..........เดือน................................พ.ศ........ 
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ช่ือเครื่องมือ ผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF เลขหน้า 

 
 

  

นิยามปฏิบัติการ 
การทํางานเป็นทีม หมายถึง การท่ีผู้เรียนมีความร่วมมือร่วมใจในทีมท่ีจะปฏิบัติงาน มีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีผลงานตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 
 
คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย �  ลงในช่องระดับการประเมินโดยมีเกณฑ์ดังนี้ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

4 หมายถึง ปฏิบัติได้ด้วยตนเองและชักชวนให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม 
3 หมายถึง ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง             
2 หมายถึง ปฏิบัติตามเม่ือมีบุคคลชักชวน แนะนํา 
1 หมายถึง ปฏิบัติตามคําบอก คําสั่ง  

 
รายวิชา.............................................................................................................................................                   
ช่ือผู้รับการประเมิน..................................................................ช้ันปีท่ี........................เลขท่ี................. 
 

รายการประเมิน ระดับการประเมิน หมายเหตุ 

4 3 2 1 
1. กําหนดวัตถุประสงค์ในการทํางานร่วมกัน             
2. วางแผนในการแบ่งหน้าท่ีและการมีส่วนร่วม        
3. ทํางานอย่างเป็นระบบ        
4. มีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีในการทํางานร่วมกัน         
5. ร่วมรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย       
6. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานท่ีทําร่วมกัน           
7. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น           
8. ร่วมประเมินผลการทํางานของทีม        
9. ร่วมปรับปรุงและแก้ไขข้อผิดพลาดของงาน        
10. ผลงานการทํางานสําเร็จตามวัตถุประสงค์         

คะแนนรวม   
                          ค่าเฉล่ียเท่ากับ.............  
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เกณฑ์การประเมิน 
 เกณฑ์การประเมินได้คะแนนเฉลี่ยต้ังแต่ 2.41 ข้ึนไป ถือว่าผ่านเกณฑ์ 

� ผ่าน    � ไม่ผ่าน 
 
 

ข้อเสนอแนะ................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................... 

ประเมินโดย  � ตนเอง        � เพ่ือน  � อาจารย์ผู้สอน 
 

..........................................................ผู้ประเมิน 
(........................................................) 
....................................................ผู้รับการประเมิน 
(........................................................) 
วันท่ี..........เดือน................................พ.ศ........ 
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ช่ือเครื่องมือ ผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF เลขหน้า 

 
 

  

นิยามปฏิบัติการ 
 ความสามารถในการปรับตัวเชิงวิชาชีพและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับผู้ใช้บริการ ผู้ร่วมงาน 
และผู้บังคับบัญชา หมายถึง การท่ีผู้เรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมของวิชาชีพ
อย่างสร้างสรรค์ จนสามารถดําเนินชีวิตและปฏิบัติงานในวิชาชีพอย่างมีความสุข   
 
คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย �  ลงในช่องระดับการประเมินโดยมีเกณฑ์ดังนี้ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

4 หมายถึง ปฏิบัติได้ด้วยตนเองและชักชวนให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม 
3 หมายถึง ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง             
2 หมายถึง ปฏิบัติตามเม่ือมีบุคคลชักชวน แนะนํา 
1 หมายถึง ปฏิบัติตามคําบอก คําสั่ง  

รายวิชา...........................................................................................................................................                   
ช่ือผู้รับการประเมิน..................................................................ช้ันปีท่ี........................เลขท่ี................. 
 

รายการประเมิน ระดับการประเมิน หมายเหตุ 

4 3 2 1 
1. ปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้ดีข้ึน          
2. ปฏิบัติงานจนสําเร็จตามท่ีตั้งใจร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์         
3. ปฏิบัติงานได้แม้มีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป       
4. รับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่าง       
5. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อ่ืน       
6. ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้       
7. เผชิญปัญหาและอุปสรรคได้อย่างเหมาะสม        
8. ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข       
9. แสดงบทบาทตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย      
10. ปรับเปลี่ยนวิธีทํางานให้สอดคล้องกับสถานการณ์      

คะแนนรวม   
                          ค่าเฉล่ียเท่ากับ.............  
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เกณฑ์การประเมิน 
 เกณฑ์การประเมินได้คะแนนเฉลี่ยต้ังแต่ 2.41 ข้ึนไป ถือว่าผ่านเกณฑ์ 

� ผ่าน    � ไม่ผ่าน 
 

ข้อเสนอแนะ................................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................... 

ประเมินโดย  � ตนเอง        � เพ่ือน  � อาจารย์ผู้สอน 
 

..........................................................ผู้ประเมิน 
(........................................................) 
....................................................ผู้รับการประเมิน 
(........................................................) 
วันท่ี..........เดือน................................พ.ศ........ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางวิเคราะห์ผลลัพธ์การเรียนรู้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติของต่างประเทศ 
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ตารางวิเคราะห์ผลลัพธ์การเรียนรู้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติของต่างประเทศ (ต่อ) 

 
 
ที่มา: ไพฑูรย์ สินนารัตน์ และคณะ (2552) 
 
 
“ปัญจลักษณ์” เป้าหมายความเป็นเลิศของประเทศไทย 
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“ปัญจลักษณ์” เป้าหมายความเป็นเลิศของประเทศไทย 
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ปัจจัยสู่ความสําเร็จ 



กิจกรรมที่ 3 วิจารณ์ข้อสอบ 
 

คําช้ีแจง: พิจารณาข้อสอบต่อไปนี้ พร้อมท้ังวิจารณ์คําถาม และตัวเลือกของข้อสอบแต่ละข้อ  

ข้อสอบ 
วิจารณ์ 

คําถาม ตัวเลือก 
1. ชาวบ้านเจอวัตถุประหลาด 
ลักษณะกลมๆ  นิ่มๆ ต้องให้กินน้ํา 
ไม่ง้ันจะหดเล็กลงเป็นก้อนแข็งๆ แต่
พอให้น้ําก็จะกลับสภาพเดิม สิ่งนั้น
คืออะไร 
     ก. ไข่พญานาค 
     ข. ไข่สลาแมนเดอร์ยักษ์ 
     ค. เม็ดชานมไข่มุก 
     ง. เจลดินวิทยาศาสตร์ 
     จ. หินเข้ียวหนุมาน 

  

2. อาการ “ลักเพศ” จะมีพฤติกรรม
ท่ีแสดงออกมาอย่างไร 
     ก. สะสมชุดชั้นในเพศตรงข้าม 
     ข. แต่งการเลียนแบบเพศตรงข้าม 
     ค. โชว์อวัยวะเพศ 
     ง. แอบดูเพ่ือนต่างเพศ 
     จ. รักเพศเดียวกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. หากเกิดอารมณ์ทางเพศข้ึนมา 
ต้องทําอย่างไร 
     ก. ชวนเพ่ือนไปเตะบอล 
     ข. ปรึกษาครอบครัว 
     ค. พยายามนอนให้หลับ 
     ง. ไปเท่ียวกับเพ่ือนต่างเพศ 
     จ. ชวนเพ่ือสนิทไปดูหนัง 
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กิจกรรมที่ 4 
การตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบรายข้อและแบบทดสอบทัง้ฉบับ 

 

คําช้ีแจง หาคุณภาพของข้อสอบท้ังฉบับ  โดยการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดย 
ผู้เชี่ยวชาญ 

 

ข้อสอบ (ข้อท่ี) 
ผู้เช่ียวชาญ (คนท่ี) 

รวม IOC ผลการประเมิน 
1 2 3 4 5 

1 1 0 -1 1 1 2 .40 ปรับปรุง/ตัดท้ิง 
2 0 1 1 1 1 4 .80 ใช้ได้ 
3 1 -1 -1 -1 1 -2 -.40 ปรับปรุง/ตัดท้ิง 
4 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
5 1 1 1 0 1 4 .80 ใช้ได้ 
6 1 -1 -1 -1 1 -1 -.20 ปรับปรุง/ตัดท้ิง 
7 0 1 1 1 1 4 .80 ใช้ได้ 
8 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
9 0 0 1 1 1 3 .60 ใช้ได้ 
10 1 1 1 1 0 4 .80 ใช้ได้ 
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การหาคุณภาพของข้อสอบรายข้อ 
ตารางแสดงจํานวนนักเรียนท่ีเลือกตอบตัวเลือกแต่ละตัวของข้อสอบและการวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ 
แบบทดสอบกลุม่สาระการเรยีนรู…้…………………ช้ัน……………..การสอบ……….ภาค……..ปีการศึกษา……….. 

เลขท่ีข้อสอบ ตัวเลือก ค่าความยาก  ค่า อํานาจ
จําแนก  

สรุปคุณภาพข้อสอบ 

1 ก 0.43 -0.14  

(ข) 0.41 0.27 
ค 0.00 0.00 
ง 0.16 -0.14 

2 ก 0.25 0.05  

ข 0.27 0.36 
(ค) 0.09 0.00 
ง 0.36 -0.45 

3 ก    

ข   
ค   
(ง)   

 

กิจกรรมท่ี 10  กระจายค่าความยากและอํานาจจําแนกของข้อสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ค่าอํานาจจําแนก  

ค่า
คว

าม
ยา

ก 
 

0.2 

0.8 

0.2 1 
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 การสร้างข้อสอบรายข้อจนพัฒนาข้ึนมาเป็นแบบทดสอบท้ังฉบับจําเป็นต้องอาศัยกระบวนการท่ี
สําคัญทางด้านหลักวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา     การวัดและประเมินผลการศึกษาในประเทศไทย 
ถือว่ามีการเปลี่ยนผ่านมาหลายยุคหลายสมัย ตามหลักคิดและปรัชญาของการจัดการศึกษา ซ่ึงต่างมี
พัฒนาการต้ังแต่อดีตต้ังแต่ปัจจุบัน ซ่ึงแน่นอนว่าแนวคิดและการปฏิบัติย่อมแตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในยุคของการปฏิรูปการศึกษา ซ่ึงเน้นการวัดและประเมินผลท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ คือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
การพัฒนาและเรียนรู้ก้าวหน้าสูงสุดเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุขได้เต็มศักยภาพ (เอมอร จังศิริพรปกรณ์, 
2550)   ดังนั้นจึงมีความจําเป็นท่ีต้องศึกษาแนวคิดและหลักการวัดและประเมินการเรียนรู้ผู้เรียน ตลอดจน
แนวปฏิบัติเพ่ือให้สอดคล้องกับการประเมิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 

           1 แนวคิดและหลักการวัดและประเมินการเรียนรู้ผู้เรียน 

สุวิมล ว่องวาณิช (2546) ได้กล่าวถึงการประเมินผลเรียนรู้ว่ามีหลักการท่ีสําคัญคือ  
(1) เป็นการประเมินท่ีสะท้อนจุดประสงค์การเรียนรู้และบูรณาการกับการสอน (2) การประเมินท่ีมีความ
ต่อเนื่องและเป็นประโยชน์ (3) ความคาดหวังผลจากการประเมินต้องกําหนดชัดเจนต้ังแต่เริ่มทําการ
ประเมินพ่อแม่ ผู้เรียนต้องมีส่วนรับรู้จุดประสงค์การเรียนรู้ (4) การประเมินต้องยุติธรรมและเท่าเทียมกัน 
(5) การประเมินต้องสร้างสรรค์ ให้ข้อมูลย้อนกลับท่ีเป็นประโยชน์ทางบวก ส่งเสริมการเรียนรู้และจุดเน้น
ต้องพัฒนา และ (6) การประเมินต้องสมดุลและครอบคลุม 

ศิริชัย กาญจนาวาสี  (2552) กล่าวว่า แนวคิดและหลักการประเมินผลการเรียนรู้ว่าควร
ประกอบด้วย (1) ต้องกําหนดเป้าหมายการเรียนรู้ไว้อย่างชัดเจน (2)จําเป็นต้องมีนโยบายการวัดและ
ประเมินการเรียนรู้ท่ีผ่านการเห็นชอบจากผู้บริหารการศึกษาระดับสูงและได้รับฉันทามติจากประชาคม
ทางการ (3) ระบบการวัดและการประเมินการเรียนรู้จะต้องมีความเท่ียง โปร่งใส สามารถตรวจสอบความ
ถูกต้องได้ (4) การวัดและการประเมินผลถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนท่ีผู้สอนผู้สอนจะต้องการะ
ทําอย่างต่อเนื่องท้ังก่อน ระหว่าง และหลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอน (5) การวัดและการประเมินการเรียนรู้
จะต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นสําคัญและจําต้องตอบสนองต่อเป้าหมายการเรียนรู้ (6) การวัดและ
ประเมินการเรียนจะต้องคลอบคลุมท้ังสถานภาพและความก้าวหน้าด้านความรู้/ทักษะ พัฒนาของผู้เรียน
และคุณธรรม (7) คณะบุคคลท่ีรับผิดชอบด้านการวัดประเมินการเรียนทุกระดับส่วนใหญ่จําเป็นต้องคัดสรร
จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวัดและประเมินทางการศึกษา 

ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์ (2543) กล่าวว่า การประเมินผู้เรียนอย่างมีประสิทธิผล จําเป็นต้อง
กําหนดผลการเรียนรู้ท่ีต้องการให้เกิดข้ึนในตัวผู้เรียนไว้อย่างชัดเจน ท่ีออกแบบการสอนท่ีสอดคล้องกับผล
การเรียน พร้องท้ังบูรณาการการประเมินไว้ในการสอน กระบวนการประเมินต้องมีความหลากหลาย 
ยุติธรรมสําหรับผู้เรียนทุกคน สามรถประเมินพฤติกรรมของผู้เรียนท่ีเป็นตัวแทนได้อย่างเพียงพอ มีการ

เอกสารประกอบการฝึกอบรมเทคนิคการสร้างข้อสอบ 
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กําหนดกฎเกณฑ์สําหรับตัดสินผลการปฏิบัติของผู้เรียน  สามารถให้ข้อมูลย้อนกลับผู้เรียน รวมท้ังมีระบบให้
เกรดบนพ้ืนฐานข้อมูลการประเมินท่ีคลอบคุลมท้ังผลการสอนและการปฏิบัติ  

จากท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่า “การปฏิรูปด้านการประเมินมีส่วนช่วยให้ผู้สอนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงนําไปสู่การกําหนดเป้าหมายการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมมากข้ึน โดยการจัดการเรียนการสอนต้อง
กําหนดวิธีการประเมินให้สอดคล้องกับป้าหมายของการเรียนรู้ และจําเป็นต้องพิจารณาคุณภาพเชิงเทคนิค
ของการประเมินให้รอบคอบและคลอบคุลม เพ่ือให้ผลการประเมินมีความน่าเชื่อถือ” 

ปัจจุบันมีทฤษฎีและแนวทางการวัดและการประเมินผู้เรียนเกิดข้ึนมากมาย ทฤษฎีทางเลือก
ของการประเมิน (Alternative Approach) เป็นทฤษฎีท่ีได้รับความสนใจ และเป็นท่ียอมรับของการวัด
ประเมิน โดยลักษณะเป็นพหุมิติเน้นการวัดประเมินสติปัญญา และความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยมี
พ้ืนฐานความเชื่อว่า บุคคลสามารถเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ กระบวนการคิดของบุคคลเก่ียวข้องกับความรู้ท่ีเกิด
ข้ึนกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม และถูกหล่อหลอมให้มีปฏิสัมพันธ์สภาวะแวดล้อม โดยการวัดประเมิน
ทางเลือกใหม่ (Alternative Assessment) สําหรับการวัดประเมินผู้เรียนควรมีลักษณะท่ีสําคัญคือ 

1. จุดหมายมุ่งเน้นการบูรณาการระหว่างการประเมินและการสอนเข้าด้วยกัน 
2. ผู้เรียนจะมีลักษณะต่ืนตัว มีส่วนร่วมในกระบวนการสามารถประเมินตนเองและสะท้อนกลับ 
3. การวัดประเมินจะมีหลากหลายรูปแบบและแทรกอยู่ในการเรียนการสอน 
4. ผู้เรียนมีโอกาสปฏิบัติเหมือนชีวิตจริง น่าสนใน มีความหมาย ท้าทาย มีการลงมือกระทํา มี

การแสวงหา โดยคาดหวังให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถท่ีจะใช้ชีวิตจริงหรือสถานการณ์
จริง 

5. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางเกณฑ์และมาตรฐาน ซ่ึงจะมีการประเมินท้ังกระบวนการและ
ผลผลิต 

6. ผู้เรียนสามารถทํารายงานผลการเรียนรู้ของตนเอง โดยการบันทึก และใช้แฟ้มสะสมงานไว้
พิจารณาความก้าวหน้าของตนเอง 

7. คะแนนท่ีนํามาประเมินจะมีลักษณะเป็น Profile 
 

         2  ความหมายของการวัดและการประเมินผล 
คําศัพท์ท่ีเก่ียวข้องกับการวัดและประเมินผล มีคําท่ีเก่ียวข้องอยู่ 3 คํา ประกอบด้วย การวัด 

การประเมินผล และการประเมิน (พัชรี จันทร์เพ็ง, 2552) ดังนี้ 
การวัด (Measurement) หมายถึง กระบวนการกําหนดตัวเลข (Assignment of 

Numerals) ให้แก่ คุณลักษณะหรือสิ่งต่างๆ ท่ีต้องการวัดตามเกณฑ์ โดยอาศัยองค์ประกอบ 3 ส่วนท่ีสําคัญ 
ประกอบด้วย   1) จุดมุ่งหมายของการวัด   2) เครื่องมือท่ีใช้วัด    3) การแปลผล 

ตัวอย่างของการวัด เช่น 
วรกรมีน้ําหนัก 52 กิโลกรัม 
นลินีขับรถด้วยความเร็ว 80 กิโลเมตร/ ชั่วโมง 
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กันต์สอบคะแนนกลางภาคได้ 30 คะแนน 
เปียทิพย์มีคะแนนเชาว์ปัญญา เท่ากับ 95 คะแนน 

จากตัวอย่างของการวัดจะเห็นได้ว่า 2 ตัวอย่างแรก เป็นการวัดผลทางตรง สิ่งท่ีต้องการวัดเป็น
รูปธรรมและวัดด้านกายภาพท่ีมีเครื่องมือวัดเป็นมาตรฐานสากล ส่วน 2 ตัวอย่างสุดท้ายเป็นการวัดทางอ้อม 
สิ่งท่ีต้องการวัดเป็นคุณลักษณะภายในท่ีเป็นนามธรรม เป็นการวัดทางการศึกษาซ่ึงอยู่ในกลุ่มเดียวกับ
สังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ ท่ีต้องอาศัยเครื่องมือท่ีสร้างข้ึน ซ่ึงเครื่องมือในลักษณะนี้ทําให้เป็นเครื่องมือ
มาตรฐานนั้น ทําได้ยากกว่าด้านวิทยาศาสตร์ 

การประเมินผล (Evaluation) คือ กระบวนการในการตัดสินคุณค่าของสิ่งต่างๆ โดยอาศัย
ข้อมูลจากการวัดมาพิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ กระบวนการประเมินผลประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 1) 
ผลจากการวัด 2) เกณฑ์ท่ีตั้ง 3) การตัดสินคุณค่า 

ตัวอย่างของการประเมินผล เช่น 
วรกรสูงเป็นสองเท่าของพิชัย 
กันต์สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษ 
เพ็ญพรมีคะแนนพัฒนาการความสามารถทางคณิตศาสตร์ภาคปลายดีกว่าภาคต้น 

จะเห็นได้ว่าการประเมินผลเป็นกระบวนการท่ีต้องอาศัยผลท่ีได้จากการวัด แล้วนํามาเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์หรือมาตรฐานท่ีตั้งไว้ จากนั้นจึงอาศัยการตัดสินของผู้ประเมินเป็นอันดับสุดท้าย 

การประเมิน (Assessment) คือ กระบวนการรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลสารสนเทศอย่าง
เป็นระบบท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยกําหนดเกณฑ์เชิงคุณลักษณะสําหรับใช้ในการตัดสินใจเก่ียวกับ
ผู้เรียน แล้วให้ข้อมูลย้อนกลับไปยังผู้เรียนเก่ียวกับความก้าวหน้า จุดเด่น และจุดด้อย ใช้ตัดสินประสิทธิภาพ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และความเพียงพอของหลักสูตร ตลอดจนใช้ชี้แนะนโยบาย (บุญเชิด ภิญญโญ
อนันต์พงษ์, 2544 อ้างใน เอมอร จังศิริพรปกรณ์, 2550) 
 ตัวอย่างของการประเมิน เช่น  

ผู้สอนประเมินความสามารถในการทําโครงงานผลิตกระดาษจากเส้นใยดอกหญ้าของผู้เรียน โดย
เก็บข้อมูลท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ เช่น ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ คะแนนสอบท่ีได้จากการวัดความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับการทําโครงงาน เป็นต้น ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ การสังเกตพฤติกรรมการทําโครงงาน
ของผู้เรียน เป็นต้น เพ่ือให้ได้ข้อมูลไปพัฒนาผู้เรียน ปรับปรุงการเรียนการสอน และวางแผนนโยบาย 
 

จากความหมายของคําท้ัง 3 คํา คือ การวัด (Measurement) การประเมินผล (Evaluation) และการ
ประเมิน (Assessment) สามารถสรุปความสัมพันธ์ได้ดังแผนภาพ 
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          3 แนวคิดพ้ืนฐานหรือหลักการการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนเป็นกระบวนการท่ีเป็นระบบในการปฏิบัติประกอบกับ

เป็นการวัดและประเมินผลทางอ้อม จึงจําเป็นต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบให้ชัดเจน โดยมีหลักการ
สําคัญท่ีควรคํานึงถึงในแต่ละข้ันตอน ซ่ึงข้ันตอนสําคัญตามแนวคิดพ้ืนฐานหรือหลักการสรุปไว้ในตาราง ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพท่ี 1 ความสัมพันธ์ระหว่างการวัด (Measurement) การประเมิน (Assessment) และการ
ประเมินผล (Evaluation) ท่ีมา: Nitko & Brookhart (2007: 5) 
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ตารางท่ี 1 ข้ันตอนสําคัญตามแนวคิดพ้ืนฐานหรือหลักการการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

แนวคิดพ้ืนฐาน/หลักการ ข้ันตอนสําคัญ 
วัดและประเมินผลไปทําไม (WHY) 1. กําหนดจุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผล 
วัดและประเมินผลอะไร (WHAT) 2. วิเคราะห์เป้าหมายของการเรียนรู้ท่ีต้องการให้

เกิดข้ึน 
วัดและประเมินผลอย่างไร (HOW) 3. เลือกใช้เครื่องมือและสร้างเครื่องมือ 

3.1 ออกแบบสร้างเครื่องมือ 
3.2 ลงมือสร้างเครื่องมือ 
3.3 ทดลองใช้และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
3.4 นําไปทดสอบ 
3.5 ตรวจให้คะแนน 

ตัดสินผลด้วยวิธีใด (Value Judement) 
 

6. ตัดสินคุณค่าของผลการเรียนรู้ 
7. รายงานและนําผลไปใช้ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงการเรียนรู้ 

 
ท่ีมา: ศิริชัย  กาญจนวาสี (2550: 17) 

 

          4. ประเภทของการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายทางการศึกษา 
เม่ือวิเคราะห์จุดมุ่งหมายทางการศึกษาท่ีผ่านมาจนกระท่ังถึงปัจจุบันมีความสอดคล้องกับการ

จําแนกประเภทของจุดประสงค์ทางการศึกษาหรือประเภทในการเรียนรู้ของ Bloom และคณะ (1965 อ้าง
ใน Nitko & Brookhart, 2007) ซ่ึงแบ่งประเภทของการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาเป็น 3 ด้าน 
ได้แก่ พุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย ท่ีต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงท่ีพึงประสงค์ในตัวผู้เรียน (อ้างใน 
ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง 2550: 41-44) โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้าน ดังนี้ 

1 พุทธิพิสัย (Cognitive Domain)  
พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยเป็นการเรียนรู้ด้านความรู้ ความคิด ท่ีเก่ียวข้องกับความสามารถทาง

สมองและสติปัญญา แบ่งออกเป็นพฤติกรรมทางสมองท่ีมีระดับเริ่มต้น จากง่ายแล้วเพ่ิมความซับซ้อนข้ึนที
ละน้อย รวม 6 ระดับ ดังนี้ 

1.1  ความรู้ความจํา (Knowledge) เป็นความสามารถของผู้เรียนในการรับรู้ จดจํา และ
ระลึกความรู้นั้นได้ถูกต้องตรงตามเนื้อหาการเรียนจากการฟังบรรยาย การอ่านเอกสาร หรือการได้รับ
ประสบการณ์แล้ว เช่น การจําคําศัพท์ ลําดับข้ันตอน และหลักการต่างๆ เป็นต้น 
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1.2  ความเข้าใจ (Comprehension) เป็นความสามารถของผู้เรียนในการจดจําและ
สื่อสารด้วยการบอกเล่าหรือบรรยาย เพ่ือถ่ายทอดความรู้ ท่ีได้รับอย่างถูกต้องด้วยคําพูดของตนเอง 
ประกอบด้วย การแปลความ การตีความ และการขยายความ 

1.3  การประยุกต์ (Application) เป็นความสามารถของผู้เรียนในการนําความรู้ ความ
เข้าใจท่ีมีอยู่ไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ 

1.4  การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นความสามารถของผู้เรียนในการแยกแยะส่วนประกอบ
ย่อยของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบนั้นๆ ทําให้เห็นโครงสร้างนั้นๆ 
อย่างชัดเจน 

1.5  การสังเคราะห์ (Synthesis) เป็นความสามารถของผู้เรียนในการผสมผสานรวม
ส่วนประกอบย่อยเข้าด้วยกัน เป็นองค์ประกอบใหม่ท่ีมีความหมาย 

1.6  การประเมิน (Evaluation) เป็นความสามารถของผู้เรียนในการตีค่า หรือตัดสิน
คุณค่าของสิ่งต่างๆ ตามเกณฑ์หรือมาตรฐานท่ีกําหนดไว้ 
            2 จิตพิสัย (Affective Domain)  

พฤติกรรมด้านจิตพิสัยเป็นการเรียนรู้และพัฒนาการด้านอารมณ์ ความรู้สึก เก่ียวกับค่านิยม 
คุณธรรม จริยธรรม เจตคติ เป็นต้น จากการศึกษาวิจัย พบว่า การเรียนรู้ด้านจิตพิสัยมีผลต่อการเรียนรู้ด้าน
พุทธิพิสัยและทักษะพิสัยด้วย Krathwohl, Bloom, & Masia, 1964) จัดระดับการเรียนรู้ด้านจิตพิสัยจาก
ระดับตํ่าจนถึงระดับสูง 5 ระดับ ดังนี้ 

2.1  การรับรู้หรือการใส่ใจต่อสิ่งเร้า (Receiving or Attending) เป็นการรับรู้ต่อ
ปรากฏการณ์ต่างๆ รอบตัว และให้ความสนใจต่อสิ่งเร้าท่ีมีผลต่อความรู้สึกของบุคคล 

2.2  การตอบสนอง (Responding) เม่ือบุคคลได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้าจนเกิดความ
สนใจทําให้เกิดความยินยอมหรือเต็มใจท่ีจะตอบสนอง ปฏิบัติตามเพ่ือสร้างความพึงพอใจในการตอบสนอง
ต่อสิ่งเร้านั้น 

2.3  การเห็นคุณค่า (Valuing) ความพึงพอใจท่ีเกิดจากการตอบสนองต่อสิ่งเร้านั้นๆ ทํา
ให้บุคคลเชื่อว่าสิ่งนั้นมีคุณค่าสําหรับตน แสดงความชอบต่อสิ่งนั้นมากกว่าสิ่งอ่ืน และสร้างความผูกพันอุทิศ
ตนเพ่ือคุณธรรม หรือค่านิยมนั้นๆ 

2.4  การจัดระบบค่านิยม (Organization) เม่ือบุคคลเห็นคุณค่าของค่านิยมนั้นๆ แล้ว ก็
จะรวบรวมค่านิยมต่างๆ ท่ีสัมพันธ์กันให้อยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน อาจมีการเปรียบเทียบจัดลําดับความสําคัญ 
พร้อมท้ังกําหนดแนวทางการแสดงออกเชิงพฤติกรรมตามค่านิยมนั้น 

2.5  การสร้างลักษณะนิสัยตามค่านิยม (Characterization) เป็นการท่ีบุคคลนําระบบ
ค่านิยมท่ีสร้างข้ึนผสมผสานเป็นส่วนหนึ่งของบุคลิก และปรัชญาการดําเนินชีวิตค่านิยมจงเป็นแรงขัยภายใน
ท่ีกระตุ้นให้บุคคลแสดงออกทางพฤติกรรมตามค่านิยมนั้น 
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   3 ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain)  
พฤติกรรมด้านทักษะพิสัยเป็นการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติ ซ่ึงเก่ียวกับการเคลื่อนไหว 

กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ของร่างกาย การประสารงานของอวัยวะต่างๆ เช่น การเขียน การอ่าน การพูด การว่าย
น้ํา การเล่นฟุตบอล การวาดรูป การทํางานหัตกรรม การทําอาหาร เป็นต้น ซ่ึงจะเน้นความคล่องแคล่ว 
รวดเร็วถูกต้อง และชํานาญ (Simpson 1966 อ้างใน ศิริชัย  กาญจนวาสี, 2534 และณัฏฐภรณ์  หลาวทอง, 2550: 
43) จําแนกพัฒนาการทางทักษะปฏิบัติเป็นลําดับ 7 ข้ันตอน ดังนี้ 

3.1  การรับรู้ของประสาทและกล้ามเนื้อ (Perception) การใช้ระบบประสาทท้ัง 5 
ได้แก่ หู ตา ปาก ลิ้น และผิวกายในการรับรู้และแปลความหมายสิ่งเร้าท่ีประสบ แล้วนํามาสัมพันธ์กันเพ่ือ
นําไปปฏิบัติต่อไป 

3.2  ความพร้อมท่ีจะปฏิบัติ (Set) การเตรียมความพร้อมทางด้านสมอง อารมณ์ และ
ร่างกายท่ีจะปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆ 

3.3  การปฏิบัติตามข้อแนะนํา (Guided Response) การลงมือปฏิบัติการเพ่ือให้เกิด
การเรียนรู้ด้วยการเลียนแบบ และการลองผิดลองถูก 

3.4  การปฏิบัติจนเป็นนิสัย (Mechanism) ปฏิบัติตามลําดับข้ันได้อย่างต่อเนื่องด้วย
ความม่ันใจจนเกิดความเคยชินติดเป็นนิสัย 

3.5  การปฏิบัติท่ีสลับซับซ้อน (Complex Overt Response) ปฏิบัติกิจกรรมท่ี
สลับซับซ้อนข้ึนโดยไม่ต้องใช้ความคิดมากนัก และกระทําได้อย่างคล่องแคล่วชํานาญ 

3.6  การปรับเปลี่ยนปฏิบัติการ (Adaptation) ปรับเปลี่ยนหรือพลิกแพลงปฏิบัติการให้
เข้ากับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 

3.7  การสร้างปฏิบัติการใหม่ (Origination) การสร้างปฏิบัติการใหม่ข้ึนมาด้วยตนเอง
โดยอาศัยการปรับปรุงปฏิบัติการเก่าท่ีเคยทํามา 

การเรียนรู้ท้ัง 3 ด้านตามแนวของ Bloom และคณะ มีความสัมพันธ์กันและสามารถ
ส่งเสริมซ่ึงกันและกันได้ 
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ตารางท่ี 2 การวัดพุทธิพิสัยของ Bloom จําแนกตามพฤติกรรม นิยาม คําบ่งชี้ และลักษณะคําถาม 
ระดับ

พฤติกรรม 
นิยาม ตัวอย่างคําบ่งชี้ ตัวอย่าง 

ความรู้
ความจํา 

ความสามารถระลึกจดจําคําศัพท์ 
ข้อเท็จจริง กระบวนการ 
ความสัมพันธ์ มโนทัศน์ต่างๆ 

นับ บอก ระบุ ช้ี บอกช่ือ ขีดเส้นใต้ 
บรรยาย  
ให้นิยาม จับคู่ ท่อง เลือก กําหนด 
เขียน วาด ลอก 

-ข้อใดหมายถึงความหมายของการ
ประเมิน 
-จงบอกรายช่ือตัวละครหลักของเรื่อง 

ความเข้าใจ ความเข้าใจในสิ่งท่ีเรยีนรู้ 
สามารถแปลความ ตีความ  
ขยายความด้วยภาษาตนเอง 

อธิบาย แปล ถ่ายโคลงกลอน
เป็นคําพูด ปรับแก้ ใช้ 
ตีความหมาย ขยายความ 
ยกตัวอย่าง เปรียบเทียบ 
อภิปราย เขียนใหม ่

-“สมฤดีเก่งคณิตศาสตร”์ ตรงกับ
ลักษณะใด 
-อะไรเป็นใจความสําคัญของเรื่องน้ี? 

การนําไปใช้ ความสามารถใช้สิ่งท่ีเรียนรู้แล้ว
มาใช้ในการแก้ปัญหา หรือสร้าง
แนวทางเลือกใหม ่

สาธิต จัดกระทํา แก้ไข ใช้ ผลติ 
คํานวณ ปฏิบัติ ดําเนินการ 
เปลี่ยน สร้าง ทํานาย แก้ปัญหา 

-เมื่อท่านต้องการทราบพัฒนาการของ
ผู้เรียนท่านจะเลือกใช้เครื่องมือวัดผล
ในข้อใด 
-จงใช้โครงสร้างจากเรื่องท่ีอ่านเขียน
เรื่องใหม่เก่ียวกับตัวผู้เรียน 

การวิเคราะห์ ความเข้าใจในองค์ประกอบย่อย
ของสิ่งต่างๆ และสามารถจัด
ประเภทแบ่งแยกสิ่งต่างๆ 

แบ่งแยก บอกความแตกต่าง 
จัดประเภท  
แยกย่อย แตกประเด็นออก 
จําแนก แผนผัง 

-การวัดและการประเมินสัมพันธ์กัน
อย่างไร 
-จงแบ่งเรื่องท่ีอ่านออกเป็นตอนๆ 
พร้อมบอกความสัมพันธ์ของแต่ละตอน 

การสังเคราะห์ สามารถประมวล หรือรวบรวม
ความรู้ท่ีเป็นส่วนๆ มาเป็น
แนวคิดใหม่ ท่ีเป็นหน่ึงเดยีว 

รวม รวมกลุ่ม จัดข้ันตอนใหม่ 
สร้าง ออกแบบ ทําสูตร สรุป
อ้างอิง จัดลําดับ สรปุ 

-หากต้องการสร้างแบบวัดผลสมัฤทธ์ิ
ท่ีมีคุณภาพต้องดําเนินการอย่างไร 
-จาก 2 เรื่องท่ีกําหนดให้ จงทํานาย
ประชากรของปลาวาฬในอนาคต 

การประเมินค่า สามารถตัดสินคุณค่า หรือความ
เหมาะสมของสิ่งใดสิ่งหน่ึง โดยใช้
เกณฑ์เหมาะสมมีเหตุผล 

ประเมิน ตัดสิน โต้แย้ง 
วิพากษ์วิจารณ์ ให้ระดับ
คุณภาพ เสนอแนะ 

-ท่านคิดอย่างไร หากผูส้อนใช้ข้อสอบ
เลือกตอบเป็นเครื่องมือวัดผลอยา่งเดยีว 
-ในความคิดเห็นของท่าน เรื่องท่ี
กําหนดให้อ่านเป็นเรื่องท่ีดีหรือไม ่
และทําไมท่านจึงคิดเช่นน้ัน 

 
 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นว่าปัจจุบันมีทฤษฎีและแนวทางการวัดและการประเมินผู้เรียนเกิดข้ึน
มากมาย ทฤษฎีทางเลือกของการประเมิน (Alternative Approach) โดยการวัดประเมินทางเลือกใหม่ 
(Alternative Assessment) ซ่ึง “การประเมินผลจากสภาพจริง” เป็นทางเลือกใหม่ในการประเมินผลการ
เรียนทางหนึ่ง ซ่ึงแนวทางการประเมินผลจากสภาพจริงนี้ ผู้สอนใช้เพ่ือลดบทบาทการประเมินด้วยข้อสอบ
มาตรฐานและการทดสอบอย่างเป็นทางการด้วยข้อสอบแบบเลือกตอบลง และพยายามพัฒนาระบบการ

ท่ีมา: ณัฏฐภรณ์  หลาวทอง (2550: 46-47) 



 

 
         

 

 

43

ประเมินในชั้นเรียน โดยการเสริมวิธีการประเมินอย่างไม่เป็นทางการสอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนการ
สอน  ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและปฏิบัติจริง จากท่ีใช้วิธีการประเมินแนวใหม่นี้ได้เสนอแนะว่าในระยะ
เริ่มแรกควรจะเริ่มต้นอย่างน้อย ๆ ค่อยเป็นค่อยไปในส่วนเนื้อหาสาระท่ีผู้สอนคิดว่าม่ันใจจะใช้วิธีการ
ดังกล่าวได้ แล้วจึงขยายเพ่ิมข้ึนในเนื้อหาส่วนอ่ืนและวิชาอ่ืน ๆ รวมกัน ดังนั้นจึงจําเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้สอนต้อง
มีความรู้ในวิธีการและเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ซ่ึง สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2553: 97-126) ได้นําเสนอรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

5. วิธีการและเคร่ืองมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
วิธีการและเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ หมายถึง รูปแบบ ยุทธวิธีและเครื่องมือ ประเภท

ต่าง ๆ ท่ีใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้  โดยท่ัวไปมีจุดมุ่งหมาย                          
3 ประการ คือ เพ่ือรู้จักผู้เรียน เพ่ือประเมินวิธีเรียนของผู้เรียนและเพ่ือประเมินพัฒนาการของผู้เรียน ผู้สอน
ส า ม า ร ถ เ ลื อ ก ใ ช้ ห รื อ คิ ด ค้ น วิ ธี ก า ร วั ด แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ใ ห้ เ ห ม า ะ ส ม กั บ จุ ด มุ่ ง ห ม า ย                                
ของการนําผลการประเมินไปใช้เพ่ือตอบสนองความต้องการ 3 ประการดังกล่าวข้างต้น วิธีการวัดและ
ประเมินผลอาจแบ่งออกตามรูปแบบหรือลักษณะการวัดและประเมินได้เป็น 2 แบบใหญ่ ๆ ดังนี้  

1. วิธีการและเครื่องมือวัดและประเมินผลแบบเป็นทางการ (Formal Assessment) เป็นการ
ไ ด้มา ซ่ึ ง ข้อมูลผลการ เรี ยนรู้ ท่ี นิยมใช้ กันมาแต่ ด้ั ง เ ดิม เช่น  วัดและประเ มินโดยการจัดสอบ                        
และใช้แบบทดสอบ (test) ท่ีครูสร้างข้ึน การเก็บข้อมูลดังกล่าวส่วนใหญ่ใช้การวัดและประเมินท่ีได้ผลเป็น
คะแนน และนําผลการประเมินไปใช้ในการเปรียบเทียบ เช่น เปรียบเทียบระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
เพ่ือดูพัฒนาการ  หรือใช้เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์เม่ือสิ้นสุดการสอนในแต่ละหน่วยหรือรายวิชา วิธีการและ
เครื่องมือวัดและประเมินผลแบบเป็นทางการเหมาะสําหรับการประเมินเพ่ือตัดสิน มากกว่าท่ีจะใช้เพ่ือ
ประเมินพัฒนาการผู้เรียน หรือเพ่ือหาจุดบกพร่องสําหรับนําไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน อย่างไรก็
ตามวิธีการและเครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูลผลการเรียนรู้  แบบเป็นทางการ ซ่ึงให้ข้อมูลสารสนเทศใน
เชิงปริมาณ มีข้อสังเกตท่ีผู้สอนต้องระมัดระวังในการนําไปใช้เพ่ือให้ได้ผลการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ เป็นตัวแทน
ของระดับความสามารถท่ีแท้จริงของผู้เรียนต้องได้มาจากวิธีการวัดท่ีถูกต้องเหมาะสมกับลักษณะข้อมูล 
เครื่องมือวัดและประเมินท่ีมีความเท่ียงตรง (Validity) หมายถึง สามารถวัดได้ตรงตามสิ่งท่ีต้องการวัด และมี
ความเชื่อม่ัน (Reliability) หมายถึง ผลการวัดมีความคงเส้นคงวาเม่ือมีการวัดซํ้า โดยใช้เครื่องมือคู่ขนาน เม่ือ
วัดในระยะเวลาใกล้เคียงกัน และวิธีการวัดมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบและเชื่อถือได้ (Acceptable) 

2. วิธีการและเครื่องมือวัดและประเมินผลแบบไม่เป็นทางการ (Informal Assessment)                
เป็นการได้มาซ่ึงข้อมูลผลการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นรายบุคคล จากแหล่งข้อมูลหลากหลายท่ีผู้สอนเก็บ
รวบรวมตลอดเวลา วิเคราะห์ข้อมูล ศึกษาความพร้อมและพัฒนาการของผู้เรียนปรับการเรียนการสอนให้
เหมาะสม และแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน ลักษณะของข้อมูลท่ีได้ นอกเหนือจากตัวเลขหรือข้อมูลเชิง
ปริมาณแล้ว อาจเป็นข้อมูลบรรยายลักษณะพฤติกรรมท่ีผู้สอนเฝ้าสังเกต หรือผลการเรียนรู้ในลักษณะ
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คําอธิบายระดับพัฒนาการ จุดแข็ง จุดอ่อน หรือปัญหาของผู้เรียน ท่ีพบจากการสังเกต สัมภาษณ์ หรือ
วิธีการอ่ืน ๆ 

วิธีการประเมินแบบต่าง ๆ ท่ีผู้สอนสามารถเลือกใช้ในการประเมินในช้ันเรียนมีดังต่อไปนี้ 
1. การสังเกตพฤติกรรม เป็นการเก็บข้อมูลจากการดูการปฏิบัติกิจกรรมของผู้ เรียน                       

โดยไม่ขัดจังหวะการทํางานหรือการคิดของผู้เรียน การสังเกตพฤติกรรมเป็นสิ่งท่ีทําได้ตลอดเวลา         แต่
ควรมีกระบวนการและมีจุดประสงค์ท่ีชัดเจนว่าต้องการประเมินอะไร โดยอาจใช้เครื่องมือ เช่น     แบบ
ประเมินค่า แบบตรวจสอบรายการ สมุดจดบันทึกเพ่ือประเมินผู้เรียนตามตัวชี้วัด และควรสังเกตบ่อยครั้ง
เพ่ือขจัดความลําเอียง 

2. การสอบปากเปล่า เป็นการให้ผู้เรียนได้แสดงออกด้วยการพูดตอบประเด็นเก่ียวกับการเรียนรู้
ตามมาตรฐาน แล้วผู้สอนเก็บข้อมูลโดยจดบันทึก การประเมินรูปแบบนี้ผู้สอนและผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กัน 
สามารถมีการอภิปราย โต้แย้ง ขยายความ ปรับแก้ไขความคิดกันได้ มีข้อท่ีพึงระวังคือ อย่าเพ่ิงขัดความคิด
ขณะท่ีผู้เรียนกําลังพูด 

3. การพูดคุย เป็นการสื่อสาร 2 ทางอีกประเภทหนึ่งระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน สามารถดําเนินการเป็น
กลุ่มหรือรายบุคคลก็ได้ โดยท่ัวไปมักใช้อย่างไม่เป็นทางการ เพ่ือติดตามตรวจสอบว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
เพียงใด เป็นข้อมูลสําหรับพัฒนา วิธีการนี้อาจใช้เวลาแต่มีประโยชน์ต่อ                 การค้นหาวินิจฉัย ข้อ
ปัญหา ตลอดจนเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีอาจเป็นปัญหา อุปสรรคต่อการเรียนรู้ เช่น วิธีการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกัน เป็นต้น 

4. การใช้คําถาม การใช้คําถามเป็นเรื่องปกติมากในการจัดการเรียนรู้ แต่ข้อมูลงานวิจัย             
บ่งชี้ว่าคําถามท่ีครูใช้ส่วนใหญ่ เป็นด้านความจํา และเป็นเชิงการจัดการท่ัว ๆไป เพราะถามง่ายแต่ไม่ท้าทาย
ให้ผู้เรียนต้องทําความเข้าใจและเรียนรู้ให้ลึกซ้ึง การพัฒนาการใช้คําถามให้มีประสิทธิภาพแม้จะเป็น เรื่องท่ี
ยากแต่สามารถทําให้ได้ผลรวดเร็วข้ึน หากผู้สอนมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการถามเพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาการคิด
อย่างสมํ่าเสมอ (Clarke, 2005) Clarke ยังได้นําเสนอวิธีการฝึกถามให้มีประสิทธิภาพ 5 วิธี ดังนี 
 วิธีท่ี 1 ให้คําตอบท่ีเป็นไปได้หลากหลาย เป็นวิธีท่ีง่ายท่ีสุดในการเริ่มต้นเปลี่ยนการถาม  แบบ
ความจําให้เป็นคําถามท่ีต้องใช้การคิดบ้าง  เพราะมีคําตอบท่ีเป็นไปได้หลายคําตอบ (แต่พึงระวังว่าการใช้
คําถามแบบนี้หมายความว่าผู้เรียนต้องผ่านการเรียนรู้ มีความเข้าใจพ้ืนฐานตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดให้เรียนรู้
มาแล้ว) คําถามแบบนี้ทําให้ผู้เรียนต้องตัดสินใจว่า คําตอบใดถูกหรือใกล้เคียงท่ีสุดเพราะเหตุใด  และท่ีไม่ถูก
เพราะเหตุใด  นอกจากนี้การใช้คําถามแบบนี้จะทําให้ผู้เรียนเรียนรู้ยิ่งข้ึนอีก หากมีกิจกรรมให้ผู้เรียนทําเพ่ือ
พิสูจน์คําตอบ  เช่น 

 
 
 
 
 

ตัวอย่าง 
คําถามจํา : การออกกําลังกายแบบใดทําให้
หัวใจทํางานดีข้ึน  

ตัวอย่าง 
คําถามคิด  : การออกกําลังกายแบบใดต่อไปนี้             
ช่วยให้หัวใจทํางานได้ดีข้ึน  

- การข่ีจักรยาน   
- การเดิน             
- การเล่นกอล์ฟ   
- การว่ายน้ํา   
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 วิธีท่ี 2 เปลี่ยนคําถามจําให้เป็นประโยคบอกเล่า  เพ่ือให้ผู้เรียนระบุว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
พร้อมเหตุผล การใช้วิธีนี้ จะต้องให้ผู้ เรียนได้อภิปราย ผู้ เรียนต้องใช้การคิดท่ีสู ง ข้ึนกว่าวิธีแรก                       
เพราะผู้เรียนจะต้องยกตัวอย่างเพ่ือสนับสนุนความเห็นของตน เม่ือให้ประโยคท่ีผู้เรียนจะต้องสะท้อนความ
คิดเห็น ผู้เรียนจะต้องปกป้องหรืออธิบายทัศนะของตน การฝึกด้วยวิธีการนี้บ่อย ๆ              จะเป็นการ
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ฟังท่ีดี มีจิตใจเปิดกว้าง พร้อมรับฟังและเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นผ่านกระบวนการ
อภิปราย  ครูใช้วิธีการนี้กดดันให้เกิดการอภิปรายอย่างมีคุณภาพระหว่างเด็กต่อเด็ก                 และให้
ข้อมูลเพ่ือการพัฒนาแก่ทุกคนในชั้นเรียน  เช่น 
 
 
 
                               
 
  
 วิธีท่ี 3 หาสิ่งตรงกันข้าม หรือสิ่งท่ีใช่/ถูก สิ่งท่ีไม่ใช่/ผิด และถามเหตุผล วิธีการนี้ใช้ได้ดีกับ
เนื้อหาท่ีเป็นข้อเท็จจริง เช่น จํานวนในวิชาคณิตศาสตร์ การสะกดคํา โครงสร้างไวยากรณ์                        
ในวิชาภาษา เป็นต้น  เม่ือได้รับคําถามว่าทําไมทําเช่นนี้ถูกแต่ทําเช่นนั้นผิด หรือทําไมผลบวกนี้              
ถูกแต่ผลบวกนี้ผิด หรือทําไมประโยคนี้ถูกไวยากรณ์แต่ประโยคนั้นผิดไวยากรณ์ เป็นต้น จะเป็นโอกาสให้
ผู้เรียนคิดและอภิปราย  มากกว่าเพียงการถามว่าทําไมโดยไม่มีการเปรียบเทียบกัน และวิธีการนี้จะใช้กับ
การทํางานคู่มากกว่าถามท้ังห้องแล้วให้ยกมือตอบ  
  
 
 

 
 

   
 

 วิธีท่ี 4 ให้คําตอบเป็นประเด็นสรุปแล้วตามด้วยคําถามให้คิด เป็นการให้ผู้เรียนต้องอธิบาย
เพ่ิมเติม   
 
 
 
 
                          

คําถามคิด :“การออกกําลังกายแบบต่าง ๆ นั้น              
ทําให้หัวใจทํางานได้ดีข้ึน”  ท่านเห็นด้วยหรือไม่ 
เพราะเหตุใด 

ตัวอย่าง 
คําถามจํา : พืชต้องการอะไรเพ่ือการ
เจริญเติบโต 
 

คําถามจํา : อะไรท่ีทําให้อาหารม้ือนั้น ๆ                 
มีประโยชน์ต่อร่างกาย 
  

ตัวอย่าง 
คําถามคิด : -ทําไมเราจึงเรียกคําว่า “แต่”                
และ “ดังนั้น” ว่าเป็นคําเชื่อม 
คําถามคิด : ทําไมข้อความนี้จึงเป็นการ
พรรณนาความท่ีดี 

คําถามจํา : การออกกําลังกายแบบใดทําให้
หัวใจทํางานได้ดีข้ึน 

ตัวอย่าง 
คําถามคิด : -ทําไมต้นไม้ต้นนี้จึงสมบูรณ์
แข็งแรงแต่อีกต้นหนึ่งกําลังจะตาย 
 

คําถามคิด : จากภาพ เหตุใดภาพท่ี ๑ จึงเป็น
อาหารสุขภาพ แต่ภาพท่ี ๒ ไม่ใช่อาหารสุขภาพ 
 

ตัวอย่าง 
คําถามจํา : จงบอกคําท่ีเป็นคําเชื่อม 
 
คําถามจํา : การพรรณนาความท่ีดีประกอบด้วย
อะไรบ้าง 
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               วิธีท่ี 5 ต้ังคําถามจากจุดยืนท่ีเห็นต่าง เป็นวิธีท่ีต้องใช้ความสามารถมากท้ังผู้สอนและผู้เรียน 
เพราะมีประเด็นท่ีต้องอภิปรายโต้แย้งเชิงลึก  เหมาะท่ีจะใช้อภิปรายในประเด็นท่ีเก่ียวกับสภาพเศรษฐกิจ 
สังคม ปัญหาสุขภาพ ปัญหาเชิงจริยธรรม เป็นต้น  
 
 
  
 
 
 
 

นอกจากนี้ การใช้ Bloom’s Taxonomy เป็นกรอบแนวคิดในการต้ังคําถามก็เป็นวิธีการท่ีดี              
ในการเก็บข้อมูลการเรียนรู้จากผู้เรียน ซ่ึงผู้เข้ารับการอบรมสามารถศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับคําสําคัญ             
ท่ีใช้ในการสร้างคําถามได้จากใบความรู้ท่ี 2.2 

5. การเขียนสะท้อนการเรียนรู้ (Journals) เป็นรูปแบบการบันทึกการเขียนอีกรูปแบบหนึ่ง               
ท่ีให้ผู้ เรียนเขียนตอบกระทู้ หรือคําถามของครู ซ่ึงจะต้องสอดคล้องกับความรู้  ทักษะท่ีกําหนด                     
ในตัวชี้วัดการเขียนสะท้อนการเรียนรู้นี้นอกจากทําให้ผู้สอนทราบความก้าวหน้าในผลการเรียนรู้แล้วยังใช้
เป็นเครื่องมือประเมินพัฒนาการด้านทักษะการเขียนได้อีกด้วย 

6.  การประเมินการปฏิบัติ (Performance assessment) เป็นวิธีการประเมินงานหรือกิจกรรม
ท่ีผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติงาน เพ่ือให้ทราบถึงผลการพัฒนาของผู้เรียน การประเมินลักษณะนี้
ผู้สอนต้องเตรียมสิ่งสําคัญ 2 ประการ คือ ภาระงาน (Tasks) หรือกิจกรรมท่ีจะให้ผู้เรียนปฏิบัติ เช่น การ
ทําโครงการ /โครงงาน การสํารวจ การนําเสนอ การสร้างแบบจําลอง การท่องปากเปล่า             การ
สาธิตการทดลองวิทยาศาสตร์ การจัดนิทรรศการ การแสดงละคร เป็นต้น และเกณฑ์การ                     
ให้คะแนน (Scoring Rubrics) การประเมินการปฏิบัติอาจจะปรับเปลี่ยนไปตามลักษณะงานหรือประเภท
กิจกรรม ดังนี้ 

 �ภาระงานหรือกิจกรรมท่ีเน้นข้ันตอนการปฏิบัติและผลงาน เช่น การทดลองวิทยาศาสตร์ 
การจัดนิทรรศการ การแสดงละคร การแสดงเคลื่อนไหว การประกอบอาหาร                       การ
ประดิษฐ์ การสํารวจ การนําเสนอ การจัดทําแบบจําลอง เป็นต้น ผู้สอนจะต้องสังเกตและประเมินวิธีการ
ทํางานท่ีเป็นข้ันตอนและผลงานของผู้เรียน 

 � ภาระงานหรือกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นการสร้างลักษณะนิสัย เช่น การรักษาความสะอาด              
การรักษาสาธารณ-สมบัติ/สิ่งแวดล้อม กิจกรรมหน้าเสาธง เป็นต้น ผู้สอนจะประเมินด้วยวิธีการสังเกต จด
บันทึกเหตุการณ์เก่ียวกับผู้เรียน 

 � ภาระงานท่ีมีลักษณะเป็นโครงการ/โครงงาน  เป็นกิจกรรมท่ีเน้นข้ันตอนการปฏิบัติและ
ผลงานท่ีต้องใช้เวลาในการดําเนินการ จึงควรมีการประเมินเป็นระยะๆ เช่น ระยะก่อนดําเนินโครงการ/ 
โครงงาน โดยประเมินความพร้อม  การเตรียมการและความเป็นไปได้ในการปฏิบัติงาน ระยะระหว่างดําเนิน

ตัวอย่าง 
คําถามคิด : -เหตุใดโรงงานผลิตพลาสติกจึง ชู
ประเด็นการรีไซเคิล 
คําถามคิด : -การสูบบุหรี่ควรเป็นสิ่งท่ีเลือก
กระทําหรือไม่  
  

ตัวอย่าง 
คําถามจํา : การรีไซเคิลดีอย่างไร 
 
คําถามจํา : การสูบบุหรี่มีอันตรายอย่างไร 
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โครงการ/โครงงาน จะประเมินการปฏิบัติจริงตามแผน วิธีการและข้ันตอนท่ีกําหนดไว้  และการปรับปรุง
ระหว่างการปฏิบัติ สําหรับระยะสิ้นสุดการดําเนินโครงการ/โครงงาน โดยการประเมินผลงาน  ผลกระทบ
และวิธีการนําเสนอผลการดําเนินโครงการ/โครงงาน 

 � ภาระงานท่ีเน้นผลผลิตมากกว่ากระบวนการข้ันตอนการทํางาน เช่น การจัดทําแผนผัง แผน
ท่ี แผนภูมิ กราฟ ตาราง ภาพ แผนผังความคิด เป็นต้น อาจประเมินเฉพาะคุณภาพของผลงานก็ได้ในการ
ประเมินการปฏิบัติงาน ผู้สอนต้องสร้างเครื่องมือเพ่ือใช้ประกอบการประเมิน เช่น แบบมาตรประมาณค่า  
แบบบันทึกพฤติกรรม แบบตรวจสอบรายการ แบบบันทึกผลการปฏิบัติ  เป็นต้น 

7. การประเมินด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio assessment) แฟ้มสะสมงานเป็นการ                      
เก็บรวบรวมชิ้นงานของผู้เรียน เพ่ือสะท้อนความก้าวหน้าและความสําเร็จของผู้เรียน เช่น แฟ้มสะสมงานท่ี
แสดงความก้าวหน้าของผู้เรียน ต้องมีผลงานในช่วงเวลาต่าง ๆ ท่ีแสดงถึงความก้าวหน้าของผู้เรียนหากเป็นแฟ้ม
สะสมงานดีเด่นต้องแสดงผลงานท่ีสะท้อนความสามารถของผู้เรียนโดยผู้เรียนต้องแสดงความคิดเห็นหรือ
เหตุผลท่ีเลือกผลงานนั้นเก็บไว้ตามวัตถุประสงค์ของแฟ้มสะสมงาน แนวทางในการจัดทําแฟ้มสะสมงานมี
ดังนี้ 

 � กําหนดวัตถุประสงค์ของแฟ้มสะสมงาน  ว่าต้องการสะท้อนเก่ียวกับความก้าวหน้าและ 
ความสําเร็จของผู้เรียนในเรื่องใดด้านใด ท้ังนี้อาจพิจารณาจากตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู้ 

 � วางแผนการจัดทําแฟ้มสะสมงานท่ีเน้นการจัดทําชิ้นงาน กําหนดเวลาของการจัดทําแฟ้ม
สะสมงาน และเกณฑ์การประเมิน 

 � จัดทําแผนการจัดทําแฟ้มสะสมงาน  และดําเนินการตามแผนท่ีกําหนด 

 � ให้ผู้เรียนเก็บรวบรวมชิ้นงาน 

 � ให้ มีการประเมินชิ้นงานเ พ่ือพัฒนาชิ้นงาน ควรประเ มินแบบมีส่ วนร่ วม                         
โดยผู้ประเมิน ได้แก่ ตนเอง เพ่ือน ผู้สอน ผู้ปกครอง บุคคลท่ีเก่ียวข้อง 

 � ให้ผู้เรียนคัดเลือกชิ้นงาน  ประเมินชิ้นงานตามเง่ือนไขท่ีผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันกําหนด 
เช่น ชิ้นงานท่ียากท่ีสุด ชิ้นงานท่ีชอบท่ีสุด เป็นต้น โดยดําเนินการเป็นระยะ อาจจะเป็นเดือนละครั้งหรือ
บทเรียนละครั้งก็ได้ 

 � ให้ผู้เรียนนําชิ้นงานท่ีคัดเลือกแล้วจัดทําเป็นแฟ้มท่ีสมบูรณ์ ซ่ึงควรประกอบด้วย หน้าปก คํา
นํา สารบัญ ชิ้นงาน แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน และอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

 � ผู้เรียนต้องสะท้อนความรู้สึกและความคิดเห็นต่อชิ้นงาน หรือแฟ้มสะสมงาน 

 � สถานศึกษาควรจัดให้ ผู้ เรี ยนแสดงแฟ้มสะสมงานและชิ้ นงานเม่ือสิ้ นภาคเรี ยน/                         
ปีการศึกษาตามความเหมาะสม 

8. การวัดและประเมินด้วยแบบทดสอบ  เป็นการประเมินตัวชี้วัดด้านการรับรู้ข้อเท็จจริง 
(Knowledge) ผู้สอนควรเลือกใช้แบบทดสอบให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวัดและประเมินนั้น ๆ เช่น 
แบบทดสอบเลือกตอบ แบบทดสอบถูก-ผิด แบบทดสอบจับคู่ แบบทดสอบเติมคํา แบบทดสอบความเรียง เป็นต้น 
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ท้ังนี้  แบบทดสอบท่ีจะใช้ต้องเป็นแบบทดสอบท่ีมีคุณภาพ มีความเท่ียงตรง (Validity) และเชื่อม่ันได้ 
(Reliability) 

9. การประเมินด้านความรู้สึกนึกคิด (Attitude) เป็นการประเมินคุณธรรม จริยธรรมคุณลักษณะ
และเจตคติท่ีควรปลูกฝังในการจัดการเรียนรู้  ซ่ึงการวัดและประเมินผลเป็นลําดับข้ันจากตํ่าสุดไปสูงสุด ดังนี้ 

 � ข้ันรับรู้  เป็นการประเมินพฤติกรรมท่ีแสดงออกว่ารู้จัก เต็มใจ สนใจ 

 � ข้ันตอบสนอง  เป็นการประเมินพฤติกรรมท่ีแสดงว่าเชื่อฟัง ทําตาม อาสาทํา พอใจท่ีจะทํา 

 � ข้ันเห็นคุณค่า (ค่านิยม) เป็นการประเมินพฤติกรรมท่ีแสดงความเชื่อ ซ่ึงแสดงออก                
โดยการกระทําหรือปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ ยกย่องชมเชย สนับสนุนช่วยเหลือ หรือทํากิจกรรมท่ีตรงกับความ
เชื่อของตน ทําด้วยความเชื่อม่ัน ศรัทธา  และปฏิเสธท่ีจะกระทําในสิ่งท่ีขัดแย้งกับความเชื่อของตน 

 � ข้ันจัดระบบคุณค่า เป็นการประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม อภิปราย เปรียบเทียบ จน
เกิดอุดมการณ์ในความคิดของตนเอง 

 � ข้ันสร้างคุณลักษณะ เป็นการประเมินพฤติกรรมท่ีมีแนวโน้มว่าจะประพฤติปฏิบัติเช่นนั้น
อยู่เสมอในสถานการณ์เดียวกันหรือเกิดเป็นอุปนิสัย  การวัดและประเมินผลด้านจิตพิสัย            ควรใช้
การสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติเป็นหลัก และสังเกตอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาหนึ่งโดยมีการบันทึกผลการ
สังเกต ท้ังนี้อาจใช้เครื่องมือการวัดและประเมินผล เช่น แบบประเมินค่า                             แบบ
ตรวจสอบรายการ แบบบันทึกพฤติกรรม แบบรายงานพฤติกรรมตนเอง เป็นต้น นอกจากนี้อาจใช้แบบวัด
ความรู้และความรู้สึกเพ่ือรวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติม เช่น แบบวัดความรู้โดยสร้างสถานการณ์เชิงจริยธรรม แบบ
วัดเจตคติแบบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรม แบบวัดพฤติกรรมเชิงจริยธรรม เป็นต้น 

10. การประเมินตามสภาพจริง (Authentic assessment) เป็นการประเมินด้วยวิธีการ                         
ท่ีหลากหลาย ดังท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น เพ่ือให้ได้ผลการประเมินท่ีสะท้อนความสามารถท่ีแท้จริง                  
ของผู้เรียน จึงควรใช้การประเมินการปฏิบัติ (Performance assessment) ร่วมกับการประเมินด้วยวิธีการ
อ่ืน ภาระงาน (Tasks) ควรสะท้อนสภาพความเป็นจริง หรือใกล้เคียงกับชีวิตจริงมากกว่า               เป็น
การปฏิบัติกิจกรรมท่ัว ๆ ไป  ดังนั้น การประเมินสภาพจริงจะต้องออกแบบการจัดการเรียนรู้และ             
การประเมินผลไปด้วยกัน และกําหนดเกณฑ์การประเมิน (Rubrics) ให้สอดคล้องหรือใกล้เคียงกับชีวิตจริง 

11.  การประเมินตนเองของผู้เรียน (Student self - assessment)  การประเมินตนเอง
นับเป็นท้ังเครื่องมือประเมินและเครื่องมือพัฒนาการเรียนรู้ เพราะทําให้ผู้เรียนได้คิดใคร่ครวญว่าได้เรียนรู้อะไร  
เรียนรู้อย่างไร และผลงานท่ีทํานั้นดีแล้วหรือยัง การประเมินตนเองจึงเป็นวิธีหนึ่งท่ีจะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นผู้ท่ีสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง การประเมินตนเองของผู้เรียนท่ีประสบความสําเร็จจะต้องมีเป้าหมายการ
เรียนรู้ท่ีชัดเจน มีเกณฑ์ท่ีบ่งบอกความสําเร็จของชิ้นงาน/ภาระงาน และมาตรการ            การปรับปรุง
แก้ไขตนเอง เป้าหมายการเรียนรู้ท่ีกําหนดชัดเจนและผู้เรียนได้รับทราบหรือร่วมกําหนดด้วย  จะทําให้ผู้เรียน
ทราบว่าตนถูกคาดหวังให้รู้อะไรทําอะไร มีหลักฐานใดท่ีแสดงการเรียนรู้                      ตามความคาดหวัง
นั้น  หลักฐานท่ีมีคุณภาพควรมีเกณฑ์เช่นไร เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้เรียนพิจารณาประเมิน ซ่ึงหากเป้าหมายและ
เกณฑ์การประเมินเกิดจากการทํางานร่วมกันระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนด้วยแล้ว จะเป็นการเพ่ิมแรงจูงใจใน
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การเรียนรู้เพ่ิมมากข้ึน การท่ีผู้เรียนได้ใช้การประเมินตนเองบ่อย ๆ                โดยมีกรอบแนวทางการ
ประเมินท่ีชัดเจนนี้ จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนประเมินได้ค่อนข้างตรงและซ่ือสัตย์  คําวิจารณ์ คําแนะนําของ
ผู้เรียนมักจะจริงจังมากกว่าของครู  การประเมินตนเองจะเกิดประโยชน์ยิ่งข้ึน หากผู้เรียนทราบสิ่งท่ีต้อง
ปรับปรุงแก้ไขและต้ังเป้าหมายการปรับปรุงแก้ไขของตนแล้วฝึกฝนพัฒนาโดยการดูแลสนับสนุนจากผู้สอน
และความร่วมมือของครอบครัว 

12. การประเมินโดยเพ่ือน (Peer Assessment) เป็นเทคนิคการประเมินอีกรูปแบบหนึ่ง              
ท่ีน่าจะนํามาใช้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เข้าถึงคุณลักษณะของงานท่ีมีคุณภาพ เพราะการท่ีผู้เรียนจะบอกได้ว่า
ชิ้นงานนั้นเป็นเช่นไร ผู้เรียนต้องมีความเข้าใจอย่างชัดเจนก่อนว่าเขากําลังตรวจสอบอะไรในงานของเพ่ือน
ฉะนั้นผู้สอนต้องอธิบายผลท่ีคาดหวังให้ผู้เรียนทราบก่อนท่ีจะลงมือประเมิน การท่ีจะสร้างความม่ันใจว่า
ผู้เรียนเข้าใจการประเมินรูปแบบนี้ควรมีการฝึกผู้เรียน โดยผู้สอนอาจหาตัวอย่าง เช่น งานเขียนให้กลุ่ม
ผู้เรียนตัดสินใจว่าควรประเมินอะไรและควรให้คําอธิบายเกณฑ์ท่ีบ่งบอกความสําเร็จของภาระงานนั้น 
จากนั้นให้ผู้เรียนประเมินภาระงานเขียนท่ีเป็นตัวอย่างนั้นโดยใช้เกณฑ์ท่ีช่วยกันสร้างข้ึน หลังจากนั้นผู้สอน
ตรวจสอบการประเมินของผู้เรียน และให้ข้อมูลย้อนกลับ                  แก่ผู้เรียนท่ีประเมินเกินจริง การ
ประเมินโดยเพ่ือนท่ีมีประสิทธิภาพจําเป็นต้องสร้างสิ่งแวดล้อม                   การเรียนรู้ท่ีสนับสนุนให้เกิด
การประเมินรูปแบบนี้ กล่าวคือ ผู้เรียนต้องรู้สึกผ่อนคลาย เชื่อใจกันและไม่อคติเพ่ือการให้ข้อมูลย้อนกลับ
จะได้ซ่ือตรงเป็นเชิงบวกท่ีให้ประโยชน์ ผู้สอนท่ีให้ผู้เรียนทํางานกลุ่มตลอดภาคเรียน แล้วใช้เทคนิคเพ่ือน
ประเมินเพ่ือนเป็นประจําจะสามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความเข้าใจซ่ึงกันและกัน อันจะนําไปสู่การให้ข้อมูล
ย้อนกลับท่ีเก่งข้ึนได้ 
 

6. เคร่ืองมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
วิธีการประเมินแบบต่าง ๆ ท่ีผู้สอนนําไปใช้ในการประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียนนั้นมีหลากหลายแบบ 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลของผู้เรียนก็มีหลากหลายเช่นกัน บางกรณีวิธีประเมินอาจใช้เครื่องมือเพียง
อย่างเดียว บางกรณีอาจใช้เครื่องมือหลายอย่าง ผู้สอนสามารถเลือกใช้ได้ตามวัตถุประสงค์และความ
เหมาะสม ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

1.  แบบสัมภาษณ์ เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการพูดคุยซักถามระหว่างครูกับผู้เรียนเพ่ือรวบรวมข้อมูล
ต่ า ง  ๆ  ทํ า ให้ ค รู ส ามาร ถสั ง เ กต กิ ริ ย า ท่ าทา ง  ลั กษณะทางร่ า งก าย  กา รแสดงพฤ ติกร รม                      
ท่วงทีการพูดโต้ตอบ การสัมภาษณ์ท่ีใช้ ในโรงเรียนมักเป็นการสัมภาษณ์เพ่ือหาข้อเท็จจริงและ                 
การสัมภาษณ์เพ่ือปรึกษาปัญหา การสัมภาษณ์อาจทําในหรือนอกห้องเรียน ในหรือนอกเวลาเรียนหรือมีการ
นัดหมายกันก็ได้ 
              การสัมภาษณ์ท่ีดีต้องมีจุดมุ่งหมายท่ีชัดเจนว่าครูต้องการจะได้ข้อมูลอะไร เช่น สัมภาษณ์ผู้เรียน
เพ่ือหาข้อมูลในการแก้ปัญหาการมาโรงเรียนสายบ่อย ๆ ข้อมูลในการจัดหาหนังสือเข้าห้องสมุด เป็นต้น 
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2.  แบบสังเกต เป็นเครื่องมือรวบรวมข้อมูลท่ีผู้สอนใช้ในการสังเกตผู้ เรียนแต่ละคนหรือ               
เป็นกลุ่มในเวลาใดเวลาหนึ่ง ข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ในการสังเกตของครู การสังเกตท่ีให้ผลเชื่อถือได้นั้นผู้สอนต้อง
สังเกตผู้เรียนทีละคน ระบุพฤติกรรมท่ีสังเกตได้ชัด จัดเวลาสังเกตให้เป็นระบบ สังเกตซํ้า ๆ กัน หลายช่วงเวลา  
ถ้าจะให้เชื่อถือได้สูงควรมีผู้สังเกต 2 คน สังเกตผู้เรียนคนเดียวกันในเวลาเดียวกัน หรือผู้สอนสังเกตผู้เรียนที
ละคนแล้วบันทึกการสังเกตไว้  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                             ตัวอย่างแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม (๑)  
   

วัน...........เดือน....................ปี.................ท่ีสังเกต  ผู้สอน.................................................... 
วิชาใด .................................................................   เวลา...................................................... 
ชื่อผู้เรียน.............................................................................................................................................. 
ผู้เรียนกําลังทําอะไร............................................................................................................... 
มีใครอยู่กับผู้เรียนขณะท่ีสังเกตบ้าง..................................................................................................... 
พฤติกรรมของผู้เรียนท่ีสังเกตพบบ่อย ๆ คือ .............................................................................. 

ผู้บันทึก................................................. 

ตัวอย่างแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม (๒) 
 

                     รายการพฤติกรรม   บ่อยครั้ง   บางครั้ง   ไม่เคยเลย 
๑. เข้าเรียนตรงเวลา    
๒. ทํางานตามท่ีได้รับมอบหมาย    
๓. ทําการบ้านและแบบฝึกหัดตามท่ีได้รับมอบหมาย    
๔. ส่งการบ้านและแบบฝึกหัดตามท่ีได้รับมอบหมาย    
๕. นําอุปกรณ์การเรียนมาเรียน    
๖. จดงานหรือบันทึกขณะทํากิจกรรมการเรียน    
๗. ต้ังใจเรียนและร่วมกิจกรรมการเรียนในห้อง    
๘. ระวังรักษาอุปกรณ์ของส่วนรวมและของตนเอง    

 

ผู้ประเมิน........................................ 

ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์ 
คําถาม  ผู้เรียนชอบอ่านหนังสือประเภทใดมากท่ีสุด..................................................................... 
คําถาม เพราะเหตุใดถึงชอบหนังสือเล่มนั้น.................................................................................. 
คําถาม ผู้เรียนใช้เวลาในช่วงใดในการหนังสือ............................................................................. 
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3.  แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นท่ีให้ผู้ตอบเขียนตอบเองซ่ึงมี
หลายประเภท เช่น ให้ผู้ตอบทําเครื่องหมายเพ่ือตอบ เขียนตอบสั้น ๆ หรือให้ทําเครื่องหมาย  เป็นมาตร
ประมาณค่า ผู้ตอบแบบสอบถามอาจเป็นผู้เรียน ผู้ปกครอง หรือผู้เก่ียวข้องกับประเด็นท่ีต้องการคําตอบ 
ดังนั้นแบบสอบถามจึงต้องมีคําชี้แจงในประเด็นท่ีต้องการ เพ่ือให้ผู้ตอบเข้าใจตรงกัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 4. แบบสํารวจรายการ เป็นเครื่องมือท่ีใช้เก็บข้อมูลซ่ึงเป็นข้อเท็จจริง โดยจัดทําเป็นรายการสํารวจ
เอาไว้ เม่ือเก็บข้อมูลก็ใช้การตรวจสอบไปทีละรายการว่ามีหรือไม่ มักใช้ประกอบการเก็บข้อมูลโดยวิธีการ
สังเกตหรือการวัดทักษะการปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างแบบสอบถามสภาพครอบครัว 
ท่ีอยู่ ................................................................................................................................... 
อาชีพบิดา.....................................................อาชีพมารดา...................................................... 
ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ 

� บิดา-มารดา  � บิดา  � มารดา 

� ผู้อ่ืน  ระบุ........................................ 
ท่านเป็นบุตรคนท่ี................................... 
จํานวนพ่ีน้อง รวมตัวท่าน............คน  ชาย.........คน  หญิง.........คน 
จํานวนคนในครอบครัว................คน 

 
 

ตัวอย่างแบบสอบถามเก่ียวกับกิจกรรม 
งานอดิเรกท่ีผู้เรียนชอบทําคือ................................................................................................... 
ผู้เรียนชอบอ่านหนังสือเก่ียวกับ............................................................................................... 
กีฬาท่ีชอบมากท่ีสุด .............................................................................................................. 

 

ตัวอย่างแบบสํารวจปัญหาของผู้เรียน (๑) 
 
 เม่ือมีปัญหาหรือความคับข้องใจ ผู้เรียนปรึกษาใคร  
 ...............  ครูประจําชั้น 

...............  พ่อ/แม่ 

...............  เพ่ือนสนิท 

...............  ญาติ 

...............  อ่ืน ๆ โปรดระบุ.............................................. 
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 5. แบบทดสอบ (Test) แบบทดสอบ หมายถึง ชุดของคําถาม (items) ท่ีสร้างข้ึนเพ่ือให้ผู้สอบ
แสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาให้ผู้สอนสังเกตและวัดได้ แบบทดสอบเป็นเครื่องมือวัดพฤติกรรม
ด้านพุทธิพิสัย ซ่ึงถือว่าเป็นสติปัญญาของมนุษย์ท่ีซ่อนแฝงอยู่ในตัวบุคคลว่ามีความรู้หรือไม่เพียงใดท้ังใน
ด้านพฤติกรรมความรู้ความจํา ความเข้าใจ การนําไปใช้และอ่ืน ๆหากแบ่งประเภทแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เกณฑ์ลักษณะการตอบแล้ว สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
 5 . 1  แบบทดสอบอัตนั ยหรื อแบบความเรี ยง  มี ลั กษณะเ ด่น ท่ี ให้ อิ ส ระแ ก่ผู้ ตอบ                 
ผู้ตอบจะต้องหาหรือสร้างคําตอบเองแทนท่ีจะมีคําตอบให้เลือก เหมือนกับข้อสอบแบบกําหนดคําตอบให้ 
ข้อสอบแบบนี้จะใช้ในการวัดผลการเรียนรู้ท่ีไม่สามารถวัดโดยใช้ข้อสอบแบบกําหนดคําตอบได้ เช่น วัด
ความสามารถในการจัดการ ความสามารถในการบูรณาการ ความสามารถในการสังเคราะห์ความรู้ 
ความสามารถในการแก้ปัญหา ตลอดจนความสามารถในการประเมิน เป็นต้น เหมาะท่ีจะนํามาใช้เม่ือ
ต้องการวัดความสามารถในการใช้เหตุผล การวางแผน การแสดงความคิดเห็น สร้างสรรค์หรือจินตนาการ 
ผู้ตอบจะต้องรู้ลึกในเรื่องท่ีจะตอบจึงจะเขียนตอบได้ดี  

 ข้อสอบแบบความเรียงแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ คําถามแบบจํากัดคําตอบ (restricted 
response questions) และคําถามชนิดขยายคําตอบ (extended response questions) ซ่ึงมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
                   5.1.1 คําถามแบบจํา กัดคําตอบ เป็นคําถามท่ีจํา กัดเนื้อหาคือกําหนดขอบเขต                    
ท่ีจะให้ตอบดังตัวอย่าง 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างแบบสํารวจปัญหาของผู้เรียน (๒) 
 

ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
ผู้เรียนไม่เข้าใจบทเรียน   
ผู้เรียนรู้สึกเบ่ือการเรียน   
ผู้เรียนไม่อยากไปโรงเรียน   
ผู้เรียนไม่ชอบครูบางคน   
ผู้เรียนรู้สึกประหม่าเม่ืออยู่ต่อหน้าคนจํานวนมาก   

 

๑) ให้ผู้เรียนอธิบายเรื่องยาเสพติดให้ครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้ 
ก. ความหมายของยาเสพติด 
ข. ประเภทของยาเสพติด 

๒) ให้ผู้เรียนเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพืชใบเลี้ยงคู่กับพืชใบเลี้ยงเด่ียว 
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 5.1.2 คําถามแบบขยายคําตอบ เป็นคําถามท่ีไม่จํากัดขอบเขตให้ตอบ ผู้ตอบสามารถเลือก
ข้อความรู้และนําความรู้เหล่านั้นมาจัดระบบให้ดีแล้วนํามาเขียนเป็นคําตอบ จึงเป็นข้อสอบท่ีใช้วัด
ความสามารถในการรวบรวมความรู้ สังเคราะห์ความรู้เหล่านั้นแล้วนํามาเรียบเรียงและเขียนเป็นคําตอบได้
เป็นอย่างดี ดังตัวอย่าง 
 

 
  
  ข้อสอบแบบความเรียงนี้เป็นการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักรวบรวมความรู้หรือข้อมูลต่าง ๆ 

นํามาประมวลเป็นเรื่องเดียวกัน จัดระบบความรู้เหล่านั้น  แล้วเรียบเรียงถ่ายทอดสิ่งเหล่านั้นออกมาด้วย
ภาษาของตนเองเพ่ือสื่อให้ผู้อ่ืนเข้าใจ ซ่ึงเป็นกระบวนการของการฝึกความสามารถในการอ่าน              คิด
วิเคราะห์ และเขียนของผู้เรียน และสอดคล้องกับแนวคิดใหม่ของบลูม (Revised Bloom’s Taxonomy) ท่ี
กล่าวถึงการประเมินด้านสติปัญญาว่า  เป็นการประเมินได้ท้ังทักษะการคิดข้ันพ้ืนฐานจนถึงข้ันสูง โดยผู้สอบ
จะต้องมีความรู้ข้ันพ้ืนฐานคือ จําได้ (remember) และเข้าใจ (understand) เนื้อหาความรู้เหล่านั้นแล้ว 
นําไปปรับใช้ (apply) โดยอาจจะวิเคราะห์ (analyze) ประเมิน (evaluate) แล้วสร้างสรรค์สิ่งใหม่ (create) 
โดยเขียนสื่อสิ่งท่ีเกิดข้ึนตามกระบวนการทางการคิดนั้นออกมาเป็นคําตอบ ในขณะเดียวกันผู้สอนต้อง
คํานึงถึงการตรวจให้คะแนนด้วย เนื่องจากการตรวจให้คะแนนต้องใช้เวลามาก ต้องกําหนดเกณฑ์การให้
คะแนน (rubrics)  เพ่ือตรวจให้คะแนนได้อย่างยุติธรรม 

 
 หลักการเขียนข้อสอบแบบอัตนัย 

 1. กําหนดให้ชัดเจนว่าต้องการวัดพฤติกรรมด้านใดของผู้สอบ 
 2. เขียนคําถามให้ชัดเจน จําเพาะเจาะจง  ว่าต้องการให้ผู้สอบทําอย่างไร เช่น อธิบาย 

วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น ฯลฯ  รวมท้ังมีคะแนนข้อละก่ีคะแนน 
 3. เขียนคําถามโดยใช้สถานการณ์ใหม่ ๆ ไม่ควรถามตามตํารา หรือถามในสิ่งท่ีเรียน

มาแล้ว 
 4. ต้องถามเฉพาะสิ่งท่ีเป็นประเด็นสําคัญของเรื่อง 
 5. กําหนดเวลาในการสอบให้เหมาะสม เพ่ือผู้ตอบจะได้วางแผนการตอบได้ถูกต้องโดยเอา

จํานวนข้อไปหารจํานวนเวลาท้ังหมดก็จะทราบว่าแต่ละข้อควรใช้เวลาเท่าไร 
 6. ถ้าไม่จําเป็น ควรหลีกเลี่ยงการให้ผู้ตอบเลือกตอบเป็นบางข้อได้  ควรให้ทําทุกข้อ 

 7. พยายามใช้คําถามหลาย ๆ แบบโดยเน้นการอธิบาย ควรเป็นคําถามประเภททําไม 
อย่างไร หรือให้อธิบาย บรรยาย เปรียบเทียบ หาความสัมพันธ์ หาความขัดแย้ง ตีความ วิเคราะห์เหตุผล 
วิจารณ์และประเมินผล  เป็นต้น 

๑) ให้ผู้เรียนอธิบายโครงสร้างของสังคมไทยปัจจุบัน 
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 8 . เ ม่ือ เ ขียน คําถามแล้ ว  ควร เ ขียน คําตอบหรือแนว คําตอบ ท่ี ต้องการไว้ ด้ วย                    
หรืออาจจะเขียนในลักษณะคําหรือข้อความสําคัญ (Key Words) ของคําตอบข้อนั้น ๆ เอาไว้ด้วย 
 9. ควรกําหนดความยาวและความซับซ้อนของข้อสอบให้พอเหมาะกับความสามารถของ
ผู้สอบ 
 10. ถ้าข้อสอบมีหลายข้อควรจัดเรียงลําดับจากง่ายไปหายาก เพ่ือยั่วยุให้อยากตอบมาก
ยิ่งข้ึน 
 
                5.2 แบบทดสอบปรนัย เป็นข้อสอบท่ีมีคําถามเฉพาะเจาะจง ตรวจให้คะแนนได้ตรงกัน                    
มีคําสั่งวิธีการปฏิบัติและวิธีการตรวจให้คะแนนท่ีชัดเจน แบบทดสอบปรนัยท่ีนิยมใช้กัน คือ แบบถูก-ผิด 
(true-false) แบบจับคู่ (matching) และแบบเลือกตอบ (multiple choices) ซ่ึงแต่ละประเภทมี
รายละเอียด ดังนี้ 
  5.2.1 ข้อสอบแบบถูกผิด เป็นข้อคําถามท่ีกําหนดข้อความให้ผู้เรียนพิจารณาเลือกตอบ
สองทางเลือก เช่น ถูก-ผิด  ใช่-ไม่ใช่  จริง-ไม่จริง  เหมือนกัน-ต่างกัน ฯลฯ โดยใช้ความรู้       ตามหลักวิชา 
เป็นเกณฑ์พิจารณา ตัวคําถามของข้อสอบมักจะเขียนในรูปประโยคบอกเล่าธรรมดา             หรืออาจจะ
เป็นประโยคคําถาม โดยมีข้อความถูกบ้างผิดบ้างคละเคล้ากันไป  
                    หลักการเขียนข้อสอบแบบถูกผิด 
   1) ข้อความจะต้องมีความหมายชัดเจน ไม่กํากวม และไม่ควรใช้คําท่ีแสดงคุณภาพ 
เช่น  มาก น้อย บ่อย ๆ บางครั้ง ส่วนมาก ส่วนน้อย ไม่ค่อยจะ เป็นต้น ควรเลือกคําท่ีแสดงปริมาณจะมี
ความหมายชัดเจนกว่า  เช่น 
 
   ไม่ดี – พม่ายกกองทัพมาตีไทยบ่อยครั้งในสมัยกรุงธนบุรี 
    ดีข้ึน – พม่ายกกองทัพมาตีไทย 4 ครั้งในสมัยกรุงธนบุรี 
   2) ข้อความท่ีกําหนดให้ต้องตัดสินได้ว่าถูกจริงหรือผิดจริงและเป็นสากล เช่น 
    ไม่ดี – น้ําเดือดท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส 
    ดีข้ึน – ณ ระดับน้ําทะเล  น้ําจะเดือดท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส 
   3) แต่ละข้อคําถาม ควรถามจุดสําคัญเพียงเรื่องเดียว  เช่น 
   ไม่ดี – อําเภอแม่สายอยู่ในจังหวัดเชียงราย  และอยู่เหนือสุดของประเทศไทย 
   ดีข้ึน – อําเภอแม่สายอยู่ในจังหวัดเชียงราย 
    ดีข้ึน – อําเภอแม่สายอยู่เหนือสุดของประเทศไทย 
    4) ไม่ควรสร้างข้อคําถามเชิงปฏิเสธหรือปฏิเสธซ้อน เพราะจะทําให้ผู้สอบเข้าใจผิด 
   ไม่ดี – ถ้าผู้เรียนไม่ออกไปตากน้ําค้าง ผู้เรียนจะไม่เป็นหวัด 
   ดีข้ึน – การออกไปตากน้ําค้างทําให้ผู้เรียนเป็นหวัด 
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   5) ควรหลีกเลี่ยงการลอกข้อความจากหนังสือหรือตําราเรียนโดยตรง  เพราะจะ
ส่งเสริมการเรียนแบบท่องจํา 
 6) ให้ข้อสอบแต่ละข้อเป็นอิสระแก่กัน 
 7) ข้อความแต่ละข้อควรมีความยาวใกล้เคียงกัน 
 8) ข้อสอบควรเรียงลําดับตามเนื้อหา 
 9) ควรให้มีจํานวนข้อถูกและข้อผิดใกล้เคียงกัน และอยู่กระจายคละกัน 
 
                    5.2.2 ข้อสอบแบบจับคู่ เ ป็ น ข้ อ คํ า ถ า ม ท่ี กํ า ห น ด ข้ อ ค ว า ม ท่ี สั ม พั น ธ์ กั น ใ ห้                     
2 รายการ รายการทางด้านซ้ายเรียกว่าตัวยืนหรือคําถาม รายการด้านขวาเรียกว่าตัวเลือกหรือคําตอบให้
ผู้ตอบพิจารณาความสัมพันธ์ของรายการ ท้ังสองด้านรายการท่ีนํามาออกข้อสอบแบบจับคู่ ได้แก่ คําศัพท์
กับความหมาย  เหตุการณ์กับเวลา  เวลากับสถานท่ี  ชื่อบุคคลกับผลงาน  ชื่อกระบวนการกับการผลิต, กฎ
กับการใช้เหตุกับผล, เครื่องมือกับประโยชน์ใช้สอย  เป็นต้น 
 หลักการเขียนข้อสอบแบบจับคู่ 
  1) เขียนคําชี้แจงให้ชัดเจนว่าจะให้จับคู่ได้เพียงตัวเลือกเดียว หรืออาจจับคู่ได้หลาย
ตัวเลือก 
  2) เนื้อหาวิชาท่ีนํามาออกข้อสอบจะต้องเป็นเรื่องหรือเนื้อหาเดียวกัน เช่น 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 

 3) ควรให้คําตอบมีมากกว่าคําถาม  3-4 ตัว 
 4) ข้อสอบแบบจับคู่ชุดหนึ่งไม่ควรมีมากข้อเกินไป ควรอยู่ระหว่าง 5-12 คู่ และ
ควรให้อยู่ในหน้าเดียวกันท้ังหมด 
 5) คําหรือข้อความท่ีเป็นคู่กันไม่ควรจัดให้อยู่ตรงกัน 
 5.2.3 ข้อสอบแบบเลือกตอบ เป็นข้อสอบท่ีประกอบด้วยคําถามและคําตอบให้เลือกหลาย 
ๆ คําตอบ ข้อสอบประเภทนี้มี 2 ส่วนคือ 

 1) ตัวนําหรือตัวคําถาม (stem) เป็นข้อความท่ีเป็นตัวเร้าให้ผู้สอบคิด 

ตัวอย่างแบบทดสอบแบบจับคู่ 
คําชี้แจง : รายการทางซ้ายเป็นคําถาม  รายการด้านทางขาวเป็นคําตอบ  ให้ท่านนําเอาหัวข้อของคําตอบ          

ทางขวามือมาใส่ในวงเล็บหน้าคําถามทางซ้ายมือ  คําตอบทางขวามอืน้ันสามารถใช้ได ้

เพียงครั้งเดียวหรือไม่ใช้เลยก็ได ้

  
(........ ) ๑. ใครเป็นคนแต่งหนังสือจินดามณี                                   ก. พระโหราธิบด ี

(.........) ๒. ใครเป็นนายกรัฐมนตรคีนแรกของไทย                        ข. พ่อขุนรามคําแหง 

(.........) ๓.  ใครเป็นผู้คิดประดิษฐ์อักษรไทยข้ึนเป็นคนแรก          ค. พระยาโกษาธิบด ี

                                                                                                        ง. พระยาพหลพล
พยุหเสนา 
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 2) ตัวเลือก (choices) เป็นคําตอบหลาย ๆ คําตอบ เพ่ือให้ผู้สอบเลือกตอบอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง มีท้ังตัวถูก (key) และตัวลวง (distracters) 

  ข้อสอบแบบเลือกตอบท่ีดีนั้นตัวเลือกทุกตัวจะมีน้ําหนักพอ ๆ กันถ้าดูผิวเผิน
หรือไม่มีความรู้ในข้อนั้นจริง ๆ จะเห็นว่าถูกหมดทุกข้อ และในการสอบแต่ละครั้งตัวเลือกแต่ละตัวจะมี
โอกาสถูกเลือกพอ ๆ กัน นั่นคือ หากมีข้อสอบ 20 ข้อ และมี 4 ตัวเลือก โอกาสท่ีตัวเลือก ก  ข   ค หรือ ง 
จะถูกเลือกจะเท่ากัน และคําตอบถูกควรจะกระจายกันไปทุกตัวเลือกไม่ใช่อยู่ท่ีตัวใดตัวหนึ่ง 
                             หลักการเขียนข้อสอบแบบเลือกตอบ 
 ด้านตัวคําถาม 

 1) เขียนคําถามให้เป็นประโยคคําถามท่ีสมบูรณ์ 
 2) เขียนคําถามให้กะทัดรัด ชัดเจน  ตรงจุด  ไม่ใช้คําฟุ่มเฟือย 
 3) ใช้ภาษาให้เหมาะสมกับระดับผู้สอบ 
 4) คําถามควรเร้าให้ผู้สอบได้ใช้ความคิด 
 5) หลีกเลี่ยงการใช้คําถามปฏิเสธซ้อน 
 6) ไม่ควรถามในสิ่งท่ีเด็กท่องจําจนคล่องปาก 
 7) คําถามแต่ละข้อควรเป็นอิสระขาดจากกัน 
 8) อาจใช้รูปภาพช่วยเพ่ือลดความเครียดของผู้สอบ หรือทําให้เข้าใจคําถามดีข้ึน 

 ด้านตัวเลือก 
 1) คําถามข้อหนึ่ง ๆ ต้องมีคําตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงตัวเลือกเดียวเท่านั้น 
 2) เขียนให้ท้ังตัวถูกและตัวผิด  ถูกผิดตามหลักวิชา 

 3) เขียนให้ตัวเลือกเป็นอิสระจากกัน 
 4) เขียนตัวเลือกให้กะทัดรัด  ไม่ยืดยาว  หรือเพ่ิมคําท่ีไม่จําเป็น 
 5) ตัวเลือกต้องเป็นเอกพันธ์ 
 6) ตัวเลือกท่ีถูกไม่ควรยาวเกินไป 
 7) จัดตัวเลือกให้เป็นระบบ  เช่น  เรียงตามพ.ศ.  เรียงจากน้อยไปมาก เป็นต้น 
 8) หลีกเลี่ยงการเขียนตัวถูกให้พ้องเสียง  หรือมีคํา/ข้อความท่ีซํ้ากับตัวคําถาม 
 9) ตําแหน่งของตัวถูกควรกระจายในลักษณะสุ่ม 
 10) ตัวลวงต้องมีโอกาสเป็นไปได้ 

 11) ไม่ควรมีตัวเลือกประเภท “ถูกหมดทุกข้อ” หรือ “ไม่มีข้อใดถูก” 
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอาจเป็นแบบปรนัยหรืออัตนัยอย่างใดอย่างหนึ่ง         

หรืออาจเป็นท้ังแบบปรนัยและอัตนัยรวมกันในแบบทดสอบฉบับเดียวกันก็ได้ ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ใน
การวัดระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีต้องการวัด จํานวนผู้เข้าสอบ ระยะเวลาในการสร้างข้อสอบ  การ
ดําเนินการสอบและการตรวจข้อสอบ 
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     7. แนวคิดการจัดระดับพฤติกรรมด้านความรู้ ความคิด 
การตรวจสอบความรู้ ทักษะ ความสามารถของผู้เรียนจะดูจากพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนกับผู้เรียน               

อันเป็นผลมาจากประสบการณ์การศึกษา พฤติกรรมเหล่านี้เก่ียวข้องกับการแสดงออกทางปัญญาและการ
คิด  นักคิดชั้นนําทางการศึกษาได้นําพฤติกรรมต่าง ๆ เหล่านั้นมาจัดประเภทอย่างเป็นระบบ  เรียกว่า 
Taxonomy of Educational Objectives เพ่ือช่วยในการเขียนจุดประสงค์ทางการศึกษา                
และเอ้ือให้เกิดความเชื่อมโยงสอดคล้องระหว่างหลักสูตร การสอน และการประเมินผล สําหรับ              
ในด้านการวัดผลประเมินผล คําท่ีบ่งบอกพฤติกรรมระดับต่าง ๆ เหล่านี้เป็นโครงสร้างท่ีใช้อ้างอิง  ในการ
สร้างคําถาม และจัดประเภทของคําถามว่าวัดกระบวนการทางปัญญาท่ีอยู่ในระดับพ้ืนฐานหรือระดับสูง 
ระบบท่ีรู้จักกันดีทางการศึกษา และเป็นกรอบแนวคิดท่ีมีทฤษฎีและการปฏิบัติท่ีหยั่งรากลึก คือ Bloom’s 
Taxonomy (1956) และ Bloom’s Revised Taxonomy (2001) ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงโดย Anderson 
และ Krathwohl  

นอกจากนี้ ในปัจจุบัน Wiggins และ McTighe ได้กล่าวถึงการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความเข้าใจ
อย่างแท้จริงในสิ่งท่ีเรียนผ่านการปฏิบัติจริงเพราะมีคุณค่า เนื่องจากทําให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้และทักษะท่ี
ได้รับในชั้นเรียนมาแก้ปัญหา ผลิตและสร้างสรรค์  Wiggins และ McTighe ได้จําแนกความเข้าใจอย่าง
แท้จริงเป็น 6 มิติ เรียกว่า The Six Facets of Understanding  โดยระบุว่าเม่ือผู้เรียนเกิดความรู้ความ
เข้าใจอย่างแท้จริง ผู้เรียนจะสามารถอธิบายได้ ตีความได้ ใช้ความรู้ได้ ประเมินมุมมองต่าง ๆ ได้ มีความ
เข้าใจผู้อ่ืนและมีความเข้าใจตนเอง 
 สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาได้รวบรวมความหมายและคําสําคัญท่ีบ่งบอกการปฏิบัติ  ท้ังท่ีเป็น 
Bloom’s Taxonomy, Bloom’s Revised Taxonomy และ The Six Facets of Understanding ไว้ใน
ใบความรู้นี้ เพ่ือให้ครูผู้สอนนําไปใช้ในการวิเคราะห์ตัวชี้วัด และสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียน 

����     Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives 
Bloom (1956) จําแนกการเรียนรู้เป็น 3 ด้าน ได้แก่  ด้านปัญญาหรือทักษะการคิด (cognitive 

domain) ด้านอารมณ์ (affective domain) และด้านทักษะทางกาย (psychomotor domain) ท้ัง 3 ด้าน 
มิได้แยกออกจากกันโดยเด็ดขาด แต่มีความเหลื่อมซ้อนกัน  ด้านปัญญาหรือทักษะการคิดเป็น      ด้านท่ีมี
การนําไปใช้มากท่ีสุด ท้ังในการออกแบบหลักสูตร จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ              การวัดผล
ประเมินผล ซ่ึง Bloom จัดการเรียนรู้ทางปัญญาไว้เป็น 6 ระดับ เรียงจากระดับพ้ืนฐานถึงระดับสูง ได้แก่  
ความรู้ ความเข้าใจ  การนําไปใช้  การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า    โดยระดับความรู้ ความ
เข้าใจ และการนําไปใช้ จัดเป็นทักษะการคิดระดับพ้ืนฐาน สําหรับการวิเคราะห์ การสังเคราะห์และการ
ประเมินค่า เป็นทักษะการคิดระดับสูง แต่ละระดับมีคํากริยาสําคัญท่ีบ่งชี้พฤติกรรมกํากับไว้ทําให้ครูผู้สอน
พอใจเพราะใช้ง่าย นอกจากนี้ยังมีการจัดทําเป็นตารางหรือแผนภูมิแบบต่าง ๆ ท่ีจะช่วยให้ครูผู้สอนสามารถ
เชื่อมโยงเป้าหมายสู่การทํากิจกรรมในชั้นเรียน ดังนี้ 
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ตารางที่ 3  Bloom’s Taxonomy และคําสําคัญท่ีช่วยในการสร้างข้อคําถาม 
 

ระดับของ
กระบวนการ              
ทางปัญญา 

ทักษะท่ีแสดงออก 
(ตัวอย่าง) คําสําคัญท่ีใช้ในการสร้างคําถาม 

ความรู้ - สังเกตแล้วจําข้อมูล 
- ความรู้ข้อมูล วันท่ี เหตุการณ์  
  สถานท่ี 
- ความรู้เก่ียวกับแนวคิดสําคัญ 
- ความรู้ในเนื้อหาวิชา 

จัดทํารายการ (list)  แสดง (show) 
ระบุ (define)            ติดป้ายบอก (label) 
บอก (tell)                 รวบรวม (collect) 
พรรณนา (describe) ตรวจ (examine) 
ระบุ (identify)          จัดทําตาราง 
(tabulate) 
ระบุคําพูด                 จดบันทึก (record) 
บอกชื่อ                     เลือก (select) 
การใช้คําถามประเภท ใคร เม่ือไร ท่ีไหน 
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ระดับของ
กระบวนการ
ทางปัญญา 

ทักษะท่ีแสดงออก 
(ตัวอย่าง) 

คําสําคัญท่ีใช้ในการสร้างคําถาม 

ความเข้าใจ - เข้าใจข้อมูล 
- จับความได้ 
- ถ่ายโอนความรู้เป็นบริบทใหม่ 
- ตีความ เปรียบเทียบความ 
  เหมือนความแตกต่าง 
- ทํานายผลพวงท่ีตามมา 

สรุป (summarize)    พรรณนา (describe)   
อภิปราย (discuss) ตีความ  (interpret)   
อธิบาย (explain) บอกความแตกต่าง 
(contrast) 
เชื่อมโยง (associate) จําแนก 
(distinguish) 
ประมาณ (estimate)  
ทํานาย พยากรณ์ (predict) 

การนําไปใช้ - ใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
- ใช้วิธีการ กรอบความคิด  
   ทฤษฎีในสถานการณ์ใหม่ 
- แก้ปัญหาโดยใช้ทักษะหรือ 
  ความรู้ท่ีจําเป็นนั้น ๆ 

ใช้ (apply)        เชื่อมโยง (relate) 
สาธิต (demonstrate) เปลี่ยนแปลง 
(change) 
คํานวณ (calculate)  จัดประเภท 
(classify) 
ทดลอง (experiment) ค้นหา (discover) 
แสดงให้ดู (show)     ติดต้ัง (establish) 
แก้ปัญหา (solve)     ถ่ายโอน (transfer) 
ตรวจสอบ (examine)สร้าง (construct) 
ปรับ (modify)  บริหารจดัการ 
(administer) 
ทําให้สมบูรณ์ (complete)  
ขยายความประกอบ (illustrate)  

การวิเคราะห์ - การเห็นรูปแบบ 
- การจัดส่วนย่อยต่าง ๆ              
เข้าด้วยกัน 
- การเข้าใจนัยของความหมายแฝง  
- การระบุส่วนประกอบต่าง ๆ  

วิเคราะห์ (analyze) จัดประเภท (classify) 
แยก (separate)      จัดเรียง (arrange) 
จัดลําดับ (order)   แบ่ง (divide) 
อธิบาย (explain) เปรียบเทียบ 
(compare) 
เชื่อมโยง (connect) เลือก (select) 
พาดพิง (infer) 
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ระดับของ
กระบวนการ
ทางปัญญา 

ทักษะท่ีแสดงออก 
(ตัวอย่าง) 

คําสําคัญท่ีใช้ในการสร้างคําถาม 

การ
สังเคราะห์ 

- ใช้ความคิดในการสร้างสรรค์ สิ่ง
ใหม่ 
- สรุปกฎจากข้อเท็จจริงท่ีให้ 
- เชื่อมโยงความรู้จากสาขาวิชาต่าง ๆ   
- พยากรณ์ ลงสรุป 

ผนวก (combine)     แต่ง เขียน (write) 
บูรณาการ (integrate) สร้างสูตร 
(formulate) 
ต่อรอง (negotiate)  แนะนํา (devise) 
จัดเรียงใหม่ (rearrange) สรุปเป็นกฎ (generalize) 
แทนท่ี (substitute)  แก้ไขเขียนใหม่ (rewrite) 
วางแผน (plan)         ออกแบบ (design)   
ประดิษฐ์ (invent) สร้างสรรค์ (create) 

การประเมินค่า -  เปรียบเทียบแล้วจําแนกระหว่าง 
ผลความคิดต่าง ๆ 
- ประเมินคุณค่าของทฤษฎี  
การนําเสนอ 
- เลือกโดยใช้เหตุผลท่ีโต้แย้ง    
กันแล้ว 
- พิสูจน์คุณค่าของหลักฐาน 

ประเมิน (assess)   วิจารณ์  (criticize)  
ตัดสินใจ (decide)  ชักจูง (convince) 
จัดอันดับ (rank)     ปกป้อง (defend)  
ให้ระดับ (grade)     ตัดสิน (judge) 
ทดสอบ (test)         อธิบาย (explain) 
วัด (measure)         แบ่งแยก 
(discriminate) 
สรุป (summarize)   เปรียบเทียบ 
(compare) 

 

 

���� Bloom’s Revised Taxonomy 

 เพ่ือตอบสนองความรู้ใหม่ ๆ ท่ีพัฒนาอย่างมาก  ท้ังในเรื่องจิตวิทยา สมองกับการเรียนรู้ ตลอดจน
การศึกษาท่ีอิงมาตรฐาน  และการประกันคุณภาพการศึกษาว่าผู้เรียนได้เรียนรู้ตามมาตรฐาน  Anderson 
และ Krathwohl จึงได้ปรับปรุง Bloom’s Taxonomy  และจัดพิมพ์ฉบับปรับปรุงในปี 2001 ซ่ึงมีการ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องคําศัพท์และโครงสร้างของกรอบความคิด ดังนี้ 
 1. Bloom’s Revised Taxonomy ได้เพ่ิมมิติความรู้อีกมิติหนึ่ง นอกเหนือจากกระบวนการทาง
ปัญญา 6 ระดับ ประกอบด้วยความรู้ 4 ประเภท ได้แก่ ความรู้ท่ีเป็นข้อเท็จจริง ความรู้ท่ีเป็นความคิดรวบ
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ยอด ความรู้ท่ีเป็นกระบวนการ  และความรู้ท่ีเป็นการรู้คิดในตนหรืออภิปัญญา ซ่ึงจัดทําเป็นตารางมิติ
สัมพันธ์ 2 ด้าน ดังนี้ 

มิติความรู้ 
(The 

Knowledge 
Dimension) 

                      มิติกระบวนการทางปัญญา (The Cognitive Process 
Dimension) 

จํา 
(Remembe

r) 

เข้าใจ 
(Understan

d) 

ใช้ 
(Apply) 

. วิเคราะห์ 
(Analyze) 

ประเมินค่า 
(Evaluate

) 

สร้างสรรค์ 
(Create) 

ก. ความรู้ท่ีเป็น 
ข้อเท็จจริง 

      

ข. ความรู้ท่ีเป็น  
ความคิด 
รวบยอด 

      

ค. ความรู้ท่ีเป็น 
กระบวนการ 

      

ง. ความรู้ท่ีเป็น 
การรู้คิดในตน
หรืออภิปัญญา 

      

 
 2. กระบวนการทางปัญญา มี 6 ระดับเช่นเดิม  แต่มีการสลับลําดับข้ันการสังเคราะห์และ             
การประเมินค่า มาเป็นประเมินค่าและสร้างสรรค์  นอกจากนี้ ได้เปลี่ยนจากการใช้คํานามมาเป็นคํากริยาใน
การระบุกระบวนการทางปัญญา ท้ังนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับการศึกษาท่ีอิงมาตรฐาน               ซ่ึงระบุว่าผู้
เรียนรู้อะไร ทําอะไรได้ ดังนี้ 
 

Bloom’s Taxonomy Bloom’s Revised 
Taxonomy 

ความรู้ (Knowledge) จํา  (Remember) 
ความเข้าใจ (Comprehension) เข้าใจ (Understand) 
การนําไปใช้ (Application) ใช้  (Apply) 
การวิเคราะห์ (Analysis) วิเคราะห์   (Analyze) 
การสังเคราะห์ (Synthesis) ประเมินค่า (Evaluate) 
การประเมินค่า (Evaluation) สร้างสรรค์  (Create) 
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3. Bloom’s Taxonomy แสดงการพัฒนาตามลําดับข้ันจากพ้ืนฐานถึงระดับสูง เช่น เม่ือใช้ ความ
เข้าใจ หมายความว่าจะต้องผ่านข้ันความรู้มาแล้ว  หรือหากจะประเมินค่าได้ต้องผ่าน 5 ลําดับข้ันต้น ๆ มา
ก่อน จึงมีข้อวิพากษ์ไม่เห็นด้วยกับการเรียนรู้ท่ีต้องเป็นลําดับอย่างเข้มงวดเช่นนี้                       เพราะ
กระบวนการทางปัญญาบางอย่างเหลื่อมซ้อนกัน เช่น เข้าใจ และ ใช้ ท่ีบอกว่าต้องพัฒนาตามลําดับจึงไม่
จริงเสมอไป แต่เห็นด้วยว่าการพัฒนากระบวนการทางปัญญาหรือการคิดเป็นการเพ่ิมระดับความซับซ้อน
ยิ่งข้ึน 
 4. ใช้ตารางมิติสัมพันธ์ 2 ด้าน ในการออกแบบจัดการเรียนรู้และการประเมินผลให้สอดคล้องกันนั่นคือ
ท้ังจุดประสงค์การเรียนรู้และสิ่งท่ีจะประเมินจะลงอยู่ในช่องเดียวกันในตารางมิติสัมพันธ์นี้ ตัวอย่าง เช่น 
ผู้เรียนสามารถจํารูปทรงเรขาคณิตได้ 5 รูปทรง จุดประสงค์นี้มิติกระบวนการทางปัญญาจะลงในช่องจํา 
และมิติความรู้จะเป็นข้อเท็จจริง วิธีการประเมินอาจเป็นการสอบโดยให้บอกชื่อและบรรยายรูปทรง
เรขาคณิต 5 รูปทรง เป็นต้น 
 
 

     8. ความหมายของมติิความรู้และมิติกระบวนการทางปัญญาโดยสังเขป 
  

มิติความรู้ 
 Anderson และ Krathwohl ได้ยกข้ันความรู้(Knowledge) ของ Bloom มาเป็นมิติความรู้อีก 1 มิติ              
เพ่ิมจากของเดิม ความรู้ 4 ประเภทนี้ จําแนกเป็น 11 ประเภทย่อย ดังนี้ 

1. ความรู้ท่ีเป็นข้อเท็จจริง  เป็นข้อเท็จจริงพ้ืนฐาน นิยามศัพท์ หรือรายละเอียดของวิชา/สาขา/
เนื้อหาท่ีศึกษา ความรู้ในข้อเท็จจริงนี้ แบ่งเป็น 2 ประเภทย่อย คือ 
 - ความรู้เก่ียวกับนิยามศัพท์ (Knowledge of terminology) 
 - ความรู้ในรายละเอียดและองค์ประกอบ (Knowledge of details and elements) 
 2. ความรู้ท่ีเป็นความคิดรวบยอด  เป็นความรู้เก่ียวกับวิธีในการจําแนกประเภทแนวคิดหรือ
สิ่งของ การจัดกลุ่มแนวคิดหรือสิ่งของ หรือพัฒนาให้เป็นหลักการ รูปแบบ หรือทฤษฎี หรือเป็นความรู้ใน
ความสัมพันธ์ของสิ่งของ หรือความคิดรวบยอด เช่น จัดประเภทวัตถุในระบบสุริยะเป็นดาวนพเคราะห์ ดวง
จันทร์ ดาวเคราะห์ และดาวหาง หรือจัดประเภทความรู้ท่ีเป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์ เช่น  ผลกระทบ
ของแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์ท่ีมีต่อกระแสน้ําในมหาสมุทร                  หรือเก่ียวกับทฤษฎี เช่น ทฤษฎี
สัมพันธภาพ ความรู้ท่ีเป็นความคิดรวบยอด แบ่งเป็น 3 ประเภทย่อย คือ 
 - การจําแนกประเภทและจัดเข้ากลุ่ม (Classifications and Categories) 
 - หลักการและการสรุปเป็นกฎ (Principle and Generalizations) 
 - ทฤษฎี รูปแบบ และโครงสร้าง (Theories, Models and Structures) 
 3. ความรู้ท่ีเป็นวิธีการ/กระบวนการ เป็นกระบวนการหรือข้ันตอนในการปฏิบัติกิจกรรม วิธีการทํา 
ทักษะเฉพาะต่าง ๆ เช่น ความรู้ในวิธีการเขียนรายงาน ความรู้ในด้านนี้แบ่งเป็น 3 ประเภทย่อย คือ 
 - ทักษะเฉพาะของวิชา (Subject specific skills) 
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 - วิธีการเฉพาะของวิชา (Subject specific techniques) 
 - ความรู้ว่าจะใช้กระบวนการ/วิธีการท่ีเหมาะสมเม่ือใด (Knowledge of when to use 
appropriate  procedures) 
 4. ความรู้เก่ียวกับการรู้คิดในตน (อภิปัญญา) เป็นความรู้เก่ียวกับทักษะการคิดและกระบวนการ
คิดของตนเอง ความรู้เก่ียวกับยุทธวิธีการจํา ยุทธวิธีการแสวงหาความรู้ และความรู้เก่ียวกับการสํารวจ
ตนเอง ซ่ึงจะช่วยในการเรียนรู้ เช่น การตระหนักรู้ในเป้าหมาย  ความสามารถและความสนใจของตนเอง 
แบ่งเป็น 3 ประเภทย่อย คือ 
 - ความรู้ท่ีเป็นยุทธวิธี 
 - การรู้เหมาะรู้ควร 
 - การรู้จักตนเอง 

มิติกระบวนการทางปัญญา 
มิติกระบวนการทางปัญญา ประกอบด้วย การคิด 6 ประเภท ได้แก่  จํา  เข้าใจ  ใช้ วิเคราะห์ 

ประเมินค่า และสร้างสรรค์  โดยท่ีกระบวนการทางปัญญาจะระบุเป็นคํากริยา  เพ่ือให้สะดวกต่อการใช้
เขียนจุดประสงค์การเรียนรู้และการประเมิน  การเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้จะนําคํากริยาจากมิติ
กระบวนการทางปัญญา  และคํานามจากด้านความรู้มาเขียนคู่กัน เช่น ใช้ / ความรู้กระบวนการ 
 คําอธิบายกระบวนการทางปัญญา 
 กระบวนการทางปัญญาท้ัง 6 ประเภท ประกอบด้วยการคิดย่อย ๆ 19 ประเภท โดยสรุป ดังนี้ 

กระบวนการทางปัญญา ความหมาย/ตัวอย่าง 
1. จํา (Remember) การผลิตสารสนเทศท่ีถูกต้องจากการจํา  กระบวนการคิดนี้เก่ียวข้องกับ                       
การเรียกใช้ความรู้จากความจําระยะยาว  แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ  
ระบุได้ (Recognizing) - เป็นกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกับการระบุการกระทําหรือเหตุการณ์             

โดยมีตัวเร้าภายนอกช่วย เช่น  ให้ผู้เรียนบอกคําท่ีมีความหมาย
เหมือนกัน โดยมีรายการคํามาให้จํานวนหนึ่ง 

การจํา/หวนคิดได้    
(Recalling) 

- เป็นข้ันท่ีสูงกว่า recognizing  กล่าวคือ ไม่มีตัวเร้าภายนอกช่วยใน
การเรียกความจํา เช่น ให้ผู้เรียนบอกชื่อนายกรัฐมนตรี  ภาระงาน
เช่นนี้เป็นภาระงานจํา (recall task) อย่างแท้จริง 
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กระบวนการทางปัญญา ความหมาย/ตัวอย่าง 
2.  เข้าใจ (Understand)  เป็นกระบวนท่ีเก่ียวข้องกับความสามารถในการรู้ความหมาย โดยใช้
กิจกรรมการสอนหลากหลาย  ประเภทของเข้าใจประกอบด้วยกระบวนการคิดย่อย  7 ประเภท ได้แก่ 
การตีความ (Interpreting) - การจัดประเภท การแปลความหมาย การทําให้เกิดความกระจ่างชัด 
 การยกตัวอย่าง
(Exemplifying) 

- แสดงตัวอย่างประกอบ เช่น วาดรูปประกอบ ระบุรายการสิ่งของ
ประกอบ 

 การจําแนกประเภท   
 (Classifying) 

- การจัดกลุ่มความสัมพันธ์ เช่น บอกจํานวนเลขค่ี เลขคู่  

 การสรุป (Summarizing) - การจับใจความสําคัญจากสิ่งท่ีอ่านหรือฟัง 
 การอนุมาน (Inferring) - การลงสรุปจากสิ่งท่ีอ่าน การค้นหาความหมายจากบริบท                        

ในสิ่งท่ีอ่าน 
 การเปรียบเทียบ
(Comparing) 

- การอธิบายรายละเอียด เช่น อธิบายว่าการทํางานของหัวใจเหมือน
ป๊ัมน้ําอย่างไร หรือนําเสนอด้วยตารางเปรียบเทียบวรรณกรรม 2 เรื่อง
ว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไร  

การอธิบาย (Explaining) - การระบุผลลัพธ์ นําเสนอข้อคิดเห็นด้วยเหตุผล หรือข้อพิสูจน์              
การบอกวิธีการ ข้ันตอนการปฏิบัติ 

3. ใช้ (Apply)  กระบวนการคิดนี้เก่ียวข้องกับการใช้ข้ันตอน วิธีการ วิธีการปฏิบัติ กระบวนการเพ่ือ
ปฏิบัติภาระงาน แบ่งเป็นกระบวนการคิดย่อย ๆ 2 ประเภท คือ  
 การปฏิบัติ (Executing) - ใช้กับภาระงานท่ีผู้เรียนคุ้นเคย เช่น ปฏิบัติภาระงานใน

ห้องปฏิบัติการเคมี 
 การดําเนินการ   
 (Implementing) 

- ใช้กับภาระงานท่ีใหม่สําหรับผูเ้รียน  เช่น  ผู้เรียนตัดสินใจเลือกวิธีท่ีดี
ท่ีสุดในการจ่ายค่าบ้านหลังใหม่  ในการดําเนินการ ผูเ้รียนต้องเลือกจาก
ทางเลือกท่ีหลากหลาย  ซ่ึงไม่มีคําตอบทันทีหรือคําตอบท่ีชัดแจ้ง หรือถูก-
ผิด ชัดเจน 
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กระบวนการทาง
ปัญญา 

ความหมาย/ตัวอย่าง 

4. วิเคราะห์ (Analyze) กระบวนการคิดนี้เป็นท้ังการแยกประเด็นปัญหาหรือโครงสร้างให้เป็น
องค์ประกอบย่อย  และการได้ข้อสรุปว่าส่วนย่อยต่าง ๆ ประกอบเข้าด้วยกันได้อย่างไรได้ข้อสรุปว่า
โครงสร้างท้ังหมดได้มาได้อย่างไร กระบวนการคิดนี้ประกอบด้วยกระบวนการคิดย่อย ๆ 3 ประเภท คือ 
การบอกความแตกต่าง  
(Differentiating) 

- เป็นการวินิจฉัยส่วนต่าง ๆ  ท่ีอยู่แยก ๆ  กัน ให้เห็นความแตกต่างอย่างเด่นชัด 
เช่น การแยกระหว่างตัวละครเอกและตัวละครรองในการเล่นละคร 

การสร้าง จัดระบบ 
จัดต้ัง รวบรวม 
(Organizing) 

- เป็นการตัดสินใจว่าส่วนย่อยต่าง ๆ ประกอบเข้าด้วยกันเป็นท้ังหมด                     
ได้อย่างไร 

การวิเคราะห์สาเหตุ 
(Attributing) 

- เป็นการวิเคราะห์หาสาเหตุ  หรือค้นหาเจตนารมณ์แฝงในการสื่อสาร 

5. ประเมินค่า (Evaluate) - กระบวนการคิดนี้เป็นการให้ผู้เรียนตัดสิน โดยพิจารณาจากมาตรฐาน
หรือเกณฑ์ท่ีกําหนด กระบวนการคิดนี้ประกอบไปด้วยกระบวนการคิดย่อย ๆ 2 ประเภท คือ 
 การตรวจสอบ 
(Checking) 

- เป็นการให้ผู้เรียนตรวจค้น สืบหาสิ่งท่ีซ่อนเร้นอยู่ (Detect) ข้อสรุปท่ีไม่
สอดคล้องหรือไม่เป็นผลจากชุดข้อมูล เช่น ให้ตรวจสอบข้อสรุปเก่ียวกับโลก
ร้อน เพ่ือหาว่าเป็นการสรุปตามข้อมูลอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ 

 การวิพากษ์วิจารณ์ 
(Critiquing) 

- เก่ียวข้องกับการพิจารณาตัดสิน (Judging) ผลงานหรือกระบวนการ   
โดยยึดเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ล่วงหน้า หรือการจัดทํารายการคุณสมบัติท้ังเชิง
บวกและลบ 

6. สร้างสรรค์ (Create) กระบวนการคิดนี้เป็นการพัฒนาผลงาน หรือความคิดท่ีเป็นเอกลักษณะ 
(Unique) ตลอดจนสังเคราะห์ข้อมูลท่ีมีปรากฏอยู่แล้ว Anderson และ Krathwohl ได้ให้ข้อสังเกต
ว่า“นักการศึกษาต้องระบุว่าอะไรคืองานต้นฉบับ (Original)  และอะไรคืองานเอกลักษณ์ (Unique) 
... และสิ่งสําคัญท่ีต้องทราบ คือ จุดประสงค์หลายอย่างในข้ันสร้างสรรค์ ไม่มีท้ังความเป็นต้นฉบับหรือ
หรือความเป็นเอกลักษณ์”  ดังนั้น เกณฑ์ของกระบวนการคิดสร้างสรรค์จึงมีต้ังแต่การนําสิ่งท่ีมีอยู่แล้ว
มาประดิษฐ์ใหม่ (Devising)  จนถึงผลงานท่ีสร้างสรรค์ใหม่จริงๆ  กระบวนการคิดนี้แบ่งเป็น 3 
ประเภท  คือ   
การระดมสมอง/สร้าง
(Generation) 

- เป็นการให้ได้แนวทางท่ีหลากหลายในการแก้ปัญหา 

การวางแผน (Planning) - เป็นการพัฒนาแผนปฏิบัติการ  เพ่ือดําเนินงานให้ได้แนวทางท่ี
หลากหลายในการแก้ไขปัญหา 

การผลิต (Producing) - เป็นการทําแผนให้สําเร็จ  โดยได้ข้อยุติสุดท้ายของแนวทางแก้ไขปัญหา 
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     9. The Six Facets of Understanding 
 ในหนังสือ Understanding by Design ยกตัวอย่างเสียงสะท้อนจากครูคนหนึ่งว่า “ผู้เรียนเก่ง 
(เพราะมีคะแนนสูง) ใช่ว่าจะได้แสดงความเข้าใจอย่างแท้จริงในสิ่งท่ีเรียน เพราะการวัดผลใช้การทดสอบท่ี
วัดความจําจากหนังสือเรียนเสียเป็นส่วนมากกับการรายงานในชั้นเรียน” 

การวัดผลมักถูกกล่าวหาว่าวัดแต่ข้อเท็จจริงความรู้และทักษะจากหนังสือ ทําให้วัดได้เพียงทักษะ
การคิดพ้ืนฐานข้ันจําและเข้าใจ (comprehension) เป็นส่วนใหญ่ แต่ความเข้าใจท่ีแท้จริง (real 
understanding) เป็นเรื่องท่ีเ ก่ียวข้องกับการรู้ชัดแจ้ง และความสามารถท่ีจะสะท้อนออกมา                     
จากการปฏิบัติ การประเมินความเข้าใจจึงต้องดูจากหลักฐานท่ีไม่ใช่การทดสอบอย่างเดียว Wiggins และ 
McTighe ซ่ึงนําเสนอกรอบความคิดการออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับได้ให้ความสําคัญกับงาน
รวบยอดของหน่วยการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนทํา ว่าต้องเป็นงานท่ีผู้เรียนนําความรู้ ทักษะ ท่ีเรียนมาใช้ใน
สถานการณ์ใหม่ การท่ีจะให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ทักษะมิใช่สิ่งท่ีเกิดข้ึนได้ในฉับพลัน และจากการบอกของครู 
แต่ต้องเป็นผลจากการท่ีผู้เรียนได้รับผิดชอบในการเรียนรู้ของตน ฉะนั้นตลอดช่วงของการพัฒนาในแต่ละ
หน่วย ต้องให้ผู้เรียนได้แสดงออกในการแสวงหาความรู้และคิดทบทวนปรับปรุง ครูผู้สอนเก็บหลักฐานท่ีบ่ง
บอกว่าเกิดการเรียนรู้แล้วหรือไม่ ในระดับใด อย่างต่อเนื่อง ด้วยการประเมินหลาย ๆ วิธี หลาย ๆ ครั้ง ท้ัง
อย่างไม่เป็นทางการและเป็นทางการ  Wiggins และ McTighe ให้ข้อเสนอแนะว่า  ในการวางแผนเก็บ
หลักฐาน ท่ีแสดงร่องรอยความเข้าใจนั้น ครูควรใช้วิธีการประเมินหลายวิธี หลายประเภท ซ่ึงแต่ละประเภท                       
จะมีวัตถุประสงค์  ระดับความซับซ้อนของการประเมิน กรอบเวลา บริบท และโครงสร้างแตกต่างกัน ดังนี้  
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ภาระงานท่ีเป็น
ช้ินงาน/
โครงการ 
(Performance 
task/project) 

: เป็นการเผชิญประเด็นและปัญหาท่ีเหมือนการทํางานของผู้ใหญ่              
เป็นสภาพจริง เป็นได้ท้ังเรื่องท่ีใช้เวลาสั้น ๆ หรือยาว  หรือเป็นโครงการ ท่ี
มีหลายข้ันตอน กําหนดให้ผู้เรียนผลิตหรือปฏิบัติ ใช้บริบทจริงหรือจําลอง 
ผู้เรียนรับทราบลักษณะงาน  เกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินล่วงหน้า  ซ่ึงสิ่ง
เหล่านี้ยังใช้เป็นแนวทางในการทํางานของผู้เรียนด้วยการปฏิบัติ/โครงงาน
  

ประเด็นวิชาการ 
(Academic 
prompt) 

: เป็นคําถามปลายเปิด หรือปัญหาท่ีกําหนดให้ผู้เรียนคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
แล้วจึงเตรียมหาคําตอบ  ผลิตหรือปฏิบัติ บริบทเป็นภายในโรงเรียนหรือ
สภาวะของการสอบ เป็นแบบเปิด คือไม่มีคําตอบเดียวท่ีดีท่ีสุด หรือวิธีเดียว
สําหรับการตอบหรือแก้ปัญหา ไม่กําหนดวิธีการมาให้ผู้เรียนต้องพัฒนาหา
วิธีการ  ต้องใช้การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า  มักกําหนดให้
อธิบายหรือให้เหตุผล แสดงจุดยืนในคําตอบหรือวิธีการท่ีเลือกใช้  การให้
คะแนนพิจารณาจากเกณฑ์หรือมาตรฐานผลการปฏิบัติ 

ข้อสอบ  
(Quiz/test) 
                              : ข้อคําถามเน้นการวัดเนื้อหา  ข้อเท็จจริง  concept และทักษะย่อย 

รูปแบบ 
ข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบ หรือแบบตอบสั้น  ซ่ึงมักจะมีคําตอบถูกคําตอบ
เดียว หรือคําตอบดีท่ีสุด  

การสังเกต/
พูดคุย    
(Observation/ 
dialogue)       

  : ดําเนินการเป็นปกติ ต่อเนื่องในระหว่างการเรียนการสอน 
 

การตรวจสอบ
ความเข้าใจ
อย่างไม่เป็น
ทางการ 
(Informal 
checks  for 
understanding) 
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 Wiggins และ McTighe กล่าวว่าเม่ือเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง เราจะสามารถอธิบายได้ ตีความ
ได้ ใช้ความรู้ได้   ประเมินมุมมองได้  สามารถเข้าใจผู้อ่ืน และเข้าใจรู้จักตัวเอง  สํานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษาได้รวบรวมความหมายของความเข้าใจแต่ละมิติ  คําสําคัญท่ีบ่งบอกการปฏิบัติในแต่ละ
มิติ  และเกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินจากหนังสือ Understanding by Design ดังรายละเอียดในตาราง
ต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 4 ความหมายและตัวอย่างการปฏิบัติของมิติความเข้าใจ 

มิติความ
เข้าใจ 

ความหมายและตัวอย่างการปฏิบัติ 
คําสําคัญ 

(ท่ีใช้ในการตั้งข้อ
คําถาม) 

เกณฑ์ 
การประเมิน 

อธิบาย ผู้เรียนท่ีมีความเข้าใจอย่างแท้จริงจะสามารถ
อธิบายได้ ซ่ึงคําอธิบายนั้นมีข้อมูลสนับสนุน                 
มีน้ําหนัก มีความชัดเจน ผู้เรยีนมีการแสดงออกโดย 
- ให้เหตุผลท่ีซับซ้อน โดยมีทฤษฎีและหลักการ
สนับสนุนคําอธิบายท่ีชัดแจ้งและเชื่อถือได้  
สามารถฉายภาพ เหตุการณ์ ข้อเท็จจริง สิ่งท่ีอ่าน 
หรือความคิด มีรูปแบบการคิดท่ีเป็นระบบ  ช่วย
ให้เห็นภาพ วิธีคิดชัดเจน 
- ป้องกันหรือแก้ไขความเข้าใจผิด ความคิดเห็นท่ียัง
ไม่ได้ วิเคราะห์ ทฤษฎี หรือคําอธิบาย                 
ท่ีไม่ถูกต้อง 
- บอกกล่าวความเข้าใจในวิชานั้นด้วยภาษาของ
ตนเอง โดยผ่านการไตร่ตรองและมีความ
สมเหตุสมผลได้ 

สาธิต บรรยาย 
สอน ออกแบบ 
แนะ ปรับ 
ทํานาย พยากรณ์ 
พิสูจน์ แสดง 
สังเคราะห์ 
แสดงรูปแบบ    
จัดนิทรรศการ   
ถ่ายทอด
ความรู้สึก   

ถูกต้อง 
สมเหตุสมผล  
เป็นระบบ 
คาดคะเนได้ 
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มิติความ
เข้าใจ 

ความหมายและตัวอย่างการปฏิบัติ 
คําสําคัญ 

(ท่ีใช้ในการตั้งข้อ
คําถาม) 

เกณฑ์ 
การประเมิน 

ตีความ ผู้เรียนท่ีมีความเข้าใจอย่างแท้จริงจะสามารถ
ตีความได้  สิ่งท่ีตีความ แปลความ หรือบรรยาย
ความนั้นมีน้ําหนัก มีความหมาย ผู้เรียนมีการ
แสดงออก โดย 
- ตีความหมายท่ีแฝงอยู่  หรือสิ่งท่ีอยู่ระหว่าง
บรรทัดในสิ่งท่ีอ่าน ในภาษา หรือสถานการณ์ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเสนอนัยท่ีเป็นไปได้
ใน “สาร” นั้น ๆ  ซ่ึงอาจ เป็นได้ท้ังหนังสือ 
สถานการณ์ หรือพฤติกรรมของมนุษย์  
- เสนอภาพของสถานการณ์  ความคิด  เหตุการณ์ 
หรือบุคคลท่ีมีความซับซ้อนได้ชัดเจน ทําให้เข้าถึง
ความคิดได้ง่ายข้ึน  และตรงประเด็นข้ึน 

สร้างคําอุปมาอุป
มัย  วิพากษ์    
จัดทําเป็นเอกสาร 
ประเมินค่า   
บรรยายภาพ  
ตัดสิน                  
เปรียบเปรย    
บอกเล่า
เหตุการณ์  แปล  
ทําให้เข้าใจ             
บอกนัย 

มีความหมาย 
ชัดแจ้ง 
เห็นภาพ 

ใช้ ผู้เรียนท่ีมีความเข้าใจอย่างแท้จริงจะสามารถใช้
ความรู้และมีความรู้ในวิธีการ (know - how)               
ซ่ึงผู้เรียนมีการแสดงออกโดย 
- ใช้ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพในบริบท            
ต่าง ๆ ท่ีเป็นสภาพจริง 
- ใช้ความรู้ประดิษฐ์สิ่งใหม่ ๆ  
- ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ขณะปฏิบัติ 

ปรับ สร้าง 
ทดสอบ        
ตัดสิน ออกแบบ    
แสดงนิทรรศการ  
ประดิษฐ์  ปฏิบัติ  
ผลิต  นําเสนอ  
แก้ปัญหา 

ประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล  
คล่อง  
ปรับตัวได้ 
สง่างาม 

เห็นอก 
เห็นใจผู้อ่ืน 

ผู้เรียนท่ีมีความเข้าใจอย่างแท้จริงจะเห็นอกเห็น
ใจผู้อ่ืนได้  เข้าถึงความรู้สึกและทัศนะของผู้อ่ืน  
ซ่ึงผู้เรียนมีการแสดงออกโดย 
-  เห็นคุณค่าในสิ่งท่ีผู้อ่ืนอาจมองว่าแปลก
ประหลาด ไม่น่าเป็นไปได้ โดยนําตัวเองไปสัมผัส
ความรู้สึก   ความชื่นชมในสถานการณ์ของผู้อ่ืนท่ี
ส่งผลต่อทัศนคตินั้น 
- รับรู้ความรู้สึกได้ไว โดยอาศัยประสบการณ์ท่ีพบ
มาก่อน 
- สามารถระบุ  บอกความรู้สึกและทัศนะของผู้อ่ืน 

เปิดเผย   เชื่อ  
พิจารณา 
จินตนาการ 
เชื่อมโยง 
บทบาทสมมุติ 
สมมุติว่าเป็น
.......... 

ไวต่อการรับรู้ 
เปิดเผย 
รับรู้ 
มองไกล 
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มิติความ
เข้าใจ 

ความหมายและตัวอย่างการปฏิบัติ 
คําสําคัญ 

(ท่ีใช้ในการตั้งข้อ
คําถาม) 

เกณฑ์ 
การประเมิน 

รู้จักตัวเอง ผู้เรียนท่ีมีความเข้าใจอย่างแท้จริงจะรู้จักตัวเอง  
ซ่ึงผู้เรียนมีการแสดงออกโดย 
- รู้จุดเด่น  จุดด้อยของตัวเอง 
- มองเห็นได้ว่าบุคลิกและอุปนสิัยแบบใดบ้างท่ี 
สนับสนนุ  และเป็นอุปสรรคต่อความเข้าใจของ 
บุคคล นั้น ๆ  เอง 
- รู้ว่าอะไรคือสิ่งท่ียังไม่เข้าใจ   และทําไมการทํา
ความ เข้าใจสิ่งนั้นจึงเป็นเรื่องยาก 
-  มีความรู้ความเข้าใจว่า  แบบแผนความคิดและ 
การกระทํา  ทําใหเ้กิดความเข้าใจและความเป็น
ตนเอง 

รู้คิด  สะท้อน 
ประเมินตนเอง 

รู้ตนเอง 
อภิปัญญา 
ปรับตัว 
สะท้อนข้อมูล
กลับ 
เฉลียวฉลาด 

 

    10. คุณลักษณะของแบบทดสอบ 

 แบบทดสอบโดยท่ัวๆ ไปย่อมจะมีท้ังส่วนท่ีดีและไม่ดีคละปนกันอยู่  ผู้ใช้ควรมีหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาตัดสินใจว่า  ข้อสอบนั้น ๆ เป็นข้อสอบท่ีมีคุณลักษณะตามท่ีพึงประสงค์หรือไม่  สําหรับการ
พิจารณาแบบวัดผลท่ีดีมีแนวทาง (ประภาพร ศรีตระกูล, 2549; ประภาพร ศรีตระกูล และคณะ, 2552)  
ดังนี้ 
 1.  ความตรง (Validity) 
  ความตรงหมายถึง  คุณสมบัติท่ีจะทําให้ผู้ใช้บรรลุถึงจุดมุ่งหมาย แบบทดสอบท่ีมีความตรง ก็
คือ  แบบทดสอบท่ีสามารถทําหน้าท่ีวัดสิ่งท่ีเราต้องการจะวัดได้อย่างถูกต้องตามจุดมุ่งหมาย เช่น ข้อ
ทดสอบนั้นมีคําถามสอดคล้องตรงตามเนื้อเรื่องหรือเนื้อหาวิชา ตามท่ีระบุไว้ในหลักสูตร หรือข้อสอบท่ีผล
การทดสอบมีสามารถจําแนกผู้เรียนออกเป็นประเภทๆ ได้ตามสภาพความเป็นจริงของผู้เรียน เป็นต้น  
 2. ยุติธรรม (Fairness) 
  ยุติธรรม คือ  ข้อคําถามท้ังหลายไม่มีช่องแนะให้เด็กฉลาด  ใช้ไหวพริบเดาได้ถูกต้อง ไม่เปิด
โอกาสให้เด็กเกียจคร้านท่ีดูตําราแต่ลวกๆ ตอบได้ดี ไม่ลําเอียงต่อเด็กกลุ่มใดโดยเฉพาะ ซ่ึงการท่ีจะออก
ข้อสอบให้มีความเสมอภาคเช่นนี้  ต้องออกข้อสอบให้ครอบคลุมหลักสูตรนั่นเอง 
 3.  ความลึก (Searching) 
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  ความลึกคือ ข้อคําถามของแบบทดสอบนั้นต้องไม่ถามแต่ความรู้ – ความจํา ตามตําราแต่จะ
ถามให้เด็กนําความรู้จากตําราไปวิเคราะห์ไปขยายและนําไปใช้ เพ่ือจะทําให้เด็กต้องใช้สมองคิดค้นจึงจะ
ตอบได้ 
 4. ย่ัวยุ (Exemplary) 
  ข้อทดสอบต้องมีการยั่วยุคือ  มีลักษณะท้าทาย  เชิญชวนให้คิดและประพฤติปฏิบัติไป
ตามนั้นๆ เด็กสอบแล้วเกิดรอยพิมพ์ใจใคร่จะรู้เรื่องราวนั้นๆ ให้กว้างต่อไปอีก  โดยท่ีคําถามท่ีเรียงลําดับจาก
ง่ายไปหายากนั้นจะมีท้ังล่อท้ังชน  ทําให้เด็กต่ืนเต้นและยั่วให้สมองพัฒนาความคิดอันจะเป็นผลสัมฤทธิ์ติด
ตัวเขาไปในอนาคต 
 5. จําเพาะเจาะจง (Definite) 
  ซ่ึงหมายถึง  เด็กอ่านแล้วต้องเข้าใจแจ่มชัดว่าผู้สอนถามอะไร หรือให้คิดให้ทําอะไร ซ่ึงคําถาม
ของข้อสอบท่ีดีนั้นจะต้องกําหนดทิศทาง ขอบเขตและระดับของคําตอบให้เด็กทราบอย่างแจ่มแจ้งนั่นเอง 
 6.  ความเป็นปรนัย (Objectivity)   
  แบบทดสอบท่ีมีความเป็นปรนัยจะต้องเป็นแบบทดสอบท่ีมีคําถามชัดเจน  รัดกุมและเด่นชัดมี
วิธีการตรวจให้คะแนนมีมาตรฐานการให้คะแนนและมีการแปลความหมายของคะแนนเป็นพฤติกรรมได้
อย่างเดียวกัน  ไม่ว่าใครจะเป็นผู้ปฏิบัติการนี้ก็ย่อมจะได้ผลตรงกันตามธาตุแท้ของความสามารถของบุคคลผู้
เข้ารับการทดสอบ 
 7.   ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
  แบบทดสอบท่ีมีประสิทธิภาพนั้นคือ ต้องสามารถให้คะแนนท่ีตรงและเท่ียงมากท่ีสุดภายใต้
เวลา แรงงาน และเงินท่ีน้อยท่ีสุด 
 8. ความยาก (Difficulty) 
  แบบทดสอบท่ีดีต้องมีระดับความยากพอเหมาะคือ ข้อคําถามในแบบทดสอบไม่ยากเกินไป
หรือง่ายเกินไปสําหรับผู้เรียน  ความยากของแบบทดสอบควรให้อยู่ในระดับกลาง คือ มีคนตอบถูกประมาณ
ร้อยละ  50 
 9. อํานาจจําแนก (Discrimination) 
  แบบทดสอบท่ีดีต้องมีอํานาจจําแนกก็หมายความว่า คําถามในแบบทดสอบสามารถแยก
ผู้เรียนท่ีมีความรู้ดีออกจากผู้เรียนไม่ดีได้  กล่าวคือ การจะตอบคําถามได้ถูกต้องข้ึนอยู่กับความสามารถไม่ใช่
เป็นการบังเอิญ 
 10. ความเท่ียง (Reliability) 
  ความเท่ียงของแบบทดสอบก็คือ แบบทดสอบนั้นสามารถให้คะแนนคงท่ี  แน่นอนมีความคง
เส้นคงวาอยู่ตลอดเวลาสมดังความมุ่งหมายและขอบเขตท่ีกําหนดเอาไว้เปรียบดังเครื่องตวงวัดมาตรฐานไม่
ว่าจะนําไปใช้ตวงวัด  ณ  ท่ีใด  เวลาใด  ก็ตามก็ย่อมจะได้ผลสมจริงคงท่ีเหมือนเดิมทุกประการ 
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    11. คุณภาพของแบบทดสอบ 
 ข้อสอบโดยท่ัวไปย่อมมีท้ังดีและไม่ดี คละปนกันอยู่ ผู้ใช้/ผู้สร้าง ควรมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
ตัดสินใจว่า ข้อสอบนั้นๆ เป็นข้อสอบท่ีดีหรือไม่ โดยต้องคํานึงถึง ค่าความตรง ค่าความเท่ียง ค่าความยาก 
และค่าอํานาจจําแนก ของข้อสอบ ซ่ึงมีแนวทางการหาคุณภาพของข้อสอบดังนี้ 
 ความเท่ียง (Reliability) 
 ล้วน  สายยศ  และ อังคณา  สายยศ (2543) ได้กล่าวไว้ว่า  ความเท่ียงของแบบทดสอบ หมายถึง  ความ
คงท่ีของคะแนนท่ีได้จากการสอบผู้เรียนคนเดียวกันหลายครั้งในแบบทดสอบชุดเดิม  เช่น  นําแบบทดสอบวิชา
วัดผลไปสอบกับ  นายสมคิด  ครั้งแรก  นายสมคิด  ทําได้คะแนน  25  คะแนน  เว้นไปประมาณ  1  สัปดาห์  
นําแบบทดสอบแบบเดิมสอบกับ นายสมคิดอีกครั้งหนึ่งก็ยังคงได้คะแนน  25  คะแนน  เหมือนเดิม  แสดงว่า
แบบทดสอบชุดนี้มีความเท่ียง แต่ถ้าปรากฏว่านําแบบทดสอบชุดเดิมไปสอบกับนายสมคิดซํ้าอีกครั้งหนึ่งแล้ว  
นายสมคิดได้คะแนนเปลี่ยนไปจากเดิมแสดงว่าแบบทดสอบขาดความเท่ียง                ทําให้ผลการสอบมีความ
คลาดเคลื่อนไปจากคะแนนความรู้จริงของผู้เรียน  ความคลาดเคลื่อนชนิดนี้เรียกว่า  ความคลาดเคลื่อนในการวัด 
(Error of Measurement) และในการวัดผลนั้นจะต้องสร้างเครื่องมือท่ีต้องการนําไปวัดผลให้มีคุณภาพเพ่ือผล
การวัดท่ีออกมาจะได้เป็นคะแนนความรู้จริงของผู้เรียนท่ีปราศจากความคลาดเคลื่อนในการวัด และค่าความเท่ียง
จะมีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง +1 และจะพิจารณาเฉพาะค่าท่ีเป็นบวกเท่านั้น ซ่ึงควรมีค่ามากกว่า  0.70 จึงจะเป็น
แบบทดสอบท่ีมีความเท่ียง 
 ส่วนการคํานวณหาค่าความเท่ียงนั้นจะคํานวณในรูปของการประมาณค่า หาในรูปของค่า 
สัมประสิทธิ์ของความเท่ียง  มักใช้สัญลักษณ์ว่า rxxtt  หรือ rcc  โดยท่ัวไปแล้ว  ความเท่ียงแบ่งออกเป็น 2  
ประเภทคือ ความเท่ียงของแบบทดสอบอิงกลุ่ม  (Reliability of Norm-Referenced Test) กับความเท่ียง
ของแบบทดสอบอิงเกณฑ์ (Reliability of Criterion – Referenced Test) และในแต่ละประเภทของการ
คํานวณหาค่าความเท่ียงนั้นจะมีสูตรท่ีใช้ในการประมาณค่าความเท่ียงอยู่หลายสูตรด้วยกัน  ซ่ึงมีวิธีคํานวณ
จําแนกตามลักษณะของแบบทดสอบอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ 
 ความเท่ียงของแบบทดสอบอิงกลุ่ม 
 มีวิธีคํานวณอยู่  3 วิธีคือ 
 1. ความเท่ียงแบบความคงท่ีของคะแนน (Stability Reliability)  เป็นการประมาณค่าความเท่ียง
โดยพิจารณาจากคะแนนท่ีได้จากการทดสอบ  2  ครั้ง  ในเครื่องมือวัดชุดเดียวกันว่ายังคงมีเท่ากัน
เหมือนเดิมหรือไม่  ถ้ามีค่าเหมือนเดิน  แสดงว่ามีความคงท่ีของคะแนน วิธีนี้เป็นวิธีการทดสอบซํ้า  (Test-
Retest Method)  วิธีการหาความเท่ียงแบบนี้มีจุดอ่อนตรงช่วงเวลาของการทดสอบซํ้า  กล่าวคือ ถ้าการ
ทดสอบครั้งแรกกับครั้งท่ีสองเว้นช่วงการทดสอบนานไปผลของการสอบครั้งท่ีสองอาจจะมีผลจากผู้เรียน
ได้รับการฝึกในเรื่องท่ีทดสอบมากข้ึนหรือผู้เรียนอาจจะลืมเนื้อหานั้นไปทําให้การประมาณค่าความเท่ียงของ
แบบทดสอบตํ่าเกินไป  แต่ถ้าการทดสอบครั้งแรกกับการทดสอบครั้งท่ีสองเว้นช่วงการทดสอบเร็วไปผู้เรียน
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อาจจะจําข้อสอบได้  ให้การประมาณค่าความเท่ียงของแบบทดสอบสูงเกินไป  ผลของการเปลี่ยนแปลงค่า
ความเท่ียงนี้ เรียกว่าเกิด Carry-Over Effect 
 วิธีการประมาณค่าความเท่ียงแบบสอบซํ้านี้  จะคํานวณหาค่าโดยหาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนน
การสอบสองครั้งโดยใช้สูตรคํานวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ เปียร์สัน (Pearson Product-
Moment Coefficient Correlation)  โดยใช้สูตร 

  rtt = 
[ ][ ]2222

xy
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 เม่ือ rtt = สัมประสิทธิ์ความท่ียงของแบบทดสอบ 
  N = จํานวนผู้เรียนท่ีเข้าสอบ 
  xΣ  = ผลรวมท้ังหมดของคะแนนของการสอบครั้งแรก 

  2xΣ = ผลรวมท้ังหมดของคะแนนแต่ละด้วยกําลังสองของการสอบครั้งแรก 
  yΣ  = ผลรวมท้ังหมดของคะแนนของการสอบครั้งท่ีสอง 

  2yΣ = ผลรวมท้ังหมดของคะแนนแต่ละตัวยกกําลังของการสอบครั้งท่ีสอง 
  xyΣ = ผลรวมท้ังหมดของผลคูณระหว่างคะแนนการสอบครั้งแรกกับครั้งท่ีสอง 
 2. ความเท่ียงโดยใช้แบบทดสอบท่ีเหมือนกันสองฉบับ (Equivalent-Form Reliability)  เป็นการ
ประมาณค่าความเท่ียง  โดยการใช้แบบทดสอบท่ีมีลักษณะวัดสิ่งเดียวกันหรือคู่ขนานกัน (Parallel Forms) 
ไปทดสอบกับผู้เรียนกลุ่มเดียวกัน  แล้วนําคะแนนท่ีได้จากแบบทดสอบท้ังสองฉบับท่ีคู่ขนานกันนี้ไป
คํานวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์โดยใช้สูตรของเปียร์สันเช่นเดียวกับการหาความเท่ียงแบบความคงท่ี
ของคะแนน  การหาความเท่ียง แบบนี้มีปัญหาตรงสร้างเครื่องวัดให้คู่ขนานกัน  การท่ีแบบทดสอบจะเป็น
คู่ขนานกันนั้น  นอกจากแบบทดสอบท้ังสองฉบับนั้นจะวัดในเนื้อหาเดียวกันแล้วต้องมีคะแนนเฉลี่ย  ความ
แปรปรวน  และค่าสถิติอ่ืน ๆ เท่ากันด้วย ดังนั้น จึงเป็นเรื่องค่อนข้างยากท่ีจะสร้างเครื่องมือวัดให้คู่ขนาน
กันได้ 
 3. ความเท่ียง  โดยใช้ความสอดคล้องภายใน (Internal Consistency Reliability) เป็นการหา
ความเท่ียงท่ีใช้แบบทดสอบฉบับเดียวทําการทดสอบเพียงครั้งเดียว ซ่ึงมีวิธีการประมาณค่าความเท่ียงดังนี้ 
 วิธีท่ี  1 วิธีแบ่งครึ่งแบบทดสอบ (Split-Half Method) วิธีนี้จะแบ่งทดสอบเป็นสองส่วน โดยแบ่ง
ให้แต่ละส่วนท่ีมีลักษณะเป็นคู่ขนานกัน  ดังนั้น  จึงนิยมแบ่งเป็นฉบับข้อคู่กับฉบับข้อค่ี เช่น  เครื่องมือเป็น
แบบทดสอบวิทยาศาสตร์  เม่ือวิเคราะห์หาค่าความยากเป็นรายข้อแล้ว  ก็เรียงข้อสอบจากข้อง่ายไปยังข้อ
ยากแล้วนําไปสอบกับผู้เรียนเม่ือสอบเสร็จแล้วก็ตรวจให้คะแนนโดยแยกเป็นคะแนนข้อคู่กับคะแนนข้อค่ี
แล้วนํามาหาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนข้อคู่กับคะแนน  ข้อค่ี  โดยใช้สูตรของเปียร์สัน (Pearson 
Product-Moment Coefficient Correlation) จะได้ค่าความเท่ียงเพียงครึ่งฉบับ (r1/2) จากนั้น  จึงนําไป
หาค่าความเท่ียงของท้ังฉบับใดใช้สูตรขยายของ  สเปียร์แมนบราวน์ (Spearman-Brown Formula) ดังนี้ 
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   rn  = 
21r1

21r2

+
 

 เม่ือ rn   คือ  ความเท่ียงของแบบทดสอบท้ังฉบับ 
  r  ½   คือ ความเท่ียงของแบบทดสอบครึ่งฉบับ 
 
 วิธีท่ี 2  วิธีของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson procedure) ในปี ค.ศ. 1937   คูเดอร์และ
ริชาร์ดสันได้พัฒนาสูตรท่ีหาความเท่ียงให้ง่ายเข้า  โดยท่ีเครื่องมือท่ีจะหาความเท่ียงโดยวิธีนี้  จะต้องมี
ลักษณะท่ีวัดองค์ประกอบร่วมกันและคะแนนแต่ละข้อต้องอยู่ในลักษณะท่ีทําถูกได้  1  คะแนน ทําผิดได้  0 
คะแนนเท่านั้น  ถ้าตรวจให้คะแนนนอกเหนือจากนี้จะใช้วิธีการนี้หาค่าความเท่ียงไม่ได้และวิธีจะมีสูตรท่ีใช้
หาความเท่ียงอยู่ 2  สูตร คือ สูตร  KR.20  กับ KR.21  ดังนี้ 
สูตร KR.20 

  rtt  = 
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  เม่ือ rtt คือ ค่าความเท่ียงของแบบทดสอบ 
   k คือ จํานวนข้อสอบ 

   p คือ สัดส่วนของคนท่ีทําข้อนั้นได้ = 
◌ยีนทั�งหมดจาํนวนนกัเร

ก◌ยีนที�ทาํถูจาํนวนนกัเร
 

   q  คือ สัดส่วนของผู้เรียนท่ีทําข้อนั้นผิด =  1 – p 

   2
σ  คือ คะแนนความแปรปรวนของแบบทดสอบท้ังฉบับ 

 หาได้จาก  2
σ  =  2
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สูตร KR.21 

 จากสูตร rn = 
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  เม่ือ rtt คือ ค่าความเท่ียงของแบบทดสอบ 
   k คือ จํานวนข้อสอบ 
   µ  คือ คะแนนเฉลี่ย 

   2
σ  คือ คะแนนความแปรปรวน 

 

 การหาค่าความเท่ียงด้วยสูตร KR.20  จะให้ค่าความเท่ียงสูงกว่า  KR.21  เพราะ KR.21  มีข้อตกลง
ว่าข้อสอบต้องวัดลักษณะเดียวร่วมกันและแต่ละข้อมีความยากเท่านั้น 
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 วิธีท่ี  3 วิธีของครอนบัค (Cronbach Alpha Procedure) ครอนบัคได้พัฒนาสูตรหาความเท่ียงใน

รูปสัมประสิทธิแอลฟา  (α-Coefficient)  ในปี ค.ศ. 1951 โดยพัฒนามาจากสูตร KR.20  ท้ังนี้เป็น
เพราะว่าจะได้ใช้หาค่าความเท่ียงกับเครื่องมือท่ีไม่ได้ตรวจให้คะแนนเป็น 1 กับ 0  จะตรวจให้คะแนน
ลักษณะใดก็ได้ เช่น  ถ้าทําถูกได้คะแนนเป็น  10, 8  หรือในลักษณะแบบสอบถามท่ีให้คะแนนแต่ละข้อเป็น 
3, 2, 1  หรือ  5, 4, 3, 2, 1  ก็ได้  สูตรท่ีใช้คือ 

  α = 
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 เม่ือ  α คือ สัมประสิทธิ์ความเท่ียง 
   k คือ จํานวนข้อสอบ 

   2
iσ  คือ คะแนนความแปรปรวนเป็นรายข้อหาได้จากสูตร 
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 โดยท่ี iXΣ  คือ ผลรวมท้ังหมดของคะแนนในข้อท่ี i 

   2
iXΣ  คือ ผลรวมท้ังหมดของคะแนนแต่ละคนยกกําลังสอง ในข้อท่ี i 

   N คือ จํานวนคนเข้าสอบ 

   2
σ  คือ คะแนนความแปรปรวนของท้ังฉบับคํานวณจากสูตร 
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 โดยท่ี  2X Σ คือ ผลรวมท้ังหมดของคะแนนข้อสอบท้ังฉบับ 

   2XΣ  คือ ผลรวมท้ังหมดของคะแนนแต่ละคนยกกําลังสอง 
 วิธีท่ี  4  วิธีของฮอยท์ (Hoyt’s ANOVA Procedure) การหาค่าความเท่ียง  โดยวิธีนี้เหมาะสําหรับ
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลประเภทตรวจให้คะแนนต่างๆ กัน ในแต่ละข้อ เช่นเดียวกับการหาความเท่ียง
แบบสัมประสิทธิ์แอลฟา แต่วิธีการคํานวณแบบฮอยท์นี้ใช้หลักสถิติของการวิเคราะห์ความแปรปรวนคือ ใช้
สูตรว่า 

   rtt = 1 -  
P

E

MS
MS

 

 เม่ือ  MSE คือ คะแนนความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อน (Error) 
   MSP คือ คะแนนความแปรปรวนระหว่างคน (Between People) 
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 ความเท่ียงของแบบทดสอบอิงเกณฑ์ 
 ล้วน  สายยศ  และอังคณา  สายยศ (2543)  ได้เสนอความหมายของความเท่ียงของแบบทดสอบ
อิงเกณฑ์ว่าหมายถึง  ผลของคะแนนท่ีสอบได้มีความคงท่ีในการเป็นผู้รอบรู้หรือไม่รอบรู้ในเรื่องท่ีสอบ  ซ่ึงมี
วิธีหาอยู่หลายวิธีดังนี้ 
 1. ความเท่ียงแบบหาความคงท่ีของความรอบรู้ (Stability Reliability)  เป็นการคํานวณหา
ความเท่ียงโดยการนําแบบทดสอบอิงเกณฑ์มาสอบซํ้า  2  ครั้ง  จากนั้นนําคะแนนท่ีได้จากการสอบ  2  ครั้ง  
มาหาความคงท่ีของการรอบรู้และไม่รอบรู้ท่ีได้จากการกําหนดคะแนนจุดตัดท่ีเหมาะสม  และการหาความ
คงท่ีชนิดนี้ ชรอค และคอสแคร์ลี (Shrock and Coscarelli, 1990; p. 174)  
 

  ∅  = 
)DB)(CA)(DC)(BA(

BCAD
++++
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โดยมีตัวอย่างของข้อมูลดังนี้ 

 
การทดสอบ ครั้งท่ี 1 

รวม 
ไม่รอบรู้ รอบรู้ 

การทดสอบ 
ครั้งท่ี  2 

รอบรู้ B = 1 A = 4 A + B = 5 
ไม่รอบรู้ D = 4 C = 1 C + D = 5 
รวม B + D  = 5 A + C = 5 N = 10 

  

 ดังนั้น  ∅  = 
)5)(5)(5)(5(
)11()44( ×−×
 

    = 
625

116−
 

    = 
25
15

 = 0.60 

 เพราะฉะนั้น  ความเท่ียงของแบบทดสอบอิงเกณฑ์มีค่า = 0.60 
 

 2. การหาค่าความเท่ียงของแบบทดสอบอิงเกณฑ์จากการทดสอบเพียงครั้งเดียว การหาค่าความ
เท่ียงท่ีได้จากการทดสอบเพียงครั้งเดียวมีวิธีหาดังนี้ 
 วิธีท่ี  1  ความเท่ียงจากสูตรของ  ลิวิงสตัน (Livingston, 1972) 
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 เม่ือ  rcc = ความเท่ียงของแบบทดสอบอิงเกณฑ์ 
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   K = จํานวนข้อสอบ 
   iXΣ  = ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

   2
iXΣ  = ผลรวมท้ังหมดของคะแนนแต่ละตัวยกกําลังสอง 

   Xi = คะแนนของผู้เรียนแต่ละคน 
   c = คะแนนจุดตัดของแบบทดสอบอิงเกณฑ์ 
 
  ความตรง (Validity) 
  ความตรงหมายถึง  ความถูกต้องท่ีข้อสอบ  วัดสิ่งท่ีต้องการจะวัดหรือความถูกต้องแน่นอนท่ี
ข้อสอบวัดตามจุดประสงค์ท่ีวางไว้ เช่น  ถ้าเราออกข้อสอบเพ่ือวัดทักษะในการคํานวณ ข้อสอบฉบับนี้จะมี
ความตรงก็ต่อเม่ือวัดทักษะในการคํานวณมิได้วัดอย่างอ่ืน  การหาค่าความตรงก็อาศัยสหสัมพันธ์
เช่นเดียวกับการหาค่าความเท่ียง (Reliability) ซ่ึงมีค่าต้ังแต่ -1 ถึง  +1 
  ในเรื่องของความตรงนั้นมีสิ่งท่ีควรจะต้องพิจารณาให้รอบคอบดังต่อไปนี้ 
  1. ความตรงเก่ียวกับข้องกับผลของการสอบไม่ใช่ตัวข้อสอบ  ในบางครั้งเพ่ือความสะดวกเรา
เรียกว่า ความตรงของข้อสอบ  แต่ถ้าจะให้เหมาะสมแล้วควรจะเรียกว่าความตรงของผลของการสอบ 
  2. ความตรงแบ่งเป็นระบบนั้นก็หมายความว่า  ความตรงนั้นมิได้มีท้ังหมดหรือไม่มีเลยใน
ข้อสอบฉบับใดฉบับหนึ่ง  แต่ความตรงแบ่งเป็นระดับเช่นมีความตรงสูง  ปานกลาง  ตํ่า 
  3. ความตรงบ่งบอกการใช้หรือจุดประสงค์เฉพาะอย่าง  ถ้าจะมีใครถามว่าข้อสอบนี้มีความ
ตรงหรือไม่  เราคงจะตอบไม่ได้   นอกจากจะทราบต่อไปว่าตรงเพ่ือการตัดสินอะไร  หรือตรงเพ่ือ
จุดมุ่งหมายอันใด  ความตรงนี้จุดประสงค์เฉพาะมิใช่คุณภาพรวมๆ ตัวอย่างเช่น ข้อสอบคณิตศาสตร์ฉบับ
หนึ่งมีความตรงสูงมากในการวัดทักษะในการคํานวณ  มีความตรงตํ่ามากในการวัดความสามารถในการหา
เหตุผล มีความตรงปานกลางในการพยากรณ์ความสําเร็จการเรียนคณิตศาสตร์  ในอนาคตอาจไม่มีความตรง
เลยสําหรับการพยากรณ์ความสําเร็จในการเรียนวิชาดนตรีหรือศิลปะ  ดังนั้น ในการประเมินค่าความตรง
ของข้อสอบเราจําเป็นจะต้องพิจารณาว่าเราจะใช้ผลของการสอบเพ่ืออะไร 
 ชนิดของความตรง (Type of Validity) นักวัดผลได้เสนอแนะแบบต่างๆ ของความตรงเอาไว้ว่ามี
หลายแบบ แต่ในท่ีนี้จะแบ่งแบบของความตรงซ่ึงเสนอแนะโดย American Educational Research 
Association ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ 
 1. ความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) 
 2. ความตรงตามเกณฑ์สัมพันธ์ (Criterion-Related Validity) 
 3. ความตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) 
 
 
 1.  ความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) 
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  ความตรงตามเนื้อหาหมายถึง  ความสามารถของข้อสอบท่ีจะวัดตัวแทนของเนื้อหาท่ีเรียนและ
วัดตัวแทนของจุดมุ่งหมายของการสอน  ในการวัดผลการเรียนการสอนโดยท่ัว ๆ ไป นั้นความตรงด้าน
เนื้อหาเป็นสิ่งสําคัญยิ่ง เพราะข้อสอบนั้นจะต้องวัดดูว่าผู้สอบมีความรู้หรือพฤติกรรมตามเนื้อหาท่ีเราสอนไป
แล้วเพียงใด  หรือผู้เรียนได้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามท่ีเราปรารถนาหรือไม่ 
  ข้อสอบท่ีมีความตรงตามเนื้อหานั้นเนื้อหาของข้อสอบจะต้องเป็นตัวแทนของเนื้อหาท่ีเรียน
และเป็นตัวแทนจุดมุ่งหมายของการสอน  เม่ือเป็นเช่นนี้เราจะเห็นได้ว่าเนื้อหาท่ีสอนและเนื้อหาท่ีสอบ
จะต้องสัมพันธ์กันเพราะข้อสอบจะต้องเป็นตัวแทนของเนื้อหาท่ีสอนไป  ถ้าเราสอนอย่างหนึ่งและออก
ข้อสอบอีกอย่างหนึ่ง  ข้อสอบนั้นก็จะขาดความตรงตามเนื้อหา ทํานองเดียวกันข้อสอบท่ีไม่ได้ออกคลุม
เนื้อหาท่ีสอนก็เป็นข้อสอบท่ีขาดความตรงตามเนื้อหาเช่นกัน 
  ความตรงตามเนื้อหาความสําคัญยิ่งต่อข้อสอบท่ีวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  ถ้าปราศจาก
ความด้านนี้ก็ไม่อาจจะนํามาใช้ในการสอบได้ ดังนั้น  เพ่ือให้ข้อสอบท่ีผู้สอนสร้างข้ึนเองมีความตรงในด้านนี้
มากข้ึน  ผู้สอนควรดําเนินการสร้างข้อสอบตามตารางแผนผังการสร้างข้อสอบ (Table of Specification) 
ถ้าเป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์แบบอิงกลุ่ม ผู้เชี่ยวชาญทางสาขาวิชานั้นจะต้องพิจารณาว่าแบบทดสอบ
ฉบับนี้มีข้อสอบแต่ละข้อตรงตามพฤติกรรมท่ีจะวัดและจํานวนข้อสอดคล้องกับตารางวิเคราะห์รายละเอียด
หรือไม่ 
  สําหรับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์แบบอิงเกณฑ์นั้น  ผู้เชี่ยวชาญทางสาขาวิชาจะต้องพิจารณา
ว่า ข้อสอบของแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนนั้นวัดได้ตรงตามจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมหรือไม่ดังตัวอย่างตาราง
การพิจารณาข้อสอบดังนี้ (ล้วน  สายยศ  และอังคณา  สายยศ, 2543) 
 
ตัวอย่างตารางการพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม 
 

จุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม ข้อสอบ 
การพิจารณา 

+1 0 -1 
เม่ือกําหนดตัวเลขไม่เกิน 2  หลัก
มาให้  2  จํานวนบวกกัน  ผู้เรียน
สามารถบวกได้ถูกต้อง 

15 + 18 มีค่าเท่าไร 
ก. 22 
ข. 23 
ค. 33 
ง. 35 
จ. ไม่มีข้อใดถูก 

   

 
 จากตารางผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาท่ีสร้างแบบทดสอบจะพิจารณาว่าข้อสอบวัดได้ตรงตาม
จุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมหรือไม่  ถ้าแน่ใจว่าตรงจะกาเครื่องหมายในช่อง “+1” ถ้าแน่ใจว่าไม่ตรง  จะกา
เครื่องหมายในช่อง “-1” และถ้าไม่แน่ใจว่า  ตรงหรือไม่ จะกาเครื่องหมายในช่อง “0” ถ้าผู้เชี่ยวชาญ 5 คน 
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ผลการพิจารณาได้ผลเรียงตามลําดับดังนี้  +1, +1, 0, -1, +1  จากนั้นนําค่าการพิจารณามาหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Consistency : IOC)  โดยใช้สูตรของโรวิเนลลีและแฮมเบลตัน (Rowinelli and 
Hambleton, 1977)  ดังนี้ 

     IOC = 
N
RΣ

 

 เม่ือ IOC หมายถึง ดัชนีความสอดคล้องมีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง  +1 
  RΣ  หมายถึง ผลรวมของการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญในท่ีนี้มีค่าดังนี้ 
         (1) + (1) + (0) + (-1) + (+1) = 2 
  N หมายถึง  จํานวนผู้เชี่ยวชาญ 

 ดังนั้น IOC = 
5
2

 = 0.4 

 จากค่า IOC  ท่ีคํานวณได้นี้  แสดงว่าข้อสอบวัดไม่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม ดังนั้น  
จะต้องตัดท้ิง  การพิจารณาค่า IOC  นี้จะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 จึงจะถือว่าวัดได้สอดคล้องกัน 
 2. ความตรงตามเกณฑ์สัมพันธ์ (Criterion-Related Validity) 
  ความตรงตามเกณฑ์สัมพันธ์หมายถึง  คุณภาพของเครื่องมือท่ีเอาผลการวัดของแบบทดสอบ
ไปหาความสัมพันธ์กับเกณฑ์ท่ีต้องการ เช่น  เกณฑ์เก่ียวกับผลสัมฤทธิ์หรือผลการเรียนในปัจจุบัน  เกณฑ์
เก่ียวกับผลการทํางานหลังจากเรียนสําเร็จไปแล้ว  เพ่ือใช้ในการพยากรณ์ ดังนั้น ความตรงประเภทนี้จําแนก
ออกเป็น  2  ชนิดคือ ความตรงตามสภาพ (Concurrent Validity) และ ความตรงเชิงพยากรณ์หรือความ
ตรงตามคําทํานาย (Predictive Validity) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1) ความตรงตามสภาพ หมายถึง ความตรงท่ีเอาผลการวัดของแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนไปหา
ความสัมพันธ์กับเกณฑ์ในสภาพปัจจุบัน เช่น คะแนนของแบบทดสอบท่ีวัดความรู้เก่ียวกับว่ายน้ําไปหา
ความสัมพันธ์กับคะแนนการว่ายน้ําในเชิงปฏิบัติในปัจจุบัน ถ้าผลปรากฏว่ามีความสัมพันธ์กันสูง ก็แสดงว่า
แบบทดสอบวัดความรู้เก่ียวกับว่ายน้ํามีความตรงตามสภาพสูง  กล่าวคือ คนท่ีว่ายน้ําเป็นจะทําแบบทดสอบ
วัดความรู้ได้ และคนท่ีว่ายน้ําไม่เป็นจะทําแบบทดสอบวัดความรู้ไม่ค่อยได้หรือไม่ได้ เป็นต้น  
  การคํานวณหาค่าความตรงตามสภาพนั้น  จะจําแนกวิธีคํานวณตามชนิดของแบบทดสอบ ดังนี้ 
   ก. ความตรงตามสภาพของแบบทดสอบอิงกลุ่ม เป็นการหาความตรงตามสภาพของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท่ีใช้ในการสอบผู้เรียนเพ่ือประเมินผลรวม (Summative Evaluation)  เม่ือ
ผู้เรียนเรียนจบวิชานั้นแล้วมีความรู้อยู่ในระดับใดของคะแนนเกรด A, B, C, D  หรือ E  หรือมีความรู้เก่ง
กว่าคนอ่ืนมากน้อยเพียงใด ดังนั้น  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์แบบอิงกลุ่มนี้เม่ือจะคํานวณหาความตรงตาม
สภาพ  จะต้องนําแบบทดสอบฉบับท่ีจะหาความตรงไปทําการทดสอบกับผู้เรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง  แล้วนํา
ผลการสอบมาคํานวณหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) กับคะแนนความรู้หรือเกรด
เฉลี่ย (G.P.A.)  ของวิชานั้น  ซ่ึงถือว่าเป็นคะแนนเกณฑ์ (Criteria) ของผู้เรียนท่ีสอบแบบทดสอบฉบับนั้น  
โดยใช้สูตรคํานวณดังนี้ 
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   rxy  = 
)]y(yN)][x(xN[

yΣxΣxyΣN
2222

ΣΣΣΣ −−

−
 

 
 เม่ือ rxy = ค่าความตรงตามสภาพ 
  N = จํานวนผู้เรียนท่ีทําแบบทดสอบ 
  xΣ  = ผลรวมคะแนนของแบบทดสอบท่ีหาความตรงตามสภาพ 
  yΣ  = ผลรวมคะแนนความรู้ของผู้เรียนในขณะนั้นหรือคะแนนเกณฑ์ 

  2xΣ  = ผลรวมคะแนนของแบบทดสอบของผู้เรียนแต่ละคนยกกําลังสอง 

  2yΣ  = ผลรวมคะแนนเกณฑ์ของผู้เรียนแต่ละคนยกกําลังสอง 
  xyΣ = ผลรวมของผลคูณระหว่างคะแนนแบบทดสอบกับคะแนนเกณฑ์ 
 

   ข. ความตรงตามสภาพของแบบทดสอบอิงเกณฑ์  เป็นการหาความตรงตามสภาพของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท่ีใช้ในการทดสอบผู้เรียน  เพ่ือประเมินผลย่อย (Formative Evaluation) ซ่ึง
ความตรงตามสภาพของแบบทดสอบอิงเกณฑ์หมายถึง  แบบทดสอบอิงเกณฑ์ท่ีสามารถวัดความรอบรู้ 
(Master) และไม่รอบรู้(Non-master)  ของผู้เรียนในการทดสอบ (Test Status) ในแต่ละจุดประสงค์ว่าตรง
กับสถานภาพความรู้จริง (Known Status)  หรือไม่  ถ้าตรงกับสภาพความรู้จริง  ก็แสดงว่ามีความตรงสูง  

ซ่ึงคํานวณจากค่า “φ” ซ่ึงมีค่าอยู่ระหว่าง -1  ถึง  +1  คือค่า φ  มีค่าใกล้ +1 แสดงว่ามีความตรงสูงและ

ค่า φ  มีค่าใกล้ 0 หรือ  -1  แสดงว่ามีความตรงตํ่าหรือไม่ตรง  
 ตัวอย่าง : สถานภาพการสอบ (Test Status) 
 

  ไม่รอบรู้ รอบรู้ รวม 
สถานภาพ 
ความรู้จริง 
(Known status) 

รอบรู้ 
 

ไม่รอบรู้ 

B = 0 
 

D = 5 

A = 6 
 

C = 1 

A+B = 6 
 

C+D = 6 
 รวม B + D = 5 A + D = 7 12 
 
 สูตรคํานวณ 

  φ = 
)CA)(DB)(DC)(BA(

)BC()AD(
++++

−
 

 
 การคํานวณค่าตรงชนิดนี้ ชรอคและคอสแคร์ลี (Shrock and Coscarelli, 1989, p. 192)  ได้วาง
เกณฑ์ไว้ว่า  ถ้าเป็นแบบทดสอบท่ีวัดจุดประสงค์ท่ีสําคัญมาก  ควรจะมีค่าตรงมากกว่า  0.95  และ
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แบบทดสอบท่ีวัดจุดประสงค์ท่ีสําคัญ  ควรจะมีค่าตรงมากกว่า 0.75  ส่วนแบบทดสอบท่ีวัดจุดประสงค์ท่ัว 
ๆ  ไป  ควรมีค่าตรงมากกว่า 0.50 ถ้ามีค่าตํ่ากว่า 0.50 แสดงว่าเป็นแบบทดสอบท่ีขาดตรงเชิงสภาพ 
  2) ความตรงเชิงพยากรณ์ หมายถึง ความตรงท่ีได้มาจากเอาผลการวัดแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึน
ไปคํานวณหาความสัมพันธ์กับเกณฑ์ในอนาคต  เพ่ือท่ีจะเอาผลการสอบไปพยากรณ์ผลความสําเร็จใน
อนาคต  และการคํานวณความตรงเชิงพยากรณ์นี้จะคํานวณตามชนิดของแบบทดสอบดังนี้ 
   ก. ความตรงเชิงพยากรณ์ของแบบทดสอบอิงกลุ่ม  การหาความตรงของแบบทดสอบอิง
กลุ่ม  เป็นการหาโดยเอาคะแนนของแบบทดสอบไปหาความสัมพันธ์กับผลงานท่ีสําเร็จไปแล้ว เช่น  คะแนน
เกรดเฉลี่ย (G.P.A.) ท่ีจบการศึกษาไปแล้ว ผลการปฏิบัติงานเม่ือจบการศึกษาไปแล้ว  ฯลฯ  แบบทดสอบท่ี
จะหาความตรงเชิงพยากรณ์จะต้องสอบก่อนท่ีกลุ่มตัวอย่างจะเรียนสําเร็จ เช่น  แบบทดสอบท่ีใช้ในการสอบ
คัดเลือก  เม่ือสอบกลุ่มตัวอย่างแล้วต้องรอให้กลุ่มตัวอย่างนี้เรียนจบไปก่อน หรือสําเร็จไปทํางานแล้ว จึงเอา
เกรดเฉลี่ยหรือผลการปฏิบัติงานมาหาความสัมพันธ์กับคะแนนสอบคัดเลือก  ถ้าความสัมพันธ์มีค่าสูง  แสดง
ว่ามีความตรงเชิงพยากรณ์  จึงสามารถนําแบบทดสอบไปสอบคัดเลือกได้หรือนําไปใช้  เพ่ือพยากรณ์
ความสําเร็จในการเรียน  หรือพยากรณ์ความสําเร็จในการทํางาน  การหาความตรงชนิดนี้  คํานวณจากสูตร 
rxy เช่นเดียวกับค่าความตรงสภาพของแบบทดสอบอิงกลุ่ม โดยท่ี x  คือ คะแนนของแบบทดสอบท่ีต้องการ
หาความตรงเชิงพยากรณ์และy เป็นคะแนนท่ีเป็นพลังงานหลังจากสําเร็จไปแล้ว เป็นต้น 
   ข. ความตรงเชิงพยากรณ์ของแบบทดสอบอิงเกณฑ์  การหาความตรงของแบบทดสอบ
อิงเกณฑ์ก็มีความหมายเช่นเดียวกับแบบทดสอบอิงกลุ่ม  ต่างกันแต่วิธีการคํานวณหาค่าความตรง  ซ่ึงจะ
คํานวณในลักษณะหาคําความสอดคล้องของความรอบรู้กับไม่รอบรู้ของผลการสอบแบบทดสอบท่ีจะหา

ความตรงกับสถานภาพในอนาคต (Future Status) โดยใช้สูตรของฟี (Phi : φ) ดังต่อไปนี้ 
 

สถานภาพการสอบ (Test Status) 
 

  ไม่รอบรู้ รอบรู้ รวม 
ผลเม่ือไปทํางาน

แล้ว 
รอบรู้ 
 
ไม่รอบรู้ 

B 
 

D 

A 
 
C 

A+B 
 

C+D 
 รวม B + D A + C 12 
 

 คํานวณหาค่า φ จากสูตร 

 คํานวณหาค่า φ จากสูตร 

  φ = 
)CA)(DB)(DC)(BA(

)BC()AD(
++++

−
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 ค่า  φ ท่ีได้จากตารางดังกล่าวจะเป็นความตรงเชิงพยากรณ์ของแบบทดสอบอิงเกณฑ์ ซ่ึงแปล

ความหมายเช่นเดียวกับค่า φ ท่ีคํานวณจากความตรงตามสภาพของแบบทดสอบอิงเกณฑ์ 
 3.  ความตรงตามโครงสร้าง  (Construct Validity) 
  ความตรงตามโครงสร้างหมายถึง คุณภาพของเครื่องมือท่ีสามารถวัดได้ตรงตามลักษณะหรือ
ตามทฤษฎีต่าง ๆ ของโครงสร้างนั้น  หรือวัดได้ครอบคลุมตามลักษณะของโครงสร้างของแบบทดสอบ
มาตรฐาน  การคํานวณค่าความตรงตามโครงสร้างท้ังแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์อิงกลุ่ม หรืออิงเกณฑ์  มี
วิธีการคํานวณเหมือนกันดังนี้ 
  ก. คํานวณจากค่าความสัมพันธ์  เป็นการคํานวณความตรงตามโครงสร้างของแบบทดสอบท่ี
ต้องการหาความตรงโดยเอาคะแนนท่ีได้จากการทดสอบกับคะแนนท่ีได้จากการทดสอบแบบทดสอบ
มาตรฐานท่ีวัดลักษณะเดียวกัน  ไปคํานวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จากสูตร 

  rxy  = 
)]y(yN)][x(xN[

yΣxΣxyΣN
2222

ΣΣΣΣ −−

−
 

 
 จากสูตร ค่า X  จะเป็นคะแนนของแบบทดสอบท่ีต้องการหาความตรงตามโครงสร้างส่วน y  เป็น
คะแนนท่ีไม่จากผลการสอบแบบทดสอบมาตรฐานท่ีวัดลักษณะเดียวกัน 
  ข. วิธีคํานวณจากหลายลักษณะหลายวิธี (The Multitrait-Multimethod Matrix) เป็นวิธีหา
ความตรงแบบหลายลักษณะหลายวิธี (Multitrait – Multimethod Validity)  ซ่ึงแคมพ์เบลและฟิสค์ 
(Campbell and Fiske, 1959) ได้กล่าวถึงการวัดความตรงแบบหลายลักษณะหลายวิธีนี้ว่าเป็นการหา
ความตรงของแบบทดสอบท่ีประกอบด้วย ลักษณะท่ีวัดมีสองลักษณะหรือมากกว่าสองลักษณะและมีวิธีวัด
สองวิธีหรือมากกว่าสองวิธีแล้วคํานวณหาความตรงสองลักษณะ ดังนี้ 
   1) ความตรงเชิงเหมือน (Convergent Validity)เป็นความตรงท่ีเกิดจากความสัมพันธ์
ระหว่างผลการวัดลักษณะเดียวกันหรือวิธีวัดเดียวกัน  ซ่ึงก็คือ  ความเท่ียงแบบทดสอบท่ีสอบซํ้ากัน 
(Reliability of Test – Retest)  และวัดลักษณะเดียวกันแต่ต่างวิธีวัดจะมีความสัมพันธ์กันมีค่าสูง 
   2) ความตรงเชิงจําแนก (Discriminate Validity)  เป็นความตรงท่ีเกิดจากความสัมพันธ์
ระหว่างผลการท่ีต่างลักษณะกันจะใช้วิธีวัดเดียวกันหรือต่างวิธีกันก็ตามจะมีค่าความสัมพันธ์กันตํ่าหรือมีค่า
ตํ่ากว่าความตรงเชิงเหมือน 
  ค. วิธีคํานวณจากการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis)  เป็นวิธีท่ีจะต้องคํานวณหา
ค่าสหสัมพันธ์ภายใน (Intercorrelation)  ของข้อสอบแต่ละข้อ  หรือแบบทดสอบย่อย  (Subtest) แต่ละ
ฉบับ  จากนั้นจึงหาค่าน้ําหนักขององค์ประกอบ (Factor Loading)  เพ่ือพิจารณาว่าข้อสอบแต่ละข้อหรือ
แบบทดสอบย่อยแต่ละฉบับนั้นวัดองค์ประกอบเดียวกันหรือไม่ ถ้าผลปรากฏว่า  เม่ือคํานวณค่าน้ําหนัก
องค์ประกอบแล้วปรากฏว่ามีหนึ่งองค์ประกอบแสดงว่าแบบทดสอบฉบับนั้นมีความตรงตามโครงสร้าง 
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ง. วิธีคํานวณจากกลุ่มท่ีรู้ชัดอยู่แล้ว (Known-Group Technique) เป็นวิธีท่ีเปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยระหว่างกลุ่มท่ีรู้ว่ามีลักษณะท่ีต้องการวัดกลุ่มท่ีรู้ว่าไม่มีลักษณะท่ีต้องการวัด เช่น   ความตรงตาม
โครงสร้างของแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ทําได้โดยนําแบบทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างท่ีเรียนวิชาเอกคณิตศาสตร์ 
(กลุ่มท่ีรู้ทางคณิตศาสตร์) กับกลุ่มท่ีเรียนวิชาเอกภาษาไทย (กลุ่มท่ีไม่รู้หรือรู้น้อยทางคณิตศาสตร์) แล้ว
คํานวณคะแนนเฉลี่ยของท้ัง  2  กลุ่มมากทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช้สูตรดังนี้ 

  t = 

N

2
N

H

2
H

NH

n
S

n
S

XX

+

−
 

  ท่ี df = nH + nN -2 
 

 เม่ือ HX  = คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มท่ีมี (Have : H) สิ่งท่ีต้องการวัด (กลุ่มคณิตศาสตร์) 
  NX  = คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มท่ีไม่มี (Non : N) สิ่งท่ีต้องการวัด  (กลุ่มภาษาไทย) 

  2
HS  = ความแปรปรวนของกลุ่มท่ีมีสิ่งท่ีต้องการวัด 

  2
NS  = ความแปรปรวนของกลุ่มท่ีไม่มีสิ่งท่ีต้องการวัด 

  na = จํานวนคนในกลุ่มท่ีมีสิ่งท่ีต้องการวัด 
  nN = จํานวนคนในกลุ่มท่ีไม่มีสิ่งท่ีต้องการวัด 
 โดยท่ัวไปแล้ว ความตรงตามโครงสร้างไม่นิยมท่ีจะหาจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เพราะ
แบบทดสอบชนิดนี้มีเนื้อหาและพฤติกรรมท่ีจะวัดท่ีชัดเจนอยู่แล้ว  ส่วนแบบทดสอบทางด้านความถนัด
ทางการเรียน  หรือแบบทดสอบวัดด้านบุคลิกภาพ  จริยธรรม ฯลฯ เป็นต้น  เป็นแบบทดสอบท่ีไม่มีเนื้อหา
และพฤติกรรมท่ีชัดเจน  จึงเหมาะท่ีจะหาความตรงตามโครงสร้าง  ซ่ึงใช้วิธีดังกล่าวข้างต้นนั่นเอง (ล้วน  
สายยศ และ อังคณา  สายยศ, 2543)  
 
    การวิเคราะห์ข้อสอบสําหรับแบบทดสอบอิงกลุ่ม (Norm-referenced Tests) 
 การวิเคราะห์ความยาก  
 ความยากของข้อสอบคือ เปอร์เซ็นต์ของจํานวนผู้สอบท่ีสามารถทําข้อสอบข้อนั้นได้ถูกต้อง ถ้า
ข้อสอบข้อใดมีเปอร์เซ็นต์ของจํานวนผู้ตอบข้อสอบถูกมาก แสดงว่า ข้อสอบข้อนั้นง่าย ถ้าข้อสอบข้อใดมี
เปอร์เซ็นต์ของจํานวนผู้ตอบข้อสอบถูกน้อย แสดงว่า ข้อสอบข้อนั้นยาก  
 สําหรับการคํานวณหาความยากนั้น สามารถทําได้โดยการนําจํานวนของผู้สอบท่ีตอบข้อสอบข้อนั้น
ถูกมาหารด้วยจํานวนผู้เข้าสอบท้ังหมด ผลการคํานวณท่ีได้จะใช้สัญลักษณ์ p และจะเรียกสัญลักษณ์ p นี้ว่า 
ความยากของข้อสอบ  
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 ข้อสอบข้อใดท่ีมีผู้ตอบถูก 85% ของจํานวนผู้เข้าสอบท้ังหมด หรือค่า p เท่ากับ .85 แสดงว่า
ข้อสอบข้อนั้นง่าย และข้อสอบข้อใดมีผู้ตอบถูก 50% ของจํานวนผู้เข้าสอบท้ังหมด แสดงว่าข้อสอบข้อนั้นมี
ความยากในระดับปานกลาง หรือค่า p เท่ากับ .50  
 ค่า p สามารถประยุกต์ใช้ได้ 2 ลักษณะ คือ ใช้บอกคุณลักษณะของข้อสอบว่ายากหรือง่าย พร้อม
ท้ังบอกคุณลักษณะของกลุ่มผู้สอบได้อีกด้วย เช่น ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษเม่ือสอบกับเด็กชั้นประถมศึกษา 
ข้อสอบข้อนั้นอาจจะยากมาก แต่เม่ือใช้กับเด็กมัธยมศึกษาอาจกลายเป็นข้อสอบท่ีง่ายมาก  
 ค่าของ p มีลักษณะต่อเนื่องกัน ต้ังแต่ 0 จนถึง 1 เม่ือข้อสอบข้อหนึ่งไม่มีใครตอบถูก ค่า p จะมีค่า 
0 และถ้าผู้เข้าสอบทุกคนตอบถูกหมด ค่า p จะมีค่า 1 ดังตัวอย่างตาราง 5.1 และตาราง 5.2 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 5 ค่าความยากท่ีต่ําท่ีสุดในกรณีท่ีไม่มีผู้ใดตอบถูก 
 

กลุ่ม 
ผลการตอบ 

ก ข ค* ง 
กลุ่มสูง 4 5 0 6 
กลุ่มตํ่า 2 6 0 7 

* คือตัวเลือกถูก 
ความยากของข้อสอบ  = (0+0)/30 = .00 
อํานากจําแนกของข้อสอบ = (0-0)/15  = .00 

 

ตารางท่ี 6 ค่าความยากท่ีสูงท่ีสุดในกรณีท่ีตอบถูกเหมือนกันหมด 

กลุ่ม 
ผลการตอบ 

ก ข ค* ง 
กลุ่มสูง 0 0 15 0 
กลุ่มตํ่า 0 0 15 0 

* คือตัวเลือกถูก 
ความยากของข้อสอบ  = (15+15)/30 =  1.00 
อํานากจําแนกของข้อสอบ = (15-15)/15  =  .00 

 
 กรณีนี้ เป็นกรณีท่ีคะแนนของผู้สอบแต่ละคนได้คะแนนตํ่าสุดและคะแนนสูงสุดในแต่ละข้อ มีผู้สอน
จํานวนมากท่ีเข้าใจว่าคะแนนตํ่าสุดของข้อสอบท้ังหมด 100 ข้อ ท่ีมี 4 ตัวเลือก เท่ากับ 0 แต่ในความเป็น
จริงแล้ว คะแนนตํ่าสุดท่ีผู้สอบควรได้ก็คือ 25 คะแนน นั่นคือ ผู้สอบไม่มีความรู้และทําข้อสอบข้อนั้นด้วย
การเดา  
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 การแบ่งกลุ่มผู้สอบออกเป็นกลุ่มสูงและกลุ่มตํ่านั้น จะใช้จํานวนเท่าใด ข้ึนอยู่กับผู้วิเคราะห์และ
ขนาดของกลุ่มผู้สอบ กรณีผู้สอบมีจํานวนน้อยๆ อาจจะแบ่งครึ่ง 50% แต่ถ้ากลุ่มผู้สอบมีจํานวนมากข้ึน 
อาจจะแบ่งกลุ่มสูง กลุ่มตํ่าออกเป็น 33% หรือ 27% หรือ 25% ข้ึนอยู่กับจํานวนของผู้สอบว่ามีขนาดมาก
เท่าใด  
 การคํานวณความยากข้อข้อสอบ เขียนเป็นสมการได้ว่า 
 

 
 

 ข้อสอบท่ีมีคุณภาพ ควรมีค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.20 – 0.80 ถ้าความยากมีค่าเกิน 0.80 ถือว่า
ข้อสอบข้อนั้นง่ายเกินไป เพราะไม่ว่าเด็กจะเก่งหรืออ่อน ก็สามารถตอบถูกได้ แต่ถ้าข้อสอบมีความยากตํ่า
กว่า 0.20 ถือว่าข้อสอบข้อนั้นยากเกินไป ไม่ว่าเด็กจะเก่งหรือจะอ่อนเพียงใด ก็ไม่สามารถตอบข้อสอบได้ถูก 
แต่เกณฑ์ของข้อสอบท่ีมีคุณภาพนี้ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม เช่น การสอนแบบอิงเกณฑ์ท่ี
เน้นให้ผู้เรียนเกิดความรอบรู้ อาจจะลดความยากของข้อสอบลงมาให้อยู่ระหว่าง 0.40 – 0.80 ก็ได้ 
 ค่าความยากของตัวเลือกถูก ถือเป็นค่าความยากประจําข้อสอบข้อนั้น นอกจากเราจะวิเคราะห์
ความยากของตัวเลือกถูกแล้ว ตัวลวงเองก็จําเป็นต้องวิเคราะห์เหมือนกัน เม่ือพิจารณาดูว่าตัวลวงท่ีออกไป
นั้น มีประสิทธิภาพในการลวงผู้สอบได้มากน้อยเพียงใด โดยใช้วิธีการคํานวณเหมือนกับตัวเลือกถูก แต่
เกณฑ์ประสิทธิภาพตัวลวงนั้น ควรมีค่าไม่ต่ํากว่า 0.05 จึงจะถือว่ามีประสิทธิภาพในการลวงผู้สอบได้ดี 
 การวิเคราะห์ค่าอํานาจจําแนก  
 อํานาจจําแนกของข้อสอบ อธิบายง่ายๆ ก็คือ ข้อสอบข้อเดียวกันนําไปใช้สอบกับเด็กกลุ่มเก่งและ
กลุ่มอ่อน เด็กกลุ่มเก่งควรจะตอบข้อสอบข้อนั้นได้ถูกต้องมากกว่าเด็กกลุ่มอ่อน สัญลักษณ์ท่ีใช้สําหรับค่า
อํานาจจําแนกคือ r หรือเรียกว่า สัมประสิทธิ์การจําแนก 
 ค่าอํานาจจําแนกมีช่วงอยู่ระหว่าง -1.00 ถึง 1.00 ถ้าอํานาจจําแนกมีค่า -1.00 หมายถึง เด็กกลุ่ม
อ่อนตอบข้อสอบข้อนั้นได้ถูกต้องหมดทุกคน ส่วนเด็กกลุ่มเก่งตอบข้อสอบข้อนั้นผิดหมดทุกคน จะเรียกว่า
ข้อสอบข้อนั้นจําแนกผิด ถ้าอํานาจจําแนกมีค่า 0.00 หมายถึง เด็กกลุ่มอ่อนและเด็กกลุ่มเก่งตอบข้อสอบข้อ
นั้นได้ถูกต้องเท่ากัน จะเรียกว่าข้อสอบข้อนั้นไม่สามารถจําแนกได้ ถ้าอํานาจจําแนกมีค่า 1.00 หมายถึง เด็ก
กลุ่มอ่อนตอบข้อสอบข้อนั้นผิดหมดทุกคน ส่วนเด็กกลุ่มเก่งตอบข้อสอบข้อนั้นถูกต้องทุกคน จะเรียกว่า 
ข้อสอบข้อนั้นจําแนกได้อย่างสมบูรณ์ ดังตัวอย่างตาราง 5.3 และตาราง 5.4 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 7 ค่าอํานาจจําแนกเป็นบวก 

กลุ่ม 
ผลการตอบ 

ก ข ค* ง 
กลุ่มสูง 3 2 15 0 
กลุ่มตํ่า 12 3 3 2 

* คือตัวเลือกถูก 
ความยากของข้อสอบ  = (15+3)/40 =   .45 
อํานากจําแนกของข้อสอบ = (15-3)/20  =   .60 
 

ตารางท่ี 8   ค่าอํานาจจําแนกติดลบ 

กลุ่ม 
ผลการตอบ 

ก ข ค* ง 
กลุ่มสูง 8 8 0 4 
กลุ่มตํ่า 0 0 20 0 

* คือตัวเลือกถูก 
ความยากของข้อสอบ  = (0+20)/40 =   .50 
อํานากจําแนกของข้อสอบ = (0-20)/20  =   -1.0 

 ค่าอํานาจจําแนกท่ีมีค่าติดลบ จะสะท้อนตรงของข้อสอบได้ด้วย แบบทดสอบท่ีมีค่าอํานาจจําแนก
ติดลบหลายๆ ข้อ จะเป็นการลดตรงของแบบทดสอบ 
 อํานาจจําแนกของข้อสอบ สามารถเขียนเป็นสมการได้ว่า  

  
H

LH

N

RR
r

−
=  หรือ 

L

LH

N

RR −   

 ค่าอํานาจจําแนกยิ่งมีค่ามาก จะบ่งบอกถึงอํานาจในการจําแนกผู้สอบออกเป็นกลุ่มเก่งและกลุ่ม
อ่อนได้มาก ถ้ามีค่าน้อย ข้อสอบจะมีอํานาจในการจําแนกผู้สอบออกเป็นกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อนได้น้อย 
ข้อสอบท่ีถือว่ามีคุณภาพคือ ข้อสอบท่ีมีค่าอํานาจจําแนกต้ังแต่ 0.20 ข้ึนไป ถ้าค่าอํานาจจําแนกตํ่ากว่า 
0.20 เป็นข้อสอบท่ีจําแนกได้ตํ่า ควรนํามาปรับปรุงใหม่ แต่ถ้ามีค่าติดลบ ควรพิจารณาดูว่าเฉลยผิดหรือไม่ 
ถ้าเฉลยถูกต้องก็ควรตัดท้ิง  
 ส่วนค่าอํานาจจําแนกของตัวลวงนั้น มีความหมายว่า ตัวลวงท่ีดีควรลวงกลุ่มอ่อนไปตอบมากกว่า
ลวงกลุ่มเก่ง ดังนั้น สมการในการคํานวณตัวลวงจึงมีว่า 

  
H

HL

N

RR
r

−
=  หรือ 

L

HL

N

RR −  

ตัวลวงท่ีดีควรมีค่าอํานาจจําแนกไม่ต่ํากว่า 0.05 
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การวิเคราะห์ข้อสอบอัตนัย  
การวิเคราะห์ข้อสอบอัตนัย ยังคงใช้ค่าความยากและอํานาจจําแนกเหมือนกับแบบทดสอบเลือกตอบ 

แต่มีสมการในการคํานวณค่าความยากและอํานาจจําแนก ดังนี้  

ความยากของข้อสอบ 
)(2

)2(

minmax

min

XXN

NXSS
p LH

−

−+
=  

 

อํานาจจําแนกของข้อสอบ 
)( minmax XXN

SS
r LH

−

−
=  

 

เม่ือ  HS  แทน  ผลรวมของคะแนนในกลุ่มสูง 
  LS  แทน  ผลรวมของคะแนนในกลุ่มตํ่า 
  N แทน  จํานวนผู้สอบในกลุ่มเก่งหรือกลุ่มอ่อน 
  maxX  แทน  คะแนนสูงสุดในข้อนั้น 
  minX  แทน  คะแนนตํ่าสุดในข้อนั้น 
ตัวอย่างคํานวณ  
แบบทดสอบอัตนัย จํานวน 5 ข้อ นําคะแนนรวมมาแบ่งเป็นกลุ่มสูงและกลุ่มตํ่า กลุ่มละ 27% ได้กลุ่ม

ละ 10 คน โดย 10 คนแรกคือกลุ่มสูง และ 10 คนถัดมาคือ กลุ่มตํ่า มีผลคะแนนและผลการวิเคราะห์
ข้อสอบ ดังตาราง 5.5  
 

ตารางท่ี 9 ผลการสอบแบบทดสอบอัตนัย 5 ข้อของผู้สอบกลุ่มสูงและกลุ่มตํ่า 
ลําดับท่ี ข้อท่ี 1 ข้อท่ี 2 ข้อท่ี 3 ข้อท่ี 4 ข้อท่ี 5 คะแนนรวม 

1 22 10 39 23 39 133 
2 33 10 42 20 42 147 
3 44 13 37 23 33 150 
4 33 18 36 25 44 156 
5 23 10 40 41 20 134 
6 22 4 23 42 22 113 
7 33 14 24 39 23 133 
8 22 13 30 37 30 132 
9 23 8 19 27 27 104 
10 30 10 23 29 23 115 
11 28 10 3 11 3 55 
12 23 8 12 17 3 63 
13 13 11 17 2 9 52 
14 14 3 4 9 3 33 
15 14 12 3 6 3 38 



 

 
         

 

 

88

ลําดับท่ี ข้อท่ี 1 ข้อท่ี 2 ข้อท่ี 3 ข้อท่ี 4 ข้อท่ี 5 คะแนนรวม 

16 12 15 6 16 8 57 
17 12 13 14 0 4 43 
18 8 0 4 8 4 24 
19 16 2 7 15 2 42 
20 8 3 9 23 10 53 

ความแปรปรวน 93.92 22.87 189.83 161.29 210.67 2137.02 
คะแนนเฉลีย่ 21.65 9.35 19.60 20.65 17.60 88.85 
ผลรวมกลุม่สงู 285 110 313 306 303  
ผลรวมกลุม่ต่าํ 148 77 79 107 49  
คะแนนสูงสดุ 44 18 42 42 44  
คะแนนต่ําสุด 8 0 3 0 2  
ความยาก (p) 0.38 0.52 0.43 0.49 0.37  
อํานาจจําแนก (r) 0.38 0.18 0.60 0.47 0.60  

จากข้อมูลในตารางท่ี 5 แทนค่าสูตรคํานวณค่าความยากและอํานาจจําแนกของข้อสอบข้อท่ี 1 ดังนี้ 

)X2N(X

)(2NXSS
p

minmax

minLH

−
−+

=  

8)-2(10)(44

(2(1)8)148285
   

−+
=  

(20)(36)

160433
   

−
=  

720

273
   =  

38.0   =  
 

)XN(X

SS
r

minmax

LH

−

−
=  

8)-10(44

148285
   

−
=  

360

137
   =  

38.0   =  
 

สําหรับเกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพของข้อสอบอัตนัยใช้เกณฑ์เดียวกับข้อสอบเลือกตอบ คือ  ข้อสอบท่ี
มีคุณภาพจะมีค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.20 ถึง 0.80 และค่าอํานาจจําแนกมีค่าต้ังแต่ 0.20 ข้ึนไป 
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การวิเคราะห์ข้อสอบสําหรับแบบทดสอบอิงเกณฑ์ (Criterion-referenced Tests) 
 การวิเคราะห์ข้อสอบไม่เน้นหาค่าความยากของข้อสอบ ขอเพียงให้ผู้สอบสามารถทําข้อสอบได้ถึง
เกณฑ์ก็เพียงพอแล้ว ดังนั้น การวิเคราะห์ข้อสอบแบบอิงเกณฑ์จะเน้นท่ีค่าอํานาจจําแนก ท่ีสามารถจําแนก
ผู้สอบออกเป็นกลุ่มรอบรู้และไม่รอบรู้ได้อย่างถูกต้อง 
 อํานาจจําแนกของข้อสอบแบบอิงเกณฑ์ คือ ประสิทธิภาพของข้อสอบแต่ละข้อท่ีสามารถจําแนก
กลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่มรอบรู้และไม่รอบรู้ วิธีการคํานวณหาอํานาจจําแนกมีอยู่หลายวิธี ดังจะได้นําเสนอ
ต่อไปนี้ 
 1. ดัชนี B ของเบรนนอน (Brennan) 

เบรนนอน ได้พัฒนาสูตรอํานาจจําแนก เรียกว่า Discrimination Index B มีสูตรดังนี้ 

      
LH N

L

N

H
B −=  

เม่ือ  B คือ  ดัชนีค่าอํานาจจําแนก 
   H คือ  จํานวนผู้เรียนในกลุ่มรอบรู้ท่ีตอบข้อสอบข้อนั้นถูก 

L คือ  จํานวนผู้เรียนในกลุ่มไม่รอบรู้ท่ีตอบข้อสอบข้อนั้นถูก 
HN  คือ  จํานวนผู้เรียนในกลุ่มรอบรู้ท้ังหมด 
LN  คือ  จํานวนผู้เรียนในกลุ่มไม่รอบรู้ท้ังหมด 

 การแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มรอบรู้และไม่รอบรู้ ให้ยึดคะแนนจุดตัดเป็นหลัก และแน่นอนว่า จํานวน
ผู้เรียนในกลุ่มรอบรู้และไม่รอบรู้อาจไม่เท่ากันได้ 
 2. ดัชนีความไว (Sensitivity Index) เป็นการวิเคราะห์โดยใช้ความแตกต่างระหว่างการสอบ
ก่อนสอนและการสอบหลังสอน 
 3. วิธีของคอกซ์ และวากัส (Cox and Vargas) เป็นการหาอํานาจจําแนกโดยอาศัยการสอบ
ก่อนสอนและหลังสอน โดยการคํานวณหาความแตกต่างระหว่างสัดส่วนของผู้เรียนท่ีตอบถูกก่อนสอนและ
ตอบถูกหลังสอน 
 4. วิธีของป็อปแฮม (Popham) 

1) Pretest-Posttest Differences 
 prepostppd PPD −=   

เม่ือ ppdD  คือ  ความแตกต่างของกลุ่มก่อนสอนและกลุ่มหลังสอน 
  postP  คือ  สัดส่วนของผู้ตอบถูกหลังสอน 
  preP  คือ  สัดส่วนของผู้ตอบถูกก่อนสอน 

2) Uninstructed versus instructed group differences 

uiuigd PPD −=  
เม่ือ uigdD  คือ  อํานาจจําแนกของกลุ่มได้รับการสอนกับกลุ่มท่ีไม่ได้รับการสอน 

iP  คือ  สัดส่วนการตอบถูกของผู้ได้รับการสอน 
uP  คือ  สัดส่วนการตอบถูกของผู้ไม่ได้รับการสอน 
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การแปลความหมายค่าอํานาจจําแนก  
ค่าอํานาจจําแนกแบบอิงเกณฑ์ จะมีค่าอยู่ระหว่าง -1.00 ถึง 1.00 เหมือนกับค่าอํานาจจําแนกแบบ

อิงกลุ่ม และมีการแปลความหมายคล้ายคลึงกัน ดังนี้ 
 

                 ค่าอํานาจจําแนก   การแปลความหมาย 
1.00  จําแนกผู้รอบรู้และไม่รู้ได้ถูกต้องทุกคน 
0.50-0.99  จําแนกผู้รอบรู้และไม่รู้ได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ 
0.20-0.49  จําแนกผู้รอบรู้และไม่รู้ได้ถูกต้องบางส่วน 
0.00-0.19  จําแนกผู้รอบรู้และไม่รู้ได้ถูกต้องน้อยมากหรือไม่จําแนก 

  

ค่าอํานาจจําแนกท่ีติดลบ แสดงว่า ข้อสอบจําแนกผู้รอบรู้และไม่รอบรู้ได้ในทางกลับกัน อาจหมายถึง 
ข้อสอบง่ายหรือยากเกินไป ผู้เรียนรู้มาแล้ว หรือผู้สอนสอนไม่ตรงตามจุดประสงค์ท่ีต้ังไว้ หรือข้อสอบไม่
ชัดเจน พิมพ์ผิด เฉลยผิด ตรวจผิด เป็นต้น  

เกณฑ์ของค่าอํานาจจําแนกท่ียอมรับว่า ข้อสอบนั้นมีคุณภาพสามารถจําแนกได้ก็คือ 0.20 ข้ึนไป  
 

12. การใช้โปรแกรม TAP (Test Analysis Program) วิเคราะห์แบบทดสอบ  
โปรแกรมวิเคราะห์แบบทดสอบ (TAP) Version 4.2.5 เป็นโปรแกรมท่ีพัฒนาโดย บรู๊ก 

(Brooks, Gordon P.) ในการวิเคราะห์สถิติผู้สอบ ประกอบด้วย เปอร์เซ็นต์ในการตอบถูก การตัดเกรด 
ช่วงความเท่ียงของผู้เรียนแต่ละคน สถิติพ้ืนฐานของกลุ่มผู้สอบ จํานวนข้อท่ีตอบถูกแต่ละคน และจํานวนข้อ
ท่ีตอบผิด วิเคราะห์สถิติของข้อสอบและแบบทดสอบ ประกอบด้วย การวิเคราะห์ความยาก อํานาจจําแนก 
พอยท์ไบซีเรียล สิถิติพ้ืนฐานเม่ือหักข้อนั้นออก ตลอดจนวิเคราะห์คุณภาพเป็นรายตัวเลือก โดยสามารถ
แบ่งกลุ่มสูงและกลุ่มตํ่าได้ตามท่ีกําหนด  (ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์, 2552) 
ข้ันตอนการป้อนข้อมูล 

1.  ในกรอบ INPUT ให้เลือกท่ี Enter New Data จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม Go To Data Editor                        
ดังภาพประกอบ 
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2. ในหน้าต่าง Editor ป้อนข้อมูลต่างๆ ลงในช่องว่าง ดังนี้ 
2.1 Title สําหรับป้อนหัวข้อของแบบทดสอบ หรือวิชาท่ีจัดสอบ 
2.2 Comments สําหรับป้อนหมายเหตุ หรืออาจระบุว่า แบบทดสอบนี้วัดอะไร 
2.3 Key สําหรับป้อนเฉลยของข้อสอบ 
2.4 Options สําหรับป้อนตัวเลือกในข้อสอบแต่ละข้อ 
2.5 Include สําหรับระบุว่าข้อใดท่ีต้องการวิเคราะห์และข้อใดท่ีไม่นําเข้ามาวิเคราะห์ โดย

พิมพ์ Y คือนําข้อสอบข้อนั้นเข้าวิเคราะห์ และพิมพ์ N เม่ือไม่นําข้อสอบข้อนั้นเข้ามาวิเคราะห์ 
2.6 #Examinees สําหรับป้อนจํานวนผู้สอบท้ังหมด 
2.7 #Items สําหรับป้อนจํานวนข้อสอบท้ังหมด 
2.8 Missing data symbol เป็นรหัสในกรณีท่ีมีข้อสอบบางข้อมีข้อมูลผิดพลาด เช่น ผู้สอบไม่

เลือกตอบ หรือผู้สอบเลือกตัวเลือกมากกว่า 1 ตัวเลือก 
2.9 ID Label Length ระบุจํานวนสดมภ์ท่ีต้องการป้อนรหัสประจําตัวผู้สอบหรือชื่อผู้สอบ 
2.10 DATA สําหรับป้อนข้อมูลท้ังหมดของผู้สอบ โดยป้อนรหัสประจําตัวผู้สอบตามจํานวน

สดมภ์ท่ีกําหนด และป้อนตัวเลือกแต่ละข้อของผู้สอบแต่ละคน ตามจํานวนท่ีระบุ 
3. เม่ือป้อนข้อมูลเสร็จสิ้น ให้ป้อนข้อมูลโดยคลิกท่ีปุ่ม                       ดังภาพประกอบ 
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ข้ันตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 

4. คลิกท่ีปุ่ม โปรแกรมจะวิเคราะห์ข้อมูล โดยแสดงใน 2 หน้าต่าง คือ 
หน้าต่าง QUICK EXAMINEE RESULTS แสดงค่าสถิติสําหรับผู้สอบ และหน้าต่าง QUICK ITEM ANALYSIS 
แสดงค่าสถิติสําหรับข้อสอบ และเม่ือต้องการบันทึกผลการวิเคราะห์ท้ังสองหน้าต่างลงไปในไฟล์ ให้ไปท่ีช่อง 
OUTPUT โดยพิมพ์ท่ีชื่อท่ีต้องการเก็บผลลัพธ์ในช่อง Result File Name โดยผลลัพธ์จะเก็บไว้ในนามสกุล 
.txt และคลิก Save Quick Examinee Result to File และ Save Quick Item Analysis to File โดย
โปรแกรมจะบันทึกไว้ในชื่อเดียวกับ Result File Name แต่นามสกุลต่างกัน คือ .exm และ .itm 
ตามลําดับ ดังภาพประกอบ 

 
 

5. สังเกตปุ่ม 3 ปุ่มตรงกลาง ดังภาพประกอบ  

 
  
ปุ่มแรก Analyze (F9) เป็นปุ่มวิเคราะห์ข้อมูลโดยจะแสดงผลอย่างย่อเหมือนกับในข้อ 4  
ปุ่มถัดมา View Full Results & Graphs เป็นปุ่มวิเคราะห์ข้อมูลโดยละเอียด จะให้ผลการวิเคราะห์

ผู้สอบและข้อสอบท่ีมากกว่า นอกจากนี้ ยังแสดงแผนภูมิแท่งและฮีสโทแกรมของคะแนนสอบได้อีกด้วย 
ปุ่มสุดท้าย Save Full Results (F5) เป็นปุ่มบันทึกผลการวิเคราะห์โดยละเอียด  

 
ผลลัพธ์ท่ีได้จากการวิเคราะห์โดยละเอียด 

ผลลัพธ์ท่ีได้จากการวิเคราะห์จะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ   
1. ผลการวิเคราะห์ผู้สอบ (Examinee Analysis) ให้ผลดังตาราง 5.6  
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ตาราง 5.6 ผลการวิเคราะห์ผู้สอบ (Examinee Analysis) 
 

รายการ ความหมาย 
ID รหัสประจําตัวของผู้สอบแต่ละคน 
Score คะแนนท่ีได้ของผู้สอบแต่ละคน 
Percent สัดส่วนระหว่างคะแนนท่ีได้กับคะแนนเต็ม 

Ltr Grade 
ผลการตัดเกรด ซ่ึงผู้วิเคราะห์สามารถกําหนดได้ว่า จะให้ตัดก่ีเกรด 
และเกณฑ์ผ่านคือเท่าใด 

68% C.I. 
ประมาณค่าคะแนนจริงของผู้สอบแต่ละคน จากสูตร X ± SEM ท่ี
ระดับความเท่ียง 68% 

95% C.I. 
ประมาณค่าคะแนนจริงของผู้สอบแต่ละคน จากสูตร X ± (1.96)SEM ท่ี
ระดับความเท่ียง 95% 

Number of Examinees จํานวนผู้สอบท้ังหมด 
Minimum Score คะแนนตํ่าสุดท่ีผู้สอบในกลุ่มทําได้ 
Maximum Score คะแนนสูงสุดท่ีผู้สอบในกลุ่มทําได้ 
Median Score คะแนนมัธยฐาน 
Mean Score คะแนนเฉลี่ย 
Standard Deviation  คะแนนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
Variance ความแปรปรวน 
Skewness ความเบ้ 
Kurtosis ความโด่ง 
Bar Graph แสดงการแจกแจงความถ่ีของคะแนนด้วยแผนภูมิแท่ง 
Stem-and-Leaf Display แสดงการแจกแจงของคะแนนในรูปของแผนภาพต้นใบ 
Bar Chart for Letter Grades แสดงการแจกแจงความถ่ีของแต่ละระดับเกรด 

   

2. ผลการวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อและท้ังฉบับ (Item and Test Analysis) ให้ผลดังตาราง 5.7  
 

ตาราง 5.7 ผลการวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อและท้ังฉบับ (Item and Test Analysis) 
รายการ ความหมาย 

Item  ข้อสอบแต่ละข้อ 
Number Correct จํานวนผู้สอบท่ีตอบถูกในข้อนั้น 
Item Diff. ค่าความยากของข้อสอบ 
Disc. Index  ดัชนีอํานาจจําแนกของข้อสอบ 
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รายการ ความหมาย 
#Correct in High Grp จํานวนผู้สอบในกลุ่มสูงท่ีตอบข้อสอบข้อนั้นถูก 
#Correct in Law Grp จํานวนผู้สอบในกลุ่มตํ่าท่ีตอบข้อสอบข้อนั้นถูก 
Point Biserial  ค่าอํานาจจําแนกท่ีคํานวณจากสูตรสหสัมพันธ์พอยท์ไบซีเรียล 
Adjusted Pt. Bis. ค่าอํานาจจําแนกท่ีคํานวณจากสูตรสหสัมพันธ์ไบซีเรียล 
Number of Items จํานวนข้อสอบท้ังหมด 
Mean Item Difficulty ค่าเฉลี่ยของค่าความยาก 
Mean Item Discrimination ค่าเฉลี่ยของดัชนีอํานาจจําแนก 
Mean Point Biserial ค่าเฉลี่ยของสหสัมพันธ์พอยท์ไบซีเรียล 
KR20 (Alpha)  ค่าความเท่ียงท่ีคํานวณด้วยสูตร KR-20 
KR21  ค่าความเท่ียงท่ีคํานวณด้วยสูตร KR-21 
SEM (from KR20) ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการวัด 
High Grp Min Score (n=18) คะแนนตํ่าสุดของกลุ่มสูง 
Low Grp Max Score (n=19) คะแนนสูงสุดของกลุ่มตํ่า 
Minimum Item Diff. ค่าตํ่าสุดของค่าความยากของข้อสอบ 
Maximum Item Diff.  ค่าสูงสุดของค่าความยากของข้อสอบ 
Minimum Disc. Index  ค่าตํ่าสุดของดัชนีอํานาจจําแนกของข้อสอบ 
Maximum Disc. Item  ค่าสูงสุดของดัชนีอํานาจจําแนกของข้อสอบ 
Minimum Pt. Biserial  ค่าตํ่าสุดของสหสัมพันธ์พอยท์ไบซีเรียล 
Maximum Pt. Biserial  ค่าสูงสุดของสหสัมพันธ์พอยท์ไบซีเรียล 
Additional Item Analysis ผลการวิเคราะห์ข้อสอบเพ่ิมเติม 
Item  ข้อสอบแต่ละข้อ 
Scale Mean if Item 
Deleted 

คะแนนเฉลี่ยของข้อสอบท้ังฉบับเม่ือไม่รวมข้อสอบข้อนั้น 

Scale SD if Item Deleted 
คะแนนเบ่ียงเบนมาตรฐานของข้อสอบท้ังฉบับเม่ือไม่รวมข้อสอบ
ข้อนั้น 

KR-20 if Item Deleted 
ค่าความเท่ียงสูตร KR-20 ของข้อสอบท้ังฉบับเม่ือไม่รวมข้อสอบข้อ
นั้น 

SEM if Item Deleted  
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการวัดของแบบทดสอบท้ังฉบับ
เม่ือไม่รวมข้อสอบข้อนั้น 

Biserial Correl. ค่าสหสัมพันธ์ไบซีเรียล 
Mean Biserial Correlation ค่าเฉลี่ยสหสัมพันธ์ไบซีเรียล 
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รายการ ความหมาย 
Minimum Biserial Corr. ค่าตํ่าสุดของสหสัมพันธ์ไบซีเรียล 
Maximum Biserial Corr. ค่าสูงสุดของสหสัมพันธ์ไบซีเรียล 
Answer Key Analysis การวิเคราะห์ตัวเลือกท้ังหมด 
Bar Chart for Correct 
Answer Usage  

แผนภาพแสดงความถ่ีของตัวเลือกท่ีเป็นเฉลยข้อสอบ 

Bar Chart for Number of 
Options Usage 

แผนภาพแสดงความถ่ีของตัวเลือกท่ีใช้ในข้อสอบแต่ละข้อ 

Item Included, Answer 
Key, Additional Correct 
Options 

แสดงข้อสอบท่ีรวมเข้าวิเคราะห์ (ITEM INCLUDED) ข้อสอบท่ีไม่
รวมเข้าวิเคราะห์ (ITEM EXCLUDED) เฉลยข้อสอบและเฉลย
ข้อสอบ (CORRECT ANSWERS (item# -Key) 

 
3. ผลการวิเคราะห์รายตัวเลือก (Options Analysis) ให้ผลดังภาพประกอบ 
 

 
  
ตัวเลขท่ีอยู่นอกวงเล็บคือ ความถ่ีของผู้สอบท่ีเลือกตอบตัวเลือกนั้นในแต่ละกลุ่ม ส่วนตัวเลขในวงเล็บ

คือ สัดส่วนของความถ่ีนั้นต่อจํานวนผู้สอบในกลุ่ม นั่นคือ ในแถว Total ของตัวเลือกท่ี 1 (Option 1) มี
ผู้สอบท้ังหมดเลือกตัวเลือกท่ี 1 เพียงคนเดียว คิดเป็นสัดส่วน 0.02 ซ่ึงสัดส่วนนี้ก็คือ ค่าความยากของ
ตัวเลือกท่ี 1 ส่วนผลต่างของกลุ่มสูงและกลุ่มตํ่า (Diff) คือ -1 คิดเป็นสัดส่วนในวงเล็บ -0.053 ซ่ึงสัดส่วนนี้ก็
คือ ดัชนีอํานาจจําแนกของตัวเลือกท่ี 1 สังเกตว่าโปรแกรมจะคํานวณ Diff โดยใช้ความถ่ีของกลุ่มสูงลบด้วย
กลุ่มตํ่า ดังนั้นตัวลวงท่ีจําแนกได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีเครื่องหมายติดลบ นั่นคือ กลุ่มตํ่าควร
เลือกตอบตัวลวงมากกว่ากลุ่มสูงนั่นเอง ส่วนข้อ 1 นี้ตัวเฉลยคือตัวเลือกท่ี 4 ซ่ึงมีเครื่องหมายดอกจันอยู่ มี
ค่าความยาก 0.88 อํานาจจําแนก -0.006 ซ่ึงถือว่าเป็นข้อสอบท่ีง่ายมาก และยังมีค่าอํานาจจําแนกติดลบ 
จึงเป็นข้อสอบท่ีไม่ได้ ควรตัดท้ิง ส่วนเครื่องหมาย # ก็คือ ตัวเลือกนั้นมีค่าอํานาจจําแนกสูงกว่าตัวเฉลย  

4.  การแสดงด้วยแผนภาพ โดยด้านล่างของหน้าต่างแสดงผลลัพธ์โดยละเอียด จะปรากฏ 3 ปุ่มคือ 
Bar Chart for Grade แสดงแผนภูมิแท่งแจกแจงความถ่ีแต่ละระดับเกรด Bar Chart for Scores แสดง
แผนภูมิแท่งแจกแจงความถ่ีแต่ละระดับคะแนน และ Histogram for Scores แสดงฮีสโทแกรมแจกแจง
ความถ่ีแต่ละระดับคะแนน ดังภาพประกอบต่อไปนี้ 
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ภาพประกอบท่ี 6  

 
  
เมนูท่ีผู้วิเคราะห์ควรให้ความสนใจ 
เมนู Options ผู้วิเคราะห์สามารถกําหนดค่าต่างในการวิเคราะห์ได้ ท่ีสําคัญดังนี้  
Set Percentages of Grades ผู้วิเคราะห์สามารถเลือกให้ผลเกรดแก่ผู้สอบได้ โดยเลือกได้ 2 เกรด 

คือ ผ่านกับไม่ผ่าน เลือกได้ 5 เกรด คือ A, B, C, D และ F เลือกได้ 12 เกรด คือ A, A-, B+, B, B-, C+, C, 
C-, D+, D, D- และ F และไม่แสดงผลเกรด โดยแต่ละระดับเกรดสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ตํ่าสุดท่ีผู้สอบควร
ได้ แสดงดังภาพประกอบ  
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Set Percentages of Item Discrimination ผู้วิเคราะห์สามารถเลือกกลุ่มสูง กลุ่มตํ่า กลุ่มละก่ี
เปอร์เซ็นต์ก็ได้ โดยระบุค่าเปอร์เซ็นต์ท่ีต้องการ ดังภาพประกอบ  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
เมนู Analysis ประกอบไปด้วยเมนูรอง Run Analysis ซ่ึงผู้วิจัยสามารถคลิกเลือกได้จากปุ่มอยู่แล้ว 

แต่เมนูรองท่ีสําคัญก็คือ Spearman-Brown Prophecy เป็นการทํานายจํานวนข้อท่ีควรเพ่ิมเข้าไปใน
แบบทดสอบ เพ่ือให้เกิดความเท่ียงตามท่ีกําหนด  

ตัวอย่างในภาพประกอบท่ี 10 นั่นคือ แบบทสอบฉบับนั้นมีข้อสอบอยู่ 30 ข้อ มีความเท่ียงอยู่เดิม 
0.761 ถ้าต้องการแบบทดสอบท่ีมีความเท่ียง 0.900 ควรจะเพ่ิมข้อสอบอีกจํานวนเท่าใด ผลการวิเคราะห์ก็
คือ ต้องเพ่ิมอีก 55 ข้อ หรือ 2.83 เท่าของข้อสอบเดิม จึงจะได้ค่าความเท่ียง 0.900 ข้อสอบในแบบทดสอบ
ควรจะมีจํานวน 85 ข้อ 
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