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การวัดและประเมินผลทางการศึกษา 

=============================== 
 

การวัดและประเมินผลทางการศึกษาจะเก่ียวข้องกับค า 3 ค า คือ 1)การทดสอบ (testing) หมายถึง การ

น าเสนอชุดค าถามท่ีเรียกว่าข้อสอบหรือแบบทดสอบท่ีมีมาตรฐานให้ผู้สอบตอบ  2)การวัดผล (measurement) 

หมายถึงการวัดคุณลักษณะ (attribute)ของบุคคลจากผลการตอบค าถามในแบบทสอบตามกฏเกณฑ์ท่ีก าหนด เพื่อ

แสดงคุณค่าเชิงปริมาณหรือตัวเลขทีวัดได้ การวัดผลนอกจากใช้แบบทดสอบแล้วยังรวมถึงการใช้เครื่องมืออ่ืนเพื่อ

รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพด้วย เช่น การสังเกตพฤติกรรม การสัมภาษณ์ การตรวจผลงานต่างๆ ท่ี

ก าหนดให้ผู้ถูกประเมินท า 3)การประเมินผล (evaluation) หมายถึง กระบวนการอย่างมีระบบท่ีน าข้อมูลจากการ

วดัผลมาตีค่าและตัดสินคุณค่าของผู้เรียน ซึ่งการวัดผลและการประเมินผลเป็นกระบวนการท่ีมีความต่อเนื่อง เม่ือมี

การวัดผลจะท าให้ได้ข้อมูลและรายละเอียดหลายด้าน เม่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบกับเกณฑ์ใด

เกณฑ์หนึ่งเพื่อตีค่า หรือสรุปคุณค่าออกมาถือว่าเป็นกระบวนการประเมิน ผลการประเมินจะมีความถูกต้องเท่ียงตรง

เพียงใดขึ้นกับความถูกต้องของผลการวัด ถ้าผลการวัดถูกต้องการประเมินก็จะมีความเชื่อถือได้มากและตรงกับ

ความเป็นจริง ถ้าผลการวัดผิดพลาด การประเมินก็จะผิดพลาดไปด้วย การวัดผลและการประเมินผลมีความแตกต่าง

กัน (ไพศาล สุวรรณน้อย, 2545) ดังตารางท่ี 14 

 

ตารางท่ี 14 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างการวัดผลและการประเมินผล 

การวัดผล การประมินผล 

1.เป็นการก าหนดรายละเอียด จ านวน หรือ ปริมาณ 1.เป็นการก าหนดระดับคุณค่า ตัดสินลงข้อสรุป 

2.กระท าอย่างละเอียดทีละด้าน 2. สรุปรวมเป็นข้อชี้ขาด/ผลการตัดสิน 

3.ใช้เคร่ืองมือเป็นหลัก 3.ใช้ผลการวัดเป็นหลักโดยพิจารณาตามเกณฑ์ท่ี

ก าหนดไว้แล้วล่วงหน้า 

4.ผลท่ีได้เป็นข้อมูลรายละเอียด 4.ผลท่ีได้เป็นการตัดสินใจ 

5.อาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 5.อาศัยการใช้ดุลยพินิจ 

 

หากจะเปรียบเทียบการวัดและประเมินผลทางการศึกษา กับการตรวจและประเมินผลการอ่อนแรงของ

กล้ามเนื้อทางกายภาพบ าบัด ได้ดังนี้ การตรวจประเมินผลการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อทางกายภาพบ าบัดเพื่อใช้ใน

การวินิจฉัยและติดตามการรักษาฯ การตรวจวัดก าลังกล้ามเนื้อมีหลายวิธี วิธีท่ีนิยมใช้กันทางคลินิกคือ การตรวจ

ก าลังกล้ามเนื้อโดยออกแรงต้านกับแรงผู้ตรวจ (ก าหนดวิธีการวัดผลชัดเจนเป็นรูปธรรม) และแปลผล (เกณฑ์

ตัดสิน การประเมินผล) เป็นระดับ 0, 1, 2, 3, 4, 5 ตามล าดับ ซึ่งมีการก าหนดรายละเอียดวิธีการวัด เกณฑ์การ
พิจารณา และการแปลผลไว้อย่างชัดเจน เช่น หากวัดก าลังกล้ามเนื้อได้ระดับ 2 หมายความว่า กล้ามเนื้อนั้นอ่อนแรง
ไม่สามารถต้านกับแรงดึงดูดของโลกได้ (การตีความและน าไปประยุกต์ใช้) จ าเป็นต้องได้รับการออกก าลังโดย

น้ าหนักต้องไม่มากไปกว่าน้ าหนักของอวัยวะส่วนนั้น เป็นต้น แต่การประเมินผลทางการศึกษาไม่สามารถวัดและ

ประเมินผลตรงเหมือนตรวจกล้ามเนื้อ (วัดแรงได้อย่างเป็นรูปธรรม) การวัดและประเมินผลเป็นการวัดความรู้ 

ประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียน (เป็นนามธรรม) มักใช้ข้อสอบหรือแบบทดสอบ หรือวัดพฤติกรรมท่ีแสดงออก 

(เป็นการวัดทางอ้อมและมีความซับซ้อน) เป็นค่าคะแนน แล้วจึงตีความว่า ผู้เรียนนั้นรู้มากน้อยตามค่าคะแนนท่ีได้

ถูกก าหนดไว้ ซึ่งในความเป็นจริงอาจไม่เป็นเช่นนั้น มีโอกาสผิดพลาดสูง ดังนั้น เคร่ืองมือท่ีวัด วิธีการวัด และเกณฑ์

ตัดสินในการวัดทางการศึกษาจึงมีความส าคัญต่อการประเมินผล 
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1.ความส าคัญของการวัดและประเมินผล  

การจัดการเรียนการสอนหนึ่งๆควรมีการตรวจสอบคุณภาพของผู้เรียน ผู้สอน และกระบวนการสอนเป็น

ระยะๆ (formative evaluation) ก่อน ระหว่าง และหลังการสอน เพื่อพิจารณาตรวจสอบว่า ผู้เรียนมีคุณสมบัติหรือ

เกิดพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ตรงตามวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนตรงตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ กระบวนการวัด

และประเมินผลนี้จะพยายามท าให้ได้ข้อมูลจากการจัดการเรียนการสอน เพื่อน ามาใช้วิเคราะห์ และตัดสินใจว่า การ

สอนดังกล่าวนั้นบรรลุผลหรือไม่ (summative evaluation)น าผลการตัดสินใจเพื่อประโยชน์ในการจัดล าดับ เลื่อนชั้น

เรียนและพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป หากมองการจัดการเรียนการสอนเหล่านั้น เป็นรายวิชาต่างๆใน

หลักสูตร ก็ควรมีการเก็บข้อมูลแต่ละชั่วโมงการสอนในรายวิชา หลายๆรายวิชาในหลักสูตร เพื่อเป็นข้อ มูลในการ

ประเมินผล พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรต่อๆไป เป็นต้น 

การเรียนการสอนหากไม่มีการวัดและประเมินผลแล้ว ผู้สอนก็ไม่ทราบว่าผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นหรือไม่ 

มากน้อยเพียงใด ไม่ทราบว่าการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวมีประสิทธิภาพหรือไม่ เหมาะสมหรือไม่ หากต้องการ

พัฒนาปรับปรุงแก้ไข จะปรับปรุงพัฒนาตรงจุดไหน อย่างไร เป็นต้น ความสัมพันธ์และองค์ประกอบของการวัดและ

ประเมินผลและกระบวนการจัดการเรียนการสอนแสดงไว้ในรูปที่ 19 
 

 

                 
รูปท่ี 19 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้ (Objective) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

(Learning experience) และการวัดและประเมินผล(Evaluation) หรือ โอเล่ OLE 

 

2.ลักษณะส าคัญของการวัดและประเมินผลทางการศึกษา 

การวัดผลทางการศึกษา เป็นกระบวนการวัดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนนิยมวัดผลการเรียนรู้

เป็น 3 ด้านคือ พุทธิพิสัย (cognitive domain) จิตพิสัย (affective domain) และทักษะพิสัย (psychomotor 

domain) ซึ่งการวัดลักษณะของการวัดดังกล่าวมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ 
1)เป็นการวัดทางอ้อม การวัดสติปัญญาซึ่งเป็นคุณลักษณะท่ีแฝงอยู่ในตัวบุคคล มักแสดงออกทางด้าน

พฤติกรรมท่ีตอบสนองต่อสิ่งเร้าหรือเหตุการณ์ ดังนั้นการวัดผล จึงเป็นการวัดทางอ้อม โดยการสังเกตพฤติกรรมท่ี

ตอบสนองต่อสิ่งเร้า เหตุการณ์ สภาวการณ์ท่ีผู้ประเมินก าหนด (หรือสร้างขึ้นเพื่อใช้ส าหรับการประเมินหรือ

สถานการณ์สมมต)ิ 

2)ลักษณะการวัดมักไม่สมบูรณ์ เนื่องจากลักษณะการวัดส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ข้อสอบเป็นเครื่องมือ

หรือสถาณการณ์สมมต ิซึ่งการสร้างข้อสอบแต่ละชุดก็เป็นการสุ่มตัวอย่างจากเนื้อหา(ไม่สามารถน าเนื้อหามาสอบได้

ท้ังหมด) ถึงแม้จะใช้ข้อสอบชุดเดียวกันผู้ถูกวัดคนเดิม แต่วัดคนละเหตุการณ์ ก็จะได้ผลไม่ตรงกัน เนื่องจาก

ธรรมชาติของบุคคลจะเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตลอดเวลา การวัดผลครั้งที่สองย่อมได้ผลท่ีดีกว่าคร้ังแรกเสมอ 

3)ผลการวัดมักเป็นค่าคะแนนสัมพัทธ์ ท่ีเปรียบเทียบกับผู้สอบอ่ืนๆในกลุ่มเดียวกัน หรือเปรียบเทียบ

ระหว่างการสอนในแต่ละคร้ัง และมีความคลาดเคลื่อนเสมอ ถึงแม้จะใช้เคร่ืองมือวัดท่ีมีมาตรฐานก็ตาม 
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ลักษณะการประเมินผลทางการศึกษาท่ีนิยมใช้มี 2 ลักษณะคือ 1)ประเมินผลเพื่อการพัฒนา (formative 

evaluation) เป็นการประเมินผลระหว่างการจัดการเรียนการสอน นิยมใช้เพื่อตรวจสอบการเรียนรู้และความก้าวหน้า

ของผู้เรียนหรือปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน มักใช้แบบทดสอบ การสังเกต การซักถาม หรือเครื่องมือวัดอ่ืนๆ

ท่ีเหมาะสม ระยะเวลามักท าเม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนเรื่องหนึ่งๆ 2)การประเมินผลสรุป (summative 

evaluation) เป็นการประเมินผลเม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้

ของผู้เรียนมักท าปลายภาคการศึกษา และตัดสินผลการเรียน โดยมีเกณฑ์ตัดสินที่ชัดเจน เช่น การตัดสินแบบอิงกลุ่ม 

(เกรด A, B, C, D, F) การตัดสินแบบอิงเกณฑ์ (60 เปอร์เซ็นต์ สอบผ่าน) เป็นต้น โดยท่ัวไปของการวัดสิ่งใดก็
ตาม มักจะต้องก าหนดเป้าหมายหรือสิ่งท่ีจะวัดให้ชัดเจนว่าจะประเมินอะไรและประเมินอย่างไร จากนั้นจึงเลือกใช้

เคร่ืองมือและเทคนิคท่ีสอดคล้องกับสิ่งท่ีจะประเมิน หากไม่มีเครื่องมือท่ีเป็นมาตรฐาน มักนิยมสร้างขึ้นเองอย่างมี

หลักการ และขั้นตอนสุดท้ายคือการน าวิธีการและเคร่ืองมือไปประเมินอย่างไม่มีอคติและยุติธรรม ผู้วัดควรตระหนัก

ว่า การวัดผลจะมีความคาดเคล่ือนหรือข้อผิดพลาดเสมอ 

 

3.ลักษณะส าคัญของเครื่องมือวัดผลทางการศึกษา 

เป็นท่ีทราบกันดีแล้วว่า การวัดผลทางการศึกษา เป็นการวัดทางอ้อม เพื่อตีความถึงความรู้ ประสบการณ์

การเรียนรู้ท่ีมีอยู่ในตัวผู้เรียน ดังนั้น แบบทดสอบ แบบวัด หรือเครื่องมือส าหรับในการวัดและประเมินผลทางการ

ศึกษาท่ีดี ควรมี 1)ความเท่ียงตรงสูง นั่นคือ สามารถวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ หรือสิ่งท่ีต้องการวัด 2)มีความ

เชื่อม่ันดี หมายถึง ผลท่ีวัดคงท่ีแน่นอนไม่เปลี่ยนไปมา วัดซ้ าก่ีครั้งกับกลุ่มตัวอย่างเดิมได้ผลเท่าเดิม หรือใกล้เคียง

กัน สอดคล้องกัน 3) มีความยากง่ายพอเหมาะ คือไม่ยากหรือง่ายเกินไป 4) มีอ านาจจ าแนกได้ สามารถแบ่งแยก

ผู้สอบออกตามระดับความสามารถเก่งและอ่อนได้ โดยคนเก่งจะตอบข้อสอบได้ถูกมากกว่าคนอ่อน 5)มี

ประสิทธิภาพ หมายถึงท าให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้องเชื่อถือได้ลงทุนน้อย 6)มีความยุติธรรม ไม่เปิดโอกาสให้ได้เปรียบ

เสียบเปรียบ 7)มีความจ าเพาะเจาะจง 8)ใช้ค าถามท่ีลึก และ9)ค าถามย่ัวย ุ

 

1.ความเที่ยงตรง (validity) 

ในการสร้างแบบทดสอบหรือเครื่องมือวิจัยส าหรับเก็บข้อมูล มักจะกล่าวถึงความเท่ียงตรง ซึ่งมักจะมี

ความหมายและรายละเอียดดังนี้ 

1.1 ความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (content validity) หมายถึง การวัดนั้นสามารถวัดได้ครอบคลุมเนื้อหา 

และวัดได้ครบถ้วนตามจุดประสงค์ของการวัด ในทางปฏิบัติมักจะต้องท าตารางจ าแนกเนื้อหา จุดประสงค์ ตามท่ี

ต้องการก่อนจะท าการออกข้อสอบหรือแบบวัด 

1.2 ความเท่ียงตรงเชิงสัมพันธ์ (criterion-related validity) แบ่งการออกเป็น 2 ลักษณะคือ 1)ความ

เท่ียงตรงเชิงพยากรณ์ (predictive validity) คือค่าคะแนนจากแบบสอบสามารถท านายถึงผลการเรียนในวิชานั้นๆ 

ได้อย่างเท่ียงตรง 2)ความเท่ียงตรงตามสภาพ (concurrent validity) หมายถึงค่าคะแนนท่ีได้จากแบบสอบสะท้อน

ผลตรงตามสภาพเป็นจริง กล่าวคือ เด็กเก่งจะได้คะแนนสอบสูง ส่วนเด็กอ่อนจะได้คะแนนต่ าจริง 

1.3 ความเท่ียงตรงตามโครงสร้าง (construct validity) หมายถึงคะแนนจากแบบวัดมีความสอดคล้องกับ

ลักษณะและพฤติรรมจริงของเด็ก เช่น สอดคล้องกับความรู้ ความีเหตุผล ความเป็นผู้น า เชาว์ปัญญา เป็นต้น 

 
2.ความเชื่อมั่น (reliability) 

แบบทดสอบท่ีดีต้องมีความเชื่อม่ันได้ว่าผลจากการวัดคงท่ีแน่นอน ไม่เปลี่ยนไปมา การวัดครั้งแรกเป็น

อย่างไร เม่ือวัดซ้ าอีกโดยใช้แบบทดสอบชุดเดิมผู้ถูกทดสอบกลุ่มเดิม จะวัดก่ีครั้งก็ตามผลการวัดควรจะเหมือนเดิม 

หรือใกล้เคียงเดิม สอดคล้องกัน แบบทดสอบท่ีเชื่อม่ันได้จะสามารถให้คะแนนท่ีคงท่ีแน่นอน ปกติการสอบแต่ละ
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คร้ังคะแนนท่ีได้มักไม่คงที่ แต่ถ้าอันดับของผู้ท่ีท าข้อสอบยังคงท่ีเหมือนเดิมก็ยังถือว่าแบบทดสอบนั้นมีความเชื่อม่ัน

สูง 

ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ หมายถึงความคงท่ีของคะแนนท่ีจากการสอบของคนกลุ่มเดิมหลายๆครั้ง 

การหาค่าความเชื่อม่ันได้จึงยึดหลักการสอบหลายๆครั้ง แล้วหาความสัมพันธ์ของคะแนนท่ีได้จากการสอบหลายๆ

ครั้งนั้น ถ้าคะแนนของผู้สอบแต่ละคนคงท่ีหรือขึ้นลงตามกัน แสดงว่าแบบทดสอบนั้นมีค่าความเชื่อม่ันสูง 

(reliability) ค่าความเชื่อม่ันค านวณได้จากการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนท้ัง 2 ชุด จากการสอบ

ผู้สอบกลุ่มเดิม 2 ครั้ง โดยใช้แบบทดสอบเดียวกัน ความเชื่อม่ันมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1.00 วิธีการหาค่าความ

เชื่อม่ันของแบบทดสอบสามารถท าได้หลายวิธีดังต่อไปนี้ 

2.1 การสอบซ  า (test and retest) 

เป็นการน าแบบทดสอบชุดเดียวกันไปสอบผู้เรียน กลุ่มเดียวกัน 2 คร้ัง ในเวลาห่างกันพอสมควร (ป้องกัน

การจ าข้อสอบได้) แล้วน าค่าคะแนนท้ัง 2 ชุดนั้น มาหาค่าความสัมพันธ์ท่ีได้ คือค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 

วิธีการนี้เรียกว่า “measure of stability” การหาความเชื่อม่ันลักษณะนี้มีข้อจ ากัดบางประการ กล่าวคือ 1)ผู้ท า

แบบทดสอบอาจเกิดความเบ่ือหน่าย เพราะธรรมชาติของบุคคลไม่ชอบความซ้ าซากจ าเจ 2) เสียเวลาในการสอบ

มาก 3)ผู้สอบเกิดการเรียนรู้จากการสอบคร้ังแรก ท าใหส้อบคร้ังหลังท าได้คล่องขึ้น เกิดความคลาดเคลื่อนจากความ

เป็นจริง ดังนั้นการหาค่าความเชื่อม่ันของข้อสอบนี้จึงไม่เป็นท่ีนิยม 

2.2 ใช้แบบทดสอบคู่ขนาน (parallel test หรือ equivalence tests) 

แบบทดสอบคู่ขนานหมายถึง แบบทดสอบ 2 ชุด ท่ีมีลักษณะและคุณภาพใกล้เคียงกันมากท่ีสุด ท้ังด้าน

เนื้อหา ความยากง่าย อ านาจจ าแนก ลักษณะค าถาม และจ านวนข้อค าถาม จนอาจกล่าวได้ว่า เป็นแบบทดสอบฉบับ

เดียวกัน สามารถใช้แทนกันได้ การใช้แบบทดสอบคู่ขนานนี้ เป็นการแก้ปัญหาข้อจ ากัดต่างๆ ของการหาค่าความ

เชื่อม่ันของแบบทดสอบโดยการสอบซ้ า วิธีการหาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบท าได้โดย น าแบบทดสอบคู่ขนานไป

ทดสอบนักเรียน กลุ่มเดียวกันท้ัง 2 ฉบับ ในเวลาเดียวกัน แล้วน าคะแนนจากการท าแบบทดสอบท้ัง 2 ชุดนี้ มาหา

ความสัมพันธ์กัน ก็จะได้ค่าความเชื่อม่ันดังกล่าว วิธีการนี้เรียกว่า “measure of equivalence test” ข้อจ ากัดของการ

ทดสอบนี้คือ การสร้างแบบทดสอบท่ีมีลักษณะท่ีใกล้เคียงกันท้ังเนื้อหา ความยากง่าย และอ านาจการจ าแนก ฯลฯ 

ท าได้ยาก ต้องใช้ประสบการณ์สูง 

2.3 วิธีแบ่งคร่ึงข้อสอบ (split-half) 

เป็นการสร้างข้อสอบชุดเดียวใช้ผู้สอบชุดเดียวกัน (แต่แบ่งครึ่งข้อสอบ และได้ค่าคะแนน 2 ชุด) เป็นการ

แก้ปัญหาความยากในการสร้างแบบทดสอบแบบคู่ขนาน แต่ได้ผลเช่นเดียวกับการสอบซ้ า หรือการใช้ข้อสอบแบบ

คู่ขนาน วิธีการอาจแบ่งตรวจข้อสอบคร้ังละคร่ึงฉบับ (แบ่งข้อคี่กับข้อคู่ หรือครึ่งแรกและครึ่งหลัง) นิยมใช้ข้อคู่และ

คี่มากกว่า เนื่องจากการเรียงล าดับข้อสอบนิยมเรียงตามเนื้อหาเป็นตอนๆจากง่ายไปยาก ดังนั้นการแบ่งครึ่งลักษณะ

นี้จึงมีลักษณะคล้ายคลึงพออนุโลมให้เป็นแบบทดสอบคู่ขนานได้ เม่ือตรวจและได้คะแนน 2 ชุดแล้ว น าคะแนนท้ัง

สองมาหาค่าความสัมพันธ์กัน เป็นค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบครึ่งฉบับ เรียกว่า “internal consistency” 

จากนั้นจึงน ามาค านวณค่าความเชื่อม่ันท้ังฉบับอีกคร้ังหนึ่ง ซึ่งค่าความเชื่อม่ันข้อสอบเต็มฉบับนั้นจะสูงกว่าครึ่งฉบับ 

เนื่องจาก ค่าความเชื่อม่ันขึ้นกับความยาวหรือจ านวนข้อของค าถาม ข้อสอบท่ีมีข้อค าถามมากจะมีระดับความเชื่อม่ัน

สูงกว่าแบบสอบท่ีมีจ านวนข้อสอบน้อย 

2.4 วิธี Kuder-Richardson (KR) 

เป็นการหาค่าความคงที่ภายในของแบบทดสอบ เรียกว่า ความเชื่อม่ันภายใน (internal consistency) สูตร

ท่ีนิยมใช้คือสูตรค านวณ KR-20 และ KR-21 รายละเอียดการค านวณไม่ข้อกล่าวในท่ีนี้ 
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3. ความเป็นปรนัย (objectivity) 

ความเป็นปรนัยหมายถึง ความชัดเจน ความถูกต้อง ความเข้าใจตรงกัน  โดยยึดถือความถูกต้องทาง

วิชาการเป็นเกณฑ์ การสร้างแบบทดสอบใดๆ จ าเป็นต้องมีความชัดเจนเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ออกข้อสอบและผู้ท า

ข้อสอบ คุณสมบัติความเป็นปรนัยของแบบทดสอบพิจารณาได้เป็น 3 ประการ คือ 1) ผู้อ่านข้อสอบทุกคนเข้าใจ

ตรงกัน 2) ผู้ตรวจทุกคนให้คะแนนได้ตรงกัน 3) แปลความหมายของคะแนนได้ตรงกัน 

 

4. ความยากง่าย (difficulty) 

แบบทดสอบท่ีดีต้องมีความยากง่ายพอเหมาะ คือไม่ยากเกินไปหรือไม่ง่ายเกินไป ในแบบทดสอบชุดหนึ่งๆ

อาจมีท้ังข้อสอบท่ีค่อนข้างยาก ปานกลาง และค่อนข้างง่ายปะปนกันไป ความยากง่ายของแบบทดสอบพิจารณาได้

จากผลการสอบของข้อสอบท้ังฉบับเป็นส าคัญ ความยากง่ายพิจารณาได้จาก 1)ความยากง่ายของแบบทดสอบท้ัง

ฉบับ และ 2)ความยากง่ายข้อค าถามรายข้อ 

4.1.ความยากง่ายของแบบสอบท้ังฉบับ พิจารณาจาก 1)คะแนนรวมของแบบทดสอบท้ังฉบับ หากคะแนน

เฉลี่ยสูงกว่าครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มแสดงว่าง่าย ถ้าต่ ากว่าครึ่งของคะแนนเต็มถือว่ายากหรือค่อนข้างยาก ท้ังนี้

พิจารณาร่วมกับจุดประสงค์และเกณฑ์ของการสอบด้วย 2)พิจารณาจากความยากง่ายของข้อค าถามรายข้อ โดยน า

ความยากง่ายรายข้อมาค านวณหาค่าเฉลี่ย (ค่าเฉลี่ยความยากรายข้อรวมท้ังฉบับ) ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 0-1.00 หาก

ค่าเฉลี่ยความยากง่ายรายข้อท้ังฉบับสูงกว่า 0.50 ถือว่าข้อสอบนั้นง่ายหรือค่อนข้างง่าย หากมีค่าต่ ากว่า 0.50 ถือว่า

แบบทดสอบนั้นค่อนข้างยาก 

4.2 ความยากง่ายรายข้อ พิจารณาจากจ านวนผู้ตอบถูกในข้อสอบแต่ละข้อ ถ้าข้อใดผู้ตอบถูกมากกว่า

คร่ึงหนึ่งของผู้สอบท้ังหมดถือว่าข้อสอบง่าย ในท านองเดียวกันข้ามหากตอบถูกน้อยกว่าคร่ึงหนึ่งของผู้สอบถือว่ายาก

หรือค่อนข้างยาก ดังนั้นค่าความยากง่ายของข้อสอบ หมายถึงสัดส่วนของผู้ท่ีตอบข้อค าถามถูกนั่นเอง ซึ่งนิยมแทน

ด้วย “p” มีค่าตั้งแต่ 0-1.00 ถ้าค่า p สูงแสดงว่าค าถามข้อนั้นมีผู้ตอบถูกมาก แสดงว่าข้อสอบนั้นง่าย ถ้าค่า p ต่ า

แสดงว่าค าถามข้อนั้นมีผู้ตอบถูกน้อย แสดงว่าข้อสอบยาก แบบทดสอบท่ีดี ควรมีค่าความยากง่ายพอเหมาะ ค่า p 

อยู่ระหว่าง 0.20-0.80 อย่างไรก็ตามการพิจารณาความยากง่ายของข้อสอบ อาจแตกต่างกันตามจุดประสงค์ของการ

สอบ เช่น แบบทดสอบส าหรับประเมินผลการเรียนการสอนท่ัวไป อาจใช้แบบสอบท่ีมีค่าความยากง่าย 0.20-0.80 

แต่แบบทดสอบเพื่อคัดเลือกเรียนต่ออาจใช้แบบสอบท่ีมีค่าความยากง่าย 0.15-0.75  ส่วนแบบสอบส าหรับการ

ประเมินแบบอิงเกณฑ์อาจใช้แบบทดสอบท่ีง่ายอีกเนื่องจากการประเมินผลแบบอิงเกณฑ์มักใช้เกณฑ์ในการประเมิน 

80-90 เปอร์เซ็นต์ 

 

5.อ านาจจ าแนก (discrimination) 

แบบทดสอบท่ีดีต้องสามารถจ าแนกผู้สอบท่ีมีความสามารถเก่งอ่อนต่างกันออกได้ โดยคนเก่งจะตอบ

ข้อสอบถูกมากกว่าคนอ่อน โดยพิจารณาจาก  

5.1) ค่าอ านาจจ าแนกแบบทดสอบท้ังฉบับ กล่าวคือ 1) หากคะแนนรวมของผู้ท าข้อสอบท้ังกลุ่ม มีการ

กระจายตัวตั้งแต่ศูนย์ถึงเกือบเต็ม แสดงว่าแบบทดสอบนั้นจ าแนกได้ แต่ถ้าคะแนนรวมมีการเกาะกลุ่มกันหรือมีการ

กระจายตัวของคะแนนน้อย แสดงว่าแบบทดสอบนั้นมีอ านาจการจ าแนกต่ าหรือจ าแนกไม่ได้นั่นเอง 2) ค่าเฉลี่ยของ

ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อของแบบทดสอบท้ังฉบับ โดยท่ัวไปค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (r) ของแบบทดสอบมีค่าระหว่าง 

-1.00-+1.00 หากค่าเฉลี่ยของค่าอ านาจจ าแนกรายข้อเท่ากับหรือมากกว่า 0.20 แสดงว่าแบบทดสอบฉบับนั้น

จ าแนกได้ 

5.2 ค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบรายข้อ ซึ่งพิจารณาจากหลักท่ีว่าคนเก่งย่อมตอบถูกมากกว่าคนอ่อน 

ดังนั้นหากข้อใดท่ีมีคนอ่อนตอบถูกมากกว่าเรียกว่า “จ าแนกกลับ” ส่วนข้อใดหากคนเก่งและคนอ่อนตอบถูก

พอๆกันเรียกว่า “จ าแนกไม่ได้” ดังนั้น หากข้อสอบใด ค่าอ านาจจ าแนก (r) มีค่าบวกแสดงว่าจ าแนกได้ มีค่าลบ
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แสดงว่าจ าแนกคนกลับ และเป็นศูนย์หรือใกล้ศูนย์แสดงว่าข้อค าถามนั้นไม่มีอ านาจจ าแนกคนเก่งและคนอ่อนตอบ

ผิดถูกพอๆกันควรมีการปรับปรุงก่อนน าไปใช้ 

 

6.ความมีประสทิธิภาพ (efficiency) 

เคร่ืองมือวัดท่ีมีประสิทธิภาพ หมายถึงเครื่องมือท่ีท าให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้อง เชื่อถือได้ประโยชน์สูงประหยัด

สุด โดยลงทุนน้อยท่ีสุด ไม่ว่าจะเป็นด้านเวลา แรงงาน ความสะดวกสบาย แบบทดสอบท่ีดี ควรพิมพ์ผิดพลาดตก

หล่นน้อย รูปแบบดูง่าย เป็นระเบียบเรียบร้อยอ่านง่าย 

 

7.ความยุติธรรม (fair) 
แบบทดสอบท่ีดีต้องไม่เปิดโอกาสให้ผู้สอบได้เปรียบเสียเปรียบกัน เช่น แบบทดสอบบางฉบับผู้สอนออก

ข้อสอบเน้นเรื่องใดเรื่องหนึ่งท่ีผู้เรียนบางคนได้เคยค้นคว้าท ารายงานมาก่อน เป็นต้น ดังนั้นผู้ออกข้อสอบควร

ค านึงถึงข้อได้เปรียบเสียบเปรียบของผู้ท าแบบทสอบด้วย 

 

8.ค าถามลึก (searching) 

แบบทดสอบท่ีสอบถามเฉพาะความรู้ความเข้าใจ ผู้ออกข้อสอบไม่ควรถามลึกจนกระทั่งต้องใช้ความรู้ระดับ

วิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหา ดังนั้น ความลึกซึ้งของค าถามควรสอดคล้องกับลักษณะและจุดประสงค์ของการวัด 

 

9. ค าถามยั่วยุ (exasperation) 

ค าถามย่ัวยุมีลักษณะเป็นค าถามท่ีท้ายทายให้ผู้สอบอยากคิดอยากท ามีลีลาการถามท่ีน่าสนใจ ไม่ถามวกวน

ซ้ าซากน่าเบ่ือ อาจใช้รูปประกอบค าถาม การเรียงข้อค าถามในข้อสอบ ควรเรียงหลายแบบคละกัน อาจเรียงล าดับ

เนื้อหา เรียงล าดับความยากง่าย สลับกัน เป็นต้น 

 

10 ความจ าเพาะเจาะจง (definite)  

ลักษณะค าถามท่ีดีไม่ควรถามกว้างเกินไป ไม่ถามคลุมเครือหรือเล่นส านวนจนผู้สอบงง ผู้อ่านอ่านแล้วต้อง

มีความชัดเจนว่าครูถามอะไร ส่วนจะตอบถูกหรือไม่เป็นอีกเรื่อง ขึ้นกับความรู้ความสามารถของผู้ตอบ  

 

4.เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผลด้านการศึกษา 

ในการวัดและประเมินผลด้านการศึกษานั้น จะใช้เครื่องมือใดย่อมขึ้นอยู่กับลักษณะจุดประสงค์การศึกษา 

และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เคร่ืองมือท่ีใช้วัดและประเมินผลการเรียนรู้มีลายลักษณะ แต่ละชนิดมีท้ัง

ข้อดีและข้อจ ากัด พอสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

 

4.1.แบบทดสอบ 

แบบทดสอบคือชุดของค าถามหรือสิ่งเร้าทีน าไปใช้ให้ผู้สอบตอบสนองออกมา ชุดของสิ่งเร้านี้มักอยู่ในรูป

ของข้อค าถาม ซึ่งอาจให้เขียนตอบ แสดงพฤติกรรม ให้พูดออกทางวาจาก็ได้ ท าให้สามารถวัดได้ สังเกตได้ และ

น าไปสู่การแปลความหมายได้ แบบทดสอบนี้สามารถใช้ได้กับการวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะ

พิสัย แต่ส่วนใหญ่นิยมวัดทางด้านพุทธิพิสัย แบบทดสอบแบ่งตามจุดมุ่งหมายออกเป็น 3 ชนิด ดังนี้ 

1)แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (achievement test) เป็นแบบทดสอบท่ีใช้วัดความรู้ ทักษะ และ

ความสามารถสมอง ด้านต่างๆ เช่น ความรู้ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการ

ประมาณค่า ซึ่งแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้อาจเป็นประเภทท่ีผู้สอนสร้างขึ้นเอง เช่น ข้อสอบปลายภาค หรือ

เป็นแบบทดสอบมาตรฐาน ท่ีมีผู้สร้างไว้แล้ว เช่น ข้อสอบ TOFEL รูปแบบและวิธีการใช้แบบทดสอบแบ่งเป็น 3 
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ลักษณะคือ (1)แบบสอบปากเปล่า (oral test)เป็นการทดสอบท่ีอาศัยการซักถามเป็นรายบุคคล เหมาะส ารับผู้สอบ

จ านวนน้อย ข้อดีคือ สามารถถามได้ละเอียด และสามารถโต้ตอบได้ (2)แบบเขียนตอบ (paper-pencil test) เป็น

การทดสอบท่ีมีการเขียนตอบ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ แบบทดสอบอัตนัย หมายถึงแบบทสอบท่ีถามให้ตอบ

ยาวๆ สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างกว้างขวาง เหมาะส าหรับการวัดความสามารถในการใช้ภาษาและแสดง

ความคิดเห็นท่ีหลากหลาย และแบบทดสอบปรนัย หมายถึงแบบทดสอบประเภท ถูก-ผิด จับคู่ เติมค า และ

เลือกตอบ เหมาะส าหรับสอบผู้สอบจ านวนมากๆมีเวลาตรวจข้อสอบน้อย (3)แบบปฏิบัติ (performance test) เป็น
การทดสอบท่ีผู้สอบได้แสดงพฤติกรรมออกมาโดยการกระท าหรือลงมือปฏิบัติจริง เช่น การสอบนวด การสอบ

ปฏิบัติทางกายภาพบ าบัด เป็นต้น 
2)แบบทดสอบวัดความถนัดหรือทักษะ (aptitude test) เป็นแบบทดสอบท่ีใช้วัดศักยภาพระดับสูง ของ

บุคคลว่า สมรรถภาพในการเรียนรู้มีมากน้อยเพียงใด และควรเรียนด้านใดหรือท างานในด้านใด จึงจะเหมาะสมและ

ประสบความส าเร็จ แบบทดสอบประเภทนี้แบ่งย่อยได้เป็น 2 ประเภท คือ แบบทดสอบความถนัดในการเรียน 

(scholastic aptitude test) และแบบทดสอบความถนัดจ าเพาะ (specific test) ซึ่งแบ่งความถนัดเป็น 7 ด้านได้แก่ 

ด้านภาษา การใช้ค า ตัวเลข มิติสัมพันธ์ ความจ า การสังเกตรับรู้ และการใช้เหตุผล 

3)แบบทดสอบวัดความสัมพันธ์ของบุคคล เป็นแบบทดสอบท่ีใช้วัดเก่ียวกับบุคลิกภาพหรือการปรับ

ตนเองของบุคคลในสังคม วัดความสนใจต่อสิ่งต่างๆ ในรูปแบบทดสอบวัดลักษณะบุคคล เช่น แบบทดสอบความ

เกรงใจ แบบทดสอบความคิดสร้างสรรรค์ เป็นต้น 

 

4.2 แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณคา่ 

แบบสอบถามเป็นชุดของค าถามท่ีเก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง สร้างขึ้นเพื่อตรวจสอบ ข้อเท็จจริง ความ

คิดเห็น ความรู้สึก ความเชื่อ และความสนใจต่างๆ ในทางการศึกษามักนิยมใช้วัดและประเมินผลด้านจิตพิสัยได้แก่ 

มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ได้ท้ังให้ผู้ถูกวัดประเมินตนเอง และผู้อ่ืนประเมิน การตอบ

กระท าโดยให้ผู้ตอบหรือผู้สังเกตประเมินค่าของคุณลักษณะออกมาเป็นระดับต่างๆ มากน้อยตามปริมาณหรือความ

เข้มของความรู้สึกหรือพฤติกรรมท่ีแสดงออก มาตราส่วนประมาณค่ามีหลายลักษณะ ท่ีนิยมใช้และสร้างได้ง่ายคือ 

มาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert rating scale) และมาตราส่วนประมาณค่าแบบซีแมนติก ดิฟเฟอเรเชียล 

(Semantic differential rating scale) 

 
1)มาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert rating scale) 

ลักษณะของมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท ประกอบด้วยส่วนส าคัญ 2 ส่วน คือ 1)ส่วนที่เป็นข้อความ

ค าถามหรือสถานการณ์ที่ก าหนด มักจะมีลักษณะสอบถามความคิดเห็น ความรู้สึก หรือทัศนคติ หรือพฤติกรรมท่ี

แสดงออกของบุคคลท่ีต้องการวัด ซึ่งข้อความดังกล่าวอาจเป็นได้ท้ังทางบวกหรือทางลบ เช่น กายภาพบ าบัดมี

ประโยชน์ส าหรับประชาชนระดับใด ขณะเดินท่านมีความรู้สึกปวดระดับใด เป็นต้น 2)ส่วนที่เป็นค าตอบ มักเป็น

การก าหนดค่าระดับความรู้สึก ความคิดเห็น ทัศนคติ หรือพฤติกรรมท่ีแสดงออก แบบลิเคิร์ทจะก าหนดค าตอบเป็น 

5 ระดับ ในระดับสนับสนุนถึงระดับไม่สนับสนุน ระดับเห็นด้วยถึงระดับไม่เห็นด้วย เป็นต้น ดังตารางท่ี 2 ซึ่งมาตรา

ส่วนลิเคิร์ท อาจใช้ตัวเลขแสดงการจ าแนกระดับพฤติกรรมได้ 5 ระดับคือ 5, 4, 3, 2, 1 โดยให้ 5 หมายถึง

ความรู้สึกหรือพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาในระดับมาก และลดลงเรื่อยๆจนถึงระดับ 1 ซึ่งหมายถึงระดับน้อย (ตาราง

ท่ี 15) 
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ตารางท่ี 15 แสดงตัวอย่างมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท 5 ระดับ 

ข้อความ ระดับพฤติกรรม 

 มาก ค่อนข้าง

มาก 

ปาน

กลาง 

ค่อนข้าง

น้อย 

น้อย 

1.กายภาพบ าบัดมีประโยชน์ส าหรับประชาชน

ระดับใด 

     

2. ขณะเดิมท่านมีความรู้สึกปวดระดับใด 

ฯลฯ 

     

 

แบบวัดมาตราส่วนประมาณค่าแบบลิเคิร์ทท่ีดีควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ 1)ข้อความท่ีสอบถามพฤติกรรมไม่

ควรเป็นข้อความท่ีเก่ียวข้องส าหรับบุคคลท่ัวไป หรือเป็นหลักวิชาการมากเกินไป เพราะผู้ตอบจะไม่ใช้ความรู้สึกนึก

คิดของตนเองในการตอบ แต่จะใช้ความจริง หรือสามัญส านึกของคนท่ัวไปตอบ ตัวอย่างเช่น การไม่รับผิดชอบ

ผู้ป่วยของตนเองจัดเป็นการกระท าท่ีถูกต้องระดับใด 2)ข้อความท่ีสอบถามไม่ควรยาวเกินไป 3)ควรใช้ภาษาท่ี

ชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่ต้องตีความ 4)หลีกเลี่ยงข้อความท่ีเป็นปฏิเสธ เพราะอาจท าให้เกิดการตีความหมายผิดไป 5)

ไม่ควรใช้ข้อความท่ีทุกคนตอบตรงกัน เพราะไม่มีประโยชน์ในการสอบถาม 6)มักนิยมเขียนส่วนท่ีเป็นค าตอบ 5 

ระดับ เป็น 2 ลักษณะคือ ตัวเลข และข้อความ 

2)มาตราส่วนประมาณค่าแบบซีแมนติก ดฟิเฟอเรเชียล (Semantic differential rating scale) 

มาตราส่วนประมาณค่าแบบซีแมนติก ดิฟเฟอเรนเชียล มีองค์ประกอบ เป็น 2 ส่วนส าคัญคือ 1) ข้อความ

แสดงความรู้สึก คิดเห็น หรือพฤติกรรมของการแสดงออกของบุคคลท่ีต้องการวัด ซึ่งเป็นเป้าหมายของการวัด 2) 

ค าคุณศัพท์หรือตัวเลขท่ีแสดงออกระดับของความรู้สึก หรือพฤติกรรมท่ีต้องการวัด โดยท่ัวไปค าคุณศัพท์ท่ีใช้ในแต่

ละข้อจะมีลักษณะเป็นความหมายตรงข้ามกัน โดยมีค าหรือตัวเลขแสดงระดับพฤติกรรมตั้งแต่ระดับต่ าสุดไปถึงสูงสุด 

เช่น ยาก-ง่าย ชอบ-เกลียด ดี-เลว เป็นต้น ดังตารางท่ี 16 

 

ตารางท่ี 16 แสดงตัวอย่างค าถามมาตราส่วนประมาณค่าแบบซีแมนติก โดยตั้งค าถาม ...”ท่านเรียน

วิชาการจัดการเรียนการสอนทางกายภาพบ าบัดแล้วรู้สึก” 

น่าสนใจ 3 2 1 0 1 2 3 น่าเบื่อ 

มีคุณค่า มาก ปาน

กลาง 

น้อย ตัดสิน

ไม่ได้ 

น้อย ปาน

กลาง 

มาก ไร้สาระ 

 

ในการตรวจให้คะแนนนั้น มีความลดหลั่นกันตั้งแต่ระดับ 1-7 โดยให้ 1คะแนน ส าหรับผู้ตอบ 3 ในด้าน

ลบ และให้ 7 คะแนน ส าหรับผู้ตอบ 3 ในด้านบวก ผู้ท่ีได้คะแนนเฉลี่ยมาก มาทาง 7 แสดงว่ามีเจตคติท่ีดี ต่อเรื่อง

นั้นๆ เป็นต้น 

 

4.3 แบบส ารวจรายการ  

แบบส ารวจรายการมีลักษณะคล้ายมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท เพียงแต่ส่วนท่ีเป็นค าตอบไม่ได้ก า

หนค่าระดับความรู้สึกว่ามีมากน้อยเพียงไร แต่เป็นการตอบเพียง 2 ตัวเลือกว่า มี-ไม่มี, ใช่-ไม่ใช่, เคย-ไม่เคย 

ฯลฯ เป็นต้น 
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4.4 แบบวัดเชิงสถานการณ์  

เป็นแบบวัดท่ีสอบถามถึงแนวคิด ความรู้สึก หากอยู่ในสถานการณ์สมมติใดๆ ที่ผู้ออกข้อสอบสร้างขึ้น อาจ

บรรจุไว้ในส่วนท่ีเป็นข้อความ หรือส่วนท่ีเป็นค าตอบก็ได้ อาจน าเสนอเหตุการณ์ด้วยข้อความ หรือรูปภาพ หรือสื่อ

อ่ืนๆก็ได้  

ตัวอย่างเช่น หากท่านพบผู้ป่วยท่ีเดินมาพบท่านด้วยลักษณะตัวเอียงอย่างมาก ท่านจะด าเนินการอย่างไร 

เป็นล าดับแรก 

ก.สอบถามชื่อท่ีอยู ่

ข.สอบถามอาการปวด 

ค.ให้การรักษาทางกายภาพบ าบัด 

ง.รีบให้ผู้ป่วยนอนบนเตียง 

 

4.5แบบสังเกต 

การสังเกตเป็นเครื่องมือวัดผลท่ีนิยมใช้กันมาก โดยการใช้ประสาทสัมผัสของผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการ

ประเมินได้สังเกตพฤติกรรมท่ีสนใจในตัวผู้ถูกวัด ผลการสังเกตจะมีความเท่ียงตรงเพียงใดขึ้นกับองค์ประกอบ 3 

ประการ คือ 1)สิ่งที่สังเกตควรเป็นรูปธรรมและสังเกตได้จริง เช่น ผลการรักษาท่ีดี มุมการเคลื่อนไหวของข้อท่ี

เพิ่มข้ึน แต่บางสิ่งบางอย่างสังเกตได้ยาก เช่น อารมณ์พอใจ ความรู้สึกเจ็บปวด ทัศนคติ เป็นต้น  2)ตัวผู้สังเกต มี

ความตั้งใจ สามารถสังเกตได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีประสบการณ์ในการสังเกตตีความหมายตรวจสอบเรื่องนั้นๆได้

เป็นอย่างดี และสามารถสังเกตรับรู้ได้โดยไม่มีอคติหรือความล าเอียง 3)ตัวผู้ถูกสังเกต ต้องไม่รู้ว่าก าลังถูกสังเกต

หรือเฝ้ามอง เพราะหากรู้ว่าก าลังถูกสังเกตหรือเฝ้ามอง ก็จะไม่เป็นไปตามธรรมชาติ อาจมีพฤติกรรมเสแสร้ง เช่น 

แกล้งเป็นคนดีเรียบร้อยผิดธรรมชาติของตนเอง  

การสังเกตท่ีดีควรแบ่งเป็นช่วงๆ ไม่นานเกินไป และไม่ควรติดต่อกันเป็นระยะยาวนาน ควรมีแบบฟอร์ม

ส าหรับการสังเกตไว้ล่วงหน้า เพื่อเป็นแนวทางและส าหรับการบันทึกพฤติกรรมต่างๆท่ีสังเกตได้ หลักการสังเกตท่ีดี

พอสรุปได้ดังนี้ 1)สังเกตเฉพาะเรื่องท่ีก าลังสนใจเท่านั้น 2)สังเกตอย่างมีจุดมุ่งหมาย 3)ควรพินิจพิเคราะห์จนเข้าใจ

ในรายละเอียด 4)มีการจดบันทึกสิ่งท่ีตรงกับจุดมุ่งหมายของการสังเกตไว้อย่างครบถ้วน 5)ข้อมูลท่ีได้จากการสังเกต

ควรตรวจสอบจนม่ันใจ อาจตรวจสอบกับผู้สังเกตอ่ืนๆ หรือหลักฐานอ่ืนๆประกอบยืนยันตรงกัน 

 

5.การวัดด้านพุทธิพิสัย 

พุทธิพิสัย เป็นพฤติกรรมด้านความสามารถทางสติปัญญาของบุคคล ลักษณะการวัดจึงเป็นการวัดทางอ้อม

จากพฤติกรรมท่ีแสดงออกของผู้ถูกวัดภายใต้เครื่องมือวัดหรือสถานการณืท่ีผู้สอบก าหนด ซึ่งมีการจ าแนก

ความสามารถอกเป็น 6 ระดับ เรียงจากความสามารถขั้นต่ าไปสูงดังนี้ 1)ความรู้ความจ า 2)ความเข้าใจ 3)การ

น าไปใช้ 4)การวิเคราะห์ 5)การสังเคราะห์ 6)การประเมินค่า 

1)ความรู้ความจ า คือความสามารถในการระลึกได้ถึงเรื่องราวต่างๆท่ีเคยมีประสบการณ์มาก่อนจะด้วย

วิธีการใดก็ตาม เช่น จากการเรียนรู้ในห้องเรียน การอ่านหนังสือ การบอกเล่าต่อๆกันมา เป็นต้น พฤติกรรมด้าน

ความรู้ความจ ายังจ าแนกเป็น 3 ลักษณะใหญ่ๆคือ 1)ความรู้เฉพาะรื่อง เป็นความรู้เกี่ยวกับศัพท์และนิยาม ความรู้

เก่ียวกับกฎและความจริงเฉพาะเรื่อง 2)ความรู้ในการด าเนินการ เป็นความรู้เก่ียวกับระเบียบแบบแผน เก่ียวกับ

แนวโน้มและล าดับขั้น การจ าแนกประเภท ความรู้เรื่องกฏเกณฑ์ และระเบียบวิธี  และ3)ความรู้รวบยอดในเนื อ

เรื่อง เป็นความรู้เกี่ยวกับหลักวิชา ทฤษฎีและโครงสร้าง เป็นต้น 

2)ความเข้าใจ คือความสามารถในการผสมผสานความรู้ความจ า แล้วขยายความคิดของตนเองออกไป

อย่างสมเหตุสมผลสามารถอธิบายความโดยใช้ความคิดและค าพูดของตนเอง ดังนั้นความเข้าใจจึงเป็นความรู้ขั้น

สติปัญญา (cognition) เนื่องจากต้องน าเอาความรู้จากขั้นความรู้ความจ า มาผสมผสานร่วมด้วย ความเข้าใจแบ่งเป็น 
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3 ลักษณะได้แก่ 1)การแปลความ เป็นความสามารถในการสื่อความหมายจากภาษาหนึ่งหรือแบบฟอร์มหนึ่งไปสู่

อีกภาษาหนึ่งหรืออีกแบบฟอร์มหนึ่ง 2)การตีความ เป็นความสามารถเอาผลการแปลความหลายๆสิ่งมาผสมผสาน 

เรียบเรียงเป้นความคิดใหม่อย่างมีความหมาย และ3)การขยายความ เป็นการขยายแนวคิดให้กว้างไกลไปจาก

ข้อมูลเดิมอย่างสมเหตุสมผล ซึ่งต้องอาศัยการแปลความและการตีความประกอบกัน เป็นต้น 

3) การน าไปใช้ คือความสามารถน าความรู้ความเข้าใจในเรื่องท่ีเรียนรู้มาแล้วไปใช้ท่ีแปลกใหม่ หรือ

สถานการณ์ใหม่ท่ีไม่เคยเห็นมาก่อนแต่อาจใกล้เคียงหรือคล้ายคลึงกับท่ีเคยมีประสบการณ์มาก่อน 

4) การวิเคราะห์ คือความสามารถแยกแยะเรื่องราวสิ่งต่างๆ ออกเป็นส่วนย่อยๆได้ ท าให้สามารถ

มองเห็นความสัมพันธ์กันของส่วนย่อยได้อย่างชัดเจน สามารถค้นหาความจริงต่างๆ ท่ีซ่อนแฝงอยู่ในเนื่องเรื่องนั้นๆ

ได้ การวิเคราะห์แบ่งเป็น 3 ลักษณะได้แก่ 1)วิเคราะห์ความส าคัญ เป็นความสามารถในการแยกแยะองค์ประกอบ

ย่อยท่ีรวมอยู่ในเรื่องราวนั้นเพื่อชี้ให้เห็นถึงเหตุ ผลลัพธ์ และประเด็นส าคัญ 2)วิเคราะห์ความสัมพันธ์เป็น

ความสามารถในการพิจารณาหาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบย่อยท่ีรวมกันอยู่ในเรื่องราวนั้น ๆว่ามี

ความสัมพันธ์ เก่ียวพันธ์กันในลักษณะใด เหมือนหรือต่างกันอย่างไร และ3)วิเคราะห์หลักการ เป็นความสามารถ

ในการค้นหาว่า โครงสร้างและระบบของวัตถุสิ่งของ เรื่องราวและการกระท าต่างๆรวมกันอยู่ในสภาพเช่นั้นได้ เพราะ

ยึดหลักหรือแกนอะไร เป็นต้น 

5) การสังเคราะห์ คือการน าองค์ประกอบย่อยๆต่างๆ ตั้งแต่ 2 สิ่งขึ้นไปมารวมเข้าเป็นเรื่องราวเดียวกัน 

เพื่อให้เห็นถึงโครงสร้างท่ีชัดเจน แปลกไปจากเดิม แบ่งเป็น 3 ประเภท 1)สังเคราะห์ข้อความ เป็นความสามารถ

ในการผสมผสานความรู้และประสบการณ์ต่าง ท าให้เกิดเป็นข้อความหรือผลผลิตใหม่ อาจสังเคราะห์โดยการพูด 

เขียนหรือรูปภาพก็ได้ 2)สังเคราะห์แผนงาน เป็นความสามารถในการก าหนดแนวทาง วางแผน เขียนโครงการ

ต่างๆ ล่วงหน้าขึ้นมาใหม่ ให้สอดคล้องกับข้อมูลและจุดมุ่งหมายท่ีวางไว้  3)สังเคราะห์ความสัมพันธ์ เป็น

ความสามารถในการน าความส าคัญหลักการต่างๆ มาผสมผสานให้เป็นเรื่องเดียวกันท าให้เกิดเป็นสิ่งส าเร็จอันใหม่ท่ี

มีความสัมพันธ์แตกต่างไปจากเดิม เป็นเรื่องราวหรือแนวคิดใหม่ท่ีผิดหรือแตกต่างไปจากเดิม 

6)การประเมินค่า คือความสามารถในการตัดสินเก่ียวกับคุณค่าของเนื้อหาและวิธีการต่างๆ โดยสรุปอย่าง

มีหลักเกณฑ์ว่า เหมาะสม มีคุณค่า ดี-เลว เพียงไร การประเมินค่าต้องอาศัยเกณฑ์ประกอบการตัดสินใจ 2 ลักษณะ

คือ 1)การตัดสินโดยใช้เท็จจริง หรือเกณฑ์ภายในเนื้อเรื่องนั้น ซึ่งเป็นการตัดสินโดยใช้ข้อเท็จจริงท่ีปรากฎในเนื้อง

เรื่องนั้นๆ 2)การตัดสินโดยใช้เกณฑ์ภายนอก เป็นการตัดสินตามเหตุผลทางตรรกศาสตร์ การยอมรับของสังคม 

สภาพความเป็นจริง ความยุติธรรม เป็นต้น 

 

5.1.การวัดพฤติกรรมพุทธิพิสัย 

การวัดด้านพุทธิพิสัย เป็นการวัดความสามารถด้านสติปัญญา ประกอบด้วย ความสามารถด้าน ความรู้

ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า เครื่องมือท่ีใช้วัดพฤติรรมนี้ มัก

ใช้เป็นแบบทดสอบ มักนิยมวัดเนื้อหาสาระ ซึ่งแบบทดสอบโดยท่ัวไปแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1)แบบทดสอบ

อัตนัย หมายถึงแบบทดสอบท่ีถามให้ตอบยาวๆ สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างกว้างขวาง เหมาะส าหรับการวัด

ความสามารถในการใช้ภาษาและแสดงความคิดเห็นท่ีหลากหลาย ค าตอบท่ีได้มักไม่มีผิดถูกอย่างสมบูรณ์ และ2)

แบบทดสอบปรนัย หมายถึงแบบทดสอบประเภท ถูก-ผิด จับคู่ เติมค า และเลือกตอบ เหมาะส าหรับสอบผู้สอบ

จ านวนมากๆมีเวลาตรวจข้อสอบน้อย 

 

5.2 หลักการประเมินพุทธิพิสัย 

การประเมินพุทธิพิสัย เป็นการประเมินความรู้ความเข้าใจ ซึ่งเป็นทักษะของสมอง ดังนั้นการประเมินจึง

เป็นการประเมินทางอ้อมจากพฤติกรรมท่ีผู้ถูกประเมินแสดงออก เพื่อบ่งชี้ถึงทักษะของสมองดังกล่าว ลักษณะของ

แบบทดสอบวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยท่ีดี คือ 1)มีความเที่ยงตรง  ท่ีมีความเท่ียงตรงจะสามารถวัดเนื้อหาท่ี
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ต้องการวัดได้ครบถ้วน และวัดได้ตรงตามจุดมุ่งหมายท่ีต้องการวัด 2)เช่ือมั่นได้ แบบทดสอบท่ีมีความเชื่อม่ันได้ 

หากน ามาใช้สอบวัดกับคนกลุ่มเดิมหลายๆครั้ง ผลการวัดจะเหมือนเดิมหรือเปลี่ยนแปลงน้อยมาก 3)มีความเป็น

ปรนัย หมายถึงมีความชัดเจนของค าถามทุกคนอ่านแล้วเข้าใจตรงกัน ใครตรวจก็ให้คะแนนตรงกัน และแปล

ความหมายของคะแนนได้ค่าตรงกัน 4)มีความยากง่ายพอเหมาะ หมายถึงแบบทดสอบไม่ยากเกินไปและไม่ง่าย

เกินไป ข้อสอบข้อใดท่ีมีคนตอบถูกมากแสดงว่าง่าย และข้อสอบท่ีมีคนตอบถูกน้อยแสดงว่ายาก (ค่าความยากง่าย

ของข้อสอบ หรือค่า p มีค่าอยู่ระหว่าง 0-1.00) ข้อสอบท่ีดี ค่า p อยู่ระหว่าง 0.20-0.80  5) มีอ านาจจ าแนก 

หมายถึงความสามารถแบ่งแยกกลุ่มออกเป็นประเภทต่างๆได้ถูกต้อง ข้อสอบท่ีมีอ านาจจ าแนกดีหมายถึง ข้อสอบท่ี

คนเก่งตอบถูก คนอ่อนตอบผิด ข้อสอบท่ีจ าแนกไม่ได้คนเก่งและคนอ่อนจะตอบถูกผิดพอๆกัน ไม่มีความแตกต่าง

กัน โดยท่ัวไปค่าอ านาจจ าแนกข้อสอบ หรือค่า r อยู่ระหว่าง -1.00 ถึง +1.00 ถ้าค่า r มีเครื่องหมายลบ หมายถึง

การจ าแนกกลับทาง คนเก่งตอบถูกน้อยกว่าคนอ่อน ค่า r ใกล้ศูนย์ (r= -.19 ถึง +.19) ข้อสอบจ าแนกไม่ได้เพราะ

คนเก่งและคนอ่อนตอบถูกผิดพอๆกัน ข้อสอบท่ีดี ค่า r ควรมีค่าอยู่ระหว่าง 0.20 ถึง 1.00   6)มีประสิทธิภาพ 

คือเคร่ืองมือท่ีสามารถท าให้ได้ข้อมูลท่ีดีท่ีสุ เชื่อถือได้มากโดยใช้วิธีการท่ีสะดวก รวดเร็ว คล่องตัว แต่เสียเวลาน้อย 

ลงทุนน้อยและใช้แรงงานน้อย 7)มีความยุตธิรรม ไม่เปิดโอกาสให้มีการได้เปรียบเสียบเปรียบกันระหว่างผู้ท่ีถูกวัด

ด้วยกัน 8)ใช้ค าถามถามลึก ข้อสอบท่ีดีต้องถามให้ผู้ตอบใช้ความสามรถในการคิดค้นก่อนท่ีจะตอบ 1)ใช้ค าถาม

ยั่วยุ มีลักษณะท่ีท้าทายให้ผู้สอบอยากคิดอยากตอบและท าด้วยความเต็มจ 9)ค าถามจ าเพาะเจาะจง ไม่ถามกว้าง

เกินไป หรือถามคลุมเครือให้คิดได้หลายแง่หลายมุม 

 

5.3 การสร้างเคร่ืองมือด้านพุทธิพิสัย 

เครื่องมือท่ีวัดด้านพุทธิพิสัยส่วนใหญ่นิยมใช้แบบทดสอบ ซึ่งมีหลากหลายชนิดดังได้กล่าวมาแล้ว แต่

แบบทดสอบท่ีใช้ส าหรับประเมินผลการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน ท่ีใช้ส่วนใหญ่มี  2 ประเภทคือ 

แบบทดสอบอัตนัย และแบบทดสอบปรนัย ซึ่งมีหลักการสร้างข้อสอบดังนี้ 

1)การสร้างข้อสอบอัตนัย 

ข้อสอบอัตนัยเป็นข้อสอบท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ตอบได้แสดงความสามารถในด้านความรู้ ภาษา ความคิดริเริ่ม 

วิเคราะห์ข้อความได้อย่างเหมาะสม แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ แบบไม่จ ากัดค าตอบ และแบบจ ากัดค าตอบ ซึ่งท้ัง 

2 ลักษณะมีหลักการสร้างดังต่อไปนี้ 

1.ค านึงถึงล าดับความส าคัญของจุดมุ่งหมาย ท่ีวางไว้ตามตารางวิเคราะห์หลักสูตร โดยพิจารณาน้ าหนักจาก

จุดมุ่งหมาย และเนื้อหาที่ได้สอน 

2.วางแนวทางการออกข้อสอบว่า จะเป็นแบบ จ ากัดหรือไม่จ ากัดค าตอบ 

3.เขียนค าสั่งให้ชัดเจนว่า ต้องการให้ผู้สอบตอบอย่างไร เกณฑ์การให้คะแนนเป็นอย่างไร 

4.ตั้งประเด็นค าถาม ท่ีประเมินความรู้จริงของผู้เรียน โดยเน้นด้านใดบ้าง เช่น การสังเคราะห์ วิเคราะห์ 

หรือประมาณค่า 

5.พยายามใช้ค าถามหลายๆแบบ มิใช้มีแต่ค าถามประเภท ใคร อะไร ท่ีไหน ท่ีมุ่งถามเพื่อวัดความรู้

ความจ าเท่านั้น แต่ควรใช้ค าถาม เหตุใด อย่างไร เพื่อให้ผู้เรียน อธิบายและแสดงเหตุผล หรือถามความคิดเห็น เชิง

วิเคราะห์ ในเชิงเปรียบเทียบ แสดงความสัมพันธ์ ความขัดแย้ง ตีความ เป็นต้น 

6.ทบทวน และพยายามปรับปรุงให้ข้อค าถามมีความชัดเจน ไม่ก ากวม 

 

2)การสร้างข้อสอบปรนัย 

แบบปรนัยท่ีรู้จักกันดีได้แก่  

1)แบบถูกผิด ซึ่งก็คือแบบทดสอบเลือกตอบสองตัวเลือก ซึ่งผู้ตอบมีโอกาสเลือกตอบข้อใดข้อหนึ่ง  อาจ

ตอบว่า ผิดหรือถูก ใช่หรือไม่ มีข้อแนะน าการสร้างดังนี้ (1)เขียนค าถาม ค าตอบ และข้อความให้ชัดเจน กระชับไม่
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ยอกย้อนไม่ต้องตีความ (2)ไม่ใช้ข้อความปฏิเสธซ้อน (3)หลีกเลี่ยงลอกข้อความจากค าบรรยายหรือหนังสือ (4)ข้อ

ผิด ถูกควรใกล้เคียงกัน เป็นต้น ข้อดีของข้อสอบนี้คือ ตรวจง่ายรวดเร็วประหยัดค่าใช้จ่าย ข้อเสีย คือเดาง่าย มีค่า

ความเชื่อม่ันต่ า 

2)แบบทดสอบแบบเติมค า เป็นแบบทดสอบท่ีให้ผู้เรียนเขียนค าตอบสั้นๆ มักมีขอบเขตการตอบอย่าง

ชัดเจนจากช่องว่างท่ีเว้นไว้ ข้อแนะน าในการสร้าง (1)เขียนค าสั่งให้รัดกุมว่ตอบตรงไหนอย่างไร (2)ค าถามควร

ชัดเจนถามเจาะไม่ถามกว้างและไม่ควรลอกข้อความค าบรรยายหรือจากหนังสือมาถาม  (3)เว้นช่องให้มากพอ

ส าหรับเขียนตอบและควรอยู่ตอนท้ายประโยค ไม่ควรมีหลายแห่งในแต่ละข้อ ข้อดีคือ สร้างง่ายเดาถูกยาก

ประหยัดเวลา ควรใช้สอบเฉพาะความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง กฎเกณฑ์ต่างๆ 

3)แบบจับคู่เป็นปรนัยประเภทก าหนดค าหรือข้อความเป็นสองแถว คล้ายกับแบบทดสอบแบบเลือกตอบ

ข้อความแถวหนึ่งไปใส่อีกแถวหนึ่ง ข้อแนะน าในการสร้าง (1)ในแถวท่ีเป็นค าตอบควรมีมากกว่าค าถามเพื่อป้องกัน

การเดาและควรเป็นค าตอบท่ีสั้นๆ (2)ค าถามควรระบุเงื่อนหรือหลักการจับคู่ให้ชัดเจน (3)ข้อค าถามและค าตอบ

ควรจัดให้อยู่ในหน้าเดียวกัน (4)วิธีตอบไม่ยุ่งยาก เช่นการเลือกเฉพาะอักษรมาตอบแทนการลอกท้ังข้อความ ข้อดี 

สร้างง่ายรวดเร็วตรวจง่าย หากสร้างได้ดีเดายาก ประหยัด แต่มักเป็นข้อสอบท่ีวัดความรู้ความจ า และค่อนข้างยากท่ี

จะท าให้ปัญหาและค าตอบเป็นเรื่องเดียวกันหรือประเภทเดียวกัน(หากประเภทไม่เหมือนกันเดาง่าย) 

4)แบบเลือกตอบ มักประกอบด้วยค าถามสั้นและค าตอบให้เลือกเพียงข้อเดียว หลักการเขียนข้อสอบ 

(1)ค าถามควรอยู่ในรูปประโยคค าถามท่ีสมบูรณ์เจาะจง สั้น และชัดเจนตรงจุด อาจน าค าตอบท่ีได้มาเชื่อมต่อกับ

ค าถาม (2)หลีกเลี่ยงค าถามปฏิเสธซ้อนปฏิเสธ หากจ าเป็นต้องใช้ควรเน้นหรือขีดเส้นให้ชัด (3)ข้อเดียวควรมี

ค าตอบเดียว (4)ควรมีตัวถูกและตัวลวงท่ีมีควรเป็นไปได้ตามหลักวิชา 

 

6.การวัดด้านจิตพิสัย 
จิตพิสัย เป็นพฤติกรรมเก่ียวกับความรู้สึกนึกคิดทางจิตใจ อารมณ์ และคุณธรรมของบุคคล ซึ่งสามารถ

จ าแนกออกได้เป็น 5 ระดับ คือ 1) การรับรู้ 2) การตอบสนอง 3) การสร้างคุณค่า 4) การจัดระบบคุณค่า และ5) 

การสร้างลักษณะนิสัย 

1)การรับรู้ เป็นพฤติกรรมท่ีตอบสนอง แบ่งเป็น 3 ลักษณะคือ 1)การยอมรับ เป็นขั้นท าความรู้จักกับ

เหตุการณ์หรือปรากฎการณ์ท่ีเกิดข้ึนในความสนใจของตนเอง 2)การตั งใจที่จะรับรู้ เป็นการแสดงความปรารถนาท่ี

จะรับรู้เก่ียวกับสิ่งนั้นด้วยความเต็มใจ และ3)การเลือกสิ่งเร้าที่ต้องการรับรู้ เป็นการแยกแยะสิ่งท่ีต้องการจะรับรู้

โดยยังไม่ได้รู้รายละเอียดของปรากฎการณ์สิ่งเร้านั้นๆ 

2)การตอบสนอง เป็นพฤติกรรมต่อเนื่องจากการรับรู้ โดยมีปฏิกิริยาโต้ตอบสิ่งเร้านั้นอย่างเป็นใจ และ

เกิดความพึงพอใจในการตอบสนอง พฤติกรรมนี้จ าแนกได้เป็น 3 ลักษณะคือ 1) การยินยอมท่ีจะตอบสนอง เป็น

การยอมตอบสนองถึงแม้จะไม่เต็มใจ 2) ความเต็มใจท่ีจะตอบสนอง เป็นการยอมรับท่ีตอบสนองด้วยความเต็มใจ

3)ความพอใจในการตอบสนอง ได้ตอบสนองแล้วเกิดความสุขมีความพึงพอใจที่ได้กระท าลงไป 

3)การสร้างคุณค่า เป็นขั้นท่ีบุคคลมองเห็นคุณค่าของการตอบสนองต่อสิ่งเร้า หรือประสบการณ์ท่ีได้ดี 

แบ่งพฤติกรรมท่ีแสดงออกเป็น 3 ลักษณะ 1) การยอมรับในคุณค่า เป็นขั้นการยอมรับว่าพฤติกรรมท่ีแสดงออกไป

นั้นเป็นสิ่งท่ีดีมีคุณค่า 2)การนิยมชมชอบในคุณค่า เป็นการยอมรับคุณค่า (ข้อ1) ด้วยความพึงพอใจ 3)การสร้าง

คุณค่า มีความคงเส้นคงวาในการตอบสนองต่อสิ่งเร้า โดยแสดงพฤติกรรมท่ีคนเห็นว่ามีคุณค่าอย่างสม่ าเสมอและ

ตอบสนองอย่างต่อเนื่องไปจนเกิดการยอมรับเป็นค่านิยมของตนเอง นอกจากนั้นยังพยายามท าให้ผู้ อ่ืนคล้อยตาม

ค่านิยมดังกล่าวด้วย 

4)การจัดระบบคุณค่า เป็นการน าเอาหลายๆคุณค่ามาจัดระบบเพื่อสร้างเป็นลักษณะภายในตนเองท่ีคงท่ี

แน่นอน 
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5)การสร้างลักษณะนิสัย เป็นการจัดระบบคุณค่าท่ีมีอยู่ในตัวเอง เข้าเป็นระบบท่ีถาวรซึ่งจะท าหน้าท่ี

ควบคุมพฤติรรมการแสดงของบุคคล ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆ ก็จะแสดงพฤติกรรมตามค่านิยมท่ียึดถือ

ตลอดไป และจะแสดงพฤติกรรมดังกล่าวนั้นอย่างสม่ าเสมอจนเกิดเป็นนิสัยประจ าตัวของบุคคล การสร้างลักษณะ

นิสัยมี 2 ลักษณะได้แก่ 1) การสร้างลักษณะนิสัยชั่วคราวเป็นการแสดงพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับคุณค่าส่วนตัว

บางอย่างของบุคคล โดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิดตามมาในสถานการณ์นั้นๆด้วย และ2) การสร้างลักษณะนิสัยถาวร เป็น

ขั้นแสดงนิสัยท่ีแท้จริงของบุคคลออกมาอย่างสมบูรณ์ เพราะเป็นการรวมเอาคุณลักษณะท่ีเป็นคุณค่าต่างๆของบุคคล

เข้าไว้ด้วยกัน ขั้นนี้ถือว่าเป็นจุดสุดยอดของการพัฒนาคน 

อย่างไรก็ตาม คุณลักษณะในแต่ละระดับเม่ือเกิดและถูกจัดระบบเป็นบุคลิกลักษณะประจ าตัวของบุคคล

แล้ว จะแสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะหลักๆออกมาในรูปของ ความสนใจ เจตคติ และค่านิยมของบุคคล ตัวอย่าง เช่น 

ความสนใจ เป็นลักษณะของการมีใจจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ความสนใจของบุคคลเริ่มจาก

การท่ีบุคคลมีการรับรู้ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยความพึงพอใจ และมองเห็นคุณค่าของสิ่งนั้น จนเกิดความรู้สึกนิยม

ชมชอบในคุณค่าของสิ่งท่ีรับรู้นั้น และจะตอบสนองต่อสิ่งนั้นอย่างคงเส้นคงวานั่นเอง เช่น ความสนใจในกีฬา ความ

สนใจในดนตรี ความสนใจในการท่องเท่ียว เป็นต้น คุณลักษณะด้านจิตพิสัย มักจะถูกพัฒนาในเกิดกับผู้เรียนใน

ลักษณะแฝงไปกับรายวิชาและกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆที่ผู้สอนจัดให้  

 

6.1.การวัดพฤติกรรมด้านจิตพิสัย 

จิตพิสัยเป็นความรู้สึกนึกคิดทางจิตใจ อารมณ์ และคุณธรรมของบุคคล ดังนั้น คุณลักษณะของจิตพิสัยท่ี

ส าคัญมีดังนี้ 1)เป็นคุณลักษณะภายในจิตใจ เป็นความรู้สึกรับรู้ ดังนั้นการวัดด้านจิตพิสัยจึงเป็นการวัดทางอ้อม จาก

พฤติกรรมของผู้ถูกวัดท่ีแสดงออกมา เพื่อสะท้อนถึงความรู้สึกและอารมณ์ของผู้ถูกวัด วิธีวัดจะกระท าโดยกระตุ้น

หรือเร้าให้ผู้ถูกวัดแสดงความคิดเห็นท่ีตอบสนองต่อสิ่งเร้าท่ีกระตุ้นนั้น ผู้วัดก็จะแปลความจากพฤติกรรมดังกล่าว 

2)เป็นนามธรรมไม่สามารถสังเกตได้โดยตรง เช่น ความสนใจ ความรับผิดชอบ 3)ต้องวัดทางอ้อมท าให้เกิดความ

คลาดเคลื่อนได้ง่ายต้องใช้เครื่องมือท่ีมีความเชื่อม่ันสูง 4)การวัดไม่มีผิดไม่มีถูกขึ้นกับประสบการณ์และความ

คิดเห็น ความรู้สึกนึกคิดของผู้ตอบแบบสอบ 5)มักนิยมใช้ข้อมูลจากหลายฝ่าย ได้แก่ บุคคลท่ีต้องการวัด บุคคล

ใกล้ชิด และการสังเกตของผู้วัดเอง 6)มักใช้สถานการณ์จ าลองเป็นเงื่อนไขให้ผู้ถูกวัดตอบ ดังนั้นเครื่องมือจึงควรมี

คุณลักษณะด้านความเท่ียงตรงตามสภาพสูง 7)มีจุดอ่อนท่ีผู้ตอบสามารถบิดเบือนหรือหลอกผู้ถามได้ การ

แสดงออกของคุณลักษณะจิตพิสัย มีทิศทางการแสดงออกได้สองแนวทางตรงกันข้าม เช่น รัก-เกลียด ชอบ-ไม่ชอบ 

ฯลฯ และมีระดับความเข้มของระดับความรู้สึก เช่น รักมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด เป็นต้น คุณลักษณะ

จิตพิสัย สามารถแบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ 1)การประเมินตนเอง โดยผู้ถูกวัดจะเป็นผู้ตอบแบบวัดด้วยตนเองโดยการ

แสดงความรู้สึก 2)การประเมินโดยผู้อ่ืน ซึ่งเป็นการวัดโดยผู้ประเมินเป็นผู้วัดเองหรืออาจมอบหมายให้เพื่อน 

ผู้ปกครอง หรือผู้ท่ีเก่ียวข้อง เป็นผู้ใช้เคร่ืองมือ 

 

 

6.2 หลักการประเมินผลด้านจิตพิสัย 

1).วัดให้ครอบคลุมคุณลักษณะท่ีต้องการจะวัด เนื่องจากคุณลักษณะจิตพิสัยเป็นคุณลักษณะเฉพาะส่วนตัว 

ฉะนั้นพฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงออกมาเหมือนกัน ไม่จ าเป็นต้องเป็นผลจากอารมณ์หรือความรู้สึกอย่างเดียวกัน 

ขณะเดียวกันผู้ท่ีมีอารมณ์ ความรู้สึกอย่างเดียวกัน ก็ไม่แน่ว่าจะแสดงพฤติกรรมอย่างเดียวกัน ดังนั้นการวัดให้

ครอบคลุมจึงจ าเป็นต้องใช้เคร่ืองมือวัดหลากหลายชนิด 

2).การวัดควรวัดหลายๆครั้ง เนื่องจากความรู้สึกและอารมณ์ของบุคคลมักจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตาม

สถานการณ์ และบางครั้งสถานการณ์เดียวกันแต่ต่างเวลาก็อาจมีความรู้สึกไม่เหมือนกัน ดังนั้น การวัดจึงควรท า

หลายๆครั้ง และควรสุ่มท้ังสถานท่ี และเวลาให้แตกต่างกัน จึงจะท าให้การวัดมีความน่าเชื่อถือ 
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3).วัดผลอย่างต่อเนื่อง การวัดท่ีดีไม่ควรเชื่อข้อมูลท่ีได้จากการวัดเพียงครั้งเดียว แต่ ควรวัดอย่าง

ต่อเนื่องกันหลายๆครั้งด้วยเทคนิคท่ีแตกต่างกัน หลากหลายวิธี จึงจะเชื่อได้ว่า คุณลักษณะด้านจิตใจและอารมณ์นั้น

เป็นลักษณะถาวรของบุคคลนั้น 

4).ความร่วมมือของผู้ถูกวัดเป็นหัวใจส าคัญของการวัด เนื่องจากการวัดจิตพิสัยเป็นการวัดคุณลักษณะของ

บุคคล ดังนั้น ก่อนวัดควรม่ันใจว่าจะได้รับความร่วมมือจากผู้ตอบว่าข้อมูลท่ีได้รับนั้นเป็นข้อมูลจริง นอกจากนั้นผู้วัด

ควรหาเทคนิคท่ีท าให้ผู้ตอบ ตอบด้วยความสบายใจและม่ันใจในความปลอดภัยของข้อมูล 

5).ใช้ผลการวัดให้ถูกต้อง เนื่องจากการวัดผลด้านจิตพิสัยไม่มีถูกไม่มีผิด ดังนั้นผลการวัดจึงไม่สามารถน าไปใช้

การตัดสินได้หรือตก แต่การวัดทางจิตพิสัยเป็นการวัดเพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาบุคคล ไม่ใช่เพื่อการตัดสินใจ 

 
6.3 หลักการสร้างเคร่ืองมือวัดจิตพิสัย 

การวัดผลด้านจิตพิสัย เป็นการวัดความรู้สึกนึกคิด คุณธรรมจริยธรรม อารมณ์ของบุคคล มักวัดทางอ้อม

จากพฤติกรรมท่ีแสดงภายใต้สถานการณ์สมมติ เพื่อสะท้อนถึงถึงความรู้สึกนึกคิดดังกล่าว ผลการวัดมีลักษณะความ

คิดเห็นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งภายใต้สถานการณ์ จึงไม่มีผิดไม่มีถูก มีความคาดเคลื่อนง่าย (ผู้ถูกวัดสามารถปิดบัง

บิดเบือนง่าย พฤติกรรมด้านจิตพิสัยแบ่งได้เป็น 5 ระดับ ได้แก่ การรับรู้ การตอบสนอง การสร้างคุณค่า การ

จัดระบบคุณค่า และการสร้างลักษณะนิสัย การวัดจึงนิยมวัด ให้ครอบคลุม วัดหลายๆครั้ง วัดอย่างต่อเนื่อง และขอ

ความร่วมมือจากผู้ถูกวัด เครื่องมือวัดจิตพิสัยจึงมีหลากหลายประเภทแตกต่างกัน และไม่สามารถบอกได้ชัดว่า 

เคร่ืองมือใดเหมาะสมหรือดีกว่ากัน ความเหมาะสมขึ้นกับเหตุปัจจัยหลายประการ อย่างไรก็ตาม เครื่องมือท่ีนิยมใช้

มากในการวัดพฤติกรรมจิตพิสัยคือ 1)มาตราส่วนประมาณค่า 2)แบบส ารวจรายการ 3)แบบวัดเชิงสถานการณ์ และ

4)แบบสังเกต 

การสร้างเครื่องมือจิตพิสัยมีล าดับขั้นตอนการสร้างดังต่อไปนี้ 1)ก าหนดคุณลักษณะท่ีต้องการวัด ได้แก่ 

ความรู้สึก คุณธรรมจริยธรรม และเจตคติ 2)ก าหนดพฤติกรรมบ่งชี้ หรือนิยามพฤติกรรมท่ีบ่งชี้แสดงถึงเจตคติท่ี

สนใจ ผู้เรียนมาเรียนวิชา การเรียนการสอนทางกายภาพบ าบัด ตรงตามเวลาไม่เคยขาดเรียนเป็นการบ่งชี้ ถึงความ

ตั้งใจและสนใจเรียนวิชาดังกล่าว 3)ก าหนดวิธีการหรือเครื่องมือวัด เพื่อพิจารณาเครื่องมือท่ีเหมาะสมในการวัด

พฤติกรรมท่ีสนใจ โดยยึดหลักเหมาะสมและไม่ยุ่งยากในการเก็บข้อมูล 4)สร้างเครื่องมือวัด 5)ตรวจสอบเครื่องมือ 

มักนิยมน าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มท่ีต้องการวัด เพื่อค านวณหาคุณภาพเครื่องมือ

ด้าน ความเท่ียงตรง ความเชื่อม่ัน และอ านาจจ าแนก 

 

7.การวัดด้านทักษะพิสัย 

ทักษะพิสัยเป็นความสามารถในเชิงปฏิบัติการหรือการกระท าให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่ง ทักษะพิสัย

สามารถจ าแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังต่อไปนี้ 1) การรับรู้ 2) เตรียมความพร้อม 3) การตอบสนองตามแนวทางท่ี

ก าหนดให้ 4) ความสามารถด้านกลไก 5) การตอบสนองท่ีซับซ้อน 6) ความสามารถในการดัดแปลง และ7) 

ความสามารถในการริเริ่ม 

1)การรับรู้ เป็นขั้นแสดงอาการรับรู้ท่ีจะเคลื่อนไหวโดยอาศัยประสาทสัมผัสรับรู้ท้ัง 5 ได้แก่ หู ตา จมูก 

ลิ้น และสัมผัสทางร่างกาย แม้จะมีสิ่งเร้ามากระตุ้นโดยผ่านทางประสาทสัมผัสพร้อมๆกัน บุคคลก็สามารถเลือกรับรู้ 

และมีการแปลความหมายต่อสิ่งเร้านั้นๆ เพื่อการตอบสนอง 

2)เตรียมความพร้อม เป็นความพร้อมของบุคคลท่ีจะแสดงพฤติกรรมออกมา สภาพความพร้อมมี 3 ด้าน

คือ ความพร้อม 1) ด้านร่างกาย หมายถึงความพร้อมท่ีจะเคลื่อนไหวอวัยวะของร่างกาย 2) ด้านสมอง หมายถึง

ความพร้อมท่ีระลึดถึงระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆในการแสดงพฤติกรรม และ3) ด้านอารมณ์ ความพร้อมด้านจิตใจ ให้

อยู่ในทิศทางท่ีพึงปรารถนาหรือไม่พึงปรารถนา 
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3)การตอบสนองตามแนวทางที่ก าหนดให้ เป็นการแสดงออกในลักษณะของการเลียนแบบและการลอง

ผิดลองถูก 

4)ความสามารถด้านกลไก เป็นขั้นท่ีผู้เรียนได้กระท าตามท่ีเรียนมา และพัฒนาขึ้นจนมีความสัมฤทธิผล 

สามารถสร้างเทคนิควิธีการเฉพาะส าหรับตนเองขึ้นมา เพื่อฝึกปฎิบัติต่อไป 

5)การตอบสนองที่ซับซ้อน เป็นความสามารถในการปฏิบัติในสิ่งท่ียุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น และสามารถ

กระท าได้อย่างม่ันใจ ไม่ลังเล และท าได้ดีจนเป็นอัตโนมัติ 

6)ความสามารถในการดัดแปลง เป็นขั้นท่ีสามารถปฏิบัติได้จ าช านาญ จึงคิดหาวิธีการใหม่ๆ มาลองท า

ให้แตกต่างไปจากเดิม เพื่อให้เกิดผลดีย่ิงๆขึ้น 

7)ความสามารถในการริเร่ิม เป็นความสามารถต่อยอดจากการดัดแปลง กล่าวคือ เม่ือบุคคลสามารถ

ดัดแปลงวิธีการใหม่ๆ และมีการทดลงท าดูแล้ว ก็น าวิธีการนั้นมาประยุกต์ท าให้เกิดสิ่งใหม่ๆขึ้น 

 

7.1 การวัดพฤติกรรมด้านทักษะพิสัย 

การวัดทักษพิสัย เป็นการวัดความสามารถในการท างานหรือการท ากิจรรม อาจเรียกว่า การวัดภาคปฏิบัติ 

ซึ่งการวัดพฤติกรรมดังกล่าวมักเป็นการประสานสัมพันธ์ระหว่าง พุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษพิสัย ลักษณะส าคัญ

ของการวัดทักษพิสัยคือ 1) สามารวัดได้ท้ังรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 2)ลักษณะงานท่ีแตกต่างกันต้องใช้วิธีการวัดหรือ

กระบวนการท่ีต่างกัน ตัวอย่างเช่น วัดทักษะด้านดนตรี กีฬาต้องใช้วิธีการวัดต่างกัน 3)สามารถแบ่งวัดเป็น

กระบวนงานหรือทักษะย่อยๆ เช่น การรักษาทางกายภาพบ าบัด สามารถวัด ขั้นการตรวจร่างกาย การประมวลผล 

การสรุประเด็นปัญหา และการให้การรักษา เป็นต้น 4)ลักษณะการวัดแยกได้เป็น 3 ระดับ (1)ระดับพฤติกรรมโดย

การสังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบัติ (2)ระดับผลลัพธ์ พิจารณาจากผลจากพฤติกรรมย่อยท่ีปรากฏซึ่งพิจารณาได้ท้ังเชิง

ปริมาณและคุณภาพ (3)ระดับประสิทธิผล เป็นการวัดผลงานเฉพาะท่ีเก่ียวของกับวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายการ

วัดโดยตรง 

 

7.2 หลักการประเมินผลด้านทักษะพิสัย 

หลักการประเมินผลด้านทักษะพิสัย แบ่งออกเป็น 1) วัดให้ตรงจุดมุ่งหมาย โดยพิจารณาผลสุดท้ายท่ีจะ

เกิดข้ึนเม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอน เช่น หากก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ สามารถประเมินผู้ป่วยได้ ตรวจร่างกาย

ได้ แต่จุดมุ่งหมายการเรียนรู้คือการรักษาโดยการนวด ดังนั้นการวัดต้องวัด ทีละทักษะย่อยก่อน เป็นต้น  2) ความ

สอดคล้องของงานท่ีก าหนดกับจุดประสงค์ ต้องการประเมินความสามารถในการนวด งานท่ีก าหนดต้องใช้

ความสามารถในการนวดโดยตรง เป็นต้น 3) ความเหมาะสมในการด าเนินงาน พิจารณาว่าผลงานดังกล่าวเกิดจาก

ท างานกลุ่มหรือเดี่ยว 4) ยุติธรรม 5) การให้คะแนนควรเป็นปรนัยและเท่ียงตรง ก าหนดไว้ชัดเจน ในแต่ละขั้นตอน

จะได้คะแนนเท่าไร 6)มีเกณฑ์การประเมินผล ซึ่งพิจารณาจาก กระบวนการหรือวิธีการ และผลผลิตท่ีเกิดขึ้นซึ่ง

พิจาณาท้ังปริมาณและคุณภาพ 7) วัดหลายๆครั้ง 

ขั้นตอนการประเมิน มีดังนี้ 1) ก าหนดจุดประสงค์ มักเขียนเป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เพื่อให้สามารถ

วัดได้จริง 2) ก าหนงานให้ปฏิบัติ อาจแบ่งเป็นขั้นตอนย่อยๆได้ 3) ก าหนดวิธีด าเนินการอย่างชัดเจน 4) ก าหนด

สถานการณ์หรือเงื่อนไขท่ีใช้ในการปฎิบัติงาน 5) ก าหนวิธีการวัด สามารถท าได้หลายวิธีเช่น เขียนตอบ (วัดความรู้

หรือขั้นตอนการปฏิบัติ) สร้างสถานการณ์จ าลองแล้วให้ตอบค าถาม วัดผลงานปฏิบัติจริง  6) ก าหนดเครื่องมือวัด 

7) ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 8)ก าหนดวิธีการประเมินผล เช่น อิงเกณฑ์หรืออิงกลุ่ม  9)การสร้างเครื่องมือวัด มี

ล าดับขั้นตอนดังนี้ (1) วางแผนสร้างเครื่องมือ พิจารณาวัตถุประสงค์การสอน (2) ด าเนินารสร้างเครื่องมือ (3) 

ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ (4) สร้างคู่มือการใช้เคร่ืองมือ 10) ด าเนินการวัด 
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7.3 เคร่ืองมือวัดด้านทักษะพิสยั 

วิธีการและเครื่องท่ีนิยมวัดทักษะพิสัยท่ีนิยมใช้ได้แก่ การทดสอบ แบบสังเกต แบบส ารวจรายการ และ

มาตราส่วนประมาณค่า ซึ่งแต่ละประเภทมีความเหมาะสมแตกต่างกัน ซึ่งการวัดหนึ่งๆ เพื่อความเหมาะสมและเกิด

ความชัดเจนในการวัดอาจประยุกต์ใช้เคร่ืองมือหลายชนิดแตกต่างกัน 
1)การทดสอบ (testing) 
การทดสอบเป็นวิธีท่ีนิยมใช้มากในการวัดผลด้านทักษะพิสัย สามารถใช้ได้ท้ังการทดสอบแบบปากเปล่า 

หรือการสอบข้อเขียน 1)การสอบข้อเขียนนั้น เหมาะส าหรับเนื้อหาท่ีเป็นทฤษฎี ผู้สอบกลุ่มใหญ่ เป็นการตรวจสอบ

ความรู้ก่อนปฏิบัติจริงเพื่อลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดความเสียหายหากสอบปฏิบัติจริง 2)การสอบปากเปล่า เป็นการ

ตรวจสอบความรู้ความสามารถรายบุคคล ซึ่งมีความหลากหลาย มีข้อเสียของความได้เปรียบเสียบเปรียบโดยเฉพาะ

ผู้สอบทีหลังมีโอกาสในการเตรียมตัวได้มากกว่า 

2)การสังเกต 

เป็นการสังเกตการปฏิบัติจริงของผู้สอบ เครื่องมือท่ีใช้ประกอบการสังเกตได้แก่ แบบบันทึกข้อมูล แบบ

ส ารวจแบบ check list  และมาตราส่วนประมาณค่า ซึ่งเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุด ผู้สอบมีโอกาส เห็นกระบวนการล าดับขั้นตอน
ท างานของผู้เรียน เห็นพฤติกรรมต่างๆในสภาพจริง เพื่อเป็นการลดความกังวลผู้ประเมินอาจมอบหมายให้ผู้เรียน

อ่ืน หรือผู้ร่วมสอนช่วยประเมินก็ได้  
3)แบบส ารวจรายการ (checklist) 
มักใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบรายการกิจกรรม และพฤติกรรมในการปฏิบัติงานว่า มีรายการ และ

หากมี มีมากน้อยเพียงใร คุณภาพเป็นอย่างไร หรือขั้นตอนท่ีผู้สอบปฏิบัตินั้น ครบตามจุดประสงค์ของการประเมิน

หรือไม่ ขั้นตอนของการสร้างและการตรวจสอบเครื่องมือ ก็ไม่แตกต่างจากเครื่องมือท่ีใช้วัดจิตพิสัย ดังท่ีได้กล่าว

มาแล้ว 

 

8.การประเมินสภาพจริง 

การประเมินสภาพจริง เป็นวิธีการประเมินท่ีออกแบบมาเพื่อสะท้อนให้เห็นพฤติกรรมและทักษะท่ีจ าเป็น

ของผู้เรียนในสถานการณ์ท่ีเป็นจริง และเป็นวิธีการประเมินท่ีเน้นงานหรือกิจกรรมท่ีผู้เรียนได้แสดงออกโดยการ

กระท า เน้นระบวนการเรียนรู้ ผลผลิต และผลงาน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินและร่วมในการจัด

กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง ซึ่งวิธีการนี้ เชื่อว่าจะช่วยพัฒนาการ การเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง 

กระบวนการประเมินอาจใช้วิธีการสังเกต การบันทึก การรวบรวมข้อมูลจากผลงานและวิธีการท่ีผู้เรียนได้เคยท าไว้ 

ด้วยวิธีการท่ีหลายหลาย กลยุทธ์ส าคัญของการประเมินตามสภาพจริงคือ การกระตุ้นหรือท้าทายให้ผู้เรียนได้

แสดงออกโดยการกระท า ว่าตนเองมีความสามารถอะไร และได้เคยท าสิ่งใดบ้าง แทนการท าแบบทดสอบหรือ

ข้อสอบเหมือนการประเมินแบบเดิมๆ นอกจากเน้นเรื่องการกระท าและผลงานแล้ว การประเมินนี้ยังเน้น

ความสามารถทางสติปัญญา กระบวนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การแก้ปัญหา มากกว่าการเน้นเรื่องการ

ท่องจ า หรือการหาค าตอบจากแบบทดสอบ ความแตกต่างของการประเมินสภาพจริงและการประเมินแบบเดิมได้

สรุปไว้ในตารางท่ี 17 
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ตารางท่ี 17 เปรียบเทียบการประเมินแบบเดิม และการประเมินสภาพจริง 

การประเมินแบบเดิม การประเมินสภาพจริง 

1.เน้นพฤติกรรมพื้นฐานท่ีไม่ซับซ้อน 1.เน้นพฤติกรรมท่ีซับซ้อน ความคิดท่ีซับซ้อน และ

วิธีการน าความรู้ไปใช้มากกว่ามีความรู้ 

2.แยกการสอบและการประเมินออกจากการเรียนการ

สอน 

2.การสอบและประเมินร่วมไปกับการจัดการเรียนการ

สอน (การประเมินเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียน

การสอน) เปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

3.มีข้อจ ากัดในการวัด 3.วัดได้อย่างหลากหลายและกว้างขวาง 

4.ยึดถือตัวเลขและข้อมูลท่ีได้จากการสอบ 4.พิจารณาจากข้อ มูล ท่ีหลายหลาย และความ

สอดคล้องของการอธิบายความ 

5.เชื่อถือการประเมินของผู้ อ่ืนและผู้สอนเปรียบ 

เสมือนผู้ประเมินภายนอก 

5.เชื่อในการประเมินตนเอง และผู้สอนก็เป็นเพียง

ส่วนหนึ่งของการประเมิน 

6. มีเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อบ่งบอกถึงความส าเร็จ 6. มีเกณฑ์บ่งบอกถึงความส าเร็จอย่างหลากหลาย 

7.มีความคิดเป็นเอกนัย (convergent thinking)  และ

มีค าตอบท่ีถูกต้องเพียงค าตอบเดียว 

7.มีความคิดอเนกนัย (divergent thinking) มีค าตอบ

อย่างหลากหลาย 

8. เน้นการประเมินแบบแยกทักษะ 8.เน้นการประเมินโดยบูรณาการทักษะ 

9.เน้นรายวิชาเดี่ยว 9.เน้นสหวิทยาการ 

 

8.1ลักษณะส าคัญของการวัดประเมินสภาพจริง 

เป็นท่ีทราบกันดีแล้ว การวัดประเมินผลตามสภาพจริง เป็นการประเมินทางเลือกใหม่ (alternative 

assessment) ท่ีเน้นการประเมินผลจากการปฏิบัติงานซึ่งต่างจากการประเมินท่ีเน้นการทดสอบเป็นส าคัญ ลักษณะ

ส าคัญของการวัดประเมินผลตามสภาพจริงมีดังนี้ 

1)การประเมินฯเน้นแนวคิดท่ีว่าความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่ง มีความหมายได้หลากหลาย ดังนั้นการวัดควรใช้

วิธีการอย่างหลากหลาย 

2)การเรียนรู้เป็นกระบวนการตามความต้องการของผู้เรียน มากกว่าการบังคับให้เรียน ดังนั้นผู้เรียนจึงมี

ความกระตือรือร้น และแสวงหาความรู้เพื่อความอยากรู้มากกว่าการเรียนเพื่อให้ท าข้อสอบได้คะแนนสูงๆ 

3)การวัดประเมินผลตามสภาพจริง เน้นกระบวนการเรียนรู้ และผลผลิต โดยพิจารณาจากสิ่งท่ีผู้เรียน

เรียนรู้ และท าไมจึงเกิดการเรียนรู้เช่นนั้น 

4)การวัดประเมินผลตามสภาพจริง มุ้งเน้นการสืบเสาะ พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสภาพจริงท่ีเกิดขึ้น 

ผู้เรียนต้องสังเกต วิเคราะห์ และทดสอบความรู้ของตนเองจากการปฏิบัติ 

5)การวัดประเมินสภาพจริงมีจุดประสงค์เพื่อ กระตุ้น และอ านวยความสะดวกให้กับผู้เรียน และสะท้อนผล

การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาให้กับผู้เรียน  

 

8.2 เคร่ืองมือวัดและประเมินตามสภาพจริง 

โดยท่ัวไปการวัดและประเมินผลให้ตรงกับสิ่งท่ีต้องการวัด มักต้องใช้อาศัยเทคนิค การเก็บรวบรวมข้อมูล 

และใช้คร่ืองมือท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกับคุณลักษณะท่ีต้องการศึกษา รวมถึงเงื่อนไขบริบทอ่ืนๆ อาทิ จุดประสงค์การ

วัด ลักษณะผู้สอบ ปริมาณ ระยะเวลา สถานท่ี งบประมาณ การประเมินตามสภาพจริงมักใช้วิธีการประเมิน

หลากหลาย ส่วนเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย การทดสอบ การสอบสัมภาษณ์ การสังเกต การตรวจ

ผลงาน การใช้แฟ้มสะสมงาน การประเมินโดยใช้ศูนย์ประเมิน  
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เอกสารประกอบการสอน 475 788 การสอนทางกายภาพบ าบัด ภาคต้นปีการศึกษา 2556 โดย รศ.สมชาย รัตนทองค า 

1)การทดสอบ  

การทดสอบมักใช้แบบทดสอบ เพื่อประเมินความรู้ความสามารถของผู้เรียน เครื่องมือท่ีใช้ประกอบด้วย 

แบบสอบเขียนตอบ แบบสอบเลือกตอบ และสอบภาคปฏิบัติ และแบบวัดต่างๆ เป็นต้น 

2)การสอบสัมภาษณ์  

เป็นวิธีการวัดผลด้วยการซักถาม สนทนา โต้ตอบ เพื่อประเมินความคิด ทัศนคติต่าง เครื่องมือท่ีใช้ได้แก่ 

แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (เตรียมค าถามไว้ล่วงหน้า) และค าถามแบบไม่มีโครงสร้าง (ก าหนดเฉพาะแนวทาง

หรือประเด็นแต่ไม่มีค าถามท่ีชัดเจน) 

3)การสังเกต  

การสังเกต เป็นการวัดและประเมินท่ีมีรายการ พฤติกรรมเป้าหมายท่ีต้องการเก็บข้อมูล ด้วยประสาท

สัมผัส โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางหูและตา เพื่อศึกษาพฤติกรรมท่ีมีความละเอียด ชัดเจนของผู้เรียนในสภาพการณ์ต่างๆ

ท่ีก าหนด เคร่ืองมือท่ีใช้ประกอบด้วย แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตรวัดประเมินค่า และแบบบันทึก เป็นต้น 

4)การตรวจผลงาน  

เป็นการวัดและประเมินด้วยการก าหนด งาน กิจกรรม หรือแบบฝึก ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ ฝึกฝน โดยผู้สอน

จะเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง หรือเพื่อนผู้เรียนท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อให้ได้ข้อมูลจริงส าหรับสะท้อน

ผลการปรับปรุงแก้ไข พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบต่อไป เครื่องมือท่ีใช้ได้แก่ แบบประเมินผล

งาน 

5)การใช้แฟ้มสะสมงาน  

เป็นการวัดและประเมินท่ีใช้หลักการเก็บหลักฐานผลงานท่ีดีและมีความภาคภูมิใจ ท่ีเป็นตัวแทนงานท่ี

ปฏิบัติของผู้เรียนเก่ียวกับ ทักษะ แนวคิด ความสนใจ ความส าเร็จ โดยมีผลการประเมิน จุดเด่น จุดด้อยของชิ้นงาน 

อันแสดงถึงความก้าวหน้าในการเรียนด้วยตนเองของผู้เรียนเอง เพื่อนร่วมชั้น หรือผู้สอน แล้วน าหลักฐานมาบรรจุ

ลงในแฟ้ม สมุดโน้ต แผ่นบันทึกข้อมูล เป็นต้น ลักษณะแฟ้มสะสมงานท่ีดีควรมีความหลากหลาย สามารถสะท้อน

ความสามารถท่ีแท้จริงของผู้เรียนแต่ละคน เครื่องมือท่ีใช้ส าหรับประเมินแฟ้มสะสมงาน ได้แก่ แบบบันทึก แบบ

ประเมินผลงาน และแบบประเมินตนเอง เป็นต้น 

6)การประเมินโดยใช้ศูนย์ประเมิน 

ศูนย์ประเมิน คือสถานท่ี หรือคอมพิวเตอร์และซอฟแวร์ ท่ีสร้างหรือก าหนดขึ้นเพื่อให้ส าหรับทดสอบหรือ

ประเมินผู้เรียนภายใต้สถานการณ์จ าลอง หรือสิ่งเร้า เพื่อให้ผู้เรียนตอบสนองโดยการแสดงออกตามพฤติกรรมบ่งชี้ 

การประมวลความรู้ และทักษะต่างของผู้เรียนว่ามีมากน้อยเพียงใด และอยู่ในระดับใด กิจกรรมหรือสถานการณ์ท่ี

ก าหนดให้มีหลากหลาย ได้แก่ เกม แบบฝึกขั้นตอนการท างาน ใบงาน การสนทนากลุ่ม การท างานเป็นกลุ่ม และการ

แสดงบทบาทสมมติ การน าเสนองาน เคร่ืองมือท่ีใช้วัด ประกอบด้วย แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตรวัดประเมิน

ค่า แบบบันทึกพฤติกรรม แบบประเมินผลงาน และแบบทดสอบ เป็นต้น 
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