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การวัดและประเมินผลทางการศึกษา 
************************************* 

 
การวัดและประเมินผลทางการศึกษาจะเกี่ยวของกับคํา 3 คํา คือ 1)การทดสอบ (testing) หมายถึง การ

นําเสนอชุดคําถามที่เรียกวาขอสอบหรือแบบทดสอบที่มีมาตรฐานใหผูสอบตอบ 2)การวัดผล (measurement) 
หมายถึงการวัดคุณลักษณะ (attribute)ของบุคคลจากผลการตอบคําถามในแบบทสอบตามกฏเกณฑท่ีกําหนด เพ่ือ
แสดงคุณคาเชิงปริมาณหรือตัวเลขทีวัดได การวัดผลนอกจากใชแบบทดสอบแลวยังรวมถึงการใชเครื่องมืออ่ืนเพ่ือ
รวบรวมขอมูลเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพดวย เชน การสังเกตพฤติกรรม การสัมภาษณ การตรวจผลงานตางๆ ท่ี
กําหนดใหผูผูประเมินทํา 3)การประเมินผล (evaluation) หมายถึง กระบวนการอยางมีระบบที่นําขอมูลจากการ
วัดผลมาตีคาและตัดสินคุณคาของผูเรียน ซึ่งการวัดผลและการประเมินผลเปนกระบวนการที่มีความตอเนื่อง เม่ือมี
การวัดผลจะทําใหไดขอมูลและรายละเอียดหลายดาน เม่ือนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะห เปรียบเทียบกับเกณฑใด
เกณฑหนึ่งเพ่ือตีคา หรือสรุปคณุคาออกมาถือวาเปนกระบวนการประเมิน ผลการประเมินจะมีความถูกตองเท่ียงตรง
เพียงใดขึ้นกับความถูกตองของผลการวัด ถาผลการวัดถูกตองการประเมินก็จะมีความเชื่อถือไดมากและตรงกับ
ความเปนจริง ถาผลการวัดผิดพลาด การประเมินก็จะผิดพลาดไปดวย การวัดผลและการประเมินผลมีความแตกตาง
กัน (ไพศาล สุวรรณนอย, 2545) ดังตารางที่ 14 

 
ตารางที่ 14 แสดงการเปรียบเทียบระหวางการวัดผลและการประเมินผล 

การวัดผล การประมินผล 
1.เปนการกําหนดรายละเอียด จํานวน หรือ ปริมาณ 1.เปนการกําหนดระดับคุณคา ตัดสินลงขอสรุป 
2.กระทําอยางละเอียดทีละดาน 2. สรุปรวมเปนขอชี้ขาด/ผลการตัดสิน 
3.ใชเครื่องมือเปนหลัก 3.ใชผลการวัดเปนหลักโดยพิจารณาตามเกณฑท่ี

กําหนดไวแลวลวงหนา 
4.ผลที่ไดเปนขอมูลรายละเอียด 4.ผลที่ไดเปนการตัดสินใจ 
5.อาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร 5.อาศัยการใชดุลยพินิจ 

 
1.ความสําคัญของการวัดและประเมินผล  

การจัดการเรียนการสอนหนึ่งๆควรมีการตรวจสอบคุณภาพของผูเรียน ผูสอน และกระบวนการสอนเปน
ระยะๆ (formative evaluation)เพ่ือพิจารณาตรวจสอบวา ผูเรียนมีคุณสมบัติหรือเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงคตรง
ตามวัตถุประสงคของการเรียนการสอนตรงตามที่กําหนดไวหรือไม กระบวนการวัดและประเมินผลนี้จะพยายามทํา
ใหไดขอมูลจากการจัดการเรียนการสอน เพ่ือนํามาใชวิเคราะห และตัดสินใจวา การสอนดังกลาวนั้นบรรลุผลหรือไม 
(summative evaluation)นําผลการตัดสินใจเพื่อประโยชนในการจัดลําดับ เลื่อนชั้นเรียนและพัฒนาปรับปรุงการ
เรียนการสอนตอไป 

การเรียนการสอนหากไมมีการวัดและประเมินผลแลว ผูสอนก็ไมทราบวาผูเรียนมีความรูเพ่ิมขึ้นหรือไม 
มากนอยเพียงใด ไมทราบวาการจัดการเรียนการสอนดังกลาวมีประสิทธิภาพหรือไม เหมาะสมหรือไม หากตองการ
พัฒนาปรับปรุงแกไข จะปรับปรุงพัฒนาตรงจุดไหน อยางไร เปนตน ความสัมพันธและองคประกอบของการวัดและ
ประเมินผลและกระบวนการจัดการเรียนการสอนแสดงไวในรูปที่ 19 
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รูปที่ 19 แสดงความสัมพันธระหวางจุดประสงคการเรียนรู (Objective) การจัดประสบการณการเรียนรู 

(Learning experience) และการวัดและประเมินผล(Evaluation) หรือ โอเล OLE 
 
2.ลักษณะสําคัญของการวัดและประเมินผลทางการศึกษา 

การวัดผลทางการศึกษา เปนกระบวนการวัดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียนนิยมวัดผลการเรียนรู
เปน 3 ดานคือ พุทธิพิสัย (cognitive domain) จิตพิสัย (affective domain) และทักษะพิสัย (psychomotor 
domain) ซึ่งการวัดลักษณะของการวัดดังกลาวมีประเด็นที่นาสนใจดังนี้ 

1)เปนการวัดทางออม การวัดสติปญญาซึ่งเปนคุณลักษณะที่แฝงอยูในตัวบุคคล มักแสดงออกทางดาน
พฤติกรรมที่ตอบสนองตอสิ่งเราหรือเหตุการณ ดังนั้นการวัดผล จึงเปนการวัดทางออม โดยการสังเกตพฤติกรรมที่
ตอบสนองตอสิ่งเรา เหตุการณ สภาวการณท่ีผูประเมินกําหนด (หรือสรางขึ้นเพ่ือใชสําหรับการประเมินหรือ
สถานการณสมมติ) 

2)ลักษณะการวัดมักไมสมบูรณ เนื่องจากลักษณะการวัดสวนใหญจะเปนการใชขอสอบเปนเครื่องมือ
หรือสถาณการณสมมติ ซึ่งการสรางขอสอบแตละชุดก็เปนการสุมตัวอยางจากเนื้อหา(ไมสามารถนําเนื้อหามาสอบได
ท้ังหมด) ถึงแมจะใชขอสอบชุดเดียวกันผูถูกวัดคนเดิม แตวัดคนละเหตุการณ ก็จะไดผลไมตรงกัน เนื่องจาก
ธรรมชาติของบุคคลจะเกิดการเรียนรูและพัฒนาตลอดเวลา การวัดผลครั้งท่ีสองยอมไดผลที่ดีกวาครั้งแรกเสมอ 

3)ผลการวัดมักเปนคาคะแนนสัมพัทธ ท่ีเปรียบเทียบกับผูสอบอ่ืนๆในกลุมเดียวกัน หรือเปรียบเทียบ
ระหวางการสอนในแตละครั้ง และมีความคลาดเคลื่อนเสมอ ถึงแมจะใชเครื่องมือวัดที่มีมาตรฐานก็ตาม 

ลักษณะการประเมินผลทางการศึกษาที่นิยมใชมี 2 ลักษณะคือ 1)ประเมินผลเพื่อการพัฒนา (formative 
evaluation) เปนการประเมินผลระหวางการจัดการเรียนการสอน นิยมใชเพ่ือตรวจสอบการเรียนรูและความกาวหนา
ของผูเรียนหรือปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน มักใชแบบทดสอบ การสังเกต การซักถาม หรือเครื่องมือวัดอ่ืนๆ
ท่ีเหมาะสม ระยะเวลามักทําเม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนเรื่องหนึ่งๆ 2)การประเมินผลสรุป (summative 
evaluation) เปนการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู
ของผูเรียนมักทําปลายภาคการศึกษา และตัดสินผลการเรียน โดยมีเกณฑตัดสินที่ชัดเจน เชน การตัดสินแบบอิงกลุม 
(เกรด A, B, C, D, F) การตัดสินแบบอิงเกณฑ (60  เปอรเซ็นต สอบผาน) เปนตน โดยทั่วไปของการวัดสิ่งใดก็
ตาม มักจะตองกําหนดเปาหมายหรือสิ่งท่ีจะวัดใหชัดเจนวาจะประเมินอะไรและประเมินอยางไร จากนั้นจึงเลือกใช
เครื่องมือและเทคนิคที่สอดคลองกับสิ่งท่ีจะประเมิน หากไมมีเครื่องมือท่ีเปนมาตรฐาน มักนิยมสรางขึ้นเองอยางมี
หลักการ และขั้นตอนสุดทายคือการนําวิธีการและเครื่องมือไปประเมินอยางไมมีอคติและยุติธรรม ผูวัดควรตระหนัก
วา การวัดผลจะมีความคาดเคลื่อนหรือขอผิดพลาดเสมอ 

 
3.ลักษณะสําคัญของเครื่องมือวัดผลทางการศึกษา 

แบบทดสอบ แบบวัด หรือเครื่องมือสําหรับในการวัดและประเมินผลทางการศึกษาที่ดี ควรมี 1)ความ
เท่ียงตรงสูง นั่นคือ สามารถวัดไดตรงตามวัตถุประสงค หรือสิ่งท่ีตองการวัด 2)มีความเชื่อม่ันดี หมายถึง ผลที่วัด
คงที่แนนอนไมเปลี่ยนไปมา วัดซ้ําก่ีครั้งกับกลุมตัวอยางเดิมไดผลเทาเดิม หรือใกลเคียงกัน สอดคลองกัน 3) มี
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ความยากงายพอเหมาะ คือไมยากหรืองายเกินไป 4) มีอํานาจจําแนกได สามารถแบงแยกผูสอบออกตามระดับ
ความสามารถเกงและออนได โดยคนเกงจะตอบขอสอบไดถูกมากกวาคนออน 5)มีประสิทธิภาพ หมายถึงทําใหได
ขอมูลท่ีถูกตองเชื่อถือไดลงทุนนอย 6)มีความยุติธรรม ไมเปดโอกาสใหไดเปรียบเสียบเปรียบ 7)มีความจําเพาะ
เจาะจง 8)ใชคําถามที่ลึก และ9)คําถามยั่วยุ 

1.ความเที่ยงตรง (validity) 
ในการสรางแบบทดสอบหรือเครื่องมือวิจัยสําหรับเก็บขอมูล มักจะกลาวถึงความเที่ยงตรง ซึ่งมักจะมี

ความหมายและรายละเอียดดังนี้ 
1.1 ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (content validity) หมายถึง การวัดนั้นสามารถวัดไดครอบคลุมเนื้อหา 

และวัดไดครบถวนตามจุดประสงคของการวัด ในทางปฏิบัติมักจะตองทําตารางจําแนกเนื้อหา จุดประสงค ตามที่
ตองการกอนจะทําการออกขอสอบหรือแบบวัด 

1.2 ความเที่ยงตรงเชิงสัมพันธ (criterion-related validity) แบงการออกเปน 2 ลักษณะคือ 1)ความ
เท่ียงตรงเชิงพยากรณ (predictive validity) คือคาคะแนนจากแบบสอบสามารถทํานายถึงผลการเรียนในวิชานั้นๆ 
ไดอยางเท่ียงตรง 2)ความเที่ยงตรงตามสภาพ (concurrent validity) หมายถึงคาคะแนนที่ไดจากแบบสอบสะทอน
ผลตรงตามสภาพเปนจริง กลาวคือ เด็กเกงจะไดคะแนนสอบสูง สวนเด็กออนจะไดคะแนนต่ําจริง 

1.3 ความเที่ยงตรงตามโครงสราง (construct validity) หมายถึงคะแนนจากแบบวัดมีความสอดคลองกับ
ลักษณะและพฤติรรมจริงของเด็ก เชน สอดคลองกับความรู ความีเหตุผล ความเปนผูนํา เชาวปญญา เปนตน 

2.ความเชื่อมั่น (reliability) 
แบบทดสอบที่ดีตองมีความเชื่อม่ันไดวาผลจากการวัดคงที่แนนอน ไมเปลี่ยนไปมา การวัดครั้งแรกเปน

อยางไร เม่ือวัดซ้ําอีกโดยใชแบบทดสอบชุดเดิมผูถูกทดสอบกลุมเดิม จะวัดก่ีครั้งก็ตามผลการวัดควรจะเหมือนเดิม 
หรือใกลเคียงเดิม สอดคลองกัน แบบทดสอบที่เชื่อม่ันไดจะสามารถใหคะแนนที่คงที่แนนอน ปกติการสอบแตละ
ครั้งคะแนนที่ไดมักไมคงที่ แตถาอันดับของผูท่ีทําขอสอบยังคงที่เหมือนเดิมก็ยังถือวาแบบทดสอบนั้นมีความเชื่อม่ัน
สูง 

ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ หมายถึงความคงที่ของคะแนนที่จากการสอบของคนกลุมเดิมหลายๆครั้ง 
การหาคาความเชื่อม่ันไดจึงยึดหลักการสอบหลายๆครั้ง แลวหาความสัมพันธของคะแนนที่ไดจากการสอบหลายๆ
ครั้งนั้น ถาคะแนนของผูสอบแตละคนคงที่หรือขึ้นลงตามกัน แสดงวาแบบทดสอบนั้นมีคาความเชื่อม่ันสูง 
(reliability) คาความเชื่อม่ันคํานวณไดจากการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางคะแนนท้ัง 2 ชุด จากการสอบ
ผูสอบกลุมเดิม 2 ครั้ง โดยใชแบบทดสอบเดียวกัน ความเชื่อม่ันมีคาอยูระหวาง 0 ถึง 1.00 วิธีการหาคาความ
เชื่อม่ันของแบบทดสอบสามารถทําไดหลายวิธีดังตอไปนี้ 

2.1 การสอบซ้ํา (test and retest) 
เปนการนําแบบทดสอบชุดเดียวกันไปสอบผูเรียน กลุมเดียวกัน 2 ครั้ง ในเวลาหางกันพอสมควร (ปองกัน

การจําขอสอบได) แลวนําคาคะแนนทั้ง 2 ชุดนั้น มาหาคาความสัมพันธท่ีได คือคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
วิธีการนี้เรียกวา “measure of stability” การหาความเชื่อม่ันลักษณะนี้มีขอจํากัดบางประการ กลาวคือ 1)ผูทํา
แบบทดสอบอาจเกิดความเบื่อหนาย เพราะธรรมชาติของบุคคลไมชอบความซ้ําซากจําเจ 2) เสียเวลาในการสอบ
มาก 3)ผูสอบเกิดการเรียนรูจากการสอบครั้งแรก ทําใหสอบครั้งหลังทําไดคลองขึ้น เกิดความคลาดเคลื่อนจากความ
เปนจริง ดังนั้นการหาคาความเชื่อม่ันของขอสอบนี้จึงไมเปนที่นิยม 

2.2 ใชแบบทดสอบคูขนาน (parallel test หรือ equivalence tests) 
แบบทดสอบคูขนานหมายถึง แบบทดสอบ 2 ชุด ท่ีมีลักษณะและคุณภาพใกลเคียงกันมากที่สุด ท้ังดาน

เนื้อหา ความยากงาย อํานาจจําแนก ลักษณะคําถาม และจํานวนขอคําถาม จนอาจกลาวไดวา เปนแบบทดสอบฉบับ
เดียวกัน สามารถใชแทนกันได การใชแบบทดสอบคูขนานนี้ เปนการแกปญหาขอจํากัดตางๆ ของการหาคาความ
เชื่อม่ันของแบบทดสอบโดยการสอบซ้ํา วิธีการหาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบทําไดโดย นําแบบทดสอบคูขนานไป
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ทดสอบนักเรียน กลุมเดียวกันทั้ง 2 ฉบับ ในเวลาเดียวกัน แลวนําคะแนนจากการทําแบบทดสอบทั้ง 2 ชุดนี้ มาหา
ความสัมพันธกัน ก็จะไดคาความเชื่อม่ันดังกลาว วิธีการนี้เรียกวา “measure of equivalence test” ขอจํากัดของการ
ทดสอบนี้คือ การสรางแบบทดสอบที่มีลักษณะที่ใกลเคียงกันทั้งเนื้อหา ความยากงาย และอํานาจการจําแนก ฯลฯ 
ทําไดยาก ตองใชประสบการณสูง 

2.3 วิธีแบงครึ่งขอสอบ (split-half) 
เปนการสรางขอสอบชุดเดียวใชผูสอบชุดเดียวกัน (แตแบงครึ่งขอสอบ และไดคาคะแนน 2 ชุด) เปนการ

แกปญหาความยากในการสรางแบบทดสอบแบบคูขนาน แตไดผลเชนเดียวกับการสอบซ้ํา หรือการใชขอสอบแบบ
คูขนาน วิธีการอาจแบงตรวจขอสอบครั้งละครึ่งฉบับ (แบงขอคี่กับขอคู หรือครึ่งแรกและครึ่งหลัง) นิยมใชขอคูและ
คี่มากกวา เนื่องจากการเรียงลําดับขอสอบนิยมเรียงตามเนื้อหาเปนตอนๆจากงายไปยาก ดังนั้นการแบงครึ่งลักษณะ
นี้จึงมีลักษณะคลายคลึงพออนุโลมใหเปนแบบทดสอบคูขนานได เม่ือตรวจและไดคะแนน 2 ชุดแลว นําคะแนนทั้ง
สองมาหาคาความสัมพันธกัน เปนคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบครึ่งฉบับ เรียกวา “internal consistency” 
จากนั้นจึงนํามาคํานวณคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งคาความเชื่อม่ันขอสอบเต็มฉบับนั้นจะสูงกวาครึ่งฉบับ 
เนื่องจาก คาความเชื่อม่ันขึ้นกับความยาวหรือจํานวนขอของคําถาม ขอสอบที่มีขอคําถามมากจะมีระดับความเชื่อม่ัน
สูงกวาแบบสอบที่มีจํานวนขอสอบนอย 

2.4 วิธี Kuder-Richardson (KR) 
เปนการหาคาความคงที่ภายในของแบบทดสอบ เรียกวา ความเชื่อม่ันภายใน (internal consistency) สูตร

ท่ีนิยมใชคือสูตรคํานวณ KR-20 และ KR-21 รายละเอียดการคํานวณไมขอกลาวในที่นี้ 
 
3. ความเปนปรนัย (objectivity) 
ความเปนปรนัยหมายถึง ความชัดเจน ความถูกตอง ความเขาใจตรงกัน โดยยึดถือความถูกตองทาง

วิชาการเปนเกณฑ การสรางแบบทดสอบใดๆ จําเปนตองมีความชัดเจนเขาใจตรงกันระหวางผูออกขอสอบและผูทํา
ขอสอบ คุณสมบัติความเปนปรนัยของแบบทดสอบพิจารณาไดเปน 3 ประการ คือ 1) ผูอานขอสอบทุกคนเขาใจ
ตรงกัน 2) ผูตรวจทุกคนใหคะแนนไดตรงกัน 3) แปลความหมายของคะแนนไดตรงกัน 

 
4. ความยากงาย (difficulty) 
แบบทดสอบที่ดีตองมีความยากงายพอเหมาะ คือไมยากเกินไปหรือไมงายเกินไป ในแบบทดสอบชุดหนึ่งๆ

อาจมีท้ังขอสอบที่คอนขางยาก ปานกลาง และคอนขางงายปะปนกันไป ความยากงายของแบบทดสอบพิจารณาได
จากผลการสอบของขอสอบทั้งฉบับเปนสําคัญ ความยากงายพิจารณาไดจาก 1)ความยากงายของแบบทดสอบทั้ง
ฉบับ และ 2)ความยากงายขอคําถามรายขอ 

4.1.ความยากงายของแบบสอบทั้งฉบับ พิจารณาจาก 1)คะแนนรวมของแบบทดสอบทั้งฉบับ หากคะแนน
เฉลี่ยสูงกวาครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มแสดงวางาย ถาต่ํากวาครึ่งของคะแนนเต็มถือวายากหรือคอนขางยาก ท้ังนี้
พิจารณารวมกับจุดประสงคและเกณฑของการสอบดวย 2)พิจารณาจากความยากงายของขอคําถามรายขอ โดยนํา
ความยากงายรายขอมาคํานวณหาคาเฉลี่ย (คาเฉลี่ยความยากรายขอรวมทั้งฉบับ) ซึ่งมีคาอยูระหวาง 0-1.00 หาก
คาเฉลี่ยความยากงายรายขอท้ังฉบับสูงกวา 0.50 ถือวาขอสอบนั้นงายหรือคอนขางงาย หากมีคาต่ํากวา 0.50 ถือวา
แบบทดสอบนั้นคอนขางยาก 

4.2 ความยากงายรายขอ พิจารณาจากจํานวนผูตอบถูกในขอสอบแตละขอ ถาขอใดผูตอบถูกมากกวา
ครึ่งหนึ่งของผูสอบทั้งหมดถือวาขอสอบงาย ในทํานองเดียวกันขามหากตอบถูกนอยกวาครึ่งหนึ่งของผูสอบถือวายาก
หรือคอนขางยาก ดังนั้นคาความยากงายของขอสอบ หมายถึงสัดสวนของผูท่ีตอบขอคําถามถูกนั่นเอง ซึ่งนิยมแทน
ดวย “p” มีคาตั้งแต 0-1.00 ถาคา p สูงแสดงวาคําถามขอนั้นมีผูตอบถูกมาก แสดงวาขอสอบนั้นงาย ถาคา p ต่ํา
แสดงวาคําถามขอนั้นมีผูตอบถูกนอย แสดงวาขอสอบยาก แบบทดสอบที่ดี ควรมีคาความยากงายพอเหมาะ คา p 
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อยูระหวาง 0.20-0.80 อยางไรก็ตามการพิจารณาความยากงายของขอสอบ อาจแตกตางกันตามจุดประสงคของการ
สอบ เชน แบบทดสอบสําหรับประเมินผลการเรียนการสอนทั่วไป อาจใชแบบสอบที่มีคาความยากงาย 0.20-0.80 
แตแบบทดสอบเพื่อคัดเลือกเรียนตออาจใชแบบสอบที่มีคาความยากงาย 0.15-0.75  สวนแบบสอบสําหรับการ
ประเมินแบบอิงเกณฑอาจใชแบบทดสอบที่งายอีกเนื่องจากการประเมินผลแบบอิงเกณฑมักใชเกณฑในการประเมิน 
80-90 เปอรเซ็นต 

 
5.อํานาจจําแนก (discrimination) 
แบบทดสอบที่ดีตองสามารถจําแนกผูสอบที่มีความสามารถเกงออนตางกันออกได โดยคนเกงจะตอบ

ขอสอบถูกมากกวาคนออน โดยพิจารณาจาก  
5.1) คาอํานาจจําแนกแบบทดสอบทั้งฉบับ กลาวคือ 1) หากคะแนนรวมของผูทําขอสอบทั้งกลุม มีการ

กระจายตัวตั้งแตศูนยถึงเกือบเต็ม แสดงวาแบบทดสอบนั้นจําแนกได แตถาคะแนนรวมมีการเกาะกลุมกันหรือมีการ
กระจายตัวของคะแนนนอย แสดงวาแบบทดสอบนั้นมีอํานาจการจําแนกต่ําหรือจําแนกไมไดนั่นเอง 2) คาเฉลี่ยของ
คาอํานาจจําแนกรายขอของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยทั่วไปคาอํานาจจําแนกรายขอ (r) ของแบบทดสอบมีคาระหวาง 
-1.00-+1.00 หากคาเฉลี่ยของคาอํานาจจําแนกรายขอเทากับหรือมากกวา 0.20 แสดงวาแบบทดสอบฉบับนั้น
จําแนกได 

5.2 คาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบรายขอ ซึ่งพิจารณาจากหลักท่ีวาคนเกงยอมตอบถูกมากกวาคนออน 
ดังนั้นหากขอใดที่มีคนออนตอบถูกมากกวาเรียกวา “จําแนกกลับ” สวนขอใดหากคนเกงและคนออนตอบถูก
พอๆกันเรียกวา “จําแนกไมได” ดังนั้น หากขอสอบใด คาอํานาจจําแนก (r) มีคาบวกแสดงวาจําแนกได มีคาลบ
แสดงวาจําแนกคนกลับ และเปนศูนยหรือใกลศูนยแสดงวาขอคําถามนั้นไมมีอํานาจจําแนกคนเกงและคนออนตอบ
ผิดถูกพอๆกันควรมีการปรับปรุงกอนนําไปใช 

6.ความมีประสิทธิภาพ (efficiency) 
เครื่องมือวัดที่มีประสิทธิภาพ หมายถึงเครื่องมือท่ีทําใหไดขอมูลท่ีถูกตอง เชื่อถือไดประโยชนสูงประหยัด

สุด โดยลงทุนนอยที่สุด ไมวาจะเปนดานเวลา แรงงาน ความสะดวกสบาย แบบทดสอบที่ดี ควรพิมพผิดพลาดตก
หลนนอย รูปแบบดูงาย เปนระเบียบเรียบรอยอานงาย 

 
7.ความยุติธรรม (fair) 
แบบทดสอบที่ดีตองไมเปดโอกาสใหผูสอบไดเปรียบเสียเปรียบกัน เชน แบบทดสอบบางฉบับผูสอนออก

ขอสอบเนนเรื่องใดเรื่องหนึ่งท่ีผูเรียนบางคนไดเคยคนควาทํารายงานมากอน เปนตน ดังนั้นผูออกขอสอบควร
คํานึงถึงขอไดเปรียบเสียบเปรียบของผูทําแบบทสอบดวย 

 
8.คําถามลึก (searching) 
แบบทดสอบที่สอบถามเฉพาะความรูความเขาใจ ผูออกขอสอบไมควรถามลึกจนกระทั่งตองใชความรูระดับ

วิเคราะห สังเคราะห แกปญหา ดังนั้น ความลึกซึ้งของคําถามควรสอดคลองกับลักษณะและจุดประสงคของการวัด 
9. คําถามยั่วยุ (exasperation) 
คําถามยั่วยุมีลักษณะเปนคําถามที่ทายทายใหผูสอบอยากคิดอยากทํามีลีลาการถามที่นาสนใจ ไมถามวกวน

ซ้ําซากนาเบ่ือ อาจใชรูปประกอบคําถาม การเรียงขอคําถามในขอสอบ ควรเรียงหลายแบบคละกัน อาจเรียงลําดับ
เนื้อหา เรียงลําดับความยากงาย สลับกัน เปนตน 

10 ความจําเพาะเจาะจง (definite)  
ลักษณะคําถามที่ดีไมควรถามกวางเกินไป ไมถามคลุมเครือหรือเลนสํานวนจนผูสอบงง ผูอานอานแลวตอง

มีความชัดเจนวาครูถามอะไร สวนจะตอบถูกหรือไมเปนอีกเรื่อง ขึ้นกับความรูความสามารถของผูตอบ  
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4.เครื่องมือที่ใชวัดและประเมินผลดานการศึกษา 

ในการวัดและประเมินผลดานการศึกษานั้น จะใชเครื่องมือใดยอมขึ้นอยูกับลักษณะจุดประสงคการศึกษา 
และแนวทางการจัดประสบการณการเรียนรู เครื่องมือท่ีใชวัดและประเมินผลการเรียนรูมีลายลักษณะ แตละชนิดมีท้ัง
ขอดีและขอจํากัด พอสรุปไดดังตอไปนี้ 

4.1.แบบทดสอบ 
แบบทดสอบคือชุดของคําถามหรือสิ่งเราทีนําไปใชใหผูสอบตอบสนองออกมา ชุดของสิ่งเรานี้มักอยูในรูป

ของขอคําถาม ซึ่งอาจใหเขียนตอบ แสดงพฤติกรรม ใหพูดออกทางวาจาก็ได ทําใหสามารถวัดได สังเกตได และ
นําไปสูการแปลความหมายได แบบทดสอบนี้สามารถใชไดกับการวัดพฤติกรรมดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะ
พิสัย แตสวนใหญนิยมวัดทางดานพุทธิพิสัย แบบทดสอบแบงตามจุดมุงหมายออกเปน 3 ชนิด ดังนี้ 

1)แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (achievement test)  เปนแบบทดสอบที่ใชวัดความรู ทักษะ และ
ความสามารถสมอง ดานตางๆ เชน ความรูความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห สังเคราะห และการ
ประมาณคา ซึ่งแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูอาจเปนประเภทที่ผูสอนสรางขึ้นเอง เชน ขอสอบปลายภาค หรือ
เปนแบบทดสอบมาตรฐาน ท่ีมีผูสรางไวแลว เชน ขอสอบ TOFEL รูปแบบและวิธีการใชแบบทดสอบแบงเปน 3 
ลักษณะคือ (1)แบบสอบปากเปลา (oral test)เปนการทดสอบที่อาศัยการซักถามเปนรายบุคคล เหมาะสํารับผูสอบ
จํานวนนอย ขอดีคือ สามารถถามไดละเอียด และสามารถโตตอบได (2)แบบเขียนตอบ (paper-pencil test) เปน
การทดสอบที่มีการเขียนตอบ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ แบบทดสอบอัตนัย หมายถึงแบบทสอบที่ถามใหตอบ
ยาวๆ สามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางกวางขวาง เหมาะสําหรับการวัดความสามารถในการใชภาษาและแสดง
ความคิดเห็นที่หลากหลาย และแบบทดสอบปรนัย หมายถึงแบบทดสอบประเภท ถูก-ผิด จับคู เติมคํา และ
เลือกตอบ เหมาะสําหรับสอบผูสอบจํานวนมากๆมีเวลาตรวจขอสอบนอย (3)แบบปฏิบัติ (performance test)  เปน
การทดสอบที่ผูสอบไดแสดงพฤติกรรมออกมาโดยการกระทําหรือลงมือปฏิบัติจริง เชน การสอบนวด การสอบ
ปฏิบัติทางกายภาพบําบัด เปนตน 

2)แบบทดสอบวัดความถนัดหรือทักษะ (aptitude test) เปนแบบทดสอบที่ใชวัดศักยภาพระดับสูง ของ
บุคคลวา สมรรถภาพในการเรียนรูมีมากนอยเพียงใด และควรเรียนดานใดหรือทํางานในดานใด จึงจะเหมาะสมและ
ประสบความสําเร็จ แบบทดสอบประเภทนี้แบงยอยไดเปน 2 ประเภท คือ แบบทดสอบความถนัดในการเรียน 
(scholastic aptitude test) และแบบทดสอบความถนัดจําเพาะ (specific test) ซึ่งแบงความถนัดเปน 7 ดานไดแก 
ดานภาษา การใชคํา ตัวเลข มิติสัมพันธ ความจํา การสังเกตรับรู และการใชเหตุผล 

3)แบบทดสอบวัดความสัมพันธของบุคคล เปนแบบทดสอบที่ใชวัดเก่ียวกับบุคลิกภาพหรือการปรับ
ตนเองของบุคคลในสังคม วัดความสนใจตอสิ่งตางๆ ในรูปแบบทดสอบวัดลักษณะบุคคล เชน แบบทดสอบความ
เกรงใจ แบบทดสอบความคิดสรางสรรรค เปนตน 
 

4.2 แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 
แบบสอบถามเปนชุดของคําถามที่เก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง สรางขึ้นเพ่ือตรวจสอบ ขอเท็จจริง ความ

คิดเห็น ความรูสึก ความเชื่อ และความสนใจตางๆ ในทางการศึกษามักนิยมใชวัดและประเมินผลดานจิตพิสัยไดแก 
มาตราสวนประมาณคา (rating scale) เปนเครื่องมือท่ีใชไดท้ังใหผูถูกวัดประเมินตนเอง และผูอ่ืนประเมิน การตอบ
กระทําโดยใหผูตอบหรือผูสังเกตประเมินคาของคุณลักษณะออกมาเปนระดับตางๆ มากนอยตามปริมาณหรือความ
เขมของความรูสึกหรือพฤติกรรมที่แสดงออก มาตราสวนประมาณคามีหลายลักษณะ ท่ีนิยมใชและสรางไดงายคือ 
มาตราสวนประมาณคาของลิเคิรท (Likert rating scale) และมาตราสวนประมาณคาแบบซีแมนติก ดิฟเฟอเรเชียล 
(Semantic differential rating scale) 
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1)มาตราสวนประมาณคาของลิเคิรท (Likert rating scale) 
ลักษณะของมาตราสวนประมาณคาของลิเคิรท ประกอบดวยสวนสําคัญ 2 สวน คือ 1)สวนที่เปนขอความ

คําถามหรือสถานการณที่กําหนด มักจะมีลักษณะสอบถามความคิดเห็น ความรูสึก หรือทัศนคติ หรือพฤติกรรมที่
แสดงออกของบุคคลที่ตองการวัด ซึ่งขอความดังกลาวอาจเปนไดท้ังทางบวกหรือทางลบ เชน กายภาพบําบัดมี
ประโยชนสําหรับประชาชนระดับใด ขณะเดินทานมีความรูสึกปวดระดับใด เปนตน 2)สวนที่เปนคําตอบ มักเปน
การกําหนดคาระดับความรูสึก ความคิดเห็น ทัศนคติ หรือพฤติกรรมที่แสดงออก แบบลิเคิรทจะกําหนดคําตอบเปน 
5 ระดับ ในระดับสนับสนุนถึงระดับไมสนับสนุน ระดับเห็นดวยถึงระดับไมเห็นดวย เปนตน ดังตารางที่ 2 ซึ่งมาตรา
สวนลิเคิรท อาจใชตัวเลขแสดงการจําแนกระดับพฤติกรรมได 5 ระดับคือ 5, 4, 3, 2, 1 โดยให 5 หมายถึง
ความรูสึกหรือพฤติกรรมที่แสดงออกมาในระดับมาก และลดลงเรื่อยๆจนถึงระดับ 1 ซึ่งหมายถึงระดับนอย (ตาราง
ท่ี 15) 

ตารางที่ 15 แสดงตัวอยางมาตราสวนประมาณคาของลิเคิรท 5 ระดับ 
ขอความ ระดับพฤติกรรม 

 มาก คอนขาง
มาก 

ปาน
กลาง 

คอนขาง
นอย 

นอย 

1.กายภาพบําบัดมีประโยชนสําหรับประชาชน
ระดับใด 

     

2. ขณะเดิมทานมีความรูสึกปวดระดับใด 
ฯลฯ 

     

 
แบบวัดมาตราสวนประมาณคาแบบลิเคิรทที่ดีควรมีลักษณะดังตอไปนี้ 1)ขอความที่สอบถามพฤติกรรมไม

ควรเปนขอความที่เก่ียวของสําหรับบุคคลทั่วไป หรือเปนหลักวิชาการมากเกินไป เพราะผูตอบจะไมใชความรูสึกนึก
คิดของตนเองในการตอบ แตจะใชความจริง หรือสามัญสํานึกของคนทั่วไปตอบ ตัวอยางเชน การไมรับผิดชอบ
ผูปวยของตนเองจัดเปนการกระทําท่ีถูกตองระดับใด 2)ขอความที่สอบถามไมควรยาวเกินไป 3)ควรใชภาษาที่
ชัดเจน เขาใจงาย ไมตองตีความ 4)หลีกเลี่ยงขอความที่เปนปฏิเสธ เพราะอาจทําใหเกิดการตีความหมายผิดไป 5)
ไมควรใชขอความที่ทุกคนตอบตรงกัน เพราะไมมีประโยชนในการสอบถาม 6)มักนิยมเขียนสวนที่เปนคําตอบ 5 
ระดับ เปน 2 ลักษณะคือ ตัวเลข และขอความ 

2)มาตราสวนประมาณคาแบบซีแมนติก ดิฟเฟอเรเชียล (Semantic differential rating scale) 
มาตราสวนประมาณคาแบบซีแมนติก ดิฟเฟอเรนเชียล มีองคประกอบ เปน 2 สวนสําคัญคือ 1) ขอความ

แสดงความรูสึก คิดเห็น หรือพฤติกรรมของการแสดงออกของบุคคลที่ตองการวัด ซึ่งเปนเปาหมายของการวัด 2) 
คําคุณศัพทหรือตัวเลขที่แสดงออกระดับของความรูสึก หรือพฤติกรรมที่ตองการวัด โดยทั่วไปคําคุณศัพทท่ีใชในแต
ละขอจะมีลักษณะเปนความหมายตรงขามกัน โดยมีคําหรือตัวเลขแสดงระดับพฤติกรรมตั้งแตระดับต่ําสุดไปถึงสูงสุด 
เชน ยาก-งาย ชอบ-เกลียด ดี-เลว เปนตน ดังตารางที่ 16 

 
ตารางที่ 16 แสดงตัวอยางคําถามมาตราสวนประมาณคาแบบซีแมนติก โดยตั้งคําถาม ...”ทานเรียน

วิชาการจัดการเรียนการสอนทางกายภาพบําบัดแลวรูสึก” 
นาสนใจ 3 2 1 0 1 2 3 นาเบื่อ 
มีคุณคา มาก ปาน

กลาง 
นอย ตัดสิน

ไมได 
นอย ปาน

กลาง 
มาก ไรสาระ 
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ในการตรวจใหคะแนนนั้น มีความลดหลั่นกันตั้งแตระดับ 1-7 โดยให 1คะแนน สําหรับผูตอบ 3 ในดาน
ลบ และให 7 คะแนน สําหรับผูตอบ 3 ในดานบวก ผูท่ีไดคะแนนเฉลี่ยมาก มาทาง 7 แสดงวามีเจตคติท่ีดี ตอเรื่อง
นั้นๆ เปนตน 

 
4.3 แบบสํารวจรายการ  
แบบสํารวจรายการมีลักษณะคลายมาตราสวนประมาณคาของลิเคิรท เพียงแตสวนที่เปนคําตอบไมไดกํา

หนคาระดับความรูสึกวามีมากนอยเพียงไร แตเปนการตอบเพียง 2 ตัวเลือกวา มี-ไมมี, ใช-ไมใช, เคย-ไมเคย 
ฯลฯ เปนตน 

 
4.4 แบบวัดเชิงสถานการณ  
เปนแบบวัดที่สอบถามถึงแนวคิด ความรูสึก หากอยูในสถานการณสมมติใดๆ ท่ีผูออกขอสอบสรางขึ้น อาจ

บรรจุไวในสวนที่เปนขอความ หรือสวนที่เปนคําตอบก็ได อาจนําเสนอเหตุการณดวยขอความ หรือรูปภาพ หรือสื่อ
อ่ืนๆก็ได  

ตัวอยางเชน หากทานพบผูปวยที่เดินมาพบทานดวยลักษณะตัวเอียงอยางมาก ทานจะดําเนินการอยางไร 
เปนลําดับแรก 

ก.สอบถามชื่อท่ีอยู 
ข.สอบถามอาการปวด 
ค.ใหการรักษาทางกายภาพบําบัด 
ง.รีบใหผูปวยนอนบนเตียง 

 
4.5แบบสังเกต 
การสังเกตเปนเครื่องมือวัดผลที่นิยมใชกันมาก โดยการใชประสาทสัมผัสของผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการ

ประเมินไดสังเกตพฤติกรรมที่สนใจในตัวผูถูกวัด ผลการสังเกตจะมีความเที่ยงตรงเพียงใดขึ้นกับองคประกอบ 3 
ประการ คือ 1)ส่ิงที่สังเกตควรเปนรูปธรรมและสังเกตไดจริง เชน ผลการรักษาที่ดี มุมการเคลื่อนไหวของขอท่ี
เพ่ิมขึ้น แตบางสิ่งบางอยางสังเกตไดยาก เชน อารมณพอใจ ความรูสึกเจ็บปวด ทัศนคติ เปนตน 2)ตัวผูสังเกต มี
ความตั้งใจ สามารถสังเกตไดอยางมีประสิทธิภาพ มีประสบการณในการสังเกตตีความหมายตรวจสอบเรื่องนั้นๆได
เปนอยางดี และสามารถสังเกตรับรูไดโดยไมมีอคติหรือความลําเอียง 3)ตัวผูถูกสังเกต ตองไมรูวากําลังถูกสังเกต
หรือเฝามอง เพราะหากรูวากําลังถูกสังเกตหรือเฝามอง ก็จะไมเปนไปตามธรรมชาติ อาจมีพฤติกรรมเสแสรง เชน 
แกลงเปนคนดีเรียบรอยผิดธรรมชาติของตนเอง  

การสังเกตที่ดีควรแบงเปนชวงๆ ไมนานเกินไป และไมควรติดตอกันเปนระยะยาวนาน ควรมีแบบฟอรม
สําหรับการสังเกตไวลวงหนา เพ่ือเปนแนวทางและสําหรับการบันทึกพฤติกรรมตางๆท่ีสังเกตได หลักการสังเกตที่ดี
พอสรุปไดดังนี้ 1)สังเกตเฉพาะเรื่องท่ีกําลังสนใจเทานั้น 2)สังเกตอยางมีจุดมุงหมาย 3)ควรพินิจพิเคราะหจนเขาใจ
ในรายละเอียด 4)มีการจดบันทึกสิ่งท่ีตรงกับจุดมุงหมายของการสังเกตไวอยางครบถวน 5)ขอมูลท่ีไดจากการสังเกต
ควรตรวจสอบจนมั่นใจ อาจตรวจสอบกับผูสังเกตอ่ืนๆ หรือหลักฐานอื่นๆประกอบยืนยันตรงกัน 
 
5.การวัดดานพุทธิพิสัย 

พุทธิพิสัย เปนพฤติกรรมดานความสามารถทางสติปญญาของบุคคล ลักษณะการวัดจึงเปนการวัดทางออม
จากพฤติกรรมที่แสดงออกของผูถูกวัดภายใตเครื่องมือวัดหรือสถานการณืท่ีผูสอบกําหนด ซึ่งมีการจําแนก
ความสามารถอกเปน 6 ระดับ เรียงจากความสามารถขั้นต่ําไปสูงดังนี้ 1)ความรูความจํา 2)ความเขาใจ 3)การ
นําไปใช 4)การวิเคราะห 5)การสังเคราะห 6)การประเมินคา 
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1)ความรูความจํา คือความสามารถในการระลึกไดถึงเรื่องราวตางๆท่ีเคยมีประสบการณมากอนจะดวย
วิธีการใดก็ตาม เชน จากการเรียนรูในหองเรียน การอานหนังสือ การบอกเลาตอๆกันมา เปนตน พฤติกรรมดาน
ความรูความจํายังจําแนกเปน 3 ลักษณะใหญๆคือ 1)ความรูเฉพาะรื่อง เปนความรูเก่ียวกับศัพทและนิยาม ความรู
เก่ียวกับกฎและความจริงเฉพาะเร่ือง 2)ความรูในการดําเนินการ เปนความรูเก่ียวกับระเบียบแบบแผน เก่ียวกับ
แนวโนมและลําดับขั้น การจําแนกประเภท ความรูเรื่องกฏเกณฑ และระเบียบวิธี และ3)ความรูรวบยอดในเนื้อ
เรื่อง เปนความรูเก่ียวกับหลักวิชา ทฤษฎแีละโครงสราง เปนตน 

2)ความเขาใจ คือความสามารถในการผสมผสานความรูความจํา แลวขยายความคิดของตนเองออกไป
อยางสมเหตุสมผลสามารถอธิบายความโดยใชความคิดและคําพูดของตนเอง ดังนั้นความเขาใจจึงเปนความรูขั้น
สติปญญา (cognition) เนื่องจากตองนําเอาความรูจากขั้นความรูความจํา มาผสมผสานรวมดวย ความเขาใจแบงเปน 
3 ลักษณะไดแก 1)การแปลความ เปนความสามารถในการสื่อความหมายจากภาษาหนึ่งหรือแบบฟอรมหนึ่งไปสู
อีกภาษาหนึ่งหรืออีกแบบฟอรมหนึ่ง 2)การตีความ เปนความสามารถเอาผลการแปลความหลายๆสิ่งมาผสมผสาน 
เรียบเรียงเปนความคิดใหมอยางมีความหมาย และ3)การขยายความ เปนการขยายแนวคิดใหกวางไกลไปจาก
ขอมูลเดิมอยางสมเหตุสมผล ซึ่งตองอาศัยการแปลความและการตีความประกอบกัน เปนตน 

3) การนําไปใช คือความสามารถนําความรูความเขาใจในเรื่องท่ีเรียนรูมาแลวไปใชท่ีแปลกใหม หรือ
สถานการณใหมท่ีไมเคยเห็นมากอนแตอาจใกลเคียงหรือคลายคลึงกับที่เคยมีประสบการณมากอน 

4) การวิเคราะห คือความสามารถแยกแยะเรื่องราวสิ่งตางๆ ออกเปนสวนยอยๆได ทําใหสามารถ
มองเห็นความสัมพันธกันของสวนยอยไดอยางชัดเจน สามารถคนหาความจริงตางๆ ท่ีซอนแฝงอยูในเนื่องเรื่องนั้นๆ
ได การวิเคราะหแบงเปน 3 ลักษณะไดแก 1)วิเคราะหความสําคัญ เปนความสามารถในการแยกแยะองคประกอบ
ยอยที่รวมอยูในเรื่องราวนั้นเพ่ือชี้ใหเห็นถึงเหตุ ผลลัพธ และประเด็นสําคัญ 2)วิเคราะหความสัมพันธเปน
ความสามารถในการพิจารณาหาความสัมพันธระหวางองคประกอบยอยที่รวมกันอยูในเรื่องราวนั้นๆวามี
ความสัมพันธ เก่ียวพันธกันในลักษณะใด เหมือนหรือตางกันอยางไร และ3)วิเคราะหหลักการ เปนความสามารถ
ในการคนหาวา โครงสรางและระบบของวัตถุสิ่งของ เรื่องราวและการกระทําตางๆรวมกันอยูในสภาพเชนั้นได เพราะ
ยึดหลักหรือแกนอะไร เปนตน 

5) การสังเคราะห คือการนําองคประกอบยอยๆตางๆ ตั้งแต 2 สิ่งขึ้นไปมารวมเขาเปนเรื่องราวเดียวกัน 
เพ่ือใหเห็นถึงโครงสรางท่ีชัดเจน แปลกไปจากเดิม แบงเปน 3 ประเภท 1)สังเคราะหขอความ เปนความสามารถ
ในการผสมผสานความรูและประสบการณตาง ทําใหเกิดเปนขอความหรือผลผลิตใหม อาจสังเคราะหโดยการพูด 
เขียนหรือรูปภาพก็ได 2)สังเคราะหแผนงาน เปนความสามารถในการกําหนดแนวทาง วางแผน เขียนโครงการ
ตางๆ ลวงหนาขึ้นมาใหม ใหสอดคลองกับขอมูลและจุดมุงหมายที่วางไว 3)สังเคราะหความสัมพันธ เปน
ความสามารถในการนําความสําคัญหลักการตางๆ มาผสมผสานใหเปนเรื่องเดียวกันทําใหเกิดเปนสิ่งสําเร็จอันใหมท่ี
มีความสัมพันธแตกตางไปจากเดิม เปนเรื่องราวหรือแนวคิดใหมท่ีผิดหรือแตกตางไปจากเดิม 

6)การประเมินคา คือความสามารถในการตัดสินเก่ียวกับคุณคาของเนื้อหาและวิธีการตางๆ โดยสรุปอยาง
มีหลักเกณฑวา เหมาะสม มีคุณคา ดี-เลว เพียงไร การประเมินคาตองอาศัยเกณฑประกอบการตัดสินใจ 2 ลักษณะ
คือ 1)การตัดสินโดยใชเท็จจริง หรือเกณฑภายในเนื้อเรื่องนั้น ซึ่งเปนการตัดสินโดยใชขอเท็จจริงท่ีปรากฎในเนื้อง
เรื่องนั้นๆ 2)การตัดสินโดยใชเกณฑภายนอก เปนการตัดสินตามเหตุผลทางตรรกศาสตร การยอมรับของสังคม 
สภาพความเปนจริง ความยุติธรรม เปนตน 
 
5.1.การวัดพฤติกรรมพุทธิพิสัย 

การวัดดานพุทธิพิสัย เปนการวัดความสามารถดานสติปญญา ประกอบดวย ความสามารถดาน ความรู
ความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินคา เครื่องมือท่ีใชวัดพฤติรรมนี้ มัก
ใชเปนแบบทดสอบ มักนิยมวัดเนื้อหาสาระ ซึ่งแบบทดสอบโดยทั่วไปแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 1)แบบทดสอบ
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อัตนัย หมายถึงแบบทดสอบที่ถามใหตอบยาวๆ สามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางกวางขวาง เหมาะสําหรับการวัด
ความสามารถในการใชภาษาและแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย คําตอบที่ไดมักไมมีผิดถูกอยางสมบูรณ และ2)
แบบทดสอบปรนัย หมายถึงแบบทดสอบประเภท ถูก-ผิด จับคู เติมคํา และเลือกตอบ เหมาะสําหรับสอบผูสอบ
จํานวนมากๆมีเวลาตรวจขอสอบนอย 

 
5.2 หลักการประเมินพุทธิพิสัย 

การประเมินพุทธิพิสัย เปนการประเมินความรูความเขาใจ ซึ่งเปนทักษะของสมอง ดังนั้นการประเมินจึง
เปนการประเมินทางออมจากพฤติกรรมที่ผูถูกประเมินแสดงออก เพ่ือบงชี้ถึงทักษะของสมองดังกลาว ลักษณะของ
แบบทดสอบวัดพฤติกรรมดานพุทธิพิสัยที่ดี คือ 1)มีความเที่ยงตรง  ท่ีมีความเที่ยงตรงจะสามารถวัดเนื้อหาที่
ตองการวัดไดครบถวน และวัดไดตรงตามจุดมุงหมายท่ีตองการวัด 2)เช่ือมั่นได แบบทดสอบที่มีความเชื่อม่ันได 
หากนํามาใชสอบวัดกับคนกลุมเดิมหลายๆครั้ง ผลการวัดจะเหมือนเดิมหรือเปลี่ยนแปลงนอยมาก 3)มีความเปน
ปรนัย หมายถึงมีความชัดเจนของคําถามทุกคนอานแลวเขาใจตรงกัน ใครตรวจก็ใหคะแนนตรงกัน และแปล
ความหมายของคะแนนไดคาตรงกัน 4)มีความยากงายพอเหมาะ หมายถึงแบบทดสอบไมยากเกินไปและไมงาย
เกินไป ขอสอบขอใดที่มีคนตอบถูกมากแสดงวางาย และขอสอบที่มีคนตอบถูกนอยแสดงวายาก (คาความยากงาย
ของขอสอบ หรือคา p มีคาอยูระหวาง 0-1.00) ขอสอบที่ดี คา p อยูระหวาง 0.20-0.80  5) มีอํานาจจําแนก 
หมายถึงความสามารถแบงแยกกลุมออกเปนประเภทตางๆไดถูกตอง ขอสอบที่มีอํานาจจําแนกดีหมายถึง ขอสอบที่
คนเกงตอบถูก คนออนตอบผิด ขอสอบที่จําแนกไมไดคนเกงและคนออนจะตอบถูกผิดพอๆกัน ไมมีความแตกตาง
กัน โดยทั่วไปคาอํานาจจําแนกขอสอบ หรือคา r อยูระหวาง -1.00 ถึง +1.00 ถาคา r มีเครื่องหมายลบ หมายถึง
การจําแนกกลับทาง คนเกงตอบถูกนอยกวาคนออน คา r ใกลศูนย (r= -.19 ถึง +.19) ขอสอบจําแนกไมไดเพราะ
คนเกงและคนออนตอบถูกผิดพอๆกัน ขอสอบที่ดี คา r ควรมีคาอยูระหวาง 0.20 ถึง 1.00   6)มีประสิทธิภาพ 
คือเครื่องมือท่ีสามารถทําใหไดขอมูลท่ีดีท่ีสุ เชื่อถือไดมากโดยใชวิธีการที่สะดวก รวดเร็ว คลองตัว แตเสียเวลานอย 
ลงทุนนอยและใชแรงงานนอย 7)มีความยุติธรรม ไมเปดโอกาสใหมีการไดเปรียบเสียบเปรียบกันระหวางผูท่ีถูกวัด
ดวยกัน 8)ใชคําถามถามลึก ขอสอบที่ดีตองถามใหผูตอบใชความสามรถในการคิดคนกอนที่จะตอบ 1)ใชคําถาม
ยั่วยุ มีลักษณะที่ทาทายใหผูสอบอยากคิดอยากตอบและทําดวยความเต็มจ 9)คําถามจําเพาะเจาะจง ไมถามกวาง
เกินไป หรือถามคลุมเครือใหคิดไดหลายแงหลายมุม 

 
5.3 การสรางเครื่องมือดานพุทธิพิสัย 

เครื่องมือท่ีวัดดานพุทธิพิสัยสวนใหญนิยมใชแบบทดสอบ ซึ่งมีหลากหลายชนิดดังไดกลาวมาแลว แต
แบบทดสอบที่ใชสําหรับประเมินผลการเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน ท่ีใชสวนใหญมี  2 ประเภทคือ 
แบบทดสอบอัตนัย และแบบทดสอบปรนัย ซึ่งมีหลักการสรางขอสอบดังนี้ 

1)การสรางขอสอบอัตนัย 
ขอสอบอัตนัยเปนขอสอบที่เปดโอกาสใหผูตอบไดแสดงความสามารถในดานความรู ภาษา ความคิดริเริ่ม 

วิเคราะหขอความไดอยางเหมาะสม แบงออกเปน 2 ลักษณะคือ แบบไมจํากัดคําตอบ และแบบจํากัดคําตอบ ซึ่งท้ัง 
2 ลักษณะมีหลักการสรางดังตอไปนี้ 

1.คํานึงถึงลําดับความสําคัญของจุดมุงหมาย ท่ีวางไวตามตารางวิเคราะหหลักสูตร โดยพิจารณาน้ําหนักจาก
จุดมุงหมาย และเนื้อหาที่ไดสอน 

2.วางแนวทางการออกขอสอบวา จะเปนแบบ จํากัดหรือไมจํากัดคําตอบ 
3.เขียนคําสั่งใหชัดเจนวา ตองการใหผูสอบตอบอยางไร เกณฑการใหคะแนนเปนอยางไร 
4.ตั้งประเด็นคําถาม ท่ีประเมินความรูจริงของผูเรียน โดยเนนดานใดบาง เชน การสังเคราะห วิเคราะห 

หรือประมาณคา 
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5.พยายามใชคําถามหลายๆแบบ มิใชมีแตคําถามประเภท ใคร อะไร ท่ีไหน ท่ีมุงถามเพ่ือวัดความรู
ความจําเทานั้น แตควรใชคําถาม เหตุใด อยางไร เพ่ือใหผูเรียน อธิบายและแสดงเหตุผล หรือถามความคิดเห็น เชิง
วิเคราะห ในเชิงเปรียบเทียบ แสดงความสัมพันธ ความขัดแยง ตีความ เปนตน 

6.ทบทวน และพยายามปรับปรุงใหขอคําถามมีความชัดเจน ไมกํากวม 
 
2)การสรางขอสอบปรนัย 
แบบปรนัยที่รูจักกันดีไดแก  
1)แบบถูกผิด ซึ่งก็คือแบบทดสอบเลือกตอบสองตัวเลือก ซึ่งผูตอบมีโอกาสเลือกตอบขอใดขอหนึ่ง อาจ

ตอบวา ผิดหรือถูก ใชหรือไม มีขอแนะนําการสรางดังนี้ (1)เขียนคําถาม คําตอบ และขอความใหชัดเจน กระชับไม
ยอกยอนไมตองตีความ (2)ไมใชขอความปฏิเสธซอน (3)หลีกเลี่ยงลอกขอความจากคําบรรยายหรือหนังสือ (4)ขอ
ผิด ถูกควรใกลเคียงกัน เปนตน ขอดีของขอสอบนี้คือ ตรวจงายรวดเร็วประหยัดคาใชจาย ขอเสีย คือเดางาย มีคา
ความเชื่อม่ันต่ํา 

2)แบบทดสอบแบบเติมคํา เปนแบบทดสอบที่ใหผูเรียนเขียนคําตอบสั้นๆ มักมีขอบเขตการตอบอยาง
ชัดเจนจากชองวางท่ีเวนไว ขอแนะนําในการสราง (1)เขียนคําสั่งใหรัดกุมวตอบตรงไหนอยางไร (2)คําถามควร
ชัดเจนถามเจาะไมถามกวางและไมควรลอกขอความคําบรรยายหรือจากหนังสือมาถาม (3)เวนชองใหมากพอ
สําหรับเขียนตอบและควรอยูตอนทายประโยค ไมควรมีหลายแหงในแตละขอ ขอดีคือ สรางงายเดาถูกยาก
ประหยัดเวลา ควรใชสอบเฉพาะความรูเก่ียวกับขอเท็จจริง กฎเกณฑตางๆ 

3)แบบจับคูเปนปรนัยประเภทกําหนดคําหรือขอความเปนสองแถว คลายกับแบบทดสอบแบบเลือกตอบ
ขอความแถวหนึ่งไปใสอีกแถวหนึ่ง ขอแนะนําในการสราง (1)ในแถวที่เปนคําตอบควรมีมากกวาคําถามเพ่ือปองกัน
การเดาและควรเปนคําตอบที่สั้นๆ (2)คําถามควรระบุเงื่อนหรือหลักการจับคูใหชัดเจน (3)ขอคําถามและคําตอบ
ควรจัดใหอยูในหนาเดียวกัน (4)วิธีตอบไมยุงยาก เชนการเลือกเฉพาะอักษรมาตอบแทนการลอกทั้งขอความ ขอดี 
สรางงายรวดเร็วตรวจงาย หากสรางไดดีเดายาก ประหยัด แตมักเปนขอสอบที่วัดความรูความจํา และคอนขางยากท่ี
จะทําใหปญหาและคําตอบเปนเรื่องเดียวกันหรือประเภทเดียวกัน(หากประเภทไมเหมือนกันเดางาย) 

4)แบบเลือกตอบ มักประกอบดวยคําถามสั้นและคําตอบใหเลือกเพียงขอเดียว หลักการเขียนขอสอบ 
(1)คําถามควรอยูในรูปประโยคคําถามที่สมบูรณเจาะจง สั้น และชัดเจนตรงจุด อาจนําคําตอบที่ไดมาเชื่อมตอกับ
คําถาม (2)หลีกเลี่ยงคําถามปฏิเสธซอนปฏิเสธ หากจําเปนตองใชควรเนนหรือขีดเสนใหชัด (3)ขอเดียวควรมี
คําตอบเดียว (4)ควรมีตัวถูกและตัวลวงที่มีควรเปนไปไดตามหลักวิชา 

 
6.การวัดดานจิตพิสัย 

จิตพิสัย เปนพฤติกรรมเกี่ยวกับความรูสึกนึกคิดทางจิตใจ อารมณ และคุณธรรมของบุคคล ซึ่งสามารถ
จําแนกออกไดเปน 5 ระดับ คือ 1) การรับรู 2) การตอบสนอง 3) การสรางคุณคา 4) การจัดระบบคุณคา และ5) 
การสรางลักษณะนิสัย 

1)การรับรู เปนพฤติกรรมที่ตอบสนอง แบงเปน 3 ลักษณะคือ 1)การยอมรับ เปนขั้นทําความรูจักกับ
เหตุการณหรือปรากฎการณท่ีเกิดขึ้นในความสนใจของตนเอง 2)การตั้งใจที่จะรับรู เปนการแสดงความปรารถนาที่
จะรับรูเก่ียวกับสิ่งนั้นดวยความเต็มใจ และ3)การเลือกสิ่งเราที่ตองการรับรู เปนการแยกแยะสิ่งท่ีตองการจะรับรู
โดยยังไมไดรูรายละเอียดของปรากฎการณสิ่งเรานั้นๆ 

2)การตอบสนอง เปนพฤติกรรมตอเนื่องจากการรับรู โดยมีปฏิกิริยาโตตอบสิ่งเรานั้นอยางเปนใจ และ
เกิดความพึงพอใจในการตอบสนอง พฤติกรรมนี้จําแนกไดเปน 3 ลักษณะคือ 1) การยินยอมที่จะตอบสนอง เปน
การยอมตอบสนองถึงแมจะไมเต็มใจ 2) ความเต็มใจที่จะตอบสนอง เปนการยอมรับที่ตอบสนองดวยความเต็มใจ
3)ความพอใจในการตอบสนอง ไดตอบสนองแลวเกิดความสุขมีความพึงพอใจที่ไดกระทําลงไป 
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3)การสรางคุณคา เปนขั้นที่บุคคลมองเห็นคุณคาของการตอบสนองตอสิ่งเรา หรือประสบการณท่ีไดดี 
แบงพฤติกรรมที่แสดงออกเปน 3 ลักษณะ 1) การยอมรับในคุณคา เปนขั้นการยอมรับวาพฤติกรรมที่แสดงออกไป
นั้นเปนสิ่งท่ีดีมีคุณคา 2)การนิยมชมชอบในคุณคา เปนการยอมรับคุณคา (ขอ1) ดวยความพึงพอใจ 3)การสราง
คุณคา มีความคงเสนคงวาในการตอบสนองตอสิ่งเรา โดยแสดงพฤติกรรมที่คนเห็นวามีคุณคาอยางสมํ่าเสมอและ
ตอบสนองอยางตอเนื่องไปจนเกิดการยอมรับเปนคานิยมของตนเอง นอกจากนั้นยังพยายามทําใหผูอ่ืนคลอยตาม
คานิยมดังกลาวดวย 

4)การจัดระบบคุณคา เปนการนําเอาหลายๆคุณคามาจัดระบบเพื่อสรางเปนลักษณะภายในตนเองที่คงที่
แนนอน 

5)การสรางลักษณะนิสัย เปนการจัดระบบคุณคาท่ีมีอยูในตัวเอง เขาเปนระบบที่ถาวรซึ่งจะทําหนาท่ี
ควบคุมพฤติรรมการแสดงของบุคคล ไมวาจะอยูในสถานการณใดๆ ก็จะแสดงพฤติกรรมตามคานิยมที่ยึดถือ
ตลอดไป และจะแสดงพฤติกรรมดังกลาวนั้นอยางสมํ่าเสมอจนเกิดเปนนิสัยประจําตัวของบุคคล การสรางลักษณะ
นิสัยมี 2 ลักษณะไดแก 1) การสรางลักษณะนิสัยชั่วคราวเปนการแสดงพฤติกรรมที่สอดคลองกับคุณคาสวนตัว
บางอยางของบุคคล โดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดตามมาในสถานการณนั้นๆดวย และ2) การสรางลักษณะนิสัยถาวร เปน
ขั้นแสดงนิสัยที่แทจริงของบุคคลออกมาอยางสมบูรณ เพราะเปนการรวมเอาคุณลักษณะท่ีเปนคุณคาตางๆของบุคคล
เขาไวดวยกัน ขั้นนี้ถือวาเปนจุดสุดยอดของการพัฒนาคน 

อยางไรก็ตาม คุณลักษณะในแตละระดับเมื่อเกิดและถูกจัดระบบเปนบุคลิกลักษณะประจําตัวของบุคคล
แลว จะแสดงใหเห็นถึงคุณลักษณะหลักๆออกมาในรูปของ ความสนใจ เจตคติ และคานิยมของบุคคล ตัวอยาง เชน 
ความสนใจ เปนลักษณะของการมีใจจดจออยูกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง ความสนใจของบุคคลเริ่มจาก
การที่บุคคลมีการรับรูตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งดวยความพึงพอใจ และมองเห็นคุณคาของสิ่งนั้น จนเกิดความรูสึกนิยม
ชมชอบในคุณคาของสิ่งท่ีรับรูนั้น และจะตอบสนองตอสิ่งนั้นอยางคงเสนคงวานั่นเอง เชน ความสนใจในกีฬา ความ
สนใจในดนตรี ความสนใจในการทองเท่ียว เปนตน คุณลักษณะดานจิตพิสัย มักจะถูกพัฒนาในเกิดกับผูเรียนใน
ลักษณะแฝงไปกับรายวิชาและกิจกรรมการเรียนรูตางๆท่ีผูสอนจัดให  
 
6.1.การวัดพฤติกรรมดานจิตพิสัย 

จิตพิสัยเปนความรูสึกนึกคิดทางจิตใจ อารมณ และคุณธรรมของบุคคล ดังนั้น คุณลักษณะของจิตพิสัยที่
สําคัญมีดังนี้ 1)เปนคุณลักษณะภายในจิตใจ เปนความรูสึกรับรู ดังนั้นการวัดดานจิตพิสัยจึงเปนการวัดทางออม จาก
พฤติกรรมของผูถูกวัดที่แสดงออกมา เพ่ือสะทอนถึงความรูสึกและอารมณของผูถูกวัด วิธีวัดจะกระทําโดยกระตุน
หรือเราใหผูถูกวัดแสดงความคิดเห็นที่ตอบสนองตอสิ่งเราท่ีกระตุนนั้น ผูวัดก็จะแปลความจากพฤติกรรมดังกลาว 
2)เปนนามธรรมไมสามารถสังเกตไดโดยตรง เชน ความสนใจ ความรับผิดชอบ 3)ตองวัดทางออมทําใหเกิดความ
คลาดเคลื่อนไดงายตองใชเครื่องมือท่ีมีความเชื่อม่ันสูง 4)การวัดไมมีผิดไมมีถูกขึ้นกับประสบการณและความ
คิดเห็น ความรูสึกนึกคิดของผูตอบแบบสอบ 5)มักนิยมใชขอมูลจากหลายฝาย ไดแก บุคคลที่ตองการวัด บุคคล
ใกลชิด และการสังเกตของผูวัดเอง 6)มักใชสถานการณจําลองเปนเงื่อนไขใหผูถูกวัดตอบ ดังนั้นเครื่องมือจึงควรมี
คุณลักษณะดานความเที่ยงตรงตามสภาพสูง 7)มีจุดออนที่ผูตอบสามารถบิดเบือนหรือหลอกผูถามได การ
แสดงออกของคุณลักษณะจิตพิสัย มีทิศทางการแสดงออกไดสองแนวทางตรงกันขาม เชน รัก-เกลียด ชอบ-ไมชอบ 
ฯลฯ และมีระดับความเขมของระดับความรูสึก เชน รักมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด เปนตน คุณลักษณะ
จิตพิสัย สามารถแบงเปน 2 ลักษณะคือ 1)การประเมินตนเอง โดยผูถูกวัดจะเปนผูตอบแบบวัดดวยตนเองโดยการ
แสดงความรูสึก 2)การประเมินโดยผูอ่ืน ซึ่งเปนการวัดโดยผูประเมินเปนผูวัดเองหรืออาจมอบหมายใหเพ่ือน 
ผูปกครอง หรือผูท่ีเก่ียวของ เปนผูใชเครื่องมือ 
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6.2 หลักการประเมินผลดานจิตพิสัย 
1).วัดใหครอบคลุมคุณลักษณะที่ตองการจะวัด เนื่องจากคุณลักษณะจิตพิสัยเปนคุณลักษณะเฉพาะสวนตัว 

ฉะนั้นพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกมาเหมือนกัน ไมจําเปนตองเปนผลจากอารมณหรือความรูสึกอยางเดียวกัน 
ขณะเดียวกันผูท่ีมีอารมณ ความรูสึกอยางเดียวกัน ก็ไมแนวาจะแสดงพฤติกรรมอยางเดียวกัน ดังนั้นการวัดให
ครอบคลุมจึงจําเปนตองใชเครื่องมือวัดหลากหลายชนิด 

2).การวัดควรวัดหลายๆครั้ง เนื่องจากความรูสึกและอารมณของบุคคลมักจะมีการเปลี่ยนแปลงไดตาม
สถานการณ และบางครั้งสถานการณเดียวกันแตตางเวลาก็อาจมีความรูสึกไมเหมือนกัน ดังนั้น การวัดจึงควรทํา
หลายๆครั้ง และควรสุมทั้งสถานที่ และเวลาใหแตกตางกัน จึงจะทําใหการวัดมีความนาเชื่อถือ 

3).วัดผลอยางตอเนื่อง การวัดที่ดีไมควรเชื่อขอมูลท่ีไดจากการวัดเพียงครั้งเดียว แตควรวัดอยาง
ตอเนื่องกันหลายๆครั้งดวยเทคนิคที่แตกตางกัน หลากหลายวิธี จึงจะเชื่อไดวา คุณลักษณะดานจิตใจและอารมณนั้น
เปนลักษณะถาวรของบุคคลนั้น 

4).ความรวมมือของผูถูกวัดเปนหัวใจสําคัญของการวัด เนื่องจากการวัดจิตพิสัยเปนการวัดคุณลักษณะของ
บุคคล ดังนั้น กอนวัดควรมั่นใจวาจะไดรับความรวมมือจากผูตอบวาขอมูลท่ีไดรับนั้นเปนขอมูลจริง นอกจากนั้นผูวัด
ควรหาเทคนิคที่ทําใหผูตอบ ตอบดวยความสบายใจและมั่นใจในความปลอดภัยของขอมูล 

5).ใชผลการวัดใหถูกตอง เนื่องจากการวัดผลดานจิตพิสัยไมมีถูกไมมีผิด ดังนั้นผลการวัดจึงไมสามารถนําไปใช
การตัดสินไดหรือตก แตการวัดทางจิตพิสัยเปนการวัดเพ่ือนําขอมูลไปใชในการพัฒนาบคุคล ไมใชเพ่ือการตัดสินใจ 

 
6.3 หลักการสรางเครื่องมือวัดจิตพิสัย 

การวัดผลดานจิตพิสัย เปนการวัดความรูสึกนึกคิด คุณธรรมจริยธรรม อารมณของบุคคล มักวัดทางออม
จากพฤติกรรมที่แสดงภายใตสถานการณสมมติ เพ่ือสะทอนถึงถึงความรูสึกนึกคิดดังกลาว ผลการวัดมีลักษณะความ
คิดเห็นตอเรื่องใดเรื่องหนึ่งภายใตสถานการณ จึงไมมีผิดไมมีถูก มีความคาดเคลื่อนงาย (ผูถูกวัดสามารถปดบัง
บิดเบือนงาย พฤติกรรมดานจิตพิสัยแบงไดเปน 5 ระดับ ไดแก การรับรู การตอบสนอง การสรางคุณคา การ
จัดระบบคุณคา และการสรางลักษณะนิสัย การวัดจึงนิยมวัด ใหครอบคลุม วัดหลายๆครั้ง วัดอยางตอเนื่อง และขอ
ความรวมมือจากผูถูกวัด เครื่องมือวัดจิตพิสัยจึงมีหลากหลายประเภทแตกตางกัน และไมสามารถบอกไดชัดวา 
เครื่องมือใดเหมาะสมหรือดีกวากัน ความเหมาะสมขึ้นกับเหตุปจจัยหลายประการ อยางไรก็ตาม เครื่องมือท่ีนิยมใช
มากในการวัดพฤติกรรมจิตพิสัยคือ 1)มาตราสวนประมาณคา 2)แบบสํารวจรายการ 3)แบบวัดเชิงสถานการณ และ
4)แบบสังเกต 

การสรางเครื่องมือจิตพิสัยมีลําดับขั้นตอนการสรางดังตอไปนี้ 1)กําหนดคุณลักษณะที่ตองการวัด ไดแก 
ความรูสึก คุณธรรมจริยธรรม และเจตคติ 2)กําหนดพฤติกรรมบงชี้ หรือนิยามพฤติกรรมที่บงชี้แสดงถึงเจตคติท่ี
สนใจ ผูเรียนมาเรียนวิชา การเรียนการสอนทางกายภาพบําบัด ตรงตามเวลาไมเคยขาดเรียนเปนการบงชี้ถึงความ
ตั้งใจและสนใจเรียนวิชาดังกลาว 3)กําหนดวิธีการหรือเครื่องมือวัด เพ่ือพิจารณาเครื่องมือท่ีเหมาะสมในการวัด
พฤติกรรมที่สนใจ โดยยึดหลักเหมาะสมและไมยุงยากในการเก็บขอมูล 4)สรางเครื่องมือวัด 5)ตรวจสอบเครื่องมือ 
มักนิยมนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับกลุมที่ตองการวัด เพ่ือคํานวณหาคุณภาพเครื่องมือ
ดาน ความเที่ยงตรง ความเชื่อม่ัน และอํานาจจําแนก 
7.การวัดดานทักษะพิสัย 

ทักษะพิสัยเปนความสามารถในเชิงปฏิบัติการหรือการกระทําใหเกิดผลอยางใดอยางหนึ่ง ทักษะพิสัย
สามารถจําแนกออกเปน 7 ระดับ ดังตอไปนี้ 1) การรับรู 2) เตรียมความพรอม 3) การตอบสนองตามแนวทางที่
กําหนดให 4) ความสามารถดานกลไก 5) การตอบสนองที่ซับซอน 6) ความสามารถในการดัดแปลง และ7) 
ความสามารถในการริเริ่ม 
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1)การรับรู เปนขั้นแสดงอาการรับรูท่ีจะเคลื่อนไหวโดยอาศัยประสาทสัมผัสรับรูท้ัง 5 ไดแก หู ตา จมูก 
ลิ้น และสัมผัสทางรางกาย แมจะมีสิ่งเรามากระตุนโดยผานทางประสาทสัมผัสพรอมๆกัน บุคคลก็สามารถเลือกรับรู 
และมีการแปลความหมายตอสิ่งเรานั้นๆ เพ่ือการตอบสนอง 

2)เตรียมความพรอม เปนความพรอมของบุคคลที่จะแสดงพฤติกรรมออกมา สภาพความพรอมมี 3 ดาน
คือ ความพรอม 1) ดานรางกาย หมายถึงความพรอมที่จะเคลื่อนไหวอวัยวะของรางกาย 2) ดานสมอง หมายถึง
ความพรอมที่ระลึดถึงระเบียบกฎเกณฑตางๆในการแสดงพฤติกรรม และ3) ดานอารมณ ความพรอมดานจิตใจ ให
อยูในทิศทางที่พึงปรารถนาหรือไมพึงปรารถนา 

3)การตอบสนองตามแนวทางที่กําหนดให เปนการแสดงออกในลักษณะของการเลียนแบบและการลอง
ผิดลองถูก 

4)ความสามารถดานกลไก เปนขั้นที่ผูเรียนไดกระทําตามที่เรียนมา และพัฒนาขึ้นจนมีความสัมฤทธิผล 
สามารถสรางเทคนิควิธีการเฉพาะสําหรับตนเองขึ้นมา เพ่ือฝกปฎิบัติตอไป 

5)การตอบสนองที่ซับซอน เปนความสามารถในการปฏิบัติในสิ่งท่ียุงยากซับซอนมากขึ้น และสามารถ
กระทําไดอยางมั่นใจ ไมลังเล และทําไดดีจนเปนอัตโนมัติ 

6)ความสามารถในการดัดแปลง เปนขั้นที่สามารถปฏิบัติไดจําชํานาญ จึงคิดหาวิธีการใหมๆ มาลองทํา
ใหแตกตางไปจากเดิม เพ่ือใหเกิดผลดียิ่งๆขึ้น 

7)ความสามารถในการริเริ่ม เปนความสามารถตอยอดจากการดัดแปลง กลาวคือ เม่ือบุคคลสามารถ
ดัดแปลงวิธีการใหมๆ และมีการทดลงทําดูแลว ก็นําวิธีการนั้นมาประยุกตทําใหเกิดสิ่งใหมๆขึ้น 

 
7.1 การวัดพฤติกรรมดานทักษะพิสัย 

การวัดทักษพิสัย เปนการวัดความสามารถในการทํางานหรือการทํากิจรรม อาจเรียกวา การวัดภาคปฏิบัติ 
ซึ่งการวัดพฤติกรรมดังกลาวมักเปนการประสานสัมพันธระหวาง พุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษพิสัย ลักษณะสําคัญ
ของการวัดทักษพิสัยคือ 1) สามารวัดไดท้ังรายบุคคลหรือเปนกลุม 2)ลักษณะงานที่แตกตางกันตองใชวิธีการวัดหรือ
กระบวนการที่ตางกัน ตัวอยางเชน วัดทักษะดานดนตรี กีฬาตองใชวิธีการวัดตางกัน 3)สามารถแบงวัดเปน
กระบวนงานหรือทักษะยอยๆ เชน การรักษาทางกายภาพบําบัด สามารถวัด ขั้นการตรวจรางกาย การประมวลผล 
การสรุประเด็นปญหา และการใหการรักษา เปนตน 4)ลักษณะการวัดแยกไดเปน 3 ระดับ (1)ระดับพฤติกรรมโดย
การสังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบัติ (2)ระดับผลลัพธ พิจารณาจากผลจากพฤติกรรมยอยที่ปรากฏซึ่งพิจารณาไดท้ังเชิง
ปริมาณและคุณภาพ (3)ระดับประสิทธิผล เปนการวัดผลงานเฉพาะที่เก่ียวของกับวัตถุประสงค หรือเปาหมายการ
วัดโดยตรง 

 
7.2 หลักการประเมินผลดานทักษะพิสัย 

หลักการประเมินผลดานทักษะพิสัย แบงออกเปน 1) วัดใหตรงจุดมุงหมาย โดยพิจารณาผลสุดทายที่จะ
เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน เชน หากกําหนดวัตถุประสงคการเรียนรู สามารถประเมินผูปวยได ตรวจรางกาย
ได แตจุดมุงหมายการเรียนรูคือการรักษาโดยการนวด ดังนั้นการวัดตองวัด ทีละทักษะยอยกอน เปนตน 2) ความ
สอดคลองของงานที่กําหนดกับจุดประสงค ตองการประเมินความสามารถในการนวด งานท่ีกําหนดตองใช
ความสามารถในการนวดโดยตรง เปนตน 3) ความเหมาะสมในการดําเนินงาน พิจารณาวาผลงานดังกลาวเกิดจาก
ทํางานกลุมหรือเดี่ยว 4) ยุติธรรม 5) การใหคะแนนควรเปนปรนัยและเที่ยงตรง กําหนดไวชัดเจน ในแตละขั้นตอน
จะไดคะแนนเทาไร 6)มีเกณฑการประเมินผล ซึ่งพิจารณาจาก กระบวนการหรือวิธีการ และผลผลิตที่เกิดขึ้นซึ่ง
พิจาณาทั้งปริมาณและคุณภาพ 7) วัดหลายๆครั้ง 

ขั้นตอนการประเมิน มีดังนี้ 1) กําหนดจุดประสงค มักเขียนเปนจุดประสงคเชิงพฤติกรรม เพ่ือใหสามารถ
วัดไดจริง 2) กําหนงานใหปฏิบัติ อาจแบงเปนขั้นตอนยอยๆได 3) กําหนดวิธีดําเนินการอยางชัดเจน 4) กําหนด
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สถานการณหรือเงื่อนไขที่ใชในการปฎิบัติงาน 5) กําหนวิธีการวัด สามารถทําไดหลายวิธีเชน เขียนตอบ (วัดความรู
หรือขั้นตอนการปฏิบัติ) สรางสถานการณจําลองแลวใหตอบคําถาม วัดผลงานปฏิบัติจริง  6) กําหนดเครื่องมือวัด 
7) กําหนดเกณฑการใหคะแนน 8)กําหนดวิธีการประเมินผล เชน อิงเกณฑหรืออิงกลุม  9)การสรางเครื่องมือวัด มี
ลําดับขั้นตอนดังนี้ (1) วางแผนสรางเครื่องมือ พิจารณาวัตถุประสงคการสอน (2) ดําเนินารสรางเครื่องมือ (3) 
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ (4) สรางคูมือการใชเครื่องมือ 10) ดําเนินการวัด 

7.3 เครื่องมือวัดดานทักษะพิสัย 
วิธีการและเครื่องท่ีนิยมวัดทักษะพิสัยที่นิยมใชไดแก การทดสอบ แบบสังเกต แบบสํารวจรายการ และ

มาตราสวนประมาณคา ซึ่งแตละประเภทมีความเหมาะสมแตกตางกัน ซึ่งการวัดหนึ่งๆ เพ่ือความเหมาะสมและเกิด
ความชัดเจนในการวัดอาจประยุกตใชเครื่องมือหลายชนิดแตกตางกัน 

1)การทดสอบ (testing) 
การทดสอบเปนวิธีท่ีนิยมใชมากในการวัดผลดานทักษะพิสัย สามารถใชไดท้ังการทดสอบแบบปากเปลา 

หรือการสอบขอเขียน 1)การสอบขอเขียนนั้น เหมาะสําหรับเนื้อหาท่ีเปนทฤษฎี ผูสอบกลุมใหญ เปนการตรวจสอบ
ความรูกอนปฏิบัติจริงเพ่ือลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายหากสอบปฏิบัติจริง 2)การสอบปากเปลา เปนการ
ตรวจสอบความรูความสามารถรายบุคคล ซึ่งมีความหลากหลาย มีขอเสียของความไดเปรียบเสียบเปรียบโดยเฉพาะ
ผูสอบทีหลังมีโอกาสในการเตรียมตัวไดมากกวา 

2)การสังเกต 
เปนการสังเกตการปฏิบัติจริงของผูสอบ เครื่องมือท่ีใชประกอบการสังเกตไดแก แบบบันทึกขอมูล แบบ

สํารวจแบบ check list  และมาตราสวนประมาณคา ซึ่งเปนวิธีท่ีดีท่ีสุด ผูสอบมีโอกาส เห็นกระบวนการลําดับขั้นตอน
ทํางานของผูเรียน เห็นพฤติกรรมตางๆในสภาพจริง เพ่ือเปนการลดความกังวลผูประเมินอาจมอบหมายใหผูเรียน
อ่ืน หรือผูรวมสอนชวยประเมินก็ได  

3)แบบสํารวจรายการ (checklist) 
มักใชเปนเครื่องมือในการตรวจสอบรายการกิจกรรม และพฤติกรรมในการปฏิบัติงานวา มีรายการ และ

หากมี มีมากนอยเพียงใร คุณภาพเปนอยางไร หรือขั้นตอนที่ผูสอบปฏิบัตินั้น ครบตามจุดประสงคของการประเมิน
หรือไม ขั้นตอนของการสรางและการตรวจสอบเครื่องมือ ก็ไมแตกตางจากเครื่องมือท่ีใชวัดจิตพิสัย ดังท่ีไดกลาว
มาแลว 
 
8.การประเมินสภาพจริง 

การประเมินสภาพจริง เปนวิธีการประเมินที่ออกแบบมาเพื่อสะทอนใหเห็นพฤติกรรมและทักษะท่ีจําเปน
ของผูเรียนในสถานการณท่ีเปนจริง และเปนวิธีการประเมินที่เนนงานหรือกิจกรรมที่ผูเรียนไดแสดงออกโดยการ
กระทํา เนนระบวนการเรียนรู ผลผลิต และผลงาน เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการประเมินและรวมในการจัด
กระบวนการเรียนรูของตนเอง ซึ่งวิธีการนี้ เชื่อวาจะชวยพัฒนาการ การเรียนรูของผู เรียนไดอยางตอเนื่อง 
กระบวนการประเมินอาจใชวิธีการสังเกต การบันทึก การรวบรวมขอมูลจากผลงานและวิธีการที่ผูเรียนไดเคยทําไว 
ดวยวิธีการที่หลายหลาย กลยุทธสําคัญของการประเมินตามสภาพจริงคือ การกระตุนหรือทาทายใหผูเรียนได
แสดงออกโดยการกระทํา วาตนเองมีความสามารถอะไร และไดเคยทําสิ่งใดบาง แทนการทําแบบทดสอบหรือ
ขอสอบเหมือนการประเมินแบบเดิมๆ นอกจากเนนเรื่องการกระทําและผลงานแลว การประเมินนี้ยังเนน
ความสามารถทางสติปญญา กระบวนการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล การแกปญหา มากกวาการเนนเรื่องการ
ทองจํา หรือการหาคําตอบจากแบบทดสอบ ความแตกตางของการประเมินสภาพจริงและการประเมินแบบเดิมได
สรุปไวในตารางที่ 17 
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ตารางที่ 17 เปรียบเทียบการประเมินแบบเดิม และการประเมินสภาพจริง 
การประเมินแบบเดิม การประเมินสภาพจริง 

1.เนนพฤติกรรมพื้นฐานที่ไมซับซอน 1.เนนพฤติกรรมที่ซับซอน ความคิดที่ซับซอน และ
วิธีการนําความรูไปใชมากกวามีความรู 

2.แยกการสอบและการประเมินออกจากการเรียนการ
สอน 

2.การสอบและประเมินรวมไปกับการจัดการเรียนการ
สอน (การประเมินเปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียน
การสอน) เปดโอกาสใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

3.มีขอจํากัดในการวัด 3.วัดไดอยางหลากหลายและกวางขวาง 
4.ยึดถือตัวเลขและขอมูลท่ีไดจากการสอบ 4.พิจารณาจากขอ มูล ท่ีหลายหลาย  และความ

สอดคลองของการอธิบายความ 
5.เชื่อถือการประเมินของผู อ่ืนและผูสอนเปรียบ 
เสมือนผูประเมินภายนอก 

5.เชื่อในการประเมินตนเอง และผูสอนก็เปนเพียง
สวนหนึ่งของการประเมิน 

6. มีเกณฑมาตรฐาน เพ่ือบงบอกถึงความสําเร็จ 6. มีเกณฑบงบอกถึงความสําเร็จอยางหลากหลาย 
7.มีความคิดเปนเอกนัย (convergent thinking)  และ
มีคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว 

7.มีความคิดอเนกนัย (divergent thinking) มีคําตอบ
อยางหลากหลาย 

8. เนนการประเมินแบบแยกทักษะ 8.เนนการประเมินโดยบูรณาการทักษะ 
9.เนนรายวิชาเดี่ยว 9.เนนสหวิทยาการ 

 
8.1ลักษณะสําคัญของการวัดประเมินสภาพจริง 

เปนที่ทราบกันดีแลว การวัดประเมินผลตามสภาพจริง เปนการประเมินทางเลือกใหม (alternative 
assessment) ท่ีเนนการประเมินผลจากการปฏิบัติงานซึ่งตางจากการประเมินที่เนนการทดสอบเปนสําคัญ ลักษณะ
สําคัญของการวัดประเมินผลตามสภาพจริงมีดังนี้ 

1)การประเมินฯเนนแนวคิดที่วาความรูเรื่องใดเรื่องหนึ่ง มีความหมายไดหลากหลาย ดังนั้นการวัดควรใช
วิธีการอยางหลากหลาย 

2)การเรียนรูเปนกระบวนการตามความตองการของผูเรียน มากกวาการบังคับใหเรียน ดังนั้นผูเรียนจึงมี
ความกระตือรือรน และแสวงหาความรูเพ่ือความอยากรูมากกวาการเรียนเพื่อใหทําขอสอบไดคะแนนสูงๆ 

3)การวัดประเมินผลตามสภาพจริง เนนกระบวนการเรียนรู และผลผลิต โดยพิจารณาจากสิ่งท่ีผูเรียน
เรียนรู และทําไมจึงเกิดการเรียนรูเชนนั้น 

4)การวัดประเมินผลตามสภาพจริง มุงเนนการสืบเสาะ พัฒนาทักษะการแกปญหาตามสภาพจริงท่ีเกิดขึ้น 
ผูเรียนตองสังเกต วิเคราะห และทดสอบความรูของตนเองจากการปฏิบัติ 

5)การวัดประเมินสภาพจริงมีจุดประสงคเพ่ือ กระตุน และอํานวยความสะดวกใหกับผูเรียน และสะทอนผล
การเรียนรูเพ่ือการพัฒนาใหกับผูเรียน  

 
8.2 เครื่องมือวัดและประเมินตามสภาพจริง 

โดยทั่วไปการวัดและประเมินผลใหตรงกับสิ่งท่ีตองการวัด มักตองใชอาศัยเทคนิค การเก็บรวบรวมขอมูล 
และใชครื่องมือท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกับคุณลักษณะที่ตองการศึกษา รวมถึงเงื่อนไขบริบทอื่นๆ อาทิ จุดประสงคการ
วัด ลักษณะผูสอบ ปริมาณ ระยะเวลา สถานที่ งบประมาณ การประเมินตามสภาพจริงมักใชวิธีการประเมิน
หลากหลาย สวนเทคนิคการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย การทดสอบ การสอบสัมภาษณ การสังเกต การตรวจ
ผลงาน การใชแฟมสะสมงาน การประเมินโดยใชศูนยประเมิน  
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1)การทดสอบ  
การทดสอบมักใชแบบทดสอบ เพ่ือประเมินความรูความสามารถของผูเรียน เครื่องมือท่ีใชประกอบดวย 

แบบสอบเขียนตอบ แบบสอบเลือกตอบ และสอบภาคปฏิบัติ และแบบวัดตางๆ เปนตน 
2)การสอบสัมภาษณ  
เปนวิธีการวัดผลดวยการซักถาม สนทนา โตตอบ เพ่ือประเมินความคิด ทัศนคติตาง เครื่องมือท่ีใชไดแก 

แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (เตรียมคําถามไวลวงหนา) และคําถามแบบไมมีโครงสราง (กําหนดเฉพาะแนวทาง
หรือประเด็นแตไมมีคําถามที่ชัดเจน) 

3)การสังเกต  
การสังเกต เปนการวัดและประเมินที่มีรายการ พฤติกรรมเปาหมายที่ตองการเก็บขอมูล ดวยประสาท

สัมผัส โดยเฉพาะอยางยิ่งทางหูและตา เพ่ือศึกษาพฤติกรรมที่มีความละเอียด ชัดเจนของผูเรียนในสภาพการณตางๆ
ท่ีกําหนด เครื่องมือท่ีใชประกอบดวย แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตรวัดประเมินคา และแบบบันทึก เปนตน 

4)การตรวจผลงาน  
เปนการวัดและประเมินดวยการกําหนด งาน กิจกรรม หรือแบบฝก ใหผูเรียนไดปฏิบัติ ฝกฝน โดยผูสอน

จะเปนผูตรวจสอบความถูกตองดวยตนเอง หรือเพ่ือนผูเรียนที่ไดรับมอบหมาย เพ่ือใหไดขอมูลจริงสําหรับสะทอน
ผลการปรับปรุงแกไข พฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนอยางเปนระบบตอไป เครื่องมือท่ีใชไดแก แบบประเมินผล
งาน 

5)การใชแฟมสะสมงาน  
เปนการวัดและประเมินที่ใชหลักการเก็บหลักฐานผลงานที่ดีและมีความภาคภูมิใจ ท่ีเปนตัวแทนงานท่ี

ปฏิบัติของผูเรียนเกี่ยวกับ ทักษะ แนวคิด ความสนใจ ความสําเร็จ โดยมีผลการประเมิน จุดเดน จุดดอยของชิ้นงาน 
อันแสดงถึงความกาวหนาในการเรียนดวยตนเองของผูเรียนเอง เพ่ือนรวมชั้น หรือผูสอน แลวนําหลักฐานมาบรรจุ
ลงในแฟม สมุดโนต แผนบันทึกขอมูล เปนตน ลักษณะแฟมสะสมงานที่ดีควรมีความหลากหลาย สามารถสะทอน
ความสามารถที่แทจริงของผูเรียนแตละคน เครื่องมือท่ีใชสําหรับประเมินแฟมสะสมงาน ไดแก แบบบันทึก แบบ
ประเมินผลงาน และแบบประเมินตนเอง เปนตน 

6)การประเมินโดยใชศูนยประเมิน 
ศูนยประเมิน คือสถานท่ี หรือคอมพิวเตอรและซอฟแวร ท่ีสรางหรือกําหนดขึ้นเพ่ือใหสําหรับทดสอบหรือ

ประเมินผูเรียนภายใตสถานการณจําลอง หรือสิ่งเรา เพ่ือใหผูเรียนตอบสนองโดยการแสดงออกตามพฤติกรรมบงชี้ 
การประมวลความรู และทักษะตางของผูเรียนวามีมากนอยเพียงใด และอยูในระดับใด กิจกรรมหรือสถานการณท่ี
กําหนดใหมีหลากหลาย ไดแก เกม แบบฝกขั้นตอนการทํางาน ใบงาน การสนทนากลุม การทํางานเปนกลุม และการ
แสดงบทบาทสมมติ การนําเสนองาน เครื่องมือท่ีใชวัด ประกอบดวย แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตรวัดประเมิน
คา แบบบันทึกพฤติกรรม แบบประเมินผลงาน และแบบทดสอบ เปนตน 
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