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Editor’s talk
บทบรรณาธิการ
วารสารการวัดผลการศึกษา (Journal of Educational Measurement) ฉบับนี้ จัดทําโดย
สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดรวบรวมบทความวิชาการและ
บทความวิจัยจาก ครู อาจารย นิสิตนักศึกษา และผูที่สนใจทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ในฉบับนี้มี บทความ ที่เกี่ยวของกับการวัดผลการศึกษา การพัฒนาแบบทดสอบ การพัฒนาโมเดล
การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบสอบ การประเมิน รวมถึงประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของกับจิตวิทยาการเรียน
การสอน และการปรับพฤติกรรม
หัวเรื่องบทความในวารสารฉบับนี้มีดังนี้ บทความวิชาการ 4 เรื่อง คือ การพัฒนาแบบทดสอบ
วัดความสามารถการอานภาษาไทย ยอนรอยการประเมินสูมุมมองการประเมินในอนาคต การประเมินโดย
ใชกลุมเพื่อน: สังคมมิติ และทําไมการประเมินตอง CIPP Model? บทความวิจยั 4 เรื่อง คือ งานวิจัยใน
ชั้นเรียนของครู ที่ทําในลักษณะกรณีศึกษากรณีเดียว โดยการใชเทคนิคการปรับพฤติกรรม เพื่อแกไข
พฤติกรรมที่เปนปญหาและพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค ไดแก เรื่องผลการปรับพฤติกรรมการขาดสมาธิ
ในการเรียนของนักเรียนระดับ ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ดวยการฟงเรื่องสั้นและการเสริมแรงทางสังคม และ
เรื่องผลการปรับพฤติกรรมกาวราวและกอกวนในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 งานวิจัยใน
ชั้นเรียนของครู ที่ทําในลักษณะกรณีศึกษากรณีเดียวโดยการใชเทคนิคการปรับพฤติกรรม เพื่อพัฒนาการ
ใชภาษาไทยและพัฒนาการการเรียนรูของนักเรียน ไดแก เรื่องการวิจัยและพัฒนาการใชภาษาไทยของ
นักเรียนชาวเกาหลี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยใชเทคนิคการเสริมแรง และเรื่องการวิจัยแกปญหา
พัฒนาการการเรียนรูของนักเรียนโดยใชเทคนิคการเสริมแรง การพัฒนาโมเดลแสดงอิทธิพลของความ
รับผิดชอบตอสังคมขององคการที่มีตอความพึงพอใจในงาน โดยมีความยุติธรรมในองคการเปนตัวแปร
สงผานของพนักงานในองคการ และการเปรียบเทียบคุณภาพของแบบสอบคําศัพทระหวางแบบสอบ
เลือกตอบชนิด 2 ตัวเลือกและแบบสอบถูก-ผิด
สําหรับฉบับที่แลว วารสารไดเนนเรื่องการวัดผลการศึกษาในประเด็นของการพัฒนามาตรวัด
ฉบับนี้จะเปนเรื่องที่เนนเกี่ยวกับการประเมิน รวมถึงประเด็นที่ยังมีความสําคัญตลอดมา คือเรื่องของการ
ทําวิจัยในชั้นเรียนของครู เพราะทางทีมบรรณาธิการวารสารไดเล็งเห็นถึงประโยชนที่ไดมีสวนรวมในการ
สนับสนุนใหมีการตีพิมพเผยแพรบทความที่เปนงานวิจัยในชั้นเรียนที่ไดเกิดจากความพยายามของครู ที่จะ
ประยุกตใชความรูทางดานจิตวิทยาและการเรียนการสอน มาใชใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาและชวย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญผูที่สนใจทุกทาน ไมวาจะเปน ครู อาจารย
นิสิตนักศึกษา และผูที่สนใจ ไดมีสวนรวมสงบทความเพื่อตีพิมพ และการเผยแพรบทความตอไปดวย
บรรณาธิการ

หนา ง

วารสารการวัดผลการศึกษา

ปที่ 30 ฉบับที่ 88 กรกฎาคม – ธันวาคม 2556

Content

สารบัญ
เรื่อง
กองบรรณาธิการและฝายจัดการ
รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ พิจารณากลั่นกรองบทความ
บทบรรณาธิการ
สารบัญ
บทความวิชาการ
การพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถการอานภาษาไทย
ยอนรอยการประเมินสูมุมมองการประเมินในอนาคต
การประเมินโดยใชกลุมเพื่อน (Peer Assessment): สังคมมิติ
ทําไมการประเมินตอง CIPP Model?

หนา
ข
ค
ง
จ
สุนนั ทา สมใจ

1

พินดา วราสุนันท

12

อุไร จักษตรีมงคล

22

อัจศรา ประเสริฐสิน

28

บทความวิจยั
งานวิจัยในชั้นเรียนของครู ที่ทําในลักษณะกรณีศึกษากรณีเดียว โดยการใชเทคนิคการปรับ
พฤติกรรม เพื่อแกไขพฤติกรรมที่เปนปญหาและพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค
- ผลการปรับพฤติกรรมการขาดสมาธิในการเรียนของนักเรียนระดับ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ดวยการฟงเรื่องสั้นและการเสริมแรงทางสังคม
เยาวเรศ วาจาสัตย
- ผลการปรับพฤติกรรมกาวราวและกอกวนในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ประภาพร ฉายาวาศ
งานวิจัยในชั้นเรียนของครู ที่ทําในลักษณะกรณีศึกษากรณีเดียวโดยการใชเทคนิคการปรับ
พฤติกรรม เพื่อพัฒนาการใชภาษาไทยและพัฒนาการการเรียนรูของนักเรียน
- การวิจัยและพัฒนาการใชภาษาไทยของนักเรียนชาวเกาหลี
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยใชเทคนิคการเสริมแรง
วรางคณา สันทัด
- การวิจัยแกปญหาพัฒนาการการเรียนรูของนักเรียนโดยใชเทคนิคการเสริมแรง
ภารณี ยินดี
การพัฒนาโมเดลแสดงอิทธิพลของความรับผิดชอบตอสังคมขององคการที่มีตอความพึงพอใจในงาน
โดยมีความยุติธรรมในองคการเปนตัวแปรสงผานของพนักงานในองคการ
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บทคัดยอ

องคประกอบที่สําคัญที่มีผลตอความสามารถในการอานคือ ประสบการณเดิมของผูอาน
ความสามารถทางดานภาษา ความสามารถในการคิด เจตคติตอสิ่งที่อาน และจุดประสงคในการอาน การ
ประเมินผลความสามารถในการอาน เพื่อ พิจารณาตัดสินวาเด็กมีทักษะหรือความสามารถการอานมาก
นอย นอกจากขอสอบทั้งแบบอัตนัยและแบบปรนัยแลว สามารถทําการทดสอบการอานของเด็กดวยการ
ใชบัตรคําใหอานเปนคําก็ได แตการทดสอบการอานนั้นนิยมใหอานเปนเรื่องมากกวาการอานเปนคํา การ
ซักถามหรือสัมภาษณ อาจใชรวมกับการสังเกต เปนการตรวจสอบความรูความเขาใจ ความสนใจในการ
อาน ความสามารถในการวิจารณ ความจํา และความสามารถในการตอบคําถาม และสรุปขอความสําคัญ
สิ่งที่จะสอบถาม การใชบันทึก เพื่อดูความสนใจในการอาน ดูพัฒนาการอานของเด็ก ครูตองบันทึกผลของ
การวัดในแตละครั้งไวแลวศึกษาหาทางแกไขตอไป วิธีการบันทึกอาจใชคําถามที่เปนแนวทางในการบันทึก
หรือการใชการบันทึกเสียงใหเด็กอานแลวบันทึกเสียงไว แลวเอามาเปดใหเด็กฟง หาขอบกพรองและจะได
แกไขในคราวตอไปหรืออาจใชการบันทึกในแบบวัดพฤติกรรม วิธีการวัดและประเมินผลวัดความสามารถ
การอานภาษาไทย เปนการพัฒนาเครื่องมือการวัดความสามารถการอานที่ไดตามมาตรฐาน จะชวยในการ
พัฒนาการอานและนําไปสูการสงเสริม ปรับปรุงประสิทธิภาพการอาน สามารถแกไขชวยเหลือผูเรียนได
ตรงตามสภาพจริง และเปนพื้นฐานสําคัญของการใชภาษาในระดับที่สูงขึ้นตอไป
คําสําคัญ: แบบทดสอบ ความสามารถการอาน ภาษาไทย

Abstract

The main components that effect reading competency are the reader’s previous
experiences, language talent, cognitive ability, attitude towards reading and the purpose
of reading. Evaluating reading competency helps determine the reading level and
competency of children. We can use both objective and subjective tests, use cards or
make them read word by word. Since, most reading tests usually prefer children to read
a whole story to word by word we then conduct an interview and observation in order to
examine children’s comprehension, attention, critical thinking, memorizing and answering
abilities, also to summarize main objectives for inquiry. Besides just reading, recording and
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observation of the child’s attention to reading are used to seek improvement. The
teacher has to record all results from each assessment and ascertain a strategy for
improvement. The recording process could start from asking a cue question or making
children read something. Next, the teacher records it and replays it to the children
afterward. Finally, the teacher has to seek mistakes and fix them by using behavioral
assessment. Thus, the development of Thai reading competency assessment is an
improved strategy to enhance reading competency and increase the reading standard. As
a result, it promotes and improves reading effectiveness, authenticating learning and is a
fundamental of language at an advanced level.
Keywords: Thai reading, competency, assessment

ความสําคัญของภาษาไทย

ภาษาไทยเปนเอกลักษณประจําชาติ เปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันกอใหเกิดความเปนเอกภาพและ
เสริมสรางบุคลิกภาพของคนในชาติใหมีความเปนไทยเปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสารเพื่อสรางความ
เขาใจและความสัมพันธที่ดีตอกันทําใหสามารถประกอบกิจธุรการงานและดํารงชีวิตรวมกันในสังคม
ประชาธิปไตยไดอยางสันติสุข และเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู ประสบการณจากแหลงขอมูล
สารสนเทศตางๆ เพื่อพัฒนาความรู ความคิดวิเคราะห วิจารณและสรางสรรคใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม และความกาวหนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ตลอดจนนําไปใชในการพัฒนาอาชีพใหมีความ
มั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเปนสื่อที่แสดงภูมิปญญาของบรรพบุรุษดานวัฒนธรรม
ประเพณี ชีวทัศน โลกทัศน และสุนทรียภาพ โดยบันทึกไวเปนวรรณคดีและวรรณกรรมอันล้ําคา
ภาษาไทยจึงเปนสมบัติของชาติที่ควรคาแกการเรียนรูเพื่ออนุรักษและสืบสานใหคงอยูคูชาติไทยตลอดไป
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 1)

ธรรมชาติภาษา

ธรรมชาติของภาษาเปนคุณสมบัติของภาษาที่สําคัญ มีคุณสมบัติพอสรุปได คือ ประการที่ 1 ทุก
ภาษาจะประกอบดวยเสียงและความหมาย โดยมีระเบียบแบบแผนหรือกฎเกณฑในการใชอยางเปนระบบ
ประการที่ 2 ภาษามีพลังในการงอกงามมิรูสิ้นสุด หมายถึงมนุษยสามารถใชภาษาสื่อความหมายไดโดยไม
สิ้นสุด ประการที่ 3 ภาษาเปนเรื่องของการใชสัญลักษณรวมกันหรือสมมติรวมกัน และมีการรับรู
สัญลักษณหรือสมบัติรวมกัน เพื่อสรางความเขาใจตรงกัน ประการที่ 4 ภาษาสามารถใชภาษาพูดในการ
ติดตอสื่อสาร ไมจํากัดเพศของผูสงสาร ไมวาหญิง ชาย เด็ก ผูใหญ สามารถผลัดกันในการสงสารและรับ
สารได ประการที่ 5 ภาษาพูดยอมใชไดทั้งในปจจุบัน อดีต และอนาคต ไมจํากัดเวลาและสถานที่ ประการ
ที่ 6 ภาษาเปนเครื่องมือการถายทอดวัฒนธรรมและวิชาความรูนานาประการ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมและการสรางสิ่งใหม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 43)
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ความหมายของการอาน

การอานเปนวิธีหนึ่งที่ใชในการเพิ่มพูนความรู การอานที่มีประสิทธิภาพนั้นจะทําใหผูอานไดรับ
ขอมูลไปอยางถูกตองตรงตามที่ผูเขียนตองการ ดังนั้นการพัฒนาความสามารถดานการอานของแตละ
บุคคลจึงเปนเรื่องที่นาเอาใจใสอยางหนึ่ง ซึ่งควรพัฒนาตั้งแตเยาววัย ในการจัดการศึกษาแกเด็กในเกือบ
ทุกประเทศ จะเนนการสอนใหเด็กและเยาวชนสามารถอานออกเขียนไดเปนสําคัญ สําหรับลักษณะการ
จัดการเรียนการสอนใหเด็กมีความสามารถอานไดนั้น ขึ้นกับความคิดเห็นของผูรับผิดชอบในการ
กําหนดการจัดการเรียนการสอนวามีความเห็นเกี่ยวกับนิยามของการอานวาหมายความวาอยา
งไร
มีนักการศึกษาและผูเชี่ยวชาญหลายทานไดใหความหมายของการอานดังนี้
การอานเปนกระบวนการในการแปลความหมายของตัวอักษรหรือสัญลักษณที่มีการจดบันทึกไว
การอานที่แทจริงผูอานจะตองเขาใจความหมายของเรื่องที่อาน ซึ่งจะตองอาศัยประสบการณเดิมเปน
พื้นฐานดวย (ประเทิน มหาขันธ , 2530: 13) ขณะที่ วรรณี โสมประยูร (2537: 121) และนภดล จันทร
เพ็ญ (2539: 73) กลาววา การอานเปนกระบวนการแปลความหมายตัวอักษรหรือสัญลักษณออกมาเปน
ถอยคําหรือความคิดของตนเอง และผูอานสามารถนําความคิด ความเขาใจที่ไดจากการอาน ไปใชใหเกิด
ประโยชน
สําหรับนักวิชาการตางประเทศ Leu และ Kinzer (1995: 11) กลาวถึงการอานวา เปนเรื่องของ
การพัฒนาเปนการปฏิสัมพันธ และเปนกระบวนการที่กอใหเกิดการเรียนรู ซึ่งขึ้นกับความสามารถของ
บุคคลในการที่จะเขาใจขอความรูที่เกี่ยวกับภาษา
จากความหมายของการอานที่กลาวมาแลวสรุปไดวา การอานเปนกระบวนการแปลความหมาย
ของสัญลักษณโดยผานกระบวนการทางความคิดไปสูความเขาใจในสิ่งที่อาน และเปนการสื่อสารความคิด
ระหวางผูเขียนไปยังผูอาน โดยใชประสบการณเดิมเกี่ยวกับเรื่องภาษาและบริบทของสิ่งที่อานใหได
ความหมายชัดเจนสมบูรณ และสิ่งสําคัญที่สุดในการอานคือผูอานจะตองเขาใจความหมายคําศัพท เขาใจ
ความหมายของเนื้อเรื่องที่อานหรือใกลเคียงกับความเขาใจของผูเขียน ซึ่งตรงกับมาตรฐานการเรียนรูชวง
ชั้นที่ 1 ซึ่งกําหนดพื้นฐานความเขาใจในการอาน โดยอานไดถูกตองตามหลักการอาน เขาใจความหมาย
ของคําและขอความที่อาน สามารถเขาใจใจความสําคัญและรายละเอียดของเรื่อง

ประเภทของการอาน

การแบงประเภทของการอานชวยใหครูผูสอนตระหนักถึงขอบขายการสอนไดเปนอยางดี
นักการศึกษาและนักภาษาศาสตรไดแบงประเภทของการอานไวดังนี้
กรรณิการ พวงเกษม
(2533: 68) ไดอธิบายถึงลักษณะของการอานไววามี 2 ลักษณะคือ การอาน
ออกเสียง (Oral Reading) และการอานในใจ (Silent Reading) การอานออกเสียงนั้นจะใชตั้งแตเด็กเริ่ม
เรียน ใหเด็กรูจักการอานคําตางๆ เมื่ออานเปนคําแลว อานเปนประโยค อานเปนยอหนา อานเปนเรื่องๆ
การอานในใจจะใชเมื่อเริ่มอานออกเสียงไดดีแลว รูจักความหมายของคํา สามารถอานเปนขอความยาวๆ
ไดแลว
จากประเภทการอานที่กลาวขางตน สรุปไดวาการอานมี
2 ประเภท คือการอานออกเสียงและ
การอานในใจ การฝกทักษะการอานสําหรับเด็กควรเริ่มฝกที่การอานออกเสียงพยัญชนะและคําใหชัดเจน
ถูกตอง เมื่อไดผลดีแลวจึงฝกอานเพื่อเนนความเขาใจในการอานดวยการฝกอานในใจ จึงจะทําใหการอาน
นั้นเกิดประโยชน
หนา 3
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กระบวนการอาน

มหาวิทยาลัยสุ
โขทัยธรรมาธิราช (2526: 529-532) ไดใหความหมายถึงกระบวนการอาน ดังนี้
ขั้นที่
1 การรูจักคํา คือ ผูอานจะตองเขาใจความหมายของคําที่ผูเขียนถายทอดเปนตัวอักษร ให
เขาใจตรงกัน และผูอานจะตองสามารถแปลรหัสตัวอักษรไปสูเสียงในกรณีที่อานออกเสียง ดังนั้นผูอานจึง
ตองเรียนรูการสะกดคํา และความหมายคําบางคําที่มีหลายความหมายแตผูอานจะเขาใจความหมายของ
คําเหลานั้นได โดยอาศัยบริบทคือเนื้อความที่แวดลอมคํานั้น
ขั้นที่
2 การเขาใจความหมาย คือเขาใจตัวอักษรที่ประสมเปนคํา กลุมคําหรือประโยค คําบางคํามี
ความหมายขึ้นอยูกับการตีความหมายของผูอานแตละคนโดยที่ผูอานนั้นอาจมีประสบการณหรือความรู
เกี่ยวกับคํานั้นอยูแลว หรืออาศัยบริบทขางเคียง
ขั้นที่
3 การมีปฏิกิริยาตอสิ่งที่อาน คือคิดเปรียบเทียบแยกแยะขอมูลวาสวนใดเหมาะสม หรือตรง
กับความหมายที่แทจริงของเรื่องที่อาน
ขั้นที่
4 การรวบรวมความคิดผูอานตองตัดสินใจวาอานแลวมีความเขาใจเพียงใด สามารถสรุป
รวบรวมความรู ความคิดและประสบการณที่เคยมีเพื่อเปรียบเทียบแลวเลือกเฉพาะสิ่งที่ตองการจํา ซึ่งจะ
ทําใหเกิดความคิดใหมๆ
เสาวลักษณ รัตนวิชช
(2528: 1-8) กลาววา หลักการอานเกี่ยวของกับกระบวนการอยู
2 กระบวนการ คือการคิดตามวาผูเขียนพูดวาอยางไร และคิดตามวาผูเขียนหมายถึงอะไร ในกระบวนการ
อานเวลาที่ใชในการคิดขึ้นอยูกับองคประกอบหลายอยางดวยกัน เชน ความสามารถในการอานของแตละ
คน โครงสรางทางประวัติศาสตร โครงสรางทางตรรกวิทยา ความคุนเคยในเนื้อหา และขอบขายของการ
อางอิง ตลอดจนจุดมุงหมายของตัวผูอานดวย พรอมกันนั้นยังไดชี้ใหเห็นวาวิธีสอนและเทคนิคการสอน
อานนั้น ผูสอนแตละคนอาจใชวิธีสอนตางกันออกไป แตอยางไรก็ตามผูสอนก็มักจะยึดถือหลักของการ
สอนตามกระบวนการที่จะทําใหนักเรียนสามารถคนพบแนวทางแหงประสบการณของตนเอง ในการที่จะ
หาเหตุผลของขอความที่อาน ซึ่งเกี่ยวของกับกระบวนการที่รวมกันระหวางการอานและการคิด ดัง
งานวิจัยของ พรทิพย สุทธิพันธ (2529: 50-52) ไดทําการศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบสัมฤทธิ์ผลทางการ
อานจับใจความที่เรียนโดยใชกับไมใชแบบฝกการอาน สําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอน
แบบมุงประสบการณทางภาษากับแบบปกติ ผลการทดลองปรากฏวานักเรียนในกลุมทดลองมีความเขาใจ
ในการอาน และความสามารถในการเขียนคําสูงกวานักเรียนในกลุมควบคุม
จากกระบวนการอานสรุปไดวา ผูอานตองเรียนรูการสะกดคํา และเรียนรูความหมายคําบางคําที่มี
หลายความหมายคือเนื้อความที่แวดลอมคํานั้นและกระบวนการคิดนั้นจะมีสวนสัมพันธกันกับการอาน
โดยตรง เพราะเปนการสื่อความหมายของคําหรือเนื้อเรื่องระหวางผูเขียนกับผูอาน โดยผูอานตองคิดตาม
เรื่องที่อาน ทําใหเกิดความรูความเขาใจจากเรื่องที่อานได จึงไดศึกษาคนควาเครื่องมือวัดความสามารถ
การอาน โดยการสรางแบบทดสอบการอานคํา แบบทดสอบความเขาใจในความหมายคําศัพท และ
แบบทดสอบความเขาใจในการอาน เพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาผูเรียนใหมีประสิทธิภาพในการอานเพิ่ม
ยิ่งขึ้น
8
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ความสามารถในการอาน

การอานไมแคเปนเพียงการออกเสียงตามสัญลักษณที่ปราก ฏไดถูกตองและรวดเร็วเทานั้นแตการ
อานเปนกระบวนการที่ซับซอนกวา โดยผูอานจะตองเขาใจความหมายของสิ่งที่ตนเองอานดวย
ความสามารถในการอานเปนสิ่งที่มีประโยชน ผูใดมีความสามารถในการอานสูงจะสามารถอานหนังสือ
บทความตาง ๆ ไดถูกตองและรวดเร็ว ซึ่งจะเปนขอไดเปรียบในการแสวงหาความรูเพิ่มเติม ดังที่ผูให
ความหมายของความสามารถในการอานไวดังนี้
Strang (1969: 14) กลาวถึงความสามารถในการอาน หมายถึง ผูอานมีความสามารถในเรื่อง
ตางๆ เชน การจับใจความสําคัญและรายละเอียดอื่น ๆ สามารถสรุปหรือยอความและบอกโครงสรางของ
บทอานประเภทตาง ๆ ไดเชน การเปรียบเทียบ การขัดแยง การลําดับเหตุการณ สามารถที่จะอานแลว
ทราบอารมณ หรือเจตนาในการเขียนเรื่องนั้น ๆ ของผูเขียน สามารถประเมินในสิ่งที่อานได สามารถแสดง
ความเห็นไดอยางมีเหตุผล นอกจากนี้ความสามารถในการอานยังหมายความถึง การที่ผูอานสามารถนํา
ความรูและแนวคิดของผูเขียนมาใชแกปญหาในชีวิตประจําวัน ทั้งในปจจุบันและอนาคต สามารถสราง
จินตนาการวาอยูในเหตุการณของเรื่อง และตัดสินใจไดวาถาเปนตนเองอยูในสถานการณนั้น ๆ จะทํา
อยางไรและทําไมจึงทําเชนนั้น
Morris และ Dore (1989: 48) กลาวถึงความสามารถในการอานวา เปนความสามารถในการรับรู
และความเขาใจความสัมพันธตาง ๆ ในขอความที่อาน สามารถสรุปโยงความสัมพันธ จัดรวบรวม
รายละเอียด ๆ เขาเปนกลุมตามหัวขอหรือประเภทและแยกแยะขอความที่ไมเกี่ยวของไดโดยการอาน
อยางมีระบบ กลาวคือจะตองศึกษาโครงสรางบทอาน หาใจความสําคัญ และจัดลําดับความสัมพันธของ
เนื้อเรื่องได
สรุปวา ความสามารถในการอาน เปนความสามารถของผูอานในการทําความเขาใจในเรื่อง ที่อาน
ตีความหรือวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคาหรือขอเท็จจริงหรือขอมูลในบทอานที่ไดอานจนมีความเขาใจ
ความหมาย วัตถุประสงค และความคิดที่ผูเขียนตองการจะสื่อสารแกผูอานไดถูกตอง

ระดับความสามารถในการอาน

มีนักการศึกษาหลายทานไดแบงระดับความเขาใจในการอานไวดังนี้ คือ
Burmister (1974: 147-148) ไดแบงความสามารถในการอานโดยอาศัยพื้นฐานจากแซนเตอร
(Sender) ซึ่งไดคัดแปลงมาจาก (Bloom’s Taxonomy) โดยที่แบงความสามารถในการอาน เปน 7
ระดับ
1. ระดับความจํา (Memory) เปนการจําในสิ่งที่ผูเขียนไดเขียนไว ไดแก การจําเกี่ยวกับ
ขอเท็จจริง วัน เดือน ป คําจํากัดความ ใจความสําคัญของเรื่อง ลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้น
2. ระดับการแปลความ (Translation) เปนการนําขอความหรือสิ่งที่รูไปแปลเปนรูปอื่น เชน แปล
จากภาษาหนึ่งไปอีกภาษาหนึ่ง การถอดความ การนําใจความไปแปลงเปนแผนภูมิได
3. ระดับการตีความ (Interpretation) คือ ความเขาใจหรือมองเห็นความสัมพันธของสิ่งตางๆ ที่
ผูเขียนมิไดระบุไวโดยตรง เชน การเขาใจสาเหตุของเรื่องที่อาน แมวาจะไดอานเฉพาะผลของเรื่อง
คาดการณไดลวงหนาวาเกิดอะไรขึ้นตอไป การจับใจความสําคัญของเรื่องได โดยที่ผูเขียนมิไดบงบอกไว
อยางชัดเจน การเขาถึงจิตใจและความรูสึกของตัวละครในเรื่อง สามารถโยงบุคคลในเรื่องวาเปนเรื่องหรือ
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สมมติขึ้นและอะไรเปนตัวทําใหเปนเชนนั้น การจินตนาการที่เขาถึงสภาพชีวิตของบุคคลในเรื่องสามารถ
มองเห็น รูจัก ไดกลิ่น ไดยิน และรูรสจากการจินตนาการ
4. ระดับการประยุกตใช (Application) คือ ความสามารถในการเขาใจหลักการ และสามารถนํา
หลักการนั้นๆ ไปประยุกตใชจนประสบความสําเร็จนั่นคือ สามารถนําไปปฏิบัติไดจริงในชีวิต ซึ่งเปน
ความสามารถในระดับคอนขางสูงของการเรียนรู
5. ระดับการวิเคราะห (Analysis) คือ ความสามารถในการอานที่แยกแยะสวนประกอบยอยๆ
เขาดวยกันเปนสวนใหญ เชน วิเคราะหการโฆษณาชวนเชื่อวาผูเขียนโฆษณาคือใคร ทํางานใหใคร มี
จุดประสงคอะไร หรือแยกแยะวิเคราะหคํา เชน การสังเกต การสัมผัสดวยอารมณและความรูสึก เปนตน
6. ระดับการสังเกต (Synthesis) คือ ความสามารถนําความคิดเห็นที่ไดจากที่ตางๆ ในสิ่งที่อาน
มาผสมผสานกันและจัดเรียบเรียงใหม
7. ระดับการประเมินผล (Evaluation) คือ ความสามารถในการวางเกณฑและตัดสินสิ่งที่อาน
โดยอาศัยหลักเกณฑที่ตั้งไวเปนหลักฐาน
นอกจากนี้แลว เบอรมิสเตอร ไดเปรียบเทียบการจัดระดับความเขาใจการอานของเขากับสมิธ ไว
ดังนี้คือ
1. ระดับความจํา
ระดับความเข้าใจความหมายจากการเห็นคํา
2. ระดับการแปลความหมาย
3. ระดับการตีความ
ระดับตีความ
4. ระดับการประยุกตใช
5. ระดับการวิเคราะห
6. ระดับการสังเคราะห ระดับวิจารณ
7. ระดับการประเมิน
Miller (1990: 4-7) มีการแบงระดับความสามารถในการอานดังนี้
1. ระดับแปลความ ( Textually Explicit Comprehension) เปนระดับที่ผูอานสา มารถเขาใจ
ขอความที่ผูเขียนไดสื่อถึงอยางตรงไปตรงมา ผูอานที่มีความสามารถในระดับนี้จะสามารถระบุความคิด
หลัก ความคิดรองของเรื่องที่อาน หรือสามารถเรียงลําดับเหตุการณกอน-หลังได
2. ระดับตีความ (Textually Implicit Comprehension) เปนระดับที่ผูอานเขาใจในสิ่งที่ผูเขียน
ไมไดสื่อความอยางตรงไปตรงมา ผูอานจะตองใชเหตุผลและความรูของตนชวยในการทําความเขาใจใน
เรื่องที่อานนั้น ผูอานที่มีความสามารถในระดับนี้ สามารถตอบคําถามเชิงอางอิงได สามารถสรุป และ
ทํานายเหตุการณที่จะเกิดขึ้น รวมถึงรับรูถึงอารมณและความคิดของผูเขียนได
3. ระดับการวิเคราะห ( Critical Reading) เปนระดับความสามารถในการวิเคราะห ตีความและ
ประเมินเนื้อหาที่อาน โดยสามารถแยกความแตกตางของขอมูลที่ปราก ฏในเนื้อหาที่อานได สามารถบอก
ไดวาสิ่งใดคือขอเท็จจริง สิ่งใดคือความคิดเห็นหรือความเชื่อของผูเขียน และสามารถเปรียบเทียบเนื้อหาที่
อานกับขอมูลที่พบจากแหลงอื่นๆ ได ตลอดจนเขาใจภาษา เชิงอุปมาอุปไมยที่ผูเขียนนํามาใช และยัง
สามารถบอกไดวาผูเขียนมีเจตคติตอเรื่องที่นําเสนออยางไร
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4. ระดับสังเคราะห ( Scripturally Implicit Comprehension) เปนความสามารถในระดับสูงที่
ผูอานสามารถทําความเขาใจเนื้อหาที่อานนอกเหนือจากสิ่งที่ผูเขียนไดนําเสนอไว ผูอานจําเปนตองใช
ประสบการณเดิมที่มีอยูมาเชื่อมโยงกับสิ่งที่ไดอาน เพื่อทําการสังเคราะหเนื้อหาในบทอานนั้น ๆ
สรุปไดวา ระดับความสามารถในการอาน สามารถแบงระดับออกเปน
3 ระดับคือ
1. ระดับความเขาใจความหมายของตัวอักษร
2. ระดับความเขาใจขั้นตีความ
3. ระดับความเขาใจขั้นวิเคราะหวิจารณ

องคประกอบของความสามารถในการอาน

Bush และ Huebner (1970: 97) ไดอธิบายถึงองคประกอบของความสามารถในการอาน
ประกอบดวย การตีความของตัวหนังสือหรือสัญลักษณที่เขียนขึ้น การจับความหมายได การซาบซึ้งหรือ
เขาใจความคิดที่ผูเขียนเสนอโดยตรง กระบวนการคิดหาเหตุผลและคนหาความหมาย
Goodman และ Carolyn (1972: 25-27) อธิบายองคประกอบของการอานเพื่อใหเกิดความ
เขาใจดังนี้
1. ความรูทางภาษา (Linguistic Knowledge) โดยในระยะแรกผูอานจะเรียนรูความสัมพันธ
เกี่ยวกับตัวอักษรและความหมายของคําแตละคํา ตอมาเมื่อผูอานมีประสบการณในการอานมากขึ้นก็จะ
สามารถอานเพื่อความเขาใจไดมากขึ้น
2. ประสบการณและความรูเกี่ยวกับสิ่งที่อาน (Schema) ไดแก ความรูเกี่ยวกับเนื้อหาและความรู
เดิมที่ผูอานมีอยู
3. ความสมบูรณของเนื้อเรื่องหรืองานเขียนนั้น (Conceptual or Semantic Completeness)
ผูอานจะไมเขาใจสิ่งที่อานหากเนื้อเรื่องนั้นมีเนื้อความที่ยังไมสมบูรณ ยกเวน ในกรณีที่ผูอานมีความรู
พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องที่อานมากอน
4. ความสามารถในการวิเคราะหโครงสรางของงานเขียน (Text Schema) งานเขียนแตละชิ้นมี
ลักษณะของโครงสรางที่แตกตาง และยังสะทอนใหเห็นถึงความเชื่อ ตลอดจนวัฒนธรรมของผูเขียนดวย
ดังนั้นหากงานเขียนเสนอเรื่องราวที่แตกตางไปจากวัฒนธรรม และประสบการณเดิมของผูอาน การอานก็
จะไมประสบความสําเร็จ
Harris และ Smith (1976: 235 อางถึงใน เสาวลักษณ รัตนวิชช , 2528: 85) อธิบายถึง
องคประกอบที่สําคัญที่มีผลตอความสามารถในการอานคือ ประสบการณเดิมของผูอาน ความสามารถ
ทางดานภาษา ความสามารถในการคิด เจตคติตอสิ่งที่อาน และจุดประสงคในการอาน ดังงานวิจัยของ
Hafner และ Palumer (1980: 34) ไดศึกษาผลของการสอนคําศัพทและความเขาใจในการอานจากการ
สอน 3 วิธีคือ 1) วิธีใหบอกความสัมพันธของสวนสําคัญในประโยค (Matter-Relation Matter)
2) วิธีวิเคราะหความสัมพันธตามหลักแหงเหตุผล และ 3) วิธีเรียนคําศัพท แลวทดสอบเกี่ยวกับเรื่องการ
อานคําศัพท ระดับความเขาใจในการอาน ความเร็วของความเขาใจในการอาน และการวินิจฉัยความ
เขาใจในการอาน ผลการทดลองพบวา การสอนดวยวิธีบอกความสัมพันธของสวนสําคัญในประโยค และ
วิธีวิเคราะหความสัมพันธตามหลักแหงเหตุผลไดผลดีกวาวิธีเรียนคําศัพท
จากแนวคิดขางตนสรุปวา องคประกอบมีสวนสงผลตอความสามารถในการอานและการที่จะ
กอใหเกิดความเขาใจในการอานไดดี ตองมีพื้นฐานมาจากความรูความสามารถเกี่ยวกับตัวภาษา ความ
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เขาใจความหมายของคํา ซึ่งเปนรากฐานสําคัญของความเขาใจในการอาน เขาใจประโยค เขาใจเรื่องราว
ซึ่งตองอาศัยประสบการณเดิมผสมผสานความคิดของผูอานเอง จึงจะทําใหประสบความสําเร็จในการอาน
ดังนั้นองคประกอบการวัดความสามารถในการอาน สามารถวัดและประเมินผลจากการพัฒนา
แบบทดสอบ เพื่อพัฒนาทักษะการอานและความสามารถในการอาน ใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น

การประเมินผลความสามารถในการอาน

การวัดผลและประเมินผลการเรียนรูดานภาษาตองการความเขาใจที่ถูกตองแทจริงเกี่ยวกับการ
ทํางานของภาษาและการพัฒนาทางภาษา ดังนั้นการวัดผลการเรียนรูดานภาษา จําเปนตองเขาใจหลักการ
ของการเรียนรูภาษา ความมุงหมายของการประเมินและผูจะนําผลการประเมินไปใช จะชวยใหสามารถ
เลือกใชวิธีการประเมินไดเหมาะสม รวมทั้งสามารถกําหนดแนวทางในการรายงานผลการประเมินได
ดังนั้นการประเมินจะมีลักษณะที่มุงเนนในรายละเอียดทุกขั้นตอนแหงการเรียนรูเพื่อเปนขอมูลในการ
แกปญหาเกี่ยวกับการเรียนของผูเรียน เหมาะที่จะนํามาใชระหวางกระบวนการเรียนการสอน วิธีการเก็บ
รวบรวมขอมูลที่ถูกนํามาใชในการประเมินโดยทั่วไป เชน การสังเกต การตรวจงานหรือผลงาน การ
ทดสอบความรู การตรวจสอบการปฏิบัติ และการแสดงออกเพื่อนําขอมูลที่ไดนํามาใชประโยชนตอการ
ปรับปรุงพัฒนา กระบวนการเรียนรูดังนี้
1. การใหตอบแบบทดสอบ ทั้งในลักษณะที่เปนแบบเลือกตอบ ไดแก แบบทดสอบแบบเลือกตอบ
ถูก-ผิด และแบบทดสอบชนิดใหผูสอบสรางคําตอบ ไดแก เติมขอความในชองวาง คําตอบสั้นเปนประโยค
เปนขอความ เปนแผนภูมิ
2. การดูจากผลงาน เชน เรียงความ รายงานการวิจัย บันทึกประจําวัน รายงานการทดลอง บท
ละคร บทรอยกรอง แฟมผลงาน
3. ดูการปฏิบัติ โดยผูสอนสามารถสังเกตการนําทักษะและความรูไปใชโดยตรงในสถานการณที่ให
ปฏิบัติจริง วิธีการนี้ถูกนําไปใชอยางกวางขวางในการประเมินปฏิบัติที่มีระเบียบ ขอบังคับ เชน การรอง
เพลง ดนตรี การโตวาที การกลาวสุนทรพจน
4. ดูกระบวนการ วิธีการนี้จะใหขอมูลเกี่ยวกับวิธีการเรียนรู กระบวนความคิดของผูเรียนมากกวา
ที่จะดูผลงานหรือการปฏิบัติ
จากแนวทางการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการประเมินผลการเรียนรู สามารถนํามาพิจารณากําหนด
แนวทางการเก็บรวบรวมขอมูลทักษะทางภาษาได หากผลการเรียนรูที่ตองการจากการเรียนคือ ความรู
ความคิดเกี่ยวกับกฎเกณฑของภาษา การใชภาษา วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการประเมินที่เหมาะสม
คือ การใชแบบทดสอบ ซึ่งอาจเปนแบบเลือกตอบ หรือใหสรางคําตอบ (กระทรวงศึกษาธิการ , 2545 ก:
24 – 27)
การประเมินผลความสามารถในการอาน หมายถึง การพิจารณาตัดสินวาเด็กมีทักษะหรือ
ความสามารถการอานมากนอยเพียงใด ในการประเมินผล ควรคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้
1. เนนการประเมินเพื่อปรับปรุงการอาน
2. ประเมินผลการอานโดยคํานึงถึงประสบการณและลักษณะของผูเรียน
3. ประเมินผลการอานอยางเปนระบบที่ผสมผสานกับการสอน
4. การประเมินผลการอานตองสอดคลองกับจุดมุงหมายที่ตั้งไว
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5. ประเมินใหรอบดานทั้งพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย
6. เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางในการประเมินผล
7. บอกเกณฑการประเมินผล และแนวปฏิบัติที่นําไปสูการบรรลุซึ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดใหเด็กทราบ
ตั้งแตเริ่มการสอน
8. ควรจะมีการประเมินผลกอนและหลังเรียนอานเพื่อครูจะไดทราบวากอนเรียนอาน เด็กมี
ความสามารถระดับใด เมื่อเรียนแลวมีพัฒนาการขึ้นเพียงใด
เพื่อใหการประเมินผลการอานของเด็กถูกตอง จําเปนตองอาศัยเครื่องมือประเมินผลการอาน
ตอไปนี้
1. การใชแบบทดสอบ ขอทดสอบที่ครูสรางขึ้นเอง วัดไดหลายอยางตามความตองการของครู
เชน วัดความรู ความเขาใจ ความจํา ความสามารถในการวิเคราะหเปรียบเทียบเรียงลําดับเหตุการณ
แบบทดสอบนี้จะแบงออกเปน 2 อยางคือ
1.1 แบบอัตนัย เปนขอสอบที่มักจะใหบรรยายความคิด ความเขาใจ วิจารณ การออกขอสอบ
แบบนี้ตองออกใหครอบคลุมสิ่งสําคัญตามจุดมุงหมายที่นักเรียนรูมากที่สุด กําหนดคําตอบใหพอดีกับเวลา
สอบ พรอมทั้งบอกคะแนนกํากับดวย
1.2 แบบปรนัย แบงออกเปน
1.2.1 แบบเลือกตอบในการออกขอสอบแบบนี้ตองมีคําตอบที่ถูกตองเพียงหนึ่งคําตอบ
ตายตัว เรียงลําดับคําตอบใหดูงาย
1.2.2 แบบถูกผิด ขอสอบตองใชภาษาชัดเจน ขอความตองแตงใหม ไมควรลอกจาก
ตําราเรียน และใชในตอนตนๆ ของขอสอบ
1.2.3 แบบเติมคํา ขอสอบแบบนี้คําตอบที่ใหเติมตองเดน ชัดเจน เวนชองวางใหพอกับ
คําตอบ
นอกจากขอสอบทั้งแบบอัตนัยและแบบปรนัยแลว ครูผูสอนสามารถทําการทดสอบการอานของ
เด็กดวยการใชบัตรคําใหอานเปนคําก็ได แตการทดสอบการอานนั้นนิยมใหอานเปนเรื่องมากกวาการอาน
เปนคํา
คําถามที่ใชในแบบทดสอบเพื่อวัดและประเมินผลการอานของเด็ก ควรมีลักษณะดังนี้ คือ
1) คําถามควรจะขึ้นอยูกับเนื้อหาที่เด็กอานมากกวาขึ้นอยูกับประสบการณของเด็ก เด็กไมควรได
ใชประสบการณเพื่อตอบคําถามนั้นๆ เชน ในเรื่องกลาววาอยางไร เราควรตั้งคําถามจากเนื้อหาที่เด็กอาน
ไป เมื่อถามแลวเด็กสามารถหาคําตอบจากเรื่องที่อานมาตอบได
2) คําถามประเภทที่จับผิดผูอานหรือคําถามที่ลวงใหหลงไมควรนํามาใชในการทดสอบ
3) ภาษาที่ใชในคําถามควรเหมาะสมกับเนื้อหาของเรื่องราวที่ใหเด็กอาน
4) ไมใชคําถามประเภทที่ชวยใหเด็กนึกถึงเรื่องที่เคยอานมาแลวในอดีตมาตอบ
5) ควรใชคําถามประเภทที่ผูตอบใชขอมูลที่ไดจากการอาน
2. การซักถามหรือสัมภาษณ อาจใชรวมกับการสังเกต เปนการตรวจสอบความรูความเขาใจ
ความสนใจในการอาน ความสามารถในการวิจารณ ความจํา และความสามารถในการตอบคําถาม และ
สรุปขอความสําคัญสิ่งที่จะสอบถาม เชน
2.1 ความรู ความเขาใจจากเนื้อหาของบทเรียน
2.2 ใหเลาเรื่องใหฟง
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2.3 ไดรับความรูอะไรบางจากการอาน
2.4 ชอบอานหนังสือเองหรือใหคนอื่นอานใหฟง เปนตน
3. การใชบันทึก เพื่อดูความสนใจในการอาน ดูพัฒนาการอานของเด็กแลวหาทางแกไข วิธีการนี้
เปนวิธีการที่จะทําไดหลังจากมีการวัดผลดวยวิธีที่กลาวมาแลวขางตน ครูตองบันทึกผลของการวัดในแตละ
ครั้งไวแลวศึกษาหาทางแกไขตอไป วิธีการบันทึกอาจใชคําถามที่เปนแนวทางในการบันทึกหรือการใชการ
บันทึกเสียงใหเด็กอานแลวบันทึกเสียงไว แลวเอามาเปดใหเด็กฟง หาขอบกพรองและจะไดแกไขในคราว
ตอไปหรืออาจใชการบันทึกในแบบวัดพฤติกรรม (มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช. 2529: 401-403)
วิธีการวัดและประเมินผลวัดความสามารถการอานภาษาไทย เปนการพัฒนาเครื่องมือการวัด
ความสามารถการอานที่ใหไดตามมาตรฐาน จะชวยในการพัฒนาการอานและนําไปสูการสงเสริม ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการอาน สามารถแกไขชวยเหลือผูเรียนไดตรงตามสภาพจริง และเปนพื้นฐานสําคัญของการ
ใชภาษาในระดับที่สูงขึ้นตอไป
ขัน้ ตอนการพัฒนาแบบทดสอบ มีรายละเอียดดังนี้
1. กําหนดจุดมุงหมายในการพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถการอานภาษาไทย
2. การกําหนดโครงสรางของแบบทดสอบ
2.1 ศึกษาทฤษฎีการอาน เอกสาร นิยามการสรางและการหาคุณภาพของแบบทดสอบ และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถการอานภาษาไทย เพื่อใชเปนแนวทางในการสรางแบบทดสอบ
2.2 ศึกษาหลักสูตร คูมือครูและหนังสือแบบเรียนภาษาไทย เพื่อใหทราบถึงขอบขายสาระ
และมาตรฐานการเรียนรู
2.3 กําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการจากแนวทางการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ เขียนนิยามตาม
ลักษณะที่ตองการวัด และจัดทําผังการออกขอคําถาม สรางขอคําถามของแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การอาน และเปนไปตามสัดสวนของนิยามที่กําหนด
3. การตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (
Face Validity) โดยใหผูเชี่ยวชาญเปนผู
พิจารณาความสอดคลองของขอคําถามกับผลการเรียนรูที่คาดหวังที่กําหนดไวในนิยามศัพทเฉพาะ
ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของการใชภาษาและครอบคลุมนิยาม โดยพิจารณาจากคาดัชนีความ
สอดคลอง (IOC) มีคาตั้งแต .50 ขึ้นไป นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําผูเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับ
การใชภาษา คําศัพท การใชขอคําถาม ตัวถูก ตัวลวง เรียบรอยแลวนําไปตรวจสอบคุณภาพ เพื่อวิเคราะห
หาคุณภาพรายขอ และคุณภาพโดยรวมทั้งฉบับ โดยทดสอบ ครั้งที่ 1 กับกลุมตัวอยาง หลังจากนั้นนําผล
การทดสอบมาวิเคราะหหาคุณภาพรายขอ เพื่อหาคาความยากงาย ของขอสอบโดยพิจารณาคาสัดสวน
ของคนที่ทําขอสอบถูก และ คาอํานาจจําแนก ของขอสอบ นําแบบทดสอบที่ผานการคัดเลือกจากการ
ตรวจสอบคุณภาพแลว ไปทดสอบครั้งที่ 2 กับกลุมตัวอยาง หลังจากนั้นนําผลการทดสอบมาวิเคราะหหา
คุณภาพรายขอ เพื่อหาคาความยากงาย ของขอสอบโดยพิจารณาคาสัดสวนของคนที่ทําขอสอบถูก และ
คาอํานาจจําแนก ของขอสอบ หลังจากนั้นนําไปทดลองจริงกับกลุมตัวอยาง เปนครั้งที่ 3 เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงเชิงสภาพ ในการใชแบบวัดทุกครั้งควรมีการรายงานคาความ
เชื่อมั่น ทุกครั้งกอนนําผลการวัดไปแปลความหมาย
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บทคัดยอ

ปจจุบันการประเมินไดเขามามีบทบาทสําคัญในทุกๆดานไมวาจะเปนดานการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม การศึกษา โดยมุมมองของการประเมินไดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตที่มุงเนนการวัดผลจนมาถึง
ปจจุบันที่การประเมินใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของดวยวิธีการเก็บขอมูลที่มีความ
หลากหลายและมีความยืดหยุนใหสอดคลองกับบริบทนั้นๆ บทความไดรวบรวมสารสนเทศที่เกี่ยวกับ
วิวัฒนาการทางการประเมินตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันและนําเสนอมุมมองของนักประเมินที่กลาวถึงการ
ประเมินในอนาคตวาจะมีแนวโนมเปนไปในทิศทางใด และผูที่เกี่ยวของไมวาจะเปนผูพัฒนาโปรแกรมและ
ผูประเมินจะตองคํานึงถึงสิ่งใดบางสําหรับการประเมินในอนาคตเพื่อนําไปสูเปาหมายของการประเมิน คือ
“การประเมินเพื่อพัฒนา”
คําสําคัญ: ยอนรอย การประเมิน มุมมองอนาคต

Abstract

Nowadays, evaluation had been considered a crucial process involved in many
aspects: politic, economy, society, and education. However, perspective of evaluation
process had evolved from the role of solely being a performance indicator to the
evaluation that includes stakeholders’ point of views. Data collection methods could
vary and flexible according to the specific content. In this article, information of the
evaluation development was presented with opinions of professionals in evaluation field
about the direction of the process and considerable factors that should be included for
the improvement of the evaluation process developer.
Keywords: reverse, evaluation, new perspective

บทนํา

การประเมินมีวิวัฒนาการมาตั้งแตอดีตจนมาถึงปจจุบัน และมีบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไป
คอนขางมาก รวมถึงภาพในอนาคตของการประเมินซึ่งการประเมินจะเปนสิ่งที่ทาทายความสามารถของผู
ประเมินรวมทั้งผูที่มีสวนไดสวนเสียในการประเมินทั้งหมด ซึ่งจะกลาวตอนทายของบทความนี้ ประเด็น
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สาระในบทความจะเปนการยอนรอยประวัติศาสตรของการประเมินในยุคแรกๆ จนมาถึงการประเมินใน
ยุคปจจุบันและแนวโนมของการประเมินในอนาคตโดยมีสาระสรุปดังนี้

มุมมองของการประเมินในอดีต

ในอดีตการประเมินในยุคแรกๆมองวาเปนการวัดผล ผูประเมินเปนนักเทคนิคที่จะตองออกแบบ
เครื่องมือในการวัดผล โดย Alfred Binet นักจิตวิทยาชาวฝรั่งเศสไดออกแบบแบบวัดทางจิตวิทยาเปนคน
แรกในการวัดเชาวปญญาเพื่อคัดกรองเด็กที่มีความผิดปรกติทางสมอง ตอมาในยุดหลังสงครามโลก
ครั้งที่ 1 การจัดการศึกษาตองมีการปรับปรุงการเรียนการสอน จึงมีการศึกษา The Eight Years Study
ในตอนนั้นปญหาการประเมินคือจะทราบไดอยางไรวาการดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จหรือไม Ralph W.
Tyler (1940 อางถึงใน Alkin, 2004) เปนบุคคลแรกที่คิดวา หากเราจะประเมินผลโปรแกรมหรือการ
ดําเนินงานวาบรรลุผลสําเร็จหรือไม ควรยึดตามวัตถุประสงคของโปรแกรมหรือการดําเนินงานนั้นๆ ซึ่ง
เรียกวิธีนี้วา Objective-Oriented Evaluation ซึ่งเนนในเรื่องของการประเมินโปรแกรมทางการศึกษา
จากขอคนพบของ Tyler นี้ทําใหเขาไดชื่อวาเปนบิดาแหงการประเมิน
ตอมา Cronbach (1963) ไดเขียนบทความชื่อ Course Improvement Through Evaluation
และในป 1980 Cronbach ไดเขียนหนังสือ Toward Reform of Program Evaluation สรุปใจความ
สําคัญของการประเมิน คือ การเก็บรวบรวมขอมูลและใชขอมูลนั้นเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการทาง
การศึกษา โดยเกี่ยวของกับกิจกรรมมากมายหลายอยางและเชื่อวา การทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพียงอยางเดียวไมเพียงพอ ควรมีการวัดทัศนคติที่เปนผลจากการจัดการเรียนการสอนและมีการติดตามผล
โดยประเมินถึงขอดีและขอจํากัดของวิชาตางๆ วาควรมีการปรับปรุงเพิ่มเติมอยางไร เพื่อชวยในการพัฒนา
หรือปรับปรุงรายวิชาเหลานั้น แนวคิดของ Cronbach จึงเปนการขยายแนวคิดของ Tyler ที่เปนการ
ประเมินอิงวัตถุประสงคและผลกระทบขางเคียงโดยศึกษาทัศนคติของผูเรียนตอการจัดการเรียนการสอน
ดวย เชนเดียวกับ Scriven (1972 อางถึงใน Alkin, 2004) ที่เปนผูขยายมโนทัศนรูปแบบทางการประเมิน
จากอิงวัตถุประสงคเปนการประเมินแบบอิสระจากวัตถุประสงค หรือ Goal-free Evaluation โดยศึกษา
ผลที่เกิดขึ้นทั้งหมดเพราะโครงการอาจกอใหเกิดผลกระทบขางเคียงที่มีความสําคัญมาก รวมทั้งบทบาท
ของผูประเมินในความคิดของ Scriven ยังตองทําหนาที่ในการตัดสินคุณคาของสิ่งที่ประเมินดวย
Scriven มองวา บทบาทการประเมินแบงออกเปนสองประเภทคือ การประเมินความกาวหนา
(Formative Evaluation) และการประเมินผลสรุป ( Summative Evaluation) โดย Formative
Evaluation เปนการประเมินเพื่อพัฒนากระบวนการประเมิน กระทําระหวางกระบวนการดําเนินงาน
เพื่อใหขอมูลยอนกลับในการพัฒนาการดําเนินงาน และ Summative Evaluation เปนการประเมินหลัง
การดําเนินงานเพื่อศึกษาวาจะยุติโครงการหรือดําเนินโครงการตอไป ทั้งนี้ทบาทสําคัญของผูประเมินคือ
ตองทําการตัดสินคุณคาสิ่งที่ถูกประเมิน นักประเมินที่มีแนวคิดนี้ ประกอบดวย Kirkpatrick (1978) ซึ่งได
เสนอรูปแบบการฝกอบรม Guba and Lincoln (1981) ไดเสนอแนวทางการประเมินเพื่อเพิ่มโอกาสของ
การนําผลการประเมินไปใชประโยชน Chen (1990) เสนอโมเดลการประเมินแบบอิงการขับเคลื่อนทาง
ทฤษฎี และ Fetterman (1994) ไดเสนอโมเดลการประเมินแบบเสริมพลังอํานาจในการประเมิน ทั้งนี้มี
อีกแนวคิดหนึ่งของนักประเมินที่เห็นวาผูประเมินมีหนาที่เสนอสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจใหแกผูที่มี
อํานาจในการตัดสินโปรแกรม นักประเมินที่มีแนวคิดนี้คือ โมเดล Countenance ของ Stake (1967)
วัตถุประสงคของโมเดลเพื่อสนองความตองการสารสนเทศของผูสนใจใชผลประเมินโดยมุงบรรยาย
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ความสัมพันธขององคประกอบตามที่คาดหวังและเกิดขึ้นจริง และโมเดล CIPP ของ Stufflebeam ตอมา
ในป 2003,2007 Stufflebeam ไดพัฒนาแบบ Checklist เพื่อสะดวกแกผูนําโมเดลการประเมินไปใช
โดยมีความเชื่อพื้นฐานวา การประเมินอยูบนพื้นฐานของการเรียนรูและลงมือทํา ความเขาใจผิดจะเปน
แบบฝกหัดในการประเมินใหเราเรียนรู นอกจากนี้ Stufflebeam ยังไดพัฒนาแบบตรวจสอบรายการใน
การประเมินอภิมานงานประเมิน ซึ่งจะไดกลาวตอไปในภายหลัง
จากที่กลาวมาสรุปวา มุมมองการประเมินในอดีตเริ่มขยายขอบเขตจากการประเมินที่อิง
วัตถุประสงคการประเมินจากแนวคิดของ Ralph W. Tyler มาเปนการประเมินที่เปนอิสระจาก
วัตถุประสงคโดยศึกษาผลที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากการประเมิน ในระยะแรกการประเมินเนนที่การออกแบบ
เครื่องมือวัดใหมีความเหมาะสม โดยเฉพาะแนวคิดของครอนบาคที่เนนวา การออกแบบการประเมินตองมี
ทั้งความเที่ยงและความตรง มีการเก็บรวมรวมขอมูลอยางเปนระบบ ตอมา Scriven ไดขยายแนวคิดการ
ประเมินที่เปนอิสระจากวัตถุประสงค จนมาถึงการประเมินที่เนนศึกษาเพื่อการตัดสินใจและตัดสินคุณคา
โดยผูประเมิน ซึ่งในความเปนจริงแลวการประเมินนั้นมีผูที่มีสวนเกี่ยวของมากมาย การประเมินในยุค
ปจจุบันจึงมุงเนนการศึกษาผลประเมินกับกลุมผูที่เกี่ยวของดวยวิธีการเก็บขอมูลที่มีความหลากหลายและ
ยืดหยุนตามบริบท ดังนั้นผูเขียนขอนําเสนอแนวทางของการประเมินที่นาสนใจดังนี้

มุมมองของการประเมินในปจจุบัน

จากที่กลาวมาแลววามุมมองการประเมินในยุคปจจุบันมีการศึกษาขอมูลจากกลุมผูที่มีสวนไดสวน
เสีย เนนการเจรจาระหวางผูประเมินและกลุมผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมในการประเมินตั้งแตเริ่มตน
จนกระทั่งสิ้นสุดโปรแกรม เพราะการประเมินจะไมกอใหเกิดประโยชนเลยถาไมนําผลการประเมินไปใช
และบุคคลสําคัญที่จะนําผลการประเมินไปใชก็คือผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหลายนั่นเอง (Stakeholders)
นักประเมินที่มีแนวคิดนี้ในปจจุบันมีหลายทาน คือ Guba และ Lincoln (1981 อางถึงใน Guba
and Lincoln, 1989) เสนอการประเมินที่เพิ่มโอกาสการนําผลการประเมินไปใชประโยชน ( Effective
Evaluation) เนนวิธีการที่ยืดหยุนตามสถานการณ โดยตองมีการระบุผูมีสวนไดสวนเสียในการประเมิน
องคประกอบที่จะตองทําการประเมินนําไปสูการกําหนดวัตถุประสงคการประเมิน
ตอมา Chen (1990) ไดพัฒนาแนวคิดการประเมินดวยแรงขับทางทฤษฎี ( Theory – Driven
Evaluation) ซึ่งจะมองสิ่งที่เกิดขึ้นจากการประเมินทั้งในระยะใกลและระยะไกล Chen (1990) ไดใหคํา
จํากัดความวาหมายถึงทฤษฎีโปรแกรมที่มีการบูรณาการภายในกระบวนการประเมิน และใชวิธีการทาง
สังคมศาสตรในการประเมินโปรแกรม โดยสามารถอธิบายวาสิ่งที่ถูกประเมินผลิตผลลัพธไดอยางไร และ
ทํานายผลขางเคียงจากการประเมินได แนวคิดการประเมินโดย Theory-Driven Evaluation นี้พัฒนามา
จากวิธี Method-Oriented Evaluation ซึ่งเปนการประเมินที่เนนวิธีโดยแตละวิธีตางก็มีขอจํากัดและ
เหมาะสมกับบริบทที่มีความตางกัน เนนความตรงเฉพาะความตรงภายใน ทั้งนี้ไมสามารถบอกไดวาใน
บริบทการประเมินนั้นๆ วิธีใดที่มีความเหมาะสมกับการประเมินมากที่สุด
จุดเดนของ Theory-Driven Evaluation เปนการประเมินที่ตองมีทฤษฎีเกี่ยวกับบริบทการ
ประเมินนั้นๆมาอธิบายจึงสามารถชี้เฉพาะประเด็นสําคัญของการประเมินและตัดสินวาควรใชวิธีใดถึง
เหมาะสมที่สุด แนวคิดนี้ไมไดปฏิเสธวิธีการวิจัยที่เหมาะสม แตตระหนักถึงความสําคัญในการใชประโยชน
จากวิธีเทคนิคที่หลากหลาย จึงเปนการบูรณาการอยางเปนระบบระหวางวิธีและทฤษฎี โครงสรางของวิธีนี้
แบงออกเปนทฤษฎีปทัสถาน ( Normative Theory) เปนสวนที่จะแนะนําวาโปรแกรมควรออกแบบ
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อยางไรและทฤษฎีเชิงสาเหตุ ( Causative Theory) เปนสวนที่ระบุวาจะดําเนินงานอยางไรซึ่งเปน
กระบวนการนําไปสูการปฏิบัติและผลลัพธ แนวคิดนี้ Patton แยงวา ทฤษฎีเปนทฤษฎีของใคร ของ
Stakeholders หรือผูประเมิน เพราะ Primary Stakeholders ควรใชทฤษฎีเพื่อสรุปอางอิงไปยัง
โปรแกรม ซึง่ Chen เห็นวาทั้งผูประเมินและ Stakeholders ควรใชทฤษฎีโดย Stakeholders พัฒนา
ทฤษฎีโปรแกรมและผูประเมินตองมีบทบาทมากกวา Stakeholders บทบาทของผูประเมินตามแนวคิดนี้
ตองชวยให Stakeholders เขาใจทฤษฎีโปรแกรมและตองแนะนําถึงกลยุทธทางเลือกทางการประเมิน
ดวย (Chen, 2005)
ขอจํากัดของวิธีนี้ Scriven (อางถึงใน Chen, 1994) เห็นวาการนําไปใชคอนขางยากเพราะทฤษฎี
ทาง Social Science มีนอยที่สามารถนํามาใชได ซึ่ง Chen เห็นดวย จึงแนะนําเพิ่มเติมวา ทฤษฎีสามารถ
มาจากทฤษฎีหรืองานวิจัยกอนหนานี้ งานวิจัยเชิงสํารวจ หรือทฤษฎีโปรแกรมที่พัฒนาจาก
Stakeholders แนวคิดของ Scriven จึงมองวาผูประเมินเพียงแครูวาโปรแกรมนั้นสําเร็จหรือไม โดยไม
ตองรูถึงกระบวนการทํางานของโปรแกรมทั้งหมด แนวคิดนี้เรียกวา การประเมินแบบใชทฤษฎีนอยที่สุด
(Minimalist Theory) โดยจําแนกได 2 ประเภท คือ ทฤษฎีภายใน ( Internal Theory) เปนการบรรยาย
ผลผลิตหรือผลลัพธของโปรแกรมวาคืออะไร และทฤษฎีภายนอก ( External Theory) อธิบายวาผลลัพธ
ของโปรแกรมเปนผลมาจากเหตุใด ทั้งนี้ Scriven (1998) มีขอโตแยงวาการประเมินไมควรถูกปนเปอน
ดวยทฤษฎี โดย Scriven มีหลักการพื้นฐานของทฤษฎีนอยที่สุด 9 ประการ ดังนี้
1. หลักการของการประเมินควรมีการดําเนินการอยางเปนระบบโดยตองคํานึงถึง คุณคาภายใน
(Merit) คุณคาภายนอกหรือความคุมคา (Worth) และความสําคัญ (Significance)
2. ขอสรุปที่ไดจากประเมินแบงเปน 4 แบบ คือ การจัดลําดับ (Ranking) การใหเกรด (Grading)
การใหคะแนน (Scoring) และการจัดกลุม (Apportioning)
3. ขอเสนอแนะและการอธิบาย ไมสามารถสรุปไดจากขอสรุปการประเมิน แตตองใชความรูและ
หลักฐานที่เปนแกนของการประเมิน รวมทั้งธรรมชาติและแหลงของความรูที่จําเปนในการสรางและคนหา
ความจริง
4. แนวทางทั่วไปของการประเมินจะตองพิจารณาธรรมชาติของคําถามการประเมิน ธรรมชาติ
ของสิ่งที่ถูกประเมิน แหลงที่มาและการใหเหตุผลในการตอบคําถามการประเมิน รวมทั้งเกณฑของ
คุณภาพ
5. การประเมินเปนศาสตรสงผาน (Transdisciplines)
6. การประเมินมีขอบเขตที่หลากหลายและมีความแตกตางของการพัฒนาการประเมิน
7. มีการประเมิน 2 ประเภทที่มีลักษณะพิเศษ ไดแก การประเมินหลักการภายใน
(Intradisciplinary) และ การประเมินอภิมาน (Meta Evaluation)
8. กระบวนการประเมินควรเขาไปอยูในการปฏิบัติในทุกๆ งานและสามารถนําไปปรับใชไดในทุก
สถานการณ
9. ทักษะการประเมินเปนความสําคัญยิ่งในกิจกรรมการปฏิบัติ และควรนําไปใชในชีวิตประจําวัน
ทั้งนี้ Trochim (1998) ไมคอยเห็นดวยในแนวคิดแบบ Minimalist Theory เพราะเชื่อวาหากมี
ทฤษฎีการทํางานของโปรแกรมจะทําใหเราสามารถเรียงลําดับของผลลัพธได จึงพยายามพัฒนา Concept
Mapping เพื่อชวยในการออกแบบทฤษฎี เชนเดียวกับ Scriven คือแบบตรวจสอบรายการซึ่งเปน
เครื่องมือชวยตรวจสอบการดําเนินงานของเราใหมีความสมบูรณ มีพลังในการประเมินมากขึ้น ดังนั้นจะ
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เห็นไดวา มิใชเพียงผูประเมินเทานั้นที่ทําการประเมิน ผูมีสวนไดสวนเสียกับการประเมินทุกกลุมเริ่มเขามา
มีบทบาทสําคัญในการประเมิน เชน แนวคิดของ Theory-Driven Evaluation ซึ่ง Stakehloders ตอง
พัฒนาทฤษฎีโปรแกรมโดยมีนักประเมินสรางความเขาใจ
ดังนั้นการประเมินในยุคปจจุบันถึงแมวาเรามิใชเปนผูประเมิน ตองรูถึงวิธีการประเมินเพื่อ
นํามาใชในกระบวนการทํางานใหเสมือนหนึ่งเปนกระบวนการทํางานปรกติ ซึ่งการพัฒนาความรู ทักษะ
และเจตคติทางการประเมินในระยะเริ่มตนเพื่อใหการประเมินมีความสมบูรณนั้นคือแนวคิด Evaluation
Capacity Development หรือ ECD (Mackay 1999 อางถึงใน Compton, Baizerman, และ
Stockdill, 2002) แตในชวงระยะหลังตั้งแตป ค.ศ.2000 สมาคม AEA (American Evaluation
Association) ไดมีการจัดประชุมในประเด็นที่เกี่ยวกับการสรางความสามารถทางการประเมิน
(Evaluation Capacity Building หรือ ECB) ซึ่งเปนประเด็นที่มีผูใหความสนใจและนิยมใชกันอยาง
แพรหลาย ( Compton และ Baizeman, 2007) เพราะเปาหมายของการสรางความสามารถทางการ
ประเมินนั้นมุงเนนกระบวนการและการปฏิบัติทางการประเมินที่นําไปสูความยั่งยืนโดยมีการใชผลการ
ประเมิน (Compton, Baizerman & Stockdill, 2002) การพัฒนาความรู ทักษะและเจตคติทางการ
ประเมินทั้งในระดับบุคคลและองคกรเพื่อทําการประเมินและใชการประเมิน ( Preskill & Boyle, 2008;
Labin & et al., 2012) ในการสรางความสามารถทางการประเมินจึงมีการใชแนวคิดทางการประเมินที่มา
ชวยในการพัฒนาความสามารถ เชน การประเมินแบบเสริมพลังอํานาจ ( Empowerment Evaluation)
การประเมินเปนกระแสหลักในองคกร ( Mainstreaming Evaluation) การประเมินแบบรวมมือรวมพลัง
(Collaborative Evaluation) ฯลฯ มีรายละเอียดดังนี้
Fetterman (2007) ไดเสนอบทความการประเมินแบบเสริมพลังอํานาจจากอดีตสูปจจุบันและ
อนาคต สรุปไดวา ในอดีตการประเมินโดยวิธีนี้เนนการนําเสนอหลักฐานที่แสดงถึง
Outcomes นัก
ประเมินเปนผูที่ชวยใหเกิดสภาพแวดลอมในการพัฒนาพลังอํานาจใหเขามีอํานาจในการกํากับตนเอง
(Self Determination) นิยามของ Empowerment ในปจจุบันเนนหลักการ 10 ขอ คือ 1) การพัฒนา
2) การเปนเจาของชุมชนในสังคม 3) ภาพรวมทัง้ หมด 4) การมีสวนรวมทางประชาธิปไตย 5) การตัดสินที่
เกี่ยวกับสังคม 6) ความรูชุมชน 7) กลยุทธการใชหลักฐานเปนฐาน 8) การสรางความสามารถ/ศักยภาพ
9) องคกรการเรียนรู และ 10) ความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได
มีนักการประเมินหลายทานไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินแบบ Empowerment ใน
ปจจุบันวา ควรมีการปรับนิยามใหมเพราะหัวใจสําคัญของ Empowerment คือ Self Determination
และควรเพิ่มหลักการของวิธี Empowerment ใหมีความชัดเจนมากขึ้น อธิบายการปฏิบัติอยางเปน
ขั้นตอน มีกรณีศึกษายกตัวอยางประกอบ รวมทั้งมีการกําหนดระดับของ Empowerment ขั้นสูง กลาง
และต่ํา มีการเนนการประเมินแบบ Formative Evaluation เพื่อพัฒนา ภาพในอนาคตของวิธีนี้
นักประเมินควรเรียนรูการนําขอมูลเชิงคุณภาพและปริมาณมาใชรวมกัน เรียนรูการสงผานจากสิ่งที่ปฏิบัติ
สูนโยบายที่สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง มีการสรางเครื่องมือและพัฒนาระบบการประเมิน โดยในอนาคต
แนวโนมการวิจัยจะเพิ่มขอมูลที่ลึกขึ้น และสังเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวกับการประเมินแบบเสริมพลังอํานาจ
รวมทั้งการนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการเก็บขอมูล เผยแพรขอมูล โดยอาจใหเว็บไซต Google เขามา
จัดการระบบขอมูล สามารถกลาวไดวา การประเมินแบบเสริมพลังอํานาจมุงตอบสนองตอผูที่มีสวนไดสวน
เสียในทุกฝายรวมกันดําเนินงานจนเกิดเปนพลังในการกํากับตนเอง ผูประเมินไมใชเปนผูเสริมพลังในการ
ประเมินใหผูมีสวนไดสวนเสีย แตตองไปเสริมพลังในการกํากับตนเอง โดยการประเมินแบบวิธีนี้จะเกิดขึ้น
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ไมได หากกลุมผูมีสวนไดสวนเสียไมตองการที่จะเกิดการเรียนรู ดังนั้นวิธีการประเมินตามแนวคิดนี้
เหมาะสมกับองคกรที่พรอมจะเปนองคกรแหงการเรียนรูทั้งระบบ จะกอใหเกิดผลสําเร็จในการเรียนรูและ
กอใหเกิดประโยชนอยางสูง
ในปจจุบันกระบวนการประเมินเขามามีบทบาทในทุกสาขาวิชาชีพ หลายๆหนวยงานตองการนํา
กระบวนการประเมินเขามาพัฒนาองคกร แนวทางการประเมินหนึ่งที่สนับสนุนแนวคิดนี้คือ การประเมิน
เปนกระแสหลักในองคกร ( Mainstreaming Evaluation) หมายถึง กระบวนการที่ทําใหการประเมิน
บูรณาการเขาไปเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานในทุกๆวันขององคกร สาเหตุที่วิธีนี้ยังไมแพรหลายเพราะ
คนในองคกรยังไมตระหนักถึงประโยชนที่จะไดรับจากการประเมิน การประเมินทําใหมีคาใชจายเพิ่มขึ้น
ไมมีผูนําในดานการประเมินที่เพียงพอ และผลการประเมินกระทบตอบุคคลในองคกรนอย ( Sanders,
2003) การประเมินแนวทางนี้มีความแตกตางจาก Empowerment Evaluation เพราะ แนวทางการ
ประเมินแบบ Empowerment Evaluation คือ การประเมินที่พยายามใหคนเรามีการพัฒนาตนเอง
กําหนดทิศทางของตนเอง แต Mainstreaming Evaluation เปนการทําใหการประเมินเปนกระแสหลัก
คือเขาไปบูรณาการในทุกขั้นตอนของการดําเนินงาน แตไมไดกลาวถึงการสรางศักยภาพ
นอกจากนี้ยังมีการประเมินแบบ Participation Evaluation ซึ่งเปนการประเมินแบบมีสวนรวม
ระหวางนักประเมินที่มีความเปนมืออาชีพและอยูภายนอกองคกรกับนักประเมินที่อยูภายในองคกร ขอดี
ของการประเมินแบบนี้คือ นักประเมินมืออาชีพจะมีมุมมองที่กวางไกลในการประเมินแตอาจยังไมเขาใจ
บริบทที่ทําการประเมินจึงมีนักประเมินภายในองคกรเขามามีสวนรวม มีการเอื้อประโยชนซึ่งกันและกัน
ของนักประเมินภายในและภายนอก การประเมินแนวทางนี้ก็มีความแตกตางจากการประเมินแบบรวมมือ
รวมพลัง (Collaborative Evaluation) ที่เปนการนําทุกฝายเขามามีสวนรวมในการประเมิน พยายามหา
ขอเท็จจริงรวมกัน เรียนรูรวมกันตามแนวทางของ Constructivism ในกรณีที่มีโปรแกรมการประเมินที่มี
หลายโปรแกรม (Multiple Evaluation) อาจตองการศึกษาวาในบริบทของการประเมินที่ตางกันทําใหผล
การประเมินตางกันหรือไม คือ Multisite Evaluation ซึ่งมิไดหมายถึงพื้นที่ที่ตางกันเทานั้น หมายถึง
บริบทของการประเมินที่เราคาดวามีผลตอผลการประเมินที่ตางกัน ถึงแมวาพื้นที่มีความแตกตางกัน แต
พื้นที่มิไดสงผลตอการประเมินที่ตางกันไมจําเปนตองศึกษา หากเปนวิธี
Multiple Evaluation
Approach คือแนวคิดการประเมินหลายแนวคิด เพราะในบางครั้งการประเมินโปรแกรมบางโปรแกรม
หากใชแนวคิดเดียวอาจไมเพียงพอตอการประเมิน จึงจําเปนตองใชหลายแนวคิด แตหากเปน Multiple
Evaluation Method คือการประเมินที่มีหลายวิธี เพื่อใหขอมูลมีความนาเชื่อถือ ชวยในการเติมเต็มให
ขอมูลมีความสมบูรณยิ่งขึ้น และ Multicase Evaluation คือการประเมินหลายกรณี มุงศึกษา
เปรียบเทียบในแตละกรณีโดยตองสรุปวาในกรณีแบบนี้ผลเปนอยางไร สิ่งที่สําคัญในทุกแบบ คือการไดมา
ซึ่งขอมูลที่มีความตรงกับสภาพการณที่เกิดขึ้นจริงและสามารถอธิบายได
จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา ศาสตรการประเมินมีวิธีการหลากหลายที่สามารถนําไปประยุกตใชใน
กระบวนการทํางานและการดําเนินชีวิต ปจจุบันในทุกสาขาวิชามีความจําเปนตองมีความรูเรื่องการ
ประเมินเพื่อนําไปใชในการทํางานและในชีวิตประจําวัน จึงกอใหเกิดงานประเมินเพิ่มขึ้นอยางมากมายใน
ทุกสาขาวิชา วิธีหนึ่งที่จะเปนเครื่องมือในการพัฒนาวิทยาการความรู การนําไปปฏิบัติในดานนั้นๆ ใหดีขึ้น
คือ การประเมินอภิมาน (Meta Evaluation)
Scriven (1991 อางถึงใน Hanssen, 2008) ไดใหคําจํากัดความวาหมายถึง การประเมินงาน
ประเมิน สรุปไดวาการประเมินอภิมานเปนการประเมินงานประเมิน นักประเมิน หรือสังเคราะหผลการ
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ประเมินเพื่อควบคุมคุณภาพการประเมิน เพราะงานประเมินบางครั้งมีความแตกตางในบริบทการประเมิน
ผูประเมินหรือหนวยประเมิน ผูทําการประเมินอภิมานจําเปนตองเปนคนนอกโครงการ เพราะหากคนใน
โครงการทําการประเมินเองนั้นจะเรียกวา การประเมินภายใน ( Internal Evaluation) ระยะเวลาที่
สามารถทําการประเมินอภิมานไดคือ Formative Meta-Evaluation เปนการประเมินระหวางการ
ดําเนินงานมีการใหขอมูลยอนกลับเพื่อนําไปใชในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน และ Summative
Meta-Evaluation เพื่อชวยใหผูที่ศึกษางานวิจัยไดเห็นจุดแข็งและจุดออนของการประเมินและทําการ
ตัดสินคุณคา
Hanssen (2008) ไดใหแนวทางสําหรับเปนคําถามในการนําไปสูการประเมินอภิมาน
ประกอบดวย 1) อะไรคือจุดแข็ง จุดออนในการประเมิน และจะพัฒนาอยางไร 2) การประเมินมีประโยชน
อยางไร และ 3) กรอบการประเมิน วิธีการประเมินมีมาตรฐานหรือไม นาเชื่อถือ ยอมรับไดหรือไม เพื่อให
การประเมินอภิมานสามารถนําไปใชไดอยางสะดวก นักประเมินจึงไดพัฒนา Key Evaluation Checklist
(KEC) ขึ้น โดย Scriven (2007) ไดแบงรายงานการประเมินงานประเมินออกเปน 4 สวน คือ 1) บทนํา 2)
ขอมูลพื้นฐาน 3) การประเมินยอย และ 4) บทสรุปหรือผลกระทบ สวนของ Stufflebeam และคณะ ได
แบงมาตรฐานการประเมินออกเปน 4 ดาน คือ 1) อรรถประโยชน (
Utility) 2) ความเปนไปได
(Feasibility) 3) ความเหมาะสม (Propriety) และ 4) ความถูกตอง (Accuracy)
ตอมาในป 2010 Yarbrough และคณะไดเพิ่มมาตรฐานการประเมินโปรแกรมเปน 5 มาตรฐาน
โดยเพิ่มมาตรฐานดานความรับผิดชอบการประเมินขึ้น โดยมีการศึกษาขอมูลหลักฐานการประเมินและการ
ประเมินอภิมานภายในและภายนอก สอดคลองกับขอมูลขางตนที่กลาวถึงความสําคัญของการพัฒนา
คุณภาพการประเมินดวยการประเมินอภิมาน (Meta Evaluation)
ตามที่กลาวมาสรุปไดวาการประเมินในยุคปจจุบันคือ การสรางความสามารถทางการประเมินให
เกิดขึ้นทั้งในระดับบุคคลและองคกรรวมถึงการใชประโยชนจากผลการประเมินนั้นเพื่อพัฒนานําไปสู
กระบวนการประเมินที่ยั่งยืน จึงนับเปนสิ่งที่ทาทายความสามารถทั้งในบทบาทของนักประเมินและผูที่มี
สวนเกี่ยวของ มีการวางแผนการดําเนินการประเมินเพื่อใหเกิดความยั่งยืนในอนาคต นักประเมิน
ตางประเทศใหแนวทางของการประเมินที่จะกลาวตอไปนี้

มุมมองของการประเมินในอนาคต

1. การใชเทคโนโลยีและเครือขายทางสังคม
Kistler (2011) กลาววามุมมองการประเมินเนนการสรางเครือขายทางสังคม ดังนั้นเทคโนโลยี
และการสรางเครือขายทางสังคมระหวางนักประเมิน ผูที่มีสวนเกี่ยวของหรือผูเชี่ยวชาญจะเปนพลัง
ขับเคลื่อนการประเมิน โดยเทคโนโลยีสื่อทางสังคมที่เปนที่นิยมในปจจุบัน เชน Twitter, Facebook,
Youtube ทั้งนี้ ผูประเมินอาจใชชองทางนี้ในการเก็บรวบรวมขอมูล การใหขอเสนอแนะและพูดคุยกัน
ผานออนไลนหรือทาง blog ซึ่งสื่อทางสังคมจะเปรียบเสมือนเครื่องมือในการเปลี่ยนบริบทโดยผลงานวิจัย
ของ Zickuhr (2010 อางถึงใน Kistler, 2011) พบวา บุคคลในวัยหนุมสาวจะมีการใชสื่อทางสังคม
ออนไลนมากกวาประเภทอื่น ก็มีประเด็นที่นาสนใจคือ บุคคลในชวงวัยผูใหญ 54 % ไมใชสื่อเทคโนโลยี
Kistler สรุปวา การนําเทคโนโลยีมาใชในการขับเคลื่อนการประเมินนั้นควรมีการวางแผนและเตรียมการ
ประเมินที่มิใชแคเพียงการเตรียมตัวในโครงสรางหรือนโยบายเทานั้น แตตองมีการวางแผนโมเดลตรรกะ
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การประเมินหรือ Logic Model ที่มีการศึกษาถึง ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธและ
ผลกระทบดวย
2. การใชวิธีการที่หลากหลายและมุงเนนกระบวนการมีสวนรวม
Labin (2011) กลาววาการประเมินในอนาคตตองมีการประยุกตใชวิธีการตางๆที่หลากหลายและ
เนนการมีสวนรวม มีการสะทอนมุมมองจากบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของกับการโปรแกรม กระบวนการ
ดําเนินงานตองโปรงใสและตรวจสอบได เชนเดียวกับ Yarnall และ Smith (2011) ที่เนนการประเมินที่มี
การเจรจากับผูที่มีสวนเกี่ยวของถึงผลลัพธทางการประเมิน ความสนใจและการใชผลประเมินเพื่อเปน
สารสนเทศในการพัฒนาการดําเนินงาน โดย Labin (2011) เสนอแนะวาอาจใชเทคโนโลยี เว็บไซตหรือ
ขอมูลออนไลนเขามาชวยในกระบวนการดําเนินงาน นอกจากนี้ควรมีการสังเคราะหสารสนเทศการ
ประเมิน การระบุชองวางของสิ่งที่ควรจะเปนและสิ่งที่เปนอยู รวมถึงสารสนเทศในการพัฒนาโปรแกรมใน
อนาคตไดอยางไร Yarnall และ Smith (2011) เสนอแนะวาโปรแกรมการประเมินในอนาคตไมควรมี
ระยะเวลาที่ยาวนานเกินไป ควรมีการแบงชวงโปรแกรมสําหรับการประเมินอยางนอยครึ่งหนึ่งของ
โครงการเพื่อมองภาพของระบบการประเมินและประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นวาเปนอยางไรนอกเหนือจาก
การศึกษาผลประเมินเพียงอยางเดียว
3. ประเด็นที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมในการประเมิน
Thomas (2011) กลาวถึงวิสัยทัศนในการประเมินดานการมีสวนรวมทางวัฒนธรรม นอกจากผู
ประเมินควรมีความรูและทักษะทางการประเมินแลว ผูประเมินควรมีความสามารถในการทํางานใน
วัฒนธรรมที่แตกตางกัน ดังนั้นภาพในอนาคตของการประเมินตองมีความเชื่อมโยงระหวางทฤษฎีและการ
ปฏิบัติในบริบทของวัฒนธรรมใหได Rugh (2011) ไดนําเสนอแนวคิดการขยายโลกของการประเมินดวย
การสรางเครือขายระหวางประเทศ เชนเดียวกับแนวคิดของ Yarnall และ Smith (2011) ที่กลาวถึง
ทฤษฎีการปฏิบัติทางการประเมินใน ค.ศ. 2036 วาโปรแกรมการประเมินตองถูกออกแบบใหเขากับบริบท
และบุคลากรในโปรแกรมตองมีความสามารถทางภาษาที่หลายภาษาและคํานึงถึงความแตกตางทาง
วัฒนธรรม
จากที่กลาวมาสรุปไดวา การประเมินเริ่มตนมาจากการวัดผล ผูประเมินเนนการออกแบบ
เครื่องมือในการวัด ตอมาการประเมินมีลักษณะมุงบรรยายความสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลทั้งหมด
ที่เกิดขึ้นในการประเมิน รวมทั้งขยายแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของผูประเมินวาเปนผูตัดสินใจหรือตัดสิน
คุณคาของโปรแกรม ในความจริงแลวบริบทของการประเมินมีความเกี่ยวของกับบุคคลหลายฝาย
การประเมินในยุคปจจุบันจึงเนนการประเมินที่ใหผูที่มีสวนเกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการประเมินตั้งแต
เริ่มตนจนกระทั่งสิ้นสุดโปรแกรม เพราะการประเมินจะไมกอใหเกิดประโยชนเลยถาไมนําผลการประเมิน
ไปใช และบุคคลสําคัญที่จะนําผลการประเมินไปใชก็คือผูมีสวนไดสวนเสีย ( Stakeholders) วิธีการเก็บ
ขอมูลเนนวิธีเชิงธรรมชาติที่มีความยืดหยุนและสอดคลองกับสภาพการณที่เกิดขึ้นจริง การประเมินมีการ
ขยายขอบเขตกวางขวางมากขึ้นแนวคิดการสรางความสามารถทางการประเมิน หรือ
Evaluation
Capacity Building: ECB จึงเปนสิ่งที่องคกรใหความสําคัญเพื่อการพัฒนาความรูความสามารถทางการ
ประเมินใหเกิดขึ้นกับบุคลากรและพัฒนาองคกร ซึ่งตองมีการประยุกตใชแนวคิดที่เกี่ยวของในการพัฒนา
ความสามารถ ประกอบดวย การประเมินแบบเสริมพลังอํานาจ การประเมินดวยแรงขับทางทฤษฎีที่
สามารถอธิบายไดวาเหตุใดโปรแกรมจึงสําเร็จหรือลมเหลว การประเมินแบบมีสวนรวม รวมถึงการ
ประเมินอภิมาน ประเด็นที่เปนความทาทายของการประเมินในอนาคตคือ การทําใหการประเมินเกิดความ
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ยั่งยืนและสามารถนําผลการประเมินไปใชประโยชนเพื่อพัฒนาโดยนักประเมินมองวาเทคโนโลยีจะเปน
พลังขับเคลื่อนทางการประเมินในการเก็บรวบรวมขอมูลการใหขอเสนอแนะและพูดคุยกันผานออนไลน
หรือทาง blog สรางเครือขายทางสังคมของการประเมิน การประยุกตใชวิธีการประเมินและการเก็บขอมูล
ที่หลากหลาย มุงเนนกระบวนการมีสวนรวมของกลุมผูที่เกี่ยวของโดยคํานึงถึงความแตกตางทางวัฒนธรรม
ตลอดจนการขยายโลกของการประเมินดวยการสรางเครือขายระหวางประเทศ เมื่อการดําเนินการ
ประเมินเสร็จสิ้นลงแลวแนวคิดสําหรับการพัฒนาองคความรู/กระบวนการดําเนินงานและผลการประเมิน
คือ การประเมินอภิมาน ( Meta Evaluation) เพื่อนําไปสูหัวใจสําคัญของการประเมิน คือ “การประเมิน
เพื่อพัฒนา”
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บทคัดยอ

สังคมมิติเปนวิธีการประเมินพัฒนาการทางสังคม
เทคนิคทางสังคมมิติ สามารถนําไปประยุกตใช
ประโยชนไดหลายกรณี ทั้งการเรียนการสอนในหองเรียนและการทํางานในองคกร
เพื่อสะทอน
ความสัมพันธระหวางคนในกลุม เทคนิคการทําสังคมมิติมีขั้นตอนดังนี้ (1) กําหนดกลุมที่จะศึกษา
(2) กําหนดโจทย (3) เก็บรวบรวมขอมูล (4) วิเคราะหและแปลผล (5) ใหผลสะทอนกลับ
คําสําคัญ: การประเมินโดยใชกลุมเพื่อน สังคมมิติ

Abstract

Sociometry is a quantitative method for measuring social relationships. It shows
the patterns of how individuals associate with each other when acting as a group toward
a specified end or goal. The typical process for a sociometric intervention in an
organization follows these basic steps: (1) Identify the group to be studied, (2) Develop
the criterion, (3) Gather sociometric data, (4) Analyze and interpret data, (5) Feedback
data.
Keywords: Peer Assessment, Sociometry

บทนํา

สิ่งที่จะตองคํานึงถึงในการวัดผลทุกครั้ง ก็คือจะตองถามตัวเองวาจะวัดอะไร และจะวัดอยางไร ให
ตรงประเด็น ดังนั้นเมื่อทราบวาสิ่งที่จะวัดนั้นคืออะไรแลว ยังจําเปนตองเลือกเฟนเครื่องมือวัดและวิธีการ
วัดใหเหมาะสมอีกดวย การประเมินผลทางการศึกษาเปนการประเมินคุณภาพของนักเรียน ซึ่งจะตอง
ประเมินใหครบทุกดาน มิใชประเมินแตดานความสามารถทางสมองเทานั้น คุณลักษณะสําคัญใหญ ๆ ที่
ควรจะวัดมีอยู 3 ดาน คือ พุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย สําหรับเครื่องมือหรือเทคนิคการวัดผลมี
ตั้งแต การทดสอบ การจัดอันดับ การสํารวจดวยแบบสอบถาม การสัมภาษณ การศึกษารายบุคคล เปน
ตน เหตุผลที่ตองใชเทคนิคการวัดตาง ๆ หลายแบบในการประเมินผลก็คือ
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1. ความมุงหมายของการประเมินผลในโรงเรียนเนนถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหลายดานและ
เราไมสามารถวัดโดยใชแบบทดสอบเพียงอยางเดียว จึงตองอาศัยเทคนิคอื่น ๆ ชวย
2. วิธีการธรรมดาบางแบบทําใหขอมูลมีความหมายมากขึ้น ซึ่งจะชวยใหครูประเมินผลไดงายขึ้น
3. การใชวิธีการตาง ๆ ทําใหมองเห็นภาพและเขาใจความตองการของเด็กไดถูกตองยิ่งขึ้น
4. พฤติกรรมบางอยางจะตองอาศัยเทคนิคเฉพาะอยางจึงจะวัดไดถูกตองแมนยํา
สังคมมิติ (Sociometry) เปนเทคนิคหรือวิธีการวัดผลวิธีหนึ่ง เพื่อตองการทราบพัฒนาการทาง
สังคมของบุคคล คํานี้มาจากภาษาละติน ไดแก คําวา socius หมายถึง สังคม และคําวา metrum ซึ่ง
หมายถึง การวัด จากรากศัพทของคําดังกลาว สังคมมิติจึงหมายถึงการวัดระดับความสัมพันธระหวาง
บุคคลในสังคม
Jacob Levy Moreno นักการศึกษาชาวอเมริกันเปนผูเริ่มใชคําวา Sociometry และ
ทําการศึกษาเรื่องนี้ตั้งแตป 1932-1938 ที่โรงเรียนฝกหัดสตรีนิวยอรก การศึกษาครั้งนั้น Moreno ใช
เทคนิคสังคมมิติเพื่อจัดหอพักนักศึกษา เขาพบวาการใชเทคนิคดังกลาวชวยลดจํานวนของนักศึกษาที่
ลาออกจากภาควิชาได และตอมาไดมีการใชเทคนิคสังคมมิติในหลายองคกรนอกจากทางการศึกษา เชน
การทหาร การบําบัดกลุมทางจิต และองคกรทางธุรกิจ
เทคนิคการวัดผลโดยใชสังคมมิติสามารถนําไปใชประโยชนหลายทาง ไมใชเพียงการประเมิน
พฤติกรรมของคนในกลุมเทานั้น แตยังสามารถนําไปใชหาขอมูลเพื่อการเปลี่ยนแปลงในทางบวก เชน การ
นําไปใชในสํานักงาน สังคมมิติเปนเครื่องมือที่ใชลดความขัดแยงและปรับปรุงการสื่อสารของบุคลากรใน
องคกร เพราะจะชวยใหสามารถเห็นจุดประสงคของหนวยงาน และวิเคราะหระบบการทํางานของ
หนวยงาน ซึ่งนําไปสูการแกไขและฝกอบรม
สําหรับการเรียนการสอนในชั้นเรียนนั้น จะ
พบวานักเรียนบางคนเปนที่ยอมรับของหองมากกวา
นักเรียนคนอื่น ในขณะที่นักเรียนบางคนโดนทอดทิ้งจากเพื่อนรวมชั้น สิ่งเหลานี้เปนเรื่องสําคัญ เพราะการ
ทราบความสัมพันธระหวางนักเรียนในหองเรียนจะนําไปสูการจัดการเรียนรู และการจัดกลุมเพื่อดําเนิน
กิจกรรมระหวางเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
สังคมมิติมีพื้นฐานอยูบนขอเท็จจริงที่วาทุกคนมีการเลือกตัดสินใจที่จะสรางความสัมพันธกับ
บุคคลอื่น เพราะทุกคนมีทางเลือก ไมวาจะเลือกนั่งหรือยืน เลือกวาใครที่ควรจะเปนมิตรดวย หรือใครที่
เปนศูนยกลางของกลุม ใครที่เราไมรับเขารวมกลุม ดังคํากลาวที่วา คนทุกคนมีสิทธิเลือก ไมวาจะเปนการ
เลือกคน หรือการเลือกสิ่งของ
การเลือกนั้นอยูภายในเงื่อนไขของโจทยหรือเกณฑ เพราะโจทยที่แตกตางกันทําใหผลการเลือก
แตกตางกัน ในบางสถานการณเขาอาจจะเลือกบุคคลหนึ่ง แตอีกสถานการณเขาก็เลือกอีกบุคคล
เมื่อสมาชิกของกลุมเลือกบุคคลภายใตโจทยที่กําหนดไวแลว เราสามารถอธิบายเครือขายภายใน
กลุมดวยภาพแผนผังที่เรียกวา แผนผังสังคมมิติ (sociogram) หรืออยูในรูปตารางที่เรียกวาตารางสังคมมิติ
(sociometrix)

ตัวอยางสังคมมิติแบบงาย

ตัวอยางแบบงายของการวัดผลดวยสังคมมิติในชั้นเรียน คือการใหนักเรียนทําการเลือกเพื่อนรวม
หองดวยการถามโจทยงาย ๆ วิธีการคือ ใหนักเรียนทุกคนในหองยืนขึ้นแลวครูพูดประโยคที่วา “ใครใน
หองนี้ที่ถานักเรียนขอใหไปซื้ออาหารกลางวันแลวเขาสามารถนํากลับมาใหนักเรียนไดถูกตองตามที่รองขอ
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และยังทอนเงินใหนักเรียนไดถูกตองดวย ให นักเรียนวางมือขวาไวบนไหลของเพื่อน คนนั้น โดยมีขอแมวา
ทุกคนจะตองเลือก และเลือกไดคนเดียว”
วิธีการนี้สามารถทําซ้ําไดหลายครั้งในชวงเวลาสั้น ๆ โดยเปลี่ยนโจทยที่ถามไปเรื่อย ๆ ซึ่งการทํา
แบบนี้ไมเพียงแตจะเห็นถึงการเลือกของนักเรียนแตละคน แตยังรูวาในสถานการณแบบใดที่รูปแบบของ
การเลือกจะเปลี่ยนไป เชนการนําเงินทอนมาคืนเพื่อนไดถูกตองจะวัดวานักเรียนคนใดที่มีความซื่อสัตย
และเปนที่ไววางใจของเพื่อนรวมหอง หรือถาตองการวัดวามีนักเรียนคนใดที่มีความสามารถทางวิชาการ
และเอื้อเฟอเผื่อแผ ก็อาจจะเปลี่ยนคําถามเปน “ถาครูใหนักเรียนทํารายงานเรื่องหนึ่ง ซึ่งหัวขอนี้นักเรียน
ไมเคยไดยินมากอน นักเรียนจะถามขอมูลจากเพื่อนคนไหน”
จาก
ตัวอยางขางตน คนที่มีมือของเพื่อนวางบนไหลมากที่สุดเรียกวาดารา ( star) ของโจทยในขอ
นั้น ถามีสองคนเลือกซึ่งกันและกันเรียกวา mutuals (พันธะรวมกัน) หรือบางตําราเรียกวา clique (กลุม
ยอย) แตถานักเรียน ก. เลือกนักเรียน ข. ในขณะที่นักเรียน ข. ก็เลือกนักเรียน ค. และนักเรียน ค. ก็เลือก
นักเรียน ง. เรียกวา chains (ลูกโซ) และบางครั้งก็มีชองวาง และการแยกตัว หมายถึง มีการเลือกเฉพาะ
ภายในกลุมเล็ก ๆ ของตน โดยไมเลือกคนในกลุมอื่น เรียกวา cleavages (การแยกออก) และก็มีนักเรียน
บางคนไมถูกเลือก บางตําราเรียกวาโดดเดี่ยว (isolate) หรือถูกทอดทิ้ง (rejectee)

สังคมมิติแบบงาย ๆ นี้ชวยใหครูทราบถึงความสัมพันธของนักเรียนภายในหอง บางครั้งครูก็
อาจจะถามคําถามเพิ่มเติมเพื่อใหนักเรียนอธิบายถึงความสัมพันธ ตามรูปแบบที่ปรากฏ เชน ถาการเลือกมี
ลักษณะที่เลือกกันเองภายในกลุมเล็ก ๆ ครูอาจจะถามในลักษณะที่วา ทําไมถึงไมเลือกเพื่อนกลุมอื่นบาง
แลวทําอยางไรจึงจะสามารถรวมกลุมกันได

ตัวอยางสังคมมิติที่ซับซอนขึ้น

สมมติวาเราตองการทราบความเชื่อถือระหวางบุคคลในกลุมเล็ก ๆ
6 คน (อาจเปนเจาหนาที่ที่
ทํางานรวมกันในหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง) ซึ่งประกอบดวย อั๋น บัว แคลร ดอน เอ็ดดี้และเปด โดยตั้ง
โจทยที่ตองการทราบวา “ฉันเชื่อวาคนนี้สามารถเก็บความลับได และไมหักหลังฉันแนนอน ” แลวใหใช
สัญลักษณ “+” แทน “นาเชื่อถือมาก” “0” แทน “ปานกลาง” และ “-” แทน “ไมนาเชื่อถือ”
หลังจากนั้นก็สัมภาษณสมาชิกในกลุมแตละคน โดยอธิบายวาจะเก็บขอมูลที่ไดเปนความลับ แลว
ใหสมาชิกแตละคนใหคะแนนคนอื่นภายในกลุมตามโจทยที่กําหนดไว
ถาเราสัมภาษณอั๋น ซึ่งเขาไดใหคะแนนเพื่อนแตละคนดังนี้
บัว
+
แคลร
หนา 24

วารสารการวัดผลการศึกษา

ดอน
เอ็ดดี้
เปด

ปที่ 30 ฉบับที่ 88 กรกฎาคม – ธันวาคม 2556

0
+
0

ถาเปนดังนี้แสดงวาอั๋นเชื่อใจบัว แตไมเชื่อใจหรือมีเรื่องขัดแยงในใจกับแคลร และรูสึกเฉยๆ กับ
ดอน เปนตน
ในขณะที่สัมภาษณ เราสามารถ
สืบถามหารายละเอียดเกี่ยวกับความสัมพันธดังกลาวได เชน ถาม
อั๋นวา ทําไมถึงไมไวใจแคลร แลวจะใหแคลรทําอยางไร อั๋นจึงจะเชื่อใจแคลรได เปนตน
หลังจากสัมภาษณสมาชิกทุกคนเสร็จ ขั้นตอนตอมาก็คือการทําตารางสังคมมิติ
อั๋น
บัว
แคลร
ดอน
เอ็ดดี้
เปด

อั๋น
0
0
+
+

บัว
+
0
+
+
+

แคลร ดอน เอ็ดดี้
0
+
+
+
+
+
0
0
+
0
0
+

เปด
0
0
+
0
0

การอานตาราง ใหดูการใหคะแนนของสมาชิกแตละคนตามแนวนอน เชน ในแถวแรก อั๋นเชื่อใจ
บัว แตไมเชื่อใจแคลร สวนแถวที่สองเปนการใหคะแนนของบัว ซึ่งรูสึกเฉย ๆ กับอั๋น เปนตน
จากตารางสังคมมิติขางตน บอกเราไดวาลักษณะความสัมพันธของคนกลุมนี้เปนเชนไร โดยกวาด
สายตาคราว ๆ ตามแนวคอลัมน หากคอลัมนใดที่มีเครื่องหมาย + จํานวนมาก แสดงวาคนนั้นเปนผูนํา
กลุม ในขณะที่คอลัมนใดที่มีเครื่องหมาย – อยูเปนจํานวนมากแสดงวา เปนบุคคลที่สมาชิกในกลุมไมชอบ
สวนในแนวนอนนั้น หากคนใดที่ใหคะแนนเพื่อนสมาชิกเปน 0 ทั้งหมดหรือ + ทั้งหมด หมายความวาเปน
คนที่ไมนิยมเปดเผยความรูสึกของตน หรืออาจจะเปนคนหัวออน ไมตองการแตกตางจากคนอื่น
รูปแบบประการหนึ่งซึ่งสําคัญที่เราเรียกวา พันธะรวมกัน (
mutuals) ซึ่งเหตุการณนี้จะเกิดขึ้นเมื่อ
“ฉันใหคะแนนเธอเทานี้ เธอก็ใหคะแนนฉันเทานี้เหมือนกัน ” ซึ่งพันธะรวมกันนั้นมีทั้งทางบวกและทางลบ
พันธะทางบวกแสดงใหเห็นวาทั้งสองคนนี้มีความสนิทสนมกันมาก ในขณะที่ พันธะทางลบแสดงวาทั้งคูมี
ความขัดแยงกัน สําหรับคนที่มีพันธะทางลบตอกันนั้นควรจะไดรับการแกไขเพื่อเสริมสรางความสัมพันธ
ภายในกลุม
จากขอมูล
ขางตน จะเห็นวาหัวหนาทีมอยางไมเปนทางการของกลุมไดแก บัว และเอ็ดดี้ เพราะวา
ทั้งคูไดเครื่องหมาย + มากที่สุด และไมมีเครื่องหมาย – เลย สวนคูที่มีพันธะทางลบไดแก อั๋นและแคลร
ดวยเหตุนี้ ถาตองเปนหัวหนาของคนทั้งหกและมีงานที่ตองมอบหมายทํางานรวมกัน สิ่งที่ควรจะปรับปรุง
เปนลําดับแรกไดแก ความสัมพันธระหวางอั๋นกับแคลร กอนที่จะใหคนทั้งหกทํางานกลุมรวมกัน
การสรางตารางสังคมมิติสําหรับกลุมคนเล็ก ๆ ดังตัวอยางสามารถทําไดงาย ๆ แตถาจํานวนของ
คนในกลุมมีมากกวา 6 คน จะทําใหยุงยากมากยิ่งขึ้น ซึ่งในปจจุบันมีโปรแกรมสําเร็จรูปที่สามารถคํานวณ
ตารางสังคมมิติไดสําหรับกลุมคนที่มีจํานวนมากกวา 20 คน ซึ่งผลการคํานวณจากโปรแกรมสําเร็จรูป
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นอกจากจะออกมาในรูปของตารางสังคมมิติแลว ยังสามารถรายงานเปนรายบุคคลไดดวย เชน
SociometryPro สําหรับหนวยงานธุรกิจหรืองานวิจัยทางสังคมศาสตร และ Walsh's Classroom
Sociometrics เปนโปรแกรมงาย ๆ ที่ใชในชั้นเรียน
7

การกําหนดโจทย

การเลือกโจทยเพื่อกระตุนใหเลือกนั้นตองพิจารณาความเหมาะสมเปนสําคัญ เชนเดียวกับการ
เก็บรวบรวมขอมูลทางสังคมศาสตร คําตอบที่ไดรับขึ้นอยูกับคําถาม บางคําถามที่เราตองการคําตอบ แต
ถามไมตรงตามตองการ ขอมูลที่ไดก็จะไมตรงตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
โจทยที่ดีจะตองมีความหมายในการเลือก และจะตองมีลักษณะประหนึ่งมีดผาตัดที่กรีดครั้งเดียวก็
เห็นผล ในการตอบคําถาม แตละคนจะเลือกโดยยึดเอาสถานการณในโจทยที่ระบุไวเปนสําคัญ ดังนั้นไม
ควรถามออมคอม หรือตองใหผูตอบตองแปลคําถาม การเลือกถามโจทยที่เห็นภาพชัดเจนจะชวยลดการ
แปลคําถาม ซึ่งก็หมายถึงการเพิ่มขึ้นของความเชื่อมั่นของขอมูล
หลักการทั่วไปของการกําหนดโจทยใหเลือก มีดังนี้
1. โจทยจะตองอยูในรูปประโยคงาย ๆ และตรงตามวัตถุประสงคที่ตองการมากที่สุด
2. ผูตอบควรจะตองมีประสบการณที่จะอางอิงถึงโจทยนั้น
3. โจทยควรเปนสถานการณที่นาจะเกิดขึ้นไดจริง มากกวาเปนเรื่องสมมติที่ไมมีโอกาสเปนจริง
เลย
4. โจทยจะมีความหมายเมื่อคนไดประสบกับเหตุการณนั้นจริง เชน เมื่อถามคําถามนักศึกษาที่
เขามาเรียนในมหาวิทยาลัยปหนึ่งวา “ใครที่คุณตองการเปนเพื่อนรวมหองในปนี้? ” ซึ่งจะมี
ความหมายและไดคําตอบที่ดีกวาคําถามที่วา “คุณเชื่อใจใครมากที่สุด”

ความเที่ยงตรง (Validity) ของสังคมมิติ

หลายคนตั้งขอคําถามวาสังคมมิติสามารถวัดสิ่งที่ตองการวัดไดจริงหรือ?
ปรากฏหลักฐานความเที่ยงตรงของการใชสังคมมิติในการวัดผล เชน
มีการศึกษาพบวา
ความสัมพันธระหวางผลของสังคมมิติกับประสิทธิภาพการทํางานของหนวยงานทางการทหารอยางมี
นัยสําคัญในทางบวก การศึกษาผูนําองคกรพบวา กลุมของผูนําที่ถูกเลือกดวยกระบวนการสังคมมิติมี
ประสิทธิภาพในการทํางานดีกวากลุมที่มีผูนํามาจากการแตงตั้ง และจากการศึกษานักบินของ
กองทัพอากาศ พบวาผูนําที่ไมใชดาราสังคมมิติทําใหหนวยงานมีความสามัคคี ไมแตกแยกเปนกลุมยอย
นอกจากนี้มีการศึกษาการเลือกเพื่อนเลนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 พบวา การเลือกของนักเรียน
จากการทดสอบสังคมมิติกับการเลือกเพื่อนเลนในการเลนจริงมีความสัมพันธกันสูงอยางมีนัยสําคัญ เปน
ตน (Hoffman, 2008)

ประโยชนของสังคมมิติในทางการศึกษา

พิตร ทองชั้น
(มปป.: 85-86) ไดประมวลประโยชนของการนําสังคมมิติมาใชในวงการการศึกษาไว
5 ประการ ดังนี้
1. ทําใหครูสามารถมองเห็นภาพความสัมพันธของนักเรียน ชวยใหจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยเฉพาะในการแบงกลุมทํากิจกรรมตาง ๆ
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2. ครูสามารถชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหาในการปรับตัวในกลุม ใหสามารถปรับตัวไดและอยูใน
กลุมเพื่อนอยางมีความสุข
3. ครูสามารถพัฒนาเด็กในหองเรียนใหมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน มีความรักและเอื้ออาทรตอเพื่อน
ดวยกัน ทําใหเด็กมีพัฒนาการในการอยูรวมกันไดอยางดี และเปนประโยชนตอการดํารงชีวิตอยางดีในกลุม
ที่ตนสังกัด เปนประโยชนตอสังคมโดยสวนรวม
4. ชวยใหการเรียนการสอนในหองเรียนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
5. ชวยสงเสริมพัฒนาทางดานสติปญญา และดานอารมณของนักเรียนไดอยางดี

สรุป

เทคนิคการประเมินดวยสังคมมิติมีประโยชนสําหรับดูพัฒนาการทางสังคมของกลุม อาจจะใชใน
หลาย ๆ กิจกรรม ไมจํากัดวาจะอยูในหองเรียนหรือเฉพาะวงการศึกษา อาจจะใชไดในกลุมเด็กเล็กไป
จนถึงผูใหญในวงการตาง ๆ ไมวาจะเปนกลุมธุรกิจ กลุมการเมืองหรือกลุมทัศนศึกษา เปนตน เพราะ
เทคนิคดังกลาวเปนเครื่องมือวัดสายสัมพันธทางสังคมของสมาชิกในกลุม และอาจจะใชเปนตัวคัดกรองที่
ชวยพัฒนาองคกรได หากฝายพัฒนาบุคลากรของหนวยงานนําไปปรับใชใหถูกวิธี ถูกวัฒนธรรมองคกร จะ
สามารถสรางความเปนหนึ่งเดียวกันขององคกรได
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บทคัดยอ

CIPP Model ของ Danial . L. Stufflebeam เปนการประเมินที่ มีวัตถุประสงคการประเมิน คือ
การใหสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ เนนการแบงแยกบทบาทของการทํางานระหวาง ฝายประเมินกับฝาย
บริหารออกจากกันอยางเดนชัด คําวา CIPP ยอมาจากคําวา Context (บริบท หรือสภาวะแวดลอม)
Input (ปจจัยเบื้องตน) Process (กระบวนการ) และ Product (ผลผลิต) ในป 2002 โมเดล CIPP
แบงเปน 7 องคประกอบ โดยไดแบงการประเมินผลผลิต ออกเปน 4 สวน คือ Impact Effectiveness
Sustainability และ Transportability เพื่อใหโมเดลมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น สําหรับจุดแข็งของโมเดล
การประเมินแบบซิป คือ มีการคิดแบบเปนระบบทําใหเขาใจถึงบริบทของสิ่งที่จะประเมิน
เพื่อใหได
สารสนเทศในการตัดสินใจในการบริหารจัดการโครงการตลอดทั้งโครงการ สวนจุดออน คือ ระบบการ
ประเมินมักเปลี่ยนแปลงไมทันกับความตองการสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจในยุคปจจุบันที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และเกณฑในการตัดสินใจในการบริหารจัดการโครงการไมชัดเจน ขึ้นอยูกับผู
ประเมินและขึ้นอยูกับผูตัดสินใจ ดังนั้น การกําหนดประเด็นในการประเมินแตละวิธีควรมีการประสานงาน
ระหวางผูใชผลการประเมินทุกฝายเพื่อทําใหการกําหนดประเด็นการประเมินครอบคลุมความตองการและ
เกิดประโยชนสูงสุด
คําสําคัญ: CIPP Model การประเมิน การตัดสินใจ

Abstract

The evaluation purpose of CIPP Model of Danial L. Stufflebeam was giving
information for decision and focused on clearly separation of practice between
evaluation and management. CIPP stands for Context, Input, Process, and product. In
2002, CIPP model was divided into 7 configurations. Product evaluation was divided into
4 parts was Impact, Effectiveness, Sustainability and Transportability for more perfection.
The advantage of this evaluation was systematic thinking that helped to understand the
context of evaluation and achieved information for decision all project management.
The disadvantage was evaluation system always change unable to information needs for
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make the decision in the present that change immediately, Criteria for decisions on
project management is not clear and depending on the assessment therefore assignment
of each evaluation issue should be coordinated among all users for comprehensive
assessment of needs and highest benefits.
Keyword: CIPP Model, evaluation, decision

บทนํา

ในป ค.ศ. 1971 Stufflebeam และคณะ ไดเขียนหนังสือทางการประเมิน ชื่อ “Educational
Evaluation and decision Making” หนังสือเลมนี้ ไดเปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวาง เพราะใหแนวคิด
และวิธีการทางการวัดและประเมินผล ไดอยางนาสนใจและทันสมัยดวย นอกจากนั้น Stufflebeam ได
เขียนหนังสือเกี่ยวกับการประเมินและรูปแบบของการประเมินอีกหลายเลมอยางตอเนื่อง จึงกลาวไดวา
ทานผูนี้เปนผูมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาทฤษฎีการประเมิน จนเปนที่ยอมรับกันทั่วไปในปจจุบัน
เรียกวา CIPP Model
CIPP Model ของ Stufflebeam (Danial. L. Stufflebeam) เปนการประเมินที่เปน
กระบวนการตอเนื่อง มีจุดเนนที่สําคัญ คือ ใชควบคูกับการบริหารโครงการ เพื่อหาขอมูลประกอบการ
ตัดสินใจ อยางตอเนื่องตลอดเวลา วัตถุประสงคการประเมิน คือ การใหสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ เนน
การแบงแยกบทบาทของการทํางานระหวางฝายประเมินกับฝายบริหารออกจากกันอยางเดนชัด กลาวคือ
ฝายประเมินมีหนาที่ระบุ จัดหา และนําเสนอสารสนเทศใหกับฝายบริหาร สวนฝายบริหารมีหนาที่เรียกหา
ขอมูล และนําผลการประเมินที่ไดไปใชประกอบการตัดสินใจ เพื่อดําเนินกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวของแลวแต
กรณี ทั้งนี้เพื่อปองกันการมีอคติในการประเมิน
Stufflebeam ใหความหมายการประเมินไววาเปนกระบวนการของการบรรยาย การเก็บขอมูล
การวิเคราะหขอมูลขาวสาร เพื่อนําขอมูลไปใชประโยชนในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสม คําวา
CIPP ยอมาจากคําวา Context (บริบท หรือสภาวะแวดลอม) Input (ปจจัยเบื้องตน) Process
(กระบวนการ) และ Product (ผลผลิต) โดยรูปแบบ CIPP กําหนดใหมีการประเมินทั้งระบบใน 4 ดาน
แนวทางการประเมินแตละดานมีดังนี้
1. การประเมินบริบทหรือรูปแบบสภาวะแวดลอม (Context Evaluation)
การประเมินสภาวะแวดลอมเปนรูปแบบพื้นฐานของการประเมินทั่วๆ ไป เปนการประเมินเพื่อให
ไดมาซึ่งเหตุผล เพื่อชวยในการกําหนดวัตถุประสงคของโครงการโดยจะเนนในดานความสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอม ความตองการและเงื่อนไขที่เปนจริงตางๆ ที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอม นอกจากนี้ยังชวยใน
การวินิจฉัยปญหา เพื่อใหไดขอมูลพื้นฐานที่เปนประโยชนตอการตัดสินใจ การประเมินสภาวะแวดลอมนี้มี
ลักษณะเดนที่สําคัญมากมาย จะเปนการวิเคราะหขนาดใหญ Macro Analytic เปนตัวกําหนดขอบเขต
การประเมิน การบรรยายและการวิเคราะหสภาพแวดลอม นอกจากนี้ยังชวยใหทราบถึงตัวแปรที่เกี่ยวของ
และมีความสําคัญสําหรับการบรรลุเปาหมาย การประเมินสิ่งแวดลอมทําใหไดมาซึ่งการเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงคโดยอาศัยการวินิจฉัยในการจัดเรียงลําดับปญหาใหสอดคลองกับความตองการของ ชุมชนและ
สถานการณ มีวิธีการประเมินสภาวะแวดลอม มี 2 วิธี คือ Contingency Mode และ Congruence
Mode
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1.1 Contingency Mode เปนการประเมินสภาวะแวดลอมเพื่อหาโอกาสและแรงผลักดัน จาก
ภายนอกระบบ เพื่อใหไดขอมูลมาใชพัฒนา สงเสริมโครงการใหดีขึ้น โดยใชการสํารวจปญหาภายใน
ขอบเขตที่กําหนดอยางกวางขวาง เชน การสํารวจงานวิจัยและวรรณคดีที่เกี่ยวของ การประเมินคานิยม
ชุมชน ขอเสนอแนะตางๆ แนวโนมของการพัฒนา เศรษฐกิจสถิติ ประชากร และอื่นๆ การสํารวจปญหา
เหลานี้ สามารถที่จะคาดการณเกี่ยวกับอนาคตซึ่งมีประโยชนในการวางแผนโครงการตอไป
1.2 Congruence Mode ซึ่งเปนการประเมินโครงการโดยการเปรียบเทียบการปฏิบัติจริง
(Actual Result) กับวัตถุประสงคที่วางไว การประเมินแบบนี้ทําใหเราทราบวาวัตถุประสงคใดบางที่ไม
สามารถบรรลุเปาหมายได
ดังนั้นจะเห็นไดวาการประเมินสภาวะแวดลอมจะไดมาซึ่งขอมูลพื้นฐานที่จําเปนสําหรับระบบเพื่อ
ประโยชนสําหรับผูบริหารในทางปฏิบัติ สถาบันการศึกษาควรจะไดมีการประเมินสภาวะแวดลอมเพื่อที่จะ
ไดมาทั้งขอมูลที่เปน Contingency Mode และ Congruence Mode การกําหนดเปาหมายและคุณคา
ของระบบ จําเปนตองมีการตรวจสอบเพื่อดูวาบรรลุเปาหมายหรือไม ตองใชวิธีแบบ Congruence Mode
แตในสภาพของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ความตองการของบุคคลและสถานที่จะเปนตัว
หลักของการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น จึงควรใชวิธีประเมินแบบ Contingency Mode โดยใชคําถามแบบ
“ถา…แลว ...” เพื่อตัดสินวาเปาหมายและนโยบายเดิมนี้ควรจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม ดังนั้นในการ
ประเมินสภาวะแวดลอมโดยทั่วไปควรจะใชการประเมินทั้งสองแบบ เพราะ Congruence Mode จะเปน
การตรวจสอบความถูกตองของวัตถุประสงคและ Contingency Mode เปนไปเพื่อการปรับปรุง
สรุปไดวาการประเมินบริบทจะใหสารสนเทศเกี่ยวกับขอบขายของปญหา และประเด็นทางสังคม
ตางๆ เพื่อใชในการกําหนดวัตถุประสงคของการประเมิน (Program planning decisions) เปนการตอบ
คําถามวาอะไรที่เปนความตองการจําเปน (What needs to be done?)
2. การประเมินปจจัยเบื้องตน (Input Evaluation)
เปนการจัดหาขอมูลเพื่อใชในการตัดสินใจ ความเหมาะสมของแผนงานที่จัดขึ้น โดยดูวาขอมูลนั้น
จะมีสวนชวยในการบรรลุจุดมุงหมายของโครงการหรือไม ซึ่งมักจะประเมินในดานตางๆ ดังนี้
2.1 ความสามารถของหนวยงาน หรือตัวแทนในการจัดโครงการ
2.2 ยุทธวิธีในการบรรลุ วัตถุประสงคของโครงการ
2.3 การไดรับความชวยเหลือในดานตางๆ ซึ่งจะชวยใหโครงการดําเนินไปได เชน หนวยที่จะ
ชวยเหลือ เวลา เงินทุน หรือ อาคารสถานที่อุปกรณเครื่องมือ
ผลที่ไดจากการประเมินปจจัยเบื้องตน คือ การสังเคราะหรูปแบบของวิธีการที่ใชในรูปของราคา
และกําไร (Cost & Benefit) ที่จะไดรับโดยการประเมินดานอัตรากําลัง เวลา งบประมาณ วิธีการที่มี
ศักยภาพ แตถาเปนการประเมินเพื่อการศึกษา กําไรอาจจะอยูในรูปของตัวเลข การประเมินปจจัยเบื้องตน
นี้จะชวยใหขอมูลที่จะตัดสินไดวาควรตั้งวัตถุประสงคเชิงปฏิบัติอยางไร ใชอัตรากําลังเทาใด วางแผนและ
ดําเนินการอยางไร ซึ่งจะแตกตางจากการประเมินสภาวะแวดลอมในแงที่วาการประเมินปจจัยเบื้องตนเปน
การทําเฉพาะกรณีนั้นๆ และวิเคราะหภายในโครงการเทานั้น
สรุปไดวา การประเมินปจจัยเบื้องตนจะทําใหไดสารสนเทศในการตัดสินใจดานการวางแผนการ
ดําเนินงาน (Program structuring decisions) เปนการตอบคําถามวาเราจะทําอยางไร (How should it
be done?)
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3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation)
การประเมินกระบวนการจําเปนตองไดรับการเตรียมการ เพื่อใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) แก
ผูรับผิดชอบและผูดําเนินการทุกลําดับชั้น การประเมินกระบวนการมีวัตถุประสงคใหญอยู 3 ประการ คือ
• เพื่อทํานายขอบกพรองของกระบวนการหรือการดําเนินการตามขั้นตอนที่วางไว
• เพื่อรวบรวมสารสนเทศสําหรับผูตัดสินใจวางแผนงาน
• เพื่อเปนรายงานสะสมถึงการปฏิบัติการตางๆ ที่เกิดขึ้น
วิธีการประเมินกระบวนการ มี 3 วิธี คือ
1. วิธีการแสดงใหเห็นหรือกระตุนเตือนถึงศักยภาพของทรัพยากรที่ทําใหเกิดความลมเหลวใน
โครงการ ซึ่งอาจจะเปนสิ่งตอไปนี้ โดยผูที่เกี่ยวของกับแผนนั้นและผูที่ไดรับผลกระทบจากแผนการ ความ
เพียงพอของแหลงทรัพยากร อุปกรณอํานวยความสะดวก บุคลากร ปฏิทินการปฏิบัติงาน เปนตน
2. วิธีเกี่ยวกับการวางโครงการและการตัดสินกอนวางแผน โดยผูอํานวยการโครงการระหวางการ
ดําเนินโครงการนั้น ซึ่งสวนใหญสถานการณตองตัดสินใจมีจํานวนมาก ดังนั้นขอมูลจากการประเมิน
กระบวนการจะตองชัดเจน
3. วิธีการประเมินกระบวนการ จะบอกลักษณะสําคัญใหญๆ ของโครงราง โครงการ ปริมาณของ
การอภิปรายที่มีในความหมายนี้เพื่อบรรยายวาเกิดอะไรขึ้นจริงๆ สารสนเทศนี้จะใหประโยชนในการ
กําหนดวาทําไมวัตถุประสงคจึงบรรลุหรือไมบรรลุสวนประกอบที่เปนหัวใจสําคัญของการประเมิน
กระบวนการมี 4 อยาง คือ
3.1 การจัดหานักประเมินกระบวนการเต็มเวลา
3.2 เครื่องมือที่เปนสื่อในการบรรยายกระบวนการ
3.3 การรวมประชุมอยางสม่ําเสมอระหวางนักประเมินกระบวนการ และบุคลากรในโครงการ
3.4 การปรับปรุงโครงรางการประเมินอยูเปนนิจสิน
ในการรวบรวมสารสนเทศ นักประเมินกระบวนการตองใชวิธีการที่มีแบบแผนและไมมีแบบแผน
เชน การวิเคราะหปฏิกิริยา การบันทึกอยางอิสระภายหลังการสิ้นสุดการดําเนินงานแตละวัน การ
สัมภาษณ การจัดอันดับ บันทึกรายวันของเจาของโครงการ วิธีการ Semantic differential บันทึกการ
ประชุมกรรมการ การปรับปรุงขายงานของ PERT และ suggestion boxes นอกจากตัวแปรที่สําคัญตาม
ทฤษฎีแลว ผูประเมินกระบวนการยังอาจจะคนหาเหตุ หรือกรณีอื่นที่ไมไดเขามามีสวนรวมแตเปน
เหตุการณที่มีความสําคัญตอกระบวนการ ดังนั้น ผูประเมินจึงตองใชเครื่องมือใดๆ เทาที่จะหาได เพื่อสืบ
สาวไปถึงสิ่งที่แสดงใหเห็นปญหาอยางแทจริง คุณคาของการประเมินกระบวนการไมไดอยูที่ความสัมพันธ
กับการประเมินอื่นๆ เทานั้นแตอยูที่
1. การประเมินกระบวนการขึ้นอยูกับผลการประเมินบริบท หรือสภาวะแวดลอมหรือการประเมิน
ปจจัย คือถาสามารถประเมินสภาวะแวดลอมและปจจัยไดดีมาก ผูจัดการโครงการก็มีความเชื่อมั่นมากขึ้น
นั่นคือ ถาการกําหนดวัตถุประสงคและการวางโครงการคลุมเครือ โครงการนั้นอาจจะเปนหัวขอของปญหา
และบางครั้งก็เห็นเหตุแหงความลมเหลว ซึ่งการประเมินสภาวะแวดลอม และปจจัยจะชวยชี้ใหเห็นและ
แกปญหาแลวตั้งแตตน พอถึงการทําตามกระบวนการจําเปนที่จะตองมีขอมูลยอนกลับโดยตอเนื่อง
เกี่ยวกับวาทําอยางไรโครงการนั้นจึงจะทําหนาที่ไดสมบูรณที่สุด ดังนั้นในกรณีเชนนี้การประเมิน
กระบวนการจึงจําเปนที่สุดที่สามารถจะทําหนาที่นี้
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2. การประเมินกระบวนการ มีความสําคัญมากกวาการประเมินผลผลิตในระยะแรกของการ
กําหนดแผนงาน แตแนวโนมที่จะกลับกัน ถาโครงรางของการพัฒนาแผนงานอาศัยการสํารวจนอยลง แตมี
โครงรางที่แนนอนมากขึ้น การประเมินกระบวนการและการประเมินผลผลิตจะขึ้นตอกันและกัน คือ การ
ประเมินกระบวนการจะเขาไปมีสวนในการแปลความสิ่งที่เกิดขึ้น และถาตองการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการ จะไมสามารถตกลงใจได โดยไมทราบวากระบวนการนั้นใหผลอยางไรบาง การตัดสิน
ออกแบบโครงรางใหมหรือระเบียบปฏิบัติในกระบวนการใหม จึงตองอาศัยสารสนเทศจากการประเมิน
ผลผลิตเขามารวมดวย
ภายใตการประเมินกระบวนการ สารสนเทศจะถูกวิเคราะหรวบรวมและนําเสนอเทาที่ผูดําเนิน
โครงการตองการสารสนเทศนั้น อาจจะบอยทุกวันถาจําเปน โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงแรกๆ ของโครงการ
ทั้งนี้การประเมินไมเพียงแตใหสารสนเทศที่ตองการแกผูตัดสินใจในการคาดคะเนลวงหนา และการปฏิบัติ
เพื่อแกปญหาเทานั้น แตตองบันทึกสารสนเทศของกระบวนการสําหรับแปลความหมายของความสําเร็จ
ของโครงการดวย
สรุปไดวาการประเมินกระบวนการจะทําใหไดสารสนเทศในการปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินการได
อยางเหมาะสม (Implementing decisions) เปนการตอบคําถามวาสภาพการดําเนินการเปนอยางไร
(Is it being done?)
4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation)
มีจุดหมายเพื่อวัดและแปลความหมายของความสําเร็จ ไมเฉพาะเมื่อสิ้นสุดวั ฏจักรของโครงการ
เทานั้น แตยังมีความจําเปนอยางยิ่ง ในระหวางการปฏิบัติตามโครงการดวย
ระเบียบวิธีทั่วๆ ไปของการประเมินผลผลิต จะรวมสิ่งตอไปนี้ไวดวยกัน คือการดูวาการกําหนด
วัตถุประสงคนั้นๆ นําไปใชไดหรือไม เกณฑในการวัดที่สัมพันธกับวัตถุประสงคของการทํากิจกรรมคืออะไร
เปรียบเทียบผลที่วัดมาไดกับมาตรฐานสัมบูรณ (Absolute Criteria) หรือมาตรฐานสัมพันธ (Relative
Criteria) ที่กําหนดไวกอนและทําการแปลความหมายถึงเหตุของสิ่งที่เกิดขึ้น โดยอาศัยรายงานจากการ
ประเมินสภาวะแวดลอม ปจจัย และกระบวนการรวมดวย
สรุปไดวา การประเมินผลผลิต ทําใหไดขอมูลในการตัดสินใจวากิจกรรมใดควรทําตอไป กิจกรรม
ใดควรเลิกทํา หรือนํามาปรับปรุงใหม (Summative evaluation decisions) เปนการตอบคําถามวา
โครงการประสบความสําเร็จหรือไม (Did it succeed?)
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องคประกอบของแบบจําลอง CIPP และประเภทการตัดสินใจ
การประเมิน
สภาวะแวดล้อม

กําหนดจุดมุง่ หมายหรือ
วัตถุประสงค์ของโครงการ

การประเมินปั จจัยนําเข้า

เลือกแผนการจัดโครงการให้บรรลุ
จุดมุง่ หมาย

การประเมิน
กระบวนการ

นําโครงการไปปฏิบตั แิ ละปรับปรุง
แก้ ไขถ้ าจําเป็ น

การประเมินผลผลิต/
ผลงาน

ตัดสินใจปรับปรุงขยายโครงการหรื อ
ปรับให้ เข้ ากับโครงการอื่น

ภาพที่ 1 สรุปความสัมพันธของประเภทการประเมินและประเภทของการตัดสินใจของรูปแบบการประเมิน
ซึ่งการประเมินทั้ง
4 แบบ นั้นเปนการประเมินที่มีระบบ โดยไมไดเนนที่จะจับผิด แตเนนที่การให
สารสนเทศตางๆ ในการตัดสินใจ ความสัมพันธของการประเมินทั้ง 4 ดานกับการตัดสินใจ ดังภาพที่ 1
นอกจากนี้ Stufflebeam ไดนําเสนอประเภทของการตัดสินใจ ที่สอดคลองกับประเด็นที่
ประเมินผล ดังนี้
1. การตัดสินใจเพื่อการวางแผน ( Planning Decisions) เปนการตัดสินใจที่ใชขอมูลจากการ
ประเมินสภาพแวดลอมที่ไดนําไปใชในการกําหนดจุดประสงคของโครงการ ใหสอดคลองกับแผนการ
ดําเนินงาน
2. การตัดสินใจเพื่อกําหนดโครงสรางของโครงการ ( Structuring Decisions) เปนการตัดสินใจที่
ใชขอมูลจากปจจัยนําเขาที่ไดนําไปใชในการกําหนดโครงสรางของแผนงาน และขั้นตอนของการ
ดําเนินการของโครงการ
3. การตัดสินใจเพื่อนําโครงการไปปฏิบัติ ( Implementation Decisions) เปนการตัดสินใจที่ใช
ขอมูลจากการประเมินกระบวนการ เพื่อพิจารณาควบคุมการดําเนินการใหเปนไปตามแผน และปรับปรุง
แกไขการดําเนินการใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด
4. การตัดสินใจเพื่อทบทวนโครงการ ( Recycling Decisions) เชน การตัดสินใจเพื่อใชขอมูลจาก
การประเมินผลผลิต (Output) ที่เกิดขึ้น เพื่อพิจารณาการยุติ / ลมเลิก หรือขยายโครงการที่จะนําไปใชใน
โอกาสตอไป
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ตารางที่ 1 ความสัมพันธของการประเมินทั้ง 4 รูปแบบกับการตัดสินใจ (Stufflebeam, 1983)
รูปแบบของการประเมิน
การประเมิน
ประเภท การประเมินบริบท การประเมินปจจัย
การประเมินผลผลิต
กระบวนการ
(Context)
(Input)
(Product)
(Process)
การตัดสินใจ ใหขอมูลทางเลือก ใหขอมูลทางเลือกของ ใหขอมูล
ใหขอมูลสําหรับ
เชิงพัฒนา
ของวัตถุประสงค วิธีการดําเนินงานและ สําหรับ
การยุติโครงการ,
(formative และสิง่ ทีค่ วรให ทรัพยากรที่ตองใชใน การปรับปรุง การดําเนินโครงการ
orientation) ความสนใจเปน การดําเนินงาน
การ
ตอไป การแกไข/
พิเศษ
ดําเนินงาน ปรับปรุงโครงการ
ความ
บันทึก
บันทึกวิธีการและ
บันทึก
บันทึกความสําเร็จ และ
รับผิดชอบตอ วัตถุประสงคที่
รูปแบบดําเนินงาน กระบวนการ การตัดสินใจวาควร
ตําแหนงหนาที่ แสดงถึงความ
พรอมทั้งเหตุผลในการ ที่ปฏิบัติจริง นํามาใชใหม หรือควรยุติ
โครงการ
(summative ตองการจําเปน เลือกรูปแบบนั้นๆ
Orientation) โอกาสและปญหา
ตางๆ
Stufflebeam ไดมีการพัฒนาโมเดลการประเมินแบบซิปเรื่อยมา ดังนี้
(1) โมเดลแรกเมื่อป 1966 ทําใหเปนที่รูจักชื่อ CIPP ซึ่งไดเนนถึง “product evaluations”
(2) โมเดลที่สอง ไดถูกตีพิมพในป 1967 โดยประกอบดวย การประเมินบริบท ปจจัย
กระบวนการ และผลผลิต และไดเนนถึงวาการกําหนดวัตถุประสงคควรไดมาจากการประเมินบริบท
รวมทั้งการประเมินความตองการจําเปน และการวางแผนการดําเนินโครงการควรมาจากการประเมิน
ปจจัย
(3) โมเดลที่ 3 ในป 1971 ไดรวมการประเมินทั้ง 4 รูปแบบเขากันอยางเปนระบบ
(4) โมเดลที่ 4 ในป 1972 ไดแสดงถึงวิธีการใชสําหรับการประเมินความกาวหนา และการ
ประเมินผลสรุป
(5) โมเดลที่ 5 ในป 2002 ไดทําเปนแบบตรวจสอบรายการ (checklist) เพื่อเปนแนวทางในการ
นําไปใช โดยในโมเดล CIPP นี้มี 7 องคประกอบ โดยไดแบงการประเมินผลผลิต ออกเปน 4 สวน คือ
Impact Effectiveness Sustainability และ Transportability เพื่อใหโมเดลมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น
(Stufflebeam, 2002) โดยในแตละองคประกอบ มีรายละเอียดดังนี้ (Stufflebeam, 2003)
1) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) เปนการตอบคําถามวาการดําเนินโครงการเกิด
ผลประโยชนหรือไม (Were the right beneficiaries reached?)
2) การประเมินประสิทธิภาพ (Effectiveness Evaluation) เปนการประเมินคุณภาพและ
ความสําคัญของผลลัพธของโครงการ โดยเปนการตอบคําถามวาโครงการมีคุณภาพตามความตองการ
จําเปนของกลุมเปาหมายหรือไม (Were their targeted needs met?)
3) การประเมินความยั่งยืน (Sustainability Evaluation) เปนการตอบคําถามวาโครงการทําให
เกิดประโยชนที่ยั่งยืนหรือไม (Were the gains for beneficiaries sustained?)
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4) การประเมินเพื่อขยายผล (Transportability Evaluation) เปนการตอบคําถามวา
กระบวนการของโครงการสามารถนําไปประยุกตใชในสถานการณอื่นๆ หรือความสําเร็จในการนําไป
ประยุกตใชในสถานการณอื่นๆ อยางเกิดประสิทธิภาพหรือไม (Did the processes that produced
the gains prove transportable and adaptable for effective use elsewhere?)
จุดแข็งและจุดออนของโมเดลการประเมินแบบซิป
จุดแข็ง - มีการคิดแบบเปนระบบทําใหเขาใจถึงบริบทของสิ่งที่จะประเมิน เพื่อใหไดสารสนเทศใน
การตัดสินใจในการบริหารจัดการโครงการตลอดทั้งโครงการ
จุดออน - ระบบการประเมินมักเปลี่ยนแปลงไมทันกับความตองการสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
ในยุคปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ขาดความยืดหยุน มาตรฐาน และเกณฑในการตัดสินใจใน
การบริหารจัดการโครงการไมชัดเจน ขึ้นอยูกับผูประเมิน และขึ้นอยูกับผูตัดสินใจ
ขอควรคํานึงในการใชรูปแบบการประเมิน CIPP ไดแก
1. วัตถุประสงคของการประเมิน คือการใหสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่ง
ที่จะตองมีรายละเอียดที่เปนประโยชนตอการตัดสินใจ
2. ชนิดของการตัดสินใจที่แตกตางกัน ตองการออกแบบการประเมินที่แตกตางกัน และควรใช
รูปแบบการประเมินที่มีประสิทธิผลและเปนรูปแบบทั่วๆ ไป
3. ในกรณีที่รูปแบบการประเมินมีความแตกตางกันในดานเนื้อหา (Context) ควรใชขั้นตอนการ
ติดตามผลดังนี้ คือ วิเคราะห รวบรวม นําเสนอ
4. การตัดสินใจประกอบดวยขั้นตอนตางๆ ดังนี้ คือ ขั้นตอนการวิเคราะห ออกแบบ เลือกปฏิบัติ
จึงจําเปนตองอาศัยขอมูลจากการประเมิน ดังนั้นจึงตองอาศัยความรวมมือระหวางนักประเมินและผู
ตัดสินใจ
5. เพื่อที่จะใหไดมาซึ่งคําตอบในการตัดสินใจ การออกแบบการประเมินจึงควรคํานึงถึงเกณฑที่มี
ความตรงภายใน ความตรงภายนอก ความเที่ยง และมีความเปนปรนัย
6. การประเมินที่เปนกระบวนการตอเนื่องเปนวัฏจักร (Cycle) ตองใชโครงการที่เปนระบบ
ปญหาที่พบในการใชแบบจําลองกําหนดประเด็นการประเมิน
1. การใชเพียงบางสวนของแบบจําลองโดยขาดการอภิปราย แบบจําลองที่ถูกนํามาใชในลักษณะ
นี้ไดแก แบบจําลอง CIPP ของ Stufflebeam ซึ่งประกอบดวยการประเมินใน 4 ดานดวยกัน คือ
CONTEXT INPUT PROCESS และ PRODUCT การนําไปใชควรที่จะทราบวาภายใตสภาวะการณแบบใด
ที่ควรใชแบบจําลองนี้ตามแนวคิดของ Stufflebeam มักพบเสมอวา มีการอางวาใชแบบจําลองนี้ โดยจะ
ใชเพียง 3 ดาน คือ INPUT PROCESS และ PRODUCT แตไมมีการใหเหตุผลวาทําไมจึงไมมีการประเมิน
CONTEXT ซึ่งลักษณะการประเมิน 3 ดานนี้ควรจัดอยูในแนวคิดระบบ (system perspective) จะ
เหมาะสมมากกวา
2. การเลือกแบบจําลองมาใชโดยไมเหมาะสมกับโครงการที่ตองการประเมิน ตัวอยางเชน การใช
แบบจําลอง CIPP กับโครงการพัฒนาชนบทที่มีเปาหมายหลักใหชาวชนบทมีการพัฒนาจนสามารถพึ่งพา
ตนเองไดตอไปในอนาคต แตจากแบบจําลองไมพบวามีประเด็นใดกลาวถึงการติดตามผลที่เกิดขึ้นตอไปใน
อนาคตอยางตอเนื่อง หรือที่เรียกวาการติดตามผล (follow-up study) ทําใหไมมีคําตอบเกี่ยวกับผลการ
พัฒนา
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สรุป

การกําหนดประเด็นในการประเมินสามารถกําหนดไดจากวัตถุประสงคของโครงการ ผูที่ใชผลการ
ประเมิน ประสบการณของผูประเมิน และจากแบบจําลองหรือแนวคิด การกําหนดดวยแตละวิธีที่กลาวมา
ลวนมีจุดออน การประสานงานระหวางผูใชผลการประเมินทุกฝายจะทําใหการกําหนดประเด็นการ
ประเมินครอบคลุมความตองการและเกิดประโยชนสูงสุด
โดยนําประเด็นที่ไดไปพิจารณาควบคูกับ
ระยะเวลาในการประเมิน และประเภทของโครงการที่จะประเมิน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมอีกครั้ง
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งานวิจยั ในชัน้ เรียนของครู ที่ทําในลักษณะกรณีศึกษากรณีเดียว
โดยการใชเทคนิคการปรับพฤติกรรม
เพื่อแกไขพฤติกรรมที่เปนปญหาและพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค
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ผลการปรับพฤติกรรมการขาดสมาธิในการเรียนของนักเรียนระดับ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ดวยการฟงเรื่องสั้นและการเสริมแรงทางสังคม
Effect of Behavior Modification Technique on Attention Deficit
Hyperactivity Disorders of Pratom Suksa II Students by the
Listening Short Story and Social Reinforcement
เยาวเรศ วาจาสัตย
โรงเรียนสารสาสนเอกตรา

บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ปรับพฤติกรรมการขาดสมาธิในการเรียนของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสารสาสนเอกตรา จํานวน 1 คน ซึ่งไดมาโดยการเลือกอยางเฉพาะเจาะจง
วิธีดําเนินการทดลอง ใชเทคนิค การฟงเรื่องสั้นและการเสริมแรงทางสังคม ผลการวิจัยพบวา นักเรียน มี
สมาธิการฟงเพิ่มขึ้น สงผลใหการเรียนดีขึ้น และมีกําลังใจในการเรียนตอไป
คําสําคัญ: การปรับพฤติกรรม การขาดสมาธิ การฟงเรื่องสั้นและการเสริมแรงทางสังคม
Abstract
The purpose of this research was to behavior modification on attention deficit
hyperactivity disorders of Pratom Suksa II student in Sarasas Ektra school. The sample
used in this study consisted of 1 student by specific selection sample. The research
methodology was the listening short story and social reinforcement. The results of the
study revealed that the more attention, better achievement, and empower to study
further.
Keyword: Behavior Modification Technique, Attention Deficit Hyperactivity Disorders,
Listening Short Story, Social Reinforcement

ที่มาและปญหา

จากปญหาที่พบวานักเรียนในหองเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จํานวน 1 คน คือ เด็กชาย ก
ไมคอยมีสมาธิ ทําใหการฟงในคาบเรียนทั้งครูตางชาติและครูไทยไมมีประสิทธิภาพ โดยมีลักษณะจะชอบ
หันไปมองสิ่งตางๆ รอบตัว ทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน พอครูใหตอบคําถามหรือใหทําแบบฝกหัดก็
จะทําไมไดเพราะเกิดจากการไมไดฟง ครูจึงมีความสนใจจะหาเทคนิคมาแกปญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กชาย ก

วัตถุประสงค

1. เพื่อใหนักเรียนมีสมาธิในการเรียนและรวมทํากิจกรรมตางๆ ได
2. เพื่อใหนักเรียนมีทักษะการฟงที่ดีและสามารถเรียนหรือทํากิจกรรมตางๆ ได
3. เพื่อใหนักเรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้น
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วิธีการดําเนินการ (สัปดาหที่ 1)

ครูไดใหนักเรียนทุกคนนั่งสมาธิกอนเขาคาบเรียนตอนเชาประมาณ 5 นาที พรอมอานเรื่องสั้นที่มี
คติสอนใจ ซึ่งกอนจะอานเนื้อเรื่อง ครูแนะนํานักเรียนทุกคนวา
1. หายใจเขา-ออกอยางชาๆ และปลอยใจ ทําใจวางๆอยูในความสงบ
2. ใหนักเรียนคิดตามไปพรอมกับเรื่องที่ครูอานและใหนักเรียนจับใจความเรื่องที่อาน
หลังจากออกสมาธิ เด็กชาย ก มีลักษณะนิ่งขึ้นมาเล็กนอยในชวงแรก แลวครูไดตั้งคําถามเกี่ยวกับ
เรื่องที่อานถามนักเรียนและเด็กชาย ก ครูไดสอบถามกับครูอีกทาน ซึ่งเปนครูประจําชั้นนักเรียนตอน ป.1
วาครูเคยไดแจงกับผูปกครองถึงการเรียนของนักเรียนแลวแตก็ไมไดรับความรวมมือเทาที่ควร โดยดูจาก
ผูป กครองเคยนัดมาพบแตเมื่อถึงเวลาก็ไมมาตามนัด
ผลการปรับพฤติกรรม (สัปดาหที่ 1)
ครูไดตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่อานถามนักเรียนคนอื่นในหองและเด็กชาย ก
วันที่ 1-2 ครูเริ่มใหนั่งสมาธิ ซึ่งนักเรียนคนอื่นไดนั่งเสร็จแลว เด็กชาย ก จะเริ่มนั่งทําสมาธิเปน
คนสุดทายอาจเปนเพราะเปนวันแรกที่ทําเลยไมรูสึกที่อยากจะทํา หลังจากที่ครูอานเรื่องสั้น เรื่องความ
ขยันหมั่นเพียรใหฟง เด็กชาย ก ยังไมตอบเกี่ยวกับเรื่องที่อาน
พอหลังจากนั้นวันที่ 3 เปนตนไป เด็กชาย ก ยกมือพยายามตอบ ผิดบาง ถูกบาง ไมตรงกับเรื่อง
บาง แตก็พยายามรวมทํากิจกรรมและสนใจดีขึ้น ครูไดใหแรงเสริมโดยใหเพื่อนปรบมือดังๆ เพื่อเปน
กําลังใจ และทําใหตลอดทั้งวันของสัปดาหนี้ เด็กชาย ก สนใจฟงและมองผูพูดทั้งครูไทยและครูตางชาติดี
ขึ้นเล็กนอย
เด็กชาย ก ทํางานเสร็จเร็วขึ้น แตยังมีบางที่ไมเขาใจแลวไมถาม พอครูไทยถามวาเขาใจเนื้อหาที่
เรียนของครูตางชาติไหม นักเรียนจะหยุดคิดสักพักและรีบยกมือขึ้นถามครูตางชาติเองทันที
พอหลังจากออกสมาธิ สังเกตวาเด็กชาย ก มีลักษณะนิ่งขึ้นมาเล็กนอย ดูจากการนั่งและเดินมาสง
จดการบานที่โตะคุณครู ซึ่งมีทาทีที่ชาลงและคอยๆ เดินมาสงงานที่โตะวางที่กองสงงานและกลับเขาไปนั่ง
ที่เรียบรอย

วิธีการดําเนินการ (สัปดาหที่ 2)

จากสัปดาหที่ 1 ครูใชวิธีการฝกนั่งสมาธิและอานเรื่องสั้นพรอมมีคติสอนใจพรอมใหนักเรียนตอบ
คําถามอานจับใจความ จนกระทั่งตลอดสัปดาหที่ 2 นี้ก็ยังคงฝกอยู โดยในสัปดาหนี้ เปนสัปดาหที่ใกลจะ
สอบ ครูจึงเลือกนิทานที่เกี่ยวกับ ความขยัน อดทนและเตรียมพรอมกับการสอบที่ใกลจะมาถึงนี้ โดยนํา
เรื่อง “มดงามกับจักจั่น” ที่เกี่ยวกับการเตรียมตัวกอนสอบ ซึ่งครูสรุปเรื่องที่อานวา ควรที่จะรีบข วนขวาย
หาความรูเตรียมพรอมในการสอบ โดยไมปลอยทิ้งเวลาใหเสียไป
ผลการปรับพฤติกรรม (สัปดาหที่ 2)
เด็กชาย ก สามารถยกมือตอบคําถามแรกหลังจากครูอานจบและถูกตองในทันที และครูใชแรง
เสริมคือใหเพื่อนปรบมือดังๆ และกลาวชมเชยนักเรียน สังเกตหลังจากที่ครูใหแรงเสริม เด็กชาย ก เริ่มมี
ความดีใจและความมั่นใจขึ้นในการตอบขอตอไป สังเกตวานักเรียนจะคอยมองครูผูถามวาจะถามขอไหน
ตอไปและนักเรียนก็คอยที่จะยกมือตอบคุณครู
จากขอคิดเรื่องที่ครูอานเกี่ยวกับความขยันหมั่นเพียรเพราะใกลสอบ และซึ่งปกติเด็กชาย ก จะนั่ง
อยูใกลครูและใกลกับเพื่อนๆ อีก 4 คน ซึ่งนักเรียนกลุมนี้ที่นั่งใกลเด็กชาย ก จะเปนเพื่อนที่เรียนดี งาน
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เสร็จกอนเวลา งานเรียบรอยและจะไดรับคําชมเสมอๆ ซึ่งครูบอกใหเพื่อนคนอื่นๆ ไดกระทําตาม และทํา
ใหในวันนั้นตลอดจนถึงวันศุกร เด็กชาย ก สังเกตและเห็นเพื่อนดังกลาวไดรับคําชมจึงไดรับผิดชอบ
การบานวิชาการไทยเองจนเสร็จ และเรียบรอยขึ้นโดยนักเรียนเดินมาบอกครูเองในคาบที่รอครูตางชาติมา
สอนขึ้นเองวา “ผมขอทําการบานไดไหมครับ” ครูจึงกลาวชมเชยดังๆ ใหเพื่อนคนอื่นไดยิน จนกลายเปน
วาเพื่อนคนอื่นทําไปดวย และชมเชยเชนเดียวกับชมกลุมเพื่อนขางตน แตมีตอบผิดบาง 7 ขอผิด 4 ขอ จึง
ทําใหนักเรียนมีกําลังใจมากขึ้นชัดเจนโดยดูจากการสงงานพรอมเพื่อนในหอง จนกลายเปนวาเด็กชาย ก
ไมมีการบาน เหลือแคเฉพาะการบานอานทบทวนเพียงเทานั้น และในวันตอมานักเรียนก็เดินมาบอกใน
ลักษณะเชนเดียวกันอีกจนถึงวันศุกร งานการบานเรียบรอยขึ้น และมีผิดพลาดนอยลง คือ 7
ขอ
ผิด 2-3 ขอ

วิธีการดําเนินการ (สัปดาหที่ 3)

สัปดาหนี้ครูยังใหฝกนั่งสมาธิและอานเรื่องสั้นพรอมมีคติสอนใจแตสัปดาหนี้ครูไดใหอาสาสมัคร
นักเรียนมาอานใหเพื่อนฟงพรอมใหนักเรียนคนอื่นๆ ตอบคําถามอานจับใจความโดยเปลี่ยนจากคุณครูอาน
เปนนักเรียน เพื่อสรางความสนใจในการอานมากขึ้น
1. ครูใหอาสาสมัครเลือกเรื่องที่อยากอานใหเพื่อนฟงเอง คือเรื่อง “หนูนิดไมอยากแปรงฟน ” เมื่อ
รูวาเพื่อนอาน เด็กชาย ก ยิ้มมีความรูสึกดีใจ รีบปรบมือเปนกําลังใจใหเพื่อนที่จะอานใหฟง รีบนั่งสมาธิ
ตั้งใจฟงรอเพื่อนอาน เมื่อเปรียบเทียบกับนักเรียน 8-9 คนที่ยังหวงเก็บของใตโตะอยู
2. ในขณะที่เพื่อนอานเรื่องอยู เด็กชาย ก จะมีแอบเปดตาแอบดูบาง 1-2 ครั้งวาเพื่อนทุกคน
พรอมหรือไมแลวตั้งใจฟงตลอดจนจบเรื่อง โดยครูสังเกตจากการนั่งที่นิ่งและเงียบตั้งใจฟง
3. ครูตั้งคําถาม จับใจความเรื่องที่อาน “หนูนิดไมอยากแปรงฟน ” ครูถามนักเรียนคนอื่นกอน
2 คน พรอมใหสติ๊กเกอรเปนรางวัล และตอดวย เด็กชาย ก เปนคนที่ 3 โดยใชคําถามวา “ทําไมหนูนิดถึง
ปวดฟน ” คําตอบที่ไดจาก เด็กชาย ก คือ เพราะวาคืนนั้นหนูนิดกินขนมแลวไมยอมแปรงฟนในตอน
กลางคืน ฟนมีเศษขนมจึงทําใหปวดฟน ” เด็กชาย ก ตอบถูกครูจึงเสริมแรงโดยใหสติ๊กเกอรเปนรางวัลติด
ที่เสื้อของนักเรียน และใหดาวคะแนนของกลุมเพิ่มเพราะเด็กชาย ก ใหเหตุผลที่ชัดเจน พรอมกลาวชมเชย
วาวันนี้เด็กชาย ก เปนฮีโรของกลุม ทําใหตลอดทั้งวันนั้นที่สอบ สังเกตเห็นเลยวา เด็กชาย ก ที่เคยนิ่งเงียบ
ไมถาม ไมตอบจากที่ไดฝกนั่งสมาธิจับใจความเรื่องที่อาน ครูและเพื่อนชมเชย เด็กชาย ก นั่งทําขอสอบนิ่ง
และมีสมาธิมากขึ้นและเสร็จทันเวลา ครูสังเกตเพิ่มเติมโดยดูจากการตอบคําถามในขอสอบที่ถูกตองมาก
ขึ้น ลักษณะของ เด็กชาย ก มีความสุข พูดคุยกับครูและเพื่อน ยิ้มแยมขึ้นที่ไดรับสติ๊กเกอรและคําชมเชย
และครูกับนักเรียนทุกคนรวมกันสรุปเรื่องที่อานดวยกัน
4. จากชวงเชาและในสัปดาหนี้เปนสัปดาหที่นักเรียนจะตองสอบกลางภาคเรียนที่ 1/55 ครูจะให
นักเรียนทุกคนนําหนังสือไปอานในชวงเวลาพัก โดยครูเพื่อนนักเรียนที่เรียนดีเขาไปชวยสอนหนังสือในวิชา
ที่จะสอบและพา เด็กชาย ก ไปพูดคุยเลนดวยกันตลอดสัปดาหนี้
ผลการปรับพฤติกรรม (สัปดาหที่ 3)
จากการสังเกต เด็กชาย ก เมื่อใหเพื่อนมาอานเรื่องแทนคุณครู จะสังเกตวา เด็กชาย ก ยิ้มมี
ความรูสึกดีใจ รีบปรบมือเปนกําลังใจใหเพื่อนที่จะอานใหฟง และตลอดที่เพื่อนอาน เด็กชาย ก นั่งสมาธิ
นิ่งและสนใจในเรื่องที่เพื่อนอานมาก ไมขยับตัวไปมาเลย และเมื่อเพื่อนไดอานเนื้อเรื่อง “หนูนิดไมอยาก
แปรงฟน” จบ ครูไดตั้งคําถาม
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จากการสอบถามกับเพื่อนๆ นักเรียนเลาใหฟงวาวันแรกที่คุยกัน เด็กชาย ก ยิ้มและคุยกับเพื่อนๆ
เพียงเล็กนอยแตเพื่อนก็สอนหนังสือเพิ่มเติมโดยเพื่อนถามและใหเพื่อนๆ 5 คนรวมทั้ง เด็กชาย ก ตอบ
เพื่อนๆ ตางยกมือแยงกันตอบแตแรกๆ เด็กชาย ก ยกมือแลวพอเพื่อนถามก็ไมตอบเหมือนยกไวกอน ตอบ
ชาบาง แตพอคําถามที่ 3-4 เด็กชาย ก ก็เริ่มตอบได พอหลังจากสอบเสร็จ เพื่อนเลยเดินไปชวนคุยและ
ชวนกันไปแจกสมุดชวยครู ครูไดอยูในเหตุการณนั้นจึงสังเกตวานักเรียนยินดีที่จะชวยและทําตามตัวอยาง
ที่ดีของเพื่อน และในวันตอมาครูไดสังเกตการทํางานของครูตางชาติ ปกติแลว เด็กชาย ก สงสัยแลวจะไม
ถาม เปลี่ยนเปนวาไปถามเพื่อน แลวเพื่อนก็มาชวยอธิบายจนเสร็จ ซึ่งเพื่อนก็ตามมาชวยอธิบายทีหลัง
หลังจากหมดคาบเรียนแลวครูเลยลองเรียน เด็กชาย ก มาสอบถามเนื้อหาที่ครูตางชาติสอนในวิชา
วิทยาศาสตร เกี่ยวกับสัตวโดยครูใหอานและถามคําศัพทที่ครูใหทําแบบฝกหัด เด็กชาย ก มีความพยายาม
อานไดถูกตองมากขึ้นและครูกลาวชมเชยพรอมใหวิตามินซีเปนรางวัล

เสียงสะทอนจากผูปกครอง

จากการที่ครูไดเคยปรึกษากับผูปกครองถึงการเรียนในวิชาตางๆ ทั้งของครูไทยและครูตางชาติวา
นักเรียนไมคอยมีสมาธิในการฟง จึงอยากใหทางผูปกครองไดชวยทบทวนใหกับนักเรียนเมื่ออยูที่บาน ซึ่ง
ผูปกครองใหคําตอบวาจะพยายามทบทวนใหมากขึ้นกวาตอน ป.1 เพราะตอนนั้นคุณแมไมคอยมีเวลา
และตนเองกลับบานดึกมาก ทุกๆ วัน และปกติแลวใหนักเรียนกลับรถโรงเรียนและอยูกับพี่ชาย 2 คนกับ
ปาที่บานซึ่งไมสามารถสอนการบานได นักเรียนจึงตองทํา การบานเพียงลําพัง ถาไมเขาใจก็จะทําแบบผิดๆ
มาสง ครูจึงแนะนําวาใหทบทวนบางถาเปนไปไดทุกวันจะดี เพราะเด็กชาย ก ไมไดเรียนเสริมพิเศษที่
โรงเรียนก็อาจจะชาไปอีก ซึ่งผูปกครอง ยินดีรวมมือชวยใหการเรียนของ เด็กชาย ก ดีขึ้น และหลังจากที่
ครูไดรวมมือกับผูปกครองและดําเนินการไปขางตนทําใหคะแนนสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2555 ของ
เด็กชาย ก ดีขึ้น

สรุปผลการวิจัย

จากการทําวิจัยครั้งนี้ทําใหการมีสมาธิการฟงของเด็กชาย ก สงผลใหการเรียนดีขึ้น จึงแนะนํา ให
ทบทวนบทเรียนของนักเรียนอยางสม่ําเสมอ และใหกําลังใจเด็กชาย ก เพื่อใหนักเรียนมีกําลัง ใจในการ
เรียนตอไป
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ผลการปรับพฤติกรรมกาวราวและกอกวนในชัน้ เรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยประยุกตใชเทคนิคการปรับพฤติกรรม
Effect of Behavior Modification Technique on Aggressive Behavior
and Classroom Disturbance of Pratom Suksa I Students
ประภาพร ฉายาวาศ
โรงเรียนสารสาสนเอกตรา

บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ปรับพฤติกรรมกาวราวและกอกวนในชั้นเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสารสาสนเอกตรา จํานวน 1 คน ซึ่งไดมาโดยการเลือกอยางเฉพาะเจาะจง
วิธีดําเนินการทดลอง ดวยการประยุกตใชเทคนิคการปรับพฤติกรรม เครื่องมือที่ใชในการทดลองคือ แบบ
สังเกตพฤติกรรม ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมของเด็กชาย ช ปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น บางพฤติกรรมก็
ไมไดแสดงออกมาอีก
คําสําคัญ: เทคนิคการปรับพฤติกรรม พฤติกรรมกาวราว การกอกวนในชั้นเรียน
Abstract
The purpose of this research was to behavior modification on aggressive behavior
and classroom disturbance of Pratom Suksa I student in Sarasas Ektra school. The
sample used in this study consisted of 1 student by specific selection sample. The
research tool was the behavior observation form. The results of the study revealed that
the student has better behaviors, and some behaviors don’t show further.
Keyword: Behavior Modification Technique, Aggressive Behavior, Classroom Disturbance

ทีม่ าและความสําคัญของปญหา

ในระยะแรกของการเปดเทอม เด็กชาย ช มักจะแสดงพฤติกรรม กอกวนในชั้นเรียน และแสดง
พฤติกรรมกาวราว เชน ทําอะไรตามใจตัวเอง ไมมีการรอคอย พูดแทรกครูอยูตลอดเวลาและ เถียงครู
เกือบจะทุกครั้งเมื่อครูไทยหรือครูตางชาติอบรมหรือตักเตือนในสิ่งที่ เด็กชาย ช ประพฤติไมเหมาะสม เขา
ก็มักจะมีเหตุผลของเขาเองมาชี้แจงอยูเสมอๆ ซึ่งบางครั้งเปน เหตุผลที่ไมถูกตอง ครูก็ไดพยายามพูดคุย
และคอยตักเตือนอยูตลอดเวลา จนเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2555 เด็กชาย ช ไดกลับไปบอกกับคุณพอตนเอง
วา ครูไมอนุญาตใหตนพูดในหองเรียน

ขอมูลที่เกี่ยวของ

ตอมาในวันที่ 11 มิถุนายน 2555 ทางคุณพอไดมาสอบถามและพูดคุยกับครูในสิ่งที่ เด็กชาย ช
ไดแจงใหทราบ ทางครูจึงไดพูดคุยและปรึกษาถึงพฤติกรรมขางตนดวยวานักเรียนมีลักษณะนิสัยตามที่ได
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เลา ให ฟงหรือ ไม คุณพอบอกวาใชที่บานก็เปนเหมือนกัน หลังจากที่ไดพูดคุยกับคุณพอของ เด็กชาย ช
แลว ผูปกครองยินดีที่จะใหความชวยเหลือและอบรมตักเตือนอีกทางหนึ่ง หลังจากที่ไดพูดคุยแลว
พฤติกรรมที่แสดงออกมาลดนอยลงแตก็ยังมีอยูในบางครั้งบางคราว
ปญหา 1
ในวันจันทรที่ 18 มิถุนายน 2555 ในชั่วโมงเรียนพิเศษวิชาเปยโน เด็กชาย ช ไดแสดงพฤติกรรมที่
ไมเหมาะสมในขณะเรียน คือ ไมตั้งใจเรียน และไมยอมนําหนังสือเรียนมาดวยถึง 3 ครั้งแลว ไมเชื่อฟง
ครูผูสอน และคอยแกลงเพื่อนที่นั่งเรียนดวยกันขางๆ ทําใหเพื่อนไมมีสมาธิเรียน
วิธีดําเนินการ 1
เมื่อครูไดตักเตือนนักเรียนก็แสดงอาการทาทายครูผูสอนโดยไมมีความเกรงกลัว จนกระทั่ง
ครูผูสอนไดเขียนรายงานไปในสมุดจดการบานเพื่อใหผูปกครองรับทราบ ทางผูปกครองไดรับทราบและ
เขียนตอบกลับมาในสมุดจดการบานวาไดอบรมและคาดโทษนักเรียนไวแลว ถาครั้งตอไปยังทําอีก
หลังจากนี้ครูจึงไดเรียกนักเรียนมาสอบถามถึงปญหาวาทําไมจึงทําแบบนั้น เด็กชาย ช บอกวาเขาไมอยาก
เรียนพิเศษวิชาเปยโนแตคุณพอจายเงินใหผมเรียน แตผมไมอยากเรียน ครูจึงสอบถามตอไปวาทําไมจึงไม
อยากเรียน เขาตอบวาไมรูครับ ซึ่งตอนอยูอนุบาลเขาก็เรียนพิเศษเปยโนมาตลอด ครูจึงถามตอไปวาแลว
จะเรียนตออีกไหม นักเรียนตอบวาจะเรียนตออีก ครูจึงไดทําขอตกลงกับนักเรียนวา ถาเรียนตอตองตั้งใจ
เรียนและไมทําตัวเกเรอีก ครั้งนี้ครูจะจดบันทึกพฤติกรรมไว ถามีครั้งตอไปครูจะขอพูดคุยกับคุณพออีก
ผลที่ไดรับ 1
นักเรียนก็ยอมตกลง ในวันอังคารไดไปเรียนตออีก ครูสอบถามถึงพฤติกรรมของ เด็กชาย ช กับ
ครูผูสอนปรากฏวาดีขึ้น
ปญหา 2
แตตอมาใน วันจันทรที่ 25 มิถุนายน 2555 เด็กชาย ช ไดแสดงพฤติกรรมตอตานการเรียนเปยโน
อีก โดยไมยอมเชื่อฟงครูผูสอน และใชชอลกขีดที่เสื้อของเพื่อน เมื่อครูผูสอนไดตักเตือน เด็กชาย ช ไดทํา
ทาทางจะตอยคุณครู จึงพา เด็กชาย ช ไปพบครูฝายผูบริหาร ไดอบรมตักเตือนและใหขอโทษครูผูสอน
วิธีดําเนินการ 2
หลัง จาก นั้นจึงไดมาปรึกษากับครูประจําชั้นและแจงใหผูปกครองทราบ ถึงพฤติกรรมที่ไม
เหมาะสม และไดพยายามพูดคุยกับนักเรียนอีกวาทําไมจึงยังทําแบบนั้นอยู เด็กชาย ช ก็ตอบเหมือนเดิม
วาผมไมอยากเรียน ครูจึงไดพูดอบรมและพยายามสอบถามถึงสาเหตุที่นักเรียนไมอยากเรียนแตก็ไมได
คําตอบ ครูจึงไดพูดคุยกับผูปกครองและแจงสาเหตุที่ทําใหนักเรียนมีพฤติกรรมเชนนั้น และใหผูปกครอง
ชวยสอบถามอีกทางหนึ่งถึงสาเหตุที่ไมอยากเรียนวาเพราะอะไร ในวันตอมาคือวันอังคารที่ 26 มิถุนายน
2555 เด็กชาย ช ไดนําหนังสือเรียนเปยโนมา และคุณพอไดเขียนในจดการบานมาวา เด็กชาย ช ตองการ
ที่จะเรียนพิเศษเปยโนตอ แตคุณพอก็ไมแนใจกลัววานองจะทําเพื่อเอาใจผูปกครอง จึงใหครูชวยสอบถาม
อีกครั้งเพื่อที่จะไดเรียนตอในครั้งตอไป ครูจึงเรียก เด็กชาย ช มาพูดคุยและสอบถามเพื่อความแนใจวา
ตองการเรียนจริง และใหสัญญาวาจะตั้งใจเรียนและไมเกเรอีก หลังจากที่ไดพูดคุยแลว ในวันนี้ครูจึงไดไป
สอบถามกับครูผูสอนวา เด็กชาย ช เปนอยางไรบาง
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ผลที่ไดรับ 2
ปรากฏวา เด็กชาย ช มีพฤติกรรมที่ดีขึ้น และครูผูสอนไดเขียนชมเชยเด็กชาย ช
ในสมุดจด
การบานวา ตั้งใจเรียนดีขึ้น สามารถเลนไดหลายเพลงแลว เพื่อใหผูปกครองทราบ หลังจากนี้ เด็กชาย ช ก็
ไมแสดงพฤติกรรมดังกลาวอีก และครูก็ไดพยายามพูดคุยและสอบถามอยูตลอดวา เรียนเปนอยางไรบาง
วันนี้เลนเพลงอะไร และพยายามใหคําชมเชยกับเด็กชาย ช เพื่อจะไดสนใจเรียนมากขึ้นและเรียนไดอยางมี
ความสุข
ในวันจันทรที่ 9 กรกฎาคม 2555 เด็กชาย ช ไดทวงถามรางวัลจากครู ครูจึงบอกวารอใหเขา
ชั่วโมงสอนของครูกอน เด็กชาย ช ก็ยินดีที่จะรอกอนและตั้งใจเรียนในหองเรียนตอไป แตมีความรูสึกวา
เด็กชาย ช ตั้งหนาตั้งตารอแตของรางวัลและอยากรูวารางวัลคืออะไร เมื่อเขาเรียนในชั่วโมงครู ครูไดพูด
ชมเชยในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ เด็กชาย ช ในสัปดาหที่ผานมาใหเพื่อนฟงกอนที่จะใหรางวัล
เด็กชาย ช แสดงความดีใจและมีความสุข
ในวันอังคารที่
10 กรกฎาคม 2555 พฤติกรรมของ เด็กชาย ช ยังคงดีขึ้นเหมือนเดิม มีความตั้งใจ
ในการเรียนดี รูจักการรอคอยมากขึ้น แตการพูดแทรกในขณะที่ครูยังชี้แจงหรืออธิบาย ยังไม จบ ยังมีอยู
บางแตก็นอยลง การเลนรุนแรงลดนอยลง ในวันนี้ไดไปสอบถาม พฤติกรรมของ เด็กชาย ช จากครูที่สอน
เปยโนวาในสัปดาหนี้เปนอยางไรบาง บอกวามีแกลงเพื่อนบางแตนอย ยังมีความตั้งใจในการเรียนอยู
ในวันพุธที่
11 กรกฎาคม 2555 ครูพยายามให เด็กชาย ช ชวยเหลืองานเชน แจกสมุดใหกับ
เพื่อนๆ และใหมาเปนผูชวยขณะทํากิจกรรมการเรียนการสอน ทําให เด็กชาย ช มีความภาคภูมิใจใน
ตัวเองมากขึ้น แตบางชวงเวลาก็ทําให เด็กชาย ช รูสึกวาตัวเองมีความเปนพิเศษมากกวาเพื่อนคนอื่น แลว
ตัวเองจะทําอะไรก็ได แตครูก็ไดอธิบายชี้แจงใหเขาใจวา เด็กชาย ช ไมไดมีสิทธิพิเศษมากกวานักเรียนคน
อื่น ซึ่งเขาเองก็เขาใจและพยายามทําตัวใหเหมือนกับนักเรียนคนอื่น
ในวันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2555 เด็กชาย ช มีพฤติกรรมที่ดี รูจักการรอคอยมากขึ้น การพูด
แทรกนอยลง และครูไดพยายามพูดชมและยกใหเปนตัวอยางใหกับเพื่อนๆ ในหองเรียน
วันที่ 16 - 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เด็กชาย ช มีพฤติกรรมที่ดี และมีความตั้งใจในการเรียน
โดยที่ครูไมไดใหของรางวัล เพียงแตใหคําชมเชยบางเพื่อกระตุนใหนักเรียนมีความตองการเปนตัวอยางที่ดี
ของเพื่อน เชนในเรื่องลายมือของการเขียนที่นักเรียนสามารถเขียนไดอยางสวยงาม การสนทนาโตตอบ
ภาษาอังกฤษกับครูตางชาติ การมีระเบียบวินัยและการรอคอยที่นักเรียนสามารถทําไดอยางดี ซึ่งนักเรียน
ก็ไมไดทวงถามถึงของรางวัลเลย มีแตขอใหครูชวยเหลือในบางเรื่องในขณะเรียนหนังสือเทานั้น และใน
ระหวางถานักเรียนมีเวลาวางก็จะพยายามเขามาหาครูเพื่อชวนคุยเรื่องตางๆ บางครั้งคุยเลนบางก็มี ซึ่งดู
แลวรูสึกวานักเรียนมีความสุขมากขึ้นและพฤติกรรมตางๆ ที่ไมเหมาะสมกอนหนานี้ ก็ลดนอยลงหรือบาง
พฤติกรรมก็ไมไดแสดงออกมาแลว
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แบบสังเกตพฤติกรรม
เด็กชาย ช ชั้น ป. 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 วันที่ประเมิน 11 - 15 มิถุนายน 2555
จํานวนครั้งที่แสดงพฤติกรรม
รายการ
11 มิ.ย. 12 มิ.ย. 13 มิ.ย. 14 มิ.ย.
1. โตแยงเมื่อครูวากลาวตักเตือน
4
2
3
1
2. พูดแทรกขณะครูสอน
7
5
6
4
3. เลนตอสูกับเพื่อนทําใหเพื่อนไดรับบาดเจ็บ
2
1
3
1
4. พูดโกหกเพื่อใหตนเองพนผิด
3
2
1
1
5. แหยเพื่อนขณะทํากิจกรรมการเรียนการสอน
4
2
3
1
6. แสดงพฤติกรรมที่ไมสุภาพตอครูผูสอน
3
3
2
1
7. เปนตัวอยางที่ดีดานการเขียนลายมือที่สวยงาม
2
3
4
2

15 มิ.ย.
2
3
1
0
1
1
2

เด็กชาย ช ชั้น ป. 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 วันที่ประเมิน 18 - 22 มิถุนายน 2555
จํานวนครั้งที่แสดงพฤติกรรม
รายการ
18 มิ.ย. 19 มิ.ย. 20 มิ.ย. 21 มิ.ย.
1. โตแยงเมื่อครูวากลาวตักเตือน
2
2
1
0
2. พูดแทรกขณะครูสอน
4
3
4
3
3. เลนตอสูกับเพื่อนทําใหเพื่อนไดรับบาดเจ็บ
1
1
2
1
4. พูดโกหกเพื่อใหตนเองพนผิด
1
2
2
0
5. แหยเพื่อนขณะทํากิจกรรมการเรียนการสอน
3
2
2
1
6. แสดงพฤติกรรมที่ไมสุภาพตอครูผูสอน
1
0
0
1
7. เปนตัวอยางที่ดีดานการเขียนลายมือที่สวยงาม
2
1
2
1

22 มิ.ย.
1
2
0
0
1
1
1

เด็กชาย ช ชั้น ป. 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 วันที่ประเมิน 25 - 29 มิถุนายน 2555
จํานวนครั้งที่แสดงพฤติกรรม
รายการ
25 มิ.ย. 26 มิ.ย. 27 มิ.ย. 28 มิ.ย.
1. โตแยงเมื่อครูวากลาวตักเตือน
1
2
1
2
2. พูดแทรกขณะครูสอน
3
4
2
1
3. เลนตอสูกับเพื่อนทําใหเพื่อนไดรับบาดเจ็บ
1
1
2
2
4. พูดโกหกเพื่อใหตนเองพนผิด
1
2
1
2
5. แหยเพื่อนขณะทํากิจกรรมการเรียนการสอน
2
1
1
2
6. แสดงพฤติกรรมที่ไมสุภาพตอครูผูสอน
0
0
0
1
7. เปนตัวอยางที่ดีดานการเขียนลายมือที่สวยงาม
2
3
1
2

29 มิ.ย.
1
2
1
1
1
0
2
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เด็กชาย ช ชั้น ป. 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 วันที่ประเมิน 2 - 6 กรกฎาคม 2555
จํานวนครั้งที่แสดงพฤติกรรม
รายการ
2 ก.ค. 3 ก.ค. 4 ก.ค. 5 ก.ค.
1. โตแยงเมื่อครูวากลาวตักเตือน
1
1
2
1
2. พูดแทรกขณะครูสอน
3
5
3
4
3. เลนตอสูกับเพื่อนทําใหเพื่อนไดรับบาดเจ็บ
1
2
2
2
4. พูดโกหกเพื่อใหตนเองพนผิด
0
1
1
0
5. แหยเพื่อนขณะทํากิจกรรมการเรียนการสอน
2
2
1
1
6. แสดงพฤติกรรมที่ไมสุภาพตอครูผูสอน
0
1
0
0
7. เปนตัวอยางที่ดีดานการเขียนลายมือที่สวยงาม
2
2
2
1

6 ก.ค.
1
2
1
1
1
0
2

เด็กชาย ช ชั้น ป. 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 วันที่ประเมิน 9 - 13 กรกฎาคม 2555
จํานวนครั้งที่แสดงพฤติกรรม
รายการ
9 ก.ค. 10 ก.ค. 11 ก.ค. 12 ก.ค.
1. โตแยงเมื่อครูวากลาวตักเตือน
1
1
2
0
2. พูดแทรกขณะครูสอน
3
2
2
4
3. เลนตอสูกับเพื่อนทําใหเพื่อนไดรับบาดเจ็บ
1
1
1
1
4. พูดโกหกเพื่อใหตนเองพนผิด
1
2
1
1
5. แหยเพื่อนขณะทํากิจกรรมการเรียนการสอน
1
1
1
2
6. แสดงพฤติกรรมที่ไมสุภาพตอครูผูสอน
0
0
0
0
7. เปนตัวอยางที่ดีดานการเขียนลายมือที่สวยงาม
2
3
4
3

13 ก.ค.
1
2
1
1
1
0
2

เด็กชาย ช ชั้น ป. 1ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 วันที่ประเมิน 16 - 20 กรกฎาคม 2555
จํานวนครั้งที่แสดงพฤติกรรม
รายการ
16 ก.ค. 17 ก.ค. 18 ก.ค. 19 ก.ค.
1. โตแยงเมื่อครูวากลาวตักเตือน
1
1
0
0
2. พูดแทรกขณะครูสอน
2
3
3
1
3. เลนตอสูกับเพื่อนทําใหเพื่อนไดรับบาดเจ็บ
0
0
0
1
4. พูดโกหกเพื่อใหตนเองพนผิด
0
0
1
1
5. แหยเพื่อนขณะทํากิจกรรมการเรียนการสอน
1
1
1
2
6. แสดงพฤติกรรมที่ไมสุภาพตอครูผูสอน
0
0
0
0
7. เปนตัวอยางที่ดีดานการเขียนลายมือที่สวยงาม
2
4
3
2

20 ก.ค.
1
2
0
0
1
0
3

สรุปผลการวิจัย

จากการที่ไดเห็นการแสดงออกถึงพฤติกรรมของเด็กชาย ช ที่มักจะแสดงพฤติกรรมทําตามใจ
ตนเอง ไมรูจักการรอคอยและโตแยงกับครูทุกครั้งเมื่อถูกวากลาวตักเตือน และไมใหความรวมมือในการ
เรียนการสอนวิชาเปยโนพรอมกับเกเรเพื่อนที่เรียนเปยโนดวยกัน รวมถึงการแสดงพฤติกรรมที่กาวราวใส
ครูผูสอน
จากพฤติกรรมดังกลาวครูจึงไดติดตามและคอยบันทึกพฤติกรรมของเด็กชาย ช และไดพูดคุยกับ
ผูปกครองเพื่อจะไดหาวิธีแกไขและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเหลานี้ โดยทางครูไดพยายามเขียนรายงาน
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พฤติกรรมไปในสมุดจดการบานเปนระยะๆ และทางผูปกครองก็ไดใหความรวมมือเปนอยางดี และทุกครั้ง
ที่เขียนแจงหรือโทรศัพทพูดคุยกับผูปกครอง ทางผูปกครองก็ยินดีที่จะคอยชวยเหลือโดยการชวยอบรม
และตักเตือนอีกทางหนึ่ง
แตทางดานคุณครูไดพยายามพูดคุยและสรางขอตกลงกับนักเรียนอยูเรื่อยๆ เมื่อนักเรียนทําตาม
ขอตกลงกันไวได ครูก็จะมีรางวัลให ซึ่งเปนตัวเสริมแรงที่เปนสิ่งของ ซึ่งเปนการเสริมแรงที่ทําใหนักเรียน
อยากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเพื่อจะไดรับของรางวัล และทําใหเกิดความภูมิใจในตนเอง และทําให
พฤติกรรมบางอยางที่ไมเหมาะสมลดนอยลง บางวันครูก็พยายามใหคําชมเชยและยกยองใหเปนแบบอยาง
ใหกับเพื่อนๆ ในหองเรียน เชน เปนแบบอยางของการเขียนหนังสือสวย หรือบางวันก็ใหเปนผูชวยครูใน
การทํากิจกรรมการเรียนการสอน และใหชวยแจกสมุด หนังสือ ใหกับเพื่อนๆ ในหอง ซึ่งเปนกิจกรรมที่
นักเรียนทุกคนตองการทํา เมื่อไหรที่ครูจะตองหาคนชวยแจกสมุดนักเรียนทุกคนก็จะพากันนั่งเรียบรอย
มากเพราะจะไดถูกเลือกจากครู และการเขียนหนังสือก็จะมีการสะสมดาวในสมุดงานทุกครั้งเมื่อครูตรวจ
งานถาใครที่สามารถเขียนงานดวยลายมือที่สะอาดและสวยงามครูก็จะติดดาวในสมุดให เมื่อไหรที่นักเรียน
สะสมไดครบ 10 ดวงก็สามารถนํามาแลกของรางวัลจากครูได 1 ชิ้น ซึ่งในระยะหลังๆ ทําใหพฤติกรรม
ของเด็กชาย ช ปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น บางพฤติกรรมก็ไมไดแสดงออกมาอีก

ขอเสนอแนะ

สําหรับนักเรียนที่มีปญหาในลักษณะเดียวกัน คุณครูที่พบปญหาในลักษณะนี้จะนําไปปรับใชตาม
ความเหมาะสม ปรับใชกับปญหาที่มีลักษณะเชนนี้ หรือลักษณะใกลเคียงได การแสดงพฤติกรรมกาวราว
ใสครู เกเร ไมรูจักการรอคอย ควรมีการพูดคุยอบรมและตักเตือน สรางขอตกลง ใหตัวเสริมแรงที่เปน
สิ่งของ ใหตวั เสริมแรงทางสังคม ใชตัวเสริมแรงที่เปนกิจกรรม หรือใชตัวเสริมแรงที่เปนเบี้ยอรรถกร

การสะทอนผลที่ไดจากการวิจัย

หลังจากการทําวิจัยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ เด็กชาย ช ในครั้งนี้ ทําใหครูรูวาวิธีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนเราสามารถทําไดหลายวิธี ซึ่งในครั้งนี้เราไดใชวิธีการเสริมแรงดวยตัว
เสริมแรงตางๆ ซึ่งคอนขางไดผลเปนอยางดี หลังจากนี้จึงไดพูดคุยกับเพื่อนครูที่อยูในระดับชั้นเดียวกัน
เพื่อที่เพื่อนครูที่มีปญหาใน ลักษณะที่คลายๆ กันจะไดนําวิธีหรือแนวทางจากการทําวิจัยในครั้งนี้ไปปรับใช
กับนักเรียนในหองเรียนของตนได
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งานวิจยั ในชัน้ เรียนของครู ที่ทําในลักษณะกรณีศึกษากรณีเดียว
โดยการใชเทคนิคการปรับพฤติกรรม
เพื่อพัฒนาการใชภาษาไทยและพัฒนาการการเรียนรูของนักเรียน
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การวิจัยและพัฒนาการใชภาษาไทยของนักเรียนชาวเกาหลี นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 โดยใชเทคนิคการเสริมแรง
Research and Development in Thai Language Using of Pratom
Suksa III Students by the Reinforcement Technique
วรางคณา สันทัด
โรงเรียนสารสาสนเอกตรา

บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ พัฒนาการใชภาษาไทยของนักเรียนชาวเกาหลี นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสารสาสนเอกตรา จํานวน 1 คน ซึ่งไดมาโดยการเลือกอยางเฉพาะเจาะจง
วิธีดําเนินการทดลอง ใชเทคนิคการเสริมแรง ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทาง
ที่ดีขึ้น แมวาครูจะถอดการเสริมแรงแตนักเรียนยังคงมีพฤติกรรมที่ปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆ
คําสําคัญ: การวิจัยและพัฒนา การใชภาษาไทยของนักเรียนชาวเกาหลี เทคนิคการเสริมแรง
Abstract
The purpose of this research was to research and development in Thai language
using of Pratom Suksa III student in Sarasas Ektra school. The sample used in this study
consisted of 1 student by specific selection sample. The research methodology was the
reinforcement technique. The results of the study revealed that the student has better
behaviors. Although the teacher stops the reinforcement technique but the student still
has the good behavior further.
Keyword: Research and Development, Thai Language Using, Reinforcement Technique

ปญหาและความสําคัญของปญหา

เด็กชาย บี เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เปนนักเรียนชาวเกาหลีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในเกณฑดีมากแตเด็กชาย บี จะสื่อสารกับเพื่อนและครูเปนภาษาอังกฤษเทานั้น จากการสังเกตทุกครั้งที่มี
การอานภาษาไทยนักเรียนมักจะนิ่งเฉยจะใชสายตากวาดมองดูตัวหนังสือแตจะไมอานออกเสียง เวลาที่
หลีกเลี่ยงการใชภาษาไทยไมไดนักเรียนจะพูดเบามากจนแทบไมไดยินเสียง

ขอมูลที่เกี่ยวของ

ครูไดสอบถามครูประจําชั้นของนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ทราบวานักเรียนมีพฤติกรรม
แบบเดียวกัน หลังจากที่ครูประจําชั้นลาคลอดนักเรียนไมพูดภาษาไทยอีกเลย
จากการสอบถามเพื่อนๆ ทราบวานักเรียนจะไมพูดภาษาไทยกับเพื่อนเลย แตเด็กชาย ยู เปนเด็ก
ที่ราเริงอัธยาศัยดีเปนที่รักของเพื่อนๆ และคุณครู
หนา 49

วารสารการวัดผลการศึกษา

ปที่ 30 ฉบับที่ 88 กรกฎาคม – ธันวาคม 2556

ในเบื้องตนครูสมมุติฐานวา นักเรียนอาจจะมีปญหาในดานการเรียบเรียงประโยคใหนักเรียนเขียน
เรื่องดวยตนเอง ผลปรากฏวานักเรียนเขียนเรื่องดวยตนเองไดดี ครูไดเรียกนักเรียนมาพูดคุยวานักเรียนมี
อุปสรรคหรือปญหาดานใดที่ตองการใหครูชวยเหลือหรือไมซึ่งนักเรียนไดตอบปฏิเสธ

วัตถุประสงคการวิจัย

ครูมีความคิดเห็นวา พฤติกรรมของเด็กชาย บี ควรจะไดรับการแกไขปญหา เนื่องจากถานักเรียน
ความมั่นใจในการสื่อสารก็จะทําใหนักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองไดมากยิ่งขึ้น

วิธีดําเนินการ

ดําเนินการในชวงวันที่ 2 -24 กรกฎาคม รวมระยะเวลา 23 วัน มีการเก็บรวบรวมขอมูลและขอ
ความรวมมือในการดําเนินการจากเพื่อนๆ รวมชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ของเด็กชาย บี

ผลวิจัย

ครูดําเนินวิธีการแกไขปญหาและไดผลดังนี้
1. การพูดคุยสรางความไววางใจ เริ่มวันที่ 2-20กรกฎาคม ครูไดพูดคุยกับเด็กชาย บี ทุกวัน ในขั้น
แรกคุยเปนภาษาอังกฤษเพื่อใหนักเรียนเกิดความไววางใจในตัวครูเปนการไมกดดันตัวนักเรียนดวย
ผลตอบรับคือ นักเรียนมีทาทีผอนคลายไมเครียดยิ้มแยม และคุยกับครู
2. การใหกําลังใจจากเพื่อน เริ่มวันที่ 2–20กรกฎาคม และกระตุนนักเรียนทุกวันในชั่วโมงที่ครูไทย
สอน เมื่อนักเรียนเริ่มใหความไววางใจครูไดบอกกับเพื่อนๆ ใหกําลัง ใจกับเด็กชาย บี หามหัวเราะเวลาที่
เพื่อนพูดภาษาไทยใหวางตัวเปนปกติเมื่อเพื่อนพูดภาษาไทย ไมใหแสดงปฏิกิริยาตื่นเตนเมื่อเพื่อนพูดและ
ในชวงพักใหเพื่อนๆ คุยเปนภาษาไทยกับเด็กชาย บี
ผลตอบรับคือ นักเรียนยังใชการสื่อสารเปนภาษาอังกฤษ
3. การใชเกมการแขงขันและใหดาว ในกิจกรรมการเรียนการสอนครูไดสอดแทรกเกมโดยให
แขงขันกันเปนกลุมโดยใชการสื่อสารเปนภาษาไทยใหนักเรียนตอบคําถาม กลุมใดที่ตอบคําถามไดจะได
ดาวสะสมความดีเพื่อแลกของรางวัลประจําเดือน และเด็กชาย
บี จะเปนตัวแทนกลุมเนื่องจากเปน
นักเรียนที่เรียนเกงเพื่อนๆ จึงเลือกเปนตัวแทน
ผลตอบรับ นักเรียนจะรูสึกกดดัน แตก็ตอบภาษาไทยเบาๆ ไมใหเพื่อนไดยิน ครูจึงตองเปลี่ยนวิธี
ใหมเพื่อไมใหนักเรียนเกิดความกดดันและเกิดความไมมั่นใจมากขึ้น
4. การแลกเปลี่ยนการสอนภาษา เริ่มวันที่ 9 -18 กรกฎาคม ครูพูดคุยกับนักเรียนมากขึ้น ในทุก
เชาใหนักเรียนมาทักทายครูเปนภาษาไทยวันละหนึ่งประโยคและใหนักเรียนสอนภาษาเกาหลีครูวันละหนึ่ง
คําและครูสอนคําศัพทภาษาไทยใหนักเรียนเปนการแลกเปลี่ยน
ผลการตอบรับ นักเรียนจะมาทักทายครูทุกเชาจะใชวิธีการทักทายเปนภาษาไทยเบาๆ และจะพูด
ในชวงที่ไมมีนักเรียนคนอื่นอยูดวยนักเรียนเริ่มมีทัศนคติที่ดีขึ้น มาสอบทองบทอาขยานกับครูเพียงสองคน
ซึ่งนักเรียนพูดไทยไดชัด ครูไดกลาวคําชมเชยใหเพื่อนๆ ฟงและใหดาวสะสมความดีเพื่อเปนการเสริมแรง
และยังคงดําเนินกิจกรรมนี้ตอไป
5. การเขียนเลาเรื่อง วันที่ 9 กรกฎาคม เมื่อนักเรียนเริ่มใหความไววางใจในตัวครู ไดใหเด็กชาย บี
เขียนเรื่อง ความในใจที่ผมอยากบอกครู
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ผลตอบรับ นักเรียนไดเขียนขอความวา ผมอยากใหคุณครูชวยสอนภาษาไทยในคําที่ผมไมรูครับ
หลังจากใหการเสริมแรง นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น มีความลังเลอยูนอยมากในการที่จะตอบคําถามของ
ครู แตยังคงพูดภาษาไทยเบาๆ กับครู เพื่อนของเด็กชาย บี คือ เด็กชาย เอ ไดเลาวาในตอนเย็นของวัน
จันทรที่ 9 กรกฎาคม 2555 เด็กชาย บี ไดโทรไปถามการบานวิชาภาษาไทยกับตนและไดพูดภาษาไทยชัด
มากคุณแมของเด็กชาย เอ ไดเปดลําโพงโทรศัพทและไดยินเด็กชาย บี พูดภาษาไทย จึงปรบมือใหเพื่อเปน
การใหกําลังใจ แสดงใหเห็นวานักเรียนเริ่มมีความกลาที่จะสื่อสารเปนภาษาไทยมากขึ้น
6. เริ่มถอดแรงเสริม เริ่มวันที่ 20 กรกฎาคม หลังจากที่ครูเห็นวานักเรียนเริ่มมีพฤติกรรม
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นจึงเริ่มถอดการเสริมแรง โดยเริ่มจากไมคอยเตือนใหนักเรียนมาทักทายครูเปน
ภาษาไทยในชวงเชา
ผลการตอบรับ นักเรียนมาทักทายครูเปนภาษาไทยเองโดยไมตองเตือนแตยังคงพูดเบาๆ
7. ชวงถอดแรงเสริม ถอดการเสริมแรงโดยงดกิจกรรมที่ครูตองสอนภาษาไทยใหกับนักเรียนและ
นักเรียนสอนภาษาเกาหลีใหกับนักเรียน
ผลการตอบรับ นักเรียนเริ่มตอบคําถามของครูโดยไมมีความลังเลมากเหมือนในชวงแรก และตอบ
คําถามเปนภาษาไทยดังขึ้นโดยเฉพาะในชั่วโมงที่นักเรียนเลนเกมบอกชื่อดอกไม และสิ่งของแขงกับเวลา
นักเรียนพูดชัดเจนมากและเพื่อนๆ ไดยินทุกคน และในตอนเย็นของวันเดียวกันนักเรียนรีบเดินมาบอกครู
เปนภาษาอังกฤษวา มีคุณครูทานอื่นนําของมาคืนซึ่งสรางความแปลกใจใหกับครูเปนอยางมาก เพราะ
นักเรียนเลือกที่จะไมบอกก็ไดเนื่องจากมีนักเรียนคนอื่นก็รับทราบวามีคุณครูนําของมาคืนในวันเสารที่ 21
กรกฎาคม เด็กชาย เอ ซึ่งเปนเพื่อนสนิทของ เด็กชาย บี ไดเลาวา คุณแมของตนไดไปรับ เด็กชาย บี และ
คุณแม ไปทานอาหารที่หาง สรรพสินคา และเด็กชาย บี ก็พูดภาษาไทยกับตนตลอดและพูดเสียงดังมาก
ขณะที่อยูในลิฟตนักเรียนไดอานขอความภาษาไทยซึ่งเปนขอความที่คอนขางยากแมกระทั่งคุณแมของ
เด็กชาย บี เองก็ยงั แปลกใจ
8. หลังถอดแรงเสริม ครูเห็นวาเมื่อถอดการเสริมแรงแลวนักเรียนก็ยังคงมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ดีขึ้นจึงใหนักเรียนเขียนขอความ สิ่งที่ผมอยากจะบอกครูอีกครั้งหนึ่ง เพื่อเปนการตรวจสอบวา
นักเรียนยังคงตองการใหครูเสริมแรงอีกหรือไม
ผลการตอบรับ นักเรียนเขียนขอความวาผมอยากใหครูชวยสอนภาษาไทยใหผม และผมไดพูด
ภาษาไทยกับเด็กชาย เอ กับ เด็กชาย ซี ดวยครับ (เพื่อนคนใหมที่นักเรียนพูดภาษาไทยดวย) ครูจึงไดเรียก
เด็กชาย ซี มาสอบถามนักเรียนเลาวา เด็กชาย บี ไดคุยเปนภาษาไทยและถามคําศัพทบางคําที่ไมเขาใจให
ตนชวยอธิบายใหฟง และในวันนี้ คือ วันที่ 24 กรกฎาคม นักเรียนไดนําหนังสือเตรียมสอบวิทยาศาสตร
เขามาถามครูวาเพราะเหตุใดขอนี้จึงเฉลยเชนนี้ แตนักเรียนยังคงพูดเปนภาษาอังกฤษ ซึ่งสรางความพอใจ
ใหครูเปนอยางยิ่งเพราะนักเรียนไมมีความลังเลอยูเลยและพูดคุยกับครูดวยสีหนาและแววตาที่มีความสุข
และนักเรียนรับปากวาตอไปถามีขอสงสัยจะมาถามครูอีก จะเห็นไดวานักเรียนเริ่มเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ในทางที่ดีขึ้น

สรุปผลการวิจัย

เด็กชาย บี เปนนักเรียนชาวเกาหลี เกิดความไมมั่นใจในการสื่อสารภาษาไทยกับเพื่อนและครู จึง
หลีกเลี่ยงการพูดภาษาไทยเปนการสื่อสารโดยใชภาษาอังกฤษแทน ครูตองการแกไขปญหาเพื่อใหนักเรียน
ไดสามารถพัฒนาศักยภาพของนักเรียนใหมากขึ้น เนื่องจากนักเรียนเปนเด็กที่มีผลการเรียนอยูในเกณฑดี
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มาก ครูไดใชวิธีการคือ การพูดคุยเพื่อสรางความไววางใจ การใหกําลังใจจากเพื่อน การใชเกมการแขงขัน
และใหดาว การแลกเปลี่ยนการสอนภาษา และการเขียนเลาเรื่อง
เมื่อนักเรียนเริ่มมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นครูเริ่มถอดการเสริมแรงโดย ถอดการ
เสริมแรงโดยไมคอยเตือนใหนักเรียนมาทักทายครูเปนภาษาไทย ถอดการเสริมแรงโดยงดกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนภาษาถอดการเสริมแรงโดยไมไดใหความสนใจนักเรียนเปนพิเศษ
นอกจากนั้นยังใชทฤษฎีการเสริมแรงของ skinner โดยใชตัวเสริมแรงทางสังคมโดยใหคําพูดกลาว
คําชมเชยเมื่อนักเรียนพูดภาษาไทย หรือแสดงทาทางพอใจจับสัมผัสนักเรียนเบาๆ เมื่อนักเรียนแสดง
พฤติกรรมเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ใหตัวเสริมแรงที่เปนเบี้ยอรรถกร เชน ดาวสะสมความดี ซึ่งนักเรียนมี
พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น แมวาครูจะถอดการเสริมแรงแตนักเรียนยังคงมีพฤติกรรมที่
ปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆ

ขอเสนอแนะ

การวิจัยที่ไดจัดทําขึ้นเพื่อเปนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนใหมีความมั่นใจในการแสดง
ศักยภาพของตนเองใหมากขึ้น ครูผูทําการวิจัยจึงไดรวบรวมขอมูลเพื่อเปนอีกแนวทางหนึ่งในการนําไปใช
ประโยชนสําหรับนักเรียนที่มีปญหาในลักษณะเดียวกันหรือลักษณะที่ใกลเคียง เพื่อที่คุณครูที่พบปญหาใน
ลักษณะนี้จะนําไปปรับใชตามความเหมาะสม

การสะทอนผลที่ไดจากการวิจัย

หลังจากที่เด็กชาย บี มี พฤติกรรมปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น เขามาพูดคุยภาษาไทยกับครูโดยที่
ไมตองเสริมแรง ไดนําเรื่องดังกลาวไปเลาใหครูประจําชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ของเด็กชาย บี ครูประจําชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 มีความยินดีที่นักเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น และไดแนะนําวาควร
สงเสริมนักเรียนใหสื่อสารเปนภาษาไทยตอไป และอยาใชวิธีการบังคับหรือดุเพราะนักเรียนจะแสดงอาการ
ลนลานและไมมั่นใจในตนเองเนื่องจากนักเรียนเคยแสดงอาการดังกลาว ซึ่งคําแนะนําของครูประจําชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 เปนประโยชนมากในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
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การวิจัยแกปญหาพัฒนาการการเรียนรูของนักเรียนโดยใชเทคนิคการเสริมแรง
Research of Learning Development Problem of Students by the
Reinforcement Technique
ภารณี ยินดี
โรงเรียนสารสาสนเอกตรา

บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ แกปญหาพัฒนาการการเรียนรูของนักเรียน โรงเรียนสารสาสน
เอกตรา จํานวน 1 คน ซึ่งไดมาโดยการเลือกอยางเฉพาะเจาะจง วิธีดําเนินการทดลอง ใชเทคนิคการ
เสริมแรง ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความตั้งใจในการเรียนดีขึ้น และเมื่อ ครูเริ่มลดการเสริมแรงลงทีละ
อยาง นักเรียนยังสามารถเรียนรวมกับเพื่อนๆ ไดโดยไมตองคอยเสริมแรงใดๆ
คําสําคัญ: พัฒนาการการเรียนรู เทคนิคการเสริมแรง
Abstract
The purpose of this research was to solve the learning development problem of
student in Sarasas Ektra school. The sample used in this study consisted of 1 student by
specific selection sample. The research methodology was the reinforcement technique.
The results of the study revealed that the more attention. Although the teacher
decrease the reinforcement technique but the student still study with friend in the
classroom.
Keyword: Learning Development Problem, Reinforcement Technique

ปญหาและความสําคัญของปญหา

เด็กชาย นิ จะมีพฤติกรรมที่ มืออยูไมนิ่งจะเกาอยูตลอดเวลา มีโลกสวนตัวมักจะชอบอยูคนเดียว
พูดคนเดียว เวลาพูดมักจะไมยอมมองหนาผูพูด มีพัฒนาการการเรียนรูชากวาเด็กคนอื่นๆ มีสมาธิระยะ
สั้นๆ เวลาเรียนมักจะนอนและชอบเอามือปดหูจะมีอาการตอตานเมื่อครูบอกใหทําอะไร จะไมคอยมีความ
ตื่นตัวและกระตือรือรนทั้งในดานการเรียน ระเบียบวินัยและในการรวมกิจกรรมทุกๆ อยางที่ทางโรงเรียน
จัดขึ้น จะตองไดรับการกระตุนจากคุณครูอยูตลอดเวลา

วัตถุประสงคการวิจัย

เพื่อแกปญหาพัฒนาการการเรียนรูของนักเรียนโดยใชเทคนิคการเสริมแรง
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สัปดาหที่ 1
ปญหา

เวลาครูอธิบายในคาบจะนอนและเอามือปดหู ถามก็จะไมยอมพูดและไมมองหนา ใหทําอะไรก็จะ
ไมสนใจทํา ในการทํางานในคาบก็จะไมยอมทํานั่งเหมอตองเรียกบอยครั้ง โดยเฉพาะคาบครูตางชาติจะไม
ยอมทํางานเลยแตเมื่อหมดคาบเพื่อนๆ สงงานกันหมดครูจะมาเก็บงาน เขาจะรีบทํางานและจะพูดดวย
น้ําเสียงตื่นตัวและดูลนๆ วา “นิจะทํางาน จะทํางานใหเสร็จ” จะใชคําพูดนี้ทุกครั้งไป และงานก็จะไม
เรียบรอย ครูจึงตองใหเหตุผลวา จะทําตอนนี้ ไมไดหนูตองเรียนวิชาตอไป ทําใหมีงานคางทุกวิชา
ครูไดพูดคุยกับผูปกครองทางโทรศัพท ไดทราบวา เด็กชาย นิ เปนภูมิแพผิวหนังขั้นรุนแรงมา
ตั้งแตเกิด ตองทานยาแกแพมาตั้งแตเกิด อาจมีผลตอพัฒนาการของเด็กที่เจริญเติบโตชากวาปกติ ทําใหดู
เหมือนสมองทํางานชากวาเด็กในวัยเดียวกัน เด็กตองไดรับการดูแลอยางใกลชิด ในชวงเวลาที่บาน
ผูปกครองก็จะดูแลพยายามสอนและปรับเปลี่ยนวิธีการปรับพฤติกรรมเขาอยูตลอด ใหเขาสามารถไปใช
ชีวิตอยูกับคนอื่นได ซึ่งไดบอกวาชวงนี้คุณหมอไดลดปริมาณการใหยาแกเด็กแลว เพราะเด็กมีอาการดีขึ้น
ประมาณ 80% แลว
วิธีดําเนินการ
เวลาที่เด็กไมตั้งใจครูก็จะตักเตือนและบอกวาควรปฏิบัติตนอยางไรขณะเรียน ครูไดลองเรียกเขา
มาพูดคุยบอยๆ เพื่อสรางความคุนเคยกับเด็ก ใหนั่งกับเพื่อนที่เรียนเกงมีความรับผิดชอบ ใหคอยกระตุน
เวลาที่เขาไมสนใจเรียน เวลาเรียนครูก็พยายามกระตุนใหนองตอบคําถามแลวชมเชยเขา ใหสติ๊กเกอรเปน
รางวัล และพยายามเรียกชื่อเขาบอยๆ เพื่อใหเขามีสมาธิหันมามองและสนใจครูขณะที่สอน งานคางสวน
ใหญจะใหตามหลังเลิกเรียน บางครั้งก็ใหเอากลับไปทําที่บาน
ผลที่ได

ทุกครั้งที่เรียกตักเตือนเด็กชาย นิ จะดูกลัวมาก ทั้งที่ครูไมไดทําโทษอะไร เมื่อใหไปนั่งกับเพื่อน
เพื่อนตองคอยกระตุนตลอดจนทําใหเพื่อนไมมีสมาธิในการเรียน เวลาครูถามแลวเขาตอบได ไดรับรางวัลก็
ดีใจตั้งใจไดชวงสั้นๆ ก็กลับมาเหมือนเดิม

สัปดาหที่ 2
ปญหา

นอกจากพฤติกรรมที่เคยเปนแลว อาทิตยนี้ เวลาพูดคุยหรือถามอะไรจะพยักหนาสายหนา บาง
เวลาจะแหยเพื่อนขางหนา บางครั้งเวลาใหทํางานจะขีดเขียนสมุดหนังสือเลอะ เมื่อสั่งใหทําอะไร ถาไม
เรียกชื่อจะไมปฏิบัติ
จากการพูดคุยและสอบถามจากพี่สาวที่อยู ป. 6 ของเด็กชาย นิ ที่มารับนองทุกเย็น วาอยูที่บาน
นองจะเอาแตใจตัวเอง ไมคอยฟงใคร บางครั้งมีพฤติกรรมกาวราว เถียงบาง และดื้อตองพูดซ้ําๆ หลายๆ
ครั้ง แตพอแมก็คอนขางดุ และโดนลงโทษบาง จากขอมูลนี้พอจะเขาใจไดวาเวลาที่เด็กรนและรูสึก
หวาดกลัวทุกครั้งที่ครูบอกจะทําโทษนาจะมาจากความรูสึกและประสบการณการโดนลงโทษจากที่บาน
วิธีดําเนินการ
อาทิตยนี้ใหยายมานั่งกับครู เมื่อมีชวงเวลาที่วาง ครูจะชวนเขาพูดคุยบอยๆ คอยๆ พูดโดย
พยายามใหเขามองหนาครูขณะพูด เวลาเรียนจะเรียกตอบคําถามบอยๆ และใหรางวัลใหสติ๊กเกอร
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วิตามินซี และใหเพื่อนปรบมือใหกําลังใจ ครูจะชมเชยและถามเพื่อนๆ วาเด็กชาย นิ เกงไหมตอบคําถาม
ได ทุกคนก็จะตอบวาเกง บางครั้งเมื่อพูดกันไมรูเรื่องครูเลยลองใชวิธีการถายเปนคลิป VDO ไวแลวบอกวา
ถาไมตั้งใจเรียนอีกจะสงใหคุณพอคุณแมดู แตก็ไดผลดีใชไดในชวง ประมาณ1 สัปดาห
ผลที่ได
เวลาที่ตอบคําถามไดถูกตองไดรับรางวัล จะนั่งยิ้มดวยความดีใจและตั้งใจเรียนนั่งนิ่งๆ ไดสักพัก
ยิ่งเวลาที่เพื่อนๆ ตบมือใหดูเหมือนเขาจะภูมิใจในตนเองมากๆ นั่งยิ้มทั้งวันเลย กลาที่จะพูดมากขึ้น
โดยเฉพาะกับครูแตจะพูดเบาๆ ในการเรียนที่ชอบเหมอ เริ่มมีอาการแอบมองวาเพื่อนวาเขาทําอะไรกัน
เขาเขียนหรืออานหนาไหนแลวก็จะทําตามเพื่อน

สัปดาหที่ 3

ปญหา
ยังทํางานไดชามีเหมอบางบางครั้ง ตองเรียกชื่อจึงจะปฏิบัติ
บางทีจะเลนและพูดคุยคนเดียว
วิธีดําเนินการ
ครูไดใชการเสริมแรง ชมเชยดังๆ เวลาที่นองตั้งใจใหเขารูสึกวาสิ่งที่เขาทํามันดูมีคาและยิ่งใหญ
มากบางครั้งครูจะเสริมแรงดวยการใหกําลังใจกอนจะทํางาน จะบอกกับเด็กๆ ในหองวา วันนี้ เด็กชาย นิ
จะตั้งใจเรียนและทํางานเสร็จเร็ว เพื่อนๆ ก็ตบมือใหดัง
หลังจากที่ไดคุยและไดรับคําปรึกษาดีๆ จากครูปอม ลองหาเพื่อนสัก
1-2 คนมาคุยรวมกับ
เด็กชาย นิ ใหเขารูสึกคุนเคยและมีเพื่อน คุณครูใหนองกลับไปนั่งกับเพื่อนและใหชวยดูแล และบอกเด็กๆ
ในหองใหพา เด็กชาย นิ ไปเลนดวยเวลาพักกลางวัน ทีนี้ลองใชวิธีการพูดคุยดวยบอยๆ พรอมสัมผัสเขา
เบาๆ ดวยการกอดหรือลูบศีรษะเบาๆ ทุกครั้งที่คุยดูเหมือนจะไดผล เหมือนเขารูสึกเองวาจะตองตั้งใจ
เรียนและพยายามทําทุกอยางใหเรียบรอยโดยที่ครูไมตองเรียก เชนการเขียนงานในคาบไดเรียบรอยและ
สวยงาม จากที่ไมยอมเขียนงานในคาบไดแตนั่งเหมอหรือบางครั้งขีดเขียนสมุดเลอะ ซึ่งในบางครั้งสามารถ
ทํางานเสร็จคนแรกของหองเรียน เริ่มมีความพยายามเขาหาเพื่อนเวลาทํางานไมทันก็จะดูเพื่อน เริ่มถาม
เพื่อน วาตรงนี้ยังไง เพื่อนก็จะชวยที่สําคัญคุยเกงขึ้น เริ่มชวนเพื่อนคุย ครูลองใหเขาชวยแจกสมุดใหกับ
เพื่อน เขาก็สามารถทําไดซึ่งตางจากชวงแรกๆ ที่เมื่อใหลองชวยคุณครูแจกสมุด ตองเรียกหลายครั้ง เมื่อ
เรียกมาเขาก็ไมสามารถทําไดจะยืนอยูเฉยไมสามารถแกไขปญหาได แตตอนนี้อาสาชวยโดยไมตองเรียกชื่อ
ซึ่งเมื่อสังเกตไปเรื่อยๆ ก็มีบางวันที่ไมยอมทํางานแตเมื่อพูดคุยดีๆ ก็ยอมทําจนเสร็จแตสวนใหญก็ตั้งใจขึ้น
เปนลําดับ
ปจจัยสําคัญที่ทําใหนองดีขึ้นอาจเกิดจาก การเปนที่ยอมรับในกลุมเพื่อนทําใหกลาแสดงออก มี
ความมั่นใจในการเขาสังคมและปรับตัวดีขึ้น การที่ครูสัมผัสดวยการ กอด ลูบศีรษะ จับมือ ทําใหเขารูสึก
ไววางใจครูมากขึ้นวา ครูเปนมิตรและจริงใจกับเขาจริง หรือกลัวครูไมรักจึงพยายาม ตั้งใจมากขึ้น
ผลที่ได
จากการเสริมแรง ชมเชยดังๆ ดูแลวเขาก็จะตั้งใจขึ้นมากและดูมีความสุขกับการเรียนมากขึ้น
เขียนหนังสือสวยขึ้น และพยายามอานหนังสือไดเสียงดัง มาเรียนเชาขึ้น แตทั้งนี้ทั้งนั้นคุณครูก็พยายาม
อบรมบอกใหเขาเขาใจและพัฒนาตนเองใหดีขึ้นแตก็ตองพูดซ้ําๆ บอยๆ เพราะการรับรูของเขาชากวาเด็ก
ปกติ แตบางครั้งก็กลับมาเปนเหมือนเดิม
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จากที่สังเกตเมื่อใหนองกลับไปนั่งกับเพื่อนวันนั้นนองนั่งยิ้มทั้งวันเลย เวลาทํางานไมไดก็กลาที่
ถามเพื่อนมากขึ้น นอกจากนี้เมื่อพูดคุยดวยบอยๆ พรอมสัมผัสเขาเบาๆ ดวยการกอดหรือลูบศีรษะเบาๆ
ทุกครั้งที่คุยดูเหมือนจะไดผล เหมือนเขารูสึกเองวาจะตองตั้งใจเรียนและพยายามทําทุกอยางใหเรียบรอย
โดยที่ครูไมตองเรียก เชนการเขียนงานในคาบไดเรียบรอยและสวยงาม จากที่ไมยอมเขียนงานในคาบไดแต
นั่งเหมอหรือบางครั้งขีดเขียนสมุดเลอะ ซึ่งในบางครั้งสามารถทํางานเสร็จคนแรกของหองเรียน เริ่มมี
ความพยายามเขาหาเพื่อนเวลาทํางานไมทันก็จะดูเพื่อน เริ่มถามเพื่อน วาตรงนี้ยังไง เพื่อนก็จะชวยที่
สําคัญคุยเกงขึ้น เริ่มชวนเพื่อนคุย ครูลองใหเขาชวยแจกสมุดใหกับเพื่อน เขาก็สามารถทําไดซึ่งตางจาก
ชวงแรกๆ ที่เมื่อใหลองชวยคุณครูแจกสมุด ตองเรียกหลายครั้ง เมื่อเรียกมาเขาก็ไมสามารถทําไดจะยืนอยู
เฉยไมสามารถแกไขปญหาได แตตอนนี้อาสาชวยโดยไมตองเรียกชื่อ ซึ่งเมื่อสังเกตไปเรื่อยๆ ก็มีบางวันที่ไม
ยอมทํางานแตเมื่อพูดคุยดีๆ ก็ยอมทําจนเสร็จแตสวนใหญก็ตั้งใจขึ้นเปนลําดับ

สัปดาหที่ 4
ปญหา

ในชวงสัปดาหที่4 จากการสังเกต นองมีพฤติกรรมที่แปรปรวนในแตละวัน บางวันก็ตั้งใจ มีสมาธิ
ที่ดีแต บางวันก็ไมสามารถควบคุมอารมณตนเองไดเลย บางเวลาถึงกลับรองไหออกมาโดยถามเปนอะไรก็
ไมตอบ เวลาเพื่อนทําขอสอบเขาก็จะไมทํา ตองเรียกมาทําใกลๆ ครู วิธีการเสริมแรงที่เคยใชไดผลในทุกๆ
ครั้งก็ไมสามารถใชในบางวันของสัปดาหนี้ได
วิธีดําเนินการ
คุณครูจึงขอความชวยเหลือจาก ม. ศิริพร ไดนํานักเรียนไปพูดคุยและอบรม ใหเพื่อนๆ ไปชวน
เขาพูดคุยเพื่อไตถามปญหาวาเขาเปนอะไร และไดนําเด็กชาย นิ ไปพบกับครูปอมเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของเขา
ผลที่ได
ดีขึ้นเปนพักๆ ก็กลับมาเปนเหมือนเดิม อาจเนื่องมาจากสัปดาหนี้มีการสอบเก็บคะแนนหลายวิชา
นองอาจเครียดหรือกังวล ประกอบกับมาโรงเรียนสาย ทําใหมีงานคางเยอะไมทันเพื่อน จึงทําใหไมพรอมที่
จะรับการเรียนรู
วันที่ 1-10 สิงหาคม หลังจากสอบเสร็จเด็กชาย นิ มีความตั้งใจในการเรียนมากขึ้น ดูสบายใจขึ้น
ราเริงคุยเกงขึ้น จากการสังเกตจากการเขียนใน RCW นองเขียนวา “สบายใจที่สอบเสร็จ แต เด็กชาย นิ
ไมไดตั้งใจทําขอสอบในครั้งนี้ แตในครั้งตอไปจะตั้งใจทํา ขอสัญญา” นองเริ่มคุยกับเพื่อนมากขึ้นมีความ
พยายามในการเรียนขึ้นโดยที่ครูไมตองคอยสัมผัสโอบกอดทุกเชาและพูดคุยดวยทุกวัน สามารถรับผิดชอบ
ตนเองไดดีขึ้นตามลําดับ

สรุปผลการวิจัย

เนื่องจาก เด็กชาย นิ มีปญหาดานพฤติกรรมที่มีผลมาจากการแพยาที่เคยใชรักษาโรคประจําตัว
มาแตเกิด ครูตองการแกปญหาพฤติกรรมเพื่อใหนักเรียนมีศักยภาพและความสามารถในการเรียนรูและ
สามารถใชชีวิตรวมกับผูอื่นได โดยครูไดใชวิธีการเสริมแรง ดวยการชมเชย การใหรางวัล การพูดคุยใหเขา
เกิดความไวใจ การไดเปนที่ยอมรับของเพื่อนๆ การโอบกอดและสัมผัสเบาใหเกิดความรูสึกอบอุน
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ดานการเรียน นักเรียนมีความตั้งใจในการเรียนดีขึ้น ลายมือสวยขึ้น ทํางานไดรวดเร็วขึ้น บางครั้ง
เสร็จเปนคนแรกของหอง มีสมาธิในการฟงไดนานขึ้น กลายกมือเพื่อเสนอความคิดเห็นและตอบคําถาม ที่
มากกวานั้นคือ ดูสนุกสนานและตื่นเตนกับการเรียนตลอด สังเกตไดจากเวลาทํากิจกรรมถาสนุกเขาจะ
หัวเราะออกมาดังๆ อยางเห็นไดชัดและไมมีงานคาง ดูเขามีความสุขและกลับไปบอกที่บานอยางภูมิใจ
ดานพฤติกรรมการเขาสังคม พูดคุยกับเพื่อนมากขึ้น เวลาทํางานไมทันก็จะถามเพื่อน มีน้ําใจใน
การใหยืมสิ่งของ มีน้ําใจชวยครูแจกสมุด สังเกตไดจาก เริ่มชวนเพื่อนคุยในเวลาเรียน
เมื่อนักเรียนเริ่มดีขึ้นครูเริ่มลดการเสริมแรงลงทีละอยาง จนสามารถเรียนรวมกับเพื่อนๆ ไดโดยไม
ตองคอยเสริมแรงใดๆ

ขอเสนอแนะ

จากงานวิจัยนี้ที่มีผลตอการพัฒนาพฤติกรรมในดานตางๆ ของนักเรียนแลว ครูที่พบปญหาแนว
เดียวกันนี้ สามารถนําไปปรับใชกับนักเรียนได และสามารถหาการเสริมแรงอื่นๆ มาใชรวมได

การสะทอนผลที่ไดจากการวิจัย

จากการที่ ด.ช.เด็กชาย นิ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ครูตางชาติไดถามวาคุณ
ทําอยางไรทําไม ด.ช.เด็กชาย นิ ถึงดีขึ้น ก็ไดเลาใหฟง และครูเขาก็ชมเชยวาเปนวิธีที่ดีและไดนําไปปรับใช
ในการสอนในชั่วโมงของเขาก็ไดผลดีขึ้นเรื่อยๆ เชนกัน นอกจากนี้ยังไดพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเพื่อนครู
ดวยกันเพื่อนําไปปรับใชกับนักเรียนในหอง

แบบประเมินพฤติกรรม

1. ความตั้งใจในการเรียน
- มีสมาธิในการเรียน
-มีความพยายามในการตอบคําถาม
2. การทํางานเสร็จตรงตามเวลา
-ตั้งใจทํางานโดยไมตองใหครูกระตุน
-ทํางานไดรวดเร็ว ถูกตอง
3. ปฏิบัติตามคําสั่งของคุณครู
- ปฏิบัติไดรวดเร็วขึ้น
โดยครูไมตองเรียกซ้ําๆ
4. การปรับตัวในการอยูรวมกับเพื่อนๆ และครู
- มีความชางสังเกต และปฏิบัติตามระเบียบของหองได
-กลาที่จะแสดงความคิดเห็นของตนในกลุมเพื่อน
5. มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอเพื่อนและครู
- การพูดคุยและเลนกับกลุมเพื่อนๆ
เกณฑการประเมิน
4
ดีมาก
2 พอใช

3 ดี
1 ปรับปรุง
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แบบประเมินพฤติกรรม
สัปดาหที่ 1 วันที่ 2-6 กรกฎาคม 2555
หัวขอประเมิน
ดีมาก
1. ความตั้งใจในการเรียน

ดี พอใช ปรับปรุง
หมายเหตุ
ตองเรียกใหแสดงความเห็นหรือตอบคําถาม แตไม
√
ยอมตอบ เวลาตอบก็จะพูดเบาๆ
2. ทํางานเสร็จตรงตามเวลา
เมื่อหมดคาบจะรีบทําแตงานไมเรียบรอยในบาง
√
วิชา บางวิชาตองใหผูปกครองชวยนํางานไปตามที่
บาน
3. ปฏิบัติตามคําสั่งของคุณครู
ตองพูดซ้ําๆ อยางนอย 2-3ครั้ง
√
4. การปรับตัวในการอยู
ชอบทําตามใจตัวเอง ไมสนใจวาใครจะทําอะไร
√
รวมกับเพื่อนๆ และครู
เวลาครูเรียกก็จะไมคอยฟง ตองใหมองหนาและ
คอยๆ พูดดวยจึงจะยอมปฏิบัติ เวลาใหทําอะไร
มักจะตอตานไมทํา
5. มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอ
มีโลกสวนตัว เลนและคุยคนเดียว แตเวลาที่ครูชวน
√
เพื่อนและครู
คุยก็จะไมคอยตอบ
คําแนะนํา นักเรียนยังขาดความมั่นใจในตัวเอง ขาดความพรอมในดานการเรียนรูไมสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาตาม
วัยได
สัปดาหที่ 2 วันที่ 9-13 กรกฎาคม 2555
หัวขอประเมิน
ดีมาก
1. ความตั้งใจในการเรียน
2. ทํางานเสร็จตรงตามเวลา
3. ปฏิบัติตามคําสั่งของคุณครู
4. การปรับตัวในการอยูรวมกับ
เพื่อนๆ และครู
5. มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอเพื่อน
และครู

ดี

พอใช
√
√
√

ปรับปรุง
√

หมายเหตุ
ครูอธิบายจะนอนและปดหูเวลาถามก็จะ
ตอบเบาๆ
ตั้งใจเมื่อครูกระตุนและรางวัล
ตองเรียกชื่อจึงจะปฏิบัติ
เริ่มมองของเพื่อนเมื่อตนเองเรียนไมทัน

ครูชวนคุยเริ่มพูดและกลาพูดคุยกับครูขึ้น
บางเล็กนอยบางครั้งก็จะสายหนาและพยัก
หนาไมพูด
คําแนะนํา ครูตองเสริมแรงดวยการชมเชย ใหรางวัล และใหเพื่อนชวยกันชมเชย ใหนักเรียนรูสึกวาตนเองมีความสําคัญใน
กลุมเพื่อน
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สัปดาหที่ 3 วันที่ 16-20 กรกฎาคม 2555
หัวขอประเมิน
ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง
1. ความตั้งใจในการเรียน
√
2. ทํางานเสร็จตรงตาม
√
เวลา
3. ปฏิบัติตามคําสั่งของ
√
คุณครู
4. การปรับตัวในการอยู
√
รวมกับเพื่อนๆ และครู
5. มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอ
√
เพื่อนและครู

หมายเหตุ
มีสมาธิดีขึ้น ยกมือตอบคําถามในบางครั้ง
ถูกตอง รวดเร็วขึ้นในวิชาการครูไทย แตในวิชาครู
ตางชาติบางวิชายังชาและตองกระตุนบาง
ปฏิบัติไดรวดเร็วทันที
เริ่มพูดคุยกับเพื่อนๆ และแสดงความคิดเห็นกับ
เพื่อนและครูอยางมีเหตุผล
เริ่มเลนและคุยกับเพื่อนบางคนในบางครั้ง แตเวลา
ครูถามยังมีสายหนา พยักหนาบางในบางครั้ง

คําแนะนํา นอกจากการเสริมแรงที่ครูทําอยู ยังตองใชความออนโยนโดยการสัมผัสทางกายและพูดคุยในสิ่งที่เด็กชอบให
เด็กเกิดความไววางใจและรูสึกอบอุนเหมือนที่รับจากที่บาน พยายามใหนักเรียนทํางานหรือเลนกับกลุมเพื่อนๆ ใหเกิด
ความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น
สัปดาหที่ 4 วันที่ 23 กรกฎาคม 2555
หัวขอประเมิน
ดีมาก
1. ความตั้งใจในการเรียน

ดี

พอใช

หมายเหตุ
นั่งเหมอลอย ถามก็ไมมองหนาไม
ยอมพูดคุย บางเวลารองไหโดยไม
มีเหตุผลไมพูด
2. ทํางานเสร็จตรงตามเวลา
ไมยอมทํางาน จะนั่งเฉยๆ เมื่อ
√
กระตุนดูเหมือนจะตอตานไมรับฟง
และไมพูดดวย
3. ปฏิบัติตามคําสั่งของคุณครู
ตองพูดซ้ําๆ หลายครั้งจนบางครั้ง
√
ตองขูลงโทษถึงจะปฏิบัติตาม
4. การปรับตัวในการอยูรวมกับ
จะนั่งมองคนอื่นไปเรื่อยๆ แตจะไม
√
เพื่อนๆ และครู
ปฏิบัติเพื่อนๆ
5. มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอเพื่อนและครู
ถาเพื่อนถามก็ตอบแตไมคุยกับใคร
√
คําแนะนํา คุณครูคงตองหาสาเหตุวาเพราะอะไร หรืออะไรทําให ด.ช.เด็กชาย นิ มีอาการออกคอนขางหนักในวันนี้
** ซึ่งจากที่คุณครูถามกับเพื่อนที่นั่งขางๆ ก็ทราบสาเหตุที่ เด็กชาย นิ รองไหและไมตั้งใจเรียน เพราะอยากเรียน
คอมพิวเตอร แตวันนี้ครูไดบอกกับเด็กๆ ทุกคนวาวันนี้ไมไดเรียนคอมพิวเตอรเพราะคุณครูคอมพิวเตอรไมมาแตไมไดแจง
วาทําไมครูจึงไมมาสอน คิดวาเด็กชาย นิ คงไมเขาใจ ครูจึงตองเรียกมาคุยและอธิบายใหเขาใจวาครูคอมพิวเตอรไมสบาย
ไวครั้งตอไปคอยเรียน ก็ดูเหมือนจะเขาใจและดีขึ้น
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สัปดาหที่ 4 วันที่ 24 กรกฎาคม 2555
หัวขอประเมิน
ดีมาก
1. ความตั้งใจในการเรียน
√
2. ทํางานเสร็จตรงตามเวลา

ดี

พอใช

ปรับปรุง

√

หมายเหตุ
ไมตองใชวิธีกระตุนใดๆ ในระหวาง
วัน
ทํางานไดเรียบรอยสวยงามและ
เสร็จคนแรกของหอง

3. ปฏิบัติตามคําสั่งของคุณครู
√
4.
การปรับตัวในการอยูรวมกับ
√
เพื่อนๆ และครู
5. มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอเพื่อนและครู
√
คําแนะนํา ดูเหมือนจะแตกตางจากเมื่อวานมาก วันนี้มาโรงเรียนแตเชาจึงไดพูดคุยสรางความคุนเคยกันในชวงเชา
มากกวาปกติ
สัปดาหที่ 4 วันที่ 25 กรกฎาคม 2555
หัวขอประเมิน
ดีมาก
ดี
พอใช ปรับปรุง
1. ความตั้งใจในการเรียน
√
2. ทํางานเสร็จตรงตามเวลา
√
3. ปฏิบัติตามคําสั่งของคุณครู
√
4.
การปรับตัวในการอยูรวมกับ
√
เพื่อนๆ และครู
5. มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอเพื่อนและครู
√
คําแนะนํา ถือวาวันนี้ตั้งใจและมีสมาธิที่ดีในการเรียน วันหนึ่งเลยทีเดียว
สัปดาหที่ 4 วันที่ 26 กรกฎาคม 2555
หัวขอประเมิน
ดีมาก
1. ความตั้งใจในการเรียน

ดี

2. ทํางานเสร็จตรงตามเวลา
3. ปฏิบัติตามคําสั่งของคุณครู

พอใช
√

ปรับปรุง

√

√

หมายเหตุ

หมายเหตุ
ไมตื่นตัวนัก ตองคอยกระตุนและ
เสริมแรงดวยการชมเชย และให
รางวัล
มีงานคางในทุกคาบตองใหตามงาน
ตอนเย็นกอนกลับบาน
ปฏิบัติตามคําสั่งไดดีทุกเรื่องยกเวน
การเขียนงาน

4. การปรับตัวในการอยูรวมกับ
√
เพื่อนๆ และครู
5. มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอเพื่อน
√
และครู
คําแนะนํา นักเรียนตั้งใจดีขึ้นในคาบของครูไทยแตจะไมคอยตื่นตัวและตั้งใจในการเรียนนักในวิชาของครูตางชาติ ตองมี
ครูไทยคอยดูแล คงตองแนะนําและพูดคุยปญหากับครูคูชั้นเพื่อจะไดหาวิธีแกไขตอไป
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สัปดาหที่ 4 วันที่ 27 กรกฎาคม 2555
หัวขอประเมิน
ดีมาก
1. ความตั้งใจในการเรียน

ปที่ 30 ฉบับที่ 88 กรกฎาคม – ธันวาคม 2556

ดี

พอใช

2. ทํางานเสร็จตรงตามเวลา

ปรับปรุง
√
√

หมายเหตุ
วันนี้สอบเก็บคะแนนหลายวิชา ดู
นองไมมีสมาธิในการเรียนเลย ตอง
คอยกระตุนบอยๆ
นั่งเหมอมองเพื่อน บางครั้งหันมา
ถามเพื่อนทั้งที่สอบอยู แตตนเองไม
ยอมทํา

3. ปฏิบัติตามคําสั่งของคุณครู
√
4. การปรับตัวในการอยูรวมกับ
√
เพื่อนๆ และครู
5. มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอเพื่อนและ
√
ครู
คําแนะนํา ไมมีสมาธิในการเรียนเลย วันนี้มีสอบหลายวิชา ไมยอมเขียนงานนั่งเฉยๆ ตองคอยกระตุนตลอดเวลา
สัปดาหที่ 5 วันที่ 30 -31 กรกฎาคม 2555
หัวขอประเมิน
ดีมาก
1. ความตั้งใจในการเรียน
2. ทํางานเสร็จตรงตามเวลา

ดี

พอใช

ปรับปรุง
√
√

หมายเหตุ
นั่งเหมอมองเพื่อน บางครั้งหันมา
ถามเพื่อนทั้งที่สอบอยู แตตนเองไม
ยอมทํา

3. ปฏิบัติตามคําสั่งของคุณครู
√
4. การปรับตัวในการอยูรวมกับ
√
เพื่อนๆ และครู
5. มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอเพื่อนและ
√
ครู
คําเสนอแนะ นักเรียนอาจเกิดความกังวลและเครียดในการสอบ นั่งเฉยๆ ไมยอมทําตองเรียกมานั่งกับครูจึงยอมทํา
สัปดาหที่ 5 วันที่ 1-10 สิงหาคม 2555
หัวขอประเมิน
ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง
1. ความตั้งใจในการเรียน
√
2. ทํางานเสร็จตรงตามเวลา
√
3. ปฏิบัติตามคําสั่งของคุณครู
√
4. การปรับตัวในการอยูรวมกับเพื่อนๆ และครู
√
5. มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอเพื่อนและครู
√
คําแนะนํา สามารถเรียนและรวมกิจกรรมกับเพื่อนๆ ไดโดยไมตองกระตุนและใชแรงเสริมใดๆ
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การพัฒนาโมเดลแสดงอิทธิพลของความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ
ทีม่ ตี อ ความพึงพอใจในงาน โดยมีความยุติธรรมในองคการ
เปนตัวแปรสงผานของพนักงานในองคการ
Developing the Path Model and the Competing Model of
Cooperate Social Responsibility to Job Satisfaction by Organization
Justice is Mediator Variable.
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บทคัดยอ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและเปรียบเทียบโมเดลแสดงอิทธิพลกับโมเดลแขงขันของ
ความรับผิดชอบตอสังคมขององคการที่มีตอความพึงพอใจในงานโดยมีความยุติธรรมในองคการเปนตัว
แปรสงผานของพนักงานในองคการ ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรแฝง พบวา ความพึง
พอใจในงาน (SAT) กับความยุติธรรมในองคการ ( OJ) มีความสัมพันธกันสูงที่สุด รองลงมาคือ ความ
รับผิดชอบตอสังคมขององคการ (CSR) กับความยุติธรรมในองคการ ( OJ) และความรับผิดชอบตอสังคม
ขององคการ (CSR) กับความพึงพอใจในงาน (SAT) ซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 0.9 07, 0.845 และ
0.767 เมื่อเปรียบเทียบโมเดลแสดงอิทธิพลกับโมเดลแขงขันของความรับผิดชอบตอสังคมขององคการที่มี
ตอความพึงพอใจในงานโดยมีความยุติธรรมในองคการเปนตัวแปรสงผาน พบวาโมเดลตามสมมติฐานการ
วิจัยมีคาไค-สแควร 23.39 ที่องศาอิสระ 21 และระดับนัยสําคัญ 0.3236 และโมเดลแขงขันมีคาไค-สแควร
25.72 ที่องศาอิสระ 22 และระดับนัยสําคัญ 0.2638 เมื่อพิจารณาสัดสวนของคาไค-สแควรกับองศาอิสระ
พบวา โมเดลตามสมมติฐานมีคาสัดสวน 1.114 และโมเดลแขงขันมีคาสัดสวน 1.169 ทําใหไดวาทั้งสอง
โมเดลเปนโมเดลที่มีความเหมาะสม
คําสําคัญ: โมเดลแสดงอิทธิพล โมเดลแขงขัน ความพึงพอใจในงาน ความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ
ความยุติธรรมในองคการ
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Abstract

The purpose of this research is to develop and compare the path model and the
competing model of cooperate social responsibility to job satisfaction by organization
justice is mediator variable. The result showed the relation between latent variables that
job satisfaction and organization justice have the highest relation, the next is cooperate
social responsibility and organization justice, and the last one is cooperate social
responsibility and job satisfaction have the correlation coefficient 0.907, 0.845 and 0.767
respectively. The comparing the path model and the competing model of cooperate
social responsibility to job satisfaction by organization justice is mediator variable the
resulted that hypothesis model are χ =23.39 df=21, p=0.3236 and competing model are
χ =25.72 df=22, p=0.2638. The proportion of chi-square and degree of freedom of
hypothesis model is 1.114 and competing model is 1.169 found that both 2 model are
suitable.
Keyword: path model, competing model, cooperate social responsibility, job satisfaction,
organization justice
2

2

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

การศึกษาความรับผิดชอบตอสังคม ( Social Responsibility: SR) ของตางประเทศในชวงแรกๆ
นั้นจะมุงศึกษาแนวคิดและนิยามของ SR ทางธุรกิจ (Carroll, 1979, 1991) ตอมาการศึกษา SR ทาง
ธุรกิจจะมุงเนนไปที่ความสัมพันธหรือผลกระทบของ SR มีจํานวนงานวิจัยเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดย
ความสัมพันธหรือผลกระทบของ SR สวนใหญเปนผลกระทบทางบวกตอองคการ ซึ่งจะมีทั้งการสงผลตอ
ตัวองคการโดยตรง ไดแก ประสิทธิผลองคการโดยรวม ( Ali, Rehman, Ali, Yousaf & Zia, 2010) ผล
ประกอบการดานการเงินขององคการ ( Pava & Krausz, 1996; Stanwick & Stanwick, 1998;
Johnson, 2003; Arsoy, Arabaci, & Çiftçio
ğlu, 2012)
ความสามารถในการแขงขัน ( Porter &
Kramer, 2002) ความยั่งยืนขององคการ ( Snider, Hill, & Martin, 2003) และความนาดึงดูดใจของ
องคการ (Bir, Suher, & Altinbaşak, 2009)
ความรับผิดชอบตอสังคมขององคการนอกจากจะสงผลใหบุคลากรมีความพึงพอใจในงานแลว ยัง
สงผลทางตรงใหองคการนั้นมีประสิทธิผล (Ali et al, 2010) และเปนองคการที่มีความยุติธรรม (Tziner
et al, 2011) ซึ่งจะทําใหบุคลากรมีความรูสึกเปนธรรมและเสมอภาค สงผลทางออมใหบุคลากรมีความ พึง
พอใจในงานเชนกัน (Tziner et al, 2011)
จากความสําคัญของความรับผิดชอบตอสังคมดังที่ไดกลาวในขางตน ผูวิจัยจึงสนใจและ ไดกําหนด
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและเปรียบเทียบโมเดลแสดงอิทธิพลกับโมเดลแขงขันของความรับผิดชอบตอ
สังคมขององคการที่มีตอความพึงพอใจในงานโดยมีความยุติธรรมในองคการเปนตัวแปรสงผาน ซึ่ง
ผลการวิจัยสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับโมเดลที่เกี่ยวของ
กับความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ ความพึงพอใจในงาน และความยุติธรรมในองคการในการศึกษา
ครั้งตอไป สําหรับนิยามความหมายของตัวแปรที่ใชในการศึกษา มีดังนี้
หนา 63

วารสารการวัดผลการศึกษา

ปที่ 30 ฉบับที่ 88 กรกฎาคม – ธันวาคม 2556

ความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ มาจากคําภาษาอังกฤษวา “ Social Responsibility:
SR” หรือ “Corporate Social Responsibility: CSR” โดยคําที่มีความหมายคลายกัน ไดแก corporate
social performance, corporate responsibility, corporate citizenship, sustainable business,
sustainable responsible business, responsible business (Kanji & Chopra, 2010; Freeman &
Hasnaoui, 2011) ในระยะเวลาหลายสิบป แนวคิดนี้ไดถูกพัฒนามาอยางตอเนื่อง ปจจุบันแนวคิดนี้ไดมี
ความสําคัญมากขึ้นและเปนประเด็นหลักในการดําเนินการทางธุรกิจและหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ
โดยเฉพาะการเชื่อมตอกับกระบวนการการพัฒนาชุมชน โดยการประยุกตใชเพื่อนําไปสูการพัฒนา
ประเทศที่เหมาะสมและยั่งยืน โดย Turker (2009) ใหความหมายของความรับผิดชอบตอสังคมของ
องคการ วาหมายถึง พฤติกรรม ขององคการที่มีเปาหมายที่จะสงผลกระทบทางบวกตอสังคมและผูมีสวน
ไดเสีย และนอกเหนือไปจากเรื่องของผลประโยชนทางเศรษฐกิจ โดยเสนอวาความรับผิดชอบตอสังคมของ
องคการ ประกอบไปดวย 4 องคประกอบ โดย องคประกอบที่ 1 คือผูมีสวนไดเสียทางสังคมและไมใช
สังคม (CSR to social and non-social stakeholders) องคประกอบที่ 2 คือพนักงาน/ลูกจาง (CSR to
employees) องคประกอบที่ 3 คือลูกคา (CSR to customers) และ องคประกอบที่ 4 คือรัฐบาล (CSR
to government)
ความพึงพอใจในการทํางาน (job satisfaction) คือ ความรูสึกในแงบวกหรือแงลบที่เกี่ยวของ
กับความคาดหวังในการทํางานตางๆ ที่ไดรับมอบหมาย เพราะคนสวนมากมักจะไมไดชอบงานที่ทําอยู
ทั้งหมด ดังนั้นความพึงพอใจในการทํางานจะขึ้นอยูกับความรูสึกหลายๆ อยางประกอบกัน
ความยุติธรรมในองคการสามารถ หมายถึง การรับรูของพนักงานเกี่ยวกับความยุติธรรมที่พวก
เขาถูกปฏิบัติโดยองคการ ซึ่งประกอบดวย 3 ดาน คือ ความยุติธรรมดานผลลัพธ ความยุติธรรมดาน
วิธีการและกระบวนการทํางาน และความยุติธรรมดานคุณภาพของปฏิสัมพันธที่บุคคลไดรับในองคการ
(Jafari, Motlagh, Yarmohammadian, & Delavar, 2011) สวน Colquitt (2001) กลาววา ความ
ยุติธรรมในองคการประกอบ 3 องคประกอบไดแก ความยุติธรรมดานการแบงปนผลตอบแทนขององคการ
(distributive Justice) ความยุติธรรมดานกระบวนการขององคการ (procedural justice) และความ
ยุติธรรมดานปฏิสัมพันธระหวางบุคคลกับองคการ (interactional justice)
2
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วิธีดําเนินการศึกษา

การศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษาตอจากงานวิจัยของ Tziner et al (2011) ที่ทําการศึกษาเรื่อง
การศึกษาความสัมพันธระหวางความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ ความยุติธรรมในองคการ และความ
พึงพอใจในงาน โดยผูวิจัยทําการวิเคราะหโมเดลที่ Tziner et al (2011) พัฒนาขึ้นใหมีความสอดคลองกับ
ขอมูลเชิงประจักษและเสนอโมเดลที่พัฒนาขึ้นจากผลการวิเคราะหขอมูลดังกลาวเปนโมเดลแขงขัน ขอมูล
ที่นํามาใชวิเคราะหจึงเปนขอมูลทุติยภูมิจากงานวิจัยของ Tziner et al (2011) ซึ่งมีรายละเอียดของ
วิธีดําเนินการวิจัยดังนี้
กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชศึกษาในงานวิจัยของ Tziner et al (2011) เปนพนักงานใน
องคการทางการประกันภัย จํานวน 52 คนและองคการทางการนําเขาเครื่องมืออิเลคทรอนิกส จํานวน 49
คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 101 คน โดยกลุมตัวอยางที่เปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 59 กลุมตัวอยางมี
สถานภาพเปนนักศึกษาคิดเปนรอยละ 76 และกลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 30-49 ป คิดเปนรอยละ
76.2
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
CSR ใชเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นโดย Turker (2009) ซึ่งเปนแบบสอบถามประกอบดวยขอคําถาม
จํานวน 42 ขอ แบงออกเปน 4 องคประกอบ ไดแก 1) CSR ตอผูมีสวนไดเสียทางสังคมและไมใชสังคม 2)
CSR ตอพนักงาน 3) CSR ตอลูกคา และ 4) CSR ตอรัฐบาล แบบสอบถามมีลักษณะเปนมาตรประมาณคา
6 ระดับ ไดแก 1 คือ ไมเห็นดวยอยางมาก จนถึง 6 คือ เห็นดวยอยางมาก แบบสอบถามมีคาความเที่ยง
ทัง้ ฉบับ 0.93 และความเทีย่ งของแตละองคประกอบ 0.91 0.87 0.88 และ 0.86 ตามลําดับ
ความพึงพอใจในงานใชเครือ่ งมือ
Minnesota Satisfaction Questionnaire ในรูปแบบสั้น
(MSQ; Short-Form) ซึ่งพัฒนาโดย Weiss et al (1967 as cited in Tziner et al, 2011)
แบบสอบถามประกอบดวยขอคําถามทั้งสิ้นจํานวน 20 ขอ ที่วัดความพึงพอใจภายในที่สัมพันธกับโอกาส
ในการประสบความสําเร็จในการทํางาน จํานวน 12 ขอ และความพึงพอใจภายนอกที่สัมพันธกับนโยบาย
ขององคการและคุณภาพของบรรยากาศในการทํางาน จํานวน 8 ขอ แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบ
มาตรประมาณคา 6 ระดับ ไดแก 1 คือ ไมพอใจอยางมาก จนถึง 6 คือ พอใจอยางมาก แบบสอบถามมีคา
ความเที่ยงทั้งฉบับ 0.95 และความเทีย่ งของแตละองคประกอบ 0.92 และ 0.92 ตามลําดับ
ความยุติธรรมในองคการ ใชเครื่องมือที่พัฒนาโดย
Niehoff & Moorman (1993) ซึ่งเปน
แบบสอบถามประกอบดวยขอคําถามทั้งสิ้น 20 ขอ โดยแบงเปนการรับรูใน 3 มิติ คือ ความยุติธรรมดาน
การแบงปนผลตอบแทนขององคการ (distributive Justice: DJ) จํานวน 5 ขอ ความยุติธรรมดาน
กระบวนการขององคการ (procedural justice: PJ) จํานวน 6 ขอ และความยุติธรรมดานปฏิสัมพันธ
ระหวางบุคคลกับองคการ (interactional justice: IJ) จํานวน 9 ขอ แบบสอบถามมีลักษณะเปนมาตร
ประมาณคา 6 ระดับ ไดแก 1 คือ ไมเห็นดวยอยางมาก จนถึง 6 คือ เห็นดวยอยางมาก แบบสอบถามมีคา
ความเที่ยงทั้งฉบับ 0.96 และความเที่ยงของแตละมิติ 0.86 0.88 และ 0.95 ตามลําดับ

ผลการวิเคราะหขอมูล

ผลการวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 2 สวน คือ ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรที่
ศึกษา และผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลแสดงอิทธิพลของความรับผิดชอบตอสังคมขององคการที่
มีตอความพึงพอใจในงานโดยมีความยุติธรรมในองคการเปนตัวแปรสงผาน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
สัญลักษณที่ใชแทนตัวแปรสังเกตไดและตัวแปรแฝง
CSR
หมายถึง ตัวแปรแฝงความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ
CSRsoc หมายถึง ตัวแปรสังเกตไดความรับผิดชอบตอสังคมขององคการตอผูมีสวนไดเสียทาง
สังคมและไมใชสงั คม
CSRemp หมายถึง ตัวแปรสังเกตไดความรับผิดชอบตอสังคมขององคการตอพนักงาน
CSRcus หมายถึง ตัวแปรสังเกตไดความรับผิดชอบตอสังคมขององคการตอลูกคา
CSRgov หมายถึง ตัวแปรสังเกตไดความรับผิดชอบตอสังคมขององคการตอรัฐบาล
OJ
หมายถึง ตัวแปรแฝงความยุติธรรมในองคการ
DisJus
หมายถึง ตัวแปรสังเกตไดความยุติธรรมดานการแบงปนผลตอบแทนขององคการ
ProJus
หมายถึง ตัวแปรสังเกตไดความยุติธรรมดานกระบวนการขององคการ
IntJus
หมายถึง ตัวแปรสังเกตไดความยุติธรรมดานปฏิสัมพันธระหวางบุคคลกับองคการ
SAT
หมายถึง ตัวแปรแฝงความพึงพอใจในงาน
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ตัวแปรสังเกตไดความพึงพอใจภายใน
ตัวแปรสังเกตไดความพึงพอใจภายนอก

1. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรที่ศึกษา
ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระทั้ง 9 ตัว คือ ตัวแปรความรับผิดชอบตอ
สังคมขององคการตอผูมีสวนไดเสียทางสังคมและไมใชสังคม ( CSRsoc) ความรับผิดชอบตอสังคมของ
องคการตอพนักงาน ( CSRemp) ความรับผิดชอบตอสังคมขององคการตอลูกคา (
CSRcus) ความ
รับผิดชอบตอสังคมขององคการตอรัฐบาล ( CSRgov) ความยุติธรรมดานการแบงปนผลตอบแทนของ
องคการ ( DisJus) ความยุติธรรมดานกระบวนการขององคการ ( ProJus) ความยุติธรรมดานปฏิสัมพันธ
ระหวางบุคคลกับองคการ ( IntJus) ความพึงพอใจภายใน ( InSAT) และความพึงพอใจภายนอก (ExSAT)
ความสัมพันธระหวางตัวแปรจํานวนทั้งสิ้น 36 คู พบวา ทุกคูมีความสัมพันธระหวางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .001 ลักษณะความสัมพันธระหวางตัวแปรเปนความสัมพันธทิศทางบวก และสวนใหญมี
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระดับปานกลาง โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง 0.26 – 0.92 ตัว
แปรคูที่มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธต่ําสุด คือ ตัวแปรความรับผิดชอบตอสังคมขององคการตอผูมีสวนได
เสียทางสังคมและไมใชสงั คม ( CSRsoc) กับตัวแปรความพึงพอใจภายนอก (ExSAT) ตัวแปรคูที่มีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธสูงสุด คือ ตัวแปรความยุติธรรมดานกระบวนการขององคการ ( ProJus) กับตัวแปร
ความยุติธรรมดานปฏิสัมพันธระหวางบุคคลกับองคการ (IntJus)
ความสัมพันธระหวางตัวแปรในองคประกอบความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ พบวา
สวนใหญมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธในระดับปานกลาง โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง 0.35–
0.57 ความสัมพันธระหวางตัวแปรในองคประกอบความยุติธรรมในองคการ สวนใหญมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธสูง โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง 0.81-0.92 และความสัมพันธระหวางตัวแปรใน
องคประกอบความพึงพอใจในงาน มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสูง เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตัว
แปรในองคประกอบความรับผิดชอบตอสังคมขององคการที่เปนตัวแปรเหตุ กับตัวแปรในองคประกอบ
ความยุติธรรมในองคการและความพึงพอใจในงานที่เปนตัวแปรผล พบวา สวนใหญมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธในระดับปานกลาง มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง 0.26-0.68 ดังตาราง 1
2. ผลการตรวจสอบความตรงของ
โมเดลแสดงอิทธิพลของความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ
ที่มีตอความพึงพอใจในงานโดยมีความยุติธรรมในองคการเปนตัวแปรสงผาน
โมเดลแสดงอิทธิพลของความรับผิดชอบตอสังคมขององคการที่มีตอความพึงพอใจในงานโดย
มีความยุติธรรมในองคการเปนตัวแปรสงผานประกอบดวย ตัวแปรแฝงภายนอก คือ ความรับผิดชอบตอ
สังคมขององคการ (CSR) และตัวแปรแฝงภายใน 2 ตัวแปร คือ ความยุติธรรมในองคการ ( OP) และความ
พึงพอใจในงาน (SAT) ผลการวิเคราะหขอมูลประกอบไปดวย 2 สวน คือ ผลการตรวจสอบความตรงของ
โมเดลตามสมมติฐานการวิจัย และผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลแขงขัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลตามสมมติฐานการวิจยั
การตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลแสดงอิทธิพลของความรับผิดชอบตอสังคมของ
องคการที่มีตอความพึงพอใจในงานโดยมีความยุติธรรมในองคการเปนตัวแปรสงผานกับขอมูลเชิงประจักษ
ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา คาไค-สแควร มีคา 23.39 ที่องศาอิสระ 21 ระดับนัยสําคัญ 0.3236 คาดัชนี
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วัดระดับความกลมกลืน (GFI) 0.951 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว ( AGFI) 0.894 และคา
ดัชนีรากของกําลังสองเฉลี่ยของคาความแตกตางโดยประมาณ ( RMSEA) 0.034 แสดงวา โมเดลมีความ
สอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ตัวแปรเชิงสาเหตุในโมเดลอธิบายความแปรปรวนในตัวแปรตาม
ความพึงพอใจในงาน ( SAT) ไดรอยละ 66.3 และอธิบายความแปรปรวนในตัวแปรตามความยุติธรรมใน
องคการ (OJ) ไดรอยละ 67.0 ดังภาพ 1 และ ตาราง 2
ตาราง 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรที่ศึกษา
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11
1. CSR
0.93
2. CSRsoc .82** 0.91
3. CSRemp .71** .35** 0.87
4. CSRcus .69** .40** .56** 0.88
5. CSRgov .65** .42** .48** .57** 0.86
6. SAT
.58** .29** .70** .51** .44** 0.95
7. InSAT
.56** .29** .68** .48** .42** .98** 0.92
8. ExSAT
.55** .26** .67** .50** .43** .95** .89** 0.92
9. OJ
.62** .35** .66** .54** .43** .85** .83** .80** 0.96
10. Disjus .57** .28** .66** .47** .41** .80** .76** .78** .91** 0.86
11. ProJus .61** .36** .63** .53** .43** .80** .78** .76** .96** .82** 0.88
12. IntJus .58** .33** .60** .53** .38** .81** .81** .74** .97** .81** .92**
M
4.31 3.86 4.08 4.86 5.20 4.47 4.46 4.48 4.55 4.34 4.51
SD
0.77 1.03 0.98 0.85 0.89 0.8 0.83 0.81 0.87 0.94 0.89
หมายเหตุ **p<.001, แนวทแยงเปนคาความเที่ยง

12

0.95
4.73
0.91

ภาพ 1 โมเดลแสดงอิทธิพลของความรับผิดชอบตอสังคมขององคการที่มีตอความพึงพอใจในงาน
โดยมีความยุติธรรมในองคการเปนตัวแปรสงผาน
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ตาราง 2 คาน้ําหนักองคประกอบ คาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐาน คาความเที่ยงเชิงโครงสรางของตัว
แปรสังเกตไดในโมเดลที่ 1 และโมเดลที่ 2
ตัวแปร

b
CSR CSRsoc 0.456
(LX) CSRemp 0.839
CSRcus 0.566
CSRgov 0.515
OJ DisJus 0.855
(LY) ProJus 0.807
IntJus 0.811
SAT InSAT 0.786
(LY) ExSAT 0.765

se
0.105
0.087
0.081
0.088
0.059
0.062
0.043

โมเดล 1
t
SS
4.331 0.456
9.648 0.839
6.992 0.566
5.847 0.515
- 0.855
13.582 0.807
13.152 0.811
- 0.786
17.638 0.765

SC
0.443
0.856
0.666
0.578
0.910
0.906
0.893
0.944
0.944

R2
0.196
0.733
0.443
0.334
0.828
0.821
0.798
0.892
0.891

b
0.467
0.828
0.574
0.518
0.850
0.802
0.804
0.785
0.766

se
0.105
0.088
0.081
0.088
0.059
0.062
0.044

โมเดล 2
t
SS
4.432 0.467
9.444 0.828
7.090 0.574
5.860 0.518
- 0.850
13.517 0.802
12.974 0.804
- 0.785
17.555 0.766

SC
0.454
0.845
0.675
0.582
0.904
0.902
0.886
0.943
0.945

R2
0.206
0.714
0.456
0.339
0.817
0.813
0.784
0.890
0.893

เมื่อพิจารณาคาน้ําหนักองคประกอบของความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ (CSR) พบวา ทุก
ตัวมีคาเปนบวก และแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ
ตอพนักงาน (CSRemp) มีคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานสูงสุด 0.856 รองลงมาคือความรับผิดชอบ
ตอสังคมขององคการตอลูกคา (CSRcus) ความรับผิดชอบตอสังคมขององคการตอรัฐบาล ( CSRgov) และ
ความรับผิดชอบตอสังคมขององคการตอผูมีสวนไดเสียทางสังคมและไมใชสังคม ( CSRsoc) มีคาน้ําหนัก
องคประกอบมาตรฐาน 0.666, 0.578 และ 0.443 ตามลําดับ นอกจากนี้คาน้ําหนักองคประกอบของ
ความยุติธรรมในองคการ ( OJ) ทุกตัวมีคาเปนบวก และแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยที่
ความยุติธรรมดานการแบงปนผลตอบแทนขององคการ (DisJus) มีคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานสูงสุด
0.910 รองลงมาคือ ความยุติธรรมดานกระบวนการขององคการ (
ProJus) และความยุติธรรมดาน
ปฏิสัมพันธระหวางบุคคลกับองคการ ( IntJus) มีคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐาน 0.906 และ 0.893
ตามลําดับ และคาน้ําหนักองคประกอบของความพึงพอใจในงาน ( SAT) ทุกตัวมีคาเปนบวก และแตกตาง
จากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งความพึงพอใจภายใน ( InSAT) และความพึงพอใจภายนอก (ExSAT)
มีคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานเทากันคือ 0.944
เมื่อพิจารณาคาอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรแฝงภายนอกถึงตัวแปรแฝงภายใน พบวา อิทธิพล
ทางตรงจากความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ (CSR) ไปยังความยุติธรรมในองคการ ( OJ) มีคา
แตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ . 01 อยางไรก็ตามอิทธิพลทางตรงจากความรับผิดชอบ
ตอสังคมขององคการ (CSR) ไปยังความพึงพอใจในงาน (SAT) ไมพบความแตกตางอยางนัยสําคัญ สําหรับ
คาอิทธิพลทางตรงระหวางตัวแปรแฝงภายใน พบวา อิทธิพลทางตรงจากความยุติธรรมในองคการ ( OJ)
ไปยังความพึงพอใจในงาน (SAT) มีคาแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
พิจารณาอิทธิพลจากความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ (CSR) ไปยังความพึงพอใจในงาน
(SAT) พบวา ผลรวมอิทธิพลมีขนาด 0.814 สวนใหญเปนอิทธิพลทางออม (0.564) ที่ผานความยุติธรรมใน
องคการ ( OJ) โดยมีขนาดเปนสองเทาของอิทธิพลทางตรง ( 0.250) นอกจากนี้ อิทธิพลจากความ
รับผิดชอบตอสังคมขององคการ (CSR) ไปยังความยุติธรรมในองคการ ( OJ) ผลรวมอิทธิพลมีขนาด 0.819
ซึ่งเปนอิทธิพลทางตรงทั้งหมด และอิทธิพลจากความยุติธรรมในองคการ ( OJ) ไปยังความพึงพอใจในงาน
(SAT) ผลรวมอิทธิพลมีขนาด 0.689 ซึ่งเปนอิทธิพลทางตรงทั้งหมด ดังตาราง 3
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ตาราง 3 อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวม ความรับผิดชอบตอสังคมขององคการไปยัง
ความพึงพอใจในงาน และความรับผิดชอบตอสังคมขององคการไปยังความยุติธรรมในองคการ
โมเดล 1
โมเดล 2
GAMMA
GAMMA
ตัวแปรผล
SAT
OJ
SAT
OJ
ตัวแปรเหตุ DE IE TE DE IE TE DE
IE
TE DE IE TE
CSR b 0.250 0.564 0.814 0.819 - 0.819 - 0.767 0.767 0.845 - 0.845
se 0.136 0.122 0.097 0.101 - 0.101 - 0.096 0.096 0.100 - 0.100
t 1.836 4.622 8.399 8.082 - 8.082 - 8.012 8.012 8.435 - 8.435
SS 0.250 0.564 0.814 0.819 - 0.819 - 0.767 0.767 0.845 - 0.845
SC 0.250 - 0.819 - 0.845 BETA
BETA
ตัวแปรผล
SAT
SAT
ตัวแปรเหตุ DE IE TE
DE
IE
TE
OJ b 0.689 - 0.689
0.907 - 0.907
se 0.137 - 0.137
0.075 - 0.075
t 5.047 - 5.047
12.156 - 12.156
SS 0.689 - 0.689
0.907 - 0.907
SC 0.689 0.907 R2
0.663
0.670
0.715
0.823
คาสถิติ
χ =23.39, df=21, p=0.32357,
χ =25.72, df=22, p=0.26383,
RMSEA=0.034, GFI=0.951, AGFI=0.894 RMSEA=0.041, GFI=0.946, AGFI=0.889
หมายเหตุ TE = ผลรวมอิทธิพล (total effect); IE = อิทธิพลทางออม (indirect effect); DE = อิทธิพล
ทางตรง (direct effect)
2

2

ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรแฝง พบวา ความพึงพอใจในงาน (SAT) กับความ
ยุติธรรมในองคการ ( OJ) มีความสัมพันธกันสูงที่สุด รองลงมาคือ ความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ
(CSR) กับความยุติธรรมในองคการ ( OJ) และความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ (CSR) กับความพึง
พอใจในงาน (SAT) ซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 0.894, 0.819 และ 0.814 ตามลําดับ รายละเอียด
แสดงดังตาราง 4
ตาราง 4 เมทริกซความสัมพันธของตัวแปรแฝงในโมเดล 1 และโมเดล 2
โมเดล 1
โมเดล 2
OJ
SAT
CSR
OJ
SAT
OJ
1.000
OJ
1.000
SAT
0.894
1.000
SAT
0.907
1.000
CSR
0.819
0.814
1.000
CSR
0.845
0.767
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2.2 ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลแขงขัน
โมเดลแขงขัน ผูวิจัยพัฒนาโมเดลแสดงอิทธิพลของความรับผิดชอบตอสังคมของ
องคการที่มีตอความพึงพอใจในงานโดยมีความยุติธรรมในองคการเปนตัวแปรสงผานโดยพิจารณาจากผล
การวิเคราะหโมเดลตามสมมติฐานการวิจัย ซึ่งพบวา อิทธิพลทางตรงจากความรับผิดชอบตอสังคมของ
องคการ (CSR) ไปยังความพึงพอใจในงาน (SAT) มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติและมี
ขนาดอิทธิพลเพียง 0.250 ดังนั้นผูวิจัยจึงเสนอโมเดลแสดงอิทธิพลของความรับผิดชอบตอสังคมของ
องคการที่มีตอความพึงพอใจในงานโดยมีความยุติธรรมในองคการเปนตัวแปรสงผาน โดยตัดเสนทาง
อิทธิพลทางตรงจากความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ (CSR) ไปยังความพึงพอใจในงาน (SAT) จาก
โมเดลตามสมมติฐานการวิจัย เพื่อใหเปนโมเดลประหยัด แลวทําการวิเคราะหขอมูลเพื่อตรวจสอบโมเดล
ผลการตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลแสดงอิทธิพลของความรับผิดชอบตอสังคมของ
องคการที่มีตอความพึงพอใจในงานโดยมีความยุติธรรมในองคการเปนตัวแปรสงผานกับขอมูลเชิงประจักษ
ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา คาไค-สแควร 25.72 ที่องศาอิสระ 22 ระดับนัยสําคัญ 0.2683 คาดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืน ( GFI) 0.946 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว ( AGFI) 0.889 และคา
ดัชนีรากของกําลังสองเฉลี่ยของคาความแตกตางโดยประมาณ ( RMSEA) 0.041 แสดงวา โมเดลมีความ
สอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ตัวแปรเชิงสาเหตุในโมเดลอธิบายความแปรปรวนในตัวแปรตาม
ความพึงพอใจในงาน ( SAT) ไดรอยละ 71.5 และอธิบายความแปรปรวนในตัวแปรตามความยุติธรรมใน
องคการ (OJ) ไดรอยละ 82.3 ดังรายละเอียดในภาพ 2 และ ตาราง 2

ภาพ 2 โมเดลแสดงอิทธิพลแขงขันของความรับผิดชอบตอสังคมขององคการที่มีตอความพึงพอใจในงาน
โดยมีความยุติธรรมในองคการเปนตัวแปรสงผาน
คาน้ําหนักองคประกอบของความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ (CSR) ทุกตัวมีคาเปนบวก และ
แตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ซึ่งความรับผิดชอบตอสังคมขององคการตอพนักงาน
(CSRemp) มีคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานสูงสุด 0.845 รองลงมาคือความรับผิดชอบตอสังคมของ
องคการตอลูกคา ( CSRcus) ความรับผิดชอบตอสังคมขององคการตอรัฐบาล ( CSRgov) และความ
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รับผิดชอบตอสังคมขององคการตอผูมีสวนไดเสียทางสังคมและไมใชสังคม (
CSRsoc) มีคาน้ําหนัก
องคประกอบมาตรฐาน 0.675, 0.582 และ 0.454 ตามลําดับ นอกจากนี้คาน้ําหนักองคประกอบของ
ความยุติธรรมในองคการ ( OJ) ทุกตัวมีคาเปนบวก และแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยที่
ความยุติธรรมดานการแบงปนผลตอบแทนขององคการ (DisJus) มีคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานสูงสุด
0.904 รองลงมาคือ ความยุติธรรมดานกระบวนการขององคการ (
ProJus) และความยุติธรรมดาน
ปฏิสัมพันธระหวางบุคคลกับองคการ ( IntJus) มีคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐาน 0.902 และ 0.886
ตามลําดับ และคาน้ําหนักองคประกอบของความพึงพอใจในงาน ( SAT) ทุกตัวมีคาเปนบวก และแตกตาง
จากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งความพึงพอใจภายนอก (ExSAT) มีคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐาน
0.893 และความพึงพอใจภายใน (InSAT) มีคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐาน 0.890
คาอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรแฝงภายนอกถึงตัวแปรแฝงภายใน พบวา อิทธิพลทางตรง
จากความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ (CSR) ไปยังความยุติธรรมในองคการ ( OJ) มีคาแตกตางจาก
ศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ . 01 และคาอิทธิพลทางตรงระหวางตัวแปรแฝงภายใน พบวา
อิทธิพลทางตรงจากความยุติธรรมในองคการ ( OJ) ไปยังความพึงพอใจในงาน (SAT) มีคาแตกตางจาก
ศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
อิทธิพลจากความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ (CSR) ไปยังความพึงพอใจในงาน
(SAT) พบวา ผลรวมอิทธิพลมีขนาด 0.767 ซึ่งทั้งหมดเปนอิทธิพลทางออมที่ผานความยุติธรรมในองคการ
(OJ) นอกจากนี้ อิทธิพลจากความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ (CSR) ไปยังความยุติธรรมในองคการ
(OJ) ผลรวมอิทธิพลมีขนาด 0.8 45 ซึ่งเปนอิทธิพลทางตรงทั้งหมด และอิทธิพลจากความยุติธรรมใน
องคการ ( OJ) ไปยังความพึงพอใจในงาน (SAT) ผลรวมอิทธิพลมีขนาด 0. 907 ซึ่งเปนอิทธิพลทางตรง
ทัง้ หมด
ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรแฝง พบวา ความพึงพอใจในงาน (SAT) กับ
ความยุติธรรมในองคการ ( OJ) มีความสัมพันธกันสูงที่สุด รองลงมาคือ ความรับผิดชอบตอสังคมของ
องคการ (CSR) กับความยุติธรรมในองคการ ( OJ) และความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ (CSR) กับ
ความพึงพอใจในงาน (SAT) ซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 0.9 07, 0.8 45 และ 0.767 ตามลําดับ
รายละเอียดแสดงดังตาราง 4
2.3 การเปรียบเทียบโมเดลแสดงอิทธิพลกับโมเดลแขงขันของความรับผิดชอบตอสังคม
ขององคการที่มีตอความพึงพอใจในงานโดยมีความยุติธรรมในองคการเปนตัวแปรสงผาน
จากผลการวิเคราะหโมเดลแสดงอิทธิพลของความรับผิดชอบตอสังคมขององคการที่มีตอ
ความพึงพอใจในงานโดยมีความยุติธรรมในองคการเปนตัวแปรสงผาน พบวาโมเดลตามสมมติฐานการวิจัย
มีคาไค-สแควร 23.39 ที่องศาอิสระ 21 และระดับนัยสําคัญ 0.3236 และโมเดลแขงขันมีคาไค-สแควร
25.72 ที่องศาอิสระ 22 และระดับนัยสําคัญ 0.2638 เมื่อพิจารณาสัดสวนของคาไค-สแควรและองศา
อิสระพบวา โมเดลตามสมมติฐานมีคาสัดสวน 1.114 และโมเดลแขงขันมีคาสัดสวน 1.169 ทําใหไดวาทั้ง
สองโมเดลเปนโมเดลที่มีความเหมาะสม
เมื่อพิจารณาคาอิทธิพลทางตรงของความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ (CSR) ไปยัง
ความยุติธรรมในองคการ ( OJ) พบวา ทั้งโมเดลตามสมมติฐานวิจัยและโมเดลแขงขันมีขนาดอิทธิพล
ใกลเคียงกัน (0.819 และ 0.845 ตามลําดับ) สําหรับคาอิทธิพลทางตรงของความยุติธรรมในองคการ ( OJ)
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ไปยังความพึงพอใจในงาน (SAT) พบวา โมเดลแขงขันมีขนาดอิทธิพลทางตรงมากกวาโมเดลตาม
สมมติฐานการวิจัย ( 0.689 และ 0.907 ตามลําดับ) และเมื่อพิจารณาคาผลรวมอิทธิพลจากความ
รับผิดชอบตอสังคมขององคการ (CSR) ไปยังความพึงพอใจในงาน (SAT) พบวา ทั้งสองโมเดลตาม
สมมติฐานวิจัยมีขนาดผลรวมอิทธิพลมากกวาโมเดลแขงขัน ( 0.814 และ 0.767 ตามลําดับ) โดยที่โมเดล
ตามสมมติฐานวิจัยนั้นมีอิทธิพลทางออมเปนสองเทาของอิทธิพลทางตรง และโมเดลแขงขันมีอิทธิพล
ทางออมเปนสามเทาของอิทธิพลทางตรงของโมเดลตามสมมติฐานวิจัย ทําใหไดวาความยุติธรรมใน
องคการเปนตัวแปรสงผานที่ดีของความสัมพันธระหวางความรับผิดชอบตอสังคมขององคการและความพึง
พอใจในงาน

สรุปและอภิปรายผลการวิเคราะหขอมูล

ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรแฝง พบวา ความพึงพอใจในงาน
(SAT) กับความ
ยุติธรรมในองคการ ( OJ) มีความสัมพันธกันสูงที่สุด รองลงมาคือ ความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ
(CSR) กับความยุติธรรมในองคการ ( OJ) และความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ (CSR) กับความพึง
พอใจในงาน (SAT) ซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 0.907, 0.845 และ 0.767 ตามลําดับ ผลการวิเคราะห
โมเดลแสดงอิทธิพลของความรับผิดชอบตอสังคมขององคการที่มีตอความพึงพอใจในงานโดยมีความ
ยุติธรรมในองคการเปนตัวแปรสงผานกับโมเดลแขงขัน พบวาโมเดลตามสมมติฐานการวิจัยมีคาไค-สแควร
23.39 ที่องศาอิสระ 21 และระดับนัยสําคัญ 0.3236 และโมเดลแขงขันมีคาไค-สแควร 25.72 ทีอ่ งศา
อิสระ 22 และระดับนัยสําคัญ 0.2638 เมื่อพิจารณาสัดสวนของคาไค-สแควรกับองศาอิสระหรือคาไคสแควรสัมพัทธ พบวา โมเดลตามสมมติฐานมีคาสัดสวน 1.114 และโมเดลแขงขันมีคาสัดสวน 1.169 ทํา
ใหสรุปไดวาทั้งสองโมเดลเปนโมเดลที่มีความตรงสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดย
Hair, Black,
Babin, & Anderson (2010) แนะนําวาโมเดลที่มีคาไค-สแควรสัมพัทธต่ํากวาจะเปนโมเดลที่มีความตรง
มากกวา จากผลการวิเคราะหขอมูลพบวาโมเดลตามสมมติฐานมีคาไค-สแควรสัมพัทธต่ํากวาโมเดลแขงขัน
ดังนั้นจึงสรุปไดวาโมเดลตามสมมติฐานมีความตรงซึ่งสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษมากกวาโมเดล
แขงขัน

ขอเสนอแนะเพื่อการใชประโยชนจากการวิจัย

1. ผูบริหารระดับสูงขององคการตางๆ ควรสงเสริมนโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคมของ
องคการ เนื่องจากผลการศึกษาพบวา ความรับผิดชอบตอสังคมขององคการเปนปจจัยสําคัญที่ทําให
บุคลากรในองคการรับรูความยุติธรรมในองคการและมีความพึงพอใจในงาน ซึ่งจะสงผลใหการปฏิบัติงาน
ในองคการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตอไป
2. ผูบริหารควรสงเสริมใหบุคลากรในองคการมีสวนรวมกับกิจกรรมตางๆ ขององคการที่เกี่ยวของ
กับความรับผิดชอบตอสังคม
3. ควรเผยแพรประชาสัมพันธใหองคการตางๆ เห็นถึงความสําคัญของความรับผิดชอบตอสังคม

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

1. ควรนําโมเดลแสดงอิทธิพลของความรับผิดชอบตอสังคมขององคการที่มีตอความพึงพอใจใน
งานโดยมีความยุติธรรมในองคการเปนตัวแปรสงผานไปศึกษากับองคการอื่นๆ ที่ไมใชองคการทางธุรกิจ
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เชน องคการทางการศึกษา เปนตน
2. ควรนําเทคนิคการวิเคราะหแบบพหุระดับมาใชในการวิเคราะหขอมูล เพื่อไมเปนการละเลยตอ
โครงสรางของระดับขอมูล เนื่องจากตัวแปรความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ และตัวแปรความ
ยุติธรรมในองคการเปนตัวแปรระดับองคการ สวนตัวแปรความพึงพอใจในงานเปนตัวแปรระดับบุคคล
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บทคัดยอ

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพของแบบสอบคําศัพทระหวางแบบสอบ
เลือกตอบชนิด 2 ตัวเลือกกับแบบสอบถูก-ผิดในดานความยากงาย อํานาจจําแนก คะแนนเฉลี่ยและความ
เชื่อมั่น กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2555 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 512 คน กลุมตัวอยางถูกแบงออกเปน 3 กลุม แตละ
กลุมจะถูกจัดใหสอบแบบสอบเลือกตอบชนิด 2 ตัวเลือก หรือแบบสอบถูก-ผิดฉบับใดฉบับหนึ่ง จํานวน
นักเรียนที่ถูกจัดใหสอบแบบสอบเลือกตอบชนิด 2 ตัวเลือกมี 176 คน นักเรียนที่สอบแบบสอบถูก-ผิด
ฟอรมที่ 1 มี 172 คน และแบบสอบถูก-ผิด ฟอรมที่ 2 มี 164 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบ
คําศัพทภาษาไทยจํานวน 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 เปน แบบสอบเลือกตอบชนิด 2 ตัวเลือก ฉบับที่ 2 และฉบับที่
3 เปนแบบสอบถูก-ผิด โดยใชตัวเลือกแรกและตัวเลือกที่สองในแบบสอบเลือกตอบชนิด 2 ตัวเลือกมาให
ความหมายคําศัพทที่กําหนดใหตามลําดับ ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ (1) คาความยากงายของแบบสอบทั้ง 3
ฉบับ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2) คาอํานาจจําแนกของแบบสอบทั้ง 3 ฉบับไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3) คะแนนเฉลีย่ ของแบบสอบทัง้ 3 ฉบับแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยแบบสอบฉบับที่ 1 (เลือกตอบชนิด 2 ตัวเลือก) มีคะแนนเฉลี่ย
สูงกวาฉบับที่ 2 (ถูก-ผิด ฟอรมที่ 1) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (4) คาความเชื่อมั่นที่ได
จากคํานวณดวยสูตร KR-20 ของแบบสอบทัง้ 3 ฉบับ ไมแตกตางกันอยาง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ : คุณภาพของแบบสอบคําศัพท, แบบสอบเลือกตอบชนิด 2 ตัวเลือก, แบบสอบถูก-ผิด
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ABSTRACT

The purpose of this research is to compare the quality of the two-option
multiple choice and true-false vocabulary tests about difficulty, discriminatory, mean
scores and reliability. The samples consisted of 512 Prathom Sueksa Six students
studying in the first semester of the academic year 2012 at schools under the jurisdiction
of the Education Department, Bangkok Metropolitan Administration. The samples were
divided into three groups. The members of each group had to take either a two-option
multiple choice test or a true-false vocabulary test. Of the subjects of investigation, 176
subjects take the two-option multiple choice vocabulary test, whereas 172 subjects take
Form I of the true-false vocabulary test and 164 subjects take Form 2. The instrument of
research consisted of three types of vocabulary tests in Thai: The first form was a twooption multiple choice test. On the other hand, the second and the third forms were
true-false vocabulary tests in which were utilized the first and the second choices in the
two-option multiple choice vocabulary test in giving definitions of the meanings of the
vocabulary items, respectively. Findings are as follows: 1. Upon applying the difficulty
index criterion in making comparisons between these three tests, the researcher also
found that there were no differences at the statistically significant level of .05. 2. In
addition, in applying the discriminatory power index criterion in evaluating the respective
quality of the three tests, the researcher did not find differences at the statistically
significant level of .05. 3. Furthermore, when applying the mean scores on the three
tests differed at the statistically significant level of .05. The first test (two-option multiple
choice) exhibited mean scores at a higher level than the second test (true-false, Form 1)
at the statistically significant level of .05. and 4. Finally, the researcher determined that
the reliability index criterion in comparing the three aforementioned tests with
calculated from the formula KR-20, the researcher found that no differences were found
at the statistically significant level of .05.
Keywords: Quality of vocabulary tests, two-option multiple choice test, true-false test
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บทนํา

การวัดและประเมินผลเปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู ไมวาจะเปนการเรียนการสอน
ใน ระดับใดหรือวิชาใดก็ตาม การวัดและการประเมินผลจะเปนเครื่องมือหนึ่งที่จะชวยพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนในระดับนั้นหรือในวิชานั้น เพราะผลที่ไดจากการวัดและประเมินผลจะเปนขอมูลสารสนเทศ
ในการตัดสินใจของครูผูสอนและนักการศึกษา เพื่อใชในการปรับปรุงวิธีการสอน การแนะแนว การ
ประเมินผลหลักสูตร แบบเรียน การใชอุปกรณการสอน ตลอดจนการจัดระบบบริหารทั่วไปของโรงเรียน
นอกจากนี้ ยังชวยปรับปรุงการเรียนของผูเรียนใหเรียนไดผลดียิ่งขึ้นอีกดวย (พรอมพรรณ อุดมสิน, 2544:
2) ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์ ( 2553: 1) ที่วา การวัดผลการศึกษาจะใหขอมูล
ยอนกลับ (feedback) วา จุดบกพรองในการจัดการศึกษาซึ่งอาจเปนที่วัตถุประสงค เนื้อหา หรือวิธีสอน
นอกจากนี้ การวัดผลการศึกษายังเปนกระบวนการในการตรวจสอบและประกันคุณภาพของผูเรียนวามี
มากนอยเพียงใด
แบบทดสอบหรือแบบสอบเปนเครื่องมือที่ใชวัดความสามารถของบุคคลในดานสติปญญา
(cognitive) โดยการสรางชุดของคําถามหรือกลุมของสิ่งเราเพื่อมากระตุนใหผูสอบแสดงพฤติกรรม
ตอบสนองอยางใดอยางหนึ่งที่สามารถวัดและสังเกตได แบบสอบที่ใชในปจจุบันมีหลายรูปแบบดวยกัน
แบบสอบแตละชนิดมีลักษณะธรรมชาติ รูปแบบของคําถาม ขอดี ขอจํากัดและหลักในการสรางแตกตาง
กัน (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2552: 133) การจะเลือกใชขอสอบแบบใดขึ้นอยูกับจุดประสงคของการสอบเปนหลัก
เชน การวัดความสามารถในการเขียน การใชขอสอบประเภทความเรียง ( Essay Question) เพื่อวัด
ความสามารถดังกลาวใหมีความถูกตองตรงกับ ความเปนจริงได (สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์ 2553: 135)
นักวัดผลการศึกษาสวนหนึ่งสนับสนุนใหครูใชแบบสอบแบบเลือกตอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเพราะแบบสอบเลือกตอบมีขอดีหลายประการ เชน สามารถวัดไดครอบคลุมจุดประสงคและตรวจให
คะแนนไดแนนอน ยิ่งเปนยุคคอมพิวเตอรแลว การใชแบบสอบแบบเลือกตอบจะอํานวยความสะดวกใน
การตรวจไดอยางดี (ลวน สายยศและอังคณา สายยศ, 2543: 93) สามารถสุมเนื้อหามาใชในการวัดได
มากกวาแบบสอบแบบอื่น (อมรรัตน ภิญโญอนันตพงษ, 2553: 17) สามารถนําไปใชสอบไดคราวละมาก
ๆ ใชเวลาในการสอบนอย สะดวกในการสอบ (สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์, 2553: 2) ผูสอบชอบมากกวาแบบ
อื่น กลาวคือ สนุก ทาทายความสามารถใหอยากคิด อยากคนหาคําตอบตอไป (เตือนใจ เกตุษา, 2549:
189) และมีความยุติธรรมสูงเพราะออกขอสอบไดครอบคลุมตัวอยางของเนื้อหาและพฤติกรรมที่ตองการ
วัด (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2552: 133)
แมวาแบบสอบเลือกตอบจะมีขอดีขอหลายประการแตก็ยังมีขอจํากัดเชนเดียวกัน ไมวาจะเปน
การสรางทําไดยาก ทําใหเสียเวลาในสรางเพราะตองอาศัยความรู ความชํานาญของผูสรางเปนสําคัญ
(พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2552: 133) ไมสามารถวัดความสามารถในการแกปญหาและความสามารถในการ
จัดระบบและ แสดงความคิดเห็น รวมถึงคะแนนที่ไดอาจเปนผลมาจากความสามารถในการอานของผูตอบ
ดวย (อมรรัตน ภิญโญอนันตพงษ, 2553: 17) นอกจากนี้ ปญหาที่สําคัญประการหนึ่งในการสรางและ
พัฒนาแบบสอบเลือกตอบที่นักวัดผลการศึกษาไดเสนอแนะไว อาทิ ลวน สายยศและอังคณา สายยศ
(2543: 109) พรอมพรรณ อุดมสิน ( 2544: 50) เตือนใจ เกตุษา ( 2549: 189-190) สมนึก ภัททิยธนี
(2549: 97) สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์ (2553: 2) และอมรรัตน ภิญโญอนันตพงษ ( 2553: 17) ก็คือ การสราง
ตัวเลือกตาง ๆ โดยเฉพาะการสรางตัวลวงใหใกลเคียงกับตัวถูก ซึ่งใชสําหรับลวงผูไมรูจริงใหมาเลือกตอบ
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ถาหากสรางตัวลวงไมดีหรือไมมีคุณภาพ ก็จะทําใหขอสอบงายเกินไป และงายตอการเดาคําตอบ การคิด
หาตัวลวงที่ดีและเหมาะสมจึงนับวาเปนเรื่องยากและตองใชเวลาในการสรางมาก
สําหรับแบบสอบแบบถูก-ผิดเปนแบบสอบที่เหมาะสําหรับนักเรียนหรือเด็กที่มีความสามารถใน
การอานต่ําในเวลาที่เทากัน ขอสอบแบบถูก-ผิดสามารถถามไดเปนจํานวนมากขอกวาขอสอบปรนัยแบบ
อื่น ๆ จึงสามารถวัดเนื้อหาไดครอบคลุมกวาขอสอบปรนัยแบบอื่น ๆ สามารถตรวจไดอยางรวดเร็ว
คะแนนที่ไดจาก การตรวจขอสอบปรนัยเชื่อมั่นไดและมีความเปนปรนัย ใชถามไดทุกเนื้อหาวิชา เหมาะ
สําหรับใชถามในสิ่ง ซึ่งคนสวนใหญเขาใจผิด ถาผูสรางขอสอบมีความสามารถดีพอ แบบสอบแบบถูก-ผิดนี้
สามารถสรางขึ้นใหวัดสมรรถภาพดานความเขาใจ การนําไปใชและการแปลความไดเปนอยางดี (เตือนใจ
เกตุษา, 2549: 184) นอกจากนี้ แบบสอบถูก-ผิดยังสามารถสรางใหดีไดงายกวาแบบสอบเลือกตอบแต
ขอเสียก็คือ นักเรียนเดาไดงาย สงเสริมใหนักเรียนจํามากกวาเขาใจ มีคาอํานาจจําแนกต่ํากวาแบบ
เลือกตอบขอตอขอและมีคาความเชื่อมั่นต่ํากวาแบบเลือกตอบ (Mehrens & Lehmann, 1984, p. 267)
ซึ่งขัดแยงกับความเห็นของเจนคินและดีโน (Jenkin & Deno, 1971, pp. 95-96) ที่วา แบบสอบแบบถูกผิดไมไดสงเสริมใหนักเรียนจํา ผูสรางสามารถวัดไดถึง ขั้นการสรุปความเขาใจ การนําไปใชและการ
แกปญหาได สวนเรื่องคาอํานาจจําแนกต่ํากวาแบบเลือกตอบขอตอขอนั้น อีเบล ( Ebel, 1975, pp. 3135) ไดกลาววา คาอํานาจจําแนกของแบบสอบไมใชสิ่งที่จะเปนเครื่องชี้บอกคุณภาพของแบบสอบ แต
จะตองพิจารณาสิ่งอื่นประกอบดวย สวนเรื่องแบบสอบแบบถูก-ผิดมีคาความเชื่อมั่นต่ํากวาแบบเลือกตอบ
นั้น นอกจากนี้ อีเบล (Ebel, 1971) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพของแบบสอบแบบเลือกตอบและ
แบบถูก-ผิดพบวา คาความเชื่อมั่นของแบบสอบทั้งสองไมแตกตางกัน เมื่อใชเวลาในการสอบเทากัน
จะเห็นไดวา แบบสอบถูก-ผิดนาจะเปนอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับครูผูสอนที่ยังไมมีความเชี่ยวชาญ
ในการเขียนแบบสอบเลือกตอบ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเขียนตัวลวงใหมีคุณภาพ เนื่องจากแบบสอบถูกผิด สรางไดงายและไมตองเสียเวลาไปคิดตัวลวงมากนักและจากคํากลาวของ พิชิต ฤทธิ์จรูญ ( 2552: 106)
ที่วา แบบสอบถูก-ผิดเปนแบบสอบที่จํากัดการตอบของผูตอบใหตัดสินใจเลือกตอบเพียงอยางใดอยางหนึ่ง
จากตัวเลือก 2 ตัว แบบสอบชนิดนี้ที่แทก็คือแบบสอบแบบเลือกตอบที่มี 2 ตัวเลือกและเปนตัวเลือก
เหมือน ๆ กันทุกขอ ตัวเลือกอาจอยูในรูปถูก-ผิด ใช-ไมใช จริง-เท็จ เปนตน ลักษณะของแบบสอบชนิดนี้
จะประกอบดวยขอความที่เปนสถานการณหรือปญหาในรูปประโยคบอกเลาหรือปฏิเสธ ซึ่งมีทั้งถูกและผิด
ตามหลักวิชาคละกันไป จึงเหมาะสมสําหรับการถามเกี่ยวกับเรื่องราวหรือขอเท็จจริงที่ไมมีขอแยงอื่นใด
ดังนั้น แบบสอบถูก-ผิดกับแบบสอบเลือกตอบชนิด 2 ตัวเลือกจึงมีลักษณะเชนเดียวกันคือ เปนแบบสอบที่
ประกอบดวยขอคําถามและมีตัวเลือกใหเลือก 2 ตัวเลือกเหมือนกัน แตกตางกันตรงที่แบบสอบถูก-ผิดจะมี
คําตอบที่ตายตัว กลาวคือ ใหเลือกวาขอความที่กําหนดใหนั้นเปนขอความที่ถูกหรือผิดเหมือนกันทุกขอ
ในขณะที่แบบสอบเลือกตอบชนิด 2 ตัวเลือกนั้นตัวเลือกจะเปลี่ยนไปขอคําถามในแตละขอ แตอยางไรก็
ตาม การที่จะพิจารณาวาแบบสอบถูก-ผิดใชไดดีเทากับแบบสอบเลือกตอบชนิด 2 ตัวเลือกจริงหรือไม
จะตองพิจารณาจากคุณภาพของแบบสอบ ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะเปรียบเทียบคุณภาพของแบบสอบ
คําศัพทที่เปนแบบสอบเลือกตอบชนิด 2 ตัวเลือกกับแบบสอบถูก-ผิดวา มีคุณภาพในดาน ความยากงาย
อํานาจจําแนก คะแนนเฉลี่ยและความเชื่อมั่น แตกตางกันหรือไมและแบบสอบประเภทใดจะทําให
คุณภาพของแบบสอบสูงสุด เพื่อจะไดใชเปนแนวทางในการสรางและพัฒนาแบบสอบตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพของแบบสอบคําศัพทระหวางแบบสอบ
เลือกตอบชนิด 2 ตัวเลือกกับแบบสอบถูก-ผิดในดานความยากงาย อํานาจจําแนก คะแนนเฉลี่ยและความ
เชื่อมั่น

สมมติฐานของการวิจัย

แบบสอบเลือกตอบชนิด
2 ตัวเลือกกับแบบสอบถูก-ผิดมีคุณภาพดานความยากงาย อํานาจ
จําแนก คะแนนเฉลี่ยและความเชื่อมั่นแตกตางกัน

ขอบเขตของการวิจยั

1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่กําลังศึกษาอยูในภาค
เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งสํานักการศึกษากรุงเทพมหานครได
กําหนดเขตพื้นที่เพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตกรุงเทพมหานคร เปน 6 กลุมเขต
50 สํานักงานเขต มีโรงเรียนในสังกัดรวมทั้งสิ้น 431 โรงเรียน และมีนักเรียนทั้งหมด 37,498 คน
รายละเอียดดังตาราง 1
ตาราง 1 จํานวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตามกลุมเขตและ
สํานักงานเขต
กลุมเขต
สํานักงานเขต
จํานวนโรงเรียน
จํานวนโรงเรียน
1. กรุงเทพกลาง
9
41
4,553
2. กรุงเทพใต
10
58
6,227
3. กรุงเทพเหนือ
7
45
11,136
4. กรุงเทพตะวันออก
9
129
4,942
5. กรุงธนเหนือ
8
89
7,882
6. กรุงธนใต
7
69
37,498
รวม
50
431
4,553
2. การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางในการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง
จาก การเปดตารางสําเร็จรูปของ Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ไดขนาดของกลุมตัวอยางขั้นต่ํา
เทากับ 390 คน แตในการวิจัยในครั้งนี้ใชกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 512 คน ซึ่งไดจากการสุมตัวอยางแบบหลาย
ขั้นตอน (multi stage random sampling) วิธีการสุมตัวอยางดําเนินการ ดังนี้
2.1 สุมกลุมเขตดวยวิธีการสุมอยางงาย ( simple random sampling) โดยการจับสลากได
กลุมตัวอยางคือ กลุมกรุงเทพตะวันออก ซึ่งมีโรงเรียนในกลุมเขต 9 สํานักงานเขต ไดแก บางกะป มีนบุรี
ลาดกระบัง หนองจอก บึงกุม ประเวศ คันนายาว สะพานสูง และคลองสามวา
2.2 สุมสํานักงานเขตดวยวิธีการสุมอยางงาย (simple random sampling) โดยการจับสลาก
ได กลุมตัวอยาง คือ สํานักงานเขตมีนบุรี มีโรงเรียนจํานวน 13 โรงเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 1,254 คน ดัง
ตาราง 2
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ตาราง 2 จํานวนหองเรียนและจํานวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนในกลุมเขตกรุงเทพ
ตะวันออก สํานักงานเขตมีนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อโรงเรียน
1. คลองสองตนนุน
2. คลองสาม
3. วังเล็กวิทยานุสรณ (คลองสี)่
4. บานเกาะ
5. บึงขวาง (มหาดไทยอุปถัมภ)
6. มีนบุรี
7. วัดทองสัมฤทธิ์
8. วัดบําเพ็ญเหนือ
9. วัดแสนสุข
10. วัดใหมลํานกแขวก
11. ศาลาคู
12. สุเหราบางชัน
13. สุเหราทรายกองดิน
รวม

จํานวนหองเรียน
2
2
2
2
1
9
1
4
3
2
3
1
6
38

จํานวนนักเรียน
49
59
51
50
32
391
32
133
93
64
51
54
195
1,254

1.3 สุมหองเรียนจากโรงเรียนในขอ 2 โดยใชสัดสวน 3 ตอ 1 ดวยวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย
(simple random sampling) รายละเอียดดังตาราง 3
ตาราง 3 จํานวนตัวอยางที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจําแนกตามโรงเรียน
ชื่อโรงเรียน
จํานวนหองเรียน
จํานวนนักเรียน
1. คลองสองตนนุน
1
22
2. คลองสาม
1
27
3. วังเล็กวิทยานุสรณ (คลองสี)่
1
23
4. บานเกาะ
1
22
5. บึงขวาง (มหาดไทยอุปถัมภ)
1
29
6. มีนบุรี
3
116
7. วัดทองสัมฤทธิ์
1
29
8. วัดบําเพ็ญเหนือ
2
64
9. วัดแสนสุข
1
28
10. วัดใหมลํานกแขวก
1
29
11. ศาลาคู
1
23
12. สุเหราบางชัน
1
24
13. สุเหราทรายกองดิน
2
76
รวม
17
512
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3. ตัวแปรที่ศึกษา
3.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก ชนิดของแบบสอบ ซึ่งแบงเปน
3.1.1 แบบสอบเลือกตอบชนิด 2 ตัวเลือก
3.1.2 แบบสอบถูก-ผิด ฟอรมที่ 1
3.1.3 แบบสอบถูก-ผิด ฟอรมที่ 2
3.2 ตัวแปรตาม ไดแก
3.2.1 ความยากงาย
3.2.2 อํานาจจําแนก
3.2.3 คะแนนเฉลี่ย
3.2.4 ความเชื่อมั่น

วิธีดําเนินการวิจัย

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการสรางและการตรวจคุณภาพเครื่องมือของแบบสอบคําศัพท ได
ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. กําหนดจุดมุงหมายในการสรางแบบสอบเพื่อสรางแบบสอบคําศัพท
1.1 เพื่อสรางแบบสอบวัดความรูเกี่ยวกับความหมายของคําชนิดตาง ๆ คําราชาศัพทและคํา
สุภาพ ที่นักเรียนควรรูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ซึ่งมีลักษณะเปนแบบสอบเลือกตอบชนิด 2 ตัวเลือก
และแบบสอบถูก-ผิด
1.2 เพื่อหาคุณภาพของแบบสอบคําศัพทที่ผูวิจัยสรางขึ้น
1.3 เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพของแบบสอบคําศัพทที่ผูวิจัยสรางขึ้น
2. ศึกษาทฤษฎี ตํารา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหลักการสรางแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทาง การเรียนและการเปรียบเทียบคุณภาพของแบบสอบ
3. ศึกษาเนื้อหาในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยชุดภาษาพาที ป.4-6 ระดับชั้นละ 1 เลม
รวม 3 เลมและหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยชุดวรรณคดีลํานํา ป.4-6 ระดับชั้นละ 1 เลม รวม 3
เลม รวมทัง้ หมด 6 เลม ซึ่งเปนหนังสือเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราชการ
2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ
4. สรางแบบสอบคําศัพทวิชาภาษาไทยซึ่งเปนแบบสอบเลือกตอบชนิด 2 ตัวเลือก 1 ฉบับ มี
จํานวน 60 ขอ โดยเลือกคําศัพทมาจากเนื้อหาในหนังสือเรียนรายวิชาภาษาไทยดังกลาวขางตน สวน
วิธีการสรางตัวลวงนั้นผูวิจัยไดทําการทดสอบนักเรียนโรงเรียนวัดใหมลํานกแขวก สํานักงานเขตมีนบุรี
จํานวน 1 หองเรียน ซึ่งเปนหองเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง ใหเขียนตอบความหมายของคําศัพททั้ง 60 คํา
แลวนําคําตอบที่นักเรียนตอบผิดมากที่สุดมาเปนตัวลวง
5. นําแบบสอบที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญดานภาษาไทยและการวัดผลการศึกษาจํานวน 3 ทาน
เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง พบวา ขอสอบมีคา IOC ตั้งแต 0.67 ถึง 1.00 ซึ่งแบบสอบมีลักษณะดังนี้
6. นําแบบสอบที่ผานการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญและไดทําการปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของ
ผูเชี่ยวชาญแลวจํานวน 60 ขอ ไปทดสอบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนหนองจอกพิทยา
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นุสรณ สํานักงานเขตหนองจอก จํานวน 100 คน ใชเวลาในการทําแบบสอบ 50 นาที หรือ 1 คาบเรียน
ซึ่งนักเรียนใชเวลาในการทําขอสอบ โดยเฉลี่ย 35-40 นาที
7. นํากระดาษคําตอบมาทําการตรวจใหคะแนนโดยมีเกณฑในการใหคะแนน คือ ถาตอบถูกได 1
คะแนน และถาตอบผิดหรือไมตอบหรือตอบมากกวา 1 ตัวเลือกให 0 คะแนน
8. นําผลการสอบมาทําการวิเคราะหหาคาความยากงายและอํานาจจําแนกของขอสอบและ
คัดเลือกขอสอบที่มีคาความยากงายอยูระหวาง 0.20-0.80 และอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ขึ้นไป ซึ่งมี
ขอสอบที่ผานเกณฑทั้งหมด 40 ขอ โดยมีคาความยากงายต่ําสุดเทากับ 0.41 คาความยากงายสูงสุด
เทากับ 0.78 และคาอํานาจจําแนกต่ําสุดเทากับ 0.22 คาอํานาจจําแนกสูงสุดเทากับ 0.81
9. นําแบบสอบไปทดสอบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดปากบึง สํานักงานเขต
ลาดกระบัง จํานวน 138 คน โดยใชเวลาในการทําแบบสอบ 50 นาที หรือ 1 คาบเรียน ซึ่งนักเรียนใชเวลา
ในการทําขอสอบโดยเฉลี่ย 15-20 นาที และทําการหาคาความเชื่อมั่น โดยใชสูตร KR-20 ไดคาความ
เชื่อมั่น 0.73
10. ผูวิจัยมีวิธีการสรางแบบสอบถูก-ผิด ดังนี้
10.1 ใชแบบสอบเลือกตอบชนิด 2 ตัวเลือกเปนพื้นฐานในการสราง ดังตัวอยาง
ขอ 0) กร
1. นิ้ว
2. มือ
10.2 จากขอ 10.1 ผูวิจัยนําความหมายของคําวา กร ซึ่งในตัวเลือกแรกคือ นิ้ว มาสรางเปน
แบบสอบถูก-ผิด ฟอรมที่ 1 โดยนําความหมาย นิ้ว มาใหความหมายของคําวา กร ใหผูเขาสอบตอบวาถูก
หรือผิดดังนี้
ขอ 0) กร: นิ้ว
1. ถูก
2. ผิด
10.3 สวนตัวเลือกที่สองคือ มือ ผูวิจัยนํามาสรางเปนแบบสอบถูก-ผิด ฟอรมที่ 2 โดยนํา
ความหมาย มือ มาใหความหมายของคําวา กร ใหผูเขาสอบตอบวาถูกหรือผิดดังนี้
ขอ 0) กร: มือ
1. ถูก
2. ผิด
จากการสรางแบบสอบในขอ 10.1-10.3 ทําใหผูวิจัยไดแบบสอบ 3 ฉบับคือ ฉบับที่ 1 เปนแบบ
สอบเลือกตอบชนิด 2 ตัวเลือก ฉบับที่ 2 เปนแบบสอบถูก-ผิด ฟอรมที่ 1 ซึ่งเปนแบบสอบถูก-ผิดที่ใช
ตัวเลือกแรกในแบบสอบเลือกตอบชนิด 2 ตัวเลือกมาใหความหมายคําศัพทที่กําหนดใหและฉบับที่ 3 เปน
แบบสอบถูก-ผิด ฟอรมที่ 2 ซึ่งแบบสอบถูก-ผิดใชตัวเลือกที่สองในแบบสอบเลือกตอบชนิด 2 ตัวเลือกมา
ใหความหมายคําศัพทที่กําหนดให
11. นําแบบสอบทั้ง 3 ฉบับไปทดสอบกับนักเรียนกลุมตัวอยางจํานวน 13 โรงเรียนรวม 512 คน
แลวนํากลับมาตรวจใหคะแนนแบบ 0, 1 จากนั้นจึงทําการวิเคราะหขอสอบและเปรียบเทียบคุณภาพแบบ
สอบ
การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมจากกลุมตัวอยาง ผูวิจัยดําเนินการนําแบบสอบคําศัพทวิชาภาษาไทยทั้ง
ฉบับ ไปทดสอบกับกลุมตัวอยางโดยดําเนินการดังนี้
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1. เนื่องจากในการวิจัยครั้งนี้ใชแบบสอบ 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 แบบสอบเลือกตอบชนิด 2
ตัวเลือก ฉบับที่ 2 แบบสอบถูก-ผิด ฟอรมที่ 1 และฉบับที่ 3 แบบสอบถูก-ผิด ฟอรมที่ 2 จึงแบงนักเรียน
ในแตละหองเรียนออกเปน 3 กลุมยอย โดยใหนักเรียนยืนเขาแถวตามเลขที่เปนแถวตอนลึก จากนั้นให
นักเรียนทีละคนนับเลข เรียงกันเปนระบบ 1 , 2, 3 คือ คนแรกเริ่มนับ 1 คนที่สองนับ 2 คนที่สามนับ 3
เมื่อจบที่นับ 3 คนตอไปเริ่มนับ 1 คนถัดไปนับ 2 และนับ 3 เชนนี้ไปเรื่อย ๆ จนครบทุกคนแลวจึงรวม
นักเรียนที่นับเลขเดียวกันเขารวมเปนกลุมเดียวกัน และสุมแบบสอบคําศัพทวิชาภาษาไทยใหแตละกลุมทํา
เพียงฉบับเดียว โดยใชวิธีการสุมอยางงาย ( simple random sampling) ซึ่งในแตละกลุมจะมีนักเรียน
จากทุกโรงเรียนที่กลาวมาขางตนทั้ง 13 โรงเรียน โดยมีจํานวนนักเรียนในแตละกลุมดังนี้ กลุมที่ 1 แบบ
สอบชนิด 2 ตัวเลือก จํานวน 176 คน กลุมที่ 2 แบบสอบ ถูก-ผิด ฟอรมที่ 1 จํานวน 172 คนและกลุมที่
3 แบบสอบถูก-ผิด ฟอรมที่ 2 จํานวน 164 คน
2. อธิบายใหนักเรียนไดทราบถึงวัตถุประสงคของการสอบในครั้งนี้และขอความรวมมือในการทํา
แบบสอบ เพื่อใหนักเรียนไดเขาใจถึงวิธีการทําแบบสอบ วิธีการตอบ กอนที่จะใหทุกคนเริ่มตนทําแบบสอบ
โดยใชเวลา 20 นาที
3. เมื่อดําเนินการทดสอบครบทุกโรงเรียนแลว จัดแบบสอบฉบับเดียวกันเขาไวดวยกัน
4. ตรวจใหคะแนน โดยมีเกณฑสําหรับการใหคะแนน คือ ตอบถูกให 1 คะแนน และตอบผิด
หรือไมตอบหรือตอบมากกวา 1 ตัวเลือกให 0 คะแนน
5. นําผลที่ไดจากการทดสอบมาวิเคราะหหาคาสถิติและทดสอบสมมติฐาน
การวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังนี้
1. การวิเคราะหขอสอบ
1.1 หาคาสถิติพื้นฐานของแบบสอบแตละฉบับ คือ คะแนนเฉลี่ย (M) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(SD )
1.2 หาคาความยากงาย ( p) คาอํานาจจําแนก ( r) และคาความยากงายมาตรฐาน ( ∆ ) ของ
แบบสอบแตละฉบับเปนรายขอโดยใชเทคนิค 27 เปอรเซ็นต
1.3 หาคาความยากงายมาตรฐานเฉลี่ย (∆ ) ของแบบสอบ
1.4 หาคาอํานาจจําแนกเฉลี่ยของแบบสอบ โดยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1.4.1 เปลี่ยนคาอํานาจจําแนกรายขอใหเปนคะแนนมาตรฐาน (Z) โดยใชตารางแปลงคา
ของ Fisher’s Z
1.4.2 หาคา Fisher’s Z เฉลี่ย
1.4.3 เปลี่ยนคา Fisher’s Z เฉลี่ย (Z ) กลับไปเปนคาอํานาจจําแนกเฉลี่ยโดยใชตาราง
Fisher’s Z
1.5 หาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบโดยใชสูตรคูเดอร-ริชารดสัน (KR-20)
2
. การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบสอบ
2.1 การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ( one way analysis of variance) เพื่อ
เปรียบเทียบคุณภาพของแบบสอบในดานคาความยากงายมาตรฐานและคะแนนเฉลี่ย ของแบบสอบทั้ง 3
ฉบับ
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2.2 การทดสอบคาไค-สแควร (chi-square) เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพของแบบสอบในดานคา
อํานาจจําแนกและความเชื่อมั่นของแบบสอบทั้ง 3 ฉบับ

ผลการวิจยั

1. คาสถิติพื้นฐานของแบบสอบ 3 ฉบับ พบวา แบบสอบฉบับที่ 1 (เลือกตอบชนิด 2 ตัวเลือก) มี
คาเฉลี่ยสูงสุด ( M = 29.53, SD = 5.91) รองลงมาคือ แบบสอบฉบับที่ 3 (ถูก-ผิด ฟอรมที่ 2) ( M =
28.02, SD = 7.20) และแบบสอบฉบับที่ 2 (ถูก-ผิด ฟอรมที่ 1) (M = 27.79, SD = 6.12) ตามลําดับ ดัง
ตาราง 4

ตาราง 4 คาสถิติพื้นฐานของแบบสอบ 3 ฉบับ
แบบสอบ
จํานวนกลุมตัวอยาง จํานวนขอสอบ
ฉบับที่ 1
176
40
ฉบับที่ 2
172
40
ฉบับที่ 3
164
40

M
29.53
27.79
28.02

SD
5.91
6.12
7.20

2. คาความยากงายมาตรฐาน คาอํานาจจําแนกและคาความเชื่อมั่นของแบบสอบ 3 ฉบับ พบวา
แบบสอบฉบับที่ 2 (ถูก-ผิด ฟอรมที่ 1) มีคาความยากงายมาตรฐานงายสูงที่สุด ( ∆ = 10.58) รองลงมา
คือ แบบสอบฉบับที่ 3 (ถูก-ผิด ฟอรมที่ 2) ( ∆ = 10.55) และแบบสอบฉบับที่ 1 (เลือกตอบชนิด 2
ตัวเลือก) ( ∆ = 10.52) ตามลําดับ เมื่อพิจารณาคาอํานาจจําแนกพบวา แบบสอบฉบับที่ 3 (ถูก-ผิด ฟอรม
ที่ 2) มีอํานาจจําแนกสูงสุด ( r = .465) รองลงมาคือแบบสอบฉบับที่ 2 (ถูก-ผิด ฟอรมที่ 1) ( r = .370)
และแบบสอบฉบับที่ 1 (เลือกตอบชนิด 2 ตัวเลือก) มีอํานาจจําแนกต่ําสุด ( r = .340) สวนคาความ
เชื่อมั่นพบวา แบบสอบฉบับที่ 3 (ถูก-ผิด ฟอรมที่ 2) มีความเชื่อมั่นสูงสุด ( rtt = .940) รองลงมาคือแบบ
สอบฉบับที่ 2 (ถูก-ผิด ฟอรมที่ 1) ( rtt = .913) และแบบสอบฉบับที่ 1 (เลือกตอบชนิด 2 ตัวเลือก) ( rtt
= .904) ตามลําดับ ดังตาราง 5
ตาราง 5 คาความยากงายมาตรฐาน คาอํานาจจําแนก และคาความเชื่อมั่นของแบบสอบ 3 ฉบับ
คาความเชื่อมั่น
คาความยากงาย
คาอํานาจจําแนก
แบบสอบ
( rtt )
มาตรฐาน ( ∆ )
(r )
ฉบับที่ 1
10.52
.340
.904
ฉบับที่ 2
10.58
.370
.913
ฉบับที่ 3
10.55
.465
.940
3. การเปรียบเทียบคาความยากงายมาตรฐานระหวางแบบสอบ 3 ฉบับดวย one way analysis
of variance พบวา คาความยากงายมาตรฐานของแบบสอบทั้ง 3 ฉบับไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 กลาวคือ แบบสอบทั้ง 3 ฉบับมีคาความยากงายมาตรฐานไมแตกตางกัน ดังตาราง 6

หนา 84

วารสารการวัดผลการศึกษา

ปที่ 30 ฉบับที่ 88 กรกฎาคม – ธันวาคม 2556

ตาราง 6 การเปรียบเทียบคาความยากงายระหวางแบบสอบ 3 ฉบับ
แหลงความแปรปรวน
SS
df
ระหวางกลุม
0.076
2
ภายในกลุม
215.945
117
รวม
216.021
119

MS
0.038
1.845

F
0.020

4. การเปรียบเทียบคาอํานาจจําแนกระหวางแบบสอบ 3 ฉบับดวย χ 2 พบวา คาอํานาจจําแนก
ของ แบบสอบ 3 ฉบับไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กลาวคือ แบบสอบทั้ง 3 ฉบับ
มีคาอํานาจจําแนกไมแตกตางกันแตมีแนวโนมวาแบบสอบถูก-ผิดทั้ง 2 ฟอรมมีคาอํานาจจําแนกสูงกวา
แบบสอบฉบับที่ 1 (เลือกตอบชนิด 2 ตัวเลือก) ดังตาราง 7
ตาราง 7 การเปรียบเทียบคาอํานาจจําแนกระหวางแบบสอบ 3 ฉบับ
แบบสอบ
N
N-3
Z
(N-3)Z
r
ฉบับที่ 1
176
173
0.340
0.354 61.24
ฉบับที่ 2
172
169
0.370
0.389 65.74
ฉบับที่ 3
164
161
0.465
0.505 81.31
รวม
512
503
208.29

(N-3) Z2
21.68
25.57
41.06
88.31

χ2

2.06

5. การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหวางแบบสอบ 3 ฉบับดวย one way analysis of variance
พบวาคะแนนเฉลี่ยของแบบสอบทั้ง 3 ฉบับแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึง
เปรียบเทียบรายคูโดยใชวิธีของ Scheffé ผลการทดสอบพบวา คะแนนเฉลี่ยของแบบสอบฉบับที่ 1
(เลือกตอบ ชนิด 2 ตัวเลือก) สูงกวาคะแนนเฉลี่ยจากแบบสอบฉบับที่ 2 (ถูก-ผิด ฟอรมที่ 1) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนคูที่เหลือนั้น ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ดังตาราง 8 และ 9
ตาราง 8 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหวางแบบสอบ 3 ฉบับ
แหลงความแปรปรวน
SS
df
ระหวางกลุม
309.950
2
ภายในกลุม
20997.268
509
รวม
21307.218
511
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

MS
154.975
41.252

ตาราง 9 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหวางแบบสอบ 3 ฉบับเปนรายคู
ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2
แบบสอบ
M
29.53
27.79
ฉบับที่ 1
29.53
1.74*
ฉบับที่ 2
27.79
ฉบับที่ 3
28.02
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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F
3.756*

ฉบับที่ 3
28.02
1.51
0.23
-
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6. การเปรียบเทียบความคาความเชื่อมั่นระหวางแบบสอบ 3 ฉบับดวย χ 2 พบวา คาความเชื่อมั่น
ของแบบสอบ 3 ฉบับไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กลาวคือ แบบสอบทั้ง 3 ฉบับ มี
คาความเชื่อมั่นไมแตกตางกันแตมีแนวโนมวาแบบสอบถูก-ผิดทั้ง 2 ฟอรมมีคาความเชื่อมั่นสูงกวาแบบ
สอบฉบับที่ 1 (เลือกตอบชนิด 2 ตัวเลือก) ดังตาราง 10
ตาราง 10 การเปรียบเทียบความเชื่อมั่นระหวางแบบสอบ 3 ฉบับ
rtt
แบบสอบ
N
N-3
Z
ฉบับที่ 1
176
173
.904
1.494
ฉบับที่ 2
172
169
.913
1.545
ฉบับที่ 3
164
161
.940
1.738
รวม
512
503

(N-3)Z
258.462
261.105
279.818
799.385

(N-3) Z2
386.142
403.407
486.324
1275.873

χ2

5.46

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยที่พบวา แบบสอบทั้ง 3 ฉบับมีความยากงาย อํานาจจําแนกและความเชื่อมั่นไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว สําหรับกรณีคาความ
ยากงายของ แบบสอบทัง้ 3 ฉบับไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั้นเปนไปตามทฤษฎี
เพราะขอสอบ 2 ตัวเลือกและขอสอบถูก-ผิด โอกาสตอบถูกจากการเดาจะเทากับ 0.5 (สุรศักดิ์ อมรรัตน
ศักดิ์, 2553, หนา 48) จึงทําใหคาความยากงายของแบบสอบทั้ง 3 ฉบับไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ อยางไรก็ตาม แมคาความยากงายของแบบสอบทั้ง 3 ฉบับจะไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ แตก็มีแนวโนมวา แบบสอบถูก-ผิดทั้ง 2 ฟอรม มีคาความยากงายสูงกวาแบบสอบฉบับที่ 1
(เลือกตอบชนิด 2 ตัวเลือก) สวนคาอํานาจจําแนกของแบบสอบ 3 ฉบับไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ อาจเนื่องมาจากทั้งแบบสอบเลือกตอบชนิด 2 ตัวเลือกและแบบสอบแบบถูก-ผิด มีคาความยากงาย
ไมแตกตางกัน โดยคาความยากงายจะกระจายอยูประมาณ .50-.90 ทุกฉบับ สาเหตุที่คาความยากงาย มี
ตั้งแต .50 ขึ้นไปเปนไปตามทฤษฎีเพราะขอสอบ 2 ตัวเลือกและขอสอบถูก-ผิด โอกาสตอบถูกจากการเดา
จะเทากับ 0.5 (สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์, 2553, หนา 48) ดังนั้น หากนักเรียนตอบขอสอบโดยการเดาคา
ความยากงายของขอสอบแตละขอจะประมาณ .50 อยูแลว แตหากมีนักเรียนจํานวนหนึ่งตอบขอสอบโดย
ไมไดเดาจะทําใหคาความยากงายมากกวา .50 เมื่อคาความยากงายของขอสอบในแตละฉบับไมแตกตาง
กันมากนัก คาอํานาจจําแนกของขอสอบแตละฉบับก็จะใกลเคียงกัน อยางไรก็ตาม แมวาคาอํานาจจําแนก
ของแบบสอบทัง้ 3 ฉบับจะไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตมีแนวโนมวาแบบสอบ
ถูก-ผิดทั้ง 2 ฟอรมมีคาอํานาจจําแนกสูงกวาแบบสอบฉบับที่ 1 (เลือกตอบชนิด 2 ตัวเลือก)
ในกรณีที่ความเชื่อมั่นไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั้น ทั้งนี้ เนื่องจาก
ผูวิจัยไดหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบโดยใชสูตรคูเดอร-ริชารดสัน (KR-20)
rtt =

เมื่อ rtt แทนคาความเชื่อมั่นของแบบสอบ
n แทนจํานวนขอของเครือ่ งมือวัด
q แทนสัดสวนของจํานวนผูตอบผิด หรือ 1-p

n  ∑ pq 
1 −

n − 1 
S x2 

p แทนสัดสวนของจํานวนผูต อบถูก
S x2 แทนคะแนนความแปรปรวนของขอสอบฉบับ
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ในการวิจัยครั้งนี้มีจํานวนขอสอบ (n) เปนคาคงที่เพราะแบบสอบทั้ง 3 ฉบับ แตละฉบับมีจํานวน
40 ขอเทากัน สืบเนื่องมาจากผลการวิจัยที่พบวา คาความยากงายและคาอํานาจจําแนกของแบบสอบทั้ง
3 ฉบับ ไมแตกตางกัน สวนคะแนนความแปรปรวนของขอสอบแตละฉบับ ( S x2 ) ไดมาจาก pi qi จึงทําให
คะแนน ความแปรปรวนของขอสอบแตละฉบับไมแตกตางกันดวย ดังนั้น เมื่อนํามาแทนคาในสูตรดังกลาว
จึงสงผลให คาความเชื่อมั่นของแบบสอบทั้ง 3 ฉบับไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ Rinsland (1938), Ebel (1971), Green (1978) และ Irvin, Halpern and
Landman (1980) ที่พบวา คาความเชื่อมั่นของแบบสอบแบบเลือกตอบและแบบสอบแบบถูก-ผิดไม
แตกตางกัน ในขณะที่คะแนนเฉลี่ยของแบบสอบทั้ง 3 ฉบับที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวนั้น มีเพียงแบบสอบฉบับที่ 1 (เลือกตอบชนิด 2 ตัวเลือก) ทีม่ ี
คะแนนเฉลี่ยสูงกวาฉบับที่ 2 (ถูก-ผิด ฟอรมที่ 1) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว แตเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยจากแบบสอบฉบับที่ 1 (เลือกตอบชนิด 2 ตัวเลือก) มีคาเฉลี่ย
เทากับ 29.53 กับแบบสอบฉบับที่ 2 (ถูก-ผิด ฟอรมที่ 1)
มีคาเฉลี่ยเทากับ 27.79 ซึ่งมีผลตางเพียง
เล็กนอยจึงไมมีผลใหคาความเชื่อมั่นของแบบสอบทั้ง 3 ฉบับแตกตางกัน นอกจากนี้ ผลการวิจัยนี้ยัง
สอดคลองกับงานวิจัยของ Hancock และคณะ (1993) และสุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์ (2552) ที่พบวา
คะแนนเฉลี่ยจากแบบสอบ 2 ตัวเลือกสูงกวาแบบสอบถูก-ผิดทั้ง 2 ฟอรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
ขอเสนอแนะในการนําไปใช
จากผลการวิจัยที่พบวา แบบสอบทั้ง 3 ฉบับ มีคาความยากงาย คาอํานาจจําแนกและคาความ
เชื่อมั่น ไมแตกตางกันแตมีแนวโนมวาแบบสอบถูก-ผิดทั้ง 2 ฟอรมมีคาอํานาจจําแนกและคาความเชื่อมั่น
สูงกวาแบบสอบฉบับที่ 1 (เลือกตอบชนิด 2 ตัวเลือก) ดังนั้น ในการสรางและพัฒนาขอสอบเพื่อใชวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หากมีขอจํากัดเรื่องเวลา ผูวิจัยแนะนําใหสรางแบบสอบเปนแบบ
สอบแบบถูก-ผิดขึ้นมาใชแทนแบบสอบแบบเลือกตอบชนิด 2 ตัวเลือก ทั้งนี้ เพราะแบบสอบถูก-ผิดเปน
แบบสอบที่เหมาะสําหรับนักเรียนหรือเด็กที่มีความสามารถในการอานต่ําในเวลาที่เทากัน ขอสอบแบบถูกผิดสามารถถามไดเปนจํานวนมากขอกวาขอสอบปรนัยแบบอื่น ๆ จึงสามารถวัดเนื้อหาไดครอบคลุมกวา
ขอสอบปรนัยแบบอื่น ๆ สามารถตรวจไดอยางรวดเร็ว คะแนนที่ไดจากการตรวจขอสอบปรนัยเชื่อมั่นได
และมีความเปนปรนัย ใชถามไดทุกเนื้อหาวิชา เหมาะสําหรับใชถามในสิ่งซึ่งคนสวนใหญเขาใจผิด ถา
ผูสรางขอสอบมีความสามารถดีพอ แบบสอบแบบถูก-ผิดนี้ สามารถสรางขึ้นใหวัดสมรรถภาพดานความ
เขาใจ การนําไปใชและการแปลความไดเปนอยางดี (เตือนใจ เกตุษา, 2549: 184) นอกจากนี้ แบบสอบ
ถูก-ผิดยังสามารถสรางใหดีไดงายกวาแบบสอบเลือกตอบ (Mehrens & Lehmann, 1984, p. 267) และ
แบบสอบแบบถูก-ผิดไมไดสงเสริมใหนักเรียนจํา ผูสรางสามารถวัดไดถึงขั้นการสรุป ความเขาใจ การ
นําไปใชและการแกปญหาได (Jenkin & Deno, 1971, pp. 95-96) อีกดวย
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรทําวิจัยเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพแบบสอบชนิด 2 ตัวเลือกกับแบบสอบถูก-ผิดในวิชาอื่น ๆ
เชน คณิตศาสตร สังคมศึกษา วิทยาศาสตร หรือภาษาอื่น ๆ เชน ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน ภาษาอาหรับ เปน
ตน
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2. ควรทําวิจัยเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพแบบสอบชนิด 2 ตัวเลือกกับแบบสอบถูก-ผิด ภายในกลุม
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาง ๆ เชน ภายในกลุมเกง ภายในกลุมปานกลาง ภายในกลุมออน
เปนตน
3. ควรทําวิจัยเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพแบบสอบชนิด 2 ตัวเลือกกับแบบสอบถูก-ผิดที่สรางแบบ
สอบ ถูก-ผิดจากการจัดวางคําตอบใหมีอัตราสวนของคําตอบถูกและผิดเทากันหรือตางกัน
เอกสารอางอิง
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Arthurs
คําแนะนําสําหรับผูเ ขียนบทความ
วัตถุประสงค
ดวยสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มีนโยบายสนับสนุนการเผยแพรองคความรูดาน
การวัดผลการศึกษา สถิติ การวิจัยทางการศึกษา จิตวิทยา และผลงานวิชาการในรูปแบบวารสาร เพราะ
เห็นวาเปนประโยชนในการพัฒนาการศึกษาทางหนึ่ง จึงไดจัดทําวารสารการวัดผลการศึกษา มี
วัตถุประสงค ดังนี้
1. เพื่อเผยแพรความรูทางดานการวัดผลการศึกษา สถิติ การวิจัยทางการศึกษา จิตวิทยา ทั้งเชิง
ทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ
2. เพื่อเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการระหวางครู นักศึกษา นักวัดผล
การศึกษา และผูสนใจทั่วไป
3. เพื่อเผยแพรผลงานวิชาการที่มีคุณภาพของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสํานักทดสอบทาง
การศึกษาและจิตวิทยา
4. เพื่อสรางเครือขายและพัฒนาองคความรูเชิงวิชาการและเชิงประยุกตดานการวัดผลการศึกษา
สถิติ การวิจัยทางการศึกษา จิตวิทยา และสาขาอื่นที่เกี่ยวของ
ประเภทผลงานที่ตีพิมพ (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
1. บทความวิจัย (Research Article)
2. บทความวิชาการ (Academic Article)
3. บทความปริทัศน (Article Review)
4. บทวิจารณหนังสือ (Book Review)
5. บทวิจารณเชิงวิชาการ (Critique/ Discussion Paper)
6. กรณีศกึ ษา (Case Study)
คําแนะนําในการเตรียมตนฉบับ
1. พิมพดวยกระดาษ เอ 4 (พิมพหนาเดียว) จํานวนไมเกิน 15 หนา (นับรวมบทคัดยอ รูปภาพ
ตาราง เอกสารอางอิง และภาคผนวก)
2. สวนประกอบของบทความวิจัย ประกอบดวย บทคัดยอ บทนํา วัตถุประสงคของ การวิจัย
อุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย ผลการวิจัย สรุปและอภิปรายผล และเอกสารอางอิง บทความวิชาการ
ประกอบดวย บทคัดยอ บทนํา เนื้อหา สรุปผล และเอกสารอางอิง
หมายเหตุ: ทุกบทความตองมีบทคัดยอเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในกรณีที่ตีพิมพบทความเปน
ภาษาตางประเทศ ตองมีบทคัดยอเปนภาษาไทยดวย
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ขอกําหนดการจัดพิมพตนฉบับบทความ
ผูนิพนธตองจัดพิมพบทความตามขอกําหนดเพื่อใหมีรูปแบบการตีพิมพเปนมาตรฐานแบบ
เดียวกัน ดังนี้
1. การจัดเคาโครงหนากระดาษ ขนาด เอ 4 จํานวนไมเกิน 15 หนา
2. กรอบของขอความ ระยะขอบของหนากระดาษในแตละหนากําหนดดังนี้ จากขอบบน 1.0
นิ้ว ขอบลาง 1.0 นิ้ว ขอบซาย 1.25 นิ้ว ขอบขวา 1.25 นิ้ว
3. ตัวอักษร ใชแบบ TH SarabunPSK เหมือนกันตลอดทั้งบทความ
4. รายละเอียดตางๆ ของบทความ กําหนดดังนี้
o ชื่อเรื่อง (Title)
- ชื่อเรื่องภาษาไทย กําหนดชิดซาย ขนาด 18 point ตัวหนา
- ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ กําหนดชิดซาย ขนาด 18 point ตัวหนา
o ชื่อผูนิพนธ (Author)
- ชื่อผูนิพนธลําดับที่ 1 ทัง้ ภาษาไทยและอังกฤษ กําหนดชิดซาย ขนาด 18 point ตัวหนา
ชื่อหนวยงานของผูนิพนธ และ E-Mail ที่ติดตอได กําหนดชิดซาย ขนาด 16 point ตัวธรรมดา
- ชื่อผูนิพนธลําดับถัดไป (ถามี) กําหนดชิดซาย ขนาด 16 point ตัวหนา ชื่อหนวยงานของ
ผูนิพนธ กําหนดชิดซาย ขนาด 16 point ตัวธรรมดา
o บทคัดยอ (Abstract)
- หัวขอ บทคัดยอ และ Abstract กําหนดชิดซาย ขนาด 18 point ตัวหนา
- เนื้อความของบทคัดยอภาษาไทยและบทคัดยอภาษาอังกฤษ (Abstract) บรรทัดแรกจัด
ยอหนา โดยเวนระยะจากขอบซาย 0.5 นิ้ว ขนาด 16 point ตัวธรรมดา และบรรทัดถัดไปกําหนดชิดซาย
ตัวธรรมดา
o คําสําคัญ (Keyword) ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เลือกใชคําที่เกี่ยวของกับ
บทความ อยางนอย 3 คํา ขนาด 16 point ตัวธรรมดา
o การพิมพหัวขอใหญและหัวขอรอง
- หัวขอใหญ กําหนดชิดซาย ขนาด 18 point ตัวหนา
- หัวขอรอง จัดยอหนาเวนระยะจากขอบซาย 0.5 นิ้ว ขนาด 16 point ตัวหนา
- เนื้อความของแตละหัวขอ บรรทัดแรกจัดยอหนาโดยเวนระยะจากขอบซาย 0.5 นิ้ว
ขนาด 16 point ตัวธรรมดา และบรรทัดถัดไปกําหนดชิดซาย
o คําศัพท ใชศัพทบัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน
o กิตติกรรมประกาศ (ถามี) กลาวถึงเฉพาะการไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยเทานั้น
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o ภาพและตารางประกอบ กรณีมีภาพหรือตารางประกอบ กําหนดการจัดพิมพดังนี้
- ภาพประกอบและตารางประกอบทั้งหมดที่นํามาอางตองไมละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานของ

- ภาพประกอบจัดกึ่งกลางของหนากระดาษ และไมตองตีกรอบภาพ
- ชื่อภาพประกอบจัดอยูใตภาพ ใชคําวา ภาพที่ ตอดวยหมายเลขภาพและขอความ
บรรยายภาพ กําหนดกึ่งกลางของหนากระดาษ ขนาด 16 point ตัวธรรมดา
- ชื่อตารางประกอบจัดอยูเหนือเสนคั่นบนสุดของตาราง ใชคําวา ตารางที่ ตอดวย
หมายเลขตาราง และขอความบรรยายตาราง กําหนดชิดขอบซายของหนากระดาษ ขนาด 16 point ตัว
ธรรมดา
- บอกแหลงทีม่ าของภาพประกอบ ตารางประกอบที่นํามาอาง โดยพิมพหางจากชื่อภาพ
หรือเสนคั่นใตตาราง กําหนดเวนระยะหาง 1 บรรทัด บรรทัดแรกจัดยอหนาโดยเวนระยะจากขอบซาย
0.5 นิ้ว ขนาด 16 point ตัวธรรมดา และบรรทัดถัดไปกําหนดชิดซาย
5. การพิมพเอกสารอางอิงทายบทความ
1) เอกสารอางอิงทุกลําดับที่ปรากฏอยูทายบทความตองมีการอางอิงอยูหรือกลาวถึงในเนื้อหา
ของบทความ
2) จัดพิมพเรียงลําดับเอกสารอางอิงกอนหลังตามตัวอักษร และยึดรูปแบบตามรูปแบบของ
APA (American Psychology Association) กําหนดชิดขอบซายของหนากระดาษ ขนาด 16 point ตัว
ธรรมดา
ตัวอยางการเขียนเอกสารอางอิง
บทความวารสาร
ชื่อผูเขียน. (ปที่พิมพ). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปที่พิมพ (ฉบับที่). หนา.
หนังสือ
ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ.
การอางอิงจากอินเตอรเน็ต
ชื่อผูแตง. (ปที่เผยแพรทางอินเทอรเน็ต). ชื่อเรื่อง/ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. สืบคนเมื่อ..... จาก
Author, A. A., & Author, B. B. (Date of publication). Title of article. Title of journal, volume
number. Retrieved month day, year, from http://www.someaddress.com/full/url/.
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