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บทคัดย่อ 

บทความเรื่องนี้น าเสนอเกี่ยวกับการสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือวัดเจตคติ เจตคติมี
องค์ประกอบที่ส าคัญ คือ อารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นสิ่งที่วัดได้ยาก เจตคติสามารถบ่งบอกถึงพฤติกรรม
ความรู้สึกของบุคคลที่แสดงต่อสิ่งอ่ืน รวมถึงสะท้อนโลกทัศน์ของบุคคลนั้น ซึ่งการวัดเจตคติสามารถเลือก
วัดได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับว่าต้องการวัดเจตคติด้านใด การสร้างเครื่องมือวัดเจตคติที่นิยมใช้มากที่สุดจะเป็น
แบบวัดตามแนวคิดของลิเคิร์ท เป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่สร้างง่ายมี
หลักการสร้างใหญ่ๆอยู่ 8 ขั้นตอน ดังนี้ (1) เลือกชื่อเป้าเจตคติ (2) เขียนข้อความ (3) การตรวจสอบ
ข้อความ (4) การให้น้ าหนักคะแนน (5) การทดลองคุณภาพเบื้องต้น (6) การจัดแบบทดสอบ (7) การ
ตรวจให้คะแนน (8) การหาคุณภาพ 

 
ค าส าคัญ: การพัฒนาเครื่องมือ, เจตคติ 
 
Abstract 

This article presents on the creation and find the quality measuring attitude 
Attitude is important element is the emotion which is what measure can be difficult. 
Attitude can indicate the behavior of individuals to show other feelings well reflect views 
of that person. The measurement of attitude measurement can choose several ways 
depending on whether you want to measure attitudes any aspects. Instruments used in 
attitude most to be measured according to the concept of Likert scale 5 level. Because 
the tools built simple principle to build large is 8 steps are as follows (1) Choose your 
target attitude (2) Write text (3) Check the text (4) Weighting score. (5) experiment basic 
quality (6) The test (7) Test (8) Finding quality. 
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Key Word: Development tools, attitude 
 
บทน า 

เจตคติ (Attitude) คือ ความรู้สึกซึ่งเกี่ยวข้องกับจิตใจ มีทั้งความรู้สึกชอบ ไม่ชอบ ต่อสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งไม่ว่าจะเป็นทางด้านบวกหรือด้านลบ ซึ่งความรู้สึกนี้จะก่อให้เกิดพฤติกรรม ซึ่งพฤติกรรมที่แสดงออก
อาจจะเป็นไปในทางดีหรือไม่ดีก็ได้ ขึ้นอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกต่อสิ่งนั้นว่าเป็นไปในทางบวกหรือลบ มีผู้ได้
ให้ความหมายของเจตคติไว้มากมาย ดังนี้ 
 ฮอปกินส์และแอนทิส (Hopkins and Antes, 1990 อ้างถึงใน อนุวัติ คูณแก้ว, 2558, หน้า 91) 
ได้กล่าวว่า จิตพิสัย เป็นการกระท า ที่เป็นกระบวนการภายในของมนุษย์ เช่น อารมณ์ ความรู้สึก ความ
สนใจ เจตคติ ค่านิยม การพัฒนาคุณลักษณะ และแรงจูงใจ 
 ฟิชบายและแอ็ชแซน (Fichbein & Ajzen, 1975 อ้างถึงใน วิเชียร อินทรสมพันธ์, 2558, หน้า 
1) ได้กล่าวว่าเจตคติเป็นอารมณ์ความโน้มเอียงจากการเรียนรู้ที่ตอบสนองด้วยอาการเต็มใจหรือไม่เต็มต่อ
เป้าเจตคติที่ก าหนดไว้อย่างคงเส้นคงวา นอกจากนั้นยังได้เสนอว่า การมีเจตคติต้องมี 2 อย่าง คือ 
ความรู้สึก ซึ่งต้องเป็นความรู้สึกที่พร้อมจะแสดงการตอบสนองออกไปแต่ยังไม่ได้แสดงออก มันเป็นเพียง
แรงจูงใจที่ท าให้เกิดความโน้มเอียงจนเกิดความศรัทธาในใจ และที่จะต้องมีอีกสิ่งหนึ่งคือ เป้าเจตคติ 
หมายถึง เป้าหมายทุกสิ่งที่ได้รับจากความรู้สึก อาจเป็นสิ่งเดียงหรือหลายสิ่ง เป็นนามธรรมหรือรูปธรรมก็
ได ้
 แอลพอร์ท (Allport, 1935 อ้างถึงใน ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2542, หน้า 52) ให้
นิยามเจตคติว่า หมายถึง สภาพความพร้อมของจิต ซึ่งเกิดข้ึนโดยประสบการณ์ สภาพความพร้อมนี้เป็น
แรงพยายามที่จะก าหนดทิศทางหรือปฏิกิริยาต่อบุคคล สิ่งของ หรือสถานการณ์ที่เก่ียวข้อง 
 วิเชียร อินทรสมพันธ์ (2558, หน้า, 2) ได้สรุปความหมายของเจตคติไว้ว่า เจตคติเป็นความรู้สึกท่ี
ซ่อนเร้นอยู่ภายใน เป็นความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ เป็นความเชื่อ ศรัทธาต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จนเกิดความ
พร้อมที่จะแสดงออกมาเป็นพฤติกรรม หรือยังไม่แสดงออกมาเป็นพฤติกรรม อาจจะเป็นไปในทางที่ดีเรา
เรียกว่า เจตคติเชิงบวก หรืออาจจะเป็นไปในทางที่ไม่ดี เราเรียกว่า เจตคติเชิงลบ เจตคติประกอบไปด้วย
ความรู้สึกและเป้าหมายเจตคติ ซึ่งมีความโน้มเอียงที่จะตองสนอง มีความคงทน มีความคงเส้นคงว่า และ 
มีทิศทาง 
 นารีนารถ นาคหลวง (2548, หน้า 15) ได้สรุปความหมายของเจตคติไว้ว่า เจตคติหรือทัศนคติ 
(Attitude) หมายถึง ความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับบุคคล หรือกลุ่มต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ได้รับ มีความรู้สึกเห็นด้วย
หรือไม่เห็นด้วย ซึ่งก่อให้เกิดความรู้สึกทางอารมณ์ว่าชอบหรือไม่ชอบ 
 ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ (2542, หน้า 54) สรุปความหมายเจตคติว่า เจตคติหรือ
ทัศนคติ เป็นความรู้สึกเชื่อ ศรัทธา ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จนเกิดความพร้อมที่จะแสดงการกระท าออกมาซึ่ง
อาจจะไปในทางดีหรือไม่ดีก็ได้ เจตคติยังไม่เป็นพฤติกรรมแต่เป็นตัวการที่จะท าให้เกิดพฤติกรรม 
 มานิต สิทธิศร (2540, หน้า 10) ได้สรุปความหมายของเจตคติไว้ว่า เจตคติ หมายถึง ท่าที่ ความ
เชื่อ ความรู้สึก หรืออารมณ์ ซึ่งเป็นสภาพของจิตใจ และยังเป็นแนวโน้มในการแสดงพฤติกรรมของบุคคล 
ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันเป็นผลมาจากประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งนั้น ที่อาจเป็นไปในทางบวก ลบ 
หรือเป็นกลาง 
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องค์ประกอบ 
 องค์ประกอบของเจตคติ นักจิตวิทยาแต่ละท่านได้เสนอองค์ประกอบของเจตคติไว้ 3 แนวคิด 
แนวคิดแรกคือเจตคติมีสามองค์ประกอบ แนวคิดนี้ระบุไว้ว่าเจตคติมี 3 องค์ประกอบนี้ได้แก่ องค์ประกอบ
ด้านปัญญา องค์ประกอบด้านอารมณ์ความรู้สึก และองค์ประกอบด้านพฤติกรรม แนวคิดท่ีสอง คือเจตคติ
มีสององค์ประกอบ แนวคิดนี้ระบุว่าเจตคติมี 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบ  ด้านสติปัญญา และ
องค์ประกอบด้านอารมณ์ความรู้สึก และแนวคิดที่สาม คือเจตคติมีองค์ประกอบเดียว แนวคิดนี้ระบุว่า 
เจตคติมีองค์ประกอบเดียว คือ ด้านอารมณ์ความรู้สึกในทางชอบหรือไม่ชอบที่บุคคลมีต่อเป้าหมายของ
เจตคต ิ
 ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ (2542, หน้า 59-60) กล่าวไว้ว่า นักจิตวิทยามีความเชื่อ
แตกต่างกันยังไม่มีบทสรุปแน่นอน เพราะแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มพยายามศึกษาค้นคว้าไปเรื่อยๆ ปัจจุบัน
มีแนวความคิดเห็นแตกต่างกันอยู่ 3 กลุ่ม  

ก. เจตคติมีองค์ประกอบเดียว ตามความคิดหรือแนวความเชื่อนี้พิจารณาได้จากนิยามเจตคติ
นั่นเอง กลุ่มนี้จะมองเจตคติเกิดจากการประเมินเป้าของเจตคติว่ารู้สึกชอบหรือไม่ชอบ นักจิตวิทยากลุ่มนี้
ได้แก่ เทอร์สโตน (Thurstone, 1931) แอลพอร์ต (Allport, 1935) และคนอื่นๆ อีกหลายคน 

ข. เจตคติมีสององค์ประกอบ ตามแนวคิดนี้มองเจตคติประกอบด้วย องค์ประกอบด้านสติปัญญา 
(Cognitive) และด้านความรู้สึก (Affective) นักจิตวิทยาที่สนับสนุนการแบ่งเจตคติเป็น 2 องค์ประกอบ
ได้แก่ แคทซ์ (Katz, 1960)  

ค. เจตคติมีสามองค์ประกอบ แนวความคิดนี้เชื่อว่าเจตคติมี 3 องค์ประกอบ หรือ 3 ส่วน (Three 
componens) ได้แก่ (1) ด้านสติปัญญา (Cognitive component) ประกอบไปด้วยความรู้ ความคิดและ 
ความเชื่อที่ผู้นั้นมีต่อเป้าเจตคติ (2) ด้านความรู้สึก (Affective component) หมายถึง ความรู้สึกหรือ
อารมณ์ของคนใดคนหนึ่งที่มีต่อเป้าเจตคติ ว่ารู้สึกชอบหรือไม่ชอบสิ่งนั้น พอใจหรือไม่พอใจ หลังจากการ
สัมผัสหรือรับรู้เป้าเจตคติแล้ว สามารถแสดงความรู้สึกโดยการประเมินสิ่งนั้นว่าดีหรือไม่ดี (3)ด้าน
พฤติกรรม (Behavioral component) บางทีเรียกว่า Actioncomponent เป็นด้านแนวโน้มของการจะ
กระท าหรือจะแสดงพฤติกรรม เจตคติเป็นพฤติกรรมซ่อนเร้น ในขั้นนี้เป็นการแสดงแนวโน้มของการ
กระท าต่อเป้าเจตคติเท่านั้นยังไม่แสดงออกจริงจัง แนวคิดทั้ง 3 ประการนี้เป็นของโรเซ็นเบิร์กและโฮพ
แลนด์ (Rosenberg & Hovland, 1960) แนวคิดนี้มีทั้งคนยอมรับและไม่ยอมรับ การศึกษาความสัมพันธ์
ภายใน 3 ส่วนจะเป็นเครื่องตัดสิน 
 ลักษณะของการวัดเจตคติ เจตคติเป็นความโน้มเอียงจากการประเมิน มีทิศทาง มีความเข้มข้น มี
ความคงเส้นคงวา มีความสัมพันธ์ภายในที่เปลี่ยนแปลงไปตามกลุ่มและขึ้นอยู่กับเป้าเจตคติหรือกลุ่มสิ่งเร้า
เฉพาะอย่าง   
 ชอว์และไรท์ (Shaw & Wright, 1967 อ้างถึงในล้วน สายยศและอังคณา สายยศ , 2542, หน้า 
57-58) ได้สรุปถึงลักษณะของเจตคติ ดังนี้ (1) เจตคติขึ้นอยู่กับการประเมินมโนภาพของเจตคติ แล้วเกิด
เป็นพฤติกรรมแรงจูงใจ เจตคติเป็นเพียงความรู้สึกโน้มเอียงจากการประเมินยังไม่ใช่พฤติกรรม ตัวเจตคติ
เองไม่ใช่แรงจูงใจ แต่เป็นตัวการท าให้เกิดแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมแต่ถ้าแสดงออกเป็นพฤติกรรม
แล้วจะเป็นลักษณะ 4 กลุ่มคือ Positive-approach ตัวอย่างเช่น ความเป็นเพ่ือน ความรัก ฯลฯ 
Negative-approach ตัวอย่างเช่น การโจมตี ด่าว่า ต่อสู้ ฯลฯ Negative-avoidance ตัวอย่างเช่น ความ
รัก ความเกลียด ฯลฯ ประเภทนี้เป็นเจตคติที่ไม่ดีแบบไม่อยากพบเห็นหน้าคืออยากหลีกให้ไกลนั่นเองและ
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อีกกลุ่มหนึ่งคือ Positive-avoidance เป็นลักษณะเจตคติดีทางบวกแต่ก็อยากจะหลบหลีกหรือไม่รบกวน 
ตัวอย่างเช่น การปล่อยให้เขาอยู่เงียบๆ เมื่อเขามีทุกข์ เป็นต้น (2) เจตคติเปลี่ยนแปรความเข้มข้นตามแนว
ของทิศทาง ตั้งแต่บวกจนถึงลบนั่นคือเป็นการแสดงความรู้สึกว่าไปทางบวกมากหรือน้อย ไปทางลบมาก
หรือน้อยความเข้มข้นศูนย์ก็คือไม่รู้สึกนั่นเอง หรือเป็นกลางระหว่างบวกกับลบ แต่จุดที่เป็นกลางนั้นเป็น
ปัญหาต่อการแปลผล เพราะตามธรรมดาจะท าให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการตอบ (Central error) บาง
คนไม่คิดอะไรมักจะขีดลงตรงกลางก็มีมาก (3) เจตคติเกิดจากการเรียนรู้มากกว่ามีมาเองแต่ก าเนิด เจต
คติเกิดจากการเรียนรู้สิ่งที่ปฏิสัมพันธ์รอบตัวเรา ซึ่งเป็นเป้าเจตคติทั้งหลาย ถ้าเรียนรู้ว่าสิ่งนั้นมีคุณค่าก็จะ
เกิดเจตคติทางดี ถ้าเรียนรู้ว่าสิ่งนั้นไม่มีคุณค่าก็จะเกิดเจตคติไม่ดี สิ่งใดเราไม่เคยรู้จักไม่เคยเรียนรู้เลยจะไม่
เกิดเจตคติ เพราะไม่ได้ศึกษารายละเอียดของสิ่งนั้นการเรียนรู้เป้าเจตคติอาจผ่านตัวจริงหรือผ่านสื่อ
ทั้งหลายที่มีต่อเป้าเจตคติตัวจริงก็ได้สามารถเกิดเจตคติขึ้นได้ (4) เจตคติขึ้นอยู่กับเป้าเจตคติหรือกลุ่มสิ่ง
เร้าเฉพาะอย่าง สิ่งเร้าทั้งหลายอาจเป็นคน สัตว์ สิ่งของ สถาบัน มโนภาพ อุดมการณ์ อาชีพหรือสิ่งอ่ืนๆก็
ได้ เจตคติจะมีลักษณะอย่างไรจึงขึ้นอยู่กับเป้าเจตคติที่ได้สัมผัสเรียนรู้มามากน้อยแตกต่างกันเป็นส าคัญ 
เป้าเจตคติที่มีลักษณะเป็นกลุ่มใกล้เคียงกัน จะมีเจตคติแตกต่างจากเป้าเจตคติที่มีลักษณะของกลุ่ม
แตกต่างกันมาก (5) เจตคติมีค่าสหสัมพันธ์ภายในเปลี่ยนแปลงไปตามกลุ่ม นั่นคือกลุ่มที่มีลักษณะเดียวกัน 
เจตคติจะมีความสัมพันธ์กันสูง กลุ่มที่มีลักษณะต่างกันจะมีความสัมพันธ์กันต่ า แสดงให้เห็นว่ากลุ่มที่มีเจต
คติดีต่อสิ่งเดียวกันย่อมมีความสัมพันธ์กันด้วย (6) เจตคติมีลักษณะมั่นคงและทนทานเปลี่ยนแปลงยาก 
นั่นคือถ้าเป็นเจตคติจริงๆแล้ว การเปลี่ยนแปลงจะช้าและท าได้ยาก เช่น เรารักใครคนหนึ่ง เมื่อรักแล้วก็ยัง
รักอยู่ไม่ว่าใครจะให้ข้อมูลไม่ดีอย่างไรหรือแม้แต่คนที่เรารักมีความผิดพลาดเรื่องใด เราก็ยังรักอยู่ แต่ถ้า
พฤติกรรมของคนท่ีเรารักเบี่ยงเบนไปบ่อยๆนานๆเข้าเจตคติก็เปลี่ยนแปลงจากรักไปเป็นเกลียดได้ 
 มานิต สิทธิศร (2540, หน้า 11) ได้สรุปลักษณะของการวัดเจตคติไว้ว่า เจตคติมีลักษณะทั่วไป 
คือ เจตคติเป็นเรื่องอารมณ์ (Feeling) เป็นเรื่องเฉพาะตัว (Typical) มีทิศทาง (Direction) มีความเข้ม 
(Intensity) และต้องมีเป้า (Target) 
 
ประโยชน์ 
 ประโยชน์ของเจตคติ เจตคติสามารถบ่งบอกถึงพฤติกกรมความรู้สึกของบุคคลที่แสดงต่อสิ่งอ่ืน 
และยังส่งเสริมให้แสดงออกมาจากเจตคติ รวมถึงสะท้อนโลกทัศน์ของบุคคลนั้นด้วย   

วิเชียร อินทรสมพันธ์ (2558, หน้า 11) ได้สรุปประโยชน์ของเจตคติไว้ ดังนี้ 
 1. เจตคติใช้อธิบายความรู้สึกที่ครอบคลุมพฤติกรรมต่างๆ ได้มาก เช่น ถ้าเราบอกว่าเขามีเจตคติ
ที่ดีต่อมหาวิทยาลัย ซึ่งหมายถึง เขาชอบมหาวิทยาลัย ใช้เวลาเรียนอย่างมีความสุขในมหาวิทยาลัย  มี
ความสุขที่ได้อยู่ในมหาวิทยาลัย มีความรู้สึกที่ดีต่อมหาวิทยาลัย คิดร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เป็นต้น 
 2. เจตคติที่ใช้พิจารณาสาเหตุของพฤติกรรมของบุคคล ที่มีต่อสิ่งอ่ืนหรือที่มีต่อเป้าเจตคติ ดังนั้น
การที่รู้จักเจตคติของบุคคลสามารถส่งเสริมหรือยับยั้งสิ่งที่เขาจะแสดงออกมาได้ 
 3. เจตคติเป็นสิ่งที่คงเส้นคงวา ดังนั้นพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกมาจากเจตคติ  จึงสามารถ
น ามาอธิบายความคงเส้นคงวาของสังคมได้ 
 4. เจตคติเกิดจากพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการให้การศึกษาเพ่ือให้เกิดเจตคติที่ดีงามต่อ
สังคม จึงต้องศึกษาพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้มีอิทธิพลต่อเจตคติ ต่อบุคคลตามที่ต้องการได้ 
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 5. เจตคติมีความดีงานอยู่ในตัว เจคติของบุคคลที่มีต่อเป้าเจตคติรอบๆ ตัว จะสะท้อน ให้เห็นโลก
ทัศน์ของคนๆ นั้นด้วย 
 6. เจคติเป็นศูนย์กลางของความคิดและเป็นพ้ืนฐานของพฤติกรรมสังคม ตามแนวคิดทางสังคม
วิทยา การจะปรับระบบกลไกของสังคม จึงควรต้องเปลี่ยนแปลงเจตคติของแต่ละบุคคลด้วย 
 สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2529, หน้า 95-96 อ้างถึงในอัญชลี นพภาภาคย์, 2543, หน้า 21-22)ไดกล
าวถึงประโยชนของเจตคติดังนี้ 
 1. ชวยท าใหเขาใจสิ่งแวดลอมรอบๆตัวโดยการจัดรูปหรือการจัดระบบสิ่งตางๆที่อยูรอบตัว 
 2. ชวยใหบุคคลหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไมดีหรือปกปดความจริงบางอยางซึ่งน าความไมพอใจมาสู ตัวเขา 
 3. ชวยในการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมที่ซับซอน ซึ่งการมีปฏิกิริยาโตตอบหรือการกระท าสิ่ง
หนึ่งสิ่งใดออกไปนั้น สวนมากจะท าในสิ่งที่น าความพอใจมาใหหรือเปนรางวัลจากสิ่งแวดลอม 
 4. ชวยใหบุคคลสามารถแสดงออกถึงคานิยมตนเอง ซึ่งแสดงวาเจตคตินั้นน าความพอใจมาใหกับ
บุคคลนั้น  
 ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2526, หน้า 5-6 อ้างถึงใน มานิต สิทธิศร, 2540, หน้า 14) ได้กล่าวถึง
ประโยชน์ของเจตคติไว้ดังนี้ (1) ช่วยท าให้เข้าใจสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวโดยการจัดรูปหรือจัดระบบสิ่งของ
ต่างๆที่อยู่รอบตัวเรา (2) ช่วยให้มีการเข้าข้างตนเอง (Self-Esteem) โดยช่วยให้บุคคลหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ดี 
หรือ ปกปิดความจริงบางอย่าง ซึ่งน าความไม่พอใจมาสู่เขา (3) ช่วยในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่
สลับซับซ้อน ซึ่งการมีปฏิกิริยาตอบโต้ หรือการกระท าสิ่งใดออกไปนั้น ส่วนมากจะท าในสิ่งที่น าความพอใจ 
หรือเป็นบ าเหน็จรางวัลจากสิ่งแวดล้อม (4) ช่วยให้บุคคลสามารถแสดงออกถึงค่านิยมของตนเอง ซึ่งแสดง
ว่าเจตคตินั้นน าความพอใจมาให้บุคคลนั้น 
 วิธีการวัดเจตคติ การวัดเจตคติสามารถเลือกวัดได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับว่าต้องการวัดเจตคติด้านไหน 
เช่นการพูดคุยตั้งค าถามเพ่ือวัดความรู้สึก ความคิดเห็นของผู้ตอบ การสังเกตพฤติกรรมที่ส่งมาจากเจตคติ
เพ่ือศึกษาอุปนิสัยของบุคคล การรายงานตนเองเพ่ือที่จะเข้าถึงบุคคลที่เราจะตั้งค าถามให้ผู้ตอบแสดง
ความรู้สึกต่อสิ่งเร้าที่ส่งออกมา การใช้สถานการณ์ ในสิ่งต่างที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เพ่ือให้บุคคลใช้
จินตนาการน าไปตีความหมายแสดงออกทางด้านเจตคติ การวัดสรีระภาพเป็นการวัดโดยใช้เครื่องมือทาง
ไฟฟ้า เพ่ือวัดพลังงานไฟฟ้าในร่างกายเปลี่ยนแปลงตามความรู้สึกเป็นพลังงานไฟฟ้า  
 ล้วน สายยศ (2543, หน้า 43 ) และธีรวุฒิ เอกะกุล (2548, หน้า 18) อ้างถึงใน วิเชียร อินทรสม
พันธ์, 2558, หน้า 9-10) ได้เสนอวิธีการวัดเจตคติสรุปได้ ดังนี้  
 1. การสัมภาษณ์ (Interview) เป็นวิธีที่ง่ายและตรงไปตรงมามากที่สุด การสัมภาษณ์ ผู้สัมภาษณ์
จะต้องเตรียมข้อรายการที่จะซักถามไว้อย่างดี ข้อรายการนั้นต้องเขียนเน้นความรู้สึกที่สามารถวัดเจตคติ
ให้ตรงเป้าหมาย ผู้สัมภาษณ์จะได้ทราบความรู้สึก หรือความคิดเห็นของผู้ตอบที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แต่มี
ข้อเสียว่า ผู้ถามอาจจะไม่ได้รับค าตอบที่จริงใจจากผู้ตอบเพราะผู้ตอบอาจบิดเบือนค าตอบ  เนื่องจากอาจ
เกิดความเกรงกลัวต่อการแสดงความคิดเห็น วิธีแก้ไขคือ ผู้สัมภาษณ์ต้องสร้างบรรยากาศในการสัมภาษณ์
ให้เป็นกันเอง ให้ผู้ตอบรู้สึกสบายใจไม่เคร่งเครียดเป็นอิสระ และแน่ใจว่าค าตอบของเขาจะเป็นความลับ 
 2. การสังเกต (Observation) เป็นวิธีการที่ใช้ตรวจสอบบุคคลอ่ืนโดยการเฝ้ามองและ จดบันทึก
พฤติกรรมของบุคคลอย่างมีแบบแผน เพ่ือจะได้ทราบว่าบุคคลที่เราสังเกตมีเจตคติ ความเชื่ออุปนิสัยเป็น
อย่างไร ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตจะถูกต้องใกล้เคียงกับความจริง หรือเป็นที่เชื่อถือได้เพียงใดนั้น มีข้อควร
ค านึงหลายประการ กล่าวคือควรมีการศึกษาหลายๆครั้ง ทั้งนี้เพราะเจตคติของบุคคลมากจากหลายๆ



วารสารการวัดผลการศึกษา     ปีท่ี 34 ฉบับท่ี 96 กรกฎาคม–ธันวาคม 2560 
 

หน้า 6  

สาเหตุ นอกจากนี้ตัวผู้สังเกตเองจะต้องท าตัวเป็นกลาง ไม่มีความล าเอียง และการสังเกต ควรสังเกต
หลายๆช่วงเวลาไม่ใช่สังเกตเฉพาะเวลาใดเวลาหนึ่ง 
 3. รายงานตนเอง (Self-Report) วิธีนี้ต้องการให้ผู้ถูกสอบวัดแสดงความรู้สึกของตนเอง ตามสิ่ง
เร้าที่ เขาได้สัมผัส นั่นคือ สิ่งเร้าที่เป็นข้อค าถามให้ผู้ตอบแสดงความรู้สึกออกมาอย่างตรงไปตรงมา 
แบบทดสอบหรือมาตรวัดที่เป็นของแนว เทอร์สโตน (Thurstone) กัทท์แมน (Guttman) ลิเคิร์ท (Likert) 
และออสกูด (Osgood) นอกจากที่กล่าวมายังมีแบบให้ผู้สอบมารายงานตนเอง และอ่ืนๆอีกมาก แล้วแต่
จุดมุ่งหมายของการสร้างและการวัด 
 4. เทคนิคจินตนาการ (Projective Techniques) วิธีนี้อาศัยสถานการณ์หลายอย่างไปเร้าผู้สอบ 
เช่น ประโยคไม่สมบูรณ์ ภาพแปลกๆ เรื่องราวแปลกๆ เมื่อผู้สอบเห็นสิ่งเหล่านี้จะจินตนาการออกมาแล้ว
น ามาตีความหมาย จากการตอบนั้นๆ พอจะได้รู้ว่ามีเจตคติต่อเป้าหมายอย่างไร 
 5. การวัดทางสรีระภาพ (Physiological Measurement) การวัดด้านนี้อาศัยเครื่องมือไฟฟ้า แต่
สร้างเฉพาะเพ่ือจะวัดความรู้สึกอันจะท าให้พลังไฟฟ้าในร่างกายเปลี่ยนแปลง เช่น ถ้าดีใจเข็มจะชี้อย่าง
หนึ่ง เสียใจเข็มจะชี้อีกอย่างหนึ่ง ใช้หลักการเดียวกันกับเครื่องจับเท็จเครื่องมือแบบนี้พัฒนาไม่ดีพอจึงไม่
นิยมใช้เท่าใดนัก 
 วิเชียร อินทรสมพันธ์ (2558, หน้า 10) ได้สรุปวิธีการวัดเจตคติไว้ว่า การวัดเจตคติขึ้นอยู่กับ
บริบทของสิ่งที่ต้องการวัด สิ่งเร้าและผลของการวัด ผู้วัดเจตคติสามารถเลือกวิธีการวัดตามความต้องการ 
ความถนัดและความเหมาะสมของการวัด ได้แก่ การสัมภาษณ์ การสังเกต การรายงานตนเอง กา รใช้
เทคนิคการรายงานตนเอง การวัดทางสรีระภาพ 

การสร้างเครื่องมือวัดเจตคติมีขั้นตอนการสร้าง 6 ขั้นตอน ดังนี้ (1) ก าหนดคุณลักษณะ (2) 
นิยามความหมายของสิ่งที่จะวัด (3) สร้างข้อความ (4) ทดลองเครื่องมือ (5) ปรับปรุงคุณภาพของ
เครื่องมือ (6) สร้างเกณฑ์ในการให้คะแนน รูปแบบของการวัดเจตคตินั้นมีหลายวิธีแตกต่างกันไป โดยที่
นิยมใช้มากที่สุดจะเป็นแบบวัดตามแนวคิดของลิเคิร์ทเนื่องจากเป็นเครื่องมือที่สร้างง่ายมีหลักการสร้าง
ใหญ่ๆอยู่ 8 ขั้นตอน ดังนี้ (1) เลือกชื่อเป้าเจตคติ (2) เขียนข้อความ (3) การตรวจสอบข้อความ (4) การ
ให้น้ าหนักคะแนน (5) การทดลองคุณภาพเบื้องต้น (6) การจัดแบบทดสอบ (7) การตรวจให้คะแนน (8) 
การหาคุณภาพ เป็นต้น 
 อนุวัฒิ คูณแก้ว (2558, หน้า 109 ) ได้กล่าวไว้ว่า การสร้างเครื่องมือวัดด้านจิตพิสัยนั้นมีขั้นตอน
การสร้างดังนี้ 
 1. ก าหนดคุณลักษณะ หรือ เป้าที่จะวัด หรือสิ่งที่จะวัด โดยระบุชัดเจนว่าต้องการวัดอะไร เช่น
เจตคติต่อวิชาชีพครู ค่านิยมในวัฒนธรรมไทย เป็นต้น 
 2. นิยามความหมายของสิ่งที่จะวัดให้ชัดเจน เพ่ือให้ทราบสิ่งที่จะวัดคืออะไร ประกอบด้วย
คุณลักษณะใดบ้าง การนิยามความหมายของสิ่งที่จะวัด ท าได้โดยการวิเคราะห์คุณลักษณะของสิ่ งที่จะวัด
ว่าแต่ละคุณลักษณะเหล่านั้นเป็นอย่างไร โดยการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร การถามผู้รู้หรือผู้มี
ประสบการณ์เกี่ยวกับคุณลักษณะนั้น เพ่ือให้ได้ขอบเขตรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของสิ่งที่จะ
วัด 
 3. สร้างข้อความ โดยเขียนให้ครอบคลุมคุณลักษณะทุกด้าน และในคุณลักษณะแต่ละด้านควรมี
หลายๆข้อ สร้างเป็นเครื่องมือในการวัด 
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 4. ทดลองเครื่องมือ น าเครื่องมือที่สร้าง ไปทดลองสอบกับนักเรียนว่ามีความรู้สึก หรือความ
คิดเห็นอย่างไร เช่น เห็นด้วยอย่างยิ่ง-ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ยอมรับ-ไม่ยอมรับ แล้วน ามาวิเคราะห์ตาม
เทคนิควิธีของ แต่ละชนิดของเครื่องมือวัด 
 5. ปรับปรุงคุณภาพของเครื่องมือตามผลการวิเคราะห์ แล้วน าไปทดลองใช้ แล้วน ามาวิเคราะห์
จนแน่ใจในคุณภาพ 
 6. สร้างเกณฑ์ในการให้คะแนน พร้อมทั้งเขียนคู่มือการใช้เครื่องมือดังกล่าว 
 ส่วนการวัดด้านเจตคติ ที่นิยมใช้กันมากวิธีหนึ่งคือ แบบวัดแบบลิเคิร์ท (Likert scales) ข้อ
ค าถามที่ถามจะต้องครอบคลุมเจตคติที่ต้องการจะทราบ และสามารถชี้บ่งบอกถึงเจตคติที่มีอยู่ หรือระดับ
ความเข้มของความรู้สึกได้ ระดับความรู้สึกที่ใช้กันทั่วๆไป ได้แก่ 
 - เห็นด้วยน้อยที่สุด เห็นด้วยน้อย เห็นด้วย เห็นด้วยมาก และเห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 - ชอบน้อยที่สุด ชอบน้อย ไม่แน่ใจ ชอบมาก และชอบมากท่ีสุด 
 - ไม่ปฏิบัติเลย ปฏิบัติเพียงเล็กน้อย ปฏิบัติเป็นครั้งคราว ปฏิบัติบ่อยๆ และปฏิบัติเป็นประจ า 
การตอบนั้น จะให้ผู้เลือกตอบเลือกระดับความรู้สึกจากมากไปหาน้อย เช่น เห็นด้วยน้อยที่สุด เห็นด้วย
น้อย เห็นด้วย เห็นด้วยมาก และเห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยให้คะแนนเป็น 5 4 3 2 และ 1 ถ้าข้อค าถามนั้นเป็น
บวก ส่วนถ้าข้อค าถามเป็นลบ ให้คะแนนเป็น 1 2 3 4 และ 5 การแปลผลให้รวมคะแนนทั้งหมดของแบบ
วัด แล้วหาค่าเฉลี่ย ถ้ามีคะแนนสูงแสดงว่ามีเจตคติต่อสิ่งนั้นในทางบวก 
 ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ (2542, หน้า 90-96) ได้กล่าวไว้ว่า การสร้างเครื่องมือแบบลิเกิต
(Likert’s Method) เครื่องมือวัดเจตคติแบบลิเกิตบางทีเรียกว่า Summated Rating Method ลิเกิต
สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1923 และเป็นวิธีการสร้างที่ง่ายกว่าวิธีของเทอร์สโตน มีความเชื่อมั่นสูงและพัฒนาเพ่ือ
วัดด้านความรู้สึกได้หลายอย่าง การสร้างเครื่องมือวัดเจตคติแบบนี้เป็นวิธีการประเมินน้ าหนักความรู้สึก
ของข้อความในตอนหลัง คือหลังจากเอาเครื่องมือไปสอบวัดแล้ว ซึ่งตรงข้ามกับแบบของเทอร์สโตนที่
ก าหนดค่าน้ าหนักของข้อความไว้ก่อนการน าไปสอบ การสร้างข้อความที่แสดงความรู้สึกต่อเป้าเจตคติ
จะต้องให้ครอบคลุมและสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ข้อความอาจจะเป็นทางบวกหมดหรือทางลบหมด หรือผสม
กันก็ได้ การน าคะแนนข้อที่เห็นด้วยหรือข้อที่ไม่เห็นด้วยมาพล๊อตกราฟจะเป็นรูปแบบ Monotonous คือ
เป็นลักษณะที่ไปด้วยกัน 
 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวัดเจตคติแบบลิเกิต มีดังนี้ 
 1) เลือกชื่อเป้าเจตคติ (Attitude Object) ก่อน เป้าหมายของเจตคติอาจจะเป็นคน วัตถุ สิ่งของ 
ฯลฯ แล้วแต่จะเลือก ยิ่งแคบก็ยิ่งดี ยิ่งก าหนด ยิ่งก าหนดช่วงเวลาด้วยแล้ว การแปลผลจะมีความหมายดี
ขึ้น 
 2) เขียนข้อความแสดงความรู้สึกต่อเป้าเจตคติโดยวิเคราะห์แยกแยะดูให้ครอบคลุม ลักษณะของ
ข้อความควรเป็นดังนี้ 

ก. เป็นข้อความที่แสดงความเชื่อและรู้สึกต่อเป้าที่ต้องการ 
ข. ไม่เป็นการแสดงถึงความเป็นจริง 
ค. มีความแจ่มชัด สั้น ให้ข้อมูลพอตัดสินได้ 
ง. ไม่ครอบคลุมทั้งทางดีและไม่ดีหรือทั้งทางบวกและลบ 
จ. ควรหลีกเลี่ยงค าปฏิเสธซ้อน ข้อความอ้างอิงในอดีตที่ผ่านมา ข้อความที่มีค าว่า  ทั้งหมด

เสมอๆ ไม่เคย ไม่มีเลย เพียงเท่านั้น 
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ฉ. ข้อความเดียวควรมีความเชื่อเดียว 
 3) การตรวจสอบข้อความ เป็นการตรวจสอบขั้นแรก เพ่ือดูให้แน่ชัดว่าข้อความนั้นเขียนไว้
เหมาะสมดีหรือไม่ การตอบจะให้ตอบว่าชอบ-ไม่ชอบ ดี-ไม่ดี หรือเห็นด้วย-ไม่เห็นด้วย ควรใช้มาตรา 3 
มาตรา 4 มาตรา หรือ 5 มาตรา เป็นต้น การเขียนการแสดงออกในมาตราวัดแบบลิเกิต แต่จะเป็นลักษณะ
อ่ืนๆก็ได้ แล้วแต่ข้อความที่แสดงความรู้สึก บางทีแต่ละข้อยังใช้ค าตอบไม่ค่อยจะเหมือนกันก็มี ใช้ที่รับกับ
ข้อความถือว่าดีที่สุด ในกรณีผู้สอบรู้จักเป้าเจตคติทุกคน ดังนั้นค าตอบที่เร้าให้ตอบควรเป็นแบบคู่ไม่ควรมี
ตรงกลาง เพราะเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่เกิดความรู้สึกหรือไม่แน่ใจ นอกจากจะไม่ค่อยได้สัมผัสกับเป้าตัวนั้น 
การใช้ตัวเร้าคู่จึงเป็นการให้ตัดสินเพียง 2 อย่างใหญ่ๆ คือ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ชอบหรือไม่ชอบ แล้ว
คอยแปลงเป็น 4 หรือ 6 ตามความต้องการ 
 4) การให้น้ าหนักคะแนน จะเป็น 2, 3, 4, 5 นั้นแล้วแต่ความเหมาะสม 
 5) การทดลองคุณภาพเบื้องต้น ในระยะนี้ต้องการศึกษาว่าข้อความแต่ละข้อมีอ านาจจ าแนกผู้ที่มี
เจตคติสูงกับมีเจตคติต่ าแตกต่างกันหรือไม่ นั่นคือความพยายามหาว่าข้อความข้อนั้น ถ้าใครตอบมาตราสูง
แสดงว่ามีเจตคติสูง ถ้าใครตอบมาตราต่ าจะเป็นคนมีเจตคติต่ าจริงหรือไม่นั่นเอง การจะสามารถบอกได้
ดังกล่าวมาแล้ว จะต้องเอาข้อความทั้งหลายไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง อย่างน้อยก็ 100 คนขึ้นไปจึงจะดี 
เมื่อสอบเสร็จแล้วน ามาตรวจให้คะแนนแต่ละข้อ อย่าลืมกลับค่ามาตราในกรณีเป็นข้อความกล่าวในทาง
ลบ แล้วรวมคะแนนของแต่ละคน กรณีข้อสอบมี 100 ข้อ มีค่ามาตรา 4 ค่า แปลว่าคนได้เจตคติน้อยที่สุด
ได้คะแนน 100 คนได้คะแนนสูงสุด 400 เอาคะแนนแต่ละคนเรียงกันตามล าดับ แล้วตัดกลุ่มได้คะแนนสูง 
25 % และกลุ่มได้คะแนนต่ า 25 % ต่อจากนั้นเอาแต่ละข้อมาแจกแจงความถี่ว่าแต่ละข้อ แต่ละมาตรา
ของตัวเลือกมีจ านวนคนกลุ่มสูงตอบเท่าไร คนกลุ่มต่ าตอบเท่าไร 
 6) การจัดแบบทดสอบ เมื่อได้ข้อสอบที่มีอ านาจจ าแนกดีแล้ว พิจารณาว่าจะก าหนดกี่ข้อ ตาม
หลักการถ้าข้อความมีคุณภาพสูงมากจะใช้ 10 – 15 ข้อก็ได้ แต่โดยทั่วไปแล้วจะมีตั้งแต่ 20 ข้อขึ้นไป 
เพราะถ้าจ านวนข้อน้อยความเชื่อมั่นมักจะมีค่าน้อย ความเที่ยงตรงก็ไม่ดี อาจจะเป็นเพราะข้อความแสดง
ความรู้สึกหรือความเชื่อต่อเป้าอาจอาจไม่ครอบคลุมทุกอย่างในเป้า แบบทดสอบวัดเจตคติบางฉบับจึงมี
เป็น 100 ข้อ การให้จ านวนข้อควรค านึงถึงกลุ่มตัวอย่างและระดับอายุ ความสามารถในการอ่านอาจท าให้
เกิดความเบื่อหน่ายในการตอบ ระดับเด็กๆจึงไม่ควรมีหลายข้อจนเกินไป 
 7) การตรวจให้คะแนน การให้คะแนนให้ตามมาตราที่ก าหนดแต่ละข้อ ถ้าเป็นข้อความเปลี่ยนมา
เป็นตัวเลข แต่ถ้าเป็นตัวเลขแล้วก็น าตัวเลขที่ผู้ตอบเลือกมารวมเลย กรณีข้อความเป็นความรู้สึก  ทางลบ 
จะต้องกลับตัวเลขกันกับข้อความที่เป็นทางบวก ถ้าตัวเลือกเป็นการอธิบายหรือบรรยาย เช่น 
   [ ] เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
   [ ] เห็นด้วย 
   [ ] ไม่เห็นด้วย 
   [ ] ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 ขีดตอบตรงเห็นด้วยอย่างยิ่งก็เป็น 4 คะแนน ดังนี้เป็นต้น ถ้าตัวเลือกก าหนดตัวเลือกเป็น [1] [2] 
[3] [4] ขีดตอบ 4 ก็ได้คะแนน 4 คะแนน การแปลคะแนนจะแปลจากผลรวมของทุกข้อก็ได้ เช่น
แบบทดสอบมี 10 ข้อมีมาตรา 4 มาตรา สอบเสร็จแล้วหาคะแนนเฉลี่ยได้ 25.0 คะแนน ความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S) ได้ 5.514 คะแนน จะต้องเทียบคะแนนจากคนสอบได้ต่ าสุด 10 คะแนน สูงสุด 40 คะแนน 
แต่ถ้าอยากแปลผลให้เป็นตัวเลขมาตรา 4 ก็ให้เอาจ านวนข้อไปหาร จ านวนคะแนนเฉลี่ยและคะแนนความ
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เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลจะออกมาเหมือนกับคะแนนของคนสอบเพียงข้อเดียวนั่นคือกลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ได้
คะแนนเฉลี่ย 2.50 คะแนน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.5514 คะแนน 
 8) การหาคุณภาพอ่ืน เช่น ความเชื่อมั่นและความเท่ียงตรง 
   
การหาคุณภาพเครื่องมือ 
 เกียรติสุดา ศรีสุข (2552, หน้า 137) กล่าวไว้ว่า งานวิจัยจะเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ถ้าเครื่องมือไม่มีความเที่ยงตรง เชื่อถือไม่ได้ งานวิจัยก็เชื่อถือไม่ได้
เช่นกัน ดังนั้นผู้วิจัยควรตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่สร้างว่ามีคุณภาพดีหรือไม่ ก่อนที่จะน าไปเก็บ
รวบรวมข้อมูลในการวิจัย 
 1. การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
 เกียรติสุดา ศรีสุข (2552, หน้า 138) กล่าวไว้ว่า ความเที่ยงตรง คือ การที่เครื่องมือสามารถวัดได้
ตรงและครบถ้วนในสิ่งที่ต้องการศึกษาหรือตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย การใช้เครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่มีความเที่ยงตรงสูง จะท าให้ผู้วิจัยสามารถวัดในสิ่งที่ต้องการได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน 
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ความเที่ยงตรงของเครื่องมือ แบ่งได้ดังนี้ คือ 
  1. ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) คือ การที่เครื่องมือหรือข้อค าถามแต่
ละข้อสามารถวัดได้ตรงและครอบคลุมเนื้อหาหรือสาระส าคัญในสิ่งที่ต้องการ  เช่น แบบวัดความ
รับผิดชอบ ข้อค าถามแต่ละข้อต้องวัดความรับผิดชอบเท่านั้น จึงจะเรียกว่าเครื่องมือหรือข้อค าถามมีความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
  2. ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) คือ การที่เครื่องมือสามารถวัดได้
ครบตามรูปแบบหรือโครงสร้างหรือลักษณะที่ควรจะเป็นในเรื่องที่ต้องการวัดโครงสร้างในที่นี้ หมายถึง 
องค์ประกอบต่างๆของเรื่องที่ต้องการวัด ตัวอย่างเช่น หากผู้วิจัยต้องการวัดสมรรถภาพสมองตามทฤษฎี
เชาวน์ปัญญาของเธอร์สโตน เครื่องมือที่ใช้จะต้องวัดครบทุกองค์ประกอบตามทฤษฎี คือ วัดสมรรถภาพ
ด้านตัวเลข ภาษา การรับรู้ เหตุผล มิติสัมพันธ์ ความคล่องในการใช้ค าและความจ า จึงเรียกว่าเครื่องมือ
ชุดนี้ มีความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง 
  3. ความเที่ยงตรงเชิงสภาพ (Concurrent Validity) คือ การที่เครื่องมือหรือข้อค าถาม
แต่ละข้อสามารถวัดได้ตรงหรือสอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริง 
  4. ความเที่ยงเชิงพยากรณ์ (Predictive Validity) คือ การที่เครื่องมือหรือข้อค าถามแต่
ละข้อสามารถวัดได้ตรงกับสภาพที่เกิดขึ้นในอนาคต 
 พิสณุ ฟองศรี (2549, หน้า 138-140) ได้กล่าวไว้ว่า การหาค่าความสอดคล้องแบบ IOC การหา
ค่าความตรงเชิงเนื้อหาด้วยวิธีนี้ จะให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบข้อค าถาม ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้าน
เนื้อหานั้นๆด้านวัดผลประเมินหรือวิจัย รวมทั้งอาจใช้ด้านภาษาไทยด้วย เพ่ือพิจารณาด้านภาษาที่ใช้ในข้อ
ค าถาม จ านวนที่ใช้อย่างน้อย 3-4 คน จะมากกว่าก็ยิ่งดีหรืออาจจะน้อยกว่าถ้าผู้เชี่ยวชาญมีความ
เชี่ยวชาญหลายด้านในคนเดียวกัน คือ เชี่ยวชาญทั้งเนื้อหาและด้านวิจัย ก็ถือว่ามีคุณสมบัติแทน
ผู้เชี่ยวชาญได้ 2 คน เป็นต้น 
 การตรวจจะเป็นลักษณะการพิจารณา 3 ประเด็น คือ เหมาะสม ไม่เหมาะสม และไม่แน่ใจ ว่าข้อ
ค าถามนั้นๆวัดได้ตรงหรือสอดคล้องกับนิยามหรือไม่ พร้อมทั้งมีช่องว่างให้เสนอแนะทั้งรายข้อ รายด้าน 
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และรวมทั้งฉบับ โดยก าหนดคะแนนเป็น ถ้าเห็นด้วย = 1, ไม่เห็นด้วย = -1, ไม่แน่ใจ = 0 ถ้าให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจผลที่ได้ก็จะน ามาค านวณหาค่า IOC ตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยใช้สูตร 

IOC = 
∑R

N
 

   เมื่อ ∑R คือ ผลรวมคะแนนของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
     N   คือ จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 

ค่า IOC ที่ได้จะต้อง ≥ 0.5 ขึ้นไปจึงจะใช้ได้ ถ้าต่ ากว่านี้จะต้องปรับปรุง 
  จากการศึกษาการหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา สรุปได้ว่า ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
เป็นวิธีการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสิ่งที่จะวัด 
จ านวนผู้เชียวชาญที่ใช้อย่างน้อย 3-5 คน ผลที่ได้จากการตรวจจะน ามาค านวณหาค่า IOC และ ค่า IOC 
ที่ได้จะต้องค่า IOC ที่ได้จะต้อง ≥ 0.5 ขึ้นไปจึงจะใช้ได้ ถ้าต่ ากว่านี้จะต้องปรับปรุง  
 2. การหาความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง 
  พรรณี ลีกิจวัฒนะ (2549, หน้า 107) กล่าวไว้ว่า วิธีหาค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างใช้
วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนทั้งฉบั บ (Pearson product 
moment correlation coefficient) หรือสัมประสิทธิ์หรือสหสัมพันธ์แบบอ่ืนๆ ตามระดับของข้อมูล 
ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์มีค่าเป็นทศนิยมไม่เกิน 1.00 ทั้งทางบวก (+) และทางลบ (-) ถ้าสัมประสิทธ์
สหสัมพันธ์มีค่าสูงคือมีค่าใกล้ 1.00 หมายความว่ามีความเที่ยงตรงสูง 
  สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ Pearson (ใช้กับข้อมูลระดับสูงคือข้อมูล 
อันตรภาค และข้อมูลอัตราส่วน) มีดังนี้ 

rxy= 
N ∑ XY - ∑ X ∑ Y

√[N ∑ X2- (∑ X)2][N ∑ Y2- (∑ Y)2]
 

 

  เมื่อ  rxy คือ  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
   N  คือ จ านวนประชากร 
   X  คือ  คะแนนรายข้อ 
   Y  คือ  คะแนนทั้งฉบับ 
  ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ (2542, หน้า 320) กล่าวไว้ว่า ความเที่ยงตรงตาม
โครงสร้าง (Construct validity) เป็นการมองข้อค าถามของเครื่องมือวัดโครงสร้างหรือแนวคิดทฤษฎีใด 
จากผลการตอบค าถามของเครื่องมือข้อนั้น ความเที่ยงตรงตามโครงสร้างพิจารณาเน้นตรงข้อมูลจากผล
การตอบว่าเป็นไปตามโครงสร้างที่ก าหนดไว้หรือไม่ โดยพิจารณาจากสหสัมพันธ์ระหว่างข้อสอบในฉบับ
ของมันหรือฉบับอ่ืนที่พิสูจน์มาแล้ว หรือสิ่งที่รู้แน่ชัดมาแล้ว เครื่องบ่งชี้ของความเท่ียงตรงตามโครงสร้าง มี 
4 อย่าง คือการหาค่าสหสัมพันธ์กับตัวแปรอ่ืน การวิเคราะห์แบบหลายคุณลักษณะหลายวิธี การวิเคราะห์
องค์ประกอบ และเทคนิคเปรียบเทียบกลุ่มที่รู้ชัดแล้ว 
  บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2542, หน้า 194-195) กล่าวไว้ว่า ความตรงตามโครงสร้าง
เป็นคุณสมบัติของเครื่องมือรวบรวมข้อมูลหรือแบบวัดที่สามารถวัดได้ตรงตามทฤษฎีหรือแนวความคิดของ
เรื่องนั้นๆ การตรวจสอบความตรงตามโครงสร้างโดยวิธีการตรวจสอบความสอดคล้องภายใน วิธีนี้เป็นการ
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ตรวจสอบว่าข้อค าถามทั้งหมดนั้นใช้วัดทฤษฎีหรือโครงสร้างเดียวกันหรือไม่ การตรวจสอบก็ท าได้ด้วยการ
หาค่าประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างข้อค าถามแต่ละข้อกับคะแนนรวมของแบบวัดทั้งชุด ข้อค าถามใดมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ถือว่ามีความตรงตามโครงสร้าง 
  จากที่กล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างเป็นการวัดว่าเครื่องมือที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นนั้นมีผลการตอบเป็นไปตามโครงสร้างที่ก าหนดไว้หรือไม่ โดยการหาค่าความตรงเชิง
โครงสร้างนั้นสามารถหาได้โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  แบบ Pearson ถ้าสัมประสิทธ์
สหสัมพันธ์มีค่าใกล้ 1.00 หมายความว่ามีความเที่ยงตรงสูง  และสามารถตรวจสอบความตรงตาม
โครงสร้างได้โดยวิธีการตรวจสอบความสอดคล้องภายใน ถ้าค่าประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างข้อค าถามแต่
ละข้อกับคะแนนรวมของแบบวัดทั้งชุด ข้อค าถามใดมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ ถือว่ามีความตรงตามโครงสร้าง 
 3. การหาค่าอ านาจจ าแนก 
  เกียรติสุดา ศรีสุข (2552, หน้า 139) กล่าวไว้ว่า อ านาจจ าแนก คือ ความสามารถของ 
ข้อค าถามหรือเครื่องมือในการแยกคนเก่ง-คนไม่เก่ง คนที่เห็นด้วย-คนที่ไม่เห็นด้วย คนที่รู้-คนที่ไม่รู้ ออก
จากกัน หากข้อค าถามใดมีอ านาจจ าแนกสูง ผู้รู้ในเรื่องนั้นหรือผู้ที่ได้คะแนนรวมในเรื่องนั้นๆสูงควรจะ
ตอบถูกหรือได้คะแนนสูงในข้อนั้นด้วย ท านองเดียวกัน ผู้ไม่รู้ในเรื่องนั้นหรือผู้ที่ได้คะแนนรวมในเรื่องนั้น
ต่ าๆ ก็ควรจะตอบผิดหรือได้คะแนนในข้อนั้นต่ าด้วย 
  นวลอนงค์ บุญฤทธิพงศ์ (2552, หน้า 126) กล่าวไว้ว่า ค่าอ านาจจ าแนก หมายถึง 
คุณลักษณะของเครื่องมือในการจ าแนกความแตกต่างของคนที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันออกจากกันได้ 
  ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2542, หน้า 305) กล่าวไว้ว่า ในกรณีคะแนนแสดง
ความรู้สึกแต่ละข้อมีมากว่า 1 คะแนน แต่ละข้อควรให้คะแนนเหมือนๆกันนั่นก็คือถ้า 3 ก็คะแนน 3 
เหมือนกันหมด ถ้าข้อละ 5 คะแนนก็ให้ 5 คะแนนเหมือนกันหมด โดยหลักการก็คือ พยายามหาความ
แตกต่างของคะแนนกลุ่มที่ได้คะแนนสูงกับกลุ่มที่ได้คะแนนต่ า ว่าท าข้อนั้นๆ ได้คะแนนเป็นไปตามสภาพ
จริงหรือไม่ ตามทฤษฎีผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงควรท าข้อนั้นได้คะแนนสูง ผู้ได้คะแนนต่ าควรท าคะแนนข้อนั้น
ได้คะแนนต่ า ถ้าแบบนี้ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสูงและกลุ่มต่ าก็จะต่างกันข้อนั้นก็ถือว่าจ าแนก
คนได้ แต่ในทางปฏิบัติคะแนนกลุ่มสูงกับกลุ่มต่ าอาจไม่แตกต่างกันหรือนัยกลับกันคือกลุ่มต่ าอาจสูงกว่า
กลุ่มสูง ถ้ากรณีอ านาจจ าแนกใช้ไม่ได้ 
  หลักในการหาอ านาจจ าแนกแบบ t-test ท าตามขั้นตอนดังนี้ 
  1) สร้างข้อสอบเสร็จแล้วเอาไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง แล้วน ามาตรวจให้คะแนนแต่ละ
ข้อแต่ละคน จนครบทุกข้อและทุกคน รวมคะแนนของแต่ละคนไว้ 
  2) เรียงคะแนนแต่ละคนจากมากไปหาน้อยหรือจากน้อยไปหามากก็ได้แล้วตัด 25 
เปอร์เซ็นต์บนและ 25 เปอร์เซ็นต์ล่าง 
  3) การวิเคราะห์ข้อแต่ละข้อ จะต้องหาดูว่าข้อนั้นมีกลุ่มสูงได้คะแนนแต่ละตัวเลือกกี่คน
และกลุ่มต่ าได้คะแนนแต่ละตัวเลือกในข้อเดียวกันนั้นกี่คน คะแนน 1, 2 หรือ 3 เป็นคะแนนเกิดจาก
ตัวเลือกที่ให้แสดงความรู้สึก ซึ่งอาจจะมีมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ 
  4) แต่ละข้อหาคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มสูงและกลุ่มต่ า หาคะแนนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
คะแนนความแปรปรวนของกลุ่มสูงและกลุ่มต่ า 
  5) ใช้สูตร t-test ในการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยสองกลุ่ม 
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t= 
X̅H-X̅L

√
SH

2

nH
+

SL
2

nL

 

  เมื่อ   t คือ อ านาจจ าแนกรายข้อของข้อค าถาม 
   X ̅H  คือ  ค่าเฉลี่ยคะแนนรายข้อของกลุ่มสูง 
   X ̅L  คือ  ค่าเฉลี่ยคะแนนรายข้อของกลุ่มต่ า 
   SH

2  คือ  ความแปรปรวนของคะแนนรายข้อของกลุ่มสูง 
   SL

2  คือ  ความแปรปรวนของคะแนนรายข้อของกลุ่มต่ า 
   nH  คือ  จ านวนคนในกลุ่มสูง 
   nL  คือ  จ านวนคนในกลุ่มต่ า 
   
  6) ค่า t ที่ควรยอมรับคือ 1.75 ตามแนวมาตรฐานของ Edwards ถ้าค านวณค่าใดเท่ากับ
ค่ามาตรฐานหรือเกณฑ์หรือสูงกว่า ถือว่าข้อนั้นมีอ านาจจ าแนกใช้ได้ แต่ถ้าค่า t น้อยกว่าเกณฑ์แปลว่าใช้
ไม่ได้ ต้องแก้ไขปรับปรุง ในกรณีค่า t ติดลบ และถึงค่าตัวเลขจะสูงกว่าเกณฑ์ แต่ก็ถือว่าใช้ไม่ได้เหมือนกัน 
  จากที่กล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า การหาค่าอ านาจจ าแนก เป็นการตรวจสอบว่าเครื่องมือ
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสามารถแยกคุณสมบัติหรือคนที่แตกต่างกันออกได้หรือไม่ หรือแยก คนที่รู้-คนที่ไม่รู้ ออก
จากกัน หากข้อค าถามใดมีอ านาจจ าแนกสูง ผู้รู้ในเรื่องนั้นหรือผู้ที่ได้คะแนนรวมในเรื่องนั้นๆสูงควรจะ
ตอบถูกหรือได้คะแนนสูงในข้อนั้นด้วย และในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยหาค่าอ านาจจ าแนกของเครื่องมือวัดเจต
คติต่อวิชาคณิตศาสตร์โดยการทดสอบนัยส าคัญทางสถิติระหว่างกลุ่มสูงกับกลุ่มต่ าด้วยสถิติทดสอบที ( t-
test) 
 4. การหาความเชื่อม่ัน 
  เกียรติสุดา ศรีสุข (2552, หน้า 144) กล่าวไว้ว่า คุณภาพของเครื่องมือในการรวบรวม
ข้อมูลที่ส าคัญอีกประการก็คือ ผลของการวัดจากเครื่องมือนั้นมีความคงเส้นคงวาในการวัดหรือไม่ นั่นคือ 
หากมีการใช้เครื่องมือวัดซ้ ากับคนกลุ่มเดิมอีก ผลการวัดแต่ละครั้งควรใกล้เคียงกัน 
  เกณฑ์ในการพิจารณาความเชื่อมั่น Garett เสนอว่า 
  ถ้ามีค่าตั้งแต่ .00 - .20 แสดงว่ามีความเชื่อม่ันต่ ามาก 
  ถ้ามีค่าตั้งแต่ .21 - .40 แสดงว่ามีความเชื่อมั่นต่ า 
  ถ้ามีค่าตั้งแต่ .41 - .70 แสดงว่ามีความเชื่อม่ันปานกลาง 
  ถ้ามีค่าตั้งแต่ .71 – 1.00 แสดงว่ามีความเชื่อม่ันสูง 
เราสามารถหาความเชื่อมั่นได้หลายวิธี ซึ่งในแต่ละวิธีจะเหมาะสมกับชนิดของเครื่องมือแตกต่างกันไป ใน
ที่นี่จะเสนอวิธีการหาความเชื่อมั่น 4 วิธี คือ 
  1. วิธีการสอบซ้ า (Test-Retest Method) 
  2. วิธีการใช้เครื่องมือคู่ขนาน (Parallel forms Method) 
  3. วิธีการแบ่งครึ่ง (Split-Half Method) 
  4. วิธีการหาความเป็นเอกพันธ์ภายใน (Internal Consistency Method) 
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วิธีการหาความเป็นเอกพันธ์ภายใน (Internal Consistency Method) โดยวิธีสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Coefficient Alpha) การหาความเชื่อมั่นแบบนี้ คิดโดยครอนบาค ( Cronbach, 1970) โดยวิธีนี้
ดัดแปลงมาจากสูตร KR-20 เรียกว่า สัมประสิทธิ์แอลฟา (α) ความแตกต่างของ KR-20 และ α ก็คือ KR-
20 ใช้การหาค่า ∑pq ซึ่งเป็นผลคูณระหว่างสัดส่วนผู้ตอบถูก-ผิดในแต่ละข้อ แต่สูตร α ใช้ ∑ Si

2 ซึ่งเป็น
ผลรวมค่าความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ วิธีนี้เหมาะสมกับการหาความเชื่อมั่นของข้อสอบหรือแบบ
วัดที่มีคะแนนแต่ละข้อไม่เท่ากัน เช่น ข้อสอบแบบความเรียง แบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 
เป็นต้น 

  สูตร   α = 
k

k-1
[1-

∑ Si
2

St
2 ] 

 
  เมื่อ   α  คือ  ค่าความเชื่อม่ัน 
    k  คือ  จ านวนข้อ 
   Si

2 คือ  ผลรวมความแปรปรวนแต่ละข้อ 
   St

2 คือ  ความแปรปรวนของคะแนนรวม 
  พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2548, หน้า 137) กล่าวไว้ว่า ความเชื่อมั่นเป็นคุณสมบัติของเครื่องมือ
วัดที่แสดงให้ทราบว่าเครื่องมือนั้นๆ ให้ผลการวัดที่คงท่ีไม่ว่าจะใช้วัดกี่ครั้งก็ตามกับกลุ่มเดิม 
  จากที่กล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า การหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ หมายถึง คุณสมบัติ
ของเครื่องมือที่สามารถวัดข้อมูลได้คงที่แน่นอน ไม่ว่าจะวัดกี่ครั้งก็สามารถวัด ได้คงเดิม ซึ่งในการ
ค านวณหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือฉบับนี้ ได้เลือกใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคในการหา
ค่าความเชื่อม่ัน 
 
สรุป 
 เจตคติเป็นความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับจิตใจ อาจจะมีทั้งความรู้สึกชอบ ไม่ชอบ ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีทั้ง
ทางบวกและทางลบ ซึ่งความรู้สึกนี้จะก่อให้เกิดพฤติกรรม ซึ่งพฤติกรรมที่แสดงออกอาจจะเป็นไปในทางดี
หรือไม่ดีก็ได้ ขึ้นอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกต่อสิ่งนั้นว่าเป็นไปในทางบวกหรือลบ เจตคติเป็นสิ่งที่วัดได้ยาก 
เครื่องมือที่ใช้วัดเจตคติบางครั้งอาจจะวัดไม่ได้หรือวัดได้ไม่ตรง เครื่องมือที่เราสร้างที่จะน ามาวัดเจตคติ
จะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมืออย่างละเอียด เพ่ือป้องกันความคลาดเคลื่อนของแบบวัดที่เรา
สร้างขึ้น ตามขั้นตอนการสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้ (1) ก าหนดคุณลักษณะ (2) นิยาม
ความหมายของสิ่งที่จะวัด (3) สร้างข้อความ (4) ทดลองเครื่องมือ (5) ปรับปรุงคุณภาพของเครื่องมือ และ
(6) สร้างเกณฑ์ในการให้คะแนน 
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บทคัดย่อ 

เป้าหมายที่ส าคัญของการศึกษาคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสังคมให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ
ตามที่สังคมปรารถนาและการศึกษาต้องสร้างให้เขาประสบความส าเร็จทั้งด้านการเรียน (study success) 
ความส าเร็จในการประกอบอาชีพ (career success) และความส าเร็จในชีวิต (life success) ในสังคมทั้ง
ในอดีตและปัจจุบันมุ่งให้ความส าคัญกับสติปัญญามาก โดยมีดัชนีชี้วัดระดับสติปัญญาของมนุษย์ที่
เรียกว่า IQ (Intelligence Quotient) สถาบันการศึกษาจึงมุ่งจัดหลักสูตรและการเรียนการสอบเพ่ือที่จะ
พัฒนาสติปัญญาของผู้เรียนอย่างมาก เนื่องจากเกิดการแข่งขันทางการเรียนสูง โดยเชื่อว่าคนมีสติปัญญา
มากจะมีโอกาสประสบความส าเร็จในชีวิตมาก ท าให้ผู้เรียนขาดความสุข มีความเครียดสูงและมักมีปัญหา
ด้านการควบคุมอารมณ์ และด้านมนุษย์สัมพันธ์ จึงไม่สามารถรับประกันได้เลยว่าผู้ที่มีระดับสติปัญญาสูง
จะประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพเสมอไป เช่น ผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ได้
ท าการศึกษาย้อนหลังเกี่ยวกับความส าเร็จในการท างานโดยศึกษาจากนักศึกษาที่เรียนในช่วงปี 1940 
จ านวน 95 คนติดตามจนถึงวัยกลางคน พบว่า นักศึกษาที่จบการศึกษาและได้คะแนนดีในระดับสูง มักไม่
ค่อยประสบความส าเร็จในด้านการงานและด้านความสุขในชีวิตครอบครัวเมื่อเทียบกับนักศึกษาที่ได้
คะแนนต่ ากว่า อีกทั้งการคัดเลือกบุคคลเข้าท างานในองค์กรต่างๆ นั้นนอกจากจะให้ความส าคัญกับ
สติปัญญา ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพแล้ว ยังให้ความส าคัญกับการทดสอบเชาวน์อารมณ์ด้วย เนื่องจาก
เชาวน์อารมณ์เป็นความรู้สึกภายในสามารถวัดได้ยาก จึงจ าเป็นต้องอาศัยเครื่องมือที่มีมาตรฐานในการวัด 
จะเห็นได้ว่าการที่มนุษย์จะประสบความส าเร็จในชีวิตได้นั้นต้องอาศัยทั้งสติปัญญาและเชาวน์อารมณ์ การ
สร้างวุฒิภาวะทางอารมณ์แก่เด็กและเยาวชนนั้นสามารถช่วยเสริมการแสดงความรู้สึกและความเห็นอก
เห็นใจต่อบุคคลอื่นท าให้มีสัมพันธภาพส่วนบุคคลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (ทรงศิริ ยุทธวิสุทธิ, 2543) 



วารสารการวัดผลการศึกษา     ปีท่ี 34 ฉบับท่ี 96 กรกฎาคม–ธันวาคม 2560 
 

หน้า 16  

ค าส าคัญ:  การสร้างเครื่องมือ, เชาวน์อารมณ์, ความฉลาดทางอารมณ์ 

 
Abstract 
 The main purpose of the education is to develop the human resource of the 
society to become as qualitative person as the society wishes. Also, education has to 
help a person achieve in studying success, career success and life success. In society, 
from the past to the present, people mainly focus the importance of intelligence, 
named as Intelligence Quotient. Institutes, therefore, focus mainly developing their 
curriculum and examination for enhancing the intelligence of learners. As seen, the 
highly competitive studying environment, caused from the belief that higher intelligence 
means higher succession life. The belief creates unhappiness, tense, self-control and 
making friendship. Thus, there is no guarantee that high intelligent people can be 
successful in life. For example, The studying of Harvard University, researching about 
retrospective the success in working, by sampling the students studying in 1940 
observing them until they worked. It found that high academic achievement was quite 
unsuccessful in working and happiness in family, compared to the lower ones. Moreover 
selecting a person to work with an organization focuses not only on intelligence and 
working skills but they also emphasize the EQ exam. It is not easy to examine the EQ. 
Thus measuring EQ is depended on the standard instrument. As mentioned, to be 
successful in life needs both IQ and EQ. Obtaining children the EQ environment can 
encourage the sympathetic and enthusiasm to others. As a result, it creates better 
interpersonal relationship. 
 
Keywords:  Measuring tool, Emotional Intelligence, Emotional Quotient 
  
บทน า 

โกลแมน (Goleman. 1998) ได้ให้ความหมายของเชาว์อารมณ์ว่า เชาว์อารมณ์ (Emotional 
Intelligence) หมายถึง ความสามารถหลายด้าน ได้แก่ การเร่งเร้าตนเองไปสู่เป้าหมาย มีความสามารถ
ควบคุมความขัดแย้งของตนเอง รอคอยเพ่ือให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า มีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน สามารถจัดการ 
กับอารมณ์ท่ีสบายต่างๆ มีชีวิตอยู่ด้วยความหวัง 

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณะสุข (2547) ได้ให้ความหมายของเชาว์อารมณ์ว่า หมายถึง 
ความสามารถในการรู้จัก เข้าใจ ควบคุมอารมณ์ และปรับจิตใจ อารมณ์ของตนเองได้สอดคล้องกับวัย  
มีความสัมพันธ์ที่ราบรื่น และมีความประพฤติปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนอย่างเหมาะสมและมี
ความสุข 

ธิดาพร อัมรากูล (2557, 8) กล่าวว่า เชาวน์อารมณ์ หมายถึง ความสามารถลักษณะหนึ่งของ
บุคคลที่จะตระหนักถึงความรู้สึก ความคิด และอารมณ์ของตนเองและผู้อ่ืน สามารถควบคุมอารมณ์และ
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แรงกระตุ้นภายในตลอดจนสามารถรอคอยการตอบสนองความต้องการของตนเองได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมถูกกาลเทศะ 

สรุปได้ว่า เชาวน์อารมณ์ หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการตระหนักรู้ถึงอารมณ์ทั้งของ
ตนเองและผู้อ่ืน และสามารถควบคุมการแสดงออกของอารมณ์ได้อย่างเหมาสม 
 
องค์ประกอบของเชาวน์อารมณ์ 

เชาวน์อารมณ์ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ประการ ซึ่งมีความส าคัญดังนี้ 
1. ความตระหนักรู้ตนเอง (Self-Anarence) หมายถึง การตระหนักถึงสิ่งที่ตนเองก าลังรู้สึก  

เป็นจิตส านึกทางอารมณ์ภายในตนเอง ผู้น าสามารถสัมพันธ์อารมณ์ของตนเอง เพ่ือที่จะมีปฏิสัมพันธ์  
อย่างมีประสิทธิภาพและซาบซึ้งในอารมณ์ของผู้อ่ืนได้ ผู้น าที่มีความตระหนักรู้ตนเองในระดับสูงย่อม
เรียนรู้ที่จะไว้ใจความรู้สึกอดทนของตนเองและตระหนักได้ว่า ความรู้สึกเหล่านี้สามารถให้สารสนเทศที่
เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการตัดสินใจที่ยากล าบากได้ เนื่องด้วยบางทีผู้น าไม่อาจหาค าตอบของปัญหาต่างๆ 
จากแหล่งภายนอกได้ก็จ าเป็นที่จะต้องไว้ใจความรู้สึกของตนเอง 

2. การจัดการกับอารมณ์ (Self-Regulation) ผู้น าสามารถที่จะถ่วงดุลอารมณ์ของตนเองได้ 
แม้กระทั่ง ความวิตกกังวล ความตื่นเต้น ความกลัว หรือความโกรธ และไม่แสดงออกถึงอารมณ์เหล่านั้น  
ได้ดีขึ้น การจัดการกับอารมณ์มิได้หมายความถึงการระงับหรือปฏิเสธ แต่เป็นการเข้าใจและใช้การเข้าใจ 
เพ่ือจะจัดการกับสถานการณ์ได้อย่างดี ผู้น าควรตระหนักถึงอารมณ์ความรู้สึกแต่แรกแล้วคิดถึงเหตุและผล 
แล้วจึงเลือกวิธีด าเนินการต่อไป 

3. การจูงใจตนเอง (Motivation) เป็นความรู้สึกที่ต้องการประสบความส าเร็จ มองโลกในแง่ดีแม้
จะมีอุปสรรค หรือผิดพลาด การสร้างแรงจูงใจนี้มีความส าคัญต่อการด าเนินเพื่อเป้าหมายในระยะยาวของ
ชีวิต  

4. ความเห็นอกเห็นใจ (Empalthy) องค์ประกอบนี้ หมายถึง ความสามารถที่เอาใจเขามาใส่ใจ
เราตระหนักรู้ถึงสิ่งที่คนอ่ืนก าลังรู้สึก โดยไม่จ าเป็นต้องมาบอกให้ทราบ ซึ่งคนส่วนมากไม่เคยบอกให้ทราบ
ถึงสิ่งที่รู้สึกในค าพูด นอกจากน้ าเสียง ภาษาท่าทาง และการแสดงออกทางสีหน้า ปัจจัยส่วนนี้ถูกสร้าง
ขึ้นมาจากความตระหนักรู้ของตนเองที่ก าลังท าให้เหมาะกับอารมณ์ ซึ่งท าให้ง่ายต่อการที่จะอ่านและ
เข้าใจความรู้สึกของผู้อืน่ได ้

5. ทักษะทางสังคม (Social skill) เป็นความสามารถท่ีจะเกี่ยวดองกับผู้อ่ืนเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ 
ในทางบวก ตอบสนองต่ออารมณ์ ของผู้อ่ืนและมีอิทธิพลต่อผู้อ่ืน ผู้น าสามารถที่จะใช้ทักษะทางสังคมนี้  
เพ่ือจะเข้าใจ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคล จัดการความไม่ลงรอย แก้ ไขข้อขัดแย้งและประสานผู้คน 
เข้าด้วยกัน เพ่ือเป้าประสงค์ความสามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์ นับว่าเป็นสิ่งจ าเป็นในองค์กรสมัยใหม่  
ที่ยึดการท างานเป็นคณะ และมีความส าคัญต่อผู้น าที่มีประสิทธิภาพในทุกๆ องค์กรด้วย  
 สรุปได้ว่า เชาวน์อารมณ์มีองค์ประกอบ 5 ประการ คือ ความตระหนักรู้ตนเอง การจัดการกับ
อารมณ์ การจูงใจตนเอง ความเห็นอกเห็นใจ ทักษะทางสังคม ซึ่งทั้ง 5 องค์ประกอบนี้เป็นส่วนส าคัญใน
การรับรู้ถึงภาวะอารมณ์ของตนเองและเป็นพ้ืนฐานของการจัดการอารมณ์ของตนเอง เพ่ือให้แสดงออก
หรือปฏิบัติต่อผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม 
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แนวทางการประเมินเชาวน์อารมณ์ 
 วีระวัฒน์ ปันนิตามัย (2542, 85) เชาวน์อารมณ์เป็นคุณลักษณะด้านจิตพิสัย ที่มีโครงสร้างไม่
ชัดเจนและวัดโดยตรงได้ยาก แนวทางการประเมินจึงสามารถท าได้หลายทางและใช้หลายๆ วิธีประเมิน
ประกอบกัน โดยมีวิธีการประเมินเชาวน์อารมณ์ ดังนี้ 
 1. การประเมินด้านแรงจูงใจภายในบุคคล (Intrapersonal Motivation) เป็นการประเมิน
แรงจูงใจที่ผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเมื่อเกิดความรู้สึก หรือภาวะอารมณ์ โดยอาจจะมีสิ่งเร้ากระตุ้น
ความรู้สึกนึกคิด เช่น การเขียนเรียงความ การตอบข้อความให้สมบูรณ์ การเขียนบันทึกประจ าวัน การเล่า
เหตุการณ์ต่างๆ ที่ท าให้เกิดความรู้สึกดีใจ โล่งใจ และเสียใจ ทั้งนี้ผู้ประเมินต้องระมัดระวังในการก าหนด
ค าตอบที่ถูกต้อง ให้แก่ความรู้สึกนึกคิดประสบการณ์ต่างๆ การประเมินเชาวน์อารมณ์ด้วยวิธีนี้ต้องใช้ผู้
ประเมินที่มีประสบการณ์และมีความเชียวชาญด้านพฤติกรรมและด้านเชาวน์อารมณ์สูง 
 2. การใช้เทคนิคเหตุการณ์ส าคัญ (The Critical Incident Technique) หรือกรณีเหตุการณ์ 
(Incident cased) เป็นการวิเคราะห์พฤติกรรมเชิงคุณภาพ โดยให้บรรยายถึงเหตุการณ์ที่บ่งชี้ถึงการคิด  
รู้สึก และการแสดงออกที่เกี่ยวกับเชาวน์อารมณ์ในระดับต่างๆ แล้วให้เลือกเรียงล าดับพฤติกรรมที่เคย
ปฏิบัติหรือมีความตั้งใจจะปฏิบัติ เพ่ือน าคะแนนมาสรุปประมวลอ้างอิงถึงระดับเชาวน์อารมณ์ของผู้ตอบ  
ข้อดีของวิธีการนี้คือมุ่งให้กรอบที่เป็นแนวทางเดียวกันกับผู้ตอบทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน บางทีอาจเปิด
โอกาสให้เลือกเขียนตอบแต่ละตัวเลือกก็มีความเป็นไปได้ในระดับต่างๆ โดยไม่ต้องพะวงถึงความถูกหรือ
ผิด  
 3. สถานการณ์จ าลอง (Simulation) เป็นการก าหนดเหตุการณ์ขึ้นให้มีความสมจริงใกล้เคียง 
กับเหตุการณ์ที่เป็นสิ่งเร้า เพ่ือกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่สะท้อนถึงความรู้สึกและภาวะอารมณ์
ต่างๆ ของตนออกมาโดยมิอาจเสแสร้งหรือแกล้งปฏิบัติได้ สถานการณ์จ าลองนี้อาจมีการก าหนดระดับ
ความยากหรือบทบาทให้แก่ผู้ปฏิบัติด้วยก็ได้ ข้อดีของสถานการณ์จ าลองคือ เป็นการกระตุ้นหรือดึง
พฤติกรรมภาวะอารมณ์ที่เรามุ่งมองหาจากบุคคลที่ต้องการ ขณะเดียวกันก็เป็นการเปิดโอกาสให้เขาได้
แสดงความเป็นธรรมชาติของตนเองออกมา วิธีการนี้เป็นที่นิยมใช้กันมาก แต่มีข้อเสียประการหนึ่งคือ ใช้
เวลาในการสร้างนานและมีราคาสูง ต้องอาศัยผู้สร้างที่มีความเชี่ยวชาญ และสามารถใช้ทดสอบได้กับกลุ่ม
ขนาดเล็ก ประมาณ 2 – 3 คน หรือเป็นรายบุคคล 
 4. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างที่มีความ
ยืดหยุ่น ให้อิสระแก่ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์เป็นฝ่ายเริ่มการสนทนาในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับตนเอง ทั้งใน
ด้านความส าเร็จและความล้มเหลว ความเสียใจ เป้าหมายของการสัมภาษณ์วิธีนี้เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิง
พฤติกรรมในแง่มุมต่าง ๆ ของผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ว่าเขาได้แสดงพฤติกรรม อารมณ์ ความรู้สึกใดบ้าง 
สาเหตุที่ส่งผลต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวในชีวิตของเขา โดยปกติแล้วการสัมภาษณ์เชิงลึกจะใช้เวลานาน
ประมาณ 1.30 – 2 ชั่วโมง และเป็นการสัมภาษณ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง  
 5. แบบทดสอบที่มีความเป็นปรนัย วิธีการนี้เป็นที่นิยมกันมาก เนื่องจากสร้างง่าย มีฐานของการ
เปรียบเทียบศึกษาพัฒนาที่มีการท าอยู่ก่อนแล้ว ใช้ได้กับผู้เข้ารับการทดสอบจ านวนมาก ง่ายต่อการ
ด าเนินการและแปลผล แต่แบบทดสอบเหล่านี้พึงระวังในส่วนของผู้ใช้และผู้เข้ารับการทดสอบ เครื่องมือ
ประเภทนี้ เช่น แบบส ารวจรายการ (Checklist) แบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) และแบบวัด
เชิงสถานการณ์ (Situation form)  
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สรุปได้ว่า แนวทางในการประเมินเชาว์อารมณ์มีองค์ประกอบ 5 ประการ คือ การประเมินด้าน
แรงจูงใจภายในบุคคล การประเมินโดยใช้เทคนิคเหตุการณ์ส าคัญ สถานการณ์จ าลอง การสัมภาษณ์เชิงลึก 
และแบบทดสอบที่เป็นปรนัย ซึ่งการเลือกใช้การประเมินแต่ละแบบนั้นต้องดูวัตถุประสงค์ของการของการ
ประเมินเชาวน์อารมณ์ ว่าผู้วิจัยอยากได้ข้อมูลแบบไหน 
 
หลักการสร้างเครื่องมือวัดเชาวน์อารมณ์ 

วันทนีย์ ชูศิลป์ (อ้างใน ธิดาพร อัมรากูล, 2556) ได้กล่าวว่า การสร้างแบบวัดชนิดสถานการณ์  
ควรต้องค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้  

1. สถานการณ์ที่ก าหนดขึ้นนั้น จะต้องเป็นสถานการณ์ที่เร้าให้ผู้ตอบแสดงพฤติกรรมที่เป็น
คุณลักษณะที่จะวัด  

2. สถานการณ์ท่ีก าหนดขึ้น ควรเป็นเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ในชีวิตประจ าวัน  
3. พยายามก าหนดสถานการณ์ที่เป็นเหตุการณ์ในสภาวะต่างๆ กันและควรเป็นเหตุการณ์ที่

สัมพันธ์กับบุคคลต่างๆ เช่น บิดา มารดา ครู ศิษย์ ผู้บังคับบัญชา เพ่ือน ฯลฯ  
4. ตัวเลือกต้องเป็นความรู้สึกหรือเป็นการกระทาที่มุ่งแก้ปัญหาในสถานการณ์นั้น ๆ ในลักษณะ 

ที่ต่างกัน เป็นลักษณะที่แสดงออกถึงคุณลักษณะที่จะวัดในระดับมากน้อยลดหลั่นกันไป  
5. จ านวนตัวเลือกของข้อคาถามทุกข้อต้องเท่ากัน  
6. การเรียงล าดับตามระดับคะแนน ควรเรียงสลับกันไป อย่าเรียงให้เป็นแบบเดียวกันตลอด เช่น  

เรียงลาดับตัวเลือกซึ่งเมื่อแปลความหมายแล้วจะเป็น 1, 2, 3, 4, 5 หรือ 5, 4, 3, 2, 1 เป็นต้น  
7. ภาษาท่ีใช้จะต้องสั้นกะทัดรัดตรงจุด แต่ต้องได้ใจความและอ่านเข้าใจง่าย  
ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ  (2542) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการเขียนข้อสอบประเภท

สถานการณ์ และการเขียนตัวเลือก ดังนี้  
การเขียนข้อสอบประเภทสถานการณ์ เป็นการสร้างเหตุการณ์จาลองด้านภาษาหรือภาพโดยให้ 

ตอบสมมติตนเองเป็นตัวละครตัวหนึ่งในสถานการณ์ ถ้าพบเหตุการณ์ที่ก าหนดจะทาตัวอย่างไร ผู้ตอบจะ
ระลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนหรือประสบการณ์ที่เคยได้รับหรือความรู้สึกที่สั่งสมมาเพ่ือใช้แก้ปัญหาที่
เกิดขึ้น ข้อสอบลักษณะนี้มี 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นคาถาม และส่วนที่เป็นคาตอบ ส่วนการเขียนตัวเลือก 
ของแบบทดสอบถือว่าเป็นสิ่งส าคัญ ขั้นแรกของการสร้างตัวเลือกควรเขียนสถานการณ์และข้อคาถามก่อน 
แล้วไปทดลองสอบให้ผู้ตอบแสดงความรู้สึกจริง ๆ ของตนออกมา แล้วนาไปพิจารณาเลือกไว้เป็นตัวเลือก 
อาจเป็น 3 ตัวเลือก 4 ตัวเลือกหรือมากกว่าก็ได้ โดยอาศัยผู้เชี่ยวชาญพิจารณาว่าตัวเลือกใดควรได้คะแนน
เท่าไร  

เผียน ไชยอักษร และวันทนีย์ ชูศิลป์ (อ้างใน ธิดาพร อัมรากูล, 2556) ได้สรุปเกี่ยวกับลักษณะ 
ของแบบวัดชนิดสถานการณ์ และวิธีสร้าง ดังนี้  
ส่วนประกอบของแบบวัด แบบวัดชนิดสถานการณ์ในข้อหนึ่ง จะประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้  

ส่วนที่ 1 สถานการณ์ เป็นเหตุการณ์ในสถานการณ์หรือสถานภาพต่าง ๆ ที่อาจพบได้ในชีวิต  
ประจ าวันซึ่งผู้วิจัยก าหนดขึ้น โดยจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาว่า ถ้าผู้ตอบประสบเหตุการณ์ในลักษณะนั้นแล้ว
จะเกิดความรู้สึกหรือตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างไร  
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ส่วนที ่2 ข้อค าถาม จะถามความรู้สึก ความคิดเห็น หรือการตัดสินใจแก้ปัญหา เมื่อผู้ตอบประสบ
เหตุการณ์ที่ก าหนดในส่วนที่เป็นสถานการณ์ ดังนั้นจึงมักใช้ค าถามว่า ท่านจะท าอย่างไร ท่านจะรู้สึก
อย่างไร จะตัดสินใจอย่างไร และท่านมีความคิดเห็นอย่างไร เป็นต้น  

ส่วนที่ 3 ค าตอบ จะเป็นตัวเลือกที่ก าหนดไว้ให้ผู้ตอบเลือก ลักษณะของตัวเลือกจึงเป็นการ
กระท า ความรู้สึก ความคิดเห็น หรือการตัดสินใจแก้ปัญหาในรูปแบบต่าง ๆ เมื่อประสบกับสถานการณ์ที่
ก าหนดให้ ลักษณะการตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบจะต้องอ่านข้อความในสถานการณ์ แล้วพิจารณาตนเอง
ว่า ถ้าประสบเหตุการณ์นั้นจริง ๆ จะเกิดความรู้สึกหรือเลือกปฏิบัติตามค าตอบในตัวเลือกใด ซึ่งจะต้อง
เลือกตอบเพียงตัวเลือกเดียวเท่านั้น ดังตัวอย่างค าถามที่เก่ียวกับการรู้จักแบ่งเวลา ดังนี้  

(1) หลังจากเลิกเรียน อุดรและเพ่ือน ๆ มักจะชวนกันเล่นฟุตบอลก่อนกลับบ้าน วันนี้ก็เช่นกัน  
อุดรและเพ่ือน ๆ ก็อยู่เล่นฟุตบอลจนกระทั่งถึงเวลาเย็นมากแล้ว อุดรรู้ว่าเขาจะต้องกลับไปทาการบ้านซึ่ง 
มีอยู่หลายวิชา แต่เกมการเล่นกาลังสนุก ถ้านักเรียนเป็นอุดร จะท าอย่างไร  

ก. หยุดเล่นฟุตบอล และชวนเพื่อนหยุดเล่นด้วย เพ่ือจะได้กลับไปท าการบ้าน  
ข. เล่นต่อไปสักครู่ แล้วค่อยกลับไปทาการบ้าน  
ค. เล่นต่อไปจนจบเกม การบ้านค่อยทาตอนกลางคืนก็ได้  
ง. หยุดเล่นฟุตบอล และบอกเพ่ือน ๆ ว่าต้องรีบกลับไปทาการบ้าน  
จ. ชวนเพื่อนเล่นต่อไปจนจบเกม และบอกว่าการบ้านมาทาพรุ่งนี้ที่โรงเรียนก็ได้ 
 ลักษณะการตรวจให้คะแนน ตัวเลือกที่ก าหนดไว้ในข้อค าถามหนึ่ง ๆ ต้องสามารถนามาแปล

ความหมายในรูปของน้ าหนักหรือคะแนนก็ได้ ดังนั้นตัวเลือกในค าถามข้อหนึ่ง ๆ ต้องสามารถน ามาแปล
ความหมายในรูปของค่าน้ าหนักคะแนนหรือคะแนนได้ ดังนั้นตัวเลือกในคาถามข้อหนึ่ง ๆ จึงต้องเป็น
ลักษณะการกระท าที่แสดงถึงคุณลักษณะที่จะวัดมากน้อยต่าง ๆ กัน เช่น มี 5 ตัวเลือก ก็อาจให้ระดับ
คะแนนเป็น 1, 2, 3, 4 และ 5 ดังตัวอย่างคาถามข้อ (1) จะตรวจให้คะแนนดังนี้  

ถ้าตอบตัวเลือก ก ให้ 5 คะแนน เพราะเป็นผู้รู้จักแบ่งเวลาและท าให้ผู้อ่ืนรู้จักแบ่งเวลาในการ
ท างานด้วย  

ถ้าตอบตัวเลือก ข ให้ 3 คะแนน เพราะไม่รู้จักแบ่งเวลาเท่าท่ีควร ยังรีรอที่จะกระท าในสิ่งที่ควรท า  
ถ้าตอบตัวเลือก ค ให้ 2 คะแนน เพราะไม่รู้จักแบ่งเวลา แต่ก็ยังทราบว่ายังมีสิ่งที่ต้องท า  
ถ้าตอบตัวเลือก ง ให้ 4 คะแนน เพราะเป็นผู้รู้จักแบ่งเวลา แต่ไม่ท าให้ผู้อ่ืนรู้จักแบ่งเวลาโดยตรง 

เพียงแค่กระตุ้นเตือนให้ผู้อื่นทราบว่ายังมีงานอ่ืนต้องท า  
ถ้าตอบตัวเลือก จ ให้ 1 คะแนน เพราะไม่รู้จักแบ่งเวลา และยังมีแนวโน้มท าให้ผู้อ่ืนไม่รู้จักแบ่งเวลา

ด้วย  
 สรุปได้ว่า หลักการสร้างเครื่องมือวัดเชาวน์อารมณ์ ผู้สร้างต้องค านึงถึงคือสถานการณ์ต่างๆ ที่มี
ความสัมพันธ์กับผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น บิดา มารดา เพ่ือน เป็นต้น และการถามควรใช้
ค าถามที่สั้นกะทัดรัด เข้าใจง่าย โดยการตอบให้เรียงคะแนนไปในทางเดียวกัน คือ 5, 4, 3, 2, 1 หรือ 1, 
2, 3, 4, 5 ที่ส าคัญที่สุดคือการต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ 
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วิธีสร้างแบบวัดชนิดสถานการณ์  
การสร้างแบบวัดชนิดสถานการณ์ มีวิธีการสร้าง ดังนี้  
1. รวบรวมเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่จะวัด โดยพิจารณา  

ว่าจะต้องเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้จริง ๆ ในชีวิตประจาวัน ซึ่งอาจอาศัยวิธีการประมวลความคิดเห็ น 
จากประสบการณ์ตรง (Critical Incident Technique) กล่าวคือ ให้กลุ่มตัวอย่างจานวนหนึ่ งระบุ
เหตุการณ์ต่างๆ ที่เขาพบในชีวิตประจาวัน ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เก่ียวข้องกับคุณลักษณะ หรือ 44 พฤติกรรม
ที่ต้องการจะวัด วิธีการนี้จะทาให้สามารถรวบรวมเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้มากเพียงพอที่จะนามาสร้างเป็น
สถานการณ์ในข้อค าถามต่าง ๆ  

2. น าเหตุการณ์ที่รวบรวมได้มาสร้างเป็นสถานการณ์ต่าง ๆ แล้วตั้งค าถาม ถามผู้ตอบว่ารู้สึก
อย่างไรหรือปฏิบัติอย่างไร  

3. ก าหนดจ านวนตัวเลือกว่า ในค าถามข้อหนึ่ง ๆ จะใช้ตัวเลือกก่ีตัว โดยพิจารณาความเหมาะสม 
ของคุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่จะวัด ลักษณะของสถานการณ์ท่ีสร้างข้ึน และลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง  

4. สร้างตัวเลือกให้สอดคล้องกับสถานการณ์และระดับของกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาถึงความ  
เป็นไปได้ ซึ่งผู้สร้างอาจอาศัยวิธีประมวลความคิดเห็นจากประสบการณ์ตรง กล่าวคือ ให้กลุ่มตัวอย่าง  
จ านวนหนึ่งเขียนบอกความรู้สึกหรือลักษณะการแก้ปัญหาที่คิดว่าตนเองจะต้องกระท าเมื่อประสบ  
กับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในข้อค าถามต่างๆที่ก าหนดให้ จากนั้นจึงรวบรวมค าตอบที่ไดรับมาเป็น
แนวทางในการสร้างตัวเลือก  

5. น าแบบวัดที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ วิพากษ์วิจารณ์ แล้วน ามาปรับปรุงให้เหมาะสม  
6. น าแบบวัดที่ปรับปรุงแล้ว มาก าหนดให้คะแนนตัวเลือกทุกตัวในค าถามแต่ละข้อ โดยให้

ตัวเลือกทั้งหมดมีคะแนนต่าง ๆ กัน ตามจ านวนตัวเลือก  
กมล ภู่ประเสริฐ (อ้างใน ธิดาพร อัมรากูล, 2556) กล่าวว่า แบบทดสอบประเภทสถานการณ์  

เป็นการก าหนดสถานการณ์แล้วสร้างตัวเลือกให้ผู้ตอบเลือกตอบ ซึ่งมีวิธีการสร้างดังนี้  
1. เลือกสถานการณ์  โดยพิจารณาว่าพฤติกรรมที่จะประเมินนั้น ผู้ตอบจะแสดงออกใน

สถานการณ์อะไรบ้าง  
2. แต่งสถานการณ์ น าสถานการณ์ที่เลือกมาแต่งเติมให้เป็นเรื่องราวที่บุคคลในสถานการณ์นั้น

ปฏิบัติคล้อยตามหรือขัดแย้ง แล้วถามถึงความเห็นด้วยของผู้ตอบ  
3. แต่งตัวเลือก ตัวเลือกเป็นข้อความที่แสดงความรู้สึกหรือความคิดเห็นที่สะท้อนถึงพฤติกรรม

ตามความรู้สึกของผู้ตอบ  
ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2543) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการเขียนข้อสอบชนิดสถานการณ์

และการเขียนตัวเลือกไว้ว่า เป็นการสร้างเหตุการณ์จ าลองด้านภาษาหรือภาพโดยให้ผู้ตอบสมมติตนเอง  
เป็นตัวละครตัวหนึ่งในสถานการณ์ ถ้าพบเหตุการณ์ที่ก าหนดจะท าตัวอย่างไร ผู้ตอบจะระลึกถึงเหตุการณ์ 
ที่เกิดขึ้นกับตนหรือประสบการณ์ที่เคยได้รับหรือความรู้สึกที่สั่งสมมาเพ่ือใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ข้อสอบ
ลักษณะนี้มี 2 ส่วน คือ ส่วนที่ เป็นค าถาม และส่วนที่ เป็นค าตอบ  45 ส่วนการเขียนตัวเลือกของ
แบบทดสอบถือว่าเป็นสิ่งส าคัญ ขั้นแรกของการสร้างตัวเลือกควรเขียนสถานการณ์และข้อค าถามก่อน 
แล้วไปทดลองสอบให้ผู้ตอบแสดงความรู้สึกจริง ๆ ของตนออกมา แล้วน าไปพิจารณาเลือกไว้เป็นตัวเลือก
อาจเป็น 3 ตัวเลือก 4 ตัวเลือกหรือมากกว่าก็ได้ โดยอาศัยผู้เชี่ยวชาญพิจารณาว่าตัวเลือกใดควรได้คะแนน
เท่าไร  
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สมสรร วงษ์อยู่น้อย (อ้างใน ธิดาพร อัมรากูล, 2556) กล่าวว่า แบบทดสอบสถานการณ์ หมายถึง 
แบบทดสอบที่ก าหนดให้มีสภาพคล้ายคลึงหรือเลียนแบบเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตจริงเพ่ือให้ผู้สอบได้ 
สัมผัสกับเหตุการณ์เหล่านั้นแล้วแสดงพฤติกรรมที่สังเกตได้ ซึ่งแบบทดสอบสถานการณ์เหมาะสมที่จะใช้
ประเมินทางอารมณ์สังคม เจตคติ และบุคลิกภาพ ด้านต่าง ๆ ของมนุษย์ มีข้ันตอนการสร้าง ดังนี้  

1. ศึกษาต ารา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์ความหมาย ขอบข่ายของคุณลักษณะ 
ที่ต้องการวัด  

2. รวบรวมความหมาย ขอบข่าย ทฤษฎีและพฤติกรรมที่เกี่ยวกับคุณลักษณะที่ต้องการวัด  
3. สร้างนิยามเชิงปฏิบัติการของคุณลักษณะที่ต้องการวัด โดยระบุพฤติกรรมย่อยของคุณลักษณะ

ดังกล่าวให้ชัดเจน  
4. สร้างและรวบรวมสถานการณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมย่อย พร้อมก าหนดตัวเลือกให้สอดคล้อง  
5. ประเมินคุณภาพขั้นต้นของแบบทดสอบสถานการณ์ โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความ

สอดคล้อง  
6. จัดชุดแบบทดสอบ เพ่ือน าไปตรวจสอบครั้งที่ 1 กับกลุ่มที่ลักษณะเหมือนหรือใกล้เคียงกับ

กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือหาคุณภาพข้อสอบเป็นรายข้อ  
7. คัดเลือกข้อสอบที่มีคุณภาพ ครอบคลุมนิยาม แล้ว น าไปทดสอบครั้งที่  2 แต่ถ้ายังไม่

ครอบคลุมต้องปรับปรุงแก้ไขและนาไปทดสอบอีกครั้ง  
8. ทดลองสอบครั้งที่ 3 กับกลุ่มที่มีลักษณะเหมือน/ใกล้เคียง กับกลุ่มเป้าหมายเพ่ือหาคุณภาพ

แบบทดสอบสถานการณ์ทั้งฉบับ ได้แก่ ความเชื่อมั่นและความเท่ียงตรง  
9. สร้างเกณฑ์ปกติ เมื่อพัฒนาแบบทดสอบถึงขั้นที่มีความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงสูงแล้ว 

จะน าแบบทดสอบดังกล่าวไปสอบกับกลุ่มเป้าหมายที่มีขนาดใหญ่และมีความเป็นตัวแทนของประชากร  
 เพ่ือสร้างเกณฑ์ปกติไว้ใช้เป็นแนวทางในการแปลความพร้อมทั้งค่าสถิติต่าง ๆ 

โชติ เพชรชื่น (อ้างใน ธิดาพร อัมรากูล , 2556) กล่าวไว้ว่า แบบทดสอบสถานการณ์ เป็น
แบบทดสอบที่จัดอยู่ในประเภทที่ยึดจุดประสงค์ในการวัดเป็นหลักและให้ความส าคัญเกี่ยวกับค าถาม คือ 
ตัวค าถามต้องเหมาะสมกับสภาวะของสิ่งที่จะวัด ส่วนค าตอบจะเป็นแบบใดก็ได้ เช่น แบบเลือกตอบ แบบ
บรรยาย หรือแบบให้เขียนตอบสั้น ๆ มีวิธีการสร้างดังนี้  

1. สถานการณ์  
1.1 สถานการณ์ท่ีก าหนดขึ้นควรเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้จริงกับบุคคลหรือกลุ่มตัวอย่างนั้น  
1.2 ความเข้มหรือความรุนแรงของสถานการณ์ควรอยู่ในระดับกลาง ๆ ไม่สร้างความเครียด

ให้กับผู้อ่าน ผู้ตอบมากเกินไป เช่น สถานการณ์ว่า พ่อแม่กาลังป่วยหนัก ตนเองไม่มีเงินในขณะนั้น ถ้าพบ
เงินจ านวนหนึ่งจะท าอย่างไร  

1.3 ข้อมูลหรือสาระส าคัญที่ก าหนดให้จะต้องเพียงพอต่อการตัดสินใจหรือจุดประสงค์ในการวัด  
1.4 การเขียนสถานการณ์ควรระมัดระวังให้สถานการณ์ชัดเจน รัดกุม ให้ข้อมูลเพียงพอที่จะ

ตอบค าถามเพ่ือลดปัญหาเกี่ยวกับความเข้าใจของผู้สอบและประหยัดเวลา  
2. ค าถามมี 3 ลักษณะ คือ  

2.1 ค าถามที่ให้นักเรียนประเมินสถานการณ์ที่สร้างขึ้น โดยพิจารณาตัดสินว่าควร -ไม่ควร ดี-
ไม่ดี เหมาะสม-ไม่เหมาะสม ใช้ได้-ใช้ไม่ได้ ถูกต้อง-ไม่ถูกต้อง และรวมถึงกรณีที่ไม่อาจตัดสินใจได้  
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2.2 คาถามที่ ให้นักเรียนระบุแนวทางที่ตนปฏิบัติ ถ้าหากตนเองเป็นผู้ที่ เกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์นั้นจะปฏิบัติอย่างไร  

2.3 เป็นการถามพฤติกรรมตรง ๆ ว่าผู้ตอบเคยปฏิบัติมากน้อยเพียงใดในเหตุการณ์หรื อ
สถานการณ์ท่ีก าหนดให้ สถานการณ์ต้องเกิดขึ้นได้จริงและเหมาะสมกับระดับชั้นและวัยของผู้ตอบ  

กรมวิชาการ (อ้างใน ธิดาพร อัมรากูล , 2556) ได้กล่าวว่า การเขียนข้อสอบแบบสถานการณ์
จ าเป็นต้องเลือกสถานการณ์จ าลอง ข้อความ หรือภาพมาก่อน แล้วออกข้อสอบต้องถามล้วงลึกเฉพาะ  
ในสถานการณ์เท่านั้น จะอาศัยส่วนภายนอกมาตอบถูกไม่ได้ ดังนั้นการเขียนประเภทนี้พึงระวังเป็นพิเศษ 
จะต้องชี้แนะผู้สอบให้เข้าใจว่าการตอบแต่ละข้อใช้สถานการณ์เป็นหลัก ถึงจะผิดหรือแปลกไปจากความ  
เป็นจริงก็ต้องตอบตามนั้น เพราะถือเป็นสถานการณ์จ าลอง หลักการถามควรเน้นข้อเท็จจริง การ
เปรียบเทียบความสัมพันธ์หัวใจของเรื่อง จุดมุ่งหมายของผู้เขียน ทัศนคติหรืออุดมการณ์ของผู้เขียน  

สรุปได้ว่า การสร้างข้อสอบแบบสถานการณ์จ าลอง ผู้สร้างต้องท าการศึกษาต ารา รวบรวม
ความหมาย ขอบข่าย เพ่ือน ามาสร้างทฤษฎี จัดท านิยามเชิงปฏิบัติการ โดยระบุพฤติกรรมย่อยที่ชัดเจน
เพ่ือวัดที่ก่อนที่จะน ามาสร้างเครื่องมือ แล้วน าเครื่องมือไปตรวจสอบคุณภาพครั้งที่ 1 ก่อนจะเลือกข้อสอบ
คุณภาพแล้วน าไปตรวจสอบคุณภาพครั้งที่ 2 น าไปทดลองใช้ ก่อนที่จะน าไปใช้จริง 

วิรัช วรรณรัตน์ (อ้างใน ธิดาพร อัมรากูล, 2556) กล่าวแบบทดสอบสถานการณ์ (Situational 
Test) มีรูปแบบดังนี้  

1. ถามลักษณะการประพฤติปฏิบัติ โดยยกสถานการณ์ตัวอย่างแล้วถามเกี่ยวกับความหมาย  
ลักษณะการกระท า ตัวอย่างการประพฤติปฏิบัติหรือการกระท า ผลของการกระทาการวินิจฉัย การกระท า 
และการแสดงความเห็นต่อการกระท า  

2. แบบเลือกปฏิบัติ ให้พิจารณาเลือกปฏิบัติโดยสมมติว่าตนเป็นบุคคลที่อยู่ในสถานการณ์หรือ
เหตุการณ์ที่ก าหนด  

3. แบบประเมินสถานการณ์ ให้ประเมินความถูกต้อง ความเหมาะสม การติ -ชม หรือการแสดง
ความคิดเห็นต่อการประพฤติปฏิบัติของบุคคลในสถานการณ์ที่ก าหนดให้  

ข้อค านึงในการประเมินเชาวน์อารมณ์ ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ กล่าวว่า ในการวัด 
ประประเมินเชาวน์อารมณ์นั้นยังไม่แน่ชัดว่าวิธีไหนให้ความน่าเชื่อถือและเที่ยงตรงมากที่สุด เนื่องด้วย
เหตุผลหลายประการ ดังนี้  

1. จ านวนองค์ประกอบเชิงโครงสร้าง (Construct) ของเชาวน์อารมณ์ ดังนั้นในการประยุกต์ใช้ 
เชาวน์อารมณ์เพ่ือการประเมินและการพัฒนาเชาวน์อารมณ์ ควรอยู่บนพ้ืนฐานของสิ่งที่เราเชื่อถือว่า  
เป็นตัวแทนที่ดีเชิงโครงสร้างของเชาวน์อารมณ์  

2. ความสัมพันธ์ของเชาวน์อารมณ์กับตัวแทนจิตวิทยาอ่ืน ๆ ยังมีงานวิจัยเชิงประจักษ์ยืนยันไม่
มากพอ เช่น ความสัมพันธ์ของเชาวน์อารมณ์กับความสามารถ (Ability) ความสัมพันธ์ของเชาวน์อารมณ์
กับบุคลิกภาพกับเชาวน์ทางสังคม (Social Intelligent) กับความถนัด (Aptitude)  

3. วิธีการวัดเชาวน์อารมณ์ต้องแปลกใหม่ (Unconventional) ควรใช้รูปแบบการประเมินหลาย 
ๆรูปแบบ เช่น สถานการณ์ จ าลอง  (Simulation) การให้ปฏิบัติ  (Performance Test) หรือกรณี
เหตุการณ์ (Incident Cases) ที่เขาได้มีโอกาสฉายความรู้สึกนึกคิดอออกมาเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกของ
ผู้ตอบ  
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4. การขาดงานวิจัยเชิงประจักษ์ที่ยืนยันคุณภาพเชิงจิตมิติของเครื่องมือประเมินเชาวน์อารมณ์  
ต้องระมัดระวังในการสรุปผล การตีความหมาย และการนาคะแนนที่ได้จากเครื่องมือไปใช้  

5. ผู้ประเมินเชาวน์อารมณ์ ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจพฤติกรรมศาสตร์และการวัดทาง
จิตวิทยาเป็นอย่างด ี 

6. ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ (Key Success Indicators) การประเมินเชาวน์อารมณ์โดยเฉพาะในระยะ
ยาว ต้องมีหลักฐานยืนยันว่าพฤติกรรมของบุคคลเปลี่ยนแปลงไป โดยใช้แนวทางการประเมินเป็นระยะ ๆ 
บ่อย ๆ เทียบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่มุ่งปลูกฝังให้เกิดขึ้น  

7. การน าเอาแบบทอสอบเชาวน์อารมณ์ของต่างประเทศมาใช้ ต้องระวังตัวแปรทางวัฒนธรรม  
ที่แตกต่างกัน การใช้เท้าชี้ของ การแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา บางสังคมถือว่าเป็นเรื่องปกติ  
แต่บางสังคมอาจยอมรับไม่ได้  

8. การก าหนดเป้าหมายของการนาเครื่องมือประเมินเชาวน์อารมณ์มาใช้ให้ชัดเจนว่า ท าไปเพ่ือ
การใด เพ่ือเลื่อนต าแหน่ง เพ่ือพัฒนาเสริมสร้างทักษะ ฯลฯ  

สรุปได้ว่า สิ่งที่ควรค านึงถึงในการประเมินเชาวน์อารมณ์ คือ จ านวนองค์ประกอบเชิงโครงสร้าง 
ความสัมพันธ์ของเชาวน์อารมณ์กับตัวแทนจิตวิทยาอ่ืนๆ วิธีการต้องแปลกใหม่ การขาดงานวิจัยเชิง
ประจักษ์ ผู้ประเมินต้องมีความรู้และเข้าใจพฤติกรรมศาสตร์และการวัดทางจิตวิทยาเป็นอย่างดี ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จคือพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของบุคคล และการน าเครื่องมือต่างประเทศมาใช้ควรที่ระวังตัวแปร
ด้านวัฒนธรรม 

 
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวัดคุณลักษณะด้านจิตพิสัย มีข้ันตอนดังต่อไปนี้  
1. ก าหนดเป้าหมายของสิ่งที่ต้องการวัด เป็นการระบุความต้องการของสิ่งที่ต้องการวัด เช่น 

ต้องการวัดเจตคตินักเรียนที่มีต่อการประกอบอาชีพ หรือต้องการวัดความมีวินัยในตนเองของผู้เรียน เป็น
ต้น  

2. ให้ความหมายคุณลักษณะที่ต้องการวัด โดยการศึกษาคุณลักษณะที่ต้องการวัดให้เข้าใจถ่องแท้ 
เพ่ือก าหนดคุณลักษณะเป็นประเด็นที่ชัดเจนซึ่งอาจเป็นคุณลักษณะตามทฤษฎีหรือตามหลักวิชาหรือ 
เป็นคุณลักษณะที่ได้จากแหล่งข้อมูลในเรื่องนั้น ๆ โดยตรง  

3. วิเคราะห์ระดับพฤติกรรมที่ต้องการวัด ว่าคุณลักษณะที่จะวัดนั้นมีการล าดับขั้นในแต่ละล าดับ
ตั้งแต่ระดับต่ าถึงระดับสูง ได้แก่ การรับรู้ การตอบสนอง การเห็นคุณค่า การมีระบบและการสร้างลักษณะ
นิสัยเป็นลักษณะอย่างไร  

4. หาตัวบ่งชี้หรือพฤติกรรมที่แสดงออกตามระดับพฤติกรรมที่ต้องการวัด มาเขียนในลักษณะ
นิยามปฏิบัติการหรือเขียนในลักษณะของพฤติกรรมที่แสดงออกซ่ึงสามารถวัดได้และสามารถสังเกตได้  

5. เลือกพฤติกรรมที่ส าคัญหรือก าหนดขอบข่าย ประเด็นหลักและเป็นตัวแทนของรายการของสิ่ ง 
ที่จะถามในแต่ละเรื่องนั้นให้ชัดเจนและครอบคลุมพฤติกรรมส าคัญในสิ่งที่วัด  

6. ก าหนดสถานการณ์หรือเงื่อนไขที่สามารถวัดได้ โดยก าหนดเครื่องมือในการวัดว่าจะเป็นการ
สังเกต สัมภาษณ์ แบบสถานการณ์ หรือแบบวัด พร้อมทั้งรูปแบบประเภทของสถานการณ์ของค าถามให้
เหมาะสมกับเรื่องที่จะวัดและลักษณะของผู้ตอบแต่ละระดับว่าควรเป็นค าถามในลักษณะใด  

7. สร้างเครื่องมือตามลักษณะและชนิดของเครื่องมือที่ก าหนด ซึ่งมีรายละเอียดการสร้างข้อ
ค าถามท่ีแตกต่างกันออกไปตามชนิดของเครื่องมือ ส าหรับการตรวจสอบคุณภาพขั้นนี้โดยการ  
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7.1 ตรวจสอบข้อคาถามด้วยตนเองแล้วปรับปรุงแก้ไข  
7.2 ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา องค์ประกอบของเครื่องมือวัดที่ดี  

ความชัดเจนและความถูกต้องของภาษาที่ใช้น าข้อมูลที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงตามความเหมาะสม  
8. น าไปทดลองใช้หาคุณภาพเป็นรายข้อ กรณีที่สามารถท าได้ให้น าไปทดลองใช้กับผู้ตอบที่ไม่ใช่

กลุ่มเป้าหมายจริงที่จะวัดเพ่ือดูความเป็นปรนัย ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ คือดูว่าคาถามนั้นเข้าใจ
ตรงกันหรือไม่ มีความเข้าใจในข้อค าถามเพียงใด ค าถามชัดเจนเข้าใจง่ายหรือไม่มีค าตอบที่ควรจะเป็น
ครบหรือไม่ ถ้าเป็นค าถามปลายปิดมีที่ว่างเพียงพอที่จะตอบหรือไม่ที่ส าคัญ คือ ค าชี้แจง ผู้ตอบมีความ
เข้าใจค าชี้แจงมากน้อยเพียงใด น าผลที่ได้มาวิเคราะห์คุณภาพรายข้อ แล้วปรับปรุงแก้ไขน าไปทดลองใช้
แล้วน าผลการทดลองมาวิเคราะห์รายข้อและหาคุณภาพทั้งฉบับ  

จากการศึกษาวิธีการวัดข้างต้น จะเห็นว่าวิธีการวัดเชาวน์อารมณ์นั้น มีหลากหลายรูปแบบ การ
เลือกรูปแบบต้องค านึงถึงสิ่งที่เราต้องการวัด เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ตอบแสดงอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก
ออกมาตามความเป็นจริง แบบวัดชนิดมาตราส่วนประมาณค่าตามแนวของลิเคิร์ท เป็นวิธีประเมินตนเองที่
นิยมใช้กันมาก ตามระดับความเข้มของความรู้สึกหรือพฤติกรรมที่แสดงออกตามข้อความนั้น ๆ ในแบบวัด 
แต่มีข้อเสียคือ ผู้ตอบอาจจะมีการตอบเข้าข้างตนเอง ค าตอบที่ได้อาจมีการเสแสร้งไปในทางบวกหรือลบก็
ได้ แบบวัดชนิดสถานการณ์ เป็นแบบวัดที่มีข้อค าถามเป็นสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้ตอบ มีความ
เป็นไปได้ หรือเกิดขึ้นจริงในชีวิตประจ าวันและมีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะที่เราต้องการวัด แล้วให้
ผู้ตอบเลือกหรือแสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์นั้น เป็นการลวงความจริงจากผู้ตอบ ท าให้ได้ข้อมูลที่
ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้เลือกใช้รูปแบบของแบบวัดชนิดสถานการณ์ 
เพ่ือให้เกิดความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่นของเชาวน์อารมณ์ครูที่ตรงกับความเป็นจริงและเกิดประโยชน์สูงสุด
ของการน าไปใช้  
 
หลักการสร้างแบบวัด  

1. ข้อค าถามหนึ่ง ๆ ควรถามเพียงประเด็นเดียว  
2. ค าตอบถูกผิดต้องถูกผิด ตามหลักวิชา  
3. ข้อค าถามท้ังหมดต้องครอบคุลมเนื้อหาที่ต้องการวัด  
4. ไม่ควรใช้ค าฟุ่มเฟือยในตัวค าถาม  
5. หลีกเลี่ยงการใช้ค าปฏิเสธในข้อค าถาม  
6. ใช้ภาษาท่ีไม่ซับซ้อน เหมาะกับระดับชั้นและวัยของผู้สอบ  
7. ค าตอบถูกไม่ควรสะดุดตาเกินไป เช่น ใช้ศัพท์ซ้ ากับตัวค าถาม ค าศัพท์สะดุดตา  
8. หลีกเลี่ยงค าท่ีผู้สอบคล่องปากอยู่แล้ว  
9. ไม่ควรใช้ข้อค าถามแรก ๆ แนะค าตอบข้อหลัง ๆ  

ขั้นตอนการสร้างแบบวัด มีดังนี ้ 
1. ศึกษาวัตถุประสงค์ของการวิจัย  
2. ก าหนดเนื้อหาที่ผู้วิจัยต้องการวัด  
3. วิเคราะห์ว่าจะออกข้อสอบในแต่ละเนื้อหาจ านวนกี่ข้อ รวมทั้งหมดกี่ข้อ  
4. เลือกรูปแบบของข้อสอบว่าจะมีรูปแบบใดบ้าง เช่น แบบเติมค า แบบถูก-ผิด แบบจับคู่  

แบบเลือกตอบ หรือแบบอัตนัย  
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5. ร่างข้อสอบตามรูปแบบของข้อสอบที่เลือกไว้ โดยมีจ านวนข้อสอบเกินไว้อย่างน้อยร้อยละ  10  
ของจ านวนข้อสอบที่ต้องการทั้งหมด  

6. ตรวจสอบว่าข้อสอบตามท่ีได้ร่างขึ้นมานั้นมีลักษณะที่ดีของข้อสอบนั้น ๆ หรือยัง  
7. น าข้อสอบที่ร่างขึ้นไปเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญพิจารณาว่า ข้อสอบที่สร้างขึ้นนี้สามารถสอบวัดได้

ตรงตามเนื้อหาที่ต้องการวัดหรือไม่ มีความเป็นปรนัยคือ ใช้ภาษาท่ีชัดเจนเข้าใจง่ายหรือไม่  
8. ปรับปรุงข้อสอบตามข้อแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ  
9. จัดเป็นแบบทดสอบฉบับร่าง 51  
10. น าแบบทดสอบฉบับร่างไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มที่จะใช้เก็บ

รวบรวมข้อมูลจริงในการวิจัย  
11. วิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบ ได้แก่ ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความ

เชื่อมั่น ว่ามีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนดหรือไม่  
12. หากแบบทดสอบมีข้อใดที่ยังไม่ได้คุณภาพตามเกณฑ์อาจมีการปรับปรุงหรือตัดทิ้งไป  
13. จัดข้อสอบเข้าฉบับและพิมพ์เป็นแบบทดสอบฉบับสมบูรณ์  
จากวิธีการสร้างเครื่องมือที่ผู้วิจัยได้น าเสนอทั้งการสร้างเครื่องมือวัดคุณลักษณะด้านจิตพิสัยและ 

การสร้างแบบทดสอบ ต่างเป็นวิธีการสร้างเครื่องมือที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดท าแบบวัดได้
ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้จะเห็นว่าขั้นตอนของการสร้างเครื่องมือทั้ง 2 รูปแบบมีขั้นตอนหนึ่งที่ถือว่ามีความส าคัญ
มาก ก็คือ การหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่ช่วยรับประกันว่าเครื่องมือที่ สร้าง
ขึ้นมีคุณภาพสามารถน าไปใช้ได้จริง ด้วยเหตุผลนี้ผู้วิจัยจึงข้อนาเสนอในส่วนของการหาคุณภาพของแบบ
วัดในหัวข้อต่อไป 
 
การหาคุณภาพเครื่องมือวัดเชาวน์อารมณ์ 

1. ความเที่ยงตรง 
 ความเที่ยงตรง คือ การที่เครื่องมือสามารถวัดได้ตรงและครบถ้วนในสิ่งที่ต้องการศึกษาหรือตรง 
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย การใช้เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลที่มีความเที่ยงตรงสูงจะท าให้ผู้วิจัย
สามารถวัดในสิ่งที่ต้องการได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ความเที่ยงตรงของ
เครื่องมือแบ่งได้เป็น ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง 
(Construction Validity) ความเที่ยงตรงเชิงสภาพ (Concurrent Validity) และความเที่ยงตรงเชิง
พยากรณ์ (Predictive Validity) 

การหาความเที่ยงตรงของเครื่องมือนิยมใช้ 2 วิธี คือ การให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาข้อค าถามแต่ละ
ข้อว่ามีความเที่ยงตรงตามเนื้อหาที่ต้องการวัดหรือไม่ และการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเครื่องมือ  
โดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน หากมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตั้งแต่ .70 ขึ้นไปก็ถือว่า 
เครื่องมือที่สร้างขึ้นมีความเท่ียงตรง หรือใช้วิธีทางสถิติอ่ืน เช่น การใช้สถิติ Factor Analysis  

ความตรงที่จะต้องตรวจสอบเป็นประการแรก ได้แก่ความตรงตามเนื้อหา ซึ้งตรวจสอบได้โดยการ
ตัดสินของผู้เชี่ยวชาญทางเนื้อหานั้นเป็นเกณฑ์ด้วยการใช้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและตัดสินว่าข้อความ
ทั้งหมดวัดได้ตรงและครอบคลุมเนื้อหาหรือตัวแปรทางจิตวิทยา (trait) ที่ต้องการศึกษาหรือไม่ ถ้า
ผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 ใน 3 เห็นว่าวัดได้ตรงและครอบคลุมก็ถือว่ามีความตรงตามเนื้อหาแล้ว 
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 ส่วนความตรงตามโครงสร้างนั้น ต้องวัดได้ตามโครงสร้างหรือทฤษฎีของตัวแปรทางจิตวิทยาที่ใช้
เป็นกรอบในการศึกษา การตรวจสอบความตรงประเภทนี้มีหลายวิธี เช่น ใช้วิธีวิเคราะห์สหสัมพันธ์
ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม ใช้วิธีสหสัมพันธ์ ใช้วิธีเปรียบเทียบกับกลุ่มที่รู้แล้ว หรืออาจจะใช้
วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ และการหาความจริงเชิงจ าแนกก็ได้ 

2. การตรวจสอบอ านาจจ าแนก - อ านาจจ าแนกเป็นคุณภาพของข้อความ ที่แสดงถึง
ความสามารถในการจ าแนกแยกกลุ่มผู้ตอบออกเป็นประเภทที่มีความเห็นไปในทางบวกหรือมีความเห็นไป
ในทางลบออกจากกัน การตรวจสอบหาอ านาจจ าแนกของข้อความ จะใช้วิธีการทดสอบค่าเฉลี่ยระหว่าง
กลุ่มสูงและกลุ่มต่ าตามเทคนิค 25% ของลิเคอร์ท กล่าวคือ เมื่อน าแบบประเมินค่าไปทดสอบกลุ่มตัวอย่าง
มาแล้วตรวจให้คะแนน เรียงคะแนนจากมากไปน้อย คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดและรองลงมา 25% ให้
เป็นกลุ่มสูงและผู้ที่ได้คะแนนต่ าสุดและรองขึ้นไป 25% ให้เป็นกลุ่มต่ า จากนั้น หาค่าเฉลี่ย ( ) และความ
แปรปรวน (S2) ของคะแนนในแต่ละกลุ่ม น าไปทดสอบด้วย t-test ถ้าข้อความใดพบว่ามีนัยส าคัญก็
แปลว่าข้อความนั้นมีอ านาจจ าแนกใช้ได้  
 

 
   

เมื่อ   t คือ อ านาจจ าแนกรายข้อของข้อค าถาม 
   X ̅H  คือ  ค่าเฉลี่ยคะแนนรายข้อของกลุ่มสูง 
   X ̅L  คือ  ค่าเฉลี่ยคะแนนรายข้อของกลุ่มต่ า 
   SH

2  คือ  ความแปรปรวนของคะแนนรายข้อของกลุ่มสูง 
   SL

2  คือ  ความแปรปรวนของคะแนนรายข้อของกลุ่มต่ า 
   nH  คือ  จ านวนคนในกลุ่มสูง 
   nL  คือ  จ านวนคนในกลุ่มต่ า 

 

3. การตรวจสอบค่าความเชื่อมั่น - ความเชื่อมั่น คือ การที่เครื่องมือวัดได้คงที่แน่นอนเมื่อมีการ
วัดซ้ า ซึ่งสามารถหาได้จาก 4 วิธี ได้แก่ 

3.1 วิธีการสอบซ้ า (test-retest method) เป็นการน าเครื่องมือที่สร้างขึ้นไปวัดซ้ ากับกลุ่ม
ตัวอย่างกลุ่มเดียวกันในเวลาที่ต่างกัน ระยะห่างที่พอเหมาะจึงควรเป็น 2 ถึง 4 สัปดาห์ จากนั้นครั้งที่ 1 
และ 2 มาหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน โดย X แทนผลการสัดครั้งที่ 1 และ Y แทนผลการวัด
ครั้งที่ 2 

3.2 วิธีการใช้เครื่องมือคู่ขนาน  (Parallel forms method) เป็นการน าเครื่องมือ 2 ชุด ซึ่งมี
ลักษณะเหมือนกัน คือ วัดเนื้อหาแบบเดียวกัน ความยากง่าย อ านาจจ าแนกพอ ๆ กัน ไปให้กลุ่มตัวอย่าง
ตอบพร้อมกันหรือไม่ก็ได้ จากนั้นจึงน าคะแนน 2 ชุด มาหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน โดย X 
แทนผลการวัดในฉบับที่ 1 และ Y แทนผลการวัดในฉบับที่ 2 ข้อจ ากัดของวิธีนี้ คือ ต้องมีค่าเฉลี่ย ความ
แปรปรวนของคะแนน และความสัมพันธ์ระหว่างข้อเท่ากัน  
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3.3 วิธีการแบ่งครึ่ง (split-half method) จะมีการเก็บข้อมูลเพียงครั้งเดียว แล้วจึงแบ่งผลการ
วัดออกเป็น 2 ส่วน ซึ่งอาจแบ่งข้อคู่ ข้อคี่ หรือครึ่งแรก – ครึ่งหลัง ก็ได้แล้วจึงน าผลที่ได้ไปหาความเชื่อม่ัน  

3.4 วิธีการหาความเป็นเอกพันธ์ภายใน ใช้วิธีการเก็บข้อมูลครั้งเดียวแล้วหาความเชื่อมั่น การ
ค านวณอาจหาได้หลายวิธี เช่น สูตร Kuder-Richardson และสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient 
Alpha)  

จากวิธีการหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือหลากหลายรูปแบบตามที่กล่าวมาข้างต้นการจะเลือกใช้
วิธีการใดนั้น ผู้สร้างเครื่องมือจะต้องพิจารณาถึงลักษณะเครื่องมือ จุดมุ่งหมายของการน าเครื่องมือไปใช้ 
และลักษณะข้อมูลที่ต้องการวัด ข้อจ ากัด ข้อสังเกต และเงื่อนไขของแต่ละวิธีการ 
 
ตัวอย่างแบบประเมินเชาวน์อารมณ์ 

กรมสุขภาพจิตได้ตระหนักถึงความส าคัญของความฉลาดทางอารมณ์จึงได้สร้างแบบประเมิน 
เพ่ือใช้ประเมินตนเอง 

 

รายการประเมิน ไม่จริง 
จริง

บางครั้ง 
ค่อนข้าง

จริง 
จริงมาก คะแนน 

1. เวลาโกรธหรือไม่สบายใจ ฉันรับรู้ได้ว่าเกิด
อะไรขึ้นกับฉัน 

     

2. ฉันบอกไม่ได้ว่าอะไรท าให้ฉันรู้สึกโกรธ      
3. เมื่อถูกขัดใจฉันรู้สึกหงุดหงิดจนควบคุม
อารมณ์ไม่ได้ 

     

4. ฉันสามารถคอยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่
พอใจ 

     

5. ฉันมีปฏิกิริยาโต้ตอบปัญหาเพียงเล็กน้อย      
6. ฉันถูกบังคับให้ท าในสิ่งที่ไม่ชอบ  
ฉันจะอธิบายเหตุผลจนผู้อ่ืนยอมรับได้ 
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บทคัดย่อ 
 บทความเรื่องนี้น าเสนอเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นกระบวนการเรียนรู้
โดยมีการน าสถานการณ์ปัญหา ซึ่งปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขได้โดยหลายวิธีการมาเป็นตัวกระตุ้นเพ่ือให้
นักเรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ปัญหา น าไปสู่การค้นคว้า และแสวงหาความรู้เพ่ือให้
ได้มาซึ่งข้อมูลที่มาประกอบกับการตัดสินใจในการเลือกหาแนวทางในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมที่สุด 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานนั้นได้มีแนวคิดมาจากการให้นักเรียนสร้างความรู้ใหม่จากความรู้
เดิมโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ซึ่งนักเรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจุดเด่นที่ส าคัญของการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน คือ ผู้เรียนจะมีทักษะในการตั้งสมมติฐาน และการให้เหตุผลดีขึ้น 
สามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ท างานเป็นกลุ่มและสื่อสารกับผู้อ่ืนได้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพ 
มีความรู้ที่คงทน นอกจากนี้บรรยากาศในการเรียนสามารถสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนอยากเรียนรู้มาก และ
ในการพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานนั้น จะเป็นส่วนส าคัญ
ในการที่จะช่วยให้เครื่องมือการประเมิน ประเมินได้ตรงจุดและครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานได้เป็นอย่างดี 
  
ค าส าคัญ : การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
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Abstract 
This article deals with problem-based learning management. It is a process of 

learning by bringing the problem situation. This problem can be solved by several means 
to stimulate students to learn the process. Problem analysis Led to research This is a 
good way to get the information you need to make the right decisions. Problem-based 
learning is based on the student's ability to create new knowledge from the original 
knowledge through the learning process. An important aspect of problem-based learning 
management is that learners have the skills to make assumptions. And better reasoning. 
Can develop self learning skills. Work in groups and communicate with others better and 
effectively. Have a durable knowledge. In addition, the atmosphere of learning can 
motivate students to learn a lot. And in the development of teaching-learning-based 
assessment tools. It will be an important part in helping the assessment tool. 
Assessment is based on the point and covers the purpose of problem-based learning as 
well. 

 
บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมาด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 การ
จัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี
ความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ และในปัจจุบันการศึกษาของประเทศไทยได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพ่ือเยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของไทย และเป้าหมายหลักของการพัฒนาระบบการศึกษาคือตัวนักเรียนโดยทิศทางในการสร้าง
เด็กยุคไทยแลนด์ 4.0 สร้างเด็กและเยาวชนไทยให้มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการประยุกต์ให้
เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ สร้างความคิดของเด็กและเยาวชนไปสู่ที่ยากขึ้น ซึ่งถือว่าเป็น
ความส าเร็จของการยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติ การพัฒนาเด็กต้องพัฒนาทั้งด้านความรู้ และ
ทักษะการเรียนรู้ที่ดีที่สุด คือ การเรียนรู้จากปัญหาจริงที่เกิดขึ้น เรียกว่าเป็น Problem Based Learning  
 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการจัดสภาพการณ์ของการเรียนรู้ซึ่งได้ใช้ปัญหามาเป็น
เครื่องมือที่ส าคัญในการช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ตามเป้าหมาย โดยที่ครูอาจจัดสภาพการณ์ให้กับ
นักเรียนได้ประสบกับปัญหา เพ่ือให้เกิดการฝึกกระบวนการวิเคราะห์ปัญหา และแก้ปัญหาร่วมกันภายใน
กลุ่ม ท าให้นักเรียนนั้นเกิดความเข้าใจในปัญหาที่พบได้อย่างเหมาะสมและมีความชัดเจน  
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเรียกได้ว่าเป็นการจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก 
เพราะจะเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนในหลาย ๆ ด้าน ทั้งนี้การจัดการเรียนรู้ในแต่ละครั้งผู้สอนจะมี
การวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ซึ่งในขั้นตอนนี้หากผู้สอนขาดความรู้ ทักษะ หรือเลือกใช้เครื่องมือ
ที่ไม่มีความสอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการประเมิน หรือเครื่องมือที่ท าการประเมินไม่สามารถวัดได้อย่าง
ครอบคลุมก็จะท าให้การประเมินไม่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ ดั้งนั้นการพัฒนาเครื่องมือวัดผลการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจึงเป็นแนนวทางอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้สอนสามารถน าไปประยุกค์ใช้ และ
ส่งผลให้การวัดผลการเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning : PBL)  
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐานเริ่มใช้เป็นครั้งแรกกับนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัย 
McMaster ประเทศแคนาดา โดยที่ตั้งจุดมุ่งหมายเพ่ือต้องการให้นักศึกาแพทย์ได้รับความรู้ในรูปแบบของ
การบูรณาการ อีกทั้งยังสามารถที่จะพัฒนา และท าการประยุกต์ใช้ทักษะของการแก้ปัญหาเกี่ยวกับผู้ป่วย 
(Barrow; & Tan. 1980) ซึ่งได้รับการยอมรับและน าไปใช้ในหลักสูตรแพทยศาสตร์ตามสถาบันต่าง  ๆ 
และต่อมาได้มีการน ารูปแบบปัญหาเป็นฐานไปประยุกต์ใช้ต่อกันอย่างแพร่หลาย ในสถานศึกษาสาย
วิชาชีพต่างๆ เช่น พยาบาล กฎหมาย วิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
(Barrows. 1996) 
 
ความหมายการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
(Problem–based Learning : PBL) 
 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มาจากค าภาษาอังกฤษ คือ Problem-based learning : PBL     
เมื่อใช้ในภาษาไทยมีผู้ให้ความหมายที่แตกต่างกัน เช่น การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นหลักในการจัดการเรียนรู้  ซึ่งมีนักการศึกษาหลายท่านให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบ
ใช้ปัญหาเป็นฐานไว้ดังนี้ 
 ทิศนา แขมมณี  (2545) ให้ความหมายว่า การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการจัด
สภาพการณ์ของการเรียนรู้ซึ่งได้ใช้ปัญหามาเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 
ตามเป้าหมาย โดยที่ครูอาจจัดสภาพการณ์ให้กับนักเรียนได้ประสบกับปัญหา เพ่ือให้เกิดการฝึก
กระบวนการวิเคราะห์ปัญหา และแก้ปัญหาร่วมกันภายในกลุ่ม ท าให้นักเรียนนั้นเกิดความเข้าใจในปัญหา
ที่พบได้อย่างเหมาะสมและมีความชัดเจน 
 Barrow; & Tamblyn. (1980) ให้ความหมายไว้ว่า การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการ
เรียนรู้ที่เป็นผลของกระบวนการการท างานที่มุ่งสร้างความเข้าใจและหาทางแก้ปัญหา โดยที่ปัญหาเป็นจุก
เริ่มต้นของกระบวการเรียนรู้และเป็นตัวกระตุ้นต่อไปในการพัฒนาทักษะและการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล 
อีกท้ังต้องท าการสืบข้อมูลที่ต้องการเพ่ือให้เกิดความเข้าใจถึงปัญหาและน าไปสู่การแก้ไขท่ีเหมาะสม 
 Allen; & Duch (1998) ให้ความหมายไว้ว่า การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการจัดการ
เรียนรู้ที่เริ่มต้นโดยการใช้ปัญหาการสอบถามเพ่ือให้นักเรียนต้องแก้ปัญหา โดยที่นักเรียนต้องระบุและ
ค้นคว้าเพ่ือให้ได้ท าซึ่งหลักการที่จะน ามาเพ่ือท าการแก้ไขปัญหา ต้องท างานเป็นทีมและเสริมสร้างทักษะ
ของการติดต่อสื่อสารการบูรณาการความรู้คล้ายกับการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
 จากความหมายที่กล่าวมาข้างต้นนั้นสามารถสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
เป็นกระบวนการเรียนรู้โดยมีการน าสถานการณ์ที่เป็นปัญหา ซึ่งปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขได้หลาย
วิธีการ มาเป็นตัวกระตุ้นเพ่ือให้นักเรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ปัญหา น าไปสู่การ
ค้นคว้าและแสวงหาความรู้เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มาประกอบกับการตัดสินใจในการเลือกหาแนวทางใน
การแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมที่สุด และในการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้เป็นกลุ่ม
ขนาดเล็ก เพ่ือให้เกิดกระบวนการการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ครูนั้นเป็นผู้ที่มีหน้าที่ใน
การแนะน า อ านวยความสะดวกและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน 
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แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ที่เป็นพื้นฐานของ PBL 
 การเรียนรู้จากปัญหานั้นเป็นเงื่อนไขของการด ารงชีวิตมนุษย์ และเกิดควาพยายามเพ่ือต้องการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่พบเจอในชีวิตประจ าวัน ท าให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์จนน าไปประยุกต์ใช้ได้
ในอนาคต จึงท าให้การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานโดยการใช้ปัญหาต่าง ๆ มาเป็นพ้ืนฐานเพ่ือน าไปสู่
เป้าหมายในการเรียนโดยเฉพาะ ปัญหาที่ซับซ้อนและเกิดขึ้นในชีวิตจริงถูกสร้างขึ้นเพ่ือมุ่งเน้นความ
ต้องการที่จะเรียนรู้ของนักเรียนท าให้เกิดการสืบเสาะแสวงหาความรู้เพ่ือมาแก้ไขปัญหา (Barrow; & 
Tamblyn. 1980) และได้มีนักการศึกษาให้แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานดังนี้ 
 รัชนีกร หงส์พนัส (2547) กล่าวไว้ว่า โดยทั่วไปนั้นการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีแนวคิดบน
พ้ืนฐานของทฤษฎีจิตวิทยา พุทธิปัญญานิยม (cognitive psychology) เป็นการเรียนรู้โดยเน้นการใช้
กระบวนการคิด ความเข้าใจ การรับรู้สิ่งเร้าที่มากระตุ้นผสมผสานกับประสบการณ์เดิมในอดีต ท าให้เกิด
การเรียนรู้ซึ่งผสมผสานระหว่างประสบการณ์ปัจจุบันกับประสบการณ์ในอดีต โดยอาศัยกระบวนการทาง
ปัญญาเข้ามามีอิทธิพลในการเรียนรู้ 
 Delisle (1997) ได้กล่าวถึง การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานว่ามีรากฐานมาจากทฤษฎีทาง
การศึกษาของ John B. Dewey ซึ่งมีชื่อว่า การศึกษาแบบก้าวหน้า (progressive education) ที่เน้นการ
เตรียมประสบการณ์เพ่ือพัฒนานักเรียนในทุก ๆ ด้าน โดยค านึงถึงความสนใจ ความถนัด และความ
ต้องการทางด้านอารมณ์ และสังคมของนักเรียน เน้นให้นักเรียนเห็นความส าคัญชองกิจกรรมและ
ประสบการณ์ นักเรียนต้องลงมือกระท าด้วยตนเอง ครูเป็นเพียงผู้ชี้แนะแนวทางให้นักเรียนเท่านั้น 
 Hmelo; & Everson (2000) ได้ให้การสนับสนุนว่าการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเกี่ยวข้องกับ
การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์นิยมหรือการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเอง (constructivism) ซึ่งเป็น
รากฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู้ของ Piaget and Vygotsky เรียนรู้เป็นกระบวนการพัฒนาทางสติปัญญา
ที่นักเรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง ผ่านกระบวนการสร้างความรู้ซึ่งเกิดจากท่ีนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมและเกิดการซึมซับหรือดูดซึมประสบการณ์ใหม่ และได้ท าการปรับโครงสร้างสติปัญญาให้เข้า
กับประสบการณ์ใหม่ นอกจากนั้นยังมีทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยการค้นพบของ Bruner ซึ่งเชื่อว่าการเรียนรู้ที่
แท้จริงเกิดมาจากการค้นพบของแต่ละบุคคล โดยผ่านกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ในกระบวนการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและผลักดันให้นักเรียนไปแสวงหาความรู้และน าความรู้ใหม่ที่ได้มาเชื่อมโดย
กับความรู้เดิมเพ่ือท าการแก้ไขปัญหาที่พบ 
 จากแนวคิดและทฤษฎีที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานนั้น
มีแนวคิดมาจากการให้นักเรียนสร้างความรู้ใหม่จากความรู้เดิมโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ซึ่งนักเรียนเป็น
ผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และมีความต้องการในการที่จะสืบเสาะแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ด้วยตนเองเพ่ือให้ได้ข้อมูลเพ่ือมาแก้ปัญหาที่พบและยังมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมโดยรอบ
จึงส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความรู้ ซึ่งการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากการปฏิบัติและลงมือเพื่อการ
สืบค้นข้อมูลและสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันภายในกลุ่มนักเรียนและน า
ความรู้ที่ ได้จากการตัดสินใจภายในกลุ่มมาแก้ไขปัญหาที่พบ และมีความเกี่ยวข้องกับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน เพื่อให้สามารถน าความรู้ที่ได้ไปท าการประยุกต์ใช้ในอนาคตต่อไป 
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ลักษณะการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning: PBL) 
 การเรียนรู้ในแต่ละรูปแบบย่อมมีลักษณะที่แตกต่างกันไป โดยการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐานมี
หลักการส าคัญดังต่อไปนี้ 
 มัณฑรา ธรรมบุศย์ (2545: 11-17) ได้แบ่งลักษณะส าคัญของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไว้
เป็นหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. นักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ เนื่องจากเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 2. การเรียนรู้ของนักเรียนเกิดข้ึนในกลุ่มของนักเรียนขนาดเล็ก 
 3. ครูเป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวกหรือให้ค าแนะน าแก่นักเรียนในการเรียนรู้ 
 4. การเรียนรู้เป็นการใช้ปัญหาชักน าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 
 5. ปัญหาที่น ามาเสนอแก่นักเรียนมีลักษณะคลุมเครือ ไม่ชัดเจน โดยปัญหาหนึ่ง ๆ อาจมี
ค าตอบได้หลายค าตอบหรือวิธีแก้ปัญหานั้นได้หลายวิธี 
 6. นักเรียนเป็นผู้แก่ปัญหาโดยการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ด้วยตนเอง 
 7. การประเมินผลการเรียนเป็นการประเมินจากสถานการณ์จริง โดยสังเกตจากความสามารถ
ในการปฏิบัติ 
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550: 2-3) ได้แบ่งลักษณะส าคัญของการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานไว้เป็นหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. ต้องมีสถานการณ์ที่เป็นปัญหา และเริ่มต้นการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้น
ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ 
 2. ปัญหาที่น ามาใช้ในการเรียนรู้ควรเป็นปัญหาที่สามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจ าวันของ
นักเรียน 
 3. นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการค้นคว้าหาค าตอบของปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งเป้นการ
ท าให้นักเรียนจ าเป็นต้องวางแผนการเรียนรู้ต่างๆ ด้วยตนเอง บริหารเวลาเอง คัดเลือกวิธีเรียนรู้ และ
ประสบการณ์การเรียนรู้ รวมทั้งประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 4. นักเรียนจะเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มขนาดเล็กเพ่ือประโยชน์ในการค้นคว้าหาความรู้ ท าให้
ความรู้ที่ได้มีความหลากหลายจากการวิเคราะห์ข้อมูลรายบุคคลของนักเรียนจนกระทั่งน ามาสู่การ
สังเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวร่วมกัน นอกจากนี้ยังพัฒนาทักษะในการรับส่งข้อมูล เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกฝนการจัดกระบบการท างานของตนเอง เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาทักษะการ
แก้ปัญหาด้วยเหตุผล และความความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 5. การเรียนรู้เป็นการบูรณาการความรุ้เข้ากับทักษะกระบวนการต่าง ๆ เพ่ือให้นักเรียนได้รับ
ความรู้และค าตอบที่ชัดเจน 
 6. ความรู้ที่ได้รับจะเกิดขึ้นหลังจากนักเรียนผ่านกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแล้ว
เท่านั้น 
 7. การประเมินผลจะเป็นการประเมินผลตามสภาพจริง โดยพิจารณาจากการปฏิบัติงานและ
ความก้าวหน้าของนักเรียน 
 ทิศนา  แขมมณี (2557: 138) ได้แบ่งลักษณะส าคัญของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไว้เป็น
หัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. ผู้สอนและนักเรียนมีการร่วมกันเลือกปัญหาที่ตรงกับความสนใจหรือความต้องการ 
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 2. นักเรียนได้ออกไปเผชิญกับสถานการณ์จริงที่เป็นปัญหา หรือผู้สอนมีการจ าลองสภาพการณ์
ให้นักเรียนเผชิญกับปัญหา 
 3. ทั้งผู้สอนและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา และหาสาเหตุของปัญหา 
 4. นักเรียนมีการวางแผนการแก้ไขปัญหาร่วมกันเป็นกลุ่ม 
 5. ผู้สอนเป็นผู้ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือนักเรียนในการวางหาแหล่งความรู้ และการวิเคราะห์
ข้อมูล 
 6. นักเรียนมีการศึกษาค้นคว้า และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
 7. ผู้สอนกระตุ้นนักเรียนให้เกิดการค้นคว้าวิธีการแก้ไขปัญหาที่หลากหลายและคัดเลือกวิธีที่
เหมาะสม 
 8. นักเรียนมีการลงมือแก้ปัญหา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุป และประเมินผลด้วย
ตนเอง 
 9. ผู้สอนติดตามการปฏิบัติงานของนักเรียน และให้ค าปรึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 10. ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ทั้งในด้านผลงาน และทักษะกระบวนการ 
 Barrow; & Tamblyn (1980: 191-192) ได้แบ่งลักษณะส าคัญของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานไว้เป็นหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. ปัญหาจะต้องน าเสนอให้นักเรียนเป็นอันดับแรกในข้ันของการเรียนรู้ 
 2. ปัญหาที่ใช้ในการเรียนรู้เป็นปัญหาที่มีคล้ายคลึงกับปัญหาที่นักเรียนสามารถพบได้ในชีวิตจริง 
 3. ต้องมีการประเมินผลความสามารถที่แสดงออกมาหรือจากการท างานที่แสดงให้เห็นถึงความ
เข้าใจในความคิดรงบยอด 
 วิธีการประเมินผลจากที่นักการศึกษากล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า การประเมินผลการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน ควรที่จะต้องมีการประเมินนักเรียนทั้งในด้านความรู้และความสามารถและด้านทักษะ
กระบวนการท างาน ซึ่งในการประเมินผลการเรียนรู้นั้นควรเป็นการประเมินตลอดระยะการเรียนรู้และ
ตามสภาพจริง ไม่ควรประเมินแค่ครั้งเดียวในตอนจบของการเรียนรู้และควรให้ความส าคัญของ
กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งถือว่า การประเมินผลนั้นเป็นสิ่งส าคัญนอกจากการ
ประเมินนักเรียนแล้วก็ต้องมีการประเมินปัญหาที่มีส่วนส าคัญเป็นอย่างมากต่อกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งใน
การประเมินผลนี้นักเรียนต้องมีการประเมินตนเองด้วย 
 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
(Problem–based Learning: PBL) 
 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไม่ใช่สิ่งใหม่ แต่เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหม่ โดย
การน าสิ่งต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้ว ได้แก่ การแก้ปัญหา การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนเป็นกลุ่มย่อย มาป็
นองค์ประกอบรวมกันได้เป็นสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โดยมีนักการศึกษาหลายท่าน
ได้กล่าวถึงกระบวนการและข้ันตอนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) ได้สรุปขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้แบบโดยใช้
ปัญหาเป็นฐานไว้ ดังนี้ 
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 1) ขั้นก าหนดปัญหา เป็นขั้นทึครูจัดสถานการณ์ต่าง ๆ กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจและ
มองเห็นปัญหา สามารถก าหนดสิ่งที่เป็นปัญหา นักเรียนอยากรู้อยากเรียนได้ และเกิดความสนใจที่จะ
ค้นหาค าตอบ 
 2) ขั้นท าความเข้าใจกับปัญหา นักเรียนจะต้องท าความเข้าปัญหาที่ต้องการเรียนรู้ซึ่งนักเรียน
จะต้องสามารถอธิบายสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาได้ 
 3) ขั้นด าเนินการศึกษาค้นคว้า นักเรียนต้องก าหนดสิ่งที่ต้องเรียน ด าเนินการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองด้วยวิธีการหลากหลาย 
 4) ขั้นสังเคราะห์ความรู้ เป็นขั้นที่นักเรียนน าความรู้ที่ได้ค้นคว้านั้นมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
อภิปรายผล และสังเคราะห์ความรู้ที่ได้มาว่ามีความเหมาะสมหรือไม่อย่าง 
 5) สรุปและประเมินค่าของค าตอบ นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปผลงานของกลุ่มตนเองและประเมินผล
ว่าข้อมูลที่ศึกษาค้นคว้ามีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใดโดยพยายามตรวจสอบแนวคิดภายในกลุ่มของ
ตนเองอย่างอิสระ ทุกกลุ่มช่วยกันสรุปองค์ความรู้ในภาพรวมของปัญหาอีกครั้ง 
 6) น าเสนอและประเมินผลงาน นักรียนน าข้อมูลที่ได้มาจัดระดับองค์ความรู้และน าเสนอป็น
ผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย นักเรียนทุกกลุ่มรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาร่วมกันประเมินผลงาน 
 ผู้เขียนได้น าขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานของส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษาเนื่องจากผู้เขียนเห็นว่าเป็นการจัดการเรียนรู้ โดยมีขั้นตอนในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 6 
ขั้นตอน สรุปได้ดังนี้ 
 1. ก าหนดปัญหา 
 2. ท าความเข้าใจกับปัญหา 
 3. ด าเนินการศึกษาค้นคว้า 
 4. สังเคราะห์ความรู้ 
 5. สรุปและประเมินค่าองค าตอบ 
 6. น าเสนอและประเมินผลงาน 
 Delisle (1997) ได้ก าหนดขั้นตอนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานดังนี่ 
 1) ขั้นเชื่อมโยงปัญหา (connecting with the problem) เป็นขั้นตอนในการการสร้างปัญหา 
เพราะในการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน นักเรียนต้องมีความเข้าใจว่าปัญหานั้นมีความส าคัญต่อตนเองก่อน 
ครูควรเลือกหรือออกแบบปัญหาให้สอดคล้องกับนักเรียน ดังนั้นในขั้นนี้ครูจะส ารวจประสบการณ์ ความ
สนใจของนักเรียนแต่ละบุคคลก่อน เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกหรือออกแบบปัญหา โดยอาจยกประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาขึ้นมร่วมกันอภิปรายก่อน แล้วครูและนักเรียนช่วยกันสร้างปัญหาที่นักเรียนสนใจ
ขึ้นมา เพื่อเป็นปัญหาส าหรับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานประเด็นที่ครูยกมานั้นจะต้องเป็นประเด็นที่มี
ความสัมพันธ์กบัความรู้ในเนื้อหาวิชาและทักษะที่ต้องการให้นักเรียนได้รับด้วย 
 2) ขั้นจัดโครงสร้าง (Setting up structure) ประกอบด้วย แนวความคิดต่อปัญหา ( ideas) 
ข้อเท็จจริงจากปัญหา (facts) สิ่งที่ต้องเรียนรู้เพ่ิมเติม (learning issues) และแผนการเรียนรู้ (action 
plan)  
 3) ขั้นพบปัญหา (visiting the problem) ในขั้นนี้นักเรียนจะให้กระบวนการกลุ่มในการส ารวจ
ปัญหาตามโครงของการเรียนรู้ในขั้นที่ 2 คือ นักเรียนในกลุ่มจะรวมกันเสนอแนวความคิดต่อปัญหาว่ามี
แนวทางเป็นไปได้หรือไม่ในการแก้ปัญหา จะแก้ปัญหานั้นด้วยวิธีการใดควรรู้อะไรที่จะน ามาเป็นฐานของ
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การแก้ปัญหา จากนั้นนักเรียนในกลุ่มจะร่วมกันอภิปรายถึงข้อเท็จจริงที่โจทย์ก าหนดมาให้แล้วก าหนดสิ่ง
ที่ต้องก าหนดเพ่ิมเติม เพ่ือจะได้น ามาเป็นฐานความรู้ในการแก้ปัญหาพร้อมทั้ง ก าหนนดวิธีการหาความรู้
และแหล่งทรัพยากรของความรู้นั้นด้วย ในแต่ละหัวข้อ เมื่อกลุ่มก าหนดทุกหัวข้อเสร็จแล้ว กลุ่มจะ
มอบหมายให้สมาชิกในกลุ่มไปศึกษาค้นคว้าตามแผนการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้แล้ว น าความรู้ที่ไปศึกษามา
รายงานต่อกลุ่ม ท าเช่นนี้เรื่อย ๆ จนได้ความรู้เพียงพอส าหรับการแก้ปัญหา ในชั้นนี้นักเรียนมีอิสระ
ก าหนดในแต่ละหัวข้อ ครูเพียงแต่สังเกตและอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้เท่านั้น 
 4) ขั้นเข้าพบปัญหาอีกครั้ง (revisiting the problem) เมื่อกลุ่มได้ไปศึกษาความรู้ตามแผนการ
เรียนรู้แล้ว ร่วมกันสังเคราะห์ความรู้ที่ได้มานั้นว่าเพ่ียงพอที่จะแก้ปัญหานั้นหรือไม่ ถ้าความรู้ที่ได้มานั้นไม่
เพียงพอ ก าหนดสิ่งที่ต้องเรียนรู้เพ่ิมเติมและแผนการเรียนรู้อีกครั้งจากนั้นท าแผนการเรียนรู้จนกว่าจะได้
ความรู้ที่สามารถน าไปแก้ปัญหาได้ ในขั้นตอนนี้นักเรียนในกลุ่มต้องใช้การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่
ได้จากการศึกษาตามแผนการเรียนรู้ท าให้นักเรียน พัฒนาความรู้ความสามารถในการสื่อสาร การพูด การ
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล 
 5) ขั้นผลิตผลงาน (producing a product or performance) ในขั้นนี้นักเรียนจะใช้ความรู้ที่ได้
ศึกษามาแก้ปัญหาหรือสร้างผลผลิตขั้นสุดท้ายของการเรียนรู้และน าเสนอให้นักเรียนได้ทราบผลทั่วกัน 
 6) ขั้นประเมินผลงานและการแก้ปัญหา (evaluating performance and the problem) ใน
การประเมินผลงานทั้งครูและนักเรียนจะต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันในการประเมิน โดยต้องประเมิน
ทักษะความรู้ ได้แก่ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร และทักษะทางด้านสังคม ได้แก่ การท างาน
เป็นทีม นอกจากประเมินนักเรียนแล้วครูยังต้องประเมินปัญหาที่ใช้ในการเรียนรู้ด้วยว่ามีประสิทธิภาพ
หรือไม ่
 จากข้อความข้างต้นสรุปได้ว่า กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเริ่มต้น จากการให้
สถานการณ์ปัญหาแก่นักเรียนให้นักเรียนในกลุ่มร่วมกันอภิปรายระบุปัญหาวิเคราะห์ปัญหาและสร้าง
ประเด็นการเรียน เกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ เพ่ือน ามาอธิบายปัญหาและให้ไปแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
และรวบรวมข้อมูลน ามาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาและสรุปเป็นองค์ความรู้ใหม่ 
 
ข้อดีและข้อจ ากัดการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
(Problem–based Learning: PBL) 

ข้อดีของการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
มนสภรณ์  วิทูรเมธา (2544) สรุปว่าข้อดี ได้แก่ 
1. นักเรียนได้เรียนรู้การแก้ปัญหาโดยตรง ท าให้พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา สามารถถ่ายโยงไปสู่

การแก้ปัญหาที่ซับซ้อนในวิชาชีพและชีวิตประจ าวันได้ 
2. พัฒนาทักษะการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
3. พัฒนาทักษะในการเรียนรู้ การติดต่อสื่อสาร และการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
4. พัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์และการสังเคราะห์ 
5. ช่วยเปิดโอกาสให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ ซึ่งในหลักสูตรไม่ได้โอกาสให้เรียนรู้ 
6. ช่วยให้นักเรียนเกิดความรู้อย่างมีโครงสร้าง ง่ายต่อการระลึกได้และการน ามาใช้ 
กุลยา  ตันติผลาชีวะ (2548) กล่าวว่า การเรียนการสอนที่มีครูเป็นศูนย์กลางไม่สามารถสอนสาระ

ที่จ าเป็นต้องเรียนได้หมด แต่การเรียนรู้แบบเน้นปัญหาเป็นฐานช่วยให้นักเรียนเลือกสรรข้อความรู้ที่ต้อง
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เรียนด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา ได้รับความรู้ใหม่จากการศึกษาค้นคว้าด้วยการวิเคราะห์
และแก้ปัญหาที่ เรียนรู้จากการตัดสินใจ การให้ความเห็น การพัฒนาความคิดใหม่ ๆ และความ
กระตือรือร้นต่อการเรียน เกิดการเรียนรู้อย่างบูรณาการ นอกจากนี้การเรียนรู้แบบเน้นปัญหาเป็นฐาน ยัง
เน้นถึงการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมจากกลุ่ม การใช้พลวัตกลุ่มซึ่งท าให้นักเรียนได้พัฒนาบุคลิกภาพที่มีความ
เป็นตัวเอง มีความคิดริเริ่ม คิดเป็น มีความมั่นใจ กล้าที่จะเผชิญปัญหา และใช้หลักการแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล รวมทั้งเป็นการฝึกฝนนิสัยการศึกษาค้นคว้า ซึ่งเป็นพฤติกรรมจ าเป็นของการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

จากข้อดีของการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ดังนี้ ท าให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ จ าเนื้อหาความรู้ได้ง่ายขึ้น และคงทนให้ความรู้ ช่วยส่งเสริมให้เกิดการ
ตัดสินใจแบบองค์รวม พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา การติดต่อสื่อสาร การท างานร่วมกับผู้อื่น การศึกษาค้น
ด้วยตนเองการคิดวิเคราะห์และการสังเคราะห์ได้เป็นอย่างดี 

ข้อจ ากัดของการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
มนสภรณ์  วิฑุรเมธา (2544) สรุปไว้ดังนี้ 
1. อาจารย์จะต้องเปลี่ยนรูปแบบการสอนใหม่ เปลี่ยนบทบาทเป็นผู้อ านวยการสอนจ าเป็นต้องมี

การอบรมก่อนที่จะวางแผน และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
2. อาจารย์ต้องมีความช านวญในการเตรียมและเลือกสื่ อการเรียน ทั้ งที่ เป็น เอกสาร 

โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ จึงจะท าให้การเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์ 
3. มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น ห้องเรียนต้องมีห้องประชุมกลุ่มย่อย 

ห้องสมุด อุปกรณ์ช่วยสอน ดังนั้นสถาบันการศึกษาต้องเตรียมในสิ่งเหล่านี้ ถ้าสถาบันขาดปัจจัยในการ
พัฒนานี้ การจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานคงประสบผลส าเร็จได้ยาก 

กุลยา  ตันติผลาชีวะ (2548) กล่าวว่า การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการเรียนที่เน้น
ประสบการณ์การเรียนรู้จากปัญหา ซึ่งต้องใช้เวลาและการค้นคว้าแตกต่างกันตามความรู้ ความสามรถของ
นักเรียน และความยากง่ายของปัญหา ซึ่งข้อความรู้ที่เรียนเป็นหลักการ ทฤษฎีและข้อเท็จจริงโดยทั่วไป 
หลักการบางเรื่องที่ยากต้องเรียนเองหรือสอนเพ่ิมเติม ถ้าการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเน้น
เนื้อหาวิชา นักเรียนที่ผ่านการเรียนโดยวิธีเรียนรู้แบบเน้นปัญหาเป็นฐานจะตอบไม่ได้ เพราะขณะเรียน
ข้อความรู้และหลักการนั้น นักเรียนต้องเรียนรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเอง เพราะฉะนั้นการบรรยาเนื้อหาวิชายังจ า
เป็นอยู่ในกรณีที่นักเรียนต้องการ ซึ่งครูจ าเป็นต้องให้เวลากับนักเรียนและพร้อมช่วยเหลือนักเรียนในฐานะ
ที่ครูเป็นแหล่งการเรียนรู้หนึ่งของนักเรียนด้วย 

มัณฑรา  ธรรมบุศย์ (2549) ให้ความเห็นว่า แม้การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานจะมีข้อดีมากมาย 
แต่ครูบางคนก็ไม่นิยมน าไปใช้ซึ่งอาจเกิดจากเหตุผลดังนี้ 

1. ครูส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตนเองจากผู้เชี่ยวชาญการบรรยาย (expert teacher) 
ไปสู่การเป็นผู้อ านวยความสะดวก (facilitator)  

2. ผลจากการวิจัยพบว่า นักเรียนจ านวนมากพอใจที่จะเรียนรู้อย่างผิวเผินมากกว่าที่จะเรียนรู้
แบบเจาะลึก (deep learning) บางคนเกิดความวิตกกังวล บางคนรู้สึกขุ่นเคืองใจ ไม่พอใจเมื่อรู้ว่าครูจะ
ใช้กระบวนการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการสอน 

3. ไม่คุ้มค่าเรื่องเวลา เพราะการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานต้องใช้ เวลามาก ครูต้องวางแผนการ
สอนล่วงหน้าเป็นเวลานาน โดยเฉพาะต้องเตรียมปัญหาที่จะน ามาศึกษาให้ดี 
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4. ไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีอ านาจและผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เช่นผู้บริหารไม่เข้าใจ
หรือไม่มีความรู้เรื่องการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน อาจมองว่าครูไม่สอนหนังสือ ปล่อยให้นักเรียนค้นคว้า
กันเอง ซุ่งอาจท าให้ครูเกิดความท้อแท้และหมดก าลังใจที่จะใช้กระบวนการจัดการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน 

จากข้อจ ากัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า ครูและนักเรียนไม่เคย
ชินกับวิธีนี้ ใช้เวลานานขึ้นในการเรียนรู้เนื้อหา หลักการบางเรื่องยากที่ต้องเรียนเองหรือสอนเพ่ิมเติม ครู
ต้องเปลี่ยนบทบาทและมีความช านาญในการสอนแบบนี้ 

 
การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
(Problem–based Learning : PBL)  
วิธีการการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
(Problem–based Learning : PBL)  

ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานนั้นมีความจ าเป็นต้องมีการประเมินผลเพ่ือดูพัฒนาการ
เกี่ยวกับการแก้ปัญหาที่เกิดในการเรียนรู้ของนักเรียน และนักเรียนต้องมีหน้าที่ในการรับผิดชอบในการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองและของกลุ่มด้วย ซึ่งมีความแตกต่างจากการเรียนรู้แบบเดิมที่ผ่านมา ซึ่ง
ต้อวงการวัดเพียงความรู้ความสามารถเพ่ือแบ่งระดับความสามารถของนักเรียนที่มีแต่เพียงครูเป็นผู้
ประเมิน การประเมินผลของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานได้มีนักการศึกษา เสนอวิธีไว้ดังนี้ 

Delise (1997) ได้กล่าวว่า การประเมินผลต้องบูรณาการตั้งแต่ขั้นตอนการสร้างปัญหาขั้นตอน
การเรียนรู้ ความสามารถและผลงานที่นักเรียนแสดงออกมาเข้าด้วยกัน โดยได้เสนอว่าการประเมินผลควร
กระท าทั้ง 3 ส่วน คือ ประเมินผลนักเรียน การประเมินผลตัวเองของครู และประเมินผลปัยหาที่ใช้ในการ
เรียนรู้ คือ ตั้แต่สร้างปัญหาจนถึงรายงานแก้ปัญหานั้นซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) การประเมินผลนักเรียน การประเมินผลความสามารถนักเรียนจะเริ่มตั้งแต่วันแรกของการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จนกระทั้งวันสุดท้ายที่ได้น าผลออกมา ครูใช้ขั้นตอนการเรียนรู้เป็นเครื่องมือ
ในการคิดตามความสามารถของนักเรียน ซึ่งพิจารณาทั้งนด้านความรู้ ทักษะ และการทานของกลุ่ม 
ตัวอย่างรูปแบบและค าถามที่ใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลนักเรียนนอกจากการประเมินผลในลักษณะ
บรรยาย ครูอาจจะใช้การประเมินผลแบบให้คะแนนเป็นระบบอัตราส่วนก็ได้ ซึ่งการประเมินผลนักเรียน
นั้น นอกจากจะเป็นหน้าที่ของครูแล้วนักเรียนยังต้องมีบทบาทในการประเมินตนเองด้วย โดยมีเป้าหมาย
ในการประเมินความสามารถของตนที่มีต่อการท างานในกลุ่มเพ่ือทราบบทบาทของตนที่มีต่อกลุ่ม 

2) การประเมินผลตัวเองของครูในขณะที่นักเรียนสะท้อนผลการเรียนรู้และความสามารถออกมา 
ครูควรพิจารณาตนเองถึงทักษะและบทบาทของตนเองที่ได้แสดงออกไปว่าส่งเสริมนักเรียนหรือไม่อย่างไร
ด้วย โดยอาจใช้ค าถามเป็นแนวทางในการประเมินตนเอง การประเมินตนเองของครูมี 2 รูปแบบ คือ 
รูปแบบที่เขียนบรรยายและแบบที่เลือกระดับความสามารถว่า ดีมาก ดี หรือพอใช้ของแต่ละพฤติกรรมที่
ครูแสดงแล้วส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน 

3) การประเมินผลปัญหาในขณะที่นักเรียนประเมินผลตนเอง และครูท าการประเมินผลนักเรียน
และตนเอง ควรประเมินปัญหาเพื่อดูความมีประสิทธิภาพของปัญหาในการจัดการเรียนการสอนด้วย 

Barell (1998) กล่าวว่า การประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีดังนี้ 
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1) ต้องมีการประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย ไม่ประเมินด้วยการสอบเพียงอย่างเดียวและไม่
ควรประเมินผลตอบบทเรียนเพียงครั้งเดียวเท่านั้น 
 2) ต้องมีการประเมินผลตามสภาพจริง โดยให้มีความสัมพันธ์กับประสบการณ์ของนักเรียนที่
สามารถพบได้ในชีวิตประจ าวัน 

Barrows; & Tamblyn (1980: 18) ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไว้ว่า 
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากกระบวนการสร้างความเข้าใจในปัญหา และ
กระบวนการแก้ไขปัญหา โดยตัวปัญหาเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทักษะ
ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นเหตุเป็นผล ตลอดจนกระตุ้นให้เกิด การสืบ ค้นหาข้อมูลตามที่ต้องการเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจและวิธีการแก้ปัญหา 

Duch (1995: Online) ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไว้ว่า การเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการน าปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของนักเรียนมาใช้มาใช้ในการเรียนรู้ ซึ่ง
เป็นการฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์และพัฒนาทักษะด้านการแก้ปัญหา ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการค้นคว้าและการใช้ทรัพยากรในการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ แต่อย่างไรก็ตามสิ่งส าคัญส าหรับการเรียนรู้ในรูปแบบนี้คือความรู้ที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ 

Gallagher (1997: 332-362) ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไว้ว่า การ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการเรียนรู้ที่นักเรียนได้เรียนรู้จากการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มในการ
ค้นคว้าหาวิธีในการแก้ปัญหา โดยการเรียนรู้จะบูรณาการความรู้ที่ต้องการให้นักเรียนได้รับเข้ากับการ
แก้ไขปัญหา ซึ่งปัญหาที่ใช้มีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของนักเรียน และการจัดการเรียนรู้ใน
ลักษณะนี้จะมุ่งพัฒนานักเรียนในด้านทักษะการเรียนรู้มากกว่าความรู้ที่ได้รับรวมถึงพัฒนานักเรียนสู่การ
เป็นผู้ที่สามารถเรียนรู้โดยการชี้น าตนเองได้ 

จากความหมายที่กล่าวมาข้างต้น การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่
มุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับความรู้และพัฒนาทักษะความสามารถต่างๆที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตจาก
การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนในกลุ่มขนาดเล็ก โดยครูผู้สอนจะใช้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน
ของนักเรียนเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียน เกิดความอยากรู้อยากค้นคว้า
หาค าตอบ จนกระทั่งนักเรียนเกิดการสืบค้นหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่ าง ๆ ตลอดจนน า
ความรู้ที่ได้รับไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งครูผู้สอนจะเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนและแนะน าสิ่ง
ต่าง ๆ แก่นักเรียน ส าหรับปัญหาที่น ามาใช้ในการศึกษาเรียนรู้อาจเกิดจากการที่ครูผู้สอนน านักเรียนไป
พบสถานการณ์จริงหรืออาจจ าลองขึ้นมาก็ได้ 

 
การพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem–based Learning : PBL) 
 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เมื่อพิจารณาแต่ละข้ันตอนของกิจกรรมการเรียนรู้
ในแต่ละรูปแบบ จะเห็นว่าผู้เรียนได้มีโอกาสพัฒนาทั้งความรู้ในเนื้อหาวิชาและทักษะต่า งๆ ที่เป็น
เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน ซึ่งในการสร้างหรือการพัฒนาเครื่องมือเพ่ือประเมินผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานควรครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 1.ความรู้ที่นักเรียนได้รับสอดคล้องกับบริบท และสามารถ
น ากลับไปใช้ได้จริง 2.นักเรียนเกิดทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ การคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล 
การคิดสังเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ และน าไปสู่การคิดแก้ปัญหาที่มีประสิทธิผลได้หรือไม่ 3.ผู้เรียน
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สามารถท างานและสื่อสารกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.นักเรียนเกิดความรู้คงทน ซึ่งในการพัฒนา
เครื่องมือการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ประเด็นเหล่านี้จะเป็นส่วนส าคัญ
ในการที่จะช่วยให้เครื่องมือการประเมิน ประเมินได้ตรงจุดและครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานได้เป็นอย่างดี  
 
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
 เครื่องมือที่ใช้วัด ประเมินผล และวิธีการความสอดคล้องกัน ผู้สอนควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับ
ธรรมชาติของการเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินการเรียนรู้ที่นิยมใช้ เช่น การทดสอบ การสัมภาษณ์  
การสอบถาม การสังเกต การตรวจผลงาน การใช้แฟ้มสะสมงาน เป็นต้น แต่ละวิธีสามารถใช้เครื่องมือวัด
ได้แตกตา่งกันตามความเหมาะสม ตัวอย่างเครื่องมือวัดได้แตกต่างกันตามความเหมาะสม  
 
ตาราง วิธีการวัดและประเมินการเรียนรู้และตัวอย่างเครื่องมือ 

วิธีการวัด ตัวอย่างเครื่องมือ 
การทดสอบ (Testing) แบบสอบข้อเขียน (Written Test) 

แบบสอบถามภาคปฏิบัติ (Performance Test) 
แบบวัด (Scale) 

การสัมภาษณ์ (Interview) แบบสัมภาษณ์ (Interview Guide) 
การสอบถาม (Inquiry) แบบสอบถาม (Questionnaire) 
การสังเกต (Observation) แบบตรวจสอบรายการ (checklist) 

แบบมาตรประเมินค่า (Rating Scale) 
แบบบันทึก (Record) 

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน 
การใช้แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) แบบบันทึก (Record) 

แบบประเมินผลงาน 
แบบประเมินตนเอง 

การใช้ศูนย์การประเมิน  
(Assessment Center Method) 

แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
แบบบันทึก (Record) 
แบบมาตรประเมินค่า (Rating Scale) 
แบบประเมินพฤติกรรม 
แบบประเมินผลงาน 

 
ขั้นตอนการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ 
 การวัดและประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยแบบทดสอบ ผู้สอนจะต้องตัดสินใจว่าจะใช้
แบบทดสอบประเภมไหน เช่น แบบทดสอบแบบเลือกตอบ (Multiple - Choice) แบบทดสอบแบบถูกผิด 
(True - False) แบบทดสอบแบบจับคู่  (Matching) แบบทดสอบแบบ เติ มค าห รือ เติ มความ 
(Completion) และแบบทดสอบเขียนตอน (Supply Type) ซึ่งไม่ว่าจะใช้แบบทดสอบประเภทไหน 
จะต้องสร้างแบบทดสอบให้มีคุณภาพ ซึ่งข้ันตอนการสร้างแบบทดสอบประด้วย 8 ขั้นตอน คือ 
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 ขั้นตอนที่ 1 การระบุวัตถุประสงค์ของแบบทดสอบ เช่น วัดพฤติกรรมการเรียนรู้คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ หรือทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 ขั้นตอนที่ 2 การระบุเนื้อหา และจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ต้องการวัด เช่น 
  1. อธิบายหลักการและข้ันตอนการพัฒนาแบบทดสอบได้ 
  2. ค านวณสถิติพื้นฐานส าหรับการวัดและประเมินผลได้ 
 ขั้นตอนที่ 3 การระบุเงื่อนไขในการทดสอบ คือ 
  1. สอบใคร ในที่นี่อาจเป็นนักศึกษา นักเรียน ที่ก าลังศึกษาอยู่ 
  2. สอบเมื่อไหร่ ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน 
  3. ใช้เวลาในการสอบเท่าไหร่ ขึ้นอยู่กับผู้สอนเป็นผู้ก าหนด 
  4. ใช้แบบทดสอบแบบใด เช่น แบบเลือกตอบ แบบถูกผิด แบบจับคู่ แบบเติมค า และ
แบบเขียนตอบ 
 ขั้นตอนที่ 4 การท าแผนผังข้อสอบหรือพิมพ์เขียวแบบทดสอบ (Test Blueprint) ตาราง
โครงสร้างระหว่างเนื้อหา หรือจุดประสงค์การเรียนรู้กับพฤติกรรมการเรียนรู้ ตาราง 2 มิติ มิติหนึ่ง คือ 
เนื้อหา อีกมิติหนึ่งคือพฤตกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นตอนที่ 5 ออกข้อสอบตามจ านวน และรูปแบบการเรียนรู้ ที่ตั้งไว้ในพิมพ์เขียวข้อสอบ (Test 
Blueprint) 
 ขั้นตอนที่ 6 น าข้อสอบที่ได้ไปตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นเกี่ยวกับโจทย์ ค าถามและตัวเลือก 
 ขั้นตอนที่ 7 จัดพิมพ์แบบทดสอบเป็นชุดเพ่ือน าไปทดลองเก็บข้อมูล (Try Out) 
 ขั้นตอนที่ 8 เมื่อได้แบบทดสอบที่ไปทดลองเก็บข้อมูลแล้วน าไปวิเคราะห์หาค่าสถิติเบื้องต้น 
เช่น ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก และความเที่ยงทั้งฉบับ เพ่ือน าไปแก้ไขปรับปรุง และใช้ในคราว
ต่อไป 
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แผนภาพ ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือและพัฒนาแบบทดสอบ 
ที่มา : การพัฒนาเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
สรุป 

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นรูปแบบการเรียนรู้โดยการน าปัญหามาเป็นตัวกระตุ้นให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่ เกิดการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดแก้ปัญหา การ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจึงเป็นผลมาจากกระบวนการท างานที่ ต้องอาศัยความเข้าใจ และการ
แก้ปัญหาเป็นหลัก ถ้าเป็นในรูปแบบของการสอน PBL จะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเอง เผชิญหน้ากับปัญหาด้วยตนเอง จึงท าให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในการคิดในหลายรูปแบบ เช่น การ
คิดวิจารณญาณ การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ ซึ่งในการประเมินผลการเรียนรู้โดย

ขั้นตอนการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ 

ก าหนดจุดมุ่งหมายของการใช้แบบทดสอบ 

การระบุเงื่อนไขในการทดสอบ 

วางแผนการสร้างแบบทดสอบ 

เขียนข้อสอบ 

ตรวจทานข้อสอบ 

ตรวจทานข้อสอบ 

ทดลองใช้
แบบทดสอบ 

วิเคราะห์ผล (Item & Test Analysis) Empirical Review 
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ใช้ปัญหาเป็นฐานนอกจากจะประเมินความรู้ของผู้เรียน และเครื่องมือในการประเมินที่ดี จะต้องสามารถ
ประเมินทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนได้ดีด้วย 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุปรสงค์เพ่ือประเมินโครงการพัฒนาความรู้ด้านการวัดและประเมินผลของครู
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา โดยใช้แนวคิดของเคิร์ก แพทริก (Kirkpatrick) 4 ระดับ ได้แก่ การ
ประเมินปฏิกิริยา (Reaction) การประเมินการเรียนรู้ (Learning) การประเมินพฤติกรรม (Behavior) 
และ การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดต่อองค์กร (Results) ตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน คือ ครูวิทยาศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา จ านวน 8 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน คือ แบบสัมภาษณ์ จ านวน 5 ข้อ การ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) การวิจัยพบว่า ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเพ่ิม
มากขึ้น รู้จักวิเคราะห์ตัวชี้วัด และออกข้อสอบให้ตรงตามตัวชี้วัด รวมทั้งมีเทคนิคใหม่ๆ ที่จะน าไปปรับใช้
ในการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อเข้ารับการอบรมท าให้มีความรู้เกี่ยวกับการออก
ข้อสอบที่ตรงตามตัวชี้วัดได้อย่างชัดเจนมากขึ้น เนื่องจาก  ในอดีตก่อนจะออกข้อสอบโดยเน้นการใช้
ความจ าเพียงอย่างเดียว และจะน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในเรื่องของเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละตัวชี้วัด 
การวางแผนพัฒนาเกณฑ์การจัดการเรียนการสอนในปีถัดไป การปรับวิธีการวัดและประเมินผลให้มีความ
หลากหลายสอดคล้องกับแนวการวัดผลและประเมินผล ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากส าหรับการน าไปใช้
จริง เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน แต่การอบรมดังกล่าวควรมีระยะเวลาที่มากกว่านี้ 
เนื่องจากระยะเวลาที่จ ากัด ท าให้การฝึกปฏิบัติน้อย จึงต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

ค าส าคัญ : การประเมินโครงการ, การวัดและประเมินผล, ครูวิทยาศาสตร์  
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Abstract 
 The purpose of this research is to evaluate the project of knowledge 
development in measurement and evaluation of primary science teacher by using 
Kirkpatrick concept which is categorized into 4 levels, that is 1) Reaction evaluation 2) 
Learning evaluation 3) Behavior evaluation and 4) Result evaluation. The samples are 8 
primary science teachers. The tool used in this research was interview form which 
comprises of 5 questions. The data was analyzed by content analysis. The research 
findings indicated that trainees understood better, knew how to analyze indicators and 
set examination questions relevant to indicators. Trainees gained more techniques for 
applying in learning process to improve efficiency. Before Training, trainees memorized 
how to set examination questions. Therefore, after training trainees could better set 
examination questions relevant to indicators, could apply knowledge into scoring criteria 
in each indicator, could plan to develop learning criteria next year, arrange various 
measurement and evaluation methods relevant to guidelines. However, the training 
duration should be longer to extend practice time and continually develop. 
 
Keywords: Project Evaluation, Measurement and Evaluation, Science Teacher  
 
บทน า 
 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา เป็นส่วนที่ส าคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอน
ควรยึดหลักปรัชญาของการวัดผลเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือให้ผลที่ได้เป็นข้อมูลที่ชี้น า ในการด าเนินการ
สอนต่อๆ ไปได้เป็นอย่างดีและถูกต้องมากที่สุด มิใช่การน าผลที่ได้ไปตัดสินการสอบได้ หรือสอบตกของ
นักเรียนเพียงอย่างเดียว (ชวาล แพรัตกุล 2516 : 23) โดยมีจุดม่งหมาย เพ่ือรวบรวมรายละเอียดต่างๆ เพ่ือ
แสดงความก้าวหน้าตามเป้าหมายของหลักสูตรและเพ่ือจุดประสงค์อ่ืนๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา  
 การวัดและประเมินผลเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการจัดการเรียนการสอน จึงควรมีการตรวจสอบคุณภาพ
ของผูเรียน ผูสอน และกระบวนการสอนเปนระยะ เพ่ือตรวจสอบวา ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตรง
ตามวัตถุประสงคของการเรียนการสอนหรือไม ซึ่งผู้สอนจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง
ดังกล่าว เพ่ือน ามาวิเคราะห์และตัดสินใจว่าการเรียนการสอนบรรลุผลตามวัตถุประสงค์หรือไม่ และน าไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนตอไป การพัฒนาความรู้ด้านการวัดและประเมินผลจึงเป็นสิ่งจ าเป็นและควรให้
ความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการจัดการเรียนการสอนในหลาย ๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมถึงกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ดังนั้น การพัฒนาความรู้ด้านการวัดและประเมินผลควรเริ่มจากครูผู้สอนด้วย จึงเป็นที่มา
ของการจัดโครงการพัฒนาความรู้ด้านการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
  ด้วยเหตุนี้  จึงจัดโครงการพัฒนาความความสามารถครูด้านการวัดและประเมินผลโดยเน้นครู
วิทยาศาสตร์ เพ่ือพัฒนาครูด้านวิทยาศาสตร์ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล 
สามารถน าไปใช้และปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สะท้อนถึงผลการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนและ
ผู้เรียน ซึ่งผลที่ได้จะช่วยพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวัดและประเมินผลได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งผลจาก
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การจัดโครงการนี้ส่งผลให้ครูได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการวัดและประเมินผลตามบริบทต่าง ๆ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้สอนอย่างแท้จริง 
 
แนวคิดที่เกี่ยวข้อง 
 การวัดและประเมินผล เป็ นการรวมกันระหว่างค า 2 ค า คือ การวัด หรือ การวัดผล 
(Measurement) คือ กระบวนการก าหนดตั วเลข ให้ กับสิ่ งที่ ต้ องการจะวัด โดยค่ าที่ ได้ สามารถ 
บ่งชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างของคุณลักษณะนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ การวัดผลแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. 
การวัดทางตรง วัดคุณลักษณะที่ต้องการโดยตรง เช่น ส่วนสูง น้ าหนัก ฯลฯ มาตราวัดจะอยู่ในระดับมาตรา
อัตราส่วน (Ratio Scale) 2. การวัดทางอ้อม เมื่อวัดคุณลักษณะที่ต้องการโดยตรงไม่ได้ ต้องวัดโดยผ่าน
กระบวนการทางสมอง เช่น วัดความรู้ วัดเจตคติ วัดบุคลิกภาพ ฯลฯ มาตราวัดจะอยู่ในระดับมาตราอันตร
ภาค (Interval) การวัดทางอ้อมแบ่งออกเป็น 3 ด้านคือ 2.1 ด้านสติปัญญา (Cognitive Domain) เช่น วัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วัดเชาวน์ปัญญา วัดความถนัดทางการเรียน วัดความคิดสร้างสรรค์ ฯลฯ 2.2 ด้าน
ความรู้สึก (Affective Domain) เช่น วัดความสนใจ วัดเจตคติ วัดบุคลิกภาพ วัดความวิตกกังวล วัด
จริยธรรม ฯลฯ 2.3 ด้านทักษะกลไก (Psychomotor Domain) เช่น การเคลื่อนไหว การปฏิบัติโดยใช้
เครื่องมือ ฯลฯ การวัดผล เป็นขบวนการของการกาหนดรายละเอียดของข้อมูล (data) ให้เป็นตัวเลข 
(number) ภายใต้กฎเกณฑ์ที่มีเหตุผลยอมรับได้ (Guilford, 1965.) การก าหนดจ านวนตัวเลขให้เข้ากับสิ่งที่
จะวัดภายใต้กฎเกณฑ์ (Tyler, 1969.) และการวัดผลย่อมเกี่ยวข้องกับขั้นตอนทั้งสาม คือ ขั้นที่ 1 ขั้นในการ
ให้ความหมายของสิ่งที่จะวัดให้ชัดเจน ขั้นที่ 2 ขั้นปฏิบัติการวัด และขั้นที่ 3 ขั้นของการสร้างกฎเกณฑ์ในการ
กาหนดตัวเลขแทนปริมาณของสิ่งที่จะวัด (Thorndike & Hagen, 1977.) 
 จุดมุ่งหมายของการวัดผลแยกเป็นข้อๆ ได้ดังนี้ (ภัทรา นิคมานนท์ 2543 : 20)  
 1. เพ่ือการจัดต าแหน่ง (Placement) โดยใช้ผลการสอบบอกต าแหน่งของผู้ เรียนว่ามีความรู้
ความสามารถอยู่ในระดับใดของกลุ่ม หรือเปรียบเทียบกับเกณฑ์แล้วอยู่ในระดับใด การใช้แบบสอบเพ่ือจัด
ต าแหน่งนี้ ใช้ในวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ (1.1) ใช้ส าหรับคัดเลือก (Selection) เป็นการใช้ผลการสอบใน
การตัดสินใจ ในการคัดเลือกเพ่ือเข้าเรียนต่อ การเข้าท างาน การให้ทุน ผลการสอบนี้ส่วนใหญ่จะค านึงถึง
อันดับที่ส าคัญ (1.2) ใช้ส าหรับแยกประเภท (Classification) เป็นการใช้ผลการสอบในการจ าแนกบุคคลเป็น
กลุ่ม เป็นพวก  
 2. เพ่ือการเปรียบเทียบ (Assessment) เป็นการประเมินก่อนเริ่มต้นการเรียนการสอน (Pre-test) 
ของแต่ละบทเรียนหรือแต่ละหน่วย เพ่ือพิจารณาดูว่าผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนเพียงใด ซึ่งจะ
ช่วยให้รู้ว่าในระหว่างการเรียนรู้ ผู้เรียนควรมีความรู้เพ่ิมอย่างไร และเป็นการพิจารณาดูว่าในการสอนอย่างไร
จึงจะเหมาะสมกับสภาพผู้เรียน อนึ่งหากว่าผลการประเมินผลก่อนเรียนพบว่า ผู้เรียนมีพ้ืนฐานไม่พอเพียงที่
จะเรียนในเรื่องที่จะสอน ก็จ าเป็นต้องได้รับการสอนซ่อมเสริมให้มีพ้ืนฐานที่พอเพียงเสียก่อนจึงจะเริ่มต้นสอน
เนื้อหาในหน่วยการเรียนต่อไปได้ 
 3. เพ่ือการวินิจฉัย (Diagnosis)เป็นการใช้ผลการสอบเพ่ือค้นหาจุดเด่น จุดด้อยของผู้เรียนว่ามี
ปัญหาในเรื่องอะไร เพ่ือจะน าไปสู่การตัดสินใจแก้ไขปรับปรุงให้ตรงเป้า แบบทดสอบที่ใช้เพ่ือการนี้ คือแบบ
สอบวินิจฉัยการเรียน (Diagnostic Test) การน าผลการสอบไปใช้ในการวินิจฉัยการเรียนนี้  มักใช้ใน
วัตถุประสงค์ 2 ประการดังนี้คือ (3.1) เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนหรือประเมินผลย่อย โดยการประเมินผล
นี้ใช้ระหว่างมีการเรียนการสอน เพ่ือตรวจสอบว่าผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ ตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้
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หรือไม่ หากว่าผู้เรียนไม่ผ่านจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ ผู้สอนก็จะหาวิธีการที่จะช่วยให้ผู้เรียนนั้นมีความรู้ตามเกณฑ์
ที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ยังใช้ผลการประเมินเพ่ือตรวจสอบตัวผู้สอน ว่าการสอนของตนเองเป็นอย่างไร การอธิบาย
ชัดเจนหรือไม่ เมื่อผู้สอนตรวจสอบดูแล้วหากพบข้อบกพร่องจุดใดก็แก้ไขตรงตามนั้น (3.2) เพ่ือตัดสินผลการ
เรียนการสอนหรือการประเมินผลรวม การประเมินผลนี้ใช้หลังจากผู้เรียนได้เรียนไปแล้ว ช่วงระยะเวลาหนึ่ง
หรือสิ้นสุดการเรียนบทหนึ่งหรือหลายบทโดยผู้สอนต้องการทราบว่าผู้เรียนแต่ละคนมีความรู้มากน้อยเพียงใด 
ผู้เรียน คนไหนเก่งหรืออ่อนในเรื่องใด ใช้ในการตัดสินผลการเรียนการสอน หรือตัดสินใจ ว่าผู้เรียนคนใด ควร
จะได้รับระดับคะแนนใด และนอกจากนี้ยังใช้ในการพยากรณ์ผลส าเร็จในรายวิชาต่อเนื่องต่อไปด้วย  
 4. เพ่ือการพยากรณ์ (Prediction) การวัดผลสามารถท าหน้าที่ท านายหรือคาดคะเนความส าเร็จใน
ภายภาคหน้าของผู้ เรียนได้ โดยต้องท าการวิจัยให้ทราบก่อนว่าความส าเร็จที่ต้องการคาดคะเนนั้น 
ประกอบด้วยความสามารถประเภทใด หรือความถนัดใดบ้าง โดยใช้แบบทดสอบวัดความถนัด แล้วน าผลที่
ได้มาสร้างสมการพยากรณ์ หรือเปลี่ยนคะแนนสอบในแต่ละวิชามาสร้างเป็นกราฟ จะมองเห็นว่าผู้เรียนมี
ความสามารถในวิชาใดสูง วิชาที่ได้สูงนั้นจะสามารถพยากรณ์ความสามารถในอนาคต  
 5. เพ่ือการประเมินผล (Evaluation) เป็นการวัดเพ่ือน าผลของการวัดมาสรุปว่า ผู้เรียนอยู่ในระดับ
ไหนของเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ในการประเมินผลจากการวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียน เมื่อได้เรียนจบแล้วว่า มี
คุณภาพขนาดไหนบรรลุจุดมุ่งหมายที่ต้องการขนาดไหน การประเมินผลในเรื่องนี้ ต้องได้จากผลการวัดให้
ครอบคลุมกับจุดมุ่งหมายที่ต้องการประเมินทั้งหมด ซึ่งมีความหมายรวมไปถึงการประเมินผลของหลักสูตร
การสอน เป็นการประเมินว่าการจัดการเรียนการสอนได้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรมากน้อยเพียงใด การ
บริหารมีคุณภาพขนาดไหน  
 จุดมุ่งหมายของการวัดผลทางการศึกษาท้ัง 5 ประการ มีความต่อเนื่องกันเป็นล าดับ คือ เริ่มต้นปี
การศึกษามีนักเรียนที่เลื่อนชั้นขึ้นมาใหม่ ครูผู้สอนอยากทราบว่า มีนักเรียนคนใดบ้างเก่งหรืออ่อน (วัดเพ่ือจัด
ต าแหน่ง) และในระหว่างภาคเรียนก็ต้องการทราบว่าใครเก่งหรืออ่อนในวิชาที่สอนอย่างไร (วัดเพ่ือวินิจฉัย) 
เพ่ือจัดการสอนให้เหมาะสม เมื่อหมดภาคเรียนก็มีการทดสอบเพ่ือจะดูว่าเด็กนักเรียนคนใดเรียนดีขึ้นหรือ
ลดลงเพียงใด (วัดเพ่ือเปรียบเทียบ) และก็ต้องการทราบว่าต่อไป ในอนาคตนักเรียนคนใดควรเรียนต่อหรือไม่ 
และควรจะเรียนอะไรจึงจะดี (วัดเพ่ือพยากรณ์) จนในที่สุดก็ต้องการทราบว่า นักเรียนโรงเรียน จังหวัดของ
เรา เด่นหรือด้อยกว่าโรงเรียนอ่ืนหรือจังหวัดอ่ืนเพียงใด (วัดเพ่ือประเมินค่า) เป็นต้น ปัญหาส าคัญอยู่ที่ว่าจะ
วัดอย่างไรจึงจะดี และวัดโดยวิธีใดจึงจะเป็นการวัดที่ถูกต้องและสมบูรณที่สุด เพ่ือน าผลการวัดไปใช้ตาม
จุดมุ่งหมายทั้ง 5 ประการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ชวาล แพรัตกุล 2516 : 23 -28) 

ส่วนค าว่า การประเมิน หรือการประเมินผล (Evaluation) คือ กระบวนการในการตัดสินใจของผู้
ประเมิน เพ่ือจะตีค่า ตีราคา หรือให้คุณค่าแก่คุณลักษณะของคน สัตว์ สิ่งของ และสิ่งที่เป็นนามธรรม โดย
ข้อมูลที่ได้จากการวัดผล เป็นส่วนประกอบในการตัดสิน เปรียบเทียบกับเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างมี
หลักเกณฑ์และอาศัยการตัดสินที่มีคุณธรรม การประเมินผลเป็นกระบวนการอย่างเป็นระบบ ในอันที่จะกา
หนดขนาดหรือจานวนซึ่งนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน (Gronlund, 1981.) 
เป็นการตัดสินเกี่ยวกับคุณภาพหรือคุณค่าของวัตถุสิ่งของ โครงการศึกษาพฤติกรรมการทางานของคนงาน
หรือความรู้ความสามารถของนักเรียน ฉะนั้น การประเมินผลจึงเป็นกระบวนการของการตัดสินคุณค่า (Ebel 
& Frisbie, 1986.) และเป็นกระบวนการที่มีระบบในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่ อตัดสินว่าอยู่ใน
ระดับใด บรรลุจุดประสงค์หรือมีผลสัมฤทธิ์แค่ไหน และเพ่ือ การตัดสินใจ (Gay, 2542.) การประเมินผลแบ่ง
ได้เป็น 2 ประเภท คือ (1) การประเมินแบบอิงกลุ่ม (Norm-Referenced Evaluation) เป็นการเปรียบเทียบ
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คะแนนที่ได้กับคะแนนของคนอื่นๆ นิยมใช้ในการสอบแข่งขัน โดยคะแนนจะถูกน าเสนอในรูปของร้อยละ
หรือคะแนนมาตรฐาน ใช้แบบทดสอบเดียวกันส าหรับผู้เรียนทั้งกลุ่มหรืออาจใช้แบบทดสอบคู่ขนาน เพ่ือให้
สามารถจ าแนกหรือจัดล าดับบุคคลในกลุ่ม แบบทดสอบมีความยากง่ายพอเหมาะ มีอ านาจจ าแนกสูง เน้น
ความเที่ยงตรงทุกชนิด มักใช้กับการประเมินเพ่ือคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หรือการสอบชิงทุนต่างๆ และ (2) การ
ประเมินแบบอิงเกณฑ์ (Criterion-Referenced Evaluation) เป็นการเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบ
หรือผลงานของบุคคลใดบุคคลหนึ่งกับเกณฑ์หรือจุดมุ่งหมายที่ได้ก าหนดไว้ ส าหรับการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนหรือเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน คะแนนจะถูกน าเสนอในรูปของผ่าน-ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ ไม่ได้เปรียบเทียบกับคนอ่ืนๆ จึงไม่จ าเป็นต้องใช้แบบทดสอบฉบับเดียวกันกับผู้เรียนทั้งระดับชั้น 
ไม่เน้นความยากง่าย แต่อ านาจจ าแนกควรมีพอเหมาะ และเน้นความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา การวัดผลและการ
ประเมินผลนั้นเป็นค าที่มีความหมายที่แตกต่างกัน แต่มักจะใช้ควบคู่กันเสมอ คือ การวัดและประเมินผล 
หรือการวัดผลและประเมินผล เพ่ือให้ครอบคลุมความหมายได้ครบถ้วน  

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือประเมินโครงการพัฒนาความรู้ด้านการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตร์  ระดับ
ประถมศึกษา 
 
กรอบแนวคิดการประเมิน 
 ตารางที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการประเมิน ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน และ
วิธีการ/เครื่องมือ 
 
ตารางที่ 1 กรอบแนวคิดการประเมิน 

วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน วิธีการ/แหล่งข้อมูล 
เพ่ือประเมินโครงการ
พัฒนาความรู้ด้านการ
วัดและประเมินผลของ
ครูวิทยาศาสตร์ ระดับ
ประถมศึกษา 

ความคิดเห็นของ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

แบบสัมภาษณ์  
จ านวน 5 ข้อ  
 

วิธีการ 
- การสัมภาษณ์ 
แหล่งข้อมูล 
- ครูวิทยาศาสตร์ ระดับ

ประถมศึกษา จ านวน 8 คน 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้ใช้แนวคิดของเคิร์ก แพทริก (Kirkpatrick) 4 ระดับ ได้แก่  

1. การประเมินปฏิกิริยา (Reaction) การประเมินเพ่ือรับรู้ว่าผู้รับการอบรมมีทัศนคติอย่างไรต่อ
การจัดฝึกอบรม ในหลักสูตรนั้นๆ กล่าวคือเป็นการวัดความรู้สึกพึงพอใจ ชอบหรือไม่ชอบต่อการจัด
ฝึกอบรมนั่นเอง  

2. การประเมินการเรียนรู้  (Learning) คือการวัดว่าผู้รับการอบรมได้มีการเพ่ือพูนความรู้ 
(Knowledge) ทักษะ (Skill) หรือมีทัศนคติ (Attitude) อันพึงประสงค์หรือไม่ การประเมินขั้นตอนนี้ถือว่ามี
ความส าคัญมากเพราะเหตุว่าเป็นการตอบโจทย์หรือ วัตถุประสงค์ของการจัดฝึกอบรมในส่วนของการเรียนรู้
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ซึ่งถ้ามีการจัดฝึกอบรม เกิดขึ้นแล้วแต่ไม่มีการเรียนรู้เกิดขึ้นหรือไม่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ถือ ว่าการ
ฝึกอบรมที่สูญเปล่า 

3. การประเมินพฤติกรรม (Behavior) เกี่ยวข้องกับการน าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้
ในการปฏิบัติงานจริง ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการประเมินที่จะทราบว่าการฝึกอบรมที่จัดขึ้นสามรถท าให้ 
พนักงานท างานได้ดีขึ้นหรือลดความบกพร่องในงานได้หรือไม่ บ้างครั้งมักเรียกการประเมินขั้นตอนนี้ว่า
การติดตามผลการฝึกอบรมซึ่งนักฝึก อบรมคงต้องมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า เพ่ือที่ระบุให้ชัดว่าการ
ฝึกอบรมหลักสูตรไหนควรมีการติดตามผลเนื่องจากในบาง องค์กรมีการจัดโครงการฝึกอบรมจ านวนมาก
ในแต่ละปีท าให้การติดตามผลการฝึกอบรมทุกโครงการเป็นไปได้ยาก 

4. การประเมินผลลัพธ์ที่ เกิดต่อองค์กร (Results) ตามแนวคิดของ Kirkpatrick เห็นว่าการ
ประเมินที่ยากท่ีสุดและเป็นการประเมินที่ท าให้ทราบว่าการอบรมแต่ละครั้งส่งผลดีอย่างไรต่อองค์กรบ้างคือ
การการประเมินผลลัพธ์ (Results) ซึ่งหมายถึงผลลัพธ์แก่องค์กรจากการฝึกอบรมนั่นเอง การประเมินใน
ขั้นตอนนี้เช่นอาจมีการวัดผลผลิตที่เพ่ิมขึ้น (Productivity) 

ออกแบบการประเมินโดยใช้วิธีการประเมินเชิงคุณภาพ (Qualitative Measurement) เป็นการวัด
โดยอาศัยความรู้สึกของคนที่ประเมินสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามความรู้สึกของตัวเอง (Subjective) โดยครูวิทยาศาสตร์
ที่สอนในระดับประถมศึกษา จ านวน 8 คน  เป็นผู้ให้ข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน คือ แบบ
สัมภาษณ์ จ านวน 5 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
 
ผลการวิจัย 
 การประเมินโครงการพัฒนาความรู้ด้านการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตร์ ระดับ
ประถมศึกษา โดยการสัมภาษณ์ครูจ านวน 8 คน เป็นเพศหญิงทั้ง 8 คน โดยมีประสบการณ์การสอน น้อย
กว่า 3 ปี  จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 มีประสบการณ์ การสอน 3–5 ปี  จ านวน 3 คน  
คิดเป็นร้อยละ 37.5 และมีประสบการณ์การสอน มากกว่า 5 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 25  
โดยสอนในระดับชั้นที่แตกต่างกัน คือ สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3–4 จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
25 สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5–6 จ านวน 1 คน สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 1 
คน สอนทุกระดับชั้น จ านวน 1 คน สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 จ านวน 1 คน สอนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 1 คน และสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 1 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน
คือ คิดเป็นร้อยละ 12.5 รายละเอียดผลการสัมภาษณ์ครูมีดังนี้ 
 
ประเด็นที่ 1 ความรู้สึกต่อการจัดโครงการฯ 

เป็นโครงการที่ดี ท าให้มีความเข้าใจเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งมีเทคนิคใหม่ๆ ที่จะน าไปปรับใช้ 
สามารถวิเคราะห์ตัวชี้วัดและน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะน าความรู้ที่ได้รับจาก
การเข้าร่วมโครงการไปปรับใช้ในเรื่องของเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละตัวชี้วัด และวาง
แผนพัฒนาเกณฑ์การจัดการเรียนการสอนในปีถัดไป ซึ่งจากการที่น าผลที่ได้ไปปรับใช้แล้วจะเกิด
ความส าเร็จในการวัดและประเมิน ก็จะน าข้อมูลมาพัฒนาการจัดการสอนต่อไป (คร ู1) 

 
การพัฒนาจะต้องท าตลอดเวลา ถ้ามีโอกาสพัฒนาตนเองเพ่ือน าไปใช้กับนักเรียน ซึ่งจาก

การเข้าร่วมโครงการท าให้ได้รับความรู้เพ่ิมข้ึน ในบางเรื่องที่ยังไม่รู้ชัดเจน เมื่อเข้ารับการอบรมท า
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ให้รู้ชัดเจนมากขึ้น โดยจะน าไปปรับวิธีการวัดให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการปรับ
วิธีการสอนให้สิอดคล้องกับแนวการวัดผล (ครู 2) 

ก็ได้เพ่ิมความรู้ รู้จักวิเคราะห์ตัวชี้วัด และออกข้อสอบให้ตรงตามตัวชี้วัด  จากที่เข้าร่วม
โครงการได้เพ่ิมพูความรู้ดี ท าให้สามารถออกข้อสอบได้ตรงตามตัวชี้วัดจริงๆ เคยเข้าอบรมมาบ้าง
แล้วแต่แค่วันเดียว วันนี้ก็ท าให้มีความรู้เพ่ิมขึ้น มีการวิเคราะห์ที่เน้นหนักไปในเรื่องที่ส าคัญ และ
จะน าไปปรับใช้ในเรื่องของการออกข้อสอบให้ตรงตามตัวชี้วัดมากขึ้น เพราะระดับชั้นประถามครู
จะออกข้อสอบแต่ตอนปลายปี (คร ู3) 

เป็นการฟ้ืนฟูความรู้เดิมแต่ก่อนจะออกข้อสอบตามใจชอบ พอมาอบรมก็ฟ้ืนฟูความรู้ ก็
จะน าการวิเคราะห์หลักสูตรไปใช้ในการออกข้อสอบ และถ้าน าความรู้ที่ได้รับครั้งนี้ไปปรับใช้จะ
ท าให้โรงเรียนมีการวัดและประเมินผล ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น (คร ู4 – 5) 

เป็นโครงการที่ดี ครูน าไปใช้มีการสอนมาตรฐานมากขึ้น จากที่ได้เข้าร่วมโครงการท าให้
ได้พัฒนาด้านออกข้อสอบ แต่ก่อนเน้นใช้ระดับความจ าอย่างเดียว เคยออกข้อสอบแบบวิเคราะห์ 
แต่เด็กบ่นว่ายาก ท าให้ออกข้อสอบให้กับนักเรียนตรงตามตัวชี้วัด ถ้าน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้
ในโรงเรียนนักเรียนจะพัฒนามากข้ึน โรงเรียนมีประสิทธิภาพขึ้น (คร ู6) 

เมื่อก่อนวัดและประเมินผลในภาพรวม แต่โครงการนี้เจาะเข้าไปในกลุ่มสาระ เมื่อเข้า
ร่วมการอบรมท าให้ได้ทบทวนกระบวนการวัดและประเมินผลในด้านต่าง ๆ เมื่อก่อนออกข้อสอบ 
แต่ประเภทจ า และเข้าใจ แต่พออบรมก็จะน าไปใช้ให้ครบ และจะน าความรู้ไปแนะน าเพื่อนครูต่อ 
(คร ู7) 

รู้สึกดี เพราะครูมีความรู้ความเข้าใจ ความส าคัญของสาระการพัฒนาหลักสูตร  จากการ
เข้าร่วมโครงการท าให้ได้ความรู้เพ่ิมขึ้นบ้าง แต่ไม่ต่อยอดเต็มร้อยเปอเซ็นต์ การเลือกรูปแบบใน
การท าข้อสอบ แบบทดสอบ เลือกสิ่งที่เด็กได้เรียนรู้จริง เทคนิคการท าข้อสอบ (ไม่ได้เอามาจาก
อินเตอร์เน็ต) ซึ่งในภาพรวมจะส่งเสริมทั้งครูและโรงเรียนควบคู่กัน คือ ถ้าตัวครูปฏิบัติกันก็
เท่ากับว่าโรงเรียนและนักเรียนได้รับการพัฒนาไปด้วย (คร ู8) 

 
ประเด็นที ่2 การได้รับความรู้จากการเข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้เพิ่มขึ้น 

เพ่ิมข้ึน สามารถวิเคราะห์ตัวชี้วัดและน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน  (ครู 1) 
ได้รับความรู้เพ่ิมข้ึน บางเรื่องที่ยังไม่รู้ชัดเจน เมื่อเข้ารับการอบรมท าให้รู้ชัดเจนขึ้น (ครู 2) 
เพ่ิมขึ้นในด้านการออกข้อสอบให้ตรงกับตัวชี้วัดกับแนวคิดของบลูม มีการแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นระหว่างตัววิทยากรกับครู (ครู 3) 
ได้เพ่ิมพูความรู้ดี ท าให้สามารถออกข้อสอบได้ตรงตามตัวชี้วัดจริงๆ เคยเข้าอบรมมาบ้าง

แล้วแต่แค่วันเดียว วันนี้ก็ท าให้มีความรู้เพิ่มขึ้น มีการวิเคราะห์เน้นหนักไปในเรื่องท่ีส าคัญ (ครู 4) 
ได้รับความรู้เพ่ิมในด้านการออกข้อสอบ (ครู 5) 
พัฒนาด้านออกข้อสอบ แต่ก่อนเน้นใช้ระดับความจ าอย่างเดียว เคยออกข้อสอบแบบ

วิเคราะห์ แต่เด็กบ่นว่ายาก (ครู 6) 
ได้ทบทวนวิเคราะห์ สังเคราะห์ ว่าแตกต่างกันยังไง (ครู 7) 
ได้ความรู้เพิ่มขึ้นบ้าง แต่ไม่ต่อยอดเต็มร้อยเปอเซ็นต์  (ครู 8) 
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ประเด็นที ่3 การน าความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯไปใช้ในการเรียนการสอน 
จะน าไปปรับใช้ในเรื่องของเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละตัวชี้วัด และวางแผนพัฒนา

เกณฑ์การจัดการเรียนการสอนในปีถัดไป (ครู 1) 
จะน าไปปรับวิธีการวัดให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการปรับวิธีการสอนให้สิ

อดคล้องกับแนวการวัดผล (ครู 2) 
แนะน าแก่เพ่ือนครูในเรื่องการออกขอสอบ เช่น ถ้าจะออกข้อสอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์

ควรใช้อย่างไร (ครู 3) 
น าไปออกข้อสอบให้ตรงตามตัวชี้วัด (ครู 4) 
แต่ก่อนจะออกข้อสอบตามใจชอบ พอมาอบรมก็ฟ้ืนฟูความรู้ ก็จะน าการวิเคราะห์

หลักสูตรไปใช้ในการออกข้อสอบ (ครู 5) 
ออกข้อสอบให้กับนักเรียนตรงตามตัวชี้วัด (ครู 6) 
เมื่อก่อนออกข้อสอบ แต่ประเภทจ า และเข้าใจ แต่พออบรมก็จะน าไปใช้ให้ครบ (ครู 7) 
การเลือกรูปแบบในการท าข้อสอบ แบบทดสอบ เลือกสิ่งที่เด็กได้เรียนรู้จริง เทคนิคการ

ท าข้อสอบ (ไม่ได้เอามาจากอินเตอร์เน็ต) (ครู 8) 
 
ประเด็นที ่4 ผลของการน าความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ ไปใช้ในการเรียนการสอน 

น าไปใช้แล้วเกิดความส าเร็จการวัดประเมิน กน็ าข้อมูลมาพัฒนาการจัดการสอน (ครู 1) 
ได้ ความรู้น าไปใช้และปฏิบัติจริง (ครู 2) 
เพ่ิมข้ึน โดยนักเรียนรู้จักการวิเคราะห์มากขึ้น ส่งผลให้โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น (ครู 3) 
น าไปออกข้อสอบให้ตรงตามตัวชี้วัดมากขึ้น เพราะระดับชั้นประถามครูจะออกข้อสอบ

แต่ตอนปลายปี (ครู 4) 
โรงเรียนมีการวัดและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น (ครู 5) 
มีมากข้ึน นักเรียนจะพัฒนามากข้ึน โรงเรียนมีประสิทธิภาพขึ้น (ครู 6) 
จะน าความรู้ไปแนะน าเพื่อนครูต่อ (ครู 7) 
ส่งเสริมภาพรวม สามารถน าความรู้ไปสู่การพัฒนาอยู่แล้ว ควบคู่กัน ถ้าตัวครูปฏิบัติกันก็

เท่ากับว่าโรงเรียนและนักเรียนได้รับการพัฒนาไปด้วย (ครู 8) 
 
ประเด็นที ่5 ความคิดเห็นหรือข้อเสอแนะเพิ่มเติมที่มีต่อการจัดโครงการฯ 

น่าจะมีการฝึกปฏิบัติให้มากกว่านี้ เนื่องจากการฟังมากไปจะท าให้จ าได้แค่ชั่วขณะ อาจ
ท าให้ลืมได้ (ครู 1) 

อยากให้มีเวิร์คชอปมากขึ้น (ครู 3) 
ดีทุกๆ ด้าน (ครู 4) 
เพ่ิมกิจกรรมที่ลงปฏิบัติ ฟังบรรยายเยอะเกินไป ตอนเช้าพูดไปเรื่อย ควรเน้นปฏิบัติ 

แลกเปลี่ยนความรู้ดีกว่า (ครู 6) 
ควรยกตัวอย่างข้อสอบให้เพ่ิมมากข้ึน (ครู 7) 
การอบรมดีแล้ว แต่การเดินทางไกล วิทยากรไม่สนุก ผู้เข้าอบรมยังไม่ค่อยตอบรับ แต่มี

ความรู้ที่ดีในการสอนเนื้อหา ช่วงเวลาอบรมวันเสาร์อาทิตย์ท าให้เหนื่อย (ครู 8) 
 



วารสารการวัดผลการศึกษา     ปีท่ี 34 ฉบับท่ี 96 กรกฎาคม–ธันวาคม 2560 
 

หน้า 53  

สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยพบว่า ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลเพ่ิมมากขึ้น รู้จัก
วิเคราะห์ตัวชี้วัด และออกข้อสอบให้ตรงตามตัวชี้วัด รวมทั้งมีเทคนิคใหม่ๆ ที่จะน าไปปรับใช้ในการเรียน
การสอนเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน เมื่อเข้ารับการอบรมท าให้มีความรู้เกี่ยวกับการออกข้อสอบที่ตรง
ตามตัวชี้วัดได้อย่างชัดเจนมากขึ้น เนื่องจากแต่ก่อนจะออกข้อสอบโดยเน้นการใช้ความจ าเพียงอย่างเดียว 
และจะน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในเรื่องของเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละตัวชี้วัด การวางแผนพัฒนา
เกณฑ์การจัดการเรียนการสอนในปีถัดไป การปรับวิธีการวัดและประเมินผลให้มีความหลากหลาย
สอดคล้องกับแนวการวัดผลและประเมินผล ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากส าหรับการน าไปใช้จริง เพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  
 จากผลการวิจัยที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ครูมีความตระหนักเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผล แต่ยังขาดความเข้าใจอย่างแท้จริงจึงท าให้เข้าถึงกระบวนการดังกล่าวไม่มากนัก แต่เมื่อได้เข้า
รับการอบรบแล้ว ท าให้ครูมีเทคนิคใหม่ๆ เพ่ืมขึ้น ซึ่งจะท าให้เกิดการน าไปใช้ส าหรับการออกข้อสอบให้
ตรงตามตัวชี้วัดได้มากขึ้น รวมถึงการพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลภายในโรงเรียน ให้มีความ
หลากหลายและสอดคล้องกับแนวการวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งการอบรมโครงการดังกล่าวได้สอดคล้องกับแนวคิดของ
เคิร์ก แพทริก (Kirkpatrick) ด้านการประเมินการเรียนรู้ (Learning) ที่มีการเพ่ือพูนความรู้ (Knowledge) 
หรือทักษะ (Skill) ซึ่งถือว่ามีความส าคัญมากส าหรับวัตถุประสงค์ของการจัดฝึกอบรมในส่วนของการ
เรียนรู้ และการน าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง เรียกว่า การติดตามผลการ
ฝึกอบรม หรือ การประเมินพฤติกรรม (Behavior)  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. การอบรมด้านการวัดและประเมินผลควรมีระยะเวลาที่มากกว่านี้ เนื่องจากระยะเวลาที่จ ากัด 
ท าให้การฝึกปฏิบัติน้อย จึงต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

2. น่าจะมีการฝึกปฏิบัติให้มากกว่านี้ เนื่องจากการฟังมากไปจะท าให้จ าได้แค่ชั่วขณะ อาจท าให้
ลืมได ้

3. เพ่ิมกิจกรรมที่ลงปฏิบัติ ฟังบรรยายเยอะเกินไป ตอนเช้าพูดไปเรื่อย ควรเน้นปฏิบัติ 
แลกเปลี่ยนความรู้ดีกว่า ควรยกตัวอย่างข้อสอบให้เพ่ิมมากข้ึน 

4. การอบรมดีแล้ว แต่การเดินทางไกล วิทยากรไม่สนุก ผู้เข้าอบรมยังไม่ค่อยตอบรับ แต่มีความรู้
ที่ดีในการสอนเนื้อหา ช่วงเวลาอบรมวันเสาร์อาทิตย์ท าให้เหนื่อย 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการพัฒนารูปแบบโครงการพัฒนาความรู้ด้านการวัดและประเมินผลของครูวิทยาศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา โดยใช้กระบวนการอ่ืนๆ เพ่ือส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน 
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการวัดและประเมินผลของครูในกลุ่มสาระอ่ืนๆ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถน าไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผลต่อไป 
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บทคัดย่อ 
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลลัพธ์ของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย โดยใช้แนวคิดการประเมินพหุพื้นที่ (multisite evaluation) เก็บรวบรวมข้อมูลจากโรงเรียน
กรณีศึกษาจ านวน 3 โรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน โดยแบ่งเป็น โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาด
ใหญ่ ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ 
ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกต ผลการประเมินพบว่า นักเรียนเข้าร่วมท าการทดลองร่วมกันเป็น
กลุ่มย่อย และมีความสนใจในปรากฏการณ์ต่างๆ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อันดับที่สองมีตัวชี้ คือ 1) มีความเข้าใจ
หลักพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ เช่น น้ า อากาศ ฟอง แสงและสี ไฟฟ้า ฯลฯ 2) แสดงความคิดเห็นต่อสิ่งที่ได้
จากการสังเกตและการให้ข้อสรุปด้วยวาจา และ 3) มีความอยากรู้อยากเห็นและความประทับใจต่อการ
เรียนวิทยาศาสตร์ อันดับที่สามมีตัวบ่งชี้ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน  คือ 1) มีความสนใจใคร่รู้และความ
กระตือรือร้นต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    2) สามารถตั้งค าถามและค้นหาค าตอบได้ และ 3) มีทักษะ
การเคลื่อนไหวกล้าเนื้อมัดเล็กผ่านการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือการทดลอง 
 
ค าส าคัญ : การประเมินผลการเรียนรู้, การประเมินพหุพื้นที่ 
 
Abstract 
  The purpose of this research was to evaluate the results of the Little Scientists 
House Project, Thailand by using the Multisite Evaluation Concept, which is an evaluation 
of the same project or plan. But it is applied to different areas for consider how the issue 
of a spatial project or project that affects the effectiveness of the project, data collection 
from three case studies school, informants are administrators, teachers, parents and 
students. Research methods include interviews and observations. The research found 
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that First, Students participated in a group experiment and have the interested in various 
phenomena. The second are 1) The basic understanding of the scientific basis, such as 
water, air, bubbles, light and color, electricity, etc., 2) Comment on observations and 
verbal conclusions and    3) Curiosity and impression on science. Third, there are 1) A 
keen interest and enthusiasm for science and technology 2) Can ask questions and find 
answers. And 3) Have the skill of small biting by use the experimental equipment and 
tools. 
 
Keywords: Learning assessment, Multisite evaluation 
 
ความเป็นมา 

โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชด าริให้คณะกรรมการโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยด าเนินการน าร่องในประเทศไทย โดยได้ทอดพระเนตรตัวอย่างโครงการ
นี้ คราวเสด็จ     พระราชด าเนินเยือนประเทศเยอรมนี เมื่อปีพ.ศ. 2552 คณะกรรมการโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จึงท าความตกลงร่วมมือกับมูลนิธิ Haus der kleinen Forscher จาก
การประสานงานของ Mr. Thomas Tillmann โดยที่มาของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย มาจากการ
ประเมินผลนานาชาติของโครงการ PISA พบว่า ความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กไทย ยังอยู่ใน
ระดับต่ ากว่าค่าเฉลี่ย อีกทั้งยังขาดแคลนนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรที่จะร่วมมือขับเคลื่อนและพัฒนา
ประเทศ งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์หลายงานเสนอแนะว่า ควรสร้างทัศนคติที่ดีด้านการเรียนรู้ทักษะและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัย (อายุ 3 -6 ปี ) เพราะเป็นช่วงอายุที่มี
ความสามารถในการเรียนรู้และจดจ ามากท่ีสุด (บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย, 2553) 
 วัตถุประสงค์ของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย มี  5 ประการ ได้แก่  
 1) ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัย ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   

2) ให้เด็กได้ฝึกการสังเกต รู้จักคิด ตั้งค าถามและค้นหาค าตอบด้วยตนเอง 
 3) วางรากฐานระยะยาวในการสร้างนักวิทยาศาสตร์วิศวกรและทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ 
 4) สร้างผู้น าเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network) ที่ช่วยผลักดันให้โรงเรียนตื่นตัวและพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตลอดเวลา 
 5) พัฒนาคุณภาพครูด้านเทคนิคการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย นอกจากนี้ยังมี
เป้าหมายเกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียน ได้แก่ (1) เด็กในระดับอนุบาลรู้จักวิทยาศาสตร์ผ่านการทดลองอย่างง่าย
และมีความสนใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ (2) เด็กในระดับอนุบาลได้รับการถ่ายทอดทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง และ (3) เด็กในระดับอนุบาลได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่ ด้านการ
เรียนรู้ นักเรียนสามารถเรียนรู้วิธีคิด วิธีตั้งค าถามและการค้นหาค าตอบได้ ทักษะด้านการสื่อสารทาง
ภาษา นักเรียนสามารถสื่อสารความคิดต่างๆ ออกมาเป็นถ้อยค าที่ผู้อ่ืนสามารถเข้าใจได้ ทักษะด้านสังคม 
นักเรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดีและสามารถสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ได้ และทักษะด้าน
ร่างกาย นักเรียนสามารถได้ฝึกฝนการใช้กล้ามเนื้อขณะท าการทดลองต่างๆ(บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย, 2553) 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือประเมินผลลัพธ์ของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยนี้ศึกษาเฉพาะผลลัพธ์ด้านผู้เรียน คือ เด็กอนุบาลในพ้ืนที่กรณีศึกษา 1) ความสนใจใคร่รู้ 
และความกระตือรือร้นต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2) ความเข้าใจหลักพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ เช่น 
น้ า อากาศ ฟอง แสงและสี ไฟฟ้า ฯลฯ 3) สามารถตั้งค าถามและค้นหาค าตอบได้ 4) แสดงความคิดเห็น
ต่อสิ่งที่ได้จากการสังเกตและการให้ข้อสรุปด้วยวาจา 5) เข้าร่วมท าการทดลองร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย 6) มี
ทักษะการเคลื่อนไหวกล้าเนื้อมัดเล็กผ่านการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือการทดลอง 7) มีความอยากรู้อยาก
เห็นและความประทับใจต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ และ 8) มีความสนใจในปรากฏการณ์ต่างๆ 
 
นิยามศัพท์ 
 การประเมินพหุพ้ืนที่ หมายถึง แนวคิดการประเมินโดยใช้วิธีการเชิงคุณภาพ ท าการศึกษากับ
พ้ืนที่กรณีศึกษาที่แตกต่างกัน 3 โรงเรียน และท าการวิเคราะห์จ าแนกตามบริบทของโรงเรียนที่แตกต่าง
กัน 
 คุณภาพนักเรียน หมายถึง คุณภาพของเด็กอนุบาล พิจารณาจากตัวชี้วัด  8 ตัว ได้แก่ 1) ความ
สนใจใคร่รู้และความกระตือรือร้นต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2) ความเข้าใจหลักพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์ เช่น น้ า อากาศ ฟอง แสงและสี ไฟฟ้า ฯลฯ 3) สามารถตั้งค าถามและค้นหาค าตอบได้ 4) 
แสดงความคิดเห็นต่อสิ่งที่ได้จากการสังเกตและการให้ข้อสรุปด้วยวาจา 5) เข้าร่วมท าการทดลองร่วมกัน
เป็นกลุ่มย่อย 6) มีทักษะ  การเคลื่อนไหวกล้าเนื้อมัดเล็กผ่านการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือการทดลอง 7) มี
ความอยากรู้อยากเห็นและความประทับใจต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ และ 8) มีความสนใจในปรากฏการณ์
ต่างๆ  
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 ท าให้ทราบถึงผลลัพธ์ของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ซึ่งเป็นประโยชน์ในการ
น าสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นแนวทางในการสอนของครูผู้สอน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย และเอกสาร
เกี่ยวกับแนวคิดการประเมิน 

2. เก็บข้อมูล โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ตลอดจนการสังเกต
การสอน 

3. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและน าเสนอตามตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพด้าน
ผู้เรียน โดยใช้ความถ่ี และร้อยละ 
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ตาราง 1 กรอบการประเมินผลลัพธ์ของโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 
วิธีการ/เครื่องมือ/

แหล่งข้อมูล 
1.1 คุณภาพครู  

ข้อ เกณฑ์การประเมิน (ข้อ) 
1 ร้อยละของครูท่ีมีความสนุก กระตือรือร้น และสนใจใน

วิทยาศาสตร์ศึกษา 
2  ร้อยละของครูที่เปิดใจกว้างยอมรับเอาวิทยาศาสตร์ศึกษาเข้า

สูก่ารศึกษาระดับปฐมวัย 
3 ร้อยละของครูท่ีท ากิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีส่งเสริมให้เด็กๆ ได้ 

“ลงมือ ปฏิบัติจริง” 
4 ร้อยละของครูที่มีพัฒนาและริเริ่มโครงงานวิทยาศาสตร์ 
5  ร้อยละของครูท่ีสนับสนุนการส ารวจค้นคว้าปรากฏการณ์

ธรรมชาติของเด็กๆ 
6 ร้อยละของครู ท่ีมีการตั้ งค าถามและกระตุ้นให้ เด็กเกิด

กระบวนการคิด 
7 ร้อยละของครูท่ีมีการทดลองวิทยาศาสตร์อย่างง่ายโดยอิง

ประสบการณ์ของเด็ก 
8 ร้อยละของครูท่ีมีการท าโครงการวิทยาศาสตร์และการ

ส่งเสริมให้เด็กคิดและการออกแบบการทดลอง 
9 ร้อยละของครูที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครบท้ัง 5 

ขั้นตอน 
10  ร้อยละของครูท่ีสามารถสอนการทดลองวิทยาศาสตร์ได้ 1 

ครั้งต่อสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง 
1 คะแนน = ต่ ากว่าร้อยละ 50 
2 คะแนน = ร้อยละ 50-79 
3 คะแนน = มากกว่าร้อยละ 80 

วิธีการ 
การสัมภาษณ์ 
เครื่องมือ 
ประเด็นสัมภาษณ์ 
แบบตรวจสอบรายการ 
แหล่งข้อมูล 
ผู้บริหาร ครู นักเรียน 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 
วิธีการ/เครื่องมือ/

แหล่งข้อมูล 
1.2 คุณภาพนักเรียน  

ข้อ เกณฑ์การประเมิน (ข้อ) 
1 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความสนใจใคร่รู้และความกระตือรือร้น

ต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2  ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความเข้าใจหลักพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 

เช่น น้ า อากาศ ฟอง แสงและสี ไฟฟ้า ฯลฯ 
3 ร้อยละของนักเรียนท่ีสามารถตั้งค าถามและค้นหาค าตอบได้ 
4 ร้อยละของนักเรียนท่ีแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งท่ีได้จากการ

สังเกตและการให้ข้อสรุปด้วยวาจา 
5  ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วมท าการทดลองร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย 
6 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีทักษะการเคลื่อนไหวกล้าเน้ือมัดเล็กผ่าน

การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือการทดลอง 
7 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความอยากรู้อยากเห็นและความ

ประทับใจต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ 
8 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความสนใจในปรากฏการณ์ต่างๆ 

1 คะแนน = ต่ ากว่าร้อยละ 50 
2 คะแนน = ร้อยละ 50-79 
3 คะแนน = มากกว่าร้อยละ 80 

วิธีการ 
การสัมภาษณ์ 
การสังเกต 
เครื่องมือ 
ประเด็นสัมภาษณ์ 
แบบตรวจสอบรายการ 
แหล่งข้อมูล 
ครู นักเรียน 

2.3 ความยั่งยืนของ
โครงการ 

 
ข้อ เกณฑ์การประเมิน (ข้อ) 
1 มีงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น 
2 ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดโครงการ 
3 ชุมชน (ผู้น าท้องถิ่น ) มีส่ วนร่วมในก ารจัด

โครงการ 
4 มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 

เช่น การอบรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
5 มี ก ารจั ด ก าร เรี ย น ก ารสอ นก ารท ดล อ ง

วิทยาศาสตร์อย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์ 
1 คะแนน = มีการด าเนินงาน 1-2 ข้อ 
2 คะแนน = มีการด าเนินงาน 3 ข้อ 
3 คะแนน = มีการด าเนินงาน 4-5 ข้อ 

วิธีการ 
การสัมภาษณ์ 
เครื่องมือ 
ประเด็นสัมภาษณ์ 
แบบตรวจสอบรายการ 
แหล่งข้อมูล 
ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

1. แบบสัมภาษณ์ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน  
2. แบบสังเกตการสอน 
 

ตาราง 2 แนวค าถามในการสัมภาษณ์หรือการสนทนากลุ่ม 
ประเด็น:  
สถานศึกษามีการด าเนินงานโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในการส่งเสริมพัฒนาครู การ
สนับสนุนทรัพยากรจัดการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองหรือชุมชน และการวางระบบการก ากับ
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ติดตาม และครูมีจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางโครงการอย่างไร นอกจากนี้คุณภาพครู นักเรียน และ
ความยั่งยืนของโครงการเป็นอย่างไร ตลอดจนปัจจัยความส าเร็จ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเป็น
อย่างไร 

 
ผู้วิจัยสามารถตั้งค าถามเพิ่มได้ตามความเหมาะสมตามประเด็นข้างบน 

ผู้บริหารและครู 
1. สถานศึกษาของท่านมีการด าเนินงานโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในประเด็นต่อไปนี้

อย่างไร 
1.1 การส่งเสริมและพัฒนาครู 
1.2 การสนับสนุนทรัพยากรจัดการเรียนรู้ 
1.3 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองหรือชุมชน 
1.4 การวางระบบการก ากับติดตาม 

2. ครูมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยอย่างไร 
3. ผลที่เกิดขึ้นกับครูและนักเรียนจากการเข้าร่วมโครงการนี้เป็นอย่างไร 
4. สถานศึกษาของท่านมีแนวทางการด าเนินงานอย่างไรให้โครงการนี้จัดได้อย่างต่อเนื่อง 
5. ท่านคิดว่าปัจจัยความส าเร็จในการด าเนินโครงการที่ท าให้ได้รับตราพระราชทานมาจากปัจจัยอะไรบ้าง 
6. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินโครงการมีอะไรบ้าง 
7. ข้อเสนอแนะส าหรับในการด าเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  
ผู้ปกครองหรือชุมชน 
1. ท่านได้มีส่วนร่วมอย่างไรในการจัดการเรียนรู้ของเด็กอนุบาล 
2. บุตรหลานของท่านมีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์อย่างไร  
3. บุตรหลานของท่านมีคุณลักษณะพิเศษหรือโดดเด่นด้านไหนที่ท่านประทับใจ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ตาราง 3 แสดงภูมิหลังของโรงเรียนกรณีศึกษาจ านวน 3 โรงเรียน พบว่า 1) จ านวนนักเรียน
โรงเรียน ข มีมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ โรงเรียน ก และโรงเรียน ค คือ 17 คนและ 11 คนตามล าดับ 2) 
จ านวนครูโรงเรียน ก และ ข มีจ านวนเท่ากัน คือ โรงเรียนละ 2 คน และโรงเรียน ค มีครูจ านวน 1 คน 3) 
ปีที่รับตราพระราชทาน พบว่า โรงเรียน ข และ ค ได้รับปีพระราชทานปีเดียวกัน ได้แก่ ปี พ .ศ. 2557—
2559 ขณะที่โรงเรียน ก ได้รับตราพระราชทานในปี พ.ศ. 2555-2557 และ 4) ปีที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า 
โรงเรียน ข และ ค เข้าร่วมโครงการในปี 2553 ส่วนโรงเรียน ก เข้าร่วมในปี 2550 
 
ตาราง 3 ภูมิหลังของโรงเรียนกรณีศึกษา 
โรงเรียน จ านวนนักเรียน จ านวนคร ู ปีท่ีรับตรา

พระราชทาน 
ปีท่ีเข้าร่วมโครงการ 

ก 17 2 2555-2557 2550 
ข 48 2 2557-2559 2553 
ค 11 1 2557-2559 2553 
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ผลการวิเคราะห์คุณภาพด้านครูผู้สอน ในภาพรวมของการด าเนินงาน พบว่า ตัวชี้วัด 8 จาก 10 
ตัวมีผลการด าเนินงานสูงสุด (100%) ได้แก่ ร้อยละของครูที่มีความสนุก กระตือรือร้น และสนใจใน
วิทยาศาสตร์ศึกษา ร้อยละของครูที่เปิดใจกว้างยอมรับเอาวิทยาศาสตร์ศึกษาเข้าสู่การศึกษาระดับปฐมวัย 
ร้อยละของครูที่ท ากิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมให้เด็กๆ ได้ “ลงมือ ปฏิบัติจริง” ร้อยละของครูที่มี
พัฒนาและริเริ่มโครงงานวิทยาศาสตร์ ร้อยละของครูที่สนับสนุนการส ารวจค้นคว้าปรากฏการณ์ธรรมชาติ
ของเด็กๆ ร้อยละของครูที่มีการทดลองวิทยาศาสตร์อย่างง่ายโดยอิงประสบการณ์ของเด็ก ร้อยละของครูที่
มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครบทั้ง 5 ขั้นตอน และ ร้อยละของครูที่สามารถสอนการทดลอง
วิทยาศาสตร์ได้ 1 ครั้งต่อสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง 
ตัวชี้วัดที่มีการด าเนินงานในอันดับสอง (90%) คือ ร้อยละของครูที่มีการท าโครงการวิทยาศาสตร์และการ
ส่งเสริมให้เด็กคิดและการออกแบบการทดลอง อับดับสุดท้าย (84%) คือ ร้อยละของครูที่มีการตั้งค าถาม
และกระตุ้นให้เด็กเกิดกระบวนการคิด 

เมื่อพิจารณาคุณภาพด้านครูผู้สอนจ าแนกรายโรงเรียน พบว่า โรงเรียน ก มีผลการด าเนินงาน
สูงสุด (100%) แทนทุกตัวบ่งชี้ ได้แก่ ร้อยละของครูที่มีความสนุก กระตือรือร้น และสนใจในวิทยาศาสตร์
ศึกษา ร้อยละของครูที่เปิดใจกว้างยอมรับเอาวิทยาศาสตร์ศึกษาเข้าสู่การศึกษาระดับปฐมวัย  ร้อยละของ
ครูที่ท ากิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมให้เด็กๆ ได้ “ลงมือ ปฏิบัติจริง” ร้อยละของครูที่มีพัฒนาและริเริ่ม
โครงงานวิทยาศาสตร์ ร้อยละของครูที่สนับสนุนการส ารวจค้นคว้าปรากฏการณ์ธรรมชาติของเด็กๆ ร้อย
ละของครูที่มีการทดลองวิทยาศาสตร์อย่างง่ายโดยอิงประสบการณ์ของเด็ก  ร้อยละของครูที่มีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนครบทั้ง 5 ขั้นตอน ร้อยละของครูที่สามารถสอนการทดลองวิทยาศาสตร์ได้ 1 
ครั้งต่อสัปดาห์อย่างต่อเนื่องยกเว้นตัวบ่งชี้ร้อยละของครูที่มีการท าโครงการวิทยาศาสตร์และการส่งเสริม
ให้เด็กคิดและการออกแบบการทดลองที่มีผลการด าเนินงานเป็นอันดับสองคือ 70% อันดับสุดท้าย คือ 
ร้อยละของครูที่มีการตั้งค าถามและกระตุ้นให้เด็กเกิดกระบวนการคิด (50%) 

โรงเรียน ข มีผลการด าเนินงานสูงสุด (100%) ทุกประเด็น ได้แก่ ร้อยละของครูที่มีความสนุก 
กระตือรือร้น และสนใจในวิทยาศาสตร์ศึกษา ร้อยละของครูที่เปิดใจกว้างยอมรับเอาวิทยาศาสตร์ศึกษา
เข้าสู่การศึกษาระดับปฐมวัย ร้อยละของครูที่ท ากิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมให้เด็กๆ ได้ “ลงมือ ปฏิบัติ
จรงิ” ร้อยละของครูที่มีพัฒนาและริเริ่มโครงงานวิทยาศาสตร์ ร้อยละของครูที่สนับสนุนการส ารวจค้นคว้า
ปรากฏการณ์ธรรมชาติของเด็กๆ ร้อยละของครูที่มีการตั้งค าถามและกระตุ้นให้เด็กเกิดกระบวนการคิด 
ร้อยละของครูที่มีการทดลองวิทยาศาสตร์อย่างง่ายโดยอิงประสบการณ์ของเด็ก ร้อยละของครูที่มีการท า
โครงการวิทยาศาสตร์และการส่งเสริมให้เด็กคิดและการออกแบบการทดลอง ร้อยละของครูที่มีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนครบทั้ง 5 ขั้นตอน ร้อยละของครูที่สามารถสอนการทดลองวิทยาศาสตร์ได้ 1 
ครั้งต่อสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง  
 โรงเรียน ค มีผลการด าเนินงานสูงสุด (100%) ทุกประเด็น ได้แก่ ร้อยละของครูที่มีความสนุก 
กระตือรือร้น และสนใจในวิทยาศาสตร์ศึกษา ร้อยละของครูที่เปิดใจกว้างยอมรับเอาวิทยาศาสตร์ศึกษา
เข้าสู่การศึกษาระดับปฐมวัย ร้อยละของครูที่ท ากิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมให้เด็กๆ ได้ “ลงมือ ปฏิบัติ
จริง” ร้อยละของครูที่มีพัฒนาและริเริ่มโครงงานวิทยาศาสตร์ ร้อยละของครูที่สนับสนุนการส ารวจค้นคว้า
ปรากฏการณ์ธรรมชาติของเด็กๆ ร้อยละของครูที่มีการตั้งค าถามและกระตุ้นให้เด็กเกิดกระบวนการคิด 
ร้อยละของครูที่มีการทดลองวิทยาศาสตร์อย่างง่ายโดยอิงประสบการณ์ของเด็ก ร้อยละของครูที่มีการท า
โครงการวิทยาศาสตร์และการส่งเสริมให้เด็กคิดและการออกแบบการทดลอง ร้อยละของครูที่มีการจัด
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กิจกรรมการเรียนการสอนครบทั้ง 5 ขั้นตอน ร้อยละของครูที่สามารถสอนการทดลองวิทยาศาสตร์ได้ 1 
ครั้งต่อสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง ดังตาราง 4 
 
ตารางท่ี 4 คุณภาพด้านครูผู้สอน 
ข้อ คุณภาพนักเรียน ร้อยละ เฉลี่ย

รวม ก ข ค 
1 ร้อยละของครูที่มีความสนุก กระตือรือร้น และสนใจ

ในวิทยาศาสตร์ศึกษา 
100 100 100 100 

2  ร้อยละของครูที่เปิดใจกว้างยอมรับเอาวิทยาศาสตร์
ศึกษาเข้าสู่การศึกษาระดับปฐมวัย 

100 100 100 100 

3 ร้อยละของครูที่ท ากิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมให้
เด็กๆ ได้ “ลงมือ ปฏิบัติจริง” 

100 100 100 100 

4 ร้อยละของครูที่มีพัฒนาและริเริ่มโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

100 100 100 100 

5  ร้อยละของครูที่สนับสนุนการส ารวจค้นคว้า
ปรากฏการณ์ธรรมชาติของเด็กๆ 

100 100 100 100 

6 ร้อยละของครูที่มีการตั้งค าถามและกระตุ้นให้เด็ก
เกิดกระบวนการคิด 

50 100 100 84 

7 ร้อยละของครูที่มีการทดลองวิทยาศาสตร์อย่างง่าย
โดยอิงประสบการณ์ของเด็ก 

100 100 100 100 

8 ร้อยละของครูที่มีการท าโครงการวิทยาศาสตร์และ
การส่งเสริมให้เด็กคิดและการออกแบบการทดลอง 

70 100 100 90 

9 ร้อยละของครูที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ครบทั้ง 5 ขั้นตอน 

100 100 100 100 

10 ร้อยละของครูที่สามารถสอนการทดลอง
วิทยาศาสตร์ได้ 1 ครั้งต่อสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง 

100 100 100 100 

 
 ตาราง 5 คุณภาพด้านผู้เรียน ภาพรวมของการด าเนินงาน พบว่า ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงาน
สูงสุด (100%) ได้แก่ ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมท าการทดลองร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย  และร้อยละของ
นักเรียนที่มีความสนใจในปรากฏการณ์ต่างๆ อันดับสอง (97%) ร้อยละของนักเรียนที่มีความอยากรู้อยาก
เห็นและความประทับใจต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ อับดับสาม (94%) ได้แก่ ร้อยละของนักเรียนที่มีความ
เข้าใจหลักพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ เช่น น้ า อากาศ ฟอง แสงและสี ไฟฟ้า ฯลฯ และร้อยละของนักเรียนที่
แสดงความคิดเห็นต่อสิ่งที่ได้จากการสังเกตและการให้ข้อสรุปด้วยวาจา อันดับสี่ (90%) ได้แก่ ร้อยละของ
นักเรียนที่มีความสนใจใคร่รู้และความกระตือรือร้นต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และร้อยละของ
นักเรียนที่สามารถตั้งค าถามและค้นหาค าตอบได้ อันดับสุดท้าย (87%) คือ ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะ
การเคลื่อนไหวกล้าเนื้อมัดเล็กผ่านการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือการทดลอง 
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เมื่อพิจารณารายโรงเรียน พบว่า โรงเรียน ก มีผลการด าเนินงานสูงสุด (100%) ได้แก่ ร้อยละของ
นักเรียนที่แสดงความคิดเห็นต่อสิ่งที่ได้จากการสังเกตและการให้ข้อสรุปด้วยวาจา , ร้อยละของนักเรียนที่
เข้าร่วมท าการทดลองร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย และร้อยละของนักเรียนที่มีความสนใจในปรากฏการณ์ต่างๆ 
อันดับที่สอง (90%) ได้แก่ ร้อยละของนักเรียนที่มีความเข้าใจหลักพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ เช่น น้ า 
อากาศ ฟอง แสงและสี ไฟฟ้า ฯลฯ, ร้อยละของนักเรียนที่สามารถตั้งค าถามและค้นหาค าตอบได้ และร้อย
ละของนักเรียนที่มีความอยากรู้อยากเห็นและความประทับใจต่อการเรียนวิทยาศาสตร์  อันดับที่สาม คือ 
ร้อยละของนักเรียนที่มีความสนใจใคร่รู้และความกระตือรือร้นต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  อันดับ
สุดท้าย คือ ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะการเคลื่อนไหวกล้าเนื้อมัดเล็กผ่านการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือ
การทดลอง  

โรงเรียน ข มีผลการด าเนินงานสูงสุด (100%) ได้แก่ ร้อยละของนักเรียนที่มีความสนใจใคร่รู้และ
ความกระตือรือร้นต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , ร้อยละของนักเรียนที่มีความเข้าใจหลักพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์ เช่น น้ า อากาศ ฟอง แสงและสี ไฟฟ้า ฯลฯ , ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมท าการทดลอง
ร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย, ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะการเคลื่อนไหวกล้าเนื้อมัดเล็กผ่านการใช้อุปกรณ์และ
เครื่องมือการทดลอง, ร้อยละของนักเรียนที่มีความอยากรู้อยากเห็นและความประทับใจต่อการเรียน
วิทยาศาสตร์ และร้อยละของนักเรียนที่มีความสนใจในปรากฏการณ์ต่างๆ อันดับรองลงมา (90%) ได้แก่ 
ร้อยละของนักเรียนที่สามารถตั้งค าถามและค้นหาค าตอบได้ และรอ้ยละของนักเรียนที่แสดงความคิดเห็น
ต่อสิ่งที่ได้จากการสังเกตและการให้ข้อสรุปด้วยวาจา 
 โรงเรียน ค มีผลการด าเนินงานสูงสุด (100%) ได้แก่ ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมท าการทดลอง
ร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย, ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะการเคลื่อนไหวกล้าเนื้อมัดเล็กผ่านการใช้อุปกรณ์และ
เครื่องมือการทดลอง, ร้อยละของนักเรียนที่มีความอยากรู้อยากเห็นและความประทับใจต่อการเรียน
วิทยาศาสตร์ และร้อยละของนักเรียนที่มีความสนใจในปรากฏการณ์ต่างๆ อับดับรองลงมา (90%) ได้แก่ 
ร้อยละของนักเรียนที่มีความสนใจใคร่รู้และความกระตือรือร้นต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ร้อยละของ
นักเรียนที่มีความเข้าใจหลักพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ เช่น น้ า อากาศ ฟอง แสงและสี ไฟฟ้า ฯลฯ, ร้อยละ
ของนักเรียนที่สามารถตั้งค าถามและค้นหาค าตอบได้ และร้อยละของนักเรียนที่แสดงความคิดเห็นต่อสิ่งที่
ได้จากการสังเกตและการให้ข้อสรุปด้วยวาจา ดังตาราง 5 
 
ตาราง 5 คุณภาพด้านผู้เรียน 

ข้อ คุณภาพนักเรียน 
ร้อยละ เฉลี่ย

รวม ก ข ค 
1 ร้อยละของนักเรียนที่มีความสนใจใคร่รู้และความ

กระตือรือร้นต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
80 100 90 90 

2  ร้อยละของนักเรียนที่มีความเข้าใจหลักพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์ เช่น น้ า อากาศ ฟอง แสงและสี ไฟฟ้า 
ฯลฯ 

90 100 90 94 

3 ร้อยละของนักเรียนที่สามารถตั้งค าถามและค้นหา
ค าตอบได ้

90 90 90 90 

4 ร้อยละของนักเรียนที่แสดงความคิดเห็นต่อสิ่งที่ได้ 100 90 90 94 
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ข้อ คุณภาพนักเรียน 
ร้อยละ เฉลี่ย

รวม ก ข ค 
จากการสังเกตและการให้ข้อสรุปด้วยวาจา 

5  ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมท าการทดลองร่วมกัน
เป็นกลุ่มย่อย 

100 100 100 100 

6 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะการเคลื่อนไหวกล้าเนื้อ
มัดเล็กผ่านการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือการทดลอง 

60 100 100 87 

7 ร้อยละของนักเรียนที่มีความอยากรู้อยากเห็นและ
ความประทับใจต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ 

90 100 100 97 

8 ร้อยละของนักเรียนที่มีความสนใจในปรากฏการณ์
ต่างๆ 

100 100 100 100 

 
ตาราง 6 ด้านความยั่งยืนของโครงการของผลการด าเนินงาน พบว่า โรงเรียน ก มีงบประมาณ

สนับสนุนจากแหล่งทุนอ่ืน ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดโครงการ มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก เช่น การอบรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ มีการจัดการเรียนการสอนการทดลองวิทยาศาสตร์
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์ 

โรงเรียน ข พบว่า มีงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนอ่ืน ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัด
โครงการ ชุมชน (ผู้น าท้องถิ่น) มีส่วนร่วมในการจัดโครงการ มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก เช่น การอบรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีการจัดการเรียนการสอนการทดลองวิทยาศาสตร์
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์ 

โรงเรียน ค พบว่า ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดโครงการ มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก เช่น การอบรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และมีการจัดการเรียนการสอนการทดลองวิทยาศาสตร์
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์ 

 
ตาราง 6 ด้านความย่ังยืนของโครงการ 

ข้อ ความย่ังยืนของโครงการ 
ผลการด าเนินงาน 

ก ข ค 
1 มีงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนอ่ืน √ √ - 
2  ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดโครงการ √ √ √ 
3 ชุมชน (ผู้น าท้องถิ่น) มีส่วนร่วมในการจัดโครงการ - √ - 
4 มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่น การ

อบรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
√ √ √ 

5  มีการจัดการเรียนการสอนการทดลองวิทยาศาสตร์อย่าง
น้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์ 

√ √ √ 
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สรุปผลข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ด้านคุณภาพครูผู้สอน 
โรงเรียน ก พบว่า ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของโครงการ ซึ่ง

ได้รับการอบรม และครูมีความตั้งใจที่จะเข้าร่วมโครงการ มีความพยายามในการจัดหาอุปกรณ์ และเสาะ
แสวงหาความรู้ทางอินเตอร์เนต นอกจากนี้ยังมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับครูวิทยาศาสตร์ที่สอนใน
ระดับประถมศึกษา อีกทั้งมีการสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เข้าไปในบทเรียนที่
มีอยู่แล้ว 

โรงเรียน ข พบว่า ครูมีลักษณะเด่นในด้านความสามารถในการปรับวิธีการสอนให้เหมาะสมกับ
ความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็กอนุบาล แม้ว่าครูอีกท่านจะไม่ได้จบการศึกษาด้านปฐมวัย แต่มีความ
พยายามและความตั้งใจในการสอนวิทยาศาสตร์ให้เด็กอนุบาล จนได้รับการคัดเลือกเป็น Local Trainer 
ครูสามารถจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้เด็กอนุบาลได้ หลังการจัดกิจกรรมทุกครั้งจะมีการบันทึกผล โดย
การให้เด็กวาดภาพ ท าให้เด็กได้มีพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก มัดใหญ่ มีการให้เด็กน าเสนอผลงานหน้า
ห้อง โดยท าให้เด็กมีทักษะทางด้านการสื่อสารเพ่ิมมากขึ้น มีการจัดท า log book โครงงานวิทยาศาสตร์ 
และงานวิจัย 

โรงเรียน ค พบว่า ครูมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์ มีการได้รับการอบรม แล้วน ามาปรับใช้
ในการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เช่น ในการสอนเรื่องดินมีการให้นักเรียนปลูกผัก และหลังจากนั้นน า
ผักมาประกอบอาหารให้เด็กกิน มีการจัดกิจกรรมในการเรียนเรื่องปลา โดยได้พาเด็กไปศึกษาปลาที่
ชาวบ้านเลี้ยงไว้ ท าให้เด็กเกิดความสนุกสนาน สนใจ กระตือรือร้น และชอบเรียนวิทยาศาสตร์ ครูมีการ
หาวัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นมาปรับใช้ในการทดลอง เช่น กะหล่ าปลีม่วงมีราคาแพงจึงได้น าดอก
อัญชัน และดอกกระเทียมเถา มาใช้แทนกันในการท าการทดลอง รวมถึงมีการจัดท าบันทึก log book 
และท าโครงงานวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ครูที่ใกล้จะเกษียณได้มีการถ่ายทอดความรู้และวิธีการสอนให้แก่
ครูรุ่นใหม่เพ่ือจัดการเรียนการสอนที่ต่อเนื่อง 

ด้านคุณภาพนักเรียน 
โรงเรียน ก พบว่า นักเรียนมีความกล้าพูดและสามารถสังเกตสิ่งต่างๆ ที่ครูมอบหมายงานกลุ่มให้

ท า นักเรียนส่วนใหญ่ชอบการเรียนวิทยาศาสตร์ สามารถตอบค าถามได้ เช่น ท าไมถึงเกิดพายุทอร์นาโดใน
ขวดน้ า  ท าไมขดลวดถึงท าให้ไฟติด เป็นต้น นักเรียนมีความสนุกสนานในการท ากิจกรรม บอกได้ว่าท าไม
การทดลองจึงแตกต่างกัน 

โรงเรียน ข พบว่า มุมมองของครู พบว่า นักเรียนมีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ มีทักษะการ
สังเกต และกล้าที่จะพูดน าเสนอผลงาน ส่วนกล้ามเนื้อมัดเล็ก เช่น การตักสาร บางครั้งอาจยังไม่เห็นผล
ชัดเจน นักเรียนมีความสนุกในการเรียน มีความสนในใฝ่รู้มากขึ้น มีความอยากรู้อยากเห็น ตอบค าถามได้ 
กล้าแสดงออก มีการพัฒนาของกล้ามเนื้อเนื่องจากได้มีการหยิบจับอุปกรณ์การทดลอง และมีการพัฒนา
ด้านทักษะในการสื่อสารเพ่ิมมากขึ้นเนื่องจากมีการน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนหลังการเรียนเสร็จ ส่วน
มุมมองของผู้ปกครอง พบว่า นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนและอยากที่จะมาโรงเรียนกลับไป
บ้านก็จะสนทนากิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดให้ฟังในทุกวัน สิ่งที่นักเรียนเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดคือ การ
สื่อสาร การพูดคุย ได้เล่าในสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบ ตื่นเต้นเวลาที่ครูให้ทดลองกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เล่นกับ
เพ่ือนๆ เมื่อกลับมาถึงบ้านก็มาขอท าเอง หากเป็นกิจกรรมง่ายๆ ผู้ปกครองก็จะช่วยท ากิจกรรมเล่นกับลูก 
จะเห็นได้ถึงความสนใจ อยากรู้ อยากเห็นของนักเรียน 
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โรงเรียน ค พบว่า นักเรียนมีความสนใจเรียนวิทยาศาสตร์ มีความกระตือรือร้นในการเรียน มี
ความสนุกในการเรียน มีความสนใจใฝ่รู้เพ่ิมมากขึ้น อยากรู้อยากเห็น มีทักษะการสังเกต และกล้า
แสดงออก ตอบค าถามได้ มีการวิ่งไปดูกลุ่มอ่ืนว่าท าได้หรือไม่ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน เช่น ถ้าท า
ไม่ได้ก็ถามเพ่ือน หรือ ถ้าเพ่ือนท าไม่ได้ก็จะช่วยสอนเพ่ือน และหลังจากทดลองในห้องเรียนแล้วเด็กจะ
กลับบ้านไปเล่าให้ผู้ปกครองฟังและทดลองให้ผู้ปกครองดู นอกจากนี้ยังพบว่าเมื่อท าการทดลองนักเรียน
ชั้นประถมศึกษามักจะชอบมาดูการทดลองด้วย และมีความสนใจที่จะเรียนด้วย 

ด้านความย่ังยืนของโครงการ 
โรงเรียน ก พบว่า ผู้บริหารยังสนับสนุนให้ครูด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่องโดยเน้นบทบาทในการ

บริหารจัดการงบประมาณและให้การช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาในการจัดการเรียนการสอน ส าหรับครู
เนื่องจากได้ครูใหม่ที่เป็นคนท้องถิ่นจึงน่าจะมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งครูได้รับการอบรมและมี
ประสบการณ์ในการสอนในโครงการนี้ในโรงเรียนเดิมมาแล้ว 

โรงเรียน ข พบว่า การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนี้มีความต่อเนื่องมาระยะเวลา 7 ปีแล้ว 
เป็นโครงการที่อยู่นานที่สุด ซึ่งอีก 1 ปีครูอีกท่านจะเกษียณอายุราชการ ท าให้มีการวางแผนการถ่ายทอด
ความรู้ให้กับครูอนุบาลหนึ่ง นอกจากนี้หากมีครูใหม่มาครูที่อยู่จะสอนงาน และให้ศึกษานิเทศก์ช่วยเหลือ 
ส าหรับด้านงบประมาณมีเพียงพอที่จะด าเนินโครงการต่อ โดยครูให้ข้อมูลว่า ตั้งแต่ท างานมามีโครงการนี้ที่
อยู่กับโรงเรียนนานที่สุด ถ้ามีความช่วยเหลือสามารถขอความช่วยเหลือจากทางเขตได้ 

โรงเรียน ค พบว่า เนื่องจากครูที่สอนอยู่ในปัจจุบันจะเกษียณจึงได้มีการวางแผนถ่ายทอดความรู้
ให้กับครูคนใหม่ที่เคยมาฝึกสอนและก าลังจะสอบบรรจุเข้าท างานที่โรงเรียนนี้ แต่ด้านงบประมาณไม่
เพียงพอเนื่องจากโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีจ านวนนักเรียนน้อยจึงจะถูกยุบ อาจท าให้ไม่สามารถ
ขับเคลื่อนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยต่อไปได้ถ้าถูกยุบ แต่ผู้ปกครองต้องการให้โรงเรียนท าการ
เรียนการสอนต่อไปจึงพยายามให้ความร่วมมือกับโรงเรียน และช่วยสนับสนุนเพื่อให้โรงเรียนอยู่ต่อได้ เช่น 
ให้เงินทุนแก่โรงเรียน 

 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. เป็นการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นอนุบาล จึงท าให้การทดลอง
บางอย่างยากเกินไป หรืออันตรายส าหรับเด็ก 

2. ควรจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาในระดับชั้นประถมศึกษา  เพ่ือความ
ต่อเนื่องในการเรียนการสอน 

3. ควรมีการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง เพ่ือโครงการจะไดป้ระสบความส าเร็จ  
4. ควรเพ่ิมเวลาในการจัดอบรมครู มีการอบรมเพ่ิมเติมเนื้อหาความรู้ และมีการอบรมแบบให้ลง

มือปฏิบัติ 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกต จึงควรใช้
แบบสอบถามร่วมด้วย เพ่ือสอบถามความคิดเห็นและความพึงพงใจต่อโครงการได้อย่างครอบคลุม  

2. ควรมีการติดตามโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อน าไปปรับปรุง และพัฒนาโครงการต่อไป  
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บทคัดย่อ 
 ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพเป็นสิ่งส าคัญพ้ืนฐานที่บุคลากรทุกคนในโรงพยาบาลต้องมี 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องแนวคิดและหลักการ กระบวนการในการพัฒนาคุณภาพ รวมทั้งเทคนิคการ
กระตุ้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ต่อการพัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาล เมื่อมีความรู้ในเรื่องเหล่านี้แล้ว จะ
ท าให้บุคลากรเข้าใจถึงบทบาทในการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพ การประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประเมินโครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA ของผู้แทนฝ่ายบริหารระบบ
คุณภาพ ใช้แนวคิดการประเมินอิงวัตถุประสงค์ (goal-based evaluation)  ออกแบบการประเมินโดยใช้
วิธีการประเมินเชิงปริมาณ (quantitative evaluation method) ตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน คือ ผู้แทนฝ่าย
บริหารระบบคุณภาพ จ านวน 143 คน ครอบคลุมผู้เข้าอบรม 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับการอบรม มี
ลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าความถี่ ร้อยละ และ
ค่าเฉลี่ย ผลการประเมินพบว่า ระดับความรู้สูงสุดใน 3 ล าดับแรก ได้แก่ 1) ความรู้เรื่องการวิเคราะห์
ข้อมูลความเสี่ยงในภาพรวม และการแก้ไข/ป้องกันแบบ RCA มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงที่สุด คือ 4.20 2) 
การก าหนดกลุ่ม trigger เพ่ือทบทวน/การทบทวนอย่างมีเป้าหมาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 3) การก าหนด 
และวิเคราะห์ตัวชี้วัดในตอนที่ 4 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 ส าหรับข้อเสนอแนะในการประเมินครั้งนี้ คือ ควร
เพ่ิมระยะเวลาในการอบรมมากขึ้น และเพ่ิมการจัดอบรมเป็นเฉพาะกลุ่มวิชาชีพ เช่น แพทย์ พยาบาล เภสัช
กร เป็นต้น  
 
ค าส าคัญ: การพัฒนาความรู้, ความรู้เกี่ยวกับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน, ผู้แทนฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ  
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Abstract 
 Knowledge of quality development is fundamental in the hospital  personnel. 
Especially in concept and principle. Process of quality development including techniques to 
stimulate the learning process towards quality development in hospitals. When there 
is knowledge that, realize their role of personnel in the development of quality. The 
objective of this research was to evaluate the quality accreditation program developed by 
The Hospital Accreditation (HA) for the Quality Management Representative. Use objective-
based assessment concepts. Apply the concept of Goal-Based Evaluation and Evaluation 
design using to quantitative evaluation method. The samples used in the evaluation were 
143 Quality Management Representatives covering 4 regions include Southern region, 
Northern region, Northeastern region, Central region. The research instrument used in this 
study was questionnaire of training. It is characterized by a 5-Point Rating Scale that used in 
this study including frequency, percentage and mean. The results of the project evaluation of first 
3 sequences in level learning included 1) Knowledge of risk analysis and Root Cause Analysis 
prevention and management was the highest of mean at 4.20. 2) Definitions of trigger group 
for targeted review, that results of mean at 4.17 3) Indicators of analysis in Part 4, that results of 
mean at 4.13. The suggestion for this research was that the training time should be increased. 
The training is specific to professional groups such as doctors, nurses, pharmacists. 
 
Key words: Knowledge Development, Knowledge of Quality Accreditation in Standard, Quality 
Management Representative 
 
บทน า 
 การรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA กระท าโดยองค์กรภายนอกที่ เป็นกลาง เพ่ือเป็น
หลักประกันว่าผลการรับรองนั้นจะเป็นที่น่าเชื่อถือ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) มี
บทบาทอย่างสูงในการยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการของสถานพยาบาลอย่างต่อเนื่อง 
ดังนั้น เพ่ือให้สถาบันแห่งนี้มีสถานะที่เป็นที่น่าเชื่อถือของสังคมและเป็นองค์กรที่มีความมั่นคงของการ
ด าเนินงานในระยะยาว จึงได้จัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ขึ้น โดย
ออกเป็นพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552  
ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2552 (สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล, 2552) 
  สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล มีวัตถุประสงค์และอ านาจหน้ าที่  6 ประการ ได้แก่                     
(1) ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินระบบงานและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล รวมทั้งก าหนด
มาตรฐานของสถานพยาบาลเพ่ือใช้เป็นแนวทางการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของ
สถานพยาบาล (2) รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาล (3) ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดกลไกในการพัฒนาระบบการให้บริการ
ที่ดีมีคุณภาพ และมาตรฐานความปลอดภัยของสถานพยาบาลอย่างเป็นระบบ (4) ส่งเสริม สนับสนุน และ
ด าเนินการเผยแพร่องค์ความรู้ และการให้บริการการเข้าถึงและใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการประเมิน การ
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พัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล (5) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ องค์การ
หรือหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศ และภาคเอกชนที่ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมิน การพัฒนา
และการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล (6) จัดท าหลักสูตรและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาล
ให้เกิดความเข้าใจกระบวนการเกี่ยวกับการประเมิน การพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล 
(สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล, 2552)  
 จากวัตถุประสงค์ดังกล่าว ท าให้สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลจึงได้จัดโครงการพัฒนาความรู้
เกี่ยวกับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA ของผู้แทนฝ่ายบริหารระบบคุณภาพขึ้น เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับ
การรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA เช่น การก าหนด และวิเคราะห์ตัวชี้วัด การวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงใน
ภาพรวม และการแก้ไข/ป้องกันแบบ RCA เป็นต้น โดยใช้ระยะเวลาในการอบรม ใน 4 ภูมิภาค ภูมิภาคละ 2 
วัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อโรงพยาบาลในการได้รับการส่งเสริมกระตุ้นให้สถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองแล้ว
เกิดความตื่นตัว สามารถเข้าสู่กระบวนการต่ออายุการรับรอง (Re-accreditation survey) ได้อย่าง
ต่อเนื่อง (เอกสารโครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA, 2559)  
 แนวคิดการประเมินหนึ่งที่ถือว่าสามารถประเมินได้ง่ายและสะท้อนประสิทธิผลของโครงการได้อย่าง
ชัดเจน คือ แนวคิดการประเมินอิงวัตถุประสงค์ (goal-based evaluation) (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2548) ซึ่ง
แนวคิดนี้ เป็นของ Tyler (Ralph W. Tyler, 1942) โดยยึดตามวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นหลัก การประเมิน
เป็นกระบวนการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการ นักประเมินจึงมีบทบาทส าคัญใน
การตัดสินคุณค่าของโครงการที่มุ่งประเมินโดยยึดวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นหลัก (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2550) 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกแนวคิดการประเมินอิงวัตถุประสงค์มาใช้ประเมินโครงการโครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ
การรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA ของผู้แทนฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ เพ่ือให้ได้สารสนเทศเกี่ยวกับ
ประสิทธิผลการด าเนินงานของโครงการ ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการในระยะต่อไป  
   
วัตถุประสงค์การประเมิน 
 เพ่ือประเมินโครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA ของผู้แทนฝ่าย
บริหารระบบคุณภาพ 
 
กรอบแนวคิดการประเมิน 
 ตาราง 1 แสดงกรอบแนวคิดการประเมิน ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 
และวิธีการ/แหล่งข้อมลู 
 
ตาราง 1 กรอบแนวคิดการประเมิน 

วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน วิธีการ/แหล่งข้อมูล 
เพ่ือประเมินโครงการ
พัฒนาความรู้เกี่ยวกับการ
รับรองคุณภาพตาม
มาตรฐาน HA ของผู้แทน
ฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ 

ค่าเฉลี่ยระดับ
ความรู้ของผู้แทน
ฝ่ายบริหารระบบ
คุณภาพ 

4.50 – 5.00 = ระดับมากท่ีสุด 
3.50 – 4.49 = ระดับมาก 
2.50 – 3.49 = ระดับปานกลาง 
1.50 – 2.49 = ระดับน้อย 
1.00 – 1.49 = ระดับน้อยที่สุด 

การสอบถาม 
แหล่งข้อมูล  
ผู้แทนฝ่ายคุณภาพ 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การประเมินนี้ใช้แนวคิดการประเมินอิงวัตถุประสงค์ (goal-based evaluation) ออกแบบการ
ประเมินโดยใช้วิธีการประเมินเชิงปริมาณ (quantitative evaluation method)  

ประชากรที่ใช้ในการประเมิน คือ ผู้แทนฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ จ านวน 143 คน ครอบคลุมผู้เข้า
อบรม 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง  

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน คือ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) โดยสร้างแบบสอบถามตามวัตถุประสงค์ นิยามศัพท์เฉพาะ และกรอบแนวคิดการ
ประเมินที่ก าหนดขึ้น ซึ่งผู้วิจัยได้ปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสารโครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA ของผู้แทน
ฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ 

2. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับการประเมินผลการฝึกอบรม 
3. ศึกษาแนวทางในการสร้าง และการตรวจสอบเครื่องมือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
4. การสร้างแบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินโดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ซึ่งจะเก็บ

ข้อมูลผู้แทนฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ ภายหลังจากเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ดังต่อไปนี้ 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความระดับความรู้ที่ได้รับเพ่ิมขึ้นตามเนื้อหาการ

ประชุม โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ และเติมค่าก าหนดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ต (Likert) โดยเกณฑ์การให้คะแนน (เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์, 2552) 
เป็นดังนี้ 

5 หมายถึง มีความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึนระดับมากที่สุด 
4 หมายถึง มีความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึนระดับมาก 
3 หมายถึง มีความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึนระดับปานกลาง 
2 หมายถึง มีความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึนระดับน้อย 
1 หมายถึง มีความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึนระดับน้อยที่สุด 
 
เกณฑ์การแปลความหมายหาค่าเฉลี่ย 
คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ระดับมากท่ีสุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง ระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง ระดับน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 
ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าอบรม โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็นค าถามแบบปลายเปิด 

เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉลี่ย 
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้คือ 

แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งมขีั้นตอนการสร้างเครื่องมือ ดังนี้ 
1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับองค์การ หลักการประเมิน จากบทความ หนังสือทางวิชาการ งานวิจัยต่าง ๆ 

ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ 
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2. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากการวิจัยต่างๆ โดยแบ่ง แบบสอบถาม ออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ 
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความรู้ที่ได้รับเพ่ิมขึ้นตามเนื้อหาการประชุม และตอนที่ 2 
ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าอบรม 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ผู้วิจัยหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัยตามขั้นตอน 
ดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสารงานวิจัย และวิธีการสร้างเครื่องมือให้สอดคล้องกับการประเมินโครงการพัฒนา
ความรู้เกี่ยวกับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA ของผู้แทนฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ 

2. ก าหนดประเด็นและจ านวนข้อค าถาม 
3. สร้างเครื่องมือวิจัย 
4. น าเครื่องมือวิจัยไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของ

เนื้อหา (Content Validity) โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ ดังนี้ 
4.1 ความเชี่ยวชาญด้านระเบียบวิธีวิจัย 1 ท่าน 
4.2 ความเชี่ยวชาญด้านการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA 2 ท่าน 
5. น าเครื่องมือวิจัยไปปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิแนะน า 
6. ทดลองใช้เครื่องมือวิจัย เพ่ือตรวจสอบคุณภาพ โดยไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างที่

มีลักษณะใกล้เคียงกับประชากรที่จะศึกษาจริง จ านวน 30 คน ซึ่งผู้วิจัยน าไปทดลองใช้กับผู้แทนฝ่าย
บริหารระบบคุณภาพ ซ่ึงโดยเลือกข้อค าถามที่มีค่าเป็นบวกและมากกว่าศูนย์ ส่วนการหาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม ผู้วิจัยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha – Coefficient Method) ของ 
Cronbach ซึ่งค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม มีค่าเท่ากับ 0.67 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05)  
 
ผลการประเมิน 
 การน าเสนอผลการประเมินแบ่งเป็น 2 หัวข้อ ได้แก่ (1) ระดับความรู้ของผู้เข้ารับการอบรม และ 
(2) ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมอบรม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ระดับความรู้ของผู้เข้ารับการอบรม 
 ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 143 คน ส่วนใหญ่กระจายตามภูมิภาคค่อนข้างใกล้เคียงกัน ใน
ภาพรวม พบว่า ระดับความรู้ของผู้เข้ารับการอบรมสูงสุดล าดับแรก ในเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยง
ในภาพรวม และการแก้ไข/ป้องกันแบบ RCA ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก ล าดับที่สอง 
คือ เรื่องการก าหนดกลุ่ม trigger เพ่ือทบทวน/การทบทวนอย่างมีเป้าหมาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 อยู่ใน
เกณฑ์ระดับมาก ล าดับที่สาม คือ เรื่องการก าหนด และวิเคราะห์ตัวชี้วัดในตอนที่ 4 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.14 อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก ล าดับที่สี่ คือ เรื่องการปรับแก้ตอนที่ 4 และแลกเปลี่ยนมาตรฐานที่มักจะเป็น
ปัญหา และเรื่องการทบทวนแผนพัฒนาของโรงพยาบาลตนเอง และน ามาแลกเปลี่ยน มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 
คือ 4.10 อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก ล าดับที่ห้า คือ เรื่องบทเรียนการท าแผนพัฒนาของโรงพยาบาลจากการ
เยี่ยมส ารวจเพ่ือเฝ้าระวังที่ผ่านมา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก และล าดับสุดท้าย คือ 
เรื่องการสรุปข้อมูล clinical tracer highlight มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก รายละเอียด
ดังตาราง 2  
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ตาราง 2 ระดับความรู้ของผู้เข้ารับการอบรม จ าแนกตามภูมิภาค  

ข้อรายการ ใต้ ตะวันออก 
เฉียงเหนือ เหนือ กลาง รวม ประเมิน

ตามเกณฑ์ 
1. บทเรียนการท าแผนพัฒนาของโรงพยาบาลจาก

การเยี่ยมส ารวจเพื่อเฝ้าระวังที่ผ่านมา  
4.22 4.00 4.10 3.92 4.06 มาก 

2. การทบทวนแผนพัฒนาของโรงพยาบาลตนเอง 
และน ามาแลกเปลี่ยน  

4.21 4.05 4.17 3.95 4.10 มาก 

3. การก าหนด และวิเคราะห์ตัวชี้วัดในตอนที่ 4  4.33 4.14 4.14 3.93 4.14 มาก 
4. การปรับแกต้อนที่ 4 และแลกเปลี่ยนมาตรฐาน

ที่มักจะเป็นปัญหา  
4.23 4.11 4.14 3.92 4.10 มาก 

5. การก าหนดกลุ่ม trigger เพ่ือทบทวน/การ
ทบทวนอย่างมีเป้าหมาย  

4.18 4.17 4.22 4.11 4.17 มาก 

6. การวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงในภาพรวม และ
การแก้ไข/ป้องกันแบบ RCA  

4.33 4.07 4.27 4.14 4.20 มาก 

7. การสรุปข้อมูล clinical tracer highlight  4.19 3.92 4.14 3.87 4.03 มาก 

รวม 4.24 4.07 4.17 3.98 4.11 มาก 

 
 ผู้ตอบแบบสอบถามตอบกลับประกอบด้วย 4 ภูมิภาค พบว่า ภูมิภาคที่ได้รับแบบสอบถามตอบกลับ
มากที่สุด อันดับที่หนึ่ง คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับแบบสอบถามตอบกลับ คิดเป็นร้อยละ 91.43 
ภูมิภาคท่ีได้รับแบบสอบถามตอบกลับมากเป็นอันดับที่สอง คือ ภาคใต้ คิดเป็นร้อยละ 86.11 ภูมิภาคที่
ได้รับแบบสอบถามตอบกลับมากเป็นอันดับที่สาม คือ ภาคเหนือ คิดเป็นร้อยละ 83.78 และภูมิภาคที่
ได้รับแบบสอบถามตอบกลับน้อยที่สุด คือ ภาคกลาง คิดเป็นร้อยละ 82.86 รายละเอียดดังตาราง 3  
 
ตาราง 3 จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม และจ านวนแบบสอบถาม 

ภูมิภาค จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรม 

จ านวน
แบบสอบถาม 

คิดเป็นร้อยละ 

ใต้ 36 31 86.11 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 35 32 91.43 
เหนือ 37 31 83.78 
กลาง 35 29 82.86 
รวม 143 123 86.01 
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2. ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมอบรม 
โดยขอให้ผู้เข้าอบรมให้ข้อเสนอแนะ 3 หัวข้อ ได้แก่ ข้อเสนอแนะต่อการอบรม ความรู้ท่ี

ต้องการเพิ่มเติม และการขอสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ จาก สรพ. รายละเอียดดังตาราง 4 
 
ตาราง 4 ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมอบรม 

หัวข้อ ข้อเสนอแนะ การแจงนับ 
ข้อเสนอแนะ
ต่อการอบรม 

● ควรให้จัดเป็นแบบประจ าทุกปี เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  101 
● ควรให้มีแพทย์และพยาบาลเป็นตัวแทนโรงพยาบาลเข้าร่วมอบรม 59 
● ควรจัดให้มีการท า workshop ในแต่ละหัวข้อ  96 
● เพ่ิมระยะเวลาการอบรมเป็น 2 วันครึ่งถึง 3 วัน  54 
● เพ่ิมเนื้อหาการอบรมในแต่ละทีมเพ่ิมเติม คือ ทีมน า ทีมแพทย์ ทีม

พยาบาล ทีมบริหารความเสี่ยง ทีมป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ 
4 

● ควรมีตัวอย่างเพ่ือการเรียนรู้ที่หลากหลาย  15 
● จัดให้ความรู้เป็นกลุ่มเฉพาะ clinic/ back office  6 

ความรู้ที่
ต้องการ
เพิ่มเติม  

● การวัดวิเคราะห์/KPI/การเขียนแผนยุทธศาสตร์  25 
● การพัฒนา competency บุคลากร 46 
● การเขียนแบบประเมินตนเอง (SAR) 71 

● การวิจัยแบบ R2R 1 
● ระบบยา  11 

● Infection Control 49 

● การดูแลผู้ป่วยจิตเวช 3 

● Information Management 70 

● การเตรียมตัวรับการต่ออายุ  91 
การขอ
สนับสนุน
กิจกรรมอ่ืนๆ 
จาก สรพ.  

● ควรจัดเวทีเรียนรู้ร่วมกัน เมื่อส่งแผนพัฒนากลับมาให้ภายหลังจากท่ี
ได้น าความรู้จากการอบรมไปใช้ 

83 

● ควรมีที่ปรึกษาดูแลตลอด หรือผู้ประสานงานเพ่ือประสานงานได้ 98 
● อยากให้จัดอบรมทีโ่รงพยาบาล 72 

● มีเอกสารคู่มือที่จ าเป็นต้องใช้ในการพัฒนาคุณภาพ  56 

 
สรุปและอภิปรายผล 
 การสรุปผลจากการแสดงค่าเฉลี่ยระดับความรู้ที่ได้รับจากการตอบกลับมาทั้งหมดในแต่ละ
ภูมิภาค ได้แก่ ภาคใต้ มีค่าเฉลี่ยระดับความรู้สูงสุดเป็นอันดับที่หนึ่ง คิดเป็นค่าเฉลี่ยรวม 4.24 อยู่ในเกณฑ์
ระดับมาก และยังมีค่าเฉลี่ยของระดับความรู้ในแต่ละหัวข้อเป็นค่าสูงที่สุดใน 4 ภูมิภาค ถึง 6 หัวข้อ จาก
ทั้งหมด 7 หัวข้อ โดยหัวข้อที่ไม่ได้ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ หัวข้อที่ 5 ในหัวข้อเรื่องการก าหนดกลุ่ม trigger เพ่ือ
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ทบทวน/การทบทวนอย่างมีเป้าหมาย ในภาคเหนือ มีค่าเฉลี่ยระดับความรู้สูงเป็นอันดับที่สอง คิดเป็นค่าเฉลี่ย
รวม 4.17 อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก และยังมีค่าเฉลี่ยสูงสุดใน 4 ภูมิภาค คือ ในหัวข้อเรื่องการก าหนดกลุ่ม 
trigger เพ่ือทบทวน/การทบทวนอย่างมีเป้าหมาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีค่าเฉลี่ยระดับความรู้สูงเป็น
อันดับที่สาม คิดเป็นค่าเฉลี่ยรวม 4.07 อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก และในภาคกลาง มีค่าเฉลี่ยระดับความรู้ต่ า
ที่สุดใน 4 ภูมิภาค คิดเป็นค่าเฉลี่ยรวม 3.98 อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก  
 การสรุปผลจากระดับความรู้ตามเนื้อหาความรู้ที่ผู้เข้าอบรมได้รับทั้ง 7 หัวข้อ ดังนี้ ความรู้ข้อ 1 
บทเรียนการท าแผนพัฒนาของโรงพยาบาลจากการเยี่ยมส ารวจเพ่ือเฝ้าระวังที่ผ่านมา ข้อ 2 การทบทวน
แผนพัฒนาของโรงพยาบาลตนเอง และน ามาแลกเปลี่ยน และข้อ 4 การปรับแก้ตอนที่ 4 และแลกเปลี่ยน
มาตรฐานที่มักจะเป็นปัญหา ผลของล าดับของภูมิภาคเหมือนกัน คือ ล าดับที่ 1 เป็นภูมิภาคใต้ ล าดับที่ 2 
เป็นภูมิภาคเหนือ ล าดับที่ 3 เป็นภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และล าดับที่ 4 เป็นภูมิภาคกลาง  
 ความรู้ข้อ 3 การก าหนดและวิเคราะห์ตัวชี้วัดในตอนที่ 4 แสดงผลของล าดับของภูมิภาค คือ ล าดับ
ที่ 1 เป็นภูมิภาคใต้ ล าดับที่ 2 เท่ากัน 2 ภูมิภาค เป็นภูมิภาคเหนือและภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ล าดับที่ 3 เป็นภูมิภาคกลาง 
 ความรู้ข้อ 5 การก าหนดกลุ่ม trigger เพ่ือทบทวน/การทบทวนอย่างมีเป้าหมาย แสดงผลของล าดับ
ของภูมิภาค คือ ล าดับที่  1 เป็นภูมิภาคเหนือ ล าดับที่  2 เป็นภูมิภาคใต้  ล าดับที่  3 เป็นภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และล าดับที่ 4 เป็นภูมิภาคกลาง 
 ความรู้ข้อ 6 การวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงในภาพรวม และการแก้ไข/ป้องกันแบบ RCA และข้อ 
7 การสรุปข้อมูล clinical tracer highlight ผลของล าดับของภูมิภาคเหมือนกัน คือ ล าดับที่ 1 เป็น
ภูมิภาคใต้  ล าดับที่  2 เป็นภูมิภาคเหนือ ล าดับที่  3 เป็นภูมิภาคกลาง และล าดับที่  4 เป็นภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 นอกจากนี้ข้อเสนอแนะต่อการอบรมที่ได้ในการประเมิน น าไปใช้ ในการตัดสินใจการพัฒนา
ปรับปรุงในการจัดการอบรมครั้งต่อไป ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ สมเกียรติ ปานวัชราคม (2550 : 61) 
กล่าวว่า การประเมินผล มีความส าคัญยิ่งในกระบวนการฝึกอบรม เพราะผลที่ได้จากการประเมินที่เป็น
ระบบ สามารถน าไปเป็นแนวทางในการแก้ไข และปรับปรุงโครงการให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมากท่ีสุด โดยสรุปสาระส าคัญของข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. เรื่องระยะเวลาการจัดอบรม อยากให้จัดเป็นแบบประจ าทุกปี และเพ่ิมระยะเวลาการอบรม
เป็น 2 วันครึ่งถึง 3 วัน  

2. บุคลากรที่ร่วมในการอบรม ควรให้มีแพทย์และพยาบาลเป็นตัวแทนโรงพยาบาลเข้าร่วมอบรม 
และจัดกลุ่มเป็น clinic/back office  

3. เกี่ยวกับเนื้อหาการอบรม ควรจัดให้มีการท า workshop ในแต่ละหัวข้อ เพ่ิมเนื้อหาการอบรม
ในแต่ละทีมเพ่ิมเติม คือ ทีมน า ทีมแพทย์ ทีมพยาบาล ทีมบริหารความเสี่ยง ทีมป้องกันและควบคุมการ
ติดเชื้อ และอยากให้มีตัวอย่างเพ่ือการเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ Bloom 
S.Benjamin (1956, p.89-96 อ้างถึงในสุจิตรา ทิพย์บุรี, 2555 หน้า 21-26) ได้อธิบายความหมายของ
ความรู้ความเข้าใจ “ความรู้” หมายถึงพฤติกรรมและสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งเน้นการจ า ถึงแม้ไม่ว่าจะเป็น
การระลึกได้ก็ตาม เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอันสืบเนื่องมาจากการเรียนรู้ โดยเริ่มต้นจากการรวบรวมสาระ
ต่างๆ เหล่านั้น จนกระทั่งพัฒนาไปสู่ขั้นที่มีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นต่อไป โดยความรู้นี้อาจแบ่ง
ออกเป็นความรู้เฉพาะสิ่ง ความรู้ในเรื่องระเบียบการและความรู้เรื่องสากล เป็นต้น 
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ส าหรับความรู้ที่ต้องการเพ่ิมเติมในการประเมินครั้งนี้ น าไปใช้วางแผนการจัดการอบรมในครั้ง
ต่อไป โดยสรุปสาระส าคัญของข้อมูล ดังนี้ 

1. การวัดวิเคราะห์/KPI/R2R/การพัฒนา competency บุคลากร/การเขียนแผนยุทธศาสตร์/การ
เขียนแบบประเมินตนเอง  

2. ระบบงานส าคัญ : ระบบยา , Infection Control, การดูแลผู้ป่วยจิตเวช , Information 
Management  

3. การเตรียมตัวรับการต่ออายุในทุกๆ ด้าน 
ส าหรับสิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องการขอสนับสนุนกิจกรรมอ่ืนๆ จาก สรพ. น าไปใช้วางแผนการจัดการ

อบรมในครั้งต่อไป โดยสรุปสาระส าคัญของข้อมูล ดังนี้ 
1. อยากเรียนรู้กับ สรพ. เมื่อส่งแผนพัฒนากลับมาให้ภายหลังจากท่ีได้น าความรู้จากการอบรมไปใช้ 
2. ควรให้มีที่ปรึกษาดูแลตลอดหรือผู้ประสานงานเพ่ือประสานงานได้  
3. ควรจัดอบรมที่โรงพยาบาล 
4. ขอเอกสารคู่มือที่จ าเป็นต้องใช้ในการพัฒนาคุณภาพ 

 
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน  

ผลจากการประเมินผลการประเมินโครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการรับรองคุณภาพตาม
มาตรฐาน HA ของผู้แทนฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ ท าให้ทราบระดับความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วม
โครงการและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการในครั้งต่อไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสถาบันรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ควรน าข้อมูลจากข้อเสนอแนะต่อการอบรม ไปต่อยอดเพ่ือการพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

2. ควรน าข้อมูลจากข้อเสนอแนะความรู้ที่ต้องการเพ่ิมเติม ไปใช้ในการพัฒนาความรู้ในรูปแบบ
อ่ืนๆ เพิ่มเติม 

3. ควรน าข้อมูลจากการขอสนับสนุนกิจกรรมอ่ืนๆ จาก สรพ. ไปวิเคราะห์เพ่ือวางแผนการ
สนับสนุนในปีงบประมาณต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะในการประเมินคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาพัฒนาเครื่องมือในการเก็บข้อมูลของโครงการในปีต่อไป 
2. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA 

ของผู้แทนฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ 
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ค าแนะน าส าหรับผู้เขียนบทความ 

 
วัตถุประสงค์  

ด้วยส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มีนโยบายสนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
การวัดผลการศึกษา สถิติ การวิจัยทางการศึกษา จิตวิทยา และผลงานวิชาการในรูปแบบวารสาร เพราะ
เห็นว่าเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาทางหนึ่ ง จึงได้จัดท าวารสารการวัดผลการศึกษา มี
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางด้านการวัดผลการศึกษา สถิติ การวิจัยทางการศึกษา จิตวิทยา ทั้งเชิง
ทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ 

2. เพ่ือเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการระหว่างครู นักศึกษา นักวัดผล
การศึกษา และผู้สนใจทั่วไป  

3. เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกส านักทดสอบทาง
การศึกษาและจิตวิทยา  

4. เพ่ือสร้างเครือข่ายและพัฒนาองค์ความรู้เชิงวิชาการและเชิงประยุกต์ด้านการวัดผลการศึกษา 
สถิติ การวิจัยทางการศึกษา จิตวิทยา และสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
 

ประเภทผลงานที่ตีพิมพ์ (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)  
1. บทความวิจัย (Research Article)  
2. บทความวิชาการ (Academic Article)  
3. บทความปริทัศน์ (Article Review)  
4. บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review)  
5. บทวิจารณ์เชิงวิชาการ (Critique/ Discussion Paper)  
6. กรณีศึกษา (Case Study)  

 

ค าแนะน าในการเตรียมต้นฉบับ  
1. พิมพ์ด้วยกระดาษ เอ 4 (พิมพ์หน้าเดียว) จ านวนไม่เกิน 15 หน้า (นับรวมบทคัดย่อ รูปภาพ 

ตาราง เอกสารอ้างอิง และภาคผนวก)  
2. ส่วนประกอบของบทความวิจัย  ประกอบด้วย บทคัดย่อ บทน า วัตถุประสงค์การวิจัย 

วิธีด าเนินการวิจัย ผลการวิจัย สรุปและอภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิง ส่วนบทความ
วิชาการ ประกอบด้วย บทคัดย่อ บทน า เนื้อหา สรุป และเอกสารอ้างอิง 

 

หมายเหตุ: ทุกบทความต้องมีบทคัดย่อเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในกรณีที่ตีพิมพ์บทความเป็น
ภาษาต่างประเทศ ต้องมีบทคัดย่อเป็นภาษาไทยด้วย  

Arthurs 
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ข้อก าหนดการจัดพิมพ์ต้นฉบับบทความ 
 

ผู้นิพนธ์ต้องจัดพิมพ์บทความตามข้อก าหนดเพ่ือให้มีรูปแบบการตีพิมพ์เป็นมาตรฐานแบบ
เดียวกัน ดังนี้  

1. การจัดเค้าโครงหน้ากระดาษ ขนาด เอ 4 จ านวนไม่เกิน 15 หน้า  
 

2. กรอบของข้อความ ระยะขอบของหน้ากระดาษในแต่ละหน้าก าหนดดังนี้ จากขอบบน 1.0 
นิ้ว ขอบล่าง 1.0 นิ้ว ขอบซ้าย 1.25 นิ้ว ขอบขวา 1.25 นิ้ว  

 

3. ตัวอักษร ใช้แบบ TH SarabunPSK เหมือนกันตลอดทั้งบทความ  
 

4. รายละเอียดต่างๆ ของบทความ ก าหนดดังนี้  
o ชื่อเรื่อง (Title)  

- ชื่อเรื่องภาษาไทย ก าหนดชิดซ้าย ขนาด 18 point ตัวหนา  
- ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ก าหนดชิดซ้าย ขนาด 18 point ตัวหนา  

o ชื่อผู้นิพนธ์ (Author)  
- ชื่อผู้นิพนธ์ล าดับที่ 1 ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ก าหนดชิดซ้าย ขนาด 18 point ตัวหนา 

ชื่อหน่วยงานของผู้นิพนธ์ และ E-Mail ที่ติดต่อได้ ก าหนดชิดซ้าย ขนาด 16 point ตัวธรรมดา 
- ชื่อผู้นิพนธ์ล าดับถัดไป (ถ้ามี) ก าหนดชิดซ้าย ขนาด 16 point ตัวหนา ชื่อหน่วยงานของ

ผู้นิพนธ์ ก าหนดชิดซ้าย ขนาด 16 point ตัวธรรมดา 
o บทคัดย่อ (Abstract)  

- หัวข้อ บทคัดย่อ และ Abstract ก าหนดชิดซ้าย ขนาด 18 point ตัวหนา  
- เนื้อความของบทคัดย่อภาษาไทยและบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) บรรทัดแรกจัด

ย่อหน้า โดยเว้นระยะจากขอบซ้าย 0.5 นิ้ว ขนาด 16 point ตัวธรรมดา และบรรทัดถัดไปก าหนดชิดซ้าย 
ตัวธรรมดา  

o ค าส าคัญ (Keyword) ระบุท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เลือกใช้ค าที่เกี่ยวข้องกับ
บทความ อย่างน้อย 3 ค า ขนาด 16 point ตัวธรรมดา  

o การพิมพ์หัวข้อใหญ่และหัวข้อรอง  
- หัวข้อใหญ่ ก าหนดชิดซ้าย ขนาด 18 point ตัวหนา  
- หัวข้อรอง จัดย่อหน้าเว้นระยะจากขอบซ้าย 0.5 นิ้ว ขนาด 16 point ตัวหนา  
- เนื้อความของแต่ละหัวข้อ บรรทัดแรกจัดย่อหน้าโดยเว้นระยะจากขอบซ้าย 0.5 นิ้ว 

ขนาด 16 point ตัวธรรมดา และบรรทัดถัดไปก าหนดชิดซ้าย  
o ค าศัพท ์ใช้ศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน  
o กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) กล่าวถึงเฉพาะการได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยเท่านั้น  
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o ภาพและตารางประกอบ กรณีมีภาพหรือตารางประกอบ ก าหนดการจัดพิมพ์ดังนี้  
- ภาพประกอบและตารางประกอบทั้งหมดที่น ามาอ้างต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานของ

ผู้อื่น  
- ภาพประกอบจัดกึ่งกลางของหน้ากระดาษ และไม่ต้องตีกรอบภาพ  
- ชื่อภาพประกอบจัดอยู่ใต้ภาพ ใช้ค าว่า ภาพที่ ต่อด้วยหมายเลขภาพและข้อความ

บรรยายภาพ ก าหนดกึ่งกลางของหน้ากระดาษ ขนาด 16 point ตัวธรรมดา  
- ชื่อตารางประกอบจัดอยู่ เหนือเส้นคั่นบนสุดของตาราง  ใช้ค าว่า ตารางที่ ต่อด้วย

หมายเลขตาราง และข้อความบรรยายตาราง ก าหนดชิดขอบซ้ายของหน้ากระดาษ ขนาด 16 point ตัว
ธรรมดา  

- บอกแหล่งที่มาของภาพประกอบ ตารางประกอบที่น ามาอ้าง โดยพิมพ์ห่างจากชื่อภาพ
หรือเส้นคั่นใต้ตาราง ก าหนดเว้นระยะห่าง 1 บรรทัด บรรทัดแรกจัดย่อหน้าโดยเว้นระยะจากขอบซ้าย 
0.5 นิ้ว ขนาด 16 point ตัวธรรมดา และบรรทัดถัดไปก าหนดชิดซ้าย 

 

5. การพิมพ์เอกสารอ้างอิงท้ายบทความ  
1) เอกสารอ้างอิงทุกล าดับที่ปรากฏอยู่ท้ายบทความต้องมีการอ้างอิงอยู่หรือกล่าวถึงในเนื้อหา

ของบทความ  
2) จัดพิมพ์เรียงล าดับเอกสารอ้างอิงก่อนหลังตามตัวอักษร และยึดรูปแบบตามรูปแบบของ 

APA (American Psychology Association) ก าหนดชิดขอบซ้ายของหน้ากระดาษ ขนาด 16 point ตัว
ธรรมดา  

 
ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง 
บทความวารสาร 
ชื่อผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปีที่พิมพ์ (ฉบับที่). หน้า. 
หนังสือ 
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์. 
การอ้างอิงจากอินเตอร์เน็ต 
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต). ชื่อเรื่อง/ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. สืบค้นเมื่อ..... 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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แบบฟอร์มการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ วารสารการวัดผลการศึกษา 
ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 วันท่ี................เดือน..................................พ.ศ......................  
เรียน บรรณาธิการวารสารการวัดผลการศึกษา 
เร่ือง ขอตีพิมพ์บทความลงวารสารการวัดผลการศึกษา 
 1. ชื่อผู้ส่งบทความ  (ภาษาไทย) ..............................................................................................................................................  

(ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................................................................  
2. ชื่อวุฒิการศึกษาขัน้สูงสุด .................................................................................................... ชื่อย่อ.......................................  
3. ต าแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี)...................................................................................................................................................  
4. สถานภาพผู้ส่งบทความ  
4.1 ( ) อาจารย ์( ) อื่นๆ ระบ ุ.........................คณะ....................................................สถาบัน.................................................... 
4.2 ( ) นักศึกษา � ปริญญาเอก � ปริญญาโท หลักสูตร..........................................................................................................  
สาขา..................................................................คณะ....................................................สถาบัน...................................................  
โปรดระบุช่ืออาจารย์ผู้ควบคมุวิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)  
4.2.1 ช่ือ...........................................................................................ที่ท างานปัจจุบัน...................................................................  
4.2.2 ช่ือ...........................................................................................ที่ท างานปัจจุบัน...................................................................  
4.2.3 ช่ือ...........................................................................................ที่ท างานปัจจุบนั...................................................................  
5. ประเภทของบทความ  ( ) บทความวิจัย (Research article)   ( ) บทความวิชาการ (Review article)  

( ) บทความปริทัศน ์ ( ) บทความเรื่องสั้น  ( ) บทแนะน าหนังสือ 
6. ที่อยู่ผู้ส่งบทความ (ที่ติดต่อได้สะดวก)...................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................................  
7. เบอร์โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ ...............................................โทรสาร.....................................e-mail............................................  
8. สิ่งที่ส่งมาด้วยเพ่ือให้กรรมการพิจารณา  

( ) ไฟล์ บทความวจิัย / บทความทางวิชาการ ใส่แผ่น CD-ROM และ 
( ) แบบฟอร์มการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ และเอกสารพมิพ์ต้นฉบับ จ านวน 2 ชุด ส่งที่ กองบรรณาธิการวารสารการ

วัดผลการศึกษา ส านักทดสอบทางการศึกษาและจติวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ สุขมุวิท 23 เขตวัฒนา กทม 10110 
9. ต้นฉบับท่ีส่งให้พิจารณาเพ่ือพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนี้ ไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น และยินดีแก้ไขตามที่
กองบรรณาธิการ เสนอแนะ  

ผู้ส่งบทความ ลงช่ือ .................................................................... 
(...................................................................) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส่วนของกองบรรณาธิการ 

ผลการพิจารณาในเบื้องต้น ......................................................................................................................................................... 
ด าเนินการส่งผู้ทรงคุณวุฒิ 1. ..................................................................... 2. ......................................................................... 

 
 

ลงนาม ......................................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน) 

ต าแหน่ง บรรณาธิการวารสารการวัดผลการศึกษา 
วัน ที่  ... . ... .... ... .... .... ... .... .... ... .... .... ... .... .... ... .

รับวันท่ี ........................................... 
ผู้รับ................................................ 
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