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การวิจยัครัง้นีม้ีความมุ่งหมาย 3 ประการคือ (1) เพื่อประเมินความตอ้งการจ าเป็นเก่ียวกบัทกัษะ

การวดัและประเมินผลการเรียนรูข้องครู โดยใชแ้บบจ าลองคาโน (2) เพื่อวิเคราะหส์าเหตุความตอ้งการจ าเป็น
เก่ียวกับทักษะการวัดและประเมินผลการเรียนรูข้องครู และ (3) เพื่อคน้หาแนวทางในการพัฒนาครูเก่ียวกับ
ทกัษะการวดัและประเมินผลการเรียนรูข้องครู เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความตอ้งการ
จ าเป็นในการพัฒนาทักษะการวัดและประเมินผลการเรียนรูข้องครู วิธีด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ ไดแ้ก่ 
ระยะที่ 1 การวิเคราะหห์าความตอ้งการจ าเป็น โดยใชแ้บบจ าลองคาโน ระยะที่ 2 การวิเคราะหส์าเหตุความ
ตอ้งการจ าเป็น และระยะที่ 3 การคน้หาแนวในการพฒันาความตอ้งการจ าเป็น ผลการวิจยัสรุปไดว้่า 1) ผลการ
ประเมินความตอ้งการจ าเป็น โดยใชแ้บบจ าลองคาโน จ านวน 25 ขอ้ อยู่ในประเภทความตอ้งการจ าเป็นท่ีดงึดูด
ใจ (attractive) มีจ านวน 17 รายการ รายการที่มีผลการประเมินความต้องการจ าเป็นอยู่ในประเภทความ
ตอ้งการจ าเป็นมิติเดียว (one-dimensional) มีจ านวน 8 รายการ 2) สาเหตุความตอ้งการจ าเป็นเก่ียวกับทกัษะ
การวัดและประเมินผลการเรียนรูข้องครูสาเหตุหลักที่ครูมีความตอ้งการทั้ง  3 ดา้นนี ้เนื่องจากครูขาดความรู้
ความเข้าใจในการวัดและประเมินผล ครูไม่เข้าใจหลักการประเมิน และขาดความรูค้วามเข้าใจในหลักการ
ตรวจสอบอัตนยัและเกณฑก์ารประเมิน 3) แนวทางในการพัฒนาครูเก่ียวกับทกัษะการวดัและประเมินผลการ
เรียนรูข้องครูนั้น จะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ไม่ไดข้ึน้อยู่กับตัวครูเพียงอย่างเดียว ยังตอ้งไดร้บัการ
ส่งเสริมและพฒันาจากโรงเรียน โดยนโยบายหรือแนวทางจากผูอ้  านวยการโรงเรียน ฝ่ายวิชาการ งานวัดและ
ประเมินผล งานพฒันาบุคลากรในดา้นวิชาการ  ผูบ้รหิาร รว่มกับฝ่ายวิชาการส่งเสรมิใหค้รูมีการวางแผนการวดั
และประเมินผลการเรียนรูล่้วงหนา้ มีการตรวจสอบจากบคุลากรที่มีความสามารถในดา้นการวดัและประเมินผล
ก่อนเปิดภาคเรียนในแต่ละปี โรงเรียนควรท ามีการจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูเ้ก่ียวกับการวดัและประเมินผล  จัด
ผูเ้ชี่ยวชาญที่มีความเขา้ใจเชิงลึกเฉพาะบริบทของการจดัการศกึษามาใหค้  าปรกึษาในลกัษณะการวิพากษ์และ
ใหข้อ้มลูป้อนกลบัเชิงสรา้งสรรค ์
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The objectives of this research are as follows: (1) to assess the essential needs for 

teachers learning measurement and evaluation skills with the Kano model; (2) to analyze the causes 
of the essential needs of the learning measurement and evaluation skills of the teachers; and (3) to 
search for guidelines for teacher development on teacher learning measurement and evaluation 
skills. The research instrument was a questionnaire on the essential needs of teachers. The research 
methods were divided into three phases, as follows: Phase 1: Essential needs analysis with the Kano 
Model, Phase 2: Analysis of the causes of essential needs, and Phase 3: Identifying guidelines for 
developing essential needs. The results were as follows: (1) the results of the essential needs 
assessment used the 25-item Kano model. There were 17 items of attractive essential needs. There 
were eight items on the list of essential needs and assessment results in the one-dimensional 
category; (2) the three main causes of essential needs of the learning measurement and evaluation 
skills of the teachers were a lack of understanding of measurement and evaluation, evaluation 
principles, subjective scoring principles, and assessment criteria; (3) the efficiency of approaches for 
teachers not only depends on teachers, but also the support and development of schools. The 
policies or guidelines from all levels of the school encourage teachers to plan, measure and evaluate 
learning in advance. Schools should provide forums to exchange learning about measurement and 
evaluation and to provide experts with in-depth understanding of the context of education and 
provide critical and constructive feedback. 

 
Keyword : Essential needs assessment using Kano model, Teachers' learning measurement and 
evaluation skills, One-dimensional essential needs, Attractive essential needs 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ภูมิหลัง 

สมรรถนะเป็นคุณลักษณะของบุคคลเก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ประกอบด้วย 1) ความสามารถ (Ability) 2) ความรู้ (Knowledge) 3) ทักษะ (Skills) และ 
4)  คุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการท างาน (Other Characteristics) และเป็นคุณลักษณะ 
เชิงพฤติกรรมที่ ส่งผลใหบุ้คคลในองคก์รสามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าผูอ่ื้น  
ในสถานการณ์ที่หลากหลาย ซึ่งเกิดจากแรงผลักดันเบื ้องต้น (Motives) และอุปนิสัย (Traits)  
ของตวับคุคลอนัรวมไปถึงบทบาทที่แสดงต่อสงัคม และภาพลกัษณภ์ายใน ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ท างานที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคลอ้ง กับแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรพัยากรบุคคล
แนวใหม่ภาครฐั ของส านักงาน คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน โดยส่ง เสริมสนับสนุนใหส้่วน
ราชการบริหารทรพัยากรบุคคลตาม กรอบมาตรฐานความส าเร็จดา้นการบริหารทรพัยากรบุคคล 
(Standard for Success) เพื่อให้เกิด ผลสัมฤทธิ์ต่อความส าเร็จของส่วนราชการ  (ส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2552)  

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานไดป้ระชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อก าหนดความ
ตอ้งการการพฒันาสมรรถนะของครู โดยการสรา้งแบบทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการเพื่อมประสิทธิภาพพครูทั้งระบบ กิจกรรมจัดระบบ
พฒันาครูเชิงคณุภาพเพื่อการพฒันาครูรายบคุคล ซึ่งประกอบดว้ย ผูบ้รหิารโรงเรียน ศกึษานิเทศก ์
นักวิชาการศึกษา ผู้บริหารส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง ได้ร่วมกันพิจารณาและก าหนดสมรรถนะครู ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพืน้ฐาน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะหส์มรรถนะครู อันประกอบดว้ย เจตคติ ค่านิยม ความรู ้
ความสามารถและทักษะที่จ  าเป็นส าหรบัการปฏิบัติงานตามภารกิจในสถานศึกษา จากแบบ
ประเมินสมรรถนะและมาตรฐานของครูผูส้อน ที่หน่วยงานต่าง ๆ ไดจ้ัดท าไว ้ไดแ้ก่ แบบประเมิน
คุณภาพการปฏิบติังาน (สมรรถนะ) เพื่อใหข้า้ราชการครูและบุคลการทางการศึกษามีและเลื่อน
วิทยฐานะของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) 
มาตรฐานวิชาชีพครู ของส านักงานเลขาธิการคุรุสภา รูปแบบสมรรถนะครูและบุคลากรทางการ
ศกึษา ของสถาบนัพฒันาครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา (สค.บศ.) จากการสงัเคราะห์
สามารถสรุปไดว้่า สมรรถนะครู ส านักงานคณกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ประกอบไปด้วย 
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สมรรถนะหลัก  (Core Competency) มีทั้งสิ ้น  5 สมรรถนะ คือ  1) การมุ่ งผลสัมฤทธิ์ ใน 
การปฏิบัติงาน 2) การบริการที่ดี 3) การพัฒนาตนเอง 4) การท างานเป็นทีม 5) จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู และสมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency) มีทั้งสิน้ 6 
สมรรถนะ คือ 1) การบริหารหลกัสูตรและการจัดการเรียนรู ้2) การพัฒนาผูเ้รียน 3) การบริหาร
จัดการชั้นเรียน  4) การวิเคราะห์สังเคราะห์ และวิจัยเพื่อพัฒนาการผู้เรียน  5) ภาวะผู้น าครู  
6) การสรา้งความสมัพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ ส าหรบัทักษะการวัด
และประเมินผลการเรียนรู ้อยู่ในสมรรถนะประจ าสายงาน ดา้นการบริหารหลักสูตรและการจัด 
การเรียนรู ้ 

ทักษะการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้หมายถึง ทักษะในการก าหนดค่าเป็นตัวเลข
ให้กับสิ่งต่าง ๆ และตัดสินคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ โดยการเปรียบเทียบกับเกณฑ์หหรือมาตรฐาน 
นอกจากนีย้ังมีผูเ้ชี่ยวชาญหลายท่านให้ขอ้มูลเก่ียวกับการวัดและประเมินผลทางการศึกษาไว้
เพิ่มเติม ดังนี ้ป่ินวดี ธนธานี (2550) กล่าวว่า การวดัและประเมินผลการศึกษา เป็นกระบวนการ
ก าหนดค่าเป็นตัวเลข หรือสัญลักษณ์ใด ๆ เพื่อแทนคุณลักษณะของผูเ้รียน หรือพฤติกรรมของ
ผูเ้รียนที่แสดงออกมา ส่วนสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (2551) กล่าวว่า การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู ้ไดแ้ก่ การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ วัดผลและประเมินผล ทั้งก่อนสอน 
ระหว่างสอน และหลังสอน และสุมาลี จันทรช์ลอ (2542) กล่าวว่า การวัดและประเมินผล  
เป็นกระบวนการที่ เกิดขึ ้นก่อนและหลังการเรียนการสอน และต้องมีความสอดคล้องกับ
วตัถปุระสงคใ์นการศกึษาของผูเ้รียน (สมุาลี จนัทรช์ลอ, 2542) 

สวุิมล ว่องวาณิช (2546) พบว่า สภาพปัญหาของการวดัและประเมินผลของครูไม่สนอง
ต่อนโยบายดา้นการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงและครูไดร้บัการพัฒนาดา้นเทคนิคการประเมินผลไม่
เพียงพอ สอดคลอ้งกับ โชติกา ผลภาษี (2556) กล่าวว่า ครูยังใชรู้ปแบบการวัดและประเมินผล 
โดยใช้แบบทดสอบ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ของนักเรียนเพียงอย่างเดียว  
ขาดสารสนเทศในการแนะน าเพื่อพฒันาการเรียนรู้ ทัง้นีส้าเหตสุว่นหนึ่งมาจากการศกึษาเก่ียวกบั
สภาพหรือระดบัความสามารถของการประเมินหรือทกัษะของการประเมินที่เกิดขึน้ในปัจจุบนั และ
สภาพที่ควรจะเป็น มีอยู่จ  านวนนอ้ย อีกทัง้ยงัพบงานวิจัยที่ครอบคลมุความสามารถของครูครบ 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้มีจ านวนน้อยเช่นกัน ดว้ยเหตุดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน าการประเมิน
ความตอ้งการจ าเป็นมาใชก้บัวงการทางการศกึษา  
 การประเมินความตอ้งการจ าเป็น เป็นกระบวนการการประเมินส าหรบัความแตกต่างของ
สภาวะที่เกิดขึน้กับสภาวะที่ควรจะเป็น โดยมีการอธิบายหรือระบุขอบเขตที่ต้องการให้เกิดขึน้  
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เพื่อน าไปสู่การ วิเคราะห์ประเมินสิ่งที่เกิดขึน้จริง ว่าสมควรเปลี่ยนแปลงอะไรบา้งการประเมิน
ลักษณะนี ้ ท าให้ได้ข้อมูลน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงหลักการหรือวิธีการจัดการศึกษาหรือ
เปลี่ยนแปลงผลที่เกิดขึน้ เนื่องมาจากการประเมินลกัษณะนีจ้ึงเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก
และเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ ดีขึน้ (สุวิมล ว่องวาณิช, 2558) ซึ่งจากงานวิจัยส่วนใหญ่ พบว่า  
การประเมินความตอ้งการจ าเป็นส่วนใหญ่ใชก้ารวิเคราะห ์PNImodified (กลัยว์ิสาข ์ธาราวร และ
กมลวรรณ ตงัธนกานนท,์ 2558; ณัฐภสัสร ชื่นสขุสมหวงั, 2556; ณิชิรา ชาติกุล, 2552; เนาวรตัน ์
คงพ่วง, 2551; ผกาวรรณ อุ่ยสกุล, 2551; ศุภิสรา พวงทอง, 2561; หนึ่งฤทยั ชยัยา, 2549) ต่อมา
เริ่มใชก้ารวิเคราะหแ์บบจ าลองคาโน ในการประเมินความต้องการจ าเป็น ซึ่งเป็นวิธีดั้งเดิม คือ
งานวิจัยของ แพรวกมล (แพรวกมล ชาปะวงั, 2556) ศึกษาการวิเคราะหค์วามพึงพอใจของนิสิต
นักศึกษาที่มีต่อลักษณะการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์โดยประยุกต์ใช้
แบบจ าลองคาโน (จันทิมา จันทรประสาท , 2560) ศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา
สมรรถนะด้านการวัดและประเมินการศึกษาของครูโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรใน
ประเทศไทย (Mahboube Arefi et al, 2012) ศึกษาการประยุกต์ใช้แบบจ าลองคาโนในการ
ปรบัปรุงคณุภาพการศึกษา หลกัสตูรปริญญาโท สาขาจิตวิทยาการศึกษา ในมหาวิทยาลยัแห่งรฐั
เตหะราน (Gordon Chin-Ming Ku & I-Wei Shang, 2020) ศึกษาการใช้แบบจ าลองคาโนเพื่อ
ส ารวจคุณภาพการสอนหลักสูตรพลศึกษาในประเทศใต้หวัน (Dwi Sulisworo & Lisanti Budi 
Siswanto, 2019) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียนเอกชนในยอกยาการต์า 
ประเทศอินโดนีเซีย โดยประยุกต์แบบจ าลองคาโน ต่อมา (Rejeb, Morel, & Boly, 2008) เสนอ
วิธีการคาโนแบบใหม่ดว้ยการวิเคราะหข์อ้ค าถามแบบสองทิศทาง ซึ่ง (ศุภิสรา พวงทอง, 2561) 
ได้น าแบบจ าลองคาโนแบบใหม่มาใช้ในการประเมินความต้องการจ าเป็นในการจัดการเรียน  
การสอนภาษาจีน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งนี ้ทั้งสองงานวิจัยที่ ใช้
แบบจ าลองคาโนยังไม่มีการศึกษาการประเมินความต้องการจ าเป็นแบบสมบูรณ์เป็นเพียง 
การวิเคราะหค์วามตอ้งการจ าเป็นเท่านัน้   
 Rejeb, 2008 และคณะ อธิบายถึงหลักการของ Kano  model ซึ่งสอดคลอ้งกับ Berger 
และคณะ (Berger et al., 1993; Rejeb et al., 2008) ว่าเป็นโมเดลหรือเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ
ในการประเมินความตอ้งการซึ่งมีพืน้ฐานอยู่บนหลกัการ คือ คุณภาพเป็นสิ่งที่มนุษยส์รา้งขึน้ใน
ความคิด ไม่สามารถมองเห็นได ้แต่ในโมเดลนีส้ามารถท าใหคุ้ณภาพในความคิดนัน้มองเห็นได้
ดว้ยการจ าแนกความตอ้งการที่ชัดเจน  โดยแทท้ี่จริง Kano model มีพืน้ฐานบนการวางต าแหน่ง
ของผลิตภัณฑ์  (product’s position) ระหว่าง “ผลการปฏิบั ติ งาน” (performance) และ 
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“ความพึงพอใจ” (satisfaction) แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ (1) ความตอ้งการของลกูคา้แบบมิติเดียว  
(one-dimensional customer requirement) คื อ  ค ว าม ต้ อ งก า รแล ะค วาม พึ งพ อ ใจ ที่ มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อผลการปฏิบัติงานของผลิตภัณฑ์ที่สามารถน าไปใชไ้ดจ้ริงอย่างเต็มที่   
(2) ความตอ้งการที่จ  าเป็นตอ้งมี (must-be requirements) เมื่อคณุลกัษณะหนึ่งของผลิตภณัฑม์ี
ผลการปฏิบติังานที่จะสามารถใชไ้ดจ้ริงนอ้ยลง ลูกคา้จะไม่พึงพอใจมากขึน้ แต่ในขณะเดียวกัน
ความพึงพอใจของลกูคา้จะอยู่ระดบัปานกลางหรือรูส้ึกเฉยๆ ไม่ว่าคณุลกัษณะของผลิตภณัฑจ์ะมี
ผลการปฏิบัติงานเป็นอย่างไร และ (3) ความต้องการที่ดึงดูดใจ (attractive requirements)  
เมื่อผลิตภัณฑม์ีผลการปฏิบติังานที่สามารถใชป้ระโยชนไ์ดจ้ริงมากขึน้ ลูกคา้จะพึงพอใจมากขึน้ 
แต่ลูกค้าจะไม่พึงพอใจเมื่อผลิตภัณฑ์มีผลการปฏิบัติงานที่สามารถใช้ประโยชน์ได้น้อยลง  
โดยคณุลกัษณะนีไ้ม่ไดเ้ป็นความคาดหวงัขัน้พืน้ฐาน  
 จากสภาพปัญหาการวัดและประเมินผลการเรียนรูข้องครู  ดังกล่าวข้างต้น ตลอดจน
งานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับการประเมินความตอ้งการจ าเป็นเก่ียวกับทักษะการวัดและประเมินผล  
การเรียนรู ้ซึ่งส่วนใหญ่ใช้การวิเคราะห์แบบ PNImodifiled นอกจากนีย้ังมีแนวคิดการประเมิน
ความตอ้งการจ าเป็นที่น่าสนใจคือ แบบลองคาโน ส าหรบัวงการการศึกษาเพิ่งเริ่มน าแบบจ าลอง
คาโนมาประยุกตใ์ชใ้นการประเมินลกัษณะดงักล่าว ส่วนใหญ่งานวิจัยการประเมินความตอ้งการ
จ าเป็น โดยใช้แบบจ าลองคาโน จะใช้ในเชิงธุรกิจ การพาณิชย์ จึงท าให้มีงานวิจัยที่ เก่ียวขอ้ง
จ านวนนอ้ย ซึ่งแบบจ าลองคาโน มีทัง้วิธีดัง้เดิมและวิธีใหม่ (กลัยว์ิสาข ์ธาราวร และกมลวรรณ ตงั
ธนกานนท ,์ 2560; ศุภิสรา พวงทอง, 2561) แต่ยังไม่เป็นการประเมินความตอ้งการจ าเป็นแบบ
สมบู รณ์ ซึ่ งป ระกอบด้วย  3 ขั้นตอน  ได้แก่  (1) การระบุความต้องการจ า เป็น  (Needs 
Identification) (2) การวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น (Needs Analysis) และ (3) การก าหนด
ทางเลือกในการแก้ปัญหาความต้องการจ าเป็น (Needs Solution) (สุวิมล ว่องวาณิช, 2558) 
ดังนั้นผู้วิจัย จึงสนใจที่จะน าแบบจ าลองคาโนมาใช้ในการประเมินความต้องการจ าเป็นแบบ
สมบูรณ์เก่ียวกับทักษะการวัดและประเมินผลการเรียนรูข้องครู ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เนื่องจากการจัดการเรียนการสอน
ระดับมัธยมศึกษาเน้นให้ผู ้เรียนมีการปฏิบัติให้เกิดขึน้เป็นรูปธรรม และสามารถน าความรูไ้ป
ประกอบการตัดสินใจในสถานการณ์จริง รูปแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรูจ้ึงต้องมี 
การเปลี่ยนแปลงไป อาจเป็นการประเมินตามสภาวะจริง ซึ่งมีวิธีการหลายรูปแบบ ทั้งนี ้การ
ประเมินความต้องการจ าเป็นเก่ียวกับทักษะการวัดและประเมินผลการเรียนรูข้องครู ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จะใหส้ารสนเทศที่เป็นจริงและที่ควรจะเป็นของการวัดและประเมินผล 
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การเรียนรูข้องครู เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถของ 
ครูประจ าสายงาน ดา้นการบรหิารหลกัสตูรและการจดัการเรียนรู ้  
 
1.2 ค าถามวิจัย 

1. ครูมีความตอ้งการจ าเป็นเก่ียวกบัทกัษะการวดัและประเมินผลการเรียนรูอ้ะไรบา้ง 
2. สาเหตใุดที่ครูมีความตอ้งการจ าเป็นเก่ียวกบัทกัษะการวดัและประเมินผลการเรียนรู ้
3. แนวทางในการพฒันาครูเก่ียวกบัทกัษะการวดัและประเมินผลการเรียนรูม้ีอะไรบา้ง 

 
1.3 ความมุ่งหมายการวิจัย 

1. เพื่อประเมินความตอ้งการจ าเป็นเก่ียวกบัทกัษะการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของ
ครู โดยใชแ้บบจ าลองคาโน 

2. เพื่อวิเคราะหส์าเหตุความตอ้งการจ าเป็นเก่ียวกับทักษะการวัดและประเมินผลการ
เรียนรูข้องครู 

3. เพื่อคน้หาแนวทางในการพัฒนาครูเก่ียวกับทักษะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ของครู 
 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยครัง้นี ้เป็นการประเมินความต้องการจ าเป็นแบบสมบูรณ์ (complete needs 
assessment) ประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขั้นตอนที่ 1 การระบุความตอ้งการจ าเป็น (Needs 
Identification) ขัน้ตอนที่2 การวิเคราะหค์วามตอ้งการจ าเป็น (Needs Analysis) โดยขัน้ตอนที่ 1 
และ 2 ใชแ้บบจ าลองคาโนที่พฒันาโดย (Rejeb et al., 2008) ประกอบดว้ย (1) ความตอ้งการของ
ลกูคา้แบบมิติเดียว (one-dimensional customer requirement) (2) ความตอ้งการที่จ  าเป็นตอ้งมี 
(must-be requirements) และ(3) ความต้องการที่ ดึ งดูดใจ(attractive requirements) และ 
ขั้นตอนที่  3 การก าหนดทางเลือกในการแก้ปัญหาความต้องการจ าเป็น (Needs Solution) 
ท าการศึกษากบักรณีศกึษาที่เป็นครูในโรงเรียนมธัยมศกึษาแห่งหนึ่ง ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 2  

การวดัทกัษะการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ตามกรอบสมรรถนะประจ าสายงานของ
ครู ประกอบดว้ย 3 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ (1) การออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรูแ้ละ 
การสรา้งเครื่องมือ (2) การด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้และ (3) การตรวจใหค้ะแนน  
การรายงานผล และการน าผลไปใช ้
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1.5 นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
การประเมินความต้องการจ าเป็น หมายถึง วิธีการที่น าไปสู่การได้มาซึ่งข้อมูล

สารสนเทศเพื่อก าหนดความแตกต่างของสภาพที่เกิดขึน้จริงและสภาพที่ควรจะเป็น โดยก าหนด 
สิ่งที่ต้องการให้เกิดว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรและสิ่งที่ เกิดขึ ้นจริงเป็นอย่างไร เพื่ อน าไปสู่ 
การประมวล สังเคราะหแ์ละประเมินว่าสิ่งที่เกิดขึน้จริงควรเปลี่ยนแปลงอย่างไร โดยจะตอ้งเป็น
การเปลี่ยนแปลงไปสู่ทางบวกและสรา้งสรรค์ ซึ่ง ระดับความต้องการจ าเป็นเก่ียวกับทักษะ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยแบบจ าลองคาโน 
ประกอบดว้ยความตอ้งการจ าเป็น 3 ดา้น  

1. ความต้องการที่จ  าเป็นต้องมี  (Must-be) เป็นความต้องการจ าเป็นพื ้นฐาน
เก่ียวขอ้งกับการวดัผลและประเมินผลการเรียนรูข้องครูที่ตอ้งมี หากไม่มีจะเกิดความไม่พึงพอใจ
ในทนัที และถา้มีก็ไม่ไดท้ าใหเ้กิดความพงึพอใจมากขึน้  

2. ความต้องการจ าเป็นมิติเดียว (One-dimensional) เป็นความต้องการจ าเป็น
เก่ียวขอ้งกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนรูข้องครูเมื่อไดร้บัการเติมเต็มแลว้จะไดร้บัความ 
พงึพอใจเพิ่มขึน้ตามดว้ย  

3. ความตอ้งการจ าเป็นที่ดึงดดูใจ (Attractive) เป็นความตอ้งการจ าเป็นเก่ียวขอ้งกบั
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรูข้องครู ที่ไม่ไดร้บัการคาดหวัง หรือคาดการณ์ไว ้เมื่อไดร้บั 
การเติมเต็มจึงเกิดความประทบัใจและดงึดดูใจ 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ หมายถึง การระบุค่าเป็นตัวเลขให้กับสิ่งนั้น  
แลว้ตดัสินคณุค่าของสิ่งนัน้ โดยการเปรียบเทียบกบัเกณฑห์รือมาตรฐาน เพื่อน าขอ้มลูสารสนเทศ
มาเรียบเรียงอย่างเป็นระบบส าหรบัใช้ตัดสินใจเก่ียวกับนักเรียน หลักสูตรหรือโครงการ และ
นโยบายทางการศกึษา ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ องคป์ระกอบแรก ดา้นการออกแบบวดั
และประเมินผลการเรียนรูแ้ละการสรา้งเครื่องมือ องคป์ระกอบถดัมา ดา้นการด าเนินการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู ้และองคป์ระกอบสุดทา้ย ด้านการตรวจให้คะแนน การรายงานผล และ  
การน าผลไปใช ้วัดเป็นคะแนนโดยการใหร้ายงานระดับพฤติกรรมหรือการปฏิบัติของตนเองใน
แบบสอบถามที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้เป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดบั ตามแบบจ าลองคาโน 

การออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้และการสร้างเคร่ืองมือ หมายถึง 
พฤติกรรมของครูระดับมัธยมศึกษาหรือการปฏิบัติที่แสดงถึงกระบวนการวางแผนการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูร้ายวิชาใหส้อดคลอ้งกับหลกัสตูรและหลกัการวดัและประเมินผลการศึกษา 
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และมีกระบวนการสรา้งเครื่องมือตามหลกัการวัดและประเมินผลการศึกษา ประกอบดว้ย 3 ตัว
บ่งชี ้ไดแ้ก่  

1) การออกแบบการวดัและประเมินผลและประเมินการเรียนรูร้ายวิชา  ประกอบดว้ย 
การวางแผนการวัดและประเมินการเรียนรูใ้นรายวิชาที่ครูสอนไว้ล่วงหน้าตลอดปีการศึกษา  
การก าหนดวิธีการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรและหลักการวัดและประเมินผลการศึกษา  
การวางแผนการวิเคราะหข์อ้มลูที่ไดจ้ากการวดัผลการเรียนรูข้องนกัเรียนล่วงหนา้ การออกแบบให้
มีการวดัและประเมินผลการเรียนรูใ้นรายวิชาที่ครูสอนทัง้พทุธิพิสยั จิตพิสยัและทกัษะพิสยั  

2 ) ก า รส ร้า ง เค รื่ อ งมื อต ามหลักก ารวัด แล ะป ระ เมิ น ผล  ป ระกอบด้วย  
การก าหนดจุดมุ่งหมายการทดสอบก่อนสรา้งแบบทดสอบ การก าหนดขอบเขตเนือ้หาที่จะทดสอบ
ก่อนสร้างแบบทดสอบ การจัดท าผังการทดสอบ ( test blueprint) สอดคล้องกับมาตรฐาน 
การเรียนรูแ้ละตวัชีว้ดัตามหลกัสูตรแกนกลาง การเขียนขอ้สอบที่เนน้ใหน้ักเรียนใชค้วามคิดขัน้สูง
ประยกุตห์ลกัการ ทฤษฎี เพื่อแกปั้ญหาในชีวิตประจ าวนั 

3) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียน รู ้
ประกอบด้วย การตรวจสอบข้อผิดพลาดด้านภาษาในแบบทดสอบก่อนน าไปใช้จริง การออก
ขอ้สอบตรงตามผังการทดสอบที่ครูสรา้งขึน้ทุกครัง้ การที่ครูสอนในวิชาเดียวกันหรือกลุ่มสาระ 
การเรียนรูเ้ดียวกันทบทวนขอ้สอบ ก่อนน าไปใชก้ับนักเรียน การวิเคราะห์คุณภาพขอ้สอบ เช่น 
ระดับความยาก ค่าอ านาจจ าแนก ลกัษณะของสิ่งที่บ่งบอกความสามารถในการลวง ความเที่ยง 
หลงัจากน าไปทดลองใชก้บันกัเรียน 

การออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรูแ้ละการสรา้งเครื่องมือ มีการวัดเป็น
คะแนนโดยการใหร้ายงานระดับพฤติกรรมหรือการปฏิบติัของครูดว้ยแบบสอบถามการประเมิน
ความตอ้งการจ าเป็นเก่ียวกับทักษะการวัดและประเมินผลการเรียนรูข้องครู โดยใชแ้บบจ าลอง  
คาโน เป็นมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบัตามแบบจ าลองคาโน 

การด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ หมายถึง พฤติกรรมของครูระดับ
มัธยมศึกษาหรือการปฏิบัติที่แสดงถึงกระบวนการจัดการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภายใน
หอ้งเรียน ตามหลักการวัดและประเมินผลการศึกษาอย่างเป็นระบบ ยุติธรรม ประกอบด้วย 4  
ตวับ่งชี ้ไดแ้ก่  

1) การประเมินย่อย (formative assessment) และการประเมินผลสรุป (summative 
assessment)  ประกอบดว้ย ครูจัดการทดสอบนักเรียนเพิ่มเติมนอกเหนือจากการสอบกลางภาค
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และปลายภาค เช่น การทดสอบย่อยประจ าบทเรียน เป็นตน้ ครูมีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้
ของนกัเรียนเพื่อตดัสินผลการเรียนของนกัเรียน 

2) การประเมินตามสภาพจริง ประกอบด้วย ครูมีการประเมินแฟ้มสะสมงานของ
นกัเรียน ครูมีการด าเนินการประเมินภาคปฏิบติัหรือทกัษะของนกัเรียนร่วมกบัการประเมินความรู ้
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในกระบวนการวัดและประเมินผล เช่น การประเมินแฟ้มสะสม 
งานอิเล็กทรอนิกส ์การประเมินผ่านระบบคอมพิวเตอร ์

3) การประเมินดว้ยวิธีที่หลากหลายและต่อเนื่อง ประกอบดว้ย การใชว้ิธีการวดัและ
ประเมินผลนกัเรียนมากกว่า 1 วิธี เช่น การทดสอบ การสงัเกต การสอบถาม ใน 1 ภาคการศกึษา 

4) ผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ประกอบด้วย  
การใหน้ักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินการเรียนรูข้องตนเอง การใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทางการศึกษามี
ส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน เช่น ผู้ปกครอง เพื่อน ครูผู้สอน  
รายวิชาอื่น  

การด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้มีการวัดเป็นคะแนนโดยการให้รายงาน
ระดบัพฤติกรรมหรือการปฏิบติัของครูดว้ยแบบสอบถามการประเมินความตอ้งการจ าเป็นเก่ียวกบั
ทกัษะการวัดและประเมินผลการเรียนรูข้องครู โดยใชแ้บบจ าลองคาโน เป็นมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดบัตามแบบจ าลองคาโน  

การตรวจให้คะแนน การรายงานผล และการน าผลไปใช้  หมายถึง พฤติกรรมครู
ระดับมธัยมศึกษาหรือการปฏิบติัที่แสดงถึงกระบวนการตรวจใหค้ะแนนและตัดสินคุณค่าผลการ
เรียนรูข้องนักเรียนตามหลักการวัดและประเมินผลการศึกษาอย่างถูกตอ้ง เหมาะสม ยุติธรรม  
แล้วมีรายงานผลการประเมิน เพื่อน าสารสนเทศไปใช้ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการจัด
การศกึษาของผูเ้รียน และสถานศกึษาประกอบดว้ย 4 ตวับ่งชี ้ไดแ้ก่  

1) การก าหนดองคป์ระกอบและเกณฑ์ของการตรวจใหค้ะแนน และการตัดสินผล  
การเรียนรู  ้ประกอบด้วย การแจง้เกณฑ์การตรวจให้คะแนนผลงานกับนักเรียนทุกคนรบัทราบ  
การก าหนดมาตรฐานการตรวจหรือเกณฑก์ารใหค้ะแนนขอ้สอบที่เป็นแบบเขียนตอบอย่างละเอียด 
การก าหนดวิธีการตัดเกรดในรายวิชาที่ครูสอนไวอ้ย่างเหมาะสม เช่น อิงเกณฑ ์อิงกลุ่ม อิงกลุ่ม
และอิงเกณฑ ์

2) การรายงานผลการทดสอบ ประกอบดว้ย การายงานผลการทดสอบย่อยประจ า
บทเรียนและผลการทดสอบปลายภาคใหน้ักเรียนทราบสม ่าเสมอ การรายงานผลการทดสอบต่อ 
ผูท้ี่มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย เช่น ผู้ปกครอง ครูประจ าชั้น ได้อย่างถูกต้อง แม่นย า และทันเวลา  
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ทุกครั้ง  การรายงานผลการเปรียบเทียบคะแนนนักเรียนกับคะแนนเฉลี่ ยในระดับห้อง  
การท าเอกสารหลกัฐานการประเมินผล เพื่อรายงานผลการเรียนของนกัเรียนเป็นรายบุคคล 

3) การให้ข้อมูลย้อนกลับจากผลการทดสอบที่ละเอียดเพียงพอ ประกอบด้วย  
การบอกขอ้บกพรอ่งของนักเรียนเป็นรายบุคคล การแนะน าวิธ๊การพฒันาขอ้บกพร่องของนกัเรียน 
เพื่อใหน้กัเรียนไดม้ีโอกาสพฒันาตนเอง 

4) การใช้ผลการประเมินเพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ประกอบด้วย  
การจัดระบบซ่อมเสริมใหแ้ก่นักเรียนที่ไม่ผ่านการทดสอบ การน าผลการประเมินการเรียนรูข้อง
นกัเรียนมาปรบัแผนการสอน หรือพฒันาวิธีการสอนของตนเอง 

การตรวจใหค้ะแนน การรายงานผล และการน าผลไปใช ้มีการวดัเป็นคะแนนโดยการให้
รายงานระดบัพฤติกรรมหรือการปฏิบติัของครูดว้ยแบบสอบถามการประเมินความตอ้งการจ าเป็น
เก่ียวกับทักษะการวัดและประเมินผลการเรียนรูข้องครู โดยใชแ้บบจ าลองคาโน เป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบัตามแบบจ าลองคาโน  

 
1.6 ความส าคัญของการวิจัย 

1. ทราบถึงความต้องการจ าเป็นเก่ียวกับการพัฒนาทักษะการวัดและประเมินผล  
การเรียนรูข้องครูประกอบดว้ย ดา้นการออกแบบการวดัและประเมินผลการเรียนรูแ้ละการสรา้ง
เครื่องมือ ด้านการด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และด้านการตรวจให้คะแนน  
การรายงานผล และการน าผลไปใช้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ไปใชใ้นการน าสารสนเทศที่ได้จัดการ
พฒันาทกัษะการวดัและประเมินผลการเรียนรูใ้หต้รงกบัความตอ้งการจ าเป็น 

2. ทราบถึงสาเหตุของความต้องการจ าเป็นเก่ียวกับการพัฒนาทักษะการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูข้องครู ซึ่งจะเป็นประโยชนใ์นการน าไปสู่การออกแบบแนวทางการพัฒนา
ทกัษะการวดัและประเมินผลการเรียนรูข้องครู 

3. ทราบถึงแนวทางการพัฒนาทกัษะการวดัและประเมินผลการเรียนรูข้องครู ซึ่งจะเป็น
ประโยชนใ์นการเพิ่มทักษะการวัดและประเมินผลการเรียนรูข้องครู ตลอดจนการพัฒนาการจัด  
การเรียนรูใ้หค้รูมีทักษะเป็นไปตามหลกัการและแนวที่หลกัสูตรแกนกลางก าหนดและสอดคลอ้ง
กบัสมรรถนะการประเมินผลการเรียนรูข้องครู 
 
 



 

บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

 
การน าเสนอบทนีแ้บ่งเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ ตอนที่ 1 แนวคิดเก่ียวกบัสมรรถนะของครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตอนที่ 2 แนวคิดการประเมินความตอ้งการจ าเป็น และตอนที่ 3 แนวคิด
การประเมินความตอ้งการจ าเป็นโดยใชแ้บบจ าลองคาโน ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้

 
ตอนที ่1 แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1.1 แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สมรรถนะและความสามารถในการท างานของครูที่พัฒนาขึน้มาในครัง้นีม้ีกรอบ

ความคิดมาจากแนวคิดของ McClelland นักจิตวิทยาประยุกต์ของมหาวิทยาลัยฮารว์ารด์ได้
อธิบายไว้ว่า “สมรรถนะเป็นคุณลักษณะที่ส  าคัญของบุคคลเก่ียวกับผลการปฏิบัติงาน 
ประกอบดว้ย องคค์วามรู ้(Knowledge) ทกัษะในการจดัการ (Skills) ความสามารถในการสิ่งหนึ่ง
สิ่งใด (Ability) และ คณุลกัษณะอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน (Other Characteristics) และ
เป็นคุณลักษณะที่เก่ียวขอ้งกับพฤติกรรมที่ ท าใหบุ้คลากรในสถานที่ท างาน สามารถปฏิบติังาน
โดยมีผลงานที่ชัดเจนกว่าคนอ่ืน ๆ ในสถานการณ์ที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งเกิดจากแรงผลักดัน
เบื ้องลึก (Motives) อุปนิสัยใจคอ (Traits) ภาพลักษณ์ภายในบุคคลนั้น ๆ (Self-image) และ
บทบาทที่ที่แสดงออกมาต่อสังคม (Social role) ที่มีความแตกต่างกันจนท าใหพ้ฤติกรรมในการ
ท างานแตกต่างกนัออกไป ซึ่งสอดคลอ้ง กบัแนวทางการพฒันาความสามารถในการบริหารบุคคล
แนวใหม่ของภาครฐั ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน โดยสง่เสรมิและสนบัสนุนใหส้ว่น
ราชการบรหิารบุคคลตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จดา้นการบรหิารทรพัยากรบุคคล (Standard 
for Success) เพื่อใหเ้กิด ผลสมัฤทธิ์ต่อความส าเรจ็ในสว่นราชการ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานไดป้ระชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อก าหนด
ความตอ้งการในการพฒันาสมรรถนะของครู และการประชุมเชิงปฏิบติัการโดยสรา้งแบบทดสอบ
เพื่อประเมินความสามารถข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการยกระดับ
คุณภาพครูทัง้ระบบ เพื่อการพัฒนาครูรายบุคคล ซึ่งคณะท างานประกอบดว้ย ผูบ้ริหารโรงเรียน 
ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา ผู้บริหารส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษา และผู้เชี่ยวชาญจาก
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้ร่วมกันพิจารณาและก าหนดสมรรถนะครู ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน โดยการวิเคราะห ์สงัเคราะหส์มรรถนะของครู อนัประกอบดว้ย ระดบัเจตคติ 
ระดับค่านิยม ระดับความรู ้ความสามารถและทักษะที่จ  าเป็นส าหรบัการปฏิบติังานตามภารกิจ 
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ในสถานศึกษา จากแบบประเมินดังกล่าวของครูผู้สอน ที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้จัดท าไว้ ได้แก่  
แบบประเมินคุณภาพของการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ) เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลการทาง
การศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ ของส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ก.ค.ศ.) มาตรฐานวิชาชีพครู ของส านักงานเลขาธิการคุรุสภา รูปแบบสมรรถนะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ของสถาบนัพัฒนาครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา (สค.บศ.) 
จากการสงัเคราะหส์ามารถสรุปไดว้่า สมรรถนะครู ส านักงานคณกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
ประกอบไปดว้ย สมรรถนะหลกั และสมรรถนะประจ าสายงาน ดงันี ้

1. สมรรถนะหลกั (Core Competency) ประกอบดว้ย 5 สมรรถนะ คือ 
1.1 การมุ่งผลสมัฤทธิ์ในการปฏิบติังาน 
1.2 การบรกิารท่ีดี 
1.3 การพฒันาตนเอง 
1.4 การท างานเป็นทีม 
1.5 จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

2. สมรรถนะประจ าสายงาน  (Functional Competency) ประกอบด้วย  
6 สมรรถนะ คือ 

2.1 การบรหิารหลกัสตูรและการจดัการเรียนรู ้
2.2 การพฒันาผูเ้รียน 
2.3 การบรหิารจดัการชัน้เรียน 
2.4 การวิเคราะห ์สงัเคราะห ์และวิจยัเพื่อพฒันาการผูเ้รียน 
2.5 ภาวะผูน้  าครู 
2.6 การสรา้งความสมัพนัธแ์ละความรว่มมือกบัชมุชนเพื่อการจดัการเรียนรู ้

1.2 รายละเอียดและค าอธิบายสมรรถนะครู  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน  ได้ก าหนดสมรรถนะของครู  

ซึ่งประกอบดว้ย สมรรถนะหลกั 5 สมรรถนะและสมรรถนะประจ าสายงาน 6 สมรรถนะ โดยจะเนน้
สมรรถนะที่มีการวดัและประเมินผลปรากฎอยู่ ดงัรายละเอียด ต่อไปนี ้

สมรรถนะหลกั (Core Competency) 
สมรรถนะท่ี 1 การมุ่งผลลมัฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน (Working Achievement 

Motivation) หมายถึง ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน
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สมบูรณ์ มีความคิดริเริ่มสรา้งสรรค์ โดยมีการวางแผน ก าหนดเป้าหมาย ติดตามประเมินผล  
การปฏิบติังาน และปรบัปรุงพฒันาประสิทธิภาพและผลงาน อย่างต่อเนื่อง 
 
ตาราง 1 สมรรถนะ ตัวบ่งชี ้ และรายการพฤติกรรมของสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่  1 การมุ่ง
ผลสมัฤทธิ์ในการปฏิบติังาน 
 

สมรรถนะ ตัวบ่งชี ้ รายการพฤติกรรม 
การมุ่งผลสมัฤทธิ์ 
ในการปฏิบติังาน 

(Working Achievement 
Motivation) 

1. ความสามารถในการ
วางแผน 
การก าหนดเปา้หมาย การ
วิเคราะห ์สงัเคราะหภ์ารกิจ
งาน 

1.วิเคราะหภ์ารกิจงานเพื่อวาง
แผนการแกปั้ญหาอย่างเป็น
ระบบ 
2.ก าหนดเปา้หมายในการ
ปฏิบติังานทกุภาคเรียน 
3.ก าหนดแผนการปฏิบติังาน
และการจดัการเรียนรูอ้ย่าง
เป็นขัน้ตอน 

 2. ความมุ่งมั่นในการปฏิบติั
หนา้ที่ ใหม้ีคณุภาพ ถูกตอ้ง 
ครบถว้นสมบูรณ ์

1.ใฝ่เรียนรูเ้ก่ียวกบัการจดัการ
เรียนรู ้
2.รเิริ่มสรา้งสรรคใ์นการ
พฒันาการจดัการเรียนรู ้
3.แสวงหาความรูท้ี่เก่ียวกบั
วิชาชีพใหม่ ๆ เพื่อการพฒันา
ตนเอง 

3. ความสามารถในการ
ติดตามประเมินผลการ
ปฏิบติังาน 

1.ประเมินผลการปฏิบติังาน
ของตนเอง 

4. ความสามารถในการพฒันา 
การปฏิบติังานใหม้ี
ประสิทธิภาพอย่าง ต่อเนื่อง
เพื่อใหง้านประสบความส าเร็จ 

1.ใชผ้ลการประเมินการ
ปฏิบติังานมาปรบัปรุง/
พฒันาการท างานใหดี้ยิ่งขึน้ 
2.พฒันาการปฏิบติังานเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของ
ผูเ้รียน ผูป้กครอง และ ชมุชน 



  13 

สมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency) 
สมรรถนะที่ 1 การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู ้(Curriculum and 

Learning Management) หมายถึง ความสามารถในการคิดคน้และพฒันาหลกัสตูร การออกแบบ
สื่ อการเรียน รู้ได้อย่างสอดคล้องและเป็นระบบ จัดการเรียน รู้ที่ เน้นผู้ เรียน เป็นส าคัญ  
มีการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยี สื่อต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเ้รียน มีการติดตามการประเมิน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของผูเ้รียน เพื่อใหเ้กิดการพฒันาอย่างมีประสิทธิภาพอย่างสงูสดุ 
 
ตาราง 2 สมรรถนะ ตัวบ่งชี ้และรายการพฤติกรรมของสมรรถนะประจ าสายงาน สมรรถนะที่ 1 
การบรหิารหลกัสตูรและการจดัการเรียนรู ้
 

สมรรถนะ ตัวบ่งชี ้ รายการพฤติกรรม 
การบริหารหลกัสตูร และการ

จดัการเรียนรู ้
(Curriculum and 

Learning Management) 

1. การสรา้งและพฒันา
หลกัสตูร 

1.สรา้ง/พัฒนาหลักสูตรกลุ่ม
สาระการเรียนรูท้ี่สอดคลอ้งกับ
หลกัสตูรแกนกลางและทอ้งถิ่น 
2.ประเมินการใชห้ลักสูตรและ
น าผลการประเมินไปใชใ้นการ
พฒันาหลกัสตูร 

2. ความรู ้ความสามารถใน 
การออกแบบการเรียนรู ้

1.ก าหนดผลการเรียนรู้ของ
ผู้ เรี ย นที่ เน้ น การวิ เค ราะห ์
สั ง เค ราะห์  ป ระ ยุ ก ต์ ริ เริ่ ม
เหมาะสม กับสาระการเรียนรู ้
ความแตกต่างและธรรมชาติ
ของผูเ้รียนเป็นรายบคุคล 
2.ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
อย่างหลากหลายเหมาะสม
สอดคลอ้งกบัวยั และความ 
ตอ้งการของผูเ้รียน และชมุชน 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 

สมรรถนะ ตัวบ่งชี ้ รายการพฤติกรรม 
  3.เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วน

ร่วมในการออกแบบการเรียนรู ้
ก า ร จั ด กิ จ ก ร รม แ ล ะ ก า ร
ประเมินผลการเรียนรู ้
4.จัดท าแผนการสอนอย่างเป็น
ล าดับขั้นตอนที่ ชัด เจน โดย 
บู รณ าการอย่ างสอดคล้อง
เชื่อมโยงกนั 
5.มีการน าผลการออกแบบการ
เรียนรูไ้ปใชใ้นการเรียนการสอน 
และปรับใช้ตามสถานการณ ์
อ ย่ า ง เห ม า ะ ส ม แ ล ะ เกิ ด
ประสิทธิภาพกับผู้เรียนตามที่
คาดหวงั 
6.ประเมินผลการออกแบบการ
เรียนรู้ และน าไปใช้ปรับปรุง/
พฒันา 

3. การจดัการเรียนรูท้ี่เนน้
ผูเ้รียน เป็นส าคญั 

1 .จั ด ท า ฐ า น ข้ อ มู ล เพื่ อ
ออกแบบการเรียนรูท้ี่เนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั 
2.ใช้วิธีการจัดการหรือเทคนิค
วิ ธีการสอนที่ หลาย รูปแบบ 
เพื่อให้ผู ้เรียนได้มีการพัฒนา
เต็มตามศกัยภาพ 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 

สมรรถนะ ตัวบ่งชี ้ รายการพฤติกรรม 
  3 .จั ด กิ จ ก รรม การ เรีย น รู้ที่

ปลกูฝัง/สง่เสริมคณุลกัษณะอนั
พึงประสงค์และสมรรถนะของ
ผูเ้รียน 
4.ใชห้ลกัจิตวิทยาในการจดัการ
เรียนรูใ้หผู้เ้รียนเกิดการคิด การ
วิเคราะห ์การสงัเคราะหอ์ย่างมี
ความสขุ 
5 .ใช้สื่ อ ก าร เรียน รู้แล ะภู มิ
ปัญญาทอ้งถิ่นในชุมชนในการ
จดัการเรียนรู ้
6 .พัฒ น าสั งคม การ เรีย น รู้
ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง 
และชมุชน 

4. การใชแ้ละพฒันาสื่อ
นวตักรรมสมยัใหม่ หรือ
เทคโนโลยีเพื่อการจดัการ
เรียนรู ้

1 .ใ ช้ สื่ อ น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
อย่างหลากหลาย เหมาะสมคบั
เนือ้หา และกิจกรรมการเรียนรู ้
2.สืบค้นข้อมูลผ่านผ่านทาง
อินเตอร์เน็ตเพื่ อพัฒนาการ
จดัการเรียนรู ้
3.ใชอ้ปุกรณอิ์เล็กทรอนิกส ์เช่น 
คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อ/
นวัตกรรมที่ ใช้ในการจัดการ
เรียนรู ้
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 

สมรรถนะ ตัวบ่งชี ้ รายการพฤติกรรม 
 5. การวดัและประเมินผลการ

เรียนรู ้
1 .ออกแบบ วิ ธี ก า รวัด แล ะ
ประเมินผลโดยใช้รูปแบบที่มี
ความหลากหลาย ใหเ้หมาะสม
กบัสถานการณแ์ละขอ้จ ากดั 
2.ประยุกต์การน าเครื่องมือ
ส า ห รั บ ก า ร วั ด ผ ล แ ล ะ
ป ระ เมิ น ผ ล ไป ใช้ ได้ อ ย่ า ง
ส อ ด ค ล้ อ งแ ล ะ เห ม า ะส ม 
เพื่อใหเ้กิดความถกูตอ้ง 
3.มีการวัดผลและประเมินผล
ผูเ้รียนโดยอิงตามสภาพจรงิ 
4.น าสารสนเทศที่ ได้จากการ
ป ระ เมิ น ม า ใช้ ใน ก า ร เพิ่ ง
ประสิท ธิภาพในการจัดการ
เรียนรู ้

 
สมรรถนะที่  3 การบริหารจัดการชั้นเรียน (Classroom Management) 

หมายถึง การสรา้งบรรยากาศการเรียนรู ้การสรา้งขอ้มลูสารสนเทศที่ส  าคญัและเอกสารประจ าชัน้
เรียน/ประจ ารายวิชา การก ากบัดแูลชัน้เรียนรายชัน้/รายวิชา เพื่อน าไปสู่การส่งเสริมการเรียนรูท้ี่มี
ความสขุและปลอดภยัต่อตวัผูเ้รียน 
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ตาราง 3 สมรรถนะ ตัวบ่งชี ้และรายการพฤติกรรมของสมรรถนะประจ าสายงาน สมรรถนะที่ 3 
การบรหิารจดัการชัน้เรียน 
 

สมรรถนะ ตัวบ่งชี ้ รายการพฤติกรรม 
การบริหารจดัการชัน้เรียน 

(Classroom 
Management) 

1.จดับรรยากาศที่สง่เสรมิการ
เรียนรู ้ความสขุและความ
ปลอดภยัของ ผูเ้รียน 

1.จัดสภาพแวดล้อมภายใน
ห้ อ ง เรี ย น  แ ล ะ ภ า ย น อ ก
หอ้งเรียนที่เอือ้ต่อการเรียนรู ้
2.ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่ างค รูกับผู้ เรียน  และ
ผูเ้รียนกบัผูเ้รียน 
3.ตรวจสอบสิ่งอ านวยความ
สะดวกในหอ้งเรียนใหพ้รอ้มใช้
และปลอดภยัอยู่เสมอ 

2. จดัท าขอ้มลูสารสนเทศและ
เอกสารประจ าชัน้เรียน/ประจ า
วิชา 

1.จัดท าข้อมูลสารสนเทศของ
นักเรียนเป็นรายบุคคลและ
เอกสารประจ าชัน้เรียนอย่าง 
ถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นปัจจบุนั 
2.น าขอ้มูลสารสนเทศไปใชใ้น
การพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตาม
ศกัยภาพ 

3.ก ากบัดแูลชัน้เรียนรายชัน้/
รายวิชา 

1.ให้ผู ้เรียนมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดกฎ กติกา ข้อตกลงใน
ชัน้เรียน 
2.แก้ปัญหา/พัฒนานักเรียน
ดา้นระเบียบวินัยโดยการสรา้ง
วินยัเชิงบวกในชัน้เรียน 
3.ประเมินการก ากับดูแลชั้น
เรียน และน าผลการประเมินไป
ใชใ้นการปรบัปรุง และพฒันา 
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สมรรถนะที่ 5 ภาวะผูน้  าครู (Teacher Leadership) หมายถึง คุณลักษณะ
และพฤติกรรมของครูที่แสดงถึงความเก่ียวขอ้งสัมพันธ์ส่วนบุคคล และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ซึ่งกันและกันทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนโดยปราศจากการใช้อิทธิพลของผู้บริหาร
สถานศกึษา ก่อใหเ้กิดพลงัแห่งการเรียนรูเ้พื่อพฒันาการจดั การเรียนรูใ้หม้ีคณุภาพ 
 
ตาราง 4 สมรรถนะ ตัวบ่งชี ้และรายการพฤติกรรมของสมรรถนะประจ าสายงาน สมรรถนะที่ 5 
ภาวะผูน้  าครู 
 

สมรรถนะ ตัวบ่งชี ้ รายการพฤติกรรม 
ภาวะผูน้  าครู 

(Teacher Leadership) 
1.วฒุิภาวะความเป็นผูใ้หญ่ ที่
เหมาะสมกบัความเป็นครู 
(Adult Development) 

1.พิจารณาทบทวน ประเมิน
ตนเองเก่ียวกับพฤติกรรมที่
แสดงออกต่อผู้เรียนและผู้อ่ืน 
และ มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสว่นรวม 
2.เห็นคณุค่าใหค้วามส าคญัใน
ความคิดเห็นหรือผลงาน และ
ใหเ้กียรติแก่ผูอ่ื้น 
3.กระตุ้นจูงใจ ปรับ เปลี่ยน
ความคิดและการกระท าของ
ผู้ อ่ื น ให้มี ความผูกพั นและ
มุ่ งมั่ น ต่อ เป้ าหมายในการ
ท างานรว่มกนั 

 2. การสนทนาอย่างสรา้งสรรค ์
(Dialogue) 

1.มีปฏิสัมพันธ์ในการสนทนา 
มีบทบาท และมีส่วนร่วมใน
การสนทนาอย่างสรา้งสรรคก์บั
ผูอ่ื้น โดยมุ่งเนน้ไปที่การเรียนรู้
ของผู้ เรียนและการพัฒ นา
วิชาชีพ 
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ตาราง 4 (ต่อ) 
 

สมรรถนะ ตัวบ่งชี ้ รายการพฤติกรรม 
  2.มีทักษะการฟัง การพูด และ

การตั้งค าถาม เปิดใจกว้าง 
ยื ด ห ยุ่ น  ย อ ม รับ ทั ศ น ะ ที่
หลากหลายของผูอ่ื้น เพื่อเป็น
แ น ว ท า ง ใ ห ม่ ๆ  ใ น ก า ร
ปฏิบติังาน 
3.สืบเสาะข้อมูล ความรูท้าง
วิชาชีพใหม่ๆ ที่สรา้งความท้า
ท าย ใน ก า รส นทน าอย่ า ง
สรา้งสรรคก์บัผูอ่ื้น 

 3. การเป็นบุคคลแห่งการ
เปลี่ยนแปลง (Change 
Agency) 

1 . ใ ห้ ค ว า ม ส น ใ จ ต่ อ
สถ านการณ์ ต่ าง  ๆ  ที่ เป็ น
ปัจจุบัน  โดยมีการวางแผน
อย่างมีวิสัยทัศน์ซึ่งเชื่อมโยง
คับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และ
พันธกิจของโรงเรียนร่วมกับ
ผูอ่ื้น 
2.ริเริ่มการปฏิบติัที่น าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนา
นวตักรรม 
3.กระตุ้นผู้อ่ืนให้มีการเรียนรู้
และความร่วมมือในวงกว้าง
เพื่อพฒันาผูเ้รียน สถานศึกษา 
และวิชาชีพ 
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ตาราง 4 (ต่อ) 
 

สมรรถนะ ตัวบ่งชี ้ รายการพฤติกรรม 
  4 .ป ฏิ บั ติ งาน ร่วม กั บ ผู้ อ่ื น

ภ า ย ใ ต้ ร ะ บ บ /ขั้ น ต อ น ที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได ้

 4. การปฏิบติังานอย่าง
ไตรต่รอง 
(Reflective Practice) 

1.พิ จารณาไตร่ตรองความ
สอดคล้องระหว่างการเรียนรู้
ของนักเรียน และการจัดการ
เรียนรู ้
2.สนับสนุนความคิดริเริ่มซึ่ง
เกิดจากการพิจารณาไตร่ตรอง
ของเพื่อนร่วมงาน และมีส่วน
ร่วม ในการพัฒนานวัตกรรม
ต่าง ๆ 
3.ใชเ้ทคนิควิธีการหลากหลาย
ในการตรวจสอบ ประเมินการ
ปฏิบั ติงานของตนเอง และ 
ผลการด าเนินงานสถานศกึษา 

 5. การมุ่งพฒันาผลสมัฤทธิ์

ผูเ้รียน (Concern for 
improving pupil 
achievement) 

1 .ก า ห น ด เป้ า ห ม าย แ ล ะ
มาตรฐานการเรียนรูท้ี่ท้าทาย
ความสามารถของตนเองตาม
สภ าพ จ ริ ง  แล ะปฏิ บั ติ ให้
บรรลผุลส าเรจ็ได ้
2.ใหข้อ้มูลและขอ้คิดเห็นรอบ
ด้านของผู้เรียนต่อผู้ปกครอง
และผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ 
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ตาราง 4 (ต่อ) 
 

สมรรถนะ ตัวบ่งชี ้ รายการพฤติกรรม 
  3 .ยอม รับ ข้อมู ลป้ อนกลับ

เก่ียวกับความคาดหวังด้าน
การเรียน รู้ขอ งผู้ เรี ยน จาก
ผูป้กครอง 
4.ปรบัเปลี่ยนบทบาทและการ
ปฏิบติังานของตนเองใหเ้อือ้ต่อ
การพฒันาผลสมัฤทธิ์ผูเ้รียน 
5.ตรวจสอบขอ้มลูการประเมิน
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน รวมไป
ถึงผลการวิจัย หรือองคค์วามรู้
ต่ าง ๆ  และน าไปใช้ในการ
พัฒนาผลสมัฤทธิ์ผูเ้รียนอย่าง
เป็นระบบ 

 
1.3 จุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนจุดมุ่ งหมายพื ้นฐาน  
สองประการ ประการแรก คือ การวดัและประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเ้รียน โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูล
เก่ียวกับผลการเรียนและการเรียนรูข้องผูเ้รียนในระหว่างการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง บนัทึก 
วิเคราะห ์แปลความหมายขอ้มลู แลว้น ามาใชใ้นการพฒันาการเรียนรูข้องผูเ้รียนต่อระบบการสอน
ของครู โดยจะเป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์กัน เพื่อน าไปสู่การวัดผลและประเมินผล  หากขาดสิ่งใด 
สิ่งหนึ่งจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการเรียนการสอน การประเมินระหว่างการจดัการสอน
เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการพัฒนาที่ดีขึน้ การกระท าเช่นนีเ้ป็นการวัดและประเมินผลเพื่อการพัฒนา 
(Formative Assessment) ที่แฝงอยู่ในการเรียนการสอนตลอดเวลา เป็นการประเมินเพื่อให้รู ้
จุดเด่น จุดที่ต้องได้รบัการเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนา ผู้สอนต้องใช้วิธีการและเครื่องมือการ
ประเมินที่หลากหลาย เช่น การสังเกต การสอบถาม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้ได ้
มติขอ้สรุปของประเด็นที่ก าหนด การใช้แฟ้มสะสมผลงาน การใชภ้าระงานที่เน้นการลงมือท า  
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การประเมินความรูเ้ดิม การใหผู้เ้รียนประเมินตนเอง การใหเ้พื่อนประเมินเพื่อน และการใชเ้กณฑ์
การใหค้ะแนน (Rubrics) สิ่งที่ส  าคัญที่สุดของการประเมินเพื่อพัฒนา คือ การใหข้อ้มูลยอ้นกลบั
แก่ผูเ้รียนในลกัษณะค าแนะน าที่เชื่อมโยงความรูเ้ดิม ท าใหก้ารเรียนรูเ้พิ่มมากขึน้ ปรบัปรุงและ
เปลี่ยนแปลงความคิด ความเขา้ใจเดิมที่ไม่ถูกตอ้ง จนสามารถท าใหผู้เ้รียนสามารถตัง้เป้าหมาย
และพฒันาตนได ้

จุดมุ่ งหมายประการถัดไป  คือ การวัดและประเมินผลเพื่ อตัดสินการเรียน  
เป็นการประเมินในขัน้ตอนสุดทา้ยของการเรียนรู ้(Summative Assessment) ซึ่งมีหลายประเด็น 
ไดแ้ก่ เมื่อเรียนจบบทเรียน จบรายวิชาเพื่อตดัสินใหค้ะแนน หรือใหร้ะดบัผลการเรียน เพื่อสรุปและ
รบัรองความรูค้วามสามารถของผูเ้รียนว่าผ่านรายวิชานัน้ ๆ ไดห้รือไม่ ควรไดร้บัการเลื่อนระดบัชัน้
หรือไม่ หรือสามารถจบหลกัสูตรไดห้รือไม่ ในการประเมินลกัษณะนี ้ตอ้งใหโ้อกาสผูเ้รียนแสดง
ความรูค้วามสามารถด้วยวิธีการที่มากกว่าหนึ่งวิธีการและพิจารณาตัดสินบนพื ้นฐานของ 
ความถกูตอ้ง ตามเกณฑผ์ลการปฏิบติัมากกว่าใชเ้ปรียบเทียบระหว่างผูเ้รียนดว้ยกนัเอง 

1.4 การก ากับดูแลคุณภาพการศึกษา 
การบริหารและจัดสรรทรพัยการทางการศึกษาในปัจจุบนั นอกจากจะตอ้งให้ทั่วถึง

แล้วยังมุ่งเน้นประสิทธิภาพด้วย โดยผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง ได้แก่ ผู ้ปกครองนักเรียน สังคม และ
รฐับาล ตอ้งการเห็นหลกัฐานอนัเป็นผลมาจากการบริหารและจดัการศึกษา นั่นคือ ประสิทธิภาพ
ของผูเ้รียนที่ตอ้งสอดคลอ้งตามมาตรฐานของหลกัสตูรแกนกลางการศกึษา หน่วยงานที่รบัผิดชอบ
นับตั้งแต่โรงเรียนต้นสังกัด หน่วยงานระดับชาติที่ได้รบัมอบหมาย จึงมีภาระหน้าที่ในการดูแล
คุณภาพของผูเ้รียนตามความมุ่งหมายของหลกัสูตร เพราะฉะนัน้ หลกัสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 จึงก าหนดใหม้ีการวัดและประเมินผลการเรียนรูใ้น 4 ระดับ ไดแ้ก่ 
ระดบัหอ้งเรียน ระดบัโรงเรียน ระดบัเขตพืน้ที่การศึกษา และระดบัชาติ โดยมีเจตนารมเช่นดียวกนั 
คือ ตรวจสอบพฒันาการในศกึษาของผูเ้รียน เพื่อน าผลมาใชเ้ป็นขอ้มลูในการพฒันาอย่างต่อเนื่อง 

การประเมินระดับชั้นเรียน 
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจดัการศึกษา เพื่อน าไปสูก่ารพฒันาทกัษะของ

ผูเ้รียน โดยการตัดสินผลการเรียนในเนือ้หาของรายวิชานั้น ๆ ตลอดไปจนถึงกิจกรรมที่ส่งเสริม
ผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการที่สูงขึน้ ส  าหรับการประเมินเพื่อพัฒนา ผู้สอนจะต้องอิงจาก
จดุมุ่งหมายหรือตวัชีว้ดัของหลกัสตูรที่ไดม้าจากการก าหนดไวใ้นแผนการสอนของแต่ละหน่วยการ
เรียนรูด้ว้ยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสอบถามผูเ้รียน การตรวจภาระงาน กระบวนการในการ 
ลงมือปฏิบัติงาน การแสดงกิริยาอาการต่าง ๆ ของผูเ้รียนตลอดเวลาที่จัดกิจกรรม เพื่อดูว่าผ่าน
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ตัวชีว้ัดหรือมีแนวโน้มว่าจะผ่านตัวชีว้ัดมากน้อยเพียงใด เพื่อน าไปสู่การแก้ไข เปลี่ยนแปลง
ขอ้บกพรอ่งนัน้ใหดี้ขึน้เป็นล าดบัขัน้อย่างต่อเนื่อง 

การประเมินเพื่อตัดสินเป็นการตรวจสอบ ตามที่ผู ้สอนเจาะจง แล้วท า 
การตัดสินผูเ้รียนอันเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมภายในหอ้งเรียนหรือไม่ และมีความเขม้ขน้มาก
น้อยเพียงใด ทั้งนี ้โดยมีวัตุประสงค์เพื่อเก็บคะแนนของหน่วยการเรียนรู ้หรือของการทดสอบ 
กลางภาค หรือทดสอบปลายภาคตามรูปแบบที่สถานศึกษาก าหนด ผลการประเมินนอกจากจะให้
เป็นคะแนนหรือระดับผลการเรียนรู้แก่ผู ้ เรียนแล้ว ต้องน ามาเป็น สารสนเทศในการใช ้
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนในอนาคต 

การประเมินระดับสถานศึกษา 
เป็นการค้นหาข้อเท็จจริงเก่ียวกับผลการศึกษาของผู้เรียนเป็นรายปีและ 

รายภาคเรียน ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเรียบเรียงความเข้าใจของเนื ้อหา 
คณุลกัษณะอนัพงึประสงคแ์ละกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน การอนุมติัผลการเรียน การตดัสิน การเลื่อน
ชัน้เรียน และเป็นการประเมินเพื่อใหไ้ดส้ารสนเทศเก่ียวกับการบริหารจัดการของสถานศึกษาว่า
ส่งผลต่อการเรียนรูข้องผูเ้รียนตามวัตถุประสงคห์รือไม่ มีการวิเคราะหว์่าผูเ้รียนควรมีการพัฒนา
ทักษะด้านใดเพิ่มเติม นอกจากนีผ้ลการเรียนของผูเ้รียนท่ียังไม่สัมฤทธิ์ผลหรือสัมฤทธิ์ผลแล้ว 
ในด้านใด เพื่อน าสารสนเทศที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์ของระดับชั้น ระดับ เขตพื ้นที่การศึกษา  
ผลการประเมินดังกล่าวนีจ้ะเป็นข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการเปลี่ยนแปลงนโยบาย หลักสูตร 
โครงการ หรือรูปแบบในการจดัการเรียนการสอน ตลอดจนน าไปสู่การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา และการน าเสนอผลการจัดการศึกษาต่อ
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา ผูป้กครองและชมุชน 

การประเมินระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
เป็นการประเมินคุณภาพผูเ้รียนในระดับเขตพืน้ที่การศึกษาตามมาตรฐาน

การเรียนรูข้องหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 เพื่อใชเ้ป็นสารสนเทศใน
การปรบัเปลี่ยนคณุภาพการศึกษาของเขตพืน้ที่การศึกษา ตามหนา้ที่ความรบัผิดชอบ ปรบัเปลี่ยน
โดยการประเมินคณุภาพของผูเ้รียนดว้ยวิธีการและเครื่องมือที่มีมาตรฐานซึ่งจดัท าและด าเนินการ
โดยเขตพื ้นที่การศึกษา โดยอาศัยความช่วยเหลือจากหน่วยงานหลัก/หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
นอกจากขอ้เสนอแนะดังกล่าวนั้น ยังปฏิบัติไดด้ว้ยการคน้หาขอ้เท็จจริงจากขอ้มูลที่ไดภ้ายหลัง
จากการประเมินระดบัสถานศกึษาในเขตพืน้ที่การศึกษา 
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การประเมินระดับชาติ 
เป็นกระบวนการตรวจสอบคณุภาพของผูเ้รียนในระดบัที่ใหญ่ขึน้ ตามเกณฑ์

ขั้นพื ้นฐานของการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 
สถานศึกษาต้องวางระเบียบแบบแผนให้ผู้เรียนทุกคนที่เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 และ 6 เข้ารับตรวจสอบ ผลการตรวจสอบใช้เป็นสารสนเทศใน 
การเปรียบเทียบคณุภาพการศกึษาในระดบัต่าง ๆ เพื่อน าไปใชใ้นการวางแผนหรือเปลี่ยนแปลงให้
คณุภาพการศึกษาใหส้งูขึน้ และยงัสามารถใชเ้ป็นขอ้มลูที่สนบัสนุนการตดัสินใจในระดบันโยบาย
ของประเทศ 

สารสนเทศที่ได้จากการประเมินตามที่กล่าวมาข้างต้น เป็นประโยชน์ต่อ
วงการการศึกษาในการตรวจสอบ ปรบัเปลี่ยน หรือเพิ่มพูนคุณภาพผู้เรียน ถือเป็นหน้าที่ของ
สถานศึกษาที่จะตอ้งบริหารจดัการระบบดูแลช่วยเหลือ ปรบัปรุง แกไ้ข ส่งเสริมสนับสนุน เพื่อให้
ผู ้เรียนมีศักยภาพที่ดีขึน้บนพื ้นฐานความแตกต่างของแต่ละบุคคลที่จ  าแนกตามสภาพที่เป็น
อปุสรรคและความตอ้งการ ไดแ้ก่ กลุม่ผูเ้รียนทั่วไป กลุ่มผูเ้รียนที่มีความสามารถพิเศษ กลุม่ผูเ้รียน
ท่ีมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนต ่า กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีปัญหาดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบและพฤติกรรม
ที่ขัดต่อจริยธรรม กลุ่มผู้เรียนที่ปฏิ เสธโรงเรียน กลุ่มผู้เรียนที่มี ปัญหาเศรษฐกิจและการมี
ปฏิสัมพันธ์กับผูอ่ื้น กลุ่มผูเ้รียนที่พิการทางร่างกายและสติปัญญา เป็นตน้ สารสนเทศจากการ
ประเมินจึงเป็นสิ่งที่ส  าคัญที่สุดในการด าเนินการช่วยเหลือผูเ้รียนไดท้นัที อันเป็นโอกาสใหผู้เ้รียน
ไดร้บัการปรบัเปลี่ยนไปสูพ่ฤติกรรมที่ดีขึน้และประสบความส าเรจ็ในการเรียน 

1.5 การจัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา 
ขอ้ควรปฏิบติัว่าดว้ยการวดัและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาเป็นกรอบภาระ

งานและแนวปฏิบัติด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ซึ่งจะต้องเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ 
เป็นกระบวนการเดียวกัน สาระของข้อปฏิบัติดังกล่าว ก าหนดบนพื ้นฐานของนโยบายด้าน 
การเรียนการสอนและการวดัและประเมินผลการเรียนรูต้ามหลกัสตูรสถานศึกษา หลกัการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรูต้ามหลักวิชา หลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรูต้ามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 กฎระเบียบที่ เก่ียวข้องและแนวปฏิบัติ 
ที่สถานศกึษาก าหนดเพิ่มเติม อนัจะสะทอ้นคณุภาพและมาตรฐานการปฏิบติังานของสถานศึกษา
ที่จะช่วยสรา้งความมั่นใจในกระบวนการด าเนินงานและสรา้งความเชื่อมั่นแก่สงัคม ซึ่งจะสง่ผลต่อ
การพฒันาผูเ้รียนใหม้ีคณุภาพตามเปา้หมายการจดัการศึกษาของสถานศกึษา 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดว่า การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูเ้ป็นกระบวนการพฒันาปรบัปรุงการเรียนรูข้องผูเ้รียน และตัดสินว่าผูเ้รียนมี
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ความรู ้ทกัษะ ความสามารถ คณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์อนัเป็นผลมาจากการเรียนการสอนบรรลุ
ตามมาตรฐานการเรียนรู/้ตัวชีว้ัดในระดับใด สามารถที่จะไดร้บัการเลื่อนชัน้หรือจบการศึกษาได้
หรือไม่ สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษา จะต้องจัดระเบียบว่าด้วยการวัดและ
ประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัที่เป็น
ขอ้ก าหนดของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 โดยควรมีสาระต่อไปนี ้
เป็นอย่างนอ้ย 

1. หลกัการด าเนินการวดัและประเมินผลการเรียนรูข้องสถานศกึษา 
2. การตดัสินผลการเรียน 
3. การใหร้ะดบัผลการเรียน 
4. การรายงานผลการเรียน 
5. เกณฑก์ารจบการศกึษา 
6. เอกสารหลกัฐานการศกึษา 
7. การเทียบโอนผลการเรียน 
 

ตาราง 5 แสดงภารกิจการวดัและประเมินผลการเรียนรูข้องบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ 
 

ผูป้ฏิบติั บทบาทหนา้ที่ในการด าเนินงานการวดัและประเมินผลการเรียนรู ้
1. คณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

1.1 ใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตรสถานศึกษาและระเบียบดว้ยการวัด
และประเมินผลการเรียนของสถานศกึษา 
1.2 ใหค้วามเห็นชอบต่อเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัในการวดัและประเมิน 
- การเรียนรูต้ามกลุม่สาระการเรียนรูท้ัง้ 8 กลุม่สาระ 
- ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห ์และเขียน 
- คณุลกัษณะอนัพงึประสงคข์องสถานศกึษา 
- กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
1.3 ให้การสนับสนุนรูปแบบการจัดการเรียนและวิธีการสอนซ่อม
เสรมิ การปรบัเปลี่ยนผลการเรียนและอื่น ๆ 
1.4 ก ากับ ติดตาม ด าเนินการจัดแผนการสอนตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้การพัฒนาความสามารดา้นการอ่าน คิดวิเคราะห ์และเขียน 
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค ์และการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเ้รียน 
1.5ก ากบั ติดตามการวดัและประเมินผล และการตดัสินผลการเรียน 
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ตาราง 5 (ต่อ) 
 

ผูป้ฏิบติั บทบาทหนา้ที่ในการด าเนินงานการวดัและประเมินผลการเรียนรู ้
2. คณะกรรมการบรหิาร
หลกัสตูรและงานวิชาการ
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

2.1 ก าหนดข้อตกลงว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนของ
สถานศกึษา 
2.2 ก าหนดรูปแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรูต้ามหลักสูตร
แกนกลางและรายวิชาเพิ่มเติมของวิชาต่าง ๆ ในแต่ละกลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้โดยวิเคราะห์จากมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีว้ัดของกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้และจดัท ารายวิชาพรอ้มเกณฑก์ารประเมิน 
2.3 ก าหนดสิ่งที่ตอ้งการประเมินในการอ่าน คิดวิเคราะห ์และเขียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พรอ้มเกณฑ์ 
การประเมิน และแนวทางการพฒันาและสง่เสรมิผูเ้รียน 
2.4 ก าหนดการทบทวนการสง่เสรมิสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน 
2.5 ให้ข้อเสนอแนะ หรือค าแนะน าเก่ียวกับวิธีการเทียบโอนผล 
การเรียน ใหเ้ป็นไปตามรูปแบบที่ถูกตอ้ง และวิธีการในการเทียบโอน
ผลการเรียนของกระทรวงศกึษาธิการ 

3. คณะอนุกรรมการกลุม่
สาระการเรียนรูแ้ละ
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

3.1 ก าหนดแนวทางการจดัการเรียนรูข้องกลุ่มสาระการเรียนรูต่้าง ๆ 
การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนพรอ้มแนวทางการวัดและประเมินผล
การเรียนรู ้
3.2 ส่งเสริมการจัดการเรียนในห้องเรียน การจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเ้รียน การวดัและประเมินผลการเรียนรู ้และตัดสินผลการเรียนตาม
แนวทางที่ก าหนดไว ้
3.3 ไตร่ตรองให้การสนับสนุนการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ 
สาระการเรียนรูร้ายปี/รายภาค และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
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ตาราง 5 (ต่อ) 
 

ผูป้ฏิบติั บทบาทหนา้ที่ในการด าเนินงานการวดัและประเมินผลการเรียนรู ้
4. คณะกรรมการพฒันา
และประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห ์และเขียน 

4.1 ก าหนดแนวทางการพัฒนา การประเมิน การปรับปรุงแก้ไข  
และการตัดสินทักษะในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียนของ
ผูเ้รียน 
4.2 ปฏิบัติการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห ์ 
และเขียน 
4.3 ตัดสินผลของการเปลี่ยนแปลงทักษะในการอ่าน คิดวิเคราะห ์
และเขียนของผู้เรียนตลอดปีการศึกษา และเมื่อสิน้สุดการศึกษา 
แต่ละระดบั 

5. คณะกรรมการพฒันา
และประเมินคณุลกัษณะ
อนัพงึประสงคข์อง
สถานศึกษา 

5.1 ก าหนดแนวทางการพัฒนาและการประเมิน เกณฑก์ารประเมิน 
และแนวทางการเปลี่ยนแปลงแกไ้ขคณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์
5.2 ทบทวนการตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตลอดปีการศกึษา และเมื่อสิน้สดุการศกึษาแต่ละระดบั 
5.3 จัดให้มีการปรบัปรุงและแก้ไขคุณลักษณะอันพึงประสงคด์้วย
รูปแบบที่เหมาะสม และส่งต่อสารสนเทศเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึน้
อย่างต่อเนื่อง 

6. คณะกรรมการเทียบ
โอนผลการเรียน 

6.1 จัดท ารูปแบบ เครื่องมือ และวิธีการเทียบโอนใหเ้ป็นไปตามแนว
ปฏิบัติ เก่ียวกับการเทียบโอนผลการเรียนรู้การศึกษาในระบบ
การศึกษาปัจจุบนั ซึ่งจัดท าโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน 
6.2 ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนให้กับผูเ้รียนที่มีความประสงค์
ใชง้าน 
6.3 รวบรวมผลและตดัสินผลการเทียบโอน 
6.4 เสนอการเทียบโอนต่อคณะกรรมการที่มีส่วนเก่ียวขอ้ง เพื่อให้
ความ เห็นชอบ และเสนอผู้บริหารสถานศึกษาตัดสินอนุมั ติ 
การเทียบโอน 
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ตาราง 5 (ต่อ) 
 

ผูป้ฏิบติั บทบาทหนา้ที่ในการด าเนินงานการวดัและประเมินผลการเรียนรู ้
7. ผูบ้รหิารสถานศกึษา 7.1 เป็นเลขานกุารคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

7.2 เป็นประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
7.3 อนุมัติผลการประเมินผลการเรียนรายปี /รายภาค และตัดสิน
อนมุติัการเลื่อนชัน้เรียน การซ า้ชัน้ การจบการศกึษา 
7.4 ให้ค าแนะน า ข้อปรึกษาเก่ียวกับการด าเนินงานแก่บุคลากร 
ในสานศกึษา 
7.5 ก ากับ ติดตามให้การด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
บรรลเุปา้หมาย 
7.6 น าผลการป ระ เมิ น ไปจัดท า ส ารสน เทศที่ เ ก่ี ย วข้อ งกับ 
การด าเนินงาน ก าหนดนโยบายและวางแผนปรับปรุงการจัด
การศกึษา 

8. ผูส้อน 8.1 จัดท าหน่ วยการเรียน รู้ แผนการจัดการเรียน รู้ แผ นการ
ประเมินผลการเรียนรูใ้นวิชาที่สอนหรืองานที่รบัผิดชอบ 
8.2 วัดและประเมินผลระหว่างเรียนควบคู่กับการจัดกิจกรรม 
การเรียน รู้ตามแผนที่ วางไว้ อีกทั้ งมี การปรับป รุงผู้ เรียนที่ มี
ขอ้บกพรอ่งใหดี้ขึน้ 
8.3 ประเมินตัดสินผลการเรียนรูข้องผู้เรียนในรายวิชาที่สอน หรือ
กิจกรรมที่รบัผิดชอบ เมื่อสิน้สุดการเรียนรายปี/รายภาค ส่งหัวหน้า
กลุม่สาระการเรียนรูห้รือกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
8.4 ตรวจสอบสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน 
8.5 น าผลการประเมินไปวิเคราะห์เพื่ อพัฒนาการจัดการเรียน 
การสอน 
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ตาราง 5 (ต่อ) 
 

ผูป้ฏิบติั บทบาทหนา้ที่ในการด าเนินงานการวดัและประเมินผลการเรียนรู ้
9. ครูวดัผล 9.1ส่งเสริมพัฒนาระบบและเทคนิควิธีการวัดและประเมินผล 

การเรียนรูด้า้นต่าง ๆ แก่ครูและบคุลากรของสถานศกึษา 
9.2ใหค้ าปรกึษา ติดตาม ก ากบัการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้
ของสถานศึ กษาให้ เป็ น ไปตามหลั กวิช าการและแนวทาง 
ที่สถานศกึษาก าหนดไว ้
9.3ตรวจสอบ กลั่นกรอง ปรบัปรุงคุณภาพของวิธีการ เครื่องมือวัด
และประเมินผลการเรียนรูข้องสถานศกึษา 
9.4ปฏิบัติงานร่วมกับนายทะเบียนในการรวบรวม ตรวจสอบ และ
ประมวลผลการประเมินผลการเรียนรูข้องผูเ้รียน 

10. นายทะเบียน 10.1ปฏิบติังานรว่มกบัครูวดัผลในการรวบรวม ตรวจสอบ และบนัทกึ
ผลการประมวลขอ้มลูการเรียนของผูเ้รียนแต่ละคน 
10.2ตรวจสอบและสรุปขอ้มลูผลการเรียนรูข้องผูเ้รียนรายบคุคลแต่
ละชัน้ปี และเมื่อจบการศกึษา เพื่อเสนอรายชื่อผูม้ีคณุสมบติัครบ
ตามเกณฑ ์ใหค้ณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรและงานวิชการสถาน
ศกึษาขัน้พืน้ฐานใหค้วามเห็นชอบ และเสนอใหผู้บ้รหิารสถานศึกษา
ตดัสินและอนมุติัการเลื่อนชัน้เรียนและจบการศกึษาแต่ละระดบั 
10.3จดัท าเอกสารหลกัฐานการศึกษา 

 
1.6 ภารกิจของผู้สอน ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

กระบวนทัศน์ใหม่ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551  

บรรยากาศในชัน้เรียน : แนวคิดที่ตอ้งเปลี่ยนแปลง 
หากประสงคใ์หผู้เ้รียนเกิดกระบวนการเรียนที่ยั่งยืน เรียนรูด้ว้ยความเขา้ใจ

อย่างถึงแก่นแท ้สามารถสื่อสารใหเ้รื่องยากเป็นเรื่องง่ายขึน้ได ้ทัง้ยงัน าความรูไ้ปใชใ้นสถานการณ์
ที่หลากหลาย มีมมุมองที่ครอบคลมุ มีความตระหนักถึงจิตใจผูอ่ื้น ตลอดจนเขา้ใจและรูจ้กัตัวเอง 
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การจดัการเรียนการสอน การวดัและประเมินผลจะตอ้งมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะส าเรจ็ไดร้รูปแบบ
ในชัน้เรียนจะตอ้งเปลี่ยนแปลงจาก 

 

  
 

การสรา้งสิ่งแวดลอ้มภายในหอ้งเรียนที่มีการเรียนรูเ้ป็นสิ่งที่ส  าคญั และมีการ
วัดและประเมินผลเพื่อการปรับปรุงคุณภาพทั้งการสอนของครูและการเรียนของผู้เรียนเป็น
จดุประสงคห์ลกั ตอ้งมีการปรบัเปลี่ยนแนวคิดส าคญั ดงันี ้

1. มีความเชื่อมั่ นว่าผู้เรียนทุกคนจะได้รับความรู้ตามเนื ้อหาวิชา 
ที่หลกัสูตรไดม้ีการก าหนดไว้ ผูเ้รียนที่มีความโดดเด่นและที่ตอ้งดูแลเป็นพิเศษ จะไดร้บัเอาใจใส่ 
เท่าเทียมกนั 

2. ยึดหลักการเรียนรูท้ี่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนเป็นผู้ขับเคลื่อน 
การเรียนรูแ้ละไดแ้สดงออกถึงความรบัผิดชอบต่อความส าเร็จที่เกิดจากการเรียนรูข้องตนเองและ
เพื่อนร่วมชั้นเรียน มิใช่ผูส้อนเป็นผูข้ับเคลื่อนการสอนโดยไม่สามารถหาขอ้สรุปไดว้่าผูเ้รียนเกิด
กระบวนการเรียนรูห้รือไม่ 

3. การทดสอบและการใหค้ะแนนเป็นเพียงแนวปฏิบติัหรือกฎเกณฑห์นึ่ง
ที่ใชใ้นการวัดผลของผูเ้รียน โดยผูส้อนและผูเ้รียนตอ้งมีแนวคิดร่วมกนัว่า การวัดและประเมินผล
เป็นเครื่องมือตรวจสอบหรือติดตามร่องรอยของการเรียนรู ้โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นแนวทาง
ส าหรับการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้ มากกว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ส  าหรับจัดล าดับและ
เปรียบเทียบระหว่างผูเ้รียน 

1.7 ความหมายและความส าคัญของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
การวัดและประเมินผลการเรียนรูต้ามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื ้นฐาน 

พทุธศกัราช 2551 ก าหนดระดบัการปฏิบติัออกเป็น 4 ระดบั คือ การวดัและประเมินระดบัชัน้เรียน 
การวัดและประเมินระดับสถานศึกษา การวัดและประเมินระดับเขตพืน้ที่การศึกษา การวัดและ
ประเมินระดบัชาติ ระดบัที่มีความเก่ียวขอ้งกบัผูส้อนมากที่สดุ เป็นแก่นของการวดัและประเมินผล
การเรียนรูผู้เ้รียน คือ การวดัและประเมินผลระดบัชัน้เรียน 

หอ้งเรียนที่ยึดการเปรียบเทียบผล
การเรียนเป็นหลัก โดยเป้าหมาย
ของการวัดและประเมินผล คือ 
การสอบใหค้ะแนน 

หอ้งเรียนที่มีการเรียนรูเ้ป็นหัวใจ 
โดยเปา้หมายหลกัของการวดัและ
ประเมินผล คือ การปรับเปลี่ยน
คณุภาพการสอนและการเรียนรู ้
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ค าศัพท์ที่ ใช้ในกระบวนการดังกล่าวมีความหมายที่แตกต่างกัน แต่บางคนม ี
ความเขา้ใจและน ามาใชเ้หมือนกัน ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเขา้ใจที่ตรงกันจึงนิยามศัพท์ต่าง ๆ  
ไวด้งันี ้

การวัด (Measurement) หมายถึง การก าหนดตัวเลขให้กับวัตถุ  สิ่ งของ 
เหตกุารณ ์ปรากฏการณ ์หรือพฤติกรรมต่าง ๆ ของผูเ้รียน การจะไดม้าซึ่งตวัเลขนัน้ อาจจะตอ้งใช้
เครื่องมือวัด เพื่อให้ได้ตัวเลขที่สามารถแทนคุณลักษณะต่าง ๆ ที่ต้องการวัด เช่น ไม้เมตรวัด 
ความยาวของเตีงได ้5.8 นิว้ ใชเ้ครื่องมือวดัชั่งน า้หนกัของผลไมไ้ด ้5.7 กิโลกรมั ใชแ้บบทดสอบวดั
ความรูใ้นวิชาฟิสิกสข์องเด็กชายด าได ้19 คะแนน เป็นตน้ 

การประเมิน (Assessment) หมายถึง รูปแบบการเก็บข้อมูล การวิเคราะห ์
บนัทึก และใชข้อ้มลูที่ไดจ้ากภาระงาน/ชิน้งาน ว่าผูเ้รียนวิเคราะหไ์ดอ้ย่างไร มีการสังเคราะหไ์ดว้่า
อย่างไร และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในบริบทอ่ืน ๆ ได้อย่างไร ด้วยรูปแบบและเครื่องมือ 
ที่หลากหลาย 

การประเมินค่า/การตัดสิน (Evaluation) หมายถึง การน าเอาขอ้มลูต่าง ๆ ที่ได้
จากการวัดหลาย ๆ อย่างมาเป็นข้อมูลในการตัดสินผลการเรียน โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ 
(Criteria) ที่สถานศึกษาก าหนด เพื่อประเมินการเรียนรูข้องผูเ้รียนว่าผูเ้รียนมีความโดดเด่นหรือไม่
โดดเด่นเพียงใด บรรลเุป้าหมายที่ตอ้งการมากนอ้งเพียงใด โดยรูปแบบดงักล่าวนัน้เป็นการสรุปผล
การเรียนสดุทา้ยของผูเ้รียน 

การวัดและประเมินผลการเรียนรูใ้นชั้นเรียน (Classroom Assessment) หมายถึง 
รูปแบบการเก็บรวบรวม วิเคราะห ์ตีความ บนัทกึผลที่ไดจ้ากการวดัและประเมินที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ โดยการด าเนินการดังกล่าวเกิดขึน้ทุกช่วงเวลา นับตั้งแต่ก่อนการเรียนการสอน 
ระหว่างการเรียนการสอน และหลังการเรียนการสอน โดยใช้วิธีการหรือรูปแบบที่หลากหลาย  
มีความสอดคล้องกับอายุของผู้เรียน และเหมาะสมกับพฤติกรรมที่ต้องการวัด น าผลที่ได้มา
วิเคราะหโ์ดยอิงจากเกณฑ์ที่ก าหนดในตัวชีว้ัดของมาตรฐานสาระการเรียนรู ้สารสนเทศที่ได้นี ้
น าไปใชใ้นการใหข้อ้มูลยอ้นกลับเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง จุดที่มีความโดดเด่น จุดที่ตอ้งแก้ไข
ใหก้บัผูเ้รียน การตดัสินผลการเรียนรูท้ัง้หมดในเนือ้หานัน้ ๆ หรือหน่วยการเรียนรูใ้นรายวิชาต่าง ๆ 
และการก าหนดการด าเนินการในดา้นต่าง ๆ หรือออกแบบการจดัการเรียนการสอนของครู 

โดยผลที่ไดจ้ากการวัดและประเมินผลการเรียนรูใ้นชัน้เรียนจะเป็นขอ้มูลสะทอ้นให้
ผู้สอนทราบถึงผลการจัดการเรียนการสอนของตนและพัฒนาการของผู้เรียน ดังนั้น ข้อมูลที่  
เกิดจากการวัดและประเมินที่มีคุณภาพเท่านั้นจึงจะสามารถน าไปใช้ได้อย่างเป็นประโยชน ์  
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ตรงตามเป้าหมาย และคุม้ค่าต่อการปฏิบติังาน ผูส้อนตอ้งด าเนินการวดัและประเมินผลการเรียนรู้
เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูสะทอ้นสภาพจริง จะไดน้ าไปก าหนดเป้าหมายและวิธีการพัฒนาผูเ้รียน ผูส้อนจึง
จ าเป็นตอ้งมีความรูค้วามเขา้ใจอย่างถ่องแทใ้นหลกัการ แนวคิด วิธีการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ  
ที่เก่ียวขอ้งกับหลักสูตรและการจัดการเรียนรู ้เพื่อสามารถน าไปใชใ้นการวางแผนและออกแบบ
การวดัและประเมินผลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ บนพืน้ฐานการประเมินผลการเรียนรูใ้นชัน้เรียนที่มี
ความถูกต้อง ยุติธรรม เชื่อถือได้ มีความสมบูรณ์ ครอบคลุมตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551  

หากการวดัและประเมินการเรียนรูไ้ม่มีคณุภาพ จะท าใหผู้ม้ีส่วนเก่ียวขอ้งขาดขอ้มูล
ส าคญัในการสะทอ้นการด าเนินการจดัการศึกษาทัง้ในระดบันโยบายและระดบัปฏิบติัการ ผูม้ีสว่น
เก่ียวข้อง ได้แก่ ต้นสังกัดส่วนกลาง ส านักงานเขตพื ้นที่การศึ กษา สถานศึกษา ผู้ปกครอง 
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ขาดขอ้มูลส าคัญในการสะทอ้นผลและสภาพความส าเร็จเมื่อเปรียบเทียบ
กับเป้าหมาย ส่งผลใหก้ารวางแผนก าหนดทิศทางการพัฒนาผูเ้รียนระยะต่อไป ไม่สามรถสรา้ง
ความมั่นใจไดว้่าจะสอดคลอ้งกับสภาพปัญหา และมีความเหมาะสมกับระดับความส าเร็จของ 
การพฒันาผูเ้รียนในระยะที่ผ่านมา 

ประเภทของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
การทราบว่าการวดัและประเมินผลการเรียนรูแ้บ่งประเภทเป็นอย่างไรบา้งจะ

ช่วยใหผู้ส้อนออกแบบการวดัและประเมินผลการเรียนรูไ้ดต้รงตามวตัถุประสงค ์และเป็นประโยชน์
ต่อการพฒันาผูเ้รียนยิ่งขึน้ ในที่นีไ้ดน้ าเสนอประเภทของการวดัและประเมินผลการเรียนรู ้ดงันี ้

1. การวัดและประเมินผลการเรียนรูจ้  าแนกตามขัน้ตอนการจดัการเรียน
การสอน ก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลงัเรียน มี 4 ประเภท ซึ่งมีความแตกต่างกันตามบทบาท 
จดุมุ่งหมาย และวิธีการวดัและประเมิน ดงันี ้

1.1 การประเมินเพื่ อจัดวางต าแหน่ง (Placement Assessment)  
เป็นการประเมินก่อนเริ่มเรียนเพื่อตอ้งการขอ้มลูที่แสดงความพรอ้ม ความสนใจ ระดบัความรูแ้ละ
ทักษะพื ้นฐานที่จ  าเป็นต่อการเรียน เพื่อให้ผู ้สอนน าไปใช้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการเรียนรู ้
วางแผน และออกแบบกระบวนการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนทั้งรายบุคคล รายกลุ่ม  
และรายชัน้เรียน 

1.2 การป ระ เมิ น เพื่ อ วิ นิ จ ฉั ย  (Diagnostic Assessment) เป็ น 
การรวบรวมขอ้มูลเพื่อวิเคราะหว์่าผูเ้รียนไดร้บัความรูอ้ะไรมาบา้งเก่ียวกับสิ่งที่จะเรียน สิ่งที่รูม้า
ก่อนนีม้ีความชดัเจนและถูกตอ้งมากนอ้ยแค่ไหน จึงเป็นการใชใ้นลกัษณะการทดสอบก่อนเรียน 
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นอกจากนีย้งัใชเ้พื่อหาตน้เหตขุองปัญหาหรืออปุสรรคต่อการเรียนรูข้องผูเ้รียนเป็นรายบุคคลที่จะ
แตกต่างกันออกไป เช่น ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารเลขง่าย ๆ ไม่ได้ แล้วจึงหาวิธีการแก้ไข 
เพื่อให้ผู ้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึน้ต่อไป วิธีการประเมินใช้ได้ทั้งการสังเกต การพูดคุย 
สอบถาม อาจใชเ้ป็นแบบทดสอบก็ได ้

1.3 การประเมินเพื่ อการพัฒนา (Formative Assessment) เป็น
กระบวนการเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้(Assessment for Learning) ที่ด  าเนินการอยู่ตลอดเวลาที่มี 
การเรียนการสอน โดยมิใช่ใชแ้ต่การทดสอบระหว่างเรียนเป็นระยะ ๆ อย่างเดียว แต่ ใช้วิธีการ 
เก็บขอ้มูลการเรียนของผูเ้รียนอย่างไม่เป็นทางการดว้ย ขณะที่มีการมอบหมายชิน้งานกบัผูเ้รียน  
ครูจะต้องมีการสังเกต ซักถาม จดสิ่งที่ ได้ไว้เป็นหลักฐาน แล้ววิเคราะห์ข้อมูลว่าผู้เรียนม ี
การเปลี่ยนแปลงอย่างไร จะตอ้งใหผู้เ้รียนพฒันาเรื่องใดเพิ่มเติม หรือตวัผูส้อนเองจะตอ้งปรบัปรุง
การสอนอย่างไร เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ ดีขึน้ในการเรียนรู ้การประเมินระหว่างเรียน
ด าเนินการได้หลายรูปแบบ เช่น  การให้ข้อ เสนอแนะ ข้อสังเกตในการน าเสนอผลงาน  
การสมัภาษณผ์ูเ้รียนเป็นกลุม่หรือรายบคุคล รวมไปถึงการวิเคราะหผ์ลการสอบ เป็นตน้ 

1.4 การประเมินเพื่ อสรุปและตัดสินผลการเรียน (Summative 
Assessment) มักเกิดขึน้เมื่อจบบทเรียน เพื่อตรวจสอบผลการเรียนว่าเป็นไปตามจุดประสงค ์
การเรียนหรือไม่ และยังใชเ้ป็นสารสนเทศในการเปรียบเทียบกับผลการทดสอบก่อนเรียน ท าให้
ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของผูเ้รียน การประเมินลักษณะนีย้ังเป็นการตรวจทานผลการศึกษา 
รายปีไดอี้กดว้ย มักใชรู้ปแบบและเครื่องมือประเมินที่มากกว่าหนึ่งเครื่องมือโดยปกติมักด าเนิน 
การอย่างเป็นขัน้ตอนและมีแบบแผนชดัเจนมากกว่าการประเมินระหว่างเรียน 

 2. การวดัและประเมินผลการเรียนรูจ้  าแนกตามวิธีการแปลความหมาย
ผลการเรียนรูม้ี 2 ประเภท ที่แตกต่างกนัตามลกัษณะการแปลผลคะแนน ดงันี ้

2.1 ก า ร วั ด แ ล ะ ป ระ เมิ น แ บ บ อิ ง ก ลุ่ ม  (Norm-Referenced 
Assessment) เป็นกระบวนการที่น าไปสู่การตัดสินต่อความสามารถหรือผลสัมฤทธิ์ของผูเ้รียน 
โดยเทียบกนัเองภายในหอ้งเรียน ๆ หรือในชัน้เรียนนัน้ ๆ 

2.2 การวัดและประเมินแบบอิงเกณฑ์ (Criterion – Referenced 
Assessment) เป็นการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อใช้ในการระบุควาสามารถหรือผลของ
ความส าเรจ็ของผูเ้รียน โดยใชเ้กณฑแ์ละมาตรฐานที่ก าหนดในการประเมิน 
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วิธีการและเคร่ืองมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
วิธีการและเครื่องมือวดัและประเมินผลการเรียนรู ้หมายถึง รูปแบบ ยุทธวิธี 

และเครื่องมือประเภทต่าง ๆ ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกับการจัดการเรียนรู ้โดยทั่วไปมี
จุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ เพื่อท าความเขา้ใจผูเ้รียน เพื่อประเมินรูปแบบการเรียนของผู้เรียน  
เพื่อประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน ผู้สอนสามารถประยุกต์ใช้วิธีการส าหรับการวัดและ
ประเมินผลใหส้อดคลอ้งกบัจดุมุ่งหมายท่ีกลา่วมาในขา้งตน้ 

วิธีการและเคร่ืองมือวัดและประเมินผลแบบเป็นทางการ (Formative 
Assessment) เป็นการได้มาซึ่งสารสนเทศของผลการเรียนรูท้ี่ปฏิบัติกันมาตั้งแต่ดั้งเดิม เช่น  
วดัและประเมินโดยการจดัสอบ และใชแ้บบสอบหรือแบบวดั (Test) ที่ครูสรา้งขึน้ โดยส่วนมากมกั
ใช้คะแนนเป็นตัวแทนถึงประสิทธิภาพของผู้เรียน เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบและประเมินผล  
เช่น เปรียบเทียบระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อใหท้ราบถึงความก้าวหน้าหรือใช้ส  าหรบั
ประเมินผลของความส าเรจ็ในการศกึษาของแต่ละหน่วยการเรียนของแต่ละวิชา 

รูปแบบและเครื่องมือวัดและประเมินผลแบบเป็นทางการเหมาะส าหรับ 
การประเมินเพื่อตัดสิน มากกว่าที่จะใช้เพื่อประเมินเสริมสร้างความสามารถ หรือเพื่อหา
จุดบกพร่องส าหรบัน าไปปรบัเปลี่ยนการจดัการเรียนการสอนอย่างไรก็ตาม วิธีการและเครื่องมือ 
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการเรียนรูแ้บบเป็นทางการ ที่ให้สารสนเทศในเชิงปริมาณ 
มีขอ้สงัเกตที่ผูส้อนตอ้งมีความรอบครอบในการน าไปใช ้เพื่อน าไปสู่ผลการเรียนรูท้ี่มีประสิทธิผล 
เป็นตัวแทนของระดับความสามารถที่ ออกมาจากผู้เรียน โดยข้อมูลต้องได้มากจากวิธีการวัด 
ที่ชัดเจนและเหมาะสมกับลักษณะของข้อมูล เครื่องมือวัดและประเมินผลมีความเที่ยงตรง 
(Validity) หมายถึง สามารถวดัไดต้รงตามวตัถุประสงค ์และมีความเชื่อมั่น (Reliability) หมายถึง 
ผลการวัดมีความคงเสน้คงวา เมื่อมีการทดสอบโดยใชเ้ครื่องมือคู่ขนานหรือเมื่อวัดในระยะเวลา
ใกลเ้คียงกนั และวิธีการวดัมีความโปรง่ใสสามารถตรวจสอบและเชื่อถือได ้(Acceptable)  

วิธีการวัดและประเมินผลแบบไม่เป็นทางการ (Informal  Assessment) 
เป็นวิธีการที่น าไปสู่สารสนเทศผลการเรียนรูท้ี่เนน้ผูเ้รียนคนใดคนหนึ่ง จากวิธีการหรือแหล่งที่มา 
ที่มีหลากหลายที่ผูส้อนเก็บรวบรวมตลอดเวลา วิเคราะหข์อ้มูล ศึกษาความพรอ้มและพัฒนาการ
ของผูเ้รียน ปรบัเปลี่ยนการเรียนการสอนใหเ้หมาะสม และแกไ้ขขอ้บกพรอ่งของการเรียน ลกัษณะ
ของสารสนเทศที่ได้ นอกเหนือจากตัวเลขหรือสารสนเทศเชิงปริมาณแลว้ อาจเป็นสารสนเทศ 
เชิงลักษณะพฤติกรรมที่ผูส้อนใหค้วามสนใจหรือเฝ้าสงัเกต ผลการเรียนรูใ้นลักษณะค าอธิบาย
ระดับความก้าวหน้า สิ่งที่โดดเด่น หรือปัญหาของผู้เรียนที่พบจากการสังเกต สัมภาษณ์ หรือ
วิธีการที่หลากหลายนอกจากท่ีกลา่วมาขา้งตน้ 
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การวัดและประเมินผลการเรียนรูต้ามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
พุทธศักราช 2551 เป็นการประเมินผลการเรียนรูต้ามกลุ่มสาระประกอบไปด้วย ผลการเรียนรู ้ 
1) ด้านการอ่าน 2) การคิดวิเคราะห์ และ 3) การบรรยายความ ผลของความก้าวหน้าในด้าน
พฤติกรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และผลการเรียนรูท้ี่เกิดจากการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนนั้น มีความเหมาะสมกับวิธีการและเครื่องมือวัดและประเมินผลแบบไม่เป็นทางการนี ้
สารสนเทศที่ไดจ้ะเป็นประโยชนใ์นการเพิ่มพนูประสิทธิภาพในการเรียนรูข้องผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 
ช่วยให้ผู้สอนเข้าใจพฤติกรรมของผู้เรียนได้อย่างแท้จริงกว่าการประเมินแบบเป็นทางการ  
และเป็นวิธีการท่ียืดหยุ่นตามสิ่งแวดลอ้มและบรบิท 

วิธีการประเมินแบบต่าง ๆ ที่น่าสนใจส าหรบัผูส้อนน าไปใชไ้ด ้มีดงัต่อไปนี ้
1. การสังเกตพฤติกรรม เป็นการรวบรวมขอ้มูลพฤติกรรมจากการสงัเกต

จากการลงมือท ากิจกรรม โดยไม่ขดัจงัหวะการท างานหรือการคิดของผูเ้รียน การสงัเกตพฤติกรรม
เป็นสิ่งที่ท าได้ต่อเนื่อง แต่ควรมีการวางแผนและจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนว่าตอ้งการประเมินอะไร  
โดยอาจใช้เครื่องมือ เช่น แบบมาตรประมาณค่า แบบตรวจสอบรายการ สมุดจดบันทึก  
เพื่อประเมินผู้เรียนตามตัวชี ้วัด และควรสังเกตหลายครั้ง หลายสถานการณ์หลายช่วงเวลา  
เพื่อหลีกเลี่ยงความล าเอียงที่เกิดขึน้ 

2. การสอบปากเปล่า เป็นการแสดงออกดว้ยการพดู ผ่านการตอบค าถาม
ในสิ่งที่ไดศ้ึกษาหรือเรียนรูต้ามความมุ่งหมายของการเรียน ผูส้อนเก็บขอ้มูล โดยการจดบันทึก 
รูปแบบการประเมินนีผู้ส้อนและผูเ้รียนตอ้งมีปฏิสมัพนัธก์นัโดยตรงสามารถมีการอภิปราย ตอบขอ้
ซักถามกันไปมาได้ มีการขยายความ ปรบัแก้ไขความคิดกันได ้มีขอ้ที่ควรระวัง คือ อย่าขัดกัน
ระหว่างที่อีกฝ่ายก าลงัเสนอความคิดเห็น 

3. การพูดคุย เป็นการสื่อสาร 2 ทางอีกประเภทหนึ่ง ระหว่างผู้สอนกับ
ผู้เรียน สามารถด าเนินการเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลได้ โดยทั่ วไปมักใช้อย่างไม่เป็นทางการ  
เพื่อติดตามตรวจสอบว่าผู้เรียนเกิดความเขา้ใจในบทเรียนมากน้อยเพียงใด เป็นขอ้มูลส าหรบั 
การปรบัเปลี่ยนใหดี้ขึน้ วิธีการนีจ้  าเป็นตอ้งใชเ้วลา แต่มีประโยชนต์อ่การค้นหา วินิจฉัยขอ้ปัญหา 
รวมไปถึงเรื่องอ่ืนที่มีความเก่ียวขอ้งที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู ้เช่น ระยะเวลาหรือรูปแบบ 
ในการเรียนรูท้ี่มีความแตกต่างกนั เป็นตน้ 

4. การใช้ค าถาม การใช้ค าถามเป็นเรื่องที่ เกิดขึน้เป็นประจ าในการจัด 
การเรียนรู ้แต่ขอ้มูลจากการศึกษาโดยละเอียดบ่งบอกว่าค าถามที่ครูใชเ้ป็นการจดจ า เป็นส่วน
ใหญ่ เพราะค าถามมีความง่ายและไม่ก่อใหเ้กิดทักษะที่ส  าคัญที่ผูเ้รียนพึงจะไดร้บั การปรบัปรุง
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การใชค้ าถามใหม้ีประสิทธิภาพแม้จะท าใหเ้กิดขึน้ไดล้  าบาก แต่ก็สามารถท าไดผ้ลที่รวดเร็วขึน้ 
หากผูส้อนมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการประเมินในหอ้งเรียน โดยท าการประเมินเพื่อพฒันาใหเ้ขม้แข็ง 
(Clarke, 2005) Clark ยงัไดน้ าเสนอวิธีการฝึกถามใหม้ีประสิทธิภาพ 5 วิธี ดงันี ้

วิธีที่ 1 ให้ค าตอบมีได้มากกว่าหนึ่งค าตอบ เป็นวิธีที่รวดเร็วที่สุดใน 
การเริ่มตน้เปลี่ยนการถามแบบความจ าใหเ้ป็นค าถามเชิงวิเคราะห์ เพราะมีค าตอบที่เป็นไปได้
หลายค าตอบ (แต่ขอ้เน้นย า้ ถ้าการใชค้ าถามในลกัษณะนีจ้ะตอ้งผ่านการเรียนมาในระดับหนึ่ง  
มีความเขา้ใจในเนือ้หาตามตวัชีว้ดัที่ก าหนดใหผู้เ้รียนรูม้าแลว้) ค าถามในลกัษณะนี ้ผูเ้รียนจะตอ้ง
ชั่งใจในการเลือกค าตอบ และที่ไม่ถูกเพราะเหตใุด นอกจากนีก้ารใชค้  าถามแบบนีจ้ะท าใหผู้เ้รียน 
มีความกา้วหนา้แบบกา้วกระโดด  

วิธีที่ 2 เปลี่ยนค าถามใหเ้ป็นประโยคบอกเล่า เพื่อใหผู้เ้รียนพิจารณาว่า
เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย พรอ้มเหตผุล การใชว้ิธีนีจ้ะตอ้งใหผู้เ้รียนมีการพดูคยุกนั มีการใชก้ระบวนการ
คิดมากกว่าวิธีแรก เพราะผู้เรียนต้องอธิบายหลักการและความส าคัญของความคิดตนเองให้ 
มีน า้หนกัมากที่สดุ การฝึกดว้ยวิธีนีบ้่อย ๆ จะเป็นการพฒันาผูเ้รียนเกิดทกัษะของการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ยอมรบัความคิดเห็นที่มีความแตกต่างกนั ใหเ้กียรติซึ่งกนัและกนั 

วิธีที่  3 หาสิ่ งที่ ไม่ เหมือนกัน  หรือสิ่ งที่ ใช่ /ถูก สี่ งที่ ไม่ ใช่ /ผิด และ 
ถามเหตุผล กระบวนนีจ้ะใชง้านไดดี้เมื่อมีขอ้เท็จจริงที่มีความเป็นปรนัย เช่น กฎต่าง ๆ ในวิชา
วิทยาศาสตร ์การอธิบายรูปแบบของโครงสรา้งทางวิทยาศาสตร ์โครงสรา้งไวยากรณใ์นวิชาภาษา 
เป็นตน้ เมื่อผูเ้รียนมีการกระตุน้ใหม้ีความคิดในทางตรงกันขา้ม เช่น ท าไมจึงเป็นเช่นนี ้เป็นแบบ
อ่ืนได้หรือไม่ ถ้าไดเ้พราะเหตุใด ไม่ไดเ้พราะเหตุใด ท าให้ผูเ้รียนเกิดการแสดงความคิดเห็นที่มี
มากกว่าหนึ่ง มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์เกิดขึน้ และวิธีการนีจ้ะใชก้ับผูเ้รียนเป็นคู่มากกว่า 
ถามทัง้หอ้ง และยกมือใหต้อบ 

วิธีที่  4 ผู้สอนให้ข้อสรุปกับผู้เรียน แล้วให้ผู ้เรียนอธิบายถึงข้อสรุป
เหลา่นัน้เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ผูส้อนบอก 

วิธีที่ 5 สรา้งประเด็นค าถามที่มีความซบัซอ้นที่แตกต่างกนั เป็นวิธีที่ตอ้ง
ใชก้ระบวนการทางความคิดมากทัง้ผูส้อนและผูเ้รียนเพราะมีประเด็นที่ตอ้งอภิปรายโตแ้ยง้เชิงลึก 
เหมาะที่จะใชแ้สดงความคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวกบัสภาพเศรษฐกิจ สงัคม หรือปัญหาที่มีปัจจยั
ในการเกิดหลายปัจจยั เป็นตน้ (Clarke, 2005) 

นอกจากนี ้ การใช้ Bloom’s Taxonomy เป็นรูปแบบแนวคิดในการก าหนด
ค าถาม หรือวิธีการท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มลูจากกลุม่ผูเ้รียน 
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1. การเขียนสะท้อนการเรียน รู้ (Journals) เป็นรูปแบบการบันทึก 
การเขียนอีกรูปแบบหนึ่งที่ให้ผู ้เรียนเขียนแสดงความคิดเห็นหรือค าตอบตามสถานการณ์ที่ครู
ก าหนด โดยอิงจากทฤษฎีหรือนิยามทางวิชาการ การเขียนสะทอ้นการเรียนรูน้ี ้จะท าใหผู้ส้อนรบัรู ้
ถึงพัฒนาการของผู้เรียนในด้านนั้น ๆ  และยังน ามาใช้ในการประเมินความก้าวหน้าใน  
การเรียบเรียงล าดบัขอ้มลู สรุปขอ้มลู ของผูเ้รียนได ้

2. การประเมินการปฏิบัติ  (Performance Assessment) เป็นรูปแบบ 
ที่ผูส้อนมอบหมายใหผู้เ้รียนลงมือท าจริง  ผูส้อนตอ้งเตรียม งานหรือกิจกรรม ที่จะใหผู้เ้รียนลงมือ
ท า เช่น การท าโครงการ/โครงงาน การส ารวจ การน าเสนอ การสรา้งแบบจ าลอง การท่องปากเปล่า 
การทดลองทางเคมี ฟิสิกส ์หรือชีววิทยา เป็นตน้ และมาตรฐานหรือสดัส่วนของคะแนน (Scoring 
Rubrics) ไวใ้หช้ดัเจน ดงันี ้

การมอบหมายงานที่เนน้ชัน้ตอนการปฏิบติัและผลงาน เช่น การทดลอง
ทางเคมี ฟิสิกส ์หรือชีววิทยา การจดันิทรรศการ การแสดงละคร แสดงการเคลื่อนไหว การประกอบ
อาหาร การน าเสนอ การจัดท าแบบจ าลอง เป็นต้น ผู้สอนจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิด และ 
มีการประเมินวิธีการท่ีเป็นขัน้ตอนโดยใชผ้ลงานของผูเ้รียน 

การมอบหมายงานที่เน้นการสรา้งอุปนิสัย เช่น การรกัษาระเบียบวินัย 
การรักษาสาธราณสมบัติ /สิ่งแวดล้อม กิจกรรมก่อนเข้าเรียน เป็นต้น รูปแปบที่ควรใช้ คือ  
วิธีการสงัเกต จดบนัทกึเหตกุารณเ์ก่ียวกบัผูเ้รียน 

ภาระงานที่มีลักษณะเป็นโครงการ/โครงงาน เป็นกระบวนการที่ เน้น 
รูปแบบของการปฏิบติัและผลงานที่จะตอ้งใชเ้วลาในกระบวนการ จึงแบ่งเวลาเพื่อประเมินผลเป็น
ช่วง ๆ เช่น ระยะก่อนด าเนินโครงการ/โครงงาน โดยประเมินความพรอ้มการเตรียมการและความ
เป็นไปไดใ้นการปฏิบัติงาน ระยะระหว่างด าเนินโครงการ/โครงงาน จะประเมินการลงมือท าจริง
ตามที่กรอบที่ก าหนด วิธีการและขัน้ตอนที่ก าหนดไว ้และการปรบัเปลี่ยนแผนระหว่างการปฏิบติั
ส าหรับการด าเนินโครงการ/โครงงานให้ส  าเร็จ โดยการประเมินผลงาน ผลที่ เกิดขึน้จริงและ 
วิธีการน าเสนอผลการด าเนินโครงการ/โครงงาน 

ภาระเน้นผลส าเร็จมากกว่ากระบวนในการปฏิบัติ เช่น การจ าแผนผัง 
แผนที่ แผนภูมิ กราฟ ตาราง ภาพ แผนผังความคิด เป็นตน้ อาจะประเมินเฉพาะคุณภาพของ
ผลงานได ้
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ในการประเมินดังกล่าวนี ้ ผู ้สอนต้องสร้างเครื่องมือเพื่ อประกอบ 
การประเมิน เช่น แบบมาตรประเมินค่า แบบบนัทึกพฤติกรรม แบบตรวจสอบรายงาน แบบบนัทึก
ผลการปฏิบติั เป็นตน้ 

1. การประเมินด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio Assessment) เป็น
การรวบรวมชิน้งานของผูเ้รียนเพื่อบ่งบอกถึงความกา้วหนา้หรือผลงานที่โดดเด่น เช่น แฟ้มสะสม
งานที่แสดงความกา้วหนา้ของผูเ้รียน ตอ้งมีสิ่งที่แสดงถึงความโดดเด่นในช่วงเวลาต่าง ๆ ที่แสดง
ถึงความกา้วหนา้ของผูเ้รียน หากเป็นแฟ้มสะสมงานดีเด่นตอ้งแสดงผลงานที่สะทอ้นความพิเศษ
ดา้นต่าง ๆ ของผูเ้รียน โดยผูเ้รียนตอ้งแสดงความคิดเห็นหรือเหตุผลที่เลือกผลงานนัน้เก็บไวต้าม
วตัถปุระสงคข์องแฟ้มสะสมงาน แนวทางในการจดัท าแฟ้มสะสมงาน ดงันี ้

1. ก าหนดจดุมุ่งหมายของแฟ้มสะสมงาน ว่าตอ้งสะทอ้นเก่ียวกบั
ความกา้วหนา้และผลที่คาดหวังของผูเ้รียนในเรื่องใดดา้นใด ทัง้นี ้อาจมองจากเป้าประสงคห์รือ
ตวัชีว้ดั 

2. วางแผนการจัดท าแฟ้มที่มุ่งหวังผลที่เกิดขึน้ วางกรอบเวลา
ของการจดัท า และเกณฑก์ารประเมิน 

3. จดัท าแผนของผลงานและด าเนินการตามแผนที่ก าหนด 
4. ผูเ้รียบรวบรวมผลงานต่าง ๆ  
5. ใหม้ีการประเมินผลที่เกิดขึน้จากงาน เพื่อน าไปสู่การพัฒนา

ชิน้งาน มีการให้ผู ้ที่มีส่วนเก่ียวข้องได้ท าการประเมิน เช่น ตนเอง เพื่อน วิทยากร ผู้ปกครอง  
เป็นตน้ 

6. ให้ผู ้เรียนน าผลงานที่โดดเด่น และประเมินผลงานนั้น ตาม
เงื่อนไขที่ร่วมกันก าหนด เช่น ผลงานมีความซับซ้อนที่สุด ผลงานที่ประทับใจที่สุด  เป็นต้น  
โดยด าเนินการตามกรอบของช่วงเวลา อาทิ 2 สปัดาห ์1 ครัง้ หรือ 4 สปัดาห ์1 ครัง้ 

7. ให้ผู ้เรียนน าผลงานที่มีความโดดเด่นน ามาจัดท าเป็นเล่ม 
ที่สมบูรณ์ ซึ่งควรมีองคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ปกหน้า ค าน า สารบัญ ผลงาน แบบประเมิน และอ่ืน ๆ 
ตามสมควร 

8. ผูเ้รียนตอ้งแสดงความคิดเห็นต่อผลงานที่น าเสนอ 
9. สถานศึกษาควรจัดให้ผู ้ เรียนแสดงผลงาน  เมื่ อหมด 

ปีการศกึษาหรือตามช่วงเวลาที่เหมาะสม 
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2. การวัดและประเมินด้วยแบบทดสอบ  เป็นการที่ได้มาซึ่งผล
หรือตัวเลข โดยอิงตัวชีว้ดัดา้นความรูท้ี่ถ่องแท ้(Knowledge) โดยอาจใชแ้บบทดสอบใหต้รงตาม
ความมุ่งหมายของสิ่งนั้น ๆ เช่น แบบทดสอบเลือกตอบ แบบทดสอบถูก-ผิด แบบทดสอบจับคู่ 
แบบทดสอบเติมค า แบบทดสอบความเรียง เป็นตน้ ทัง้นี ้แบบทดสอบที่จะตอ้งใชเ้ป็นแบบทดสอบ
ที่มีประสิทธิภาพ มีความเที่ยงตรง (Validity) และเชื่อมั่นได ้(Reliability)  

3. การประเมินด้านความรู้สึกนึกคิด เป็นการประเมินจากภายใน
ของบคุคล ที่ควรสอดแทรกระหว่างการจดัการเรียนรู ้ซึ่งมีล  าดบัขัน้ตอนจากต ่าสดุไปสงูสดุ ดงันี ้

ขั้นแรกรับ  เป็นการปฏิบั ติตนที่ แสดงออกว่า รู ้จัก เชื่ อใจ  
ตระหนกัใจ สนใจ 

ขั้นสะท้อนกลับ เป็นพฤติกรรมที่แสดงว่าเชื่อใจ ท าตาม เต็มใจ
ท า พอใจที่จะท า โดยการกระท าหรือปฏิบติัอย่างสม ่าเสมอ ยกย่องชมเชย สนับสนุน ช่วยเหลือ 
หรือท าตามหวัใจ ศรทัธา และไม่กระท าในสิ่งที่ไม่ตรงกบัใจของตนเอง 

ขั้นจัดเรียงคุณค่า  เป็นพฤติกรรมการเข้าร่วม งานต่าง ๆ 
อภิปราย เปรียบเทียบ จนเกิดความตระหนกัภายในจิตใจของตนเอง 

ขั้นก่อเกิดคุณลักษณะ เป็นพฤติกรรมที่มีแนวโนม้ว่าจะปฏิบติั
ซ า้ ๆ อยู่เสมอในสถานการณเ์หมือนกนั จนเกิดเป็นความเคยชิน 

การวัดและประเมินลักษณะดังกล่าวนี ้ ควรมาจากการสังเกต
พฤติกรรมเป็นหลกั และสงัเกตอย่างต่อเนื่องโดยมีการบนัทึกการสงัเกต ทัง้นี ้อาจใชเ้ครื่องมือวัด
และประเมินผล เช่น แบบมาตรประมาณค่า แบบตรวจสอบรายการ แบบบันทึกการปฏิบัติตน 
แบบรายงานการปฏิบติัตน เป็นตน้ 

จากกระบวนการทัง้หมดนัน้ อาจใชเ้ครื่องมือแบบวดัองคค์วามรู้
และความคิดเพิ่มเติม เช่น แบบวัดความคิด โดยสรา้งแบบจ าลองเสมือนจริง แบบวัดเจตคติ  
แบบวดัเหตผุลเชิงจรยิธรรม แบบวดัพฤติกรรมเชิงจรยิธรรม เป็นตน้ 

4. การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เป็น 
การใชว้ิธีการที่หลากหลายดังแสดงมาแลว้นั้น เพื่อใหไ้ดม้ากซึ่งผลของความสามารถจริง ๆ ของ
ผู้เรียน จึงควรใช้วิธีการที่ได้มาจากการลงมือท าจริงของผู้เรียน  ร่วมกับวิธีการอ่ืน ภาระงาน 
(Tasks) ควรบ่งบอกสภาพปัจจุบันหรือใกล้เคียง มากกว่าเป็นกิจกรรมพื ้นฐาน เพราะฉะนั้น  
การประเมินลกัษณะนี ้จ าเป็นตอ้งวางแผนการเรียนและประเมินผลไปพรอ้มกนั และก าหนดเกณฑ์
การประเมิน ใหส้มัพนัธห์รือใกลเ้คียงกบัชีวิตจรงิ 
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5. การประเมินตนเองของผู้เรียน (Student Self-assessment) 
รูปแบบนีน้ับเป็นทั้งเครื่องมือประเมินและเครื่องมือพัฒนาการเรียนรู ้เพราะท าให้ผู ้เรียนได้ คิด
ใคร่ครวญว่าไดเ้รียนรูอ้ะไร อย่างไร และผลที่เกิดขึน้นัน้มีประสิทธิภาพแลว้หรือยัง จึงเป็นวิธีหนึ่ง 
ที่จะช่วยท าให้ผู ้เรียนก้าวหน้าเป็นผู้ที่ เรียนรูด้้วยตนเองได้ การใช้วิธีการนี ้ท าให้ผู ้เรียนให้เกิด
ประสิทธิภาพไดดี้จะตอ้งมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน มีเกณฑ์ที่บ่งบอกประสิทธิภาพที่ดีของชิน้งาน/
ภาระงาน และขอ้เสนอแนะส าหรบัปรบัปรุงแกไ้ข 

เป้าหมายที่เกิดขึน้มีการก าหนดไวช้ัดเจนและรบัทราบร่วมกันของผู ้
ที่มีสว่นเก่ียวขอ้ง จะท าใหผู้เ้รียนพึงตระหนกัว่าตนถกูคาดหวงัสิ่งใด มีรอ่งรอยใดที่แสดงการเรียนรู้
ตามความมุ่งหมายนั้น ร่องรอยที่มีคุณภาพควรมีเกณฑ์เช่นไรเพื่อเป็นแนวทางให้ตนเองได้
พิจารณาประเมิน ซึ่งหากเกณฑเ์กิดจากการท างานของทัง้สองฝ่ายทัง้ผูส้อนและผูเ้รียนดว้ยจะเป็น
การส่งเสริมแรงจูงใจที่ เพิ่มมากขึน้ด้วย การที่ตนเองได้ทบทวนตนเองบ่อย ๆ โดยมีกรอบ 
แนวทางการประเมินที่ชัดเจนนี ้จะช่วยส่งเสริมให้ตนเองประเมินไดส้มจริง การประเมินตนเองจะ
เกิดประโยชนย์ิ่งขึน้หากทราบว่าสิ่งที่ตอ้งปรบัเปลี่ยนตนเองมีสิ่งใด แลว้ฝึกฝน พฒันาโดยการดแูล
สนบัสนนุจากผูท้ี่มีสว่นเก่ียวขอ้ง 

เครื่องมือที่ใช้มีหลากหลายรูปแบบ เช่น การน าเสนอ การเขียน
ความรูส้กึที่มีต่อผลงาน การใชแ้บบส ารวจ การสนทนาสว่นตวั เป็นตน้ 

6. การประเมิน โดยเพ่ือน (Peer Assessment) เป็น เทคนิค 
การประเมินอีกรูปแบบหนึ่งที่น ามาประยุกตใ์หเ้กิดความตะหนักถึงคุณค่าของผลงาน เพราะดว้ย
ภาษาที่ใช ้การประมวลทางความคิดของตนเองกบัเพื่อนมีความใกลเ้คียงกนั ท าใหเ้กิดความเขา้ใจ
กนัไดโ้ดยใชเ้วลาไม่นาน ทุกครัง้ที่ใชว้ิธีดังกล่าวนี ้ตนเองจะตอ้งเขา้ถึงกระบวนการท างาน บริบท 
ขอ้จ ากดัของผูอ่ื้นอย่างชดัเจนก่อน ถึงจะใชว้ิธีการนีไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุ 

การที่ ท าให้ความมั่ นใจสูงขึ ้นนั้น  ควรมีการฝึกฝนอยู่ เรื่อย ๆ  
โดยผูส้อนเองจดัโอกาสที่เหมาะสม หรืองานที่เหมาะสมต่อการใชว้ิธีดงักล่าวนี ้จะส่งผลใหผู้เ้รียน
เกิดความช านาญมากขึน้ และที่ส  าคญัตอ้งมีกฎเกณฑท์ี่ชดัเจน เพื่อเป็นบรรทดัฐานของทุกคนที่มา
ประเมิน 

การใชก้ารประเมินโดยเพื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ ขอ้ส าคญัตอ้งสรา้ง
สิ่งแวดลอ้มการเรียนรูอ้าทิเช่น  ตนเองตอ้งมีใจเป็นกลาง ไม่มีความอิจฉา ไม่ใจรอ้นด่วนสรุปผล 
และตอ้งใหข้อ้มลูยอ้นกลบัที่ตรงไปตรงมา เป็นผลดีกับอีกฝ่าย สนบัสนุนการท างานร่วมกันตลอด
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ภาคเรียนแลว้ใชเ้ทคนิคนีเ้ป็นประจ า จะท าใหเ้กิดความเชี่ยวชาญ และรูส้ึกว่าเป็นพืน้ฐานที่จะตอ้ง
เกิดขึน้ตลอดเวลา 

1.8 การประเมินสมรรถนะของผู้เรียน  
การใชรู้ปแบบวิธีการนี ้มีขอ้บ่งชีท้ี่น่าสนใจที่ควรพิจารณาอยู่ 2 ขอ้ ดงันี ้

1. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ประกอบไปด้วยความสามารถในการ เชื่อม
สัมพันธ์ ความสามารถในการคิด แก้ปัญหากับสถานการณ์ที่หลากหลาย ความสามารถใน 
การประยุกตใ์นในการด าเนินชีวิต และการใช้เทคโนโลยีนั้น เป็นสิ่งที่ไม่เหมือนกันจากตัวชีว้ัด/
มาตรฐานการเรียนรูห้รือไม่ 

2. การประเมินผลการเรียนรู้ที่ ปฏิบัติอยู่ในเวลานี ้เน้นแบบใด ใช้เครื่องมือ
ประเภทใหผู้เ้รียนเลือกตอบ หรือใชเ้ครื่องมือประเภทใหผู้เ้รียนสรา้งค าตอบเอง 

จากการพิจารณาค าถามขอ้ที่ 1 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน เป็นตัวแทนตัวชีว้ัด /
มาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดในความก้าวหน้าผู้เรียนนั่ นเอง ดังนั้น จึงอยู่ที่ค  าถามข้อ 2  
การออกแบบภาระงานการประเมินสอดคล้องเพื่อให้ผู ้เรียนเกิดผลตามตัวชี ้วัด /มาตรฐาน 
การเรียนรูห้รือไม่ ตนเองเป็นผูล้งมือปฏิบติัและสรา้งความรูห้รือไม่ และในขัน้ตอนการเรียนรูไ้ดม้ี
การสอนไดม้ีการใหข้อ้มูลยอ้นกลบัที่จะน าใหผู้เ้รียนไดพ้ัฒนาในทุก ๆ มิติ ของสมรรถนะส าคัญ
ของผูเ้รียนอย่างพอเพียงหรือไม่ จ าเป็นตอ้งมีการเปลี่ยนแปลงใดอีก เพื่อใหส้ามารถพฒันาผูเ้รียน
ใหบ้รรลตุามตวัชีว้ดัและมาตรฐานการเรียนรู ้

การประเมินสมรรถนะจึงต้องเลือกใช้วิธีการประเมินที่ เน้นลงมือท า ให้อยู่ ใน
กระบวนการเรียนการสอนแลว้ ไม่ควรแยกประเมินต่างอีกครัง้ แต่ทั้งนีโ้รงเรียนตอ้งตรวจทานว่า
เกิดสมรรถนะส าคญัตามที่หลกัสตูรก าหนดหรือไม่ 

1.9 กระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
เป็นสิ่งที่ตอ้งท าใหเ้กิดขึน้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 

2551 คือ (1) ผลการเรียนรูใ้น 8 กลุ่มสาระ (2) ผลการเรียนรูด้า้นการอ่าน คิดวิเคราะห ์และเขียน 
(3) ผลการเรียนรูด้า้นคณุลกัษณะอนัพึงประสงคท์ี่บ่งบอกไวใ้นหลกัสตูรอย่างนอ้ย 8 ประการ และ 
(4) ผลการเรียนรูท้ี่เกิดจากกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

ผลการเรียนรูต้ามหลกัสูตร 4 ประการ ดังกล่าวขา้งตน้ มาจากองคป์ระกอบ 3 ดา้น 
คือ ดา้นพุทธพิสัย ดา้นจิตพิสัย และดา้นทักษะพิสัย โดยทั้ง 3 ดา้น มีลักษณะส าคัญที่สามารถ
น ามาอธิบายโดยสงัเขปดงันี ้คือ  



  42 

1. ผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย 
ผลการเรียนด้านพุทธิพิสัย หมายถึง ขอ้มูล สารสนเทศ หลักฐานต่าง ๆ ที่

แสดงถึงความสามารถด้านสติปัญญา 6 ด้าน คือ ความจ า ความเข้าใจ การประยุกต์ใช ้ 
การวิเคราะห์ การประเมินค่า และการคิดสร้างสรรค์ โดยพฤติกรรมที่ บ่ งบอกว่าผู้เรียน 
เกิดการเรียนรูด้า้นนี ้ไดแ้ก่ การเล่าเรื่อง อธิบายความ หรือเขียนบรรยายแสดงความคิดรวบยอด
โดยการตอบค าถาม เขียนแผนภูมิ แผนภาพ น าเสนอแนวคิดขัน้ตอนในการแกปั้ญหาการจัดการ  
การออกแบบประดิษฐ์หรือสรา้งสรรคน์วตักรรม เป็นตน้ 

2. ผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย 
ผลการเรียน รู้ด้านจิตพิ สัย  หมายถึ ง  ข้อมูล  สารสนเทศที่ แสดงถึ ง

ความสามารถดา้นการจดัการเรียนรูใ้นบริหารอารมณ ์การนึกคิด คณุธรรม ค่านิยม จริยธรรม และ
เจตคติ โดยพฤติกรรมที่บ่งบอกว่าผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรูด้้านนี ้ คือ การแสดงอารมณ ์ 
การนึกคิดต่อสานการณต่์าง ๆ อย่างเหมาะสมตามพืน้ฐานของสงัคม มีการตดัสินใจเชิงจริยธรรม 
และค่านิยมที่ เป็นพื ้นฐานที่ ได้รับการปลูกฝัง โดยแสดงพฤติกรรมที่ แสดงถึงคุณลักษณะ 
อนัพงึประสงคอ์ย่างต ่า 8 ประการ ตามที่หลกัสตูรก าหนด 

3. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
ผลการเรียนรูด้า้นทักษะพิสยั หมายถึง ขอ้มูล สารสนเทศที่แดสงถึงทักษะ

การลงมือท างานเก่ียวกบัการเคลื่อนไหวกลา้มเนือ้สว่นต่าง ๆ ของรา่งกายซึ่งเกิดจากความสมัพนัธ์
กนัประสาทและสมอง สง่ต่อใหก้ลา้มเนือ้ที่ใชง้านอย่างรวดเรว็ประสานสมัพนัธก์นัไดอ้ย่างดี 

ผลการเรียนรูท้ั้งหมดที่กล่าวมานี ้เกิดขึน้จากการส่งเสริมในกระบวนการที่
เกิดขึน้ในหอ้งเรียนตามหลกัสตูรและกิจกรรมเสรมิหลกัสตูร ตลอดจนเหตกุารณต่์าง ๆ ในชีวิตจริง
ที่ผูเ้รียนไดร้บัการพฒันาเป็นผลการเรียนรูท้ี่เกิดขึน้พรอ้มกบัการเจรญิเติบโตในแต่ละช่วงอายุของ
ผู้เรียน ซึ่งเป็นความก้าวหน้าที่ครูต้องแสวงหาหรือคิดค้นเทคนิค วิธีการ และเครื่องมือต่าง ๆ  
เพื่อใชว้ดัและประเมินผลโดยค านึงถึงความเหมาะสม เพื่อใหไ้ดส้ารสนเทศที่มีประโยชนน์ าไปใชใ้น
การพฒันาผูเ้รียนและกระบวนการจดัการเรียนการสอนของครูไดอ้ย่างตรงประเด็น การประเมินผล
การเรียนรูท้ี่ก  าหนดในหลกัสตูร ซึ่งเป็นหนา้ที่ของผูส้อน  
 
ตอนที ่2 แนวคิดพืน้ฐานเกี่ยวกับความต้องการจ าเป็น 

2.1 แนวคิดทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับความต้องการจ าเป็น 
สวุิมล กล่าวถึง "ความตอ้งการ" ว่าหมายถึง ความอยากไดใ้คร่ได ้หรือประสงคจ์ะได ้

และเมื่อเกิดความรูส้ึกดังกล่าวจะท าให้ร่างกายเกิดการขาดความสมดุลเนื่องจากมีสิ่งเรา้มา
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กระตุ้น มีแรงขับภายในเกิดขึน้ ท าให้ร่างกายไม่อาจอยู่นิ่งต้องพยายามดิ้นรนและแสวงหา  
เพื่อตอบสนองความตอ้งการนัน้ ๆ เมื่อร่างกายไดร้บัตอบสนองแลว้ ร่างกายมนุษยก์็กลบัสู่สภาวะ
สมดลุอีกครัง้หนึ่ง และก็จะเกิดความตอ้งการใหม่ ๆ เกิดขึน้มาทดแทนวนเวียนอยู่ไม่มีที่สิน้สดุดัง  
ที่กล่าวว่า บุคคคลใด ๆ นั้น มีความพยายามทุกวิถีทางในอันที่จะใหบ้รรลุความตอ้งการทีละขั้น 
เมื่อความต้องการขั้นแรกได้รบัการตอบสนองแลว้ความตอ้งการขั้นนั้นก็จะลดความส าคัญลง 
จนหมด ไม่เป็นแรงกระตุ้นอีกต่อไป แต่จะเกิดความปรารถนาในสิ่งใหม่อีก แต่ความต้องการ 
ขัน้ตน้ ๆ ที่ไดร้บัการตอบสนองไปเรียบรอ้ยแลว้นัน้อาจกลบัมาเป็นความจ าเป็น หรือความตอ้งการ
ครั้งใหม่ อีกได้ เมื่ อการตอบสนองความต้องการครั้งแรกได้สูญ เสียหรือขาดหายไป และ  
ความตอ้งการที่เคยมีความส าคัญจะลดความส าคัญลง เมื่อมีความตอ้งการใหม่ ๆ เขา้มาแทนที่ 
นอกจากนั้น มนุษย์มีความใคร่ได้หลายสิ่งหลายอย่าง เช่น ข้าวปลาอาหาร แก๊สออกซิเจน 
ของเหลว ที่อยู่อาศัยรวมทั้งสิ่งอ่ืน ๆ ด้วย เช่น การยอมรบันับถือ สถานภาพ การพอใจทั้ง ๆ ที่  
ก็ไดร้บัอยู่แลว้ ทุกวันนีค้นเรา พยายามท าทุกสิ่งก็เพื่อจะสนองความอยากไดใ้คร่มีของตน ท างาน
เพื่อเงินเพราะเงินเป็นสื่อกลางของการ แลกเปลี่ยนสิ่งต่าง  ๆ ตามความอยากได้ แต่ถ้ามองให้
ละเอียดมากขึน้แล้ว การท างานไม่ใช่เพื่อเงินแต่อย่างเดียว เสมอไป บุคคลที่มีความร ่ารวย
มหาศาลก็ยังท างานทัง้ ๆ ที่ท าแลว้ไดเ้งินตอบแทนเพียงเล็กน้อยเท่านัน้ การท างานเพื่อเงินเป็น
เพียงเหตุผลประการหนึ่งเท่านั้น ยังมีปัจจัยอ่ืน ๆ อีกมากที่คนต้องการ ได้รับจากการท างาน  
ซึ่งบางครัง้เงินไม่สามารถซือ้ความต้องการบางอย่างได้ เพราะความต้องการ ของมนุษย์มีอยู่  
3 ประการ (สวุิมล ว่องวาณิช, 2558) 

1. ความต้องการทางด้านร่างกายหรือความต้องการทางสรีระ (Physical or 
Physiological Needs) หรือความต้องการขั้นเริ่มต้น (Primary Needs) ความต้องการทางด้าน
ชีววิทยา (Biological Needs) และความตอ้งการทางกายภาพ เป็นความตอ้งการขัน้พืน้ฐานอนัดบั
แรกหรือจัดเป็นความต้องการต ่ าสุดของมนุษย์ มีความส าคัญ ในการด ารงชีวิต ซึ่ งเป็น 
ความต้องการเพื่อการด ารงชีวิตอยู่ของมนุษย์ที่มีมาตั้งแต่ เริ่มมีชีวิตในฐานะที่เป็นกายหยาบ
ออกมาเป็น แรงขับ (Drive) ปรากฏขึน้ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตเพื่อ 
ความอยู่รอด จึงเป็นพืน้ฐานที่ ไม่สามารถขาดไปได้ สิ่งเหล่านีห้ากไม่ได้มีการตอบสนองจะรูส้ึก 
รูส้ึกอึดอดัอยู่ตลอดเวลา และมีไม่สบายใจ เช่น ความตอ้งการอากาศหายใจ อาหาร ความอบอุ่น 
น ้า ยารักษาโรค อุณหภูมิที่ เหมาะสม เครื่องนุ่งห่ม การเคลื่อนไหวทางร่างกาย การขับถ่าย  
การสืบพนัธุ ์การพกัผ่อนนอนหลบั ที่อยู่อาศยั ถา้ขาดสิ่งเหล่านีเ้พียงอย่างใดอย่างหนึ่งชีวิตจะไม่มี
ความสุข เพราะความต้องการนีเ้ป็นสิ่งจ าเป็นมากส าหรบัมนุษย์ทุกคน การแสวงหาสิ่งต่าง ๆ  
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มาเพื่อมาสนองความอยากได้ใคร่มีในทางกาย ของมนุษย์นีข้ึน้อยู่กับเงื่อนไขของสังคม และ
วฒันธรรม 

2. ความต้องการทางด้านจิตใจ หรือสิ่งอยากได้ใคร่มีภายในจิต หรือความ
ต้ อ ง ก า รที่ เกิ ด ให ม่  (Psychological Needs or Secondary Needs or Acquired Needs)  
ส่วนใหญ่เกิดขึน้หลงัจากร่างกายไดร้บัการตอบสนองแลว้ อาจใชค้ าเรียกเป็นแบบอ่ืน ว่า "ความ
ต้องการที่เกิดขึน้ใหม่" (Acquired Needs) เพราะเกิดจากปัญญาและการเรียนรูจ้ากอดีต การ
สนองต่อสิ่งเรา้ เพื่อใหเ้กิดความยินดีเป็นแรงขับ (Drive) ชนิดหนึ่งที่ไม่หยุดนิ่ง (Dynamic) ไม่มี
พื ้นฐานจากทางร่างกาย แต่อาศัยกระบวนการทางสมองที่สิ่ งปลูกฝังจากประสบการณ ์
สภาพแวดลอ้ม และวฒันธรรมเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งแต่ละคนอาจมีความเหมือนกันหรือไม่เหมือนกัน
ได้ อันเนื่องจากระดับความใคร่ได้แตกต่างกัน อีกทั้งยังขึน้อยู่กับการเรียนรูแ้ละประสบการณ ์
ความต้องการในลักษณะดังกล่าวนี ้ ยากต่อการเข้าใจ เพราะไม่ชัดเจนตามแต่ละเวลาหรือ
สถานการณ ์และมีความแตกต่างกนัมากของแต่ละบคุคล 

3. ความต้องการทางสังคม เป็นสิ่งที่ เกิดขึ ้นภายจิตใต้ส  านึก แต่เน้นหนัก 
ในการด ารงชีวิตใหเ้ป็นที่นับถือ และยกย่องจากบุคคลอ่ืน หรือมีความเป็นอยู่ดีกว่าบุคคลอ่ืน เช่น 
ตอ้งการยศถาบรรดาศกัดิ์ ความปลอดภยัในชีวิต การใหค้วามเชื่อมั่นจากบุคคลอ่ืน ความโด่ดเด่น 
หรือก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ เป็นต้น โดยปกติแล้วมนุษย์มีสิ่งที่ใฝ่ฝันหลายสิ่งจนไม่มีขอบเขต  
เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได ้แลว้ไม่เคยพอส าหรบัมนุษย ์ส าหรบับุคคลที่มีความแตกต่างกันก็จะมีขอบเขต  
ไม่เหมือนกนั 

ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมนุษยข์องมาสโลว ์(Maslow’s Hierarchy of 
Needs Theory) มาสโลวไ์ตต้ัง้สมมติฐานว่ามนษุยม์ีความตอ้งการ ดงันี ้

1. มนษุยม์ีความอยากไดใ้ครม่ีและความอยากไดใ้ครม่ีจะแฝงอยู่อย่างไรข้อบเขต 
2. ความอยากได้ใคร่มีที่ไดร้ับแล้วจะไม่เป็นสิ่งจูงใจส าหรับการกระท าต่อไป 

ความอยากไดใ้ครม่ีที่ยงัไม่ไดร้บัเท่านัน้ที่เป็นสิ่งจงูใจของการกระท า 
3. ความต้องการมีความสลับซับซ้อน บางทีได้รบัสิ่งนั้นแล้ว แต่ยังไม่สิน้สุดก็ 

เกิดความอยากไดส้ิ่งอ่ืนตามมาอีก 
4. ความต้องการเหมือนขั้นบันได โดยแต่ละขั้นมีความหมายที่แตกต่างกัน 

กล่าวคือ เมื่อความ ตอ้งการในขัน้ต ่าไดร้บัแลว้ความตอ้งการขัน้สูงก็ตอ้งไดร้บัการตอบสนองดว้ย
เช่นเดียวกนั 

5. ความตอ้งการเป็นตวัของตวัเอง 
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6. ความตอ้งการเป็นที่นบัถือของบุคคลทั่วไป 
7. ความตอ้งการการเอาใสใ่จเสมือนเป็นเจา้ของ 
8. ความตอ้งการความปลอดภยั 

ล าดับความตอ้งการพืน้ฐานของมาสโลว ์เรียกว่า Hierarchy of Needs มี 5 ล าดับ
ขัน้ ดงันี ้

1. ความตอ้งการดา้นร่างกาย (Physiological needs) เป็นความตอ้งการปัจจัย
ขั้นพื ้นฐาน 4 ประการ เช่น ต้องการสิ่งที่ท าให้สบายท้อง เครื่องนุ่งห่มเพื่อรกัษาอุณหภูมิของ
รา่งกาย ยาเพื่อการรกัษา โรคภยัไขเ้จ็บ และที่อยู่อาศยัเพื่อป้องกนัแดด ฝน ลม อากาศรอ้น หนาว 
และสัตว์รา้ย ความ ต้องการเหล่านี ้มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ทุกคน จึงเป็น  
ความตอ้งการพืน้ฐานขัน้แรก ที่มนษุยท์กุคนตอ้งการบรรลใุหใ้ดก้่อน 

2. ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety needs) หลงัจากที่บรรลคุวาม ตอ้งการ
ดา้นร่างกาย และสามารถด ารงชีวิตอยู่ไดแ้ลว้ ความปลอดภัยของชีวิตและทรพัยส์ินของตนเองก็
ต้องเพิ่มสูงขึน้ เช่น ภายหลังจากการบริโภคอาหารเสร็จสิน้ ก็จะให้ความสนใจกับคุณค่าและ  
ความปลอดภยัของอาหารขึน้มา หรือสขุอนามยัในการรบัประทานอาหาร หรือสารปนเป้ือนมากับ
อาหารซึ่งสารปนเป้ือนเหลา่นีอ้าจก่อใหเ้กิดความไม่มั่นคงกบัชีวิต เป็นตน้ 

3. ความต้องการความรักและการเป็นเจ้าของ (Belonging and love needs) 
เกิดขึน้หลังจากที่สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ระยะหนึ่ง  มีมั่นคงในทุกด้าน มนุษย์จะเริ่มมองหา 
การเอาใจใส่ ดูแลจากผู้อ่ืน ต้องการที่จะเป็นเจ้าของสิ่งต่าง ๆ ที่ครอบครองอยู่ตลอดไป เช่น  
มีความอยากใหส้ิ่งใดสิ่งหนึ่งมีตนเพียงคนเดียว ไม่มีอยากเป็นที่สองรองจากใคร เป็นตน้ 

4. ความตอ้งการการยอมรบันบัถือจากผูอ่ื้น (Esteem needs) หรือความตอ้งการ
ไดร้บัเกียรติจากผูอ่ื้น เป็นอีกขัน้หนึ่งของความตอ้งการ เช่น ตอ้งการใหผู้อ่ื้นเรียกขานอย่างสุภาพ
ใหค้วามเคารพนบัถือตามสมควร ไม่ตอ้งการใหผู้อ่ื้นกดขี่ข่มเหง ทกุคนมีความเท่าเทียมกนั 

5. ความต้องการเป็ นตั วตนของตน เอง  (Self-actualization needs) เป็ น 
ความตอ้งการขัน้สดุทา้ยภายหลงัจากการผ่านความตอ้งการความเป็นส่วนตวัไดร้บัการตอบสนอง 
ลดความต้องการภายนอกลง กลับมาต้องการสิ่งที่ตนเองมีและเป็นอยู่ ถือเป็นความต้องการ 
ที่สูงสุดที่พึงควรมี แต่ขัน้นีม้ักเกิดขึน้ไดย้าก เพราะตอ้งละสิ่งที่เป็นที่ล่อตาล่อใจมาก่อนและตอ้ง 
มคีวามเขา้ใจของอตัตาอย่างยิ่งดว้ย 
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ความส าคัญของการประเมินความต้องการจ าเป็น 
Klimes (สวุิมล ว่องวาณิช.2550: 26-27; อา้งอิงมาจาก(Klimes-Dougan et al., 

1997)) ได้กล่าวถึง ความส าคัญของการประเมินความต้องการจ า เป็นต่อการวางแผนหรือ 
การพัฒนาองคก์รไดว้่า การวางแผนการท างานจะตอ้งเริ่มตน้ดว้ยการประเมินสิ่งแวดลอ้มเพื่อให้
เขา้ใจบรบิทปัจจุบนัของหน่วยงาน และรบัรูส้ิ่งที่หน่วยงานตอ้งการว่าจ าเป็นตอ้งไดร้บัการเติมเต็ม
ในดา้นใด การกระท าลักษณะนีจ้  าเป็นตอ้งมีรูปแบบหรือเครื่องมือที่ช่วยในการท างาน (Klimes-
Dougan et al., 1997; สวุิมล ว่องวาณิช, 2546) 

ความหมายของการประเมินความจ าเป็น 
การประเมินความจ าเป็น เป็นกระบวนการวิเคราะห์อย่างเป็นแบบแผนเป็น

ทางการเพื่อเห็นถึงความจ าเป็นและเลือกความจ าเป็นมาด าเนินการโดยมีนักวิชาการได้ให้
ความหมายไวด้งันี ้

Guba and Lincoln (1982) กล่าวว่า ความต้องการจ าเป็น เป็นผลต่าง
ระหว่างสภาพที่ควรจะเป็นกบัสภาพที่เป็นอยู่จริงและจะเป็นความตอ้งการจ าเป็นต่อเมื่อสิ่งที่ไดร้บั
นั้นก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ละหากไม่ได้รบัการตอบสนองจะอยู่ในสภาพที่เป็นทุกข์ อันตราย หรือ
สภาพที่ไม่น่าพงึพอใจ (Guba & Lincoln, 1982) 

Kaufman, Rojas and Mayer (1993 อ้างอิงจาก สุวิมล ว่องวานิช, 2550) 
กล่าวว่า การประเมินความตอ้งการจ าเป็น หมายถึง วิธีการที่ไดม้ากซึ่งช่องว่างระหว่างสิ่งที่เกิดขึน้
จริงกับที่อยากใหใ้หเ้กิด แลว้จัดเรียบเรียงความส าคัญของช่องว่างดงักล่าว จากนัน้เลือกช่องว่าง 
ที่ส  าคัญที่สุดมาเป็นประเด็นที่จะตอ้งด าเนินการต่อป ผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นท าให้
ทราบว่ามีความตอ้งการสิ่งใที่สุด ที่จะตอ้งเติมใหเ้ต็มหรือ ก าจัดออก (R. R. Kaufman & Mayer, 
1993) 

Dunter and Andrew (1996) ได้ให้นิยามของความต้องการจ าเป็นว่า 
หมายถึง แรงจูงใจขั้นพื ้นฐานหรือสิ่ งส าคัญของสิ่งมีชีวิตในขั้นพื ้นฐาน คือ อาหาร ที่พัก 
เครื่องนุ่งห่มและอากาศที่บรสิทุธิ์ (Hunter, Platow, Howard, & Stringer, 1996)  

York (1982) ได้ให้นิยามของความต้องการจ าเป็นทางการเมืองว่าสิ่ ง 
ที่เก่ียวขอ้งกับสงัคม และมักจะไดร้บัการนิยามว่าเป็นขอ้บกพร่องทางสงัคมโดยผ่านรูปแบบทาง
การเมือง ซึ่งจะมีนกัการเมืองจ านวนมากที่เขา้มามีสว่นไดส้ว่นเสียในสิ่งที่เกิดขึน้นี ้

Stufflebeam (1985) ให้นิยามของความ ต้องการจ าเป็นว่า หมายถึง  
สิ่งที่จ  าเป็นตอ้งไดร้บัการตอบสนองหรือมีความสุขเมื่อไดร้บั (Stufflebeam & Shinkfield, 1985) 
การตอบสนอง โดยจ าแนกตามมมุมองที่ไม่เหมือนกนัได ้4 มมุมอง ดงันี ้
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1. มุมมองที่ไม่เหมือนกัน (discrepancy view) กล่าวถึง ความแตกต่าง
ระหว่างการกระท าหรือผลการด าเนินงานที่พึงปรารถนา (desired performance) กบักระบวนการ
กระท าหรือผลการด าเนินงานที่สงัเกตการณไ์ดจ้ากการลงมือท า (observed performance) 

2. มุมมองของความเป็นประชาธิปไตย (democratic view) กล่าวถึง 
ความอยากไดห้รือความตอ้งการของคนในสงัคม ซึ่งถือว่าเป็นกลุม่อา้งอิงที่เชื่อถือได ้

3. มุมมองของการวิเคราะห ์(analytic view) กล่าวถึง ขอ้มูลของสิ่งหนึ่ง
สิ่งใดในหน่วยงานที่ได้พิจารณาลงความเห็นว่าบุคลากรผู้มีความสามารถ ความส าคัญต่อ
หน่วยงานและจะท าใหห้น่วยงานเกิดการพฒันา 

4. มุมมองของการวินิจฉัย (diagnostic view) กล่าวถึง สิ่งที่ เกิดจาก 
การลงความเห็นของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งแลว้พบว่ามีขอ้ควรแกไ้ข (deficiencies or absence) และมี
การพิสจูนไ์ดว้่าสิ่งที่จะตอ้งแกไ้ขไปนัน้จะท าใหเ้กิดผลลพัธท์ี่ดีตามมา (Stufflebeam & Shinkfield, 
1985) 

Mckillip (1987) ให้ความหมายของความต้องการจ าเป็นว่า หมายถึง  
การตัดสินคุณค่าโดยกลุ่มหนึ่งเก่ียวกับปัญหาที่พบ และพยายามหาวิธีการในการแก้ไขปัญหา 
ความหมายดงักลา่วจะเก่ียวขอ้งใน 4 ลกัษณะ คือ 

1. เรื่องที่เก่ียวขอ้งกบัคณุค่าซึ่งแตกต่างกนัไปในแต่ละบคุคล 
2. เรื่องเฉพาะของกลุม่ใดกลุม่หนึ่ง 
3. เรื่องที่อยู่ในรูปของปัญหาเมื่อผลผลิตไม่เพียงพอ 
4. เรื่องที่ เก่ียวข้องกับการตัดสินใจหรือการพิจารณาหนทางใน 

การแกปั้ญหา (McKillip, 1987) 
ซวัเรส (1990: 29-31) นิยามความจ าเป็นที่ใชก้ันมี 3 ประเภท ประเภทแรก 

คือ การนิยามในรูปแบบแตกต่าง ซึ่งปัญหาอยู่ที่ว่าจะก าหนดระดบัของสภาพที่ควรจะเป็นใหอ้ยู่ใน
ระดบัใด ตัง้แต่ระดบัอดุมคติ ระดบัปกติวิสยั ระดบัที่พึงพอใจ ระดับที่คาดหวงั และระดบัที่ควรจะ
เป็นประเภทที่สอง นิยามความต้องการหรือความชอบ ประเภทที่สาม นิยามในรูปแบบของ  
ความขาดแคลนซึ่งไม่ไดร้บัการตอบรบัจะท าใหไ้ดร้บัอยู่ในภาวะที่รุนแรง นิยามนีไ้ม่ค่อยน าไปใช ้
เนื่องจากเป็นการก าหนดระความจ าเป็นยาก และถือว่าเป็นระดับขั้นต ่า ถ้าหากไม่ได้รับ 
การตอบรบัจะตกอยู่ในภาวะที่ไม่น่าพอใจ 

คูฟแมน และ อิงลิ ช  (R. Kaufman & Stakenas, 1981) ให้นิ ยามของ 
การ ประเมินความตอ้งการจ าเป็นว่าเป็นวิธีการที่เป็นทางการ ซึ่งก าหนดช่องว่างระหว่างผลผลิต 
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หรือผลลัพธ์ในปัจจุบันและผลลัพธ์หรือผลผลิตที่ เป็นที่ต้องการและจัดวางช่องว่างเหล่านั้น
ตามล าดบั ความส าคญัและเลือกสิ่งที่เห็นว่าส าคญัที่สดุเพื่อแกปั้ญหา 

Riviere, Monrozier, Rogeaux, Pages, and G. Saporta (2006) ให้นิยาม
ของการประเมินลกัษณะนี ้คือ กระบวนการที่เป็นระบบในการเก็บรวบรวมขอ้มลูและวิเคราะหเ์มื่อ
มีการใส่ขอ้มูลเขา้ไป ในการตดัสินใจแบ่งทรพัยากรโดยมีความตัง้ใจที่จะคน้หาและก าหนดสินคา้
และบริการที่ชุมชนขาดแคลนเมื่อเทียบกับมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรบัโดยทั่วไปและมีความเห็น
สอดคลอ้งกนัในเรื่อง ความรบัผิดชอบของสงัคมที่มีการจดัหามาให ้

Witkin and Altschuldl (1995) ให้นิ ยามของการประ เมิ น ลักษณ ะนี ้ 
คือกระบวนการที่เป็นระบบเพื่อจัดเรียงล าดับความส าคัญก่อนหลังและการตัดสินใจเก่ี ยวกับ
แผนการด าเนินการและการจดัการทรพัยากร (Witkin & Altschuld, 1995) 

สวุิมล ว่องวาณิช (2558) กล่าวสรุป ว่าการประเมินความตอ้งการจ าเป็นเป็น 
กระบวนการวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่างสภาพในปัจจุบัน(what is) กับสภาพที่ควรจะเป็น
(what should be) ที่มีระบบเพื่อจัดล าดับความส าคัญก่อนหลังโดยเป็นการระบุความตอ้งการ
จ าเป็น พิจารณาตัดสินความขดัแยง้ตรวจสอบสภาพที่เป็นไปตามธรรมชาติและหาสาเหตทุี่ท าให้
เกิดความตอ้งการจ าเป็นและจดัล าดบัความส าคญัก่อนหลงัของสิ่งที่จะเกิดขึน้ในอนาคต เพื่อเป็น
ข้อมูลในการตัดสินใจเก่ียวกับการปรับปรุงแก้ไขการจัดสรรงบประมาณการจัดท าแผน 
การด าเนินงานในองคก์ร (สวุิมล ว่องวาณิช, 2558) 

สุวิมล ว่องวานิช (2558: 62) กล่าวว่า การประเมินความต้องการจ าเป็น  
เป็นกระบวนการการประเมินเพื่อก าหนดความแตกต่างของสภาพที่เกิดขึน้กบัสภาพที่ควรจะเป็น 
โดยระบุสิ่งที่ตอ้งการใหเ้กิดว่ามีลกัษณะเช่นใด จากนัน้น าผลที่ไดม้าวิเคราะหป์ระเมินสิ่งที่เกิดขึน้
จริง ว่าสมควรเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างการประเมินความต้องการจ าเป็นท าให้ได้ข้อมูลน าไปสู่  
การเปลี่ ยนแปลงกระบวนการจัดการศึกษาหรือ เปลี่ ยนแปลงผลที่ เกิดขึ ้นปลายทาง  
การเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการประเมินความต้องการจ าเป็นจึงเป็นการเปลี่ยนแปลง 
ในเชิงสรา้งสรรคแ์ละเป็นการเปลี่ยนแปลงทางบวก (สวุิมล ว่องวาณิช, 2558) 

จากความหมายขา้งต้น สามารถสรุป ได้ว่า การประเมินความตอ้งการจ าเป็น
หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบในการที่จะระบุความแตกต่างหรือช่องว่าง ระหว่างสภาพ  
ที่ เกิดขึน้จริงในปัจจุบันกับสภาพที่ควรจะเป็นจากนั้น จึงท าการประเมินและจัดเรียงล าดับ
ความส าคัญเพื่อระบุความต้องการจ าเป็นที่มีความส าคัญเพื่อน ามาตัดสินใจในการวางแผน 
การด าเนินงานต่อไป การประเมินความต้องการจ าเป็นเป็นกระบวนการที่เป็นระบบในการหา  
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ความต้องการจ าเป็น เพื่อก าหนดความแตกต่างของสภาพเป็นอยู่จริงที่สังเกตได้กับสภาพ  
ที่คาดหวังที่ควรจะเป็นแล้วน าผลของความแตกต่างนั้นมาจัดเรียงล าดับความส าคัญเพื่อใหไ้ด้
ข้อมูลในการตัดสินใจเลือกหรือหาวิธีแก้ไขปัญหาได้ตรงสภาพหรือความต้องการที่แท้จริง  
อันเนื่องจากการประเมินความต้องการจ าเป็น เป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงสร้างสรรค์และ  
การเปลี่ยนแปลงทางบวก 
 
ตอนที ่3 แนวคิดของ Kano model 

3.1 ความเป็นมา 
Kano model ได้พัฒ นาโดยดร.โนริอากิ  คาโน  (Noriaki Kano)  นักวิชาการ 

ในประเทศญ่ีปุ่ นและเป็นที่ปรึกษาระหว่างประเทศที่ไดร้บัรางวัล Deming Prize ประเภทบุคคล 
ในปี 1997 ซึ่งDeming Prize เป็นรางวลัที่มอบใหเ้ฉพาะชาวญ่ีปุ่ นที่อทุิศตนเพื่อความกา้วหนา้ของ
วงการบริหารคุณภาพโดยรวม (total quality management)  และมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรบั
ของนักวิชาการโลก ในช่วงปลายทศวรรษ 1970  และต้นทศวรรษ 1980  ดร.โนริอากิ คาโนได้
วางรากฐานแนวคิด “การสรา้งคุณภาพที่ ดึงดูดใจ” (attractive quality creation) ในประเทศ
อเมริกาเรียกกันโดยทั่วไปว่า “Kano model”  แนวคิดนี ้เกิดจากความไม่เห็นด้วยกับความคิด
เก่ียวกับความพึงพอใจของลูกค้าแบบเก่าที่กล่าวว่า  “มากกว่าคือดีกว่า” (more is better) 
กล่าวคือ การท าใหค้ณุภาพหรือผลการปฏิบติังาน(performance) ของคณุลกัษณะผลิตภณัฑห์รือ
บริการแต่ละอย่างดีขึน้ ความพึงพอใจของลูกคา้ก็จะเพิ่มขึน้ แต่ดร.โนริอากิ  คาโนคิดว่าคุณภาพ
หรือผลการปฏิบัติงานของคุณลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการไม่เท่ากันในสายตาของลูกค้า 
คุณภาพหรือผลการปฏิบัติงานของคุณลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการบางกลุ่มท าให้ระดับ 
ความพึงพอใจของลกูคา้สงูขึน้ได ้แต่ในบางกลุ่มไม่ไดท้ าใหร้ะดบัความพึงพอใจของลกูคา้สงูขึน้ได้ 
(Zultner, 1991, 1994, 1995) 

ทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg (Herzberg’s two-factor theory) เป็นรากฐาน 
ที่ส  าคัญของแนวคิด Kano modelซึ่งมีความแตกต่าง 3 ประการที่ชัดเจนคือ (1) Herzberg ได้
ก าหนดการจัดหมวดหมู่ของปัจจัยสุขอนามัย (hygiene factors) และปัจจัยจูงใจ (motivators 
factors) อย่างชัดเจน แต่โมเดลของ Kano ไม่ได้ก าหนดการจัดกลุ่มของปัจจัยพืน้ฐาน (basic  
factors) ปั จ จั ย ผ ล ก า รป ฏิ บั ติ ง า น  (performance  factors) แ ล ะ ปั จ จั ย ก า รป รับ ป รุ ง 
(enhancement  factors) การจัดหม วดหมู่ จ ะขึ ้น อยู่ กับ ความคาดหวังขอ งลู กค้าและ 
การเปลี่ ยนแปลงระหว่างการแบ่ งกลุ่มทางการตลาดและอุตสาหกรรม  เพ ราะฉะนั้น  
การจัดหมวดหมู่จะพิจารณาจากความแตกต่างระหว่างบุคคลและสถานการณ์ (2) Herzberg 
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ก าหนดเป็น 2 ปัจจยั แต่ Kano model มี 3 ปัจจยัเป็นพืน้ฐาน ซึ่งจ านวนปัจจยัเป็นความแตกต่างที่
ส  าคัญ  และ (3) ส าหรับความพึงพอใจของลูกค้าใน  Kano modelสามารถตีความหมาย
เช่นเดียวกบัแบบจ าลองพลวตั (dynamic model) ในปัจจุบนั กลา่วคือ ปัจจยัการปรบัปรุงสามารถ
เปลี่ยนเป็นปัจจัยผลการปฏิบัติงานได้ และสามารถกลายเป็นปัจจัยพื ้นฐานได้ในที่ สุด  
(Füller & Matzler, 2007) 

ยิ่งไปกว่านัน้ Kano modelเป็นแนวคิดที่รูจ้กักนัอย่างแพรห่ลายใน Quality Function 
Deployment (QFD) ของประเทศอเมริกา เป็นเทคนิคในการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า  
แต่ผู้ใช้  QFD ส่วนใหญ่จะไม่ผสมผสาน QFD ที่แท้จริงเข้าไปในแนวคิด QFD ของผู้ใช้  แต่จะ
ผสมผสาน Kano modelที่ไม่ซับซ้อนเข้าไปแทน  โดยได้มีการน าเสนอ Kano modelในการใช้
รว่มกบั QFD แนวใหม่และการวิเคราะหค์วามรูส้ึกของลกูคา้ ขอ้สงัเกตคือ ค าเฉพาะที่ใชใ้น Kano 
modelทัง้หมดดังแผนภาพ 6 จะตามดว้ยค าว่า “คุณภาพ” ซึ่งหมายถึงความตอ้งการเชิงหนา้ที่ใน
ระดับสูง (high-level functional requirements) ดังนั้นใน model นีจ้ึงกล่าวถึงคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์  (attributes of the product) ไม่ ใช่ความต้องการของลูกค้า (customer needs) 
ตัวอย่างส่วนใหญ่ของการวิเคราะห์ Kano model จะมาจากคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ หรือ 
ที่ Kano เรียกว่า องค์ประกอบคุณภาพ  (quality elements)  ซึ่งจะค้นพบหลังจากการส ารวจ
ความคิดของลูกคา้เก่ียวกับคณุลกัษณะ แต่จะท าอย่างไรเพื่อใหค้น้พบความตอ้งการที่น่าต่ืนเตน้ 
(exciting requirements) จากการสอบถามลกูคา้ได ้(Zultner, 1991, 1994, 1995) ดงัตาราง 6  

 
ตาราง 6 ตวัอย่างการวิเคราะห ์Kano modelที่มาจากองคป์ระกอบคณุภาพ (Zultner et al, 2006) 

   
 

(feature) 
คาดหวัง 

(expected) 
ต้องการ 
(desired) 

น่าตื่นเต้น 
(exciting) 

ไม่แตกต่าง 
(indifferent) 

ตรงกันข้าม 
(reverse) 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
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Kano model ได้น ามาใช้ในการวิจัย โดยเริ่มจากการส ารวจความรูส้ึกของลูกค้า 
ต่อคุณภาพของผลิตภัณฑแ์บบมาตรวัด 3 ระดับ โดยศึกษาเฉพาะสถานภาพเชิงกายภาพ  ทั้งใน
กรณี ที่ มี คุณ ภ าพ เพี ย งพอ  และไม่ มี คุณ ภ าพ เพี ย งพอ  การส ารวจของ Kano model  
เป็นการตัง้ค าถามเก่ียวกบัคณุภาพของผลิตภณัฑห์รือบริการ แบบสอบถามแบ่งเป็นประโยคบอก
เล่าและประโยคค าถามดังนี ้  (1) ถ้าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพที่ ดี เพียงพอ คุณ รู้สึกอย่างไร  
(2) ถา้คณุภาพผลิตภณัฑไ์ม่ดีเพียงพอ คณุจะรูส้กึอย่างไร วิธีนีส้ามารถส ารวจไดว้่าผลิตภณัฑห์รือ
การบริการนี ้จัดอยู่ ในคุณ ภาพแบบใดหรือความต้องการหมวดใดของ Kano model  
(Zultner et al, 2006) ดงัตาราง 7 

 
ตาราง 7 การจัดหมวดหมู่ของ Kano modelจากผลของค าถามคู่ (paired questions) (Zultner et 
al, 2006) 
 

สภาพทาง
กายภาพ 

(physical state) 
คุณภาพเพียงพอ(sufficient) 

คุณภาพไม่
เพียงพอ 

(insufficient) 

การรบัรูข้องผูใ้ช ้
(user 

perception) 

ไม่พงึพอใจ 
(dissatisfied) 

เฉยๆ 
(neutral) 

พงึพอใจ 
(satisfied) 

ไม่พึงพอใจ 
(dissatisfied) 

น่าสงสยั 
(skeptical) 

จ าเป็นตอ้งมี 
(must-be) 

มิติเดียว 
(one-

dimensional) 

เฉยๆ 
(neutral) 

ตรงกนัขา้ม 
(reverse) 

ไม่แตกต่าง 
(indifferent) 

ดงึดดูใจ 
(attractive) 

พึงพอใจ 
(satisfied) 

ตรงกนัขา้ม 
(reverse) 

ตรงกนัขา้ม 
(reverse) 

น่าสงสยั 
(skeptical) 

 
การจัดหมวดหมู่ของ Kano modelสามารถแบ่งเป็น 5 หมวดหมู่  ประกอบด้วย 

คณุภาพที่จ  าเป็นที่ตอ้งมี (must-be quality) คุณภาพที่ดึงดูดใจ (attractive quality) คุณภาพมิติ
เดียว(one-dimensional quality) คณุภาพที่ไม่แตกต่าง (indifferent quality) และคุณภาพตรงกัน
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ขา้ม (reverse) โดยขอ้สงัเกตคือ พืน้ที่ของความรูส้ึกเฉยๆ (neutral zone) จะอยู่ตรงกลาง ซึ่งเป็น
พืน้ที่ที่เป็นจุดเริ่มตน้ของคุณภาพที่ดึงดูดใจ (attractive quality) และเป็นจุดสิน้สุดของคุณภาพ 
ที่จ  าเป็นตอ้งมี (must-be quality) ส่วนคณุภาพที่ไม่แตกต่าง (indifferent quality) จะตัง้อยู่ภายใน
พื ้นที่กลางทั้งหมด และคุณภาพมิติเดียว  (one-dimensional quality ) จะผ่านพื ้นที่ส่วนกลาง 
ไปยงัพืน้ที่ของทัง้สองดา้น (Zultner et al, 2006)  

 

 
 

ภาพประกอบ 1 การจดั 5 หมวดหมู่ของ Kano model (Zultner et al, 2006) 
 

ทั้งนี ้การเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างการจัดหมวดหมู่ของ Kano ซึ่งประยุกต์ใช้
คุณลักษณะของวิธีแก้ปัญหาและการแสดงให้เห็นระดับของผลการปฏิบัติงาน  (level of 
performance) กบัตอ้งการของลกูคา้สามารถท าไดอ้ย่างไร  จากค าถามนีจ้ึงมีการศึกษาถึงสาเหตุ
ที่ ลูกค้ามีปฏิกิริยาตอบสนองตามหมวดหมู่ ต่าง  ๆ  ที่ ก าหนดไว้ใน Kano model ส  าหรับ 
ความตอ้งการที่น่าต่ืนเตน้ (exciting requirements)  ลกูคา้จะมีปฏิกิริยาตอบสนองเชิงบวกเพราะ
ความตอ้งการนัน้จะแสดงถึงประโยชนใ์หม่ที่ลกูคา้ไดร้บัในกรณีที่เป็นคณุลกัษณะเฉพาะ (feature) 
ใหม่ หรือระดับใหม่ของผลการปฏิบัติงานในกรณีที่เป็นคุณลักษณะเฉพาะ  (feature) ที่ลูกค้า
คุ้น เคย จากที่ กล่าวมาข้างต้นอยู่ ในข้อตกลงของความต้องการที่ พึ งประสงค์ (desired 
requirements)  รวมทัง้ผลการปฏิบติังานระดบัสงู ซึ่งความตอ้งการเหล่านีจ้ะท าใหล้กูคา้พึงพอใจ 
แต่ในกรณีนีลู้กคา้เพียงแต่ไดร้บัประโยชนท์ี่มากกว่าที่ลกูคา้เคยไดร้บั ขอ้สงัเกตคือ มีความเป็นไป
ได้ที่คุณลักษณะเฉพาะสามารถกลายเป็นคุณลักษณะเฉพาะที่น่าต่ืนเต้น (existing feature) 
ในบางกรณีได้ ถ้าระดับของผลการปฏิบัติงานเพิ่มสูงขึน้เพียงพอ และถ้าประโยชน์ใหม่หรือ
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ประโยชนใ์นระดับใหม่มีผลต่อลกูคา้ ดังนัน้หัวใจส าคัญคือ การคน้พบประโยชน ์และหลงัจากนัน้
จะเป็นการการตรวจสอบ ถา้ประโยชนน์ัน้เป็นสิ่งใหม่ส  าหรบัลกูคา้  (Zultner et al, 2006)   

3.2 แบบจ าลองคาโน (Kano model) 
Kano model มีหลกัการพืน้ฐานในการวิจัยที่คลา้ยกัน แต่จะมีความแตกต่างกันใน

การอธิบายและรูปแบบของโมเดล รวมทั้งค าศัพท์เฉพาะที่ใชร้ะบุองคป์ระกอบต่าง  ๆ ใน Kano 
modelในส่วนของหลักการนี ้มี การรวบรวมหลักการที่ แตกต่างกันจ านวน  4 หลักการ  
ซึ่งเป็นหลกัการที่อิงขอ้มลูจากทัง้ทางการตลาดโดยมีรายละเอียดดงันี ้

Berger และคณะ (1993 อ้างถึงใน Rejeb, 2008) (Berger et al., 1993; Rejeb et 
al., 2008)ได้อธิบายถึงหลักการของ Kano modelว่าเป็นน าเสนอโมเดลหรือเครื่องมือที่ มี
ประสิทธิภาพในการประเมินความตอ้งการซึ่งมีพืน้ฐานอยู่บนหลกัการ คือ คณุภาพเป็นสิ่งที่มนุษย์
สรา้งขึน้ในความคิด ไม่สามารถมองเห็นได ้แต่ในโมเดลนีส้ามารถท าใหคุ้ณภาพในความคิดนั้น
มองเห็นไดด้ว้ยการจ าแนกความตอ้งการที่ชดัเจน  โดยแทท้ี่จรงิ Kano model มีพืน้ฐานบนการวาง
ต าแหน่งของผลิตภัณฑ  ์(product’s position) ระหว่าง “ผลการปฏิบติังาน” (performance) และ  
“ความพึงพอใจ” (satisfaction) โดยแกนนอนคือ ระดับผลการปฏิบัติงานเชิงเทคนิค (technical 
performance level) กล่าวคือ ปริมาณที่พอเพียงทางกายภาพของคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ที่  
แสดงใหเ้ห็น ส่วนแกนตัง้คือ สเกลในการประเมินผลของความพึงพอใจของลกูคา้ต่อคุณลกัษณะ
นัน้ ส าหรบักลุม่ของความตอ้งการแบ่งเป็น 4 กลุม่ดงัแผนภาพ 7 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. “ความต้องการของลูกค้าแบบมิ ติ เดียว” (one-dimensional customer 
requirement) คือ ความตอ้งการและความพึงพอใจที่มีความสมัพนัธเ์ชิงบวกต่อผลการปฏิบติังาน
ของผลิตภัณฑท์ี่สามารถน าไปใชไ้ดจ้ริงอย่างเต็มที่ ซึ่ง Kano ไดก้ าหนความต้องการของลูกค้า
เช่นนีว้่าเป็น ความตอ้งการของลกูคา้แบบทางเดียว เช่น หากพิจารณาเรื่องรถ  ระยะทางในการใช้
เชือ้เพลิงมีความเหมาะสมที่จะเป็นความตอ้งการของลกูคา้แบบทางเดียว เพราะหากระยะทางใน
การใช้เชื ้อเพลิงดีขึน้หรือน้อยลง ความพึงพอใจของลูกค้าก็จะดีขึน้ แต่ในทางตร งกันข้าม  
หากระยะทางในการใชเ้ชือ้เพลิงแย่ลงหรือเพิ่มขึน้ ความไม่พงึพอใจของลกูคา้ก็จะมากขึน้ดว้ย  

2. “ความต้องการที่จ  าเป็นต้องมี” (must-be requirements) เมื่อคุณลักษณะ
หนึ่งของผลิตภณัฑม์ีผลการปฏิบติังานที่จะสามารถใชไ้ดจ้ริงนอ้ยลง ลกูคา้จะไม่พึงพอใจมากขึน้ 
แต่ในขณะเดียวกนัความพึงพอใจของลกูคา้จะอยู่ระดบัปานกลางหรือรูส้ึกเฉยๆ ไม่ว่าคณุลกัษณะ
ของผลิตภัณฑจ์ะมีผลการปฏิบติังานเป็นอย่างไร เช่น ความไม่มีสุขอนามัยภายในรา้นอาหารจะ
น าไปสู่ความไม่พอใจของลกูคา้อย่างสูง (Tontini, 2003 อา้งถึงใน Rejeb, 2008) กล่าวคือ ลูกคา้
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จะรูส้ึกเฉยๆกบัคุณลกัษณะขัน้พืน้ฐาน หรือคุณลกัษณะที่จ  าเป็นตอ้งมีในตวัผลิตภณัฑน์ัน้ ดงันัน้
คุณลกัษณะดังกล่าวจะไม่ไดท้ าใหลู้กคา้พึงพอใจมากขึน้ดว้ย แต่ถา้คุณลกัษณะต ่ากว่าพืน้ฐาน 
ลกูคา้จะไม่พงึพอใจมากขึน้ 

3. “ความต้องการที่ ดึงดูดใจ” (attractive requirements) เมื่ อผลิตภัณฑ์มี 
ผลการปฏิบัติงานที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงมากขึน้ ลูกค้าจะพึงพอใจมากขึน้ แต่ลูกค้าจะ  
ไม่พึงพอใจเมื่อผลิตภณัฑม์ีผลการปฏิบติังานที่สามารถใชป้ระโยชนไ์ดน้อ้ยลง โดยคุณลกัษณะนี ้
ไม่ไดเ้ป็นความคาดหวงัขัน้พืน้ฐาน เช่น ปรอทวดัไขบ้นบรรจุภณัฑข์องนมจะแสดงอณุหภูมิของนม 
(Löfgren and  Witell, 2005 อ้างถึงใน Rejeb, 2008) กล่าวคือ ผลิตภัณฑ์ที่ดึงดูดใจไม่ได้เป็น
ความคาดหวงัของลกูคา้ ถา้ไม่มีคณุลกัษณะดึงดดูใจ ลกูคา้จะรูส้กึเฉยๆ แต่ถา้ผลิตภณัฑด์ึงดดูใจ 
ลกูคา้จะมีความพงึพอใจที่มากขึน้ (Löfgren & Witell, 2005; Rejeb et al., 2008) 

4. “ความตอ้งการที่ไม่แตกต่าง” (indifferent requirement) เมื่อมีการปรบัปรุง
ผลการปฏิบัติงานของผลิตภัณฑ์ที่ ไม่แตกต่างไปจากเดิม คุณลักษณะของสินค้าจะไม่ได้รับ  
ความต้องการมากขึน้ เช่น ไฟจุดบุหรี่ที่ไม่ค่อยได้ใชจุ้ด แต่ในปัจจุบันมันได้ใชม้ากขึน้เพื่อเป็น  
เครื่องจ่ายไฟส าหรบัอุปกรณ์ไฟฟ้าเล็ก ๆ (Berger et al, 2003 อา้งถึงใน Rejeb, 2008) (Berger 
et al., 1993; Rejeb et al., 2008)  

 

 
 ภาพประกอบ 2 Kano model(Kano, 1984 อา้งถึงใน Rejeb, 2008) 
 

http://dict.longdo.com/search/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%89
http://dict.longdo.com/search/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%9F
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Llinares และคณะ (2010) ไดป้ระยุกตใ์ช ้ Kano modelในดา้นคุณภาพผลิตภณัฑ ์
ซึ่งแบ่งความต้องการเป็น  3 ประเภท มีความแตกต่างตามการตอบสนองผู้ใช้ผลิตภัณฑ ์
ประกอบด้วย คุณลักษณะพื ้นฐาน (basic attributes)  คุณลักษณะที่ น่ าต่ืนเต้น (exciter 
attributes) และคุณลักษณะเชิงเสน้ (linear attributes)  โดยปัจจัยพืน้ฐาน  (basic factors) คือ 
ความตอ้งการขัน้ต ่าก่อใหเ้กิดความไม่พึงพอใจได ้ถ้าความตอ้งการนัน้ไม่ส  าเร็จ แต่ไม่ไดเ้ป็นสิ่ง  
ที่จะน าไปสู่ความพึงพอใจของลูกคา้ได ้ถึงแมจ้ะท าใหค้วามตอ้งการพืน้ฐานส าเร็จหรือเกินกว่า
ความตอ้งการนัน้ ปัจจยัที่น่าต่ืนเตน้ (excitement factors)  เป็นสิ่งที่เพิ่มความพึงพอใจของลกูคา้
ไดถ้้ามีปัจจัยดังกล่าว แต่ถ้าไม่มี  ก็ไม่ได้ก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจใด ๆ ปัจจัยเชิงเสน้ (linear 
factors) จะน าไปสู่ความพึงพอใจของลูกคา้ถา้ผลการปฏิบติังานของผลิตภัณฑ์ (performance) 
สูงและไม่พึงพอใจถา้ผลการปฏิบติังานของผลิตภัณฑ์ (performance) ต ่า ดังแผนภาพ 3 ดังนั้น 
Kano modelจะท าให้ได้รับข้อมูลจากการเก็บและการวิเคราะห์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ ้น 
(Llinares & Morton, 2010) 

ทั้ งนี ้ ได้มี ก ารป ระยุ กต์ ใช้  Kano modelใน  Kansei methodology เพื่ อค้นห า
คณุลกัษณะทางอารมณ์ (emotional attributes)  ที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ จะสามารถวิเคราะห์
คุณลักษณะเฉพาะ (particular features) ของความสัมพันธ์ได้ และส าหรับการศึกษาที่ใช้วิธี
วิทยาการ Kansei ร่วมกับ Kano model จะจัดวางส่วนประกอบที่ขยายตัวแปรการรับรู ้หรือ
โครงสรา้งของกรอบแนวคิดที่ใชอ้ธิบายความรูส้ึกที่เก่ียวขอ้งกับผลิตภัณฑ ์กล่าวคือ การยอมรบั
หรือการปฏิเสธผลิตภัณฑม์าจากขัว้ใดขัว้หนึ่งของความรูส้ึก ซึ่งการคุณภาพของผลิตภัณฑอ์าจ
กระตุน้ใหเ้กิดการซือ้หรือการตดัสินใจไม่ซือ้ก็ได ้

  

 
 

ภาพประกอบ 3 การรวม Kano modelและ Kansei methodology (Llinares et al, 2010) 
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Rashid, Tamaki, Ullah, and Kubo (2011 )กล่ า วว่ า  Kano modelแบ่ ง เป็ น  5 
หมวดหมู่  โดยตั้งชื่ อตามคุณลักษณะผลิตภัณฑ์คือ (1) จ าเป็นต้องมี  (Must-be :M) คือ
คุณลักษณะที่ต้องมี ถ้าผลิตภัณฑ์นั้นไม่มี จะสรา้งความไม่พึงพอใจอย่างแน่นอน และถ้ามี
คุณลักษณะนี ้ ก็ไม่ได้เพิ่มความพึงพอใจ ดังนั้นควรรักษาคุณลักษณะนี ้ต่อไป  (2) มิติเดียว  
(One-dimensional :O) คื อ  คุณ ลักษณ ะมิ ติ เ ดี ยวที่ ส ามารถท า ให้ค วามพึ งพ อใจและ 
ความไม่พึงพอใจเพิ่มขึน้ได้ (3) ดึงดูดใจ(Attractive  :A) คือ คุณลักษณะที่ดึงดูดใจ ซึ่งไม่ไดเ้ป็น
ความคาดหวงัในผลิตภณัฑ ์(4) ไม่แตกต่าง (Indifferent :I) คือ คณุลกัษณะที่ไม่แตกต่าง ผลลพัธ์
ไม่ได้ท าให้เกิดความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ แม้ว่าผลิตภัณฑ์จะมีประโยชนืหรือไม่มีก็ตาม  
ก็ควรหลีกเลี่ยงคุณลักษณะนีใ้ห้มากเท่าที่จะเป็นไปได้ และ (5) ตรงกันข้าม (Reverse :R) คือ
คุณลักษณะตรงกันข้ามที่น าไปสู่ความไม่พึงพอใจอย่างแน่นอน ควรหลีกเลี่ยงอย่างเด็ดขาด   
ในความเป็นมา อธิบายได้ว่า แกนตั้งด้านบนเป็นความพึงพอใจ และแกนตั้งด้านล่างเป็น 
ความไม่พึงพอใจของลูกค้า แกนนอนด้านซ้ายเป็นผลการปฏิบัติงานที่ขาด (absence of 
performance) หรือคุณลกัษณะที่ไม่มี  เรียกว่า “ดา้นของหนา้ที่ที่ไม่พึงประสงค”์ (dysfunctional 
side) และแกนนอนด้านขวาเป็นผลการปฏิบั ติ งานที่ มี  หรือ คุณ ลักษณะที่ มี  เรียกว่า  
“ด้านของหน้าที่ที่พึ งประสงค์” (functional side)(Ale Ebrahim, Mohammed, Shamsuddin, 
Taha, & Abdul-Rashid, 2011; Rashid et al., 2011) 

จากหลักการดังที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า โดยทั่วไป Kano model เป็น
โมเดลในการวัดและประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์และการบริการ 
รวมทัง้สามารถประเมินความตอ้งการของลกูคา้ ซึ่งแกนตัง้คือความพึงพอใจของลูกคา้ ส่วนแกน
นอนคือ คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์และการบริการ โดยทั้งสองแกนแบ่งเป็น 2 ดา้นคือ ดา้นลบ 
(ความไม่พึงพอใจหรือไม่มีคุณลกัษณะนัน้) และดา้นบวก (ความพึงพอใจหรือมีคุณลกัษณะนัน้) 
ยิ่งไปกว่านัน้ Kano modelสามารถจัดหมวดหมู่ของคณุลกัษณะที่ท าใหเ้กิดความพึงพอใจหรือไม่
พึงพอใจได ้โดยแบ่งเป็น 3 หมวดหมู่หลกัคือ คณุลกัษณะที่จ  าเป็นตอ้งมี หรือคณุลักษณะพืน้ฐาน 
(must-be/ basic attributes) คุณลกัษณะมิติเดียว หรือคุณลกัษณะเชิงเสน้ (one-dimensional / 
linear attributes) และคุณลกัษณะที่ดึงดูดใจ หรือคุณลกัษณะที่น่าต่ืนเตน้ (attractive / exciter 
attributes) นอกจากนัน้ยังมีอีก 2 หมวดหมู่ที่นักวิชาการหลายท่านกล่าวว่าเป็นการจัดหมวดหมู่
ของ Kano model คือ คุณลักษณะที่ ย้อนกลับ  (reverse) และคุณลักษณะที่ ไม่ แตกต่าง
(indifferent) โดยได้อธิบายประโยชน์หรือค าจ ากัดความของแต่ละหมวดหมู่ของ Kano model  
ไว้ข้างต้นแล้ว ทั้งนี ้ทั้ง 5 หมวดหมู่อาจมีการก าหนดชื่อของหมวดหมู่ที่แตกต่างกันในแต่ละ
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นักวิชาการ แต่ในความหมายหรือค าจ ากัดความของแต่ละหมวดหมู่นั้นมีความเหมือนกัน  
ดงัรายละเอียดในตาราง 8 

 
ตาราง 8 สรุปหลกัการของ Kano model 
 

คุณลักษณะ 

Berger และคณะ 
(1993 อา้งถึงใน 
Rejeb, 2008) 

Sung 
(2009) 

Llinares 
และคณะ 
(2010) 

Rashid 
(2011) 

1. จ าเป็นตอ้งมี  
(must-be) 

    

2. มิติเดียว  
(one-dimensional)     

3. ดงึดดูใจ (attractive)     
4. ไม่แตกต่าง 

(indifferent) 
  X  

5. ยอ้นกลบั  (reverse) X  X  
 
หมายเหตุ : มีความแตกต่างในการใชค้ าศพัทด์งันี ้
1. Llinares แล ะคณ ะ  (2010) :(1) คื อ คุณ ลั ก ษณ ะพื ้ น ฐ าน  (basic attributes)  

(2) คือคุณลกัษณะเชิงเสน้ (linear attributes)  และ (3) คือ คุณลักษณะที่ท าใหต่ื้นเตน้ (exciter 
attributes)  

2. Gruber  (2010): (3) คือ คณุลกัษณะที่ท าใหต่ื้นเตน้ (exciter attributes) 
3. หลกัการของ Sung (2009) อยู่ในสว่นของการประยกุตใ์ช ้Kano modelทางการศกึษา 
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3.3 วิธีการวัดและประเมินตามแบบ Kano model 
 
ตาราง 9 การประเมินผลของแบบจ าลองคาโน (Kano model)  
 

ความต้องการของลูกค้า 
customer requirements 

ค าตอบเชิงลบ (dysfunctional answer) 
1.ชอบ (like) 2.จ าเป็นต้อง

มี (must –be) 
3. เฉยๆ 
(neutral) 

4. ยอมรับได้
(live with) 

5. ไม่ชอบ 
(dislike) 

ค าตอบเชิง
บวก

(functional 
answer) 

1.ชอบ (like) Q A A A O 
2.จ า เป็นต้องมี  (must –
be) 

R I I I M 

3.เฉยๆ (neutral) R I I I M 
4.ยอมรบัได ้(live with) R I I I M 
5.ไม่ชอบ (dislike) R R R R Q 

 
ประเภทของความตอ้งการจ าเป็นของลกูคา้ Customer needs classification: 

A: Attractive (น่าดงึดดูใจ) R: Reverse (ยอ้นกลบั)  Q: Questionable result (เป็นขอ้สงสยั) 
M: Must-be (จ าเป็นตอ้งมี) O: One-dimensional (มิติเดียว)  I: Indifferent (ไม่แตกต่าง) 

(ที่มา: Kano, 1984 อา้งถึงใน Rejeb, 2008) 

 
ความตอ้งการ 4 กลุ่ม ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการจดัประเภทของแบบจ าลอง Kano 

การจดัประเภทอีก 2 ประเภท เป็นตวัก าหนดสถานการณท์ี่ตามมาเมื่อมีสิ่งที่แยง้กนัในค าตอบของ
ลูกคา้ (ความไม่แน่นอนของแบบสอบถาม) หรือ การตัดสินเบือ้งตน้ในลักษณะของเชิงลบและ  
เชิงบวกเป็นสิ่งที่ตรงขา้มกับความคิดเห็นของลูกค้า (ยอ้นกลับ) (Kano, Seraku, Takahashi, & 
Tsuji, 1984) 

วิธีการทางสถิติแบบดัง้เดิมของคาโนไดพ้ิสจูนข์อ้จ ากัดบางประการ อนัดบัแรกตาราง
การประเมินผลของ Kano อาจไม่แน่นอน นอกจากนั้น ดูเหมือนว่าจะไม่เคร่งครัดในการจัด
ประเภทความตอ้งการของลกูคา้ที่เท่าเทียมกนั โดยแบ่งประเภทเป็น น่าดงึดดูใจ (attractive) 90% 
ของผูต้อบแบบสอบถามและ เฉยๆ (indifferent)10% และตอ้งพิจารณาความต้องการเป็น 60% 
น่าดึงดูดใจ (attractive) ถึง 40% เฉยๆ (indifferent) การปรบัปรุงถูกเสนอโดย Tontini ประการ
แรก Tontini เพิ่มดัชนีวัด "องศาย้อนกลับ (reverse degree)" ของความตอ้งการ ประการที่สอง  
ใช้ค่าความถ่ีของค าตอบแทนที่ ตารางประเมินผลของแบบจ าลองคาโน (Kano model)  
(Tontini, 2002) 
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Tontini เสนอให้เปลี่ยนค าตอบที่เป็นไปได้แต่ละแบบสอบถามเป็นคะแนนตั้งแต่ 
-2 ถึง +2 โดย -2 ส าหรบัค าตอบ "นี่จะเป็นปัญหาส าคัญส าหรบัฉันและฉันไม่สามารถยอมรบัได"้ 
และ +2 ส าหรบั "วิธีนีจ้ะเป็นประโยชน์กับฉัน" การจัดอันดับเหล่านีใ้ช้ในการค านวณกลุ่มของ  
ความตอ้ง (Tontini, 2002) 

ตัวอย่าง การประเมินความต้องการจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ทางภาษา 

การเรียนรูด้ว้ยตนเอง หมายถึง กระบวนการการเรียนรูอ้ะไรก็ตาม ไม่ว่าจะ
อยู่ในระดับใดของการท าให้เป็นระเบียบแบบแผน โดยมีการ การค้นหาวางแผน และด าเนิน  
การ โดยเป็นผูฝึ้กหดัในลกัษณะที่เป็นอิสระ (Bary & Rees, 2006; Knowles, 1975) 

เครื่องมือใหม่ส าหรับการเรียนรูภ้าษาเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งในการช่วย
นักเรียนในการเปลี่ยนจากแนวคิดการเรียนรูด้้านวิชาการ ไปสู่การสรา้งการเรียนรูใ้หม่ และ
วิสยัทศันท์ี่ใชง้านไดม้ากขึน้ซึ่งจ าเป็นตอ้งมีสมรรถนะใหม่ ๆ (Bary & Rees, 2006) 

ขั้นตอนการประเมินความต้องการจ าเป็น 
ขั้นตอนการประเมินความต้องการจ าเป็น ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ 

ขั้นตอนที่ 1 การอธิบายสภาพของความตอ้งการจ าเป็น ขั้นตอนที่ 2 การก าหนดความต้องการ
จ าเป็น และ ขัน้ตอนที่ 3 การประเมินความตอ้งการจ าเป็น 

ขั้นตอนที ่1 การอธิบายสภาพของความต้องการจ าเป็น 
ในการศึกษาการประเมินความตอ้งการจ าเป็นนีมุ้่งเนน้ไปที่ผูม้ีสว่นได้

ส่วนเสียหลกัในการศึกษาซึ่งเป็นผูใ้ชโ้ปรแกรม ท าแผนภาพ ReAR,กิจกรรมที่ไดร้บัการตรวจสอบ, 
ทรพัยากรที่ใชม้ีการวิเคราะหแ์ละผลลพัธ์ที่ไดจ้ะถูกบนัทึกไว ้แผนผัง ReAR ส  าหรบัผูใ้ชท้ี่เรียนรู้
ดว้ยตนเองในปัจจบุนัจะอยู่ในภาคผนวก 

ขั้นตอนที ่2 การก าหนดความต้องการจ าเป็น 
ในขั้นตอนนี ้ทีมออกแบบจะเสนอแหล่งข้อมูลซึ่งสามารถเพิ่ม 

ปรับปรุง แทนที่หรือควบรวม ขั้นตอนนี ้เป็นแนวคิดที่ เกิดขึน้ใหม่ ในกรณีนี ้ได้มีการแนะน า  
การด าเนินการต่อไปนี:้ 

การทดแทนทรพัยากร : ครูถูกแทนที่โดยโปรแกรมซอฟตแ์วรเ์พื่อ
การศกึษา 

การทดแทนทรพัยากร : การเรียนรูเ้อกสารถูกแทนดว้ยเครื่องมือที่
ช่วยในการหาทรพัยากรการเรียนรู ้
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การทดแทนทรพัยากร : ผูต้รวจสอบถูกแทนดว้ยเกณฑส์ าหรบัวดั
(module)การประเมินตนเอง 

การทดแทนทรพัยากร : บนัทึกขอ้สอบถูกแทนที่โดยการประเมิน
ระดบัเริ่มตน้และการก าหนดระดบัเปา้หมาย 

การทดแทนทรพัยากร : ห้องเรียนถูกแทนที่โดยการเรียนรูท้ี่ใด 
ก็ได ้

การรวมแหล่งข้อมูล: ค าแนะน าจากครูที่ผสมผสานเข้ากับ 
การสนบัสนนุซึ่งกนัและกนัระหว่างสมาชิกในกลุม่ 

การปรบัปรุงทรพัยากร: การให้เหตุผลด้านความรูค้วามเขา้ใจ
อย่างหนึ่ง 

การปรบัปรุงทรพัยากร: แบบทดสอบ, การอา้งอิง 
การเพิ่มทรพัยากรใหม่: โปรแกรมซอฟตแ์วรเ์พื่อการศกึษาส าหรบั

การเรียนรูด้ว้ยตนเอง 
การเพิ่มทรพัยากรใหม่: กลุม่การท างานเสมือนจรงิ 
การ เพิ่ ม ท รัพ ยาก รใหม่ : PC, อิ น เท อร์เน็ ต , ผู้ ให้บ ริก า ร

อินเทอรเ์น็ต 
การเพิ่มทรพัยากรใหม่: เกม, วิดีโอเกม 

หากมี การระบุ ก ารด า เนิ น งานจะได้ รับ แผนผั ง  ReAR ใหม่  
การเปรียบเทียบระหว่างแผนภาพ ReAR ทัง้สองและการใชร้ายการของการด าเนินงานขา้งตน้ท า
ให้เราได้รับข้อก าหนดส าหรับผู้เรียนที่ เรียนรู้ด้วยตนเอง ข้อก าหนดเหล่านี ้ถูกก าหนดไว้ 
ในตาราง 10 

ตาราง 10 ความตอ้งการจ าเป็นในการเรียนรูด้ว้ยตนเอง 
 

ความตอ้งการจ าเป็นในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ความตอ้งการจ าเป็น (needs) หมวดหมู่ (codification) 
ได้รับค าปรึกษาจากทีป่รึกษา E1 

เรียนรู้ได้ทุกที ่ทุกเวลา E2 

การเลือกแหล่งเรียนรู้ E3 

ใช้ทรัพยากรทีส่อดคล้องกับระดับผู้เรียน E4 
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ตาราง 10 (ต่อ) 
 

ความตอ้งการจ าเป็นในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ความตอ้งการจ าเป็น (needs) หมวดหมู่ (codification) 

ค านึงถึงงานอดิเรกของผู้เรียน E5 

ความเป็นไปได้ในการประเมินตนเอง E6 

ค านึงถึงเหตุผลทางความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน E7 
การไม่น างานและความวิตกกังวลทั้งหมดมาเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

E8 

ติดตามวิวัฒนาการระหว่างกระบวนการเรียนรู้ E9 

ท างานเป็นทมี E10 

เรียนรู้ด้วยความบันเทงิ E11 

การเรียนรู้ทัง้หมดในส่วนของบริบททางภาษา (วัฒนธรรม, ภาษาฯ) E12 

 
ถึงแมว้่าจะมีการระบุขอ้ก าหนดเพียงอย่างเดียว เราก็ตัดสินใจที่จะ

แยกการประเมินผลออกเป็นสองส่วนคือการประเมินผลการศึกษาส าหรบันกัศึกษา (ผูใ้ชโ้ปรแกรม
ที่ยังอยู่ในมหาวิทยาลัย) และผู้ที่อยู่ในวิถีชีวิตแบบมืออาชีพ (ซึ่งท างานในบริบทของวิชาชีพ)  
ในความเป็นจริงพวกเขาอาจมีความต้องการเดียวกัน แต่ความส าคัญและการจัดหมวดหมู่ 
อาจแตกต่างกันเนื่องจากบริบทที่แตกต่างกันอย่างสมบูรณ์ของการเรียนรู ้(เพื่อนร่วมชั้น , ครู, 
เพื่อนร่วมงาน, ล าดบัชัน้, เงินเดือน)เป็นผลใหส้องแบบสอบถามที่แตกต่างกนัไดจ้ดัท าขึน้ ทัง้สอง 
มีค าถามเดียวกนักบั Kano (เชิงบวกfunctional และเชิงลบ dysfunctional) เฉพาะสว่นขอ้มลูเสริม
ต่างกนัซึ่งท าใหเ้ราสามารถรวบรวมขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัแต่ละบรบิทได ้

ขั้นตอนที ่3 : การประเมินความต้องการจ าเป็น 
ขัน้ตอนการประเมินความตอ้งการจ าเป็นขึน้อยู่กับรายละเอียดดา้น

สิ่งแวดล้อม (ขั้นตอนที่หนึ่ง) และการระบุความต้องการจ าเป็นด้วยวิธี Rear (ขั้นตอนที่สอง)  
ความตอ้งการจ าเป็นจะไดร้บัการประเมินส าหรบัทัง้ผูม้ีสว่นไดเ้สีย: นกัเรียนและคนท างาน 

การศึกษาเชิงทดลองส าหรบันักเรียน: การเก็บรวบรวมขอ้มูลเกิดขึน้
ในหลายคณะและมหาวิทยาลัย  universities of Nancy (ประเทศฝรั่ งเศส) นักเรียนได้รับ 
การคัดเลือกโดยการสุ่มเลือกปริญญา (ปริญญาโท , ปริญญาเอก) แหล่งที่มา หรือสาขาวิชา 
(วิศวกรรมศาสตร,์ มนุษยศาสตร ์และสงัคมศาสตร ,์ เศรษฐศาสตร,์ การแพทย)์ นักศึกษาจ านวน 
174 คนตอบแบบสอบถาม ผูส้มัภาษณเ์หลา่นีม้ีอายเุฉลี่ย 22 ปี โดยเฉลี่ยแลว้พวกเขาเป็นนกัเรียน
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ปีที่ 3 ราคาที่ยอมรบัไดโ้ดยเฉลี่ยส าหรบัโปรแกรมซอฟตแ์วรท์างการศึกษาส าหรบัการเรียนรูด้ว้ย
ตนเอง คือ 62 ยูโร นักเรียนมีขอ้สงสัยเก่ียวกับประสิทธิภาพและความสรา้งสรรคข์องเครื่องมือ
ดงักลา่ว หากมีการเสนอราคาที่นอ้ยกว่า 32 ยโูร สถิติเหลา่นีร้วมอยู่ในตารางที่ 11 

 
ตาราง 11 สถิติเก่ียวกบับญัชีรายชื่อนกัเรียน 
 

สถิติเกี่ยวกับบัญชีรายชื่อนักเรียน 

ค่าเฉลี่ย อายุทีน้่อยสุด อายุทีม่ากสุด 
ค่าเฉลี่ยราคา

ทีสู่งสุด 
ค่าเฉลี่ยราคา
ทีน้่อยสุด 

ค่าเฉลี่ยระดับ
การศึกษา 

22 18 32 62£ 32£ 
ระดบั

มหาวิทยาลยั 
ปี 3 

 
แบบสอบถาม Kano จัดท าขึน้ตามที่ได้อธิบายไวข้า้งต้น นักศึกษา

จ านวน 174 คนตอบแบบสอบถาม A (174 x 12) เมตริก (174 แถวส าหรบันักเรียน 12 คอลัมน์
ส  าหรบัขอ้ก าหนด) ประสบผลส าเร็จ ในความเป็นจริงเมตริกสองตัวจะถูกน าเสนอ: หนึ่งเมตริก
ส าห รับ ค าตอบ เชิ งบ วก (functional answers) แ ล ะ อีกค าตอบ ส าห รับ ค าตอบ เชิ งลบ 
(dysfunctional answers) ดงัภาพประกอบ 4  
 
 

                              𝑛 𝑛𝑒𝑒𝑑𝑠                                                                                𝑛 𝑛𝑒𝑒𝑑𝑠 
                            … 𝑗 …                           … 𝑗 … 

  m respondents   
⋮
𝑖
⋮
{(

𝑦11 … 𝑦1𝑛
⋮ 𝑦𝑖𝑗 ⋮
𝑦𝑚1 … 𝑦𝑚𝑛

) 

⏞              

                m respondents 
⋮
𝑖
⋮
{(

𝑥11 … 𝑥1𝑛
⋮ 𝑥𝑖𝑗 ⋮
𝑥𝑚1 … 𝑥𝑚𝑛

) 

⏞              

 

 
                                       (𝑌𝑖𝑗) ∶ 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥                               (𝑋𝑖𝑗) ∶ 𝑑𝑦𝑠𝑓𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥 

 
ภาพประกอบ 4 เมตริกเชิงบวก(functional) และเชิงลบ(dysfunctional) 

ที่มา : Helmi Ben Rejeb (2008) 
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Xij และ Yij เป็นค าตอบส าหรบัค าถามเชิงลบ (dysfunctional) และ
เชิงบวก(functional) ซึ่ ง รูปแบบที่ แตกต่างของแบบสอบถามแบบ Kano และวิธีการตอบ  
การน าเสนอบางอย่างท าให้เกิดความสับสนกับผู้อ่านได้ (Berger และคณะ, 1993 อ้างถึงใน 
Rejeb, 2008) ในบางกรณี ใช้ Likert’s scale ในการให้คะแนนบวกหรือลบเป็นสมมุติฐานกับ
ค าตอบที่เป็นกลาง (Berger et al., 1993; Rejeb et al., 2008) 

 
ตาราง 12 ตัวอย่างการลงรหัสใหค้ะแนนของค าตอบในแบบสอบถามของคาโน Kano (Tontini, 
2003 อา้งถึงใน Rejeb, 2008) 
 

ค าถามเชิงบวก (functional question) 
ค าถาม : คณุรูส้กึอย่างไรต่อการเรียนภาษาแบบเป็นกลุม่? 

1. เป็นประโยชนส์  าหรบัฉนั +2 
2. เป็นความตอ้งการพืน้ฐานส าหรบัฉนั +1 
3. เรื่องนีไ้ม่มีผลกบัฉนั 0 
4. อาจจะไม่สะดวกเล็กนอ้ย ฉนัสามารถอยู่กบัมนัได ้ -1 
5. เป็นปัญหาส าคญัส าหรบัฉนั และฉนัไม่สามารถยอมรบัได ้ -2 

ค าถามเชิงลบ (dysfunctional question) 
ค าถาม : คณุรูส้กึอย่างไรที่เรียนภาษาใหม่เพียงล าพงั? 

1. เป็นประโยชนส์  าหรบัฉนั +2 
2. เป็นความตอ้งการพืน้ฐานส าหรบัฉนั +1 
3. เรื่องนีไ้ม่มีผลกบัฉนั 0 
4. อาจจะไม่สะดวกเล็กนอ้ย ฉนัสามารถอยู่กบัมนัได ้ -1 
5. เป็นปัญหาส าคญัส าหรบัฉนั และฉนัไม่สามารถยอมรบัได ้ -2 

 
เมื่อพิจารณาจากการลงรหสัการใหค้ะแนนดังกล่าว Tontini ไดเ้สนอ

การค านวณค่าสมัประสิทธิ์ 3 ตวัเพื่อระดบัความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจจากแบบสอบถาม
แบบ Kano โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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(1) FI (functional score) เป็นการประเมินระดับความพึงพอใจ
ต่อความตอ้งการที่มีอยู่หรือที่เพียงพอ  

 

FI =  ∑
ผลรวมของระดบัความพึงพอใจเมือ่มีอยู่

จ  านวนผูต้อบx2
 (เฉพาะค าถามเชิงบวก ≥ 0) 

 
(2)  DI (dysfunctional score) เป็นการประเมินระดับความ 

ไม่พงึพอใจของความตอ้งการที่ไม่มีอยู่หรือที่ไม่เพียงพอ 
 

DI = −∑
ผลรวมของระดบัความไมพึ่งพอใจเมื่อไมม่ีอยู่

จ  านวนผูต้อบx2
 (เฉพาะค าถามเชิงลบ ≤0) 

 
(3) RI (reverse score) เป็นระดับความไม่พึงพอใจกับสิ่งที่มีอยู่ 

และเป็นการวดัดชันีตรงกนัขา้ม (reverse index)   
 

RI = −∑
ผลรวมของระดบัความไม่พึงพอใจเมื่อมีอยู่

จ  านวนผูต้อบx2
 (เฉพาะค าถามเชิงบวก ≤0) 

 
ข้อสังเกตว่าหมายเลข 2 ในตัวหารคือช่วงสูงสุดของการจัดระดับ  

การหารคะแนนด้วยจ านวนผู้ตอบโดยคูณด้วย 2 จะท าได้ผลคะแนนภายในช่วง [0; 1]  
จากการพิจารณาสตูรเมตรกิผลคะแนนของ Tontiniสามารถสรุปไดด้งันี:้ 

(1) คะแน น เชิ งบ วก  ( functional) ขอ ง  J ห รื อ  FI ส าห รับ 
ความตอ้งการ j (สอดคลอ้งกบัดชันีความพงึพอใจ) ค านวณไดด้งันี:้ 

 

∑𝑦𝑖𝑗

𝑚

𝑖=1

 

                                                   𝐹𝐼𝑗 =
𝑦𝑖𝑗≥0

𝑚×2
 

 
คะแนนเชิงบวก (functional)j หรือ  FI ระบุว่าความพึงพอใจ 

อาจเพิ่มขึน้หรือไม่โดยการตอบสนองความตอ้งการของผลิตภณัฑ ์
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(2) ค ะ แ น น เชิ ง ล บ  (dysfunctional)J ห รื อ  DI ส า ห รั บ 
ความตอ้งการ j (อยู่ในลกัษณะเดียวกบัดชันีความไม่พงึพอใจ) ค านวณดงันี ้

 

∑𝑥𝑖𝑗

𝑚

𝑖=1

 

                                                𝐷𝐼𝑗 = −
𝑥𝑖𝑗≤0

𝑚×2
 

 
ค ะ แ น น เ ชิ ง ล บ  ( dysfunctional) J ห รื อ  DI ร ะ บุ ว่ า 

ความไม่พงึพอใจจะเพิ่มขึน้หากไม่ไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการ 
(3) คะแนนยอ้นกลบั (reverse)j หรือ RI ส าหรบัความตอ้งการ j 

ค านวณไดด้งันี:้ 
 

∑𝑦𝑖𝑗

𝑚

𝑖=1

 

                                                𝑅𝐼𝑗 = −
𝑦𝑖𝑗≤0

𝑚×2
 

 
คะแนนย้อนกลับ (reverse) RI j เป็นตัวชี ้วัดความต้องการ 

ที่ยอ้นกลบัและน่าสงสยัได ้ควรใหค้วามสนใจเป็นพิเศษส าหรบัความตอ้งการที่มีคุณค่าที่ส  าคัญ
ของ RI j ค่าเล็กนอ้ยของ RI j แสดงใหเ้ห็นว่าบางคนในตลาดการคา้แตกต่างจากคนอ่ืน ๆ โดยส่วน
ใหญ่ อาจมีโอกาสแบ่งส่วนตลาดที่ดีนี ้ คุณค่าของ RI j หมายถึงความคิดเห็นของผู้ออกแบบ
แบบสอบถามที่ตรงขา้มกบัความคิดเห็นของลกูคา้ (Berger et al., 1993) 

คะแนนเชิงบวก (functional) และคะแนนเชิงลบ (dysfunctional) 
สามารถรวบรวมไดภ้ายในสองเวกเตอรด์งันี ้

แบบจ าลองเวกเตอรเ์ชิงบวก𝐹𝐼 = (………𝐹𝐼𝑗 ………) 

แบบจ าลองเวกเตอรเ์ชิงลบ𝐷𝐼 = (………𝐷𝐼𝑗 ………) 
จากขอ้มลูที่รวบรวมไดจ้ากแบบสอบถามการค านวณ SI, DI และ 

RI ไดด้ าเนินการแลว้ ดงัตาราง6แสดงค่าดชันีเหลา่นี ้
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ตาราง 13 คะแนน FI,DI และ RI ส าหรบักรณีนกัเรียนมีความตอ้งการ 
 

คะแนน SI,DI และ RI ส าหรบักรณีนกัเรียนมีความตอ้งการ 

ความ
ตอ้งการ
จ าเป็น 
(needs) 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 

FI 0.61 0.82 0.75 0.86 0.77 0.17 0.51 0.64 0.79 0.56 0.72 0.72 

DI 0.36 0.30 0.40 0.42 0.32 0.05 0.51 0.28 0.64 0.37 0.47 0.34 

RI 0.04 0.04 0.02 0.01 0.02 0.30 0.08 0.02 0.02 0.05 0.00 0.05 

 
คะแนนเหล่านีช้่วยใหส้ามารถจ าแนกประเภทของแต่ละความ

ตอ้งการจ าเป็นภายในกลุ่มที่ระบุโดย Kano ในวิธีการที่ไดร้บัการพัฒนาการจัดหมวดหมู่โดยใช้
ค าตอบทัง้หมดของผูต้อบค าถามโดยตรง 

ตาราง 6 แสดงใหเ้ห็นอย่างชัดเจนว่ามีปัญหากับความตอ้งการ
ของ E6 ("ความเป็นไปไดข้องการท าการประเมินตนเอง") E6 มีค่า RI เท่ากบั 0.30 ซึ่งเป็นค่าที่สูง
มากเมื่อเทียบกับค่า RI ของความตอ้งการจ าเป็นอ่ืน ๆ ซึ่งหมายความว่า E6 เป็นความตอ้งการ
ในทางกลบักัน และดว้ยเหตนุีจ้ึงตอ้งด าเนินการในลกัษณะยอ้นกลบั ในความเป็นจริงในระหว่าง
การศกึษา ReAR เราคิดว่านกัเรียนตอ้งการประเมินความกา้วหนา้ของตนเองในกระบวนการเรียนรู้
ดว้ยตนเอง การศึกษาดว้ยแบบจ าลอง Kano นีไ้ดพ้ิสูจนใ์หเ้ห็นว่าแมแ้ต่ในการเรียนรูด้ว้ยภาษา 
ที่เป็นอิสระ นักเรียนก็ชอบที่จะไดร้บัการประเมินโดยบุคคลอ่ืน (ครู, ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นภาษา ฯลฯ ) 
ขั้นตอนการย้อนกลับต้องเกิดขึ ้นเพื่อค้นหาการจัดหมวดหมู่ที่ถูกต้องของ E6 ประการแรก 
ความตอ้งการนีจ้ะถกูจดัรูปแบบใหม่ในทิศทางตรงกนัขา้ม 

E6: จะได้รับการประเมินโดยผู้อื่น 
ประการที่สองค่า FI, DI และ RI ใหม่ค านวณจาก E6 ไม่จ าเป็นต้องจัดท า

แบบสอบถามใหม่และรวบรวมข้อมูลใหม่ ค าตอบเชิงบวก (functional answers) และเชิงลบ
(dysfunctional answers) จะ เปลี่ ย น ไป รอบ  ๆ  ค าตอบของค าถาม เชิ งบ วก  ( functional 
questions) ของรุ่นก่อน ๆ ของ E6 ต้องได้รับการพิจารณาว่าเป็นค าตอบส าหรับเชิงลบ 
dysfunctional ของ E6 ที่ไดร้บัการจดัรูปแบบใหม่และในทางกลบักนั เป็นผลใหไ้ดค่้า FI, DI และ 
RI ใหม่ (ตาราง 14) 
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ตาราง 14 คะแนน FI, DI และ RI ใหม่ส  าหรบั E6 หลงัจากท าใหต้รงกนัขา้มกนั (กรณีนกัเรียน) 
 

คะแนน FI, DI และ RI ใหม่ส าหรบั E6 หลงัจากท าใหต้รงกนัขา้มกนั(กรณีนกัเรยีน) 

ความ
ตอ้งการ
จ าเป็น 
(needs) 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 

FI 0.61 0.82 0.75 0.86 0.77 0.54 0.51 0.64 0.79 0.56 0.72 0.72 

DI 0.36 0.30 0.40 0.42 0.32 0.30 0.51 0.28 0.64 0.37 0.47 0.34 

RI 0.04 0.04 0.02 0.01 0.02 0.05 0.08 0.02 0.02 0.05 0.00 0.05 

 
ความต้องการแต่ละอย่างสามารถสรา้งกราฟบนภาพที่ เกิดขึน้จากแกน 

เชิงลบ (dysfunctional) และเชิงบวก (functional) คะแนนเชิงบวก (functional) แสดงถึงพิกดัและ
คะแนนเชิงลบ (dysfunctional) เป็นแกนนอน ซึ่งแผนภาพนีเ้ป็นแนวทางที่ระบุล  าดบัความส าคัญ
ของความตอ้งการจ าเป็น เพื่อเป็นประโยชนส์  าหรบัการตดัสินใจ  แผนภาพนีจ้ะช่วยตอบค าถามที่
ไม่เคยมีค าตอบว่า : อะไรคือความตอ้งการจ าเป็นที่ส  าคัญที่สรา้งความพึงพอใจ? ซึ่งเป็นขอ้มูล
อา้งอิงการค านวณคะแนน FI, DI และ RI ดงัภาพประกอบ 5 
 

 
 

ภาพประกอบ 5 ความตอ้งการจ าเป็นกรณีนกัเรียนหลงัจากท า E6 ใหต้รงกนัขา้มกนั 
ที่มา : Helmi Ben Rejeb (2008)
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พิจารณาต าแหน่งในการท าแผนภาพ สามารถก าหนดประเภทความตอ้งการ
ของ Kano model ได ้การจัดกลุ่มนีจ้ะไดร้บัหลงัจากการสนทนาระหว่างสมาชิกในกลุ่มโครงการ 
ขอ้เสนอการแบ่งประเภทจะไดร้บัในตาราง 15 

 
ตาราง 15 การจัดประเภทของความต้องการจ าเป็นของKano ส  าหรบัโปรแกรมซอฟต์แวรท์าง
การศกึษา 
 

การจดัประเภทของความตอ้งการจ าเป็นของ Kano ส าหรบัโปรแกรมซอฟตแ์วรท์างการศกึษา 
การเรียนรูด้ว้ยตนเอง (กรณีนกัเรยีน) 

หมวดหมู่ 
(codification) 

ความตอ้งการจ าเป็น (needs) การจดัประเภท (category) 

E1 รบัค าปรกึษาจากที่ปรกึษา น่าดงึดดูใจ (attractive) 

E2 เรียนรูไ้ดท้กุที่ทกุเวลา น่าดงึดดูใจ (attractive) 

E3 การเลือกแหล่งเรียนรู ้ น่าดงึดดูใจ (attractive) 

E4 ใชท้รพัยากรที่สอดคลอ้งกบัระดบัผูเ้รียน น่าดงึดดูใจ (attractive) 

E5 ค านึงถึงงานอดิเรกของผูเ้รียน น่าดงึดดูใจ (attractive) 

E6 จะไดร้บัการประเมินโดยผูอ้ื่น น่าดงึดดูใจ (attractive) 

E7 ค านึงถึงเหตผุลทางความคิดของผูเ้รียน มิติเดียว (one-dimensional) 

E8 ลบงานแสดงสินคา้และความวิตกเก่ียวกับการเรียนรูด้ว้ย
ตนเองทัง้หมด 

น่าดงึดดูใจ (attractive) 

E9 ติดตามวิวฒันาการระหว่างกระบวนการเรียนรู ้ มิติเดียว (one-dimensional) 

E10 ท างานเป็นทีม มิติเดียว (one-dimensional) 

E11 เรียนรูด้ว้ยความบนัเทิง น่าดงึดดูใจ (attractive) 

E12 การเรียนรูท้ัง้หมดในส่วนของบรบิททางภาษา (วฒันธรรม
, ภาษาฯ) 

น่าดงึดดูใจ (attractive) 

 
จะเห็นไดว้่า E6 "จะไดร้บัการประเมินโดยผูอ่ื้น" จะถกูจดัเป็นความตอ้งการที่

น่าดึงดูดใจ นักเรียนตระหนักดีถึงความคิดในการมี อิสระในการเรียนรู้ด้วยตนเองและ  
ในขณะเดียวกนัก็รกัษาความสมัพนัธก์บัผูเ้ชี่ยวชาญดา้นภาษาเพื่อประเมินความคืบหนา้ 
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การศึกษาเชิงทดลองส าหรับคนท างาน 
ส าหรบันักเรียน E6 ถูกก าหนดใหเ้ป็นสิ่งจ าเป็นในการยอ้นกลับ FI, DI และ 

RI ถกูค านวณและแสดงไวใ้นตาราง 16 
 

ตาราง 16 คะแนน FI, DI และ RI ใหม่ส  าหรบั E6 หลงัจากท าใหต้รงกนัขา้ม (กรณีคนท างาน) 
 

คะแนน SI, DI และ RI ใหม่ส าหรบั E6 หลงัจากท าใหต้รงกนัขา้ม(กรณีคนท างาน) 

ความ
ตอ้งการ
จ าเป็น 
(needs) 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 

FI 0.67 0.87 0.74 0.92 0.76 0.66 0.60 0.72 0.86 0.65 0.66 0.62 

DI 0.45 0.32 0.25 0.39 0.29 0.34 0.47 0.33 0.66 0.37 0.53 0.22 

RI 0.08 0.03 0.08 0.03 0.02 0.07 0.12 0.04 0.04 0.08 0.05 0.09 

 
จากแผนที่เหลา่นีจ้ะมีการก าหนดแผนที่ความตอ้งการ (ภาพประกอบ 6) 

 

 
ภาพประกอบ 6 ความตอ้งการจ าเป็นกรณีคนท างานหลงัจากท า E6 ใหต้รงกนัขา้มกนั 

ที่มา : Helmi Ben Rejeb (2008) 
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จากต าแหน่งเหล่านีใ้นการท าแผนภาพ จะสามารถก าหนดการจัดประเภท
ของKano ในแต่ละความตอ้งการได ้ดไูดจ้ากการจดัประเภทความตอ้งการจ าเป็นในตาราง 17 
 
ตาราง 17 การจัดประเภทของความต้องการจ าเป็นของKanoส าหรบัโปรแกรมซอฟต์แวรท์าง
การศกึษาการเรียนรูด้ว้ยตนเอง (กรณีคนท างาน) 
 

การจดัประเภทของความตอ้งการจ าเป็นของKanoส าหรบัโปรแกรมซอฟตแ์วรท์างการศกึษา 
การเรียนรูด้ว้ยตนเอง (กรณีคนท างาน) 

หมวดหมู่ 
(Codification) 

ความตอ้งการจ าเป็น (Needs) การจดัประเภท (Category) 

E1 รบัค าปรกึษาจากที่ปรกึษา น่าดงึดดูใจ (attractive) 

E2 เรียนรูไ้ดท้กุที่ทกุเวลา น่าดงึดดูใจ (attractive) 

E3 การเลือกแหล่งเรียนรู ้ น่าดงึดดูใจ (attractive) 

E4 ใชท้รพัยากรที่สอดคลอ้งกบัระดบัผูเ้รียน น่าดงึดดูใจ (attractive) 

E5 ค านึงถึงงานอดิเรกของผูเ้รียน น่าดงึดดูใจ (attractive) 

E6 จะไดร้บัการประเมินโดยผูอ้ื่น น่าดงึดดูใจ (attractive) 

E7 ค านึงถึงเหตผุลทางความคิดของผูเ้รียน มิติเดียว (one-dimensional) 

E8 ลบงานแสดงสินคา้และความวิตกเก่ียวกับการเรียนรูด้ว้ย
ตนเองทัง้หมด 

น่าดงึดดูใจ (attractive) 

E9 ติดตามวิวฒันาการระหว่างกระบวนการเรียนรู ้ มิติเดียว (one-dimensional) 

E10 ท างานเป็นทีม น่าดงึดดูใจ (attractive) 

E11 เรียนรูด้ว้ยความบนัเทิง มิติเดียว (one-dimensional) 

E12 การเรียนรูท้ั้งหมดในส่วนของบริบททางภาษา (วัฒนธรรม , 
ภาษาฯ) 

น่าดงึดดูใจ (attractive) 

 
เมื่อจ าแนกความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 2 ประเภท จะเป็น

ประโยชน์ในการเปรียบเทียบผลการเรียนกับนักเรียนและผู้ท างาน FI และ SI ที่แตกต่างกัน 
ไดร้บัการค านวณส าหรบัผูม้ีส่วนไดส้ว่นเสียทัง้ 2 รายนีเ้ป็นที่น่าสนใจเพื่อดวู่าความแตกต่างเหลา่นี ้
มีความแตกต่างกันอย่างไร การจัดท าแผนภาพสองครัง้นีอ้าจเป็นวิธีการที่น่าสนใจในการเน้น  
ความแตกต่างดงัภาพประกอบ 7 



  71 

 
 

ภาพประกอบ 7 ความตอ้งการระหว่างนกัเรียนและคนท างาน 
ที่มา : Helmi Ben Rejeb (2008) 
 

ตัวอย่างเช่นภาพประกอบ 8 ความต้องการ E3 (การเลือกทรัพยากร 
การเรียนรู)้ มีคะแนน DI ขนาดใหญ่ตามที่นกัเรียนมากกว่าส าหรบัคนที่ท างาน ซึ่งหมายความว่า
นักเรียนจะไม่พอใจมากขึน้หากตนเองไม่สามารถเลือกทรัพยากรการเรียนรู้ของตนเองได ้  
ความตอ้งการ E11 ("การเรียนรูด้ว้ยความบนัเทิง") มีคะแนน DI สงูกว่าคนท างานมากกว่าส าหรบั
นกัเรียนซึ่งหมายความว่านักเรียนจะไม่ไม่พอใจเท่าคนท างานหากโปรแกรมการเรียนรูด้ว้ยตนเอง
ไม่อนุญาตใหค้วามบันเทิง อย่างไรก็ตามนักเรียนจะพอใจมากขึน้หากโปรแกรมมีฟังก์ชันความ
บันเทิ ง ข้อสังเกตนี ้สอดคล้องกับการจ าแนกประเภทของ E3: จัดเป็นแบบที่น่าดึงดูดใจ 
(attractive) ส าหรบันักเรียนและแบบมิติเดียว (one-dimensional) ส าหรบัคนท างาน ค าอธิบาย
หนึ่งถึงความแตกต่างนีอ้าจเป็นไดว้่านกัเรียนคุน้เคยกบัวิธีการแบบเดิม ๆ (บทเรียน, การออกก าลงั
กาย) ซึ่งไม่มีความบนัเทิงเป็นจ านวนมาก การเสนอคณุลกัษณะนีน้่าสนใจส าหรบัคนเหล่านีม้าก 

สรุปได้ว่า ส าหรับการประเมินความต้องการจ าเป็ นในงานวิจัยนี ้ใน 
การเลือกใชแ้บบจ าลองคาโน (Kano model) จะน าแบบจ าลองที่ปรบัปรุงใหม่มาใชโ้ดยมีลกัษณะ
ของการใหค้ะแนนเป็นเชิงบวกและเชิงลบ ใหค่้าสงูสดุ +2 และ ต ่าสดุ -2  

นอกจากนีก้ารจัดกลุ่มของความตอ้งการจ าเป็นประกอบดว้ย 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
(1) ความตอ้งการที่จ  าเป็นตอ้งมี (Must-be) เป็นความตอ้งการจ าเป็นพืน้ฐานที่ตอ้งมี หากไม่มีจะ
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เกิดความไม่พึงพอใจในทันที แมจ้ะมีก็ไม่ไดท้ าใหเ้กิดความพึงพอใจมากขึน้ (2) ความตอ้งการ
จ าเป็นมิติเดียว (One-dimensional) เป็นความตอ้งการจ าเป็นที่เมื่อไดร้บัการเติมเต็มแลว้จะไดร้บั
ความพึงพอใจเพิ่มตามดว้ย (3) ความตอ้งการจ าเป็นที่ดึงดูดใจ (Attractive) เป็นความตอ้งการ
จ าเป็นที่ไม่ไดร้บัการคาดหวงั หรือคาดการณไ์ว ้เมื่อไดร้บัการเติมเต็มจึงเกิดความประทบัใจและ
ดึงดูดใจ และ (4) ความต้องการจ าเป็นที่ไม่แตกต่าง (Indifferent) เป็นความต้องการจ าเป็น 
ที่ไม่ตอ้งการหรือไม่ค่อยตอ้งการ เมื่อไดร้บัการเติมเต็มผูไ้ดร้บัจะรูส้กึเฉยๆ 

ส าหรบัขัน้ตอนการประเมินความตอ้งการจ าเป็นโดยประยุกตใ์ชแ้บบจ าลอง
คาโน (Kano model) มี 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การบรรยายสภาพความต้องการจ าเป็น  
เป็นการบรรยายผลลพัธ์ที่คาดหวงั ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย ที่เก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็นเพื่อท า
ความเขา้ใจเก่ียวกับคณุลกัษณะของความตอ้งการจ าเป็น ขัน้ตอนที่ 2 การก าหนดความตอ้งการ
จ าเป็น เป็นการระบุความตอ้งการจ าเป็นออกมาเป็นขอ้ๆ ส าหรบัใชใ้นการประเมินความตอ้งการ
จ าเป็น ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความตอ้งการจ าเป็น โดยพิจารณาจากการตอบแบบสอบถาม 
ที่เป็นขอ้ค าถามเชิงบวกและเชิงลบ 
 
งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

กัลยว์ิสาข ์ธาราวร (2558) ศึกษาการประเมินความตอ้งการจ าเป็นของครูเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการวัดและประเมินผลการเรียนรูข้องนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษา (A NEEDS 
ASSESSMENT OF THE TEACHERS FOR DEVELOPING SECONDARY SCHOOL 
STUDENTS LEARNING ASSESSMENT) การวิจัยครั้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ส ารวจความ
ตอ้งการจ าเป็นของครูเพื่อพัฒนาความสามารถในการวัดและประเมินผลการเรียนรูข้องนักเรียน
ระดบัมธัยมศึกษา 2) วิเคราะหส์าเหตคุวามตอ้งการจ าเป็นของครูเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 3) เสนอแนวทางในการพัฒนา
ความสามารถของครูส าหรบัการวัดและประเมินผลการเรียนรูข้องนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ตัวอย่าง คือ ครูระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐานและ
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ านวน 293 คน เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย คือ 
แบบสอบถามและแนวค าถามในการจดักระบวนการกลุม่ เก็บรวบรวมขอ้มลูเชิงปรมิาณโดยการส่ง
แบบสอบถามทางไปรษณีย ์และเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยการสนทนากลุ่มแบบเทคนิค
สมมตินัย วิเคราะหข์อ้มูลเชิงปริมาณโดยใชค่้าสถิติพืน้ฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะหค์วาม
แปรปรวนสองทาง และใชเ้ทคนิค Modified Priority Needs Index (PNImodifiled) ในการจัดล าดับ
ความส าคัญของความตอ้งการจ าเป็น และวิเคราะหข์อ้มลูเชิงคณุภาพโดยใชก้ารวิเคราะหเ์นือ้หา
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ตามประสบการณ์ท างาน และการวิเคราะห์ขา้มกลุ่มกรณีศึกษาจากตัวอย่างที่มีประสบการณ์
ท างานต่างกัน ผลการวิจัยสรุปได ้ดงันี ้1. ครูระดบัมธัยมศึกษามีความตอ้งการจ าเป็นเพื่อน าไปสู่
การพัฒนาประสิทธิภาพในการวัดและประเมินผลการเรียนรูด้้าน การออกแบบการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูแ้ละการสรา้งเครื่องมือมากที่สุด รองลงมา คือ ดา้นการด าเนินการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู ้และดา้นการตรวจใหค้ะแนน การรายงานผล และการน าผลไปใช ้ตามล าดบั 
2. สาเหตุที่ท าให้เกิดความต้องการจ าเป็นในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สูงที่สุด คือ  
ครูขาดความรูแ้ละทักษะด้านการวัดและประเมินผล นอกจากนี ้ยังพบสาเหตุอ่ืนได้แก่ ครูมี
ภาระหน้าที่มาก การขาดความตระหนักถึงความส าคัญในการวัดและประเมินผล ตัวชีว้ัดใน
หลักสูตรมีจ านวนมาก ทัศนคติของครูที่แตกต่างกัน วัฒนธรรมองคก์รที่มีความเกรงใจผูอ้าวุโส 
และผูป้กครองไม่มีเวลาใหค้วามรว่มมือในการวดัและประเมินผลการเรียนรู ้3. แนวทางเพื่อพฒันา
ความสามารถ 

ในการวดัและประเมินผลการเรียนรูสู้งที่สุด คือ การอบรมเชิงปฏิบติัการ นอกจากนีย้งัมี
แนวทางอ่ืน ได้แก่ การสรา้งความตระหนักให้ครูเห็นความส าคัญของการวัดและประเมินผล  
การประชุมครูเพื่อน าไปสู่การทบทวนข้อสอบ การขอ้เสนอแนะและตัวอย่างงานที่เป็นรูปธรรม
เก่ียวกบัการประเมินแฟ้มสะสมงานแก่ครู การใชร้ะบบดแูลช่วยเหลืออิเล็กทรอนิกสก์ับครูในเรื่อง 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในกระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การแนะน าให้ครู
ประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีในกระบวนการวดัและประเมินผลการเรียนรูใ้นรูปแบบของการท างานเป็นคู่ 
การก ากับติดตามผลปฏิบัติงานของครูเก่ียวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้การมีช่องทาง
ติดต่อกับผู้ปกครองที่หลากหลายเก่ียวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรูข้องนักเรียน และ  
การจดัหาโปรแกรมคอมพิวเตอรช์่วยวิเคราะหผ์ลการเรียนรูข้องนกัเรียน 

ผลการวิจยัสรุปได ้ดงันี ้
1. ครูระดับมัธยมศึกษามีความต้องการจ าเป็น เพื่ อพัฒนาความสามารถ 

ในการวดัและประเมินผลดา้นการออกแบบการวดัและประเมินผลการเรียนรูแ้ละการสรา้งเครื่องมือ
มากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้และด้านการตรวจ  
ใหค้ะแนน การรายงานผล และการน าไปใช ้ตามล าดบั 

2. สาเหตทุี่ท าใหเ้กิดความตอ้งการจ าเป็นในการวดัและประเมินผลการเรียนรูส้งูที่สดุ  
คือ ครูผูส้อนขาดองคค์วามรูแ้ละทกัษะดา้นการวดัและประเมินผล นอกจากนีย้งัมีสาเหตอ่ืุน ไดแ้ก่ 
ครูมีภาระงานมาก การขาดความตระหนักถึงความส าคัญในการวัดและประเมินผล ตัวชีว้ัด  
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ในหลกัสตูรมีจ านวนมาก ทัศนคติของครูที่แตกต่างกนั วฒันธรรมองคก์รที่มีความเกรงใจผูอ้าวโุส 
และผูป้กครองไม่มีเวลาใหค้วามรว่มมือในการวดัและประเมินผลการเรียนรู ้

3. แนวทางเพื่อพัฒนาความสามารถในการวัดและประเมินผลการเรียนรูสู้งที่สุด 
ไดแ้ก่ การอบรมเชิงปฏิบติัการ นอกจากนีย้งัมีแนวทางอ่ืน ไดแ้ก่ การสรา้งความตระหนกัใหค้รูเห็น
ความส าคัญของการวัดและประเมินผล การจัดประชุมครูเพื่อน าไปสู่การทบทวนขอ้สอบ การให้
ขอ้เสนอแนะและตัวอย่างที่ใชง้านไดจ้ริงเก่ียวกับการประเมินแฟ้มสะสมงานแก่ครู การใชร้ะบบ
ดูแลช่วยเหลืออิเล็กทรอนิกส์กับครูเรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในกระบวนการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู ้การใหค้รูประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีในกระบวนการวดัและประเมินผลการเรียนรู้
ในรูปแบบของการท างานเป็นคู่  การก ากับติดตามผลปฏิบัติงานของครูเก่ียวกับการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู ้การมีช่องทางติดต่อกับผู้ปกครองที่หลากหลายเก่ียวกับการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูข้องนกัเรียน และการจดัหาโปรแกรมคอมพิวเตอรช์่วยวิเคราะหผ์ลการเรียนรู้
ของนกัเรียน 

แพรวนภา ชูเชิด. (2559).การประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะ  
การฝึก ประสบการณ์วิชาชีพครูของนิสิตสาขาจิตวิทยาการแนะแนว ระดับปริญญาตรี  
คณะ ศึกษาศาสตรม์หาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์
สมรรถนะและความตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะ และแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะ 
ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนิสิต ระดับปริญญาตรีสาขาจิ ตวิทยาการแนะแนว  
คณะศึกษาศาสตร ์มหาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประชากร ที่ใชีในการวิจยัคือ นิสิตครูแกประสบการณ์
วิชาชีพครู ของหลักสูตรจิตวิทยาแนะแนว คณะ ศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ปีการศึกษา 2558 จ านวน 50 คน เครื่องมือที่ใชีใน การวิจัย  ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบ
สมัภาษณ ์สมรรถนะในการแกประสบการณ์วิชาชีพ ครู ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนือ้หา 
(Content Validity) โดยค่า IOC (Item Objective Congruence Index) อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 
โดยแบบสอบถามมืค่าความเที่ยงแบบสอดคลอ้งภายใน ดว้ยสตูรครอนบาคแอลฟา เท่ากับ 0.93 
และการวิเคราะหข์อ้มูล ดว้ยดัชนีการจัดล าดับความส าคัญ PNIModified  และการวิเคราะหเ์นือ้หา 
(แพรวนภา ชเูชิด, 2559) 

ผลการวิจยัสรุปได ้ดงันี ้
1. สมรรถนะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของนิสิตระดับปริญญาตรี  

สาขา จิตวิทยาการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร ์มหาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยภาพรวมของสภาพ
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เป็นจรงิ มีค่าเฉลี่ย เท่ากบั 3.85 อยู่ในระดบัมาก สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.36 ส่วนสภาพที่
ควรจะเป็น มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.60 อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ มีค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.32 

2. ผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาสมรรถนะการฝึกประสบการณ ์
วิชาชีพ ของนิสิ ต  ระดับปริญญ าตรี  สาขาจิตวิทยาการแนะแนว คณ ะศึกษาศาสตร ์
มหาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีค่าพิสัยของดัชนีความต้องการจ าเป็น โดยด้านความรู้ มีค่าดัชนี 
PNImodified = 0.22 รองลงมา คือด้านทักษะ มีค่าดัชนีPNImodified = 0.16 และด้านคุณลักษณะ 
มค่ีาดชันี PNImodified= 0.18 ตามล าดบั 

3. แน วท าง ใน ก า รพั ฒ น าส ม รรถน ะก า ร ฝึ กป ระสบ ก า รณ์ วิ ช าชี พ ค รู 
ควรได้รับการพัฒนา สมรรถนะ ด้านความรู ้ด้านทักษะ และด้านคุณลักษณะ โดยการจัด
ฝึกอบรมหรือกิจกรรม  เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการฝึก วิชาชีพของนิสิต ระดับปริญญาตรี 
สาขาจิตวิทยาการแนะแนว ใหเ้พ่ิมมากขึน้ 

ศภุิสรา พวงทอง. (2561). การประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการจดัการเรียนการสอน
ภาษาจีนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายในโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร โดยประยกุตใ์ช้
แบบจ าลองคาโน (Kano model) การวิจยัครัง้นีม้ีความมุ่งหมายเพื่อประเมินความตอ้งการจ าเป็น
ในการจัดการเรียนการสอนภาจีนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสงักัด
กรุงเทพมหานคร โดยประยุกต์ใชแ้บบจ าลองคาโน (Kano model) วิธีด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น  
2 ระยะ ไดแ้ก่ 1 พฒันาแบบประเมินความตอ้งการจ าเป็น โดยพฒันาแบบสอบถามอิงตามรูปแบบ
ของแบบจ าลองคาโน  เป็นค าถาม เชิ งบวก  (Functional question) และค าถาม เชิ งลบ 
(Dysfunction question) ให้ผู ้เชี่ยวชาญพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา มีค่า IOC ระหว่าง 
0.67 – 1.00 ทดลองใชแ้บบสอบถามแลว้หาค่าความเชื่อมั่นโดยใชส้มัประสิทธิสมัพันธค์รอนบาค
แอลฟ่า มีค่าความเชื่อมั่น 0.72 และระยะ 2 การประเมินความตอ้งการจ าเป็น ประชากรที่ใชใ้น
การวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2560 ที่ เรียนภาษาจีนใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 3,009 คน ตัวอย่างในการวิจัย จ านวน 371 คน โดย
ค านวณตามสูตรของ ทาโร ยามาเน ก าหนดความคลาดเคลื่อนที่ระดับ 0.05 จากนั้นใชว้ิธีการ  
สุม่ตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ (Stratified random sampling) ตามระดบัชัน้ของนกัเรียนและโรงเรียน 

ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร มีความต้องการจ าเป็นตามองค์ประกอบในการจัดการเรียนการสอน 3 ด้าน 
ได้แก่ 1) ด้านรูปแบบการเรียนการสอน 2) ด้านแหล่งเรียนรู ้และ 3) ด้านประเมินการเรียนรู ้  
ซึ่งสรุปผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นโดยจ าแนกตามเพศ ระดบัชัน้ และแผนการเรียน 
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Dwi Sulisworo & Lisanti Budi Siswanto. (2019) ศึกษาความพึงพอใจของผูป้กครอง 
ที่มีต่อโรงเรียนเอกชนในยอกยาการต์า ประเทศอินโดนีเซีย โดยใชแ้บบจ าลองคาโน การวิจยัครัง้นี ้
มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มี ต่ อคุณภาพด้านการศึกษา  
ของโรงเรียนเอกชนในยอกยาการต์า ประเทศอินโดนีเซีย งานวิจัยนี ้เป็นการวิเคราะห์ด้วยวิธี 
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ขอ้มูลเชิงคุณภาพที่ใช้เป็นขอ้มูลที่ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการศึกษา เป็น 
ผู้ก าหนดคุณลักษณะที่ส  าคัญของคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน โดยอิงตามมาตรฐาน
การศึกษาแห่งชาติ ขอ้มูลเชิงปริมาณเป็นขอ้มูลที่ไดจ้ากผูป้กครองในการตอบแบบสอบถามที่
พัฒนาจากแบบจ าลองของคาโน โดยท าการเก็บข้อมูลจากโรงเรียนเอกชนทั้งหมด 11 แห่ง  
จากการสุม่แบบแบ่งชัน้จากประชากรทัง้หมด 235 โรงเรียน  

ผลการวิจัยพบว่า ผูป้กครองมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
ใน 1) ด้านมาตรฐานของบุคลากร 2) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 3) ด้านการจัดการอย่าง  
เป็นระบบ 4) ด้านการจัดสรรค์ทรพัยากรอย่างคุ้มค่า และ 5) ด้านการประเมินระบบคุณภาพ
ภายใน โดยโรงเรียนจะตอ้งส่งเสริมมาตรฐานต่าง ๆ เหล่านีเ้พื่อใหผู้ป้กครองมีความพึงพอใจต่อ
โรงเรียนมากย่ิงขึน้ 

 
ตอนที ่4 กรอบแนวคิดการวิจัย 

การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อวิเคราะหค์วามตอ้งการจ าเป็นเก่ียวกับทักษะ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้โดยใชแ้บบจ าลองคาโน 2) เพื่อวิเคราะหส์าเหตุความตอ้งการ
จ าเป็นเก่ียวกับทักษะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3) เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาครู
เก่ียวกับทักษะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยในรูปแบบการประเมิน 
ความต้องการจ าเป็นแบบสมบูรณ์ (complete needs assessment) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน 
ไดแ้ก่ ขัน้ตอนที่ 1 การระบุความตอ้งการจ าเป็น (Needs Identification) ขัน้ตอนที่2 การวิเคราะห์
ความต้องการจ าเป็น (Needs Analysis) โดยขั้นตอนที่ 1 และ 2 ใช้แบบจ าลองคาโนที่พัฒนา 
โดย Rejeb (2008) ประกอบดว้ย (1) ความตอ้งการของลูกค้าแบบมิติเดียว (one-dimensional 
customer requirement) (2 ) ความต้องการที่ จ  า เป็นต้องมี  (must-be requirements) และ  
(3) ความตอ้งการที่ดึงดดูใจ (attractive requirements) และ ขัน้ตอนที่ 3 การก าหนดทางเลือกใน
การแก้ปัญหาความต้องการจ าเป็น (Needs Solution) ท าการศึกษากับกรณีศึกษาที่ เป็นครู
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาแห่งหนึ่ง สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 2  
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การวดัทกัษะการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ตามกรอบสมรรถนะประจ าสายงานของ
ครู มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) การออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรูแ้ละการสรา้ง
เครื่องมือ (2) การด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และ (3) การตรวจให้คะแนน  
การรายงานผล และการน าผลไปใช ้

จากแนวคิดเก่ียวกับการประเมินความต้องการจ าเป็นแบบสมบู รณ์มาใช้ใน  
การด าเนินการวิจัย เพื่อใหบ้รรลุจุดประสงคข์องการวิจัย โดยยึดองคป์ระกอบของทักษะการวัด
และประเมินผลการเรียนรูข้องครู ผูว้ิจยัจึงสรา้งเป็นกรอบแนวคิดของการวิจยั ดงัภาพ 

 
ภาพประกอบ 8 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่องการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนาทักษะการวัดและประเมิน

การเรียนรูข้องครูโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยใชแ้บบจ าลองคาโน มีความมุ่งหมายวิจัย 3 ประการ 
ได้แก่ 1) เพื่อประเมินความต้องการจ าเป็นเก่ียวกับทักษะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
2) เพื่อวิเคราะหส์าเหตุความตอ้งการจ าเป็นเก่ียวกับทักษะการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ และ 
3) เพื่ อค้นหาแนวทางในการพัฒนาครูเก่ียวกับทักษะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
การด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่  1 การวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น
เก่ียวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ระยะที่ 2 การวิเคราะห์สาเหตุความต้องการจ าเป็น
เก่ียวกบัทกัษะการวดัและประเมินผลการเรียนรู ้และระยะที่ 3 การเสนอแนวทางในการพฒันาครู
เก่ียวกบัทกัษะการวดัและประเมินผลการเรียนรู ้ 
 
ระยะที ่1 การวิเคราะหค์วามต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

การด าเนินการวิจัยในระยะนีเ้พื่อตอบความมุ่งหมายการวิจัยขอ้ที่ 1 คือ เพื่อวิเคราะห ์
ความตอ้งการจ าเป็นเก่ียวกบัทกัษะการวดัและประเมินผลการเรียนรู ้โดยใชแ้บบจ าลองคาโน โดย  
มีขัน้ตอนการด าเนินการวิจยัดงันี ้

1. ศึกษาเอกสารที่เก่ียวขอ้งกับทักษะการวัดและประเมินผลการเรียนรูข้องครูตาม
แนวทางและหลกัการประเมินผลการเรียนรูข้องหลกัสูตรแกนกลาง ตลอดจนแนวทางการพัฒนา
เครื่องมือการประเมินความตอ้งการจ าเป็นตามแบบจ าลองคาโน 

2. ก าหนดนิยามเก่ียวกับทักษะการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ซึ่งงานวิจัยนีไ้ด้
วิเคราะหน์ิยามมาจากคู่มือแนวปฏิบติัการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 โดยส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธิการ ประกอบดว้ย 3 ดา้น ดงันี ้

การออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้และการสร้างเคร่ืองมือ 
หมายถึง พฤติกรรมของครูระดบัมธัยมศึกษาหรือการปฏิบติัที่แสดงถึงกระบวนการวางแผนการวดั
และประเมินผลการเรียนรูร้ายวิชาให้สอดคล้องกับหลักสูตรและหลักการวัดและประเมินผล
การศึกษา และมีกระบวนการสร้างเครื่องมือตามหลักการวัดและประเมินผลการศึกษา 
ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี ้ได้แก่ 1) การออกแบบการวัดและประเมินผล การประเมินการเรียนรู้
รายวิชา 2) การสรา้งเครื่องมือตามหลักการวัดและประเมินผล 3) การตรวจสอบคุณภาพของ
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เครื่องมือการวดัและประเมินผลการเรียนรู ้การตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือวดัและประเมินผล
การเรียนรู ้ซึ่งจะวัดเป็นคะแนนโดยการใหร้ายงานระดับพฤติกรรมหรือการปฏิบัติของตนเองใน
แบบสอบถามที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้เป็นมาตรฐานค่า 5 ระดบั ตามแบบจ าลองคาโน 

การด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ หมายถึง พฤติกรรมของครู
ระดับมัธยมศึกษาหรือการปฏิบัติที่แสดงถึงกระบวนการจัดการวัดและประเมินผลการเรียนรูใ้น 
ชัน้เรียนตามหลกัการวัดและประเมินผลการศึกษาอย่างเป็นระบบ และยุติธรรม ประกอบดว้ย 4 
ตัวบ่งชี ้ ได้แก่ 1) การประเมินย่อยและการประเมินผลสรุป 2) การประเมินตามสภาพจริง  
3) การประเมินดว้ยวิธีที่หลากหลายและต่อเนื่อง 4) ผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู ้ซึ่งจะวัดเป็นคะแนนโดยให้รายงานระดับพฤติกรรมหรือการปฏิบัติของ
ตนเองในแบบสอบถามที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้เป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดบั ตามแบบจ าลองคาโน 

การตรวจให้คะแนน การรายงานผล และการน าผลไปใช้  หมายถึง 
พฤติกรรมของครูระดับมัธยมศึกษาหรือการปฏิบัติที่แสดงถึงกระบวนการตรวจให้คะแนนและ
ตัดสินคุณค่าผลการเรียนรูข้องนักเรียนตามหลักการวัดและประเมินผลการศึกษาอย่างถูกตอ้ง 
เหมาะสม ยุติธรรม แล้วมีรายงานผลการประเมิน เพื่อน าผลไปใช้ปรบัปรุงและพัฒนาการจัด  
การเรียนการสอน ผู้เรียน และสถานศึกษาประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี ้ ได้แก่ 1) การก าหนด
องคป์ระกอบและเกณฑข์องการตรวจใหค้ะแนน และการตัดสินผลการเรียนรู ้2) การรายงานผล
การทดสอบ 3) การให้ข้อมูลย้อนกลับจากผลการทดสอบที่ละเอียดเพียงพอ 4) การใช้ผล  
การประเมินปรบัปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ซึ่งจะวัดเป็นคะแนนโดยการให้รายงานระดับ
พฤติกรรมหรือการปฏิบัติของตนเองในแบบสอบถามที่ผู ้วิจัยสรา้งขึน้เป็นมาตรประมาณค่า  
5 ระดบัตามแบบจ าลองคาโน 

3. สรา้งขอ้ค าถามตามนิยามเชิงปฏิบัติการที่เป็นขอ้ค าถามเชิงบวกและขอ้ค าถาม
เชิงลบ โดยเครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูในการวิจยัคือแบบประเมินโดยอิงตามรูปแบบ
ของแบบจ าลองคาโน โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

3.1 ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการประเมินความต้องการ
จ าเป็นตามแบบจ าลองคาโน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้งแบบประเมิน จากนัน้น าไปสรา้งแบบ
ประเมินความตอ้งการจ าเป็น ซึ่งมีลกัษณะเป็นขอ้ค าถามเชิงบวก และขอ้ค าถามเชิงลบ ใชส้  าหรบั
ประเมินความต้องการจ าเป็นของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร  
โดยมีตวัอย่างขอ้ค าถามดงันี ้
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ตัวอย่างแบบสอบถามความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของครู (ร่าง) 
 

ข้อ ทักษะการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

ระดับความคดิเหน็ 
ชอบ 
ถ้าเป็น
แบบน้ัน 

2 

ควรจะ
เป็น

แบบน้ัน 
1 

รู้สึก
เฉยๆ 

0 

รับได้ 
ถ้าเป็น 
แบบน้ัน 

-1 

ไม่ชอบ 
ถ้าเป็น
แบบน้ัน 

-2 

 ด้านการออกแบบการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้และการสร้างเคร่ืองมือ 

     

1A วางแผนการวดัและประเมนิผลการเรียนรูล่้วงหนา้
ตลอดปีการศกึษา 

     

1B วางแผนการวดัและประเมินผลการเรียนรูเ้ป็นช่วง 
ๆ ระหว่างการจดัการเรียนการสอน 

     

 ด้านการด าเนินการวัดและประเมินผล      
1A ทดสอบผูเ้รียนเพิ่มเติมนอกเหนือจากการทดสอบ

กลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน เช่น การ
ทดสอบย่อย  

     

1B ทดสอบผู้เรียนจากการทดสอบกลางภาคเรียน
และปลายภาคเรียนเท่านัน้ 

     

 ด้านการตรวจให้คะแนน การรายงานผล 
และการน าผลไปใช้ 

     

1A แจ้งเกณฑ์การให้คะแนนผลงานแบบรูบริกสใ์ห้
นกัเรียนทกุคนทราบ 

     

1B แจ้งเกณฑ์การให้คะแนนผลงานตามสัดส่วน
คะแนนเต็มให้นักเรียนทุกคนทราบ แต่ ไม่มี
รายละเอียดแบบรูบรกิส ์

     

 
เมื่อผูว้ิจยัไดส้รา้งเครื่องมือในการประเมินความตอ้งการจ าเป็น ตามแบบจ าลอง

คาโนเรียบรอ้ยแล้ว ไดน้ าไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา  
โดยผูว้ิจยั ก าหนดเกณฑใ์นการคดัเลือกผูเ้ชี่ยวชาญ ดงันี ้

1) ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผลในสถานศึกษา โดยจะต้อง 
มีประสบการณท์างดา้นการวดัและประเมินผลในสถานศึกษาไม่ต ่ากว่า 5 ปี จ านวน 1 ท่าน 
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2) ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินความต้องการจ าเป็น โดยมีคุณสมบัติ 
จ านวน 2 ท่าน ดงันี ้

2.1) ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอก สาขาการวดัและประเมินผล 
2.2) มีประสบการณด์า้นการประเมินผลไม่ต ่ากว่า 3 ปี 

4. ผูว้ิจัยน าแบบสอบถามไปตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (content validity) 
โดยการหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามจากผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูจ้  านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผลใน
สถานศึกษา จ านวน 1 ท่าน และผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการประเมินความตอ้งการจ าเป็น จ านวน 2 ท่าน 
พิจารณาความสอดคล้องของข้อสอบและจุดประสงค์การเรียนรู ้ได้ให้ข้อแนะน าแก้ไข และ  
การปรบัปรุงขอ้สอบบางรายขอ้แก่ผูว้ิจยัเพื่อใหม้ีความสอดคลอ้งกบัวัตถุประสงคม์ากยิ่งขึน้ และ
ภาษาที่ชัดเจน เขา้ใจง่ายยิ่งขึน้ต่อการน าไปใชใ้นงานวิจัย โดยใช้ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา  
ซึ่งผูเ้ชี่ยวชาญพิจารณาลงความเห็นโดยมีเกณฑด์งันี ้

 +1 เมื่อแน่ใจว่าขอ้ค าถามสอดคลอ้งกบัเนือ้หานัน้ 
  0 เมื่อไม่แน่ใจว่าขอ้ค าถามสอดคลอ้งกบัเนือ้หานัน้ 
 -1 เมื่อแน่ใจว่าขอ้ค าถามไม่สอดคลอ้งกบัเนือ้หานัน้ 
ผลการตรวจสอบเครื่องมือดา้นความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา มีค่าดัชนีความสอดคลอ้ง 

อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 
5. การปรับป รุงแบบสอบถามตามข้อ เสนอแนะของผู้ เชี่ ย วชาญ  จากนั้น 

น าแบบสอบถามเก่ียวกับความต้องการจ าเป็นเก่ียวกับทักษะการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้  
ไปทดลองใชก้ับตัวอย่างที่ไม่ใช่ตัวอย่างการวิจัย จ านวน 30 คน จากนั้นน าแบบทดสอบวิเคราะห ์
หาค่าความเชื่อมั่น (reliability) โดยใช้สัมประสิทธิสัมพันธ์ครอนบาคแอลฟ่า (Cronbach’s alpha 

coefficient :α) โดยยอมรับค่าความเชื่ อมั่ นตั้งแต่  0.50 ขึ ้นไป (ศิ ริชัย กาญจนวาสี , 2544)  
ไดค่้าครอนบาคแอลฟ่า เท่ากบั 0.87 จากนัน้น าแบบสอบถามจ านวน 50 ขอ้ ไปใชเ้ก็บขอ้มลูจรงิ 

6. การน าแบบสอบถามเก่ียวกบัความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาทกัษะการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรูไ้ปใชก้บัประชากรวิจยั มีรายละเอียด ดงันี ้

ประชากรและตัวอย่าง 
ผู้ให้ข้อมูลเป็นครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่ง  

ในกรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้และ 1 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน จ านวน 87 คน  
มีรายละเอียดตามตารางที่ 18 
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ตาราง 18 จ านวนประชากรและตวัอย่างแยกตามกลุม่สาระการเรียนรู ้
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน 

คณิตศาสตร ์ 15 
วิทยาศาสตร ์ 15 

ภาษาต่างประเทศ 12 
สขุศกึษาและพลศกึษา 6 

ศิลปะ 8 
สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 10 

ภาษาไทย 10 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 8 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 3 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

เครื่องมื อที่ ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเก่ียวกับความต้องการจ า เป็น 
ในการพฒันาทกัษะการวดัและประเมินผลการเรียนรูข้องครู โดยใชแ้บบจ าลองคาโน ซึ่งผูว้ิจยัสรา้ง
และพัฒนาขึน้ โดยแบบประเมินแบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่  1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม และตอนที่ 2 ความตอ้งการจ าเป็นที่เก่ียวกับทักษะการวัดและประเมินผลของครู 
เป็นขอ้ค าถามตามแบบจ าลองคาโน มีขอ้ค าถามเชิงบวก จ านวน 25 ขอ้ และขอ้ค าถามเชิงลบ 
จ านวน  25 ขอ้ รวมทั้งฉบับ 50 ขอ้ ซึ่งจะวัดเป็นคะแนนโดยการใหร้ายงานระดับพฤติกรรมหรือ
การปฏิบัติของตนเองในแบบสอบถามที่ผู ้วิจัยสรา้งขึน้เป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่  
ชอบถ้าเป็นแบบนั้น ควรจะเป็นแบบนั้น รูส้ึกเฉย ๆ รับได้ถ้าเป็นแบบนั้น และไม่ชอบถ้าเป็น  
แบบนัน้ 

การวิเคราะหข์้อมูล 
การวิเคราะหข์อ้มลูที่ไดจ้ากแบบสอบถามเก่ียวกบัความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันา

ทักษะการวัดและประเมินผลการเรียนรูข้องครู โดยใชแ้บบจ าลองคาโน ผูว้ิจัยแบ่งการวิเคราะห์
ออกเป็น 2 สว่น ดงันี ้

1.การวิเคราะหห์าความถ่ี รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย เพื่อบรรยายลกัษณะทั่วไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม 
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2.การวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นเก่ียวกับทักษะการวัดและประเมินผล  
การเรียนรูข้องครู โดยใช้แบบจ าลองคาโน  โดยการรวบรวมจ านวนของผู้ตอบแบบประเมิน 
ในแบบค าถามเชิงบวก (Functional question) และ ค าถามเชิงลบ (Dysfunctional question) 
ดว้ยสตูรการวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้

1) คะแนนเชิงบวก (Functional) ของ J หรือ FI ส าหรับความต้องการ j 
(สอดคลอ้งกบัดชันีความพงึพอใจ) ค านวณไดด้งันี:้ 

∑𝑦𝑖𝑗

𝑚

𝑖=1

 

                                                   𝐹𝐼𝑗 =
𝑦𝑖𝑗≥0

𝑚×2
 

คะแนนเชิงบวก (Functional)j หรือ FI ระบุว่าความพึงพอใจอาจเพิ่มขึน้
หรือไม่โดยการตอบสนองความตอ้งการของผลิตภณัฑ ์

2) คะแนน เชิ งลบ  (dysfunctional)J หรือ  DI ส าหรับความต้องการ j  
(อยู่ในลกัษณะเดียวกบัดชันีความไม่พงึพอใจ) ค านวณดงันี ้

 

∑𝑥𝑖𝑗

𝑚

𝑖=1

 

                                                𝐷𝐼𝑗 = −
𝑥𝑖𝑗≤0

𝑚×2
 

 
คะแนนเชิงลบ (dysfunctional) J หรือ DI ระบุว่าความไม่พึงพอใจจะเพิ่มขึน้

หากไม่ไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการ 
3) คะแนนยอ้นกลบั (Reverse)j หรือ RI ส าหรบัความตอ้งการ j ค านวณได้

ดงันี ้
 

∑𝑦𝑖𝑗

𝑚

𝑖=1

 

                                                𝑅𝐼𝑗 = −
𝑦𝑖𝑗≤0

𝑚×2
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จากสตูรการประเมินความตอ้งการจ าเป็นตามรูปแบบของแบบจ าลองคาโน 
(Kano model) สามารถประเมินค่าความตอ้งการจ าเป็นออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ความตอ้งการ
จ า เป็นที่ จ  า เป็นต้องมี  (Must be) 2) ความต้องการจ า เป็นมิ ติ เดียว (One-dimensional)  
3) ความต้องการจ าเป็นที่ดึงดูดใจ  (Attractive) ตามเกณฑ์การประเมินผลของ Rejeb (2011)  
ดงัตาราง 19 
 
ตาราง 19 เกณฑ์การประเมินผลความต้องการจ าเป็นตามรูปแบบของแบบจ าลองคาโน  
(Kano model) ของ Rejeb (2011) 
 

ค่า FI – DI การแปลผล ความหมาย 

< 0 Must be ความตอ้งการจ าเป็นที่จ  าเป็นตอ้งมี 
0 - 0.3 One-dimensional ความตอ้งการจ าเป็นมิติเดียว 
> 0.3 Attractive ความตอ้งการจ าเป็นที่ดงึดดูใจ 

 
หม าย เหตุ : FI – DI คื อ  ค่ าคะแนน เชิ งบ วก  (Functional) – ค่ าค ะแนน เชิ งลบ 

(Dysfunctional) 
 
ระยะที่ 2 การวิเคราะหส์าเหตุความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับทักษะการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ของครู  

การด าเนินการวิจัยในระยะนี ้เพื่อตอบวตัถุประสงคก์ารวิจัยขอ้ที่ 2 เพื่อวิเคราะหส์าเหตุ
ความต้องการจ าเป็นเก่ียวกับทักษะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของครู โดยมีขั้นตอน  
การด าเนินการ ดงันี ้

ประชากรและตัวอย่าง 
ผูใ้ห้ขอ้มูลในระยะที่ 2 เป็นการวิเคราะห์สาเหตุความตอ้งการจ าเป็น เก่ียวกับ

ทักษะการวัดและประเมินผลการเรียนรูข้องครู  โดยใชก้ารวิจัยเชิงคุณภาพดว้ยการสนทนากลุ่ม 
(focus group) กับครูผู้สอนซึ่งเป็นตัวแทนจาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้กลุ่มสาระการเรียนรูล้ะ  
1 คน และตวัแทนจากกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 1 คน รวม 9 คน โดยมีเกณฑก์ารคดัเลือก ดงันี ้         

1) มีประสบการณก์ารสอนมากกว่า 5 ปี   
2) มีวิทยฐานะในระดบัช านาญการขึน้ไป  
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3) เคยผ่านการอบรมด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรูต้ามหลักสูตร
แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธิการ 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
2. ผู้วิจัยก าหนดประเด็นการสนทนากลุ่ม ( focus group) โดยใช้แบบบันทึก 

การสนทนากลุ่มเก่ียวกับสาเหตุความต้องการจ าเป็นเก่ียวกับทักษะการวัดและประเมินผล  
การเรียนรู ้โดยมีตวัอย่างประเด็นการสนทนากลุม่ ดงันี ้ 

1) เพราะเหตุใดครูจึงมีความต้องการจ าเป็นเก่ียวกับทักษะการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูใ้นดา้นการออกแบบการวดัและประเมินผลการเรียนรูแ้ละการสรา้งเครื่องมือ 

2)  เพราะเหตุใดครูจึงมีความต้องการจ าเป็นเก่ียวกับทักษะการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูใ้นดา้นการด าเนินการวดัและประเมินผลการเรียนรู ้

3) เพราะเหตุใดครูจึงมีความต้องการจ าเป็นเก่ียวกับทักษะการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูใ้นดา้นการตรวจใหค้ะแนน การรายงานผล และการน าผลไปใช ้

4) สาเหตใุดบา้งที่ท าใหค้รูมีความตอ้งการจ าเป็นเก่ียวกับทกัษะการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรูใ้นดา้นการออกแบบการวดัและประเมินผลการเรียนรูแ้ละการสรา้งเครื่องมือ 

5) สาเหตใุดบา้งที่ท าใหค้รูมีความตอ้งการจ าเป็นเก่ียวกับทกัษะการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรูใ้นดา้นการด าเนินการวดัและประเมินผลการเรียนรู ้

6) สาเหตใุดบา้งที่ท าใหค้รูมีความตอ้งการจ าเป็นเก่ียวกับทกัษะการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรูใ้นดา้นการตรวจใหค้ะแนน การรายงานผล และการน าผลไปใช ้

การวิเคราะหข์้อมูล 
ผู้วิ จัยน าประเด็นจากการสนทนากลุ่ ม  ( focus group) เก่ี ยวกับสาเหต ุ

ความต้องการจ าเป็นเก่ียวกับทักษะการวัดและประเมินผลการเรียนรูท้ั้ง 3 ด้าน มาวิเคราะห์ 
เชิงเนือ้หา (content analysis)  เพื่อให้ได้สาเหตุของความต้องการจ าเป็นในแต่ละประเด็นของ
ความตอ้งการ 
 
ระยะที่ 3 การค้นหาแนวทางในการพัฒนาครูเกี่ยวกับทักษะการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ 

การด าเนินการวิจัยในระยะนี ้เพื่อตอบวัตถุประสงคก์ารวิจัยขอ้ที่ 3 เพื่อคน้หาแนวทาง 
ในการพัฒนาครูเก่ียวกับทักษะการวัดและประเมิ นผลการเรียนรู้ โดยเก็บรวบรวมข้อมูล 
จากผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการวดัและประเมินผลการเรียนรู ้โดยมีขัน้ตอนการด าเนินการ ดงันี ้ 
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ประชากรและตัวอย่าง 
ผูว้ิจัยน าผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในระยะที่ 1 และผลการวิเคราะห์

สาเหตุของความตอ้งการจ าเป็นในระยที่ 2 มาก าหนดประเด็นสัมภาษณ์ เพื่อคน้หาแนวทางใน 
การพัฒนาครูเก่ียวกับทักษะการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้โดยผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 3 ท่าน ผูว้ิจยัมีเกณฑก์ารคดัเลือกผูเ้ชี่ยวชาญ ดงันี ้

1) จบปรญิญาเอกดา้นการวดัและประเมินผลการศกึษา หรือ 
2) มีประสบการณ์การท างานด้านการวัดและประเมินผลทางด้านการศึกษา 

มากกว่า 5 ปี 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

ผูว้ิจยัก าหนดประเด็นการสมัภาษณ ์โดยใชแ้บบสมัภาษณใ์นการคน้หาแนวทาง
ในการพฒันาความตอ้งการจ าเป็นเก่ียวกบัทักษะการวดัและประเมินผลการเรียนรู ้โดยมีตวัอย่าง
ประเด็นการสมัภาษณ ์ดงันี ้  

1) แนวทางในการพฒันาครูเก่ียวกับทกัษะการวดัและประเมินผลการเรียนรู้
ในดา้นการออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรูแ้ละการสรา้งเครื่องมือ มีแนวทางอย่างไร
บา้ง 

2)  แนวทางในการพัฒนาความครูเก่ียวกับทักษะการวัดและประเมินผล 
การเรียนรูใ้นดา้นการด าเนินการวดัและประเมินผลการเรียนรู ้มีแนวทางอย่างไรบา้ง 

3) แนวทางในการพฒันาครูเก่ียวกับทกัษะการวดัและประเมินผลการเรียนรู้
ในดา้นการตรวจใหค้ะแนน การรายงานผล และการน าผลไปใช ้มีแนวทางอย่างไรบา้ง 

การวิเคราะหข์้อมูล 
ผูว้ิจยัไดน้ าประเด็นจากการสมัภาษณ ์เก่ียวกบัแนวทางในการพฒันาครูเก่ียวกบั

ทักษะการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้มาวิเคราะห์เชิงเนื ้อหา (content analysis) เพื่อให้ได้
แนวทางในการพฒันาความตอ้งการจ าเป็นในแต่ละประเด็นของความตอ้งการ 

 
 
 
 



 

บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

 
การวิจัยครัง้นีม้ีความมุ่งหมายการวิจัย 3 ประการ ไดแ้ก่ 1) เพื่อประเมินความตอ้งการ

จ าเป็นเก่ียวกับทักษะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของครู โดยใช้แบบจ าลองคาโน  
2) เพื่อวิเคราะหส์าเหตคุวามตอ้งการจ าเป็นเก่ียวกบัทกัษะการวดัและประเมินผลการเรียนรูข้องครู 
และ 3) เพื่อคน้หาแนวทางในการพฒันาครูเก่ียวกบัทกัษะการวดัและประเมินผลการเรียนรูข้องครู 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจึงน าเสนอตามความมุ่งหมายการวิจัยแบ่งเป็น  
3 ตอน ไดแ้ก่ ตอนที่ 1 ผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นเก่ียวกับทักษะการวดัและประเมินผล
การเรียนรูข้องครู โดยใชแ้บบจ าลองคาโน ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหส์าเหตุความตอ้งการจ าเป็น
เก่ียวกับทักษะการวัดและประเมินผลการเรียนรูข้องครู และตอนที่ 3  ผลการค้นหาแนวทางใน 
การพัฒนาครูเก่ียวกับทักษะการวัดและประเมินผลการเรียนรูข้องครูโดยมีรายละเอียดผล 
การวิเคราะหข์อ้มลูดงันี ้
 
ตอนที่ 1 ผลการประเมินความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับทักษะการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ของครู โดยใช้แบบจ าลองคาโน 

การเสนอผลการวิเคราะหใ์นตอนที่ 1 ผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นเก่ียวกบัทกัษะ
การวดัและประเมินผลการเรียนรูข้องครู โดยใชแ้บบจ าลองคาโน ผูว้ิจยัแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงันี ้

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตัวอย่างที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นครูโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่ ง  

ในกรุงเทพมหานคร จาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้และ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน จ านวนทั้งสิน้  
87 คน จากการวิเคราะห์เป็นไปตาม ตาราง 20 พบว่า ครูที่ตอบแบบสอบถามในโรงเรียน
มัธยมศึกษาแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร ส่วนมากเป็นเพศหญิง จ านวน 54 คน คิดเป็น  
รอ้ยละ 62.1 และเพศชาย จ านวน 33 คน คิดเป็นรอ้ยละ 37.9  

เมื่อจ าแนกตามช่วงอายุ ช่วงอายุที่มีผูต้อบแบบสอบถามมากที่สุด คือ ช่วงอาย ุ
21 – 30 ปี มีจ านวน 42 คน คิดเป็นรอ้ยละ 48.3 ช่วงอายุ 31 – 40 ปี มีจ านวน 25 คน คิดเป็น 
รอ้ยละ 28.7 ช่วงอายุ 51 – 60 ปี มีจ านวน 11 คน คิดเป็นรอ้ยละ 12.6 และช่วงอายุ 41 – 50 ปี  
มีจ านวน 9 คน คิดเป็นรอ้ยละ 10.3 ซึ่งเป็นช่วงอายทุี่มีจ  านวนผูต้อบแบบสอบถามนอ้ยที่สดุ 
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เมื่อจ าแนกตามระดบัการศกึษาสงูสดุของผูต้อบแบบสอบถาม ระดบัการศกึษาที่
มีผูต้อบแบบสอบถามมากที่สุด คือ ระดับปริญญาโท มีจ านวน 44 คน คิดเป็นรอ้ยละ 50.6 และ
ระดบัปรญิญาตรี มีจ านวน 43 คน คิดเป็นรอ้ยละ 49.4  

เมื่อจ าแนกตามประสบการณ์สอนของผูต้อบแบบสอบถาม ประสบการณ์สอน 
ที่มีผูต้อบแบบสอบถามมากที่สุด คือ ประสบการณ์สอน 1 – 5 ปี จ านวน 52 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
59.8 6 ประสบการณส์อน 6 – 10 ปี มีจ านวน 16 คน คิดเป็นรอ้ยละ 18.4 ประสบการณส์อน 26 ปี
ขึน้ไป มีจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3 ประสบการณ์สอน 11 – 15 ปี มีจ านวน 4 คน  
คิดเป็นรอ้ยละ 4.6 ประสบการณ์สอน 21 – 25 ปี มีจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.6 และ
ประสบการณส์อน 16 – 20 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นรอ้ยละ 2.3 

เมื่อจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรูท้ี่สอนของผูต้อบแบบสอบถาม กลุ่มสาระ
การเรียนรูท้ี่มีการตอบแบบสอบถามมากที่สุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์มีจ านวน  
15 คน คิดเป็นรอ้ยละ 17.2 กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร ์ จ านวน 15 คน คิดเป็นรอ้ยละ 17.2 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ มีจ านวน 12 คน คิดเป็นรอ้ยละ 13.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย มีจ านวน 10 คน คิดเป็นรอ้ยละ 11.5 กลุ่มสาระการเรียนรูส้งัคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม มีจ านวน 10 คน คิดเป็นรอ้ยละ 11.5 กลุ่มสาระการเรียนรูศิ้ลปะ มีจ านวน 8 คน  
คิดเป็นรอ้ยละ 9.2 กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี มีจ านวน 8 คน คิดเป็น  
รอ้ยละ 9.2 กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา มีจ านวน 6 คน คิดเป็นรอ้ยละ 6.9 และ
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน มีจ านวน 3 คน คิดเป็นรอ้ยละ 3.4 

เมื่อจ าแนกตามจ านวนครัง้การอบรมเก่ียวกบัการวดัและประเมินผล จ านวนครัง้
การอบรมเก่ียวกบัการวดัและประเมินผลที่มีผูต้อบแบบสอบถามมากท่ีสดุ คือ การเขา้รบัการอบรม 
1 ครัง้ มีจ านวน 39 คน คิดเป็นรอ้ยละ 44.8 การเขา้รบัการอบรม 2 ครัง้ มีจ านวน 25 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 28.7 การเขา้รบัการอบรม มากกว่า 5 ครัง้ มีจ านวน 7 คน คิดเป็นรอ้ยละ 8.0 การเขา้รบั
การอบรม 3 ครัง้ มีจ านวน 4 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4.6 การเขา้รบัการอบรม 4 ครัง้ มีจ านวน 3 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 3.4 และผูท้ี่ไม่เคยผ่านการเขา้รบัการอบรม มีจ านวน 9 คน คิดเป็นรอ้ยละ 10.3  
ดงัแสดงในตาราง 20 
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ตาราง 20 ข้อมูลของครูที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด 
ประสบการณ์สอนถึงปัจจุบนั ประสบการณ์สอนถึงปัจจุบนั กลุ่มสาระการเรียนรูท้ี่สอน และการ
อบรมเก่ียวกบัการวดัและประเมินผล 
 

ตวัแปร จ านวน รอ้ยละ 

เพศ 
ชาย 33 37.9 
หญิง 54 62.1 

รวม 87 100.0 

อายุ 

21 – 30 ปี 42 48.3 
31 – 40 ปี 25 28.7 
41 – 50 ปี 9 10.3 
51 – 60 ปี 11 12.6 

รวม 87 100.0 

ระดบัการศึกษาสงูสดุ 

ปรญิญาตร ี 43 49.4 
ปรญิญาโท 44 50.6 
ปรญิญาเอก - - 

รวม 87 100.0 

ประสบการณส์อน 
ถึงปัจจบุนั 

1 – 5 ปี 52 59.8 
6 – 10 ปี 16 18.4 
11 – 15 ปี 4 4.6 
16 – 20 ปี 2 2.3 
21 -25 ปี 4 4.6 
26 ปีขึน้ไป 9 10.3 

รวม 87 100.0 
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ตาราง 20 (ต่อ) 
 

ตวัแปร จ านวน รอ้ยละ 

กลุม่สาระการเรียนรู ้
ที่สอน 

ภาษาไทย 10 11.5 
คณิตศาสตร ์ 15 17.2 
วิทยาศาสตร ์ 15 17.2 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม 

10 11.5 

ศิลปะ 8 9.2 
สขุศกึษาและพลศกึษา 6 6.9 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 8 9.2 
ภาษาต่างประเทศ 12 13.8 
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 3 3.4 

รวม 87 100.0 

การอบรมเก่ียวกบัการ
วดัและประเมินผล 

1 ครัง้ 39 44.8 
2 ครัง้ 25 28.7 
3 ครัง้ 4 4.6 
4 ครัง้ 3 3.4 
5 ครัง้  - - 
มากกว่า 5 ครัง้ 7 8.0 
ไม่เคยผ่านการอบรม 9 10.3 

รวม 87 100.0 

 
1.2 ผลการประเมินความต้องการจ าเป็นเกี่ ยวกับ ทักษะการวัดและ

ประเมินผลของครู โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหน่ึง ในกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบจ าลอง
คาโน 

ผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นเก่ียวกบัทกัษะการวดัและประเมินผลของครู 
โรงเรียนมธัยมศึกษาแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบจ าลองคาโน เป็นไปตามตาราง 21 
จ าแนกออกเป็นรายดา้น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการออกแบบการวดัและประเมินผลการเรียนรูแ้ละ
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การสรา้งเครื่องมือ 2) ดา้นการด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้และ 3) ดา้นการตรวจให้
คะแนน การรายงานผล และการน าผลไปใช ้มีรายละเอียด ดงันี ้

ดา้นการออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรูแ้ละการสรา้งเครื่องมือ  
มีจ านวนทั้งสิน้ 10 รายการ มีจ านวน 8 รายการ ที่มีผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็น โดยใช้
แบบจ าลองคาโน อยู่ในประเภทความตอ้งการจ าเป็นที่ดงึดดูใจ (attractive) ไดแ้ก่ วางแผนการวดั
และประเมินผลการเรียนรู้ล่วงหน้าตลอดปีการศึกษา  ก าหนดวิธีการวัดและประเมินผล 
ตามหลกัสูตรและหลกัการวัดและประเมินผลดว้ยตนเอง สรา้งแบบทดสอบตามจุดมุ่งหมายของ 
การทดสอบ จดัท าผงัการทดสอบตามมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตวัชีว้ดั การตรวจทานแบบทดสอบ
ดา้นภาษาโดยผูอ่ื้น การออกขอ้สอบตรงตามผังการทดสอบที่สรา้งขึน้ทุกประเด็น การจัดใหค้รู 
ที่สอนในวิชาหรือกลุ่มสาระการเรียนรูเ้ดียวกนัทบทวนขอ้สอบ และการวิเคราะหค์ุณภาพขอ้สอบ
หลงัจากน าไปทดลองใชก้บันกัเรียน รายการที่มีผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นอยู่ในประเภท
ความตอ้งการจ าเป็นมิติเดียว (one-dimensional) มีจ านวน 2 รายการ ไดแ้ก่ ออกแบบใหม้ีการวดั
และประเมินผลการเรียนรูใ้นรายวิชาที่สอนครบทัง้ 3 ดา้น ไดแ้ก่ พทุธิพิสยั จิตพิสยั และทกัษะพิสยั 
และออกขอ้สอบแบบปลายเปิดเพื่อวดัทกัษะการคิด 

ดา้นการด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มีจ านวนทัง้สิน้ 6 รายการ  
มีจ านวน 5 รายการ ที่มีผลการประเมินความต้องการจ าเป็น โดยใช้แบบจ าลองคาโน อยู่ใน
ประเภทความต้องการจ าเป็นที่ดึงดูดใจ (attractive) ได้แก่  วัดและประเมินผลเพื่อพัฒนา 
การเรียนรูข้องผูเ้รียน ประเมินผลงานจากแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) ประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีใน
การวัดและประเมินผล เช่น การประเมินผ่านคอมพิวเตอร์ เลือกใชว้ิธีการประเมินมากกว่า 1 วิธี 
และการให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินตนเอง รายการที่มีผลการประเมินความต้องการ
จ าเป็นอยู่ในประเภทความตอ้งการจ าเป็นมิติเดียว (one-dimensional) มีจ านวน 1 รายการ ไดแ้ก่ 
ทดสอบผู้เรียนเพิ่มเติมนอกเหนือจากการทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน  เช่น  
การทดสอบย่อย 

ดา้นการตรวจใหค้ะแนน การรายงานผล และการน าผลไปใช ้ มีจ านวนทัง้สิน้ 
9 รายการ มีจ านวน 4 รายการ ที่มีผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็น โดยใชแ้บบจ าลองคาโน 
อยู่ในประเภทความตอ้งการจ าเป็นที่ดงึดดูใจ (attractive) ไดแ้ก่ ก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบ
สอบที่เป็นแบบเขียนตอบอย่างละเอียดหรือการใหค้ะแนนแบบแบ่งส่วน การบอกขอ้ปรงัปรุงของ
นักเรียนเป็นรายบุคคล การแนะน าวิธีการพัฒนาขอ้บกพร่องจากครูใหแ้ก่นักเรียน และจัดระบบ
ซ่อมเสรมิใหแ้ก่นกัเรียนที่ไม่ผ่านการทดสอบ รายการที่มีผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นอยู่ใน
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ประเภทความตอ้งการจ าเป็นมิติเดียว (one-dimensional) มีจ านวน 5 รายการ ไดแ้ก่ แจง้เกณฑ์
การใหค้ะแนนผลงานแบบรูบริกสใ์หน้ักเรียนทุกคนทราบ รายงานผลการทดสอบย่อยประจ าบท
และผลการทดสอบกลางและปลายภาคใหน้กัเรียนทราบอย่างสม ่าเสมอ รายงานผลการทดสอบให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย รายงานผลการเปรียบเทียบคะแนนนักเรียนกับคะแนนเฉลี่ยในหอ้งเรียน และ
ปรบัแผนการสอนหรือวิธีการสอนจากผลการประเมินการเรียนรูข้องนกัเรียน ดงัแสดงในตาราง 21 

 
ตาราง 21 ผลการประเมินความต้องการจ าเป็นเก่ียวกับทักษะการวัดและประเมินผลของครู 
โรงเรียนมธัยมศกึษาแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบจ าลองคาโน จ าแนกรายดา้น 3 ดา้น 
 

ทักษะการวัดและประเมินผล FI DI RI FI-DI Needs 
อันดับ 
Need 

1.ด้านการออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้และการสร้างเคร่ืองมือ 

1.1 การออกแบบการวัดและประเมินผลและประเมินการเรียนรู้รายวิชา   

วางแผนการวดัและประเมินผลการเรียนรูล้่วงหนา้ตลอดปีการศึกษา 0.75 0.25 0.01 0.50 attractive 10 

ก าหนดวิธีการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรและหลักการวัดและประเมินผลดว้ย
ตนเอง 

0.75 0.28 0.01 0.47 attractive 7 

ออกแบบใหม้ีการวดัและประเมินผลการเรียนรูใ้นรายวิชาที่สอนครบทัง้ 3 ดา้น 
ไดแ้ก่ พทุธิพิสยั จิตพิสยั และทกัษะพิสยั 

0.73 0.52 0.00 0.21 one 2 

1.2 การสร้างเคร่ืองมือตามหลักการวัดและประเมินผล 
สรา้งแบบทดสอบตามจดุมุ่งหมายของการทดสอบ 0.71 0.22 0.00 0.49 attractive 9 

จดัท าผงัการทดสอบตามมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตวัชีว้ดั 0.71 0.25 0.00 0.45 attractive 6 

ออกขอ้สอบแบบปลายเปิดเพื่อวดัทกัษะการคิด 0.68 0.44 0.02 0.24 one 1 

1.3 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
การตรวจทานแบบทดสอบดา้นภาษาโดยผูอ้ื่น 0.74 0.25 0.00 0.45 attractive 5 

การออกขอ้สอบตรงตามผงัการทดสอบที่สรา้งขึน้ทกุประเด็น 0.70 0.26 0.00 0.48 attractive 8 

การจดัใหค้รูที่สอนในวิชาหรือกลุ่มสาระการเรียนรูเ้ดียวกนัทบทวนขอ้สอบ 0.66 0.27 0.00 0.39 attractive 3 

การวิเคราะหค์ณุภาพขอ้สอบหลงัจากน าไปทดลองใชก้บันกัเรียน 0.70 0.27 0.01 0.43 attractive 4 

2. ด้านการด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

2.1 การประเมินย่อย (formative assessment) และการประเมินผลสรุป (summative assessment)   

ทดสอบผูเ้รียนเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
เช่น การทดสอบย่อย 

0.72 0.44 0.03 0.28 one 1 

วดัและประเมินผลเพื่อพฒันาการเรียนรูข้องผูเ้รียน 0.78 0.32 0.01 0.46 attractive 4 

2.2 การประเมินตามสภาพจริง 
ประเมินผลงานจากแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) 0.64 0.32 0.03 0.33 attractive 2 

ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีในการวดัและประเมินผล เช่น การประเมินผ่านคอมพิวเตอร ์ 0.78 0.26 0.01 0.52 attractive 6 

2.3 การประเมินด้วยวิธีท่ีหลากหลายและต่อเน่ือง 
เลือกใชว้ิธีการประเมินมากกว่า 1 วิธี 0.81 0.41 0.00 0.40 attractive 3 

2.4 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
การใหน้กัเรียนมีส่วนรว่มในการประเมินตนเอง 0.74 0.27 0.01 0.47 attractive 5 
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ตาราง 21 (ต่อ) 
 

ทักษะการวัดและประเมินผล FI DI RI FI-DI Needs 
อันดับ 
Need 

3. ด้านการตรวจให้คะแนน การรายงานผล และการน าผลไปใช้   

3.1 การก าหนดองคป์ระกอบและเกณฑข์องการตรวจให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียนรู้ 

แจง้เกณฑก์ารใหค้ะแนนผลงานแบบรูบริกสใ์หน้กัเรียนทกุคนทราบ 0.67 0.42 0.02 0.25 one 1 

ก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบสอบที่เป็นแบบเขียนตอบอย่างละเอียด 
หรือการใหค้ะแนนแบบแบ่งส่วน 

0.63 0.30 0.01 0.32 attractive 6 

3.2 การรายงานผลการทดสอบ 

รายงานผลการทดสอบย่อยประจ าบทและผลการทดสอบกลางและปลายภาค 
ใหน้กัเรียนทราบอย่างสม ่าเสมอ 

0.73 0.52 0.00 0.21 one 5 

รายงานผลการทดสอบใหผู้เ้กี่ยวขอ้งทกุฝ่าย 0.59 0.33 0.02 0.25 one 2 

รายงานผลการเปรียบเทียบคะแนนนกัเรียนกบัคะแนนเฉลี่ยในหอ้งเรียน 0.63 0.40 0.04 0.23 one 4 

3.3 การให้ข้อมูลย้อนกลับจากผลการทดสอบท่ีละเอียดเพียงพอ 
การบอกขอ้ปรงัปรุงของนกัเรียนเป็นรายบคุคล 0.72 0.37 0.02 0.35 attractive 8 

การแนะน าวิธีการพฒันาขอ้บกพรอ่งจากครูใหแ้ก่นกัเรียน 0.70 0.36 0.02 0.34 attractive 7 

3.4 การใช้ผลการประเมินเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน 
จดัระบบซ่อมเสริมใหแ้ก่นกัเรียนที่ไม่ผ่านการทดสอบ 0.73 0.29 0.01 0.44 attractive 9 

ปรบัแผนการสอนหรือวิธีการสอนจากผลการประเมินการเรียนรูข้องนกัเรียน 0.67 0.43 0.01 0.24 one 3 

 
ตอนที่  2 ผลการวิเคราะห์สาเหตุความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับทักษะการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของครู 

จากการสนทนากลุม่ (focus group) ครูผูส้อนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู ้และกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน เก่ียวกบัสาเหตคุวามตอ้งการจ าเป็นเก่ียวกบัทกัษะการวดัและประเมินผลการเรียนรู้
ของครู ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะหป์ระเด็นในแต่ละดา้น ซึ่งประกอบดว้ยกนั 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการออกแบบ
การวัดและประเมินผลการเรียนรูแ้ละการสรา้งเครื่องมือ ดา้นการด าเนินการวัดและประเมินผล 
การเรียนรู ้และดา้นการตรวจใหค้ะแนน การรายงานผล และการน าผลไปใช ้ ไดป้ระเด็นสาเหต ุ 
ดงัแสดงในตาราง 22  
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ตาราง 22 ผลการวิเคราะหส์าเหตุความตอ้งการจ าเป็นเก่ียวกับทักษะการวัดและประเมินผลการ
เรียนรูข้องครูทัง้ 3 ดา้น 
 

ข้อค าถาม สาเหตุ 

ด้านที ่1 การออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้และการสร้างเคร่ืองมือ 
           1.1 การออกแบบการวัดและประเมินผลและประเมินการเรียนรู้รายวิชา   

1. วางแผนการวดัและประเมินผลการเรียนรูล้่วงหนา้ตลอดปี
การศกึษา  
 

ครูขาดความรูค้วามเขา้ใจในการวดัและประเมินผล ครูมีภาระ
งานมาก และโรงเรียนไม่มีผูท้ี่ท  าหนา้ที่ตรวจสอบการด าเนินงาน
ของครูในดา้นนีค้รูจึงละเลยไม่ท า 

2. ก าหนดวิธีการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรและ
หลกัการวดัและประเมินผลการศกึษาดว้ยตนเอง  

ครูขาดความรูค้วามเขา้ใจในการวดัและประเมินผล ครูมีภาระ
งานมาก และโรงเรียนไม่มีผูท้ี่ท  าหนา้ที่ตรวจสอบการด าเนินงาน
ของครูในดา้นนีค้รูจึงละเลยไม่ท า 

3. ออกแบบใหมี้การวดัและประเมินผลการเรียนรูใ้นรายวิชา
ที่สอนครบทัง้ 3 ดา้น ไดแ้ก่ พุทธิพิสยั จิตพิสยั และทกัษะ
พิสยั  

ครูขาดความรูค้วามเขา้ใจในการวัดและประเมินผลและครูมี
ภาระงานในดา้นอ่ืน ๆ มาก ท าใหไ้ม่มีเวลาออกแบบการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรูใ้นรายวิชาที่สอนครบทัง้ 3 ดา้น ประกอบ
กบัโรงเรียนไม่มีผูท้ี่ท  าหนา้ที่ตรวจสอบการด าเนินงานของครู 

              1.2 การสร้างเคร่ืองมือตามหลักการวัดและประเมินผล 
4. สรา้งแบบทดสอบตามจดุมุ่งหมายของการทดสอบ  ครูไม่ไดว้ิเคราะหจ์ุดมุ่งหมายของการทดสอบ อันเนื่องมาจาก

ครูมีความเคยชินกับสรา้งแบบทดสอบตามเนื ้อหาเรียนเพื่อ
ตดัสินผลเท่านัน้  

5. จดัท าผงัการทดสอบตามมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตวัชีว้ดั 
 

ครูขาดความรูค้วามเขา้ใจในการสรา้งแบบทดสอบ ไม่มีผู้ให้
ค าแนะน าหรือตรวจสอบการท างาน รวมทัง้มีภาระงานอ่ืนมาก
ท าใหไ้ม่มีเวลา 

6. ออกขอ้สอบแบบปลายเปิดเพื่อวดัทกัษะการคิด  การสรา้งขอ้สอบปลายเปิดเพ่ือวดัทกัษะการคิด นอกเหนือจาก
วัดพฤติกรรมระดับความรู้ความจ า   ท าได้ยาก ต้องอาศัย
ความรูค้วามเขา้ใจในหลกัการวดัและประเมินผล อีกทัง้ขอ้สอบ
ปลายเปิดตอ้งใชเ้วลาตรวจนาน และผูต้รวจจะเป็นปัจจัยแทรก
ซอ้นที่ส่งผลต่อคะแนน จึงตอ้งสรา้งเกณฑข์ึน้มาควบคมุ ซึ่งตอ้ง
ใชเ้วลาและความรูใ้นการสรา้ง 
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ตาราง 22 (ต่อ) 
 

ข้อค าถาม สาเหตุ 

                1.3 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การตรวจสอบคุณภาพของ
เคร่ืองมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
7. การตรวจทานแบบทดสอบดา้นภาษาโดยผูอ่ื้น  ครูไม่เช่ียวชาญดา้นการใชภ้าษา ขาดความรูค้วามเขา้ใจในการ

สรา้งแบบทดสอบ รวมทั้งไม่ได้ศึกษาตัวอย่างแบบทดสอบ
มาตรฐานเพ่ือใหไ้ดต้วัอย่างของการใชภ้าษาในแบบทดสอบ 

8. การออกข้อสอบตรงตามผังการทดสอบที่สร้างขึน้ทุก
ประเด็น  
 

ครูขาดความรูค้วามเขา้ใจในการสรา้งแบบทดสอบ ไม่มีผู้ให้
ค าแนะน าหรือตรวจสอบการท างาน 

9. การจดัใหค้รูที่สอนในวิชาหรือกลุ่มสาระการเรียนรูเ้ดียวกนั
ทบทวนขอ้สอบ  

ครูแต่ละคนต่างออกขอ้สอบของตวัเอง เพราะสะดวกไม่ยุ่งยาก 
ไม่เสียเวลา อาจส่งผลต่อคุณภาพของข้อสอบ ความตรงเชิง
เนือ้หา ความถกูตอ้งของภาษา 

10. การวิเคราะหค์ุณภาพขอ้สอบหลงัจากน าไปทดลองใชก้ับ
นกัเรยีน  

ครูออกขอ้สอบตามความเขา้ใจของตนเอง ไม่ไดมี้การประเมิน
ว่าขอ้สอบยากหรือง่ายเกินไปหรือไม่ 

ด้านที ่2 การด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
            2.1 การประเมินย่อย (formative assessment) และการประเมินผลสรุป (summative assessment)   

11. ทดสอบผู้เรียนเพิ่มเติมนอกเหนือจากการทดสอบกลาง
ภาคเรียนและปลายภาคเรียน เช่น การทดสอบย่อย  
 

ครูมีภาระงานมาก เม่ือท าการสอบย่อยแล้ว  ค รูจะต้อง
ตรวจขอ้สอบ ใชเ้วลามากกว่าการสอบปลายภาคและกลางภาค
ที่มีฝ่ายวัดผลด าเนินการตรวจขอ้สอบบางส่วนให ้เช่น ขอ้สอบ
ปรนัยโดยการตรวจใช้คอมพิวเตอร ์จนท าให้ครูละเลยการ
ทดสอบย่อยประจ าหน่วย 

12. วดัและประเมินผลเพ่ือพฒันาการเรียนรูข้องผูเ้รียน  
 

ครูมีความเข้าใจว่าการสอบปลายภาคส าคัญที่สุด และการ
ทดสอบประจ าหน่วยบ่อย ๆ ท าใหมี้ภาระงานเพ่ิมมากขึน้ 

                 2.2 การประเมินตามสภาพจริง 
13. ประเมินผลงานจากแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)  

 
ครูไม่เขา้ใจหลักการประเมินอย่างอ่ืนนอกจากการทดสอบ ไม่
เข้าใจหลักการและการสรา้งเกณฑ์ในการประเมินด้วยแฟ้ม
สะสมผลงาน 

14. ประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีในการวดัและประเมินผล เช่น การ
ประเมินผ่านคอมพิวเตอร ์

ครูที่อายุมากแล้วส่วนใหญ่ไม่สนใจพัฒนาด้านเทคโนโลยี 
เพราะ คิดว่ายาก ตนไม่สามารถท าได ้

                 2.3 การประเมินด้วยวิธีทีห่ลากหลายและต่อเน่ือง 
15. เลือกใชว้ิธีการประเมินมากกว่า 1 วิธี  

 
ครูประเมินนกัเรียนดา้นความรูโ้ดยใชว้ิธีทดสอบเพียงอย่างเดียว 
เพราะเป็นวิธีที่คุน้เคย สรา้งเครื่องมือและหาคุณภาพเครื่องมือ
ไดง้่าย การตอ้งใชว้ิธีประเมินหลายๆ วิธีท าใหเ้สียเวลา ยุ่งยาก 
หรืออาจจะขาดความรูค้วามเขา้ใจในการประเมินวิธีอ่ืน ๆ 
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ตาราง 22 (ต่อ) 
 

ข้อค าถาม สาเหตุ 

                  2.4 ผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
16. การใหน้กัเรียนมีส่วนรว่มในการประเมินตนเอง  นักเรียนไม่สามารถสะท้อนคิดในผลงานของตนเอง ไม่เห็น

คุณค่าและระดับคุณาภพของผลงานที่แท้จริง หากครูเป็นผู้
ตดัสินผลงานเพียงผูเ้ดียว 

ด้านที ่3 การตรวจให้คะแนน การรายงานผล และการน าผลไปใช้   
           3.1 การก าหนดองคป์ระกอบและเกณฑข์องการตรวจให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียนรู้ 

17. แจง้เกณฑก์ารใหค้ะแนนผลงานแบบรูบริกสใ์หน้กัเรียนทุก
คนทราบ  
 

ครูตรวจคะแนนงานโดยขาดความเที่ยงเพราะไม่มีเครื่องมือ
เกณฑ์การประเมิน เพราะขาดความรูค้วามเขา้ใจในการสรา้ง
เครื่องมือ 

18. ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบที่เป็นแบบเขียน
ตอบอย่างละเอียดหรือการใหค้ะแนนแบบแบ่งส่วน  

ครูขาดความรูค้วามเข้าใจในหลักการตรวจสอบอัตนัยและ
เกณฑก์ารประเมิน ท าใหผ้ลจากตรวจขอ้สอบไม่มีความเที่ยง 
 
 

            3.2 การรายงานผลการทดสอบ 
19. รายงานผลการทดสอบย่อยประจ าบทและผลการทดสอบ

กลางและปลายภาคใหน้กัเรียนทราบอย่างสม ่าเสมอ  
 

ครูมีภาระงานมาก จนท าใหไ้ม่มีเวลาตรวจขอ้สอบและรายงาน
ผลการสอบให้นักเรียนรบัทราบ หรือครูอาจหลงลืมจนท าให้
ไม่ไดท้ดสอบย่อยประจ าบทและรายงานผลการสอบ 

20. รายงานผลการทดสอบใหผู้เ้กี่ยวขอ้งทกุฝ่าย  ครูเห็นว่าเป็นเรื่องยุ่งยาก เสียเวลา เพราะมีภาระงานมาก อีก
ทั่งการรายงานผลให้ทุกฝ่ายทราบนั้นจะตอ้งมีการตรวจสอบ
จากฝ่ายวิชาการก่อน จะเป็นการสรา้งภาระใหก้ับครูผูส้อนและ
ผูต้รวจสอบ 

21. รายงานผลการเปรียบเทียบคะแนนนักเรียนกับคะแนน
เฉลี่ยในหอ้งเรียน  
 

ครูอาจคิดว่าการเปรียบเทียบคะแนนนักเรียนกับคะแนนเฉลี่ย
ในหอ้งเรียนไม่จ าเป็น หรืออาจจะมอง 
ในว่าเป็นการกดดนันกัเรียนมากเกินไป 

              3.3 การให้ข้อมูลย้อนกลับจากผลการทดสอบทีล่ะเอียดเพียงพอ 
22. การบอกขอ้ปรงัปรุงของนกัเรียนเป็นรายบคุคล  ครูไม่ไดว้ิเคราะหผ์ลการเรียนของนกัเรียนเป็นรายบุคคล เพราะ

ไม่มีเวลา ครูมีภาระงานมาก 
23. การแนะน าวิธีการพฒันาขอ้บกพรอ่งจากครูใหแ้ก่นกัเรียน  

 
ครูทราบว่านักเรียนคนใดสอบตกเพราะขาดความรูค้วามเขา้ใจ
ในประเด็นต่าง ๆ แต่ไม่ไดแ้จง้วิธีพฒันาใหน้กัเรียนทราบ เพราะ
ไม่มีเวลา ครูมีภาระงานมาก 
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ตาราง 22 (ต่อ) 
 

ข้อค าถาม สาเหตุ 

                3.4 การใช้ผลการประเมินเพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน 
24. จดัระบบซ่อมเสริมใหแ้ก่นกัเรียนที่ไม่ผ่านการทดสอบ  

 
ครูไม่มีเวลาในการสอนเพ่ิมเติม ซึ่งจะตอ้งท าใหก้ับนักเรียนที่ยงั
ไม่ผ่านการทดสอบ ก่อนที่จะมีการทดสอบซ่อมใหก้ับนักเรียน
กลุ่มที่สอบไม่ผ่านเกณฑ ์เพราะมีภาระงานมาก ครูไม่ไดส้อนแค่
วิชาเดียวและหอ้งเดียว 

25. ปรบัแผนการสอนหรือวิธีการสอนจากผลการประเมินการ
เรียนรูข้องนกัเรียน  
 

ครูสรา้งแผนการสอนโดยอิงจากคู่มือครูที่สรา้งมานานมากแลว้ 
และไม่มีปรบัเปลี่ยนใหเ้ขา้กับสถานการณ์ สรา้งแผนการสอน
โดยยึดความสะดวกของผูส้อน 

 
ตอนที่ 3 ผลการค้นหาแนวทางในการพัฒนาครูเกี่ยวกับทักษะการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ของครู 

จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครูที่มี
ประสบการณ์ทางด้านการวัดและประเมินผลในสถานศึกษา  เพื่อค้นหาแนวทางในการพัฒนา
ทักษะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของค รู ผู้วิจัยได้วิ เคราะห์ประเด็นในแต่ละด้าน  
ซึ่งประกอบดว้ยกนั 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการออกแบบการวดัและประเมินผลการเรียนรูแ้ละการสรา้ง
เครื่องมือ ด้านการด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และด้านการตรวจให้คะแนน  
การรายงานผล และการน าผลไปใช ้  

บทสัมภาษณ์  ผู้เชี่ ยวชาญทางด้านการวัดและประเมินผล เพื่ อค้นหาแนวทาง 
ในการพัฒนาครูเก่ียวกับทักษะการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้โดยจ าแนกออกเป็นรายดา้น  
และเรียงล าดบัตามค าตอ้งการจ าเป็นที่มากที่สดุ  

1. ด้านการออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้และการสร้างเคร่ืองมือ 
ความตอ้งการจ าเป็นที่ควรพฒันามากท่ีสดุ ไดแ้ก่ การออกขอ้สอบปลายเปิดเพื่อวดัทกัษะการคิด 

ผูเ้ชี่ยวชาญ คนที่ 1 กล่าวว่า “โรงเรียนทุกคนโรงเรียน ไม่ใช่เฉพาะแค่โรงเรียน  
ที่ท าการศึกษาเท่านัน้ ควรพัฒนาครู ใหอ้อกขอ้สอบแบบใหน้ักเรียนไดคิ้ดต่อ อย่าไปออกขอ้สอบ 
ที่ปิดกั้นความคิดนักเรียน หรือที่เราเรียก ๆ กัน ว่าข้อสอบปลายเปิด โรงเรียนต้องสนับสนุนครู  
ในสว่นนีใ้หม้าก ๆ แลว้มนัก็จะเกิดประโยชนก์บัทัง้ครูและนกัเรียน” 

ผู้เชี่ยวชาญ คนที่  2 กล่าวว่า “ข้อสอบปลายเปิด มี ความส าคัญต่อกระบวน 
การคิดของนักเรียน ครูตอ้งตระหนักถึงความส าคัญ โรงเรียนก็ตอ้งตระหนักถึงความส าคัญตรงนี ้
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ดว้ยเหมือนกนั เวลาออกขอ้สอบแบบนี ้มนัอาจจะตรวจล าบาก ถา้เราไม่มีเกณฑท์ี่ดี เวลาออกก็ไม่
ตอ้งออกเยอะ เอาแค่ไม่ก่ีขอ้ แต่ละขอ้ก็ใหม้นัวดัไดค้รอบคลมุ” 

ผูเ้ชี่ยวชาญ คนที่ 3 กล่าวว่า “โรงเรียนควรสนับสนุนการออกขอ้สอบลกัษณะนี ้
อาจะเริ่มต้นจากครูที่มีความพรอ้มหรือสนใจก่อน คิดเกณฑ์ให้ดี อาจจะใช้เกณฑ์ร่วมกันก่อน 
เพื่อใหม้นัง่าย แลว้ค่อยไปประยกุตเ์ป็นของตนเองทีหลงั” 

กล่าวโดยสรุป โรงเรียนควรเพิ่มการพฒันาครูในดา้นการตรวจขอ้สอบแบบปลายเปิด
ด้วย และควรพัฒนาครูในการพัฒนาการให้คะแนนแบบรูบริกส ์การพัฒนาควรอยู่ในรูปแบบ  
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรูจ้ากการปฏิบัติงาน (on the job training) มากกว่าการอบรม
แบบบรรยายเนื ้อหา และควรท าความเข้าใจกับครูก่อนว่า การออกข้อสอบปลายเปิดเพื่อวั ด 
การคิดควรใหน้ า้หนกัความส าคญัระดบัใด และก าหนดขอ้สอบปลายเปิดที่มีจ านวนขอ้ไม่มากแต่
สามารถวัดไดห้ลายแบบของการคิด จะลดภาระการออกขอ้สอบ ส าหรบัประเด็นการใหค้ะแนน 
ควรมีเกณฑ์การใหค้ะแนนแบบรูบริกสข์องส่วนกลางให้น าไปปรบัใช ้และสามารถใชร้่วมกันได ้  
จะท าใหง้่ายต่อการคิดใหม่เองทัง้หมด 

2. ด้านการด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ความตอ้งการจ าเป็นที่ควร
พัฒนามากที่สุด ได้แก่ ทดสอบผู้เรียนเพิ่มเติมนอกเหนือจากการทดสอบกลางภาคเรียนและ 
ปลายภาคเรียน  

ผู้เชี่ยวชาญ คนที่  1 กล่าวว่า “โรงเรียนต้องให้การสนับสนุนการประเมินย่อย 
เพราะเป็นการประเมินเพื่อพัฒนาตัวครูเองและพัฒนานักเรียนดว้ย แบ่งสัดส่วนใหดี้ อย่าไปเท
คะแนนไวท้ี่การประเมินใด ประเมินหนึ่ง หรือใชก้ารประเมินจากแฟ้มสะสมผลงานก็ไดเ้หมือนกนั” 

ผูเ้ชี่ยวชาญ คนที่ 2 กล่าวว่า “โรงเรียน วิชาการ หวัหนา้กลุ่มสาระต่าง ๆ ตอ้งให้
การสนบัสนนุ เพราะตาม พรบ.การศึกษาตอ้งมีการประเมินระหว่างเรียนควบคู่กบัการประเมินเมื่อ
สิน้สดุการเรียนอยู่แลว้ ครูไม่ชอบใจก็ค่อย ๆ ใหป้รบัเปลี่ยน อาจจะยากแต่ก็ตอ้งท า” 

ผูเ้ชี่ยวชาญ คนที่  3 กล่าวว่า “โรงเรียนเรียน บุคคลที่เก่ียวขอ้ง ต้องสนับสนุน 
ช่วยเหลือ แนะน าครูในการประเมิน การประเมินผลไม่ว่าจะระหว่างเรียนหรือสิน้สุดการเรียน  
แต่ละวิชาใหค้วามส าคญัไม่เท่ากนั บางวิชาเนน้ปฏิบติัไปเลย เช่น พลศึกษา คหกรรม คอมพิวเตอร ์
ก็จะประเมินระหว่างเรียนมากหน่อย วิชาที่มีทฤษฎีเยอะ พวกวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์พวกนี ้ 
ก็ประเมินระหว่างเรียนไปตามเนื ้อหา เมื่อเรียนเสร็จก็ประเมินรวบยอดอีกทีหนึ่ง เพราะบางที 
มนัตอ้งมีการประยกุตท์กุเรื่องที่เรียนเขา้ดว้ยกนั” 
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กลา่วโดยสรุป โรงเรียนควรสนบัสนุนใหท้กุรายวิชาด าเนินการแบบนี ้ส  าหรบัครูที่รูส้ึก
ไม่พึงพอใจอาจจะให้ด าเนินการทีละเล็กละน้อย หรือควรศึกษาปัจจัยสาเหตุรายบุคคล และ
โรงเรียนควรใหค้รูเลือกว่า วิชาของตนมีจุดมุ่งหมายการวดัผลแบบใดเนน้ทฤษฎีหรือปฏิบติั ครูควร
มีการประเมินทัง้ formative evaluation และ summative evaluation หากวิชาใดมีการประเมินผล
บ่อย ก็สามารลดปริมาณสัดส่วนของคะแนนปลายภาคลงหรืออาจไม่สอบปลายภาค แต่ใช้วิธี 
การประเมินจากแฟ้มสะสมผลงานแทนได ้

3. ด้ านการตรวจให้ คะแนน การรายงานผล และการน าผลไป ใช้   
ความตอ้งการจ าเป็นที่ควรพฒันามากที่สดุ ไดแ้ก่ การแจง้เกณฑก์ารใหค้ะแนนผลงานแบบรูบริกส ์
ใหน้กัเรียนทกุคนทราบ  

ผูเ้ชี่ยวชาญ คนที่ 1 กล่าวว่า “เกณฑเ์นี่ย เป็นเรื่องที่ยากส าหรบัครูนะ ส่วนใหญ่ก็
ไม่ค่อยไดท้ ากัน อาจเป็นเพราะเพิ่มภาระงาน ถ้าจะใหม้ันง่าย โรงเรียนเองก็ควรที่จะท าให้เป็น
ตัวอย่าง โดยอาจจะน าตัวอย่างเกณฑ์มาจากคู่มือ แนวปฏิบัติตามหลักสูตรแกนกลางก็ได ้  
แลว้ก็มาประยกุตท์ีหลงั” 

ผูเ้ชี่ยวชาญ คนที่ 2 กลา่วว่า “โรงเรียนก็หาครูที่สนใจหรือมีความรูค้วามสามารถ
มาสรา้งเกณฑ์ให้เป็นตัวอย่าง อาจจะเป็นเกณฑ์คราว ๆ ที่สามารถน าไปใช้ได้ทุกวิชา แล้วให้ 
ครูเอาไปปรบัตามวิชาของตวัเอง” 

ผูเ้ชี่ยวชาญ คนที่ 3 กล่าวว่า “โรงเรียนโดยฝ่ายวิชาการ หรืองานทะเบียนและ
วัดผล หาเกณฑ์มาเป็นตัวอย่ าง ให้ครูเอาไปปรับใช้ เพื่ อที่ จะได้น าไปบอกนักเรียนให้รู ้ 
จะไดใ้หค้ะแนนไดอ้ย่างโปรง่ใส” 

กล่าวโดยสรุป โรงเรียนควรน าร่องเกณฑก์ารใหค้ะแนนบางเรื่องก่อน ยงัไม่ควรท าทุก
เรื่อง เน้นเรื่องที่ ง่ายๆ เพื่ อให้ครูรู ้จักวิ ธีสร้างและน าไปใช้ หรืออาจก าหนดให้ครูมี เกณฑ์ 
การใหค้ะแนนในหวัขอ้ที่ต่างกนัแลว้น ามารวมกนั เมื่อน าไปใชส้ามารถประยกุตจ์ากคนอ่ืนได ้

ผู้วิจัยได้สรุป แนวทางในการพัฒนาครูเก่ียวกับทักษะการวัดและประเมินผล  
การเรียนรู ้แต่ละรายการของความตอ้งการจ าเป็น ทัง้ 3 ดา้น ดงัแสดงในตาราง 23 
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ตาราง 23 ผลการคน้หาแนวทางในการพัฒนาครูเก่ียวกบัทักษะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ของครูทัง้ 3 ดา้น 
 

ข้อค าถาม แนวทางในการพัฒนา 

ด้านที ่1 การออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้และการสร้างเคร่ืองมือ 
           1.1 การออกแบบการวัดและประเมินผลและประเมินการเรียนรู้รายวิชา   

1. วางแผนการวดัและประเมินผลการเรียนรูล้่วงหนา้ตลอดปี
การศกึษา  
 

ผูบ้ริหาร รว่มกับฝ่ายวิชาการส่งเสริมใหค้รูมีการวางแผนการวดั
และประเมินผลการเรียนรู ้ล่วงหน้า มีการตรวจสอบจาก
บุคลากรที่มีความสามารถในดา้นการวัดและประเมินผลก่อน
เปิดภาคเรียนในแต่ละปี 

2. ก าหนดวิธีการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรและ
หลกัการวดัและประเมินผลการศกึษาดว้ยตนเอง  

ผูบ้ริหารควรมีนโยบายใหค้รูไดก้ าหนดวิธีการวดัและประเมินผล
ดว้ยตนเอง ทัง้นีเ้พ่ือใหผ้ลการวดัมีความตรงและความเที่ยงควร
มีการตรวจสอบมโนทศันท์ี่คาดเคลื่อนในการประเมินการเรียนรู ้
ของครูหรือควรมีผูป้ระเมินภายนอกที่มาสะทอ้นคิดกระบวนการ
ประเมิน เพื่ อให้วิ ธีการประเมินการเรียน รู ้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในช่วงแรกอาจมีการจัดสรร
บุคลากรด้านการวัดและการประเมินผลเข้ามาช่วยครูในการ
ก าหนดวิธีการวดัและประเมินผล 

3. ออกแบบใหมี้การวดัและประเมินผลการเรียนรูใ้นรายวิชา
ที่สอนครบทัง้ 3 ดา้น ไดแ้ก่ พุทธิพิสยั จิตพิสยั และทกัษะ
พิสยั  

โรงเรียนควรท ามีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้กี่ยวกับการวัด
และประเมินผล ประเด็นการวดัทัง้ 3 ดา้น ซึ่งครูควรวิเคราะหใ์ห้
เป็นว่า รายวิชาหรือเนือ้หาใดควรวัดและประเมินผลด้านใด 
ทั้งนีอ้าจมีรายวิชาที่ไม่ไดมี้สถานการณ์ที่สอนใหมี้ทักษะพิสัย 
จึงไม่สามารถประเมินทกัษะพิสยัได ้แต่ถา้รายวิชานัน้มีครบทัง้ 
3 ดา้นก็สามารถท าไดต้ามความตอ้งการจ าเป็น  

              1.2 การสร้างเคร่ืองมือตามหลักการวัดและประเมินผล 
4. สรา้งแบบทดสอบตามจดุมุ่งหมายของการทดสอบ  โรงเรียนควรให้ อิส ระค รูในการสร้างแบบทดสอบตาม

จุดมุ่งหมายของการทดสอบ แต่ทั้งนีค้วรมีนโยบายชัดเจนว่า
รายวิชาใดหรือเนื ้อหาใดจะใช้จุดมุ่ งหมายแบบประเมิน
ความก้าวหนา้หรือสรุปผล หรืออาจน าแบบทดสอบเดิมมาใช้
เป็นฐานในการปรบัเปลี่ยนการสรา้งขอ้สอบ โดยการวิเคราะห์
ขอ้สอบนัน้ว่าสอดคลอ้งกับจุดมุ่งหมายใด หากยงัไม่ครบถว้นก็
ค่อยด าเนินการออกข้อสอบหรือทดสอบด้วยวิธีการอ่ืน ๆ 
เพ่ิมเติม ขอใหก้ารวดัผลครอบคลมุจดุมุ่งหมายของการทดสอบ 
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5. จดัท าผงัการทดสอบตามมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตวัชีว้ดั 
 

โรงเรียนควรจัดผูเ้ชี่ยวชาญที่มีความเขา้ใจเชิงลึกเฉพาะบริบท
ของการจัดการศึกษา และลกัษณะครู ตลอดจนภาระหนา้ที่ครู 
มาใหค้ าปรึกษาในลกัษณะการวิพากษ์และใหข้อ้มูลป้อนกลับ
เชิงสรา้งสรรค ์แนะแนวทางออกที่เป็นทางเลือกการปฏิบตัิโดย
เน้นการไม่เพิ่มงานครูให้มากขึน้ ใน 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) ต่อ
ยอดจากงานเดิม โดยเพิ่มเติมขอ้สอบหรือการวดัผลที่ยงัไม่ตรง
กับตัวชีว้ัด และ 2) เริ่มตน้ใหม่ในปีการศึกษาต่อไป โดยใชช้่วง
ก่อนปิดเทอมเป็นการเริ่มตน้การท างาน ปิดเทอมเป็นการปรบั
ใหส้มบูรณ์ และสามารถใชใ้นปีการศึกษาถัดไป ทัง้นีอ้าจเสนอ
ทางเลือกใหแ้ต่ละวิชาและระดบัชัน้มีโอกาสเลือกทางเลือกที่ไม่
เหมือนกนัได ้หรือเสนอทางเลือกอ่ืนที่เหมาะสม 

6. ออกขอ้สอบแบบปลายเปิดเพื่อวดัทกัษะการคิด  โรงเรียนควรเพิ่มการพัฒนาครูในด้านการตรวจข้อสอบแบบ
ปลายเปิดดว้ย และควรพัฒนาครูในการพัฒนาการใหค้ะแนน
แบบรูบริกส์ การพัฒนาควรอยู่ ใน รูปแบบการอบรมเชิง
ปฏิบตัิการ การเรียนรูจ้ากการปฏิบตัิงาน (on the job training) 
มากกว่าการอบรมแบบบรรยายเนือ้หา และควรท าความเขา้ใจ
กับครูก่อนว่า การออกขอ้สอบปลายเปิดเพื่อวดัการคิดควรให้
น า้หนักความส าคญัระดบัใด และก าหนดขอ้สอบปลายเปิดที่มี
จ านวนขอ้ไม่มากแต่สามารถวดัไดห้ลายแบบของการคิด จะลด
ภาระการออกข้อสอบ ส าหรับประเด็นการให้คะแนน ควรมี
เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบรูบริกสข์องส่วนกลางใหน้ าไปปรบัใช ้
และสามารถใช้ร่วมกันได้ จะท าให้ง่ายต่อการคิดใหม่เอง
ทัง้หมด 

                1.3 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การตรวจสอบคุณภาพของ
เคร่ืองมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
7. การตรวจทานแบบทดสอบดา้นภาษาโดยผูอ่ื้น  ฝ่ายวัดและประเมินผลควรมีการจัดระบบการด าเนินการ

ตรวจทานดา้นภาษา อาจจะเป็นรูปแบบทีมงานส่วนกลางของ
ฝ่ายวิชาการ หรือครูในกลุ่มสาระการเรียนรูเ้ดียวกันหรือขา้ม
สาระกันก็ได้ หรือโรงเรียนควรใช้สื่อออนไลน์ในการส ารวจ
ค าศัพท์ที่ครูใช้สับสนหรือใช้ไม่เป็นทางการโดยให้ครูกรอก
ขอ้มูลเขา้มาในระบบออนไลนท์ี่แชรข์อ้มูลร่วมกัน แล้วจัดเวที
แลกเปลี่ยนเพ่ือตกลงการใชค้  าศพัทเ์ฉพาะที่ตกกนัเพ่ือลดความ
สบัสน นอกจากนีห้ากพบว่า ค าใดที่สับสนหรือผิดบ่อยอาจใช้
แบบตรวจสอบรายการให้ครูประเมินตนเองก่อนและผูอ่ื้นมา
ตรวจอีกครัง้ใชก้ารสุ่มตรวจในระยะเร่ิมตน้ ในโอกาสถดัไปหาก
มีเวลามากพอใหท้ าทัง้ระบบ 
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8. การออกข้อสอบตรงตามผังการทดสอบที่สร้างขึน้ทุก
ประเด็น  
 

โรงเรียนควรจัดกิจกรรม workshop ในลกัษณะเอางานที่ท  ามา
เป็นตวัอย่างในการอบรม ซึ่งเป้าหมายของการอบรมจะตอ้งได้
ชิน้งานที่ปรับปรุงจากเดิม และมีข้อสอบที่ตรงกับผังข้อสอบ
เพ่ิมขึน้ โดยก่อนการอบรมควรท าขอ้ตกลงเป้าหมายของครูแต่
ล่ะคนว่าจะส าเรจ็ภายใน workshop แค่ไหน 

9. การจดัใหค้รูที่สอนในวิชาหรือกลุ่มสาระการเรียนรูเ้ดียวกนั
ทบทวนขอ้สอบ  

โรงเรียนควรเริ่มน าร่องกับบางกลุ่มสาระการเรียนรูก้่อน ทั้งนี ้
อาจยืดหยุ่นว่ายงัไม่จ าเป็นตอ้งท าทุกคน ท าเฉพาะคนที่พรอ้ม
ก่อน เพื่อให้เห็นผลการท างานที่ส  าเร็จหรืออาจไม่ส าเร็จด้วย
ปัญหาใด แล้วค่อยออกแบบการท างานทั้งระบบโดยป้องกัน
ไม่ใหเ้กิดปัญหา ทั้งนีแ้ต่ละกลุ่มสาระมีอิสระในการเริ่มน าร่อง
การท างานดว้ยเป้าหมายและวิธีการต่างกันได ้แต่ควรก าหนด
ระยะเวลาปลายทางที่เท่ากนัเช่น 2 ปี จะใชร้ะบบนีท้กุคน 

10. การวิเคราะหค์ุณภาพขอ้สอบหลงัจากน าไปทดลองใชก้ับ
นกัเรียน  

โรงเรียนควรใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย แต่ต้องเน้นประโยชน์การ
น าไปใช้ กล่าวคือ report จากการวิเคราะห์ข้อสอบควรได้
ภายใน 3 วันหลังจากการสอบ และ report รายงานเฉพาะที่
จ  าเป็นและตัดสินด้วยว่า ใช้ได้ หรือควรปรับตรงไหน เช่น 
ปรบัตวัลวงบางตวัใหม่ใหร้ะบุตวัลวงเลย เพ่ือช่วยใหค้รูท างาน
ง่ายและสามารถต่อยอดเป็นคลงัขอ้สอบ 

ด้านที ่2 การด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
            2.1 การประเมินย่อย (formative assessment) และการประเมินผลสรุป (summative assessment)   

11. ทดสอบผู้เรียนเพิ่มเติมนอกเหนือจากการทดสอบกลาง
ภาคเรียนและปลายภาคเรียน เช่น การทดสอบย่อย  
 

โรงเรียนควรสนับสนุนใหทุ้กรายวิชาด าเนินการแบบนี ้ส  าหรบั
ครูที่รูส้ึกไม่พึงพอใจอาจจะใหด้ าเนินการทีละเล็กละนอ้ย หรือ
ควรศึกษาปัจจัยสาเหตุรายบุคคล และโรงเรียนควรใหค้รูเลือก
ว่า วิชาของตนมีจุดมุ่งหมายการวดัผลแบบใดเนน้ทฤษฎีหรือ
ปฏิบัติ  ครูควรมีการประเมินทั้ง formative evaluation และ 
summative evaluation หากวิชาใดมีการประเมินผลบ่อย ก็สา
มารลดปริมาณสัดส่วนของคะแนนปลายภาคลงหรืออาจไม่
สอบปลายภาค แต่ใชว้ิธีการประเมินจากแฟ้มสะสมผลงานแทน
ได ้

12. วดัและประเมินผลเพ่ือพฒันาการเรียนรูข้องผูเ้รียน  
 

ผู้บริหารจะต้องให้ความส าคัญกับการประเมินเพื่อพัฒนา
ผูเ้รียน โดยมอบหมายใหฝ่้ายวิชาการของโรงเรียนออกนโยบาย
การประเมินเพื่อการพฒันาและใหน้ า้หนักความส าคญัของการ
พัฒนาการมากกว่าการตัดเกรดแบบอิงมาตรฐานด้วย  ทั้งนี ้
ขึน้กบัธรรมชาติวิชาและบริบทผูเ้รียน เช่น ในปีนีผู้เ้รียนค่อนขา้ง
เรียนอ่อน ขาดแรงจูงใจ ควรประเมินจากพฒันาการทีละเล็กละ
นอ้ย มากกว่าการตัง้เป้าหมายแบบมาตรฐาน 
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                 2.2 การประเมินตามสภาพจริง 
13. ประเมินผลงานจากแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)  

 
โรงเรียนควรเริ่มให้ครูท าแฟ้มสะสมงานของตนเองโดยยึด
หลกัการสะทอ้นผลการเรียนรูแ้ละไม่ยุ่งยาก ท าง่าย เช่น การใช้
โปรแกรมหรือแอพเขา้ช่วยท างานใหง้่ายขึน้ ทัง้นีใ้หเ้นน้ประเมิน
ตนเอง ชื่นชม และหาจุดที่พัฒนาสะทอ้นคิดผลการท างานใน
อนาคต โดยต้องท าสม ่าเสมอได้ แล้วให้ครูลองน าไปใช้กับ
นกัเรียน โดยครูจะมีประสบการณว์่าจะท าอย่างไรใหง้่ายต่อการ
เก็บผลงานที่เยอะและประเมินจากสิ่งใด 

14. ประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีในการวดัและประเมินผล เช่น การ
ประเมินผ่านคอมพิวเตอร ์

โรงเรียนควรวิเคราะหก์ลุ่มครูที่ไม่สนใจและปรบัเปลี่ยนไดง้่าย
ไหม ใชเ้วลานานไหม หากใช้เวลานานมาก อาจต้องให้ครูใช้
ระบบการท างานเดิมก่อนส าหรบักลุ่มนี ้แต่เพิ่มภาระในดา้นที่
ครูถนัดมากขึน้ นอกจากนีห้ากจ าเป็นตอ้งพฒันาอาจใช่วิธีจับคู่
การท างานเพื่อสอนงาน และแนะน างานร่วมกนั ครูที่เขา้ไปช่วย
ควรไดร้บัรางวลัหรือแรงจงูใจสนบัสนนุ 

                 2.3 การประเมินด้วยวิธีทีห่ลากหลายและต่อเน่ือง 
15. เลือกใชว้ิธีการประเมินมากกว่า 1 วิธี  

 
โรงเรียนควรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวัดผล 
และใหเ้สนอว่า หากไม่ใชแ้บบทดสอบใชอ้ย่างอ่ืนแทน จะวดัผล
ได้ไหม โดยที่ค่อยๆ พัฒนาเครื่องมือกลางที่สามารถน าไป
ประยุกตใ์ชก้บัทกุวิชาได ้หรือก าหนดเป้าหมายการท างานว่าใน
แต่ล่ะปีจะใชว้ิธีการประเมินที่ยังไม่เคยใชม้าแทนการทดสอบ 
แต่ตอ้งค านึงถึงบริบทนกัเรียน และลกัษณะวิชา 

                  2.4 ผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
16. การใหน้กัเรียนมีส่วนรว่มในการประเมินตนเอง  โรงเรียนควรใหค้รูประเมินตนเองในการท างานและใชป้ระโยชน์

จากผลประเมินตนเอง แลว้ค่อยไปถ่ายทอดกับนักเรียนโดยฝึก
บ่อย ๆ ใหป้ระเมินตนเองอย่างไม่เป็นทางการก่อน นอกจากนี ้
ควรเริ่มต้นการท างานทั้งโรงเรียน โดยให้นักเรียนฝึกประเมิน
ตนเอง แลว้ครูควรสะทอ้นผลเป็นจากการใชค้  าถามใหเ้ด็กคิด
แบบง่ายๆ ก่อน 

ด้านที ่3 การตรวจให้คะแนน การรายงานผล และการน าผลไปใช้   
           3.1 การก าหนดองคป์ระกอบและเกณฑข์องการตรวจให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียนรู้ 

17. แจง้เกณฑก์ารใหค้ะแนนผลงานแบบรูบริกสใ์หน้กัเรียนทุก
คนทราบ  
 

โรงเรียนควรน ารอ่งเกณฑก์ารใหค้ะแนนบางเร่ืองก่อน ยงัไม่ควร
ท าทุกเรื่อง เนน้เร่ืองที่ง่ายๆ เพ่ือใหค้รูรูจ้ักวิธีสรา้งและน าไปใช ้
หรืออาจก าหนดใหค้รูมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนในหัวขอ้ที่ต่างกัน
แลว้น ามารวมกนั เม่ือน าไปใชส้ามารถประยกุตจ์ากคนอ่ืนได ้
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ข้อค าถาม แนวทางในการพัฒนา 

18. ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบที่เป็นแบบเขียน
ตอบอย่างละเอียดหรือการใหค้ะแนนแบบแบ่งส่วน  

โรงเรียนควรจัดวิทยากรมาท าตวัอย่างใหดู้โดยใชต้วัอย่างจาก
โรงเรียน และร่วมกันท าใหเ้สรจ็ในช่วงอบรมเพ่ือเอาไปใชไ้ดเ้ลย 
และใหค้รูท าเป็นกลุ่มเพื่อใหเ้กิดผลงานหลงัอบรมที่น  าชิน้งาน
นัน้ไปใชไ้ด ้อาจไม่สมบูรณ์แบบแต่ใหเ้ริ่มตน้ทีจ้ะมีร่างหรือน า
รอ่งก่อน 

            3.2 การรายงานผลการทดสอบ 
19. รายงานผลการทดสอบย่อยประจ าบทและผลการทดสอบ

กลางและปลายภาคใหน้กัเรียนทราบอย่างสม ่าเสมอ  
โรงเรียนควรใชเ้ทคโนโลยีรายงานผล โดยใชง้านง่ายแบบเป็น
เทมเพลต เช่น ส่งผลทางไลน ์และใช ้google classroom หรือ
ระบบออนไลนอ่ื์น ๆ ที่สะดวก 

20. รายงานผลการทดสอบใหผู้เ้กี่ยวขอ้งทกุฝ่าย  โรงเรียนควรพิจารณาการรายงานผลเฉพาะเร่ืองที่ส  าคัญ ไม่มี
จ านวนมาก เอาเฉพาะจุดเน้นผู้เรียน เช่น เน้นเก่งการคิด ก็
รายงานดา้นการคิดใหผู้เ้กี่ยวขอ้งทราบ ทัง้นีร้ะบบการรายงาน
ต้องมีเทคโนโลยีมาช่วยครู ตั้งแต่การจัดเก็บผลการวัด  และ
รายงานผล 

21. รายงานผลการเปรียบเทียบคะแนนนักเรียนกับคะแนน
เฉลี่ยในหอ้งเรียน  
 

โรงเรียนควรจัดเวลาใหค้รูสะทอ้นคิดเกี่ยวกับผลการเรียน โดย
ใช้ค าถามเดียวที่ส  าคัญ ที่กระตุ้นการคิดของครู ให้ท าโดยใช้
เวลาไม่นาน แต่ท าบ่อย ๆ ซึ่งเชื่อมโยงกับการวางแผนการสอน
ของครูดว้ย จะไดแ้ทรกกับการท างานของครู ทัง้นีโ้รงเรียนตอ้ง
สนบัสนนุเวลาว่างที่ไม่กระทบต่อสมดลุชีวิตการท างานครู 

              3.3 การให้ข้อมูลย้อนกลับจากผลการทดสอบทีล่ะเอียดเพียงพอ 
22. การบอกขอ้ปรงัปรุงของนกัเรียนเป็นรายบคุคล  โรงเรียนควรใชว้ิธีสั่งการใหท้ าเพราะเป็นสิ่งส าคญัมากที่ครูตอ้ง

รูจ้ักเด็ก แต่อาจลดการวดัผลลง เพื่อลดงานครู อนันีเ้ป็นหนา้ที่
ส  าคัญดังนั้นควรใช้การสั่ งการและติดตาม เอาจริงจังของ
ผูบ้ริหาร 

23. การแนะน าวิธีการพฒันาขอ้บกพรอ่งจากครูใหแ้ก่นกัเรียน  
 

โรงเรียนควรเพิ่มการแลกเปลี่ยนความรูเ้กี่ยวกับวิธีการพัฒนา
ผู้เรียนของครู หรือมีที่ปรึกษาให้แก่ครูในการหาวิธีพัฒนา
นักเรียน หรือโรงเรียนควรใชเ้ทคโนโลยีเข้าช่วย และให้ครูกับ
นักเรียนไดมี้โอกาสคุยกันบ่อย ๆ เรื่องเวลาและภาระผูบ้ริหาร
ตอ้งพยายามลดลง อาจแบ่งหมนุเวียนงานสอน งานเอกสาร ให้
แต่ล่ะกลุ่มรบัผิดชอบ แต่ทั้งนีภ้าระงานเป็นเรื่องที่จัดการตอ้ง
อาศัยเวลา ผู้บริหารควรมีการวิ เคราะห์งาน job analysis 
ทบทวนอีกครัง้ แลว้อาจจ าเป็นตอ้งลดงานที่ส  าคญันอ้ยที่สดุ ให้
ความส าคญักบังานที่เป็นจดุเนน้ก่อน 
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ข้อค าถาม แนวทางในการพัฒนา 

                3.4 การใช้ผลการประเมินเพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน 
24. จดัระบบซ่อมเสริมใหแ้ก่นกัเรียนที่ไม่ผ่านการทดสอบ  

 
โรงเรียนควรใช้ระบบการสอนออนไลน์ให้นักเรียนศึกษาด้วย
ตนเองก่อนจากคลิปวิดีโอและท าแบบฝึกหัดส่งก่อน จากนั้น
ค่อยจัดซ่อมเสริมไม่กี่ครัง้ และตอ้งรว่มแกปั้ญหาเป็นทีม เพราะ
บางปัญหาอาจเกิดจากวิชาอื่นดว้ย 

25. ปรบัแผนการสอนหรือวิธีการสอนจากผลการประเมินการ
เรียนรูข้องนกัเรียน  
 

ครูจ าเป็นต้องแก้ปัญหาแบบเป็นกลุ่ม หลายวิชาอาจตอ้งมา
ร่วมกันสะทอ้นคิดหาวิธีการแก้ปัญหา และโรงเรียนควรใหค้รู
ประเมินตนเองว่าออกแบบแผนหรือปรบัแผนจากผลการสอน
เร่ืองใดอย่างนอ้ยควรมี 1-3 ขอ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที ่5 
สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ 

  
การวิจัยครัง้นีม้ีความมุ่งหมายการวิจัย 3 ประการ ไดแ้ก่ 1) เพื่อประเมินความตอ้งการ

จ าเป็นเก่ียวกับทักษะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของครู โดยใช้แบบจ าลองคาโน  
2) เพื่อวิเคราะหส์าเหตคุวามตอ้งการจ าเป็นเก่ียวกบัทกัษะการวัดและประเมินผลการเรียนรูข้องครู 
และ 3) เพื่อค้นหาแนวทางในการพัฒนาครูเก่ียวกับทักษะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
โดยวิธีด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การวิเคราะหค์วามตอ้งการจ าเป็นเก่ียวกับ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เก็บรวบรวมขอ้มูลกับประชากรเป็นครูจ านวน 87 คน โดยใช้
แบบสอบถามตามแบบจ าลองของคาโน มีลักษณะข้อค าถามแบบเชิงบวก (functional) และ 
เชิงลบ (dysfunctional)  จ านวน 25 ขอ้ ประกอบดว้ย 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการออกแบบการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรูแ้ละการสรา้งเครื่องมือ ดา้นการด าเนินการวดัและประเมินผลการเรียนรู ้และ
ดา้นการตรวจใหค้ะแนน การรายงานผล และการน าผลไปใช ้ มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาอยู่
ระหว่าง 0.66-1.00 มีความเชื่อมั่น 0.87 การวิเคราะหข์อ้มูลใชค่้าเฉลี่ย รอ้ยละ และการวิเคราะห์
ความตอ้งการจ าเป็นตามแบบจ าลองคาโน ระยะที่ 2 การวิเคราะหส์าเหตุความต้องการจ าเป็น
เก่ียวกบัทกัษะการวดัและประเมินผลการเรียนรูข้องครู ใชก้ารวิจยัเชิงคณุภาพดว้ยการสนทนากลุ่ม 
(focus group) กับครูผู้สอนซึ่งเป็นตัวแทนจาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้กลุ่มสาระการเรียนรูล้ะ  
1 คน และตวัแทนจากกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 1 คน รวม 9 คน การวิเคราะหข์อ้มลูใชก้ารวิเคราะห์
เชิงเนือ้หา (content analysis)  และระยะที่ 3 การคน้หาแนวทางในการพัฒนาครูเก่ียวกับทักษะ
การวดัและประเมินผลการเรียนรู ้เก็บรวบรวมขอ้มลูโดยการสมัภาษณจ์ากผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการวดั
และประเมินผลการเรียนรู้ จ านวน 3 ท่าน การการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิ เคราะห์เชิงเนื ้อหา 
(content analysis)   
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการประเมินความต้องการจ าเป็นเก่ียวกับทักษะการวัดและประเมินผลของครู 
โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบจ าลองคาโน ประกอบดว้ย 3 ดา้น 
ได้แก่  1) ด้านการออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียน รู้และการสร้างเครื่องมื อ  
2) ดา้นการด าเนินการวดัและประเมินผลการเรียนรู ้และ 3) ดา้นการตรวจใหค้ะแนน การรายงาน
ผล และการน าผลไปใช ้ สามารถสรุปผลการวิจยัดงันี ้
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1. ผลการประเมินความต้องการจ าเป็น โดยใช้แบบจ าลองคาโน จ านวน 25 ขอ้  
ความต้องการจ าเป็นที่ดึงดูดใจ (attractive) มีจ านวน 17 รายการ ได้แก่  

1) วางแผนการวดัและประเมินผลการเรียนรูล้่วงหนา้ตลอดปีการศึกษา  2) ก าหนดวิธีการวดัและ
ประเมินผลตามหลักสูตรและหลักการวัดและประเมินผลดว้ยตนเอง 3) สรา้งแบบทดสอบตาม
จุดมุ่งหมายของการทดสอบ 4) จัดท าผังการทดสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี ้วัด  
5) การตรวจทานแบบทดสอบด้านภาษาโดยผู้อ่ืน  6) การออกข้อสอบตรงตามผังการทดสอบ 
ที่สรา้งขึน้ทุกประเด็น 7) การจัดให้ครูที่สอนในวิชาหรือกลุ่มสาระการเรียนรูเ้ดียวกันทบทวน
ขอ้สอบ 8) การวิเคราะหค์ณุภาพขอ้สอบหลงัจากน าไปทดลองใชก้บันกัเรียน 9) วดัและประเมินผล
เพื่ อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  10) ประเมินผลงานจากแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)  
11) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการวัดและประเมินผล เช่น การประเมินผ่านคอมพิวเตอร์  
12) เลือกใชว้ิธีการประเมินมากกว่า 1 วิธี  13) การใหน้ักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินตนเอง  
14) ก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบสอบที่เป็นแบบเขียนตอบอย่างละเอียดหรือการใหค้ะแนน
แบบแบ่งส่วน 15) การบอกขอ้ปรงัปรุงของนักเรียนเป็นรายบุคคล 16) การแนะน าวิธีการพัฒนา
ขอ้บกพรอ่งจากครูใหแ้ก่นกัเรียน และ 17) จดัระบบซ่อมเสรมิใหแ้ก่นกัเรียนท่ีไม่ผ่านการทดสอบ  

ความต้องการจ าเป็นมิติเดียว (one-dimensional) มีจ านวน 8 รายการ ไดแ้ก่ 
1) ออกแบบใหม้ีการวดัและประเมินผลการเรียนรูใ้นรายวิชาที่สอนครบทัง้ 3 ดา้น ไดแ้ก่ พทุธิพิสยั 
จิตพิสัย และทักษะพิสัย 2) ออกข้อสอบแบบปลายเปิดเพื่อวัดทักษะการคิด 3) ทดสอบผู้เรียน
เพิ่มเติมนอกเหนือจากการทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน  เช่น การทดสอบย่อย  
4) แจง้เกณฑก์ารใหค้ะแนนผลงานแบบรูบริกสใ์หน้ักเรียนทุกคนทราบ 5) รายงานผลการทดสอบ
ย่อยประจ าบทและผลการทดสอบกลางและปลายภาคใหน้กัเรียนทราบอย่างสม ่าเสมอ 6) รายงาน
ผลการทดสอบให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 7) รายงานผลการเปรียบเทียบคะแนนนักเรียนกับคะแนน
เฉลี่ยในหอ้งเรียน และ 8) ปรบัแผนการสอนหรือวิธีการสอนจากผลการประเมินการเรียนรูข้อง
นกัเรียน 

2. สาเหตุความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับทักษะการวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ของครู สามารถสรุปผล โดยแบ่งเป็นรายดา้น 3 ดา้น ดงันี ้

ด้านการออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้และการสร้าง
เคร่ืองมือ สาเหตทุี่ครูมีความตอ้งการในดา้นนี ้เนื่องจากครูขาดความรูค้วามเขา้ใจในการวดัและ
ประเมินผล ครูมีภาระงานมาก และโรงเรียนไม่มีผูท้ี่ท  าหน้าที่ตรวจสอบการด าเนินงานของครูใน
ดา้นนีค้รูจึงละเลยไม่ปฏิบัติ ครูไม่ไดว้ิเคราะหจ์ุดมุ่งหมายของการทดสอบ อันเนื่องมาจากครูมี
ความเคยชินกบัสรา้งแบบทดสอบตามเนือ้หาเรียนเพื่อตดัสินผลเท่านัน้ ครูไม่เชี่ยวชาญดา้นการใช้
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ภาษา ขาดความรูค้วามเขา้ใจในการสรา้งแบบทดสอบ รวมทั้งไม่ไดศ้ึกษาตัวอย่างแบบทดสอบ
มาตรฐานเพื่อให้ไดต้ัวอย่างของการใชภ้าษาในแบบทดสอบ ครูแต่ละคนต่างออกขอ้สอบของ
ตวัเอง เพราะสะดวกไม่ยุ่งยาก ไม่เสียเวลา อาจสง่ผลต่อคณุภาพของขอ้สอบ ความตรงเชิงเนือ้หา 
ความถูกต้องของภาษา และครูออกขอ้สอบตามความเขา้ใจของตนเอง ไม่ไดม้ีการประเมินว่า
ขอ้สอบยากหรือง่ายเกินไปหรือไม่ 

ด้ านการด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียน รู้  สาเหตุที่ ค รูมี 
ความต้องการในด้านนี ้ เนื่องจากครูมีภาระงานมาก เมื่อท าการสอบย่อยแล้ว ครูจะต้อง
ตรวจข้อสอบ ใช้เวลามากกว่าการสอบปลายภาคและกลางภาคที่มี ฝ่ายวัดผลด าเนินการ
ตรวจข้อสอบบางส่วนให้ เช่น ข้อสอบปรนัยโดยการตรวจใช้คอมพิวเตอร ์จนท าให้ครูละเลย 
การทดสอบย่อยประจ าหน่วย ครูมีความเขา้ใจว่าการสอบปลายภาคส าคญัที่สดุ และการทดสอบ
ประจ าหน่วยบ่อย ๆ ท าใหม้ีภาระงานเพิ่มมากขึน้ ครูไม่เขา้ใจหลกัการประเมินอย่างอ่ืนนอกจาก
การทดสอบ ไม่เข้าใจหลักการและการสร้างเกณฑ์ในการประเมินด้วยแฟ้ มสะสมผลงาน  
ครูประเมินนักเรียนด้านความรู้โดยใช้วิธีทดสอบเพียงอย่างเดียว เพราะเป็นวิธีที่ คุ้นเคย  
สรา้งเครื่องมือและหาคุณภาพเครื่องมือไดง้่าย การตอ้งใชว้ิธีประเมินหลายๆ วิธีท าใหเ้สียเวลา 
ยุ่งยาก หรืออาจจะขาดความรูค้วามเขา้ใจในการประเมินวิธีอ่ืน ๆ  และในการวัดและประเมิน
บางครัง้ นกัเรียนไม่สามารถสะทอ้นคิดในผลงานของตนเอง ไม่เห็นคุณค่าและระดับคณุาภพของ
ผลงานที่แทจ้รงิ หากครูเป็นผูต้ดัสินผลงานเพียงผูเ้ดียว 

ด้านการตรวจให้คะแนน การรายงานผล และการน าผลไปใช้  สาเหตุที่ครู 
มีความตอ้งการในดา้นนี ้เนื่องจากครูตรวจคะแนนงานโดยขาดความเที่ยงเพราะไม่มีเครื่องมือ
เกณฑก์ารประเมิน เพราะขาดความรูค้วามเขา้ใจในการสรา้งเครื่องมือ ครูขาดความรูค้วามเขา้ใจ
ในหลักการตรวจสอบอัตนัยและเกณฑ์การประเมิน  ครูมีภาระงานมาก จนท าให้ไม่มี เวลา
ตรวจขอ้สอบและรายงานผลการสอบใหน้กัเรียนรบัทราบ หรือครูอาจหลงลืมจนท าใหไ้ม่ไดท้ดสอบ
ย่อยประจ าบทและรายงานผลการสอบ ครูเห็นว่าเป็นเรื่องยุ่งยาก เสียเวลา เพราะมีภาระงานมาก 
อีกทั่งการรายงานผลให้ทุกฝ่ายทราบนั้นจะต้องมีการตรวจสอบจากฝ่ายวิชาการก่อน จะเป็น  
การสร้างภาระให้กับครูผู้สอนและผู้ตรวจสอบ  ครูไม่ได้วิเคราะห์ผลการเรียนของนักเรียน 
เป็นรายบุคคล เพราะไม่มีเวลา ครูมีภาระงานมาก และครูสรา้งแผนการสอนโดยอิงจากคู่มือครู 
ที่สรา้งมานานมากแล้ว และไม่มีปรบัเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ สรา้งแผนการสอนโดยยึด  
ความสะดวกของผูส้อน 
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3. แนวทางในการพัฒนาครูเกี่ยวกับทักษะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
สามารถสรุปผล โดยแบ่งเป็นรายดา้น 3 ดา้น ดงันี ้

ด้านการออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้และการสร้าง
เคร่ืองมือ มีแนวทางในการพัฒนาครู ดังนี ้ผูบ้ริหาร ร่วมกับฝ่ายวิชาการส่งเสริมใหค้รูมีการวาง
แผนการวัดและประเมินผลการเรียนรูล้่วงหน้า มีการตรวจสอบจากบุคลากรที่มีความสามารถ 
ในดา้นการวดัและประเมินผลก่อนเปิดภาคเรียนในแต่ละปี ผูบ้รหิารควรมีนโยบายใหค้รูไดก้ าหนด
วิธีการวัดและประเมินผลด้วยตนเอง ทั้งนี ้เพื่อให้ผลการวัดมีความตรงและความเที่ยงควรมี  
การตรวจสอบมโนทศันท์ี่คาดเคลื่อนในการประเมินการเรียนรูข้องครูหรือควรมีผูป้ระเมินภายนอก
ที่มาสะทอ้นคิดกระบวนการประเมิน เพื่อใหว้ิธีการประเมินการเรียนรูเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ในช่วงแรกอาจมีการจดัสรรบคุลากรดา้นการวดัและการประเมินผลเขา้มาช่วยครู
ในการก าหนดวิธีการวัดและประเมินผล โรงเรียนควรท ามีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ก่ียวกับ 
การวดัและประเมินผล ประเด็นการวดัทัง้ 3 ดา้น ซึ่งครูควรวิเคราะหใ์หเ้ป็นว่า รายวิชาหรือเนือ้หา
ใดควรวัดและประเมินผลดา้นใด ทั้งนีอ้าจมีรายวิชาที่ไม่ไดม้ีสถานการณ์ที่สอนใหม้ีทักษะพิสัย  
จึงไม่สามารถประเมินทักษะพิสัยได้ แต่ถ้ารายวิชานั้นมี ครบทั้ง 3 ด้านก็สามารถท าได้ตาม 
ความต้องการจ าเป็น โรงเรียนควรให้อิสระครูในการสรา้งแบบทดสอบตามจุดมุ่งหมายของ 
การทดสอบ แต่ทั้งนี ้ควรมีนโยบายชัดเจนว่ารายวิชาใดหรือเนื ้อหาใดจะใช้จุดมุ่งหมายแบบ
ประเมินความกา้วหนา้หรือสรุปผล หรืออาจน าแบบทดสอบเดิมมาใชเ้ป็นฐานในการปรบัเปลี่ยน
การสรา้งขอ้สอบ โดยการวิเคราะหข์อ้สอบนัน้ว่าสอดคลอ้งกบัจดุมุ่งหมายใด หากยงัไม่ครบถว้นก็
ค่อยด าเนินการออกข้อสอบหรือทดสอบด้วยวิธีการอ่ืน ๆ เพิ่มเติม ขอให้การวัดผลครอบคลุม
จดุมุ่งหมายของการทดสอบ  

โรงเรียนควรจัดผู้เชี่ยวชาญที่มีความเข้าใจเชิงลึกเฉพาะบริบทของการจัด
การศกึษา และลกัษณะครู ตลอดจนภาระหนา้ที่ครู มาใหค้ าปรกึษาในลกัษณะการวิพากษ์และให้
ขอ้มลูป้อนกลบัเชิงสรา้งสรรค ์แนะแนวทางออกที่เป็นทางเลือกการปฏิบติัโดยเนน้การไม่เพิ่มงาน
ครูใหม้ากขึน้ ใน 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 1) ต่อยอดจากงานเดิม โดยเพิ่มเติมขอ้สอบหรือการวัดผลที่ยัง
ไม่ตรงกับตัวชีว้ดั และ 2) เริ่มตน้ใหม่ในปีการศึกษาต่อไป โดยใชช้่วงก่อนปิดเทอมเป็นการเริ่มตน้
การท างาน ปิดเทอมเป็นการปรบัใหส้มบูรณ์ และสามารถใชใ้นปีการศึกษาถัดไป ทัง้นีอ้าจเสนอ
ทางเลือกใหแ้ต่ละวิชาและระดับชัน้มีโอกาสเลือกทางเลือกที่ไม่เหมือนกนัได ้หรือเสนอทางเลือก
อ่ืนที่เหมาะสม  

โรงเรียนควรเพิ่มการพัฒนาครูในดา้นการตรวจขอ้สอบแบบปลายเปิดดว้ย และ
ควรพัฒนาครูในการพัฒนาการให้คะแนนแบบรูบริกส ์การพัฒนาควรอยู่ในรูปแบบการอบรม  
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เชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน (on the job training) มากกว่าการอบรมแบบ
บรรยายเนือ้หา และควรท าความเขา้ใจกบัครูก่อนว่า การออกขอ้สอบปลายเปิดเพื่อวดัการคิดควร
ใหน้ า้หนักความส าคัญระดับใด และก าหนดขอ้สอบปลายเปิดที่มีจ านวนขอ้ไม่มากแต่สามารถ  
วัดได้หลายแบบของการคิด จะลดภาระการออกขอ้สอบ ส าหรบัประเด็นการให้คะแนน ควรมี
เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบรูบรกิสข์องส่วนกลางใหน้ าไปปรบัใช ้และสามารถใชร้่วมกนัได ้จะท าให้
ง่ายต่อการคิดใหม่เองทัง้หมด ฝ่ายวดัและประเมินผลควรมีการจดัระบบการด าเนินการตรวจทาน 
ดา้นภาษา อาจจะเป็นรูปแบบทีมงานส่วนกลางของฝ่ายวิชาการ หรือครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้
เดียวกนัหรือขา้มสาระกันก็ได ้หรือโรงเรียนควรใชส้ื่อออนไลนใ์นการส ารวจค าศัพทท์ี่ครูใชส้บัสน
หรือใชไ้ม่เป็นทางการโดยใหค้รูกรอกขอ้มลูเขา้มาในระบบออนไลนท์ี่แชรข์อ้มลูร่วมกนั แลว้จดัเวที
แลกเปลี่ยนเพื่อตกลงการใช้ค าศัพท์เฉพาะที่ตกกันเพื่อลดความสับสน นอกจากนี ้หากพบว่า  
ค าใดที่สบัสนหรือผิดบ่อยอาจใชแ้บบตรวจสอบรายการใหค้รูประเมินตนเองก่อนและผูอ่ื้นมาตรวจ
อีกครัง้ใชก้ารสุ่มตรวจในระยะเริ่มตน้ ในโอกาสถัดไปหากมีเวลามากพอใหท้ าทัง้ระบบ โรงเรียน
ควรจัดกิจกรรม workshop ในลกัษณะเอางานที่ท ามาเป็นตัวอย่างในการอบรม ซึ่งเป้าหมายของ 
การอบรมจะตอ้งไดช้ิน้งานที่ปรบัปรุงจากเดิม และมีขอ้สอบที่ตรงกับผังขอ้สอบเพิ่มขึน้ โดยก่อน
การอบรมควรท าข้อตกลงเป้าหมายของครูแต่ล่ะคนว่าจะส าเร็จภายใน workshop แค่ไหน 
โรงเรียนควรเริ่มน าร่องกับบางกลุ่มสาระการเรียนรูก้่อน ทั้งนีอ้าจยืดหยุ่นว่ายังไม่จ าเป็นตอ้งท า 
ทุกคน ท าเฉพาะคนที่พรอ้มก่อน เพื่อใหเ้ห็นผลการท างานที่ส  าเร็จหรืออาจไม่ส  าเร็จดว้ยปัญหาใด 
แลว้ค่อยออกแบบการท างานทัง้ระบบโดยป้องกันไม่ใหเ้กิดปัญหา ทัง้นีแ้ต่ละกลุ่มสาระมีอิสระใน
การเริ่มน ารอ่งการท างานดว้ยเป้าหมายและวิธีการต่างกนัได ้แต่ควรก าหนดระยะเวลาปลายทางที่
เท่ากันเช่น 2 ปี จะใชร้ะบบนีทุ้กคน และโรงเรียนควรใชเ้ทคโนโลยีเขา้ช่วย แต่ตอ้งเน้นประโยชน์
การน าไปใช ้กล่าวคือ report จากการวิเคราะหข์อ้สอบควรไดภ้ายใน 3 วนัหลงัจากการสอบ และ 
report รายงานเฉพาะที่จ  าเป็นและตัดสินด้วยว่า ใช้ได้ หรือควรปรบัตรงไหน เช่น ปรบัตัวลวง 
บางตวัใหม่ใหร้ะบตุวัลวงเลย เพื่อช่วยใหค้รูท างานง่ายและสามารถต่อยอดเป็นคลงัขอ้สอบ 

ด้านการด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มีแนวทางในการพฒันาครู 
ดงันี ้สนับสนุนใหทุ้กรายวิชาด าเนินการแบบนี ้ส  าหรบัครูที่รูส้ึกไม่พึงพอใจอาจจะใหด้ าเนินการที
ละเล็กละนอ้ย หรือควรศึกษาปัจจัยสาเหตุรายบุคคล และโรงเรียนควรใหค้รูเลือกว่า วิชาของตน  
มีจุดมุ่งหมายการวัดผลแบบใด formative evaluation หรือ summative evaluation หากเน้น
จดุมุ่งหมายแรกก็สอบย่อยมากและลดปรมิาณหรืออาจไม่สอบ final แต่ใชป้ระเมินผลงานอ่ืนแทน
ได ้ผูบ้รหิารจะตอ้งใหค้วามส าคญักบัการประเมินเพื่อพฒันาผูเ้รียน โดยมอบหมายใหฝ่้ายวิชาการ
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ของโรงเรียนออกนโยบายการประเมิน เพื่ อการพัฒนาและให้น ้าหนักความส าคัญของ  
การพัฒนาการมากกว่าการตัดเกรดแบบอิงมาตรฐานด้วย ทั้งนีข้ึน้กับธรรมชาติวิชาและบริบท
ผู้เรียน เช่น ในปีนี ้ผู ้เรียนค่อนข้างเรียนอ่อน ขาดแรงจูงใจ ควรประเมินจากพัฒนาการ  
ทีละเล็กละนอ้ย มากกว่าการตัง้เปา้หมายแบบมาตรฐาน  

โรงเรียนควรเริ่มใหค้รูท าแฟ้มสะสมงานของตนเองโดยยึดหลกัการสะทอ้นผลการ
เรียนรูแ้ละไม่ยุ่งยาก ท าง่าย เช่น การใชโ้ปรแกรมหรือแอพเขา้ช่วยท างานใหง้่ายขึน้ ทั้งนีใ้หเ้น้น
ประเมินตนเอง ชื่นชม และหาจุดที่พัฒนาสะท้อนคิดผลการท างานในอนาคต โดยต้องท า
สม ่าเสมอได ้แลว้ใหค้รูลองน าไปใชก้บันกัเรียน โดยครูจะมีประสบการณว์่าจะท าอย่างไรใหง้่ายต่อ
การเก็บผลงานที่ เยอะและประเมินจากสิ่งใด  โรงเรียนควรวิเคราะห์กลุ่มครูที่ ไม่สนใจและ
ปรบัเปลี่ยนไดง้่ายไหม ใชเ้วลานานไหม หากใชเ้วลานานมาก อาจตอ้งใหค้รูใชร้ะบบการท างาน
เดิมก่อนส าหรบักลุม่นี ้แต่เพิ่มภาระในดา้นที่ครูถนดัมากขึน้ นอกจากนีห้ากจ าเป็นตอ้งพฒันาอาจ
ใช่วิธีจับคู่การท างานเพื่อสอนงาน และแนะน างานร่วมกัน ครูที่เขา้ไปช่วยควรได้ รบัรางวัลหรือ
แรงจูงใจสนับสนุน โรงเรียนควรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวัดผล และใหเ้สนอว่า 
หากไม่ใช้แบบทดสอบใช้อย่างอ่ืนแทน จะวัดผลได้ไหม โดยที่ ค่อยๆ พัฒนาเครื่องมือกลาง  
ที่สามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บัทกุวิชาได ้หรือก าหนดเปา้หมายการท างานว่าในแต่ล่ะปีจะใชว้ิธีการ
ประเมินที่ยงัไม่เคยใชม้าแทนการทดสอบ แต่ตอ้งค านึงถึงบรบิทนกัเรียน และลกัษณะวิชา โรงเรียน
ควรใหค้รูประเมินตนเองในการท างานและใชป้ระโยชนจ์ากผลประเมินตนเอง แลว้ค่อยไปถ่ายทอด
กับนักเรียนโดยฝึกบ่อย ๆ ให้ประเมินตนเองอย่างไม่เป็นทางการก่อน นอกจากนี ้ควรเริ่มต้น  
การท างานทั้งโรงเรียน โดยใหน้ักเรียนฝึกประเมินตนเอง แล้วครูควรสะท้อนผลเป็นจากการใช้
ค าถามใหเ้ด็กคิดแบบง่าย ๆ ก่อน 

ด้านการตรวจให้คะแนน การรายงานผล และการน าผลไปใช้  มีแนวทางใน
การพัฒนาครู ดังนี ้โรงเรียนควรน าร่องเกณฑก์ารให้คะแนนบางเรื่องก่อน ยังไม่ควรท าทุกเรื่อง  
เนน้เรื่องที่ง่ายๆ เพื่อใหค้รูรูจ้กัวิธีสรา้งและน าไปใช ้หรืออาจก าหนดใหค้รูมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนใน
หัวข้อที่ต่างกันแล้วน ามารวมกัน เพื่อให้ครูสามารถน าไปประยุกต์เป็นของตนเองได้ โรงเรียน 
ควรจดัวิทยากรมาท าตวัอย่างใหด้โูดยใชต้วัอย่างจากโรงเรียน และร่วมกนัท าใหเ้สร็จในช่วงอบรม
เพื่อเอาไปใช้ได้เลย และให้ครูท าเป็นกลุ่มเพื่อให้เกิดผลงานหลังอบรมที่น าชิน้งานนั้นไปใช้ได ้  
อาจไม่สมบูรณ์แบบแต่ใหเ้ริ่มตน้ทีจ้ะมีร่างหรือน าร่องก่อน โรงเรียนควรใชเ้ทคโนโลยีรายงานผล 
โดยใช้งานง่ายแบบเป็นเทมเพลต เช่น ส่งผลทางไลน์ และใช้ google classroom หรือระบบ
ออนไลนอ่ื์น ๆ ที่สะดวก  
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โรงเรียนควรพิจารณาการรายงานผลเฉพาะเรื่องที่ส  าคญั ไม่มีจ านวนมาก เฉพาะ
จดุเนน้ผูเ้รียน เช่น เนน้เก่งการคิด ก็รายงานดา้นการคิดใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบ ทัง้นีร้ะบบการรายงาน
ตอ้งมีเทคโนโลยีมาช่วยครู ตัง้แต่การจดัเก็บผลการวัด และรายงานผล โรงเรียนควรจัดเวลาใหค้รู
สะทอ้นคิดเก่ียวกบัผลการเรียน โดยใชค้ าถามเดียวที่ส  าคัญ ที่กระตุน้การคิดของครู ใหท้ าโดยใช้
เวลาไม่นาน แต่ท าบ่อย ๆ ซึ่งเชื่อมโยงกับการวางแผนการสอนของครูด้วย จะได้แทรกกับ  
การท างานของครู ทั้งนีโ้รงเรียนตอ้งสนับสนุนเวลาว่างที่ไม่กระทบต่อสมดุลชีวิตการท างานครู 
โรงเรียนควรใชว้ิธีสั่งการใหท้ าเพราะเป็นสิ่งส าคัญมากที่ครูตอ้งรูจ้ักเด็ก แต่อาจลดการวัดผลลง 
เพื่อลดงานครู อันนีเ้ป็นหนา้ที่ส  าคัญดังนัน้ควรใชก้ารสั่งการและติดตาม เอาจริงจังของผูบ้ริหาร 
โรงเรียนควรเพิ่มการแลกเปลี่ยนความรูเ้ก่ียวกับวิธีการพัฒนาผูเ้รียนของครู หรือมีที่ปรกึษาใหแ้ก่
ครูในการหาวิธีพัฒนานักเรียน หรือโรงเรียนควรใชเ้ทคโนโลยีเขา้ช่วย และใหค้รูกับนักเรียนไดม้ี
โอกาสคุยกันบ่อย ๆ เรื่องเวลาและภาระผูบ้ริหารตอ้งพยายามลดลง อาจแบ่งหมุนเวียนงานสอน 
งานเอกสาร ใหแ้ต่ล่ะกลุ่มรบัผิดชอบ แต่ทั้งนีภ้าระงานเป็นเรื่องที่จดัการตอ้งอาศัยเวลา ผูบ้ริหาร
ควรมีการวิเคราะหง์าน job analysis ทบทวนอีกครัง้ แลว้อาจจ าเป็นตอ้งลดงานที่ส  าคญันอ้ยที่สดุ 
ใหค้วามส าคัญกับงานที่เป็นจุดเนน้ก่อน โรงเรียนควรใชร้ะบบการสอนออนไลนใ์หน้ักเรียนศึกษา
ด้วยตนเองก่อนจากคลิปวิดีโอและท าแบบฝึกหัดส่งก่อน จากนั้นค่อยจัดซ่อมเสริมไม่ ก่ีครั้ง  
และตอ้งร่วมแกปั้ญหาเป็นทีม เพราะบางปัญหาอาจเกิดจากวิชาอ่ืนดว้ย ครูจ าเป็นตอ้งแกปั้ญหา
แบบเป็นกลุ่ม หลายวิชาอาจตอ้งมาร่วมกันสะทอ้นคิดหาวิธีการแกปั้ญหา และโรงเรียนควรใหค้รู
ประเมินตนเองว่าออกแบบแผนหรือปรบัแผนจากผลการสอนเรื่องใดอย่างนอ้ยควรมี 1-3 ขอ้ 
 
อภปิรายผลการวิจัย 

การอภิปรายผลการวิจยัครัง้นี ้แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ดงันี ้
1. ผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นเก่ียวกับทักษะการวดัและประเมินผลของครู 

โดยใช้แบบจ าลองคาโน รายการที่มีผลการประเมินความต้องการจ าเป็นอยู่ ในประเภท  
ความตอ้งการจ าเป็นมิติเดียว (one-dimensional) แบ่งออกเป็นรายดา้น 3 ดา้น ไดแ้ก่  

ดา้นการออกแบบการวดัและประเมินผลการเรียนรูแ้ละการสรา้งเครื่องมือ ไดแ้ก่ 
1) ออกแบบใหม้ีการวดัและประเมินผลการเรียนรูใ้นรายวิชาที่สอนครบทัง้ 3 ดา้น 2) ออกขอ้สอบ
แบบปลายเปิดเพื่อวัดทักษะการคิด ในดา้นการด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ไดแ้ก่  
3) ทดสอบผู้เรียนเพิ่มเติมนอกเหนือจากการทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน  เช่น  
การทดสอบย่อย และในด้านการตรวจให้คะแนน การรายงานผล และการน าผลไปใช้  ได้แก่  
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4) แจง้เกณฑก์ารใหค้ะแนนผลงานแบบรูบริกสใ์หน้ักเรียนทุกคนทราบ 5) รายงานผลการทดสอบ
ย่อยประจ าบทและผลการทดสอบกลางและปลายภาคใหน้กัเรียนทราบอย่างสม ่าเสมอ 6) รายงาน
ผลการทดสอบใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 7) รายงานผลการเปรียบเทียบคะแนนนักเรียนกับคะแนน
เฉลี่ยในหอ้งเรียน และ 8) ปรบัแผนการสอนหรือวิธีการสอนจากผลการประเมินการเรียนรูข้อง
นกัเรียน  

เนื่องจากผูว้ิจยัไดส้มัภาษณค์รูผูส้อนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู ้และครูผูส้อน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนถึงสาเหตุของความต้องการจ าเป็นดังกล่าว มาจากครูขาดความรู ้  
ความเข้าใจในการวัดและประเมินผล ครูมีภาระหน้าที่งานในด้านอ่ืน ๆ มาก เช่น งานประจ า
ต าแหน่ง งานสนับสนุนการสอน เป็นตน้ ท าใหไ้ม่มีเวลาในการออกแบบการวัดและประเมินผล  
การเรียนรูท้ี่หลากหลายครอบคลุมการเรียนรูท้ัง้ 3 ดา้น ไดแ้ก่ พุทธิพิสยั จิตพิสยั และทักษะพิสยั 
ประกอบกับโรงเรียนไม่มีผูท้ี่ท  าหน้าที่ในการตรวจสอบการวัดและประเมินผลการเรียนรูข้องครู  
การสรา้งเครื่องมือในการวดัและประเมินผล โดยการออกขอ้สอบปลายเปิดเพื่อวดัทกัษะการคิดนัน้
ท าไดย้าก ตอ้งอาศยัความรูค้วามเขา้ใจในหลกัการวดัและประเมินผล อีกทัง้ขอ้สอบปลายเปิดตอ้ง
ใช้เวลาตรวจนาน และผู้ตรวจจะเป็นปัจจัยแทรกซ้อนที่ส่งผลต่อคะแนน ซึ่งครูจ าเป็นต้อง 
สรา้งเกณฑข์ึน้มาควบคุมการตรวจและใหค้ะแนน ในการทดสอบผูเ้รียนเพิ่มเติมนอกเหนือจาก 
การทดสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน เช่น การสอบย่อย จะเป็นการสอบที่ครูจะใชเ้วลาใน  
การตรวจมากขึน้ และใชเ้วลามากกว่าการสอบปลายภาคและกลางภาคที่มีฝ่ายวัดผลด าเนินการ
ตรวจข้อสอบบางส่วนให้ เช่น ข้อสอบปรนัยโดยการตรวจใช้คอมพิวเตอร ์จนท าให้ครูละเลย  
การทดสอบย่อยประจ าหน่วย การแจง้เกณฑก์ารใหค้ะแนนผลงานแบบรูบริกสใ์หน้ักเรียนทุกคน
ทราบ มีสาเหตมุาจากการตรวจคะแนนงานของครูขาดความเที่ยง เพราะไม่มีเครื่องมือและเกณฑ์
ในการประเมิน ครูขาดความรูค้วามเข้าใจในการสรา้งเครื่องมือ  ครูมีการสรา้งแผนการสอน 
โดยอิงจากคู่มือครูที่ไม่ทันสมัย ไม่สอดคลอ้งกับสถานการณ์หรือบริบทของนักเรียน มีการสรา้ง
แผนการสอนโดยยึดความสะดวกของผู้สอน ผลการประเมินความต้องการจ าเป็นเก่ียวกับ 
ทกัษะการวดัและประเมินผลของครู และสาเหตทุี่ท าใหค้รูมีความตอ้งการในประเด็นดงักลา่วนัน้มี
ความสอดคลอ้งกับ  (กัลยว์ิสาข ์ธาราวร, และ กมลวรรณ ตังธนกานนท ์,2558) ไดท้ าการศึกษา
การประเมินความต้องการจ าเป็นของครูเพื่อพัฒนาความสามารถในการวัดและประเมินผล  
การเรียนรูข้องนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษา พบว่า ครูระดับมัธยมศึกษามีความตอ้งการจ าเป็น
เพื่อพัฒนาทักษะในการวัดและประเมินผลการเรียนรูด้า้นการด าเนินการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู ้มากที่สดุ รองลงมา คือ ดา้นการตรวจใหค้ะแนน การรายงานผล และการน าผลไปใช ้และ 
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ดา้นการออกแบบการวดัและประเมินผลการเรียนรูแ้ละการสรา้งเครื่องมือ ตามล าดับ สาเหตทุี่ท า
ใหเ้กิดความตอ้งการจ าเป็นในการวัดและประเมินผลการเรียนรูสู้งที่สุด คือ ครูขาดความรูแ้ละ
ทกัษะดา้นการวดัและประเมินผล นอกจากนีย้งัมีสาเหตอ่ืุนไดแ้ก่ ครูมีภาระงานมาก การขาดความ
ตระหนกัถึงความส าคญัในการวดัและประเมินผล สอดคลอ้งกบั (สวุิมล ว่องวาณิช, 2546) พบว่า 
สภาพปัญหาของการวดัและประเมินผลของครูไม่สนองต่อนโยบายดา้นการศึกษาที่เปลี่ยนแปลง
และครูไดร้บัการพัฒนาด้านเทคนิคการประเมินผลไม่เพียงพอ สอดคลอ้งกับ (โชติกา ภาษีผล, 
2559)  กล่าวว่า ครูยังใชรู้ปแบบการวัดและประเมินผล โดยใชแ้บบทดสอบ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ตัดสินผลการเรียนรูข้องนักเรียนเพียงอย่างเดียว ขาดสารสนเทศในการแนะน าเพื่อพัฒนา  
การเรียนรู ้ทั้งนี ้สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการศึกษาเก่ียวกับสภาพหรือระดับความสามารถของ  
การประเมินหรือทกัษะของการประเมินที่เกิดขึน้ในปัจจุบนั 

2. แนวทางในการพัฒนาครูเก่ียวกับทักษะการวดัและประเมินผลการเรียนรู ้โดยได้
ท าการสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญทางดา้นการวัดและประเมินผลการเรียนรู้และครูที่มีประสบการณ์
ท างานในดา้นการวดัและประเมินผลการเรียนรู ้พบว่า ในการวดัและประเมินผลการเรียนรูข้องครู
นั้น จะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ไม่ได้ขึน้อยู่กับตัวครูเพียงอย่างเดียว ยังต้องได้รับ  
การส่งเสริมและพัฒนาจากโรงเรียน โดยนโยบายหรือแนวทางจากผู้อ  านวยก ารโรงเรียน  
ฝ่ายวิชาการ งานวัดและประเมินผล งานพัฒนาบุคลากรในด้านวิชาการ  ดังจะเห็นได้จาก  
แนวทางการพัฒนาหลาย ๆ ประเด็นจากผลการวิจัยและสรุปผลการวิจัย อาทิ เช่น ผู้บริหาร 
ร่วมกับฝ่ายวิชาการส่งเสริมให้ครูมีการวางแผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ล่วงหน้า  
มีการตรวจสอบจากบุคลากรที่มีความสามารถในดา้นการวัดและประเมินผลก่อนเปิดภาคเรียน  
ในแต่ละปี  

โรงเรียนควรท ามีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ก่ียวกับการวัดและประเมินผล 
ประเด็นการวัดทั้ง 3 ด้าน ซึ่งครูควรวิเคราะห์ว่ารายวิชาหรือเนื ้อหาใดควรวัดและประเมินผล  
ดา้นใด ทัง้นีอ้าจมีรายวิชาที่ไม่ไดม้ีสถานการณท์ี่สอนใหม้ีทกัษะพิสยั จึงไม่สามารถประเมินทกัษะ
พิสยัได ้แต่ถา้รายวิชานัน้มีครบทัง้ 3 ดา้นก็สามารถท าไดต้ามความตอ้งการจ าเป็น โรงเรียนควรจดั
ผูเ้ชี่ยวชาญที่มีความเขา้ใจเชิงลึกเฉพาะบริบทของการจัดการศึกษา และลักษณะครู ตลอดจน
ภาระหน้าที่ครู มาให้ค าปรึกษาในลักษณะการวิพากษ์และให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงสรา้งสรรค ์  
แนะแนวทางออกที่เป็นทางเลือกการปฏิบัติโดยเน้นการไม่เพิ่มงานครูใหม้ากขึน้ ใน 2 ลักษณะ 
ได้แก่ 1) ต่อยอดจากงานเดิม โดยเพิ่มเติมข้อสอบหรือการวัดผลที่ยังไม่ตรงกับตัวชี ้วัด และ  
2) เริ่มตน้ใหม่ในปีการศกึษาต่อไป โดยใชช้่วงก่อนปิดเทอมเป็นการเริ่มตน้การท างาน ปิดเทอมเป็น
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การปรบัใหส้มบูรณ ์และสามารถใชใ้นปีการศึกษาถดัไป ทัง้นีอ้าจเสนอทางเลือกใหแ้ต่ละวิชาและ
ระดับชัน้มีโอกาสเลือกทางเลือกที่ไม่เหมือนกันได ้หรือเสนอทางเลือกอ่ืนที่เหมาะสม ฝ่ายวัดและ
ประเมินผลควรมีการจัดระบบการด าเนินการตรวจทานด้านภาษา อาจจะเป็นรูปแบบทีมงาน
ส่วนกลางของฝ่ายวิชาการ หรือครูในกลุ่มสาระการเรียนรูเ้ดียวกนัหรือขา้มสาระกนัก็ได ้โรงเรียน
ควรใชส้ื่อออนไลนใ์นการส ารวจค าศัพทท์ี่ครูใชส้บัสนหรือใชไ้ม่เป็นทางการโดยใหค้รูกรอกขอ้มูล
เข้ามาในระบบออนไลน์ที่แชรข์้อมูลร่วมกัน แล้วจัดเวทีแลกเปลี่ยนเพื่อตกลงการใช้ค าศัพท์
เฉพาะที่ตกกนัเพื่อลดความสบัสน  

นอกจากนี ้อาจใช้แบบตรวจสอบรายการให้ครูประเมินตนเองเก่ียวกับการสรา้ง
เครื่องมือในการวัดและประเมินผลว่ามีความเหมาะสมและตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด
หรือไม่ ในโอกาสถดัไปหากมีเวลามากพอใหท้ าทัง้ระบบโดยการประเมินของตนเองดว้ยและเพื่อน
รว่มงานภายในกลุ่มสาระการเรียนรูเ้ดียวกนัดว้ย จากตวัอย่างแนวทางการพัฒนาดงักล่าวขา้งตน้
นัน้ มีความสอดคลอ้งกับ (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , 2553) 
กล่าวว่า ภาระงานวดัและประเมินผลการเรียนรูม้ีความมเก่ียวขอ้งกับฝ่ายต่าง ๆ ในสถานศึกษา 
นับตั้งแต่ระดับนโยบายในการก าหนดนโยบายการวัดผล การจัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดและ
ประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา เพื่อใหบุ้คลากรทกุฝ่ายที่เก่ียวขอ้งถือปฏิบติั และยงัเก่ียวขอ้ง
ไปถึงผูเ้รียนทุกคนตัง้แต่เขา้เรียนจนจบการศึกษา จึงจ าเป็นที่สถานศึกษาตอ้งวิเคราะหภ์าระงาน 
ก าหนดกระบวนการท างาน และผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจนและเหมาะสม  
การด าเนินการวัดและประเมินผลที่ไม่เป็นระบบ จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นในคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา นอกจากนี ้ การด าเนินงานวัดและประเมินผล เป็นงานที่ต้องอยู่  
บนพืน้ฐานหลกัวิชาการและหลกัธรรมาภิบาล  

สถานศึกษาตอ้งเปิดโอกาสใหทุ้กฝ่ายมีส่วนร่วมในรูปของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 
อย่างกวา้งขวาง รวมทัง้ก าหนดใหค้ณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานและคณะกรรมการบรหิาร
หลกัสตูรและงานวิชาการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานมีสว่นร่วมในการออกความคิดเห็นและรบัผิดชอบ 
สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครู บุคลากรในสถานศึกษามีความรูค้วามเขา้ใจในแนวปฏิบติัการวัด
และประเมินผล ตลอดจนเข้าใจในเทคนิควิธีการวัดและประเมินผลรูปแบบต่าง ๆ โดยเน้น  
การประเมินตามสภาพจริง เช่น การประเมินการปฏิบัติงาน การประเมินดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน 
หรือการประเมินด้วยการสื่อสารส่วนบุคคล เช่น  การซักถาม การสัมภาษณ์ เป็นต้น ส่งเสริม 
สนับสนุนให้สถานศึกษา บุคลการมีการพัฒนาเครื่องมือ บริหารจัดการการวัดและประเมินผล  
การเรียนรู ้และการจดัเก็บเอกสารหลกัฐานอย่างเป็นระบบ 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. โรงเรียนสามารถน าผลการประเมิน ไปพัฒนาครูไดต้รงความตอ้งการ ส่งผลใหค้รูเกิด

ทักษะในการวัดและประเมินผลที่สูงขึน้ และยังสามารถน าผลการวิจัยไปใชไ้ดใ้นสถานศึกษาที่มี
บริบทใกล้เคียง คือ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ สอนในระดับมัธยมศึกษา เช่น ส่งเสริมให้ครูมี 
การวางแผนการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ล่วงหนา้ มีการจดัเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ก่ียวกบัการ
วดัและประเมินผล ประเด็นการวดัทัง้ 3 ดา้น ใหอิ้สระครูในการสร้างแบบทดสอบตามจุดมุ่งหมาย
ของการทดสอบ การวางนโยบายการวดัและประเมินผลโดยผูท้ี่มีความรู ้หรือเชี่ยวชาญ อาจะเป็น
บุคลากรภายในหรือภายนอกก็ได้ ส่งเสริมให้จัดระบบการด าเนินการตรวจทานแบบทดสอบ 
ด้านภาษา เพื่อให้แบบทดสอบมีความชัดเจน และเป็นปรนัย ส่งเสริมให้โรงเรียนมีการน า
เทคโนโลยีมาปรบัใช ้เช่น การวิเคราะหเ์ครื่องมือ ตรวจสอบคุณภาพ หรือแมก้ระทั่งการทดสอบ
ของนกัเรียน 

2. การวัดและประเมินผลของครูในด้านการด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้
ประกอบดว้ย การประเมินย่อย และการประเมินผลสรุป การประเมินตามสภาพจริง การประเมิน
ดว้ยวิธีที่หลากหลายและต่อเนื่อง การให้ผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 
การเรียนรู ้สามารถน าผลการวิจัยไปปรบัใชไ้ด ้อาทิ เช่น โรงเรียนสามารถสนับสนุนให้ครูมีการ
ทดสอบย่อยมากขึน้ โดยการแบ่งคะแนนให้มีความถ่ีมากขึน้ ไม่น าคะแนนไปไวก้ับการทดสอบ
กลางภาคหรือปลายภาคเท่านั้น อาจจะใหค้รูมีความคิดว่าการทดสอบนักเรียนท าไปเพื่อน าผล  
การทดสอบมาพัฒนานักเรียนมากกว่าการตัดสินนักเรียน ส่งเสริมใหค้รูมีการประเมินผ่านแฟ้ม
สะสมผลงาน มีการเก็บงานอย่างเป็นระบบ อาจจะใชโ้ปรแกรมในการเก็บรวบรวมงาน เพื่อให้ 
การเก็บขอ้มูลของครูง่ายขึน้ สะดวกและรวดเร็วในการเรียกขอ้มูลมาใชง้าน เมื่อครูมีความรูใ้น  
การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานแล้ว จะสามารถน าไปใชก้ับนักเรียนได้อย่างถูกต้องและ  
มีประสิทธิภาพ 

3. การตรวจใหค้ะแนน การรายงานผล และการน าผลไปใช ้ ประกอบดว้ย การก าหนด
องค์ประกอบและเกณฑ์ของการตรวจให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียนรู้ การรายงานผล 
การทดสอบ การใหข้อ้มูลยอ้นกลบัจากผลการทดสอบที่ละเอียดเพียงพอ การใชผ้ลการประเมิน
เพื่อปรบัปรุงคณุภาพการเรียนการสอน สามารถน าผลการวิจยัมาใชไ้ด ้อาทิ เช่น โรงเรียนสามารถ
จดัวิทยากรมาท าตวัอย่างการสรา้งเกณฑก์ารประเมิน ใหด้โูดยใชต้วัอย่างจากโรงเรียน และรว่มกนั
ท าใหเ้สร็จในช่วงอบรมเพื่อเอาไปใชไ้ดเ้ลย และใหค้รูท าเป็นกลุ่มเพื่อใหเ้กิดผลงานหลงัอบรมที่น า
ชิน้งานนัน้ไปใชไ้ด ้อาจไม่สมบูรณ์แบบแต่ใหเ้ริ่มตน้ทีจ้ะมีร่างหรือน าร่องก่อน มีการรายงานผล 
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การทดสอบผ่านระบบออนไลนเ์พื่อใหน้ักเรียน ผูป้กครองไดส้ะดวกในการเขา้ดู อาจใชเ้ป็น  Line 
หรือ Google classroom เป็นตน้ 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. การวิจยัครัง้ต่อไปควรน าการประเมินความตอ้งการจ าเป็น โดยใชแ้บบจ าลองคาโนไป
ใชก้ับทักษะอ่ืน ๆ ของครู ที่เก่ียวขอ้งกับสมรรถนะที่จ  าเป็นส าหรบัการเป็นครู เช่น สมรรถนะใน  
การมุ่งสัมฤทธิ์ในการปฏิบติังาน โดยมีทักษะและความสามารถท่ีครูตอ้งมี คือ ความสามารถใน
การวางแผน การก าหนดเป้าหมาย การวิเคราะห์ภารกิจงาน ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ 
ความสามารถในการติดตามประเมินผลการปฏิบติังาน ความสามารถในการพฒันาการปฏิบติังาน
ใหม้ีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อใหง้านประสบความส าเร็จ เป็นตน้ เนื่องจากสมรรถนะเหล่านี ้
จะสามารถท าใหค้รูเป็นบคุลากรที่มีประสิทธิภาพในการท างานที่ดี 

2. การวิจัยครัง้ต่อไปควรเก็บรวบรวมขอ้มูลกับผู้ที่เก่ียวขอ้งอ่ืน เช่น ผูบ้ริหาร นักเรียน 
หรือผูป้กครอง เพื่อจะไดข้อ้มลูที่ครอบคลมุทุกฝ่าย และจะไดผ้ลการประเมิน สาเหต ุและแนวทาง
ในการพฒันารว่มกนั เพื่อประโยชนส์งูสดุของนกัเรียนในโรงเรียน 

3. การวิจัยครัง้ต่อไปควรเป็นการวิจัยเพื่อศึกษาถึงผลที่น าไปพัฒนาครู และบุคลากรที่
เก่ียวข้องกับการศึกษาว่ามีพัฒนาการมากน้อยเพียงใด เกิดปัญหาใดในกระบวนการพัฒนา  
เพื่อน าปัญหาเหล่านีม้าแกไ้ขและพฒันาใหม้ีประสิทธิภาพมากขึน้ สง่ผลใหค้รูเกิดกระบวนการคิด 
และปฏิบติัจริง สามารถที่จะประยุกตว์ิธีการ รูปแบบ หรือแกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเอง สามารถส่งต่อ
ความรูใ้หก้บัครูรุน่ใหม่ได ้
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แบบประเมินความตรงเชิงเนือ้หา 
 แบบประเมินความตรงเชิงเนื ้อหาฉบับนี ้ใช้ในการประเมินความตรงเชิงเนื ้อหาของ  
ขอ้ค าถามในมาตรวดัที่ใชใ้นปรญิญานิพนธ ์เรื่อง การประเมินความตอ้งการจ าเป็นเก่ียวกบัทกัษะ
การวัดและประเมินผลการเรียนรูข้องครู โดยใช้แบบจ าลองคาโน โดยการวัดและประเมินผล  
การเรียนรูป้ระกอบไปดว้ย 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  

1. ดา้นการออกแบบวดัและประเมินผลการเรียนรูแ้ละการสรา้งเครื่องมือ  

2. ดา้นการด าเนินการวดัและประเมินผลการเรียนรู ้ 

3. ดา้นการตรวจใหค้ะแนน การรายงานผล และการน าผลไปใช ้

ค าชี้แจง : โปรดพิจารณาขอ้ค าถามในแบบประเมินชุดนีเ้พื่อประเมินว่าข้อค าถามแต่ละข้อมี
เนื ้อหาสอดคล้องตรงตามค าจ ากัดความที่ใช้ในการวิจัยหรือไม่  หรือข้อค าถามแต่ละข้อวัด  
สิ่งที่ตอ้งการวดัหรือไม่ โดยท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องค าตอบที่มีใหเ้ลือกดงันี ้

-1  หมายความว่า ท่านพิจารณาว่าขอ้ค าถามขอ้นีไ้ม่ได้วัดในส่ิงที่ต้องการวัดหรือวดัได้
ไม่ตรงกบัสิ่งที่ตอ้งการวดั 

0   หมายความว่า ท่านไม่แน่ใจว่าขอ้ค าถามขอ้นีว้ดัไดต้รงกบัสิ่งที่ตอ้งการวดัหรือไม่ 
+1 หมายความว่า ท่านพิจารณาว่าขอ้ค าถามขอ้นี ้วัดในส่ิงที่ต้องการวัด หรือ วัดได้ตรงกับส่ิง

ทีต่้องการวัด 
 
ค าจ ากัดความทีใ่ช้ในการวิจัย 

1. ด้านการออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้และการสร้างเคร่ืองมือ 
หมายถึง พฤติกรรมของครูระดบัมธัยมศึกษาหรือการปฏิบติัที่แสดงถึงกระบวนการวางแผนการวดั
และประเมินผลการเรียนรูร้ายวิชาให้สอดคล้องกับหลักสูตรและหลักการวัดและประเมินผล
การศึกษา และมีกระบวนการสร้างเครื่องมือตามหลักการวัดและประเมินผลการศึกษา 
ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี ้ได้แก่ 1) การออกแบบการวัดและประเมินผลและประเมินการเรียนรู้
รายวิชา 2) การสรา้งเครื่องมือตามหลกัการวดัและประเมินผล และ 3) การตรวจสอบคณุภาพของ
เครื่องมือการวดัและประเมินผลการเรียนรู ้ 

วัดเป็นคะแนนโดยการให้รายงานระดับพฤติกรรมหรือการปฏิบัติของตนเองใน
แบบสอบถามที่ผูว้ิจัยสรา้งขึน้เป็นมาตรฐานค่า 5 ระดับ ตามแบบจ าลองคาโน จ านวนทั้งสิน้ 10 
ขอ้ (ข้อ 1A – 10A) แต่ละข้อนั้นจะประกอบไปด้วยค าถามเชิงบวก (ข้อ A) และค าถามเชิงลบ  
(ขอ้ B)  
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นิยาม ข้อค าถาม 

ข้อค าถามนี ้
ไม่ตรงกับ 

สิ่งที ่
ต้องการ
วัด (-1) 

ไม่
แน่ใจ 
(0) 

ตรงกับ 
สิ่งที ่

ต้องการ
วัด (+1) 

1.1 การออกแบบการวัดและ
ประเมินผลและประเมินการ
เรียนรู้รายวิชา  ประกอบดว้ย 
การวางแผนการวดัและประเมิน
การเรียนรูใ้นรายวิชาที่ครูสอน
ไว้ล่วงหน้าตลอดปีการศึกษา 
ก ารก าหนดวิ ธี ก ารวัด และ
ประเมินผลตามหลักสูตรและ
หลักการวัดและประเมินผล
การศึกษา การออกแบบให้มี
ก า ร วั ด แ ล ะ ป ร ะ เมิ น ผ ล 
การเรียนรูใ้นรายวิชาที่ครูสอน
ทัง้พทุธิพิสยั จิตพิสยัและทกัษะ
พิสยั (ขอ้ที่ 1 - 3) 

1A วางแผนการวดัและประเมินผลการ
เรียนรูล่้วงหนา้ตลอดปีการศกึษา 

   

ข้อเสนอแนะ 
 

1B วางแผนการวดัและประเมินผลการ
เรียนรูเ้ป็นช่วง ๆ ระหว่างการจัดการ
เรียนการสอน 

   

ข้อเสนอแนะ 

2A ก าหนดวิธีการวัดและประเมินผล
ตามหลักสูตรและหลักการวัดและ
ประเมินผลการศกึษาดว้ยตนเอง 

   

ข้อเสนอแนะ 
 
2B ก าหนดวิธีการวัดและประเมินผล
ตามหลักสูตรและหลักการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาตามส่วนกลาง 
เช่ น  ก ร ะ ท ร ว ง ฯ ห รื อ โ ร ง เ รี ย น 
ก าหนดให ้

   

ข้อเสนอแนะ 
 
3A อ อ ก แ บ บ ให้ มี ก า ร วั ด แ ล ะ
ประเมินผลการเรียนรูใ้นรายวิชาที่สอน
ครบทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ พุทธิพิสัย จิต
พิสยั และทกัษะพิสยั 

   

ข้อเสนอแนะ 
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นิยาม ข้อค าถาม 

ข้อค าถามนี ้
ไม่ตรงกับ 

สิ่งที ่
ต้องการ
วัด (-1) 

ไม่
แน่ใจ 
(0) 

ตรงกับ 
สิ่งที ่

ต้องการ
วัด (+1) 

 3B ออกแบบการวัดและประเมินผล
การเรียนรูใ้นรายวิชาเพียงดา้นใดดา้น
หนึ่งตามจุดเน้นของรายวิชา ได้แก่ 
พทุธิพิสยัหรือจิตพิสยัหรือทกัษะพิสยั 

   

ข้อเสนอแนะ 

1.2 การสร้างเคร่ืองมือตาม
หลักการวัดและประเมินผล 
ประกอบด้วย  ก า รก าหนด
จุ ด มุ่ ง ห ม า ย ก า รท ด ส อ บ  
การจัดท าผังการทดสอบ (test 
blueprint) ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตวัชีว้ดั
ตามหลักสูตรแกนกลาง การ
เขียนขอ้สอบท่ีเนน้ใหน้กัเรียนใช้
ค ว า ม คิ ด ขั้ น สู ง ป ร ะ ยุ ก ต์
หลักการ ทฤษฎี เพื่อแก้ปัญหา
ในชีวิตประจ าวนั (ขอ้ที่ 4 - 6) 

4A สรา้งแบบทดสอบตามจุดมุ่งหมาย
ของการทดสอบ 

   

ข้อเสนอแนะ 
 

4B สร้างแบบทดสอบตามเนื ้อหาที่
สอน 

   

ข้อเสนอแนะ 
 

5A จั ด ท า ผั ง ก า ร ท ด ส อ บ ต า ม
มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตวัชีว้ดั 

   

ข้อเสนอแนะ 
 

5B จัดท าผังการทดสอบตามขอบเขต
ของเนือ้หาที่สอนจรงิ 

   

ข้อเสนอแนะ 
 

6A ออกขอ้สอบแบบปลายเปิดเพื่อวัด
ทกัษะการคิด 

   

ข้อเสนอแนะ 
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นิยาม ข้อค าถาม 

ข้อค าถามนี ้
ไม่ตรงกับ 

สิ่งที ่
ต้องการ
วัด (-1) 

ไม่
แน่ใจ 
(0) 

ตรงกับ 
สิ่งที ่

ต้องการ
วัด (+1) 

 6B ออกขอ้สอบแบบมีตัวเลือกเพื่อวัด
ทกัษะการคิด (เลือกตอบ) 

   

ข้อเสนอแนะ 
 

1.3 การตรวจสอบคุณภาพ
ของเค ร่ืองมือการวัดและ
ป ระ เ มิ น ผ ล ก า ร เ รี ย น รู้  
การตรวจสอบคุณภาพของ
เค ร่ื อ ง มื อ ก า ร วั ด แ ล ะ
ป ระ เ มิ น ผ ล ก า ร เ รี ย น รู้ 
ประกอบด้วย การตรวจสอบ
ข้อ ผิด พลาดด้านภาษ าใน
แบบทดสอบ การออกข้อสอบ
ตรงตามผังการทดสอบที่ ค รู
สรา้งขึน้ทกุครัง้ การท่ีครูสอนใน
วิชา เดี ยวกันหรือกลุ่ มสาระ 
การเรียน รู ้เดี ย วกันทบทวน
ข้อสอบ การวิเคราะห์คุณภาพ
ข้อสอบ หลังจากน าไปทดลอง
ใชก้บันกัเรียน (ขอ้ที่ 7 - 10) 

7A การตรวจสอบข้อผิดพลาดด้าน
ภาษาของแบบทดสอบโดยผูอ้ื่น 

   

ข้อเสนอแนะ 
 

7B การตรวจสอบข้อผิดพลาดด้าน
ภาษาของแบบทดสอบดว้ยตนเอง 

   

ข้อเสนอแนะ 
 

8A การออกข้อสอบตรงตามผังการ
ทดสอบท่ีสรา้งขึน้ทกุประเด็น 

   

ข้อเสนอแนะ 
 

8B การออกข้อสอบเฉพาะผังการ
ทดสอบเท่าที่ครูไดส้อนจรงิ 

   

ข้อเสนอแนะ 
 

9A การจดัใหค้รูที่สอนในวิชาหรือกลุ่ม
สาระการเรียน รู ้เดี ย วกันทบทวน
ขอ้สอบ 

   

ข้อเสนอแนะ 
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นิยาม ข้อค าถาม 

ข้อค าถามนี ้
ไม่ตรงกับ 

สิ่งที ่
ต้องการ
วัด (-1) 

ไม่
แน่ใจ 
(0) 

ตรงกับ 
สิ่งที ่

ต้องการ
วัด (+1) 

 9B การจัดให้ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อสอบ
หรือเนื ้อหาวิชาภายนอกมาทบทวน
ขอ้สอบ 

   

ข้อเสนอแนะ 

10A การวิ เคราะห์คุณภาพข้อสอบ
หลงัจากน าไปทดลองใชก้บันกัเรียน 

   

ข้อเสนอแนะ 

10B การวิ เคราะห์คุณภาพข้อสอบ
หลงัจากน าแบบทดสอบไปสอบจริงกับ
นกัเรียน 

   

ข้อเสนอแนะ 

 
2. ด้านการด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ หมายถึง พฤติกรรมของครูระดบั

มธัยมศึกษาหรือการปฏิบติัที่แสดงถึงกระบวนการจดัการวดัและประเมินผลการเรียนรูใ้นชัน้เรียน
ตามหลกัการวัดและประเมินผลการศึกษาอย่างเป็นระบบ และยุติธรรม ประกอบดว้ย 4 ตัวบ่งชี ้  
1 ) ก า รป ระ เมิ น ย่ อ ย  ( formative assessment) แล ะก า รป ระ เมิ น ผ ล ส รุป  (summative 
assessment) 2) การประเมินตามสภาพจริง 3) การประเมินดว้ยวิธีที่หลากหลายและต่อเนื่อง 
และ 4) ผูม้ีสว่นเก่ียวขอ้งมีสว่นรว่มในการวดัและประเมินผลการเรียนรู ้

วัดเป็นคะแนนโดยการให้รายงานระดับพฤติกรรมหรือการปฏิบัติของตนเองใน
แบบสอบถามที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้เป็นมาตรฐานค่า 5 ระดบั ตามแบบจ าลองคาโน จ านวนทัง้สิน้ 6 ขอ้ 
(ขอ้ 1A – 6A) แต่ละขอ้นัน้จะประกอบไปดว้ยค าถามเชิงบวก (ขอ้ A) และค าถามเชิงลบ (ขอ้ B)  
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นิยาม ข้อค าถาม 

ข้อค าถามนี ้
ไม่ตรงกับ 

สิ่งที ่
ต้องการ
วัด (-1) 

ไม่
แน่ใจ 
(0) 

ตรงกับ 
สิ่งที ่

ต้องการ
วัด (+1) 

2.1 ก า ร ป ร ะ เ มิ น ย่ อ ย 
(formative assessment) และ
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ส รุ ป 
( summative assessment)  
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  ค รู จั ด 
การทดสอบนักเรียนเพิ่มเติม
นอกเหนือจากการสอบกลาง
ภ า ค แ ล ะ ป ล า ย ภ า ค  เช่ น  
การทดสอบย่อยประจ าบทเรียน 
เ ป็ น ต้ น  ค รู มี ก า ร วั ด แ ล ะ
ป ระ เมิ น ผลการเรี ยน รู ้ขอ ง
นักเรียนเพื่อตัดสินผลการเรียน
ของนกัเรียน (ขอ้ที่ 1 - 2) 

1A ท ด ส อ บ ผู้ เ รี ย น เ พิ่ ม เ ติ ม
นอกเหนือจากการทดสอบกลางภาค
เรียนและปลายภาคเรียน เช่น การ
ทดสอบย่อย 

   

ข้อเสนอแนะ 
 

1B ทดสอบผู้เรียนจากการทดสอบ
กลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
เท่านัน้ 

   

ข้อเสนอแนะ 
    

2A วัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการ
เรียนรูข้องผูเ้รียน 

   

ข้อเสนอแนะ 
    

2B วัดและประเมินผลเพื่อตัดสินผล
การเรียนของนกัเรียน 

   

ข้อเสนอแนะ 
    

2.2 การประเมินตามสภาพ
จริง ประกอบด้วย ครูมีการ
ประเมินแฟ้มสะสมงานของ
นั ก เรี ย น  ค รูมี ก า รด า เนิ น 
การประเมินภาคปฏิบัติหรือ
ทักษะของนักเรียนร่วมกับการ
ประเมินความรู ้การประยุกตใ์ช้
เทคโนโลยีในกระบวนการวัด
แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล  เ ช่ น  
การประเมินแฟ้มสะสมงาน
อิเล็กทรอนิกส ์การประเมินผ่าน
ร ะ บ บ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร ์ 
(ขอ้ที่ 3 - 4) 

3A ประเมินผลงานจากแฟ้มสะสม
ผลงาน (portfolio)    

ข้อเสนอแนะ 
    

3B ประเมินผลงานจากชิ ้นงานของ
นกัเรียนทีละชิน้ไม่ไดร้วบรวมเป็นแฟ้ม
สะสมผลงาน (portfolio) 

   

ข้อเสนอแนะ 
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นิยาม ข้อค าถาม 

ข้อค าถามนี ้
ไม่ตรงกับ 

สิ่งที ่
ต้องการ
วัด (-1) 

ไม่
แน่ใจ 
(0) 

ตรงกับ 
สิ่งที ่

ต้องการ
วัด (+1) 

 4A ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการวัด
และประเมินผล เช่น การประเมินผ่าน
คอมพิวเตอร ์

   

ข้อเสนอแนะ 
 

4B ใช้วิธีการวัดและประเมินผลด้วย
การท าแบบทดสอบ การจัดสอบ โดย
ใชก้ารระบายค าตอบในกระดาษ 

   

ข้อเสนอแนะ 

2.3 การประเมินด้วยวิธีที ่
หลากหลายและต่อเน่ือง 
 ประกอบด้วย การใช้วิธีการ
วัดและประเมิ นผลนัก เรียน
มากกว่า 1 วิธี เช่น การทดสอบ 
การสังเกต การสอบถาม ใน  
1 ภาคการศกึษา (ขอ้ที่ 5) 

5A เลือกใช้วิธีการประเมินมากกว่า 1 
วิธี 

   

ข้อเสนอแนะ 
 

5B เลือกใชว้ิธีการประเมินเพียงอย่าง
ใดอย่างหน่ึง 

   

ข้อเสนอแนะ 
 

2.4 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วน
ร่ ว ม ใ น ก า ร วั ด แ ล ะ
ป ระ เ มิ น ผ ล ก า ร เ รี ย น รู้ 
ประกอบด้วย การใหน้กัเรียนมี
ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร ป ร ะ เมิ น 
การเรียนรู ้ของตนเอง การให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งทางการศึกษามีส่วน
ร่วมในการวัดและประเมินผล
การเรียน รู ้ของนัก เรียน  เช่น 
ผู้ป กค รอง  เพื่ อน  ค รูผู้ สอน
รายวิชาอื่น (ขอ้ที่ 6) 

6A การให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
ประเมินตนเอง 

   

ข้อเสนอแนะ 
 

6B การให้ผูเ้ก่ียวข้องทางการศึกษามี
ส่วนร่วมในการวดัและประเมินผลการ
เรียนรูข้องนกัเรียน 

   

ข้อเสนอแนะ 
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3. ด้านการตรวจให้คะแนน การรายงานผล และการน าผลไปใช้  หมายถึง 
พฤติกรรมของครูระดับมัธยมศึกษาหรือการปฏิบัติที่แสดงถึงกระบวนการตรวจให้คะแนนและ
ตัดสินคุณค่าผลการเรียนรูข้องนักเรียนตามหลักการวัดและประเมินผลการศึกษาอย่างถูกตอ้ง 
เหมาะสม ยุติธรรม แลว้มีรายงานผลการประเมิน เพื่อน าผลไปใชป้รบัปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน ผูเ้รียน และสถานศึกษาประกอบดว้ย 6 ตัวบ่งชี ้1) การก าหนดองคป์ระกอบและ
เกณฑ์ของการตรวจให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียนรู้ 2) การรายงานผลการทดสอบ  
3) การให้ขอ้มูลย้อนกลับจากผลการทดสอบที่ละเอียดเพียงพอ และ 4) การใชผ้ลการประเมิน  
เพื่อปรบัปรุงคณุภาพการเรียนการสอน 

วัดเป็นคะแนนโดยการให้รายงานระดับพฤติกรรมหรือการปฏิบัติของตนเองใน
แบบสอบถามที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้เป็นมาตรฐานค่า 5 ระดบั ตามแบบจ าลองคาโน จ านวนทัง้สิน้ 9 ขอ้ 
(ขอ้ 1A – 9A) แต่ละขอ้นัน้จะประกอบไปดว้ยค าถามเชิงบวก (ขอ้ A) และค าถามเชิงลบ (ขอ้ B)  

 

นิยาม ข้อค าถาม 

ข้อค าถามนี ้
ไม่ตรงกับ 

สิ่งที ่
ต้องการ
วัด (-1) 

ไม่
แน่ใจ 
(0) 

ตรงกับ 
สิ่งที ่

ต้องการ
วัด (+1) 

3.1 การก าหนดองคป์ระกอบ
และเกณฑ์ของการตรวจให้
คะแนน และการตัดสินผล
การเรียนรู้ 
  ประกอบด้วย การแจง้เกณฑ์
การตรวจให้คะแนนผลงานกับ
นั ก เรี ย น ทุ ก ค น รั บ ท ร า บ  
การก าหนดเกณฑ์การตรวจให้
คะแนนแบบทดสอบที่เป็นแบบ
เขี ย น ต อ บ อ ย่ า ง ล ะ เอี ย ด 
(ขอ้ที่ 1 - 2) 

1A แจ้งเกณฑ์การให้คะแนนผลงาน
แบบรูบรกิสใ์หน้กัเรียนทกุคนทราบ 

   

ข้อเสนอแนะ 
 

1B แจ้งเกณฑ์การให้คะแนนผลงาน
ตามสัดส่วนคะแนนเต็มใหน้กัเรียนทุก
คนทราบ แต่ไม่มี รายละเอียดแบบ
รูบรกิส ์

   

ข้อเสนอแนะ 

2A ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบ
สอบที่ เป็ น แบบ เขี ย นตอบอย่ า ง
ละเอียดหรือการให้คะแนนแบบแบ่ง
ส่วน 

   

ข้อเสนอแนะ 
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นิยาม ข้อค าถาม 

ข้อค าถามนี ้
ไม่ตรงกับ 

สิ่งที ่
ต้องการ
วัด (-1) 

ไม่
แน่ใจ 
(0) 

ตรงกับ 
สิ่งที ่

ต้องการ
วัด (+1) 

 2B ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบ
สอบที่เป็นแบบเขียนตอบในลักษณะ
การใหค้ะแนนแบบภาพรวม 

   

ข้อเสนอแนะ 

3.2 ก า ร ร าย ง าน ผ ล ก า ร
ท ด ส อ บ  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  
การรายงานผลการทดสอบย่อย
ป ร ะ จ า บ ท เ รี ย น แ ล ะ ผ ล 
กา รท ดสอบป ลายภ าค ให้
นั ก เรี ย น ท ร า บ ส ม ่ า เส ม อ  
การรายงานผลการทดสอบต่อ 
ผูท้ี่มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย เช่น 
ผู้ปกครอง ค รูประจ าชั้น  ได้
อย่ า งถูกต้อ ง  แม่ นย า  และ
ทนัเวลาทุกครัง้ การรายงานผล
ก า ร เป รี ย บ เที ย บ ค ะ แ น น
นัก เรียนกับคะแนนเฉล่ียใน
ระดั บ ห้อ ง  ก า รท า เอ กสา ร
ห ลั ก ฐ า น ก า รป ระ เมิ น ผ ล  
เพื่อรายงานผลการเรียนของ
นั ก เ รี ย น เ ป็ น ร า ย บุ ค ค ล 
(ขอ้ที่ 3 - 5) 

3A รายงานผลการทดสอบย่อยประจ า
บทและผลการทดสอบกลางและปลาย
ภาคใหน้กัเรียนทราบอย่างสม ่าเสมอ 

   

ข้อเสนอแนะ 

3B รายงานเฉพาะผลการทดสอบ
กลางภาคและปลายภาคเรียนให้
นกัเรียนทราบเท่านัน้ 

   

ข้อเสนอแนะ 

4A ร า ย ง า น ผ ล ก า รท ด ส อ บ ให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่าย 

   

ข้อเสนอแนะ 

4B รายงานผลการทดสอบเฉพาะ
ผูเ้รียน 

   

ข้อเสนอแนะ 

 
 



  138 

นิยาม ข้อค าถาม 

ข้อค าถามนี ้
ไม่ตรงกับ 

สิ่งที ่
ต้องการ
วัด (-1) 

ไม่
แน่ใจ 
(0) 

ตรงกับ 
สิ่งที ่

ต้องการ
วัด (+1) 

 5A รายงานผลการเปรียบเทียบคะแนน
นกัเรียนกบัคะแนนเฉล่ียในหอ้งเรียน 

   

ข้อเสนอแนะ 

5B รายงานคะแนนนักเรียนโดยไม่
รายงานผลคะแนนเฉล่ียในหอ้งเรียน 

   

ข้อเสนอแนะ 

3.3 การให้ข้อมูลย้อนกลับ
จ า ก ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ ที่
ล ะ เ อี ย ด เ พี ย ง พ อ 
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  ก า รบ อ ก
ข้อบกพร่องของนักเรียนเป็น
รายบุ ค ค ล  ก า รแน ะน า วิ ธี 
การพัฒนาข้อบกพร่องของ
นักเรียน เพื่ อให้นักเรียนได้มี
โ อ ก า ส พั ฒ น า ต น เ อ ง  
(ขอ้ที่ 6 - 7) 

6A การบอกข้อพกบร่องของนักเรียน
เป็นรายบคุคล 

   

ข้อเสนอแนะ 

6B การบอกข้อพกบร่องของนักเรียน
เป็นภาพรวมของหอ้งเรียน 

   

ข้อเสนอแนะ 

7A ก า ร แ น ะ น า วิ ธ๊ ก า ร พั ฒ น า
ขอ้บกพรอ่งจากครูใหแ้ก่นกัเรียน 

   

ข้อเสนอแนะ 

7B ก า ร แ น ะ น า วิ ธี ก า ร พั ฒ น า
ขอ้บกพร่องโดยใหน้ักเรียนหาแนวทาง
ดว้ยตนเอง 

   

ข้อเสนอแนะ    
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นิยาม ข้อค าถาม 

ข้อค าถามนี ้
ไม่ตรงกับ 

สิ่งที ่
ต้องการ
วัด (-1) 

ไม่
แน่ใจ 
(0) 

ตรงกับ 
สิ่งที ่

ต้องการ
วัด (+1) 

3.4 การใช้ผลการประเมิน
เพื่ อปรับปรุงคุณภาพการ
เรียนการสอน ประกอบด้วย 
การจัดระบบซ่อมเสริมให้แก่
นักเรียนที่ ไม่ผ่านการทดสอบ 
ก า ร น า ผ ล ก า ร ป ร ะ เมิ น 
การเรียนรูข้องนักเรียนมาปรับ
แผนการสอน หรือพัฒนาวิ ธี 
การสอนของตนเอง (ขอ้ที่ 8 - 9) 

8A จัดระบบซ่อมเสริมใหแ้ก่นักเรียนที่
ไม่ผา่นการทดสอบ 

   

ข้อเสนอแนะ 

8B จดัสอบใหม่ใหก้ับนกัเรียนที่ไม่ผ่าน
การทดสอบทนัที 

   

ข้อเสนอแนะ 

9A ปรบัแผนการสอนหรือวิธีการสอน
จากผลการประเมินการเรียนรู ้ของ
นกัเรียน 

   

ข้อเสนอแนะ 

9B ปรบัแผนการสอนหรือวิธีการสอน
จากขอ้เสนอแนะของผูท้ี่เก่ียวขอ้ง เช่น 
ผูบ้ริหาร หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู ้
และเพื่อนครู โดยไม่ไดม้าจากผลการ
ประเมินการเรียนรูข้องนกัเรียน 

   

ข้อเสนอแนะ 
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การตรวจสอบความเทีย่งตรงเชิงเนื้อหา 

 

ข้อ 
ทักษะการวดัและประเมินผล 

การเรียนรู้ของครู 

ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC 

ความคดิเหน็
ผู้เชี่ยวชาญ 

(แก้ไข/ปรับปรุง) 
1 2 3 

ด้านที ่1 การออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้และการสร้างเคร่ืองมือ 

1A วางแผนการวัดและประเมินผลการเรียนรูล่้วงหน้า
ตลอดปีการศกึษา 

+1 +1 +1 1 
 

1B วางแผนการวัดและประเมินผลการเรียนรูเ้ป็นช่วง ๆ 
ระหว่างการจดัการเรียนการสอน 

+1 +1 +1 1 
 

2A ก าหนดวิธีการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรและ
หลกัการวดัและประเมินผลการศกึษาดว้ยตนเอง 

+1 +1 +1 1 
 

2B ก าหนดวิธีการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรและ
หลักการวัดและประเมินผลการศึกษาตามส่วนกลาง  
เช่น กระทรวงฯหรือโรงเรียน ก าหนดให ้

+1 +1 +1 1 

 

3A ออกแบบให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรูใ้น
รายวิชาที่สอนครบทัง้ 3 ดา้น ไดแ้ก่ พุทธิพิสยั จิตพิสยั 
แ ล ะ 
ทกัษะพิสยั 

+1 +1 +1 1 

 

3B ออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรูใ้นรายวิชา
เพียงดา้นใดดา้นหนึ่งตามจุดเน้นของรายวิชา ไดแ้ก่ 
พทุธิพิสยัหรือจิตพิสยัหรือทกัษะพิสยั 

+1 +1 +1 1 

 

4A สรา้งแบบทดสอบตามจดุมุ่งหมายของการทดสอบ +1 +1 +1 1  

4B สรา้งแบบทดสอบตามเนือ้หาที่สอน +1 +1 +1 1  

5A จัดท าผังการทดสอบตามมาตรฐานการเรียนรูแ้ละ
ตวัชีว้ดั 

+1 +1 +1 1 
 

5B จดัท าผงัการทดสอบตามขอบเขตของเนือ้หาที่สอนจรงิ +1 +1 +1 1  

6A ออกขอ้สอบแบบปลายเปิดเพื่อวดัทกัษะการคิด +1 +1 +1 1  

6B ออกข้อสอบแบบมีตัวเลือกเพื่ อวัดทักษะการคิด 
(เลือกตอบ) 

+1 +1 +1 1 
 

7A การตรวจสอบขอ้ผิดพลาดดา้นภาษาของแบบทดสอบ
โดยผูอ้ื่น 

+1 +1 +1 1 
 

7B การตรวจสอบขอ้ผิดพลาดดา้นภาษาของแบบทดสอบ
ดว้ยตนเอง 

+1 +1 +1 1 
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ข้อ 
ทักษะการวดัและประเมินผล 

การเรียนรู้ของครู 

ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC 

ความคดิเหน็
ผู้เชี่ยวชาญ 

(แก้ไข/ปรับปรุง) 
1 2 3 

8A การออกขอ้สอบตรงตามผังการทดสอบที่สรา้งขึน้ทุก
ประเด็น 

+1 +1 +1 1 
 

8B การออกขอ้สอบเฉพาะผังการทดสอบเท่าที่ครูไดส้อน
จรงิ 

+1 +1 +1 1 
 

9A การจัดให้ครูที่สอนในวิชาหรือกลุ่มสาระการเรียนรู ้
เดียวกนัทบทวนขอ้สอบ 

+1 +1 +1 1 
 

9B การจัดให้ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อสอบหรือเนื ้อหาวิชา
ภายนอกมาทบทวนขอ้สอบ 

+1 +1 0 0.67 
 

10A การวิเคราะหค์ุณภาพขอ้สอบหลงัจากน าไปทดลองใช้
กบันกัเรียน 

+1 +1 +1 1 
 

10B การวิเคราะหค์ุณภาพขอ้สอบหลงัจากน าแบบทดสอบ
ไปสอบจรงิกบันกัเรียน 

+1 +1 +1 1 
 

2. ดา้นการด าเนินการวดัและประเมินผลการเรียนรู ้
11A ทดสอบผูเ้รียนเพิ่มเติมนอกเหนือจากการทดสอบกลาง

ภาคเรียนและปลายภาคเรียน เช่น การทดสอบย่อย 
+1 +1 +1 1 

 

11B ทดสอบผู้เรียนจากการทดสอบกลางภาคเรียนและ
ปลายภาคเรียนเท่านัน้ 

+1 +1 +1 1 
 

12A วดัและประเมินผลเพื่อพฒันาการเรียนรูข้องผูเ้รียน +1 +1 +1 1  

12B วดัและประเมินผลเพื่อตดัสินผลการเรียนของนกัเรียน +1 +1 +1 1  

13A ประเมินผลงานจากแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) +1 +1 +1 1  

13B ประเมินผลงานจากชิน้งานของนักเรียนทีละชิน้ไม่ได้
รวบรวมเป็นแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) 

+1 +1 +1 1 
 

14A ประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีในการวัดและประเมินผล เช่น 
การประเมินผ่านคอมพิวเตอร ์

+1 +1 +1 1 
 

14B ใช้วิธีการวัดและประเมินผลดว้ยการท าแบบทดสอบ 
การจดัสอบ โดยใชก้ารระบายค าตอบในกระดาษ 

+1 +1 +1 1 
 

15A เลือกใชว้ิธีการประเมินมากกว่า 1 วิธี +1 +1 +1 1  

15B เลือกใชว้ิธีการประเมินเพียงอย่างใดอย่างหน่ึง +1 +1 +1 1  

16A การใหน้กัเรียนมีส่วนรว่มในการประเมินตนเอง +1 +1 +1 1  

16B การให้ผู้เก่ียวขอ้งทางการศึกษามีส่วนร่วมในการวัด +1 +1 +1 1  
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ข้อ 
ทักษะการวดัและประเมินผล 

การเรียนรู้ของครู 

ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC 

ความคดิเหน็
ผู้เชี่ยวชาญ 

(แก้ไข/ปรับปรุง) 
1 2 3 

และประเมินผลการเรียนรูข้องนกัเรียน 
3. ดา้นการตรวจใหค้ะแนน การรายงานผล และการน าผลไปใช ้

17A แจ้งเกณฑ์การให้คะแนนผลงานแบบรูบริกส์ให้
นกัเรียนทกุคนทราบ 

+1 +1 +1 1 
 

17B แจง้เกณฑ์การให้คะแนนผลงานตามสัดส่วนคะแนน
เต็มให้นักเรียนทุกคนทราบ แต่ไม่มีรายละเอียดแบบ
รูบรกิส ์

+1 +1 +1 1 

 

18A ก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบสอบที่เป็นแบบเขียน
ตอบอย่างละเอียดหรือการใหค้ะแนนแบบแบ่งส่วน 

+1 +1 +1 1 
 

18B ก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบสอบที่เป็นแบบเขียน
ตอบในลกัษณะการใหค้ะแนนแบบภาพรวม 

+1 +1 +1 1 
 

19A รายงานผลการทดสอบย่อยประจ าบทและผลการ
ทดสอบกลางและปลายภาคให้นักเรียนทราบอย่าง
สม ่าเสมอ 

+1 +1 +1 1 

 

19B รายงานเฉพาะผลการทดสอบกลางภาคและปลาย
ภาคเรียนใหน้กัเรียนทราบเท่านัน้ 

+1 +1 +1 1 
 

20A รายงานผลการทดสอบใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่าย +1 +1 +1 1  

20B รายงานผลการทดสอบเฉพาะผูเ้รียน +1 +1 +1 1  

21A รายงานผลการเปรียบเทียบคะแนนนกัเรียนกบัคะแนน
เฉล่ียในหอ้งเรียน 

+1 +1 +1 1 
 

21B รายงานคะแนนนักเรียนโดยไม่รายงานผลคะแนน
เฉล่ียในหอ้งเรียน 

+1 +1 +1 1 
 

22A การบอกขอ้พกบรอ่งของนกัเรียนเป็นรายบคุคล +1 +1 +1 1  

22B การบอกข้อพกบร่องของนักเรียนเป็นภาพรวมของ
หอ้งเรียน 

+1 +1 +1 1 
 

23A การแนะน าวิธีการพัฒนาข้อบกพร่องจากครูให้แก่
นกัเรียน 

+1 +1 +1 1 
 

23B การแนะน าวิธีการพฒันาขอ้บกพรอ่งโดยใหน้กัเรียนหา
แนวทางดว้ยตนเอง 

+1 +1 +1 1 
 

24A จดัระบบซ่อมเสรมิใหแ้ก่นกัเรียนท่ีไม่ผ่านการทดสอบ +1 +1 +1 1  
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ข้อ 
ทักษะการวดัและประเมินผล 

การเรียนรู้ของครู 

ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC 

ความคดิเหน็
ผู้เชี่ยวชาญ 

(แก้ไข/ปรับปรุง) 
1 2 3 

24B จดัสอบใหม่ใหก้บันกัเรียนท่ีไม่ผ่านการทดสอบทนัที +1 +1 +1 1  

25A ปรบัแผนการสอนหรือวิธีการสอนจากผลการประเมิน
การเรียนรูข้องนกัเรียน 

+1 +1 +1 1 
 

25B ปรบัแผนการสอนหรือวิธีการสอนจากขอ้เสนอแนะของ
ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง เช่น ผูบ้รหิาร หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู ้
และเพื่อนครู โดยไม่ได้มาจากผลการประเมินการ
เรียนรูข้องนกัเรียน 

+1 +1 +1 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
เคร่ืองมือในการวิจัย 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เร่ือง การประเมินความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับทักษะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ของครู โดยใช้แบบจ าลองคาโน 
 

 
 
ตอนที ่1 ข้อมูลท่ัวไป 
ค าชีแ้จง โปรดเติมเคร่ืองหมาย  ลงในช่องที่ตรงกบัความเป็นจรงิ 
1. เพศ 
 ชาย    หญิง 
2. อาย ุ
 21 – 30 ปี    31 – 40 ปี   41 – 50 ปี   51 – 60 ปี 
3. ระดบัการศกึษาสงูสดุ  
 ปรญิญาตร ี   ปรญิญาโท   ปรญิญาเอก 
 

เรียน ครูระดับมัธยมศึกษาทีเ่คารพทุกท่าน 

           ขา้พเจา้ นายสิทธิเดช ชมจนัทร ์นิสิตระดบัปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิทยาการการประเมิน 
ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก าลังด าเนินการท า
ปริญญานิพนธ์ เรื่อง การประเมินความตอ้งการจ าเป็นเก่ียวกับทักษะการวัดและประเมินผลการ
เรียนรูข้องครู โดยใชแ้บบจ าลองคาโน โดยมีผูช้่วยศาสตรจารย ์ดร.อุไร จักษ์ตรีมงคล เป็นอาจารย์ 
ที่ปรึกษา ขณะนี ้อยู่ในระหว่างการเก็บข้อมูล จึงใคร่ขอความอนุเคาระห์จากท่านในการตอบ
แบบสอบถามฉบับนีทุ้กตอน เพื่อประโยชนใ์นการพัฒนาทักษะการวัดผลและประเมินผลของครู
ระดบัมธัยมศกึษา  
          ค าตอบของท่านจะไม่มีผลกระทบใด ๆ กับตัวท่านทัง้สิน้ ขอ้มูลของท่านจะถือเป็นความลบั 
และการน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูจะน าเสนอเป็นภาพรวมเท่านัน้ 

          ขอกราบขอบพระคณุทกุท่านที่ไดเ้สียสละเวลาในการใหค้วามรว่มมือในการวิจยัครัง้นีอ้ย่างดี 
                                                                                                                                      
ขอขอบพระคณุอย่างสงู 

                                                                                                       สิทธิเดช   ชมจนัทร ์
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4. ประสบการณส์อนถึงปัจจบุนั 
 1 – 5 ปี   6 – 10 ปี   11 – 15 ปี   
 16 – 20 ปี   21 – 25 ปี   26 ปีขึน้ไป 
5. กลุม่สาระการเรียนรูท้ี่สอน 
 ภาษาไทย      คณิตศาสตร ์  
 วิทยาศาสตร ์     ศิลปะ 
 สขุศกึษาและพลศกึษา    การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม   ภาษาต่างประเทศ 
 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
6. การอบรมเก่ียวกบัการวดัผลและประเมินผล 
 1 ครัง้   2 ครัง้   3 ครัง้ 
 4 ครัง้   5 ครัง้   มากกว่า 5 ครัง้ 
 ไม่เคยผ่านการอบรม 
 
ตอนที ่2 ความต้องการเกี่ยวกับทักษะการวัดผลและประเมินผล 
ค าชีแ้จง โปรดเลือกขอ้ความที่ตรงกบัความตอ้งการของท่าน 

ข้อ ทักษะการวดัผลและประเมินผล 

ระดับความตอ้งการ 
ชอบ  
ถ้า
เป็น
แบบ
น้ัน 

 

ควร
จะ
เป็น
แบบ
น้ัน 

 

รู้สึก
เฉยๆ 

 

รับได้ 
ถ้า
เป็น
แบบ
น้ัน 

 

ไม่
ชอบ 
ถ้าเป็น
แบบ
น้ัน 

 
ด้านที ่1 การออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้และการสร้างเคร่ืองมือ 
           1.1 การออกแบบการวัดและประเมินผลและประเมินการเรียนรู้รายวิชา   

1A วางแผนการวัดและประเมินผลการเรียนรูล่้วงหน้า
ตลอดปีการศกึษา 

     

1B วางแผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้เป็น 
ช่วง ๆ ระหว่างการจดัการเรียนการสอน 

     

2A ก าหนดวิธีการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรและ
หลกัการวดัและประเมินผลการศกึษาดว้ยตนเอง 

     

2B ก าหนดวิธีการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรและ      
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ข้อ ทักษะการวดัผลและประเมินผล 

ระดับความตอ้งการ 
ชอบ  
ถ้า
เป็น
แบบ
น้ัน 

 

ควร
จะ
เป็น
แบบ
น้ัน 

 

รู้สึก
เฉยๆ 

 

รับได้ 
ถ้า
เป็น
แบบ
น้ัน 

 

ไม่
ชอบ 
ถ้าเป็น
แบบ
น้ัน 

 
หลกัการวดัและประเมินผลการศึกษาตามส่วนกลาง 
เช่น กระทรวงฯหรือโรงเรียน ก าหนดให ้

3A ออกแบบให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรูใ้น
รายวิชาที่สอนครบทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ พุทธิพิสัย จิต
พิสยั และทกัษะพิสยั 

     

3B ออกแบบการวดัและประเมินผลการเรียนรูใ้นรายวิชา
เพียงดา้นใดดา้นหนึ่งตามจุดเนน้ของรายวิชา ไดแ้ก่ 
พทุธิพิสยัหรือจิตพิสยัหรือทกัษะพิสยั 

     
 
 
 

              1.2 การสร้างเคร่ืองมือตามหลักการวัดและประเมินผล 
4A สรา้งแบบทดสอบตามจดุมุ่งหมายของการทดสอบ      
4B สรา้งแบบทดสอบตามเนือ้หาที่สอน      
5A จัดท าผังการทดสอบตามมาตรฐานการเรียนรูแ้ละ

ตวัชีว้ดั 
     

5B จัดท าผังการทดสอบตามขอบเขตของเนือ้หาที่สอน
จรงิ 

     

6A ออกขอ้สอบแบบปลายเปิดเพื่อวดัทกัษะการคิด      
6B ออกขอ้สอบแบบมีตวัเลือกเพื่อวดัทกัษะการคิด      
                 1.3 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
7A การตรวจทานแบบทดสอบดา้นภาษาโดยผูอ้ื่น      
7B การตรวจทานแบบทดสอบดา้นภาษาโดยตนเอง      
8A การออกขอ้สอบตรงตามผงัการทดสอบที่สรา้งขึน้ทุก

ประเด็น 
     

8B การออกขอ้สอบเฉพาะผงัการทดสอบเท่าที่ครูไดส้อน
จรงิเท่านัน้ 

     

9A การจัดให้ครูที่สอนในวิชาหรือกลุ่มสาระการเรียนรู ้
เดียวกนัทบทวนขอ้สอบ 
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ข้อ ทักษะการวดัผลและประเมินผล 

ระดับความตอ้งการ 
ชอบ  
ถ้า
เป็น
แบบ
น้ัน 

 

ควร
จะ
เป็น
แบบ
น้ัน 

 

รู้สึก
เฉยๆ 

 

รับได้ 
ถ้า
เป็น
แบบ
น้ัน 

 

ไม่
ชอบ 
ถ้าเป็น
แบบ
น้ัน 

 
9B การจัดให้ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อสอบหรือเนื ้อหาวิชา

ภายนอกมาทบทวนขอ้สอบ 
     

10A การวิเคราะหค์ุณภาพขอ้สอบหลังจากน าไปทดลอง
ใชก้บันกัเรียน 

     

10B ก า รวิ เค รา ะห์ คุ ณ ภ าพ ข้ อ ส อบ ห ลั ง จ า ก น า
แบบทดสอบไปสอบจรงิกบันกัเรียน 

     

       
       
ด้านที ่2 การด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
             2.1 การประเมินย่อย ( formative assessment) และการประเมินผลสรุป  (summative 
assessment)   

11A ทดสอบผู้เรียนเพิ่มเติมนอกเหนือจากการทดสอบ
กลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน เช่น การทดสอบ
ย่อย 

     

11B ทดสอบผูเ้รียนจากการทดสอบกลางภาคเรียนและ
ปลายภาคเรียนเท่านัน้ 

     

12A วดัและประเมินผลเพื่อพฒันาการเรียนรูข้องผูเ้รียน      
12B วัดและประเมินผลเพื่ อตัด สินผลการเรียนของ

นกัเรียน 
     

                 2.2 การประเมินตามสภาพจริง 
13A ประเมินผลงานจากแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)      
13B ประเมินผลงานจากชิน้งานของนกัเรียนทีละชิน้ไม่ได้

รวบรวมเป็นแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) 
     

14A ประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีในการวัดและประเมินผล เช่น 
การประเมินผ่านคอมพิวเตอร ์

     

14B ใชว้ิธีการวดัและประเมินผลดว้ยการท าแบบทดสอบ      
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ข้อ ทักษะการวดัผลและประเมินผล 

ระดับความตอ้งการ 
ชอบ  
ถ้า
เป็น
แบบ
น้ัน 

 

ควร
จะ
เป็น
แบบ
น้ัน 

 

รู้สึก
เฉยๆ 

 

รับได้ 
ถ้า
เป็น
แบบ
น้ัน 

 

ไม่
ชอบ 
ถ้าเป็น
แบบ
น้ัน 

 
การจดัสอบ โดยใชก้ารระบายค าตอบในกระดาษ 

                   2.3 การประเมินด้วยวิธีทีห่ลากหลายและต่อเน่ือง 
15A เลือกใชว้ิธีการประเมินมากกว่า 1 วิธี      
15B เลือกใชว้ิธีการประเมินเพียงอย่างใดอย่างหน่ึง      
                  2.4 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
16A การใหน้กัเรียนมีส่วนรว่มในการประเมินตนเอง      
16B การใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทางการศึกษามีส่วนร่วมในการวัด

และประเมินผลการเรียนรูข้องนกัเรียน 
     

ด้านที ่3 การตรวจให้คะแนน การรายงานผล และการน าผลไปใช้   
            3.1 การก าหนดองคป์ระกอบและเกณฑข์องการตรวจให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียนรู้ 

17A แจ้งเกณฑ์การให้คะแนนผลงานแบบรูบริกส์ให้
นกัเรียนทกุคนทราบ 

     

17B แจง้เกณฑก์ารใหค้ะแนนผลงานตามสัดส่วนคะแนน
เต็มใหน้กัเรียนทุกคนทราบ แต่ไม่มีรายละเอียดแบบ
รูบรกิส ์

     

18A ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบที่ เป็นแบบ
เขียนตอบอย่างละเอียดหรือการใหค้ะแนนแบบแบ่ง
ส่วน 

     

18B ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบที่ เป็นแบบ
เขียนตอบในลกัษณะการใหค้ะแนนแบบภาพรวม 

     

            3.2 การรายงานผลการทดสอบ 
19A รายงานผลการทดสอบย่อยประจ าบทและผลการ

ทดสอบกลางและปลายภาคให้นักเรียนทราบอย่าง
สม ่าเสมอ 

     

19B รายงานเฉพาะผลการทดสอบกลางภาคและปลาย
ภาคเรียนใหน้กัเรียนทราบเท่านัน้ 

     

20A รายงานผลการทดสอบใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่าย      
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ข้อ ทักษะการวดัผลและประเมินผล 

ระดับความตอ้งการ 
ชอบ  
ถ้า
เป็น
แบบ
น้ัน 

 

ควร
จะ
เป็น
แบบ
น้ัน 

 

รู้สึก
เฉยๆ 

 

รับได้ 
ถ้า
เป็น
แบบ
น้ัน 

 

ไม่
ชอบ 
ถ้าเป็น
แบบ
น้ัน 

 
20B รายงานผลการทดสอบเฉพาะผูเ้รียน      
21A รายงานผลการเปรียบเทียบคะแนนนักเรียนกับ

คะแนนเฉล่ียในหอ้งเรียน 
     

21B รายงานคะแนนนักเรียนโดยไม่รายงานผลคะแนน
เฉล่ียในหอ้งเรียน 

     

              3.3 การให้ข้อมูลย้อนกลับจากผลการทดสอบทีล่ะเอียดเพียงพอ 
22A การบอกขอ้ปรงัปรุงของนกัเรียนเป็นรายบคุคล      
22B การบอกข้อปรบัปรุงของนักเรียนเป็นภาพรวมของ

หอ้งเรียน 
     

23A การแนะน าวิธีการพัฒนาข้อบกพร่องจากครูให้แก่
นกัเรียน 

     

23B การแนะน าวิธ๊การพฒันาขอ้บกพร่องโดยใหน้กัเรียน
หาแนวทางดว้ยตนเอง 

     

                3.4 การใช้ผลการประเมินเพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน 
24A จดัระบบซ่อมเสรมิใหแ้ก่นกัเรียนท่ีไม่ผ่านการทดสอบ      
24B จดัสอบใหม่ใหก้บันกัเรียนท่ีไม่ผ่านการทดสอบทนัที      
25A ปรบัแผนการสอนหรือวิธีการสอนจากผลการประเมิน

การเรียนรูข้องนกัเรียน 
     

25B ปรบัแผนการสอนหรือวิธีการสอนจากขอ้เสนอแนะ
ของผูท้ี่เก่ียวขอ้ง เช่น ผูบ้ริหาร หวัหนา้กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้และเพื่อนครู โดยไม่ไดม้าจากผลการประเมิน
การเรียนรูข้องนกัเรียน 
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