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 ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงเท่าไหร่เลยครับ เนื่องจากยุ่งกับการปิดเล่มงานวิจัยฉบับ
ล่าสุดท่ีต่อเนื่องมาจากการสร้างแบบทดสอบ Pre O net ของเขตพ้ืนท่ี เกือบเสร็จแล้วครับ ถ้าเทียบเป็น
เปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์แล้วครับ เสร็จเรียบร้อยเม่ือไหร่ จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป มาเข้า
เรื่องกันดีกว่า เม่ือวันเสาร์ท่ีผ่านมา เข้าไปท่ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพ่ือไปฝึกวิทยายุทธ์ด้านวิจัย ด้านวัดผล
เพ่ิมเติม มีโอกาสได้เห็นงานระดับดุษฎีบัณฑิตเล่มหนึ่ง ทําเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการประเมิน ซ่ึงนักศึกษา
ท่านนี้ได้สร้างแบบประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ข้ันตอนต่อไปคือนําเครื่องมือไปให้ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 10 ท่าน 
พิจารณาว่าเครื่องมือท่ีสร้างข้ึนมานั้น มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด และนักศึกษาท่านนี้ใช้สถิติท่ีเรา
คุ้นเคยกันดีก็คือ IOC (Index of item objective congruence) แต่ในรายงานฉบับดังกล่าวมีการหาค่า IOC 
ควบคู่ไปกับค่า SD ก็เลยเกิดความสงสัยว่า เวลาหา IOC จะต้องหา SD ด้วยเหรอ? ก็เลยไปสอบถามจากผู้รู้ว่า 
เวลาเราหาค่าความสอดคล้องจากการพิจารณาของผู้ เชี่ยวชาญโดยใช้ IOC นั้น จะต้องมี SD  
ด้วยหรือเปล่า?  
 คําตอบจากผู้รู้ท่านนั้นคือ มันข้ึนกับว่า IOC ท่ีเราเลือกใช้นั้น ใช้สถิติตัวใด แบ่งเป็น 2 ข้อคือ  

1.ถ้าเป็น IOC ท่ีเป็นแบบ +1 0 -1 (พ่ีน้องครูเราใช้เยอะมาก) ก็ไม่ต้องมี SD แค่เอามาค่า IOC ก็สรุป
ได้เลยว่า สิ่งท่ีพิจารณานั้นมีความสอดคล้องกันมากน้อยเพียงใด ถ้าเป็นด้านการวัดผลค่า IOC ท่ียอมรับได้นั้น
ส่วนใหญ่ควรมีค่าต้ังแต่ 0.7 ข้ึนไป และผู้เชี่ยวชาญควรมีจํานวนเลขค่ี เพ่ือไว้ฟันธง กรณีมีความเห็นสอดคล้อง
และไม่สอดคล้องมีจํานวนท่ีเท่ากัน ท่ีสําคัญอย่าลืมนะครับว่า IOC มีคะแนนเต็ม 1 เท่านั้น 

2.ถ้าเป็น IOC ท่ีเป็นแบบ Rating Scale 5  4  3  2  1  หรือ 4  3  2  1 (สอดคล้องมากท่ีสุด 
สอดคล้องมาก สอดคล้องปานกลาง สอดคล้องน้อย และสอดคล้องน้อยท่ีสุด) ถ้า IOC มีลักษณะเช่นนี้ เวลา
การแปลผลก็ต้องมีท้ังค่าเฉลี่ยและค่า SD ตีควบคู่กันไปในทุกๆรายการ ซ่ึงผู้วิจัยต้องกําหนดเกณฑ์ในการ
คัดเลือกด้วยว่า ค่าเฉลี่ยต้ังแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ เราถึงยอมรับ และค่า SD ควรมีค่าไม่เกินเท่าไหร่ เราถึง
ยอมรับ เป็นต้น สําคัญมากนะครับ สําหรับการกําหนดเกณฑ์การยอมรับท้ังค่าเฉลี่ยและ SD ไม่ง้ันเราจะไม่รู้ว่า 
ข้อไหนเราควรคัดเลือก ข้อไหนเราควรปรับปรุง อีกอย่างเม่ือเรากําหนดเกณฑ์การยอมรับแล้ว อย่าลืมอ้างอิง
แหล่งท่ีมาของเกณฑ์การคัดเลือกด้วย สําคัญขนาด 

แต่เม่ือนั่งสนทนากับท่านผู้รู้ท่านนี้ต่อในประเด็นท่ีเก่ียวกับข้อ 2. ก็พบว่า จริงเหมือนกัน ส่วนใหญ่
นักวิจัยท้ังหลาย ไม่ได้มองจุดนี้ จริงอย่างไร ไปดูกันดีกว่า 

สมมติว่าครูท่านหนึ่ง ทําแบบสอบถามความพึงพอใจแบบ 5  4  3  2  1 จํานวน 3 ข้อ เพ่ือถามความ
พึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุดการสอนท่ีครูสร้างข้ึนมาว่ามีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด และได้ไปเก็บข้อมูล
กับนักเรียนจํานวน 10 คน ได้ผลดังตาราง 

 
ข้อท่ี ค่าเฉลี่ย ค่า SD การแปลผล 
1 3.00 1.76 พอใจปานกลาง 
2 3.10 1.28 พอใจปานกลาง 
3 2.90 1.44 พอใจปานกลาง 

 



เม่ือเราพิจารณาจากตารางจะพบว่า นักเรียนท้ัง 10 คน มีความพึงพอใจต่อชุดการสอนในระดับ 
ปานกลาง ค่อนไปทางสูง (คะแนนเต็ม 5) ครูผู้สอนท่านนั้นเริ่มดีใจกับผลการประเมินความพึงพอใจท่ีได้  
แต่เม่ือนําผลการตอบแบบสอบถามมาแจกแจงความถ่ีให้ละเอียดกว่าตารางแรก จะได้ดังตารางนี้ครับ 

 
ท่ี ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉล่ีย ค่า SD การแปลผล 

น้อย
ท่ีสุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

1 2 คน 4 คน - - 4 คน 3.00 1.76 พอใจปานกลาง 
2 1 คน 2 คน 4 คน 1 คน 2 คน 3.10 1.28 พอใจปานกลาง 
3 2 คน 2 คน 3 คน 1 คน 2 คน 2.90 1.44 พอใจปานกลาง 
 

 จากตารางจะพบว่า แบบสอบถามข้อท่ี 1 นั้น มีนักเรียนท่ีมีความพึงพอใจต่อชุดการสอนของครูท่าน
นั้นอยู่ในระดับน้อยท่ีสุดจํานวน 2 คน และมีความพึงพอใจในระดับน้อยจํานวน 4 คน รวมกันท้ัง 2 ระดับ  
มีจํานวนถึง 6 คน จากนักเรียนท้ังหมด 10 คน (เกินครึ่งครับ) สรุปแล้วนักเรียนท้ัง 10 คนมีความพึงพอใจต่อ
ชุดการสอนมากหรือน้อยกันแน่ ถ้าดูแค่ค่าเฉลี่ย นักเรียนค่อนข้างพึงพอใจ เพราะได้คะแนนเฉลี่ย 3 จาก
คะแนนเต็ม 5 แต่เม่ือดูเป็นรายคน นักเรียนไม่ค่อยพึงพอใจเท่าไหร่นัก มีตั้ง 6 คน จาก 10 คนน่าคิดนะครับ 
 
 หรือถ้าเป็นกรณีเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ท้ังก่อนเรียน และหลังเรียน ดังตัวอย่างในตารางครับ 
 

การสอบ จํานวน
นักเรียน 

คะแนนเต็ม ค่าเฉล่ีย ค่า SD ร้อยละการ
พัฒนา 

ก่อนเรียน 10 คน 40 12 1.825 33.33 
หลังเรียน 10 คน 40 16 1.769 

 
 จากตารางนักเรียนท้ัง 10 คนใช้ชุดการสอนท่ีครูสร้างข้ึนมาแล้ว พบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่า 
ก่อนเรียนร้อยละ 33.33 แสดงว่าชุดการสอนของครูท่านนั้นทําให้นักเรียนเรียนดีข้ึน ครูเริ่มดีใจแล้วครับว่า  
ชุดการสอนท่ีสร้างข้ึนมีคุณภาพจริงๆ แต่เม่ือพิจารณาลงให้ลึกกว่านั้น เริ่มไม่แน่ใจกับคําว่าชุดการสอนทําให้
นักเรียนเรียนดีข้ึน พ่ีน้องเพ่ือนครูลองพิจารณาในเรื่องของคะแนนเต็มกับคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนดูซิครับ         
ไม่เฉลยครับ เพียงแต่ขอฝากเป็นประเด็นทางวิชาการ เอาไว้คิดเล่นๆพอครับ ท้ายนี้การพิจารณาอะไรก็แล้วแต่
จากตัวเลขทางงานวิจัย ต้องพยายามพิจารณาในหลายๆมิติครับ ต้องพยายามหาเหตุ หาผลต่างๆให้ได้ ว่าทําไม
ตัวเลขถึงออกมาแบบนี้ แล้วนําเหตุผลต่างๆมาเขียนลงในส่วนการอภิปรายผล นี่แหละครับเสน่ห์ของงานวิจัย  
ผู้วิจัยท่ีดีต้องสามารถอภิปรายผลออกมาให้ได้ในหลายๆมุมมอง ซ่ึงรูปแบบการเขียนอภิปรายโดยท่ัวไปจะมี
รูปแบบดังนี้คือ “ผลการวิจัยพบว่า.....ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ.....ซ่ึงสอดคล้องกับ.......” โดยเฉพาะท้ังนี้อาจเป็น
เพราะ..... โชว์ก๋ึนได้เต็มท่ีครับ ผมอยากให้พ่ีน้องเพ่ือนครูเราลองฝึกทําวิจัยในชั้นเรียนในหลายๆรูปแบบนะ 
แล้วท่านจะพบว่างานวิจัยในชั้นเรียนไม่ยากอย่างท่ีคิด ช่วงนี้อากาศมีแต่ควันไฟ ร่วมกันลดการเผาขยะมูลฝอย 
เพ่ืออากาศท่ีดี รักษาสุขภาพด้วย พบกันใหม่ในบทความฉบับหน้า สวัสดีครับ 
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