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 วันท่ี 9 พฤษภาคมท่ีผ่านมานั้น ศน.ประสาน ศน.นพดล และผมได้รับความไว้วางใจจากคณะผู้บริหาร 
และคณะครูจากโรงเรียนรัตนาเอ้ือวิทยา อ.ฝาง จํานวนประมาณ 80 ท่าน ให้ไปเป็นวิทยากรการบรรยายเรื่อง  
การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล โดยแบ่งเนื้อหาสําหรับการพูดดังนี้ ศน.ประสานจะพูดในภาพรวมของ
การวัดผลตามหลักสูตรแกนกลางปี 51 ศน.นพดล จะพูดในเรื่องของการสร้างเครื่องมือวัดด้านความรู้ 
(Cognitive Domain) ส่วนผมได้พูดเรื่องการสร้างเครื่องมือวัดทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) และ           
จิตพิสัย (Affective Domain)  

ผมขอขอบคุณและขอชื่นชมคณะผู้บริหาร และคณะครูจากโรงเรียนรัตนาเอ้ือวิทยาด้วยใจจริงครับ           
ท่ีมองเห็นความสําคัญของกระบวนการสร้างเครื่องมือวัดผล เพราะหากครูเรามีวิธีการสร้างเครื่องมือท่ีมี
คุณภาพแล้ว ข้ันตอนการประเมินผล รวมถึงการตัดเกรดของนักเรียนก็จะมีคุณภาพอีกเช่นกัน อีกท้ังต้ังแต่ผม
มาเป็นศึกษานิเทศก์ครบ 1 ปี สําหรับผมๆมองว่าเวทีนี้ เป็นเวทีแรกสําหรับการนําความรู้ในด้านการวัดและ
ประเมินผล โดยเฉพาะความรู้ในเรื่องของกระบวนการสร้างเครื่องมือมาบรรยายให้ความรู้แก่พ่ีน้องเพ่ือนครู 
เพราะตามหลักการวัดผลเบ้ืองต้นนั้น การวัดผลท่ีดีนั้นต้องครอบคลุม 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านทักษะ และ
ด้านจิตใจ และในแต่ละด้านนั้น ครูเราก็ควรใช้เครื่องมือท่ีแตกต่างกัน ไม่ใช่อะไรๆก็ให้นักเรียนสอบอย่างเดียว 
ส่วนด้านทักษะ และด้านจิตใจ ก็นั่งเทียนคะแนนและใช้ความคุ้นเคยกับนักเรียนเสียเป็นส่วนใหญ่ วิธีการแบบ
นี้ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่ครับ ส่วนรายละเอียดของการต้ังชื่อบทความว่า ท่ีมาของคะแนนในชั้นเรียน มีท่ีมาเป็น
อย่างไร โปรดอ่านได้ตั้งแต่บรรทัดนี้เป็นต้นไป ขอเชิญอ่านครับ  

จากท่ีผมเกริ่นนําในเบ้ืองต้นว่า การวัดผลท่ีดีนั้นต้องครอบคลุม 3 ด้าน หรือท่ีครูเราคุ้นเคยกับคําว่า  
K A P และท่ีคุ้นเคยเข้าไปอีกก็คือด้าน K หรือด้านความรู้ ส่วนด้าน A หรือด้านจิตใจ และด้าน P หรือด้าน
ทักษะนั้น ไม่ค่อยคุ้นเคยกันเท่าไหร่ ซ่ึงในแต่ละด้านนั้นก็มีระดับพฤติกรรมย่อยๆเพ่ือให้นักเรียนได้ค่อยๆฝึก  
จากพฤติกรรมระดับพ้ืนฐาน ไปจนถึงพฤติกรรมระดับสูง ขอยกตัวอย่างคร่าวๆดังนี้ครับ 

ด้านความรู้ มีระดับพฤติกรรม 6 ระดับ ได้แก่ รู้-จํา , เข้าใจ , นําไปใช้ , วิเคราะห์ , ประเมิน
ค่า และสร้างสรรค์ 

ด้านจิตใจ มีระดับพฤติกรรม 5 ระดับ ได้แก่ การรับรู้ , การตอบสนอง , การเกิดค่านิยม ,            
การจัดรวบรวม และการสร้างนิสัย 

ด้านทักษะ มีระดับพฤติกรรม 5 ระดับ ได้แก่ การเลียนแบบ , การทําตามคําสั่ง , การทําเพ่ือ
ความถูกต้อง , การทําอย่างสร้างสรรค์ และทําได้เหมือนธรรมชาติ 

ซ่ึงในแต่ละด้านนั้นก็จะมีเครื่องมือสําหรับการวัดและประเมินผลท่ีแตกต่างกัน เช่น ด้านความรู้  
ส่วนใหญ่ครูเรานิยมใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กัน ท้ังท่ีเป็นแบบปรนัย และอัตนัย (นิยมปรนัยเพราะตรวจให้
คะแนนง่าย แต่ไม่เหมาะกับพฤติกรรมระดับสูงท่ีเน้นการคิด ต้องระวัง) ท้ังท่ีความเป็นจริงครูเราอาจใช้การ
สอบถาม การสัมภาษณ์ การสังเกต มาเป็นเครื่องมือสําหรับวัดผลด้านความรู้ได้อีกทางเช่นกัน  

ด้านจิตใจ เป็นการวัดผลจากสิ่งท่ีเป็นนามธรรม เป็นความรู้สึกภายในของนักเรียนท่ีแสดงผ่านออกมา
ทางความคิด ความรู้สึก และการกระทํา หากเป็นกรณีนี้ครูเราจะใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์วัดไม่ได้แล้ว ต้อง



ใช้เครื่องมือชนิดอ่ืน เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนได้แสดงความรู้สึกด้านจิตใจออกมาทางการกระทํา (จะได้เห็นง่ายๆ)
การวัดแบ่งได้คร่าวๆคือ นักเรียนได้รับการประเมินโดยผู้อ่ืน เช่น แบบสังเกตพฤติกรรมโดยครู แบบสังเกต
พฤติกรรมโดยเพ่ือน หรือแบบสังเกตพฤติกรรมโดยผู้ปกครอง และการให้นักเรียนได้ประเมินด้วยตนเอง เช่น 
ให้ทําแบบสอบถามปลายเปิดเพ่ือแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระในประเด็นท่ีครูสนใจ  แบบสอบถามท่ีเป็น 
Rating Scale ท่ีมีระดับการปฏิบัติท่ีเป็นลักษณะต่อเนื่อง 5  4  3  2  1 แบบทดสอบท่ีเป็นสถานการณ์ 
ประมาณว่า หากเจอสถานการณ์ตามโจทย์ท่ีกําหนดเช่นนี้แล้ว ถ้าเป็นนักเรียนๆจะทําหรือประพฤติตนอย่างไร
ให้สอดคล้องกับตัวเองมากท่ีสุด หรือแม้กระท่ังแบบสํารวจรายการว่า พฤติกรรมในลักษณะแบบนี้ นักเรียนได้
ทํา หรือ ไม่เคยทํา , มี หรือ ไม่เคยมี เป็นต้น 

ด้านทักษะ เป็นการวัดท่ีเป็นรูปธรรมมากท่ีสุด เพราะเป็นสิ่งท่ีนักเรียนได้แสดงให้ครูเห็นจริงๆ แต่ครู
ต้องต้ังคําถามกับตัวเองก่อนว่า หากจะวัดทักษะนั้นๆ ครูจะดูท่ี กระบวนการ (Process) หรือจะดูท่ีผลลัพธ์ 
(Product) หรือจะดูท้ัง 2 ส่วน แต่ให้ความสําคัญไม่เท่ากัน ข้ึนกับธรรมชาติของแต่ละวิชาครับ ส่วนเครื่องมือ
ในการวัดด้านทักษะนั้น มีหลายอย่างเช่นกันกับทักษะ 2 ด้านข้างต้น เช่น การสังเกต เช่น ครูดนตรีกําหนด
สถานการณ์ให้นักเรียนเป่าขลุ่ย ครูก็สังเกตพฤติกรรมท่ีนักเรียนแสดงออกมา การจัดลําดับ เช่น ครูศิลปะให้
นักเรียนวาดรูป ครูกําหนดเกณฑ์ข้ึนมาในการแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ A B หรือ C หรือจะใช้แบบประเมิน
ท่ีเป็น Rating Scale ท่ีมีระดับการปฏิบัติท่ีเป็นลักษณะต่อเนื่อง 5  4  3  2  1 หรือจะเป็นแบบสํารวจรายการ
ก็ได้ เช่น ทักษะนี้นักเรียนได้ทํา หรือ ไม่ได้ทํา ในระหว่างท่ีมีการสอบปฏิบัติ เป็นต้น 

แต่ข้อควรระวังของการวัดและประเมินผลท้ัง 3 ด้านนั้น ในมุมมองของผมมีดังนี้ครับ 
1.ครูต้องชัดเจนว่า ต้องการวัดอะไร ตรงนี้ทางแก้ง่ายๆคือ ให้ดูจากมาตรฐานของหลักสูตรใน

แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ว่าหลักสูตรเขาต้องการเน้นในเรื่องความรู้ เรื่องจิตใจ หรือเรื่องทักษะ รับรองว่า          
O net สอบอย่างไร นักเรียนเราไม่มีปัญหาครับ 

2.เครื่องมือท่ีจะใช้เช่น แบบทดสอบ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ ฯลฯ ต้องสอดคล้องกับสิ่งท่ี
จะวัดจากข้อ 1) เพราะถ้าไม่สอดคล้อง ผลการประเมินท่ีได้จะไม่มีคุณภาพ 

3.เกณฑ์การประเมินผล ขนาดไหนถึงจะได้ 3 คะแนน ขนาดไหนถึงจะได้ 1 คะแนน หรือ
ขนาดไหนถึงจะได้ดีมาก ขนาดไหนถึงจะได้ดี เป็นต้น ต้องขาดจากกัน และท่ีสําคัญอย่าต้ังเกณฑ์สูงจนเกินไป
และนักเรียนต้องรู้เกณฑ์การประเมินดังกล่าวด้วย เพ่ือให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการประเมิน 

หมดแล้วครับสําหรับรายละเอียดของบทความท่ีชื่อ ท่ีมาของคะแนนในชั้นเรียน สรุปง่ายๆอีกครั้งก็คือ 
การสร้างเครื่องมือเพ่ือวัด K  A  P นั้นเอง ไม่ใช้เทคนิค หลับตานึก แต่อย่างใด ผมหวังว่าบทความบทนี้            
จะช่วยจุดประเด็นในเรื่องของการสร้างเครื่องมือเพ่ือวัดทักษะท้ัง 3 ด้านในตัวผู้เรียน เพราะผมเชื่อว่าเม่ือครู
เราสร้างเครื่องมือท่ีมีคุณภาพแล้ว ก็จะนําผลการประเมินในแต่ละทักษะไปพัฒนาผู้เรียนต่อไป เพ่ือส่งผลให้
นักเรียนเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ คือ ดี เก่ง และมีความสุข ปิดท้ายด้วยข้อคิดของนักเขียนท่ีใช้นามปากกาว่า            
นิ้วกลม ดังนี้ ความสามารถของคนคิดบวกคือคนท่ีมองเห็นข้อดีได้ แม้อยู่ในสถานการณ์ท่ีเลวร้ายสุดขีด              
ส่วนความสามารถของคนคิดลบคือคนท่ีมองเห็นปัญหาได้แม่กระท่ังสถานการณ์ปกติ สวัสดีวันเปิดเทอมครับ  

 
 

ขอเคารพด้วยจิตคารวะในความเพียร 
10 พฤษภาคม พ.ศ.2555 
 ณ กลุ่มนิเทศฯ สพป.ชม.3  


