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 สวัสดีต้อนรับวัน (ใกล้) ปิดเทอมครับ ตอนนี้พี่น้องครูเราก็คงเร่ิมนับถอยหลังถึงช่วงเวลาท่ีจะได้
พักผ่อนอยู่กับครอบครัว หลังจากท่ีได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างเต็มที่ เพื่อช่วยกันพัฒนาคุณภาพนักเรียนท่ี
ตนเองรับผิดชอบให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ และหน่ึงเหตุการณ์ท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งของเดือน
มีนาคมนี้ก็คือ การประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O NET) ซ่ึง ณ เวลานี้หลายๆ
โรงเรียนก็ได้เริ่มนําผลคะแนน O NET สัดส่วน 20% ไปรวมกับคะแนนเกรดเฉลี่ย สัดส่วนอีก 80% รวมเป็น 
100% เพื่อนําไปเขียนเกรดเฉลี่ยลงใน ปพ.1 เพื่อจะประกาศผลการเรียนให้ผู้ปกครองทราบต่อไป 
 แต่ประเด็นสําคัญของบทความฉบับนี้คือการประกาศผลคะแนน O NET ของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
และเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจให้กับเนื้อหาของบทความนี้ ครูควร print ใบคะแนนของนักเรียนรายบุคคล
มาดูประกอบสัก 1 คนครับ เม่ือครู print ออกมาแล้วครูจะพบส่วนประกอบของในประกาศผลคะแนนมี
ทั้งหมด 5 ส่วน คือ 1.ข้อมูลผู้เข้าสอบ 2.คะแนน O NET 3.กราฟเปรียบเทียบคะแนน 4.การคิดร้อยละ 20 
ของคะแนน O NET และ 5.ช่วงระดับคะแนน O NET  
 เม่ือพิจารณารายละเอียดท้ัง 5 ส่วนแล้ว โดยเฉพาะในส่วนท่ี 2. น้ัน ผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับที่ทาง 
สทศ. ได้นําเอาคะแนนมาตรฐาน T score มาใช้ เพราะผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวัดและประเมินผลให้การ
ยอมรับถึงการแปลผลคะแนนดิบด้วยคะแนนมาตรฐาน T score มากที่สุด ท้ังน้ีเน่ืองจาก คะแนนมาตรฐาน         
T score น้ัน ผู้ปกครองหรือครูผู้สอนไม่จําเป็นต้องรู้คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย หรือค่า SD ในแต่ละวิชา เพียง
แค่เห็นคะแนนมาตรฐาน T score ก็สามารถรู้ได้ว่าบุตรหลานหรือนักเรียนคนนี้เรียนเก่งหรือไม่เก่ง (เห็นปุ๊บ        
ก็รู้ปั๊บ ประมาณน้ัน) และท่ีสําคัญ คะแนนมาตรฐาน T score ในแต่ละวิชาสามารถนํามาเปรียบเทียบกันได้ ซ่ึง
การเปรียบเทียบนี้ถ้าเป็นคะแนนดิบไม่สามารถทําได้ครับ 

แต่เม่ือพิจารณาส่วนอ่ืนๆต่อไป ก็เร่ิมเกิดข้อสงสัยข้ึนมาเร่ือยๆ จากข้อสงสัยก็พัฒนาตนเองให้
กลายเป็นข้อคําถาม เพื่อสอบถามไปยังสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในหลายๆ
ประเด็นดังต่อไปนี้ 

1.ในส่วนท่ี 5 น้ัน ในใบประกาศผลเป็นช่วงคะแนน O NET ทั้งหมดมี 8 ช่วงคะแนน ซ่ึงผมคิดว่าน่าจะ
เป็นช่วงของคะแนนดิบ ผมก็เลยเกิดข้อคําถามว่าทําไม สทศ. ถึงต้องเอาช่วงคะแนนที่เป็นคะแนนดิบมาใช้ 
ทําไมไม่เอาช่วงคะแนนท่ีเป็นคะแนน T score มาใช้ ท้ังๆท่ี คะแนน T score เป็นคะแนนท่ีหลายๆฝ่ายให้การ
ยอมรับในเร่ืองของการแปลผลคะแนน? 

2.ในส่วนที่ 5 อีกเช่นเคยครับ สมมติว่า...ทุกฝ่ายให้การยอมรับถึงช่วงคะแนนท่ีมาจากคะแนนดิบ 
(สมมติครับ) ผมก็เลยเกิดข้อคําถามต่อไปว่า ทําไมช่วงคะแนนในแต่ละวิชา ทําไมมีระยะห่างของช่วงคะแนนท่ี
ไม่เท่ากัน เช่น ภาษาไทย ป.6 ระดับคุณภาพ พอใช้ มีช่วงคะแนนอยู่ระหว่าง 20.01 – 30.00 ห่างกัน 9.99 
คะแนน แต่พอไประดับคุณภาพ ปานกลาง มีช่วงคะแนนอยู่ระหว่าง 30.01 – 45.99 ห่างกัน 15.98 คะแนน 
ทําไมไม่เท่ากัน อันนี้เฉพาะระยะห่างของแต่ละระดับคุณภาพในวิชาภาษาไทยนะครับ แต่ถ้าไปเทียบกับระดับ
คุณภาพ พอใช้ กับต่างวิชา ยิ่งมีระยะห่างที่ไม่เหมือนกันอีก ทําไมถึงเป็นเช่นน้ัน? 



3.เห็นในประกาศคะแนนของนักเรียนบางคน สมมติว่าชื่อ ด.ช.นกแล พบว่า ได้ ด.ช.นกแล ได้คะแนน
มาตรฐาน T score ในวิชาภาษาอังกฤษเท่ากับ 71 เม่ือกลับไปเปิดดูตารางสถิติจะแปลผลได้ว่า มีนักเรียน
จํานวนอีกร้อยละ 97 ท่ีได้คะแนนน้อยกว่า ด.ช.นกแล ย้ําครับว่า....น้อยกว่าถึงร้อยละ 97 แต่เม่ือไปดูระดับ
คุณภาพในใบประกาศผล พบว่า ด.ช.นกแล ได้ระดับคุณภาพ ดี หรือ 3.00 เท่านั้น ซ่ึงจริงๆน่าจะโดดไปถึง          
ดีเยี่ยมด้วยซํ้าไป ก็เลยเกิดข้อคําถามว่า ทําไม ด.ช.นกแล ถึงได้แค่ 3.00 เท่านั้นเอง? และในประกาศผลใบ
เดียวกันยังพบว่า ในวิชาอ่ืนได้คะแนนมาตรฐาน T score เท่ากับ 70 แต่ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก หรือ 3.50 

4.คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศของวิชาภาษาไทย ในระดับชั้น ป.6 มีคะแนนเท่ากับ 45.68 คะแนน           
ซ่ึงตามหลักวิชาสถิติเบ้ืองต้นที่เราร่ําเรียนมานั้น เราจะพอคาดเดาได้ว่า คะแนนเฉลี่ยคือคะแนนท่ีคนทั่วๆไป
ส่วนใหญ่มักทําได้ เราก็มักจะให้อยู่ตรงระดับกลางๆ 

จากหลักการดังกล่าว เม่ือเราไปพิจารณาถึงระดับคุณภาพท้ัง 8 ระดับ และมีคะแนนเต็ม 4 คะแนน 
เราก็มักจะตอบว่า คะแนนเฉลี่ยก็น่าจะเป็นคะแนนที่อยู่ตรงกลางๆ ซ่ึงคะแนนกลางๆจากคะแนนเต็ม 4 
คะแนน ก็น่าจะเป็น 2 คะแนน ซ่ึง 2 คะแนนก็จะตกอยู่ในระดับคุณภาพ ปานกลาง น้ันเอง 

เม่ือไปดูตารางระดับคุณภาพ ปานกลาง ของวิชาภาษาไทยในระดับชั้น ป.6 จะพบว่ามีช่วงคะแนนอยู่
ระหว่าง 30.01 – 45.99 คะแนน แต่...คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศของวิชาภาษาไทย ในระดับชั้น ป.6 มี
คะแนนเท่ากับ 45.68 คะแนน คําถามคือ ทําไมคะแนน 45.68 ถึงไม่อยู่ตรงช่วงกลางๆระหว่าง 30.01 – 
45.99 คะแนน แต่เกือบหลุดไปอยู่ในช่วงระดับคุณภาพ ค่อนข้างดี หรือ 2.50 คะแนนแล้ว? 

5.เม่ือนําเสนอคะแนนมาตรฐาน T score แล้ว ทําไมไม่เอาคะแนนมาตรฐาน T score มาใช้ประโยชน์
ให้มากกว่าน้ี โดยเฉพาะเรื่อง ช่วงของการแปลผลระดับคุณภาพเป็น 8 ระดับ? 

 
ผมขอฝากข้อคําถามท้ัง 5 ข้อไว้ด้วย อย่างน้อยก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับ เพราะ

ปัจจุบันคะแนน O NET น้ันเข้าไปมีบทบาทกับบุคคลหลายฝ่าย หากบุคคลเหล่านั้นไม่ชัดเจนในประเด็นต่างๆ 
ก็จะเป็นการริดรอนโอกาสท่ีควรได้ของบุคคลเหล่านั้นไป ซ่ึงบุคคลเหล่าน้ันอาจประกอบด้วย ตัวนักเรียน
โดยเฉพาะในเรื่องของเกรดเฉลี่ย และการเรียนต่อในระดับท่ีสูง ตัวครูผู้สอนและผู้บริหาร เช่น เร่ืองของการ
ประเมินวิทยฐานะ การประเมินความดีความชอบ เป็นต้น ตัวผู้ปกครองอาจได้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง 
ทุกข้อคําถามล้วนละเอียดอ่อนต่อความรู้สึก เพราะฉะนั้นทุกข้ันตอนควรชัดเจนครับ หรือภาษาวัดผลเขา
เรียกว่ามีความเป็น ปรนัย (Objectivity) นั้นเองครับ 

 
 

 
ขอเคารพด้วยจิตคารวะในความเพียร 

ณ บ้านเชา่ อ.ฝาง 
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