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 ในรอบเดือนกรกฎาคมท่ีผ่านมานั้น ได้รับโอกาสจากพี่น้องเพื่อนครูท้ังจากในเขตพื้นท่ี และนอกเขตพื้นท่ี
ให้ไปแลกเปล่ียนเรียนรู้ในบทบาทของวิทยากรในเรื่องของการวัดและประเมินผลในช้ันเรียน (เบื้องต้น) และ          
การวิจัยในช้ันเรียน (เบื้องต้น) ขอบพระคุณทุกๆโรงเรียนท่ีให้โอกาสผมไปแลกเปล่ียนเรียนรู้ และขอบพระคุณ         
ผลการประเมินความพึงพอใจเมื่ออบรมเสร็จแล้วโดยเฉพาะด้านวิทยากร แบบว่าเห็นแล้วหายเหนื่อยเป็นปลิดท้ิง 
 ซึ่งจากการไปเป็นวิทยากรท้ังสองเรื่องนั้น ผมมองเห็นจุดหนึ่งท่ีเป็นจุดร่วม เป็นจุดส าคัญ และเป็นจุดท่ี         
พี่น้องเพื่อนครูเราห้ามพลาดด้วยประการท้ังปวง ได้แก่ การหาคุณภาพของเครื่องมือท่ีเราใช้ประกอบการวิจัย 
 แน่นอนว่างานวิจัยทุกชนิด ทุกประเภทนั้น ผู้วิจัยต้องสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ประกอบการเก็บรวบรวมข้อมูล
ซึ่งงานวิจัยหนึ่งเรื่อง อย่างน้อยผู้วิจัยก็ต้องมีเครื่องมือหนึ่งชนิดหรือมากกว่า และการท่ีจะมีเครื่องมือกี่ชนิดนั้น           
ก็ขึ้นอยูก่ับวัตถุประสงค์และกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยเป็นส าคัญ ต้องระวังให้ดี 
 เครื่องมือท่ีเราใช้ในงานวิจัยท่ีพี่น้องเพื่อนครูเราคุ้นเคยก็มีมากมายหลายชนิด เช่น แบบสอบถาม             
แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ หรือแบบทดสอบ และถ้าจะแบ่งให้ละเอียดลงไปอีกก็สามารถแบ่งได้อีกเช่น 
 แบบสอบถาม มีท้ังแบบเลือกตอบเพียงหนึ่งข้อ แบบเลือกตอบมากกว่าหนึ่งข้อ แบบให้เรียงล าดับ 1 2 3 
แบบให้เติมค าในช่องว่าง และแบบประมาณค่า เป็นต้น ข้อดีท่ีเด่นชัดคือ เก็บข้อมูลได้รวดเร็ว และได้กับคนเยอะๆ 
 แบบสังเกต ก็จะมีท้ังแบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม (ผู้วิจัยเนียนเข้าไปกับกลุ่มตัวอย่าง) และแบบสังเกตแบบ
ไม่มีส่วนร่วม (ผู้วิจัยแอบมองกลุ่มตัวอย่าง) ถ้าจะให้ผลดีท้ังสองอย่างนั้น กลุ่มตัวอย่างต้องไม่รู้สึกตัวว่าถูกสังเกต 
 แบบสัมภาษณ์ ก็จะมีท้ังแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (ก าหนดข้อค าถามชัดเจน) และแบบสัมภาษณ์
แบบไม่มีโครงสร้าง (ก าหนดข้อค าถามกว้างๆ) ซึ่งแบบสัมภาษณ์นั้นมีลักษณะพิเศษท่ีส าคัญคือ เหมาะกับ             
กลุ่มตัวอย่างท่ีอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ เช่น เด็ก หรือคนชรา หรือผู้วิจัยอยากเห็นความจริงใจในการตอบ 
 แบบทดสอบ มีท้ังการตอบแบบปากเปล่า การตอบแบบเขียนตอบ (การตอบแบบเขียนตอบ ได้แก่             
แบบเติมค า แบบถูกผิด แบบจับคู่ แบบเลือกตอบ และแบบบรรยาย)  และการตอบแบบให้ปฏิบัติ   

โดยส่วนใหญ่เครื่องมือก็จะมีประมาณนี้ครับ และเมื่อเราสร้างเครื่องมือเสร็จแล้ว ส่ิงท่ีส าคัญและจ าเป็นใน
ขั้นตอนต่อไปได้แก่การหาคุณภาพเครื่องมือ ค าว่าคุณภาพของเครื่องมือนั้นถ้าพูดจาภาษาบ้านๆก็ได้แก่ เครื่องมือท่ี
สร้างต้องดีจริงก่อน เพราะถ้าเครื่องมือดีแล้ว ข้อมูลท่ีไปเก็บมาได้นั้นก็จะเป็นข้อมูลท่ีดีตามไปด้วย 

และในศาสตร์ของการวัดและประเมินผลการศึกษานั้น ได้ระบุว่า เครื่องมือท่ีดีและมีคุณภาพนั้นควร
ประกอบด้วยองค์ประกอบ (ข้ันต่ า) ดังต่อไปนี้ 

1. Validity (ความเท่ียงตรง) แบ่งออกเป็น 4 ลักษณะดังนี้ 1.1 ความตรงตามเนื้อหา (Content validity) 
หมายถึง เครื่องมือวิจัยวัดได้ตรงกับส่ิงท่ีต้องการวัด หรือวัดได้ตรงกับจุดมุ่งหมายท่ีต้องการวัด 1.2  ความตรงตาม
โครงสร้าง (Construct validity) หมายถึง เครื่องมือวิจัยท่ีสามารถวัดคุณลักษณะได้ตรงตามโครงสร้างทฤษฎี          
1.3  ความตรงตามสภาพปัจจุบัน (Concurrent validity) หมายถึง เครื่องมือสามารถวัดคุณลักษณะได้ตรงกับ



สภาพท่ีเป็นจริงในปัจจุบัน และ 1.4 ความตรงตามการพยากรณ์ (Predictive validity) หมายถึง เครื่องมือ
สามารถท านายหรือพยากรณ์คุณลักษณะท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต  

2. Reliability (ความเช่ือมั่น) หมายถึง ความสม่ าเสมอ (Consistency) หรือความคงท่ี (Stability) ของ
ค่าท่ีวัดได้โดยใช้เครื่องมือเดิม (Same instrument) วัดจากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดิม (Same sample) และวัดใน
พื้นท่ีเดิม (Same setting) พูดง่ายๆ ก็คือ ท าการวัดกี่ครั้งก็ยังได้ผลเหมือนเดิม 

3. Objectivity (ความเป็นปรนัย) แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะดังนี้ 3.1 ค าถาม กล่าวคือ นักเรียนทุกคนอ่าน
โจทย์เสร็จแล้ว นักเรียนทุกคนเข้าใจว่าโจทย์นั้นถามอะไรเหมือนกันหมดทุกคน  3.2 การให้คะแนน กล่าวคือ         
เมื่อนักเรียนสอบเสร็จแล้ว ให้ครูคนไหนท่ีสอนในเนื้อหานั้นๆมาตรวจ ก็จะได้คะแนนเหมือนกันหมดทุกคน            
3.3 การแปลความ เมื่อตรวจให้คะแนนเสร็จแล้ว  นักเรียนรู้คะแนนของตนเอง นักเรียนก็เข้าใจเหมือนกันหมดทุก
คนว่าผลการสอบของตนเองอยู่ในระดับใด พูดง่ายๆ กคื็อ ความไม่งง 
 4. Difficulty and Discrimination power (ความยากและอ านาจจ าแนก)  
 ความยากของแบบทดสอบ หมายถึง สัดส่วนของผู้ตอบข้อสอบท่ีตอบได้ถูกต้องจากจ านวนผู้ตอบท้ังหมด 
แบบทดสอบท่ีดีต้องมีระดับความยากเหมาะสมกับสติปัญญาของผู้สอบ ลักษณะวิชาและวัตถุประสงค์การวัดผล 
 อ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ หมายถึง แบบทดสอบท่ีสามารถจ าแนกความแตกต่างของกลุ่มผู้เรียน
ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน หรือกลุ่มผู้เรียนท่ีได้คะแนนสูงและกลุ่มผู้เรียนท่ีได้คะแนนต่ า 
แบบทดสอบท่ีมีอ านาจจ าแนก หมายถึง ผู้เรียนกลุ่มเก่งท าข้อสอบฉบับนั้นๆ ได้ถูกต้องมากกว่าผู้เรียนกลุ่มอ่อน 
แบบทดสอบท่ีดีต้องอ านาจจ าแนกสูง 
 5. Efficiency (ความมีประสิทธิภาพ) 
 ความมีประสิทธิภาพของเครื่องมือ หมายถึง เครื่องมือนั้นนอกเหนือจากน ามาใช้รวบรวมข้อมูลตาม
จุดมุ่งหมายแล้ว ยังใช้เวลาน้อยและใช้งบประมาณน้อย พูดง่ายๆ ก็คือ ความคุ้มค่า 
 ท้ัง 5 ข้อเป็นคุณภาพของเครื่องมือขั้นต่ าท่ีพี่น้องเพื่อนครูเราจะต้องท าการวิเคราะห์ก่อนท่ีจะน าเครื่องมือ
นั้นไปใช้จริงต่อไป และขั้นตอนตอนการหาคุณภาพเครื่องมือนั้น จะต้องปรากฏอยู่ในบทท่ี 3 ในหัวข้อ การสร้าง
และหาคุณภาพเครื่องมือ ส่วนคะแนนดิบ และเอกสารประกอบจะปรากฏในภาคผนวกต่อไป แต่ถ้าหากครูมีเวลา
เพิ่มเติมลองพิจารณาว่าเครื่องมือท่ีเราสร้างนั้นมีคุณภาพอีกสามข้อดังต่อไปนี้หรือไม่  

1. Sensitivity (ความไว) หมายถึง เครื่องมือท่ีสามารถวัดค่าได้ละเอียด มีความไวในการตรวจจับหรือ
วินิจฉัย (Detect) สามารถวัดค่าท่ีเปล่ียนแปลงจากเดิมแม้เพียงเล็กน้อยได้ถูกต้อง  

2. Unidimensionality (ความเป็นมิติเดียวหรือเอกมิติ) หมายถึง ค าถามในเครื่องมือวัดคุณลักษณะ
เดียวกัน  

3. Simplicity (ความง่ายในการใช้) คุณลักษณะของเครื่องมือวิจัยท่ีดีอีกประการหนึ่งคือ ใช้ง่าย ขั้นตอน
ไม่ยุ่งยาก และแปลผลง่าย รวมท้ังพกพาได้สะดวก 
 

  
ขอเคารพด้วยจิตคารวะในความเพียร 
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