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การพัฒนาเครื่องมือประเมิ นตามสภาพจริ งในวิ ชา การพัฒนาหลักสูตรรายวิ ชา
ภาควิ ชาครุศาสตร์ไฟฟ้ า คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ
กฤษดา ศรีจนั ทร์พยิ ม1* ฉัตรศิริ ปิ ยะพิมลสิทธิ2์ และ วารุณี ลัภนโชคดี3
บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องมือและศึกษาผลการใช้เครื่องมือทีใ่ ช้ในการประเมินตามสภาพจริง ในวิชา
การพัฒนาหลักสูตรรายวิชา ของภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ โดยประชากรเป้าหมายทีใ่ ช้ในงานวิจยั เป็ นนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชัน้ ปี ท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2556 ทีล่ งทะเบียนเรียนในรายวิชานี้ จํานวน 2 ห้องเรียน รวมถึงผูส้ อนในรายวิชานี้ จํานวน 2 ท่าน
ผลการวิจยั แบ่งการนํ าเสนอเป็ น 2 ส่วน คือ 1) การหาคุณภาพของเครื่องมือการประเมินตามสภาพจริง โดย
คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ ด้านแผนการจัดการเรียนรู้ ได้ค่าเฉลีย่ 3.80 ถึง 4.80 ด้านเนื้อหา 4.00 ถึง 4.20 ด้าน
ใบงานประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ 4.40 ถึง 4.60 และด้านการวัดผล 4.40 ถึง 4.60 แบบประเมินผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน
์
ความตรงเชิงเนื้อหา แบบประเมินผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนที่ 1 ถึง 5 เท่ากับ 0.60 ถึง 1.00, 0.60 ถึง 1.00,
์
0.60 ถึง 1.00, 0.80 ถึง 1.00 และ 0.80 ถึง 1.00 ตามลําดับ ความยากและอํานาจจําแนกของข้อสอบ แบบประเมิน
ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนที่ 1 ถึง 5 มีค่าความยาก 0.36 ถึง 0.59, 0.43 ถึง 0.70, 0.50 ถึง 0.70, 0.36 ถึง 0.59 และ
์
0.39 ถึง 0.73 ตามลําดับ และอํานาจจําแนก 0.34 ถึง 0.61, 0.35 ถึง 0.69, 0.22 ถึง 0.66, 0.43 ถึง 0.67 และ
0.38 ถึง 0.62 ตามลําดับ ค่าความเทีย่ งของแบบประเมินผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนที่ 1 ถึง 5 หาโดยใช้สตู รของ Kuder์
Richardson เท่ากับ 0.778, 0.818, 0.803, 0.802 และ 0.842 ตามลําดับ ใบงาน ได้ให้ผเู้ ชีย่ วชาญตรวจสอบเกณฑ์
การประเมิน ได้ค่า 0.33 ถึง 1.00 และความเทีย่ งของการให้คะแนน หาด้วยวิธี Rater Agreement Index (RAI) ใบงานที่
1 ถึง 6 เท่ากับ 0.92, 0.96, 0.99, 1.00, 0.96 และ 0.95 ตามลําดับ แบบประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคล คุณภาพ
ด้านความตรงเชิงเนื้อหา ด้านความซื่อสัตย์ เท่ากับ 1.00 ด้านตัง้ ใจปฏิบตั งิ าน เท่ากับ 1.00 ด้านความรับผิดชอบ
เท่ากับ 0.67 ด้านความรอบคอบ เท่ากับ 1.00 ด้านตรงต่อเวลา เท่ากับ 0.67 ด้านร่วมแสดงความคิดเห็น เท่ากับ 1.00
และด้านยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ่นื เท่ากับ 1.00 และหาค่าความเทีย่ งของการให้คะแนน เท่ากับ 0.95 แฟ้มสะสมงาน
ตรวจสอบความเหมาะสมของแบบประเมินแฟ้มสะสมงาน มีค่าเฉลีย่ 4.67 ถึง 5.00 และค่าความเหมาะสมระหว่างระดับ
คะแนนกับเกณฑ์การประเมิน มีค่า 0.67 ถึง 1.00 ค่าความเทีย่ งของเกณฑ์การให้คะแนน เท่ากับ 0.89 และ 2) การนํา
เครื่องมือประเมินตามสภาพจริงที่พฒ
ั นาไปใช้ในวิชา การพัฒนาหลักสูตรรายวิชา ในด้านความรู้ พบว่า นักศึกษามี
พัฒนาการที่เพิ่ม ขึ้นในทุกครัง้ ของการทดสอบ ด้านทักษะการพัฒ นาหลักสูตร พบว่า ความสามารถในการพัฒนา
หลักสูตรอยู่ในระดับดีมาก และด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล พบว่า นักศึกษาทุกคนมีความตรงต่ อเวลามากขึน้ ตัง้ ใจ
ปฏิบตั งิ านกันเกือบทุกคน และร่วมแสดงความคิดเห็นกันในส่วนใหญ่
คําสําคัญ : การประเมินตามสภาพจริง, เครื่องมือการประเมิน
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Abstract
The purposes of the research were to develop and study the use of tool used to Authentic Assessment in
Course Development Subject. Department of Teacher Training in Electrical Engineering, Faculty of Technical
Education, King Mongkut's University of Technology North Bangkok, The target population used in research
as a student in electrical engineering major, 3rd years student, 2nd semester, 2556 academic year to enroll in
the course total 2 classroom and teachers in this course includes 2.
It was found that 2 parts: 1) determining the quality of Authentic Assessment tools. The quality of the
lesson plans. The lesson plans an average is 3.80 to 4.80 and 4.00 to 4.20 on the content, learning activities
and measures is 4.40 to 4.60. Content validity of Assessment Achievement 1 to 5 were 0.60 to 1.00, 0.60 to
1.00, 0.60 to 1.00, 0.80 to 1.00 and 0.80 to 1.00 respectively difficulty and discrimination value of the test.
Assessment of Achievement of 1 to 5 with the difficulty values is 0.36 to 0.59, 0.43 to 0.70, 0.50 to 0.70, 0.36
to 0.59 and 0.39 to 0.73 discrimination 0.34 to 0.61, 0.35 to 0.69, 0.22 to 0.66, 0.43 to 0.67 and 0.38 to 0.62
and then reliability of the achievement 1 to 5 from Kuder-Richardson were 0.778 , 0.818 , 0.803, 0.802 , and
0.842 respectively have a check to assess the value of 0.33 to 1.00 of worksheet and precision of the score
used method Rater Agreement Index (RAI) for that 1 to 6 was 0.92 , 0.96 , 0.99 , 1.00 , 0.96 and 0.95
respectively evaluate the content validity of Assessment Attribute Personal is 1.00. the faithfulness were 1.00,
the responsibilities were 0.67 and prudence were 1.00 and punctuality were 0.67 and share ideas as 1.00 and
on the comments of others equal to 1.00 and find the reliability of the scoring is 0.95. Portfolios determine the
suitability of the assessment portfolio averaged 4.67 to 5.00 and the appropriate between score level and
Assessment criteria of 0.67 to 1.00 reliability of the scoring criteria was 0.89. And 2) the introduction of
Authentic Assessment tools developed for use in courses. Curriculum development Knowledge that students
develop increased in each of the tests. Skills development courses found that the ability to develop a
curriculum is very good. And attribute personal that all students are more punctual, intend perform almost all
and joined in the majority opinion.
Keywords: Authentic Assessment, Tools of Assessment
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1. ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
ตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
(ฉบับที่ 2 แก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ. 2545) ได้กําหนดแนว
ทางการจัดการศึกษาในหมวด 4 มาตราที่ 22 ไว้ว่าการจัด
การศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคน มีความ สามารถ
เรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผูเ้ รียนมีความสําคัญ
ที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้ องส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ และใน
มาตราที่ 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและ
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการดังต่ อไปนี้ ข้อที่ 1 จัด
เนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและ
ความถนัดของผูเ้ รียน โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ข้อที่ 2 ฝึ กทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การ
เผชิญสถานการณ์ และการประยุ กต์ ความรู้ม าใช้เพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปญั หา ข้อที่ 3 จัดกิจกรรมให้ผเู้ รียนได้
เรียนรู้ จากประสบการณ์จริง ฝึ กการปฏิบตั ิ ให้ทําได้ คิด
เป็ น ทําเป็ น รักการอ่าน และเกิดการใฝร่ อู้ ย่างต่อเนื่อง ข้อ
ที่ 4 การจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้
ด้านต่ าง ๆ อย่ างได้ส ัดส่ วนสมดุ ลกัน รวมทัง้ ปลู กฝ งั
คุณธรรม ค่านิยมทีด่ งี าม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ไว้ในทุกวิชา ข้อ 5 ส่งเสริม สนับสนุ นให้ผสู้ อนสามารถจัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อม สือ่ การเรียน และอํานวยความ
สะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้
รวมทัง้ สามารถใช้การวิจยั เป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรู้ทงั ้ นี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจาก
สื่อการเรียนการสอน และแหล่งวิทยาการต่าง ๆ และตาม
มาตราที่ 26 ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียนโดย
พิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การ
สังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่ ว มกิจ กรรมและการ
ทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดับ และรูปแบบการศึกษา
จากแนวทางการจัดการศึกษา การจัดกระบวนการ
เรี ย นรู้ และการจั ด การประเมิ น ในพระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2 แก้ไขเพิม่ เติม
พ.ศ. 2545) ทัง้ ในมาตราที่ 22, 24 และ 26 แสดงให้เห็นว่า
การจัดการศึกษาต้องเน้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ แทนครูผสู้ อน
โดยครูจะเป็ นผู้จดั กิจกรรมให้นักศึกษาได้คิด ได้ปฏิบตั ิ
จากสถานการณ์ ต่ าง ๆ รวมถึงครูต้องจัดให้การเรียนรู้

เกิดขึน้ ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ ทัง้ ในและนอกห้องเรียน ซึง่
การสอนในปจั จุบนั ยังมีปญั หาในส่วนนี้อยู่มาก [1]
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่กล่าวมานัน้ ครู
ยังต้องอาศัยผลจากการวัดและการประเมินที่นํามาเป็ น
ข้อมูลใช้ในการปรับปรุงการสอนของตนให้มคี ุณภาพ และ
เกิดแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรให้มคี วามเหมาะสม
ยิง่ ขึน้ การวัดและการประเมินผล จึงมีความเกี่ยวพันกับ
การกําหนดความมุ่งหมายของการเรียนการสอน และการ
จัดประสบการณ์เรียนรู้ [2] การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ จึงมีแนวทางในการปฏิบตั ไิ ด้หลายแนวทาง เช่น
การประเมิ น ตามสภาพจริ ง (Authentic Assessment)
เนื่องจากหัวใจทีเ่ ป็ นความต้องการของผูท้ ่วี ดั คือ การวัด
ปราศจากความคลาดเคลื่อน นัน่ คือ ต้องการให้ผลการวัด
ตรงกับศักยภาพหรือคุณลักษณะทีแ่ ท้จริง ซึง่ การประเมิน
ตามสภาพจริงทีม่ เี ป้าหมายดังกล่าวนี้ ยังขาดการนําไปใช้
ประเมินอยู่มาก [3] ปจั จุบนั จึงมีผหู้ นั มาสนใจการประเมิน
รูปแบบนี้ อย่างกว้างขวาง และยังเป็ นกระบวนการที่ให้
นักศึกษาได้ปฏิบตั ใิ นงานทีม่ คี ุณค่า หรือมีความสําคัญ ที่
เกีย่ วข้องกับการเรียนรูข้ องนักศึกษา [4] เน้นประเมินเพื่อ
หาสมรรถนะที่แท้จริงของนักศึกษา การประเมินตาม
สภาพจริงจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมในการรวบรวมข้อมูล
ด้วยการให้งานเพื่อให้นักศึกษาปฏิบตั ิเกี่ยวกับกิจกรรม
และครู เ ป็ นผู้ ต รวจสอบโดยอาจใช้ ก ารสัง เกต การ
สัมภาษณ์ ห รือ การให้ทํ างานกลุ่ ม เป็ น ต้ น รวมถึง ส.
วาสนา [5] ได้กล่าวว่า การประเมินตามสภาพจริงเป็ นการ
ประเมินความสามารถจริง ในชัน้ เรีย น ประเมินความ
สามารถโดยตรงจากหลัก สู ต ร ประเมิน จากงานหรื อ
โครงการเพื่อประยุกต์วิธี และกระบวนการเรียน โดยใช้
เครื่องมือที่หลากหลาย ซึ่งถ้าเครื่องมือที่นํามาใช้นัน้ วัด
พฤติกรรมนัน้ ไม่ได้ หรือไม่เหมาะสม อาจทําให้ได้ขอ้ มูล
ที่นํามาประเมินนัน้ ไม่ตรงกับความเป็ นจริง ดังนัน้ การ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือก่อนนําไปใช้จงึ เป็ นสิง่ สําคัญ
เครื่องมือประเมินทีส่ ร้างขึน้ ควรสร้างให้มคี ุณภาพ และ
นํ าไปหาคุณภาพ ทัง้ การตรวจสอบในประเด็นความตรง
(Validity) และความเทีย่ ง (Reliability) เป็ นต้น [6]
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็ น
ภาควิช าที่ผ ลิต ครู ท่ี ส อนในสถาบัน อาชีว ศึก ษา โดย
3
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นักศึกษาทีเ่ รียนต้องลงทําการฝึ กสอนและมีวธิ กี ารในการ
ได้หวั เรื่องที่นักศึกษาจะทําการฝึ กสอนมาจากการพัฒนา
หลักสูตรรายวิชา โดยเป็ นมาตรฐานความรู้ขอ้ หนึ่งของ
มาตรฐานความรู้ แ ละประสบการณ์ วิชาชีพ ที่คุ รุ สภา
รับรองคุณวุฒิวชิ าชีพ [7] สมรรถนะของนักศึกษาที่ควร
ทําได้มตี งั ้ แต่สมรรถนะในการวิเคราะห์หลักสูตร ปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตร
ได้อย่างหลากหลาย ประเมิน
หลักสูตรได้ทงั ้ ก่อน และหลังการใช้หลักสูตร และจัดทํา
หลักสูตรได้ มีการจัดการเรียนการสอนทีใ่ ห้นักเรียนได้ลง
มือปฏิบตั กิ ารพัฒนาหลักสูตรตามวิชาทีก่ าํ หนดให้ และใน
ส่วนใหญ่ การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี
วิธกี ารสอนของอาจารย์จะใช้การบรรยายเป็ นส่วนใหญ่ [8]
ซึง่ เป็ นการเรียนโดยครูเป็ นศูนย์กลาง (Teacher Center)
ทําให้มนี ักเรียนจํานวนไม่มากทีจ่ ะทําความเข้าใจในเรื่อง
การพัฒนาหลักสูตรได้อย่างเต็มที่ ซึ่งการประเมินการ
เรียนรู้ของนักศึกษาในปจั จุบนั อาจไม่ได้ความสามารถที่
แท้จริงของนักศึกษาคนนัน้ ๆ อีกทัง้ ยังขาดการประเมินที่
จะได้ข้อมูลที่ตรงกับสภาพจริง ทําให้ไม่ สามารถบอก
สมรรถนะของนักศึกษาแต่ละคนได้ชดั เจน
2. วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
เพื่อ พัฒ นา และศึก ษาผลการใช้ เ ครื่ อ งมือ ในการ
ประเมินตามสภาพจริงในวิชา การพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
ของภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3. วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
วิธีก ารดํ าเนิ นการวิจ ัย เริ่ม จากการศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องกับการประเมินสภาพจริง และเครื่องมือ
ทีใ่ ช้ โดยเครื่องมือทีใ่ ช้ในการประเมิน ตามสภาพจริงใน
ครัง้ นี้ ประกอบด้วย
3.1 แผนการจัด การเรียนรู้ ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้จดั ทําจํานวน
5 แผน ประกอบด้วยเนื้อหาสาระในเรื่อง ความหมายของ
หลักสูตร สิง่ ทีค่ วรคํานึงถึงในการเลือกเปิ ดและการพัฒนา
หลักสูตร สาเหตุ ของการปรับปรุ งและพัฒนาหลักสูตร
ปญั หาในการสร้างและพัฒนาหลักสูตร ความหมายและ
โครงสร้ า งของหลัก สู ต รรายวิ ช า รู ป แบบการพัฒ นา
หลักสู ตร วิธีก ารพัฒนาหลัก สูต ร รวมถึง การกํ าหนด
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วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม และการจัดทําแผนการสอนใน
รายวิ ช าที่ทํ า การพัฒ นา โดยผู้ วิ จ ัย ได้ ศึก ษาหนั ง สือ
เอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการสร้างแผน การเรียนรู้ พร้อม
ทัง้ วิเคราะห์เนื้ อหารายวิชา และจัดทําแผนการจัดการ
เรี ย นรู้ ท่ี เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น สํ า คัญ หลัง จากนั น้ เสนอให้
ผูเ้ ชีย่ วชาญ จํานวน 5 ท่าน ช่วยประเมินความเหมาะสม
โดยแบบประเมินเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
แบ่งออกเป็ น 4 ด้าน คือ 1) ด้านแผนการจัดการเรียนรู้ 2)
ด้านเนื้อหา 3) ด้านใบงานประกอบกิจกรรมการเรียนรู้
และ 4) ด้านการวัดผล และทํ า การปรับ ปรุ งตามที่
ผู้เชี่ยวชาญให้ขอ้ เสนอแนะ พร้อมทัง้ ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบ และแก้ไขอีกครัง้ หนึ่ง ก่อนนําไปใช้เก็บข้อมูล
3.2 แบบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน โดยกําหนด
รูปแบบของข้อสอบเป็ นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ซึ่ง
เขียนข้อสอบตามวัตถุประสงค์ทก่ี ําหนดไว้ในผังการออก
ข้อสอบ และให้ผเู้ ชีย่ วชาญ จํานวน 5 ท่านช่วยตรวจสอบ
ความตรงตามเนื้ อหา โดยพิจารณา ความสอดคล้อง
ระหว่างวัตถุประสงค์กบั ข้อคําถาม ซึง่ ให้ระดับคะแนนเป็ น
-1, 0, +1 พร้อมปรับปรุ งและนํ าไปใช้ในครัง้ แรก กับ
นักศึกษาที่ผ่ านการเรียนรู้ตามวัตถุ ประสงค์ท่ีต้องการ
จํานวน 44 คน จากนัน้ ทําการปรับปรุงข้อสอบ แล้วส่ง
ผูเ้ ชี่ยวชาญอีกครัง้ หนึ่ง จากนัน้ ได้นําไปใช้กบั นักศึกษา
อีกกลุ่ มหนึ่ ง จํานวน 44 คนเช่ นกัน แล้วนํ าแบบวัด
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนชุ ดที่ 1 ถึง 5 มาวิเคราะห์
คุณภาพของข้อสอบด้านความยากและอํานาจจําแนกครัง้
ที่ 2 และหาความเที่ ย งของแบบวั ด ผลสัม ฤทธิ ท์ าง
การเรียน ด้วยสูตรของ Kuder-Richardson (KR-20)
3.3 ใบงาน ผู้วิจยั ได้จดั ทําใบงานพร้อมเกณฑ์การ
ประเมินที่จ ัดทําในรูปแบบรูบริก ซึ่งจัดทํ าตามผลการ
เรียนรูท้ ค่ี าดหวังในแผนการจัดการเรียนรู้ จํานวน 5 เรื่อง
โดยสร้างทัง้ หมด 6 ใบงาน เนื่องจากมีใบงานทีม่ อบหมาย
ให้นักศึกษาปฏิบตั กิ ารพัฒนาหลักสูตร จากนัน้ นําใบงาน
พร้อ มเกณฑ์ การประเมินที่สร้ างขึ้นเสนอผู้เ ชี่ยวชาญ
พิจารณาความตรงของเครื่องมือและให้ขอ้ เสนอแนะ ซึง่ ให้
ระดับคะแนนเป็ น -1, 0, +1 จากนัน้ ผู้วิจยั ได้ปรับปรุง
พร้อมทัง้ เสนอผู้เชี่ยวชาญอีกครัง้ ก่ อนการนํ าไปเก็บ
ข้อมูล
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 6 ฉบั บ ที่ 2 กรกฎาคม - ธั น วาคม 2558

3.4 แบบประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคล ประกอบไป
ด้วยพฤติกรรมด้านความซื่อสัตย์ ด้านตัง้ ใจปฏิบ ัติงาน
ด้านความรับผิดชอบ ด้านความรอบคอบ ด้านตรงต่ อ
เวลา ด้านร่วมแสดงความคิดเห็น และด้านยอมรับความ
คิดเห็นของผูอ้ ่นื โดยเมื่อสร้างเรียบร้อยแล้วได้นําเสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของพฤติกรรม
ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลที่ทําการสังเกต โดยให้ระดับ
คะแนนเป็ น -1, 0 ,+1 พร้อมทัง้ ปรับปรุงตามคําแนะนํ า
ของผู้เชี่ยวชาญ และส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอีกครัง้
ก่อนการนําไปใช้ และหาความเทีย่ งของแบบประเมิน โดย
คํานวณจากดัชนีความสอดคล้องระหว่างผูป้ ระเมิน (Rater
Agreement Index : RAI)
3.5 แฟ้ มสะสมงาน สร้างโดยกําหนดประเด็นที่
ต้ องการพิจ ารณาในการประเมิน พร้อ มทัง้ สร้ างแบบ
ประเมิน โดยมีการกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็ นแบบ
รูบริก ซึง่ กําหนดเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินชิน้ งาน
เป็ นรายองค์ประกอบ และเกณฑ์การให้คะแนนแฟ้มสะสม
งานในภาพรวม หลังจากนัน้ จึงนํ าเสนอต่ อผู้เชี่ยวชาญ
ช่วยพิจารณาใน 2 ส่วน คือ ตรวจสอบ ความเหมาะสม
ของแบบประเมินแฟ้ มสะสมงาน โดยแบบประเมินเป็ น
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และตรวจสอบความ
สอดคล้องระหว่างประเด็นกับเกณฑ์ การประเมิน ซึ่งให้
ระดับะแนนเป็ น -1, 0 และ +1 จากนัน้ ทําการปรับปรุง
ตามคําแนะนํ า และส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอีกครัง้
แล้วนําไปเก็บข้อมูลต่อไป
4. ผลการวิ จยั
4.1 คุณภาพของเครื่องมือประเมินตามสภาพจริงใน
วิชาการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
4.1.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้
การหาคุ ณภาพด้านความตรงเชิงเนื้ อหาของ
แผนการจัด การเรีย นรู้ ได้ใ ห้ ผู้ เ ชี่ยวชาญด้ านเนื้ อ หา
จํานวน 5 ท่าน ตรวจสอบ ซึ่งผู้วจิ ยั ได้แบ่งแบบประเมิน
ออกเป็ น 4 ด้าน คือ 1) ด้านแผนการจัดการเรียนรู้ ได้
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.80 ถึง 4.80 2) ด้านเนื้อหา ได้ค่าเฉลีย่
เท่ากับ 4.00 ถึง 4.20 3) ด้านใบงานประกอบกิจกรรมการ
เรียนรู้ ได้ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.40 ถึง 4.60 และ 4) ด้านการ
วัดผลได้ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.40 ถึง 4.60

4.1.2 แบบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน
์
การหาคุณภาพของแบบวัดผลสัมฤทธิ ์ ทางการ
เรียน ผูว้ จิ ยั ได้หาคุณภาพ 3 ประการด้วยกัน คือ
1) ด้านความตรงเชิงเนื้อหาของข้อสอบ
ส่ ง ให้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญที่ ส อนในวิช า การพัฒ นาหลัก สู ต ร
รายวิชา เป็ นผูต้ รวจสอบความสอดคล้องของวัตถุประสงค์
กั บ ข้ อ คํ า ถาม โดยใช้ เ กณฑ์ พิ จ ารณาดั ช นี ค วาม
สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC)
ซึง่ ผลการพิจารณาความสอดคล้องของแบบวัดผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนชุดที่ 1 มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ
0.60 ถึง 1.00 แบบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนชุ ดที่ 2
เท่ากับ 0.60 ถึง 1.00 แบบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนชุด
์
ที่ 3 เท่ากับ 0.60 ถึง 1.00 แบบวัดผลสัมฤทธิทางการ
์
เรียนชุดที่ 4 เท่ากับ 0.80 ถึง 1.00 และแบบวัดผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนชุดที่ 5 เท่ากับ 0.80 ถึง 1.00
2) การหาคุณภาพด้านความยาก และ
อํานาจจําแนก พบว่า แบบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนชุด
์
ที่ 1 มีค่าความยากตัง้ แต่ 0.36 ถึง 0.59 และมีค่าอํานาจ
จําแนกตัง้ แต่ 0.34 ถึง 0.61 แบบวัดผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนชุดที่ 2 มีค่าความยากตัง้ แต่ 0.43 ถึง 0.70 และมีค่า
อํานาจจําแนกตัง้ แต่ 0.35 ถึง 0.69 แบบวัดผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนชุดที่ 3 มีค่าความยากตัง้ แต่ 0.50 ถึง 0.70
และมี ค่ า อํ า นาจจํ า แนกตั ง้ แต่ 0.22 ถึ ง 0.66 แบบวัด
ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนชุดที่ 4 มีค่า ความยากตัง้ แต่
์
0.36 ถึง 0.59 และมีค่าอํานาจจําแนกตัง้ แต่ 0.43 ถึง 0.67
แบบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนชุดที่ 5 มีค่ าความยาก
ตัง้ แต่ 0.39 ถึง 0.73 และมีค่าอํานาจจําแนกตัง้ แต่ 0.38
ถึง 0.62 ส่วนของตัวลวงพบว่า มีค่าความยากและอํานาจ
จําแนกของตัวลวงตัง้ แต่ 0.05 ขึน้ ไปในทุกข้อ
3) ด้านความเทีย่ งในแบบวัดผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนชุดที่ 1 ถึง 5 มีค่าตัง้ แต่ 0.778 ถึง 0.842
ยนชุดที่ 5 มีค่าความ
โดยแบบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
์
เทีย่ งสูงสุด และแบบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนชุดที่ 1 มี
์
ค่าความเทีย่ งตํ่าสุด
4.1.3 ใบงาน
ผู้วิจยั ได้นํ าใบงานพร้อมเกณฑ์การประเมินที่
สร้างขึน้ เสนอผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเนื้อหาเพื่อพิจารณา ความ
สอดคล้องของรายการประเมิน กับเกณฑ์การประเมิน ซึง่
5

_15-1433(001-134)P2.indd 5

1/4/59 BE 11:02 AM

6

Technical Education Journal King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
Vol. 6, No. 2, July - December 2015

ผลการพิจารณาความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ ได้ค่ า
ความสอดคล้อง อยู่ระหว่าง 0.33 ถึง 1.00 และได้ทําการ
ปรับปรุงเกณฑ์พร้อมส่งให้ผเู้ ชีย่ วชาญตรวจสอบอีกครัง้ ได้
ค่าความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 ในทุกข้อ
การคํานวณหาค่าความเที่ยงของเกณฑ์การให้
คะแนนของใบงานที่ 1 เท่ากับ 0.92 ใบงานที่ 2 เท่ากับ
0.96 ใบงานที่ 3 เท่ากับ 0.99 ใบงานที่ 4 เท่ากับ 1.00
ใบงานที่ 5 เท่ากับ 0.96 และใบงานที่ 6 เท่ากับ 0.95
4.1.4 แบบประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคล
ผลการพิจารณาด้านความซื่อสัตย์เท่ากับ 1.00
ด้านตัง้ ใจปฏิบตั ิงานเท่ากับ 1.00 ด้านความรับผิดชอบ
เท่ากับ 0.67 ด้านความรอบคอบเท่ากับ 1.00 ด้านตรงต่อ
เวลาเท่ากับ 0.67 ด้านร่วมแสดงความคิดเห็นเท่ากับ 1.00
และด้านยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ่นื เท่ากับ 1.00
และเมื่อผู้วิจยั ได้พิจารณาปรับปรุงพฤติกรรม
บ่ ง ชี้ต ามคํ าแนะนํ า ของผู้ เ ชี่ย วชาญ แล้ ว นํ า ไปใช้ ก ับ
ประชากรเป้าหมาย จํานวน 54 คน แล้วใช้วธิ กี ารหาค่า
ความเทีย่ งของการให้คะแนน ได้ค่าเท่ากับ 0.95
4.1.5 แฟ้มสะสมงาน
ผูว้ จิ ยั ได้ให้ผเู้ ชีย่ วชาญ ทีส่ อนในวิชาการพัฒนา
หลักสูตรรายวิชา จํานวน 5 ท่ าน ตรวจสอบความ
เหมาะสมของแบบประเมินแฟ้ มสะสมงาน พบว่า แบบ
ประเมินแฟ้ มสะสมงานมีค่ าเฉลี่ยตัง้ แต่ 4.67 ถึง 5.00
รวมถึงพิจารณาค่าความเหมาะสมระหว่างระดับคะแนน
กับเกณฑ์การประเมิน ผลการพิจารณาความเหมาะสมอยู่
ระหว่าง 0.67 ถึง 1.00
และเมื่อได้พจิ ารณาปรับปรุงเกณฑ์การประเมิน
ตามคํ า แนะนํ า ของผู้ เ ชี่ ย วชาญแล้ ว ได้ นํ า ไปใช้ ก ั บ
ประชากรเป้าหมาย จํานวน 54 คน ซึง่ ประเมินโดยอาจารย์
จํานวน 2 คน ตรวจให้คะแนนแฟ้มสะสมงานทีน่ กั ศึกษาได้
จัดทํา ผลการคํานวณความเทีย่ งได้เท่ากับ 0.89
4.2 การนําเครื่องมือประเมินตามสภาพจริงทีพ่ ฒ
ั นา
ไปใช้ในวิชา การพัฒนาหลักสูตรรายวิชา แบ่งเป็ น 3 ด้าน
ดังนี้
4.2.1 ด้านความรู้ มีเครื่องมือทีน่ ําไปทดลองใช้
สรุปได้ 3 ชนิด คือ
1) แบบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน จาก
์
การทดสอบหลังการเรียนรู้ในแต่ ละครัง้ พบว่ าแบบวัด
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ผลสัม ฤทธิท์ างการเรีย นชุ ด ที่ 1 มีจํ า นวนผู้ สอบผ่ า น
เกณฑ์ 21 คน แบบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนชุดที่ 2 มี
์
จํ า นวนผู้ ส อบผ่ า นเกณฑ์ 25 คน แบบวัด ผลสัม ฤทธิ ์
ทางการเรียนชุดที่ 3 มีจํานวนผูส้ อบผ่านเกณฑ์ 43 คน
แบบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนชุดที่ 4 มีจํานวนผู้สอบ
ผ่านเกณฑ์ 44 คน แบบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนชุดที่
์
5 มีจาํ นวนผูส้ อบผ่านเกณฑ์ 51 คน ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 จํานวนผูส้ อบผ่านเกณฑ์ในแต่ละฉบับ
2) ใบงาน จากการให้นักศึกษาทําใบ
งานในแต่ละครัง้ พบว่า ใบงานที่ 1 คะแนนเต็ม 12 คะแนน
มีจาํ นวนผูท้ าํ คะแนนผ่านเกณฑ์ 9 คน ใบงานที่ 2 คะแนน
เต็ม 12 คะแนน มีจํานวนผูท้ ําคะแนนผ่านเกณฑ์ 42 คน
ใบงานที่ 3 คะแนนเต็ม 6 คะแนน มีจํานวนผู้ทําคะแนน
ผ่านเกณฑ์ 53 คน ใบงานที่ 4 คะแนนเต็ม 18 คะแนน มี
จํานวนผูท้ าํ คะแนนผ่านเกณฑ์ 54 คน ใบงานที่ 5 คะแนน
เต็ม 18 คะแนน มีจํานวนผูท้ ําคะแนนผ่านเกณฑ์ 54 คน
ใบงานที่ 6 คะแนนเต็ม 6 คะแนน มีจํานวนผู้ทําคะแนน
ผ่านเกณฑ์ 54 คน ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 จํานวนผูไ้ ด้คะแนนผ่านเกณฑ์ในแต่ละใบงาน
3) จํานวนผู้ได้คะแนนในแต่ละระดับ
้
ของแฟมสะสมงาน พบว่า อยู่ในระดับดี จํานวน 3 คน
และระดับดีมาก จํานวน 51 คน ดังรูปที่ 3
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รูปที่ 3 จํานวนผูไ้ ด้คะแนนในแต่ละระดับของ
แฟ้มสะสมงาน
4.2.2 ด้านทักษะการพัฒนาหลักสูตร จํานวน
ผูไ้ ด้คะแนนในแต่ละระดับของใบงานที่ 5 พบว่า นักศึกษา
จํานวน 54 คน ทําคะแนนได้ 18 คะแนน จากคะแนนเต็ม
18 คะแนน อยู่ในระดับดีมากทัง้ หมด ดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 จํานวนผูไ้ ด้คะแนนในแต่ละระดับของใบงานที่ 5
การพัฒนาทักษะการพัฒนาหลักสูตร
4.2.3 ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล จากรูปที่ 5
การประเมินด้านคุณลักษณะส่วนบุ คคลของนักศึกษา
จํ า นวน 54 คน โดยใช้ แ บบประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะ
ส่ว นบุ ค คล ซึ่งแบ่ ง เป็ น 7 ตัว บ่ ง ชี้ และทํา การสัง เกต
คุณลักษณะส่วนบุคคลของนักศึกษาทัง้ หมด 5 ครัง้ และ
แสดงจํานวนนักศึกษาทีม่ คี ุณลักษณะ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จํานวนนักศึกษาทีไ่ ด้รบั การประเมินในแต่ละ
ตัวบ่งชี้
สังเกตครังที
้ ่

1

2

3

4

5

ตัวบ่งชี้
ความซื่อสัตย์
ตัง้ ใจปฏิบตั งิ าน
ความรับผิดชอบ
ความรอบคอบ
ตรงต่อเวลา
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ยอมรับความคิดเห็นผูอ้ ่นื

39
38
54
37
12
37
37

42
43
54
39
15
44
41

43
46
52
43
26
45
42

45
46
54
45
28
47
45

50
49
54
50
37
51
51

รูปที่ 5 จํานวนนักศึกษาในแต่ละครัง้ ของการสังเกต
คุณลักษณะส่วนบุคคล
จากตารางที่ 1 ในตัวบ่งชีค้ วามซื่อสัตย์ การสังเกต
ครัง้ ที่ 1-5 มีนักศึกษาทีม่ คี ุณลักษณะ จํานวน 39, 42,
43, 45 และ 50 คน ตัวบ่งชีค้ วามตัง้ ใจปฏิบตั งิ านการสังเกต
ครัง้ ที่ 1-5 มีนักศึกษาทีม่ คี ุณลักษณะ จํานวน 38, 43,
46, 46 และ 49 คน ตัวบ่งชีค้ วามรับผิดชอบ การสังเกต
ครัง้ ที่ 1-5 มีนักศึกษาทีม่ คี ุณลักษณะ จํานวน 54, 54,
52, 54 และ 54 คน ตัวบ่งชีค้ วามรอบคอบ การสังเกต
ครัง้ ที่ 1-5 มีนักศึกษาทีม่ คี ุณลักษณะ จํานวน 37, 39,
43, 45 และ 50 คน ตัวบ่งชีต้ รงต่อเวลา การสังเกตครัง้
ที่ 1-5 มีนักศึกษาทีม่ คี ุณลักษณะ จํานวน 12, 15, 26,
28 และ 37 คน ตัวบ่งชีร้ ่วมแสดงความคิดเห็น การสังเกต
ครัง้ ที่ 1-5 มีนักศึกษาที่มคี ุณลักษณะ จํานวน 37, 44,
45, 47 และ 51 คน ตัวบ่งชีย้ อมรับความคิดเห็นผูอ้ ่นื การ
สังเกตครัง้ ที่ 1-5 มีนกั ศึกษาทีม่ คี ุณลักษณะ จํานวน 37,
41, 42, 45 และ 51 คน ตามลําดับ
5. อภิ ปรายผลการวิ จยั
คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ จะเห็นว่าค่าเฉลีย่
ด้านใบงานประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านการ
วัด ผล ได้ ค่ า เฉลี่ ย ที่ สู ง กว่ า ด้ า นอื่ น ๆ ซึ่ ง การจัด ทํ า
แผนการจัดการเรียนรู้ ทีต่ ้องการตรวจสอบความสามารถ
ของผู้เ รีย นนั น้ ต้ อ งจัดกิจ กรรมการเรีย นรู้ใ ห้ สามารถ
นําไปใช้ได้ในชีวติ จริง สอดคล้องกับศิรนิ ภา [9] ทีไ่ ด้กล่าว
ว่ า ในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีจะนํ าไปสู่การ
ประเมินตามสภาพจริงนัน้ จะต้องคํานึงถึงกิจกรรมการ
เรียนการสอนต้องเป็ นกิจกรรมทีผ่ ูเ้ รียนสามารถปฏิบตั ไิ ด้
และสร้างองค์ความรูน้ ําไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวันได้
อีกทัง้ ยังสอดคล้องกับสมศักดิ ์ [3] ทีก่ ล่าวว่า การประเมิน
7
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ตามสภาพจริงมุ่งเน้นการสืบเสาะหาความรู้ กล่าวคือ เน้น
ั หาตามสภาพที่เป็ นจริงใน
การพัฒนาทักษะการแก้ป ญ
ชีวติ ประจําวันซึง่ ผูเ้ รียนต้องสังเกตคิดถาม และทดสอบ
ความคิดของตนเอง
การหาคุณภาพของเครื่องมือด้านความตรงเชิงเนื้อหา
ของเครื่องมือที่ได้สร้างขึน้ ทัง้ แบบวัดผลสัมฤทธิทางการ
์
เรียน โดยพิจารณาความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์
กับข้อคําถาม ใบงาน พิจารณารายการประเมิน กับเกณฑ์
การประเมิ น แบบประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล
พิจารณาความเหมาะสมของพฤติกรรมบ่งชีข้ องตัวชีว้ ดั ที่
ทําการสังเกต และแบบประเมินแฟ้มสะสมงานพิจารณาค่า
ความเหมาะสมระหว่ า งระดับ คะแนนกั บ เกณฑ์ ก าร
ประเมิน โดยได้ให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความสอดคล้อง
ซึ่ ง ต้ อ งได้ ค่ า ความสอดคล้ อ งตั ง้ แต่ 0.5 ขึ้น ไป และ
เครื่องมือทุกชิน้ ทีไ่ ด้พฒ
ั นามีค่าความสอดคล้องตัง้ แต่ 0.5
ขึน้ ไปทัง้ หมด โดยสอดคล้องกับที่ฉัตรศิรแิ ละอุทยั วรรณ
[10] ได้กล่ าวไว้ว่ าการหาค่ าความสอดคล้อง (Index of
Item Objective Congruence: IOC) ถ้าค่าทีค่ ํานวณได้มี
ค่าตัง้ แต่ 0.50 ขึน้ ไป ถือได้ว่าข้อสอบข้อนัน้ วัดได้ตาม
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมทีก่ ําหนดไว้ มีความสอดคล้อง
เป็ นไปตามเกณฑ์ทํ าให้มีคุ ณภาพด้านความตรงตาม
เนื้ อหาสามารถวัดความรู้ ของนักศึกษาได้ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของรายวิชา อีกทัง้ ยังสอดคล้องกับชัยวัฒน์
[1] ที่กล่ าวว่ าแบบสอบนี้เป็ นวิธีท่เี หมาะสําหรับการวัด
ความสามารถของผู้เรียนโดยเฉพาะความสามารถของ
พุทธิพสิ ยั (Cognitive domain)
ความยากและอํานาจจําแนกของข้อสอบ แบบประเมิน
ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนที่ 1 ถึง 5 โดยสรุปข้อสอบในแบบ
์
วัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนทัง้ 5 ฉบับนัน้ มีคุณภาพด้าน
์
ความยากอยู่ระหว่าง 0.20 ถึง 0.80 รวมถึงคุณภาพของ
ตัวลวงทีม่ คี ่าตัง้ แต่ 0.05 ขึน้ ไปในทุกข้อ สอดคล้องกับที่
ฉัตรศิริ [11] กล่าวไว้ว่า ค่าความยากและอํานาจจําแนก
ควรมีค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.20 ถึง 0.80 ค่าอํานาจ
จําแนก ตัง้ แต่ 0.20 ขึน้ ไป และเกณฑ์ประสิทธิภาพของ
ค่าความยาก และอํานาจจําแนกของตัวลวง ควรมีค่าไม่ต่ํา
กว่า 0.05 จึงจะถือว่ามีประสิทธิภาพในการลวงผูส้ อบได้ดี
และล้วน และอังคณา [12] ทีก่ ล่าวว่า การทีจ่ ะออกข้อสอบ
ให้มคี วามยากง่ายพอดี คือ P=0.50 นัน้ ไม่ใช่สงิ่ ทีท่ ํากัน
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ได้ง่ าย ๆ ต้องนํ าไปทดลองสอบหลายครัง้ แต่ ละครัง้ ที่
ทดลองก็จะมีการปรับปรุงใหม่จนกว่าคําถามข้อนัน้ จะมีค่า
ใกล้เคียงกับ P=0.50 ข้อคําถามทีถ่ อื ว่ามีความยากง่ายที่
ใช้ได้ จะยึดเอาค่า P ระหว่าง 0.20 ถึง 0.80 ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั
จึงได้คํานวณค่าความยาก และอํานาจจําแนกของตัวลวง
ได้คุณภาพของตัวลวงที่มีค่าตัง้ แต่ 0.05 ขึน้ ไปในทุกข้อ
และค่ าความเที่ยงของแบบประเมินผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนที่ 1 ถึง 5 หาโดยใช้สตู รของ Kuder-Richardson ได้
เท่ากับ 0.778, 0.818, 0.803, 0.802 และ 0.842
ตามลําดับ สอดคล้องกับพรทิพย์ ไชยโส [13] ได้กล่าวว่า
ความเทีย่ งเป็ นคุณสมบัตขิ องเครื่องมือวัดทีแ่ สดงถึงความ
คงเส้น คงวาของผลการวัด ที่เ ครื่อ งมือ นั น้ วัด ได้ โดย
เครื่องมือวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนควรมีค่าความเทีย่ ง
์
0. 80ขึน้ ไป ทีก่ ล่าวว่า หลักทัวไปของความเที
่
ย่ ง อยู่ทว่ี ่า
จะนําผลทีไ่ ด้ไปทําอะไร ซึง่ ถ้าค่าความเทีย่ งมากกว่า 0.75
ถือว่ามีค่าความเทีย่ งอยู่ในระดับดี
คุณภาพที่ได้คํานวณอีกตัวหนึ่ง คือ ความเที่ยงของ
เกณฑ์การให้คะแนน โดยคํานวณจากดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างผูป้ ระเมิน (Rater Agreement Index : RAI) โดย
ทัง้ ใบงาน และแฟ้มสะสมงาน มีค่าความเที่ยงเข้าใกล้ 1
แสดงว่าผลการประเมินของผูป้ ระเมินทัง้ 2 คน มีความ
สอดคล้องกัน หรือมีความเทีย่ ง สอดคล้องกับทีส่ ุรชัย [14]
ได้กล่ าวว่ า เมื่อใดที่ค่ าดัชนี ความสอดคล้อ งระหว่ างผู้
ประเมิน (Rater Agreement Index : RAI) มีค่าเข้าใกล้ 1
แสดงว่าผูป้ ระเมินสามารถให้คะแนนได้อย่างสอดคล้องกัน
สูงมาก และสุวรรณา [15] ทีก่ ล่าวว่าเราจะยอมรับดัชนี
ความสอดคล้องที่อยู่ในระดับปานกลางขึน้ ไปเท่านัน้ ซึ่ง
ถ้าได้ค่ามากกว่า 0.80 ขึน้ ไปถือได้ว่ามีคุณภาพ
การนํ าเครื่องมือการประเมินตามสภาพจริงวิชาการ
พัฒนาหลักสูตรรายวิชาไปทดลองใช้ แบ่งออกเป็ น 3 ด้าน
ในด้านความรู้ เครื่องมือทีใ่ ช้ คือ ใบงาน โดยมีจํานวนผู้
ผ่านเกณฑ์เพิม่ มากขึน้ ทุกครัง้ จนถึงใบงานที่ 3 มีจํานวน
ผูไ้ ด้คะแนนผ่านเกณฑ์ 53 คน โดยเกือบจะครบทุกคน ซึง่
ใบงานทีน่ ํามาใช้เป็ น ใบงานทีผ่ ่านการตรวจสอบคุณภาพ
ทัง้ ความตรงเชิงเนื้อหา และความเที่ยง ทําให้วดั ความรู้
ของนักศึกษาได้ตรงกับความเป็ นจริง โดยสอดคล้องกับ
สามารถ [16] ที่ไ ด้ ก ล่ า วว่ า นั ก เรีย นที่มีป ระสบการณ์
เกี่ยวกับการวัดด้วยแบบสอบในวิชาต่าง ๆ มามากแล้ว
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ย่อมรู้ตนเองดี การประเมินด้านอื่น ๆ ที่นอกเหนื อจาก
การใช้แบบสอบ ทําให้นักเรียนทีเ่ รียนอ่อนรูส้ กึ ว่า ตนเอง
มีทางเลือกทีจ่ ะแสดงความสามารถหรือได้คะแนนทางอื่น
นอกเหนือจากการทําแบบสอบ อีกทัง้ สอดคล้องกับสุวทิ ย์
[17] ที่กล่ าวว่ า การประเมินตามสภาพจริงนัน้ เป็ นการ
พัฒนา และเพิม่ พูนสมรรถนะ โดยกระบวนการในเนื้อหา
สาระทีน่ กั ศึกษามันใจ
่ ก็จะเพิม่ สมรรถนะของนักศึกษาให้
มากยิ่ ง ขึ้น และกชรั ต น์ [18] ที่ ก ล่ า วว่ า จากการใช้
เครื่องมือประเมินตามสภาพจริงทีห่ ลากหลายและเน้นการ
ประเมิ น ตนเองของผู้ เ รี ย นและให้ ข้ อ มู ล สารสนเทศ
ย้อนกลับแก่ผเู้ รียนจะทําให้ผู้เรียนทราบข้อบกพร่องและ
ปรับปรุงแก้ไขรวมทัง้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเรียน
ของตนเอง ด้านทักษะการพัฒนาหลักสูตร พบว่า
นักศึกษามีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรอยู่ใน
ระดับดีมาก ซึง่ สอดคล้องกับ ส.วาสนา [5] ทีก่ ล่าวว่า เมื่อ
นักเรียนได้รบั สารสนเทศแล้ว เขายังไม่สามารถเรียนรูไ้ ด้
จากการ “รับทราบ” ข้อมูลมาเท่านัน้ แต่ต้องมีการบวน
การทางปญั ญา การใช้ความคิด ความรูส้ กึ และการปฏิบตั ิ
เกิดขึน้ ผู้เรียนจึงจะสามารถเรียนรู้ในสิง่ ที่เขา “รับทราบ”
นัน้ ได้ หากต้องการให้เกิดการเรียนรู้ และการเรียนรูน้ นั ้ จะ
คงอยู่ในตัวบุคคล จําเป็ นต้องให้ผู้เรียนรับสารสนเทศเข้า
ไป มีตวั แบบให้ผเู้ รียนสามารถเลียนแบบได้ หลังจากนัน้
จะต้องฝึ กปฏิบตั หิ ลายๆ ครัง้ จนเกิดความชํานาญ ด้าน
คุณลักษณะส่วนบุคคล พบว่านักศึกษาทุกคนมีความ
ตรงต่อเวลามากขึน้ ตัง้ ใจปฏิบตั งิ านกันเกือบทุกคน และ
ร่วมแสดงความคิดเห็นกันในส่วนใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับ
จินตนา [19] ที่กล่าวว่า ในอนาคตจะมีความต้องการ
บุคคลที่มที งั ้ ความรู้ และความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
โดยเฉพาะด้านคุณลักษณะ สามารถปรับตัวได้ในสังคมที่
เปลี่ยนแปลง มีความรับผิดชอบต่ อหน้ าที่ มีความตัง้ ใจ
ทํางานให้สําเร็จลุล่วงด้วยดี มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จ ัก
แสวงหาความรู้ หรือแนวทางทีจ่ ะเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ ๆ
6. ข้อเสนอแนะ
6.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้
6.1.1 วิชาทีท่ ําการพัฒนาเครื่องมือในครัง้ นี้ เป็ น
วิชา การพัฒนาหลักสูตรรายวิชา ซึง่ เป็ นวิชาทีน่ ักศึกษาครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรมต้องเรียน เพื่อนําไปพัฒนาหลักสูตรให้

เหมาะสมกับแต่ ละระดับในการสอน โดยหลังจากการ
ประเมินนักศึกษาด้านทักษะแล้วเห็นว่า นักศึกษาสามารถ
ปฏิบตั กิ ารพัฒนาหลักสูตรได้อยู่ในระดับดีมาก ดังนัน้ จึง
เป็ นต้นแบบของการพัฒนาเครื่องมือในการประเมินตาม
สภาพจริง ในรายวิชาที่ต้องการเน้ นเกี่ยวกับการนํ าองค์
ความรูไ้ ปประยุกต์ใช้กบั งานจริงได้ต่อไป
6.1.2 แผนการจัดการเรียนรู้ท่ไี ด้สร้างขึ้นใน
การวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นแผนการจัดการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็ น
สําคัญ ด้วยการใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิคการเรียนรูแ้ บบเพื่อนคู่คดิ (Think Pair Share) มา
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งหลังจากนําแผนการจัด
การเรียนรู้ไปใช้แล้วนั น้ ทํ าให้เห็นว่ านั กศึกษามีความ
สนใจในการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผู้เรียนเป็ นสําคัญ
โดยการควบคุมดูแลของอาจารย์ประจําวิชา สิง่ ที่สงั เกต
เห็นนัน้ มาจากคะแนนของนักศึกษา และการวัดคุณลักษณะ
ส่วนบุคคลในด้านตัง้ ใจปฏิบตั งิ าน มีระดับสูงขึน้ ในทุกครัง้
ดังนัน้ ครูผู้สอนที่จะนํ ารูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ
โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คดิ (Think Pair
Share) ไปใช้จ ัดกิจกรรมการเรียนการสอน และใช้
กระบวนการ ประเมินตามสภาพจริงนัน้ สามารถนํ า
รู ป แบบการเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ ที่ ไ ด้ พ ั ฒ นานี้ ไ ปเป็ น
ตัวอย่างต่อไป
6.1.3 การจัด การเรี ย นการสอนร่ ว มกั บ การ
ประเมินตามสภาพจริงทีไ่ ด้พฒ
ั นาขึน้ ในการวิจยั นี้ พบว่า
ทัง้ ในด้านความรู้ ทักษะ และจากการประเมินด้านความรู้
โดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนทัง้ 5 ฉบับ พบว่า
์
นักศึกษาทีท่ าํ คะแนนไม่ดใี นแบบสอบแรก ๆ มีพฒ
ั นาการ
ทีเ่ พิม่ ขึน้ ในทุกครัง้ ของการทํา แบบวัดผลสัมฤทธิทางการ
์
เ รี ย น แ ละ คุ ณ ลั ก ษ ณะ ส่ ว น บุ ค ค ล นั ก ศึ ก ษ า มี
ความก้าวหน้ าของการเรียนในระดับสูงขึ้นทุกครัง้ โดย
กระบวนการประเมินตามสภาพจริงนัน้ เน้นการประเมินผล
ย่อย (Formative Evaluation) มากกว่าการประเมินผลรวม
(Summative Evaluation) จึงเป็ นแนวทางในการจัดการ
เรี ย นการสอนและการประเมิ น ผลที่ ต้ อ งการพั ฒ นา
ความสามารถทีแ่ ท้จริงของนักศึกษา
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6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป
6.2.1 การจัดการเรียนรู้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็ น
การจัดการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ โดยใช้รูปแบบ
การเรียนรูแ้ บบร่วมมือ ซึง่ ใช้เทคนิคการเรียนรูแ้ บบเพื่อน
คู่คดิ ซึง่ เวลาทีใ่ ห้ทาํ กิจกรรมต้องใช้เวลาทีม่ ากพอสมควร
และในแต่ละวิชาจะมีเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
จํากัด ซึ่งในการวิจยั ครัง้ ต่อไปอาจวิจยั ถึงรูปแบบการ
เรียนรู้ในรูปแบบอื่น ๆ เช่น Note-Talking Pairs ซึ่งเน้น
การบันทึกสิง่ ที่เรียนรู้ หรือ Pair Discussion ที่เน้นการ
ตรวจสอบการแก้ปญั หาเป็ นคู่ เป็ นต้น เพื่อหารูปแบบการ
จัดการเรียนรูท้ เ่ี หมาะสมกับนักศึกษา และเวลาทีใ่ ช้ในการ
จัดกิจกรรม
6.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินตามสภาพ
จริงครัง้ นี้ ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ ใบงาน
แบบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน แบบประเมินคุณลักษณะ
์
้
ส่ ว นบุ ค คล และแฟ มสะสมงาน ซึ่ง บริบ ทด้า นความรู้
ความสามารถของนักศึกษาในแต่ละห้องทีม่ าเรียนในวิชา
การพัฒนาหลักสูตรรายวิชานี้ อาจมีความแตกต่างกัน จึง
ควรมีการพัฒนาเครื่องมือสําหรับใช้ประเมินตามสภาพ
จริงให้ครอบคลุมมากกว่านี้ เช่น เพิม่ แบบสัมภาษณ์ และ
แบบสอบถามความคิดเห็นเกีย่ วกับการเรียน เป็ นต้น
6.2.3 การให้ นั ก ศึ ก ษาทํ า งานในแต่ ล ะแผน
การจัดการเรียนรู้ มีการกําหนดเวลาสําหรับสืบค้น และ
แลกเปลี่ยนข้อมูล แต่เวลาที่กําหนดให้ในการสืบค้น และ
แลกเปลี่ยนข้อมู ลนั น้ ยังไม่ เพียงพอ จึงทํ าให้นั กศึกษา
ค้นคว้าได้ไม่เต็มที่ มีผลกระทบถึงการแลกเปลีย่ นข้อมูลกับ
เพื่อน การดําเนินการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ในครัง้
ต่อไป จึงควรกําหนดเวลาการทํากิจกรรมในแผนการจัดการ
เรียนรู้ให้มากขึ้นกว่ าเดิม เพื่อทํ าให้นั กศึกษาเกิดการ
เรียนรูท้ ม่ี ากขึน้ ก่อนการนําข้อมูลมาแลกเปลีย่ นกับเพื่อน
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