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การพฒันาแบบประเมนิความสามารถในการอ่าน คดิวเิคราะห์ และเขยีนส าหรับนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

Construction of Evaluation Forms on Reading, Analytical Thinking and Writing 
Abilities for Prathomsuksa 6 Students. Kanchanaburi Primary  

Education Service Office 3. 
 

วทิยา  ใจมา1 

 
บทคัดย่อ 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันา
แบบประเมินความสามารถในการอ่าน การคิด
วิเคราะห์และเขียน  ส าหรับน ัก เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6  2) หาคุณภาพของแบบ
ประ เมิ นความส าม ารถ ในก ารอ่ าน คิ ด
วิเคราะห์ และเขียนส าหรับน ัก เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6  3) พฒันาคู่มือการใชแ้บบ
ประ เมิ นความส าม ารถ ในก ารอ่ าน คิ ด
วิเคราะห์ และเขียนส าหรับน ัก เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3      
ปีการศึกษา 2557 ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี 
ได้แ ก่  นัก เรียนชั้ น ป ระถม ศึกษ าปี ท่ี  6        
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียน
ในอ าเภอทองผาภูมิ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต  3 
จ านวน 964 คน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั
คร้ังน้ี ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียน 

สมาคมป่าไมแ้ห่งประเทศไทยอุทิศ 
อ าเภอทองผาภูมิ  จังหวดักาญจนบุรี สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี  เขต 3 โดยวิธีการสุ่มแบบง่าย
(Simple random sampling) จ าน วน  24 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แบบประเมิน
ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เข ียน  คู ่ม ือ ก าร ใช ้แ บบ ป ระ เม ิน  แล ะ
แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
วิเคราะห์ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบ
ประเมินเกณฑ์การให้คะแนน และคู่มือการ
ใชแ้บบประเมิน โดยใชด้ชันีความสอดคลอ้ง
ระหว่างขอ้ความกบัจุดประสงค์ จากการ
พิจารณาของผูเ้ชี่ยวชาญ  วิเคราะห์คุณภาพ
ดา้นความยากง่าย  และอ านาจจ าแนกของ
แบบประเมินโดยใช้สูตรของ  D.R Whitney 
และ D.L Sabers วิเคราะห์คุณภาพดา้นความ
เช่ื อ มั่น ข อ งแบ บป ระ เมิ น โด ยใช้ สู ต ร
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อลัฟาของครอนบาค 
วเิคราะห์ความเช่ือมัน่ของเกณฑก์ารให ้
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คะแนนโดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างผูป้ระเมิน กรณีที่มีพฤติกรรมบ่งช้ี
หลายตวั นักเรียนหลายคน และมีผูป้ระเมิน
หลายคน  

ผลการวจิยั พบวา่  
1. แบบประเมินความสามารถใน

การอ่าน  คิดว ิเคราะห์และเขียน  ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีพฒันาข้ึน
เป็นแบบเขียนตอบ จ านวน 1 ฉบบั กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย  มีข้อค าถามทั้ งหมด 9 
ขอ้ ค าถามขอ้ท่ี 1–3 วดัความสามารถในการ
อ่าน ค าถามขอ้ท่ี 4–6 วดัความสามารถในการ
คิดว ิเคราะห์ ค าถ ามข อ้ ที ่ 7–9 วดัความ 
สามารถในการเขียน  

2. การหาคุณภาพของแบบประเมิน 
พบวา่ แบบประเมินความสามารถในการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ และเขียนส าหรับนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปี ท่ี  6 ก ลุ่มสาระการเรียน รู้
ภาษาไทย มีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหามีค่าอยู่
ระหว่าง 0.71 ถึง .1.00 ความยากง่ายมีค่าอยู่
ระหว่าง 0.47 ถึง 0.67 อ  านาจจ าแนกมีค่าอยู่
ระหว่าง 0.71 ถึง 0.99 ความเช่ือมันมีค่าอยู่
ระหว่าง 0.56 ถึง 0.87 การหาคุณภาพของ
เกณฑ์การให้คะแนน พบว่า ความเท่ียงตรง
เชิงเน้ือหามีค่าอยู่ระหว่าง 0.94 ถึง 1.00 และ
ความเช่ือมัน่สูง 

3. คู ่ม ือ ก าร ใช ้แ บ บ ป ระ เม ิน ท่ี
พัฒนาข้ึน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ป ระกอบ ด้ว ย  ว ัต ถุ ป ระส งค์  ลัก ษณ ะ 
โครงสร้าง คุณภาพ วธีิการประเมิน การตรวจ
ให้คะแนน และการแปลผลคะแนน ความ

เท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของคู่ มือการใช้แบบ
ประเมินมีค่าระหวา่ง 0.86 ถึง 1.00 
 
ค าส าคัญ : แบบประเมินความสามารถในการ
อ่าน คิด วเิคราะห์และเขียน 
 
Abstract 

The research aimed to construct of 
evaluation form on reading, analytical 
thinking and writing abilities, verify the 
quality of evaluation manual for evaluation 
form on reading, analytical thinking and 
writing abilities and develop of the manual 
for the evaluation form on reading, 
analytical thinking and writing abilities for 
Prathmsuksa 6 students, Kanchanaburi 
Primary Education Service Office 3. 

The populations consisted of 24 
Prathomsuksa 6 students of schools in 
Amphoe Thongphaphum under Kanchanaburi 
Primary Education Service Office 3, in 
academic year 2014.  The research 
instruments for collecting data consisted of 
an evaluation form on reading, analytical 
thinking and writing abilities, an evaluation 
manual for evaluation form on reading, 
analytical thinking and writing abilities and 
an expert questionnaires. The statistics  
employed for data analysis were percentage, 
mean, standard deviation, and content 
analysis. 
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The research results were as follows: 
1 . The constructed evaluation form 

on reading, analytical thinking and writing 
abilities for Prathomsuksa 6 students was 1 
copy, 24 items, consists of subjective and 4 
multiple choices of Thai language substance.  

2. The results of verifying quality of 
evaluation form found that content validity 
range was from 0.71 to 1. 00, with the 
medium difficulty was from 0.47 to 0.67 and 
high discrimination was from 0.71 to 0.99. 
The verifying quality of scoring rubrics 
items in each form found that content 
validity ranging were between 0.94 to 1.00 
and reliability ranging was high. 

3. The constructed evaluation 
manual of Thai language substance group 
contained objective, pattern, structure, 
qualities, evaluation method, scoring rubrics 
and scoring interpretation. The content 
validity of evaluation manual was between 
0.86 to 1.00. 

 
Keywords : Evaluation Forms on Reading, 
Analytical Thinking and Writing 
 
บทน า 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ น
พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ 
2552: 3-4) ก าหนดจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรมุ่ง
พฒันานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ี

ก าหนดและมุ่ งให้นักเรียนเกิดสมรรถนะ
ส าคัญ 5 ประการ คือความสามารถในการ
ส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถ
ในการแกปั้ญหา ความสามารถในการใชท้กัษะ
ชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
ซ่ึงสมรรถนะส าคญัทั้ ง 5 น้ี เก่ียวข้องกับการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนส่ิงส าคญัประการ
หน่ึงท่ีช่วยให้การประเมินความสามารถในการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนมีประสิทธิภาพคือ
เคร่ืองมือ ทั้ งน้ี เพราะการใช้ เคร่ืองมือท่ี มี
คุณภาพผลท่ีไดจ้ากการวดัยอ่มมีวามเท่ียงตรง
และให้ผลท่ีเช่ือถือได ้ ดว้ยเหตุน้ีการวดัผลแต่
ละคร้ัง ครูจึงตอ้งเลือกเคร่ืองมือ 
 เคร่ืองมือในการประเมินความสามารถ
ในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนส่ือความ
ในปัจจุบนัเป็นปัญหาส าหรับผูท่ี้มีหน้าท่ีใน
การประเมินผล พบวา่ ปัญหาดา้นการวดัและ
ประเมินผลท่ีพบมากท่ีสุด คือ ครูขาดความรู้
ความเข้าใจ และขาดทักษะในการวดัและ
ประเมินผลผู้วิจัย จึงมีความสนใจส ร้าง
เคร่ืองมือประเมินความสามารถในการอ่าน 
คิดวิเคราะห์และเขียนส าหรับนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ร่วมกบัครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย เพื่อแกปั้ญหาขาดเคร่ืองมือท่ี
มีประสิทธิภาพในการประเมินการอ่าน คิด
วเิคราะห์ และเขียน 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย  

เพื่อพฒันาแบบประเมินและคู่มือ
ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียน ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
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ขอบเขตของการวจัิย  
1 . ประชากรในการวิจัยค ร้ัง น้ี 

ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 ภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนใน
อ าเภอทองผาภูมิ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   

2. กลุ่มตวัอย่าง กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้
ใน ก ารว ิจ ยั ค ร้ั ง นี้  ได ้แ ก ่ น ัก เรี ย น ชั ้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2557 ของโรงเรียนสมาคมป่าไมอุ้ทิศแห่ง
ประ เท ศไท ย  อ า เภอทองผ าภ ูม ิ  ส ังก ดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบ
ตวัอย่างแบบง่าย (Simple random sampling)   
โดยการจบัฉลาก  

3. ขอบเขตเน้ือหา การวิจัยคร้ังน้ี 
เป็นการวิจยัท่ีเน้นการพฒันาและหาคุณภาพ
ของแบบประเมินความสามารถในการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ และเขียนส าหรับนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที ่เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ซ่ึงผูว้ิจยัและครูผูส้อนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยร่วมกนัสร้างแบบประเมิน ภายใต้
ก าร ดู แลก ากับ ของผู ้ เช่ี ย วช าญ ในก าร
ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ  
 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 สร้างแบบประเมิน ด าเนินการดงัน้ี 

1. ก าหนดวตัถุประสงค์การสร้าง
แบบประเมิน เพื่อประเมินความสามารถใน
การอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียน 

2. ก า ห น ด ป ร ะ เด็ น ป ร ะ เมิ น
ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียนประกอบดว้ยการประเมิน 3 ดา้น คือการ
อ่าน การคิดวิเคราะห์ และเขียน ตามตวัช้ีวดั
ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียน ดังน้ี   1) สามารถอ่านเพื่อหาข้อมูล
สารสน เทศ เส ริมประสบการณ์ จาก ส่ื อ
ประเภทต่างๆ  2) สามารถจบัประเด็นส าคัญ 
เปรียบเทียบ เช่ือมโยงความเป็นเหตุเป็นผล
จาก เร่ื อ ง ท่ี อ่ าน  3 )  ส าม ารถ เช่ื อ ม โย ง
ความสัมพันธ์ของเร่ืองราว เหตุการณ์ของ
เร่ืองท่ีอ่าน 4) สามารถแสดงความคิดเห็นต่อ
เร่ืองท่ีอ่านโดยมีเหตุผลสนับสนุนสามารถ
ถ่ายทอดความเขา้ใจ ความคิดเห็น คุณค่าจาก
เร่ืองท่ีอ่านโดยการเขียน 

3. ร่างแบบประเมินตามประเด็นท่ี
ก าห น ดไว้จ  าน วน รวมทั้ งห มด  24 ข้ อ  
ประกอบด้วยค าถาม 2 แบบ คือ แบบเขียน
ตอบปลายเปิดจ านวน 16 ขอ้ แบบตวัเลือก 4 
ตวัเลือก จ านวน 8 ขอ้ 

4. จดัพิมพ์แบบประเมินแล้วน าไป
ท ด ล อ ง ใ ช้ กั บ นั ก เรี ย น ใน ร ะ ดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง แลว้
น ามาปรับปรุงแล้วให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ
แนะน า 

5. จัดพิ ม พ์ แบ บป ระ เมิ น ฉบับ
สมบู รณ์  และจัดท าส า เน าเพื่ อน าไปใช้
ประกอบการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนนมี
ดงัน้ี  
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5.1 ก าหนดมิติหรือองคป์ระกอบ
ต่างๆ ของพฤติกรรมหรือคุณลักษณะท่ี
คาดหวงัวา่นกัเรียนพึงมี หรือพึงกระท า 

5.2 พิจารณาตัวอย่าง ช้ินงาน
ของนัก เรียน  เพื่ อตรวจสอบว่า มิ ติ  ห รือ
องคป์ระกอบท่ีก าหนดไวค้รบถว้นหรือไม่ 

5.3 เขี ยน นิ ยามของมิ ติ ห รื อ
องคป์ระกอบ ให้ชดัเจน ก าหนดเป็นพฤติกรรม 
หรือคุณลกัษณะงานท่ีสามารถสังเกตได ้

5.4 ก าห น ด ระ ดั บ ข อ งก าร
ประเมิน   โดยน าพฤติกรรม หรือคุณลกัษณะ 
มาก าหนดในแต่ละระดับและแต่ละระดับ 
การประเมินท่ีแตกต่างกนัจะตอ้งสะทอ้นให้
เห็นถึงความแตกต่างของนกัเรียนอยา่งชดัเจน 

5.5 น า เกณ ฑ์ ไป ท ดลอ งใช้
ประเมินนกัเรียน 

5.6 ปรับปรุงแก้ไขแล้วน าไป
ทดลองใชป้ระเมินอีกคร้ังหน่ึง 

5.7 น าเกณฑ์การประเมินแจ้ง
นักเรียน สรุปคือหลังจากได้ส่ิงท่ีน ามาให้
นักเรียนอ่านแล้ว ผูว้ิจยัได้ร่วมกับครูผูส้อน
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมกันสร้างข้อ
ค าถาม และเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละขอ้
ค าถาม โดยผูว้ ิจยัตรวจสอบชัว่โมงว่างใน
ตารางสอนของครูผูส้อนแต่ละคน นัดหมาย
ครูผูส้อนในชัว่โมงที่ว่างตรงกบัผูว้ิจยั เพื ่อ
ร่วมกนัพฒันาแบบประเมินในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย โดยพฒันาแบบประเมินใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จากนั้นผูว้ิจยั
รวบรวมแบบประเมินและเกณฑ์การให้
คะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้ไปให้อาจารยท่ี์

ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาความเหมาะสม
ของส่ิงท่ีน ามาให้นกัเรียนอ่าน ขอ้ค าถามและ
เกณฑ์การให้คะแนน  แลว้น ามาปรับปรุง
แกไ้ขใหมี้ความถูกตอ้งชดัเจนมากยิง่ข้ึน  

ขั้นตอนท่ี 6 ทดลองใชแ้บบประเมิน 
หาความเช่ือมัน่ของเกณฑ์การใหค้ะแนนและ
คุณภาพของแบบประเมินน าแบบประเมินไป
ทดลองใช้กบักลุ่มตวัอย่าง เพื่อหาดชันีค่า
ความง่าย  ดชันีค่าอ านาจจ าแนก  ค่าความ
เช่ือมั่นของแบบประเมินและเกณฑ์การให้
ค ะแนนน าไป ทดลองกับ นั ก เรี ยน ชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี  6 ของโรงเรียนในอ าเภอ
ท อ งผ าภ ูม ิ ส ังก ดั ส าน ัก ง าน เข ตพื ้น ท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  3      
ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างท่ีเลือกไว ้ ภาคเรียนท่ี 1 
ปีการศึกษา 2557 จ านวน 3 คน จ านวน 6 คน 
และจ านวน 9 คน ซ่ึงไดม้าโดยการสุ่มแบบ
ง่าย  

ขั้นตอนที่ 7 สร้างเกณฑ์การแปล
ความหมายคะแนน  ในการสร้าง เกณฑ์  
การแปลความหมายคะแนนนั้น  ผูว้ ิจยัได้
สร้างเกณฑ์ปกติ (Norms) โดยน าคะแนน
ของแบบประเมินแปลงเป็นคะแนนทีปกติ 
(Normalized T-Score) ซ่ึ งก ารส ร้าง เกณฑ์
ปกติ มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่าย  เซ่ียงฉี, 2526 : 
184)  

1)  เรียงล าดับคะแนนดิบโดยเรียง
คะแนนจากมากไปหานอ้ย  

2)  หาความถ่ีของคะแนนดิบแต่ละ
คะแนน  
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3)  หาความถ่ีสะสมโดยสะสมความถ่ี
ของคะแนนนอ้ยไปหามาก  

4)  หาค่าคะแนนความถ่ีสะสมลบ
ดว้ยคร่ึงหน่ึงของความถ่ี  

5)  หาค่าต าแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ โดย
น าค่ าของคะแนนความถ่ีสะสมลบด้วย
คร่ึงหน่ึงของความถ่ี  หารด้วยจ านวนคน
ทั้งหมด แลว้คูณดว้ย 100  

6) เปิดตาราง  Normalized T-Score 
เพื่อหาต าแหน่งคะแนนมาตรฐาน และแปล
ค่าของเปอร์เซ็นไทล์เป็นคะแนนมาตรฐานที
ปกติ (Normalized T-Score)  

จากนั้นน าคะแนนมาตรฐานท่ีปกติท่ี
ค านวณไดม้าสร้างเกณฑ์การแปลความหมาย 
คะแนนดิบ โดยน ามาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์
การแปลความหมายคะแนนทีปกติของชวาล 
แพรัตกุล (2520 : 53) เน่ืองจากการประเมิน
ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียนนั้ น  กระทรวงศึกษาธิการ  (2551 : 51) 
ไดก้ าหนดเกณฑ์การตดัสินคุณภาพการอ่าน 
คิดวเิคราะห์และเขียนเป็น 4 ระดบั คือ ดีเยี่ยม 
ดี ผ่าน และไม่ผ่าน ผูว้ิจยัจึงร่วมกับคณะครู
แ ล ะ ผู ้ เ ช่ี ย ว ช าญ ป รับ เกณ ฑ์ ก าร แป ล
ความหมายคะแนนทีปกติให้สอดคล้องกับ
เกณฑท่ี์กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
 
สรุปผลการวจัิย 

1. ผลก ารพัฒ น าแบบป ระ เมิ น
ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียน ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีรูปแบบเป็น

แบบเขียนตอบโดยก าหนดส่ิงท่ีน ามาให้
นัก เรียน อ่ านแตก ต่ างกัน ไปตามความ
เหมาะสมของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซ่ึง
พิจารณาโดยครูผูส้อนแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้และผูเ้ชี่ยวชาญ  ขอ้ค าถามในแต่ละ
แบบประเมิน  มีจ านวน 11 ขอ้  ในขอ้ 1–5 
วดัความสามารถดา้นการอ่าน ขอ้ 6–8 วดั
ความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์ ขอ้ 9–11 
วดัความสามารถด้านการเขียนเกณฑ์การให้
คะแนน แบ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ 0, 1 และ 2 
คะแนน เป็นแบบตวัเลือก 4 ตวัเลือก จ านวน 
8 ขอ้ เกณฑ์การให้คะแนนตอบถูก 1 คะแนน 
ตอบผิด 0 คะแนน เป็นแบบเขียนตอบช่วงท่ี 
2 จ  านวน 5 ขอ้ การให้คะแนน แบ่งออกเป็น 
3 ระดบั คือ 0, 1 และ 2 คะแนน 

2. ผลก ารห าคุณ ภาพ ของแบบ
ประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียน พบวา่  

1) มีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 
ดชันีความสอดคลอ้งรายขอ้ มีค่าอยู่ระหว่าง 
0.71 ถึง 1.00 จึงกล่าวไดว้่าและประเมินท่ี
สร้างข้ึนมีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา สามารถ
น าไปใชป้ระเมินนกัเรียนได ้

2) ความ ยาก ง่ ายและอ าน าจ
จ าแนก  พบว ่า  ม ีด ชันีความยากง่าย  อยู่
ระหวา่ง 0.47 ถึง 0.67 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑ์ดีทุกขอ้ 
แสดงวา่มีอ านาจจ าแนกดีมาก 

3) ค ว า ม เ ช่ื อ มั่ น ข อ ง แ บ บ
ประเมินโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
Cronbach’s Coefficient Alpha) ผู ้วิจ ัย มีการ
วิเคราะห์เป็นรายด้านในแต่ละด้าน พบว่า 
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แบบประเมินความสามารถดา้นการอ่าน มีค่า
อยูท่ี่ 0.74 ดา้นการคิดวิเคราะห์ มีค่าอยูท่ี่ 0.71 
และด้านการเขียน มีค่าอยู่ท่ี 0.76 และความ
เช่ือมัน่ทั้งฉบบั มีค่าอยูร่ะหว่าง 0.56 ถึง 0.87 
แสดงวา่ แบบประเมินมีความเช่ือมัน่สูง 

3. ในการพัฒนาคู่ มือการใช้แบบ
ประเมินผูว้ิจยัไดร่้วมกบัครูผูส้อนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยพฒันาคู่มือการใช้แบบ
ประเมิน ส าหรับเป็นแนวทางการน าไปใช้
ทดสอบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
เพื่อวดัความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  

จากผลการว ิจ ยั ค ร้ั ง นี้  ผู ว้ ิจ ยั ได้
ด าเนินการอภิปรายผล ดงัต่อไปน้ี  

1. ผ ล ก ารส ร้ า ง แ บ บ ป ร ะ เมิ น
ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียน ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ผูว้ิจยัได้พฒันาแบบประเมินเป็นแบบเขียน
ตอบ เน่ืองจากการประเมินความสามารถใน
การอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  สามารถ
แสดงออกได้ด้วยผลงานเขียน  ซ่ึงเป็นการ
เขี ยน ท่ี เกิ ด จ าก ก าร คิ ด วิ เค ร าะ ห์ แ ล ะ
สังเคราะห์จากส่ิงท่ีอ่าน (ส านักงานวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา, 2548 : 31) และการ
เขียนตอบเป็นวิธีการท่ีดีท่ีสุดในการวดัทกัษะ
ในการแสดงออกทางการเขียน ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัคากล่าวของ อนนัต ์ศรีโสภา (2525 : 146) 
และสมบูรณ์ ตนัยะ (2545 : 144) ลกัษณะของ
แบบประเมินเป็นแบบเขียนตอบ มีขอ้ค าถาม

ทั้ ง ส้ิ น  ผ ล ก า ร พั ฒ น าแ บ บ ป ร ะ เมิ น
ความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์และ
เขียน ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีรูปแบบเป็น
แบบเขียนตอบ  โดยก าหนดส่ิงที่น ามาให้
นัก เรียน อ่ านแตก ต่ างกัน ไปตามความ
เหมาะสมของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซ่ึง
พิจารณาโดยครูผูส้อนแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้และผูเ้ช่ียวชาญ  ขอ้ค าถามในแต่ละ
แบบประเมิน  มีจ านวน 11 ข้อ ในข้อ 1 – 5 
วดัความสามารถด้านการอ่าน  ข้อ  6–8 วดั
ความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์ ขอ้ 9–11 
วดัความสามารถด้านการเขียนเกณฑ์การให้
คะแนน แบ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ 0, 1 และ 2 
คะแนน เป็นแบบตวัเลือก 4 ตวัเลือก จ านวน 
8 ขอ้ เกณฑ์การให้คะแนนตอบถูก 1 คะแนน 
ตอบผิด 0 คะแนน เป็นแบบเขียนตอบช่วงท่ี2 
จ  านวน 5 ขอ้การให้คะแนน แบ่งออกเป็น 3 
ระดบั คือ 0, 1 และ 2 คะแนนสอดคล้องกับ
ขวญัใจ ใจอินถา (2551) ท่ีสร้างแบบประเมิน
ท่ีมีทั้ งข้อความท่ีเป็นเร่ืองราว สถานการณ์ 
และรูปภาพ  และสอดคล ้องกบั เทวินทร์ 
พิศวง (2547) สุนิสา งามเมือง  (2549) และ
ปรียานุช  นิ ยมชาติ  (2551) ท่ีพัฒนาแบบ
ประเมินโดยมีรูปภาพประกอบข้อค าถาม 
รูปแบบของส่ิงท่ีน ามาให้นักเรียนอ่านท่ีมี
ความหลากหลาย ท าให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจ
และเป็นการสร้างแรงจูงใจในการท าแบบ
ประเมิน  

2. ผลก ารห าคุณ ภาพ ของแบบ
ประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ 



                JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE              Vol.10  No.1  January – June  2016               .. 

 

8 

และเขียน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6 คุณภาพของแบบประเมินความสามารถ
ในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ส าหรับ
นักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี  6 ได้ผลการ
วเิคราะห์ดงัน้ี  

1) ความ เท่ี ย งตรง เชิ ง เน้ื อห า 
(Content Validity) แบบประเมินความสามารถ
ในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 ได้ผ่านการ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาจาก
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล 2 ท่าน 
ศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบงานเก่ียวกบัการวดั
และประเมินผลความสามารถในการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน จ านวน 1 ท่าน ผูบ้ริหาร
ช านาญการพิ เศษในแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 1 ท่าน ศึกษานิเทศก์ผูเ้ช่ียวชาญด้าน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 1 ท่าน รวม
ทั้ งหมด 5 ท่าน  จากผลการตรวจสอบของ
ผูเ้ช่ียวชาญ พบว่า แบบประเมินทุกข้อ มีค่า
ดชันีความสอดคลอ้ง ตั้งแต่ 0.71–1.00 จึงอาจ
กล่าวไดว้่า แบบประเมิน ที่สร้างข้ึนมีความ
เที ่ย งต รง เช ิง เน้ื อห า  สามารถน าไป ใช้
ประเมินนักเรียนได้ สอดคล้องกับ บุญเชิด 
ภิญโญอนันตพงษ์ (2545 : 95) ท่ีกล่าวว่าค่า
ดชันีความสอดคลอ้งท่ีมีค่า 0.50 ข้ึนไป ถือวา่ 
มีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา และสอดคลอ้งกบั
ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ (2543 : 208) 
ซ่ึงกล่าววา่ ถา้ดชันีความสอดคลอ้งท่ีค านวณ
ไดมี้ค่าตั้งแต่ 0.70 ข้ึนไป แสดงว่าขอ้ค าถาม
นั ้น ว ดั ไ ด ค้ รอบค ลุมตรงตามลักษณ ะ
พฤติกรรมบ่งช้ี  

การท่ีแบบประเมินและเกณฑ์การให้
คะแนนมีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาอยู่ใน
เกณฑ ์ดี เนื่องจาก  1) ภาษาที ่ใช ้ในแบบ
ประเมินและเกณฑ์การให้คะแนนมีความ
ชัดเจน  รัดกุม ไม่ก ากวม  ไม่สลับซับซ้อน
จนเกินไป สอดคล้องกับ ศิริชัย กาญจนวาสี 
(2552 : 157) ท่ีกล่าวไว้ว่า การใช้ข้อสอบท่ี
ก าก วม ส่ งผ ล ต่ อ ค ว าม เท่ี ย งต ร งข อ ง
แบบทดสอบ 2) มีการก าหนดนิยามของการ
อ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียนไวอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึง
ส่งผลต่อความเท่ียงตรง สอดคล้องกบั ศิริชัย 
กาญจนวาสี  (2552 : 160) ท่ีกล่าวไว้ว่า การ
ก าหนดความหมายและขอบเขตของมวลเน้ือ
เร่ืองท่ีมุ่งวดัมีผลต่อการตดัสินของผูเ้ช่ียวชาญ
เก่ี ยวกับความครอบคลุมและความ เป็น
ตวัแทนของตวัอย่างพฤติกรรม (ขอ้สอบ) ท่ีมี
ต่อมวลเน้ือเร่ืองทั้งหมดท่ีมุ่งวดั ซ่ึงส่งผลต่อ
ความเท่ียงตรงตามเน้ือเร่ืองของแบบทดสอบ 
3) กระบวนการสร้างแบบประเมินและเกณฑ์
การให้คะแนน การท่ีผูว้ิจยัและครูผูส้ร้างแบบ
ประเมินได้ร่วมกันให้นิยามศพัท์เฉพาะของ
การอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน ส่งผลให้ผูว้ิจยั
และครูผูส้ร้างแบบประเมินมีความเข้าใจใน
นิยามของการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการ
เขียน ประกอบกบัการท่ีไดศึ้กษาวิธีการสร้าง
ขอ้ค าถามแบบเขียนตอบและการสร้างเกณฑ์
การให้คะแนน ท าให้แบบประเมินและเกณฑ์
การให้คะแนนมีความชดัเจน  อีกทั้งแบบ
ประเมินและเกณฑ์การให้คะแนนไดผ้่านการ
ตรวจสอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และนามาปรับปรุงแก้ไขหลายคร้ังก่อนท่ีจะ
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น าไปให้ผู ้เช่ียวชาญตรวจสอบ ท าให้แบบ
ประเมินเกณฑ์การให้คะแนนท่ีได้มีความ
เท่ี ยงตรงเชิงเน้ือหาสอดคล้องกับ  ศิ ริชัย    
ก าญ จน วาสี  (2552: 156) ที ่ก ล ่า ว ไว ว้ ่า 
แบบทดสอบจะมีความเท่ียงตรงมากน้อย
เพียงไร ยอ่มข้ึนอยูก่บัตวัแบบทดสอบเองเป็น
ส าคญั กระบวนการสร้าง และส่วนประกอบ
ของแบบทดสอบ สามารถส่งผลต่อความ
เท่ียงตรงของแบบทดสอบ และการท่ีความ
เท่ี ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบประเมินไม่
เท่ากบั 1.00 ทุกขอ้ เน่ืองจากแบบประเมินและ
เกณฑ์การให้คะแนนบางขอ้ไม่ชัดเจนและมี
ความก ากวม ซ่ึงผูว้ิจยัและครูแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ท่ีร่วมกันสร้างแบบประเมินก็ได้
ปรับแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญก่อน
น าไปทดลองใช ้

2) ความยากง่ายและอ านาจจ าแนก
ความยากง่ายของแบบประเมินความสามารถ
ในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย อยูใ่นเกณฑ์ดีทุกขอ้ กล่าวคือ
มีดัชนีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.47 ถึง 
0.67 สอดคล้องกับล้วน สายยศ และองัคณา 
สายยศ (2543 : 185) ซ่ึงไดก้ล่าววา่ ขอ้สอบท่ีดี
ตอ้งมีค่าความยากง่ายอยูร่ะหวา่ง 0.20 ถึง 0.80 
ถ้าค่าความยากง่ายต ่าหรือ สูงกว่าน้ี แสดงว่า
เป็นขอ้สอบท่ีไม่ดี ควรปรับปรุง 

อ านาจจ าแนก ของแบบประเมิน
ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียน ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อยูใ่นเกณฑ์ดีทุกขอ้ 

กล่าวคือ มีอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.56 ถึง 0.78 
สอดคลอ้งกบั อีเบล (อา้งใน ฤตินันท์ สมุทร์
ทัย , 2545 : 172) ท่ีกล่าวว่า ดัชนีค่าอ านาจ
จ าแนกตั้งแต่ 0.40 ข้ึนไป แสดงว่ามีอ านาจ
จ าแนกดีมาก 

การท่ีแบบประเมินท่ีสร้างข้ึนมีความ
ยากง่ายและอ านาจจ าแนกพอเหมาะ ทั้ งน้ี
เน่ืองมาจากผู ้วิจ ัยและครูผู ้สอนท่ีร่วมกัน
สร้างแบบประเมินไดส้ร้างแบบประเมินตาม
หลักการสร้างแบบทดสอบแบบเขียนตอบ 
กล่าวคือ ค านึงถึงพฤติกรรมท่ีต้องการวดั    
ข้อค าถาม เป็นภาษา ท่ี เข้าใจ ง่าย  ชัด เจน        
ได้ใจความ สร้างขอ้ค าถามให้เหมาะสมกับ
ความสามารถและวุฒิภาวะของนักเรียน 
ตรวจสอบว่าขอ้ค าถามในแบบประเมินตรง
ตามนิยามของการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียน ท่ีนิยามไวห้รือไม่ และมีการคาดคะเน
ว่าแบบประเมินแต่ละขอ้นักเรียนมีโอกาสท่ี
จะตอบถูกห รือไม่  มีความยากระดับใด 
นอกจากน้ี แบบประเมินท่ีสร้างข้ึนยงัไดผ้่าน
การตรวจสอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาและ
ผูเ้ช่ียวชาญ และได้ผ่านการปรับปรุงหลาย
คร้ัง ท าให้แบบประเมินท่ีสร้างข้ึนมีคุณภาพ 
สอดคลอ้งกบั ศุกลรัตน์ กรองสะอาด (2552 : 
79) ท่ี ก ล่ าวว่ า  ก ารส ร้ างแบ บท ดส อบ       
ต ามขั้ นตอนถูกต้องตามหลักวิชา ท าให้
แบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนมีคุณภาพและการท่ี
แบบประเมินมีความยากง่ายพอเหมาะ ส่งผล
ให้ แบบประเมิน มีอ าน าจจ าแนก ดีด้วย 
สอดคลอ้งกบัศิริชยั กาญจนวาสี (2552 : 157) 
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ท่ีกล่าวไวว้่า ข้อสอบท่ียากเกินไปหรือง่าย
เกินไป ท าใหข้อ้สอบขาดอ านาจจ าแนก 

3) ความเชื่อมัน่  ผูว้ ิจยัตรวจสอบ
ความเช่ือมัน่ของแบบประเมินความสามารถ
ในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  ส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียน
ในอ าเภอทองผาภูมิ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ภาค
เรียน ที ่ 2 ปีการศ ึกษา  2557 โดยใช ้สูตร
ส ัมป ระสิท ธ์ิ แอลฟ า  โดยผู ้วิจ ัยท าการ
วิเคราะห์โดยแยกเป็นรายด้าน  ส าหรับแบบ
ประ เมิ นความส ามารถ ในการอ่ าน  คิ ด
วิ เคราะห์และเขียน  ส าห รับนัก เรียนชั้ น
ประถมศึกษาปี ท่ี  6 ด้านการอ่านมีความ
เช่ือมัน่อยู่ในช่วง 0.74 ดา้นการคิดวิเคราะห์
มีความเช่ือมัน่อยู่ในช่วง 0.71 และด้านการ
เขียนมีความเช่ือมัน่อยู่ในช่วง 0.76 แสดงให้
เห็นวา่แบบประเมินความสามารถในการอ่าน 
คิดวิเคราะห์และเขียน  ส าหรับนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีพฒันาข้ึนมีความเช่ือมัน่
สูง ซ่ึงค่าความเช่ือมัน่สอดคล้องกบัเกณฑ์
การพิ จารณาค่าความเช่ือมั่นของ  Garrett  
(อา้งใน ต่าย เซ่ียงฉี, 2526 : 47) ท่ีวา่ ค่าความ
เชื ่อ มั น่ ตั ้ง แ ต ่ 0.71 ถ ึง  1.00 ม ีค ่าค ว าม   
เชื่อมัน่สูง และสอดคล้องกบัล้วน  สายยศ 
และองัคณา สายยศ (2543 : 244) ท่ีกล่าวว่า 
ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบควรมีค่าสูง
กว่า 0.70 จึงจะถือว่าแบบทดสอบนั้ นมีผล
การวดัท่ีมีความคงท่ีแน่นอนเป็นท่ีเช่ือถือได ้
ซ่ึงการท่ีแบบประเมินท่ีสร้างข้ึนมีค่าความ
เช่ือมัน่สูงเน่ืองจาก 1) ขอ้ค าถามมีความชดัเจน 

ผูต้อบอ่านแล้วมีความเขา้ใจ 2) ผูต้รวจมีความ
คงท่ีในการให้คะแนน 3) แบบประเมินมีความ
ยากง่ายพอเหมาะ และ 4) ก ลุ ่มต วัอย ่าง มี
ความสามารถแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั พิชิต 
ฤทธ์ิจรูญ  (2544 : 164 – 165) ท่ีกล่าวไว้ว่า 
แบบทดสอบจะมีความเช่ือมัน่สูงข้ึนหากขอ้
ค าถามมีความชัดเจน  ผูต้อบอ่านแล้วเข้าใจ 
กล่าวคือ มีความเป็นปรนยัในการถาม  การ
ตรวจให้คะแนนมีความคงท่ี กล่าวคือ มีความ
เป็นปรนัยในการตรวจให้คะแนน การเลือก
กลุ่มผูท้ดสอบที่มีลกัษณะแตกต่างกนั  มี
ความสามารถกระจายกนัออกไป จะท าให้
คะแนนสอบมีความแปรปรวนมาก และมีผล
ท าให้ความเช่ือมัน่สูงข้ึน ส่วนแบบทดสอบท่ี
มีความยากเกินไปหรือง่ายเกินไป คะแนน
จากการท าแบบทดสอบจะไม่กระจาย ท าให้
ค่าความแปรปรวนต ่า และมีผลท าให้ความ
เช่ือมัน่ของแบบทดสอบต ่าตามไปด้วย แต่
การท่ีความเช่ือมั่นของแบบประเมินไม่
เท่ากบั 1.00 อาจเน่ืองมาจากจ านวนขอ้ค าถาม
ในแบบประเมินน้อย สอดคล้องกับ สมนึก 
ภทัทิยธนี (2551 : 230) ท่ีกล่าวว่า องคป์ระกอบ
ท่ีส่งผลต่อความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ 
ไดแ้ก่ จ านวนขอ้สอบ ขอ้สอบท่ีมีจ านวนขอ้
มาก  ย่อมมีความเช่ือมั่นสูงกว่าข้อสอบท่ีมี
จ านวนขอ้น ้อย  และสอดคลอ้งกบั  พิชิต  
ฤทธ์ิจรูญ (2544 : 164) ท่ีกล่าววา่ แบบทดสอบ
ถ้ายิ่งยาวจะเพิ่มค่าความเช่ือมั่นให้สูงข้ึน 
เน่ืองจากจะมีข้อค าถามท่ีมากพอ ท าให้สุ่ม
พฤติกรรมไดม้ากข้ึน เพื ่อให้ครอบคลุมใน
เร่ืองท่ีจะศึกษา  
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3. ผลก ารส ร้า ง เกณฑ ์ก ารแป ล
ความหมายคะแนนและคู่ มือการใช้แบบ
ประ เม ิน  ใน ก ารส ร้าง เกณฑ ์ก ารแป ล
ความหมายคะแนน ผูว้ิจยัไดส้ร้างเกณฑ์การ
แปลความหมายคะแนน โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่ง
จ านวน 24 คน จากจ านวน ประชากร 221 คน 
(Krejcie R.V. and Morgan D.W.,1970 : 608 
– 609) แต่ผูว้ิจยัใช้กลุ่มตวัอย่างมากกว่าท่ี
ก าหนดไว ้ทั้ งน้ีเพราะในการหาเกณฑ์ปกติ
นั้ นขนาดของกลุ่มตัวอย่างต้องมีจ านวน
เหมาะสม สอดคล้องกับ ล้วน สายยศ และ
องัคณา สายยศ (2539 : 314) ที่ไดก้ล่าวว่า 
กลุ่มตัวอย่างในการหาเกณฑ์ปกติจะต้องมี
จ านวนมากพอท่ีจะเป็นตวัแทนของประชากร 
ไม่อย่างนั้ นแล้วเกณฑ์ปกติเช่ือมั่นไม่ได ้
ผูว้ิจยัจึงมัน่ใจว่าขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้
ในการหาเกณฑ์ปกติมีจ านวนเหมาะสม และ
เป็นเกณฑ์ปกติระดบัทอ้งถ่ินของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนในอ าเภอ
ทองผาภูมิ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2557 ในการสร้างเกณฑ์การแปล
ความหมายของคะแนน ผู ้วิจยัได้ใช้เกณฑ์
พิจารณาของ ชวาล แพรัตกุล (2520 : 53) ซ่ึง
ไดแ้บ่งระดบัความสามารถออกเป็น 5 ระดบั 
คือ  ดีม าก  ดี  ป านกลาง  ต ่ า  และต ่ าม าก 
เน่ืองจากผูว้ิจยัเห็นว่าเป็นเกณฑ์ท่ีเหมาะสม
ในการน ามาปรับให้สอดคลอ้งกบัเกณฑ์การ
ตดัสินคุณภาพการอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน
ท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 51) ก าหนด
ไวเ้ป็น 4 ระดบั คือ ดีเยีย่ม ดี ผา่น และไม่ผา่น 

ใน ก ารพัฒ น าคู่ มื อ ก ารใช้ แบบ
ประเมิน ผูว้ิจยัได้ร่วมกบัครูผูส้อนของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยพฒันาคู่มือการใช้
แบบประเมินในแต่ละสาระการเรียนรู้ โดย
แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส าหรับเป็น
แนวทางในการน าไปใช้ทดสอบกบันักเรียน
ระ ดับ ชั้ น ป ระ ถ ม ศึ ก ษ า ปี ท่ี  6 เพื่ อ ว ัด
ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียน ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
สรุปผล การประเมินในระดับชั้นเรียน และ
ระดบัโรงเรียน 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะการน าผลวจัิยไปใช้ 

1.1 ก า ร น า แ บ บ ป ร ะ เม ิน
ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียน ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีอ่ืนๆ 
ท่ีพัฒนาข้ึนไปใช้ ควรศึกษารายละเอียด      
ในคู่มือการใชใ้ห้เขา้ใจ โดยเฉพาะเกณฑ์การ
ตรวจให้คะแนน และควรช้ีแจงวิธีการตอบ
แบ บ ป ระ เมิ น ให้ นั ก เรี ยน เข้ า ใ จ ก่ อ น            
การประเมิน  และควบคุมให้นัก เรียนท า    
แบบประ เมิ น ด้ว ยคว ามตั้ ง ใจและ เต็ ม
ความสามารถ 

1.2 หากตอ้งการน าแบบประเมิน
ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียน ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ท่ีพฒันาข้ึนไปใช้เป็นแนวทางการในพฒันา
แบบประเมิน ส่ิงท่ีควรค านึงถึง คือ การเลือก
ส่ิงท่ีจะน ามาให้นักเรียนอ่าน ควรเลือกให้
เหมาะสมกบัระดบัความสามารถของนกัเรียน 
รูปแบบของแบบประเมิน และการวิเคราะห์
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ความเช่ือมัน่ของเกณฑ์ การให้คะแนนรายขอ้ 
ผูป้ระเมินตอ้งมีความเขา้ใจในเกณฑ์การให้
คะแนนเป็นอยา่งดี 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ัง
ต่อไป 

2.1 ควรท าการศึกษาการประเมิน
ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และ

เขียน ส าหรับนักเรียนในระดบัชั้นอ่ืนๆและ
วชิาอ่ืนๆ 

2.2 ควรท าการศึกษาการประเมิน
ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียนในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น ศึกษาการสร้าง
แบบประเมิน ท่ีบู รณาการทุกก ลุ่มสาระ      
การเรี ยน รู้ในฉบ บั เด ียวกนั  ห รือศึกษ า
เปรียบเทียบผลการประเมินโดยใช้แบบ
ประเมินท่ีมีรูปแบบแตกต่างกนั เป็นตน้ 
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