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การวจิยัในชั้นเรียนคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ 4  ประการ คือ (1)  เพื่อแจกแจงพฤติกรรมการท าการบา้นวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจของผูเ้รียน  (2)  เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะ
กระบวนการทางเศรษฐศาสตร์  (3)  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง พฤติกรรมการท าการบา้น ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและทกัษะกระบวนการทางเศรษฐศาสตร์  (4)  เพื่อวเิคราะห์ความแปรปรวนร่วมระหวา่งพฤติกรรม
การท าการบา้น ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะกระบวนการทางเศรษฐศาสตร์ โดยพฤติกรรมการท าการบา้น
ประกอบดว้ย การส่งการบา้นตรงเวลา ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการท างานและความถูกตอ้งในการตอบ
ค าถาม ส าหรับทกัษะกระบวนการทางเศรษฐศาสตร์ ประกอบดว้ยทกัษะการปฏิบติังาน ทกัษะการจดัการและ
กระบวนการท างานกลุ่ม กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจใน
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 กลุ่มเรียน 005 และกลุ่มเรียน 009 สุ่มตวัอยา่งแบบง่าย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลประกอบดว้ย แบบฝึกหดัวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจตั้งแต่บทท่ี 1 ถึงบทท่ี 11 ขอ้สอบกลางภาคและ
ขอ้สอบปลายภาค แบบประเมินพฤติกรรมการท าการบา้นดา้นการส่งตรงเวลา ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการ
ท างานและความถูกตอ้งในการท าการบา้น และแบบวดัเจตคติท่ีมีต่อวิชาเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย
สถิติบรรยาย ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติ t-test การวิเคราะห์
ความแปรปรวน (ANOVA) การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์แบบเพียร์สันและการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม 
(ANCOVA)  ผลการวจิยัท่ีส าคญัสรุปไดด้งัน้ี 

1.  ผลการวิเคราะห์กลุ่มตวัอย่างมากกว่าคร่ึงมีพฤติกรรมการท าการบ้านอยู่ในระดับดีข้ึนไป ส่วน
พฤติกรรมยอ่ยท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ขคือ การส่งการบา้นตรงเวลา 
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2.  ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมในการส่งการบา้นตรงเวลาทั้ง 2 กลุ่ม มีพฤติกรรมแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยกลุ่ม 005 มีพฤติกรรมท่ีส่งการบา้นตรงเวลามากกว่า ส่วนพฤติกรรมด้าน
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการท างานและความถูกตอ้งในการตอบค าถามทั้งสองกลุ่มมีพฤติกรรมไม่แตกต่าง
กนั ในส่วนของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะกระบวนการทางการเรียนทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 3.  การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการท าการบา้น  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะ

กระบวนการทางเศรษฐศาสตร์ มีความสัมพนัธ์กนัท่ีระดบันยัส าคญั .01 ทุกคู่ของความสัมพนัธ์ 

4.  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมระหว่างตวัแปรพฤติกรรมการท าการบา้น ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนและกระบวนการทางเศรษฐศาสตร์ ผลการวิเคราะห์พบวา่ทั้งกลุ่ม 005 และกลุ่ม 009 มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและทกัษะกระบวนการทางเศรษฐศาสตร์ข้ึนอยูก่บัการท าการบา้นถูกตอ้ง เม่ือไดข้จดัตวัแปรเจตคติ
ท่ีมีต่อวชิาเศรษฐศาสตร์ออกไป ส่วนการส่งการบา้นตรงเวลาและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการท างานไม่มี
ผลต่อคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะกระบวนการทางเศรษฐศาสตร์ เม่ือขจดัตวัแปรเจตคติท่ีมีต่อ
วชิาเศรษฐศาสตร์ออกไป 

5.  ผลการวิเคราะห์เจตคติท่ีมีต่อวิชาเศรษฐศาสตร์ ส่วนใหญ่เห็นด้วยในประเด็นการหาความรู้
เศรษฐศาสตร์เพิ่มเติม เรียนเศรษฐศาสตร์แลว้สนุก เศรษฐศาสตร์เป็นวชิาท่ีทา้ทายมีประโยชน์ ในส่วนท่ีไม่แน่ใจ 
ไดแ้ก่ ติดตามผลงานคนเก่งเศรษฐศาสตร์ ชอบท าโจทยเ์ศรษฐศาสตร์ ใชเ้วลาวา่งซกัถามเก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์ 
ในภาพรวมมีความเห็นดว้ย เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของทั้ง 2 กลุ่ม ก็มีเจตคติท่ีมีต่อวิชาเศรษฐศาสตร์ไม่
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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Abstract 
 
This classroom researching has 4 objectives: (1) to distribute students’ behaviors of doing the subject called 
business economics homework (2) to compare behaviors and learning achievement and economics-processing 
skills, (3) to study the relationship between behaviors of doing homework, learning achievement and 
economics-processing skills and (4) to analysis of covariance the relationship between behaviors of doing 
homework, learning achievement and economics-processing skills.  The behaviors of doing homework 
comprises on-time homework hand-in, working be neat and tidy and assignments-answering correction.    The 
economics-processing skills are composed of works-practicing skills, management skills and group-working 
process.  Samples to be used in the research are students registered in economics business in 2nd semester 
academic year of 2012 and the selected study group, say, 005 and 009 with simple random sampling. Tools 
that were used in collecting data are exercises of the business economics in chapter 1 to chapter 11, mid-term 
and final examination, the evaluation form punctual hand-in homework  behaviors, tidy working and corrected 
homework and be neat and tidy form on economics subjects, the data analysis by means and standard 
deviation of descriptive statistics. The hypothesis by t-test and analysis of variance (ANOVA), correlation by 
pearson correlation and  analysis of covariance (ANCOVA) 

 (1) The sample analysis found that more than half of the samples are better in terms of homework 
behaviors, while the minor improvement is on-time homework submission. 

(2) The result of homework behaviors between the two sample groups is statistically different 
significantly  level .05. The group 005 is better in terms of on-time homework submission. ..Meanwhile, both 
two studied groups are seen indifferent in the be neat and tidy working and correct homework. The learning 
achievement and economics-processing skills are also indifferent in these two groups significant level .05. 
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(3) The analysis of the correlation between learning achievement and economics-processing skills 
found that have correlate significant level .01.  

(4) The result of analysis of covariance between homework behaviors, learning efficiency and 
economics-processing is that both of the group 005 and 009 has the scores of learning and economics-
processing skills depend on correct homework when eliminating attitudes on economics. Meanwhile, on-time 
homework hand-in and tidy working has no relation with effective learning achievement and economics-
processing skills when eliminating attitudes on economics. 

(5)  For, the result of Attitude on the economics subjects, the major samples agree in seeking further 
knowledge, joyful leaning economics, challenging and useful learning of economics. The uncertainties are 
following economics professionals, liking hard answers, ask economics in free times. When comparing the 
opinions of the two groups, they are mostly indifferent in significant level .05. 
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บทที ่1 
บทน า 

 

1.1  ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

   พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 มีจุดมุ่งหมาย
ใหผู้เ้รียนพฒันาทั้งทางดา้นสติปัญญาและทางดา้นคุณธรรมจริยธรรม ดงัปรากฏในมาตราต่างๆดงัน้ี มาตรา 
6  ไดก้  าหนดไวว้า่การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรมมีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวติสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมี
ความสุข  มาตรา 22 ก าหนดให้การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัท่ีว่าผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พฒันาตนเองได้และถือว่าผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนมี
ความสามารถพฒันาตามธรรมชาติและศักยภาพ มาตรา 23 การจัดการศึกษา ทั้ งการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ตอ้งเนน้ความส าคญัทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียน
และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัการศึกษาในเร่ืองความรู้และทกัษะดา้นคณิตศาสตร์และ
ดา้นภาษา เนน้การใชภ้าษาไทยอยา่งถูกตอ้ง และมาตรา 24(4) การจดักระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน
รวมทั้ งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545) และในการจดัการศึกษาครูผูส้อนจ าเป็นตอ้งพฒันาตนเองให้มี
ศกัยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ตามมาตรฐานท่ี 3 ท่ีมุ่งมัน่พฒันาผูเ้รียนให้เต็มตามศกัยภาพ และมาตรฐาน  
ท่ี 6 จดักิจกรรมการเรียนการสอน โดนเนน้ผลถาวรท่ีเกิดแก่ผูเ้รียน (ส านกังานเลขาธิการคุรุสภา, 2548) และ
หนา้ท่ีส าคญัของสถาบนัการศึกษาคือ การพฒันาผูเ้รียนให้มีความสมบูรณ์ทั้งดา้นร่างกาย จิตใจและสังคม 
การให้การศึกษาจึงเป็นการพฒันาขีดความสามารถของผูเ้รียนให้เต็มตามศกัยภาพและมีความสมดุลทั้ง
ร่างกาย จิตใจ และสังคม มีเจตคติท่ีดี มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เพื่อเป็น
ทรัพยากรท่ีมีคุณภาพของประเทศชาติสืบไป อาจารยท่ี์สอนหนงัสือในระดบัมหาวิทยาลัยมีบทบาทส าคญั
ในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์อาจารยทุ์กท่านต่างมีความใฝ่ฝันท่ีจะสอนให้มีประสิทธิภาพ ซ่ึงหัวใจของ
การเรียนการสอนท่ีใหค้วามส าคญัเป็นพิเศษคือ ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อะไร ท่ีไหน และอยา่งไร (สุชาดา บวร
กิติวงศ,์ 2544) 
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  มาตรฐานส าคญัในการสอนของครูมืออาชีพ คือ การแสดงให้เห็นวา่เป็นผูมี้ความรู้เก่ียวกบัตวั
ผูเ้รียน รู้วา่ทกัษะความรู้อะไรท่ีควรพฒันาให้เกิดข้ึน กิจกรรมการเรียนรู้ประเภทใดท่ีเหมาะสมกบัวยัของ
ผูเ้รียนและรู้วิธีประเมินผลการเรียนรู้ว่าควรมีเกณฑ์และมาตรฐานอย่างไร (Beerens, 2000) การบรรลุถึง
มาตรฐานดงักล่าว ครูตอ้งมีประสบการณ์พอสมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูตอ้งฝักใฝ่ สนในท่ีจะเรียนรู้ทั้ง
ดา้นทฤษฎีและปฏิบติั ในปัจจุบนัเช่ือวา่ การวิจยัในชั้นเรียนเป็นเคร่ืองมืออยา่งหน่ึงท่ีจะช่วยให้ครูผูส้อนได้
เรียนรู้เทคนิควิธีการพฒันางานโดยลดช่องวา่งระหว่างทฤษฎีกบัการปฏิบติัให้แคบลง ท าให้ครูสามารถน า
หลกัการสอน การวดัและการประเมินผลไปใชใ้นการพฒันาผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธภาพและประสิทธิผล 

   กระบวนการวจิยัในชั้นเรียนท่ีสามารถด าเนินการใหบ้รรลุเป้าหมายการพฒันาผูเ้รียนไดน้ั้นตอ้ง
เร่ิมดว้ยการศึกษา วิเคราะห์ผูเ้รียนแต่ละคนว่ามีปัญหาหรือขอ้บกพร่องอย่างไร ปัญหานั้นมีสาเหตุมาจาก
อะไร ครูสามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลมาอธิบายและหาแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้หรือไม่ เม่ือเร่ิมปี
การศึกษาใหม่ท่ีครูและผูเ้รียนตอ้งปรับตวัเขา้สู่กิจกรรมการเรียนการสอน การเปรียบเทียบพฤติกรรมและ
ผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนจากการท าการบา้นจึงเป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะท าให้ครูไดข้อ้มูลในการวินิจฉัยผูเ้รียน
เพื่อการจดักิจกรรมอย่างเหมาะสม การเปรียบเทียบพฤติกรรมและผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนท าไดห้ลายวิธีซ่ึง
การประเมินผลระหว่างการเรียน (Formative Evaluation) และการประเมินผลสรุปรวม (Summative 
Evaluation) ก็เป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีจะสนองเป้าหมายการวิเคราะห์ปัญหาของผูเ้รียนได้ ( ศิริชยั  กาญจนวาสี, 
2545) 

   การประเมินผลระหวา่งการเรียนหรือการวดัผลประเมินเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน เป็นการ
ตรวจสอบความรู้ความสามารถของผูเ้รียนตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัท่ีก าหนดไวส้ าหรับการเรียนรู้แต่ละ
บทหรือแต่ละหน่วย (สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี, 2546: 15) ซ่ึงโดยทัว่ไปมกัจะ
ใช้แบบทดสอบเป็นเคร่ืองมือวดั แบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนอย่างครอบคลุมตามวตัถุประสงค์ และมีความ
เท่ียงตรงจะให้ขอ้มูลเป็นตวัช้ีวดัพฤติกรรมและผลสัมฤทธ์ิผูเ้รียนไดร้ะดบัหน่ึง ผูว้ิจยัเห็นความส าคญัของ
การเปรียบเทียบพฤติกรรมและผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนท่ีสามารถวดัได้จากการประเมินตามสภาพจริง 
(Authentic Assessment) ซ่ึงผูส้อนตอ้งสังเกต และมีขอ้มูลครบถว้น 3 ดา้น คือ พฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะกระบวนการทางเศรษฐศาสตร์ (วนิยั ด าสุวรรณ, 2545) 

   ส าหรับวิชาเศรษฐศาสตร์มีความส าคญัยิ่งต่อการพฒันาความคิดมนุษย ์ท าให้มนุษยมี์ความคิด
สร้างสรรค ์คิดอยา่งมีเหตุผล เป็นระบบ ระเบียบ แบบแผน สามารถวเิคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ไดอ้ยา่ง
รอบคอบ และเป็นวิชาท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัคณิตศาสตร์และสถิติ และมีส่วนสัมพนัธ์กบัชีวิตประจ าวนั ใน
หน้าหนังสือพิมพจ์ะมีตวัเลขสถิติของเศรษฐกิจแสดงให้เห็นขอ้เท็จจริงต่างๆ ไม่เวน้แต่ละวนั ดงันั้นวิชา
เศรษฐศาสตร์จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาอยา่งเป็นระบบและมีความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริงตอ้งมีการฝึกฝน
โดยการท าแบบฝึกหดั จึงสามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บัการท างานและการด าเนินชีวิตไดต้่อไป(เชียง เภาชิต, 
2555) 
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   วธีิการท่ีช่วยส่งเสริมการเรียนรู้มีหลายวธีิการ วธีิการหน่ึงท่ีน่าสนใจคือ การมอบหมายการบา้น
ซ่ึง “การบ้าน” ถือเป็นกิจกรรมส่วนหน่ึงในกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเสริมสนับสนุน 
พฒันาการเรียนการสอนในชั้นเรียนใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งเตม็ท่ี (กรมวชิาการ, 2539) และเป็นเคร่ืองมือหน่ึง
ในกระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพมากในการพฒันาการศึกษาของผูเ้รียน โดยมีจุดประสงค์
เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการฝึกปฏิบติั เตรียมความพร้อมในการเรียนอนัน าไปสู่การขยายองคค์วามรู้ (Tao et. Al., 
2006; Cooper, 1989 cited in The Center for Public Education, 2007) อา้งถึงใน กนัตฤ์ทยั คลงัพหล (2552) 
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัมีบุคคลหลายฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบา้นไดแ้สดงขอ้คิดเห็นมากมายถึงประโยชน์
ของการบา้น ซ่ึงมีทั้งสนบัสนุนและต่อตา้นการบา้น (Simplicio, 2005; Marzano, 2007) ผูท่ี้สนบัสนุนได้
กล่าวถึงประโยชน์ของการบา้นท่ีส าคญัไวคื้อ 1) การบา้นสามารถเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้ (e.g. 
Keith, et al., 1986; Keith & Cool, 1992; Keith & Keith, 1993; Trautwein et al., 2002; Keith, 2004; 
Diamond & Fine, 2004; Zimmerman & Kitsantas, 2005; Minotti, 2005; Trautwien, 2007; ธาราทิพย ์พุ่ม
ชุมพล, 2549) 2) การบา้นเสริมสร้างลกัษณะนิสัยท่ีดี เช่น ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ซ่ึงจะส่งผลต่อ
จริยธรรมของนกัเรียน (Hong et al., 2004; Cooper, 1989 cited in Cooper et al., 2006; Power et al., 2007)  
กนัตฤ์ทยั คลงัพหล (2552) 

   จากความส าคญัของการท าการบา้นท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึนอีกทั้ง
ยงัเสริมสร้างให้ผูเ้รียนมีความเพียรพยายาม มีวินัย มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความรับผิดชอบ มี
ความสามารถทั้ งทางวิชาการและมีความประพฤติท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ผู ้วิจ ัยจึงสนใจศึกษา
เปรียบเทียบพฤติกรรมและผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนโดยการประเมินผลระหวา่งเรียนและประเมินผลสรุปรวม
ซ่ึงพิจารณาจากพฤติกรรมการท าการบา้นในวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

 

1.2  วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

การวิจยัน้ีมีความมุ่งหมายในการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมและผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนท่ีลงทะเบียน
เรียนวิชาเศรษศาสตร์ธุรกิจในภาคท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 โดยการสังเกตและวดัพฤติกรรมการท าการบา้น
ของผูเ้รียน และศึกษาพฤติกรรมย่อยในการท าการบ้านของนักศึกษาว่ามีความสัมพนัธ์หรืออธิบาย
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางเศรษฐศาสตร์ได้หรือไม่ อย่างไร โดยผูว้ิจ ัยก าหนด
วตัถุประสงคใ์นการท าวจิยัดงัน้ี 

   1. เพื่อแจกแจงพฤติกรรมการท าการบา้นวชิาเศรษฐศาสตร์ของผูเ้รียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
   2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการท าการบา้น ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และทกัษะกระบวนการ

ทางเศรษฐศาสตร์ระหวา่งกลุ่มเรียน 
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   3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการท าการบา้น ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ทกัษะกระบวนการทางเศรษฐศาสตร์ของนกัศึกษา 

   4. เพื่อวเิคราะห์ความแปรปรวนร่วมระหวา่งตวัแปรพฤติกรรมการท าการบา้น ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน และทกัษะกระบวนการทางเศรษฐศาสตร์ 

   5. เพื่อศึกษาเจตคติของนกัศึกษาท่ีมีต่อวชิาเศรษฐศาสตร์ 
 

1.3  สมมติฐานการวิจัย 

  1. กลุ่มเรียนท่ีต่างกนัมีพฤติกรรมการท าการบา้น ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะกระบวนการทาง
เศรษฐศาสตร์ต่างกนั 

  2. พฤติกรรมการท าการบา้น ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะกระบวนการทางเศรษฐศาสตร์มี
ความสัมพนัธ์กนั 

  3. พฤติกรรมการท าการบา้น เป็นตวัแปรท่ีมีความแปรปรวนร่วมของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะ
กระบวนการทางเศรษฐศาสตร์ 

  4. กลุ่มเรียนท่ีต่างกนัมีเจตคติต่อวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจแตกต่างกนั 
 

1.4  นิยามศัพท์   

  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึงความรู้ของนกัศึกษาท่ีเป็นผลรวมของคะแนนสอบกลางภาค
และคะแนนสอบปลายภาค  
  พฤติกรรม หมายถึง พฤติกรรมการท าการบา้นของผูเ้รียนประกอบดว้ยการส่งการบา้นตรงเวลา 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการท างาน และความถูกตอ้งในการตอบค าถาม 
   การประเมินผลระหว่างเรียน (Formative Evaluation) หมายถึง การประเมินความกา้วหนา้ใน
การเรียนของนกัศึกษา โดยการใหส่้งการบา้นตามเวลาท่ีก าหนดระหวา่งภาคเรียนและผลสอบกลางภาค   
   การประเมินผลสรุปรวม (Summative Evaluation) หมายถึง การประเมินเม่ือส้ินสุดภาคเรียน 
โดยการรวบรวมคะแนนพฤติกรรมและคะแนนสอบปลายภาค 
   การบ้าน หมายถึง งานหรือกิจกรรมท่ีอาจารยผ์ูส้อนมอบหมายให้ผูเ้รียนท านอกเหนือจาก
ชัว่โมงเรียนแลว้มาส่งตามก าหนดเวลา หรือ มารายงานในชั้นเรียน โดยนกัศึกษาใชเ้วลาท าการบา้นนอกชั้นเรียน
หรือท าท่ีบา้น ซ่ึงสามารถมอบหมายงานเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มได ้
   ทกัษะกระบวนการทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึง ทกัษะของผูเ้รียนท่ีประกอบดว้ย ทกัษะการ
ปฏิบติังาน ทกัษะการจดัการ และกระบวนการท างานกลุ่ม 
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   ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ หมายถึง ความรู้ท่ีไดรั้บจากการเรียนประกอบดว้ย (Bloom, 1971) 
- ความรู้ท่ีเกิดจากความจ า (Knowledge)  
- ความเขา้ใจ (Comprehend) 
- การประยกุต ์(Application) 
- การวเิคราะห์ (Analysis) สามารถแกปั้ญหา ตรวจสอบได ้
- การสังเคราะห์ (Synthesis) สามารถน าส่วนต่างๆ มาประกอบเป็นรูปแบบใหม่ไดใ้ห้

แตกต่างจากรูปเดิม เนน้โครงสร้างใหม่ 
- การประเมินค่า (Evaluation) วดัได ้และตดัสินไดว้า่อะไรถูกหรือผดิ ประกอบการตดัสินใจ

บนพื้นฐานของเหตุผลและเกณฑท่ี์แน่ชดั 

1.5  ขอบเขตของการวิจัย 

   ประชากร ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ีคือ นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ                               
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 จ านวน 697 คน 
   ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ตวัแปรในการศึกษาคือ พฤติกรรมการท าการบ้าน ประกอบด้วย 3 
พฤติกรรม คือ การส่งการบา้นตรงเวลา ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการท างาน และความถูกตอ้งในการตอบ
ค าถาม ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ประกอบดว้ย ผลรวมของคะแนนสอบกลางภาคและคะแนนสอบปลายภาค และ
ทักษะกระบวนการทางเศรษฐศาสตร์ ประกอบดว้ย 3 ทกัษะ คือ ทกัษะการปฏิบติังาน ทกัษะการจดัการ และ
กระบวนการท างานกลุ่ม 

 

1.6  ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1. เป็นขอ้มูลส าหรับผูส้อนน าไปพฒันาผูเ้รียนความเป็นระเบียบในการท างาน ความมีวินยัตรงต่อเวลา
และใฝ่เรียนรู้ ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดส้ามารถใชเ้ป็นแนวทางการวิจยัในชั้นเรียน ในขั้นวเิคราะห์ผูเ้รียนและ
การวนิิจฉยัหาสาเหตุของปัญหาในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

2. ไดก้รณีศึกษาและเอกสารประกอบการสอนท่ีเป็นแบบฝึกหดั ส าหรับอาจารยผ์ูส้อนเพื่อน าไปปรับ
ใชป้ระกอบการเรียนการสอนในภาคการศึกษาต่อไปเพื่อท าใหผู้เ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ี
สูงข้ึน 
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บทที ่ 2 
การทบทวนวรรณกรรมและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการเปรียบเทียบพฤติกรรมและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยการประเมินผลระหว่าง
เรียนและการประเมินผลสรุปรวม  โดยผูว้ิจยัได้ศึกษาคน้ควา้ แนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ จากต ารา เอกสาร และ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยแบ่งเป็น  3  ตอนดงัต่อไปน้ี 

2.1  มโนทศัน์เกีย่วกบัการบ้าน 
2.2  มโนทศัน์เกีย่วกบัการประเมนิ 

2.2.1 ทฤษฎกีารประเมนิ 
2.2.2 การประเมนิตามสภาพจริง 

2.3  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

2.1  มโนทศัน์เกีย่วกบัการบ้าน 
2.1.1 ความหมายของการบ้าน 

 Good (1973) ได้กล่าวว่า การบ้านหมายถึงงานหรือแบบฝึกหัดท่ีครูมอบหมายให้นักเรียนท าเพื่อ
ทบทวนความรู้ท่ีเรียนไปแลว้และเป็นการฝึกทกัษะการใชก้ฎหรือสูตรต่างๆ 

 ส าอาง สีหาพงษ์ และคณะ (2530) ให้ความหมายของการบ้านว่าเป็น กิจกรรมท่ีครูมอบหมายให้
นกัเรียนท านอกเวลาเรียนตามข้อท่ีก าหนดตกลงร่วมกนั ระหว่างครูกบันกัเรียนหรือเป็นกิจกรรมท่ีนกัเรียนคิด
ข้ึนเอง โดยความเห็นชอบของครูท่ีส่งเสริมพฒันาและเติมเต็มกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนเกิดการ
เรียนรู้สูงสุด 

 กรมวิชาการ (2538) ให้ความหมายของการบา้นวา่เป็นกิจกรรมท่ีครูมอบหมายให้นกัเรียนท านอกเวลา
เรียนตามขอ้ก าหนดท่ีตกลงร่วมกนัระหว่างครูกบันกัเรียน หรืออาจเป็นกิจกรรมท่ีนกัเรียนคิดข้ึนเองโดยความ
เห็นชอบของครู การบา้นจดัเป็นกิจกรรมหน่ึงในกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีมุ่งส่งเสริม สนับสนุน 
พฒันาและเติมใหกิ้จกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนเกิดการเรียนรู้อยา่งเต็มท่ีและบางคร้ังยงัเป็นการก าหนด
ประสบการณ์และความรู้ท่ีไม่อาจหาไดใ้นชั้นเรียนหรืออีกนยัหน่ึงการเรียนรู้อาจอาศยัการบา้นเป็นหลกั ส่วน
การเรียนในชั้นเรียนนั้นเป็นส่วนเสริมหรือเป็นเพียงการจดัระบบความรู้ท่ีไดม้านอกชั้นเรียนก็ได ้การบา้นท่ี
กล่าวถึงจึงอาจครอบคลุมถึงกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการเรียนการสอนท่ีโรงเรียนและอาจสัมพนัธ์กบังานบา้น งาน
อาชีพของผูป้กครองและงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาธารณะ ทั้งท่ีโรงเรียนท่ีชุมชนและท่ีอ่ืนๆ ซ่ึงงานเหล่าน้ีตอ้งเสริม
ทกัษะและประสบการณ์ตามจุดหมายและจุดประสงคข์องหลกัสูตร 
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 อรวรรณ ณรงคส์รศกัด์ิ (2533) ให้ความหมายของการบา้นวา่เป็นงานท่ีครุมอบหมายให้นกัเรียนน าไป
ท าท่ีบา้นหรือนอกเวลาเรียนตามปกติ เพื่อทบทวนความรู้ท่ีนกัเรียนไดเ้รียนไปแลว้จากโรงเรียน ซ่ึงจะเป็นการ
ฝึกใหเ้กิดความช านาญในวชิาท่ีเรียนไป นกัเรียนไดคิ้ด คน้ควา้และท าดว้ยตนเอง อนัเป็นการส่งเสริมและพฒันา
ความสามารถใหก้บันกัเรียน  

 ดังนั้นในการศึกษาคร้ังน้ี การบ้านจึงหมายถึงงานท่ีนักเรียนได้รับมอบหมายหรือเสนอโดยได้รับ
มอบหมายจากครูเพื่อท าดว้ยตนเองนอกเวลาเรียนปกติ อาจเป็นแบบฝึกหัด การฝึกทกัษะ การคิด การคน้ควา้
หรือการปฏิบติัอ่ืนๆ ท่ีมีส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ในเวลาเรียนเป็นไปไดสู้งสุด 

2.1.2 ความส าคัญของการบ้าน 

 การบา้นเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการจดัการเรียนการสอนในปัจจุบนั แต่การมอบหมายการบา้นตอ้งมีการ
วางแผนและประสานงานร่วมกนัทุกฝ่ายอย่างมีระบบ โดยยึดความแตกต่างของนักเรียนเป็นส าคญั เพื่อเสริม
ทกัษะและประสบการณ์แก่นกัเรียนให้ครบถว้นตามจุดหมายและจุดประสงคข์องหลกัสูตร เกิดประโยชน์กบั
ผูเ้รียนมากท่ีสุด มีผลกระทบทางลบกบัครูนกัเรียนและผูป้กครองนอ้ยท่ีสุด 

 เน่ืองจากการเรียนการสอนเป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ืองเกิดไดทุ้กเวลาและสถานท่ี ทั้งท่ีโรงเรียน บา้น
และชุมชน และไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ในแหล่งใดแหล่งหน่ึงโดยเฉพาะ อีกทั้งมีขอ้จ ากดัหลายประการ เช่น 
ปริมาณของเน้ือหาและเวลาในการเรียนรู้ ความเพียงพอของวสัดุ อุปกรณ์ ความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
สภาพแวดลอ้มของนกัเรียน เป็นตน้ ดงันั้นการมอบหมายการบา้นให้นกัเรียนจึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งให้
ผูเ้รียนไดฝึ้กฝนตนเองเพิ่มเติมจากท่ีเรียนในชั้นเรียนมาแลว้หรือจากแหล่งอ่ืนเพื่อให้มีทกัษะและประสบการณ์
อยา่งกวา้งขวางอนัจะน าไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาคุณภาพชีวติ (กระทรวงศึกษาธิการ,กรมวชิาการ,2538: 1) 

2.1.3 วตัถุประสงค์ของการให้การบ้าน 

 Strang (1960) กล่าวถึงวตัถุประสงคข์องการใหก้ารบา้นไวด้งัน้ี 
 1. เพื่อกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความพยายาม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ การท างานอย่างอิสระและมีความ
รับผดิชอบ 
 2. เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 
 3. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้ผูเ้รียน นอกเหนือจากท่ีไดรั้บในโรงเรียน 
 4. เพื่อสนบัสนุนการเรียนรู้ท่ีมีการบูรณาการเน้ือหาใหผู้เ้รียนน าไปใชไ้ด ้
 
 
 

DPU



8 

 

 Hilgard (1981) กล่าวถึงวตัถุประสงคข์องการบา้นไวด้งัน้ี 

1. เพื่อช่วยเสริมกระบวนการเรียนรู้ในแง่การทบทวนบทเรียน ฝึกทกัษะและความเขา้ใจในส่ิงท่ีไดเ้รียน
ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั ฝึกการวเิคราะห์และสังเคราะห์ 

2. เพื่อช่วยเสริมประสบการณ์เรียนรู้ท่ีเรียนจากโรงเรียนใหก้วา้งข้ึน รู้จกัศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
3. เพื่อช่วยกระตุน้ความคิดริเร่ิม ปลูกฝังนิสัยการท างานดว้ยตนเอง มีความรับผิดชอบ เกิดความเช่ือมัน่

ในส่ิงท่ีเรียนรู้ ท าใหก้ลา้ตดัสินใจ 
ส าอาง  สีหาพงษ ์และคณะ (2530) กล่าวถึงวตัถุประสงคข์องการใหก้ารบา้นไว ้ดงัน้ี 
1. เพื่อเพิ่มพนูทกัษะและประสบการณ์จากส่ิงท่ีไดเ้รียนรุ้มาแลว้ 
2. เพื่อใหน้กัเรียนรู้จกัศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
3. เพื่อใหรู้้จกัตนเองเก่ียวกบัความถนดั ความสามารถ ความสนใจและขอ้บกพร่องในการเรียนวชิานั้นๆ 
4. เพื่อใหเ้กิดความเช่ือมัน่ในส่ิงท่ีเรียนรู้และท าใหก้ลา้ตดัสินใจ 
5. เพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรค ์
6. เพื่อใหมี้นิสัยรักการท างาน มีความรับผดิชอบและรู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ 
จากการสังเคราะห์แนวคิดของนกัการศึกษาจึงสรุปไดว้า่ วตัถุประสงคข์องการให้การบา้น แบ่งเป็นเพื่อ

ทบทวนความรู้เดิม เพื่อเตรียมบทเรียนใหม่ เพื่อการเพิ่มพนูความรู้และเพื่อการสรุปองคค์วามรู้ 

2.1.4 ผลกระทบของการบ้าน 

กรมวชิาการ (2538) ไดท้  าการเสนอผลกระทบ ทั้งในเชิงบวกและลบของการท าการบา้นไวด้งัน้ี 
1.  ผลกระทบในเชิงบวก 
     1.1  ผลกระทบต่อการเรียนแบบเฉียบพลนั 
 1)  การจดจ าในความรู้ต่างๆ จะดียิง่ข้ึน 
 2)  เพิ่มความเขา้ใจมากยิง่ข้ึน 
 3)  ส่งเสริมการคิดแบบมีวจิารณญาณ สร้างแนวคิดและกระบวนการในการรับข่าวสาร 
 4)  การส่งเสริมหลกัสูตรในการศึกษา 
     1.2  ผลกระทบต่อการเรียนแบบระยะยาว 
 1)  สนบัสนุนใหผู้เ้รียนมีความตอ้งการท่ีจะใฝ่รู้เสมอ 
 2)  ท าใหผู้เ้รียนมีเจตคติท่ีดีต่อโรงเรียน 
 3)  ท าใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรมและทกัษะการเรียนท่ีดีข้ึน 
 4)  ท าใหผู้เ้รียนมีคุณธรรม ค่านิยมและจริยธรรมท่ีดีงาม 
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   1.3  ผลกระทบดา้นอ่ืนๆ 
 1)  มีความมุ่งมัน่มากยิง่ข้ึน 
 2)  มีวจิยัมากยิง่ข้ึน 
 3)  มีความใฝ่รู้มากยิง่ข้ึน 
 4)  สามารถแกปั้ญหาดว้ยตนเองไดดี้ยิง่ข้ึน 
     1.4  ผลกระทบต่อผูป้กครองและการมีส่วนร่วมสร้างความพึงพอใจใหผู้ป้กครองและมีส่วนร่วมในโรงเรียน 
           มากยิง่ข้ึน 
2.  ผลกระทบในเชิงลบ 
     2.1  สภาพอ่ิมตวั 
 1)  ไม่สนใจเน้ือหาในการเรียน 
 2)   เกิดความเหน่ือยลา้ทั้งกายและใจ 
     2.2  ปฏิเสธท่ีจะร่วมการใชเ้วลาและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ 
 1)  ความกดดนัท่ีจะท างานใหเ้สร็จและประพฤติตนไม่ดี 
 2)  การรบกวนโดยผูป้กครอง 
 3)  ไม่เขา้ใจในบทเรียนต่างๆ 
     2.3  การไม่ซ่ือสัตย ์
 1)  ลอกงานเพื่อน 
 2)  เป็นภาระท่ีพึ่งพาผูอ่ื้น 
     2.4  เพิ่มช่องวา่งระหวา่งผูท่ี้ประสบผลส าเร็จและประสบความลม้เหลว 
 ดงันั้น ผลกระทบของการบา้นจะมีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ส าหรับผลกระทบในเชิงบวกคือ ท าให้ผูเ้รียน
มีพฤติกรมและทกัษะทางการเรียนท่ีดีข้ึน สามารถแกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเอง ใฝ่รู้อย่างสม ่าเสมอและฝึกความมี
ระเบียบวนิยั ส่วนผลกระทบในเชิงลบจะท าให้นกัเรียนเกิดความอ่อนลา้ทั้งกายและใน มีความก าดนัท่ีจะท างาน
ให้เสร็จและเพิ่มช่องว่างระหว่างนักเรียนท่ีท าการบา้นส าเร็จและนักเรียนท่ีประสบความล้มเหลวในการท า
การบา้น 

2.1.5 ประโยชน์ของการบ้าน 
 จากเอกสารเก่ียวกบัแนวทางการมอบหมายการบา้นให้นกัเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, 
2538: 9-10) ไดร้ะบุถึงประโยชน์ของการใหก้ารบา้น ดงัน้ี 
 
 
 
 

DPU



10 

 

 ประโยชน์ต่อนกัเรียน 
 1.  ไดพ้ฒันาความคิดอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 
 2.  ไดศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
 3.  ไดส้ ารวจและพฒันาตนเองในดา้นความรอบรู้ ความถนดั ความสามารถและความสนใจ 
 4.  ใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ 
 5.  ปลูกฝังความมีระเบียบ ความรับผดิชอบและความเสียสละ 
 
 ประโยชน์ต่อผูป้กครอง 
 1.  ลดความวติกกงัวลในเร่ืองความประพฤติ 
 2.  ทราบพฒันาการและขอ้บกพร่องทางการเรียน 
 3.  เกิดความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งครู นกัเรียนและผูป้กครอง 
 
 ประโยชน์ต่อครูผูส้อน 
 1.  ช่วยเสริมใหแ้ผนการสอนของครูเป็นระบบและครบถว้น 
 2.  เป็นเคร่ืองมือช่วยจ าแนกความแตกต่างของนกัเรียนเพื่อก าหนดวธีิสอนให้เหมาะสมกบันกัเรียน 
 3. ทราบผลการเรียนรู้ของนกัเรียนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
 จึงสรุปไดว้า่ การบา้นจะเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งนกัเรียน ครูผูส้อนและผูป้กครอง คือ ท า
ใหน้กัเรียนพฒันาตนเองในดา้นความรอบรู้ ความถนดั ความสามารถและความสนใจและเป็นการปลูกฝังความมี
ระเบียบวินัย การบ้านยงัเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยครูจ าแนกความแตกต่างของนักเรียนเพื่อก าหนดวิธีสอนให้
เหมาะสมกบันกัเรียนและท าให้ผูป้กครองทราบถึงพฒันาการของนกัเรียนและสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างบา้น
และโรงเรียน 

2.1.6 ลกัษณะการบ้านทีด่ี 
 สุวรรณา  เอ่ียมชีรางกูล (2528) ไดป้ระมวลแนวคิดท่ีสอดคลอ้งกบันกัการศึกษาในเร่ืองของลกัษณะ
การบา้นท่ีดี ดงัน้ี 
 1.  มีความยากง่ายและปริมาณพอเหมาะกบัความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
 2.  เป็นงานท่ีนักเรียนได้เรียนรู้มาก่อนหรือมีความต่อเน่ืองกับวิชาท่ีเรียนและเหมาะสมกับความรู้
นกัเรียน 
 3.  มีลกัษณะทา้ทายเหมาะกบัความสนใจของนกัเรียน 
 4.  เป็นกิจกรรมท่ีนกัเรียนพอใจมีความกระตือรือร้นท่ีจะท า 
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กรมวชิาการ (2538) ก าหนดลกัษณะส าคญัของการบา้นท่ีดี ดงัน้ี 
 1.  ตรงตามหลกัการ จุดหมายและจุดประสงคข์องหลกัสูตร 
 2.  สัมพนัธ์และสอดคลอ้งกบัจุดประสงคร์ายวชิาและแผนการเรียนการสอน 
 3.  ชดัเจน ไม่มากและไม่ยากเกินไป สอดคลอ้งกบัสภาพชีวติและความเป็นอยูข่องนกัเรียน 
 4.  ย ัว่ยแุละทา้ทายความถนดั ความสามารถและความสนใจของนกัเรียน 
 5.  ส่งเสริมและพฒันาการ ดา้นความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ของนกัเรียน 
 6.  ใชเ้วลาพอเหมาะกบัวยัและความสามารถของนกัเรียน 
 

ตารางที ่2.1  ลกัษณะของการบ้านทีม่อบหมาย (Cooper, 2001) แบ่งได้ดังต่อไปนี ้
 

หมวดหลกั หมวดยอ่ย 
ปริมาณ ความถ่ี 

ความยาว 
จุดประสงค ์ มีจุดประสงค ์

- การฝึกฝน 
- การเตรียมบทเรียนใหม่ 
- การขยายความรู้ 
- การสรุปองคค์วามรู้ 

ไม่มีจุดประสงค ์
- การส่ือสารของผูเ้รียนและผูป้กครอง 
- การสนองนโยบาย 
- การลงโทษ 
- การปฏิบติัสมัพนัธ์ 

ทกัษะท่ีน ามาใช ้ - การเขียน 
- การอ่าน 
- การจดจ า 

ระดบัความเป็นเอกเทศ - การท าเพียงล าพงั 
- การท าเป็นกลุ่ม 

ความสมคัรใจของผูเ้รียน - การบงัคบั 
- การเลือกอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
- การสมคัรใจ 

การก าหนดส่ง - ระยะยาว 
- ระยะสั้น 

บริบททางสงัคม - การท าแบบอิสระตามล าพงั 
- การมีผูช่้วย 
- การท าเป็นกลุ่ม 
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 ดงันั้น  ลกัษณะของการบา้นท่ีดีท่ีครูให้กบันกัเรียน จะตอ้งพิจารณาในเร่ืองของปริมาณของการบา้น 
จุดประสงค์ของการบา้น ทกัษะท่ีน ามาใช้ในการท าการบา้น ลกัษณะของการท าการบา้น ความสมคัรใจของ
ผูเ้รียนและก าหนดส่งการบา้น 

2.1.7 ประเภทของการบ้าน 
 ประเภทของการบา้นแบ่งเป็น 3  ประเภทใหญ่ๆ ตามท่ี กรมวชิาการ(2538) กล่าวไวด้งัน้ี 
1. ประเภทเสริมความรู้ เช่นการศึกษาคน้ควา้ การศึกษานอกสถานท่ี การท ารายงานและท าแบบฝึกหดั 
2. ประเภทเสริมการปฏิบติั เช่น การท าช้ินงาน การฝึกงาน การจดันิทรรศการและการจดัป้ายนิเทศ 
3. ประเภทให้ประโยชน์สาธารณะ เช่น การช่วยงานโรงเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนและการเข้าร่วม
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
 สรุปได้ว่า การบา้นแบ่งเป็น  3  ประเภท คือ ประเสริมความรู้ เสริมการปฏิบติัและการให้ประโยชน์
สาธารณะ 
2.1.8 หลกัการให้การบ้าน 
 หลกัการในการมอบหมายการบา้น (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวชิาการ, 2538: 6) คือ 
 1.  ตอ้งจดัใหส้ัมพนัธ์สอดคลอ้งกบัรายวชิา กลุ่มวชิา และแผนการเรียนการสอน 
 2.  ตอ้งเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดศึ้กษาคน้ควา้และแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 
 3.  ตอ้งจดัใหส้อดคลอ้งกบัความแตกต่างของนกัเรียนแต่ละคน 
 4.  ตอ้งไม่เพิ่มภาระใหผู้ป้กครองมากเกินไป 

5.  ตอ้งเป็นการสร้างความร่วมมือและความเขา้ใจอนัดีระหวา่งโรงเรียนกบับา้น 
ดงันั้น หลกัในการให้การบา้น จะตอ้งจดัให้สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัความแตกต่างของนกัเรียนแต่

ละคน เปิดโอกาสให้นกัเรียนไดศึ้กษาคน้ควา้และแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองและตอ้งจดัให้สอดคลอ้งกบัสภาพ
การด าเนินชีวติของนกัเรียนและชุมชน 

2.1.9 กระบวนการมอบหมายการบ้าน 
 กระบวนการใหก้ารบา้น (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวชิาการ, กรมวชิาการ, 2538: 7) มีดงัน้ี 
 1.  การวางแผนร่วมกนัของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงเรียน ซ่ึงควรด าเนินการดงัน้ี 
      1)  ก าหนดนโยบายในการบริหารเก่ียวกบัการมอบหมายการบา้น 
      2)  ก าหนดจุดประสงคใ์นการด าเนินงานและแผนการเรียนการสอน เพื่อให้แนวทางการมอบหมาย
การบา้นมีความชดัเจนข้ึน 
      3)  สร้างความพร้อมดา้นต่างๆ เช่น ความเขา้ใจของครู การจดัคณะด าเนินงานประสานงานการสร้าง
ความร่วมมือ 
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      4)  ก าหนดแนวทางการด าเนินงานเก่ียวกบัการมอบหมายการบา้นระหวา่งกลุ่มวิชาและภายในกลุ่ม
วชิาตลอดภาคเรียน เพื่อความเขา้ใจร่วมกนัในสัดส่วนของการบา้น 
      5)  มอบหมายครูและผูท่ี้เก่ียวขอ้งจดัท าแผนปฏิบติัการและตารางเวลาการบา้นของวิชาต่างๆ ให้
ประสานสัมพนัธ์กนัตลอดภาคการเรียน 
      6)  ติดตามประเมินผลการท างานในการมอบหมายการบา้น 
 
 2.  การด าเนินการของครูในการมอบหมายการบา้น 
      1)  ศึกษาความแตกต่างและสภาพแวดลอ้มของนกัเรียน เช่น สติปัญญา ความสามารถและสภาพทัว่ๆ 
ไปของครอบครัวและชุมชน เป็นตน้ 
      2)  ศึกษารายละเอียดของแผนการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียน ส่ือการเรียนการสอนและ
อุปกรณ์ท่ีใช้ ความส าคญัของจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละคาบการสอน ความยากง่ายของจุดประสงค ์
ตลอดจนลกัษณะวชิาท่ีมอบหมายการบา้นใหเ้หมาะสม 
      3)  ท าความเขา้ใจนกัเรียนเก่ียวกบัจุดประสงค ์คุณค่าและวิธีการเพื่อจูงใจให้นกัเรียนท าการบา้นและ
แจง้ใหผู้ป้กครองทราบ 
      4)  ติดตาม ตรวจและแนะน าการบา้นและเอาใจใส่ในการเรียนรู้ของนกัเรียน 
      5)  ศึกษาจุดเด่นจุดดอ้ยของนกัเรียนแต่ละคน เพื่อท าการปรับปุรงแกไ้ข 
      6)  สรุปผล การติดตาม ประเมินผลการบา้นของนกัเรียนตลอดภาคเรียน 
 ดงันั้น  กระบวนการในการให้การบา้นจะแบ่งเป็น 2 ขั้น ได้แก่  ขั้นแรกเป็นการวางแผนในการให้
การบ้านจะต้องก าหนดนโยบาย เป้าหมายและแนวทางในการด าเนินงาน รวมทั้งเตรียมความพร้อมและ
มอบหมายแนวปฏิบติัผูเ้ก่ียวขอ้งใหด้ าเนินการ ขั้นทีส่อง คือ การด าเนินการในการให้การบา้นติดตาม ไดแ้ก่ การ
ท าความเขา้ใจนกัเรียนเก่ียวกบัจุดประสงคคุ์ณค่าและวิธีการเพื่อจูงในให้นกัเรียนท าการบา้น ตรวจและแนะน า
การบา้นและเอาใจใส่ในการเรียนรู้ของนกัเรียนศึกษาจุดเด่นจุดดอ้ยของนกัเรียนแต่ละคน เพื่อท าการปรับปรุง
แกไ้ขและสรุปผล การติดตาม ประเมินผลการบา้นของนกัเรียนตลอดภาคเรียน 

2.1.10 กระบวนการในการท าการบ้าน 

 กระบวนการท างานของการบา้นแบ่งเป็น  2  ส่วนหลกั คือ ส่วนบา้นและชุมชนและส่วนชั้นเรียนซ่ึงผูท่ี้
มีบทบาทส าคญัท่ีสุดก็คือ ครูผูส้อนและผูป้กครอง ส าหรับส่วนชั้นเรียนครูจะเป็นผูส้อนบทเรียนเน้ือหาต่างๆ ท่ี
ท าให้ผูเ้รียนมีความรู้ท่ีจ  าเป็นต่อการน าไปท าการบา้น นอกจากน้ี ผูส้อนยงัไดใ้ห้วิธีการต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์
และแสดงใหเ้ห็นถึงการเช่ือมโยงองคค์วามรู้เหล่านั้นไปสู่การบา้นและเม่ือผูเ้รียนไดส่้งการบา้นคืนกลบัมาให้แก่
ผูส้อน นกัเรียนแต่ละคนยอ่มมีผลสะทอ้นหลบัท่ีแตกต่างกนัออกไป ท าให้ครูผูส้อนไดท้ราบวา่นกัเรียนไดเ้ขา้ใจ
ในเน้ือหาเพียงใดและสามารถน าการบา้นเหล่านั้นมาอภิปรายในชั้นเรียน ทางดา้นตวันกัเรียนเองก็ไดน้ าเอางาน
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ท่ีไดรั้บมอบหมายกลบับา้น ทั้งบา้นและชุมชนก็จะมีส่วนร่วมและส่งผลต่อการบา้น ไม่วา่จะเป็นการท่ีกิจกรรม
อ่ืนๆ ไดดึ้งเอาเวลาท าการบา้นของผูเ้รียนไป สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวยต่อการท างานหรือแมก้ระทัง่บุคคลอ่ืน
ท่ีสามารถให้ความช่วยเหลือแก่ผูเ้รียน ศกัยภาพของผูเ้รียนและความแตกต่างอ่ืนๆ และเน้ือหาของวิชานั้นๆ ก็มี
ส่วนส าคญัท่ีมีผลต่อการบา้น 

 ดงันั้น  กระบวนการท างานของการบา้นแบ่งเป็นส่วนบา้นและส่วนชั้นเรียน ผูท่ี้มีบทบาทส าคญัท่ีสุดก็
คือ ครูผูส้อนและผูป้กครอง ซ่ึงครูจะเป็นผูส้อนบทเรียนเน้ือหาต่างๆ ท่ีท าให้ผูเ้รียนมีความรู้ท่ีจ  าเป็นต่อการ
น าไปท าการบา้นและยงัไดใ้หว้ิธีการต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์และแสดงใหเ้ห็นถึงการเช่ือมโยงองคค์วามรู้เหล่านั้น
ไปสู่การบา้น ส่วนผูป้กครองตอ้งใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูเ้รียน โดยจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวยต่อการท างาน 

2.1.11 หลกัในการตรวจการบ้าน 
 ละเมียด  ลิมอกัษร (2505: 238-239  อา้งถึงใน เพชรรัตน์ สัมภวะผล, 2540: 43)  เสนอแนะการตรวจ
การบา้น     ท่ีดีไว ้ สรุปไดว้า่ 
 1.  ตรวจดว้ยความสนใจและความตั้งใจ 
 2.  ตรวจอยา่งละเอียดถ่ีถว้น แต่ไม่ควรแกทุ้กตอนเพราะอาจท าให้นกัเรียนทอ้ใจท่ีเห็นท่ีผิดมากๆ หรือ
เกิดความสับสนอ่านไม่รู้เร่ือง 
 3.  การแก ้ควรตกลงกบันกัเรียนก่อนวา่เคร่ืองหมายแต่ละอยา่งหมายความวา่อยา่งไร เช่น เคร่ืองหมาย
วงกลมลอ้มรอบค า หมายความวา่ค านั้นผดิ 
 4.  เม่ือตรวจแกแ้ละส่งงานกลบัไปแลว้ ควรจดัเวลาใหน้กัเรียนเขา้มาหาครูเพื่อซกัถามขอ้สงสัยต่างๆ ได ้
 5.  ควรตรวจงานดว้ยตนเองและพิจารณาในดา้นความสะอาด เรียบร้อย ความตั้งใจ ความประณีต 
 6.  ไม่ควรเก็บงานนกัเรียนไวน้านจนนกัเรียนหมดความสนใจ 
 7.  ใหน้กัเรียนแกง้านท่ีถูกตอ้งส่งทุกคร้ัง 
 8.  รวบรวมขอ้บกพร่องหรือส่ิงท่ีนกัเรียนท าผิดรวมกนัไว ้แลว้น าข้ึนมาอธิบายบนกระดานด า เพื่อให้
นกัเรียนทั้งชั้นเขา้ใจ 
 9.  ช้ีแจงใหน้กัเรียนเขา้ใจในการตรวจแกง้านของครูเพื่อใหเ้ห็นคุณค่าของการแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ 
 10. การตรวจแกง้านจะไม่เกิดคุณค่าแต่อยา่งใด ถา้นกัเรียนยงัท าผดิอยูอ่ยา่งเดิม ครูจึงตอ้งพยายามให้เกิด
ประโยชน์แก่นกัเรียนมากท่ีสุด 
 11. ให้คะแนนหรือให้ค  าพูดติชม เช่น ดีมาก ดี แต่ควรช้ีแจงให้นกัเรียนเขา้ใจความมุ่งหมายวา่ คะแนน
หรือค าติชมนั้น มีเพื่อใหน้กัเรียนรู้ระดบังานของตน 
 สรุปไดว้า่ หลกัในการตรวจการบา้น คือ ครูควรตรวจงานดว้ยตนเองและพิจารณาในดา้นความถูกตอ้ง 
ดา้นความสะอาดเรียบร้อยและความตั้งใจ เม่ือตรวจแกแ้ละส่งงานกลบัไปแลว้ ควรจดัเวลาให้นกัเรียนเขา้มาหา
ครูเพื่อซกัถามขอ้สงสัยต่างๆ ได ้รวมทั้งมีการใหค้ะแนนหรือค าพดูติชม เพื่อใหน้กัเรียนรู้ระดบังานของตน 
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2.1.12 บทบาทของผู้ทีเ่กีย่วข้องกบัการบ้าน 
 การมอบหมายการบา้นให้เกิดประโยชน์อยา่งแทจ้ริงแก่นกัเรียนตอ้งอาศยัความร่วมมือจากบุคคลหลาย
ฝ่าย มิใช่เป็นหน้าท่ีของครูผูส้อนฝ่ายเดียว ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการบา้นมีทั้งหมด 4 ฝ่าย คือ ผูบ้ริหาร ครูผูส้อน 
นกัเรียนและผูป้กครองซ่ึงแต่ละฝ่ายจะมีบทบาท (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวชิาการ, 2538: 11) ดงัน้ี 
 1.  ผูบ้ริหารโรงเรียน ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัเพื่อให้เกิดความร่วมมือ ตลอดจนสนบัสนุนให้
ก าลงัใจและติดตามการด าเนินงานเก่ียวกบัการบา้น 
 2.  ครูผูส้อน ปฏิบติัตามแนวนโยบายการมอบหมายการบา้นท่ีก าหนดและวางแผนร่วมกนั เพื่อให้
การบ้านเป็นส่วนหน่ึงในแผนการเรียนการสอนของโรงเรียน เสริมสร้างแรงจูงใจให้นักเรียน แนะน า
แหล่งขอ้มูลในการศึกษาคน้ควา้ ช้ีแจงแนวทางการท าการบ้านและปรับปรุงแก้ไขขอ้บกพร่องของนักเรียน 
ตลอดจนปฏิบติัตามกระบวนการในการมอบหมายการบา้นอยา่งเหมาะสม 
 3.  นกัเรียน ท าการบา้นดา้ยตนเองหรือท าร่วมกบักลุ่มตามท่ีก าหนดให้เสร็จทนัเวลา แสวงหาความรู้
และแกไ้ขขอ้บกพร่องอยา่งสม ่าเสมอ 
 4.  ผูป้กครอง สนบัสนุนใหก้ าลงัใจและความร่วมมือในการติดตามการท าการบา้นของนกัเรียน 
 สรุปไดว้่า  การมอบหมายการบา้นให้เกิดประโยชน์อย่างแมจ้ริงแก่นกัเรียนตอ้งอาศยัความร่วมมือจาก
บุคคลทุกฝ่าย  คือ  ผูบ้ริหาร  ครูผูส้อน  นกัเรียน  และผูป้กครอง 

2.1.13 ข้อค านึงในการมอบหมายการบ้าน 

 ในการมอบหมายการบา้น อาจจะประสบปัญหาต่างๆ เช่น ขาดการประสานงานระหว่างครู การบา้น
ยาก มากหรือนอ้ยเกินไป นกัเรียนเกิดความวติกกงัวลเบ่ือหน่ายการเรียนและหนีเรียน ท าให้ผูป้กครองเดือดร้อน
และขาดแหล่งการศึกษาคน้ควา้ เป็นตน้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการมอบหมายการบา้น โรงเรียนและครู ควร
ค านึงถึงแนวปฏิบติั (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวชิาการ, 2538: 13) ดงัต่อไปน้ี 
 1.  ควรยืดหลกัการและกระบวนการตามท่ีก าหนดในหนงัสือแนวทางการมอบหมายการบา้นของกรม
วชิาการ 
 2.  ควรหลีกเล่ียงการใชก้ารบา้นเป็นเคร่ืองมือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน 
 3.  ควรก าหนดปริมาณ ความยากง่ายให้พอเหมาะกบัสภาพและพื้นฐานของนกัเรียน โดยไม่จ  าเป็นตอ้ง
ใหเ้ท่ากนัทุกคนและตอ้งชดัเจน 
 4.  ควรหลีกเล่ียงการใชก้ารบา้นเป็นเคร่ืองมือในการแกปั้ญหาการสอนไม่จบหลกัสูตร 
 5.  ควรอ านวยความสะอวกและเตรียมการส่วนหนา้ ส าหรับการบา้นท่ีตอ้งใชว้สัดุ อุปกรณ์ 
 6.  ควรจูงใจใหน้กัเรียนเห็นประโยชน์และคุณค่าของการบา้น 
 7.  ควรสร้างเสริมการบา้นให้มีลกัษณะยัว่ยุและทา้ทาย ความถนดั ความสามารถและความสนใจของ
นกัเรียน 
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 8.  ควรมอบหมายการบา้นหลายรูปแบบและไม่ซ ้ าซาก 
 9.  ควรเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดมี้ส่วนร่วม ในการก าหนดการบา้น 
 10. ควรหลีกเล่ียงการใชก้ารบา้นเป็นเคร่ืองมือในการลงโทษนกัเรียน 
 
 สรุปไดว้่าในการมอบหมายการบา้น โรงเรียนและครูจะตอ้งค านึงถึงตวัแปรต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อ
กระบวนการของการบา้น ได้แก่ ลกัษณะของการบา้น ผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งส่วนชั้นเรียนและส่วนบา้น การติดตาม
การบา้น ผลลพัธ์จาการบา้น ระดบัชั้น เน้ือหาวิชาและลกัษณะของผูเ้รียน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการมอบหมาย
การบา้น ดงัตารางท่ี 2.2 
ตารางที ่2.2  ตัวแปรทีส่่งผลกระทบต่อกระบวนการของการบ้าน 

ลกัษณะงาน ส่วนชั้นเรียน ส่วนบา้นและชุมชน การติดตามงาน ผลลพัธ์ อ่ืนๆ 
-  ปริมาณ 
-  จุดประสงค ์
-  ทกัษะท่ี
น ามาใช ้
-  ระดบัความ
เป็นเอกเทศ 
-  ความสมคัร
ใจของผูเ้รียน 
-  ก าหนดส่ง 
-  สภาพทาง
สงัคม 

- การเตรียม
อุปกรณ์ 
-  ผูส้อน 

-  ตวัแบ่งเวลาของ
นกัเรียน 
-  สภาพแวดลอ้มของ
บา้น 

-  การสะทอ้น
กลบั 
-  การทดสอบใน
เน้ือหาดงักล่าว 
-  การอภิปรายใน
ชั้นเรียน 

-  สมรรถนะและ
ความเสร็จสมบูรณ์
ของงาน 
-  ผลกระทบในเชิง
บวก 
-  ผลกระทบในเชิง
ลบ 

-  ลกัษณะของเด็ก 
-  เน้ือหาวชิา 
-  ระดบัชั้น 

ท่ีมา :  จากหนงัสือ  The  battle  over  homework:  common  ground  for  administrators, teachers and parents ของ Harris 
Cooper (2001) อา้งถึงใน ธาราทิพย ์พุม่ชุมชน(2549) 
 

2.2   มโนทศัน์เกีย่วกบัการประเมนิ 

 2.2.1 ทฤษฎกีารประเมิน 

 การประเมินเกิดข้ึนภายใตบ้ริบททางสังคม การประเมินในแต่ละคร้ังจึงอาจมีจุดมุ่งหมาย วตัถุประสงค ์
บทบาทท่ีแตกต่างกันไปตามสภาวะแวดล้อมของการประเมิน ปัจจยัแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลต่อการประเมิน
ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นบุคคล และการเมือง  ซ่ึงนกัประเมินจะตอ้งรับรู้และท าความเขา้ใจเพื่อให้การประเมิน
บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายท่ีพึงประสงค ์
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ระบบสังคม (social system) ประกอบดว้ย สถาบนัต่างๆ ท่ีมีบทบาทต่างๆ กนั แต่มีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั
เพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีพึงปรารถนาร่วมกนัของระบบสังคมนั้น โดยแต่ละสถาบนัประกอบดว้ยองคก์รซ่ึงเป็นท่ี
รวมของกลุ่มบุคคลท่ีมีการก าหนดบทบาทและหนา้ท่ีต่างๆ กนั มีความสัมพนัธ์และร่วมมือกนั อยา่งมีระบบแบบ
แผน เพื่อปฏิบติัหน้าท่ีขององค์กรให้ส าเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  เพื่อให้ได้มา ซ่ึง
ความส าคญัและอ านาจขององคก์ร แต่ละสถาบนั/องคก์รในระบบสังคมนั้นยอ่มมี คุณค่า (value) อนัเป็นท่ีเขา้ใจ
กนัโดยทัว่ไปท่ีผูบ้ริหารและสมาชิกต่างพยายามพฒันาคุณค่าของสถาบนั/องคก์รอยา่งต่อเน่ือง ในฐานะเป็นส่วน
หน่ึง ของคุณค่าทางสังคม และการแสวงหาอ านาจของสังคมโดยส่วนรวม 
 การประเมิน (Evaluation)  เป็นกระบวนการอย่างหน่ึงทางสังคม (social process) ซ่ึงมีวตัถุประสงค ์
(objective) หลกัอยูท่ี่การตดัสินคุณค่าของส่ิงท่ีประเมินเพื่อมุ่งไปสู่จุดมุ่งหมาย (goal) ของการพฒันาคุณค่าและ
อ านาจของสถาบนั/องคก์รและสังคมโดยส่วนรวม การประเมินจึงเป็นส่วนหน่ึงในกลไกของการพฒันาอ านาจ
ทางการเมืองและสังคม กิจกรรมประเมินจึงไม่สามารถหลีกเล่ียงการมีปฏิสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นบุคคล (human 
factors) และปัจจยัด้านการเมือง (political factors) ซ่ึงเกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลาทั้งภายในและภายนอกสถาบนั/
องคก์รของสังคมนั้น 

2.2.1.1 ความสัมพนัธ์ระหว่างเป้าหมายและวตัถุประสงค์ของการประเมิน  
นกัประเมินจึงมีบทบาท (Role) ส าคญัในการท าความเขา้ใจบริบทของการเมือง ประสานงานกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง ถา้
การประเมินประสบความส าเร็จ การประเมินนั้นจะตอ้งก่อให้เกิดผลแห่งความกา้วหนา้ในการด าเนินกิจกรรม 
และผลท่ีได้รับบรรลุเป้าหมายแห่งการพฒันาคุณค่าของสถาบนั/องค์กรและสังคมนั้นๆจากทฤษฎีดงักล่าว
สามารถน ามาสร้างโมเดลความสัมพนัธ์ระหวา่งเป้าหมาย วตัถุประสงค ์และส่ิงท่ีประเมินไดด้งัภาพท่ี 2.1 
 

                  วตัถุประสงคข์องการประเมิน    เป้าหมายของการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 2.1 ความสัมพนัธ์ระหว่างเป้าหมาย วตัถุประสงค์ และส่ิงทีป่ระเมิน 

 

สังคม 
        การตดัสินคุณค่า                       สถาบนั/องคก์ร                 การพฒันาคุณค่า 

หน่วยงาน 

            แผน   (Plan) 

            แผนงาน  (Programmes) 

              โครงการ   (Projects) 

            กิจกรรม   (Activities) 

            ทรัพยากร   (Resources) 
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 วตัถุประสงคข์องการประเมิน คือ การตดัสินคุณค่าของส่ิงท่ีตอ้งการประเมิน ส่ิงท่ีตอ้งการประเมินอาจ
มีระดบัท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ทรัพยากร กิจกรรม โครงการ แผนงาน แผน หน่วยงาน สถาบนั/องคก์ร และสังคม 
ซ่ึงเป็นระดบัสูงสุด  โดยมีเป้าหมายของการประเมิน คือ การพฒันาคุณค่าของส่ิงท่ีมุ่งประเมิน ดงันั้นเป้าหมาย
สูงสุดของการประเมิน จึงอยูท่ี่การพฒันาสังคม โมเดล เป้าหมาย วตัถุประสงคแ์ละวตัถุของการประเมิน มีมโน
ทศัน์ท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

วตัถุประสงค์ (Objective) หมายถึง ส่ิงท่ีมุ่งหวงัให้เกิดข้ึน หรือส่ิงท่ีต้องจัดท าให้ปรากฏ 
วตัถุประสงคข์องการประเมินจึงเป็นส่ิงท่ีตอ้งการท าใหป้รากฏในการประเมิน ซ่ึงไดแ้ก่ “การติดสินคุณค่า” ของ
วตัถุของการประเมิน 

ส่ิงท่ีตอ้งการประเมิน (Object of evaluation) เป็นส่ิงท่ีนกัประเมินมุ่งตดัสินคุณค่าซ่ึงมีอยูห่ลาย
ระดบั แต่ละระดบัมีความสัมพนัธ์และเป็นส่วนหน่ึงของกนัและกนั โดยมุ่งไปสู่ส่ิงสูงสุดส่ิงเดียวกนัคือสังคม 
เร่ิมตั้งแต่ ทรัพยากร กิจกรรม โครงการ แผนงาน แผนหน่วยงาน สถาบนั/องคก์ร และสังคม 

เป้าหมายหรือจุดมุ่งหมาย (Goal) หมายถึง ส่ิงท่ีเป็นจุดหมายปลายทางของการด าเนินงาน 
เป้าหมายของการประเมินจึงเป็นส่ิงท่ีเป็นจุดหมายปลายทางของการประเมิน คือ “การพฒันาคุณค่า” ของส่ิงท่ี
ตอ้งการประเมิน ดงันั้นการทราบคุณค่าของส่ิงท่ีประเมิน เป็นเพียงเส้นทางสู่จุดหมายของการปรับปรุงและ/หรือ
เปล่ียนแปลงเพื่อพฒันาคุณค่าของส่ิงนั้นใหดี้ยิง่ข้ึนไป 

 
จากภาพท่ี  2.1 สามารถน ามาตั้งสมมุติฐานต่างๆ เพื่อการทดสอบได ้เช่น 
(1)  การประเมินเป็นกลไกของการท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมอย่างค่อยเป็นค่อยไป 

โดยการพฒันาคุณค่าของส่ิงท่ีประเมินจากส่วนยอ่ย ซ่ึงสะสมเป็นคุณค่าของส่วนใหญ่ เพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีพึง
ปรารถนาร่วมกนัของสังคม 

(2)  กิจกรรมการประเมินจะบรรลุเป้าหมายของสังคมอย่างแทจ้ริง จึงควรมีการวิเคราะห์และ
ติดตามเป้าหมายท่ีพึงปรารถนาร่วมกนัของสมาชิกในสังคม  และปัญหาทางสังคมอยา่งต่อเน่ือง เพื่อส่งเสริมการ
ประเมินท่ีมุ่งพฒันานโยบายและการด าเนินงานไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ีเป็นความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของ
สังคมนั้นๆ 

(3)  การประเมินควรมีเป้าหมายเพื่อการช้ีน า เปล่ียนแปลง และพฒันาสังคมท่ีเหมาะสมใน
อนาคต มากกวา่การช้ีจุดเด่นและจุดดอ้ยของการพฒันาท่ีผา่นมาในอดีต รูปแบบของเป้าหมายของการประเมิน
ดงัภาพท่ี 2.2 
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ภาพที ่2.2   รูปแบบของเป้าหมายการประเมิน 
 
 จากภาพท่ี 2.2   วตัถุประสงค์ของการประเมินใดก็ตามอยู่ท่ีการมุ่งตดัสินคุณค่าของส่ิงท่ีน ามาท าการ
ประเมิน (worth and value of the object) เพื่อเป็นแนวทางสู่การพฒันาคุณค่าขององคก์ร/สถาบนัและสังคม นกั
ประเมินจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งตรวจสอบคุณภาพของเป้าหมายของส่ิงท่ีน ามาประเมินเสียก่อนว่า มีความ
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายทางคุณค่าขององคก์ร/สถาบนั/สังคมหรือไม่ ซ่ึงผลการตรวจสอบจะเป็นแนวทางสู่การ
ก าหนดรูปแบบของการตีคุณค่าของส่ิงท่ีน ามาประเมินวา่ควรจะท าการประเมินแบบอิงเป้าหมาย/วตัถุประสงค์
ของส่ิงท่ีน ามาประเมิน (goal-based evaluation) โดยการตีคุณค่าของผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนตามท่ีคาดหวงั (intended 
outcomes) หรือการประเมินแบบไม่อิงเป้าหมาย/วตัถุประสงค์ของส่ิงท่ีน ามาประเมิน (goal-free evaluation) 
โดยการตีคุณค่าของผลลพัธ์ทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนจริง (actual out-comes) ซ่ึงประกอบดว้ยผลลพัธ์ท่ีคาดหวงัและ
ผลลพัธ์ท่ีไม่ไดค้าดหวงั เช่น ผลกระทบต่างๆ อนัอาจเป็นทั้งผลพลอยไดแ้ละผลพลอยเสีย เป็นตน้ 
 โมเดลดงักล่าวเสนอค าอธิบายเก่ียวกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการประเมินใดๆ ก็ตามอยูท่ี่การ
ตดัสินคุณค่าของส่ิงท่ีน ามาประเมินวา่มีคุณค่าเพียงใด เพื่อเป็นแนวทางสู่การพฒันาคุณค่าของส่ิงนั้น ส่ิงท่ีน ามา
ประเมินอาจจะเป็นวตัถุส่ิงของหรือส่ิงท่ีมีชีวิต เช่น โครงการ แผนงาน นโยบาย หลกัสูตรการสอน ทรัพยากร 
อนัประกอบดว้ยอาคารสถานท่ี งบประมาณ บุคลากร เจา้หนา้ท่ี นกัเรียน ครู ผูบ้ริหาร เป็นตน้ หรืออาจกล่าวให้
เฉพาะเจาะจงยิ่งข้ึนว่า ส่ิงท่ีมุ่งประเมินโดยทั่วๆ ไปอาจเป็นโครงการทางสังคมต่างๆ โครงการพัฒนา
ส่ิงแวดลอ้ม โครงการพิเศษทางการศึกษา หลกัสูตรวิชาต่างๆ ในแต่ละระดบัการศึกษา ประสิทธิภาพการสอน 
คุณภาพของครู ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน ความเป็นผูน้ าทางวิชาการของผูอ้  านวยการโรงเรียน เป็น
ตน้ 

สิง่ที่ต้องการประเมิน 

(object  of  evaluation) 

การตดัสนิคณุคา่ของสิง่ที ่
ต้องการประเมิน 

ผลลพัธ์ที่คาดหวงั 
(intended  outcomes) 

ผลลพัธ์ที่คาดหวงั 
(intended  outcomes) 

สารสนเทศเพื่อพฒันาคณุคา่ 

Goal-free 
Evaluation 

Goal-based 
Evaluation 

คณุภาพของ 

สิง่ที่ต้องการประเมิน 
เป้าหมายของ 

การตดัสนิความ 

ของสิง่ที่ต้องการประเมิน 
สอดคล้องระหวา่ง

เป้าหมาย 
กบัเป้าหมายขององิค์กร/ 

สถาบนั/สงัคม 

สอดคล้อง 

สอดคล้อง 
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 ก่อนการก าหนดรูปแบบส าหรับการตัดสินคุณค่าของส่ิงท่ีน ามาประเมิน นักประเมินควรท าการ
วิเคราะห์คุณภาพของเป้าหมายของส่ิงท่ีน ามาประเมินเสียก่อนวา่ เป้าหมายของส่ิงนั้นมีความเหมาะสมเพียงใด 
ในการวิเคราะห์ว่าเป้าหมายของโครงการมีความเหมาะสมเพียงใดนั้น วิธีหน่ึงท่ีสามารถน ามาใช้ได ้คือ การ
ตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่างเป้าหมาย วตัถุประสงค์ของโครงการกบัเป้าหมายท่ีควรจะเป็นตามความ
ตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายหรือผูรั้บบริการ(primary needs) หรือตรวจสอบกบัเป้าหมายท่ีโครงการนั้นตอ้งการ
ส่งผลไปถึงตามความตอ้งการของเจา้ของโครงการหรือ ผูใ้ห้บริการ (secondary needs) ถา้เป้าหมายทั้งสองมี
ความสอดคลอ้งกนัก็น่าจะเป็นตวับ่งช้ีตวัหน่ึงถึงความเหมาะสมของเป้าหมาย/วตัถุประสงค์ของโครงการนั้นแต่
ถา้มีความแตกต่างกนัมากก็น่าจะเป็นการบอกไดอ้ยา่งหน่ึงถึงความไม่เหมาะสมของเป้าหมายวตัถุประสงคข์อง
โครงการ 
 คุณภาพของเป้าหมาย/ว ัตถุประสงค์ของโครงการจะเป็นปัจจัยเบ้ืองต้น (input) ตัวหน่ึงท่ีเข้าสู่
กระบวนการตดัสินใจเก่ียวกบัการก าหนดรูปแบบของเป้าหมายของการประเมิน นั้น ภายใตส้ภาพแวดลอ้มหรือ
สภาวะท่ีเป็นอยูถ่า้เป้าหมาย/วตัถุประสงคข์องโครงการไดก้  าหนดไวอ้ยา่งเหมาะสม เป้าหมาย/วตัถุประสงคข์อง
การประเมินจึงควรก าหนดให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมาย/วตัถุประสงคข์องโครงการ กล่าวคือการตดัสินคุณค่าของ
โครงการหน่ึงน่าจะข้ึนอยูก่บัการเปรียบเทียบผลของโครงการ กบัผลท่ีคาดหวงัตามเป้าหมาย/วตัถุประสงคข์อง
โครงการ ซ่ึงเรียกการประเมินน้ีว่า “goal-based evaluation” แต่ถ้าเป้าหมาย/วตัถุประสงค์ของโครงการได้
ก าหนดไวอ้ย่างไม่เหมาะสม อาจจะไดป้ระโยชน์ไม่คุม้ค่าถา้ผูป้ระเมินก าหนดเป้าหมาย/วตัถุประสงคข์องการ
ประเมินเป็นไปตามเป้าหมาย/วตัถุประสงค์ของโครงการ ภายใตส้ถานการณ์เช่นน้ี นกัประเมินไม่จ  าเป็นตอ้ง
ก าหนดเป้าหมาย/วตัถุประสงคข์องการประเมินให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมาย/วตัถุประสงคข์องโครงการ กล่าวคือ 
การตดัสินคุณค่าของโครงการควรเนน้ท่ีการตีค่าของผลทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน (actual outcomes) จากโครงการ ซ่ึง
เรียกว่า “goal-free evaluation” อนัประกอบด้วยการประเมินผลท่ีคาดหวงัตามเป้าหมาย/วตัถุประสงค์ของ
โครงการ และผลท่ีมิไดค้าดหวงั จะช่วยท าใหเ้ห็นขอ้บกพร่องท่ีเกิดจาก “goal-based evaluation” ไดช้ดัเจนข้ึน 
จากโมเดลสามารถน ามาตั้งสมมุติฐานเพื่อการทดสอบต่างๆ กนัได ้เช่น 

(1)  ในการวางแผนโครงการ ถ้าผูพ้ฒันาโครงการมีการประเมินปัญหาหรือความต้องการ
จ าเป็นท่ีตอ้งการแกไ้ข (Needs Assessment) เพื่อก าหนดเป็นเป้าหมายของโครงการ การประเมินปัญหาดงักล่าว
น่าจะใชเ้ป็นตวับ่งช้ีตวัหน่ึงถึงความเหมาะสมของการก าหนดเป้าหมายของโครงการได ้

(2)  การด าเนินโครงการท่ีได้ผลตามเป้าหมาย/ ว ัตถุประสงค์ของโครงการ ถือว่าเป็น
ความส าเร็จเบ้ืองตน้ ความส าเร็จขั้นสูงอยูท่ี่การก่อให้เกิดผลท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการท่ีแทจ้ริงขององคก์ร/
สถาบนั หรือสังคม 

(3)  ถ้าเป้าหมาย/วตัถุประสงค์ของโครงการถูกก าหนดข้ึนมาอย่างมีคุณภาพ goal-based 
evaluation และ goal-free evaluation น่าจะเป็นส่ิงเดียวกนัได ้ 

 

DPU



21 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.3   บทบาทของการประเมิน 
 

2.2.1.2  บทบาทของการประเมิน 
 ลกัษณะความตอ้งการสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจของผูบ้ริหารเป็นตวัก าหนดบทบาทของการประเมิน 
ซ่ึงสามารถจ าแนกเป็นบทบาทท่ีส าคัญได้  2  บทบาท คือ การเสนอสารสนเทศระหว่างการด าเนินงาน 
(Formative) และหลงัส้ินสุดการด าเนินงาน (Summative) ในระหวา่งการด าเนินงาน การประเมินความกา้วหน้า
หรือกระบวนการ (Formative Evaluation) จะมีบทบาทของการตัดสินคุณค่าของกระบวนการ เพื่อเสนอ
สารสนเทศเก่ียวกบัความกา้วหนา้ของการด าเนินงาน และเพื่อเป็นแนวทางสู่การปรับเปล่ียนการด าเนินงานให้มี
ความเหมาะสม แต่เม่ือโครงการไดส้ิ้นสุดการด าเนินงานแลว้ การประเมินผลสรุปรวม (Summative Evaluation) 
จะมีบทบาทของการตดัสินคุณค่าของผลท่ีไดรั้บเพื่อเสนอสารสนเทศเก่ียวกบัคุณค่าของโครงการ และเพื่อเป็น
แนวทางสู่การตดัสินใจ ยติุ-ปรับเปล่ียน  หรือพฒันาโครงการใหมี้ความเหมาะสมต่อไป 
 จากภาพท่ี 2.3  เสนอค าอธิบายเก่ียวกบับทบาทของการประเมินว่ากิจกรรมการประเมินใด ๆ ก็ตามมี
บทบาทท่ีส าคัญอยู่  2  ลักษณะ คือบทบาทของการประเมินความก้าวหน้าหรือกระบวนการ (Formative 
Evaluation) และบทบาทของการประเมินผลสรุปรวม (Summative Evaluation) ซ่ึงบทบาททั้งสองน้ีถูกก าหนด
ข้ึนเพื่อเป็นการตอบสนองต่อความตอ้งการสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจของผูบ้ริหารว่ามีจุดประสงค์ของการ
ตดัสินใจแบบใด? ระหว่างการตดัสินใจเก่ียวกบัการปรับปรุงกลไก หรือส่วนประกอบของโครงการ เช่น ท า
อย่างไรจึงจะส่งเสริมประสิทธิภาพของการปฏิบติังานได้ดียิ่งข้ึน และการตดัสินใจเก่ียวกบัผลสรุปรวมของ
โครงการ เช่น โครงการก่อใหเ้กิดผลอะไรสมควรยติุหรือสนบัสนุนโครงการต่อไปหรือไม่ เป็นตน้ 

สิง่ที่ต้องการประเมิน 

การตดัสนิคณุคา่ของ 
สิง่ที่ต้องการประเมิน 

กระบวนการ 

ผลสรุปรวม 

สารสนเทศเพื่อพฒันาคณุคา่ 

Summative 
Evaluation 

Formative 
Evaluation 

คณุภาพของ 

สิง่ที่ต้องการประเมิน 
เป้าหมายของ 

ความต้องการ 

สารสนเทศเพื่อ 

การตดัสนิใจ 

ระหวา่งด าเนินงาน 
(รายงานความก้าวหน้า) 

สิน้สดุการด าเนินงาน 
(รายงานผลลพัธ์) 
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 การประเมินความกา้วหนา้หรือกระบวนการ (Formative Evaluation) เป็นกิจกรรมของการติดตามดูแล
และตดัสินคุณค่าของการปฏิบติังาน จึงมีบทบาทท่ีส าคญัในการให้ขอ้มูลยอ้นกลบัเพื่อช่วยปรับปรุงทรัพยากร/
กลไกการด าเนินงาน และพฒันาการปฏิบติังานในระหวา่งการด าเนินงานตามโครงการ (Formative Evaluation) 
และบทบาทของการประเมินผลสรุปรวม (Summative Evaluation) ซ่ึงบทบาททั้งสองน้ีถูกก าหนดข้ึนเพื่อเป็น
การตอบสนองต่อความตอ้งการสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจของผูบ้ริหารวา่มีจุดประสงคข์องการตดัสินใจแบบ
ใด ระหว่างการตดัสินใจเก่ียวกับการปรับปรุงกลไก หรือส่วนประกอบของโครงการ เช่น ท าอย่างไรจึงจะ
ส่งเสริมประสิทธิภาพของการปฏิบติังานได้ดียิ่งข้ึน และการตดัสินใจเก่ียวกบัผลสรุปรวมของโครงการ เช่น 
โครงการก่อใหเ้กิดผลอะไรสมควรยติุหรือสนบัสนุนโครงการต่อไปหรือไม่ เป็นตน้ 
 การประเมินความกา้วหนา้หรือกระบวนการ (Formative Evaluation) เป็นกิจกรรมของการติดตามดูแล
และตดัสินคุณค่าของการปฏิบติังาน จึงมีบทบาทท่ีส าคญัในการให้ขอ้มูลยอ้นกลบัเพื่อช่วยปรับปรุงทรัพยากร/
กลไกการด าเนินงาน และพฒันาการปฏิบติังานในระหวา่งการด าเนินงานตามโครงการ (improvement-oriented) 
การประเมินกระบวนการจึงเน้นการประเมินท่ีตอบค าถามท่ีส าคญัคือ การด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นไปตาม
แผนการด าเนินงานท่ีก าหนดไว้ในโครงการหรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคใดเกิดข้ึนบ้าง ( implementation 
evaluation) และผลการด าเนินงานแต่ละขั้นตอนไดบ้รรลุตามวตัถุประสงค์ของแต่ละแผนงานหรือไม่เพียงใด 
(progress evaluation) การเขียนรายงานการประเมินจึงควรเนน้การให้ขอ้มูลยอ้นกลบัเก่ียวกบัความกา้วหนา้ของ
การด าเนินงานและการปรับปรุงเปล่ียนแปลงทรัพยากร/กลไกการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิด
ประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน 
  การประเมินผลสรุปรวม (Summative Evaluation) โดยทัว่ไปเป็นการสรุปในเชิงสาเหตุถึง
คุณค่าของผลของโครงการหลงัจากท่ีโครงการไดเ้สร็จส้ินลงแลว้ จึงมีบทบาทในการให้ขอ้สรุป (conclusion-
oriented) ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจเก่ียวกบัอนาคตของโครงการ การเขียนรายงานการประเมินจึงควร
เนน้การลงขอ้สรุปเก่ียวกบัคุณค่าของโครงการและผลลพัธ์ท่ีได ้
  จากบทบาทของการประเมินดงักล่าว การประเมินจึงสามารถให้สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ใน
ดา้นต่างๆ เช่น 

 ดา้นการบริหาร (administrative) สามารถใชก้ารประเมินเป็นเคร่ืองมือของผูบ้ริหารส าหรับการ
ติดตาม ก ากบั การด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนอยา่งมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

 ดา้นจิตวิทยา (psychological) สามารถใช้การประเมินเป็นกลยุทธ์ส าหรับการกระตุน้เร้าความ
สนใจ และสร้างความต่ืนตวัใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังาน 

 ด้านรัฐสังคม (Sociopolitical) สามารถใช้การประเมินเป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบติั (accountability) ตลอดจนสามารถใช้เป็นกลยุทธ์ในการสร้างแรงสนับสนุนจาก
สาธารณะ 
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จากภาพท่ี 2.3   สามารถน ามาตั้งเป็นสมมุติฐานต่างๆ เพื่อการทดสอบ เช่น 

  (1)  Formative Evaluation มีความสอดคลอ้งกบัปรัชญา และเป้าหมายของการประเมินไดดี้กวา่ 
Summative Evaluation 
  (2)  ถึงแม ้Formative และ Summative Evaluation จะมีบทบาทต่างกนั แต่มีความสัมพนัธ์
สนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั ถา้มีการท า Formative Evaluation จะช่วย Summative Evaluation ให้สามารถสรุป
ผลไดเ้หมาะสมและชดัเจนยิง่ข้ึน 
  (3)  โครงการท่ีจดัให้บริการมาเป็นเวลานานติดต่อกัน ควรเน้น Summative Evaluation 
มากกวา่ Formative Evaluation 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 2.4   ปัจจัยภายนอกที่มีอทิธิพลต่อการประเมิน 
 
 
2.2.1.3  ปัจจัยภายนอกทีม่ีอทิธิพลต่อการประเมิน 
 ในฐานะท่ีการประเมินเป็นกลไกอยา่งหน่ึงของการพฒันาสังคม การประเมินจึงมีปฏิสัมพนัธ์

อยูต่ลอดเวลากบัปัจจยัดา้นการเมือง (political factor) และปัจจยัดา้นบุคคล (human factor) ซ่ึงด ารงชีวิตอยูใ่น
สังคมการเมืองนั้น ปัจจยัทั้งสองจะเขา้มามีอิทธิพลต่อการประเมินเพียงไร ข้ึนกบับริบทของการเมืองและ
บุคลิกภาพของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง 

ภาพลกัษณ์ 

ทางการเมอืง 

การตดัสนิคณุคา่ 

สิง่ที่น ามาประเมิน 

 

การประเมิน 

สมดลุของอ านาจ 

ทางการเมอืง 

ความเป็นสาธารณะ 

ของสิง่ที่น ามาประเมิน 

บคุลกิภาพของ 
ผู้ที่เก่ียวข้อง 

ระดบัของการแทรกแซง 
หรือสนบัสนนุ 

ระดบัของการต้าน 

หรือร่วมมือ 

ปัจจัยด้านบุคคล 
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 เม่ือพิจารณาถึง ปัจจยัดา้นการเมือง ความคาดหวงัของผลการประเมินท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ทางการเมือง
และความสมดุลของอ านาจทางการเมืองจะเป็นตวัแปรส าคญัท่ีก าหนดระดบัของการสนบัสนุนหรือแทรกแซง
ของอิทธิพลทางการเมืองต่อกิจกรรมการประเมิน เม่ือพิจารณาถึง ปัจจยัดา้นบุคคลโลกทศัน์เก่ียวกบัการพฒันา
เปล่ียนแปลงของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง และลกัษณะความเป็นสาธารณะของส่ิงท่ีประเมินดา้นระดบัของการเป็น
ส่วนรวม/ส่วนตวัจะเป็นตวัแปรส าคญัท่ีก าหนดระดบัความร่วมมือหรือการต่อตา้นกิจกรรมการประเมิน ถา้นกั
ประเมินละเลยต่อการพิจารณาปัจจยัดงักล่าว และมิได้เตรียมรับสถานการณ์อย่างเหมาะสม จะยงัผลให้การ
ประเมินนั้นไม่สามารถสะทอ้นคุณค่าของส่ิงท่ีประเมินตามความเป็นจริง 
 ในระบบสังคมใด ๆ มนุษยแ์ละการเมืองมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งแนบแน่น ในฐานะท่ีการประเมินเป็น
กลไกอยา่งหน่ึงของการพฒันาสังคมจึงยากท่ีจะหลีกเล่ียงอิทธิพลจากปัจจยัเก่ียวกบัมนุษยแ์ละการเมืองไปได ้ถา้
นกัประเมินละเลยและขาดความพร้อมท่ีจะเผชิญกบัปัจจยัดงักล่าวจะท าให้บทบาทของการประเมินในดา้นของ
การพฒันาสังคมขาดความเหมาะสมได ้
 มนุษยมี์ธรรมชาติของการต่อตา้นการประเมินอยูไ่ม่มากก็นอ้ย กระแสการต่อตา้นจะรุนแรงข้ึน ถา้การ
ประเมินนั้นเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองส่วนบุคคลมากกวา่ส่วนรวม แมทุ้กคนจะสามารถเขา้ใจไดว้่าเป้าหมายส าคญัของ
การประเมินคือการพฒันา แต่การประเมินก่อใหเ้กิดการตดัสินคุณค่าอนัมีผลกระทบต่อภาพลกัษณ์/ผลประโยชน์
ของบุคคล/กลุ่มบุคคลได้ ซ่ึงมนุษย์มีความอดทนต่อผลกระทบน้ีได้มากน้อยแตกต่างกนั อาจจ าแนกบุคคล
ออกเป็นกลุ่มทัว่ ๆ ไปได ้ 3  กลุ่ม คือ  1) กลุ่มท่ีนิยมการเปล่ียนแปลงซ่ึงมีแนวโน้มท่ีจะเห็นคุณค่าของการ
ประเมิน ค่อนขา้งท่ีจะให้การสนบัสนุนการประเมินทุกเม่ือ  2) กลุ่มท่ีไม่นิยมการเปล่ียนแปลง ซ่ึงมีแนวโนม้ท่ี
จะต่อตา้นการประเมิน เพื่อรักษาสถานภาพเดิมท่ีเป็นอยู ่ และ  3)  กลุ่มท่ีอยูร่ะหวา่งกลุ่มทั้งสอง มีแนวโนม้ท่ีจะ
เป็นไปไดท้ั้ง  2  ลกัษณะ  ท่ีกล่าวมาคืออาจจะสนบัสนุนหรือต่อตา้น ข้ึนอยู่กบับริบทและสภาพแวดลอ้ม เช่น 
ลกัษณะความเป็นสาธารณะของส่ิงท่ีประเมิน การคาดหวงัถึงผลกระทบจากการประเมินท่ีอาจเกิดข้ึนกบัตน เป็น
ตน้ 
 นอกจากปัจจยัดา้นบุคคลแลว้ ส่ิงแวดลอ้มทางการเมืองก็เขา้มามีอิทธิพลต่อการประเมินเช่นเดียวกนั 
เน่ืองจากการด าเนินกิจกรรมใดๆ ของมนุษยต่์างมีความตอ้งการบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย เป้าหมายจึงควรมี
ความชดัเจน เพื่อใหส้ามารถหามาตรการด าเนินงานท่ีสามารถส่งผลใหเ้ดินทางไปถึงจุดมุ่งหมายปลายทางนั้นได้
โดยไม่หลงทาง ในขณะเดียวกนัการก าหนดเป้าหมายจะตอ้งมีความชดัเจนเก่ียวกบัคุณค่าท่ีตอ้งการประเมิน มี
การจดัล าดบัความส าคญัของส่ิงท่ีตอ้งการ จึงต้องอาศยัหลกัการตดัสินใจทางการเมือง เพื่อจดัสรรปันส่วน
ทรัพยากรของการด าเนินงาน ตามสัดส่วนท่ีเหมาะสมตามล าดบัความส าคญันั้นๆ 
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  การประเมินซ่ึงเป็นกิจกรรมส่วนหน่ึงของการตดัสินคุณค่าของการด าเนินงาน จึงมีความผกูพนั
ใกลชิ้ดกบัการตดัสินใจจดัสรรทางการเมือง เน่ืองจากผลการประเมินจดัว่าเป็นขอ้มูลอย่างหน่ึงร่วมกบัปัจจยั
อ่ืนๆ อีกหลายอย่างท่ีเขา้สู่สังเวียนการเมือง ส าหรับการเสนอแนะและเจรจาต่อรองและน าไปสู่การตดัสินใจ 
นอกจากน้ีธรรมชาติของการประเมินเองเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องการเมือง เช่น การตดัสินใจเก่ียวกบัการเลือก
โครงการข้ึนมาประเมินการก าหนดประเด็นของการประเมิน การเลือกยุทธวิธีการหาขอ้มูล เกณฑ์การตดัสินผล 
ตลอดจนก าหนดตวัผูป้ระเมิน เป็นตน้ 
  เน่ืองจากผลการประเมินมีความผกูพนักบัการได-้เสียจึงมกัจะมีปัจจยัจากภายนอกท่ีพยายามเขา้
มามีอิทธิพลต่อการประเมิน (ทั้ งผู ้ประเมิน และผลการประเมิน) ไม่ทางใดก็ทางหน่ึง โดยอาจจะเข้ามา
สนบัสนุน/ขดัขวางหรือพยายามเปิดเผย/บิดเบือนขอ้เท็จจริง เป็นตน้ การเมืองในเร่ืองเก่ียวกบัการประเมินจึง
เกิดข้ึน 
  การเมืองของการประเมิน หมายถึง การท่ีผูเ้ก่ียวข้องกับการประเมินไม่ทางใดก็ทางหน่ึง 
พยายามสร้างอิทธิพลหรือเขา้มามีอิทธิพลต่อกระบวนการประเมิน เพื่อให้การด าเนินงานหรือผลการประเมิน
เป็นไปในทิศทางท่ีผูน้ั้นปรารถนา ดงันั้นการเมืองของการประเมินจึงเป็นความพยายามโน้มน าหรือการใช้
อ านาจต่อกิจกรรมการประเมิน เพื่อให้เห็นผลของการด าเนินงานไปในทางส าเร็จ/ลม้เหลว ซ่ึงจะเป็นแนวทางสู่
การสนับสนุน/ต่อตา้นโครงการนั้นหรือโครงการใหม่ของสถาบนันั้น  อนัจะน าไปสู่ภาพลกัษณ์และอ านาจ
ทางการเมืองต่อไป 
  อิทธิพลทางการเมืองมีแนวโน้มท่ีจะเข้าแทรกแซงการประเมิน ถ้ามีการคาดการณ์ว่าการ
ประเมินนั้นจะท าให้เกิดการเสียสมดุลของอ านาจทางการเมือง ฝ่ายท่ีคาดวา่จะไดผ้ลประโยชน์จากากรประเมิน
จะพยายามให้การสนับสนุนยอมรับและเผยแพร่ผลการประเมิน ในขณะท่ีฝ่ายท่ีคาดว่าจะเสียประโยชน์จะ
พยายามขดัขวาง หรือเขา้มามีอิทธิพลเพื่อบิดเบือนผลการประเมิน นกัประเมินจึงควรพิจารณาถึงปัจจยัการเมือง
ท่ีเข้ามาแทรกแซงว่าเป็นฝ่ายไหน เข้ามาแทรกแซงอย่างไร ระดับใด เพื่อเตรียมตวัรับสถานการณ์ โดยนัก
ประเมินจะตอ้งค านึงถึงความเป็นตวัแทนของฝ่ายต่างๆ ให้การยอมรับความเป็นตวัแทนของแต่ละฝ่ายดว้ยความ
เสมอภาคเท่าเทียมกนั ไม่ยอมใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึง หรือ ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงใชอ้  านาจหรือการบีบบงัคบัให้บุคคล
อ่ืนหรือฝ่ายอ่ืนยอมรับหรือยอมตาม ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม พร้อมทั้งแสวงหาขอ้สรุปของความขดัแยง้ท่ี
เกิดข้ึนดว้ยใจเป็นกลาง เพื่อหาทางออกท่ีเหมาะสมตามจรรยาบรรณแห่งศาสตร์ของการประเมิน 
  การประเมินท่ีจดักระท าข้ึนภายใตก้ารควบคุมของผูบ้ริหารหรือนกัการเมือง โดยมีเหตุจูงใจท่ี
จะให้ได้ผลการประเมินท่ีล าเอียงไปในทิศทางท่ีก าหนดไว้ล่วงหน้า เรียกว่า การประเมินเทียม (Pseudo 
evaluation; Stufflebeam, 2001) ซ่ึงสามารถเกิดข้ึนได ้ 2  ลกัษณะดงัน้ี  1) การประเมินเพื่อการโฆษณา เป็นการ
ประเมินท่ีใชว้ธีิการประเมินท่ีไม่เหมาะสม โดยมีเป้าหมายท่ีจะแสงดจุดเด่น เปิดเผยผลส าเร็จท่ีเกินความเป็นจริง 
เพื่อใช้ผลส าหรับการโฆษณาชวนเช่ือ และ  2) การประเมินเพื่อการเมือง เป็นการประเมินท่ีควบคุมโดย
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นกัการเมือง ซ่ึงชิอิทธิพลต่อผูป้ระเมินและกระบวนการประเมินให้ไดข้อ้มูลบางส่วนหรือขอ้มูลท่ีบิดเบือนอนั
จะน าไปสู่ขอ้สรุปตามทิศทางหรือแนวทางท่ีนกัการเมืองตอ้งการ 
  Suchman (1967, p.143)  ได้สรุปเทคนิคทางการเมืองท่ีเขา้มาบิดเบือนผลการประเมินไว ้ 6  
ประเภท  ดงัน้ี  1) เลือกมอง (eye-wash) เป็นการใช้อิทธิพลการเมืองเพื่อเลือกประเมินเฉพาะโครงการ หรือ
ประเด็นท่ีคิดวา่ประสพความส าเร็จ  2)  สร้างม่านบงัตา (white-wash) ใช้วิธีปกปิดความลม้เหลวโดยหลีกเล่ียง
การประเมินอย่างเป็นปรนัย มีการใช้ข้อมูลท่ีผิวเผินเลือกนักประเมินท่ีขาดความช านาญ  3)  ด าน ้ าหนี 
(submarine) เป็นการใช้อ านาจทางการบริหารท าการยุบหรือล้มเลิกโครงการเพื่อหลีกเล่ียงการเปิดเผย คุณค่า
ในทางลบของโครงการ  4)  จดัฉาก (posture)  สร้างความรู้สึกและภาพพจน์ท่ีดีว่าได้มีการประเมินอย่างเป็น
ปรนยัโดยอาศยัการจดัฉากแต่ความจริงมิไดเ้ป็นไปตามนั้น  5)  ถ่วงเวลา  (postponement)  สร้างเง่ือนไขในการ
เตะถ่วงการประเมินให้ล่าช้าไปเร่ือยๆ จนคนทั่วไปหมดความสนใจต่อผลการประเมิน  6)  เปล่ียนจุด 
(substitution)  พยายามเบ่ียงเบนความสนใจจากส่วนส าคญัของโครงการท่ีล้มเหลวไปยงัจุดเล็ก ๆ ท่ีประสพ
ความส าเร็จ 
  การเมืองมีแนวโน้มท่ีจะเขา้มาพวัพนัในทุกขั้นตอนของการประเมิน เช่น การเลือกโครงการ  
การก าหนดเป้าหมายของโครงการ วิธีการประเมินการวางขอบเขต การก าหนดว่าใครเป็นผูป้ระเมิน บุคลากร
ภายใน/ภายนอก ควรมีส่วนร่วมเพียงใด ควรเปิดเผยต่อสาธารณชนไหม ควรน าผลไปใช้อยา่งไร เป็นตน้ เม่ือ
ปัจจัยด้านการเมืองลุกล ้ าเข้ามาในศาสตร์แห่งการประเมินย่อมเป็นอันตรายต่อกระบวนการประเมินโดย
ส่วนรวม การประเมินจึงยากท่ีจะหลีกเล่ียงจากอิทธิพลน้ีได ้ในขณะเดียวกนัการประเมินตอ้งการสะทอ้นผลการ
ประมาณคุณค่าท่ีใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด การเมืองของการประเมินจะรุนแรงข้ึน ถา้มีการคาดวา่ผล
ของการประเมินจะมีค่าเป็นลบต่อภาพลกัษณ์ทางการเมืองของโครงการนั้น ดงันั้นนกัประเมินจะตอ้งท าความ
เขา้ใจบริบททางการเมืองของโครงการและเตรียมรับสถานการณ์อยา่งเหมาะสม 
  Brickell (1974) ไดเ้สนอแนะแนวทางใหน้กัประเมินเตรียมตวัแกไ้ขอิทธิพลทางการเมืองดงัน้ี 
  1. พยายามท าความเขา้ใจว่าอะไรอยู่ในใจของผูเ้ก่ียวขอ้งโดยตรง ท่ีก าลงัรอผลการประเมิน 
(elient)  วา่เขามีส่วนได-้เสียอยา่งไรจากการประเมิน 
  2.  ให้ความมัน่ใจกบัผูเ้ก่ียวขอ้งว่าผูป้ระเมินสามารถให้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
พฒันาโครงการหรือส่ิงท่ีประเมินไดเ้สมอ ไม่วา่ผลการประเมินจะออกมาในลกัษณะใดก็ตาม 
  3.  พยายามสืบคน้ว่าใครมีอ านาจสูงสุดในการตดัสินใจ ใครบา้งท่ีอยู่รอบขา้ง และเขาจะใช้
อะไรเป็นเกณฑ์ในการตดัสินผลส าเร็จของโครงการนกัประเมินจึงควรรวบรวมขอ้มูลอยา่งเป็นทางการท่ีส าคญั
และเช่ือถือไดแ้ละสามารถใชส้ าหรับการตดัสินใจตามเกณฑข์องผูมี้อ านาจ 
  4.  พยายามจดัตั้งกรรมการท่ีปรึกษาเพื่อท าสัญญาการประเมิน คณะกรรมการควรประกอบดว้ย
ผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจ เพื่อท าหนา้ท่ีแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ท่ีอาจเกิดข้ึน รวมทั้งก าหนดกระบวนท่ีเหมาะสมในการ
รับ/ไม่รับรายงานผลการประเมิน  
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  5.  เขียนรายงานด้วยความระมดัระวงั  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการระบุส่วนเสีย ขอ้บกพร่องหรือ
ความลม้เหลว ควรระบุถึงเหตุการณ์องคป์ระกอบท่ีช่วยบรรเทาขอ้เสียเหล่านั้นดว้ย และควรส่งรายงานผลให้ผู ้
ตอ้งการใชผ้ลไดอ่้านล่วงหนา้ พร้อมทั้งเตรียมหลกัฐานและเหตุผลท่ีจะโนม้นา้วตามผลท่ีระบุไวใ้นรายงาน 
  จากภาพท่ี 2.4 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการประเมิน สามารถน ามาสร้างเป็นสมมุติฐานต่างๆ เพื่อท า
การทดสอบ เช่น 
 1)  กระแสต่อต้านการประเมินเกิดข้ึนอยู่เสมอ และจะรุนแรงข้ึนถ้าการประเมินนั้นสามารถส่งผล
กระทบต่อบุคคลมากกวา่ส่วนรวม 
 2)  แมน้กัประเมินพยายามท่ีจะหลีกเล่ียงปัจจยัดา้นการเมือง แรงกดดนัทางการเมืองยอ่มเขา้มามีอิทธิพล
ต่อการประเมินเสมอ 
 3)  ถา้ผลการประเมินไดรั้บการคาดการว่าจะส่งผลถึงการเสียสมดุลของอ านาจทางการเมือง อิทธิพล
ทางการเมืองมีแนวโนม้ท่ีจะเขา้มาแทรกแซงการประเมินท่ีรุนแรงข้ึน 
 4)  ผลสรุปจากการประเมินเป็นเพียงปัจจยัเบ้ืองตน้อยา่งหน่ึงของกระบวนการตดัสินใจทางการบริหาร
และการเมือง 
 5)  อิทธิพลทางการเมือง มีแนวโนม้ท่ีจะเขา้มามีอิทธิพลต่อการประเมินรวมสรุปมากกวา่การประเมิน
ความกา้วหนา้ 
 6)  ถา้นกัประเมินมีความเขา้ใจปัจจยัการเมือง และปัจจยับุคคลมากเท่าใดน่าจะท าให้ผลการประเมิน
ส่งผลต่อการเปล่ียน ในทิศทางท่ีพึงปรารถนามากข้ึนเท่านั้น 
 7)  ขอ้เสนอแนะจากการประเมินจะส่งผลในเชิงปฏิบติั เม่ือขอ้เสนอแนะนั้นเป็นส่ิงท่ียอ่มรับไดใ้นทาง
การเมือง 
 8)  นกัประเมินควรผลกัดนัการประเมินให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวมด้วยบทบาทของการ
ผสมผสานผลประโยชน์ระหว่างผูส้นับสนุนการประเมิน ผูใ้ห้ขอ้มูล ผูใ้ช้ขอ้มูล อิทธิพลทางการเมือง และ
คุณธรรมของการประเมิน 
 

2.2.2 การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) 

 จุดมุ่งหมายส าคญัอนัหน่ึงของการปฏิรูปการศึกษา คือ ต้องพฒันาให้ผูเ้รียนเป็นบุคคลท่ีใฝ่เรียนรู้
สามารถท าแก้ปัญหา และสร้างความรู้เองได้ เพื่อให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของโลกในยุคขอ้มูลสารสนเทศ 
ดังนั้ น จึงมีการปรับเปล่ียนการจัดการเรียนการสอนให้เป็นการเรียนการสอนตามสภาพจริง (Authentic 
Teaching) เม่ือการจัดการเรียนการสอนเปล่ียนไป การวดัผลและประเมินผลจ าเป็นต้องเปล่ียนไปด้วย
เช่นเดียวกนั 
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 การวดัและประเมินผลการเรียนนั้น โดยปกติจะใช้แบบทดสอบเป็นเคร่ืองมือเพื่อแสดงให้เห็นการ
พฒันาการของผูเ้รียนในช่วงเวลาท่ีก าหนด ซ่ึงสามารถวดัผลด้านพุทธิพิสัยได้เพียงด้านเดียว การวดัและ
ประเมินผลดงักล่าวไม่สามารถแสดงผลสัมฤทธ์ิและระดบัพฒันาการของผูเ้รียนไดอ้ย่างแทจ้ริงเพราะเป็นการ
สะทอ้นคุณภาพของผูเ้รียนเพียงบางส่วน ไม่ใช่คุณภาพหรือความสามารถท่ีแทจ้ริงทั้งหมดของผูเ้รียนคนนั้น อีก
ทั้งยงัไม่สอดคล้องกับหลักการวดัผลทางการศึกษาและแนวทางท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ มาตรา 26 หมวด 4 ท่ีก าหนดแนวทางการวดัและประเมินผลไวด้งัน้ี “ให้สถานศึกษาจดัการประเมิน
ผูเ้รียนโดยพิจารณาจากพฒันาการของผูเ้รียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม
และการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัและรูปแบบของ
การศึกษา... ” ค  าส าคญัในท่ีน่ีมี 3 ค า คือการวดั การประเมินผล และทดสอบซ่ึงส่วนใหญ่มกัมีความเขา้ใจว่า
เหมือนกนัและใชแ้ทนกนัได ้แต่ความจริงนั้นมีความหมายท่ีแตกต่างกนัดงัน้ี 

 การวัด (Measurement) หมายถึง การรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัผูเ้รียนวา่รู้อะไร และสามารถท าอะไรได้
บา้งซ่ึงอาจท าไดโ้ดยการสังเกต ตรวจผลงาน หรือทดสอบความรู้และทกัษะ 

  การประเมินผล (Assessment) หมายถึง กระบวนการในการแปลความหมายและตดัสินขอ้มูลท่ีรวบรวม
มาจากการวดัผล 

 การทดสอบ (Testing) หมายถึง เคร่ืองมืออย่างหน่ึงของการวดัผล โดยเป็นเคร่ืองมือบนัทึกการเรียนรู้
ของผูเ้รียน แต่แบบทดสอบนั้นจะมีขอบเขตท่ีจ ากดัในการวดัและประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนจึง
ท าใหก้ารติดตามพฒันาการของผูเ้รียนอยูใ่นขอบเขตท่ีจ ากดัดว้ย 

 

 การวดัและประเมินผลโดยใช้แบบทดสอบจึงไม่ไดว้ดัสภาพท่ีแทจ้ริงของผูเ้รียนไม่สามารถประเมิน
กระบวนการและผลผลิตท่ีผูเ้รียนได้ปฏิบัติจริง รวมทั้ งไม่สามารถช้ีให้เห็นพฒันาการได้อย่างชัดเจนซ่ึง
ผลสัมฤทธ์ิท่ีแทจ้ริงไม่ใช่การใชเ้ฉพาะแบบทดสอบเพียงอยา่งเดียว การวดัและประเมินผลท่ีจะให้ครอบคลุมใน
ทุกดา้น ครูและผูเ้รียนจะตอ้งร่วมกนัประเมินผลตามสภาพท่ีแทจ้ริง (Authentic Assessment) (สุวิทย ์มูลด า, 
2543: 21)  

 ธรรมชาติของการวดัทางการศึกษามีหลายประการท่ีส าคญั คือ เป็นการวดัทางอ้อม และวดัได้ไม่
สมบูรณ์ ดงันั้นการวดัจึงมีความคลาดเคล่ือน ค่าท่ีไดจ้ากการวดัจึงประกอบดว้ยค่าของศกัยภาพหรือคุณลกัษณะ
ท่ีแทจ้ริงรวมกบัค่าความคลาดเคล่ือน ค่าความคลาดเคล่ือนเป็นไดท้ั้งค่าบวก และค่าลบ X = T + E (ค่าท่ีไดจ้าก
การวดั = ค่าของศกัยภาพหรือคุณลกัษณะท่ีแทจ้ริง  (ค่าความคลาดเคล่ือน) ยิ่งค่าความคลาดเคล่ือนยิ่งมากยิ่ง
ท าให้ค่าหรือคะแนนท่ีไดจ้ากการวดัมีโอกาสห่างจากค่าศกัยภาพหรือคุณลกัษณะท่ีแทจ้ริงมากข้ึน แต่หัวใจท่ี

DPU



29 

 

เป็นความตอ้งการของผูท่ี้วดั คือ การวดัปราศจากความคลาดเคล่ือน นัน่คือตอ้งการให้ผลการวดัตรงกบัศกัยภาพ
หรือคุณลักษณะท่ีแท้จริง จึงเป็นมูลเหตุให้พยายามหาเคร่ืองมือและวิธีการวดัท่ีให้ได้ค่าของศกัยภาพหรือ
คุณลกัษณะท่ีแทจ้ริงน าไปสู่ การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) 

 ได้มีผู้ให้ความหมายการประเมินตามสภาพจริงไว้ดังนี้ 

 สุวิมล ว่องวานิช (2546: 13) กล่าวว่า การประเมินตามสภาพจริงเป็นกระบวนการตดัสินความรู้
ความสามารถและทกัษะต่างๆ ของผูเ้รียนในสภาพท่ีสอดคลอ้งกบัชีวิตจริง โดยใชเ้ร่ืองราวเหตุการณ์ สภาพจริง
หรือคลา้ยจริงท่ีประสบในชีวิตประจ าวนัเป็นส่ิงเร้าให้ผูเ้รียนตอบสนองโดยการแสดงออก ลงมือกระท าหรือผลิต
จากกระบวนการท างานตามท่ีคาดหวงัและผลผลิตท่ีมีคุณภาพจะเป็นการสะทอ้นภาพเพื่ อลงขอ้สรุปถึงความรู้ 
ความสามารถและทกัษะต่างๆ ของผูเ้รียนวา่มีมากนอ้ยเพียงใด น่าพอใจหรือไม่ อยูใ่นระดบัความส าเร็จใด 
 กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2545: 20) ไดก้ล่าววา่ การประเมินสภาพจริงเป็นการประเมินจากการ
ปฏิบัติงานหรือกิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ึง โดยงานหรือกิจกรรมท่ีมอบหมายให้ผู ้ปฏิบัติจะเป็นงานหรือ
สถานการณ์ท่ีเป็นจริง (Real Life) หรือใกลเ้คียงกบัชีวิตจริงจึงเป็นงานท่ีมีสถานการณ์ซบัซ้อน (Complexity) เป็น
องคร์วม (Holistic) มากกวา่งานปฏิบติัในกิจกรรมการเรียนทัว่ไป 
 สมนึก นนธิจนัทร์ (2544 : 70) สรุปวา่การประเมินผลจากสภาพจริงเป็นการประเมินผลท่ีมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียน
เป็นผูก้ระท ากิจกรรมต่างๆ ด้วยการแสดงออกหลายๆ ดา้นเพื่อน าไปแก้ปัญหา โดยใช้ทกัษะกระบวนการคิดท่ี
สลบัซบัซอ้นท่ีอยูบ่นพื้นฐานของเหตุการณ์ท่ีเป็นจริงในทุกบริบทเท่าท่ีจะเป็นไปได ้
 ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ (2540 : 175) กล่าวว่า การ
ประเมินสภาพจริงเป็นการประเมินการกระท า การแสดงออกหลายๆ ดา้นของนกัเรียนตามสภาพความเป็นจริงทั้ง
ในและนอกห้องเรียน มีลกัษณะเป็นการประเมินแบบไม่เป็นทางการ การท างานของผูเ้รียน ความสามารถในการ
แกปั้ญหาปละการแสดงออก โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นผูค้น้พบและเป็นผูผ้ลิตความรู้ไดมี้โอกาสฝึกปฏิบติัจริงหรือคลา้ย
จริงไดแ้สดงออกอยา่งเตม็ความสามารถ 

 สมศกัด์ิ ภู่วิภาตวรรธน์ ( 2544:93-98 ) ไดอ้ภิบายความหมายของการประเมินตามสภาพจริงวา่ 
เป็นการประเมินท่ีออกแบบมาเพื่อสะทอ้นให้เห็นพฤติกรรมและทกัษะท่ีจ าเป็นของนกัเรียนในสถานการณ์ท่ีเป็น
จริงแห่งโลกปัจจุบนั และเป็นวิธีการประเมินท่ีเนน้งานท่ีนกัเรียนแสดงออกในภาคปฏิบติั (performance) เน้น
กระบวนการเรียนรู้(process) ผลผลิต( products) และแฟ้มผลงาน( portfolio) วิธีการประเมินตามสภาพจริงจะเปิด
โอกาสใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลและมีส่วนร่วมในการจดักระบวนการเรียนรู้ของตนเองดว้ย ดงันั้น
วธีิการประเมินวธีิน้ีจะช่วยในการพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
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เอกรินทร์ ส่ีมหาศาลและสุปราถนา ยุกตะนนัท์ ( 2544:12 ) อธิบายความหมายและความส าคญัของการ
ประเมินตามสภาพจริงวา่ เป็นกระบวนการวดัผลและสังเกตผลอยา่งมีระบบเป็นวิธีการประเมินผลความสามารถ
ดา้นต่างๆของผูเ้รียน โดยมุ่งประเมินจากผลงานท่ีปฏิบติัจริงมากกวา่ประเมินจากผลการทดสอบดา้นขอ้สอบแบบ
เลือกตอบ และเกณฑ์การประเมินตามสภาพจริงตอ้งมีผลสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมและปฏิบติัจริงในชีวิตประจ าวนั
ของผูเ้รียนการประเมินตามสภาพจริงจึงคลอบคลุมพฤติกรรมการแสดงออกท่ีหลากหลายของผูเ้รียน จึงมีการมุ่ง
เก็บรวบรวมขอ้มูลในการสร้างและประมวลองคค์วามรู้ของผูเ้รียนท่ีเกิดจากการเช่ือมโยงความรู้เดิมท่ีผูเ้รียนสั่งสม
ไวก้บัความรู้ใหม่ และบูรณาการความรู้อ่ืนๆ เพื่อสังเคราะห์เป็นองคค์วามรู้ใหม่ เพื่อน าไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเอง ครอบครัว และสังคม 

Hart,D. (1994 : 106) กล่าวว่า การประเมินภาพตามสภาพจริง เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมและ
จดัเตรียมขอ้มูล เพื่อปฏิบติัตามความตอ้งการท่ีหลากหลายของการประเมินผล โดยเนน้ทั้งการสะทอ้นภาพ และ
วดัการปฏิบติัของนกัเรียนจากงาน (Task) และสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวติจริง (Read – life) 
สตีโฟเนค (Stefonek, อา้งถึงใน ทรงศรี ตุ่นทอง,2545 : 25)ไดร้วบรวมนิยามการประเมินผลตามสภาพจริงจาก
บุคคลต่างๆ โดยสรุปดงัน้ีเป็นวธีิการประเมินท่ีเนน้การใชท้กัษะ และการใชค้วามคิดระดบัสูง ซ่ึงเนน้ท่ีการผลิต
หรือปฏิบติัภาระงานท่ีมีความหมาย (Meaningful) ทา้ทายความสามารถของนกัเรียน โดยใชค้วามรู้ในสาขาวิชา
ต่างๆ ในการสืบสวนสอบสวนเพื่อสร้างสรรคค์วามรู้มากกวา่ท่ีจะเป็นการผลิตซ ้ า (Reprodution) 

ทรงศรี ตุ่นทอง (2545 : 26-27) สรุปความหมายของการประเมินตามสภาพจริงวา่ เป็นการประเมิน
ปฏิบติัภาระงานตามสภาพจริง ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมีความหมาย มีคุณค่า และมีประโยชน์อยา่งแทจ้ริงต่อนกัเรียน โดย
ตอ้งใชท้กัษะการคิดระดบัสูง หรือบูรณการณ์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆมาใชใ้นการปฏิบติั เพื่อสร้างความรู้และ
ไม่เพียงแต่มุ่งประเมินความส าเร็จของงานเท่านั้น แต่ยงัสนใจความคิดท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัการปฏิบติัภาระงานนั้นๆ 
จึงประเมินบนัทึกการสะทอ้นตนเองในการปฏิบติังานของนกัเรียนดว้ย 

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2539 : 11) อธิบายความหมายของการประเมินตามสภาพจริงไวว้า่ 
เป็นกระบวนการสังเกต การบนัทึกและการรวบรวมขอ้มูลจากงานและวิธีการผูเ้รียนกระท า เพื่อเป็นพื้นฐานของ
การตดัสินใจในการศึกษาถึงผลกระทบต่อผูเ้รียน การประเมินตามสภาพจริงนั้นไม่เนน้เฉพาะทกัษะพื้นฐาน แต่
จะเน้นการประเมินทกัษะการคิดท่ีซับซ้อนในการท างานของผูเ้รียน  ความสามารถในการแกปั้ญหาและการ
แสดงออกท่ีเกิดจากการปฏิบติัในสภาพจริงในการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ให้เป็นผูค้น้พบและ
ผูผ้ลิตความรู้ฝึกปฏิบติัจริงรวมทั้งพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน เพื่อสนองจุดประสงค์ของหลกัสูตร และความ
ตอ้งการของสังคม 

สุริยา เหมตะศิลป (2540 อา้งถึงในวสุ จอกสถิตย ,์2545 : 18) ไดใ้ห้ความหมายของการประเมินตาม
สภาพจริงไวว้า่ เป็นเคร่ืองมือประเมินผลในชีวิตจริง ท่ีสามารถสะทอ้นให้เห็นถึงทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการ
เรียนรู้ และส าหรับการด ารงชีวติ 
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วสุ จอกสถิตย ์(2545: 18) สรุปความหมายของการประเมินตามสภาพจริงวา่ หมายถึงการประเมินอยา่ง
ไม่เป็นทางการท่ีสามารถพบไดท้ั้งในและนอกชั้นเรียน และเป็นการประเมินการใช้ความคิดในระดบัซับซ้อน 
ความสามารถในการแกปั้ญหาและการแสดงออกของผูเ้รียนในสภาพท่ีเป็นอยูจ่ริง ในสภาพการเรียนการสอนท่ี
เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง และด าเนินควบคู่ไปกบัการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

  สรุปความหมายของการประเมินสภาพจริง หมายถึง การประเมินผลการเรียนรู้หลายๆดา้นของ
ผูเ้รียน ซ่ึงเนน้ปฏิบติัภาระงาน ผลงาน ตลอดจนพฤติกรรมของผูเ้รียน โดยเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมให้
ความคิดเห็น เก็บรวบรวมขอ้มูลการเรียนรู้ของผูเ้รียน เพื่อพฒันาและสินของผูเ้รียนให้ตรงตามสภาพท่ีเป็นจริง 
ท่ีเป็นธรรมชาติและครอบคลุมทุกดา้น เป็นการประเมินจากการวดัโดยใหผู้เ้รียนลงมือปฏิบติัจริงในสถานการณ์
จริง เป็นกระบวนการสังเกต การบนัทึก และรวบรวมขอ้มูลจากงานและวธีิการท่ี ผูเ้รียนท า เพื่อเป็นพื้นฐานของ
การตดัสินใจในการศึกษาถึงผลกระทบต่อผูเ้รียนเหล่านั้น การประเมินจากสภาพจริงจะไม่เนน้การประเมิน
เฉพาะทกัษะพื้นฐาน แต่จะเนน้การประเมินทกัษะการคิดท่ีซบัซอ้นในการท างานของนกัเรียน ความสามารถใน
การแกปั้ญหาและการแสดงออกท่ีเกิดจากการปฏิบติัในสภาพจริงในการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง โดยท่ีผูเ้รียนจะเป็นผูค้น้พบ ผลิตความรู้ และไดฝึ้กปฏิบติัจริง รวมทั้งเนน้พฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
เพื่อสนองจุดประสงคข์องหลกัสูตรและความตอ้งการของสังคม การประเมินผลจากสภาพท่ีแทจ้ริงจะ แตกต่าง
จากการประเมินผลการเรียนหรือการประเมินเพื่อรับรองผลงาน เพราะเนน้การใหค้วามส าคญักบัพฒันาการและ
ความตอ้งการช่วยเหลือและการประสบความส าเร็จของผูเ้รียนแต่ละคน มากกวา่การประเมินผลการเรียนท่ีมุ่ง
การใหค้ะแนนผลผลิตและจดัล าดบัท่ี แลว้เปรียบเทียบกบักลุ่ม เน่ืองจากจะวดัผลโดยตรงในสภาพการแสดงออก
จริงๆ ในเน้ือหาวิชา ซ่ึงการทดสอบดว้ยขอ้สอบจะวดัไดเ้ฉพาะความรู้และทกัษะบางส่วนและเป็นการวดัโดย
ออ้มเท่านั้น นอกจากน้ี การประเมินผลจากสภาพท่ีเป็นจริงจะมีความต่อเน่ืองในการให้ขอ้มูลในเชิงคุณภาพท่ี
เป็นประโยชน์ต่อผูส้อนเพื่อใชเ้ป็นแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะกบัแต่ละบุคคล  
 

                    2.2.2.1  แนวคิดและหลกัการของการประเมินผลตามสภาพจริง 

 ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2542 : 183) กล่าวไวว้า่ 
1. การประเมินตามสภาพจริง ไม่เน้นการประเมินทกัษะพื้นฐาน (Skill Assessment) แต่เน้นการ

ประเมินทกัษะการคิดท่ีซบัซ้อน (Complex Thinking Skill) ในการท างาน ความร่วมมือ ในการ
แกปั้ญหา และการประเมินตนเองทั้งภายในและภายนอกหอ้งเรียน 

2. การประเมินตามสภาพจริง เป็นการวดัและประเมินความกา้วหนา้ของนกัเรียน 
3. การประเมินตามสภาพจริง เป็นการสะทอ้นให้เห็นการสังเกตสภาพงานปัจจุบนั (Current Work) 

ของนกัเรียนและส่ิงท่ีนกัเรียนไดป้ฏิบติัจริง 
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4. การประเมินตามสภาพจริง เป็นการผูกติดนกัเรียนกบังานท่ีเป็นจริง โดยพิจารณาจากงานหลายๆ 
ช้ิน 

5. ผูป้ระเมินควรมีหลายๆ คน โดยมีการประชุมระหวา่งกลุ่มผูป้ระเมินเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลเก่ียวกบั
ตวันกัเรียน 

6. การประเมินตอ้งด าเนินการไปพร้อมกบัการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง 
7. น าการประเมินตนเองมาใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของการประเมินตามสภาพท่ีแทจ้ริง 
8. การประเมินตามสภาพจริง ควรมีการประเมินทั้ง 2 ลกัษณะ คือ การประเมินท่ีเน้นการปฏิบติัจริง 

และการประเมินจากแฟ้มสะสมงาน 
อนุวติั คูณแกว้ (2548 : 113) กล่าวถึงหลกัการของการประเมินผลจากสภาพจริงไวด้งัน้ี 
1. เป็นการประเมินความกา้วหนา้ และการแสดงออกของนกัเรียนแต่ละคนบนรากฐานของทฤษฎีทาง

พฤติกรรมการเรียนรู้ โดยใชเ้คร่ืองมือการประเมินท่ีหลายหลาย 
2. การประเมินตามสภาพจริง จะต้องมีรากฐานบนพัฒนาการและการเรียนรู้ทางสติปัญญาท่ี

หลากหลาย 
3. หลกัสูตรสถานศึกษาตอ้งให้ความส าคญัต่อการประเมินตามสภาพจริง คือ หลกัสูตรตอ้งพฒันามา

จากบริบทท่ีมีรากฐานทางวฒันธรรมท่ีนักเรียนอาศยัอยู่ และต้องเรียนรู้ให้ทนักับกระแสการ
เปล่ียนแปลงของโลก 

4. การเรียน การสอน การประเมินผล จะตอ้งหลอมรวมกนัและการประเมินต้องประเมินต่อเน่ือง
ตลอดเวลาท่ีท าการเรียนการสอนโดยผูเ้รียนมีส่วนร่วม 

5. การเรียน การสอน การประเมิน เน้นสภาพท่ีสอดคลอ้ง หรือใกลเ้คียงกบัธรรมชาติความเป็นจริง
ของการด าเนินชีวติ และควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดคิ้ดงานดว้ยตนเอง 

6. การเรียนการสอนจะตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาศกัยภาพให้เต็มท่ีสูงสุด ตามสภาพท่ีเป็นจริงของแต่ละ
บุคคล เต็มตามศกัยภาพของตนเอง การเรียน การสอน และการประเมินตอ้งเก่ียวเน่ืองกนัและเน้น
การปฏิบติัจริงในสภาพท่ีใกล้เคียงหรือสภาพท่ีเป็นจริงในชีวิตประจ าวนัเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้
เรียนรู้ดว้ยตนเอง 

2.2.2.2  ลกัษณะส าคัญของการวดัและการประเมินผลตามสภาพจริง 

 Wiggins ไดจ้  าแนกคุณลกัษณะของการประเมินตามสภาพจริงออกเป็น 4 ลกัษณะ ดงัน้ี 
1. การปฏิบัติในสภาพจริง (Performance in the Field) การประเมินตามสภาพจริงออกแบบข้ึนเพื่อ

ประเมินการปฏิบติัในสภาพจริง เช่น นักเรียน เรียนการเขียนก็ต้องเขียนให้ผูอ่้านจริงเป็นผูอ่้าน มิใช่เรียน                 
การเขียนแลว้วดัผูเ้รียนดว้ยเพียงการใชแ้บบทดสอบวดัการสะกดค าหรือตอบค าถามเก่ียวกบัหลกัการเขียน หรือ
ถ้าให้นักเรียน เรียนวิทยาศาสตร์ก็ต้องให้นักเรียนท าการทดลองวิทยาศาสตร์ ท างานค้นควา้วิจัย หรือท า
โครงการแทนการทดลองเพียงความจ าเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงในเน้ือหาวิทยาศาสตร์ อยา่งก็ตามงานท่ีให้นกัเรียนท า
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ตอ้งเป็นงานท่ีสัมพนัธ์กบัชีวิตความเป็นจริง ทา้ทายการใชส้ติปัญญาท่ีซบัซ้อน หรือไดค้วามรู้ท่ีอาศยัทกัษะทาง
อภิปัญญา (Meta – Cognition Skills) และตอ้งค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลในดา้นแบบการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน (Learning Styles) และความถนัด (Aptitudes) และความสนใจของผูเ้รียนเพื่อใช้ในการพฒันา
ความสามารถและคน้หาจุดเด่นของผูเ้รียน 

2. เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน (Criteria) เกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินตอ้งเป็นเกณฑ์ประเมิน “แก่นแท”้ 
(Essentials) ของการปฏิบติัมากกวา่เป็นเกณฑ์มาตรฐานท่ีสร้างข้ึนจากผูห้น่ึงผูใ้ดโดยเฉพาะเกณฑ์ท่ีเป็นแก่นแท้
น้ีเป็นเกณฑท่ี์เปิดเผย และรับรู้กนัอยูใ่นโลกของความจริงของทั้งตวันกัเรียนเองและผูอ่ื้น การประเมินในสภาพ
จริงท่ีมีการเปิดเผยเกณฑ์ไวก่้อนนั้น ถือวา่การเรียน การสอนของผูเ้รียนจะส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั ทั้งผูเ้รียนและ
ผูส้อนจะไดรู้้วา่ส่งเสริมซ่ึงกนัและกนัอยา่งไร ในแต่ละภารกิจจะมีเกณฑซ่ึ์งระบุถึงมาตรฐานของการปฏิบติัท่ีแจ
ชดัเจนและโปร่งใส เกณฑ์จะสะทอ้นมุมมองท่ีหลายหลายของภารกิจท่ีมีความซับซ้อนมากกว่าจะย่นย่อหรือ
สรุปออกมาให้เห็นไดเ้พียงดา้นหน่ึงเพียงดา้นเดียว เน่ืองจากเกณฑ์เป็นเร่ืองท่ีน ามาจากการปฏิบติัเกณฑ์จึงเป็น
ขอ้ช้ีแนะส าหรับการสอน การเรียน และการประเมินท่ีสะทอ้นให้เห็นเป้าหมายและกระบวนการศึกษาอย่าง             
ชดัเจน จึงท าให้ครูอยูใ่นบทบาทของผูฝึ้ก (Coach) และนกัเรียนอยูใ่นบทบาทของผูป้ฏิบติั (Performers) พร้อม
กบัเป็นผูป้ระเมินตนเอง (Self-Evaluation)  

3. การประเมินตนเอง (Self-Assessment) การประเมินตนเองมีความส าคญัมากต่อการปฏิบติัภารกิจจริง 
(Authentic Task) โดยจุดประสงคข์องการประเมินตามสภาพจริงก็คือ 

1) เพื่อช่วยให้นกัเรียนพฒันาความสามารถในการประเมินงานจองตน โดยเทียบวดักบัมาตรฐานทัว่ไป
ของสาธารณชน (Public Standard)  

2) เพื่อปรับปรุง ขยบัขยาย และเปล่ียนทิศทางการด าเนินงาน 
3) เพื่อริเร่ิมในการวดัความกา้วหนา้ของตนในแบบต่างๆ หรือจุดต่างๆ อยา่งท่ีไม่มีการวดัเช่นน้ีมาก่อน 
จากท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่า การประเมินตนเองเป็นการท างานท่ีตนเป็นผูช้ี้น าตนเอง ปรับปรุงจาก

แรงจูงใจของตนเองซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็นต่อมนุษยโ์ลกในความเป็นจริง และการเปิดโอกาสให้นักเรียนซ่ึงอยู่ใน
ระดบัขั้นตน้ของการพฒันาสมรรถภาพมีโอกาสเห็น รับรู้ และไดรั้บค าชมเชยในการพฒันาคน 

4. การน าเสนอผลงาน คุณลกัษณะประการหน่ึงของการประเมินตามสภาพจริงนั้นนกัเรียนมกัไดรั้บการ
คาดหวงัใหเ้สนอผลงานต่อสาธารณชน และเป็นการเสนอผลงานดว้ยปากเปล่า (Oral Presentation) กิจกรรมการ
น าเสนอท าใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีหย ัง่รากลึก เน่ืองจากนกัเรียนไดส้ะทอ้นความรู้สึกของตนวา่รู้อะไร และน าเสนอ
เพื่อให้ผูอ่ื้นสามารถเขา้ใจไดซ่ึ้งเป็นส่ิงท่ีท าให้แน่ใจวา่นกัเรียนไดเ้รียนรู้ในหวัขอ้นั้นๆ อยา่งแทจ้ริง นอกจากน้ี
คุณลกัษณะของการประเมินผลตามสภาพจริงเช่นน้ีมีประโยชน์ตอบสนองต่อเป้าประสงค์ท่ีส าคญัอีกหลาย
ประการคือ 
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1) เป็นสัญญาณบ่งบอกวา่งานของนกัเรียนมีความส าคญัมากพอท่ีจะใหผู้อ่ื้นรับรู้และช่ืนชมได ้
2) เปิดโอกาสให้ผูอ่ื้น เช่น ครูเพื่อนนักเรียน ผูป้กครองไดเ้รียนรู้ ตรวจสอบ ปรับปรุง และช่ืนชมใน

ความส าเร็จดว้ยอยา่งต่อเน่ือง 
3) เป็นตวัแทนของการบรรลุถึงเป้าหมายในการวดัทางการศึกษาอย่างแทจ้ริง และมีชีวิตชีวาจากการ

จ าแนกคุณลกัษณะของการประเมินตามสภาพจริงขา้งตน้ มีความสอดคลอ้งกบั Herman, Aschbacher และ 
Winters, 1992 ซ่ึงไดจ้  าแนกคุณลกัษณะของการประเมินจากทางเลือกใหม่ไว ้6 ประการ ดงัน้ี 

1. การประเมินทางเลือกใหม่น้ีผู ้สอนต้องจัดโอกาสการเรียนรู้ให้ผู ้เรียนได้แสดงออกใน
ภาคปฏิบติั คิดสร้างสรรค ์ผลิตผลงาน หรือกระท าบางส่ิงบางอยา่งท่ีสัมพนัธ์กบัส่ิงท่ีเรียน  

2. ตอ้งดึงหรือกระตุน้ใหผู้เ้รียนไดใ้ชร้ะดบัการคอดขั้นสูง และใหท้กัษะในการแกปั้ญหา 
3. งาน ภารกิจหรือกิจกรรมท่ีใหผู้เ้รียนท าตอ้งเป็นส่ิงท่ีมีความหมายส าหรับผูเ้รียน 
4. ส่ิงท่ีเรียนตอ้งสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นโลกแห่งความเป็นจริงในชีวติประจ าวนัได ้
5. ตอ้งใชค้นเป็นผูต้ดัสินการประเมิน ไม่ใชเ้คร่ืองจกัรตดัสิน (People not Machine)  
6. ผูส้อนจะตอ้งเปล่ียนบทบาทใหม่ทั้งในดา้นการสอนและกาประเมิน 

จากคุณลักษณะร่วม 6 ประการของการประเมินจากทางเลือกใหม่ดังกล่าว จะเห็นได้ว่า ผู ้สอน
จ าเป็นต้องปรับบทบาทใหม่ทั้ งด้านการสอน และการประเมิน โดยการสอนต้องเปล่ียนจากการยึดครูเป็น
ศูนยก์ลางเป็นยึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง และจากการใช้แบบทดสอบอย่างเดียวเพื่อประเมินผูเ้รียนเป็นการใช้
เคร่ืองมือในการประเมินอย่างหลากหลาย และไม่แยกการประเมินออกจากกิจกรรมการเรียนการสอน
คุณลกัษณะของการประเมินจากทางเลือกใหม่ดงักล่าวสรุปไดเ้ป็นภาพท่ี 2.5 ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 2.5    คุณลกัษณะของการประเมินจากทางเลอืกใหม่ (Alternative Assessment) 

สิง่ที่เรียนรู้น าไป

ประยกุต์ใช้ได้

จริง 

กระตุ้นความคิด

ระดบัสงู ทกัษะ

การแก้ปัญหา 

กิจกรรม/ งาน มี

ความหมาย 

การตดัสนิ 

ใช้คนไมใ่ช้

เคร่ืองจกัร 

ครูต้องเปลีย่น

บทบาทใหมท่ัง้

การสอน การ

ประเมิน 

จดัให้มีการ

ปฏิบตัิ 

สร้างสรรค์ ผลติ 

กระท า การประเมินจาก

ทางเลอืกใหม ่
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 จากแนวคิดของ Wiggins และ Herman และคณะมีความสอดคลอ้งกนั กล่าวคือ ในการประเมินผลตาม
สภาพจริงหรือการประเมินผลจากทางเลือกใหม่นั้น คุณลกัษณะโดยรวมของการประเมินก็คือ ตอ้งจดัให้ผูเ้รียน
ไดแ้สดงออกใช้ความคิดระดบัสูงส่ิงท่ีเรียนตอ้งมีความหมาย และสามารถน าไปใชไ้ดใ้นชีวิตจริง ใช้คนเป็นผู ้
ตดัสินการประเมิน ไม่ใชเ้คร่ืองจกัร ให้นกัเรียนไดป้ระเมินตนเอง และมีเกณฑ์การประเมินท่ีเปิดเผยโปร่งใส 
นอกจากนั้นบทบาทของครูจะตอ้งเปล่ียนใหม่โดยยึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางและให้เคร่ืองมือหลากหลายในการ
ประเมินผลผูเ้รียน (สมศกัด์ิ ภู่วภิาดาวรรธน์, 2544 : 101-104) 

2.2.2.3  ขั้นตอนการประเมินตามสภาพจริง 

 การประเมินตามสภาพจริงมีการด าเนินงานตามขั้นตอนต่อไปน้ี (อนุวติั คูณแกว้, 2548 : 115 อา้งถึง                
ส.วาสนา ประวาลพฤกษ,์ 2544 : 1) 

1. ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายในการประเมินตอ้งสอดคลอ้งกบัสาระมาตรฐานจุดประสงคก์าร
เรียนรู้และสะทอ้นการพฒันาดว้น 

2. ก าหนดขอบเขตในการประเมินตอ้งพิจารณาเป้าหมายท่ีตอ้งการใหเ้กิดกบัผูเ้รียน เช่น ความรู้ ทกัษะ
และกระบวนการ ความรู้สึก คุณลกัษณะ เป็นตน้ 

3. ก าหนดผูป้ระเมินโดยพิจารณาผูป้ระเมินวา่จะมีใครบา้ง เช่น นกัเรียนประเมินตนเอง เพื่อนนกัเรียน 
ครูผูส้อน ผูป้กครองหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งเป็นตน้ 

4. เลือกใชเ้ทคนิคและเคร่ืองมือในการประเมิน ควรมีความหลากหลายและเหมาะสมกบัวตัถุประสงค ์
วิธีการประเมิน เช่น การทดสอบ การสังเกต การสัมภาษณ์ การบนัทึกพฤติกรรม แบบส ารวจ
ความคิดเห็น บนัทึกจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง แฟ้มสะสมงาน ฯลฯ 

5. ก าหนดเวลาและสถานท่ีท่ีจะประเมิน เช่น ประเมินระหว่างนกัเรียนท ากิจกรรม ระหว่างท างาน
กลุ่ม/โครงการ วนัใดวนัหน่ึงของสัปดาห์ เวลาวา่ง/พกักลางวนั ฯลฯ 

6. วเิคราะห์ผลและวธีิการจดัการขอ้มูลการประเมิน เป็นการน าขอ้มูลจากการประเมินมาวิเคราะห์โดย
ระบุส่ิงท่ีวิเคราะห์ เช่น กระบวนการท างาน เอกสารจากแฟ้มสะสมงาน ฯลฯ รวมทั้งระบุวิธีการ
บนัทึกขอ้มูลและวธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล 

7. ก าหนดเกณฑ์ในการประเมิน เป็นการก าหนดรายละเอียดในการให้คะแนนผลงานว่าผูเ้รียนท า
อะไร ไดส้ าเร็จหรือวา่มีระดบัความส าเร็จระดบัใด คือ มีผลงานเป็นอยา่งไร การให้คะแนนอาจจะ
ใหใ้นภาพรวมหรือแยกเป็นรายใหส้อดคลอ้งกบังานและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

อาจกล่าวสรุปได้ว่าการประเมินผลตามสภาพจริงเป็นขั้นตอนท่ีครูและนักเรียนร่วมกันก าหนด
ผลสัมฤทธ์ิท่ีตอ้งการโดยวเิคราะห์จากหลกัสูตรกลาง หลกัสูตรทอ้งถ่ินและความตอ้งการของนกัเรียน มีแนวทาง
ของงานท่ีปฏิบัติ ก าหนดกรอบและวิธีการประเมินร่วมกันระหว่างผูป้ระเมินและผูถู้กประเมินซ่ึงวิธีการ
ประเมินผลตามสภาพจริงจะกล่าวต่อไปน้ี 
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2.2.2.4  ส่ิงทีค่วรประเมินในการประเมินตามสภาพจริง 

 การประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic assessment) นั้นเป็นการประเมินในเร่ืองต่อไปน้ี 
1. ผลการเรียนดา้นวชิาการ คือ ความรู้ ความเขา้ใจในสาระ 
2. การใชเ้หตุผล คือ การใชก้ระบวนการแกปั้ญหา การใชว้ธีิการทางวทิยาศาสตร์ การใชก้ระบวนการสร้าง

ความรู้ 
3. ทกัษะและสรรถนะ เช่น ทกัษะการน าเสนอ ทกัษะการเขียน ทกัษะการท างานเป็นทีม ทกัษะการวิจยั 

ทกัษะการจดัระบบและวิเคราะห์ขอ้มูล ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี ทกัษะการท างานดว้ยความอดทนและ
ฝ่าฟันอุปสรรค ทกัษะการแกปั้ญหาความขดัแยง้ 

4. เจตคติ เช่น การพฒันาเจตคติต่อการเรียน การรักเรียน ความเป็นพลเมืองดี ใฝ่รู้ใฝ่เรียนเป็นนักอ่าน              
อตัมโนทศัน์ ความรักธรรมชาติ 

5. นิสัยการท างาน เช่น การท างานไดส้ าเร็จตรงตามเวลา ใชเ้วลาอย่างมีค่า ความรับผิดชอบ ความอดทน
เพื่อใหไ้ดง้านมีคุณภาพ การท างานอยา่งต่อเน่ือง 

2.2.2.5  ทกัษะทีค่วรประเมินตามสภาพจริง (สมศกัด์ิ ภู่วภิาตวรรธน์ (2544 : 104)) 

1. ทกัษะดา้นความรู้ (Knowledge Skills) ไดแ้ก่ ความรู้ในวชิาท่ีเรียน ความสามารถใช ้
ความรู้ภาคทฤษฎีสู่การปฏิบติั ความสามารถระบุ วดั จดัระบบ และส่ือความรู้ไดท้ั้งการพูด-การเขียน และมี
ความซาบซ้ึงในทกัษะท่ีจ าเป็นในการวจิยั 

2. ทกัษะดา้นความคิด (Thinking Skills) ไดแ้ก่สามารถคิดอยา่งมีวจิารณญาณ สามารถ 
ตดัสินใจไดด้ว้ยตนเอง สามารถประเมินตนเองตามความเป็นจริง สามารถหาวธีิแกปั้ญหาได ้

3. ทกัษะส่วนบุคคล (Personal Skills) ไดแ้ก่ สามารถและตอ้งการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  
สามารถวางแผนและสัมฤทธ์ิผลตามเป้าหมายทั้งเร่ืองส่วนตวัและวชิาชีพ สามารถท างานร่วมกบับุคคลอ่ืน 

4. คุณลกัษณะส่วนบุคคล (Personal Attributes) ไดแ้ก่ ความอดทน ความซ่ือสัตย ์ 
ความรับผดิชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น 

5. ทกัษะปฏิบติั (Practical Skills) ไดแ้ก่ สามารถรวบรวม สัมพนัธ์ แสดง วเิคราะห์ และ 
รายงานผลการศึกษาได้ สามารถประยุกตผ์ลการทดลองสู่สถานการณ์ใหม่ได ้สามารถทดสอบ สมมติฐานการ
ทดลองได ้

2.2.2.6  เทคนิคและวธีิการทีใ่ช้ในการประเมินตามสภาพจริง 

 การประเมินตามสภาพจริงเป็นการกระท า การแสดงออกหลายๆ ดา้นของนกัเรียนตามสภาพความเป็น
จริงทั้งในและนอกหอ้งเรียน มีวิธีการประเมินโดยสังเขปดงัน้ี (ส านกังานคณะกรรมการประถามศึกษาแห่งชาติ 
2542 : 184-193) 
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1. การสังเกต เป็นวธีิท่ีดีมากวธีิหน่ึงในการเก็บขอ้มูลพฤตกรรมดา้นการใชค้วามคิด การปฏิบติังาน และ
โดยเฉพาะอารมณ์ ความรู้สึก  และลกัษณะนิสัยสามารถท าไดทุ้กเวลา ทุกสถานท่ีทั้งในห้องเรียน นอกห้องเรียน 
หรือในสถานการณ์อ่ืนนอกโรงเรียนวิธีการสังเกตท าได้โดยตั้งใจและไม่ตั้ งใจ การสังเกตโดยตั้งใจหรือมี
โครงการสร้างหมายถึง ครูก าหนดพฤติกรรมท่ีตอ้งสังเกต ช่วงเวลาสังเกตและวิธีการสังเกต (เช่น สังเกตคนละ 
3-5 นาทีเวียนไปเร่ือยๆ) อีกวิธีหน่ึง คือ การสังเกตแบบไม่ได้ตั้งใจ หรือไม่มีโครงสร้าง ซ่ึงหมายถึงไม่มีการ
ก าหนดรายการสังเกตไวล่้วงหน้า ครูอาจมีกระดาษเล็กๆ ติดตวัไวต้ลอดเวลาเพื่อบนัทึกเม่ือพบพฤติกรรมการ
แสดงออกท่ีมีความหมาย หรือสะดุดความสนในของครู การบนัทึกอาจท าไดโ้ดยยอ่ก่อนแลว้ขยายความสมบูรณ์
ภายหลงั วิธีการสังเกตท่ีดีควรใช้ทั้งสองวิธี เพราะการสังเกตโดยตั้งใจอาจท าให้ละเลยมองขา้มพฤติกรรมท่ี
น่าสนใจแต่ไม่มีในรายการท่ีก าหนด ส่วนการสังเกตโดยไม่ไดต้ั้งใจอาจท าให้ครูขาดความชดัเจนวา่พฤติกรรม
ใด การแสดงออกใดท่ีควรแก่การสนใจและบนัทึกไวเ้ป็นตน้ ขอ้เตือนใจส าหรับการใชว้ิธีสังเกต คือ ตอ้งสังเกต
หลายๆ คร้ังในหลายๆ สถานการณ์ (การเรียน การท างานตามล าพงั การท างานกลุ่ม การเล่น การเขา้สังคมกบั
เพื่อน การวางตวั ฯลน) เม่ือเวลาผา่นไประยะหน่ึงๆ (2-3 สัปดาห์) จึงน าขอ้มูลเหล่าน้ีมาเพื่อพิจารณาสักคร้ังหน่ึง 
เคร่ืองมืออ่ืนๆ ท่ีใชป้ระกอบการสังเกตไดแ้ก่ แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราส่วนประมาณค่า แบบบนัทึก
ระเบียนสะสมเป็นตน้ 

2. การสัมภาษณ์ เป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีใช้เก็บข้อมูลพฤติกรรมด้านต่างได้ดี เช่น ความคิด (สติปัญญา) 
ความรู้สึก กระบวนการขั้นตอนในการท างาน วิธีแกปั้ญหา ฯลฯ อาจใช้ประกอบการสังเกตเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ี
มัน่ใจมากยิง่ข้ึน 

 ขอ้แนะน าบางประการเก่ียวกบัการสัมภาษณ์ 
(1) ก่อนสัมภาษณ์ควรหาขอ้มูลเก่ียวกบัภูมิหลงัของนกัเรียนก่อนเพื่อท าให้การสัมภาษณ์เจาะ

ตรงประเด็นและไดข้อ้มูลยิง่ข้ึน 
(2) เตรียมชุดค าถามล่วงหนา้และจดัล าดบัค าถามช่วยใหค้  าตอบไม่วกวน 
(3) ขณะสัมภาษณ์ครุใช้วาจา ท่าทาง น ้ าเสียงท่ีอบอุ่นเป็นกนัเอง ท าให้นกัเรียนรู้สึกปลอดภยั 

และแนวโนม้ใหน้กัเรียนอยากพดู/ เล่า 
(4) ใชค้  าถามท่ีนกัเรียนเขา้ใจง่าย 
(5) อาจใช้วิธีสัมภาษณ์ทางออ้มคือ สัมภาษณ์จากบุคคลท่ีใกล้ชิดนักเรียน เช่น เพื่อนสนิท 

ผูป้กครอง เป็นตน้ 
3. การตรวจงาน เป็นการวดัและประเมินผลท่ีเน้นการน าผลการประเมินไปใชท้นัทีใน 2 ลกัษณะ คือ 

เพื่อการช่วยเหลือนกัเรียนและเพื่อปรับปรุงการสอนของครู จึงเป็นการประเมินท่ีควรด าเนินการตลอดเวลา เช่น 
การตรวจแบบฝึกหดั ผลงานภาคปฏิบติั โครงการ/โครงงานต่างๆ เป็นตน้ งานเหล่าน้ีควรมีลกัษณะท่ีครูสามารถ
ประเมินพฤติกรรมระดบัสูงของนกัเรียนได ้เช่น แบบฝึกหัดท่ีเน้นการเขียนตอบ เรียบเรียง สร้างสรรค์ (ไม่ใช้
แบบฝึกหดัท่ีเลียนแบบขอ้สอบเลือกตอบซ่ึงมกัประเมินไดเ้พียงความรู้ความจ า) งาน โครงการ โครงงาน ท่ีเนน้
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ความคิดขั้นสูงในการวางแผนจดัการด าเนินการและแกปั้ญหาส่ิงท่ีควรประเมินควบคู่ไปดว้ยเสมอในการตรวจ
งาน (ทั้งงานเขียนตอบและปฏิบติั) คือ ลกัษณะนิสัยและคุณลกัษณะท่ีดีในการท างาน 

 ขอ้เสนอแนะบางประการเก่ียวกบัการตรวจงาน 
 โดยปกติครูมกัประเมินนกัเรียนทุกคนจากงานท่ีครูก าหนดช้ินเดียวกนั ครูควรมีความยืดหยุ่น

การประเมิน จากการตรวจงานมากข้ึน ดงัน้ี 
(1) ไม่จ  าเป็นตอ้งน าช้ินงานทุกช้ินมาประเมิน อาจเลือกเฉพาะช้ินงานท่ีนกัเรียนท าไดดี้ และ

บอกความหมาย/ ความสามารถของนกัเรียนตามลกัษณะท่ีครูตอ้งการประเมินได ้วิธีน้ีเป็น
การเนน้ “จุดแขง็” ของนกัเรียน นบัเป็นการเสริมแรง สร้างแรงกระตุน้ให้นกัเรียนพยายาม
ผลิตงานท่ีดีๆ ออกมามากข้ึน 

(2) จากแนวคิดตามขอ้ 1 ช้ินงานท่ีหยิบมาประเมินของแต่ละคน จึงไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นเร่ือง
เดียวกนั เช่น นกัเรียนคนท่ี 1 งานท่ี (ท าไดดี้) ควรหยบิมาประเมินอาจเป็นงานช้ินท่ี 2, 3 , 5 
ส่วนนกัเรียนคนท่ี 2 งานท่ีควรหยบิมาประเมินอาจเป็นงานช้ินท่ี 1, 2, 4 เป็นตน้ 

(3) อาจประเมินช้ินงานท่ีนกัเรียนท านอกเหนือจากท่ีครูก าหนดให้ก็ได ้แต่ตอ้งมัน่ใจว่างเป็น
ส่ิงท่ีนกัเรียนท าเองจริงๆ เช่น ส่ิงประดิษฐ์ท่ีนกัเรียนท าเองท่ีบา้น และน ามาใช้ท่ีโรงเรียน
หรืองานเลือกต่างๆ ท่ีนกัเรียนท าข้ึนเองตามความสนใจ เป็นตน้ การใช้ขอ้มูล/ หลกัฐาน
ผลงานอย่ากวา้งขวาง จะท าให้ครูรู้จกันักเรียนมากข้ึน และประเมินความสามารถของ
นกัเรียนตามสภาพท่ีแทจ้ริงของเขาไดอ้ยา่งแม่นย  ายิง่ข้ึน 

(4) ผลการประเมิน ไม่ควรบอกเป็นคะแนนหรือระดบัคุณภาพท่ีเป็นเฉพาะตวัเลขอยา่งเดียวแต่
ควรบอกความหมายของผลคะแนนนั้นดว้ย 

4. การรายงานตนเอง เป็นการให้นกัเรียนเขียนบรรยายหรือตอบค าถามสั้นๆ หรือตอบแบบสอบถามท่ี
ครูสร้างข้ึนเพื่อสะทอ้นถึงการเรียนรู้ของนกัเรียนทั้งความรู้ ความเขา้ใจ วิธีคิด วิธีท างานความพอใจในผลงาน 
ความตอ้งการพฒันาตนเองใหดี้ยิง่ข้ึน (ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2542 : 187-188) 

5. การบันทึกจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นการรวบรวมขอ้มูลความคิดเห็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวันักเรียนผลงาน
นักเรียน โดยเฉพาะความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักเรียนจากแหล่งต่างๆ เช่น จากเพื่อนนักเรียน จาก
ผูป้กครอง 

6. การใช้ข้อสอบแบบเน้นการปฏิบัติจริง ในกรณีท่ีครุตอ้งการใช้แบบทดสอบ ขอ้เสนอแนะให้ใช้
แบบทดสอบภาคปฏิบติัท่ีเนน้การปฏิบติัจริง ซ่ึงมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

6.1 ปัญหาต้องมีความหมายต่อผูเ้รียน และมีความส าคญัเพียงพอท่ีจะแสดงถึงภูมิความรู้ของ
นกัเรียนในระดบัชั้นนั้นๆ 

6.2 เป็นปัญหาท่ีเลียนแบบสภาพจริงในชีวติของนกัเรียน 
6.3 แบบสอบถามตอ้งครอบคลุมทั้งความสามารถและเน้ือหาตามหลกัสูตร 
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6.4 นกัเรียนตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถ ความคิดหลายๆ ดา้นมาผสมผสานและแสดงวิธีคิดไดเ้ป็น
ขั้นตอนท่ีชดัเจน 

6.5 ควรมีค าตอบถูกไดห้ลายค าตอบ และมีวธีิการหาค าตอบไดห้ลายวธีิ 
6.6 มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนตามความสมบูรณ์ของค าตอบอยา่งชดัเจน 

7. การศึกษารายกรณี (Case Study) การศึกษารายกรณีเป็นการศึกษารายละเอียดท่ีต่อเน่ืองกนัในช่วง
ระยะเวลาหน่ึง จนไดข้อ้เท็จจริงหรือรายละเอียดท่ีพอจะวิเคราะห์หรือตีความไดถู้กตอ้ง และเป็นจริงของบุคคล
หรือส่ิงท่ีตอ้งการศึกษา 

8.  ระเบียนสะสม (Cumulative Record) ระเบียบสะสมเป็นแหล่งข้อมูลท่ีส าคัญมากเก่ียวกับ
ความสามารถทางการเรียนของผูเ้รียนตั้งแต่ระดบัก่อนประถมศึกษาข้ึนมา ระเบียนสะสมนอกจากจะรายงานผล
การเรียนและพฤติกรรมการเรียนแต่ละวิชาครูประจ าชั้นยงับรรยายสรุปพฤติกรรมท่ีเด่นๆ ทั้งทางบวกและทาง
ลบไว ้ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการศึกษาพฒันาการของผูเ้รียนในทุก ๆ ดา้น 

9.  การประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานดีเด่น (Portfolio Assessment) การประเมินผลจากสภาพ
จริงโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน เป็นเทคนิควิธีการประเมินผลการเรียนรู้ท่ีได้รับความนิยมแพร่หลายมากใน
ประเทศและก าลงัเขา้มามีบทบาทต่อการวดัและประเมินผลในประเทศไทยในปัจจุบนั ดว้ยการประเมินผลตาม
วธีิการน้ีผกูติดอยูก่บัการสอนท่ีมีผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนการสอนอยา่งชดัเจน  
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ตารางที ่ 2.3  เปรียบเทยีบลกัษณะของการวดัและประเมินผลโดยทัว่ไปกบัการวดัและประเมินผลตามสภาพจริง 

ท่ี การวดัและประเมินผลท่ีมีใชอ้ยูโ่ดยทัว่ไป การวดัและประเมินผลตามสภาพจริง 

1 เนน้ท่ีพฤติกรรมเด่ียว เน้นการใช้ความคิด ยุทธศาสตร์ในการเรียนรู้ท่ี
ซบัซอ้นหลายเชิง 

2 หยดุการเรียนการสอนในขณะประเมิน การเรียนการสอนด าเนินไปตามปกติ 
3 แยกตวัออกจากการสอนหรือวงจรการเรียน เป็นเหตุการณ์ต่อเน่ือง โดยเป็นส่วนประกอบหน่ึง

ในการสอน หรือวงจรการเรียนของผูเ้รียน 
4 แคบ กวา้ง 

5 ใชต้วัเลข ใชข้อ้ความ 

6 ขยายการใชแ้บบทดสอบต่อไป ใชว้ธีิการประเมินหลายชนิด 

7 ผูเ้รียนเป็นผูรั้บความรู้ท่ีไม่มีปฏิกิริยา ผูเ้รียนคือผูส้ร้างความรู้ท่ีโดดเด่น 

8 ไม่เป็นสภาพจริงของกระบวนการเรียนรู้ เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้โดยปกติ 

9 ครูอยูน่อกระบบการประเมิน ครูเป็นส่วนหน่ึงของระบบการประเมิน 

10 อาศยัการวดัและประเมินจากบุคคลภายนอก อาศยัการประเมินผลโดยตนเอง (ผูเ้รียน) 
เป็นส าคญั 

11 ใชเ้กณฑม์าตรฐานตายตวัเป็นตวัก าหนด 
ความส าเร็จ 

ใชเ้กณฑท่ี์ยดืหยุน่หลากหลาย เป็นตวัก าหนด 
ความส าเร็จ 

12 อาศยัวธีิคิดท่ีเหมือนกนักบัค าตอบท่ีถูกตอ้ง 
เพียงค าตอบเดียว 

อาศยัวธีิคิดและค าตอบท่ีต่างกนัได ้

13 จุดเนน้อยูท่ี่การแยกทกัษะต่างๆ ออกจากกนั จุดเนน้ คือ การบูรณาการการเรียนรู้ทุกดา้นเขา้ 
ดว้ยกนั 

14 การวดัผลอยูใ่นขอบเขตของแต่ละวชิา ใชก้ระบวนการของสหวทิยาการ 
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2.2.2.7 แนวทางการน าวธีิการประเมินตามสภาพจริงมาใช้ในการเรียนการสอน 

 1)  การเร่ิมตน้อย่างช้า ๆ เพื่อน าไปสู่ความเขา้ใจและเกิดการยอมรับ  ทั้งน้ีเพราะการริเร่ิมแนวคิดท่ี   
ใหม่ ๆ หากน าไปใชอ้ยา่งรวดเร็วจะท าใหค้รูไม่มีเวลาตรวจสอบ ศึกษาและหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการฝึกฝน
ในวธีิการใหม่ ๆ นั้น โดยปกติแลว้การเร่ิมใชน้วตักรรมใหม่อาจจะตอ้งสร้างความเขา้ใจ และเปิดโอกาสหมีการ
ทบทวน ปรับปรุงกระบวนการให้เหมาะสมเพราะครูมกัจะไม่ใคร่ยอมรับนวตักรรมใหม่ หากน าไปใชร้วดเร็ว
เกินไปโดยมักจะพุดว่า ฉันคิดว่ามันคงใช้ไม่ได้ผล ดังนั้ นการท่ีให้ครูเร่ิมต้นอย่างช้า ๆ ในการน าวีการ
ประเมินผลจากสภาพจริงไปใชจึ้งเป็นส่ิงจ าเป็น ทั้งน้ีเพื่อจะน าไปสู่การยอมรับในท่ีสุด ส่ิงท่ีส าคัญประการแรก
ของการน าไปใช ้ก็คือ ครูตอ้งการเรียนรู้เก่ียวกบัการประเมินผลจากสภาพจริง อาจจะเร่ิมโดยการศึกษาเอกสาร 
การได้ดูวีดิทศัน์ ฟังเทป และ ศึกษาดูงานในโรงเรียนท่ีด าเนินการประเมินสภาพจริงไปใช้ในชั้นเรียนจะเป็น
ประโยชน์ท าให้เกิดความเขา้ใจชัดเจนยิ่งข้ึน การรับฟังความคิดเห็นของครูท่ีใช้เทคนิคการประเมินผล และ
มาตรฐานท่ียอมรับซ่ึงรวมไปถึงการน าการประเมินผลไปใชใ้นห้องเรียนจะเกิดประโยชน์หรือไม่ จะตดัสินใจ
เร่ิมตน้ไดเ้ม่ือใดโดยทัว่ไปครูมกัจะมองภาพการสอน การเรียนรู้ของเด็ก การประเมินผล เป็นงานท่ีแยกออกจาก
กนั โดยครูให้ความรู้ข้อมูลต่างๆ นักเรียนเรียนรู้แล้วจึงมีการประเมินผล ซ่ึงในความเป็นจริงกระบวนการ
ประเมินผลจากสภาพจริงจะช่วยพฒันาการเรียนรู้และการสอน โดยการประเมินผลจะตอ้งด าเนินการอย่าง
ต่อเน่ืองกนัอยูต่ลอดเวลา และมีการสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งซ่ึงกนัและกนัและทั้งหมดจะเกิดข้ึนในเวลาเดียวกนั 
 2)  เร่ิมตน้ในเน้ือหาสาระบางส่วนท่ีมีความมัน่ใจ  การประเมินสภาพจริงนั้นครูสามารถน าไปใชไ้ดก้บั
ทุกวชิาในชั้นเรียนและตลอดเวลา เพื่อพฒันาความรู้ความสามารถของนกัเรียนในทุกดา้น ซ่ึงครูโดยทัว่ไปมกัจะ
เร่ิมตน้อย่างน้อยๆ ในบางเน้ือหาท่ีตนรู้สึกสบายใจและมัน่ใจจนกว่าจะคน้พบว่าตนเองมีความช านาญ และ
พฒันาความสามรถอย่างดีแลว้ จึงขยายวงให้กวา้งข้ึนไปสู่วิชาอ่ืนๆ ต่อไปจนหมดทั้งโรงเรียนนอกจากน้ียงัมี
วิธีการอ่ืนๆ อีกหลายวิธีท่ีจะเร่ิมตน้กระบวนการประเมินผลจากสภาพจริง ทั้งน้ีพึงค านึงว่าไม่มีวิธีใดท่ีจะถูก
ท่ีสุด รวมทั้งท่านอาจจะคน้หาวธีิการท่ีมีประสิทธิภาพท่ีแตกต่างออกไป 
 3)  การขดัเกลา พฒันาจุดเด่นและเพิ่มพูนสมรรถนะให้คงอยู่  เม่ือครูขดัเกลาวิธีการและพฒันาทกัษะ
ระบบสังเกต และกระบวนการในเน้ือหาสาระท่ีตนรู้สึกว่ามีความสบายใจและมัน่ใจ ก็จะเพิ่มประสิทธิภาพใน
การประเมินมากยิง่ข้ึน  ซ่ึงจะช่วยพฒันาแนวทางในการน ากระบวนการประเมินผลสภาพจริงไปใชใ้นขั้นต่อไป 
โดยอาจจะคดัเลือกพฒันาการในดา้นใหม่ หรือเน้ือหาหลกัสูตรดา้นอ่ืนๆ รวมทั้งการจดัโครงการและกลุ่มของ
เด็กท่ีด าเนินการสังเกตและประเมิน เช่น ครูอาจจะเพิ่มการประเมินการบูรณการในการเรียนรู้ การบูรณการ
ทกัษะทางภาษา ฟัง พดู อ่าน เขียน รวมทั้งบูรณการระหวา่งวชิาต่างๆ 
 4)  จดัท าตารางก าหนดเวลาในการสะทอ้นความคิดเห็นเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
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 จุดประสงค์ก็คือ ครูตอ้งการเวลาท่ีจะทบทวนการท างานในกระบวนการประเมินบนัทึก การสังเกต 
แบบส ารวจรายการ รายงานการประชุม โครงงานของนกัเรียน ผลผลิต และแฟ้มงาน (Portfolios) หรือผลงาน
ของกระบวนการ (Processions) เช่น วีดีทศัน์ และเทปเร่ือง เพื่อครูจะไดใ้ช้เวลาในการคิดว่านกัเรียนไดเ้รียนรู้
อะไร ขณะน้ีนักเรียนอยู่ตรงไหน อาจจะไปทางไหน จ าแนกวีการเรียนรู้ ความสนใจเฉพาะส าหรับเร่ืองท่ีจะ
เร่ิมตน้ช้ีน าไปสู่การเรียนขา้งหน้าพฒันาการ และพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ครูคงจะตอ้งใช้เวลาในการสะทอ้น
ความคิดเก่ียวกบับทบาทของตนเองในการเรียนการสอน และการประเมินให้ชดัเจนยิ่งข้ึน ซ่ึงการก าหนดเวลา
ดงักล่าวมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อความส าเร็จของกระบวนการประเมินจากสภาพจริง เพื่อครูจะไดห้ยุดคิดและ
สะทอ้นความคิดเห็นการก าหนดเวลาในระห่างชั่วโมงเรียนหรือก่อนและหลงัชั่วโมงเรียนท าให้ครูมีโอกาส
เสนอความส าเร็จของงาน ปัญหา เคร่ืองมือต่างๆ และปรับปรุงวิธีการท่ีไดข้อ้มูลจากพฒันาการของเด็กและได้
เรียนรู้จากครูอ่ืนๆ ดว้ย จะช่วยใหค้รูไดพ้ฒันาความสามารถของตนในการน าการประเมินผลจากสภาพจริงไปใช ้
รวมทั้งสร้างความร่วมมือในการเสริมสร้างประสบการณ์กระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียน เช่น กลุ่มครูไดป้ระชุม
แลกเปล่ียนขอ้มูลเก่ียวกบัผลการเรียนของเด็กบางคนท่ีมีปัญหาเพื่อใหส้ามารถพฒันาไดเ้ตม็ท่ี 
 5.  การน ากระบวนการประเมินผลจากสภาพจริงไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม  การน ากระบวนการ
ประเมินผลจากสภาพจริงไปใชอ้ยา่งเต็มรูปแบบจะครอบคลุมความรู้ในกระบวนการจดัโครงสร้างภายในของ
การประเมินผลจากสภาพจริง ความเขา้ใจในขอ้จ ากดั และรับทราบถึงบทบาทการประเมินผลจากสภาพจริงใน
กระบวนการประเมินผลโดยรวมทั้งหมด 

2.2.2.8  ประโยชน์ของการวดัและประเมินผลตามสภาพจริง 
 สามารถประมวลสรุปไดด้งัน้ี 
 1.  ใช้งานท่ีมีลกัษณะปลายเปิดและสะทอ้นกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีแทจ้ริง ซ่ึงนบัเป็นส่วนหน่ึง
ของการพฒันายทุธวธีิการเรียนการสอนท่ีส าคญั 
 2.  เนน้การใชท้กัษะ ความรู้ความเขา้ใจระดบัสูงท่ีสามารถประยกุตใ์ชข้า้มวชิาได้ 
 3.  เน้นท่ีสาระส าคญัของลกัษณะท่ีบ่งบอกถึงพฒันาการทางการเรียนรู้มากกว่าเพียงแต่การดูปริมาณ
ของความบกพร่อง 
 4.  เป็นปฏิบติัการท่ีเด่นชดัและแสดงให้เห็นกระบวนการแกปั้ญหาท่ีมีความสลบัซบัซ้อนและยุง่ยากได้
เป็นอยา่งดี 
 5.  ส่งเสริมใหมี้การใชว้ธีิการประเมินผลท่ีหลากหลาย และบนัทึกผลการเรียนรู้ในภาพกวา้งท่ีไดม้าจาก
สถานการณ์ต่างๆ กนั 
 6.  สามารถใชไ้ดก้บัทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม 
 7.  ให้ความส าคญัและสนใจในความคิดและความสามารถของปัจเจกบุคคลมากกวา่น ามาเปรียบเทียบ
ระหวา่งกนั 
 8.  สนองตอบความแตกต่างระหวา่งบุคคลและประเภทของผูเ้รียนท่ีแตกต่างกนัไดเ้ป็นอยา่งดี 
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9.  ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกนัในระหวา่งกระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการวดัและการ
ประเมินผลระหวา่งผูเ้รียน ผูส้อนและผูป้กครอง 

10.  ผูเ้รียนและผูส้อน ลว้นมีบทบาทส าคญัในการประเมินผล 
11.  ไม่เนน้วา่ผลการศึกษาจะตอ้งเป็นไปตามเกณฑส์มมุติฐานท่ีตั้งไวก่้อนหนา้ท่ีจะมีการเรียนการสอน 
12.  สามารถน ามาใชเ้ป็นวธีิการประเมินในระยะยาวได ้
13.  ใหค้วามส าคญักบัความกา้วหนา้ท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนมากกวา่การบนัทึกจุดอ่อนของผูเ้รียน 

 
2.2.2.9  ข้อควรค านึงในการประเมินตามสภาพจริง 

 1.  การออกแบบการวดัและประเมินผลตามสภาพจริง ควรแปลความหมายของจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ี
ตอ้งการจะวดัวา่ “การเรียนมีคุณสมบติัตามจุดประสงคน้ี์ครบถว้นจริง เขาควรมีพฤติกรรมการแสดงออกอยา่งไร
ท่ีตางจากพฤติกรรมของผูข้าดคุณสมบติัตามจุดประสงคน้ี์” 

 2.  การแปลจุดประสงค์การเรียนรู้ออกเป็นภาระงาน ท่ีผูเ้รียนจะตอ้งปฏิบติัในกิจกรรมการเรียนการ
สอนแต่ละคาบ จะช่วยลดภาระการสร้างแบบวดัแบบประเมินของผูส้อนลงได ้เพราะผูส้อนเพียงแต่จดัระบบ
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของผูเ้รียน ตรวจสอบผลงานการฝึกปฏิบติับนัทึกลงระบบระเบียนก็จะช่วยการ
วดัการประเมินได ้

 3.  การใชว้ิธีก าหนดผูเ้รียนเป็นกลุ่มเล็ก ให้หมุนเวียนกนัท าหน้าท่ีประสานงานกลุ่มผสมผสานกบัการ
ก าหนดเกณฑ์การวดัการประเมินในแต่ละช้ินงานหรือภาระงานให้ชัดเจน ผูส้อนจะสามารถให้มีการวดัและ
ประเมินกนัเองในกลุ่มได ้โดยผูส้อนท าหนา้ท่ีติดตามประเมินการประเมินของผูเ้รียนเป็นคร้ังคราว จะช่วยท าให้
ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมากข้ึน 
 เม่ือมีการจดัการเรียนการสอนโดยยึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง และมีการเรียนการสอนตามสภาพจริงก็ยอ่ม
ตอ้งใชก้ารประเมินตามสภาพจริงควบคู่กนัไป โดยมีการก าหนดงานแบบปลายเปิด คือ ให้ผูเ้รียนคิดสร้างสรรค์
ผลิตผลงานท่ีสอดคลอ้งกบัความเป็นจริงในชีวิตประจ าวนั เพื่อกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความคิดในระดบัสูง และ
เกิดทกัษะในการแกปั้ญหา การประเมินมุ่งเนน้กระบวนการและผลผลิต มีการเช่ือมโยงในดา้นพุทธิพิสัย จิตพิสัย 
และทกัษะพิสัย โดยไม่แยกการประเมินออกจากกิจกรรมการเรียนการสอน ใชเ้คร่ืองมือประเมินหลากหลาย มี
เกณฑ์ประเมินท่ีเปิดเผย อีกทั้งให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสน าเสนอผลงาน เพื่อให้ผูอ่ื้นไดต้รวจสอบ ให้ขอ้เสนอแนะ 
หรือช่ืนชมผลงานช้ินนั้น ซ่ึงทั้งหมดน้ีจะท าให้ผูเ้รียนเห็นความส าคญัของกิจกรรมการเรียน และเกิดความ
พยายามในการท่ีจะเรียนรู้มากข้ึน ซ่ึงจะส่งผลต่อการพฒันาผูเ้รียนให้เป็นผูเ้รียนแห่งการเรียนรู้ และสามารถ
พฒันาตนเองไดต้ามแนวทางท่ีสอดคลอ้งกบัความสนใจ ความถนดัและความตอ้งการของตน เต็มตามศกัยภาพ
แห่งตน และสามารถกา้วไปสู่ความเป็น “คนเก่ง ดี และสามารถอยู่ร่วมกบับุคคลอ่ืนไดอ้ย่างมีความสุข” ตาม
เป้าประสงคห์ลกัของการปฏิรูปการศึกษา ไดต่้อไป 
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2.2.2.10  เคร่ืองมือในการประเมินตามสภาพจริง 

 ส าหรับเคร่ืองมือท่ีน ามาใชใ้นการประเมินตามสภาพจริงนั้น สามารถมีไดห้ลายประเภทดงัต่อไปน้ี 

ตารางที ่2. 4  วธีิการและเคร่ืองมือทีส่ามารถน ามาใช้ประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง 

วธีิการ – เคร่ืองมือ กิจกรรมท่ีวดั 
การสงัเกต  ประกอบดว้ย 
-  แบบส ารวจรายการ 
-  ระเบียนพฤติกรรม 
-  แบบมาตราส่วนประมาณค่า 

วดัพฤติกรรมท่ีลงมือปฏิบติั แลว้สังเกตความสามารถและร่องรอยของ
การปฏิบติั 
เช่น การปฏิบติัตามค าสั่ง การท างานร่วมกนัอยา่งมีขั้นตอน การเขา้ร่วม
การ 
ปฏิบติัหรือกิจกรรมท่ีก าหนด 
วดักิจกรรมท่ีเป็นลกัษณะนิสยัและความรู้สึก 

การสมัภาษณ์  ไดแ้ก่ 
-  แบบบนัทึกการสมัภาษณ์ 

สอบถามเพื่อให้ทราบถึงความรู้สึก ความคิด ความเช่ือ และการกระท า
ดา้นต่างๆ 
เช่น ความกลา้ในการแสดงความคิดเห็น บอกแนวความคิดท่ีมี อธิบายส่ิง
ท่ีมี 
ความเช่ืออยู ่เป็นตน้ 

การสอบถาม  ไดแ้ก่ 
-  แบบสอบถาม 

ใชว้ดัความตอ้งการ ความสนใจ  ท่ีแสดงความรู้สึกไดอ้ยา่งอิสระ 
 

การทดสอบ  ประกอบดว้ย 
-  แบบเขียนตอบ 
-  แบบทดสอบปฏิบติัจริง 

ทดสอบทกัษะ ความรู้ความสามารถต่างๆ ท่ีตอ้งการทราบ เช่น ความเร็ว
ในการ 
อ่าน รวมทั้งความเขา้ใจการอ่านและการเขียน และการสรุปความ เป็น
ตน้ 
กิจกรรมท่ีไม่อาจสังเกตได้ทุกเวลาและย่างทั่วถึง รวมทั้ ง พฤติกรรม
บางอยา่งท่ี 
จะเกิดข้ึนได้ต้องอาศัยเง่ือนไขและสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม ซ่ึง
เง่ือนไข 
บางอยา่งเกิดข้ึนไม่บ่อยนกัท าให้การสังเกตในสถานการณ์จริงเป็นเร่ือง
ยากและเสียเวลานาน ดังนั้น การใช้แบบทดสอบจะมีความเหมาะสม
มากกวา่ 

 
แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) กิจกรรมท่ีผูเ้รียนท าเป็นช้ินงานออกมา อาจเป็นรายงาน แบบบนัทึก เทป 

บนัทึกเสียง ฯลฯ และท าการประเมินโดยตวัผูเ้รียนเอง ผูส้อนและเพื่อน
ร่วมชั้น 
โดยมีลกัษณะท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนคิดทบทวนและประเมินตนเอง 
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 ดงันั้น การประเมินผลท่ีหลากหลาย และมีวิธีการท่ีเหมาะสมกบัวิธีการเรียนรู้ เน้ือหา สภาพของผูเ้รียน 
ท่ีสามารถเรียกรวม ๆ ไดว้่าเป็น “การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)” น้ี จึงกลายเป็นประเด็น
ส าคญัประเด็นหน่ึงของการเรียนการสอนท่ีผูส้อนจ าเป็นตอ้งสนใจและให้ความส าคญั อีกทั้ง ยงัสอดคลอ้งกบั
แนวทางการปฏิบติัท่ี เนน้ การประเมินผูเ้รียน โดยพิจารณาจากพฒันาการของผูเ้รียน ความประพฤติ พฤติกรรม
การเรียน และการร่วมกิจกรรม ตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 26 หมวด 4 ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศกัราช 2542 ซ่ึงผลท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีจะเกิดข้ึนก็จะตกอยู่กบัผูเ้รียนในฐานะ “ปัจเจกบุคคล” ท่ีจะสามารถ
พฒันาตนเองไดต้ามแนวทางท่ีสอดคลอ้งกบัความสนใจ ความถนดัและความตอ้งการของตน เต็มตามศกัยภาพ
แห่งตน และสามารถกา้วไปสู่ความเป็น “คนเก่ง ดี และสามารถอยู่ร่วมกบับุคคลอ่ืนไดอ้ย่างมีความสุข” ตาม
เป้าประสงคห์ลกัของการปฏิรูปการศึกษา ไดต่้อไป 

2.3  งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 Coulter (1979) พฒันาโมเดลส าหรับการวจิยัการบา้นโดยศึกษาจากงานวิจยัท่ีผา่นมาในอดีต โดยแสดง

โมเดลส าหรับการวิจยัการบา้นซ่ึงแบ่งองค์ประกอบท่ีมีผลต่อกระบวนการท าการบา้น เป็น 3 ระยะ ดงัน้ี                     

1) ระยะเร่ิมตน้ในชั้นเรียน (Initial classroom phase) ครูตอ้งสร้างแรงจูงใจในการท าการบา้น โดยออกแบบ

การบา้นท่ีดี และมีการส่งเสริมหรือกระตุน้ให้นกัเรียนท าการบา้น นกัเรียนอาจมีการตอบสนองการท าการบา้น

โดยเลือกระหว่างการท าการบ้านกับการท ากิจกรรมอ่ืนๆ ความเพียรของครูจะมีบทบาทท าให้นักเรียนท า

การบา้นไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 2) ระยะบา้น-ชุมชน (Home-community phase) มีหลายองค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อ

การท าการบ้าน เช่น ความสามารถของนักเรียนท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมในบ้าน การสอนพิเศษ                  

จากผูป้กครอง พี่น้อง เพื่อน หรือจากแหล่งใดก็ได้ จะส่งผลต่อการบา้นท่ีสมบูรณ์ แต่ส่ิงเหล่าน้ีจะมีอิทธิพล                

ก็ต่อเม่ือนกัเรียนท าการบา้นดว้ยตนเอง และ 3) ระยะติดตามผลในห้องเรียน (Classroom follow-up phase) 

พฤติกรรมการสอนของครูในการตรวจการบา้น การให้ขอ้มูลยอ้นกลบั การชมเชย และการวิเคราะห์ขอ้สอบ               

มีผลต่อการท าการบา้นของนกัเรียน การสอบ และทศันคติต่อครูในการให้ขอ้มูลยอ้นกลบั องคป์ระกอบทั้งหมด

ท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของโรงเรียนโดยรวม นอกจากนั้นอาจมีองคป์ระกอบอ่ืนๆ 

อีกท่ีสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เช่น อิทธิพลจากครู ส าหรับโมเดลการวจิยัการบา้น 

 Bulter (1987) เสนอเทคนิคการมอบหมายการบา้นในงานวิจยัของ NWREL (Northwest Regional 

Educational Laboratory) เร่ือง Homework โดยแนะน าวิธีการมอบหมายการบา้นท่ีมีประสิทธิภาพโดยครูควร

ปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 1) ครูไม่ควรใช้การบา้นเป็นเคร่ืองมือลงโทษและไม่ควรให้การไม่ท าการบา้นเป็นรางวลั                  

2) การมอบหมายการบา้นตอ้งมีความหลากหลาย มีทั้งการบา้นท่ีใช้เวลาในการท าทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

การบา้นท่ีสามารถฝึกฝนทกัษะใหม่ๆ การบา้นท่ีเตรียมความพร้อมในบทเรียนใหม่ และการบา้นท่ีฝึกความคิด
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สร้างสรรค์ 3) ในการมอบหมายการบา้นให้นกัเรียนท าทุกวนั เวลาท่ีใช้ในการท าการบา้นไม่ควรนานเกินไป 

จากผลการวจิยัพบวา่ครูไม่มีการประเมินปริมาณของเวลาในการท าการบา้นในแต่ละงานท่ีมอบหมายให้นกัเรียน 

4) ในการมอบหมายการบา้นครูควรแสดงใหน้กัเรียนเห็นถึงความส าคญัของการบา้นโดยมีการให้คะแนนในการ

ท าการบา้นแต่ละช้ินหรือพดูถึงประโยชน์ของการท าการบา้นแต่ละช้ิน 5) ครูควรมอบหมายการบา้นให้นกัเรียน

อย่างต่อเน่ือง และตรวจสอบอตัราการส่ง ตรวจสอบความเขา้ใจสอนซ ้ าหรืออธิบายเน้ือหาเพิ่มเติมในกรณีท่ี

จ าเป็น 6) ครูตอ้งแน่ใจวา่นกัเรียนไดเ้รียนรู้เน้ือหาท่ีจ าเป็นเก่ียวกบัหวัขอ้ท่ีครูมอบหมายให้ท าเป็นการบา้น ความ

ไม่พร้อมในการท าการบา้นจะน าไปสู่ความสับสนในการเรียนระดบัสูงข้ึนไป 7) ครูทบทวนเน้ือหาความยากง่าย

ในการมอบหมายการบา้นก่อนท่ีจะให้การบา้นกบันกัเรียน 8) ครูควรมอบหมายการบา้นท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ 

ทกัษะในการเรียน การจดัการความรู้ของนกัเรียน โดยเฉพาะนกัเรียนระดบัมธัยมตน้ข้ึนไป 

 Cooper (1989 cited in Cooper, Jackson, Nye & Lindsay, 2001) พฒันาโมเดลการท าการบา้นจาก

การศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวกบัการบา้นท่ีผา่นมาในอดีต โมเดลน้ีมีแนวคิดขององคป์ระกอบท่ีท าให้กระบวนการท า

การบา้นมีความสมบูรณ์เหมือนโมเดลการวิจยัการบา้นของ Coulter (1979) ท่ีแบ่งระยะการท าการบา้นออกเป็น 

3 ระยะ โดยเพิ่มตวัแปรภายนอกท่ีเป็นคุณลักษณะของนักเรียน เน้ือหาวิชา และระดบัชั้น กระบวนการท า

การบา้นท่ีสมบูรณ์ในโมเดลน้ี ประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลกัส าคญั 2 ส่วน คือ องคป์ระกอบ บา้น-ชุมชน และ

องคป์ระกอบในชั้นเรียน โดยผูท่ี้มีบทบาทส าคญัท่ีสุดก็คือ ครูผูส้อน และผูป้กครอง ส าหรับองคป์ระกอบในชั้น

เรียนครูจะเป็นผูส้อนเน้ือหาต่างๆ ในบทเรียนท่ีท าให้ผูเ้รียนมีความรู้ท่ีจ  าเป็นต่อการท าการบา้น และมอบหมาย

การบ้านท่ีมีคุณภาพจะท าให้ครูผูส้อนทราบว่านักเรียนเข้าใจเน้ือหาเพียงใด โดยนักเรียนแต่ละคนมีการ

ตอบสนองในการท าการบา้นท่ีแตกต่างกนัออกไปตามสภาพแวดลอ้มท่ีบา้นเอ้ืออ านวยต่อการท าการบา้น หรือ

การใหค้วามช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนท่ีสามารถใหค้วามช่วยเหลือแก่นกัเรียนไดเ้ม่ือนกัเรียนตอ้งการ 

 Corno (1996) แนะน าเทคนิคการมอบหมายการบา้นในลกัษณะมุมมองแบบสมดุล คือ ความเขา้ใจผิด

และความจริงเก่ียวกบัการบา้น โดยมีรายละเอียดดงัน้ี ความเขา้ใจผิดเก่ียวกบัการบา้นมี 5 ประการ คือ 1) ครูท่ีดี

ควรจะให้การบา้นตามความสนใจและความสามารถของนกัเรียนไม่ใช่ให้การบา้นอย่างสม ่าเสมอ 2) ปริมาณ

ของการใหก้ารบา้นไม่ใช่ตวับ่งช้ีของความส าเร็จทางการศึกษา คุณภาพของการบา้นเป็นตวัพยากรณ์ความส าเร็จ

ทางการศึกษามากกว่า 3) การบา้นบางประเภทเหมาะท่ีจะท าในโรงเรียน 4) การบา้นอาจจะไม่สนบัสนุนการ

เรียนรู้ไดโ้ดยทนัที ในการมอบหมายการบา้นครูควรค านึงถึงความสนใจ สภาพแวดลอ้มท่ีบา้นและอุปนิสัยของ

นกัเรียน และ 5) การบา้นสามารถส่งเสริมความรับผิดชอบได ้แต่การท่ีนกัเรียนจะมีความรับผิดชอบ ไม่ไดเ้กิด
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จากอิทธิพลของการบา้นเพียงอยา่งเดียว ยงัมีปัจจยัอ่ืนๆ อีก เช่น การอบรมเล้ียงดูของผูป้กครอง การบา้นจึงเป็น

แค่ส่วนหน่ึงในหลายๆ ส่วนท่ีส่งเสริมใหเ้กิดความรับผดิชอบ 

 ส าหรับความจริงเก่ียวกบัการบา้นมี 5 ประการคือ 1) การบา้นเป็นส่ิงท่ีครูหรือโรงเรียนน าไปใชใ้นทาง   

ท่ีผิดไดแ้ก่ การให้การบา้นโดยไม่ค  านึงถึงสภาพทางครอบครัว ใช้การบา้นลงโทษนกัเรียน ครูบางคนส่งเสริม

การลดการบา้นโดยให้นกัเรียนท างานท่ีโรงเรียนอยา่งรวดเร็ว ครูไม่ปฏิบติัตามนโยบายการตรวจเช็คการบา้น                  

2) การบา้นสามารถท าใหเ้กิดความล าบอกใจกบัผูแ้กครองของนกัเรียนในระดบัชั้นตน้ๆ กล่าวคือ ส่วนใหญ่แลว้

ในปีแรกการบา้นจะสร้างปัญหาให้กบัผูป้กครองเสมอ ผูป้กครองตอ้งช่วยนกัเรียน ผูป้กครองบางคนกล่าวว่า

การบา้นเขามารบกวนชีวิตในครอบครัว  นกัเรียนมีกิจกรรมมากในแต่ละวนัจนท าให้การบา้นในตอนกลางคืน

เป็นส่ิงท่ีน่าหวาดกลวัของผูป้กครอง โดยเฉพาะเศรษฐานะของผูป้กครองท่ีเป็นอุปสรรคในการท าการบา้น 

ดงันั้นการเสนอนโยบายการเพิ่มจ านวนของการบา้นโดยไม่มีรายละเอียดช้ีแจงเป็นเพียงนโยบายท่ีปฏิบติัไม่ได้

จริง 3) การบา้นรบกวนนกัเรียนบางคนมากกว่าสร้างความสนุกในการท าการบา้น ดงันั้นครูควรหาการบา้นท่ี

สร้างแรงจูงใจทางบวกและผูป้กครองควรสร้างบรรยากาศการสนบัสนุนการท าการบา้น อีกทั้งครูกบัผูป้กครอง

ควรมีการติดต่อกนั 4) การบา้นท่ีดีท่ีสุดอาจจะเป็นงานท่ีท าท่ีบา้นแลว้น ามาอภิปรายต่อในโรงเรียน และ 5) ผูว้าง

นโยบาย นกัการศึกษา และ ผูป้กครองสามารถน าประโยชน์จากผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบา้นไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ได ้

 Baumgarter, Donahue & Bryan (1998) เสนอวิธีการท่ีจะช่วยให้ครู ผูป้กครอง และนกัเรียนน า

การบา้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 13 วิธี ไวด้งัน้ี 1) ครูตอ้งมีความชดัเจนเก่ียวกบัจุดประสงค์ของการมอบหมาย

การบ้าน และนโยบายการมอบหมายการบา้น 2) ส ารวจความคิดเห็นของผูป้กครองเก่ียวกับการมอบหมาย

การบา้น 3) ส ารวจความคิดเห็นของนกัเรียนเก่ียวกบัการมอบหมายการบา้น 4) ทบทวนการสรุปนโยบายการ

มอบหมายของครู 5) ทบทวนความคิดเห็นเก่ียวกับการมอบหมายการบา้นของผูป้กครอง 6) ทบทวนความ

คิดเห็นของนกัเรียนเก่ียวกบัการมอบหมายการบา้น 7) สังเคราะห์ความคิดเห็นของนกัเรียนและผูป้กครอง 8) 

สรุปการสังเคราะห์ทศันคติท่ีเก่ียวกบัการมอบหมายการบา้น ของครู นกัเรียน และผูป้กครองส่งให้กบัครอบครัว

นกัเรียน 9) ร่างนโยบายการก าหนดการบา้นตามความตอ้งการของนกัเรียนและผูป้กครอง 10) พฒันาการบา้นท่ี

นักเรียนสามารถท าได้ด้วยตนเอง 11) สร้างแผ่นพบัวิธีการช่วยเหลือในการท าการบ้านแจกนักเรียนและ

ผูป้กครอง 12) พฒันาแนวทางในการติดต่อกบันักเรียนและผูป้กครอง เช่น โทรศพัท์ บนัทึก จดหมาย จดั

กิจกรรม 13) พฒันาวิธีการติดต่อส่ือสารท่ีง่ายต่อการรับข้อมูลระหว่างชั้นเรียน ระหว่างวิชา และระหว่าง

นกัเรียนท่ีปกติกบันกัเรียนพิเศษ 
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 Painter (2003) แนะน าวิธีการในการมอบหมายการบา้น 3 อยา่ง ดงัน้ี 1) สร้างการบา้นให้สนุกและ

น่าสนใจ 2) สร้างการบา้นให้ตรงกบัปัญหาในการเรียน และ 3) ปรับการบา้นให้ตรงกบัความชอบของนกัเรียน 

โดยสนบัสนุนใหน้กัเรียนวางแผนท าการบา้นซ่ึงอาจสร้างเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการวางแผนการท าการบา้น

ใหก้บันกัเรียน 

 Trautwien, Ludtke & Schnyder (2006) กล่าววา่ในการแกปั้ญหาการบา้นท่ีไม่สมบูรณ์ของนกัเรียน 

ครูและผูป้กครองควรตระหนกัในล าดบัของแรงจูงใจท่ีเกิดข้ึนในระยะสั้นและระยะยาว โดยทฤษฎีท่ีมีบทบาทก็

คือ ทฤษฎีความคาดหวงั-คุณค่า (Expectancy-value theory) ท่ีเป็นเหมือนแรงจูงใจในการท านายหรือการ

พยากรณ์ความเพียรในการท าการบา้น ครูอาจจะโน้มนา้วพฤติกรรมการท าการบา้นของนกัเรียน โดยการเพิ่ม

ความช่วยเหลือในการท าการบา้น ทั้งน้ีการเขม้งวดในการส่งการบา้นและการมีส่วนร่วมของผูป้กครองท่ีมาก

เกินไปจะท าให้เกิดผลทางลบได ้ผลการวิจยัช้ีให้เห็นว่าการมอบหมายการบา้นท่ีมีคุณภาพสูงจะส่งผลให้เกิด

แรงจูงใจในการท าการบา้นและความเพียรในการท าการบา้น และวธีิการท่ีน ามาใชใ้นการปรับปรุงความเพียรใน

การท าการบา้นของนกัเรียนอาจจะใช้โปรแกรมท่ีมีมาตรฐาน เช่น โปรแกรมการฝึกโดยยึดห้องเรียนเป็นฐาน 

(Classroom-based training programs) ท่ีถูกพฒันาโดย Zimmerman et al. (1996) และ Perels, Gurtler & Schmitz 

(2005) ท่ีมีทฤษฎีการก ากบัตนเอง (Self-regulatory) รองรับ 

 Smith, Shlegle & Linda (2007) แนะน าแนวทางการมอบหมายการบา้นท่ีเป็นท่ีนิยมไว ้3 แนวทางดงัน้ี 

1) การใชร้ะบบทศันคติต่อการบา้นทางบวก (positive attitude toward homework : P.A.T.H.) ระบบน้ีเนน้การ

ลดภาระใหก้บัผูป้กครองโดยการใหเ้บอร์โทรศพัทบ์า้นของครุกบันกัเรียน นกัเรียนสามารถโทรถามการบา้นกบั

ครูได้ภายในช่วงเวลาท่ีครูก าหนด 2) การมอบหมายการบา้นท่ีผูป้กครองสามารถมีส่วนร่วมในเน้ือหาท่ีเป็น

กิจกรรมท่ีสนุกๆ 3) การใหร้างวลัส าหรับนกัเรียนท่ีท าการบา้นสมบูรณ์โดยไม่ตอ้งสอบเก็บคะแนน 

 Marzano & Pickering (2007) เสนอแนวทางในการมอบหมายการบา้นโดยยึดงานวิจยัเป็นฐาน 

(Research-Based Homework Guidelines) ดงัต่อไปน้ี 1) แนะน าเน้ือหาท่ีใหม่ ฝึกทกัษะ หรือ กระบวนการ                    

ท่ีนกัเรียนสามารถท าการบา้นไดด้ว้ยตนเองแต่ไม่ควรง่ายจนเกินไป รายละเอียดของการบา้นเนน้ไปท่ีเน้ือหาใน

ชั้นเรียนท่ีสามารถเพิ่มความรู้ในชั้นเรียนให้ลึกยิ่งข้ึนและให้โอกาสนกัเรียนเลือกประเด็นการบา้นท่ีตนสนใจ               

2) ออกแบบการบา้นให้นกัเรียนสามารถท าการบา้นให้สมบูรณ์ไดม้ากท่ีสุด เช่น น่าสนใจและระดบัความยาก

ง่ายของการบา้นเหมาะสมกบันกัเรียน 3) ให้ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการท าการบา้นของนกัเรียนอยา่งเหมาะสม 

เช่น สรุปประเด็นท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู้จากการบา้นวา่มีอะไรบา้ง โดยไม่ตอ้งท าหนา้ท่ีเป็นครู หรือ ควบคุมการท า

การบา้น และ 4) ครูควรก ากบัติดตามการท าการบา้นอยา่งระมดัระวงัในเน้ือหาการบา้นวา่เหมาะสมส าหรับอายุ
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ของนักเรียนและเน้ือหาท่ีมอบหมายให้โดยไม่ควรใช้เวลามากเกินจนไม่ได้ท ากิจกรรมอ่ืนๆ ทั้งน้ีในการ

มอบหมายการบา้นท่ีมีประสิทธิภาพตอ้งค านึงตวัแปรท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ระดบัของชั้นเรียน เวลาในการท าการบา้น 

และการมรส่วนร่วมของผูป้กครอง 

 สานปฏิรูป (2547) กล่าวถึง เทคนิคการมอบหมายการบา้นอยา่งมีคุณภาพวา่ ตอ้งก าหนดความคาดหวงั

ของครูในเร่ืองการให้การบา้นตั้งแต่ตน้ปีการศึกษา สร้างสรรค ์การบา้นท่ีมีจุดประสงคท่ี์ชดัเจน และอธิบายให้

เด็กเขา้ใจจุดประสงค์นั้นๆ ด้วยค าสั่งต่างๆ ในการให้การบา้นตอ้งชัดเจน และมีจุดเน้นในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 

สร้างสรรคก์ารบา้นท่ีทา้ทายให้เด็กคิดและสามารถบูรณาการกบัส่ิงต่างๆ ได ้ลกัษณะของการบา้นตอ้งมีความ

หลากหลาย เพื่อไม่ให้เด็กรู้สึกเบ่ือกับรูปแบบเดิมๆ ให้การบ้านท่ีช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ส่วนบุคคล (เช่น 

การบา้นท่ีเด็กตอ้งใชข้อ้มูลจากครอบครัว หรือประสบการณ์ในชุมชนของตนเอง) ให้การบา้นท่ีสอดคลอ้งกบั

ทกัษะ ความสนใจ และความตอ้งการของนกัเรียน ใช้แหล่งขอ้มูลท่ีมีในโรงเรียนหรือในชุมชน ให้การบา้นท่ี

สอดคลอ้งกบัวธีิการสอนของครู ใหก้ารบา้นในปริมาณท่ีเหมาะสม และหมัน่คอยซกัถามวา่เด็กใชเ้วลาในการท า

นานเท่าใด ใหก้ าลงัใจเด็ก และใหเ้ด็กเกิดนิสัยการเรียนรู้ท่ีดี และชมเด็กบา้ง และสร้างแรงจูงใจ 

ธาราทพิย์ พุ่มชุมพล (2549) พฒันาตวับ่งช้ีของการบา้นท่ีดีและอิทธิพลของการบา้นทั้งหมด 4 วิชา คือ 

วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และสังคมศึกษา กลุ่มตวัอยา่งเป็นครูท่ีสอนอยูช่่วงชั้นท่ี 3 ในโรงเรียน

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 จ านวน 217 คน และนกัเรียนจ านวน 406 คน โดย

ศึกษาขอ้มูลเชิงคุณภาพดว้ยวิธีการสนทนากลุ่ม และการศึกษาพหุกรณี และศึกษาขอ้มูลเชิงปริมาณโดยท าการ

วเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจลกัษณะการบา้นท่ีดีแยกตามายวชิา และวเิคราะห์อิทธิพลของการบา้นท่ีมีผลต่อ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคุณ ผลการวิจยัพบว่าองค์ประกอบของการบา้นท่ีครูให้

ความส าคญัอนัดบัแรก คือ องคป์ระกอบการใชป้ระโยชน์จากการบา้น ส่วนองคป์ระกอบของการบา้นท่ีนกัเรียน

ให้ความส าคญัเป็นอนัดบัแรก คือ ควาสมคัรใจในการท าการบา้น ตวับ่งช้ีร่วมของลกัษณะการท าการบา้นท่ีดี

ท่ีสุดส าหรับทุกวิชา คือ ครูวิเคราะห์ปัญหาในการเรียนของนักเรียนแล้วน ามาก าหนดการบา้นท่ีให้ ครูตรวจ

การบา้นโดยแกไ้ขขอ้ผิดให้และครูให้คะแนนการบา้นท่ีส่งทุกคร้ัง และในดา้นเน้ือหาวิชา พบว่า การบา้นวิชา

คณิตศาสตร์มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมากท่ีสุด 

Trautwien et al. (2006b) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างแงจูงใจกบัความเพียรในการท าการบา้นและ

ความเพียรท างานในชั้นเรียนของนกัเรียนเกรด 5-9 โดยมีทฤษฎีความตาดหวงัคุณค่าเป็นหลกั กลุ่มตวัอยา่งเป็น

นกัเรียนเกรด 5 เกรด 7 และเกรด 9 ในโรงเรียนประเทศเยอรมนั ในการวิจยัคร้ังน้ีนกัวิจยัท าการศึกษาทั้งหมด 2 

คร้ัง ในการศึกษาคร้ังที 1 มีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาเพื่อทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการท าการบา้น 
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(ความเพียรในการท าการบา้น) เวลาในการท าการบา้น แรงจูงใจในการท าการบา้น (ความเช่ือในคุณค่าของ

การบา้น) และคุณลกัษณะของนกัเรียน (ความมีจิตส านึก) ในนกัเรียน 3 กลุ่ม จ านวน 2,712 คน ผลการวิจยัพบวา่ 

เวลาในการท าการบา้นและความมีจิตส านึกของนักเรียนเกรด 7 และเกรด 9 มีความแตกต่างกนัอย่างไม่มี

นัยส าคญัทางสถิติ ส่วนความเพียรในการท าการบา้น ความเช่ือในคุณค่าของการบา้น และการรับรู้เก่ียวกับ

ตนเอง (self-concept) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติในนกัเรียนทั้ง 3 กลุ่ม ในการศึกษามีวตัถุประสงคเ์พื่อ

ทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการท าการบา้น (ความทุ่มเท และความตั้งใจ) แรงจูงใจในการท าการบา้น 

การมอบหมายการบา้น (การรับรู้เก่ียวกบัการสอน การควบคุม และการปรับเปล่ียน) ท่ีแตกต่างกนัในการท า

การบา้น (homework) และการท างานในชั้นเรียน (class work) โดยการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย (Paired-Samples t-

test) ผลการวิจยั พบว่า ความทุ่มเทในการท าการบา้น ความเช่ือในคุณค่าของการบา้น การควบคุม และการ

ปรับเปล่ียนของการบา้นและการในชั้นเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติโดยค่าเฉล่ียของงานท่ีท าในชั้น

เรียนมีมากกวา่การบา้น 

Trautwien & Ludtke (2007) ศึกษาความเพียรในการท าการบา้นและเวลาในการท าการบา้นทั้งหมด                

6 วิชา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ชีววิทยา ภาษาเยอรมนั ภาษาองักฤษ และประวติัศาสตร์ งานวิจยัคร้ังน้ีใชท้ฤษฎีการ

ก าหนดเจตจ านงของตนเอง ทฤษฎีการเรียนการสอนและทฤษฎีความคาดหวงัและคุณค่าเป็นหลกั กลุ่มตวัอยา่ง

เป็นนักเรียนเกรด 8 และ 9 จ านวน 511 คน วตัถุประสงค์ในการคร้ังน้ีเพื่อศึกษาปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของ

นกัเรียน สภาพแวดลอ้มในการเรียนรู้ และบทบาทของผูป้กครองท่ีมีต่อความเพียรในการท าการบา้น และเวลา

ในการท าการบา้น 
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บทที ่3 

วธิีด าเนินการวจิัย 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจัยในชั้นเรียนท่ีใช้ระเบียบวิธีเชิงบรรยาย (descriptive research) ท่ีมุ่ง
เปรียบเทียบพฤติกรรมและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีรายละเอียดของการวจิยัดงัต่อไปน้ี 
 3.1 ประชากร เป็นนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (EC 200) ทั้งหมดในภาคเรียนท่ี 2    
ปีการศึกษา  2555  จ  านวน  697  คน 
 3.2 กลุ่มตัวอย่าง เป็นนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (EC 200)  กลุ่ม 005 จ านวน 58 
คน และกลุ่ม 009 จ านวน  96  คน  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555  รวมทั้งส้ินจ านวน  154  คน  กลุ่มตวัอย่าง
ไดม้าโดยการสุ่มอยา่งง่ายในระดบัหอ้งเรียน 

3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบดว้ย 1) แบบประเมินผลการท าการบา้น 2) ขอ้สอบความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์เป็นขอ้สอบกลางภาคและขอ้สอบปลายภาค  และ 3) แบบวดัทกัษะกระบวนการทางเศรษฐศาสตร์ 
4) เจตคติของนกัศึกษาท่ีมีต่อวชิาเศรษฐศาสตร์ เคร่ืองมือวจิยัแต่ละชุดมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1) แบบประเมินผลการท าการบา้น เป็นแบบบนัทึกรายการประเมินผลการส่งการบา้นในแต่ละคร้ังของ
นกัศึกษา มี 3 รายการ ไดแ้ก่ ส่งตรงเวลา ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความถูกตอ้ง ในแต่ละรายการใชเ้กณฑ์
การประเมินผลแบบวิเคราะห์การท าแบบฝึกหัด ของสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
(2548:102) 

2) ขอ้สอบทดสอบความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ เป็นแบบทดสอบปรนยั ชนิด 4 ตวัเลือก ส าหรับการสอบ
กลางภาค คะแนนเต็ม 30 คะแนน และแบบทดสอบปรนยัชนิด 4 ตวัเลือก ส าหรับการสอบปลายภาค คะแนน
เตม็ 50 คะแนน  รวม  80  คะแนน 

3) แบบวดัทกัษะกระบวนการทางเศรษฐศาสตร์ เป็นโจทยปั์ญหาทางเศรษฐศาสตร์ท่ีให้นกัศึกษาแสดง
วธีิท าในการหาค าตอบจ านวน 3 ขอ้ คะแนนเตม็ 15 คะแนน โดยใหแ้บ่งกลุ่มท าแบบทดสอบทกัษะกระบวนการ
ทางเศรษฐศาสตร์ และผู ้สอนท าการสังเกตพฤติกรรมด้านทักษะการปฏิบัติงาน ทักษะการจัดการ และ
กระบวนการท างานกลุ่ม 

4) เจตคติของนกัศึกษาท่ีมีต่อวิชาเศรษฐศาสตร์ เป็นขอ้ค าถาม 10 ขอ้ โดยให้แสดงความคิดเห็นเป็น
แบบ Rating Scales 5 ระดบั คือ  เห็นดว้ยอยา่งยิง่               ระดบัคะแนน 5   

                                 เห็นดว้ย       ระดบัคะแนน 4   
ไม่แน่ใจ     ระดบัคะแนน 3   
ไม่เห็นดว้ย       ระดบัคะแนน 2   
ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่  ระดบัคะแนน 1 
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การแปรความหมายของระดบัความคิดเห็นเป็นดงัน้ี   

เห็นดว้ยอยา่งยิง่       ระดบัคะแนน          4.50 – 5.00   
เห็นดว้ย       ระดบัคะแนน  4.00 – 4.49   
ไม่แน่ใจ     ระดบัคะแนน  3.00 – 3.49   
ไม่เห็นดว้ย       ระดบัคะแนน  1.50 – 2.49 
ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่  ระดบัคะแนน  0.00 – 1.49 

3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล ใชก้ารสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมการส่งการบา้นของนกัศึกษาเป็นเวลา 15 
สัปดาห์ ในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2555 และทดสอบความรู้ทกัษะกระบวนการทางเศรษฐศาสตร์ ในสัปดาห์
ท่ี 14 

3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ท าการวเิคราะห์ดว้ยสถิติต่อไปน้ี 

1. การแจกแจงพฤติกรรมการท าการบา้น วเิคราะห์ดว้ยค าสั่ง Crosstabs 
2. เปรียบเทียบพฤติกรรมการท าการบ้าน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และทกัษะกระบวนการทาง

เศรษฐศาสตร์ ระดบัหอ้งเรียน โดยการทดสอบค่าที (Independent-Samples T) 
3. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการท าการบา้น ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และทกัษะ

กระบวนการทางเศรษฐศาสตร์ ใชก้ารค านวณค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlation Coefficient) 
4. การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมระหวา่งพฤติกรรมการท าการบา้น ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ

ทกัษะกระบวนการทางเศรษฐศาสตร์ ใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA) โดยน าตวั
แปรเจตคติท่ีมีต่อวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมาเป็นตวัแปรร่วม 

5. การวิเคราะห์การวิเคราะห์ระดบัเจตคติของนกัศึกษาท่ีมีต่อวิชาเศรษฐศาสตร์ ใช ้ค่าเฉล่ียเละส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

6. ทดสอบความแตกต่างเจตคติของนกัศึกษาท่ีมีต่อวชิาเศรษฐศาสตร์ระหวา่งกลุ่มเรียน ใชส้ถิติ t-test 
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บทท่ี  4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 ในบทน้ีจะเป็นการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในประเด็นส าคญัตามวตัถุประสงค์ของการวิจยัเสนอ
ไวต้ามตาราง 1 ถึงตาราง 9 เป็นล าดบั ดงัต่อไปน้ี 
 

ตารางที ่4.1 จ านวนและค่าร้อยละของนักศึกษาแต่ละกลุ่มเรียน จ าแนกตามระดับคุณภาพพฤติกรรมการท า
การบ้าน 
 

พฤติกรรมการท าการบา้น กลุ่ม 005  กลุ่ม 009  รวม 
จ านวน(คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ 

ส่งตรงเวลา ควรปรับปรุงอยา่งยิ่ง 

ควรปรับปรุง 
พอใช ้
ดี 
ดีมาก 

8 
8 
7 
16 
19 

13.8 
13.8 
12.1 
27.6 
32.8 

15 
30 
19 
27 
5 

15.6 
31.3 
19.8 
28.1 
5.2 

23 
38 
26 
43 
24 

14.9 
24.7 
16.9 
27.9 
15.6 

ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

ควรปรับปรุงอยา่งยิ่ง 

ควรปรับปรุง 
พอใช ้
ดี 
ดีมาก 

- 
- 

10 
27 
21 

- 
- 

17.2 
46.6 
36.2 

 - 
2 
7 
52 
35 

- 
2.1 
7.3 
54.2 
36.5 

 - 
2 
17 
79 
56 

- 
1.3 

11.0 
51.3 
36.4 

ความถูกตอ้ง ควรปรับปรุงอยา่งยิ่ง 

ควรปรับปรุง 
พอใช ้
ดี 
ดีมาก 

- 
- 
4 
16 
38 

- 
- 

6.9 
27.6 
65.5 

 - 
- 
3 
25 
68 

- 
- 

3.1 
26.0 
70.8 

 - 
- 
7 
41 

106 

- 
- 

4.5 
26.6 
68.8 

 
จากตารางท่ี 4.1 แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมการท าการบา้นท่ีตอ้งปรับปรุงจนถึงควรปรับปรุงอย่างยิ่ง

ไดแ้ก่ การส่งการบา้นตรงเวลา โดยเฉพาะกลุ่ม 009 มีจ านวน 45 คน  คิดเป็นร้อยละ  46.9  รองลงมาคือกลุ่ม 005  
มีจ านวน  16  คน  คิดเป็นร้อยละ  27.6  ในภาพรวมทั้ง 2 กลุ่มมีจ านวน  61  คน  คิดเป็นร้อยละ  39.6  ส าหรับ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการท างาน ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัดีทั้ง 2 กลุ่ม  โดยกลุ่ม 005 มีจ านวน 27 คน คิด
เป็นร้อยละ 46.6  และกลุ่ม 009 มีจ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 54.2 ในภาพรวมทั้ง 2 กลุ่ม มีจ านวน 79 คน คิด
เป็นร้อยละ 51.3  และในส่วนของความถูกตอ้ง ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัดีมากทั้ง 2 กลุ่ม โดยกลุ่ม 005 มีจ านวน 38 
คนคิดเป็นร้อยละ 65.5 กลุ่ม 009 มีจ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 70.8 ในภาพรวมทั้ง 2 กลุ่ม มีจ านวน 106 คน 
คิดเป็นร้อยละ 68.5 
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ตารางที ่4.2 เปรียบเทยีบค่าเฉลีย่ของคะแนนพฤติกรรมการท าการบ้าน คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ
คะแนนทกัษะกระบวนการทางเศรษฐศาสตร์ของนักศึกษาทั้ง  2  กลุ่ม 

 กลุ่ม 005  กลุ่ม 009  T Sig. 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ส่งตรงเวลา 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ความถูกตอ้ง 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ทกัษะกระบวนการ 

2.52 
3.19 
3.59 
44.22 
10.91 

1.43 
.71 
.62 

11.45 
2.34 

 1.76 
3.25 
3.68 
44.23 
11.02 

1.77 
.68 
.53 
9.65 
1.94 

 3.396 
-.524 
-.962 
-.003 
-.306 

.001 

.601 

.338 

.998 

.760 

 จากตารางท่ี 4.2 แสดงให้เห็นวา่ พฤติกรรมการท าการบา้นในส่วนของการส่งตรงเวลา มีความแตกต่าง
กนั โดยกลุ่ม 005 (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.52) มีพฤติกรรมส่งการบา้นตรงเวลาดีกว่ากลุ่ม 009 (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.76) 
และมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนพฤติกรรมด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ความถูกตอ้ง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และทกัษะกระบวนการทางเศรษฐศาสตร์ ของทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกนั ท่ี
ระดบันยัส าคญั .05 
 

ตารางที ่4.3 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปร พฤติกรรมท าการบ้าน และทักษะกระบวนการทาง 
              เศรษฐศาสตร์ 
 

 ส่งตรงเวลา ความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย 

ความถูกตอ้ง ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

ทกัษะฯ 

ส่งตรงเวลา 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ความถูกตอ้ง 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ทกัษะฯ 

1.000 
.453** 
.456** 
.237** 
.226** 

 
1.000 
.675** 
.183* 
.188* 

 
 

1.000 
.202* 
.203* 

 
 
 

1.000 
.950** 

 
 
 
 

1.000 

** มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 * มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.3 แสดงให้เห็นว่า ทกัษะกระบวนการทางเศรษฐศาสตร์มีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (r  =  .950) ซ่ึงเป็นคู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงสุด  รองลงมา

ไดแ้ก่ คู่ความสัมพนัธ์ระหวา่งความถูกตอ้งและความเป็นระเบียบเรียบร้อย  (r =  .675)  คู่ของความสัมพนัธ์

ระหวา่งความถูกตอ้งและการส่งการบา้นตรงเวลา (r  =  .456)  และคู่ความสัมพนัธ์ระหวา่งความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยและการส่งการบา้นตรงเวลา  (r  =  .453) ตามล าดบั  และมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 ทุกคู่ของความสัมพนัธ์ 
ตารางที ่4.4 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทกัษะกระบวนการ
จ าแนกตามกลุ่ม การส่งการบ้านตรงเวลา 
 

กลุ่ม (จ านวน) 
การส่งการบา้นตรงเวลา 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน F Sig. ทกัษะกระบวนการฯ F Sig. 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

  

ควรปรับปรุงอยา่งยิ่ง  (23) 

ควรปรับปรุง (38) 
พอใช ้(26) 
ดี (43) 
ดีมาก (24) 

40.96 
42.55 
43.77 
44.67 
49.71 

7.94 
11.16 
9.82 
10.00 
10.67 

 
2.661 

 
.035 

10.35 
10.66 
10.81 
11.16 
11.96 

1.72 
2.08 
1.94 
2.10 
2.35 

 
2.256 

 
.066 

รวม  44.23 10.33   10.98 2.09   

 

 จากตารางท่ี 4.4 แสดงให้เห็นว่า คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของแต่ละกลุ่มของการประเมิน
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี .05 กลุ่มท่ีต้องปรับปรุงอย่างยิ่ง (ค่าเฉล่ีย 40.96) และควรปรับปรุง 
(ค่าเฉล่ีย 42.55)  พอใช้  (ค่าเฉล่ีย 43.77)  ดี  (ค่าเฉล่ีย 44.67)  และ ดีมาก (ค่าเฉล่ีย 40.96) ในท านองเดียวกนั
คะแนนทักษะกระบวนการทางเศรษฐศาสตร์ของแต่ละกลุ่มมีความแตกต่าง กลุ่มท่ีต้องปรับปรุงอย่างยิ่ง 
(ค่าเฉล่ีย 00.35) และควรปรับปรุง (ค่าเฉล่ีย 10.66)  พอใช้  (ค่าเฉล่ีย 10.81)  ดี  (ค่าเฉล่ีย 11.16)  และ ดีมาก 
(ค่าเฉล่ีย 11.96)  และไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 
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ตารางที ่4.5 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทกัษะกระบวนการ
จ าแนกตามกลุ่ม ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการท างาน 

กลุ่ม (จ านวน) 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน F Sig. ทกัษะกระบวนการฯ F Sig. 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

  

ควรปรับปรุง (38) 
พอใช ้(26) 
ดี (43) 
ดีมาก (24) 

1.41 
7.48 
10.17 
10.83 

11.16 
9.82 
10.00 
10.67 

2.896 .037 9.00 
9.76 
11.13 
11.21 

1.41 
1.56 
1.98 
2.28 

2.978 .033 

รวม  10.32 10.33   10.98 2.09   

 

 จากตารางท่ี 4.5 แสดงให้เห็นว่า คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของแต่ละกลุ่มของการประเมิน
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี .05 กลุ่มท่ีควรปรับปรุง (ค่าเฉล่ีย 34.00)  พอใช้  (ค่าเฉล่ีย 38.41)  ดี  
(ค่าเฉล่ีย 44.97)  และ ดีมาก (ค่าเฉล่ีย 45.30) ในท านองเดียวกนัคะแนนทกัษะกระบวนการทางเศรษฐศาสตร์
ของแต่ละกลุ่มมีความแตกต่าง กลุ่มท่ีควรปรับปรุง (ค่าเฉล่ีย 9.00)  พอใช ้ (ค่าเฉล่ีย 9.76)  ดี  (ค่าเฉล่ีย 11.13)  
และ ดีมาก (ค่าเฉล่ีย 11.21)  และมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 
 
ตารางที ่4.6 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทกัษะกระบวนการ

จ าแนกตามกลุ่ม ความถูกต้องในการตอบค าถาม 
กลุ่ม (จ านวน) 

ความถูกตอ้งในการตอบค าถาม 

 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน F Sig. ทกัษะกระบวนการฯ F Sig. 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

  

พอใช ้(26) 
ดี (43) 
ดีมาก (24) 

33.0 
43.63 
45.20 

5.48 
8.83 
10.69 

4.912 .009 9.00 
10.76 
11.20 

1.29 
1.85 
2.16 

4.098 .018 

รวม  44.23 10.33   10.98 2.09   

 

 จากตารางท่ี 4.6 แสดงให้เห็นว่า คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของแต่ละกลุ่มของการประเมิน
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05  พอใช ้ (ค่าเฉล่ีย 33.00)  ดี  (ค่าเฉล่ีย 43.6397)  และ ดีมาก (ค่าเฉล่ีย 
45.20) ในท านองเดียวกนัคะแนนทกัษะกระบวนการทางเศรษฐศาสตร์ของแต่ละกลุ่มมีความแตกต่าง กลุ่มท่ี
พอใช ้ (ค่าเฉล่ีย 9.00)  ดี  (ค่าเฉล่ีย 10.76)  และ ดีมาก (ค่าเฉล่ีย 11.20)  และมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ี .05 

DPU



57 

 

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามตารางท่ี 4   5  และ  6  ท าให้เห็นแนวโนม้วา่คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ทางเศรษฐศาสตร์ และคะแนนทกัษะกระบวนการทางเศรษฐศาสตร์ มีค่าเพิ่มข้ึนเม่ือมีการส่งการบา้นตรงเวลา  
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  และความถูกตอ้งตามระดับการประเมินท่ีดีข้ึนจากควรปรับปรุงอย่างยิ่ง ควร
ปรับปรุง พอใช ้ดี และดีมากตามล าดบั   
 
ตารางที ่4.7 ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนร่วม พฤติกรรมการส่งการบ้านตรงเวลา ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยในการท างาน ความถูกต้องในการท าการบ้าน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะกระบวนการ
ทางเศรษฐศาสตร์    กลุ่ม 005 

 
แหล่งความแปรปรวน 

 Type III     
ตวัแปรตาม SS df. MS F Sig. 

Corrected   model 
 
การส่งการบา้นตรงเวลา 
 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 
ความถูกตอ้งในการตอบค าถาม 

 
 
Error 
 
Total 
 

ผลสมัฤทธ์ิ 

ทกัษะ 
ผลสมัฤทธ์ิ 

ทกัษะ 
ผลสมัฤทธ์ิ 

ทกัษะ 
ผลสมัฤทธ์ิ 

ทกัษะ 
ผลสมัฤทธ์ิ 

ทกัษะ 
ผลสมัฤทธ์ิ 

ทกัษะ 

3081.640 
119.796 
503.505 
14.759 
59.263 
2.007 
815.287 
34.581 
4392.447 
192.773 

120909.000 
7221.000 

17 
17 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
40 
40 
58 
58 

181.273 
7.047 
125.876 
3.690 
29.632 
1.004 
407.644 
17.290 
109.811 
4.819 

 

1.651 
1.462 
1.146 
.766 
.270 
.208 
3.712 
3.588 

 

.096 

.160 

.349 

.554 

.765 

.813 

.033 

.037 
 

a. R Squared = .412 (Adjusted R Squared = .163) 
b. R Squared  .383 (Adjusted R Squared = .121) 
จากตารางท่ี 4.7 ผลการทดสอบความเท่ากนัของความแปรปรวน พบว่าประชากรมีความแปรปรวน

เท่ากนัทุกกลุ่ม (Levene’s Statistic: F = 1.582 Sig. = .121) และผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่ง Covariate 
กบัตวัแปรตามเหมือนกนัทุกกลุ่ม ซ่ึงเป็นการทดสอบความเท่ากนัของความชนัของเส้นตรง (F = .522 Sig. = 
.671) ผลกาวิเคราะห์ พบวา่คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางเศรษฐศาสตร์ของนกัศึกษากลุ่ม 005 มีค่า F = 3.712 Sig.  = 
.033 ซ่ึงมีค่าน้อยกวา่ระดบันยัส าคญั .05 แสดงให้เห็นว่าคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางเศรษฐศาสตร์ข้ึนอยู่กบัการท า
การบา้นถูกตอ้ง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือไดข้จดัตวัแปรของเจตคติท่ีมีต่อวิชาเศรษฐศาสตร์
ออกไป ท าให้ไดต้วัแบบท่ีอธิบายคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทางเศรษฐศาสตร์ของนกัศึกษากลุ่ม 005 ได้
ร้อยละ 41.2  
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ผลการทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวน พบว่าประชากรมีความแปรปรวนเท่ากนัทุกกลุ่ม 
(Levene’s Statistic: F = 1.160 Sig. = .338) และผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่ง Covariate กบัตวัแปรตาม
เหมือนกนัทุกกลุ่ม ซ่ึงเป็นการทดสอบความเท่ากนัของความชนัของเส้นตรง (F = .522 Sig. = .671)ส าหรับ
คะแนนทกัษะกระบวนการทางเศรษฐศาสตร์ ของนกัศึกษากลุ่ม 005 มีค่า F = 3.588 Sig.  = .037 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่
ระดบันยัส าคญั .05 แสดงใหเ้ห็นวา่คะแนนทกัษะกระบวนการทางเศรษฐศาสตร์ข้ึนอยูก่บัการท าการบา้นถูกตอ้ง 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือไดข้จดัตวัแปรของเจตคติท่ีมีต่อวิชาเศรษฐศาสตร์ออกไป ท าให้ไดต้วั
แบบท่ีอธิบายทกัษะกระบวนการทางเศรษฐศาสตร์ของนกัศึกษากลุ่ม 005 ไดร้้อยละ 38.3  

ส าหรับคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะกระบวนการทางเศรษฐศาสตร์ไม่ข้ึนอยู่กบัการส่ง
การบา้นตรงเวลา และไม่ข้ึนอยูก่บัความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการท างาน เม่ือไดข้จดัตวัแปรของเจตคติท่ีมีต่อ
วชิาเศรษฐศาสตร์ออกไป 

 
ตารางที ่4.8 ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนร่วม พฤติกรรมการส่งการบ้านตรงเวลา ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยในการท างาน ความถูกต้องในการท าการบ้าน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะกระบวนการ
ทางเศรษฐศาสตร์กลุ่ม 009 

 
แหล่งความแปรปรวน 

 Type III     
ตวัแปรตาม SS df. MS F Sig. 

Corrected   model 
 
การส่งการบา้นตรงเวลา 
 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 
ความถูกตอ้งในการตอบค าถาม 

 
Error 
 
Total 
 

ผลสมัฤทธ์ิ 

ทกัษะ 
ผลสมัฤทธ์ิ 

ทกัษะ 
ผลสมัฤทธ์ิ 

ทกัษะ 
ผลสมัฤทธ์ิ 

ทกัษะ 
ผลสมัฤทธ์ิ 

ทกัษะ 
ผลสมัฤทธ์ิ 

ทกัษะ 

1485.522 
57.104 
157.171 
7.642 
229.416 
6.365 

285.046 
10.689 
7355.436 
300.854 

196638.000 
12018.000 

18 
18 
4 
4 
2 
2 
1 
1 
77 
77 
96 
96 

82.529 
3.172 
39.293 
1.911 
114.708 
3.182 

285.046 
10.689 
95.525 
3.907 

 

.864 

.812 

.411 

.489 
1.201 
.815 
2.894 
2.735 

 

.622 

.681 

.800 

.744 

.307 

.447 

.047 

.049 
 

a. R Squared = .168 (Adjusted R Squared = .026) 
b. R Squared  .160 (Adjusted R Squared = .037) 
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จากตารางท่ี 4.8 ผลการทดสอบความเท่ากนัของความแปรปรวน พบว่าประชากรมีความแปรปรวน
เท่ากนัทุกกลุ่ม (Levene’s Statistic : F = 1.500  Sig. = .113)  และผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่ง 
Covariate กบัตวัแปรตามเหมือนกนัทุกกลุ่ม ซ่ึงเป็นการทดสอบความเท่ากนัของความชนัของเส้นตรง  (F = .522  
Sig. = .671)  ผลการวิเคราะห์ พบวา่คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทางเศรษฐศาสตร์ของนกัศึกษากลุ่ม 005 มี
ค่า F = 3.712  Sig.  = .033 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั .05 แสดงให้เห็นวา่คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ทางเศรษฐศาสตร์ข้ึนอยูก่บัการท าการบา้นถูกตอ้ง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือไดข้จดัตวัแปรของ
เจตคติท่ีมีต่อวิชาเศรษฐศาสตร์ออกไป ท าให้ไดต้วัแบบท่ีอธิบายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทางเศรษฐศาสตร์ของ
นกัศึกษากลุ่ม 005 ไดร้้อยละ 41.2  

ผลการทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวน พบว่าประชากรมีความแปรปรวนเท่ากนัทุกกลุ่ม 
(Levene’s Statistic : F = .918  Sig. = .560)  และผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่ง Covariate กบัตวัแปรตาม
เหมือนกนัทุกกลุ่ม ซ่ึงเป็นการทดสอบความเท่ากนัของความชนัของเส้นตรง  (F = .522  Sig. = .671)ส าหรับ
คะแนนทกัษะกระบวนการทางเศรษฐศาสตร์ ของนกัศึกษากลุ่ม 005 มีค่า F = 3.588 Sig.  = .037 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่
ระดบันยัส าคญั .05 แสดงใหเ้ห็นวา่คะแนนทกัษะกระบวนการทางเศรษฐศาสตร์ข้ึนอยูก่บัการท าการบา้นถูกตอ้ง 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือไดข้จดัตวัแปรของเจตคติท่ีมีต่อวิชาเศรษฐศาสตร์ออกไป ท าให้ไดต้วั
แบบท่ีอธิบายทกัษะกระบวนการทางเศรษฐศาสตร์ของนกัศึกษากลุ่ม 005 ไดร้้อยละ 38.3  

ส าหรับคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะกระบวนการทางเศรษฐศาสตร์ไม่ข้ึนอยู่กบัการส่ง
การบา้นตรงเวลา และไม่ข้ึนอยูก่บัความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการท างาน เม่ือไดข้จดัตวัแปรของเจตคติท่ีมีต่อ
วชิาเศรษฐศาสตร์ออกไป 
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ตารางที ่4.9 ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนร่วม พฤติกรรมการส่งการบ้านตรงเวลา ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในการท างาน ความถูกต้องในการท าการบ้าน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะกระบวนการ
ทางเศรษฐศาสตร์ รวมทั้ง 2 กลุ่ม 

 
แหล่งความแปรปรวน 

 Type III     
ตวัแปรตาม SS df. MS F Sig. 

Corrected   model 
 
การส่งการบา้นตรงเวลา 
 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 
ความถูกตอ้งในการตอบค าถาม 

 
Error 
 
Total 
 

ผลสมัฤทธ์ิ 

ทกัษะ 
ผลสมัฤทธ์ิ 

ทกัษะ 
ผลสมัฤทธ์ิ 

ทกัษะ 
ผลสมัฤทธ์ิ 

ทกัษะ 
ผลสมัฤทธ์ิ 

ทกัษะ 
ผลสมัฤทธ์ิ 

ทกัษะ 

2663.425 
81.878 
386.988 
7.782 
129.812 
7.034 

710.293 
29.366 

13651.621 
597.064 

317547.000 
19239.000 

19 
19 
4 
4 
3 
3 
2 
2 
134 
134 
154 
154 

140.180 
4.836 
96.747 
1.945 
43.271 
2.345 

355.147 
14.683 
101.878 
4.321 

1.376 
1.119 
.950 
.450 
.425 
.543 
3.486 
3.398 

.149 

.339 

.438 

.772 

.736 

.654 

.041 

.043 
 

a. R Squared = .163 (Adjusted R Squared = .045) 
b. R Squared  .137 (Adjusted R Squared = .015) 

 
จากตาราท่ี 4.9  ผลการทดสอบความเท่ากนัของความแปรปรวน พบว่าประชากรมีความแปรปรวน

เท่ากนัทุกกลุ่ม (Levene’s Statistic: F = 1.063  Sig. = .396)  และผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่ง Covariate 
กบัตวัแปรตามเหมือนกนัทุกกลุ่ม ซ่ึงเป็นการทดสอบความเท่ากนัของความชันของเส้นตรง  (F = .522           
Sig. = .671)  ผลการวิเคราะห์ พบวา่คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทางเศรษฐศาสตร์ของนกัศึกษากลุ่ม 005 มี
ค่า F = 3.712  Sig.  = .033 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั .05 แสดงให้เห็นวา่คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ทางเศรษฐศาสตร์ข้ึนอยูก่บัการท าการบา้นถูกตอ้ง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือไดข้จดัตวัแปรของ     
เจตคติท่ีมีต่อวิชาเศรษฐศาสตร์ออกไป ท าให้ไดต้วัแบบท่ีอธิบายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทางเศรษฐศาสตร์ของ
นกัศึกษากลุ่ม 005 ไดร้้อยละ 41.2  

ผลการทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวน พบว่าประชากรมีความแปรปรวนเท่ากนัทุกกลุ่ม 
(Levene’s Statistic: F = .675  Sig. = .851)  และผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่ง Covariate กบัตวัแปรตาม
เหมือนกนัทุกกลุ่ม ซ่ึงเป็นการทดสอบความเท่ากนัของความชนัของเส้นตรง  (F = .522  Sig. = .671)ส าหรับ
คะแนนทกัษะกระบวนการทางเศรษฐศาสตร์ ของนกัศึกษากลุ่ม 005 มีค่า F = 3.588 Sig.  = .037 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่
ระดบันยัส าคญั .05 แสดงใหเ้ห็นวา่คะแนนทกัษะกระบวนการทางเศรษฐศาสตร์ข้ึนอยูก่บัการท าการบา้นถูกตอ้ง 
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อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือไดข้จดัตวัแปรของ     เจตคติท่ีมีต่อวิชาเศรษฐศาสตร์ออกไป ท าให้ได้
ตวัแบบท่ีอธิบายทกัษะกระบวนการทางเศรษฐศาสตร์ของนกัศึกษากลุ่ม 005 ไดร้้อยละ 38.3  

ส าหรับคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะกระบวนการทางเศรษฐศาสตร์ไม่ข้ึนอยู่กบัการส่ง

การบา้นตรงเวลา และไม่ข้ึนอยูก่บัความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการท างาน เม่ือไดข้จดัตวัแปรของเจตคติท่ีมีต่อ

วชิาเศรษฐศาสตร์ออกไป 

ตารางที ่4.10 ผลการวเิคราะห์เจตคติทีม่ีต่อวชิาเศรษฐศาสตร์ 

ข้อความ 

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิง่ 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิง่ 

ค่า 
เฉลีย่ 

S.D. ผลการประเมิน 

1. ฉนัตอ้งหาความรู้เศรษฐศาสตร์เพ่ิมเติม 36 
(23.4) 

101 
(65.6) 

16 
(10.4) 

1 
(0.6) 

- 4.12 .594 เห็นดว้ย 

2. ฉนัติดตามดูผลงานของคนเก่งเศรษฐศาสตร์ 10 
(6.5) 

49 
(31.8) 

82 
(53.2) 

10 
(6.5) 

3 
(1.9) 

3.34 .779 ไม่แน่ใจ 

3. ฉนัชอบเอาโจทยเ์ศรษฐศาสตร์ท่ีอาจารยไ์ม่ได้
สอนมาคิด 

11 
(7.1) 

41 
(26.6) 

75 
(48.7) 

20 
(13.0) 

7 
(4.5) 

3.19 .913 ไม่แน่ใจ 

4. เวลาเรียนเศรษฐศาสตร์ในแต่ละสปัดาห์นอ้ย
เกินไป 

14 
(9.1) 

45 
(29.2) 

62 
(403.) 

30 
(19.5) 

3 
(1.9) 

3.24 .936 ไม่แน่ใจ 

5. ฉนัใชเ้วลาวา่งซกัถามเก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์ 8 
(5.2) 

55 
(35.7) 

66 
(42.9) 

25 
(16.2) 

- 3.30 .801 ไม่แน่ใจ 

6. ขณะเรียนเศรษฐศาสตร์ฉนัรู้สึกสนุก 70 
(45.5) 

59 
(38.3) 

22 
(14.3) 

3 
(1.9) 

- 4.25 .845 เห็นดว้ย 

7. ฉนัคิดวา่เศรษฐศาสตร์เป็นวชิาท่ีทา้ทาย 46 
(29.9) 

79 
(51.3) 

23 
(14.9) 

2 
(1.3) 

4 
(2.6) 

4.05 .858 เห็นดว้ย 

8. ฉนัคิดวา่เศรษฐศาสตร์มีประโยชน์มากใน
ชีวติประจ าวนั 

81 
(52.6) 

64 
(41.6) 

8 
(5.2) 

1 
(0.6) 

- 4.46 .628 เห็นดว้ย 

9. ฉนักระตือรือร้นเม่ืออาจารยน์ าโจทยปั์ญหายากๆ 
หรือแปลกๆ มาใหท้ า 

25 
(16.2) 

66 
(42.9) 

53 
(34.4) 

6 
(3.9) 

4 
(2.6) 

3.66 .887 เห็นดว้ย 

10. ฉนัรู้สึกรักการเรียนเศรษฐศาสตร์ 32 
(20.8) 

62 
(40.3) 

50 
(32.5) 

6 
(3.9) 

4 
(2.6) 

3.73 .924 เห็นดว้ย 

                                                                            รวม  3.73 .523 เห็นดว้ย 
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 จากตารางท่ี 4.10 ผลการวิเคราะห์เจตคติท่ีมีต่อวิชาเศรษฐศาสตร์ พบวา่ นกัศึกษาเห็นดว้ยในประเด็น
เรียงจากมากไปน้อย คือ ฉันคิดว่าเศรษฐศาสตร์มีประโยชน์มากในชีวิตประจ าวนั(ค่าเฉล่ีย 4.46)ขณะเรียน
เศรษฐศาสตร์ฉันรู้สึกสนุก(ค่าเฉล่ีย 4.25)ฉันต้องหาความรู้เศรษฐศาสตร์เพิ่มเติม(ค่าเฉล่ีย 4.12) ฉันคิดว่า
เศรษฐศาสตร์เป็นวชิาท่ีทา้ทาย (ค่าเฉล่ีย 4.05) ฉนัรู้สึกรักการเรียนเศรษฐศาสตร์(ค่าเฉล่ีย 3.73)ฉนักระตือรือร้น
เม่ืออาจารยน์ าโจทยปั์ญหายากๆหรือแปลกๆ มาใหท้ า(ค่าเฉล่ีย 3.66) ตามล าดบั ส่วนความคิดเห็นท่ีไม่แน่ใจ คือ 
ฉนัติดตามดูผลงานของคนเก่งเศรษฐศาสตร์(ค่าเฉล่ีย 3.34)  ฉนัใชเ้วลาวา่งซกัถามเก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์(ค่าเฉล่ีย 
3.30) เวลาเรียนเศรษฐศาสตร์ในแต่ละสัปดาห์น้อยเกินไป(ค่าเฉล่ีย 3.24)  ฉันชอบเอาโจทยเ์ศรษฐศาสตร์ท่ี
อาจารยไ์ม่ไดส้อนมาคิด(ค่าเฉล่ีย 3.19) ตามล าดบั  

ตารางท่ี 4.11 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อวิชา 
เศรษฐศาสตร์ ระหว่างกลุ่ม 005 และกลุ่ม 009 

กลุม่เรียน n คา่เฉล่ีย S.D. t Sig. ผลการประเมิน 

กลุม่ 005 58 3.703 .5271  

.300 
 

.765 
 

ไมแ่ตกตา่ง กลุม่ 009 96 3.678 .4968 
 

 จากตารางท่ี 4.11 ผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งคา่เฉล่ียเจตคตขิองนกัศกึษาท่ีมีตอ่วิชา
เศรษฐศาสตร์ ระหว่างกลุม่ 005 และกลุม่ 009 พบวา่ไม่มีความแตกตา่งอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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บทที ่5 

สรุปผลอภิปรายและเสนอแนะ 

ในบทน้ีเป็นการสรุปผลการวจิยั การอภิปรายผลและการเสนอแนะจากผลการวจิยั มีรายละเอียด 

ดงัน้ี  

5.1 สรุปการวจัิยและอภิปรายผล  

 การวจิยัคร้ังน้ีสรุปผลการวจิยัตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงัน้ี 

       5.1.1. พฤติกรรมการท าการบ้านวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจของนักศึกษากลุ่ม 005 และ กลุ่ม 009 
ผลการวิจยัพบว่านกัศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างมากกว่าคร่ึงมีพฤติกรรมการท าการบา้นอยูใ่นระดบัดีข้ึนไป เม่ือ
จ าแนกรายพฤติกรรมย่อยพบวา่ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในระดบัดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ  87.7  ท าการบา้น
ถูกตอ้ง  ในระดบัดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 95.4 ส่วนพฤติกรรมท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ข  ผลการวิจยัพบว่า การส่ง
การบา้นตรงเวลามีพฤติกรรมท่ีตอ้งปรับปรุง จนถึงควรปรับปรุงอย่างยิ่ง คิดเป็นร้อยละ 39.6 ซ่ึงพฤติกรรมน้ี
นักศึกษามกัอา้งว่าลืมน ามาส่งตามวนัท่ีก าหนด หรือยงัท าไม่เสร็จจึงไม่มีส่งในวนัท่ีก าหนด สอดคล้องกับ
งานวิจยัของ Coulter (1979) ท่ีวา่ผูส้อนติดตามผลในห้องเรียนมีการตรวจการบา้นและให้ขอ้มูลยอ้นกลบัมีการ
ชมเชยนกัศึกษาท่ีมีพฤติกรรมดีครบทั้งสามดา้น คือ การส่งการบา้นตรงเวลา ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการ
ท างาน และความถูกตอ้งในการตอบค าถาม และสอดคลอ้งกบั Trautwien, Ludtke & Schnyder (2006) โดยใช้
ทฤษฎีความคาดหวงั – คุณค่า  (Expectancy-value theory) ท่ีเป็นแรงจูงใจในการท านายหรือพยากรณ์ความเพียร
ในการท าการบ้าน โดยครูจะโน้มน้าวพฤติกรรมการท าการบ้านโดยเพิ่มความช่วยเหลือเข้มงวดในการส่ง
การบา้น และหากการบา้นมีคุณภาพสูงท าถูกตอ้งก็จะส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได ้

       5.1.2. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการท าการบ้านในระดับกลุ่มเรียน ผลการวิจยัพบว่าเม่ือกลุ่ม
ตวัอย่างอยู่ต่างกลุ่มเรียนกนั แต่มีอาจารยผ์ูส้อนคนเดียวกนัมีพฤติกรรมการท าการบา้นดา้นความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและความถูกตอ้งไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 ยกเวน้พฤติกรรมดา้นการส่งการบา้นตรง
เวลาทั้ง 2 กลุ่ม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยกลุ่ม 005 มีพฤติกรรมการส่ง
การบา้นตรงเวลาดีกวา่กลุ่ม 009  อาจเป็นเพราะว่าจ านวนนกัศึกษาในกลุ่มน้ีมีจ านวนมากกวา่กลุ่ม 005 โอกาส
ส่งการบ้านไม่ตรงเวลาจึงมากกว่า  ในส่วนของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและคะแนนทักษะทาง
กระบวนการทางเศรษฐศาสตร์ไม่แตกต่างกันท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ .05 ผลการวิจยัดังกล่าวน่าจะเป็น
ขอ้สนบัสนุนท่ีวา่ อาจารยผ์ูส้อนคนเดียวกนัทั้ง 2 กลุ่มและพื้นฐานของนกัศึกษาไม่แตกต่างกนั โดยเป็นนกัศึกษา
ชั้นปีท่ี 2 คณะบริหารธุรกิจ ดงันั้นผูส้อนย่อมใช้กฎระเบียบในการท างานและมีแผนการเรียนรู้ให้กบันกัศึกษา
เหมือนกนั ท าให้พฤติกรรมการท าการบา้น ความรู้ และทกัษะกระบวนการทางเศรษฐศาสตร์ไม่แตกต่างกนั 
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สอดคลอ้งกบั Bulter (1987) การมอบหมายการบา้นตอ้งมีความหลากหลายมีทั้งท่ีใชเ้วลาในการท าสั้นและยาว 
และสามารถฝึกฝนทกัษะเพื่อเตรียมความพร้อมในบทเรียนต่อไปและใหผู้เ้รียนฝึกคิดสร้างสรรคมี์การตรวจสอบ
การส่งวา่ครบถว้นถูกตอ้ง และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย   

       5.1.3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ แสดงให้เห็นว่าทักษะกระบวนการทางเศรษฐศาสตร์มี
ความสัมพนัธ์กบัความรู้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงเป็นคู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงสุด  รองลงมา
ไดแ้ก่ คู่ความสัมพนัธ์ระหว่างความถูกตอ้งและความเป็นระเบียบเรียบร้อย  คู่ของความสัมพนัธ์ระหว่างความ
ถูกตอ้งและการส่งการบา้นตรงเวลา และคู่ความสัมพนัธ์ระหวา่งความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการส่งการบา้น
ตรงเวลา  ตามล าดบั  และมีความสัมพนัธ์กันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 ทุกคู่ของความสัมพนัธ์ 
สอดคลอ้งกบั Corno (1996) และ Trautwien er al. (2006) ท่ีว่าคุณภาพการบา้นเป็นตวัพยากรณ์หรือมี
ความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จทางการศึกษา 

5.1.4. ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมระหว่างตวัแปรพฤติกรรมการท าการบา้น ความรู้  และ
ทกัษะกระบวนการทางเศรษฐศาสตร์ พบวา่ ผลการทดสอบความเท่ากนัของความแปรปรวน พบวา่ประชากรมี
ความแปรปรวนเท่ากนัทุกกลุ่ม และผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่ง Covariate กบัตวัแปรตามเหมือนกนั
ทุกกลุ่ม ซ่ึงเป็นการทดสอบความเท่ากนัของความชนัของเส้นตรง  ผลการวิเคราะห์ พบว่าคะแนนความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์ของนักศึกษากลุ่ม 005 มีค่า  ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าระดบันัยส าคญั .05  แสดงให้เห็นว่าคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเศรษฐศาสตร์ข้ึนอยูก่บัการท าการบา้นถูกตอ้ง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือ
ได้ขจดัตวัแปรของเจตคติท่ีมีต่อวิชาเศรษฐศาสตร์ออกไป ท าให้ไดต้วัแบบท่ีอธิบายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เศรษฐศาสตร์ของนกัศึกษากลุ่ม 005 ไดร้้อยละ 41.2 ส าหรับคะแนนทกัษะกระบวนการทางเศรษฐศาสตร์ ของ
นกัศึกษากลุ่ม 005 มีค่า  ซ่ึงมีค่าน้อยกวา่ระดบันยัส าคญั .05  แสดงให้เห็นวา่คะแนนทกัษะกระบวนการทาง
เศรษฐศาสตร์ข้ึนอยูก่บัการท าการบา้นถูกตอ้ง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือไดข้จดัตวัแปรของเจต
คติท่ีมีต่อวชิาเศรษฐศาสตร์ออกไป ท าให้ไดต้วัแบบท่ีอธิบายทกัษะกระบวนการทางเศรษฐศาสตร์ของนกัศึกษา
กลุ่ม 005 ไดร้้อยละ 38.3  ส าหรับคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเศรษฐศาสตร์ และทกัษะกระบวนการทาง
เศรษฐศาสตร์ไม่ข้ึนอยู่กบัการส่งการบา้นตรงเวลา และไม่ข้ึนอยู่กบัความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการท างาน 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Baumgarter, Donahue & Bryan (1998) มีการส ารวจความคิดเห็นของผูเ้รียนเก่ียวกบั
การมอบหมายการบา้นและวดัเจตคติท่ีมีต่อวิชาเศรษฐศาสตร์และสอดคลอ้งกบั Painter (2003) ท่ีวา่การสร้าง
การบา้นให้ตรงกบัเน้ือหาและความชอบของนกัเรียน โดยสนบัสนุนให้ผูเ้รียนวางแผนท าการบา้นเพื่อท่ีจะส่ง
การบา้นตรงเวลา 
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5.1.5 ผลการวเิคราะห์เจตคติท่ีมีต่อวชิาเศรษฐศาสตร์ พบวา่ นกัศึกษาเห็นดว้ยในประเด็นเรียงจากมาก 
ไปน้อย คือ ฉันคิดว่าเศรษฐศาสตร์มีประโยชน์มากในชีวิตประจ าวนัขณะเรียนเศรษฐศาสตร์ฉันรู้สึกสนุกฉัน
ตอ้งหาความรู้เศรษฐศาสตร์เพิ่มเติม ฉนัคิดวา่เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาท่ีทา้ทาย ฉนัรู้สึกรักการเรียนเศรษฐศาสตร์)
ฉนักระตือรือร้นเม่ืออาจารยน์ าโจทยปั์ญหายากๆหรือแปลกๆ มาให้ท า  ตามล าดบั ส่วนความคิดเห็นท่ีไม่แน่ใจ 
คือ ฉันติดตามดูผลงานของคนเก่งเศรษฐศาสตร์  ฉันใช้เวลาว่างซักถามเก่ียวกับเศรษฐศาสตร์ เวลาเรียน
เศรษฐศาสตร์ในแต่ละสัปดาห์นอ้ยเกินไป  ฉนัชอบเอาโจทยเ์ศรษฐศาสตร์ท่ีอาจารยไ์ม่ไดส้อนมาคิด) ตามล าดบั 

 
5.2 ข้อเสนอแนะ  

 5.2.1 ควรท าวจิยัในชั้นเรียนท่ีแจกแจงพฤติกรรมเพิ่มข้ึนควรสรุปเป็นช่วง ๆ เช่น สัปดาห์ท่ี 3 – 4 จะท า
ให้ผูว้ิจ ัยวินิจฉัยผูเ้รียนเป็นรายบุคคล ชัดเจนข้ึน และสามารถน าไปพฒันาส่งเสริมการเรียนรู้ได้ตรงตาม
วตัถุประสงคม์ากข้ึน 

 5.2.2 ควรศึกษาในลกัษณะเดียวกนัน้ีกบัวิชาอ่ืนๆ และเตรียมเก็บขอ้มูลผูเ้รียนไวห้ลายๆ ดา้น และควร
วางแผนการเก็บขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ จะท าให้ไดข้อ้มูลครบถว้นซ่ึงเป็นสารสนเทศในการพฒันาผูเ้รียนให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



66 

 

บรรณานุกรม 

กนัต์ฤทยั คลังพหล. (2552). ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลของความเพียรในการท าการบ้านวิชาสถิติธุรกิจ:   
   การวิเคราะห์โดยใช้โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ. วิทยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต. จุฬาลงกรณ์ 
   มหาวทิยาลยั. 
กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ. แนวทางการวดัและประเมินผลการเรียน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ ์

 คุรุสภาลาดพร้าว. 2545 
     กรมสามญัศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง. 
 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภาพลาดพร้าว, 2540. 

 เฉลิมพล พนัทอง. การศึกษาความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ตามพระราชบัญญตัิ 
 การศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ของโรงเรียนสังกดัส านักงานคณะกรรมการการ 
 ประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 5. วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการ 
 บริหารการศึกษา, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2542. 
      ทิวตัถ ์มณีโชต. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน. 
 กรุงเทพมหานคร : บริษทั เกรทเอด็ดูเคชัน่ จ  ากดั, 2549. 

ธนาทิพ ฉตัรภูติ. (2544). สร้างการเรียนรู้ด้วยการบ้าน. สานปฏิรูป. 4(36): 24-25. 
ธาราทิพย์ พุ่มชุมพล. (2549). การพัฒนาตัวบ่งช้ีลักษณะของการบ้านที่ดีและอิทธิพลของการบ้านที่มี  
   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิตศึกษา สาขาวิชาวิจยัการศึกษา ภาควิชาวิจยั  
   และจิตวทิยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.   
บูรชยั ศิริมหาสาคร. Portfolio กบัการศึกษาไทย. กรุงเทพ : บุค๊ พอยท,์ 2545. 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน. (2 550).  นิยามค า ว่า  “การบ้าน” [ออนไลน์ ].  แหล่ง ท่ีมา :  
   http://rirs3.royin.go.th/ridictionary/lookup.html. 
วิชาการ กรม. (2539) แนวทางการมอบหมายการบ้านให้นักเรียน. พิมพค์ร้ังท่ี 3. กรุงเทพฯ: กรมวิชาการ  
   กระทรวงศึกษาธิการ. 

     ศิริชยั  กาญจนวาสี. 2545. ทฤษฎกีารประเมิน. กรุงเทพมหานคร. โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี 2546. คู่มือวดัผลประเมินผลคณติศาสตร์.       
   กรุงเทพมหานคร: ศรีเมืองการพิมพ ์
สมนึก นนธิจนัทร์. การเรียนการสอนและการประเมินผลจากสภาพจริงโดยใช้แฟ้มสะสมผลดีเด่น. 

 สุรินทร์ : ส านกังานประถมศึกษาอ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์. 2544. 
     สมศกัด์ิ ภู่วภิาดาวรรธน์. การยดึผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง. พิมพค์ร้ังท่ี 4. เดอะโนวเลดจ ์เซ็นเตอร์ 
 2544. 

DPU



67 

 

     สุวทิย ์มูลค า, อรทยั มูลค า. เรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ. กรุงเทพมหานคร : บริษทั ดวงกมลสมยั จ ากดั, 2544. 
     สุภทัรกรณ์ พิบูลย.์ การประเมินตามสภาพจริง. กรุงเทพมหานคร : บริษทั จุลธรดีไซน์ จ ากดั, 2544. 

     สุวมิล วอ่งวานิช. การประเมินผลการเรียนรู้แนวใหม่. กรุงเทพฯ : โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์ 

 มหาวทิยาลยั. 2546. 
     สมหวงั พิธิยานุวฒัน์. 2544. วธีิวทิยาการประเมิน:ศาสตร์แห่งคุณค่า. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั. 

     ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ. การวดัและประเมินผล 
 สภาพแท้จริงของนักเรียน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุ์รุสภาพลาดพร้าว. 2540. 
     อนุวติั คุณแกว้. หลกัการวดัและประเมินผลทางการศึกษา. เอกสารส าเนา. 2548. 
     -----------.โครงการอบรมครูผูส้อนกลุ่มคระกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (วทิยาศาสตร์) และ 
 ครูประจ าหอ้งปฏิบติัการทางวทิยาศาสตร์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพก์ารศาสนา. 2542. 
     -----------. แนวทางการวดัและประเมินผลในชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์. กรุงเทพฯ : 
 โรงพิมพอ์งคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ ์(ร.ส.พ.). 2545. 
     -----------. แนวทางการประเมินผลด้วยทางเลอืกใหม่ ตามหลกัสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐานพุทธศักราช  
 2544 กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุ์รุสภาพลาดพร้าว. 2546. 
     -----------. การประเมินผลจากสภาพจริง. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2539. 

สานปฎิรูป. (2547). การบา้นกบัวกิฤติการณ์ในสังคมอเมริกนั. สานปฏิรูป 6(69)ซ 26-28. 
Baumgarter D., Donahue M. & Bryan T. (1998). Homework: Planning for Success. TeachnlgK-8,  
   November/December: 52-54 
Butler, A. J. (1987). Homework [Online]. Available from: http://www.nwrel.org/ scpd/sirs/1/cu1.html.  
  [2007, June 9] 
Beerens, D.R. 2000. Evaluating teachers for professional growth : Creating a culture of     
   motivation and learning. Thousand Oaks, California. 
Bloom, B.S. & Others. 1971. Handbook on Formative and Summative Evaluation of Student  
   Learning. New York: McGraw-Hill. 
Cool, V.A. and Keith, T.Z. 1992. Testing a model of school learning : Direct and indirect effects on  
   academic achievement. Contemporary Educational Psychology. 16 ; 28 – 44. 
Cooper, H., Jackson, K., Nye, B. & Lindsay. J. (2001). A model of homewoek’s influence on the  
  performance evaluations of elementary school students. The Joumal of Experimental Education,  
  69(2): 181-199 

DPU



68 

 

Cooper, H, Lindsay, J.,J. & Ney, B. (1998), Pelationships among attitudes about homework, amount of  
  admework assigned and completed and student achievement. Joumal of Educational Psychology,  
  90(1): 70-83. 
Como, L. (1996). Homework is a somplicated thing. Educational Researcher, 25(8): 27-30. 
Coulter F. (1979). Homework a neglected research area. British Educational Research Journel, 5(1):21-53. 
Marzano J. R. & Pickering J. D. (2007). Special topic /The case for and against homework. Educational  
  Leadership, 64(6): 74-79. 
Muhlenbruck, L.et al. 2000. Homework and achievement : Explaining the different strengths of relation  
   at the elementary and secondary school levels. Social Psychology of Education. 3 ; 295 – 317. 
Painter, L. (2003). Homework. New York: Oxford. 
Smith, F., Shlegle, J. & Linda, S. (2007). Top homeoork tips. NEA Today, 25(6): 45-46. 
Trautwein, U., Ludtke, O., Kastens, o> & Koller, O. (2006). Effort on homework in grades 5 through 9:  
  development. Motivational antecedents, and the association with effort on classwork. Child  
  Development. 77(4): 1094-1111. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



69 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 
แบบบนัทึกพฤติกรรมการท าการบา้น 
แบบประเมินคุณภาพการท าการบา้น 

แบบวดัเจตคติท่ีมีต่อวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
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แบบบนัทึกพฤติกรรมการท าการบา้น 
ล าดบั
ท่ี 

 

เลขทะเบียน 
 

ช่ือ-สกลุ 
 

บทท่ี 1 
 

บทท่ี 2 
 

บทท่ี 3 
 

บทท่ี 4 
 

บทท่ี 5 
 

บทท่ี 6 
 

บทท่ี 7 
 

บทท่ี 8 
 

บทท่ี 9 
 

บทท่ี 10 
 

บทท่ี 11 
ตรง 
เวลา 

ระเบียบ 
เรียบ 
ร้อย 

ความ 
ถูก 
ตอ้ง 

1.   ว.ด.ป. 
ท่ีส่งการบา้น 

ว.ด.ป. 
ท่ีส่งการบา้น 

ว.ด.ป. 
ท่ีส่งการบา้น 

ว.ด.ป. 
ท่ีส่งการบา้น 

ว.ด.ป. 
ท่ีส่งการบา้น 

ว.ด.ป. 
ท่ีส่งการบา้น 

ว.ด.ป. 
ท่ีส่งการบา้น 

ว.ด.ป. 
ท่ีส่งการบา้น 

ว.ด.ป. 
ท่ีส่งการบา้น 

ว.ด.ป. 
ท่ีส่งการบา้น 

ว.ด.ป. 
ท่ีส่งการบา้น 

   

2.                 
3.                 
4.                 
5.                 
6.                 
7.                 
8.                 
9.                 
10.                 
11.                 
12.                 
13.                 
14.                 
15.                 
16.                 
17.                 
18.                 
19.                 
20.                 
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แบบประเมินคุณภาพการท าการบา้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการทีป่ระเมิน 
ค าอธิบายคุณภาพ 

4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 0 คะแนน 

ความถูกตอ้ง ท าแบบฝึกหดั
ถูกตอ้งร้อยละ                    
80 ข้ึนไป 

ท าแบบฝึกหดั
ถูกตอ้งร้อยละ                   
70 - 79  

ท าแบบฝึกหดั
ถูกตอ้งร้อยละ               
50 - 69 

ท าแบบฝึกหดั
ถูกตอ้งร้อยละ 50 

ไม่ท า 

ความมีระบบ
ระเบียบใน                 
การท างาน 

ท าแบบฝึกหดั                
มีระเบียบ สะอาด
เรียบร้อยดีมาก 

ท าแบบฝึกหดั                  
มีระเบียบ สะอาด
เรียบร้อย                        
เป็นส่วนมาก 

ท าแบบฝึกหดัมี
ระเบียบ สะอาด
เรียบร้อย พอใช ้

ท าแบบฝึกหดั                
ไม่มีระเบียบ                
ไม่สะอาด                   
ไม่เรียบร้อย 

ไม่ท า 

การตรงต่อเวลา ท าแบบฝึกหดั            
เสร็จทนัตามเวลา            
ท่ีก าหนด 

ท าแบบฝึกหดัเสร็จ
ไม่ทนัตามเวลา                 
ท่ีก าหนด                    
เพียงเล็กนอ้ย 

ท าแบบฝึกหดัเสร็จ
ไม่ทนัตามเวลา                
ท่ีก าหนดและ
น ามาส่งโดยไม่
ตอ้งทวง 

ท าแบบฝึกหดัเสร็จ
ไม่ทนัตามเวลา               
ท่ีก าหนดตอ้ง
ติดตามให้น ามาส่ง 

ไม่ท า 

ไม่ส่ง 

 

การแปลความหายของคะแนน 

  0 – 4 คะแนน   ควรปรับปรุงอยา่งยิง่ 

 5 – 6 คะแนน   ควรปรับปรุง 

 7 – 8 คะแนน   พอใช ้

9 – 10 คะแนน   ดี 

11 – 12 คะแนน   ดีมาก   

71 

DPU



72 

 

แบบวดัเจตคติทีม่ีต่อวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกจิ 

 

ผู้เรียนช่ือ   ......................................................................................     เลขทะเบียน................................................ 

ค าช้ีแจง ให้ท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องทีเ่ป็นความรู้สึกแท้จริงของผู้เรียน 

 

 

 

 

ข้อความ 
เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 
1. ฉนัตอ้งหาความรู้เศรษฐศาสตร์เพ่ิมเติม      

2. ฉนัติดตามดูผลงานของคนเก่งเศรษฐศาสตร์      

3. ฉนัชอบเอาโจทยเ์ศรษฐศาสตร์ท่ีอาจารยไ์ม่ไดส้อนมาคิด      

4. เวลาเรียนเศรษฐศาสตร์ในแต่ละสปัดาห์นอ้ยเกินไป      

5. ฉนัใชเ้วลาวา่งซกัถามเก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์      

6. ขณะเรียนเศรษฐศาสตร์ฉนัรู้สึกสนุก      

7. ฉนัคิดวา่เศรษฐศาสตร์เป็นวชิาท่ีทา้ทาย      

8. ฉนัคิดวา่เศรษฐศาสตร์มีประโยชน์มากในชีวติประจ าวนั      

9. ฉนักระตือรือร้นเม่ืออาจารยน์ าโจทยปั์ญหายากๆ หรือแปลกๆ มา
ใหท้ า 

     

10. ฉนัรู้สึกรักการเรียนเศรษฐศาสตร์      
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