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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ จี ดุ มุง่ หมายเพือ่ (1) สร้างชุดเครือ่ งมือการประเมินผลการเรียนรูต้ ามสภาพจริง กลุม่ สาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ�ำนวน 5 ฉบับ และ (2) ตรวจสอบคุณภาพรูปแบบ
ของ ชุดเครือ่ งมือการประเมินผลการเรียนรูต้ ามสภาพจริง โดยการประยุกตใ์ ช้ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเชือ่ ถือ
ของผลการวัด (Generalizability Theory) จ�ำนวน 3 รูปแบบ ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ของโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1 จ�ำนวน 43 โรงเรียน มีประชากรทั้งสิ้น 16,793 คน กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยนักเรียนจ�ำนวน 7 โรงเรียน
รวม 10 ห้องเรียน จ�ำนวนนักเรียน 413 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi - Stage Sampling) โดยท�ำการสร้างชุดเครื่องมือการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง ทั้งนี้ได้สร้างแผนการจัดการเรียนรู้
เพื่อน�ำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการวัดและประเมินผลด้วยเครื่องมือ
* นิสิตระดับปริญญาโท สาขาการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
** อาจารย์ประจำ�ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ดังกล่าว การเก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ประกอบด้วย
ค่าสถิตพิ นื้ ฐาน ค่าสัมประสิทธิแ์ อลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) สหสัมพันธแ์ บบไบซีเรียล
(Biserial Correlation) จากนัน้ หาคุณภาพของรูปแบบของชุดเครือ่ งมือการประเมินผลการเรียนรูต้ ามสภาพจริง
ทั้ง 3 รูปแบบ โดยหาค่าสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิง (G - Coefficient)
ผลการวิจัยพบว่า (1) ชุดเครื่องมือการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยได้สร้างประกอบด้วยแบบประเมิน จ�ำนวน 5 ฉบับ
ได้แก่ แบบทดสอบวัดความสามารถจริง (Authentic Test) แบบสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกในการเรียนรู้
(Behavior – Observation) แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) แบบวัดการรับรู้ความสามารถของตนเอง
(Self – Efficacy) และแบบวัดการก�ำกับตนเอง (Self - Regulation) โดยแบบทดสอบวัดความสามารถจริง
(Authentic Test) พบว่า ชุดเครือ่ งมือการประเมินผลการเรียนรูต้ ามสภาพจริง รูปแบบที่ 1 ซึง่ ประกอบด้วยแบบ
ประเมินจ�ำนวน 3 ฉบับ มีค่าสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิง เท่ากับ 0.89 รูปแบบที่ 2 ซึ่งประกอบด้วยแบบประเมิน
จ�ำนวน 4 ฉบับ มีค่าสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิง เท่ากับ 0.92 และรูปแบบที่ 3 ซึ่งประกอบด้วยแบบประเมิน
จ�ำนวน 5 ฉบับ มีค่าสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิง เท่ากับ 0.93
คำ�สำ�คัญ : การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการวัดแบบ
ทดสอบวัดความสามารถจริง แบบสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกในการเรียนรู้ แบบประเมินแฟ้ม สะสมงาน
แบบวัดการรับรู้ความสามารถของตนเอง แบบวัดการกำ�กับตนเอง

Abstract
The purposes of this study were to: (1) develop an authentic assessment model
in Mathematics of Mathayomsuksa I students, and (2) check the validity quality of an
instrument packet model by apply Generalizability Theory. The population consisted of 16,793
Mathayomsuksa I students under Mathayomsuksa Educational Service Area Office 1. The sample
of this study consisted of 413 Mathayomsuksa I students. They were selected by the multi-stage
random sampling technique. The study was conducted by constructing the authentic assessment
model. The lesson plans were created for Spec’s approach of learning in order to comply with
the process of measuring and evaluating the effectiveness of such equipment. The data were
analyzed by basic statistics, Alpha Coefficient, Cronbach, Biserial Correlation and validation of
an instrument packet model for authentic assessment by G – Coefficient.
The result of this research indicated that: (1) The development of authentic assessment
model in Mathematics of Mathayomsuksa I students which consisted of 3 packets. Packet I model
consisted of 3 instruments were the authentic test, the behavior – observation and the portfolio;
Packet II model consisted of 4 instruments were the authentic test, the behavior – observation, the
portfolio and the self – efficacy; Packet III model consisted of 5 instruments were the authentic
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test, the behavior – observation, the portfolio, the self – efficacy and the self – regulation.
The study of quality of an instrument packet model for authentic assessment in Mathematics
by application for Generalizability Theory. We studied the reliability which consisted of
generalizability coefficient of packet model.
The result found that the Generalizability Coefficient of packet I model which consisted
of 3 instruments was 0.89, packet II model which consisted of 4 instruments was 0.92, packet
III model which consisted of 5 instruments was 0.93.
Key words: authentic assessment, Generalizability Theory, authentic test, behavior – observation,

portfolio, self – efficacy, self – regulation

บทนำ�
การที่บุคคลจะด�ำรงชีวิตอยู่ได้สงบสุขทั้งกาย
และใจนัน้ คุณสมบัตทิ จี่ �ำเป็นก็คอื เป็นผูใ้ ฝ่หาความรู้ มี
ความต้องการทีจ่ ะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ ง สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพที่เปลี่ยนไปและเป็นสมาชิกที่ดี
ของชุมชน การศึกษาของชาติจงึ มุง่ หวัง ทีจ่ ะสร้างบุคคล
แห่งการเรียนรู้ คนไทยในอนาคตควรจะเป็น คนเก่ง คน
ดี และมีความสุข (ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์. 2539:
32) กระทรวงศึกษาธิการได้มีการพัฒนาหลักสูตรแกน
กลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานพุทธศักราช 2551 ให้ทนั ต่อ
ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการด้านต่างๆ ของโลกยุค
โลกาภิวัฒน์ โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีปัญญา
มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพ และกล่าวว่าคณิตศาสตร์มีบทบาทส�ำคัญยิ่ง
ต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ท�ำให้มนุษย์มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน ช่วย
ให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และน�ำไป
ใช้ในชีวติ ประจ�ำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม (กระทรวง
ศึกษาธิการ. 2552: 1) การประเมินตามสภาพจริงเป็น
ทางเลือกใหม่ในการประเมินผลการเรียนทางหนึ่งโดย
ลดบทบาทการประเมินด้วยข้อสอบมาตรฐาน และ
พัฒนาระบบการประเมินในชั้นเรียนให้สอดคล้องกับ
การเรี ย นการสอนที่ เ น้ น นั ก เรี ย นเป็ น ศู น ย ์ ก ลางและ

ปฏิบตั จิ ริง นักเรียนเป็นผูค้ น้ พบความรู้ และผลิตผลงาน
(กรมวิชาการ. 2539: 84-85) จากความส�ำคัญต่างๆ
ของการวัดและประเมินผล และการพัฒนาการเรียนรู้
ของนักเรียนจะเห็นว่าการวัด และประเมินผลจะต้อง
ปฏิบัติตลอดระยะเวลาที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ซึง่ ครูจะต้องด�ำเนินการ ทัง้ นีจ้ ะได้พฒ
ั นาปรับปรุง
แก้ไขเพือ่ ให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
เนื่องจากการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพ
จริง มีรูปแบบเทคนิคการประเมินที่หลากหลาย และ
ประเมินควบคู่กับการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นใน
การสร้างเครื่องมือการประเมินตามสภาพจริงจึงควรมี
ความหลากหลาย ซึ่งอาจท�ำให้ไม่สามารถสร้างเครื่อง
มือได้ครบถ้วน เนื่องจากครูมีภาระงานด้านอื่นๆ เพิ่ม
ขึ้น ท�ำให้มีเวลาไม่เพียงพอในการด�ำเนินการสร้างและ
พัฒนาเครื่องมืออย่างหลากหลาย ดังนั้นผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจทีจ่ ะศึกษาแนวทางในการพัฒนาการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงที่มีรูปแบบของชุด
เครื่องมือที่มีค่าความเชื่อมั่นสูง (Reliability) เพื่อหา
ขอบเขตในการสร้าง และพัฒนาเครือ่ งมือในการประเมิน
ผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง โดยไม่เป็นการเพิ่มภาระ
งานของครู ท�ำให้ครูผู้สอนสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้
จริง และตอบสนองในการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ตาม
สภาพจริงวิชาคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้
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เครื่องมือที่มีคุณภาพสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียน
รู้ และมีความน่าเชื่อถือในผลการวัด ผู้วิจัยจึงได้น�ำ
ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการวัด
(Generalizability Theory) ซึ่งเป็นทฤษฎีทางสถิติ
ของการวิ เ คราะห์ ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ ของผลการวั ด ใน
สถานการณก์ ารวัดในลักษณะต่างๆ ทีเ่ ป็นเป้าหมายของ
การน�ำเครื่องมือไปใช้ ซึ่ง G – Theory เป็นทั้งวิธีการ
ประเมินความน่าเชือ่ ถือหรือความเชือ่ มัน่ (Reliability)
ของเครื่องมือ และกลยุทธ์ของการออกแบบการวัดให้
ได้ผลของการวัดที่มีความเชื่อมั่น (Reliability) ถึง
ระดับที่ต้องการ เพื่อน�ำผลไปใช้เป็นสารสนเทศส�ำหรับ
การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ มาประยุกต์ใช้ในการ
ศึกษาค่าสัมประสิทธิก์ ารสรุปอ้างอิง (G – Coefficient)
ซึง่ เป็นการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบของชุดเครือ่ ง
มือการประเมินผลการเรียนรูต้ ามสภาพจริงในด้านความ
เชือ่ มัน่ (Reliability) ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงพัฒนารูปแบบของ
ชุดเครื่องมือการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
ในครั้งนี้ขึ้น โดยสนใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
ประเมินผลการเรียนรูต้ ามสภาพจริง กลุม่ สาระการเรียน
รู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ในเนือ้ หา เรือ่ ง ระบบจ�ำนวนเต็ม อันเป็นเนือ้ หาพืน้ ฐาน
เพื่อเป็นประโยชน์ในชีวิตประจ�ำวันต่อไป
วัตถุประสงค์
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งความมุ่งหมายไว้
ดังนี้
1. เพื่ อ สร้ า งชุ ด เครื่ อ งมื อ การประเมิ น
ผลการเรี ย นรู ้ ต ามสภาพจริ ง กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จ�ำนวน 5 ฉบับ
2. เพื่ อ ตรวจสอบคุ ณ ภาพรู ป แบบของ
ชุ ด เครื่ อ งมื อ การประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ ต ามสภาพ
จริง จ�ำนวน 3 รูปแบบ โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎี
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การสรุ ป อ้ า งอิ ง ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของผลการวั ด
(Generalizability Theory)
กรอบแนวคิดการวิจัย
เนื่องจาก ในการเรียนคณิตศาสตร์ ผู้เรียน
จะเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพนั้น จะต้องมีความ
สมดุลระหว่างความรู้ ทักษะ / กระบวนการ ควบคู่
ไปกับคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม นั่นคือ จะต้อง
มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระคณิตศาสตร์ มี
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีเจตคติที่ดีต่อ
คณิตศาสตร์ สามารถน�ำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไป
พัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจนสามารถน�ำความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ไปเป็นเครือ่ งมือในการเรียนรูส้ งิ่ ต่างๆ และ
เป็นพื้นฐานในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น (สถาบันส่ง
เสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 2552: 1)
จึงท�ำให้ผู้วิจัยมีความสนใจในการพัฒนาเครื่องมือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง แต่เนื่องจากการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง มีรูปแบบ
เทคนิคการประเมินทีห่ ลากหลาย ท�ำให้ไม่สามารถสร้าง
เครือ่ งมือได้ครบถ้วน เนือ่ งจากครูมภี าระงานด้านอืน่ ๆ
เพิ่มขึ้น ท�ำให้มีเวลาไม่เพียงพอใน การด�ำเนินการสร้าง
และพัฒนาเครือ่ งมืออย่างหลากหลาย จึงได้หาแนวทาง
ในการพั ฒ นารู ป แบบของชุ ด เครื่ อ งมื อ ที่ มี ค ่ า ความ
เชื่อมั่น (Reliability) สูง เพื่อหาขอบเขตในการสร้าง
เครื่องมือ โดยไม่เป็นการเพิ่มภาระงานของครู ท�ำให้
ครูผู้สอนสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ดังนั้นผู้วิจัย
จึงได้น�ำทฤษฎีการสรุปอ้างอิง ความน่าเชื่อถือของผล
การวัด (Generalizability Theory) มาประยุกต์ใช้
ในวิจัยครั้งนี้ ซึ่งเป็นการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพ
ของรูปแบบของชุดเครื่องมือ การประเมินผลการเรียน
รู้ตามสภาพจริงกลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในเนื้อหา เรื่อง ระบบ
จ�ำนวนเต็ม ดังภาพที่ 1
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แนวคิดเชิงทฤษฎี
การเรี ยนรู ้ที่
เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสําคัญ

รู ปแบบ
การประเมินผล
การเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง

ทักษะ
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์

ตัวแปรทีศ่ ึกษา
- คุณภาพด้านความเชื่อมัน่

การพัฒนารู ปแบบของชุดเครื่ องมือ
การประเมินผลการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง

(G - Coefficient) ของ

1. แบบทดสอบวัดความสามารถจริ ง (Authentic Test)
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกในการเรี ยนรู ้
(Behavior – Observation)
3. แบบประเมินแฟ้ มสะสมงาน (Portfolio)
4. แบบวัดการรับรู ้ความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy)
5. แบบวัดการกํากับตนเอง (Self - Regulation)
รู ปแบบที่ 1
ชุดเครื่ องมือที่ประกอบด้วย
แบบประเมินจํานวน
3 ฉบับ ได้แก่
- Authentic Test

รู ปแบบที่ 2
ชุดเครื่ องมือที่ประกอบด้วย
แบบประเมินจํานวน
4 ฉบับ ได้แก่
- Authentic Test

- Behavior - Observation
- Portfolio

- Behavior - Observation
- Portfolio
- Self - Efficacy

ทฤษฎีการสรุ ปอ้างอิง
ความน่าเชื่อถือของผลการวัด
(Generalizability Theory)
- G – Study
- D - Study

รู ปแบบของชุดเครื่ องมือ
รู ปแบบของชุดเครื่ องมือการประเมิน
ผลการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ งที่มี
ความเชื่อมัน่ (Reliability) สู ง

รู ปแบบที่ 3
ชุดเครื่ องมือที่ประกอบด้วย
แบบประเมินจํานวน
5 ฉบับ ได้แก่
- Authentic Test

- Behavior - Observation
- Portfolio
- Self - Efficacy
- Self - Regulation

แผนภาพการตรวจสอบคุ
่องมือ การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
แผนภาพการตรวจสอบคุ
ณภาพเครื่ อณ
งมืภาพเครื
อ
การประเมินผลการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง
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การศึกษาเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกในการ
1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรียนรู้ (Behavior – Observation)
3. แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)
พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
4. แบบวัดการรับรู้ความสามารถของตนเอง
2. แนวการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนส�ำคัญที่สุด
(Self - Efficacy)
3. แนวการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
5. แบบวัดการก�ำกับตนเอง (Self - Regulation)
4. ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของ
ผลการวัด (Generalizability Theory)
โดยผู้วิจัยได้ศึกษาคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้
5. การประเมินตามสภาพจริง
1. คุณภาพของเครื่องมือการประเมิน ผลการ
6. การประเมินตามสภาพจริงวิชาคณิตศาสตร์
เรียนรู้ตามสภาพจริง
7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1.1 คุณภาพของแบบทดสอบวัดความ
สามารถจริง (Authentic Test)
วิธีวิจัยการวิจัย
		 1.1.1 ความเที่ ย งตรงตามเนื้ อ หา
ขอบเขตการวิจัย
(Content Validity)
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
		 1.1.2 ความยากง่าย (Difficulty) และ
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา อ�ำนาจจ�ำแนก (Dicrimination)
		 1.1.3 ความเชื่อมั่น (Reliability)
2553 ของโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.2 คุณภาพของแบบสังเกตพฤติกรรมการ
มัธยมศึกษา เขต 1 ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จ�ำนวน 43 โรงเรียน แสดงออกในการเรียนรู้ (Behavior – Observation)
		 1.2.1 ความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face
มีประชากรทั้งสิ้น 16,793 คน
Validity)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
1.3 คุณภาพของแบบประเมินแฟ้ม สะสม
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในวิจยั ครัง้ นี้ เป็นนักเรียนชัน้ งาน (Portfolio)
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ของ
		 1.3.1 ความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face
โรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา Validity)
เขต 1 ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.4 คุณภาพของแบบวัดการรับรู้ความ
กระทรวงศึกษาธิการ จ�ำนวน 7 โรงเรียน รวม 10 สามารถของตนเอง (Self - Efficacy)
ห้องเรียน จ�ำนวนนักเรียน 413 คน ซึ่งได้มาโดยวิธี
		 1.4.1 ความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face
การสุม่ แบบหลายขัน้ ตอน (Multi - Stage Sampling) Validity)
		 1.4.2 อ�ำนาจจ�ำแนก (Discrimination)
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
		 1.4.3 ความเชื่อมั่น (Reliability)
1. แบบทดสอบวั ด ความสามารถจริ ง
1.5 คุณภาพของแบบวัดการก�ำกับตนเอง
(Authentic Test)
(Self - Regulation)
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		 1.5.1 ความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face
Validity)
1.5.2 อ�ำนาจจ�ำแนก (Discrimination)
		 1.5.3 ความเชื่อมั่น (Reliability)
2. คุณภาพของรูปแบบของชุดเครื่องมือ การ
ประเมินผลการเรียนรูต้ ามสภาพจริง กลุม่ สาระ การเรียน
รู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 ในเนื้อหา เรื่อง ระบบจ�ำนวนเต็ม จ�ำนวน 3 รูปแบบ
โดยการศึกษาคุณภาพด้าน ความเชือ่ มัน่ (Reliability)
จากค่าสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิง (G - Coefficient)
ตามทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการ
วัด (Generalizability Theory)

1) แบบทดสอบวัดความสามารถจริง (Authentic Test)
หลังจาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ ง ระบบจ�ำนวนเต็ม
เสร็จสิ้นครบ 7 สัปดาห์ 2) แบบสังเกตพฤติกรรมการ
แสดงออกในการเรียนรู้ (Observation – Behavior)
โดยการสังเกตพฤติกรรม การเรียนรูข้ องนักเรียนโดยครู
ผู้สอนเป็นผู้สังเกตในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 1 ครัง้ ในสัปดาหท์ ี่ 4 ของการเรียน เรือ่ ง ระบบ
จ�ำนวนเต็ม 3) แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)
โดยประเมินความก้าวหน้าในการเรียนของนักเรียน จาก
คะแนนในแต่ละชิ้นงาน และประเมินผลครั้งสุดท้าย
ภายหลัง การจัดท�ำแฟ้มสะสมงานเสร็จสิ้นตามการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 4) แบบวัดการรับรู้ความสามารถ
ของตนเอง (Self – Efficacy) และ 5) แบบวัดการ
วิธีด�ำเนินการวิจัย
ก�ำกับตนเอง (Self – Regulation) โดยน�ำไปทดสอบ
ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตาม
ก่อนเรียนและหลังเรียนเช่นเดียวกัน โดยทดสอบก่อน
ล�ำดับขั้นตอน ดังนี้
เรียนเพือ่ ดูพนื้ ฐานนักเรียนเท่านัน้ รวมระยะเวลาในการ
1. ท�ำหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด 7 สัปดาห์
ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ ถึ ง ผู ้ อ�ำนวยการโรงเรี ย นในกลุ ่ ม
ตัวอย่าง เพือ่ ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
2. ติ ด ต่ อ ขอความร่ ว มมื อ จากครู ผู ้ ส อน
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น�ำ แบบประเมิน
คณิตศาสตร์ของโรงเรียนในกลุ่มตัวอย่าง เพื่อร่วมกัน ผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
วางแผนในการสร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปมาช่วยในการ
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และน�ำแผนการจัดกิจกรรม วิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ซึ่งท�ำการ
การเรียนรู้ที่ได้ร่วมกันสร้างขึ้นไปใช้ทดลองกับกลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลตามล�ำดับ ดังนี้
ตัวอย่าง
ตอนที่ 1 ตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือ การ
3. ติดตามการด�ำเนินการจัดการเรียนสอนตาม ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง จ�ำนวน 5 ฉบับ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ ดังนี้
ที่สุดกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างเป็นเวลา 7 สัปดาห์ โดย
1. ความเที่ ย งตรงตามเนื้ อ หา (Content
ผู้วิจัยด�ำเนินการติดตาม และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย Validity) ของแบบทดสอบวัด ความสามารถจริง และ
เครื่องมือทั้ง 5 ฉบับ
ความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) ของแบบ
4. ในการด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น สังเกตพฤติก รรมการแสดงออกในการเรียนรู้ แบบ
นักเรียนทุกคนจะได้รบั การประเมินผลโดยเครือ่ งมือการ ประเมินแฟ้มสะสมงาน แบบวัดการรับรู้ความสามารถ
ประเมินผลการเรียนรูต้ ามสภาพจริงทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ ทุก ของตนเองและแบบวัดการก�ำกับตนเอง โดยหาค่าดัชนี
ชุด ซึง่ การประเมินผลนัน้ จะจัดให้มี การประเมินผลดังนี้ ความสอดคล้อง (Index of Congruence : IOC)
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2. ค่าความยากง่าย (Difficulty) ของแบบ
ทดสอบวัดความสามารถจริง โดยค�ำนวณจากดัชนี
ค่าความง่าย ( PE )
3. ค่าอ�ำนาจจ�ำแนก (Discrimination)
ของแบบทดสอบวัดความสามารถจริง โดยค�ำนวณ
จากดั ช นี ค ่ า อ�ำนาจจ�ำแนก ( D ) และของแบบ
วัดการรับรู้ความสามารถของตนเอง แบบวัดการ
ก�ำกับตนเอง โดยหาจากสหสัมพันธ์แบบไบซีเรียล
(Biserial correlation)
4. ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบทดสอบวัดความสามารถจริง แบบวัดการรับ
รู้ความสามารถของตนเอง และแบบวัดการก�ำกับ
ตนเอง โดยใช้สตู รสัมประสิทธิแ์ อลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s Alpha Coefficient : α )
แบบประเมิ น5.แฟ้ความเชื
มสะสมงาน
โดยหาความสอดคล้
อง
่อมั่น (Reliability)
ของเกณฑ์
ของการตรวจให้
คะแนนแบบทดสอบวั
การให้คะแนน
ของแบบทดสอบวัดดความสามารถ
ง และแบบประเมิ
มสะสมงาน โดยหาความ
จริ ง จริ
และแบบประเมิ
น แฟ้นแฟ้
มสะสมงานของผู
ต้ รวจให้
สอดคล้องของการตรวจให้คะแนนแบบทดสอบวัด
คะแนน จํา นวน 3 คน ซึ่ งคํา นวณจากค่ า ดัช นี ค วาม
ความสามารถจริง และแบบประเมินแฟ้มสะสมงาน
สอดคล้
องระหว่
างผูคป้ ะแนน
ระเมินจ�ำนวน
RAI (Rater
ของผู
้ตรวจให้
3 คน Agreement
ซึ่งค�ำนวณ
จากค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมิน RAI
Index)
(Rater Agreement Index)
ตอนที่ 2 ตรวจสอบคุณภาพของรู ปแบบของ
ตอนที่ 2 ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบของ
ชุ ดเครื่ องมื อการประเมิ นผลการเรี ยนรู ้ ตามสภาพจริ ง
ชุดเครื่องมือการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
โดยคํโดยค�ำนวณค่
านวณค่าสัมาประสิ
ทธิท์ การสรุ
สัมประสิ
ธิ์การสรุปปอ้อ้างอิ
างอิงงเชิเชิงงตัตัดดสิสินนใจ
ใจ
2
2
์ การสรุ
สัม บูสัรมณ์บูร(ณ์ Abs
ประสิ
ทธิท์กธิารสรุ
ปอ้าปงอิอ้งา งอิ
เชิงง
( ρ) Abs ) ค่ค่าาสัสัมมประสิ
2
ใจสัมพัทธ์ (  Re
เชิงตัตัดดสิสินนใจสั
l )

มิน

ผลการวิจัย
ผลการวิจยั ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการวิจัย ตาม
อง

ใจุนดมุกง่ าหมายของการวิ
ร วิ จั ย ค รั้ ง นีจ้ ผูยั ้ วโดยได้
ิ จั ย ไผด้ลสรุ
ด ํ าปเ ตามล�ำดั
นิ น ก า บร วิดัจังนีย้
ตามจุดมุ่งหมายของการวิจยั โดยได้ผลสรุ ปตามลําดับ
ดังนี้
อง
1. ผลการสร้ างชุ ดเครื่ องมื อการประเมินผล

าม
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1. ผลการสร้างชุดเครือ่ งมือการประเมินผลการ
เรียนรู้ตามสภาพจริง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ�ำนวน 5 ฉบับ
ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือการประเมินผล การ
เรียนรู้ตามสภาพจริง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยได้สร้างและ
พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ซึ่งมีการออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนส�ำคัญ โดย
ผู้วิจัยและครูผู้สอนของโรงเรียนในกลุ่มตัวอย่างได้มี
การวางแผนร่วมกันในการด�ำเนินการสร้างและพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ ทั้งนี้เพื่อ
ให้แผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น มีความชัดเจนและ
เป็นที่ยอมรับร่วมกัน และสร้างเครื่องมือ การประเมิน
ผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง จ�ำนวน 5 ฉบับ ได้แก่
แบบทดสอบวัดความสามารถจริง (Authentic Test)
แบบสังเกตพฤติก รรมการแสดงออกใน การเรียนรู้
(Behavior – Observation) แบบประเมินแฟ้มสะสม
งาน (Portfolio) แบบวัดการรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง (Self – Efficacy) และแบบวัดการก�ำกับตนเอง
(Self - Regulation)
คุณภาพของเครือ่ งมือการประเมินผล การเรียน
รู้ตามสภาพจริง ประกอบด้วย คุณภาพแบบทดสอบ
วัดความสามารถจริง (Authentic Test) มีค่าความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ตั้งแต่
0.80 – 1.00 ค่าความยากง่าย (Difficulty) ตั้งแต่
0.49 – 0.61 ค่าอ�ำนาจจ�ำแนก (Discrimination)
ตั้งแต่ 0.32 – 0.52 และค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
เท่ากับ 0.89 แบบสังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ในการเรียนรู้ (Behavior – Observation) มีค่า
ความเที่ ย งตรงเชิ ง พิ นิ จ (Face Validity) ตั้ ง แต่
0.80 – 1.00 แบบประเมิน แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)
มีค่าความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) ตั้งแต่
0.80 – 1.00 แบบวัดการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
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(Self - Efficacy) มีค่า ความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face การสรุปอ้างอิง (G - Coefficient) นั่นคือ มีคุณภาพ
Validity) ตั้งแต่ 0.60 – 1.00 ค่าอ�ำนาจจ�ำแนก ด้านความเชื่อมั่น (Reliability) สูง โดย ชุดเครื่อง
(Discrimination) ตั้งแต่ 0.39 – 0.75 ค่าความเชื่อ มือการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง รูปแบบที่
แบบประเมิ นเท่แฟ้
โดยหาความสอดคล้
อง
มั่น (Reliability)
ากับมสะสมงาน
0.76 และแบบวั
ดการก�ำกับ 1 ประกอบด้
วยแบบประเมิน จ�ำนวน 3 ฉบับ ได้แก่
(Self - Regulation)
มี ค่าความเที่ยงตรงเชิ
ง แบบทดสอบวัดความสามารถจริง (Authentic Test),
จั ย ไ ด้ นํ ตนเอง
า ของการตรวจให้
คะแนนแบบทดสอบวั
ดความสามารถ
(Face Validity) ตั้งแต่ 0.60 – 1.00 ค่าอ�ำนาจ แบบสั ง เกตพฤติ ก รรมการแสดงออกใน การเรี ย น
มาวิเคราะห์พินิจ จริ
และแบบประเมิ นตั้งแฟ้แต่มสะสมงานของผู
จ�ำแนก ง(Discrimination)
0.37 – 0.72 ค่า ต้ รวจให้
รู้ (Behavior – Observation), และแบบประเมิน
สําเร็ จรู ปมา
ความเชื
่อมั่น (Reliability)
0.73ซึ่ งคํา นวณจากค่ า ดัช นีแฟ้
มสะสมงาน (Portfolio) มีค่าสัมประสิทธิ์การสรุป
คะแนน
จํา นวน 3 คน
ค วาม
น 2 ตอน ซึ่ ง
2. ผลการตรวจสอบคุ
ณภาพรู
ปแบบของ
อ้างอิง (G - Coefficient) เท่ากับ 0.89 รูปแบบที่
สอดคล้
องระหว่างผูป้ ระเมิ
น RAI
(Rater ชุดAgreement
เครื่องมือการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง โดย 2 ประกอบด้วยแบบประเมิน จ�ำนวน 4 ฉบับ ได้แก่
กต์ใช้ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือ แบบทดสอบวัดความสามารถจริง (Authentic Test),
งเครื่ องมื การประยุ
อ Index)
ด (Generalizability
Theory)
แบบสั ง เกตพฤติ ก รรมการแสดงออกในการเรี ย นรู ้
่ 2 ตรวจสอบคุ
ณภาพของรู ปแบบของ
นวน 5 ฉบับของผลการวัตอนที
ว้ จิ ่ อยั ได้
เนินการตรวจสอบคุ
ณภาพของ
ชุด (Behavior
ชุ ดผูเครื
งมืดอำ� การประเมิ
นผลการเรี
ยนรู ้ ตามสภาพจริ
ง – Observation) แบบประเมินแฟ้ม สะสม
เครื่องมือการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงใน งาน (Portfolio) และแบบวัดการรับรู้ความสามารถ
านวณค่าสัมประสิ ทธิ์ การสรุ ปอ้างอิงเชิงตัดของตนเอง
สิ นใจ (Self – Efficacy) มีค่าสัมประสิทธิ์การ
หา (Contentแต่ละรูโดยคํ
ปแบบ โดยการหาค่
าสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิง
2
2
ร ณ์มบู(รณAbs
ค่ า สัามสัมประสิ
์ ( ρ) Abs
) และค่
ประสิททธิธิก์ ์ การสรุ
ารสรุป ป อ้สรุาปงอิอ้างงอิง (G - Coefficient) เท่ากับ 0.92 และรูป
รถจริ ง และเชิงตัดสัสิมนบูใจสั
2
แบบที่ 3 ประกอบด้วยแบบประเมิน จ�ำนวน 5 ฉบับ
อ้างอิเชิ
งเชิงตังตัดดสิสินนใจสั
ใจสัมพัทธธ์์ ((  Re
l ) โดยใช้โปรแกรม
งแบบสังเกต
ส�ำเร็ จ รู ป GENOVA (Generalized analysis ได้แก่ แบบทดสอบวัดความสามารถจริง (Authentic
บบประเมินOf variance System) version 3.1
Test) แบบสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกในการเรียน
ผลการวิ
ยั ์ค่าสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิง รู้ (Behavior – Observation) แบบประเมินแฟ้ม
การวิเจคราะห
สามารถของ
ใ น กดาเครื
ร วิ่อจังมืย อคการประเมิ
รั้ ง นี้ ผู ้ วิ จันยตามสภาพจริ
ไ ด้ ด ํ า เ นิ นงก า สะสมงาน
ร วิ จั ย (Portfolio) แบบวัดการรับรู้ความสามารถ
ของรูปแบบชุ
ค่าดัชนีความซึ่งออกแบบการวัดเป็นแบบ One-facet design โดย ของตนเอง (Self – Efficacy) และแบบวัดการก�ำกับ
ตามจุดมุ่งหมายของการวิจยั โดยได้ผลสรุ ปตามลําดับ
ตนเอง (Self - Regulation) มีค่าสัมประสิทธิ์การสรุป
มีรูปแบบการวั
ดังนี้ ดเป็น p×t เมื่อ p แทน ผู้สอบ และ t
น ในการวิจยั ครัง้ นีเ้ นือ่ งจาก อ้างอิง (G - Coefficient) เท่ากับ 0.93
ของแทน จ�ำนวนรูปแบบประเมิ
1.
ผลการสร้
างชุ ดเครื่ องมื อการประเมินผล
คะแนนเต็มของแบบประเมินแต่ละฉบับไม่เท่ากัน ผูว้ จิ ยั
วณจากดัชนีจึงน�ำคะแนนดิ
ปรายผล
การเรี ยนรู
้ ต ามสภาพจริ
กลุ่ บมมาค�ำนวณ
สาระการเรีอภิ
ยนรู
้
บของแบบประเมิ
นแต่งละฉบั
เป็นคะแนน
Z – Score
ซึง่ เป็
คณิ ตศาสตร์
ของนั
กเรีนยการปรั
นชั้นบมัฐานของคะแนน
ธยมศึกษาปี ที่ 1 จํานวน ในการตรวจสอบคุ ณ ภาพรู ป แบบของ ชุ ด
ให้เท่ากัน เพือ่ ให้สามารถเปรียบเทียบคะแนนได้ ดังนัน้ เครื่ อ งมื อ การประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ ต ามสภาพจริ ง
tion) ของ 5 ฉบับ
จึงใช้คะแนน Z – Score ในการวิเคราะหค์ า่ สัมประสิทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียน ชั้น
วณจากดัชนีการสรุปอ้างอิง (Gผู ้ว- ิ Coefficient)
ของรู่ องมื
ปแบบชุ
ดเครือ่ ง มันธยมศึ
จ ั ย ได้ ส ร้ า งเครื
อ การประเมิ
ผล กษาปีที่ 1 จ�ำนวน 3 รูปแบบ ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้
นผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงในครั้งนี้
วัด การรั บมืรู ้อการประเมิ
การเรี ยนรู ้ ต ามสภาพจริ ง กลุ่ ม สาระการเรีด�ำเนิ
ยนรูน้การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง
ผลจากการศึกษาพบว่ารูปแบบของ ชุดเครื่อง เพื่อน�ำไปขอความร่วมมือครูผู้สอนในกลุ่มตัวอย่างได้
ตนเอง โดยมือการประเมิ
คณิ ตศาสตร์
ของนัยกนรูเรี้ตยามสภาพจริ
นชั้นมัธยมศึ
กษาปี
ที่ 1 โดยได้
นผลการเรี
ง กลุ
่มสาระ
น�ำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
orrelation)การเรีสร้
ยนรูางและพั
้คณิตศาสตร์
ทั้ง 3 รูปแบบดการเรี
มี ค่าสัยมนรู
ประสิ
ทธิ์ ในกิจกรรมการเรี
ยนรู้ต่างๆ และได้สร้างและพัฒนา
ฒนาแผนการจั
้ ตามสภาพจริ
ง

ของ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
วัดการรั บรู ้ ที่ 1 ซึ่งมีการออกแบบการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนสําคัญ โดย

วารสารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม 2554 - มกราคม 2555
เครื่องมือการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงเพื่อ
น�ำไปใช้ประกอบการประเมินผลการเรียนรูต้ ามแผนการ
จัดการเรียนรู้ ได้แก่ แบบทดสอบ วัดความสามารถจริง
(Authentic Test) แบบสังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ในการเรียนรู้ (Behavior – Observation) แบบประเมิน
แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) แบบวัดการรับรู้ความ
สามารถของตนเอง (Self – Efficacy) และแบบวัดการ
ก�ำกับตนเอง (Self - Regulation) ซึง่ ผูว้ จิ ยั ก็ได้ด�ำเนิน
การเก็บรวบรวมข้อมูลตลอดระยะเวลา 7 สัปดาห์ โดย
ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบของชุดเครื่องมือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง จ�ำนวน 3 รูปแบบ
โดยทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเชือ่ ถือของผลการวัด
(Generalizability Theory)
การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิง
ของรูปแบบชุดเครือ่ งมือการประเมินตามสภาพจริง ซึง่
ออกแบบการวัดเป็นแบบ One-facet design โดยมีรปู
แบบการวัดเป็น p×t เมื่อ p แทน ผู้สอบ และ t แทน
จ�ำนวนแบบประเมิน
ผลจากการศึกษาพบว่ารูปแบบของชุดเครื่อง
มือการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ทั้ง 3 รูปแบบ มีคุณภาพด้าน
ความเชื่อมั่น (G - Coefficient) สูง แสดงว่าผู้เรียน
จะเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพนั้น จะต้องมีความ
สมดุลระหว่างความรู้ ทักษะ / กระบวนการ ควบคู่
ไปกับคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม นั่นคือ จะต้อง
มี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจในเนื้อ หาสาระคณิต ศาสตร ์ มี
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีเจตคติที่ดีต่อ
คณิตศาสตร์ สามารถน�ำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไป
พัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจนสามารถน�ำความรู้ทาง
คณิ ตศาสตร์ ไ ปเป็ น เครื่อ งมือ ในการเรีย นรู้สิ่ง ต่างๆ
และเป็นพื้นฐานในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น (สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2552:
1) ซึ่ ง ชุ ด เครื่ อ งมื อ ที่ ผู ้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น ประกอบด้ ว ย
การวัด และประเมินผลพฤติกรรมทั้งทางด้านพุทธิ

หน้า 119

พิสัย (Cognitive Domain) จิตพิสัย (Affective)
และทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) โดยชุด
เครื่องมือ การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง รูป
แบบที่ 1 ประกอบด้วยแบบประเมิน จ�ำนวน 3 ฉบับ
ได้แก่ แบบทดสอบวัดความสามารถจริง (Authentic
Test)แบบสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกในการเรียน
รู้ (Behavior – Observation) และแบบประเมิน
แฟ้ ม สะสมงาน (Portfolio) มี ค ่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก าร
สรุปอ้างอิง (G - Coefficient) เท่ากับ 0.89 รูป
แบบที่ 2 ประกอบด้วยแบบประเมิน จ�ำนวน 4 ฉบับ
ได้แก่ แบบทดสอบวัดความสามารถจริง (Authentic
Test) แบบสั ง เกตพฤติ ก รรมการแสดงออกในการ
เรียนรู้ (Behavior – Observation) และแบบประเมิน
แฟ้ ม สะสมงาน (Portfolio) และแบบวั ด การรั บ รู ้
ความสามารถของตนเอง (Self – Efficacy) มีค่า
สัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิง เท่ากับ 0.92 และรูปแบบ
ที่ 3 ประกอบด้วยแบบประเมิน จ�ำนวน 5 ฉบับ ได้แก่
แบบทดสอบวัดความสามารถจริง (Authentic Test)
แบบสั ง เกตพฤติ ก รรมการแสดงออกในการเรี ย นรู ้
(Behavior – Observation) แบบประเมินแฟ้มสะสม
งาน (Portfolio) แบบวัดการรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง (Self – Efficacy) และแบบวัดการก�ำกับตนเอง
(Self - Regulation) มีค่าสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิง
(G - Coefficient) เท่ากับ 0.93

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1.1 ในการน�ำรูปแบบของชุดเครือ่ งมือ การ
ประเมินผลการเรียนรูต้ ามสภาพจริง กลุม่ สาระ การเรียน
รู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครูผู้
สอนต้องมีความพร้อม และมีความรูค้ วามเข้าใจในด้าน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลให้
เหมาะสมกับสภาพของผู้เรียน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และสถาน
ศึกษา
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1.2 ในกระบวนการวัดและประเมินผลต้อง
มีความสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ และเป็นไปตาม
เกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน
1.3 ในการเลือกรูปแบบของชุดเครื่องมือ
การประเมินผลการเรียนรูต้ ามสภาพจริง กลุม่ สาระ การ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รูปแบบใดนั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ใช้รูปแบบ
โดยพิจารณาจากจ�ำนวนแบบประเมิน นอกจากนีย้ งั ขึน้
อยู่กับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของการใช้
2. ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจัย
2.1 ควรมี ก ารพั ฒ นารู ป แบบชุ ด ของ
เครื่องมือการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง กลุ่ม
สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ ของนักเรียน ระดับชัน้ อืน่ ๆ

2.2 ควรมีการศึกษาผลการน�ำชุดเครือ่ งมือ
รูปแบบของชุดเครือ่ งมือการประเมินผลการเรียนรู้ ตาม
สภาพจริง วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 1 นี้ ไปใช้กับนักเรียนที่มีระดับสติปัญญาแตกต่าง
กัน เพื่อศึกษาความแตกต่างของ ผลการใช้
2.3 ควรมีการศึกษาถึงความคลาดเคลือ่ นของ
รูปแบบการประเมินผลการเรียนรูต้ ามสภาพจริง ส�ำหรับ
การประเมินที่มีผู้ประเมินหลายคนและ การประเมิน
หลายครัง้ เพือ่ ให้ผลการประเมินทีไ่ ด้จากการใช้รปู แบบ
การประเมินผลการเรียนรูต้ ามสภาพจริงมีความถูกต้อง
สมบูรณ์และน่าเชื่อถือมากที่สุด
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