
1   บทความวชิาการ  คุณลักษณะของเคร่ืองมือวัดผลที่ดี                             ว่าที่ร้อยตรีจิรายุทธิ์ อ่อนศรี  
 

คุณลักษณะของเครื่องมือวัดผลที่ด ี 

                                                                                      ว่าที่ร้อยตรี ดร. จิรายุทธิ์  อ่อนศรี 
                                                                          หัวหน้างานวัดและประเมินผลทางการศึกษา 
 
  1. ความเที่ยงตรง  (Validity) 
               ความเที่ยงตรง (Validity) หมายถึง เครื่องมือวัดผลนั้นสามารถวัดคุณลักษณะ   ที่ต้องการ 
จะวัดได้หรือไม่ ไม่ใช่วัดสิ่งอื่นที่ไม่ได้ก าหนดไว้ว่าจะวัด ประเด็นนี้ถือว่ามีความส าคัญที่สุดเพราะตัวแปร 
ทางการศึกษาที่ต้องวัดนั้นมักมีลักษณะเป็นนามธรรม สังเกตเห็นได้ยาก 
                คุณลักษณะนี้จัดเป็นความส าคัญเป็นยอดของคุณลักษณะอื่น ๆ  เป็นที่ปรารถนาของ 
เครื่องมือวัดผลทั้งหลาย สมควรที่จะได้ทราบความหมาย ชนิด และวิธีการไว้ เพื่อจะได้ใช้เป็นหลักเกณฑ์ 
ส าหรับตีคุณค่าของแบบทดสอบต่าง ๆ ได้ถูกต้อง   
ลักษณะของความเที่ยงตรง แบ่งได้เป็น 4 ลักษณะ คือ 
        1) เที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) หมายความว่า ข้อสอบฉบับนั้นมีค าถาม 
สอดคล้องตรงตามเนื้อเรื่องหรือเนื้อหาวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตร  สามารถวัดเนื้อหาสาระที่ต้องการวัดได้ 
ครบถ้วน หรือวัดได้ครบตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนด  
        2) เที่ยงตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) หมายถึงเครื่องมือนั้นสามารถวัด 
พฤติกรรมและสมรรถภาพด้านต่าง ๆ ได้ตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้และเป็นไปตามหลักการของทฤษฎี 
นั้น ๆ อย่างครบถ้วน มิใช่ถามแต่ความจ าเป็นส่วนใหญ่  
        3) ความเที่ยงตรงตามสภาพ (Concurrent Validity) หมายถึงลักษณะของเครื่องมือ 
ที่สามารถวัดได้ตรงตามสภาพความเป็นจริงของผู้ที่ถูกวัดในขณะนั้น ความเที่ยงตรงตามสภาพนี้เราไม่ 
สามารถวัดได้จริงๆ  โดยใช้แบบทดสอบ  แต่เราต้องเอาคะแนนของเด็กไปเปรียบเทียบกับสภาพจริง 
ของเด็กดูว่าสอดคล้องกันหรือไม่  
        4) ความเที่ยงตรงตามพยากรณ์ (Predictive Validity) หมายถึงเครื่องมือที่สามารถ 
ให้ข้อมูลได้สอดคล้องกับผลการเรียนในภายหน้า  วิธีหาความเท่ียงตรงของแบบทดสอบชนิดนี้ท าได้โดย 
น าคะแนนที่สอบได้ไปหาความสัมพันธ์กับคะแนนที่ได้ในอนาคตว่า มีความสอดคล้องตรงกันน่าเชื่อถือได้ 
หรือไม่เพียงใด 
2. ความเชื่อม่ัน (Reliability) 
            ความเชื่อมั่น  หมายถึง  ความคงเส้นคงวาของคะแนนในการวัดแต่ละครั้ง หรือกล่าวได้ว่า เครื่องมือ
นั้นวัดครั้งใด ๆ ก็ได้ค่าเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง  
            ผลของการวัดไม่ว่าจะเป็นคะแนนหรืออันดับที่ก็ตามเม่ือวัดได้ผลออกมาแล้ว  สามารถเชื่อ 
ถือได้ในระดับสูงจนสามารถประกันได้ว่า ถ้ามีการตรวจสอบวัดผลซ้ าอีกไม่ว่า  กี่ครั้งก็จะได้ผลใกล้เคียง 
และสอดคล้องกับผลการวัดเดิมนั่นเอง  
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 3. ความเป็นปรนัย (Objectivity) 
            ความเป็นปรนัย หมายความว่า ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการวัดผลครั้งนั้นมีความเห็นสอดคล้อง 
กันในเรื่องของค าถาม  ค่าของคะแนนหรืออันดับที่ที่วัดได้ตลอดจนการแปลงค่าคะแนนเป็นผลประเมิน 
ในการตัดสินคุณค่าก็สอดคล้องตรงกัน  
            การพิจารณาความเป็นปรนัยของแบบทดสอบมีหลายประการ คุณสมบัติความเป็นปรนัยของ 
แบบทดสอบที่ส าคัญ  ได้แก่คุณสมบัติ  3  ประการดังนี้  
           1) ชัดแจ้งในความหมายของค าถาม  ข้อสอบที่เป็นปรนัย ทุกคนที่อ่านข้อสอบไม่ว่าจะ 
เป็นผู้สอบหรือผู้ตรวจข้อสอบย่อมจะเข้าใจตรงกันไม่ตีความไปคนละแง่ 
           2) ตรวจให้คะแนนได้ตรงกัน ข้อสอบที่มีความเป็นปรนัย ไม่ว่าจะเป็นผู้ออกข้อสอบหรือ 
ใครก็ตามสามารถตรวจให้คะแนนได้ตรงกัน  ข้อสอบที่ผู้ตรวจเฉลยไม่ตรงกัน  แสดงให้เห็นถึงความไม่ 
ชัดเจนในค าถามหรือค าตอบ 
           3) แปลความหมายของคะแนนได้ตรงกัน  โดยทั่วไปข้อสอบปรนัยนั้นผู้ตอบถูกจะได้  1 
คะแนน  ตอบผิดจะได้ศูนย์คะแนน  จ านวนคะแนนที่ได้จะแทนจ านวนข้อที่ถูก  ท าให้สามารถแปล 
ความหมายได้ชัดเจนว่าใครเก่ง  อ่อนอย่างไร  ตอบถูกมากน้อยต่างกันอย่างไร ข้อสอบประเภทถูกผิด 
จับคู่ เติมค า เลือกตอบที่ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง อาจกล่าวได้ว่าเป็นข้อสอบปรนัยเฉพาะรูปแบบของ 
ข้อสอบเท่านั้น ส่วนคุณสมบัติยังไม่เป็นปรนัย ความเป็นปรนัยของข้อสอบ จะน าให้เกิดคุณสมบัติทาง 
ความเชื่อมั่น ของคะแนน อันจะน าไปสู่ความเที่ยงตรง ของการวัดผลด้วย  
4. ความยากง่าย  (Difficulty)    
        ความยากง่าย  ของข้อสอบพิจารณาได้จากผลการสอบของผู้สอบเป็นส าคัญ  ข้อสอบใดที่ผู้สอบ 
ส่วนมากตอบถูก  ค่าคะแนนเฉลี่ยของข้อสอบสูงกว่า 50% ของคะแนนเต็มอาจกล่าวได้ว่าเป็นข้อสอบที่ 
ง่ายหรือค่อนข้างง่ายข้อสอบที่มีความยากง่ายพอเหมาะ คะแนนเฉลี่ยของข้อสอบควรมีประมาณ 50% 
ของคะแนนเต็มค่าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 50% แสดงว่าเป็นข้อสอบค่อนข้างยาก 
        ข้อสอบที่ดีควรมีความยากง่ายพอเหมาะ ไม่ยากหรือง่ายเกินไป ข้อสอบฉบับหนึ่ง ควรมีผู้ตอบถูก 
ไม่ต่ ากว่า  20 คนและไมเ่กิน  80 คนจากผู้สอบ 100 คน นั่นคือค่า P อยู่ระหว่าง.20-.80 จึงถือว่าเป็น 
ข้อสอบที่มีค่าความยากง่ายพอเหมาะ 
   5. อ านาจจ าแนก (Discrimination)  
          อ านาจจ าแนก คือลักษณะของแบบทดสอบที่สามารถแบ่งเด็กออกเป็นประเภทต่างๆ ได้ทุก 
ระดับตั้งแต่อ่อนสุดจนถึงเก่งสุด  แม้ว่าจะเก่งอ่อนกว่ากันเพียงเล็กน้อยก็สามารถชี้จ าแนกให้เห็นได้  
ข้อสอบที่มีอ านาจจ าแนกสูงนั้น  เด็กเก่งมักตอบถูกมากกว่าเด็กอ่อนเสมอ  ข้อสอบที่ทุกคนท าถูกหมด 
จะไม่สามารถบอกอะไรเราได้เลย หรือผิดหมดไม่สามารถบอกได้ว่าใครเก่งหรืออ่อน 
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   6. ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) 
           เครื่องมือวัดผลที่มีประสิทธิภาพ หมายถึงเครื่องมือที่ท าให้ได้ข้อมูลได้ ถูกต้องเชื่อถือได้โดย 
ลงทุนน้อยที่สุดไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในแง่เวลา  แรงงาน และทุนทรัพย์รวมทั้งความสะดวกสบายคล่อง 
ตัวในการรวบรวมข้อมูล  ข้อสอบที่มีประสิทธิภาพสามารถให้คะแนนได้เที่ยงตรงและเชื่อถือมากท่ีสุด 
โดยใช้เวลาแรงงานและเงินน้อยที่สุด แต่ประโยชน์ ที่ได้จากการสอบคุ้มค่า  ข้อสอบที่พิมพ์ผิดตกหล่น 
มาก  จ านวนหน้าไม่ครบ รูปแบบของแบบทดสอบเรียงไม่เป็นระเบียบท าให้ผู้สอนเกิดความสับสน มีผล 
ต่อคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบทั้งสิ้น การจัดรูปแบบของข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบเพื่อให้ดูง่าย 
มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนิยมพิมพ์แบ่งครึ่งหน้ากระดาษ 
 7. ความยุติธรรม (Fair)        
            ความยุติธรรม ข้อสอบทีดีต้องไม่เปิดโอกาสให้เด็กได้เปรียบเสียเปรียบกัน เช่น ข้อสอบบาง 
ฉบับครูไปเน้นเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งตรงกับเรื่องที่เด็กท ารายงานในบางกลุ่ม  ท าให้กลุ่มนั้นได้เปรียบคน 
อ่ืนๆ ข้อสอบบางข้อใช้ค าถามหรือข้อความที่แนะค าตอบ ท าให้นักเรียนใช้ไหวพริบเดาได้การใช้ข้อสอบ 
แบบอัตนัยเพียง 5 หรือ 10 ข้อมาทดสอบเด็กนั้น    ไม่อาจสร้างความยุติธรรมในการสอนให้แก่เด็กได้  เพราะ
ผู้สอบมีโอกาสเก็งข้อสอบได้ถูกมากกว่าแบบปรนัยที่ถามถึง 100 ข้อ  
8. ค าถามถามลึก (Searching) 
      ข้อสอบที่ถามลึกไม่ถามแต่เพียงความรู้ความจ าเท่านั้น แต่จะถามวัดความเข้าใจการน าความรู้ที่ 
ได้เรียนไปแล้วมาแก้ปัญหา วิเคราะห์ ตลอดจนสร้างสรรค์ สิ่งใหม่ขึ้นมาจนท้ายที่สุดคือ การประเมินผล 
ค าถามที่ถามลึกนั้นผู้ตอบต้องคิดค้นก่อนจึงจะสามารถหาค าตอบได้  มิใช่เพียงแต่ระลึกถึงประสบการณ์ 
ต่างๆ เพียงตื้น ๆ ก็ตอบปัญหาได้  แต่เป็นแบบทดสอบที่วัดความลึกซึ้งทางวิชาการตามแนวดิ่งมากกว่า 
จะวัดตามแนวกว้าง 
  9. ค าถามยั่วยุ (Exemplary) 
        ค าถามยั่วยุ ได้แก่ค าถามที่มีลักษณะท้าทายให้เด็กอยากคิดอยากท า มีลีลาการถามที่น่าสนใจ  ไม่ถาม
วนเวียนซ้ าซากน่าเบื่อหน่าย  การใช้รูปภาพประกอบก็เป็นวิธีหนึ่ง ที่ท าให้ข้อสอบน่าสนใจ ข้อสอบ 
ที่ยากเกินไปท าให้ผู้สอบหมดก าลังใจที่จะท า ส่วนข้อสอบที่ง่ายเกินไป ก็ไม่ท้าทายให้อยากท า  การเรียง 
ค าถามจากข้อง่ายไปหายากเป็นวิธีหนึ่งที่ท าให้ข้อสอบมีลักษณะท้าทายน่าท า 
  10. จ าเพาะเจาะจง (Definite)    
        ค าถามที่ดีต้องไม่ถามกว้างเกินไป ไม่ถามคลุมเครือหรือเล่นส านวนให้เด็กงง เด็กอ่านแล้วต้อง 
เข้าใจชัดเจนว่าครูถามอะไร ส่วนจะตอบได้หรือไม่อยู่ที่ความสามารถของผู้ตอบเป็นส าคัญ 
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